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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

االول  امس  لبنان  اعترب 
ان قرار الرئيس االمريكي 
بالقدس  االعرتاف  ترامب 
يهدد  السرائيل  عاصمة 
واستقرار  السالم  عملية 
الدول  ودعا  املنطقة. 
واحدة  وقفة  اىل  العربية 
اىل  العربية  اهلوية  العادة 

املدينة.
فقد وصف الرئيس ميشال 
الرئيس  موقف  عون 
االمريكي بأنه خطري ويهدد 
املتحدة  الواليات  صدقية 
السالم يف  لعملية  كراعية 
الوضع  وينسف  املنطقة، 
اكتسبته  الذي  اخلاص 
القدس على مدى التاريخ.

اىل  عون  الرئيس  ولفت 
ان هذا القرار، اعاد عملية 
الفلسطينيني  بني  السالم 
الوراء  اىل  واالسرائيليني 
وقضى  السنني  عشرات 
لتقريب  حماولة  كل  على 
وجهات النظر بينهم، حمذرا 
القرار  ان حيدثه  مما ميكن 
فعل  ردود  من  االمريكي 

عون واحلريري: القرار االمريكي يهدد 
االستقرار وعملية السالم!
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40
$2،00

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

فلسطني ختشى فرض »صفقة القرن« ... 
بعد »خطف« القدس

املنطقة  استقرار  تهدد 
ورمبا العامل امجع.

اىل  العربية  الدول  ودعا 
وقفة واحدة العادة اهلوية 
ومنع  القدس  اىل  العربية 
العادة  والضغط  تغيريها، 
القرارات  اىل  االعتبار 
السالم  ومبادرة  الدولية 

وحيد  كسبيل  العربية 
العادل  السالم  الحالل 
يعيد  الذي  والشامل 

احلقوق اىل أصحابها.

بيان الحريري
بدوره، اعترب الرئيس سعد 
احلريري أن القرار األمريكي 

باالعرتاف بالقدس عاصمة 

نصر اهلل دعا إىل تظاهرة شعبية: القدس تعين كل لبناني وعربي ومسلم ومسيحي
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يرى الفلسطينيون يف قرار 
ترامب  دونالد  الرئيس 
عاصمة  بالقدس  االعرتاَف 
إلسرائيل و»خطفها« ونقل 
خطوًة  إليها،  السفارة 
يعتربون  لكنهم  خطرية، 
اخلطوة التالية أكثر خطورة، 
وهي حماولة فرض »صفقة 

القرن« عليهم. 
فلسطيين  مسؤول  وقال 
خطري  ترامب  »قرار  رفيع: 
القلق  لكن  جدًا،  ومقلق 
اخلطوة  من  هو  األكرب 
حماولة  وهي  التالية، 
فرض حل سياسي يستثين 
نصف  ومعها  القدس، 
الغربية،  الضفة  مساحة 
فلسطينية  دويلة  وإقامة 
من  وأجزاء  غزة  قطاع  يف 

الضفة«.
أن  »معلوماتنا  وأضاف: 
اإلدارة األمريكية ُتعد خطة 
حلل سياسي لضم القدس 
الضفة  من  واسعة  وأجزاء 

وإقامة  إلسرائيل،  الغربية 
قطاع  فلسطينية يف  دولة 

غزة ونصف الضفة الغربية 

األممي  املبعوث  قال 
دي  ستيفان  سورية  إىل 
ميستورا إنه سيبّت األسبوع 
إذا كان أي من  املقبل ما 
جنيف  حمادثات  طريف 

العملية«،  »ختريب  حياول 
الذي »سيؤثر سلبًا يف أي 
حماولة سياسية أخرى جترى 

روسيا تريد »حالً سياسياً« ميهد 
يف سوتشي جلنيف
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لـبنانيات
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العماد  اجلمهورية  رئيس  ابلغ 
ميشال عون الرئيس الفلسطيين 
حممود عباس، يف اتصال هاتفي 
اجراه معه قبل ظهر امس االول، 
»وقوف لبنان رئيسا وشعبا اىل 
يف  الفلسطيين  الشعب  جانب 
عاصمة  القدس  اعتبار  رفضه 
»التضامن  مؤكدا  السرائيل«، 
اخلطوة  هذه  برفض  الكامل 
وضرورة مواجهتها مبوقف عربي 

واحد«.
وكان الرئيس عون دان القرار 
االمريكي باعتبار القدس عاصمة 
استقباله  خالل  السرائيل، 
كاثوليكوس االرمن االرثوذكس 
ارام االول على رأس وفد ضم 
االبرشيات  كل  عن  ممثلني 
مطارنة  العامل  يف  االرمنية 
اغوب  النائبني  اىل  ومدنيني، 
نزاريان،  وارتور  بقرادونيان 
الفتا اىل »خطورة ما حصل بعد 
اعالن الرئيس االمريكي دونالد 
االمريكية  السفارة  نقل  ترامب 

من تل ابيب اىل القدس«.
وقال: »إن القدس اليت تتمثل 
السماوية،  االديان  كل  فيها 
من  خالية  تكون  أن  ميكن  ال 
املعامل  ومن  املسيحيني 
أن  ميكننا  فكيف  املسيحية. 
يف  املسيحيني  وجود  نتخيل 
يكون  أن  دون  من  العامل، 
وكنيسة  املهد  كنيسة  لديهم 
ومدينة  اجللجلة  ودرب  القيامة 
عن  خارج  أمر  فهذا  الرسل؟ 
واالديان  االنسانية،  إطار 
أكدت  وقد  الثالث.  السماوية 
التدبري  هلذا  املعارض  موقفي 
ألنه  اللبنانيني،  مجيع  باسم 
خمالف للحقوق ولالنسانية. وقد 
نتيجة  املتحدة  الواليات  خسرت 
كدولة  صفتها  املوقف  هذا 
حلول  وضع  على  تعمل  عظمى 
حتقق السالم العادل يف الشرق 

االوسط«.

آرام االول
وكان الكاثوليكوس آرام االول، 
باسم  اللقاء  حتدث يف مستهل 
بلقاء  سعادته  عن  فعرب  الوفد، 
الرئيس عون يف »بيت الشعب، 
السينودس  اعضاء  له  وقدم 
االرمنية  للكنيسة  املقدس 

ملناسبة وجودهم يف لبنان.
االرمنية  »الكنيسة  أن  واكد 
كنيسة  شيء  كل  قبل  هي 
أينما  موجودون  وحنن  الشعب. 

أحناء  خمتلف  يف  ككنيسة  كان 
العامل، لكن لبنان يبقى بالنسبة 
الينا املركز والقلب. فهو لعب 
الوقوف  دورا حموريا مميزا يف 
وإنطالقا  االرمن.  جانب  اىل 
من هنا يطيب لي أن أعرب لكم 
احلاضرين  مجيع  وباسم  بامسي 
لشخصكم  إحرتامنا  كامل  عن 
وشجاعتكم  حبكمتكم  واعجابنا 
اليت  سيما  ال  ودبلوماسيتكم، 
لألزمة  ادارتكم  أثناء  جتلت 
منذ  لبنان  عرفها  اليت  االخرية 
عدة اسابيع. وبامسنا مجيعا أقول 
أننا ال نقبل على االطالق االعالن 
االمريكي  الرئيس  عن  الصادر 
عاصمة  القدس  خبصوص 
الدولة الفلسطينية، واليت جيب 
أن تكون مدينة مقدسة مفتوحة 
الثالث.  السماوية  لالديان 
وهذا هو موقف مجيع اللبنانيني 

والعرب واملسيحيني«.
ألكرر  املناسبة  »أغتنم  وختم: 
بدوام  ومتنياتي  لكم  تهنئيت 
الصعبة  مهمتكم  يف  جناحكم 

واالساسية«.
رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، 
وارمينيا  »لبنان  أن  اىل  مشريا 
اليت  اجلماعية  االبادة  معا  عاشا 
حصلت على يد العثمانيني بني 
عامي 1915 و1916، وأحيا معا 
املئوية  الذكرى  املاضية  السنة 
هلذه االبادة. لقد مت قتل االرمن 
بالسيف، أما املسيحيني فقتلوا 
عرب اجملاعة. هذا ما قاله آنذاك 
وزير الدفاع انور باشا يف زيارة 
له اىل عاليه، مركز مجال باشا 
قائد الفرقة الرابعة اليت كانت 
حتارب يف الشرق، حيث اعترب أنه 
العثمانية  احلكومة  تستعيد  كي 
من  تتخلص  أن  جيب  شرفها، 

االرمن واللبنانيني«.
على  اطلق  ال  »أنا  اضاف: 
اجلالية  اسم  لبنان  يف  االرمن 
مواطنني  نعتربهم  االرمنية ألننا 
اللبنانيني،  مجيع  مثل  مثلهم 
لكننا حنب يف املقابل أن نراهم 
حيافظون على تراثهم وجذورهم. 
فاللبنانيون أيضا منتشرون يف 
وهجرتهم  العامل،  احناء  خمتلف 
بدأت كاالرمن بعد عامي 1914 
و1915. وقد شكل هذا التشابه 
سببا لنتمكن من التعايش معا، 
القيم  نتشارك  وأننا  سيما  ال 
تفاهم  وعلى  نفسها  االنسانية 
املرحلة  يف  خصوصا  دائم، 

املنفى  من  عودتي  بعد  االخرية 
سنة 2005«.

أن  اجلمهورية  رئيس  وأمل 
االرمنية  الكنيسة  »تشهد 
وقال:  العامل«،  عرب  ازدهارا 
كنتم،  اينما  انكم  املؤكد  »من 
لبنانيني  جانبكم  اىل  ستجدون 
يف  منتشرة  لبنانية  وكنائس 
أو  كندا  يف  كان  إن  العامل، 

امريكا او امريكا الالتينية«.
تويني

بعبدا  قصر  شهد  ذلك  اىل 
سلسلة لقاءات تناولت مواضيع 

سياسية واقتصادية وامنائية.
استقبل  السياق،  هذا  ويف 
الرئيس عون النائبة نايلة تويين 
تناولت  افق  جولة  معها  واجرى 
يف  البالد  يف  العامة  االوضاع 

ضوء املستجدات االخرية.
رئيس  تويين  النائبة  ودعت 
القداس  حضور  اىل  اجلمهورية 
املقبل  االحد  يوم  الذي سيقام 
لراحة نفس النائب الشهيد جربان 
تويين ملناسبة الذكرى السنوية 

الثانية عشرة الستشهاده.
قرداحي

اجلمهورية،  رئيس  واستقبل 
لوي  جان  السابق  الوزير 
قرداحي، وتداول معه يف عدد 
وحاجات  العامة  الشؤون  من 
»تؤمن  اليت  جبيل  منطقة 
برئيسه  ثقتها  وتضع  بالعهد 
ما  اىل  ابنائها  جبميع  وتتطلع 
كرئيس  عون  الرئيس  ميثله 
للدولة وزعيم وطين يرعى مجيع 
حقوقهم  عن  ويدافع  اللبنانيني 

وحيمي مصاحلهم وكرامتهم«.

البستاني
واستقبل الرئيس عون، الوزير 
الذي  البستاني  ناجي  السابق 
اوضح بعد اللقاء، انه اجرى مع 
رئيس اجلمهورية جولة افق يف 
بعد  سيما  »ال  العامة  االوضاع 
مؤخرا  حصلت  اليت  التطورات 
بعد عودة رئيس احلكومة سعد 

احلريري عن استقالته«.
وقال:« ان ما تكرس يف جملس 
حرص  اكد  يومني  قبل  الوزراء 
وعلى  سيادته،  على  لبنان 
عودة  اىل  ادى  الذي  احلزم 
احلكومي«.  العمل  اىل  االنتظام 
مواجهة  »ضرورة  اىل  ولفت 
االستحقاقات الوطنية، ال سيما 
االستحقاق االنتخابي يف موعده، 
الناخب  اعطى  قانون  ظل  يف 

الصوت  خالل  من  حامسا  دورا 
التفضيلي الذي حيدد حصة كل 

الئحة وكل مرشح فيها«.

ممثل املجلس االسالمي الشيعي 
يف كندا

ممثل  عون،  الرئيس  واستقبل 
الشيعي  االسالمي  اجمللس 
السيد  العالمة  كندا  االعلى يف 
على  منه  واطلع  عباس،  نبيل 
يف  اللبنانية  اجلالية  اوضاع 
رئيس  اىل  ناقال  كندا«، 
اللبنانيني يف  »حمبة  اجلمهورية 
وثقتهم  الكندية  املدن  خمتلف 
اىل  اللبنانية  السفينة  بقيادته 
يف  سيما  ال  االمان،  شاطىء 
لبنان  شهدها  اليت  املواضيع 

مؤخرا«.
الفائقة  الطريقة  »ان  وقال: 
فخامة  بها  ادار  اليت  احلكمة 
ثم  ومن  احلكومة  ازمة  الرئيس 
احلريري  سعد  الرئيس  عودة 
ارتياحا  تركت  استقالته،  عن 
كندا  يف  اللبنانيني  لدى  كبريا 

خصوصا ويف لبنان عموما«.
عباس ب«اخلطوة  العالمة  ونوه 
الرئيس  عهد  يف  اختذت  اليت 
اللبنانيني  تسجيل  جلهة  عون 
يف  للمشاركة  االنتشار  يف 
اىل  الفتا  النيابية«،  االنتخابات 
ان »هذه اخلطوة هلا انعكاسات 
التواصل  صعيد  على  اجيابية 
القيم ولبنان  لبنان  الدائم بني 

املنتشر«.
السفرية الرتك

لبنان  سفرية  بعبدا  قصر  ويف 
املعينة يف اليونان دونا بركات 
مهامها  تسلمها  قبيل  الرتك 
وزودها  اجلديدة،  الديبلوماسية 
الرئيس عون بتوجيهاته، متمنيا 

هلا »التوفيق«.

اضاءة شجرة امليالد
الساعة  يف  اقيم  ذلك،  اىل 
امس  مساء  والنصف  اخلامسة 
بعبدا  قصر  يف  احتفال  اجلمعة 
اجلمهورية  رئيس  خالله  يضيء 
واللبنانية  عون  ميشال  العماد 
االوىل السيدة ناديا عون شجرة 
الرئيس  عائلة  مبشاركة  امليالد 
ولواء  الرئاسة  قصر  وموظفي 
احلرس اجلمهوري. ويلي اضاءة 
حتييها  ميالدية  امسية  الشجرة 
للمدرسة  التابعة  اطفال  جوقة 
املوسيقة االنطونية يف اجلامعة 

االنطونية.

عون اتصل بعباس متضامنا واستقبل آرام االول:
 التدبري االمريكي خمالف للحقوق واالنسانية

الرئيس ميشال عون يلقي كلمته

للمقاومة  الوفاء  كتلة  عقدت 
اجتماعها الدوري بعد ظهر امس 
يف  مقرها  يف  اخلميس  االول 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 
أالعضاء،  ومشاركة  رعد  حممد 
فيه:  قالت  بيانا،  واصدرت 
خلامت  املبارك  املولد  »مناسبة 
حممد  املرسلني  وسيد  النبيني 
صلى اهلل عليه وآله، هي حمطة 
جليلة تتيح للبشرية على الدوام 
وانتمائها  هويتها  تقويم  إعادة 
وتصويب  وسلوكياتها، 
من  متكنها  اليت  املنهجية 
وااللتزام مبسار  احلقيقة  ادراك 
اخلري  قيم  وحتكيم  االستقامة 
والظلم  الشر  ومكافحة  والعدل 
مراتب  أرقى  وبلوغ  واجلهل، 
والرفاهية  واالستقرار  األمن 
العالقات  يف  مستوى  وانبل 
االخوية واالجتماعية والسياسية 
ستبقى  البشرية  إن  والدولية. 
بأمس  املتعاقبة  أجياهلا  عرب 
احلاجة اىل النموذج الذي تقيس 
وجتاربها  تقدمها  ضوئه  يف 
وتتحفز إلتباعه يف حياتها لتقدم 
اروع نتاج حضاري يليق بها يف 

خمتلف الصعد واجملاالت«.
وإذ هنأت الكتلة »البشرية بهذه 
»كل  دعت  العطرة«،  املناسبة 
مشاربها  اختالف  على  االجيال 
والتأسي  التأمل  حسن  اىل 
العظيم  النيب  هلذا  واالتباع 
يف  الرباني  بنهجه  واالقتداء 
صناعة االنسان الصاحل وإخراج 

خري أمة للناس عرب التاريخ«.

»اقرتان اسبوع  أن  ولفتت اىل 
الوحدة االسالمية مبولد الرسول 
االعظم صلى اهلل عليه وآله هو 
أمته  ولدور  له  بالوفاء  التزام 
سيما  ال  واحلضاري،  االنساني 
من  هي  االسالمية  الوحدة  أن 

مقومات الوحدة الوطنية«.
الكتلة  ان  اىل  واشارت 
اليوم  جلستها  يف  »تدارست 
مجلة من القضايا واملستجدات، 
أن  اىل  النقاش  بعد  وخلصت 
اعالن الرئيس االمريكي دونالد 
للكيان  عاصمة  القدس  ترامب 
االسرائيلي الغاصب لفلسطني، 
اعالن  وأدهى  وأخطر  أسوأ  هو 
رئيس  اصداره  على  يتجرأ 
ينطوي  مبا  االمريكية،  لالدارة 
عليه من تداعيات كارثيه تهدد 
االقليمي  واالستقرار  االمن 
كل  زيف  ويفضح  والدولي 
املبادرات واملساعي اليت كانت 
املاضية  السنوات  طيلة  تروج 
حتت شعارات خمادعة تستهدف 
فلسطني  قضية  تصفية 
االسرائيلي  االحتالل  وشرعنة 
التحركات  كل  واحتواء  ألرضها 
الفلسطينية والعربية واالسالمية 
االحتالل  انهاء  اىل  اهلادفة 
وضمان عودة الفلسطينيني اىل 

ارضهم«.
االدارة  »اعالن  أن  واعتربت 
االمريكية القدس عاصمة لكيان 
امام  الطريق  وفتح  اسرائيل 
اجراءات نقل السفارة االمريكية 
إىل القدس، ميثالن عدوانا غادرا 
وشعبها  فلسطني  على  ولئيما 

االسالمية  املقدسات  وعلى 
األمتني  وعلى  واملسيحية 
كل  وعلى  واالسالمية  العربية 
العامل.  يف  واالحرار  الشرفاء 
االمريكي  العدوان  هذا  وإن 
مليثاق  متعمد  عملي  جتاوز  هو 
حقوق  ولشرعة  املتحدة  االمم 
الدولية  وللقرارات  االنسان 
ذات الصلة بفلسطني، وينطوي 
بشعوب  وقحة  استهانة  على 
العربي  العامل  وأنظمة  ودول 
على  ينطوي  كما  واالسالمي. 
وللحقوق  للتاريخ  خطري  تزييف 
للشعب  والعادلة  املشروعة 

الفلسطيين«.
احليثيات  عن  »مبعزل  وتابعت 
والسياسات اليت مهدت لرئيس 
هذا  إصدار  االمريكية  االدارة 
كتلة  فإن  العدوان،   - االعالن 
وتشجبه  تدينه  للمقاومة  الوفاء 
الفلسطينيني  وتدعو  بقوة 
واألحرار  واملسلمني  والعرب 
والفاعل  السريع  للتحرك  كافة 
من أجل مواجهة ما يرتتب عليه 
من مفاعيل واجراءات، وتؤكد أن 
الوحيد الستعادة احلقوق  النهج 
هو نهج املقاومة، ال سيما وأن 
بشكل  قضى  االمريكي  االعالن 
التفاوضي  النهج  على  مربم 

وبدد أوهامه«.
اجلدي  الشروع  »وجوب  واكدت 
بني  والنزاعات  احلروب  النهاء 
املنطقة  ودول  مكونات  مجيع 
وحتويل  واالسالمية،  العربية 
فرصة  اىل  االمريكي  االعالن 
يف  العالقات  ترتيب  العادة 
التصدي  أولوية  وفق  املنطقة 
مع  والتطبيع  التآمر  ملشاريع 
بكل  االسرائيلي  االحتالل  كيان 

الوسائل املتاحة واملمكنة«.
الكتلة  أبدت  اخرى،  جهة  من 
احلكومة  »الستئناف  ارتياحها 
اللبنانية أعماهلا ومهامها برئاسة 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة 
استعادة  حلكومة  دعمها  وجتدد 
الثقة وااللتزام ببيانها الوزاري 
نص  يف  ورد  ملا  وتأييدها 
جلستها  إثر  صدر  الذي  البيان 
»تنشيط  اىل  ودعت  األخرية«، 
االستحقاقات  ملالقاة  جهودها 
استحقاق  مقدمتها  املقبلة ويف 
االنتخابات النيابية واىل االهتمام 
االقتصادي  بالوضع  اجلاد 
موضوع  ذلك  يف  مبا  احمللي 
الدين  خدمة  وتقليص  النفط 
السريع،  التأهيل  واجناز  العام 
الكهرباء  قطاع  يف  واملطلوب 
واملعاجلة الفورية لتوقف تقديم 
اخلدمات الكهربائية يف اجلنوب 
الدؤوب  والعمل  والضاحية، 
نسبة  وزيادة  الفساد  ملكافحة 

النمو يف البالد«. 

الوفاء للمقاومة: العادة ترتيب العالقات 
يف املنطقة وفق أولوية التصدي ملشاريع 

التآمر والتطبيع مع االحتالل
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات 
- معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز طازج 

يوميا وغريها الكثري..
خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

نفتح 7 أيام يف األسبوع

نـبيع بـسعر اجلـملة

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

هذه األســعار 
صاحلة لغاية يوم 
اجلمعة 15 كانون 

األول

ختفيضات كبرية على مجيع األسعار

درّاق Nectarine )1 كلغ(  بـ 1،49 $

ســميد)1 كلغ(  بـ 0،99 $ لـوز نـيء)1 كلغ(  بـ 11،99 $

ماء جوز اهلند Coconut Water )12 قنينة(  بـ 4،99 $ درّاق Peaches )1 كلغ(  بـ 1،49 $

مــانـغو)10 كـلغ(  بـ 12،99 $
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مدير مكتب ملبورن:
 مـيالد اسـحق

قال األمني العام لـ »حزب اهلل« 
السيد حسن نصر اهلل يف كلمة 
حديثي  موضوع  »إن  متلفزة: 
دونالد  أعلنه  ما  هو  اليوم 
االعرتاف  حول  باألمس  ترامب 
للكيان  عاصمة  بالقدس 
االسرائيلي، فنحن نشعر بأننا 
بلفور  وعد  من  سنة  مئة  بعد 
األول أتانا وعد بلفور الثاني. 
وأود أن أحتدث عن 3 عناوين: 
إدراك املخاطر، بعض دالالت 
هذا القرار األمريكي، واملوقف 
أصواتا  وسنسمع  املطلوب. 
يف العامل العربي تقول إن ما 
لتهوين  قيمة  له  ليس  حصل 
خطورة هذا القرار، وكلنا يعلم 
أن الكيان االسرائيلي ال حيرتم 
القرارات الدولية وال املواثيق 

الدولية«.
ال  إسرائيل  »إن  أضاف: 
يهمها ما تقوله الدول العربية 
أو  روسيا  أو  األوروبية  أو 
هو  يعنيها  فما  الصني، 
وخالل  األمريكي،  املوقف 
إسرائيل  حكومات  كان  عقود 
لكن  القدس،  تهويد  حتاول 
اإلدارات األمريكية حينا تسمح 
اخلطوات  متنع  وأحيانا  حبدود، 

التهويدية يف القدس«.
»املوقف  أن  إىل  وأشار 
مانعا  يشكل  كان  االمريكي 
من دون االندفاعة االسرائيلية 
وقال:  القدس«،  يف 
املوقف  خطورة  نفهم  »هنا، 
االمريكي اجلديد، فرتامب قال 
إلسرائيل القدس لكم وختضع 
انتهى  وهنا،  لسيادتكم. 
التكتيكي،  األمريكي  احلاجز 
حاجز  ال  العدو  حكومة  فاآلن 
أمريكا،  موقف  بعد  أمامها 
ما  املخاطر:  يف  ندخل  واآلن 
الفلسطنيني  السكان  مصري 
هل  وأمالكهم؟  القدس  يف 
كان  وإذا  تهدم؟  ام  تصادر 
مستوطنات  يبين  االسرائيلي 
سنشهد  األن  قليل،  بعدد 
ضوابط،  دون  من  بناء  عملية 
ستتسع القدس باجتاه الضفة 
الصعيد،  هذا  وعلى  الغربية. 
على  االسرائيليون  به  قام  ما 
هو  مبا  سيقومون  عقود  مدى 

أعظم منه يف وقت قصري«.
وأشار إىل أن »املقدسات يف 
خطر شديد، واملسجد االقصى 
»ال  وقال:  خطر«،  يف  بات 
تستغربوا أن نستيقظ يف يوم 
قريب ويكون املسجد االقصى 
ال  أن  يقول  ترامب  هدم.  قد 
اليوم،  بعد  فلسطينية  قضية 
فهذا الكالم برسم من يؤمنون 
باملفاوضات. إن الفلسطينيني 
عاصمة  أن  على  جيمعون 
دولتهم جيب أن تكون القدس 
االمريكي  واليوم  الشرقية، 
بأن  األمر  وحسم  ذلك  شطب 

القدس خارج املفاوضات«.
األخرى  القضايا  »كل  أضاف: 
مع  صراع  موضع  هي  اليت 
خطر،  يف  ستكون  إسرائيل 
هناك الكثري من املخاطر املرتتبة 
إذا  القرار، خصوصا  على هذا 
مت السكوت عليه، فاألمة اليت 
القدس  اغتصاب  على  تسكت 
ان  ميكن  أمة  هي  تارخيها  من 
تتخلى عن أي شيء آخر تطمع 

به االدارة االمريكية«.

كلها  العامل  دول  »إن  وتابع: 
ترفض هذا القرار وال تؤيده، 
تقول  الدول  أن  هذا  ومعنى 
هذه  نرفض  حنن  لرتامب 
يصغي  ال  فرتامب  اخلطوة، 
حلفاءه  أحد ال  ألحد وال حيرتم 

وال اجملتمع الدولي«.
وسأل: »أين االحرتام األمريكي 
الدولي، فما شهدناه  للمجتمع 
حكومات  بكل  استخفاف  هو 
أن يف  يعرف  فرتامب  العامل، 
هذا إهانة واعتداء على مشاعر 
ومئات  مسلم  ونصف  مليار 
لقد  املسيحيني.  من  املاليني 
واملسيحييون  املسلمون  شعر 
باالهانة بان املدينة اليت متثل 
تارخيهم مت اعطاؤها اىل دولة 
ال  رجل  أمام  حنن  مصطنعة، 
املاليني  مئات  وجدان  يعنيه 

من الناس يف العامل«.
هو  ترامب  فعله  »ما  أضاف: 
واالتفاقات  للقرارات  خرق 
اننا  يعين  وهذا  الدولية، 
القرارات  ادارة ال حترتم  امام 
أن حيرتمها.  العامل  من  وتريد 
تشكل  ال  إدارة  أمام  أننا  كما 
أن ال  أي ضمانة، وهذا يعين 
الذي  العامل  امان يف  أو  أمن 
بات حمكوما بأهواء الرجل الذي 

يسكن يف البيت االبيض«.
حلفاء  قيمة  هي  »ما  وسأل: 
امريكا يف العامل العربي؟ جيب 
أن  العربية  الشعوب  كل  على 
شيئا  تساوي  ال  أنها  تفهم 
بالنسبة إىل ترامب وأمريكا«.

عدوان  أمام  »حنن  وتابع: 
القدس  على  سافر  أمريكي 
وهويتها  ومقدساتها  وأهلها 
احلضارية وشعبها. وأمام هذا 
االعتداء االمريكي حنن معنيون 
فباألمس  املسؤولية،  بتحمل 
اسرائيليني  حمللني  مسعنا 
كبارا قالوا إن كل ما يقال عن 
ترامب  قرار  على  فعل  ردات 
ال قيمة له، ولن حيصل شيء 
العربي واالسالمي،  العامل  يف 
نسيت  العربية  الشعوب  ألن 
مشغول  بلد  وكل  فلسطني 
الختاذ  الحد  وقت  وال  بنفسه 

موقف او ردة فعل«.
ورأى أن »االستنكار هو اضعف 
احد  يستهني  وال  االميان، 
مطلوب«،  امر  وهذا  باملوقف، 
االحتجاج  أشكال  »كل  وقال: 
االدارة  تسمعه  أن  جيب 
العامل،  امتداد  على  االمريكية 
وعقد  واملواقف  والبيانات 
اللقاءات والندوات للتعبري عن 
وعندما  مطلوبة،  كلها  املوقف 
العامل  يف  مجيعا  نتظاهر 
سيدرك  واالسالمي  العربي 
الزجاج.  يف  دخل  أنه  ترامب 
لن نتكلم كالما كبريا عن قطع 
ولكن  امريكا،  مع  العالقات 
امريكا  سفراء  استدعاء  جيب 

وإبالغهم االحتجاج الرمسي«.
مفيد  الكالم  »إن  أضاف: 
معنويا، فيجب اختاذ االجراءات 
حتصني  أجل  من  والتدابري 
أمريكا  على  والضغط  املوقف 
لتجميد القرار، وهذا ليس امرا 
هناك  أن  والدليل  مستحيال، 
عنها  تراجعت  عدة  قرارات 
أمريكا، فنحن ال نقول اقطعوا 
العالقات معها، ترامب قال إن 
ما قام به هو ملصلحة إسرائيل 

دعا إىل تظاهرة شعبية يف الضاحية االثنني تضامنا مع الشعب الفلسطيين 
نصراهلل: القدس تعين كل لبناني وعربي ومسلم ومسيحي

السيد حسن نصر اهلل
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السالم،  عملية  ومصلحة 
وحيجب أن تثبتوا له العكس، 
االتصاالت  وقف  عرب  وذلك 
السرية والعلنية مع اسرائيل. 
االتصاالت  استمرت  اذا  أما 
لرتامب  تقولون  إنكم  فمعناها 
خذ القدس مع حبة مسك. وإن 
أضغف االميان هو طرد سفراء 
خطوات  كل  ووقف  إسرائيل 
التطبيع اليت بدأت مع إسرائيل 
واي خطوة من خطوات التطبيع 

هي اعظم خيانة للقدس«.
واقرتح »الدعوة إىل عقد قمة 
واضح  قرار  وصدور  عربية 
اجلامعة  أعضاء  جلميع  وملزم 
عاصمة  القدس  يعترب  العربية 
أبدية لدولة فلسطني«، وقال: 
»من مجلة التداعيات هو ما دعا 
فلسطينيون  كبار  قادة  اليه 
انتفاضة  إىل  الدعوة  وهو 
يقدم  وأن  جديدة،  فلسطينية 
واالسالمي  العربي  العامل 
الشعب  إىل  الدعم  كامل 
يقوم  ان  قرر  اذا  الفلسطيين 

باالنتفاضة«.
وأكد أن »أهم رد هو انتفاضة 
فلسطينية وقمة إسالمية تقرر 
أبدية  عاصمة  القدس  أن 
»أعتقد  وقال:  لفلسطني«، 
هذا  من  خبطوات  القيام  أن 
وادارته  ترامب  سيجعل  النوع 
يندمان او جيمد مفاعيل قراره، 
كل  إىل  دعوة  نوجه  ان  جيب 
الدول واحلكومات يف العاملني 
لوقف  واالسالمي  العربي 
ووقف  والصراعات،  احلروب 
احلرب على اليمن واحلرب يف 

ليبيا وغريها«.
أضاف: »يف لبنان حنن مجيعا 
لدينا إمجاع وطين حول قضية 
يعين  األمر  وهذا  القدس، 
ومسلم  وعربي  لبناني  كل 
معنيون  أننا  كما  ومسيحي. 
مبواكبة احلدث وتطوراته للقيام 
بالفعاليات إن كانت احتجاجات 
مواجهة  امام  فنحن  غريها،  أو 
كبري  امريكي  وعدوان  حقيقية 
جدا، ومن مجلتها التظاهر يف 

اكثر من مكان ومناسبة«.
»تظاهرة  إىل  نصراهلل  ودعا 
بهذا  للتنديد  كبرية  شعبية 
وللتعبري  االمريكي  العدوان 
فلسطني  مع  التضامن  عن 
واملقدسات االثنني بعد الظهر 
يف  سيحدد  الذي  املكان  يف 
الدفاع  عنوان  حتت  الضاحية، 
مع  والتضامن  القدس  عن 
الشعب الفلسطيين وللتعبري عن 
والتنديد  واالستنكار  الرفض 
االمريكي،  االستكبار  بهذا 
االميان،  أضعف  »هذا  وقال: 
وأحيي الشعب الفلسطيين، ال 
سيما الذين نزلوا اىل الشوارع 

وامليادين«.

 افتتح جهاز التنشئة السياسية 
يف »القوات اللبنانية« - مكتب 
مع  بالتنسيق  الشعبية  اجلامعة 
التابعة  املنت«  »شباب  جلنة 
منسقية   - »القوات«  حلزب 
للتنشئة  دورة  ضبية، 
»دورة  عنوان  حتت  السياسية 

بشري اجلميل«.
ونشيد  الوطين  النشيد  بعد 
اللقاء  استهل  »القوات«، 
أبو  نبيل  الدكتور  ألقاها  بكلمة 
حبيب ممثل مرشح منطقة املنت 
إدي  »القوات«  يف  الشمالي 
حبيب  أبو  ورحب  اللمع.  أبي 
أهمية  على  مشددا  باحلضور، 
شباب  اىل  بالنسبة  الدورة 

املنت.
من  شهوان  لوسيان  ألقى  ثم 
»جهاز التنشئة السياسية« كلمة 
بالصدفة  »ليس  أنه  فيها  أكد 
أن نرى »القوات« نفسها إىل 
فهي  اللبنانية،  القضية  جانب 
مواجهات  رحم  من  ولدت  اليت 
اللبناني،  الكيان  تهدد  كانت 
باإلحتالل  اجلميع  قبل  وعندما 
الشهيد  الرئيس  قال  السوري 
واليوم  »ال«،  اجلميل  بشري 
بسالح  األغلبية  قبل  عندما 
جعجع  مسري  وقف  شرعي  غري 
إىل  مشريا  أيضا«،  ال  ليقول 
اليوم ميتحننا مرة  أن »التاريخ 
دائما  كما  هو  وموقفنا  جديدة 

إىل جانب القضية اللبنانية«.
»قوة  أن  على  شهوان  وشدد 
»القوات« ليست بالعدد والعدة 
بل بإنتاجها قيادات محلت خيار 
إمسه  إطارا  وخلقت  اجلماعة 
إىل  الفتا  اللبنانية«،  »القوات 
أن هذه »القيادات عينها على 

اإلنسان وخيارها هو لبنان«.
الذين  الشباب  إىل  وتوجه 
»التنشئة  دورة  يف  يشاركون 
السياسية«: »حنن اليوم حنمل 
اليت  املسرية  متابعة  مسؤولية 
خطوها رفاقنا الذي عاش منهم 
الثقة بالقضية والنضال ومنهم 
مواهبنا،  حيفز  الذي  الشغف 
وآخرون  املبادرة  عاش  ومنهم 
موهبتهم يف  ووجهوا  الرتكيز، 
عاش  ومنهم  رفاقهم،  اجتاه 
االستعداد بهدف تنمية اجلماعة 

وتطويرها«.
أنه »إىل جانب كل هذه  وأكد 
الرفاق  خيترب  سوف  الصفات 
الطالب يف هذه الدورة التدريب 

واملثابرة والشجاعة«.
وختم شهوان كلمته مؤكدا أن 

شجاعة  هو  الدورة  »انطالق 
الطالب  ألن  العميق،  مبعناها 
احلرية  يعيشوا  أن  قرروا 
بالفعل وليس فقط  والسيادة 
التنشئة  ودورات  بالقول، 
السياسية هي وسيلة أساسية 
على  كمناضلني  حياتنا  ترافق 

درب املعرفة والنور«.
بعدها عرض داني رمحة، رئيس 
مكتب اجلامعة الشعبية مضمون 
يف  ستنطلق  واليت  الدورة 
كانون الثاني ومتتد ثالثة أشهر، 

جهاز التنشئة يف القوات افتتح دورة بشري 
اجلميل للتنشئة السياسية

ستتناوهلا،  اليت  واملواضيع 
وتتلخص ضمن احملاور التالية: 
مكونات  السياسي،  الفكر 
»القوات  اللبناني،  اجملتمع 
إقليمية  مسائل  اللبنانية«، 
واملهارات  التقنيات  وبعض 
حل  التواصل،  كالقيادة، 
السياسية،  الدعاية  النزاعات، 

ديناميكية اجلماعة وغريها.
أمام  اجملال  فتح  اخلتام،  يف 
وتقديم  للمناقشة  احلاضرين 

االقرتاحات. 

أجرى رئيس جملس النواب نبيه 
بري اتصاال بالرئيس الفلسطيين 
موقف  فيه  أكد  عباس،  حممود 
الذي  اللبناني  النواب  جملس 
حول  االمريكي  القرار  ان  يعترب 
عربي  كل  »ضد  هو  القدس 
القرارات  كل  وضد  ووطين 
ال  جديد  احتالل  وهو  الدولية، 
يقل عن احتالل 1948 ألنه يطال 

مجيع املسلمني واملسيحيني«.
بري  استقبل  أخرى،  جهة  من 
ظهر امس االول يف عني التينة 
جيلبريدوه  العاج  ساحل  سفري 

معه  وعرض  دجانهوندي 
العالقات الثنائية بني البلدين.

السابق  الوزير  استقبل  ثم 
فريد هيكل اخلازن وعرض معه 

االوضاع الراهنة.
وزاره بعد الظهر الوزير السابق 
الياس بو صعب وحبث معه يف 
القضايا  من  وعدد  املستجدات 

واملشاريع املطروحة.
كذلك التقى الوزير علي قانصو 
ثم  العام،  الوضع  معه  وعرض 
االعلى  للمجلس  العام  االمني 
السوري-اللبناني نصري خوري.

 بري اتصل بالرئيس الفلسطيين:
القرار االمريكي احتالل جديد ال 

يقل عن احتالل 1948

يف  االيطالية  السفارة  وزعت 
عن  الصادر  البيان  بريوت، 
وزير اخلارجية االيطالية اجنلينو 
الفانو حول موقف حكومة بالده 
القدس وجاء فيه:  من قضية 
بشأن  اإليطالي  املوقف  »ان 
قائما  يزال  وال  يبقى  القدس 
وعلى  األوروبي،  املوقف  على 
من  بشأنه  التوصل  مت  ما 
االمم  نطاق  يف  دولي  إمجاع 

املتحدة.
حلل  السعي  يتم  أن  وجيب 
كعاصمة  القدس،  ملسألة 
مستقبلية لدولتني، يف ما بني 

والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
وذلك  املفاوضات،  خالل  من 
يف سياق عملية السالم القائمة 
على وجود دولتني، مع مراعاة 
لكليهما.  املشروعة  التوقعات 
وإىل أن حيدث ذلك، ستواصل 
إيطاليا االلتزام بقرارات األمم 
وإبقاء  الصلة،  ذات  املتحدة 
إسرائيل  دولة  لدى  سفارتها 

يف تل أبيب.
ما  تداعيات  من  قلقون  حنن 
ميكن أن يسفر عنه اإلعالن عن 
على  اجلديد  األمريكي  النهج 
أرض الواقع. وخناطب الشعور 
باملسؤولية لدي مجيع األطراف 
ويف  فلسطني  يف  الفاعلة 
املنطقة حيت يتم جتنب حوادث 

وعنف ال تفيد أحدا.
يتعني  إليطاليا،  وبالنسبة 
اآلن، بالتعاون مع الشركاء يف 
خالل  ومن  األوروبي،  االحتاد 
االتصال بالفاعلني اإلقليميني 
الوضع  تقييم  والدوليني، 
والتفكري يف مبادرات أوروبية 
إعادة  يف  للمساهمة  ممكنة 
بصورة  السالم  عملية  إطالق 
ملموسة، من منظور حل وجود 
احلفاظ  جيب  والذي  دولتني، 
الوحيد  احلل  يظل  إذ  عليه، 
املمكن من الناحية الواقعية«.

السفارة االيطالية وزعت موقف 
اخلارجية من قضية القدس: قلقون من 

تداعيات ما ميكن أن يسفر عنه اإلعالن 
عن النهج األمريكي اجلديد



Page 5صفحة 5     

لـبنانيات

اضاءت كلية العلوم االقتصادية 
اجلامعة  يف  االعمال  وادارة 
عاليه   - الرابع  الفرع  اللبنانية 
لالساتذة  التقدمي  و«اللقاء 
اجلامعيني« وبلدية عاليه، شجرة 
ومغارة امليالد يف احتفال اقيم 
يف ملعب الكلية وحضره النواب 
اكرم شهيب، هنري حلو وفادي 
اهلرب، تيمور جنبالط وعقيلته ديانا 
جنبالط، رئيس اجلامعة اللبنانية 
وعمداء  ايوب  فؤاد  الدكتور 
الكليات يف اجلامعة وشخصيات 

سياسية وحزبية وتربوية.
املصري  برتا  الطالبة  والقت 
فيها:  قالت  باملناسبة  كلمة 
»انه لشرف كبري لي بان اكون 
اجلامعة  اللبنانية  اجلامعة  طالبة 
اجمليد  العيد  هذا  يف  للجميع 
مشعة  قلوبنا  يف  يضيء  الذي 
يف  ويرسخ  والسالم  التسامح 
نفوسنا احملبة وااللفة والتعاون 

والوفاء«.
من جهته، قال مدير فرع عاليه 
»أردنا  صعب:  رمزي  الدكتور 
السيد  مبولد  االحتفال  هلذا 
وأن  جامعا  يكون  ان  املسيح 
والتالقي  التسامح  صور  ينقل 
عليه  حنن  وما  والسالم  واحملبة 
والفة  تنوع  من  الفرع  هذا  يف 

وحمبة«.
وجدي  عاليه  بلدية  رئيس  اما 
مراد فقد نوه »بهذا العمل املميز 
اللبنانية  اجلامعة  به  الذي قامت 
اليت جتمع كل  عاليه، وهي  يف 
اطياف ومذاهب لبنان يف بوتقة 

من االلفة واالخاء والتعاون«.
يعاني  كم  نعلم  »حنن  وقال: 
مبنى هذه اجلامعة وكم يلزمه من 
اعمال، من جهتنا كبلدية جمتمعة 
مل ولن نقصر يوما يف دعم هذه 
الوطنية  اجلامعة  النها  اجلامعة، 
الدولة  نطالب  واننا  احلقة، 
الفرع  هذا  بايالء  ومؤسساتها 
عدد  وبزيادة  الالزم  االهتمام 

الفروع للجامعة يف عاليه«.

صايف
لالساتذة  التقدمي  اللقاء  كلمة 
وليد  الدكتور  ألقاها  اجلامعيني 
»هذا  ان  اىل  مشريا  صايف، 
اهمية  يؤكد  السنوي  التقليد 
والتسامح  احملبة  وقيم  التنوع 
املسيحية  متثلها  اليت  والسالم 
التمسك  على  ايضا  وللتاكيد 

شهيب يف حفل اضاءة شجرة امليالد يف اللبنانية عاليه:

 نرفض كل حماوالت سلخ القدس عن انتمائها العربي

شهيب خالل اضاءة الشموع

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

من  »ليس  وقال:  باملصاحلة«. 
هذا  يأتي  ان  الصدفة  قبيل 
احلدث اليوم يف الذكرى املئوية 
مليالد املعلم كمال جنبالط الذي 
كان رائدا يف بناء فضاء فكري 
الزمين  بني  فيه  جيمع  وثقايف 
واالميان  العلم  بني  والروحي، 
متأثرا بطبيعة احلال بالقيم اليت 
مقدمها  ويف  املسيحية  نشرتها 
والتسامح  العنف  ونبذ  احملبة 

والعدالة االجتماعية«.
اليت  التحديات  »ندرك  اضاف: 
تلك  سيما  وال  اجلامعة  تواجهها 
والتطور يف  باملنافسة  املتعلقة 
والتحديات  االختصاصات  جمال 
الرقمية«،  الثورة  طرحتها  اليت 
جامعة  حنو  معا  نسري  »ان  آمال 
القرن احلادي والعشرين، اجلامعة 
اليت تقدم الفرص املتساوية لكل 

اللبنانيني  والشباب  الشابات 
الذين ينتظرون منا افعاال وليس 

اقواال«.
ايوب

واعترب رئيس اجلامعة الربوفسور 
ايوب »ان احتفالنا باضاءة هذه 
بالرساالت  احتفال  هو  الشجرة، 
السماوية، بل وتذكري بها، ومبا 
اجتمعت عليه من ثوابت مشرتكة 
وحمبة  والتوعية  االرشاد  هدفها 
وهذه  العيش،  وسالمة  اخلري 
الستقامة  العامة  االسس  هي 
ما  أحوج  هو  زمن  يف  احلياة 
نكون فيه اىل العودة ملفاهيمها 

وغايتها«.
وقال: »يف هذه الذكرى، ال بد 
العظة يف سلوكنا  استلهام  من 
سيما  وال  اعمالنا،  ويف  اليومي 
النشء  برتبية  معنيون  اننا 

وتعليم االجيال، الذين سيكونون 
يف يوم مسؤولني ومطالبني مبا 
اكتنزوا من علوم وما اختزنوا من 
ثقافة، ومن هنا كان حرصنا على 
الدعوة الستكمال بناء اجملتمعات 
احملافظات  كل  يف  اجلامعية 
من  عدد  اكرب  لتضم  اللبنانية 
وهذه  واطيافه،  اجملتمع  شرائح 
ان  جيب  ال  وطنية  مسؤولية 
نقلل من اهميتها، ومن نتائجها 
االجيابية على الساحة الوطنية«.

السالم  »يعم  ان  متمنيا  وختم 
لنا  تعود  وان  واملنطقة،  لبنان 
االعياد وحنن ننعم بهناء العيش 

واالستقرار«.

شهيب
مشريا  شهيب  النائب  وحتدث 
اليوم  هذا  مثل  »يف  انه  اىل 
قبل مئة عام ولد الشهيد املعلم 
كمال جنبالط، املعلم الفيلسوف، 
االنسان،  الثائر،  السياسي، 
يف  وفاء  مشعة  أضأنا  واليوم 
اجلبل،  بلدات  ويف  املختارة 
عسى ان تنري درب خالص هذا 

الوطن«.
وقال: »وها حنن عصر السادس 
شجرة  نضيء  االول  كانون  من 
حرم  يف  البشرية  خملص  ميالد 
الصرح  هذا  اللبنانية،  اجلامعة 
العلمي والثقايف الذي جيمع كل 
ان نضيء  أمل  على  اجلبل  ابناء 
طريق خالص لبنان الوطن الذي 
حنب ودرب البشرية حنو السالم 
اىل  باالنسان  واالرتقاء  واحملبة 

عامل افضل«.
السيد  »أراد  شهيب:  وتابع 
من  البشرية  خيلص  ان  املسيح 
الشهيد  املعلم  واراد  ذنوبها 
االرتقاء باالنسان اىل عامل افضل 
مبتغاهما يف  يتحقق  ان  وعسى 

املستقبل القريب«.
اليوم،  مجعنا  من  »كل  وشكر 
ادارة واساتذة وطالب، والشكر 
ملن شاركنا اليوم اضاءة شجرة 
احملبة  على  جتمعنا  اليت  امليالد 
قيل  اخلري.  وارادة  والتعاون 
من  خري  تضيء مشعة  ان  قدميا 
ان تلعن الظالم، فكيف اذا اضأنا 
اليوم شجرة امليالد يف جامعتنا 
خبري  وانتم  ميالد  كل  الوطنية. 
مصانة  واحلرية  مستقر  والوطن 
والناس يف  فعالة  واملؤسسات 

طمأنينة وأمان«.
مئوية  ذكرى  »يف  وقال: 
العروبة  شهيد  جنبالط،  كمال 
وفلسطني، نرفض كل حماوالت 
سلخ القدس عن انتمائها العربي، 
ونؤكد ان حق الشعب الفلسطيين 
وبناء  واستقالله  وحريته  بأرضه 
دولته وعاصمتها القدس اقوى 
والقرارات  الضغوط  كل  من 
فان  حاولوا  ومهما  العبثية. 
القدس مبجدها االنساني املتعدد 
بتارخيها  عربية  واملتنوع ستبقى 

وحاضرها ومستقبلها«.
جنبالط  تيمور  اضاء  بعدها، 
حفل  وأقيم  واملغارة،  الشجرة 
كوكتيل ومت قطع قالب احللوى 

باملناسبة.
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استقبل وزير الداخلية والبلديات 
مكتبه  يف  املشنوق  نهاد 
اجلامعة  من  وفدا  الوزارة  يف 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
حيدر  رمزي  القنصل  برئاسة 
ضم االمني العام املساعد امحد 
منصور  رمزي  والسيد  عاصي 
القضايا  من  عددًا  معه  وعرض 

اليت تهم شؤون االغرتاب.
وقال حيدر بعد اللقاء: »تشرفنا 
الداخلية  وزير  معالي  بزيارة 
االستاذ نهاد املشنوق وشكرناه 
واثنينا  باالغرتاب  اهتمامه  على 
الدؤوب  وعمله  جهوده  على 
لالنتخابات  التحضري  اجل  من 
سيشارك  اليت  املقبلة  النيابية 
فيها املغرتبون الول مرة، وكان 
ومثمرًا. وقد شدد  وديًا  اللقاء 
اهمية  على  اللقاء  خالل  معاليه 
االغرتاب اللبناني يف املساهمة 
والتقدم  والتطور  التنمية  يف 

ودعمه لالقتصاد اللبناني«.
اضاف: »كما وضعنا معاليه يف 
سوف  اليت  االساس  العناوين 
نعمل عليها حنن كجامعة لبنانية 
ثقافية يف العامل وتتمثل بالبنود 
مع  والتواصل  احلوار  التالية: 
مجيع الطاقات االغرتابية، اهمية 
احلياة  يف  املغرتبني  مشاركة 
سيما  ال  اللبنانية  السياسية 
القيام  النيابية،  االنتخابات  يف 

املشنوق عرض شؤونا اغرتابية مع 
وفد من اجلامعة الثقافية واستقبل 
وفدا من ضباط فوج اطفاء بريوت

االغرتاب،  بلدان  على  جبوالت 
املشاركة يف النشاطات الثقافية 
والرتبوية واالجتماعية واالعالمية 
بني  العالقة  اواصر  تعزز  اليت 
لبنان ودول االغرتاب، التنسيق 
اقرار  املغرتب،  الشباب  بني 
حق املرأة اللبنانية املتزوجة من 
اجنيب باعطائها اجلنسية اللبنانية 
املغرتبني  مساعدة  البنائها، 
نزاعات  تشهد  اليت  الدول  يف 
وتفعيل  سياسية  وأزمات 
اكثر  لتصبح  اجلامعة  مؤسسات 

متثيال يف العامل«.
طالبنا  »وقد  حيدر:  وتابع 
الديبلوماسي  التمثيل  بتوسيع 
الدول  من  عدد  اكرب  ليشمل 
وتعيني  العامل  يف  والبلدان 
يتعذر  حيث  فخريني  قناصل 
خدمة  اجل  من  سفارات  فتح 
اخلارج،  يف  اللبنانية  اجلاليات 
اىل  املسؤولني  دعينا  كما 
االغرتاب  على  جبوالت  القيام 
اوضاع  على  واالطالع  اللبناني 

اجلاليات يف العامل«.

ضباط فوج اطفاء بريوت
وفدا  املشنوق  استقبل  ثم 
بريوت  اطفاء  فوج  ضباط  من 
برئاسة قائد الفوج املقدم حممد 
احلليب وعرض له الوفد اوضاع 

الفوج. 

املشنوق خالل استقباله وفد الجامعة اللبنانية الثقافية

عامل  وجبل  صور  مفيت  شدد 
وفد  أمام  عبداهلل  حسن  الشيخ 
يف  املهدي  مدارس  ادارة  من 
االفتاء  دار  يف  صور  منطقة 
بكل  »العمل  على  اجلعفري، 
تهويد  دون  للحؤول  الوسائل 
مدينة  ألنها  الشريف،  القدس 
العروبة ومعراج الرسول االكرم 
ومهبط الرساالت السماوية، وال 
أحد له حق التصرف بها وبيعها 
الغاصب  الصهيوني  للكيان 
العربية  االراضي  احتل  الذي 
اهلها  منها  وطرد  الفلسطينية 
الصهاينة  واستدعى  وشتتهم 
من كل الشتات لكي يستوطنوا 
االراضي العربية الفلسطينية«.

الفلسطينية  »القضية  أن  وأكد 
الصحيح  التالقي  حمور  هي 
اصابها  االمة  وان  لالمة، 
شهدت  عندما  والوهن  الضعف 
أمام اسرائيل منذ عام  تنازالت 

زار نائب رئيس جملس الوزراء 
غسان  العامة  الصحة  وزير 
العربية  اململكة  حاصباني 
مؤمتر  يف  وشارك  السعودية 
وزراء الصحة يف منظمة التعاون 
مدى  على  عقد  الذي  اإلسالمي 

يومني يف جدة.
ارض  على  استقباله  وكان يف 
املطار القنصل العام للبنان يف 
ومستشار  اهلل  عطا  زياد  جدة 
وزير الصحة السعودي الدكتور 

عبد اهلل بن ابراهيم الشريف.
استقبال  حفل  اهلل  عطا  وأقام 
حاصباني  شرف  على  حاشد 
حضره  العامة،  القنصلية  يف 
حكومية  إدارات  عن  ممثلون 
القناصل  من  وعدد  سعودية 
جملس  وأعضاء  العامني 
االعمال اللبنانيني ورجال اعمال 
سعوديني واعالميني وحشد من 

ابناء اجلالية.
عطا اهلل

والقى عطا اهلل كلمة رحب فيها 
»رغم ضيق  وقال:  حباصباني، 
احلافل،  وبرناجمكم  وقتكم 
هذا  لتنظيم  الفرصة  اغتنمنا 
اللبنانية  اجلالية  أبناء  مع  اللقاء 
أن  األول  لسببني:  جدة  يف 
اململكة  يف  اللبنانيون  يتمكن 
شخصكم  على  التعرف  من 
الكريم، أنتم الذي تبوأمت منصبا 
لكفاءتكم  نظرا  خدماتيا  رفيعا 
جناحكم  على  إمجاع  على  فحزمت 
ومهنيتكم وقدرتكم رغم صعوبة 
لنا  فهنيئا  واحلقيبة  الظرف 

بكم«.
دولة  الثاني،  »السبب  اضاف: 
الرئيس، جلمعنا هذا هو رغبيت 
نفتخر  جالية  على  أعرفكم  بأن 
اجلالية  هذه  وبطاقاتها.  بها 
موحدة وحمبة للبنان، ترفع علما 
لبنانيا واحدا وينبض قلبها على 
جالية  واحد.  وطين  نشيد  وقع 
اقتصاد  ترفد  معطاءة  كرمية 

أمجل  وتبين  مبدخراتها،  لبنان 
وأهلها  اململكة  مع  اجلسور 

الطيبني املضيافني«.
للجالية  السعودية  رعاية  وأكد 
اللبنانية، واشار اىل ان القنصلية 
اجلديدة سيتم االنتقال هلا خالل 
»اجلالية  وقال:  احلالي،  الشهر 
أرض  اشرتت  اليت  وحدها  هي 
وجهزتها،  بنتها  القنصلية  هذه 
إىل  كهبة  قريبا  وستقدمها 
الدولة اللبنانية، وتفوق قيمتها 
مليون دوالر، مل   15 يوازي  ما 
اللبنانية  الدولة  فيه  تساهم 

بدوالر واحد«.
اليوم  »استعادت  وختم: 
دولة  عودة  بعد  عملها  احلكومة 
احلريري  رفيق  سعد  الرئيس 
عن استقالته. فنقول لكم باسم 
احلاضرين: استمروا جبهدكم يف 
وزارة الصحة العامة، حيث تنظر 
إليكم عيون اللبنانيني، مقيمني 
التقدير  من  بكثري  ومنتشرين، 
واالمتنان، وتتطلع إليكم كوزير 
مثالي، ومثال حيتذى باالستقامة 

والبذل واألداء املميز«.
حاصباني

ثم ألقى حاصباني كلمة ارجتالية، 
عرب فيها عن بالغ سعادته بلقاء 
اجلالية اللبنانية يف جدة، مثمنا 
والقنصل  لبنان  قنصلية  دور 
بني  العالقات  بتوطيد  العام 
على  مشددا  ولبنان،  اململكة 
بني  واحملبة  اإلخوة  »اواصر 
البلدين قيادة حكومة وشعبا«، 
ومتطلعا اىل »مزيد من التعاون 

بينهما«.
ملكا  للسعودية  التحية  ووجه 
بتحية  »أتوجه  وقال:  وشعبا، 
العربية  اململكة  األخوة يف  لكل 
السعودية، وبالتقدير لكل الدعم 
للبنان«،  اململكة  تقدمة  الذي 
املستمر  التواصل  اىل  مشريا 
اللبنانية  اجلالية  بني  والتعاون 

يف اململكة«.
وقال: »أخص بالشكر والتقدير 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
حممد  األمري  العهد  وولي 
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن 
السعودي  والشعب  واحلكومة 
للبنان،  ودعمهم  رعايتهم  على 
ولتبق العالقة بني أهل البلدين 
حمبة  عالقة  حاهلا،  أحسن  يف 
ومودة ودعم واخوة. وأمتنى من 
السعودية  يف  اللبنانية  اجلالية 
االستمرار يف العطاء والعمل يف 
دعم صورة لبنان ومودة لبنان 

عند األشقاء«.

املفيت عبداهلل: احلروب يف منطقتنا العربية صناعة صهيونية

شارك يف مؤمتر وزراء الصحة يف جدة 
والتقى اجلالية

حاصباني: العالقة بني السعودية 
ولبنان عالقة حمبة واخوة وتعاون

حاصباني

1948. ولقد كانت دائما القضية 
يف  األساس  هي  الفلسطينية 
حتركنا ويف حربنا وسلمنا، وهي 
كل  عليها  جتمع  اليت  النقطة 
الشعوب العربية ألنها قضية حق 

لشعب يعيش مرارة التهجري«.
واعترب عبداهلل أن »ما حصل من 
منطقتنا  يف  يزال  وال  حروب 
العربية هو من صناعة الصهاينة، 
اخرى  ومسميات  بأمساء  ولكن 

»ادارة  اىل  ومتعددة«.وتوجه 
االجيال،  وكل  املدارس 
تعبئة  اىل  املدارس،  وخصوصا 
ال  لكي  جيري  ما  حول  االجيال 
نصاب خبيبة االمل اليت حصلت 
وخصوصا  الغابر،  الزمن  يف 
اعالميا  اليوم تطورا  اننا نعيش 
بثوان،  العامل  ميأل  وثقافيا 
وعلينا ان نوجه االعالم املضلل 

للحقائق«.

الرياشي:اذاعة وتلفزيون لبنان يف يوم 
خاص بالقدس اجلمعة )امس(

تويرت  على  اخلاص  حسابه  على  الرياشي  ملحم  االعالم  وزير  غرد 
لبنان يف يوم  لبنان وتلفزيون  اذاعة  اجلمعة(..  )امس  قال:« غدا 

خاص بالقدس«.

اجمللس  رئيس  نائب  دان 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
قرار  اخلطيب  علي  الشيخ 
الرئيس األمريكي »نقل سفارة 
الشريف  القدس  إىل  بالده 
الذي يرزح حتت رجس اإلحتالل 
عاصمة  واعتبارها  اإلسرائيلي، 
واحملتل،  الغاصب  للكيان 
واملسلمات  األعراف  لكل  خالفا 
اإلنسانية والقرارات الدولية«.

العربية  »الشعوب  ودعا 
هذا  مواجهة  إىل  واإلسالمية 
العدوان بكل الطرق واألساليب 
العربية  والدول  املشروعة، 
مشرف  موقف  إىل  واإلسالمية 
والشعب  القدس  لنصرة 
تربئ  املظلوم،  الفلسطيين 
نفسها  الدول  هذه  بعض  فيه 
الرئيس  مع  التواطؤ  تهمة  من 
هذا  اختاذ  يف  األمريكي 
القرار، متهيدا لتصفية القضية 

الفلسطينية«.
وطالب »أمتنا العربية واإلسالمية 
بأن تربهن يف هذه  وحكوماتها 
واخلطرية  والدقيقة  املرحلة 
أنها  تارخيها،  من  واملفصلية 
على قدر املسؤولية يف مواجهة 
ما تتعرض له من عدوان سافر 

وموقف صلف  مقدساتها،  على 
تداعيات  له  ستكون  وجائر 
وال  مداها.  اهلل  إال  يعلم  ال 
الفلسيطيين  الشعب  أن  شك 
وفصائل  املختلفة،  وقياداته 
يف  األساس  تشكل  مقاومته 
أثبت  وقد  املواجهة.  هذه 
الشعب الفلسطيين البطل دائما 
التضحيات يف  لدفع  استعداده 
فإن  ولذلك  العدو،  مواجهة 
قياداته تتحمل املسؤولية الكربى 
يف هذه املواجهة، وهي مدعوة 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
إىل الوحدة يف مواجهة العدوان 
األمريكي واإلسرائيلي، والتخلي 
مل  اليت  اخلاسرة  الراهانات  عن 
حتقق للشعب الفلسطيين، سوى 
املزيد من اخلسائر ومن اإلعتماد 
والذل سوى  اخلزي  أنظمة  على 
من  املزيد  إال  وللعدو  العار، 

املكتسبات«.
للقاصي  ثبت  »لقد  وختم: 
والداني أن املقاومة هي الوسيلة 
الوحيدة للتحرير وحتصيل احلرية 
على  وحنن  والكرامة،  والعزة 
خلف  ستقف  األمة  بأن  يقني 
الفلسطيين ولن ترتكه  الشعب 

وحيدا يف مقارعة العدو«. 

علي اخلطيب: األمة لن ترتك الشعب 
الفلسطيين وحيدا يف مقارعة العدو

لرئيس  السابق  النائب  أصدر   
النواب ميشال معلولي،  جملس 

البيان اآلتي:
إليران  موالون  الشيعة  »معظم 
ومعظم السنة موالون للسعودية، 
الشيعة  املوالني  ان  الفرق  مع 
هو  واحد  وقائد  مرجع  هلم 
فهم  السنة  أما  الفقيه،  والية 
اىل  والءاتهم  يف  منقسمون 
العربية  اململكة  يف  قيادات 
تناقض  على  وهي  السعودية، 
مع  واضحا  كان  كما  وخالفات 
ازمة رئيس جملس الوزراء سعد 

احلريري أخريا.
على  سلبا  ينعكس  الواقع  هذا 

السياسية  اللبنانية  االوضاع 
واالمنية  واالقتصادية 
والسياحية. وأخطر ما يف االزمة 
األفق  يف  حل  هلا  ليس  ان 

القريب.
ويبقى احلل االوحد، ما جاء يف 
)اتفاق  الوطين  الوفاق  وثيقة 
الثالث،  البند  يف  الطائف( 
وهو تطبيق الالمركزية االدارية 

املوسعة.
وسويسرا هي املثال على ذلك، 
استمرت  داخلية  حروب  فبعد 
مثال  اصبحت  السنني  مئات 
انشاء  بعد  والسالم  االستقرار 

الكانتونت«.

معلولي: احلل هو تطبيق الالمركزية 
االدارية املوسعة

كامل  حسن  ثانوية  طالب  نفذ 
النبطية  يف  الرمسية  الصباح 
لقرار  استنكارا  احتجاجية  وقفة 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
عاصمة  بالقدس  باالعرتاف 

»للكيان الصهيوني«.
ملعب  يف  الطالب  وجتمع 
املدير  حضور  يف  الثانوية 
عباس مشيساني وافراد اهليئة 
ورفعوا  واالدارية،  التعليمية 
بعضها  على  كتب  الفتات 
بلفور«،  لوعد  ال  لنا،  »القدس 
القبلتني  أوىل  و«القدس 
وثالث احلرمني الشريفني«، و« 
العرب  عاصمة  القدس  ستبقى 

واملسلمني واملسيحيني«.

معلم
وألقى الناظر العام يف الثانوية 
حممد معلم كلمة أعلن فيها أن 

وقفة احتجاجية على قرار ترمب يف ثانوية حسن كامل 
الصباح يف النبطية

للتضامن  هي  اليوم  »وقفتنا 
مع اهلنا يف فلسطني، وقضية 
مجيعا  ننفك  ال  اليت  فلسطني 
نعتربها أوىل قضايانا وهمومنا، 
لذلك نعلن انه ومن جل كرامتنا 
مجيعا، عربا ومسلمني، ومن اج 
ان  يأبى  الذي  القدس  شرف 
املؤمنني  ايدي  على  اال  يتحرر 
رفضا  اليوم  نلتقي  الشرفاء، 
االمريكية  للقرارات  واستنكارا 
تهدف  اليت  اجلديدة  القدمية 
اىل تهويد القدس دعما للكيان 
واعالنها  الغاصب  الصهيوني 
العدواني  الكيان  هلذا  عاصمة 
العربية  هويتها  ونزع  اجملرم 
واالسالمية عنها يف ظل الصمت 
والتخاذل العربي، فاننا بامسكم 
والرفض  االستنكار  اشد  نعلن 
هلذه اخلطوات اليت تدعم التطرف 

وتعذي العدوانية واالجرام«.
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الشعبية«  »الكتلة  رئيسة  رأت 
مرييام سكاف يف بيان، تعليقا 
على قرار نقل السفارة االمريكية 
اىل القدس، ان »القدس حممية 
اليت  الدولية  الشرعية  بقرارات 
مفاوضات  اىل  مصريها  حتيل 
حيق  ال  حبيث  النهائي  احلل 
قرارات  اختاذ  الراعية  للجهة 

ليست من اختصاصها«.
أمام  »القدس  سكاف:  وقالت 
اىل  حتتاج  باتت  احلال  هذه 
العربي  الصوت  وتفعيل  تثمري 
قرارات  اىل  وحتويله  الصارخ 
جتعل  ان  شأنها  من  ضاغطة 
اخلطوة االمريكية حربا على ورق. 
فلدى الدول العربية الكثري من 
االجراءات سواء تلك اليت ابرمت 
او  اسرائيل  مع  اتفاقات سالم 
عداء  حال  على  تزال  ال  اليت 
تستحق  القدس  ان  اذا  معها. 
الرتفع  اليوم  العرب  مجيع  من 
القرار  وشبك  خالفاتهم  عن 
الفلسطيين  احلق  لتثبت  الواحد 
عرب خطوات تتعدى اعالن احلزن 
بقمة  بل  ال  واالدانة،  والشجب 
اىل  احلق  تعيد  طارئة  عربية 

أصحابه«.
الطرف  ان  »يقيننا  أضافت: 
ليسري  كان  ما  االمريكي 

خبطواته لو انه وجد ضغطا عربيا 
االعرتاف.  قرار  يسبق  رادعا 
عرب  اليوم  متاح  الضغط  وهذا 
االستنكار  مرحلة  من  االنتقال 
اىل مستوى اختاذ املواقف ذات 
سواء  الفاعل  التنفيذي  البعد 
او  العربية  الدول  جامعة  يف 
الحقا يف جملس االمن الدولي، 
على اعتبار ان للقدس قرارات 

شرعية تصون وجودها«.
وال  القدس  »كانت  وختمت: 
يف  فلسطني  عاصمة  تزال 
اجلغرافيا ويف الوجدان، وما من 
جهة ستغري تارخيها بقرار يستفز 
واملسيحيني  املسلمني  مشاعر 
االستفزاز  هذا  سواء.  حد  على 
الرئيس  تقصده  قد  املتعمد 
العرب  قدرة  المتحان  االمريكي 
فاعلون؟  انتم  ماذا  وليسأهلم: 
هو  املهم  لكن  الكثري  باالمكان 
نوايا  وليس  احلق  انتزاع  ارادة 
والعلنية،  منها  اخلفية  التطبيع 
واالهم ان يظهر بيننا من يشبه 
الكوييت  االمة  جملس  رئيس 
يزال  ال  الذي  الغامن  مرزوق 
ولو  االمم،  بني  مدويا  صوته 
توفرت قيادات وزعامات عربية 
كالغامن ملا جترأ علينا امريكي او 

اسرائيلي«.

مريام سكاف: القدس حممية بقرارات 
الشرعية الدولية وحتتاج لتفعيل الصوت 

العربي وحتويله اىل قرارات ضاغطة

احلريري عرب تويرت: وصلت اىل باريس 
للمشاركة يف مؤمتر جمموعة الدعم كونه 

حمطة مهمة لدعم االقتصاد
موقع  على  حسابه  عرب  احلريري  سعد  الوزراء  جملس  رئيس  قال 
»تويرت«: »وصلت إىل باريس للمشاركة يف مؤمتر جمموعة الدعم 
لدعم  مهمة  حمّطة  سيشكل  والذي  غدا،  لبنان  أجل  من  الدولي 

االقتصاد اللبناني وتعزيز صموده يف مواجهة أزمة الالجئني«.

مرييام سكاف

حض الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون من قطر، على »التزام 
واضح جدًا« من مجيع الشركاء 
التطرف، من خالل  ضد متويل 
الُبنى  من  »قائمة  استهداف 
نعتقد أنها مرتبطة باإلرهاب«، 

مبا يف ذلك يف فرنسا. 
قطر  أمري  مع  ماكرون  ووّقع 
ثاني  آل  محد  بن  متيم  الشيخ 
إعالنًا ضد متويل اإلرهاب، يف 
وقت ُتِعّد باريس ملؤمتر دولي 
يف  ُيعقد  املوضوع  هذا  حول 
بعد   ،2018 )أبريل(  نيسان 
اهلزائم املتتالية اليت ُمين بها 
العراق  يف  »داعش«  تنظيم 

وسورية.
مشرتك  صحايف  مؤمتر  وخالل 
الرئيس  قال  قطر،  أمري  مع 
مّول  بعدما  إنه  الفرنسي 
التنظيم أنشطة مسلحيه بفضل 
موارد النفط والغاز يف هذين 
البلدين، »سيسعى اإلرهابيون 
إىل احلصول على متويل بوسائل 
»تهريب  منها  ذاكرًا  أخرى«، 
باملخدرات  واإلجتار  األسلحة 
منطقة  يف  البشرية  وباألرواح 

الساحل والصحراء«.
متويل  »مكافحة  أن  وتابع 
اإلرهاب جيب أن تكون األولوية 
البلدان.  هذه  يف  حتركنا  يف 
اجملموعات  كل  تفكيك  جيب 
لكن  األنشطة،  بهذه  املرتبطة 
علينا أيضًا أن نتبع خيوط كل 
يف  واهلياكل  التجمعات  هذه 

خمتلف البلدان«.
لكنين  أحدًا،  أتهم  »ال  وقال: 
أدعو إىل نهج حمرتف وبسيط. 
حدة  على  دولة  كل  يف  لُنعد 
نعتقد  اليت  للشبكات  قوائم 
باإلرهاب،  ارتباط  على  أنها 

وسنتشاركها مع شركائنا«.
واضحًا  التزامًا  »نطلب  وتابع: 
جدًا يف شأن متويلها، وسنمنح 
املطلوبة  الوسائل  كل  أنفسنا 
وأطبق  معًا.  األمر  من  للتثّبت 
كل  إىل  بالنسبة  ذاته  األمر 
يف  بها  أتبلغ  اليت  اهلياكل 
على  تكون  قد  واليت  فرنسا، 

ارتباط بهذه األنشطة«.
ودعا إىل حترك »حازم ودقيق 
»تفكيك  أجل  من  وحثيث« 
مكان  كل  يف  الشبكات  هذه 

ميدانيًا«.
قطر،  ماكرون  زيارة  وخالل 
 12 تناهز  بقيمة  عقود  ُوّقعت 
الرئيس،  وفق  يورو،  بليون 
طائرة   12 شراء  تتضمن 

»رافال« قتالية على األقل من 
الفرنسية،  »داسو«  جمموعة 
و50 طائرة »إرباص إيه 321«، 
شراء  قطر  التزام  إىل  إضافة 
شركة  من  مدرعة  مركبة   490
»نكسرت للصناعات الدفاعية«.

يف املقابل، أعلن أمري قطر أن 
اخلالف«  »حلل  مستعدة  بالده 
»لكن  اخلليج،  دول  مع 
سيادتنا  حساب  على  ليس 
أسفه  عن  معربًا  وكرامتنا«، 

الستمرار حصار قطر.
األشقاء  كان  »إن  وقال: 
فنحن  اخلالف  حل  يريدون 
يكون  أن  على  مستعدون«، 
احلل مبنيًا »على أسس واضحة 
وعدم  اجلميع،  من  ومقبولة 

التدخل بسيادة أي طرف«.
والبحرين  السعودية  وأعلنت 
واإلمارات ومصر، يف اخلامس 
قطع  )يونيو(،  حزيران  من 
عالقاتها مع قطر وفْرض حظر 
جمموعات  دعم  بتهمة  عليها 
تنفيه  الذي  األمر  إرهابية، 
الدول  اتهمت  كما  الدوحة. 
مع  بالتقارب  قطر  املقاطعة 

إيران.
حول  سؤال  على  وردًا 
االتهامات املوجهة إىل الدوحة 
أمري  قال  اإلرهاب،  بتمويل 
منذ  ملتزمة  »قطر  إن  قطر 
اليوم األول مكافحة اإلرهاب، 
اليت  املعلومات  وبعض 
نسمعها من الصحف عن قطر 
غري صحيح ومغلوط«. وأشار 
التحقيق يف كل  »مت  أنه  إىل 

االدعاءات«.
بعض  اختذت  قطر  أن  وأعلن 
متويل  »ملنع  اإلجراءات 
اإلرهاب«، الفتًا إىل أنه »منذ 
العربية  الدول  األول،  اليوم 
تضررًا  األكثر  هي  واإلسالمية 
السبب  وهلذا  اإلرهاب«،  من 
»حنن ملتزمون مكافحة اإلرهاب 
مع مجيع أصدقائنا وإخواننا يف 
الشيخ متيم:  املنطقة«. وقال 
األول  االجتماع  اليوم  »حضرنا 
اإلرهاب  مكافحة  للتنسيق يف 

بني فرنسا وقطر«.
ومشلت الصفقات اليت ُوّقعت 
كونسورتيوم  منح  عقودها، 
»آر.إيه.تي.بي«  شركة  يضم 
»إس. وشركة السكك احلديد 

الفرنسيتني،  إن.سي.إف« 
الدوحة  يف  املرتو  بناء  عقد 
تقدر  صفقة  يف  وتشغيله، 

قيمتها بثالثة باليني يورو.

ماكرون يف الدوحة حيض على »التزام 
واضح« بوقف متويل النشاطات 

اإلرهابي وعقود معها بـ 12 مليار يورو 

اليوناني  الوزراء  رئيس  أعلن 
أن  تسيرباس،  ألكسيس 
أثينا وأنقرة اتفقتا على اختاذ 
فيما  الثقة«،  لبناء  »تدابري 
رجب  الرتكي  الرئيس  اعترب 
»احلكمة  أن  أردوغان  طيب 
»تسوية«  تتيح  املشرتكة« 

اخلالفات.
أتى ذلك يف اليوم األول لزيارة 
اليونان،  التارخيية  أردوغان 
اليت شهدت بداية متوترة بعد 
تكرار الرئيس الرتكي مطالبته 
امُلربمة  لوزان  معاهدة  مبراجعة 
عام 1923، واليت رمست حدود 
اجلمهورية الرتكية مع جريانها.

وَعَكَس ذلك العالقات الشائكة 
بني البلدين العضوين يف احللف 
األطلسي منذ عام 1952، علمًا 
أنهما كادا خيوضان حربًا أعوام 
شأن  و1996 يف  و1987   1974
قربص  بينها  معقدة،  نزاعات 
واحلقوق  عرقيًا،  املقّسمة 
املعدنية يف حبر إجيه والسيادة 
على جزر غري مأهولة يف البحر. 
هي  اليونان  أردوغان  وزيارة 
األوىل لرئيس تركي منذ عام 
رئيسًا  زارها  أنه  علمًا   ،1952

للوزراء عاَمي 2004 و2010.
أثينا  إن  تسيرباس  وقال 
استئناف  »اتفقتا على  وأنقرة 
تدابري  شأن  يف  احملادثات 
وعلى  واألمن،  الثقة  لبناء 
حمادثات استكشافية يف شأن 
إشرافه  القاري«، حتت  اجلرف 
وأردوغان. وأضاف بعد لقائه 
»حاولنا  الرتكي:  الرئيس 
الفهم،  سوء  من  التخّلص 
الشخص  يعنيه  ما  إلدراك 
اآلخر. من جانيب أكدت وجوب 
إنهاء االنتهاكات الرتكية« يف 

اجملال اجلوي لبحر إجيه.
وأقّر بوجود خالفات مزمنة بني 
واستدرك:  وتركيا،  اليونان 
»املهم هو أننا نبحث عن قاعدة 
اخلالفات،  هذه  وراء  مشرتكة 
وأنها ُتعاجل يف شكل بّناء مع 
دون  ومن  اآلخر  الرأي  احرتام 
ولفت  ومبالغة«.  استفزازات 
إىل أن »زيارة الرئيس الرتكي 
تأتي وسط مرحلة حتديات يف 
سورية،  يف  احلرب  منطقتنا، 
واالحتاد  تركيا  بني  التوتر 
حوار«.  بناء  وجيب  األوروبي، 
تفتح  بأن  أمله  عن  وأعرب 
بني  جديدًا  »فصاًل  الزيارة 

اليونان وتركيا«.
أما أردوغان، فأبلغ تسيرباس 
اجلانب  حتييد  »وجوب  بـ 
والرتكيز  الكأس،  من  الفارغ 
وزاد:  املمتلئ«،  جانبه  على 
»علينا أن نبين مفاوضاتنا على 
لدينا  ليست  املوضوع.  هذا 
تصاميم يف شأن أراضي دول 
جماورة، لكننا كنا سابقًا دواًل 

متداخلة«.
إىل  أدت  »أخطاء«  إىل  وأشار 
يف  اليونانية  اجلالية  تقّلص 
»نرتك مثل  تركيا، مستدركًا: 
وعلينا  للتاريخ،  األخطاء  هذه 
أن نبين املستقبل على قاعدة 
من  متّكنا  وإذا  قوة.  أكثر 
حكمة مشرتكة، متكننا  تشكيل 
وطالب  )اخلالفات(«.  تسوية 
أثينا بتسليم أنقرة 8 عسكريني 
بعد  اليونان  إىل  فروا  أتراك 
بالده،  يف  االنقالبية  احملاولة 
كما حّضها على حتسني الوضع 
يف  املسلمة  لألقلية  املعيشي 

تراقيا مشال اليونان.
لقاء  مّيز  الذي  اهلدوء 
مل  تسيرباس   - أردوغان 
يشهده اجتماع الرئيس الرتكي 
بروكوبيس  اليوناني  بنظريه 
بافلوبولوس، إذ كرر أردوغان 
معاهدة  »حتديث«  بـ  مطالبته 
لوزان اليت اعترب أنها ال ُتطبق 
»يف  قائاًل:  عادل،  شكل  يف 
عالقة  مسائل  هناك  املعاهدة 
وّقعتها  مفهومة.  غري  وأمور 
ال  سنة،   94 قبل  دولة   11
بل  وحدهما،  وتركيا  اليونان 
تتطّلب  لذلك  أيضًا،  اليابان 
مفيدًا  سيكون  وذلك  حتديثًا، 
ليس فقط بالنسبة إىل تركيا، 
تغرّيت  لليونان.  أيضًا  ولكن 
سنة.   94 يف  كثرية  مسائل 
جيب حتديث كل االتفاقات يف 

العامل مع مرور الوقت«.
وشكا أردوغان من أن »وعود« 
تتحقق  »مل  األوروبي  االحتاد 
)املساعدة(  مستوى  على 
ننفذ  فيما  االقتصادية، 
ُأبرم  اتفاق  مبوجب  تعهداتنا« 
وأتاح خفضًا ضخمًا   2016 عام 
لعدد الالجئني إىل اليونان من 

السواحل الرتكية.
الرئيس  بافلوبولوس  وذّكر 
يف  بروفيسور  بأنه  الرتكي 
بكلية  سابق  وأستاذ  القانون 
مضيفًا:  أثينا،  يف  احلقوق 
أراضي  حتدد  لوزان  »معاهدة 
األوروبي  واالحتاد  اليونان 
وهي  سيادتهما،  ونطاق 
قابلة  ليست  إلينا  بالنسبة 
شائبة  تشوبها  ال  للتفاوض. 
أو  مراجعة  إىل  حتتاج  وال 
أن  على  وشدد  حتديث«. 
»التفسري  لـ  قابلة  املعاهدات 

ال املراجعة، وفق القانون«.
 وزاد يف إشارة إىل املعاهدة: 
»إنها حجر األساس لصداقتنا، 
أهدافنا  حتقيق  أن  وواضح 
تارخيية  الزيارة  هذه  وجعل 
يتطلبان احرتامًا كاماًل للقانون 

الدولي«.
وعّلق أردوغان: »لست أستاذ 
قانون  أعلم  لكنين  قانون، 
السياسة، ويف هذا اجملال فإن 
موجودة«.  املعاهدات  مراجعة 
واعترب أن حقوق مسلمي تراقيا 
معاهدة  مبوجب  حُترتم  »ال 
لوزان«، مذكرًا بأن أثينا تتابع 
و  للمنطقة  املفتني  تعيني 
تفعل  بأن  لألقلية  تسمح  »ال 
تتمتع  فيما  بنفسها«،  ذلك 
اجملتمعات املسيحية يف تركيا 
حبرية أكرب يف اختيار البطاركة. 
ورأى أن انضمام اليونان إىل 
»األطلسي« مل يكن ممكنًا من 

دون دعم تركيا.
شبكة  أبلغ  أردوغان  وكان 
بوجوب  اليونانية  »سكاي« 
لوزان،  معاهدة  »مراجعة« 
يف  »حتسينات«  إىل  داعيًا 
واملياه  اجلوية  اجملاالت  حتديد 
لكن  إجيه.  حبر  يف  اإلقليمية 
اليونانية  احلكومة  باسم  ناطقًا 
اعترب أن »مقابلة أردوغان تثري 
قلقًا شديدًا وتساؤالت«، داعيًا 
إىل أن تشّكل الزيارة »فرصة 
لبناء جسور ال جدران«، وزاد: 
هو  لوزان  معاهدة  »احرتام 
القابل  غري  األساس  حجر 
أن  ميكن  الذي  للتفاوض، 
الصادق  التعاون  إليه  يستند 

بني البلدين«.

معاهدة لوزان تعكر زيارة أردوغان أثينا
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يف  ُيبعث  َمن  فيلتمان   ليس  جيفري 
عباءة  حتت  الشمالية   ل كوريا  مهمة 
حممل  على  ذلك  يؤخذ  وال  أممية، 
جيفري  ليس  اخر.  نوع  من  حلسابات 
التزام  على  القادر  املبعوث  فيلتمان 
من  األممية  املؤسسة  وقوانني  احلياد 
وأسئلة.  أسئلة  خلفه  يرتك  أن  دون 
رفيع  أمريكي  دبلوماسي  ألنه  ملاذا؟ 
السياسة  صقور  من  هو  املستوى. 
األمريكية الذين عملوا يف أدق ملفات  
الشرق األوسط  عهدًا وعمرًا، وبرز يف  
لبنان  يف مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس  

رفيق احلريري  كمدير مباشر لثورة األرز 
الذي   1559 القرار  لتطبيق  وكحاضن 
من  السوري   أثره  اجليش  على  خرج 

لبنان.
مساعد وزيرة اخلارجية السابقة وسفري 
واشنطن يف بريوت مل يكن مستعدًا يف 
وقت من األوقات لالنفتاح على خصوم  
الواليات املتحدة األمريكية ، خصوصًا  
تكن  مل  االحوال  وبكل  فهي  إيران . 
مستعدة بدورها للحوار مع األمريكيني 
بشكل مباشر او استقبال وفود من هذا 
النوع. كما ان واشنطن مل تكن مستعدة 
لالعالن عن هزمية سياسية مباشرة من 
كدولة  اإليراني  بالنظام  االعرتاف  نوع 
واشنطن  تقصدها  مستقلة  شرعية 
النووي  ملفها  أجل  من  للمفاوضات 
وإذ حيضر جيفري فيلتمان حتت عباءة  

جديد  مبركز  إيران  اىل  املتحدة   االمم 
احلسابات  اختلطت  جديد  منصب  أو 
بشأنه، فكيف ميكن لدبلوماسي خمضرم 
القانونية للخروج من  مل يتجاوز السن 
أقوى  يرتك  أن  الدبلوماسي  السلك 
جهاز سياسي يف العامل، وهو  اخلارجية 
األمريكية  لالنضمام إىل مؤسسة  األمم 
املتحدة  اليت متنعه من قيادة املبادرات 
احلياد. فيذهب رصيده  عليه  وتفرض 
وكواليس  أسرارًا  فيه  اختزن  الذي 
األوسط  الشرق  يف  وفاوض  وقايض 
مهب  يف  املتحدة  الواليات  خلدمة 

الريح.
أي  ينته  مل  فيلتمان  جليفري  بالنسبة 
خدمة  وال  انتهت،  املهمة  وال  شيء، 
اخلدمة  هذه  ان  بل  املتحدة،  الواليات 
الن  جديدة،  شكليات  ضمن  مستمرة 
املرحلة تغريت والنه يعرف جيدًا كيف 
يكون مفاوضًا لبقًا ينقل رسائل بالده 
بطريقة غري مباشرة عن دراية خبصومها 
التقى  فيلتمان  جيفري  وحماذيرهم. 
السيد  اإليراني  املرشد  االعلى  بالقائد 
زارها  اليت  طهران  يف  اخلامنئي  على 
مرتني عام 2013، وكان قد افتتح فجر 
بشكلها  النووية  املفاوضات  انطالق 
اجلدي بني إيران والدول اخلمسة زائدًا 
واحدًا واليت سلكت طريقًا آمنًا أوصل 
وزير  بني  مباشرة  ثنائية  لقاءات  اىل 
كريي   آنذاك  جون  األمريكية  اخلارجية 
ظريف  جواد  اإليراني  حممد  ونظريه 

إحدى  يف  فيلتمان  طلب  قد  وكان   .
زياراته تأمني لقاء بني اوباما والرئيس 
روحاني، وكل هذا بالتأكيد خارج املهمة 

األممية.
وارتباط  فيلتمان  جيفري  وجه  ظهور 
امسه مبلفات الربامج النووية، ال يتكّرر 
هو  بل  تقدير  سوء  او  بصدفة  اليوم 
كوريا،  يف  مشابهة  مرحلة  عن  إعالن 
لتلك اليت عاشتها إيران وإعالن أيضًا 
جلهة  ترتّسخ  بدأت  أمريكية  قناعة  عن 
ضرورة التفاوض مع  بيونغ يانغ . فظهور 
فيلتمان يف كوريا الشمالية باألمس هو 
املرحلة  عليه يف  الرهان  ما ميكن  أبرز 
عن  حتكي  أمريكية  كرسالة  املقبلة 

جيفري فيلتمان يف كوريا الشمالية على 
الطريقة »اإليرانية«؟

روزانا رمال

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 

االستعداد النتهاج هذا اخليار.
الدبلوماسي  فيها  يزور  أيام  أربعة 
الشمالية  كوريا  املخضرم  األمريكي 
مبظلة أممية تسمح له بعالقة طبيعية مع 
جدًا  مشابه  فيها، يف وضع  السلطات 
إيران  النووي  مع  للعالقة قبل  االتفاق 
فيلتمان  كان  لوسيط  احتاجت  واليت 
يقوم  اليوم  وهو  »اجلوكر«.  هو  فيه 
إىل  كبري  أممي  ملسؤول  زيارة  بأول 

بيونغ يانغ منذ ستة أعوام.
كوريا  وّجهتها  قد  كانت  دعوة  بعد 
الشمالية بنصائح بعض األطراف اجملاورة 
إىل فيلتمان يف ايلول املاضي، بهدف 
املشاركة يف »حوار سياسي« فأجلتها 
واشنطن حلني استيضاح عناصر القوة 
قبل  املنطقة  بتطورات  وربطها  أكثر 
الشروع يف أي خطورة من التقارب مع 
بيونغ يانغ أو فتح ملفها جديًا حتى لّبى 
الدعوة فيلتمان اليوم يف ظروف تأتي 
بأنه  بعد إطالق بيونغ يانغ ما وصفته 
»أقوى« صاروخ باليسيت عابر للقارات، 
املتحدة،  الواليات  ضرب  على  قادر 

حسب قول الكوريني الشماليني.
ظروف الزيارة أيضًا حتيط بإجراء  كوريا 
مناورات  املتحدة  والواليات  اجلنوبية  
تتضمن  نوعها  من  األكرب  مشرتكة هي 
جدول  وعن  جوية.  عسكرية  تدريبات 
اعمال فيلتمان فإن متحدثًا باسم األمم 
إن  صحايف،  مؤمتر  يف  قال  املتحدة، 
املسؤولني  كبار  سيلتقي  فيلتمان 
وزير  بينهم  من  الشمالية،  كوريا  يف 
وسيشارك  يونغهو،  ري  اخلارجية، 
»القضايا  بشأن  واسعة  نقاشات  يف 
للقلق«.  املثرية  واملسائل  املشرتكة 
بربنامج  تتعّلق  بالتأكيد  القضايا  وهذه 
بيونغ يانغ التسليحي. وهو األمر الذي 

جاء فيلتمان ليستكشف املهمة.
رمبا تكون املهمة مع الكوريني الشماليني 
أصعب من املهة مع إيران، حيث يوجد 
وتطورات  الشرق  ألحداث  ميكن  ما 
احتساب  إمكانية  جتعل  أن  االوسط  
والتقدميات  واخلسارة  الربح  نقاط 
بالنسبة  اما  اسهل،  األطراف  كل  من 
لكوريا الشمالية اليت جتد ان ذلك هو 
الطريق الوحيد ملقارعة جريانها وفرض 
احرتامها وقوتها كدولة رمسية شرعية 
مع ذهنية أقرب اىل التطرف، وببعض 
االحيان »تفّرد« بالقرارات واألحكام من 
جهة احلاكم، فإن املهمة بالتأكيد، لكن 
الزيارة  بهذه  جليًا  األحوال صار  وبكل 
االستكشافية املفرتض أن تكون منتجة 
فهي طويلة نسبيًا وقادرة على إحداث 

فارق أساسي.
جيفري فيلتمان يف بيونغ يانغ يعين أنه 
لذلك  مشابه،  اتفاق  توقع  صار ممكنًا 
أي  مع طهران يف  الغرب  الذي وقعه 
وقت، ولو استغرق ذلك بعض الوقت 
تفاصيله.  بكل  إيران  مع  حصل  كما 
التقدم  قررت  واشنطن  ان  فواضح 
خطوة باجتاه احلوار مع كوريا الشمالية 
وحتويله اىل ملف سياسي بداًل من كونه 

عسكريًا.

نهاية احلرب على تنظيم »داعش« يف 
سورية والعراق، وانفراط التحالف بني 
احلوثيني وعلي عبداهلل صاحل يف اليمن، 
والصدمة اليت أحدثتها استقالة رئيس 
على  مجيعًا  تنطوي  اللبناني،  الوزراء 
»فرص« ُيفرتض تفعيلها سواء حللول 
تسويات  أو  عمليات  أو  مفاوضات  أو 
سياسية، سعيًا إىل استعادة استقراٍر 
ما أو حبثًا عن بداياته، واهلاجس كما 
يقال تغيري املناخ الفوضوي والظروف 

اليت أفضت إىل ظهور اإلرهاب.
)سورية(  التعطيل  سيناريوات  لكن   
)العراق  الواقع  األمر  وفرض  واخلداع 
)اليمن(،  العبثية  واملغالبة  ولبنان( 
بالتالي،  وتتكّرر.  تستمر  ألن  مرشحة 
هذه  عن  الناجتة  »الفرص«  فإن 
مل  إذا  وتضيع  حتبط  قد  التطّورات 
ُتستغّل جيدًا، إْن مل يكن للبدء بإنهاء 
»عواصمه« األربع  النفوذ اإليراني يف 
للمصطلحات  وفقًا  منه«  »احلّد  لـ  أو 
إيران  ملنع  األقل  فعلى  األمريكية، 
من مواصلة تعطيل أي سلم أهلي، ما 
ملصلحة  مسبقًا  قولبته  من  تتمّكن  مل 

نفوذها وميليشياتها.

مشال  يف  وغريها  األربع  البلدان  يف 
كان  روحاني  حسن  ولعل  أفريقيا، 
يعين ليبيا عندما قال أن بالده تتحّكم 
تريد  ال  فيها،  مصريي  قرار  أي  يف 
جلّيًا  أصبح  بل  طبيعية،  دولة  إيران 
أنها تدعم مشاريع االنقسام والتقاتل 
وتفتيـــت  االقتصاد  وتقويض  األهلي 
قائد  خيِف  مل  أيام،  قبل  املؤسسات. 
اجلعفري  علي  الثوري« حممد  »احلرس 
أن إيران استثمرت يف »داعش«، إذ 
»مل يكن يف مصلحتها القضاء على هذا 
التنظيم يف بداية تشكيــله« فلوال بروزه 
إليران  الفرصة  »ملا سنحت  وانتشاره 
والصغرية  الكبرية  اجلماعات  لتشكيل 
أحناء  كل  يف  )امليليشيات(  املسّلحة 
و  املقاومة«،  جبهة  ولتوحيد  املنطقة 
»رمبا ما كّنا لنتوّصل إىل هذا املستوى 
لوال  املقاومة  جبهة  يف  اجلاهزية  من 
تنظيم  إجياد  إىل  أّدت  اليت  الظروف 
داعش«. مل يشر اجلعفري إىل أي دور 
التنظيم، كأن  إيراني يف تصنيع هذا 
حني  احليادية  املراقبة  التزم  »حرسه« 
من  تنتقل  »داعشية«  كانت جمموعات 
انتشرت يف  حيث  سورية  إىل  العراق 
مبساعدة  املعارضة،  سيطرة  مناطق 
النظام  قدمها  ولوجيستية  مدفعية 
وفقًا خلطة  اإليراني،  وحليفه  السوري 
»اجليش  فصائل  طرد  هدفها  جاهزة 

السوري احلّر«.

واخلارجية،  الداخلية  القوى  كيف ميكن 
واإلرادات،  النيات  توافر  افرتاض  مع 
الصراعات،  جتّدد  دون  حتول  أن 
أشّد  بصيغة  اإلرهاب  عودة  ودون 
اإلمكانات  لديها  تكن  مل  إذا  وحشية، 
املرحلة  جلعل  والكافية  الضرورية 
لكن،  النفق.  من  خروج  بداية  املقبلة 
مع  البداية  هذه  إىل  الوصول  كيف 
يرى مصلحته  إيران  هو  إقليمي  طرف 
ماثاًل،  تهديدًا  »داعش«  يبقى  أن  يف 
ويف استمرار احلرب يف سورية يف أي 
شكل وذريعة، ويف عرقلة ميليشياته 
ويف  العراق،  يف  وطنية  مصاحلة  أي 
مربجمة  »صوملة«  إىل  حوثييه  دفع 

»ما بعد داعش«: إيران تعّطل املخارج 
السياسية وال أحد مينعها

عبد الوهاب بدرخان

لليمن، كما يف إبقاء االنقسام والتوّتر 
لبنان.  يف  االغتياالت  سيف  رفع  أو 
والواقع أن إيران ال تستمّد تعّنتها من 
عقيدة نظامها فحسب، بل من عوامل 
إليه،  تقدمها  الدولية  القوى  تنفّك  ال 
الروسية  الالتوافق  حال  حاليًا  وأهمها 
روسيا  تقيم  جهة،  فمن  األمريكية.   -
رغم  على  سورية  يف  معها  شراكة 
تنتقد  وال  لدورها،  املطبقة  السلبية 
ولبنان  واليمن  العـــراق  يف  تدّخالتها 
يف  تستغّلها  بل  اخلليج  دول  يف  أو 
ويف  املكاسب.  واستدراج  االبتزاز 
املتحدة من  الواليات  انتقلت  املقابل، 
إدارة تغّطي مغامرات إيران قواًل وفعاًل 
مــواجهة  اسرتاتيجية  تتبّنى  إدارة  إىل 
وبني  ردعها.  عن  عاجزة  لكنها  معها 
إسرائيل  تتشارك  الكربَيني  الدولَتيــن 
البحث عن صدام عسكري  وإيران يف 
خيدم  لكنه  بينهما،  شيئًا  حيسم  لن 
التقاؤهما  يسقط  مل  إذ  مشاريعهما 
موضوعيًا على ممارسة إرهاب الدولة، 
وعلى إبقاء نظام بشار األسد ومواصلة 

التدمري والتخريب يف سورية.

والسوريني  العراقيني  عند  أوهام  ال 
فإيران  والللبنانيني،  واليمنيني 
روابطها،  ومّزقت  جمتمعاتهم  اخرتقت 
وال  إرهابها  من  عانى  من  أول  وهم 
من  الفلسطينيون  عانى  كما  يزالون، 
إرهاب إسرائيل وال يزالون، وال يضع 
هذه أو تلك عند حّدها ليبدأ عهد جديد 
يف املنطقة العربية. وليست لدى هذه 
القوى  أن  إىل  مؤّشرات  أي  الشعوب 
فعاًل  مهتّمة  بأزماتهم  املعنية  الدولية 
إىل  والتوّجه  »داعش«  صفحة  بطّي 
إبراز وجوه االعتدال واإلصالح واملدنية 
حرصت  القوى  هذه  بفاعلية.  لدعمها 
أشد احلرص على نثر أرقام عن قتلى 
»داعش« وكّلما ارتفعت كرب »النصر« 
من دون أن يعرف أحد أو يبالي مبدى 
دّقتها. لكن هذه القوى مل ُتبِد إدراكًا 
القسري  املوت  هذا  ملغزى  جّديًا 
بل  املدنيني،  آالف  ملئات  القاسي 
إنها ال ترغب يف التوّقف عند ما يعنيه 
ولعله  وأهلها،  األمكنة  وما يرتكه يف 
بالنسبة إليها جمّرد مصادفة سيئة أو 
حظ عاثر أو أضرار جانبية، أو كان جيب 
قتل هؤالء لُيقتل »الدواعش«، لتحتفل 
إيران و »حزب اهلل« واحلشد الشعيب« 
يبقى  و...  األسد  وليهّلل  باالنتصار، 
يف منصبه. يراد ملوت هؤالء املدنيني 
االستبداد  لريث  جمانيًا  يكون  أن 
إيران  إرهاب  يرث  أو  االستبداد، 
أو  »داعش«،  إرهاب  وميليشياتها 
يصبح جمرمو احلرب جمرمني »منتخبني« 
يف برملانات ال تستحق هذه التسمية.

الدولية  القوى  أن  فأكثر  أكثر  يتبنّي 
خالصة  إىل  انتهت  اختالفها  على 
أن  مفادها  هلا،  مرحية  لكن  مشّوشة 
دعم هذه الشعوب وإنصافها استحالة، 
وإنتاجه  االستبداد  تدوير  إعادة  وأن 
هي  هذه  املتاح.  الوحيد  اإلمكان  هو 
إسرائيل  عليها  تلتقي  اليت  الرؤية 
على  بهمجية  طّبقتها  فاألوىل  وإيران، 
مدى عقود، والثانية سارت على خطاها 
تؤّديان  كأنهما  وحشية،  أكثر  بصيغة 
دورًا يليّب رؤية ضمنية لروسيا وأمريكا 
وغريهما. هذا ليس حتلياًل تربيريًا للفشل 

العربي العميق، وال انسياقًا يف نظرية 
مؤامرٍة ما، بل قراءة يف وقائع صراع 
بعض هذه القوى يف لبنان وعربه، ثم 
سورية  يف  مجيعًا  احلالية  صراعاتها 
وعليها، ويف جرمية االستحواذ اإليراني 
على العراق، ودائمًا يف ختاذهلا حيال 
وضربها  اإلسرائيلي  االحتالل  جرائم 
آمال الفلسطينيني بالتخّلص من أبشع 
األكثر  لعل  االستعمارية.  النماذج 
حيّملون  أنهم  املرحلة  هذه  يف  قتامة 
وال  كّله  يكن  مل  إرهاب  ونتائج  وزر 
جّله من صنعهم، لكن األسوأ فيها أن 
اإلرهاب  على  للقضاء  تنادوا  الذين 
فليس  التالية،  نسخته  بذور  زرعوا 
هناك أفضل منه وسيلة إلبقاء املنطقة 
وشعوبها حتت الوصايات ولو املتنازعة 

موّقتًا يف ما بينها.

الدولي،  اجملتمع  خذهلا  كثرية  شعوب 
لكن ال مبالغة يف أنه جعل من املنطقة 
العربية استثناًء ال جمال فيها الحرتام 
أي عدالة أو حقوق. نعم، هناك خشية 
كبرية من أن ينجح الروس واألمريكيون 
اإلسرائيليــني  شركائهم  مـــع  إراديًا، 
واإليرانيني، يف حتـــويل آمال »ما بعد 
داعش« إىل كوابيس ما قبل »داعش« 

التالي.
األمريكيون يف فلسطــني  ُجّرب  فقد   
احلالية  اإلدارة  ُتسقط  وإذ  وفشلوا، 
كل املبادئ )ال اعرتاف بوجود احتالل، 
أو بأرجحية  أو بال شرعية لالستيطان، 
عن  اآلن  تبحث  فإنها  الدولتني(  حّل 
فلسطيين  واستسالم  عربية  تنــازالت 
لديه  أن  تــرامب  دونالد  ليقـول 
اليمـــن  يف  وُجّربوا  سالم«.  »مشروع 
على  األخيـرة  االنتفاضة  تلَق  مل  حيث 
دعوة  سوى  واشنطن  من  احلوثيني 
بدعوة  حرفيًا  متّثاًل  النفس،  إىل ضبط 
طهران، كما كانتا تغّطيان استعدادات 
العراق  يف  وُجّربوا  النقالبه.  احلــــوثي 
حيث حتّول التقاسم األمريكي - اإليراني 
متكينًا للعبث اإليراني بأحد أهم بلدان 

العرب.

الروس  مع  األمريكيون  ُجّرب  وقد 
جنيف  مبفاوضات  فإذا  ســـورية،  يف 
ترتاوح بني اخلدعة والكذبة، كما يقول 
مصيدة  استغّلوها  املتابعني.  من  كثٌر 
ومترينهم  وثوارها  املعارضة  لرتويض 
لطموحاتهم  املضطرد  التضئيل  على 
بلدهم.  ملستقبل  ورؤيتهم  ودورهم 
ُتقرأ  مؤّشرًا  جنيف  مسار  اعتمدوا  بل 
والتنافر  التقارب  أحوال  خالله  من 
وحلفائهما يف  وواشنطن  موسكو  بني 
اإلقليم. وها همــ حّولوه أيضًا مصهرًا 
املرور  من  للمعارضة  بد  ال  سياسيًا 
انتصار  حتقيق  من  منعوها  بعدما  به، 
بل  ممكنًا،  مرة  من  أكثر  بدا  عسكري 
توافقوا على هزميتها، مفّضلني نظامًا 
يعرفونه ويعرفون كيف يستغّلونه على 
»بديل« منبثق من االنتفاضة الشعبية 
يصعب التعامل مع تناقضاتها وخمزون 
الدولي.  اجملتمع  خذالن  من  مراراتها 
على  ُتقِبل  املعارضة  أن  رغم  وعلى 
لئال  تنازالت  وتقّدم  جبّدية  التفاوض 
روسيا  فإن  أيضًا،  اجلبهة  على  ختسر 
مسار  على  مصممون  والنظام  وإيران 
شاملة  هزمية  يريدون  ألنهم  سوتشي 

للشعب السوري.
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األسبق  أألحراري  األسرتالي  الوزراء  رئيس  كان 
جان هاورد يردد أنه ال حاجة وال ينبغي ألسرتاليا 
)الصني( وبني  أكرب شريك جتاري  أن ختتار بني 
ألمننا  األساسي  والضامن  االسرتاتيجي  احلليف 

)الواليات املتحدة أألمريكية(.
اجلديد  األمريكي  الرئيس  أنتخاب  عقب  لكن، 
والطلب  أواًل،  أمريكا  على  تركز  اليت  وسياسته 
من حلفاء الواليات املتحدة املساهمة املالية مقابل 
احلماية االمريكية، بدأت بعض األصوات يف أسرتاليا 
تفكر جديًا يف كيفية تبين سياسة أسرتالية تعتمد 
على الذات والبحث عن خيارات وحتالفات أقليمية 
على  احلفاظ  مع  األسرتالي  القومي  األمن  لتعزيز 

عالقات مميزة مع الواليات املتحدة.  
إذن، أسرتاليا حائرة بني احلليف االمريكي والصني 
الشريك التجاري، هذا ما بدا من الورقة البيضاء 
والدفاعية  اخلارجية  أسرتاليا  بسياسة  اخلاصة 
الثالثاء  صدرت  اليت  املستقبلية  والتحديات 

2017/11/23 وهي املرة االوىل منذ 14 عامًا.
السياسية  العزلة  عن  بصراحة  الورقة  تتحدث 
اىل  عادت  اليت  الوطنية،  االقتصادية  واحلمائية 
الورقة  يف  وجاء  الدول،  من  العديد  يف  الظهور 
ايضًا أن الدول القوية تتجاهل وتقوض القوانيني 
الدولية، وماذا يعين منو النفوذ الصيين يف جنوب 
ان  الورقة  االسيوي، وتذكر  أسيا واحمليط  شرق 
املنطقة تتغري بشكل مل يسبق له مثيل وهذا ما 
يفرض على أسرتاليا أن تعمل أكثر لصياغة عالقات 

أفضل مع دول اجلوار.
وزيرة اخلارجية االسرتالية جوليا بيشوب اعتربت أن 
على أسرتاليا زيادة تعاونها العسكري مع الواليات 
املتحدة االمريكية ، وأضافت جيب أن نكون على 
بطريقة  املتحدة  الواليات  قيادة  لدعم  أستعداد 
عملية ختدم مصاحلنا.ومل يكن موقف وزيرة الدفاع 

مارين باين بعيدا عن هذا التوجه.
عن العوملة تتساءل الورقة الدفاعية عن فوائدها 
أنها جاءت  تعتقد  الغربية  أن اجملتمعات  خصوصًا 
على حسابها بعد نقل املصانع اىل الدول االخرى.

عن أسيا جاء أن النمو االسيوي سيؤمن ألسرتاليا 
فرص عديدة حبيث أن الطلب على املواد األولية 
الزراعية االسرتالية  والطاقة واخلدمات واملنتجات 
سوف يزداد. وتدعو الورقة البيضاء بصورة واضحة 
اليت  االسيوية  الدول  مع  العالقات  تطوير  اىل 
تتقاسم مع اسرتاليا نفس املفاهيم كالدميقراطية 
وكوريا  اهلند  أندونيسا،  اليابان،  باالسم  وتذكر 

اجلنوبية.
 : االسرتالية  اجلارجية  وزيرة  تقول  الصني  عن 
نفوذها  ألستعمال  الصني  ألشجع  أعمل  سوف 
وتوصي   املنطقة،  أستقرار  اجل  يف  املتنامي 
التجارية  اسرتاليا  بتقوية عالقات  البيضاء  الورقة 
من  أألكرب ألسرتاليا  التجاري  الشريك  الصني  مع 
خالل توسيع التبادل التجاري واللقاءات السياسية 

وحتى التعاون الدفاعي.
أملنطقة  يف  أألستقرار  أن  عن  الورقة  تتحدث 
يعتمد على كيفية إدارة الواليات املتحدة والصني  
التجاري  أجلانب  فيه  مبا  بينهما  والتوتر  العالقات 

واألقتصادي.
عن التحديات اليت ستواجه أسرتاليا يف ألعقد القادم 
تتوقع ألورقة زيادة التنافس حول قضايا أملنطقة 
أسرتاليا،  على  مباشرة  سينعكس  ألذي  والتأثري 
يف  كانت  ألتجارة  أن  اىل  الورقة  معدو  وخيلص 
السابق تؤدي اىل خفض نسبة التوتر بني الدول 
ولكن هناك خشية من أن تؤدي املنافسة التجارية 

اىل ألعكس وزيادة نسبة التوتر.
عن  توصياتها  من  مهمًا  جانبًا  الورقة  ختصص 
واليت  أسرتاليا  تواجه  أليت  التكنولوجية  التحديات 
ستغري طبيعة ألوظائف أملوجودة حاليًا يف أسرتاليا 
وأستعمال  ألصناعي  ألذكاء  تطور  مع  خصوصًا 

الربوت والبيوتكنولوجيا.
البيضاء  الورقة  على  ردها  يف  الصني  تتأخر  مل 
أن  وأعتربت  أسرتاليا  الصني  »وخبت«  فقد 
أملالحظات حول بناء اجلزر يف حبر الصني اجلنوبي 
غري مسؤولة، ودعى الناطق باسم وزارة اخلارجية 
الصينية لو غانغ اىل وقف هذه التصرحيات علمًا 
أن أسرتاليا كانت تقول أنها مل تنحاز إىل أي طرف 

يف النزاع كما قال غانغ.
وعن ما دعت أليه الورقة البيضاء يقول غانغ: إن 
الورقة  أن  خصوصًا  سلبية  كانت  البيانات  بعض 
وهنا  الدولية،  بالقوانيني  أأللتزام  مسألة  تردد 

اسرتاليا والتموضع أألسرتاتيجي 
جيدد الناطق باسم اخلارجية الصينية موقف بالده 
قائالً: إن النظام العاملي الذي تتحدث عنه الورقة 
البيضاء معرتف به من اجملتمع ألدولي وليس ألذي 

يتم إمالءه من أي دولة.
وانتقد الدكتور شان هونغ مدير مركز الدراسات 
أألسرتالية يف جامعة جنوب الصني بعض ما جاء 
مفاجأة  يشكل  مل  إنه  معتربًا  البيضاء  ألورقة  يف 
للصني ألن مزاج أسرتاليا اجلديد كان يتخمر كل 
دور  وتلعب  أسرتاليا  تنشط  بأن  ورحب  العام، 
املتحدة  الواليات  بدعم  سواء  املنطقة  إجيابي يف 
اجلزر  وعدمه، ووصف موقف أسرتاليا من قضية 
املتنازع عليها يف حبر ألصني أجلنوبي بالنفاق ألن 
ألسرتاليا سوابق يف جتاهل حكم احملكمة الدولية 
مذكرًا باحلكم اخلاص بتيمور الذي رفضت أسرتاليا 

أأللتزام به.
أملاضي  العام  أسرتاليا  تصرفات  إن  هونغ  تابع 
الصينية  العالقات  أن  وأضاف  أليصن،  أربكت 
ألتجارة  حول  وليست  متطورة  الثنائية  أألسرتالية 
فقط وليس حول اجلشع أو اخلوف ولكن بنيت على 

التفاهم املتبادل.
الورقة  الصينية  تايم   غلوبل  صحيفة  ووصفت 

البيضاء »بدملوماسية الكنغارو«.
أملعارضة  باسم  الناطقة  دعمت  أسرتاليا،  يف 
ما جاء يف  باني وونغ  أخلارجية  العمالية للشؤون 
قالت  ألصني  مع  العالقة  وحول  البيضاء،  الورقة 
هذه  حتسني  يف  نستثمر  أن  جيب  برأي  وونغ: 
ألعالقة وأن نعمل سويًا مع ألصني قدر أملستطاع، 

ولكن علينا أن ندافع عن مصاحلنا وقيمنا.
األسرتاتيجي  ألدراسات  ملركز  ألتنفيذي  املدير 
الورقة  يف  جاء  مبا  رحب  جاننغ  بيرت  أألسرتالي  
الدفاعية حول التشديد على التعاون مع دول مثل 

اليابان، اهلند، أندونيسيا وكوريا أجلنوبية.
؟  أسرتاليا  ستتخذه  أليت  اخلطوات  هي  ما  إذن، 
وكيف ستوازن بني ألعالقات مع ألصني والواليات 
اليت  أألوىل  أملرة  إنها  علمًا  أألمريكية؟  أملتحدة 
كانت  حيث  أملوقع  هذا  نفسها يف  أسرتاليا  جتد 
تأسيس  منذ  بريطانيا  على  تعتمد  السابق  يف 
أحلرب  منذ  أملتحدة  الواليات  على  ثم  الفيدرالية، 
الذي يدعو اىل  ترامب  الثانية حتى عهد  ألعاملية 

عزلة أمريكا ويرفع شعار أمريكا أواًل.
أعتقد، أن أألمر سوف يتوقف على تطور أألحداث 
يف منطقة جنوب شرق أسيا وحبر ألصني اجلنوبي، 
ستعمل  اليت  أألطر  حددت  البيضاء  الورقة  وأن 
عليها أسرتاليا، واليت ستبقى أىل جانب الواليات 
واملتوسط،  أملنظور  املستقبل  يف  أقله  املتحدة 
وهذا ما يستشف من تصرحيات وزيرتي اخلارجية 

والدفاع أألسرتاليتني.
وحسب  احلالي  العام  من  أيار  شهر  ويف  أخريأ، 
صحيفة ذي سدني مورننغ هريالد )2017/12/1 ص 
االسرتالية  الدفاع  أركان قوات  رئيس  20( الحظ 
السابق كريس باري أن العامل يتجه اىل مشاكل 
واستعرض   ،1914 عام  واجهها  باليت  شبيها 
التحديات بعد أنهيار االحتاد السوفياتي واحلد من 
قدرات طالبان يف أفغانستان، والقضاء على دولة 
اخلالفة األسالمية يف العراق وسوريا، معتربًا أنها 
مل تعد تشكل حتدي وجودي للنظام العاملي الذي 
يعتمد عليه نظامنا الدفاعي، وشدد على االعتماد 
على سياسة دفاعية تقليدية واألنفاق على أسلحة 
واالجهزة  الدفاعية  والصواريخ  والبحرية  اجلو 

االلكرتونية.
واستبعدا نشوب حرب عاملية ثالثة بسبب حسابات 
بعض  وجود  مع  الدقيقة   االسرتاتيجية  اللعبة 

املخاطر لسؤ حساب مميت.
وانتقد باري تصرفات روسيا واعتمادها سياسية 
الكرتونية عدوانية وحرب معلوماتية تستهدف بنى 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  التحتية  الطاقة 

واوكرانيا.
ودعى باري أسرتاليا اىل التصرف كقوة متوسطة 
هذا  يكون  قد  أنه  ويضيف  خطرة،  منطقة  يف 
ببناء شبكة صواريخ  أن نفكر  الذي جيب  االوقت 
األسرتالية  الغواصات  تزويد  وحتى  دفاعية، 
املنطقة  يف  القوى  توازن  ألن  نووية،  بصواريخ 
يتغري بسرعة،  وإذا تراجع نفوذ الواليات املتحدة 

علينا بناء قدراتنا الذاتية للحفاظ على مصاحلنا. 
 

عباس علي مراد - سدني
 Email:abbasmorad@hotmail.com

بني الرابع من تشرين الثاني املاضي واخلامس 
من كانون األّول احلالي أكثر من شهر كامل عاش 
خالله اللبنانّيون بقلق، نتيجة ما رافق اإلستقالة 
من   احلريري   احلكومة  سعد  لرئيس  الشفهّية 
إشاعات،  من  تالها  وما  إرتدادات  من  الرياض ، 
بشكل  أفضل  كانت  اليت  الرتّيث  مبرحلة  ُمروًرا 
عن  الكاملة  العودة  إىل  ُوصواًل  فقط،  نسيب 
الُكربى  املخاطر  ُمقابل  ويف  لكن  اإلستقالة. 
اليت جرى تروجيها داخلًيا خالل فرتتي اإٍلستقالة 
لتربير  إعتمدت  اليت  الصيغة  جاءت  والرتّيث، 
لغوي  تكرار  عن  عبارة  اإلستقالة،  عن  العودة 
بصيغة جديدة لنأي لبنان بنفسه عن الصراعات، 
وهو نأي ُمستمّر إعالمًيا وليس عملًيا منذ سنوات 

طويلة!.
لكن ال شّك أّن رئيس  جملس الوزراء  حاول تضمني 
بيان احلكومة يف جلستها ألثالثاء، أكرب قدر من 
العبارات اليت تهدف إىل تثبيت »النأي بالنفس«-

ولّو نظرًيا وشكلًيا، وهذا األمر واضح من خالل 
القسم  جلهة ضرورة  جاء يف  خطاب  مبا  التذكري 
»ُملتزمني  اخلارجّية  الصراعات  عن  لبنان  إبتعاد 
إحرتام ميثاق جامعة الدول العربّية وبشكل خاص 
املادة الثامنة منه«، ومن خالل احلديث عن إلتزام 
احلكومة اللبنانّية »بكّل مكّوناتها السياسّية« النأي 
بنفسهاوالذي إستتبع بعبارات تؤّكد أن األطراف 
وهي  التدّخل،  بعدم  معنّية  واحلزبّية  السياسّية 
أطراف  عن  احلديث  فيها  يتّم  اليت  األوىل  املّرة 
دون  من  السياسّية  املكّونات  كل  وعن  حزبّية 

إستثناء، ولو من دون تسميتها. 
وكان الفًتا أيًضا تأكيد احلكومة اللبنانّية اإللتزام 
قرار   ذكر  على  احلرص  مع  الدولّية،  بالقرارات 

يف  بالتحديد،   1701 رقم  الَدولي  األمن   جملس 
لبنان،  إىل  منه  أكثر  الغربي  العامل  إىل  رسالة 
وجتديد متّسك احلكومة ب اتفاق الطائف  والتذكري 
رسالة  واإلنتماء«، يف  اهلوية  »عربي  لبنان  بأّن 
إىل الدول العربّية أكثر منه إىل الداخل اللبناني 

أيًضا.
بيان  السريع ملضمون  التقييم  إطار  ودائًما يف 
حّق  إىل  ُمباشر  بشكل  اإلشارة  تتّم  مل  احلكومة، 

لبنان يف ُمقاومة اإلحتالل أو يف ُمواجهة  اإلرهاب ، 
كما كان قد ترّدد سابًقا، األمر الذي ُفّسر كتنازل 
ُليونة  أبدى  الذي  إضايف من جانب » حزب اهلل « 
بهدف  احلريري،  ملطالب  اإلستجابة  يف  كبرية 
إمتصاص كل اآلثار اليت كان مُيكن أن تنجم من 
التمّسك »باإلستقالة«، وكذلك بهدف السري ُقدًما 
لقلب  عليها  ُيراهن  اليت  النيابّية  حنو  اإلنتخابات  
موازين القوى الداخلّية، خاصة وأّن كل البيانات 
والتفاهمات واإلعالنات اللفظّية السابقة مل تقف 
من  أكثر  يف  ولوجستًيا  أمنًيا  تدّخله  دون  حائاًل 
بأّنه  تباهيه  مع  بالتزامن  عربّية،  ُمواجهة  ساحة 
إىل  وبالنسبة  يكون«!  أن  جيب  حيث  »سيكون 
رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  فهو أبدى 
من جهته ليونة كبرية إزاء مطالب رئيس احلكومة 
الثالثاء،  بيان جلسة  التعبري عنها يف  اليت جرى 
بأي  العهد  إصابة  عدم  على  حرصه  من  إنطالًقا 
إىل وضعّية  الدولة  عجلة  اعادة  وبهدف  إهتزاز، 
خّص  ما  ويف  امُلستويات.  ُمتلف  على  الدوران 
تسجيله  أمكن  مبا  إكتفى  فهو  احلكومة  رئيس 
من مكاسب إعالمّية ولفظّية خاصة على ُمستوى 
سياسة »النأي بالنفس«، وهو ال ُبّد وأن يراهن 
حالًيا على أن يكون مضمون البيان كافًيا إلعادة 
مع  لعالقته  وحتديًدا  اخلليجّية،  لعالقاته  احلرارة 
اململكة العربّية  السعودية ، علًما أّن الرد امُلنتظر 
على ما جاء يف البيان سيكون بدون شّك بالتشديد 

على أّن العربة بالتنفيذ.
يف اخلتام، مُيكن القول إّن جبل اإلستقالة متّخض 
أّن  أكيًدا  كان  وإذا  بالنفس!  ُمكّرًرا  نأًيا  فَولد 
بيان احلكومة أنقذ رئيس احلكومة سعد احلريري 
من الوضع الشاذ الذي كان فيه منذ شهر حتى 
اليوم، فإن أكثر من سؤال يفرض نفسه، ومن 
بني هذه األسئلة: هل سيكون هذا البيان كافًيا 
ومع  اخلارجي  العامل  مع  أزماته  من  لبنان  إلنقاذ 
هل  واألهّم  بالتحديد،  واخلليجّية  العربّية  الدول 
سيكون هذا البيان »حرًبا على ورق«-كما الكثري 
املعنّية  األطراف  أّن  أّم  السابقة  البيانات  من 
سيلتزمون  اهلل«،  »حزب  طليعتها  ويف  كافة، 

جدًيا مبضمونه هذه املّرة؟

هذا اهلدف تنازل »حزب اهلل« شكلًيا أمام احلريري
ناجي س. البستاني
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اســرتاليا يف أسبوع

إمدادات الطاقة.
يف  تيسال  شركة  وستواجه 
من  ضارية  منافسة  القريب 

شركات الطاقة األخرى.
لتخزين  منشأة  ستشغل  إذ 
بالنصف  أكرب  وهي  البطاريات، 
من شركة تيسال يف أسرتاليا، 
اجلنوبية  كوريا  يف  بطارياتها 

السنة املقبلة.
كما أن شركات صينية وشركات 
أخرى خمتصة يف توفري الطاقة 
على  حاليا  تعكف  املتجددة 
تركيب أنظمة ختزين البطاريات 
الطاقة  إمدادات  توفري  تتوىل 

يف خمتلف أحناء العامل.
احمللية،  احلكومة  رئيس  وقال 
جاي ويذيريل، اجلمعة »إنه إجناز 

تارخيي«.
وأضاف ويذيريل قائال »ستتيح 
احلادثة  تكرار  منع  البطارية 
املاضية  السنة  السمعة  السيئة 
كل  يف  الكهرباء  انقطع  حيث 

أجزاء الوالية«.
ووصف تاسك البطارية اجلديدة 
بأنها أقوى ثالث مرات من أكرب 

بطارية قريبة يف العامل.

من الرهان يف تويرت إىل حقيقة 
قائمة

وبدأت فكرة هذه البطارية عندما 
ُسئل تاسك إن كان جادا بشأن 
مشكالت  حل  يف  املساعدة 
الكهرباء اليت تشل والية جنوب 

أسرتاليا.
وقال تاسك إنه جاد فيما قال، 
مضيفا أنه إن مل يتمكن من بناء 
يوم،  مئة  غضون  يف  بطارية 

فإن الوالية ستزود بها جمانا.
 30 يوم  التنازلي  العد  وبدأ 
بعد  املاضي  سبتمرب/أيلول 
قبل  من  العمل  خطة  اعتماد 
قطاع  ومنظمي  الوالية  حكومة 

الطاقة.
وأنهت شركة تيسال بناء البطارية 

يف غضون 60 يوما تقريبا.
وُرِبطت البطارية مبزرعة هوائية 
فرنسية  طاقة  شركة  تديرها 

تسمى »نيوين«.

املصدر: بي بي سي

بطارية تيسال العمالقة تبدأ تزويد شبكة 
الكهرباء يف جنوب أسرتاليا

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 

أيون  لثيوم  بطارية  أكرب  بدأت 
شبكة  تزويد  يف  العامل  يف 
كهرباء بالطاقة يف والية جنوب 

أسرتاليا.
الضخمة  البطارية  تشغيل،  ومت 
ميغاوات   100 قوتها  وتبلغ 
وصنعتها شركة تيسال األمريكية 

يوم اجلمعة.
تزويد  يف  البطارية  بدأت  وقد 
منذ  بالطاقة  الكهرباء  شبكة 
الطلب  شدة  بسبب  اخلميس 
الذي تسبب فيه الطقس احلار.

أسرتاليا  جنوب  والية  وعانت 
بالطاقة  متعلقة  مشكالت  من 

الكهربائية يف اآلونة األخرية.
وعندما تشرع البطارية يف العمل 
بإمكانها  فإن  طاقتها،  بكامل 
يف  منزل   30000 حنو  تزويد 

الساعة.
يف  أساسا  ستسخدم  لكنها 
دعم واستقرار إمدادات الطاقة 

الكهربائية احلالية.
من  طاقتها  البطارية  وتستمد 
يزود  كهربائية  شبكة  نظام 
التابعة  الكهربائية  السيارات 
لشركة تيسال بالطاقة الكهربائية 

مستخدما التكنولوجيا ذاتها.
بيان  يف  تيسال  شركة  وقالت 
أن  يثبت  البطارية  »اكتمال  إن 
طاقة  على  قائما  مستداما  حال 

فعالة أصبح ممكنا«.

وفرة الطاقة
والية  يف  البطارية  ومشروع 
جنوب أسرتاليا هو واحد من عدة 
شركة  تتوىل  مماثلة  مشروعات 

تيسال إجنازها.
بإرسال  تيسال  شركة  وتعهدت 
دولة  إىل  إضافية  بطاريات 
أنظمة  بعدما فقدت  بورتو ريكو 
إعصار  جراء  من  الطاقة  توليد 

ماريا الذي ضرب املنطقة.
العمالقة  أمازون  شركة  وقالت 
هلا  يتيح  برناجما  ختترب  إنها 
استخدام بطاريات شركة تيسال 

يف مراكز بياناتها.
أن  البطاريات  هذه  شأن  ومن 
توفر الطاقة إذا انقطع الكهرباء 
تستخدمها،  اليت  اخلوادم  عن 
استقرار  يف  تساعد  وبالتالي 

متوسط االعمار يف 4 مناطق يف 
كوينزالند بينما اخنفض متوسط 
 Gippsland منطقة  العمر يف 
يف والية فكتوريا بنسبة %0.5، 
وتشرح السيدة كلري هذه النقطة 
وأثر املناطق على عمر السكان، 
سكان  إن  عام  بشكل  حيث 
املناطق الريفية قد يقضون عن 
احلياة  ألمناط  نتيجة  أصغر  عمر 
املتبعة من تدخني  الصحية  غري 

مفرط ومعاقرة مفرطة للكحول
شكلت  املنطلق  هذا  ومن 
ائتالفًا  االسرتالية  احلكومة 
وباحثني  أكادمييني  من  يتكون 
مسمى  حتت  تغذية  وخرباء 
 Early lifE nutrition
بإطالق  وقام   Coalition
محلة لتشجيع الناس على اختيار 
وتغيري  حلياتهم  صحية  أمناط 
األمناط احلالية اليت يعيشونها.

ويذكر تقرير املؤسسة إن معدل 
ميكن  كان  اليت  الوفاة  حاالت 
جتنب وقوعها ترتفع يف املناطق 
قبل  وذلك  النائية  أو  الريفية 
حوادث  بسبب  إما   75 ال  عمر 
السري او اعتداءات من حيوانات 
برية او بسبب أمراض السرطان 
املتعددة وكلها ميكن جتنبها إما 
او توخي احلذر  املبكر  بالفحص 

بشكل عام يف احلياة اليومية.
بالنسبة إىل مشال سيدني وهي 
املناطق اليت تقل فيها حوادث 
املوت الذي ميكن جتنب وقوعه 
من  حالة   62 إىل  تصل  واليت 
يف  أما  شخص  ألف   100 بني 
أراضي الشمال فتصل  مقاطعة 

النسبة إىل 226
املصدر: بي بي سي

تعرفوا على أكثر منطقة يف أسرتاليا 
يعيش فيها الناس طويال!

هناك حقيقة نتفق عليها مجيعنا، 
وهي أننا سنموت يومًا ما.. أما 
السؤال كيف ومتى وأين وبأي 
سيخربكم  اليوم  تقريرنا  عمر.. 
بناء  األفراد  أعمار  متوسط  عن 

على أماكن معيشتهم.
جديد صادر  تقرير  حيث كشف 
والرعاية  الصحة  مؤسسة  عن 
األفراد خيتلف  عمر  متوسط  أن 
يعيشون  اليت  املناطق  باختالف 
بعنوان  التقرير  وذكر  بها، 
وحاالت  األفراد  عمر  متوسط 
الوفاة اليت ميكن جتنب وقوعها 
إن   2015 و   2013 للعامني 
اسرتاليا  يف  االعمار  متوسط 
اخذة باالزدياد ولكن خيتلف من 

جالية إىل أخرى.
فعلى سبيل املثال يف موناكو، 
إىل  االفراد  عمر  متوسط  يصل 
حوالي 89 سنة بينما يف تشاد 
50 سنة فقط! إذًا بالفعل حيكم 
أو  طول  على  املعيشة  مكان 

قصر العمر.
فإن  أسرتاليا،  إىل  بالنسبة 
بني  ولدوا  الذين  األشخاص 
فإنه   2015 و   2013 العامني 
لغاية  يعيشوا  أن  املتوقع  من 
سن ال 82 ونصف، ولكن هذا 
الرقم خيتلف من جالية إىل أخرى 
املثال  سبيل  فعلى  ذكرنا  كما 
يف  يعيشون  الذين  املواطنني 
مدينة  من  الشمالية  االجزاء 
سيدني من املتوقع أن يعيشوا 
 85 إىل  تصل  أطول  لفرتة 
السكان يف مقاطعة  بينما  سنة 
أراضي الشمال فلديهم متوسط 

عمر أقل يصل إىل 77 سنة.
يف  تغريات  التقرير  يظهر  كما 

املفاهيم  من  الكثري  هناك 
املغلوطة عن الفقر يف أسرتاليا. 
اليكم قائمة بأبرزها إضافة اىل 

الوقائع اليت تفند كل منها:

أواًل:
غنية  دولة  أسرتاليا  أسطورة: 
النمو  من  عقد  بعد  خصوصًا 

املتواصل يف مصادر الدخل
احلقيقة: ثالثة ماليني شخص   
يف  الفقر  خط  حتت  يعيشون 

أسرتاليا

ثانيًا:
العاطلون  األشخاص  أسطورة: 
عن العمل هم فقط الفقراء يف 

أسرتاليا
احلقيقة: حوالي مليون أسرتالي 

عامل يعيشون حتت خط الفقر

ثالثًا:
الضمان  نظام  يعد  أسطورة: 
صمام  أسرتاليا  يف  االجتماعي 
أمان لذوي االحتياجات اخلاصة.

ألف   800 حوالي  احلقيقة: 
االحتياجات  ذوي  من  أسرتالي 
اخلاصة يعيشون حتت خط الفقر 

اليوم

 رابعًا:
األشخاص  بإمكان  أسطورة: 
السجن  من  للتو  خرجوا  الذين 

بدء صفحة جديدة يف حياتهم
احلقيقة: حوالي نصف األشخاص 
يف  عقوبتهم  أنهوا  الذين 
أسرتاليا معرضون للتشرد خالل 
تاريخ  من  األوىل  أشهر  الستة 

إطالقهم من السجن

خامسًا:
املسنات  السيدات  أسطورة: 
خطر  من  حمميات  أسرتاليا  يف 

التشرد
اللواتي  السيدات  احلقيقة: 
يقعن يف الفئة العمرية ما فوق 
55 عامًا هم الفئة األكثر منوًا يف 

احتمالية التعرض خلطر التشرد

سادسًا:
أن  املستحيل  من  أسطورة: 

أصاب مبرض نفسي أو عقلي
نصف  حوالي  احلقيقة: 
ألزمة  سيتعرضون  األسرتاليني 
من  عمرية  مرحلة  خالل  نفسية 

حياتهم.

سابعًا:
يف  األطفال  ينعم  أسطورة: 
والسكن  بامللجأ  أسرتاليا 

املناسب
أربعة  كل  من  واحد  احلقيقة: 

أطفال مشرد يف أسرتاليا
املصدر: اس بي اس

الفقر يف أسرتاليا.. أقرب إليك مما تتصور!

مالكوم  الوزراء  رئيس  اعلن 
إصالحات  حزمة  عن  ترينبول 
تهدف إىل ضبط التدخل األجنيب 
يف البالد وذلك من خالل تقديم 
السياسية  التربعات  منع  مقرتح 
وأضاف  كامل.  بشكل  اخلارجية 
صحايف  مؤمتر  خالل  ترينبول 
برفقة  كانربا  يف  أمس  عقده 
جورج  الفدرالي  العام  النائب 
املالية  ووزير  برانديس 
ماتياس كورمان، أن التعديالت 
عن  الكشف  تستهدف  اجلديدة 
إلجراء  إضافة  سرية،  معلومات 
قيام  ضرورة  يتضمن  جديد 
املدنية  واملنظمات  السياسيني 
املتعلقة  املعلومات  بتقديم 

بصالتهم اخلارجية.
وقال ترينبول أن أسرتاليا جيب 

احلكومة تقدم حزمة إصالحات 
حملاربة التجسس والتدخل األجنيب!

أن تبقى مبنأى عن خماطر التدخل 
األجنبني، وأنه ينبغي التأكد أن 
لصد  يكفي  مبا  قوي  الربملان 
يف  للتدخل  أجنبية  حماوالت 

الشؤون األسرتالية.
العام  النائب  ومن جانبه، أشار 
اىل  برانديس  جورج  الفدرالي 
اخلارجية  التدخالت  ارتفاع نسبة 
يف شؤون أسرتاليا مبعدل مقلق 
وغري مسبوق. وأضاف برانديس 
يف حديث لشبكة aBC االخبارية 
عن  بالتصريح  يقوم  لن  أنه 
اليت يستهدفها  األجنبية  الدول 
قضية  اىل  وأشار  اإلجراء  هذا 
داستياري  سام  السناتور 
احلكومة  مع  احملتملة  وعالقته 

الصينية.
املصدر: بي بي سي

ان  فريفاكس  صحف  ذكرت 
شورتن  بيل  املعلرضة  زعيم 
االصل  الصيين  امللياردير  زار 
هوانغ شيانغ مو يف دارته يف 
من  مارس   – آذار  يف  سيدني 
احلصول  بهدف  املاضي  العام 
على تربعات منه حلزب العمال، 
 – االستخبارات  جهاز  ان  رغم 
من  الربملانيني  حذر   – اآلزيو 
قبل  السياسية  القوى  خمتلف 
ذلك ببضعة اشهر بان هوانغ هو 
بالنسبة  لالهتمام  مثري  شخص 
الوثيقة  ، بسبب صالته  لآلزيو 

مع احلكومة الصينية .
مكتب شورتن اكد حصول اللقاء 
الصيين  امللياردير  بني  و  بينه 
ولكنه اكد ان الزيارة مل تعرض 

االمن القومي للخطر.
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول 

شورتن  من  الربملان  يف  طلب 
عالقاته  حول  ايضاحات  تقديم 

مع هوانغ.
sBs :املصدر

املصدر: بي بي سي

الكشف عن صالت صينية لزعيم 
املعارضة بيل شورتن ابتداء من الثاني من متوز يوليو 

الفدرالية  احلكومة  سُتطلق 
األطفال  لرعاية  جديدًا  برناجمًا 
 Child CarE paCkaGE
والتغيري سيشمل دمج برناجمي 
و   Child CarE BEnEfit
Child CarE rEBatE ضمن 
 Child يسمى  واحد  برنامج 
CarE suBsidy )CCs( والذي 
الرئيسي  الربنامج  سيصبح 
يف  للعائالت  احلكومة  ملساعدة 
دفع تكاليف ورسوم مراكز رعاية 

االطفال.
برنامج  الربنامج من  وُيدعم هذا 
يسمى  والذي  األكرب  الرعاية 
 Child CarE safEty nEt
والذي بدأت احلكومة العمل عليه 
من متوز يوليو عام 2016 بدعم 
والذي  دوالر  مليار  إىل  يصل 
األقل  لألطفال  أكرب  دعمًا  يوفر 

تغيريات على الدعم املخصص للـ 
Child Care ابتداء من 2 متوز 2018
حظًا ويدعم أهاليهم ذوي احلاجة 

أيضًا.
تتلقون  كنتم  إذا  بالتالي 
نوع  أي  من  حكومية  مساعدات 
االطفال  رعاية  تكاليف  لدفع 
رسالة  او  اتصاال  فستتلقون 
العام  مطلع  السنرتلينك  من 
هذه  عن  املزيد  ملعرفة   2018
تعين  ماذا  وشرح  التفاصيل 

التغريات لوضع كل منكم.
موقع  زيارة  بإمكانكم  كما 
دائرة التعليم والتدريب واجراء 
ملعرفة  املوقع  على  احلاسبات 
املبلغ املتوقع الذي قد حتصلونه 
رعاية  تكاليف  على  كدعم  عليه 
بند  حتت  وذلك  االطفال 
 family Child CarE

.suBsidy Estimator

sBs :املصدر
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اســرتاليا يف أسبوع

بالربملان  نائب  عرض 
االسرتالي على شريكه الزواج 
ملناقشة  برملانية  جلسة  خالل 
زواج  يقنن  قانون  مشروع 

املثليني.

ويلسون  تيم  عرض  وقوبل 
الزواج من شريكه املثلي راين 
يف  جيلس  كان  الذي  بولغر، 
مقصورة اجلمهور يف الربملان 

بالرتحيب.

وعرب بولغر عن موافقته بكلمة 
مؤكدا  عال،  وبصوت  »نعم« 
على التزام قطعه هو وشريكه 
سنوات   9 قبل  ويلسون 

بالزواج.

وبدأ جملس النواب االسرتالي 
بعد  القانون  مشروع  مناقشة 
إقراره يف جملس  أيام من   5

الشيوخ.

ويعتقد بأن ويلسون هو أول 
عرض  يقدم  بالربملان  نائب 
زواج يف قاعة الربملان، حسب 

مسؤولني.

ويف كلمة غلبت عليها العاطفة 
قال ويلسون : يف أول خطاب 
االرتباط  اواصر  أحدد  لي، 
يف  يوضع  سوف  خبامت  بيننا 
اليد اليسري لكلينا. واخلامتان 
هما اإلجابة عن السؤال الذي 

ال ميكن أن نسأله«.

يعد  مل  فإنه  »لذا،  وأضاف 
هناك سوى شيء وحيد جيب 
مين  الزواج  تقبل  عمله...هل 

يا راين باتريك بولغر؟«

بالفرحة  السؤال  وقوبل 
والتصفيق يف الربملان. وهنأ 
ثم  االثنني،  الربملان  رئيس 
اكد بعد ذلك تسجيل رد بولغر 
السجل  املضبطة،  يف  رمسيا 

الرمسي للمجلس.

النقاش  إن  ويلسون  وقال 
زواج  بشأن  املطول  الوطين 
املثليني هو »السجل الصوتي« 

لعالقتهما.

ميثل  الذي  النائب،  وكان 
عن  قد حتدث  احلاكم،  احلزب 
مثلي  وهو  كرب  جتربته كصيب 
اجلنس، وعانى من صراع مع 
ألنه  تالحقه  ظلت  عار  وصمة 

مثلي اجلنس.

القانون  »مشروع  وأضاف 
الوصمة  هذه  قلب  يف  طعنة 

وبقاياها«.

ويلسون هو واحد من بني 77 
بآرائهم  يدلون  سوف  نائبا 
يف مشروع القانون الذي من 
التصويت  يتم  أن  احملتمل 
عليه هذا األسبوع ما مل ُتدخل 

تعديالت مهمة عليه.

وُيتوقع أن يقرتح السياسيون 
على  تعديالت  احملافظون 

املشروع.

قد  االسرتالي  الشعب  وكان 
صوت الشهر املاضي بأغلبية 
على  عام  استفتاء  حامسة يف 

زواج املثليني.

املصدر: بي بي سي

أول نائب اسرتالي يعرض من 
داخل الربملان الزواج على 

شريكه املثلي

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 

تتحملها  اليت  املادية  األعباء 
آخذة  االسرتالية  العائالت 
العائالت  وكأن  باالزدياد 
تدور يف دوامة من املصاريف 

والنفقات الالمتناهية.
ففواتري الكهرباء اليت ارتفعت 
املاضي  يوليو  متوز  منذ 
من  العديد  على   %20 بنسبة 
واشار  األسرتالية،  البيوت 
التمويل  بتحليل  اخلاص  تقرير 
االلكرتوني لعام 2015 إن %9 
ينفقونها  الديون  أصحاب  من 
والكهرباء  املاء  فواتري  على 

والغاز.
ختيلوا أيضًا أن مقدار ما ينفقه 
إىل  يصل  األسرتالي  البيت 
عليه  حتصل  مما  أكثر   %190

وبالطبع هذا  العائلة من دخل 
يف  جدًا  مرتفعًا  يعد  الرقم 
مقابل النمو البطيء يف األجور 

ومشكلة االسكان.
عن  صادر  آخر  تقرير  وأظهر 
جامعة موناش إن حوالي %31.8 
من العائالت االسرتالية تعاني 
بسبب  النفسي  الضغط  من 
بنسبة  مقارنة  املالي  وضعهم 

23% عام 2005.
سيدني  تتصدر  وبالطبع   
يف  األسرتالية  املدن  قائمة 
معدالت االنفاق املرتفعة حيث 
تدفع االسرة حوالي 30% من 
القرض  او  دخلها على االجيار 

املنزلي.
SBS :املصدر

31 % من العائالت األسرتالية 
تعاني من الضغط النفسي 

بسبب أحواهلا املادية!

القمار  توصيف  حول  خالف  ال 
العائلة  على  تداعياته  ومعرفة 
واجملتمع. فهو آفة اجتماعية كما 
منه،  واملتضررون  اخلرباء  جُيمع 
وعواقبه وخيمة جدًا، من أسوأها 
العنف العائلي، الطالق، خسارة 
وأحيانًا  واملمتلكات،  البيوت 
من  القمار  ذلك،  مع  االنتحار. 
أبواب املداخيل الرئيسية خلزائن 
احلكومات، وهذا ليس سرًا. أما 
السر، فهو أن النظام احلالي من 

مسبيب القمار ومشجعيه!
يف  تقرير  حبسب  ذلك؟  كيف 
أي  يستطيع  فريفاكس،  صحف 
عدد  من  يزيد  أن  للقمار  ناٍد 
من  بقسم  تربع  ما  إذا  ماكيناته 
أو  إنسانية  جلمعيات  عائداته 
هيئات  أو  اجتماعية  منظمات 

صحية. 
الصحف إىل حالة  تلك  وأشارت 
فريفيلد  ضاحية  يف  حصلت 
القمار  نوادي  أحد  تربع  عندما 
بزيادة  له  فُسمح  خريية  ملنظمة 
 30 إىل   23 من  ماكيناته  عدد 

ماكينة.
وضاحية فريفيلد كانت موضوع 
حتقيق نشرته صحف نيوزكورب 
يف وقت سابق من هذه السنة 
بعاصمة  الضاحية  تلك  وصف 
ويلز  ساوث  نيو  يف  القمار 
بعدما تبنينّ أن سكانها من أكرب 
املساهمني يف املدخول السنوي 
واليت  الوالية  القمار يف  ألندية 

تتجاوز 80 مليار دوالر.
صحف  كشفت  واليوم، 
فريفاكس أن حجم التربعات اليت 
احلكومية  املستشفيات  تلقتها 
يف نيو ساوث ويلز من نوادي 
القمار منذ العام 2011، جتاوزت 
املليون و300 ألف دوالر. وقد 
ُمنحت هذه األموال ملستشفيات 
الوالية لكي ُيسمح لنوادي القمار 

بزيادة عدد ماكيناتها.
حسابية  عملية  أجرينا  إذا  لكن 
الذي  النظام  أن  جند  بسيطة 

شيء  مبنح  القمار  نوادي  يلزم 
اخلريية،  لألعمال  مردودها  من 
املقابل  يف  النوادي  يعطي 
خيالية  أرباح  لتحقيق  الفرصة 
السالم  حساب  على  وذلك 
أن  حتى  واالجتماعي.  العائلي 
صفر  تساوي  ال  التربعات  حجم 
فاصل واحد باأللف من عشرات 
اليت  الدوالرات  من  املليارات 
سنويًا.  النوادي  هذه  حتققها 
اآلن  متجددة  دعوات  وهناك 
تنشر  بأن  القمار  نوادي  إللزام 
مداخيلها السنوية، لكي يستطيع 

األسرتاليون االطالع عليها.
مع  التطورات  هذه  وتتزامن 
أسبوع  حاليًا  أسرتاليا  إحياء 
لألعمال  والتربع  اإلحسان 
األسبوع  هذا  من شأن  اخلريية. 
إعادة  على  الشركات  تشجيع 
اجملتمع.  إىل  أرباحها  من  شيء 
هل جيب أن تكون أندية القمار 
جيب  أال  الشركات؟  خذه  ضمن 
األندية  هذه  تربعات  تكون  أن 
غري مشروطة على األقل أو غري 
بتوسيع  هلا  بالسماح  مرتبطة 

أعماهلا؟
وتكرنّ سبحة األسئلة:

- أال يسبب رفع عدد املاكينات 
على  املدمنني  عدد  بزيادة 

القمار؟
مثل  االجتماعية  للبيئة  هل   -
لزيادة  دور  والعزلة  الوحدة 

اإلدمان على القمار؟
- ما هي تداعيات اإلدمان على 
أو  العائلة  على  سواء  القمار، 

اجملتمع؟
كافية  برامج  هناك  هل   -

للمدمنني على القمار؟
باملناسبة، بإمكان املدمنني على 
التخلص  يودون  الذين  القمار 
خبط  االتصال  إدمانهم  من 
الرقم  على  اجملانية  املساعدة 
858 858 1800 وذلك 24 ساعة 
يف اليوم، 7 أيام يف األسبوع.

املصدر: اس بي اس 

عندما تصبح القوانني حافزاً 
على القمار وخراب البيوت!

تيم ويلسون عرض الزواج من شريكه املثلي، الذي كان يجلس يف 
مقصورة الجمهور، ورد بصوت عال معلنا قبول العرض.

والية  يف  االمطار  تستمر  فيما 
فيكتوريا لليوم الثاني )الثالثاء 
اصدرت  التوالي  على  املاضي 
سكان  اىل  حتذيرات  السلطات 
بعد  باالخالء  املناطق  بعض 
تهدد  االمطار  مياه  بدأت  ان 

املنازل.
وقد مت اصدار حتذيرات باالخالء 
 Alpine region مناطق  يف 
مياه  بدأت  ان  بعد  خاصة 
يف  املنازل  تهدد  الفيضانات 

هذه املناطق.
فجر  باالخالء  حتذير  صدر  وقد 
الواحدة  الساعة  عند  السبت 
منطقة  لسكان  والنصف 
شهدت  واليت   Myrtleford
غري  مبستوى  امطار  هطول 

مسبوق.
وقد مت انشاء مركز اخالء مؤقت 
يف  املنطقة  سكان  الستقبال 
 Myrtleford Senior مركز

.CitizenS Centre
من  حتذيرات  صدرت  كما 
اخرى  مناطق  الفيضان يف عدة 
وخاصة  فيكتوريا  والية  من 
و   King و   ovenS مناطق 
 BuffAlo و   BuCKlAnd

.riverS
هذا وكان مكتب االرصاد اجلوية 
من  فيكتوريا  سكان  حذر  قد 
واحتمال فيضانات  ماطر  طقس 

خالل عطلة نهاية االسبوع.

SBS :املصدر

االمطار مستمرة وعمليات 
الخالء السكان جراء 
الفيضانات يف فيكتوريا

إعالنكم يف الهريالد 

طريقكم اىل النجاح

لالتصال

0403 482 345 

املراقبة  كامريات  رت  صونّ
فليندرس  قطار  حمطة  يف 
رجلني  ملبورن  يف  سرتيت 
ميارسا اجلنس علنًا يف املكان 
موقع  ذكر  ما  وفق  املزدحم، 

»الدايلي مايل« الربيطاني.
رأوا  حني  الركاب  ذعر  وقد 
أمامهم  عاريني  الرجلني 

وميارسان اجلنس.

الفيديو  يف  الرجالن  ويظهر   
وهما  املوقع  نشره  الذي 
وصل  وحني  اجلنس  ميارسان 

القطار بدآ بارتداء مالبسهما.
إلقاء  من  الشرطة  نت  ومتكنّ
ومعاقبتهما  عليهما  القبض 
املتعمد  التعري  بتهمة 
والفاحش والسرقة، إذ سرقا 

وعائي نباتات.

رجالن ميارسان اجلنس علناً يف 
حمطة القطار املزدمحة يف ملبورن
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الدلـيل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345
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اهلند بلد العجائب النووي: »اجلهادّيون« مّروا من هنا
مجهورّية اهلند، ثاني أكرب بلد يف العامل من حيث عدد السكان، 
يالقيك  ودودة  بابتسامة  اجلغرافّية.  املساحة  حيث  من  والسابع 
سّكانها، يسهبون يف احلديث عن »تعايش مكّوناتهم وطوائفهم«. 
عاشت البالد نزاعات داميًة كثرية، ووضعتها مجاعات »جهادّية« 
عّدة على خرائطها، كان أحدثها تنظيم »القاعدة« الذي شّكل فرعًا 
»هندّيًا« قبل سنوات، وأبدى اهتمامًا إعالمّيًا الفتًا بها قبل أيام.

ينتظُر املركُب اكتمال نصاب راكبيه قبل االنطالق يف رحلة قصرية 
إىل متثال بوذا الّضخم املرتّبع وسط حبرية »حسني ساكار )صقر(« 
يف حيدر أباد )جنوب شرق اهلند(. ُتشّكل »املدينة اللؤلؤة« حالًة 
لواليتني:  ُمشرتكة  عاصمة   2013 عام  منذ  فهي  فريدة،  إدارّية 
اللتني جنمتا عن تقسيٍم  »تيلنغانا«،  »سيماندرا«، ووالية  والية 
تكوين  إلعادة  مقّدمة  ُعّد  ما  يف  براديش«  »أندرا  لوالية  إدارّي 

اجلغرافيا اإلدارّية للهند بأكملها.
من املقّرر أن تستمّر املدينة يف لعب دور العاصمة املشرتكة حتى 
عام 2023، إذ من املفرتض أن حتظى »سيماندرا« بعاصمة جديدة. 
حتى منتصف القرن املاضي كانت حيدر أباد عاصمة دولة إسالمّية 
ُولَد فيها أبو األعلى املودودي أهّم ُمنظري اجلماعات »اجلهادّية« 

واألب الّروحي لتنظيم »داعش«.
 لكن ال أحد ُهنا يعرُف املودودي، أو هذا ما توحي به األمور يف 
هذا املساء اهلندي على األقل. ميكنك أن ترى يف ما يرى الّسائُح 
صورًة »مثالّية« من حولك: متثاٌل ضخم لبوذا تسطع األنوار من 
حوله، فيما ينطلق صوت األذان قوّيًا من مآذن املساجد املنتشرة 
ع من اهلنود حييط بك: نسوٌة حمّجبات،  يف أرجاء املدينة. خليٌط منوَّ
بلحى  مسلمون  رجاٌل  الرؤوس،  حليقو  بوذّيون  سافرات،  ُأَخُر 
إذا تركت الصورة  أّما  طويلة، وشّبان وشابات مبالبس عصرّية. 
تتذّكر  أن  عليَك  فسيكون  الّتفاصيل،  يف  قلياًل  وغصَت  العاّمة 
أّن هذه احلديقة العاّمة )لومبيين( كانت قبل عشرة أعوام مسرحًا 
لتفجرياٍت إرهابّية راح ضحّيتها أكثر من أربعني شخصًا، وجاءت 
أشهر مستهدفًة  بثالثة  أخرى سبقتها  إرهابّية  تفجريات  رّدًا على 
»مسجد مّكة« التارخيي وسط املدينة وأوقعت إحدى عشرة ضحّية. 
السكان  من  تقارب%27  )نسبة  هنا  أكثرّية  املسلمون  يشّكل  ال 
من  و%3  اهلندوس،  من   %69 مقابل   ،2011 عام  لتعداد  وفقًا 
املسيحيني، وقلة من البوذيني والسيخ تشكل 1%(. رغم ذلك، 
أن  دون  من  واضحة،  إسالمّية  بصبغة  التارخيي  الوسط  يصطبغ 

تشي بالتشّدد.
 احلياة اليومّية يف حيدر أباد توحي بأّن األمور تسري على ما ُيرام، 
يف كل الشوارع يطالُعك اخلليط نفسه، اجلميع يبتسمون لك بوّد 
ظاهر، ويف كل اجلهات ستبصُر لوحات تهنئة ما زالت منتصبًة منذ 

عيد األضحى املاضي »عيد مبارك«.
مناقشة  فمنهمكٌة يف  تاميز«،  أباد  »حيدر  احمللّية  الصحيفة  أّما   

على أحداث العامل العربي. 
ُيبدي أحُد الشّبان استغرابه 
استقالة  مالبسات  من 
اللبنانّية  احلكومة  رئيس 
قائاًل:  احلريري،  سعد 
يصّدق«،  ال  شيء  »إّنه 
ويربُط بني احلدث واحلرب 
السورّية والدور السعودي 
يف كليهما. يسمُح التوّسع 
الشاب  مع  احلديث  يف 
انتمائه  عن  فكرة  بتكوين 
يقول:  إذ  العقائدي، 
جّيدًا،  أعرف سوريا  »طبعًا 
أعرُفها.  لكنين  أزرها،  مل 
اإلمام  سيظهر  دمشق  يف 
سيخرُج  وفيها  املهدي، 
عيسى عليه السالم«. قبل 
لسوريا  اخلري  يتمنى  أن 
وأهلها، ويدّلنا على الوجهة 
اليت نقصدها. متتاز جايبور 
حبيوية استثنائّية، وتتشابُه 
كثري من أسواقها الشعبّية 
الدول  يف  نظرياتها  مع 
العمراني  الطابع  العربّية. 
ويطغى  بديٌع  يخوض الجميع حديثه معك بوصفك سائحًا )األخبار(للمدينة 

إىل  وُمشكالتهم،  الطالب  قضايا 
اهلند  شؤون  من  كثري  جانب 
الداخلّية. لكّن يومني من التجوال 
الواقع  لسرب  كافيني  ُيعتربان  ال 
تكوَن  لن  أّنك  سّيما  وال  بدّقة، 

قادرًا مثاًل على الوصول من دون إذٍن رمسّي إىل خمّيمات الالجئني 
اليت  األحاديث  أما  اجملاورة.  ميامنار  من  فّروا  الذين  الروهينغا 
ختوضها طوال اليوم، فلن تعكَس أكثر من مشهد عام، إذ خيوض 
الكّل حديثه معك بوصفك سائحًا. ال يبدو أّن أخبار سوريا وحربها 
قد بلغت مسامع اجلميع، وعلى العكس من ذلك، ستجد عددًا كبريًا 

مّمن ال يعرف عن البالد حتى موقعها. 
عامل  اّطالع«  »سعة  ُتفاجئنا  البديعة  غولكوندا  قلعة  مدخل  على 
امسه  رئيسها  سوريا،  أعرف  »طبعًا  يقول:  وهو  الّتذاكر،  حجز 
بشار األسد، وعدد سكانها 23 مليونًا«، قبل أن نكتشَف أّنه يقرأ 

املعلومات من شاشة احلاسوب على طاولته.

جايبور: املدينة الورديّة
ختتلف  البالد(  غرب  راجستان، مشال  إقليم  )عاصمة  جايبور  يف 
سوريا،  عن  الّسؤال  لدى  اخلاطئة  اإلجابات  من  وبداًل  الّصورة. 
ستطالُعك إجاباٌت من قبيل »وَمن ال يعرُف سوريا؟«. يطلُق صاحب 
أحد املقاهي صرخة استغراٍب حني يسمع اسم سوريا، ثم يقول 

مازحًا: »وهل ستفّجر نفسك اآلن؟«. 
دورًا  تلعُب  املدينة  على  الطاغية  السياحّية  الصبغة  أّن  ويبدو 
أبنائها ملا يدور يف العامل الواسع، يتساءل  أساسّيًا يف مواكبة 
كثريون: »هل أصبحت سوريا خبري اآلن؟«، »هل تسرُي حّقًا حنو 
»هل  التفاصيل:  بعض  البعُض فضواًل جتاه  ويظهر  التعايف؟«. 
هي حرٌب أهلّية فعاًل؟«، »هل هنالك مناطق مل تشملها احلرب؟«، 
»أعرف أن السوريني أناس طيبون ولطفاء، كيف وملاذا تفّجرت 

األوضاع بهذه الصورة أصاًل؟«.
أّنهم مّطلعون يوميًا  يف املقابل، تصادفنا مناذج ألشخاص يبدو 

يتساءل كثريون: »هل 
أصبحت سوريا بخري 

اآلن؟«

»هل حتّب أن ينتقل إىل هنا؟« فيصرخ »طبعًا ال«. ينخرط الشاب 
يف حديث طويل يتفاخر فيه بأن »ال أحد يستطيع أن يفعل شيئًا 
سيئًا معنا، حنن يف اهلند لدينا كل شيء، طائرات وأسلحة متطّورة، 

وحتى سالح نووي«.
 ثم يكّرر احلديث عن »ترابط اجملتمع اهلندي وتعايشه«، نقول: 
»كنا قبل سنوات قليلة نرّدد الكالم ذاته، ونأمل أاّل يصيبكم ما 

أصابنا«، فيجيب بثقة: »اهلند حالة خمتلفة«.

»تاج محل« محذوفٌ من الدليل السياحي
يف مطلع الشهر املاضي أثارت صحٌف عاملّية على رأسها »تاميز« 
الربيطانّية و«واشنطن بوست« األمريكّية قضّية حذف »تاج حمل« 
»أوتار  والية  حكومة  إّن  وقالت  الّرمسي.  السياحي  الدليل  من 
براديش« قد حذفت املعلم الذي ُيعّد أشهر معامل اهلند، وإحدى 
عجائب الدنيا الّسبع )اجلديدة( من »ُكتيب مناطق اجلذب السياحي 
احمللية«. وعزت سلطات الوالية الشمالّية األمر إىل أّن »الضريح 
الّرخامي األبيض يف مدينة أغرا ال يعكس الثقافة اهلندية«، وفقًا 
للزعيم اهلندوسي اليميين يوجي أديتياناث الذي يرتّبع على رأس 

اهلرم اإلداري يف الوالية. 
الشهري قد اخنفض وفق كثري من  الضريح  زّوار  أّن عدد  ورغم 
امَلعَلم  إىل  وصولنا  لدى  كبريًا  بدا  االزدحام  أّن  غري  املصادر، 
العريق، فيما ُنصَبت هياكل معدنّية ضخمة أمام إحدى واجهاته يف 
إطار عملّيات جتديد للبوابات وأعمال صيانة وإنشاء مواقف طابقّية 
للسيارات خّصصت هلا احلكومة 22 مليون دوالر. وال يقتصر زّوار 
»تاج حمل« على السّياح، بل يفوقهم عدد الزائرين اهلنود، يف 

مشهٍد تكّرر يف كل املعامل اليت زرناها يف خمتلف املدن.

حروب، وانفصاليّون »جهاديّون«
ُمزمنان مع  على رأس مشكالت البالد السياسية، يأتي صراعان 
كّل من الصني وباكستان. عام 1962 منيت اهلند بهزمية قاسية 
»أروناتشال  مبنطقة  احتفظت  ذلك  ورغم  الصني،  مع  حربها  يف 
براديش« )يطلق أيضًا اسم هضبة »دوكالم« على هذه املنطقة 
املتنازع عليها( بعد انسحاب القوات الصينية وسط ضغوط دولية. 
يف منتصف حزيران املاضي، أرسلت الصني جنودًا حلماية أعمال 
شق طريق حدودي يف اهلضبة، فرّدت اهلند بنشر قوات عسكرية 
حالت دون استكمال املشروع. تتنازع الدولتان أيضًا على منطقة 
جبال  الواقعة غرب  مربع(  ألف كيومرت  )قرابة 40  أكساي تشني 
هيمااليا. كذلك، تنخرط اهلند يف صراع طويل مع دولة باكستان 
اإلسالمّية بسبب إقليم كشمري املتنازع عليه. اندلعت ثالث حروب 
بني الدولتني، األوىل بني عامي 1947 و1948 وانتهت بتقسيم 
كشمري بينهما. جتّددت احلرب مطلع عام 1965، وهّددت الصني 
بالتدخل فيها إىل جانب باكستان فلّوحت الواليات املتحدة بردع 

الصني إذا نّفذت تهديدها.
»اتفاقية طشقند«  وباكستان  اهلند  وّقعت  الثاني  كانون   ويف 
 1971 عام  أواخر  احلرب.  وتوّقفت  السوفياتي،  االحتاد  برعاية 

صهيب عنجريني

اللون الوردي على معظم مبانيها، إىل درجة اشتهرت معها باسم 
»املدينة الوردّية«. أحاديث الشارع بشكل عام ال خترُج عن تلك 

اليت مسعناها يف حيدر أباد. 
حمّمد الذي ميتلُك عددًا من الفيلة يف مزرعة ُتشكل وجهًة للسّياح 
ُيفاخُر بأّن »املسلمني يف اهلند منفتحون إىل حد كبري«. يوافقه 
جاويد عامل االستقبال يف أحد الفنادق، ويشرُع يف احلديث عن 
»وجوه التعايش« مثل شراكات العمل والزواج املختلط وغريها. ال 
تتجاوز نسبة املسلمني من سكان املدينة حاجز الـ9%، يف مقابل 
مكّونات  من  و%1.5  السيخ،  من  و%1.5  اهلندوس،  من   %88
أخرى خمتلفة. وال خيلو أرشيف املدينة من حوادث إرهابّية، حيث 
شهدت على سبيل املثال سلسلة تفجريات يف أيار 2008 أوقعت 
شريطًا  حينها  هندية  إعالم  وسائل  وبّثت  قتياًل.  وستني  مخسة 
اهلنود«  »اجملاهدون  امسها  جمهولة  جمموعٌة  فيه  تعلن  مصّورًا 

مسؤوليتها عن اهلجمات.
أّول ما يلفت الّنظر يف العاصمة اهلندّية تلّوث اهلواء بنحو كبري. 
إحدى  يتصّدر  عنواٌن  األقنعة«،  خلف  يعيشون  نيودهلي  »سّكان 
الّصحف احمللّية، وميكنك معايشُة دّقته على أرض الواقع. الحقًا 
سنعرُف أّن وصولنا إىل املدينة صادَف مرورها بواحدة من كوارث 
ارتفاع نسبة التلّوث اليت تتكّرر فيها سنويًا من جّراء عوامل عّدة، 
مثل حرق خمّلفات احملاصيل الزراعّية بطريقة غري مشروعة، وعوادم 
السيارت اهلائلة العدد، والغبار الناجم عن مواقع البناء الكثرية. 
السلطات احمللّية كانت قد أعلنت قبل أّيام حالة الطوارئ وإغالق 
إجراءات مؤّقتة، مثل منع دخول  املدارس أليام عّدة، فضاًل عن 
الشاحنات إىل املدينة، ووقف كل أنشطة البناء. االزدحام اهلائل 
السّكانية  كثافتها  انعكاسات  من  واحد  سوى  ليس  املدينة  يف 
الكثافة، وبلغ  العامل من حيث  ثامنة مدن  )ُتصّنف دهلي  العالية 
تعداد سكانها عام 2014 مخسة وعشرين مليون نسمة(. اختربت 
دهلي أيضًا احلوادث األرهابّية مّرات عّدة، عام ،2005 على سبيل 
»انقالبي« مسؤوليتها عن  ُتدعى  أعلنت مجاعة كشمريّية  املثال، 
تفجريات أدت إىل مصرع ستني شخصًا وإصابة العشرات. أما عام 
2008، فأعلنت مجاعة »اجملاهدين اهلنود« مسؤوليتها عن تفجريات 
أوقعت مخسة وعشرين ضحّية. ال كثري من األحاديث الطويلة ُهنا، 
ُكثٌر  االقتضاب.  إىل  ومّيااًل  مستعجاًل  التقيناهم  من  معظم  يبدو 
مل يسمعوا بسوريا أو لبنان. يقوُل أحدهم: »هل هي يف جنوب 

أفريقيا؟«، وجتيُب أخرى »أوروبا؟«. 
يف املقابل، يرُد اسم إسرائيل على كثري من األلسن، وإذا جربت 
»ال شيء امسه إسرائيل، بل فلسطني« ستناُل  أن حتتّج قائاًل: 
إجاباٍت جُماملًة وابتساماٍت ال تشّذ عن اللطف اهلندي احمُلّبب. يف 
أقصد  »نعم،  املوّظفني حبماسة:  من  واحٌد  يوافقنا  املسارح  أحد 

فلسطني. أنا أعرف الكثري عّما يدور هناك«.
 يعرُض الّشاب احلرب السورّية من البوابة ذاتها، قائاًل: »أعتقد 
تبحث عن  السبب يف كل ما حيدث يف بالدكم،  أمريكا هي  أن 
النفط والغاز وتنشر الفوضى«. يتطّرق إىل ذكر تنظيم »داعش«، 

وزعيمه أبو بكر البغدادي.
بأّن األخري ليس سورّيًا، ثم يستدرك: »لكّنه  ُيفاجُأ حني خنربه   
التتمة على الصفحة 15اشتهر يف سوريا«. يلقي دعابًة مسجة »البغدادي بطل«، نقول 
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كشفت اإلجراءات املتخذة ملواجهة الطلب على الدوالر، يف األسابيع 
أّدت  إذ  لبنان.  يف  املالي  النظام  بنية  هشاشة  األخرية،  الثالثة 
إىل رفع أسعار الفائدة بشكل جنوني ما سريّتب أعباء كبرية على 
االقتصاد وعلى الدين العام. ارتفاع سعر الفائدة على اللرية مبعدل 
2%، سريفع نسبة الدين إىل 200% من الناتج احمللي اإلمجالي، 

وهذا مسار كارثي!
تعميمًا  اجلاري،  الثاني  أصدرت مجعية املصارف، يف 21 تشرين 
يرفع أسعار الفائدة املرجعية يف سوق بريوت، وينص على اآلتي: 
الودائع،  الفائدة وكلفة  احلاصلة يف سوق  التطورات  »يف ضوء 
قّرر جملس إدارة اجلمعية توصية املصارف األعضاء بإضافة مئيت 
نقطة أساس على املعدل املعمول به بدءًا من مطلع كانون األول 
يف  اللبنانية  للرية  املرجعية  الفائدة  معدل  يصبح  حبيث   ،2017
املعدالت  هذه   )...(  %8.65 من  بداًل   %10.65 بريوت،  سوق 
نوعية خماطر  إضافة  بعد  املدينة  الفوائد  الحتساب  قاعدة  تشكل 
االئتمان والرحبية بالنسبة للتسليفات والقروض بالدوالر وباللرية 

اللبنانية«.
رفعت  اآلتي:  النحو  على  جاءت  التعميم  هلذا  العملية  الرتمجة 
املصارف أسعار الفائدة على الودائع باللرية مبعدل 2%؛ وأسعار 
الفائدة على القروض باللرية مبعدل 2%؛ وقّرر بعض املصارف 
التوقف عن تسليف زبائن التجزئة باللرية وحتويلها إىل تسليفات 
الدوالر؛ كما قّرر بعض املصارف رفع أسعار الفائدة على الدوالر 

مبعدل %1.

اتفاق على رفع الفائدة
يأتي هذا التعميم يف إطار اتفاق بني جملس إدارة مجعية املصارف 
األخري  الشهري  اللقاء  يف  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  وحاكم 
بينهما، على أن ترفع املصارف أسعار الفوائد على الودائع باللرية 
إلغراء الزبائن وثنيهم عن حتويل ودائعهم من اللرية إىل الدوالر، 
مقابل حصوهلا على دعم للفوائد من »املركزي«. وطلب سالمة من 

مــحمد وهـبة

رفـع أسـعار الـفائدة... مـسار نـحو الـكارثة
.%38

الرتاجع  مع  تعاملت  املصارف 
أنه  على  سالمة  قرار  يف  املفاجئ 
تغيري يف طريقة العمل بهدف نسف 
احلجج اليت أخذت ضّده يوم معركة 
مصرف  حاكمية  يف  له  التجديد 
لبنان، وأنها تدفع مثن هذا التجديد 
من خالل تدفيعها كلفة االستقرار 
عليها  »سخاء« سالمة  بعد  النقدي 

يف السنتني السابقتني.

أزمة النظام: هندسات مالية
من الواضح أن هذه األزمة كشفت 
املالي.  النظام  هشاشة  مكامن 
املباشر  العضوي  االرتباط  أن  إذ 
خالل  لبنان  مصرف  هندسات  بني 
أزمة  وبني  املاضيتني،  السنتني 
النقص احلاد يف السيولة باللرية، 
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املالية  العمليات  مديرية  مراجعة  املصارف 
الدعم  »املركزي« لالطالع على جدول  يف 
فإن  مصرفية،  مصادر  وحبسب  وآلياته. 
الدعم كان مقسمًا على شرائح خمتلفة تبعًا 
اجململ  يف  أنه  إال  الوديعة،  جتميد  لفرتة 
يغّطي ما يراوح بني 2% و3% من الكلفة 

اإلضافية اليت تدفعها املصارف للزبائن.
املصارف نفذت جانبها من االتفاق ورفعت 
أسعار الفوائد وأصدرت التعميم مساء 21 

تشرين الثاني، أي بعد انتهاء اللقاء مباشرة، ومل يكن يف حسبانها 
أن يرتاجع سالمة عن االتفاق. إذ أنها فوجئت، لدى مراجعة مديرية 
العمليات املالية يف األيام األخرية، أن »املركزي« لن يغّطي الكلفة 
 ،%0.3 من  بأكثر  باللرية  الودائع  على  الفوائد  لزيادة  اإلضافية 
وباتت  الطبيعية،  مستوياته  إىل  الدوالر  على  الطلب  عاد  بعدما 
سوق القطع أكثر عقالنية يف التعاطي مع األزمة، وبالتالي ال لزوم 
للكلفة الكبرية اليت سريّتبها الدعم على ميزانية »املركزي«، وال 
سيما أن مصرف لبنان اختذ إجراءات للتخفيف من نقص السيولة 
احلاد لدى املصارف، ومسح هلا باحلصول على سيولة باللرية من 

حمفظته مقابل جتديد توظيف ودائعها بالدوالر لديه.

سالمة يشجّع
سالمة  بني  ضمين  اتفاق  حول  الريبة  الوقائع  هذه  تثري  عمليًا، 
واملصارف على رفع أسعار الفائدة بشكل دائم وليس مؤقتًا. فمن 
سيدفع  باللرية،  الودائع  على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  أن  الواضح 
املصارف إىل رفع أسعار الفوائد على التسليفات لتغطية كلفتها 
اإلضافية. ومع أن احلاكم يعرف ذلك جيدًا، فإنه مل يشر يف أي 
وقت من األوقات اىل رفع مؤقت للفائدة، إذ ورد يف حمضر اللقاء 
الشهري ما حرفيته »شجع احلاكم املصارف على توسيع هوامش 
الفوائد بني اللرية والدوالر«، وهذا مؤشر واضح على أن اهلدف 
من رفع الفائدة إعادة التوازن إىل اهلوامش بني اللرية والدوالر 
استنادًا إىل ما حصل قبل األزمة بأشهر، عندما انطلق سباق بني 
املصارف على استقطاب الودائع بالدوالر للَغرف من االرباح اليت 
املصارف  فبعض  املالية.  اهلندسات  من  لبنان  مصرف  يقّدمها 
كان يدفع فائدة سنوية على الودائع بالدوالر تصل إىل 7% رغم 
أن الفائدة على اللرية مل تكن تتجاوز 8% للودائع اجملّمدة على 
باللرية  تسهيالت  من  االستفادة  كان  املصارف  وهدف  سنتني. 
اللبنانية بفائدة 2% يف مقابل إيداعات بالدوالر طويلة األجل لدى 
سندات  شراء  يف  التسهيالت  ُتستخدم  أن  شرط  لبنان،  مصرف 
لبنان هندسة يف  نفذ مصرف  أن  بأنه سبق  علمًا  باللرية.  خزينة 
2016 أتاحت للمصارف تسييل سندات خزينة وحتقيق أرباح بنسبة 

النقص الحاد يف 
السيولة باللرية يثري 
الشكوك حول قدرة 

هذا النظام على 
مواجهة أي أزمات 

مقبلة

األزمة أظهرت القيمة الحقيقية للرية اللبنانية »الضعيفة« )هيثم املوسوي(

لكن املشكلة األساسية أن التحّكم بأسعار الفائدة يستعمل لكبح 
الليربالية، أن رفع  إذ من املعروف عامليًا، يف األنظمة  التضّخم. 
تضّخم  وطأة  يقّلص  ما  املؤسسات  استدانة  من  خيّفف  الفائدة 
للسياسة  كأداة  الفائدة  استعملت  لبنان،  يف  ولكن  األسعار. 
النقدية الستقطاب الدوالرات ولكبح الطلب على التحويل من اللرية 
كلفة  الزبون  يتحمل  أن  من  مينع  ال شيء  وبالتالي  الدوالر،  إىل 
الفوائد  رفع  أن  أيضًا يف  تكمن املشكلة  االستدانة. وإىل ذلك، 
يؤدي إىل تباطؤ النمو االقتصادي، املتدهور أصاًل. وبالتالي فإن 

وقع رفع أسعار الفائدة على االقتصاد سيكون خطريًا.
التسليف  عن  املصارف  بوقف  تتعلق  أيضًا  خطرية  ظاهرة  وهناك 
باللرية واللجوء إىل تعزيز تسليفاتها بالدوالر. فهذه اخلطوة ستنقل 
حتّمل  قد  اليت  املؤسسات  إىل  األجنبية  بالعملة  االستدانة  خماطر 
الزبائن أيضًا فرق االسعار بني استريادها بالدوالر ومبيعاتها يف 

السوق احمللية باللرية.
واخلطري، أيضًا وأيضًا، أن االتفاق بني املصارف ــــ يف االجتماع 
الذي عقد بعد انعقاد اللقاء الشهري يف مصرف لبنان ــــ على رفع 
قروض  أن حمفظة  باعتبار  باللرية،  القروض  على  الفائدة  أسعار 
يف  يأخذ  مل  باللرية،  القروض  جممل  من   %15 تشّكل  التجزئة 
االعتبار أن مصارف أخرى ستعمد إىل رفع الفائدة على القروض 

بالدوالر أيضًا.

69 مليار دوالر تسليفات
تشري اإلحصاءات إىل أن جممل تسليفات املصارف للقطاع اخلاص 
تبلغ يف نهاية أيلول 2017 حنو 69 مليار دوالر، منها 17.4 مليار 
و35.4  اللبنانية،  باللرية  املقيم  اخلاص  للقطاع  تسليفات  دوالر 
مليار دوالر تسليفات للقطاع اخلاص املقيم بالدوالر، و5.88 مليار 
دوالر تسليفات للقطاع اخلاص غري املقيم بالدوالر، و10.14 مليار 

دوالر تسليفات للقطاع اخلاص املالي غري املقيم بالدوالر.
للتجارة،   %32.8 اآلتي:  النحو  على  قطاعيًا  التسليفات  وتتوّزع 
30.9% لألفراد، 17.5% لإلنشاءات واملقاوالت، 9.9% للصناعة، 

5.1% للقطاع املالي، 1.2% للزراعة، 2.6% خمتلف.
على  التسليفات، شهريًا،  هذه  منو  وترية  أن  اإلحصاءات  وتظهر 
بنسبة   2017 أيلول  باللرية يف  التسليفات  ارتفعت  اآلتي:  النحو 
16.5% مقارنة مع 9.7% يف متوز 2016 )يف وقت تنفيذ اهلندسات 
مع  مقارنة   %1.1 إىل  بالدوالر  التسليفات  واخنفضت  املالية(. 
5.3%. والنسبة األكرب من منو التسليفات كانت من حّصة قطاع 

األفراد الذي بلغ منّوه 3.3%، يليه قطاع التجارة بنسبة %1.9.

النظام  هذا  استدامة  حول  الشكوك  من  الكثري  أمام  الباب  يفتح 
وقدرته على صّد أي أزمات مقبلة.

العودة إىل النقاش يف اللقاء الشهري تكشف عن هذه اهلشاشة. 
يومها كان استمرار الطلب على الدوالر لألسبوع الثالث، بعد أزمة 
حمور  السعودية،  يف  واحتجازه  احلريري  سعد  الرئيس  استقالة 
لكنها  الطلب،  هذا  ملواجهة  القصوى  األولوية  وأعطيت  النقاش. 
اصطدمت بعدم قدرة املصارف على تكييف عملياتها مع إجراءات 
»املركزي« اليت تضمنت »منع حتريك احلسابات اجملمدة قبل فرتة 
لبنان،  مصرف  من  الدوالرات  لشراء  الفوري  الدفع  االستحقاق، 
هذه  وبنتيجة  باللرية«.  السندات  حسم  عن  لبنان  مصرف  امتناع 
اإلجراءات، تبنّي أن هناك نقصًا حادًا يف السيولة سببه السلوك 
بهدف  باللرية  ودائعها  من   %80 وّظفت  اليت  للمصارف  املتهور 
االخنراط يف اهلندسات املالية. ويف النتيجة، مل تعد لديها سيولة 
كافية باللرية لتلبية طلبات الزبائن ورغبتهم يف حتويل ودائعهم 
من اللرية إىل الدوالر عند استحقاق أجلها، وبدأت تطلب السيولة 
اليت حتمل يف حمفظتها  أما املصارف  اليت متلكها.  من املصارف 
سيولة إضافية، فعمدت إىل إقراضها ملصارف أخرى بفائدة )تسمى 

فائدة انرتبنك( وصلت إىل 120% بعدما كانت %4.
وإزاء استمرار الطلب على الدوالر ووجود نقص حاد يف السيولة، 
جلأت املصارف، باالتفاق مع مصرف لبنان، إىل رفع أسعار الفائدة. 
التوازن  إلعادة  مؤاتية  الفرصة  هذه  أن  تبنّي  ما  سرعان  أنه  إال 

للهامش بني الفائدة على اللرية والدوالر.

الدين العام vs كسب الوقت
هذه  نتائج  هي  فما  لبنان،  يف  الفوائد  أسعار  ارتفعت  هكذا 

اخلطوة؟
واخلاص.  العام  القطاعني  على  ترتتب  النتائج  من  نوعان  هناك 
ففي ما يتعلق بالقطاع العام، املعروف أن لدى املصارف حمفظة 
كبرية من التوظيفات باللرية يف سندات اخلزينة. وحبسب إحصاءات 
مجعية مصارف لبنان، تبلغ قيمة حمفظة السندات باللرية 72856 
مليار لرية، حتمل املصارف منها 34.5%، فيما حيمل مصرف لبنان 

50% والقطاع غري املصريف %15.5.
بعد رفع الفوائد مبعدل 2%، وفقًا لتعميم مجعية املصارف، ستزيد 
كلفة الدين العام إىل حدود خطرية جدًا. ووفق مصادر معنية، فإن 
االحتساب األولي هلذه الكلفة، والذي يأخذ يف االعتبار أن مصرف 
بفائدة  لرية  مليار   3000 بقيمة  اخلزينة  بسندات  سيكتتب  لبنان 
مقلقًا  املقبلة  السنوات  خالل  الدين  وترية  تسارع  سيجعل   ،%1
وكارثيًا. إذ قد ترتفع نسبة الدين إىل 200% من الناتج احمللي 
اإلمجالي يف ظل احتمال ارتفاع أسعار النفط إىل 70 دوالرًا للربميل 

وحدوث منو اقتصادي يصل إىل %3.
وتلفت املصادر إىل أن رفع أسعار الفائدة خطوة كان مصرف لبنان 
حياول تفاديها طوال الوقت نظرًا لتداعياتها. لكن األزمة أظهرت 
القيمة احلقيقية للرية اللبنانية »الضعيفة« ما دفع »املركزي« إىل 
اللرية  على  الفائدة  بني  اهلامش  إىل  التوازن  بإعادة  قرار  اختاذ 

والفائدة على الدوالر أماًل يف كسب املزيد من الوقت.

من يتحمّل األعباء؟
املرتفعة  فاألسعار  اخلاص،  القطاع  على  النتائج  إىل  بالنسبة  أما 
للفوائد على اللرية والدوالر سرتتب أعباء هائلة على االقتصاد. 
إذ أن املصارف ترفع الفائدة على الوديعة، وتعّوض كلفتها برفع 
حتّمل  األخرية  وهذه  للمؤسسات،  القروض  على  الفائدة  أسعار 
تبيعها، ما سريفع  اليت  السلع  الكلفة اإلضافية يف ديونها على 
تلقائيًا األسعار وسيشّكل حافزًا الرتفاع التضّخم والتهّرب الضرييب. 
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بفصل  وانتهت  أسبوعني  استمّرت  بينهما،  جديدة  حرب  اندلعت 
باكستان الشرقية عن الغربّية وقيام مجهورّية بنغالدش. يشكل 
البنغال(  غرب  »ناكسالباري«  قرية  إىل  )نسبة  »الناكساالتيون« 
اعتربت  نيسان 2006  عام 1967. يف  منذ  للهند  تهديدًا متطرفًا 
على  أمتنا  واجهته  حتدٍّ  أضخم  »الناكساالتيني  اهلندية  احلكومة 

اإلطالق«.
كذلك، تربز منظمات »جهادّية« من بني األخطار املهّددة للهند، 
وينشط معظمها يف كشمري مثل »عسكر طيبة« و«حركة اجملاهدين« 
»العقد اجلهادي« مع  اكتمل  أيلول 2014  و«جيش حممد«. ويف 
إعالن زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري تشكيل »قاعدة اجلهاد 
يف شبه القارة اهلندّية« بزعامة املال عاصم عمر. يهدف التنظيم 
إىل »إقامة اخلالفة اإلسالمية يف دول شبه القارة اهلندية: اهلند 
وباكستان وبنغالديش وبوتان ونيبال وسريالنكا وجزر املالديف 
وبورما«، قبل أسبوع وعلى حنو الفت أظهر التنظيم اهتمامًا خاّصًا 
املتحدث  حممود،  أسامة  مع  طويلة  مقابلة  وبّث  اهلندي،  بفرعه 
الرمسي باسم التنظيم يف شبه القارة اهلندّية. الرجل حتّدث يف 
خالل اللقاء الطويل عن ارتباط نشاط التنظيم يف اهلند بنظريه يف 
أفغانستان، وضرورة العمل على » الدفاع عن مسلمي باكستان 
وكشمري وبنغالديش واهلند وبورما، )...( واسرتجاع حقوق مسلمي 

شبه القارة إليهم«.

قارّة التناقضات
النمطّية  الصورة  ورغم  التناقضات«.  »قارة  اهلند  تسمية  متكن 
والبطالة  الفقر  معاقل  من  معقاًل  بوصفها  البالد  عن  املأخوذة 
املرتفعة، ستلفت نظرك صورٌة مغايرة يف كثري من املدن: شوارُع 
واسعٌة عاليُة التنظيم يندر أن تواجه فيها اختناقًا مرورّيًا واحدًا )مع 
األخذ باالعتبار حجم االزدحام اهلائل(، مباٍن ضخمة، حدائق مرتامية 
األطراف، سيارات حديثة لكّنها ليست فارهة )املقود على اليمني، 
وتنظيم السري وفق النمط اإلنكليزي(. خرجت اهلند رمسّيًا أواخر 
عام 2014 من قائمة »الدول الفقرية« وفق املنظمات االقتصادية 
اهلند  اقتصاد  أّن  واإلحصائّيات  الدراسات  تؤكد  الدولية. وفيما 
ُيعّد اليوم سابع أقوى اقتصاد يف العامل، ما زال عدد الفقراء فيها 
يشكل قرابة ربع عدد السّكان! وبينما ميكنك أن تالحظ بوضوح 
تقارير  ستفاجُئك  العاّمة،  املراحيض  من  كثري  يف  الفتة  نظافًة 
عدم  حيث  من  العامل  يف  األوىل  املرتبة  »يف  اهلند  تضع  أممّية 
امتالك السّكان لدورات مياه«! عام 1974 أعلنت اهلند أنها أجرت 
رمسّيًا  أعلنت   1998 وعام  سلمية«،  »ألغراض  نووي  تفجري  أول 
حيازتها سالحًا نوويًا، بالتزامن مع إصدار اجلارة اللدود باكستان 
اإلداري  النظام  يف  عاليًة  مكانة  »األمتتة«  حتتل  مماثاًل.  إعالنًا 
كّل شؤون  تدير  العنكبوتية  الشبكة  بأّن  يوحي  حّد  إىل  اهلندي، 
البالد، مبا يف ذلك خدمات سيارات األجرة اليت تقدمها شركتان 
كبريتان، وميكنك طلبها عرب »تطبيقات« خاصة. كّل ما عليك أن 
حتدد وجهتك، ليخربك التطبيق عن أقرب سائٍق، والوقت املقّدر 
لوصوله إليك، والزمن املتوقع لبلوغ وجهتك، والكلفة التقديرّية، 
عالوة على صورة السائق ورقم هاتفه ولوحة سيارته. وأضافت 
إحدى الشركتني إىل خدماتها »التوك توك« ذي العجالت الثالث 
السلوك  يعكس  اهلندي«.  »اهليلوكوبرت  اهلنود  يسميه  والذي 
حاضر يف  الطابور  التنظيم،  عالية  انضباط  حالة  اهلندي  اجلمعي 
كل مكان من دون حماوالت ملحوظة الخرتاقه، التزام قوانني منع 
نادرة  حالة  يدّخن  هندّي  مشاهدة  جتعل  درجة  إىل  عاٍل  التدخني 
)التدخني ممنوع حتى يف احلدائق، ميكنك فعُل ذلك يف بيتك أو 
للسلطات  اإلدارية  القبضة  أن  واضحًا  يبدو  فقط(.  الشارع  يف 
قوّية، فيما ميكن استشفاف حضور مماثل للقبضة األمنّية بإمعان 
بسيط. الضرائب مرتفعة بنحو ملحوظ، وعلى سبيل املثال ستدفع 
عالوًة على كل مئة روبية تنفقها يف املطاعم أو املقاهي ضريبتني 
نسبة كّل منهما 15%. يعادل الدوالر الواحد ما قيمته 65 روبية، 
الصرف عرب مراكز مرّخصة، ويندر  وتسيطر احلكومة على أسواق 
أن تعثر على من يقبل أن يقبض منك بعملة غري العملة احمللّية. 
واحدة فقط:  العملة ستشاهُد صورة لشخصّية  فئات  وعلى كل 

املهامتا غاندي.

حبّجة إجراء صيانة مومسية، عمد 
إىل  »الريفيريا«  فندق  أصحاب 
بناء ُمنشآت ثابتة على املساحة 
الواقعة على امللك العام البحري 
أعمال  الفندق.  يشغلها  اليت 
دون  من  ُأجنزت  هذه  البناء 
الالزمة،  الرتاخيص  صدور 
لقرارات  خالفًا  واستكملت 
حبسب  بوقفها.  قضت  إدارية 
بريوت،  يف  املهندسني  نقابة 
هذه امُلنشآت حتجب رؤية البحر 
على  الكورنيش  رصيف  من 
التابعني  العقارين  واجهة  طول 

للفندق، وجيب إزالتها فورًا.
أصحاب  متّكن  للقانون،  خالفا 
إنهاء  من  »الريفيريا«  فندق 
أعمال بناء ُمنشآٍت إضافية على 
املساحة التابعة للفندق الواقعة 
على امللك العام البحري )مشالي 
ملدينة  البحري  الكورنيش 
بااًل  هؤالء  يلق  ومل  بريوت(. 
إلصدار حمافظ بريوت القاضي 

حمافظ بريوت »يأمر« فال ُيطاع: »الريفيريا« فوق القانون!
هديل فرفور

إزالتها  وميكن  ثابتة  إنشاءات  تشغل  »وال  مستعار  وسقف  ثابت 
فورا«. وأكد الكتاب أن هذه األعمال »ال تشكل أي تشويه لألمالك 
العامة البحرية وإذا كانت حتجب الرؤية فهذا ال يصيب سوى فندق 

الريفيريا بالذات«.
لكن تابت رّد، يف كتابه اىل احملافظ، على هذه املزاعم بأنه تبنّي 
لنقابة املهندسني اليت اّطلعت على اخلرائط أن »األعمال ال ُتشّكل 
بأي شكل من األشكال أعماال غري ثابتة وال هي على شكل باراغوال، 
بل إنها أعمال بناء ثابتة تشمل هيكاًل حديديًا ثابتًا وسقفًا ثابت من 
الزينك، ومتتد على مساحة 500 مرت مربع تقريبًا، وُمقفلة بواجهات 
زجاجية ثابتة«. وشّدد على أن هذه األعمال »تشكل حبسب تعريف 
نقابة املهندسني أعمال بناء ثابت، وال ميكن أن يتم الرتخيص بها 
حسب ما جاء يف املرسوم رقم 9641 املعّدل مبوجب املرسوم رقم 
5661«. كما شّدد على أن األعمال امُلنجزة حاليا ُتالف ما مسح به 
قرار وزير األشغال العامة والنقل. ولفت اىل أن هذه األعمال ال 
الظن  »وأغلب  انتهاء موسم الصيف،  تزال قائمة حتى اآلن رغم 
أنها ستبقى يف مكانها حتى خالل فصل الشتاء نظرًا ألنه ال ميكن 

تفكيكها بسهولة«.
يف ظل هذه املعطيات، اّتذ تابت بصفته نقيبًا للمهندسني مجلة 
من القرارات »استنادًا إىل ما حّدده قانون مزاولة مهنة اهلندسة 
يف ما خيص دور نقابة املهندسني يف السهر على احرتام القوانني 
وعلى انضباط املهندسني يف ما خيص واجبات املهنة األدبية«. 

وهذه القرارات هي:
أوال، رفض تسجيل طلب أعمال إضافة البناء على األمالك العامة 
البحرية املقابلة للعقارين 653 و654 منطقة عني املريسة العقارية 

كونها خمالفة للقوانني واألنظمة املرعية.
ثانيا، وضع إشارة على هذين العقارين بعدم تسجيل أية معاملة 

من أي نوع قبل مراجعة نقيب املهندسني.
ثالثا، توجيه كتاب لوم للمهندس ش. ط. ش. عماًل مبا تنص عليه 
بأعمال خمالفة  لقيامه  اهلندسة  60 من قانون تنظيم مهنة  املادة 
مباشرة  وإذن  رخصة  على  االستحصال  دون  ومن  البناء  لقانون 
من قبل نقابة املهندسني. كما مت تنبيه املهندس بأنه سيتعرض 

لإلحالة إىل اجمللس التأدييب لدى تكرار مثل هذه املخالفة.

أين بلدية بريوت؟
ُتثري مصادر من نقابة املهندسني شكوكا حول كيفية إجناز أصحاب 
الالزمة  الرتاخيص  امُلنشآت من دون حصوهلم على  الفندق هلذه 
ومن دون أن تتمّكن شرطة بريوت من توقيفهم، ُملّمحة اىل تشابه 
ما حصل مع »سيناريو« مشروع الـ«ايدن باي« على الرملة البيضا، 
وتوجه  املشروع.  استكمال  يف  دورا  شبيب  احملافظ  لعب  حيث 

أصابع االتهام اىل احملافظ بتغطية هذه املخالفات.
املختصة  »األجهزة  بأن  احملافظة  يف  مصادر  ترّد  امُلقابل،  يف 
من  ثابت  هو  كما  بواجبها  تقوم  البلدية  اهلندسة يف  يف مصلحة 
القرارات«، ُمضيفًة أن املصلحة هي »اجلهة الوحيدة الصاحلة قانونا 
للنظر يف تطبيق قوانني وأنظمة البناء يف مدينة بريوت، حتت رقابة 
القضاء اإلداري وليس حتت رقابة أي جهة أخرى«. وختمت بأن »ال 

صفة لنقيب املهندسني يف إبداء الرأي برتاخيص البناء«.
بالقول إن  القائمة حاليا؟ ترد املصادر  إزالة املخالفات  ماذا عن 
قوى  يف  بريوت  شرطة  تتواله  األعمال  توقيف  قرارات  »تنفيذ 
األمن الداخلي«. فيما، على أرض الواقع، ال الشرطة حتركت وال 

التعديات ُأزيلت!

أعمال البناء انتهت رغم ثالثة قرارات مُوجّهة اىل شرطة بريوت تقضي بوقفها )هيثم املوسوي(

تعرتي هذه األعمال، وتضّمن »سردًا« 
ملضمون طلب الرخصة امُلقّدم من أحد 

املهندسني.

مـُنشآت ثابتة على امللك البحري
اجلاري،  الشهر  من  الثاني  بتاريخ 
تسجيل  بطلب  املهندسني  أحد  تقّدم 
املهندسني  نقابة  لدى  بناء  رخصة 
بفندق  ُملحقة  أعمال  بإضافة  للسماح 
الذي  للمرسوم  استنادا  »الريفيريا«، 
األمالك  من  مساحة  بإشغال  يسمح 
حبرية  محامات  إلقامة  البحرية  العامة 

 1955/6/27 بتاريخ  الصادر   9641 رقم  )املرسوم  للفندق  تابعة 
الذي يسمح بإشغال مساحة 10450 مار مربع(. وُأحلق الطلب بقرار 
)قرار  فنيانوس  يوسف  والنقل  العامة  األشغال  وزير  عن  صادر 
رقم 486/ص تاريخ 2 أيار 2017( جُييز إجراء »صيانة مومسية ألجزاء 
املؤسسة القائمة على امُللك العام البحري جتاه العقارين املذكورين 

وذلك ملوسم صيف 2017«.
ويوضح تابت أن األعمال املنوي ترخيصها تقع على األمالك العامة 
البحرية يف املنطقة التاسعة من مدينة بريوت، »حيث مُينع إقامة أي 
نوع من البناء وفقًا للمخطط التوجيهي العام«، الفتًا اىل أن قرار 
وزير األشغال »جُييز فقط إجراء أعمال مومسية جلزء من امُلنشآت 
القائمة على األمالك البحرية مقابل الفندق، وال يسمح بأي شكل 

من األشكال بإقامة أعمال جديدة ثابتة على هذه األمالك«.
وصيانة  الدهان  »أعمال  تابت،  حبسب  بـ«الصيانة«،  واملقصود 
على  األغطية  ووضع  النقالة  والشماسي  واملراحيض  التجهيزات 
األملنيوم  واجهات  وصيانة  وكراس  فرش  ووضع  القائمة  اخليم 
والزجاج القائمة )...( وال تعين أي إضافة أو إحداث توسع ُأفقي 

أو عامودي«.
ووفق الكتاب امُلقّدم من أصحاب الفندق إىل املدير العام للنقل 
بإنشاء  تقوم  الشركة  فإّن  القيسي،  احلفيظ  عبد  والبحري  الربي 
خيمة »باراغوال« حديدية فوق املطعم التابع هلا وهي تعلو الطريق 
غري  حديدي  هيكل  من  وتتألف  سنتيمرتًا،   180 يقارب  مبا  العام 

مصادر 
املحافظة: ال 
صفة لنقيب 

املهندسني يف 
إبداء الرأي 
برتاخيص 

البناء!

بريوت  شرطة  قيادة  من  فيها  يطلب  قرارات  ثالثة  شبيب  زياد 
653 و654 من منطقة  العقارين رقم  األعمال اجلارية يف  »توقيف 
عني املريسة العقارية اليت يشغلها الفندق«، لعدم حيازة أصحابه 
الرتخيص الالزم )القرار 13555 تاريخ 14 متوز 2017، القرار15201 
تاريخ 15 أيلول 2017، القرار 17646 تاريخ 12 تشرين االول 2017(.

وتفيد املعطيات أن أصحاب الفندق تقّدموا اىل نقابة املهندسني 
يف بريوت بطلب تسجيل رخصة البناء »بعد أن ُأجنزت كامل األعمال 
اليت ُطلب الرتخيص هلا«، وفق ما يؤكد نقيب املهندسني جاد تابت 
يف كتاٍب وجّهه اىل شبيب يطلب فيه اإليعاز للسلطات املختصة 
بوقف هذه األعمال »فورا وإزالة كل ما هو خمالف للقوانني حفاظا 
على هيبة الدولة ومصلحة املواطنني«. ولفت إىل أن هذه األعمال 
»حتجب رؤية البحر من رصيف الكورنيش على طول واجهة العقارين 
املذكورين«، كما أن ُمنشآت التهوئة اليت ُأنشئت للمطعم واملطبخ 
التابع للفندق »تقذف باهلواء امللّوث على املارة مما ُيشّكل خمالفة 
اليت  املخالفات  من  مجلة  الكتاب  وفّند  البيئة«.  محاية  لقوانني 
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مــقاالت وتـحقيقات

يتسارع التطهري العرقي وعملية التهويد يف القدس الشرقية. إسرائيل 
أرضهم  على  الفلسطينيني  وجود  مقومات  تدمري  سياسة  ماضية يف 
وجه  على  الشرقية  القدس  وما جيري يف  الغربية.  الضفة  عموم  يف 
إىل  اهلادفة  العدو  سياسة  ماهية  شديد  بوضوح  يكشف  اخلصوص، 
تغيري الواقع الدميغرايف يف املدينة، لتأمني غلبة يهودية نوعية على 
أهلها الفلسطينيني، من خالل سلسلة إجراءات سياسية وميدانية وأمنية 

وقانونية.
سعت  ضّمها،  ثم  ومن   1967 عام  الشرقية  القدس  احتالل  منذ 
الدميغرايف  القوى  ميزان  تغيري  إىل  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات 
بني الفلسطينيني واالسرائيليني لكي يصبح هؤالء سبعني يف املئة 
من قاطين املدينة. لكن واقع احلال كما أشارت صحيفة »هآرتس«، 
استنادًا إىل معطيات نشرها معهد القدس لدراسة السياسات يف أيار 

املاضي، هو أن الغالبية اليهودية ال تتعدى %59.
يشّكل  أن  هو  الصهيونية  واألمنية  السياسية  القيادات  ختشاه  ما 
الفلسطينيون بعد عقد من الزمن أكثر من نصف سكان املدينة نتيجة 
ارتفاع نسبة الوالدات لديهم، فيفشل مشروع تهويدها. وأطلق عدد 
من هذه القيادات، بينهم وزيرا النقل والتعليم إسرائيل كاتز ونفتالي 
بينيت، محلة »أنقذوا القدس اليهودية« للحفاظ على »الغالبية اليهودية 

يف املدينة« حسب تعبريهما.
وقد تقدم بينيت، خالل العام املنصرم، باقرتاح يقضي بتوسيع حدود 
بلدية القدس عرب ضّم مستوطنة معالي أدوميم ومستوطنات أخرى كربى 
موجودة يف جوارها يف الضفة الغربية. وتشّكلت جلنة وزارية إلعداد 
مشروع قانون حول »القدس الكربى« بدعم من بنيامني نتنياهو. يعين 
مشروع القانون هذا، يف حال إقراره، أن مئة ومخسني ألف مستوطن 
إضايف سيدخلون يف عداد سكان القدس، وسيكون هلم حق التصويت 

يف االنتخابات البلدية.
من جهة أخرى، مسح جدار العزل والضم، الذي ُشّيد قسم منه يف قلب 
البلدات والقرى  العربية يف القدس الشرقية، أو بينها وبني  األحياء 
األحياء  أوصال  بتقطيع  الغربية،  الضفة  الفلسطينية اجملاورة هلا يف 
واألراضي الفلسطينية، وشّق الفلسطينيني إىل قسمني: قسم يعيش 
داخل املدينة، أي ضمن حدودها اجلديدة كما رمسها اجلدار، وقسم آخر 

خارجها.
تعّد احلكومة اإلسرائيلية مشروع قانون آخر يهدف إىل حرمان حنو مئة 
للمدينة،  املستجدة  احلدود  خارج  يعيشون  الذين  من  فلسطيين،  ألف 
من حق اإلقامة فيها، والفصل بني األحياء اليت يقطنون فيها كعناتا، 
تابعة  كانت  أن  بعد  القدس،  وبلدية  شعفاط،  وخميم  وكفرعقب، 
املدينة،  داخل  عليها  االستيالء  أو  البيوت  هلا. وتستمر سياسة هدم 
وكذلك تتزايد اإلغارات الليلية اليت تنفذها القوى األمنية والعسكرية 
مالحقة  حبجة  والطور  كالعيسوية  العربية،  األحياء  على  الصهيونية 
املفتعلة من قبل سلطات  السكن  أزمة  املقاومني. وتتفاقم  واعتقال 
إىل  أرخص  عن سكن  الباحثني  السكان  لدفع  املدينة  داخل  االحتالل 
اجلدار، كبلدة كفر عقب  املوجودة خلف  والبلدات  األحياء  الرحيل اىل 
اليت باتت شديدة االكتظاظ سكانيًا نتيجة كثافة النزوح إليها. وتعمل 
سلطات االحتالل أيضًا على إزالة أو عزل القرى والبلدات الفلسطينية 
الواقعة بني املستوطنات والقدس، واليت تعتربها عقبات تعرتض عملية 

بناء »القدس الكربى«.
ما جيري يف القدس منوذج مصغر عن السياسة اإلسرائيلية يف الضفة 
الغربية، واليت مّساها البعض، ومنهم إسرائيليون كعامل االجتماع باروخ 
كيمرلنغ، مسار اإلبادة السياسية )le politicide(. بدأ هذا املسار 
األعظم  القسم  بتهجري  الصهيونية  العصابات  قيام  عند   ،1948 عام 
خالل  من  التاريخ  ذلك  منذ  واستمر  أرضهم،  من  الفلسطينيني  من 
القضم التدرجيي لألرض وتدمري املنازل واالستيالء على املوارد املائية 
بني  التواصل  ومنع  االلتفافية  والطرق  املستوطنات  وبناء  والطبيعية 
وتدمري  واملقاومني  الوطنية  القيادات  الفلسطينية، وتصفية  املناطق 
جيوب  يف  الفلسطينيني  حصر  على  والعمل  واالقتصاد،  املؤسسات 
األصليون  السكان  فيها  حشر  اليت  املعازل  تشبه  واجليوب  مكتظة. 
بعد أن تعرضت بلدانهم للغزوات الرببرية الغربية. ذلك أن املشروع 
الصهيوني كأي مشروع استعمار استيطاني احتاللي، ال ميكن مقارنته 
وأسرتاليا  املتحدة  الواليات  يف  املشابهة  االستعمارية  باملشاريع  إال 

ونيوزيلندا على سبيل املثال.
شعبية  وضارية،  طويلة  كفاحية  جتربة  الفلسطيين  الشعب  خاض 
ودولية  إقليمية  ظروف  يف  الصهيوني،  االستعمار  ضد  ومسلحة، 
استثنائية الصعوبة، وقّدم عشرات اآلالف من خرية أبنائه شهداء على 
درب التحرير، مبن فيهم القسم األكرب من قياداته التارخيية كأبو عمار 
وأبو جهاد وأبو أياد وأبو علي مصطفى ووديع حداد وفتحي الشقاقي 
والشيخ أمحد ياسني وعبد العزيز الرنتيسي، وآخرين كثر. وظنت دوائر 
من  جزء  يف  كما  أبيب،  تل  ويف  الغربية  العواصم  يف  القرار  صنع 
العواصم العربية، أن حالة شبه االستقرار اليت سادت الضفة ما بني 
عام 2008 وأوائل تشرين االول من عام 2015، تثبت أن نبض املقاومة 

قد مخد، وأن الفلسطينيني قد خضعوا لألمر الواقع.
لكن سلسلة العمليات اليت تشهدها املناطق احملتلة منذ تشرين األول 
عام 2015، واليت تتنوع بني عمليات دهس وطعن وإطالق نار، وتأخذ 
قوات  مع  الشعبية  املواجهات  إىل  إضافة  لالحتواء،  قابل  غري  شكاًل 
املسجد  قرب  اإللكرتونية  البوابات  حول  املواجهة  وآخرها  االحتالل، 
األقصى، ثم هناك االحتضان الشعيب الكبري للشهداء وللمقاومني، من 
اجلنازات الشعبية الكبرية للشهداء، وتبيّن العائالت ما يقوم به األبناء، 
ومحالت دعم إعادة إعمار البيوت اليت تهدمها قوات العدو... كل ذلك 
حتّول إىل مؤشرات ال ختطئ من أن الظروف يف فلسطني ثورية بامتياز، 

وأننا أمام إرهاصات انتفاضة ثالثة، يف مواجهة اإلبادة السياسية.

مقدمات انتفاضة يف مواجهة اإلبادة السياسية

مّرت سبعون عامًا على قرار »تقسيم فلسطني« يف األمم املتحدة. 
سبعون عامًا وما زال الشعب الفلسطيين يرزح حتت أشكال خمتلفة 
ودول  اإلسرائيلي  احملتّل  يد  على  واإلبادة  والقهر  التطويع  من 
عة. إذ  غربية وعربية متعاونه معه، إضافة إىل »سلطة« خانعة ومطبِّ

للشعب الفلسطيين ثالث مسات تتصل حباضره ومستقبله.
أيضًا يف  للمخططات االستعمارية؛ وهو  هو ساحة صراع؛ وهدف 
هو  احملتل.  مواجهة  يف  احلربة،  ورأس  الرئيسية  القوة  املوازاة 
أن ال سبيل  يرى  ساحة صراع وجتاذب بني معسكرين. بني من 
أخرى  مرحلية  اجنازات  أي  حتقيق  عن  فضاًل  فلسطني،  لتحرير 
مفرتضة، إال من خالل املقاومة عرب تدفيع االحتالل أمثانًا ال يطيقها؛ 
اإلسرائيلي،  واإلمجاع  األمريكي  السقف  ملتزم  آخر  معسكر  وبني 
إضافة إىل حاجات مراهقني جدد على الساحة اإلقليمية، طاحمني 
إىل امللك على حساب فلسطني والقضية الفلسطينية. وهو هدف 
اسقاط  يستهدف  خمطط  كل  أن  مبعنى  االستعمارية،  للمخططات 
القضية الفلسطينية، وحتييدها عن االهتمام العام، ال مير من دون 
أيضًا رأس احلربة يف  الفلسطيين وقضيته. وهو  الشعب  تطويع 
االشتباك مع احملتل على أرض فلسطني. وهو باستطاعته أن يعيد 
احملتل  تستهدف  عمليات  بضع  خالل  من  الصدارة  إىل  فلسطني 
لرتبك كل املسارات واملخططات. الشعب الفلسطيين يف املوقع 
االسرتاتيجي  العمق  تعاظم  ومهما  االحتالل،  مواجهة  يف  املتقدم 
حمور  )قوى  فلسطني،  أرض  على  االسرائيلي  االحتالل  ملقاومة 
املقاومة(، فإن القناة اليت ترتجم هذه القوة نفسها بهدف التحرير، 

هي الشعب الفلسطيين وعربه
يستهدف  خمطط  ألي  رئيسيًا  هدفًا  الفلسطيين  الشعب  زال  ما 
تصفية قضيته. أي ترتيب يستهدف شرعنة االحتالل وحتويله إىل 
جزء طبيعي من املنطقة، ال ميكن أن مير إال عرب تطويع هذا الشعب. 
واملفارقة اليت تشهدها قضية فلسطني، أنه يف حال تعّزز حمور 
املقاومة وخيارها االقليمي، تتزايد حاجة إسرائيل واملعسكر الغربي 

والعربي التسووي، إلحكام الطوق على الشعب الفلسطيين.
تساوقها  ازدياد  و/أو  العربية  األنظمة  ضعف  حالة  يف  أيضًا، 
ومتاهيها مع خطط الواليات املتحدة وإسرائيل جتاه تصفية القضية 
الفلسطينية، يزداد استهداف الشعب الفلسطيين لعزله وتطويقه 
وتيئيسه، خبيارات تزرع وتعّمق فيه االحباط، األمر الذي ميّهد إىل 
فرض صيغة إسرائيل للتسوية من دون مراعاة حتى للحد األدنى 

من حقوقه.
فرض  حنو  تسابق  يف  مبحوريه،  االقليمي،  الواقع  أن  املفارقة 
أبيب وواشنطن  تدفع تل  املقاومة،  خياراتهما. وانتصارات حمور 
القضية  وتصفية  االحتالل  شرعنة  إىل  للمسارعة  والرياض... 
الفلسطينية، ومن شأن اهلرولة اخلليجية والعربية التسووية، أن 
تعزز أمل اإلسرائيلي يف فرض شروطه ومطالبه لتسوية، أقل ما 

يقال عنها أنها تسوية إنهاء القضية الفلسطينية، برعاية عربية.

خمطط التسوية االقليمية: إصابة الشعب الفلسطيين... باليأس!

صانع القرار يف تل أبيب، وعلى وقع تطورات دولية واقليمية، 
أعباء  من  يتحرر يف ضوئه  كبديل  حينه،  أوسلو يف  اتفاق  تبلور 
االحتالل واستمرار االنتفاضة، ومن دون أن يضطر إىل االنسحاب 

من كامل الضفة والقطاع.
انتفاضة االقصى الحقًا، جاءت ضمن السياق نفسه بوصفها انتفاضة 
شعبية ضد جنود االحتالل ومستوطنيه، وجاءت لتعزز أيضًا حقيقة 
كامنة يف الوعي اإلسرائيلي، وهي أن الشعب الفلسطيين وبعد 
لالنقضاض  متوثبًا  زال  ما  االحتالل،  على  السنني  عشرات  مضي 

واملطالبة حبقوقه.
على هذه اخللفية، بات الشعب الفلسطيين أكثر من ذي قبل، هدفًا 
حملاوالت تطويعه وتطبيعه، يف ظل تعذر تهجريه الكامل، فكان ال 
بد من »اجناز« ما، جيسد من خالله الشعب الفلسطيين قدرًا وإن 
شكليًا من حقوقه وطموحاته وآماله. ليصار يف موازاته وسياقه، 
وبناء عليه، على تطويعه بالكامل. فكان خطة أوسلو عام 1994، 
بداية هذا املسار، مع مماشاة فلسطينية، أقل ما يقال عنها أنها 
سقطة كبرية جدًا توازي يف نتائجها، االنسياق الطوعي ملخططات 

االحتالل.
مع ذلك، ورغم كل األخطاء اليت وقعت فيها القيادة الفلسطينية 
األوىل، إال أنه كان واضحًا أن سقف احلل املرحلي احملدود، هو 
سقف النهاية بالنسبة ألغلب )أو كل( االسرائيليني الصهاينة. وهو 
ما وضع جممل قضية فلسطني، وهذا املسار، على منعطف مفصلي 
وتارخيي، األمر الذي يفسر انتفاضة الرئيس الراحل ياسر عرفات 
على خياراته االبتدائية عرب متكني وتسهيل انتفاضة الفلسطينيني، 
اليت أدت الحقًا إىل إزاحته، وإحالل قيادة ثانية، حتولت سريعًا إىل 
أداة بيد االحتالل، ومقاول ثانوي لتحقيق مصاحله، وضرب خيار 
أنه ممكن  املقاومة واالكتفاء عمليًا بقشور حل سياسي، ال يبدو 

مع االحتالل.
الوسط  يف  التسوية  خيار  أصحاب  يراهن  ذلك،  موازاة  يف 
اليأس يف  ُمتوَهمة، تظهر مدى تغلغل  الفلسطيين، على فرضية 
الرضا  نفسه  الوقت  لكن يف  خياراتهم،  جناح  إمكان  من  وعيهم 
باوهام تكفل هلم، نتيجة تطويعهم أمام االحتالل، البقاء بعيدًا عن 
أوساط  السائد يف  االنطباع  زال(  ما  )ورمبا  كان  املقاومة.  خيار 
االحتالل  استمرار  أن  العام،  والرأي  والسياسيني  النخب  بعض 
سيضع إسرائيل أمام سيناريو الدولة الواحدة الذي يهدد هويتها 
اليهودية. وبالتالي مهما طال األمد ستضطر إسرائيل إىل القبول 

بصيغة تنفصل فيها عن الشعب الفلسطيين كي يقيم دولته.
إال أن االداء االستيطاني خالل 25 عامًا كان كافيًا ليؤكد أن هدف 
االحتالل هو قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية يف الضفة 
الغربية. ومل يكن ذلك، نتيجة خلل يف التخطيط االسرتاتيجي، أو 
من خنب وسياسيني  سوء تقدير... وإمنا ما غفل عنه الكثريون – 
- هو أن تكريس الوضع الراهن هو خيار جدي بالنسبة إلسرائيل. 
ماليني  فيها  يتحول  اليت  الواحدة  الدولة  عن  بدياًل  يشكل  بل 
الفلسطينيني إىل مواطنني إسرائيليني وعن خيار الدولتني )بغض 
)الوضع  وشرعنته  تأطريه  عربها  سيتم  اليت  الصيغة  عن  النظر 

الراهن((.
احلكومة  تنتهجه  الذي  اخليار  الذي يكشف عن هذا  األدق  التعبري 
اإلسرائيلية وتؤكده الوقائع، هو ما صدر على لسان وزير األمن 
السابق، موشيه يعلون الذي اعترب أنهم والفلسطينيني مثل »توأم 
سيامي« وأن أيًا من الطرفني لن خيتفي، هذا يعين أن املسعى 
اإلسرائيلي يهدف، وهو ال يرى، كيانًا فلسطينيًا قائمًا بذاته، أو 
كيانًا واحدًا إسرائيليًا فلسطينيًا، يذوب فيه الفلسطينيون حبيث 
يهددون فيه اهلوية اليهودية للدولة. بل هو ال كيان واحد، وال 
كيانان منفصالن ومستقالن بعضهما عن بعض، حبيث يبقى أحدهما 
)الفلسطيين( متصاًل مبا خيدم اخضاعه، ومقّيدًا مبا يضمن مصاحل 
واألمنية  السياسية  املستويات  كافة  على  )الصهيوني(،  االخر 
واالقتصادية، ومنفصاًل مبا ال يسمح له باحلد االدنى من االستقالل 
اليهودية  )اهلوية  باآلخر  االضرار  واحلرية، وحبسب متطلبات عدم 

للكيان اإلسرائيلي(.
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انتصارات محور املقاومة تدفع تل أبيب وواشنطن والرياض إىل 
املسارعة يف شرعنة االحتالل )أ ف ب(

الفلسطيين  الشعب  وجود  أن  واضح 
يف وطنه، كان منذ اللحظة االوىل، يف 
موقع النقيض للمشروع الصهيوني، ما 
حّتم على الصهاينة التخطيط للتعامل 
مراحل  من  مرحلة  كل  يف  هذا  مع 
يف  املاضية.  السنوات  عرب  االحتالل 
الصهاينة  املؤسسون  أدرك  البداية، 
يشّكلها  اليت  العقبة  حجم  األوائل 

إطاللة  وتكفي  اسرائيل.  إقامة  أمام  الفلسطيين  الشعيب  الوجود 
بسيطة على حقيقة أن اليهود الصهاينة، كانوا يشكلون حنو %33 
من سكان فلسطني عشية اعالن الدولة عام 1948، حنو 650 ألف 
هذه  تؤكد  فلسطيين.  الف  و300  مليون  حنو  مقابل  يف  يهودي 
األرقام حقيقة أنه مل يكن باالمكان إقامة دولة اسرائيل من دون 
تهجري الشعب الفلسطيين، وهذا ما حصل يف حينه، حيث مت تهجري 
حنو 750 ألف فلسطيين من املناطق اليت خضعت لسيطرة إسرائيل، 

وبقي فيها حنو 150 ألفًا، باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة.
التارخيية  فلسطني  كامل  ليشمل  اإلسرائيلي  االحتالل  توسع  بعد 
خالل حرب 67 )إىل جانب احتالل سيناء واجلوالن(، رأى املسؤولون 
الضفة والقطاع، مصدر  الفلسطيين يف  الوجود  أن  اإلسرائيليون 
اليهودية للدولة. من  تهديد على مستقبل االحتالل وعلى اهلوية 
أجل ذلك، متت دراسة عدة خيارات حول كيفية التخلص من الوجود 
الفلسطيين يف تلك املناطق. وقبل أيام فقط، كشف يف إسرائيل 
مرور  مبناسبة   ،67 عام  املتعلقة حبرب  الرمسية  الوثائق  من  عدد 
درسها  اليت  السبل  صريح  بشكل  أظهرت  احلرب،  على  عامًا   50
ومت  اهلجرة،  إىل  الفلسطينيني  لدفع  اإلسرائيليون  املسؤولون 
اقرتاح عدة طرق منها قطع املياه عنهم، والتضييق عليهم وغريها 

من الوسائل.
بعد حنو عقدين على احتالل الضفة والقطاع، شّكل انطالق انتفاضة 
احلجارة اليت متيزت عن االنتفاضات الشعبية اليت سبقتها، باتساع 
الشعب  وفصائل  شرائح  كافة  ومشاركة  واستمرارها  نطاقها، 
الفلسطيين، جتسيدًا للمخاوف اليت طاملا سكنت يف وعي القادة 
االسرائيليني. خاصة وأنها جنحت يف التحول إىل عبء ثقيل على 
قمعها  يف  اتبعها  اليت  االساليب  كافة  تنجح  مل  الذي  االحتالل، 
وامخادها. أدى فشل أجهزة االحتالل، إىل تضييق اخليارات أمام 

األداء االستيطاني 
يؤكد أن الهدف 
هو قطع الطريق 
على إقامة دولة 

فلسطينية

وليد شرارة
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مياومو الكهرباء وعمال املياه رهائن السياسة!

لعبة  يف  وهشاشة 
السياسة  »زعماء« 
يبدون  ال  الذين 
اهتمام  أي  اليوم 
وال  قضيتهم  ملعاجلة 

النهائها.
جلنة  هناك  أن  علمًا 
أكرم  النائب  تضم 
شهيب ووزير الطاقة 
خليل  أبي  سيزار 

ومستشار رئيس جملس النواب علي محدان، مل 
تقم بأي خطوة لتقديم العالج، وإمنا تدير، وكالة 
عن الزعماء، صراع النفوذ على أرض املياومني.

غّب  متعهدين  لدى  يعملون  كانوا  املياومون 
الطلب لدى مؤسسة كهرباء لبنان، قبل أن ُينقلوا 
الدلفة  من حتت  أي  اخلدمات،  مقدمي  إىل كنف 
قّوة  أصبحوا  أنهم  ضعفهم  املزراب.  حتت  إىل 
سياسية يرفض احتضانها أي مستثمر. فقد طرح 
حّل استبدال شركة دباس بشركة ميلكها النائب 
نعمة طعمة. األخري كان يطمع باالستحواذ على كل 
دباس،  إشراف  تقع حتت  اليت  اجلغرافية  البقعة 
تقسيم  ويريد  باملرصاد  له  كان  من  مثة  لكن 
حركة  واجلنوب.  والضاحية  اجلبل  بني  احلصص 
أمل مل تقبل بأن حيصل طعمة على كل اجلنوب 
وشركة  الضاحية  يف  دباس  شركة  بقاء  مقابل 
يديرها رياض األسعد يف اجلبل. الطرفان يريدان 
هذا  أن  أمس  معلومات  وترددت  شيء«.  »كل 
امللف سيعرض على جلسة جملس الوزراء املقبلة، 

 إضراب 
مفتوح لعمال 

مؤسستي مياه 
الشمال والبقاع 
حتى الحصول 
على السلسلة

محمد وهبة

ثالثة تحركات يف بريوت والشمال والبقاع

حتّركات  ثالثة  لبنان  يشهد 
كهرباء  ملياومي  األول  عمالية. 
شركة  لدى  العاملني  لبنان 
بدفع  يطالبون  الذين  دباس 
رواتبهم املتأخرة وحبماية دميومة 
هذه  فشل  تبنّي  بعدما  عملهم، 
ركن  أبرز  بوصفها  الشركة، 
ملشروع مقدمي اخلدمات القائم 
على ثالث شركات. والتحّركان 
الثاني والثالث لعمال مؤسسيت 
الذين  والبقاع  الشمال  مياه 
اقتطعت من رواتبهم سلفة غالء 
املعيشة بداًل من منحهم سلسلة 

الرتب والرواتب!
قّصة مياومي الكهرباء الطويلة، 
وتعقيداتها،  تراكماتها  مع 
اآلتية:  النتيجة  إىل  وصلت 
عن  املسؤولة  دباس  شركة 
منطقة اجلنوب واجلبل والضاحية 
اجلنوبية غري قادرة على تسديد 
فلهؤالء  املياومني.  رواتب 

ضمن اتفاق يقضي حبصول طعمة على كل البقعة 
اجلغرافية اليت تقع حتت إشراف دباس.

املياومني  ومياوميها قصة  دباس  قّصة  ختتصر 
ومشروع مقدمي اخلدمات. فشل آخر كان قد حذر 
منه االستشاري السابق هلذا املشروع )»نيدز«( 
يف 2014. حبسب املراسالت الرمسية بني مديرية 
االستثمار يف وزارة الطاقة ووزير الطاقة، فإنه 
بعد مرور سنتني ونصف سنة على تنفيذ مشروع 
مقدمي اخلدمات، تبنّي أنه يواجه عقبات وصعوبات 
يستند  كبرية.  وتعقيدات  ومشاكل  وإشكاليات 
أن  إىل  يشري  لـ«نيدز«  تقرير  اىل  الكالم  هذا 
حجم األعباء املالية املرتتبة عن استمرار مؤسسة 
مسبقة  مالية  دفعات  إعطاء  يف  لبنان  كهرباء 
لشركات مقدمي اخلدمات خارج اإلطار التعاقدي! 
مقدمو اخلدمات حيصلون على أموال إضافية غري 
حيققون  ال  وهم  بعضهم،  يسقط  ثم  مشروعة 
األهداف املرسومة هلم واملطلوبة منهم واليت يعّب 

عنها كمؤشرات أداء.

عمال املياه: اقتطاع الرواتب بدل السلسلة
ويف موازاة حتّرك املياومني، كانت هناك حتركات 
إذ  البقاع والشمال.  مياه  لعمال مؤسسيت  أخرى 
قررت اجلمعية العمومية ملستخدمي وعمال مؤسسة 
مياه الشمال االضراب املفتوح والتوقف عن العمل 
يوميًا  التجمع  يبدأ  أن  على  غد،  صباح  من  بدءًا 
خلف  الرئيسي  املبنى  أمام  صباحًا  العاشرة  عند 
سرايا طرابلس ويستمر »حتى املوافقة على فتح 
كسلفة  والرواتب  الرتب  سلسلة  لدفع  االعتماد 
يف انتظار صدور املرسوم، وتأكيد حقنا بتطبيق 
املتعلقة   2017/46 القانون  من  التاسعة  املادة 
باعطائنا ثالث درجات اسوة جبميع فئات االدارات 
العامة غري  العامة اليت قبضت هي واملؤسسات 
من  املستحقات  كامل  العمل  لقانون  اخلاضعة 

تاريخ توقيع القانون يف 2017/8/21«.
ويأتي هذا التحّرك بعد مرور أكثر من 100 يوم 
بتحويل  املتعلق   2017/46 القانون  صدور  على 
سالسل الرواتب الذي نّص على استفادة عمال 
ومستخدمي املؤسسات العامة من سلسلة الرتب 
املعيشة  غالء  قيمة  حتّدد  أن  على  والرواتب، 
أيضًا  حيّدد  الوزراء،  جملس  عن  يصدر  مبرسوم 
زيادة ساعات العمل. غري أن وزارة الطاقة بدأت 
بتطبيق الغاء الساعات اإلضافية والغاء سلفة غالء 
يقبضونها  املؤسسة  موظفو  كان  اليت  املعيشة 
أسوة مبوظفي القطاع العام. كما رفضت الوزارة 
لتأمني  املؤسسات  موازنات  يف  اعتمادات  فتح 

دفع الزيادة يف انتظار صدور املرسوم.
قصة عمال مياه الشمال، مماثلة لقصة عمال مياه 
البقاع الذين اعتصموا أمس أمام مبنى املؤسسة 
يف زحلة وقطعوا االوتوسرتاد، مطالبني »بتنفيذ 
املادة 17 من سلسلة الرتب والرواتب«، ومعلنني 
املقبل  اجلمعة  يوم  حتى  أيام  ثالثة  االضراب 
التصعيدية  اخلطوات  »إختاذ  يف  سُيبحث  حني 

الالزمة«.

تغرق يف  اليت  املؤسسة  ذّمة  راتبا شهرين يف 
دين بقيمة 80 مليون دوالر يتوّزع بني متعهدي 
واملصارف،  واخلدمات  السلع  وموردي  األشغال 

إضافة إىل جمموعة دائنني.
فيما جمموع ما تطالب به الشركة مؤسسة كهرباء 
لبنان يبلغ 20 مليون دوالر. وعلى افرتاض أن 
املؤسسة سّددت كامل املبلغ املتوجب للشركة، 
وتسديد  ديونها  جدولة  إعادة  ذلك  هلا  سيتيح 
الرواتب، من دون أن يلغي واقع فشل مشروع 
أعمال  خصخصة  على  القائم  اخلدمات  مقدمي 

التعهدات واجلباية والتحصيل وغريها.
فشل شركة واحدة من أصل ثالث هو فشل لكل 
املشروع، ألن احتمال تكرار هذا النموذج وارد يف 
كل حلظة، إذ أن هذا الفشل جاء حتت نظر اجلميع 
يف مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة واملياه 
وجملس الوزراء. و«النكتة« أن الالئمة ُتلقى على 
املعمعة  هذه  يف  قهرًا  األكثر  الفئة  املياومني، 
كلها، واألكثر عرضة لكل أنواع االستغالل وأبشعه. 
فقد حتّول هؤالء، على مدى الفرتة املاضية، ورقة 
طرف  وجه  يستعملها يف  طرف سياسي  يد  يف 
أخرى.  مكاسب  لتحقيق  أيضًا  يستعملها  آخر، 
معادلة جهمنية أدخلت فئة من العمال األكثر فقرًا 

يذكر اللبنانيون جّيًدا نظرية »حليف حليفي« اليت 
عون،  العماد  ميشال  اجلمهورية  رئيس  أطلقها 
يف  احلر «،  الوطين  » التيار  لـ  رئيًسا  كان  يوم 
بري  النيابي  نبيه  اجمللس  رئيس  إىل  إشارٍة 
التقليل من حجم  الرجل  حاول  العبارة،  بهذه   .
بري  مع  املفقودة«،  »الكيمياء  بل  »التمايز«، 
ومراعاته على أساس أّن األخري يبقى يف النهاية 

حليف حليفه الرئيسي، أي » حزب اهلل «.
تعيد تكريس نفسها،  النظرية  أّن  يبدو  اليوم، 
بني  العالقة  خالل  من  معاكس،  باجتاٍه  ولكن 
اهلل«،  و«حزب  احلريري   احلكومة  سعد  رئيس 
واليت بدأت تأخذ منحًى خمتلًفا بعض الشيء عن 
االستيعاب  األساسّية  مسته  التارخيي،  مسارها 
بني  التحالف  تثبيت  بعد  خصوًصا  والتهدئة، 
»حزب  حليف  احلر«،  الوطين  و«التيار  احلريري 

اهلل« األساسّي.
وإذا كان كالم احلريري إىل جملة »باري ماتش« 
الفرنسّية حول سالح احلزب وعدم استخدامه يف 
الداخل شّكل املؤّشر األكثر واقعّية على وجود 
مثل هذا االجتاه، فإّن السؤال الذي يطرح نفسه 
أن  اجلديد  التوّجه  أّي مدى ميكن هلذا  إىل  هو، 
يتعّرض هلا  اليت قد  »احلملة«  يصمد يف ضوء 
األسبوع  بشائرها  أوىل  برزت  واليت  احلريري، 
فعاًل  انتهت  هل  ذلك،  من  وأبعد  املاضي؟ 

»اخلصومة التارخيّية« بني اجلانبني؟

مصلحة لـ«التيار«؟!
ال شّك بدايًة أّن »التيار الوطين احلر« هو الذي 
األدنى،  باحلّد  ولو  التفاهم،  تثبيت  حنو  يدفع 
بني » تيار املستقبل « و »حزب اهلل«، متاًما كما 
كان األخري يدفع دوًما باجتاه تثبيت تفاهم احلّد 
»العونيني« ورئيس اجمللس  أيًضا بني  األدنى 
النيابي نبيه بري، رغم كّل اخلالفات بينهما، يف 

الشكل ويف اجلوهر.
 ومتاًما كما كان يعتب احلزب أّن تفاهم حليفيه 
يعود إليه باملصلحة على أكثر من صعيد، يعتب 
»التيار الوطين احلر« أّن فتح صفحٍة جديدٍة بني 
مصلحًة  يشّكل  املستقبل«  و«تيار  اهلل«  »حزب 
بعدما  خصوًصا  األوىل،  بالدرجة  له  اسرتاتيجّيًة 
»املستقبل«،  مع  متنٍي  حتالٍف  إرساء  من  متّكن 
رئيس  هلا  تعّرض  اليت  األخرية  األزمة  عّززته 
يتطّلع  الذي  األمر  احلريري،  سعد  احلكومة 
املقبلة،  االستحقاقات  خمتلف  يف  الستثماره 

وعلى رأسها  االنتخابات النيابية  املنتظرة.
وإذا كان »التيار« يسعى للتقريب بني اجلانبني 
يضّمه  جامًعا  حتالفًا  أّن  العتقاده  االمكان،  قدر 
بينها  من  أخرى،  جمموعات  جانب  إىل  إليهما، 
»احلزب التقدمي االشرتاكي « و« حركة أمل « من 
فإّنه  سلفًا،  االنتخابات  نتائج  حيسم  أن  شأنه 
يعتب أّن هذا التفاهم يشّكل يف الوقت نفسه 
رئيس  حيرص  الذي  القوي«  لـ«العهد  مصلحة 
اجلمهورية العماد ميشال عون على ترك بصماته 

واضحة وجلية عليه.
يف  مضاعفة  أهمية  يكتسب  األمر  هذا  ولعّل   
ضوء الصراعات املتفاقمة يف اجلوار، ومع تراجع 
أسهم التسويات واحللول السياسية يف الوقت 
وحده  األقوياء«  »تفاهم  أّن  يعين  ما  الراهن، 
فتنوّية،  أّي خمططاٍت  من  لبنان  يقي  أن  ميكن 
داخلية أو خارجية، وحيبطها متاًما كما فعل إبان 
األزمة األخرية، وإن كانت رائحتها ال تزال تغري 

الكثريين، يف الداخل واخلارج أيًضا.
لكن، ومُبعزٍل عن كّل هذه التفاصيل، فإّن ما 
ال شّك فيه أّن حتقيق مثل هذا التفاهم يف هذه 
املرحلة يشّكل يف ذات الوقت مصلحة مشرتكة 
أيًضا لـ«حزب اهلل« و«تيار املستقبل« نفسيهما، 
اللذين ال خيفى على أحد متّسكهما بالتسوية بأّي 
مثٍن ممكن، بل استعدادهما لتقديم كّل التنازالت 

والتسهيالت املمكنة لضمان صمودها. 
وإذا كان أداء احلزب »االستيعابي« يف األزمة 
األخرية كّرس هذه املقاربة، فإّن ما يبدو واضًحا 
أّن متّسك اجلانبني بالتسوية ال ينطلق فقط من 
دوًما،  احلريري  يرّددها  اليت  النزاع  ربط  نظرية 

خالهلا،  من  املتشابكة  ملصاحلهما  أيًضا  ولكن 
بدليل أّن أّي صراٍع فعلّي بينهما مل ُيرَصد طيلة 
العام املاضي رغم كثرة البنود اخلالفّية وتشّعبها، 
ما يدّل على ممارستهما »نأًيا بالنفس« قد يفوق 
يف أهميته  النأي بالنفس  الذي تسعى السلطة 

لتكريسه من خالل بياٍن من هنا أو من هناك.

ال أوهام...
أو  التقارب  إىل  أفضت  اليت  إذًا  املصلحة  هي 
و«تيار  اهلل«  »حزب  بني  األدنى  باحلّد  التفاهم 
فـ«حزب  ذلك.  غري  شيء  وال  املستقبل«، 
اهلل«، الذي يواجه محلًة شرسًة عليه، واملنغمس 
مواقفه  من  انطالقًا  الصراعات  من  العديد  يف 
وغري  »حيادي«  موقٍف  أّي  يف  يرى  املبدئية، 
ويف  له،  مناسًبا  غطاًء  لـ«املستقبل«  هجومي 
يعتب  املساكنة   »تيار املستقبل«  فإّن  املقابل، 
يف  وجوده  أّن  كما  ضرورّية،  اهلل«  »حزب  مع 
األزمات  ظّل  يف  عنه  غنى  ال  أمٌر  هو  السلطة 
دون  من  بها،  ميّر  يزال  وال  مّر  اليت  الكثرية 
أن ننسى أّن كال اجلانبني ال يستطيع أن ينكر 
احليثية التمثيلية والشعبية اليت يتمتع بها اآلخر، 
خصوًصا يف قلب جمتمعه وبيئته، ما يغّلب فكرة 
كان  أيًا  بينهما،  الصدام  عن  االبتعاد  ضرورة 

الثمن.
فإّن  الوقائع،  هذه  كّل  من  الرغم  على  لكن، 
عن  احلديث  حلّد  »األوهام«،  بعيًدا يف  الذهاب 
مبعّية  اجلانبني  بني  وانتخابّي  سياسّي  حتالٍف 
بينهما  اخلصومة  ينهي  احلر«  الوطين  »التيار 
بشكٍل ُمطَلق يبقى أمًرا مستبَعًدا وغري وارد، بل 

من »سابع املستحيالت« بنظر العارفني. 
اهلل«  و«حزب  »املستقبل«  مصلحة  كانت  فإذا 
فإّن  خالفاتهما،  عن  بالنفس  بالنأي  اليوم 
االعتقاد بانتهاء خصومتهما دونه عقباٌت كثرية، 
مبرجعيتني  منهما  لكّل  العضوي  االرتباط  أوهلا 
إقليميتني ال يبدو أّن الصراع بينهما يوشك على 
خامتة قريبة، وهما السعودية و إيران ، وحتى لو 
اختلفت طريقة تعاطي كل من هاتني املرجعيتني 
لبنان، وتفاوت حجم تدخلها  »ممثليها« يف  مع 
يف الشؤون اللبنانية، يبقى االختالف األيديولوجي 

بينهما فوق كّل االعتبارات األخرى.
أما الرهان على رسم احلريري خلٍط منفصٍل عن 
السعودية، والذي بدأ البعض يرّوج له انطالقًا 
من األزمة األخرية، فال يبدو هو اآلخر ممكًنا، ألّن 
الرجل لن يستطيع اخلروج من العباءة السعودية 
أوهلا عدم  املطاف العتباراٍت كثريٍة،  نهاية  يف 
قدرته على البقاء مكشوف الظهر لفرتٍة طويلٍة. 
ولعّل موجة الردود واملزايدات اليت تعّرض هلا 
بعد تصرحيه األخري عن أّن سالح »حزب اهلل« ال 
ُيستخَدم يف الداخل اللبناني كافية جلعل الرجل 
يعيد النظر بأّي »انقالٍب« يريد القيام به، ولو 
البعض  أّن  علًما  به،  االقتناع  متام  مقتنًعا  كان 
السعودية  رضى  بعدم  الرجل  شعور  إّن  يقول 
عليه وسعيها الستبداله سيجعله »يتطّرف« أكثر 
سيحتاج  تكّب  مهما  ألنه  إلرضائها،  حماولٍة  يف 
إىل دعمها وإىل غطائها، وهو ما تؤكده التجربة 

التارخيية.

واقعية سياسية...
الوطين  »التيار  يكون  قد  اللبنانيني،  من  كثرٌي 
احلر« من بينهم، رأوا »إجيابيات« كثرية لألزمة 
عن  حديث  أّي  إنهاء  أبرزها  األخرية،  احلكومّية 
»وصايٍة« على القوى اللبنانية من هذا اجلانب أو 
ذاك، وإثبات أّن اللبنانيني قادرون على مواجهة 
كّل املخططات املرسومة واحملاكة هلم بتحصينهم 

لوحدتهم الوطنية.
تفرض  واألحالم،  األمنيات  عن  وبعيًدا  ولكن، 
الواقعية السياسية مقاربة من نوع آخر، مقاربة 
تقول إّن الوصول إىل زمٍن يصبح فيه اللبنانيون 
هذه  إرضاء  عن  بعيًدا  قرارهم،  أسياد  فعاًل 
املرجعية اإلقليمية أو مراعاة تلك القوة العاملية، 
مل حين بعد، وقد ال حيني يف املستقبل املنظور 

وال حتى البعيد...

حسني عاصي

هل تنطبق نظرية »حليف احلليف« على 
احلريري و »حزب اهلل«؟
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الحظت مصادر سياسية تسارع التطورات السياسية 
األشهر  ان  اىل  مشرية  املنطقة،  يف  وامليدانية 
القليلة املقبلة ستكون مهمة بالنسبة لألزمات يف 
ابتداء ب اليمن  مرورا ب سوريا  و العراق   املنطقة، 

وصوال اىل  فلسطني  والوضع يف لبنان .
اليمن  التطورات االخرية يف  ان  ورأت املصادر، 
اذا  ما،  سياسية  لتسوية  مقدمة  تكون  ان  ميكن 
شعرت اململكة العربية  السعودية  و دول اخلليج  ان 
القوة العسكرية مل حتل املشاكل ولن حتّلها، واذا 
متددها  من  العرب  هواجس  بتبديد  القتها  ايران  
السياسي والعسكري يف دوهلم، مع قناعة دولية 
بإبرام صفقات سياسية على قاعدة »ال غالب وال 

مغلوب«.
وختوفت املصادر من ان يكون امللف الفلسطيين 
مع توجه الرئيس االمريكي  دونالد ترامب  اىل نقل 
اليت  واألجواء  القدس،  اىل  االمريكية  السفارة 
تعكس رغبة سعودّية بإجناز صفقة حلل املشكلة 
عاصمة  تكون  بأن  السلطة  واقناع  الفلسطينية 
دولة فلسطني مدينة غري القدس، سببا أساسيا 

يف تفجري املنطقة.
وإعتربت املصادر ان جممل هذه التطورات ال بد 
الداخلي  الوضع  على  انعكاساتها  هلا  تكون  وان 
اللبناني الذي مل تتم معاجلته حتى الساعة، وان 
رئيس  ليعود  اجلميع  قبل  من  جدية  هناك  كان 
على  استقالته  عن  نهائيا  احلريري   احلكومة  سعد 
الساعات  اللبناني خالل  الوزراء   أن جيتمع  جملس 
هلذه  املنتظرة  التسوية  إلعالن  املقبلة  القليلة 

االزمة .
ويف هذا السياق تقول املصادر ان موقف  حزب 
، وهو كما  االزمة  اهلل  هو موقف أساسي إلنهاء 
تشري املعلومات يؤكد حرصه على تسهيل مهمة 
خالل   استعابيا  دورا  ولعب   ، احلكومة  رئيس 
استقالة احلريري  وبعدها ومن ثم إثر عودته اىل 

لبنان .
وبالرغم من ان املصادر ال متلك معلومات حمددة 
القناع  للحريري  اهلل  حزب  يقدمه  ان  ميكن  عما 
السعوديني بالتسوية، لكنها لفتت اىل ان رئيس 
احلكومة اللبنانية مل يعد كما كان قبل استقالته 
يدور يف فلك السياسة السعودية مئة باملئة، بل 
من  سيمّكنه  وأوروبي  فرنسي  دور  هناك  اصبح 
ما عن هذا احملور  اتباع سياسة مستقلة اىل حّد 
اىل  الرياض  مع  عالقاته  يعرض  ان  دون  من 

القطيعة.
اىل  يؤّدي  رمبا  الذي  العامل  هذا  اىل  ويضاف 
تثبيت التسوية اجلديدة، الوضع الدولي الذي أّكد 
استقرار  على  حرصه  املاضية  القليلة  االيام  يف 

لبنان السياسي واالمين واالقتصادي .
وتوقعت املصادر نفسها، يف حال صحت التوقعات 
يليب  وان  بّد  ال  الذي  اجلديد  االتفاق  جناح  حول 
تبدالت يف  حصول  احلريري،  مطالب  ما  حد  اىل 
املرتقب  من  حيث  القائمة،  السياسية  التكتالت 
تضم   او مخاسّية  رباعّية  جديدة  لقاءات  حصول 

حركة امل  وحزب اهلل و التيار الوطين احلر  و احلزب 
التقدمي االشرتاكي ، متهيدا لتعاون وثيق بينهم 
يف  االنتخابات النيابية  املقبلة يسمح هلم بالتحكم 
يف املقاعد النيابية، وبالتالي رسم صورة جديدة 
االوضاع  استقرار  على  قائمة  اللبنانية  للسياسة 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وعدم  الداخلية، 
اللبنانية وعدم السماح للدول االخرى بالتدخل يف 
لبنان  يصبح  ان  على  والعمل  اللبنانّية،  الشؤون 
بلد احلوارات كما يريد رئيس اجلمهورية العماد  

ميشال عون  بدل ان يكون مركزا للصراعات .
وخلصت املصادر اىل االعتقاد بأنه اذا بقي التناغم 
املنطقة  أزمات  حول  قائما  الروسي-االمريكي 
العربية، ومل خترج ادارة الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب املتأرجحة، عن مسار التفاهم القائم حاليا 
البعاد شبح احلروب، فإن لبنان سيشهد استقرارا 
سياسيا وأمنيا واقتصاديا مع بوادر االستفادة من 
ثرواته النفطية، وانه يف حال بروز اي تطورات 
دولية سلبية يف اجتاه التصعيد، لن يكون لبنان 

مبنأى عن التداعيات السلبية هلكذا توجه .

هل يكون لبنان غالًبا أم مغلوبًا 
يف عودة احلريري لرتّؤس 

احلكومة؟!
2« حسن مغربي احلرب  »هليب  السينمائي  الفيلم  يستدعي 

اإلرهابي،  »داعش«  تنظيم  أخريًا  أصدره  الذي 
من العاملني على تظهري صورة اإلسالم احلقيقي، 
تفنيدًا  مواٍز يقدم  أن يسارعوا إىل صناعة فيلم 
الدينية  النصوص  جعل  الذي  »داعش«  ملزاعم 
ركنًا أساسيًا يف فيلمه املشغول باحرتافية عالية، 

وكأنه طالع من استوديوات هوليوود.
الفيلم أعّد باإلنكليزية، ما يعين أنه موّجه للجمهور 
الغربي، واشتمل على أعلى ذروة من ذرى التوحش 
فال  مقاربتها.  عن  األفالم  عجزت  اليت  اإلنساني 
ق هذا االحتفاء املريض جبّز األعناق  ميكن أن ُيصدَّ
وتعليق الرؤوس على األكتاف، وتصويرها بتقنية 
مبهارة  البصرية  املؤثرات  باستخدام  الدقة  عالية 

واحرتاف.

وعلى رغم أّن مشهــــد إحراق الطيار األردني معاذ 
الكساسبة يف شباط )فرباير( 2015 أثار احتجاجات 
واسعة على املستوى العاملي، ودانته املرجعيات 
حينذاك  اإلنساني  الوعي  وشعر  كلها،  الدينية 
ذلك  أّن  إال  املتوحش،  السلوك  بالتقزز من هذا 
فكّرر  اإلرهابي،  التنظيم  عضد  يفّت يف  مل  كله 
الذي  عيد،  عزام  السوري  الطيار  بإحراق  فعلته 
أسر بعد سقوط طائرته يف مناطق التنظيم قرب 

تل دكوة، يف نيسان )أبريل( 2016.

»داعش« أحرق من قبل جنديني تركيني،  وكان 
قرب  أسرهما  بعد   ،2016 )يناير(  الثاني  كانون 
مدينة الباب مشالي حلب. كما أحرق يف حزيران 
)يونيو( 2016، 19 فتاة إيزيدية يف مدينة املوصل 
إحدى  أقفاص يف  داخل  بعد وضعهن  العراقية، 

ساحات املدينة.
تزعم  اليت  واملبالغة،  اإلنكار  سياسة  من  وبعيدًا 
أّن »داعش« فقد أراضيه، وأنه مل يعد له وجود 
الزهو  من  أيضًا  وبعيدًا  والعراق،  سورية  يف 
تضمنه  ما  فإّن  انتهى،  اإلرهابي  التنظيم  بأن 
أّن »داعش«  »هليب احلرب 2« من وقائع يثبت 
األذى  إحلاق  على  كبرية  بقدرات  حيتفظ  زال  ما 
بالبشر والدول، ورمبا سيكون رده املقبل، أشد 
كثرية  عناصر  فقد  ألنه  قبل،  ذي  من  شراسة 
يرّبر  ما  رمبا،  وهذا،  األخرية،  املواجهات  يف 
اليت ال يقوى  العنف  املبالغة يف تصوير مشاهد 
السينما  ففي  مشاهدتها.  على  العادي  اإلنسان 
يوضع حتذير لغري البالغني بعدم مشاهدة مقاطع 
حيث  بالواقع،  بالك  فما  بالوحشية،  متتاز  معينة 
حيفر جنود قبورهم، ثم يركعون، كما أراد منهم 
املخرج، ويضع ملثمون املسدسات على رؤوسهم، 
لتتدحرج  عليها  النار  واحد  وقت  يف  ويطلقون 
فيها  متقنة  بطيئة  بطريقة  احلفرة  يف  األجساد 

مقدار خميف من التلذذ باملوت وبشاعته.
ومع قتل كل شخص، ومع حّز كل عنق، ومع تعليق 
كل رأس على جسد صاحبه، ومع تركيز الكامريا 
على مشهد العينني املليئتني بكل ما العامل من 
ذعر، تندلع األناشيد الدينية، وتظهر على الشاشة 
الذين  التنظيم«  »فقهاء  وخطب  القرآنية  اآليات 
يسّوغون ما حصل باعتباره استحقاقًا لكل من أحلق 

األذى باملسلمني.
خطورة  إىل  التنبيه  وجب  كله،  ذلك  أجل  من 
الصمت عن هذا الفيلم املرعب، وضرورة العمل 
واجملتمعات  الغرب  إىل  والتوجه  تفنيده،  على 
املعتدل،  اإلسالم  تقدم  أخرى  برواية  املتحضرة 
وتكشف قواعد التعامل مع األسرى يف احلروب، 
والكشف عن تهافت املصفوفة الفقهية االجتزائية 
توحشه،  تربير  يف  التنظيم  عليها  يعتمد  اليت 

وإضفاء ملمح شرعي عليه.
وال يبدو أن لدى متوحشي »داعش« ما خيسرونه، 
فهم يف كل األحوال موعودون مبا ال عني رأت وال 
أذن مسعت وال خطر ببال، وبالتالي فإّن تفخيخ 
األحوال  يف  جهادي،  عمل  نظرهم،  يف  الدنيا 
الطبيعية، فما بالك إذا كان التنظيم جرحيًا ويائسًا 
لن  إنه  الدماء.  منه  تنزف  ذئب  مثل  ويتصرف 
يكتفي حينذاك بتفخيخ الدنيا، بل والدين أيضًا، 
ويالته  من  الذي حنّذر  احلقيقي  الرعب  هو  وهذا 

وشروره.

هليب احلرب 2: »مجاليات« 
التوحش واهلمجية

موسى برهومة
أن  األمريكية  امليديا  يف  مرة  بعد  مرة  قرأت 
عاصمًة  القدس  سيعلن  ترامب  دونالد  الرئيس 
بنقل  قرارًا  ُيصدر  أن  دون  من  لكن  إلسرائيل، 
السفارة األمريكية من تل أبيب إليها. وأنا أكتب 
أدعو  لذلك،  املتوقع.  إعالنه  من  ساعات  قبل 
الدول العربية واملسلمة كلها إىل قطع العالقات 

الديبلوماسية مع الواليات املتحدة إذا فعل.
ال يوجد يف القدس أي أثر إسرائيلي أو تاريخ. 
واملسلمني،  للمسيحيني  القدس  يف  اآلثار 
واخلليفة عمر بن اخلطاب طرد اليهود منها وسلمها 
للبطريرك صفرونيوس، كما سلم مفاتيح كنيسة 
القيامة لصحابّي مرافق وأمره بأن يفتح الكنيسة 
يف الصباح ويغلقها يف املساء. املفتاح ال يزال 

عند أسرة نسيبة املسلمة.
من  هائلة  لضغوط  تعرض  ترامب  الرئيس 
املسيحيني التبشرييني يف الواليات اجلنوبية من 
بالده ومن البليونري اليهودي األمريكي شيلدون 
القدس.  إىل  األمريكية  السفارة  لنقل  أدلسون، 
بأن  الرئاسة وعد  انتخابات  وهو كان خالل محلة 
يكون نقلها أول عمل له يف البيت األبيض، إال 
كل  يوّقعون  األمريكيون  الرؤساء  يفعل.  مل  أنه 
السفارة  نقل  يؤخر  قومي  أمن  أمر  أشهر  ستة 
يف  األمر  وّقع  وترامب  القدس،  إىل  األمريكية 
لضغوط  تعرضه  بعد  املاضي  )يونيو(  حزيران 
أركان  بعض  من  أخرى  وضغوط  كثرية،  عربية 

إدارته.
مرة أخرى، كل اآلثار الدينية يف القدس معروفة 
القيامة إىل املسجد األقصى ومسجد  من كنيسة 
عمر. اليهود يتحدثون عن معبد أول وثاٍن وثالث، 
إال أن ال أثر إطالقًا ألي معبد يهودي يف املدينة 

املقدسة.
نتانياهو،  بنيامني  احلرب  جمرم  حليف  ترامب 
األطفال  قاتل  وعد  وهو  إسرائيل،  وزراء  رئيس 
هذا بإحباط قرار يف جملس األمن ينتقد سياسة 
االستيطان اإلسرائيلية، إال أنه مل يفعل بعد أن 
أصبح رئيسًا، والقرار صدر بعد امتناع الواليات 
املتحدة عن التصويت، وكانت تستطيع منع القرار 

باستخدام الفيتو.
مستشار  فلني  ومايكل  الصحيح،  هو  أكتب  ما 
األمن القومي السابق، قال يف اعرتافه بالكذب عن 

القدس عاصمة فلسطني واسرائيل مل توجد
جهاد الخازن

العالقة مع روسيا، إن ترامب أمر يف 2016/12/22 
من  يطلب  أن  االنتقالي  فريقه  يف  كبريًا  عضوًا 
أنها مل  إال  عليه  والتصويت  القرار  تأخري  روسيا 

تفعل.
وليد  الربوفسور  عن  التالية  السطور  يف  وأنقل 
اخلالدي، ابن فلسطني والعاملمِ بتارخيها. فهو أشار 
يف بدء تقرير طويل له عن السفارة األمريكية يف 
القدس إىل أن قرار التقسيم الصادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف 1947/11/29 حتدث عن 
دولة يهودية ودولة فلسطينية )يف فلسطني(، 
حتت  ووضعها  وضواحيها  القدس  فصل  وعن 
إشراف األمم املتحدة. يف تلك األيام، كانت دول 
أمريكا الالتينية متثل أكرب كتلة يف األمم املتحدة، 
وهي أصرت كشرط لقبول تقسيم فلسطني، أي 
قيام إسرائيل يف جزء منها، على أن تبقى القدس 
يف  كان  األيام،  تلك  يف  التقسيم.  قرار  خارج 
ألف يهودي و105 آالف فلسطيين،  القدس مئة 
األرض  من  املئة  6.6 يف  ميلكون  اليهود  وكان 
بقية فلسطني. يف  القدس املفصولة عن  داخل 
من  املئة  يف   84 اليهود  الغزاة  احتل  النهاية، 
ُيعرف  أصبح  ما  يف  وضواحيها،  القدس  أرض 
بالقدس الغربية، وبقي الفلسطينيون يف القدس 
الشرقية، أو التارخيية اليت تضم آثار املسيحيني 
أيام  وضعت  حجارته  املبكى  )حائط  واملسلمني. 

الفاطميني(.
بعد حرب 1967، سعت إسرائيل إىل تغيري معامل 
املستمر  االستيطان  فكان  التارخيية،  فلسطني 
اليوم، ونسمع بني حني وآخر عن بناء مئة  حتى 
وحدة سكنية أو مئتني أو ألف يف أراضي الضفة 

الغربية.
لكل  بل  وحدهم،  للفلسطينيني  ليست  القدس 
بنقل  وعده  ترامب  نفذ  وإذا  واملسلمني،  العرب 
العرب  هؤالء  فواجب  القدس،  إىل  السفارة 
مع  العالقات  يقطعوا  أن  مجيعًا  واملسلمني 
باملال  املقاومة  يشجعوا  وأن  املتحدة،  الواليات 
والسالح. إسرائيل ال وجود هلا يف بالدنا، لكن 
قبلنا دولة فلسطينية يف 22 يف املئة فقط من 
أرض فلسطني. قبلنا على طريقة »رضينا باهلّم 
إسرائيل  تقبل  أن  وبقي  فينا«،  ما رضي  واهلّم 

والواليات املتحدة.

SYDNEY and MELBOURNE, 
01 December, 2017 –Bank 
of Sydney has won Aus-
tralia’s ‘Best of the Best’ 
Cheapest Home Loan Pack-
age - Bank for the Owner 
Occupier Expect More Vari-
able PAYG product for the 
second consecutive year 
at the Money magazine’s 
annual ‘Best of the Best’ 
awards ceremony held in 
Sydney.
Bank of Sydney also won 
in the Cheapest Home Loan 
category beating all other 
Bank’s for the best value 
home loan in all categories 
for the first year. 

Money Magazine’s annual 
financial guide and awards 
helps Australians find the 
best financial products in 
various categories, taking 
the hard work out of choos-
ing the best of the best 
products in the Australian 
market
“Bank of Sydney accepts 
this valued award with great 
pride. Winning the cheapest 
Home Loan Package- Bank 
category Awards underlines 
our strategy of providing 
real value to our custom-
ers and communities. The 
Owner Occupier Expect 
More Home Loan variable 

After the “Best of the Best 2017” Award
Bank of Sydney’s Expect More Home Loan package wins 
the “Best of the Best 2018” Cheapest Home Loan and 
Home Loan Package-Bank category Award

Package has helped many 
new couples and families to 
make the first step towards 
their future and achieving 
their dreams,” said Miltos 
Michaelas, CEO of Bank of 
Sydney.
“In 2018 we will continue 
to focus on serving the 
best interests of our cus-
tomers. I am delighted to 
receive this award on be-
half of Bank of Sydney and 
I will use this opportunity 
to thank the Bank of Syd-
ney team and our custom-
ers for their loyalty and 
support,” concluded Miltos 
Michaelas.
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جان وجورج ديب يقيمان حفال حاشدا مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة

مرتو  شركة  اقامت   
 Metro برتوليوم    
Petroleum لصاحبيها 
ديب،  وجورج  جــان 
من  الجمعة  يوم  مساء 
يف  املاضي  األسبوع 
صالة الوايت كاستل يف 
حاشدا  حفال   الكــمبا، 
امليالد  عيدي  بمــناسبة 
السنة  ورأس  املجيد 
املباركة حــضره حــواىل 

500 شـخص.
وكان يف مقدمة الحضور، 
ديب  جان  اىل  اضافة 
وعقيلته سمرية والعائلة 
وعقيلته  ديب  وجورج 

والوالد  والعائلة  فابيان 
نعمة اهلل ديب وموظفي 
يف  الشركة  مكتب 
يناهز  الذين   ليدكمب 
عددهم الـ 40 شخصا، 
شربل  مار  دير  رئيس 
الفرخ،  لويس  االب 
السيد  االعمال  رجل 
وعقيلته  سليمان  طوني 
وعدد  والعائلة  سوزي 
ممثلي  من  جدا  كبري 
واملؤسسات  الشركات 
التي تتعامل معها شركة 
واالهل  برتوليوم  مرتو 
اىل  اضافة  واالصدقاء، 
مخايل  سايد  الزميلني 

مدير الوكالة الوطنية يف 
وانطونيوس  اسرتاليا 
ورئيس  ناشر  رزق   بو 
امليدل  جريدة  تحرير 
وعقيلته  هريالد  ايست 

منى.
الشاب  الحفل  عرّف 
الهاشم  نورم  الخلوق 
وقدم  املعهودة  بلباقته 
جان  ايلي  الشاب 
كلمة  القى  الذي  ديب 
ان  قاله  ومما  الشركة 
يف  االساسي  الفضل 
جان  السيدين  تأسيس 
شركة  ديب  وجورج 
يعود  برتوليوم  مرتو 

ديب  اهلل  نعمة  لجده 
الذي عمل يف مجال ادارة 
بعد  الوقود  محطات 
اسرتاليا   اىل  وصوله 
وبالتحديد عام 1976، 
تم   1985 العام  ويف 
مرتو  شركة  تأسيس 
نجله  يد  على  برتوليوم 
السيد جان ديب لينضم 

جورج  شقيقه  اليه 
حتى  معا   وليطوراها 
شركة  اكرب  اصبحت 
الوقود  لبيع  مستقلة 
اسرتاليا  يف  باملفرق 
يف  محطاتها  ولتنتشر 
ساوث  نيو  انحاء  سائر 
ويلز وكذك يف مقاطعة 
العاصمة كانبريا وواليتي 

وكوينزالند،  فيكتوريا 
حيث تمتلك الشركة ما 
يزيد على 250 محطة 
اكرب  يجعلها  مما  وقود 
لبيع  مستقلة  شركة 
يف  باملفرق  املحروقات 

اسرتاليا.
ديب  ايلي  السيد  ونوه 
بذله  الذي  بالجهد 

ويبذله والده جان وعمه 
جورج يف تطور الشركة 

وانتشارها.
املناسبة  يف  تكلم  كما 
رجل  الشركة  صاحب 
الذي  ديب  جان  االعمال 
قال ان الفضل االساسي 
يعود لوالده السيد نعمة 

نورم اهلاشم يقدم احلفلايلي ديب يلقي كلمتهجان ديب يلقي كلمته

طوني سليمان وعقيلته سوزي وبيرت سليمان وعقيلته ريتا

جان ديب وعقيلته مسرية  وجورج ديب مع االب لويس الفرخ والزميل سايد خمايل

الوالد نعمة اهلل ديب مع اوالده جان ديب وعقيلته مسرية وجورج ديب وعقيلته فابيان وسوزي وطوني سليمان وكاي مع االب الفرخ وجورج زيتون

جان ديب وعقيلته مسرية وجورج ديب وعقيلته فابيان وطوني وسوزي سليمان مع االب لويس الفرخ

جان ديب وجورج ديب يشربان خنب غاري تونغ وتبدو اىل اليمني عقيلتهالوالد نعمة اهلل ديب مع كرميته كاي
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اهلل ديب الذي فتح امامه آفاق العمل يف هذه 
املصلحة كما شكر املوظفني على تضحياتهم 
يف العمل منوها بتفاني واخالص املدير  العام 
حواىل  عليه  مضى  الذي  تونغ  غاري  السيد 
التي  واالفكار  معهم  العمل  يف  سنة   24

قدمها لنمو  الشركة وتطورها.
مديرها  فاجأوا  قد  الشركة  اصحاب  وكان 
العام السيد تونغ بقالب حلوى بعيد ميالده 

الـ 50 حيث قطعه وسط الهتاف والتصفيق 
وقرع الطبل الذي كان له نصيب ال بأس به 
يف احياء الربنامج الفني الذي غنى فيه بعض 
شرقيتان  راقصتان  رسمت  كما  املطربني 
اعجاب  نالت  التي   الفنية  اللوحات  احلى 

الحضور.
املأكوالت فحدّث وال حرج حيث  لناحية  اما 
كانت غنية بشتى أصناف املأكوالت اللبنانية 
كما اظهرت ادارتها كرما حاتميا، بل عفوا كرما 

»ديبيًا« قلما نجده يف الكثري من الحفالت.

الرتاثي  باللباس  العام  هذا  حفل  تميز  وقد 
والفولكلوري من الطربوش للرجال والطنبور 
للنساء اىل الشروال والعباءة املزركشة وغري 
ذلك فكان بالفعل حفال مميزا و»غري شكل« 
العزّ  حيث  اجدادنا  ايام  اىل  الحضور  اعاد 

والبطولة والخري والربكة.
وكان لألراكيل نصيب كبري يف نهاية الحفل 
ليغادر بعدها الحضور شاكرين رجلي األعمال 
جان وجورج ديب على هذه السهرة امليالدية 

الرائعة واملميزة. 

الزميل انطونيوس بو رزق يتوسط االب لويس الفرخ وجان ديبمن اليمني: ريتا سليمان، ايليان ديب، مسرية ديب وسوزي سليمان

جان ديب وعقيلته سوزي وجورج ديب وعقيلته فابيان مع صورة مجاعية ملوظفي مكتب الشركة يف ليدكمب جان ديب وعقيلته سوزي وجورج ديب وعقيلته فابيان مع املدير العام غاري تونغ وعقيلته

جانب من احلضور احلاشد فرج حرب وعقيلته وحضور

السيدتان سوزي سليمان ومنى بو رزق
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تنّهدات من قصب يديها 

يبدأ باألصابِع 
تفاصيل  يف  تعبث  وهي 

امتدادي 
حنو وقٍت 

ساند الّرمل املبّشر بامللوحِة 
بني ظّلي 

وانتكاسات الرغائِب 
حتت أطالل انهياري ..

كفٌّ تصافح هلفيت ؟
أم أنين 

أمسكت أسئلًة 
كاإلشاراِت  األصابع  تعّلقها 

الربيئِة
يف ميني الغيِب 

يا وقع الّنبوءِة يف قرار 
احللِم ياسكنى الّسماِء

مبا أحّب من البقاِء 
عناقيِد  من  أراوُد  وما 

الّتنّهد 
يف مساري ...

ليديِك أهلث باجلنوِن 
إىل األظافِر 

حني تبدأ من بياض الفكرِة 
احلمراء 

يف قصِب اشتعالي 
من  املستحيِل  الرتقاء 

الّتلوِن
قزح  يف  العقِل  واقرتاف 

احلكايِة
واحلكاية شهقة الّتجديف 

يف طرق احنساري ..

محمد عامر األحمد

عبداهلل السمطي
الال  متاما.  هنا«   « ال  من  ليست هجرة  هناك  الال 
يف  أفق،  أو  مكان  عن  باحث  تأويلي  ضوء  هناك 
مطلق التحديد املكاني لألشياء أو للذات أو للكلمات 
وإشاراتها. وحني تتسمى هذه اإلشارة للبعيد بشكل 
منفي فإنها حتيل إىل عكس دالالتها. » ال هناك« 
تصبح هنا مبعنى أو بآخر، وحبزمة تأويلية ميكن أن 
أو  فينا  الكامن  سواء  هنا«  ال«  على خمتلف  تشع 

يف األشياء.
تسمي الشاعرة عربة املزروعي عملها الشعري بـ »ال 
مساء هناك« التسمية مكانية يف احملل األول، لكنه 
مكان بعيد ناء قصي، وإذا كان املكان هكذا فإنه 

عرضة للتخيل كما هو عرضة للتأويل.
لكن  هنا،  ليست  بالتأكيد  السماء  إن   
بإثباتها  نفيها،  أو  حبضورها  منها،  يقرتب  الشعر 
أو بتغييبها. مثة مساء ما. لكنها مساء متجردة عن 

بعيدها لتقرتب هنا يف كثافة الكلمات.
الشاعرة تراود مكانا بعيدا وتسميه عرب هذه الذهنية 
الثقافية احلاضرة عن دالة« مساء« العلو، والتسامي 
والقداسة، واملطر، واخلصب األسطوري، فضال عن 
هذا  أن  بيد  والرسالة.  والسطوع  واإلشراق  الضوء 
كله يتالشى إىل الوراء بفعل النفي فال مساء هناك؟ 
فأين تكون السماء إذن. ولنلحظ أنها مساء بال أداة 
تعريف، قصد العموم والشمول، وهذا يصرفها إىل 

أن حتل يف أي شيء تصطفيه الشاعرة مساء هلا.
يف مستهل الديوان تضيء لنا الشاعرة غواية هذه 
مساء  »ال  عنوانه:  الديوان  حيمل  نص  يف  السماء 

هناك« / ص.ص 6-5 :
ككلمة : »حب« قليٌل أنت وكثري

حلٌم مساويٌّ ال سقف له
خبطوط خضراء ويقني

كانتعاش احلياة
أكاُد أملسك بيدي

لذلك » أحبك« هي » السماء«
أنظر إليها !

مجيلة، زرقاء وعالية
نتكلم عنها بثقة

لكن أنظر مرة أخرى
ال مساء هناك !

يؤكد  قلت:  كما  هناك،  ال مساء  املوارب:  التعبري 
يتعلق  حني  نفسه.  الوقت  يف  ويثبت  وينفي 
حني  اآلخر،  والستدعاء  للحب،  الذات  بوعي  األمر 
وتنفيه،  املرئي  تغري  قد  نفسها  عن  الذات  تنقب 
تبني  لن  آخر  بطرف  لكن  نائية  بعيدة  السماء  هي 
أشواق  املكان كما ختتفي  وستتالشى، ختتفي عن 
خيايلها  الذات  يساور  الذي  احلب  هو  هل  الذات. 

ثم خيتفي؟
هل هو بريق القصيدة الذي يومض بانفعاالته ثم ما 

إن يتحقق كتابة أو شفاهة خيتفي ويغيب؟
يقوهلا  الذي  هو  اليقني  على  الوعي  مساء  هي 
ربطت  فقد  ولذا  وميحوها.  خيفيها  ثم  وخيلقها، 
الشاعرة يف نصها السماء باحللم واحلب، وهما قد 
حيضران معا وقد خيتفيان معا. مع أنها يف إهداء 
الديوان تقول:« إىل السماء اليت مل تعد هناك .. 
وحدها الغيوم تبقى« كانت هناك مساء ثم اختفت. 
واخلارجي  الداخلي  لواقعها  الذات  رؤية  هي  هكذا 

معا.
على أن التفسري املباشر من لدن الشاعرة ال يكفي 
السماء، وهي  أحبك« هي  وحده للقول إن كلمة:« 
الكلمة املفتقدة اليت غابت وتالشت وملا يبق منها 
التأويل  دائرة  تتسع  أن  من  فالبد  الغيوم،  سوى 
أكثر لتذهب باحثة عن الفقدان واخلسارة والذكرى 

وضياع أفق احلب يف مشهد الواقع.

أجواء الذات:
هل يتسنى للقارئ يف ديوان: »ال مساء هناك« أن 
يعثر على األجواء اليت تشكل الذات الشاعرة؟ وأن 

يتحاور معها ويصغي إىل مكامنها الداخلية؟
ومن  ذلك،  إىل  تقود  قد  والتعبريات  الكلمات  إن 
نصوص  يف  تأمال  وأكثر  إصغاء  أكثر  سنكون  هنا 
الديوان حبثا عن هذه األجواء أو على األقل اإلشارة 

إىل أبرزها.
ا  يتشكل ديوان: »ال مساء هناك« من : ) 68 ( نصًّ
إىل  تصبو  اليت  القصرية  املكثفة  النصوص  من   ،
أجوائها سعًيا  وترويض   ، ما  رؤية شعرية  اختزال 
لتقديم داللة شعرية مركزة قد تتفتق عن مشهد أو 
صورة أو قد تتنزل يف موقف أو حدث أو واقعة، أو 
قد جتوس هناك يف عمق الوعي حبثا عما جتيش به 

الذات الشاعرة وتتشّجُن به وتتطلع إليه .

متعددة هي األجواء اليت تعرب عنها الشاعرة   
عربة املزروعي يف ديوانها، فهي ال تكثف ذاتها عرب 
الكلمات وحدها، وال تلج إىل وعيها باعثة وناشرة 
طيوف أشواقها إمنا تداعب أشياء الواقع وجتلياته، 
عن  تعرب  فيما  الذكرى،  مدارج  األزمنة،  األماكن، 
العالقة مع اآلخر عرب ختييل دائم يرى إىل اآلخر كأنه 

منجم وجداني تألف إليه الذات وتستدعيه.
هنا ميكن أن نتوقف قليال مع بعض النماذج من هذه 
األجواء الشعرية ونستهل بالعالقة مع اآلخر الوجداني 

، الذي يتجلى يف مجلة من النصوص .
تقول يف : »أنتظرك« :

كنُت أنتظرك
وأمّشُط رموش الثواني الطويلة
كنُت أغسل عيون الصبح بالندى

هكذا كنُت أستعجل صحوته املقدسة
وأنتظرك

كنت ألّوُح بيدي وقليب للقمر
لينقل لك الصورة باأللوان املائية
كنُت أعّد األغنام والدببة والفيلة

حتى يناُم الليل
ويسرتيح على كتف انتظارك

أشعُل بلوني الشمس
حتى احرتقت كل املدائن
وأتت تسعى كل األيام

كل الفصول
كل القرون

والتهمت تارخيي وذاكرتي
وما أتيت أنت ! ) ص.ص 145-144 (

من  مجلة  وصناعة  للحضور،  التمهيد  هذا  كل  مع 
التعبريات اليت تكمن فيها صور االنتظار واالرتقاب 
سياق  يف  مدرجة  ذلك  تصور  عبارات  وضع  عري 
باألفعال  ممتزجة  »كنت«   : املاضي  الكينونة  فعل 
املاضي  زمين  حضور  قيمة  تبني  اليت  املضارعة 
كنت   « القادم.  الستشراف  يقفان  معا  واحلاضر 
أغسل عيون الصباح بالندى/ كنت ألوح بيدي وقليب 
للقمر« لكن القادم ال يأتي يف نهاية النص ويف 
إحساس  مثة   . بالقصيدة  اخلاص  التزمني  نهاية 
قصيدة  النسوية يف  الرؤية  كعادة   ، إذن  بالفقد 
بالغياب،  عارما  إحساسا  الفقد  يشكل  حيث  النثر، 
وبصدمة اآلتي، فيما يتعلق باآلخر الذي أمسيه ب:« 
من  الكثري  تتلقفها  صدمة  وهي  الوجداني«  اآلخر 
السلبية  القيم  إحدى  عن  معربة  النسوية  القصائد 

بعامل اليوم.
الشاعرة  عليها  تركز  اليت  األجواء  ومن   
كما  والفقد،  الغياب  ومرارة  الوجع  عن  التعبري 
يف نص: »مرارة« حيث توجه اخلطاب آلخر مسبب 
تين  ال  الذي  اآلخر  هذا  وللغياب،  وللوجع،  للحنني 
باملكابدة  وتغري  الوجع،  قسمات  تشكل  صورته 
تبوح  وفيه  افتقاد«   »: نص  يف  وكما  الدائمة. 

الشاعرة مباشرة بهذا الفقد:
افتقاُدك يعلم الشراسة

ويقضم قليب بشهية مفتوحة / ص 20
االفتقاد تربزه الشاعرة ألنه يفضي إىل ابتعاد نبض 
اآلخر الذي من املفرتض أن يشكل فضاء لالحتواء، 
األنثوية  الذات  تشعر  هنا  معا.  للتالقي  وفضاء 
باغرتابها وغربتها، وتشعر بشراهة التوحش والوحدة 
القاسية، حيث ال صوت وال حوار وال تفاعل. احلاجة 
لآلخر ليست جمرد حالة اشتهاء، ولكنها حاجة حلياة 

أخرى.
على أن هذا االفتقاد الذي يربر الوجع، يكتمل بأمل 
:قصيدة:«  يف  كما  الوداع  وهو  الغياب،  هو  آخر 

ربطة عنقك« .
ومن مطلق األمل، ومن شراسة الذات يف رد فعلها 

يتحول اآلخر إىل :« ميت« :
ال تبتسم ..

احرتم حزني على موتك
وأني منذ قليل واريتك الرتاب

ال تبتئس
كما يليق بامليت

أكرمُتك ! / ص 32
دالالتها  الشاعرة  ترتك  ال  األمل،  لدائرة  وتوسيعا 
الطليقة تبحث عن مجالية ما تتجاوز بها هذا األفق، 
وهذه األجواء، وإذا انتشت جبمال ما حتلق من حوله 
دالالت الفقد، لذا نصطدم يف نصوصها بتعبريات 
ترتمن  الرياح  املرة؟/  الشقاء  بذرة  حتتضن  مثل: 
ليل  والسراب/  املوت  بني  أنت  تتأرجح  بالوحدة/ 

ميوت على كتفه التعب/ طرقات خيبات جديدة.
والغربة  واحلزن،  والسقوط،  والعتمة  الفراغ  إن 
والندم، دالالت متكثرة يف ديوان:« ال مساء هناك« 

وميكن أن نقتطف منوذجا نصّيا قصرًيا يكثف هذه 
الدالالت بعنوان:« حزن واحد« :

أنا وأنت وجهان حلزن واحد
يف مكان األمل نفسه

ومع ذلك فإن العامل ال يرانا مًعا
يف نفس الوقت

يلتقطنا ويضعنا يف جيبه
ومع ذلك ال نلتقي
يقذفنا ليعرف حظه

ونسقط حبزن واحد . / ص 40
تنسحب إذن حالة الفقد إىل احلزن، كأن الال هناك 
بالديوان،  كثرية  دالالت  على  تفيض  مكانية  دالة 
واالرتياح،  اليقني  مكنة  يف  الذات  جتوهر  ال  دالة 

ولكنها تفيض عليها من احلزن واألمل.

الذاكرة والتشخيص:
يف نصها :« ذاكرة الكلمات » تقول الشاعرة:

قليب الذي كنت ذاكرته
ذاكرة الكلمات كانت :« أحبك«

»أفتقدك« حزن مغرتب
على غيمة وحيدة

نسيها املطر
ذات وجع . / ص 50

الشاعرة تشكل بعض نصوصها من داللتني أثريتني 
كثرية  مشاهد  فثمة  والتشخيص،  الذاكرة  عندها: 
تتحدث أو تشري إىل الذاكرة، ومثة رؤية زمنية خلفية 
اليقني  مع  وتأملها،  جتارب  من  ثوى  ما  الستعادة 

ببقاء النص يف زمنيته الراهنة أو حلظته احلاضرة.
أمكنة  ابتكار  مرده  التشكيل  هذا  هل   
التشخيص  وهل  الزمين؟  الوعي  عرب  ولو  جديدة 
الذي يركض يف الفضاء االستعاري يشكل نوعا من 
جذب الداللة إىل حسيتها وجتسدها بديال عن اآلخر 

املفتقد؟
وهل هذا كله يقودها إىل استجالء أفق له حيويته 
كما  الشاعرة،  الذات  وعي  تسطر  اليت  رؤاه  وله 
جندها هنا وهي تبحث عن احللم، وتبحث عن وردتها 

الوجدانية املتفردة:
قبل أن تكتب لي قصيدة

ال تضع كل الورود
يف مزهرية

هناك قبور وحيدة
وهناك سالٌل للبيع

وهناك وسادة
تنتظر أن ختتبئ

حتت حلمها وردة / ص 54
ديوان  يف  صورها  وتشّخُص  تتداعى  األشياء  إن 
، كما  العنق  ربطة  إىل  الثوب  املزروعي، من  عربة 
تتشخص الكائنات شعريا لتلقي بأصواتها يف طرف 
كاحليوانات  األمل،  من  أخرى  كحياة  ضدي  مغاير 

واحلشرات يف نص:« إميان« ص.ص 31-30
 : بينها  من  التقنيات  من  جبملة  الشاعرة  وتلوذ 
التكرار الذي قد يضفي بعًدا من اإليقاع الداللي يف 
النص كما يف : »لست وحدك« ) ص.125-123 ( 
« مخس عشرة مرة  حيث يتكرر الفعل املضارع: »أحبُّ
متتالية، يف نص قصري، مضفًيا معنى جديدا على 
النص كأنه يزود النص ببعد حدثي سردي متجدد.

الكلمات  بعض  الشاعرة  تُنصُص  ذلك  جانب  إىل 
أو  بذاتها،  قائمة  داللة  منها  وجتعُل  املتذكرة 
تشّخصها كذلك، رمبا من األشياء النادرة يف الكتابة 
والكلمات،  العبارات،  تشخيص  يتم  أن  الشعرية 
العربي  رمبا كان هذا سائدا يف املوروث الشعري 
الصويف على األخص، لكنه عمل نادر يف قصيدة 

النثر اليوم.
ومثل عبارة:« سنبقى أبًدا« اليت تنصصها الشاعرة 

وتشخصها:
مغروزة يف  شوكة  ذكرى  مازالت  أبًدا«  سنبقى   «

أفكارنا
تضحك أملا إن تركناها

إن حاولنا نزعها وتغين ندما 
وتنزف امسينا وحترتق

حترتق .. / ص. 77-76
ديوان ال مساء هناك ينقب يف الوعي عن أمكنته، ويف 
املخيلة عن أزمنته، ويشرع القول الشعري ليستقصي 
أكثر ، حيدث ذاكرته ويسرتجعها، ويشخص األشياء 
ويعيد استيفاءها يف سياقات جتعل من احلنني بديال 
عن الفقد ومن اإليناس إىل أمكنة متخيلة نوعا من 
اخلروج عن املادي واحملسوس، ومن القصيدة بديال 
أرحب  فضاء  ملراودة  حتفيزا  واالرتقاب  األمل  عن 

وأكثر اتساعا وداللة ومعنى.

عربة املزروعي يف: »ال مساء هناك« والكتابة دالليا خارج األمكنة
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السفري الكتبي يلقي كلمته
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الكتبي سفري  عبيد  الدكتور  أقام سعادة 
الدولة لدى أسرتاليا حفل استقبال مساء 
بمناسبة  األسرتالية  العاصمة  يف  امس 
العيد الوطني السادس واألربعني للدولة، 
تشرين   27 يف  االثنني  مساء  وذلك 
 The National يف   املاضي  الثاني 

Gallery of Australia يف كانبريا.
حضر الحفل شخصيات اسرتالية رسمية 
إىل جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي 
ممثلني  اىل  اضافة  واالجنبي،  العربي 
واالجتماعية  الثقافية  املؤسسات  عن 
واألكاديمية يف اسرتاليا وطلبة اإلمارات 

الدارسني يف اسرتاليا.
مديرة  اىل  اضافة  الحفل،  حضر  كما 
سكس،  ليندل  اسرتاليا  يف  الربوتوكول 
الشيخ  اللبناني  الفتوى  دار  ممثل 
الفيدرالي  االتحاد  رئيس  زيدان،  مالك 
للمجالس االسالمية الدكتور راتب جنيد 
ورئيس االتحاد يف كانبريا محمد برجاوي، 
خضر  سابقا  كنرتبري  بلدية  رئيس 
والربوفيسور  عبيد  الربوفيسور  صالح، 
الناشط يف حزب االحرار  جورج ملحم، 
اليان بولس  فؤاد االشوح، رجل االعمال 

ايست  امليدل  جريدة  تحرير  ورئيس 
هريالد الزميل انطونيوس بو رزق.

وقد جرى خالل الحفل توزيع عدة جوائز 
للمتفوقني واملجلني يف عدة مجاالت<

آيات  أسمى  السفري  سعادة  ورفع 
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهاني 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
صاحب  أخيه  وإىل  اهلل  حفظه  الدولة 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
وإخوانهما  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
األعلى  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

حكام اإلمارات.
ذكرى  اليوم  علينا  تحل  سعادته   وقال 
بد  االتحاد وال  قيام  عاما على  مرور 46 
دولة  مؤسسي  باعتزاز  نستذكر  أن  لنا 
االتحاد بقيادة املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رحمه اهلل وما تركه من 
اإلمارات  انجازات ومآثر وسرية تحافظ 
عليها وتسري على خطاه يف طريق الرفعة 

والتقدم والتطور.
وتابع قائال وتستمر املسرية تحت قيادة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

الذي  اهلل  الدولة حفظه  نهيان رئيس  آل 
نهل من مدرسة زايد الخري واتبع خطاه، 
الشيخ  السمو  أخيه صاحب  ومتابعة من 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى 
وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
التي  الشاملة  بالتنمية  سعادته  واشاد 
القطاعات  جميع  يف  الدولة  تشهدها 
واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية 
العالية  التنافسية  القدرات  إىل  مشريًا 
التي تمتلكها الدولة والتي جعلتها مركزا 

اقتصاديا وتجاريا مهما.
ان كل تلك  الكتبي  وأكد سعادة السفري 

سفارة دولة االمارات العربية املتحدة يف  أسرتاليا حتتفل بالعيد الوطين السادس واالربعني

العوامل أعطت اإلقتصاد اإلماراتي ميزة 
نسبية جعلته صامدًا وغري متأثر باألزمة 
التوقعات  جميع  مخالفًا  العاملية  املالية 
جميع  إلستقبال  االستعداد  أهبة  وعلى 
الباحثة عن فرص  االستثمارات األجنبية 
حقيقة للنمو لتوفرها يف منطقة الخليج 

بشكل عام ويف اإلمارات بشكل خاص.
الطيبة  بالعالقات  سعادته  وأشاد 
التي  املتميزة  اإلسرتاتيجية  والشراكة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تربط 
تقدم  من  إليه  وصلت  وما  بأسرتاليا 
حيث  املجاالت  مختلف  يف  ملموس 
وصلت قيمة التجارة بني البلدين اىل عدة 

مليارات من الدوالرات.

والهام  الفاعل  الدور  إىل  سعادته  واشار 
وطريان  اإلمارات  طريان  به  تقوم  الذي 
التجارية  العالقات  تعزيز  يف  االتحاد 
يؤكده  ما  وهو  والسياحية  واإلقتصادية 
يف  دائما  األسرتاليون  املسؤولون 

تصريحاتهم.
الكبرية  الزيادة  إىل  سعادته  اشار  كما 
يف أعداد الطلبة املبتعثني الذين يتلقون 
يف  االسرتالية  الجامعات  يف  تعليمهم 

زيادة  عن  فضال  التخصصات  مختلف 
والتدريب  التعليم  مجاالت  يف  التعاون 

العسكري والتقني واألكاديمي..
وأكد سعادة السفري عبيد الكتبي على أن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة تتطلع إىل 
واالقتصادية  التجارية  بالعالقات  الدفع 
إىل  أسرتاليا  مع  والتعليمية  والسياحية 
املجاالت  مختلف  يف  مستوياتها  أعلى 

وعلى جميع الصعد.

صورة جامعة للسفري عبيد  الكتبي مع بعض السفراءالسفريالكتبي مع مديرة الربوتوكول يف اسرتاليا

السفري عبيد  الكتبي مع امللحقني العسكريني

السفري الكتبي مع الصديق  خضر صالحالكتبي مع القائم باالعمال بالسفارة السعودي مسهل الروقي

السفري الكتبي  مع رئيس الـ »أفيك« د. راتب جنيد ومحمد برجاوي واليان بولس

السفري عبيد  الكتبي  مع الفائزين بالجوائز

جانب من الحضور

السفري اللبناني ميالد رعد يتوسط د، راتب جنيد ومحمد برجاوي
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 االبداع العراقي .. حضور جبهود فردية يف احملافل العربية!

يعتقد  العراقي  االديب  زال  ال 
انه ال ميتلك ظهريا ثقافيا يدعمه 
الطبع  يف  طموحاته  له  وحيقق 
وحده  واالنتشار،وانه  والنشر 
الذي يتوىل االجراءات اليت من 
شأنها تقدميه اىل العامل الثقايف 
فيصارع   ، واالجنيب  العربي 
اجل طبع  الصعوبات من  لوحده 
ومن  اخلاصة  نفقته  على  نتاجه 
ثم الرتويج له حيث يعتمد على 
يكون  ان  يف  الفردية  جهوده 
حاضرا يف احملافل العربية على 
قد  اليت  اجلهود  االقل،هذه 
املعوقات  من  بالعديد  تصطدم 
اليت ال قدرة لديه على جتاوزها، 
وهو ما يدفعه اىل التساؤل عن 
ثقافية  مؤسسات  وجود  معنى 
يعتقد  اليت  الثقافة  وزارة  مثل 
حتى  ترى  ال  انها  الكثريون 
عليها  حيصل  اليت  اجلوائز 
تهتم  فال  العراقيون  املبدعون 
بها وال تسعى اىل االحتفاء بهم 
تنافر  وجود  على  التأكيد  مع   ،
واملثقف  املؤسسة  بني  حاد 

احلقيقي.
العراقي.. حينما طرحنا  االديب 
ذا  كان  للنقاش  املوضوع  هذا 
شجون عديدة وكانت االحاديث 
شتى عن معاناته النه يرى ان 
كي  الكثري  اىل  حيتاج  ابداعه 
عطورها  ويشم  زهوره  تتفتح 
لكنه  القريبني،  قبل  البعيدون 
،لذلك  واليأس  باالحباط  يشعر 
ان  بضرورة  البعض  يطالب 
تكون هناك وقفة موضوعية بني 
واملؤسسات  العراقي  املثقف 
حضور  يكون  ال  ،لكي  الرمسية 
احملافل  يف  العراقي  االبداع 
وبغياب  فردية  جبهود  العربية 
ان  بل  الثقافية  املؤسسات 

يكون هلا جهد واضح .
بني  حاد  تنافر  الزيدي:  خضري 

املؤسسة واملثقف
كان السؤال الذي طرحناه على 
الروائي خضري فليح الزيدي ذا 
شجون ويبدو انه استفزه ،فأكد 
املؤسسة  حاد بني  تنافر  وجود 
:يبدو  احلقيقي،فقال  واملثقف 
لتاريخ  الثقايف  للمتفحص 
سُيصدم  إنه  العراقية،  الثقافة 
الثقافة  أن  مفادها  بفكرة 
تنتعش  ثقافة  هي  العراقية 
املؤسسة  أحضان  خارج  غالبا 
وبناء  تشكيال  الرمسية، 
آخر  مبعنى  ومتثالت.  وصريورة 
مل  العراقية  الثقافة  عمر  أن 
ختضع مطلقا للحواضن الدولتية 
املؤسساتية، ومثة تنافر حاد بني 

املؤسسة واملثقف احلقيقي.
واضاف: بل ذهب البعض أكثر 
وصفها  حني  الفكرة  هذه  من 
األصل  الفلسطيين  املؤرخ 
فيها  وعاش  بغداد  زار  والذي 
إن  قال  حني  مرة  من  ألكثر 
الثقافة العراقية »ثقافة مقهى« 
من  املعاصر  العراق  كتابه  يف 
العشرينات  األول  التنوير  زمن 
والثالثينات من القرن املنصرم 
صعودا،املقهى كان هو احلاضنة 
الرمسية لكل أنواع الثقافة أدبا 
ترمجاتية  ومقاربات  ومعرفة 
كانت  ومعريف.  فكري  وتالقح 
معقل  هي  الثقافية  املقاهي 

مقاه  ومثة  احلقيقية  الثقافة 
تقاليد  هلا  الربارزيلية  كمقهى 
لزبونها  واجب  واتيكيت  حادة 
عتاة  يرتادها  وكان  املثقف 
كالبياتي  العراقيني  املثقفني 
والسياب وفؤاد ونهاد التكرلي 
وغريهم، وكانت مقهى الربملان 
املتمرد  للشاعر  منيعا  حصنا 
حسني مردان ومقهى الزهاوي 
ومقهى حسن عجمي، واملفارقة 
أن بعض مثقفي وزارة الثقافة 
جيلسون  الرمسيني  االدباء  من 
تلك  يف  الدوام  بعد  لساعات 

املقاهي.
ينعكس  األمر  :ذلك  وتابع 
إذا  احلاضر،  يومنا  يف  جليا 
باألدب  الثقافة  اختصرنا  ما 
واملعرفيات الفكرية والفلسفية 
تلقى  اليت  األمساء  كل  فأن 
الفضاء  يف  الثقايف  حضورها 
العربي والعاملي مل تكن خاضعة 
أو احتاد االدباء  الثقافة  لوزارة 
بوصفهما احلاضرتني املؤسستني 
للثقافة،حتى  والرمسيتني 
الذين  العراقيني  االدباء  ان 
جندهم  عربية  جبوائز  يفوزون 
يف كل األحوال هم نتاج اجلهود 
الشخصي  والنحت  الفردية 

لنتاجاتهم واصداراتهم.
وأوضح : ال توجد تقاليد ثقافية 
الحتضان  العراق  يف  عريقة 
ال  واالدب،  الفكر  أصحاب 
تشجيع وال دعم وال منح ثقافية 
وال اجازات من العمل الوظيفي 
لذلك  االمة،  ضمائر  بوصفهم 
عجزت كل األصوات يف املطالبة 
بإرساء قواعد ثقافية لتبين احلياة 
املصاعب  تذليل  يف  الثقافية 
احلياتية  النقوصات  وسد 
كل  منها  يعاني  اليت  القاسية 
املعرفة  فروع  يف  املشتغلني 
اإلنسانية. بل أحيانا يصل األمر 
عن  وابعادهم  تهميشهم  يف 
يف  املشروعة  الطموحات  بلوغ 
أو  العربية  الثقافية  التبادالت 

العاملية.
الثقافة  وزارة  يف   : واضاف 
منصب  هناك  مثال  العراقية 
يف  الثقايف  املركز  لرئيس 
هذا  وعاملية،  عربية  بلدان 
وزارة  ملوظفي  يعطى  املنصب 
يكون  أن  على  العالي  التعليم 
يعطى  وال  عليا،  حامال لشهادة 
إىل مثقف أو اديب،هذا احلرمان 
عن  اخلفاء  يف  يعكس  املتعمد 
املثقف  بني  التقليدي  العداء 
واملؤسسة،خذ مثال احتاد االدباء 
يعمل  فهو  واالدباء  للكتاب 
الثقافة  وزارة  مع  بالتوافق 

وتقزيم االبداع واملبدعني.
العموم  على   : بالقول  وختم 
تعمل  احلكومية  املؤسسة  ان 
النتاج  أن  فكرة  ترسيخ  على 
املعريف هو وليد الفردانية، وما 
املؤسسة إال للعمل الربوتوكولي 
والشعاراتي والتعبوي املقيت.

محدان طاهر : جهود فردية
اما الشاعر محدان طاهر املالكي 
فقد اكد ان اجلهود الفردية هي 
العراقي  املثقف  بها  يقوم  ما 
اإلبداعية يف  اشتغاالته  مبختلف 
العبور من احمللية وقال: غياب 
العراقية  الثقافية  املؤسسة 

بشقيها احلكومي وغري احلكومي 
واضح  العربية  احملافل  يف 
والحيتاج إىل مربهنات ألثباته , 
تشارك  مؤسسات  لدينا  ليست 
أو تساهم يف صناعة املبدع , 
رؤية  تعتمد يف  مؤسسات  هي 
الفعل  رد  على  الثقايف  احلدث 
يفوز  أن  فما   , الفعل  وليس 
أو  عربية  جبائزة  عراقي  أديب 
يكرم نتاج إبداعه تستيقظ هذه 
املزمن  سباتها  من  املؤسسة 
وكأنها  جلمهورها  اخلرب  لتزف 

هي من صنعت احلدث.
فردية  جهود  هناك   : واضاف 
العراقي  املثقف  بها  يقوم 
اإلبداعية يف  اشتغاالته  مبختلف 
مجهور  حنو  احمللية  من  العبور 
جهود  تبقى  ,لكنها  أوسع 
وقد  احلظ  حيالفها  قد  حمدودة 
من  كثرية  حبواجز  تصطدم 
وغريها  والعالقات  املال  قبيل 
.وتابع: هناك أمل كبري جبهود 
من  أفراد  بها  يقوم  حقيقية 
مبدعني شباب قد تنهي أسطورة 
الثقافية  املؤسسات  وسطوة 
مصاحلها  سوى  التهمها  اليت 

وعالقتها الضيقة ..
الرؤية  غياب   : رشيد  حسني 

الثقافية املنتجة
حسني  القاص  اشار  جهته  من 
رشيد اىل غياب الرؤية الثقافية 
عند  احملسوبية  وشيوع  املنتجة 
يف  وقال:  الثقافية،  املؤسسة 
ان هناك  ان نعرف  البدء علينا 
الدعوة فيها  حمافل رمسية تتم 
عن طريق وزارة الثقافة او احتاد 
هذه  ماتذهب  وغالبا  االدباء 
الدعوات اىل جهات مسؤولة يف 
الوزارة وإدارية يف احتاد االدباء 
ورمبا تكون هناك جماملة ألديب 
يف حمفل او مهرجان ثقايف ... 
غياب  من  ناجم  هذا  وبالطبع 
الثقافية املنتجة وشيوع  الرؤية 
احد  االخرى  وهي  احملسوبية 
أشكال الفساد لكن بالطبع هنا 
االجتماعات  نستثين  ان  علينا 
العرب  االدباء  الحتاد  الدورية 
اعضاء  حضور  يتوجب  الذي 

اهليئات االدارية .
االخر..  االمر   : واضتف 
العراقي  االديب  من  التحسس 
ونتاجه اإلبداعي الذي يقف يف 
ذلك  اىل  يضاف  عربيا  املقدمة 
الثقافية  امللحقيات  دور  غياب 
واليت  العراقية  السفارات  يف 
اقرباء  قبل  من  تشغل  ما  غالبا 
السفري او اي مسؤول اخر يف 
وزارة اخلارجية او االحزاب ، لكن 
هذا إلمينع من القول ان البعض 
يف  الكسل  يعانون  االدباء  من 
تلك  مسؤولي  مع  عالقات  بناء 

احملافل الثقافية العربية .
التواجد  بعض  :هناك  وتابع 
شعرية  مهرجانات  يف  العراقي 
رمسية  غري  ثقافية  واماسي 
وجتمعات  منظمات  تقيمها 
ثقافية يف بعض الدول العربية 
لكن هناك اشرتاط بالدعوة ان 
تكاليف  املدعو  االديب  يتحمل 
السفر والنقل فيما تتكفل اجلهة 
العربية الداعية مصاريف اإلقامة 
الثالثة  التتجاوز  ملدة  والطعام 
ما حيدث يف  ايام وهذا عكس 

العراق متاما ..
املؤسسات  عجز  لطيف:  مازن 

الثقافية
مازن  الكاتب  رأى  فيما 
عجز  يف  يكمن  السبب  لطيف 
وقال:  الثقافية  املؤسسات 
الثقافية  املؤسسات  تغيب 
للمبدع  دعمها  يف  العراق  يف 
العراق من خالل ترشيحه جلوائز 
ومشاركات عربية وعاملية النها 
رشحت  وان  ذلك  على  عاجزة 
فانها ترشيح امساء التستحق .

العراقي  املبدع  واضاف: 
الشخصية  جهوده  على  يعتمد 
اجلوائز  اىل  الوصول  يف 
من  العراق  خارج  واملشاركات 
وحتى  الشخصية  عالقاته  خالل 
العراقي  املبدع  حيصل  عندما 
على جائزة فاملؤسسات الرمسية 
السبب  ان  اعتقد  بذلك  التهتم 
املؤسسات رمسية  هذه  ان  هو 
اجلائزة  على  حيصل  ان  وتريد 

من داخل هذه املؤسسة
وأوضح : املبدع العراقي يعاني 
على  حيصل  عندما  حتى  كثريا 
خارجية يف  مشاركة  او  اجلائزة 
التاشرية  منها  امامه  صعوبات 

ووصوله للبلد املضيف
تفتخر  احملرتمة  الدول   : وتابع 
مببدعيها اما حنن فال نهتم بهم، 
يف نفس الوقت هناك املرتزقة 
موجودون يف كل مكان وزمان 
الظاهرة  هذه  وانتشار  وميدان 
الثقايف  التخلف  على  دليل 
،اما  احلرية  وانعدام  والعلمي 
والروائي  األكادميي  ألقاب 
فهي  ذلك  شابه  وما  واألديب 

جمرد ألقاب وهمية

مازن املعموري : املبدع احلقيقي 
يف الظل

مازن  الشاعر  اكد  ذلك  اىل 
املعموري ان املبدع احلقيقي باق 
يف الظل وقال: بصراحة اقول 
: انه بعد 2003 وحتى االن مل 
سوى  الثقافية  املؤسسات  تعد 

الشيخوخة  من  تعاني  عناوين 
والعطل , فما زالت غري قادرة 
العراقي  املبدع  دعم  على 
هذه  رأس  وعبى   , شيء  بأي 
الذي  االدباء  احتاد  املؤسسات 
أمسيه العجوز ، حيث فقد متثيله 
ممثال  واصبح  العراقي  لالبداع 
يتبارى  سياسية  حملاصصة 
على قيادته حزب البعث املنحل 
العراقي  الشيوعي  واحلزب 
حسب  هلم  معقل  آخر  بصفته 

تصرحياتهم االنتخابية .
وأضاف: وهذا الواقع جعل املبدع 
العراقي يعيش اغرتابا حقيقيا , 
اذ ليس هناك من يدعم حضوره 
والعربية  الغربية  احملافل  يف 
على حد سواء , ففضل اللجوء 
اىل خيارات التواصل الشخصية 
االفخاخ  من  الكثري  توفر  اليت 
واملشاكل رغم جناعتها يف كثري 
من االحيان , واملشكلة االخطر 
هي ان هذه املؤسسات اصبحت 
تعيق حضور املبدع وتعمل على 
االساءة له بصفته شخصا خارج 
حتول  اليت  احلزبية  املنظومة 
مدجنني  أناس  اىل  االشخاص 
بالقوة , وهو ضد شخصية اي 
مبدع بالتاكيد ،واالمثلة كثرية , 
اذ ما زالت هذه املؤسسة ترسل 
االبداعية  املؤهالت  ميلك  ال  من 
لتمثيلها , ويبقى املبدع احلقيقي 

يف الظل دون عناية .
املؤسسات  ان   : بالقول  وختم 
قد شاخت  العراق  الثقافية يف 
باملطلق  لتغيريها  الوقت  وحان 
بطريقة  تعمل  أصبحت  ألنها   ,

العصابات .

وقفة  من  بد  ال  جبري:  حممد 
موضوعية

االدبي  الناقد  أكد  جهته  من 
ان  ضرورة  على  جبري  حممد 
تكون هناك وقفة موضوعية مع 
املؤسسات الرمسية، وقال: بعد 
العراقي اجملّد  الكاتب  ان شعر 
باليأس من دور النشر العراقية 
واالهلية والرمسية منذ اكثر من 
عقد من السنوات توجه اىل دور 
بفرصة  ليحظى  العربية  النشر 
انتشار وان كانت هذه الفرصة 
مكلفة ماديا للكاتب،هذا التوجه 
للتعريف  االساس  يف  هو 

بعض  ان  اال  العراقي  بالكاتب 
يف  التهتم  العربية  النشر  دور 
النها  الكتاب  هلذا  الرتويج 
وضع  مع  مسبقا  الثمن  قبضت 
االرباح عليه ويبقى الكتاب يف 

ادراج خمازن دور النشر .
العراقي  الكاتب  واضاف:انتبه 
الكتاب  من  السيما  االمر  هذا 
لديهم  ممن  او  املعروفني 
وحبكم  واسعة  عربية  عالقات 
 ، العربية  للمعارض  املتابعة 
لذلك اخذوا ومن خالل مبادرات 
النشر  دور  عن  البحث  فردية 
املهين  التاريخ  وذات  املتميزة 
العريق حتى يسهموا يف انتشار 
كانت  فقد   ، العراقي  االبداع 
وعواد  شاوي  برهان  مبادرات 
علي وشاكر نوري ومحيد الربيعي 
وحممد حياوي ووارد بدر السامل 
وخضري فليح الزيدي وعلي بدر 
ومحزة احلسن ودنى غالي ورغد 
وزينب  الراوي  وشهد  السهيل 
وزيد  اجلبيلي  وضياء  الكناني 
من  هي  اخرى  وامساء  الشهيد 
اليت  الفردية  احملاوالت  ضمن 
باالبداع  للتعريف  الطريق  شقت 
غياب  من  رغم  على  العراقي 
كامل لدور املؤسسات الرمسية 
يف ذلك وتاتي خطوة دار سطور 
مضافة  اخرى  خطوة   ، العراقية 
خالل  من  اجلهود  هلذه  ومعززة 
العربية  املعارض  املشاركة يف 
للكتاب واخرها معرض الشارقة 
الثقايف  باملنجز  للتعريف 

العراقي.
وقفة  من  لنا  البد  :هنا  وتابع 
املؤسسات  مع  موضوعية 
يف  متمثلة  احمللية  الثقافية 
وزارة الثقافة عرب دار الشؤون 
االحتاد  خالل  من  او  الثقافية 
ان  والكتاب يف  للالدباء  العام 
يكون حاضرا وفاعال يف معارض 
العربية سواء عن طريق  الكتب 
او  العراقي  للكتاب  الرتويج 
مع  الكتاب  من  جماميع  ايفاد 
واقامة  احلديثة  اصداراتهم 
الندوات هلم يف تلك املعارض 
حاضرا  العراقي  الكتاب  ليكون 
وميكن  العراقي  الكتاب  مع 
ان  العراقيني  الناشرين  الحتاد 
اخلاصة يف  له املساهمة  نكون 

تسويق الكاتب العراقي.

عبد الجبار العتابي

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 

عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 
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ملــبورن

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9 December 2017الـسبت 

كنق  يف  وترعرع  نشأ 
املؤسسة العسكرية اللبنانية 
اىل  عاما  ثالثني  منذ  وهاجر 
أسرتاليا وبقي وفيا ملبادئه 
ووفيا لوطنه الثاني أسرتاليا 
فهو ديناميكي بامتياز يعمل 
اإلرادة  وميتلك  ونهارا  ليال 
الوقت  وبنفس  احلديدية 
واألحاسيس  املشاعر  لديه 
ويفتخر  ويعتز  اجلميع  جتاه 
عيد..  طوني  فهو  بكرامته 
شباب  ندي  مؤسس 
والثقايف  الرياضي  البنان 
أسرتاليا.  يف  واالجتماعي 
وكان اللقاء معه حارا وشيقا 
وحدثنا يف البداية قائال: أنه 

    طوني عيد مؤسس نادي شباب لبنان يف أسرتاليا:  ما جيمعنا احملبة والعطاء والسالم  

كان متطوعا لد مؤسسة اجليش اللبناني يف البنان. لكنه عانى يف 
بداية أقامته يف أسرتاليا من بعض الصعوبات اليت اعرتضته من 
حيث تعلم اللغة اإلنكليزية ووجود عادات وتقاليد وثقافة ختتلف 
بعد  عليها  تغلب  لكنه  وطنه.  وثقافة  وعادات  تقاليد  عن  كلها 
فرتة وجيزة وذكر بأن جماالت العمل كانت يف البداية غري مناسبة 
لديه شعور  الوقت كان  وبنفس  الكافية  اخلربة  له كونه ال ميلك 
باخلجل من طلب وظيفة بواسطة أقربائه املتواجدين يف أسرتاليا 

ألن كرامته كانت مرافقة لظله.
 وأضاف قائال: بأنه مل يكن هناك يف البداية مؤسسات ومكاتب 
لبنانية ألجل تأمني الوظائف للقادمني. وبدأ العمل يف مطعم وبعد 
مضي فرتة متكن هو وشقيقه من امتالك مطهم وًأصبح ميتلك اخلربة 
يف نوعية األطعمة ومذاقها الطيب. كما ذكر بأنه يؤمن بالعيش 
املشرتك ومل جيد مؤسسة لبنانية جتمه اللبنانيني مبختلف أطيافها 
بتاريخ ١٠/١٠ ١٩٨٦ يف  لبنان  نادب شباب  بتأسيس  لذلك فكر 
لبنان مذهيب.  أهم مبدأ فيه  والية فيكتوريا ووضع نظام داخلي 
ومن هنا بدأ اكمال املسرية لكن يف البداية نصحه البعض بعدم 

متابعة هذه املسرية وكان يقول هلم أنا انسان عسكري والعسكري 
عنده ممنوع اهلزمية. 

لبنان هو رياضي واجتماعي وثقايف  نادي شباب  وأضاف قائال: 
جانب  اىل  الوقوف  الوحيد  همنا  الوطنية  للربامج  وبالنسبة  وطين 
املؤسسة العسكرية اللبنانية بكل فروعها أما الشأن الرياضي فإننا 
حنتفل كل عام بتنظيم مهرجان رياضي كبري ونشارك على الصعيد 
واجلميل  البنان  شباب  نادي  باسم  الواليات  كل  يف  األسرتالي 
العربية.  اجلاليات  خمتلف  من  وأعضاء  العبني  يضم  أنه  بالنادي 
عربي وشعار  النادي  واسم  مذهيب  لبنان  أجل  من  يعمل  واجلميع 
احملبة  هو  وما جيمعنا  اسرتاليا  وخريطة  األرز  وهو  لبناني  النادي 
ريعه  يعود  فين  مهرجان  عام  كل  يقام  كما  والسالم.  والعطاء 
ورجال  وعربية  لبنانية  مؤسسات  توجد  كما  النادي  مسرية  لدعم 
إجناح  أجل  من  كبرية  يقدمون مساعدات  لبنان  من  بارزين  أعمال 
اللبنانية  املؤسسات  مع مجيع  نتعامل  بدورنا  النادي وحنن  برامج 
السياسية  نشاطاتهم  مجيع  ونشاركهم يف  متبادل  احرتام  ضمن 
واالجتماعية. ومنذ عام ١٩٨٦ حتى تارخيه قمنا بتنظيم ٣٠ مهرجان 

والرحلة  البنان عام ١٩٩٣  برحلتني اىل  رياضي ووطين كما قمنا 
األخرية اليت قمنا بها هذا العام ٢٠١٧ واليت مسيت رحلة من أجل 
وطن. كما قمنا باستقبال سبع بعثات رياضية من أرض الوطن اىل 
ملبورن بعض هذه البعثات كان بالتنسيق مع نادي سدني األرز. 
 ١٩٩٩ عام  الطائرة  بكرة  اللبناني  اجليش  منتخب  البعثات  وأهم 
أكرب حدث ضم ١٤ عسكري من مجيع الرتب كما قال طوني عيد: 
أن حلمي وحلم رئيس النادي قد حتقق من خالل رحلتنا اليت متت 
هذا العام اىل لبنان حيث متت استضافيت من قبل مجيع احملطات 
اللبنانية واستطعنا أن نوصل اىل الشعب اللبناني عن أهمية دور 
ودور  بدوره  جدا  سعيد  بأنه  ذكر  الوقت  وبنفس  لبنان.  شباب 
رئيس نادي شباب لبنان الزميل بشارة براهيم ملا يبذله من جهد 
كبري وكذلك سعيد بدور مجيع أعضاء نادي شباب لبنان ملا بذلوه 
من جهد كبري يف برنامج رحلة من أجل وطن. ويف ختام اللقاء وجه 
األخ طوني عيد مؤسس نادي شباب لبنان األسرتالي حتية شكر 

وتقدير ألسرة جريدة اهلريالد. 
الزميل اإلعالمي ميالد اسحق

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766



Page 27صفحة 27     

فــن

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حماولة اختطاف ابنتها من 
داخل منزهلا، وقالت إنها تشارك اجلميع بالقصة، للفت االنتباه 
ا يف بعض املناطق  إىل أحدث طرق خطف الفتيات املنتشرة حاليًّ
طلبت  ابنتها  أّن  مؤكدة  القاهرة،  املصرية  العاصمة  من  النائية 
األماكن،  ألحد  لتوصيلها  الشهرية  الشركات  إحدى  من  سيارة 

ولكّن السائق حاول اختطافها.
رانيا سردت تفاصيل حماولة اختطاف ابنتها عرب حسابها الشخصي 
هتخطف  كنت  قالتلي  كّلمتين  بنيت  قائلة:  بوك  الفيس  مبوقع 
دلوقيت، النها طلبت Uber وبعتّلها انه مستنيها بره، و عشان 
سارق  حد  ده  انا،  مش  ده  قاهلا  السواق  كلمت  مكانه  تعرف 

االكونت بتاعي.
أضافت: احلمد هلل رّبنا سرت، من فضلكم فّهموا أوالدكم يكلموا 
ما  قبل  ماركتها  و  العربية  رقم  من  ويتأكدوا  االول،  السواق 
يركبوا اي عربية، و يبعتلكم صورة من بيانات السواق اللي هما 
اللي هما ماشيني فيه،  الطريق  معاه، ويركزوا مع السواق يف 
عشان يتأكدوا انه ماشي صح، اللهم احفظ اوالدنا وامِحهم وابعد 

عنهم كل شر.
رانيا أكدت يف التعليقات أنها قامت بتحرير شكوى داخل إدارة 
التواصل  لرسائل  االطمئنان  بعدم  حتذيرها  وكررت  الشركة، 
عرب  السائق  هوية  من  والتأكد  املماثلة،  الشركات  مسؤولي  مع 

االتصال اهلاتفي.

تعّرض ابنة الفنانة رانيا فريد 
شوقي حملاولة اختطاف

اطلت الفنانة نوال الزغيب عرب »تويرت« للرد على أسئلة معجبيها 
ضمن هاشتاغ »ask nawal » فتحولت هذه االطاللة إىل »ترند« يف 

عدد من الدول العربية.
نوال الزغيب حتدثت عن مواضيع كثرية، فنية وخاصة، وأوضحت 
مشاريعها  إىل  وتطرقت  املواضيع،  من  عدد  يف  نظرها  وجهة 
لديها  املفضلني  املطربني  ومّست  اجلديد،  وألبومها  املستقبلية 
اليت  األغاني  كما  الوهاب،  عبد  شريين  الفنانة  بالذكر  وخّصت 
حتبها، كما ذكرت اسم الفنان الذي حتب أن تتشارك معه يف 

تقديم ديو غنائي.
ويف تفاصيل الدردشة مع »الفانز«، أبدت نوال استعدادها ومن 
دون تردد الستقبال »الفانز« العرب يف بيتها يف حال زيارتهم 
لبنان، وقالت إّن جنمها اهلوليوودي املفضل هو بريس بروسنان، 
وإّن شريين عبد الوهاب هي الفنانة املصرية األقرب إىل قلبها، 

وإنها حتب كل أغنيات فريوز.
أتيحت هلا الفرصة لالختيار، اختارت  الزمن الذي ختتاره لو  عن 
زمن التسعينيات، كما أكدت أنها أول من غّنى الراي اجلزائري، 
ا على سؤال ما إذا كانت تفكر بتقديم الراي اجلزائري، وأعطت  ردًّ
كما  واليوم«،  البارح  و«بني  و«بالدي«  ديالي«،  »حبييب  أمثلة 
أوضحت أنها كانت حتب أن تصور »ليك وحشة«، و«من األول«، 
األقرب  »يا جدع« هو  أّن كليب  إىل  اهلدوء«، مشرية  و«صوت 

إىل قلبها.
عن ألبومها اجلديد، قالت إنها منشغلة بالتحضري له، وإنها سوف 
حممد  مع  قائمة  هناك حتضريات  وإن  املقبل،  العام  تطرحه يف 
رحيم وعمرو مصطفى، وهي تسمع وختتار، كما أكدت أنها تدعم 
واختارت  التلحني،  أو  الكتابة  خالل  من  سواء  اجلديدة  املواهب 

طالل اجلردي من بني املشاهري لتقديم ديو غنائي معه« .
الرياض  الوجود يف  عندها يف  مشكلة  ال  أن  إىل  أشارت  نوال 
إحياء  على  متعاقدة  ليست  أنها  إىل  مشرية  فيها،  حفل  وإحياء 
حفالت يف  أنها ستحيي  أكدت  لكنها  ا،  حاليًّ العراق  حفالت يف 

أوروبا قريًبا«.
أما عن إمكان خوض جتربة التمثيل، فأكدت نوال أّن التمثيل فكرة 

غري واردة عندها على اإلطالق.
وردت نوال على سؤال حول سر مجاهلا الدائم، مشرية إىل أنه 
يعود إىل روحها احللوة، وأّن الرياضة هي العادة اليومية اليت ال 
ميكن أن تتخلى عنها، كما أكدت أنها تشعر أنها أسعد إنسانة يف 

الكون عندما حتقق الشيء الذي تؤمن به.

نوال الزغيب: أحب شريين عبد 
الوهاب وروحي احللوة سر مجالي
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بعد أن أشادت بها خالل إطالالتها يف برنامج »اونالين« ووصفتها 
بالصديقة احلقيقية، رّدت الفنانة شريين عبد الوهاب على الفنانة 
نوال الزغيب، بوساطة صورة هلما عرب صفحتها على »فيسبوك« 
»لو  فيها:  قالت هلا  »تويرت«،  موقع  على  وتغريدة عرب حسابها 
النهارده فإنيت بالنسبة لي احللم نفسه.  بتتكلمي عن صداقتنا 

ربنا يديم احملبة والصداقة الغالية علي دي«.

شريين عبد الوهاب ترد على غزل نوال الزغيب: إنت بالنسبة لي حلم
نوال الزغيب اليت تكثف من ظهورها اإلعالمي يف الفرتة األخرية، 
بعد أن استبدلت إدارة أعماهلا، وأولتها شقيقها مارسي الزغيب 
حاليًا، طرحت آخر أعماهلا » عم حبكي مع حالي«، من كلمات أمحد 
جو  املخرج  إدارة  حتت  وصّورتها  صليبا،  جان  وتلحني  ماضي، 
بوعيد. وهي ستحيي حفل رأس السنة يف فندق لو رويال-عّمان، 
يف حني أن شريين عبد الوهاب املنشغلة حاليًا بتصوير برناجمها 

اجلديد،
ستحيي حفل رأس السنة يف فندق أنرتكونتيننتال –دبي مبشاركة 

الفنانني فارس كرم وماجد املهندس.
فرحها  عن  الوهاب  عبد  شريين  الفنان  عربت  أخرى،  ناحية  من 
بعد إعالنها فودافون ضمن قائمة اإلعالنات األكثر انتشارًا على 

السوشيال ميديا، إذ احتّل الرقم ٤ عامليًا.
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أو  التمثيلية  املشاهد  الفن، عرب  تقدمها جنمات  اليت  املشاعر  كل 
طفلهن يف  فقدانهن  حلظة  لوصف  تكفي  ال   .. احلزينة  األغنيات 
عمليات اإلجهاض.. وهو ما أكدته جنمة آراب أيدول الشابة ايناس 
ها األطباء ما بني حياتها شخصيا أو إجهاض  عز الدين، عندما خيرّ

طفلها..
تعرضن  اللواتي  النجمات  فقائمة  وحدها،  ليست  إيناس  ولكن   
لإلجهاض طويلة جدا، وبعضهن مل يفقد طفله فحسب، وإمنا فقد 

أي فرصة يف مساع كلمة »ماما«.

شادية
عندما  االجهاض،  مع  جدا  حزينة  هلا قصة  شادية  الكبية  املطربة 
إجهاض طفلها  إىل  أدى  األول، مما  زوجها  للتعنيف من  تعرضت 
وحصلت  ثانية  محل  فرصة  على  للحصول  كثيا  وعانت  األول، 
ولكن  الفقار،  ذو  الفنان صالح  من  تزوجت  عندما  بالفعل  عليها 
أثر اإلجهاض األول كان حاضرًا ، وفقدت طفلها الثاني، ومل تكرر 

احملاولة ألسباب طبية.

يسرا جتهض جنينها بأمر الطبيب
طبيبها  أصر  بعدما  »ماما«،  كلمة  مساع  من  حرمت  يسرا  الفنانة 
الفرنسي على إسقاط اجلنني، ألنه كان يشكل خطرا على حياتها، 
وختلصت منه بالفعل وهو يف الشهر الثالث، ومل تتمكن من اإلجناب 

الحقا، بسبب ضعف عضالت الظهر.

 فنانات تعرضن لالجهاض... آخرهن جنمة آراب أيدول

اهلام شاهني أضاعت الفرصة مرتني
النجمة املصرية اهلام شاهني اعرتفت، خالل لقاء سابق مع برنامج 
»100 سؤال«، أنها أجهضت مرتني باختيارها، وذلك لعدم شعورها 
باالستقرار مع أزواجها يف حينه، وعدم رغبتها يف تربية طفل ضمن 
جو متوتر، وكشفت أنها مل تنجب أطفااًل باختيارها، لعدم قدرتها 
على ختصيص الوقت الالزم لرتبيتهم، بسبب انشغاهلا يف حياتها 

العملية، وأكدت أنها مل تندم على قرارها.

إجهاض ثالثي لـ سهي رمزي
الفنانة سهي رمزي انضمت هي األخرى لقائمة من ضحني باألمومة، 
فعلت  إنها  وقالت  مرات،  ثالث  نفسها  أجهضت  بأنها  واعرتفت 
لوالدتها وعدم رغبتها يف وجود طفل ينافسها  ذلك بسبب حبها 

يف قلبها.
وأضافت أنها ندمت على اإلجهاض، ألنها تعتربه أكرب جرمية ارتكبتها 
يف حياتها، ناصحًة النساء بعدم اإلقدام على هذا الفعل، »ألن الولد 

هو السند الذي سيبقى هلن«.

شيين حزينة على طفلها األول
تزال  ال  ولكنها  ماما،  كلمة  مسعت  الوهاب  عبد  شيين  املطربة 
نادمة على إجهاض طفلها األول من زواجها املبكر، وقالت، عندما 
حلت ضيفة علي برنامج »اخلزنة«، أنها حزينة جدا على ابنها الذي 
الطالق  تطلب  أن  قبل  زواجها،  من  األوىل  الفرتة  يف  أجهضته 

وتنفصل عن مخيس. 

سعاد حسين حرمان لألبد
السندريال سعاد حسين ماتت دون أطفال، بعدما تعرضت لإلجهاض، 
بعد محلها من زوجها علي بدرخان. وذكرت سابقا أنها أثناء إجازتها 
األول،  علمت خبرب محلها يف شهرها   1970 عام  اإلسكندرية   يف 
اجلنني،  سالمة  على  حتافظ  حتى  البيت  بالتزام  الطبيب  ونصحها 
لكنها بعد فرتة فقدت طفلها خالل األشهر األوىل من احلمل، وبعدها 

أخربها األطباء باستحالة حدوث احلمل مرة أخرى، ألسباب صحية.

إجهاض مأساوي
غزل،  االستعراضية  للفنانة  مأساوية كان  األكثر  اإلجهاض  حادث 
اليت دفعت الثمن عمرها، بعدما أرادات التخلص من جنينها ألسباب 
تتعلق بزواجها سرا، ورغبتها يف استكمال طريق الشهرة، وجلأت 
إىل مستشفى خاص يقدم هذه اخلدمة »اجملرمة قانونا«، و دفعت 

مثن اإلهمال الطيب املوت، جراء جرعة ختدير زائدة.

ايناس عز الدين
تفاصيل  متابعيها  شاركت  الدين،  عز  ايناس  أيدول  آراب  جنمة 
احلزن على جنينها األسبوع املاضي، بعدما أكد األطباء أن بقاء احلمل 
بات ميثل خطرا على حياتها، وأجربت على إجهاض اجلنني، واكتفت 

بالقول »الضنا غالي قوي«!!

ايناس عز الدينالهام شاهني

غزليسرا

سهري رمزي

شريين عبد الوهاب
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مـن هــنا وهــناك

 2017 األول  كانـون   9 Saturday 9  December 2017الـسبت 

هل سألت  ولكن  األخر  عن  معني  لون  ُيفضل  كل شخص 
نفسك يوًما هل لتلك األلوان تأثري على حالتنا املزاجية أم 

ال ؟

1- هل األلوان تؤثر على مزاجك ؟
وفًقا للعديد من الدراسات يف جمال علم النفس ، مت األشارة 
العالقة بني كل لون و  إىل كل لون بالتفصيل و تأكدت 
املزاج البشري . حيث يتم حتديد سلوك اإلنسان من خالل 
عليه  ، فهو  أمامه  يراه  الذي  أو  الذي يفضله  اللون  تغري 

عامل كبري .

 ولعلك تالحظ إنه ُمنذ آالف السنني قد استخدمت جمموعة 
خمتلفة من األلوان لطالء املنازل واجلدران احمليطة باإلنسان 
، و ذلك إلنه دون إن يدري البشر إن لتلك األلوان تأثري 

اجيابي أو سليب على صحتهم و مزاجهم أيًضا .

2 - ملاذا ُتفضل لون بعينه ؟ :
على سبيل املثال هل سألت نفسك ، ملاذا ُمنذ صغري و أنا 
ُأفضل ارتداء املالبس ذات االلوان الزاهية ؟ من الواضح و 
فق لإلحباث ، ذلك ألن الثياب امللونة تعزيز املزاج وتؤدي 
بك إىل اجلو من املرح ، وذلك بعكس األلوان القامتة واليت 

تؤشر على بعض من االنطوائية و احلساسية .

3- األلوان املختلفة و تأثري كل لون عليك :
أنه حجة ال أساس هلا من الصحة  الناس  يقول الكثري من 
عندما نقول أو يقرأ بعضهم أن األلوان تؤثر هلا تأثري على 
احلالة املزاجية ، و مع ذلك ، فإن احلقيقة هي أن معظم 
الوقت ، سواء كان ذلك يف املدارس والكليات واملنازل 
وأماكن العمل يكون لأللوان تأثري فعال و مباشر على سلوكنا 

العاطفي .
أن  الدراسات  أثبت عدد كبري من  الطيب   حتى يف اجملال 
الضوء من األلوان املختلفة له القدرة على الشفاء واالسرتخاء 

القدرة.

 بعض األلوان وما هو تأثريها على األشخاص

اللوان األبيض :
من اجلانب املزاجي : جند إن لذلك اللون تأثري قوي يف   –
إدخال مشاعر اهلدوء و السالم و الطمئنية على األشخاص ، 
فلعلك الحظت إن الطبيب مالبسة بيضاء !! و ذلك إلن للون 
األبيض أثر شديد يف النفس يدخله عليها للشعور باالمان و 
السعادة اهلدوء لذلك إذا كن يف موقف يقودك إىل الغضب 
، حاول النظر إىل اي شئ جبانب لونه أبيض لفرته ما بني 3 
دقائق إىل 5 دقائق لتجد نفسك وقتها سيطر عليك مشاعر 

اهلدوء.

من اجلانب الشفائي : فنجد إنه وفق لالحباث املختلفه يف   –
عالج مرض الصفراء وخاصة للمصابني بها من األطفال حديثي 
الوالدة ، حيث يسلط الضوء األبيض الشديد فوق منطقة الكبد 
فيتم الشفاء بإذن اهلل وكذلك ينصح األطباء مرضى الدرن 
وارتداء مالبس  القوي  الشمس  باجللوس يف ضوء  الرئوي 

بيضاء ملا هلا من تأثري فعال .

اللون األسود :
فهو يعطي شعور باهليبة و الرهبة ، مبعين إنك عندما ترى 
شخص مثاًل يرتدي لون أسود فستشعر بالرهبه إىل حد ما 
اكدت  و   ! منه  الرهبة  إىل  وقتها  يقودك شعورك  و  منه 
اللون متيل  ُتفضل ذلك  اليت  األشخاص  إن  األحباث  بعض 

دائما إىل االنطواء .

اللون النيلي :
يعمل على انعاش حالة لتأمل لدي الفرد و العصف الذهي 
فمثال إن كنت يف اجتماع عمل أو اثناء وقت مذاكرة و ركزت 
قلياًل على لون نيلي سيساعك ذلك على التأمل و التفكري 
و كذلك اإلبداع ، فهو يساعد يف التواصل الداخلي ويعزز 

التفكري اإلبداعي .

اللون األزرق :
املشاعر و كذا خلق  و  العواطف  السيطرة على  يعمي على 
إحساس بالقوة و االستقرار النفسي و املعنوي ، واألهم من 
ذلك إنه يعترب مهدئ لألشخاص زائدي العصبية فقد أجريت 

 كـيف تـؤثر األلـوان عـلى حالـتك املـزاجية؟

جتربة على بأطفال عدوانيني ووضعوهم يف فصل دراسي 
لذلك  العدوانية  يف  واخنفاض  نسيب  هدوء  والحظوا  أزرق 
اللون األبيض يف حاالت  اللون جبانب  اللجوء لذلك  ميكنك 

غضبك و عصبيتك .

اللون األخضر :
من اجلانب املزاجي : يعترب ذلك اللون احلياة فهو من أكثر 
الفرد فهو  النفس و تدخل األمل علي  األلوان اليت تهدئ 
دائما مرتبط باألماكن الواسعه و اخلضرة والنباتات ولذلك له 
حفظ يف ذاكرة اإلنسان بإنه يرتبط باحلياة و األقبال عليها 
ولذلك هو مفيد ملن يعانو من األكتئاب و األحباط ليدخل 

عليهم األمل .

من اجلانب العالجي :
زياة  بضرورة  للمريض  الطبيب  وصف  تالحظ  دائما  لعلك 
اماكن خضراء و واسعه و ذلك ملا قلنا عنه يف ارتباط ذلك 
اللون باألمل و اعادته لإلنسان ، كما اشارت األحباث إنه 
مفيد يف تهدئة اآلالم يف حالة اإلصابة بالسرطان و ايًضا 
ياسعد على تسكني تقلصات املعدة الناجتة عن اإلضطرابات 

العصبية .

اللون األصفر :
من اجلانب املزاجي : يرتبط اللون األصفر األصفر مع أشعة 
و  الفكر  و  الفرح  مشاعر  زيادة  على  يعمل  فهو  الشمس 
السعادة ، كما إنه يثري روح البهجة كما إنه ينشط املخ و 
يقوي العقل ، وميكن ارتداؤه لتحفيز اإلبداع وتصفية الذهن 

ال سيما عند اإلصابة بالتوتر العصيب .

من اجلانب العالجي :
يؤثر على البنكرياس والكبد والطحال حيث يساعد على إعادة 
اجلهاز  أمراض  من  اهلل  بإذن  ويشفي   ، بها  األنسجة  بناء 
التنفسي مثل إصابات الربد واحللق والسعال وغريها وذلك 
يعترب  كما  األلوان  تأثري  عن  عديده  إحباث  و  تقاير  حبسب 
من اشد األلوان إيقاعا يف الذاكرة فكلما أردت أن تتذكر 
شيئًا اكتبه على ورقة صفراء، ورمبا لذلك انتشرت األلوان 
على  أو  املكتب  على  لصقها  ميكن  اليت  املكتبية  الصفراء 
جهاز احلاسب اآللي للتذكري. و أيضًا يرفع ضغط الدم ويزيد 

معدل نبضات القلب ويساعد على التخلص من االكتئاب .

اللون الربتقالي :
واألصفر  األمحر  و  الربتقالي  يعترب   : املزاجي  اجلانب  من 
مشرتكني إىل حد كبري يف خصائهم املزاجيه على الفرد ، 
حيث إن الرتقالي حيفز على النشاط العقلي و يدخل شعور 
احلماس على الفرد و كذا اإلبداع والسعادة . و أيًضا يفيد 
يف عالج االكتئاب وهو منشط عام، و مضاد لإلحساس بالـ 
وكافة  اليأس،  االضطهاد،   ، النعاس  الفتور،  اهلبوط،   :

املشاعر السوداوية.

من اجلانب العالجي :
للقلب  مقوي  أنه  إذ  القلب  أمراض  من  اهلل  بإذن  يشفي 
التهابات  العينني مثل  التهابات   ، العصبية  ، االضطرابات 
القرنية ، مقوي للقلب ومنشط عام يعترب من أحسن األلوان 
لفتح الشهية وخاصة لرفع معدل الشهية عند املرضى ولذلك 
يوضع مفارش برتقالية على طاولة الطعام للمرضى الفاقدي 

الشهية.

حظر الربملان اجملري مصّورة من العمل يف املبنى بعد إهانتها نائبا 
خالل مقابلة معه.

وقال املسؤول الصحايف يف الربملان، زولتان زيالغي يف بيان، 
إن احلظر الذي فرض على برتا الزلو سيطبق بقية الفرتة التشريعية 

احلالية اليت تنتهي يف منتصف كانون األول.

بسبب  سنوات   3 باحلبس  الثاني  كانون  يف  الزلو  على  وحكم 
السلوك غري املنضبط بعد تصويرها تركل وحتاول إعاقة املهاجرين 

على احلدود مع صربيا عام 2015.

وظهرت الزلو، اليت تعمل لصاحل موقع مواٍل للحكومة، على شريط 
فيديو تناقش اليوم االثنني مع جورجي سيالغي من حزب جوبيك 

اليميين املتطرف.

موقع  من  صحافيني  إىل  احلديث  يريد  ال  إنه  سيالغى  وقال 
دعاية«  »أخصائي  يعتربهم  ألنه  يو  إتش  دوت  بستيسراكوك 
للحكومة. خالل حادث 2015، كانت الزلو تعمل لصاحل قناة »إن 

1 تي يف« املقربة من جوبيك.

 بعد سجنها.. عقاٌب جديد 
هلذه الصحافية اليت ركلت 

مهاجًرا

اجلهاز  وينشط  اهلضم  على  الربتقالي  اللون  يساعد  كما 
التنفسي وللذين يعانون من اإلرهاق يف العمل أو املنزل , 
ُينصح بأن حييطوا أنفسهم بديكورات برتقالية اللون ألن هذا 

اللون ُمقاوم للنعاس .

اللون األمحر :
التخلص من  اللون يف  : يساعد ذلك  املزاجي  اجلانب  من 
من اخلمول والكسل واإلحساس الدائم باإلعياء واإلجهاد و 
امليل للنوم فرتات طويلة أى إنه بشكل كام يعترب لون حمفز 

للجسم و منشط .

من اجلانب العالجي :
فهو يزيد معدل ضربات القلب والنشاط املوحي للمخ ومعدل 
التنفس ، وهو يساعد على الشفاء من مرض العجز اجلنسي 
والربود اجلنسي ملا له من إثاره تصيب اإلنسان بعد وقوعه 

على العني .

اللون البنفسجي :
العصبية  لألمراض  خاصة  و  عام  بوجة  مهدئ  يعترب 

والنفسية.

اللون الوردي :

له تأثري ملطف على اجلسم حيث يقوم بإرخاء العضالت، وقد 
وجد أنه مهدئ للعدوانيني والذين مييلون للعنف فعادة ما 
يستخدم يف السجون واملستشفيات ومراكز األحباث ومراكز 
عالج اإلدمان واللون الوردي هو لون مناسب لغرف النوم 

حيث انه يصنع جوًا رومانسيُا.
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تكنولوجيا وعلوم

من  البشرية  بنته  شيء  أول  هو  اإلنرتنت  »إن 
أكرب جتربة شهدناها يف  تفهمه، وهو  أن  دون 

األناركية«
إريك شميدت ــ رئيس شركة Alphabet صاحبة 
google املحرك البحثي
نسبيًا،  بسيط  أمر  هي  اإلنرتنت  شبكة  إن 
السلكي  اهلاتف  إنها تشبه شبكة  القول  وميكن 
الداخلي إىل حٍد ما، ولكن على صعيد الكوكب. 
يف  املاضي  القرن  سبعينات  القصة يف  بدأت 
الواليات املتحدة األمريكية عندما عمل بوب كان 
اليوم  يعرف  بات  مشروع  على  سريف  وفينت 
هذا  عملهما  الواقع  يف  ولكن  اإلنرتنت،  باسم 
 ARPANET كان يعتمد على مشروع قبله امسه
 Advanced Research Projectsلـ اختصار  وهو 
الدفاع  وزارة  مولته  الذي   Agency Network
الكومبيوتر  رائد شبكات  بالتعاون مع  األمريكية 

بول بارنت.
كان اهلدف وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة 
لكي  إلدارتها  مركزية  دون  ومن  البالد  يف 
تستطيع العمل بعد التعرض لضربة نووية )أيام 
إنشاء شبكة ميكن  آخر،  الباردة(. مبعنى  احلرب 
التواصل مع باقي نقاطها حتى لو دمر جزء منها 
نتيجة عمل عسكري ما، وميكن ذلك نتيجة كونها 
من دون مركز إلدارتها، إذ ميكن اعتبار كل نقطة 
مركزًا حبد ذاته. جنح املشروع، وبدأ العامل يشهد 
طفرة يف شركات موزعي خدمة اإلنرتنت أو ما 
 Internet Service وهو اختصار لـ ISP يعرف بالـ
Provider، ومنذ ذاك الوقت ازداد عدد مستخدمي 

شبكة اإلنرتنت بشكل جنوني.
كيف تعمل؟

 HARDWARE يف البداية، حنن حباجة إىل عتاد
 Router والـ  والكابالت  األسالك  ويشمل 
وصواًل  اهلواتف،  وأبراج  وحموالت  واخلادمات 
اىل األقمار االصطناعية، باإلضافة إىل األجهزة 
من  املتكاملة.  املنظومة  بهذه  ستتصل  اليت 
ناحية أخرى، حنن حباجة إىل بروتوكوالت لتنظيم 
لكل  تتيح  عمل  بيئة  خللق  املكونات  هذه  عمل 
األجهزة أن تشبك نفسها داخل الشبكة وتصبح 
جزءًا منها يف نهاية املطاف وقادرة على إرسال 
قدرة  لديه  جهاز  أي  إن  واستقباهلا.  البيانات 
أصبح  فيها،  دخوله  مبجرد  باإلنرتنت.  االتصال 

من مكوناتها ولديه القدرة على التأثري فيها.
بروتوكول  أيضًا  الربوتوكوالت  أهم  من 
Transmission Control Protocol ويعرف اختصارًا 
ويعرف   Internet protocol وبروتوكول   TCP بـ 
اإلشارة  تتم  ما  غالبًا  واللذان   IP بـ  اختصارًا 

TCP/IP. إليهما جمتمعني يف اسم واحد وهو
ولكن من ميلك اإلنرتنت؟

اإلنرتنت هو فعليًا تراكم لكل املعلومات املوجودة 
على مجيع أجهزة الكومبيوتر

أو الكل ميلكونه معًا،  الواقع، ال أحد ميلكه  يف 
أجهزة  لتتواصل  وسيلة  هو  اإلنرتنت  كيف؟ 
الكومبيوتر يف ما بينها على الشبكة. يشبه األمر 
شبكة اهلاتف، إذ ال ميكن االتصال برقم ما إذا مل 
ميكن متصاًل بالشبكة، لكن هل ميلك أحد ما نظام 
اهلاتف؟ كال. بالتأكيد، هناك حكومات وشركات 
ومنظمات حتدد بنية اإلنرتنت وكيفية عمله، إال 
أنهم ال ميلكونه وال ميكن ألحد أن يّدعي امتالك 

اإلنرتنت.
حسنًا، من أين تأتي ماليني املواقع اإللكرتونية؟ 
موقع  كل  إن  الطريقة،  بهذه  األمر  فلنقل 
داخل  موجود  اإلنرتنت  شبكة  على  نتصفحه 
كومبيوتر لشخص أو شركة قد يكون موقعها يف 
املقابلة  اجلهة  أو يف  فيه  الذي نسكن  الشارع 
ما  موقع  تريد تصفح  إنك  فلنقل  الكوكب.  من 
وإذا   Enter اإلنرتنت، كتبت امسه ونقرت  على 
باملوقع يظهر أمامك. ما حصل هو أن هذا املوقع 
موجود  اإلنرتنت  على  األخرى  املواقع  كل  مثل 
أجهزة  من  وأسرع  أقوى  كومبيوتر  جهاز  داخل 
 SERVER الكومبيوتر املنزلية ويسمى اخلادم أو
وداخله   WEB SERVERكـ ليعمل  تهيئته  متت 
قام أحد مربجمي املواقع بصنع هذا املوقع الذي 
تصفحته، وعمد شخص آخر اىل إضافة احملتوى 
عليه وجتديده حسب احلاجة. هنا أنت فعليًا تكون 
الـ Server وُفتح لك ملف  قد ذهبت اىل داخل 
املوقع الذي حيتوي على املعلومات اليت أدخلها 

كان اهلدف وقتها إنشاء شبكة للتواصل موزعة يف البالد ومن دون 
مركزية إلدارتها

شخص أو جمموعة، فتكون شبكة اإلنرتنت جمرد 
األجهزة  كل  مع  التواصل  من  متكنك  وسيلة 
األخرى. ومن هنا أيضًا، نستنتج أن اإلنرتنت هو 
تراكم لكل املعلومات املوجودة على مجيع أجهزة 
أو  العامل، فال ميكن لشخص ما  الكومبيوتر يف 
جهة أو دولة أن متتلك اإلنرتنت وهو يف األصل 

ال يعمل من خالل مركزية أو نقطة واحدة.
ما هو مستقبل اإلنرتنت؟

بداية، ال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال من دون 
ذكر كمية البيانات واملعلومات اهلائلة اليت يتم 
تناقلها يوميًا عرب الشبكة. تقول اإلحصائيات إن 
حجم هذه الرزم يزداد 40% كل عام. وحبلول 
عام 2020، سيتضاعف حجم املعلومات 50 مرة. 
ويف قياس لنسبة سرعة النمو يف حجم املعلومات 
يقع  واليت   Aureus Analytics شركة  به  قامت 
مقرها يف سنغافورة، قدرت الشركة أن 90% من 
احلجم الكلي للمعلومات املوجود اليوم على شبكة 
اإلنرتنت مت خلقه يف السنتني املاضيتني فقط! 
يعزو اخلرباء ذلك إىل توسع الوسائط اليت تتيح 
وهو  عربها  املعلومات  ونقل  اإلنرتنت  استعمال 
عدد  يبلغ   .Internet of Things عليه  يطلق  ما 
وحدها  الصني  يف  الذكية  اهلواتف  مستخدمي 
663.37 مليونًا، ويف اهلند أيضًا 299.24 مليونًا 
من أصل 1.25 مليار نسمة. ناهيك عن الوسائط 
األخرى مثل السيارات والتلفاز واألجهزة احلديثة، 
وحتى الرباد، كلها باتت متصلة باإلنرتنت. العدد 
املقدر لكل األجهزة يبلغ 4.9 مليار جهاز متصل 
بشبكة اإلنرتنت، غري أن هذا العدد سريتفع عام 
2020 إىل 25 مليار جهاز. هذه الثورة الرقمية 
اآلتية ال حمال حتمل العديد من التحديات إذا ما 
أردنا لشبكة اإلنرتنت أن تبقى قائمة مثل زيادة 
سعة  زيادة  مع  بالرتافق  البيانات،  نقل  سرعة 
البنية  بتجهيز  والبدء  املعلومات،  ختزين  أجهزة 
املتحدة  الواليات  به  قامت  ما  مثل  التحتية، 
السابق  األمريكي  الرئيس  عهد  يف  األمريكية 
مليون   500 مبلغ  رصدت  عندما  أوباما  باراك 
البالد،  يف  اإلنرتنت  شبكة  بنية  لتطوير  دوالر 
 5G اخلامس  اجليل  منظومة  إدخال  ومن ضمنها 
هذا  اجملال.  هذا  يف  الدول  طليعة  يف  لتبقى 
املستقبل ليس بعيدًا ولن يكون كافيا أن متلك 
تكون  أن  فإما  بها.  بأس  ال  اتصاالت  منظومة 
منظومة حديثة متكاملة قادرة على استيعاب كل 
العمليات املوجودة على الشبكة، وإال فستكون 
العصر  أيام  فلينستون  مسلسل  تشبه  دولة 

احلجري.
ما هو الـ Cloud؟

 Cloud الـ  مصطلح  قليلة  سنوات  منذ  انتشر 
مساحات  بتقديم  الشركات  من  العديد  وقامت 
معلومات  من  لديهم  ما  ليخزنوا  لعمالئها 
وبيانات من دون احلاجة إىل شراء جهاز لتخزين 
 iCloud املعلومات، أبرزها شركة أبل وخدمة الـ
وشركة DropBox، فكيف تعمل هذه التكنولوجيا؟ 
تقوم الشركة بإنشاء ما يسمى FarmServer وهو 
كميات  على  حتتوي  ضخمة  منشأة  عن  عبارة 
هائلة من أجهزة حفظ املعلومات موصولة بشبكة 
اإلنرتنت، ويتم إعطاء كل مشرتك بهذه اخلدمة 
أموال  من  دفع  ما  مساحة ختزين حمددة حسب 
حممية باسم حساب وكلمة مرور ليعود ويرفع ما 
لديه من حمتوى لتخزينه على تلك املساحة اليت 

أعطيت له.
كيف يعلم google كل شيء؟

»غوغل« هو عبارة عن حمرك حبثي، وهو ال ميلك 
حتوي  هائلة  بيانات  قاعدة  ميلك  بل  اإلنرتنت 
وهو  اإلنرتنت،  على  املوجودة  املواقع  عناوين 
يف الواقع ال يعلم اإلجابة ملا نطرحه من أسئلة. 
كل ما يف األمر أنه يقارن ما قمنا بالبحث عنه 
لنا  يظهر  ثم  ومن  لديه،  اليت  البيانات  بقاعدة 
النتائج فنختار ما يناسبنا واملوقع األقرب باإلجابة 
للبحث الذي قمنا به. يوجد العديد من احملركات 
البحثية، منها ما خفت جنمه واختفى، ومنها من 
يصارع للبقاء ويعتمد على تقديم نفسه كمنافس 
www.yandex. »ياندكس«  موقع  مثل  لغوغل 

com الذي يقدم نفسه على أنه حيمي خصوصية 
املستخدم مثل عدم تسجيل ما يتصفح واملواقع 
اليت يزورها وال يبيع هذه املعلومات لشركات 

اإلعالنات كما تفعل شركة غوغل.
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خيال  يسرح  االصطناعي،  الذكاء  عن  نتحدث  عندما 
معظم الناس حنو أمور مشّوقة ومثرية. حيلمون بقراءة 
أفكار اآلخرين، بالسيارات الطائرة، بزرع شرائح يف 
أدمغة الناس جلعلهم أذكى، بروبوتات تقوم بعمليات 
جراحية معقدة، باخللود السيرباني والقدرة على حتميل 

أدمغة البشر مثلما ننقل امللفات عن الكمبيوتر.
وصفها  باإلمكان  يعد  مل  اليت  ــ  األفكار  هذه  بعد 
يصبح  ــ  حتقيقها  على  العمل  جيري  ألنه  باخليالية 
احلديث عن الذكاء االصطناعي يف قطاع الزراعة أمرًا 
أّن  هؤالء  ليتذكر  لكن  الكثريين،  إىل  بالنسبة  مماًل 
العناصر املهمة الستمرار  أبرز  الغذاء،  الزراعة تعين 
ميوتون  أشخاصًا  هناك  أن  وليتذكروا  البشر.  حياة 
بسبب اجلوع، وليضعوا نصب أعينهم رقمًا مثريًا: عام 
مليارات   8.5 إىل  العامل  عدد سكان  2030 سيصل 
نسمة، و9.7 مليارات نسمة عام 2050، وفق منظمة 
تكون:  قد  اإلجابة  سيطعمهم؟  فمن  املتحدة.  األمم 

الذكاء االصطناعي.
كشف أمراض النباتات بالصور

برنامج  هي  أخريًا  تطويرها  مت  اليت  التقنيات  أحدث 
كشف  ميكنه  الذكية  اهلواتف  على  اصطناعي  ذكاء 
الكاسافا  نبتة  الـ 100% يف  تقارب  بدقة  األمراض 
الكاسافا  نبتة  النبتة.  ألوراق  صورة  التقاط  مبجرد 
تسمية  عليها  ُيطلق  احللوة  البطاطا  تشبه  نبتة  هي 
حمصول الفقراء كونها احملصول األكثر منوًا يف العامل 
مليون   800 بنحو  يقدر  ملا  األساسي  الغذاء  وتوفر 
شخص، ألنها واحد من احملاصيل األساسية القليلة 
ويف  نطاق صغري  على  بكفاءة  تنتج  أن  ميكن  اليت 

املناطق اهلامشية ذات الرتبة الرديئة.
الكاسافا  أّن  البحثية  ورقتهم  يف  الباحثون  يشرح 
هي ثالث أكرب مصدر للكربوهيدرات لألغذية البشرية 
الفريوسية  العامل، لكنها ضعيفة جتاه األمراض  يف 
اليت تهدد بزعزعة األمن الغذائي يف جنوب الصحراء 
األفريقية الكربى، لذلك كان هناك حاجة إىل أساليب 
حتسني  لدعم  الكاسافا  مرض  عن  للكشف  جديدة 
الرقابة، اليت من شأنها منع هذه األزمة. لذلك عمد 
هؤالء اىل تطوير برنامج ذكاء اصطناعي للتعرف إىل 
الصور ميكن أن يكشف األمراض باالستناد اىل صور 
أوراق النبتة، وقد استخدموا تقنية تعرف باسم نقل 
القائمة على  العصبية  الشبكة  التعلم إلعادة تدريب 
التعرف إىل الصور باستخدام عدد قليل من الصور 
اجلديدة اليت التقطت يف تنزانيا. مع تطبيق عملية نقل 
التعلم لتدريب الشبكة العصبية، حدد الباحثون ثالثة 
أمراض ونوعني من األضرار النامجة عن اآلفات بدقة 
عالية. املميز أيضًا يف هذا الربنامج هو أنه صغري مبا 
الذكي،  اهلاتف  على  وتشغيله  لتحميله  الكفاية  فيه 

وال حيتاج إرسال البيانات إىل سحابة للمعاجلة.
تم تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه كشف األمراض 

بدقة تقارب الـ 100% فينبتة الكاسافا
برأي الباحثني، هذا الربنامج يوفر اسرتاتيجية سريعة 
األمراض  عن  للكشف  معقولة  وبأسعار  وسهلة، 
انتشار  عن  الكشف  إدارة  ألن  الرقمية،  النباتية 
أمراض الكاسافا، وفق ورقة البحث، تتطلب التعرف 
املبكر إىل املرض، ويف حني تعتمد املناهج التقليدية 
لتحديد األمراض على دعم منظمات اإلرشاد الزراعي، 
فإن هذه املناهج حمدودة يف البلدان ذات القدرات 
وهي  املنخفضة،  البشرية  التحتية  والبنية  السوقية 
مكلفة يف التوسع. لذلك يرى هؤالء يف تكنولوجيات 
وتكنولوجيا  الذكية  واهلواتف  اإلنرتنت  إىل  النفاذ 
عن  للكشف  جديدة  أدوات  طيار  بدون  املركبات 
التعرف  إىل  استنادًا  امليدان  يف  النباتية  األمراض 
اآللي اىل الصور الذي ميكن أن يساعد يف الكشف 

املبكر على نطاق واسع.
احملاصيل  لتحسني  تطويرها  يتم  كثرية  تقنيات 
ستصبح  القادمة  القليلة  السنوات  ويف  الزراعية، 
طيار  دون  من  والطائرات  االستشعار  أجهزة 
والروبوتات منتشرة يف عدد كبري من احلقول الزراعية 
لتحليل البيئة احمليطة واملساعدة يف اختاذ القرارات 

املالئمة.
مزارع املستقبل… طائرة

تعترب الطائرات من دون طيار من أبرز التقنيات اليت 
من:  اجملاالت  خمتلف  يف  الزراعة  أمتتة  يف  تساهم 
حتليل الرتبة، الزرع، الرش، املراقبة، الري والتقييم، 
وهي متثل طريقة جديدة جلمع البيانات على املستوى 

امليداني ومعاجلتها يف الوقت احلقيقي.
الزراعية  الصغرية  الطائرات  من  الكثري  اليوم  يوجد 
اليت تقوم برسم خرائط دقيقة لألراضي لتحليل الرتبة 
وختطيط أمناط زراعة البذور. تشرح اجمللة الصادرة 
عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه مت تطوير 
من  األراضي  بزراعة  تقوم  طيار  دون  من  طائرات 
خالل نظم تطلق البذور فوق األرض بدقة، ما خيفف 

مستقبل الزراعة: روبوتات وطائرات حتّل حمل املزارعني
وقت الزراعة وتكلفتها، إضافة إىل رش احملاصيل 
من  الطائرة  يف  املتوفرة  التقنيات  على  باالعتماد 
حبيث  الصوتية…  فوق  املوجات  املسافات،  قياس 
مسح  من  ميكنها  مبا  ارتفاعها  الطائرات  هذه  تعّدل 
األرض وضخ الكمية املناسبة من األدوية. كما تعتمد 
هذه الطائرات على جمسات متعددة األطياف أو حرارية 
تسمح بتحديد أي أجزاء من احلقل جافة لرّيها، والحقًا 
مبجرد منو احملصول، تسمح الطائرات من دون طيار 
الكثافة  الذي يصف  النباتي،  الغطاء  مؤشر  حبساب 
احلرارة،  توقيع  ويظهر  احملصول،  وصحة  النسبية 
وكمية الطاقة أو احلرارة اليت تنبعث من احملصول. 
الزراعة يتجه  الطائرات من دون طيار يف  مستقبل 
حنو أسراب منها حتوم فوق األراضي الزراعية بشكل 
تلقاء  من  وتعاجلها  التفاصيل  مستقل لرتصد مجيع 

نفسها.
أجهزة االستشعار الذكية: رصد كل شيء

تتطلب تطبيقات الذكاء االصطناعي كمية هائلة من 
البيانات عرب السنة لتدريب اخلوارزميات ولتتمكن من 
حتديد أمناط ومعاجلتها. فهذه البيانات هي اليت متّكن 
اخلوارزميات من حتليل بيئة النباتات الختاذ القرارات 
املالئمة لتحسني اإلنتاج. لذلك جيب رصد كل شيء 
اخلوارزميات  من: الطقس، الرتبة، املياه واجلفاف… 
اليوم تقوم بتحويل أرشيف سنوات كثرية من مراقبة 
الطقس إىل توقعات أكثر تطورًا. ميكن قياس املطر 
دقة  أكثر  بشكل  احلرارة  ودرجة  والرياح  والرطوبة 
باستخدام هذه النماذج املعقدة واحملاكاة. نظم الري 
اآللي باتت مصممة لالستفادة من التعلم اآللي يف 
املطلوبة  الرتبة  ظروف  على  للحفاظ  احلقيقي  الوقت 
باستمرار لزيادة متوسط احلصاد. كذلك فإن نظام 
الدقيقة  االستشعار  وأجهزة  العاملي  املواقع  حتديد 
يتطلب  حمصول  كل  إن  حيث  الزراعة،  يف  تساعد 
مستوى خمتلفًا من االهتمام والرعاية، وهلذا السبب 
أو  اجلفاف  من  تعاني  اليت  احملاصيل  حتديد  فإن 
للمزارعني.  جدًا  مهم  املعادن  نقص  أو  احلشرات 
وبداًل من االعتماد على القاعدة العامة للجميع، بات 
بإمكان كل مزارع أن يرى حاجات زرعه ومتطلباته مبا 

يناسب احمليط املوجودة فيه.
روبوتات وتراكتورات ذكية

وكذلك  القيادة…  الذاتية  للسيارات  اجلميع  يتحضر 
جرارات  حتّضر  اليوم  الشركات  فبعض  املزارعون! 
أيضًا من  القيادة  ذاتية  أو »تراكتورات«  زراعية 
ورادارات  استشعار  وأجهزة  متطورة  برجميات  خالل 
اآلالت  هذه  ستقوم  هكذا،  املواقع.  حتديد  ونظم 
بفالحة مساحات أكرب من األرض، ويتوقع العديد من 
اجلرارات  أّن هذه  العاملة يف هذا اجملال  الشركات 

ستصبح متوفرة قريبًا جدًا.
جيري  إذ  الروبوتات،  بأيدي  سيكون  أيضًا  احلصاد 
العمل على تطوير روبوتات خمتلفة تقوم مبهمة قطف 
 abundant الذي طورته شركة  الروبوت  الزرع، مثل 
الرؤية  يستخدم  الذي  التفاح  لقطف   robotics
احلاسوبية للتعرف إىل التفاحة، ومن ثم يوجه نظام 
شفط حنو التفاحة لقطفها. Vision Robotics طورت 
أيضًا روبوتني لقطف الثمار. األول يقوم ببناء خريطة 
احلاسوبية،  الرؤية  باستخدام  للشجر  األبعاد  ثالثية 
فيما يقوم الثاني بقطفها باستخدام أذرعة متعددة. 
كذلك جيري تطوير روبوتات خمتصة بإزالة األعشاب 
الذي  السويسرية   ecoRobotix شركة  مثل  الضارة 
يستخدم روبوتها )ال يزال قيد التطوير( نظام حتديد 
األعشاب  على  للقضاء  االستشعار  وأجهزة  املواقع 
احملاصيل  صفوف  يتتبع  أن  وميكن  بدقة.  الضارة 
تقول   .%95 بدقة  الضارة  األعشاب  عن  والكشف 
الشركة إن هذا الروبوت ميكن أن يقلل من استخدام 
على  ساعة   12 مدة  العمل  بإمكانه  كما  املبيدات، 

الطاقة الشمسية.
ثورة  يف  رائدًا  الزراعي  القطاع  سيكون  هكذا 
تراجع  مع  وخاصة  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتات 
العمالة يف هذا القطاع. بالطبع، ستساعد التكنولوجيا 
على حتسني احملاصيل إن كان من ناحية النوعية أو 
التنبه إىل طريقة توزيع  أّنه جيب  إاّل  اإلنتاج،  كمية 
متاحة  ستكون  األغلب  على  اليت  التكنولوجيا  هذه 
لكبار املزارعني والشركات، ما سيساهم يف تعزيز 
تركز الثروات يف أيديهم وتدمري آالف الوظائف اليت 
تعتمد على القطاع الزراعي من خالل استبدال العمالة 
بالروبوتات. سيخسر املزارعون الصغار أراضيهم نظرًا 
النزوح  وسيزداد  املنافسة  على  القدرة  انعدام  إىل 
املوارد  ميتلك  من  األقوى  كان  سابقًا،  املدن.  إىل 
املعلومات  ميتلك  من  هو  األقوى  اليوم  الطبيعية، 
والتكنولوجيات املتطورة، والتوجه االقتصادي هلذه 
تدمري  الثروات،  تركيز  واضح:  التكنولوجية  الثورة 

الوظائف والقضاء على الطبقة الوسطى.
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فلسطني ختشى صفقة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فقط، يف صفقة القرن«.
 وأضاف: »يبدو أن خيار املواجهة قادم ألننا إذا مل نلجأ إليه اآلن 
فإنه سيفرض علينا غدًا«. وقال: »املؤكد أننا سنرفض مثل هذا 

احلل، لكن املؤكد أيضًا أنهم سيحاولون فرضه علينا بالقوة«.
وأغلقت  شاماًل،  إضرابًا  االول  أمس  الغربية  الضفة  وشهدت 
املدن  خمتلف  يف  ومواجهات  غضب  مسريات  وُنّظمت  املدارس، 

الرئيسة، أصيب فيها عشرات.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن اقرتاحات عدة ُتدَرس اآلن متهيدًا 
ملناقشتها يف اجمللس املركزي واختاذ قرار يف شأنها، منها الشروع 

يف مواجهة سياسية مفتوحة مع اإلدارة األمريكية وإسرائيل.
الثاني يف  عبداهلل  األردني  بامللك  الرئيس حممود عباس  والتقى 
الرئيس  اعرتاف  أن  على  القرار، وشددا  وتباحثا يف شأن  عمان 
إليها  بالده  سفارة  ونقل  إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  األمريكي 

يشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 
وجدد امللك عبداهلل الثاني دعم األردن الكامل لألشقاء الفلسطينيني 
يف احلفاظ على حقوقهم التارخيية والقانونية يف مدينة القدس، 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  إىل  الرامية  مساعيهم  ويف 

وعاصمتها القدس الشرقية.
القدس  يف  بالوضع  خاصة  جلسة  اليوم  األمن  جملس  ويعقد 
عاجل قررته سبع  اإلسرائيلية، يف حترك  الفلسطينية-  والتسوية 

دول أعضاء ردًا على قرار ترامب.
 ومن املقرر أن يفتتح اجللسة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييش ليجدد تأكيد موقفه »الرافض اإلجراءات األحادية اجلانب 
اليت ميكن أن تقوض التوصل إىل تسوية على قضايا احلل النهائي« 

وبينها القدس، وفق ما كان أعلن عقب كلمة ترامب.
من جهة أخرى، يعقد وزراء اخلارجية العرب وجلنة مبادرة السالم 
العربية اجتماعني طارئني غدًا السبت يف مقر جامعة الدول العربية 
يف القاهرة للنظر يف التطورات اخلاصة بالقدس يف ضوء القرار 
األمريكي االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل مقر السفارة 

األمريكية إليها.
وأن  القدس  حول  عاجل  عاملي  مؤمتر  عقد  الشريف  األزهر  وأعلن 

االتصاالت والرتتيبات يف شأنه ستتم الحقًا.
فيديريكا  األوروبي  االحتاد  خارجية  وزيرة  تعقد  بروكسيل،  ويف 
موغرييين اجتماعًا مع وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي صباح 
الثماني  األوروبي  االحتاد  دول  رفض  موغرييين  وأكدت  اليوم. 

والعشرين موقف ترامب.
 وكان وزراء اخلارجية األوروبيون أبلغوا نظريهم األمريكي ريكس 
تيلرسون مبوقفهم الثلثاء يف بروكسيل. وجددت موغرييين متسك 
االحتاد األوروبي حبل الدولتني والوفاق الدولي القائم بشأن مدينة 

القدس.
وطالب النواب أعضاء جلنة العالقات مع فلسطني، املمثلة السامية 
األوروبية بالرد على موقف ترامب باعرتاف الدول األوروبية بالدولة 

الفلسطينية. 
الربملان  أعمال  القدس يف جدول  بإدراج موضوع  النواب  وطالب 
»ال  ترمب  قرار  أن  النواب  ورأى  املقبل.  الثلثاء  يوم  األوروبي 
يتضمن جديدًا سوى االعرتاف بواقع االحتالل«، وشددوا على أنه 

»ينتهك القانون الدولي ويهني الشعب الفلسطيين«.
البحرين  ومملكة  السعودية  العربية  اململكة  استنكرت  ذلك،  إىل 
بالقدس،  املتعلق  االمريكي  الرئيس  قرار  وقطر  الكويت  ودولتا 

واعتربته خمالفًا للوضع القانوني والتارخيي للمدينة.
وعربت اململكة العربية السعودية أمس االول عن »أسفها الشديد« 
للقرار، حمذرًة من العواقب اخلطرية هلذه اخلطوة »غري املسؤولة« 
مبا متثله من »احنياز كبري ضد حقوق الشعب الفلسطيين التارخيية 
الدولية ذات الصلة  والثابتة يف القدس واليت كفلتها القرارات 

وحظيت باعرتاف اجملتمع الدولي وتأييده«.
طيب  رجب  الرئيس  إن  )رويرتز(  تركية  رئاسية  مصادر  وقالت 
أردوغان والبابا فرنسيس اتفقا خالل اتصال هاتفي أمس االول، 
وأوضحت  القدس،  وضع  لتغيري  حماولة  أي  جتنب  ضرورة  على 
أي  جتنب  بوجوب  أقرا  فرنسيس  والبابا  أردوغان  »الرئيس  أن 
حماولة لتغيري وضع مدينة القدس، مؤكَدين أنها مقدسة لليهود 

واملسيحيني واملسلمني«.

روسيا تريد »حال سياسيا«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف أي مكان آخر«، يف إشارة ضمنية إىل مسار جديد حتاول موسكو 
ودمشق تدشينه يف »سوتشي«.

 وأعلن مصدر روسي أن اجلولة املقبلة من حمادثات آستانة ستعقد 
يومي 21 و22 كانون األول )ديسمرب( اجلاري، وستخصص إلعداد 
يعقد يف  قد  الذي  السوري« يف سوتشي  الوطين  احلوار  »مؤمتر 

شباط )فرباير( املقبل.
 وذكر املصدر أن الدول الراعية آلستانة، روسيا وإيران وتركيا، 
ستناقش خالل يومني معايري »مؤمتر سوتشي« وقائمة املشاركني 
فيه وجدول أعماله. وسط توقعات بأنه سُيمهد ملفاوضات جنيف.

»مؤمتر سوتشي«، املتوقع يف شباط  ودافع مسؤول سوري عن 
)فرباير( املقبل، والذي تتخوف املعارضة من أن حيل حمل جنيف، 
وقال يف تصرحيات لوكالة »فرانس برس«، إن سوتشي »سيفتح 
الباب أمام حوار موسع بني كل السوريني، فيما يقيد جنيف احلوار 

بني وفد حكومي وجمموعة من املعارضات ال متثل أحدًا«. قائاًل إن 
»مؤمتر سوتشي سريسم احلل السياسي، لطرحه الحقًا يف جنيف«.

تعرضهم  املعارضة  وفد  يف  مفاوضون  كشف  ذلك،  موازاة  يف 
لضغوط ديبلوماسية غربية من أجل »جتميد« مطلب تنحي الرئيس 
السوري بشار األسد خالل املرحلة االنتقالية، وقبول مشاركة وفد 
وفد  داخل  تباينًا  هناك  إن  املفاوضون  وقال  جنيف.  كردي يف 

املعارضة حول املطالب.
اخلارجية  وزارة  يف  مصدر  أفاد  أيام،  مخسة  دام  توقف  وبعد 
الستئناف  األحد  جنيف  إىل  سيصل  احلكومة  وفد  بأن  السورية 

حمادثات جنيف.
وأكد دي ميستورا أمس االول عودة الوفد إىل جنيف األحد، لكنه 
حذر الطرفني، احلكومة واملعارضة، من أنه وفريقه سيجرون تقوميًا 
تقوميًا  »سنجري  وزاد:  احملادثات.  تعطيل  عن  املسؤولة  للجهة 
أنها  أم  بناءة  لتصرفات اجلانبني كليهما، وبعده سنقرر هل هي 
السالم  عملية  هو  جنيف  مسار  أن  على  وشدد  جنيف«.  لتخريب 
التخطيط  يتّم  أنه  رغم  »على  األمن  يدعمها جملس  اليت  الوحيدة 
ملبادرات أخرى كثرية«، يف إشارة إىل املقرتح الروسي بعقد مؤمتر 

سالم موسع يف سوتشي.
وقال عضو يف وفد املعارضة لـ »فرانس برس«: »يكرر معظم 
الديبلوماسيني الذين زارونا الدعوة ذاتها: عليكم التحلي بالواقعية 
إذا كنتم تريدون تسوية النزاع«. وزاد: »يريدون منا جتميد مطلب 

تنحي األسد، وليس التخلي عنه متامًا«.
للملف  األمريكية  املستشارة  جنيف  يف  املعارضة  وفد  والتقى 
السوري ستيفاني ويليامز، ونائب مساعد وزير اخلارجية األمريكي 
ديفيد ساترفيلد، ومبعوثني من أملانيا وبريطانيا وفرنسا والصني، 
داخل  متباينة  فعل  ردود  الغربية  الدعوات  ولقيت  أخرى.  ودول 

املعارضة.
داخل  يتسع  رمادي  تيار  »مثة  املعارضة:  وفد  يف  عضو  وقال 
الوفد يضغط للمضي بهذا اخليار، لكّن ممثلي الفصائل العسكرية 
أفادت  كما  مطلق«.  برفض  يواجهونه  السياسيني  وبعض 
املعارضة بتعرضها لضغوط، من أجل القبول بتمثيل »حزب االحتاد 

الدميوقراطي الكردي« يف جنيف.
وديبلوماسيني  أمريكيًا  ديبلوماسيًا  أن  معارضة  مصادر  وكشفت 
»رفضها  أبدت  اليت  املعارضة،  إىل  املطلب  هذا  أوروبيني محلوا 
أمام  جديدة«  »عقبة  مبثابة  ذلك  معتربة  للفكرة،  املطلق« 

احملادثات.
انتهاء مهمته وهزمية  الروسي رمسيًا أمس االول،  وأعلن اجليش 

»داعش« يف سورية. 

 عون واحلريري: القرار...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العربي  العامل  يرفضها  خطوة  إليها  السفارة  وبنقل  إلسرائيل 
وتنذر مبخاطر تهب على املنطقة. وقال يف تغريدة له عرب تويرت: 
لبنان يندد ويرفض هذا القرار ويعلن يف هذا اليوم أعلى درجات 
مستقلة  دولة  قيام  يف  وحقه  الفلسطيين  الشعب  مع  التضامن 

عاصمتها القدس.
األمريكي  الرئيس  إعالن  ان  اللبنانية  اخلارجية  وزارة  واعتربت 
سفارة  بنقل  واألذن  إلسرائيل  عاصمة  القدس  مبدينة  االعرتاف 
القانون  ومبادىء  تتنافى  ومرفوضة  مدانة  خطوة  إليها،  بالده 
القدس  اعتربت  اليت  الصلة  املتحدة ذات  األمم  الدولي وقرارات 

الشرقية جزءا من األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1٩٦٧.
ان مثل هذا االعرتاف ميثل اعتداء على احلقوق العربية والفلسطينية 
ويستفز مشاعر مجيع املؤمنني مسلمني ومسيحيني، كما هو تهديد 
لألمن واالستقرار ليس فقط يف منطقة الشرق األوسط اليت تشهد 
حاليا الكثري من االحتقان والتوتر والتعقيد، بل يطال العامل ككل.

بيان النأي بالنفس
وكان املسؤولون اللبنانيون واصلوا امس االول التنويه بالتسوية 

اليت مت حتقيقها وادت اىل طي استقالة رئيس احلكومة.
واعلن الرئيس ميشال عون ان البيان الذي صدر عن جملس الوزراء 
امس ال يشكل رحبا لفريق او خسارة الخر، الن الرابح هو لبنان 
الذي استطاع بوحدة ابنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم 

الدستورية، احملافظة على استقراره وامنه وسالمه.
لبنان فيليب  نائب املنسق اخلاص لالمم املتحدة يف  وابلغ عون 
الزاريين الذي استقبله قبل ظهر أمس االول يف قصر بعبدا، ان 
صفحة االزمة االخرية اليت مّر بها لبنان طويت، وان العمل احلكومي 
خالل  احلكومة  بدأته  كانت  ما  الستكمال  جديد  من  ينتظم  سوف 

االشهر املاضية، مبا يف ذلك اجراء االنتخابات النيابية.
وشكر عون الزاريين على االهتمام الذي يبديه االمني العام لالمم 
املتحدة انطونيو غوترييس، الفتا اىل ان لبنان يتطلع اىل االجتماع 
املرتقب جملموعة الدعم الدولية يف باريس  اجلمعة )امس(، ليشكل 
مناسبة لتجديد ثقة العامل به، واهتماما بقضاياه، وجتاوبا مع حاجاته 

ومواقفه.
وقد تسلم الرئيس عون امس االول ثالثة طوابع تذكارية ختليدا 
لذكرى انتخابه رئيسا ولعودة علم الشعب اىل بيت الشعب، ويوم 

التهنئة الشعبية.
بدوره، أعرب الرئيس نبيه بري، خالل لقاء االربعاء، عن ارتياحه 
الذي صدر،  البيان  على  امجاع  من  الوزراء  ملا حصل يف جملس 
معتربا انه يشكل خطوة اجيابية العادة انتظام وتفعيل عمل احلكومة 
الستكمال معاجلة القضايا وامللفات احليوية يف البالد ويف مقدمها 
ملف النفط الذي جيب االسراع باجناز كل ما يتعلق به لالنتقال اىل 

مرحلة التلزميات واالستثمار.
التوصل  ارتياحه ملا مت  احلريري عن  الرئيس سعد  اعرب  كذلك، 
اليه يف جملس الوزراء يف موضوع النأي بالنفس، معتربا ان ما 
صدر كان قرارا حكوميا، وليس جمرد بيان، بالتزام كل املكونات 
والتدخالت  واحلروب  الصراعات  عن  بالنفس  بالنأي  السياسية 
االقليمية، مؤكدا انه سيتابع شخصيا موضوع تنفيذ مسألة النأي 

بالنفس على االرض.
كالم الرئيس احلريري جاء يف خالل استقباله يف بيت الوسط حشدا 
من اهليئات والفاعليات االقتصادية ورجال االعمال يف طرابلس 

والشمال.
السيد حسن نصر اهلل

اىل ذلك قال األمني العام لـ »حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل 
يف كلمة متلفزة: »إن موضوع حديثي اليوم هو ما أعلنه دونالد 
ترامب باألمس حول االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان االسرائيلي، 
فنحن نشعر بأننا بعد مئة سنة من وعد بلفور األول أتانا وعد بلفور 
بعض  املخاطر،  إدراك  عناوين:   3 عن  أحتدث  أن  وأود  الثاني. 
دالالت هذا القرار األمريكي، واملوقف املطلوب. وسنسمع أصواتا 
يف العامل العربي تقول إن ما حصل ليس له قيمة لتهوين خطورة 
هذا القرار، وكلنا يعلم أن الكيان االسرائيلي ال حيرتم القرارات 

الدولية وال املواثيق الدولية«.
أضاف: »إن إسرائيل ال يهمها ما تقوله الدول العربية أو األوروبية 
وخالل  األمريكي،  املوقف  هو  يعنيها  فما  الصني،  أو  روسيا  أو 
عقود كان حكومات إسرائيل حتاول تهويد القدس، لكن اإلدارات 
األمريكية حينا تسمح حبدود، وأحيانا متنع اخلطوات التهويدية يف 

القدس«.
وأهلها  القدس  على  سافر  أمريكي  عدوان  أمام  »حنن  وتابع: 
االعتداء  هذا  وأمام  وشعبها.  احلضارية  وهويتها  ومقدساتها 
االمريكي حنن معنيون بتحمل املسؤولية، فباألمس مسعنا حمللني 
اسرائيليني كبارا قالوا إن كل ما يقال عن ردات فعل على قرار 
ترامب ال قيمة له، ولن حيصل شيء يف العامل العربي واالسالمي، 
ألن الشعوب العربية نسيت فلسطني وكل بلد مشغول بنفسه وال 

وقت الحد الختاذ موقف او ردة فعل«.
تقرر  إسالمية  وقمة  فلسطينية  انتفاضة  هو  رد  »أهم  أن  وأكد 
القيام  أن  »أعتقد  وقال:  لفلسطني«،  أبدية  عاصمة  القدس  أن 
جيمد  او  يندمان  وادارته  ترامب  سيجعل  النوع  هذا  من  خبطوات 
واحلكومات  الدول  كل  إىل  دعوة  نوجه  ان  جيب  قراره،  مفاعيل 
يف العاملني العربي واالسالمي لوقف احلروب والصراعات، ووقف 

احلرب على اليمن واحلرب يف ليبيا وغريها«.
قضية  حول  وطين  إمجاع  لدينا  مجيعا  حنن  لبنان  »يف  أضاف: 
القدس، وهذا األمر يعين كل لبناني وعربي ومسلم ومسيحي. كما 
أننا معنيون مبواكبة احلدث وتطوراته للقيام بالفعاليات إن كانت 
احتجاجات أو غريها، فنحن امام مواجهة حقيقية وعدوان امريكي 

كبري جدا، ومن مجلتها التظاهر يف اكثر من مكان ومناسبة«.
العدوان  بهذا  للتنديد  كبرية  شعبية  »تظاهرة  إىل  نصراهلل  ودعا 
االمريكي وللتعبري عن التضامن مع فلسطني واملقدسات االثنني 
بعد الظهر يف املكان الذي سيحدد يف الضاحية، حتت عنوان الدفاع 
عن القدس والتضامن مع الشعب الفلسطيين وللتعبري عن الرفض 
واالستنكار والتنديد بهذا االستكبار االمريكي، وقال: »هذا أضعف 
اىل  نزلوا  الذين  سيما  ال  الفلسطيين،  الشعب  وأحيي  االميان، 

الشوارع وامليادين«. ) مزيد من التفاصيل ص 4(

تتـمات
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ان  منسقيات تيار املستقبل يف  اسرتاليا تشجب وتدين بشدة 
القرار الغاشم للرئيس األمريكي دونالد ترمب العرتافه بالقدس 

عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي. 
ان القرار األمريكي املشؤوم خمالف للشرعية واملواثيق الدولية 
ويعطل الدور احليادي للواليات املتحدة كوسيط إلحالل السالم 
دولية وسط  ومواجهة  عزلة  األوسط ويضعها يف  الشرق  يف 

اعرتاض العامل أمجع على هذا القرار اآلحادي الغاشم.
االدارة  ندعو   ، والفعل  القول  يف  العتدال  دعاة  من  كوننا 
الوضع  من  يغري  لن  الذي  القرار  هذا  عن  للعودة  األمريكية 
القانوني والتارخيي ملدينة القدس شيئا، يف الوقت الذي يستفز 
ويستثري  ومسيحيني  مسلمني  العرب  مشاعر  القرار  هذا  فيه 
أطراف  ويدفع  العامل  يف  والسالم  والعدل  احلق  قوى  حفيظة 
النزاع يف الشرق األوسط اىل اجلنوح حنو العنف واالقتتال بدل 
اللجوء اىل احلوار وحل القضية العربية الفلسطينية االسرائيلة 

بأطر الشرعية الدولية بقيادة الواليات املتحدة نفسها.
احلكومة  تشكر  اسرتاليا  يف  املستقبل   تيار  منسقيات  ان 
مالكوم  السيد  املوقر  حكومتها  ورئيس  الكرمية  االسرتالية 
ترينبول وهو املعروف بنزاهته وحكمته على اختاذ موقف مناهض 
الرئيس ترمب والذي عرب ت عنه وزيرة اخلارجية جولي  لقرار 
بيشوب بعدم نقل السفارة االسرتالية من تل ابيب. ونتمنى ان 
يسعى كحليف وصديق مع احلكومة األمريكية للعودة عن هذا 
الذي يضر باملصاحل األمريكية ويعيق املسرية  القرار املتهور 

السلمية يف الشرق األوسط على اساس حل الدولتني.

تيار املستقبل اسرتاليا

بيان صادر عن منسقيات مدن اسرتاليا 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

الدجاج  مرقة  بأن  مؤخرًا،  أمريكية  دراسة  بّينت 
من   %24 قتل  على  قادرة  واملكعبات  البودرة 
الكبرية،  مضارها  بسبب  وذلك  األشخاص، 
والناجتة من طريقة تصنيعها ومكوناتها، حيث أّن 
مرقة الدجاج تتكون من جلود الدواجن وأعضائها 
الداخلّية، باإلضافة إىل العظام، واليت يتّم تعزيز 
نكهتها من خالل إضافة كميات كبرية من امللح 

والبهارات.

مكعبات  يستخدمن  السيدات  من  الكثري  هناك 
مرقة الدجاج يف إعداد الكثري من أصناف الطعام 
إلعطائها نكهة ومذاقا خمتلفا، ولكن أثبتت الكثري 
من الدراسات أن تلك املكعبات مكونة من األحشاء 
الداخلية للدجاج واألظافر وعظام وخملفات حلوم 
غلوتامات  أحادي  مادة  على  وحتتوي  الدواجن، 
الصوديوم اليت تؤثر ثأثريًا مدمرًا على خاليا مخ 
األطفال، فضال عن ثأثريها على الكبد والكلى، 
وغريها من األمراض املدمرة اليت تصل إىل حد 

السرطان على املدى الطويل.

أضرار مكعبات مرق الدجاج:

ة يطلق عليها اسم  – حتتوي مرقة الدجاج على مادّّ
»أحادي غلومتات الصوديوم«، واليت من شأنها 
أن تؤّثر على مدى الرؤية للشخص، وقد تؤّدي 

على املدى البعيد إىل فقدان البصر.

– اإلصابة بآالم يف الرأس، وصداع نصفي.

– تعمل على تدمري اخلاليا العقلّية، وبالتالي زيادة 
الفرصة لإلصابة مبرض الزهامير.

بسبب  وذلك  بالتسّمم،  اإلنسان  تصيب  قد   –
 ،)621-E( احتوائها على املاّدة املصّنعة ذات الرمز
واليت ستجدها من ضمن قائمة املكّونات على ظهر 

عبوة املرقة.

– تعمل على زيادة الدهون يف اجلسم، األمر الذي 
من شأنه أن يؤّدي إىل السمنة.

بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  اإلنسان  جتعل   –
السرطان، وخاّصة سرطانات اجلهاز اهلضمي.

األمالح  من  كبرية  كمّية  على  الحتوائها  نتيجة   –
ارتفاع ضغط  زيادة  إىل  تؤّدي  فهي  والتوابل، 
يكون  وبالتالي  الدم،  يف  السكر  ونسبة  الدم، 
القلب  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر  اإلنسان 

واألوعية الدموية.
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حتذير... مرقة الدجاج تقتلكم !

الدهون الزائدة فى اجلسم هى مصدر قلق للكثري 
على  األغلبية  قبل  من  إليها  وينظر  الناس،  من 
أنها غري صحية، وعلى الرغم من أن السمنة قد 
ارتبطت مبخاطر صحية كبرية، فإن زيادة الوزن 

ال يعنى أن صحتك فى حالة سيئة.

عالج السكر وأمراض القلب

وفى هذه السياق، كشف املوقع الطبى األمريكى 
السكر  مثل  األمراض  عالج  عن   ،»HealthLine«
والضغط عن طريق احلد من الدهون فى البطن، 

وتشمل:

1- تقليل كمية السكر

من  كبرية  كميات  الستهالك  الصحية  املخاطر 
السكر عديدة منها خلل التمثيل الغذائى، وزيادة 

الوزن وحتى السمنة.

السكرى  مبرض  اإلصابة  خطر  من  يزيد  أنه  كما 
اإلصابة  خطر  من  ويزيد  الدم،  ضغط  وارتفاع 
والسكتة  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

الدماغية.

2- زيادة كمية الربوتني

الوجبات  فى  هامة  غذائية  جمموعة  هو  الربوتني 
العضالت،  بناء  على  يساعد  أنه  حيث  الغذائية، 
أنه غنى باألمحاض األمينية، للجسم لتكون  كما 
قادرة على جتديد وإصالح اخلاليا، شفاء اجلروح 
وإنتاج العديد من املواد الكيميائية واهلرمونات.

 
3- تقليل كمية الكربوهيدرات

نظام  اتباع  أن  تثبت  األدلة  من  الكثري  هناك 
غذائى منخفض الكربوهيدرات هو وسيلة فعالة 

للغاية إلنقاص الوزن.

وميكن أن يساعد فى تقليل الدهون فى البطن 
والدهون التى يتم ختزينها حول األعضاء احليوية 
ختفض  وباالتاىل  والكبد  البنكرياس  مثل  لدينا 

خطر اإلصابة بالسكر وأمراض القلب.

عالج مرض السكر والضغط 
عن طريق ختسيس  

الكرش
السبب  هو  العرق  أن  الكثريون  يعتقد 
الرئيسي لظهور رائحة كريهة، إال أن رائحة 
اجلسم تتأثر مبكونات بعض األطعمة املندرجة 
يف نظامنا الغذائي اليومي، واليت تؤدي إىل 
اإلصابة باحلموضة املفرطة، ما ينجّر عنه خلل 
الصعب  من  يصبح  وبالتالي  هيدروجيين، 
اجلسم  رائحة  وتبدو  السموم  على  القضاء 

كريهة.
 

وحبسب ما نقل موقع »هاف بوست عربي« 
عن موقع »Chag kzdarovio« الروسي، حتتوي 
بعض املنتجات الغذائية على مواد خترج من 

خالل إفرازات العرق وعملية التنفس.
 

- الثوم:
يف دراسة أجرتها جامعة كارلوفا برباغ، أن 
ما  إذا  جاذبيتهم،  زيادة  بإمكانهم  الرجال 
حبسب  الثوم،  وهو  حمددًا:  طعامًا  تناولوا 
البعض  أن  إال  األملاني.   Freundin موقع 
القوية  لرائحته  نظرًا  تناوله  يفضلون جتنب 
اليت تبقى عالقة باألنفاس لساعات. كما أن 
مكونات الثوم تؤثر على رائحة العرق، إذ يتم 
امتصاص هذه املواد يف الدم والرئتني يف 
ظهور  إىل  يؤدي  وهذا  اهلضم،  عملية  إطار 

رائحة كريهة يف التنفس والعرق.
 
 

- السكر:
مضغ العلكة أو تناول أي من املنتجات اليت 
املكرر،  السكر  من  هامة  نسب  على  حتتوي 
تسبب اضطرابات يف محوضة اجلسم، فضاًل 
عن تغيري درجة حرارة اجلسم، ما يؤدي إىل 
تكون تلك الرائحة الكريهة. واملثري لالهتمام 
على  تتغذى  األمعاء  يف  اليت  البكترييا  أن 
السكر وتسرع عملية التخمر اليت جتعل رائحة 

عرق اجلسم أقوى.
 

- التوابل:
رائحة  وغريها،  الكمون  مثل  التوابل،  جتعل 
الفم واجلسم كريهة. فأثناء عملية اهلضم، 
يتخلص اجلسم من غازات الكربيت من خالل 
معظم  أن  من  الرغم  وعلى  البشرة.  مسام 
هباءات التوابل تهضم بشكل صحيح، إال أن 
البعض منها يبقى يف جمرى الدم إىل أن يتم 

التخلص منه كليًا.
 

- الزيوت املهدرجة:
صناعة  يف  املهدرجة  الزيوت  ُتستخدم 
املقلية  األطعمة  وطهي  السريعة  الوجبات 
السائد،  للمعتقد  وعلى خالف  احللويات.  أو 
الرئيسي  السبب  املهدرجة  الزيوت  تعترب  ال 
للوزن الزائد فحسب، بل هي أحد أهم أسباب 

ظهور رائحة اجلسم الكريهة.
 فضاًل عن ذلك، تعرقل الزيوت عملية هضم 
الطعام ما يؤدي إىل تراكم تركيبات ضارة 

هذه األطعمة هي سبب رائحة اجلسم الكريهة

اجلسم  ورائحة  الغازات  تسبب  األمعاء،  يف 
الكريهة.

 
- النقانق:

تزيد النقانق ومجيع أنواع اللحوم املدخنة من 
نسبة احلموضة يف املعدة وتسبب الغازات. 
جدًا  بطيئًا  املواد  هذه  يكون هضم  وعادة، 
ملا حتتويه من دهون ومواد كيميائية ما يؤثر 
دون  وحيول  الغذائي  التمثيل  عملية  على 

إزالة السموم من اجلسم.
 

- اللحوم احلمراء: 
يصعب على اجلسم هضم الربوتينات املوجودة 
يف اللحوم احلمراء، ونتيجة لذلك قد تبقى هذه 
املواد أليام يف اجلهاز اهلضمي، ما ميكن أن 
هذا  على  وبناء  كريهة.  اجلسم  رائحة  جيعل 
الذين  األشخاص  عرق  رائحة  فإن  املعطى، 
يستهلكون اللحوم احلمراء أقل من مرتني يف 
األسبوع، تكون أقل حدة مقارنة بأولئك الذين 
يتناولون اللحوم يوميًا. من ناحية أخرى، إن 
احلد من تناول اللحوم احلمراء يؤدي إىل منع 

انتفاخ البطن واإلصابة باإلمساك. 
 

- نبات اهلليون: 
الغذائية املفيدة،  الرغم من خصائصه  على 
لرائحة  مسببًا  يعترب  اهلليون  نبات  أن  إال 
اجلسم الكريهة، كما يؤثر على رائحة البول. 
تظهر  أن  ميكن  اجلينية،  لالختالفات  ووفقًا 
عند البعض رائحة كريهة بعد تناول اهلليون، 

بينما ختتفي لدى البعض اآلخر.
 
 

- املشروبات الكحولية:
 

النفس  يف  كريهة  رائحة  تظهر  ما  عادة 
يتناولون  الذين  األشخاص  لدى  والعرق 
الكحول بكميات مفرطة. يف احلقيقة، تتحول 
90 باملائة من كمية الكحول اليت يتم تناوهلا 
إىل محض اخلليك، وهي مادة غري سامة يتم 
من  السوائل  إفراز  خالل  من  منها  التخلص 
يف  فتبقى  املتبقية  باملائة   10 أما  اجلسم. 
كريهة  رائحة  بظهور  يسمح  ما  الدم،  جمرى 

أثناء التنفس ويف العرق.
  

- البصل:
حيتوي البصل على العديد من املواد اليت تؤثر 
على رائحة اجلسم، مثل كربيتيد اهليدروجني، 
امليثيل.  ثنائي  وكربيتيد  امليثيل،  ومركب 
جمرى  يف  الكربيتية  املركبات  هذه  وتدخل 
واألمعاء  واملعدة  الفم  إىل  وتصل  الدم 
احلويصالت  يف  تقع  أنها  كما  والكبد، 
اهلوائية يف الرئتني، لذلك تظهر رائحة قوية 
عند التنفس. وبناء على ما ُذكر ، فإن املرء 
قد يشم رائحة كريهة يف جسمه رغم اهتمامه 
سبب  أن  يعين  مما  واجلسم،  الفم  بنظافة 

ذلك هو بعض األطعمة اليت تناوهلا.
ب كثرة العرق، خصوصًا يف الصيف،   ولتجنُّ
استعرضها  طبيعية  عالج  طرق  هناك 
على  املداومة  وهي   ،Alfemminile موقع 
ذات  املالبس  ارتداء  وجتنب  االستحمام، 
املاء،  شرب  ويفضل  االصطناعية،  املواد 
استخدام  مع  الكحوليات!  عن  واالبتعاد 
األطعمة  ب  وجتنُّ اإلبطني  حتت  التلك  بودرة 

الدهنية.
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صــحة وغــذاء

قبل حوالي 50 عامًا، أوقف القائمون على صناعة 
شيئًا  ُتظِهر  بدأت  اليت  األحباث  متويل  السكر 
أرادوا إخفاَءه: وهو أنَّ تناول الكثري من السكر 

يرتبط باإلصابة بأمراض القلب.

باجلسم؛ ليس  املكونات ضررًا  أكثر  أحد  السكر 
السعرات  من  هائلة  كمية  على  الحتوائه  فقط 
التمثيل  عملية  السيئ يف  لتأثريه  بل  احلرارية، 
بالدم  الكوليسرتول  نسبة  ورفع  الغذائي، 
مناطق  الدهون يف  وتراكم  اإلنسولني  ومقاومة 
لإلصابة  يؤدي  ما  والبطن،  الكبد  منها  خطرية، 
والسكري  القلب  أمراض  منها  كثرية،  بأمراض 

والسمنة والسرطان.

اهتم املسوقون باحتياجات املستهلك، فلجأوا إىل 
التوعية مبخاطره،  موجة  بعد  للسكر  بدائل  إجياد 
حبسب موقع Health line ،ثم أوهموا املستهلك 
خماطر  من  املخّلص  باعتبارها  فائدة  أكثر  بأنها 

السكر املتعددة

 The verge وتكشف دراسة جديدة نشرها موقع 
على  القائمون  يبذله  الذي  اجلهد  عن  األمريكي 
صناعة السكر منذ عقود إلسكات صوت األحباث 

الناقدة له.

بسان  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  حلل 
فرانسيسكو حديثًا وثائق تارخيية تتعلق بدراسة 
مت   »259 »مشروع  اسم  حتمل  فأر  على  ُأجريت 

تدشينها عام 1968.

وقد جرى متويل الدراسة من جانب جمموعٍة جتارية 
ى »املؤسسة الدولية  تعمل يف صناعة السكر ُتسمَّ
لبحوث السكر«، وُتسمى اختصارًا ISRF، أجراها 

الدكتور دبليو. إف. بوفر ب جامعة برمنغهام.

الدراسة  األولية املنبثقة عن  النتائج  بدأت  حني 
السكر ميكن  من  كبرية  كميات  تناول  أن  ُتظِهر 
أن يكون ذا صلة باإلصابة بأمراض القلب، بل 
متويل  املؤسسة  أوقفت  املثانة،  سرطان  وحتى 
البحث، مما أدى إىل إنهاء الدراسة ومل تَر نتائجها 
النور أبدًا، وذلك وفقًا لدراسة ُنِشرت الثالثاء 21 
 PLOS دورية  2017، يف  الثاني  نوفمرب/تشرين 

.Bioogy

الباحثني يف  ويف 2016، أظهرت نفس جمموعة 
لبحوث  الدولية  املؤسسة  أنَّ  كاليفورنيا  جامعة 
السكر دفعت يف الستينيات أيضًا أموااًل لعلماء 
يف جامعة هارفرد إلضفاء الغموض على العالقة 
بني السكر واإلصابة بأمراض القلب، ودفعتهم 
إىل حتميل مسؤولية اإلصابة بأمراض القلب إىل 

الدهون املشبعة بداًل من السكر.

 PLOS« وتضيف الدراسة اليت ُنِشَرت يف دورية
القائمني  أنَّ  على  األدلة  من  املزيد   »Biology
صونها  خيصَّ اليت  بأمواهلم  السكر،  صناعة  على 
الرأي  انتباه  صرف  يف  ساعدوا  قد  لألحباث، 
العام عن اآلثار الصحية السلبية احملتملة اليت قد 

تنتج عن استهالك السكريات املضافة.

ويف هذا السياق، يقول ستانتون غالنتز، أستاذ 
فرانسيسكو  بسان  كاليفورنيا  جامعة  الطب يف 
كان  »لو  الدراسة:  تأليف  املشاركني يف  وأحد 
مشروع 259 قد اكتمل وُنِشرت نتائجه لكان قد 
أعطى دفعًة للنقاش العلمي العام حول العالقة 
لكنَّ  القلب،  بأمراض  واإلصابة  السكر  بني 
ذلك؛  دون  حالوا  السكر  صناعة  على  القائمني 
وهو ما ساعد يف حرف مسار هذه القضية لفرتٍة 

طويلة جدًا«.

األطعمة  لبعض  الصحية  اآلثار  يف  البحث  ويَعد 
املبادئ  تشكيل  يف  يساعد  إذ  حيويًا؛  أمرًا 
اليت  الفيدرالية،  للحكومات  الغذائية  التوجيهية 
ُتوِرد التوصيات حول ما ينبغي لألمريكيني تناوله 

للوقاية من األمراض.

لكنَّ علم التغذية يتأثر أحيانًا باجملموعات الصناعية 
 ،2015 عام  ففي  النتائج؛  مصلحة يف  هلا  اليت 

علموا أنه يصيب بأمراض القلب وسرطان املثانة.. مصنعو السكر يبذلون جهداً إلخفاء اآلثار الصحية له
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اإلدمان على استخدام اهلواتف  ميكن أن يسبب 
الذكية اضطرابا خطريا يف الدماغ، وفقا لدراسة 

جديدة.
هواتفهم  على  املدمنني  حالة  الباحثون  ودرس 
ومواقع التواصل االجتماعي. ووجدت الدراسة أن 
هذا األمر يضر بعمل الدماغ ما يسبب اضطرابات 
كيميائية ميكن أن تسبب حالة من القلق الشديد 

والتعب.
استخدام  على  املدمنون  املشاركون  وخضع 
اهلواتف الذكية، الختبار يعرف باسم MRS حيلل 
التنظيم الكيميائي يف األدمغة. وقاس الباحثون 
 ،)GABA( أمينوبوترييك  غاما  محض  مستويات 
وهي مادة كيميائية تبطئ اإلشارات يف الدماغ.

بناقل   GABA الكيميائية  املادة  نسبة  وقارنوا 
الذين ُشخصت  األشخاص  لدى  آخر مهم  عصيب 
واإلنرتنت.  اهلواتف  على  مدمنني  بأنهم  حالتهم 
وقال الباحثون إن ذلك قد يكون له آثار عميقة 

على طريقة عمل الدماغ.
وربطت الدراسات السابقة هذه املادة الكيميائية 
الدماغ  وظائف  وتنظيم  احملركات  عمل  بطريقة 

املختلفة، مبا يف ذلك القلق.
أستاذ  سيو،  سوك  هيونغ  قال  الصدد،  وبهذا 
»التغريات  إن  البحث،  أجرى  الذي  كوريا  جامعة 
معاجلة  مبشاكل  ترتبط  أن  ميكن  الدماغ  يف 

املعلومات والعواطف«.
وشارك يف الدراسة 19 شابا مت تشخيصهم مجيعا 
حبالة اإلدمان على اإلنرتنت واهلاتف الذكي، كما 
قورنت حاالتهم مع جمموعة أخرى من األشخاص 

الذين مل يكونوا يف العمر واجلنس نفسه.
وأوضح الباحثون أن اإلدمان على استخدام اهلاتف 

الذكي دمر إنتاجية الدماغ ووظيفة النوم.

قد يعتقد مريض السكر أنه يعانى مرضا خطريا 
قد يعيق حياته ويؤثر عليه بشكل قوى، إال أن 
مرض السكر  أحد األمراض التى حتتمل التعايش 
للتعامل  اإلجراءات  بعض  اختذت  حال  فى  معها 
معه، حتى أنه مسى باملرض »صديق اإلنسان«.

زايد  بهاء  الدكتور  يقدم  الصدد  هذا  فى 
اخلطوات  من  عددا  السكر،  أمراض  استشارى 
املضاعفات  من  حلمايته  السكر  ملريض  الالزمة 

واملشاكل الصحية، وهى تتضمن اآلتى :
ثالثة  كل  الرتاكمى  السكر  مستوى  1.قياس 

أشهر .
2.قياس مستوى الدهون الثالثية والكولسرتول 

فى الدم . 
3. قياس نسبة السكر فى الدم  يوميا باجلهاز 

اخلاص بالسكر . 
4.جيب خالل فصل الشتاء التطعيم السنوى ضد 

األنفلونزا .
5. املتابعة الدورية مع الطبيب املختص.

6.من الضرورى إجراء رسم قلب وفحص القدمني 
بواسطة الطبيب.

أشهر  ثالثة  كل  والكبد  الكلى  وظائف  7.حتليل 
بشكل منتظم. 

 6 كل  العيون  طبيب  عند  القرنية  فحص   .8
أشهر.

9.أخذ الدواء بشكل منتظم .
 

وصحى  متوازن  غذائى  نظام  على  احلفاظ   .10
جينبك ارتفاع مستوى السكر فى الدم.

ماذا يفعل اإلدمان على 
اهلواتف الذكية بأدمغتنا؟

هلا  القهوة  أن  الطبى   »health line« موقع  ذكر 
فوائد صحية على اجلسم ، وتعترب ضمن جمموعة 
املواد املضادة لالكسدة واملغذيات املفيدة التى 
الدراسات أن  ميكن أن حتسن صحتك ، وتظهر 
خطر  لديهم  القهوة  يتناولون  الذين  األشخاص 
األمراض  من  بالعديد  اإلصابة  من  بكثري  أقل 

اخلطرية.
الفوائد  من  عددا  هناك  أن  املوقع،  وأضاف 

منها:
1- حتسن مستويات الطاقة وجتعلك أكثر ذكاء

أقل  يشعرون  الناس  تساعد  أن  ميكن  القهوة 
ألنها  وذلك  الطاقة،  مستويات  وزيادة  التعب 
حتتوى على منبه يسمى الكافيني، الذى هو فى 
النفسية  الناحية  الواقع املادة األكثر تأثريا من 
شرب  بعد  أنه  موضحا   ، العامل  فى  املستهلكة 
القهوة، يتم امتصاص الكافيني فى جمرى الدم 
الدماغ مما يقلل من انطالق اخلاليا  ، ومنه إىل 

العصبية .
2- تساعد على حرق الدهون

الكافيني هو واحد من عدد قليل جدا من املواد 
حرق  فى  مساعدته  بالفعل  ثبت  التى  الطبيعية 
الكافيني ميكن  أن  الدراسات  وتظهر   ، الدهون 
بنسبة  الدهون،  يزيد بشكل خاص من حرق  أن 
تصل إىل 10٪ يف األشخاص الذين يعانون من 
فى  األقل  الناس  29٪ يف  و  املفرطة  السمنة 

السمنة .
3- حتسني األداء البدنى

العصبى، مما يسبب فى  اجلهاز  الكافيني حيفز 
إرسال إشارات إىل اخلاليا الدهنية لكسر الدهون 
الدهنية  اخلاليا  جيعل  والكافيني   ، اجلسم  فى 
حتطم الدهون فى اجلسم، وإطالق سراحهم فى 

الدم .
4- القهوة أقل خطر من النوع الثانى من مرض 

السكرى
مرض السكر من النوع الثانى هو مشكلة صحية 
مليون   300 حواىل  حاليا  منه  ويعانى  ضخمة، 
شخص فى مجيع أحناء العامل ، وتظهر الدراسات 
خطر  لديهم  القهوة  يشربون  الذين  الناس  أن 
أقل بنحو  23-50٪ من االصابة ملرض السكرى 

مقارنة بغريهم ممن ال يشربونها .
5- حتمى من مرض الزهامير واخلرف

مرض الزهامير هو مرض االعصاب األكثر شيوعا 
والسبب الرئيسى للخرف فى مجيع أحناء العامل ، 
وعادة ما يؤثر على األشخاص الذين تعدوا الـ 65 
عاما من العمر ، وال يوجد عالج معروف للزهامير 
حتى اآلن ، إال أن هناك دراسات تشري إىل أن 
القهوة تقلل من نسبة الزهامير وجتعل الشخص 

أكثر انتباها .

 فوائد القهوة فى حرق الدهون 
وحتسني الطاقة فى اجلسم

10 نصائح طبية حتميك من 
مضاعفات مرض السكر

مت  أفادت صحيفة نيويورك تاميز أنَّ كوكاكوال قدَّ
أموااًل لعلماء من أجل صرف أنظار الرأي العام عن 

الصلة بني املشروبات السكرية والِسمنة.

 2016 يف  برس  أسوشيتد  أنباء  وكالة  وذكرت 
أحباثًا  أيضًا  هم  لوا  موَّ احللوى  اع  ُصنَّ أنَّ  أيضًا 
األطفال  أنَّ  الدراسات  إحدى  فأظهرت  وهمية، 
أقل ممن  وزنهم  يكون  احللوى  يتناولون  الذين 

ال يتناولونها.

وترى ماريون نستله، أستاذة التغذية ودراسات 
أنَّ  نيويورك،  جامعة  العامة يف  والصحة  الغذاء 
الصناعات  على  القائمني  من  لة  امُلموَّ األحباث 
غالبًا ما ُتظِهر نتائج تتسق مع مصاحل املمولني، 
ف ماريون كتابًا يف الوقت الراهن عن هذا  وتؤلِّ
املوضوع. ووفقًا ملاريون، ينطبق هذا أيضًا على 
منع  على  بعملها  املعروفة  الدوائية  الشركات 
انتشار األحباث اليت ُتظِهر نتائج غري مرغوبة هلا.

بني  العالقة  النقاش  حمل  الدراسة  وتبحث 
ُتسمى  اليت  الدم  دهون  وبعض  السكريات 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  واليت  الثالثية،  الدهون 

بأمراض القلب.

ى  امُلسمَّ للبحث  األولية  النتائج  أشارت  وقد 
»مشروع 259« إىل أنَّ الفئران اليت تتبع نظامًا 
غذائيًا به نسبة سكر عالية، بداًل من نظام حيتوي 
الدهون  من  أعلى  مستوى  لديها  كان  النشا، 
الثالثية. وكان لدى الفئران اليت تناولت كميات 
كبرية من السكر أيضًا مستويات أعلى من إنزيم 
ى بيتا غلوكورونيداز يف البول، والذي كان  ُيسمَّ
ه ذو صلة حمتملة بسرطان املثانة،  ُيعتَقد حينها أنَّ
وذلك وفقًا لكريستني كرينز، األستاذة املساعدة 
يف كلية طب األسنان جبامعة كاليفورنيا بسان 
فرانسيسكو، واليت شاركت يف كتابة الدراسة.

أوىل  من  »واحدة  ها  بأنَّ النتائج  ُوِصَفت  وقد 
جتليات وجود فرق بيولوجي بني الفئران اليت جرت 
تغذيتها بالسكروز واليت جرت تغذيتها بالنشا«، 
من  باحثون  راجعها  اليت  الداخلية  للوثائق  وفقًا 

جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو.

ووفقًا للباحثني، أوقفت املؤسسة دعم الدراسة 
تكتمل  مل  وبذلك  شهرًا،   27 ملدة  متويلها  بعد 
وقد صرَّحت  نتائجها،.  ُتنَشر  ومل  أبدًا  الدراسة 
تراهم  »ملاذا  قائلًة:   The Verge ملوقع  ماريون 
أن يعارض  سريغبون يف متويل حبٍث من شأنه 

مصاحلهم؟ ليس مثة ما يدفعهم لذلك«.

املؤسسة  انتقدت  ذاته،  للموقع  تصريٍح  ويف 
الورقة البحثية اليت نشرتها الدورية، ووصفتها 
وقالت  دراسة.  وليست  نظر«  »وجهة  ها  بأنَّ
ر  تأخَّ ه  ألنَّ انتهى  قد   259 مشروع  إنَّ  املؤسسة 
امليزانية  عن  خروجه  إىل  أدى  ما  كبري  بشكٍل 
ت  تبنَّ أنَّ  املؤسسة  وأضافت  له.  املرصودة 
تارخيها يف  طوال  واالبتكار  العلمي  البحث  نهج 
حماولٍة لتعلم أكرب قدٍر ممكن عن السكر، والنظام 

الغذائي، والصحة.

النتائج  كانت  إذا  مبا  اجلزم  املستحيل  ومن 
د يف  املشروع ستتأكَّ إليها  توصل  اليت  األولية 
حال استمر البحث. فنحن نعرف اليوم أنَّ تناول 
املشروبات  يف  املضافة  السكريات  من  الكثري 
الغازية واحللوى واحلبوب على سبيل املثال يزيد 

اء اإلصابة مبرض القلب. من خطر املوت جرَّ

ومع ذلك، »مل يظهر بعد أي دليل بارز على أنَّ 
السكر سبب لسرطان املثانة أو غريه من أنواع 
السرطان لدى البشر«، كما قال لوالرت ويليت، 
تي  كلية  يف  والتغذية  األوبئة  علم  بروفيسور 
هارفارد،  ب جامعة  العامة  للصحة  تشان  إتش 
ويليت  وقال  الدراسة.  يف  يشارك  مل  والذي 
يف بريد إلكرتوني أرسله إىل The Verge: »هذا 
البحث الذي ُأجري على الفئران يتعلق بصورة غري 
مباشرة جدًا بالسرطان لدى البشر، وال ميكن أن 
ر على النتائج بصورة ملموسة حينها  يكون قد أثَّ

أو اآلن«.

النتائج  كانت  احلالي،  الوقت  ويف  ذلك،  ومع 
من  املزيد  إجراء  لتربير  يكفي  مبا  مثرية  األولية 
جامعة  يف  الباحثني  ملزاعم  وفقًا  لكن  البحث. 
لقائمني  سحب  فرانسيسكو،  بسان  كاليفورنيا 
الدراسة  حتت  من  البساط  السكر  صناعة  على 
هم مل يكونوا مرتاحني لالجتاه الذي تسري فيه  ألنَّ
النتائج. وتقول ماريون موافقًة على هذا الرأي: 
»األمر ال يتعلق بالعلم، وإمنا بالتسويق. فلو كان 

األمر ذا صلة بالعلم، لكانوا أكملوا الدراسة«.
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“But it’s a rectangle!” I 
insisted, tugging at my 
dad’s jacket on the hill at 
Cumberland Oval, 1980. 
A year later, the “oval’s” 
occupants, the Parra-
matta Eels, won their first 
rugby league grand final. 
The team’s fans burnt the 
grandstand, like a wicker 
man, to the ground.
Stadiums can be sites of 
intense feeling. Just ask 
the tens of thousands of 
people who’ve signed the 
Change.org petition ask-
ing the NSW government 
to “reconsider” its deci-
sion to spend $2 billion on 
a rebuild of ANZ and Alli-
anz stadiums.
The $2.5 billion plan to 
knock down and rebuild 
ANZ, Allianz and Parra-
matta stadiums is being 
met with rising opposi-
tion.
But it’s not just the mon-
ey that people object to. 
The price tag, we are told, 
is but 1 per cent of the 
state’s health and educa-
tion spend. It’s the tar-
gets of the spending: two 
concrete monoliths. They 
are devoid of the passion 

countless ageing ovals-
come-rectangles across 
Sydney evoke.
Think Belmore, Brookvale, 
Kogarah, Leichhardt, Lid-
combe and Redfern ovals, 
to name a few. These are 
hallowed sites of gladiato-
rial (sorry Russell) clashes 
between Sydney sporting 
tribes that have become 
folklore.
South Sydney Rabbitohs 
fans get misty-eyed at 
talk of Redfern Oval, their 
“Holy Land”. And, fetch 
me my pipe and slippers, 
so homely did Kogarah 
Oval feel to the St George 
Dragons during their ‘50s 
and ‘60s heyday, they 
were undefeated there for 
12 years.
The appeal of the subur-
ban oval isn’t just a distant 
memory. Sure, “Fortress 
Brookvale”, now dilapi-
dated, resembles Monty 
Python’s Black Knight, 
but these grounds attract 
punters in great numbers.
Compare that to NRL fix-
tures scheduled at ANZ 
this year which saw the 
stadium echo at an aver-
age of just under 17 per 

cent of its 83,500 seat ca-
pacity.
With the population explo-
sion out west, now we have 
news of a council-backed 
campaign at Campbell-
town for a new A-League 
team to play out of its sta-
dium at Leumeah.
What are we missing? If 
we are all about creating 
30-minute cities, restor-
ing amenity and building 
community cohesion, then 
why dish out such large 
portions of funds to two 
behemoths that struggle 
to feel full?
 Sydneysiders have an 
affinity for suburban 
grounds. It’s not just about 
how close we can be to 
the action. They recall 
close moments with fam-
ily and friends. Their grit-
tiness speaks to why we 
got interested in sport in 
the first place, before the 
betting apps and sponsor-
naming rights.
Oval or rectangle, these 
grounds affirm where 
we’re from and what it 
means to belong. That’s 
something money can’t 
buy.

Sydney wants romance from sports ven-
ues not $2 billion monster stadiums 

Familiar sight: a sparsely populated ANZ Stadium. Photo: Craig Golding 
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The Reserve Bank of Austra-
lia looks set to spend much 
of 2018 in hibernation as ex-
perts see a possible record 
being set for the longest pe-
riod of unchanged interest 
rates.
None of the 28 economists 
surveyed by Bloomberg 
expect the central bank to 
move the official cash rate at 
today’s December meeting 
– the last until February 6 – 
while the market is pricing in 
just half of one rate hike by 
the end of next year.
Governor Philip Lowe has 
repeatedly reminded the 
market the board would like 
the next move for rates to 
be up but questions of when 
and whether it will be able to 
continue to swirl above the 
economy.
UBS economists expect the 
RBA to hike in November 
2018 but note a distinct 
chance the board could opt 
to wait until 2019 – that 
would make it 25 months 
without moving interest 
rates, the longest wait on 
record.
“At the end of the day it just 
comes down to the level 
of debt in the Australian 
economy,” UBS economist 
Carlos Cacho told Domain. 
“An even relatively mod-
est rate hike would have a 
pretty strong impact on the 
cash flow of consumers, 
when they’re already under 
pressure.
“At the end of the day it just 
comes down to the level 
of debt in the Australian 
economy.”UBS economist 
Carlos Cacho
“With weak wages growth, 
out-of-cycle rate increases 
from the banks and higher 
electricity prices … the con-
sumer just doesn’t have a 
lot of spare cash.”
But while most economists 
agree 2018 will be a “wait 
and see” year from the Re-
serve Bank, consensus is 
far from absolute.
Goldman Sachs economists 
this week warned “we be-
lieve the market is underes-
timating the risk of higher 

rates over the coming year”, 
while ANZ economists be-

lieve two rate hikes will be 
pushed through in 2018.

RBA hibernation set to continue as 
rates expected to remain on hold

An average of 11,984 Wests Tigers supporters risked bench splinters at each of 12 regular season games 
at Leichhardt Oval over the past three years. Photo: Paul Miller

Hundreds of singers from 
school and community 
choirs will join together in 
song on Australia Day 2018 
in the annual ‘Salute to Aus-
tralia’ on Sydney Harbour. 
Australia Day Council of 
NSW Creative Director John 
Foreman said that nearly 
500 choir singers will be 
stationed around Sydney 
Harbour on 26 January 
2018 as part of the 21-gun 
ceremonial military salute.
“This will be a particularly 
special performance, with 
the choirs singing Bapa by 
the late Dr G Yunupingu in 
Yolngu language,” Mr Fore-
man said.
“It’s a wonderful way to 
honour the legacy of a cel-
ebrated and greatly missed 
Australian artist.”
Composed by the world-re-
nowned Australian Aborigi-
nal singer, who passed away 
earlier this year, “Bapa” 
– which means ‘father’ in 
Yolngu – is a soulful tribute 
to the artist’s own father. In 
addition to “Bapa”, the sing-
ers will also perform iconic 
Aussie song I Am Australian 
before leading the crowds 
in a rendition of the national 

anthem.
The choirs will perform from 
various locations around 
Sydney Harbour including 
on board the HMAS Canber-
ra and the Young Endeavour 
tall ship, as well as stages 
near Hickson Road and the 
Overseas Passenger Termi-
nal.  
Caringbah High School ju-
nior choir is participating in 
Salute to Australia for the 
first time in 2018 and choir 
leader Sallyanne Barker 
said she and her students 
are thrilled to be part of the 
celebrations.
“Music has a unique power 
to unite people from all dif-
ferent ages, cultures and 
backgrounds,” said Ms 
Barker.
“We are really excited to 
come together with other 
choirs and sing with one 
voice on Australia Day.”
The Salute to Australia, 
which will be received by 
the Governor of New South 
Wales, His Excellency Gen-
eral The Honourable David 
Hurley AC DSC (Ret’d), is 
just one of many spectacu-
lar performances scheduled 
for Australia Day 2018. 

NSW CHOIRS COMBINE TO HONOUR 
DR G YUNUPINGU ON AUSTRALIA DAY
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As parliament debates 
MP citizenship and same-
sex marriage, a new poll 
shows voters don’t want 
a change at the top of the 
Liberal Party.
Most voters say a new 
Liberal leader wouldn’t 
change the way they vote 
at the next federal elec-
tion, a new poll has found.
The coalition’s poor show-
ing in opinion polls since 
just after the 2016 elec-
tion has some speculat-
ing about the benefits of a 
leadership change.
But an Essential poll pub-
lished on Tuesday found 
54 per cent of voters be-
lieved it would make no 
difference to whether they 
voted for the return of the 
Turnbull government.
A further 18 per cent said 
they would be more likely 
and 13 per cent said less 
likely.
The poll gave Labor a 55-
45 per cent two-party pre-
ferred edge over the Liber-
al-National coalition.
Malcolm Turnbull was 
rated the best leader of 
the Liberals (21 per cent), 
followed by Foreign Min-
ister Julie Bishop (19 per 
cent).
Among Liberal voters, Mr 
Turnbull was the most 
popular option (40 per 
cent).
Opinion was divided on 
whether the Liberals and 
Nationals should be more 
independent of each oth-
er, with 34 per cent urg-
ing a more separate ap-
proach while 38 per cent 
endorsed the coalition.
Liberal senator Jane Hume 
was upbeat about the 
government’s prospects 
on Tuesday, after deputy 
prime minister Barnaby 
Joyce retained his NSW 

seat at a weekend by-elec-
tion.
“The government returns 
to parliament this week 
with a bit of pep in its step 
and a bit of glide in its 
slide after a resounding 
victory in the New England 
by-election which was an 
endorsement for the coali-
tion,” she told reporters.
Meanwhile, Labor is seek-
ing a bipartisan approach 
on how to deal with MPs 
with citizenship clouds 
over their heads.

ACT Labor senator Katy 
Gallagher disclosed on 
Monday she did not re-
ceive UK citizenship re-
nunciation approval until 
well after nominations 
closed for the 2016 elec-
tion.
Her lower house col-
leagues have also lodged 
their citizenship and fam-
ily history details, which 
could be published as ear-
ly as Tuesday afternoon.
Labor leader Bill Shorten 
has asked the prime min-
ister to work with the op-
position on a process to 
deal with the disclosures.
If the coalition unilater-
ally refers Labor MPs to 
the High Court to test their 
eligibility under section 44 
of the constitution, which 
bans dual nationals, it 
could set a dangerous 
precedent for future gov-
ernments.
Close scrutiny will be giv-
en to the disclosures of 
Labor MPs Susan Lamb 
and Justine Keay and in-
dependent Rebekha Shar-
kie.
The lower house’s sitting 
hours have been extended 
on Tuesday to midnight to 
deal with same-sex mar-
riage laws.

PM change won’t affect vote: poll
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deputy prime minister Barnaby Joyce

LABOR is defending its 
first federal politician 
caught up in the dual citi-
zenship saga and others 
could become embroiled 
as the deadline closes.
FEDERAL Parliament’s 
dual citizens will have no-
where to hide once the fi-
nal round of declarations 
is made public today.
House of representatives 
members had until 9am 
Tuesday to file documen-
tation revealing their citi-
zenship information, and 
the details are expected to 
be published later today.
Labor remains confident 
its MPs will pass High 
Court scrutiny despite at 
least one admitting she 
was a dual citizen when 
nominating for the 2016 
election.
Senators produced their 
family history and citi-
zenship documents on 
Monday, following the fi-
asco which has claimed 
the scalps of eight federal 
politicians so far.
The government is weigh-
ing up whether to seek 
Senate support to refer 
opposition frontbencher 
Katy Gallagher to the 
court, making her the first 
Labor parliamentarian to 
face scrutiny.
Senator Gallagher, the 
former ACT chief minister, 
did not receive confirma-
tion of her UK citizenship 
renunciation until two 
months after nominations 
closed for the 2016 fed-
eral election.

Under section 44 of the 
constitution, dual citizens 
are ineligible to sit in par-
liament.
Deputy opposition leader 
Tanya Plibersek argues 
there’s a vast difference 
between the cases of La-
bor MPs and those found 
ineligible by the High 
Court. “Barnaby Joyce, 
Fiona Nash and the oth-
ers that were referred to 
the High Court ... took no 
steps to renounce their 
dual citizenship,” she told 
reporters in Canberra on 
Tuesday.
“We are confident that 
Labor MPs have taken all 
reasonable steps to re-
nounce any dual citizen-
ships.”
According to paperwork 
she lodged under the new 
disclosure rules, Senator 
Gallagher completed a 
British citizenship renun-
ciation form, with payment 
and copies of documents, 
on April 20, 2016.
But the UK Home Office 
wrote back on July 1, al-
most a month after elec-
tion nominations closed, 
requesting original ver-
sions of her birth cer-
tificate and parents’ mar-
riage certificate — a move 
a legal expert has told La-
bor was unnecessary.
Senator Gallagher did not 
receive the formal renun-
ciation document until 
August 16, just over two 
months past the nomi-
nation date for the elec-
tion. She has legal advice 

Nowhere to hide for parliament’s dual citizens as 
declaration deadline closes

The Australian Federation 
of Islamic Councils (AFIC) 
condemns the announce-
ment of the Trump Ad-
ministration overnight to 
recognise the Holy City of 
Jerusalem as the capital 
of Israel.
For America to unilater-
ally recognise Jerusalem, 
or even just a part of the 
Holy City, as the capital 
of Israel is provocative 
and dangerous. It is well 
acknowledged by the in-
ternational community 
that the status of Jerusa-
lem is a key point in the 
negotiation of a long term 
peace between Palestin-
ians and Israelis . AFIC 
President, Dr Rateb Jneid, 
said “The announcement 
by the Trump Administra-
tion overnight is a blatant 
disregard of the United 
Nations, the international 
community and more im-
portantly of the Pales-
tinian people and their 
hopes of a just peace and 

sovereignty.”
The effectiveness of glob-
al diplomatic efforts is 
completely undermined 
when nations such as the 
United States show such 
obvious contempt and 
scorn for resolutions of 
the UN and efforts by oth-
er nations to find peaceful 
paths to resolving these 
disputes.
Dr Jneid further stated, 
“The message this sends 
to the Palestinian people 
is that their concerns are 
of little importance to 
the American President. 
This is not going to make 
the Palestinians open to 
American involvement in 
the peace process.”
AFIC is concerned as to 
the precedent that this 
sets and the possible 
repercussions that may 
result and calls on all 
nations to stand firm for 
justice and oppose the 
position that the Trump 
Administration has out-
lined. AFIC calls on the 
Australian government 
to come out clearly in its 
opposition to such an an-
nouncement and assure 
the Palestinian people 
that they are not being 
abandoned once again by 
the nations of the world.

AFIC Statement Regard-
ing Jerusalem

Labor Senator Katy Gallagher is the first Labor politician to face scrutiny 

over citizenship. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

which says she took all 
of the steps required of 
her under British law to 
renounce her UK citizen-
ship.
Based on this, she sees 
no reason to refer herself 
to the High Court. Labor 
is unlikely to support a re-
ferral, requiring the gov-
ernment to win over the 
Greens and one cross-
bencher.
The minor party will dis-
cuss the referral at a party 
room meeting on Tues-
day.
Labor MPs Susan Lamb 
and Justine Keay and in-
dependent Rebekha Shar-

kie are also in the govern-
ment’s sights.
Ms Plibersek said the citi-
zenship disclosure pro-
cess, while important, had 
been emotionally difficult 
for some MPs, including 
those with family who had 
fled war-torn countries or 
who never knew their par-
ents.
“It has been sad and trau-
matic, and perhaps worst 
of all of for Linda (Burney) 
and Malarndirri (McCa-
rthy) and our indigenous 
MPs having to prove that 
they’re Australian citi-
zens. What an insult,” she 
told ABC radio.
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Professional, financial 
services and telecom-
munications businesses 
are driving record prof-
its across the Australian 
economy as wages final-
ly start to turn a corner.
Economists are calling 
on workers to take ad-
vantage of the strong 
business conditions and 
ask for a pay rise in the 
wake of a series of suc-
cessful wage negotia-
tions, including Novem-
ber agreements between 
77,000 supermarket 
workers and Coles and 
a 4 per cent wage rise 
for thousands of Wool-
worths workers.
Treasurer Scott Morrison 
says for the Australian 
economy to continue to 
grow and compete with 
other world economies, 
business tax cuts are 
needed.
Profits actually fell by 
0.2 per cent in the three 
months to September, 
figures released by the 
Australian Bureau of 
Statistics on Monday 
showed, but are still up 
by 27 per cent over the 
year or $318 billion in the 
year to September.
Last month, Reserve 
Bank governor Philip 
Lowe laid the blame on 
employers for not paying 
higher wages despite a 
tightening jobs market. 
Since then employees 
pay packets have begun 
showing signs of life with 
wages and salaries ris-
ing by 1.1 per cent in the 
September quarter after a 
1.7 per cent boost in the 
three months to June.
The bureau’s wages and 
salaries indicator is one 
of the building blocks of 
gross domestic product, 
to be released in full on 
Wednesday. It is differ-
ent from the wage price 
index, which follows a 
sample of jobs across 
the whole economy rath-
er than the total value of 

all wages.
In a further sign pay 
packets could soon be 
rising, businesses are 
struggling to find the 
right workers, meaning 
they might need to start 
bumping up salaries to 
find the right candidate.
“It is encouraging to see 
business surveys report 
that firms are having an 
increasingly difficult time 
finding suitable labour,” 
said ANZ’s head of Aus-
tralian economics, David 
Plank. “In the past this 
has resulted in firms bid-
ding up wages”.
Job ads rose by 1.5 per 
cent in November, ac-
cording to the ANZ sur-
vey released on Monday.
Of the industries, profits 
in professional services – 
lawyers and accountants 
– saw the biggest gains, 
up by 15 per cent over 
the year, closely followed 
by financial services. The 
sector has been driving 
the Australian economy 
and is now bracing itself 
for a royal commission 
into allegations of wide-
spread misconduct.
Callam Pickering, In-
deed’s Asia-Pacific 
economist said improved 
business conditions and 
strong growth in corpo-
rate earnings and profit-
ability paved the way for 
higher wage growth next 
year.
“Workers should feel con-
fident demanding higher 
wages and new employ-
ees shouldn’t hesitate to 
ask for a higher starting 
salary,” he said.
“Business conditions 
have rarely been this 
good and right now cor-
porates get to pocket all 
the gains.”
The market is predicting 
the Reserve Bank will 
keep rates on hold again 
at the record low of 1.5 
per cent for the 16th 
month in a row when it 
meets on Tuesday.

Wages could be start-
ing to turn a corner The Turnbull government 

has abandoned its land-
mark industry superannua-
tion changes for this year, 
bowing to intense lobbying 
of crossbench senators 
and clearing it off the table 
for what is likely to be the 
last week of Parliament. 
The changes would have 
forced the $600 billion in-
dustry super fund sector 
to appoint independent 
directors, compelled not-
for-profit funds to disclose 
administrative expenses, 
and handed more powers 
to regulators to police the 
sector. 
Some industry super 
funds believe 30 per cent 
of workers are missing at 
least some of their super-
annuation. Michael Pascoe 
comments.
The retreat could push out 
any meaningful reform of 
the union-run funds until 
after the royal commission 
into the financial services 
sector hands down its find-
ings in February 2019.
Crossbench senators have 
been lobbied by the Aus-
tralian Council of Trade 
Unions and Industry Super 
Australia since the Turnbull 
government first proposed 
the changes to the funds, 
which boast five-million 
members, in 2015.
The government quietly 
reintroduced the legisla-
tion in September, but the 
latest breakdown in nego-
tiations with the Senate 
crossbench would have re-
sulted in the changes fail-
ing to pass for the second 
time in three years. 
“The ferocity of the cam-
paign waged against these 
basic transparency and 
accountability measures 
goes to show there is 
something to hide,” said 
Financial Services Minister 
Kelly O’Dwyer. 
The leader of government 
business in the Senate 
Mitch Fifield cleared the 
legislation from the Sen-
ate’s schedule on Monday 
after Senator Patrick said 
the Nick Xenophon Team 
could not back the bill.
The loss of three NXT votes 
would have made it impos-
sible for the government to 
pass the legislation with-
out the support of Labor 

and the Greens, and any 
move to reinstate the bill is 
now all but certain to wait 
until next year. 
fee non-union backed 
“choice” superannuation 
funds were largely ex-
cluded from requiring to 
implement transparency 
measures.
Ms O’Dwyer, who is the 
third minister tasked with 
passing the changes, said 
all financial services must 
be able to stand up to scru-
tiny, arguing the Austra-
lian Prudential Regulation 
Authority should be given 
greater powers to investi-
gate how superannuation 
funds spend their mem-
bers’ investments.    
“The government remains 
determined to give mem-
bers the right to know how 
their retirement savings 
are being spent by their 
superannuation fund,” she 
said. 
“Their money should 
be protected from being 
misused by vested inter-
ests, including from trade 
unions, employer groups 
and banks.”
She has denied the mea-
sures are an ideological 
attack on unions, but criti-
cised Industry Super Aus-
tralia for using members’ 
contributions to fund an 
advertising campaign. 
“It is disappointing that 
some industry participants 
have used members’ mon-
ey in a multi¬million-dollar 
advertising campaign and 
lobbying effort in a bid to 
defeat increased transpar-
ency and accountability in 
the sector,” Ms O’Dwyer 
said at the Association of 
Superannuation Funds of 
Australia conference last 
week. 
Industry Super Austra-
lia chief executive Da-
vid Whiteley said he was 
willing to work with the 
government on increas-
ing transparency but this 
needed to be applied 
across the board to all su-
per funds, including 80 per 
cent “choice” funds in the 
retail sector, not just those 
with union links. 
“What the government 
should be focusing on is 
the superannuation gen-
der gap and unpaid super-

Turnbull government delays superannuation changes 
annuation” he said. “We’ve 
got nothing to hide.”  
The royal commission, 
to be headed by former 
High Court judge Kenneth 
Hayne from February, will 
investigate if super funds 

are using retirement sav-
ings for “any purpose that 
does not meet community 
standards and expecta-
tions, or is otherwise not in 
the best interests of mem-
bers”. 

The Andrews Labor Gov-
ernment has unveiled a new 
20-year vision for Victoria’s 
health system to build mod-
ern and world-class new fa-
cilities that will meet grow-
ing demand into the future, 
where it’s needed most.
Minister for Health Jill Hen-
nessy released the State-
wide Design, Service and 
Infrastructure Plan for Vic-
toria’s Health System 2017-
2037.
The plan – the first of its 
kind – delivers on the final 
recommendation of the Tra-
vis Review, which was the 
most comprehensive audit 
ever undertaken into the 
capacity of Victoria’s hos-
pitals.
It delivers a blueprint to 
guide investment in our 
health system over the next 
20 years, so we know where 
and when to invest in infra-
structure, services and re-
sources in Melbourne and 
across regional Victoria.
Significant infrastructure 
investments already under-
way are paying dividends, 
with ambulances arriving 
faster, and more Victorians 
getting the surgeries and 
emergency care and treat-
ment they need sooner.
The Labor Government ac-
cepted all recommenda-
tions from former AMA 
Victoria President Dr Doug 
Travis including the estab-
lishment of Better Care Vic-
toria to find new and more 
efficient ways to improve 
patient care.
We have invested $20 mil-
lion in the Better Care Vic-
toria statewide innovation 
fund to support projects 
that boost efficiency and 
productivity, while also im-
proving treatment and pa-
tient outcomes and reduc-
ing wait times.
The Victorian Budget 
2017/18 delivered $1.67 
billion to support hospitals 

to meet demand and pro-
vide the high quality care 
patients need, sooner and 
closer to home.
That means our hospitals 
will be able to admit 1.9 mil-
lion patients, and treat 1.8 
million patients in emergen-
cy this year, so more Victo-
rians can get the care they 
need, when they need it.
It also includes $428.5 mil-
lion for new hospital up-
grades and equipment to 
give our hard working doc-
tors and nurses the world-
class facilities they deserve 
and need to do their job 
saving lives.
Key projects include $162.7 
million to expand the North-
ern Hospital, $50 million to 
plan a new Footscray Hos-
pital and $63.2 million to 
expand the Monash Medical 
Centre emergency depart-
ment with an exclusive area 
for children.
The plan can be viewed 
at https://www2.health.
vic.gov.au/hospitals-and-
health-services/health-sys-
tem-design-planning/state-
wide-plan.
Quotes attributable to Minis-
ter for Health Jill Hennessy
“Our long term blueprint 
lays the foundations for 
building a health system 
meets future demand, while 
delivering the safest and 
highest quality care for all – 
no matter where they live.”
“We are funding state-of-
the-art hospital upgrades 
and redevelopments, where 
they are needed most. Ev-
ery Victorian deserves first 
class care – and we’re get-
ting it done.”
“We are building the health 
system of the future – now. 
Our strategy will keep pace 
with a growing and ageing 
population with bigger and 
better facilities, designed 
for Victorians across the 
state and their different 
needs.”  

New Vision For Better And Fairer 
Healthcare For Victorians
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Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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The citizenship declara-
tion process that in theory, 
was supposed to clear up 
the section 44 mess once 
and for all, has simply 
ushered in a new round of 
fighting and uncertainty. 
Of both major parties try-
ing to out outrage each 
other, even though they 
both have MPs with citi-
zenship question marks. 
Amid this, the only truly 
fresh name to emerge 
from the piles of paper-
work MPs submitted to the 
House of Representatives 
on Tuesday night, was La-
bor’s David Feeney. 
Feeney – who has enjoyed 
only brief and junior stints 
on the frontbench – will not 
necessarily be a house-
hold name. But he is well 
known in Canberra and ex-
quisitely well known with-
in Labor circles. Before he 
was elected to Parliament, 
Feeney held various ALP 
positions, including as-
sistant national secretary 
and was a high-profile fac-
tional dude. Although they 
aren’t quite as tight these 
days, he rose through the 
ranks with Bill Shorten 
and has been “thick as 
thieves” with the Labor 
leader. Feeney was also 
one of the faceless men 
right in the middle of it all 
when Julia Gillard toppled 
Kevin Rudd.
Feeney has been a mem-
ber of Parliament for a de-
cade now. He was elected 
as a senator for Victoria 
in 2007 and in 2013, his 
ambitions took him to the 
lower house, where he 
inherited the north Mel-
bourne seat of Batman 
from Martin Ferguson. 
On Tuesday, almost five 
months after Scott Lud-
lam kicked off the citizen-
ship saga (announcing 
he was a surprise New 
Zealander), Feeney re-
vealed he couldn’t find 
the paperwork to prove he 
had renounced his British 
citizenship 10 years ago. 
In a tortured explanation, 
Feeney conceded he was 
still trying to to access 
“historical electronic doc-

uments ... those searches 
are ongoing”. 
So the High Court looms 
for the MP, with a byelec-
tion sitting off to the side 
as a distinct possibility 
– something that has La-
bor freaking out. In 2016, 
Feeney barely held off a 
challenge from experi-
enced Greens’ candidate 
Alex Bhathal. Just over 
two weeks ago, the Greens 
romped it in against Labor 
in the state Labor byelec-
tion of Northcote, which 
takes in some of Batman. 
If the Liberals decide not 
to run (denying Labor their 
preferences), then, as one 
Labor MP says: “we’re in 
deep shit”.   
Labor insiders are puzzled 
and stunned that Feeney 
could stuff up such a ma-
jor piece of paperwork. Not 
only is he regarded as an 
extremely smart man, but 
the ALP prides itself on 
the rigorous checking and 
legal advice that under-
pins its nomination pro-
cesses. MPs are required 
to resubmit their creden-
tials before each election, 
making it all the more puz-
zling that Feeney’s situa-
tion could have repeatedly 
slipped through the gaps.
But then Feeney and pa-
perwork do have a trou-
bled history. 
Back during the 2016 
election campaign, Fair-
fax Media revealed he had 
failed to declare a $2.3 
million house to Parlia-
ment’s register of mem-
bers’ interests. Feeney 
unconvincingly put the 
error down to a “mael-
strom of events”. He then 
did further damage to the 
Labor campaign cause by 
leaving confidential ALP 
briefing notes in the Sky 
News waiting area after an 
interview (in which he also 
failed to answer questions 
about Labor policy).
Some Labor MPs believe 
if it were to come to a 
byelection, Feeney would 
need to think long and 
hard about recontesting 
the seat. He now has a 
track record of question-

‘The dog ate my citizenship papers’: And other ex-
cuses Australia is sick of hearing 

able administrative de-
cisions in an electorate 
that is increasingly going 
Green, in part because of 
a distaste for the way the 
major parties do politics. 
While New England vot-
ers did not want to punish 
Barnaby Joyce for what 
they saw as an annoying 
quirk of the constitution, 
don’t expect the people of 
Batman to be as forgiving. 
Feeney’s stuff-up also 
has wider implications for 
brand Shorten. With Sam 
Dastyari and now Feeney, 
the Labor leader is finish-
ing the parliamentary year 
on a slow clap. Both cases 
not only reflect unkindly on 
the individuals involved, 
they cast an unflattering 
light on Shorten’s judg-
ment and the people he 
hangs around with. 
Some senior Labor figures 
are aghast Dastyari was 
not cut completely loose 
by Shorten last week. The 
NSW senator may have 
lost some minor party 
positions as a result of 
his Chinese connections, 
but he continues to sit in 
the upper house, drawing 
both his parliamentary 
salary and daily innuendo 
from the government. 
In the case of Feeney, his 
inability to prove some-
thing as basic as his citi-
zenship status makes a 
mockery of Shorten’s 
braggy declarations Labor 
MPs were in the clear on 
this one. On Wednesday, 
Shorten admitted he was 
“frustrated” by Feeney’s 
stuff-up. But it’s too little, 
too late. 
The major parties are still 
scrambling to capture the 
moral high ground on the 
citizenship debacle, deter-
mined to prove one side 
is worse than the other. 
Feeney’s situation shows 
they both have MPs who 
should have known and 
done better, and party pro-
cesses that should have 
picked them up earlier. 
Continuing to argue over 
who is more at fault here 
is not only pointless. It’s 
really boring, too. 

An unprecedented number of 
patients flooded NSW emer-
gency departments over this 
year’s horror winter period, 
putting staff under immense 
pressure and severely affect-
ing wait times at several Syd-
ney hospitals.
The brutal flu season was 
partly to blame for the record 
720,564 presentations at the 
state’s emergency depart-
ments between July and Sep-
tember, a 9.4 per cent increase 
(up by 62,000 presentations) 
on the same quarter last year, 
according the the latest Bureau 
of Health Information (BHI) re-
port. 
Experts say there has been 
more than double the normal 
amount of reported influenza 
cases. 
The staggering volume – the 
most NSW EDs have ever seen 
– was almost equivalent to one 
presentation for every 10 peo-
ple living in NSW, though many 
patients accounted for multiple 
presentations. 
Roughly 30 per cent of patients 
in emergency departments did 
not have their treatment start 
on time, a 3.6 percentage point 
increase on the winter quarter 
of 2016, showed the report re-
leased Wednesday. 
Just under one-third of pa-
tients (31.6 per cent) spent 
more than four hours in ED, up 
3.3 percentage points on last 
year, and falling significantly 
short of the Premier’s priority 
target of getting 81 per cent of 
patients out of EDs within the 
four-hour window. 
Among ED patients admitted to 
hospital, roughly one in three 
left the ED within four hours. 
The fall in performance mea-
sures of three to four percent-
age points paled in comparison 
to the huge rise in the number 
of patients presenting to emer-
gency departments and arriv-
ing by ambulance (in the order 
of nine to 10 per cent).
The results suggested many 
hospitals were remarkably re-
silient in the face of immense 
pressure, BHI acting chief 
executive Dr Kim Sutherland 
said. 
NSW Health Deputy Secretary 
System Purchasing and Per-
formance Suzanne Pearce said 
NSW was the best performing 
state in the country for access  
to emergency care and elective 
surgery amid the winter surge. 
“We have experienced record 
numbers of presentations to 
our hospital emergency depart-
ments, with more than 320 pa-
tients arriving for treatment ev-
ery hour of every day for those 

three months,” Ms Pearce said, 
congratulating hospital and 
ambulance staff. 
Yet treatment and wait times 
suffered significantly across 
dozens of the state’s emergen-
cy departments, most notably 
at two hospitals in south-west 
Sydney. 
Fairfield Hospital was deluged 
by patients arriving by ambu-
lance, up 49.5 per cent on the 
same quarter last year, and had 
to contend with a 11.5 per cent 
increase in ED presentations, 
including a staggering 82.4 per 
cent rise in T1 cases – the most 
critical patients with life-threat-
ening conditions. 
Over 40 per cent of patients at 
Fairfield’s ED were not treated 
on time, a 14.7 percentage 
point rise on the same quarter 
last year, and almost 45 per 
cent of patients were in the ED 
for over four hours, a 21.5 per-
centage point rise. 
Dr Sutherland said the marked 
rise in ambulance arrivals and 
T1 patients at Fairfield, though 
small in number, suggested the 
hospital was grappling with an 
increase in the sickest, most 
resource-intensive patients. 
The hospital was able to main-
tain  its elective surgery per-
formance, with 99.7 per cent 
performed within clinically rec-
ommended time frames, sug-
gesting the influx in the ED did 
not have a detrimental flow-on 
effect, Dr Sutherland said. 
At Bankstown Hospital, almost 
47 per cent of patients did not 
start treatment on time, a 14.6 
percentage point rise on win-
ter 2016, and  more than 40 
per cent of patients were still 
in the ED four hours after ar-
riving, a 12.4 percentage point 
increase.
Westmead and Blacktown hos-
pitals managed to buck the 
trend by recording improve-
ments in performance. Most 
notably Blacktown was the only 
hospital in the state to improve 
its four-hour performance by 
more than five percentage 
points in spite of the massive 
increase in activity. 
The Australasian College of 
Emergency Medicine (ACEM) 
said patient lives were being 
put at risk because the rise in 
activity was not being matched 
by an increase in staff levels 
and resourcing.
“The fact that the data looks 
this good under enormous 
pressure is a testament to the 
tenacity of the doctors, the 
nurses, the orderlies, and all 
hospital staff, but it’s a finite 
resource,” ACEM NSW faculty 
chair Dr Chris Trethewy 

Overcrowding in emergency 
departments hampered efforts 
to rapidly identify patients in 
greatest need of emergency 
care, Dr Trethewy said. 
“Without adequately address-
ing the underlying problems 
of access block, overcrowding 
and acute care bed shortages 
across NSW, we will not fix the 
current situation and patients 
will remain at risk.
“We need to consider all the 
vulnerabilities at every point 
that contribute to a patient’s 
journey across the network,” 
he said. 
AMA NSW president Dr Brad 
Frankum said there was no 
doubt the horrendous flu sea-
son was to blame for some of 
increase. Health authorities 
recorded 103,193 confirmed 
flu cases from January to No-
vember 2017, almost triple the 
2016 total of 35,537. 
“But influenza does not fully 
explain the staggering num-
bers of ED presentations,” Dr 
Frankum said. 
“With every BHI report we have 
seen successive years and 
quarters of increasing activ-
ity.”
The previous summer, autumn 
and spring months were all 
“horror quarters” for EDs.
“Demand is beyond capac-
ity and it is still growing … this 
pressure is continuous, unre-
lenting and building.”
“It is entirely obvious we can-
not continue like this.”
Dr Frankum suspected a lack 
of access to after-hours GPs 
may have contributed to the 
increase in less urgent ED pre-
sentations.
“The pressure on EDs ab-
solutely reflects back on the 
availability of general prac-
tice,” he said. 
“We need greater capacity at 
hospitals, we need to better uti-
lise general practice and other 
out-of-hospital specialist care, 
and we need to do it fast.”
“A lack of fat in the system” 
was the likely problem in SWS-
LHD, Dr Frankum said. 
“When you are always at ca-
pacity, and even on relatively 
quiet days your performance is 
struggling to keep up, then you 
are of course going to be more 
fragile with an unexpected rise 
in activity,” he said. 
Fairfield, in particular had one 
of the most multicultural popu-
lations in the country, with a 
high proportion of Syrian refu-
gees, many of whom had lower 
level of health literacy and 
were more likely to have long-
term health problems than the 
general population.

A record 720,564 patients flooded NSW emergency 
departments this winter



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

جنمات عربيات يف فساتني إيلي صعب ... فمن األمجل!
األزياء  مصمم  يُعترب 
 Elie Saab »إيلي صعب« 
بالنسبة  املفضلني  من 
العربيات  النجمات  ملختلف 
أّن  حيث  أيضًا،  واملحليات 
من  بالكثري  توحي  فساتينه 
آنٍ  يف  والعصرية  الفخامة 
من  تجعل  أنها  كما  واحد، 
وكأنهنّ  يشعرَن  يرتدينها 
وبخاصة  ملكات  أو  أمريات 
الكبرية،  املناسبات  يف 
من  عددًا  شاهدنا  ومؤخرًا 
يتألقن  العربيات  النجمات 
صعب  إيلي  فساتني  يف 
األوىل،  للمرة  وبعضهنّ 

فمن بدت األجمل فيها؟
بالسهل  ليس  الخيار 
اختارت  نجمة  كل  إّن  حيث 
يناسبها  الذي  الفستان 
من  ذوقها  ويناسب 
مجموعاته املختلفة، غري أننا 
كرم  نجوى  اطاللة  أحببنا 
من  األمس  حلقة  يف  جدًّا 
برنامج »بروجيكت رانواي« 
وقد   ،Project Runway
يف  األوىل  للمرة  تألقت 
صعب«  »إيلي  لـ  تصميم 
عن  عبارة   Elie Saab
دخله  ميدي،  أخضر  فستان 
قماش الدانتيل األسود، وقد 

أسود  صندالاً  معه  نسقت 
بكعب عاٍل، وبدا اللوك غاية 

يف األناقة.
كندة  شاهدنا  فقد  وكذلك 

علوش بداية الشهر املاضي 
من  اطاللة  يف  مرة،  ألول 
عن  عبارة   ،Saab »صعب« 
فستان سهرة باللون األحمر 

الدانتيل،  قماش  فيه  دخل 
وجاذبة  متألقة  بدت  وقد 

على السجادة الحمراء.
أيضًا  يسرا  شاهدنا  كما 

الدانتيل  من  فستان  يف 
وناسب  ناسبها  األسود 
إضافة إىل اطالالت  قوامها، 
السابقة  لبنان  جمال  ملكة 

فالريي أبو شقرا مؤخرًا يف 
الرائعة  االطالالت  من  عدد 
املصمم  توقيع  حملت  التي 

املبدع.

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

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

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

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق

مرييام فارس

نانسي عجرم

نـجوى كـرم




