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الرئيس االيطالي :سنواصل دعم لبنان يف اجملاالت كافة السيما يف اجملال العسكري»

دي ميستورا :نقرتب من املفاوضات املباشرة

الرئيـسان عـون ومـاتاريال :لـبنان اآلمن واملستقر
مفتاح ألمن واستقرار دول عدة

توافق رئيس اجلمهورية
عون
ميشال
العماد
والرئيس االيطالي سرجيو
ماتاريال على ضرورة بقاء
لبنان مبنأى عن التوترات
القائمة يف منطقة الشرق
االوسط ،وعلى الدول
يف
املساهمة
املعنية
االسراع يف الوصول اىل
حلول تفيد االستقرار يف
املنطقة.
اللبناني
اجلانبان
وعب
رّ
لقاء
خالل
وااليطالي
قمة مجعتهما ظهر امس
االول اخلميس يف قصر
كويرينالي يف العاصمة
االيطالية روما ،على االمل
يف الوصول اىل حلول
سياسية سريعة لألزمة
السورية الراهنة واآلليات
املتبعة لذلك ،واليت ترعاها
االمم املتحدة وممثلها
ستيفان دي مستورا.
وأكد الرئيس ماتاريال
أن للبنان دورا اساسيا
يف الشرق االوسط ،فهو

الرئيسان عون وماتاريال امام قصر كويرينالي وتقديم التشريفات الرئاسية
النموذج الذي حيتذى.
وميكنه أن يعول كثريًا على
الدعم الذي تقدمه ايطاليا
مباشرة ومن خالل جمموعة
الدعم الدولي للبنان اليت
تضم يف عضويتها ايطاليا،
و«سنواصل الدعم يف
اجملاالت كافة ،وخصوصًا

يف اجملال العسكري حيث
تقرر زيادة عدد املشاركني
التدريب
دورات
يف
للضباط والعسكريني يف
خمتلف القوى املسلحة
اللبنانية ،وعزم ايطاليا
تنظيم مؤمتر لدعم اجليش
اللبناني من ضمن سلسلة

مؤمترات سوف تعقد قبل
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أعلن املوفد الدولي اخلاص
ستيفان
سورية
إىل
دي ميستورا يف مؤمتر
صحايف ليل أمس االول
بني
املفاوضات
أن
وفدي املعارضة واحلكومة
السورية ،اليت متت يف
غرفتني منفصلتني «مل
نناقش موضوع الرئاسة».
وقال «أننا نقرتب من
املباشرة».
املفاوضات
وتوقع أن يعود وفد
إىل
السورية
احلكومة
قبل
للتشاور
دمشق
حمادثات اضافية منتصف
األسبوع املقبل .واشار
اىل أن أجندة حمادثات
جنيف سرتكز خصوصًا على
العملية الدستورية وإجراء
انتخابات رئاسية وبرملانية
بإشراف األمم املتحدة واكد
إنه يعتزم مواصلة جولة
املفاوضات يف جنيف حتى
 15اجلاري.
وكان مصدر مقرب من
أمس
أعلن
احملادثات

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

انشقاقات داخل «احلشد الشعيب»

«ما مجعته اجلبهات تفرقه
االنتخابات» ،بهذه العبارة
بارز،
قيادي
اختصر
يف أحد فصائل «احلشد
الشعيب» امللتزمة توجهات
املرجع الشيعي األعلى علي
السيستاني ،أجواء التوتر

السائدة وسط «احلشد»
الذي كانت هيئته ،بزعامة
مستشار األمن الوطين فاحل
الفياض أعلنت إقالة الناطق
بامسها أمحد األسدي ،وهو
نائب مقرب من الفصائل
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ال عال نا تكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص..

ا يلي

على الرقم:

0412 224 604

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

Attain your skills... the EASY way

m. 0425 34 8000
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أفران ماونت لويس

EASY TRAINING SOLUTIONS

MANAGING DIRECTOR

املرحلة
انتهاء
االول،
األوىل مع وفدي دمشق
واملعارضة .وأوضح أن
ستستأنف
احملادثات

اليوم .ونقلت وكالة أنباء
«نوفوسيت» الروسية عن
مصدر قريب أن لدى وفد

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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.

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

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

الرئيس عون افتتح :RoME MEDاحلوار صار طريق خالص مما يتخبط به
عاملنا انقسامات اللبنانيني مل تعد تتخطى السياسة وسقفها وحدتهم الوطنية

افتتح رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون مؤمتر «حوارات
املتوسط  ،»MED 2017وألقى
كلمة قال فيها« :يعقد هذا
املؤمتر حتت عنوان حوارات
املتوسط ،ويف عنوانه رؤية
واستشراف واعرتاف بأن احلوار
صار ضرورة ملحة وبأنه طريق
اخلالص مما يتخبط به عاملنا
االرهاب
وخصوصا
اليوم،
املتنقل الذي ال يعرف حدا وال
حدودا .لذلك اخرتت لكلميت،
أسبابه
اإلرهاب،
موضوع
احلقيقية وسبل املعاجلة».
أضاف« :إن اإلرهاب ،من
حيث هو عنف ممنهج تقوم به
جمموعات مسلحة لتغيري واقع،
أو فرض معادالت جديدة غالبا
ما تكون أسوأ من املوجود،
ليس مستحدثا ،وقد عرفه
العامل يف خمتلف احلقبات،
وبأوجه متعددة .ولعل اإلرهاب
الذي يضرب عاملنا اليوم هو
أكثرها خطورة ألنه أوسعها
انتشارا ،وأحدثها سالحا .فكيف
نشأ وكيف تطور وكيف توسع
حتى طاول تهديده كل دول
العامل؟»
وتابع« :عام  1979دخل
السوفيات اىل أفغانستان،
املتحدة
الواليات
فدعمت
األمريكية ،وبالتعاون مع بعض
الدول العربية واإلسالمية،
قيام مقاومة مضادة مرتكزها
الدين اإلسالمي ،من منطلق أن
املعتقدات االسالمية تتناقض
مع الشيوعية والفكر اإلحلادي
وتشكل سدا منيعا يف وجه
امتدادها .ولكن األمريكيني
كانوا جيهلون أن االسالم،
وإن يكن ضد العقيدة املادية
الشيوعية ،لكنه ليس فكرا
غربيا وله شخصيته املختلفة عن
االثنني معا .ومع الوقت حتول
اجملاهدون األفغان ،الذين دعموا
باملال والسالح ،اىل تنظيم
إرهابي احنرف مبفهوم اجلهاد
ليستقطب الشباب املسلم من
كل أحناء العامل ،فولدت منظمة
القاعدة ...القاعدة نفسها اليت
نفذت عام  2001اعتداءات 11
أيلول يف نيويورك .انقلبت آلة
اإلرهاب على صانعها ،ويف
املقابل قرر الصانع تدمري آلته،
وبدأ الزلزال األمريكي يعصف.
حرب جديدة يف أفغانستان أوال،
ما لبثت أن انتقلت اىل العراق،
ويف البلدين خلفت الكثري من
الدمار واملوت والكراهية .ومع
الضغط العسكري املتواصل
على القاعدة تفككت لتتفرع
عنها تيارات عقائدية خمتلفة
جديدة
إرهابية
وتنظيمات
ومتعددة أخذت تنمو وتتمدد».
وقال« :عام  2005ظهر أبو
مصعب الزرقاوي يف العراق
مكفرا الشيعة ،والتكفري يف
مفهوم األصوليني املتطرفني
يعين وجوب القتال والقتل،
اإلجرامية
املشاهد
وتوالت
اإلرهابية متخذة طابعا طائفيا
ومذهبيا .وبدا واضحا املخطط
الذي يرسم للمنطقة ،وأقول

واضحا ملن كان يريد الرؤية،
إرهاب جديد يصنع وساحات
جديدة تعد للتدمري .وبدأ
«الشرق
ملفهوم
التنظري
األوسط اجلديد» و»الفوضى
اخلالقة» و»الربيع العربي»،
وبدأت معه الدول العربية
تشتعل من تونس اىل ليبيا اىل
مصر اىل سوريا وكذلك بعض
الدول األفريقية».
أضاف« :فخامة الرئيس ،ايها
احلضور الكريم ،رفعت الصوت
مرارا وتكرارا حمذرا من االجنرار
يف احلرب السنية الشيعية وما
ميكن ان جتره على منطقتنا من
ويالت ،وأبلغت سفراء الدول
األوروبية وكل من زارني من
سياسيني غربيني بأن ما يعد
للمشرق ،إذا ما قيض له
النجاح ،لن تقتصر أضراره علينا
بل ستكون له انعكاسات كربى
يف أوروبا ،ولن تكون هناك
من حدود فاصلة ،فاملتوسط
جيمعنا .ولكن املخطط كان أقوى
من اي حتذير ،وها هو شرقنا
كله يعاني عبء التداعيات ،وها
هو اإلرهاب يتنقل من دولة اىل
أخرى يف أوروبا .كذلك حذرت
مرارا وتكرارا منذ التسعينات،
من تنامي األصولية التكفريية
وخطورة خمططاتها على لبنان
واملنطقة كما على أوروبا،
فلبنان على خط التماس بني
اوروبا واملشرق وأي خسارة هنا
لن تكون من دون انعكاسات
هناك ،هلذا وجهت عام 1989
رسالة إىل الرئيس الفرنسي
الراحل فرنسوا ميرتان ،لفت
فيها اىل أن املواجهة بني
الغرب والتكفرييني املتطرفني
ستكون من دون شك إحدى
أهم املسائل عند نهاية هذا
القرن .ولبنان الذي حياولون
ضربه هو أرض يشكل فيها
احلوار االسالمي املسيحي ثقافة
جوهرية وأسلوب حياة طاملا
متيزنا بهما عن باقي العامل».
وتابع« :ويف مقابلة مع صحيفة
خليجية عام  1994حذرت من
يشكلون
«األصوليني
أن
يف املقام األول تهديدا
لالسالم ،وإنهم سيصلون اىل
السلطة يف الدول اإلسالمية،
وسيفشلون» .وكررت رفع
صوت التحذير جمددا ،عندما
كنت يف املنفى ،عرب رسالة
اىل «حكام العامل» عام 1995
وكانت بعض احلوادث اإلرهابية
قد بدأت تطل برأسها ،من
البوسنة واجلزائر وحتى باريس،
وقلت يومذاك« :إنها إشارات
تنذر بصراعات مهددة لغدنا،
تعجز عن تداركها الروادع
النووية واحلروب التقليدية،
وان ال أحد مبنأى عن العنف
الذي يولده انفجار املشاعر
العرقية واألصولية ،وإن تلك
اجلرائم اليت تغذت يف خمتربات
الواقعية السياسية ،ستنقل
العدوى اىل أولئك الذين
تركوها تنمو» .ولكن ،مل تلق
حتذيراتنا آذانا صاغية ،ألن
أحدا مل يرد اإلصغاء .فإن كان

الرئيس ميشال عون يلقي كلمته
املتضررون من اإلرهاب كثرا
فإن املستفيدين منه كثر أيضا،
وال إرهاب يكرب ويتمدد ويقوى
من دون دول راعية».
وقال الرئيس عون« :عوامل
عدة تتضافر ومتهد الطريق
لنشوء اإلرهاب ،أوهلا نظام
تعسفي ،بدميوقراطية مزيفة
او ديكتاتورية معلنة ،ال جيد
فيه املواطن فسحة للتعبري أو
إمكانية لتغيري السلطة بالطرق
الدميوقراطية ،معطوفا على
الفقر واحلاجة واجلهل ،ثم فكر
متطرف وتعصب حيرك الغرائز
ويقتل العقل ويشل املنطق
ويقدم احللول الوهمية فيسهل
التطويع .ثم دولة ،أو دول،
تستغل كل هذا فتمول وتدعم،
وتستولد إرهابا جديدا مبسمى
لتحقيق
وتستخدمه
جديد،
مصاحلها عرب ضرب دول
أخرى ،باقتصادها ،بأمنها،
باستقرارها غري آبهة بالعذابات
اليت قد تسببها لشعوبها.
هذه هي املعادلة النموذجية
لقيام التنظيمات اإلرهابية.
ولكن ،املعادلة إياها تقول إن
آالت الدمار تلك قد خترج عن
السيطرة وتبدأ بالضرب خبط
عشواء .وهذا ما حصل بالضبط
مع اإلرهاب احلالي ،فقد بدأ
نشاطه اإلجرامي يف بعض
الدول العربية اليت عصف بها ما
مسي ب»الربيع» ،ولكنه ما لبث
أن توسع وامتد ليضرب أوروبا
يف عمقها فأصاب مما أصاب
وبروكسيل
ولندن
باريس
ومدريد ونيس وميونيخ وكذلك
الواليات املتحدة وسواها.
واليوم اخلطر متنقل والتهديد
جدي بني خاليا نائمة وذئاب
متوحدة ،وال أحد يعرف كيف
ميكن أن يضرب أو أين ،وال
اىل أين ميكن أن يصل أو كيف
سينتهي».
أضاف« :فخامة الرئيس ،ايها
احلضور الكريم ،كي ال يبقى
العامل فريسة التطرف القاتل
ال بد من وضع أسس ملعاجلة
مزدوجة :آنية تقضي على
الواقع احلالي ،وجذرية متنع
تكرار قيامه مستقبال .وإذا
كانت املعاجلة اآلنية تقضي
بصد اإلرهاب عسكريا وردعه

بالقوة وجتفيف املنابع املالية
اليت تغذيه ،ومنع رفده بعناصر
جديدة .فإن املعاجلة اجلذرية هي
األهم ،ألنها متنع قيامه من جديد
من خالل القضاء على مسوغات
وجوده ،أي األيديولوجيا .إن
الفكر اإلرهابي هو فكر مشولي،
يناقض حق االختالف ويبيح
قتل اآلخر املختلف ،ال بل يدعو
لذلك ،وينفذ .من هنا ،فإن
تطوير القيم الدميوقراطية ،اليت
حترتم حق االنسان باالختالف
والتعبري
املعتقد
وحرية
والرأي ،وحترتم فرادته الدينية
والعرقية واإلتنية وتسمح له
بعيشها ،هو وحده القادر على
املواجهة الفكرية مع أيديولوجية
اإلرهاب .ومما ال شك فيه أن
حتديث التعليم والرتبية على
القيم الدميوقراطية ،باإلضافة
اىل اإلمناء وحماربة الفقر وخلق

فرص العمل ،وحترير املرأة،
تواكب جمتمعة عملية االنتقال
املتدرج للدول من األنظمة
املتخلفة اليت تشكل البيئات
املالئمة لنمو اإلرهاب والتطرف،
حنو الدميوقراطية الكاملة وقبول
الفوارق بني البشر».
وتابع« :يف السياق ،وما دمنا
يف مؤمتر «حوارات املتوسط»
فإنين أرى أن منطقة حوض
البحر االبيض املتوسط اليت
تتوسط القارات الثالث البيضاء
والسمراء والسوداء ،جتمع ما بني
ثقافات كل الديانات السماوية،
وتكتنز إرثا سخيا من ثقافات
شعوب
ولغات
وحضارات
العاملني القديم واحلديث ،وهذا
ما جيعلها مؤهلة لتكون موئال
للحوار املشرتك ما بني هذه
الثقافات واألديان».
وقال« :لبنان هو جمتمع تعددي

املسيحيني
جيمع
بطبيعته،
واملسلمني
مذاهبهم
بكل
بكل مذاهبهم ،يعيشون معا،
يتشاركون الكثري من العادات
االجتماعية
واحلياة
والقيم
والسياسية .قد يركبون أحيانا
موجة االنقسامات السياسية،
ولكن انقساماتهم مل تعد
تتخطى السياسة ،وسقفها
وحدتهم الوطنية ،وهذا ما دفع
قداسة البابا يوحنا بولس الثاني
اىل القول عن لبنان« :إنه أكثر
من بلد ،إنه رسالة» ..وهذه
الرسالة بالضبط هي اليت
دفعتين اىل التوجه لألمم املتحدة
مرشحا لبنان ليكون مركزا دائما
للحوار بني خمتلف احلضارات
والديانات واألعراق ،ومدرسة
إلعداد مربني حيملون القيم
اإلنسانية والعيش املشرتك،
وهي نفسها دفعتين للوقوف
أمامكم اليوم ،داعيا اىل تبين
هذا التوجه .ويف اعتقادي أن
احلضارة املتوسطية هي خري
من حيتضن هذا احلوار من خالل
الروابط التارخيية والثقافية
اليت جتمع بينها ،وهي املعنية
أكثر من سواها باحلوار بني
احلضارات واألديان ،للقضاء
على اإلرهاب والعنف اللذين
جيتاحان العامل .فهل تكون
رائدة يف املبادرة إىل حوار
األديان والثقافات؟»
وختم الرئيس عون« :إنها أكثر
من رغبة ،إنها دعوة أتركها
أمانة بني أيدي هذه النخبة وقد
اجتمعت حول هدف سام تسعى
إليه الدول الرابضة على ضفيت
املتوسط ،وأنا على ثقة أن هذا
التحدي سيلقى صداه».

احلريري شارك يف احتفال دار الفتوى بعيد املولد النبوي:

نبشر اللبنانيني بالعودة عن االستقالة االسبوع القادم!

شارك رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري يف االحتفال الذي
نظمته دار الفتوى ملناسبة عيد
املولد النبوي الشريف يف قاعة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف مسجد حممد األمني،
مبشاركة مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان.
ويف نهاية احلفل ،قال الرئيس
احلريري ردا على سؤال« :أود
أن أهنئ مجيع اللبنانيني

ملناسبة عيد املولد النبوي
الشريف ،وأقول هلم كل عام
وأنتم خبري .األمور إجيابية كما
تسمعون ،وإذا استمرت هذه
اإلجيابية فإننا إن شاء اهلل نبشر
اللبنانيني يف األسبوع القادم
مع فخامة الرئيس ميشال عون
ورئيس جملس النواب نبيه
بري بالرجوع عن االستقالة».
وحول إمكانية اجتماع جملس
الوزراء األسبوع املقبل ،قال

الرئيس احلريري« :سنرى كيف
سيكون مسار األمور ،ولكنها
إجيابية إن شاء اهلل».

اللواء إبراهيم

وكان رئيس احلكومة سعد
احلريري قد استقبل يف «بيت
الوسط» املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم
وعرض معه األوضاع األمنية يف
البالد.
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اعــالنات

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

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

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

لــوز نيء ( 1كـلغ) بـ $ 11،99

بذورات مشكـّلة (ا كـلغ) بـ $ 9،99

دراق ( 1كلغ) بـ $ 1،49

بــصل (الكيس  10كلغ) بـ $ 4،99

نفتح  7أيام يف األسبوع
نـبيع بـسعر اجلـملة

بـندورة( 1كلغ) بـ $ 1،99

مانغو ( Sweet Mangoاحلبـّة) بـ $ 0،79

هذه األســعار
صاحلة لغاية يوم
اجلمعة  8كانون
األول

ليمون حامض (الصندوق) بـ $ 11،99

مـاء ( 12قـنينة) بـ $ 2،99

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

الراعي التقى فتحعلي وتوافقا على ضرورة احلوار بني الدول
سامي اجلميل :كلما خرج لبنان عن حياده دخل يف ازمات كبرية
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر اليوم ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
رئيس حزب الكتائب النائب
سامي اجلميل يرافقه نائبه
الوزير السابق سليم الصايغ،
وكان عرض آلخر التطورات
يف ضوء ما جرى منذ استقالة
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري من السعودية حتى
اليوم ،وقراءة حزب الكتائب
ونظرته حيال املرحلة املقبلة.
بعد اللقاء قال اجلميل« :جئنا
نضع سيدنا يف جو اجلولة اليت
قمنا بها على بعض الدول،
ولكي نأخذ رأيه وتوجيهاته
أيضا يف كل ما جيري على
الساحة وخصوصا بعد زياراته
اخلارجية األخرية ولنستمع
اىل تطلعاته للمرحلة القادمة.
ووضعنا غبطته يف أجواء
خطورة الوضع الراهن يف
لبنان ،كما نراه حنن ،وهو
واقع اكثر فأكثر حتت الوصاية
الكاملة ،وهذا مع االسف يشكل
غطاء لرتكيبة غري طبيعية على
صعيد السلطة نتخوف من ان
يكون هدفها التخلي عن سيادة
الدولة ،وتبين كل ما تقوم به
بعض اجلهات يف لبنان ويف
اخلارج ،وهذا شيء خطري قد
يدفع لبنان مثنه غاليا جدا يف
املستقبل».
وأبدى ختوفه من «استعجال
استكمال بعض الصفقات
كالنفط
قطارها،
وعودة
والغاز والكهرباء» ،معتربا ان
ذلك «يشكل سطوا على ثروة
لبنان اليت هي ملك الشعب
اللبناني» .ومتنى «لو ان ادارة
وحكومة مؤمتنة على مصاحل
اموال اللبنانني تقوم بذلك،
الن احلكومة احلالية برهنت
خالل السنة املاضية انها
غري مؤمتنة على شيء ،وهي
مستعدة للتضحية مبصاحل
اللبنانيني من اجل مصاحلها.
ولذلك حنن ككتائب نركز اليوم
على خطي السيادة واستقالل
وحياد لبنان من جهة ،وعلى
خط الوقوف بوجه اي صفقة
مشبوهة واي هدر الموال
اللبنانيني من جهة اخرى.
وبدل من ان حنول هذه احملطة
التارخيية من تاريخ لبنان اىل
حمطة لبناء لبنان افضل واعادة
النظر باالخطاء الجياد حلول

احلريري هنأت باملولد النبوي وردت على ما ينسب إليها:

ما أريد قوله أقوله باملباشر والرئيس احلريري هو
الذي ميثلنا وحيكي بإمسنا مجيعا

النائبة الحريري مجتمعة مع املفتي سوسان

البطريرك الراعي

بنيوية ،بقينا لالسف بوضع
رؤوسنا يف الرتاب متعامني
عن حقائق االمور ومشاكلنا
اليت سوف تلحقنا لتنفجر يف
وجوهنا يف مرحلة قريبة».
أضاف« :وضعنا هواجسنا
يف تصرف سيدنا ،واكدنا له
استمرارنا يف قول احلقيقة
للبنانيني ،واننا سنبقى صوت
العقل مقابل صوت املصاحل
الذي رمبا هو االقوى اليوم.
وسنكون ذلك من خالل عملنا
اليومي واالنتخابات املقبلة
العطاء صوت اىل اللبنانيني
الذين ال صوت هلم».
وختم« :ال يكفي الكالم عن
رفض الدخول يف احملاور
وحتييد لبنان ،امنا جيب عدم
دعم اي فريق يف الصراع
وعدم اختاذ جانب اي طرف
بوجه فريق آخر واختاذ مواقف
داعمة له .فعندما نريد فعال
حتييد لبنان عن الصراعات
جيب علينا اوال ضبط االفرقاء
اللبنانيني الذين يتدخلون يف
اخلارج ال تغطيتهم ودعمهم
وتشريع عملهم».
وردا على سؤال قال اجلميل:
«الدستور اللبناني هو الذي
حيدد كيفية ضبط سيادة
الدولة وحصرية السالح يف يد
القوى الشرعية ،واالستحقاقات
الدستورية وااللتزام مبواعيدها،
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عالقات عامة :أحـمد ديـب
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وكيفية الدفاع عن لبنان من
خالل جيشنا الوطين ،وعندنا
ميثاق وطين اسس استقالل
لبنان وأقر حياد لبنان بقوله
ال للشرق وال للغرب .فكلما
خرج لبنان عن حياده دخل
يف ازمات كبرية .وعلينا ان
نتعلم انه ال ميكن انقاذ لبنان
اال بااللتزام بسياسة احلياد
الداخلية واخلارجية».
ثم استقبل الراعي حمافظ البقاع
القاضي انطوان سليمان ووفد
من راهبات القديسة تريزيا
الطفل يسوع واملونسنيور
خيسوس غونزاليس واالب
دومنيك حلو من «.»Opus Dei
وكان البطريرك املاروني قد
استقبل مساء امس السفري
االيراني حممد فتحلي وعرض
معه البرز التطورات يف لبنان
واملنطقة« ،وكان توافق على
ضرورة ختفيف حدة االحتقان
من خالل احلوار بني الدول،
من اجل جتنيب شعوب املنطقة
املزيد يف األزمات واحلروب
واخلسائر» ،حبسب املكتب
االعالمي يف بكركي.

أجرت النائبة بهية احلريري
اتصاال هاتفيا مبفيت اجلمهورية
الشيخ الدكتور عبد اللطيف
دريان ،مهنئة اياه بعيد املولد
النبوي الشريف.
وزارت مفيت صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوسان يف منزله
يف عربا وقدمت له التهاني
بالعيد ،وكان اللقاء مناسبة
العامة
باألوضاع
للتداول
والشأن الصيداوي.
وقالت احلريري اثر اللقاء« :جئنا
نعايد مساحة املفيت بعيد املولد
النبوي الشريف ،وأيضا اتصلنا
بسماحة مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ومن خالهلما
نعايد كل املفتني يف لبنان.
وحنن أيضا على أبواب عيد ميالد
السيد املسيح عليه السالم وان
شاء اهلل تكون أعياد خري وبركة
وامن واستقرار هلذا البلد ،وان
شاء اهلل يكون االستقرار هو
العنوان األساسي».
وردا على سؤال حول تعليقها
على ما يتم تداوله عرب وسائل
االعالم والتواصل االجتماعي
من كالم ينسب اليها نقال عن
مصادر او عن وفود زارتها،
قالت« :منذ العام  2005وحتى
اليوم ،متر يف اليوم الواحد
قول
كثري من القضايا اليت ُت ّ
عين .لكن ما نريد ان نقوله،

نقوله باملباشر وحنكيه .وحنن
يف النهاية من ميثلنا هو دولة
الرئيس سعد احلريري وهو
الذي حيكي بإمسنا مجيعا ،وال
شيء يعرب عن موقفنا خارج هذا
املوضوع».

سوسان

سوسان
رحب
جهته
من
النائبة
الفاضلة
«بالسيدة
بهية احلريري يف بيتها ويف
دارها ،ومن خالل هذه الذكرى
نؤكد على كل الثوابت االميانية
والوطنية ملدينتنا صيدا ،ولنا
كل الثقة وكل االحرتام هلذه
املواقف الوطنية الثابتة لدولة
الرئيس سعد احلريري وللسيدة
بهية احلريري يف ايصال هذه

جديدة :حنن خلف املفيت دريان يف
مواقفه اليت تصون الوحدة اإلسالمية
رعى رئيس دائرة األوقاف
اإلسالمية يف عكار الشيخ مالك
جديدة ،احتفاال مبناسبة ذكرى
املولد النبوي الشريف ،يف
مسجد خالد بن الوليد يف حملة
مفرتق برقايل ،يف حضور علماء
وفاعليات وحشد من املصلني.
والقى جديدة كلمة ذكر فيها

شريفة ممثال قبالن :لبنان ال يقوم اال جبناحيه املسلم واملسيحي
رعى رئيس اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى الشيخ عبداألمري
قبالن ممثال باألمني العام
لالوقاف يف اجمللس الشيخ
حسن شريفة افتتاح مسجد
ابو ذر الغفاري يف حي احلالن
يف غدراس الكسروانية ،بعد
االنتهاء من ترميمه الذي قامت
به االمانة العامة لالوقاف يف
اجمللس.
بعد االفتتاح أم شريفة املصلني
الذين حضروا من اهل غدراس
واجلوار ،وكانت كلمة ركز فيها
على «أهمية ترميم املسجد يف
هذه املنطقة اليت يعيش فيها
املسيحي اىل جانب املسلم
بصورة أبهى ما فيها انها تبني
هذه الوحدة الوطنية والعيش
املشرتك بني ابنائها» ،واعترب

ان «لبنان ال يقوم اال جبناحيه
املسلم واملسيحي ،ومسجد
ابو ذر الغفاري يعرب عن حمبة
الطائفة الشيعية لالنفتاح
والتواصل».
وقال« :رغم مرور الزمن
على ما حل به من دمار ،آلينا
على أنفسنا ان خنتار اللحظة
املناسبة إلعادة ترميمه لنظهر
حمبتنا الهل املنطقة ايا كانت
طوائفهم وما تكنه انفسنا
جتاههم ،إذ سيكون لوجود
هذا املسجد يف هذه املنطقة
وعودة احلياة اليه وقع االثر
الطيب ،وخصوصا ان تردد
املصلني اليه سيعيد اىل
موقعه هذه احلركة اليت ستدب
يف موقعه مما يزيد هذا التالقي
بني املسلمني انفسهم وبني

السفينة اىل بر األمان يف ظل
هذه الظروف الدقيقة والصعبة
اليت مير بها لبنان ومتر بها
املنطقة العربية .انه مولد النيب
حممد ،مولد وحدة املسلمني
ووحدة اللبنانيني ،وهذه نقطة
االرتكاز للشعب اللبناني وهي
مصدر قوته ووجوده وحضوره.
وان شاء اهلل تكون األيام اآلتية
افضل من اليت مرت وحنقق
االستقرار يف ظل الدستور
حتت سقف القانون ومع وثيقة
الطائف اليت لن نتخلى عنها.
دولة الرئيس ميثلنا مجيعا
وعندما يتكلم يتكلم بإسم
اللبنانيني وبامسنا مجيعا .اهال
وسهال بالسيدة بهية يف بيتها
واشكرها على هذه الزيارة وكل

من

املسلمني واملسيحيني
اهل اجلوار».
وأشار اىل أن «دور العبادة
هلا الدور األبرز يف توعية
االنسان وعدم احنرافه حنو
احملرمات والعدائية ضد اخيه
االنسان ،وعملية التوجيه من
هذه املعابد جيب ان ترتكز
على معاني احملبة والتسامح
والتعاون واالخالق احلسنة
والطيبة ،وهذا أمر حنتاجه
اليوم أكثر من أي وقت مضى
لكي نبعد عن جمتمعاتنا اآلفات
االجتماعية بأشكاهلا وكذلك
لكي ننبذ من حل على وطننا
وجمتمعاتنا وهو حيمل الفكر
التكفريي االرهابي الذي يريد
أن يدمر أوطاننا وجيعلنا نعيش
يف خوف ورعب».

ب»صفاة نيب الرمحة حممد
صلى اهلل عليه وسلم ،ميالده
هو ميالد الفضائل والقيم
النبيلة يف جزيرة العرب».
وأكد على «مبدأ العدالة اليت
سعى هلا اإلسالم بني الناس
دون النظر إىل لونهم او
جنسهم او اعتقادهم».
براء
«اإلسالم
وقال:
والظاملني
املتطرفني
من
واملفسدين يف األرض ،وحنن
خلف صاحب السماحة مفيت
الشيخ
اللبنانية
اجلمهورية
الدكتور عبد اللطيف دريان يف
مواقفه السياسية اليت تصون
الوحدة اإلسالمية وامن الوطن
واستقراره والعيش الواحد».

فرعون استقبل جتار اجلملة
استقبل وزير الدولة لشؤون
التخطيط ميشال فرعون وفدا
من مجعية جتار اجلملة يف سوق
اخلضار يف نهر بريوت ،برئاسة
رئيس مجعية جتار اجلملة ايلي
معلوف ،وكان عرض للمشاكل
اليت يعانيها جتار اجلملة يف
هذه املنطقة ومطالبة مبساواة
السوق بغريها من األسواق
التجارية من حيث االهتمام
وعناية املسؤولني.

صفحة 5

Saturday 2 December 2017

الـسبت  2كانـون األول 2017

Page 5

لـبنانيات

سامي اجلميل من بكركي :احلياد نريده حقيقيا وكامال وليس كذبا الصراف التقى يف نيقوسيا وزيري
الدفاع والزراعة القربصيني

زار رئيس «حزب الكتائب
اللبنانية» النائب سامي اجلميل
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي،
يف بكركي ،وعرض معه آلخر
التطورات.
وأعلن اجلميل بعد اللقاء ان
الزيارة تأتي يف سياق وضع
البطريرك يف جو اجلولة اليت قام
بها على عدد من الدول ولألخذ
برأيه وتوجهاته ،وقال« :وضعناه
يف جو خطورة الوضع كما نراه،
فلبنان اصبح اكثر واكثر حتت
الوصايا الكاملة وهذا االمر غطاء
لرتكيبة غري طبيعية على صعيد
السلطة».
واعرب عن ختوفه «ليس فقط
من التخلي عن سيادة الدولة بل
تبين كل ما تقوم به بعض اجلهات
يف لبنان واخلارج» ،واصفا االمر
ب»اخلطري وقد يدفع لبنان مثنه
غاليا يف املستقبل».
وشدد على ان «اهلم االساسي
للسلطة ليس سيادة الدولة
وحيادها بل تسيري قطار
الصفقات» ،معربا عن ختوفه
من هذا االستعجال يف االسابيع
صفقات
الستكمال
املقبلة
النفط والغاز وكل ما كان عالقا
اىل حد اليوم» ،وقال« :يتم
السطو على ثروة لبنان اليت هي
ملك االجيال القادمة ،من قبل
ادارة برهنت انها غري مؤمتنة
على اموال اللبنانيني واي ادارة
صحيحة للبلد».
أضاف« :االصرار على اقرار
مراسيم النفط واالستعجال بها
يف هذا الظرف امر خميف النه
غري قابل للرجوع اىل الوراء».

البطريرك الراعي مستقبال النائب سامي الجميل
وتابع« :حزب الكتائب يركز على
خطني هما السيادة وحياد لبنان،
ومن جهة ثانية الوقوف بوجه اية
صفقة وهدر الموال اللبنانيني.
وبدل حتويل املرحلة اىل حمطة
لبناء لبنان افضل واعادة
النظر باالخطاء وحلحلة املشاكل
واعطاء امل للبنانيني من دون
ان نبقيهم يف املؤقت الدائم،
لالسف نستمر بهذا املؤقت
وبوضع رأسنا يف الرتاب وعدم
معاجلة مشاكلنا اليت ستعاود
قريبا جدا ،فطاملا ال حنل هذه
املشاكل فهذا يعين اننا نورثها
الوالدنا وستعود وتنفجر».
وقال :أكدت للبطريرك االستمرار
بقول احلقيقة وان نكون صوت
العقل ،لالسف يبيعوننا استقرارا
على حساب كرامتنا وحريتنا
وسيادتنا واموال الدولة ،جيب
بناء دولة قانون ودميقراطية
حقيقية تؤمن مستقبال افضل
لشبابنا».
وأكد «االستمرار اىل جانب
اللبنانيني الشرفاء الذين يرون

مصلحة البلد ال املصاحل اخلاصة،
نريد اعطاء صوت للبنانيني
الذين ال صوت هلم يف هذا
البلد».
ونقل عن البطريرك قلقه ،مشريا
اىل انه وضع الوفد الكتائيب جبو
زيارته السعودية ،وقال« :حنن
نتشارك معه ضرورة حتييد لبنان
عن صراعات احملاور .ال يكفي
فقط القول اننا نعتمد احلياد
ومن جهة ثانية تغطية فريق يف
الصراع ،فمن املفرتض عدم اخذ
طرف بالصراع وعدم تبين وجهة
نظر فريق بوجه آخر» .ورأى
ان «كل الكالم الرمسي الذي
نسمعه من رئاسة اجلمهورية
واحلكومة ووزارة اخلارجية هو
مبثابة الشيء ونقيضه ،ويتم
اخذ مواقف اىل جانب احد
املتصارعني يف املنطقة .احلياد
نريده حقيقيا وكامال وليس كذبا
على الناس».
وأمل اجلميل «ان يرى اللبنانيون
جيدا ما حيصل ،وعليهم اخذ
اخليارات اليت يقتنعون بها يف

االنتخابات وان يوجهوا البوصلة
اىل االجتاه الصحيح».
ولفت اىل ان «الدستور اللبناني
هو الذي حيدد كيفية ضبط
سيادة الدولة ،وحصرية السالح
بيد الشرعية ،واالستحقاقات
الدستورية وااللتزام بها ،وكيفية
الدفاع عن لبنان من خالل اجليش
اللبناني ،اضافة اىل امليثاق
الوطين الذي اسس استقالل
لبنان وحدد انه على لبنان ان
يكون على احلياد» ،معتربا ان
«املطلوب اليوم االكمال بروحية
هذا امليثاق وعدم اخذ طرف».
وختم« :كلما خرج لبنان عن حياده
دخل يف صراعات كبرية».

القربصية
العاصمة
شهدت
نيقوسيا ،اجتماعا بني وزير
الدفاع يعقوب رياض الصراف،
ونظريه القربصي كريستوفورس
فوكايدس .ومتحورت احملادثات
حول العالقات الثنائية بني
لبنان وقربص وسبل تعزيزها
وتطويرها.
وعرب الصراف خالل اللقاء ،عن
امتنانه للدعم الذي تقدمه قربص
للبنان .وشكر نظريه القربصي
على االستجابة الفورية يف ما
يتعلق بتنفيذ القرارات اليت
اختذت خالل زيارته األخرية
لبنان.
من ناحيته ،أكد فوكايدس
دعم احلكومة القربصية للبنان
واستقراره ،واستعدادها وعزمها
على مواصلة دعم القوات
املسلحة يف لبنان ،من داخل
االحتاد األوروبي.
وتبادل الصراف وفوكايدس
وجهات النظر حول الوضع
األمين يف شرق البحر األبيض
املتوسط ،والتطورات العامة
يف املنطقة .وأكدا العمل على
تعميق التعاون بني البلدين يف

جماالت السالمة البحرية ،وخاصة
من خالل إنشاء مركز للبحث
واإلنقاذ يف بريوت .واتفقا على
عقد اجتماع ثالثي يف قربص يف
أوائل عام  ،2018بني قربص
واليونان ولبنان على مستوى
وزراء الدفاع.
كذلك زار الصراف وزارة الزراعة
القربصية ،ترافقه سفرية لبنان
لدى قربص كلود حجل دمشقية،
حيث التقى الوزير نيكوس
كوياليس .وتناول البحث شؤونا
ذات اهتمام مشرتك ،وخصوصا
التعاون بني لبنان وقربص يف
جمال مكافحة احلرائق ،حيث
مت التوافق على بنود اتفاقية
تعاون بني البلدين يف هذا
اجملال ،ووقعا باألحرف األوىل
مذكرة تفاهم ،على ان تستكمل
االجراءات املتعلقة بها عرب
الدوائر املختصة.
يذكر ان الصراف كان قد انهى
زيارة رمسية اىل رومانيا صباح
اليوم ،وانتقل اىل قربص حيث
اجرى حمادثات مع املسؤولني
هناك على ان خيتتم زيارته
ويعود اىل بريوت الليلة.

جريصاتي لسامي اجلميل :إىل القضاء در ولو ملرة واحدة

سليم
العدل
وزير
علق
جريصاتي ،على كالم النائب
سامي اجلميل بعد لقائه
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي يف

بكركي ،بتغريدة على «تويرت»
قال فيها« :كالم سامي اجلميل
الستكمال
االستعجال
عن
صفقات النفط والغاز ،هو
اخبار برسم القضاء ،وعلى

نائب األمة واجب وطين
وقانوني واخالقي بتمكني
القضاء من معلوماته وأدلته.
إىل القضاء در ولو ملرة واحدة
يا شيخ .»S J

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الرياشي افتتح اللقاء العربي الدامناركي :العنف مصدره االنسان ال الدين وتصحيح حماولة أبلسة االسالم
مسؤولية كل اللبنانيني

رعى وزير اإلعالم ملحم الرياشي
«اللقاء العربي  -الدامناركي»
بعنوان «من أجل تفاهم أفضل
بني أهل األديان ..تفعيل احلوار
ملنع التطرف العنيف» الذي
ينظمه منتدى التنمية والثقافة
واحلوار بالشراكة مع مؤسسة
«دامنيشن» الدامناركية ،يف
فندق «جيفينور»  -كليمنصو.
حضر افتتاح اللقاء الوزيران
السابقان خالد قباني وابراهيم
مشس الدين ،النقيب أمحد
نصار ممثال املدير العام ألمن
الدولة اللواء طوني صليبا،
املقدم محاد حيدر ممثال مدير
املخابرات يف اجليش العميد
طوني منصور ،ممثلون للطوائف
املسيحية واملسلمة من لبنان
وسوريا ومصر من بينهم
راعي أبرشية محص للروم
األرثوذكس املطران جورج
أبو زخم ،راعي أبرشية محص
للسريان األرثوذكس املطران
سيلوانوس بطرس ،رئيس
ملتقى حوار احلضارات الشيخ
حسني شحادة ممثال العالمة
السيد علي فضل اهلل ،األب
تاتول ممثال كاثوليكوس بيت
كيليكيا لالرمن االرثوذكس
آرام االول كيشيشان ،الشيخ
عبداللطيف كرباج ممثال اهليئة
الروحية يف سوريا ،الشيخ
عمر املصري ممثال اجلماعة
الطائفة
رئيس
اإلسالمية،
اإلجنيلية يف مصر القس أندريا
زكى ورئيس املركز االسالمي
للدراسات واالعالم القاضي
الشيخ خلدون عرميط.
ويشارك من الدامنارك وفد
من جملس الكنائس واجمللس
اإلسالمي وأعضاء يف فعاليات
املبادرة العربية  -الدامنركية
للحوار ،اضافة إىل ناشطني
مدنيني من لبنان وسوريا
والدامنارك.
بعد النشيد الوطين ،ألقى
الدكتور مسري قسطنطني كلمة
رحب فيها بكل املشاركني يف
أعمال املنتدى ،ونوه «بأهمية
انعقاده يف لبنان ويف هذه
املرحلة بالذات».

مادسن

وألقت نائبة رئيس جملس
إدارة «دامنيشن» القسيسة
ماتي مادسن كلمة حتدثت فيها
عن جتربة انتقاهلا إىل العاصمة
السورية دمشق عندما كانت
يف الثانية عشر من عمرها،
فاضطرت لرتك بلدتها الصغرية
اآلمنة لتعيش يف بلد ال تعرف
لغته وال حتى طرق التواصل
مع زمالئها يف املدرسة إىل أن
شعرت بتجربة أهل بابل« ،أولئك
الذين عندما قرروا أن يبنوا
معبدا هلل مل يتمكنوا من جتاوز
فروقاتهم اللغوية رغم وجود
هدف جيمعهم ،وقد افرتقوا عن
بعضهم البعض بغضب».
وقالت« :حتى يف الدامنارك
حيث نتحدث اللغة عينها نواجه
مواقف ال نفهم فيها بعضنا
البعض ،وهذا حصل معي قبل
أسبوعا واحدا حني كان علي أن
أوفق بني فريقني يعتقد كل
واحد منهما أنه يقوم بالعمل
األصعب وأن الفريق اآلخر ال

يفهمه ،مع العلم أنهما يتحدران
من اإلتنية نفسها ويتحدثان
اللغة نفسها وقد تلقيا التعليم
نفسه ،حتى اجتمعا معا وقررا
أن يصغيا إىل بعضهما البعض
والعمل معا».
وختمت« :باملساعدة واالحرتام
والصرب والتسامح بني األشخاص
املختلفني ميكن لألفراد أن
يفهموا اآلخرين املختلفني،
وآمل أن يسري اللقاء العربي
الدامناركي يف هذا االجتاه حبيث
ينظر إىل اجلزء املمتلىء من
الكوب ،اجلزء اإلجيابي».
جرجور
وكانت كلمة لرئيس منتدى
التنمية والثقافة واحلوار القس
الدكتور رياض جرجور حتدث
فيها عن اللقاءات اليت مت
عقدها بالشراكة مع «دامنيشن»
سواء يف لبنان أو يف الدامنارك،
وأعطت األهمية لدور الشباب
يف بناء مستقبل بلداننا ليس
على العنف بل على احرتام
حقوق اإلنسان واالنفتاح على
اآلخر وحماولة فهمه وقبوله كما
يرى ذاته» .ومتنى أن «يعلن
لبنان مقرا دوليا حلوار الثقافات
واألديان واحلضارات» ،بانيا
هذا الرجاء على «دعوة فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون من على منرب اجلمعية
العامة لألمم املتحدة إىل إعالن
لبنان من دول العامل مقرا
رمسيا دوليا حلوار احلضارات
والثقافات واألديان».
وتناول الوضع العام يف منطقة
الشرق األوسط ،وقال« :ما
نشهده يف الشرق األوسط
هو انبثاق التدين التكفريي
العنفي الذي يتخذ عنوة
وتضليال اإلسالم غطاء جلرائمه
واإلسالم منه براء ،فيما يشهد
الغرب انبثاق التجمعات الدينية
األصولية وكل جتمع يتقعقر يف
خصوصيته ونرجسيته وعنصرية
دينية وقومية ضيقة ،األمر
الذي يدفع املنتدى وشركاؤه
يف أوروبا والعامل العربي إىل
نشر ثقافة قبول اآلخر واحرتامه
على مستوى القاعدة وعدم
االكتفاء باخلطابات العاطفية
واجملامالت من فوق».
وشدد على «أهمية حتديث
اخلطاب الديين وتطويره حبيث
يساهم يف إزالة التصورات
املسبقة عن اآلخر».

الرياشي

بدوره ألقى راعي املنتدى كلمة
قال فيها« :يوجد تعميم وحالة
خطأ أن الطوائف واالديان هي
وبال على اجملتمع وأن املؤمنني
هم منبع الشرور يف اجملتمعات
وهم اصل العنف أو التطرف
العنيف وان التطرف يأتي من
الدين وال يأتي من االنسان،
وأن أصل العنف هو الدين،
وهذا خطأ فإن أصل العنف
هو االنسان ،واألسباب الكامنة
وراء العنف هي يف عدم وجود
تطرف اجيابي مثل املؤمنني
ولدى الذين ميلكون اميانا
حقيقيا بعقائدهم وقناعاتهم،
فهؤالء متطرفون أيضا ولكن
تطرفهم اجيابي ،وهذا التطرف
هو الذي ينقذ اجملتمعات .وكما

يف العامل افضل من بريوت
لرتعى هذا احلوار ألن بريوت
تعلم املعنى احلقيقي للعيش
معا وللحياة معا .الجل وزارة
التواصل واحلوار وان شاء
تبصر هيكليتها النور قريبا
وترسل اىل جملس الوزراء نعمل
معا.
وختم الرياشي« :ختاما اقول
ان العنف مصدره واحد وهو
االنسان ،فاالنسان هو أصل
كل بالء وأصل كل شفاء،
ليس الدين وليس االميان إمنا
االنسان».

حوار

الرياشي يلقي كلمته
قال يسوع يوما« :ال تكونوا
فاترين فأتقيؤكم».
أضاف« :أنا ملحم الرياشي
انسان متطرف بإمياني اىل
حدود شجاعة احملبة ،متطرف
اىل حدود االميان باحلوار بشكل
دائم حتى يف حلظات االخفاق
يف احلوار .كنت متطرفا
باالستمرار واملتابعة ،متطرفا
أن النجاح سيأتي يوما ألني
لست اال ساعدا من سواعد
اهلل على االرض ،وأعمل على
هذا االساس .ان التطرف يف
االميان يعلم التواضع ،يعلم
احملبة ،يعلم الشجاعة ،يعلم
االعرتاف باآلخر املختلف كيفما
اختلف هذا اآلخر ،وكيفما كان
هذا اآلخر».
وتابع« :أنا اعرف اناسا مسيحيني
ومسلمني جاهدوا كثريا من أجل
أخذ بعض الداعشيني اىل إميان
آخر ،وهذا تطرف ولكن باملعنى
احملب وليس باملعنى العنيف.
هناك عنف وهناك تطرف إمياني
قوي ،فكل املوجودين بيننا اآلن
هم متطرفون ولكن متطرفون
والقناعة
واحملبة
باالميان
احلقيقي
والبعد
العميقة،
الميانهم أن االميان هو التواصل
واالتصال باآلخر ،مثلما نقول
كلمة صالة ،وال مرة جرب أحدنا
تفسري كلمة صالة ،من معنى
التواصل بني اهلل واالنسان،
فالتواصل بني اهلل واالنسان
كما قال يسوع يوما« :كيف
لكم أن تتصلوا باهلل وحتبوا اهلل
وأنتم تكرهون الذي ترونه واهلل
ال ترونه؟» هذا هو التطرف وأنا
أطلب تعديل عنوان احملاضرة
وفصل كلمة التطرف عن العنف
ألننا حنن أيضا متطرفون ولكن
متطرفون بشجاعة القوة وقوة
احملبة واالميان مبستقبل مشرتك
بني خمتلفني يف االفكار وليسوا
خمتلفني كبشر .حنن كلنا بشر،
شاء اهلل أن نكون خمتلفني
باألفكار ولكن اهلل شاء أن نكون
يف أرض واحدة ،فاملؤمن يعرف
انه مل يولد يوما مؤمنا صدفة،
فاالنسان ال يولد صدفة حيث
يولد ،وحنن مل نولد يف لبنان
صدفة وال يف هذا املتوسط
صدفة .ولدنا هنا ألن اهلل شاء
أن نولد هنا من اجل رسالة
حمددة يف الزمان واملكان.
واملشكلة فينا حنن وليست يف

اهلل وال يف االميان».
وقال« :االميان الفردي بني
االنسان واهلل هو حرية كل
انسان ،والعالقة العمودية هذه
ال يستطيع أحد منا أن يعرف
عن اآلخر أي شيء ويكشف
نواياه ،فاهلل وحده يعرف النوايا
وهو خبري يف النيات ،ولكن
رمبا كجماعات مؤمنة فشلنا يف
التعرف على بعضنا البعض
وفشلنا يف نقل الرسالة من
اآلخر اىل اآلخر ،ولكن االمور مل
تنته بعد ،ما زلنا موجودين هنا
وما زلنا مع بعضنا هنا ،وجيب
أن نتعلم من الدروس املاضية
كيف نبين مستقبال أفضل
لألجيال اآلتية ،مستقبال للحوار،
مستقبال للتواصل ،مستقبال
لالميان حبق اآلخر يف االختالف
وحق هذا اآلخر أن يكون خمتلفا
ونكون أنا وهو معا من اجل
األفضل».
أضاف« :هناك شيطنة لالسالم
يف العامل ،هناك حماولة ألبلسة
االسالم يف العامل اليوم،
وهذا التصحيح ليس مسؤولية
املسلمني وحدهم يف لبنان،
هذا مسؤولية لبنان أوال ألن هذا
الوطن هو منوذج ورسالة كما
يقول يوحنا بولس الثاني ،هو
مسؤولية املسيحيني اللبنانيني
أيضا ألنهم يعرفون اخوتهم
املسلمني ويعيشون معهم،
ويقولون هؤالء املسلمون هم
مثلنا ،هم كذا وكذا ...بكل
شجاعة .ألن الدفاع عن احلياة
معا حتتاج اىل هذا التطرف
وهذه الشجاعة يف مقاومة أي
عنف من أي نوع كان».
وتابع« :حني كلفت مبهمة
وشرف ادارة وزارة االعالم
احلالية ،أخذت على عاتقي
أن أغري هيكلية وزارة االعالم
لتصبح وزارة للحوار والتواصل
ألن الوزارة هي وزارة خنبوية
وليست خدماتية ،هي وزارة
سياسية وليست وزارة خدمات،
وهي يف الوقت عينه تتمتع
ومتتلك الطاقات واخلربات لبنية
حتتية كاملة وجاهزة لتستقبل
أي حوار بني أي خمتلفني سواء
كانا من أديان خمتلفة أو من
بالد خمتلفة أو أي شيء آخر.
فليس أفضل من لبنان ،وليس
أفضل من بريوت ،ال جنيف
وال االستانة وال أي عاصمة

بعد ذلك كان حوار سئل فيه
الرياشي :احلوار عن العقيدة
يبدو أمرا صعبا ،فهل احلوار عن
املواطنة يشكل البديل وهل هو
املرجتى؟
أجاب« :ان احلوار عن العقيدة
ممكن أال يوصل اىل كثري من
االمور ،لكن أنا أعتقد أن احلوار
عن العقيدة هو حوار ضروري
وال عيب فيه .ال جيب أن
خناف من االختالف ،إذ اخلوف
هو اكرب ضرر على العقيدة حبد
ذاتها وعلى االنسان حبد ذاته،
فنتحاور عن العقيدة كل من
قناعته .ففي املواطنة يوجد
أمور كثرية اختلف معه يف
الدين عليها من أي طائفة كان
أو من الطائفة عينها ،ولكن يف
املواطنة تكون االمور اقرب حتى
لو اختلفنا يف امور أخرى ،وهذا
ال يعين أن هذه مثل بعضها
البعض ،فنقارب بني نظرتني ال
يوجد شبه بينهما ،ألن االديان،
املسيحية واالسالم واالديان
االخرى هي اديان تنتشر على
مستوى العامل ،أما املواطنة
فهي حمصورة بأوطان نشأت
منذ مئة سنة وليس أكثر أما
االنسان فموجود منذ االف
السنني ،واالديان أعتق بكثري
من االوطان .ومنذ مئة سنة
مل تكن اوطانا بل كانت ممالك
وامرباطوريات ،واالوطان هي
نشأة حديثة ممكن أن تتغري
اشكاهلا ،وطاملا ان العالقة بني
الشعوب هي عالقة بني الدول،
لكنين من املؤمنني باالنسان
االممي كيفما كان وكيفما
انتشر».
سئل :هناك يف العامل العربي
اعالم كثيف من اجل العنف،
وأهل هذا اإلعالم يرفضون
تسميته بذلك ،اما االعالم
من اجل احلوار فيبدو قليال،
وبصفتكم وزيرا لالعالم ما هو
برأيك دور االعالم يف نشر
ثقافة احلوار؟ وزارة االعالم ماذا
ميكنها أن تفعل؟ وماذا تفعل؟
ومن أجل ماذا حتى يكون صوتا
بديال؟
أجاب« :هذا سؤال جيد ،وأعتقد
أنه جوهر او لب احلل وليس
لب املشكلة ،ألجل ذلك حنن
نريد من وزارة االعالم وزارة
وجتنيد
والتواصل
االعالم
كل وسائل االعالم لالضاءة
على احلوار وادارة احلوار بني
املختلفني ،ادارة احلوار بطريقة
حتمي احلوار واصوله وال تؤدي
اىل العنف .صحيح أن هناك
حمطات تبشر بالعنف ،وهناك

وسائل اعالم كثيفة وكثرية
وخصوصا امام عظمة وسائل
التواصل االجتماعي احلديثة،
ولكن يف النهاية ان السكني
موجودة بيد االنسان ويستطيع
فيها ان يقشر تفاحة او يرتكب
فيها جرمية ،ولكن ماليني
البشر يقشرون بها التفاح
وال يرتكبون اجلرائم ،فمهما
زادت اجلرائم يبقى احلضور
االنساني يف االنسان اقوى.
صحيح أن منطقة املتوسط
تعيش ارهاصات كبرية ولكن
هذه املنطقة تصنع تارخيها
اجلديد بعد مرورها بفرتة طويلة
كانت الديكتاتوريات طاغية
فكان االنسان بطبيعته يلجأ اىل
االميان ويستعمل االميان للعنف
السياسي
للطاغوت
رفضا
ورفضا للدكتاتورية ولعدم
وجود االحزاب السياسية ،فكان
يستغل الدين من اجل هذه
الغايات .وإلبعاد الدين عن هذه
الصورة حنتاج اىل دميوقراطيات
واىل اوطان حبلة جديدة،
وأعتقد أن املشرق اليوم يعيش
بداية والدات جديدة ستكون
مشرقة باذن اهلل يف السنوات
املقبلة».
وختم الرياشي« :العنف اليوم
هو أمر طبيعي نتيجة االمور اليت
مير ومر بها املتوسط ،واعتقد
أن املستقبل سيكون خمتلفا ألن
العنف مبعناه الدموي وصل اىل
القمة وبدأ بالرتاجع اليوم».

جوالت

وكان املنتدى جال مع الضيوف
الدامناركني على القيادات
السياسية والدينية ،فالتقوا
رئيس جملس النواب نبيه بري
الذي أكد أن «رسالة لبنان
إىل العامل هي احلوار واحلرف
والسالم وليس العنف واحلرب
والسالح».
من جانبه توجه جرجور إىل
«الشركاء يف الوطن» ،ودعا
إىل أن «يكون احلوار ثقافة حياة
تصون سيادة لبنان ووحدته
الوطنية.
وزار الوفد العالمة السيد
علي فضل اهلل الذي دعا اىل
«التحرك أبعد من احلوار للعمل
معا بني الطوائف بفعالية من
أجل اجياد حلول عملية للتحديات
املشرتكة».
ويف إطار جولته حط الوفد يف
كلية الالهوت للشرق األدنى
حيث أكد املنتدى وشركاؤه أن
«احلوار شرط ال غنى عنه لضمان
التنوع يف لبنان وتعزيزه».
وقبل ساعات من انطالق أعمال
«اللقاء العربي  -الدمناركي»
الذي يستمر يومي اخلميس
واجلمعة ،توجه الوفد إىل
مدينة صيدا للتعرف على هذه
املدينة النموذج بالوحدة والتنوع
والعيش املشرتك ،وكان لقاء
مع النائب بهية احلريري اليت
اعتربت أن «العامل أمجع يواجه
اليوم هاجس التطرف ويبحث عن
السبل إلبعاده عن اجملتمعات»،
وقالت« :مع األسف الشديد
هذا التطرف يرتدي ثوبا دينيا
لكنه أبعد ما يكون عن الدين،
فنحن ديننا دين قبول اآلخر
ودين تسامح وحمبة ورمحة».
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لبنانيات

رئيس اجلمهورية ألبناء اجلالية يف روما :لبنان لن يتعرض بعد اآلن ملشاكل كثرية
وسيعلم اجلميع أننا دولة مستقلة ذات سيادة
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون أن «لبنان استطاع
ان جيتاز ازمة كان من املمكن
أن تشكل خطرا عليه ،وذلك عرب
معاجلتها بكل ترو وحكمة» ،الفتا
اىل أن «االهم هو أن يعيش
مجيع اللبنانيني يف استقرار
وراحة بال» ،ومشريا اىل أن
«املقصود كان أن يبقى لبنان
دولة مطيعة لكننا متكنا من أن
نثبت أنه دولة سيدة تتعاطى مع
اجلميع من الند اىل الند» ،وقال:
«ال يوجد دولة أكرب من لبنان او
اصغر منه .فصحيح أن عددنا
قليل ولكن كرامتنا كبرية وهي
حبجم انتشارنا يف العامل».
وطمأن اللبنانيني اىل أن «لبنان
لن يتعرض بعد اآلن ملشاكل
كثرية ،وسيعلم اجلميع أننا دولة
ذات سيادة ومستقلة تسودها
احلرية ،وتتعامل مع غريها من
الدول حمرتمة كل القيم اليت
تلتزم بها الدول يف عالقاتها مع
بعضها البعض».
كالم عون جاء يف خالل
حفل االستقبال الذي اقامته
سفرية لبنان لدى ايطاليا
مريا الضاهر فيوليديس ،على
شرفه واللبنانية االوىل ناديا
الشامي عون ،الثامنة من مساء
اليوم بتوقيت روما (التاسعة
بتوقيت بريوت) ،ودعت اليه
ابناء اجلالية اللبنانية ،يف قاعة
 JARDINO DI INVERNOيف
فندق  ،EXCELSIORوحضره
اعضاء الوفد املرافق.
وبعد النشيد الوطين ،القت
الضاهر كلمة رحبت فيها برئيس
اجلمهورية واللبنانية االوىل،
وقالت «ان اللبنانيني يريدون
لبنان سيدا حرا مستقال ،ويريدون
الوحدة الوطنية والعيش الواحد
الكريم جلميع ابناء الوطن ،وبناء
والقانون
املؤسسات
دولة
والعدل ،ألن هذا هو السبيل
الوحيد الجتثاث الفساد والزدهار
الوطن وكرامة املواطن».
أضافت« :انتم تريدون لبنان
موطنا للحرية بكل اوجهها وارضا
صلبة للقاء الثقافات وتفاعلها،
ينظر اليه هذا العامل املضطرب
كمثل فريد هلذه القيم ،ويعرفه
احلرب االعظم بأنه رسالة ،تريدون
ان ترفعوا رؤوسكم بأن دولتكم
هي سيدة قرارها وموضع تقدير
القاصي والداني ،ومواطنوها
حمط احرتام حيثما كانوا».
وختمت السفرية اللبنانية« :من
لطف اهلل بلبنان ،انه يف هذه
الظروف العصيبة حيث حتيط
به احلرائق من كل جانب،
على رأس دولتنا رجل الدولة
والشجاعة والكرامة الذي جيسد
مجيع القيم اليت تسعون اليها،
والذي ناضل وال يزال بإرادة
صلبة وعزم ال يلني لتحقيقها،
باحلفاظ على نظام القيم
االخالقية والعدالة االجتماعية،
فخامة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون».

رئيس الجمهورية

ورد عون بكلمة رحب فيها بأبناء
اجلالية اللبنانية الذين اتوا من
خمتلف احناء ايطاليا للمشاركة
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الرئيس عون يلقي كلمته
يف حفل االستقبال ،وقال« :إن
لقائي دائما مع اجلالية اللبنانية
اينما ذهبت ،يعمه الفرح
واحملبة ،وحنن يف شوق دائم
للبعيدين».
أضاف الئريس عون« :إن لبنان
مير اليوم بأزمة كان من املمكن
أن تشكل خطرا عليه ،لكننا
استطعنا أن جنعلها بسيطة ومتكنا
من معاجلتها بكل ترو وحكمة.
ومل حيصل ما كان من املتوقع
أن حيصل .واالهم أننا اجتزنا
هذه االزمة ،إن علم الناس او
مل يعلموا ماذا كان من املمكن
ان حيصل خالهلا .فاالهم أن
يعيش اجلميع يف استقرار وراحة
بال ،ويف النتيجة إن تصرفاتنا
ثابتة يف حياتنا العامة واخلاصة،
إذ أن املقصود كان أن يبقى

لبنان دولة مطيعة ولكننا متكنا
أن نثبت أنه دولة سيدة تتعاطى
مع اجلميع من الند اىل الند .فال
يوجد دولة أكرب من لبنان او
اصغر منه .فصحيح أن عددنا
قليل ولكن كرامتنا كبرية وهي
حبجم انتشارنا يف العامل .فلبنان
اصبح وطنا كونيا من القطب
اىل القطب ،وكرامتنا هي حبجم
هذا العامل كله».
وأكد انه «علينا أن نعاجل االمور
بروية مهما كانت صعبة ،وبذلك
نتمكن من جتاوز االزمات واجلميع
أصبح االن يعرف مواقفنا»،
معربا عن اعتقاده أن لبنان
«لن يتعرض بعد اآلن ملشاكل
كثرية ،وسيعلم اجلميع أن فيه
دولة ذات سيادة ومستقلة
تسودها احلرية ،وتتعامل مع

غريها من الدول حمرتمة كل
القيم اليت تلتزم بها الدول يف
عالقاتها مع بعضها البعض.
واستطعنا اليوم خالل مشاركتنا
يف مؤمتر احلوار االوروبي-
املتوسطي أن نتكلم بكل حرية
وببساطة ألننا لسنا متورطني مع
أحد ،إن كان مع الذين اوجدوا
االرهابيني او مع الذين أحيانا
كانوا شركاءهم ،إال أن اسلوبنا
يف التعاطي مع اجلميع مل يتغري
ألن رأسنا مرفوع ،وحنن أقوياء
ألن تصرفاتنا نظيفة إن كان
يف حياتنا اخلاصة او العامة.
وأنا فخور بكم وانتم بدوركم
تستطيعون أن تكونوا فخورين
بوطنكم ألنه صار يتمتع بسقف
احلرية واالستقالل والسيادة.
عشتم وعاش لبنان».

مئات النازحني اللبنانيني والسوريني وصلوا
إىل طفيل مبواكبة أمنية من اجليش

وصل مئات النازحني اللبنانيني
والسوريني إىل بلدة طفيل
اللبنانية اليت تقع على احلدود
اللبنانية السورية حواىل الساعة
الثالثة والربع من عصر اليوم،
وسلكوا بسياراتهم طرقات جبلية
وجردية وعرة ،مبواكبة أمنية من
اجليش اللبناني ،بعد أن توىل
األمن العام إجناز معامالتهم عند
نقطة حام الضيعة ،على مسافة
حواىل  15كيلومرتا من طفيل،
يف حني تولت جرافة تقدمت
املوكب إزالة السواتر الرتابية
من أمام قافلة العائدين.
أعد للعائدين استقبال احتفالي،
حيث صدحت األغاني الوطنية،
ورفرفت األعالم اللبنانية يف
ساحة البلدة ،ورحبت العائالت
اليت فضلت البقاء يف البلدة،
رغم املخاطر األمنية النامجة
عن معارك القلمون الغربي يف
سوريا على ختوم سلسلة جبال
لبنان الشرقية ،وعددها 13
عائلة لبنانية و 14عائلة سورية،
باألهل واألقارب واجلريان الذين
التقوهم اليوم بعد أربع سنوات
من التهجري القسري ،وغمرت
الفرحة مشهدية اللقاء.

الشعار يف احتفال بذكرى املولد :امة حممد ال تعرف العنف وال االرهاب بل السماحة والعفو
نظمت جلنة الشباب والرياضة
يف جملس بلدية طرابلس،
برعاية البلدية ودار الفتوى يف
طرابلس ،مسرية كربى بذكرى
املولد النبوي الشريف ،مبشاركة
اجلمعيات الدينية والكشفية
واالهلية والرياضية وهيئات
اجملتمع املدني واملؤسسات
الرتبوية الرمسية واخلاصة وفوج
االطفاء.
انطلق املشاركون من ثالثة
مواقع يف املدينة ،االول انطلق
من باحة جامع طينال ،مرورا
بالساموراي ،قرب الزيين ،مقهى
موسى ،ساحة النجمة ،ساحة
الكورة ،كرم القلة ،وصوال اىل
ساحة عبداحلميد كرامي  -النور،
فيما انطلق املشاركون يف
التجمع الثاني ،من طلعة الشيخ
عمران الكواع يف التبانة ،مرورا
بشارع سوريا ،جامع الناصري،
مدخل سوق اخلضار ،الزاهرية،
املالية ،القصر البلدي ،والتقت
على تقاطع عزمي باملشاركني يف
التجمع الثالث الذي انطلق من
امام مدرسة الثقافة االسالمية
يف املئتني ،ثم توجهوا اىل
شوارع البولفار ،الروكسي،
شارع املصارف ،ساحة السلطي
احلالب ،اجلميزات وصوال اىلساحة عبداحلميد كرامي  -النور.

وتقدم املسريات محلة االعالم
والرايات والفرق املوسيقية
الصوفية
والفرق
والنوبات
فاالالف من املشاركني من خمتلف
مناطق طرابلس والشمال.
واقيم يف ساحة عبداحلميد
كرامي احتفال باملناسبة ،حيث
انضم اىل املشاركني مفيت
طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار ،رئيس بلدية طرابلس
امحد قرالدين ،رئيس اللجنة
املنظمة رياض ميق ولفيف من
رجال الدين وشخصيات سياسية
اسالمية ومسيحية واجتماعية
واقتصادية واعضاء جمالس
بلدية واختيارية.
بعد تالوة من القرآن الكريم
للشيخ ناصر اهلواري ،رحب
عريف االحتفال الشيخ فؤاد
امساعيل باملشاركني ،ثم القى
ميق كلمة بلدية طرابلس ،فقال:
«يف مولد سيد املرسلني حممد
صلى اهلل عليه وسلم دروس
وعرب وعظات وقدوة ،ولعلنا
اليوم احوج اىل هداية يف سلوكنا
وأخالقنا ويف تربية ابنائنا ،فاهلل
سبحانه وتعاىل مدحه يف اخالقه،
فقال «وانك لعلى خلق عظيم
انها ميزة التسامح ،فكم حنن
حباجة اىل هذه الروح األخوية
الصافية نعيش يف كنفها ،حنن

نعيش يف بلد متعدد املأرب
واألهواء واألحزاب والطوائف،
فكيف يكون التعايش الوطين
والتعاون والبناء ،ان مل نكن
نتفاهم ونتسامح مبعامالتنا،
واخالقنا؟ املولد ليس مناسبة
لألبتهاج واالحتفال بل هو
مناسبة لألقتداء بسيد البشر
خلقا وأخالقا ،مناسبة إلعادة
النظر برتبية ابنائنا على الصدق
والشجاعة
والوفاء
واألمانة
واحملبة والتسامح».
وتوجه اىل الكشافة واملشاركني،
بالقول« :لقد حق لنا وبكم
ومفاهيم
بتعاليم
االعتزاز

املولد ألنه سرية انسانية
اخالقية لقيم نبيلة ورسالة عمل
وبناء وحضارة سطرت حبروف
ذهبية أزهى العلوم يف شتى
امليادين والتخصصات ،فكانت
نواة لعصر النهضة االوروبية
يف القرن السادس عشر،
انها ثورة املعرفة واملعلومات
والكيمياء
الرياضيات
يف
والبصريات والطب والفلك ويف
سائر مفاصل احلياة الكرمية ،يا
أحفاد الصحابة ليكن احلبيب عليه
السالم قدوتكم بالقيم النبيلة
واالعتدال واالنفتاح وبعيدا عن
اخلالف والتطرف».

كبارة :ذكرى املولد مناسبة لنتمسك
بتفاهمنا ترسيخا لالستقرار
هنأ وزير العمل حممد كبارة
اللبنانيني واملسلمني بذكرى
املولد النبوي الشريف ،داعيا
إىل تدعيم التوافق الوطين.
وقال« :مناسبة ذكرى املولد
هي حمطة لتأكيد التزام الرسالة
النبوية السمحة اليت أقامت
العدل ونشرت االعتدال وصاغت
التعايش .وهي مناسبة لنا يف
لبنان لكي نتمسك بتفاهمنا

الوطين لرتسيخ االستقرار ومحاية
السلم وتدعيم التوافق اللبناني
 اللبناني يف مواجهة التحدياتاليت يتعرض هلا لبنان».
ودعا وزير العمل حممد كبارة
اللبنانيني اىل «وعي املخاطر
والتزام هذا اإلحساس العالي
الوطين
باالنتماء
والراقي
الذي أظهروه خالل االسابيع
املاضية».

وقد عادت حواىل مئة عائلة،
بالتنسيق مع دار اإلفتاء إىل
بلدتهم طفيل ،اليت تتداخل
حدودها وخدماتها مع الداخل
السوري ،إال أن الكثري منهم
ممتلكاته
بتفقد
سيكتفي
وأرزاقه واالطمئنان على أقاربه
ومعارفه ،وبعد عدة أيام سيعود
جمددا اىل البلدات واملدن
اللبنانية اليت يسكن فيها،
خصوصا وأن أبناءهم يتابعون
دراستهم يف املدارس بالداخل
اللبناني حيث يقطنون حاليا.
وحتدث خمتار طفيل علي
الشوم لدى وصوله إىل البلدة
قائال« :فرحتنا عامرة بعودتنا
إىل بلدتنا بعد أكثر من ثالث
سنوات ونصف ،عدنا إىل قلب
البلدة احلنون ،وجئنا اليوم
لنشكر القادة األمنيني الذين
واكبونا وسهروا على وصولنا
إىل بلدتنا».
وأشار إىل أن «الطريق مت
تأهيلها منذ حواىل عشرين
يوما بالتنسيق ما بني وزارة
الداخلية والبلديات ووزارة
األشغال العامة ،ولكن بسبب
اقرتاب فصل الشتاء قد يتعذر
تعبيد الطريق قبل فصل الربيع
القادم».
وأكد أن «أقرب موقع للجيش
اللبناني هو على مسافة حواىل
 2كيلومرت عن بلدة طفيل يف
حملة قبع اخلتم ،وقد وعدنا
قائد اجليش العماد جوزاف عون
باستحداث مركز للجيش يف
البلدة بني األهل واألحباب».
بدوره مدير املدرسة الرمسية يف
بلدة طفيل حممود الشوم قال:
«نرحب جبميع األهالي الذين
عادوا إىل بلدتهم ،ونشكر كل
من ساهم يف هذه العودة،
وكل من عمل على تطهري
اجلرود من املسلحني اإلرهابيني
حتى تسنى لألهالي العودة إىل
منازهلم».

احلريري :حنن نبين
لنحمي استقرار البلد
وهناك من يبين لفتنة
غرد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،عرب «تويرت» قائال:
«إىل من يزايد علي :ما قلته
يف باري ماتش واضح وضوح
الشمس حنن اآلن عندنا ربط
نزاع مع حزب اهلل مثلما هم
عندهم ربط نزاع معنا ،الي صار
باملاضي ال ننكره لكن حنن عم
نبين لنحمي استقرار البلد ويف
ناس عم تبين لفتنة بالبلد».
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مـقاالت وتحـقيقات

استقالة احلريري خلطت «أوراق» التفاوض..
ماذا عن عالقة «كوشنري»؟
منذ اللحظة األوىل اليت
أعلن فيها الرئيس
سعد احلريري قرار
املفاجئ
االستقالة
تقاطعت املعلومات اليت
تشري إىل أنه كان قرارًا
سعوديًا مباشرًا يقع
ضمن ّ
خطني متوازيني.
األول داخلي سعودي
«إصالحي» ،كما أريد
تصويره لتزامنه مع
اعتقال أمراء ورجال

روزانا رمال

أعمال سعوديني ،والثاني خارجي يتعلق
بالضغط على حزب اهلل وإيران .وهي
واقعة ضمن حسابات الكباش السعودي
اإليراني ومفهوم املواجهة واحتساب
النقاط قبل مفاوضات املنطقة الكاملة،
خصوصًا مبا يتعلق باليمن.
احلرب على اليمن هي أكثر ما يشكل
ضغطًا اليوم على األطراف كافة،
خصوصًا أن تسارع حسم الوضع يف
سورية وحتضري املسرح الدبلوماسي
والسياسي التفاوضي وأطرافه من
دول أساسية كتركيا وإيران وروسيا
والسعودية مبا فيهم ممثلو املعارضة أو
مباشرة صار أقرب من أي وقت مضى،
مع تزايد إشارات احتمال أن يكون جنيف
 8املقبل أكثر إنتاجية ،حسب مصدر
مقرب من القيادة السورية
سياسي
ّ
لـ «البناء» ،بالرغم مما شاب حماولة
املبعوث األممي ستيفان دميستورا
مجع األطراف اليوم يف جنيف ،وبالرغم
من عراقيل تتمثل بعدم رضى اجلهة
السورية «النظام» املشاركة من دون
إطالق موقف واضح من التعاطي مع
اجلهة الرمسية للدولة السورية .وكلها
أمور تزيد حسابات الربح واخلسارة من
اجلهة السعودية تعقيدًا .وبالعودة إىل
اليمن ،فإن استغالل قضية احلريري
هي األربح للضغط على إيران من أجل
التوصل حلل مناسب يرضي السعوديني
مبا يتعلق حبكومة مينية توقف احلرب
على أساسها من دون أن تبدو
الشروط السعودية مناسبة للحوثيني
غري املستعدين للتنازل عن املشاركة
بالسلطة .وعليه فإن استقرار لبنان
الذي يعين اإليرانيني كثريًا وحكومته
اليت متثل الشراكة الوحيدة غري املباشرة
بني السعودية وايران هو كبش الفداء
حتمله من أجل
الذي جيب على األطراف ّ
احلضور اىل طاولة التفاوض مع نيات
التعديل والتطوير ،انطالقًا من أزمة يف
لبنان وأزمة يف اليمن تتسارع احللول
وترسم على أساسهما.
الفشل السعودي يف استخدام لبنان
ورقة لتحريك امللف اليمين أخرج
احلريري من دائرة االبتزاز ،لكنه فرض
على اجتماعات املعارضة السورية يف
الرياض ،واليت كان من املفرتض ان
تتقدم خطوة حنو التقارب مع فكرة
التفاوض بظل وجود الرئيس السوري
وحكومة انتقالية بإشرافه ،أرجعت الوفد
خطوة اىل الوراء .وهو الوفد الناطق
باسم الرياض او اململكة بطبيعة احلال،
واليت يستحيل ان تظهر أمام تنازلني
متتالني األول يف عودة احلريري اىل
لبنان بضغط أوروبي هائل ،والثاني
القبول بشروط النظام السوري حلظة
تقدم ميداني واسع النطاق لصاحله.
ّ
ميكن اجلزم أن تعرقل مساعي احلوار
السوري «ظرفيًا» يعود إلعادة خلط
االوراق املمتدة يف الساحات املتتالية
من لبنان والعراق وسورية واليمن،
لكن املصادر اليت تتحدث عن استكمال

املشهد السياسي والعملية التفاوضية
يف سوتشي ومسارات التفاوض األخرى
تؤكد ان العملية السياسية لن تتوقف،
لكن املطلوب الذهاب اىل جنيف هذه
املرة بأعلى قدر من اإلنتاجية وأن ال
يكون هذا االجتماع كسابقاته ،ألن
املأمول صار اكرب بعد معارك البوكمال
االسرتاتيجية .وبالتالي فإن االنتظار
حتى انضاج املشهد سيد املوقف
على الرغم من أن سورية ال متانع
يف املشاركة بوقت اقرب إذا توفرت
العناصر املناسبة.
يلفت هنا إىل أن الطرف السوري احلكومي
الذي يبدو متقدمًا على املعارضة بفعل
العامل امليداني والعسكري صار قادرًا
على التأجيل والتأخري لتحسني الشروط
باعتبار أن شيئًا لن جيربه اليوم على
تقديم تنازالت مل يقدمها يف أوضاع
أسوأ ليصبح السؤال اليوم عن العودة
اىل ربط امللفات باملنطقة آخذًا بعني
االعتبار امللف اللبناني واالنتكاسة
األخرية ،فهل ما جيري يعين أن فصل
امللف اللبناني عن امللفات اإلقليمية
قد وصل اىل حائط مسدود؟ أم أن
هناك ما قد يشري اىل إمكانية إصالح ما
أفسدته هذه املرحلة؟
تتحدث صحف أمريكية عن عالقة متينة
ّ
ما بني األمري السعودي حممد بن سلمان
وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد
وتتحدث املصادر عن أن هذه
كوشنري.
ّ
العالقة تسّببت بتشويه العالقة بني
اململكة العربية السعودية والواليات
املتحدة األمريكية ،خصوصًا أنها املرة
الثانية اليت تقدم فيها الرياض على
ارجتال من نوع قرارات مفصلية من
دون معرفة املؤسسة األمريكية الكربى
متسلحة بدعم البيت االبيض واملتمثل
بصهر الرئيس ترامب وترامب نفسه
وهلذا السبب مت احضار رئيس االركان
االمريكي جون كيلي املعروف بالعالقة
السيئة جباريد كوشنري ،الذي وصفته
«قص
صحيفة نيوزيوك األمريكية بأنه
ّ
جناحي كوشنر» .فبدأ دوره يتضاءل،
وسيغادر إلدارة األمور يف البيت
األبيض لصاحل كيلي.
اإلجراء هذا كفيل بوضع النقاط
على احلروف بالعالقة بني السعودية
والواليات املتحدة ،خصوصًا بعدما
تبني أن مقاطعة قطر واستقالة احلريري
أتيا من دون التنسيق مع املؤسسة
األمريكية.
من املصادفات هنا ،كان اول تعليق
لوزير خارجية ايران حممد جواد ظريف
حلظة اإلعالن عن استقالة احلريري يف
رده على الصحافيني «اسألو جاريد
كوشنري».
يبدو أن استقالة احلريري كانت جرس
دوى يف البيت األبيض
إنذار مباشر ّ
لإلسراع يف إعادة هيكلة الصالحيات
والعالقات وضبط نشاط ترامب وعائلته
وإعادة تأطري نشاطه ضمن املؤسسة
األمريكية الكربى.

«القاعدة» تبايع محزة بن الدن..

توحيد اجملموعات اإلرهابية وتنفيذ عمليات أمنية غري مسبوقة
أجنز تنظيم «القاعدة» إعادة تشكيل
هيكليته اإلدارية اليت تتمحور حول 3
أذرع :اجلهادي ،السياسي والشرعي.
وكشفت مصادر مطلعة عن ّ
أنه سيتم
ّ
تسلم محزة بن
اإلعالن قريبًا عن
مؤسس تنظيم «القاعدة»
الدن (جنل
ِّ
أسامة بن الدن) لقيادة التنظيم،
على رأس الذراع اجلهادي ،نظرًا إىل
اخلربة القتالية والعسكرية اليت جرى
تدريبه عليها ،وبعدما أجنز تأهيله لغويًا
وفقهيًا ،حبيث يكون صورة شبيهة
عن والده ،من خالل استخدامه كلمات
وعبارات كان يستخدمها ،وتقليده يف
ّ
ّ
فإن
وألنه اإلبن
لفظها،
املفضل لوالده ّ
سيتقبلونه.
«القاعدة»
دي
متشد
ّ
ّ
ّ
فيتوىل قيادته
أما الذراع السياسي
أمين الظواهري ،بينما الذراع الشرعي
يتواله شرعيون سلفيون حتت إشراف
عبداهلل احمليسن.
ومهمة اهليكلية اجلديدة إعادة جتميع
واستيعاب كافة الفصائل والتيارات
اليت حتمل األفكار ذاتها ،مع إنهاء
االقتتال واالنقسام يف ما بينها،
مستغلني تقهقر «داعش» و»جبهة
التمزق اليت تعيشها
النصرة» ،وحالة
ّ
هذه اجملموعات ،والعمل على استغالل
املظلومية اإلسالمية ،مع الرتكيز على
ّ
تشكله من عنوان
قضية القدس مبا
واستجالب للشباب املندفع.
ّ
أن يكون الرتكيز
ومن ضمن
املخططْ ،
يف مسرح عمل هذه اجملموعات ،يف بالد
الشام  -أي سوريا والعراق وفلسطني
 ،وشبه جزيرة سيناء ،واململكة العربية
السعودية ،ودول اخلليج العربي وليبيا
 ،وباكستان والسودان واليمن ،فض ًال
عن دول أجنبية وبريطانيا وفرنسا
والواليات املتحدة األمريكية.

استهدافات بطرق غري مسبوقة

وكشفت معلومات بالغة الدقة عن
ّ
خمططات للتنفيذ تتجاوز
إعادة وضع
التفجريات واغتيال شخصيات ،إىل
عمليات انتحارية وأمنية ،بطريقة غري
مسبوقة ،تستهدف معامل دينية إسالمية
ومسيحية ،ومنشآت ومرافق حيوية
وجتمعات شعبية ،ومنها على
وسياحية
ّ
الساحة اللبنانية كرد فعل على هزمية
«داعش» و»النصرة» يف جرود عرسال
ورأس بعلبك والقاع ،واخلسائر اليت
ّ
أملت بهم يف سوريا والعراق ،فض ًال
عن العمل على إثارة النعرات املذهبية
والطائفية والتوتريات اليت تساهم يف
تغذية هذه الغرائز.
ّ
ّ
املخطط على تكثيف العمل
ويركز
األمين يف شبه جزيرة سيناء ضد
السلطات املصرية ،مع الدور الذي
تقوم به بقيادة الرئيس عبد الفتاح
السياسي كدور حموري على الصعيد
املصري ،وبإجناز املصاحلة الفلسطينية
يَ ْ
بني
حركيت «فتح» و»محاس» وعلى
الصعيد العربي واإلقليمي.
وكذلك تنفيذ أعمال أمنية من تفجريات
واغتياالت وخطف شخصيات يف قطاع
ّ
والضفة الغربية ،بهدف إجياد فتنة
غزة
ّ
يَ ْ
حركيت «فتح» و «محاس»
خاصة بني
للتوتري.
أما إحدى أبرز النقاط فهي العمل على
خطف جنود أو مستوطنني إسرائيل
يني يف الضفة الغربية ،ما يعطي
ذريعة لإلحتالل اإلسرائيلي بزيادة
التعسفية ،وتأجيج التحريض
ممارساته
ّ
ضد القيادة الفلسطينية أمام اجملتمع
الدولي ،يف حماولة لتغطية أي خطوة
ُي ِ
قدم عليها اإلحتالل ،الذي يضرب

هيثم زعيرت

بعرض احلائط تنفيذ قرارات الشرعية
الدولية ،حبيث تركت اإلجنازات
واملكتسبات اليت ّ
حققتها فلسطني يف
ترددات سلبية داخل
أكثر من حمفل
ّ
الكيان اإلسرائيلي الذي يستعد إلجراء
االنتخابات العامة للكنيست يف آذار
املتطرف
 ،2018مع تنامي دور اليمني
ّ
بقيادة بنيامني نتنياهو واهلادف
إىل نزع اعرتاف بدولة يهودية ،يف
ظل العمل على وجود «كانتونات»
و»كونفدراليات» عرقية ومذهبية يف
املنطقة العربية.
مبايعة محزة
ومحزة ،الذي ُي ِ
طلق عليه مبايعو
«القاعدة» إسم «األمري» معروف
بـ»أبي معاذ» ومدرج على الئحة
تصنيف اإلرهابيني الدوليني ،بعدما
تعززت مكانته يف أوساطهم.
ّ
عد جنله خلالفته
وكان أسامة بن الدن ُي ُّ
يف زعامة تنظيم «القاعدة» ،حماو ً
ال
إبعاده عن امليدان العسكري ،والرتكيز
على اخلطابة والفقه ،فيما كان محزة
صر على التدريب العسكري.
ُي ُّ
يَ
ُ
ِ
أن محزة ،الذي كان
عن
النقاب
ف
ش
وك
ّ
األحب إىل قلب والده ،قد أنهى فرتة
التدريب والتأهيل باستخدام السالح
املقربني من
واخلطابة على أيدي أحد
ّ
والده عطية اهلل اللييب (مجال إبراهيم
عرف
إشيبتوي) من التابعية الليبية ُ
وي يَ
بإسم «حممود».
وترتيب محزة هو الـ 15بني إخوته
الـ ،20وهو الثمرة الوحيدة من زواج
أسامة الثالث من الدكتورة خريية
صابر ،من بني زوجاته اخلمس ،والذي
َّ
مت يف العام  1987بعد طالق بن الدن
لزوجته الثانية خدجية شريف  -بناء
لطلبها  -بعدما أجنبت له  3أوالد.
وقد ّ
رشحت الزوجة األوىل جنوى الغامن،
ليتزوجها أسامة بن
خريية
الدكتورة
ّ
الدن ،وهي حاصلة على دكتوراه يف
الشريعة اإلسالمية والنفسية.
وكان محزة مع والده يف أفغانستان
قبل هجمات  11أيلول  ،2001حيث
انتقل ووالدته وبعض أفراد األسرة،
وأقاموا يف جالل أباد يف إيرانُ ،
وذ ِكيَر
ّ
أنه غادرها بداية شهر كانون الثاني
 ،2011وفيما مل حيدد املكان الذي
قصده محزة ،التحقت والدته خريية
بزوجها أسامة ،حيث كانت متواجدة معه
تعرض له على أيدي
حلظة اهلجوم الذي ّ
فريق النخبة يف البحرية األمريكية فجر
أيار  2011أثناء تواجده يف «جممع
ّ 2
أبوت أباد»  -مشال غرب باكستان ،ما
أدى إىل مقتله مع عدد من أفراد عائلته
ّ
وجرح آخرين واعتقال عدد منهم.

توعـّد باإلنتقام

منذ فرتة ظهر الشاب محزة يف تسجيل

قاس
حساب
متوعدًا بإنزال
صوتي
ٍ
ّ
ٍ
ّ
تظنوا
على يَم ْن قتل والده ،قائ ًال« :ال
مرت بغري
ّ
أن جرميتكم يف أبوت أباد ّ
حساب ،حسابكم عسري».
موجهة
وأكد الشاب يف رسائل
ّ
القوات األمريكية
إىل والده حصلت
ّ
«ب ِ يَ
املهامجة عليها ّ
ين من معدن
ه
أن
ُ
وماض يف طريق
صلب كالفوالذ،
ٍ
النصر أو الشهادة».
األول يف العام 2005
وكان ظهور محزة ّ
أول مقطع مرئي ضمن جمموعة
يف ّ
خاصة من مقاتلي «طالبان» استهدفت
جنودًا باكستانيني يف وزيرستان
اجلنوبية.
أول رسالة صوتية ُب ّثت له
كانت
فيما
ّ
عرب أحد املواقع التابعة لـ»القاعدة»
يدعو فيها أتباع التنظيم يف كابول
وغزة إىل «إعالن اجلهاد ضد
وبغداد
ّ
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا».
أول شريط فيديو يف العام
بينما ظهر ّ
 ،2008وكان عمره ( 17عامًا) يدعو
فيه إىل «إزالة بريطانيا وحلفائها
من الوجود ومهامجة الواليات املتحدة
األمريكية والدامنارك وفرنسا».
ويف آب ُ ،2015ر ِ
ص يَد ْت رسالة صوتية
ُن ِسيَب ْت إىل محزة بعنوان «حتية سالم
ألهل اإلسالم» ،دعا فيها إىل شن
هجمات ضد أمريكا و»إسرائيل» ،مبايعًا
املال عمر زعيم حركة «طالبان»  -آنذاك
 ومشيدًا جبهود زعيم «القاعدة» يفجزيرة العرب ناصر الوحيشي «أبو
بصري» ،الذي كان يشغل منصب
السكرتري اخلاص ألسامة بن الدن،
ُ
طيار يف
وق ِت يَل بغارة طيارة من دون ّ
مدينة مكال  -شرق اليمن بتاريخ 12
حزيران .2015
ُ
أيار
9
يف
حلمزة
صوتي
ون ِشيَر تسجيل
ّ
«مؤسسة السحاب» الذراع
عرب
2016
ّ
اإلعالمية لتنظيم «القاعدة» ،بعنوان
«ما القدس إال عروس مهرها دمنا».
وكانت والدة لتنظيم «القاعدة» ،جرت
عدة اجتماعات بني أسامة بن الدن
إثر ّ
وجمموعة من أبرز قادة «اجلهاد اإلسالمي
املصري» مثل سيد إمام الشريف وأمين
الظواهري وعبداهلل عزام ،حيث ُّ
ات ِف يَق
على توظيف أموال بن الدن مع خربة
ّ
«منظمة اجلهاد اإلسالمي» ،ومواصلة
اجلهاد يف مكان آخر ،بعدما انسحب
السوفيات من أفغانستان.
وبتاريخ  20آب َّ 1988
مت التوافق على
أن تكون «القاعدة» ،اجلماعة الرمسية
ْ
اليت جتمع الفصائل اإلسالمية اليت
هدفها «رفع كلمة اهلل واالنتصار
لدينه» ،وذلك وفق قائمة شروط
للعضوية ،مثل :السمع والطاعة وحسن
والتعهد بطاعة القادة.
اخللق
ّ
ويف نيسان  ،2002أصبح إسم اجملموعة
«قاعدة اجلهاد».
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مـقاالت

انقالب املوقف الرتكي والعودة لل ُمطالبة برحيل األسد
رضا الباشا
أكثر ما ُي ّربر القلق الرتكي من عفرين هي بيانات صدرت عام .2016
ّ
ولنتذكر بيانات صدرت عام
دعونا نعود بالذاكرة إىل الوراء قلي ًال
تقدم الرتكي إىل جرابلس .حاولت تركيا أن تدخل
 2016أثناء
ّ
إىل تل رفعت ،حينًا نقل اإلعالم احلربي بيانات كانت ُت َتم بإسم
املقاومة السورية يف الشمال ملواجهة االحتالل الرتكي.
ّ
قمة سوتشي يف روسيا،
يتأخر
مل
تكسر موجة التفاؤل اليت أتبعت ّ
ّ
حتول خطاب الرئيس الرتكي
بني رؤساء إيران ،روسيا ،تركياّ .
من إمكانية لقاء الرئيس السوري ّ
بشار األسد ،إىل «ال ميكن أن
يكون السالم يف سوريا ببقاء األسد» .عادت التصرحيات الرتكية
إىل ُ
ربع األول« ،رحيل األسد».
امل ّ
ماذا حدث فع ًال؟ كيف ميكن تفسري ما جيري؟ وأين دور الكرد من
كل ما جيري؟.
ّ
الدميقراطية ،رياض
شكل تصريح الرئيس املشرتك جمللس سوريا
ّ
التحول الكربى ،درار
درار لشبكة رووداو اإلعالمية الكردية نقطة
ّ
قال« :إذا كنا ذاهبني إىل دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي
نعتقد ال حاجة للسالح والقوات ،ألن هذه القوة سوف تنخرط
يف جيش سوريا ألن الوزارات السيادية مثل اجليش واخلارجية
ستكون عند املركز ،و»قوات سوريا الدميقراطية» هي قوات
طياته إشارات
سورية وليست قوات حملية ،كالم الرجل حيمل يف ّ
ّ
حتقق
ُتطمئن الدولة السورية وحلفائها ،وهي يف الوقت ذاته
نبوءة السفري األمريكي السابق يف دمشق روبرت فورد ،والذي
ستتخلى عنهم .صحيح أن درار ّ
ّ
ّ
أكد أن
حذر الكرد من أن أمريكا
ّ
أمريكا التزمت بدعمهم طيلة الفرتة املاضية ،لكنه أكد على أن
األمريكي جيب أن ينسحب من سوريا بعد استقرار البالد.
ّ
شكل هذا الكالم صدمة كربىّ ،
يتضح من كالم درار أن واشنطن
ّ
تلت عن دعم الكرد يف حتقيق أطماعهم يف شرقي الفرات.
متى بدأ االنقالب؟.
بعد كالم الرئيس املشرتك لقوات سوريا الدميقراطية بيوم
واحد ،جاء االتصال بني الرئيسني الرتكي «رجب طيب أردوغان»
واألمريكي «دونالد ترامب» .ما خرج من كالم الرجلني لإلعالم
خيتصر بأن واشنطن ستحد تسليح الكرد .هذه العبارة تعين أن
واشنطن اختارت العودة إىل تركيا ،بعد فشل ورقة الكرد يف
حتقيق هدفها.
مل تنجح «قسد» يف الوصول إىل البوكمال قبل اجليش السوري
وحلفائه .كما أن قوات سوريا الدميقراطية يف الشهر األخري
ضم العشائر العربية إىل
تعرضت النتكاسات أهمها :الفشل يف
ّ
ّ
صفوفها ،ما يعين أنها لن تكون قادرة على ضبط اجلغرافيا اليت
سيطرت عليها ،وغالبيتها أراض لعشائر عربية .كما أن زيارة الوزير
السعودي لشؤون اخلليج سامر السبهان قبل قرابة الشهرين إىل
تل أبيض يف ريف الرقة الشمالي ،واجتماعه بشيوخ العشائر ،مل
ّ
حتقق اهلدف ،فشل يف إقناع العشائر العمل إىل جانب األمريكي
و»قسد» ،رغم وعود السبهان بإعادة الرقة أفضل مما كانت.
أمام هذا الواقع وجدت واشنطن يف «قسد» ورقة فاشلة ال ميكن
جمددًا.
الرهان عليها ،وهنا بدأت العودة إىل أنقرة ّ
جمددًا؟
ملاذا انقلب الرتكي ّ
ّ
تقلبات السياسة الرتكية السريعة خاصة يف
جلية للجميع
باتت
ّ
السنوات املاضية .قبيل لقاء أردوغان بوتني يف موسكو قبل شهر
ونصف الشهر ،وقبل مغادرته أنقرةّ ،
أكد أردوغان أن «مدينة
ّ
تشكل خطرًا على تركيا ،ولن تسمح أنقرة ببقاء
عفرين مشال حلب
حزب «بي كي كي» اإلرهابي يسيطر على املدينة وريفها».
ّ
ّ
يشكل نقطة خالف بينه
يتضح من كالم الرجل أن امللف الكردي
وبني بوتني.
اقتصرت التصرحيات الرتكية ّ
مؤخرًا على خطر عفرين ،مل نسمع أي
كالم تركي ضد الكرد يف عني العرب أو القامشلي ،عني العرب
أقرب إىل منطقة سروش الرتكية ،وهي عشائر كردية ميكن أن
تكون أكثر خطرًا على تركيا من عفرين.
يبدو أن أردوغان كان يريد أن جيعل من رفض وجود الكردي يف
أية تسوية أمرًا ُم ّ
سلمًا ،بل أن ما يقلقه فع ًال هم الكرد يف عفرين
أكثر من غريهم.
ولكن ملاذا كرد عفرين؟!.
من يعرف الكرد يف عفرين،
السورية ،إضافة إىل التنسيق
اإليراني أحيانًا .سيعرف جيدًا
عفرين.
إن هؤالء -الكرد يف عفرين -لن يكونوا خارج أية تسوية قادمة،
والعالقات اليت تربطهم بالدولة
الكبري بينهم وبني الروسي وحتى
ملاذا خيشى أردوغان الكرد يف

تصريح الرئيس املشرتك ملجلس سوريا الديمقراطيـّة رياض درار شكل
نقطة التحوّل الكربى

وهلذا أسباب رئيسية ،الكرد يف عفرين هم أقرب سياسيًا وفكريًا
إىل تيار جالل طالباني يف العراق ،فهم يؤمنون بوحدة سوريا
وإن كانوا يبحثون عن صيغة فدرالية هلا .كما أنهم من التيار
الكردي السوري األقرب إىل إيران وسوريا وروسيا ،وإقصاء
ّ
يتخلون
هؤالء عن أية طاولة حوار قادمة ،يعين أن سوريا وحلفاءها
عن تيار كردي عريض ساهموا يف بنائه والدفاع عنه ،فاجليش
لصد هجمات
أمن هلم الغطاء الناري يف الكثري من األحيان
ّ
السوري ّ
البد من توثيق هذا األمر باإلشارة
املسلحني على نقاطهم ،وهنا
ّ
إىل االجتماعات شبه األسبوعية بني مسؤولني يف الدولة السورية،
ومسؤولني من القيادات الكردية يف عفرين .وبني الطرفني
تنسيق عالي املستوى وإن كان بعيدًا عن اإلعالم.
كما أن ما سيطر عليه الكرد يف ريف حلب الشمالي ،مطلع 2016
ّ
من تل رفعت وصو ً
ليتحقق لوال
ال إىل منغ ودير اجلمال ،ما كان
اجلوي الروسي واملدفعية السورية واإليرانية(.أذكر أن عدد
الغطاء ّ
الطائرات احلربية الروسية يوم دخول قوات سوريا الدميقراطية إىل
تل رفعت بلغ  16طائرة يف اجلوّ ،
نفذت أكثر من  80غارة جوية
يف غضون ساعات ،وكانت كفيلة بدخول الكرد إىل تل رفعت
بسهولة).
أضف إىل ذلك الدور اإليراني والسوري يف ّ
متكن الكرد من طرد
ّ
املسلحني من منطقة الشيخ مقصود واألشرفية يف حلب ،كما أن
ُ
قدمة للكرد يف هذه
الدعم واالستشارات العسكرية السورية امل ّ
ّ
شكلت منطلقًا هلم لدخول السكن الشبابي مشالي حلب،
املناطق
كما ّ
صد هجمات
متكنوا بغطاء املدفعية السورية واإليرانية من
ّ
ّ
املسلحني على تل رفعت ونقاطهم يف حميط عفرين وأعزاز.
أما أكثر ما ُي ّربر القلق الرتكي من عفرين هي بيانات صدرت
ّ
ولنتذكر بيانات
عام  .2016دعونا نعود بالذاكرة إىل الوراء قلي ًال
تقدم الرتكي إىل جرابلس .حاولت تركيا
صدرت عام  2016أثناء ّ
أن تدخل إىل تل رفعت ،حينًا نقل اإلعالم احلربي بيانات كانت ُت َتم
بإسم املقاومة السورية يف الشمال ملواجهة االحتالل الرتكي.
كل هذه األسباب ت ّربر القلق الرتكي من الكرد يف عفرين أكثر من
سواهم ،خاصة إذا ما علمنا أن الكرد يف شرقي الفرات هم أقرب
إىل مسعود بارزاني ،وميكن أن يكونوا يومًا ما حلفاء لرتكيا ،وإن
كانت تركيا تريد هلم دورًا ولكن حبدود هي ترمسها طبعًا .فهنا ال
ميكن ألنقرة أن تكسب ورقة الكرد من خالل تسوية مع واشنطن
كما حيدث اآلن ،بل هي ورقة حمسومة لصاحل الدولة السورية.
كما أن هذه املنطقة سترتك مناطق النفوذ الرتكية يف الشمال
ّ
وتتحكم الدولة السورية بالعزل
السوري مفصولة متامًا عن بعضها
وآليته.
ّ
يتمكن أردوغان
نعود إىل لقاء أردوغان بوتني ،فشل اللقاء ،مل
أصر
من إقناع بوتني بعدم متثيل الكرد على الطاولة يف سوتشي،
ّ
الروسي على تواجد الكرد بصيغة ميكن االتفاق عليها ،أتبع ذلك
فشل التيار الكردي السوري املتحالف مع أمريكا يف حتقيق هدف
مهد عودة ملد جسور التواصل بني
البوكمال وجذب العرب ،ما ّ
واشنطن وتركيا.
املربع
هنا بدأ االنقالب الرتكي وبدأت العودة يف التصرحيات إىل
ّ
أدى رمبا إىل عودة بيان املعارضة يف الرياض
األول ،وهذا ما ّ
خلطاب عام ألفني وثالثة عشر ومن ثم إعالن أردوغان أن السالم
ّ
يتطلب رحيل األسد.
يف سوريا
هل يعين كل هذا فشل املساعي الروسية؟.
يف الظاهر يبدو أن انتكاسة أصابت اجلهود الرامية لإلسراع يف
احلل السياسي .أما يف الواقع فيبدو أن األمور مجيعًا ستنتظر ما
سينتج من املعركة القادمة يف ريف حلب اجلنوبي ،وصو ً
ال إىل
ريف محاة الشمالي ومطار أبو الضهور .إنهاء تواجد اجلماعات
ّ
ّ
ولعلنا من
جمددًا،
سيعيد طاولة احلوار
ّ
املسلحة يف هذه املنطقة ُ
تأجل اجتماع سوتشي إىل شباط /فرباير املقبل.
هنا نفهم ملاذا ّ

سوتشي حيث باتت األزمة وراء
سوريا واألسد
رمبا من أكثر
اليت
العقد
تفككها
مل
هي
سوتشي
إدلب والكرد.
وإذا كان لقاء
ا لر ئيسني
األسد وبوتني
قد وضع جدول
القمة
نقاش
الثالثية الرتكية
ــ اإليرانية ــ
يف
الروسية

ديما ناصيف

الباب بقي مفتوحاً على أسئلة تنتظر أجوبة تركية

سوتشي ،إال أن الباب بقي مفتوحًا على أسئلة تنتظر أجوبة تركية.
املباحثات يف عنوانها العريض كانت حول العملية السياسية بعد
تراجع اإلرهاب بشكل كبري يف سوريا مع استعادة البوكمال آخر
معاقل «داعش» األساسية .لكنها يف مكان آخر وكما سربت مصادر
مقربة ،كان البحث يف إمكانية تسليم إدلب للجيش السوري
واحللفاء من دون قتال خالل فرتة زمنية سيتم االتفاق عليها إذا مل
تلتزم اجملموعات املسلحة باتفاق خفض التصعيد جلهة وقف القتال،
والسماح بإدخال املساعدات وفتح املعابر واملمرات وكذلك نشر
نقاط مراقبة تركية ــ روسية مت حتديدها مبوجب اتفاق أستانة .لكن
رمبا تفجر هذه اجملموعات الرهان عرب صراع طويل يف ما بينها إذا
ذهبت إىل النهاية يف التزامها ،أو تنجح العملية السياسية إذا رأت
أنها حتقق هلا بعض املكاسب السياسية لكي حتسم أمرها أو أن
حيسم من ميوهلا أمرها .يف هذا الصدد سرب مصدر تركي أن اتفاقا
سوريا ــ تركيا من املتوقع أن يكون قريبا بشأن إدلب كملحق التفاق
أضنة يف إطار جديد وتفاصيل أكثر دقة من شأنه أن يبعد اهلواجس
الرتكية خبصوص موقع الكرد يف خاصرة األناضول اجلنوبية ،كما
يضمن للدولة السورية أال تكون إدلب بؤرة توتر مستمرة ميكن أم
تهدد العملية السياسية وتنزعها يف الوقت نفسه كورقة ابتزاز
تركية على طاولتها وفق اشرتاط أنقرة يف إشراك املكون الرتكماني
واملعارضة السياسية والعسكرية املدعومة منها يف السلطة.
ويف التسريبات أيضا مت احلديث عن نية أنقرة نقل جمموعات من
النازحني السوريني عن أراضيها من مكونات عربية وتركمانية إىل
مناطق خطوط التماس مع مناطق سيطرة الكرد لتكون حاجزًا بشريًا
أمام متدد الكرد وتوسع مشروعهم الفدرالي .وهو هاجس تركيا األول
بعد عدم التزام واشنطن بتعهداتها إليقاف الدعم عنهم واستمرار
تدفق السالح الذي وصفه إردوغان «بالعمل العدواني السافر».
هذه املساعي الرتكية ال تتجاوب معها سوريا .فدمشق ال تزال ترى
الوجود العسكري الرتكي يف الشمال مبا يتعدى اتفاق أستانة ،هو
احتالل تطالب بإنهائه .دمشق رحبت بقرارات سوتشي الثالثية اليت
تستكمل قمة األسد ــ بوتني ملواصلة مكافحة اإلرهاب وعقد مؤمتر
للحوار الوطين وتشكيل جلنة ملناقشة مواد الدستور احلالي وإجراء
انتخابات برملانية الحقًا.
أما العملية السياسية اليت رمست سوتشي مالحمها طالب بوتني
ألجلها تنازالت من كل األطراف مبا فيها احلكومة السورية اليت انقلبت
كل موازين القوى على األرض لصاحلها ،إال أنه يسعى لتحصينها.
فاملفاوضات بني كل املكونات واألطراف السورية فقط حول شكل
النظام السياسي ودور املعارضة والدستور وحدهم برعاية األمم
املتحدة من دون أن جتاوز ميثاقها كما اشرتطت دمشق.
األحداث وإجنازات امليدان جتاوزت مؤمتر الرياض ونتائجه .لكن
الرياض تبدو كأنها تستنسخ مرة أخرى هيئة للمعارضة السورية
بعد انسحاب منصة القاهرة وامتناع موسكو عن احلضور .ويف
سياق هذا املأزق تعود النربة السعودية يف بيان املؤمتر اخلتامي
للمطالبة برحيل األسد يف بداية عملية االنتقال السياسي ورفض
ما أمسته الدور اإليراني يف زعزعة استقرار املنطقة ،أم ًال بتفخيخ
املسار الذي أطلقته سوتشي .فاالتفاق بني الدول الثالثة مل ينتظر
اخنراطا أمريكيا وال دعما عربيًا وهو يتجه إىل وضع خريطة طريق للحل
السياسي يف سوريا حبسب تصرحيات بوتني «بأننا أمام إطالق عملية
سياسية حقيقية حنو اتفاق سالم» ولعل حجر األساس التفاق السالم
سيكون عرب مؤمتر وطين سوري يضم ممثلني عن دمشق واملعارضة
يف سوتشي حيث ميكن أن يشكل حافزا لعملية السالم يف جنيف
نهاية الشهر .فجنيف لن تنعقد على األرجح من دون وفد معارض
موحد تقول هيئة الرياض (السعودية) بأنها ستسعى لتشكيله بعد
استبعاد كل الشخصيات املقربة من قطر بذريعة أنها متشددة.
أما الكرد الذين ترفض أنقرة مشاركتهم يف العملية السياسية
وتعتربهم تنظيما إرهابيا يهدد أمنها القومي ،اختاروا التحالف مع
واشنطن اليت حتتل بفضلهم جزءًا من سوريا .وقد بنت عشر قواعد
عسكرية بينها مطارات للشحن العسكري .وهذا يعين أن القوات
الكردية أصبحت جزءا من اخلريطة العسكرية األمريكية املستمرة يف
املنطقة .وقد تكون مرهونة بنظرة دمشق وحلفائها إىل حل عوائق
االحتالل األمريكي والكرد يف التسوية املقبلة
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اســرتاليا يف أسبوع

العنف ضد املرأة :ليس من متفرج بريء كيف سيؤثر عليكم تغري مواعيد رحالت
القطار يف سيدني؟

قامت قيادة الشرطة يف
باملشاركة
كامسي
منطقة
CanterBury
مع بلدية
ومؤسسات
BankStown
وفعاليات أخرى بتنظيم مسرية
السنوية
white riBBon
اخلامسة لدعم الذين يعانون من
العنف االسري وخاصة النساء
منهم.
هذه املسرية يوم
انطلقت
اجلمعة املاضي من GillieS St
 lakemBaوصوال اىل باري
بارك حيث اختتمت خبطابات
وكلمات لضيوف شرف وعدد
من املسؤولني.
محلت املسرية هذا العام
not violent,
شعار
« not Silentلست عنيفا
ُ
وكتبت على
لست صامتا».
القمصان اليت لبسها املشاركون
عبارة no exCuSe for
 aBuSeإليصال رسالة مهمة
وهي ان العنف األسري ضد
النساء ليس مقبوال ولن ُيتسامح
به.
من أهداف مسرية ال white
 riBBonتوعية الشبيبة ،توجيه
االهل على الرتبية الصحيحة
واملثل الصاحل  ،تشجيع
الضحايا على طلب املساعدة
وأيضا حث أبناء اجملتمع على
االنتباه واملالحظة والتصرف
بأخذ املبادرة يف اعالم الشرطة
يف حال كانوا شهودا على حالة
ما من حاالت العنف األسري.
اس بي اس عربي  24تواجدت
هناك ،وحتدثت الزميلة مجيلة
فخري اىل عدد من الشخصيات
واملشاركني عن آفة العنف
األسري وعن وما تصبو اليه
هذه املسرية.
العمالي عن
التقينا بالنائب
ّ
مقعد الكمبا جهاد ديب الذي
تطرأ يف كلمته اىل أن اإلبالغ
عن حاالت العنف األسري

هو مسؤولية اجلميع وليس
من متفرج بريء ،وسألناه ما
املقصود بالعنف األسري ،ما
احلل وأين يبدأ فقال ان التعليم
ضروري والرتبية املبكرة على
اإلحرتام واملثل الصاحل هم
األساس لتغيري التفكري جتاه
هذه اآلفة اإلجتماعية.
ويف كلمته مع أي بي اس عربي
 24أكد رئيس بلدية كلنرتبري
بانكستاون خال عصفور قال انه
جيدر باجلميع التوعية ومساندة
الذين يعانون من العنف االسري
من خالل طلب املساعدات
املتوفرة واالفصاح عن املشكلة
يف املكان املناسب.
أما نائبة رئيس البلدية ناديا
صاحل فتكلمت عن الرسالة
االجتماعية واالنسانية ملسرية
الواين رينب قائلة انه حان
الوقت لصد آفة العنف وتعميم
السالم،
وحتدثت اس بي اس عربي 24
ايضا اىل عضو بلدية كانرتبري
لبانكستاون بالل احلايك الذي
شارك مع عائلته يف مسرية
الوايت رينب للتوعية بالعنف
االسري والتعاضد مع ضحاياه
والذي قال ان احلديث هذه
املسرية اليت حتدث مرة يف
الستة يستمر على مدار السنة.
ومبا أن العالج هو يف تفادي
اآلفة من قبل بدئها وذلك من
خالل الرتبية املبكرة حتدثت
بعض املشاركات يف املسرية
تربيني أوالدهن على
كيف
ّ
املساواة واإلحرتام.
وقد توجه املشاركون بكلمة
لضحايا العنف األسري طالبني
منهم ان يرفعوا أصواتهم
ويلتمسوا املساعدة والعون
واخلدمات املتوفرة حلمايتهم.
املصدرSBS :

إعالنكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال
0403 482 345

القطار واحلافالت يف والية
نيوساوث ويلز قد تغريت منذ
ال 26من هذا الشهر حيث
تتضمن التغريات زيادة عدد
رحالت القطار والباصات إىل
حوالي  9االف رحلة أسبوعيًا يف
مدينة سيدني وما حوهلا.
وسيتم أضافة  1500رحلة قطار
أسبوعيًا و  750رحلة جديدة
خالل عطالت نهاية االسبوع .أما
يف ما يتعلق باحلافالت فسيتم
إضافة حوالي  7أالف رحلة
اسبوعية و  140رحلة إضافية
عرب عبارات النقل املائي ferry
ServiCeS
أما خارج سيدني فستتأثر رحالت
القطار لكل من illawarra,
Central CoaSt, Blue
mountainS
and
 hunterوتهدف التغريات
إىل تبسيط عمليات النقل بني
خطوط القطارات وزيادة سعتها
كي تقل أكرب عدد من الركاب
بوقت أقل.
كما سينطلق قطار كل  5دقائق
يف ساعات االزدحام أي بني
الساعة  6إىل  10صباحًا ،أما
خارج هذه االوقات فهناك رحلة
كل  10دقائق.
وقالت رئيسة الوالية GladyS
 Berejiklianإنه من املهم
االطالع على مواعيد الرحالت قبل
مغادرة مكان العمل او املنزل
للتأكد أن القطار او الباص
سيأتي يف املوعد اجلديد.
وأشار وزير النقل يف الوالية
andrew
ConStanCe
إن هذه التغريات تعد األكرب
من نوعها يف تاريخ الوالية
وهدفها واضح وهو تسهيل
حياة الراكب.
يف املقابل ترى املعارضة
أن هذه التغريات أثرت سلبًا
على بعض الركاب يف بعض
املناطق حيث أن رحالتهم
أصبحت أطول فعلى سبيل
املثال فإن القطار املتجه إىل
 >Blue mountainSمل يعد
يتوقف عند حمطة redfern
ما يعين أن الرحلة من منطقة
 auBurnيف غرب سيدني
إىل احملطة املركزية يف وسط
سيدني  Centralستزيد
مدتها  11دقيقة على الركاب.
ولكن كان ردت احلكومة بأن
فوائد هذه التغريات وإجيابيها
أكرب من سلبياتها.
على أي حال فإن هذه التغريات
دخلت حيز التنفيذ من يوم
األحد  26نوفمرب وإليكم بعض
النصائح للحصول على أفضل
خدمة من وسائل النقل العام
حبلتها اجلديدة
خطط لرحلتك بصورة
-1
تتناسب مع عملك ولكن حاول
جتنب ساعات االزدحام يف
الصباح وعند العودة من مكان
العمل خاصة بني  8و  9صباحًا
مساء.
وال  5و 6
ً
التنقل خارج ساعات
-2
االزدحام يوفر عليك بعض
النقود حيث أنك حتصل على
خصم  %30على بطاقة ال
 opalاخلاصة بك عند استخدام
احدى وسائل النقل العام خارج

ساعات االزدحام
اغتنم فرصة جلوسك يف
-3
القطار يف إنهاء عمل معني او
قراءة كتاب ممتع
إذا كنت ختطط لزيارة
-4
مكان ألول مرة قم بزيارة موقع
هيئة النقل كي تتمكن من
التخطيط جيدًا للرحلة
بالنسبة إىل متابعينا يف أحياء
غرب سيدني فإن الكثافة
السكانية تتغري بسرعة يف هذه
املناطق ومن املتوقع ازدياد
أعداد مستخدمي وسائل النقل
العام يف السنوات القليلة
املقبلة وبالتالي فإن التغريات
اليت طرأت على الرحالت من
وإىل غرب سيدني كالتالي:
زيادة خدمات الرحالت
-1
االسبوعية بنسبة %40
إضافة  250رحلة سريعة
-2
يف القطار expreSS trainS
أسبوعيًا بني باراماتا و وسط
املدينة التجاري مبا يف ذلك
 20رحلة سريعة خالل ساعات
االزدحام
 -3إضافة خدمة القطار الليلي
ايام عطالت نهاية االسبوع على
CumBerland
t5
خط
line
خط جديد  t2يربط بني
-4
باراماتا واالحياء الغربية inner
 weStوقلب املدينة CBd
ومن املهم متابعينا االنتباه
إىل مواعيد رحالتكم ومتابعة
التغريات عليها يوميًا خالل
وبإمكانكم
احلالية
الفرتة
استخدام املوقع التالي trip
وتذكر حتديث
planner
التطبيق على اهلواتف الذكية
للحصول على اخلدمة بصورة
أفضل.
ويف حال احتجتم إىل املزيد من
املساعدة فإن هناك موظفني
يعملون يف عدة حمطات
يرتدون قمصان باللون الوردي
للمساعدة يف أي وقت.
املصدرSBS :

حلظة تارخيية يف أسرتاليا:

تشريع زواج املثليني
اقر جملس الشيوخ بعد ظهر
امس االول اخلميس يف
تصويت تارخيي مشروع القانون
الذي تقدم به السناتور دين
مسيث لتشريع زواج املثليني
بأغلبية ثالثة و اربعني صوتا
مؤيدا ،مقابل اثين عشر صوتا
معارضا.
و من املقرر ان يناقش جملس

مشروع
الفيدرالي
النواب
القانون متهيدا القراره ايضا.
عضوة جملس الشيوخ العمالية
بيين وونغ اعتربت ان الفضل
يعود اىل الشعب االسرتالي
يف الوصول اىل هذه النتيجة
التارخيية.
املصدرSBS :

 %40من األسرتاليني لديهم شعور سليب إزاء املسلمني
كشف التقرير السنوي حول
التناغم االجتماعي يف أسرتاليا
ترسم
مقلقة
حقائق
عن
عالمات استفهام حول فعالية
سياسات التعددية الثقافية
املعتمدة يف البالد .من هذه
احلقائق أن نسبة األسرتاليني
بالسلبية
يشعرون
الذين
إزاء مواطنيهم املسلمني هي
إما  %25بني الذين جرى
استطالعهم شخصيًا ،أو %40
بني الذين جرى استطالعهم
هاتفيًا أو عرب االنرتنت.
وتقرير التناغم االجتماعي الذي
ُنشر اليوم هو العاشر ملؤسسة
SCanlon foundation
اليت تدقق عرب أحباثها بالتعددية
الثقافية يف أسرتاليا ،وجتس
األسرتالي
اجملتمع
نبض
واملهاجرين
العنصرية
إزاء
والالجئني .ومشلت الدراسة
اليت أجرتها املؤسسة هذه السنة
 1500شخص جرى استطالعهم
شهري حزيران/يونيو
خالل
ْ
ومتوز/يوليو املاضيني.
من األمور األخرى اليت أظهرها
نسبة
أن
التناغم
تقرير
األشخاص الذين ُيبلغون عن
تعرضهم للتمييز على أساس
لون البشرة أو األصل اإلثين أو
الدين جتاوز ضعف ما كان عليه
قبل عشر سنوات .فقد كانت
نسبة هؤالء  %9يف العام 2007

يف حني وصلت نسبتهم يف
تقرير السنة احلالية إىل .%20
يف الناحية اإلجيابية ،أظهر تقرير
SCanlon foundation
أن عددًا أقل من األسرتاليني
يرفضون املهاجرين والالجئني،
وأن نسبة املطالبني مبنع اهلجرة
معينة
من دول أو اثنيات
ّ
تراجعت .ففيما بلغت نسبة
األسرتاليني الذين يؤيدون
وضع سياسات اهلجرة على
أساس عرقي أو ديين يف تقرير
العام  2015حواىل ،%18,7
تراجعت هذه النسبة يف التقرير
احلالي إىل .%15,8
ويف نظرة سريعة إىل بعض
النسب اإلجيابية اليت أظهرها
التقرير:
 حواىل  %80من األسرتالينييرفضون فكرة اختيار املهاجرين
على أساس عنصري.
 حواىل  %80من األسرتالينييؤمنون بأن التعددية الثقافية
جيدة ألسرتاليا.
 حواىل  %74من األسرتالينييرفضون اختيار املهاجرين على
أساس الدين.
 حواىل  %56من األسرتالينييعتقدون بأن املعدل احلالي
للهجرة إما منخفض جدًا أو
مبستوى ال بأس به.
املصدرSBS :

%71من دخل العائالت يصرف لتغطية تكاليف االجيار
كشف تقرير جديد تناول القدرة
على حتمل تكاليف االجيار أن
عددًا كبريًا من األسرتاليني
غري قادرين حتمل اعباء تكاليف
السكن باإلجيار حتى يف املدن
حيث تتواجد الغالبية العاملة.
هذا وتبقى مدينة سيدني
املدينة األغلى يف أسرتاليا من
حيث االجيارات تليها هوبارت
اذ يدفع العازبون يف سيدني
ما يوازي  %97من مداخيلهم
لإلجيار.
ويف حديث مع الـ  aBCقالت
املشاركة
ellen witte
أن الطالب
التقرير
يف اعداد
ّ
واملتقاعدين والعائالت اليت
لديها اطفال هم الفئات اليت
تعاني أكثر من غريها من حيث
اسعار االجيارات .
وحبسب التقرير جاء ترتيب
املدن األسرتالية من حيث عدم
قدرة ساكنيها على تغطية
تكاليف االجيار كالتالي:

سيدني يف املركز األول اذ
يصرف معظم ساكين سيدني
كمتوسط  %29من مداخيلهم
على االجيار.
هوبارت كانت املفاجأة يف
املركز الثاني والسبب هو
نقص توفر املنازل يف حني
تصرف العائالت حوالي %25
من مداخيلها لتغطية تكاليف
االجيار.
بريزبن يف املركز الثالث اذ
تصرف العائالت ما يعادل %25
من مداخيلهم لتغطية تكاليف
االجيار.
ملبورن يف املركز الرابع وتصرف
العائالت  %24من مداخيلها
لتغطية تكاليف االجيار.
كانربا يف املركز اخلامس و
 %22من املداخيل تصرف على
االجيار.
وبريث يف املركز السادس اذ
يصرف ساكنو املدينة  %21من
مداخيلهم على االجيار.

هذا ويعترب التقرير أن أي عائلة
تصرف حوالي  %30من دخلها
ً
عائلة تعاني
السنوي على االجيار
من <.>houSinG StreSS
وحبسب هذا التصنيف يعاني
سكان املناطق اليت تبعد عن
قلب مدينة سيدني حوالي
 10كم من االجيار الذي يعترب
<Severely to extremely
unaffordaBle
وهذه املناطق هي
darlinG
harBour,
daweS
point,
haymarket,
millerS
.point and the roCkS
فإن املناطق
وحبسب التقرير
ّ
اليت تعد األغلى واليت ليست
مبتناول اليوم يف ملبورن هي:
alBert park, middle
park and BriGhton
eaSt
املصدرSBS :
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اســرتاليا يف أسبوع

جمرد خطأ قد يعين احلرمان من
 120,000طلب متوقفة
التأشرية لعشر سنوات وحزب اخلضر ستنظر اهلجرة فيها ملنح
يهدد بوقف االجراء يف جملس الشيوخ
اجلنسية

دخلت اجراءات جديدة حيز
التنفيذ تقضي حبرمان من
يقدم معلومات غري صحيحة
يف طلب احلصول على تأشرية
لدخول االراضي االسرتالية
من احلصول على الفيزا لعشر
سنوات.
وهذا يعين على ارض الواقع
ان اي خطأ حتى وان كان غري
مقصود او اي سهو قد يكلف
مقدم الطلب احلرمان من
احلصول على تأشرية لدخول
االراضي االسرتالية ملدة عشر
سنوات.
وكانت االجراءات اليت تتبعها
وزارة اهلجرة ومحاية احلدود
االسرتالية حتى مطلع شهر
تشرين ثاني نوفمرب 2017
تقضي مبنع الشخص الذي
يقدم معلومات غري صحيحة يف
طلب احلصول على التاشرية
من التقدم بطلب اخر ملدة 12
شهرًا فقط.
وتشمل االخطاء اليت تنطبق
عليها االجراءات اجلديدة تقديم
معلومات غري دقيقة عن كشف
حساب مصريف او الكذب
حول وجود خربة عمل او اعطاء
درجات غري صحيحة الختبار
الكفاءة باللغة االنكليزية او
حذف بعض احلقائق وتقديم

تعهد غري دقيق.
اهلجرة
وزارة
وستطبق
على
اجلديدة
االجراءات
تأشريات الطالب والعمال
املهرة واستقدام احد افراد
العائلة وتأشريات مؤقتة
اخرى.
وتقول وزارة اهلجرة ان
االجراءات اجلديدة يراد منها
منع حصول التحايل وحاالت
التزوير.
واكد متحدث باسم الوزارة
بان هذه االجراءات مهمة
وضرورية لضمان نزاهة عملية
منح التأشريات.
من جانب اخر يسعى حزب
اخلضر االسبوع القادم اىل
دعم تصويت يف جملس
الشيوخ لوقف هذه االجراءات
اجلديدة اليت تفرضها وزارة
اهلجرة.
Nick
السيناتور
وقال
 MckiMمن حزب اخلضر
الذاعة  SBSبان هذه االجراءات
هي اجراءات عقابية تستهدف
حاملي التأشريات املؤقتة
وبعضًا من فئات املهاجرين.
هذا وقد دخلت هذه االجراءات
اجلديدة حيز التنفيذ يف
العشرين من الشهر اجلاري.
املصدر :اس بي اس

اكدت وزارة اهلجرة ومحاية
احلدود انها ستنظر جبميع
الطلبات اخلاصة باجلنسية
واليت استلمتها او ستستلمها
حتى  1متوز يزليو  2018وفقا
للقوانني املعمول بها حاليا
ملنح اجلنسية االسرتالية.
واشارت الوزارة بان عليها االن
مراجعة كم هائل من الطلبات
بعد ان فرضت الوزراة جتميد
النظر يف الطلبات املقدمة
بعد  20نيسان ابريل من هذه
السنة بعد ان قررت احلكومة
الفيدرالية اقرتاح قوانني
متطلبات
لتشديد
جديدة
احلصول على اجلنسية وهي
مشاريع القوانني اليت رفضها
جملس الشيوخ االربعاء.
وكان جملس الشيوخ قد
سد الطريق بوجه مقرتحات
احلكومة بعد ان فشلت حكومة
االئتالف بضمان االصوات
الالزمة لتمرير القوانني يف
جملس الشيوخ.
اليت
التغيريات
وكانت
اقرتحتها احلكومة الفيدرالية
تتمثل باطالة فرتة االنتظار
اىل
الدائميني
للمقيمني
اربع سنوات قبل تقدميهم

طلب احلصول على اجلنسية
اللغة
اختبارات
وتشديد
االجنليزية ومنح صالحيات
اضافية لوزير اهلجرة.
وبعد فشل احلكومة يف مترير
تعديالتها فان املهاجرين
الذين قدموا بالفعل طلبات
اجلنسية او اولئك الذين هم
بصدد التقدم سيتم مراجعة
طلباتهم طبقا للمتطلبات
احلالية.
ويف مقابلة خاصة باذاعة
 SBS PuNjaBiاكد متحدث
باسم وزارة اهلجرة انه
يوجد لدى الوزارة حتى االن
119,908طلب حصول على
اجلنسية االسرتالية متوقفة
منذ  20نيسان ابريل 2017
ومل جير دراستها.
وفيما ختطط الوزارة الرسال
جمللس
جديدة
مقرتحات
الشيوخ لتشديد متطلبات
احلصول على اجلنسية فان
احلدث باسم الوزارة اشار
اىل ان وزارتها ستنظر يف
طلبات اجلنسية املقدمة واليت
ستقدم حتى  1متوز يوليو
.2018
املصدر :اس بي اس

 %55من خرجيي اجلامعات املهاجرين ال
جيدون عمالً!

دراسة
أرقام
اظهرت
احتمالية
اخنفاض
جديدة
احلصول على عمل بدوام
كامل خلرجيي اجلامعات ممن
ينتمون اىل خلفيات مهاجرة
والجئة باملقارنة مع اخلرجيني
املولودين يف أسرتاليا.
وحسب الدراسة ،فإن مخسة
وأربعني يف املئة من الطالب
املهاجرين والالجئني حيصلون
على عمل كامل بعد خترجهم،
باملقارنة مع تسعة وستني
يف املئة من نظرائهم الذين
ولدوا يف أسرتاليا.
وتقول الدكتورة claire
 NaughtiNمن منظمة
البحث العلمي التابعة لل
 coMMoNwealthواليت
كانت احدى اجلهات املشرفة

على الدراسة اىل جانب
مؤسسات حكومية اخرى ،تقول
أن التوظيف تأثر بالتكنولوجيا
اليت أحدثت تغيريات يف
طبيعة املشاكل اليت تواجه
الباحثني عن عمل.
وأوضحت أرقام الدراسة
أيضا ان التمييز العرقي يف
ازدياد خالل العشرة سنوات
املاضية ،مع اإلشارة بشكل
خاص إىل أشكال التمييز
العرقي عرب شبكة االنرتنت.
وتعد الفئة العمرية الواقعة
بني  24 – 18عامًا األكثر
تأثرًا بالعنصرية على الرغم
من اقرتاحات الدراسة بأن
األجيال الشابة أكثر تقب ًال
للتعددية الثقافية مقارنة مبن
هم أكرب عمرُا.

ومن اجلدير بالذكر أن واحدًا
من كل مخسة اسرتاليني
مولود يف اخلارج ملن ترتاوح
أعمارهم بني  12و  24عاما.

و %25لديهم والد واحد
على األقل مولود يف اخلارج
أيضا.
املصدر :اس بي اس

األسرتاليون ينفقون
 45مليار دوالر على أكل
املطاعم سنوياً!
هل تعلمون أن األسرتاليني
ينفقون أكثر من  45مليار دوالر
على األكل يف املطاعم والوجبات
السريعة سنويًا!
هذه األرقام اليت أعلن عنها
مصرف الكومونويلث تشري إىل
أن الفرد الواحد يصرف حوالي
 140دوالر شهريًا لألكل يف
املطاعم ،وحوالي  90دوالر
للوجبات اليت يتم طلبها من
خدمات التوصيل uBereatS
وغريها .وأشار التقرير الصادر
عن املصرف أيضًا أن حوالي
 %85من املعامالت املالية
اليت جتري على حاسبه هي على
البطاقة وليست نقدًا «كاش».
والالفت أن كل أسرتالي يتناول
ما معدله مرتني أو  3مرات
وجبات الطعام خارج املنزل يف
ما يعين حوالي 50
األسبوع
مليون وجبة يف األسبوع و 2,5
مليار يف السنة الواحدة! كما
ُينفق األسرتالي الواحد أو رب
األسرة حوالي  94دوالر أسبوعيًا
لألكل يف اخلارج .ما يعين 45
مليار دوالر يف السنة.
وهلذا فإن قطاع األغذية يعد من
أكرب مصادر الربح يف أسرتاليا
حيث يوجد قرابة  85ألف مكان
لألكل مبا فيها  22ألف مطعم
وحوالي  7االف مقهى وبار.
يف املقابل ،أعلن وزير البيئة

عن
joSh FrydeNBerg
إسرتاتيجية جديدة ضمن القمة
اليت مت عقدها يف مدينة ملبورن
بعنوان NatioNal Food
 waSte SuMMitأعلن عن
خطة لتخفيض خملفات االطعمة
إىل النصف حبلول العام .2030
وختيلوا أن كل بيت أسرتالي
يلقي قرابة  3مليارات طن من
الطعام الصاحل لألكل سنويًا أي
ما يعادل  20مليار دوالر ترمى
يف سلة املهمالت سنويًا! وكل
بيت أسرتالي يرمي خملفات
أطعمة بقيمة  3االف دوالر
سنويًا.
إذًا ..عادات األكل يف أسرتاليا
آخذة باالختالف والتحول إىل
املطاعم واألكل خارج املنزل
أيضًا يف ارتفاع .يف مقابل
ارتفاع خملفات الطعام اليت تعين
إلقاء األموال يف سلة املهمالت
بطريقة غري مباشرة.
املصدر :اس بي اس

هل يف أسرتاليا فقراء حقاً؟

كيف ميكننا تعريف الفقر يف
أسرتاليا؟ وهل فع ًال يتواجد الفقر
يف اجملتمع األسرتالي؟ هل بإمكاننا
ان نضع األم العزباء اليت تعتمد
على دفعات السنرتلنك وتضطر
للعمل لساعات اضافية لتسديد
الديون املرتاكمة عليها ،يف خانة
الفقر ؟ وماذا عن طالب اجلامعات
الذي يعملون لساعات طويلة بعد
دوام دراستهم لتسديد ديونهم،
هل هم فقراء؟
أصدر اجمللس األسرتالي للخدمات
االجتماعية تقريرا عام 2016
يشري اىل ارتفاع عدد األشخاص
الذي يعيشون حتت خط الفقر
يف أسرتاليا حبوالي  2,9مليون
شخص ،أي ما يعادل %13,3
من جممل سكان أسرتاليا .واعترب
اجمللس ان األشخاص حتت خط
الفقر يف أسرتاليا هم عبارة عن
كل فرد يتلقى أقل من 426,30$
يف األسبوع أو عائلة تتلقى أقل
من  895,22$يف األسبوع.
وكشف التقرير أيضًا عن فشل
أسرتاليا يف مواجهة هذه األزمة
وختفيض مستوى الفقر يف
العقدين املاضيني ،بالرغم من
حتسن الوضع االقتصادي بشكل
ملحوظ منذ  25عاما .كما اتضح
يف تقرير نشرته صحف فريفاكس
ان الفجوة بني الطبقة الفقرية
والغنية تتسع يوما عن يوم بالرغم
من االزدهار االقتصادي.
حتدثت اخلبرية يف علم االجتماع
 raewyN coNNellاىل حمطة
األس بي اس وقالت إن خطابات
السياسيني ساهمت يف توسيع
هذا الشرخ النهم يعربون عن
تذمرهم من اخلدمات االجتماعية
مثل االسكان والصحة والتعليم
من جهة ،ويقدمون التسهيالت

واملزايا الضريبية ألصحاب الدخل
العالي وللمدارس اخلاصة .هذا
النوع من اخلطابات يؤدي اىل
عزل فئة كبرية من الناس عن
االقتصاد األسرتالي املزدهر
ويؤدي اىل توسيع الفرق بني
الطبقات االجتماعية.
وبشكل عام ،يساوي اجملتمع الفقر
بالفشل األخالقي ويوجهون أصابع
االتهام اىل األشخاص الذين ال
ينجحون يف حياتهم ويعتربونهم
السبب يف فقرهم .ولكن علماء
االجتماع يعتربون ان النظام احلالي
يعاني من خلل ألنه يوفر املنفعة
لألغنياء وأصحاب الدخل العالي
واصحاب النفوذ ،على حساب
الفقراء.
كما يعترب علماء االجتماع ان احدى
أسباب الفقر يف أسرتاليا هو
الفرق الكبري يف األجور بني الرجال
والنساء وعدم املساواة بني
اجلنسني ،االمر الذي جيعل النساء
أكثر ضعفا وعرضة ملواجهة الفقر
ولتلقي االعانات االجتماعية.
اما علماء االقتصاد ،مثل roger
 ,wilkiNSمن معهد ملبورن،
فقال أنه ال يعتقد أنه من املمكن
التخلص من الفقر بشكل نهائي
يف أسرتاليا ،ولكن بإمكان احلكومة
والسياسيني تطبيق تغيريات
جذرية وبشكل فوري للتحسني
من الوضع وتصغري الشرخ بني
الفقراء واألغنياء .ومن هذه
التغيريات اليت اقرتحها roger
زيادة دفعات السنرتلنك  ،خاصة
الدفعات املقدمة للعاطلني عن
العمل ولألمهات واآلباء العازبني،
باإلضافة اىل ختفيض الضريبة
على أصحاب الدخل املتدني
واملتوسط.

املصدر :اس بي اس
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

رواية «أمن الدولة» للتحقيق مع زياد عيتاني

زياد عيتاني

رضوان مرتضى
ضجت البالد نهاية االسبوع املاضي خبرب توقيف
ّ
املديرية العامة ألمن الدولة املمثل املسرحي زياد
عيتاني ،بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي.
انقسم الرأي العام بني مدين للموقوف ،وحاكم
برباءته ،رغم أن التحقيق ال يزال يف بدايته.
يف ما يأتي ،ملخص رواية «أمن الدولة» ملسار
التحقيق مع عيتاني.
والتجسس املضاد
أوقفت وحدة مكافحة اإلرهاب
ّ
يف جهاز أمن الدولة املمثل املسرحي زياد
عيتاني بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي.
أوقعت به فتاة ثالثينية ّ
جذابة ،وصفها خالل
التحقيقات ّ
بأنها بيضاء طويلة ذات شعر أسود
وعينني خضراوين ُتدعى كوليت .كوليت
عرفته عن امسها احلقيقي.
فيانفي .هكذا ّ
تعرف كوليت وزياد عرب فايسبوك منذ عام
ّ
ظنًا منه ّ
 ٢٠١٤وتبادال الرسائلّ ،
أنها سويدية.
هي من بادر إىل االتصال به.
واستمرت العالقة لغاية عام  ،٢٠١5عرب بريد
ّ
يزودها برقم هاتفه
موقع فايسبوك ،قبل أن ّ
وبريده اإللكرتوني .يف البداية ،كانت أحاديثهما
تقتصر على عالقتهما واألوضاع العامة يف لبنان
َ
تبق العالقة يف هذا اإلطار .يف
والعامل .مل
أوائل عام  ،٢٠١6جنحت الفتاة السويدية اليت
اتضح ّ
ّ
أنها ضابط استخبارات إسرائيلي يف
جتنيد عيتاني للعمل ملصلحتها .هل كان زياد
يعلم ّ
أنها إسرائيلية؟ ُجتيب املصادر األمنية:
«بالتأكيد ،لقد أطلعته على هويتها احلقيقية».
وما قبل التجنيد ليس كما بعده.
ختلفت طريقة االتصال لتعتمد على «ماسنجر»،
َ
وتطبيقي «واتساب» و»جيمايل» .الرسائل بني
عيتاني والضابط االسرائيلي ،تضيف الرواية
ّ
ومقسمة إىل ثالثة
مشفرة،
االمنية ،كانت
ّ
رسل كل منها عرب تطبيق مستقل،
أقسامُ ،ي َ
أو ُتبعث الرسالة املشفرة عرب أحد التطبيقات،
وفك التشفري على تطبيق آخر .وكان احلساب
الشخصي لإلسرائيلية ُيلغى كل ثالثة أسابيع
ليفتح بعدها بوقت قليل حساب آخر جديد
يقوم
مغاير
باسم
جمددًا باالتصال حبساب
زياد .وحبسب حماضر
التحقيق ،كان زياد
يعرف ّ
ّ
املتصلة،
أنها
كونهما متفقني على

نفت املصادر
األمنية ما أشيع
عن اعرتاف
املوقوف بالتحضري
ملحاوالت اغتيال

مجلة تعريف خاصة بينهما هي،»HI IT’S Me« :
على أن ُتكتب العبارة باألحرف الكبرية .كذلك
كانت تطمئن عليه يوميًا؛ فقد ذكر عيتاني
للمحققني أنها اتفقت معه على أن يفتح
فايسبوك والواتساب يوميًا عند الثانية بعد
ّ
مشغلته ّ
أنه مل يتم إلقاء القبض
الظهر ،لتعلم
أن عيتاني
التحقيق
حماضر
ذكرت
عليه .كذلك
ّ
ّ
يتلقى اتصاالت هاتفية متعددة من رموز
كان
اتصال تابعة لعدة بلدان ،منها السويد وبلجيكا
وفلسطني احملتلة وتركيا وقطر ،علمًا ّ
بأنها
كانت تستعمل أرقامًا هاتفية جديدة يف كل
وبينت التحقيقات ،ودائمًا حبسب احملاضر
مرةّ .
وإفادة املوقوف عيتانيّ ،
أنه التقى بكوليت
شخصيًا ألول مرة يف آب املاضي يف تركيا.
عيتاني ال يزال يف خانة املشتبه فيه ،ال هو
مدعى عليه ،وليس متهمًا ،وال حمكومًا مدانًا.
ّ
جمرد توقيفه ،وإعالن املديرية العامة
لكن
ّ
ألمن الدولة أنه اعرتف بالشبهة ،وأنه كان
خيضع للمراقبة ملدة طويلة ،وأن التحقيق
جيري بإشراف القضاء ،فإن طرح األسئلة مل
يتوقف .ملاذا قد يسقط ممثل كعيتاني يف
فخ التعامل مع العدو؟ ما هي دوافعه؟ ومباذا
تستفيد االستخبارات اإلسرائيلية منه؟ تزدحم
األسئلة اليت تعثر على بعض األجوبة عنها يف
إفادة املشتبه فيه .فقد طلبت كوليت من
عيتاني العمل ليكون شخصية عامة فاعلة وذات
متميزة ،وأن يعمل على تطوير عالقاته.
عالقات
ّ
أن عليه االهتمام مبظهره اخلارجي كي
وأبلغته ّ

يتمكن من االخنراط
يف بيئات معينة.
وهلذه الغاية كانت
ُترسل له شهريًا منذ
عام  ٢٠١6مبلغًا من
املال يرتاوح بني
 5٠٠دوالر و١٠٠٠
دوالر أمريكي عرب
«ويسرتن يونيون»
حتت اسم مستعار
هو «عارف مرعي»،
حيصلها
حيث كان
ّ
من مكتب الشركة
املقابل
املذكورة
كذلك
لبيته.
طلبت منه االتصال
ت
لشخصيا
با

عمليات اإليقاع باخلونة والعمالء
إجنازات حتمي لبنان وحت ّصنه

عيتاني يف أحد عروضه املسرحية (أرشيف)

املقربني
السياسية املؤثرة عرب مستشاريهم
ّ
واإلعالميني الذين يدورون يف فلكهم .وأبلغته
أن عليه اختيار أهدافه على أساس توجهاتهم
ّ
الالعنفية وأن يكونوا متحررين وليرباليني
وداعمني للسالم يف الشرق األوسط .أما الغاية
فكانت مجعهم يف تيار سياسي وإعالمي فاعل
يروج للسالم واحلل على أساس إقامة دولة
ّ
فلسطينية ،والحقًا التطبيع مع إسرائيل .كانت
مهمته يف البداية باستشفاف آراء األهداف
وتوجهاتهم إذا ما كانت داعمة للفكرة أعاله
بأي موضوع .وذكرت احملاضر
قبل مفاحتته
ّ
ّ
ّ
مشفرة
مشغلته كانت ترسل له رسائل
أن
ّ
عما
تتضمن لوائح امسية إلعالميني ،وتسأله ّ
إذا كان يعرفهم أو يعرف توجهاتهم ،ومنهم
كاتبان معروفان تقرر أن تستدعيهما املديرية
لالستماع إىل إفادتيهما ،بصفتهما شاهدين،
اليوم .كذلك تبني ّ
أنها أرسلت له الئحة بأمساء
 ٢٩وزيرًا ،باستثناء الرئيس سعد احلريري،
عمن يعرف بينهم .وقد أجاب عيتاني
وسألته ّ
ّ
مقرب جدًا من مستشار
ه
بأن
السؤال
عن هذا
ّ
وزير الداخلية نهاد املشنوق ،حممد بركات،
فطلبت منه إفادتها بعنوان سكن الوزير
التقرب منه ومتتني
املشنوق وأبلغته بضرورة
ّ
العالقة مع بركات .كذلك أبلغها ّ
أنه يعرف وزير
الدفاع السابق عبد الرحيم مراد وابنه وآخرين،
وأفادها بكل ما يعرفه عنهم .فسألته جمددًا
عن عناوين منازل من يذكرهم وحتركاتهم.
كذلك سألت عن الوضع األمين يف اجلنوب ويف
خميمات الالجئني الفلسطينيني ،وعن احلالة
وعما إذا
العامة بعد استقالة الرئيس احلريري،
ّ
كان يعتقد أنها مناورة أم حقيقية .واستفسرت
منه عن «التغيري الدميغرايف يف لبنان» .وبدا
الفتًا ما ورد يف إفادة عيتاني عن ّ
أنه كان
ّ
«مشغلته» ،يف كل مرة يلتقي بها أحد
يطلع
السياسيني أو مستشاريهم أو أحد الصحافيني،
على كل ما دار بينهما من حديث .وقد أرسل
هلا تقارير عن مضمون لقاءاته بكل من طوني
أبي جنم وأسعد بشارة وحممد بركات ونادر
احلريري وأشرف ريفي.
يوم األحد الفائت ،اتصلت كوليت بعيتاني عرب
الواتساب ،لتعلمه بأنها ستزور لبنان بتاريخ
 ،٢٠١7/١٢/٢حيث ستمكث يف فندق يف
برمانا .وقررا أن جيتمعا هناك .وأبلغ عيتاني
احملققني أنها اتصلت به قبل يومني ،أي يوم
اجلمعة يف  ١7من الشهر اجلاري ،وأخربته ّ
أنها
ستزور لبنان لالجتماع به بشكل طارئ ،وأنه
خاف من الفكرة .وذكر هلا حرف  Dقو ً
ال أثناء
املكاملة ،ومعناه  ،Delayأي تأجيل اللقاء.
وأبلغ احملققني ّ
أنهما متفقان لدى استعمال
هذه العبارة على أن يتم وقف االتصال ملدة ٣٠
يومًا ،مشريًا إىل ّ
أنها خالفت الربوتوكول حينما
اتصلت به األحد لتبلغه أنها ستقوم حبجز إقامة
يف فندق البستان لتنزل يف الثاني من شهر
كانون األول مبعية شخص سيقوم مبساعدته
وتدريبه وتطوير مهاراته األمنية.

ونفت مصادر أمنية ما جرى تداوله عن كون
أقر بأن االستخبارات اإلسرائيلية كانت
عيتاني ّ
عد الغتيال املشنوق ومراد ،وأنه شارك يف
ُت ّ
اإلعداد لعملييت االغتيالّ .
ّ
«املشغلة»
وأكدت أن
طلبت من عيتاني مجع معلومات عنهما ،وحماولة
التقرب منهما ،ال أكثر.
ّ
وبناء على إشارة
أول من أمس اخلميس،
ً
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي
ّ
بيرت جرمانوس ،وبأمر من املدير العام ألمن
الدولة اللواء طوني صليباُ ،ألقي القبض على
عيتاني واقتيد إىل أحد مراكز التحقيق يف أمن
الدولة .وحبسب الرواية األمنية ،فإن املوقوف
«نفى يف بداية استجوابه كل ما ُينسب إليه.
ولكن ،لدى مواجهته باألدلة التقنية ،كبيانات
حسابه على فايسبوك وبريده اإللكرتوني،
اعرتف بهدوء».
مدير أمن الدولة :نتابع امللف منذ  4اشهر
مل يكد ُيعلن عن توقيف املمثل املسرحي زياد
عيتاني بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي
حتى انربى عدد من السياسيني واإلعالميني
والناشطني الفايسبوكيني للدفاع عن املوقوف
وشن هجوم على جهاز أمن الدولةِ .
ومن خلفه
ّ
صوبوا السهام على األجهزة األمنية والقضائية
معًا لـ «تتفيه» عمل هذه األجهزة .مل يفسح
هؤالء اجملال النتهاء التحقيق وسارعوا إىل إصدار
األحكام لتثبيت تربئته ،يف مقابل آخرين عمدوا
مباشرة إىل إدانة املوقوف ،رغم أن الرواية
االمنية ال تزال تعرتيها بعض الثغر اليت ال ميكن
سدها إال باستكمال التحقيق مع عيتاني .وهذا
التحقيق ال يزال يف بدايته ،وحيتاج إىل مزيد من
الوقت لتنجلي الصورة .من هاجم اجلهاز األمين
ودافع عن املوقوف ال ميلك أي دليل ،فيما
الطرف اآلخر كان يستند إىل البيان الصادر عن
املديرية العامة ألمن الدولة الذي ّ
أكد اخلربّ .إال
الرتيث وتشجيع املديرية العامة
أن األجدر كان
ّ
ّ
المن الدولة على املضي يف عملها ،بإشراف
القضاء .ويف اتصال مع «األخبار» ،قال املدير
العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا« :بدأنا
مبتابعة امللف منذ أربعة أشهر مع فرع املعلومات
يف قوى األمن الداخلي ،كان هناك تنافس
ّ
ومتكنا من اإلمساك بطرف اخليط الذي
إجيابي
أوصلنا إىل املشتبه فيه ومل نقم بتوقيفه إال
بعد موافقة وإشارة القضاء املتمثل مبفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي بيرت
«رد
جرمانوس» .وأبدى صليبا استغرابه من
ّ
فعل بعض اإلعالميني والسياسيني الذين
هامجوا املديرية دفاعًا عن املشتبه فيه الذي
كان قد اعرتف بعالقته بالعدو اإلسرائيلي».
وسأل صليبا« :هل يتوقع أحد يف الدنيا أن
يأتي عميل ليقول أنا عميل أو خيرج عالنية
ليدافع عن اسرائيل؟ من الطبيعي أن يكون
ُ
خمتبئًا ومدعيًا عكس ما هو عليه» ،كاشفًا ّ
أنه
بصدد عقد مؤمتر صحفي نهار الثالثاء للحديث
عن القضية بعد ختم امللف.

حتقق أجهزة األمن اللبنانية جناحات كبرية يف
العمليات األمنية االستباقية اليت ِ
إرهابيني
توقع
ّ
وعمالء للعدو اليهودي .وعلى الرغم من
إمكانيات هذه األجهزة املتواضعةّ ،
فإنها باتت
يف قائمة األجهزة األمنية العاملية الفاعلة يف
جمال مكافحة اإلرهاب واجلاسوسية والعمالة.
فإن ما قام به جهاز أمن الدولة يف
وعليه،
ّ
تورط املسرحي اللبناني زياد
كشف
جلهة
لبنان،
ّ
عيتاني بالعمالة للعدو ،يعترب إجنازًا استثنائيًا،
ألن أشخاصًا كهؤالء ،ال يكونون عادة يف
ّ
أن هذا اجلهاز
دائرة الكونرتول األمين ،ما يعين ّ
األمين يتمتع بقدرة كبرية على مجع املعلومات
وحتليلها ومتابعتها وإجراء التقاطعات بشأنها.
فإن األهمية املضاعفة هلذا اإلجناز
وبالتالي
ّ
األمين ،تكمن يف اكتشاف خطط العدو األمنية
متعددة
اليت باتت تستهدف قطاعات وبيئات
ّ
يف لبنان لتجنيد العمالء.
لكن ،على أهمية اإلجنازات األمنية ،والثقة
باألجهزة األمنية اللبنانية وما تقوم به حلماية
ّ
يتشكل يف
أن
لبنان واستقراره ،ال ّ
بد من ّ
لبنان وعي مجاعي ُيسهم يف حتصني أمن البلد
واستقراره .فاألمن على عاتق األجهزة العسكرية
وحدها ممسوك نسبيًا بنسب عالية ،
واألمنية
َ
حمصنًا
لكنه يصبح مكتم ًال حينما يكون اجملتمع
ّ
بالوعي واالنتماء.
بأن عوامل التحصني يف مواجهة
ال ُنذيع سرًاّ ،
آفة العمالة وآثام اإلرهاب ،ليست مكتملة،
خصوصًا عندما جند يف لبنان َمن ي ّربر العمالة
للعدو الصهيوني بذريعة «وطأة» ظروف معينة!
وقد بلغ تربير العمالة ذروته منذ حنو شهر ،حني
املقاوم نْني نبيل العلم
صدر حكم قضائي حبق
َ
وحبيب الشرتوني ،ملسؤوليتهما عن عملية
اجلميل ،بعد أن ّ
مت فصل احلكم عن
قتل بشري
ّ
سياقه التارخيي ،وهذا ما جعل البعض يعود
مربع اعتبار «العمالة وجهة
جهارًا نهارًا إىل
ّ
حد وصف بشري
نظر» ووصل هذا البعض إىل ّ
ثبت باألدلة
ّ
اجلميل بـ «القديس» .وهو َمن ُ
والصور تعامله مع العدو الصهيوني
والقرائن
َ
ومعاونته على فوز قواته.
وكذلك األمر بالنسبة لإلرهاب الذي متارسه
تنظيمات متطرفة .فالبعض يف لبنان وعلى
مدى سبع سنوات من احلرب السورية ،كان
ُيطلق على الذين ميارسون أعما ً
ال إرهابية
يف سورية ،صفة «ثوار» ،لتربير أعماهلم
اإلرهابية.
ّ
فإن الثقة كبرية باألجهزة
كل ذلك،
رغم
ّ
األمنية وبعملها الدؤوب حلماية لبنان .وهي
أثبتت حتى اآلن أنها تقوم مبهام حفظ األمن
بشكل كامل ،لكن هذا ال يلغي دور الناس يف
حتصني األمن الوطين ،وال يلغي ضرورة وضع
حد بالقانون للذين ي ّربرون العمالة للعدو.
ّ
أن عمليات اإليقاع بالعمالء يف مراحل
يبقى ّ
سابقة ،هي إجنازات كبرية محت لبنان وحتميه.
حتصن لبنان راهنًا.
وهذه العمليات هي اليت
ّ
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مقاالت وتـحقيقات

«التنسيق املالي» مستمر على معرب رفح:
كإنك يا بو زيد ما غزيت
هاني إبراهيم
تبدلت السلطات ،لكن مل يتغري االبتزاز .فالكل يريد غزة (سياسيًا)
لكن دون أزماتها .معرب رفح ،املغلق كعادته ،يستمر يف كونه وجهًا
من وجوه املعاناة الغزية املتزايدة رغم اتفاق املصاحلة األخري .إذ
ّ
تسلم «السلطة الشرعية» إدارة املعرب من استمرار «حفلة»
مل مينع
التنسيقات اليت ضخت يف جيوب الضباط املصريني أكثر من
مليوني دوالر يف  3أيام فقط!
غزة |  311يومًا مغلقًا مقابل  17يومًا مفتوحًا ،هذا اإلحصاء هو عن
معرب رفح ،الواقع على احلدود بني غزة ومصر ،منذ بداية العام
معدل هو األدنى بني
اجلاري .صحيح أنها  17يومًا فقط ،يف
ٍ
السنوات الثالث املاضية ،لكنها كانت كفيلة لتوصف بالدجاجة
اليت تبيض ذهبًا ،يف جيب الضباط املصريني.
فمنذ سقوط حكم «اإلخوان املسلمون» يف مصر ،والرشى على
كمًا ونوعًا ،إىل أن صارت أسلوبًا رمسيًا للخروج من
املعرب تتزايد ّ
قطاع غزة .وحتى مع عمل املعرب (جزئيًا) األسبوع املاضي للمرة
األوىل منذ عشر سنوات بإدارة السلطة الفلسطينية يف رام اهلل،
بد ً
ال من حركة «محاس» ،بقي املشهد هو نفسه :نصف املسموح
بعبورهم هم من احلاالت اإلنسانية (مرضى وطالب وعالقون
وجنسيات أجنبية) ،والنصف اآلخر أصحاب «التنسيقات» ،الذين
يدفع واحدهم  2500ــ  3500دوالر أمريكي ليضمن «مقعدًا» يف
حافلة حتوي  120مسافرًا على كراسيها اخلمسني!
يقول مصدر أمين فلسطيين إنه يف أيلول  2013كانت بدايات الفتح
اجلزئي ملعرب رفح بعدما شهد عام  2012فتحه بصورة كلية .كانت
ثالثة أيام فقط بعد إغالقه ألكثر من شهرين ،ومعدل العمل يوميًا
أربع ساعات .يف تلك األيام ،طلبت السلطات املصرية من إدارة
املعرب («محاس») إدراج عدد من األمساء إلدخاهلم قبل الكشوف
اليت سجلتها وزارة الداخلية يف غزة ،وإن مل يدخل هؤالء أو ً
ال ،فلن
يسمح ألحد بالعبور.
يومًا بعد يوم صارت قضية «التنسيقات» ظاهرة علنية وإلزامية،
علمًا بأن غالبية الغزيني جمربون على استعمال معرب رفح ،ألن املعرب
اآلخر اخلاص باألفراد (حاجز بيت حانون ــ
إيريز مع فلسطني احملتلة الذي عمل هذه
السنة لـ 269يومًا مقابل  59يومًا إغالق) ال
مير به إال من ال ترى فيهم األجهزة األمنية
ّ
اإلسرائيلية خطرًا عليها.
يكمل املصدر األمين أن «الداخلية كانت
خالل السنوات املاضية تسجل املسافرين
وتضع أمساءهم يف كشوف ،وتتعامل
بنظام الدور واحلاجة امللحة ،فيما كان

حقق الضباط
املصريون 39
مليون جنيه يف
الفتح األخري
للمعرب فقط

اجلانب املصري يرفض استقبال أي حافلة فلسطينية قبل إدخال
أمساء فلسطينيني ترسل يف كشوف خاصة مكتوبة خبط اليد وال
حتمل ترويسة للداخلية املصرية أو أي جهة رمسية هناك» ،وذلك
إىل جانب حصص مسافرين كانت توزعها «محاس» على الوزارات
اخلاصة بها والفصائل األخرى.
ووفق قوله ،حاولت «الداخلية» يف غزة مواجهة الكشوف املصرية
ورفض تسفريهم يف البداية ،لكن ذلك «أدى إىل تأخري اجلانب
املصري العمل يف املعرب لساعات طويلة دون السماح مبرور أي
فلسطيين عرب التحجج املتكرر بتعطل احلواسيب على املعرب».
ويستدرك« :مع زيادة الضغط وحاجة املواطنني إىل السفر،
اضطرت الوزارة إىل قبول ما يطلبه الضباط املصريون» .وعن
(تطور من  300دوالر
استفادة «محاس» من املبلغ املالي املقدم
ّ
إىل  3آالف خالل السنوات الثالث املاضية) ،مناصفة ،كما تقول
يد ِع أن بعض
مصادر أمنية مصرية ،نفى املصدر ذلك ،لكنه مل َّ
نسق مع املصريني واستفاد منهم.
العاملني ميكن أن يكون قد ّ
ومع كل فتح جزئي للمعرب يف سنيت  2015و 2016صار يزداد
حد أنه ختصص
عدد األمساء اليت يرسلها الضباط املصريون إىل ّ
هلم حاليًا نصف احلصة اليومية ( 4حافالت تقريبًا) .ووفق املصدر
األمين نفسه ،كانت داخلية «محاس» قد توصلت إىل تفاهم مع
اجلانب املصري على إدخال حافلة تنسيقات تليها ثالث حافالت أو
اثنتان من الكشوف الرمسية ،على أن يسلم كشف التنسيقات يف
وقت أبكر.
ووفق معلومات رمسية حصلت عليها «األخبار» ،وصل عدد
املسافرين بواسطة التنسيقات املصرية منذ إطاحة حكم حممد
مرسي عام  2013إىل أكثر من  2500مسافر ،أي حنو  %30من
ّ
تسلم السلطة الفلسطينية
إمجالي اخلارجني من املعرب .لكن مع
ممثلة حبكومة «الوفاق الوطين» معرب رفح مطلع تشرين الثاني
اجلاري ارتفع العدد إىل  740امسًا على بند التنسيقات مروا أيام
السبت واألحد واالثنني من األسبوع املاضي.
أحد أصحاب مكاتب السفر والسياحة يف غزة (م .ل ،).وهو من أبرز
الشخصيات اليت تنسق مع الضباط املصريني ،أفاد بأن املدفوعات

لم تتجاوز نسبة املسافرين من الحاالت اإلنسانية يف آخر فتح للمعرب
( %35أ ف ب)
للتنسيق يف عامي  2014و 2015كانت قليلة بسبب قلة الطلب ،إذ
كان التنسيق يكلف ما بني  800إىل  1800دوالر .أما الذين كانوا
مطلوبني (أو ممنوعني من السفر) وفق قوائم السلطات املصرية،
فيذكر أن تنسيقهم يكلف حنو مخسة آالف دوالر ،إذ ُتزال أمساؤهم
من قوائم املنع من (مطار) القاهرة وليس من رفح فقط.
أما خالل  ،2016وجراء تواصل إغالق معرب رفح ملدد طويلة ،زاد
عدد الفلسطينيني الذين يرغبون يف إجراء تنسيق هلم ليصل إىل
املئات ،وزادت التكلفة إىل حدود  2500ــ  3000دوالر (حنو 53
ألف جنيه مصري) .كذلك أوضح أن للتنسيق ثالث جهات رمسية:
ضباط يتبعون للمخابرات العامة ،وآخرون يتبعون للمخابرات احلربية،
وكذلك من يتبعون ألمن الدولة.
ووفق مصادر رمسية فلسطينية راقبت سري املعرب ألول مرة يف
عهد السلطة ،بلغت حجم املبالغ اليت مجعها الضباط املصريون
خالل الفتح اجلزئي األخري قرابة  39مليون جنيه مصري ،ما يعادل
مليوني و 200ألف دوالر.
وعن آلية التنسيق ،يقول صاحب املكتب إن العملية بسيطة جدًا،
إذ ترسل أمساء املسافرين إىل الضباط باهلواتف النقالة ،ثم ترسل
يف كشف خبط اليد أو مطبوح إىل اجلانب الفلسطيين ليلة فتح
املعرب أو يف الصباح الباكر .ويتسلم املسافر بالتنسيق من صاحب
املكتب وص ًال باملبلغ دون إيضاح ماهية الصرف فيه ،فيما يتعهد
األخري إعادة املبلغ إذا مل ينجح التنسيق وخيرج املسافر.
أما بشأن آلية إرسال األموال إىل الضباط يف مصر ،فثمة طريقتان:
األوىل عرب صرافني من غزة ،والثانية عرب حواالت «ويسرتن
يونيون».
ووفق مصادر أمنية يف غزة ،رصدت عشرة مكاتب يف القطاع
تعمل يف التنسيق للسفر عرب معرب رفح ،وتتقاضى نسبة تراوح
ما بني  5ــ  %10من قيمة ما يدفعه كل مسافر .وطبقًا لألرقام
الرمسية ،غادر غزة األسبوع املاضي  1450مسافرًا (من ضمنهم
 740تنسيقيات مصرية) منهم  200حيملون اجلوازات املصرية ،فيما
مل يصل عدد احلاالت اإلنسانية إال إىل  %35( 510فقط) ،وهو ما
أثار جد ً
ال كبريًا يف غزة ،خاصة يف ظل استمرار إغالق املعرب ،مع
االستهجان من تواصل التنسيقات رغم تبدل السلطات اليت تعمل،
وذلك على نسق املثل الشعيب :كإنك يا بو زيد ما غزيت!

املصالحة تعود إىل مربّع «الردح»

يومًا بعد يوم تتكشف نقاط الضعف يف اتفاق املصاحلة الفلسطينية
وختل
الذي أجري بضغط مصري ،تلته تهديدات أمريكية وسعودية
ٍّ
قطري .فبعد أسبوعني على استدعاء السعودية رئيس السلطة،
حممود عباس ،وعقب أيام على انتهاء احلوارات يف القاهرة
(راجع العدد  3332يف  24تشرين الثاني) ،عاد أسلوب التصريح
والتصريح املضاد بني حركيت «فتح» و»محاس» .فبينما قال
املتحدث باسم «فتح» ،مجال نزال ،إنه «بات مطلوبًا من محاس
تكييف لغتها مع متطلبات املصاحلة» ،رافضًا ما مساه «ثالثية
اإلساءات» اليت وجهتها احلركة إىل قادة يف «فتح» ،قال القيادي
يف «محاس» ،حييى موسى ،أمس ،إن تصرحيات عضو «مركزية
فتح» ،حسني الشيخ ،اليت ربط فيها رفع العقوبات واملصاحلة
بالتمكني «احلقيقي ومناقشة سالح املقاومة» هي تصرحيات
«وقحة» .أما القيادي احلمساوي حممود الزهار ،فقال إنهم ال
يثقون بـ»فتح» ،وإن حلركته خيارات إذا مل تصرف رواتب موظفي
غزة هذا الشهر.

متوضعات انتخابية جديدة ...
حتالف مخاسي؟
عباس ضاهر

لن متر حمطة «احتجاز» رئيس احلكومة سعد احلريري يف
السعودية مرورا» عاديا»« .الشيخ سعد» واحمليطون به يف
تيار «املستقبل» يعرفون من الذي ختلى عنهم يف حلظة حرجة،
«مقربون
ويدركون ماهية األدوار التحريضية اليت مارسها
ّ
وحلفاء للحريري» ،والتماهي السياسي – االعالمي الكامل مع
اخلطاب التصعيدي الذي دأب على رفعه الوزير السعودي ثامر
السبهان.
هؤالء احللفاء واملقربون انفسهم الطاحمون للعب دور سياسي
ريادي اعتقدوا أن نهاية سياسية تكتبها السعودية للحريري ،وال
امكانية لعودته اىل طبيعة دوره وعمله« ،كأن ما تريده الرياض
لرئيس احلكومة اللبنانية هو قدر ال قدرة لتغيري مساره».
مل يرفع رئيس حزب «القوات» مسري جعجع صوته للمطالبة
حبرية حليفه .مارس علنا» سياسة النأي بالنفس ازاء ما حيصل
مع احلريري ،رغم ّ
اطالعه على ظروف استدعائه والبلبلة اليت
«حرض
دارت حينها ،يف ظل اتهامات داخلية «للحكيم» بأنه
ّ
مسبقا» الرياض على الشيخ سعد نتيجة التسوية الرئاسية
واحلكومية» اليت أقامها احلريري يف لبنان .كل ذلك ،ترد
عليه «القوات» وتضعه يف خانة احلملة السياسية ضدها .لكن
ملاذا تتمدد املقاطعة بني احلريري وجعجع بعد عودة رئيس
احلكومة من السعودية؟ اذا ،هناك مشكلة جوهرية ،تنسحب
ايضا على العالقة بني «القوات» و «الوطين احلر» .األهم ما
هي تداعياتها؟
يقف لبنان على عتبة انتخابات نيابية مقبلة يؤكد املعنيون أنها
حاصلة من دون تردد .ال سبيل لتأجيلها ،ال بل ان طروحات
الساعات املاضية دارت حول تقديم موعدها شهرين أو ثالثة،
من دون اتفاق على تلك الدعوات حتى الساعة ،ألسباب تقنية
أوال» تتعلق جبهوزية وزارة الداخلية الجراء استحقاق وفق قانون
النسبية اجلديد ،وثانيا» نتيجة استعداد القوى السياسية خلوض
االنتخابات ،فهي حتتاج ملساحة زمنية حتضريية كافية تتجاوز
االربعة شهور.
يبدو هنا رئيس جملس النواب نبيه بري األكثر اصرارا»على
اجراء االنتخابات ،وحني نسأله عن القانون الذي سيعتمد،
وسط احلديث عن تعديالت ،جييب :ما كتب قد كتب .العنوان
نفسه يتمسك به رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس احلكومة
وباقي القوى السياسية .هذا يعين أن اجراء االنتخابات أمر
حمسوم غري قابل للتفاوض وال للرتاجع والتمديد .لكن تداعيات
أزمة احلريري العابرة خلطت أوراق التحالفات نتيجة متوضعات
سياسية دارت حول :من متسك برئيس احلكومة ،ومن ختلى عنه
الشدة.
يف حلظة
ّ
انسجام جوهري جرى بني عون وبري وجنبالط و «حزب اهلل»
يف مقاربة أزمة «الشيخ سعد» منذ حلظة احتجازه يف الرياض.
ما بني توزيع األدوار السياسية واالعالمية يف الداخل واخلارج،
ورفض االنصياع لعملية انهاء احلريري سياسيا» ،جنح هذا
الفريق باعادة رئيس احلكومة اىل بلده ودوره ،واستكمال عملية
حتصني االستقرار اللبناني باالستشارات واالصرار على متابعة
عمل املؤسسات الدستورية.
فهل يشكل ذاك االنسجام مقدمة لنسج حتالف انتخابي مخاسي
جيمعهم باحلريري؟ ترفض القوى االجابة على هذا السؤال،
باعتبار أن احلديث عن التحالفات سابق ألوانه .لكن املعطيات
السياسية تؤكد أن األفرقاء أنفسهم خاضوا «معمودية االمتحان
الصعب» ،واستطاعوا أن يسجلوا حمطة تارخيية ناصعة ستسردها
روايات األجيال ،يأتي بعده التحالف أمرا» بديهيا».
هذا التأكيد تعززه أسئلة منطقية :ملاذا ال جيتمع األفرقاء
املعنيون بتحالف انتخابي؟ ما هي املوانع»؟ ال يوجد ،ال
سياسيا» ،وال امنائيا».
ولنفرتض أنهم سيخوضون االنتخابات يف مواقع اخلصومة
لبعضهم ،كيف ستكون احلمالت االنتخابية :هل جيتمع خطاب
«القوات» مع التيار «الوطين احلر» اآلن ،أكثر مما جيمع
«الربتقالي» مع «األزرق»؟ أو العكس أيضا» .وهل جتتمع تلك
التيارات مع بعضها يف خطاب سياسي ضد «الثنائي الشيعي»؟
أيضا» غري منطقي ،وغري ممكن .لكن باملقابل تستطيع تلك
القوى أن تنسجم يف حتالفها ضد حلف آخر تقوده «القوات»
مثال» ،بناء على ما جرى مع احلريري وما سبقه من نزاع حكومي
حول التعيينات وملفات داخلية باجلملة.
مساحة زمنية كافية حتى موعد االنتخابات لصياغة حتالفات
عريضة ،قد تسبقها مصاحلة بني التيار «الوطين احلر» و «املرده»
صارت ظروف انضاجها أفضل مما سبق ،يف ظل استبعاد قيام
النائب سليمان فرجنية بالتحالف مع «احلكيم» والتغريد خارج
سرب حلفائه التقليديني االسرتاتيجيني .فلننتظر.
التحالف اخلماسي قد يكون مباشرة أو بطريقة غري مباشرة ،لكنه
قد يشمل ايضا» سلة تفاهمات أوسع ،يف حلظة حتوالت اقليمية
مفصلية ليست لصاحل السياسة القواتية يف لبنان.
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مـقاالت وتحقيقات

مصر :الصوفيّون يف مرمى نريان التكفرييّني
وسام متى
برغم التحفظ ،غري العلين ،السائد يف مصر ،على الربط بني اهلجوم
اإلرهابي على مسجد بلدة الروضة يف سيناء ،يوم اجلمعة املاضي،
واالستهداف احملتمل للصوفيني من قبل «داعش» ،إال أن مثة
التخوف ،من احتمال
أسبابًا كثرية تدفع إىل االعتقاد ،أو على األقل
ّ
أن يكون تكفرييو أبي بكر البغدادي يسعون إىل حرب وجودية ضد
الطرق الصوفية.
املروعة ،اليت استهدفت
املذحبة
بعد
جراحها،
تلملم
ال تزال مصر
ّ
ّ
املصلني يف مسجد بلدة الروضة السيناوية ،واليت راح ضحيتها
مئات القتلى واجلرحى ،يف هجوم غري مسبوق يف تاريخ املواجهة
مع احلركات اإلرهابية ،إن جلهة االستهداف أو العدد اهلائل من
الضحايا الذي ّ
خلفه.
أن الرتجيحات األمنية بشأن مسؤولية «والية سيناء» – الفرع
ومع ّ
املصري لتنظيم «داعش» – عن العملية اإلرهابية ،تقرتب من
اليقني ،إال أن التفسريات املرتبطة بأهداف اهلجوم ومالبساته
وتداعياته تذهب يف أكثر من اجتاه.
التحليل األكثر تفاؤ ً
ال مييل إىل ترداد فكرة جُيمع عليها احملللون
األمنيون يف مصر ،وهي أن اهلجوم اإلرهابي ،بالشكل الذي وقع
ّ
«ختبطًا» و»إرباكًا» يف صفوف اإلرهابيني ،بعد
فيه ،يعكس
ّ
سلسلة الضربات اليت وجهتها هلم القوات املسلحة املصرية ،خالل
الفرتة املاضية.
أن هذه املقولة تنطوي على بعض الواقعية ،إذا
وبالرغم من ّ
ما نظرنا إىل الرتاجع امللحوظ يف العمليات اإلرهابية على اجلبهة
كمًا ونوعًا ،خالل األشهر املاضية ،إال أن العزف عليها،
السيناويةّ ،
يعريها
موجعة،
بضربات
املصري
األمن
فيها
يهتز
مرة
ّ
يف كل ّ
تدريًا من الصدقية ،وخصوصًا أنها تدفع باجتاه تساؤالت حول
ّ
املتبعة ملكافحة اإلرهاب يف سيناء.
ِحرفية االسرتاتيجية
وأما التحليالت السياسية ،فتذهب يف اجتاهات خمتلفة ،وهي
ّ
تطورات داخلية
تربط ،مبعظمها اهلجوم اإلرهابي األخري بسلسلة
ّ
حمددة ،إلحداث انتكاسة أمنية على
وخارجية ،دفعت جهات خارجية ّ
هذا القدر من اخلطورة ،يف إطار احملاوالت املستمرة إلسقاط
الدولة املصرية ،قبل أشهر قليلة من االنتخابات الرئاسية املرتقبة
يف النصف األول من عام .2018
يوجه البعض أصابع االتهام باجتاه تركيا،
وعلى هذا األساس،
ّ
من خالل اإلشارة إىل أن هجوم الروضة رمبا أتى ردًا على جناح
االستخبارات العامة املصرية يف تفكيك شبكة ختابر تركية قبل
أيام ،يف حني يشري البعض اآلخر إىل ترابط بني العملية اإلرهابية
واالتفاقات اليت أبرمتها مصر مع اليونان وقربص يف جمال النفط
والغاز ،خالل األسبوع املاضي ،واليت يفرتض أن جتعل سيناء نقطة
أساسية خلطوط األنابيب.
املروعة
املذحبة
يربطون
وخارجها،
مصر
حمللون آخرون ،داخل
ّ
بالتحركات األخرية للدبلوماسية
املصرية يف بعض امللفات
اإلقليمية (املصاحلة الفلسطينية،
الصراع يف سوريا واألزمة
السياسية يف لبنان ،)...واليت
أثارت ،بنظرهم ،انزعاج بعض
األطراف الساعية دومًا إىل حتجيم
الدور املصري ،وحصره يف

التحليل األكثر تفاؤ ً
ال
يميل إىل ترداد فكرة
أن الهجوم يعكس
«تخبّطاً» يف صفوف
اإلرهابيني

املشاكل الداخلية.
لكن مثة عنصرًا جوهريًا ،ال ميكن جتاهله يف مذحبة الروضة ،ويتمثل
يف اهلدف الرمزي للهجوم اإلرهابي ،وهو احلالة الصوفية ،مبا
مكون أساسي يف الرتاث الديين الذي لطاملا أضفى
تشكله من
ّ
ّ
وشكل لسنوات طويلة منوذجًا
التدين يف مصر طابعًا خاصًا،
على
ّ
لإلسالم الوسطي ،قبل أن خترتقه التيارات املتشددة اليت تغرف
املتزمت.
من الفكر الوهابي
ّ
ومع ذلك ،فقد كان الفتًا مستوى التحفظ املصري يف استحضار
تبدى ،بشكل خاص ،حني سارعت وزارة
العامل الصويف ،وهو ما ّ
األوقاف ،مباشرة بعد اهلجوم اإلرهابي ،إىل إصدار بيان توضيحي،
أشارت فيه اىل أن املسجد املستهدف يتبع هلا ،وليس ألي من
الطرق الصوفية.
تفهم خلفياته ،يف أن
وميكن تفسري هذا التحفظ ،أو حتى
ّ
السلطات تسعى قدر اإلمكان إىل ّ
جتنب إضفاء أي طابع «طائفي»
على العمليات اإلرهابية ،وهو ما اتسم به دومًا اخلطاب الرمسي
يف مصر ،وال سيما يف مقاربته للعمليات اإلرهابية اليت طالت
األقباط يف اآلونة األخرية ،وذلك بالنظر إىل خصوصيات اجتماعية
وسياسية ،جتعل تلك املسائل تقارب حبساسية مفرطة ،انسجامًا
مع الشعار الرمسي املختزل بعبارة «لسنا العراق أو سوريا».
ومع ذلك ،من غري املنطقي القفز فوق واقع أن بلدة الروضة،
اليت سالت فيها دماء ضحايا املذحبة اإلرهابية ،تسكنها غالبية
تعد إحدى البؤر الرئيسية للجريرية ،وهي إحدى
صوفية ،ال بل
ّ

الطرق الصوفية الرئيسية املنتشرة يف سيناء منذ
عقود ،وتعد نقطة استهداف مباشر لـ»الدواعش»
الناشطني يف شبه اجلزيرة املصرية.
أن التبين الوحيد الذي
والالفت يف هذا السياق ّ
صدر عن التكفرييني للعملية اإلرهابية ،وهو عبارة
عن بيان بتوقيع «والية سيناء – فرع املعلومات»،
أشار بشكل صريح إىل اجلهة املستهدفة ،وهي «جتمع
للشيعة من الطرق الصوفية الكفار» ،الفتًا إىل أن
هؤالء «متعاونون مع اجليش املصري املرتد والشرطة
املصرية الكافرة» للصوفية.
ومع أن خرباء أمنيني وخمتصني يف شؤون احلركات
«اجلهادية» شككوا يف صحة هذا البيان ،إال أن مثة
إمجاعًا يف ما بينهم ،على أن مذحبة الروضة حتمل
بصمات «داعشية» ،وخصوصًا بعدما تربأ منها جناح
آخر لإلرهاب يف سيناء ،هو «جند اإلسالم» الذي
يرتبط أيديولوجيًا بتنظيم «القاعدة».
وبرغم ّ
ترفع األوساط الرمسية واإلعالمية املصرية عن
فإن مثة أسبابًا كثرية
الرتكيز على هذا االستهداف،
ّ
تدفع باجتاه تأكيده.
ولعل تتبعًا سريعًا للهجمات اإلرهابية العابرة للحدود،
يظهر أن استهداف الطرق الصوفية ،مبساجدها
ومشاخيها ومريديها وأضرحتها ،يشكل سلوكًا

كان الفتاً مستوى التحفظ املصري يف استحضار العامل الصويف (أ ف ب)

عامًا لدى التكفرييني ،من أفغانستان وباكستان ،مرورًا بسوريا
والعراق ،وصو ً
ال إىل تشاد وغريها.
وال شك يف أن احلالة الصوفية يف مصر استشعرت ،منذ عقود،
اخلطر الذي يتهددها من قبل التيارات التكفريية ،واليت اختذت
التحوالت اخلطرية يف احلالة اإلسالمية
متدرجة ،بدأت مع
مراحل
ّ
ّ
العامة ،منذ ستينيات القرن املنصرم ،مع نشأة التيار التكفريي
سيد قطب ،وبعد ذلك يف السبعينيات
املتأثر بأفكار «اإلخواني» ّ
حني أخذت التيارات السلفية ذات الفكر الوهابي تتغلغل بشكل
سرطاني يف اجملتمع املصري.
متفرقة مع
تلمسه يف أحاديث
هذا الشعور باخلطر ،كان ميكن
ّ
ّ
صوفيني ،بعد «ثورة  25يناير» عام  ،2011وما تالها من أحداث
عدة مرتبطة بعمليات
سجلت يف هذه الفرتة حوادث ّ
أمنية (حيث جُ
تفجري وختريب استهدفت األضرحة ،وتهديدات متفرقة طالت حتى
تطورات
ثم
ّ
مسجد احلسني يف قلب القاهرة الفاطمية)؛ ومن ّ
سياسية أفضت إىل سيطرة «اإلخوان املسلمني» والتيار السلفي
على حكم البالد ،حتى أواسط عام .2013
فإن
وبدخول سيناء يف قلب املعادلة «الداعشية» العابرة للحدودّ ،
مثة أسبابًا إضافية لكي يشعر الصوفيون باخلطر الوجودي على
مستقبلهم ،فمن شأن مذحبة الروضة أن تزيد املخاوف من احتمال
أن يكون «داعش» قد أعلن حربًا مفتوحة على الصوفية يف مصر،
من منطلقات أيديولوجية وعقائدية واسرتاتيجية يف آن واحد.
فإن تنظيم «داعش» ميتلك ما يكفي
وعلى املستوى العقائدي،
ّ
من مفاهيم دينية ــ وفق تفسرياته الشاذة لإلسالم ــ لكي يعبئ
إرهابييه إلبادة الصوفيني ،يف حال رفضوا «االستتابة».
أما على املستوى التكتيكي /التنظيمي ،فال شك يف أن استهداف
الصوفية يأتي يف سياق ما يطلق عليه أبو بكر ناجي ،املرحلة األوىل
من «إدارة التوحش» ،واليت خيتصرها مبفهوم «الشوكة والنكاية»،
واليت تشمل تنفيذ عمليات منظمة ضد «العدو القريب» بد ً
ال من
«العدو البعيد» ،بهدف اإلرباك والتشتت وإحداث الفوضى ،متهيداً
للمرحلة الثانية املتمثلة بـ»إقامة اخلالفة اإلسالمية».
ومن الثابت أن مرحلة «الشوكة والنكاية» قد سعى «داعش» إىل
تنفيذها ،يف وقت سابق ،وأماكن أخرى يف مصر ،عرب استهدافه
املمنهج لألقباط ،تزامنًا مع سلسلة االنتكاسات اليت أخذ يتعرض
هلا يف سوريا والعراق ،وهو ما جنحت الدولة املصرية يف احتوائه
بشكل واضح.
ويف ظل اهلزمية املؤكدة ،اليت يواجهها «داعش» ،بعد التطورات
األخرية يف امليدانني السوري والعراقي ،واليت أنهت عمليًا «حلم
التمكني» لـ»دولة اخلالفة» ،مثة ما يدفع إىل االعتقاد بأن مذحبة
الروضة ،قد يراد منها أن تكون «شوكة ونكاية» يف خطة بديلة،
لطاملا أشار اخلرباء املختصون يف الشؤون اجلهادية إىل احتماليتها،
وتتمثل يف نقل املعركة إىل األرض املصرية.
وأما على املستوى االسرتاتيجي ،الذي ال يقتصر على «داعش»
ّ
فإن توجيه ضربات
وحده ،بل ميتد إىل كل التيارات السلفية،
ّ
للصوفيني ميثل هدفًا بعيد األمد للتكفرييني ،يتجاوز الساحة
املصرية بعينها ،ليشمل تهديد وجودهم يف كل أحناء العامل.
هذا االستهداف ليس جديدًا بطبيعة احلال ،فالعمليات اإلرهابية
اليت طالت الصوفيني يف العامل ،خالل السنوات املاضية ،مل
حتول
تكن موجهة متامًا بدوافع عقائدية ،وإمنا تعود باألساس إىل ّ
حبد ذاتها ،إىل منوذج متجدد لإلسالم الوسطي ،واحلل
الصوفيةّ ،

التطرف ،وال سيما بعد أحداث
الشايف املعاد اكتشافه ملشكلة
ّ
احلادي عشر من أيلول عام  ،2001وهو ما جعل الغرب يبذل جهودًا
كبرية لدعم الرتويج للصوفية بنسخة جديدة تزاوج بني الرومانسية
واحلداثة يف إطار العوملة.
تطور احلركات
بدليل
فشلها،
أثبتت
اجلهود
وبالرغم من أن هذه
ّ
اجلهادية املتشددة إىل كيانات أكثر توحشًا وخطرًا ،إال أنها ال تزال
تشكل رهانًا ميكن البناء عليه يف العديد من دول العامل ،مبا يف
ذلك مصر ،حيث ال تزال الطرق الصوفية تبدي مستوى عاليًا من
الوالء للسلطات احلاكمة ،وهو ما دفع ،على سبيل املثال ،بعضو
جملس شورى «اجلماعة اإلسالمية» عاصم عبد املاجد ،الذي كان
املقربني من النظام «اإلخواني» ،إىل شن هجوم على
أحد أشهر
ّ
الصوفيني ،قبل أيام قليلة ،متهمًا إياهم بأنهم «املخطط اجلديد
للدولة املصرية إلسقاط تيار اإلسالم السياسي متامًا» ،ومستخدمًا
العبارات «الداعشية» ذاتها عرب اتهامهم بـ»عبادة القبور»...
وبـ»عبادة َمن يف القصور»!

«تركيزنا على محاربة مظاهر الشرك والبدعة»
وضع تنظيم «داعش» الصوفيني يف سيناء على رأس قائمة
االستهداف منذ عام على األقل ،وهو ما ميكن رصده من خالل
مقابلة منسوبة إىل ما يسمى «أمري مركز احلسبة» ،نشرتها جملة
«النبأ» يف عددها الثامن واخلمسني ،الصادر يف مطلع كانون
األول عام  ،2016أي بعد أيام قليلة على إعدام الشيخ الصويف
سليمان أبو حراز ( 98عامًا) بقطع رأسه بعد اختطافه.
يف تلك املقابلة ،شدد «أمري احلسبة» على أن «تركيزنا األول
التصوف والسحر
ينصب على حماربة مظاهر الشرك والبدعة ،ومنها
ّ
والعرافة والكهانة والغلو يف القبور» .وكان الفتًا أن «أمري
تطرق ،يف مقابلته ،بتفصيل وإسهاب إىل احلالة الصوفية
احلسبة» ّ
ً
العالوية
الطريقتني
إىل
اخلصوص،
وجه
على
،
ا
مشري
يف سيناء،
ّ
األمحدية واجلريرية ،مع تشديده على أن الطريقة الثانية ،اليت تفيد
بأن معظم ضحايا مذحبة الروضة هم من
التقديرات غري الرمسية ّ
تعد «أكثر انتشارًا ونفوذًا» ،و»أعظم شركًا وضال ً
ال»
مريديها،
ّ
على حد تعبريه.
ومل تفت «أمري احلسبة» ،بطبيعة احلال ،اإلضاءة على التربير
«الشرعي» لقتل الصوفيني ،حني حذر من أن «الشرك باهلل
انتشر يف أوساط الطرق (الصوفية) بشكل كبري ،حتى هرم عليه
الكبار ،ونشأ عليه الصغار ،فعظمت البلوى ،واشتدت املصيبة.
فهم يعتقدون النفع والضر يف األموات ،ويصرفون هلم شتى
أنواع العبادات ،كالدعاء واالستغاثة والتوكل والذبح والطواف،
واختذوهم وسائط بينهم وبني اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وكذلك
فإنهم يتبعون طواغيتهم وشيوخهم يف باطلهم ،ويؤدون هلم
السمع والطاعة العمياء يف كل األقوال واألفعال».
وعلى حنو أكثر تركيزًا ،لفت «أمري احلسبة» إىل أن «أتباع الطريقة
األمحدية يعتقدون احللول واالحتاد والعياذ باهلل ،ويقولون إن اهلل
عما
سبحانه (ساكن يف كل ساكن ومتحرك يف كل متحرك)! تعاىل ّ
يقدسون ابن عربي واحلالج وغريهما من أئمة
يقولون علوًا كبريًا،
ّ
الكفر والضالل» ،يف حني أن أتباع الطريقة اجلريرية هم «أشد
شركًا ،وهم معروفون بتقديس األضرحة ،والذبح هلا ،والطواف
حوهلا ،وهلذه الطريقة عالقة بدين الرافضة».
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مــقاالت وتـحقيقات

بن سلمان لنيويورك تاميز :يف عهد النيب
حممد انتشرت املسارح املوسيقية وكان
ٌ
اختالط بني الرجال والنساء
هناك

قال ولي العهد السعودي األمري حممد بن سلمان إن عهد النيب
حممد قد شهد اختالطًا بني الرجال والنساء وكان هناك مسارح
موسيقية ،يف حماولة منه إلعادة تعديل الصورة الذهنية عن
السعودية اليت توصف بالتشدد منذ عقود.
وقال ولي العهد السعودي يف مقابلة مع صحيفة «نيويورك
تاميز» األمريكية أجراها الصحفي الشهري توماس فريدمان
مسارح موسيقية يف أيام الرسول حممد ،وكان
«كانت ُهناك
ُ
ٌ
واحرتام للمسيحيني واليهود
اختالط بني الرجال والنساء،
ُهناك
ٌ
يف شبه اجلزيرة العربية».
ويقول فريدمان عن املقابلة األوىل لنب سلمان عقب احتجاز
أن حممد بن سلمان ،الذي
عشرات األمراء والوزراء « ييدو َّ
درس القانون ونشأ يف مؤسسة عائلته للتعليم والرعاية
ٍ
مهمة إلعادة اإلسالم املعتدل إىل البالد .ومل
االجتماعية ،يف
يقتصر األمر على كبح سلطة الشرطة الدينية السعودية اليت
ُعِر َفت بتعنيف السيدات إذا كشفوا أي ش ٍرب من أجسادهن ،بل
مسح للنساء أيضًا بقيادة السيارات».
ً
ويضيف فريدمان الذي بدا يف حواره مؤيدا لنب سلمان يف
قراراته جتاه تعديل صورة اإلسالم «أعطاني حممد بن سلمان
ٍ
تعليمات كالتالي« :ال تكتب َّ
أننا ُ
«نعيد تفسري» اإلسالم ،بل
ُ
سَّنة
ذلك
يف
أدواتنا
وأهم
أصوله،
إىل
اإلسالم
«نعيد»
هي ُ
َ
الرسول و(احلياة اليومية) يف السعودية ما قبل عام .»1979
ويضيف فريدمان يف حديثة عن أجواء املقابلة اليت أجريت يف
قصر العائلة بالرياض متحدثًا عن أحد وزراء ولي العهد السعودي
َّ
النقال وأراني صورًا
الذي كان حاضرًا «أخرج أحد وزرائه هاتفه
ٍ
وفيديوهات عرب موقع يوتيوب للسعودية يف مخسينيات القرن
ٍ
تنورات
املاضي ،كانت النساء فيها مكشوفات الرأس ،يرتدين
ِ
ويسرن مع الرجال يف العلن ،كذلك كانت ُتقام احلفالت
دور للسينما .كانت السعودية ال تزال آنذاك
وتوجد
الغنائية
ٌ
مكانًا تقليديًا معتد ً
ال ،لكن ليس مكانًا ُي َظر فيه املرح ،وهو ما
حدث بعد عام .»1979
ٌ
ٌ
طويل ينتظر
شوط
ورغم أن فريدمان أشار إىل انه مازال هناك
ٍ
شيء يشبه املعايري الغربية
أي
السعودية قبل أن تقرتب من ِّ
حلرية الرأي وحقوق املرأة إال أنه أعرب عن اندهاشه ملا حدث
يف اململكة إذ ميكنك اآلن -على حد تعبريه -االستماع إىل
ِّ
مغن موسيقى
وأن
حفالت املوسيقى الكالسيكية يف الرياضَّ ،
الكانرتي توبي كيث قد أقام حف ًال للرجال فقط ُهنا يف شهر
ُ
حيث َّ
وأن
سبتمرب/أيلول املاضي،
غنى باللهجة السعودية أيضًاَّ ،
ِّ
ِّ
املغنيات
مغنية السوبرانو اللبنانية هبة طوجي ستكون بني أول
حفل للنساء فقط ُهنا يف السادس
يف
ؤدين
سي
ن
مم
النساء
ٍ
َّ
ُ
من ديسمرب/كانون األول (احلالي).
ويضيف فريدمان «قال لي حممد بن سلمان َّ
تقرر للتو
إنه قد َّ
سمح للنساء بارتياد املالعب وحضور مباريات كرة القدم.
أن ُي َ
وقد أذعن رجال الدين السعوديون ُكليًا هلذا القرار».
وتطرق بن سلمان يف املقابلة إىل احلديث عن احتجاز األمراء
نافيًا أن يكون اهلدف من احلملة انتزاع سلطة موضحًا أن العديد
من األعضاء البارزين احملتجزين يف الفندق كانوا قد أعلنوا
بالفعل والءهم له على حد قوله.
ً
ً
وأضاف بن سلمان «لقد عانى بلدنا كثريا من الفساد بداية من
ٍ
حلسابات أجراها خرباؤنا ،استوىل
الثمانينات حتى اليوم .ووفقًا
الفساد على ما يقرب من  %10من جمموع اإلنفاق احلكومي
سنويًا ،من أعلى املستويات إىل أدناها .وعلى مر السنني،
«حرب على الفساد» ،وفشلت كلها.
أطلقت احلكومة أكثر من
ٍ
ألن مجيعها بدأ من أسفل إىل أعلى».
ملاذا؟ َّ
ٍ
مشتبه فيه ُألقي
وأضاف بن سلمان «كل ملياردير أو أمري
ُ
وعرض عليه خياران« :أريناهم مجيع امللفات اليت
القبض عليه ُ
لدينا ،ومبجرد أن رأوها وافق  %95منهم على إجراء تسوية»،
وهو ما يعن تسليم أمواهلم أو أسهم أعماهلم إىل خزينة الدولة
السعودية».

املصدر :هافينغتون بوست

ً
رصاصة واحدةً؟
دروس من موسكو ..كيف خترتق أقوى دول العامل دون أن تطلق
مل يعد احلديث عن األهمية اليت يتلها موقع «فيسبوك» يف جماالت
اإلعالم والسياسة يف العامل ،يضيف أي جديد؛ لكن احلديث اآلن
يدور يف أروقة الدول الكربى مثل الواليات املتحدة وبريطانيا
حول الدور الروسي ،يف صناعة التوجهات السياسية والفكرية
يف بعض بلدان أوروبا والواليات املتحدة؛ لذلك يتعرض موقع
فيسبوك ،يف هذه اآلونة ،حلمالت ضغط كبرية من أجل تسليم
البيانات اليت ميتلكها ،ومن شأنها تأكيد سعي موسكو إىل التدخل
يف شؤون دول خارجية.
رصدت تقارير الطرق اليت حاولت بها روسيا التأثري يف سري
العملية االنتخابية بالواليات املتحدة األمريكية ،واستخدمت روسيا،
حبسب هذه التقارير ،وسائل تنكرية ذكية للتدخل يف االنتخابات
األمريكية .واستخدمت صفحات عامة ،وصفحات شخصية تبدو
وكأنها أمريكية لتمرير وجهات نظر معينة ،وإشاعات تؤثر بشكل
مباشر يف االنتخابات األمريكية.
من بني تلك الطرق ،بعض الصفحات اخلاصة بالدفاع عن حقوق
حاملي السالح ،وأخرى متخصصة يف دعم حقوق املثليني ،وكذلك
جمموعات ( )groupsحمليب احليوانات ،واستخدمت موسكو خاصية
اإلعالنات املمولة لزيادة متابعة هذه الصفحات من أجل جذب
املتابعني من األمريكيني.
كانت كل تلك احملاوالت حمل تشكك يف السابق ،إال أن هذه
ً
تصديقا اآلن من قبل حمققني فيدراليني،
املزاعم أصبحت أكثر
وكذلك مسؤولني رمسيني يف فيسبوك .يعتقد هؤالء احملققون أن
جزءا من محلة تضليلية منسقة
هذه اجملموعات والصفحات كانت
ً
بشكل كبري بواسطة «وكالة أحباث اإلنرتنت» ،وهي الشركة
مقرا هلا .تعرف
السرية ،اليت تتخذ مدينة سان بطرسربج الروسية
ً
هذه الشركة مبهماتها اخلاصة بنشر أخبار مزيفة ،وكذلك دعاية
خاصة بـ»الكرملني» على اإلنرتنت.

فيسبوك تقر بوجود االخرتاق

بعد تعرضها لضغط متزايد يف الفرتات األخرية ،اعرتفت إدارة
فيسبوك بوجود أكثر من  3000إعالن مرتبط بروسيا قد ُنشر على
وسلمت مجيعها
املنصة الزرقاء خالل  470صفحة عامة وشخصيةُ ،
إىل جملس الشيوخ األمريكي ،ووكالة االستخبارات األمريكية (سي
جزءا من حماولة السلطات
آي ايه) .أصبحت هذه املعلومات اآلن ً
األمريكية اجلادة للكشف عن املستوى احلقيقي للتدخالت اليت قامت
بها موسكو يف االنتخابات األمريكية عام .2016
متاما
رغم هذا االعرتاف من إدارة فيسبوك مبا حدث ،إال أنها رفضت ً
تسمية أو تأكيد أي من املزاعم اليت تناولت أمساء حمددة لتلك
الصفحات ،وكانت األسباب اليت بررت بها إدارة فيسبوك رفضها،
هي القيود القانونية ،واحملادثات الدائرة مع احملققني االحتاديني.
مل تتوقف التقارير الصحافية عند رفض فيسبوك اإلدالء بأمساء
تلك الصحف ،وخرجت تقارير حتدد الصفحات ذات االتصاالت
والروابط الروسية.

ما هو الحجم الحقيقي لالخرتاق الروسي؟

حملاولة فهم حجم االخرتاق الروسي ضد الواليات املتحدة ،فإنه
ينبغي مقارنة األرقام اليت صرحت بها فيسبوك بشكل رمسي،
إضافة إىل أرقام أخرى يتم تداوهلا يف الوسائل اإلعالمية األخرى.
شاركت فيسبوك السلطات األمريكية ببيانات تثبت مشاهدة حوالي
 10ماليني مواطن أمريكي لإلعالنات اليت رصدتها ،وترتبط بشكل
مباشر بالكرملني الروسي.
ً
طبقا لفيسبوك هو عدد الذين شاهدوا اإلعالنات
هذا الرقم،
املدفوعة على منصة املوقع ،لكن التأثري احلقيقي ،وعدد األشخاص
الذين شاهدوا بالفعل الدعاية الروسية ،من املتوقع أن يكون أكثر
بكثري من هذا الرقم.
قد يشاهد األشخاص اإلعالنات املمولة من الوكالة الروسية ،أو
منشورات من احلسابات الروسية الوهمية ،أو الصفحات العامة،
أو اجملموعات املغلقة ،واليت استغلت اإلعالنات املدفوعة لزيادة
أعداد متابعيها ،وليس لرتويج فكرة معينة .تؤكد تقارير أن الرقم
احلقيقي الذي أدلت به فيسبوك يف شهادتها للسلطات األمريكية،
مبختلف وسائل العرض يف املنصة ،يبلغ قرابة  126مليون مواطن
أمريكي.

الكونغرس األمريكي يرد

يف حماولة لتقليل اخلسائر احملتملة ،كشف الكوجنرس األمريكي
عن قانون من شأنه أن جيرب فيسبوك ،وتويرت ،وجوجل ،ومواقع
التواصل االجتماعي األخرى ،على الكشف عن هوية مشرتي اإلعالنات
اليت ُتعرض على تلك املنصات .ويهدف هذا القانون لسد ثغرة
مهمة يف يد احلكومة الروسية للتالعب ،والسيطرة على نتائج
االنتخابات األمريكية ،وكذلك الرتويج ألجندات سياسية معينة ،ال
تعكس اإلرادة السياسية حلكومة الواليات املتحدة.
برر املسؤولون األمريكيون أول رد تشريعي على التدخالت
الروسية ،بأن مشروع القانون يهدف إىل الدفاع عن أساس النظام
السياسي للواليات املتحدة األمريكية ،وقبل االنتخابات األمريكية
األخرية ،صارعت فيسبوك وجوجل من أجل استثنائهما من القوانني
اليت حتكم التليفزيون والراديو يف الواليات املتحدة األمريكية،
تلك القوانني اليت تأمر بالكشف عن األشخاص املعلنني على تلك
املنصات ،وعللت الشركتان الكبريتان معارضتهما لتطبيق القواعد

عليهما بأن اإلعالنات على املنصتني أصغر من أن يتم إجبارهم على
الكشف عن أصحابها.

البعض يسأل :ملاذا فيسبوك؟

تظهر هذه االكتشافات األخرية للتدخالت الروسية يف السياسات
األمريكية -عن طريق االندماج مع املواطنني العاديني ،ومشاركة
مقاطع فيديو قد تعجبهم ،أو االشرتاك يف جمموعات تهتم بأشياء
مشرتكة ،أو منشورات يتم مشاركتها من حسابات شخصية
بأمساء أمريكية تقليدية -فلسفة موسكو اليت تربزها التقنيات
اليت استخدمتها ،وتكشف رغبتها يف التحكم يف اجملتمع األمريكي
بشكل عام ،وليس يف األمور السياسية فقط ،وذلك من خالل
زرع مواطنني أمريكيني بصور وأمساء حقيقية يف فيسبوك ،لكن
ال وجود هلم يف الواقع .هذه الفلسفة ال ميكن أن ُتطبق بوسيلة
أفضل من فيسبوك.
ال يعود األمر إىل عدد مستخدمي فيسبوك ،والذي يتخطى ملياري
ٍ
كاف بال شك ،لكن هناك بالفعل ما هو أكثر
مستخدم ،وهو سبب
من ذلك ،مما يقدمه فيسبوك ،وميكن أن يساهم يف تنفيذ هذه
الفلسفة .قدم فيسبوك يف السنوات األخرية الكثري من اخلطط اليت
تعكس الرغبة اليت يسعى فيسبوك إىل تنفيذها بقوة ،وهي أن
يصبح فيسبوك هو اإلنرتنت بالنسبة ملستخدميه متزايدي العدد.
كانت من بني اخلدمات اليت قدمها فيسبوك ليصل إىل هذا اهلدف،
خدمة املقاالت الفورية ،واليت تتيح للقارئ ولوج املقاالت دون أن
مضطرا للخروج من فيسبوك ،كذلك خدمة مقاطع الفيديو،
يكون
ً
واليت مت تطويرها لتعطي املستخدم خربة مميزة وأكثر سهولة مما
يقدمه عمالق املقاطع املصورة «يوتيوب» ،وبالفعل جنحت اخلدمة
وختطى فيسبوك ،يف عدد مشاهدات مقاطع الفيديو ،يوتيوب ألول
مرة يف عام  ،2014لتستمر طموحات فيسبوك يف االقرتاب من
ً
فعال يف أن جيعل
التحقق .يف وقت قريب يبدو أن مارك سينجح
فيسبوك هو اإلنرتنت.

هل دفعت موسكو بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي؟

اعرتفت فيسبوك أن منصتها قد تكون استخدمت من قبل حسابات
شخصية متصلة باحلكومة الروسية ،للتدخل يف التصويت الذي مت
يف استفتاء بريطانيا للخروج من االحتاد األوروبي .وكانت إدارة
فيسبوك قد أصدرت تصريات صحافية ،بصيغة حذرة ،حول هذا
األمر على لسان املتحدثة باسم الشركة اليت قالت« :حتى اآلن ،مل
نالحظ أن اجملموعات املعروفة بارتباطها بروسيا تشارك يف تنسيق
كبري بشراء اإلعالنات ،أو التضليل السياسي الذي يستهدف
التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي».
وعندما متت مواجهة املتحدثة بتصريح سابق مبمثل فيسبوك الذي
ً
قائال« :ال يوجد أي دليل على
رفض بشكل قاطع تلك املزاعم
التورط يف التدخل باالستفتاء الربيطاني»؛ قالت املتحدثة بأن
تصريها هو الذي يعرب عن وجهة نظر الشركة.
مبقارنة التصريني يظهر بسهولة االختالف اجلوهري بينهما ،وهو أن
األول يرفض بشكل قاطع أي رصد لتدخالت روسية يف االستفتاء،
بينما تصريات املتحدثة تنفي استخدام حسابات معينة للتدخل يف
االستفتاء؛ وهو األمر الذي يرتك االحتماالت مفتوحة أمام احتماالت
أخرى غري حمدودة ،سواء استخدام حسابات أو صفحات غري اليت
حتدثت عنها املتحدثة باسم الشركة.
بعد هذه التصريات خرجت «ترييزا ماي» ،رئيسة وزراء بريطانيا،
لتتهم الرئيس الروسي فالدميري بوتني بالتدخل يف االنتخابات،
وحماولة القرصنة على احلكومات الغربية من أجل حتقيق مصاحل
دولته ،مهما كانت التكلفة .وحذرت ترييزا بوتني ،قائلة« :حنن
نعرف ما تقومون به ولن تنجحوا يف ذلك األمر».
وأضافت ترييزا إىل قائمة اتهاماتها للرئيس الروسي ،صناعة
األخبار املزيفة ،والصور املصنوعة ،يف حماولة من النظام الروسي
لتقويض الدول األوروبية .ومن جهة أخرى ،طالب نواب بريطانيون
إدارة فيسبوك بتسليم األدلة اليت متتلكها عن تورط حسابات
مرتبطة بـ»الكرملني» الروسي يف االستفتاء؛ ليزيد الضغط على
إدارة فيسبوك من جبهات خمتلفة.

كيف ينوي فيسبوك مواجهة اإلجراءات املعادية للديمقراطية؟

يف خضم هذه املناقشات والضغوط اليت يتعرض هلا فيسبوك ،خرج
مارك ببث حي على صفحته ،إلثبات نيته يف مقاومة هذه التدخالت
اليت تعترب معادية ملبادئ الدميقراطية اليت يدعمها فيسبوك ،وكذلك
أعلن عن اخلطوات اليت ينوي املوقع اختاذها حملاولة جعل هذا النوع
من التدخالت «أصعب» ،حبسب وصفه.
واعرتف مارك بعدم قدرة فريق فيسبوك ،منع هذه النوعية من األنشطة
بشكل كامل ،إال أنه وعد بأن يقوم فريقه خبطوات حمددة جلعل األمر
أصعب مما هو عليه اآلن .من أهم تلك اخلطوات اليت أعلنها ،كانت
نيته استمرار التعاون مع السلطات األمريكية يف حتقيقها اجلاري،
كذلك استمرار التحقيقات الداخلية يف فيسبوك للوقوف على مالبسات
ً
مستقبال.
وظروف هذا االخرتاق ،والعمل على منعه
أعلن مارك ً
أيضا نية فريقه جعل اإلعالنات السياسية أكثر شفافية،
شخصا أو
وذلك باإلعالن عن ممول هذه اإلعالنات سواء كان
ً
مؤسسة ،كذلك توظيف املزيد من املوظفني ملراقبة احملتوى املتعلق
باالنتخابات يف الدول املختلفة ،وحماولة كشف أي تالعب.
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واشنطن لألكراد :اللعبة انتهت ...وهذه اسرتاتيجييت اجلديدة
محمد بلوط
احلرب على «داعش» يف الشرق
السوري شارفت على نهايتها.
األمريكيون الذين أوقفوا عمليات
حلفائهم األكراد شرق الفرات،
وأنهوا طلعاتهم اجلوية فوقها،
استخلصوا النتائج ،ومجعوا
قادة «وحدات محاية الشعب»
الكردية والقوات العشائرية
العربية اليت تشاركهم احلرب
ال قيادتها ،وأبلغوهم أن ال
أسلحة ثقيلة بعد اليوم ،وأن
عليهم إعادة ما حبوزتهم منها،
والتفاهم مع العرب لتسليمهم
إدارة اجملالس احمللية يف
مناطقهم.
موسم األخبار األمريكية السيئة
الشعب»
محاية
لـ»وحدات
الكردية ،يبدو أنه قد بدأ يضع
حدًا لصعود القوة الكردية يف
وإحداث
السوري،
الشمال
توازن عربي ــ كردي ،وطمأنة

بعد قرب انتهاء الحرب على «داعش» ،تبني واشنطن اسرتاتيجية بقائها يف سوريا عرب
تقسيم األدوار بني العشائر العربية واألكراد (أ ف ب)

تركيا ـ رجب طيب أردوغان.
فمن «البنتاغون» أو ً
ال ،حيث منح الناطق العسكري بامسه ،إريك
باهون ،صدقية غري مسبوقة ،وللمرة األوىل لتصرحيات الرئيس
الرتكي عن تلقيه تعهدات من نظريه األمريكي دونالد ترامب ،وبأنه
أصدر تعليمات بعدم تقديم أسلحة إىل املقاتلني األكراد الذين
تعتربهم أنقرة تهديدًا.
األتراك حتدثوا منذ أشهر عن تعهدات مماثلة ،لكن من دون أن
يصدر عن البيت األبيض ما يشي بقرب تنفيذها .إريك باهون
حتدث أيضًا عن «مراجعة جارية لتعديالت وشيكة للدعم العسكري
املقدم لشركائنا األكراد ،بقدر ما تسمح املتطلبات العسكرية هلزمية
داعش ،وإرساء االستقرار» .طائرات «اهلركيليس» األمريكية
ّ
سلمت شحنة أخرية من االسلحة الثقيلة أول من أمس
الضخمة،
يف مطار الرميالن ،حبسب ما قالت مصادر معارضة يف املنطقة
لـ»األخبار».
األخبار األسوأ جاءت من الرقة ،إذ قال مسؤول عشائري عربي
كبري يف الشمال السوري لـ»األخبار» إن اجتماعًا واسعًا ُعقد يف
القاعدة العسكرية األمريكية على أطراف مدينة الرقة ،قبل أربعة
ُ
وكّرس لقضايا الدعم العسكري األمريكي ،شارك فيه
أيام،
مسؤولون عسكريون أمريكيون وأكراد وعرب يف قوات «قسد».
وأبلغ األمريكيون من حضر أن «العمليات ضد داعش تشارف على
االنتهاء ،وأن املهمة األساسية لـ(قسد) قد أجنزت ،ومل يعد بوسع
اجلانب األمريكي تقديم أي أسلحة ثقيلة لكم ،وعليكم أن تغريوا
اسرتاتيجيتكم».
العمليات العسكرية الكردية ضد «داعش» توقفت بالفعل منذ
مخسة أيام شرق الفرات ،قبل أن ُتستأنف ،أول من أمس ،لساعات
بالقرب من احلدود العراقية السورية ،لتعود فتهدأ مرة ثانية ،من
دون تفسري من اجلانب الكردي.
ومل تتوقف البالغات األمريكية عند هذا احلد ،إذ طلب األمريكيون من
القادة العسكريني يف «قسد» االستعداد لتسليم األسلحة الثقيلة
اليت تسلموها خالل املعارك ضد
«داعش» ،يف مهلة ستحدد قريبًا.
املسؤولني
األمريكيون
وخاطب
العرب العسكريني بأن عليهم العودة
إىل مناطقهم يف منبج والرقة ودير
ُّ
لتسلم «اجملالس
الزور واحلسكة،
احمللية» ،وإدارتها .وقال املسؤول
العربي إن ورشات عمل مدنية بدأت
يف تركيا ،لتشكيل جمالس حملية
عربية ،وإن تدريبات ستستمر من

أبلغ األمريكيون
«قسد» أن
املهمة األساسية
أنجزت و»عليكم
أن تغريوا
اسرتاتيجيتكم»

أربعة إىل ستة أشهر ،لتشكيل وحدات دفاع مدني وأمن وشرطة.
اخلطوة األمريكية ال تعين التحضري ألي انسحاب من الشرق
السوري .على العكس من ذلك .يقول خبري دولي يعمل يف إحدى
منظمات الوساطة إن اهلدف األمريكي «هو إحداث توازن بني العرب
واألكراد يف اجلزيرة السورية ،متهيدًا للبقاء فيها ،وفق اسرتاتيجية
جديدة» .ويقول الباحث الفرنسي فابريس باالنش الذي يعمل يف
معهد «هوفر» لألحباث إن األمريكيني «توصلوا إىل اسرتاتيجية
جديدة ،وإن القول إنهم ال ميتلكون اسرتاتيجية واضحة ،أو أهدافًا
يف سوريا ما بعد داعش ،ليس صحيحًا».
يبدو خيار البقاء يف سوريا ،قرارًا للبنتاغون ،قبل أي أحد آخر،
بعد تراجع دور وزارة اخلارجية يف آلية اختاذ القرار داخل اإلدارة

طلب األمريكيون من القادة يف «قسد» االستعداد لتسليم األسلحة الثقيلة (أ ف ب)

االمريكية .القرار توصلت إليه أيضًا مراجعات وكالة املخابرات
الوطنية ،اليت تضم  18جهاز استخبارات يف الواليات املتحدة.
البنتاغون مع البقاء ،ألن العسكريني قاتلوا طوال األعوام الثالثة
املاضية إىل جانب األكراد.
أما وكالة املخابرات الوطنية ،فهي على خط وسطي واقعي،
يفهم املخاطر اجليوسياسية ،ويعي املشاكل اليت تثريها مع
األتراك السياسة األمريكية بدعم األكراد .الـ»سي آي إي» ،أقرب
إىل املوقف الرتكي ،وهي اليت أوقفت منذ عام برنامج تسليح
املعارضة وتدريبها ،كما يقول باالنش «ألنها تتفهم املخاوف
الرتكية ،وتتقامسها ،وتعرف أن حزب االحتاد الدميقراطي الكردي
يف سوريا ،هو امتداد حلزب العمال الكردستاني (اإلرهابي) ،وهي
ال تزال تتبادل املعلومات مع األتراك بشأنهم ،لكن قرارها ال يزن
إزاء حتالف البنتاغون ،وهي جمربة على تنفيذ السياسة اليت يقررها
البيت األبيض».
ويبدو أن الواليات املتحدة تتجه إىل البقاء حتى عام  ،٢٠٢1وانتهاء
والية الرئيس بشار األسد« :القرار بالبقاء حتى انتهاء والية األسد
يهدف إىل الضغط على املسار السياسي يف دمشق من وادي
الفرات ،وفرض تنازالت سياسية على دمشق والتأثري على التسوية
اليت ستحدد مستقبل سوريا» .يعتقد األمريكيون أنهم حازوا عرب
عمليات «قسد» أوراقًا مهمة جدًا يف سوريا .كذلك إن السيطرة
على أكرب حقول النفط والغاز يف العمر واجلفرة والصبيخان ومنشأة
جترد دمشق من ورقة ضرورية للسيطرة على
الكونيكو والرميالنّ ،
مواردها النفطية ،وجتعلها أكثر مرونة يف التعاطي مع املطالب
الكردية.
األمريكيون يعتقدون أن بقاءهم ضروري يف الشرق السوري
إلغالق املمر بني دمشق وبغداد وطهران .يقول فابريس باالنش
إن «األمريكيني يتعرضون يف قرار البقاء ملواجهة إيران من سوريا
واحتوائها يف الشرق إىل ضغوط اللوبي اإلسرائيلي يف واشنطن،
إلعطاء ضمانات أمنية لتل أبيب بالسيطرة على خط إمداد إيراني
اسرتاتيجي إذا ما تطورت املواجهة مع إيران يف املنطقة» .إن
«إغالق املمر اإليراني ــ العراقي سيكون صعبًا» يقول خبري دولي،
لكن بوسع األمريكيني إبطاء التمدد اإليراني ،وعرقلته لطمأنة
حلفائهم ال أكثر ،كذلك إن استمرار احلضور األمريكي سيمنع
العشائر ومقاتليها من العودة إىل أحضان دمشق ،خصوصًا أنهم
«تلقوا خالل معارك دير الزور ضمانات ّ
بأال يسيطر األكراد على
مناطقهم ،وهي ضمانات قابلة للنقاش».
ويبدو القرار بالتوقف عن تسليح األكراد متعدد اجلوانب ،وال يهدف
إىل إرضاء األتراك فحسب ،فهو أيضًا متهيد لشق اجلناح العربي
الذي ميثل أكثر من  ٢7ألف مقاتل عربي من أصل  ٥٠ألفًا تضمهم
«قسد» ،وتشكيل جيش عشائري عربي يف اجلزيرة السورية ،يتبع
قرار البقاء األمريكي .كذلك إن قرار تسليم اإلدارات احمللية اليت
يسيطر عليها األكراد إىل العرب والعشائر احمللية ،يهدف إىل خلق
ّ
وتشكل نقطة ارتكاز إضافية
سلطة حملية عربية تناوئ دمشق،
لفرض تنازالت سياسية على دمشق ،ما بقيت القوات األمريكية
يف املنطقة.
لكن احلفاظ على والء العشائر لن يكون سه ًال ،إذ مبجرد انطالق
مرحلة إعادة اإلعمار لن يكون بوسع األمريكيني وال األكراد تنفيذ
أي إعادة بناء مع رفض األتراك ودمشق تسهيل العملية على َفَرض
«موافقة االحتاد االوروبي ،الذي تضغط عليه واشنطن لتمويل
إعادة ترميم أو إعمار جزئي للمدن املدمرة شرق الفرات» يقول
خبري دولي.

وسرتفض العشائر يف املنطقة العودة إىل مدن مدمرة ،وال سيما
يف الرقة اليت حتولت ركامًا ،فيما تشهد املناطق اليت تسيطر
عليها دمشق عمليات إعادة اعمار وخدمات ،لن يتمكن األمريكيون
من منافستها.
ويدير األكراد حتت املظلة األمريكية منطقة تتجاوز مساحتها
اخلمسني ألف كيلومرت مربع ،وحبسب تقييم فابريس باالنش ،وهو
عامل جغرافيا أيضًا عمل سنوات طويلة يف الشمال السوري ،ال
يزال ثالثة ماليني سوري يقيمون فيها ،أقل من النصف هم من
األكراد.
ويعكس صعود العرب يف قلب القوات الكردية عدم جتانس
املشروع الفيدرالي الكردي من اآلن فصاعدًا مع تركيبته العسكرية
والسكانية ،خصوصًا أنه بات يستند للسيطرة على العرب إىل
قوة عسكرية تطغى عليها أكثرية عربية ،وال تشاركها اخلطاب
اإليديولوجي وال األهداف ،وكانت قد التحقت بها بسبب غلبة القوة
األمريكية وملواجهة «داعش» اليت دمرت حواضرهم واقتصادهم.
لكن اسرتاتيجية البقاء األمريكية تصطدم أيضًا جبملة من العوامل
والديناميكيات احمللية االجتماعية واالقتصادية اليت تشغل الشمال
السوري ،واليت ال ميكن السيطرة عليها ،خصوصًا أن احلرب على
«داعش» قد انتهت.
كذلك بدأ التحالف العربي الكردي يواجه اختبارات صعبة ،يف ظل
رفض األكراد «الستقالل اجملالس احمللية العربية» .إذ واجهت
محلة جتنيد إجبارية نظمها «جملس منبج العسكري» تظاهرات
واحتجاجات يف املدينة اليت مل تتعرض لتدمري كبري ،بعد أن خرجت
منها «داعش» دون قتال تقريبًا.
كذلك إن الدعوة األمريكية إىل تسليم اجملالس احمللية تشمل مناطق
سيكون صعبًا على األكراد التخلي عنها يف العمق العربي الذي
وفر هلا جما ً
ّ
ال حيويًا اقتصاديًا وعسكريًا بعيدًا عن املمر احلدودي
الطويل ،ويعين القرار األمريكي االنكفاء إىل املمر الضيق الذي ال
يتعدى عرضه اخلمسني كيلومرتًا يف موازاة انتشار اجليش الرتكي
على طول خط السكك احلديدية احلدودي بطول  ٥٠٠كيلومرت.
وخالل األسبوع املاضي تزايدت احتماالت ختلي التحالف الدولي عن
«وحدات محاية الشعب» مع تصاعد وترية التهديدات الرتكية حول
عملية وشيكة حملاصرة عفرين .وكان الناطق باسم التحاف الدولي،
ريان ديلون ،قد أنذر «الوحدات» فيها قبل أيام بأن «التحالف لن
يقدم أي مساندة عسكرية يف املنطقة ألي قوة ال تقاتل داعش»،
يف رسالة واضحة لألتراك الذين يتجمعون يف املنطقة ،وتعبريًا عن
استياء أمريكي قديم من الدور الذي لعبه أكراد عفرين يف دعم
عملية اجليش السوري ضد املعارضة املسلحة يف مدينة حلب.
كذلك فإن االسرتاتيجية األمريكية ال يتهددها فحسب احتمال
اشتعال مواجهات عربية كردية خلف خطوط التماس اجلديدة اليت
حياول األمريكيون تثبيتها ،بل إن خيارات اإليرانيني والسوريني
ملواجهتها وإفشاهلا متعددة ومفتوحة.
إن املمرات اخلارجية واملعابر إىل الشمال الذي يسيطر عليه
إذ ّ
األكراد مغلقة على طول اخلط الرتكي ،و»احلشد الشعيب» العراقي
يسيطر ،ومن خلفه اإليرانيون ،على معرب «فيشخابور» باجتاه الداخل
العراقي ،أما معابر التعامل مع دمشق فيمكن إغالقها ،إذا ما قررت
الذهاب إىل حماصرة النفوذ الكردي ـ األمريكي فيها.
ويقول خبري دولي يف املنطقة إن خيار املواجهة العسكرية ممكن
تعرض اجلنود األمريكيون هلجمات« :يقول األمريكيون إنهم
إذا ما ّ
سيقصفون قواعد احلرس الثوري يف سوريا إذا ما تعرض جنودهم
هلجمات».
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مــناسبات

جملس اجلالية اللبنانية يقيم احتفاال مبناسبة الذكرى الـ  74الستقالل لبنان

النائب بول لينش

رئيس املجلس علي كرنيب

الشاعر شربل بعيني

كرنيب وبعض اعضاء املجلس مع النواب لينش وستانلي وفاستون وبعض اعضاء بلدية ليفربول وحامد وحضور

كرنيب ولينش يتوسطان بو ملحم وبالل الحايك واالشوح وحضور

كرنيب ولينش يتوسطان مصطفى ،بو ملحم ،االشوح ،طنوس وحضور

لؤي مصطفى ،طوني بو ملحم ،فؤاد االشوح ،الياس طنوس وعلي كرنيب

كرنيب مع النائبني لينش وستانلي واعضاء من بلدية ليفربول وحضور

النائبة فانستون ،قنصل باكستان ،د .اميل الشدياق ،خضر ابراهيم وحضور

جانب من الحضور

طوني بو ملحم مع الشاعرين شربل بعيني وروميو عويس وحضور

أقام جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث يلز احتفاال
مبناسبة الذكرى الـ  74الستقالل لبنان وذلك مساء
اخلميس من االسبوع املاضي يف مركزه يف بانكستاون.
حضر االحتفال ،اضافة اىل اعضاء اجمللس ،النواب بول
لينش وآن ستانلي وأماندا فانستون ،قنصل باكستان يف
سيدني وعدد من أعضاء جملس بلدية ليفربول،عضو
بلدية كنرتبري بانكستاون بالل احلايك ،الناشط يف حزب
االحرار فؤاد االشوح ،رئيس منظمة حزب البعث العربي
االشرتاكي فوزي االمني ،رئيس مجعية حبنني مصطفى
حامد ،رئيس الرابطة السريانية سام يوسف ،الدكتور
اميل الشدياق ،الدكتور قاسم مصطفى ،الشاعران شربل
بعيين وروميو عويس ،رجل االعمال طوني بو ملحم،
املهندس حممود محود ،وعدد من ممثلي مجعيات وروابط
ووسائل اعالم عربية وابناء اجلالية.
قدم املناسبة عضو جملس اجلالية اللبنانية الياس طنوس
باللغتني االنكليزية والعربية وتكلم فيها كل من رئيس
اجمللس االستاذ علي كرنيب (نص الكلمة ادناه) والنائب

طوني بو ملحم يتوسط فؤاد االشوح ورئيس املجلس علي كرنيب

بول لينش والقى الشاعر شربل بعيين قصيدة من وحي
املناسبة القت اعجاب وتصفيق اجلميع.
ثم تناول احلضور املأكوالت الشهية واحللويات املتنوعة
وجرى بعدها التقاط الصور التذكارية بهذه املناسبة
السعيدة.
كلمة رئيس اجمللس علي كرنيب
ايها اللبنانيون شعبا وقيادات ومقامات،
ايها اللبنانيون يف كل مكان من لبنان واسرتاليا والعامل،
كما تعلمون لقد مضى يوم واحد على ذكرى استقالل لبنان،
وحنن كل سنة يف مثل هذه االيام نلتقي يف جملس اجلالية
اللبنانية لنحتفل بذكرى االستقالل يف  22تشرين
الثاني لنتذكر ونعيش والدة لبنان اجلديد ..نتذكر
النضال اللبناني يف سبيل االستقالل ..نتذكر كيف وقف
اللبنانيون وقفة واحدة جبميع طوائفهم وانتماءاتهم اىل
ان حتقق االستقالل.
وال بد لي اال ان انوه باجليش اللبناني املقدام والباسل
الذي دافع وما زال من اجل الوحدة الوطنية ..كما اتوجه

املهندس محمود حمود ،علي كرنيب ،بول لينش ،غسان العشي وحضور

من قائد اجليش بالتهنئة على االجنازات اليت حققها
اجليش هذا العام يف ظل قيادته دفاعا عن لبنان ومحاية
ألرضه وشعبه واملؤسسات ..ان لبنان ال يصان اال جبيشه
وشعبه ..وعلى املسؤولني السياسيني العمل على تسليح
اجليش ليقوم بواجبه ودوره يف الدفاع عن البالد والعباد
والذود عن حياض الوطن ،فبجيش لبناني قوي يصان
الوطن كل الوطن بأمان وسالم ويبقى اللبنانيون يرددون
معا :كلنا للوطن للعلى للعلم.
وال ننسى ان هلذا العيد ،وخاصة هذا العام ،ميزة خاصة
اال وهي وقوف الرؤساء الثالثة صفا واحدا اىل جانب
بعضهم احتفاال بعيد االستقالل ،عيد كل الوطن ..عيد
املواطن اللبناني املقيم واملغرتب اينما كان ،الن اللبناني
فخور بوطنيته وأقوهلا وبكل فخر لو مل يكن لي وطن
الخرتت لبنان وطين.
عشتم وعاش لبنان سيدا حرا مستقال ،وكل عام ولبنان
واسرتاليا بألف خري.
عاشت اسرتاليا عاش لبنان.

املهندس محمود حمود مع النائب بول لينش

صفحة 19

Saturday 2 December 2017

الـسبت  2كانـون األول 2017

Page 19

قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

«العسكرية» حتكم باإلعدام على موقوف شارك يف
قتل  3عسكريني بينهم الضابط عبدو جاسر

يف  22تشرين األول من العام  ،2010استشهد املقدم يف اجليش
عبدو جاسر ومعه املعاون الشهيد زياد امليس ،استشادهما جاء
على يد «عسكري فار» ،هو املتهم ابراهيم خنجر الذي ىّ
ول هاربًا
ويلقى القبض
إل سوريا بعد العملية ملدة قبل أن يعود ال لبنان ُ
عليه يف العام  2013لينال عقابه ولو بعد حني ،حيث أصدرت
احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل حكمًا حبقه
قضى باإلعدام.
استجوب خنجر على مرحلتني يف هذه اجلرمية ،األول يف آذار العام
 2013أمام هيئة احملكمة السابقة ،ليعود االثنني ويكرر أقواله نافيًا
مشاركته يف ارتكاب اجلرمية مع إثنني هما درويش خنجر الذي قضى
يف كمني أمين وعجاج خنجر شقيق املتهم الذي متت «تصفيته»
برصاص «جمهولني».
سرقت من
اليت
االغتيال
عملية
فيها
متت
اليت
غري أن السيارة
ُ
زحلة وعثر عليها يف شتورا بعد شهرين ،كانت «حتمل» بصمات
املتهم الذي حاول من دون جدوى تربير ذلك بالقول« :إن درويش
خنجر كان مير بالسيارة أثناء توجهي إل عملي وطلب مين مرافقته
وعجاج ففعلت وهما كان قد قاما بالعملية قبل صعودي معهما يف
السيارة».
وعاد رئيس احملكمة ليواجه املتهم بواقعة أخرى وهي اعرتافه
الصريح مبشاركة درويش خنجر بقتل الشهيدين جاسر وامليس ،غري
أنه عاد لينفي هذه االعرتافات اليت أدل بها أوليًا متهمًا «القتيل»
درويش خنجر الذي وصفه يف استجوابه األول بـ»الشهيد» بأنه هو
الذي ىّ
نفذ العملية يف السيارة اليت حوكم بسرقتها مدة ثالث سنوات
يف «عدلية زحلة» ،زاعمًا أنه «ال يعرف قيادة السيارات» ،فض ًال عن
سرقت السيارة.
أنه كان يف سوريا عندما ُ
وينسحب نفي املتهم على عملية ختطيطه ودرويش خنجر الغتيال
أحد عناصر املخابرات وهو كان سائق السيارة اليت استشهد فيها
املقدم جاسر« ،فأنا مل أكن معه حينها»  -يقول املتهم  -الذي
اعرتف بتورطه يف قضية خطف األستونيني السبعة.
يف إفادة وسيم خنجر وهو شقيق املتهم يقول بأنه أثناء استشهاد
جاسر وامليس كان (أي وسيم) موقوفًا يف سجن رومية ،وقد مسع
من أهله وأبناء بلدته أن شقيقه ابراهيم ودرويش وعجاج خنجر
عمدوا إل إطالق النار على دورية من خمابرات اجليش ،ما أدى
ال مقتل جاسر وامليس .كذلك مسع وسيم أنهم هم أنفسهم من
أطلقوا النار على عنصر املخابرات يوسف يوسف يف حملة املصنع
فقضى شهيدًا.
وسئل املتهم عما يقوله يف هذه اإلفادة فأجاب« :إن وسيم هو من
اعرتف على حممود عجاج ودرويش خنجر وأنا مل أكن معهما».
ومل تتوقف «مواجهة» رئيس احملكمة للمتهم عند هذا احلد ليعود
ويسأله عن اعرتافه األولي حول إطالقه النار على دورية املخابرات
اليت استشهد فيها جندي أثناء مداهمة لتوقيف شقيقه فأجاب« :أنا
مل أعرف انها دورية خمابرات» ،وما ذكرته والدته بهذا الصدد بأنه
أطلق ممشطًا بكامله باجتاه الدورية أجاب« :أنا رديت على مصدر
النار دفاعًا عن نفسي».
طويلة هي الئحة االتهامات اليت يواجهها املوقوف نعيم عباس أكثر
املوقوفني إثارة للجدل ،فامللفات السبع عشرة اليت «حيملها» يف
«جعبته» تتصل مجيعها بعمليات التفجري اليت شهدتها الضاحية
اجلنوبية قبل توقيفه يف أوائل شباط العام  2014وإطالق صواريخ،
وتلك اليت استهدفت الكتيبة اإلسبانية التابعة لـ»اليونيفل» يف
حملة الدردار يف اجلنوب اليت ميلك عنها عباس «كتري من احلكي
وأمتنى أن تكون السفارة اإلسبانية موجودة ألن الدولة اللبنانية ما
عندا مصلحة تعرف من قام بالعملية» .قال عباس ذلك رغم أنه
التزم أمس الصمت ومتنع عن اإلجابة على أسئلة رئيس احملكمة
العميد الركن حسني عبداهلل.
هذا القرار املفاجئ لعباس املعروف بـ»صراحته» ،والذي سبق
أن اعرتف بـ»سالسة» بتفخيخ سيارات مت تفجريها يف الضاحية
اجلنوبية ،يأتي احتجاجًا على استمرار توقيفه يف سجن الرحيانية منذ
اعتقاله يف «ظروف صعبة» ،شاكيًا من أمراض يعاني منها نتيجة
مكان توقيفه فض ًال عن «خماض عسري» متر به وكيلته أثناء الزيارة
اليت ال تتجاوز اخلمس دقائق .وساندته يف ذلك وكيلته احملامية
زينة املصري اليت أبدت استغرابها لرتك موكلها يف سجن الرحيانية
«يف حني أن مثة جمرمني أكثر خطورة منه ومت نقلهم ال سجون
أخرى» ،مسمية عماد ياسني من بني املوقوفني الذين مت نقلهم ال
سجن روميه .وأوضحت أنها تقدمت بطلب جديد إل مفوض احلكومة
لدى احملكمة العسكرية لنقل موكلها ال سجن آخر .وكان توضيح
من ممثل النيابة العامة القاضي روالن الشرتوني الذي اعترب أن أمر
النقل تقرره اجلهات األمنية العتبارات عديدة ،فيما «نصح» رئيس
احملكمة املتهم عباس باإلجابة لكن رد األخري كان «ما تتعذب ما رح
جاوب» .على أي حال ،فإن احملكمة سبق أن استجوبت عباس أمام
اهليئة السابقة ،حيث اعرتف صراحة بعدد من عمليات التفجري اليت
قام بها ومنها بواسطة انتحاريني ليقرر رئيس احملكمة يف ضوء
ذلك رفع اجللسة اليت نظرت بها االثنني إل  19كانون األول املقبل
ومنها للمرافعة وإصدار احلكم.

وكانت احملكمة قد استجوبت يف أحد امللفات املالحق بها عباس
املتهم وسيم نعيم الذي أكد أنه كان وبطلب من توفيق طه أحد
قياديي كتائب عبداهلل عزام ،قد أمن دوائر لـ 12صاروخ أطلق منها
 8على األراضي الفلسطينية احملتلة وضبطت األربعة األخرى ،موضحًا
أنه كان مرتبطًا بطه وليس بنعيم عباس الذي «انشق» عن التنظيم،
وراح يعمل لوحده ،الفتًا إل أن قضيته كانت القضية الفلسطينية
يف البدء .أما عمله يف تزوير البطاقات فجاء نتيجة «الوضع املادي
السيئ حيث كنت اتقاضى  300دوالر عن كل بطاقة وقمت بإجناز
 20أو  30منها وذلك بطلب من توفيق طه».

توقيف ناشر كالم مسيء حبق السيدة مريم العذراء

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا عن توقيف
أمحد سبييت بعد نشره كالمًا مسيئًا حبق السيدة مريم العذراء ،حيث
اعرتف بأنه فعل ذلك «حتت تأثري السكر وبسبب مشاكل عائلية
خاصة».
وأوضحت املديرية أنه عند الساعة السابعة صباحًا ويف بلدة كفرصري
اجلنوبية ،أوقفت «شعبة املعلومات» املدعو أ .س 65(.عامًا) وذلك
إلقدامه سابقًا على نشر كالم مسيء حبق السيدة مريم العذراء،
على صفحة باسم وهمي (مصطفى سبييت) على موقع التواصل
االجتماعي « ،»Facebookاألمر الذي أدى إل استياء عارم لدى
الناشطني على موقع « »Facebookولدى الرأي العام.
وبالتحقيق معه ،اعرتف مبا نسب إليه ،مؤكدًا انه أقدم على فعل ذلك
للتعبري عن رأيه يف حلظة انفعال وسكر ،وبسبب بعض املشاكل
العائلية اخلاصة .وقد أقدم على إزالة الكالم املسيء الحقًا ،وذلك
بناء على طلب من أحد أقاربه.
وكان مدير املركز الكاثوليكي لإلعالم األب عبده أبو كسم قد أجرى
اتصا ً
ال بالنائب العام التمييزي القاضي مسري محود ،شكره فيه
على حتركه السريع وتوقيفه سبييت معتربًا أن «هذه اإلساءة تطال
كل اللبنانيني مسلمني ومسيحيني» ،ومشددًا على «املطالبة باختاذ
اإلجراءات القانونية يف حقه».

مزوّرو مستندات سفر

قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع،
بتوقيف مخسة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال أشخاص من لبنان إل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إل القضاء
املختص.

قتيل سقوطاً يف صور

قضى العامل السوري س.احملمد ( 21عامًا) يف منطقة احلوش -
صور ،إثر سقوطه من بناء قيد اإلنشاء.
ونقلت جثته إل املستشفى اللبناني  -اإليطالي.

ّ
نشال يرتبّص بالنساء على التقاطعات

ىّ
نشال للسيارات اليت تقودها
تربص
على التقاطعات يف بريوت ،ىّ
النساء وعمد إل سرقة حقائبهن من داخل السيارات ،قبل أن تتمكن
القوى األمنية من توقيفه.
وكانت حصلت يف اآلونة األخرية عدة عمليات نشل حقائب نسائية
من داخل سيارات تقودها نساء على عدد من التقاطعات يف مدينة
بريوت ،منها تقاطع برج الغزال ،تقاطع شارع فوش يف وسط
بريوت ،وساحة ساسني يف حملة األشرفية ،من قبل شخص جمهول
على منت دراجة آلية ،يعتمر خوذة واقية على رأسه أثناء تنفيذ
عمليات النشل .كما كان ُيقدم على حماوالت سحب أموال من
املصارف اآللية بواسطة بطاقات اإلئتمان اليت جيدها يف احلقائب
املنشولة.
ومن خالل االستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكنت دورية من
مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من حتديد هوية
الفاعل ح.ع 33(.عامًا) وتوقيفه يف حملة البسطة التحتا ،وضبط
حبوزته كمية من احلبوب املخدرة ،وتبني أنه من أصحاب السوابق يف
جمال النشل وتعاطي املخدرات .كما جرى ضبط الدراجة اآللية اليت
كان يستخدمها يف عمليات النشل.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه ،وبأنه أقدم على عمليات نشل
عدة ضمن مدينة بريوت ،وبأنه كان يرمي احلقائب بعد االستيالء
على املبالغ املالية املوجودة يف داخلها.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من املواطنني وال سيما
النساء ،التنبه وعدم وضع حقائبهن على املقعد إل جانبهن أثناء
القيادة ،وذلك جتنبًا للوقوع ضحية أعمال النشل.

 8553خمالفة سرعة يف أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى األمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات لي ًال نهارًا ،واليت سجلت خالل أسبوع،
تنظيم  8553خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من

احلوادث.

إجراءات قانونية «صارمة» لرئي َسي «العسكرية»

سلسلة إجراءات قانونية «صارمة» ،باشر رئيس احملكمة العسكرية
الدائمة العميد الركن حسني عبداهلل بإختاذها يف امللفات اليت تنظر
فيها احملكمة أيًا كانت طبيعتها ،جنائية أو جنحية ،إجراءات تهدف
احلد من «ظاهرة» املماطلة يف امللفات وخصوصًا تلك اليت ال
إل
ىّ
تزال عالقة أمام احملكمة منذ سنوات.
ومن تلك اإلجراءات اليت بدأ رئيس احملكمة بإعتمادها ،إصدار
مذكرات إلقاء القبض حبق أي متهم أو مدعى عليه خملى سبيله يف
عذر»جدي» حال دون مثوله
أي ملف ما مل حيضر اجللسة لسبب أو
ىّ
أمام احملكمة.حتى أن رئيس احملكمة ذهب إل اختاذ قرار بتوقيف
املدعى عليه أو املتهم املخلى سبيله ما مل حيضر وكيله اجللسة ،وقد
بدأ بالفعل بتطبيقه ،حني أمر يف عدد من امللفات بتوقيف متهمني
خملى سبيلهم لعدم حضور وكالئهم إحدى اجللسات من دون عذر.
وهلذه املذكرات مفاعيل قانونية حبيث جيري تعميمها على كافة
األجهزة األمنية والعسكرية واحلدود اللبنانية وكذلك يف املطار،
ويتم ،إنفاذًا هلا ،توقيف صاحبها مهما كانت التهمة املالحق بها
ىّ
أمام احملكمة.
فـ»غياب»املتهم أو املدعى عليه ،يؤدي يف كل احلاالت إل إرجاء
احملاكمة يف امللف ،أي ملف ،وبالتالي «تطيري» اجللسات ،خصوصًا
إذا كانت تلك امللفات تضم متهمني او مدعى عليهم موقوفني.
ً
وعادة ما تشهد احملكمة هذا النوع من املماطلة بهدف تعطيل
احملاكمة ،ما يدفع باملوقوفني من املتهمني أو املدعى عليهم إل
االعرتاض ،وهذا ما حصل بالفعل عندما «وشى» أحد املوقوفني
«أسر» له أثناء مشاركته وأياه الزنزانة نفسها قبل إخالء
على متهم
ىّ
سبيله بأنه لن حيضر»اجللسة املقبلة» ،وسوف يرسل تقريرًا طبيًا،
حتى أن املوقوف أصاب يف «سهامه» احملامني أنفسهم واتهمهم
بـ»التواطؤ» مع موكليهم يف عدم حضور اجللسة بهدف إرجائها
العتبارات عديدة ،لدى احملامني واملتهمني أو املدعى عليهم على
حد سواء.
ىّ
صم أذنيه،
عندما ملس رئيس احملكمة تسويفًا يف عدد من امللفات،
ىّ
ومضى يف تطبيق قراره ،الذي إنقسم احملامون حوله بني مؤيد
ومعارض ،فيما يرى فيه رئيس احملكمة وسيلة ملعاجلة امللفات
العالقة واليت ترتاكم أمام احملكمة يومًا عن يوم رغم اجلهود املضنية
اليت تبذهلا اهليئة لتقليص عددها بعقدها جلسات مكثفة امتدت
خلمسة أيام وأحيانًا ال تنتهي «حتى طلوع الفجر».
يف مقابل ذلك ،فإن رئيس حمكمة التمييز العسكرية القاضي طوني
لطوف كان صارمًا الثالثاء يف حتذيره ملتهمني خملى سبيلهم يف
تغيب وكالؤهم
ملف «أحداث عربا »1بـ»إعادة توقيفهم» بعد أن
ىّ
حضور جلسة األمس .وتوجه لطوف إل اثنني من املتهمني زاهر
البيالني وعالء صاحل اللذين مل حيضر وكيليهما اجللسة« :هيك ما
بيمشي احلال ،حنن تعاملنا معكما بعدالة وأخلينا سبيلكما» ،موضحًا
هلما بانه سيعيد توقيفهما .غري أن املتهمني استمهال للمرة األخرية
وتعهدا حبضور وكيليهما اجللسة املقبلة ،فتقرر ذلك حتت طائلة
استبدال وكيليهما يف حال ىّ
ختلفا عن احلضور مرة ثانية.
وجاء قرار احملكمة خمالفًا لرأي ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي
غسان اخلوري الذي طلب إعادة توقيف املتهمني املذكورين.
وكانت احملكمة قد عقدت الثالثاء جلسة حملاكمة تسعة متهمني يف
امللف بعد نقض األحكام الصادرة حبقهم عن احملكمة العسكرية
الدائمة يف نيسان العام  2016بعد جتزئة ملف «أحداث عربا» إل
جزئني ،إثر توقيف الشيخ أمحد األسري.
وكان صدر حكم حبق املتهمني التسعة وبينهم موقوف وحيد هو
ديب الكالس الذي طلب إخالء سبيله الثالثاء ،وكان حوكم بالسجن
 8سنوات فيما تراوحت األحكام حبق املخلى سبيلهم من املاثلني أمام
«التمييز العسكرية» بني السجن سبع سنوات والسنة.

دهم منزل يف البقاع وتوقيف  3حبوزتهم خمدرات

داهمت دورية من مديرية املخابرات يف اجليش منزل فايز ورياض
حممد احلمود يف حملة عدوس يف البقاع ،وعثرت بداخله على  174غرامًا
من حبوب الكبتاغون ،باإلضافة إل عدد من احلبوب كانت موجودة
يف جيب سرتة سعودي كان برفقتهما ،وعملت على توقيفهم مجيعًا.
وقد بوشر التحقيق مع املوقوفني بإشراف القضاء املختص.

موقوف جديد بـ»أحداث عرسال »1

صوان ،يف قرار اتهامي
إتهم قاضي التحقيق العسكري فادي
ىّ
أصدره أمس ،املوقوف حممد تركي احلجريي جبرم االنتماء إل تنظيم
إرهابي مسلح ومشاركته يف «أحداث عرسال  »1اليت أدت إل
استشهاد كل من النقيب بيار بشعالني واملعاون أول ابراهيم
صوان املوقوف أمام احملكمة
زهرمان وحماولة قتل آخرين .وأحال
ىّ
العسكرية للمحاكمة سندًا إل مواد تصل عقوبتها إل اإلعدام .كما
صوان يف قرار آخر املوقوف السوري حممد أمحد فرهوده جبرم
إتهم
ىّ
االنتماء إل تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية يف بلدة
عرسال ،وأحاله أمام احملكمة العسكرية للمحاكمة طالبًا له عقوبة
حدها االقصى إل اإلعدام.
تصل يف ىّ
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حفل سنوي ناجح حلزب الوطنيني االحرار -مفوضية اسرتاليا
املطران طربيه

القنصل العام غانم

النائبة فني

البطي مع املطران طربيه والقنصل العام وعقيلته واالب الفرخ وحضور

رئيس املفوضية طوني نكد

مسؤول االعالم مارك البطي

الزميل د .جميل دويهي

حزب الوطنيني االحرار يسلم القنصل العام السفري جورج بيطار غانم درع املفوضية

الزميل أنور حرب

الزميل طوني قزي

هنري معوض واسعد بركات وسعيد دويهي وحركة االستقالل

عائلة البطي مع النائب جوليا فني ونائب رئيس بلدية كمربالند آدي سركيس

سليم وليشع الشدياق وجهاد داغر والقوات اللبنانية

بيرت مارون وميالد ايوب وحزب الكتائب

فادي مللو ،طوني بو ملحم ،ايلي بو هارون وتيار املردة

حبيب قسطون والعائلة

عمر شحاده وتيار املستقبل

احيا حزب الوطنيني االحرار -مفوضية
اسرتاليا حفله السنوي الذي حضره
مطران اسرتاليا للموارنة أنطوان
طربيه ،قنصل لبنان العام يف سدني
السفري جورج بيطار غانم وعقيلته،
رئيس دير مار شربل األب لويس
الفرخ ،األب أنور الخوري راعي
أبرشية مار الياس ممث ً
ال املطران
روبري رباط للملكيني الكاثوليك،
النائب جوليا فني ،رئيس الجامعة
اللبنانية الثقافية -فرع نيو ساوث
ويلز ابراهيم الخوري ،نائب رئيس
بلدية كامربالند أدي سركيس كما
حضر التيار الوطني الحر ،حزب
الكتائب اللبنانية ممث ً
ال ببيرت مارون
ومحازبني ،القوات اللبنانية ممثلة
برئيس قسم سدني جهاد داغر
ومحازبني ،رئيس تيار املستقبل
يف رئيس اسرتاليا عبداهلل املري
ويف سدني عمر شحاده ،حركة
االستقالل ممثلة برئيس الحركة يف
اسرتاليا أسعد بركات ويف سيدني
سعيد الدويهي ،عن تيار املرده
حضر الرئيس فادي مللو ومحازبني،
عن الحزب االشرتاكي حضر الدكتور
ممدوح مطر ،عن الرابطة الدرزية
زاهي عالمة ومحازبني والرابطة
املارونية ممثلة بغسـّـان العو ِيط
والتجمع املسيحي ممث ً
ال بوالي وهبه
وحضور كما حضر الشيخ هنري
معوض الذي يزور اسرتاليا حاليا
وممثلو وسائل اعالم عربية والوكالة
الوطنية ممثلة بالشاعر سايد مخايل

ورئيس تحرير جريدة الهريالد
أنطونيوس بو رزق واملستقبل
بمدير التحرير الدكتور جميل
الدويهي والتلغراف بمديرها أنطوان
قزي والنهار برئيس تحريرها أنور
حرب .
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني
اللبناني واالسرتالي ونشيد حزب
الوطنيني االحرار ،قدٌم الحفل الشاعر
واألديب الدكتور جميل الدويهي
الذي سكب من كلماته الذهبية ما
استحق هذا الحزب العريق صاحب
التاريخ املجيد يف البطولة والوطنية
ذاك الحزب الذي ابصر النور على
يد فخامة امللك كميل نمر شمعون
ليكون ملعباً للديمقراطية ومرتعاً
للبنانيني االحرار  ،هذا وكانت
لالستاذ أنور حرب رئيس تحرير
جريدة النهار كلمة أضاء خاللها على
مسرية مؤسس الحزب الرئيس
شمعون ونضاله يف مختلف محطات
توليه املسؤولية الذي كان صِمـَام
امام ومصدر ثقة اللبناني وقد احتل
لبنان يف عهده مركزاً مرموقاً يف
صفوف الدول الراقية وعلى مستوى
املجتمع الدولي ..وألقى االستاذ
أنطوان القزي رئيس تحرير جريدة
التلغراف كلمة اشاد فيها بمسرية
حزب الوطنيني االحرار النضالية
منذ عهد الرئيس شمعون وقد قدم
الحزب يف سبيل لبنان قوافل شهداء
وعلى رأسهم النمر داني ليظل لبنان
بلد الحرية ومرتعاً لألحرار كما نوه

االستاذ قزي بعطاءات الحزب يف
اسرتاليا والتعاون الوثيق مع األحزاب
اللبنانية االخرى لتفعيل التواصل
فيما بينها ملا من شأنه خدمة الجالية
اللبنانية يف االغرتاب بشكل خاص
وتحقيق أهداف الوطنيني االحرار يف
الوطن االم لبنان بشكل عام ،ثم قدّم
مسؤول االعالم مارك البطي هدية
رمزية من مفوضية الحزب للقنصل
العام يف سدني جورج بيطار غانم
تقديراً لعمله خالل السنوات الخمس
يف سدني والتي بذل خاللها جهوداً
جبارة لتحسني وضع الجالية اللبنانية
واملساعدة يف تسهيل امورها
القانونية السيما من ناحية التسجيل
لالقرتاع يف االنتخابات القادمة
ليتسنى للجميع انتخاب من يمثل
تطلعاتهم يف املجلس النيابي وقد
شكر القنصل العام املُعـّـني سفرياً
جديداً قي ماليزيا بادرة الحزب
الكريمة منوهاً بالرئيس الراحل
كميل شمعون الذي كما قال كان قدوة
يف العمل الدبلوماسي والوطني
سيبقى اسمه مدوناً بحروف من
ذهب على صفحات التاريخ ،ويف
الختام ألقى املفوض طوني نكد كلمة
بإسم مفوضية سدني جاء فيها:
ايها االصدقاء ايها الرفاق
مر ًة جديدة نلتقي بدعوة من مفوضية
ني األحرار يف اسرتاليا.
حزب الوطني َ
اللقا ُء يتكرر والظروفُ االستثنائي ُة
التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان
تتكرر.

ايام خلت مرّت علينا ذكرى
منذ ٍ
استقالل لبنان ،ذاك االستقالل الذي
نراه نحن حزب الوطنيني االحرار
كما ترجمه الرئيس الراحل فخامة
امللك كميل نمر شمعون يف مسريته
السياسية مكل ً
ال بالكرامةِ ،مجبو ًال
بالعزةِ ال يـَحني جبينـَـهُ الحد وال
يهزُ عرشهُ احد.
السيناريو نفسه يتكرر مرة اخرى
هيمنة أجنبية إن لم نقل هيمنات
وبعضُ السياسيني ما زالوا مرتهنني
للخارج مع االسف .امـّا نحن يف
حزب الوطنيني االحرار فنريد لبنان
سيداً على ارضهِ وحراً يف قراره ال
يملي علينا احد ما يجب علينا ِان
نفعله وال يمـُ ّ
نُ علينا احد بأمننا
وسالمةِ ابنائنا .نريد ان نعيش يف
سالح قـِواه
وطن ال سالح يعلو على
ِ
ٍ
الشرعية وال سالحاً مرادفاً .
األزمة مستمرة واألوضاعُ الصعبة
التفاقم والتعقيد ،فال
اىل مزيدٍ من
ِ
مثل هذه الليالي الظلماء
يسعنا يف ِ
اّاال ان نفتقدُ البدرَ بدرَ السياسةِ
والوطنيةِ ،صاحبَ القرارات
والحنكة
التاريخية
املصريية
السياسية واملواقف الحازمة،
مؤسسَ حزبـَنا فخامة الرئيس الذي
تليق به الفخامة وتكرب معه الرئاسة
الرئيس كميل نمر شمعون.
تأسيس حز ِبنا وحتى اليوم
منذ
ِ
مازال ثابتاً على مبادئـِهِ الذهبية
ريها
بلونِ ارزتهِ التي ال ولم ولن يغ َ
مهما تغريت الظروف واملواقف

د .مصطفى علم الدين ،عادل الحسن ،زاهي عالمة وحضور
والتحالفات واالنظمة .ونحن نشد
على يد رئيس حز ِبنا حزب الوطنيني
االحرار الريـّس دوري اطال اهلل
بعمره وادامه متمسكاً
بمبادئ حزبه
ِ
الراسخة َ
وقوّاهُ على مواجهةِ كل
هذه التحديات واالزمات التي
تعصف بالوطن.
لقد ضحينا بالغالي والرخيص وارتفع
لنا على مذبح الوطن آالف الشهداء
وصمدنا وقاومنا كل من حاول االعتداء
على لبنان ،لم نميز بني لبناني وآخر
اال بقدر التزامه بلبنان كذلك لم
نميز بني عدو وآخر اال بقدر عدائه
للبنان.
ونحن هنا يف اسرتاليا نعيش
بعيدين بالجسد عن وطننا الحبيب
الغالي لبنان لكن ما زال لنا يف لبنان
اهل وأبناء وأحبة واقارب وما زال لنا
يف لبنان ترابُ أجدادِنا ويف لبنان
يجب أن تبقى احالمـُنا واحالمُ
اوالدِنا واحالمُ احفادِنا متجذر ًة

ارزنا الخالد.
كجذور ِ
ِ
مسؤوليتـَنا اليوم جميعا كبرية
نحن رافعي لواء السيادة والحرية
واالستقالل وواجب علينا أن نكون
على قدر تضحيات الشهداء وان
نستعد للمشاركة من هنا يف
االنتخابات النيابية املقبلة والتصويت
للسياديني األحرار الذين ال يـُباعون
وال يـُشرَون الذين يرفعون شعار
لبنان اوال ويعملون بهذا الشعار
ال يرفعونه للدعاية أو املتاجرة بل
أثبتوا أنهم ال يبتـَغون الكراسي
واملصالح الشخصية ال يمثلون على
شع ِبهم بل يمثلون شعبـَهم.
ايها االصدقاء
فلنستعد جميعا للمشاركة يف
االنتخابات ولنعمل من هنا ومن
لبنان ليبقى وطنـُـنا وطنُ األحرار
وليحيى اللبنانيون وطنيني احرارا.
ويف الختام تمتع الحضور بالربنامج
االعالم مارك البطي
الفني .
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عائلة سليمان تقيم حفلة رائعة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة

طوني وسوزي سليمان والعائلة مع جورج ديب وعقيلته

ريتا سليمان تلقي كلمة العائلة

طوني وسوزي سليمان والعائلة مع جان ديب وعقيلته

جان ديب وعقيلته وجورج ديب وعقيلته

طوني وسوزي سليمان مع االب لويس الفرخ

حكاية اللبناني مع الهجرة
حكاية كفاح ونجاح ..فكيف اذا
كان هذا اللبناني «مزيارياً».
أتى ابن مزيارة االبية طوني
سليمان اىل اسرتاليا ويف
نفسه ثقة بالنفس كبرية
ويف قلبه طموح ال حدود له..
وهاجس بتأمني حياة افضل له
ولعائلته ..فكان له ما أراد.
جمع ثروتني ..ثروة للدنيا
وأخرى لآلخرة ..فثروة الدنيا
تمثلت بالعمل الناجح الذي
وضع اساساته وبنى مداميكه
لعائلته يف مجال محطات
املحروقات ..وثروة ثانية ،وهي
االهم ،تمثلت بعائلة رباها مع
عقيلته سوزي على العادات
اللبنانية األصيلة واالحرتام
املتبادل بني االهل واالبناء
والقيم املسيحية السامية التي
نشأ عليها آباؤه واالجداد.
وككل سنة اقام األخوان بيرت
وجوزيف طوني سليمان
حفلة عيدي امليالد املجيد
ورأس السنة املباركة وذلك
مساء امس االول الخميس
يف مطعم السمرالند يف
ساوث سرتاثفيلد حضرها

طوني وسوزي سليمان والعائلة مع االب لويس الفرخ وجان ديب وعقيلته وجورج ديب وعقيلته

طوني وجوزيف سليمان مع االب لويس الفرخ

طوني وبيرت سليمان مع االب الفرخ والزميل بو رزق وعقيلته

جوزيف سليمان وعقيلته ،ماريو وايلي الشاغوري وعقيلتاهما واالهل

صورة جامعة لعائلة طوني وسوزي سليمان

اضافة ،اىل طوني وسوزي
سليمان والعائلة ،رئيس دير
مار شربل االب لويس الفرخ،
رجال االعمال جان وجورج ديب
وعائلتاهما وأكثر من 100
شخص من االقارب واالهل
واالصدقاء.
بداية املناسبة القت ريتا
سليمان كلمة العائلة فرحبت
فيها بالحضور وتمنت للجميع
عيد ميالد مجيد ورأس سنة
مباركة.
ولم تغب االجواء الفنية عن
املناسبة حيث رسمت راقصة
شرقية بخصرها وتمايل

طوني وسوزي سليمان مع ريتا سليمان ووالدتها

جانب من الحضور

جسدها اجمل اللوحات.
وكانت ادارة السمرالند وخاصة
صاحبه السيد رحال رحال عينا
ساهرة على راحة الحضور.

كما كانت هناك تشكيلة
متنوعة من الحلويات اللبنانية.
وكانت االركيلة حاضرة يف
تلك االجواء الرائعة.

ويف الختام عيـّد الجميع بعضهم
بمناسبة االعياد متمنني للسيد
طوني سليمان وعائلته أعيادا
مديدة زاهرة بالفرح والرجاء

جان ديب والزميل سايد مخايل

والسالم.
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الناشط

من هـنا وهـناك

 6خطوات لتوثيق حسابك يف تويرت
«تويرت» أحد مواقع التواصل
االجتماعي الذي جذب الكثري من
األفراد حول العامل الستخدامه،
وأحد األدوات اهلامة اليت ُتساهم
يف التأثري على اجملتمعات ،لذا
فهناك البعض ممن أدمن هذا
ينشرون
وآخرون
املوقع،
الكثري من القضايا واألمور
النافعة ،وظفروا بعدد كبري من
أن حساباتهم
املتابعني ،ويرون ّ
ختدم املصاحل العامة وتنشر
اخلري والسالم واملعلومات اليت
يستفيد منها األشخاص يف
أحد اجملاالت العلمية أو األدبية
أو الفنية ،ويطمحون باحلصول
على توثيق شبكة تويرت ليصبح
حسابهم أحد احلسابات الشهرية،
واليت تظهر فورًا يف سجل
البحث للمهتمني بنطاق ذلك
االختصاص.
وهنا خطوات بسيطة ُت ِ
كنك من
احلصول على ذلك التوثيق:
أو ً
ال قبل الشروع يف اخلطوات،
ِ
عليك التأكد من النقاط
ينبغي
التالية:
 تأكدي من الدخول على حسابكالذي ترغبني بتوثيقه
 صورتك البد أن تكون حقيقية استخدمي امسك احلقيقي والُيسمح باألمساء املستعارة
 بريد إلكرتوني صحيح إضافة رقم اهلاتف إضافة تاريخ امليالد إضافة موقعك على الشبكةالعنكبوتية أو إحدى مدوناتك
ِ
منك
ثم سيطلب
الشخصية،
ّ
موقعني إىل مخسة مواقع؛ حتى
يتم التعرف عليك أكثر ،هنا
احرصي على إرفاق موقع يساند
توثيق طلبك ،احرصي بأن يكون
له عالقة بك أو مبجال عملك أو
ختصصك األكادميي.

اذا كان حسابك يخدم املصالح قومي بتوثيقه

ملكة مجال تركيا ختسر لقبها بعد يوم
من تتوجيها ..والسبب تغريدة!

خسرت ايتري إيسن ،ملكة مجال تركيا لعام
 ،2017لقبها ،بسبب تغريدة هلا على تويرت،
اعتربت مهينة لذكرى  250شخصًا قتلوا أثناء
عملية اإلنقالب العسكري يف العام املاضي.
وكشف منظمو املسابقة أن إيسن ،البالغة
من العمر  18عامًا ،مت جتريدها من اللقب
اليوم اجلمعة ،وذلك بعد يوم فقط من فوزها
باملسابقة.
وأرجع املنظمون سبب جترديها من اللقب
وحرمانها من احلق يف تثيل تركيا مبسابقة
ملكة مجال العامل بالصني ،إىل تغريدة
وصفوها بـ»غري املقبولة».
ً
ً
وقالت تقارير إعالمية إن تعليقا «وقحا»
نشرته إيسن على تويرت عن ضحايا حماولة
اإلنقالب  15يوليو  ،2016تسبب يف ضجة
على وسائل التواصل اإلجتماعي.

وأفادت أنباء بأن إيسن نفت أن يكون هذا
احلساب خاصًا بها ،كما مل تنشر وسائل
اإلعالم الرتكية نص التغريدة اليت اعتربت
مسيئة.
يشار اىل أنه يف العام املاضيُ ،حكم على ملكة
مجال تركيا السابقة مروة بويوك سراتش،
بالسجن سنة وشهرين مع وقف التنفيذ ،ألنها
أعادت نشر نص يتضمن إهانات للرئيس رجب
طيب أردوغان عرب حسابها على «انستقرام».
وكانت مروة بويوك سراتش البالغة من العمر
توجت ملكة مجال تركيا عام
 27عامًا ،واليت ِّ
 ،2006قد تعرضت ملالحقة قضائية بعدما
نشرت نسخة من النشيد الوطين الرتكي
تتضمن إهانات حبق الرئيس أردوغان عام
 2014حني كان ال يزال يف منصب رئيس
الوزراء.

القصة الكاملة بالصور :أحالم تعتذر من إعالمية
ّ
«تالسن جارح» بسبب تغريدة
مصرية بعد
ٍ

إذا كان بريدك اإللكرتوني تابع
لشركة أو مؤسسة ،فيجب أن
يكون الربيد اإللكرتوني تابع
املنظمة.
 سرية ذاتية خمتصرة «بايو» صورة للحساب صورة خللفية احلساب ،يعكساهتمامات صاحب احلساب ،أو
عالمة املنظمة أو الشركة.
 تاريخ امليالد (للحساباتالشخصية وليست حلسابات
الشركات واملنظمات)
ثم يتم بدء الطلب حيث
ومن ّ
يتحتم عليك اإلجابة عن سؤال:
توثيق
علينا
جيب
«ملاذا
حسابك؟» ،إذا كان احلساب
شخصيًا ،فإن «تويرت» يريد أن

Page 22

اون الين

سيظهر حسابك بعد التوثيق لكل املهتمني بنطاق اختصاصك

يفهم ما التأثري الذي ميكنك عمله يف جمالك،
وإذا كان احلساب لشركة أو منظمة ،يريد أن
يعرف املهمة اليت ترتكز عليها الشركة.
 -1سيتطلب إرفاق صورة من اهلوية أو رخصة
القيادة أو جواز السفر
 -2سيتم الدخول على الصفحة الرتحيبية
ثم متابعة.
لطلب توثيق احلساب ،ومن ّ
 -3سيتم تعريف احلساب الذي تودين توثيقه
تلقائيًا

 -4سيتم حتويلك على صفحة تعبئة منوذج
الطلب وعند االنتهاء النقر على زر املوافقة.
 -5سيتم حتويلك إىل الصفحة األخرية ملراجعة
البيانات املدخلة
 -6سوف يأتيك بريد إلكرتوني من تويرت ليتم
إبالغك بأنه مت وصول طلبك وسيتم مراجعته
وإبالغك بالقرار ،وإذا مت رفض طلبك،
بإمكانك معاودة طلب التوثيق بعد  30يومًا
من رفض الطلب األول.

السباب ونشر
بعد  48ساعة من تبادل
ّ
الصور اجلارحة ،إنتهت أخريًا معركة املطربة
اإلمارتية أحالم مع اإلعالمية املصرية يامسني
ٍ
ومحلة
باعتذار متبادل من الطرفني،
حمفوظ،
ٍ
حلذف التغريدات املسيئة بني أنصارهن،
ً
وأن أحالم ّ
فتشت يف الصور القدمية
خاصة
ّ
لإلعالمية املصرية وسخرت من شكل أنفها،
الصور القدمية
فما كان من األخرية ّإال نشر
ّ
ألحالم قبل جراحات التجميل ،وتضامن معها
كبري من املصريني بعبارات السخرية
عدد
ٌ
ٌ
تتحمل امللكة عناء اإلستمرار
اجلارحة ،و مل
ّ
أن يامسني لن
يف تلقي التجريح بعدما بدا ّ
ّ
تتأثر بهجمات «احللوميني».
ٍ
بتغريدة من أحالم قالت فيها:
املعركة بدأت
كنت أبغي أشرتي اآليفون اجلديد ولكن
البصمة بالوجه ،وشو بيضمنلي لو حد حط
أن غرور
موبايلي على القمر وفتحه ،ويبدو ّ
فردت بانتقاد
امللكة
ّ
استفز اإلعالمية املصرية ّ
ّ
مؤكدة أنها جتري عمليات
مالمح وجه أحالم،
جتميل بشكل دوري حتى تظهر بهذه اهليئة،
ٍ
أمال كاثرين زيتا جونز تقول إيه؟!
وأضافتّ :
طيب مونيكا بيلوتشي؟! يامسني صربي تروح
ّ
تولع يف نفسها؟!…».
ردت هلا أحالم اإلهانة ووقعت
وعلى الفور ّ
يف خطا التفتيش بصور اإلعالمية القدمية
ً
بشكل
صورة هلا تظهر أنفها
ونشرت
ٍ
ّ
ٍ
لساعة كاملة وانتهى
ليمتد التالسن
متضخم،
ّ
ً
قائلة دمك يلطش وبطلي
بانسحاب يامسني،
بقى تقليب يف صوري ..انيت بس عشان من
سن أمي مش هرد عليكي.
ّ
ّ
تضخمت مع احتشاد أنصار الطرفني
األزمة
ً
وأن يامسني هلا شعبية على موقع تويرت
خاصة ّ
ً
ّ
ومت اختيارها مؤخرا ضمن  100إعالمية األكثر

الصور الساخرة
تأثريًا يف إفريقيا ،ومع تركيب ّ
من الطرفني ،شعرت أحالم ّ
تورطت يف
بأنها ّ
معركة ال تليق مبكانتها فبادرت إىل اإلعتذار
ً
قائلة :جتاوزتي فتجاوزت معك،
من يامسني
أعتذر منك بالرغم ّ
أنك البادية ،أعتذر لك
ٍ
تغريدة مقابلة
وأتنى أن تساحميين» ..ويف
من يامسني قالت» وأنا كمان بعتذر لك عن
عما سلف ،واملسامح
جتاوزي ،وعفا اهلل
ّ
كريم ،وختمت أحالم املصاحلة بكلمة شكراً
لك «احلمد هلل».
ً
محلة حلذف التغريدات املسيئة
وبدأت يامسني
وأن عددًا كبريًا من رموز الفن
ألحالم،
خاصًة ّ
ّ
ّ
تدخلوا لتهدئة األجواء ومن بينهم
املصري
وجه الشكر ألحالم
الشاعر مدحت العدل ،الذي ّ
وحمفوظ على تغريدات اإلعتذار ،قائ ًال :شكري
ّ
الفنانة
وامتناني للصديقتني العزيزتني
الكبرية أحالم والصحفية الكبرية يامسني
حمفوظ على مصاحلتهما واإلعتذار املتبادل
فأننت قدوة للشباب».
ونشرت اإلعالمية املصرية اعتذارًا من مجهورها
عدة تغريدات قالت فيهم :أو ً
ال
ومتابعيها عرب ّ
أنا بعتذر لنفسي ولكل الناس اللي زعلوا مين
عشان تعاملت مع أحالم على أنها شخصية
طبيعية وطلبوا مين أمسح تويتاتي معاها.
أضافت :ثانيًا أنا استفزني غرورها اللي مش
طبيعي وتعاليها على الناس ووصفها لنفسها
بأنها امللكة ..فض ًال على إني كارهاها من
ساعة ما هامجت يامسني العلواني وطلعت
لسه يف بداية
هامجتها وأحبطتها وهي
ّ
مشوارها وعندها  15سنة أحالم هامجتها بكل
ّ
غل وسواد ،عمومًا أنا آسفة لكل الناس اللي
ّ
زعلت مين عشان قللت من نفسي ..
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مناسبات

لقاءات وفد تيار املردة يف سيدني وملبورن شددت على اهمية املشاركة يف االنتخابات املقبلة

أنهى عضوا لجنة الشؤون
السياسية يف تيار املردة ،
مسؤول االنتشار املحامي
جواد خوري واملحامي
زيارة
سعد
شادي
السرتاليا استمرت نحو
أسبوعني حيث كانت
لهما لقاءات مع فاعليات
وابناء الجالية اللبنانية يف
سيدني وملبورن باالضافة
اىل لقاءات مع كوادر التيار
.
والتقى الوفد قنصل لبنان
العام جورج بيطار غانم ،
وراعي أبرشية اسرتاليا
للموارنة املطران انطوان
شربل طربية الذي اقام
فطوراً على شرف الوفد .
وزار الوفد أيضاً دير مار
شربل يف سيدني حيث
شارك يف القداس االلهي
ثم أولم رئيس الدير االب
لويس الفرخ على شرف
أعضاء الوفد .
والتقى خوري وسعد
رئيس الرابطة املارونية
باخوس جرس على رأس
وفد  ،كما التقى مناصري

تيار املردة من مناطق
زغرتا وبشري والكورة
والبرتون واملنية والضنية
وعكار باالضافة اىل لقاءات
مع مؤسسات وجمعيات
لبنانية .
وكان للوفد لقاءات عدة
مع كوادر تيار املردة يف
مركزي سيدني وملبورن
واجتماعات عمل مع
منسق سيدني يف املردة
فادي مللو ومنسق ملبورن
نبيل حنا  ،باالضافة اىل
لقاءات إعالمية مع إذاعتي
صوت الغد و .2ME

ونوه خوري وسعد بدور
وشدد خوري وسعد يف االقرتاع من اسرتاليا .
يف
اللبنانية
لقاءاتهما مع فاعليات وابناء كما تناولت اللقاءات الجالية
الجالية على اهمية مشاركة شؤوناً اغرتابية ولبنانية اسرتاليا وبنجاح ابنائها
املغرتبني يف االنتخابات وكيفية التواصل والتفاعل على مختلف الصعد
املقبلة وتسجيل من يريد بني املقيمني واملغرتبني  .السياسية واالقتصادية

واالجتماعية  ،وشددا على
اهمية ان يستفيد لبنان
من الطاقات االغرتابية
ومن خرباتهم ملساعدة
وطنهم االم.
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اعــالنات 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

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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ملــبورن

سهري سرميين تهدينا «عرائس السكر»
وسام كنعان
دمشق  -بعض األشخاص حيققون
برقيهم وسلوكهم اإلنساني
حضورهم
ّ
ّ
الشفاف ،قبل منجزهم اإلبداعي.
هذا ما تفعله املخرجة السورية سهري
سرميين (الصورة) ،على األقل من
خالل عالقتها بزمالئها وفريق عملها.
املهندسة املعمارية اليت تركت أبواب
مكتبها مفتوحة ملن يود مذ كانت مديرة
للقناة األوىل يف التلفزيون السوري،
ثم مديرة القناة الفضائية.
ّ
خلفت من خالل املناصب اإلدارية
تسلمتها يف اإلعالم السوري أثراً
ّ
اليت
ّ
ونفذت
سيصمد طوي ًال بعدما صممت
ّ
يطل على
االستديو الزجاجي الذي
«ساحة األمويني» و»جبل قاسيون».
كادت أثناء التنفيذ أن تدفع مثنًا باهظًا
عندما سقطت قطعة ديكور كادت أن
تصيبها بأذى كبري .على مدار سنوات
احلربّ ،
شكل هذا االستديو كلمة مفتاحية
إليصال رسالة الشام البليغة اليت كانت
ترد على وقاحة القنوات الفضائية اليت
حرضت على الدماء السورية .مفادها
ّ
أن دمشق تعيش رغمًا عن احلرب،
وذلك من خالل النقل الصباحي املباشر
من االستديو الذي يلتقط على خلفية
املشهد اإليقاع احلياتي ضمن الساحة
األشهر يف أقدم عاصمة تارخيية! بعد
إعفائها من مسؤوليتها يف التلفزيون،
تفرغت سرميين ملشروعها اإلخراجي ،إذ
ّ
أجنزت ثالثيات تلفزيونية وأكثر من فيلم
ّ
السكر»
سينمائي ،آخرها شريط «عرائس
(روائي طويل ــ كتابة ديانا فارس ــ
إنتاج املؤسسة العامة للسينما .بطولة:
سلمى املصري ،والطفلة مروة اجلابي،
وغادة ّ
بشور ،وملى اإلبراهيم ،وجنالء
مخري ،وعدنان أبو الشامات ،وعربي
سيقدم
غيبة ،واملغين سامر كابرو).
ّ
الفيلم اليوم خالل عرض خاص بدعوة

سهري سرميني مع بطلة فيلمها أثناء تصوير «عرائس الس ّكر»
وتعاون بني مؤسسة «أحفاد عشتار»
و»وزارة الثقافة» يف صالة «سينما
كندي دمشق» (س .)17:00:يستمد
الشريط خصوصيته من خالل ّ
توغله يف
قضية إنسانية شائكة مل تأخذ حقها من
الرصد الدرامي واالشتباك احلكائي .إذ
يتناول قصة طفلة يف الـ  13من عمرها
مصابة بـ «متالزمة داون» ،ليضيء على
مرحلة مهمة من حياتها ،و هي فرتة
البلوغ ،وظروفها احلساسة ،ومن ثم
تعرضها لالغتصاب .كل ذلك،
صدمة ّ
نيته إيصال رسائل
يف قالب درامي ّ
إنسانية وجمتمعية هادفة ،ونشر الوعي
إزاء ضرورة االهتمام بهؤالء األطفال.
ّ
ّ
«لكل
حتضر صاحبة
يف السياق نفسه،
لياله» النطالق تصوير مسلسلها اجلديد
«رائحة الروح» (تأليف أيهم عرسان،
وإنتاج «املؤسسة العامة لإلنتاج

التلفزيوني»).
وتشري سرميين إىل ّ
أنها تتجه حنو
«دراما جمتمعية خاصة ،تبتعد عن
املقوالت الكبرية لصاحل تصدير
شكل جديد يف احلديث عن اجملتمع
السوري ،باالتكاء على مقرتح حكائي
يطرح قصص جمموعة عائالت سورية
متباينة من حيث ظروفها املادية» .إذًا،
يقوم العمل على لبنة أساسية وهي
الفارق الطبقي بني جمموعة أسر سورية
ّ
لريكز على سوية العالقات بني هذه
العائالت ،والشكل الذي حيكمها بناء
على االختالف الطبقي بينها .هكذا،
سنكون أمام سرد تقليدي ملعرفة
الفجوات اليت تتحكم بالرتكيبة اجملتمعية
السورية اليت أفرزتها السنني األخرية،
من مدخل اقتصادي حبت بعيدًا عن
السياسة واحلرب.

مجعية التعليم للغة العربية تقيم مسابقة
لتشجيع اللغة العربية

مجعية
أقامت
للغة
التعليم
يف
العربية
فيكتوريا
والية
األثنني
يوم
بتاريخ
الفائت
2 0 1 7 /1 1 /2 8
مسابقة لتشجيع
اللغة العربية حتت
اشراف ورعاية كل
من السيدة ليلى
واألستاذ
خطار
خلف غريس مدير
املنطقة التعلمية
يف والية فيكتوريا
بهذه
وشارك
املناسبة عدد من

طالبات املدارس املوجودة يف
ملبورن حيث حتدثت كل طالبة
عن مجال بلدها بصفة خاصة وعن
الوطن العربي بصفة عامة وتضمن
فحوى الكالم التحدث بلغة عربية
فصحى تعرب عن احلنني والشوق
اىل الوطن العربي وما يتعرض
له هذا الوطن من ظلم واضطهاد
إضافة اىل احللم بالغد املشرق
اجلميل والتمين بأن يعم السالم
واخلتام
ربوع الوطن العربي
كان مسكا حيث فازت ثالث من
الطالبات املتسابقات وهن من
سورية والعراق وفلسطني ووزعت
اجلوائز التكرميية عليهن
Batoul Jabbour-1
Bisan Farhat -2

Sandy Haya -3
وذلك تشجيعا وحافزا هلن من أجل
التشبث جبذور اللغة العربية وحضر
عدد من اإلعالميني ومنهم ميالد
اسحق مدير مكتب ملبورن جلريدة
اهلريالد والزميل حسام شعبو من
 LBSكما كان هناك
إذاعة
نشاطا ملحوظا للسيدة ليلى خطار
ملا بذلت من جهد كبري يف تقديم
كل ما يلزم إلجناح هذه املناسبة
وأقامت حفل كوكتيل يليق بهذه
املناسبة وساعدها األستاذ خلف
غريس مدير املنطقة التعليمية يف
والية فيكتوريا حيث وقف اىل
جانبها متعونا تعاونا كامال
الزميل اإلعالمي ميالد اسحق

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
www.totospizzahouse.com
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـتفرقات

أعـلى  7جـبال يف الـعامل

ما هو تفسري خيانة الشريك يف املنام وفق
علم النفس؟

رغم أن قمة «إيفرست» هي األشهر ،لكنها ليست القمة الوحيدة
يف العامل ،ففي كل قارة من القارات الـ ،7جبل ميكن أن يطلق
عليه «أعلى قمة فيها».
وتوجد تلك اجلبال املرتفعة يف أماكن خمتلفة حول العامل فإن لكل
ً
ظروفا خاصة تشكل تارخيها وطبيعة مناخها.
منها
 -1قمة جبل إيفرست
توجد يف قارة آسيا وهي األعلى يف العامل ،بارتفاع يصل إىل
قدما فوق مستوى سطح البحر.
29029
ً
 -2قمة جبل أكونكاجوا
توجد يف أمريكا اجلنوبية وتعد ثاني أعلى قمة يف العامل ويصل
قدما فوق مستوى سطح البحر.
ارتفاعها إىل 22834
ً
 -3قمة جبل دينالي
توجد يف أمريكا الشمالية ويبلغ ارتفاعها  20310أقدام ،وحتتل
املرتبة الثالثة بني أعلى اجلبال يف العامل.
 -4جبل كليمنجارو
قدما فوق
يوجد يف إفريقيا ويصل ارتفاع قمته إىل 19340
ً
مستوى سطح البحر.
 -5جبل إلربوس
يوجد يف أوروبا على حدودها مع آسيا ويصل ارتفاعه 18510
أقدام فوق مستوى سطح البحر.
 -6فينسون ماسيف
يوجد يف القارة القطبية اجلنوبية «أنتاركتيكا» ويصل ارتفاعه إىل
قدما فوق مستوى سطح البحر.
16066
ً
 -7جبل كوسيياسك
ويوجد يف أسرتاليا ويصل ارتفاع قمته إىل  7310أقدم فوق
مستوى سطح البحر.

ريق على شكل أفعى يف سفح جبل «أولوداغ»

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تقريرا ،تطرقت من خالله
إىل ماهية األحالم اليت يرى فيها النائم نفسه وهو بصدد خيانة
شريك حياته .ويف هذا الصدد ،يوجد تفسري علمي يوضح كل
التخمينات احملتملة هلذه الظاهرة اليت ال يشعر إثرها الشريك
«اخلائن» بتأنيب الضمري على اإلطالق.
وقالت الصحيفة ،يف تقريرها الذي ترمجته «عربي ،»21إن «بعض
األحالم قد تربك صاحبها وجتعله يفكر فيها طيلة الساعات العشر
اليت تلي استيقاظه .ومن بني تلك األحالم ،رؤية اإلنسان نفسه
وهو ميارس اجلنس مع شخص آخر غري شريك حياته يف احللم».
وأجرت الصحيفة حوارا مع توبي ناثان ،احلائز على األستاذية
الفخرية يف علم النفس من جامعة باريس  ،8ومؤلف كتاب
«أسرار أحالمنا» ،حول األبعاد املعنوية ملثل هذه األحالم الغريبة.
ويف هذا الصدد ،أورد ناثان أن هذه األحالم ال تعكس ما نعيشه
على أرض الواقع ،إال يف حاالت نادرة.
واجلدير بالذكر أن ما يراه البعض يف أحالمه ليس سوى بعض
املشاهد اليت رسخت يف الذهن خالل األسبوع الذي سبق احللم،
يف حني يكون مصدر بعض األحالم املاضي البعيد ،أو جمرد
خمططات مستقبلية ضمن عوامل غريبة.
وأشارت الصحيفة إىل أن مثل هذه األحالم اجلنسية ليست شائعة،
وفقا ملا توصل إليه األخصائي النفسي من خالل دراسته للبيانات
اليت اطلع عليها من عدة دول على غرار الواليات املتحدة األمريكية
وهولندا .ويف السياق ذاته ،أكد توبي ناثان أن الفرنسيني ال
يتحدثون بكثرة عن تلك األحالم الغريبة ،كما أنهم غالبا ما حيلمون
باملوت أو موت أحد أقاربهم.
وأردف بأن تلك األحالم حتمل يف عمقها جانبا جنسيا ولكن ليس
كما يتوقعه عامة الناس .فقد أكد العلم أنه ويف مرحلة نوم حركة
العني السريعة ،اليت تتسم برؤية الفرد ألحالم طويلة وغريبة
ولكن ال يتذكر منها شيئا ،عادة ما يثار الرجل أو املرأة جنسيا
ولكن دون وجود عامل إثارة.
وأوردت الصحيفة على لسان توبي ناثان أن اإلنسان قد يعيش
جتربة مل يكن لريغب يف خوضها يف أحالمه ،كأن يرى نفسه بصدد
ممارسة اجلنس مع قريب له أو طاولة ،أو أن ترى املرأة نفسها
جتامع امرأة أخرى ،أو الرجل مع رجل آخر .ويف هذا اإلطار ،شدد
األخصائي على أن هذه األحالم ال تعين بالضرورة أن الشخص
لديه ميول مثلية مكبوتة.

للوهلة األوىل يبدو كأنك ترى أفعى كبرية عند إلقاء نظرة من
ملتو على سفح جبل «أولوداغ»
اجلو ،إال أن حقيقة املشهد طريق
ٍ
يف والية بورصة الرتكية.
الطريق الشبيه باألفعى مير بني الغابات ويؤدي إىل منطقة
«دوبروجا» التابعة لقضاء عثمان غازي يف الوالية.
تشتهر منطقة «دوبروجا» جبمال طبيعتها ،وبكثافة أشجارها،
وهوائها النقي ،وجداول املياه املتدفقة من العيون من على
سفح اجلبل ،حيث يقصدها الزوار من كل مناطق الوالية
وتضم املنطقة العديد من املنشآت السياحية التابعة للبلدية
وأخرى أهلية ،على ضفيت جدول «نيلوفر» الذي تغذيه العيون.
وتقدم تلك املنشآت خدمات متنوعة للزائرين ،وسط اخلضرة
واألشجار ،وإمكانية إلقاء نظرة على املنطقة ،حيث تضم مطاعم،
ومقاهي ،وساحات رياضية ،وأماكن لالسرتخاء.
كما تضم منطقة دوبروجا مالعب للتنس ،ومسارات للمشي،
ومالعب لكرة القدم وسط الطبيعة اجلميلة.

ممرض سابق قتل أكثر من  100شخص يف أملانيا

قال اإلدعاء العام يف أملانيا ،إن اختبارات علم السموم أظهرت أن
نيلز هويغل ،وهو ممرض سابق ،قتل ما ال يقل عن  100شخص
يف مستشفيني عمل فيهما.
ويعتقد احملققون أن هويغل الذى يقضى حاليًا حكما بالسجن مدى
احلياة عن جرمييت قتل ،كان يعطي بشكل منهجي جرعات قاتلة من
أدوية القلب للمرضى الذين كانوا يف رعايته.
وكان هويغل يهدف إىل إبهار زمالئه بإنعاشه ألولئك املرضى،
لكنه مل يفلح يف إنعاش الكثريين منهم فماتوا.
ومن املتوقع أن تصدر أحكامًا جديدة ضده العام املقبل.
وتشري التقارير إىل أن هويغل قتل  38مريضًا فى أولدنربغ و
 62مريضًا يف دملنهورست يف مشالي أملانيا بني عامي  1999و
.2005
ويقول احملققون إنه رمبا قتل عددا أكرب لكن بعض الضحايا
حرقت جثثهم.
تهمة قتل صحفية وقطع رأسها وأطرافها تالحق خمرتعا دمناركيا
قتل زوجته «ألنها سخرت منه»

ببغاء شاهد اإلثبات يف جريمة قتل

ويف حال إدانة هويغل بكل أعمال القتل تلك ،سيصبح واحدا
من أسوأ القتلة املتسلسلني (السفاحني) يف أملانيا بعد احلرب
العاملية الثانية.
وتوسع نطاق التحقيق يف قضية هويغل عندما اعرتف بقتل ما
يصل إىل  30شخصا خالل حماكمته يف عام  ،2015اليت أدين بها
بارتكاب جرمية قتل ،وحماولتني قتل وإيذاء املرضى.
وأخرج احملققون جثة  130مريضا سابقا ،حبثًا عن آثار أدوية
ميكن أن تكون قد تسببت بتوقف أنظمة القلب واألوعية الدموية
لديهم .كما أنهم تفحصوا كافة السجالت يف املستشفيات اليت
عمل فيها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة دير شبيغل األملانية ،أظهرت
السجالت يف عيادة أولدنبورغ ارتفاع معدالت الوفيات وعمليات
اإلنعاش أثناء أيام عمل هويغل.
وعلى الرغم من ذلك ،تلقى هويغل تقييمًا جيدًا وذهب للعمل يف
مستشفى يف دملنهورست القريبة ،حيث بدأت زيادة غري طبيعية
يف عدد املرضى الذين ميوتون أثناء نوبات دوامه.
وأضافت الصحيفة أنه قبض على هويغل عندما رأت ممرضة
أحد املرضى الذي كانت حالته مستقرة ،قد بدأ يعاني فجأة من
اضطراب يف ضربات القلب .وكان هويغل يف الغرفة عندما كان
املريض حباجة إىل إنعاش كما عثرت املمرضة على حاويات دواء
قلب فارغة يف سلة النفايات القريبة.
وخالل حماكمته عام  2015قال هويغل إنه «آسف حقًا» ،ويأمل
أن جتد عائالت الضحايا السالم .وأضاف أن قرارات تنفيذ جرائمه
كانت «عفوية نسبيا».

طرد موظف بسبب افراطه يف العمل

اإلفراط يف العمل أمر ال يلقى تقديرا يف مدينة برشلونة بإسبانيا،
إذ قاضى رئيس فرع متجر ليدل للمواد الغذائية املعروف موظفا
بسبب إفراطه يف العمل.
املوظف اجملتهد ،جون بي عادة ما يصل إىل مقر عمله يف املتجر
الواقع يف مدينة برشلونة يف متام الساعة اخلامسة من كل يوم.
وكان جون يفرط يف إتقان عمله ويف بعض األحيان كان يقتضي
عمله البقاء حتى وقت متأخر يف املتجر وهو ما يعرف يف قانون
العمل «بالساعات اإلضافية».
وحني طالب جون حبقه يف هذه الساعات أمام رب عمله ،أجابه
رئيسه يف خطاب مكتوب قائال إنه يفرط يف العمل وأضاف أنه
جاد جدا وهذا غري مطلوب يف هذا اجملال ،وفقا لكلمات املدير.

وأضاف أن هذه األحالم حتيل إىل املخاوف أو التوتر الذي يعيش
يف ظله الفرد ولكنها ال تتمحور بالضرورة حول الرغبة اجلنسية وال
تعكس تفاعل اإلنسان مع مشكلة آنية .ويف أسوأ احلاالت ،تشري
هذه األحالم إىل وجود مشكلة أكرب من جمرد رغبة جنسية .وذكر
األخصائي النفسي أن األحالم ذات الطابع اجلنسي تعكس أحيانا
احلياة املهنية للشخص.

كما اتهم املدير املوظف البسيط خبرق قوانني العمل ،إذ ورد يف
عقد عمل جون إقراره بعدم اللجوء إىل عمل ساعات إضافية وإذا
اضطره األمر فأن الشركة غري مسؤولة عن دفع هذه الساعات،
كما أن شركة التأمني املسؤولة عما يعرف يف أوروبا بتأمني
العمل أخلت مسئوليتها يف حال وقوع حادث ما بعد ساعات العمل
احملددة.

وذكرت الصحيفة نقال عن توبي ناثان أن الشعور بتأنيب الضمري
حيمل داللة جيب االنتباه هلا ،حيث يعد مبثابة إشارة إىل أن
الشخص يعاني من مشكالت جيب عليه حلها أو التفكري فيها
وبني ناثان أن األحالم تعكس وجود مشكلة ما مل
بشكل جدي.
نّ
يقع التعاطي معها على أرض الواقع.

بعد رفع املوظف للدعوى القضائية ،استمع القاضي إىل أقواله
وقال إن متجر ليدل مل يسبق أن لفت نظر املوظف بعدم رغبته
يف اجمليء إىل مقر العمل يف وقت مبكر بل استغل املديرون
محاسة املوظف األقدم يف هذا املتجر عن طريق إعطائه املفاتيح
والسماح له باستخدام الكهرباء واملاء لتنظيف املتجر قبل فتحه
أمام الزبائن.
كما هاجم احملامي املخول للدفاع عن املوظف الذي يعمل يف هذا
املتجر منذ أكثر من  12عاما الشركة مشريا إىل معاقبة املوظفني
بسبب اجلدية يف العمل أمر غري طبيعي ،وبالرغم من دفاع احملامي
ومصداقية املوظف إىل أن قانون العمل يف إسبانيا مسح للمدير
بطرد هذا املوظف.
وأصبح جون اآلن عاطال عن العمل إىل حني صدور حكم نهائي
يف القضية

ويف اخلتام ،أوضحت الصحيفة أن تلك األحالم اليت تصور خيانة
الشريك يف املنام قد حتيل إىل مشاعر اخليانة اليت تتواتر يف
حميط الشخص أو من قبل أحد أقربائه أو أصدقائه ،كما أنها
قد تعكس جمرد شعور سيئ يكون مصدره احلياة املهنية أو
الشخصية.
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فـــن

تألّقت مع الثورة ورحلت يف زمن اهلزائم

هكذا ج ّسدت خطاب يوليو النسوي
ناصر كامل

محمد شعري
القاهرة | «ال أحب
الوطنية.
األغنيات
أراها دائمًا أغنيات
ضعيفة،
متهافتة،
يغنيها أصحابها بال
إحساس بغرض احلشد،
ويف مناسبات .بالتأكيد
هناك استثناءات ،على
رأسها صالح جاهني،
ألنه فقط صالح جاهني،
واالستثناء اآلخر شادية
يف أغنيتها «يا حبيبيت
يا مصر»»! كنا جمموعة
من األصدقاء يوم مجعة
يناير
(28
الغضب
 )2011حناول دخول
ميدان التحرير ،قنابل
الغاز تتساقط حولنا،
وحناول جتنب تأثريها
بطرق خمتلفة.
وسط الزحام تفرقنا،
أصبح كل منا مبفرده،
لكن الوجوه احمليطة
واألجساد تشكل جسدًا
واحدًا صلبًا وإن مل
يعرف أصحابه بعضهم
بعضًا .فجأة ،انبعث
«يا
شادية
صوت

مع رشدي أباظة يف فيلم «الطريق»

صورة نادرة تجمعها بنجيب محفوظ

حبيبيت يا مصر» .صوت يشدو «ونقول أحرار...
والزم ننتصر» .شخص ما مل يفقد عقله بالقطع،
حترك بسيارته مقرتبًا من امليدان مصطحبًا معه
«الكاسيت والسماعات» ،أشعل محاسة اجلماهري
باألغنية .كثريون ّ
منا دمعت أعينهم من الكلمات.
كنا نستمع إىل األغنية دائمًا بعد انتصارات
مباريات الكرة ،باعتبارها النصر الوحيد يف مصر
احلديثة.
لكن ها حنن نستعيد األغنية يف سياق آخر،
يعب عن حب الوطن باجلسد ال
خمتلف ،سياق ثوري ّ
ً
مست قلوبنا
ا
حتديد
األغنية
باألغنيات ،ولكن هذه
ّ
يف تلك اللحظة .وكلما استمعت إىل هذه األغنية،
تقفز اىل ذهين مشاهد امليدان ،تلك اللحظة اليت
مل تتكرر بعد ذلك!
فاطمة أمحد شاكر كما تقول شهادة ميالدها (8
فباير  1931ــ  28نوفمب  ،)2017أو «فتوش» كما
املقربون منها يف الوسط الفين ،و»شوشو»
يناديها
ّ
كما يناديها أفراد عائلتها ،ابنة الثامنة قادها عشق
شقيقتها الكبى عفاف للفن إىل أن تقلدها ،وتقلد
أيضًا ليلى مراد اليت كانت مثلها األعلى .لكن
شقيقتها اعتزلت مبكرًا ،واستمر تشجيع والدها
عبت له
الذي اختذ موقفًا نقيضًا من شقيقتها عندما ّ
عن رغبتها يف دخول عامل الفن .انتقلت «فتوش»
من مرحلة الطفولة اىل النجومية ،لتحمل امسًا جديدًا
تعددت الروايات حول صاحب االسم.
«شادية».
ّ
قيل إنه يوسف وهيب عندما كان يعمل يف فيلم
«شادية الوادي» ،وقيل ّ
إنه عبد الوارث عسر
الذي ّ
لقبها بـ»شادية الكلمات» لطريقتها املتميزة
يف نطق اجلمل احلوارية ،وقيل أيضًا إنه املخرج
حلمي رفلة الذي اكتشفها كممثلة واختارها لتمثل
فيلم «العقل يف إجازة» .وقد شاركت يف فيلمني
قبل هذا الفيلم للمخرج حممد عبد اجلواد؛ األول
«أزهار وأشواك» حيث ظهرت بشكل عابر من دون
أي حوار ،ثم قامت بالغناء يف فيلم «املتشردة»
( .)1947أعجب رفلة بصوتها ليدعوها إىل املشاركة
يف «العقل يف إجازة» .مل تكن قد جتاوزت السابعة
عشرة .وكان والدها يرافقها يف كل خطواتها .كان
أحد مشاهد الفيلم أن يقوم الفنان حممد فوزي
بتقبيلها .وعندما علم والدها ،أوقف التصوير،
وانصرف بها .جلأ حممد فوزي ــ منتج الفيلم يومها ـ
إىل احتاد النقابات الفنية شاكيًا ،ليأتي والد شادية
ويشرح أسباب انسحاب ابنته من التصوير« :لن
أمسح ألحد مهما كان أن يقّبل ابنيت» .املفارقة أن
أم كلثوم كانت أحد أعضاء احتاد النقابات الفنية،
وأيدت وجهة نظر والد شادية ،فوافق فوزي جمبًا
ّ
على حذف املشهد.

شهدت الفرتة من بداية شادية السينمائية
( )1947حتى قيام ثورة يوليو ( )1952مشاركتها
أدت بطولتها،
يف حواىل  42فيلمًا من جمموع ّ 115
وكان آخر أفالمها «ال تسألين من أنا؟» (.)1984
يف مرحلة ما قبل يوليو ،أجادت أدوار الفتاة
الدلوعة ،ابنة الطبقة املتوسطة املغلوبة على
أمرها ،اليت تبحث عن احلب .لكنها مع بداية الثورة
متمردة على أدوار الدلع لتقدم
تنتقل نقلة أخرى،
ّ
شخصية الفتاة املقهورة .تشهد سنوات الثورة،
حتديدًا الستينيات ،نضجها الفين ،لتشارك يف
تعب عن سنوات صعود
عشرات األفالم اليت
ّ
الثورة ،وانكساراتها وقضاياها الرئيسية .يف
جسدت
«زقاق املدق» (عن رواية جنيب حمفوظ) ّ
دور محيدة اليت حاول النقاد ربطها مبصر حلظة
االحتالل اإلنكليزي .ثم لعبت دور «نور» يف
جسدت شخصية
«اللص والكالب» (حمفوظ) حيث ّ
املومس ،إال أنها كانت نقطة النور الوحيدة يف
حياة سعيد مهران ،الذي خانه اجلميع .كانت
هي النور وسط غابة ال مكان فيها إال للصوص
أدت دور
والكالب .ويف «شيء من اخلوف»ّ ،
فؤادة اليت تتحدى الطاغية ،وقوانينه وقراراته.
يتزوجها غصبًا ،لكنها تقاوم طغيانه ،وتفتح باب
األسئلة حول األوضاع ،ليثور عليه اجلميع.
جسدت شخصية «زهرة» ،الفتاة
ويف «مريامار»ّ ،
الريفية اليت حتضر إىل اإلسكندرية لتعمل يف
البانسيون ،وحتتك بشخصيات من كافة أطياف
اللحظة السياسة .كانت هي أيضًا ،أو بدت
رمزًا ملصر ،اليت تتعرض ألزمة لكنها غري قابلة
لالنكسار ،وهو ما جنحت مالمح شادية وصوتها
يف جتسيده بباعة.
هكذا كانت ترصد اجلانب املظلم من تلك املرحلة
السياسية ،لكنها أيضًا مل تهمل جوانب أخرى يف
أفالمها اليت بدت ساخرة مثل «مراتي مدير عام»،
«نصف ساعة زواج»« ،عفريت مراتي»...
كانت «ثورة يوليو» زمن صعود شادية .وعندما
تتبدد ،اختفت
انتهت الثورة وبدأت إجنازاتها
ّ
شادية .وقفت للمرة األخرية على املسرحّ ،
غنت
األغنية الدينية« :جه حبييب وخد بإيدي» ()1986
وقررت بعدها االعتزال .قالت ت ّبر قرارها« :آن
ِ
مما قدمته
األوان لتلك املرحلة،
وليكتف مجهوري ّ
له ،ال أريد أن انتظر حتى تهجرني األضواء .أريد
أن أظل يف ذاكرة اجلمهور بأمجل صورة لي عنده».
مل ختجل شادية من ماضيها الفين ،كما فعلت
كثريات ممن اعتزلن الفن .مل تتاجر بقرارها.
حافظت على صورتهاّ .
ظل صوتها صوت الشجن،
بقدر ما هو أيضًا صوت الدلع وخفة الروح!

قد ينطبق هذا على أي
إنسان .أما بالنسبة إىل
الفنان ،فهو ضرورة
الزمة :فمكانته تتحدد
باألساس حني يكون
تعبريًا دا ً
ال على زمانه
وواقعه ،وحني يوضع
بإزاء أقرانه وجمايليه،
ويتضح مدى تأثريه
فيهم ،ومن ثم تأثريه
يف حميطه االجتماعي،
ويف دوائر أبعد مدى
يف ثقافته ،وصو ً
ال إىل
الدائرة األوسع اليت
تشمل املكان والزمان
املعيش واملستقبلي.
يف ما يتعلق بالرتاتبية،
ختطت شادية حواجز
رمزية ذات وقع سحري،
فتجاوز عدد أفالمها
بوابة املئة الثانية،
وعاشت طوي ًال جنمة يف
جمال الغناء والتمثيل.
عمرت فنيًا ،وصعدت
ّ
إىل النجومية بال تعجل
وال ضغينة ،وانصرفت
من على خشبة املسرح
بأداء الفت للغاية ،ثم

مع شكري سرحان يف فيلم «اللص والكالب»

مع كمال الشناوي وفردوس محمد يف فيلم «ليلة الحنة»

احتجبت عن األضواء بقليل من الصخب ،واستعاد
كثريون أطيافها وهي ما زالت حاضرة الوعي،
قادرة على التلمس والتمييز بني التقدير واحلب
الصادق واملبالغات املناسباتية.
منحتها الصحافة الفنية لقب «الدلوعة» ،وكانت
طريقة تصفيفها لشعرها واختياراتها ألزيائها
ً
موضة تقلد بقبول اجتماعي واسع ،فلطاملا ُمسع
ُ
بني خمتلف الطبقات االجتماعية تعبري «قصة
شادية» ،اللقب والنموذج الذي متوضعت فيهما
شادية لسنوات تتضح معانيه إذ يوضع بإزاء:
سيدة الشاشة ،ومسراء السينما العربية ،وعذراء
الشاشة ،وسندريال ،وهي ألقاب :فاتن محامة،
ومدحية يسري ،وماجدة ،وسعاد حسين على
التوالي.
مع فيلم «زقاق املدق» ( )1963ثّبتت وجودها
املتميز هذا :لون من الغناء خاص ،وأداء متثيلي
باهر يف بعض املشاهد ،ومقدرة على فهم
واستيعاب الشخصية ــ محيدة ــ والتعبري عنها.
يف تلك األيام ،كانت شادية قد نالت جبهد
متواصل ــ البداية يف عام  1947ــ مكانتها تلك،
وتبلورت شخصيتها الفنية نهائيًا.
مرحلة البداية طالت قلي ًال ،ومتيزت بتذبذب الفت
بني الصعود والرتاجع ،ليس فقط يف أفيشات
األفالم وحجم الدور وتأثريه ،بل يف نوعية األفالم
ومستواها ،فراوحت االختيارات بني امليلودراما ــ
النوع البارز والسائد؛ ورمبا يف فرتات ،الطاغي يف
السينما املصرية ــ وبني الكوميديا والرومانسية
واالستعراض والغناء ،ثم بدأت ترتوى وتدقق،
ورمبا تطلب نوعيات وصياغات حمددة.
حني نضع شادية إزاء ممثالت السينما النجمات من
جيلها ــ هناك ممثالت رائعات ،لكنهن مل يصلن
إىل النجومية ــ سناء مجيل ومسيحة أيوب أبرز
األمثلة ــ ونقيم مكانتها بينهن ،سيكون علينا أن
ننحي خصوصيتها باعتبارها مغنية ،وألنه يصعب
تتبع كل مراحلهن الفنية ،فسنكتفي هنا مبوضوعة
واحدة ،وفيلم واحد ،وسيكون كافيًا ملقاربة ميتزج
فيها الفن بالواقع االجتماعي والسياسي.
سنختار أفالم« :األفوكاتو مدحية» (،)1950
«األستاذة فاطمة» (« ،)1952أنا حرة» (،)1959
«للرجال فقط» ( .)1964أفالم موضوعها الرئيسي
عمل املرأة وشروطه االجتماعية ،ولعبت الدور
الرئيسي فيها :مدحية يسري ،فاتن محامة ،لبنى
عبد العزيز ،سعاد حسين ونادية لطفي .وسنضع
تلك األفالم واملمثالت ،إزاء فيلم «مراتي مدير
عام» ( )1966الذي لعبت بطولته شادية.
«األفوكاتو مدحية» و»األستاذة فاطمة» على

تقاربهما الزمين ،لكنهما تعبريان متعارضان
نسبيًا .ينزع األول إىل التلون باللون الفين
لصانعه ــ يوسف وهيب ــ وميتح من امليلودارما
والوعظية الذكورية والطبقية الزاعقة ،خيلص إىل
أن شروط عمل املرأة هي قبوهلا بأنها «مهيضة
اجلناح» حتتاج أن يرشدها ويرعاها ،ورمبا أن
يؤدبها ،الذكر ،سواء أكان أخًا أم زوجًا.
أما «األستاذة فاطمة» ،فهي النسخة األكثر
احرتافية ـــ ونكاد جلودتها أن نقول أصالة ـــ من
«روميو وجوليت» ،وجنرؤ على استخدام «أصالة»
ألن صناع الفيلم قلبوا الرتاجيديا إىل كوميديا
أو ً
ال ،وجعلوا احلب يف اخللفية ثانيًا ،وأوجدوا
موضوعة عمل املرأة ثالثًا ،لكن شكسبري كان
حاضرًا يف البناء الدرامي ويف أبعاد وصراعات
شخصيات الفيلم وخطوطه الدارمية الرئيسية.
هنا ختتفي الوعظية ،وتتنحى الذكورية عن
الصدارة خطوات ،لكن التصاحلية تظل حاضرة،
فال يتخلى صناع الفيلم عن مقولة «الوظيفة األهم
للمرأة هي البيت وراحة الزوج» .يف «أنا حرة»،
يتقدم الوعظ ليكون مزجيًا من الزعيق السياسي
والالمعقولية الدرامية ،ويف «للرجال فقط» تبهت
املسألة النسوية وتقرتب الكوميديا من «الفارص»
.Farce
«مراتي مدير عام» هو الصياغة األكثر تعبريًا عن
«خطاب يوليو النسوي» بتوازناته القلقة .فنحن
أمام حسم لعمل املرأة ودورها .هي عاملة أو ً
ال،
ثم زوجة ،لكننا نتابع البحث عن املدى الذي ميكن
أن تذهب إليه املرأة يف عملها أو ً
ال ،وعن كيفية
تأقلم الزوج واجملتمع مع اتساع هذا املدى،
ثانيًا.
الفيلم جاء بعد سنتني من تعيني أول وزيرة يف
احلكومة املصرية ـــ الدكتورة حكمت أبو زيد ـــ وهي
ثاني عربية تتوىل الوزارة .يصعب على الكثري
من املصريني أن يصدقوا أن العراقية الدكتورة
نزيهة الدليمي هي أول امرأة عربية تتوىل الوزارة
( ،)1959كذلك يصعب عليهم أن يصدقوا أن
التلفزيون العراقي أسبق من املصري .ورمبا
كانت التساؤالت االجتماعية املتعلقة ببعد املدى
الذي وصلته املرأة يف عملها ،حاضرًا يف أذهان
صناع الفيلم :كاتب القصة ـــ عبد احلميد جودة
السحار ـــ معروف بأنه كاتب إسالمي حمافظ ،وله
يف تاريخ السينما فيلمان بارزان« :أم العروسة»
و»احلفيد» ،خطابهما ُ
املخفى ،بصورة جيدة ،دعوة
ملعارضة سياسات الدولة املعلنة الداعية إىل
حتديد النسل ،ومتجيد يف األسرة الكبرية العدد
اليت تفلح يف حتدي الصعاب بتماسكها.
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فــن

ومضات من حياة «الدلوعة»
وليد أبو السعود
فتوجت
القاهرة | رقيقة وصادقة مع نفسها وحبها لفنها،
ِّ
«دلوعة الشاشة العربية» ،لتكون من األساطري اخلالدة ،رغم
اعتزاهلا احلياة الفنية والعامة منذ عام  ،1986عندما قدمت
آخر أغنياتها «خد بأيدي» ،لتغادر املسرح ،وتعلن قرارها
باالعتزال .جاء ذلك بعد  39عامًا من العمل قدمت خالهلا 112
فيلمًا و 170أغنية و 10مسلسالت إذاعية ومسرحية واحدة.
امسها احلقيقي ،فاطمة أمحد كمال ،ولدت يف  8شباط
حي احللمية اجلديدة يف القاهرة،
(فرباير) عام  ،1931يف ّ
وترجع أصوهلا إىل حمافظة الشرقية.

املرحلة األوىل

أول مشاهد شادية اليت أحبها من خالهلا اجلمهور مشهد
البنت ثم الشابة اجلميلة صاحبة الصوت املالئكي اجلميل
املندفعة اليت حتب بكل ما متلك من قوة ،وهي املرحلة اليت
استمرت فيها شادية منذ بدايتها الفنية عام  1947بفيلم
«أزهار وأشواك» ،وظلت تقدم هذه الشخصية على مدار 14
عامًا حتى عام .1961
ً
قدمت خالل هذه املرحلة حنو  86فيلما أحبها اجلمهور منها
«نادية» و»معلهش يا زهر» و»الزوجة السابعة» و»ساعة
لقلبك» و»محاتي قنبلة ذرية» و»يف اهلوا سوا» و»أنا
وحبييب» و»لسانك حصانك» ،و»الستات ما يعرفوش
يكدبوا» ،و»بنات حوا» ،و»حلن الوفا» و»دليلة» ،و»عيون
سهرانة» ،و»أنت حبييب» وهو تعاونها األول مع يوسف
شاهني و»املرأة اجملهولة».

امرأة مرغوبة ومرهوبة

كربت شادية البنت الصغرية وأصبح عمرها فعليًا 28
عامًا ونضجت خربتها .قضت  14عامًا تعمل يف الوسط
الفين ،وظهر هذا على اختياراتها ،خصوصًا ّ
أنها الفرتة اليت
تعرفت فيها إىل مصطفى أمني وقادها إىل عامل املثقفني
والصحافيني الكبار ،ليزداد وعي الفتاة الصغرية وتبدأ
يف ترتيب أولوليات ظهورها وطبيعته .بدأت مرحلة شادية
املمثلة احلقيقية بفيلمها «اللص والكالب» ودور نور الفتاة
املومس اليت أحبت بطل الفيلم .دور غري وجهة نظر جنيب
حمفوظ لشادية واعتربها ممثلة حقيقية وقوية.
استمرت هذه املرحلة على مدار مثانية سنوات انتهت عام
 1971قدمت خالهلا  21فيلمًا انتهت بفيلم «حنن ال نزرع
بأهم أدوارها
الشوك» .فرتة حققت هلا اخللود السينمائي
ّ
ومنها «مريامار» و»الزوجة رقم  ،»13و»الطريق» ،و»زقاق
املدق» و»مراتي مدير عام» ،و»كرامة زوجيت» ،و»أغلى من
حياتي» ،و»معبودة اجلماهري» ،و»عفريت مراتي» ،و»شيء
من اخلوف» و»نصف ساعة جواز» ،و»معبودة اجلماهري».

«معبودة الجماهري» كربت وصارت أماً

كربت شادية سنًا ووعيًا وانتقلت لتلعب أدوار الزوجة
السن .استمرت هذه املرحلة على مدار  14عامًا
الكبرية
ّ
أخرى منذ عام  1970وحتى عام  1984آخر أعماهلا .يف هذه
املرحلة ،قدمت أفالمًا مهمة أيضًا ،منها «أضواء املدينة»
و»رغبات ممنوعة» ،و»الشك يا حبييب» ،ومسرحية «ريا
وسكينة» و»ال تسألين من أنا» الذي كان آخر أفالم شادية
اليت شاهدها اجلمهور.

«دلوعة الشاشة» تمرّ بمحنة املرض وتخرج منتصرة

مرت شادية مبحنة سرطان الثدي وخرجت منها أقوى وأكثر
التزامًا .يف هذه املرحلة ،قدمت جمموعة من األغنيات الدينية
آخرها األغنية الشهرية «خد بايدي» اليت غنتها عام .1986
بكت وهي تقدمها ،منهية غناءها بإعالن اعتزاهلا .يومها
قالت ّ
عز جمدي أفكر يف
إنها قررت االعتزال «ألنين يف ّ
االعتزال ،وال أريد أن أنتظر حتى تهجرني األضواء ،وال أحب
أن أقوم بدور األمهات العجائز يف األفالم يف املستقبل بعد
تعود الناس رؤييت يف دور البطلة الشابة ،وال أحب
أن
ّ
أن يرى الناس التجاعيد يف وجهي ،ويقارنوا بني صورة
الشابة ،اليت عرفوها والعجوز اليت سيشاهدونها .أريد أن
يظل الناس حمتفظني بأمجل صورة لي عندهم».

مرحلة االعتزال

كرست شادية حياتها بعد االعتزال لرعاية األطفال اليتامى،
خاصة أنها كانت شغوفة ألن تكون أمًا ،إال أنها مل ُت َ
رزق
ً
أطفاال.

الحاجة شادية

أصبح لقب شادية الرمسي احلاجة شادية ،وارتدت احلجاب

وظلت فخورة بتارخيها الفين ،رافضة أي حماولة لتشويهه،
مؤكدة دومًا أنها فخورة بكل حلظة فيه.

ثالث زيجات

«أمحد» و»منى» قصة حب حقيقية خلف الكامريا بني الفنان
صالح ذو الفقار ،والفنانة شاديةُ ،ت َع ّد من حكايات احلب
األشهر يف الوسط الفين .كان أول لقاء يف فيلم «عيون
سهرانة» ( ،)1957وكانت «شادية» آنذاك زوجة للفنان
عماد محدي الذي كان أول أزواجها .وكان شديد الغرية
عليها ،خاصة يف األيام األخرية من حياتهما الزوجية اليت
انتهت يف أيار (مايو) من العام ذاته.
ووفقًا ملا نشره الكاتب املصري حممد سعيد ،الذي أرخ
لشادية ،سينمائيًا عرب كتابه «أشهر مئة يف الغناء العربى»،
فإن عالقة احلب بني شادية وصالح ذو الفقار ،مل تشتهر
ومل تعرف للناس إال عندما قدما معًا فيلم «أغلى من حياتى»
صِّور يف مدينة مرسى مطروح .الفيلم
عام  ،1965وقد ُ
شهد اللقاء الثاني بينهما ،وأخذت قصته عن فيلم «الشارع
اخللفي» جلون جافن ،وسوزان هيوارد ،وهو فيلم رومانسي،
يروي قصة شاب وفتاة حتول الظروف دون زواجهما ،وبعد
سنني طويلة يلتقيان ويتزوجها سرًا حتى وفاته.
تزوجت شادية صالح ذو الفقار مرتني :يف تشرين الثاني
(نوفمرب)  ،1967بعد قصة حب دامت شهورًا .تزوجا وعاشا
حياة سعيدة جدًا ،لكن شادية شعرت مرة أخرى باحلنني إىل
اإلجناب ،ومحلت بالفعل للمرة الثالثة ،ومكثت يف البيت
قرابة مخسة أشهر حتى يثبت محلها ،لكنها فقدت اجلنني،
وأثر هذا بنحو سيئ يف نفسيتها ووقع الطالق بينهما يف
آب (أغسطس) .1969
وسعى بعض املقربني من شادية وصالح ذوالفقار إىل
إعادة احلياة بينهما ،وجنحت حماوالت الوساطة يف إعادة
الزوجني مرة أخرى يف أيلول (سبتمرب) من عام  ،1969ليقع
الطالق النهائي يف منتصف عام .1973
أرقت حياة شادية،
حلم اإلجناب هو أحد األسباب اليت ّ
وحرمتها أن تهنأ بالسعادة .كانت دائمًا نقطة خالف بينها
وبني أزواجها ،فحني تزوجت عماد محدي ،كان االتفاق
بينهما على تأخري اإلجناب أعوامًا عدة .لكن رغبتها اجلارفة
يف حتقيق هذا احللم دفعتها إىل خمالفة االتفاق ،ومحلت
بالفعل ،ولكن هذا احلمل مل يكتمل ،وأكد هلا األطباء خطورة
احلمل على صحتها ،وأن جسمها الضعيف النحيل ال يقوى
على احتمال اإلجناب .لكنها متسكت باإلجناب ،وكان ذلك
سببًا آخر للخالف مع عماد محدي ،والطالق يف ما بعد.
وفى زجيتها الثانية باملهندس عزيز فتحي ،مل يكتمل محلها،
ما دفعهما إىل تكذيب نبأ احلمل الذي كانت الصحف قد
نشرته يوم  16تشرين األول (أكتوبر) من عام  ،1958ثم
كان احلمل الثالث من صالح ذو الفقار ،وفقدت اجلنني أيضًا
يف شهره الرابع .بعد الطالق الثاني بني شادية وصالح ذو
الفقار ،قررت ّأال تكرر جتربة الزواج مرة أخرى ،وأن تعيش
لرتبية أبناء أخوتها.

جنمة شباك وأسطورة زمنها!
محمد خري

القاهرة | خالل األيام
األكثر
ـــ
األوىل
صعوبة ودموية يف
«ثورة يناير» 2011
ـــ خطر ألحد الربامج
التلفزيونية أن جيري
اتصا ً
بالفنانة
ال
شادية املعتزلة منذ
عقود .جاء صوتها
عرب اهلاتف مذعورًا
من
كأمنا
مرتبكًا
عامل آخر« :ليه كده
مصريني؟».
يا
كانت تتساءل عن
السبب الذي جعل
«يعملوا
املصريني
كده ببعض».
رمبا مل تكن تعي -
يف غيابها  -آنذاك
أن الصوت املهيمن
ّ
على امليادين اآلخذة
يف االنتصار آنذاك،
كان صوت أغنيتها

مع عبد الحليم حافظ

مع محمود شكوكو يف فيلم «ليلة العيد»

«يا حبيبيت يا مصر».
«يا بالدي يا أحلى البالد يا بالدي» .كلمات حممد محزة اليت حلنها
بليغ محدي ،كانت تشدو يف مساء امليادين يشغلها املصريون
من أجهزة كاسيت السيارات ،صوتها العميق القوي الشادي
يف األغنية ،كان أحد األوجه العديدة لصوتها «الدلوع» يف «يا
دبلة اخلطوبة» ،فائق احلزن يف «يا عيين ع الولد» ،عارم اجلاذبية
والعاطفة يف «وحياة عينيك وفداها عينيا».
يف عبارة مكتوبة خبط اليد ،تقول شادية ردًا على قراء إحدى
اجملالت الفنية يف اخلمسينيات إن «أمنيتها يف احلياة» أن «يكون
لديها دستة أطفال حني تصل إىل عمر اخلمسني» .ليس مؤكدًا
نسبة العبارة إىل شادية ،لكن األكيد أنها مل ترزق األطفال رغم
ثالث زجيات أشهرها اقرتانها بصالح ذو الفقار .ال تعطي احلياة كل
شيء على ما يبدو ،لكن شادية أعطتها الكثري .مل يعرف عن فنانة
غريها تساوي املوهبة يف الغناء والتمثيل بهذا القدر .كانت جنمات
السينما إما مغنيات ميثلن أحيانًا ،كأم كلثوم وفايزة أمحد ووردة،
أو ممثالت يغنني أحيانًا كهدى سلطان .وباستثناء املوهبة الفذة
لسعاد حسين ،مل يكن سوى شادية جتمع بالقدر نفسه بني حنجرة
عربت عن نفسها يف فرصة
ذهبية وطاقة متثيلية خالقة ومتنوعةّ .
منوذجية يف فيلم «عفريت مراتي» (فطني عبد الوهاب ـ  ،)1968يف
دور الزوجة املهووسة بتجسيد شخصيات سينمائية متنوعة.
كانت شادية «إيرما الدوس» املصرية خفيفة الظل قبل شهور من
تقدميها دور «فؤادة» أمام عرتيس يف امللحمة السينمائية الغنائية
«شيء من اخلوف» (حسني كمال ـ  .)1969مل يكن هذا االنتقال
املذهل واملقنع بني األدوار والشخصيات والكوميديا والغناء
والرتاجيديا غريبًا وال صعبًا على «محيدة» املغوية يف «زقاق املدق»
(حسن اإلمام ـ  ،)1963اليت حتولت إىل املديرة الصارمة احملبة يف
«مراتي مدير عام» (فطني  ،)1966ثم إىل عاملة الفندق البسيطة
زهرة يف «مريامار» (كمال الشيخ ـ .)1969
كانت تنقالتها /قفزاتها من هذا الدور ،واللون ،إىل ذاك،
حوهلا إىل جنمة شباك ورمز أسطوري لفتيات
قفزات جناح مطلقّ ،
كن يتنافسن يف تقليد ُ
«قصة
اللواتي
والستينيات
اخلمسينيات
ّ
شادية» أي تصفيفة شعرها املميزة .كأن ذلك التنقل من السينما
إىل ميكروفون الغناء مل يكفها ،فتقرر قبل اعتزاهلا بسنوات قالئل
أن حتقق قفزة كربى إىل لون فين مل جتربه قب ًال.
كانت مسرحية «ريا وسكينة» (حسني كمال ـ  )1980جتربتها
املسرحية الوحيدة ،لكنها ــ كالعادة مع شادية ــ حققت جناحًا ساحقًا،
اجلمهور الذي مل يتوقف عن التدفق إىل مسرح «ليسيه احلرية» يف
ِ
يأت باألساس لالستمتاع بعمالقي املسرح عبد
وسط القاهرة مل
املنعم مدبولي وسهري البابلي ،بل ملشاهدة شادية على املسرح
للمرة األوىل تؤدي دور «ريا» الذي أجادت فيه وتألقت كأنها
ولدت على املسرح .العرض الذي حيكي قصة أختني قتلتا عشرات
النساء يف اإلسكندرية قبل أكثر من قرن ،حتول إىل كوميديا غنائية
استعراضية بفضل وجود شادية أو ً
ال وتألقها .غنت «حبك جننا يا
امسك ايه» ألربع سنوات استمر خالهلا العرض الساحق للمسرحية.
أغنيات كتبها عبد الوهاب حممد وحلنها بليغ محدي ،وغنتها شادية
مبصاحبة النجمني مدبولي والبابلي ،جعلت من املسرحية عم ًال أيقونيًا
دائم العرض واملتعة .بعد ختام املسرحية ،وعلى طريقة جنمات
املاضي القديم ،قررت شادية االعتزال وهي يف القمة حيث ال تزال
حتتفظ بالوجه اجلميل .كانت قد وصلت اخلمسني ومل حتصل على
«دستة األطفال» اليت أرادتها ،لكنها حصلت على ماليني احملبني
الذين مل ينسوها رغم الغياب.
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تكنولوجيا وعلوم

هل ستساهم الروبوتات يف خلق فرص عمل جديدة للبشرية؟
نطالع يف الكثري من األحيان أن الروبوت سيحل حمل اإلنسان يف
عدد من الوظائف .ورمبا تكون بعض احلاالت مربرة ألسباب تتعلق
بطبيعة املهام أو الوظائف اليت يفضل أن يكلف بها روبوت حلماية
اإلنسان من أخطار دخول منزل مشتعل بالنريان أو ما شابه،
وأحيانًا لضمان مستوى دقة معني .ولكن ماذا سيحدث يف أسواق
العمل وهل ستفشى بني البشر؟
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية عن موقع «The
 »Conversationاإلجابة عن هذا السؤال ،عالوة على طرح تكهنات
مبا سيتم استحداثه من وظائف جديدة لإلنسان يف سوق العمل
باملستقبل القريب ،حيث يتوقع أن يتوىل الروبوت وظائف اخلادم
باملنزل أو سائق سيارة األجرة أو حتى موظف خدمة العمالء على
الطرف اآلخر من اهلاتف ،الذي يتلقى الشكاوى وحياول مساعدتك
حللها أو حتى مندوب املبيعات الذي حياول إقناعك بشراء سلعة
معينة.
وتقدر التوقعات االقتصادية أن تبلغ قيمة االستثمارات يف عامل
صناعة الروبوت االستهالكي أكثر من  33مليار دوالر حبلول عام
 .2025ومن املتوقع أيضًا أن تتعاظم تلك االستثمارات وتتضاعف
مبرور الوقت .وعالوة على ذلك ستفتح األبواب أمام اخرتاع فرص
عمل جيدة مل تكن متاحة من قبل لإلنسان كالتالي:
 - 1معلم غناء ورقص للروبوت
من املتوقع أن تسعى الكثري من الشركات خالل فرتة وجيزة
للرتكيز على تطوير الربجميات والتطبيقات للروبوت الذي يذهب
إىل ما هو أبعد من وظائف املصنع القياسية.
وقد يتضمن ذلك ،على سبيل املثال ،إضافة وظائف تدريب
الروبوت على أداء الغناء والرقص .إن الروبوت االجتماعي
الذي أنتجته شركة  ،Softbankاملسمى  Pepperأي «فلفل»
باللغة العربية ،ذاع صيته يف الواليات املتحدة ،وهو بالفعل
قيد االستخدام يف اململكة املتحدة ،وميكنه الغناء وتنفيذ خمتلف
خطوات الرقص للرتفيه عن مالكه .وسيكون من الضروري حتديث
قدرات هذا الروبوت كي ال يصاب صاحبه بامللل بعد فرتة قريبة
أو بعيدة.
 - 2جراح جتميل روبوت
بالطبع ستحتاج مجيع الروبوتات اجليدة أن تكون مزودة مبيزات
تفضيلية كإمكانية تعديل أو تغيري شكلها ومظهرها اخلارجي ،لذلك
سوف تطفو على السطح فرص للشركات اليت تقدم للمستهلكني
خدمات حتديث السمات الشخصية للروبوت اخلاص بهم عن طريق
إضافة أطراف أقوى ،أو معاجلات أسرع حسب االحتياجات آنذاك
مبا يشمل تغيري األلوان أو املظهر اخلارجي جزئيًا أو كليًا.
ولن نذهب بعيدًا ألن هناك بالفعل الروبوت االجتماعي اجلديد
« »Buddyالذي يقدم بالفعل هذا اخليار ،حيث تقوم الشركة
املنتجة بتسويقه مع وعد بإتاحة خيارات الرتقية والتطوير املستمرة
للحفاظ على جتربة املستخدم مثرية ومرضية قدر اإلمكان.
 - 3ممرض الروبوت
سيحتاج الروبوت مثله مثل اإلنسان متامًا لـ»فحوص صحية»
دورية للتأكد من أنها تؤدي بسالسة.
ويف إطار ثورة الروبوتات االجتماعية ،ستكون هناك حاجة إىل
«ممرضات» لرعاية الروبوت ،ومن املتوقع أن تكون سوقًا رائجة
مع تزايد االعتماد على الروبوت وتعدد استخداماته االستهالكية.
 - 4وكالء سفر الروبوت
تشري السيناريوهات املتوقعة إىل أن هناك احتماالت أن حتتاج
األسر إىل اصطحاب الروبوتات معهم خالل أسفارهم ورحالتهم.
ومن املرجح أن يكون هذا هو احلال إذا كان قد نشأت عالقة
وثيقة بني املالك والروبوت ،خصوصًا يف جماالت توظيف الروبوت
كرفيق لعب لألطفال ،حيث ستحتاج األسر الصطحاب الروبوت يف
أي مكان حول العامل.
وبالتالي ،فإن ترتيبات سفر الروبوت ستؤدي إىل نشأة جمال
عمل جديد لإلنسان فيما يتعلق بصناعة حقائب مناسبة لتخزين
الروبوت وشحنه أو القيام بعمل مراكز للصيانة واإلصالح ألعطال
يف خمتلف املناطق حيث يستطيع املسافرون اللجوء إليها عندما
يكون خارج بلدانهم.
 - 5منظمون وجلان حتكيم الختيار أفضل روبوت يف املعارض
تشري األحباث العلمية إىل أن اإلنسان يطور روابط قوية مع
حيواناته األليفة  -أو حتى سياراته  -ألنها تشكل امتدادًا لذاته
وإجنازاته.
ويف بعض احلاالت ،ميكن أن تصبح هذه احليوانات األليفة أو
السيارات «رموزًا للتعبري عن حالة الشخص املادية ومستوى
رفاهيته» ،وهو ما يؤدي إىل حتفيز مثل هؤالء األشخاص إىل
إنفاق الكثري من املال على مقتنياته سواء حيوان أليف أو سيارة
لالستعراض بهم أمام اجملمتع.
ويقول الباحثون إن الروبوتات رمبا تصبح أيضًا يف املستقبل

شرطة دبي :سنفتح باب التعيينات لروبوتات
يف السلك العسكري
ال تكف اإلمارات
عن إثارة الدهشة
يف سرعة مواكبتها
للتطور التكنولوجي
التقنية
وإدخال
والذكاء االصطناعي
إىل احلياة اليومية،
فبعد إطالق الشرطي
الروبوت يف شوارع
دبي ،تستعد اإلمارة
إىل إطالق مفاجأة

القريب جزءًا من «الذات املمتدة» ،ما جيعل من احملتمل أن أحداثًا
مشابهة قد تتطور يف أمناط حياتنا.
وكما يشارك بعض األشخاص يف مسابقات أمجل قط أو كلب
يف معارض أو مناسبات حملية أو عاملية ،فإن هناك احتماالت
أن العديد من أصحاب الروبوت ستكون لديهم اهتمامات أيضًا
يف عرض الروبوتات اململوكة هلم أمام اجلمهور سواء للمفاخرة
كمالك ،باإلضافة إىل مسابقات بني املتخصصني يف التصنيع
بغرض احلصول على شهادات تثبت جودة تصاميمهم.
وسيؤدي ذلك إىل زيادة عدد الشركات اليت تركز على تنظيم
الفعاليات واالجتماعات اليت يعرض فيها «املالكون» أو
«الصانعون» لروبوتاتهم.

 :Hyperloopالسفر عرب األنابيب

ّ
أطل علينا إيلون ماسك ،مؤسس شركيت تسال و
عام 2013
 ،spaceXبفكرة جديدة :السفر عرب األنابيب يف قطار فائق السرعة
أو ما أمساه  .hyperloopنشر ماسك آنذاك الورقة البحثية اخلاصة
بتصميم ونظام  hyperloopكتقنية مفتوحة املصدر ،متيحًا بذلك
تطويرها واستخدامها وتعديلها أمام مجيع الشركات .حاليًا تتنافس
شركتان على حتقيق هذا األمر هما  Hyperloop Oneو Hyperloop
 Transportation Technologiesو .transpod
تشرح شركة  Hyperloop Oneأن «هايربلوب هو وسيلة جديدة
للنقل بسرعة ،بأمان ،بناء على الطلب ومباشرة من األصل إىل
الوجهة .يتم حتميل الركاب أو البضائع يف عربة هايربلوب تشبه
الكبسولة ،اليت تسرع تدرجييًا عن طريق الدفع الكهربائي من خالل
أنبوب ضغط منخفض .تطفو العربة فوق املسار باستخدام الرفع
املغناطيسي وتنزلق بسرعات الطريان ملسافات طويلة بسبب
السحب اهلوائية املنخفضة للغاية .سيتم بناء أنظمة هايربلوب
ّ
أي عوائق قد تظهر على
على أعمدة أو أنفاق حتت األرض
لتجنب ّ
املسار» .هكذا ،مبعدل سرعة  1080كيلومرتًا يف الساعة ،ميكن
للشخص أن يذهب من لوس أجنلس إىل الس فيغاس بنصف
ساعة فقط عوض  4ساعات و 17دقيقة يف السيارة ،أو ساعتني
و 8دقائق يف القطار السريع.
خيتلف هايربلوب عن القطار العادي بأنه أسرع بثالث مرات ،ال
يتبع جدو ً
ال زمنيًا إمنا يتحرك على الطلب أي كما يطلب الشخص
سيارة أجرة عرب هاتفه سيصبح بإمكانه أن يطلب عربة فائقة
السرعة وقتما يشاء ،كما أنه صديق للبيئة إذ ال ينتج انبعاثات أو
ضجيجًا واستهالكه للطاقة أكثر كفاءة.
ستشبه جتربة هايربلوب الركوب يف مصعد أو طائرة ،إذ أنه على
الرغم من السرعة العالية إال أن الراكب لن يشعر بذلك ،إذ يتم
بناء النظام ليقلع بنفس قوة التسارع اخلاصة بإقالع طائرة بوينغ
 ،747حبيث ستحصل عمليتا التسارع والتباطؤ بشكل تدرجيي
وختتلف حسب الطريق.
يتوقع أن يبدأ العمل بوسيلة النقل هذه عام  ،2021وتسعى
اإلمارات العربية املتحدة ألن تكون أول بلد يتبنى هذه اخلدمة
بني دبي وأبو ظيب برحلة تستغرق  12دقيقة عوض ساعة يف
السيارة.

فريدة من نوعها يف مستقبل االندماج اإلنساني الروبوتي.
إذ كشف مدير اإلدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي،
العميد خالد ناصر الرزوقي يف حديث خاص لـ»العربية.نت»« :أن
التوجه املخطط له مستقبال هو فتح مسار خاص لتعيني الروبوتات
لالنضمام إىل السلك العسكري».
وأوضح الرزوقي ،على هامش فعاليات قمة «املعرفة» اليت
اختتمت أعماهلا يوم االسبوع املاضي يف دبي ،أنه مت إيقاف 27
خدمة يف املراكز يدويًا وحتويلها إىل ذكية ،ومن ضمنها مركز
الشرطة الذكي الذي من خالله يستطيع املتعامل إجناز معامالته
ً
مباشرة دون احلاجة إىل وسيط ،سواء كان شرطيًا أو موظفًا
يف املركز ،وذلك ضمن اخلطة االسرتاتيجية يف جمال الذكاء
االصطناعي عرب إجياد خدمات ذاتية التنفيذ من قبل املتعامل.
تأتي هذه اخلطوات التزامًا بتوجيهات حكومة دبي بتقليل نسبة
املراجعني لكل املراكز احلكومية بنسبة  %80حتى عام ،2018
حبسب الرزوقي.
هذا اإلجناز يضاف إىل سلسلة إجنازات شرطة دبي ،بعدما كانت
القيادة العامة لشرطة دبي قد وقعت مذكرة تفاهم يف يونيو
املاضي مع شركة «أوتساو» السنغافورية بشأن تصنيع دورية
ذاتية القيادة ختدم املنظومة األمنية يف اإلمارة ،وبذلك تكون
شرطة دبي أول جهة أمنية تستخدم هذا النوع من السيارات يف
العامل.
يعلق الرزوقي على هذه اخلطوة قائ ًال« :إن السيارات ذاتية
القيادة ستقلل من احلوادث املرورية واملخالفات ،حيث إن هامش
اخلطأ لدى الروبوتات واألجهزة اآللية شبه معدوم ،واألعطال قد
تكون ميكانيكية يف حلظة معينة ،بينما اإلنسان يتأثر بالعديد من
العوامل اخلارجية».
وترتكز اخلطة املستقبلية على مستوى احلكومة« ،يف إجياد
التشريعات والقوانني اليت حتكم عملية استخدام املركبات ذاتية
القيادة يف الشوارع».
ال ينكر الرزوقي أن الذكاء االصطناعي واجتياح الروبوتات
للمجتمعات ،سيؤدي إىل خسارة حنو  7ماليني فرد لوظائفهم
حول العامل حبلول عام  ،2020لكن يف املقابل سيخلق بيئة ثانية
لوظائف جديدة ،إذ برأيه ،ال بد أن يوكل للروبوتات والرجل اآللي
الوظائف الروتينية التقليدية بينما يتوىل البشر الوظائف العليا.

آبل ترتكب خطأ فادحا
كشفت شركة آبل
إعالنها
األمريكية
بعيد
اخلاص
امليالد ،يظهر فيه
امرأة ورجل وهما
وسط
يرقصان
الشارع بعدما التقيا
صدفة.
الفيديو
ويظهر

الشابة وهي متشي يف أحد شوارع نيويورك وترقص بينما تستمع
ملوسيقى من هاتفها اآليفون  ،Xوذلك عرب مساعة السلكية.
وتلتقي املرأة بشاب يف الشارع ،ليشرع االثنان يف الرقص
يف أجواء رومانسية على وقع تساقط الثلوج وحلول الظالم،
ويستمران يف رقصهما حتى الفجر.
إال أن املشاهدين الحظوا شيئا غري عادي يف املشهد النهائي
لإلعالن ،حيث كان كريستوفر يضع يف أذنه أيضا مساعة السلكية،
إال أنها اختفت يف آخر لقطة من اإلعالن ،وهو خطأ مرفوض يف
اجملال السينمائي.
وقال معلقون إن مثل هذا اخلطأ مرفوض ،على اعتبار أنه يظهر
العشوائية يف تصوير لقطات اإلعالن ،مشريين إىل أن هذا خطأ
يقع على عاتق الشخص املسؤول عن مالحظة كل التفاصيل أثناء
تصوير املشاهد.
وقالت تقارير إعالمية غربية إن سبب عدم ظهور مساعة األذن غري
واضح ،مضيفة« :ال نعرف ما إذا كان اخلطأ مقصودا أم ال» .ومل
تعلق أبل بعد على «اخلطأ».
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تتـمات

الرئيسان عون وماتاريال...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نهاية العام احلالي وخالل العام املقبل .كما شدد الرئيس ماتاريال
على استمرار مساهمة بالده يف القوات الدولية العاملة يف جنوب
لبنان»اليونيفيل».
بدوره أكد الرئيس عون على حرص لبنان رئيسًا وحكومة وشعبًا
على تعزيز العالقات اللبنانية-االيطالية يف اجملاالت كافة ،شاكرًا
ما قدمته الدولة االيطالية من مساعدات للبنان يف ميادين عدة،
ومتطلعًا اىل تعزيز هذا التعاون واضطراد احلركة االقتصادية بني
البلدين.
وشدد على وجود قواسم مشرتكة بني ايطاليا ولبنان متمنيًا أن
تستمر املشاركة االيطالية يف «اليونيفيل» ضمن املهام املوكولة
اليها من دون اي تعديل .ووجه الرئيس عون يف ختام احملادثات
دعوة رمسية اىل الرئيس ماتاريال لزيارة لبنان فقبلها الرئيس
االيطالي واعدًا بتحديد موعدها عرب القنوات الدبلوماسية.

وقائع لقاء القمة

وكانت القمة اللبنانية-االيطالية قد بدأت فور وصول الرئيس عون
اىل القصر الرئاسي االيطالي حيث قدمت له التشريفات الرئاسية
مرحبًا به ،ثم عزف
عند مدخل القصر ،واستقبله الرئيس االيطالي
ّ
وحيا الرئيس ماتاريال الوفد املرافق
النشيدان اللبناني وااليطالي
ّ
حيا الرئيس عون بدوره الوفد االيطالي.
اللبناني ،كما ّ
وضم الوفد اللبناني ،وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل ،سفرية
لبنان يف ايطاليا مريا الضاهر ،واملستشارين الوزير السابق الياس
بو صعب ،السيدة مرياي عون اهلاشم ،االستاذ جان عزيز ،العميد
املتقاعد بولس مطر ،السيدة رىل نصار ومدير االعالم يف رئاسة
اجلمهورية رفيق شالال.
أما الوفد االيطالي فضم ،وزير اخلارجية والتعاون الدولي
اجنيلينو الفانو  ANGELINO ALFANOالسفري االيطالي يف
لبنان ماسيمو ماروتي  MASSIMO MAROTTIاالمني العام
لرئاسة اجلمهورية ومدير مكتب امانة سر الرئاسة الدكتور سيمون
غرييين  SIMONE GUERRINIمستشار الرئيس لالعالم جيانفرانكو
استوري  ، GIANFRANCO ASTORIمستشارة الرئيس ومديرة
الشؤون الدبلوماسية السفرية اميانويال داليساندرو EMANUELA
 D’ALESSANDROمستشار الرئيس لشؤون اجمللس االعلى للدفاع
وامني سر اجمللس االعلى للدفاع اجلنرال رونالدو موسكا موشيين
 ، RONALDO MOSCA MOSCHINIمستشار الرئيس ومدير مكتب
الشؤون العسكرية وامانة سر اجمللس االعلى للدفاع اجلنرال روبريتو
كورسيين  ، ROBERTO CORSINIمستشار الرئيس ومدير مكتب
الصحافة واالعالم الدكتور جيوفاني غراسو GIOVANNI GRASSO
واملستشار فابريزيو ساجيو  FABRIZIO SAGGIOدبلوماسي يف مكتب
الشؤون الدبلوماسية.

محادثات ثنائية

وبعد انتهاء مراسم االستقبال الرمسي ،انتقل الرئيسان عون
وماتاريال اىل مكتب الرئيس االيطالي حيث عقدت حمادثات ثنائية
تناولت سبل تعزيز العالقات اللبنانية-االيطالية وتطويرها يف كافة
اجملاالت.

غداء عمل

ثم أقام الرئيس االيطالي غداء عمل يف قاعة الضيافة الكربى يف
القصر الرئاسي االيطالي على شرف الرئيس عون والوفد املرافق،
استكملت خالله احملادثات الثنائية بني اجلانبني.
وخالل اخللوة بني الرئيسني وغداء العمل الذي ضم اعضاء الوفدين
رحب الرئيس ماتاريال بالرئيس عون شاكرًا له تلبية دعوته لزيارة
ايطاليا وافتتاحهما معًا أعمال مؤمتر احلوار االوروبي-املتوسطي منوهًا
بالدور الذي يلعبه لبنان يف حميطه والعامل كنموذج يف التعايش بني
خمتلف الشعوب واالديان.
واضاف الرئيس االيطالي »:لقد مجعت ايطاليا ولبنان عالقات قدمية
ازدادت وثوقًا خالل االعوام املاضي وحنن نعترب أن للبنان دور
اساسي يف الشرق االوسط ،فهو النموذج الذي حيتذى .وميكن
للبنان أن يعول كثريًا على الدعم الذي تقدمه ايطاليا مباشرة ومن
خالل جمموعة الدعم الدولي للبنان اليت تضم يف عضويتها ايطاليا،
وسنواصل الدعم يف اجملاالت كافة ،وخصوصًا يف اجملال العسكري
حيث تقرر زيادة عدد املشاركني يف دورات التدريب للضباط
والعسكريني يف خمتلف القوى املسلحة اللبنانية.
واكد الرئيس ماتاريال على عزم ايطاليا تنظيم مؤمتر لدعم اجليش
اللبناني من ضمن سلسلة مؤمترات سوف تعقد قبل نهاية العام
احلالي وخالل العام املقبل ،كما شدد على استمرار مساهمة بالده يف
القوات الدولية العاملة يف جنوب لبنان»اليونيفيل» ،بهدف املساهمة
يف تعزيز االستقرار يف اجلنوب وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة
والسيما القرار  .1701ورد الرئيس عون شاكرًا للرئيس ماتاريال
دعوته ،مؤكدًا على حرص لبنان رئيسًا وحكومة وشعبًا على تعزيز
العالقات اللبنانية-االيطالية يف اجملاالت كافة ،شاكرًا ما قدمته
الدولة االيطالية من مساعدات للبنان يف ميادين عدة ،ومتطلعًا اىل
تعزيز هذا التعاون واضطراد احلركة االقتصادية بني البلدين السيما
وأن ايطاليا كانت لسنوات خلت حتتل املركز االول بالنسبة اىل لبنان
قبل ان حتل يف املركز الثاني بعد الصني .وشدد الرئيس عون على
وجود قواسم مشرتكة بني ايطاليا ولبنان متمنيًا أن تستمر املشاركة
االيطالية يف «اليونيفيل» ضمن املهام املوكولة اليها من دون اي
تعديل السيما وان عالقات وثيقة قامت بني اجلنود االيطاليني وابناء

اجلنوب ،فض ًال عن تولي ايطاليا مرات عدة قيادة «اليونيفيل» .ووجه
الرئيس عون دعوة رمسية اىل الرئيس ماتاريال لزيارة لبنان ،فقبلها
الرئيس االيطالي واعدًا بتحديد موعدها عرب القنوات الدبلوماسية.
ثم توسع البحث بني اجلانبني اللبناني وااليطالي وشارك فيه وزيرا
اخلارجية يف البلدين اىل مواضيع عدة ابرزها االجناز الذي حتقق يف
جمال التنقيب عن النفط والغاز ،حيث نالت احدى الشركات االيطالية
املتعاونة مع شركتني روسية وفرنسية حق التنقيب يف موقعني يف
لبنان من الرقع احملددة يف املياه اللبنانية ،فكان الرأي متفقًا على
ان هذا االجناز سيشكل عام ًال إضافيًا لتعزيز السالم واالستقرار يف
لبنان.وان ايطاليا ولبنان سيتعاونان يف سبيل حتقيق هذا اهلدف
خصوصًا وأن لبنان اآلمن واملستقر مفتاح ألمن واستقرار دول عدة.
كذلك توافق اجلانبان اللبناني وااليطالي على ضرورة بقاء لبنان
مبنأى عن التوترات القائمة يف منطقة الشرق االوسط وعلى الدول
املعنية املساهمة يف االسراع يف الوصول اىل حلول تفيد االستقرار
يف منطقة الشرق االوسط.
وخالل مناقشة اجلانبني مللف النازحني السوريني ومعاناتهم ،أعرب
الرئيس االيطالي عن تقدير بالده للرعاية اليت لقيها النازحون
السوريون يف لبنان ،الفتًا اىل أن بالده تشهد قدوم اعداد من
النازحني السوريني لكن ال ميكن مقارنتها باالعداد الكبرية يف لبنان.
ويف هذا االطار شدد الرئيس عون على ضرورة عودة النازحني
السوريني على دفعات اىل املناطق اليت باتت آمنة السيما وان
مصاحلات عدة متت يف هذا اجملال ،شارحًا االنعكاسات السلبية اليت
احلقها النزوح السوري على الواقع اللبناني من خمتلف جوانبه.
وعرب اجلانبان اللبناني وااليطالي على االمل يف الوصول اىل حلول
ّ
سياسية سريعة لألزمة السورية الراهنة واآلليات املتبعة لذلك ،واليت
ترعاها االمم املتحدة وممثلها ستيفان دي مستورا.
وتطرق اجلانبان اىل مرحلة ما بعد احالل السالم يف سوريا ،وهي
مرحلة إعادة االعمار ،والعملية السياسية املرتقبة جلهة اجراء انتخابات
شاملة يف سوريا ،لكن الرئيس عون تساءل كيف ميكن إجراء هذه
االنتخابات وهناك أكثر من ستة ماليني سوري خارج بلدهم ،االمر
الذي يفرض عودتهم.
والتقى اجلانبان اللبناني وااليطالي على ضرورة تعزيز التعاون التجاري
بني البلدين النه يعود بالفائدة للدولتني والشعبني الصديقني وذلك
من خالل وضع اولويات يف النوع والكميات .كذلك توافق اجلانبان
على تسهيل عمل الشركات االيطالية اليت تنفذ التزامات يف لبنان
لصاحل املشاريع االمنائية اليت اطلقتها الدولة اللبنانية مثل السدود
املائية وغريها .ويف هذا السياق عرض اجلانب االيطالي ما قدمته
ايطاليا من مساعدات يف اجملاالت الرتبوية واالجتماعية ذهب بعضها
للنازحني السوريني يف لبنان اضافة اىل القروض الرتبوية لتعزيز
التعاون الثقايف والرتبوي.
ثم غادر بعدها رئيس اجلمهورية قصر كويرينالي ،يرافقه الوفد
اللبناني اىل فندق «باركو دي برينشييب» PARCO DEI PRINCIPI
حيث يعقد مؤمتر «احلوار االوروبي-املتوسطي»  2017 MEDالذي تنظمه
وزارة اخلارجية االيطالية ،ويفتتح الرئيس عون يف حضور الرئيس
االيطالي وعدد من املسؤولني يف دول اوروبية ومتوسطية.

الوزير السابق بو صعب

وكان ملستشار رئيس اجلمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق
الياس بو صعب عدد من اللقاءات على هامش الزيارة الرمسية اليت
يقوم بها الرئيس عون لروما  ،فالتقى يف هذا االطار مديرة وكالة
التنمية والتعاون االيطالية لورا فريغانيت  LAURA FRIGENTIونائب
مدير التعاون الدولي يف وزارة اخلارجية االيطالية باولو كوكولي
 . PAOLO CUCULIوأوضح بو صعب أنه جرى البحث خالل هذه
اللقاءات يف املساعدات املقدمة للبنان منذ اجتماعات باريس واحد
وتبني ان هناك مبلغا يقدر بنحو 120
واثنان وثالثة ومؤمتر لندن،
ّ
يورو النشاء مشاريع يف لبنان ،منها اجنزت الدراسات بشأنها ومل
يباشر تنفيذها لوجود عوائق ،وهناك  90مليون يورو هبات يواجه
تنفيذها عراقيل السباب تتصل بالبريوقراطية يف لبنان.
وأوضح أن احلديث متحور حول كيفية وضع آلية واجناز اتفاقية جديدة
بني البلدين ،وتشكيل فريق مشرتك من الطرفني يشرف على تنفيذ
هذه املشاريع الفتًا اىل أن ايطاليا هي احدى الدول االوروبية اليت
تقدم املساعدات ومنح واهلبات وتعطي القروض امليسرة للبنان
النشاء مشاريع للبنية التحتية ومساعدات التنمية يف عدد من املناطق
يف لبنان.
واشار ردًا على سؤال اىل «أن هناك جزءا من املشاريع بوشر تنفيذه
منذ مدة وجزء آخر متويله موجود ،ونأمل مع عودة عمل احلكومة ان
يصبح الرتكيز على ذلك ،كون هذه احلكومة سيكون عملها االساسي
االقتصاد ،الذي حيتاج اىل مشاريع بنية حتتية حتى يتحرك ،وهذه
احدى االهتمامات الكربى لدى رئيس اجلمهورية ،وهو احد امللفات
اليت اوكلين متابعتها ،ملساعدة احلكومة وبالتعاون مع رئيس جملس
الوزراء وكل وزير يف الوزارة املعنية ،حتى نستطيع تأمني عددا من
املشاريع لتطوير البنية التحتية اللبنانية اضافة اىل املشاريع اليت
اعدت من قبل
ّ
حترك االقتصاد اللبناني ،وهناك كثري من الدراسات ّ
احلكومة اللبنانية ومن قبل رئيس جملس الوزراء حول ذلك وحنن على
تواصل معهم« .
واوضح كذلك «ان ايطاليا تساعد يف الشق املتعلق باجليش اللبناني
وهذا املوضوع يتابعه املستشار العسكري لرئيس اجلمهورية .وهناك
 90مليون يورو هبات و 120مليون يورو قروض ميسرة مقدمة من
ايطاليا ،منها ال يزال موجودا من ايام باريس 3وهو كان عالقًا ،ومت
تأمني  75مليون يورو منهم ،وجرى احلديث عن  45مليون يورو يف
مؤمتر لندن يف العام املاضي إضافة اىل تسهيل وتسريع ذلك.

دي مستورا :نقرتب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلكومة السورية «تعليمات مبغادرة املفاوضات السبت ،وستتخذ
دمشق بعد ذلك قرارًا يف شأن احتمال عودته إىل جنيف الحقًا».
وأضاف املصدر أن وفد املعارضة املوحد ينوي يف املقابل البقاء يف
جنيف حتى منتصف كانون األول (ديسمرب) اجلاري استجابة لطلب دي
ميستورا .وفيما أفاد «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن بأن أكثر من
 400عنصر من مشاة البحرية األمريكية سيعودون قريبًا إىل بالدهم
بعد قتاهلم إىل جانب «قوات سورية الدميوقراطية» واملساهمة يف
طرد «داعش» من الرقة ،أكد سكرتري جملس األمن الروسي نيكوالي
باتروشيف ،أن موسكو بدأت اإلعداد لتقليص وجودها العسكري يف
سورية.
والتقى املبعوث األممي الوفدين ،الرمسي واملعارضة ،غداة دعوته
إياهما للتخلي عن «الشروط املسبقة» والرتكيز على إجناز «تقدم
حقيقي .وعلى رغم وجود الوفدين حتت سقف واحد ،إال أنه مل حيدث
أي لقاء مباشر بينهما ،إذ جلس الوفدان يف قاعتني متقابلتني،
وتوىل دي ميستورا ومساعدوه التنقل بينهما .وكان املبعوث األممي
وزع سابقًا على الوفدين وثيقة عنوانها «ال ورقة» ،من  12بندًا تشمل
رؤيته لسورية املستقبل .وقبل بدء اجتماعه املغلق مع الوفد احلكومي
داخل إحدى القاعات ،قال دي ميستورا أمام وسائل اإلعالم« :حنن
هنا ألننا نريد أن يكون لدينا اليوم ،أو نتمنى أن نرى اليوم هذا النوع
من التقارب يف املناقشات بطريقة متوازية».
وكان املبعوث الدولي يأمل بعقد مفاوضات مباشرة بني الطرفني يف
هذه اجلولة الثامنة من حمادثات السالم اليت تركز بشكل خاص على
موضوعي الدستور واالنتخابات.
وأبدت املعارضة يف اليومني األخريين استعدادها ملفاوضات مباشرة.
وقال رئيس الوفد نصر احلريري لصحافيني أول من امس االول:
«نريد التحرك سريعًا حنو مفاوضات مباشرة» مع دمشق.
وعقدت قوى املعارضة السورية األسبوع املاضي اجتماعًا يف الرياض
شكلت خالله وفدًا موحدًا إىل املفاوضات.
وجزم مصدر سوري مطلع على جمريات املفاوضات لوكالة «فرانس
برس» أنه «لن تكون هناك من مفاوضات مباشرة مع وفد الرياض»،
يف إشارة إىل املعارضة ،خالل هذه اجلولة.
وحدد دي ميستورا األربعاء عددًا من الضوابط لضمان سري احملادثات،
معتربًا أن «الوقت حان للرتكيز على حتقيق تقدم حقيقي يف العملية
السياسية من أجل الشعب السوري» ،وحض الوفدين على «املشاركة
جبدية يف احملادثات من دون أي شروط مسبقة» ،مطالبًا الطرفني
باالمتناع عن «اإلدالء بأي تصرحيات تهدف إىل الطعن يف شرعية أي
من املدعوين اآلخرين» .وأكد قيادي يف الوفد املعارض لـ «فرانس
برس» ،متسك املعارضة «بتحقيق االنتقال السياسي وفق ما نص
عليه بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة» ،معتربًا أن التخلي
عن مطلب تنحي األسد «يعين نهاية املعارضة».

انشقاقات داخل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التابعة إليران ،وأعلن أول من أمس استقالته من منصبه وتشكيل
تيار سياسي جديد خلوض االنتخابات باسم «اجملاهدون»ُ ،تطلق
مكوناته على نفسها اسم «املقاومة اإلسالمية» وتضم «كتائب حزب
اهلل» و «عصائب أهل احلق» و «النجباء» وجمموعة «أبو الفضل
العباس» وكتائب «سيد الشهداء» ،إضافة إىل فصائل أقل حجمًا.
وأصدر فصيل «سيد الشهداء» أمس بيانًا شديد اللهجة منتقدًا إقالة
األسدي ،موجهًا اتهامات مبطنة باخليانة إىل قادة يف «احلشد»،
معلنًا أن «نكران عمل أمحد األسدي ،ليس األول يف سلسلة محلة
التسقيط املدفوعة التكاليف العالية مسبقًا .لكن ما أثارنا هو هذان
اإلجحاف واجلحود الكبريان حبقه ،وأسلوب عزله ،وكان عزم على
تقديم استقالته وقد فعل» .وأضاف أن «دوائر الغدر من صهيونية
عاملية وتكفريية طائفية وحقد بعثي أصفر ،ما انفكت حتيك لنا
املؤامرات وتتحني الفرص لالنقضاض على احلشد الشعيب الذي أنقذ
احلرث والنسل من هالك حمتم والوطن من ضياع».
وأصدر الفياض قرار إقالة األسدي بعدما أعلن تشكيل حزب سياسي
جديد.
وقال قيادي يف «احلشد» مقرب من السيستاني أن «القادة
الرئيسيني لديهم طموحات سياسية ،وكان االعرتاض الدائم يتعلق
باستخدام تضحيات احلشد الشعيب هلذه األهداف».
يذكر أن  10فصائل هي مقربة يف شكل مباشر من إيران ويقودها
عمليًا زعيم «فيلق القدس» قاسم سليماني ،كما أنها تعترب املرشد
علي خامنئي مرجعًا دينيًا ،فيما حنو هناك  20فصي ًال تابعة أو مقربة من
مرجعيات دينية يف النجف ،أو من قادة سياسيني شيعة ،وتتفاوت
درجة قربها تبعًا ملواقف مرجعياتها.
وتابع القيادي أن «فصائل عدة يف احلشد لن تشرتك يف االنتخابات،
وستنهي دورها فور إعالن احلكومة وقف العمليات ،وترفض أن يتم
استثمار تضحياتها ملصلحة فصائل أخرى».
وال يسمح قانون األحزاب يف العراق بتشكيل أي فصيل عسكري حزبًا
سياسيًا لالشرتاك يف االنتخابات ،كما أنه ال يسمح مبشاركة أحزاب
لديها أجنحة عسكرية ،وال استخدام رموز دينية.
لكن غالبية الفصائل املنضوية يف «احلشد» أو األحزاب اليت شكلت
فصائل مسلحة لقتال «داعش» ،ستشارك يف االنتخابات ،إما من
خالل تشكيل تيار مدني غري مرتبط بالفصيل املسلح ،أو عرب فصل
اجلناح العسكري عن احلزب.
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صــحة وغــذاء

هذه الفاكهة هي سر الوقاية من أزمات القلب وأمراض أخرى
أدى إىل حتسن ملحوظ يف نسبة اخلصوبة لدى
الرجال.

إضافة إىل طعمه اللذيذ والشهي ،فإن التمر
يتمتع بفوائد غذائية ال تعد وال حتصى ،أهمها
فوائده املذهلة لصحة القلب .بأشكاله وأنواعه
املتعددة ،يعترب التمر من أهم العناصر الغذائية
الطبيعية اليت تعود بالنفع على خمتلف أعضاء
اجلسم ،وخاصة القلب.
وحبسب ما نشره موقع «ديلي هيلث بوست
 »Daily Health Postاملعين بشؤون الصحة ،فإن
العديد من الدراسات أجريت حول العامل حول
الفوائد الصحية للتمر ،وتوصلت كلها إىل نتائج
مذهلة فيما خيص صحة اإلنسان ،ومنها:
 -1يقي من تصلب الشرايني
توصلت دراسة حديثة إىل أن تناول التمر
بصفة يومية يقي من تصلب الشرايني ،الذي
يعترب أول مسببات األزمات والسكتات القلبية.
يذكر أن تصلب الشرايني عادة ما يتسبب
به ارتفاع مستوى الكوليستريول الضار يف
اجلسم .وتوصلت الدراسة ،اليت نشرت نتائجها
يف دورية «كيمياء الزراعة والطعام» Journal
 ،of Agriculture and Food Chemistryإىل أن
تناول جرعة يومية من التمر مبقدار  100غرام ملدة
 4أسابيع خيفض من مستوى الدهون الثالثية يف
اجلسم حبوالي  ،%15كما يقلل من عملية أكسدة
الدهون يف الدم بنسبة  ،%33وذلك كله بدون
رفع مستوى السكر يف الدم.
 -2خيفض ضغط الدم املرتفع
خلصت دراسة أجريت جبامعة «هارفارد» إىل أن
التمر يعترب من العناصر الغذائية اليت تقلل ضغط
الدم .ونصحت الدراسة أصحاب الضغط املرتفع
بتناول حوالي  220غراما من التمر أسبوعيًا
للحصول على النتائج املرجوة خبصوص خفض
ضغط الدم املرتفع.
 -3مينع السكتات القلبية
يعد التمر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يعترب
بدوره عنصرًا هامًا وحيويًا لصحة القلب.
فمث ًال  100غرام من التمر توفر  %20من كمية
البوتاسيوم املفرتض تناوهلا يوميًا ،حبسب خرباء
التغذية.
وتوصلت إحدى الدراسات إىل أن السيدات
الالتي يتناولن حوالي  3200ملغم من البوتاسيوم
يوميًا ،تقل نسبة تعرضهن للسكتات القلبية
حبوالي .%21
 -4يقي من األنيميا
التمر غين باحلديد ،وهو أحد املكونات األساسية
للهيموغلوبني يف الدم .ومن املعروف أن نقص
احلديد يسبب اإلصابة باألنيميا .لذا فإن تناول
التمر بشكل يومي يضمن حصول اجلسم على
احلديد الالزم لوقايته من األنيميا ،خاصة يف
األطفال والسيدات احلوامل .يذكر أن كل 100
غرام من التمر حتتوي على حوالي  0.9ملغم من
احلديد.

 -5يعاجل اإلمساك
يعترب التمر من املنظمات الفعالة لعملية اهلضم،
فهو حيتوي على البوتاسيوم واأللياف الالزمة
لعالج حاالت اإلمساك وتنظيم اهلضم.
 -6يعاجل ويقي من قرحة املعدة
استخدم التمر لقرون طويلة لعالج قرحات املعدة،
نظرًا لقدرته على تعزيز عملية اهلضم .وخلصت
دراسة نشرت عام  2005إىل أن التمر لديه القدرة
على ختفيف االلتهابات النامجة عن القرحات يف
اجلهاز اهلضمي ،بل أثبتت تلك الدراسة أن تناول
التمر يعترب أكثر فاعلية يف عالج قرحة املعدة
أكثر من تناول أدوية عالج القرحة.
 -7يسهل عملية املخاض
خلصت دراسة نشرت نتائجها يف دورية
«النساء والتوليد» Journal of Obstetrics and
 Gynecologyعام  2011إىل أن السيدات احلوامل
الالتي تناولن  6مثرات من التمر يوميًا ملدة 4
أسابيع قبل موعدهن احملدد للوالدة ،تكون
عمليات الوالدة واملخاض لديهن أسهل بكثري
من السيدات الالتي مل يتناولن التمر.
 -8يقي من السرطان
التمر غين باملغنيسيوم الالزم لتقوية جهاز
مناعة اجلسم ،فاملغنيسيوم يقلل من االلتهابات
يف اجلسم ،حيث إن االلتهابات هي املسبب
األساسي إلصابة اجلسم بالعديد من األمراض،
السيما األنواع املختلفة من السرطان ،كما
أن التمر حيتوي على مضادات األكسدة اليت
حتارب الشوارد احلرة اليت تتسبب يف اإلصابة
باألمراض اخلطرية .وتوصلت بعض الدراسات
إىل أن تناول التمر يقلل نسبة اإلصابة بسرطان
املعدة والقوقون ،حبسب دراسة نشرت عام
 2015بدورية التغذية الربيطانية British Journal
 .of Nutritionوهناك العديد من الدراسات اليت
مازالت جُترى لبيان تأثري تناول التمر يف الوقاية
من األنواع األخرى من السرطان.
 -9زيادة اخلصوبة لدى الرجال
توصلت دراسة عام  2015نشرت نتائجها يف
دورية باكستان للعلوم البيولوجية Pakistan
 Journal of Biological Sciencesإىل أن تناول
حوالي  120ملغم من التمر يوميًا ملدة شهرين

 -10ميد اجلسم والدماغ بالطاقة
التمر غين بالسكريات البسيطة كالغلوكوز
والفركتوز والسكروز ،ما جيعله مبثابة «شاحن»
سريع وفعال للطاقة باجلسم .وينصح خرباء
التغذية الرياضيني بتناول مترة واحدة أو مترتني
قبل وبعد التمرينات الرياضية ،من أجل إمداد
اجلسم بالطاقة الالزمة .كما أن التمر مينح
املخ الطاقة اليت حيتاجها أيضًا لتقوية الذاكرة
وزيادة الرتكيز ،لذا جُينصح بإضافة التمر لوجبات
األطفال ،وكذلك لكبار السن املعرضني لإلصابة
بالزهامير.

هذه هي األسباب الرئيسية
لتلف الكبد ؟

الوظائف اجملهدة تضاعف
خطر اإلصابة بأزمة قلبية

كشف حبث جديد أن البالغني الذين يكافحون
من أجل دفع فواتريهم معرضون لإلصابة بأزمات
قلبية أضعاف غريهم ،وأن اخلطر يزداد لدى
الذين يعملون يف وظائف جمهدة.
وأكد العلماء من جنوب أفريقيا هذه النتائج
اجلديدة من خالل األحباث املنشورة يف جملة
«النسيت» يف فرباير املاضي ،واليت تشري إىل
أن الضغط على األرجح يشبه التدخني وارتفاع
ضغط الدم يف تسببه بأمراض القلب والدورة
الدموية.
وحيث األطباء اآلن على وضع مبادئ توجيهية
حمدثة لسؤال املرضى الذين يعانون من نوبات
قلبية حول مستوى اإلجهاد يف العمل واملنزل،
يف حماولة لتحقيق تشخيص مبكر وتدخل أسرع.

 .1النوم يف وقت متأخر جدا واالستيقاظ يف
وقت متأخر جدا هي السبب الرئيسي .
 .2عدم التبول يف الصباح.
 .3االفراط يف الوجبات.
 .4عدم تناول وجبة اإلفطار.
 .5كثرة تناول االدوية.
 .6استهالك الكثري من املواد احلافظة،
واملواد املضافة ،ملونات الطعام ،واحملليات
االصطناعية.
 .7استهالك زيت الطهي غري الصحي( .احلد قدر
اإلمكان من استخدام زيت الطهي عند القلي)
زيوت الطهي اجليدة مثل زيت الزيتون كما ال
تتناول األطعمة املقلية عندما تكون متعبا،
.8تعاطي الكحول
 .9استهالك الوجبات السريعة بشكل مفرط أيضا
تضيف عبء على الكبد.
جيب أن تؤكل اخلضار نيئة أو مطبوخة  5-3أجزاء.
كما جيب اكل اخلضار املقلية فورا بعد القلي
وعدم القيام بتخزينها.

* 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

إقرأ املزيد
[جرعة واحدة من «الدواء العجيب» تقضي على
مسببات النوبات القلبية] جرعة واحدة من «الدواء
العجيب» تقضي على أمراض القلب
وتوضح النتائج اجلديدة إىل أن مجيع املرضى
جيب أن يقدموا معلومات سريعة بشأن كيفية
مكافحتهم لإلجهاد.
وحيث األطباء على ضرورة حتديد العوائق احملتملة
أمام تغيري منط احلياة أو االلتزام باألدوية ،حتى
يتمكنوا من حتقيق أقصى قدر من فعالية خطتهم
للحد من خماطر تكرار األزمات القلبية احمليطة
مبرضاهم يف.
واستخدم الباحثون يف «جامعة ويتواترسراند»
بيانات من  106مرضى أصيبوا بنوبات قلبية،
ومت نقلهم إىل مستشفى يف جوهانسربغ.
وقام الباحث الرئيسي الدكتور دينيشان غوفندر،
بكشف النقاب عن النتائج اليت توصل إليها مع
فريقه ،خالل املؤمتر السنوي جلمعية القلب يف
جنوب أفريقيا يف جوهانسربغ.
وقال غوفندر« :ينصح األطباء املرضى ،يف كثري
من األحيان ،باالبتعاد عن اإلجهاد بعد اإلصابة
بنوبة قلبية ،ولكن هناك حاجة إىل فعل ذلك
قبل وقوع اإلصابة» ،مشريا إىل أن عددا قليال
من األطباء يسألون عن اإلجهاد واالكتئاب أو
القلق خالل الكشف العام ،وينبغي أن يصبح ذلك
ممارسة روتينية ،مثل السؤال عن التدخني.
وخالل الدراسة ،طلب من املشاركني تصنيف
مستويات اإلجهاد املالي ،وتراوحت اإلجابات عن
اإلجهاد ،مبعتدل أو كبري ،اعتمادا على دخلهم
ومصروفاتهم .ثم قام الباحثون بتفحص البيانات
السابقة لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط بني
البيانات.
وتوصل فريق البحث إىل أن هناك زيادة بـ 13
ضعفا يف احتمال حدوث أزمة قلبية لدى أولئك
الذين يعانون من ضغوط مالية كبرية ،فضال
عن الضغط الناجم عن دفع الفواتري .وكشف
التقرير أن البالغني الذين يعانون من االكتئاب
كانوا معرضني خلطر اإلصابة بأزمة قلبية بزيادة
معدهلا ثالث مرات.
وكانت مستويات اإلجهاد الذاتي املبلغ عنها
شائعة ،حيث أبلغ  %96من مرضى النوبات
القلبية عن اإلصابة ببعض التوتر ،فيما أبلغ حنو
 %40عن مستويات إجهاد شديد.
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صــحة وغــذاء

ما هو الشاي الفعال يف حرق هذا ما حيدث داخل جسمك عند
كوب من املياه الغازية
شرب ٍ

الدهون و ميت تشربه؟

ُعرف الشاي بفوائده املختلفة منذ القدم ،ما جعله
يف الكثري من الثقافات أحد أفضل الطرق للتخلص
من أمراض عديدة ،كنزالت الربد وأمراض الربو
وغريها .ومؤخرًا أكدت جمموعة من التجارب أن
شرب الشاي يساعد أيضًا يف التخلص من
الدهون وفقدان الوزن ،كيف ذلك؟
أثبتت الكثري من التجارب اليت أجريت مؤخرًا
أن الشاي يساعد يف خفض السعرات احلرارية
وبالتالي فقدان الوزن ،ويتم ذلك من خالل
تعزيزه لعملية حرق الدهون ،لكن كيف ومتى
جيب شربه؟
أوضحت التجارب أن أول خطوة هي اختيار
النوع املناسب من الشاي الذي حيرق الدهون.
ووفقًا للتجارب ،فمن بني أنواع الشاي املناسبة
خلفض الوزن هي الشاي األسود واألخضر ،أو
الشاي الصيين األسود ،فهذه األنواع حتتوي على
الكافيني الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي،
حبسب املوقع األملاني «إن ستايل».
ولفتت التجارب ،إىل أن الشاي األسود واألخضر
حيتويان على مضادات األكسدة اليت تسمى
«فالفونويد أو بوليفينول» ،وهلا تأثري إجيابي
على جسم اإلنسان ،وتنشط هذه املضادات
عندما تتزايد نسبة الدهون يف اجلسم.
وقد أظهرت التجارب ،أن الشاي األسود واألخضر
حيد من إنتاج أنزيم «ليباز» الذي يفيد يف حتلل
ّ
الدهون.
وهلذا اهلدف ينبغي عليك شرب الشاي من
الصباح وحتى الساعة الرابعة بعض الظهر فقط،
ألن الكافيني ميكن أن يسبب لك بعد ذلك الوقت
اضطرابات يف النوم.

علماء :القهوة حملاربة األزمات
القلبية والسكتات الدماغية

نشرت دراسة على موقع «يوريكالريت» لعلماء
من مجعية القلب األمريكية ،حول فوائد القهوة
على صحة اإلنسان.
الدراسة أكدت أن شرب القهوة ميكن أن يؤدي
إىل التقليل من خطر اإلصابة بأمراض القلب
والسكتة الدماغية.
ويرى العلماء أن شرب كوب إضايف من القهوة
كل أسبوع ،يقلل من نسبة اإلصابة بأزمة قلبية
بنسبة  7يف املئة ،وسكتة دماغية بنسبة  8يف
املئة.
العلماء خلصوا إىل نتائجهم هذه من خالل
دراسة آلية ومطولة جلسم اإلنسان ،معتمدين
يف دراستهم على النظام الغذائي لإلنسان،
باإلضافة لدراسة حالة القلب واألوعية الدموية.
وقام بعدها العلماء مبقارنة نتائج أحباثهم مع
أشخاص يعانون من هذه األمراض.

اعتاد بعض الناس على جعل املشروبات
الغازية مشروبًا معتمدًا مع أو بعد تناول وجبة
الطعام الرئيسية من أجل حتفيز عملية اهلضم
ُّ
التخلص من ُّ
التخمة .قد
بشكل سريع ،وبالتالي
تتشابه املشروبات الغازية مع بعض املشروبات
املنبهة كالقهوة أو الشاي باحتوائها على مادة
ّ
الكافيني،
إال أنها ختتلف عنها يف كونها ُت ّ
صنف من
الصناعية واليت حتتوي تركيبات
املشروبات
ّ
ّ
واملنكهات اليت ُتكسبها
إضافية كاملواد احلافظة
طعمًا مميزًا باإلضافة إىل الغازات.
كونات أساسية
يتكون املشروب الغازي من ُ 7م ّ
ّ
يف تركيبته
كونات أساسية
يتكون املشروب الغازي من ُ 7م ّ
ّ
ّ
نتمكن
بسط لكي
يف تركيبته ـ سنذكرها بشكل ُم ّ
تغريات يف جسمنا بعد
من فهم ما سيحدث من ّ
شرب كوب من املشروب الغازي :
ّ
السكر ّ
يشكل  %60-40وذلك
النقي والذي
-1
ُّ
حبسب نوع املشروب الغازي.
امل ّ
ُ -2
نكهات وأشهرها (الكوال) أو أحد أنواع
ّ
صناعية .
هات
منك
رمبا
أو
الطبيعية
العصائر
ّ
 -3املواد ُ
لونة واليت يتم اختيارها حبسب
امل ّ
ُ
ّ
املعتمدة ومن أمثلتها (لون الكراميل
النكهة
ُ
املضافة إىل مشروب الكوال الغازي).
الرغوة لتحسني مظهر املشروب وهو نوع من
-4
ّ
ُ
املستحلب.
 -5عوامل احلموضة:
مثل حامض السرتيك وحامض األسكوربيك
صحية وحامض
والذي يضيف للمشروب قيمة
ّ
الفسفوريك بنسبة .% 0.6
 -6املواد احلافظة وذلك بنسبة .%0.1
 -7غاز ثاني أكسيد الكربون النقي والذي ال
حيتوي على شوائب النيرتوجني.
أفصل ما حيدث للجسم من تغيريات بعد
أريد أن
ّ
تناول كوب ( 330ملل) من املشروب الغازي
الصحة العاملية:
حبسب ما أوردت منظمة ّ
 بعد  10دقائق:لن يستطيع اجلسم رفض الكمية املرتفعة من
السكر ألن مادة الفسفوريك ستمنع رد فعل
ُّ
التقيؤ( إلخراج الفائض من السكر).
 بعد  20دقيقة:حتول
وسيبدأ
الدم
يف
كر
الس
عدل
سريتفع ُم ّ
ّ
ُّ
الفائض منها إىل ُدهون.
 بعد  40دقيقة:سيتم امتصاص كمية الكافيني كاملة وبالتالي
ّ
سيتسع بؤبؤ العني وسريتفع ضغط الدم.
 بعد  45دقيقة:بالسعادة والراحة يف تأثري يشبه
سيشعر الفرد
ّ
تأثري اهلريوين.
 بعد  60دقيقة:سريتبط محض الفسفوريك مبعادن مهمة يف
األمعاء وبالتالي لن يتم امتصاص هذه املعادن
الصحية.
لداخل اجلسم وسنخسر فائدتها ّ
 بعد ذلك ،سيشعر الشخص حباجة ملحة ّبول،
للت ّ
ستخرج مع البول معادن مهمة كالكالسيوم
وسوائل مفيدة كانت ُوجهتها الصحيحة العظام.
أي أنك أصبحت أكثر ُعرضة للجفاف وضعف
العظام!
إذًا ،إمتنع عن تناول املشروبات الغازية قدر
ُ
املستطاع ،واستعض عنها بالعصائر الطبيعية،
حد
وإن ُكنت من األشخاص الذين اعتادوها ّ
جتنب ُ
ّ
شربها
اإلدمان فمن األفضل على األقل
مع وجبة ّ
الطعام للتقليل من آثارها السلبية على
صحتك .هي حياة واحدة ،اعتد أن حتياها بصحة
جيدة.
ّ

السبب الذي يوقظنا ليال لنذهب إىل احلمام
عادة ما يوقظنا التبول أثناء الليل يف كثري من
الليالي ،مع أن هذه احلالة تصيب غالبًا الرجال
من كبار السن والنساء احلوامل ،ولكن ليس من
الضروري أن تكون متقدمًا يف السن أو حامل
حتى متر بهذه التجربة ،فبحسب (ليزا هاويس)،
وهي طبيبة أخصائية يف املسالك البولية ،فإن
الزيارات املتكررة للحمام أثناء الليل ميكن أن
تكون مؤشرًا لوجود مشكلة صحية أخرى أو
ببساطة جمرد عادة.
على سبيل املثال ،إذا كنت متيل للتدرب مساء
وتشرب زجاجة ضخمة من املياه بعد ذلك ،فقد
يكون هذا هو السبب ،وإذا كنت حتب احلصول
على كأس من الشاي بعد العشاء ،فأنت يف
األساس تتطلب احلصول على املزيد من فواصل
التبول ،ومن جهة أخرى ،فإن الكحول والكافيني
ميكن أن جيعال البول أكثر محضية ،وهذا يهيج
بطانة املثانة ،مما يعين بأنه سيكون عليك الذهاب
إىل احلمام بشكل أكثر وخالل مدة أقصر.
ولكن من جهة أخرى ،فقد تكون من األشخاص
الذين يذهبون كثريًا إىل احلمام بشكل طبيعي
– أو نتيجة لشرب الكثري من السوائل خالل
النهار -وإذا كانت تعاني من التوتر خالل
النهار ،فليس من املستغرب أن تزور احلمام
كثريًا خالل الليل ،ولكن ما هو العدد الذي جيب
أن تصل إليه زيارات احلمام حتى تعترب كثرية؟
حبسب الدكتورة (هاويس) فإن معظم األشخاص
يذهبون إىل احلمام ما بني  6-4مرات يف اليوم،
ولكن التبول لثماني مرات أو أكثر يعترب كثريًا،
حيث تشري بأن املثانة تستطيع أن تتحمل ما بني
 10إىل  15أوقية ،لذلك إذا كنت تضع فيها
حوالي الـ 100أوقية من السوائل يوميًا (ثالثة
لرتات تقريبًا) فسيكون عليك زيارة احلمام كلما
رقدت املياه يف مثانتك ،وهذا الذهاب املتكرر
إىل احلمام ال يعود لوجود مشكلة ،فاألمر برمته
جمرد حسابات بسيطة.
إىل جانب ذلك ،هناك أيضًا بعض األدوية اليت
ميكن أن جتعلك تذهب إىل احلمام بشكل أكرب،
لذلك جيب عليك توقيت تلك األدوية بشكل
يناسب منط نومك ،فإذا كان الطبيب قد وصف
لك مدرات للبول ملكالعة ارتفاع ضغط الدم
أو متالزمة املبيض املتعدد الكيسات ()PCOS
أو أي مرض آخر ،فمن األفضل أن تأخذ هذا
األدوية يف الصباح ،فهذا النوع من األدوية ال
يظهر مفعوله قبل ست ساعات ،لذلك حتى وإن
قمت بأخذ الدواء يف فرتة مبكرة من بعد الظهر،
فستكون على ما يرام.
إذا ما ترافقت كثرة التبول أثناء الليل مع إنتفاخ
الكاحلني أو اليدين أثناء النهار ،فقد يكون
السبب هو أن السوائل املرتاكمة يف الساقني
يعاد إرساهلا مرة أخرى إىل جمرى الدم عند
االستلقاء ،وهذا يزيد من ضغط الدم ،وكرد على
ذلك يقوم القلب بوضع الكلى يف حالة تأهب
إلنتاج املزيد من البول للمساعدة يف التخلص
من هذه السوائل ،وهذا ما جيعلك تستيقظ من
أحالمك اجلميلة.
ميكن لتوقف التنفس أثناء النوم أيضًا أن جيعل
الكلى تتأهب ،وهذا االضطراب ،الذي يتمثل
يف توقف التنفس وبدئه من جديد أثناء النوم،
عادة ما يكون أكثر شيوعًا لدى األشخاص البدناء
ولكن ميكن أيضًا أن يكون نتيجة لتشوه يف
جمرى اهلواء ،والشخري هو العالمة األكثر شيوعًا
هلذه احلالة.
واآلن بعد أن غطينا مجيع احلاالت املمكنة للتبول
أثناء الليل ،يبقى هناك احتمال آخر ،وهو :هل
استيقاظ الشخص أثناء الليل هو نتيجة لشعوره
باحلاجة للتبول ،أم أنه يشعر باحلاجة للتبول ألنه
استيقظ وحسب؟ بشكل طبيعي ،حنن نشعر
باحلاجة للذهاب إىل احلمام مبجرد استيقاظنا،
وذلك ألن البول يكون قد تكدس يف املثانة أثناء

الليل ،وهذا األمر ينطبق أيضًا إذا ما استيقظت
من النوم يف منتصف الليل لسبب ما ،وهو أمر
خمتلف متامًا.
نهاية ،فإذا كنت تستيقظ من النوم مع حاجة
ملحة للذهاب إىل احلمام ،ومل يكن السبب
شربك للكافيني أو تناولك لدواء قبل الذهاب
إىل النوم ،فقد يكون الوقت قد حان لزيارة
الطبيب ،وخاصة إذا كنت تشعر باالنزعاج من
ذلك ،فاملسألة تتعلق بنوعية احلياة اليت حتصل
عليها ،وحبسب الدكتورة (هاوس) ،فإذا كان
الشخص يذهب إىل احلمام مرة واحدة يف الليل
ويعود إىل النوم فورًا دون أي معوقات ،فإن
هذا أمر مقبول متامًا ،ولكن إذا كان يذهب إىل
احلمام عدة مرات وال يعود إىل النوم سوى بعد
مضي ساعتني يف كل مرة ،فقد يكون هذا األمر
مشكلة حبد ذاتها.

ملاذا ال خنتنق أثناء
النوم؟

فسر علماء من جامعة هارفارد عرب جتارب على
الفئران ملاذا ال ميوت اإلنسان وهو نائم بسبب
نقص األوكسيجني.
ونشرت صحيفة « »Current Biologyأن العلماء
وجدوا جمموعة خاصة من اخلاليا العصبية يف
الدماغ مسؤولة عن قياس نسبة غاز ثاني أوكسيد
الكربون يف الدم ،وبفضلها فإن اإلنسان ال ميوت
وهو نائم بسبب نقص اهلواء.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية ،اليت تقول
إن  %6من البالغني ،و %2من األطفال يعانون
من انقطاع النفس ،ويكون على شكل انقطاع
كامل أو جزئي للتنفس بسبب ضيق أو تشوه
خلقي يف اجلهاز التنفسي ،وهلذا السبب ميكن
أن تتطور لدى هؤالء األشخاص بعض احلاالت
مثل التعب املستمر أو اخنفاض يف مستوى
الذاكرة  ،لكن األمر ال يصل أبدا إىل املوت.
ويقول كليفورد سيبري الباحث من جامعة هارفارد:
«يعاني البعض من انقطاع يف التنفس ،لذلك
يستيقظون مئات املرات يف الليلة الواحدة ،وهم
ال ينامون بشكل طبيعي ،لكنهم ال يشعرون بذلك
وعندما يستيقظون يف الصباح يشعرون بتعب
شديد».
ويضيف سيبري أنه استطاع مع جمموعة من
الباحثني ،بعد عدة جتارب على الفئران ،أن حيددوا
اجلزء املسؤول يف الدماغ عن عملية «اإليقاظ
الطارئة» الليلية إلعادة التنفس لإلنسان ،فقد
قاموا بالتحكم بنسبة غاز الكربون يف الدم عن
طريق هذه اخلاليا العصبية املسؤولة عن ذلك.
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The 81 Sydney suburbs where one in four houses sells for under $650,000
even the median price is
about $650,000.
While there were fewer
rising markets in more
expensive parts of Sydney, Mr Ryder also had
no expectations for
price declines.
As a result, it was no
surprise that there was
a significant geographical limit for first-home
buyers looking to buy a
house, First Home Buyers Australia co-founder
Taj Singh said.
More first-home buyers in NSW are stepping onto the property ladder. Photo: Dan Soderstrom
But he thought they
Sydney’s seven-figure is also leading to more choice, particularly for might also be higher
median house price stress on the transport detached houses, the
might seem sky-high, network,” he said.
most likely areas are furbut there are still 81 The closest suburb to ther away in Blacktown,
suburbs where it’s still the CBD on the list of including St Marys,
possible to buy for less more than 80 is Carra- Whalan,
Lethbridge
than $650,000, new data mar, 30 kilometres away Park and Tregear, where
shows.
from the city.
even the median price is
The Andrews Labor GovUsually, market com- And there are very few about $650,000.
mentary uses the “medi- homes available in this And looking towards ernment’s flagship local
an” price – or the middle little suburb.
the south-west, where jobs policies will be envalue of all the homes Another area a little fur- there are more solid op- shrined in law and a new
that sold – but lowering ther away was Box Hill, tions for young buyers Jobs Cop will enforce
this to the bottom quar- in the Hills Shire, and looking for entry-level local content targets to
ter figure paints a differ- nearby Marsden Park in prices, is the Camden put Victorian workers
ent picture of Sydney Blacktown, but Sanjeev area – including Cam- and businesses first.
prices.
Kumar from First Na- den South, where one Premier Daniel Andrews
In fact, there are still sig- tional Hills Direct said in four homes sells for and Minister for Industry
and Employment Ben
nificant swathes of west securing a townhouse under $610,000.
and south-western Syd- at this price point was But even this area is an- Carroll today visited
ney where one in four “very rare”.
ticipating price growth Downer Rail in Newport
homes sells for under In fact, many of the sales that could soon push to announce the Victorian Local Jobs First Bill.
the first-home buyer full that allow it to qualify this higher.
stamp duty cut-off price are over-55s villas – not Hotspotting property The Bill to be introduced
of $650,000, a Domain accessible to first-home research Terry Ryder’s to Parliament next year
Group analysis found.
buyers at all.
Price Predictor Index will mandate the use of
But even when looking “First-home buyers are included this suburb local content and local
at the most affordable looking but they are as one of several in the apprentices on our most
quarter of the market, a very conscious of the area as “steadily rising”, significant public projclear concern emerges benefits for new homes indicating that they’re ects – from road and rail
projects to schools and
– all the locations that and stamp duty thresh- growth markets.
fall under the first-home olds.
On his indicators, most hospitals – ensuring evbuyer threshold are still “They either accept that of the Campbelltown ery major contractor is
a significant distance there isn’t much in Syd- area’s suburbs had held to account.
from Sydney CBD, Uni- ney in that price range, reached a plateau, while The Victorian Local Jobs
versity of Sydney chair and spend more, or they Penrith and Blacktown First Commissioner – or
of urban and regional do what they can to were
predominantly Jobs Cop – will be creplanning and policy Pe- spend under $650,000,” showing “consistent” ated to monitor and enforce the laws and overter Phibbs said.
Mr Kumar said.
markets.
“The fact that the af- In Parklea, it seems For those wanting more see compliance of local
fordable products are some smaller town- choice, particularly for workforce and content
now in outer parts of the houses had sold un- detached houses, Do- targets. A new regime
city does present prob- der the price range in main Group data shows will be developed to tarlems for those workers the past 12 months – the most likely areas are get non-compliance.
with jobs in the centre though none were on within the Blacktown As Victoria’s advoof the city because their the market at the time of area, including St Marys, cate for local content,
mortgage savings will writing.
Whalan,
Lethbridge the Jobs Cop will work
be used for transport. It For those wanting more Park and Tregear, where closely with industry and

than in the past due to
higher demand for entry-level housing with
new stamp duty concessions and exemptions.
“It does look like options are limited for firsthome buyers apart from
those two areas, with an
alternative being buying
something smaller closer to the Sydney CBD,”
Mr Singh said.
One dilemma facing
first-home buyers was
how to choose a familyfriendly home, particularly for those already

with children or planning for children.
“With lending standards getting tougher
with more scrutiny on
a family’s current living
expenses it is also getting harder for a family
to borrow enough money to afford a home in
places such as Sydney
and Melbourne, which is
why we are either seeing
people move further out
… or compromising by
buying a smaller property such as a townhouse
or apartment,” he said.

New Laws To Make Things Fair For
Victorian Workers
departments to open-up
opportunities for small
and medium firms on
government projects.
There will also be a new
requirement on all government agencies to buy
local uniforms and locally-manufactured personal protective equipment, such as high-vis
vests, hard hats and
safety goggles, instead
of importing gear from
overseas.
The Labor Government’s
Major Projects Skills
Guarantee
requires
contractors on public
projects valued at more
than $20 million to use
apprentices, trainees or
engineering cadets for
at least 10 per cent of
total labour hours.
To drive local jobs
across the supply chain
– local content targets
have been set on major
government works including 100 per cent local steel on level crossings and 50 per cent
local content on rolling
stock.
Since 2014, Labor has
announced more than
80 public projects with
local content requirements. In four wasted

years of the former Liberal Government, they
managed just eight projects with mandated minimum local content.
Local businesses looking to supply into government projects and
works are encouraged
to visit economicdevelopment.vic.gov.au/
victorian-industry-participation-policy.
Quotes attributable to
Premier Daniel Andrews
“This is about making
things fair for Victorian
workers and businesses
on our major projects.”
«We>re building Victorian, employing Victorian – and with our commitment to locally made
uniforms, we>ll be buying Victorian too.”
Quotes attributable to
Minister for Industry
and Employment Ben
Carroll
“Our local jobs policies
are giving Victorians the
opportunities they deserve – and soon they’ll
be enshrined in law.”
“We’re also proud to be
backing our local clothing and textile manufacturers to supply government agencies with the
equipment they need.”
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inquiry all but inevitable after another Nationals MP
Hanson makes speech about same-sex marriage in Parliament Banking
vows to cross floor

PAULINE Hanson has
warned a future Australian parliament could
make polygamy legal if
federal politicians aren’t
careful about the wording
of a current bill to legalise
same-sex marriage.
The One Nation leader
also outlined why she voted no in the postal survey
in her speech to Parliament on the gay marriage
bill on monday night.
Meanwhile, conservative
MPs have abandoned an
attempt to allow bakers,
florists and other businesses to reject the business of same-sex couples.
“My concern about this is
that, if we pass it in this
parliament of 226 people,
who’s to say that further
on down the track a parliament could not expand it to mean multiple
marriages or who knows
what,” Senator Hanson
told the Senate late last
night.
One Nation leader Pauline
Hanson has outlined why
she voted No in the postal
survey in her speech to
Parliament on the gay marriage bill late last night.
Picture Gary Ramage
“I believe that what
should be enshrined in
the Constitution is what it
has been determined the
people want, whether it is
marriage between people
of the same sex or of the
opposite sex.
“It could then only be
changed by being taken
back to the people.”
Senator Hanson said she
was of “mixed opinion”
on how to proceed with
the same-sex marriage
legislation but confirmed
she voted no.
“I have grown up of the
opinion that marriage
was between a man and a
woman, but I do not take
away the right of people
to be in a relationship and
to find happiness within
themselves.”
Senator Hanson will continue her speech this
morning as the senate

progresses its bid to pass
the bill to change the Marriage Act this week.
Fifty-one senators had
spoken on the bill as of
Monday night, with three
more to go today before
the upper house can begin to deal with amendments.
Senators will be forced to
stay back late on Thursday
or return on Friday if the
legislation is not passed
by Thursday afternoon.
Crowds supporting the
Same Sex Marriage Survey party down Oxford St
in the heart of Sydney’s
gay precinct. Picture:
James Alcock/Getty Images
Conservative senators
are pushing for a handful of key amendments to
same-sex marriage laws,
aimed at boosting protections for parents, civil celebrants and faith-based
charities.
Liberal Senator James
Paterson has abandoned
his attempts to allow
businesses to reject the
business of same-sex
couples.
But Senator Paterson and
Liberal colleague David
Fawcett have authored
amendments which would
include two definitions for
marriage.
Marriages between men
and women would be
recognised separately to
marriages between two
people.
Senator Paterson said his
proposal “achieves the
best of both worlds” and
there would be no legal
difference in how married
couples were treated.
“It does allow same sex
couples to marry but it
doesn’t unnecessarily
abolish the old definition
of marriage, which many
Australians still sincerely
believe in,” he told ABC
radio on Monday evening.
Parents would also be
able to pull their children
from classes if they don’t
agree with their teachings
on marriage.
Senator Paterson reject-

ed suggestions from Education Minister Simon
Birmingham that such
attempts could be unconstitutional, saying: “The
advice that I have is that
it’s not.”
People who hold traditional views of marriage
would be shielded from
“adverse action” taken
against them by governments or agencies, and
civil celebrants would be
able to refuse to marry
same-sex couples.
Attorney-General George
Brandis and crossbencher David Lleyenholm
have suggested similar
exemptions, which would
already apply to religious
ministers and celebrants
under the cross-party
bill.
Labor senator Helen Polley, who opposes samesex marriage, last night
spoke of the need for to
protect parental rights
and religious freedoms.
“If someone wishes to
publicly or privately object to a change in secular
marriage, they should not
be persecuted,” Senator
Polley said.
But her Tasmanian Labor colleague Carol
Brown came out swinging against the proposed
changes.
“The religious freedom
arguments and proposed
amendments are nothing
more than last ditch attempts to delay what people now need to accept is
inevitable and the will of
the Australian people,”
Senator Brown said.
NSW Labor Senator Doug
Cameron was even more
blunt in his assessment.
“I don’t want religion
stuffed down my throat
by anyone. It’s unacceptable to me and it should
be unacceptable to this
parliament,” he said.
Greens senator Nick McKim told the Senate if
amendments were added
to the marriage equality bill which increased
discrimination, he would
vote it down.

A sweeping inquiry into
Australia’s banking and
financial system appears
inevitable, with a second
Nationals MP confirming
he will defy Prime Minister Malcolm Turnbull and
cross the floor to deliver
the crucial final vote needed to establish the probe.
Nationals MP Llew O’Brien
is set to join his Queensland Nationals colleague
George Christensen and
vote in the lower house
for the banking commission of inquiry after the
revolt was kick-started by
Queensland senator Barry
O’Sullivan.
A banking commission of
inquiry could be on the
cards despite the government’s opposition, with
Nationals MPs, crossbenchers and the Labor
Party in favour.
But the head of the recent
financial system inquiry,
David Murray, warned a
banking inquiry without
safeguards could veer
into “dangerous territory”
while CLSA bank analyst Brian Johnson said
it could affect the home
loan market in the medium term.
Nationals sources said
it was possible the party
could, next Monday, decide to allow a free vote
on the issue, and that if
this happened more MPs
could come forward and
vote for the commission
of inquiry.
Alternatively, the Nationals could split from the
Liberals and formally
switch position as a party
to back the probe.
Having told Fairfax Media
10 days ago he was a 5050 chance to cross the
floor, Mr O’Brien locked
in support for the inquiry
after securing amendments to the bill proposed
by Senator O’Sullivan that
will broaden the terms of
reference so insurance
companies that have discriminated against people
with mental health issues
is examined.
He told Fairfax Media on
Monday “there has been
no reason put to me yet
that would stop me crossing the floor”.

Mr O’Brien’s predecessor
in the seat of Wide Bay,
former deputy prime minister and Nationals leader
Warren Truss, told Fairfax
Media that he did not support a banking inquiry as
“it will cost $100 million
or more, it will give people
a chance to have their
grievances heard, but it
won’t make out system
better”.
The growing likelihood of
an inquiry comes amid Coalition infighting over the
Queensland state election
result, which saw the Liberal National Party bleed
votes to One Nation and
Mr Christensen blaming,
in part, the federal government - and the Prime
Minister - for the result.
His Queensland LNP colleague Warren Entsch hit
back at him for “always
firing shots”.
If the inquiry goes ahead
with the support of the
Parliament, thereby overriding the wishes of the
government, it will be
another damaging blow
to Mr Turnbull’s standing
and authority in the Coalition.
Another Nationals MP,
Victorian Andrew Broad,
has also told Fairfax Media he could back the inquiry.
“I will listen to debate in
the Nationals party room
and then make a decision,” he said, though he
added some of the angst
in his state had dissipated
because the former Coalition state government had
established farm debt mediation to deal with complaints about the banks.
Mr Christensen on Monday also launched a banking inquiry petition and
website that outlined 10
reasons why an inquiry is
needed.
Former Nationals leader
Barnaby Joyce, who has
opposed an inquiry and
who is currently campaigning to win back his
seat of New England,
signalled a broader shift
from the junior Coalition
partner was in prospect.
“You can take anything to
the Nationals party room
for consideration. We will

discuss it [the inquiry]
and come to a decision,
we will have the discussion after the byelection,”
he said.
Senator O’Sullivan’s bill,
released last week, is set
to sail through the Senate with the support of the
Nationals, Greens, Labor
and some on the crossbench.
But to be passed in the
lower house, 76 votes are
needed to suspend standing orders and debate the
bill; Mr O’Brien and Mr
Christensen’s two votes
- combined with 74 from
Labor and the crossbench
- would deliver the numbers.
A simple majority is then
needed to pass the bill and
set up the inquiry, which
would report to the Parliament, not the executive,
but have the same powers
as a royal commission.
Senator O’Sullivan’s wideranging inquiry would
appoint three commissioners - a former judge,
a financial expert and a
community representative
- and run for three years.
He suggested Mr Turnbull
still had a chance to intervene, take charge of the
process and order a royal
commission
“Clearly an inquiry led
by government would
be superior to one that
was forced on it by the
numbers on the floor of
two houses. I have been
and remain open to that
happening,”
Senator
O’Sullivan said.
Mr Murray said he did not
think a banking inquiry
was necessary and that,
for example, any recommendation to reduce the
level of the banks’ vertical
integration would be bad
for competition.
“And with the financial
system and its effect on
the economy, it’s dangerous territory,” he said.
Treasurer Scott Morrison
is meanwhile working on
a “last resort” compensation scheme for people
who have been ripped off
by banks and other financial institutions, in a lastditch move to head off the
Nationals push.
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NSW GOVERNMENT FORTNIGHTLY UPDATE – 29 November 2017

TOLL RELIEF: FREE REGO
FOR DRIVERS
• Toll road users will soon
be eligible for free car registration as part of the NSW
Government’s commitment
to tackle cost of living pressures.
• Drivers will be eligible for
free vehicle registration if
they spend more than $25 a
week, on average, over a 12
month period on tolls.
• The rego rebate will be
available for all standard privately registered cars, utes,
4 wheel-drives and motorcycles from July 1, 2018.
• The scheme will apply to
private drivers who use any
existing toll roads and will
apply to any new toll roads in
the future.
BE PREPARED AND PLAN:
RAIL, BUS AND FERRY REVOLUTION HAS ARRIVED
• The single largest uplift in
public transport services has
arrived, offering commuters an additional 8,600 new
weekly train, bus and ferry
services and transforming
Sydney’s public transport
network.
• Customers will benefit from
more than 1,500 extra weekly
train services, almost 7,000
new weekly bus services and
more than 140 new weekly
ferry services – the biggest
single increase in Sydney’s
history.
• On top of the rail transformation, places like the Northern Beaches now have a redesigned bus network with
3,200 extra weekly services,
including more than 2,000
additional weekly services on
the brand new B-Line.
NEW APPROACH TO CLASSROOM DELIVERY
• The construction and design community is being
challenged to develop a new
high-quality classroom model that can reduce the number
of demountable classrooms
used in NSW government
schools.
• The NSW Government has
called for new designs to
develop classrooms that are
fast to build, cost effective
and meet future learning requirements.
• The building type must be
flexible enough to be customised for individual schools,
including school halls and
libraries. They could be delivered in multi-storey, multiclassroom blocks.
• The NSW Government is investing $4.2 billion to deliver

more than 120 new and upgraded schools which will deliver 1,500 extra classrooms
over the next four years. This
is the biggest investment in
public education infrastructure in NSW history.
NSW ECONOMY OUTPACES
THE NATION
• The NSW economy has
grown almost twice as fast as
the rest of Australia, according to the latest ABS data.
• The state’s annual gross
state product (GSP) was 2.9
per cent in 2016-17, ahead of
its long-run average of 2.6 per
cent, and well above the rest
of the nation’s 1.5 per cent.
• The latest figures show that
NSW is maintaining its reputation as the engine room of
the national
WORLD-CLASS STADIUMS
TO BRING PREMIUM EVENTS
TO NSW
• The NSW Government has
announced Allianz and ANZ
stadiums will be rebuilt and
transformed into world-class
facilities, keeping NRL Grand
Finals in Sydnneey for at least
the next 25 years.
• The investment will ensure
NSW remains the number one
destination for major sporting
and entertainment events.
• The investment will fund:
o A new 45,000-seat stadium to replace Allianz at
Moore Park with construction
to start in 2018 and open in
2021 (estimated $705 million, subject to tendering process); and
o A new 75,000-seat rectangular stadium to replace
ANZ at Sydney Olympic Park,
construction to start in 2019
and open in 2022 (estimated
$1.25 billion, subject to tendering process).
• ANZ and Allianz currently
attract a combined 3.5 million
visitors per year and contribute more than $1 billion into
the economy every year.
MAJOR OVERHAUL FOR
NSW PLANNING SYSTEM
• The changes reflect the
Government’s commitment
to thriving, safe and well-designed communities with local character and heritage
• The changes ensure a simpler, faster planning system,
and will build community
confidence in planning decisions and outcomes.
• The changes strengthen
councils’ focus on strategic
planning, which builds on the
recent introduction of Independent Hearing and Assessment Panels (IHAPs) in Great-

er Sydney and Wollongong.
• For the first time, the Act will
recognise the role of councils
in strategic planning for the
local area through their preparation of new local strategic
planning statements.
PATIENTS TO GET FASTER
ACCESS TO MEDICINAL
CANNABIS
•
The NSW Government
is intent on getting more patients access to medicinal
cannabis products for palliative care, under a $6 million
statewide advisory service
aimed at supporting doctors.
• The NSW Medicinal Cannabis Advisory Service – the
first initiative of its kind in
Australia – will start in January 2018.
• The service, based at Hunter New England Health, will
help doctors across the state
access onshore medicinal
cannabis products for their
patients much faster, as well
as provide expert clinical advice on prescribing for other
patients.
• A hotline will be set up and
doctors anywhere in NSW can
ring the service for guidance
from leading clinicians in this
emerging area of medicine.
• The service, which will operate for three years, is part of
the NSW Government’s $21
million investment in exploring the therapeutic potential
of medicinal cannabis, including world-first clinical trials.
SKILLSPOINTS TO BUILD
TOMORROW’S WORKFORCE
• New hands-on courses are
being developed at TAFE
NSW to better equip construction students entering
the workforce during a time
of record infrastructure investment across the State.
• By directly aligning TAFE
NSW curriculum development and course delivery
with industry needs through
SkillsPoints we can ensure
people can access the training they need.
• Located at the heart of the
State’s infrastructure boom
in Western Sydney, the TAFE
NSW Mount Druitt SkillsPoint
will employ a core team of
experts who will leverage
the organisation’s state wide
capabilities and new digital
platforms.
$12 MILLION BIOBANK TO
REVOLUTIONISE RESEARCH
• The largest storage bank for
human biospecimens in the
southern hemisphere opened
its doors in Sydney and is set
to revolutionise medical re-

search in Australia.
• The Biobank will house
more than three million human samples including DNA,
tissue, blood and tumour
cells which researchers can
use to unlock the puzzle of
disease.
• The first and largest facility of its kind in Australia, the
Biobank is part of the NSW
Government’s record $1.25
billion investment over four
years in medical research
across the state.
$100 MILLION FOR OUT-OFHOSPITAL CARE
• The NSW Government is
building eight new one-stop
shop health facilities as part
of a $100 million investment
in out of hospital care in
NSW.
• The one-stop shops will
make seeing doctors and
other health professionals
easier by bringing services
closer to home and will greatly improve health outcomes
in vulnerable communities,
particularly in regional and
remote areas.
• Up to $5 million will also be
spent on upgrading information and communications
technology and software
in Far West NSW, the Mid
North Coast, Nepean Blue
Mountains, Northern NSW
and South West Sydney local
health districts.
NATIONAL
PROTECTION
FOR DOMESTIC VIOLENCE
VICTIMS
• New domestic violence
orders will be automatically
enforceable across State and
Territory borders to increase
victim protection.
• Police will be able to prosecute offenders for breaches
of domestic violence orders
– even if they occur in a different state.
• The scheme makes it easier
for victims and their families
to start a new life free from
violence.
MORE PEER WORKERS
TO HELP MENTAL HEALTH
CONSUMERS BACK INTO
THE COMMUNITY
• Around 30 new Peer Workers will be recruited across
the state to help mental
health consumers transition
from hospital, back into their
communities.
• Peer Workers are experienced, qualified mental
health staff who themselves
have personal experience
with recovery from mental
health issues
• The NSW Government in-

vestment will reach each and
every Local Health District
and speciality network, and
see greater follow-up and
support for mental health
consumers during and after a
hospital visit.
SECOND SHARK NET TRIAL
STARTS ON NSW NORTH
COAST
• Beachgoers on the NSW
north coast will have an extra
line of defence this summer
as shark nets are deployed
for a second time.
• The results from the first trial showed the community felt
safer, however they remain
concerned about the levels of
by-catch.
• The beaches are Seven Mile
Beach (Lennox Head), Lighthouse, Sharpes and Shelly
beaches (Ballina) and Evans
Head and the trial will be undertaken in accordance with
State and Commonwealth approvals.
WORLD’S BEST TO BUILD
AND OPERATE PARRAMATTA LIGHT RAIL
• Five consortia consisting
of the world’s best light rail
builders and operators have
been shortlisted for two contracts to deliver Stage 1 of the
Parramatta Light Rail project.
• This project will create
thousands of jobs for the local community, and light rail
will revolutionise the way
people move around the Parramatta region.
• Stage 1 of Parramatta Light
Rail will connect Westmead
to Carlingford via Parramatta
CBD with a two-way track
spanning 12 kilometres.
NEW LEGISLATION TO
SHAKE UP NSW WATER
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT
• The legislation establishes
an independent Natural Resources Access Regulator
to oversee water compliance
and enforcement across the
State.
• Ken Matthews’ interim report recommended a suite
of reforms to improve the
administration of water compliance and enforcement in
NSW and the legislation delivers on a major component
of those recommendations.
FIRST RETURN AND EARN
CHARITY PARTNERS
• The NSW Government has
announced the first four Return and Earn donation partners to feature on the state’s
reverse vending machines.
• People returning eligible
containers will be able to donate their refunds to the Cancer Council, St Vincent de
Paul, Surf Life Saving NSW

and Planet Ark at reverse
vending machines from 1 December.
• Charities, community and
sporting groups, schools,
and other not-for-profit organisations can also register
their interest to become a donation partner under the rotation system.
• To donate a refund to a
donation partner people will
need to insert an eligible
drink container into a reverse
vending machine and select the ‘donate’ option and
choose a group. Where relevant donations of $2 or more
are made, customers will be
issued with a receipt to claim
a tax deduction.
NSW HITS RECORD HIGH AS
NO 1 BUSINESS STATE
• Business conditions in NSW
have reached a record high
as the nation’s best state in
which to build and run a business, the latest NAB Monthly
Business Survey shows.
• The state’s reading of 31
index points, its highest ever,
is nearly twice as high as the
second-highest state Victoria, with a reading of 16, and
well above the national reading of 21..
NSW CONTINUES RECORD
LOW
UNEMPLOYMENT
RATE
• NSW continues to lead the
nation with a 4.6 per cent
unemployment rate, the lowest in Australia for the 29th
consecutive month, the latest
ABS data shows.
• NSW has added 218,900
jobs since the last election,
far exceeding the government’s election commitment
of 150,000 new jobs.
• The ABS data also showed
NSW continues to have the
lowest youth unemployment
rate of all the states.
WORK STARTS ON WESTERN SYDNEY JOBS HUB
• Construction work has started on a new $2 billion stateof-the-art office development
in the heart of Parramatta that
will accommodate NSW’s biggest ever government agency
leasing commitment outside
the Sydney CBD.
• The new building will accommodate public sector
roles from the departments
of Planning and Environment; Finance, Services and
Innovation; and Industry.
More than 1,600 of these
roles will be relocating from
the Sydney CBD.
• The development forms
part of Parramatta Square,
one of the largest urban renewal projects in the country.
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مـناسبات

حفلة ناجحة جلمعية كفرصارون اخلريية يعود ريعها لألحباث السرطانية يف مستشفى األطفال يف ويستميد

وقد تربعت اجلمعية مببلغ 10
آالف طوالر ملؤسسة االحباث

السرطانية يف
ويستميد لألطفال.

مستشفى

وتتقدم اجلمعية بالشكر من
كل من حضر وساهم وشارك

يف اجناح هذه املناسبة.
ايلي ناصيف

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

خدماتنا تشمل:

مجعية
احيت
كعادتها
كفرصارون اخلريية السبت
املوافق يف - 11 - 18
 2017حفلتها السنوية يف
صالة الوايت كاستل يف
الكمبا حيث خصص ريعها
هذه السنة لدعم االحباث
السرطانية يف مستشفى
االطفال يف ويستميد.
وقد حضر املناسبة خنبة مميزة
من فعاليات اجلالية ومثقفيها
واعالمييها
وشعرائها
وسياسييها.
قدم الربنامج الشاب روني
ناصيف بلباقته املعهودة
وتكلم يف املناسبة كل من
عضو اجمللس التشريعي
يف الوالية احملامي شوكت
مسلماني والسيدة ميليسا
مالك ممثلة مؤسسة االحباث
السرطانية.
والالفت ان السيناور مسلماني
قد نوه يف برملان نيو ساوث

ويلز بأعمال اجلمعية القيمة
من اجل مساعدة املؤسسات
الطبية واملستشفيات وقدم
للرئيس ايلي ناصيف واهليئة
االدارية لوحة ُكتب عليها اهم
االعمال اليت قامت بها وتقوم
بها اجلمعية.
احيا الربنامج الفين كل من
الفنان الدكتور غسان علم
الدين وفرقته املوسيقية،
الفنان جان خليل الذي تربع
مشكورا ،الفنانة فيكي مارون
اليت تربعت مشكورة ،كذلك
الفنان مالك الرفاعي ..ويف
النهاية مت سحب الرافل على
العديد من اجلوائز القيمة،
وأهمها بطاقة سفر مفتوحة
ألي بلد تقدمة السيد جورج
جورجس حيث رحبتها السيدة
سارة باالكي الف مربوك،
وايضا تربع بتغطية الصور
الفنية الفنان مصطفى حجازي
مشكورا.

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم
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Queensland poll shatters the Coalition’s city-country myth The one reason Bill Shorten can’t force Sam Dastyari
As the votes were tallied
on Saturday night, one
of Malcolm Turnbull’s
toughest internal critics, the outspoken social
conservative MP, George
Christensen, lamented his
party’s failure to speak for
small-town Australia.
“There are clearly two
Queenslands,” he wrote
on Twitter. “The case for
a separate North Queensland state is strong after
tonight.”
One Nation collapse in
Queensland
Pauline Hanson’s One
Nation are likely to win
the seat of Mirani in the
Queensland election, falling short of party adviser
James Ashby’s predictions of as many as 10
seats.
The tweet was accompanied by a map depicting
the section of Queensland
north of Gladstone separating from the mainland.
If that message wasn’t
clear, by the next day, he
had honed his umbrage
down to a blunt apology,
telling One Nation voters,
that he was “sorry” that
the LNP and particularly,
the Turnbull government
had “let you down”.
Among all the predictions
of seats won and lost, and
any potential implications
from the Queensland state
election, an admittedly
perverse eventuality had
escaped consideration.
That is, Pauline Hanson’s
One Nation falling well
short of its target haul
of 10 for seats, yet still
managing to send shockwaves all the way from
Queensland’s bedraggled
regions to the leafy avenues of Wentworth - the
Prime Minister’s harbourside electorate.
It did this by securing a
healthy 13.7 per cent of
the primary vote statewide courtesy of a 12.8
per cent swing - much of
that from the LNP, which
crashed by 7.8 per cent,
to just 33.5 per cent.
Labor also struggled, securing just 36 per cent
(down 1.6 per cent) but
it rose much higher on

Greens preferences in
the south-east and, as
Attorney-General George
Brandis lamented bitterly
in the Senate, on preferences from One Nation in
some key contests.
As the member for the
federal seat of Dawson,
Mr Christensen is on the
frontline of the LNP’s erosion and has not hidden
that he shares many One
Nation’s values. In this he
differs from the other LNP
George, Senator Brandis,
who pointedly said flirting
with the right-wing protest
party was “poison”.
Mr Christensen’s frustration at the city-centric
cosmopolitanism of the
Coalition federally is well
known. But how that frustration will play out is less
clear.
The prospect of him
crossing the floor to support a banks inquiry along
with another Queensland
LNP member, Wide Bay
MP Llew O’Brien, has become virtually certain.
Bringing the banks to
heel has become a totemic cause for many voters
who see them as the embodiment of untouchable
corporate insensitivity,
and who view the government’s trenchant defence
of them as part of the
problem.
For Mr Turnbull, this
spells trouble as early as
next week. Beyond that,
some have even used the
“d” word, defection, if Mr
Christensen believes he
must change parties, or
more likely, become an
independent, to hold his
seat.
Many Nats believe the
2008
amalgamation,
which they had entered
as the senior party, has
failed. Most accept that
undoing that is impractical but there is a wide recognition that being seen
to be under the Liberal
thumb is a gift to One Nation. They warn to expect
a clearer distinction in
policy and presentation in
future.
For senior lecturer in
politics at Queensland’s

Griffith University, Paul
Williams, the election
“underscored the divide
between inner and middle
capital city suburbs on
the one hand, and urban
fringes, regions and rural
Australia on the other”.
“While the old regional
National party wing of the
LNP lost far more to One
Nation than the southeast
Liberal wing, old Nationals will blame urban Liberals for the loss of seats in
Brisbane and on the Gold
and Sunshine Coast, and
especially for the preference decision itself that
saw moderate voters shift
to Labor. These tensions
will inevitably raise (if not
immediately) questions
about how a possible demerger, with a stand-alone
National party spruiking
‘country values’, can corral regional voters away
from One Nation,” he
says.
And Dr Williams says,
these tensions will also
spill over to the federal
joint party room before
long.
While a Galaxy poll published on Friday suggested Labor’s Annastacia
Palaszczuk would hang
on thanks to a 52-48 lead,
the idea that One Nation
would cut such a swathe
through the Liberal-National Party, while crashing itself, has caught
many off-guard.
Mr Christensen aside,
probably the two unhappiest people on Saturday
night were the LNP leader
Tim Nicholls, and Ms Hanson, whose party looks to
have secured just a single
seat - that of Mirani.
Malcolm Turnbull made
his own feelings clear on
Monday and they were
starkly different to the
appeasings of Mr Christensen. He told rebellious
conservatives they had
cut off their nose to spite
their face.
“Voting for One Nation, as
we’ve seen in the Queensland election, has only
benefited
Annastacia
Palaszczuk and the Labor
Party,” he said.

from Parliament: factions
It was either poignant, or
poetic justice, that Sam
Dastyari announced his
resignation from all parliamentary positions on the
same day a royal commission into the banks was
called. No one in the Labor opposition has done
more to agitate against the
banks than Dastyari.
His relentless self-promotion, his eye for a media
opportunity, his intimacy
with journalists, and what
one Labor insider calls his
“Larry Emdur act”, were all
weaponised to help bring
about a financial sector
inquiry.
Labor leader Bill Shorten
has asked Sam Dastyari
to resign from his senior
positions over his connections to a Chinese businessman.
It must have been galling
for Dastyari to announce
what many believe is effectively the end of his
political career, on the day
he should have been celebrating a political victory.
Dodgy banking practices
were one of Dastyari’s pet
issues, along with corporate multinational tax
dodging, media ownership
and the decline of independent journalism.
All of them were important populist causes that
helped the NSW senator
carve out a personal political brand as a scrapper
who takes on Goliath.
All of them were perfect
for burnishing his status
within the opposition beyond what would usually
be accorded a young and
relatively inexperienced
senator.
The dogged pursuit of
causes partly explains
why Opposition Leader
Bill Shorten has defended
him so loyally.
But this is Labor, where
the true reason for most
puzzles can be explained
with one word: factionalism.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has said that Dastyari should resign from
the Senate, and that if he
refuses to do so, “Shorten
should dump him from the
Labor Party and let him
languish in contempt on

the crossbench”.
But Shorten has so far
refused to do so, despite
having a full bouquet of
reasons why he should:
Dastyari took money for
himself from a Chinese
businessman and Labor donor, Huang Xiangmo, who Labor (and the
government) had been
warned had links to the
Chinese government. He
disavowed the Australian
government position, and
the Labor position, on Chinese expansionism at a
press conference, standing alongside Huang. He
misled the public about
the nature of those remarks. And he warned
Huang his phone could be
tapped, and, when visiting
his house, suggested they
talk outside and leave their
phones inside in case they
were being bugged by
ASIO.
Why would Shorten stand
by him? The answer lies in
Dastyari’s importance in
the NSW Right, which is in
a constant battle for dominance with Shorten’s faction, the Victorian Right.
The two factions are rivals
but also inter-dependent.
Dastyari, a former general
secretary with NSW Labor,
backed Shorten into the
leadership in his contest
against Anthony Albanese in 2013. The integrity of that vote was later
questioned, when an ALP
tribunal found the mailing
addresses for dozens of
ballot papers had been altered at the request of one
of Dastyari’s staff members.
In 2015 Dastyari was given
a spot on Shorten’s frontbench, despite being a relative newcomer to Parliament. Dastyari is close to
Chris Bowen and Joel Fitzgibbon, who lead the NSW
Right, and is protected by
those relationships.
As one Labor source puts
it: “If Shorten were to move
on Sam, that would tribally get people upset in the
NSW Right, even though a
lot of them don’t like Sam.
Touch one, touch all.”
A second Labor source
says Shorten is a “transactional” leader who need-

ed Dastyari to shore up his
leadership.
“Shorten could sack him
from the Labor Party but
I don’t think he’s got the
ticker to do it. Bill’s captive
of the Right, he doesn’t
have a strong support
base, there are not many
people who are rusted
on loyal to Bill,” says the
source.
“He wouldn’t want to create an enemy in Sam.
Sam’s not a bad human
being, and he’s certainly
not a Chinese spy, but
he doesn’t think things
through.”
A third Labor source is
less forgiving.
“It’s not a talent or a personality thing, it’s a factional thing,” the person
says of Dastyari.
“The money he got from
China wasn’t just for himself.”
This source points out
that of all the recent NSW
Labor general secretaries, many have gone on to
work for or with Chinese
interests. Dastyari’s successor Jamie Clements
was suspended from Labor for misconduct and
established his own legal
practice. He has Chinese
clients and the Sydney
CBD office suite where his
practice is based is owned
by Xiangmo’s company,
the Yuhu Group.
Other former general secretaries Karl Bitar and
Mark Arbib left Labor to
work for James Packer,
whose main investment
focus is the Chinese gambling market, both in Australia and in China.
Another former general
secretary, Eric Roozendal,
went on to work for Xiangmo at the Yuhu Group.
All Labor sources contacted by Fairfax Media believed Dastyari’s political
career was over, that he
would be unable to come
back from the latest revelations.
“It’s just ironic that a
member of the NSW Right,
which was based on fighting communists in the left,
has hit the fence for being
too close to the Chinese
Communist party,” said
one.
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خمايل وغالية  :شركة «  »citywideللقروض والعقارات تقرتب من حتقيق رقم املليار دوالر يف السنة يف عملياتها

رودني مع والديه جورج وسالم غاليه

جايسن مخايل مع والديه الياس واسما مخايل وشقيقته سيلفانا

االشقاء جورج وجايسن وسيلفانا

ومع ادوار الشدياق والزميل سايد مخايل

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب
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تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية
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واالنتقال اىل الواليات االخرى
يف اسرتاليا».
واكد غالية «ان الشركة
تسعى لتقديم القروض
املناسبة لزبائنها ليس لفرتة
زمنية قصرية إنما ألمد
طويل وهي لذلك تدرس
اوضاع املتعاملني معها بدقة
تمهيداً لتقديم أفضل عرض

لهم» .
وأوضح «ان الشركة التي
تعمل يف مجال العقارات
أيضاً سوف تطلق قريبا
خدمة التأمني بكل اشكاله»
مؤكداً ان «التدريب والخربة
والصدق يف املعاملة هي
املفاتيح األساسية يف مسرية
النجاح».
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جايسن مخايل ورودني غاليه مع عقيلتيهما
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أكرب مق ّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا
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Ýملبورن،
معاهد
التمريض يف
قبـول اعـتيادي لطالب
سيدني ،أداليد وبريث
d
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شركة
اقامت
« »c i t y w i d e
للقروض والعقارات
عشاءها السنوي االول
يف الذكرى العاشرة
على تأسيسها يف
صالة «المونتاج» يف
حضور اكثر من ٦٠٠
شخص .
صاحبا
ورحب
جايسن
الشركة
ورودني
مخايل
غالية بالحضور من
املؤسسات االسرتالية
واملصارف الكربى .
وقال مخايل وغالية
«ان الشركة التي
حلت أوىل يف هذا
املجال يف اسرتاليا
على مدى السنوات
الست املاضية اقرتبت
من تحقيق رقم املليار
دوالر يف السنة يف
عملياتها وتسعى اىل
الوصول اىل الهدف
وتخطي هذا الرقم يف كل
عام».
واكدا «ان الشركة توصلت
اىل هذا النجاح الكبري بفضل
املثابرة والخربة وتوسيع
مجال اتصاالتها وشبكة
عالقاتها حيث اصبح لديها
اليوم  ١٥فرعاً يف سيدني
وتسعى اىل مزيد من الفروع

رودني غالية وجايسن مخايل ومارك بوريس
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ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

