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وساطتا احلريري وابراهيم وحتذير اجليش وإنذار اسرائيل دفعت باجتاه التهدئة! والييت :نفوذ إيران املعارضة السورية تشرتط «مظلة
دولية» للجنة الدستورية
يف املنطقة حتمي

رئيس اجلمهورية اتصل برئيس اجمللس واتفاق على
لقاء بني الرؤساء الثالثة يف بعبدا الثالثاء املقبل

َ
دخل لبنان مرحلة انفراج
نسيب بعد ّ
اتصال رئيس
ّ
اجلمهورية العماد ميشال
عون برئيس جملس النواب
بري ،وذلك خالل
نبيه ّ
لقائه مع رئيس احلكومة
سعد احلريري يف قصر
وانقلب املشهد
بعبدا.
َ
السياسي مضبوطًا ،ولو
حبذر ،بـ «هدنة رئاسية»
َ
االتصال
هذا
أرساها
َ
وجلمت الشارع ،يف انتظار
سينتج عن لقاء ثالثي
ما
َ
رئاسي ّ
مت االتفاق على
انعقاده الثالثاء املقبل.
وقد جاء هذا التطور الالفت
َ
بلغ فيها
بعد أربعة أيام
التأزم السياسي ذروته
ّ
بني بعبدا وعني التينة

الرئيس عون مستقبال الرئيس الحريري يف قصر بعبدا
وكذلك بني «التيار الوطين
احلر» وحركة «أمل» نتيجة
تضمنه فيديو الوزير
ما
ّ
جربان باسيل من كالم

سليب يف حق بري ،وبعد
املظاهر االستفزازية يف
الشارع واملمارسات اليت
تهدد السلم
كادت أن
ّ

غرينبالت لدبلوماسيني يف القدس :الصفقة على النار والقرار ليس للسلطة

علم أن املبعوث األمريكي
لعملية السالم جيسون
غريبنبالت ،أبلغ القناصل
األوروبيني املعتمدين يف
القدس ،يف لقاء مجعه

بهم قبل أيام ،أن «صفقة
القرن» اجلاري إعدادها
باتت يف املرحلة األخرية،
وأنها ستعلن قريبًا.
ونقل عنه أحد املشاركني

يف اللقاء قوله ،إن «الطبخة
على النار ،ومل يتبق سوى
إضافة القليل من امللح

ِ
وتدخل البالد يف
األهلي
احملظور لوال املسارعة إىل
ضبطها.
ً
وساطة قام بها
أن
وعلم ّ
املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم بني
َ
انطلقت
بعبدا وعني التينة
تأز ِم
االثنني املاضي بعد ّ
«فيديو
نتيجة
الوضع
ِممرش» ،وكانت خريطة
التهدئة
فيها
الطريق
ومل الشارع وصو ً
ُّ
ال إىل
التواصل املباشر.
َ
َ
ذروتها
وبلغت هذه اجلهود
بعد ما شهدته بلدة احلدث
األول ،حيث
مساء أمس
ّ
خبطورة
اجلميع
شعر
وصل إليها
اليت
املرحلة
َ

www.easytrainingsolutions.com.au

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

ايلي
على الرقم0412 224 604 :

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

Attain your skills... the EASY way

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

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص..

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

EASY TRAINING SOLUTIONS

m. 0425 34 8000

التتمة صفحة 31

أفران ماونت لويس

بإدارة :آدي سركيس

MANAGING DIRECTOR

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

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

نبه علي أكرب والييت،
ّ
الشؤون
مستشار
السياسية للمرشد يف
إيران علي خامنئي ،إىل
أن أعداء بالده يسعون
إىل «ضرب استقرارها
عرب عمالء» يف الداخل.
ودافع عن تدخل طهران
يف سياسات املنطقة،
معتربًا أن «نفوذها حتمي
فيها».
يأتي ذلك مع بدء
احتفاالت إحياء الذكرى
الـ 39النتصار الثورة
يف إيران وسقوط نظام
الشاه يف  11شباط
(فرباير) .1979
وكان الرئيس اإليراني
حذر
روحاني
حسن
قادة بالده من مواجهة
مصري الشاه إذا جتاهلوا

غداة انتهاء مؤمتر «احلوار
يف
السوري»
الوطين
سوتشي من دون حتقيق
ّ
حل
تقدم حقيقي إلجياد
ينهي األزمة السورية،
ويف ّ
ظل عدم وضوح مسار
تشكيل جلنة تهدف إىل
«إصالح» الدستور السوري
أقرها املؤمتر ،اشرتطت
املعارضة السورية مظلة
دولية للجنة الدستورية

للمشاركة فيها ،فيما
واصل النظام السوري
جتاهله توصيات املؤمتر
بتشكيل اللجنة.
وعاد امليدان السوري
ّ
ليحتل صدارة املشهد على
ما عداه ،خصوصًا مع احتدام
هجوم النظام السوري على
إدلب وتكثيف قصفه على

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

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

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

ميقاتي نبه من خماطر لغة الشارع  :لعقد
أبو مجرة زار بري :إذا مل يعتذر باسيل
إجتماع جمللس االمن الختاذ موقف صارم يلزم
فلتطبق املادة  37من الدستور
اسرائيل باالعرتاف يف حق لبنان بنفطه

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري النائب السابق لرئيس
احلكومة اللواء عصام ابو مجرة
الذي قال بعد اللقاء« :تشرفنا
اليوم بزيارة دولة الرئيس بري
الشكره على تصرحيه املهم الذي
صدر عنه والذي اعتذر فيه اىل
الشعب اللبناني عن االساءات
او التجاوزات اليت حصلت من
املتظاهرين ،واليت نعلم جيمعا
انها كانت « فورة دم» نتيجة
التعرض لدولة الرئيس .ومتنيت
اال حتصل مثل هذه التجاوزات
وان تبقى ضمن حدود احلق يف
التظاهر السلمي .ويف كل حال،
جرى ما جرى ولكن مل حتصل
اصابات او تعديات كبرية.
ولكن انا شخصيا كنت انتظر من
الطرف اآلخر الذي أشعل النار
ان يبادر اىل االعتذار اىل من
اساء اليه ،ويعتذر من دولة
الرئيس بري والشعب اللبناني،
الن الرئيس بري هو رئيس
جملس النواب ،ومن اساء هو
وزير ،وعليه ان يعتذر ،ولكن
هذا مل حيصل .كل ما قام به
هو التعبري عن نوع من االسف.
ما هو االسف؟ وعلى ماذا
يأسف؟ هل يأسف على كالمه؟
ال .كان من املفروض ان يعتذر
من الشعب اللبناني ،وبالتالي
كانت حلت املشكلة .على كل
حال ،اليوم اما ان يعتذر وإما
أن يستقيل وإما أن يطبق
الدستور بالعودة اىل املادة
 ،37إذ إن رئيس جملس النواب
ميكن ان حيجب الثقة عنه ،وهذا
االمر ينفذ ويطبق .لكن اللف
والدوران ال ينفع ،واالنتخابات
آتية« ،والشاطر بشطارتوا»،
ومن لديه زنود فليربهن ذلك
يف االنتخابات».
الصمد
ثم استقبل النائب السابق جهاد
الصمد الذي قال« :تشرفنا بلقاء
دولة الرئيس بري وشكرناه على
مواقفه وطريقة تعاطيه يف معاجلة
االزمة املستجدة اخريا ،وشكرنا
ايضا املكتب السياسي حلركة
امل .وهنا اؤكد ان حكمة دولة
الرئيس بري ووعيه هما دائما
اخلالص هلذا البلد .وحتضرني
قصة السيدتني اللتني اختلفتا
على أمومة ولد ايام سيدنا
سليمان ،فلما أعياه التأكد من
هوية االم احلقيقية خرج حبل
ان يقوم بشطر الولد نصفني،
فبادرت االم غري احلقيقية اىل
القبول ،بينما االم احلقيقية
قالت انا لست أم الصيب،
فأعطيها اياه .فعرف سيدنا
سليمان من هي االم احلقيقية.
وهنا يتجلى يف هذه اللحظة
من هو احلريص على هذا البلد
ومن هو أم الصيب وأبوه .كذلك
تطرقنا مع دولته اىل موضوع
االنتخابات النيابية  ،وأكدنا
ضرورة ان جترى يف موعدها،
وهي سوف جتري يف موعدها ان
شاءاهلل ألن املتضررين فقط من
اجراء االنتخابات هم الذين ليس
هلم مصلحة بأن تتم مبوعدها.

دعا الرئيس جنيب ميقاتي،
أمام زواره يف طرابلس اليوم
«اىل التنبه من خماطر االستمرار
يف لغة التصعيد والتحركات
يف الشارع خصوصا مع دخول
العدو االسرائيلي جمددا على
اخلط وتهديده لبنان يف حقه يف
استثمار ثروته النفطية».

بري مستقبال ابو جمرة
وتناولنا بعض االمور اليت تهم
منطقتنا ،ونشكر دولته دائما
على احلس الوطين العالي الذي
يتمتع به».

مؤتمر بريوت والساحل

ثم استقبل وفدا من «مؤمتر
بريوت والساحل» برئاسة رئيس
«املؤمتر الشعيب اللبناني» كمال
شاتيال الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفنا بلقاء دولة الرئيي بري
لتجديد اعالن التضامن الكامل
معه .ان االساءة للرئيس بري
الذي يدافع عن الدستور والسلم
االهلي هي اساءة لنا ولكل
احرار لبنان من كل الطوائف
واملناطق ،وهي خطيئة وضربة
للوحدة الوطنية اليت تتعرض
لتهديدات صهيونية وارهابية.
إن املشكلة ليست طائفية ألن
اقطابا مسيحيني كبارا استنكروا
هذه االساءة املشينة وتضامنوا
مع الرئيس بري .واملشكلة
ليست شخصية ،انها مشكلة
بعض الذين يتجاوزون الدستور
ومعادلة التوازن الوطين وحيملون
ويعملون العادة لبنان اىل دستور
االنتداب الفرنسي ،وهي مغامرة
فاشلة ومستحيلة».
أضاف« :لقد اسقطت احلرب كل
املشاريع التقسيمية والفدرالية
وانتصرت وحدة لبنان وعروبته
واستقالله وستبقى منتصرة،
فاملشروع الفئوي مستحيل
التطبيق .ان حل االزمة الراهنة
يتطلب الرتاجع عن طروحات
والتزام
الطائفية
العصبية
الدستور عمليا.
فأين االصالح الذي يتحدثون
عنه وهم مل يتقدموا مبشروع
الغاء الطائفية تدرجيا كما طالب
الرئيس بري وكل االحرار؟ أين
االصالح وحتى اآلن مل تصدر
القوانني العشرة االساسية
لتنفيذ إتفاق الطائف؟ اين
هي احملكمة العليا اليت حتاكم
الرؤساء والوزراء؟ ان الرئيس
بري ال يسعى للفوضى ،بل هو
ضدها ،وهو الرجل االول يف
صناعة السلم االهلي والرجل
الكبري الذي يريد ان يكون احلكم
للمؤسسات يف نظام برملاني
صحيح.
إن حل االزمة يتطلب خطة
تطبيقية التفاق الطائف تشرتك
يف وضعها فعاليات البلد من

مؤسسات رمسسة وتيارات
وطنية شعبية .وال نقبل منطق
احلياد من رئيس احلكومة النه
معين بتطبيق الدستور ،لكنه
لالسف وضع توقيع رئاسة
احلكومة يف البرتون فأضعف
منذ وقت طويل موقع رئاسة
احلكومة سواء يف هذه القضية
او غريها».
وختم« :إذ نقدر املواقف
الوطنية لفخامة رئيس اجلمهورية
ضد العدو االسرائيلي ،فإننا
نطالبه باصالح داخل االصالح
والتغيري على اساس عنوانه
االول الدستور والتوازن الوطين
والسلم االهلي».

وقال »:ان ادعاء اسرائيل
ملكية احلقل النفطي التاسع
يف املياه االقليمية اللبنانية
هو مؤشر خطري على املخاطر
االسرائيلية االضافية ضد لبنان،
بالتزامن مع استمرار االنتهاكات
البحرية واجلوية والربية للسيادة
اللبنانية وحماولة بناء جدار
فاصل داخل اراض حتفظ عليها
لبنان عند رسم االمم املتحدة
اخلط االزرق على احلدود .من
هذا املنطلق فاننا نثمن سرعة
التحرك البناني الرمسي يف الرد
على هذه املزاعم والتهديدات
االسرائيلية عرب املواقف الرمسية
او رسالة وزارة اخلارجية اىل
االمم املتحدة ،مما حيفظ حق
لبنان حاضرا ومستقبال».
ندعو
«وبالتزامن،
أضاف:
احلكومة اللبنانية اىل طلب
عقد اجتماع جمللس االمن لبحث

ميقاتي
التهديدات االسرائيلية واختاذ
موقف صارم يلزم اسرائيل
باالعرتاف حبق لبنان ال سيما
وان عملية تلزيم النفط بدأت

رمسيا وينبغي حتصينها مبوقف
حازم حيمي هذا القطاع الذي
يعول عليه يف املساهمة يف
انهاض االقتصاد اللبناني».

جتمع العلماء :لتفويت الفرصة
على املصطادين باملاء العكرإليقاع
فتنة ال مصلحة ألحد فيها

وهاب :أناشد السيد نصراهلل التدخل
لوضع حد ملا جيري على األرض
تجمع العلماء

من اليمني :املطران درويش ،الفرزلي ،وهاب ورحمة

لبى رئيس «حزب التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام
وهاب ،دعوة رئيس أساقفة
الفرزل وزحلة والبقاع للروم
امللكيني الكاثوليك املطران
عصام درويش اىل مأدبة غداء
يف مطرانية زحلة ،شارك فيها
النائب اميل رمحة ،النائب
السابق لرئيس جملس النواب
ايلي الفرزلي ،النائبان السابقان
سليم عون وفيصل الداود،
الوزير السابق عبد الرحيم مراد،
رجل األعمال بيار فتوش وشقيقه
موسى وعدد من املدعوين.
وألقى وهاب كلمة شكر فيها
الضيافة،
حسن
لدرويش
وأشاد «بالدور الوطين اجلامع
الذي يقوم به يف منطقة زحلة

والبقاع».
وقال« :من مطرانية زحلة ،يف
هذا الوضع الدقيق بالذات أناشد
مساحة السيد حسن نصراهلل،
وهو السيد األمني املؤمتن يف
لبنان ،التدخل مع اجلميع ملا له
من موقع ومن حمبة عند اجلميع،
لوضع حد ملا جيري اليوم على
األرض .فالذي جيري خطري وكل
اللبنانيني يرفضون أي صدام
بني أي مكونني لبنانيني ،فكيف
اذا كان هذان املكونان يف
املوقع نفسه ،وجيب ان يكونا
يف املوقع نفسه؟ .لذلك أناشد
مساحة السيد من هنا ،من هذه
الدار الكرمية احملبة ،أناشده أن
اجلميع مل خالل األيام املاضية
من كثري من املواقف واملشاهد
اليت حصلت».

اعترب «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان اصدره بعد اجتماعه
االسبوعي اليوم ،أن «إعالن وزير
األمن الصهيوني افيغدور ليربمان
ملكية الكيان الصهيوني للبلوك
 9هو حماولة منه للتشويش على
العقود اليت أبرمتها أو ستربمها
الدولة اللبنانية مع الشركات
األمنية وهو تأكيد على األطماع
الصهيونية املتمادية مبياهنا
وأرضنا ونفطنا ،ونقول لليربمان
وكيانه الصهيوني أنكم ال
متلكون أص ًال البلوكات يف مياه
فلسطني احملتلة حتى تطالبوا
بالنفط يف مياهنا اإلقليمية وأن
نفطنا حممي من جيشنا ومقاومتنا
وأي تعرض هلا سيؤدي إىل
تدمري كل املنصات يف الكيان
الصهيوني».
ونوه التجمع «باملوقف الذي
أعلنه املكتب السياسي حلركة

«أمل» حول دعوة املناصرين
لعدم النزول إىل الشارع
ورفضها ملا حصل يف منطقة
احلدث باألمس ،ما يفوت الفرصة
على املصطادين باملاء العكر أن
يستغلوا األجواء احملتقنة إليقاع
فتنة ال مصلحة ألحد فيها،
وندعو مرة أخرى الوزير جربان
باسيل العتذار علين ينهي
األجواء املتشنجة ويعيد البالد
إىل أوضاعها الطبيعية».
االعتقاالت
«محلة
واستنكر
واملداهمات اليت جيريها العدو
األراضي
داخل
الصهيوني
احملتلة» ،معتربا أن «هذه
حالة
عن
تعرب
اإلجراءات
اليأس اليت وصل إليها العدو
الصهيوني ،وما ميكن أن تفعله
املقاومة بالعدو الصهيوني فيما
لو مت تصعيد العمليات العسكرية
خاصة يف الضفة الغربية.

موسى عرض مع الزاريين االوضاع
العامة

عرض رئيس جلنة حقوق االنسان النائب ميشال موسى ،مع املنسق
املقيم لالمم املتحدة يف لبنان فيليب الزاريين ،االوضاع السياسية
يف البالد ،ال سيما احلريات الصحافية ودور جملس النواب يف
هذا اخلصوص ،إضافة اىل ضرورة اعطاء املرأة اللبنانية اجلنسية
الوالدها.
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رئيس اجلمهورية :لبنان حترك دبلوماسيا ملواجهة االدعاءات االسرائيلية مع تأكيده على
حقه يف الدفاع عن سيادته وسالمة اراضيه بكل السبل املتاحة
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون امام زواره امس
االول اخلميس على خطورة
املوقف الذي صدر عن وزير
الدفاع االسرائيلي افيغدور
ليربمان حول البلوك رقم  9يف
املنطقة االقتصادية اخلالصة يف
جنوب لبنان ،داعيا اىل التنبه اىل
ما حييكه العدو االسرائيلي ضد
لبنان السيما وان مثة من يعمل
يف الداخل واخلارج على توفري
مناخات تتناغم مع التهديدات
االسرائيلية باالعتداء على لبنان
وحقه يف استثمار ثروته النفطية
والغازية وذلك بذرائع خمتلفة.
واشار اىل ان لبنان حترك
االدعاءات
هذه
ملواجهة
االسرائيلية بالطرق الدبلوماسية
مع تأكيده على حقه يف الدفاع
عن سيادته وسالمة اراضيه بكل
السبل املتاحة.

الوزير ملحم رياشي

واالوضاع العامة يف البالد
كانت حمور حبث بني الرئيس
عون ووزير االعالم ملحم رياشي
الذي اوضح بعد اللقاء انه اجرى
مع رئيس اجلمهورية جولة افق
يف الشؤون العامة ،وكان تأكيد
على ضرورة احملافظة على
االنتظام العام يف البالد وعلى
ومحايتها.
املؤسسات
عمل

الرئيس عون مستقبال سالمة
واضاف  « :لقد اكد لي فخامته
متسكه الكامل باتفاق الطائف».
حاكم مصرف لبنان
عرضها
املالية
واالوضاع
الرئيس عون مع حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة الذي اشار
اىل ان الوضع النقدي يف البالد
اجيابي ،وخالل شهر كانون
الثاني املاضي زادت موجودات
مصرف لبنان بالعمالت االجنبية
مبا يقارب مليار دوالر امريكي.
واضاف احلاكم سالمة ان احلركة
طبيعية يف القطاع املصريف،
وان مصرف لبنان مستمر

القروض

السكنية

يف دعم
واالنتاجية.
واوضح سالمة انه عرض مع
الرئيس عون املعطيات اليت
تكونت عن زيارة مساعد وزير
لشؤون
االمريكية
اخلزانة
مكافحة متويل االرهاب مارشال
بيلينغسلي يف ضوء احملادثات
اليت اجراها خالل وجوده يف
بريوت.

امني «املرابطون»

ويف قصر بعبدا ،امني اهليئة
القيادية يف حركة الناصريني

املستقلني -املرابطون العميد
املتقاعد مصطفى محدان الذي
نقل عن الرئيس عون حرصه
على احملافظة على االستقرار يف
البالد وحل اخلالفات السياسية
من خالل احلوار  .وقال »:ان
الرئيس عون ضمانة الوطن
بعدم الوقوع بفخ الفنت الطائفية
وهو القادر على
واملذهبية
قيادة الواقع اللبناني اليوم».
اضاف »:على اجلميع الوقوف
مع فخامته يف مواجهة تهديد
العدو االسرائيلي يف ما يتعلق
باجلدار الفاصل بعد تصرحيات

ليربمان ،ومع الدور املركزي
للجيش اللبناني يف التصدي
هلذه االخطار احملدقة بالوطن».
امني عام حركة « التنظيم»
واستقبل الرئيس عون امني عام
حركة « التنظيم» السيد عباد
زوين وتداول معه يف االوضاع
العامة.
ويف قصر بعبدا مؤسس «
اليازا» السيد زياد عقل على
رأس وفد من « جتمع الشباب
للتوعية االجتماعية» الذي قدم
توصيات ومشروع خطة وطنية
لتطوير سالمة السري يف لبنان.
وطالب بتطبيق قانون السري
اجلديد يف ما يتعلق بامتحانات
السوق ،وخاصة املادة 348
املتعلقة بدخول املركبات غري
الصاحلة اىل لبنان .كما طالب
بالغاء خمالفات السري واالحكام
املتعلقة بها الصادرة قبل تاريخ

صدور قانون السري اجلديد .واثار
عقل مسألة استمرار التعديات
على نهر بريوت على حنو يشكل
خطرًا داهمًا على السالمة العامة.
كما طالب بالزام مركبات الدولة
والبلديات واملؤسسات العامة
بتطبيق قانون السري.
وقد نوه الرئيس عون بالدور
الذي تقوم به «اليازا» ،مشريًا
اىل ان مطالبها ستكون حمور
متابعة منه مع اجلهات املختصة.
وشدد الرئيس عون على اهمية
التوعية وعلى ضرورة توافر
ارادات حقيقية بالتجاوب مع
قانون السري ألنه ليس املهم
وضع نصوص بل االهم التقيد
بها ،داعيا الشباب اىل الوعي
خالل قيادة السيارات لتفادي
املآسي العائلية اليت تقع من
حني اىل آخر واليت كان آخرها
يف منطقة راس املنت.

الرياشي عرض مع وفد اليونيفيل
أوضاعها

استقبل وزير االعالم ملحم الرياشي بعد ظهر امس االول يف مكتبه
يف الوزارة ،مدير الشؤون االدارية والسياسية يف اليونيفيل عمران
ريزا يرافقه الناطق الرمسي بامسها اندريا تيننيت ،ومت البحث يف
اوضاع قوات الطوارىء الدولية يف اجلنوب وعملها .وقدم الوفد
كتابا اىل وزير االعالم عن تاريخ اليونيفيل يف لبنان.

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج
بالط سرياميك وبورسالن ..
هدايا على انواعها..

ألصحابها جاك شرب  -عيسى شرب  -ماهر درويش

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

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن
Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au

أشهر
املاركات بأرخص
األسعار

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

Head
& Office
Showroom:
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أمحد احلريري جال يف بريوت:

البلد ال يدار إال باحرتام بعضنا البعض
قام األمني العام ل»تيار
املستقبل» أمحد احلريري ،جبولة
يف العاصمة بريوت ،يرافقه
منسقها العام وليد دمشقية،
واستهلها من «الباالس كافيه»
يف املنارة ،حيث شارك يف
الفطور الصباحي الذي نظمته
منسقية بريوت يف «تيار
املستقبل» ،يف حضور حشد من
أبناء العاصمة.

عباس مستقبال الوفد

دمشقية

بعد تقديم من عضو مكتب
منسقية بريوت حممد ميوت ،شدد
وليد دمشقية على أن «متثيل
بريوت أمانة بني أيدينا» ،وأكد
ان «من يظن أن باستطاعته أن
يبين زعامة على حساب املزايدة
على «تيار املستقبل» فهو
خمطىء ،ألن التيار قوي بناسه
ومستعد للمعركة االنتخابية
وسينتصر بإذن اهلل».

الحريري

ثم حتدث أمحد احلريري عن
«الناس اليت خسرت رفيق
احلريري وشعرت باألمل يف
 14شباط  ،2005الناس اليت
تشبه الرئيس الشهيد بطيبته
وحمبته ،الناس اليت أصبحت بعد
استشهاده عائلتنا الكبرية».
وقال« :املعركة املقبلة هي
معركة مصريية ،لنراجع الشريط
منذ  13عاما ،وحنن اليوم على
ابواب ذكرى  14شباط .كم
مرة حاولوا الغاء تيار املستقبل
سياسيا باالغتياالت واالزمات
السياسية واالعالم واستهداف
مناطقنا .كان اهلدف زرع الفتنة
فيها وضرب أهلنا االمنني فيها،
ولكن حبكمة الناس اوال وحبكمة
الرئيس سعد احلريري ثانيا
ختطينا هذه املرحلة الصعبة».
«سنخوض
انه
أكد
وإذ
االنتخابات لتثبيت االستقرار وال
نريد أي مشاكل اثناء االنتخابات
وما بعدها كما حيصل اليوم

ابراهيم التقى وفدا من محاس :نؤكد
دعم لبنان للقضية الفلسطينية

احمد الحريري خالل جولته
على نار حامية ،ولألسف ،بني
أصدقاء االمس» ،شدد على
أن «ثوابتنا يف االنتخابات
واضحة ،والثابت األول أن ال
حتالف بني «تيار املستقبل»
و»حزب اهلل» ،هذا امر حمسوم.
فتيار املستقبل لن يتحالف مع
املتهم باغتيال الرئيس الشهيد
رفيق احلريري .ولن يتحالف مع
املتهم بقتل وتشريد الشعب
السوري .ولن يتحالف مع من
غزا بريوت يف  7ايار ،بل تيار
املستقبل سريد عليه ،ويثبت أن
 7ايار  2018سيكون يوما جميدا
لعروبة بريوت واعتداهلا وللناس
املخلصني فيها ،ولن يكون بعد
اليوم يوما جميدا للناس اليت
عاثت فسادا يف بريوت وقتلت
اهلها وشردتهم .البعض يقول
انهم ذلوا اهل بريوت ،ال هم
من أذلوا .حنن ال نذل ،ورأس
اهالي بريوت سيبقى مرفوعا
ألنهم ال يركعون اال لربنا سبحانه
وتعاىل».
ودعا احلريري إىل «الثقة
بالقرارات اليت تأخذها القيادة
املتمثلة بالرئيس سعد احلريري،

ألنه مل يأخذ يوما أي قرار من
اجل مصلحته الشخصية ،ولو
أراد ذلك ما كان ليدخل يف
احلياة السياسية ،لكنه دخل
إليها ألنه قرر أن ال يرتك الناس
الذين وقفوا مع رفيق احلريري
يف حياته وعند استشهاده».
وتوقف عند اإلشكال احلاصل
بني «التيار الوطين احلر»
و»حركة أمل» ،فقال« :بالنسبة
لنا ما وصف به الرئيس نبيه بري
يعترب خطأ ،وما حصل من رد فعل
عليه هو خطأ أيضا .يبدو واضحا
أن ما حيصل من سجال سياسي
يسيء لكل املرجعيات ،والبلد
ال ميكن أن يدار بهذه الطريقة،
بل باحرتام بعضنا لبعض ،ال
باستخدام عواطف الناس كلما
رأى احد أن لديه تراجعا من هنا
او هناك .اليوم هناك انتخابات،
فلنخض هذه االنتخابات بشرف،
وليس من حتت الزنار ،الن ذلك
لن يؤدي إال إىل زيادة التشنج
يف الشارع ،وليس مقبوال بعد
اليوم كلما اختلف أحدهم مع
اآلخر ،أن تدفع بريوت واهلها
الثمن بإقفال الطرق».
وإذ رأى أن «هناك تصويبا
على اتفاق الطائف لتغيريه»،
حذر من أنه «ال ميكن ألحد يف
لبنان استسهال تغيري الطائف،
ألن ذلك قد يؤدي بنا إىل
اجملهول».
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printed by: New Age Printing Pty Ltd
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وأكد «حنن مع الرئيس سعد
احلريري منسك العصا من
النصف .ونقول له اننا ننتظرك
يف كل الساحات واملنازل
وكل شارع من شوارع بريوت
واحيائها ،هو بالقلب موجود
بكم وسيبقى مزروع بكم وانتم
بالقلب موجودين ،الن قلبه كبري
ويساع اجلميع ويساع بريوت
العاصمة اليت كانت األساس يف
جناح مشروع رفيق احلريري».

حرس بريوت

ثم انتقل أمحد احلريري إىل
منطقة الباشورة ،حيث تفقد
فوج حرس مدينة بريوت وحبث
مع قائده الرائد كمال كريدية
يف مهام الفوج والتحديات اليت
تواجهه يف حفظ األمن يف مدينة
بريوت.

مستشفى دار العجزة

ثم توجه إىل منطقة الطريق
اجلديدة ،حيث تفقد مستشفى
«دار العجزة اإلسالمية» ،وجال
يف أرجائها وأقسامها ،مطلعا
على أحوال العجزة فيها ،بعد أن
عقد اجتماعا مع جملس عمدتها
برئاسة الدكتور حممود فاعور،
واستمع منهم إىل مطالب
املستشفى والدار والصعوبات
اليت تواجههم.

دار األيتام اإلسالمية

ومن دار العجزة اإلسالمية ،توجه
أمحد احلريري إىل دار األيتام
اإلسالمية يف قصقص ،حيث
كان يف استقباله رئيس عمدة
«مؤسسات الرعاية االجتماعية»
فاروق جرب ،واملدير العام ل»دار
االيتام االسالمية» خالد قباني.
وقام أمحد احلريري جبولة يف
أرجاء الدار واستمع إىل طالبها
وشاركهم بعض النشاطات.

مستشفى املقاصد

احلريري
أمحد
تفقد
كما
مستشفى املقاصد ،وجال يف
أقسامها برفقة مدير املستشفى
بالل املصري ،واطلع على أحوال
املرضى وحسن سري العمل
فيه.

غداء تكريمي

ثم لبى أمحد احلريري دعوة
احملامي عمر اسكندراني ،إىل
غداء تكرميي ،أقامه على شرفه
يف مطعم «دنيا» يف السوديكو،
ختلله حوار حول التطورات
السياسية ،يف حضور خنبة من
احملامني وأبناء بريوت.

التقى وفد قيادي من حركة
محاس برئاسة عزت الرشق
املدير العام لألمن العام ال
لبناني اللواء عباس إبراهيم
يف مكتبه مبقر األمن العام يف
بريوت ،وقدم الوفد الشكر
البراهيم على اجلهود اليت بذلتها
االجهزة االمنية اللبنانية ملكافحة
اإلرهاب االسرائيلي وكشف
شبكة املوساد اليت نفذت
جرمية التفجري يف صيدا  .وأكد
الرشق وقوف حركة محاس اىل
«جانب لبنان يف وجه التهديدات
الصهيونية األخرية اليت اطلقها
وزير احلرب الصهيوني افيغدور
ليربمان ،كما جدد حرص حركته
على وحدة لبنان وأمنه وإستقراره
وعلى تعزيز العالقات األخوية
اللبنانية-الفلسطينية».
وحذر الرشق من «إستهداف
وكالة االنروا من قبل الواليات

والعدو
االمريكية
املتحدة
الصهيوني ودعا الدول العربية
املضيفة لالجئني الفلسطينيني
وخصوصًا لبنان اىل مواجهة
هذا املخطط االمريكي الذي
يطلق عليه صفقة القرن والذي
يتضمن فرض التوطني وشطب
الرشق
العودة».وجدد
حق
رفض حركة محاس والشعب
الفلسطيين ملشاريع التوطني
والوطن البديل وأكد التمسك
حبق العودة بإعتباره حق مقدس
ال يسقط بالتقادم وال متلك أي
جهة يف العامل شطبه أو الغاءه.
بدوره أكد اللواء ابراهيم دعم
الفلسطينية
للقضية
لبنان
بشكل عام وقضية القدس وحق
العودة بشكل خاص وأثنى على
تعاون حركة محاس مع األجهزة
األمنية اللبنانية يف كشف شبكة
املوساد االسرائيلي.

تننيت للوطنية :اليونيفيل تتواصل مع
الطرفني إلجياد حل ملسألة اجلدار على احلدود
أوضح الناطق الرمسي بإسم
«اليونيفيل» اندريا تننيت ردا
على سؤال ملندوب «للوكالة
الوطنية لالعالم» مجال خليل،
عن مواصلة اسرائيل اعمال
اجلدار على احلدود ،أن «قيادة
اليونيفيل تتواصل مع كال
الطرفني من أجل إجياد حل
مشرتك هلذه املسألة ،ويف حال
طلب منها ،ستعمل على مواصلة
حتسني الرتتيبات األمنية يف هذا
اجملال».
وقال تننيت« :نظرا حلساسية
املنطقة ،نعترب أن من الضروري
التوصل إىل حلول متفق عليها
مع كال الطرفني لتخفيف احتمال
حدوث توترات متفرقة وتقليل

نطاق أي سوء فهم حمتمل بني
األطراف».
أضاف« :كما تواصل قوة األمم
املتحدة املؤقتة يف لبنان التأكيد
على مدى حساسية القيام بأي
أعمال على طول اخلط األزرق.
ومن األهمية مبكان أن يستفيد
الطرفان من ترتيبات االتصال
والتنسيق ،مبا يف ذلك االجتماع
الثالثي ،من أجل اجياد حلول
ترمي إىل منع االنتهاكات وتقليل
التوتر واحلفاظ على االستقرار يف
منطقة عمليات اليونيفيل».
اليونيفيل
«تواصل
وختم:
متابعة ورصد الوضع يف منطقة
عملياتها ،حيث أن الوضع ال
يزال هادئا عموما».

جنبالط عرض مع وفد من محاس األوضاع
الفلسطينية والتطورات يف املنطقة
«اللقاء
رئيس
إستقبل
وليد
النائب
الدميقراطي»
جنبالط يف دارته يف كليمنصو
مساء اليوم ،وفدا قياديا من
حركة «محاس» برئاسة عضو
املكتب السياسي ورئيس مكتب
العالقات العربية واإلسالمية يف
احلركة عزت الرشق ،يرافقه
القيادي أسامه محدان ،ممثل
حركة محاس يف لبنان علي
السياسي
املسؤول
بركة،

أمحد عبد اهلادي ،مسؤول
العالقات السياسية زياد حسن،
وعضو القيادة السياسية امين
شناعة ،يف حضور النائب
غازي العريضي ،وعضو جملس
القيادة يف احلزب الدكتور بهاء
أبو كروم.
وتناول البحث األوضاع يف
والقدس
احملتلة
فلسطني
يف
السياسية
والتطورات
املنطقة.
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لـبنانيات

احلريري خالل إطالق خطة لبنان لالستجابة ألزمة النازحني السوريني:

لن جيرب أحد على العودة واألسرة الدولية تتحمل مسؤولية جتاههم
أطلقت بعد ظهر امس االول
يف السراي احلكومي ،برعاية
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،خطة لبنان لالستجابة
ألزمة النازحني السوريني لعام
 ،2018مبشاركة وزير الشؤون
االجتماعية بيار بو عاصي،
املنسق املقيم لألمم املتحدة
ومنسق الشؤون االنسانية يف
لبنان فيليب الزاريين ،وحضور
وزير الدولة لشؤون النازحني
معني املرعيب وسفراء عرب
وأجانب وممثلني عن املنطمات
غري
واملنظمات
الدولية
احلكومية.
وتسعى احلكومة وشركاؤها
إىل
والدوليون
احملليون
احلصول من خالل هذه اخلطة
على متويل لتأمني املساعدات
اإلنسانية الضرورية ،فضال
عن االستثمار يف البنية التحتية
للبنان وخدماته واقتصاده.

الزاريني

بعد النشيد الوطين ،ألقى
الزاريين كلمة قال فيها:
«يسرني أن أكون هنا اليوم،
وأن أكون جزءا من إطالق خطة
لبنان لالستجابة لألزمة لعام
 .2018يف حني تشارف األزمة
السورية على دخول عامها
الثامن ،ال يزال لبنان يف طليعة
البلدان اليت تواجه هذه األزمة،
وال يزال لبنان وشعبه يعانيان
من األثر اإلنساني واالجتماعي
واالقتصادي واألمين والسياسي
العميق من جراء األزمة .وال
تزال البالد تستضيف أكرب
عدد من الالجئني ،مقارنة
بعدد السكان يف العامل ،مما
يفرض ضغوطات كبرية وغري
مسبوقة على البنية التحتية
واخلدمات العامة يف البلد .وقد
أبدى لبنان واللبنانيون تضامنا
كبريا مع جريانهما السوريني.
وكذلك ،دعم اجملتمع الدولي
لبنان بسخاء .يف عام ،2017
تلقت خطة لبنان لالستجابة
لألزمة  2017أكثر من مليار
دوالر ،مما جعل لبنان ثاني أكثر
بلد حاصل على التمويل عامليا
خالل العام املنصرم ،وهذه
التعبئة الدولية املتضامنة مع
لبنان مكنتنا من تنفيذ استجابة
متعددة األوجه ختدم كال من
الالجئني واجملتمعات املضيفة.
معا متكنا يف العام املنصرم
من تأمني حصول أكثر من
 1.3مليون شخص على املياه
الصاحلة للشرب ،ومتكن أكثر
من  870.000شخص من شراء
الطعام من املتاجر واألسواق
احمللية ،و 400.000طفل غري
لبناني متكن من احلصول على
التعليم األساسي يف املدراس
الرمسية .إضافة إىل ذلك ،مت
ضخ أكثر من  489مليون دوالر
يف االقتصاد احمللي اللبناني
من خالل املساعدات النقدية».
أضاف« :مت حتقيق الكثري ،ولكن
هذا مل يكن كافيا لتلبية احلاجات
املتزايدة وتعميق واشتداد
الضعف يف مجيع أحناء البالد،
فإن الوضع يرتاجع تدرجييا،
مع تزايد مستمر للحاجات

اإلنسانية واإلمنائية .وتشهد
مستويات الفقر ارتفاعا ،إذ
 76يف املئة من األسر السورية
الالجئة تعيش حتت خط الفقر
وأكثر من  50يف املئة من
األسر السورية تعيش يف فقر
مدقع .وال جيب أن ننسى أن
 1.5مليون لبناني يعيش حتت
خط الفقر .هذه األرقام ليست
جمرد أرقام وإحصاءات ،لكنها
معاناة يومية يعيشها الناس،
هذه األرقام متثل أشخاصا
حقيقيني هلم أمساء ووجوه،
وأحالم حمطمة وخماوف شديدة
وكبرية ،وهم أيضا يتشاركون
األحالم واآلمال مثلنا متاما .ومن
بني هؤالء رياض ديبو ،وهو
الجئ سوري وأب ألربعةأطفال،
قام بإضرام النار جبسده أمام
مكتب املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف
طرابلس قبل بضعة أسابيع،
وهذا يدل على حالة اليأس اليت
كان مير بها ،بعدما مت استبعاده
من قائمة الالجئني املؤهلني
للحصول على املساعدة .كان
عمل رياض نتيجة مباشرة
حملدودية املوارد املتاحة .ويف
هذه األوقات العصيبة ،تضطر
الوكاالت إىل اختاذ قرارات يف
غاية الصعوبة لتحديد األولويات
بني أولئك الذين حيتاجون إىل
مساعدة حامسة».
وتابع« :يف خضم ازدياد
احلاجات ،نشهد أيضا إرهاقا
متزايدا يف أوساط اجملتمعات
املضيفة .ويتحول القلق إىل
حالة من الغضب والتوتر
املتزايدين بني اجملتمعات ،مع
التنافس امللموس على الوظائف
اليت ال تتطلب املهارات العالية
كمحرك رئيسي هلذه الظاهرة.
بني عامني  2014و 2017نسبة
اللبنانيني الذين مل يبلغوا عن
أي توتر داخل اجملتمع اخنفض
من  40إىل  2يف املئة ،وما
يقارب  400بلدية أفادت بأنها
تنفذ نوعا من حظر التجول على
الالجئني».
وقال الزاريين« :ليس سرا أن
الوضع يف سوريا ال يزال متقلبا،
وهو أمر مفهوم كليا ،لكنه يثري
خماوف من أن الالجئني لن
يعودوا إىل وطنهم .كما أنين
أمسع عن قلق البعض من أن
املساعدات اليت يؤمنها اجملتمع
الدولي تشجع على إقامة الجئني
لفرتات أطول يف البلد .هنا،
امسحوا لي أن أكون واضحا :ال
يريد أي الجىء أن يظل الجئا،
واألمم املتحدة تدعم العودة
بكونها تشكل احلل الدائم
لألشخاص النازحني .بيد أن
العودة ينبغي أن تستند دائما
إىل قرار حر وطوعي واإلحاطة
الكاملة بالوضع الفعلي من
قبل الالجئني أنفسهم ،وينبغي
أن تكون بعيدة عن أي شكل
من أشكال التأثري أو اإلكراه.
األزمة يف سوريا مل تنته
بعد .وأسفرت الغارات اجلوية
والقتال يف جنوب إدلب ومشال
محاة عن نزوح أكثر من270,000
شخص منذ منتصف كانون

الدعم الدولي مع حسن الضيافة
اليت أظهرها لبنان كبلد مضيف.
ال يستطيع  -ال بل ال جيوز -
ألي بلد يف العامل أن يبقى
وحيدا يف مواجهة حتديات كتلك
اليت يتصدى هلا لبنان ،ومن
الضروري مشاركة لبنان يف
حتمل املسؤولية».

بو عاصي

الرئيس الحريري
األول -ديسمرب وحده .وبالقرب
منا ،وقبل  10أيام فقط ،تويف
 15سوريا ،من بينهم نساء
وأطفال ،من جراء الربد على
احلدود السورية  -اللبنانية أثناء
عبورهم اجلبل .هذه املآسي
الرهيبة هي تذكري لكل من
يدعي أن الوضع يف سوريا قد
عاد إىل طبيعته اآلن .وحلني
تصبح الظروف مؤاتية للعودة،
فإن مسؤوليتنا اجلماعية هي
الوقوف إىل جانب لبنان
واللبنانيني ومجيع الالجئني».
أضاف« :يف هذا الصدد ،أناشد
باستئناف
السماح
احلكومة
تسجيل الالجئني ،وهذا لن ميكن
احلكومة واجملتمع الدولي فقط
من معرفة حجم السكان وتقييم
االحتياجات ،بل سيسهل تنفيذ
حلول مستدامة خارج لبنان ،من
خالل نقل الالجئني إىل بلد ثالث
أو العودة الطوعية إىل سوريا،
عندما تسمح الظروف بذلك».
وتابع« :إن خطة لبنان لالستجابة
لألزمة لعام  ،2018اليت نطلقها
اليوم ،هي خطتنا الرئيسية لدعم
لبنان للتغلب على التحديات،
وهي تهدف إىل مساعدة
اللبنانيني الضعفاء والالجئني
والفلسطينيني.
السوريني
وتناشد خطة لبنان لالستجابة
لألزمة احلصول على 2.68
مليار دوالر أمريكي وتركز
على تدخالت متكاملة ومبتكرة
يف اجملال اإلنساني وحتقيق
االستقرار ،وذلك من أجل تقديم
املساعدة الضرورية لتأمني
استمرار حياة األسر ،إضافة إىل
دعم توصيل اخلدمات العامة
إىل كل أحناء لبنان .لقد وصلنا
إىل نقطة يف األزمة ،حيث مل
تعد املساعدة اإلنسانية وحدها
كافية لتلبية احلاجات ،وجيب أن
ترتبط اجلهود املبذولة بالتنمية
وبناء السالم .وحتقيقا هلذه
الغاية ،بدأنا مع البنك الدولي
مشرتكا
اسرتاتيجيا
حوارا
ملناقشة حلول مبتكرة ونهج
فعال لبناء دعم طويل األمد
للمجتمعات اللبنانية املضيفة
والالجئني السوريني .ويتطلب
هذا النوع من النهج متويال
متعدد السنوات والتزامات من
جانب الشركاء واملاحنني .ورغم

أن لبنان قد تلقى قدرا كبريا
من التمويل حتى اآلن ،فإن
عدم القدرة على التنبؤ بالتمويل
بعد عام  2018يظل مصدر قلق
بالغ .كما يساورني قلق بالغ
أيضا إزاء التخفيضات اليت
طرأت على متويل األونروا اليت
كان هلا أثر مدمر على الالجئني
لبنان.
يف
الفلسطينيني
وإضافة إىل ذلك ،فإن هذا
التخفيض يف التمويل ميكن أن
يؤدي أيضا إىل حتديات إضافية
الستقرار لبنان واملنطقة».
وأردف« :إن العمل على حلول
طويلة األمد لضمان استقرار
لبنان ،مبا يف ذلك محاية البلد
من اهتزاز االستقرار اإلقليمي،
هو يف طليعة جهودنا اجلماعية
يف ربيع هذا العام :مؤمتر
 CEDREاملقبل سيكون حامسا
يف دعم خطط احلكومة لالستثمار
واإلصالح والنمو وخلق فرص
عمل وتطوير البنى التحتية.
وكذلك ،مؤمتر بروكسل سوف
يكون حامسا يف دعمنا للتخفيف
من آثار األزمة السورية .امسحوا
لي قبل أن أختم أن أعرب عن
تقديري لرئيس الوزراء سعد
احلريري الذي شجع وأيد النهج
املعتمد يف خطة لبنان لالستجابة
لألزمة .وأود أيضا أن أقدم
جزيل الشكر إىل وزير الشؤون
االجتماعية بيار بو عاصي على
قيادته لتفعيل هذه اخلطة
ووزير الدولة لشؤون النازحني
معني مرعيب للدعم الذي قدمه
خلطة االستجابة .إضافة إىل
تقديري جلميع الشركاء الوطنيني
والدوليني لتفانيهم والتزامهم
بتطبيق خطة االستجابة لألزمة».
وختم الزاريين« :إن االستقرار
يف لبنان ليس أمرا مفروغا منه،
ومن الضروري احلفاظ عليه .وال
يزال الدعم الذي يقدمه اجملتمع
الدولي إىل لبنان ضروريا ملنع
حدوث مزيد من التدهور يف
أوضاع الفئات األكثر ضعفا
ومنع التوتر املتزايد الناجم عن
اإلرهاق الذي يعاني منه اجملتمع
املضيف .إن احلفاظ على
استقرار لبنان يعين احلفاظ على
التسامح والتنوع واالستقرار يف
املنطقة .اليوم ،أكثر من أي
وقت مضى ،جيب أن يتماشى

بعد ذلك ،مت عرض فيلم
وثائقي عن معاناة النازحني ،ثم
ألقى الوزير بو عاصي كلمة قال
فيها« :على حد تعبري الفيلسوف
األكادميي
الكبري
اللبناني
والديبلوماسي الدكتور شارل
مالك ،الذي كان مسؤوال عن
صياغة واعتماد اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان لعام :1948
« ...إن مسألة حقوق اإلنسان
تأتي يف املقام الثاني عندما
تتقدمها فقط مسألة حفظ
السلم واألمن .»...أنا اضفت
إىل ذلك :واحلفاظ على السالم
واألمن يبدأ من خالل احلفاظ على
كرامة اإلنسان ...كل إنسان،
حتت أي ظرف من الظروف ويف
أي وقت من األوقات».
أضاف« :يف الواقع ،هذا ما
كنا نقوم به يف لبنان ،استجابة
كحكومة
السورية،
لألزمة
وكماحنني وكمنظمات األمم
املتحدة واملنظمات غري احلكومية
الدولية واحمللية .حنن نعمل معا
للحفاظ على كرامة أولئك الذين
يعانون أكثر من غريهم من تأثري
النزوح على حياتهم ،للحفاظ على
كرامة ضحايا هذه املأساة ،من
السوريني واللبنانيني على حد
سواء .وكانت خطة االستجابة
لألزمات يف لبنان أداة رئيسية
يف هذا اجلهد ،وهي خطة
مشرتكة نشطة بني حكومة لبنان
وشركائها الدوليني واحملليني
ملواجهة حتديات األزمة ،من خالل
اجلمع بني الشركاء اإلنسانيني
واإلمنائيني ،جنبا إىل جنب
مع احلكومة اللبنانية واجملتمع
املدني لتعزيز االستقرار وجهود
املساعدة العاجلة .وقد أدت
التوعية اليت قامت بها وزارة
الشؤون االجتماعية وانتشارها
اجلغرايف من خالل مراكز التنمية
االجتماعية التابعة هلا ،والبالغ
عددها  228مركزا ،إىل إرساء
الوزارة كمركز تنسيق أولي
للسوريني
أول
ومستجيب
املهجرين واحتياجات اجملتمع
املضيف يف لبنان .وقد أثبتت
وزارة الشؤون االجتماعية أن
لديها املعرفة والدراية واخلربة
ألخذ زمام املبادرة يف خطة
لبنان لالستجابة ألزمة النازحني
السوريني».
وتابع« :منذ اليوم األول يف
الوزارة ،ركزت على اسرتاتيجية
من  3ركائز للتعامل مع األزمة:
 1عدم التمييز :كل من النازحنيالسوريني واجملتمعات اللبنانية
املضيفة هم ضحايا النزاع.
ويف بداية عام  ،2017وصلت
التوترات بني اجملتمع املضيف
والنازحني إىل مستويات مل
يسبق هلا مثيل .ولذلك ،كان
هدفنا الرئيسي يف العام

املاضي هو تعزيز نهج أكثر
إجيابية ومشوال من االستجابة
وحتسني النظرة إىل السوريني
من قبل مضيفيهم اللبنانيني،
السوريون هم ضحايا ،وكذلك
هم اللبنانيون األكثر ضعفا.
وبناء عليه ،ركزت وزارة
الشؤون االجتماعية على دمج
أنشطة حمددة يف كل مشروع
لألشخاص األكثر ضعفا من
املعوقني
من
اللبنانيني،
عليهن
املعتدى
والنساء
واألطفال واملسنني واملدمنني.
وكذلك ،بناء قدرات املنظمات
العاملة مع هذه اجملموعات ،يف
حماولة إلفادة كال الطرفني،
ونزع فتيل التوترات املتزايدة.
ومع ذلك ،نعلم أن أفضل حل
للحفاظ على االستقرار ،هو
عودة النازحني السوريني إىل
وطنهم.
 2الشفافية واملساءلة علىكل املستويات ومع كل اجلهات
الفاعلة:
يف املرحلة السابقة ،كانت
الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة
الشؤون االجتماعية شبه غائبة
عن املشاركة الكبرية يف تصميم
املشاريع وتنفيذها داخل اللجنة.
ولذلك ،كان ال بد من إحداث
حتول كبري من أجل حتسني
االستجابة .وقد طبقت وزارة
الشؤون االجتماعية ،ومن خالل
التفويض القانوني املمنوح هلا
وفريقها امليداني ،املنهجية يف
عام  2017لتوجيه االستجابة يف
نهج شامل ومتكامل يستند إىل
االحتياجات .وعلى هذا النحو،
عززت الوزارة التعاون والتنسيق
مع املنظمات واجلهات الفاعلة
والدولية
والوطنية
احمللية
لتقديم االستجابة .وعالوة على
ذلك ،قدمنا توجيهات واضحة
إلنشاء هيكلية الرصد والتقييم،
وهي األوىل من نوعها منذ بداية
االستجابة لألزمة يف لبنان ،من
أجل احلصول على قدرة مستمرة
لتقييم وتقدير الوضع والتعلم
من األخطاء السابقة لتحسني
وضع الربامج .وإضافة إىل ذلك،
واستنادا إىل مبدأ السيادة،
الذي يعترب أن الدولة هي صانع
القرار النهائي داخل حدودها،
بدأ التعاون الثنائي املباشر
مع احلكومات واجلهات املاحنة
الرئيسية اليت تعمل يف شراكة
وثيقة مع الدولة اللبنانية،
والتعاون الفعال والواضح.
وهلذا الغرض ،وضعت وزارة
الشؤون االجتماعية الشفافية
الكاملة كمطلب رئيسي لكل
كيان يرغب يف التعاون ضمن
إطار االستجابة لألزمات ،لتجنب
ازدواجية االستثمارات وضمان
اإلدارة الفعالة للموارد .وقد
أتاح التعاون مع وزارة الشؤون
ضمن
والعمل
االجتماعية
توجيهاتها الواضحة واملتماسكة
لألنشطة اليت جيري تنفيذها
ميدانيا ،يف إطار برنامج خطة
لبنان لالستجابة ألزمة النازحني
السوريني ،من قبل مجيع

التتمة ص 6

صفحة 6

تتمة املنشور على الصفحة 5
اجلهات الفاعلة الوطنية واحمللية
والدولية.
 - 3الشراكة االسرتاتيجية
وبعد إجراء تقييم موسع
لالستجابة ،خلصنا إىل ما يلي:
* ال بد من حتسني التنسيق
يف ما بني اجلهات الفاعلة،
احمللية والوطنية والدولية  -مبا
يف ذلك الوزارات التنفيذية
واجلهات املاحنة واملنظمات غري
احلكومية واملنظمات الدولية.
* إيالء اهتمام أفضل للظروف
واالحتياجات احمللية أمر ال بد
منه.
* ال بد من حتسني القدرة
للمؤسسات
احملدودة
اللبنانية».
وأردف بو عاصي« :يف
هذا الصدد ،فإن الشراكة
االسرتاتيجية اليت جتمع بني
االجتماعية
الشؤون
وزارة
وشركائنا
املاحنة
واجلهات
املنفذين حتت مظلة برنامج
احلد من الفقر ،ميكن أن توفر
استجابة فعالة ونشطة .وإضافة
إىل ذلك ،كان ال بد من تفعيل
التعاون بني الوزارات ،مما جعل
وزارة الشؤون االجتماعية وكل
الوزارات التنفيذية تعمل يف نهج
موحد ،وأدى إىل حتقيق العديد
من النجاحات واإلجنازات».
وقال« :استنادا إىل ما سبق
ذكره ،يشرفين اليوم أن أبدأ
معكم مجيعا ،بصفيت ممثال عن
الوزارة الرئيسية املعنية بهذه
اخلطة بلبنان ،وبتكليف من
حكومة لبنان وجلنتها املشرتكة
بني الوزارات ،بإطالق مؤمتر خطة
لبنان لالستجابة ألزمة النازحني
السوريني باعتباره معلما مهما
حنو املؤمترات الدولية املقبلة
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الـسبت  3شــباط 2018
يف عام  .2018وستحافظ اخلطة
على تركيز قوي على املساعدات
اإلنسانية يف عام  .2018ويف
الوقت نفسه ،ستبقى متماشية
مع االلتزامات اليت مت التعهد بها
يف مؤمتري لندن لعام  2016وعام
 2017يف بروكسل ،وصوال إىل
اسرتاتيجيات التعايف والتنمية
األطول أجال .وتتضمن النسخة
املستكملة لعام  2018من اخلطة،
اسرتاتيجيات موسعة ومنقحة
على نطاق واسع ،استنادا
إىل اإلجنازات والتقييمات اليت
أجريت يف عام  ،2017والثغرات
املتبقية للفرتة .»2020-2018
أضاف« :يف عام  ،2018تطلق
اخلطة نداء لتوفري مبلغ بقيمة 2.6
مليار دوالر لتقديم املساعدة
اإلنسانية املباشرة واحلماية إىل
 1.9مليون من األفراد األكثر
تعرضا للخطر ،وهو يهدف
إىل تقديم اخلدمات األساسية
إىل  2.2مليون شخص متضرر،
فضال عن االستثمار يف البنية
التحتية واالقتصاد واملؤسسات
العامة يف لبنان .واليوم ،جندد
التزامنا كشركاء ،ونؤيد جهود
لبنان لتوفري املساعدة للفئات
األكثر ضعفا ،وختفيف العبء
اهلائل لألزمة على اقتصاد لبنان
وخدماته ،واحلفاظ على استقرار
لبنان .اليوم نشهد على مرحلة
مفصلية ،ليس فقط من خالل
إطالق خطة لبنان لالستجابة
ألزمة النازحني السوريني ،2018
بل من خالل االلتزامات اليت
قطعتها اجلهات املاحنة ودعم
شركائنا الدوليني واحملليني،
وذلك احتفاء بلبنان كبلد
مضيف للنازحني السوريني.
وإضافة إىل ذلك ،أود أن أثين
على جهود الفريق يف وزارة
الشؤون االجتماعية وزمالئه يف
الوزارات املعنية ،الذين مل نكن

لـبنانيات

نستطيع من دونهم أن نتوصل
إىل ما توصلنا إليه حتى اآلن
يف تولي احلكومة القيادة العامة
لالستجابة ،والتحرك حنو عملية
وشفافية
اسرتاتيجية
أكثر
ونشاطا وفعالية».
وتابع« :أعرب عن تقديري
العميق ملنسق األمم املتحدة
اإلنساني
واملنسق
املقيم
يف لبنان فيليب الزاريين،
ليس لدعمه فحسب ،بل أيضا
لشراكته القيمة معنا .أخريا
وليس آخرا ،أتوجه بالشكر
اخلاص جلميع املاحنني على كل
دوالر قدموه من أجل احلفاظ
على قدرة احلكومة اللبنانية
على التعامل مع عبء األزمة.
ويف اخلتام ،ال بد أن نثمن
بصدق ونقدر ما قام به الشعب
اللبناني على الكرم الذي أبداه
ودعم كل حمتاج ،فقد كان مثاال
حيتذى عن املواطن املسؤول».

الرئيس الحريري

ويف اخلتام ،حتدث الرئيس
احلريري فقال« :أود بداية أن
أعتذر عن تأخري يف احلضور،
فقد كنت يف صدد إطالق خطيت
اخلاصة لالستجابة لألزمة يف
لبنان ،سعيا مين حلل املشكلة
يف البالد ،وإن شاء اهلل سأمتكن
من حل هذه األمور .سبع سنوات
قد مضت ،ولبنان يستضيف كل
هؤالء الالجئني ،وقد رأينا مثاال
عن أسرة واحدة صغرية ،وأعتقد
أن لبنان قد أظهر قدرا منقطع
النظري من الضيافة .فهذا البلد
الصغري الذي يبلغ عدد سكانه
 4.5مليون شخص قدم هذا
القدر من التعاطف بشرف كبري،
وهو استضاف هؤالء النازحني
وسيواصل استضافتهم ،وحنن
نؤمن حبقوق اإلنسان وبالقيم
اإلنسانية وبأن قدر هؤالء
الالجئني السوريني هو العودة
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إىل وطنهم عاجال أم آجال .كما
نعتقد أن ما حيدث يف سوريا
هو نزاع مروع ،كانت كلفته
عالية جدا على سوريا ولبنان
والعامل برمته ،وهو يشكل
معاناة وانعدام األفق واألمل».
أضاف« :لقد ركزت حكوميت
على هذه املسألة ،ما عسانا
نفعل أكثر من ذلك .وقد
عملنا مع السيد الزاريين واألمم
املتحدة وكل السفراء واجلهات
املاحنة وكل من عمل معنا
على مر هذه السنوات السبع.
وركزت حكوميت على إجياد طرق
لتحسني التعاطي مع األزمة،
وأعتقد أن السابقني قد بذلوا
قصارى جهدهم ،وحنن حناول
أن نفعل املزيد من خالل إطالق
هذه اخلطط والربامج ،ونؤمن
بضرورة خلق فرص العمل
وتعزيز النمو يف لبنان .نعم،
ال بد من توفري املساعدة،
ولكن بالنظر إىل هذا الشاب،
فهو كان يفضل أن يعمل لكي
جيين املال بعرق جبينه .وحنن
نريد أن يعمل اللبنانيون كي
يوفروا رزقهم بعرق جبينهم.
ففي نهاية املطاف ،أنا رئيس
الوزراء اللبناني ،وال بد من خلق
منو وفرص العمل للبنانيني.
ويف الوقت نفسه ،حنرص
على إجياد فرص العمل الكافية
هلؤالء النازحني لكي يعملوا يف
هذا البلد».
وتابع« :قد ينظر البعض إىل
ما أحاول فعله ،ويستخدمونه
ضدي يف جمال السياسة،
لكين صاحب إميان ثابت بأنه
لكي حنرص على أن يعيش
الالجئون بطريقة كرمية وأن
يأخذوا أوالدهم إىل املدارس
وأن يكون مصري هذا اجليل من
السوريني أن يعود إىل سوريا
لكي يعيدوا بناء بلدهم ،فإنه ال
بد أن نقوم بالكثري من اجلهود
يف لبنان .ويف ضوء ما قاله
وزير الشؤون االجتماعية وما
فعلته الوزارة واحلكومة ،أعتقد
أننا نقدم فقط يد املساعدة،
ولكن ال بد أن نساعد أنفسنا
أيضا كلبنانيني».
وأردف« :كذلك ،قيل الكثري
من الكالم عن عودة الالجئني،
فموقف حكوميت يف هذا اجملال
يف غاية الوضوح :لن جيرب أحد
أيا كان على العودة ،إن مل
يكن يرغب يف العودة .حنن
حنرتم القانون الدولي ،ونعترب
أنه جيدر بهم أن يعودوا ما
أن تتوافر الظروف املؤاتية،
سنعمل مع األمم املتحدة على
هذا الغرض ،فهذا هو التصرف
الصائب .ينتقد أهل السياسة
يف لبنان أحيانا الالجئني ،ولكن
دعوني أقول لكم التالي :حالنا
أفضل بكثري من حال بعض
البلدان اليت مل تسمح أساسا
بدخول هؤالء الالجئني إليها.
على األقل حنن فتحنا وشرعنا
أبوابنا ،ورأينا اخلوف واليأس
يف عيونهم وحقيقة النزاع
احلاصل يف بلدهم .حنن شرعنا
أبواب منازلنا وفتحنا أراضينا
هلم .وها حنن حنرص على
إطالق خطة لبنان لالستجابة
لألزمة مبا خيدم مصلحة الالجئني
واجملتمعات املضيفة».
وقال« :إضافة إىل ما سبق ،ال
بد للنزاع يف سوريا أن ينتهي
عما قريب ،فأنا مقتنع بأن

الالجئني يريدون العودة إىل
وطنهم ،وال يريدون أن يبقوا
يف لبنان ليتشتتوا بني لبنان
وتركيا واألردن ،هم تواقون
للعودة إىل وطنهم ،وأعتقد أن
معظمنا لو قدر لنا أن نذهب
يف عطلة ،فسرعان ما نرغب
يف العودة إىل وطننا .من هنا،
ختيلوا وضع هؤالء الالجئني ،هم
يف حالة جلوء ،فال شك يف أنهم
تواقون للعودة إىل وطنهم.
ولذلك ،دعونا ال نغوض يف
اعتبارات سياسية ،ونقول إن
الالجئني سيبقون هنا إىل األبد،
ال لن يبقوا هنا إىل األبد ،بل
سيعودون إىل وطنهم».
وختم الرئيس احلريري« :أود
أن أشكر كل اجلهات املاحنة،
لكن احلقيقة إننا حباجة إىل
املزيد من قبل األسرة الدولية،
فنحن نقدم خدمة عامة نيابة عن
األسرة الدولية ،وإال فإن مل
تقدموا املزيد إىل هؤالء الناس
فإنهم سيسعون للجوء إىل مكان
آخر ،وال نريد أن نصل إىل تلك
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املرحلة .ال نريد أن يبدأوا
بالسعي إىل أماكن أخرى .حنن
نعتقد أن األسرة الدولية تتحمل
مسؤولية جتاه هؤالء الالجئني،
وجيب أن تكون هذه املسؤولية
حاضرة يف كل عام حتى انتهاء
النزاع .سنبقي أبوابنا مشرعة،
ولكن بالطبع سوف نطلب منكم
املزيد ونضغط عليكم أكثر
فأكثر ،خدمة جلميع الالجئني
وللمجتمعات املضيفة .وقد
بلغنا عام  ،2018وينبغي علينا أال
نفشل عند هذا احلد يف هذا القرن.
لذلك ،أشكر كل اجلهات املاحنة،
واجلميع يعرف أننا قادرون
على فعل ما هو أفضل وتقديم
املزيد .كما أشكر األمم املتحدة
ممثلة بالسيد الزاريين وخمتلف
اجلهات املاحنة .وكذلك ،أشكر
الوزراء يف حكوميت والسفراء
احلاضرين معنا اليوم والذين
قاموا بعمل ممتاز ،وآمل أن
نرى مزيدا من االبتسامات على
وجوه هؤالء النازحني ووجوه
اجملتمعات املضيفة».

حاصباني:اللغة الطائفية ال جتدي نفعا
واستعمال العنف واالخالل باالنتظام العام
للتعبري عن الرأي غري مقبول

الوزير حاصباني
عرب نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني عن اعتقاده
«اننا نتجه اىل جو أكثر هدوءا
بعد التشنج بني «التيار الوطين
احلر» وحركة «امل» ،فاليوم
كان يوم تهدئة ويوم جلم
للتحركات يف الشارع».
وقال يف حديث اىل برنامج
«العربية»:
من
«بانوراما»
«حنن كـ»قوات لبنانية» موقفنا
واضح بأن لغة التصعيد يف
الكالم واللغة الطائفية ال جتدي
نفعا ،وهي قد تؤدي اىل تفاقم
االشكاالت اليت قد تبدأ يف مكان
وتنتهي يف مكان آخر .استعمال
العنف واالخالل باالنتظام العام
للتعبري عن الرأي أو لردات
الفعل غري مقبول.االنتظام
العام واالحتكام اىل الدستور
هو
والقضاء
واملؤسسات
االساس».
وتابع حاصباني« :لالسف نرى
هذه املشاكل تربز بعد 28
عاما على انتهاء احلرب ألننا مل
نفعل هذه املؤسسات .اخلالف
بني «التيار» و»احلركة» ليس
طائفيا ،رمبا قد يشد العصب

الطائفي من هنا او هناك ولكن
ال اعتقد انه يؤدي اىل تغري
اسرتاتيجي جذري يف التحالفات
القائمة ،ما يؤدي اىل هذه
التغريات هو االصرار على
تفعيل عمل املؤسسات والكالم
بشكل جدي عن السالح املوجود
خارج الشرعية اللبنانية واجليش
اللبناني .ما نراه اليوم يبدو
اكثر انه اختالف يف وجهات
الصالحيات
وتفسري
النظر
ومقاربة امللفات وهو خالف
تكتيكي وليس اسرتاتيجيا».
وذكر نائب رئيس جملس الوزراء
«حنن يف دميقراطية توافقية
وفق اتفاق «الطائف» وامليثاق
الذي ال ينأى بأي طائفة عن
املشاركة بصناعة القرار ،ال
شك ان هذه الدميقراطية صعبة
التطبيق وتبطئ حركة اختاذ
القرار ولكنه كان نتيجة التوافق
بعد احلرب االهلية .ال شك ان
هناك تساؤالت حول النظام
وتفسري الدستور اللبناني الذي
وضع نتيجة اتفاق «الطائف»
وحدد االدوار والصالحيات
وآليات العمل ،فهناك مواد
منه مل تطبق ومواد اخرى جيري
البحث عن تفسريات نهائية
هلا».

صفحة 7

Saturday 3 February 2018

الـسبت  3شــباط 2018

SAINT MAROUN’S
MARONITE CATHOLIC
CATHEDRAL
برعاية صاحب السيادة املطران أنطوان -شربل طربيه
السامي اإلحرتام
تتشرّف رعيـّة مار مارون – ردفرن
بدعوتكم لإلشرتاك يف تساعيّة احتفاالت عيد
شفيعها القدّيس مارون مع استقبال ذخائره للمرة
األوىل يف أسرتاليا.
الجمعة  2شباط  6.00 :مساء عيد دخول املسيح
إىل الهيكل ،القداس اإللهي ورتبة تربيك الشموع مع
"فرسان العذراء" و"أخوية القلبني االقدسني ليسوع
ومريم" -أيرلوود ،يليه كوكتيل وحفل ترفيهي.
السـبت  3شباط  6.00 :مساء القداس اإللهي
مع األطفال املعمّدين يف الرعية منذ العام 2016
وذويهم ،يليه الباربكيو السنوي ومنوّعات ترفيهية.
األحــد 4شباط  10.30 :صباحا أحد املوتى :القداس
اإللهي السنوي لراحة أنفس موتى آل طوق.
وابتدا ًء من الساعة  10:00صباحاً حتى 5:00
مسا ًء ،تدعو "سيّدات اإلنجيل" و رعيّة مار مارون
اىل يوم تراثي وترفيهي للعائالت يفAuburn :
 Community Picnic Area. Killeen Stيعود
ريعه ملشروع اإلكلريكية الجديد .يتخلل النهار ألعاب
ترفيهية ،ومأكوالت وبرنامج فنـّي.
الدعوة مجانية .للمشاركة والحجوزات اإلتصال
بالسيدة نوال0433373720 :
اإلثنـني  5شباط  6.00 :مساء القداس اإللهي
مع املسنّني وعائالتهم من تنظيم "أخوية الحبل بال
دنس" بفرعيها يف رعية مار مارون -ردفرن وسيدة
الكرمل  -دالويتش هيل ،يليه كوكتيل وبرنامج
ترفيهي.
الثالثـاء  6شباط  6.00 :مساء القداس اإللهي
مع حاملي اإلعاقة وعائالتهم من تنظيم لجنة "إيمان
ونور".
األربعاء  7شباط  6.00 :مساء القداس اإللهي يليه
لقاء خاص مع الشبيبة ملناسبة "سنة الشبيبة" يف
األبرشية.
الخميس  8شباط  6.00 :مساء القداس اإللهي
يليه سجود للقربان ورتبة توبة ومصالحة مع "عائلة
الناصرة".
الجمعة  9شباط  7.00 :مساء استقبال ذخائر مار
مارون بتطواف يليه اختتام التساعية مع قدّاس العيد
اإلحتفالي
الذي يرتأسه صاحب السيادة املطران أنطوان -
شربل طربيه السامي اإلحرتام بحضور الرسميني
واإلكلريوس من مختلف الكنائس ،واألخويات املريمية
كافة يف األبرشية.
يلي القداس تدشني مبنى اإلكلرييكية الجديد مع
ضيافات وهريسة العيد.
(خبز الصاج ،املناقيش والفطاير مؤمنة طوال فرتة
التساعية وهي من إعداد سيـّدات الرعيـّة واملتطوعني
من الرعايا كافة مشكورين جميعاً)
أهال وسهال بكم وكل عيد وأنتم بألف خري
للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بمكتب الرعيـّة
9318 2148
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متفرقات

 Experience better serتقارب يف مفاوضات عدن بنيwith our new Internet
« viceاجمللس اجلنوبي» والشرعية
Banking

throughout the day, you
can set up comprehensive alerts for your balances, transactions and
more” Miltos Michaelas
said
“Security is a top priority at Bank of Sydney.
So if your card is lost
or stolen, simply log
into your Internet Banking account and change
your card status to Lost/
Stolen, or set up a Temporary Block.” Miltos
Michaelas concluded.

Sydney and Melbourne
29 January 2018 - We
are very excited to announce that Bank of
Sydney customers can
enjoy an easier and
faster banking experience with our new Internet Banking.

It doesn’t matter whether you prefer desktop or
tablet, or use an iPhone
or Android smartphone
for your banking needs,
Bank of Sydney’s Internet Banking platform is
optimised for your preferences – giving you Key features:
more time for the more
important things.
•
Fingerprint technology for login and im“Our new Internet Bank- proved security.
• ing platform includes all
Updated interthe features you know face means easier naviand love, but its im- gation.
• proved user interface
Faster transacmakes navigation easi- tions and greater coner, which means better trol.
• functionality, higher se-
Compatible
curity and faster trans- across your favourite
actions” said Bank of devices and web browsSydney’s CEO Miltos ers.
Michaelas.
•
Set up alerts for
transactions, balances
“In keeping with our and more.
• promise to invest and
Instantly change
improve our systems, card status to Lost/Stoyou can now use your len or set up a Tempofingerprint to securely rary Block.
• log into your Internet
Increase or deBanking account and crease daily limits, both
authorise transactions. domestically and interCustomers can also nationally (including
set daily limits for pay- BPAY).
ments, and increase or
decrease those daily We hope you enjoy uslimits for domestic and ing our improved Ininternational transfers ternet Banking and be
as well as BPAY. And for sure to contact us if you
those who like to stay have any queries about
on top of their finances the platform’s features.

أكد قادة التحالف العربي
لدعم الشرعية ،سعيهم إىل
«احلفاظ على كيان الدولة
اليمنية» ،وأن اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية
املتحدة تقفان معًا إىل جانب
الشعب اليمين ،وهدفهما واحد
ورؤيتهما مشرتكة.
يف غضون ذلك ،أكدت مصادر
متطابقة يف عدن أمس االول،
أن «اجمللس االنتقالي اجلنوبي»
برئاسة عيدروس الزبيدي،
ّ
خفض سقف مطالبه وبات يف
حوار مع احلكومة الشرعية من
دون شروط مسبقة ،حتت رعاية
دول التحالف .وأشارت مصادر
يف «اجمللس» إىل أن «احلوار مع
احلكومة يسري يف شكل اجيابي
ومبا يضمن عدم تكرار األحداث
اليت شهدتها عدن .وحتدثت
عن «تقارب واسع يف وجهات
النظر سيسفر عن نتائج مهمة
خالل األيام القليلة املقبلة».
وأضافت أن «األوضاع يف
عدن باتت حتت سيطرة احلكومة
الشرعية بدعم من التحالف».
وزار وفد عسكري وأمين بارز
من السعودية واإلمارات عدن
للوقوف على استجابة األطراف
املعنية قرار قيادة التحالف
وقف النار .وأكد قادة التحالف
الذين اجتمعوا مع كل األطراف
اليمنية ضرورة التزام وقف
النار وعودة احلياة واهلدوء
إىل املدينة والرتكيز على دعم
جبهات القتال لتخليص اليمن
من احلوثيني.
وأكد بيان للتحالف عقب
االجتماع أن «الوضع يف عدن
مستقر واألطراف كافة التزمت
البيان الصادر من قيادة
التحالف» .وأضاف« :هدفنا
اآلن هو ضمان أمن اليمن
واستقراره ،وجتنب الفوضى
وحل كل اخلالفات بني الفرقاء
من أبناء الشعب اليمين واحلفاظ
على كيان الدولة اليمنية».
ودعا كل األطراف اليمنية
إىل «التعامل حبكمة وروية،
والرتكيز على اهلدف الرئيس
وهو دحر ميليشيات احلوثيني».
وتابع« :السعودية واإلمارات
هدفهما واحد ورؤيتهما مشرتكة
وليس لديهما أي هدف إال أن
يكون مين العروبة آمنًا ومستقرًا،
قادرًا على التنمية واالزدهار».
وذكر قائد عسكري إماراتي،

أن
االجتماع،
يف
شارك
«بالده واململكة تقفان إىل
جانب الشعب اليمين وتقودان
جهود املصاحلة بني األطراف
اليمنية ،إميانًا بأهمية أمن اليمن
واستقراره ،واحلفاظ على األمن
والسلم اإلقليمي والدولي».
وأوضح أن «مستقبل اليمن
وبناءه جيب أن يكونا هدف
اجلميع من خالل تغليب املصلحة
الوطنية اليت جيب أن تكون
فوق كل اعتبار ،وأن نتجنب
انشغالنا خبالفات جانبية عن
هدفنا الرئيس».
وجتول قادة التحالف يف شوارع
العاصمة املوقتة للتأكد من
عودة احلياة واهلدوء واألمن إىل
املدينة.
وأشارت شركة اخلطوط اجلوية
اليمنية إىل استئناف رحالتها
من مطار عدن وإليه أمس،
اإلشكاالت
حل
وتعهدت
واحلجوزات السابقة للمسافرين
كافة.
ميدانيًا ،نقلت قناة «العربية»
عن مصادر إن «القيادي احلوثي
مبارك حممد حممد الزاهري حاول
التسلل مع معاونيه باجتاه حدود
اململكة حيث رصدته قوات
سعودية وقتلته» .وأفادت
القناة بأن مدفعية القوات
السعودية ،بدعم من التحالف،
استهدفت مركبات وثكنًا تابعة
للميليشيات حلظة حماولتها
إطالق قذائف على نقاط رقابة
عسكرية سعودية ،ما أسفر عن
مقتل قيادي بارز ومعه عشرات
العناصر.
ويف حمافظيت اجلوف وصعدة،
نفذ طريان التحالف غارات
على مديريات كتاف ورازح
وتبة املهامشة ووادي سلبه،
واستهدفت املدفعية مواقع
لعناصر امليليشيات قبالة جبل
أضيق .ونفذت قوات الشرعية
هجومًا على مواقع امليليشيات
يف جبلي شيفان  -كسرى جببهة
وكبدت احلوثيني
العند يف تعز،
ّ
 15قتي ًال ،وحررت موقعني.
من جهة أخرى ،دانت املدير
العام ملنظمة «يونسكو» أودري
أزوالي مقتل املصور الصحايف
اليمين حممد القدسي يف حمافظة
تعز على يد امليليشيات يف 22
الشهر املاضي.
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مـقاالت

إفراغ مؤمتر سوتشي من حمتواه ووظيفته قبل انعقاده
عبد الوهاب بدرخان
ومموهة بني الواليات املتحدة وروسيا ،قبل أن
ّ
تصبح علنية ،لكنها بقيت ديبلوماسية ،إذ مل يكن
األمريكيون على مستويات متفاوتة خيفون أنهم
يريدون «إفشال سوتشي» ،وملاذا؟ ألنه يراد
منه تكريس االحتكار الروسي حلل األزمة وفقًا
حددتها موسكو وراعت
لألفكار واألهداف اليت ّ
فيها مصاحل إيران .كانت ترغب يف أن يعامل
تركيا باملثل ،واستخدمت معركة عفرين يف هذا
السياق ،إال أن خالفات الدولتني على أسس احلل
تتغري .لذلك بقيت أنقرة يف هذا امللف أقرب
مل
ّ
اىل التحالف مع واشنطن يف العمل على «انتقال
سياسي» يف سورية ،فيما بقيت أقرب اىل
موسكو يف معاجلتها ملا تعتربه تهديدات ألمنها
القومي.
عدة ،أهمها
اختذت «معركة سوتشي» وجوهًا ّ
إفصاح الواليات املتحدة عن مالمح اسرتاتيجيتها
ّ
شقان
اجلديدة بالنسبة اىل سورية .وفيها
رئيسيان :األول ،احلفاظ على وجود مديد يف
ّ
مناطق الشمال الشرقي اليت تشمل معظم حمافظة
الرقة وبعض نواحي دير الزور وريف حلب
الشمالي ،واإلعالن عن إنشاء جيش من ثالثني
ألف جندي لـ «حراسة حدودها».
والثاني ،العمل من خالل مسار جنيف التفاوضي
على انتقال سياسي حقيقي ،ورفض أي مساهمة
مع احللفاء يف عملية إعادة اإلعمار ما مل يكن
هناك حل سياسي قيد التطبيق ...وما لبثت
هذه االسرتاتيجية أن القت عناصر ترفدها يف
السعي الفرنسي اىل إجياد «جمموعة اتصال» يف
شأن سورية ،وجاء مؤمتر باريس إلطالق «املبادرة
الدولية ملالحقة املسؤولني عن اهلجمات بالسالح
ّ
تذكر روسيا بأنها شريكة يف
الكيماوي» برسالة
اتفاق  2013لتدمري الرتسانة الكيماوية السورية،
ما جيعلها مسؤولة عن استمرار النظام يف استخدام
خمزونه منها ،بالتالي فإنه سيكون مالحقًا على
أيًا تكن سيناريوات إنهاء األزمة.
جرائمه ّ
على هامش هذا املؤمتر ،تبلورت جمموعة الدول
اخلمس (الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
ّ
مصغرة ومستحدثة
والسعودية واألردن) كصيغة
جملموعة «أصدقاء الشعب السوري».
ّ
وعلى رغم أن «الالورقة» اليت ّ
وسلمتها اىل
تبنتها
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ،كأفكار
لتسهيل مفاوضات جنيف وحتسني أدائهاّ ،
شكلت
إطارًا لتجاوز عقبة «مصري األسد» ،إال أنها ال
ّ
ّ
وموقتًا .بل تطرح
تسلم ببقائه بل تعتربه مشروطًا
تقليص صالحيات الرئيس يف الدستور املقبل
وتوسيعها بالنسبة اىل رئيس الوزراء والربملان.
وهو ما بدا أشبه بدعوة اىل موسكو لتالقي الدول
الـ 5يف منتصف الطريق ،فال مطالبة بـ «رحيل
األسد» مقابل توافق على ّ
يؤمن
حل سياسي
ّ
خروجه ورموز نظامه من السلطة.
أما الرسالة األوضح اليت ُو ّجهت اىل موسكو
فمفادها أن مفاوضات جنيف وفقًا للقرار الدولي
 2254تبقى املسار الوحيد للبحث يف احلل
عتد مبا خيرج عن مؤمتر
السياسي ،أي أنه لن ُي ّ
سوتشي.
فالدول الـ 5مل تشأ يف النهاية أن تعرقل هذا
أدت
حنو مباشر ،إال أن ضغوطها عليه ّ
املؤمتر على ٍ
ّ
اهلم
غدا
حتى
منه،
الروسية
عات
التوق
اىل خفض
ّ
مترر انعقاده وحتاول فرض
أن
ملوسكو
الرئيسي
ّ
وقائع ّ
متكنها من التأثري الحقًا يف مسار جنيف.
وال ّ
شك يف أن موقف الدول الـ 5رفع أي ضغط
شجعها على
بل
السورية
املعارضة
عن
تركي
ّ
رجحته مداوالتها منذ فرتة طويلة
الذي
القرار
ّ
فحسمت موقفها مبقاطعة سوتشي .وبطبيعة
احلال ،فإن عدم حضور املعارضة أغاظ الروس،

واضطروا
سهلوا العملية الرتكية يف عفرين
الذين ّ
ّ
إرضاء لرتكيا ،اليت
األكراد
بتغييب
للقبول
أيضًا
ً
اقتصرت مساهمتها يف «إجناح» سوتشي على
تأمني حضور اجمللس الرتكماني.
ظهر الغضب الروسي يف التناقض بني القول
يغري شيئًا»
إن عدم مشاركة املعارضة «ال
ّ
وبني تهديد من القاعدة العسكرية يف محيميم
بأن املقاطعة ستكون هلا تداعيات على األرض،
حتولت
وبالعودة اىل اخليار العسكري .واقعيًا
ّ
التحضريات ملؤمتر سوتشي اىل كابوس كريه
ملوسكو ،وصارت مقتنعة بأن هدفها احلقيقي من
اهتز.
انعقاده قد
ّ
قبل ذلك ،كانت هناك خالفات مع طهران والنظام
اللذين أرادا أن يكون «احلل» بآلية مباشرة
ومتفق عليها «بني احللفاء» ،ال يف سوتشي وال
يف جنيف .وعندما نوقش تشكيل جلنة إلعداد
الدستور ُت َ
علن يف نهاية مؤمتر سوتشي طلب
حصته  15من  24عضوًا يف
تكون
النظام أن
ّ
اللجنة ،كما طالب بأن يصدر تشكيل اللجنة
مبرسوم رئاسي من األسد .وأثار عدم االستجابة
وسط اإليرانيني،
امتعاضًا لدى النظام ،الذي
ّ
لكن الروس يريدون جلنة دستورية يديرونها هم
وليس النظام.
يف غضون ذلك ،كان هناك ما ّ
ينكد على الروس،
إذ إن القناة املركزية لقاعدة محيميم أجرت
استفتاء حول السؤال :ماذا تعين لك روسيا؟
ً
صديقًا أم عدوًا؟ ومل ترتدد يف نشر النتيجة
اليت أظهرت أن  78يف املئة يعتربونها عدوًا،
ّ
مؤكدة أن هذا ال ّ
إال أنها ّ
يؤثر يف «الواقع
علقت
يعرب عن «اخنراط جزء
بل
للعالقات
احلقيقي»
ّ
كبري من األوساط الشعبية يف فكر التنظيمات
املتطرفة».
وكان واضحًا أن املشاركني يف االستفتاء مل
يكونوا مجيعًا من املعارضة بل كانت غالبيتهم من
الوسط املوالي للنظام.
كان إصرار فالدميري بوتني شخصيًا على مؤمتر
لـ «شعوب سورية» هو ما ّ
حفز إدارة دونالد
بتوجهات أكثر
اسرتاتيجيتها
ترامب على حسم
ّ
وضوحًا من تلك اليت ّ
اتبعتها إدارة باراك اوباما.
حددها ريكس
ويكمن الوضوح يف مخسة أهداف ّ
تيلرسون يف خطابه يف جامعة ستانفورد)1 :
ّ
يشكالن
هزمية تنظيمي «داعش» و «القاعدة» فال
الحقًا أي تهديدّ )2 .
حل الصراع بني الشعب
السوري ونظام األسد من خالل عملية سياسية
تقودها األمم املتحدة وفقًا للقرار  2254و «أن
ّ
ومستقلة وموحدة
مستقرة
تعمل سورية كدولة
ّ
حتت قيادة ما بعد األسد» )3 .تقليص النفوذ
اإليراني يف سورية وحرمانها من حلم إقامة قوس
(هالل) مشالي وجعل جريان سورية مبأمن من كل
التهديدات (اإليرانية) )4 .إجياد الظروف اليت
ّ
واملشردين داخليًا من العودة يف
متكن الالجئني
ّ
شكل آمن وطوعي اىل بالدهم )5 .خلو سورية من
أسلحة الدمار الشامل (يف إشارة اىل أن واشنطن
َّ
تتخل عن وجوب «املساءلة والعدالة» إنصافًا
مل
لضحايا اهلجمات الكيماوية).
وبالنسبة اىل إدارة ترامب ،فإن تقليص النفوذ
اإليراني متالزم مع ضرورة «إنهاء سلطة األسد
وعائلته ونظامه» وفقًا ملوجبات «ما بعد داعش»،
ً
خطأ ،وفق تيلرسون ،بأنه
ظن
ذاك أن األسد ّ
«سيحافظ على السلطة (بعد سقوط حلب) من
دون أن يعاجل املظامل اليت ارتكبها يف حق
الشعب السوري».
ولعل ما تعتربه واشنطن أكثر خطرًا ملرحلة «ما
بعد داعش» أن لدى نظام األسد «اسرتاتيجية
أبعد من البقاء يف السلطة» وهي «اجتذاب

العناصر الراديكالية يف املنطقة واستخدامها
لزعزعة استقرار جريانه».

إيران والنظام يعرفونه ،أن أي حل يعكس
«سيهيئ لرحيل األسد» واستطرادًا
القرار 2254
ّ
ّ
سيشكل خطرًا على املصاحل اليت ّ
رتبتها روسيا
مع األسد ،وبتأكيد مصاحل إيران ،فاالسرتاتيجية
األمريكية تعتقد أن «تقليص النفوذ اإليراني
وطرده من سورية يعتمدان على أن تكون سورية
دميوقراطية».

كرة جنيف ستبقى يف امللعب الروسي مبعزل
عما يسفر عنه مؤمتر سوتشي وعما تنوي موسكو
استغالله من خمرجاته للتأثري يف مسار جنيف،
الذي ال ترى الدول الـ 5منصة أخرى سواه للبحث
عن حل سياسي.

واألمر اآلخر الذي ستأخذه روسيا يف االعتبار هو أن
الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي لن يقدما أي
مساعدات إلعادة إعمار أي منطقة خاضعة لسيطرة
يشجعا العالقات االقتصادية
نظام األسد ،ولن
ّ
يتنحى األسد
«مبجرد أن
لكن
دولة
بينه وبني أي
ّ
ّ
ستشجع أمريكا بكل سرور تطبيع
عن السلطة
ّ
العالقات بني سورية والدول األخرى».

وتستخدم واشنطن هذا اخلطر لتربير وجودها
العسكري املديد يف سورية ،إذ إن أي فراغ
سيكرر السيناريوات اليت شهدها العراق بعد
ّ
املنظم و «السابق ألوانه».
انسحاب اوباما غري

لكن روسيا وحليفيها
ما ال تقوله هذه الدول،
ّ

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

ما ُيقال همساً ..املوقف الروسي بني سوريا وإسرائيل
علي فواز
بعض املنظومات اليت متتلكها
سوريا روسية الصنع ومنها
يبر
سالح للدفاع اجلوي ،ما رّ
السؤال عن دور روسيا
يف إطار أي مواجهة سورية
إسرائيلية مفرتضة .ما حقيقة
املوقف الروسي يف ظل تعارض
املصاحل واملواقف بني حمور
املقاومة وإسرائيل؟ وأين تقف
روسيا يف سوريا اليوم؟ هنا
قراءة يف املنظور اإلسرائيلي
للتطورات اخلاصة يف سوريا
واملنطقة ،وهي تستند إىل آراء
وحتليل املتخصص يف الشؤون
اإلسرائيلية الدكتور عباس
امساعيل ضمن ملف «..2018
املخاض العسري».
ِ
قادمة إىل املنطقة
روسيا
لتحقيق مصاحلها ،ال ملواجهة
إسرائيل .هذا التقدير ساد
أوساط القيادة اإلسرائيلية منذ
اليوم األول لالخنراط العسكري
الروسي يف األزمة السورية.
رأت تل أبيب يف الوجود
الروسي على ختومها قيدًا
قيد
وفرصة .هو من جهة ُي ِّ
حركتها يف الداخل السوري
وي ِّ
بضرب
تهديدها
قلص
ُ
ِ
مفاصل النظام على اعتبار أن
ميس اخلطوط احلمراء
هذا األمر
رّ
الروسية .يف املقابل ُيساعد
احلد من ُفَرص
هذا التواجد على
رّ
حصول عمل من سوريا باجتاه
ُ
املنطلق
إسرائيل .من هذا
كانت اهلرولة اإلسرائيلية إىل
الروس واالتفاق معهم على
قواعد اللعبة داخل سوريا.
نظر
وجهتا
هناك
حاليًا
إسرائيل
يف
متعارضتان
خبصوص مستقبل سوريا:

رأت تل أبيب يف الوجود الروسي على تخومها قيداً وفرصة

على خطورة إعالن ترامب فإن األخري لم يقل أيّة قدس هي عاصمة إلسرائيل.

اسماعيل :املُصالحة الفلسطينية الداخلية مآلها الفشل وفق التقديرات اإلسرائيلية

املسألة األوىل ،هل الوجود الروسي يف سوريا ُي رّ
شكل ضمانة للحد
من النفوذ اإليراني يف سوريا؟
املسألة الثانية العكسية ،وهي أن الروس يف سوريا يتعاونون
مع إيران .هذا التنسيق جزء من شبكة مصاحل كبرية .يف التسوية
السياسية النهائية روسيا سوف تأخذ باالعتبار مصاحل إيران
عب عنه الوفد اإلسرائيلي
ودمشق ال مصاحل إسرائيل .هذا الكالم َّ
الذي زار روسيا نهاية العام املنصرم .حينها التقى كبار املسؤولني
الروس ،ومسع الرسالة التالية« :أنتم لديكم عداء مع إيران  ،وحنن
لدينا مصلحة وشراكة معها».
قواعد اللعبة
تتفرج روسيا على هذه
للعبة».
«قواعد
وسوريا
إسرائيل
بني
َّ
اللعبة طاملا بقيت مضبوطة حتت سقف املصاحل الروسية .تفعيل
الرادارات السورية العام املاضي جتاه االعتداءات اإلسرائيلية مل
تطورات يف
يتجاوز هذه القواعد .لكن هل من املمكن أن نشهد
رّ
العام احلالي تكسر قواعد االشتباك القائمة؟
حيتاج هذا السؤال إىل معلومات .تعتب إسرائيل أن ما حصل عام
التصدي العتداءتها سوف يبقى قائمًا عام  ،2018لكن من
 2017جلهة
رّ
جانب اجليش السوري وحلفائه وليس من طرف الروس .السؤال:
فعل اجليش السوري راداراته ومنها منظومات روسية الصنع
هل ُي ِّ
مبوافقة من الروس؟
ليس هناك ما ينفي ذلك السيما وأن إسرائيل واجليش السوري
حيرتمان قواعد اللعبة مبا يضمن املصاحل الروسية .ال ُي َّ
توقع أن
يطلب الروسي من السوري أال يدافع عن نفسه ،ومل يطلب الروسي
من اإلسرائيلي أال يعمل وفق مصاحله.
تضررًا نتيجة ما
األطراف
أكثر
مبعزل عن ذلك إسرائيل هي من
رّ
آلت إليه موازين القوى يف سوريا .النظام الذي تعتبه جزءًا من
تعززت عالقته مبحور املقاومة .تعتب
حمور املقاومة مل يسقط ،بل َّ
خص اجلغرافية السورية كانت مشكلتها تنحصر
إسرائيل أنه يف ما رّ
بالنظام السوري .اآلن لديها مشكلة مع حمور املقاومة كله يف
سوريا السيما أنها باتت تعتب سوريا ولبنان جبهة واحدة.
حتوالت
من سوريا إىل البيئة االسرتاتيجية األوسع .شهدت املنطقة رّ
أدت إىل نهاية دولة داعش وفشل استقالل كردستان العراق.
رّ

قيم تل أبيب الواقع اجليوسياسي اجلديد؟
كيف ُت ِّ
رّ
سيشكل هلا فرصة
بالنسبة إىل إسرائيل كان استقالل كردستان
تود حتقيقها .هذا املشروع ُيتيح هلا وجود قاعدة
اسرتاتيجية
رّ
رّ
مثلث احلدود الرتكية اإليرانية العراقية.
تقدمة يف
اسرتاتيجية ُم رّ
تضررة من سقوطها.
هذه الفرصة الضائعة جتد إسرائيل نفسها ُم رّ
رّ
معقدة
ملفات متداخلة ومرحلة
خضم جمموعة
يف
جاء
إلسرائيل
عاصمة
القدس
إعالن دونالد ترامب
رّ
تداخلةُ .مصاحلة داخلية فلسطينية ُم رّ
ملفات ُم ِ
عزل قطر من
تعثرةْ ،
الدول األربع وانسحاب هذا األمر على نفوذها يف فلسطني ،رسائل
انفتاح من محاس على حمور املقاومة.
ِ
الرائج اليوم هو موضع ترحيب يف إسرائيل.
اخلطاب السعودي
التقارب بني محاس وفصائل مقاومة وبني حمور
باملقابل عودة
ُ
املقاومة ُي َ
نظر إليه إسرائيليًا بسلبية كبرية .من زاوية الرؤية
اإلسرائيلية حتاول محاس أن جتمع اجملد من طرفيه .أن توازن بني
عالقتها مع مصر وبني عالقتها مع إيران .هذا ٍ
أسسه.
حتد كبري له ُ
واضح أنه يأتي بسبب مكانة مصر وأهميتها بالنسبة إىل محاس
وأيضًا بسبب اقتناع محاس بأن إيران هي الدولة الوحيدة اليت
تدعم املقاومة بشكل حقيقي.
أما ُ
املصاحلة الفلسطينية الداخلية فإن مآهلا الفشل وفق التقديرات
التطورات األخرية اليت طرأت على عالقات دول اخلليج
اإلسرائيلية.
رّ
تطورًا إجيابيًا إلسرائيل ألنه رّ
أثر على متويل محاس.
العربي كانت
رّ
ترامب واجلوانب املخفية
موضوع القدس رّ
حمط إمجاع يف إسرائيل .ال فرق يف هذه املسألة بني
متدينني وعلمانيني .رئيس احلكومة اإلسرائيلية
ميني ويسار ،بني
رّ
ومن معه لديهم احلرص على حتصني هذا القرار واالستفادة منه
َ
إىل أقصى احلدود .النقاش يف موضوع القدس ُطِر َح خارج دائرة
نتنياهو.
هناك من سأل سؤا ً
ال وجيهًا :هل قرار ترامب هدية جمانية إلسرائيل
أم هدية ملغومة؟ هل هو نابع من اعتبارات أمريكية وشخصية
صرفة؟
بعد عام على رئاسته حياول ترامب الوفاء بوعده وإرضاء اإلجنيليني

بني إسرائيل وسوريا قواعد اشتباك
والتيار الصهيوني .هل هذا ما حصل فع ًال أم هو جزء من رّ
خطة
سياسية باالتفاق مع الدول العربية؟ من هذا املنحى ترك اإلعالن
قدمت له
نوعًا من الشك لدى اليمني اإلسرائيلي .هذا التيار مهما َّ
يطلب املزيد.
يف اخلطاب اليميين اإلسرائيلي القدس خارج التفاوض .من هنا
الحت عالمات استفهام لديه تعقيبًا على كالم ترامب إن للقدس
حدودها ،وسيادتها ختضع للتفاوض .بنظرهم ترك الرئيس
األمريكي الباب مفتوحًا كأنه يقول إن احلدود قابلة للنقاش.
أية قدس هي عاصمة
على خطورة إعالن ترامب فإن األخري مل يقل رّ
إلسرائيل .بالنسبة إىل اليمني اإلسرائيلي هذا هام جدًا .هم
ترك موضوع احلدود
يعتبون أن القدس كلها عاصمة إلسرائيل ،أما ْ
ُ
تطرف.
امل
اليميين
والسيادة للمفاوضات فهذا خيالف خطابهم
ِّ
السماء لن تسقط على األرض
امل َ
وفق التقديرات ُ
سبقة األمريكية واإلسرائيلية فإن إعالن القدس
عاصمة إلسرائيل سيكون مكسبًا سياسيًا كام ًال من دون االضطرار
أي مثن ِ
باهظ .مندوبة الواليات املتحدة يف جملس األمن
إىل دفع رّ
نيكي هايلي قالت بوضوح إن السماء لن تسقط على األرض.
ً
خطأ يف تلك احلسابات
ما حصل منذ اإلعالن حتى اآلن ،قد يظهر
يف جانب ،وصوابية يف مكان آخر .ربح ترامب على املستوى
رّ
واملؤثرة
اجلادة
الشخصي ورحبت إسرائيل .باملقابل غابت املواقف
رّ
من الدول العربية واإلسالمية.
لكن شهدنا أيضًا ردود أفعال شعبية .باحلد األدنى عادت
تعززت األواصر بني
القضية الفلسطينية بوصلة العامل العربي.
َّ
فصائل فلسطينية وحمور املقاومة .هذه تداعيات سلبية بالنسبة
إىل إسرائيل وأمريكا ،لكن مل تصل األمور إىل درجة االنتفاضة.
بالتالي مل تصل إىل درجة تندم فيها إسرائيل وأمريكا على هذا
القرار.
تعلم إسرائيل ُمسبقًا أن السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية
قيدة نتيجة احلصار
غري معنية بإطالق انتفاضة .أيضًا حركة محاس ُم رّ
غزة والضغط العربي عليها .من هنا ُت رِّ
قدر السلطات األمنية يف
يف رّ
إسرائيل أن احلراك ميكن أن يبقى حتت السيطرة ما مل حتصل أمور
غري ُم رّ
توقعة.
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مسكنات الكودين ُتسحب من رفوف الصيدليات وثائق مسربة تكشف نية حكومة
فضيحة تهز أسرتاليا..
أبوت السابقة قطع الدعم احلكومي
تسريب أسرار الدولة من حمل
عن الشباب حتت سن الثالثني!
مفروشات مستعملة!

اطلقت احلكومة األسرتالية
األربعاء املاضي حتقيقا عاجال
يف تسريب آالف الوثائق
الرمسية السرية بعد العثور
عليها منسية يف خزانتني
مفروشات
مبحل
قدميتني
مستعملة.
وأوضحت قناة  ABCاألسرتالية
أن اخلزانتني اللتني ُعثر
بداخلهما على حنو ألفي وثيقة
مت بيعهما يف العاصمة كانربا
مع خصم يف السعر ألنهما
مغلقتان ومن دون مفتاح.
ومل توضح القناة األسرتالية
اسم املواطن الذي عثر على
امللفات السرية ذات األهمية
الوطنية يف اخلزانتني بعد
اقتنائهما ،لكن هذه الوثائق
وقعت يف نهاية املطاف بأيدي
القناة.
وذكرت القناة أن هذه امللفات
حتتوي غالبا على وثائق سرية
وحساسة ،مؤكدة أنها ال تعتزم
تسريب بعض امللفات املتعلقة
مبسائل األمن القومي.

وأضافت القناة أن بعض
الوثائق تكشف عن أولويات
االستخبارات األسرتالية وخطط
وكذلك
اإلرهاب،
حماربة
امللفات الشخصية للمشتبه
فيهم بالتطرف ،وخطط حتديث
الصواريخ وغريها من املواضيع
احلساسة للغاية.
ومل تعلن القناة فورا على
حصوهلا على هذه الوثائق ،بل
استخدمت بعضها يف األسابيع
الضوء
لتسليط
األخرية
على سلسلة فضائح طالت
مسؤولني سابقني وحاليني
يف البالد.
وتشري إحدى الوثائق إىل أن
هذا التسريب ليس األول
من نوعه ،إذ فقدت الشرطة
حنو
األسرتالية
الفدرالية
 400ملف مرتبط مبجال األمن
القومي خالل الفرتة ما بني
 2008و ،2013عالوة على 195
ملفا أخرى منسية من قبل وزير
املالية السابق يف مكتبه بعد
إقالة حكومته يف عام .2013
املصدر :اس بي اس

تستعد الصيدليات يف أحناء
البالد اىل تطبيق قرار احلكومة
الفيدرالية هذا االسبوع بسحب
األدوية اليت حتتوي على
مادة الكودين من رفوفها
املتاحة أمام مجيع الزبائن
وال حتتاج لوصفة طبية ،بعد
أن حكمت جلنة خرباء أن هذا
القرار يعد أفضل وسيلة
حلماية األسرتاليني من سوء
استخدامها.
اذ ذكرت تقارير اخبارية أن
هناك ما يقدر بنحو  600ألف
أسرتالي يسيئون استخدام
األدوية اليت حتتوي على
الكوديني ،واللجوء اليها دون
احلصول على وصفة طبية.
ويصل عدد االشخاص الذين
يفارقون احلياه هلذا السبب
اىل  100شخص اما بسبب
اجلرعة الزائدة أو إلساءة
استخدامها.
وتشري األرقام أيضا إىل أن
املشكلة قد ازدادت سوءا
يف السنوات األخرية ،اذ أن

بيانات عام  2015تظهر زيادة
بنسبة أربعة أضعاف يف عدد
األسرتاليني الذين يسعون
للحصول على املساعدة يف
عيادات العالج من املخدرات
بسبب إدمان الكوديني.
وقالت احلكومة إن هذا التغيري
ال يتعلق مبعاقبة األشخاص
الذين يعانون من آالم مزمنة.
بل إلجبار اجلميع على التحدث
إىل الصيدلي أو الطبيب العام
عن البدائل املتاحة.
ويعكس قرار احلكومة أيضا
حتوال أوسع يف اجملتمع الطيب،
حيث حياول األطباء التعامل مع
األمل بشكل خمتلف.
اذ أنهم أدركوا أن عالج األمل
باملسكنات ال يعاجل املشكلة
األساسية وانه من املمكن
ان يتم اختاذ نهج آخر إلدارة
اجلسم كله .وعالوة على
ذلك اعرتف االطباء بأن هناك
عنصرا نفسيا كبريا للشعور
باألمل املزمن.
املصدر :اس بي اس

احذروا هذا الفريوس املنتشر يف
برك السباحة يف غرب سيدني!

إىل اجلمعيات اللبنانية املسجلة يف والية نيو ساوث ويلز
املوضوع :حتديث امللفات.
تقوم قنصلية لبنان العامة يف سدني بتحديث ملفات اجلمعيات
اللبنانية يف والية نيو ساوث ويلز واملسجلة لديها .لذلك،
يرجى من مجيع هذه اجلمعيات التفضل بإرسال املعلومات
احلديثة العائدة هلا إىل الربيد اإللكرتوني ملكاتب القنصلية
اللبنانية العامة ،وال سيما التالية:
 إسم اجلمعية الرمسي باللغتني العربية واإلنكليزية. أمساء رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية ،مع أرقام هواتفهم. الربيد اإللكرتوني ،أرقام اهلاتف والفاكس ،وصندوقالربيد.
*الربيد اإللكرتوني للقنصلية اللبنانية العامة هو:
info@leBConsyd.org.Au
مـع جزيل الشكر.

قنصل لبنان العام
شـربل معكـرون

سدني ،يف 2018/1/18

أن
الوثائق
وكشفت
االقتطاعات اليت كانت تنوي
احلكومة فرضها يف ذلك
الوقت تستهدف الشباب حتت
سن ال 30والعاطلني عن
العمل.
اخلدمات
وزير
وجتاوب
االجتماعية يف ذلك الوقت
ب3
Kevin Andrews
اقرتاحات:
 -1قطع املعونات احلكومية
بشكل كامل عن الشباب حتت
سن الثالثني
 -2قطع املعونات احلكومية

 -3تقليل الدعم للشباب
االصغر سنًا حبسب تارخيهم
يف البحث عن عمل
وعلى الرغم من طرح وزير
هلذه
االجتماعية
الشؤون
املقرتحات إال أنه حذر احلكومة
من هذه اخلطوة واعتربها أنها
تغيري جذري لنظام الضمان
االجتماعي االسرتالي
ومعلقًا على هذه الوثائق
قال وزير الصناعات الدفاعية
 Christopher pyneصباح
اليوم إن هذا امللف عمره 4
أعوام وال جيدر االهتمام به
وجيدر االشارة إىل أن شبكة
ال ABCمل تنشر الوثائق لذلك
مل تتمكن ال  sBsمن التأكد
من دقة التقرير.
املصدر :اس بي اس

خيبة أمل بعد الكشف عن أعداد
احلاصلني على اجلنسية يف يوم
اسرتاليا الوطين

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم

حصلت شبكة ال  ABCعلى
بامليزانية
متعلقة
وثائق
الفدرالية لعام  2014واليت
أظهرت أن رئيس الوزراء
السابق توني آبوت كان
ينوي قطع الدعم احلكومي عن
العاطلني عن العمل حتت سن
ال.30

عن الشباب حتت عمر الثالثني
والذين يعيشون يف مناطق
تكثر فيها فرص العمل

شهدت منطقة غرب سيدني منذ
األول /ديسمرب
األول من كانون ّ
ّ
 2017أي خالل شهرين على
تسع حاالت إصابة بفريوس
الـ ،Cryptosporidiosis
ويبدو أن معظمها مرتبط بربك
السباحة.
الـ
وفريوس
 Cryptosporidiosisهو
التهاب معوي ينتقل بسهولة
من شخص آلخر يف برك
السباحة واألماكن املائية والـ
 spAsواجلاكوزي واألماكن
املائية.
كما ينتقل أيضًا من خالل
امللوثة أو ملس
شرب املياه
ّ
احليوانات املصابة به.

الصحية
اخلدمات
ونشرت
التابعة ملنطقة غرب سيدني
حتذيرًا على صفحتها على
األشخاص
لكل
فيسبوك
الذين عانوا من اإلسهال خالل
األسبوعني املاضيني داعية
إياهم إىل ّ
جتنب برك السباحة
قد اإلمكان لكي ال ينتشر
الفريوس بشكل أكرب.
ومن أبرز عوارض هذا
الفريوس اإلسهال الشديد،
آالم يف املعدة ،وأحيانًا حرارة
وتقيؤ وليس هناك
مرتفعة
ّ
عالج حمدد له كما ميكن أن
تستمر العوارض ألسابيع يف
بعض احلاالت.
املصدر :اس بي اس

اخنفض عدد األشخاص الذين
أصبحوا مواطنني أسرتاليني
يف  26يناير بشكل كبري هذا
العام.
اذ يعد يوم اسرتاليا الوطين
الذي يصادف ال  26من يناير/
كانون الثاني كل عام من أكثر
األيام شعبية للحصول على
اجلنسية االسرتالية.
ولكن هذه العام اخنفض عدد
احلاصلني على اجلنسية عن
السنني السابقة بشكل كبري.
فعلى سبيل املثال ،تعد
منطقة بانكستاون يف سيدني
من أكثر املناطق اليت يسكنها
املهاجرين.
وهذا العام قدمت بلديتها
اجلنسية اىل  20شخصا فقط

يف يوم اسرتاليا الوطين.

ووجه النائب العمالي غراهام
برييت اللوم إىل اختبار اللغة
الذي
الصارم
اإلجنليزية
اقرتحته احلكومة الفدرالية.
ففي السنوات األخرية حصل
ما بني  16و  17ألف مهاجر
على اجلنسية يف  26يناير ،
ولكن هذا العام اخنفض هذا
العدد اىل حوالي  12الف.
وعلى الرغم من اقرتاحه يف
نيسان  /أبريل من العام
املاضي ،فإن قرار تصعيب
اختبار اللغة مل ميرر ألن
احلكومة مل تستطيع احلصول
على دعم كاف يف جملس
الشيوخ إلصدار التشريعات
الالزمة
املصدر :اس بي اس
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فرتات االنتظار على خطوط اهلاتف لقاح جماني ضد اإلنفلونزا ألطفال نيو اجملتمع األسرتالي مقسم إىل 6
اخلاصة بالسنرتلينك ترتفع ساوث ويلز حتت س ّن اخلامسة هذا الشتاء طبقات ،هل تعرفون ما هي؟
واملنتظرون غاضبون

تفاعل عدد كبري من األسرتاليني
مع التقرير اجلديد الذي أصدرته
دائرة اخلدمات االنسانية والذي
يشري اىل ارتفاع معدل فرتات
االنتظار على خطوط اهلاتف
اخلاصة بالسنرتلينك ،وعربوا عن
استيائهم من اخلدمات املقدمة
وقال بعضهم انهم ينتظرون
أحيانا حوالي الساعة ليجيب أحد
املوظفني على اتصاهلم.
فقد أظهر حتليل جديد أن فرتات
االنتظار على خطوط اهلاتف
اخلاصة بالسنرتلينك تستمر
معدل فرتات
باالرتفاع  ،ووصل ّ
االنتظار حوالي  15دقيقة و 44
ثانية للتحدث مع أحد املوظفني،
حسب التقرير السنوي الذي
تعلن عنه دائرة اخلدمات
االجتماعية.
باسم
املتحدث
ولكن
السنرتلينك hank Jongen
قال إنه بالرغم من الشكاوى
الكثرية اليت تتلقاها الدائرة،
زادت فرتة االنتظار حبوالي
 35ثانية مقارنة بالعام املاضي
فقط.
معدل الوقت
وأضاف ان
ّ
احلالي هو أقل من اهلدف الذي
حدده السنرتلينك والذي يبلغ
 16دقيقة ،يف حديث مع حمطة
الـ . aBC
ّ
واكد انه يتفهم االستياء الذي
عرب عنه الزبائن ،وحتاول الدائرة
القيام ما بوسعها للتخفيف من
هذه األزمة.
ولكن بعض الزبائن الذين

حتدثوا اىل حمطة الـ aBC
قالوا إنهم أحيانا ينتظرون ملدة
ساعة او ساعتني تقريبًا قبل أن
جييب أحد على اهلاتف .واحدى
االمهات يف مدينة بريث قالت
إنها قضت ما معدله  12ساعة
على اهلاتف منذ شهر أيار/
مايو.
وبغض النظر عن فرتات
االنتظار املتفاوتة اليت يقضيها
الزبائن على اهلاتف ،يعترب
املعدل اجلديد الذي مت العالن
عنه األعلى منذ عام  ،2014أي
منذ أن قامت دائرة اخلدمات
االنسانية أو السنرتلنك بتحديث
نظامها اخلاص بتقديم التقارير
او ما يعرف بـ reporting
.regime
وقالت املتحدثة باسم املعارضة
الفدرالية لشؤون اخلدمات
االجتماعية Jenny maCklin
إن ما يعاني منه زبائن السنرتلنك
هو أمر جيب ان ختجل منه حكومة
ترنبول.
واملقلق باملوضوع هو أن باقي
زبائن السنرتلنك الذين يتلقون
دفعات خمتلفة مثل عالوات
الدراسة ،غري تلك اليت حتتاج
لتقديم تقارير  ،ينتظرون
مبعدل  31دقيقة و 15ثانية ،
أي ارتفاع بنسبة  6دقائق عن
العام املاضي.
أما بالنسبة للزبائن من ذوي
االحتياجات اخلاصة أو املرضى
أو مقدمي الرعاية  ،فينتظرون
مبعدل  28دقيقة و  17ثانية.
املصدر :اس بي اس

اعالناتكم يف
الهريالد طريقكم
اىل النجاح
0403482345

موضوع تعدد الطبقات االجتماعية
من املواضيع اليت تهتم بها
الدول واجملتمعات على اختالف
انظمتها السياسية واالقتصادية
وحتى االجتماعية.

رئيسة الوالية برييكيليان مع ام وطفلها
سوف يتوفر هذا العام لقاح
جماني ضد اإلنفلونزا جلميع
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم
بني ستة شهور ومخس سنوات،
وذلك مبوجب برنامج التقليح ضد
ستقدمه حكومة
اإلنفلونزا الذي
ّ
نيو ساوث ويلز.
وأعلنت رئيسة الوالية السيدة
غالديس بريجييكليان اليوم عن
ختصيص حكومة نيو ساوث ويلز
مبلغ  3,5مليون دوالر لربنامج
التلقيح ،عقب موسم اإلنفلونزا
القاسي يف العام املاضي.
وقالت السيدة بريجييكليان:
«إن نيو ساوث ويلز ،كبقية
تعرضت
أسرتاليا،
أحناء
ّ
ملوسم إنفلونزا مرعب يف
العام املنصرم ،وهذا الربنامج
يستهدف ما يزيد عن  400ألف
طفل وطفلة ويضمن تأمني
محاية أفضل هلم وللمجتمع
ككل».
وأضافت« :بذلك تضمن والية
نيو ساوث ويلز اآلن حصول
كل طفل حتت اخلامسة من
العمر على فرصة للوقاية
بصورة أفضل من اإلنفلونزا
هذا الشتاء».
وأشار وزير الصحة السيد ْبراد
هازارد إىل إن معدالت تلقيح
األطفال يف نيو ساوث ويلز
ازدادت بنسبة  6,3باملائة منذ
العام  2010ووصلت إىل 93,9
باملائة يف العام .2017
وقال السيد هازارد« :إن
معدالت تلقيح األطفال لدينا
حاليًا هي من أفضل املعدالت
يف أسرتاليا وهذا اللقاح
اجملاني ضد اإلنفلونزا سوف
يقي أطفالنا أكثر فأكثر من شر
اإلصابة بعدوى اإلنفلونزا اليت
قد تؤدي إىل الوفاة».
َّ
الرضع
وأضاف الوزير« :إن
واألطفال الصغار هم األكثر
احتما ً
ال لنقل عدوى اإلنفلونزا
واملعاناة من مضاعفاتها – لذلك
فإن لقاح اإلنفلونزا اجملاني

سيساعد ليس فقط على وقاية
هؤالء األطفال خالل فصل
الشتاء بل أيضًا على وقاية
أفراد عائلتهم وأصدقائهم».
وسيحتاج األطفال الذين مل
يسبق هلم أن تلقوا لقاح
اإلنفلونزا إىل جرعتني ،تفصل
بينهما مدة شهر .وسوف يشمل
اللقاح أربع سالالت من فريوس
اإلنفلونزا اليت حُحيتمل أن تسري
هذا الشتاء ،ساللتان من الفئة
«أ» وساللتان من الفئة «ب».
وكان العام املاضي قد شهد
أقصى موسم إنفلونزا يف
نيو ساوث ويلز منذ جائحة
العام  ،2009حيث وصل عدد
َّ
املؤكدة باإلنفلونزا
اإلصابات
لدى األطفال دون اخلامسة من
العمر يف السنة املاضية إىل
أكثر من  12000إصابة ،عدا
اإلصابات احملتملة األخرى لدى
العديد من األطفال الذين قد ال
يكونون خضعوا للفحص.
هذا وحيمي حتصني األطفال
اإلنفلونزا
ضد
الصغار
األشخاص األكثر عرضة للمرض
يف اجملتمع ،مبن فيهم األطفال
الصغار الذين ال تسمح سنهم
بعد بتلقى لقاح اإلنفلونزا.
ويذكر أن احلكومة الفدرالية
حُ
تقدم حاليًا لقاحات جمانية ضد
ّ
اإلنفلونزا ألطفال سكان أسرتاليا
األصليني وللذين يعانون من
أمراض مزمنة واألشخاص فوق
 65عامًا من العمر.
ختصص دائرة الصحة
وسوف
ّ
يف نيو ساوث ويلز مبلغ
 1,75مليون دوالر حلملة توعية
بشأن التحصني هذا العام
العامني
لتزويد األهل واألطباء
ّ
باملعلومات عن الربنامج اجلديد
ّ
للقاح اجملاني ضد اإلنفلونزا.
للمزيد من املعلومات ،حُيرجى
ُّ
اإللكرتوني
املوقع
تفقد
www. health. nSw.
gov.au/immuniSation
املصدر :اس بي اس

ومجيعنا نفهم معنى الطبقة
االجتماعية ،ولكن هل بقي هذا
املفهوم ثابتا حتى يومنا هذا
من دون تغيري؟
هذا التساؤل جتيب عليه دراسة
جديدة اعدها فريق حبث يف
اجلامعة الوطنية االسرتالية ونظر
اىل مفهوم الطبقة االجتماعية
يف اجملتمع االسرتالي.
تقول الدكتورة Jill Sheppard
وهي احدى املشاركات يف
اجراء هذه الدراسة ان مفهوم
الطبقة االجتماعية ارتبط تقليديا
بكم االموال اليت حيتفظ بها
الشخص يف حسابه املصريف.
وهلذا فان التقسيم الطبقي
يضع الناس يف ثالث طبقات:
العاملة والوسطى والغنية.
ورمبا يعتقد البعض ان اسرتاليا
بهذا املفهوم هي ليست دولة
طبقية .ولكن الدكتورة Jill
 Sheppardتؤكد ان تقسيما
جديدًا للطبقات اعتمادًا على
الوضع االجتماعي للناس يشري
اىل ان اسرتاليا تتكون من ست
طبقات!
واجلميل يف هذا التقسيم
الذي توصلت اليه الدراسة
اليت اعدتها اجلامعة الوطنية
االسرتالية انه جاء من واقع حياة
الناس واعتمد على استطالع
اراء عينة عشوائية مشلت 1200
اسرتالي.
وخالل االستبيان مت طرح عدة
اسئلة مثل  :كم من االموال
متلك؟ ما هي وظيفتك؟ ماذا
كنت تعمل يف املاضي؟ وكيف
تقضي وقت فراغك؟
وبعد حتليل اجابات العينة وصلت
الدراسة اىل ان اسرتاليا حاليا
تتكون من ست طبقات اجتماعية
وهي:

 -1بريكاريا :وطبقا للدراسة
فانها متثل  %13من افراد
العينة وتشمل االسرتاليني
االكثر تأثرًا بالفقر وهم عادة
من بني العاطلني على العمل
او اولئك الذين يعتمدون على
املساعدات يف حياتهم.
 -2العمال من كبار السن :وهذه
الطبقة متثل اكثر افراد العينة
حوالي  %14منهم ويبلغ معدل
اعمارهم  58سنة والكثري منهم
يعتمد على املعاش او الراتب
التقاعدي.
 -3العمال اجلدد :وهي الطبقة
اليت تشمل مبعظمها الشباب
وخاصة اولئك الذين يعملون
بدوام كامل غري ان اجورهم
ليست عالية مبا فيه الكفاية.
 -4الوسطى املستقرة :وهي
الطبقة اليت ميثلها اشخاص اكرب
بالعمر من طبقة العمال اجلدد
غري ان عملهم ليس دائما بدوام
كامل.
ولكن وضعهم املادي مستقر
نوعا ما من خالل توفري السنوات
املاضية.
 -5االغنياء اجلدد :وهي طبقة
االشخاص الذين حيصلون على
اموال اكثر من الطبقة الوسطى
ولكن ليس لديهم مدخرات
وفرية من املاضي.
الراسخون:
االغنياء
-6
وهي الطبقة الغنية االقرب
يف اسرتاليا اىل الطبقة
االرستقراطية وهي مستقرة
ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
ورغم ان العديد ممن شاركوا
يف الدراسة مل تكن لديهم ادنى
فكرة عن مدى طبقية اسرتاليا
بل انهم مل يكونوا يؤمنون
بوجود الطبقية يف اسرتاليا.
لكن اجاباتهم ،حبسب ما تقول
الدكتورة ،Jill Sheppard
قسمت اسرتاليا يف النهاية اىل
ست طبقات اجتماعية.
املصدر :اس بي اس
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

ماذا ينتظر الكورة بعد قرار مكاري؟
مارلني وهبة

يوم االثنني  5شباط املقبل ،يفتح باب الرتشيحات إىل اإلنتخابات
لكن صورة التحالفات ال تزال ضبابية على مستوى كل
النيابيةّ ،
ّ
الدوائر ،مع ّ
توقع معركة حمتدمة يف دائرة البرتون  -بشري -
ّ
وحتتل الكورة موقعًا متقدمًا يف املعركة ،على
الكورة  -زغرتا.
التكهن بالتحالفات وسط صمت مطبق لتيار
رغم أنه من املبكر
ّ
ّ
وترقب لقرار نائب رئيس جملس النواب فريد
«املستقبل»،
مكاري الذي يراقب الوضع اإلنتخابي عن كثب.
تؤكد مصادر قريبة من مكاري أنه عازم على عدم خوض
االنتخابات النيابية ،وال حاجة اىل تأكيد األمر يف كل إطاللة
أن ّ
كل الفرقاء لديهم مصلحة يف أن
او عند كل شائعة ،علمًا ّ
تطلق هكذا شائعة ليتعاون مكاري معهم ويطالبونه بدعمهم يف
ّ
قرر
االنتخابات ،فيما هو
يرتقب اللوائح لتقويم املرشحني ُ
لي ّ
بعدها َ
سيقدم الدعم.
ملن
ّ
ّ
املرتقب لقرار مكاري ،ففي
وكذلك يفعل تيار «املستقبل»
ان مكاري يطرح مدير مكتبه وليد موسى،
الوقت الذي ُيقال ّ
ينتظر اجلميع قرار «املستقبل» الذي لن يتخلى عن مقعده يف
ان االولوية تبقى ملكاري يف حال
ألي كان .إال ّ
الكورة بسهولة ّ
ّ
أن
أراد االستمرار يف
أن املصادر نفسها تكشف ّ
ترشحه ،غري ّ
«املستقبل» يعرف جواب مكاري ،وقد وصلهم بوضوح كما ّ
مت
وب ّته منذ زمن.
حبثه َ
فإن ملكاري أيضًا إحراجًا ثالثي االبعاد يف
وكما «املستقبل»ّ ،
منطقة الكورة:
 -1عالقات شخصية وصداقة مع النائب سليمان فرجنية.
 -2حلف «املستقبل» املفرتض مع «القوات اللبنانية» وصداقة
مكاري معها.
 -3حيثية «املستقبل» يف احلكومة وصداقات مكاري مع أغلبية
وزرائها
إن هذا االحراج قد ُيلزم «املستقبل» التفكري
لذلك ،تقول االوساط ّ
قرب منه منعًا لالصطدام مع
اكثر ،ومكاري االبتعاد وترشيح ُم ّ
حلفائه واصدقائه ،ال سيما أنه قد اشتهر بشخصيته املساملة.
وحيثيته يف
يف املقابل ال يستطيع «املستقبل» َت ّطي مكاري
ّ
الكورة ،وعلى رغم تداول اسم مدير مكتبه ،ترددت معلومات
أن مكاري قد يرتاجع يف اللحظات االخرية.
عن ّ
أمساء بديلة
ّ
الرتشح ،هناك أمساء كثرية بديلة تطرح
وبعدول مكاري عن
للمقعد االرثوذكسي ،ومن بينها نائب رئيس جامعة «البلمند»
ّ
ان االختيار يعود
ميشال جنار الذي يرغب يف
الرتشحّ .اال ّ
املقربة من مكاري أنه
لتيار «املستقبل» ،فيما تكشف املصادر
ّ
يفضل عدم َت ّ
ّ
دخله بقرار «املستقبل» من حيث التسمية ،على
ان االطراف كافة تلتقي معه وتربطه معها عالقة جيدة،
اعتبار ّ
بغنى عن َ
وهو بالتالي ِ
«تسويد وجهه».
املقربون من مكاري إنه قادر على
عن توزيع االصوات ،يقول
ّ
جتيري  80يف املئة من األصوات الكورانية ،إذ يكفي تصويت
ٍ
صاف.
بلدته اليت يفوز فيها وحدها بـ 3000صوت
ّ
يفضل عدم
املقربون من مكاري ،الذي يبدو انه
ويكشف
ّ
ً
ّ
أن لديه مرشحني
الظهور إعالميا بعد قرار عزوفه عن الرتشحّ ،
ّ
يفضلهم على آخرين لكنه ينتظر تشكيل اللوائح ،وينتظر أن
يعلن املرشحون ترشيحهم ،كما أنه ينتظر الصامت االكرب أي
ّ
يرتقب قرار مكاري النهائي.
تيار «املستقبل» ،الذي بدوره
ّ
السنية اليت
ان االصوات
يف املقابل ،تشري املصادر اىل ّ
سيطلب منها التزام قرار كتلة تيار «املستقبل» عند اختيارها
ُ
املرشح االرثوذكسي ،من الطبيعي ان تعطي صوتها للمرشح
املقرب من مكاري يف حال مل يكن األخري راضيًا على مرشح
ّ
«املستقبل».
إن مكاري ،وحبسب املصادر ،ينال شخصيًا مبا يعادل الـ90
اذ ّ
ّ
السنة يف انتخابات الكورة ،ويف حال
يف املئة من أصوات
ّ
تدخله يف توجيه هؤالء قد يستطيع جتيري  70يف املئة من خيار
ّ
التدخل يف انتخابات
املقرتعني عرب توجيههم ،اذ ال ميكنه عدم
منطقته.
ان مكاري مل يتخذ قراره
حتى الساعة ،تشري املصادر اىل ّ
ألن هناك غموضًا كبريًا
بتأييد شخصيات معينة او لوائح معينةّ ،
َ
ريثًا وعدم وضوح لربوز اي الئحة يف االفق ،ال سيما من
وت ّ
قبل تيار «املستقبل» ،فيما املعلوم الوحيد هو قدرة «القوات
اللبنانية» على تشكيل الئحة مقفلة وقدرة «التيار الوطين احلر»
على جماراتها بذلك ،وهذا األمر ينسحب على تيار «املردة».
أما «املستقبل» مع مكاري فلديهما القدرة على تشكيل الئحة،
ّ
ان مكاري لديه اصوات يف زغرتا والبرتون ،وهؤالء
على اعتبار ّ
إما يتحدون أو يبقون متفرقني.
ّ
الالئحة األوضح حتى اآلن هي الئحة النائب سليمان فرجنية اليت

ّ
املرشحني
أعلنها بنفسه ،وكذلك «القوات» اليت أعلنت بعض
إمنا مل تعلن لوائح حتى الساعة ،عكس «املستقبل» الذي مل
يعلن حتى اليوم ال مرشحني وال لوائح.
مفاجأة «القوات»
وعن إمكانية حتالف «القوات» مع «املستقبل» يف الكورة،
تشري مصادر كورانية متابعة اىل انه ال ميكن إلغاؤه كاحتمال
كما ال ميكن جزمه ،خصوصًا يف ظل أمرين:
 -1شروط القانون اجلديد ومدى تأثريه يف منطقة الكورة.
 -2االجتماعات املتالحقة االخرية بني «املستقبل» و»القوات».
أن الفريقني الوحيدين القادرين على االتفاق
وتؤكد املصادر ّ
اما الباقون
يف يوم واحد ،هما «حزب اهلل» وحركة «أمل»ّ .
فتلزمهم ايام وشهور لذلك ،والتفاهم قد ينضج يف ما بينهم
ألن
رمبا يف االيام والساعات االخرية قبل االستحقاق االنتخابيّ ،
غاية كل الفرقاء املسيحيني تكبري حصصهم الشخصية.
حت ّ
أما املفاجأة اليت َ
ضرها «القوات اللبنانية» يف دائرة الكورة
ّ
ً
ً
حيث ماكينتها االنتخابية مرتاحة ،خصوصا إغرتابيا ،فتكشف
وتبئ كتلة إغرتابية وازنة ستفاجئ بها
مصادرها أنها ممتازة
ّ
اجلميع من حيث عددها املرتفع.
ماذا عن القوات وتيار املستقبل يف الكورة؟
املقربة من الطرفني انه على رغم خالف
تؤكد املصادر الكورانية
ّ
فإن القاعدة
وجعجع،
مسري
والدكتور
الرئيس سعد احلريري
ّ
السنية الكورانية مل تتأثر باخلالف بشكل جذري ،باإلشارة اىل
ّ
أن العالقة حبد ذاتها هي يف صدد إعادة الرتميم ،والتحالف
ّ
القواتي  -املستقبلي وارد على القطعة يف الكورة جديًا.
فيما «القوات اللبنانية» تبدو منفتحة للتحالف مع اجلميع عدا
«حزب اهلل» و»القومي» ،وهذا األمر تصفه قواعد قواتية
كورانية بأنه مستحيل إذ ال ميكن لـ»القوات» أن تكون مع
اما بقية األطراف فال مشكلة
هذين الفريقني على قائمة واحدةّ ،
معها.
أن البلوك السين الذي يوازي الـ 3000ناخب
وال تتوقع املصادر ّ
سيصوت دفعة واحدة ،بل سيكون هناك َتناتش على الصوت
ّ
ّ
ألن تيار «املستقبل» لن يستطيع ضبطه يف الصوت
السينّ ،
ألن له يف الكورة حسابات خاصة ،إضافة إىل ّ
أنه
التفضيليّ ،
ال يوجد ُمنتسبون من الكورة يف صفوف تيار «املستقبل»
إللزامهم بالصوت التفضيلي او بالالئحة حتى ،واذا وجدوا فهم
ّ
قلة.
يف الوقت نفسه لن يستطيع «املستقبل» إلزام ّ
سنة الكورة
أن األخري الذي
ثان بعزوف مكاري ،كما ّ
جتيري أصواتهم ملرشح ٍ
يصوت له  3آالف صوت ال ميتلك ،برأي اخلرباء ،أرقامًا كبرية
ّ
ان ّ
سنة الكورة
ميكنه جتيريها بالكامل ،يف وقت تقول املصادر ّ
ّ
كسنة بقية مناطق الشمال ال مشكلة لديهم مع تيار
عمومًا
أن للحزب «القومي» أصواتًا سنية أيضًا كما
«املستقبل» ،إال ّ
لفرجنية و»القوات اللبنانية»
«املردة»
ان تيار «املردة» ّ
يتجه اىل تأليف الئحة منفردة مع
الواضح ّ
احلزب «القومي» ومع عائلة طوق يف بشري ،والنائب بطرس
ان التحالف مع حرب ليس مؤكدًا حتى
حرب يف البرتون ،علمًا ّ
الساعة ،فيما لن يستطيع «املردة» ترشيح أحد يف الكورة
غري الوزير السابق فايز غصن الذي سيحصد النسبة األعلى
من األصوات التفضيلية.
ّ
أن «املردة» لن يتحالف مع «القوات» يف
ومن
املؤكد ّ
الكورة ،لكنه يف املقابل لن يتحالف مع «التيار الوطين احلر»،
ّ
مرشح
صب «بلوك» واحدًا لصاحل
فيما الصوت الشيعي
سي ّ
َ
«املردة».
أن تيار «املردة» لن ميكنه تأمني حاصل
وجتدر االشارة اىل ّ
الالئحة من خالل منطقة الكورة فقط ،إمنا من خالل عدد األصوات
ّ
مرشحهم ،فيما املعركة ستكون
التفضيلية اليت سرتفع حظوظ
على املقعد الثالث يف الكورة .وبوجود مكاري ستكون له
حتمًا ،إمنا يف غيابه تبقى كل االحتماالت واردة وال سيما مع
ّ
سيخفض من احلاصل االنتخابي
بروز الئحة للمجتمع املدني ،ما
وقد يؤثر على النتيجة.
ّ
مرشح كوراني لديه
إن الالئحة اليت سيكون لديها
وبالتاليّ ،
ّ
ستتمكن من الوصول عرب عدد أصوات قليلة جدًا علمًا
حيثية،
ّ
مرشحون كثر يف الكورة ،من الوزير السابق فايز
أن هناك
غصن والنائب نقوال غصن اىل النائب السابق سليم سعادة
وغريهم من املرشحني األرثوذكس.

خطيئة الوزير:

صهر ال يشبه الرئيس
نقوال ناصيف

ال يكتفي باسيل باتقانه اختيار اعدائه ،من داخل تياره وخارجه ،بل ايضاً
احاطة نفسه بهم يف وقت واحد (مروان طحطح)
ليست كافية االحداث املتالحقة كي تنبئ بفتنة او انهيار
امين .أفصحت حقًا عن نذير بأحد استحقاقني :تعريض النظام
السياسي للسقوط ،او املغامرة بالتالعب مبوازين القوى .ألن
كليهما ممنوع اآلن ،وقع الوزير يف اكثر من احملظور .يف
خطيئة.
املسرب لكالم وزير اخلارجية جربان باسيل عن
احال الفيديو
ّ
بري خالف رئيس اجلمهورية ميشال
رئيس جملس النواب نبيه ّ
وبري اقرب اىل ازمة وطنية ،بعدما اقتصر مذ اندالعه
عون
ّ
على كونه ازمة دستورية تتصل بتباين تفسري كل منهما املادة
 54من الدستور وتوقيع وزير املال مرسوم منح اقدمية سنة
لضباط .كالنار يف اهلشيم ،اسرع مما ّ
توقع القائل ومما تلقف
املقصود ،انفجرت مشكلة وطنية كادت تتصف بكيانية بني
ما ميثله رئيسا اجلمهورية واجمللس كل يف موقعيه الدستوري
والوطين ،وما ميثالنه يف طائفة كل منهما.
متعمدًا
ما جنم عن تسريب كالم باسيل ليل االحد ــ عفويًا او
ّ
ويف الغالب تشفيًا منه ــ والتزام رئيس اجلمهورية الصمت
حترك الشارع املؤيد ل ّربي بغضب
طوال نهار االثنني ،ثم
ّ
موصوف بينما رئيس اجمللس يلتزم الصمت ايضًا ،من غري ان
يستدرك احد من املسؤولني اآلخرين ،بدا ان مثة ما قد ينذر
باالسوأ يضع البالد امام خطر حقيقي.
يف حصيلة ساعات طويلة بدا من السهولة استخالص درسني:
اوهلما سهولة االستخفاف بعالقات املسؤولني بعضهم ببعض
اىل حد توجيه نعوت غري الئقة تصل اىل حد االهانة املقصودة،
حترك الشارع او حتريكه ووضعه
غري م ّربرة حتى .ثانيهما سهولة ّ
على حافة بركان.
بالتأكيد بدا الفتًا ومثريًا لالنتباه
ان احدًا من نواب تكتل التغيري
واالصالح ،او اولئك القريبني من
باسيل ،كما التيار الوطين احلر ،مل
سّرب
ينضم اىل السجال
ّ
تنص ًال مما ُ
ويف احسن االحوال خج ًال منه .مع
ذلك ،فالكالم الذي قيل مل يكن
جمرد وجهة نظر قاهلا فريق يف
فريق آخر .مل يكن ايضًا استدراجًا

كالم باسيل
ليس انزالقاً
او زلة لسان
يُصحـّح بـ
«أسف»

او استفزازًا .ما مل يفعله كل من رئيس اجلمهورية ورئيس
الربملان ،احدهما حيال اآلخر ،يف ذروة نزاعهما على املرسوم
وتشبث كل منهما مبوقف قاطع ال يتزحزح عنه ،اقدم عليه
ّ
وزير اخلارجية يف ملف ال يستحق هو مؤمتر ابيدجان ،وحنو مرجع
يصعب التصويب عليه.
ال يكتفي باسيل باتقانه اختيار اعدائه ،من داخل تياره وخارجه،
بل ايضًا احاطة نفسه بهم يف وقت واحد :هو خصم حزب
الكتائب وتيار املردة ،مير يف عالقة مرتدية مع القوات اللبنانية،
حيمل عالقته
من دون ان يهضم النائب وليد جنبالط عالقته بهّ .
املوصوفة بالتعاون برئيس احلكومة سعد احلريري اكثر مما
حيملها احلريري نفسه وهو بالكاد يستطيع ّ
تنكب خصومته مع
ّ
التحدث مع االفرقاء اآلخرين مجيعًا:
حزب اهلل ،مقدار اصراره على
ّ
خيتلف مع جنبالط ويصاحله ،يغضب من مسري جعجع وال يقطع
اخليط بينهما ،يضمر امتعاضًا من النائب سامي اجلميل ويظل
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مقاالت وتـحقيقات

باريس  :4االمعان يف االستدانة وطرد الدولة
فيفيان عقيقي

ّ
يشكل «سيدر »1استمرارًا للنهج نفسه يف ادارة اقتصاد البلد
بدعامات حتول دون انهياره (مروان طحطح)
ورفده
ّ
ّ
تبلغ لبنان أخريًا من اجلانب الفرنسي انه لن جيري حتديد موعد
ّ
«خطة
النعقاد مؤمتر «باريس ــــ « ،4ما مل تضع احلكومة اللبنانية
اصالحية» ،تلتزم فيها خفض عجز املوازنة وضبط منو الدين العام
العامة...
واشراك القطاع اخلاص يف البنى التحتية واخلدمات
ّ
عده متابعون للتحضريات اجلارية لعقد هذا املؤمتر
هذا «البالغ» ّ
مبثابة اعالن «عدم رضى» على ما مت اجنازه حتى اآلن حتت عنوان
«اخلطة االستثمارية للحكومة» ،واليت ال تتعدى كونها عملية جتميع
ّ
املنفذة منذ سنوات طويلة ،واليت تصل كلفتها
للمشاريع غري
املوزعة من
االمجالية اىل اكثر من  22مليار دوالر ،حبسب الالئحة
ّ
قبل الفريق االقتصادي يف رئاسة احلكومة
ّ
ّ
تتجه
مالية خطرة يف لبنان،
تتوقع حدوث أزمة
املؤشرات
فيما
ّ
ّ
احلكومة إىل ِ
«حقن املورفني» لتأجيل هذا االنهيار ،وبالطرق
املعهودة منذ التسعينيات ،أي عرب اللجوء إىل االستدانة وتوظيف
األموال لدعم القطاع اخلاص ،وعلى رأسه املصارف.
هذا ما ّ
الربملانية مع
مت التعبري عنه خالل اجتماع جلنة االقتصاد
ّ
ّ
االستثمارية اليت
ة
اخلط
ملناقشة
املخصص
احلكومة،
رئاسة
فريق
ّ
ُ
ستطرح يف مؤمتر «سيدر ( »1املعروف إعالميًا باسم «باريس ــــ
.)»4
معدل النمو من
يبين فريق رئاسة احلكومة خطته على هدف «رفع
ّ
خالل رفع
معدل اإلنفاق االستثماري» ،معتربا أن «ارتفاع حجم
ّ
الدين ليس شديد اخلطورة بقدر ارتفاع نسبة هذا الدين إىل
معدل النمو
الناتج احمللي» .ويرى أن «اإلنفاق االستثماري سريفع ّ
ويكرب حجم االقتصاد ،وبالتالي فإن نسبة الدين إىل الناتج احمللي
ّ
ستنخفض» .وانطالقا من هذا التبسيط خيلص اىل ان «ليس
هناك ما يثري املخاوف».
هذه «النظرية» ،اليت مل تثبت صحتها يف جتارب لبنان والبلدان
االخرى ،كانت حمل انتقاد داخل اللجنة الربملانية ،كون «املطروح
ّ
تضخم الدين وخفض نسبة العجز الذي
يتناقض مع مسار ضبط
اللبنانية منذ سنوات ،وهذا اإلنفاق االستثماري
تسعى إليه الدولة
ّ
الكبري شبيه باإلنفاق يف مرحلة إعادة اإلعمار ،ويعيد تشريع البلد
سلبية على
كميات كبرية من الدين ستؤدي إىل تداعيات
على ّ
ّ
ً
جمرد حركة
سابقاتها،
كما
كانت،
إذا
ا
خصوص
ة،
العام
املالية
ّ
ّ
ّ
سيجري ابتالعها بسرعة ،ويعود بعدها البلد إىل أزمته يف شكل
مضاعف».
الربملانية ،فإن حجم
حبسب مصادر اللجنة
ّ
هذا اإلنفاق االستثماري «شبيه باإلنفاق
الذي ّ
مت يف مرحلة إعادة اإلعمار بعد
الطائف ،يف توقيت يسبق اإلنتخابات
النيابية املقبلة ،ويستهدف مناطق
ّ
حمددة يف مرحلته األوىل (بريوت وجبل
ّ
لبنان والشمال) ويفتح األبواب للقطاع
اخلاص ،يف حني من املفرتض إبعاد أي

نحاس :احالل
القطاع الخاص
ينطوي
على توسيع
االحتكارات

ّ
علمية ملعرفة
السياسية ،ودراستها بصورة
خطة عن احلسابات
ّ
ّ
ً
واملالية املرتتبة عليها ،خصوصا أن حاجات
االقتصادية
التأثريات
ّ
ّ
ّ
باخلطة
االقتصاد اللبناني تنقسم إىل حاجات قصرية املدى شبيهة
واسرتاتيجية أكثر عمقًا تعيد
االستثمارية ،وأخرى متوسطة املدى
ّ
ّ
هيكلة النموذج االقتصادي القائم».

ّ
الخطة االستثماريّة؟
ماذا يف

نهاية آذار املقبل هو املوعد ُ
املرتقب النعقاد مؤمتر جمموعة
الدولية ملساعدة لبنان ،يف باريس ،بعنوان «سيدر ــــ »1
الدعم
ّ
اللبنانية ّ
االستثمارية
خطتها
( ،)Cedre1حيث ستعرض احلكومة
ّ
ّ
التحتية بقيمة 16.9
اليت تشتمل على تنفيذ مشاريع لتطوير البنى
ّ
مليار دوالر أمريكي .وتأتي هذه اخلطة استجابة ملطالبة الدول
خطة أو ً
املاحنة بوجوب تقديم ّ
ال ،وهو ما ّ
مت التعبري عنه خالل زيارة
احلريري إىل بلجيكا يف نيسان  ،2017على هامش مشاركته يف
مؤمتر «دعم مستقبل سوريا واملنطقة» ،ومطالبته اجملتمع الدولي
حتمل أعباء الالجئني
بزيادة الدعم املالي للبنان ملساعدته على
ّ
التحتية خللق
السوريني ،من خالل متويل مشاريع لتطوير البنى
ّ
فرص عمل للبنانيني والسوريني.
يقول نديم املنال ،املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة ،إن
ّ
االستثمارية ُأطلقت بعد أشهر من تشكيل
اخلطة
«ورشة إعداد
ّ
حكومة احلريري يف كانون األول  ،2016مبشاركة الوزارات
وجملس اإلمناء واإلعمار ،وقضت بتحديد احلاجات الراهنة واحلاجات
ّ
املتوقعة خلمس سنوات ُمقبلة ،فض ًال عن توثيق املشاريع اليت

ّ
تنفذ ،ومجعها معًا
أعدت دراساتها ومل
ّ
لتشكيل ّ
ّ
تتبناها احلكومة».
خطة
تستند األسباب املوجبة النعقاد مؤمتر دعم
االقتصاد اللبناني ،حبسب املنال ،اىل ثالثة
مؤشرات رئيسة ،وهي« :أزمة البطالة اليت
تضاعفت إىل  ،%20وباتت تزيد على
 %30بني الشباب ،وتفاقمت بعد تدفق
وترهل البنى
الالجئني السوريني .وتهالك
ّ
التحتية اليت يستهلكها  6ماليني شخص
ّ
عدة خلدمة  3ماليني
مقيم ،فيما هي ُم ّ
فقط .واملؤشر الثالث ،هو تراجع منو الناتج
احمللي من  %8قبل أزمة الالجئني إىل %1
بعدها» .ويشري املنال إىل أن «االعتماد
جو
على السياسة القدمية القائمة على خلق ّ
ّ
ليولد فرص عمل مل
اخلاص
مالئم للقطاع
ّ
إعمارية
سياسة
وضعنا
لذلك
يعد نافعًا،
ّ
قادرة على انتشال االقتصاد اللبناني من
حتتية حنن يف حاجة
أزمته ،عرب مشاريع بنى
ّ
نقدرها
عمل
فرص
خلق
إليها ،وقادرة على
ّ
سنوية،
عمل
فرصة
ألف
بنحو  120إىل 160
ّ
ّ
ّ
معدالت منو مباشر
ق
حتق
املتوقع أن
من
ّ
وغري مباشر بنسبة  6اىل .»%8
اعدها الفريق
وحبسب الئحة املشاريع اليت ّ
املذكور ،هناك أكثر من  250مشروعًا
قرتح تنفيذها خالل عشر سنوات ،نصفها
ُم ٌ
ذو طابع حملي ونصفها اآلخر ذو طابع
مركزي ،سيتم عرضها يف «سيدر ــــ »1
السياسية
بعد التوافق عليها مع القوى
ّ
ّ
كافة ،على أن يتم تنفيذها على  3مراحل
وفقًا لألولويات .وحبسب املنال« ،هناك

«الخطة االستثمارية للحكومة» التي ستقدم اىل مؤتمر «باريس ـــ  »4ال تتعدى كونها عملية
تجميع ملشاريع غري من ّفذة منذ سنوات تصل كلفتها اىل اكثر من  22مليار دوالر (هيثم املوسوي)

اخلاص تنفيذها
مشاريع بقيمة  7.5مليار دوالر يستطيع القطاع
ّ
ّ
متعلقة باملواصالت والطاقة والنفايات واالتصاالت ،وهناك دول
أبدت رغبتها يف مشاركة شركاتها لتنفيذها استنادًا إىل قانون
أقر اخريًا يف جملس
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،الذي ّ
ملدة 30
ميسرة ّ
النواب ،يف حني سيتم السعي لتأمني قروض ّ
سنة بفائدة ال تتجاوز  %1.5مع فرتة مساح لتنفيذ املشاريع
األخرى».
بروباغندا وشعبوية وقطاع خاص
ً
ّ
جمتزأ
االستثمارية» ّإال اقتباسًا
«اخلطة
يف الواقع ،ليست هذه
ّ
ّ
أقره
الذي
مرفقة)،
الكاملة
ة
(اخلط
العام»
من «برنامج االستثمار
ّ
دولية
مؤمترات
يف
احلكومات
مته
وقد
،2006
جملس الوزراء عام
ّ
ّ
عدة ،حبسب الوزير السابق شربل ّ
حناس ،وأضيفت إليه «مشاريع
ّ
ّ
مجعت عشوائيًا من الوزارات ،فأحدثت تغيريًا جوهريًا
غري
منفذة ُ ّ
على برنامج االستثمار العام» .علمًا أن هذا الربنامج يرتكز إىل
دراسة أجرتها «دار اهلندسة» ومكتب ّ
حناس لصاحل جملس اإلمناء
ملدة
واإلعمار بني عامي  2005و ،2006وتضمنت رؤية ختطيطية ّ
 10ــــ  15سنة ،بعدما عاينت اآلثار اليت رتبها اإلنفاق العام خالل
فرتة التسعينيات على االقتصاد اللبناني،
االستثمارية
منهجية اختيار املشاريع
وحددت
ّ
ّ
ّ
وأولوياتها وسبل متويلها ،والسياسات
القطاعية وبراجمها ،فض ًال عن املشاريع
االستثمارية اليت حيتاجها كل قطاع.
ّ
يقول ّ
حناس إن لتوقيت املؤمتر وهوية
أساسية،
معاني
وطروحاته
فيه
املشاركني
ّ
ّ
تتمثل بـ:
النيابية يف
االنتخابات
قبل
انعقاده
ــــ
1
ّ
اللبنانية إطالق
للسلطة
يتيح
مبا
2018
أيار
ّ

قرم:
الديمقراطية
يف لبنان
تحوّلت اىل
حكم االثرياء
ونظام الزعامة

إمنائية تستكمل من خالهلا الرتويج لربوباغندا إجنازاتها،
مشاريع
ّ
ّ
وحيقق هلا مكاسب من خالل املشاريع
ميدها بدفع شعبوي
وهو ما ّ
ستلزم للقطاع اخلاص.
اليت
ّ
اخلاص مكان الدولة
 2ــــ تكريس النهج القاضي بإحالل القطاع
ّ
التحتية لقاء مبالغ
إمنائية واالستثمار يف البنى
لتنفيذ مشاريع
ّ
ّ
ً
استثمارية ذات
مبشاريع
القيام
من
ال
بد
طويلة،
ولسنوات
ضخمة
ّ
ّ
ترتتب
قيمة مضافة تراكم رأس املال وختلق فرص عمل ،وهو ما
املقدمة للمواطن،
العامة
نوعية اخلدمة
عليه احتكارات تنعكس على
ّ
ّ
ّ
الفعلية والفوائد املرتتبة عليه
العام
الدين
فض ًال عن إخفاء قيمة
ّ
ّ
وبالتالي إخفاء جزء من العجز املالي.
 3ــــ تبيان مصاحل اجلهات املاحنة اليت بأغلبيتها ستكون دو ً
ال
ّ
ترتكز أهدافها على وقف تدفق الالجئني السوريني عرب
أوروبية،
ّ

حدودها ،من خالل إبقائهم يف الدول املضيفة ومتكينهم فيها عرب
دعم مشاريع ّ
تؤمن متطلبات عيشهم.
تولد فرص عمل ّ
 4ــــ مساعي فرنسا لرتكيز نفوذها يف املنطقة يف ّ
ظل التغيريات
واإلقليمية يف موازين القوى ،من خالل تبنيها للمؤمتر
العاملية
ّ
ّ
وتنظيمه.

ّ
الخطة!
املالحظات على

االقتصادية ُ
املزمنة
ضيقة ملواجهة أزمته
يبدو أن خيارات لبنان
ّ
ّ
والناجتة عن عدم قدرته على توليد فرص عمل ،وهي سابقة
ألزمة اللجوء السوري ،بسبب غياب االستثمارات يف القطاعات
ّ
ُ
واملولدة للقيمة املضافة ،حبسب ما يشري رئيس املركز
املنتجة
االستشاري للدراسات والتوثيق ،عبد احلليم فضل اهلل ،وهي
االستثمارية.
اجلارية لصاحل النفقات
تنحصر بني «خفض النفقات
ّ
ّ
تنمية طويلة األمد ومن دون فائدة
احلصول على قروض
ّ
التهرب
معاجلة
السوريني.
الالجئني
استقباله
ومساعدات لقاء
ّ
املقدر بنحو  4مليارات دوالر سنويًا .تفعيل اجلباية كون
الضرييب
ّ
الضريبية أقل  7نقاط مقارنة مع الدول املتوسطة
لبنان
إيرادات
ّ
الدخل .واللجوء إىل عقود شراكة مع القطاع اخلاص».
ّ
اخلطة
وينبثق عن خيار اللجوء إىل الشراكة والقروض ،وفق
أولية ّ
يلخصها فضل اهلل باآلتي:
املعروضة ،جمموعة مالحظات
ّ
هيكلية التمويل ُ
احمللية
احلاجات
مع
تتناسب
أن
فرتض
امل
 1ــــ
ّ
ّ
منعًا لتفاقم الدين العام ،حبيث تكون أقل من الكلفة اليت يرتبها
املالية ،أي عرب اللجوء إىل قروض بفوائد
التمول من األسواق
ّ
ّ
منخفضة مع فرتة مساح ،وأن يكون
جزء من التمويل عبارة عن منح ألن
املؤمتر يستند إىل وجود أزمة الجئني
مالية ،وعلى اجملتمع
وليس إىل أزمة
ّ
يتحمل مسؤولياته جتاه
الدولي أن
ّ
مالية وديونًا
أعباء
لبنان ال حتميله
ً
ّ
إضافية لتنفيذ مشاريع تدخل يف إطار
ّ

قرم :الديمقراطية
يف لبنان تحوّلت
اىل حكم االثرياء
ونظام الزعامة

التكيف مع الالجئني.
ّ
إمنائية بد ً
ال من
مركزية لتحقيق نهصة
 2ــــ الرتكيز على مشاريع
ّ
ّ
وسد
الفعلية،
عشوائية ال تتطابق مع احلاجات
خلق فورة مشاريع
ّ
ّ
ّ
العجز يف االستثمار الناشئ عن القصور يف اإلنفاق على البنى
واملقدر بنحو  16مليار
التحتية خالل السنوات العشر السابقة
ّ
ّ
اجتماعية مثل التعليم والصحة
دوالر ،كما الرتكيز على قطاعات
ّ
ّ
متتص اليد
اخلطة) ،والقطاعات اليت
(ميزانياتها منخفضة يف
ّ
العاملة مثل اكتشاف النفط والغاز ،إضافة إىل الرتكيز على
الطابع التنظيمي لبعض القطاعات وتنفيذ اخلطط املوضوعة مثل
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مـقاالت وتحقيقات

خطة ترتيب األراضي.
مشرعة أمام القطاع
 3ــــ حتويل لبنان إىل ساحة
ّ
حيوية
اخلاص ،حبيث ال جيب إخراج قطاعات وموارد
ّ
عن سيطرة الدولة وإشرافها املباشر مثل املياه
والكهرباء واالتصاالت ،فهناك تقارير عن األبعاد
اخلاص صادرة عن
االقتصادية للشراكة مع القطاع
ّ
ّ
تروج بالعادة هلذا النموذج (البنك
مؤسسات
دولية ّ
ّ
ّ
وتقر بأن هذه
الدولي وصندوق النقد الدولي)،
ّ
التقليدية اليت
العقود «أكثر تكلفة من املشرتيات
ّ
العامة مبفردها أصول البنية
تنشئ فيها اهليئات
ّ
خاص لبنائها.
ممول
ّ
التحتية أو تتعاقد مع ّ
ّ
 4ــــ التغاضي عن معاجلة أزمة االقتصاد اللبناني
الذي يعاني من عدم القدرة على توليد فرص عمل،
نتيجة ضعف االستثمار يف الصناعة والزراعة لصاحل
ريعية كاملصارف والعقارات .علمًا أن
دعم قطاعات
ّ
ّ
التمركز االقتصادي واعتماد االقتصاد على التحويالت
ّ
حصة
خفض قدرته على توليد فرص عمل ،والدليل هو ّ
إنتاجية العمل
األجور املنكمشة داخل االقتصاد ،ومنو
ّ

السويدية وبدعم من األمم املتحدة حبضور حنو  50دولة
احلكومة
ّ
اللبنانية مساعدة بقيمة 980
مالية ،حيث منحت احلكومة
ومؤسسة
ّ
ّ
ّ
دمرته حرب متوز.
مليون دوالر إلعادة إعمار ما ّ
ـــ مؤمتر باريس  :3عقد يف كانون الثاني  2007يف باريس
عاملية ،ارتكز على برنامج
مالية
مؤسسات
مبشاركة  36دولة و8
ّ
ّ
ّ
أعده الفريق االقتصادي لرئيس احلكومة فؤاد السنيورة ،وركز
ّ
املالية وبيئة األعمال
على إصالح القطاع املالي وتطوير األسواق
ّ
االجتماعية للفئات
اإلنتاجية ،تقوية شبكة احلماية
للقطاعات
ّ
ّ
واملهمشة ،تقليص العجز والدين العام واحملافظة على
الضعيفة
ّ
االستقرار املالي والنقدي ،اخلصخصة ،واحملافظة على استقرار
سعر الصرف ودعم ومتويل مؤسسات القطاع اخلاص ودعم القطاع
ميسرة بقيمة 7.533
املصريف .وحصل لبنان على هبات وقروض
ّ
مليارات دوالر.

خطيئة الوزير...
يش ّكل «سيدر »1استمراراً للنهج نفسه يف ادارة اقتصاد البلد ورفده بدعّامات تحول
دون انهياره (مروان طحطح)

يف القطاع اخلاص يف شكل أعلى من منو األجور ،نتيجة استحواذ
ّ
تشكل
الريعية (الفوائد والتحويالت) اليت
احتكاري عرب املداخيل
ّ
ً
معدالت
زيادة
عن
ال
فض
احمللي،
الناتج
إمجالي
 20ــــ  %25من
ّ
الفقر والتفاوت بتوزيع املداخيل بالتزامن مع زيادة النمو.

الحاجة الفعليّة :عقد اقتصادي جديد!

رغم احلرص الذي بذلته احلكومة لتبديل اسم املؤمتر من «باريس
ــــ  »4إىل «سيدر ــــ  ،»1وفق وزير االقتصاد رائد خوري،
بـ»النفسية تفاديًا لتشبيه املؤمتر احلالي مبا سبقه
ألسباب وصفها
ّ
ّ
من مؤمترات مل ّ
يشكل سوى
حتقق النتائج املرجوة منها»ّ ،إال أنه ال
استمرار للنهج نفسه يف إدارة اقتصاد البلد ،ورفده بدعامات
حتول دون انهياره ،فيما املطلوب هو التوافق على عقد اقتصادي
جديد منبثق عن حوار بني ّ
مكونات االقتصاد اللبناني.
كل
ّ
هذه التجربة سبق أن خاضها لبنان بني عامي  2007و،2009
عندما ّ
النيابية وممثلي
نظم االحتاد األوروبي حوارًا بني الكتل
ّ
االقتصادية والنقابات،
القطاعات
ّ
أفضى إىل إحداث إخرتاقات ووضع
تفصيلية،
عامة وأخرى
مبادئ
ّ
ّ
وتوقيع املشاركني على  4اتفاقيات
(النصوص كاملة مرفقة) حول
واالجتماعية،
االقتصادية
التنمية
ّ
ّ
ومعاجلة مشكلة الدين العام ،وترشيد
العامة ،وإعادة هيكلة النظام
النفقات
ّ
الضرييب وإصالحه ،وتفعيل قطاعي
الصناعة والزراعة ،فض ًال عن تفعيل

فضل اهلل :ال يجب
إخراج قطاعات
وموارد حيويّة عن
سيطرة
الدولة وإشرافها
املباشر

والصحية،
والرتبوية
االجتماعية
العامة والسياسات
اخلدمات
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،مبا
املنافسة
وتعزيز
بينها،
والتقارب
املناطق
وتنمية
ّ
ّ
وحيد من
ويولد فرص عمل ،ويكافح الفقر،
منوعًا
ّ
خيلق اقتصادًا ّ
اهلجرة .وقد عرضت هذه االتفاقيات يف حكومة جنيب ميقاتي
ولكنها مل ّ
ّ
تنفذ.
يقول وزير املال السابق جورج قرم إن «جتربة االحتاد األوروبي
أعد اجمللس االقتصادي االجتماعي ّ
خطة نهوض
ليست الوحيدة فقد ّ
للبنان ،وعلى الرغم من النتائج املذهلة اليت ّ
التوصل إليها،
مت
ّ
ّ
ينفذ نتيجة نظام احملاصصة ُ
واملستمر
دمر
ّإال أن شيئًا مل
امل ّ
ّ
أقر احلوار
املثال
سبيل
فعلى
نفسها».
السلطة
حبكم استمرار
ّ
توجهت
التغطية
الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة ،لكن احلكومة ّ
ّ
الصحية
البطاقة
مشروع
وتلزيم
أعضائها،
مصاحل
تطبيق
حنو
ّ
الصحة آنذاك حممد جواد خليفة مع ينطوي عليه
قدمه وزير
الذي ّ
ّ
من شبهات ،فيما كال املشروعني (التغطية الشاملة وضمان
الشيخوخة) ما زاال ّ
معلقني من دون تنفيذ.
يف الواقع ،تعود أزمة االقتصاد اللبناني إىل األربعينيات ،حبسب
ما يوضح قرم ،اذ أن «الفكر الليربالي طغى على االقتصاد
ّ
وتركز على اخلدمات والسياحة والوساطة،
اللبناني منذ االستقالل،
أعدتها بعثة  IRFEDيف عهد الرئيس
وهو ما ّ
أدى حبسب دراسة ّ
فؤاد شهاب إىل استحواذ  %4من اللبنانيني على  %32من الدخل
الوطين ،ما انعكس فقرًا وحرمانًا وتباينًا بني املناطق نتيجة سوء
ّ
سوق
أما بعد إنتهاء احلرب ،فقد
توزيع الدخل
ّ
وتركز الثروةّ .
الريعية
االستفادة
ة
وكيفي
ة
النيوليربالي
لألفكار
اإلعماري
الفريق
ّ
ّ
ّ
واملالية ،من
ة
التجاري
الوساطة
لتطوير
اجلغرايف
لبنان
موقع
من
ّ
ّ
ّ
فوقعت
اإلنتاجية.
والقدرات
والصناعة
بالزراعة
التفكري
دون
ّ
حر قتلت الصناعة
حكومات ما بعد احلرب اتفاقيات تبادل ّ
التحتية
البنى
لتطوير
إعمارية
والتجارة ،واعتمدت على سياسات
ّ
ّ
العامة وقعت حتت نفوذ كبار الزعماء ضمن
فقط ،حتى اخلدمات
ّ
منطق احملاصصة ،كما مت التعويض للناس عن فقدان منازهلم
من دون التعويض عن فقدان املصانع ،وبد ً
ال من رفع الضرائب
لتمويل إعادة اإلعمار ّ
خفضت ّ
التوجه حنو االستدانة .وهو ما
ومت
ّ
أدى إىل استمرار استثمار اللبنانيني يف تعليم أبنائهم لتصديرهم
ّ

إىل اخلارج بد ً
ال من السلع ،نتيجة عدم وجود فرص عمل ،مقابل
ّ
تشكل حنو %10
االستفادة من التحويالت اليت يرسلونها واليت
من الدخل الوطين ،فيما يستورد لبنان أيدي عاملة رخيصة ،وهو
ما ساهم بتوليد أرباح كبرية».
الفعلية ّ
االقتصادية مبعاجلة على
لبنان
مشكالت
حلل
تكمن احلاجة
ّ
ّ
ّ
متعلق باألوضاع السياسية والثاني
«األول
قرم،
حبسب
مستويني،
ّ
ّ
تتطلب «فصل البنية
واالجتماعية» ،وهي
ة
االقتصادي
باألوضاع
ّ
ّ
القانونية للطوائف ،انتخاب رئيس
البنية
عن
للدولة
القانونية
ّ
ّ
السلطة التنفيذية باالقرتاع املباشر من الشعب ،واعتماد النظام
ّ
يفكك الرتابط بني السلطة والطوائف
النسيب يف االنتخابات ،مبا
الدميقراطية إىل
وحتويل
الزعامة
لنظام
وما ينتج عنه من تكريس
ّ
حكم األثرياء ،فض ًال عن إصالح النظام الضرييب جلعله يتناول
والريعية وختفيف وطأته عن املداخيل الناجتة عن
املالية
املداخيل
ّ
ّ
إنتاجية ،والقضاء التدرجيي على دولرة االقتصاد وعلى
نشاطات
ّ
شرعية على حساب
استعمال ازدواج العملة لتوليد مداخيل غري
ّ
اخلزينة ،وإصالح النظام الرتبوي مبا يعاجل هجرة الكفاءات».
ّ
املنفذة طوال
عمد فريق رئاسة احلكومة إىل جتميع املشاريع غري
ّ
ّ
املتوقع تقدميها
اخلطة
وضمها معًا ،بوصفها
السنوات املاضية،
ّ
ّ
(»1اخلطة الكاملة مرفقة) .يف الواقع ،وحبسب
يف مؤمتر «سيدر
ّ
اخلطة ،خضع الربنامج االستثماري العام جملموعة
مصادر تعمل على
االنتخابية،
السياسية
من التعديالت مبا يتماشى مع مصاحل الكتل
ّ
ّ
ّ
العلمية املعتمدة لتحديد أولويات
كل املعايري
ويتنافى مع
ّ
االقتصادية .ويبدو واضحًا تركيز اإلنفاق يف
وجدواها
املشاريع
ّ
ّ
اخلطة على مناطق بريوت وجبل لبنان والشمال،
املرحلة األوىل من
انتخابية تكمن يف تراجع نفوذ وسلطة القوى النافذة فيها،
ألسباب
ّ
حبسب املصادر نفسها ،فض ًال عن اإلصرار على تنفيذ مشاريع
غري جمدية اقتصاديًا حبسب دراسات مرفقة بها ،مثل سكة احلديد
السورية اليت ،كما تفيد الدراسة املوجودة
بني طرابلس واحلدود
ّ
لدى جملس اإلمناء واإلعمار ،ستكون كلفتها أكرب من مردودها،
ّ
ّ
اخلطة
ختطى قيمة املشاريع املعروضة ضمن
ويضاف إىل ذلك
اإلمجالية
القيمة
دوالر.
مليارات
5.5
بنحو
عنها
الكلفة اليت أعلن
ّ
ّ
الرمسية تبلغ حنو  16.9مليار
التصرحيات
حبسب
اخلطة
لتنفيذ
ّ
تتضمنها يصل جمموعها إىل حنو
اليت
املشاريع
كلفة
فيما
دوالر،
ّ
 22.5مليار دوالر .للصورة املكربة انقر هنا

مؤتمرات دعم لبنان

ـــ مؤمتر واشنطن :عقد يف كانون الثاني  1996يف واشنطن حتت
شعار «مؤمتر أصدقاء لبنان» مبشاركة حنو  30دولة وممثلني لـ
تقررت جمموعة مساعدات وهبات
 10مؤسسات مالية
ّ
دولية ،حيث ّ
إمنائية.
مشاريع
وقروض لتمويل
ّ
ـــ مؤمتر باريس  :1عقد يف شباط  2001يف قصر اإلليزيه
األوروبية والبنك
حبضور ممثلني عن البنك الدولي واملفوضية
ّ
ّ
تركزت ّ
اللبنانية على دعم
خطة احلكومة
األوروبي لالستثمار.
ّ
القطاع اخلاص ،دمج االقتصاد اللبناني باالقتصاد العاملي،
اجلمركية ،خفض العجز املالي يف املوازنة،
خفض التعريفات
ّ
إدارة الدين واخلصخصة .وحصل لبنان على  500مليون يورو
أولية ،متهيدًا
ميسرة كمساعدة
على شكل مساعدات وقروض
ّ
ّ
موسع (باريس .)2
لعقد مؤمتر آخر
ّ
ـــ مؤمتر باريس  :2عقد يف تشرين الثاني  2002يف قصر اإلليزيه
مالية
وآسيوية ،ومؤسسات
وعربية
أوروبية
مبشاركة  23دولة
ّ
ّ
ّ
ّ
دولية.
ّ
ّ
تركزت ّ
خطة احلكومة على خفض العجز املالي وإعادة هيكلة الدين
العام وخصخصة قطاعي االتصاالت والكهرباء .وحصل لبنان
على قروض بقيمة  4.4مليارات يورو بفائدة  3.1 :%5مليارات
مالية و 1.3مليار ملشاريع بنى حتتية .واستخدمت
كمساعدة
ّ
األجنبية
بالعملة
العام
الدين
متويل
إعادة
يف
املالية
املساعدة
ّ
وإعادة جدولته عرب إطالة أجله وختفيض كلفة خدمته.
ـــ مؤمتر ستوكهومل :عقد يف ستوكهومل يف آب  2006بدعوة من
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ويظل متأهبًا للحوار معه .حيمل يف قرارة نفسه ذنب ترشيحه
النائب سليمان فرجنيه للرئاسة ثم ختليه عنه لكنه حيافظ على
صداقته به .فوق ذلك كله جيد يف رئيس اجمللس الرافعة اليت
حيتاج اليها ،ويف رئيس اجلمهورية ــ منذ خروجه من االحتجاز
يف الرياض ــ احلماية الدافئة.
ما يصح على احلريري ،ينطبق ايضًا على حلفائه هؤالء ،واحداً
بعد آخر ،يف بناء حتالفات وعداوات .بني هؤالء خصومات،
اال ان ك ًال منهم يفتح نصف باب على آخر ،كما بني املردة
والقوات اللبنانية ،وتيار املستقبل والقوات اللبنانية ،وجنبالط
وحزب الكتائب والقوات اللبنانية .بني حزب اهلل وكل من تيار
املستقبل وحزب الكتائب والقوات اللبنانية ،واىل حد جنبالط،
خالفات تبدو يف الغالب غري قابلة للتذليل.
على وفرة ما جيمع هؤالء بعضهم ببعض ،وبعضهم ضد بعض،
مثة مكان واحد ال يريد اي منهم ان خيتلف معه وفيه ،او يزعله
حتى .هو رئيس الربملان .يف عني التينة حيضر الرئيس امني
اجلميل ،وجنبالط او موفدوه ،وفرجنيه ،وجورج عدوان باسم
جعجع ،ووزير الداخلية نهاد املشنوق بامسه كما باسم احلريري
ناهيك باحلريري نفسه .يف هذا املكان مل ُيتح حلزب اهلل ان
ميون على صاحب البيت انتخاب عون رئيسًا للجمهورية ،اال ان
سينتخب
الرجل ترأس اجللسة وادار االنتخاب ،عارفًا ان عون ُ
حتمًا رئيسًا من غري ان يؤيده .يف وقت الحق ،قال ما بدا
ّ
توقعًا ،اال انه امسى اشبه بنبوءة :ذهبنا اىل جلسة انتخاب
رئيس واحد للجمهورية ال اثنني .قبل اشهر قليلة قال ما هو
معربًا عن مرارته :ذهبنا اىل انتخاب الرئيس
ابعد من ذلك،
ّ
عون ،فانتخب آخر .اشارة صرحية اىل دور صهر الرئيس وزير
اخلارجية ،اآلخذ يف االنتفاخ.
ليس الصهر االول لرئيس للجمهورية يف احلكم .اوهلم عبداهلل
الراسي اىل جانب الرئيس سليمان فرجنيه من دون ان يصري
وزيرًا .ثانيهم فارس بويز اىل جانب الرئيس الياس هراوي
وزيرًا طوال السنوات التسع .ثالثهم الياس املر اىل جانب
الرئيس اميل حلود طوال اربع من السنوات التسع .قبل هؤالء
براقة وذات مغزى :ان يكون
مجيعًا مثة سابقة معكوسة لكن ّ
رئيس للجمهورية صهر احدى اهم الشخصيات املسيحية الواعية
املثقفة تقف يف وجه الرئيس الصهر كي حتول دون متديد
واليته .سقط الرئيس الصهر .تلك حال الرئيس بشارة اخلوري
مر قصص االصهار اولئك،
وشقيق زوجته ميشال شيحا .على ّ
مل يقل احد منهم او اوحى انه اكثر نفوذًا من الرئيس نفسه.
عمه.
يورط اي منهم ّ
مل ّ
أسف باسيل ،الالحق ،عما قاله يف حق رئيس اجمللس مل
يستدرك اخلطأ .مل يكن ما قاله انزالقًا ،او زلة لسان ،كي
صحح بأسف .يف وقت الحق على تسريب الفيديو ليل االحد،
ُي َّ
وزعت مواقع الكرتونية النص الكامل لكالم وزير اخلارجية،
ّ
بالصوت ،قال فيه اكثر من «بلطجي» .احد ما قاله «تكسري
رأس .»...واقع االمر اتت نعوت باسيل يف سياق عرض متكامل
ملا اعتربه رواسب احلقبة السورية ،قال انه يريد التخلص منها
بعدما هضمت حقوق املسيحيني واستولت على الدولة .بيد انه
اغفل ثالثة آخرين كانوا يف صلب احلقبة تلك :حزب اهلل الذي
عمه الرئيس ال حليف التيار الوطين احلر ،احلريري
هو حليف ّ
االبن وارثًا من احلريري االب كل الدور واملكاسب ،جنبالط
احلليف املستجد يف دائرة الشوف ــ عاليه.
رد فعل حزب اهلل على كالم وزير اخلارجية واحنيازه
ما محله ّ
بري ،مؤشران يعكسان خياريه:
العلين اىل ّ
اوهلما ،ان ما جيعله مدينًا لعون ال ينطبق بالضرورة على اي
آخر يف التيار الوطين احلر ،مبا يف ذلك رئيسه الذي ال يشبه
رئيس اجلمهورية.
ثانيهما ،ان الرئيس احلالي للمجلس هو الرئيس املقبل له مبا
يعنيه ذلك انه يف صلب معادلة التوازن الداخلي داخل الطائفة
الشيعية ،كما داخل لعبة التوازن بني املؤسسات الدستورية،
بري وموقفه من مرسوم االقدمية.
ّ
فسرها احنيازه اىل ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

أحـ ٌد أسـود يف عـدن :بـروفة لصـراع أكـرب
دعاء سويدان
عاد اهلدوء احلذر إىل مدينة عدن جنوب اليمن،
بعد اشتباكات دامية أدت إىل مقتل  10أشخاص
على األقل ،وإصابة  30آخرين .االشتباكات اليت
ّ
شكلتها اإلمارات وبني
دارت بني ميليشيات
شرعت األبواب
املستقيل
قوات موالية للرئيس
ّ
على انفالت الصراع داخل معسكر «دحر االنقالب
وإعادة الشرعية» ،واختاذه أشكا ً
أشد عنفًا
ال
ّ
ودموية.
ويف انتظار صدور موقف أكثر وضوحًا عن قيادة
حتالف العدوان إزاء ما تشهده املدينة ،تراوح
التوقعات بني جتدد جوالت القتال يف ظل استمرار
الرتاشق السياسي واالستنفار العسكري ،وبني
التوصل إىل حلول مؤقتة ميكن أن تعيد ربط النزاع
إىل حني.
كما كان متوقعًا ،انفجرت األوضاع األمنية على
حنو غري مسبوق يف مدينة عدن جنوب اليمن،
ً
بالغة بالتشاحن بني «رفاق السالح واملعركة ضد
امليليشيات االنقالبية» أقصى مستوياته ،وفاحتة
األبواب على سناريوات أشد سوداوية رمبا حتملها
األيام املقبلة .مل تعد امليليشيات املتكاثرة اليت
أنشأتها السعودية واإلمارات يف املدينة املتنازع
عليها منذ ما يقارب عامني ،وأنفقت عليها
بسخاء ،حتتمل وجود بعضها بعضًا يف مساحة
النفوذ نفسها.
تعتد الرياض
كل تشكيل من تلك التشكيالت ،اليت
ّ
وأبو ظيب بأنها النواة الفضلى لـ»اجليش الوطين
ّ
ّ
األحق يف
املبشر به خليجيًا ،يعتقد أنه
اليمين»
السيطرة وتولي زمام القيادة ،بعضهم حتت ستار
«الدفاع عن الشرعية» ،وآخرون بدعوى «املطالبة
باستقالل اجلنوب».
وما بني الفريقني ،أصوات ال تفتأ تعلو يومًا بعد
يوم ،حمذرة من أن الشعارات املرفوعة ما هي إال
«الفتات خمادعة أو كاذبة» ،وأن ما جيري ليس
إال «مغاالة يف االرتزاق» ملصلحة دولتني ال تريان
يف اليمنيني اجلنوبيني سوى وقود ملعركة ال يزال
االنتصار فيها مستعصيًا ،وأن ضحية «العبث»
الدائر اليوم يف اجلنوب مل يكن ولن يكون إال
املدنيني الذين سقطوا جمددًا «فرق عملة» بني
«بالطجة» السعودية واإلمارات .إزاء ذلك ،مل
تظهر قيادة حتالف العدوان بالغ حساسية باقتتال
ؤث ً
عناصر ميليشياتهاُ ،م ِ
رة ،على ما بدا ،إفساح
اجملال أمامهم للتنفيس عن احتقانهم ،من دون
السماح بانفالت األوضاع نهائيًا ،ريثما حتني
اللحظة املناسبة للتخلص من تلك القفازات،
وإلقاء «شرعية» عبد ربه منصور هادي اليت
أثقلت كاهل السعودية طيلة  3أعوام من احلرب
يف جوارير النسيان ،والضرب بـ»شراكة الدم»
ّ
«تذلل غريب»
يلح عليها بعض اجلنوبيني يف
اليت ّ
عرض اجلدار.
ظهر املشهد العدني ،طيلة يوم األحد ،أشبه جبزء
مستعاد من شريط عائد إىل أواخر مثانينيات
القرن املاضي ،عندما اخنرط «الرفاق» يف اقتتال
دام استمر أشهرًا وراح ضحيته آالف األشخاص،
ٍ
مع فارق رئيسي هذه املرة أن مسرح االقتتال
خاضع الحتالل خارجي ،وأن هذا االحتالل ال يعري
أدنى أهمية ملا هو مفروض عليه مبوجب القوانني
الدولية ،بقدر ما يسعى إىل إحكام إدارته لتصارع
حلفائه حتقيقًا ملصاحله اخلاصة ،مثلما فعلت
السعودية عام  ،1994عندما دعمت طريف احلرب
ما بني الرئيس الراحل ،علي عبداهلل صاحل ،ونائب
الرئيس األسبق ،علي سامل البيض.
حتى ساعة متأخرة من يوم أمس ،مل َتثبت
معطيات خريطة الصراع يف مدينة عدن ،على حنو
ميكن على أساسه تقدير حجم سيطرة كل طرف من
األطراف املتنازعة .باستثناء الشائعات واالدعاءات
املتبادلة ،ال شيء يفيد باحنسام الوضع ملصلحة
فريق ما ،إال أن املؤكد أن ميليشيات «احلزام
األمين» ،املوالية لـ «اجمللس االنتقالي اجلنوبي»،
احملسوب على أبو ظيب ،متكنت من السيطرة على
مقر حكومي ومعسكر ،بعد اشتباكات عنيفة
غري
ّ
مع ألوية «احلماية الرئاسية» ،املوالية للرئيس
املستقيل عبد ربه منصور هادي ،أدت إىل مقتل

ّ
يقل عن  10أشخاص؛ بينهم مدنيون،
ما ال
وجرح آخرين .سيطرة ليس معلومًا املدى الزمين
توعد بقية التشكيالت املوالية
الستمرارها ،يف ظل ّ
هلادي (قوات املنطقة العسكرية الرابعة ،والقوات
اخلاصة ،والصولبان ،والشرطة العسكرية،
ومعسكر بدر) ،واليت مل تشارك يف اشتباكات
أمس ،بـ»الرد ،وحسم املعركة ملصلحتها خالل
تطور كفيل بلجم
الساعات املقبلة» ،ما مل حيصل
ّ
قوات «احلزام».
مصادر حملية قالت لـ»األخبار» إن «اجمللس
االنتقالي» ،برئاسة عيدروس الزبيدي ،وضع
رهانه على أن حشودًا ضخمة قادمة للمشاركة يف
الفعالية اليت نظمها للمطالبة بإسقاط حكومة أمحد
عبيد بن دغر ،مرتافقة مع استنفار عسكري من
قبل «احلزام األمين» وبقية امليليشيات املوالية
للزبيدي ومدير أمن عدن ،شالل علي شائع،
ستكون كفيلة بإحداث حالة تضعضع يف القوات
املوالية هلادي ،ومن ثم انهيار يف صفوفها،
ختلو من بعدها الساحة لقوات «االنتقالي» .لكن
رهانات «االنتقالي» مل تتحقق على حنو ما اشتهت
قياداته؛ إذ إن قيام قوات «احلماية الرئاسية»
بقطع معظم الطرقات املؤدية إىل ساحة العروض
يف مديرية خورمكسر (مكان الفعالية) حال دون
تدفق مواكب سيارة إىل الساحة منذ ساعات
الصباح كما حيدث عادة يف فعاليات احلراك
اجلنوبيُ .يضاف إىل ذلك أن ألوية «احلماية»
التابعة هلادي أبدت مقاومة مكنتها من إبقاء
سيطرتها على مديرية كريرت ،وأجزاء من مديرية
خورمكسر ،ومعظم مديرية دار سعد ،ومناطق
أخرى ،خالفًا ملا توقعته قيادات «االنتقالي» من
استسالم سريع ،على غرار ما حدث إبان سيطرة
حركة «أنصار اهلل» على صنعاء.
بوادر هذا االختالل هي اليت دفعت ،على ما يبدو،
«اجمللس االنتقالي» ،الحقًا ،إىل إبداء استعداده
للتهدئة ،عرب تأكيده «أننا ملتزمون بالنهج
السلمي يف املطالبة بتغيري احلكومة والوقوف
على االختالالت يف كل احملافظات والوزارات»،
ودعوته اجلميع إىل «االلتزام بالسلمية واحلوار
والبناء إىل أن يتم تصويب االختالالت» .ويف
بناء على «حمادثات»
االجتاه نفسه ،وجه بن دغرً ،
بني هادي وبني قادة «التحالف العربي»« ،مجيع
الوحدات العسكرية بوقف إطالق النار فورًا ،وأن
تعود مجيع القوات إىل ثكنها ،وإخالء املواقع اليت
متت السيطرة عليها صباح اليوم من مجيع األطراف
دون قيد أو شرط».
وترافق صدور تلك املواقف مع سريان أنباء عن
جهود وساطة يقودها قائد املنطقة العسكرية
الرابعة املوالية هلادي ،فضل حسن ،إىل جانب
عدد من قيادات «املقاومة» احملسوبة على
الرئيس املستقيل.
لكن ذلك كله مل مينع
ارتفاع منسوب الرتاشق
الكالمي ،الذي يهدد
االشتباكات
بتجدد
يف أي وقت ،يف ظل
«الربودة» اليت تبديها
قيادة «التحالف» إزاء
تفجر األوضاع.

تعرب مصادر
سياسية جنوبية
عن اعتقادها بأن
«املعركة الحقيقية
لم تبدأ بعد»

محل فيه حكومة بن دغر
وأصدر «االنتقالي» بيانًا ّ
املسؤولية عما شهدته عدن يوم األحد ،متهماً
القوات املوالية حلكومة هادي بـ»خمالفة دعوة
التحالف العربي للتهدئة ،واستخدام قوة السالح
ملنع احملتجني من الوصول إىل ساحة العروض».
وجدد اجمللس متسكه مبطلب إسقاط حكومة بن
دغر ،داعيًا هادي إىل «حتكيم العقل واملنطق
واالستماع إىل مطالب شعبه يف اجلنوب ...وذلك
بإقالة حكومة الفساد قبل أن خيرج األمر عن
السيطرة».
يف املقابل ،اتهمت حكومة بن دغر «اجمللس
االنتقالي» بـ «استهداف الشرعية وحماولة إسقاطها
عرب أعماله التخريبية» ،واصفة العناصر املوالية

للمجلس بـ»اخلارجة على النظام والقانون» ،فيما
أصدرت السلطة احمللية يف عدن بيانًا رفضت فيه
«املمارسات الالمسؤولة واهلمجية والعدوانية اليت
أقدمت عليها قوات تتبع اجمللس االنتقالي ،واليت
قد تدخل عدن والبالد يف أتون صراعات دموية ال
حتمد عقباها» .وكان بن دغر قد ملح ،يف منشور
على «فيسبوك» ،إىل مسؤولية اإلمارات عما جرى
أمس ،قائ ًال إن «األمل معقود عليها»؛ كونها
«صاحبة القرار يف عدن» ،وداعيًا «التحالف» إىل
«التحرك إلنقاذ املوقف».
على مقلب «التحالف» ،بدا املوقف متذبذبًا
ومائعًا؛ إذ بعدما أصدرت قيادة «التحالف» ،ليل
السبت  -األحد ،بيانًا دعت فيه «كل املكونات
السياسية واالجتماعية اليمنية إىل التهدئة وضبط
النفس ،والتمسك بلغة احلوار اهلادئ» ،مشددة
على ضرورة «عدم إعطاء الفرصة للمرتبصني لشق
الصف اليمين أو إشغال اليمنيني عن معركتهم
الرئيسية» ،مل يصدر عن القيادتني السعودية
واإلماراتية تعليق على مواجهات أمس ،باستثناء
تغريدة «غامضة» لوزير الدولة للشؤون اخلارجية
اإلماراتي ،أنور قرقاش ،لفت فيها إىل أن «موقف
اإلمارات واضح ومبدئي يف دعمه التحالف العربي
الذي تقوده السعودية» ،مضيفًا أن «ال عزاء ملن
يسعى إىل الفتنة».
يف خضم ذلك ،تعرب مصادر سياسية جنوبية عن
اعتقادها بأن «املعركة احلقيقية مل تبدأ بعد»،
وبأن «ما شهدته عدن يوم األحد ليس إال منوذجًا
ملا ميكن أن يؤول إليه الصراع احملتدم حتت الرماد
منذ أشهر» .وترى املصادر أن مثة سيناريوين
رئيسيني متوقعني عقب أحداث أمس :أوهلما
الكرة ،أم ًال بإحداث
أن يعيد «اجمللس االنتقالي»
ّ
تغيري أكرب يف املعادلة العسكرية ،ميكنه بواسطته
تصدير نفسه «ممث ًال حصريًا جلنوب اليمن»،
وثانيهما أن يتم اإليعاز إىل هادي بإجراء تعديل
حكومي ،من شأنه امتصاص الغضب ،وإعادة ربط
النزاع حتى إشعار آخر.

باعوم :أصل املشكلة االحتالل األجنبي

وصدرت سلسلة مواقف عن شخصيات جنوبية
حذرت من خطورة ما جيري يف عدن ،مؤكدة أنه ال
يصب يف مصلحة القضية اجلنوبية .ودعا الرئيس
اجلنوبي األسبق ،علي ناصر حممد« ،التحالف»
والقوات املوالية له إىل وقف احلرب وعدم
«اللعب بالنار» ،حاضًا اجلنوبيني على أن «يعودوا
إىل احلوار ،وأن ال يتحولوا إىل متعهدين هلذه
احلروب ،فال إسقاط حكومة بن دغر سيحل مشكلة
الوطن واملواطن ،وال أي حكومة أخرى ستأتي
بعدها ميكنها أن حتل أزمة البالد والعباد».
وجدد ناصر مطالبته بـ»تشكيل حكومة وحدة
وطنية توافقية ،وسحب كل أسلحة اجملاميع
املسلحة ،وتسليمها لوزارة الدفاع يف حكومة
الوحدة الوطنية ،وقيام دولة احتادية من إقليمني
لفرتة مزمنة ،وإعطاء الشعب يف اجلنوب حقه يف
تقرير مصريه بنفسه».
من جهته ،رأى القيادي يف احلراك اجلنوبي،
فادي باعوم ،أن «اإلمارات هي اليت تدير كل هذا
الصراع ،ليس حبًا باجلنوب ،وال قضية اجلنوب،
وإمنا حبثًا عن مصاحلها» ،خماطبًا قيادات «اجمللس
االنتقالي» بالقول« :إن أردمت أن تعلنوا دولة
جنوبية ،فنحن معكم ،أما خلط األوراق بالطريقة
هذه ،والتعمية على ما حيصل يف عدن ،من
جتميع احلرس اجلمهوري ،والسيطرة على مطاراتنا
وموانئنا وجزرنا ،فهذا غري مقبول» .وكان الزعيم
اجلنوبي ،حسن باعوم ،قد جدد ،أول من أمس،
دعوته إىل توقيع «ميثاق شرف» ينظم اخلالفات
ويلزم األطراف كافة بعدم استخدام العنف،
منتقدًا «اصطناع صراعات وأزمات جديدة» على
السلطة ،يف ظل «احتالل أجنيب متعدد» ،مشددًا
على ضرورة «عدم السماح بتظليل ذلك االحتالل
تكرسه» .وطالب باعوم بـ»إشراك
بأمور ثانوية
ّ
احلراك اجلنوبي كطرف يف املفاوضات للوصول
اىل حلول دائمة».

مصادر بري :ال اعتذار يعين ال
حكومة وال عهد
ميسم رزق

ُيقال إن هناك خطأين ال ُميكن غفرانهما عند
املس باإلمام موسى الصدر
مناصري حركة أمل:
ّ
بري .أما وقد
والتعرض الشخصي للرئيس نبيه ّ
ّ
للتساهل ،وال
يعد الوقت وقتًا
ُ
حدث ذلك ،فلم ُ
إظهار فضيلة املبادرة إىل احتواء النريان القدمية
 اجلديدة ُاملشتعلة على خط بعبدا  -عني التينة.
ِ
ينسحب ذلك حتى على أصحاب املراكز يف دائرة
بري الذين أطلقوا مواقف عالية السقوف
الرئيس ّ
قبل الرجوع إىل صاحب الشأن ،ومن دون انتظار
«ي ّ
علم» أحد على
يرقهم أن ُ
أي إشارة منه ،إذ مل ُ
«مقام الرئاسة الثانية».
ُ
سرب» بالصوت والصورة
األكيد أن الفيديو
«امل َّ
احلر جربان باسيل ،الذي
لرئيس التيار الوطين
ّ
وتوعد بـ «تكسري
وصف فيه بري بـ «البلطجي»
ّ
ّ
التحفظات اليت
رأسه» ،ليس سوى نقطة يف حبر
بري .لكنها النقطة
راكمتها األيام بينه وبني ّ
يعد الرتقيع ينفع
اليت فاضت بها الكأس ،ومل ُ
وللمرة األوىل منذ انطالقة
للسيطرة على الوضع.
ّ
العهد ،يبدو البلد على حافة أزمة كربى تثريها
حتركات الشارعُ ،
لتنذر بتفاعالت أكرب للتسريبات
ّ
اليت نسفت أي أمل بعالقة جيدة بني الطرفني.
وقد ّ
ّ
التصلب املتبادل
تعقدت األمور االثنني ،نتيجة
عتدى
يف املواقف ،بني بري الذي يعترب نفسه ُم ً
حده األدنى «تقديم
عليه ورفع عنوانًا عريضًا ّ
االعتذار العلين للبنانيني» ،وبني باسيل الذي مل
تظهر أي بوادر لنيته االعتذار ،رغم تعبريه عن
«أسفه» على صفحات الزميلة «األخبار» يف عددها
االثنني املاضي .وزاد من تعقيدها سحب الرئاسة
األوىل يدها من التطورات ،ما جيعل السؤال عن
يتقدم على أي
مصري البلد يف األيام املقبلة
ّ
عالمات استفهام أخرى.
بري يرفض أمام
حتى ليل االثنني ،كان الرئيس ّ
سرب عن
ّ
زواره الدخول يف أي نقاش حول ما ُ
باسيل أخريًا .موقف احلركة معروف من دون
زيادة أو نقصان ،واملطلوب إلنهاء األزمة «واضح
وال لبس فيه .االعتذار أو ً
ال» .فاالصطدام مع
رئيس اجمللس بالتحريض والتعبئة واخلروج عن
الضوابط ،لن ينفع يف احتوائه وسيط من هنا،
وموفد من هناك.
َ
احلكم بينهما ،أي حزب
وأكرب دليل على ذلك ،أن
ُ
اهلل ،مل ّ
«املصلح» خلف األبواب
يتبع أسلوب
املغلقة ،وكان له موقف صريح وحاسم جلهة عدم
بري من أي طرف كان،
القبول بالتعرض للرئيس ّ
وهو موقف اعتربه مقربون من رئيس اجمللس
أنه «ممتاز» ،حتديدًا حني اعترب أن «اللغة اليت
استخدمها باسيل ال تبين دولة وال تأتي بإصالح».
ورأى املقربون من بري أن موقف احلزب هو أكرب
دليل على أن «ما صدر عن وزير اخلارجية يتجاوز
كل األعراف ،بشكل ال ُميكن هندسته».
احلر مل يضع نفسه وحده
رئيس التيار الوطين
ّ
زج معه رئيس احلكومة سعد
يف موقف حرج ،بل ّ
احلريري .األخري ،ردًا على حماولته الدخول على ّ
خط
التهدئة ،مسع كالمًا قاسيًا وحازمًا بأن «تداعيات ما
حصل لن تنحصر بعالقة الرئيسني وحسب» ،وهو
أمر ّ
تبلغه احلريري ليل االثنني .وحبسب مصادر يف
فريق الثامن من آذار ،ومقربة من رئيس اجمللس،
فإن «عدم صدور اعتذار علين يعين أن ال حكومة
وال عهد» .حبسب املعلوماتُ ،فتح باب اخليارات
على مصراعيه يف وجه «جتاوزات أصحاب الرؤوس
احلامية» ،من تعطيل جملس الوزراء إىل اخلروج منه
«فليس من الطبيعي بعد اآلن أن جيتمع وزراء حركة
أمل والتيار الوطين احلر يف جلسة حكومية واحدة
يف ظل هذه األجواء املتشنجة» .ورأت املصادر أن
«ما ظهر إىل العلن مل ُ
يكن تسريبًا غري مقصود،
ّ
يفكرون فيه وما يضمرونه،
بل كشف حقيقة ما
يتحدث أمام جمموعة صغرية من
ولو كان باسيل
ّ
تياره ّ
بررنا له .لكن تطاوله أمام حاضرين من
لكنا ّ
خمتلف األحزاب والتيارات يف منطقته ،ي ّربر لعني
رد فعلهما» .واستغربت املصادر
التينة ومجهورها ّ
مرة تلو املرة
السبب وراء «إعادة تفجري الوضع ّ
بعد كل حماولة من حزب اهلل للتوفيق بني عني
التينة وبعبدا» ،متسائلة عن اجلهة اليت تقف وراء
ذلك «فهل مثة من يريد تطيري االنتخابات ويريد
أن يدفع رئيس اجمللس إىل ذلك؟ إذًا فليعلموا أن
االنتخابات حاصلة يف موعدها مهما ّ
كلف األمر»!
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مـقاالت وتحـقيقات

بـعد نـاقـصنا!
ابراهيم األمني
مل يكن ينقص اللبنانيني إال الفصل اهلزلي الذي
نشاهده بكل َ
امللل املصاحب لفكرة نعرف مجيعًا
تفاصيلها السمجة.
هذا هو لبنان .هذه هي الطبقة السياسية احلاكمة،
وهذا هو اجلمهور ،وهذه هي املعادالت اليت
تقول لنا ،مرة بعد مرة ،إن اللبنانيني حيتاجون
إىل وصي ينهرهم ويبعد بعضهم عن بعض ،وإن
اجلمهور املتورط يف هذه االنقسامات سيظل
يدفع مثن والءاته العمياء.
سِّرب عن
ما
إن
يقولون
خرج وسيخرج كثريون
ُ
لسان جربان باسيل ،هو حديث عادي يقال كل
ساعة يف الصالونات .ويف املقابل ،سيخرج
رد فعل مجهور حركة أمل،
كثريون ويقولون إن ّ
رد فعل عادي حيصل عند كل استحقاق مشابه.
ّ
والقوالن يهدفان إىل شيء واحد ،هو منع الناس
ّ
املصطفني هنا وهناك،
عمومًا ،أو البقية من غري
من التعليق أو االحتجاج ،وهو أمر لن حيصل على
ُ
وستثبت االنتخابات النيابية املقبلة ،أن
أي حال.
من يصفون أنفسهم بالتيار الثالث ،ليسوا يف
ّ
«نقاقني» ليس مبقدورهم
حقيقة األمر ،سوى
االتفاق على الئحة انتخابية واحدة.
يف الوقائع املباشرة ،ليس من حق جربان
باسيل قول ما قاله .حتى عندما يتحدث بزهو
عن استعادة حقوق املسيحيني ،فهو ال ميكن أن
يكون انتقائيًا ،ألنه يعرف متام املعرفة أن من
سلب حقوق املسيحيني هو فريق متشكل من
قوى كانت تعمل يف ظل التسوية األمريكية ــ
السعودية ــ السورية .ثم إن جتربته الشخصية،
كما جتربة التيار الوطين احلر يف رحلة استعادة
ّ
تدل على
احلقوق ،ال تعكس حرصًا كام ًال ،وال
وجود جهد كامل الستعادة حقوق املسيحيني
كمواطنني ال كطائفة .بل على العكس ،إن كل
ما جرى حتى اآلن يقول إن التيار الوطين احلر،
كما القوات اللبنانية ،إمنا يريدون النفوذ املتماثل
لنفوذ األقوياء بني املسلمني .ويكفي أنه ال
أي مسيحي ال يرضى عنه التيار أو
ميكن ،اليومَّ ،
القوات أو املردة أن يصل إىل منصب عام مهما
دنت أو علت رتبته .فما الذي تغري؟
أمر آخر ،وهو أن على التيار الوطين احلر وآخرين،
قراءة وقائع اللعبة السياسية بطريقة جدية
وعلمية .مثل أن يفهم اجلميع ،بأنه ليس صحيحًا،
على اإلطالق ،أن مبقدور حزب اهلل التحدث باسم
حركة أمل أو نبيه بري .وأنه ليس صحيحًا أن
حركة أمل هي حركة ال متثيل شعبيًا هلا ،وأنها
حممية تتبع حلزب اهلل .ومن يفهم هذه احلقيقة،
يعرف عندها كيف تدار األمور.
يف اجلانب املقابل ،حيتاج الرئيس بري ،وحركة
أمل ،واجلمهور املوالي ،إىل حلظة هدوء .األمر
مل تعد ممكنة معاجلته حباالت االحتجاج العشوائية
حتت عنوان «األهالي غاضبون» .كان جيب على
هؤالء البحث عن وسائل جديدة ،وعن ابتكارات
حتى لطريقة إشراك اجلمهور يف االحتجاج على
فعلة شنيعة قام بها خصمهم السياسي .ذلك،
بأنه إذا كان جربان باسيل يقوم باألمر ألسباب
رد الفعل الفوضوي خيدمه ،وهذا
انتخابية ،فإن ّ
ما ظهر يف بروز مؤشرات على تعاطف مسيحي
كبري معه ،واألنكى أن قسمًا من مجهور تيار
املستقبل ،أظهر تعاطفًا مع باسيل ،بذريعة أنه
«خرج من يقول للشيعةّ ...
حلوا ّ
عنا»!
يف جانب آخر ،األمر يبدو معيبًا ،عندما حيصل ،ويف
حلظة واحدة ،استعادة شريط من السلوكيات اليت
لن تفيد أحدًا .وبات من الضروري القول اليوم،
مرحب بها ،وال تفيد يف شيء.
إنها مظاهر غري َّ
وهي لن تضيف إىل قوة رئيس اجمللس شيئًا
كما لن تضعفه عراضات اخلصوم اآلخرين.
يف حالة البالد املقبلة على انتخابات نيابية
مفصلية ،واملرتافقة مع تهويل إسرائيلي
إضايف ،ومع استنفار سعودي غري مسبوق جلعل
لبنان يف حالة شبيهة حبالة اليمن ،جيب أن يكون
اجلميع يف موقع من يتحمل املسؤولية عن لسانه
وأهله وأنصاره .وإذا كانت الغالبية من القوى
السياسية تعتقد أن ظهورًا عاج ًال للسيد حسن
نصر اهلل سيعيد األمور إىل نصابها ،فهو اعتقاد
ال يصيب يف كل األوقات!

«توافق» على تأجيل التيار الوطين احلر :حزب اهلل ح ّدد خياراته وال داعي
املؤمتر :غيّمت يف أبيدجان
لالتصاالت!
أمطرت يف بريوت البلد اىل شلل حكومي ونيابي
آمال خليل

مل خيطر ببال لبنانيي ساحل العاج أن يكونوا يومًا
شرارة ملعركة ضروس يف وطنهم األم على بعد
أكثر من ثالثة آالف ميل.
فيما كثري منهم ال يفهم اللغة العربية جيدًا ،كيف
ميكنهم أن يستوعبوا أن مؤمتر الطاقة االغرتابية
الذي تنظمه وزارة اخلارجية واملغرتبني ،والذي
ظنوه التعويض الرمسي عن عقود اإلهمال
والتناسي الطويلة ،حتول إىل قنبلة انفجرت بهم
وبالشارع اللبناني.
على خلفية دعوة حركة أمل ألفراد اجلالية اللبنانية
يف ساحل العاج مبقاطعة فعاليات املؤمتر (مقرر
عقده يف الثاني والثالث من شباط املقبل) إثر
اتساع اخلالف بني الرئيسني ميشال عون ونبيه
ص َف وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
بريَ ،و َ
باسيل بري بـ»البلطجي».
وصف أشعل الشارع اللبناني وأحرج من كان ال
يزال يصر على املشاركة .حتى ما قبل انتشار
الشريط املصور الذي يوثق كالم باسيل عن بري،
كان رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية يف
ساحل العاج جوزف خوري وعدد من أعضاء الغرفة،
إضافة إىل فعاليات وأفراد من اجلالية ،يصرون
على املشاركة ،فاصلني بني اخلالفات السياسية
احمللية وبني أهمية املؤمتر يف االغرتاب وبالنسبة
إىل الدولة العاجية اليت ستشارك يف الفعاليات
بوفد رمسي وزاري ونيابي رفيع .لكن تداعيات
خطاب «البلطجي» بني بريوت وأبيدجان ،دفع
خوري وزمالءه إىل إعالن االنسحاب واملقاطعة،
داعني باسيل إىل تأجيل املؤمتر «إىل موعد آخر
تكون فيه الظروف مواتية لكي يشارك ويستفيد
اجلميع».
ويف بيان صادر عنه ،قال خوري إن مقاطعته
«نابعة من حرصه على وحدة اجلالية وقطعًا
للطريق أمام الشرخ الذي قد يسببه عقد املؤمتر
يف هذه الظروف».
مصادر مسؤولة يف اجلالية أوضحت لـ»األخبار»
أن مقاطعة خوري وسائر من كان سيشارك يف
املؤمتر ،فرضتها التهديدات اليت أطلقها بعض
الشبان بالتهجم على باسيل وتنظيم حتركات يف
مكان عقد املؤمتر رفضًا لزيارته .من هنا ،ناشد
خوري «معاليه» تأجيل زيارته «جتنبًا لإلحراج».
انضمام خوري إىل املقاطعني ،أنتج مقاطعة
لبنانية شاملة للمؤمتر.
فيما أعرب باسيل يف وقت سابق إصراره على
عقد املؤمتر ،ولو حضر شخص واحد .فهل يبقى
باسيل على إصراره ،أم يعلن تأجيله ،علمًا بأن
اقرتاحًا جرى تداوله قبل نشر الفيديو ،كمخرج
وسطي ،نص على تأجيل املؤمتر إىل نيسان
املقبل؟ لكن ماذا عن تداعيات االنقسام واحتمال
التأجيل على موقف اجلالية أمام الدولة العاجية؟
أقرت بـ»املأزق الكبري الذي تورطت به
املصادر ّ
اجلالية بسبب خالفات ال عالقة هلا بها» ،طالبة من
باسيل التواصل مع املسؤولني العاجيني وشرح
املوقف.
قبل انتشار الشريط ،كانت تتواىل البيانات
املنسوبة إىل اجلاليات اللبنانية يف دول أفريقيا،
داعية إىل تأجيل املؤمتر ،فكيف احلال من بعده؟
قبل ظهر االثنني ،توجه حنو ثالثني شابًا من أفراد
اجلالية إىل مقر السفارة اللبنانية يف أبيدجان،
حاملني بيانًا مذي ًال بتوقيع «أبناء اجلالية» يدعو
إىل تأجيل املؤمتر واعتبار زيارة باسيل لساحل
العاج غري مرحب بها بعد التهجم الشخصي على
بري.
أحد املشاركني ،حسام زرقط ،أوضح يف اتصال
مع الزميلة «األخبار» أنهم توجهوا لتسليم البيان
للقائم بأعمال السفارة خليل حممد ،ومستشار
باسيل بشري سركيس ،املكلف اإلشراف على
التحضريات للمؤمتر .خالل التسليم ،حصل تالسن
بني الشبان وسركيس ،قبل أن ينسحبوا من
املقر.

حيبس اللبنانيون أنفاسهم يف انتظار
ما ستؤول إليه املعركة املفتوحة
بري والوزير جربان
بني الرئيس نبيه ّ
باسيل .األفق مغلق ،وكل األجواء
ّ
تؤكد أن البالد تتجه حنو مرحلة شلل

نيابي وحكومي ،تضعها على حافة
منزلق طائفي وسياسي خطري.
َ
دخل لبنان أسوأ أزماته منذ انتخاب
العماد ميشال عون رئيسًا .أزمة
اختلطت فيها االعتبارات السياسية
وتهدد
واالنتخابية،
والشخصية
ّ
ّ
بشل البلد على كل املستويات ،يف
غياب أي بوادر وساطة .واألخطر أن
بهز التفاهم بني
االحتقان يكاد
يهدد ّ
ّ
التيار الوطين احلر وحزب اهلل الذي
عول على وساطته يف مثل
غالبًا ما ُي ّ
هذه الظروف.
فقد علمت «األخبار» أن وقوف احلزب ،يف بيانه
بري يف
أول من أمس ،إىل جانب الرئيس نبيه ّ
احلرب املندلعة بينه وبني وزير اخلارجية جربان
باسيل ،أثارت أجواء امتعاض داخل قيادة التيار.
ورغم تأكيد قناة «أو تي يف» الربتقالية ،اليت
ّ
شنت هجومًا ناريًا على بري يف نشرتها املسائية
أمس« ،أننا سنظل مع املقاومة ،ومع مجاعة
املقاومة ،ومع بيئة املقاومة ،وسنظل نرى
ً
محاية للبنان بوجه العدو
يف تفاهم مار خمايل
الصهيوني والداعشي» ،نفت مصادر بارزة يف
التيار الوطين احلر وجود أي اتصاالت مع حزب
اهلل .أكثر من ذلك ،قالت املصادر نفسها« :هم
حددوا خياراتهم ،وبالتالي ال داعي
(احلزب) ّ
لالتصاالت» .وسألت« :هل هناك من يريد أن
ّ
ّ
حتققه باحتجاز رئيس
حيقق للسعودية ما مل
احلكومة» .وأضافت« :أعرب جربان باسيل عن
األسف ،وأصدر رئيس اجلمهورية ميشال عون
بيانًا أمس .فما الذي يريدونه بعد؟ بالنسبة الينا
املوضوع انتهى».
مصر على
وعلمت الزميلة «األخبار» أن باسيل
ّ
التوجه إىل أبيدجان للمشاركة يف مؤمتر الطاقة
ّ
االغرتابية الذي تنظمه وزارة اخلارجية واملغرتبني
يف الثاني والثالث من شباط املقبل ،وأن طلبًا
ُق ّدم اىل السلطات العاجية لتشديد اإلجراءات
حول مكان انعقاده.
بيان رئيس اجلمهورية الذي ارتكز على مبدأ
التسامح واملوازنة بني خطأين مل ِ
يأت على مستوى
ّ
بري و»حركته» .فوصف عون ما
تطلعات الرئيس ّ
حصل بأنه «أساء إىل اجلميع ،وبأن ما حصل على
األرض خطأ كبري ُبين على خطأ» ،حبسب دوائر
«ليس إال مساواة املعتدي ُ
باملعتدى
عني التينة،
َ
«حماولة الرئيس أخذ املسألة
عليه» .كذلك فإن ُ
مصر على التعاطي وكأن
على عاتقه ،يعين أنه
ّ
شيئًا مل ُ
يكن ،وي ّربر لباسيل عدم اعتذاره».
وكان رئيس اجلمهورية قد دعا يف أول موقف
له من األزمة احلالية إىل أن «يتسامح الذين
ألن الوطن أكرب من
أساؤوا إىل بعضهم البعضّ ،
اجلميع ،وأكرب من اخلالفات السياسية اليت ال جيوز
أن َ
أن
جتنح إىل االعتبارات الشخصية ،ال
سيما ّ
ّ
التسامح يكون دائمًا بعد إساءة» .بيان الرئاسة
ّ
لتكتل التغيري واإلصالح ،بعد اجتماع
تاله آخر
استثنائي له يف مركزية التيار الوطين احلر يف
سنرت مرينا الشالوحي برئاسة باسيل .وقد جاء
كم ًال ملا قاله عون ،إذ ساوى بني
هذا البيان ُم ّ
«كرامات اللبنانيني» ،واعترب أن «شعار املساحمة
هو األمر األفضل».
بري أمام زواره ،لدى سؤاله
يف املقابل ،قال ّ
ّ
والتكتل:
عن رأيه يف بياني رئاسة اجلمهورية
«ال تعليق» .ورأى أن «هناك من مل ُيغادر مرحلة
ما قبل اتفاق الطائف ،إذ ُيراد نسف الطائف
والدستور وخلق أعراف وقواعد جديدة» .وأضاف:
يتوقعن أحد مين ،أنا نبيه بري ،أن أقبل
«ال
ّ
بتثبيت مثل هذه األعراف والقواعد املخالفة

للطائف والدستور .مشكلتهم أنهم ال يعرفونين
جيدًا ومل يقرأوني جيدًا أيضًا» .وجدد مطالبته
باالعتذار من كل اللبنانيني.
وعلى ّ
مواز ،نقلت مصادر رئيس اجمللس
خط
ٍ
عنه وصفه بيان حزب اهلل بـ»املمتاز ...وجيب
االلتزام بسقفه وضوابطه»ّ .
وأكدت أن التنسيق
ً
بني حركة أمل وحزب اهلل «كبري جدا حول كل
التفاصيل» ،و»موقف احلزب هو أرض صلبة
بري
يقف عليها رئيس اجمللس» .ورأت أن ّ
«ليس رئيسًا حلركة أمل ،بل رئيس جمللس
تعرض هلا هي إهانة لكل
النواب .واإلهانة اليت ّ
النواب الذين ُميثلون الشعب اللبناني .لذا أقل
الواجب هو االعتذار من اللبنانيني» .ورأت أن
رئيس احلكومة أعطى «جرعة ختدير» بتأجيله جلسة
احلكومة إىل ما بعد عودته من زيارته لرتكيا ،لكن
«املؤكد أن ال جلسة قبل االعتذار» .وفيما أكدت
املصادر أن «اخليارات مفتوحة أمامنا» ،لفتت اىل
أن بري «أعطى توجيهات بعدم القيام بأي أعمال
شغب وعدم التعرض ألي منطقة مسيحية» .وقد
ّ
أكد رئيس اجمللس ،لدى استقباله الرئيس
األملاني فرانك فالرت شتاينماير الثالثاء ،حرصه
على «وحدة لبنان واللبنانيني واالستقرار ،وعدم
السماح بأي شيء يهددهما».
يف موازاة ذلك ،استمرت حرب حركة أمل على
باسيل عرب مواقع التواصل االجتماعي مطالبة
باستقالته ،وهو ما طالب به عضو كتلة التحرير
والتنمية أنور اخلليل الذي طالب باسيل بتقديم
استقالته يف حال مل يتم تصحيح اخلطأ .ولليوم
الثاني ،نزل مناصرون حلركة أمل إىل الشوارع
يف خمتلف املناطق تنديدًا بكالم باسيل ،فيما
ُ
فطّريت
انعكست األزمة على العمل النيابي،
جلسة اللجان املشرتكة أمس حبجة «تباين اآلراء
بني فريق يطالب بإحالة االقرتاحات على اللجان
وهددت
الفرعية وفريق آخر يطالب بدرسها».
ّ
النقابات العاملة يف مطار بريوت بإعالن العصيان
يف املطار.
اىل ذلكّ ،
حذر وزير الثقافة غطاس خوري من أن
يطري االنتخابات
«فتح معركة يف الشارع اليوم
ّ
النيابية فعليًا» .ودعا اىل «وقف الدوامة للوصول
اىل حلول حوارية للعودة اىل االستقرار» .كذلك
نوهت كتلة «املستقبل» النيابية بـ»املوقف الذي
ّ
صدر عن رئيس اجلمهورية ولغة التسامح اليت
عرب عنها ،ودعوته اجلميع اىل االرتقاء ملستوى
ّ
املسؤولية يف مواجهة التحديات» ،مؤكدة« ،يف
ظل الظروف اليت مير بها لبنان واملنطقة ،أهمية
التمسك باتفاق الطائف باعتباره الضمانة الوطنية
اليت اجتمع اللبنانيون من حوهلا».
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية
من جهته،
ّ
مسري جعجع على أن «تقديرنا لرئيس جملس
النواب معروف ،ومعروف جدًا .ولكن هذا شيء،
واللعب باالنتظام العام والنيل من االستقرار
والعبث باألمن شيء آخر خمتلف متامًا» .وأكد «أننا
عما جرى يف شوارع
ال نستطيع أبدًا التغاضي ّ
بريوت واملنت» االثنني املاضي.
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مـقاالت وتحقيقات

اجليش السوري يستهدف «رتالً» تركياً :اللعب يف ساحتنا ممنوع

تـفاهم ألجـل التفاهم

إيلي حنا

ابراهيم األمني

يف حدث هو األول من
نوعه داخل األراضي
استهدف
السورية،
اجليش السوري «دورية»
تركية يف ريف حلب
االستهداف/
اجلنوبي.
التحذير كان مبثابة رسالة
سقف
ألنقرة
توضح
حتركاتها يف هذه املنطقة
املقبلة على سخونة أكرب،
التصاهلا بطريق دمشق
ــ حلب ،وإلشرافها على
جزء حيوي من «جبهة
إدلب».
تعيش اإلدارة الرتكية
أيامًا «سورية» عصيبة.
ّ
كفة خطط أنقرة
رجحان

القوة املستهدفة هي «دورية استطالعية لسيارتني تابعتني لألتراك تقدمت
رت ً
ال للمسلحني» (األناضول)

يف مسار األحداث العسكرية يف السنني األوىل
حتول إىل «شريك يف بقعة جغرافية
للحرب
ّ
تبدل يف ميزان
واحدة» .هذا
التغري متظهر مع ّ
ّ
القوى يف امليدان والسياسة ،وتبلور على حنو
واضح إثر حترير مدينة حلب عام  ،2016ثم مسار
«أستانا» الذي أودى إىل ما يعرف بـ»مناطق
خفض التصعيد» .اليوم يشخص احلاكم يف
أنقرة ــ بفعل األمر الواقع ــ حنو هدف واحد
ّ
يتمثل يف «وحدات محاية الشعب»
يف سوريا
الكردية.
«اللعب» يف دمشق انتهى عمليًا مع إقالع أول
طائرة حربية روسية يف السماء السورية ،بعدما
كان مستعصيًا عسكريًا يف ظل «التفاهمات»
السعودية ــ القطرية ــ الرتكية ــ األمريكية بني
 2011و( 2014على اختالف دور واهلدف النهائي
لكل منهم).
شريك موسكو وطهران يف مسار «أستانا»
حتولت تطلعاته حنو املناطق املتصلة حبدوده.
ّ
وعلى معظم هذه احلدود تقف «الوحدات» بني
القواعد األمريكية املنتشرة ،حاكمة بأمرها
ملعظم الشمال السوري.
خطوات واشنطن األحادية
سهلت التفاهمات الرتكية
ّ
ــ اإليرانية ــ الروسية،
ّ
كل ألسبابه ومنطلقاته.
وألن «احلزب الكردي» هو
ّ
وجه اإلدارة األمريكية على
ّ
تكفل كل العب
األرض،

أيّ قوة تركية
تتقدم نحو
الجيش والحلفاء
سيتعامل معها
«كقوة لجبهة
النصرة»

إما بالتقاطعات
يف طريقة إدارة العالقة معهّ ،
املرحلية على الطريقة الروسية ــ اإليرانية أو
بالفعل العسكري مبا خيص تركيا.
ومع ركود اجلبهات وتثبيت معظم الالعبني
لنفوذهم ،حان وقت املبادرة جمددًا بالنسبة
إىل أنقرة منعًا لتثبيت أمر واقع «كردي» على
حدودها .ومصحوبة جبملة توافقات ،وبرفض
كردي للمخارج املقرتحة يف لقاءات محيميم ،جاء
ّ
(وغض البصر اإليراني)
الضوء األخضر الروسي
لتطلق أنقرة فص ًال جديدًا من غزواتها يف سوريا
حتت عنوان «دحر اخلطر الكردستاني السوري
على األمن القومي».
«مشهد عفرين» احلالي يؤكد عربه األتراك أنهم
يستطيعون التحرك يف وجه «حلفاء أمريكا»
ّ
وأنهم مل يستقيلوا من «مهامهم» السورية .لكن
ما جيري مع مرور أكثر من أسبوع على العمليات
ُيظهر أن معركة عفرين ليست بنزهة ،ومع ذلك
سيواصل األتراك ضغطهم مبا ميلكون من قوة
لتحقيق إجناز يبحثون عنه.
إىل جانب عفرين ،يبقى «ملف إدلب» مفتوحًا
ّ
حلل معضلة
على مصراعيه أمام رؤى خمتلفة
اجليش «القاعدي» الضخم املتكدس هناك.
وإذا كانت دمشق وحلفاؤها قد حسموا مسألة
حترير بقعة جغرافية واسعة من هذا «اجليب»
عسكريًا (وهذا ما حيصل بعد حترير قرى شرق
سكة احلجاز ثم الوصول إىل بلدة أبو الظهور
والتقاء القوات املتحركة من ريف حلب اجلنوبي
وريف محاة الشمالي الشرقي) فإن تركيا ما زالت
تناور بدرجة أساسية مع الروس على العمل حنو
الوصول إىل حل «سياسي» أو ً
ال هلذه املنطقة

يضمن حتييد عدد من الفصائل وتثبيت قوات
هلا يف املنطقة استباقًا لتحرك سوري أضخم حنو
عمق حمافظة إدلب.
ومع استعادة اجليش ملطار أبو الضهور العسكري،
وتقدمه يف عدد من النقاط غرب املطار ،وجدت
تركيا نفسها مضطرة إىل تطمني «فصائلها»
اليت نقلتها إىل معارك عفرين ،إىل أن مناطق
انتشارها يف ريف حلب اجلنوبي الغربي وامتداده
حنو عمق ريف إدلب ،لن تكون ساحة عمليات.
ضجت مواقع معارضة وموالية
يف هذه األجواء،
ّ
بأخبار استهداف رتل تركي الثالثاء كان يتحرك
حنو بلدة العيس يف ريف حلب اجلنوبي (سياق
هذا التحرك خمتلف عن استهداف لرتل تركي آخر
بسيارة مفخخة قرب بلدة األتارب يف ريف حلب
الغربي مساء الثالثاء).
ويف معلومات للزميلة «األخبار» ،فإن القوة
املستهدفة قرب العيس مل تكن رت ًال تركيًا
كام ًال ،بل أشبه بـ»دورية استطالعية لسيارتني
تابعتني لألتراك تقدمت رت ًال آلليات تابعة
للمسلحني يف املنطقة» .وعرب هذه الدورية أراد
رد الفعل
الرتكي «استكشاف» املنطقة ومعرفة ّ
السوري وطبيعته يف حال تقدمه .وهو ،عمليًا،
ينشر جمموعة نقاط جنوب منطقة عفرين بني ريف
إدلب الشمالي وريف حلب الغربي.
وتعمل أنقرة ،يف هذا السياق ،على تثبيت
نفوذها يف منطقة مرشحة قريبًا للعودة إىل ساحة
االشتباك ،وهي بالتالي تضع خطوط متاس مادية
(بالوجود العسكري الرمزي) ومعنوية قبل أي
مبادرة من دمشق وحلفائها ،موحية أنه بتغطية
وتوافق مع موسكو.
رد الفعل ،ظهر قرار واضح لدى دمشق
ويف ّ
وحلفائها بشأن مواجهة أي توغل تركي يف هذه
املنطقة ،واعتبار أي قوة عسكرية تركية تدخل
ريف حلب وتتقدم حنو اجليش السوري واحللفاء
«متامًا كقوة عسكرية جلبهة النصرة».
وبعد تقدم الدورية جرى استهدافها بعدة
قذائف ،مع «حرص على عدم تدمري آليات أو
قتل عناصر» ،فالعملية كانت «أشبه بتحذير
وإنذار» ،لتنسحب بعدها سريعًا القوة الرتكية
ومن يرافقها ،حسب املصادر.

تفجري «مجهول املصدر»!

تعرضت قافلة للجيش الرتكي يف حميط بلدة
ّ
األتارب يف ريف حلب لتفجري جمهول املصدر،
مساء الثالثاء .وحتدثت املعلومات األولية (وفق
وسائل إعالم معارضة) عن انفجار سيارة مفخخة
استهدفت الرتل ،موضحة أن  3جنود أتراك قتلوا
وأصيب آخرون .وعقب ذلك انسحبت القوة
الرتكية ،بعد إسعاف املصابني ،باجتاه باب
اهلوى ،لتعرب حنو أراضي لواء اسكندرون.
ونقلت مصادر صحافية تركية أن اجليش
الرتكي قال إن مدنيًا قتل وجرح عسكري تركي
ومدني آخر ،جراء تفجري سيارة مفخخة استهدفت
قافلة عسكريةّ ،
متهمًا «اجلماعة االنفصالية» (يف
إشارة إىل «وحدات محاية الشعب» الكردية)
بتنفيذ التفجري.
ولفت اجليش ،وفق املصادر نفسها ،إىل أن
وجود قواته يف تلك املنطقة كان «للعمل على
نشاطات مرتبطة باتفاق ختفيض التصعيد».

لنعد بالزمن  12عامًا .كانت اإلشكاالت شبه يومية
بني شباب حمليت الشياح وعني الرمانة .مل يكن
اجلانبان حيتاجان إىل متييز من يشتمونه يف اجلانب
اآلخر من الشارع .إىل أن ،فجأة ،يف قلب كنيسة
مار خمايل ،على بعد عشرات األمتارّ ،
وقع الزعيمان،
العماد ميشال عون والسيد حسن نصراهلل ،تفاهماً
يظل استثنائيًا يف تاريخ لبنان املعاصر .وما بعده
مل يعد كما قبله ،فصار شباب احمللتني يتصرفون
بطريقة خمتلفة .حتى املوتورون بينهم ،كانوا
مضطرين إىل التمييز بني هذا أو ذاك عند حصول
إشكال.
خالل سنوات احلرب األهلية املقيتة ،مل ترتك مجاعة
الشر
شرها ،قبل أن ينتقل
ّ
لبنانية مجاعة أخرى من ّ
الشر هو
صار
حتى
بنفسها.
إىل قلب كل مجاعة
ّ
ترياق العيش املشرتك بني كل هذه اجلماعات .لكن
سنوات ما بعد احلرب ،فرضت آلية خارجية إلدارة
احلياة السياسية واألمنية واالقتصادية يف لبنان.
وكانت سوريا متلك تفويضًا أمريكيًا وسعوديًا
يف إدارة الدفة ،وتوزيع الغنم والغرم على مجيع
الالعبني .فتقرر أن حتجب فالنًا عن املشهد ،أو أن
ترفع من شأن فالن ،غري آبهة لغضب مجهور أو
أهال أو ناس.
ٍ
بعد مقتل رفيق احلريري وخروج القوات السورية من
لبنان ،عاد اللبنانيون إىل هوية العيش املشرتك
حبب عنيف .وكادت األمور تالمس حدود االنفجار
مرات ومرات .لكن ،يف تلك الكنيسة اهلادئة على
تقاطع كله ضجيج ،خرج التفاهم بني عون ونصراهلل
ليقفل الباب على أي حماولة الستعادة نار احلرب
األهلية .وملا جربت إسرائيل تكرار احتالهلا ،كان
هذا التفاهم أحد أبرز نقاط القوة يف مقاومتها.
َّ
املوقع بني حزب اهلل والتيار الوطين
إال أن التفاهم
احلر مل يقتصر مفعوله اإلجيابي على تنظيمني
وأعضائهما وبعض اجلمهور .لقد خلق مناخًا عامًا،
ساد مساحات تتجاوز نصف لبنان ،وفرض على
اآلخرين ،من داخل الطوائف نفسها أو من طوائف
أخرى ،التعامل معه كحقيقة قادرة على منع أخذ
البالد حنو فتنة جديدة .حتى فشلت كل حماوالت
األمريكيني والسعوديني يف خلق بؤر خترتق هذا
اهلدوء ،وظل األمر ينتج انتصارات هلذا التفاهم،
حتى وصل العماد عون إىل رئاسة اجلمهورية.
قبل يومني ،كنا يف دفن الراحل مصطفى ناصر،
يف جبانة روضة الشهيدين يف الشياح .بني
احلاضرين شخص تربطه صلة بنواب من تكتل
يعرب بضيق عما جيري يف
التغيري واإلصالح .كان ّ
البالد .صمت فجأة ثم قال :اتصل بي نائبان من
التيار الوطين احلر ،من دائرة بعبدا ،وسأالني :نود
املشاركة يف مراسم الدفن ،فهل تعتقد أن مشكلة
قد تواجهنا إذا حضرنا إىل هذه املنطقة؟
ما الذي حصل ،ما الذي حيصل؟
خالل الساعات الطويلة اليت تلت حفلة تسريب اخلطاب
السخيف جلربان باسيل ،وما أعقبه من تصرفات أكثر
سخافة ،ولو جاءت يف معرض االعرتاض ،بدا أنه
يوجد يف بيتنا من ال يأبه حلياة الناس ،ومن ال يهتم
الستقرار البالد ،ومن يزعجه اهلدوء والعيش الواحد.
وبدا أنه يوجد يف بيتنا ،من يقول لنا صراحة ،إن
تقليد خطب الثائرين ،أو صراخ أبناء األزقة ،هو ما
تطرب له أذناه .وبدا أنه يوجد يف بيتنا ،من يعتقد
أن باإلمكان إعادة األمور إىل حلظات االنهيار العام.
وبينما يرتاشق املتعارضون خطبًا وحجارة ورصاصًا،
كان أهلهم ،يبكون من رحلوا يف احلرب اجملنونة.
يعول ،من جديد ،على من بيده احلكمة
وكان اجلميع ِّ
والتبصر واألمر ،وها هو اجلمع ،ينظر من جديد،
من خلف غبار الشوارع وفوق األصوات الصبيانية،
ليبحث عن يدين ،لرجلني ،ليس يف لبنان اآلن،
غريهما ،من يقدر على اخلروج إىل الشرفة ورفع
الصوت :كفى ولدنة!
وألن ما جيري ال يتعلق بشعبية أو زعامة أو نفوذ ،بل
هو ،يف حقيقة من يقود الفتنة اليوم ،حماولة نقل
مراكز القوة من هذه الضفة إىل تلك ،على قاعدة
أن احلياة ساعة لك وساعة عليك ،فإن املسؤولية
ستلقى من جديد على عاتق عون ونصراهلل .وهذه
املرة ،حيتاج تفاهم مار خمايل ،وعلى عتبة ذكراه
الـ 12إىل صيانة وعناية .احلقيقة أن جهتني كانتا
عرضة لإلقصاء والتآمر يوم ذهبتا بعقل حنو هذا
التفاهم .لكنهما اليوم ،يف موقع السلطة وموقع
النفوذ ،وحاجتهما ،كما حاجة البالد ،إىل تفاهم أوسع
قاعدة وأعلى سقفًا من كل املآذن والصلبان.

«حرب شوارع» بني أمل والتيار:

حزب اهلل على خط التهدئة

بات انفالت الشارع يقلق املعنيني على ضفيت الصراع
بني أمل والتيار الوطين احلر .حزب اهلل أحدث االخرتاق
األول أالربعاء بتواصله مع التيار ،والرئيس نبيه بري
ّ
ّ
املخلني باألمن «ال يعنوننا»
يؤكد أن
تطورات الشارع يف األيام املاضية حسابات
فرضت
ّ
جديدة على الصراع الدائر بني حركة أمل والتيار الوطين
احلر ،بعد التسريبات اليت انتشرت لوزير اخلارجية جربان
باسيل يهاجم فيها الرئيس نبيه بري .املخاطر من
أهلية ترتفع أسهمها يف ّ
ظل االحتقان
اندالع أعمال عنف
ّ
املتعاظم يف الشارع ،والذي ظهر خالل األيام املاضية
على شكل ردود فعل عشوائية من بعض احملسوبني
على حركة أمل ،يف مقابل استنفار عدد من «أصحاب
سيما بعد
الرؤوس احلامية» يف التيار الوطين احلر ،وال ّ
رد فيها عناصر من التيار
حفلة إطالق الرصاص اليت ّ
على جتمهر شّبان من أمل أمام مبنى مرينا الشالوحي
قبل يومني.
ٍ
ّ
التوتر وإطالق
موعد مع
منطقة احلدث كانت أالربعاء على
الرصاص .وحتى ليل أالربعاء مل يكن قد اتضحت تفاصيل
ما جرىّ ،إال أن محلة شائعات كبرية ُر ِّوج هلا على مواقع
التواصل االجتماعي ،عن قيام شّبان حمسوبني على أمل
سيارة وعلى الدراجات النارية داخل
ّ
بالتجول يف مواكب ّ
ّ
مسلحني
البلدة املالصقة للضاحية اجلنوبية ،وانتشار
احلر بذريعة «الدفاع عن املنطقة»،
من التيار الوطين
ّ
يف أجواء ّ
تذكر ببدايات احلرب األهلية وباحلوادث اليت
طبعت مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري .وبدا
مستحي ًال ليل أمس احلصول على رواية واحدة حول ما
حتدثت
حدث ،مع تأكيد اجلميع حصول إطالق النار .ففيما ّ
سيارة يف أحد املواكب
مصادر التيار الوطين عن قيام ّ
بإطالق النار يف احلدث وقيام شّبان على دراجات نارية
باستفزاز األهالي يف البلدةّ ،
أكدت مصادر يف أمل
لـ»األخبار» أن «من أطلقوا النار ليل أمس كانوا شّبانًا
من منطقة احلدث» .وبدا الفتًا احلديث عن أن اجليش
اللبناني الذي كان من املفرتض أن يقوم بتدابري أمنية
مشددة نظرًا حلساسية املوقف ،كان قد ّ
قلص من
ّ
ّ
ونفذت
إجراءاته األمنية أالربعاءّ ،إال أن وحداته عادت
ّ
التوترات.
انتشارًا كبريًا يف املنطقة بعد حدوث
وبعد أيام من مجود الوساطات املعتادة حلزب اهلل على
َّ
أول
خطي التيار ــ أمل ،أحدث حزب اهلل أالربعاء اخرتاقًا ّ
باتصاله مبسؤولني رفيعي املستوى بالتيار الوطين احلر،
داعيًا إىل التهدئة ووقف احلمالت اإلعالمية .مصادر بارزة
احلر ّ
أكدت أن «حزب اهلل أجرى اتصا ًال
يف التيار الوطين ّ
ّ
معنا أمس ،وهو على اتصال بأمل» .إال أن مصادر حركة
أمل ّ
أكدت لـ»األخبار» أنه «مل نسمع بالوساطة حتى
احلر عن سخطها
الوطين
التيار
مصادر
ت
وعرب
اآلن».
ّ
ّ
ً
مشرية إىل أنه «كما حلركة أمل
تطورات الشارع،
بسب ّ
مجهور وشارع ،حنن لدينا أيضًا مجهور وشارع ،وقدرته
على االحتمال حمدودة ...فشيتوا خلقكم على يومني
وخلص».
بري ،الذي
ّ
تطورات الشارع بدورها تقلق الرئيس نبيه ّ
قال كالمًا واضحًا خالل لقاء األربعاء النيابي بأن «الذين
يتحركون يف الشارع ويسيئون للناس ال ّ
ميتون إىل
ّ
احلركة بصلة ،وهم ال ّ
ميثلوننا» .وقال بري بوضوح:
«أعتذر من كل من تعرض إلساءة يف الشارع ومن
يقوم مبثل هذه األعمال ال عالقة له باحلركة ويسيء
بزي،
كرره النائب علي ّ
بري ّ
إليها وللبنانيني» .كالم ّ
ثم عاد وأكده
ونقله عن لسانه بعد اجتماع األربعاءّ ،
مساءّ .
وأكد
النائب هاني قبيسي يف مداخلة تلفزيونية
ً
بزي أن «دولته كان يعمل دائمًا خالل األيام القليلة
ّ
املاضية من أجل منع التحركات والتظاهرات والسيارات،
وقد اتصل بالقيادات األمنية عرب املسؤول األمين يف
حركة أمل وباجليش من أجل احلفاظ على مصاحل البالد
وعدم التعرض للمواطنني يف أي منطقة من املناطق».
بزي ،أشار أيضًا إىل أن «بري يعترب أن كل
غري أن ّ
كالم يشاع حول استقالة احلكومة وغريها غري صحيح،
وهذا املوضوع مل ُيناقش ومل يطلب من أحد اللجوء إىل
هذا اخليار ،ولكننا يف السياسة ما زلنا على مواقفنا،
ويف امللفات ،مل ولن نرتاجع قيد أمنلة عن مقارباتنا
الدستورية والنظامية والقانونية يف كل هذه امللفات».
ونفى بري أيضًا أي نية لالستقالة من احلكومة.
مصادر معنية يف أمل ّ
أكدت أن مستشار بري ،أمحد
بعلبكي ،اتصل بقائد اجليش العماد جوزف عونّ ،
وأكد
ّ
ّ
املخلني باألمن ،داعيًا
تغطي أحدًا من
أن حركة أمل ال
اجليش واألجهزة األمنية إىل اعتقال كل من ّ
يوتر الشارع.
وأشارت إىل أن مسؤولي أمل يف املناطق على اتصال
بقادة األجهزة األمنية يف مناطقهم ملعاجلة أي خلل.
وقالت املصادر إن بعلبكي قال لعون« :إذا كان هناك
ُخمّلون ،فعليكم اعتقاهلم ،ويف ّ
كل منطقة توجد كامريات
مراقبة ،فلتأتوا بالكامريات وتعتقلوا املوتورين ،ألن هذا
ويضر باللبنانيني وباألمن اللبناني ،واحلديث
يضر بنا
ّ
ّ
عن أن القوى األمنية ال تريد االصطدام بالشارع ليس
يهددون السلم األهلي ودولة الرئيس
مقبو ًال ،ألن هؤالء ّ
ّ
كان واضحًا برفع الغطاء عن أي خمل باألمن».
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مــقاالت وتـحقيقات

مصرف لبنان يع ّدل شروط القروض السكنية ويرفع فوائدها

مليار دوالر يف ثالثة أشهر :املصارف متوّل املضاربات العقارية
محمد وهبة
يتوقع أن يصدر مصرف لبنان ،قبل نهاية األسبوع اجلاري ،تعميمًا
من شأنه تعديل شروط احلصول على القروض السكنية املدعومة
يف اجتاه تشديد الرقابة على املصارف ،بعد اكتشاف عدد كبري من
املخالفات لشروط منح القروض استفاد منها مضاربون عقاريون.
ويتضمن التعميم زيادة أسعار الفائدة على القروض بنحو نصف
نقطة مئوية انسجامًا مع ارتفاع أسعار الفائدة احمللية والتوقعات
بارتفاع أسعار الفوائد عامليًا.
قبل أسابيع ،أوقفت املصارف إعطاء موافقات على القروض
السكنية املدعومة مكتفية بتقديم تربير بسيط هلذه اخلطوة املفاجئة
يضع الكرة يف ملعب مصرف لبنان «الذي طلب إيقافها» .وعلى
غرابة هذا القرار الذي يأتي بعد شهرين على ختصيص مصرف لبنان
مبلغ  750مليار لرية لدعم القروض السكنية ،تضاربت املعطيات
املسربة بني اضطرار «املركزي» للقيام بتجميد «تقين» بهدف
ّ
إعادة النظر باملبالغ املدعومة وحتديد سقوف هلا ،وبني وجود قرار
بوقف القروض املدعومة نهائيًا.
غموض الصورة أثار بلبلة واسعة يف السوق ،ال سيما أن عددًا كبريًا
من طلبات القروض لدى املصارف وصل إىل مراحل متقدمة ثم
توقف فجأة .فما هي حقيقة هذا التوقف وما هي أهدافه وملصلحة
من وكيف سينتهي؟

آلية جديدة

وعلم من مصادر يف مصرف لبنان ،أن كل اجلدل يف شأن وقف
القروض السكنية املدعومة سينتهي قبل نهاية األسبوع اجلاري.
فالتعميم املتوقع صدوره إلعادة العمل بالقروض السكنية
املدعومةّ ،
تأخر بسبب سفر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الذي
عاد أمس ،ويتوقع أن ُيصدر التعميم قبل السبت املقبل .ويتضمن
التعميم تعدي ًال يف آلية دعم القروض السكنية يف اجتاه تشديد
الرقابة على آلية منح القروض واملستفيدين منها ،على أن ُيسهم
يف تكريس مسؤولية املصارف جتاه منح القروض ،إضافة إىل رفع
ّ
وضخ  750مليار لرية للقروض
أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية،
السكنية املدعومة ،وحتديد «كوتا» هلذه القروض وتوزيعها على
املصارف للمرحلة املقبلة.
تنص على أن طلبات القروض
اآللية اجلديدة ،وفق املصادر،
ّ
ستمول مباشرة من سيولة
اجلديدة
ّ
املصارف ،فيما يقدم مصرف
لبنان الدعم بعد موافقته على
كل قرض .مبعنى آخر ،ختتلف
اآللية اجلديدة عما كان معمول
فيه سابقًا حني كان «املركزي»
مينح املصارف قروضًا بفائدة %1
مقابل إقراضها يف السوق بفائدة
 ،%3.75علمًا بأن عقود القرض
املوقعة بني الزبون واملصرف قبل
صدور التعميم اجلديد ختضع لآللية

املصارف
استنفدت كل
املبالغ املخصصة
للدعم السكني
خالل فرتة
قياسية

السابقة وسيوافق مصرف لبنان على متويلها( .جيب التمييز بني
آليات القروض السكنية املدعومة .فهناك قرض مدعوم بواسطة
قروض يعطيها مصرف لبنان للمصارف بفائدة  ،%1وهناك قروض
كانت مدعومة بواسطة اإلعفاء من االحتياط االلزامي وقد ألغاها
مصرف لبنان ،وهناك قروض مدعومة أيضًا مبوجب بروتوكوالت مثل
املؤسسة العامة لإلسكان والقوى األمنية والقضاة.)...

فضائح قروض السكن

التشدد يف الرقابة وإعادة توزيع املسؤوليات ،تتصل
خلفيات
ّ
ّ
تبني
بفضيحة
تكشفت يف حمفظة القروض السكنية املدعومة .فقد ّ
ملصرف لبنان أنه يف األشهر الثالثة األخرية ،استهلكت املصارف
(أقرضت يف السوق) حنو  1500مليار لرية من املبالغ املدعومة
واستنفدت كل املبالغ املخصصة للدعم السكين خالل فرتة قياسية.
ّ
وشكل مفاجأة ملصرف لبنان الذي انهالت
وقد اثار ذلك شبهات
عليه طلبات القروض لدراستها وإعطاء موافقته أو رفضه عليها.
«املركزي» مل جيد ما ي ّربر مثل هذا الطلب الكبري على الشقق
السكنية .فمن املعروف أن االسعار يف السوق تراجعت إىل حدود
حتول جتار العقارات إىل رهائن للديون املصرفية،
كبرية فيما
ّ
فمن أين أتى هذا الطلب ّ
كله؟ واألغرب من ذلك ،أنه نتيجة تتّبع
تبني
حجم الطلب على التمويل السكين على فرتات زمنية خمتلفةّ ،
ملصرف لبنان حصول طلب غري م ّربر على الشقق وال ميكن تفسريه
إال من خالل أمرين :حصول معجزة يف السوق العقارية ّ
منو
حفزت ّ
الطلب بوترية متسارعة وكبرية ،أو أن املصارف فاقمت من وترية
خمالفاتها لشروط منح القروض املدعومة وإفادة من ال يستحق.
املرة األوىل .ففي
عزز فكرة وجود املخالفات ،أنها ليست
ما ّ
ّ
السنوات املاضية عمد عدد من املصارف إىل منح قروض سكنية
مدعومة ملضاربني عقاريني .ومل تظهر حقيقة هذه القروض اليت بقيت
مكتومة لسنوات ،إىل أن انفجرت أزمة السوق العقارية ومل يستطع

بيع
املضاربون
اليت
الشقق
اشرتوها بالقروض
املدعومة ،ما اضطر
املصارف
بعض
اىل إعادة تصنيف
لتضع
الزبائن
قسمًا منهم ضمن
املتعثرة
الديون
والديون املشكوك
يف حتصيلها .الحقًا
اتضح حجم املشهد
بعدما أصبحت الئحة املصارف املخالفة كبرية وتتضمن خمالفاتها
مئات املقرتضني من املضاربني.
تغري الظروف املتعلقة بالعرض
تكرر اليوم رغم
ويبدو أن االمر
ّ
ّ
والطلب .فاملشكلة اليت ظهرت أن هناك رغبات استثمارية يف سوق
العقارات نظرًا إىل اخنفاض االسعار ما أتاح للزبائن قدرة عالية
على التفاوض وانتزاع حسومات من جتار العقارات مل تكن متوافرة
متول هذه العمليات االستثمارية
سابقًا .بدورها ،املصارف بدأت ّ
بواسطة القروض املدعومة مع علمها مبخالفة ذلك لشروط منح
احملددة من مصرف لبنان.
القروض
ّ
انكشاف األمر أمام «املركزي» استدعى توقيف برنامج القروض
املدعومة فورًا .إال أن هذا األمرمل يكن السبب الوحيد .إذ لعبت
التطورات النقدية اليت سبقت احتجاز رئيس احلكومة سعد احلريري
يف السعودية وما تالها دورًا اساسيًا يف وقف الربنامج وتعديله.
شجع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة املصارف
ففي تشرين الثاني ّ
على رفع أسعار الفائدة .وبالفعل ،أصدرت املصارف تعميمًا يرفع
الفوائد على املرجعية على اللرية إىل  %10.65بد ً
ال من ،%8.65
ثم تبعتها أسعار الفوائد على إيداعات الدوالر لرتتفع من %4.5
إىل  .%7تلقائيًا ارتفعت أسعار الفوائد على القروض لتغطية
الكلفة اليت تدفعها املصارف الستقطاب األموال لتصبح برامج دعم
القروض السكنية غري قادرة على حتقيق أرباح للمصارف .أي أنه
حتتم رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية اليت ّ
ّ
متثل أكثر من
ربع حمفظة التسليفات املصرفية لتجنيب املصارف خسائر.
تبني أن املصارف متخمة بسيولة كبرية باللرية اللبنانية
كذلكّ ،
املرة
ال جتد مسربًا لتصريفها إال من خالل حتفيز القروض .هذه
ّ
جاء التحفيز بالطرق غري النظامية ،أي من خالل خمالفة شروط منح
القروض.
التطورات ،أي رفع الفائدة وحجم السيولة يف
ومن الالفت أن هذه
ّ
السوق وعدم قدرة املصارف على استقطاب الدوالرات من اخلارج،
يتطلب إدارة أكثر تشددًا للسيولة املصرفية ،أي أنه ال جيب يف أي
ّ
يضخ مصرف لبنان سيولة ميكن أن ختلق طلبًا
وقت من األوقات أن
عز
على الدوالر .سيولة من النوع املتعلق باملضاربات العقارية يف ّ
أزمة العقارات ،أي يف عز اخنفاض األسعار ،قد ترفع الطلب على
الدوالر نتيجة تسييل املضاربني الستثماراتهم وحتويل أمواهلم إىل
الدوالر وتهريبها إىل اخلارج.

 %4.25فوائد «قرض مصرف لبنان»

قبل  12شهرًا ّ
خفض مصرف لبنان أسعار الفوائد على القروض
السكنية تبعا ملصدر متويلها .الفوائد على القروض املعروفة باسم
ينص عليها التعميم 313
«قروض مصرف لبنان» تعطى ضمن آلية
ّ
الذي يشري إىل أن املصارف حتصل على قروض من مصرف لبنان
بفائدة  %1مقابل إقراضها يف السوق ،سواء عرب املؤسسة العامة
لإلسكان أو غريها ،فأصبحت الفائدة عليها  ،%3.75لكنها سرتتفع
اليوم إىل .%4.25
أما القروض اليت كانت تتعلق باإلعفاء من االحتياط االلزامي ،فقد
ألغاها مصرف لبنان من اساسها ومل يعد هناك جمال الستعماهلا من
املصارف ،وهي كانت .%3.25

فوائد مؤسسة اإلسكان وباقي الربوتوكوالت

مصادر يف مصرف لبنان أوضحت أنه ليس نهائيًا أو حمسومًا كيف
سيتم التعامل مع فوائد املؤسسة العامة لإلسكان وباقي القروض
املدعومة مبوجب بروتوكوالت مثل اجليش والقوى األمنية والقضاة
وسواهم .سعر الفائدة اليت كان حيصل عليها اجليش على سبيل
املثال ،تبلغ  %1.6للقروض املمولة بواسطة االحتياط االلزامي (هذا
النوع من القروض ألغي بعد الغاء آلية الدعم عرب االحتياط االلزامي
قبل فرتة وجيزة) ،وكانت  %2.2على القروض املدعومة بواسطة
ّ
بغض
قروض مصرف لبنان ،إال أن اجليش كان حيصل على %1.6
النظر عن مصدر التمويل .وعندما ارتفعت أسعار الفوائد يف تشرين
الثاني حاولت بعض املصارف أن ترفع األسعار إىل أكثر من %2.2
ما دفع قيادته إىل رفض التعامل مع هذه املصارف واالنتقال إىل
مصارف أخرى وافقت على إبقاء معدالت الفوائد ضمن  %1.6آملة
يف ان تبيع بوالص تأمني وتنقل توطني الرواتب إىل حساباتها.

اسرائيل للبنان :النفط ممنوع

أعلنت إسرائيل ،على لسان وزير أمنها ،نيتها سرقة موارد لبنان
النفطية باالدعاء بـ»ملكية» البلوك  9اجلنوبي .كالم أفيغدور ليربمان
ّ
ويؤكد ّ
حق
قوبل مبوقف لبناني جامع يرفض االدعاءات اإلسرائيلية،
لبنان بالدفاع عن ثرواته ومحايتها
قررت إسرائيل السعي ملنع لبنان من االستفادة من ثروته الغازية،
عرب ادعائها ملكية جزء من مياه حبره .ادعاء ُأرفق بتهديد ،وإن غري
مباشر ،الئتالف الشركات الدولية الثالث اليت رسا عليها استدراج
عروض التنقيب واستخراج النفط والغاز اللبنانيني ،عرب القول
ً
خطأ فادحًا» ،يف مسعى واضح لرتحيل هذه
إنها «شركات ترتكب
الشركات ،ومنعها من التوقيع على عقد الرتخيص النهائي.
التصويب على الغاز اللبناني وادعاء ملكيته ،يف موازاة «ختويف»
ائتالف الشركات الدولية الثالث (توتال الفرنسية واني االيطالية
ونوفاك الروسية) ،واضحا األهداف من ناحية إسرائيل ،خاصة أنه
يأتي بعد أيام على توقيع االئتالف الدولي على عقد الرتخيص الذي
يسمح للشركات ببدء عمليات التنقيب عن الغاز يف البلوك  4و،9
األمر الذي يشري إىل نية إسرائيلية واضحة للعرقلة ومنع التوقيع.
كذلك إن صدور االدعاءات والتهديدات على لسان وزير األمن،
أفيغدور ليربمان ،وليس على لسان الوزير اإلسرائيلي املختص،
يوحي أيضًا بإمكان التصعيد غري الكالمي يف أعقاب ادعاء امللكية،
ومن قبل اجلهة اليت توكل إليها حتقيق مصاحل إسرائيل بالقوة
العسكرية.
ليربمان ،يف كلمة ألقاها االربعاء املاضي يف معهد أحباث األمن
القومي يف تل أبيب ،رفع فيها نربة تهديدات إسرائيل للبنان،
اليت مشلت هذه املرة الثروة الغازية والنفطية ،مدعيًا أن البلوك
 ،9الواقع إىل الشمال من احلدود مع فلسطني احملتلة« ،هو ملكية
وصاحب هذا االدعاء إعادة
إسرائيلية ،وإسرائيلي بكل املعايري».
َ
تصويب «االتهام» للجيش اللبناني بكونه «جزءًا من املقاومة» ،مع
التأكيد أن احلرب املقبلة ستكون يف مواجهته حتديدًا ،إضافة إىل
الرتكيز على رفض لبنان أن يبين جيش االحتالل «جدار فصل» على
نقاط متحفظ عليها لبنانيًا على طول احلدود مع فلسطني احملتلة،
واعترب أن هذا التصرف «استفزاز».
وحذر ليربمان من «التصرفات اللبنانية االستفزازية» ،وتساءل
عن األسباب اليت تدفع لبنان إىل «ممارسة الضغوط» وحزب اهلل
إىل االستفزاز ،فقط ألن إسرائيل قررت إقامة عائق يف أراضيها
السيادية ،يف إشارة منه إىل احتجاج لبنان ورفضه إقامة جدار
فصل على املقاطع املتحفظ عليها على احلدود .وأضاف« :هم
(اللبنانيون) ،مث ًال ،عرضوا حقول غاز ملناقصات دولية ،ومن بينها
البلوك  9الذي هو لنا».
وحذر ليربمان يف أعقاب ادعائه ملكية الغاز اللبناني ،الشركات
الدولية اليت رست عليها مناقصة البلوك  9بالقول« :هناك شركات
ً
خطأ فادحًا ،ألن ما حصل هو خالف للقواعد
حمرتمة برأيي ،ترتكب
واإلجراءات الدولية يف هذا اجملال .التصرف (اللبناني) استفزازي،
وحنن نسعى للتصرف حبزم ،لكن مبسؤولية أيضًا» .تصعيد ليربمان
وتهديداته يثريان أكثر من عالمة استفهام حول اآلتي من أقوال
إسرائيل وأفعاهلا.
فعل عالية السقف من
يف املقابل ،أثار كالم وزير أمن العدو ،ردود
ٍ
اجلانب اللبناني ،صدرت على لسان الرؤساء الثالثة ،إذ اعترب رئيس
ّ
يشكل تهديدًا مباشرًا
أن «كالم ليربمان
اجلمهورية ميشال عونّ ،
ّ
للبنان
وحلقه يف ممارسة سيادته الوطنية على مياهه اإلقليمية،
ُيضاف إىل سلسلة التهديدات واالنتهاكات اإلسرائيلية املتكررة
بري،
للقرار  1701يف اجلنوب» .فيما نّبه رئيس جملس النواب نبيه ّ
من خطورة كالم وزير الدفاع اإلسرائيلي عن أن «البلوك رقم 9
ٌ
مكمل
موقف
ليس للبنان ،ومع ذلك لبنان يعمل على تلزميه» ،وهو
ّ
بري من طهران قبل حنو شهر حول سعي
للموقف الذي أطلقه ّ
شدد رئيس احلكومة
إسرائيل ملنع لبنان من استخراج نفطه .بدوره ّ
أن «ادعاء ليربمان باطل شك ًال ومضمونًا ،وهو
سعد احلريري ،على ّ
يقع يف إطار سياسات إسرائيل التوسعية واالستيطانية لقضم حقوق
أن «احلكومة
اآلخرين وتهديد األمن اإلقليمي» .ولفت احلريري إىل ّ
اللبنانية ستتابع خلفيات كالم ليربمان مع اجلهات الدولية املختصة
لتأكيد ّ
بالتصرف يف مياهها اإلقليمية ،ورفض أي
حقها املشروع
ّ
ّ
مساس حبقها من أي جهة كانت ،واعتبار ما جاء على لسان ليربمان
هو االستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان».
من جهته ،رأى حزب اهلل أن تصرحيات ليربمان «تعبري جديد عن
األطماع اإلسرائيلية املتواصلة يف ثروات لبنان وأرضه ومياهه،
وتندرج يف إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه
املشروعة» .وأعرب احلزب يف بيان عن تأييده لـ»مواقف الرؤساء
الثالثة وبقية املسؤولني اللبنانيني ضد هذا العدوان اجلديد ،جندد
تأكيدنا ملوقفنا الثابت والصريح يف التصدي احلازم ألي اعتداء
على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان ومحاية
أن
ثرواته».
ّ
وشدد وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليل ،على ّ
«لبنان سيستخدم ّ
كل الوسائل املتاحة لدرء االعتداء اإلسرائيلي».
أن «كالم ليربمان اعتداء موصوف على احلقوق
ولفت أبي خليل إىل ّ
اللبنانية ولن نرضى بأن يفرض أحد علينا أي قيود الستغالل
ّ
وأكد أن «لبنان أبلغ األمم املتحدة بإحداثية
مواردنا النفطية».
ترسيم حدوده البحريةّ ،
حتدد إسرائيل حدودها»،
حتى قبل أن
ّ
ّ
أن «أي اعرتاض على حدودنا البحرية ،سيبقى اعتداء على
مؤكدًا ّ
الورق ،ولن يستطيع أحد تنفيذه على أرض الواقع».
(األخبار)
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مــلبورن

مكتبة MOrELAnd City
 LibrAriESتشعر وكأنك
تعيش يف عامل أخر وجتد
نفسك أمام صرح حضاري
كبري ومساحة كبرية ومجال
اخاذ ورتابة وكل شيء فيها
مجيل ومميز واألهم من هذا
كله االستقبال الرائع من كل
املوظفني املتواجدين داخل
املكتبة فهم من يبادر ويقدم
املساعدة مبجرد مشاهدتهم
لك كونهم يتمتعون بوجه
بشوش ورحابة صدر .وكان
لنا لقاء حار وممتع مع إدارة
املكتبة وأخص بالذكر السيدة
األسرتالية من أصل لبناني
فيوليت عبد النور مع زميلتها
األسرتالية .حيث شرحا لنا
عن كل املزايا االجيابية اليت
تقدمها املكتبة وبدأت السيدة
فيوليت حديثها قائلة :أننا
يف إدارة املكتبة نرحب جبميع
الناس وندعوهم لزيارة املكتبة
من أجل االشرتاك اجملاني حيث
يوجد داخل املكتبة كتب متنوعة
وبكافة اللغات .لكن امللفت
للنظر أن املكتبة إضافة ملا
لديها من كتب فقط حصلت
حديثا على كتب جديدة باللغة
العربية إضافة إىل فيديوهات
وجمالت متنوعة .دي .يف .دي
عدد أربعة مائة باللغة العربية
ومخس مائة سي .دي وأكثر
من تسع مائة من قصص
لألطفال عدا عن عدد كبري من
الكتب والروايات واجملالت
واألشرطة باللغة االنكليزية.

Moreland city libraries

وأضافت السيدة فيوليت:
أنه يف حال االشرتاك اجملاني
يوجد أنرتنيت جماني ملدة
ساعتني يوميا ،وتقوم إدارة
املكتبة بزيارة كبار السن يف
بيوتهم لسؤاهلم عما يرغبون
من قراءة الكتب واجملالت

وتسجل كل ما يطلبونه .ونعود
مرة أخرى لزيارتهم حاملني
معنا كل ما طلبوه ،وكلها جمان
كما أضافت قائله :يف حال
رغب بعض األشخاص الذين
يقطنون يف أي منطقة مبلبورن.
بإمكانهم السؤال عن أي كتاب

غري موجود يف املكتبة الكائنة
يف منطقتهم ويطلبون ما
يرغبون به وحنن بدورنا نرسل
كل ما يرغبون به إىل املكتبة
الكائنة يف منطقتهم وكذلك
يف حال االشرتاك اجملاني توجد
ميزة هلم يستطيعون من خالهلا

قراءة أي كتاب أو جريدة عربية
أو جملة عربية أو أجنبية بواسطة
األنرتنيت داخل املكتبة كما
أضافت السيدة فيوليت قائلة:
بأن الكتب اجلديدة واجملالت
وغريها باللغة العربية ستبقى
ضمن املكتبة وبعرض ممتاز.

وختامًا وجهت السيدة فيوليت
عبد النور كلمة شكر وتقدير
ألسرة حترير صحيفة اهلريالد
ومدير مكتبها يف ملبورن.

لزميل ميالد اسحق

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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إعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

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

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت

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

الشاعر االيراني أكرب إلبيكي :دمعة على خ ّد اهلل
ترجمة عبد الرحمن املاجدي
ولد الشاعر أكرب إلبيكي يف تربات بإيران عام
 .1959أكمل دراسته يف معهد التكنولوجيا يف
مدينة مشهد عام  .1981نشر شعره ،ومايزال،
يف خمتلف اجملالت األدبية خارج إيران .صدر له
عدد من الكتب الشعرية منها« :مياه املرايا
املغصوبة» عام  1994و»انظر هلذه القصائد
كمرايا» عام  .1999يقيم يف هولندا منذ
عام  1987حيث ينشر شعره بلغتها مباشرة أو
مرتمجًا.
هنا ترمجة لعشر قصائد له تنشر ألول مرة باللغة
العربية:
ميتة
قصيدة ّ
َ
املصباح،
ذاك
ُ
الشارع،
هذا
ُ
ِ
الغرباء،
الناس
هؤالء
ُ
ُ
ما الذي يفعلونهّ ،
حقًا
يف هذه القصيدة؟
ٌ
املصباح،
حتت
امرأة
َ
ِ
ضيقة،
جوارب
تبيع
ُ
َ
ّ
ٌ
رجل سكران يع ُرب،
ٌ
ترقص
فتاة
ُ
وشاب يضحك.
ٌّ
الفراشات؛
وحدها
ُ
َ
َ
تدور حول املصباح،
تلك اليت
ُ
ُ
الغيم؛
وقطعة
ِ
َ
ُ
حتمل قمرًا.
تلك اليت

ِ
هذه القصيدة.
جمهولني يف
ليسوا
َ
سأذهب اىل البيت،
ُ
ٌ
ميتة.
كتفي
وعلى
قصيدة ّ
ّ
***
أنا أكتب املطر
املطر.
أكتب
ُ
َ
مطر مطر مطر،
ّ
ّ
يتدف ُق البحر،
حتى
يغمر رؤوسنا،
ُ
برجًا
ُ
يصل القمر.

أكتب
ُ
ً
َ
دمعة
األرض
ُ
خد اهلل.
تسيل على ّ
***
رائحة املوت
ُ
احلياة تغن

َ
فوق أنفاسي
ّ
جفن
حتت
َ
كتفي،
على
ّ
َ
واألبيض واألمحِر من علم بالدي،
خلف األخضِر
ِ
على قصيدتي
َ
ِ
غري املكتوبة.
خلف
األالف من قصصي ِ
ُ
ُ
تعرف
احلياة

أن يف يومي
ّ
ً
من املوت.
رائحة َ
***
وحدة
ال صوت
يصدر من جوارحي
ُ
سوداء حياتي؛
ُ
هكذا كما الليل،
ستشتعل مشعة ّ
ُ
يف
ّإنا
ٌ
ِ
لو انت أحببتن.
أحبين،
ّ
ً
مشكاة،
اجليب لي
َ
خالهلا ،للشمعة املشتعلة ّ
يف.
ألنظر،
َ
***
يف املقربة
صامتًا
ازاء قربك.
أقف ُ َ

***
إنه اخلريف
يف ِّ
ظل قصيدتي
أحتسي نبيذًا.
ّ
إنُه اخلريف،
ُ
تتساقط الكلمات.
ّ
أغن:
مثة ّ
آهّ ،
ظل،
كان يف بالدي.
َ

***
قطعة من البحر
َ
ّ
حوض السمك.
حول
تدور
القطُة
ِ
ُ
ُ
هم
بال
تسبح
السمكة
ُ
ٍّ
ٍ
من البحر.
يف
قطعة َ
َ
السمكة
أن
أظن َ
ُّ
حضن البحر.
نسيت
ْ
َ
الليل،
يف
ِ
أسبح،
ُ
متامًا َ
ٍ
مسكة
مثل
ٍ
من البحر.
يف
قطعة َ
***
فراشة
ٌ
فراشة تدور،
َ
مصباح غرفيت.
حول
ِ
ُ
أطفئ املصباح،
حني
َ
تتفي الفراشة،
ُ
مصباح آخر.
عن
تبحث ْ
ٍ
ترسم خيطًا ملوناً
ُ
ِ
الرغبات
من
َّ
عين املتعبتني.
على
***
طيور مغادرة
َ
البارحة،

ٍ
حلظة سعيدة
يف
من نزهيت
ٍ
املارة،
اتأم ُل
خشيب،
مقعد
جلست ،على
ُ
ّ
ّ
ّ
عجوز :أتقرأ كتبًا قدمية؟
سألن
ٌ
أجبته:
قت يف بلدي.
الكتب
ألن
متز ْ
الشابَة ّ
ّ
َ
ّ
ً
قابضا على قبعته،
العجوز للسماء
نظر
ُ
َ
ِ
عينيه غادرت الطيور.
ومن

ذراعي

دخان «مرينا الشالوحي» ابتلع املشهد
زينب حاوي

ّ
الربيع،
إنُه
ُ
ملا ْ
ً
قربكّ ،
ُ
ِ
قاسية وصابرة.
تزل،
وشاهدة
ّ
يغر ُد
يف
عين عصفور ّ
ِ
ّ
عينيك الصامت.
عصفور
كأنُه ينادي
َ

***
النهر
ّ
ِ
كتف النهِر املتدف ِق
على
ّ
ِ
ذراعيك املفتوحتني
أتذكُر
ِ
وإصرارك
ّ
بتدفق ِه،
،
يعيق
النهر
أن
ّ
َ
ُ
املفتوحتني.
يف ّ
الضباب،
أزقة
ِ
ُ
حيث طفوليت،
ّ
ِ
الدايفء،
قلبك
ر
اتذك
َ
ُ

االعالم اللبناني على صفيح حيرتق

من عه ٍد بعيد

البحِر

وإصرار ِك
َ
والصداقة ال ينموان ّ
َ
َ
القلوب
إال يف
البسمة
أن
ِ
َّ
الدافئة.
حني أرمي ببصري
َ
ِ
الطرقات البعيدة
صوب
َ
ّ
ِ
الدايفء،
حضنك
اتذكُر
َ
وإصرار ِك
َ
أن حضنًا ما
َّ
يرقب شخصًا ما
ُ
يف نهاية ّ
كل طريق.

نريان اإلطارات املشتعلة من شوارع الطيونة
إىل سن الفيل ،مل حتجب الرؤية ،وتضع البالد
على شفة اشتباك ،أو حرب صغرية فحسب ،بل
وتصب
لتؤجج اخلالف
امتدت أيضًا إىل الشاشات،
ّ
ّ
الزيت على النار .اخلالف الذي نشب على خلفية
تسريب فيديو لوزير اخلارجية جربان باسيل يف
بلدة حممرش (البرتون) ،ينتقد فيه رئيس جملس
النواب نبيه بري ،ويصفه بـ «البلطجي» ،أشعل
البالد بطوله وعرضه.
انتقل تراشق الشتائم والكالم القميء ،من
وسائل التواصل االجتماعي ،إىل الشارع ،ثم
حد أقصى من الغوغاء،
الشاشة اليت أفادت إىل ّ
وحاولت تفعيلها أكثر ،حتى بعيد إمخادها على
األرض.
مل يكن أحد ليتوقع ،أن تصل األمور إىل ما
وصلت إليه أول من أمس ،وقد بلغت أوجها
لي ًال ،تزامنًا مع بدء نشرات األخبار الليلية.
وصلت الذروة وقتها عند جتمهر مناصري «أمل»
احلر» يف مرينا
أمام مركزية «التيار الوطن
ّ
الشالوحي ،وتضارب األخبار بعدها عن إطالق نار
حصل يف اهلواء ،من قبل فريق محاية املبنى
الربتقالي .طبعًا ،حضر اإلعالم اللبناني بثقله،
ووزع مراسليه يف نقاط
يف التغطية املباشرة،
ّ
اشتعال اإلطارات ،ففتح اهلواء هلؤالء من دون
ضبط للكالم الصادر عن شبان غاضبني يهتفون
باسم رئيسهم ،وحيملون صوره اليت حجبتها
أحيانًا نريان اإلطارات املشتعلة .القنوات احمللية
حضرت بقوة إىل ساحة «مرينا الشالوحي» ،فيما
بقيت  otvبعيدة عن هذا املشهد ،تكتفي بنقل
مباشر عن زميلتها  ،lbciوبسيل من االتصاالت
اهلاتفية من نواب «التيار» وشخصياته .القناة
حمياها مالمح التهدئة،
الربتقالية ارتسمت على
ّ
وهذا ما ظهر يف نشرة أخبارها الرئيسية أول
من أمس .إذ توجهت إىل بري ،وحاولت التخفيف
ً
داعية إىل مواجهته باحلوار
من ثقل كالم باسيل،
والكلمة« ،ال بالعنف ،وال بالتهديد» .هذا خبالف
 nbnاليت راحت تقصف بالسالح الثقيل وزير
سيما
اخلارجية ،وتوجهت إليه بعبارات قاسية ،وال ّ
يف مقدمة نشرتها املسائية ،إذ وصفت ما حدث
بـ «النازية اجلربانية».
وبعيدًا عن تناطح الشاشتني املعنيتني باحلدث،
كان الفتًا أداء  mtvيف هذا اجملال .دأبت
املر على تأجيج النريان ،حتى بعد انتهاء
شاشة
ّ
االعرتاضات يف الشوارع .واصلت ّ
بث مزيد من
التسجيالت الصوتية لباسيل ،وبرزت مراسلتها
جويس عقيقي ،اليت تولت النقل من «مرينا
الشالوحي» .حاولت عقيقي بشتى الطرق اإلفادة
من لغة الغوغاء ،ونقلها أكثر على اهلواء .على
سبيل املثال ،يف أثناء رسالتها على اهلواء،
مسعت عقيقي ــ كما نقلت ــ كالمًا اعرتاضيًا على
رئيس اجلمهورية ميشال عون ،فحاولت اقتناص
الفرصة إلعادة هذا الكالم بنحو أوضح على
الشاشة ،فتوجهت إىل املعتصمني الغاضبني،
معو ً
أن ذلك
لة على ّ
عما قالوه عن عونِّ ،
وسألتهم ّ
سيؤجج اخلالف أكثر بني «أمل» ،و»التيار» ،فما
كان من هؤالء إال أن أوضحوا أنهم يؤيدون عون،
ومييزونه عن باسيل .إىل جانب هذه احلادثة،
ّ
وبعد قرار التهدئة واالنسحاب من هذه البقعة،
ّ
بشرت عقيقي أيضًا ،أو قالت على طريقة الضرب
ّ
ويلتفوا
إن من املرجح أن يعود املعتصمون
بالرمل،
ّ
من مكان آخر على املبنى الرئيسي للتيار.
مرة جديدة ،يلعب اإلعالم اللبناني على اخلوف،
ويستفيد من أجواء التوتر والشحن يف الشارع،
وعلى املنصات االفرتاضية .بينما مخدت
االحتجاجات ،راح هذا اإلعالم ،ومن ضمنه
«اجلديد» ،يفتش عن أي بقعة إطار مشتعل
أو يف طريقه إىل اإلمخاد ،ليضعه يف اخللفية
كديكور ،ويبث رسالته املباشرة من هناك ،عدا
بقاء مراسلته راشيل كرم يف «مرينا الشالوحي»،
حتى بعد انتهاء االحتجاج .دخلت املبنى،
واستصرحت احملازبني داخله ،ويف النتيجة ّ
فضل
هؤالء الصمت التزامًا بالتهدئة ،وخرجت بالتالي
الشاشة املذكورة خالية الوفاض!

ٌ
باجلنون !
ممسك
أنا
ِ
ٌ
الوهم
خيوط من
تالفيف رأسي
ِ
ٍ
جحيم
مشهد يف
تسري إىل
ِ
ّ
النهايات
متاح ّ
ً
نون
حافية من
الظ ِ
ِ
املستحيل
كائن
أنا
ِ
ُ
ُ
البابلي
األساطري يف رمتها
حليف
ِ
ّ

األولي
ومكنونها
ّ
ّ
ذت من ّ
الشعِر أنثى ..
ات ُ
خيال
إشاراتها من
ٍ
حمال
وتفسريها من
ٍ
ٍ
ٍ
جديد
لعهد
/إنانا.. /
ٍ
املياه
قص فوق
ْ
الر ِ
وليد عن ّ
ٍ
ٍ
جسد
اشتهاء إىل
/إنانا /صالة
إله ..
من
يقني ْ
ٍ
ٍ
كورتها األغاني
لتفاحة
/إنانا/
ّ
هدي ًال
من اجلنس واملوت يف قبلة
ّ
الض ِ
وء
ّ
ّ
طعم
/قايني/
تلق َن
حتى
الفراشات
وقت ّ
الش ِ
رود ..
احتفاء
احلمام
وبوح
ً
ِ
ّ
الشعر

مبا

أنزل

ٍ
ِ
اخللود
بياض
فكرة عن
من
ِ
السكارى
امتد من
وما
ّ
ِ
يامسني ّ
ِ
ِ
الن ِ
املوت بني ّ
هود
نشوة
إىل
/إنانا .. /نقيض احلروب اليت
النصوص على باطن اإلثم
باركتها
ُ
جهرًا
وعهرًا ..
أزحت
/إنانا .. /نقيضي إذا ما
ُ
القلب
ردة
ِ
الغطاء عن الوهم يف ّ
لست ّ
من ..
ال ....
ُ
ٌ
باجلنون
ممسك
أنا
ِ
ّ
ألني ..
ّ
مستهل
الدم يف
عن
خرجت
ُ
ِ
ِ
اخلراب
ِ
َ
ألحبث عن دين أنثى
يهدهدني يف كتابي ..
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ثــقافة

لقاء مع الناقد والكاتب السينمائي السعودي فهد االسطا
فهد األسطا ..اسم معروف لدى السعوديني أنه مرادف لألفالم
والسينما ،اشتهر بهاشتاقه #كل-يوم-فيلم ،وله مدونة خمتصة
بقراءة ونقد األفالم هو مؤلف سينمائي شارك يف العديد من جلان
التحكيم احمللية .وكان ضمن جلنة حتكيم عدد من املسابقات لألفالم
السينمائية ،شارك كناقد يف الربنامج السينمائي بعيون سعودية
والذي عرض على قناة MBC
دائما ما يؤكد األسطا على عشق السعوديني للسينما وحرصهم
على متابعة أخبار جنومها وجبوائز األوسكار السنوية رغم غياب دور
السينما وقاعات عرض األفالم باململكة .االسطا يف غاية السعادة
بسبب السماح أخريا ً بوجود صاالت السينما يف السعودية ويطلب
من اجلمهور واملهتمني الرتوي يف احلكم على التجارب السينمائية
السعودية.
االسطا يعزو غياب الفنانة السعودية عن السينما السعودية هو
نتيجة متوقعة لغياب املرأة امجاال يف احلياة االجتماعية وتنحيتها عن
املشاركة الفعلية
مشكلة التعليم كبرية ومركبة هكذا يراها األسطا وهو املعلم
اخلبري بشؤون التعليم  ،ويرى ضرورة ومنطقية تدريس املوسيقى
والفلسفة
 فهد األسطا رئيس جمموعة تالشي السينمائية ،ومدير موقعسينمانا ..وعضو مؤسس ملوقع سينماك … .متى بدأ هذا الشغف
السينمائي ماهي شرارة البداية.؟
ميكنين القول انه بدأ زمنا مع بداية األلفية اجلديدة ومبعنى آخر منذ
تغريت أفكاري وقناعاتي جتاه العديد من االمور والفن حتديدا بعد
مرحلة من حياتي كنت منصاعًا فيها كما الكثري غريي ألفكار اخلطاب
الديين الذي كان هو الغالب قبل سنوات ..كانت البداية كتجربة
اكتشاف لعامل االفالم والعودة هلواية جذابة منذ سنوات الطفولة.
لكن هذا االكتشاف حتول لشغف وممارسة مستمرة بشكل فردي
ومستقل وعشوائي ايضا اىل ان وجدت مبصادفة سعيدة موقعا
على النت يعنى باألفالم كان امسه ( اسرتاحة ) يديره الصديق
الراحل هاني السلطان رمحه اهلل ووقتها فرحت كثريا بوجود كل
هؤالء الشباب املهتمني ومنها ايضا انطلقت معاريف وصداقاتي اليت
0جيمعها يف االساس حب السينما
 جتربة جمموعة تالشي جتربة ثرية خصوصا أنها انتجت العديد مناألفالم اليت حازت على العديد من اجلوائز ..ماهي قصة نشأتها ومل
توقفت ؟ حدثنا عن غري احملكي عن هذه اجملموعة؟
يف البداية لنقل ان السعودية شهدت منذ عام  2000ظاهرة شبابية
تعنى بالسينما متابعة ومشاهدة وتفاعال بالنقاش واجلدال حول
السينما على مواقع النت ومنتدياته وهذا بطبيعة احلال كون جمموعة
من االصدقاء الذين جيمعهم هذا الشغف وانتقل من اروقة النت اىل
التجمعات الواقعية لتبادل االفالم وحتى مشاهدتها معا واحلديث حوهلا.
ومن حسن احلظ ان تنشأ ذلك الوقت فكرة املهرجانات السينمائية
يف دولة االمارات الشقيقة من خالل مسابقة افالم االمارات يف
ابوظيب ومن ثم مهرجان اخلليج يف دبي وهذا ما دفعنا اىل حضورها
حبماس واهتمام وبالتالي تكونت الفكرة امللحة لدى الكثري ..مل ال
حناول ان نصنع افالمنا ونشارك بها كما يفعل اآلخرون !! ووقتها
كنا جمموعة تقارب العشرة االكثر تقاربا وتقابال فيما بيننا رأينا حينها
ان اجتماعنا معا لتأسيس جمموعة سينمائية سيسهل علينا كثريا فكرة
صناعة االفالم جهدا ومادة.سنناقش افكار االفالم معا وسنستعني
ببعض يف التنفيذ والتمثيل وتوفري االحتياجات الالزمة لكل فيلم.
وهذا ما حدث حينما اعلنا عن جمموعة تالشي عام  2009وكنا قد
تشاركنا ماديا يف شراء ضروريات التصوير من كامريا ووحدة صوت
وإضاءة واستئجار مكان لالجتماعات وختزين ادوات التصوير ..ثم
دارت العجلة لننهي يف السنة االوىل سبعة افالم قصرية احتفلنا فيها
بإقامة عرض خاص يف صالة أحد فنادق الرياض دعونا له العديد من
االعالميني والصحفيني واملثقفني واملهتمني بالسينما ..كانت ليلة
مجيلة وجتربة ال تنسى سعدنا فيها ايضا بتلك االنطباعات اجليدة اليت
عرب عنها احلضور بعد العرض وكتب عددا منهم مقاالت مشجعة يف
الصحافة احمللية ..كنا حريصني على ان يشاهد السعوديون افالمنا
قبل الذهاب للمشاركة خارجيا يف مهرجان اخلليج السينمائي يف دبي
لنتوج حينها باجلائزة الثالثة ألفضل فيلم قصري عن فيلم ( شروق/
غروب ) والذي اخرجه الصديق حممد الظاهري وبشهادة تقدير جلنة
التحكيم جملموعة تالشي ( لدورها يف صناعة سينما مستقلة ) كما
عربوا حينها..كانت اجملموعة ملفتة وقتها يف املهرجان حينما يظهر
اسم تالشي كثريا امام احلضور بسبب افالمنا السبعة اليت شاركنا
فيها واالنطباع الرائع الذي ملسناه من احلضور اخلليجي والعربي
للمهرجان ..اما يف السنة الثانية فقد شاركنا خبمسة افالم حقق
منها فيلم الصديق حسام احللوة ( عودة ) جائزة أفضل سيناريو..
وبعدها كان قد ذهب مخسة من االصدقاء وأعضاء جمموعة تالشي
التسعة يف بعثة للدراسة ومل يتبق سوى اربعة مل نستطع مواصلة ما
بدأناه وحتولنا غالبا لكتابة املسلسالت والربامج قبل ان نعود مؤخرا
هذا العام  2017حينما فاز اربعة من اعضاء تالشي السابقني ( انا
وعبداحملسن الضبعان وحسام احللوة وحممد احلمود ) يف مسابقة ايام
الفيلم السعودي من اثراء /ارامكو بتعميد اربعة نصوص ثالثة منها
قصرية وواحد طويل ولذا رمبا تكون عودة قوية بدعم كبري هذه املرة
وجتربة جديدة مع فيلم طويل ايضا
 اجلوائز السينمائية اليت حققها عدد من املخرجني والفناننيالسعوديني ..البعض فسرها بأنها تشجيعية أكثر مما هي متيز..
رأيك
ال بالطبع ..فقد شاهدت تقريبا كل االفالم اليت حققت جوائز معتربة
وحضرت املهرجانات اليت شاركت فيها وكنت متابعا ايضا لألفالم
املنافسة واستطيع ان اقول بثقة تامة ان ما حققه السعوديون هو
تتويج مستحق لنجاح فين وجهد كبري من اولئك املخرجني ..كما ان

غالب اللجان اليت تتوج الفائزين هي جلان معتربة ذات استقالل
ومعرفة فنية وليس من املستساغ انتقاص جناحات اآلخرين مبثل
هذه التفسريات اضافة اىل ان كثريا من هذه االفالم كان يتكرر
فوزه يف اكثر من بلد ومهرجان وجلنة ..مثل وجدة هليفاء املنصور
و شروق /غروب حملمد الظاهري و القندرجي لعهد كامل وعايش
لعبداهلل ال عياف وسكراب لبدر احلمود وبسطة هلند الفهاد و300كم
حملمد اهلليل وافالم الشالحي وحممد سلمان وريم البيات وغريهم
ممن توجوا خارجيا و فاتين ذكرهم االن مع االعتذار هلم.
 السيناريو السعودي وحواراته ..كيفية التطوير و نقله ملرحلة أخرىخصوصا مع قدوم السينما عن قريب وكذلك التطور لألفالم الطويلة
عن األفالم القصرية.؟
هناك تطوير فردي مستقل على الكاتب أن يعمل عليه وهو ما يتعلق
بتكثيف املشاهدة واالطالع على التجارب الناجحة يف جمال السيناريو
والقراءة يف كتب السيناريو واملشاركة ايضا يف ورش السيناريو
املتعددة وجتربة الكتابة نفسها وعرضها على متخصصني او نقاد او
ذوي معرفة مبجال الكتابة ..وهناك تطوير مؤسساتي جيب ان يتم من
خالل الدروس والورش واملعاهد والدورات اليت جيلب هلا مدربون
وكتاب متخصصون يف جمال السيناريو.
اما مرحلة التطور من الفيلم القصري للطويل فهي امر ليس بالسهل
ال من حيث الكتابة وال االخراج واحلفاظ على بنية الفيلم وايقاعه.
ولذا جيب اال يستعجل املخرجون هذه اخلطوة وان يأخذ النص حقه
كامال يف الكتابة ومراجعة الفكرة ثم حينما نصل ملرحلة التنفيذ فيجب
ان حنصل اوال على طاقم حمرتف مبهنية عالية وهذا كله بطبيعة
احلال يتطلب انتاجا كبريا ومنتجا واعيًا .ولذا ارى ان التطور سيكون
تدرجييا ورمبا يسرع يف العملية لو اننا منلك املعاهد املتخصصة اليت
يتخرج منها خمتلف الكوادر الفنية اليت حيتاجها الفيلم.
 األحداث التارخيية السعودية العديدة سواء سياسية ..سواءاجتماعية ..كيف من املمكن صناعة ارث تارخيي حيتفى به ؟
اعتقد من حسن احلظ اننا االن منلك ارضا خصبة جدا للكثري من
االفكار واالحداث اليت تصلح ان تكون موضوعا للصناعة الفيلمية..
فنحن يف البدايات وبالدنا تزخر بتاريخ كبري من االحداث التارخيية
والقصص الرتاثية واالمناط االجتماعية والفلكلورية املختلفة وهذا
مانأمله حينما يكون لدينا صناعة سينمائية حقيقية ..اما كيف حيدث
هذا ؟ فهنا سنحتاج اىل كتاب على مستوى جيد كتابة ووعيا وحبثا
ومن ثم خمرجني ذوي رؤى واضحة وجذابة وايضا منتجني ميلكون
مثل هذا اهلدف وهذا التفكري طبعا
 الرواية السعودية حققت العديد من النجاحات ..مل مل نشاهد أعمالسينمائية مستوحاة من هذه الروايات..
الن األمر يتطلب امكانيات عالية لتحقيق حتوير رواية جيدة بنجاح..
حاليا ال منلك هذه االمكانيات ألننا ال منلك يف االصل صناعة
سينمائية ..لكن مع افتتاح صاالت العرض السينمائية رمبا هذا حيرك
عجلة االنتاج السعودي سينمائيا وعندها ستتوفر هذه االمكانيات
ونرى تلك الروايات السعودية الشهرية والناجحة كأفالم سينمائية
سعودية نتمنى ان تكون ناجحة
 رأيك بالكوميديا السعودية … هل هي تهريج ام اجتهاد ؟هي ترتاوح مابني االمرين ..والسبب يف ان كثريا منها يبدو تهرجيا
ألنها نتيجة اجتهاد حمض غري واع بطبيعة الكوميديا الفنية الناجحة
وامنا يقوم على اجرتار مناذج جاهزة وقوالب كوميدية تقليدية
ومعتادة وكثريا منها ما يرتبط مبحورية النجم وقدرته على االضحاك
بأي وسيلة ...هنا يأتي دور اجلمهور رفضا وقبوال يف تكريس
منط الكوميديا اليت يريدها ..اذن فاجلمهور مشارك بطريقة ما سواء
اعجبتنا هذه الكوميديا ام ال !
 هل األفالم السعودية أفالم عائلية  ..تقريبا املرأة شبه غائبة...ويغيب التواصل ما بني اجلنسني يف معظم األفالم االفالم السعودية
تعترب حديثة جدا وجتربة جديدة وال متلك أي تاريخ او مرجعية سابقة
وبالتالي من الطبيعي ان تنحى نوعا ما حنو احملافظة نسبيا وتتأنى
يف اخرتاق التابوهات االجتماعية وغريها باالضافة اىل ان عدم وجود
كوادر نسائية يف التمثيل خاصة وعدم وجود اجلو املالئم لتفاعلهن
جيعل بعض الكتاب واملخرجني يفضلون نصوصا الحتضر فيه املرأة
كثريا
وبصراحة غياب الفنانة السعودية هو نتيجة متوقعة لغياب املرأة
امجاال يف احلياة االجتماعية وتنحيتها عن املشاركة الفعلية وكما
ذكرت سابقا أصبح املخرجون والكتاب مييلون اكثر لنصوص التتواجد
فيها املرأة لتكون األمور اسهل بالنسبة هلم
 جتربة برنامج بعيون سعودية جنحت جناح كبري .ما سبب عدمتكرارها يف االساس كانت مبادرة مجيلة من الفنان الكبري ناصر
القصيب لدعم صناع االفالم يف السعودية بالتعاون مع قناة ام بي
سي ..وغياب التجربة هو نتيجة غياب مثل هذه املبادرات سواء من
اشخاص او مؤسسات
 الرتكيز على الصورة يف السينما السعودية أكثر من أي عنصر آخريف الفيلم ..وأعين النص ملاذا ؟
رمبا بسبب انتشار ثقافة الصورة والذي ساهم يف انتشار ظاهرة
التصوير الفوتوغرايف بشكل كبري فضال عن االعتقاد الغريب لدى
البعض ان الصورة اجليدة كافية لتقديم عمل جيد بغض النظر عن
النص حيث اعتاد صانع العمل على تلقي املديح او الثناء على صورة
العمل وهو الشيء الذي يلمحه اجلمهور البسيط بالدرجة االوىل عكس
النص الذي حيتاج ملشاهدة اكثر وعيا واستيعابا للمعايري الفنية...
هذا االمر ساهم يف الرتكيز على الصورة على حساب النص.
 فهد األسطا من الشباب الذين تأثروا حبركة الصحوة يف فرتة منالفرتات ..مالذي ساهم بتغيري فهد األسطا ؟
القراءة واالطالع وشيء من الصحبة اجليدة واليت تشاركك غالبا نفس
التساؤل والرغبة يف التغيري و التمرد ...وقبل ذلك على الشخص

ان جيعل عقله مفتوحا دائما للسؤال واملراجعة دون خوف.
 فهد األسطا ممن دخل مواقع التواصل مبكرا ً ولك عدد البأس بهمن املتابعني ...برأيك ما أثر تويرت على اجملتمع يف السعودية ؟
يتضح االثر الكبري لتويرت من التفاعل الدائم مابني حركة تويرت
واملؤسسات احلكومية وحتى االهلية باالضافة لتنامي الوعي نتيجة
مناقشة العديد من االفكار واالطروحات جبرأة ومساحة اكرب من حرية
التعبري ...اجلميل ان االثر وصل الن نشاه حاليا وعيا متزايدا ايضا
بقضايا البيئة وحقوق احليوان
 هناك حديث كثري عن التعليم يف السعودية ،كمعلم ومدرس مامشكلة التعليم يف السعودية.
مشكلة مركبة للغاية ما بني منظومة التعليم التقليدية اجلامدة
واملناهج غري العملية وال املتجددة مع متطلبات العصر واملختزلة
بعضها باحلفظ والتلقني وجتاهل مقومات التفكري وقراءة التاريخ
العام للبشرية واهمال الفنون والرتاث االنساني وانتهاء بإعداد
املعلم ذاته ومستوى تأهيله باإلضافة لقلة املباني واملنشئات
اجملهزة بشكل مناسب ..املشكلة كبرية للغاية وحتتاج لثورة حقيقة
وجادة اذا كنا نطمع فعال جبيل خمتلف يليب احتياجات املستقبل
لدولة شابة وفتية وطموحة ومتجددة كما نشهد االن منذ قدوم امللك
سلمان حفظه ولي عهده االمري املعجزة حممد بن سلمان.
 هناك مطالبات من بعض الكتاب بتدريس املوسيقى والفلسفة.هل تراها مطالب منطقية يف ظل جمتمعنا احملافظ؟
بالطبع هي منطقية حلد الضرورة ايضا مع حتفظي على مفهوم كلمة
حمافظ كوصف للمجتمع الذي حيوي جانبا كبريا منه يرغب مبثل هذا
التحديث ويريهن دائما على حبه للموسيقى مثال واالفالم وخمتلف
انواع الرتفيه كما شهدنا مؤخرا ..اما الفلسفة فهل هناك االن من
يشك يف اهميتها ودورها الكبري يف حترير عقل الطالب لو انه كان
يدرسها حقا
 احلراك الثقايف حالياً من ناحية موسيقى وأفالم وغريه ..أثره علىاجملتمع برأيك
اعتقد انه اثر كبري للغاية .فكلما تنامى هذا احلراك سيكون على
حساب احلراك املتطرف وخطاباته ايا كان نوعه وبالنظر لالجيال
القادمة فنحن سنمنحه مبثل هذا احلراك ان يكون جيال طبيعيا متفتحا
متعايشا ومقدرا ملنجزات البشر الفنية وغريها
 لو طلب منك اختيار عنوان حلياة فهد مستوحى من فيلم ...ماهوالفيلم ؟
الأدري مالعالقة ولكن حال قرائيت للسؤال بدر لذهين اسم فيلم
السويدي روي اندرسون ( أغاني من الطابق الثاني ) !! انه فيلم
عظيم ايضا
 اذكر انك اعتدت منذ سنوات على االحتفاظ بتذكرة كل فيلمشاهدته خارج السعودية قائال انك ستواصل هذا االمر حتى يتم
افتتاح صاالت السينما يف السعودية ...لقد حتقق احللم األن..
كيف تراه ؟
هناك الكثري من السعادة ..انه امر لطاملا كان حموريا يف مطالبات
السينمائيني وآماهلم ..قبل فرتة وجدت ورقة استبانة كنت قد
عملتها انا واصدقاء السينما القدامى حازم اجلريان وحسام احللوة
وحممد الظاهري قبل اكثر من  15سنة ضمن شغفنا الكبري باالفالم
والسينما حينها حيث كنا منر على حمالت الفيديو يف الرياض لنأخذ
اجابات الناس على هذه االستبانة..وبالطبع كان هناك السؤال
الدائم ( هل تؤيد افتتاح صاالت سينما يف السعودية ) !! ..من
مجيل الصدف ان اعالن افتتاح صاالت السينما يف احلادي عشر من
ديسمرب  2017جاء وكنت وقتها احضر مهرجان دبي السينمائي..
اخلرب كان ملفتا والكثري هناك كان يبارك لنا حنن السينمائيني
السعوديني ..ومن جهة عملية فقد بدا اجلد االن واصبحت الكرة
يف مرمى السينمائيني وهل سيكون لديهم القدرة فعال على ان
يقدموا اعماال فنية وجتارية ناجحة يتزاحم على مشاهدتها اجلمهور
السعودي !! اعتقد اننا االن نبدا مرحلة خمتلفة من السينما السعودية
!! لكن ما ال أشك فيه هو اننا نتحسن كثريا وخالل سنوات قليلة
على مستوى االنتاج والتنفيذ يف جمال الصناعة ..سنحصل أخريا
على كوادر سعودية ذات كفاءة عالية يف خمتلف جماالت الصناعة
وسريتقي اسلوب الكتابة عما عهدناه دراميا وسنشهد جتارب اخراجية
ملفتة ورائعة وسنؤكد حضورنا الدائم يف املهرجانات الدولية وحنقق
العديد من اجلوائز وستكون االفالم انعكاسا للمتغريات االجتماعية
وتؤثر ايضا يف اثارة اجلدل االجتماعي والثقايف دائما ...لكن كل
هذا سيحتاج لوقت ليس بالقصري ...ولذا علينا ان نتحمل تعثرات
البدايات وفوضويتها واال نسارع يف تكسري اجملاديف ...بطبيعة
احلال اجلمهور السعودي هو احد اطراف معادلة هذا التغري وحتديد
مصري السينما السعودية.
 ختاما ً مازال فهد األسطا سواء يف مدونته أو يف مواقع التواصلاالجتماعي يضع صورة الفنان العاملي شارلي شابلن كصورة معرفة
له ..ملاذا شارلي شابلن؟
رمبا النه شكال اصبح ايقونة السينما ومبجرد رؤيته ستعرف انه داللة
على حمتوى سينمائي ..هذا الشي عرفناه منذ الصغر وهو الشخصية
االشهر اليت ارتبطت بأذهاننا بتلك املشاهد اليت يقدمها التلفزيون
قدميا جمتزأة من افالمه.
اما األمر االخر فهو اعجابي الكبري جدا بشابلن الفنان كممثل وخمرج
وكاتب وموسيقي فهو ( عبقري السينما ) كما يسميه برناردشو
ثم هناك دوره العظيم يف السينما وتأثريه عليها واسبقيته الطليعية
يف كثري من الرؤى السينمائية حاليا ...كل افالمه الطويلة رائعة
وكثري منها هي حتف سينمائية بالنسبة لي وضمن قائمة افضل
مشاهداتي امجاال
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ملــورن

احلكومة العراقية ترفع احلظر عن تصدير الكتاب العراقي
عبد الجبار العتابي
العراقيون
املثقفون
رحب
واصحاب دور النشر بقرار
احلكومة العراقية رفع احلظر
وحواجز التصدير عن الكتاب
العراقي بعد ان ظل الكثر من
 27عاما يف قائمة املمنوعات
والذي ادى اىل ان يعيش
الكتاب العراقي يف حدود
احمللية مع حماوالت بعض
دور النشر باالتفاق مع دور
نشر عربية ليكون حاضرا يف
املعارض .
اعرب العديد من االدباء
واصحاب دور النشر العراقيني
عن سرورهم البالغ برفع احلظر
عن تصدير الكتاب العراقي ،
مؤكدين ان شعارهم سيكون (
بغداد تكتب وتطبع وتقرأ)،خاصة
بعد ان اثبتت التجارب ان
الكاتب العراقي اصبح رقما
صعبا ونال العديد من اجلوائز
يف العديد من املسابقات
الرمسية ،وجييء هذا القرار
بعد ان فقد الكتاب العراقي
الصادر عن دور نشر حملية
منذ تسعينيات القرن املاضي
فرصة التسويق يف األسواق
العربية واألجنبية واملشاركة
يف املعارض الدولية ،ألن
اإلصدارات العراقية ال حتمل ما
يعرف «بالرقم الدولي» الذي
مينح البضائع،ومنها املطبوعات،
حق الرتويج واالنتشار ،مبا
حيفظ حقوق أصحابها ،حيث

إن الرقم الدولي املثبت أسفل
الغالف األخري للكتب متنحه
مؤسسة بريطانية وتشرتك فيها
كربيات دور النشر يف العامل،
ليس بينها أي دار نشر عراقية،
باستثناء الناشرين العراقيني
املقيمني يف عواصم عربية
وأجنبية .
وعرب الكثريون عن اسفهم أن
رّ
اجلهات الرمسية املمثلة بوزارة
الثقافة مل حترك ساكنا طوال
السنوات املاضية إلزالة املنع
على املطبوعات العراقية،مما
ادى ببعض دور النشر العراقية
اىل التعامل مع دور نشر عربية
لالشرتاك معها يف اصدار
الكتب من اجل تسويقها ،حيث
تطبع عشرات الكتب شهريا يف
مطابع عمان ودمشق وبريوت،
ثم تشحن إىل األسواق العراقية
وبالتحديد إىل مكتبات شارع
املتنيب الذي اصبح املصدر
االكرب قدرة على انتشار الكتاب
.
ومتنى العديد من املعنيني
بالنشر والكتابة ان تتحرك
دار الكتب والوثائق للحصول
على الرقم الدولي النها اجلهة
الرمسية املعنية بالتحرك .
قرار رفع احلظر
فقد قررت جلنة الشؤون
االقتصادية مبجلس الوزراء
العراقي ،السماح لدور النشر
بتصدير مطبوعاتهم للخارج

بدون إجازة،وقالت اللجنة يف
بيان هلا إنها «اختذت خالل
جلستها الثانية قرار السماح
لدور النشر العراقية ومؤلفي
الكتب يف العراق بتصدير
مطبوعاتهم من دون احلصول
على إجازة التصدير ولالغراض
كافة».
فيما كشف النائب عباس البياتي
عن موافقة جملس النواب
العراقي على رفع احلظر وحواجز
التصدير عن الكتاب العراقي،
مبينا ان مبوجب هذا القرار بات
بإمكان العراق تصدير كتبه
اىل اخلارج،وقال البياتي  :ان
«جملس النواب صوت على قرار
رفع احلظر عن الكتاب العراقي
ورفع كل احلواجز لتصديره وهذا
شيء مهم للناشرين واملكتبات
وشارع املتنيب» ،الفتا اىل
انه «مبوجب هذا القرار بامكان
العراق ان يصدر كتبه اىل
اخلارج كما باقي الدول».
واضاف ان» هناك قيود
وضعت على الكتب حبسب
قرارات جملس قيادة الثورة
يف تصدير الكتب» ،مؤكدا
ان» القرار الصادر من جملس
النواب ساري وباالمكان تشريع
قانون اذا اقتضى االمر».
ويعود تاريخ احلظر اىل عام
 1990بعد غزو النظام العراقي
السابق الكويت مما ادى إىل
اصدار األمم املتحدة قرارات

بفرض العقوبات االقتصادية
على العراق  ،وقد مشل احلظر
تصدير مجيع املنتجات العراقية
إىل اخلارج ومنها الكتاب.
حضور افضل للكتاب العراقي
فقد استبشر الدكتور ياسم
الياسري  ،مدير دار ضفاف
للنشر ،خريا بالقرار  ،وقال
 :طاملا ترددت تلك العبارة
الشهرية حول عواصم عربية
ثالث (القاهرة تؤلف ،وبريوت
تطبع ،وبغداد تقرأ) وال ادر ي
ملن تنسب ،وهي وان كانت
تؤشر اىل ثقافة اجملتمع العراقي
وارتقاء العقل املصري وحرفية
االنسان اللبناني وحسن تعامله،
فهي مل تعد دقيقة متاما.
واضاف  :فقد شهد العراق يف
السبعينيات اصدارات راقية
وزهيدة الثمن ومنفتحة  ،وان
كان بعضها ال خيلو من توجه
ايدولوجي وهذا امر طبيعي ،اال
انين حني التقيت باستاذ جامعي
مصري قال اننا تربينا على
كتب الثقافة اجلماهريية اليت
كانت تأتينا من العراق بسعر
صحيفة يومية شعرت بسعادة
حقيقية.
وتابع  :واذا كان حظر تصدير
الكتاب العراقي له مربراته وانا
مع هذه املربرات ملن يتذكرها،
فان  14سنة زمن طويل اللغاء
قرار لن يؤثر على احد مقابل
االف القرارات الصادرة.

واضاف ايضا  :نأمل من االخوة
بصناعة
االرتقاء
الناشرين
الكتاب فضال عن مضمونه،
ونرجو من احتاد الناشرين
ان جيعل مشاركة دور النشر
العراقية على االقل دون مقابل
لدعمهم او ختفيضها على
االقل.
وختم بالقول  :نتوقع ان يشهد
الكتاب العراقي حضورا افضل
مستقبال وعدم اضطرار الكاتب
العراقي اىل الطبع خارج بلده.
تكتب وتطبع وتقرأ
من جهته اكد الكتيب ستار حمسن
،مدير دار سطور للنشر ان
القرار اطالق البداعات املؤلفني
العراقيني ،وقال  :لقد تأخرنا
كثريا يف هذا القرار الذي هو
حق للكاتب العراقي ودور النشر
العراقية وقد اثر سلبا على حضور
الكتاب العراقي يف املعارض
الدولية بقوة .
واضاف  :حتقق لنا ما اردناه وهو
احلد االدنى من طموحاتنا ،لكننا
نطالب بتعديل قانون املطبوعات
العراقية الصادر سنة  1968لكي
يضمن حقوقنا اليت اهمها حق
امللكية .
وتابع  :لالسف  ..خالل اكثر من
ربع قرن ،كان الكتاب العراقي
يعامل كما تعامل االغنام  ،كما
كنا نعاني خالل السنوات االخرية
يف نقل الكتاب العراقي من
بغداد اىل املدن العربية بسبب

االجراءات احلكومية اليت تشبه
اجراءات النظام السابق وكنا
نطالب ان يتم التعامل مع الكتاب
العراقي كما تتعامل دول اجلوار
مع الناشرين .
واضاف ايضا :بغداد االن تكتب
وتطبع وتقرأ ،وحنن يف شارع
املتنيب بلغت مبيعاتنا مستويات
عالية وهذه بشائر خري ومؤشر
اجيابي على قيمة القراءة يف
العراق ،حنن وبكل فخر نقود
كتيبة صناعة احلياة واعادة صياغة
الثقافة واالبداع خاصة ان دار
الشؤون الثقافية العامة التابعة
لوزارة الثقافة عاجزة على ان تقدم
كتابا واحدا ينافس الكتب العربية
بينما شارع املتنيب قدم العديد
من الكتب اليت نافست دو النشر
العربية وحازت على ثناء واعجاب
االخرين واستطعنا ان نقدم شيئا
للمشهد الثقايف ،وهذا يدفعين
اىل املطالبة حبل وزارة الثقافة
النها اصبحت (اميبيا) على جسد
الثقافة العراقية ،فالوزارة مل تقدم
شيئا للكاتب العراقي ،وعليه البد
من اجياد البديل االفضل وهو
تأسيس اجمللس االعلى للثقافة
الذي جيب ان يكون بعيدا عن
موظفي الدولة ويتم االعتماد فيه
على الشخصيات االكادميية .
وختم بالقول :إطالق سراح
الكتاب العراقي اطالق البداعات
املؤلف العراقي ليقرأها املتلقي
العربي اينما يكون .

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
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مــنوعات

أمجل  10مطارات يف العامل

مطار تشانجي الدولي يف سنغافورة

مطار مدريد يف اسبانيا

مطار فانكوفر الدولي يف كندا

مطار كواالملبور الدولي يف ماليزيا

مطار ميونخ يف أملانيا

مطار شينزون باوون الدولي يف الصني

مطار هونغ كونغ الدولي

نشر موقع «بيزنس إنسايدر» قائمة باملطارات العشرة األمجل يف
العامل بأكمله ،ولقد مت تصنيف املطارات من حيث اجلمال والفن
املعماري.
وصنف املوقع ك ًال من مطار دبي الدولي ومطار املنارة يف مدينة
مراكش املغربية على هذه القائمة ،إال أن املوقع أشار إىل أن هذا
التصنيف يتعلق باجلمال املعماري للمطار وليس مبوقعه اجلغرايف
وال حبجمه وال بأعداد مستخدميه .ويف ما يلي املطارات العشرة
األمجل يف العامل:

يف استفتاء ملوقع «سكاي تراكس» ،وهذا املطار يتمثل مجاله
يف أنه حيتوي على العديد من احلدائق ،إضافة اىل مسرح وبركة
سباحة.

مطار حيدر أليف الدولي يف أذربيجان

مطار دبي

مطار مدريد يف اسبانيا

أو ً
ال :مطار مدريد ،يف إسبانيا ،وهذا املطار استقبل أول رحلة
جتارية له يف العام  1933إال أن املبنى اجلديد هلذا املطار افتتح يف
العام  ،2006وخالل العامني املاضيني استخدمه أكثر من  50مليون
ويعترب األمجل من الناحية املعمارية يف العامل حاليًا.
مسافرُ ،

مطار فانكوفر الدولي يف كندا

ثانيًا :مطار فانكوفر الدولي يف كندا ،وهذا املطار يرغب كثريون
بزيارته حتى دون أن يستخدموه للسفر ،والسبب يف ذلك أنه
يتضمن عددًا من معارض األمساك «أكواريوم» الالفتة للنظر
واملمتعة لألطفال والكبار.

مطار تشانجي الدولي يف سنغافورة

ثالثًا :مطار تشاجني الدولي يف سنغافورة ،وهذا املطار مت تصنيفه
على أنه «األفضل يف العامل» من قبل املستخدمني الذين شاركوا

مطار كواالملبور الدولي يف ماليزيا

رابعًا :مطار كواالملبور الدولي يف ماليزيا ،ويف هذا املطار الفاخر
توجد عشر صاالت فاخرة ،ومركز للمساج والتدليك ،وميكن
للمسافرين عربه االسرتخاء واالستمتاع قبل الرحلة.

مطار ميونخ يف أملانيا

خامسًا :مطار ميونخ يف أملانيا ،ويف هذا املطار مساحة خمصصة
للفعاليات ،إضافة إىل أنه يستضيف سنويًا فعاليات لركوب
الدراجات والتزجل على املياه.

مطار حيدر أليف الدولي يف أذربيجان

سادسًا :مطار حيدر أليف الدولي يف أذربيجان ،واستخدم هذا
املطار أكثر من  4ماليني مسافر خالل العام .2006

مطار شينزون باوون الدولي يف الصني

سابعًا :مطار شينزون باوون الدولي يف الصني ،واملبنى الثالث
من هذا املطار ميثل حتفة معمارية نادرة تشبه خلية النحل.

مطار هونغ كونغ الدولي

ثامنًا :مطار هونغ كونغ الدولي ،ويتضمن هذا املطار ملعبًا للغولف
يتوافق مع املعايري األمريكية هلذه اللعبة ،كما يتضمن مسرحًا عالي
املواصفات.

مطار املنارة يف مدينة مراكش املغربية
مطار دبي

تاسعًا :مطار دبي الدولي يف دولة االمارات ،وهذا املطار كان يف
العام  2016األكثر إشغا ً
ال على مستوى العامل حيث استخدمه أكثر
من  83.6مليون مسافر من خمتلف أحناء الكون.

مطار املنارة يف مدينة مراكش املغربية

عاشرًا :مطار املنارة يف مدينة مراكش املغربية ،وفيه عدد من
املزايا املعمارية املذهلة ،ومن بينها تلك الزخارف والنقوش
املرصعة بالزجاج يف مبنى املطار واليت ليس هلا مثيل يف العامل.

صفحة 28

Saturday 3 February 2018

الـسبت  3شــباط 2018

Page 28

تـوقــعات

توقعات ميشال حايك  … 2018سوريا ،لبنان ،السعودية  ..قطر
ّ
أطل ميشال حايك عرب شاشة « ،»MTVليلة رأس السنة،
مطلقًا توقعاته للعام  ،2018فما هي أبرز األمور اليت كشف
عنها حمليًا وعربيًا وعامليًا؟
عربيًا وعامليًا
– تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا يف سوريا
– بعض خصوم سوريا يشاركون يف أعمارها
– احتماالت كبرية يف فلك ماهر االسد
– لن يبقى اجلوالن جغرافيا جامدة
تقدم ملموس يف ملف املطرانني املخطوفني يف سوريا
– ّ
– تستفيق سوريا على خرب مرتبط بالديبلوماسية العاملية مل
تسمع به منذ سنني
– ارتفاع العقارات السورية
– ادلب ارض للدماء والدموع
– سؤال يطرح :إىل متى سيبقى مناف طالس خارج سوريا؟
– غدر يف طريق رئيس عمل الفريق السوري
– مجال سليمان بدور غري متثيلي
– قرار الرئيس األسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة
قدمية جدا
– الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر يف
شرم الشيخ
– حقد اإلرهاب على األقطاب والبابا تواضريوس يوازي احلقد
على السيسي وفريقه
– االمني العام جلامعة الدول العربية حممد ابو الغيط يف ورطة
– الرياضة املصرية رائدة يف العامل العربي وحتصد جوائز
عاملية
– يستعد ولي عهد السعودية األمري حممد بن سلمان للعبور إىل
العرش امللكي فوق ورود ملغمة
– اسم ولي العهد اجلديد للسعودية يشغل بال اململكة
– عيون السعوديني على وزارة الداخلية ووزيرها
– أحداث أمنية يف السعودية بأشكال خمتلفة
– املطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمني جناته هذه املرة
أيضًا
– عفو ذهيب سعودي على رأس القلم امللكي
– التصعيد اإليراني -السعودي سيحبس انفاس العامل
– نصائح طبية لألمري حممد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات
السريعة
– أمساء نساء سعوديات تضيء يف حمافل حملية ودولية مبجاالت
الثقافة واألناقة
– تسوية مع األمراء املسجونني يف السعودية
– اعتداء على قناة إعالمية سعودية
– الصواريخ والطائرات احلربية السعودية تنتظر أمر األمري حممد
بن سلمان لالنطالق والتحليق بأكثر من اجتاه ،وغري اليمن حتى.
– شعار جديد بني الفلسطينيني واإلسرائيليني «لكم قدسكم
ولنا قدسنا»
– انتقال الشؤم اىل الرؤساء ترامب ،نتنياهو وحممود عباس
– تنقلب األدوار يف قضية تعين املسجد األقصى والعرب لن
يرتاجعوا ابدًا
– حماولة جديدة جلعل إمساعيل هنية بال صوت
– حتركات حييى الصنوار جتعل اآلخرين حيسبون حسابه
– عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه.
وإطاللتها حترك الشارع يف الوقت القريب
– لن يعود الطريان احلربي االسرائيلي ساملًا دائماً
– وثيقة تارخيية حتمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية ،وتنتظر
توقيع ممثل عن ايران و»حزب اهلل»
– املعركة مفاجئة وسريعة وحتدث أهدافًا
– َمشاهد االستعدادات وحتضري املالجئ وختزين املواد
الغذائية
– ازدياد حماوالت التطبيع بني إسرائيل وبعض الدول العربية،
خصوصًا من ناحية الرياضة والفن والثقافة
– عمل انتقامي يف مرفأ اسرائيلي أثناء جتاوز شخصية معروفة
– تل أبيب يف املرمى
– كل شيء يتغري مع تغيري احلكم يف اجلزائر
– تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية
– امري الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التارخيية
لتكريس املصاحلات بني االخوة العرب
– هزة يف الكويت وطقس اوروبي فيها
غصة واسعة
سياحي
– يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق
ّ
– يف أفق امللك عبد اهلل امران؛ االول يقود إىل مصاحلة تارخيية
عصت على الكثري من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية
وأزمة على مستوى البالد يرافقها حزن
– نتائج ارتدادية جلرمية السفارة اإلسرائيلية يف االردن
– شوارع البحرين وبعد معابرها غري آمنة

– استهداف مرفق حيوي حبريين
– تنقلب األمور رأسًا على عقب يف سودان عمر البشري
– انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سالمة يف ليبيا
– حرية سيف االسالم القذايف ليست مضمونة
– تنطلق ورشة ترميم واصالح يف ليبيا
– حفرت يف مهب اخلطر والربح معًا
– إحدى تظاهرات املغرب حتمل ارتدادات سلبية
– املغرب وجهة االستثمارات ورؤوس االموال وعشاق السكن
اجلميل من كل العامل
– مفاعيل السياحة والفن واجلمال اقوى من اإلرهاب يف
املغرب
– الفنون التونسية اىل العاملية
– تتصدر املرأة التونسية الواجهة السياسية
– االنتخابات البلدية املقبلة يف املغرب حتدث تغريات مفاجئة يف
أداء السياسيني وملستقبل انتخابات الرئيس للتونسي
– تتعافى تونس ماليًا واقتصاديًا بعد االنهيار
– الشيخ حممد بن زايد برسم االستهداف املدبر
– صدمات تطال الديبلوماسية اإلماراتية يف اخلارج
– حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة احلاكمة يف
االمارات
– صدمة يف صفوف احلشد الشعيب يف العراق
– مواقف وتصاريح ملقتدى الصدر يف مواجهة النار ويرتدي
البزة العسكرية
– اشتعال الربملان العراقي
– نتائج املعركة اليت ستحصل يف صنعاء لن تنهي حرب اليمن
– لن خياف امحد علي عبداهلل صاحل من التهديد وحيسم أمره
ويدخل املواجهة
– والدة رؤيا إيرانية مبواجهة الرؤيا السعودية وصراع بينهما
– قائد احلرس الثوري اإليراني واحلرس الثوري برسم التصنيف
العاملي ،الذي سيفتح أفق االنتقام
– املشكلة يف ايران تتخطى غضب الشارع وتالمس حدود
االغتياالت واالعدام
– يسعى امري قطر شخصيا عرب خطوات ومبادرات إجيابية ملنع
احتدام العالقات مع اإلمارات
– صورة بني السعودية وقطر جتمع ملكًا وامريين
– صفحة جديدة للحكم القطري
– الطائرات حتلق فوق قطر من جديد
– تكثر قصص أردوغان الغريبة واخليالية داخل قصره وخارجه
– خمططات الستكمال النيل من زعامة أردوغان
– اخلطر يسبح يف املياه الرتكية
– ابن بن الدن جاهز
ّ
يتخطى صالحياته
– وزير دفاع عربي
– انتقال ظاهرة إطالق الرصاص على االفراد يف املدارس
واجلامعات والكنائس من أمريكا إىل منطقتنا
– ظهور نسخة جديدة عن داعش
– صور جديدة عن موسم احلج تعلق يف األذهان
– ينتهي الربيع العربي يف املناطق اليت بدأ منها
– غزو الرقص الشرقي اىل الشرق والغرب
– اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم
– سقوط طائرة عربية
– مشاهد غري مألوفة ألمواج البحر املتوسط
– تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا ترييزا ماي لن تبقى فقط

كالمًا
– مجهور املغنية أديل يصاب بصدمة
– األمري هاري على موعد مع فرحة غري مكتملة
– ما سيحدث يف قصر باكينغهام مل حيدث سابقاً
– شعبية رئيس فرنسا اميانويل ماكرون على احملك
– خرب مثري عن السيدة الفرنسية االوىل
– فرنسا ورئيسها يف خطر
– خيتار اإلرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحًا لعملياته
– خط هتلر والنازية على الساحة األملانية من جديد
– أجنيال مريكل بوضعية مقلقة على مرأى من اجلمهور
– ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية يف عامل املواصالت
– استهداف مركز حكومي يف ايطاليا
– حال من الذعر يف ايطاليا
– خلل يف فريق ريال مدريد
– غيمة سوداء يف أفق الطريان االسباني
– ما حيدث بني اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي
– فضائح يف البيت األبيض
– مغادرة بعض سكان البيت األبيض وعالمات شؤم
– كشف التدخل الروسي يف االنتخابات األمريكية
– مسلسل فضائح ترامب اجلنسية يتحول عاصفة تهز الواليات
املتحدة
مهدد بأكثر من إصابة
– رصيد صهر ترامب ّ
ِ
ينته دور أوباما
– مل
– حابة من الذعر يف وول سرتيت وخطر يهدد حياة ترامب
ِ
ينته
– مسلسل االبراج األمريكية مل
– جمازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها
– سوتشي ارض املفاجآت
– طوارئ على أرض احد املطارات الكندية
– انتعاش االقتصاد الكندي بعد نكسة
– صاروخ من كوريا اجلنوبية هدفه حتريك ملف السالم مبفهوم
جديد
– كوريا اجلنوبية على موعد مع حتوالت جديدة تهز كوريا والعامل
– يتبدل أمور كثرية يف شخصية وعامل رئيس كوريا اجلنوبية
مصر على إثبات وجوده يف اوسرتاليا
– اإلرهاب
ّ
– محالت حكومية ومدنية بتطرف معاكس لرتحيل الفكر اإلرهابي
من اوسرتاليا
– بعد تعدسالت على القوانني األساسية ،جيعل املهاجرون إعادة
حساباتهم باهلجرة من اوسرتاليا واليها
– عالمات جتارية كبرية من بينها شركة أمازون برسم االهتزاز
– انقالب يف بورصة النفط
– االنرتبول حدث يتحول حديث الناس
– الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن االرض
– الكشف عن جرمية كبرية حمورها رجال دين كبار يف الكنيسة
– هزة كبرية يف عرش ملكات اجلمال
– صدمة بني مغردي «تويرت» بعد مشكلة
– أحد فروع «ستاربكس» وغريه من حمال القهوة لن يبقى
فقط الحتساء القهوة
– اضواء العامل على اسم بيليه
– مؤسس «فايسبوك» وعائلته يف قضية خطرية
– يوم اجلمعة والذي يصادف يف  13من الشهر سيشهد حادثا
أليمًا ليثبت اعتقاد .13th Friday the

لبنان:

– ٌ
أمل من عمق اليأس ،إذ ينتظر اللبنانيون فرصًا ومناسبات
للتعبري عن حبهم للحياة ،إضافة إىل توافد املغرتبني والسياح
لتجربة املغامرة السياحية.
– نهضة وانتفاضة يف مراكز معاينة السيارات ،خطة جديدة يف
الدوائر العقارية وإصالحات يف السجون واملستشفيات .وحلول
سريعة وحتدي الوعود السابقة يف ملف أزمة السري وأصحاب
مولدات الكهرباء يف الواجهة جمددًا .ويف الصورة أيضًا نقل
بري وحبري وسكك حديد فوق األرض وحتت األرض.
– حزم األجهزة األمنية يف عمليات دهم وتوقيفات على املرافق
احلدودية تطال أصحاب مناصب عالية.
– خطة اقتصادية شبه متكاملة بني الوزارات ومصرف لبنان مع
روزنامة لتطبيقها.
– اللرية مستقرة وقوية مثل األرز .قطاع العقارات يتأرجح،
ولكن ال يعود إىل الوراء.
– ملفات الرتبية والكهرباء والنفايات لن تبقى حكايات وال حرباً
على ورق ،بل ستتحول إىل حقائق ملموسة ولو بعد أعاصري.
– كثرة الطيور واألشجار يف لبنان وعقوبة االعتداء على البيئة
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تــوقعات

توقعات ميشال حايك  … 2018سوريا ،لبنان ،السعودية  ..قطر
املرصاد.
ستوازي عقوبة االعتداء على اإلنسان وأكثر.
– العالقة ما بني الرئيسني عون وبري أكرب من ملف
الضباط.
– يستقطب اللواء عباس ابرهيم أعلى نسبة مشاهدين.
– حرارة اللقاء بني الرئيس سعد احلريري ورئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع فيها حماولة إلخفاء ملا
مُمسي طعن وحبص.
– عمل فين جديد بعنوان «أوعا خيك».
– «انفصام» يف تصرفات بعض النواب والوزراء يف
املرحلة املقبلة.
– حتركات غري اعتيادية ذات صلة مبخفر حبيش.
– إحصاءات ربيع اهلرب تتخطى احلسابات والتوقعات ،ومنها
ما يسبب مشكلة.
– نهر الليطاني نهر االحداث.
– ملف نزار زكا احملتجز بإيران لن يكون طي النسيان.
– وساطة إلنهاء اجلوالت بني حمطات التلفزيون اللبنانية
بصيغة ال غالب وال مغلوب.
– حادث مثري بأحد مصاعد لبنان.
– استهداف حركة الشباب املسلم باملخيمات الفلسطينية.
– ما رأيناه يف مطار بريوت لن يكون خامتة األحزان.
– وجه إعالمي برسم اخلطف واالبتزاز.
– ليس صحيحًا أنه لن تفاوض احلكومة السورية حول ملف
عودة الالجئني وغريها من امللفات.
– العد العكسي لبداية انتفاضة يف سجن رومية.
– اجلدار الفاصل الذي تتحضر اسرائيل لبنائه على احلدود
اللبنانية لن حيميها.
مُ
املغيب موسى الصدر
– مستجدات يف قضية اإلمام
ورفاقه.
– عقاب صقر عرضة ألكثر من حادثة وحدث.
– هيئة متفرعة من  14آذار على الساحة من جديد بأغلبية
وجوه ودم جديدين.
– موجة استنكار حمورها شارل جبور.
– احلزب القومي السوري االجتماعي يدخل مرحلة االنتقام.
– جديد الدولة اللبنانية :قانون إعدام حمدود ،قانون عفو
وإقرار الزواج املدني وملن بأسلوب لبناني.
– سنقرأ اسم الوزير فنيانوس حبدث أبعد من وزارة
األشغال.
– تشكيل جبهة هدفها خرق تركيبة العهد يف لبنان.
– النأي بالنفس شعار عمره قليل.
– شهرة أرمنية جديدة يف عامل الرياضة.
– عودة زمن التفاح اللبناني.
– تلفزيون لبنان من اهلامش اىل داخل احلدث.
– احملكمة الدولية تقول كلمتها يف لبنان واإلتهام لن مير.
– مواكبة علنية ترافق السيدة فريوز.
– اإلعالمية دميا صادق تعلي الصوت وال تهتم بالنتائج.
– ظهورات مساوية كثيفة.
– لفتة من القديسني يف لبنان حنو الشعب واألرض.
– حشود مبحيط ضريح الرئيس رفيق احلريري.
– بعد أكثر من  60سنة على وجوده ،السالح الفلسطيين يف
لبنان يصبح يف الضوء.
– حصول كلودين ميشال عون على عدد من األلقاب ولن
ختيفها اإلشارات احلمراء.
– يثري اللون الربتقالي الكثري من احلساسيات ويشعر األفراد
أنهم مقيديون به ،ما خيلق بلبلة.
– كوستابرافا وبرج محود مطمران للكثري من امللفات.
– أهل املر الرقم الصعب باملعادلة رغم كل شيء.
ثان من قصة ظهور بالل بدر.
– فصل ٍ
– تشويه يصيب بلدية بريوت ورئيسها مجال عيتاني.
– اجمللس الدستوري يدفع مثن البعض من قراراته.
– الرابية ال تزال مستهدفة.
– تستعني إحدى الدول خبربة حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة والناس تطمئن عن احلاكم.
– الدهشة تغمر حميط أحد ابراج بريوت.
– الرئيس سعد احلريري يقدم من جديد أوراق اعتماده
للسعودية.
– الوزير جربان باسيل وجعجع معرضان بشكل دائم.
– القضاء يعلن احلداد إثر اعتداء مدبر واثر حادث.
– «حبصة» الرئيس احلريري لن تفتتها االيام.
– وجه اللواء عثمان يستفز بعض اخلاليا واألعداء وهو يف

– رئيس بلدية كسروان الفتوح جان حبيش بدائرة االهتمام
الصحي واالنتخابي.
– تأثري جورج وسوف كبري يف مجهوره.
– إشارات حتذيرية وأكثر لوليد جنبالط وابنه تيمور.
– الشيخ بهاء الدين احلريري يف قلب الشاشة.
– سقوط قناع عن إحدى الشخصيات على أحد معابر لبنان.
– ظهور ولد صغري ميلك قدرات خارقة واهتمام األوالد
باملاورائيات.
– حتركات غري منضبطة داخل حركة أمل.
– الفصل االول ملخطط ضد نادر احلريري.
– سالح حربي يصيب إحدى الطائرات.
– حماولة لردع جوزف ابي فاضل.
– حدث استثنائي مرتبط بصحيفة األخبار.
– قصة عادل كرم وهشام حداد تتخطى «هيدا حكي»
و»هلون وبس».
– ضربة جزاء ملارسيل غامن يف نهاية املباراة القضائية.
– هدف األهداف هو رأس اجلمهورية.
– معلومة لرجال األمن عن متفجرات ال تقل قوة عن تلك اليت
استعملت لتفجري موكب الرئيس رفيق احلريري.
– جمموعة خروق يف لبنان؛ اخلرق االول :انفجار واغتيال.
اخلرق الثاني :كشف حماولة وجناة .اخلرق الثالث :مصدر
السفارات ومواقع التواصل االجتماعي ستكون حقائق
وليس شائعات.
– مسلسل تغيريات وتعديالت ذو صلة باالنتخابات النيابية.
– عقدة التحالفات ستفجر االنتخابات.
– خط عمليات نيابية يلف لبنان خاص بـ «حزب اهلل» ،وغصة
ترافق النجاحات واالنتصارات.
– عروض وحسومات ترافق االنتخابات النيابية.
– هزة نيابية كبرية يف صيدا ،وظهور عبارة «اشرف ريفي
طرابلس وليس بريوت».
– الرئيس عون لن يبيع الوطن بالتوطني ولو مقابل حمو
مليارات من الدين العام
– مصاحلات معرابية خارج معراب
– أكثر من منطقة لبنانية تطالب سليمان فرجنية بفرع لـ»تيار
املردة» على أرضها
– رسالة غري خطية إىل قصر بعبدا
– لن يكون اهلدوء دائما سيد املوقف يف بعبدا
– دخان غري ابيض من مدخنة بكركي ،خطة مشبوهة لعبور
عتبة الصرح ،أمر بطريركي يهز البالد ،وزمحة غري اعتيادية
يف ساحات بكركي
– شحوب يف أفق الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري
– كالم ومواقف من نوع آخر للبابا فرنسيس حول زيارته
للبنان واملنطقة
– لن يتوقف لبنان عند تهديدات اسرائيل بإرجاعه للعصر
احلجري ،بل سيبادر ويتحدى ويستفز ولن خيشى غيوم
احلرب
– يكسر «حزب اهلل» القاعدة بامتالكه صواريخ مضادة
للطائرات
– إعالم «حزب اهلل» مل يكون مبنأى عن اخلطر
– الشيخ نعيم قاسم يف واجهة «حزب اهلل»
– جانب من وجود «حزب اهلل» حتت االرض اىل العلن
– الناس يسألون :هل يطل السيد حسن اهلل ام ال؟ يتكلم
أو ال؟
– يتبنى بعض اإلسرائيليني نصائح السيد حسن نصراهلل
– استفزاز غري مسبوق لـ»حزب اهلل» كي تصل الطابة إىل
ملعبه
– احلزن يالحق مجهور «حزب اهلل»
– عماد مغنية ومسري قنطار ليسا امسني يف ذاكرة احلزب،
ولكن حباضره
– عملية ذات صلة بـ»حزب اهلل» ضخمة وخطرة ودقيقة يف
مسرحها وتوقيتها ومشاهدها واصوات مروعة
– القضاء على «داعش» والنصرة يف لبنان لن يقضي
على خطر استهداف مناطق شيعية
– يصر الرئيس عون على مصارحة الشعب بكل التفاصيل
املرتبطة حبياته ،خصوصا أوضاعه الصحية
– خيشى الرئيس بري أشياء كثرية وتعود إىل ذهنه مشاهد
احلرب األهلية وال يريد أن يسمع ببريوت الشرقية والغربية
– خطر على الرئيس احلريري ليس شائعة واالستقالة ليست
منسية واخلطة هجومية حتى يف ما خيص اللقاء بالسيد حسن

نصراهلل
– سليمان فرجنية يتحدى اخلطر وامسه باخلط العريض
– مسري جعجع :إىل الشمال در
– طلعة جنبالط قاسية والعهد ليس عهده ،لكنه سيستوعب
كل املفاجآت
اجلميل جيذب خصومه والرتاجع يف مواقفه ممنوع
– سامي
ّ
باسيل
جربان
الوزير
بهاتف
جيرى
اتصال
–
يغري املعادلة،
ّ
والناس تسأل «اين هو؟»
– يتكلف قائد اجليش العماد جوزف عون مبهمات غري عسكرية
ويعزز امنه الشخصي
– اشرف ريفي على الساحة من جديد ويدخل الطوارئ
– وئام وهاب حيصد ما زرعه رغم كل احملاوالت للحد من
قدراته.

توقعات ليلى عبد اللطيف
للعام 2018

أطلت جمددًا ليلى عبد اللطيف عرب شاشة «اجلديد» مع
اإلعالمي طوني خليفة ،حيث أطلقت سلسلة من التوقعات
أهمها:
– حزب اهلل خارج سوريا واملهمة قد َّ
مت اجنازها ،ولكنين أرى
أن املعركة ستنتقل إىل جبهة أخرى.
– استقالة بعض الوزراء من احلكومة احلالية.
– تيمور جنبالط يف زيارة مفاجئة إىل سوريا ،وأراه يف لقاء
مع الرئيس السوري بشار األسد.
– رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يزور سوريا
ٍ
كبري من القوات اللبنانية.
وفد
ويلتقي األسد على رأس
ٍ
– يد الغدر تطال إحدى الشخصيات الوزارية.
– شغب وفوضى على أبواب قصر العدل وحماوالت فاشلة
القتحامه.
– ال حرب إقليمية يف لبنان.
– ماكرون يزور لبنان ونتائج الزيارة ستكون إجيابية.
– احلزن يلف منطقة املنت خالل الـ .2018
– وزراء ونواب لبنانيون من  8و  14آذار يزورون سوريا
بشكل رمسي وعلين.
– األمني العام لـ «حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل داخل
إحدى الكنائس ورئيس حزب «القوات» مسري جعجع داخل
أحد املساجد ولنفس السبب.
– هزة أرضية تضرب لبنان وتسبب حالة من اخلوف ،وأرى
سقوط ضحايا وبعض اخلراب.
– مقتل إعالمي بارز ومعروف على باب منزله.
– إقرار قانون منح املرأة اللبنانية اجلنسية ألوالدها بات
قريبًا ،بدعم من الرئيس سعد احلريري.
– انتشار للجيش والقوى األمنية بني منطقيت برج املر
والصنائع يف بريوت حلدث مؤسف.
– اكتشاف عدة إصابات مبرض الكولريا ،ووزارة الصحة
تستنفر.
– لقاء سيجمع جعجع ونصراهلل ،ولقاء آخر سيجمع الرئيس
أمني اجلميل وجنله سامي بنصراهلل ،وفتح صفحة جديدة من
العالقات لصاحل لبنان.
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نـجمات

احلكم على شريين عبد الوهاب يوم  27شباط اجلاري

نوال الكويتية بعد إستبعادها من برنامج «ذا فويس»:

 mbcأخلت باتفاقها معي وال أعرف ماذا حصل!

قررت حمكمة جنح املقطم
ّ
املنعقدة يوم الثالثاء 30
تأجيل
الثاني،
كانون
حماكمة املطربة شريين عبد
الوهاب ،بتهمة اإلساءة
السلم
وتكدير
للدولة
العام ،يف واقعة «بلهارسيا
النيل» ،جللسة  27شباط
للنطق باحلكم.
وكان احملامي هاني جاد،
قد أقام جنحة مباشرة،
اختصم فيها كل من الفنانة
شريين عبد الوهاب ،ونقابة
املهن املوسيقية ،بسبب
«البلهارسيا»»
فيديو
مازحت
حني
الشهري،
الفنانة إحدى احلاضرات
يف حفلها بعد طلبها مساع
من
«ماشربتش
أغنية
نيلها» ،قائلة« :هيجيلك
بلهارسيا» ،مستندًا إىل ّ
أنه
يف الوقت الذي تسعى فيه
الدولة لتنشيط السياحة،

ّ
تهكمت شريين بأسلوب فظ على بلدها ،ما يعين إهانتها للدولة
املصرية.
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص املادة  102مكررأ من قانون
العقوبات واملضافة مبوجب القانون رقم  122لسنة  1957واليت
أن اجلرائم اليت ارتكبتها
ّ
عدلت بقانون رقم  34لسنة  ،70مؤكدًا ّ
شريين توافر فيها الركنان املادي واملعنوي ،وطالب بتوقيع
أقصى عقوبة عليها ،وإلزامها بدفع مبلغ  10آالف جنيه وواحد
على سبيل التعويض املدني املؤقت.

بعد اجلدل الذي أثري باألمس ،مع إعالن  mbcرمسيًا عودة أحالم
اىل برنامج «ذا فويس» إىل جانب إليسا وعاصي احلالني وحممد
محاقي ،انشغل الكثريون مبعرفة رأي أو موقف نوال الكويتية
جراء ما حصل ،خصوصًا وأنها كانت قد ّ
وقعت رمسيًا مع
اجملموعة ،وأعلنت اخلرب بنفسها عرب مواقع التواصل اإلجتماعي
من خالل ترحيبها باملشاركة بالربنامج ،ويف فرتة الحقة عرب
نشرها صورة وهي ّ
توقع رمسيًا مع اجملموعة.
نوال الكويتية إلتزمت الصمت طيلة يوم أمس ،واكتفت بنشر
تغريدة توجهت من خالهلا بالدعاء ألمري الكويت وكتبت «اللهم
إحفظ أمرينا الغالي الشيخ صباح وسدد خطاه ويطول يف عمره
وكل عام وأنت سندنا وأبونا».
ولكن بعد إحلاح من مجهورها ،ملعرفة موقفها من قرار إستبعادها
عن برنامج «ذا فويس» تراجعت نوال الكويتية عن الصمت،
وقامت بالتعبري عن موقفها من خالل تعليق نشرته عرب حسابها
على « إنستقرام» أوضحت فيه أنها فوجئت مبا حصل عنما
قرأت أمساء املدربني وإمسها ليس بينهم ،كما اعتربت أن إدارة
«  « mbcمل تلتزم بإتفاقها معها ،مما جيعلها تفقد بتصرفها
األصول املهنية واإلحرتافية لناحية التعامل مع الفنانني.
وجاء يف املنشور الذي نشرته نوال الكويتية»أود أن أنوه
إىل أنين تلقيت دعوة من اإلدارة العليا حملطة  mbcللمشاركه
بربنامج ذا فويس وقد رحبت باملشاركة وأن أكون أحد احملكمني
بالربنامج ومت إرسال فريق جلدولة العمل واالتفاق على آلية
التسجيل من خالل إدارة الربنامج إال أنين تفاجأت مثلكم متامًا
بنشر أمساء احملكمني لربنامج ذا فويس ومل يتم نشر امسي
ألسباب ال أعلمها مما يدل على عدم التزام إدارة  mbcباتفاقها
معي علمًا بأن إدارة برنامج ذافويس قد أعلنت عن مشاركيت
رمسيا بعد أن مت االتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا لألصول
املهنية واالحرتافية بالتعامل مع الفنانني  ....مجهوري العزيز
وضعت هذه احلقائق أمامكم لكي ال يكون هناك أي لبس أو
حتريف لألمور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلكم معي».
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تتـمات

غرينبالت لدبلوماسيني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من امللح والبهارات» .كما أكد غرينبالت ردًا على سؤال عن فرص
تطبيق اخلطة يف حال رفض السلطة الفلسطينية االخنراط يف
التسوية اليت ترعاها أمريكا ،أن «الفلسطينيني ليسوا طرفًا مقِررًا،
واخلطة اجلاري إعدادها هي خطة لإلقليم الفلسطينيون طرف فيها،
لكنهم ليسوا الطرف املقِرر ،بل اإلقليم».
ونقل املصدر عن املبعوث األمريكي قوله لألوروبيني إن واشنطن
تريد أن تنهي عمل «وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني»
(أونروا) ،إذ «ال ُيعقل أن تظل الوكالة تعمل إىل أبد الدهر ،جيب
أن نضع تارخيًا حمددًا لعملها» ،معتربًا أن األجيال اجلديدة من
الالجئني ليست الجئة ألنها ولدت يف أرض جديدة .وقال« :ندعم
َ
تاريخ نهاية حمددًا ،ومستعدون
الوكالة ،لكن ليس إىل األبد ،نريد
اللتزامه».
وكرر أن اخلطة اليت يعدها بالتعاون مع فريق يضم ك ًال من املستشار
اخلاص للرئيس األمريكي وصهره جاريد كوشنري ،والسفري األمريكي
يف تل أبيب ديفيد فريدمان« ،للتنفيذ وليست للتفاوض»،
موضحًا« :إما أن يقبلها الفلسطينيون وإما أن يرفضوها ،لكن ال
ميكننا التفاوض عليها».
وقال ديبلوماسي غربي بارز ،إن االحتاد األوروبي نصح الفلسطينيني
بعدم اختاذ مواقف متشنجة ،واالنتظار إىل حني عرض اخلطة رمسيًا،
ثم إعالن موقف منها .وأضاف« :قلنا هلم ال أحد ميكنه أن حيل حمل
أمريكا يف رعاية عملية السالم ،واإلسرائيليون ال يستمعون إىل ما
يقوله األوروبيون أو أي طرف آخر وإمنا لألمريكيني فقط ،لذلك ال
خيار أمامكم سوى االنتظار حتى يقول األمريكيون كلمتهم ...ويف
حال كانت غري مناسبة ،ميكن الفلسطينيني أن يقولوا ال ،وميكن
أوروبا أن تتحدث مع األمريكيني وتطلب منهم التعديل ،لكنها ال
ميكن أن حتل حمل أمريكا ،والسبب هو رفض اجلانب اإلسرائيلي أي
تدخل خارجي ،باستثناء األمريكي».
ويرى غرينبالت أن اهلدف من عملية السالم هو إقامة حتالف إقليمي
يضم العرب وإسرائيل ملقاومة «اخلطر اإليراني» و «اإلرهاب».
وقال يف هذا اللقاء ويف لقاءات سابقة ،إنه ال متكن إقامة حتالف
إقليمي من دون حل املشكلة الفلسطينية .لكنه أضاف أنه «ال ميكن
ترك الطرفني ليتفاوضا إىل األبد ...وال بد من تقديم حل يرضي
األطراف كافة وتطبيقه».
وال خيفي الفلسطينيون قلقهم من حماولة اإلدارة األمريكية إجياد
«قيادات بديلة» أو جتنيد ضغط دولي وإقليمي عليهم .وقال
مسؤول فلسطيين بارز« :حاول غرينبالت عقد لقاءات مع شخصيات
فلسطينية ،اقتصادية وسياسية ،إال أنها رفضت ،ألنها تعلم أن
السلطة تقاطعه وفريقه» .وأضاف« :ال نقاطع أمريكا ،بل الفريق
السياسي للرئيس ترامب ،ألننا نعرف أنه يعد خطته بالتعاون التام
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو» .وكرر« :اخلطة
اجلاري إعدادها إسرائيلية وليست أمريكية».
من جهة أخرى ،رجح ديبلوماسيون يف األمم املتحدة أن يوجه الرئيس
حممود عباس خطابًا إىل جملس األمن يف جلسة يشارك فيها بنفسه
يف  ٢٠الشهر اجلاري «يعيد فيها تأكيد ثوابت املوقف الفلسطيين»
من أسس عملية التسوية مع إسرائيل ،خصوصًا القدس .وتشري
التوقعات إىل أنه يف حال قرر عباس املشاركة يف اجللسة ،فإن
اجلانب اإلسرائيلي «قد يتمثل بشخصية سياسية» يف اجللسة
نفسها ،من دون حتديد أمساء حتى اآلن.
ومع تولي الكويت ،العضو العربي يف جملس األمن ،رئاسة اجمللس
للشهر اجلاريُ ،ينتظر أن ُيطرح امللف الفلسطيين خالل األسابيع
الثالثة املقبلة من خالل جلستني أساسيتني ،واحدة يرجح أن
يشارك فيها عباس ،والثانية ستعقد بصيغة «آريا» اخلاصة ،حبيث
ميكن اجمللس أن يستمع إىل خرباء وخمتصني من خارج جهاز األمم
املتحدة.

املعارضة السورية تشرتط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الغوطة الشرقية ومعارك عنيفة يف حميط عفرين ضمن عملية
«غصن الزيتون» الرتكية.
واشرتط رئيس وفد «هيئة التفاوض لقوى الثورة واملعارضة»
السورية نصر احلريري ،حتديد مسار صياغة الدستور اجلديد حتت
مظلة األمم املتحدة للمشاركة فيه ،مؤكدًا أن اللجنة الدستورية
جيب أن تعمل يف بيئة حمايدة لن تتحقق إال من خالل مرحلة انتقال
سياسي كاملة الصالحيات.
ويف أول تعليق من النظام السوري على نتائج «سوتشي» ،نقلت
وكالة أنباء «سانا» الرمسية عن «مصدر مسؤول» يف وزارة
اخلارجية قوله ،إن «سورية ترحب بنتائج» املؤمتر «الذي أثبت أن
العملية السياسية ال ميكن أن تبدأ وتستمر إال بقيادة سورية ومن
دون أي تدخل خارجي» .وأشار املصدر إىل أن «البيان اخلتامي
هو اللبنة األساسية يف املسار السياسي اليت سينطلق منها أي
حوار أو حمادثات بعد اآلن ويشكل أرضية شرعية ومنطلقًا وحيدًا
وأساسًا ثابتًا ألي مسار سياسي» ،وجتاهل أي إشارة إىل اللجنة
الدستورية.
وطالبت اخلارجية الفرنسية أمس االول ،روسيا وإيران بصفتهما
َ
«ضامنيت عملية آستانة وحليفيت النظام السوري» ،بالتدخل «يف
ملح» لدى دمشق لوقف القصف على إدلب والغوطة الشرقية،
شكل ّ
وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية من دون عراقيل.

والييت :نفوذ ايران...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

شن الزعيم املعارض مهدي كروبي
«مطالب» مواطنيهم ،فيما
ّ
محلة عنيفة على خامنئي ،إذ اعتربه مسؤو ً
ال عن «النتائج الكارثية»
ّ
وحضه على تنفيذ «إصالحات هيكلية قبل
لنفوذ «احلرس الثوري»،
فوات األوان» .وكانت إيران شهدت قبل أسابيع احتجاجات على
الوضع املعيشي أدت إىل صدامات أوقعت  ٢5قتي ًال وفق أرقام
رمسية ،علمًا أنها شهدت هتافات مناهضة للنظام ولتدخله يف
شؤون املنطقة.
حتوالت سياسية جيب
وقال والييت أمس االول« :تشهد املنطقة ّ
التوقف عندها .لوال توجيهات املرشد وجهاد (قائد فيلق القدس)
اجلنرال (قاسم) سليماني لبلغ األعداء حدودنا».
ّ
التخلي عن الدول املضطهدة يف املنطقة.
وأضاف« :إيران ال تعتزم
وجودنا يف سورية والعراق وفلسطني ولبنان هو بالتنسيق مع
حكوماتها».
واعترب أن «األعداء توصلوا إىل نتيجة مفادها أنهم ال يستطيعون
مواجهة الثورة ،لذلك يسعون إىل ضرب استقرارها ،عرب استخدام
رددها حمتجون
عمالء وتوجيههم لتحقيق أهدافهم» .وانتقد شعارات ّ
ّ
وفكروا
يف إيران ،بينها «دعونا من فلسطني» و «اتركوا سورية
ّ
حرض عليه أعداؤنا يف اخلارج.
فينا» ،قائ ًال« :ال
يقلقنكم ما ّ
شعارات مثل ال غزة وال لبنان ُتظهر عدم فهمهم الشؤون اخلارجية.
ال يسعنا أال نكرتث حبريق مشتعل يف منزل جرياننا ،إىل جانب
شعورنا حبب الوطن» .وشدد على أن «إيران هي قلب التطورات
الدولية .أمريكا تريد متزيق الشرق األوسط وإيران تعارض ذلك».
وسيستمر لكي تبقى العبًا
وزاد« :نفوذ إيران يف املنطقة حتمي،
ّ
رئيسًا فيها».

رئيس اجلمهورية اتصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ني ٍ
بأن
طيبة واقتناعًا ّ
َ
ات ّ
وملس ابراهيم لدى بعبدا وعني التينة ّ
االستقرار خط أمحر.
ثم ّ
يتصل خالل
فكان
املخرج بأن يدعو عون احلريري إىل قصر بعبداّ ،
َ
َ
ٍ
ليقف خالله عند ِ
خاطره ّ
لقاء قريبِ .علمًا
ويتفق معه على
اللقاء ب ّربي
أن أزمة بري ليست فقط مع عون ّإمنا مع احلريري أيضًا.
ّ
يتوص َل اللقاء الرئاسي
تابعت االتصاالت على أن
وعولت مصادر
َ
ّ
ّ
حل شامل يبدأ من أزمة مرسوم األقدمية وما
الثالثي
املقرر إىل ٍّ
َّ
َ
أن «إعادة التواصل بني عون وبري ال عالقة هلا
تاله،
وأوضحت ّ
ِ
أن األخري غادر أمس االول إىل أبيدجان
بأزمة بري مع باسيل ،علمًا ّ
أعمال مؤمتر الطاقة االغرتابية» ،الذي َيفتتح أعماله اجلمعة
لرتؤس
ِ
ِ
(امس).

إبراهيم

اقتصرت على تنفيس االحتقان والتقريب
«مهميت
وقال ابراهيم:
َ
ّ
وتأمني ِجسر التواصل بينهما ،يف اعتبار
وبري
عون
الرئيسني
بني
َ
ِ
ّ
ّ
باب
فتح
وأن
املباشر،
التواصل
سقف
حتت
ل
حت
األمور
كل
أن
ُ
ِ
ّ
ّ
َ
حبل ّ
ّ
وأمل يف «أن تكون
كل املسائل العالقة».
احلوار َيسمح
تهدد لبنان
املرحلة الصعبة قد أصبحت وراءنا ،فهناك خماطر كبرية ّ
ّ
َ
الوحدة والتضامن».
وتتطلب
ً
ّ
يتدخل يف الوساطة األخرية،
أن «حزب اهلل» مل
ا
أيض
املعلومات
ويف
ّ
ّ
طرفًا ،وأبلغ املعنيني أنه إىل جانب بري يف
كان
ه
أن
اعتبار
يف
َ
ً
ّ
أن وفدًا
احلزب
وأعلن
معه.
ا
طرف
يكون
أن
إال
ميكن
وال
املوقف،
ّ
مشرتكًا منه ومن حركة «أمل» سيزور منطقة احلدث عند احلادية
َ
عشرة قبل ظهِر اجلمعة (امس) «يف إطار التأكيد على العيش
املشرتك بني أبناء املنطقة الواحدة».
َ
ّ
أقدم عليها عون أمس
اليت
اخلطوة
إن
لعة
مط
مصادر
قالت
ذلك،
إىل
ّ
َ
ّ
ً
أعلن فيه
الذي
املاضي
اإلثنني
بيانه
ملضمون
ا
امتداد
لت
«شك
االول
َ
الصفح عن ّ
كل َمن أساء إليه وإىل أفراد عائلته ،وتأسيسًا للمرحلة
َ
املقبلة اليت ستشهد تفاهمًا على اخلروج من املأزق الراهن».
«أن احلريري الذي َنقل إىل بعبدا نتيجة مشاوراته،
وأضافت
ّ
مشرتكون
باإلضافة اىل سلسلة املبادرات اليت قام بها أصدقاء
َ
ً
معطوفة على
شجعت عون على هذه اخلطوة
بني بعبدا وعني التينةَّ ،
حصيلة جهود ابراهيم».
أن املراجع األمنية أمجعت على التحذير من خماطر ِ
ترك الساحة
وعلم ّ
ِ
أي ضوابط
بال
الشارع
يف
مواجهة
إىل
يقود
أن
ن
ميك
ما
للغوغائيني،
ّ
ِ
ِ
وتردداتها
ذيوهلا
وقفها ومعاجلة
سياسية ،وعلى السعي إىل
ّ
احملتملة ألن «ليس ّ
ِ
اجلرة».
سلم
ت
أن
ميكن
مرة
ّ
كل ّ

بيان بعبدا

أعلن
صدر عن مكتب اإلعالم يف رئاسة اجلمهورية بيان
َ
وكان قد َ
أن عون ّ
«وتداول معه
صل هاتفيًا بعد ظهِر أمس بربي
فيه ّ
ات َ
َ
التطورات الراهنة والتهديدات االسرائيلية االخرية بالنسبة اىل
يف
ّ
البلوك  9يف املنطقة االقتصادية اخلالصة ،واجلدار اإلمسنيت الذي
تعمل اسرائيل على إقامته على احلدود اجلنوبية .وخالل االتصال
املودةّ ،
أن الظروف الراهنة
الذي سادته
ّ
أكد فخامة الرئيس ّ
ً
ِ
والتحديات املاثلة أمامنا تتطلب ّ
صفحة ما جرى أخريا،
طي
منا
ّ
َّ
َ
والعمل يدًا واحدة ملصلحة لبنان واللبنانيني.
وعرب دولة الرئيس بري عن تقديره ملبادرة فخامة الرئيسِ ،
ولد ّقة
َّ
ِ
ّ
عقد اجتماع يوم
ومت االتفاق على
الظروف الراهنة وخطورتها،
لدرس اخلطوات الواجب ّ
اختاذها ملعاجلة التهديدات
الثالثاء املقبل
ِ
املتجددة واألوضاع العامة يف البالد».
االسرائيلية
ّ

بيان مكتب برّي

ّ
تلقاه
أن االتصال الذي
ِمن جهته ،أعلن املكتب اإلعالمي ل ّربي ّ
سيما منها
«تناول
من عون
ّ
َ
املستجدات الراهنة والتهديدات ،وال ّ
َ
العمل يدًا واحدة ملصلحة لبنانّ .
ومت االتفاق
االسرائيلية اليت تتطلب
لدرس اخلطوات الواجب ّ
على ِ
اختاذها
اجتماع يوم الثالثاء املقبل
عقد
ِ
ٍ
ِ
والبحث يف األوضاع العامة
املتكررة
االسرائيلية
التهديدات
ملواجهة
ّ
ِ
يف البالد .كما ّ
وقف احلمالت اإلعالمية».
مت االتفاق على

برّي

بري االتصال الذي ّ
تلقاه من عون ّ
بأنه «منيح» .وأشار أمام
َ
ووصف ّ
َ
قبل ساعات
«أن أجواء االتصاالت ُعِرفت
زواره أمس االول إىل
ّ
ّ
ٌ
مبادرة يف هذا
من زيارة احلريري لعون ،وأنه مل تكن للحريري
الصدد.
َ
ِ
حصلت،
عرض مع بري
عون
أن
وعلم ّ
خالل االتصال لألحداث اليت َ
َ
وقال له« :ال أنا أريدها وال أنت .وجيب أن تعود األجواء إىل
ِ
طبيعتها» .وقد ّ
وقف احلمالت اإلعالمية وعلى لقاء ُيعقد
أتفقا على
بينهما الثالثاء املقبل.
وتناول االتصال التهديدات االسرائيلية اجلديدة يف اجملال النفطي،
َ
ّ
ومت التشديد على التنّبه منها ،خصوصًا جلهة اإلشارة اإلسرائيلية
اىل البلوك البحري التاسع الذي ّ
أكد بري َّ
حق لبنان فيه ،مشريًا يف
ست ّ
«أن على الشركات الثالث اليت ُ
نقب فيه أن
الوقت نفسه اىل ّ
سيتم توقيع التلزيم للتنقيب
وبالتالي
االعتبار.
تأخذ هذه األمور يف
ّ
يف يوم عيد مار مارون .وطبعًا سأكون حاضرًا يف هذه املناسبة».
ظهر يف مكانني:
ّ
بري« :الطابور اخلامس َ
وردًا على سؤال ،قال ّ
أرسلت
«أمل»
حركة
أن
ق
يصد
أحد
وال
الشالوحي،
مرينا
يف
ل
األو
ّ
ّ
َ
إن احلركة ُ
ِ
ات ِهمت بإطالق النار
بقرار منها
مناصريها إىل هناك .حتى ّ
أن إطالق النار ّ
مت
يف مرينا شالوحي ،وهذا غري صحيح ،خصوصًا ّ
على يد عناصر املركز باعرتافهم.
أو َل َمن ّ
ّ
اتصل بقائد
ا
وكن
احلدث،
أما املكان الثاني فكان يف
ّ
ّ
ً
دراجات قامت بإطالق النار
ترافقها
سيارة
أن
اجليش وأطلعناه على ّ
ّ
ّ
حصل ،إذ
ترهيبًا للناس ،وطلبنا أن
يتدخل اجليش فورًا ،وهذا ما َ
ّ
مسلحون من املنطقة.
نزل اجليش وكان هناك
زلت تطلب اعتذارًا من الوزير جربان باسيل؟
وسئل بري هل ما
َ
ُ
ّ
لكنين يف
نتطرق يف االتصال اىل هذا املوضوع،
فأجاب« :مل
ّ
االساس مل أطلب اعتذارًا ،بل قلت ليعتذروا من اللبنانيني ،وأنا
تضرروا ِ
بفعل
هت باعتذار من مجيع اللبنانيني الذين
توج ُ
من جهيت ّ
ّ
التحركات ،ليس من موقع ّ
رأيت من واجيب
أننا قمنا بذلك ،بل
ُ
ّ
ذلك».
وسئل بري أيضًا :هل انتهت األزمة السياسية؟ فأجاب« :األزمة
ُ
تأخذ وقتها».
وعن مصري احلكومة يف ضوء ما حصل ،قال بري« :مني قال إننا
طالبنا بتعطيل احلكومة أو االستقالة منها».
وهل سيحضر وزراء «أمل» جلسة جملس الوزراء إذا دعا احلريري
بري سائ ًال« :وهل ّ
كنا ال حنضر اجللسات» .وقال:
إليها؟ أجاب ّ
إن احلكومة مشلولة ،بل على العكس ،حنن حريصون عليها
«مل أقل ّ
متمسكون مبواقفنا حول ّ
ّ
كل القضايا».
ولكننا
ّ
وردً
فرفضت؟
طلب موعدًا لزيارتك،
احلريري
إن
هل
سؤال:
على
ا
َ
ّ
ّ
َ
أجاب« :ال».
ِ
يأت؟ فأجاب مازحًا« :هو مشغول» .وأضاف:
وقيل له :ملاذا مل
«على ّ
كل حال الرئيس احلريري «بيمون».
وتطر َق بري إىل التهديدات االسرائيلية اجلديدة ،فقال« :قلقي
ّ
كبري من العامل االسرائيلي ،وقلقي أكرب من زيارة نتنياهو ملوسكو،
خصوصًا يف ّ
ظل التطورات اليت تشهدها املنطقة ،والعملية العسكرية
الرتكية يف سوريا».
لي ِ
صلوا إىل البلوك
ّ
وردًا على سؤال ،قال« :عم ِحيكو عن البلوك َ 9
.»8احلريري
َ
أطلع عون على أجواء
أوضح بعد زيارته بعبدا أنه
وكان احلريري قد
َ
زيارته لرتكيا ،وقالّ :
«إتفقنا على خطوات يف شأن البلوك الرقم
والتحديات اليت يواجهها لبنان يف هذا اجملال،
الستخراج النفط
9
ّ
ِ
الصدد قريبًا ،وحنن
وستكون لنا خطوات واضحة وصرحية يف هذا
َ
نواجه عدوانًا كبريًا يف هذا الشأن».
وأضاف« :إن شاء اهلل ،ستكون األجواء إجيابية بني فخامة الرئيس
أجل التهدئة ،وأنا أعترب
ورئيس جملس النواب ،ونعمل مجيعًا من ِ
أن كرامة الرئيس بري من كراميت وكرامة الشعب اللبناني وفخامة
ّ
نابع ّ
مين ومن فخامة الرئيس».
كالم
وهو
الرئيس،
ٌ

وقفُ الشارع

عددت مصادر سياسية ّ
َ
أبرز األسباب اليت
مطلعة
يف هذا الوقتَّ ،
َ
َ
واختصرتها باآلتي:
حتريك الشارع،
أوقفت
َ
أو ً
ّ
ِ
الوضع على حاله والتدخل حبزم
ال ،قرار اجليش اللبناني عدم ترك
ّ
ِ
َّ
تطور أو أعمال شغب أو تظاهرات غري مرخص هلا،
أي
عند حصول ّ
ّ
أو غري سلمية.
ُ
ورفضه أن
حترك «حزب اهلل» بعد التهديدات االسرائيلية
ثانيًاّ ،
ً
تتطور االمور داخليا يف هذه املرحلة.
ّ
ُ
ردة ِ
وموجة االستنكار الشعبية الواسعة اليت
الفعل املسيحية
ثالثًاّ ،
َ
لتشمل ّ
كل األحزاب
تعدتها
مل تقتصر على احلالة العونية ،بل
ّ
التعدي على املناطق املسيحية ،كذلك تنّبه
املسيحية اليت ترفض
ّ
ٍ
أن األمور ّ
فتنة مسيحية شيعية ال
تتجه إىل إيقاظ
األفرقاء إىل ّ
ٍ
ألحد فيها.
مصلحة
املس بأمن
ردة الفعل والتحذيرات الديبلوماسية من خماطر
رابعًاّ :
ّ
ً
يتعرض
مصلحة دولية ومل
لبنان واستقراره الذي ُيعترب احلفاظ عليه
ّ
ِ
أحلك الظروف األمنية اليت شهدتها املنطقة.
لالهتزاز حتى يف
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صــحة وغــذاء

رجـيم الكـرش الـفعال
ال بد من أن الكثريين يعانون من زيادة الوزن
وتراكم الدهون يف مناطق خمتلفة من أجسامهم،
ويبحثون عن احللول واحلميات اليت قد تعطيهم
النتائج الفعالة واحللول السحرية.
ولرمبا أن الفئة األكرب هم من يعانون من تراكم
الدهون يف منطقة البطن أو ما يسمى بالكرش
وهذا هو ما يطلق عليه شكل التفاحة  ،وهناك
العديد من احلميات واالنظمة الغذائية أو حتى
األدوية ووصفات االعشاب اليت تباع يف
االسواق بكثرة حبجة أنها رجييم الكرش الفعال
وتعطي نتائج اجيابية وفعالة يف موضوع نزول
الوزن والتخلص من الوزن الزائد والرتكيز على
حرق الدهون يف منطقة دون اخرى .
ولكن ما مدى صحة هذا الكالم ؟ وهل هناك
فعال طرق حلرق أو «تكسري» الدهون يف مناطق
دون غريها؟ بكلمات أخرى هل مسعتم عن رجييم
الكرش.
برنامج الرجيم
اإلفطار :أشارت دراسة ُنشرت يف اجمللة األمريكية
أن تناول الربوتني
للتغذية السريرية عام ّ 2013
ّ
يقلل احتماالت تناول وجبات خفيفة
يف الصباح
أثناء اليوم ،وبالتالي من األفضل أن تكون بداية
اليوناني اخلالي من الدسم
اليوم بتناول الزبادي
ّ
أو قليل الدسم ،أو املمزوج بالتوت واملوز،
باإلضافة إىل تناول نوعني من الفاكهة.
الغداء :جيب أن تكون وجبة الغداء خفيفة مع
احملافظة على وجود الربوتني فيها ،ومن األطعمة
نصح بتضمينها يف وجبة الغداء :التونا
اليت ُي َ
ّ
املنزلية ،مع
اجلبنة
أو
السمك،
أو
املعلبة،
ّ
املكسرات أو الفواكه يف حال كان
بعض
إضافة
ّ
الشخص يبذل جمهودًا خالل يومه.
أما إذا كانت النشاطات اليومية خفيفة ،فمن
األفضل إضافة طبق من السلطة احملتوية على
الربوتني ،أو طبق من احلساء.
يتم إنهاء اليوم بطريقة صحيحة
العشاء :جيب أن ّ
من أجل إنقاص دهون البطن ،ومن اخليارات
اجليدة لذلك تناول صدر من الدجاج مع الربوكلي،
وذلك بعد طهوهما بواسطة البخار
للرجل الذي يعاني من مشكلة الكرش بشكل
مستمر جيب عليك ممارسة عدد من اخلطوات
اليت تسهك بشكل فعال يف التخلص من مشكلة
ظهور الكرش وفقدان الدهون اليت تتمركز يف
منطقة البطن فاتباع رجيم حمدد ليس هو الطريقة
الوحيدة اليت ميكن احلصول من خالهلا على النتائج
املتوقعة واملطلوبة وإمنا هناك بعض النصائح
اليت جيب اتباعها للحصول على قوام جيد خاصة
ملنطقة الكرش تتمثل يف :

 4نصائح للحفاظ على صحة دماغك من األمراض
الدماغ هو آلة مثالية خيزن الكثري من اخلربات
والذكريات اليت تشكل جزءا كبريا من شخصية
اإلنسان.والرعاية بصحة الدماغ وفقا ملوقع
« »steptohealthتتطلب سلسلة من النصائح
اليومية واتباع نظام غذائى صحى واتباع جمموعة
من السلوكيات الصحيحة التى تكون قادرة على
منع أو على األقل إيقاف بعض األمراض.
منط احلياة اخلطأ ميكن أن يتسبب فى بعض
األحيان بالعديد من األمراض التى ميكن جتنبها
مثل أمراض الضغط ،وارتفاع ضغط الدم،
والكولسرتول ،والسمنة ،وقد ميتد فى كثري
من األحيان إىل صداع بسيط نتيجة الضغوطات
العصبية.
نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

جتنب تناول املشروبات الغازية بشكل مستمر
نهائيا سواء العادي منها
بل جيب االنقطاع عنها
ً
أو الدايت فهذه املواد تفرز سكريات باجلسم
يصعب التخلص منها فتتحول إىل دهون مبنطقة
البطن.
جيب ممارسة متارين ختسيس الكرش واختيار
التمارين املناسبة حتى وإن كانت مجيع التمارين
الرياضية تفقدك السعرات احلرارية والدهون
املتواجدة يف اجلسم بأكمله لكن جيب اختيار
متارين لشد عضالت البطن وتنحيف الدهون
املتواجدة يف منطقة البطن بشكل خاص.
جيب االهتمام بتناول وجبة اإلفطار بشكل منتطم
يوميا وجتنب تناول األطعمة اليت حتتوي على
ً
سكريات بكميات كبرية بل جيب عليك احلرص
على تناول األطعمة اليت حتتوي على الكثري من
األلياف.
كما انه جيب التوقف بشكل نهائي عن تناول
الوجبات السريعة حيث تعد واحدة من أكرب
نظرا ألنها حتتوي بأكملها
مشاكل ظهور الكرش
ً
على كميات كبرية من السعرات احلرارية والدهون
املشبعة اليت يصعب على اجلسم التعامل معها أو
التخلص منها أو حتى هضمها.،
وبالتالي فإنه يقوم بتخزينها داخل اجلسم بطريقة
خاطئة خاصة يف منطقيت البطن واألرداف مما
يؤدي إىل ظهور مشكلة الكرش واليت تتسبب
يف العديد من املشاكل عندما يريد الرجل ارتداء
مؤخرا.
مالبس جديدة قد اشرتاها
ً
كما جيب تناول املشروبات احلارقة للدهون مثل
الشاى األخضر والزجنبيل والقرفة والكمون والبد
من اعتبارها جزء من الروتني اليومي لذي يتم
ممارسته بانتظام.
تناول كميات كبرية من املياه على مدار اليوم
حيث يسهم ذلك يف التخلص من الدهون الزائدة
واألمالح املتواجدة داخل اجلسم بشكل عام .

 -1احلفاظ على النظام الغذائى الصحى
يتطلب الدماغ الكثري من الطاقة ،حيث حيتاج
من  20إىل  ٪30من السعرات احلرارية اليت
يستهلكها اجلسم ،ولكن جيب جتنب تناول الكثري
من الدهون ،واألطعمة الصناعية ألنها جتعل من
الصعب احلفاظ على صحة الدماغ على املدى
الطويل.
يوصى خرباء التغذية بالرتكيز على جمموعة من
العناصر لتغذية الدماغ أهمها :
مركب الرتبتوفان :وهي موجودة يف األطعمة مثل
األمساك والبيض واملكسرات واملوز واألناناس
واألفوكادو.
مركب الكولني :يعمل على نقل نبضات العصب
إىل العضالت ،ويوجد فى الصويا والبيض غنية
بهذا العنصر.
اجللوتامني :يعمل هذا املركب على حتسني
املزاج  ،ويوجد فى بذور السمسم وبذور عباد
الشمس.
الفالفونويدات :يقلل من الشيخوخة العصبية
ويعمل على حتسني الذاكرة ،وتوجد فى
الفاصوليا ،والشوكوالتة ،والنبيذ األمحر.
محض الليبويك ألفا :أيضا ضروري للخاليا
العصبية ،فإنه حيارب اإلجهاد  ،وموجود
فى اخلضروات اخلضراء مثل السبانخ واخلس
وامللفوف والقرنبيط.
فيتامني  :Eفهو يساعد على نشاط اخلاليا
العصبية  ،ميكنك العثور عليه يف الكاري
واهلليون واألفوكادو واجلوز والفول السوداني
والزيتون وزيت الزيتون.
 -2ممارسة التمارين الرياضية
تؤكد مجيع الدراسات على أن ممارسة التمارين
الرياضية بانتظام متنع أمراض عديدة مثل مرض
الزهاميرأو مرض باركنسون ،ميكن ممارسة رياضة
مثل املشي ملدة ساعة يف اليوم ،وركوب الدراجة
والسباحة ،أو القيام بأي نشاط كل يوم يكفي

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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لتحسني اتصاالت اخلاليا العصبية اخلاصة بك.
 -3النوم الكافى مدة ال تقل عن  7أو  8ساعات
النوم أمر أساسي وصحى للجسم والعقل معا،
ويتطلب ذلك بشكل خاص من أجل القيام
بذلك القيام بعدة مهام  ،مثل تنظيم الذكريات
والتخزين والفهرسة والرتتيب وغريها ،ويعترب
الدماغ نشط جدا خالل فرتات الليل ولكن ال ميكن
أن تؤدي الدماغ هذه الوظائف إذا كنت حتصل
على ما يكفي من النوم.
 -4التحفيز املعريف
باإلضافة إىل ممارسة الرياضة البدنية ،الدماغ
يتطلب نشاطا خاصا لتحفيز اخلاليا بداخله مثل
حل الكلمات املتقاطعة أو السودوكو أو قراءة
كتاب أو لعب ألعاب حتفز املخ مثل الشطرنج،
لتنمية مهارات خاصة.

 ..Gluten Freeإليكم
احلقيقة الكاملة

األطعمة اخلالية من الغلوتني ..إحدى صرعات
احلمية الغذائية اجلديدة ،حاولت دراسة بريطانية
جديدة تصويبها من خالل التأكيد أنها أكثر تكلفة
بنسبة  ٪159من األطعمة العادية ،وذلك بعد
مقارنة أكثر من  1700منتج غذائي
والغلوتني هو مادة أو بروتني موجودة يف غالبية
احلبوب ولكن يصعب على بعض األشخاص هضم
ذلك الربوتني فيتم تشخيصهم بأنهم مصابون
مبرض حساسية القمح «السيليلك» ،حيث يعانون
من التهاب يف األمعاء الدقيقة عند تناوهلم أطعمة
حتتوي على الغلوتني.
وإذ يرى الكثري من خرباء التغذية أن األطعمة
اخلالية من الغلوتني أصبحت موضة تزايد
انتشارها بدون مربر خالل السنوات األخرية
املاضية ،أثبتت دراسة جديدة صحة كالمهم من
خالل حتليل القيمة الغذائية لـ  1700منتج غذائي
خال من الغلوتني.
وقال باحثون يف جامعة «هريتفوردشاير»
الربيطانية أن األطعمة اليت من ما يعادهلا من
الغلوتني ،وعادة ما تكون أكثر من مرتني مكلفة.
أن املنتجات اخلالية من الغلوتني ال توفر أي ميزة
غذائية لألغذية العادية وال تشكل بدي ًال صحيًا،
باإلضافة إىل أنها حتتوي على املزيد من الدهون
وامللح والسكر.
واستدرك الباحثون بالقول إن األطعمة اخلالية من
الغلوتني مفيدة فقط لألشخاص املصابني مبرض
حساسية القمح «السيليلك» ،بينما ليس هلا أي
جدوى غذائية بالنسبة لألصحاء ،وفقًا ملا نقلته
صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

AL - MUSTAQBAL - Tuesday November 15 - 2016
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صــحة وغــذاء

 20طريقة طبيعية
لسد الشهية

للرجال فقط ..احذروا تناول  7خطوات إلنعاش املصاب
هذه األطعمة واملشروبات!
بسكتة قلبية

بدائل السكر الطبيعية يف
احللويات

ِ
عما إذا كانت
لعلك ممن يتساءلن عن الدوام ّ
لسد الشهية ،من دون احلاجة
طبيعية
طرق
هنالك
ّ
الستخدام األدوية.
مثة طرق طبيعية عدة لفعل ذلك ،وتكمن يف
الغذاء نفسه وطريقة تناوله.
ِ
ِ
شهيتك
لسد
وجمربة
إليك  20طريقة ناجحة
ّ
ّ
ِ
ِ
وزنك:
خسارتك
وبالتالي
 تناولي السلطة قبل البدء بتناول الوجبة .يعملهذا على تعبئة املعدة بالغذاء قليل السعرات
احلرارية قبل تناول الطعام اآلخر.
 تناولي كوبني من املاء الفاتر قبل البدءِ
ِ
بنفسك كيف تراجعت
وجباتك ،وستجدين
بتناول
ِ
شهيتك.
 الشوفان من بني أكثر األغذية اليت تعمل علىتقليل الشهية .تناوليه صباحًا.
 احلليب الساخن يعمل أيضًا على تقليل الشهيةوتناول الطعام .اشربي كوبًا ساخنًا منه صباحًا.
تسد
 الغريب فروت من بني أكثر الفاكهة اليتّ
ِ
مينعك
جربي تناوله صباحًا وسرتين كيف
الشهيةّ .
عن تناول كثري من الطعام.
ِ
تساعدك على الشعور
 امللفوف من األغذية اليتبالشبع واالمتالء .لذا ،فإنه مثالي للراغبات
بإنقاص وزنهن.
 األلياف هي الكلمة السحرية يف ما يتعلقبالوزن .لذا ،احرصي على تناول األلياف يف أي
ِ
يدك ويعد غنيًا بهذا العنصر.
غذاء تطاله
 املكسرات النيئة من أفضل ما قد متلئني بهِ
يتسبب هذا يف زيادة الوزن،
معدتك ،من دون أن
ّ
بل اكتساب فوائد كثرية وشعور بالشبع.
متدك بالشعور
 التفاح من أكثر األغذية اليت ّباالمتالء ،ال سيما إن تناولته بقشره.
ِ
يعينك على خسارة الوزن
 البيض ،من بني ماوالشعور باالمتالء .احرصي على تناول بيضة
مسلوقة يف الصباحات اليت ختشني فيها تناول
كثري من الطعام.
ِ
تساعدك على
 البطاطا احللوة من األغذية اليتِ
شهيتك.
كبح

يفيد التنوع عند تناول خمتلف األطعمة يف بناء
جسم اإلنسان ،لكن األخصائيني حيذرون من
تناول بعض األطعمة اليت تؤثر على الرغبة
اجلنسية للرجال.
إذ حيذر الباحثون من تناول املشروبات الكحولية
وخاصة اجلعة ،والكربوهيدرات املعاجلة مثل
البسكويت واخلبز واملعكرونة  ،اليت تؤدي إىل
تهدئة األعصاب لكنها حتتوي على نسبة ألياف
عالية تؤذي املعدة وتقلل الرغبة اجلنسية.
أما تناول السكريات والشوكوالته فإنه يقلل من
مستويات اهلرمون الذكوري (تستوستريون).
كما يؤدي تناول النعناع الحتوائه على املنثول
(مادة مهدئة) إىل تثبيط الرغبة اجلنسية أيضا.
ويتسبب اإلكثار من تناول احلليب واألجبان
يف حتفيز السموم اليت تؤثر بشكل سليب على
اهلرمونات وقد تسبب العجز اجلنسي.
وقد يؤدي تناول الفشار (حبوب الذرة اجلافة
املعدة بالتسخني) إىل اإلصابة مبرض الربوستات
على املدى البعيد ما ينتج عنه ضعف القدرات
اجلنسية للرجل.
أما تناول القريدس (اجلمربي) فقد يضعف أيضا
من القدرة اجلنسية الحتوائه على مواد حافظة
غنية بهرمون اإلسرتوجني.
وتتسبب األطعمة املقلية والغنية بالدهون
املشبعة بضعف حركة الدم يف األعضاء التناسلية
للرجل الحتوائها على كميات عالية من الدهون
واألمالح.
كما حيذر اخلرباء من تناول املشروبات الغازية
العادية وأيضا من املشروبات منخفضة السعرات
احلرارية ملا هلا من تأثري هدام على القدرة والرغبة
اجلنسية للرجل.

عالقة عصري الفواكه الطبيعي
مبستوى السكر بالدم

ِ
مينحك شعورًا عاليًا
 اخلبز األسود من بني ماباالمتالء والشبع .لذا ،فهو مثالي للراغبات
بإنقاص وزنهن.

وفيما يلي جمموعة من اخلطوات اليت جيب فعلها
يف حاالت الطوارئ هذه حبسب طبيب القلب
األملاني ديرتيش أندرسني:
 -1تفقد ما إذا كان الشخص واعيا عن طريق
هزه من أكتافه وسؤاله بصوت عال ما إذا كان
خبري.
 -2إذا مل يتفاعل الشخص ،جيب االتصال بالرقم
احمللي لإلسعاف أو طلب ذلك من شخص آخر.
 -3الضغط على الصدر على الفور ،ووضع
املصاب على ظهره على سطح متماسك.
من ثم االحنناء جبوار كتفه وضع راحة يديك يف
منتصف خط ختيلي منتصف القفص الصدري،
ووضع اليد األخرى فوق األوىل.
 -4الضغط مبعدل  100إىل  120ضغطة يف
الدقيقة ،واملوقع احملدد للضغطات أقل أهمية
من فعل الضغط نفسه.
 -5ومن املهم أال توقف الضغط ،وإذا بدأت
قواك ختور ،اطلب من أحد املارة أن حيل حملك.

يعيد الضغط على القلب الدورة الدموية ،ما
يتيح إيصال إىل املخ األوكسجني املتبقي يف
جسم الضحية.

ِ
مينحك شعور الشبع هو اآلخر
 مسك الساملونِ
ِ
شهيتك.
ويساعدك على كبح مجاح

ّ
ِ
يساعدك على سد
احمللى
 عصري الليمون غريِ
شهيتك .احرصي على تناول كوب منه على
فرتات متقطعة خالل النهار.

وبدونه من املمكن أن يتوقف قلب الشهص
نهائيا ما يؤدي إىل الوفاة خالل عشر دقائق
فقط.

ثم ينبغي على كليكما العد تنازليا حتى التبديل:
«ثالثة اثنني واحد.»..

ِ
متنحك الشعور باالمتالء
 الورقيات اخلضراءِ
ِ
ِ
وجوعك.
شهيتك
تساعدك على سد
والشبع كما

تسد الشهية كذلك األمر .تناولي كوبًا
 القهوةّ
منها من دون حتليته بالسكر ،قبل البدء بتناول
ِ
وجبتك.

وتشري مؤسسة القلب األملانية إىل أنه عندما
يتوقف قلب شخص ما ،يكون الضغط على
الصدر أهم إجراء يف اإلنعاش القليب الرئوي.

 - 6ينبغي على الشخص اجلديد الذي سيتوىل
منك اإلسعافات األولية النزول على ركبتيه على
اجلانب اآلخر من الضحية.،

 الشوكوالتة السوداء الغنية بالكاكاو من أكثرِ
ِ
ِ
وجوعك.
شهيتك
يعينك على سد
ما

ِ
يساعدك على الشعور
 حبوب الكينوا من بني ماِ
شهيتك عن تناول مزيد من
ويسد
بالشبع
ّ
الطعام.

يعد أداء اإلنعاش القليب الرئوي لشخص قد يكون
أصيب بسكتة قلبية مبثابة حتد ألي شخص،

نفت دراسة جديدة معلومة شائعة عن عالقة
عصري الفواكه الطبيعي برفع مستوى السكر
يف الدم.
وأوضح الباحثون الذين أجروا دراسة نشرتها
جملة “ ”Journal of Nutritional Scienceأن
تناول عصري الفواكه الطبيعي ال يرفع مستوى
السكر يف الدم ،ما يدعم نتائج دراسات سابقة
تنفي عالقة العصري باإلصابة بالنوع الثاني من
السكري ،وذلك بعد جتارب قاموا بها عن تأثري
عصائر التفاح واحلمضيات والعنب والرمان.
يذكر أن النوع الثاني من مرض السكري هو
اضطراب يفقد خالله اجلسم القدرة على االستجابة
لإلنسولني .وينصح املرضى بتناول أغذية صحية
وممارسة الرياضة وعدم السماح بزيادة الوزن.

 -7ينبغي أن يتواصل الضغط حتى تصل سيارة
اإلسعاف ويتوىل املسعفون املهمة.
وتنصح مؤسسة القلب األملانية األشخاص الذين
جيدون هذا االحتمال مقززا أو غري متأكدين
من كيفية أدائه بشكل مالئم بتجنب التنفس
االصطناعي.1
وتشري التقديرات إىل أن حنو  70ألف شخص يف
أملانيا تتوقف قلوبهم فجأة سنويا ،ويتوفى منهم
 65ألف تقريبا.
وال جيري سوى ثلث من كل املارة غري احلاصلني
على تدريب طيب ،املساعدة األولية ،حبسب
مؤسسة القلب.

ِ
عليك
عند اتباعك نظام محية معني ،فإنه يتوجب
االبتعاد متامًا عن السكر األبيض أو حتى التقليل
من استهالكه بقدر املستطاع.
كما أن ارتفاع نسبة السكر يف الدم تؤدي إىل
العديد من املضاعفات اخلطرية كأمراض القلب
والسرطان.
من خالل هذا املقال سنسرد قائمة بدائل السكر
كي تنعمي ِ
أنت وعائلتك
الطبيعية يف احللوياتّ ،
بصحة أفضل.
قائمة بدائل السكر الطبيعية
 -1العسل
ميكنك استخدام العسل لتحلية العصائر الطبيعية
واملشروبات الساخنة واألعشاب ،كما أنه يضفي
طعم لذيذ إىل احللويات ،والعسل هو أفضل نوع
من احملليات الطبيعية كونه مصدر غين باملواد
املضادة لألكسدة.
 -2العسل األسود
حيتوي على العديد من املعادن مثل الزنك،
واحلديد ،والبوتاسيوم ،والنحاس ،واملغنيسيوم
والكالسيوم.
 -3سكر التمر
حيتوي هذا النوع من احملليات على العديد من
الفيتامينات مثل فيتامني  Aوفيتامني ،B6
وبعض املعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم.
 -4سكر جوز اهلند
هو أقرب نوع من ناحية الطعم للسكر ،لذا
بإمكانك استخدامه يف حتلية القهوة والشاي،
وحيتوي هذا السكر على الكالسيوم ،والزنك،
واحلديد والبوتاسيوم.
 -5عصري الصبار
يساعد هذا السكر يف تنظيم مستوى السكر يف
ِ
داومت على تناوله ،لكن من األفضل
الدم إذا
أن تستشريي الطبيب خصوصًا يف حالة وجود
مرض السكر.
 -6سكر الكحول
ال يتسبب هذا السكر يف رفع نسبة اجللوكوز،
كما أنه حيتوي على القليل من السعرات احلرارية،
لذا هو مناسب ملرضى السكر.
 -7ستيفيا
نبات ستيفيا يستخدم إلنتاج السكر قليل
السعرات احلرارية والكربوهيدرات ،ويتفوق هذا
النوع من السكر على مذاق السكر الطبيعي بـ
 200مرة.
 -8شراب األرز البين
هو نوع جيد من احملليات الطبيعية ،يتم استخراجه
من األرز البين بعد تعريضه لألنزميات وتفتيت
النشويات.
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Turnbull government MPs ridicule claims of Mid-air crisis as
‘looming backbench revolt’ over electric cars plane plunges with
A Liberal MP purportedly
winners when it comes to alition party room which Queensland officials
leading the charge against
technology”.
opposes anything that
increased taxpayer supMr Kelly’s view that elec- would reopen car industry
aboard
port for electric cars says
tric vehicles produce subsidies. But a number
there is no looming backbench revolt, as other Liberals dismissed divisions
over the issue as “nonsense”.
Craig Kelly, the chair of
the Coalition’s energy and
environment committee,
played down ructions despite having warned that
electric vehicles have a
bigger carbon footprint
than conventional cars - a
view that has since been
rubbished by the expert
who created the website
upon which the assertion
was based.
The government will continue to support the electric car industry according
to the energy minister, despite opposition from colleagues.
Environment and Energy
Minister Josh Frydenberg
this month kickstarted debate on electric vehicles in
an interview and opinion
piece for Fairfax Media,
saying the right preparation, planning and policies
would allow Australian
consumers to benefit from
the transport “revolution”.
Electric vehicle advocates
say financial incentives
should form part of government assistance to
the industry, however Mr
Frydenberg has not committed to this or any other
measure.
On Monday he told Sky
News that “we are not proposing new subsidies”.
Mr Kelly told The Australian last week that electric
vehicles relied on coalfired electricity to run and
created more carbon dioxide pollution than petrol
vehicles.
He further warned against
any subsidies to make
electric cars price competitive, arguing “you’ll
have the rich person in
Balmain buying a Tesla,
subsidised by the bloke
in Penrith who’s driving a

Liberal MP Craig Kelly at Parliament House in Canberra. Photo:
Andrew Meares

Corolla”.
The Sydney-based MP
was reportedly backed by
Nationals Andrew Broad
and John Williams, and
would raise the issue of
government assistance in
the party room when Parliament resumes.
However Mr Kelly on Monday rejected suggestions
of an internal brawl.
“It’s not so much [about]
raising it in the party
room. Transport policy as
far as carbon emissions
reduction will be an ongoing debate throughout
this year,” he told Fairfax
Media.
Mr Kelly said he opposed
subsidies for electric vehicles, but “absolutely”
supported other government efforts such as the
removal of red tape, support for research and better co-ordination between
governments.
“I’ve got no beef against
electric cars ... You want a
level playing field towards
the technologies then let
them go hell-for-leather
competing against each
other,” he said.
Senator Williams said he
would not back subsidies
but “I’d love to see a big
electric car industry in
Australia”.
Mr Broad denied a groundswell of Coalition angst
over support for electric
vehicles, saying “I don’t
know whether the party
room has a view”.
He did not believe the
government should provide financial incentives
for electric vehicles because “I don’t believe
governments should pick

more emissions than conventional cars was largely
based on the government’s online Green Vehicle Guide, which allows
comparisons
between
models.
However former government official Tristan Edis,
who led the development
of the guide in 2003, said
the website used 2015
data that did not reflect
the current level of renewables in the electricity mix,
and so inflated the emissions produced by electric
cars.
Mr Edis said the guide
should use updated emissions data or government
projections that would
show electric vehicles
such as the Tesla S or Nissan Leaf were less emissions intensive than a
Toyota Corolla, and that
the discrepancy widened
over time.
“[Mr] Kelly is misunderstanding the nature of the
tool and ... is coming to
the wrong conclusion as
a consequence,” Mr Edis
said.
Mr Kelly said other factors, such as emissions
from manufacturing, also
increased the carbon footprint of electric cars. The
Electric Vehicle Council
says carbon savings accumulated by driving electric
cars offset manufacturing
emissions in around three
years.
Several Turnbull government backbenchers had
reacted strongly to the
suggestion of divisions
within the party room, insisting the government
needed to remain focused
on future job opportunities in what is expected
to be a rapidly growing
sector of the national car
fleet.
Mr Kelly is understood
to represent a current of
thinking within the Co-

of MPs said the analogy
was wrong.
Sarah Henderson, the Liberal MP for Corangamite
which takes in Geelong
where Ford vehicles were
manufactured, said there
were many ways in which
companies could be part
of the emerging technologies of cars. She said
government had a role to
play.
“As a result of some significant support the Turnbull
government is providing,
we are seeing a carbon fibre-led boom underway in
advanced manufacturing
in Geelong, she said.
“Our government has
played a very important
role in the growth of this
sector but, ultimately,
these businesses succeed
because of the incredible
work they are doing ... the
electric cars of the future
will comprise lightweight
materials such as carbon
fibre.
“If there’s an opportunity
to produce electric cars in
Australia of components
for electric cars, then Geelong is the place to be.”
Another
backbencher,
who did not wish to be
named, said the majority
of the party room knew
there was a global shift to
electric vehicles and that
Australia would follow
suit.
“The only question is do
we want a piece of the action, or should we instead
have a heated ideological
fight over it and then import everything?” he said.
Another MP, Jason Falinski, said Australia owned
the intellectual property
around some of the biggest advances in battery
technology, dismissing
claims of party room divisions.
“I don’t think that’s true
to be honest, there’s no
backbench revolt.”

Queensland Police Commissioner Ian Stewart (right) and Police Minister Mark Ryan were on board the flight and were travelling to meet
with Premier Annastacia Palaszczuk. Photo: Glenn Hunt

A Queensland Police
jet carrying senior state
government
officials
was forced to make an
emergency landing after plummeting mid-air
during a flight from Brisbane to Townsville.
On the plane were Police
Minister Mark Ryan, Police Commissioner Ian
Stewart, Corrective Services Commissioner Peter Martin, Queensland
Fire and Emergency
Services Commissioner
Katarina Carroll, Maritime Safety Queensland
head Captain Patrick
Quirk and a government
staffer.
They were travelling to
meet Premier Annastacia
Palaszczuk at an Australia Day event on Friday
when the Cessna suddenly plunged towards
the ground near Bundaberg, reports said.
It is understood those
onboard heard a series
of loud bangs and could
smell smoke inside the
cabin.
The pilots were forced to
return the aircraft to the
Government Air Wing
in Brisbane at a low altitude and speed for an
emergency landing, a
government spokesman
said.
“Commissioner Stewart immediately took
charge, reassuring other

passengers and directing them to follow emergency procedures as the
pilots turned the plane
around,” he said.
“The plane took off at
5.50am and was met under emergency landing
at the Government Air
Wing by several fire appliances and representatives of Brisbane Airport
Corporation just after
7am.
“An investigation will be
conducted into the cause
of the incident.”
Minister Ryan described
the incident as a frightening experience.
“But I knew the fantastic
and highly experienced
pilots of the Government
Air Wing were in control,” he said.
“I’m grateful to them
for their professionalism, skill, reassurance,
and calmness,” Minister
Ryan said.
The Premier said she
was relieved those onboard were safe.
“That’s what is most important,” Ms Palaszczuk
said.
“Queensland is a big
state and air travel is
part of doing our job.
“There will be an investigation into what has
happened.”
Queensland Police have
been contacted for comment.
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Company linked to Chinese political
donor Huang Xiangmo scoops Circular Quay apartment project

Sam Dastyari announces his resignation from Parliament. Photo: Janie
Barrett

Huang Xiangmo’s son has emerged as the mystery buyer of a billiondollar Circular Quay apartment project. Photo: Ryan Stuart

One Circular Quay is one of the assets sold by China’s Wanda Group.
Photo: Artist’s impression

The son of controversial
political donor Huang
Xiangmo has emerged
as the mystery buyer of
a billion-dollar Circular
Quay apartment project, sold in a firesale by
China’s biggest property
developer, Wanda.
Overnight Wanda revealed to the stock market in Hong Kong that
it had sold the Circular
Quay apartment project,
which is still under construction, and the Jewel project on the Gold
Coast for the combined
price of $312 million in
cash and $807.1 million

in debt repayment.
They were once valued
at $1 billion each.
The announcement said
the purchaser was AWH
Investment Group.
Huang Xiangmo, whose
legal name is Huang
Changran, ceased to be
a shareholder of AWH
Investment Group a fortnight ago, Australian
company records show.
His 23-year-old son
Huang Jiquan, residing
in Mosman, replaced him
on the share register as
a director of AWH.
The private company
shares a North Sydney

address with his father’s
company Yuhu Group.
AWH was only formed
as a private company
in November, around
the time Wanda, under
pressure to reduce its
foreign debts from the
Chinese government,
started searching for a
buyer for its Australian
assets.
Seven days after AWH
was registered as a company, Huang Xiangmo
stood down as president
of the Australian Council
for the Promotion of the
Peaceful Reunification
of China. It has been embroiled in controversy
amid claims the group
lobbies on behalf of the
Chinese government,
and Mr Huang said he
wanted to concentrate
on his business.
Labor Senator Sam
Dastayari resigned from
federal Parliament after
making comments supporting China’s stance
in the South China Sea
dispute after receiving
political donations from
Mr Huang.
Another director of AWH
is Xiaozhi Luo, 31, of
Mosman. This is the
same name as the signatory on a $10,000 political donation made to the
Liberal Party in 2016 by
another of Mr Huang’s
companies, Fairfax’s Illawarra Mercury reported
in December.
AWH’s company secretary is listed as Jian
Huang, 37. This is the
name of the political
donor who donated
$100,000 to the Liberal
Party in 2015 and was
reported to be linked
to a major Guangzhou
property developer, R&F
Properties. He is unrelated to Huang Xiangmo.
R&F has multiple property development projects
in Australia.

CBA accused of rigging interest rates
The Commonwealth
Bank has been accused
of trying to rig one of
Australia’s key interest
rates, in yet another
blow to its damaged
reputation following a
series of scandals in
recent years.
A day after the bank
appointed new chief
executive Matt Comyn,
the Australian Securities and Investments
Commission on Tuesday launched legal action against CBA, alleging unconscionable
conduct and market
manipulation of the
“bank bill swap rate,”
or BBSW.
The legal action comes
as CBA is already facing a slew of scandals
including an explosive
court case alleging a
mass breach of antimoney laundering and
terror financing laws, a
powerful prudential inquiry into governance
and culture at the bank,
and a royal commission into misconduct
in the industry.
BBSW is a key rate at
which banks lend to
each other. It influences the cost of business
loans, and the regulator has previously said
the rate is of “systemic” importance.
The watchdog has previously alleged similar
misconduct by National Australia Bank, ANZ
Bank and Westpac,
with ANZ and NAB settling with the regulator
last year, each handing
over about $50 million.
Westpac fought the
case in a high-profile
trial that saw senior
bankers give evidence.
ASIC said that on three
occasions in 2012,
CBA tried to influence
the interest rate, and
was aiming to benefit
the bank, “to the detri-

ment of those holding
opposite positions to
CBA’s”.
The watchdog said it
was “unconscionable”
for the bank to trade
in the way that it did.
The bank also entered
into products that were
priced with reference to
the rate without telling
its customers or counterparties, which was
also unconscionable,
ASIC said.
The regulator is also
claiming trading by the
bank created an “artificial price” in the bank
bill swap rate.
It is understood CBA
will defend the matter.
“Commonwealth Bank
disputes the allegations made by ASIC,”
the bank said in a statement. “As this matter
is before the courts, it
is not appropriate to
comment further at this
time.”
Mr Comyn, who was
appointed to succeed
Ian Narev as chief executive, has long been
involved in the retail
bank division of the
bank. CBA’s BBSW
trading desk is located
within the institutional
arm of the bank.
After CBA’s run of
scandals over recent
years, one of the critical tasks facing Mr Comyn will be to deal with
cultural problems that
CBA admits still exist
in parts of the institution.
When CBA chairman
Catherine Livingstone
announced his appointment on Monday,
she highlighted the
legal, repuational and
regulatory challenges
facing the bank, and
said Mr Comyn had the
right mix of experience
needed to confront
these problems while
maintaining its strong

financial performance.
On Monday, Mr Comyn
vowed to “accelerate”
the bank’s attempts
to address its cultural
problems, particularly
how it dealt with risks
in its regulatory compliance, and operating
procedures across the
bank.
“In terms of the elements of culture which
do need to be improved...they are the
processes around operational risk management and compliance
risk management,” Mr
Comyn said. “Of course
I will look to accelerate
that.”
In the other three cases against CBA’s big
four rivals, NAB was
accused of rigging the
BBSW for financial
gain on 12 occasions,
ANZ on 44 occasions
and Westpac on 16 occasions.
The trial for ASIC’s action against Westpac
wrapped up in the Federal Court in Melbourne
in December. Justice
Jonathan Beach has
reserved his judgment
in the matter.
Part of ASIC’s case
against Westpac case
included transcripts
of telephone calls and
Bloomberg chat logs
between
Westpac
traders and CBA traders that ASIC alleged
showed the banks were
aware the rate was being rigged. ASIC has at
no point alleged that
any of the banks or the
traders were colluding
to rig the rate.
Westpac has defended
the case, saying that
expletive-laden emails
between its staff referencing “f--k the rate”
was lighthearted banter and not discussions
regarding manipulating
the rate.
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Shorten seeks early lead Kristina Keneally reveals personal priorities ahead of
with promises on corrup- joining federal Parliament
pected to tick off on her el- Other former premiers to
tion, wages, health
evation next week, mean- transition to federal poli-

Bill Shorten at the National Press
Club on Tuesday. Photo: Alex Ellinghausen

As Opposition Leader,
Bill Shorten has just one
election left in him with an
even chance it will come
in 2018. It is clear he will
not die wondering.
While his performance in
2016 had surprised supporters, out-pacing a desultory Coalition campaign,
the next one is Shorten’s
make-or-break run.
Top of the agenda for the
Labor leader is setting up
a federal anti-corruption
watchdog.
Which explains why the
politically edgier Opposition Leader sought
the jump on his rival by
scheduling a scene-setting National Press Club
address designed to seize
the initiative on an anticorruption watchdog, and
neutralise the government’s gathering confidence on the economy.
Turnbull will hit out (and
back) with a luncheon address in two days time,
tellingly from regional
Queensland rather than
Canberra.
Shorten’s political calculus was informed both by
the observable conditions
- a Coalition trailing in the
polls, a PM hemmed in by
limited election options,
an improving economy
- and by Turnbull’s inevitable response to these
factors.
Critically, Shorten wants
to frame “the economy”
in contradistinction to the
government, as a real and
negative thing - as locus
of the daily struggle to

make ends meet for most,
rather than the glowing
set of numbers, graphs,
and optimistic trendlines
it is often depicted as.
Turnbull’s big hope of recovery in 2018 is this improving economy, stoked
by solid investor returns
and by the highest employment growth in years
- a result even Shorten
has called “excellent”.
Excellent it may be but
Shorten is eyeing the
contradiction these statements expose. The gulf
between the kitchen table
economy, and the rosy
indicators Turnbull and
Treasurer Scott Morrison
are lining up to trumpet.
The question the Labor
leader puts to middle Australia is “what recovery,
whose?”
While the government
points to soaring company profits, supposedly
moderating house prices,
and more jobs, Shorten
speaks to the resentment
as employers toughen up
and as wages fail to keep
households in touch with
costs of housing, energy,
health, transport, and education.
His “left behind society”
is a populist pitch directed
to the millions of middle
and lower income Australians who might use
credit cards to pay utility
bills and then suffer more
due to the interest rates
charged.
Invariably at this stage of
the cycle, Shorten’s answers are less incisive
than his criticisms. Skyrocketing private health
insurance premiums are
unconscionable, but a
clear promise to cap them
he did not make.
Ditto for flat wages, with
the Labor leader jumping ugly on the big end of
town, but stopping short
of specific commitments
guaranteeing wage rises.

ing she could be sworn-in tics include Bob Carr, Carto Federal Parliament as men Lawrence and John
Fahey.
soon as late next week.

Bill Shorten commits to keeping
private health insurance rebate

Former NSW premier Kristina Keneally will become a federal senator.
Photo: Alex Ellinghausen

Kristina Keneally will take
her seat in Federal Parliament as soon as next
week, after a key factional
meeting unanimously endorsed her to replace disgraced senator Sam Dastyari.
The former NSW premierturned television host
has told Labor officials
she will make stillbirth research funding and constitutional recognition for
Indigenous Australians a
personal mission during
her time in the Senate.
In a letter to the party’s
powerful Right faction,
Ms Keneally also heaped
praise on trade unions as
the “ballast” of the Labor
movement and said social
justice sat “at the heart” of
her activism.
“I believe our society is
most healthy when our
most vulnerable members
are supported, protected
and included: people with
a disability, their families
and carers; babies and
children; and older people
and pensioners. I will always put their needs at
the centre of my work.
“On a personal note, with
your support I would advocate for research funding for pregnancy loss and
stillbirth, which affects six
Australian families each
day.”
Ms Keneally gave birth to
her stillborn daughter Caroline in 1999, and is the
patron of Stillbirth Foundation Australia.
She also vowed to prosecute the case for the
recognition of Indigenous

Australians in the constitution.
Ms Keneally adds political
experience and star power
to the Labor team but will
be expected to serve time
on the backbench before
any promotion. Privately,
senior party figures believe she would secure a
prominent ministry should
Opposition Leader Bill
Shorten win the next federal election.
Ms Keneally’s shock decision to contest the
Bennelong byelection in
December forced her to
abandon an emerging media career and a position
at Macquarie University.
She achieved a 4.84 per
cent swing against the
government but it was not
enough to steal the seat
from Liberal John Alexander.
However Mr Dastyari’s resignation following a series
of damaging revelations
about his links to Chinese
Communist Party-aligned
interests in Australia
opened the door for the
popular former NSW premier to join the Senate.
Two other potential contenders to replace Mr
Dastyari - Tony Sheldon,
the powerful boss of the
Transport Workers’ Union,
and Tara Moriarty, an official with the United Voice
union - quickly dropped
out of the race.
Labor’s administrative
committee will meet later
this week to formally endorse Ms Keneally as its
nominee. A joint sitting of
the NSW Parliament is ex-

Opposition Leader Bill
Shorten has ruled out abolishing the private health
insurance rebate if Labor
wins the next election.
In an agenda-setting address on Tuesday, Mr
Shorten had warned private
health funds about their
growing premiums and record profits while benefiting from $6.4 billion in government rebates.
Health Minister Greg Hunt
quickly fired back at the Opposition Leader, criticising
him for keeping the door
open to ending the rebate
and warning that its abolition would drive up the cost
of living for regular people.
“What Shorten has announced today is a plan
to dismantle private health
insurance and drive up the
cost for pensioners, for seniors, for families and for
young people,” Mr Hunt
said.
Asked on Wednesday
morning to clarify if Labor
would be targeting the subsidy, Mr Shorten said no.
“I just think that the government wasn’t listening
yesterday and we are very
clear that we think there is
a role for private health in-

surance but it’s got to work
for people,” he told Nine’s
Today show.
“I mean, if they are going to
get billions of dollars in taxpayer subsidy and they are
making 25 per cent profits...where do people come
into the equation here?”
Mr Shorten said a Labor
government would be
meeting with the private
health insurance companies and telling them their
premiums are “out of control”.
Currently, the government
provides a means-tested
rebate for Australians holding policies with private
funds.
Single people earning
more than $90,000 and
couples earning more than
$180,000 pay a Medicare
levy surcharge of up to 1.5
per cent if they do not have
a private policy.
Premiums will rise by an
average 4 per cent this
year despite Turnbull government changes designed
to restrain growth. This
rate, while the lowest increase since 2001, is still
nearly double the inflation
rate and adds $200 to the
average policy.

Melbourne world’s happiest city: survey
Melbourne has been ranked the happiest city on earth
and the fourth most exciting in a global survey, but
opinions vary.
Australian Associated PressJanuary 31, 20185:54pm
Melbourne’s not just the world>s most liveable city. It>s
also the happiest, a new survey shows.
A poll of 15,000 people from 32 cities - including Barcelona, Berlin, Tokyo and New York - showed the Victorian capital outranks its competitors for happiness, a
Time Out City Life Index said.
Melbourne was also rated the world>s fourth most exciting city behind New York, Porto and the winner, Chicago.
Meanwhile, Sydney came in at number 28.
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‘Abolish Australia’, says Indigenous Govt won’t overturn penalty rates decision
Despite a Senate commit- the commission consid- Team proposal in the ingroup behind ‘invasion day’ rally
tee recommending penalty ered evidence over a two- quiry report to provide

Protesters making their way through the CBD. Photo: Gene Efro

Tarneen Onus-Williams speaks at the 'invasion day' rally

The hardline Indigenous
activist group that promoted last Friday’s ‘’invasion day’’ rally has gone
to ground after an expletive-filled Facebook post
that demanded Australia
be abolished.
The Warriors of the Aboriginal Resistance said
in the post that Australia
should be abolished, “not
just Australia Day”.
Protesters have started
marching through the
streets of Redfern, calling on the government to
adopt a treaty with the Indigenous people of Australia.
The statement, which began with the words “F--Australia”, called for the
“decolonisation” of the
country.
In response, Indigenous
academic and activist
Marcia Langton described
the group on Twitter as a
“white anarchist group”
and “keyboard warriors
who ghostwrite the imaginary blacks struggle”.
Professor Langton declined to comment further
when contacted by Fairfax Media.
The group’s Facebook
post followed controver-

sial comments by ‘’invasion day’’ march organiser and WAR member
Tarneen Onus-Williams
that Australia should
“burn to the ground”.
Ms Onus-Williams’ comments prompted calls for
her to be sacked from
the Koorie Youth Council, which is funded by
the state government and
promoted Friday’s protest
organised by the Warriors
of the Aboriginal Resistance.
However, there was a
strong element of support
for Ms Onus-Williams on
Twitter, where users were
posting under the hashtag
#IstandwithTarneen.
On Tuesday, WAR refused
to comment on its incendiary post, which said in
part:
“WAR will not rest until
we burn this entire rotten settler colony called
Australia, illegally and
violently imposed on stolen Aboriginal land at the
expense of the blood of
countless thousands, to
the f---ing ground, until
every corrupt and illegal
institution of white supremacist, patriarchal,
capitalist settler colonial

power forced upon us is
no more,” the post said.
Last week Ms Onus-Williams moved to clarify her
speech, saying her words
were a metaphor for the
political system in Australia that continued “to
ignore and oppress” Aboriginal people.
“It was a metaphor, not
actually a statement to be
taken literally. I just want
everything, all the governments to fall apart, because our people are dying and nobody cares and
the whole system needs
to change,” she told Fairfax.
WAR has gathered a
strong following since
it first appeared at the
Brisbane G20 protests
in 2014, drawing large
crowds to its rallies - including an estimated
tens of thousands in Melbourne on Friday.
In its manifesto, WAR describes itself as an “alliance of young Aboriginal
people committed to the
cause of decolonisation
and Aboriginal Nationalism”.
The group says it operates through personal
contributions and fundraising.
The Koorie Youth Council
said in a statement that
Ms Onus-Williams was a
volunteer member of the
organisation and that her
involvement with the rally
was separate.
“As an organisation
KYC does not share her
stance,” the statement
said.

rate cuts be scrapped, the
government says it won’t
be taking action.
The Turnbull government
has rejected a proposal
to overturn the Fair Work
Commission’s decision
to reduce Sunday penalty
rates.
A Senate inquiry report released in October last year
called for the decision to
be overturned.
However, the government
said in its formal response
to the inquiry, tabled in
parliament, it would leave
penalty rate decisions to
the independent umpire.
“In making its decision to
reduce penalty rates for
some workers in the hospitality and retail sectors,

year period,” the response
said.
The penalty rate reduction
would boost jobs in retail
and hospitality services
and allow the hours of
existing workers to be extended.
The government also rejected a Greens proposal
flagged in the inquiry report to set up a royal commission into penalty rate
underpayment and wage
theft.
It said new laws to protect
vulnerable workers had already been introduced and
more funding given to the
Fair Work Ombudsman for
enforcement.
However, the government
“noted” a Nick Xenophon

Recruiting More Child Protection Workers In Victoria
Hundreds of people have
signed up so far to join
Victoria’s child protection ranks as part of the
Andrews Labor Government’s unprecedented recruitment campaign.
Minister for Families and
Children Jenny Mikakos
announced that more than
250 people have been recruited to new roles in the
Department of Health and
Human Services (DHHS)
in the first months of the
recruitment drive.
Ms Mikakos today visited
the DHHS offices in Frankston, which has already
benefited from 20 more
child protection workers.
It comes as 37 students
graduated from the Vacation Employment Program
– a 12-week rotational
child protection placement, which provides
tertiary students with opportunities to complete
structured learning in a
hands-on environment
during their summer
break.
All 37 graduates have
been offered an ongoing
position in child protection work.
The Labor Government’s
record investment is about
supporting some of the
most vulnerable children

in our society and helping
them build better lives.
We’ve created 452 positions to grow the child
protection workforce – the
largest ever expansion of
these frontline workers.
The number of Vacation
Employment
Program
placements has also doubled to 80, opening up
further opportunities for
students to access placements and potential ongoing child protection roles
within DHHS.
A child protection recruitment and advertising
campaign was launched
earlier this month, aimed
at attracting students and
professionals with social
work, community welfare
and health qualifications,
as well as former child
protection practitioners
returning to the profession.
The digital, print, social
and radio advertising
campaign features child
protection practitioners
talking about what the role
means to them and is supported by a new website
with greater information
for potential candidates.
For more information or to
view the campaign videos,
visit childprotectionjobs.
dhs.vic.gov.au.

greater transparency of
payments made between
unions and employers before votes occurred on enterprise bargaining agreements.
“There is merit in considering further policy options.”
Legislation has already
been introduced to ban
corrupting benefits and
force unions and companies to disclose any benefits received in connection
with an EBA.

Qld police stations:
full security audit

An audit will be carried
out on around 500 police
workplaces across Queensland, after a ram-raid attack on Brisbane’s police
headquarters.
A full audit of security at
Queensland police stations will be carried out after a man tried to ram the
doors of the state’s police
headquarters in Brisbane.
David Glenn Muller was
remanded in custody following the incident late
on Monday night, when it
is alleged the 47-year-old
reversed his 4WD at the
Roma St police building.
Police Minister Mark Ryan
on Wednesday met with
Commissioner Ian Stewart and Queensland Police
Union president Ian Leavers to discuss the incident.
With 500 police workplaces across the state,
Mr Stewart said the audit would concentrate on
those considered high
risk as a priority.
“The safety and security
of our police officers and
members of the public is
of paramount importance
and this audit complements previous audits
that we have undertaken
in recent years,” he said
in a statement.
Court papers suggest
Miller allegedly carried out
the attack “with intent to
annoy the Commissioner
of Police,” and that he suffered from mental health
issues.
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ASIO visits ABC offices to secure classified cabinet documents

The sensitive documents have been the source of a number of ABC ‘leaks’. Picture: ABCSource:Supplied

ASIO has swooped on the
ABC’s offices to secure
thousands of top secret
and classified government
documents, while Kevin
Rudd has launched legal
action over the leaks.
ASIO personnel have
moved to secure thousands of top secret and
classified government
documents at the ABC’s
offices that were found
in two filing cabinets sold
at a second-hand shop in
Canberra.
Officers from the nation’s
peak spy agency attended the ABC’s Parliament
House office in Canberra
and its South Bank office
in Brisbane at about 1am,
about 12 hours after the
broadcaster revealed the
massive security breach
on wednesday.
ABC said the officers
brought a safe with them
to secure the classified
documents on the broadcasters’ premises.
Lawyers for the broadcaster are still reportedly negotiating over the
files with Prime Minister
Malcolm Turnbull’s department, which yesterday launched an urgent
investigation into “the
circumstances around
the disposal of two Commonwealth Government
filing cabinets that allegedly contained classified
material”.
ABC News director Gaven
Morris said the ABC knew
the ASIO agents were
coming and worked with
the government to secure
the classified documents.
Speaking on ABC News
Breakfast, Mr Morris said

the ABC had exposed the
security breach by publishing its story yesterday
and did not intend to report further on the documents.
The broadcaster has refused to hand the documents back to the government while it is working
through any editorial issues that may arise but
has allowed them to be
secured in safes.
“The security breach, the
safety of important government documents is the
core of the story here, really, and having exposed
that story, having told
that story, I think it’s also
important to us that we
are not doing any harm in
reporting that story,” Mr
Morris said.
The move comes as Former prime minister Kevin
Rudd launched legal action against the ABC after
it published details from a
secret cabinet document
related to his Labor government’s home insulation scheme.
The report stated he was
warned about “a large
number of critical risks”
of the home insulation
scheme before the deaths
of four young men.
The former prime minister
said the report yesterday
which alleged he ignored
warnings on risks to the
safety of installers was a
lie.
He announced via social
media this morning that
legal proceedings had
commenced.
The ABC’s report yesterday was based on a
document that was in fil-

ing cabinets full of government files marked top
secret and for Australian
eyes only.
Mr Rudd said the document, dated April 6, 2009,
was not a new document
but one that was previously considered by the
royal commission into the
home insulation program.
“Having seen this document and all other relevant
cabinet papers, the Royal
Commission concluded
that there was no finding to be made against
me, and in fact that while
serving as Prime Minister
‘there was no warning given of the very many problems with the program,’”
he said in a statement on
thursday morning.
Mr Rudd clarified that the
risks referred to in the
document used in the
ABC report referred to
financial and administrative risks to the Commonwealth, not safety risks to
workers.
“The ABC was told of
these facts before publication,” he said.
“For these reasons, legal
proceedings against the
Australian Broadcasting
Corporation have now
commenced.”
Mr Morris said the ABC
stood by its report Mr
Rudd has now launched
legal proceedings over.
The ABC specified in its
report yesterday that the
document did not specify
that the risks were related
to safety, but did not state
what risks were outlined
on the document, if any.
It quoted the report by the
Department of Environment as stating: “[The Department of Environment]
has undertaken a risk assessment which reveals
a large number of critical
risks for the Energy Efficient Homes Package.”
The ABC on wednesday
revealed that cabinet
“leaks” it had been publishing for the past three
days had come from a literal filing cabinet that was
sold at a second-hand

shop in Canberra.
Their purchaser bought
the two heavy filing cabinets for cheap, drilled
open their locks and discovered they contained
thousands of pages of
government documents,
which were nearly all
marked ‘top secret’ or for
Australian eyes only.
The ABC said it chose to
release sections of the
documents because they

exposed “repeated security breaches of Australia’s most sensitive and
classified documents and
a seemingly casual attitude of some of those
charged with keeping the
documents safe”.
Terry Moran, former head
of the Prime Minister’s
Department, last night
told the ABC’s 7:30 program that whoever was
responsible for selling
the heavy, locked filing
cabinets without checking

Cabinet papers and other
classified documents have
been found in old filing
cabinets sold in Canberra.
The prime minister’s department has launched an
urgent investigation into
secret and highly sensitive cabinet documents
that were discovered in
two old filing cabinets
bought at a second-hand
shop in Canberra.
Cabinet papers are usually not publicly released
until 20 years after their
production.
But the ABC has uncovered thousands of documents, some classified
“top secret”, covering five
governments over a decade.
The filing cabinets sat unopened for some months
in the home of the buyer
who eventually decided to
drill them open.
The ABC said on Wednesday the cabinets had been
sold at a second-hand
shop which stocked exgovernment furniture and
were cheap because they
were locked and came
without keys.
A Department of Prime
Minister and Cabinet
spokesperson said the
secretary had initiated an
urgent investigation into
the disposal of the filing
cabinets.
Experts suggested to AAP
the filing cabinets could
have only come from one
of two departments - Finance and the Department
of Prime Minister and Cabinet (DPMC) - and would
have been the responsibil-

ity of either a minister or a
very senior bureaucrat.
One document points to
an audit showing the Australian Federal Police lost
almost 400 national security files over five years.
The loss of the documents, which had been
through the national security committee of cabinet
between 2008 and 2013,
was uncovered in an audit
by the DPMC.
The papers also included
a document that stated
195 top-secret codewordprotected and sensitive
documents had been left
in the office of former Labor government minister
Penny Wong when Labor
lost the 2013 election.
The documents which
were left in the office - but
not included in the old filing cabinets - included
Middle East defence plans,
national security briefs,
Afghan war updates, intelligence on Australia’s
neighbours and details of
counter-terrorism operations.
Senator Wong said in a
statement she had been
unaware of the matter until the ABC report.
“As a former cabinet minister who participated in
national security meetings, a senior member of
shadow cabinet and a current member of the (parliamentary joint intelligence
committee) I always take
my responsibilities seriously,” she said.
It is understood the issue
of the documents, held in
a locked safe, was never

what was in them should
be found and sacked.
Former Prime Minister
Tony Abbott has also
called for heads to roll
over the “monumental
lapse”.
“Obviously some absolutely elementary mistake
has been made, presumably by a relative junior or
mid-ranking departmental officer and certainly
someone needs to pay
a price,” he told 2GB on
wednesday.

Secret papers found in old filing cabinets

raised with Senator Wong
or her staff since the 2013
change in government.
In another paper, it was
revealed Tony Abbott ignored government legal
advice when he handed
over cabinet documents
to the insulation royal
commission, a decision
for which he makes no
apology.
The former prime minister
told 2GB he blamed the
DPMC for throwing out the
cabinets without checking
if they were empty, saying someone must “pay a
price” for the “elementary
mistake”.
The documents also reveal
former Labor prime ministers Kevin Rudd and Julia
Gillard ignored warnings
about “critical risks” of
their insulation scheme.
The ABC had also reported
earlier this week details in
the documents of Mr Abbott considering banning
under 30s from receiving
income support and of
then immigration minister
Scott Morrison requesting ASIO delay security
checks so asylum seekers
would miss a deadline to
obtain permanent protection visas.
Former Labor minister
Brendan O’Connor, who
sat on the national security committee of cabinet,
said the leak was the most
serious breach of cabinet
confidentiality he had ever
seen.
The ABC said it had chosen not to publish many of
the documents because of
their classified nature.
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