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ضغط إضايف على املوازنة :سلسلة املؤسسات العامة! ماتيس حملمد بن سلمان :سننهي حرب اليمن بشروط إجيابية

نـصر اهلل :سـأتابع شـخـصياً مـكافحة
الفساد و ..مكـمّلني بتفاهمنا مع الـتيار

أعلن األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل،
نية حزب اهلل
أمس االولّ ،
حرب على الفساد
شن
ٍ
ّ
عرب تشكيل إطار تنظيمي
شخصيًا ،يف
يشرف عليه
ّ
إطار إعالنه برنامج احلزب
لالنتخابات النيابية املقبلة
حدد األمني العام حلزب
ّ
السيد حسن نصراهلل،
اهلل
ّ
مساء أمس االول ،الربنامج
االنتخابي للحزب ،يف
االنتخابات النيابية املقبلة،
واضعًا نصب عينيه مواجهة
الفساد املستشري يف
البالد.
من هنا ،انطلق نصراهلل
نيته
عرب الشاشة ،ليعلن ّ
شخصيًا على إطار
اإلشراف
ّ

تنظيمي ينوي حزب اهلل
تشكيله ،بعد االنتخابات،
ملكافحة الفساد واهلدر يف
ّ
وأكد نصراهلل أن
لبنان.
«الربنامج االنتخابي ليس

وثيقة سياسية ،إمنا يركز
على جمموعة عناوين للعمل
على حتقيقها من خالل
النواب الذين سيصلون
من حزب اهلل وكتلة الوفاء

إجالء املعارضة
موسكو تتهم لندن بـ
«التضليل» وماي حتشد يطوي مرحلة «حرب
الغوطة»
أوروبا ملواجهة «تهديدها»
التفاصيل صفحة 31

التتمة صفحة 31

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

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

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

التفاصيل على صفحة 31

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

على الرقم0412 224 604 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

التفاصيل صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

Confined Spaces

وبالتعاون
للمقاومة،
مع احللفاء» ،واعدًا بأن
يتحدث مستقب ًال عن دور
ّ
للمقاومة
الوفاء
كتلة
واإلجنازات اليت حققتها
يف خطاب الحق.
ّ
نصراهلل
توقف
وفيما
أمام ظاهرة االستقرار
مدة بـ»فضل
األمين منذ ّ
معادلة اجليش والشعب
واملقاومة» حمليًاّ ،
أكد أن
ّ
يتطلع لالستمرار
احلزب
وطننا
عن
بـ»الدفاع
ضد العدو اإلسرائيلي
والتكفرييني».

قال وزير الدفاع األمريكي
جيمس ماتيس خالل لقائه
السعودي
العهد
ولي
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع األمري حممد
بن سلمان ،إن «اململكة
العربية السعودية وقفت
إىل جانب احلكومة اليمنية
دوليًا»،
بها
املعرتف
هذه
«سننهي
وزاد:
احلرب ،هذه هي اخلالصة.
سننهيها بشروط إجيابية
ملصلحة الشعب اليمين،
وكذلك ألمن الدول يف
شبه اجلزيرة».
وأكد األمري حممد بن
سلمان أن «التعاون بني
البنتاغون واململكة حتسن
يف شكل كبري».
وتابع ماتيس خالل لقائه
ولي العهد يف البنتاغون
أمس االول« :كما ناقشنا

مع الرئيس دونالد ترامب،
علينا إحياء اجلهود امللحة
للتوصل إىل حل سلمي
للحرب األهلية يف اليمن،
وحنن ندعمك على هذا
الصعيد».
وشدد على أن اململكة
جزء من احلل ،معلنًا أن
بالده تدعم السعودية
يف جهودها إلنهاء النزاع
اليمين.

وحبث ولي العهد مع
العالقات
يف
ماتيس
األمريكية،
السعودية-
االسرتاتيجي،
والتعاون
وفرص تطويره ،خصوصًا
الدفاعي
اجلانب
يف
والعسكري ،وما يتعلق
بتعزيز القدرات الدفاعية
وتعميق الشراكة وفق

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

الراعي التقى جريصاتي ومسيكة سليمان:

احلريري ناقش وممثلي اجملتمع املدني أهداف مؤمتر سيدر:

املؤمترات لن تنفع ما مل يكن هناك عزم احلكومة ستضمن شفافية تنفيذ خطتها
على بناء الدولة واستعادة سيادته
الحداث التغيري املطلوب

إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،وفدا من املركز الثقايف
اإلسالمي برئاسة رئيس جملس
أمناء املركز النائب السابق
الدكتور عمر مسيكة وعضوية
السفري الدكتور ظافر احلسن،
والقاضي الشيخ حييى الرافعي،
والعميد الركن الدكتور مسري
اخلادم ،وعبد اهلادي احمليسن،
واحملامي عمر زين ،واحملامي
رامي عيتاني ،يف زيارة شكر
إليفاده ممثال عنه للمشاركة
يف حفل تكريم رئيس املركز
وتقديم كتابه «حتى ال يضيع
وطين».
وعرض مسيكة ملا يتضمنه
الكتاب من «حتذير ملا يتهدد
لبنان من حتديات وخالفات
وصراعات وانتسابات ،لذلك
علينا مجيعا ان نكون على
املسؤولية
حتمل
مستوى
الوطنية» ،موضحا ان «مهمة
املركز األساسية هي إثبات
خياره الثقايف العميق يف مبادئ
الثقافة اإلسالمية والعربية ،على
أساس القيم اإلسالمية ،وإن
اإلسالم هو دين سالم وانفتاح
وهو ضد التطرف واإلرهاب».
وشدد على ان «املرجعيتني
اإلسالمية واملسيحية يف لبنان
هما ضمان جلميع اللبنانيني،
الذين وضعوا أيديهم على
قلوبهم إلنقاذ لبنان ،وإن
اإلسالم واملسيحية يشداننا معا
حنو السالم احلقيقي يف وحدة
وطنية جامعة وصادقة».
ولفت اىل «أن غبطة البطريرك
املاروني مار بشاره بطرس
الراعي ،يف كلمته يف مؤمتر
حوار األديان يف فيينا االثنني
 ،2018/2/26حول مساهمة الدين
املسيحي يف مكافحة العنف
من أجل تعزيز احلوار والعيش
املشرتك ،أكد ان «الكنيسة
طوت صفحة العنف الديين يف
«فرصة الروح» وزرعت يف حقل
العامل بذرة قادرة على إنتاج نبذ
العنف باسم اهلل او الدين.
واملسلمون اليوم أمام «فرصة
الروح» ،فأعلنوا أن اإلسالم
براء من الذين ميارسون العنف
واإلرهاب باسم الدين اإلسالمي،
آملني «بفرصة الروح» لوضع
حد نهائي باسم اهلل والدين،
حفاظا على قدسية اهلل الفائقة،
وعلى كرامة األديان وقدسية
تعاليمها».
وأشار مسيكة اىل ما ورد يف
كلمة مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
كتاب املركز الثقايف اإلسالمي
«القيم
عن
،2016
عام
اإلسالمية يف مواجهة التطرف
واإلرهاب» ،أن الوحي اإلهلي
يف الكتاب والسنة هو أساس
التشريع اإلسالمي ،وهو مصدر
الفكر اإلسالمي ،وهذا الفكر
ينطلق من قيم اخلري والعدل

البطريرك الراعي مستقبال الوزير جريصاتي
واملساواة واحلرية واحلكمة،
والتسامح والرمحة واألخالق
وفقه العيش يف اجملتمعات
اليت فيها تعدد وتنوع ديين.
وما علينا فعله اليوم ،هو
النظر اىل العامل والعصر بعيون
جديدة ،فاملغالون واملتطرفون
رفضوا العصر ،وقاتلوا ضده
فجنوا على العرب واملسلمني
وعلى الدين واجملتمعات جناحات
كربى .وحنن ،اليوم يف حاجة
اىل رؤية جديدة للعامل ،بعدما
اهتزت صورة العرب واملسلمني
يف العامل للعمل اجلاد ،وباحلرص
على املصاحل العامة وبالوعي
بالعامل».
وختم« :بامسي شخصيا وباسم
إخواني أعضاء املركز الثقايف
لغبطتكم
أسجل
اإلسالمي،
االحرتام الكبري والتقدير اخلاص
لدوركم الوطين ،متابعا مواقفكم
املشرفة ،ومتمنيا لكم اطراد
التوفيق والنجاح يف مسريتكم
الرعوية والوطنية».

سليمان

ثم التقى الراعي الرئيس ميشال
سليمان الذي قال بعد اللقاء:
«املواضيع تفرض نفسها اليوم.
واألهم ان املنطقة تشهد غليانا
نتيجة التهديدات اليت تطال
املسرح السوري وما قد ينتج
عنه من اشتباكات بني سوريا
واسرائيل وايران .لذلك ال بد
من حتييد لبنان يف هذه الفرتة
لكي ال يلحق بنا الضرر .وهذه
مسؤولية اجلميع ان يفهموا
مصلحة لبنان».
وأضاف« :لقد حبثنا يف موضوع
املؤمترات اليت تعقد ،وهي جيدة
لكنها لن تؤتي بثمار ان مل يكن
هناك عزم معلن على بناء الدولة
الكل
سيادتها.
واستعادة
يتحدث عن الفساد واهلدر ،لكن

ايا منهم ال يتحدث عن حقوق
الدولة».
وتابع« :يف ما يتعلق مبوضوع
االنتخابات ،ال بد من التأكيد ان
بكركي مع مبادئ سياسية ،وهي
ليست مع التدخل السياسي.
بكركي تتحدث باملبادئ وتقول
كيف ترى لبنان ولكنها ال تدخل
يف صغائر تأليف اللوائح .وانا
ال امسح لنفسي بالتحدث مع
غبطته يف هذا املوضوع ،لكننا
نتحدث عن املبادئ».

جريصاتي

ثم استقبل الراعي وزير العدل
سليم جريصاتي الذي قال بعد
اللقاء« :تشرفت اليوم بلقاء
غبطة ابينا البطريرك الراعي،
وتناولنا مواضيع الساعة وال
االنتخابي
االستحقاق
سيما
وضرورة أن حيصل يف هذا
اجلو الذي يعيشه البلد من
االستقرار السياسي واألمين
العام .ثم تداولنا بعض األمور
االقتصادية واملالية ومؤمترات
الدعم اليت ينتظر منها لبنان
تقدميات تسمح له بأن جيدد
بناه التحتية .وعرضنا لسيدنا
ما يتعلق باملسألة القضائية
وبالتحديد ضمانات القضاة
اليت هي مرتبطة ارتباطا مباشرا
باستقاللية السلطة القضائية».
وأضاف جريصاتي« :لقد متنيت
عليه ،بالنظر اىل موقعه املعنوي
والتأثري الذي جيده اللبنانيون
يف خطابه وعظاته ،أن يؤكد
دوما إيالء العدالة والعدل
االهتمام الالزم واالستقرار
السياسي واألمين يف البلد،
وأن يشري اىل مكان اخللل ،إن
وجد ،وكيف تتم معاجلته».
ومن زوار الصرح البطريركي
وفد من مشامسة اكلرييكية غزير
والوزير السابق روجيه ديب.

التقى رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عصر امس
االول ،يف السراي احلكومي،
ممثلني عن منظمات اجملتمع
املدني ومراكز احباث ،يف اطار
حلقة التشاور اليت جيريها مع
اجلهات السياسية والقطاعات
برنامج
لشرح
االقتصادية
النهوض االقتصادي الذي
ستعرضه احلكومة اللبنانية على
مؤمتر «سيدر» يف باريس مطلع
نيسان املقبل .حضر اللقاء
املمثل املقيم لربنامج االمم
املتحدة االمنائي فيليب الزاريين
ومستشارو الرئيس احلريري
نديم املنال وفادي فواز وناصر
ياسني من اجلامعة االمريكية،
وأجرى رئيس جملس الوزراء
معهم حوارا تناول فيه تفاصيل
املؤمتر واهدافه والتوقعات
منه.
بداية رحب الرئيس احلريري
باحلاضرين ،وقال« :أرحب
بكم يف أول لقاء تشاوري
مع اجملتمع املدني يستضيفه
السراي احلكومي .ان لقاءنا
اليوم يشكل بداية لنهج سنسري
به وهو بدأ مع التزامنا بتنفيذ
املستدامة
التنمية
أهداف
( ،)SDGsوسيتابع يف مؤمتري
سيدر وبروكسيل .2-أمام لبنان
ورشة عمل كبرية تهدف اىل
تطوير مؤسساته وحتديثها ،وأنا
مقتنع متاما أن ورشة العمل
هذه ال ميكن ان تنجح إال من
خالل اطالق شراكة حقيقية مع
اجملتمع املدني».
أضاف« :ما يهمين اليوم هو ان
استمع اىل آرائكم واقرتاحاتكم،
وان نشبك ايدينا سويا لنتكامل،
ألن اجلهود اليت نبذهلا حنن
كحكومة حباجة هلذا التكامل».
ويف اطار اجاباته على اسئلة
املشاركني ،أشار الرئيس
احلريري اىل ان «احلكومة ستحمل
معها اىل باريس خطة متكاملة
شفافة وضعت بالتعاون مع
البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي وبتكلفة تبلغ  17مليار
دوالر ،متتد على مدى عشر
سنوات وتشمل تقديم قروض
ميسرة ملساعدة لبنان لتمويل
تنفيذ مشاريع البنى التحتية
من مياه وصرف صحي وكهرباء
وتكنولوجيا واتصاالت ،على ان
ينفذ قسم منها بالشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ويرتبط
تنفيذها جبملة من االصالحات
اهليكلية واملالية والقطاعية».
ولفت اىل ان مؤمتر «سيدر هو
مؤمتر للماحنني واملستثمرين،
اليت
االولويات
وسيدرس

جلنة املال انهت اقرار كل موازنات الوزارات واالدارات
أقرت جلنة املال واملوازنة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان
يف جلستها املسائية ،موازنات
وزارات العمل واالتصاالت

والطاقة واملياه ،وبذلك تكون
قد انهت نقاش مجيع ارقام
املوازنات متهيدا لالنتقال نهار
االثنني اىل مواد القانون.

وكانت اللجنة انعقدت حبضور
كبارة
حممد
العمل
وزير
واالتصاالت مجال اجلراح والطاقة
واملياه سيزار ابي خليل.

البطريرك الراعي مستقبال الوزير جريصاتي
حتددها احلكومة اللبنانية».
وتوقع رئيس جملس الوزراء ان
«حتدث النتائج اليت ستصدر
عن املؤمتر ،صدمة اجيابية على
صعيد خلق فرص عمل جديدة
للشباب اللبناني وتساهم يف
احلد من هجرته ،وحتريك عجلة
االقتصاد يف خمتلف القطاعات
خاصة يف جماالت االتصاالت
والسياحة والصناعة والزراعة
والتكنولوجية والتأسيس لبناء
اقتصاد لبناني جديد يواكب
املتغريات يف املنطقة والعامل».
مشري ا اىل أن «انعقاد هذا
املؤمتر يشكل رسالة مهمة
جلهة تقوية الثقة بلبنان ورفد
االقتصاد اللبناني بعوامل الدعم

تداعيات
ملواجهة
املطلوبة
التوترات يف املنطقة واالعباء
الضخمة الناجتة عن ازمة النزوح
السوري ،كما انه يعطي اشارة
مهمة بأن لبنان بات يشكل
اولوية لدى اجملتمع الدولي».
وأكد الرئيس احلريري أن
«احلكومة ستضمن شفافية
وحسن تنفيذ اخلطة املطروحة
اليت تشكل خارطة طريق
القطاعني
يف
للمستثمرين
العام واخلاص ،وهي تشكل
قاعدة اقتصادية واجتماعية
صلبة تؤسس الحداث التغيري
واالجتماعي
االقتصادي
املطلوب خدمة ملصلحة املواطن
اللبناني».

وزارة الداخلية :املنسحبون  58والعدد
النهائي للمرشحني 917
صدر عن املديرية العامة
للشؤون السياسية والالجئني
يف وزارة الداخلية والبلديات
البيان التالي« :إنتهت منتصف
ليل  21آذار  2018مهلة العودة
عن الرتشيحات لالنتخابات
النيابية العامة املقرر إجراؤها
يف السادس من أيار املقبل.
وقد سجل انسحاب  58مرشحا
وبذلك يصبح العدد النهائي

مرشحا.
917
للمرشحني
مع العلم أنه مت ابطال أحد
الرتشيحات ملخالفته املادة 8
من قانون االنتخابات النيابية
.2017/44
وتذكر املديرية العامة للشؤون
السياسية والالجئني يف وزارة
الداخلية بأن املهلة النهائية
لتسجيل اللوائح تنتهي منتصف
ليل االثنني  26آذار اجلاري.

جنبالط عرب تويرت :متى ستتم مساءلة
الفاسدين وحماسبتهم كما جرى مع ساركوزي؟
غرد رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي النائب وليد جنبالط
عرب «تويرت» ،قائال« :متى ستتم
مساءلة الفاسدين وحماسبتهم،
كما جرى يف فرنسا مع ساركوزي؟
أليس أفضل إعطاء املثل قبل

باريس  4لتحسني شروط جناح
املؤمتر؟ إنها وجهة نظر ،طبعا ألن
بعد املؤمتر ،وإذا ما تدفقت األموال
أو حتى القليل منها ،فقد تذهب
هدرا يف جيوب الفاسدين هنا،
ويكون باريس  4جمرد وهم».

الصراف حبث يف حاجات البحرية اللبنانية مع املدير
اإلقليمي لشركة  FINCATIERIيف حضور ماروتي
ستقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف املدير
اإلقليمي يف الشرق االوسط
لشركة  FINCATIERIلتصنيع
احلربية
واملراكب
البواخر
واملدنية آشيل فولفارو مع
وفد مرافق ،يف حضور السفري
االيطالي يف لبنان ماسيمو

ماروتي ،وحبث معهم يف حاجات
البحرية اللبنانية من املراكب
والتجهيزات واملعدات لتعزير
عمل البحرية.
كما مت التطرق اىل أهمية الدور
الذي تؤديه البحرية اللبنانية
بالتعاون مع الوحدات البحرية
العاملة ضمن قوات اليونيفيل.
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

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

خضار وفواكه طازجة يوميا من املـاركت
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف بانـشبول و Big Save
 Fruit Marketيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية عامة واجلالية املسيحية خاصة مبناسبة عيد
الفـصح اجمليد أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات ...فــصح مــبارك على اجلميع

 1( Jab - Pumpkinكلغ) بـ $ 0،79

مــوز ( 1كلغ) بـ $ 1،49

بـندورة ( 1كلغ) بـ ( $ 1،99وفروا  2دوالر)

بــصل (الكيس  10كلغ) بـ$ 3،99

جــوز مـكـسـّر ( 1كــلغ) بـ $ 10
نفتح  7أيام
يف األسبوع
نـبيع بـسعر
اجلـملة

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 30آذار

سـميد ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

تفاح أحــمر ( 1كـلغ) بـ $ 1،49

ليـمون حـامـض (  1كـلغ) بـ $ 1،99

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

ميقاتي :نريد أن تستعيد طرابلس دورها الوطين وسنكون
الطاشناق أعلن أمساء مرشحيه وبرناجمه:
احلريري عرض مع رحال التطورات
عند حسن ظن الطرابلسيني وأهل الضنية واملنية
واستقبل  3مرشحني سحبوا ترشيحاتهم احرتام احلريات والعيش املشرتك ووقف اهلدر
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول اخلميس ،يف «بيت
الوسط» ،النائب رياض رحال
على رأس وفد ،وعرض معه
األوضاع العامة.
ثم استقبل الرئيس احلريري
مصطفى
السابق
النائب
هاشم ،الذي قال على األثر:
«وفاء لنهج الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ومتابعة لنهج
االستقرار واالعتدال يف هذا
البلد مع الرئيس سعد احلريري،
ندعو مجيع األحباء واملواطنني
واحملازبني يف عكار إىل انتخاب
الئحة تيار املستقبل يف عكار.
ويف هذا اإلطار ،كنت قد أعلنت
سحب ترشحي لالنتخابات ،وأكرر
ذلك اليوم من هذا البيت الذي
حنن مجيعا حتت سقفه».

الكرمة

بعد ذلك ،التقى الرئيس
احلريري املرشح عن املقعد
السين يف الضنية أمحد عوض
الكرمة ،على رأس وفد من
فعاليات املنطقة.
بعد اللقاء ،قال الكرمة« :بعد
اجتماعنا مع الرئيس احلريري،
الذي كان اجتماعا إجيابيا وبناء،
ومن منطلق حرصنا على وحدة
هذا البلد وإجناح مسرية اإلعمار
وخط االعتدال الذي ميثله
الرئيس احلريري ،ووفاء لنهج
الشهيد رفيق احلريري ،ومبا أن
مجيع العشائر يف لبنان تثمن
اخلطوة اجلريئة للرئيس احلريري
باختيار رجل األعمال حممد
سليمان  -أبو عبد اهلل يف الئحة
عكار ،فإنين من هذه الدار ،دار
العز والكرامة ،أعلن عزويف عن
الرتشح لالنتخابات النيابية،

وأطلب من مجيع العشائر يف
لبنان التصويت بكثافة للوائح
اخلرزة الزرقاء إلجناح مسرية
اإلعمار».

ضاهر

ثم التقى الرئيس احلريري
املرشح عن املقعد السين يف
عكار العميد املتقاعد خالد
ضاهر ،يرافقه رئيس احتاد
بلديات جبل أكروم حممد
حسن نعمان ورؤساء بلديات
املنطقة.
بعد اللقاء ،قال ضاهر:
«تشرفت للتو بلقاء الرئيس
احلريري ،وشرحت له سبب
تقدمي بالرتشح لالنتخابات
النيابية ،وقد أعلنت له انسحابي
لصاحل الئحة تيار املستقبل .يف
األساس ،حنن يف جبل أكروم ال
نستطيع أبدا أن خنرج من تيار
املستقبل مهما حصل ،ويف
انتخابات عامي  2005و2009
صوتنا لتيار املستقبل بنسبة
مائة يف املائة .واآلن ،ندعو
أهلنا مجيعا يف جبل أكروم
ومجيع املناصرين يف خمتلف
قرى عكار إىل انتخاب الئحة
تيار املستقبل لتكون النتيجة
إن شاء اهلل كما كانت ،مائة
يف املائة .حنن دائما نرى
أن الرئيس احلريري صاحب
سياسة االعتدال ،جنب لبنان
أتون الفنت اليت اندلعت ودمرت
دول احمليط كافة ،ونشكره على
املبادرة السياسية الكربى اليت
قام بها ،واليت أعادت الروح
إىل الدولة اللبنانية بعدما كانت
تشارف على املوت .من هنا،
ندعو للرئيس احلريري بالتوفيق
دائما وأن يتمكن من محل كل
املسؤوليات الكبرية امللقاة على
عاتقه».

أعلن االمني العام حلزب
هاغوب
النائب
الطاشناق
بقرادونيان ،يف مؤمتر صحايف
عقده يف مقر احلزب يف برج
محود ،أمساء مرشحيه لالنتخابات
النيابية املقبلة لدورة  2018يف
املناطق باستثناء إسم مرشح
احلزب يف زحلة الذي ال يزال
قيد البحث .وعرض برنامج
احلزب اإلنتخابي ،يف حضور
وزراء ونواب حاليني وسابقني
وأعضاء اللجنة املركزية للحزب
الطاشناق وحشد من احملازبني
واملؤيدين.
بعد النشيد الوطين ،قال وزير
السياحة أواديس كيدانيان:
«جرت العادة أن نعلن أمساء
مرشحينا يف حزب الطاشناق
بشكل متواضع جدا من دون أن
نلجأ اىل صاالت كبرية وحشود
بأعداد كبرية ألنه معروف عنا
أننا منارس احلياة السياسية من
منطلق تقليدي ومن عدم إظهار
ما عندنا وما لدينا إال يف يوم
اإلستحقاق».
أضاف« :حنن نؤمن بإن العدد
واألعداد واجلماهري من مؤيدين
وحمازبني سيكونون موجودين
نهار  6أيار كي يقولوا مرة،
للمرة العاشرة ،أو للمرة
العشرين ،إنهم يعطون كلمة
الثقة ،يعطون رسالة الثقة
حلزب يعملون معه على مدار
السنة ،وال يتوقف سؤاله عنهم
من إستحقاق آلخر ،وال يتكلم
بامسهم يف مرحلة وينساهم يف
مرحلة أخرى».
وتابع« :طلب مين تقديم
األمني العام ،رئيس كتلة
نواب األرمن املرشح الرفيق
هاغوب بقرادونيان كي يعلن
برنامج احلزب ثم يطلب بدوره

زوين :التحالف مع هيكل اخلازن وخليل والكتائب طريق صحيح ينقذ لبنان

أعلنت النائب جيلربت زوين
ان «حياتها السياسية قضتها
يف سبيل امناء املنطقة وخدمة
ابنائها ولبنان ،هي اليت
ناضلت من أجل حقوق املرأة
واحلريات اإلعالمية وحماربة
الفساد واستقاللية القضاء،
املبادئ اليت جيب التمسك
بها لبناء دولة القانون
واملؤسسات».

واكدت زوين انها «قدمت
استقالتها من «التيار الوطين
احلر» وانسحبت من «تكتل
التغيري واإلصالح» ،وذلك
سيزيدها عزمية وإصرارا على
التمسك مببادئها الوطنية اليت
تتوافق عليها مع زمالئها يف
الالئحة االنتخابية».
واعتربت زوين ان «حتالفها
مع فريد هيكل اخلازن ويوسف

خليل والكتائب اللبنانية الذي
اختار خط سيادة الدولة
وحماربة الفساد واإلصالح
يف االدارة ودعم اجليش
ليبسط سلطته على كامل
األراضي اللبنانية وحصرية
السالح بيد الشرعية ،يشكل
طريقا صحيحا ينقذ لبنان من
األوضاع األليمة اليت يتخبط
بها».

من مرشحينا يف املناطق اليت
اختذنا قرارا بأن خنوض املعركة
اإلنتخابية فيها ،لكي يتحلقوا
حوله على هذه املنصة فتتعرفوا
اليهم .ومن خالل هذا اللقاء
نطلق محلتنا اإلنتخابية اإلعالمية
واإلعالنية ألن محلتنا اإلنتخابية
اخلاصة باللوجستية وباملاكينة
اإلنتخابية ال تهدأ ،بل تعمل
على مدار السنة».

بقرادونيان

ثم تال بقرادونيان برنامج احلزب
اإلنتخابي ،فقال« :كم أنا
مسرور اليوم بهذا اللقاء اجلامع
عندما ارى هذه الوجوه أمامي،
وجوه تعرب عن هذا الوطن
اجلميل ،وعن األمل بعيش واقع
جديد تسمو فيه بالدنا اىل مرتبة
الدول املتقدمة.
مل يكن مشوارنا يف احلياة
السياسية نزهة ،وحنن الشعب
الذي ناضل واضطهد ودفع
أكثر من مليون ونصف مليون
شهيد فداء عن البشرية مجعاء.
ومنذ
الذي،
احلزب
حنن
تأسيسه ،وقف اىل جانب الدولة
اللبنانية ،اىل جانب املؤسسات
الشرعية ،وطبعا اىل جانب
رؤساء اجلمهورية املتعاقبني
منذ الزمن الذي كان فيه لبنان
سويسرا الشرق».
وأضاف« :يف االنتخابات االخرية
عام  ،2009شعرنا مثل مجيع
اللبنانيني ،بأن القوانني القدمية
مل تعد تعرب عن جوهر ما يريده
شعبنا وخصوصا ان اجلميع
يتوق اىل التطور والتقدم على
املستويات كافة ومل يعد راضيا
عن الواقع املرتدي الذي وصل
اليه هيكل دولتنا.
فالتغيري والتطوير مطلوبان
على املستوى السياسي وعلى
املستوى التقين يف ادارة
االنتخاب ،وذلك عرب تطوير
وحتسني السبل اآليلة اىل
اختيار ممثلي الشعب يف الندوة
الربملانية ،فكان القانون النسيب
اجلديد الذي حيوي حسنات
وسيئات».
بعد ذلك ،دعا املرشحني اىل
املنصة وهم :أغوب باقرادونيان
عن دائرة املنت ،هاكوب ترزيان،
ألكسندر ابراهيم ماطوسيان
وسارج أغوب جوخاداريان عن
دائرة بريوت االوىل.

تيمور جنبالط سجل يف الداخلية
الئحة املصاحلة لدائرة الشوف
عاليه

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

صدر عن مفوضية اإلعالم يف احلزب التقدمي
اإلشرتاكي ما يلي:
«زار تيمور جنبالط ،صباح اخلميس ،مقر وزارة
الداخلية يف الصنائع وسجل «الئحة املصاحلة» يف
دائرة الشوف  -عاليه.
وإختارت الالئحة اللون األمحر ،وهي تضم :تيمور
جنبالط ،جورج عدوان ،ناجي البستاني ،غطاس
اخلوري ،نعمة طعمة ،مروان محاده ،بالل عبداهلل،
وحممد احلجار عن دائرة الشوف ،باإلضافة إىل أكرم
شهيب ،هنري حلو ،أنيس نصار وراجي السعد عن
دائرة عاليه.
ورافق جنبالط مفوض العدل يف احلزب التقدمي
احملامي نشأت احلسنية.

أكد الرئيس جنيب ميقاتي «أننا
نريد أن تستعيد طرابلس دورها
الوطين وحضورها على الصعيد
اللبناني ،وأن اعضاء «الئحة
العزم» سيكونون عند حسن
ظن الطرابلسيني وأهل الضنية
واملنية ،الذين نعتربهم نسيجا
واحدا متكامال».
وقال يف لقاء مع اطباء
وشخصيات طرابلسية ومشالية:
«بعد اعالن الئحة العزم سألين
احدهم ملاذا كنت مرتاحا اىل هذا
احلد؟ فأجبته :النين أفخر بانين
أناقش األمور مع شخصيات من
ذوي خربة بالعمل السياسي،
واملتابعني
العام
والشأن
ملختلف االمور وميلكون خمزونا
من اخلربة ،وسجال كبريا من
اإلجناز واملتابعة مع الناس.
صحيح أننا نساند وجود جيل
الشباب يف مواقع القرار ،ولكن
هذا األمر حيتاج إىل تأهيل،
واجمللس النيابي حباجة اىل خربة
ودراية بالتشريع واملتابعة .من
هنا ،فإنين فخور جدا بأعضاء
الالئحة ،وإن شاء اهلل نصل معا
إىل جملس النواب ،ونكون عند
حسن ظن الطرابلسيني وأهل
الضنية واملنية ،الذين نعتربهم
نسيجا واحدا متكامال».
وأضاف« :حنن لن نرفع السقوف
ولن خنفضها ،ولكن أؤكد لكم
ان «حيطنا مش واطي» .ال
نقول كالما ثم نرتاجع عنه،
وال نشتم اآلخرين اذا كنا خارج
السلطة ،ونعود لنجلس معهم
بعد اإلمساك بزمام االمور ،او
جنلس مع االخرين اىل طاولة
واحدة ثم نقول إننا ال نتحالف
معهم .هذا النهج يراه اجلميع،
كما يتابعون سياستنا وسلوكنا
املتوازن يف اخلطاب والتصرف.
هذا واجبنا جتاه لبنان الذي ال
حيكم إال بهذه الطريقة ،ووفق

ميزان دقيق للحكم».
وقال« :حنن مل نقل أبدا ألحد
«قم ألجلس مكانك»،او نزعم
كغرينا اننا نعمل إطفائيني يف
احلكم ،بينما هم اشعلوا البلد
واملدينة على النحو الذي كان
قائما منذ زمن .أؤكد لكم أننا
واعضاء الالئحة اليوم والكتلة
غدا باذن اهلل ،سنكون عند حسن
ظنكم ،سواء يف امللف احمللي،
أو امللف الوطين ،ألنه كما
نريد أن يعود اإلمناء لطرابلس،
فإننا نريد أن تستعيد دورها
الوطين ،وحضورها على الصعيد
اللبناني».
وتابع« :إن ما نقوم به من
أعمال خريية هو نعمة من اهلل
تعاىل ،الذي اختارني ألكون
وسيلة لتلبية حاجات الناس.
ونتمنى اللقاء ليس فقط يف
الظروف االنتخابية ،بل عند
كل استحقاق ،وكل يوم حنن
موجودون يف طرابلس وأبوابنا
مفتوحة لنتبادل األفكار ،وحنن
إىل جانبكم دائما».
وردا على سؤال عن مكافحة
الفساد قال« :هذا االمر يشكل
بداية بناء الدولة احلقيقية ،ولن
نستطيع مكافحة واقع الفساد،
اال بتقوية الدولة ،وتعزيز
ثقة املواطن بها ،وهذه الثقة
لن تبدأ إال مبكافحة الفساد.
وال ميكن بناؤها إال من رأس
السلطة الشفافة ،ليشعر كل
مواطن باالنتماء إىل دولته،
وان له دورا فيها .حنن سنعمل
على سن القوانني والتشريعات
اليت من شانها فرض املزيد
من الضوابط على املناقصات
وغريها ،وستكون على سلم
أولوياتنا».
وردا على سؤال عن اقرتاح وزير
اخلارجية جربان باسيل بشأن
حق املرأة يف اعطاء اجلنسية
الوالدها ،قال« :هذا االقرتاح
كما مت تقدميه فيه الكثري من
العنصرية ،كما انه خيالف حق
املساواة يف املواطنة بني مجيع
اللبنانيني واللبنانيات ،وبالتالي
فهو اقرتاح غري مقبول وينبغي
تعديله».
وكان ميقاتي يتحدث يف
حفل عشاء اقامه منسق قطاع
اطباء العزم الدكتور سعداهلل
صابونة ،يف حضور السيدة مي
ميقاتي ومرشحي «الئحة العزم»
الوزيرين السابقني جان عبيد
ونقوال حناس ،والنائب صاحل
اخلري ،والسيد توفيق سلطان،
املقدم،
رشيد
والدكتور
اهلوز،
مريفت
والدكتورة
والدكتور جهاد يوسف ،وعلي
درويش ،إضافة اىل الدكتور
خلدون الشريف وشخصيات
طرابلسية ومشالية.
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بري عرض األوضاع مع زواره

رعد :ال نبدي أي حتسس من طرح
االسرتاتيجية الدفاعية

استقبل رئيس جملس النواب
يف دارته يف املصيلح ،رئيس
للمقاومة»
«الوفاء
كتلة
النائب حممد رعد ،وعرض معه
االوضاع العامة واالستحقاق
االنتخابي.
وقال رعد بعد اللقاء« :إن ما
بني حركة أمل وحزب اهلل هو
تفاهم مبدئي واسرتاتيجي،
وكانت لنا جولة أفق خالل
اللقاء حول كل اجملريات
االنتخابية يف خمتلف الدوائر.
وأحطنا دولته علما بأن
التحضريات إلعالن الئحة االمل
والوفاء يف دائرة اجلنوب
الثالثة قد أجنزت ،وسيتم
االعالن عن الالئحة نهار االحد
يف النبطية».
«استمعنا
رعد:
وأضاف
اىل توجيهاته ،ودائما يبقى
الرئيس بري االخ االكرب
الذي يرعى مسرية املقاومني
ومسرية احلريصني على تنمية
هذا الوطن وتطويره».
وردا على سؤال عن التخبط
احلاصل لدى بعض القوى
السياسية وتعثرها يف تشكيل
اللوائح قياسا مع اعالن لوائح
«االمل والوفاء» ،واليت كان
حتالف حركة «أمل» و»حزب
اهلل» السباق يف اعالنها ،قال
رعد« :عندما يكون التحالف
مبدئيا واسرتاتيجيا وال يكون

لقاءات عامة متنوعة يف القصر اجلمهوري وعون إطلع على
توصيات املؤمتر االرثوذكسي االول

رئيس الجمهوري خالل استقباالته

الرئيس بري مستقبال رعد
مصلحيا وآنيا ،تبدو اخلطوات
واثقة».
وعن اخلشية من عدم حصول
التصعيد
جراء
االنتخابات
يف املنطقة ،أجاب رعد:
«االنتخابات باتت امرا واقعا
وال يستطيع احد ان يعطلها
او يلغيها ،وجمرياتها ونتائجها
بالنسبة الينا هي حتت السقف
املتوقع».
االسرتاتيجية
عن
وسئل
الدفاعية ،فقال« :حنن ال نبدي
اي حتسس من طرح مثل هذا
املوضوع ،وواثقون بأن الطرح
الذي قدمناه يف هذا اإلطار هو
االمثل حلماية لبنان».
وتابع بري استقبال وفود
واختيارية
وبلدية
شعبية
ملواكبة االستحقاق االنتخابي،
فاستقبل هلذه الغاية رئيس

احتاد بلديات العرقوب رئيس
بلدية شبعا حممد صعب على
رأس وفد من رؤساء بلديات
االحتاد ،يف حضور النائب
قاسم هاشم وقائمقام حاصبيا
أمحد كريدي.
كذلك استقبل رئيس بلدية
مغدوشة رئيف يونان.
وكان بري قد التقى وزير
االتصاالت السابق جان لوي
قرداحي.
وعلى صعيد آخر ،توجه بري يف
بيان صدر عن مكتبه االعالمي
بالشكر للقيادات الفلسطينية
مستوياتها،
كل
على
«خصوصا الرئيس الفلسطيين
حممود عباس ورئيس املكتب
محاس
حلركة
السياسي
امساعيل هنية لتغليبهما منطق
احلوار على منطق الصدام».

شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس
االول سلسلة لقاءات تناولت
وامنائية
سياسية
مواضيع
واجتماعية وسياحية .فاستقبل
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون ،وزير السياحة
اواديس كيدانيان مع وفد من
املنظمني واملشاركني يف ملتقى
«هوريكا» السياحي ،الذي تنظمه
شركة «هوسبيتالييت سرفسز»
مبشاركة ممثلني عن دول عربية
واوروبية.

كيدانيان

يف مستهل اللقاء ،شكر الوزير
كيدانيان الرئيس عون على
استقباله وايالئه اهتماما كبريا
بالقطاع السياحي ،مشريا اىل
«التعاون البناء القائم بني وزارة
السياحة والنقابات واملؤسسات
املعنية بالسياحة والضيافة،
والذي يثمر عن الكثري من
الفعاليات والنشاطات ذات
الطابع السياحي ،ومن بينها
معرض «هوريكا» الذي يقام
للسنة اخلامسة والعشرين على
التوالي» .واكد ان «االستقرار
السياسي واالمين الذي تنعم به
البالد منذ تولي الرئيس عون
السلطة ،ساهم يف اطالق العنان
لعجلة العمل السياحي».

دموس

والقت مجانة دموس كلمة ،شكرت
فيها الرئيس عون على استقباهلا
والوفد ،وعرضت لكيفية انطالق
امللتقى واملعرض منذ  25سنة،
«جامعا االختصاصيني يف عامل
الغذائي
والقطاع
الضيافة
ليتحول اليوم اىل حدث سنوي
ينظم يف بريوت واململكة العربية
السعودية والكويت واالردن».
واذ اشارت اىل عدد املشاركني
هلذا العام ،الذين توزعوا على
العديد من الدول ،لفتت اىل
ان «الشعار الذي اختذه هوريكا،

هو« :من لبنان اىل العامل،
ينطلق من اهمية هذا البلد اليت
تتعدى حدود وطن».

الرامي

وأشار رئيس نقابة اصحاب
املطاعم واملقاهي واملالهي
والباتيسريي يف لبنان طوني
الرامي ،اىل «مبادرة النقابة
بالشراكة مع شركة «hospitality
 »servicesوبرعاية وزارة السياحة
ودعمها بتقليد  5من اصحاب
صاالت احللويات العربية اومسة،
تقديرا اللتزامهم جتاه عملهم
طوال اكثر من  50عاما ،باالضافة
اىل ريادتهم يف صناعة احللويات
العربية».
وتوجه اىل الرئيس عون ،قائال:
«وجودكم معنا اليوم اعطى قيمة
مضافة هلذا احلدث» ،واعدا ان
«يبقى قطاع املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتيسريي ،املرآة
العاكسة للسياحة املمتازة يف
لبنان».

رئيس الجمهورية

ثم القى الرئيس عون كلمة ،رحب
فيها بالوفد واحلاضرين من بلدان
خمتلفة ،واعترب أنهم «يغتنون
باملشاركة يف هذا املعرض
وتبادل اخلربات ،واالطالع على
غنى األطعمة واملطابخ العاملية»،
مثنيا على «عملهم الذي يشكل
واحدا من العناصر املهمة يف
جناح القطاع السياحي» ،الفتا
اىل انهم «سفراء لتقريب
الناس من بعضهم البعض وخلق
الصداقات ،بدال من تشجيع
املخدرات واحلروب والكراهية».

وديع الخازن

سياسيا ،استقبل الرئيس عون،
رئيس اجمللس 1العام املاروني
الوزير السابق وديع اخلازن،
واجرى معه جولة افق تناولت
«التطورات السياسية الراهنة».

واشار اخلازن اىل ان «البحث
تناول ايضا االستحقاقات املهمة
اليت يقبل عليها لبنان يف مؤمتري
باريس ملساعدته على النهوض
اقتصاديا ،وبروكسل للبحث يف
قضية النزوح السوري وكيفية
رفع العبء عن لبنان ،اضافة
اىل مشاركة الرئيس عون يف
مؤمتر القمة العربية الذي يعقد
يف الرياض اواسط نيسان
املقبل».
واشاد ب»الدور الذي يلعبه
الرئيس عون يف تعميق روح
املصاحلة والتعاون االجيابي مع
القيادات اللبنانية ،لتعزيز وحدة
املوقف يف كل القضايا اليت
تعين مصلحة لبنان».

املجلس االرثوذكسي

واستقبل الرئيس عون ،وفدا
االرثوذكسي
«اجمللس
من
اللبناني» برئاسة روبري ابيض،
الذي اطلع رئيس اجلمهورية
على «التوصيات اليت صدرت
عن املؤمتر االرثوذكسي االول
الذي ضم كوادر من طائفة
الروم االرثوذكس ،حتت عنوان
«االرثوذكس يف لبنان اىل
اين؟».
وقال« :ان هذه التوصيات دعت
ابناء الطائفة للتمسك بالدولة
كضامن وحيد جلميع اللبنانيني
وبهوية لبنان العربية وباحلفاظ
على التوازن والعدالة واملساواة
بني مجيع املواطنني .كما اكدت
على ان الشراكة الوطنية حتقق
املواطنة احلقيقية والتعايش
بني كل ابناء الطوائف ،داعية
اىل اعادة النظر بتوزيع وظائف
الفئة االوىل وما يعادهلا يف
التعيينات القضائية والعسكرية
والرتبوية ،على ان يعطى البناء
طائفة الروم االرثوذكس املوقع
الرابع من حيث االهمية يف كل
من هذه القطاعات».
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بارود اعلن برناجمه االنتخابي:

انا مستقل انتمي اىل حتالف يعرب عن تنوع
يف كسروان وداعم ملوقع رئاسة اجلمهورية
اطلق الوزير السابق زياد بارود
امس االول اخلميس برناجمه
اإلنتخابي يف جممع «سوار»
يف زوق مصبح ،حبضور عدد
من املرشحني على الالئحة
اليت ينتمي اليها ،وشخصيات
سياسية واقتصادية وحشد من
األهالي واألصدقاء ،وقال« :ال
حيب أن يكون مرشحا ملقعد
نيابي ،بل يتمنى ان ينجح باملهمة
املوكلة اليه بإسم اهالي املنطقة
واالصدقاء».
واضاف «إنين آت ألخدم الناس
واعمل على تكريس احلقوق
واحلريات والدفاع عنها ،واتعهد
ان اكون امينا على الوكالة
الشعبية».
وتابع «انا مرشح مستقل انتمي
اىل حتالف يعرب عن تنوع كبري
كسروان
كسروان،
مبنطقة
الفتوح وجبيل ،وهو داعم ملوقع
رئاسة اجلمهورية اجلامع لكل
لبنان».
وشرح بارود برناجمه االنتخابي
على شكل تعهد قرأه ووقعه
حبضور كاتبة العدل ليال كريدي
امام احلضور ،متمنيا ان «يكون
عند حسن ظن اجلميع وملتزما
بالتوقيع» ،وجاء يف التعهد:
«أوال :أعلن انتمائي اىل دولة
احلق ،مواطنا حيرتم دستور
وقوانني اجلمهورية وحيرتم عقول
الناس ويعمل من أجل تكريس
احلقوق واحلريات والدفاع عنها
دائما ،وأتعهد بأن أكون أمينا
على الوكالة الشعبية .فال أتنازل
عن مبدأ وال أوارب يف احلق مهما
كان الثمن.
ثانيا :باالستناد اىل الثقة
الشعبية ،أتعهد مبمارسة املهام
النيابية بأمانة وإخالص ،بعيدا
عن أي شكل من أشكال اخلضوع
أوالتزلف أو احملاباة ،بل بتصميم
وإرادة وصالبة وصوت يرتفع
بقدر ما يرتفع ظلم أو عدم
مساواة .أتعهد بأن أكون بني
أهلي يف كسروان  -الفتوح
وجبيل «من فقش املوج» اىل
أعالي الشموخ .واحدا منهم ،يف
همومهم كما ويف طموحاتهم.
ثالثا :وألن التشريع هو يف
صلب مهام املنتخب ،أتعهد
باالجتهاد فيه وملء الفراغات
يف النصوص واقرتاح تعديل
املتخلف منها وغري املتوافق مع

املبادىء الدستورية .التزم حبمل
انتظارات املواطنني واملواطنات
بقلم تغذي حربه ثقة الناس
وأفكار الناس وأحالم الناس.
رابعا :أتعهد مبساءلة احلكومة يف
أعماهلا ،يف كل تقصري ،يف كل
فساد ،يف كل سكوت عن احلق
والشياطني اخلرسان .ألتزم بطرح
ملفات غطاها الغبار وأخرى غطى
الغبار حوهلا حقنا بالرؤية احلسنة
والشفافة .ألتزم خبرق اخلطوط
احلمر إن وجدت .يف السياسة
االقتصاد
ويف
وزواريبها،
وحتدياته ،ويف البيئة ونفاياتها
املهينة .يف التعليم لكل مواطن،
ويف الطبابة الكرمية للجميع ،يف
بنى حتتية حترتم االمناء املتوازن
ويف عدل يف الرعية».
خامسا :أتعهد بأن أعمل لتكون
الشرعية الشعبية هي أساس
املوازنة والضريبة والرسم وكل
ما يثقل كاهل املواطن من
أعباء ،فتصطلح معادلة اخلدمة
مبقابل الضريبة ،إال مبقابل الوالء
السياسي.
سادسا :أتعهد بالسعي اىل
مشاركة شعبية دميقراطية جندرية
أمشل ،ال تقصي أحدا ،بل حتمل
اىل السلطة ،أية سلطة ،كل
جدير وجديرة بها ،شبابا ،نساء
وأقليات سياسية ،عرب قانون
انتخاب يعدل بني املتنافسني
على اخلدمة ،والمركزية إدارية
تدير تنوعنا من ضمن وحدتنا،
تنعش املناطق وتنميها.
سابعا :وألجل كل ما تقدم،
أتعهد بأن أكون حتت سلطة
الدستور وحتت رقابة جمموع
املواطنني واملواطنات ،متنازال
منذ اآلن ،عن أية حصانة أو
امتياز ،حصانيت ،أدائي إذا
أحسنت ،وامتيازي ،ثقة الناس
إذا جنحت».
وختم« :لذلك ،وإذ أوقع هذا
التعهد ،أرجو منكم أن حتتفظوا
به جيدا لتحاسبوني على أساسه،
اليوم وغدا وعند كل امتحان،
باألمس خدمت بكل ما أوتيت من
وزنات وزيرا بالتعيني ،واآلن
أوقع تعهدي العلين أمامكم،
مرشحا لثقة منكم ،وغدا وبعد
غد ويف كل حني ،ألتزم بالتوقيع
وألتزم بكم ،وأعتز.
وللبيان ،حرر يف زمن االنتخابات
ليعمل به يف كل حني بعدها».

اعضاء الئحة الوفاء واألمل جالوا يف البقاع
الشمالي واكدوا التزام خط املقاومة
واصل أعضاء من الئحة «الوفاء
واالمل» جوالتهم يف البقاع
الشمالي فزاروا قرى جبولة
ومقراق والنقرة وآل وجديدة
الفاكهة يف البقاع الشمالي،
وعقد النائبان علي املقداد
والوليد سكرية واملرشح إيهاب
محادة لقاءات حاشدة مع
األهالي.
وأكد سكرية أن «املؤامرة
اليوم هي كيف ينزعون سالح
املقاومة لئال يبقى من ال يقول
ال إلسرائيل» ،الفتا اىل أن
«تيار املستقبل» و»القوات
اللبنانية» خمتلفان يف كل
املناطق لتشكيل لوائح ،إال يف
منطقة بعلبك  -اهلرمل ،واهلدف
هو قتال املقاومة ألنهما مرتبطان
باملشروع األمريكي  -الصهيوني،
وعدوهما واحد وهو املقاومة».

املقداد انتقد كالم البعض على
«الثأر ليوم السابع من أيار
 ،»2008وقال« :حنن محينا لبنان
وهناك من يتكلم اليوم على
السابع من أيار  ،2008وال يصح
بلد ليس فيه سياسة واقتصاد
وامن».
أضاف« :حنن نرفص أي فتنة
يف لبنان مهما عال شأن مطلقها
اليوم ومآربه ،وهناك من يريد،
من أجل مقعد نيابي واحد ،أن
يدخل البلد يف الفتنة».
محادة أكد أننا «سنكون احلريصني
دائما على هذا الوطن وعلى
العيش الواحد وعلى انتمائنا إىل
قيمنا ومبادئنا ،ولن يستطيع أحد
من هنا أو هناك ،سواء انتمى إىل
سفارة أو إىل دوالر ،أن يأخذنا
إىل املكان الذي ال نرغب فيه،
والذي ال نريد أن نذهب إليه».

املشنوق :احلمالت على مواقع التواصل
ستشتد مطلع نيسان
رأى وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق أن «مواقع
التواصل االجتماعي هلا دور
كبري وأساسي يف االنتخابات
املقبلة» .وقال« :املرشحون
يسريون بهدوء حتى اللحظة،
ومل يصدر عن أي كالم او
شعار أو شد عصب سياسي
بسبب غرق األطراف يف
تشكيل اللوائح ،لكن ابتداء من
مطلع نيسان يتوقع أن تشتد
احلمالت».
وأشار خالل لقاء مع أكثر
من  100ناشط على مواقع
التواصل االجتماعي ،من أعضاء
«بلو فورس» ،يف مبنى «تيار
املستقبل» يف القنطاري ،إىل
أن «هذه االنتخابات ليست
عادية وال سهلة ،ألن القانون
فيه امتحان لكل صوت،

وتأثري وسائل اإلعالم أعرفه
جيدا من خالل عملي السابق
كإعالمي وكاتب سياسي ،لكن
التأثري تطور من الصحف إىل
التلفزيون إىل مواقع التواصل
االجتماعي» .وخاطب احلاضرين
بوصفهم «طليعة هذه املعركة
االنتخابية اليت تتطلب جهدا
أكثر من أي فرتة سابقة».
وأكد أن «هناك معركة كبرية
يف كل املناطق ،لكن املعركة
األكرب ستكون يف بريوت،
رغم أن الصيت لطرابلس،
ألن من ميسك بقرار العاصمة
ميسك بقرار البلد» ،داعيا
إىل استعمال شعار «بريوت
ما يهمك» ،الستعادة الثقة
بالنفس وعدم التسليم باليأس
الذي حياول البعض تعميمه،
والعمل على رفع املعنويات

األب املدبّر الدكتور هادي حمفوظ
يف ضيافة رئيس دير مار شربل
االب لويس الفرخ

بويز استقبل روكز يف دارته:

هناك تالق يف القناعات وبعض
الثوابت والنظرة املشرتكة

إستقبل الوزير السابق فارس
بويز املرشح لالنتخابات النيابية
عن دائرة كسروان العميد
املتقاعد شامل روكز يف دارته
يف ذوق مكايل ،يف حضور
رئيس إحتاد بلديات كسروان
رئيس بلدية جونية جوان حبيش
وفعاليات ووفود شعبية من
القضاء.
وحتدث بويز بعد اللقاء الفتا
إىل أنه حبث مع روكز يف أمور
منطقة كسروان وما تعانيه على
صعيد اإلمناء واخلدمات وقال»:
هناك تالق يف القناعات وبعض
الثوابت والنظرة املشرتكة ملا
جيب أن يتم إلصالح احلياة
السياسية ،أوال يف هذه املنطقة
ومن ثم يف لبنان».
ورحب بالعميد روكز «الذي
أحرتم به الصدقية وإميانه مبا
يقوم به وما قام به سابقا
واأليام أمامنا».
وسئل :هل هذا التالقي سيرتجم
يف صناديق اإلقرتاع يف  6أيار.
يعود
األمر
«هذا
أجاب:
للناس».

روكز

وقال روكز من جهته «أنا سعيد
بأن أكون عند الوزير بويز يف
هذا البيت التارخيي الذي ميلك
والقدرة
واملصداقية
اخلربة
والتاريخ العظيم ،وأن تكون
مرشحا لالنتخابات يف كسروان
أمر طبيعي ومهم جدا أن منر يف
هذا املنزل ،وأن يكون داعما
لنا يف صورة دائمة اآلن ويف
املستقبل ،وخصوصا نتيجة
الرتاكم يف اخلربات السياسية.
ويشرفنا أن نزور معالي الوزير يف
منزله وحتدثنا معه يف كل األمور
الكسروانية والوطنية وأيضا
يف األمور اإلقليمية والدولية،
ونأمل يف األيام املقبلة أن يكون
التعاون أكرب ألن هدفنا وإمياننا
بلبنان القوي والذي نستطيع أن
نغري فيه ،ال سيما وأن قانون
اإلنتخاب احلاضر ال يزال غامضا
ونأمل أن تكون نتائج اإلنتخابات
عند حسن ظن اللبنانيني لكي
نستطيع بالنواب يف اجمللس
واخلربات يف خارجه أن خنلق نقلة
نوعية يف البلد».

تسجيل أول الئحة يف بعبدا برئاسة بو عاصي

بيار بو عاصي ،بتسجيل
اول الئحة يف وزارةالداخلية
والبلديات لدائرة بعبدا ،بعنوان
«وحدة وامناء بعبدا» ،وهي
تتخذ اللون االمحر .وتضم
عن املقاعد املارونية :بيار

رشيد بو عاصي ،سنتيا امحد
رياض االمسر ،وجوزيف ميشال
عضيمي ،وعن املقعد الدرزي:
هادي حممد رفيق ابو احلسن،
وعن املقعد الشيعي :صالح
حممود احلركة.

جاءنا من دير مار شربل –
بانشبول
يصل اىل دير مار شربل يف
بانشبول نهار السبت  24آذار
(اليوم)حضرة األب املدبـّر الدكتور
اً
ممثل رئيس
هادي محفوظ
عام الرهبانية اللبنانية املارونية
األباتي نعمة اهلل هاشم ليلقي
عظات اسبوع اآلالم يف كنيسة
ّ
وليطلع على ورشة
مار شربل.
بناء مأوى العجزة الجديد .
واألب محفوظ هو بروفسور يف
الكتاب املقدس -العهد الجديد،
رئيس لجنة االقتصاد يف الرهبانية
ورئيس سابق لجامعة الروح
القدس -الكسليك.
اً
اً
وسهل.
أهل

صفحة 7

Saturday 24 March 2018

الـسبت  24آذار 2018

لــبنانيات

«قنبلة» أنطوان زهرا..ال انتخابات
للمغرتبني!
محمد نــزال
هل هو «أرنب انتخابي» جرى إخراجه
اليوم إلسقاط ّ
حق املغرتبني يف
أم ّ
جمرد خطأ تقين،
أنه
االقرتاع؟ ّ
ّ
يف القانون ،استفاق عليه أحد
النواب اآلن؟ ال مكان ُ
الظن
حلسن
ّ
النص اآلتي
مع ساسة بالدنا.
ّ
لكن
يسبب «طوشة» يف الرأس،
ّ
ّ
هذه األشياء حتصل ،هنا دائمًا
حتصل.
رمى النائب أنطوان زهرا قنبلة
النواب .رماها،
انتخابية ِمن جملس ّ
ّ
لكنها مل تنفجر بعد .ستنفجر
قريبًا على األرجح .بالتأكيد ،لن
القواتي على هذه
يعرتض النائب
ّ
ُ
املهم،
«احلرجبية».
االستعارات
ّ
ّ
«أحذر ِمن الطعن
جاء يف تصرحيه:
النيابية وإبطال
يف االنتخابات
ّ
نتائجها ما مل يتم تصحيح خطأ
ّ
يتعلق باقرتاع املغرتبني».
مادي
ما هو هذا اخلطأ؟ يشرح زهرا:
«تنص املادة ِ 125
(من قانون

انتخابات السادس من
أيّار والنسخة املنقّحة
عن التمديد النيابي..
حسن مغربي

تعكس اإلستعادة غري املفاجئة بالسرعة لالتهامات والسجاالت
ّ
واملوثقة يف
بني القوى السياسية والطبقة احلاكمة يف لبنان
جدية
تصاريح ومواقف ،ملسألة الفساد وهدر املال العام ،عدم
ّ
هذه الطبقة يف القضاء على هذه املعضلة اليت تنخر مالية الدولة
.
ورأت مصادر سياسية ان القانون اجلديد لالنتخابات يضع الناخب
اللبناني امام خيار صعب وقائمة انتخابية كاملة ،حتد من حريته
تضم فاسدين وغري فاسدين .
وتلزمه باالقرتاع لالئحة قد
ّ
النسبية يف القانون
وتعتقد املصادر ان الرتويج هلذا النوع من
ّ
غربية تشكل فيها األحزاب لوائح
رمبا يصلح يف ديقراطيات
ّ
وتسمح للناخبني اإلختيار بني األحزاب املتنافسة .

يُمكن مجلس النوّاب تدارك األمر بإجراء تعديل قانوني يف مادّة واحدة (هيثم املوسوي)

«يلغى ّ
االنتخاب اجلديد) على ّ
كل نص آخر إال يف ما خيتص
أنه ُ
االختيارية
و(االنتخابات)
واالستقالة
والوفاة
الفرعية
باالنتخابات
ّ
ّ
والبلديةُ ،
فتجرى وفقًا للقانون السابق» .ومل يذكر االستثناء
ّ
فإن دعوة املغرتبني جرت على
تصويت املغرتبني .وبالتالي،
ّ
ّ
كأنها مل تكن» .هكذا،
أساس قانون ملغى ،وهذه الدعوة
ّ
احلل؟ يقول النائب« :أطلب ِمن احلكومة
ببساطة! حسنًا ،ما
ِ
مادة
تصحيح
جيري
أن
النيابي
اجمللس
ن
م
الطلب
أن ُتبادر إىل
ّ
ّ
يتعلق باقرتاع املغرتبني».
باعتماد القانون  2008/25يف ما
ّ
للتأكد بأنفسنا
ُحييلنا زهرا ،يف اتصال معه ،إىل قانون االنتخاب
مما ذكره .قانون «وجعة الراس» ّ
يؤكد ،لألمانة ،ما كشفه النائب.
ِّ
ّ
ّ
معقدة لزهرا نفسه .لكن عمومًا
املختصني.
لغري
دة
معق
املسألة
ّ
أي قانون سيقرتع املغرتبون (الذين يسميهم
هو سؤال :وفق ّ
القانون غري املقيمني)؟ إن قلنا القانون اجلديد ،فهذا يعين
أن االقرتاع جيب أن «جيري على أساس النظام النسيب ودائرة
ّ
انتخابية واحدة» (وفق املادة  )118ال على أساس  15دائرة.
ّ
النواب
صصة يف جملس
كذلك جيب أن تكون هناك مقاعد ُخم ّ
ّ
ّ
«حت ّدد بالتساوي ما بني
لغري املقيمني ،وعددها
ستة ،وهذه ُ
موزعني كاآلتي :ماروني – أرثوذكسي
املسيحيني واملسلمني،
ّ
س ّين – شيعي – درزي ،وبالتساوي بني القارات
– كاثوليكي – ُ
ُ
قانونية أخرى ،كما
وتفاصيل
كر
ذ
ما
.)112
املادة
الست» (وفق
ّ
ّ

يعلم القائمون على االستحقاق
اليوم ،لن تشهدها االنتخابات
املقبلة ولن يقرتع وفقها املغرتبون
يف نيسان ُ
املقبلُ .ر ِبطت ّ
كل تلك
ّ
أقله كما كان يقصد
التفاصيل،
ُ
االنتخابية
بالدورة
شرعون،
ّ
امل ّ
ّ
املتوقعة عام )2022
الالحقة (أي
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يـُمكن أن يـُطعن
يف اقرتاع املغرتبني
لكونه يجري
بإجراءات غري
قانونيـّة

ّ
الستة
ملرة واحدة ،عدد النواب ( 134بعد إضافة
حيث ُ
سيصبحّ ،
غري املقيمني) قبل أن يعود عددهم يف الدورة اليت تلي إىل 128
ّ
(املتوقعة عام  .)2026هكذا ،عندما ذكر النائب زهرا قانون عام
املشرعني ،أي النواب ،أن يكون اقرتاع
ة
ني
إىل
شري
ي
كان
2008
ّ
ُ
ّ
املرة فقط) ،ولكن سقط
(هذه
القديم
القانون
وفق
املغرتبني
ّ
ذلك سهوًا (سهوًا؟) أثناء مناقشة القانون اجلديد يف جملس
املادة
نص املادة  125حتديدًا.
ّ
النواب .حصل ذلك عند مناقشة ّ
تتحدث عن ّ
أنه ُ
«تلغى
األخريةِ ،من القانون اجلديد ،هي اليت
ّ
سيما القانون
مجيع النصوص املخالفة ألحكام هذه القانون ،ال
ّ
رقم  25تاريخ  8ــ  10ــ ( 2008الذي ذكره زهرا) ،باستثناء
ّ
الفرعية يف ما خيص
النيابية
املتعلقة باالنتخابات
أحكام املواد
ّ
ّ
طبق فيها نظام االنتخاب األكثري واالنتخابات
ي
اليت
احلاالت
ُ ّ
واالختيارية» .هنا كان جيب أن ُيضاف عنوان «اقرتاع غري
البلدية
ّ
ّ
املقيمني» أيضًا ،ولكن هذا مل حيصل ،وبالتالي ال يوجد ،اآلن،
أي نص قانوني ُي ّ
نظم اقرتاع غري املقيمني .ليست تفاصيل
ّ
القانون اجلديد هي املنوي العمل بها عند املغرتبني ،كذلك ال
أن القانون القديم ( )2008هو ُ
املعتمد ،وبالتالي
نص ُيشري إىل ّ
ّ
ّ
معلقة يف اهلواء .هذه ورطة!
املسألة
النوابِ ،
ومنهم زهرا ،إىل
كيف حصل ذلك؟ كيف مل ينتبه
ّ
هذه املسألة يوم مناقشة القانون؟ زهرا ُجييب« :أنا اعرتضت

فأقرت املادة
يومها ،ولكن وجدت أن ال أحد ُيريد أن يسمع،
ّ
كما وردت .عمومًا صيغ هذا القانون على عجل» .لكن أنت اآلن
تفجر قنبلةَ ِ ،
ُ
أن ما أقوله
مل اآلن؟ يضحك النائب ،قائ ًال:
«املهم ّ
ّ
ً
النص يف
تعديل
كن
ي
،
ا
عموم
صحيح؟
غري
أم
صحيح
هل هو
ّ
ُ
جلسة جمللس النواب ،فتسري األمور بشكل طبيعي» .لكن هنا ّ
مثة
ّ
املتعلقة
نص قانون عام  2008واملواد
مشكلة أخرى؛ فبعد قراءة ّ
ً
عما جرى إبالغه
لالقرتاع
خمتلفة
ا
شروط
باقرتاع غري املقيمني ،جند
ّ
سجلوا أمساءهم وسيقرتعون الشهر املقبل
لغري املقيمني ،الذين ّ
وفق القانون اجلديدِ .من تلك الشروط ،أن اقرتاع املغرتبني،
حبسب القانون اجلديد ،جيري قبل  15يومًا على األكثر ِمن املوعد
املعني لالنتخابات يف لبنان (حبسب املادة  ،)118فيما جند هذه
ّ
أيام على األكثر.
ّ
املدة ،يف قانون  ،2008هي قبل ّ 10
كذلك ،يف القانون اجلديد ،االقرتاع جيري بواسطة «أوراق اقرتاع
مطبوعة سلفًا تعتمدها الوزارة وممهورة خبامتها» ،فيما جند يف
مصمغة غري
أن االقرتاع جيري بواسطة «ظروف
القانون القديم ّ
ّ
شفافة» (املادة  ...)110وتقاس على ذلك تفاصيل أخرى.
التيار
يتفق القيادي السابق يف
ّ
الوطين احلر ،أنطوان نصراهلل ،مع
نص
وحييل إىل
ّ
ما كشفه زهراُ ،
األسباب املوجبة للقانون اجلديد،
حيث يرد يف فقرة ِمنها موضوع
ّ
الستة لغري املقيمني
النواب
ّ
طبق وفق اإلجراءات
ي
لن
ما
(وهذا
ُ ّ

يقول زهرا إنـّه لفت
زمالءه إىل ذلك
يوم مناقشة املادّة
القانونيـّة ومع ذلك
جرى إقرارها

حاليًا).
اليت ُيسار بها
ّ
إما أن ُيعتمد القانون اجلديد ّ
كله ،يف ما
هذه هي «الشربكة» هناّ .
خص املغرتبني ،أو ُيعتمد القانون القديم يف هذه املسألة ،علمًا
ّ
بأن اإلجراءات املنوي تطبيقها تبدو ّ
كأنها تدمج بني القانونني،
ّ
ّ
اخلفة حتصل هذه األشياء
نص ُيشرعن ذلك .بهذه
وكل ذلك بال ّ
يف بالدنا.
أحد الوزراء السابقنيِ ،من الذين عملوا على قوانني االنتخاب ،رأى
يف إثارة هذه املسألة اآلن «طريقة حمتملة الغتيال االنتخابات،
علمًا بأن اقرتاع املغرتبني هو حق دستوري ،فوق القواننيّ ،
إنا
يبقى هناك عمل لتنظيم آلية هذا االقرتاع الذي ُيكن حتديده عرب
مراسيم» .باملناسبة ،ما هو رأي «هيئة اإلشراف على االنتخابات»
قاض عتيق ونائبه نقيب
يف هذه املسألة؟ رئيس هذه اللجنة
ٍ
سابق للمحامني.
ِ
السلطة أيضًا؟
م
هما
نهما؟
م
أفضل
القوانني
َمن يقرأ
ُ
عينان ِمن ُ
ّ
األمة ،احلديث
هذا صحيح .هذا ما جينيه ّ
نواب هذه األمة على هذه ّ
شرعون،
األمة
عن
ّ
ّ
اللبنانية العظيمة طبعًا ،وهؤالء هم الذين ُي ّ
بصبيانية فاقعة ،القوانني اليت ّ
تنظم حياة الناس! عمومًا ،هل ما
ّ
مبيتة،
أن هناك حبكة
أم ّ
جمرد خطأ تقينّ ،
سياسية ماّ ،
ّ
حصل هو ّ
جرى تظهريها اليوم لغاية يف نفس «اهلل أعلم مني»؟ َمن له
مصلحة يف أال يقرتع املغرتبون ،على فرض ذلك ،بل أين كان
احلريصون على املغرتبني يوم مناقشة القانون؟ هل يؤمتن هؤالء
على حياة شعبِ ،من خالل التشريع ،فيما هم على قدر ِمن اخلفة
قانونية ...يفرتض ّ
أنها
ال يستطيعون معها مالحظة «فخاخ»
ّ
البديهيات؟
عندهم ِمن
ّ

ولفتت املصادر اىل ان هذا النوع من القوانني ال يالئم الواقع
اللبناني الذي ختتلف فيه طبيعة الواقع احلزبي الذي تتداخل فيه
العشائرية والقبلية ،عن األحزاب يف دول الغرب واليت ختوض
حمددة تلتزم بتنفيذها ،وليس على
االنتخابات على اساس برامج ّ
وعود تتبخر بعد االنتخابات كما هو احلال يف لبنان .
وقالت املصادر ان ما نشهده اليوم من اخللط العشوائي بني
جديني من أصحاب النهج الذي يتبع خطا سياسيا حمددا
مرشحني ّ
ومرشحني ال خطوط تلزمهم ،جعل السباق االنتخابي يطلق الصراع
على املقاعد بني رفاق الفريق نفسه ،ويقتحم البيوت والعائالت،
لدرجة ان الناخب سيقف يف السادس من أيار امام التزامات
قسرية .
واشارت املصادر اىل انه بغض النظر عن هذا الواقع فان ما
كتب قد كتب وان االمر غري املشجع يف موضوع هذه االنتخابات
ان معظم القوى السياسية الفاعلة اليت ما برح اللبنانيون يشكون
من ادائها ،ستحصل على تفويض جديد منهم يسكت أصوات
االعرتاض الشعيب على هذه الطبقة ما دامت هذه االخرية ستعود
باستثناء القليل منها ،لتأخذ من نتائج اإلنتخابات شرعية وجودها
يف السلطة.
وهذا يعين حبسب املصادر ان هذه القوى ستتمتع باحلصانة
أيا كانت األهداف من ورائها ،حتت شعار
للمضي يف مشاريعها ًّ
ّ
واملخططات
انها حصلت على تفويض شعيب للمضي يف املشاريع
اليت تراها مناسبة لتعزيز اوراقها ومواقعها .
ويف هذا السياق ترى املصادر وجود فريقني ،واحد مرتبط ب
وقوته مبا يبقيه رقما
حزب اهلل الذي يسعى اىل تدعيم مكانته
ّ
اجلمهورية ،وفريق اخر يتمثل مبا يعلنه
صعبا ونافذا يف هذه
ّ
كل من رئيسي اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس احلكومة
سعد احلريري وحلفائهما ،حول رؤيتهما االقتصادية والسياسية
والدفاعية للبنان .
وتابعت املصادر أن الفريق االول ال يزال على موقفه جلهة معادلة
اجليش والشعب واملقاومة واالجنازات اليت حققتها هذه املعادلة
يف الدفاع على لبنان ،يف الوقت الذي يطرح فيه الفريق االخر
بعد هذه االنتخابات وتشكيل حكومة جديدة ،ملف االسرتاتيجية
أي قوة
الدفاعية ،وإقامة الدولة
القوية اليت لن تعود حباجة اىل ّ
ّ
القوات الدولية حلفظ أمنها الداخلي وحدودها،
أخرى مبا فيها
ّ
ّ
متسلحة بالدعم الدولي للجيش ولقوى االمن الداخلي .
ويرى هذا الفريق انه عندما يتحقق االستقرار االمين والسياسي
يف لبنان ،ال بد عندئذ من ان يتحقق االستقرار االقتصادي فيه
ليصبح جاذبا لالستثمارات يف شتى اجملاالت اليت َختلق فرص
عمل توقف هجرة الشباب .
وختلص املصادر اىل ميلها باالعتقاد أن الصراع احملتدم بني
اخلارجية جربان باسيل ورئيس
رئيس التيار الوطين احلر وزير
ّ
حركة امل رئيس اجمللس النيابي نبيه بري ،سيكون عائقا كبريا
امام تشكيل حكومة ما بعد االنتخابات ،وستبقى احلكومة احلالية
تصرف األعمال اىل حني قد يطول ،اضافة اىل ان تطورات
ّ
االوضاع يف املنطقة وخاصة يف سوريا ،ستكون عامال آخر لإلبقاء
على ربط النزاع القائم والتسوية احلالية ،وتأجيل كل الوعود اليت
توزعها الكتل والقوى السياسية على اللبنانيني.
ّ
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مـقاالت

هل ُتشعل أمريكا نار احلرب الكربى يف املنطقة؟
أمــني حطيط
على وقع مجلة من األحداث والوقائع املتزامحة تطلق
التهديدات والتحذيرات ،ال بل تصدر املواقف اليت تقطع
بأن حربًا وشيكة تكاد تندلع شرارتها يف منطقة «الشرق
ّ
تتوسع لتشمل أكثر من
احلد األدنى .وقد
األوسط» يف
ّ
ّ
أن البعض يكاد يقول وبيقني
اجتاه وجهة يف العامل ،حتى ّ
كلي إنها احلرب العاملية الكربى اليت ستدور رحاها وال توفر
يتم تداوله يف
مكانًا يف العامل من شظى نارها ،فهل ملا ّ
اجلدي؟
هذا الصدد نصيب يف دائرة اإلمكان أو املتوقع
ّ
من الطبيعي قبل اإلجابة أن نستذكر الوقائع اليت أغرت
يف حدوثها أصحاب الرأي بقرب وقوع احلرب ،أن يطلقوا
توقعاتهم انطالقًا من واقعة تغيري رئيس الدبلوماسية
األمريكية وتعيني رجل من أصحاب الرؤوس احلامية ودعاة
ّ
احلل ملشاكل العامل ال
بأن
احلروب مكانه ،رجل يتباهى ّ
تضيع الوقت وتنتقص املصاحل
يكون بالدبلوماسية اليت
ّ
واملكاسب ،بينما امليدان خيتصر الوقت وحيفظ املنافع
ألن ما تفرضه القوة العسكرية
واملكاسب يف
ّ
احلد األعلىّ ،
اليت ميلكها «القوي اجلبار» ال ميكن أن حتققه الدبلوماسية
ّ
تتجنب املواجهة وتلتزم النعومة والقفازات
املهذبة اليت
اليت ال ختدش وتبقي اخلصم يف راحة من أمره ال ُيضطر
معها للتنازل.
وإىل جانب هذا التغيري الذي اعترب بداية تنفيذية ملرحلة
التحضري للحرب ،تظهر يف األفق رزمة من الوقائع األخرى
مددت
اليت تشمل املناورات اإلسرائيلية األمريكية واليت ّ
ألسبوع إضايف من أجل أن حتاكي واقعًا ميدانيًا تتواجه
فيه القوات املشاركة يف املناورة مع القوات الروسية
على سبيل االفرتاض اجلدي ،أضف إىل ذلك التوتري غري
امل ّربر الذي ابتدعته بريطانيا يف وجه روسيا من أجل
االبتزاز والضغط حلملها على التنازل يف ملفات باتت تؤرق
املعسكر الغربي املعتدي على سورية ،املعسكر الذي بات
وحيمل روسيا إىل
يشعر باخلسارة االسرتاتيجية يف سورية
ّ
جانب إيران وحزب اهلل مسؤولية هذه النتيجة املأسوية.
أن احلرب اليت اقرتحها على املنطقة
لقد استشعر الغرب ّ
ّ
وتوخى منها إخضاع
حتت عنوان «الربيع العربي» الكاذب،
برمتها عرب تفكيك حمور املقاومة واحتواء حلقاته
املنطقة ّ
ّ
أن هذه
والسيطرة عليها
كل وفقًا لواقعها ،تأكد له ّ
احلرب مل حتقق أهدافها بالوسائل اليت استعملت هلا،
رغم وحشيتها وسوئها وإجرامها ،حيث استعمل اإلرهاب
املتوحش املتفلت من ّ
كل أخالق وشرع وقانون وإنسانية.
ّ
وبات على الغرب أن خيتار بني أمرين ال ثالث هلما… إما
التسليم باخلسارة االسرتاتيجية العامة والسعي حلفظ ماء
حتد من اخلسارة ،أو
الوجه باحلصول على مكاسب ترضية ّ
ّ
بقضه وقضيضه يف حرب تغيري املشهد ،وهنا
االنغماس
ّ
وتذكر
تستعاد إىل األذهان مشاهد احلروب االستعمارية
ُ
أيضًا باحتالل أفغانستان او احتالل العراق.
بأن الغرب اختار
أن بعض اإلشارات واألدلة توحي ّ
ورغم ّ
ّ
احلل األول ،وألجل ذلك اجتهت أمريكا لوضع اليد على
الشمال الشرقي السوري ليكون هلا منطقة نفوذ مباشر
ّ
يشكل هلا قاعدة للتحكم ّ
بكل من
تقيم فيها كيانًا انفصاليًا
العراق وسورية وصو ً
متددًا اىل إيران ولبنان ،وألجل
ال أو ّ
ذلك أيضًا وتعزيزًا هلذه الفكرة طلبت أمريكا من السعودية
دفع  4مليارات دوالر من أجل متويل مشروع التقسيم هذا،
حبجة سعيها للخروج من املنطقة بعد متكينها من أسباب
القوة اليت متنع الدولة السورية من العودة إليها وحتول
جمددًا إليها.
دون دخول داعش ّ
تقدم من دالالت عملية وسلوكية معطوفًا على ما
أن ما ّ
بيد ّ
ترصده منظومات املراقبة اجلوفضائية واألرضية الروسية
وغريها من وكاالت مراقبة احللفاء جتعل األمر يف اجتاه
قررت فع ًال الذهاب
خمتلف وتقود إىل القول ّ
بأن أمريكا ّ
اىل احلرب وفقًا للخيار الثاني ،الذي أكدت عليه سفرية
وجهت تهديدًا مبطنًا أو يكاد
أمريكا يف األمم املتحدة حيث ّ
يكون صرحيًا يف األسبوع املاضي ،وعلى منرب جملس األمن
استمر فشل جملس األمن يف اختاذ
حيث قالت إنه «إذا
ّ
فإن
القرار ـ تعين به االستجابة ملطالب أمريكا
ّ
ضد سورية ّ
أمريكا ستتحرك خارج جملس األمن مبفردها أو مع حلفائها،
وتبعتها يف التهديد ّ
كل من فرنسا وبريطانيا ،فهل هذا
جدي ويشكل متهيدًا للحرب فع ًال؟
التهديد ّ
بأن الدول اليت تعمل مبنطق املؤسسات
قبل اإلجابة نذكر ّ
وختضع يف قرار احلرب لقواعد معتمدة وثابتة يف العلم
أن الدولة ال خترج
العسكري واالسرتاتيجي ،حيث جند فيها ّ
أوهلا القدرة
للحرب وتهاجم اال إذا استوفت شروطًا ثالثةّ :
حتددها ،ثانيها
على حتقيق اإلجناز العسكري يف املهل اليت ّ
ردة فعل العدو واخلصم والتعامل معها
القدرة على احتواء ّ
كما جيب ،ثالثها القدرة على اخلروج من احلرب مع حفظ
اإلجناز العسكري وصرفه سياسيًا مبا يناسب مصاحل
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املهاجم.
بيد أنه إذا أجرينا إسقاطًا هلذه الشروط على أرض الواقع
أن أمريكا ،متلك القدرة التدمريية من
وامليدان لوجدنا ّ
املستمر واألمن أمر
االحتالل
على
قدرتها
دون شك ،ولكن
ّ
مشكوك فيه ،أما بالنسبة الحتواء ردة الفعل ،فهنا الشك
أي عدوان
الكبري مع وجود قرار اسرتاتيجي روسي
ّ
بالرد على ّ
أي سلوك عدواني مبا يقتضيه
وجهوز حمور املقاومة ملعاجلة ّ
املوقف .وبالفعل باتت أمريكا تتعامل مع التهديد الروسي
جبدية تضاف اىل جدية تعامل «إسرائيل» مع تهديد حزب
ّ
اهلل .وألجل ذلك أدرجت العامل الروسي يف املناورات
أن ألمريكا
القائمة يف فلسطني احملتلة اآلن ،وال ننسى ّ
يف املنطقة أكثر من  120قاعدة عسكرية تتفاوت يف احلجم
وأن محايتها بالوسائل التقليدية بعد سقوط اهليبة
واألهميةّ ،
احلمائية ،هو أمر صعب .أما الصرف يف السياسة فهو أمر
مشكوك فيه أيضًا بعد فقدان أمريكا السيطرة على جملس
األمن.
ّ
لكل هذه األسباب والصور ،ورغم أقوال الكثري من املعنيني
أن احلرب اليت يكثر احلديث عنها ال زالت أمرًا
بالشأن ،نرى ّ
ألن احللف األطلسي حسب مفهومه
مستبعدًا ،ليس فقط ّ
االسرتاتيجي النافذ حاليًا ال ُجييزها ،بل أيضًا ألسباب
موضوعية ومعادالت ردعية رمستها روسيا اسرتاتيجيًا
وأكدها حمور املقاومة عمالنيًا ،بشكل معطوف على باب
ّ
يتذكروا «إسرائيل»
املطبلني للحرب أن
اسرتاتيجي على
ّ
ومصريها والنفط وأنابيبه والقواعد األمريكية وأمنها .
وهنا قد يسأل سائل ملاذا ّ
وتستعد
حتذر روسيا من احلرب
ّ
سورية وحمور املقاومة هلا ،ويكون التعامل معها مبثل هذه
بأن العسكري يتعامل دائمًا مع الفرضية
اجلدية؟ هنا جنيب ّ
يستعد للفرضية األسوأ ويكون خطأ جسيمًا
األسوأ ،وعليه أن
ّ
منيز بني التقدير
التصرف،
ّ
وكأن احلرب لن تقع .وهنا ّ
االسرتاتيجي املوضوعي وبني التحضري العسكري الدفاعي،
تصور ،ويف الثاني
ففي األول تعتمد قواعد للوصول إىل
ّ
تعتمد قواعد أخرى الختاذ املوقف املناسب.
ّ
ولكل هذا نرى ،ووفقًا لقواعد التحليل والتقدير العسكري،
أن التهويل باحلرب الذي يشارك فيه أكثر من طرف وجهة ال
ّ
يعدو كونه حربًا نفسية غايتها الضغط على معسكر الدفاع عن
سورية لوقف حصادها األرباح ،ولرفع معنويات اإلرهابيني
يف الغوطة الشرقية الذين خذهلم معسكر العدوان ،ومل
يقدم هلم العون الذي انتظروه لينقذهم من قبضة اجليش
ّ
العربي السوري .نقول هذا إذا حكم العقل واملنطق ،ولكن
إذا استقال العقل وكانت املغامرة واجلنون فسيكون يف
امليدان أمر آخر.
إن التحضريات
وهذا ما كنا أشرنا إليه منذ أسبوع ،حيث قلنا ّ
إن
الروسية للمواجهة العسكرية سيكون هلا أثرها الردعي ْ
استطاع عقل املستشارين العسكريني جلم مجوح الرئيس
األمريكي ،وسيكون هلا أثر حتريضي إذا ّ
تغلب جنون الرئيس
وفريقه احلامي الرؤوس..
ّ
بكل ما سبق ،فقد باتت املنطقة أمام سيناريو من
وأخذًا
ثالثة… األول إعمال العقل وامتناع أمريكا عن العدوان.
الثاني جنون أمريكي ومغامرة غري حمسوبة والذهاب اىل
تتعدى املكان والزمان األساسيني
عدوان قد يتدحرج مواجهة
ّ
هلا .والثالث تفاهم روسي أمريكي ُيرتجم بفعل أمريكي
استعراضي حيفظ ألمريكا ماء وجهها ،مع أننا لسنا من
متمسكني اآلن بنظرية استبعاد
مرجحي هذا االجتاه… ونبقى
ّ
ّ
يعززها اتصال ماكرون ببوتني وتأكيده
احلرب اليت جاء
ّ
احلوار بد ً
ال من املنازلة يف امليدان.

كشف عن خطة النتاج الكهرباء يف  3اسابيع

الرياشي :كتلة القوات ستزيد حتما
أيمن شحادة

يرى وزير االعالم ملحم الرياشي
ان املؤسسة احلاكمة يف الدولة
تكره االعالم ،فكيف اذا كان هناك
ضمانات اضافية لالعالميني عرب
قانون نقابة احملررين اجلديد ،مؤكدا
ان املشكلة ليست مع الوزير بل مع
االعالميني ،خاصة هذه االيام عندما
يتكلم صحايف يف اطار سياسي
معني يتم استدعاؤه للمحاكمة النهم
ال يتحملون ذلك.
وفيما خص وزارة االعالم ،يوضح
الرياشي يف حديث اىل الزميلة
«النشرة» خالل لقائه رابطة خرجيي
االعالم ،ان اهليكلية ستأتي اليوم
من جملس الشورى وسيتم حتويلها
اىل احلكومة وسيتم تصديقها النه ال
مشكلة فيها ،اال انه يف ملف نقابة
احلررين ال احد يريد قانون النقابة
اجلديد ،والن هذا البلد ال قيمة له من
دون اعالم وحرية رأي جيب الدفاع
عن نقابة احملررين اجلديد ،واملوضوع
اجلمهورية
اليوم متوقف عند رئيس
ّ
ميشال عون ورئيس احلكومة سعد
احلريري وهما ال حيوالن مشروع
القانون اىل اجمللس النيابي القراره،
مع العلم ان النقابة احلالية برئاسة
النقيب الياس عون متعاونة بشكل
كبري يف هذا اجملال.

اكتمال بناء املعامل.
على الصعيد االنتخابي ،يعترب الرياشي
ان قانون االنتخابات احلالي له اهمية
عند االقليات السياسية النها تتمثل به،
الفتا اىل ان هناك تواصل مع التيار
الوطين احلر ولكن ال يوجد حتالف،
ويذكر وزير االعالم انه ال يتدخل يف
ملف تركيب اللوائح بل عمله يدخل
فقط ضمن اطار احملادثات السياسية،
ويشري اىل ان االتفاق االساسي مع
التيار كان يندرج يف اطار  3خيارات
اساسية «اوال التحالف يف كل لبنان،
والثاني التحالف على القطعة ،والثالث
محاية املصاحلة وابقاء املوضوع يف
اطار التنافس االنتخابي الدميقراطي
بني الفريقني ،وهذا املوضوع حمسوم
بالنسبة اىل الرئيس عون ورئيس
القوات،مؤكدا ان زمن احياء الشياطني
بني الفريقني ذهب ،وان اي تصرف
من هذا القبيل يكون فرديا وليس من
قبل الفريقني ،وجيدد الرياشي التأكيد
على ان تفاهم معراب هو من ثوابت
ثورة االرز ،وواحد اسباب تبين ترشيح
الرئيس عون اىل رئاسة اجلمهورية
هو قربه من حزب اهلل ،وذلك من اجل
تقريب احلزب من الدول وحصر السالح
بيد الشرعية ،الننا نريد دولة حقيقية
بسالح شرعي واحد فقط.

ويشري وزير االعالم اىل مؤمتر صحفي
سيعقده قبل االنتخابات بأسبوع
ليكشف به كل احلقائق والعراقيل
اليت واجهته خالل تولي الوزارة ال
سيما يف ملف تلفزيون لبنان الذي
مل يدرج على جدول اعمال احلكومة
حتى الساعة بسبب املطالبة بتعيني
مدير جديد للوكالة الوطنية مقابل
تلفزيون لبنان ،وردا على سؤال حول
ما اذا كان هذا االعالن انتخابي «اكد
ان املوضوع كي ال تنسى الناس
بسرعة ،وكي ُحتكم ضمريها عند
االنتخاب» .مشددا يف السياق ،على
انه لن ُيرضي الرئيس عون ورئيس
القوات مسري جعجع امام معصية اهلل،
وحني ترتكب مديرة الوكالة الوطنية
لالعالم لور سليمان خطأ يتم اقالتها،
اال انه لن يتم اقالتها اليوم بسبب
«مشاكل برتونية» ،حتى لو كلف
املوضوع ايقاف ملف تلفزيون لبنان،
الن ال حماصصة يف هذا اجملال،
وادارة الوكالة الوطنية تأتي ضمن
اختصاص الوزير.
ولفت اىل حادثة يف جملس الوزراء
حني مت تعيني مدراء مؤسسات
املياه ،ونقل عن احلريري قوله
انه مت اعتماد االلية اليت اعتمدها
الرياشي يف تلفزيون لبنان ،لكنه
اعرتض على ذلك مؤكدا ان ال
توافق يف املوضوع ال سيما يف
ملفتعيينجاجنربامنديراعاماملؤسسة
واكد
املياهفيبريوتوجبللبنان،
االعرتاض عليه وسجل ذلك يف حمضر
اجللسة.

وفيما خص العالقة بني املستقبل
القوات ،يؤكد الرياشي ان االجواء اجيابية
بني الفريقني ،ويشدد يف السياق
على ان رئيس القوات ليس راضيا
على الردود اليت صدرت ضد رئيس
احلكومة سعد احلريري ،وقد اوصل
الرياشي هذه الرسالة اليه ،وموضوع
الرد والرد املضاد اصبح خلفنا ،كما
ّ
يؤكدم ان ال اتفاق انتخابي مع اللواء
اشرف ريفي حتى الساعة .ويشري اىل
ان القوات تعمل يف االنتخابات حتت
ثوابت رسخت يف الوجدان املسيحي
«اتفاق معراب مع التيار الوطين احلر
ومصاحلة اجلبل» ،وحتت هذه الثوابت
ال اشكالية يف التنافس االنتخابي بني
االفرقاء ،وحنن لدينا نقاط التقاء مع
اجلميع كما بعض نقاط اخلالف ،ويلفت
يف السياق اىل ان القوات تلتقي مع
حزب اهلل ضد حلفائها يف بعض امللفات
داخل احلكومة ،وابرز هذه امللفات ملف
الكهرباء.
وحيسم الرياشي ان كتلة القوات ستزيد
يف الربملان املقبل ،معتربا ان االعالميني
هم خنبة اجملتمع ،وان اجنح السياسيني
تارخييا كانوا اعالميني واعطى على ذلك
امثلة داخلية وعاملية .ويلفت اىل انه
يتعامل مع جملس الوزراء مبزاجية وذلك
احتجاجا على كل شيء يف احلكومة ال
سيما طريقة التعامل مع ملفات وزارة
االعالم ،وهو اقتبس هذا االحتجاج
السلمي من «غاندي» .ويدعو الرياشي
اىل حتويل بريوت اىل مركز للحوار
السياسي والديين ،ويسأل «ملاذا ال
نكون مركزا للحوار السوري واليمين
وغريهما من االزمات؟ ،وحنن نستطيع
ان نكون مركزا للحوار لكل النزاعات ما
عدا النزاع الفلسطيين االسرائيلي الننا
طرف فيه».
ويؤكد انه ضد خروج القوات من
احلكومة ومع بقائها يف حكومة ما بعد
االنتخابات النيابية.
وفيما خص نقل مبارايات كأس العامل
على تلفزيون لبنان االرضي ،يوضح
الرياشي انه يعمل مع حمامي قناة
« »beIN SPorTحلسم املوضوع ويأمل
خريا يف ذلك.

«املشاكل البرتونية وتلفزيون لبنان»

«كهرباء خالل  3اسابيع»

وعلى صعيد ملف الكهرباء ،يؤكد
ان ال توافق يف املوضوع ،وهناك
اختالف يف جملس الوزراء حول
االمر ،كما على ملف تلفزيون لبنان
والتعيينات اال ان احملاصصة لن تؤثر
على املصاحلة ،ويكشف الرياشي انه
يعمل على خطة كهرباء مقدمة من
اختصاصي يف شركة «Hydro-
 »Québecالكندية ومن خالهلا سيتم
انتاج الكهرباء خالل  3اسابيع فقط
ومن دون بواخر ،وذلك بإنتظار

«كتلة القوات ستزيد»
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مـقاالت

«داعش» والنصرة» العبان فاعالن يف هل يتع ّرض النائب ميشال املر حملاولة اغتيال سياسي؟
االنتخابات النيابية؟!
طارق ترشيشي

حســني عـاصي

مع اختالط حابل التحالفات السياسية بنابل
التحالفات االنتخابية ،والتناقضات اليت طرأت
على متوضع الفرقاء السياسيني ،حلفاء وخصومًا،
أن السياسة
بني دائرة وأخرى ،اعتقد كثريون ّ
مبعناها التقليدي املرتبط باملواضيع اخلالفية،
ُ
باملطلق عن
وما تفرزه من اصطفافات ،ستغيب
االستحقاق االنتخابي املرتقب ،لصاحل عناوين
أخرى ،كالشفافية وحماربة الفساد إىل ما
هنالك.
ٍ
مؤشرات أخرى بدأت بالظهور يف األيام
أن
إال ّ
املاضية أوحت بالعكس ،بدءًا من الكالم املنسوب
لألمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل
 ،الذي استحضر «داعش» و»جبهة النصرة» إىل
االنتخابية ،وصو ً
ال إىل اخلطاب
ساحة املعركة
ّ
املناهض للحزب يف أكثر من مكان ،والذي يلعب
على وتر السالح واملذهبية ،والسجاالت اليت
انبثقت عن اخلطابني ،وتبدو قابلة للتصاعد أكثر
فأكثر يف املرحلة املقبلة.

لزوم املعركة
«لن نسمح بأن ميثل حلفاء النصرة وداعش أهالي
املسربة من
بعلبك-اهلرمل» .كانت هذه العبارة
ّ
ٍ
لقاء لألمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل مع كوادر حزبه كافية إلشعال السجاالت
يف الداخل واخلارج ،معطوفة على قول الرجل ّ
إنه
للتوجه شخصيًا إىل منطقة البقاع «إذا
مستعد
ٌ
ّ
رأينا أن هناك وهنًا يف اإلقبال على االنتخابات»،
بل ّ
إنه لن يرتدد يف التجوال يف قرى املنطقة
ومدنها وأحيائها للسعي إىل إجناح الالئحة «مهما
كانت األمثان».
ّ
عما إذا كان كالم السيد نصراهلل
وبغض النظر ّ
يندرج ضمن الواقعية السياسية أم البازار
استفهام كثرية ُطِرحت،
فإن عالمات
االنتخابي،
ّ
ٍ
ّ
فلماذا يرفع الرجل السقف هلذه الدرجة؟ وهل
تستحق املعركة االنتخابية مثل هذا الكالم العالي
أن البالد جتاوزته منذ
النربة ،والذي يفرتض ّ
معركة حترير جرود عرسال الشهرية؟.
إن السيد نصراهلل أراد
يف املبدأ ،ميكن القول ّ
من خطابه ،بالدرجة األوىل ،إحداث «صدمة»
لدى مجهوره ،وال سيما اجلمهور البقاعي ،بل ّ
مثة
أن التسريب الذي حصل ملضمون اخلطاب
قناعة ّ
متعمدًا ومقصودًا ليصل إىل
مل يكن عفويًا ،بل
ّ
املؤيدين واملناصرين وال يبقى حمصورًا يف
احملازبني ،وال سيما أولئك الذين بدأت تربز
أصداء «متلملهم» من الوضع القائم ،و»فصلهم»
لنواب ال يرون
بني تأييدهم للمقاومة وانتخابهم
ٍ
ّ
يقدمون فع ًال ما خيدم املنطقة ويساهم يف
أنهم ّ
تنميتها وتطويرها ،علمًا ّ
حيزًا
أنه سبق أن ّ
خصص ّ
أساسيًا من أحد خطاباته لدحض وجهة النظر هذه
بالتحديد ،عن طريق دعوة اجلميع إىل احلكم على
نواب «حزب اهلل» من خالل احلكم على احلزب
بشكل عام.
وأدائه
ٍ
إن ما هدف إليه السيد
من هنا ،ميكن القول ّ
نصراهلل هو «حتفيز» مجهور احلزب على االقبال
على االنتخابات بكل جدية ومسؤولية ،وعدم
االستهانة أو االستخفاف بها ،خصوصًا يف دائرة
أن السيد نصراهلل
بعلبك اهلرمل ،اليت بات واضحًا ّ
يوليها أهمية استثنائية خمتلفة عن غريها ،بدليل
ّ
أنه بات يشرف شخصيًا على تفاصيلها .وليس
حبساسية
أن هذه الدائرة تتسم
خافيًا على أحد ّ
ّ
ثبتها السيد نصراهلل يف أكثر
خاصة بالنسبة إليه ّ
من مناسبة ،سواء يف كلمته األخرية أو قبلها،
تتعرض له
ومرد ذلك القلق من «خرق» ميكن أن
ّ
ّ
الئحة «األمل والوفاء» من قبل اخلصوم يف عقر
ّ
يصنفهم احلزب يف
دارها ،وال سيما أولئك الذين
أن مثل هذا
خانة «احلاقدين» على املقاومة ،رغم ّ
اخلرق أكثر من وارد برأي كثريين نظرًا لطبيعة

القانون االنتخابي ،ولو حاول «احلزب» منعه من
خالل اللعب على مسألة «احلاصل االنتخابي»
ورفعه.

هدية مجانية؟
يف خانة «لزوم املعركة» إذًا ،ميكن إدراج خطاب
أن الردود
السيد نصراهلل ،الذي يرى
مؤيدوه ّ
ّ
ّ
مضخمة ،باعتبار ّ
خيون أحدًا ،ومل
عليه أتت
أنه مل ّ
إن «داعش» و»النصرة» حاضران بشكل
يقل ّ
حتدث عن «حلفاء» هلما،
مباشر يف املعركة ،بل ّ
وهذا األمر ليس جبديد ،وسبق للحزب أن اتهم
املتطرفة،
الكثري من الفرقاء بدعم هذه اجلماعات
ّ
حيدد من هم هؤالء احللفاءّ ،
كما ّ
ألنهم
أنه مل
ّ
معروفون بالنسبة إىل اجلمهور ،ومن غري الدقيق
القول ّ
وإن ما قاله ينطبق على مجيع
عمم،
ّ
إنه ّ
املرشحني املنافسني لالئحة «األمل والوفاء» من
دون استثناء.
قد يكون ّ
ومبعزل عن
كل ذلك صحيحًا ،لكن،
ٍ
النوايا اليت قد تكون م ّربرةّ ،
أن
مثة من يرى ّ
استحضار «داعش» و»النصرة» بهذا الشكل إىل
ّ
يبشر باخلري ،بل هو يبدو
االنتخابي ال
امللعب
ّ
قدمها «حزب اهلل» إىل
مبثابة «هدية جمانية» ّ
اخلصوم ،خصوصًا ّ
أنه حيرص منذ بدء احلديث
عن االنتخابات على اإلحياء ّ
بأنه أكثر من مرتاح
لوضعه ،بل يرتك احلرية الكاملة حللفائه لفعل ما
يشاؤون ،وإذا به يضع هؤالء احللفاء يف قفص
االتهام مثلهم مثل غريهم.
مت تربير األمر ّ
وحتى لو ّ
بأنه من مستلزمات املعركة،
وحيرمونها عليه،
يشرعها اآلخرون ألنفسهم
اليت
ّ
ّ
جمرد اللجوء إليه يضع مقولة «ارتياح احلزب
ّ
فإن ّ
ّ
يدل على
املسبق» يف دائرة التشكيك ،كونه
حالة قلق تعرتي احلزب ،مهما صغر أو كرب حجمها،
ولو كانت حمصورة فقط باخلشية على املقعد
املاروني ،وإمكانية مصادرته من قبل «القوات
اللبنانية» على سبيل املثال ،مع ما يعنيه ذلك
يف منطقة كبعلبك.
أن من خماطر جلوء
وأبعد من ذلك ،هناك من يرى ّ
«حزب اهلل» إىل هذا اخلطاب االنتخابي إمكانية أن
«يشرع» اخلطاب املضاد ،والذي ّ
يتخذ من السالح
ّ
أن
شعارًا للمواجهة ،مبناسبة أو من دونها ،رغم ّ
ٌ
ٌ
والحق
سابق لكالم السيد نصراهلل،
هذا اخلطاب
له بطبيعة احلال .ولكن متامًا كما ُي ّت َهم بعض
خصومه ّ
بأنهم يستخدمون هذا األسلوب للتوظيف
االنتخابي ليس إال ،بدليل مساكنتهم مع احلزب
ٍ
فإن احلزب فعل األمر نفسه مع
يف
حكومة واحدةّ ،
من وصفهم حبلفاء «داعش» و»النصرة» ،الذين
ّ
األقل احلكومة نفسها.
يشارك بعضهم على

ساحة مفتوحة...
«داعش» و»النصرة» ليسا العبني يف االنتخابات
النيابية ،ولن يكونا ،متامًا كما سالح «حزب اهلل»،
االنتخابية ،والذي ال
احلاضر دومًا يف اخلطابات
ّ
يبدو من الناحية العملية العبًا فاع ًال يف االستحقاق،
بشكل مباشر أو غري مباشر.
ٍ
قد ُيالم السيد نصراهلل اليوم على استحضاره
لـ»داعش» و»النصرة» ،وقد ُيالم اخلصوم على
أدبياتهم وبراجمهم،
استحضارهم للسالح يف
ّ
وكال اجلانبني يسعى للعب على غرائز اجلمهور،
ّ
تتحكم به العواطف قبل ّ
كل شيء.
الذي
أن الساحة ستكون
وبني هذا وذاك ،يبقى األكيد ّ
مفتوحة أمام استحضارات من ّ
كل األنواع على
االنتخابية
مدى الشهرين املقبلني ،واملائدة
ّ
ّ
شك مليئة باألطباق التخوينية
ستكون من دون
ّ
والشعبوية وما شابهها ،وعلى اجلميع التيقظ
ألن اآلتي قد يكون أعظم...
والتنبهّ ،
ّ

حي على احلياة السياسية بعهودها
هو
ٌ
شاهد ّ
املتعاقبة منذ عشرات السننيِ ،
ومن الراسخني
الكبار يف ِعلم السياسة اللبنانية منذ دخوله
َ
املعرتك السياسي يف اخلمسينات من القرن
املاضي.
حي يف خدمة لبنان منذ العام ،1991
وهو
ٌ
شهيد ّ
حيث جنا من حماولة اغتيال آمثة جنا منها بعناية
ٍ
شهيد حي منذ العام  2005حني
والد
إهلية ،وهو
ُ
تعر َ
ض جنله رئيس مؤسسة اإلنرتبول الدولية
ّ
ونائب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع
حاليًا
ُ
ِ
حملاولة اغتيال جنا
والداخلية سابقًا الياس املر
إهلية أيضًا.
منها بعناية
ّ
وهو إىل ّ
وراع ألبناء املنت
خادم أمني
كل هذا،
ٍ
ٌ
ِّ
ّ
وتنق َل
وكل لبنان منذ بدأ تعاطي الشأن العام
يف املواقع احلكومية والنيابية ،ومل يبخل يوماً
ً
ّ
خدمة على
قصده طالبًا
لكل من
يف مواعيد
َ
املستويني الرمسي أو الشخصي.
َ
والشهيد احلي ،والوالد لشهيد
الشاهد
هذا
ُ
ُ
حي ،و»صانع الرؤساء» الذي يكاد أن تكون له
ّ
يف ّ
ٌ
ِ
ملناسبة استحقاق
يتعرض
بصمة،
كل رئاسة
ّ
االنتخابات النيابية لـ»حرب إلغاء» ،بل حملاولة
ِ
املتنيني
إزاحته عن خدمة
اغتيال سياسي بغية
ٍ
ّ
ّ
كل الظروف،
وأحبوه يف
أحبهم دومًا
الذين
ّ
َّ
ٍ
زعامة لطاملا كانت وال تزال
وكذلك إزاحته عن
ً
منقادة إليه ،سواء على مستوى طائفته أو على
املستوى الوطين.
َ
فاملر َي ُ
الغيظ منذ انتخابات  2009وحتى اليوم
كظم
ّ
ولكنه رغم
يتعرض هلا،
على رغم «حرب إلغاء»
ّ
ّ
إيثار التوافق على التصادم
دأب على
كل هذا
َ
ِ
ِّ
ّ
ِ
واجلميع يعرف
الطعنات اليت تلقاها،
رغم كل
ُ
َ
الظروف اليت دفعته إىل االفرتاق عن التحالف
ً
ّ
تكتل «التغيري واإلصالح» حمتفظا بالعالقة
مع
الطيبة مع عون .حتى إنه يف انتخابات 2009
ّ
ّ
ظل ُيراهن حتى اللحظة األخرية على التوافق مع
َ
ّ
ولكنهم رفضوا ،فخاض االنتخابات
العونيني،
ّ
َ
الئحتهم
اجلميل
وفاز خارقًا والنائب سامي
ّ
َ
ولكنه مع ذلك ّ
ّ
ظل حمافظًاعلى العالقة
املقفلة.
ُ
الودية والعائلية مع عون .وتبادل الزيارات
ّ
والتالقي يف املناسبات مل ينقطع بينهما.
َ
صدور قانون االنتخابات اجلديد،
قبل
ومنذ ما
ِ
َ
واملر َي ُ
جتنيب املنت معركة «كسر عظم»
نشد
َ
ّ
ٍ
انتخابي مع اآلخرين
حتالف
انتخابية ،ساعيًا إىل
ّ
وعلى رأسهم «التيار الوطين احلر» واألرمن (
حزب الطاشناق وغريه) ،يف الوقت الذي
كان البعض ،وخصوصًا بعض اللصيقني ،أو
يدعون اللصاقة بعون ،يصطادون يف املاء
َّ
ِ
ِ
ٍ
يوغروا
حقد دفني أن
العكر وحياولون نتيجة
ضد «أبو الياس» نظرًا
رئيس اجلمهورية
صدر
ّ
ِ
َ
قوته الشعبية واالنتخابية كانت
لشعورهم ّ
بأن ّ
وال تزال ُت ّ
الطري العود
شكل خطرًا على وجودهم
ّ
ً
على الساحة املتنية خصوصا وعلى الساحة
َ
ُ
حماوالتهم هذه
انكشفت
السياسية عمومًا ،وقد
ّ
أيام االنتخابات البلدية قبل أقل ِمن سنتني
َ
كيف ّ
بعض القواعد الشعبية
تأليب
أنهم حاولوا
ِ
َ
ٍ
عدد من بلدات املنت ضد «أبو الياس»
يف
ّ
ومؤيديه
ولكنهم فشلوا يف ذلك ،وإذا بأنصاره
ّ
يفوزون بالغالبية الساحقة من اجملالس البلدية
توجوا هذا الفوز بإعادة انتخاب
املتنية ،وقد َّ
ً
الحتاد بلديات
رئيسة ّ
السيدة مرينا ميشال املر
ّ
املنت ،وهو املنصب الذي تشغله منذ أكثر من
عشر سنوات.
ّ
ِ
رغبته
أقل ِمن شهرين ،ويف سياق
وقبل
جتنيب دائرة املنت الشمالي
الصادقة بضرورة
ِ
بادر «أبو الياس» إىل زيارة
املعركة االنتخابية
َ
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،فكان
ٍ
حتالف
توافق على
ودي بينهما انتهى إىل
لقاء ّ
ٌ
ٍ
انتخابي َيمع َّ
ٍ
الئحة
املكونات املتنية يف
كل
ّ
أن حزب «الطاشناق» برئاسة
واحدة ،علمًا ّ
النائب آغوب بقرادونيان كان قد بادر منذ ما
قبل إقرار قانون االنتخاب اجلديد وباالتفاق مع
ٍ
مفاوضات مع «التيار الوطين
املر إىل خوض
احلر» خلوض االنتخابات يف دائرة املنت بالئحة
ائتالفية.
بادر بقرادونيان إىل اإلعالن
بل أكثر من ذلك،
َ

يف أكثر من مناسبة ،وحتى األمس القريب ،بأن
ال انفكاك يف «التحالف التارخيي» القائم بني
وأن الطرفني
«أبو الياس» وحزب الطاشناق،
ّ
ذاهبان إىل خوض االنتخابات معًا كالعادة يف
ّ
كل انتخابات ،ولكن ما حيصل منذ أكثر من
َ
ُّ
ٍ
ضبابية بدأت تلف مواقف
بروز
أسبوعني هو
ُ
«التيار الوطين احلر» تكاد ترتقي إىل مستوى
االبتعاد عن التحالف مع املر.
َ
التحالف مع املر مل يكتفوا
لكن من كانوا يريدون
باالبتعاد عن التحالف معه فقط ،بل اندفعوا إىل
ضد بعض
استخدام أساليب الرتغيب والرتهيب
ّ
أن
يأبهوا لذلك ،إىل درجة ّ
مؤيديه الذين مل َ
ّ
طاوال ويطاوالن َّ
كل
هذين الرتهيب والرتغيب
َ
ّ
قرر االنضمام إىل الالئحة
مرشح يفاوض أو َّ
االنتخابية اليت يعمل أبو الياس على تشكيلها
حاليًا.
ّ
أن ما قاموا به حتى
ولكن هؤالء عندما أدركوا ّ
ّ
قو ِة املر الشعبية ،بادروا
اآلن مل
يغري يف ّ
ّ
إىل عملية اجتياح إدارية لدائرة املنت برتغيب
مؤيدة له ،حيث
وترهيب فاعليات وقواعد
ّ
َ
ٍ
وعزلوا بعض املوظفني
نفوذ
صرف
مارسوا
َ
َ
مؤيدين هلم يف مكانهم بغية
وعينوا
الكبار،
ّ
ّ
«رشى» خدماتية إدارية الستمالة
ممارسة
ِ
لوائحهم.
الناخبني لينتخبوا
َ
ومل يقف األمر خبصوم املر ُ
اجلدد عند هذا احلد،
بعض املوظفني الذين
بل جتاوزوه إىل تهديد
ِ
إن ّ
ّ
فكروا يف البقاء
بفتح
عزلوهم
َ
ملفات هلم ْ
ِ
ً
ً
ِ
تأييدهم وعائالتهم له انتخابيا وسياسيا،
على
ّ
يشنها هؤالء
وذلك يف ما ُيشبه «حرب إلغاء»
أن ِمثل هذه احلرب
ضد «أبو الياس» ،علمًا ّ
ّ
ِّ
وشنها منذ عشرات
ينفكون عن استحضارها
ال
السنني ،وما كالمهم عن «التسونامي» من حني
ٌ
دليل على حلمهم بـ»تسونامي» جديدة
إىل آخر ّإال
ّ
ألن قانون االنتخاب
لكنها لن حتصل هذه
املرة ّ
ّ
سيعطي ّ
كل
اجلديد الذي يعتمد النظام النسيب ُ
حق َّ
حقه ،رغم ّ
َّ
وكل ذي ّ
كل ما
حجم حجمه،
ذي
ٍ
ّ
ٌ
واثق من حقه
يعرتيه من ثغرات ،وأبو الياس
ُ
حجمه منذ اآلن ّ
ِ
يثق بالقاعدة الشعبية
ألنه
ومن
احملبة والوفاء ،وهي ستخوض
تكن له
اليت
ُّ
ّ
املعركة معه حتت عنوان «الوفاء مليشال املر»،
َ
املتنيني يوم ّ
ختلى
وقف إىل جانب
والوفاء ملن
ّ
اجلميع عنهم بذرائع واهية.
سيخوض أبو الياس معركته االنتخابية على
الئحة لن َحي َ
ِ
ٍ
والدتها
دون
ول اخلصوم
رأس
َ
ً
ألن املتنيني يعرفون
وشيكًا ،سيخوضهًا قويا ّ
ُ
وإجنازاته يف هذا
اإلمناء يف املنت،
صنع
َ
َمن َ
عاء.
اجملال واضحة حتت الشمس وليست ّ
اد ً
مؤيديه أو
ال ميكن «أبو الياس» وال أحدًا ِمن
ّ
أن رئيس اجلمهورية
ِمن غري املؤيدين أن يعتقد ّ
يتعرض هلا املر..
َيقبل بـ»حرب اإللغاء» اليت
ّ
الرئيس عن ّ
كل ما
نزه
إن «أبو الياس» ُي ّ
بل ّ
َ
يتعرض له.
ّ
يتعرض له من طعنات يف
فأبو الياس ،رغم ما
ّ
طعن يف الظهر هو
جيدًا ّ
أن َمن ُي َ
الظهر ،يدرك ّ
املقدمة ،وقد قال أحدهم
َمن يكون دومًا يف
ّ
ّ
نت يف الظهر أشكر اهلل على
يومًا:
«كلما ُط ِع ُ
ّ
املقدمة».
زلت يف
أنين ما
ُ
ّ
مل ُخيطئ أبو الياس يومًا يف ّ
حق أحد ،وحتديدًا
َ
يف ّ
حتالف
إقصاءه اليوم .فعندما
حق َمن حياولون
َ
َ
معهم سابقًا ّ
بصدق وشرف ،وعندما
حالفهم
إمنا
ٍ
إمنا ُأحرج ُ
خرج من التحالفّ ،
فأخِرج ،ومع ذلك مل
ِ
ّ
موقع اخلصومة ،وال العداوة ،بدليل
يتخذ منهم
َ
أنه يف استحقاق انتخابات رئاسة اجلمهورية،
َ
تردد ،رغم إدراكه املسبق
انتخب عون علنًا وبال ُّ
يغريوا ما يف
ّ
أن بعض احمليطني بالرئيس «لن ّ
ذات الصدور».
ميشال املر هو أحد الكبار الكبار يف البالد،
ولكن القوم الذين ال
وسيبقى كبريًا ما عاش،
ّ
ّ
ً
كبارهم سيبقون صغارا ،ولن يفيدهم
يوقرون
َ
آلي سيكتشفون
ما حظوا به من
ٍ
ترفيع سياسي ّ
يومًا ّ
أنه ليس سوى َز ٍ
وإن ما
بد سيذهب ُجفاءّ ،
وغريه
صنعه أبو الياس
ينفع الناس ،والذي َ
ُ
من الكبار أمثاله ،سيبقى املاكث يف األرض
إىل أبد اآلبدين.
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اســرتاليا يف أسبوع

جملس الشيوخ يصادق على الرزمة احلكومية
الصالح االصالح الضرييب

صوت جملس الشيوخ على اصالح
رئيسي لنظام الرعاية االجتماعية
األسرتالي مما منح احلكومة
الفيدرالية ً
كبريا.
فوزا
ً
فاألشخاص الذين يفشلون يف
الوفاء بالتزامات البحث عن وظائف
سوف تتوقف مدفوعاتهم ملدة
تصل إىل شهر يف ظل تغيريات
جذرية لنظام الرعاية االجتماعية يف
أسرتاليا.
فنظام تقليص نقاط اجلدارة
واالستحقاق اجلديد هو واحد من
جمموعة تغيريات يف مدفوعات
تستهدف
االجتماعية
الرعاية
يتالعبون
الذين
األشخاص
بالنظام.
مر مشروع القانون الشامل
وقد ّ
مدفوعات
بشأن
للحكومة
السنرتلينك يف جملس الشيوخ
يوم األربعاء.
ومبوجب إطار جديد لالمتثال،
ميكن أن يفقد الناس مدفوعات
الرعاية االجتماعية إذا فشلوا يف
التقدم للحصول على وظائف أو
مل يستوفوا متطلبات أخرى مثل
الدراسة والتدريب.
وقال عضو املقاعد االمامية يف
حزب االحرار آالن تادج إن نظام
النقاط (نقاط اجلدارة) من شأنه أن
يتيح التعرف املبكر على األشخاص
الذين حيتاجون إىل املساعدة،
ولكنه خيلق عواقب وخيمة ألولئك
الذين «حيتالون على دافعي
الضرائب».
قادرين
الناس
يكون
ولن
على استخدام تعاطي املخدرات
والكحول كذريعة معقولة لعدم
الوفاء بالتزاماتهم ،يف حني أن
أوقات االنتظار ملدفوعات البطالة
ستطول أيضا.

واعتبارًا من عام  ، 2020ستحل دفعة
جديدة للباحثني عن عمل ( bnew Jo
 )seeker paymentحمل neWstart
وست دفعات أخرى.
اما دفعة ذوي الدخل املنخفض
الذين يفقدون الزوج/الزوجة فبقيت
على حاهلا بعد أن دعمت احلكومة
تعديل حزب «أمة واحدة» لالبقاء
على بدل الفجيعة او الثكل.
وقد أثار موقف حزب امة واحدة
غضب حزب العمال الذي هاجم
السناتورة بولني هانسون ونعتها
بـ «العار» بعد يوم على تصويتها
إللغاء الدفع.
وازيلت خطوة مثرية للجدل تقضي
خبضوع متلقي املدفوعات الختبار
املخدرات من مشروع القانون بعد
أن أصبحت نقطة خالف حامسة يف
املناقشات.
وال تزال احلكومة ملتزمة بتجارب
اختبار املخدرات ،على الرغم من
أنها لن متر مبجلس الشيوخ.
وقالت عضوة جملس الشيوخ
عن حزب اخلضر راشيل سيوير
إنه حتى من دون إجراء اختبار
املخدرات ،فإن اإلصالحات ستضر
بالناس ذوي اإلعاقة واألشخاص
الثكاىل واألشخاص الذين يعانون
من اإلدمان واألسرتاليني كبار
السن والعاطلني عن العمل.
وقالت« :إن مشروع القانون هذا
يضعف بشكل أكرب شبكة األمان
االجتماعي لدينا ،مما جيعل الوصول
إليها أقل بشكل متزايد وخيفض
املدفوعات».
وقالت رئيسة اجمللس األسرتالي
للخدمات االجتماعية كاساندرا
غولدي إن اإلجراءات ستزيد من
سوء حياة األشخاص الذين يعانون
من احلرمان.

املصاحل واالعمال تعِد بالتوظيف واالستثمار بعد التخفيض الضرييب

اجتذبت اخلطة احلكومية خلفض
الضريبة على الشركات دعم
عضو جملس الشيوخ املستقل،
مع حرص رؤساء ومتنفذي
الشركات على جتاوزها هذا
األسبوع.
فقد وعدت بعض الشركات
األسرتالية الكربى «باالستثمار»
وبالتالي رفع األجور إذا وافق
أعضاء جملس الشيوخ من
املستقلني واالحزاب الصغرية
التخفيضات
إقرار
على
الضريبية على الشركات.
وكشف السيناتور املستقل
ستيف مارتن يوم األربعاء عن
تأييده خفض احلكومة املزمع
للضرائب على الشركات ،لكن
بولني هانسون وديرن هينش
يريدان ان تتعهد الشركات
بزيادة األجور.
وقد أصدر جملس األعمال
األسرتالي يوم األربعاء بيانا
مشرتكا مع رؤساء الشركات
الكربى يدعو جملس الشيوخ إىل
العمل على اقرار التخفيضات
الضريبية.
وجاء يف البيان «إذا وافق
جملس الشيوخ على هذا
التشريع املهم  ،فإننا ملتزمون
 ،بصفتنا بعض أكرب أرباب
العمل يف البالد ،باالستثمار
بشكل أكرب يف أسرتاليا ،مما
سيؤدي إىل توظيف املزيد من
األسرتاليني وبالتالي زيادة
منو األجور مع بدء تطبيق خفض
الضرائب».

غرد
ولكن السيناتور هينش ّ
على موقع تويرت قائال إن
الوعد الذي قطعه رؤساء BHP
و  Qantasو Fortescue
و
WesFarmers
و
energyaustralia
وغريها ليس كافيًا لضمان
التصويت على خطة احلكومة
على
الضرييب
للخفض
الشركات.
وقال إنه قلق من أن يتم
توجيه األموال من التخفيضات
الضريبية إىل عمليات إعادة
شراء األسهم كما حدث يف
الواليات املتحدة يف ظل
سياسة إدارة ترامب.
وقال لراديو « :aBcما يقلقين
هو اال ينتج عنها (اخلطة) ارتفاع
يف األجور».
وأعلن السناتور هينش أن
وزير املالية ماثياس كورمان
سيعطيه شيئًا مكتوبًا على
الطاولة ميكن أن «يدرسه».
وقال« :أريد أن أرى ما
يقدمونه وسنتصرف على ضوء
ذلك».
وحتاول احلكومة احلصول على
العدد الكايف الذي حتتاجه
من اعضاء جملس الشيوخ
املستقلني واالحزاب الصغرية
لتمرير مشروع القانون الذي
ضريبة
معدل
سيخفض
املصاحل بشكل تدرجيي على
مدار العقد القادم إىل ٪25
جلميع الشركات.
بدوره أصر رئيس الوزراء

مالكومل تورنبول على أن
التخفيضات الضريبية «ذات
حافزا
األهمية احليوية» ستوفر
ً
االستثمار
على
للشركات
والتوظيف.
وقال للصحفيني يف بورت
ماكواري «الواليات املتحدة
ذهبت إىل  21يف املائة  -جيب
أن تكون لدينا ضريبة شركات
تنافسية».
وقال السناتور مارتن إن قراره
بتأييد التخفيضات حقق أفضل
صفقة لتزمانيا حي عزز أسواق
الوالية التصديرية العاملية،
ودعم خلق فرص العمل وزيادة
األجور.
وقام سيناتور كورمان بشكر
السيناتور مارتن عرب تغريدة
على تويرت ،حيث قال« :سوف
يساعد تصويتك مجيع الشركات
األسرتالية على التنافس بنجاح
والنمو وتوظيف املزيد من
األسرتاليني ودفع أجور أفضل
هلم».
لكن حبثا بتكليف من مجاعة
لوبي  !getuPوجد ان 37
يف املئة من ختفيض ضرائب
الشركات سيتدفق على الفور
اىل اخلارج.
وتقول مجاعة لوبي !getuP
ان ما ال يقل عن  1.96مليار
دوالر من القيمة السنوية
البالغة  5.2مليار دوالر من
التخفيض الضرييب للشركات
سوف تتدفق مباشرة اىل
اخلارج كل عام.

وحتتاج احلكومة إىل دعم تسعة
من بني  11من اعضاء جملس
الشيوخ املستقلني واالحزاب
الصغرية من أجل مترير مشروع
القانون  ،حيث يكرر حزبا
العمال واخلضر معارضتهما
للصفقة اليت تبلغ  65مليار
دوالر خالل املراحل األوىل من
النقاش.
وقال عضو جملس الشيوخ
عن حزب العمال موراي وات
إن النقاش كان حيدث يف
األسبوع ذاته الذي كانت تأخذ
فيه احلكومة املال من ذوي
الدخل احملدود واملنخفض
من خالل إصالحات الرعاية
االجتماعية.
وقال للصحفيني يف كانبريا:
واحد
ألي
ميكن
«كيف
من اعضاء جملس الشيوخ
املستقلني واالحزاب الصغرية
هؤالء أن يصوتوا على ختفيض
ضرييب بقيمة  65مليار دوالر
للشركات الكربى؟»
ويف حني يريد السيناتور
هينش والسيناتور هانسون
ضمانات من الشركات ،
فإن وزير مكان العمل كريغ
اال
الوندي يرى انه حيب
نقول للحكومة ما تستطيع أو
ال تستطيع القيام به.
وقال الذاعة (ايه.بي.سي)
«ال استطيع ان ارى كيف
سيكون (طلب ضمان االجور)
عمليا وقابال للتنفيذ وقابال
للقياس».

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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اســرتاليا يف أسبوع

أنسوا الدميقراطية! األسرتاليون عبي ٌد احلرائق جتتاح والييت فكتوريا ونيو ساوث ويلز
وتدمر عشرات املنازل
للثنائيات والتكتالت االحتكارية!

ّ
شكلت عطلة نهاية األسبوع
ً
عالمة فارقة يف السياسة
األسرتالية! فقد َثُب َت ً
مرة أخرى
ٌ
حمكومة بثنائية
أن هذه البالد
ال ثالث هلا يف كل اجملاالت،
أو بتكتالت احتكارية تقبض
على رقاب الناس وتستعبدهم
وفقًا ألهوائها .وتنسحب هذه
املعادلة على معظم اجملاالت
احلياتية ،من سياسية ومالية
واستهالكية وإعالمية.
أو ً
ال يف السياسة .هناك
حزبان حيكمان البالد منذ عقود
ويديران َّ
كل سياساتها :العمال
وائتالف األحرار مع الوطنيني.
خالل عطلة نهاية األسبوع،
أكدت هذه الثنائية السياسية
مرة أخرى أنها املسيطرة ،سواء
يف االنتخابات الفرعية اليت
أجريت يف مقعد بامتن الفكتوري
الفدرالي ،أو يف االنتخابات
الربملانية لوالية جنوب أسرتاليا.
يف احلالة األوىل ،دحر حزب
العمال حزب اخلضر الذي كان
يأمل بانتزاع املقعد ،مثبتًا أن
احلزب األصغر يبقى صغريًا
وقد ال يتمكن من أن يكرب أكثر!
ويف احلالة الثانية ،اكتسح حزب
األحرار املعارض بقيادة ستيفن
مارشال املقاعد النيابية ليفوز
باالنتخابات بعد  16عامًا من حكم
العمال.
َّ
ولعل أكثر ما كان الفتًا يف
ُ
الفشل
انتخابات جنوب أسرتاليا
الذريع الذي ُمين به السناتور
السابق ِنك زينوفون ،الذي سبق
واستقال من جملس الشيوخ
حيث يشغل حزبه  3مقاعد،
لينتقل إىل سياسة الوالية
معتقدًا أنه سيمسك مبيزان
القوى يف برملانها .ال بل أن
بعض املراقبني كانوا يعتقدون
أن زينوفون قد يشكل احلكومة.
وقد فشل زينوفون يف الفوز
ولو مبقعد نيابي واحد ،مبا يف
ذلك مقعده .كذلك ،مل يتمكن
حزب احملافظني الذي يتزعمه
السناتور كوري برناردي ،ابن
جنوب أسرتاليا ،من مجع سوى
 %3.5من األصوات.
وقبل زينوفون وبرناردي مين

حزب السناتور السابقة جاكي
الميب بهزمية نكراء يف انتخابات
واليتها تسمانيا ،يف حني
سبقها حزب أمة واحدة الذي
تقوده السناتور بولني هانسون
إىل هزمية مماثلة يف انتخابات
كوينزالند .ما هو السبب؟ هل
أصوات هؤالء يف اإلعالم أكرب
من حجمهم على األرض أم أن
اخليارات الثالثة وهم؟
ثانيًا يف املواد االستهالكية.
كم جيب أن يدفع األسرتالي
مثنًا للخبز واحلليب وسائر
املأكوالت؟ اجلواب ليس عند
احلكومة وال الشعب بل حتت
العمالقني وولووز
رمحة متاجر
نْ
وكولز اللذين حيددان األسعار،
وما عداهما العبون صغار ال
كلمة فعلية هلم .حتى أن هذين
العمالقني باتا يسيطران على
مزارع بكاملها وحمطات وقود
ولكل منهما ماركته اخلاصة من
ٍّ
معظم املنتجات مبا فيها القهوة
واملنظفات وسواها من املواد
االستهالكية.
ثالثًا يف املال .أربعة مصارف
تتكتل مع بعضها البعض بشكل

أو بآخر ،على رغم ما حيكى
عن قوانني صارمة من شأنها
لتفرض
املستهلك،
محاية
الفوائد والرسوم اليت تناسب
خزائنها ،حمققة أرباحًا سنوية
قدر معًا بعشرات املليارات من
ُت َّ
الدوالرات ،يف يرزح الدائنون
اجملحفة.
سياساتها
حتت
ويضم هذا التكتل الذي خيضع
حاليًا لتحقيقات من قبل هيئة
ملكية شكلتها احلكومة للنظر
يف عملياتها ك ًال من مصارف
الكومنولث ،وستبك ،ناب وآي
آن زاد.
رابعًا يف اإلعالم .معظم السوق
اإلعالمي يف أسرتاليا تقبض
عليه مؤسستان عمالقتان :نيوز
كورب وفريفاكس .وعلى رغم
وجود العبني آخرين بأحجام أصغر
مع بعض الفعالية مثل شبكة آي
بي سي احلكومية ،تبقى هاتان
املوجه احلقيقي
املؤسستان
ّ
للرأي العام واملؤثر الفعلي يف
وجدان األسرتاليني.
ص ّممت أسرتاليا أساسًا
هل ُ
لتكون كذلك؟

أدى اإلرتفاع الكبري بدرجات
احلرارة والذي ترافق مع رياح
قوية خالل اليومني املاضيني
إىل نشوب حرائق ضخمة يف
مناطق عدة من والييت فكتوريا
و . NSW
كادت احلرائق اليت اجتاحت
مدينة  TaThraالساحلية
الواقعة جنوب والية  NSWأن
تقضي على املدينة بأكملها بعد
التقارير اليت أكدت تدمري أكثر
من  70منز ً
ال التهمتها النريان.
ومتكنت خدمة مكافحة احلرائق
اليت ضمت حنو  150رجل إطفاء
إنقاذ أكثر من  150منزل آخر من
احلريق الضخم الذي امتد على
مساحة أكثر من  1000هكتار.
ومت إجالء أكثر من  300شخص
من منازهلم حبيث قضوا ليل

أمس األحد يف أحد املالجئ يف
منطقة  . Begaومل يتم اإلعالن
حتى الساعة عن أي حالة وفاة
بسبب احلريق الذي اجتاح
املنطقة.
باإلنتقال إىل والية فكتوريا
متكنت احلرائق من القضاء على
أكثر  18منزل يف أسوأ موجة
حرائق تشهدها الوالية هذا
العام.
املناطق األكثر تضررًا كانت
تلك الواقعة جنوب غرب الوالية
وال تزال حتذيرات بالرتقب
والتصرف (WaTch aNd
 )acT WarNiNgSسارية
املفعول يف مناطق TeraNg،
 garvocو camperdoWN
و .gazeTTe
وقد ساعد التحسن يف ظروف

الطقس خالل فرتة الليل فرق
اإلطفاء على السيطرة على
معظم احلرائق بعد أن قضت
على مساحة  40ألف هكتار.
وكانت منطقة  TeraNgمن
املناطق األكثر تضررًا يف
عرب السكان عن
الوالية حبيث ّ
ذعرهم من سرعة وصول احلريق
إىل مدينتهم ودون أي سابق
إنذار.
وكانت والية فكتوريا قد
شهدت أمس األحد على
إصدار حتذير مشل أكثر من
 40مدينة وذلك بعد إرتفاع
حدة الرياح اليت ترافقت مع
ارتفاع بدرجات احلرارة خصوصًا
يف حميط camperdoWN،
و
WarrNamBool
.hamilToN
املصدر :اس بي اس

تقرير ال  :oecdأبناء املهاجرين يتفوقون
أكادميياً على أقرانهم األسرتاليني!

املصدر :اس بي اس

سادس حالة وفاة مبرض اللسترييا
يف نيو ساوث ويلز

يف
مسنة
امرأة
فارقت
التسعينيات من العمر احلياة
يف والية نيو ساوث ويلز
يف سادس حالة وفاة مرتبطة
مبرض اللسترييا يف الوالية.
ويذكر أن املرض ارتبط بفاكهة
(الشمام)
االصفر
البطيخ

واصيب أكثر من تسعة عشر
شخصًا فارق ستة منهم احلياة.
وقالت السلطات أنه ال خوف
من انتقال املرض من البطيخ
األصفر املتوافر يف االسواق
حاليًا.
املصدر :اس بي اس

كشف تقرير نشرته منظمة
التطوير والتعاون االقتصادي
 oecdأن أبناء املهاجرين
يتفوقون على أقرانهم من غري
املهاجرين يف أسرتاليا ،وأشار
التقرير إىل أن أبناء املهاجرين
من اهلند والصني والفلبني
حيصلون مستويات أكادميية
ّ
أعلى من نظرائهم املولودين
يف أسرتاليا.
كما يشري التقرير إىل أن الطالب

من خلفيات مهاجرة تكون لديهم
طموحات أكرب باحلصول على
عمل حيبونه ويطمحون إليه كما
أن لديهم شعورًا أكرب باالنتماء
للمدرسة .ملاذا برأيكم؟
هل حب التعليم واخلوف من
ترك املدرسة شيء يورثه االهل
املهاجرين إىل أبنائهم؟
وبالعودة للتقرير فقد حصلت
أسرتاليا على املرتبة السابعة
من بني  64دولة مت تقييم

للطالب
االكادميي
االداء
املهاجرين فيها ،وبذلك تقدمت
أسرتاليا على نيوزيالندا و
بريطانيا والواليات املتحدة.
وهذا يدل بالطبع على األثر
اجليد الذي يضيفه املهاجر على
اجملتمع االسرتالي حبسب ما
تقول املديرة التنفيذية جملس
االثنيات.
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

Saturday 24 March 2018

الـسبت  24آذار 2018
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مـقاالت وتحقيقات

اعتصام محلة «جنسيّيت»:

أصوات االنتخابات «أه ّم» من
أصوات األمّهات
زينب إسماعيل

جملسي النواب والوزراء،
الساحة ،حيث أقيم االعتصام ،قريبة من
َ
لكن أحدًا منهم مل يأت باستثناء النائب عماد احلوت ،وأتت
«املرشحات» .ودعت «محلة جنسييت حق لي وألسرتي» ،إىل
اعتصام يف ساحة رياض الصلح ،حتت شعار «صوتي يساوي
حقي» .االنتخابات ،بالنسبة إىل األمهات ،فرصة للتذكري
حبقوقهن ،مبا منحه اهلل هلن ،وتريد «الدولة» أن تأخذه منهن:
العالقة بينهن وبني أبنائهن!
شبو ،بعد جهد كبري ُبذل من أجل
كرمية
بدأت الكالم منسقة احلملة
ّ
ضبط املتطوعني .طلب رجل حاضر من أحد املشاركني (كان حيمل
ّ
يتمكن من تصويرها ،فراح
الفتة) تعديل طريقة محل الفتته لكي
يطلق النكات .مل يكن جديًا ،أو حساسًا ،كما هي أحوال األمهات.
األمهات أمهات ،لكن الشبان يشبهون الشبان الذين «جابهم
هارون» إىل إحدى تظاهرات حزب الوطنينن األحرار.
القضية حساسة ،واألمهات ضقن ذرعًا .ولكننا يف لبنان،
انضم النائب عن اجلماعة اإلسالمية
والقضايا «بازار» .هكذا،
ّ
لتعرف
اجلمعة،
صالة
من
انتهائه
بعد
عماد احلوت إىل االعتصام
ّ
منسقة احلملة على أنه النائب الدكتور «حامل مشروع قانون
عنه
ّ
اجلنسية» ،الذي دافع عن حق منح األم اللبنانية اجلنسية ألوالدها.
يبقى تعاطف احلوت مهمًا ،على اختالف «احلسابات» ،بينه وبني
األمهات.
بعد تبادل «املسايرات» بعيدًا عن امليكروفونات ،ألقى احلوت
كلمة قصرية ،قال فيها إن جميئه نابع من اإلحساس بأهمية
الوقوف إىل جانب املرأة اللبنانية ،من أجل أن تصل إىل كل
حقوقها ،ويكون هلا حتديدًا احلق الكامل بإعطاء أوالدها اجلنسية
ــ دون قيد أو شرط ــ باإلضافة إىل ضرورة إلغاء كل القوانني
اليت حتمل متييزًا بينها وبني الرجل على مجيع املستويات .عظيم
يا سعادة النائب .هذا يشمل «اغتصاب الزوجة» أيضًا؟ ال نعرف.
النائب مدين للمرأة بإجابة .يف أي حال ،ختم كالمه ،مؤكدًا أن
معركة إعطاء املرأة اجلنسية ألوالدها مستمرة وستنتصر .فلنكن
واقعيني.
ذلك
ليس
احلوت،
عماد
«الفيمينيست» .مل يعط موقفًا
مستغربًا وال هو جمهول اخللفية.
كان يقف إىل جانب إحدى الالفتات
اليت كتب عليها «من يراعي
املخاوف الطائفية طائفي بامتياز».
مدعو الستكمال
النائب احلوت
ّ
محلته ملناصرة املرأة للحصول

عماد الحوت
ليس ذلك
«الفيمينيست»
ولم يعط موقفاً
مستغرباً

ضدها و»وصاية» الرجل
ضد التمييز
على حقوقها ،مبناصرتها
ّ
ّ
عليها ،وكذلك الغائبون من نواب «التيار الوطين احلر» و»القوات
اللبنانية» مدعوون للقبول باحلقيقة :اجلنسية لألبناء اخلارجون من
أرحامهن.
وسط الزمحة واالنشغال املستمر بضبط التجمع ،ارتفع صوت
لتعب عن تفاجئها مبغادرة اإلعالمية املرشحة عن
منظمة االعتصام
ّ
االنتخابات النيابية بوال يعقوبيان ،مباشرة بعد وصوهلا إىل ساحة
االعتصام ،من دون أي أسباب واضحة .على سرية املرشحني،
االعتصام بالنسبة إىل املعنيات حمطة على طريق أمل طويل،
وبالنسبة إىل اآلخرين ،هو جمرد «منب انتخابي».
هذا وقد حضرت املرشحة من قبل تيار املستقبل عن دائرة
بريوت الثانية روال طبش .أضافت إىل كالمها بعض اجلمل اليت
تأتي على نسق «املرأة نصف اجملتمع» .مل تكن طبش املرشحة
الوحيدة اليت حضرت وأطلقت الشعارات .املرشحة عن مقعد
«األقليات» يف دائرة بريوت األوىل مجانة حداد حضرت أيضًا،
كررت دعوتها الناخينب رجا ً
ونساء لعدم انتخاب أي مرشح
ال
ً
اليت ّ
ال يندرج قانون اجلنسية ضمن برناجمه االنتخابي ،بل عدم انتخاب
الالئحة اليت تتضمن املرشح بأكملها.
الالفتات كانت مقسومة إىل قسمني :األول كتب على الفتاته
شعارات باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية ،كـ»األم اللبنانية
تعطي احلياة وال تعطي اجلنسية» ،و»assez d’oublier mon
 »droit, mon vote est égal à mon droitوغريها.
أيدوا إقرار
القسم اآلخر هو لالفتات عليها صور ّ
نواب أو وزراء ّ
قانون اجلنسية (نبيه بري ،سعد احلريري ،عناية عز الدين ،جنيب
ميقاتي ،اخل )..أو رفضوه (جبان باسيل ،حممد فنيش ،جيلبريت
زوين ،عباس هاشم ،اخل.)..
األطفال كانوا أكثر عددًا من الراشدين يف االعتصام .محلوا من
هذه الالفتات ،أو جلسوا على الرصيف يبكون بسبب انزعاجهم
من حرارة الشمس .أوالد حترقهم مشس بالد ،غري مسموح هلم
بأن ينتموا إليها.

بلدية «األنتيكا» تتذكر «بريوت العتيقة»
إيلده الغصني
ّ
شكلت زيارة رئيس بلدية بريوت ،مجال عيتاني ،قبل حنو
أسبوعني ،لـ»سوق العتق» يف البسطة ،مفاجأة ألصحاب احملال.
لسوق يقبع
«البلدية» األوىل من نوعها منذ سنوات
فهذه الزيارة
ٍ
ّ
يف اجلزء املنسي من املدينة .لكن ،هذه الزيارة ،على «أهميتها»
مل تأت لعرض خدمات على الساكنني هناك ،وإمنا لطلب خدمة
منهم ضمن نشاط «إعادة إحياء وسط البلد».
من بعد «حببك يا لبنان» و»أحد غري شكل» ،ساحة النجمة على
ٍ
موعد ،غدًا ،مع «ذكريات بريوت» .سيكون هذا النشاط هو
ّ
حتضر له بلدية بريوت حتت شعار إعادة إحياء «قلب
الثالث الذي
ّ
تذكرت البلدية ساحة النجمة من نافذة اسرتجاع أمجل
املدينة»..
روجت
الذكريات عن «عاصمة الشرق» ـ كما جاء يف اإلعالن الذي ّ
له مؤخرًا ـ من خالل اليوم «الرتاثي» الذي جيمع الناس حول مائدة
مأكوالت شرقية ،ويريهم يف ما بعد حتفًا وأنتيكا من «املاضي
اجلميل».
هكذا ،إذًا ،أرادت بلدية بريوت إحياء الرتاث بنشاط مأكوالت
شرقية وقطع أنتيكا ،بد ً
ال من أن حتافظ على هذا الرتاث من
خالل ترميم األبنية واحلفاظ عليها كوجه بريوت يف زمنها اجلميل.
ّ
تشكل جزءًا من
ملبان
واألهم من كل ذلك ،إيقاف اهلدم املستمر
ٍ
هويتها العمرانية .لكن ،على ما يبدو هذا ال يؤتي أكله ،فدونه
ّ
درب طويل ،لذلك اختار رئيس البلدية مجال عيتاني الطريق
األقصر من خالل الطلب من أصحاب حمال األنتيكا يف «سوق
العتق» يف البسطة بالنزول إىل ساحة النجمة مع بضائعهم.
يوم يف بيوت بريوت
تلك البضائع ـ التحف اليت كانت ذات
ٍ
العتيقة يف ساحة البج اليت صارت اليوم «سوليدير» .حتف
وسويت معها حقوق أصحابها ،واليت
سويت باألرض
ّ
البيوت اليت ّ
تعود اليوم إىل «مكانها» للعرض .وهذه معادلة صعبة .أما
األصعب ،فهو نظرة البلدية إىل أصحاب حمال األنتيكا ،الساكنني
على الضفة األخرى لساحة النجمة .هؤالء املرتوكون حلاهلم ،الذين
ال يزورهم رئيس بلدية املدينة سوى لطلب «املؤازرة» بإحياء
الساحة الباردة .واملضحك هنا ،حبسب أصحاب احملال ،أن زيارة
عيتاني هي األوىل على «مستوى» رئيس البلدية ،إذ مل يسبق
ألي من الرؤوساء الذين تعاقبوا على بلدية بريوت أن زاروا هؤالء
لسؤاهلم عن أحواهلم .فال أهمية
لألزمات ما بعد سوليدير وساحتها،
طاملا أنها خارج إطار «الصورة».

«الشارع »22

هنا «الشارع  »22يف منطقة
دون يف لوحة
البطركية .هكذا
ّ
الرتقيم على احلائط .من هنا ،يبدأ

هناك قطع تصنّع
اليوم وفق الطراز
القديم ولكن ال
يمكن بيعها على
أساس أنها أنتيكا

سوق األنتيكا أو «سوق ِ
العتق» عند حديقة كرم العريس حتى
اإلطفائية نزو ً
ويتفرع منه إىل اليمني شارعان متوازيان.
ال.
ّ
أحدهما شارع اخلرسا (تعود تسميته إىل أحد املناضلني) وفيه
ّ
تصطف احملال
يضم حنو مئة حمل.
ميتد السوق األساسي الذي
ّ
ّ
ُ
على اجلانبني حتت سقف واحد ،على مقربة من مدرسة «األناس»
جتار األنتيكا بأن
يرجح ّ
الرمسية اليت ُدجمت الحقًا مع مدرسة أخرىّ .
وحيدد بعضهم عام .1967
سوقهم يعود إىل الستينيات،
ّ
لكنه ،مل ينشأ من ال شيء ،فقد كانت هناك حمال تعود إىل
بداية القرن العشرين .لكن السوق بشكله احلالي بدأ العمل به
«هبطت» ،يقول أحد التجار.
يف الستينيات .تلك احملال القدمية
ّ
خشبية كبرية تفتح إىل اخلارج ،مثل
ويضيف «كانت هلا أبواب
ّ
اخلانات القدمية ،يعين مثل سوق طرابلس».
ِ
«العتق» ترتك آثارها
برغم فقدان السوق لطابعه القديم ّإال أن
وغبارها على األبواب والزجاج والطاوالت واألثاث .بناية واحدة
صامدة بعمارتها القدمية :بناية الكنفاني .ما عدا ذلك ،كل شيء
تغري.
مساء.
يبدأ السوق حركته منذ الثامنة صباحًا وحتى السادسة
ً
زواره،
يقفل أبوابه يومًا واحدًا ،ليعاود فتحها صباح األحد أمام ّ
ّ
«احملنكني» الذين
أو حبسب تعبري أصحاب احملال هناك ،الزبائن
يفهمون باألنتيكا.
ترتاوح إجيارات احملال فيه بني  800و 1500دوالر أمريكي .يقول
ّ
يتذكر يوم «كانت
إن «هذا السوق له شهرة عاملية».
يوسف عمار ّ
ّ
ضلينا نفتح وكنا نعتب يومها
بإيام احلرب
تعيش ،حتى ّ
املصلحة ّ
يف قلب املدينة ومش بعاد عن الساحة» .اليوم ،صارت الساحة
بعيدة .ليس باملسافة الفاصلة «وإمنا باهلوية ،هي خمتلفة متامًا
عنا».

«غزو جديد»

ّ
احمللف لدى الدوائر الرمسية
يستقبلك التاجر يوسف عمار ،اخلبري
عمار» حيث لتوزيع
باألنتيكا كما
يعرف عن نفسه ،يف «ديوان ّ
ّ
القطع وترتيبها شكل خمتلف .هنا «تربيزة» صدف وعظم .كنبة
ديوان عثماني من أيام السالطني وعمرها  150عامًا« .سراجني
كاز» فخارية .صدر عثماني كبري بقطر حنو مرت ونصف عليه رسوم

يبدأ السوق حركته منذ الثامنة صباحاً وحتى السادسة مسا ًء (مروان طحطح)
جتسد اسطنبول من اجلهات األربع عمره حنو  200سنة« .زوجا
ّ
لشدة
حتول إىل أخضر
ّ
فاز» إغريقيان ضخمان من البونز الذي ّ
قدمه.
صندوق هندي قديم «جلهاز العروس» ،ومعه مرآة ضخمة بنقوش
وتطريزات هندية .صالون فرنسي من احلرير األصلي بسعر ليس
يف متناول اليدّ .
عينة من القطع الفريدة اليت اختار يوسف
إنها ّ
شراءها يف رحالته .درس يوسف الديكور وورث احملل عن والده.
املصلحة هنا يتوارثونها «أبًا عن جد» .ومعظم العاملني فيها
قادمون من اجلنوب ،من مرجعيون وميس اجلبل.
يفاخر يوسف بأن جتار «سوق ِ
العتق» استطاعوا «إدخال اخلليجيني
ّ
يتذكر
إىل عاملهم» .كان ذلك قبل حنو مخس عشرة سنة كما
«أقنعناهم بضرورة تنويع الفرش بني املودرن واألنتيكا ذات
الطابع اإلسالمي أو العربي».
يف األيام اخلوالي ،كانت البضاعة تأتي «من البيوت القدمية ،من
كل املناطق اللبنانية ،خصوصًا من وادي بو مجيل والذي كان
جتار األنتيكا يف البسطة.
يسكنه يهود» ،يقول حممد شقري أحد ّ
أما اآلتي من اخلارج ،فـ»نأتي به من دول ذات حضارة» ،كما
يصفها ،مثل «فرنسا وتركيا وإيران وإنكلرتا وسوريا طبعًا ،حيث
نأتي منها بالصدفيات والصناديق» .اليوم ،أضيفت إىل الئحة
يعددها حممد «انفتحنا على مصر
مصادر البضاعة دول جديدة،
ّ
وإندونيسيا والصني».
مثة قطع «حديثة» يف السوق .فهل تكون مزيفة؟ كأن تكون
حديثة الصنع؟ يوضح يوسف عمار من موقع اخلبري «مثة قطع
يتم إنتاجها حديثًا ،إمنا وفق الطراز القديم ،وسعر بعضها مرتفع
ّ
وهذا مطلوب من الزبائن ،ولكن ال ميكن بيعها على أساس أنها
ّ
ينغش ،حتى حنن
أنتيكا» .ويف حال مل يكن الشخص خبريًا «ميكن
ممكن ننغش ،لكن ذلك نادرًا ما حيصل» .بالنهاية «يف ناس
بتزرع البحر ّ
بطيخ» يقول يوسف ضاحكًا.

«مصلحة كانت تعيّش»

ال زبائن يف سوق العتق كما يف األسواق العادية .فهنا ،عليك
انتظار الزبون بالساعات وباأليام وباألشهر رمبا .وحبسب تعبري
بدك تكسر إجرك وتقعد
أحد أصحاب احملال «هيدي املصلحة ّ
عليها» .هذا األمر هو ما دفع بكثريين هناك لرتك مهنتهم والبحث
ّ
«قلة حركة
عن مهنة أخرى تأتيهم بالرزق .تعاني هذه املهنة من
اإلجر عليها» ،يقول صاحب مؤسسة كوثراني ،وهو اآلتي من
منطقة السوديكو حيث كان إىل البسطةّ ،
عله حيظى بفرصة بيع
أفضل.
مل يعد كوثراني قادرًا على تغيري مهنته ،فقد اعتاد هذا «الشغل».
اعتاد جتميع األنتيكا ،منها ما هو مصنوع من الزجاج ومنها ما هو من
اخلشب ،إضافة إىل السجاد والكريستال والبورسلني والسرياميك
واحلديد واللوحات .ماذا بالنسبة لألسعار؟ يقول الرجل« :كل
قطعة إهلا سعر حبسب نوعها وعمرها» .يشري بيده إىل زجاجات
ّ
الرف ،إيرانية الصنع ،ويقول« :سعر الواحدة
«النراجيل» على
و»املية اخلضراء» هي «املئة دوالر» وهي
مية خضراء».
ّ
من هذه ّ
السعر الذي تنطلق منه القطع ،وقد يصل سعر بعض القطع إىل
امليات» .يتابع كوثراني «لدي مث ًال فاز من البورسلني
«عشرات
ّ
يصل سعره إىل  30ألف دوالر» .وهذا السعر ثابت ،حبيث «وال
إمكانية للتالعب به حبسب وضع الزبون».
كل شيء ثابت .األسعار ثابتة ،والزبائن هم أنفسهم «اللبناني
الذويق واملغرتب املأخوذ باحلنني واألجنيب الذي يطمع بقطعة
ّ
للذكرى واخلليجي اآلن» .ولكن ،من بني هؤالء «من ال يفهم
باألنتيكا فيشرتي مودي ًال ويرحل وهناك من يفهم ويواظب على
الشراء» .مع ذلك ،الزبون ليس من يشرتي فقط ،إذ مثة «زبائن
يأتون حاملني أغراضهم وعفش منازهلم ليبيعوها» يقول.
اليومّ ،
خف زبائن حمل كوثراني ،فقد تراجعت احلركة يف السوق
«عييشة» ولكن،
بسبب الوضع االقتصادي للبلد .مل تعد املهنة
ّ
ال خيار آخر ،فهي كل ما دىل هؤالء الذين اعتادوا على العيش
بني «العتق».
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مقاالت وتـحقيقات

خسائر اخلزينة من بواخر الكهرباء 558 :مليون دوالر
يتجه جملس الوزراء اليوم إىل مناقشة ملف
الكهرباء جمددًا .األجواء تشي باحتمال طرح
مبدأ التصويت حلسم اخلالف بشأن البواخر.
الدراسات أمام جملس الوزراء كثرية ،لكن
إحداها تؤكد أن أي زيادة يف اإلنتاج دون
اللجوء إىل معاجلة أسباب اهلدر ،لن تكون
نتيجته إال مزيدًا من اهلدر.
يف  15شباط الفائت ،قال رئيس اجلمهورية
ميشال عون يف جملس الوزراء« :ال أقبل أن
يستمر التأجيل يف معاجلة الكهرباء ،سأطرح
املوضوع على التصويت وليتحمل كل واحد
مسؤوليته».
ّ
حل الكهرباء
وأشار إىل أن «من يعرقل
يؤذي الوطن واملواطنني ويرفض احللول
املطروحة».
قدم عون دراسة ختلص إىل
الحقة،
يف جلسة
ّ
اعتبار «حل» استئجار البواخر ،أو ما يسمى
شراء الطاقة من املعامل العائمة ،احلل األوحد
يف الوقت الراهن.
يف السياق نفسه ،يفرتض أن تكون جلسة
جملس الوزراء ،اليوم ،جلسة إعادة فتح امللف

محمد علوش

يف  12أيلول املاضي أطلق رئيس جملس النواب نبيه بري عمل
املاكينات االنتخابية لحركة أمل ،وطلب العمل اجلدي حتضريا
وقسم مسؤولية املاكينات يف الدوائر
لالستحقاق االنتخابي
ّ
االنتخابية ،فاستلم وزير املال علي حسن خليل دائرة مرجعيون
حاصبيا ،رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم ومدير عام «جملس
اجلنوب» املهندس هاشم حيدر دائرة صيدا-جزين اليت تضم
 5نواب ،عضو هيئة الرئاسة يف احلركة خليل محدان استلم
رئاسة املاكينة االنتخابية لدائرة الزهراني صور ،واستلم مدير
عام «إدارة مصلحة التبغ والتنباك» املهندس ناصيف سقالوي
العمل يف قضاء صور ،النائب هاني قبيسي يف دائرة النبطية،
النائب ايوب محيد يف دائرة بنت جبيل ،رئيس جملس اجلنوب
قبالن قبالن يف البقاع الغربي ،هيثم مجعة استلم دائرة زحلة،
مصطفى الفوعاني يف دائرة بعلبك ،حممد خواجة يف دائرة
بريوت ،ومفيد اخلليل يف الضاحية اجلنوبية.

هل يحسم التصويت يف مجلس الوزراء ملف الكهرباء؟ (مروان طحطح)

الكهربائي ،أو بشكل أدق ملف البواخر ،الذي يرفض الرئيس
نبيه بري ،وكذلك وزراء حزب اهلل والقوات اللبنانية والقومي
واملردة ،متريره ،إال عرب إدارة املناقصات.
املطلوب إذًا ،حبسب وزير معين بامللف« ،إجراء مناقصة شفافة،
بدفرت شروط ال يكون مفص ًال على قياس أي شركة ،بل تكون
أولويته إعطاء فرص متساوية للمتنافسني تؤدي إىل احلصول
على العرض األفضل بالسعر األفضل».
مجدت بقرار مؤقت من جملس شورى
وماذا عن املناقصة اليت ُ ّ
ردها مرتني
بعد
صاحلة،
تعد
«مل
املعين:
الدولة؟ جييب الوزير
ّ
من قبل إدارة املناقصات ،واإلشكاالت اليت رافقتها أكثر من
مرة يف جملس الوزراء».
هذا املسار البديهي ينتهي يف حال التصويت ،فأحجام الكتل
يف جملس الوزراء تسمح بإمرار أي قرار كهربائي بالتصويت،
مبجرد أن يوافق عليه التيار
الوطين احلر وتيار املستقبل.
لكن يف املقابل ،فإن التصويت،
يف العرف اللبناني ،يعين زيادة
التوتر السياسي ونصب كمائن
يف مرحلة ما بعد التصويت.
سبق للرئيس نبيه بري أن قال،
أول من أمس ،إن املطلوب أو ً
ال
تنفيذ قانون الكهرباء اجملمد من
سنوات ،وال سيما لناحية تعيني
جملس إدارة الكهرباء ،يكون هو

هذا ما جيب معرفته عن املاكينة
االنتخابية حلركة أمل

ضبط عجز
الكهرباء يتطلب
معالجة أسباب
الهدر قبل زيادة
الطاقة

املسؤول عن إدارة القطاع ال الوزير ،الذي ميلك حاليًا صالحيات
مطلقة .كان بري واضحًا يف إشارته إىل أن «هناك هدرًا وهدرًا
وهدرًا ،وال أريد أن أقول كالمًا أكرب ،فعندما نرى هدرًا قطعًا
سنعارض ،وإذا ما اختذ القرار غصبًا عنا فليتخذ».
هل هذا يعين أن بري سيكتفي باملعارضة ،على أن يتخذ القرار
باألغلبية يف جملس الوزراء؟
املشكلة األساسية اليت تواجه الفريق املتحمس الستقدام
البواخر هي يف الدراسة اليت أعدت لرئيس اجلمهورية بشأن
البواخر .خالصة الدراسة تؤكد أن استقدام البواخر يؤدي إىل
زيادة اإلنتاج ،ويسمح بالتالي ،بزيادة التعرفة .لكن هذا
املسار ،الذي يؤدي بالنتيجة إىل خفض الفاتورة اإلمجالية
للكهرباء متهيدًا إلنهاء العجز ،تنقضه دراسة أعدت لرئيس
جملس الوزراء يف كانون األول .2017
تشري الدراسة اليت تسلمها رئيس احلكومة إىل أن البواخر لن
تساهم إال يف مفاقمة العجز ،ما مل يقرتن استقدامها بسلسلة
إجراءات تساهم يف خفض اهلدر ،الذي يصل إىل  50يف
املئة.
يف عام  ،2016وصل معدل اهلدر احملقق إىل  39يف املئة من
جممل عائدات القطاع ،أي ما يقارب  438مليون دوالر ،تضاف
إليها  12يف املئة خسائر تقنية.
وألن االنتاج ارتفع يف عام  2017من  1250ميغاواط إىل 1716
ميغاواط (املعامل القائمة ،الباخرتان احلاليتان ،معمال اجلية
والذوق اجلديدان) ،فقد ارتفع اهلدر  164مليون دوالر ليصل
إىل  602مليون دوالر .وحتى مع افرتاض زيادة التعرفة من
 134.5إىل  188لرية للكيلو واط ساعة ،فإن النتيجة ستكون
ارتفاع اهلدر  236مليون دوالر إضافية.
األرقام لن تتغري يف عام  ،2018ما دامت مصادر اإلنتاج هي

نفسها ،لكن افرتاض أن صفقة البواخر ستمر ،فإن ذلك سيعين
زيادة اإلنتاج  800ميغاوط ( 650ميغاواط فعليًا) ليصبح 2366
ميغاواط.
عندها ستكون العائدات القصوى من دون اخلسائر حنو 2.1
مليار دوالر ،إال أن العائدات الفعلية ،بعد حسم اخلسائر
التقنية وغري التقنية ستنخفض إىل  1.04مليار دوالر ،فيما
يصل اهلدر الفعلي إىل  830مليون دوالر .وهذا الرقم سريتفع
حكمًا مع رفع التعرفة ليصل إىل  1.156مليار دوالر ،بارتفاع
يقدر بنحو  325مليون دوالر ،أي ما يقل قلي ًال عن الفارق يف
العائدات املتوقعة ( 409ماليني دوالر).
بعيدًا عن السجاالت السياسية املرتبطة بالبواخر ،فإن استئجار
هذه البواخر يؤدي ،وفق كهرباء لبنان ،إىل خسارة بقيمة
 482مليون دوالر ،ميكن أن تنخفض إىل  340مليون دوالر،
إذا ُرفعت التعرفة .أما اخلسارة الفعلية (ربطًا بنسبة اجلباية)
فتصل إىل  558مليون دوالر ،وتنخفض إىل  445مليون دوالر
يف حال رفع التعرفة.
تفصيليًا ،تشري الدراسة املقدمة إىل رئاسة جملس الوزراء ،إىل
أن االنعكاسات املالية الستقدام الباخرتني املقرتحتني ،بكلفة
إنتاج تصل إىل  845مليون دوالر (وفق التسعرية الرمسية
املقدرة بـ 13سنتًا للكيلو واط ساعة) ،لن تكون إجيابية ما مل
تقرتن مبعاجلة أسباب اهلدر .وهذا ،ال يتحقق عمليًا ،إال بقرار
سياسي واضح ،مقرتن خبطوات تنفيذية تهدف إىل خفض
خسائر الكهرباء من حنو  50يف املئة حاليًا إىل ما ال يزيد على
 12يف املئة ،لتحقيق التوازن املالي يف بداية عام .2020
وحتى بلوغ عام  ،2020ميكن خفض اهلدر بنحو  50يف املئة
مبجرد القيام خبطوات بسيطة أبرزها :إنهاء اإلشكاالت
التعاقدية ملشروع مقدمي اخلدمات ضمن اعتماد التخطيط
اهلندسي وبناء الشبكة الذكية ،تعديل نظام الفوترة على قاعدة
التوازن الطاقوي واملالي ،التزام مؤشرات األداء اليت حتدد
آلية الدفع.
قبل ذلك ،ال بد من التوقف مليًا عند املعدالت العاملية الستئجار
الطاقة من البواخر ،اليت ال تشكل أكثر من  2يف املئة من
الطاقة املنتجة عامليًا ،بينما تصل يف لبنان حاليًا إىل  20يف
املئة ،ويرجح أن تصل إىل  50يف املئة يف حال استئجار
الباخرتني اجلديدتني.

لجنة املال تُبقي على تقديمات القضاة

تناقش جلنة املال واملوازنة موازنة رئاسة احلكومة ووزارات
األشغال والصحة والعمل ،بعدما أقرت يف اليومني املاضيني
موازنات  ١٤وزارة ،إضافة إىل موازنة رئاسة اجلمهورية .وفيما
يرجح أن تنهي اللجنة غدًا موازنات كل الوزارات على أن تبدأ
َّ
بعدها مناقشة مواد قانون املوازنة ،توقع رئيس اللجنة إبراهيم
كنعان تصديق املوازنة بداية األسبوع املقبل ،على أن ترفع
بعدها إىل اهليئة العامة.
وكان النـواب قـد تـوقفوا عند بند الــجمعيات يف مــوازنة
وزارة الشؤون االجتماعية ،مطالبني بتطبيق توصية جلنة املال
بإجراء تقويم هلذه اجلمعيات قبل ختصيص الدعم هلا .كذلك
برز دخول اللجنة على خط أزمة القضاة عند مناقشة موازنة
وزارة العدل ،فعمدت إىل اإلبقاء على تقدميات صندوق تعاضد
القضاة بعدما كان مشروع املوازنة قد خفضها.
كذلك أحالت مسألة الدرجات الثالث على الدرس ملعرفة
اإلمكانات املتوافرة ،خاصة أن القيمة املطلوبة ال تتخطى 5
مليارات و 500مليون لرية.

بدأت املاكينات االنتخابية عملها التحضريي بداية تشرين األول
املاضي ،فتم تشكيل جلان مصغرة خاصة بالقرى ،تكون على
تنسيق وتواصل مع اللجنة املركزية يف القضاء ،كذلك مت
عدة جلان ،يكون لكل
تقسيم العمل داخل اللجنة املركزية اىل ّ
منها وظيفته ودوره ،ومنها جلنة الشؤون االنتخابية اليت ُتعنى
بكل ما له عالقة بأمساء الناخبني والقوائم االنتخابية وأعدادهم
وتوزيعهم وانتمائهم ،واعداد املندوبني وتدريبهم وتقديم
جلسات شرح القانون وكيفية االقرتاع ،وجلنة االعالم اليت
ختتص بتحضري املواد االعالمية املخصصة للمعركة االنتخابية.
متتاز حركة أمل باخلربة االنتخابية ،لذلك بدأت عملها باكرا داخل
احملزبني فيها ،مجهورها ومؤيديها،
القرى يف عملية إحصاء
ّ
وذلك عرب استمارات ّ
توىل مسؤولية اعدادها مسؤول الشؤون
االنتخابية يف كل قرية ،وتوىل عملية إدخال «الداتا» اىل
احلواسيب فرق خمتصة متكنت من «مكننة» املعلومات عرب
استعمال برامج خاصة.
بعد هذه العملية بدأت املاكينات االنتخابية بالتدقيق يف لوائح
الشطب وتصحيح األخطاء الواردة فيها ،ومن ثم فتحت ملف
ّ
فجندت فرقا خمتصة باستالم األوراق املطلوبة
«اهلويات»
لالستحصال على «اهلوية» ومتابعتها حلني تسليمها لصاحبها،
فاستطاعت هذه الفرق أن ُتنجز االف «اهلويات» يف زمن
قياسي.
منذ شهر تقريبا رفعت اللجان االنتخابية يف القرى أمساء
مندوبيها الثابتني واملتجولني ،إضافة اىل تسمية «منسقني
اثنني» تكون مهمتهما حمصورة بيوم االنتخاب ويف صلبها
التواصل مع الشخص الذي سيكون مكلفا مبتابعة شؤون البلدة
يف اللجنة املركزية.
ومن ثم أطلقت اللجان املركزية العنان لدورات تدريب املندوبني
الثابتني واملتجولني ،الذي سيخضعون لتدريب مكثف حول
آليات االقرتاع وكيفية التنسيق بني األقالم االنتخابية ومسؤول
الشؤون االنتخابية يف البلدة واملنسق االنتخابي ،حبيث سيتم
تقدم النتائج حلظة
اعتماد الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت
ّ
بلحظة اىل مسؤول املاكينة االنتخابية يف كل دائرة.
اىل جانب التدريب للمندوبني ،سيتم اعداد برامج تدريب
خاصة للمندوبني الثابتني الذين سيمكثون داخل أقالم االقرتاع
بعد اقفال الصناديق للمشاركة بعملية الفرز ،خصوصا وأنها
املرة االوىل اليت سيتم االعتماد فيها على القانون النسيب
مع الصوت التفضيلي .مل حتدد بعد قيادة حركة أمل خياراتها
بالنسبة للصوت التفضيلي وكيفية توزيعه رغم وجود عدة
طروحات ،مع االشارة اىل أن هذا األمر مرتوك للحظات االخرية
بالتنسيق مع حزب اهلل.
تغريت وسائل العمل االنتخابي منذ آخر انتخابات نيابية
ّ
عام  ،2009ومل يعد بإمكان املاكينات االنتخابية اتباع العمل
التقليدي ،لذلك توجهت حركة أمل حنو فئة الشباب اجلامعي
املتخصص ،وأساتذة اجلامعات الذين يشكلون اليوم نسبة
كبرية جدا من مسؤولي اللجان االنتخابية ،وحتديدا اللجان
اليت يكون عملها متوجها بشكل مباشر اىل اجلمهور ،فأطلقت
الصفحات االلكرتونية اخلاصة بكل ماكينة انتخابية ،ويتوىل
فريق خمتص انتاج املواد االعالمية لكل قرية.
لكل ماكينة انتخابية نقاط قوة تسعى إلخفائها عن منافسيها،
وهذا ما تقوم به أيضا املاكينة االنتخابية حلركة أمل ،اذ متلك
عددا من املفاجآت اليت ستبقى خمفية عن اعني اجلمهور ،متهيدا
الستعماهلا يف  6أيار.
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مـقاالت وتحقيقات

«سيدر» :الشراكة واخلصخصة ...وإال فـ»اإلصالحات» النقدية
إيلي الفرزلي
األجواء احمليطة مبؤمتر سيدر (باريس  )4ال تطمئن .قروض إضافية
ُ
ستدفع من جيوب اللبنانيني ،مقابل تعهدات بإصالحات بنيوية.
هذه اإلصالحات تنحو باجتاه واحد :تفعيل مشاريع اخلصخصة
والشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،اليت يتبني حبسب
اقتصاديني أنها لن تساهم يف أي تغيري يذكر يف إطار العجز
املستمر .هؤالء يقرتحون إصالحات أكثر استدامة كخفض سعر
الفائدة على الديون.
بعد عشرين يومًا ينعقد مؤمتر باريس  4املسمى «سيدر».
التحضريات للمؤمتر تسري بوترية مرتفعة .أبرز وجوهها اإلصرار
ّ
بغض النظر عن اإلصالحات
على إجناز املوازنة بسرعة قياسية،
اليت كانت منتظرة .لكن بالرغم من ذلك ،مل يتمكن لبنان من
ّ
يسلم فيه املستندات
التزام موعد  14آذار ،الذي كان يفرتض أن
النهائية املتعلقة باملشاريع املراد دعمها وباألثر االقتصادي هلذه
املشاريع .كذلك كان يفرتض به تسليم الدراسة املتعلقة بالواقع
االقتصادي ،اليت ّ
كلفت شركة ماكينزي إجراءها.
ً
تدرك احلكومة أن املوعد ليس نهائيا ،لكن التزامه يعطي املستثمرين
والدول الداعمة الوقت لالطالع على هذه امللفات ودرسها ،متهيدًا
لبحث إمكانية دعم لبنان .تصل قيمة الدعم املطلوب إىل  16مليار
دوالر .لكن يبدو أن هذا الرقم ال يزال يف ارتفاع ّ
مطرد نتيجة
االستمرار يف حشو املشاريع املقدمة .يف تغريدة له أمس ،قال
النائب وليد جنبالط إن «خطة باريس  4تزداد حجمًا يومًا بعد يوم،
وقد شارفت على  ٢٣مليار دوالر حتى اآلن».
ليس مهمًا كم يتضخم املبلغ املطلوب لبنانيًا ،فالتوقعات تشري
إىل أن الدعم (القروض) لن يتخطى  4مليارات دوالر يف أكثر
السيناريوهات تفاؤ ً
ال .حتى هذا الدعم ،قد يبقى حربًا على ورق،
أسوة بالكثري من الوعود اليت محلتها مؤمترات أخرى (أبرزها
باريس  1و ٢و ،)٣إذا مل يسارع لبنان إىل تنفيذ خطوات جدية
لضبط العجز وزيادة اإليرادات ووقف منو الدين العام .باختصار،
املطلوب دوليًا «التزامات جدية من احلكومة بإجراء إصالحات بنيوية
ومالية ونقدية حمددة» .واحلل السحري ،دوليًا ،كما بالنسبة إىل
معظم أهل السلطة« ،هو الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أو
اخلصخصة ،يف املشاريع الكبرية ،وال سيما يف قطاعي االتصاالت
والكهرباء ،ويف املرافئ واملطارات» .فهل احلكومة قادرة على
تنفيذ تعهداتها ،خاصة أن االنتخابات على بعد شهر ونيف؟ وهل
من يضمن التزام حكومة ما بعد االنتخابات بالتوجهات نفسها؟
تصب هذه االلتزامات يف مصلحة
وقبل ذلك ،ال بل األساس ،هل
ّ
لبنان؟

الخلوي للبيع

بأن عدم إقفال احللقة
بني بعض أعضاء احلكومة اعتقاد راسخ ّ
املفرغة اليت يدور فيها االقتصاد اللبناني «سيؤدي إىل االنهيار،
يف ظل النمو املتزايد للدين العام» .أما احلل« ،فيكون خبصخصة
أكثر القطاعات جهوزية لذلك ،أي قطاع االتصاالت» .بالنسبة إىل
وزير معين« ،سيؤدي بيع شركيت اخللوي إىل ضخ أموال مباشرة،
تراوح بني  4و 6مليارات دوالر ،جيب استعماهلا لسداد جزء
من الدين العام ،مبا يؤدي سريعًا إىل خفض كلفة خدمة هذا
الدين» .بالنسبة إىل املصدر ،إن خصخصة هذا القطاع ستعين
ضخ مبلغ كبري من املال يف العام األول لالستثمار ،مع اإلبقاء
يف السنوات اليت تلي على نسبة ال بأس بها من العائدات احلالية
لقطاع االتصاالت ،اليت تقدر بـ 1.1مليار دوالر يف موازنة ،٢018
وذلك من طريق املشاركة بالعائدات بنسبة تصل إىل  15باملئة من
إمجالي واردات القطاع ،مبا يقدر بنحو  ٢00مليون دوالرُ ،تضاف
إليها رسوم الرتددات والوصالت واأللياف البصرية والضرائب،
مبا يؤدي إىل مراوحة حصة الدولة ما بني  ٣00و 400مليون
دوالر».
يثق املصدر نفسه «بأن البيع املباشر سيؤدي سريعًا إىل نتائج
إجيابية على االقتصاد ،خاصة إذا استعملت قيمة البيع لسداد
أصول الدين املكلفة ،مبا يساهم يف اخنفاض خدمة هذا الدين.
كذلك ميكن أن يساهم توافر السيولة يف حتريك عجلة االستمالكات
اليت جيب أن تنفذها احلكومة ،لكي تتمكن من تفعيل مشاريع وافق
البنك الدولي على متويلها ،وتبلغ قيمتها  ٣.5مليارات دوالر ،وال
تزال جممدة بسبب عدم سداد لبنان حلصته».
هل القرار بالسري بتخصيص قطاع االتصاالت قد خُّ
اتذ؟ ال قرار
حكوميًا بعد ،يقول املصدر ،لكنه يؤكد أن الضغوط الدولية اليت
تتصاعد يف سبيل حتفيز االقتصاد ووقف النزف فيه ،تعين عمليًا
أن اخلصخصة والشراكة مع القطاع اخلاص ستقي لبنان من خماطر
نقدية ومالية حمدقة.

إصالحات بنيوية أم نقدية؟

يقول أحد املعنيني باملؤمترات الدولية لدعم لبنان إن مؤمتر باريس
«ليس سوى مؤمتر عالقات عامة مشروط» .حتى املبعوث الفرنسي
املنتدب لشؤون املتوسط السفري بيار دوكان ،كان قد وضع
املؤمتر ،أثناء زيارته التحضريية للبنان بداية الشهر احلالي ،يف

إطار املؤمتر اإلصالحي ،الذي يهدف إىل وضع األطر والشروط
املطلوبة لإلصالحات قبل االستثمارات .والضغوط الدولية على
لبنان وصلت إىل حد التحذير من أن عدم إجراء إصالحات بنيوية
تزيد املداخيل وتفض الدين العام قد تضطره إىل إجراء إصالحات
نقدية.
ّ
تشكل رسالة يف االجتاه الصحيح ،إال أنها
صحيح أن املوازنة
لن تكون كافية إلزالة القلق ،خاصة أن ضبط اإلنفاق مل يقرتن
بإجراءات عملية تضمن االستمرار يف ضبط العجز.
املتحمس للخصخصة ،مثة بني
يف مقابل الفريق الوزاري
ّ
االقتصاديني من يوافق على أن البلد حباجة إىل صدمة إجيابية
لكي يوقف السري باجتاه اهلاوية ،إال أنه ال يوافق على الوصفات
املقدمة من املؤسسات الدولية« .ليست اخلصخصة هي احلل»،
يقول أحد اخلرباء ،وإن كان ال يبدي رفضه باملطلق للمسألة.
حساسيته جتاه املوضوع مرتبطة بطبيعة اخلصخصة املقرتحة،
أي اخلصخصة االحتكارية ،اليت حتصر إعطاء الرخص بشركتني
أو ثالث فقط .يقول إن هذا املثال ال خيدم الفكرة األساسية
من اخلصخصة ،أي إجياد مساحة للتنافس بني الشركات على
تأمني اخلدمة األفضل بالسعر األفضل للمستهلكني ،فتسليم
القطاع لعدد حمدود منها ميكن أن يؤدي إىل اتفاقها على التحكم
باألسعار .لذلك ،يعترب أن النموذج األصلح هو فتح القطاع باملطلق
أمام القطاع اخلاص ،حبيث تكون الدولة هي مالكة البنية التحتية،
فيما تشرتي منها الشركات اخلاصة حاجتها من االتصاالت باجلملة
وتتنافس يف ما بينها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ،باملفرق،
إىل املستهلكني.
يرفض متخصصون ما ُيكى عن وصفة سحرية للخصخصة ،تؤدي
إىل خفض الدين العام وحتريك االقتصاد .فهؤالء جيزمون بأن
يصله لبنان من
أي مبلغ ميكن أن
ّ
جراء بيع بعض قطاعاته ،وأبرزها
االتصاالت ،سيكون تأثريه حمدودًا
جدًا ،فيما سيستمر العجز يف
املوازنات.
هنا ،من املفيد اإلشارة إىل أن
تقدر بنحو 85
قيمة الدين احلالية
َّ
مليار دوالر ،فيما تشكل خدمته ما
نسبته  6.٣5باملئة من إمجالي هذا
الدين ( 5.4مليارات دوالر) ،حبسب

مقاربات مختلفة
ملعالجة العجز:
خفض فوائد
الدين وإنهاء
الحمايات
الضريبية

يقدر االنفاق العام
مشروع موازنة  .٢018وحبسب املوازنة نفسهاَّ ،
بـ 17.٢مليار دوالر ،فيما اإليرادات تصل إىل  1٢.4مليار دوالر،
فيكون العجز  4.8مليارات دوالر.
س ِّد َدت  4مليارات دوالر من أصل الدين (مثن بيع
لكن ماذا لو ُ
اخللوي)؟ عندها تنخفض قيمته إىل  81مليار دوالر ،وتنخفض
خدمته إىل  4.9مليارات دوالر (ترتاجع  500مليون دوالر) ،ما
يعين بالتالي اخنفاض اإلنفاق باملقدار نفسه ،ليصبح  16.7مليار
دوالر ،الذي ميكن أن ّ
يوفر منه أيضًا حنو  400مليون دوالر هي
قيمة االستثمارات يف القطاع ،فينخفض اإلنفاق عندها إىل 16.٣
مليار دوالر .لكن ذلك سيعين أيضًا اخنفاض اإليرادت  1.1مليار
يدره قطاع االتصاالت على اخلزينة) ،لتستقر على
دوالر (قيمة ما ّ
 11.٣مليار دوالر .مبا يعين أن العجز سيصبح حنو  5مليارات
دوالر ،بد ً
ال من  5.4مليارات دوالر يف السنة األوىل ،قبل أن
ً
يعاود االرتفاع جمددا يف األعوام اليت تلي ،حيث قد ال يبقى
للدولة قطاعات للبيع.

ضرائب على املضاربات

إذن ،ما احلل؟ مثة من جيزم بأن احللول موجودة ،وهي حتتاج فقط
يروج هلا بعض أهل
إىل مقاربات خمتلفة من تلك املتداولة اليت ّ
جدًا ،وال
السلطة« .فالضغط الضرييب يف لبنان ال يزال منخفضًا ّ
سيما على الدخل واألرباح ،وال تزال الريوع واملضاربات املالية
والعقارية شبه ُمعفاة من هذا الضغط .كذلك توجد إعفاءات كثرية
بتهرب ضرييب واسع وشائع ...ما
للشركات واألعمال مقرونة
ّ
يعين أن هناك إمكانية قائمة لزيادة إيرادات الدولة الضريبية،
مببالغ توازي ما جيري احلديث عنه يف جمال اخلصخصة ،مع فارق
جوهري واضح ،أن الضرائب تتسم بالثبات واالستمرار ،يف حني
ملرة واحدة ميكن
أن اخلصخصة تنطوي على ايرادات استثنائية ّ
استهالكها سريعًا ،كذلك فإن الضرائب تساهم بزيادة األصول
العامة ،يف حني أن اخلصخصة ّ
تقلصها».
ّ
ليس هذا فحسب ،اخلبري االقتصادي نفسه ،يقرتح أن تلجأ الدولة
إىل خفض الفائدة على الدين العام القائم .هذا اإلجراء القسري
ممكن ،برأيه ،ما دام هناك توافق على أن سعر الفائدة املرتتب
عن هذا الدين «سخي» ،وبالتالي خفضه واحدًا يف املئة فقط
ميكن أن خيفض اإلنفاق العام مليار دوالر تقريبًا .علمًا أن هذا
اإلجراء ال يؤدي إىل أي اختالالت ،ما عدا أن األرباح املرتفعة
للدائنني ستبقى مرتفعة ،لكنها ستنخفض قلي ًال.

شركة يونانيّة تستثمر يف حقلني
خالفيّني ...ولبنان ال يتحرك

العدو يسحب غاز احلدود!
داود رمال

صال املوفد األمريكي ديفيد ساترفيلد وجال بني بريوت وتل
أبيب ،ويف كل لقاء جيمعه مبسؤول لبناني ،كان يكرر الزمة
دعوة احلكومة اللبنانية إىل القبول خبط سلفه فريدريك هوف
الذي ال يعطي لبنان كامل حقوقه البرتولية يف مياهه اجلنوبية.
وبالتزامن مع «اهلجوم» األمريكي على لبنان ،باشر العدو
إجراءات استخراج الغاز من حقلني مالصقني للحدود البحرية،
يهدد الثروة اللبنانية
ما
ّ
غداة توقيع احلكومة اللبنانية عقودًا نفطية مع الكونسورتيوم
العاملي «توتال» الفرنسية و»إيين» اإليطالية و»نوفاتك»
الروسية لالستثمار يف البلوكني الرقم  4و ،9سارع العدو
اإلسرائيلي «إىل الضغط على هذه الشركات كي ال تأتي اىل
لبنان وتستثمر يف هذين احلقلني» ،على حد قول مصدر رمسي
لبناني يتابع هذا امللف احليوي.
وكشف املصدر للزميلة «األخبار» أنه فور إبداء الشركات
الثالث الرغبة يف االستثمار يف احلقلني املذكورين ،وبعدما
رست املناقصة عليها ،طلبت احلكومة اإلسرائيلية من سفرائها
يف الدول املعنية (باريس وروما وموسكو) التحرك دبلوماسيًا
لدى حكومات هذه الدول ،وكذلك إنشاء لوبي ضاغط على
الشركات الثالث حلثها على عدم اجمليء إىل لبنان بطريقة أقل
طياتها نوعًا من التهديد املبطن
ما يقال عنها إنها حتمل يف ّ
أو املهذب ،من خالل شرح املخاطر النامجة عن استثمار كهذا،
ّ
تصب يف
وبث أجواء من التهويل
ربطًا مبوضوع سالح حزب اهلل
ّ
اخلانة نفسها.
هذه التطورات اليت يرصدها البعض لبنانيًا ،برغم الضجيج
االنتخابي« ،تفرتض باحلكومة رسم رؤية اسرتاتيجية نفطية
لبنانية وجبدول أعمال زمين غري قابل لألخذ والرد ،وخصوصًا
أن أي تأخري من جانب لبنان قد ال يكلفه خسارة جزء من
سيادته فقط ،بل معها خسارة مليارات الدوالرات وهو الغارق
يف دوامة أزمة املديونية املتفاقمة».
يوضح املصدر أن الشركة اليونانية  Energeanتقوم حاليًا
بتطوير حقل كاريش الذي يبعد  4كيلومرتات عن خط النقطة
 ،23كما تقوم يف الوقت ذاته بتطوير حقل تانني ،على أن يبدأ
اإلنتاج يف كال احلقلني مع نهاية العام اجلاري .كما وقعت تل
أبيب عقودًا مع شركات أردنية ومصرية وفلسطينية (السلطة)
السترياد غاز هذين احلقلني.
واملستغرب أن لبنان مل يرك ساكنًا مع اليونان وال مع مصر
واألردن والسلطة الفلسطينية
املضي
لثين هذه الشركات عن
ّ
يف إبرام العقود مع حكومة العدو،
وخصوصًا أن احلقلني املذكورين
يتبعان للسيادة اللبنانية.
ويشري املصدر اىل أن النقطة 23
«هي احلد األدنى اليت ينطلق منها
لبنان يف حتديد حقوقه يف البحر،
بينما احلقوق القصوى داخل
املياه الفلسطينية احملتلة تقدر
مبا بني  1200و 2000كلم مربع،

ضغط أمريكي
بعنوان خط
هوف لتأجيل
االستثمار
النفطي والغازي
يف لبنان

وهذا يعين بكل وضوح إمكانية وجود حقل كاريش وقسم من
حقل تانني يف املياه االقتصادية اللبنانية اخلالصة ،وبالتالي
امتالك لبنان القدرة القانونية واحلجة الدبلوماسية والسياسية
لتعطيل أي استثمار إسرائيلي فيهما».
ويسأل املصدر« :ملاذا مل نر مسؤو ً
ال رمسيًا لبنانيًا يستدعي
السفري اليوناني يف بريوت أو يتحرك يف اجتاه اليونان أو
االحتاد األوروبي ،وملاذا مل نسمع أن السفري اللبناني يف
اليونان زار وزارة اخلارجية اليونانية حلثها على عدم ذهاب
شركة «إينرجيان» لالستثمار يف حقلي كاريش وتانني؟
ويلفت املصدر اىل أن «املعلومات احملققة اليت وردت اىل
جهات رمسية لبنانية تفيد بأن الشركة اليونانية  Energeanاليت
كانت تسعى اىل دعم مالي ،يف ظل التعثر االقتصادي واملالي
يف اليونان ،تلقت دعمًا مصرفيًا بقيمة  450مليون دوالر،
وبدأت اإلجراءات الرمسية التاذ القرار بتطوير حقلي تانني
وكاريش ،على أن تباشر العمل يف حزيران املقبل».
ويسأل املصدر «عن سر متسك الواليات املتحدة األمريكية
خبط فريدرك هوف واختالق كل ذرائع إطالة أمد مباشرة لبنان
باالستثمار يف ثروته النفطية والغازية ،وهل يريد املوفدون
األمريكيون دفع لبنان اىل تفاوض مباشر مع إسرائيل حول خط
حدوده الربية والبحرية من خالل طروحات تسووية ،أقل ما يقال
تضيع احلق اللبناني ملصلحة العدو؟».
عنها إنها
ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

قرارات القضاء املستعجل ضد مدارس الليسيه «مسكّن»

املعلـمون فـي مـواجهة األهـالي
فاتن الحاج
األنظار تشخص باجتاه اجمللس النيابي
لعدم اقرار فصل التشريع بني القطاعني
التعليميني الرمسي واخلاص وحرمان املعلمني
من حقوقهم بالدرجات الست ،فيما يفتح
أصحاب املدارس جولة جديدة من املواجهة
بني األهل واملعلمني على خلفية تطبيق قانون
سلسلة الرتب والرواتب.
هي مرحلة مفصلية يف تاريخ املدارس اخلاصة
حياول فيها بعض األهل وجلانهم استعادة
حقوق مسلوبة على مدى عقود طويلة .حيتكم
هؤالء للقضاء املستعجل ،باعتباره خيارهم
األوحد ،راهنًا ،لرفع الضرر وحفظ احلقوق
ولو مؤقتًا ،وسط تعطيل متعمد لغالبية
اجملالس التحكيمية الرتبوية ،املرجع القضائي
الذي يفصل ،حبسب قانون تنظيم املوازنات
املدرسية  ،1996/ 515يف النزاعات بني
األهل وإدارات املدارس ويبت مبدى قانونية
املوازنة املدرسية وصحة أرقامها.

مستقبل «اجلهاد العاملي»
يُرسم يف سوريا
صهيب عنجريني
أن
مل خترج «الرايات السود» من املشهد السوري بعد .ورغم ّ
«اجلهادية» يف خالل العامني
ضعفًا كبريًا اعرتى خمتلف التنظيمات
ّ
ً
فإن هذه التنظيمات ال تزال حاضرة على غري جبهة،
األخريين،
ّ
ٍ
حبظوظ متفاوتة يف التأثري يف موازين القوى ومسار
وحتتفظ
الصراع .وال تقتصر خطورة هذا احلضور على تبعاته احملتملة يف
تتعداه إىل دوره يف إعادة تشكيل خريطة «اجلهاد
سوريا ،بل
ّ
العاملي».
السورية حاف ًال باألحداث
كان العام املنصرم من عمر احلرب
ّ
ّ
املؤثر
املفصلية ،وأبرزها تقويض احلضور العسكري
«اجلهادية»
ّ
ّ
لتنظيم «داعش» .وينضم إىل قائمة األحداث البارزة ،خروج اخلالف
بني زعيم تنظيم «القاعدة» أمين الظواهري ،وزعيم «جبهة فتح
حد «الطالق
الشام /النصرة» أبو حممد اجلوالني ،ووصول األمر اىل ّ
اجلهادي» بينهما .وبتأثري ذلك ،انضم حدث ثالث إىل التسلسل
الزمين «اجلهادي» ّ
«حراس الدين»
متثل يف والدة تنظيم جديد هو
ّ
حاليًا على مجع «البيعات» وتنظيم الصفوف.
العاكف
ّ

صراع «مشروعني»

ّ
شكل الصراع بني «داعش» و»النصرة» منذ أواخر عام 2013
مقد ً
مة لبزوغ جنم زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي الذي أعلن
ّ
أول
نفسه الحقًا «خليفة للمسلمني» .بدا صراع «داعش /النصرة» ّ
أن
حملية
األمر صراعًا على مكتسبات
ختص املشهد السوري ،غري ّ
ّ
ّ
حق األهل بدراسة «الفواتري»
ٍ
«كونية».
طبيعة
ذي
آخر
عد
ب
عن
كشف
البغدادي مل يلبث أن
ُ
ّ
االحتكام للقضاء املستعجل مؤقت وصالحياته محدودة (هيثم املوسوي)
وعلى وقع االنتصارات الكاسحة اليت ّ
حققها تنظيمه يف سوريا
«اجلهادية» من ساحة
للمرة األوىل ،ال يكتفي القضاء املستعجل بالزام إدارة املدرسة فع ًال .على األرجح لن حيصل ذلك على األقل بالنسبة إىل الدرجات والعراق ،نقل البغدادي معركته على الزعامة
ّ
ً
ٍ
الرموز
أهم
من
ا
واحد
فيها
ساحة أخرى يقارع
اخلاصة بتجميد الزيادة على األقساط فحسب ،بل يذهب أبعد من الست االستثنائية .فمدارس البعثة الفرنسية اليت يستحصل جلان مواجهة اجلوالني ،إىل
ّ
ذلك ،إىل تكريس حق جلنة األهل باالطالع على مجيع املستندات األهل فيها على قرارات قضائية لتجميد الزيادة على األقساط،
«اجلهادية» وهو أمين الظواهري.
ّ
والقيود احملاسبية والوثائق املعتمدة لتقرير الزيادة على األقساط ،أعادت نقاش املعلمني إىل املربع األول .فبعدما كانت قد وعدت
قبل التوقيع على املوازنة ،ويطلب االستعانة خببري فين للتدقيق بإعطاء الدرجات مع مفعول رجعي ،تراجعت عن األمر ،وهددت،
التوزع الجغرايف للفصائل «الجهادية» يف سوريا
فيها.
حبسب جلان املعلمني يف مدارسها ،بعدم دفع الرواتب وطلبت من يف اجلوهر ،كان الصراع دائرًا بني مشروعني «جهاديني» ينفرد
اإلضراب
إىل
اللجوء
مثل
األهل،
على
الضغوط
ممارسة
املعلمني
ً
األمور
قاضي
عن
ا
أخري
صدرا
قراران
إليه
أفضى
ما
بالتحديد
هذا
الرتبع على رأس أحدهما ،وهو مشروع «شوكة
البغدادي يف
ّ
حقوقهم.
دفع
إىل
يبادروا
كي
املفتوح،
اللبنانية
الليسيه
مدرسة
حبق
عازار
اميل
الشمال
يف
املستعجلة
التمكني – قيام الدولة» ،ويرتك جلميع اآلخرين املشروع الثاني
بأن أوان «التمكني» مل حين بعد ،وأن «اجلهاد
الفرنسية ــــ ألفونس دو المارتني يف طرابلس وعن القاضية هاال أمس ،اجتمعت جلان املعلمني يف البعثة العلمانية بفروعها اخلمسة الذي بقي
متمسكًا ّ
ّ
جنا يف بريوت حبق مدرسة الليسيه الفرنسية الكربى .قبل ذلك ،وقررت التزام اإلضراب الذي دعت اليه نقابة املعلمني ،اخلميس العاملي» ال يزال ُيراوح بني مرحليت «شوكة النكاية واإلنهاك»
التوحش».
استصدرت جلنتا األهل يف كل من الليسيه ــــ حبوش والليسيه املقبل ،على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة بانتظار اختاد اخلطوات و»إدارة
ّ
ــــ نهر ابراهيم قرارين يقضيان بتجميد الزيادة إىل حني بت املناسبة.
ورغم أن كثريًا من التجارب اليت سبقت «داعش» كانت قد أعلنت
القضائية،
بالقرارات
الفرنسية
العلمانية
البعثة
تطعن
أن
يتوقع
اخلالف حول مدى قانونيتها .وينتظر أن يصدر قرار مشابه غدًا حبق وفيما
عدة (أشهرها إمارة أفغانستان
حكمًا
«جهاديًا» يف مناطق ودول ّ
ّ
يف
الكربى
الفرنسية
الليسيه
مدرسة
يف
اللبناني
املسؤول
رفض
مدرسة الليسيه فردان .واملدارس اخلمس تابعة للبعثة العلمانية
عاملية توجب على
حد «خالفة»
فإن أحدًا مل يذهب اىل ّ
الطالبانية)ّ ،
ّ
ّ
ً
«القضاء
القول:
ا
مكتفي
موقف،
باي
اإلدالء
سلوم،
انطوان
بريوت،
اجلهادية يف العامل تقديم «البيعة»ُ ،
وتعلن «حربًا
كل التنظيمات
ّ
سيأخذ جمراه ،أما بالنسبة للمعلمني فقد أرسلنا هلم البيانات مبا
الفرنسية.
«املعنوية» ملشروع
مقدسة» على كل من ميتنع .تتالت االنتصارات
ّ
ّ
للقرارات
عالقة
وال
القضائية،
القرارات
صدور
قبل
حقوقهم
خيص
يف
املدرستني
جلنيت
حمامي
برأي
البغدادي على امتداد عامني ،ورأى «الرأي العام اجلهادي» هزمية
املال
جلنة
جلسة
إىل
األنظار
تتجه
األثناء،
هذه
يف
باحلقوق».
حويال،
شوكت
وبريوت
طرابلس
ً
هزمية للتنظيم األم أيضًا ،فـ»النصرة»
«النصرة» أمام «داعش»
أهمية القرارين أنهما يرسيان حق
واملوازنة النيابية ،اخلميس املقبل ،حيث ينتظر أن تناقش اقرتاح خاضت املواجهة بوصفها «تنظيم القاعدة يف بالد الشام» .كان هلذا
مفعول
دون
من
سنوات
3
على
الست
املعلمني
درجات
تقسيط
جلان االهل باالطالع على القيود
دور أساسي يف اخنفاض أسهم «القاعدة» يف املشهد
التفصيل
ٌ
رجعي ،متهيدً
أقر.
ما
إذا
التعديل
هذا
2018
موازنة
لتضمني
ا
املثبتة لصحة أرقام املوازنة ،ومل
بأن مشروع البغدادي حسم
«اجلهادي» العاملي ،وأوحت الصورة ّ
(أصحاب
اخلاصة
الرتبوية
املؤسسات
احتاد
يضغط
اجللسة،
وعشية
حصله «داعش»
لكن وهم فائض
املوقف ملصلحته.
ّ
القوة الذي ّ
ّ
يعد يف امكان أي مدرسة التذرع حلجب «الفواتري» واملستندات املدارس) لعقد اجتماع طارئ مع أعضاء اللجنة ،باعتبار اجللسة إثر إعالن «اخلالفة» دفعه إىل اقرتاف أخطاء قاتلة ،وعلى رأسها
بعدم وجود هذا احلق يف القانون باعتباره يوجب عليها فقط تسليم فرصة ذهبية للحل وتصحيح األخطاء اليت ولدها قانون سلسلة التفكري يف إمكانية جناح خططه لـ»غزو العامل».
املوازنة ،أي األوراق الثالث اليت توقعها اهليئة املالية يف جلنة الرتب والرواتب ،على حد تعبري أمني عام املدارس االجنيلية نبيل انهمك «داعش» يف تنفيذ تلك اخلطط ،عرب استنفار «ذئابه
األهل فقط.
متفرقة شرقًا وغربًا ،كما حرص على
القسطا .ويقرتح االحتاد التقسيط على  6سنوات أي مبعدل درجة املنفردة» لشن هجمات
ّ
سنة.
كل
واحدة
الليسيه
حكم
يف
حويال،
حبسب
قررت،
جنا
القاضية
أن
األهم ّ
املسارعة إىل ّ
«جهادية» يقع يف دولة
تبين أي هجوم ذي صبغة
ّ
13؟
املادة
تطبق
الرتبية
وزارة
التجديد
بند
سيما
ال
الوثائق
لضبط
خبري
تعيني
الكربى
الفرنسية
ّ
أمنييه.
خمطط اهلجوم قد ُوضع بإشراف
غربية ،حتى ولو مل يكن
ّ
ّ
والتطوير ورواتب املعلمني الفرنسيني املدرجني يف املوازنة وزير الرتبية مروان محادة تعهد يف حديث لـ «األخبار» بأن الوزارة أفلحت تلك اهلجمات يف اجتذاب مزيد من «اجلهاديني» إىل صفوف
إضافية للبغدادي من مجاعات
والتأشري عليها بعبارة «كي ال يبدل» .ويشرح حويال أن املدارس ستطبق هذه املرة القانون ال سيما املادة  13منه فور اجناز دراسة التنظيم ،كما يف حتصيل «بيعات»
ّ
ال متلك جردات باملوجودات وال معايري حمددة لبند اإلستهالكات املوازنات اليت تسلمتها من إدارات املدارس يف  28شباط املاضي .منتشرة يف أفريقيا وآسياّ ،
أدت يف الوقت نفسه إىل دق
لكنها ّ
عامليًا وبشكل جدي.
لديها ،وعندما يطالب األهل مبصاريف بند التجديد والتطوير ،ال وكانت مصلحة التعليم اخلاص يف الوزارة قد عكفت على التدقيق طبول احلرب على «داعش»
ّ
ً
إضافية يف احلرب
مؤه ًال للقيام بأدوار
حيصلون على جواب بل يتداخل هذا البند مع بند اإلستهالكات ،علما يف املوازنات املرفوعة .وقد فرزت حتى اآلن  777موازنة من أصل ورغم أن التنظيم كان
ّ
ّ
من
موقعة
غري
777
أصل
من
موازنة
77
هناك
أن
وتبني
،1047
التعليم
بأن بند التجديد خمصص لدراسات املناهج وتطوير أدوات
ّ
الغربية من
فإن املخاطر اليت استشعرتها معظم الدول
السورية،
ّ
ّ
وهو
التعويضات
لصندوق
ببيان
مرفقة
غري
موازنة
و47
األهل
جلان
تفاصيل
ال
مضخم
باب
وهو
وغريه،
املعلمني
وتدريب
ووسائلها
حتد خطري لـ»األمن القومي» يف
حتول «دولة اخلالفة» إىل
جراء
ّ
ّ
ّ
أن صالحيات مستند أساسي جيب أن يرفع ،حبسب القانون ،مع املوازنة.
وال قيود له ،وال حيصل سنويًا .لكن حويال يوضح ّ
أوروبا وأمريكا حسمت املوقف وجعلت من التضحية بالتنظيم
13
املادة
نص
الزيادات
قيمة
القضاء املستعجل حمدودة وال تسمح مث ًال باستعادة
السورية أمرًا ال مناص منه.
ومنافعه
ّ
على األقساط املستوفاة من دون وجه حق ،كما يقر القانون ،لعدم تنص املادة  13من القانون  515تنص على اآلتي« :تتوىل مصلحة
التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية مراقبة تطبيق أحكام املواد السابقة
اختصاصه يف القضية.
«القاعدة» وحسابات الغد
ليس هذا هو الطموح أيضًا ،كما يقول حويال« ،ما نطالب به هو من القانون ،إذا وجدت مصلحة التعليم اخلاص أن األقساط
كان من شأن التهاوي املتتالي لـ»داعش» أن مينح «القاعدة»
اعتبار ايداع وزارة الرتبية موازنة غري موقعة من جلنة األهل ايداعًا املدرسية احملددة أو املفروضة من قبل املدرسة أو الزيادة على
ً
لكن اخلالف
«اجلهادية» يف سوريا،
فرصة للعودة إىل الواجهة
ّ
ّ
غري نظامي ،وبالتالي منع املدرسة من استيفاء أي زيادة على األقساط كما اعتمدتها ،خمالفة ألحكام هذا القانون عمدت إىل
الصف» .مل
الكبري بينه وبني «النصرة» أدى إىل تكريس «شق
ّ
األقساط قبل أن تدقق وزارة الرتبية يف املوازنة ،استنادًا إىل دعوة إدارة املدرسة إىل التقيد بأحكام القانون حتت طائلة املالحقة
جانبية»
يكن احنسار النفوذ اجلغرايف داخل سوريا سوى «خسارة
ّ
أن مدارس القضائية ،ويف هذه احلال حتدد املصلحة للمدرسة قيمة األقساط
أحكام املادة  13من القانون  .515وما حيصل حاليًا هو ّ
َ
حتظ اجلغرافيا
يف موازين «القاعدة» .ومنذ نشأته حتى اليوم ،مل
تودع املوازنات غري املوقعة وتعتمد جداول األقساط مع الزيادات أو الزيادة الواجب اعتمادها ،وإذا متادت ومل تلتزم بهذه القيمة
بأن «اجلهاد العاملي مل
بأولوية يف املشروع «القاعدي»
املتمسك ّ
ّ
ومل تعرتض عليها خالل عشرة أيام ،وجب احالة املدرسة على
من دون اي اعتبار لرفض جلان األهل.
يدخل مرحلة التمكني».
اجمللس التحكيمي املختص بقرار من وزير الرتبية .تستعني مصلحة
املعلمون رهائن
وال تزال جتربة املؤسس أسامة بن الدن يف التخلي عن املكوث
أهال كثر «الضرب» فدفعوا الزيادة على التعليم اخلاص للقيام باملراقبة بعددمن املوظفني يف وزارة الرتبية
على خط مواز ،أكل
ٍ
جمددًا
يف أفغانستان ،واالنتقال منها إىل السودان ،ثم العودة
ّ
األقساط مبجرد موافقة جلان األهل عليها ،وال يعرفون ما إذا كانت جيري وضعه9م بتصرفها ملدة معينة بقرار من وزير الرتبية ،وخبرباء
املدارس اليت استوفت الزيادة ستدفع ملعلميها كامل حقوقهم احملاسبة املسجلني يف نقابة خرباء احملاسبة اجملازين يف لبنان».

يطرح اتحاد املؤسسات
الرتبوية الخاصة
التقسيط على 6
سنوات
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مـقاالت وتحـقيقات

إسرائيل بني فشل رهاناتها...
وقيد االستنجاد باألمريكي
علي حيدر

أهميـّة تشكيل «حراس الدين» تنبع من كونه ذراعاً «قاعديـّ ًة» جديد ًة
(األناضول)

أفغانستان شاهدًا على أولويات التنظيم ومنوذجًا حيرص على احتذائه .وإذا كان
زعيم «النصرة» قد اجنرف حنو وهم «التمكني واإلمارة» بعد تعايف مجاعته من
ّ
شك
تِبعات احرتابها مع «داعش» ،فإن األمر خمتلف يف موازين الظواهري .وال
متسك «القاعدة» مبشروعه الذي ميكن
أن انهيار مشروع «داعش» ّ
يف ّ
عزز من ّ
ً
لكن استمرار مشروع «القاعدة»
املشروعني.
صراع
من
ا
منتصر
خرج
أنه
عده
ّ
ّ
خزانًا
الساحة
إهمال
عدم
زعيمه
على
يفرضان
ته
ومشروعي
«الشامية» بوصفها ّ
ّ
ّ
األهمية يف معارك املستقبل ،وهي بطبيعة احلال معارك
بشريًا شديد
«جهاديًا»
ّ
ّ
ّ
ّ
«حراس
أهمية تشكيل
مؤطرة يف حدود جغرافيا بعينها .من هنا ،نبعت
غري
ّ
ّ
ً
ً
ً
يلم مشل اجملموعات «املبايعة» اليت
،
جديدة
»
ة
«قاعدي
ا
ذراع
ليكون
الدين»
ّ
ّ
ممكن من «اجلهاديني».
انشقت عن «النصرة» ويستقطب أكرب قدر
ٍ

الجوالني و»املهمة املستحيلة»

ال يزال زعيم «النصرة» أبو حممد اجلوالني متمسكًا بآماله يف إعادة إحياء مشروع
لكن املشهد
«إمارة الشام» اليت كان قبل عامني قاب قوسني من إعالنها.
ّ
جتذر العداء بينه وبني معظم اجملموعات
اليوم يبدو خمتلفًا بشكل جذري ،يف ظل ّ
ّ
تركيا
«اجلهادية» .ورغم أن الصفقة اليت عقدها اجلوالني مع
املسلحة ،مبا فيها
ّ
ّ
العام املاضي منحته فرصة ّ
فإن الصفقة
جتنب استعداء أنقرة (ومن خلفها قطر)ّ ،
ذاتها جاءت مبثابة مسمار مفصلي يف نعش «النصرة» .مل يكن تكرار سيناريو
«داعش» مع «النصرة» حباجة إىل أكثر من ضوء أخضر تركي ُيعطى لبقية
لكن أنقرة اكتفت (حتى
اجملموعات املسلحة ،مع توفري الدعم اللوجسيت الالزم،
ّ
اآلن) بإضعاف «النصرة» ومل متنع «احلزب اإلسالمي الرتكستاني» من مد خشبة
اخلالص اليت أعادت شيئًا من التوازن للجوالني يف إدلب وحلب.

«داعش» وخطر العودة

املفارقة األبرز يف «رحلة هبوط داعش» ّ
جتلت يف حرص كل األطراف اليت حاربته
أن التنظيم ال
على استعجال إعالن خروجه من املشهد ،رغم معرفة تلك األطراف ّ
أن ًّ
بفرص
كال منها حيظى
يزال حاضرًا يف
ٍ
جيوب متناثرة ،القاسم املشرتك بينها ّ
ٍ
وميتد اجليب األكرب على مساحة
«جهادية» جديدة.
ليكون منطلقًا حنو مغامرات
ّ
ّ
العراقية يف ريف دير الزور الشرقي (من قرية أم
السورية
تقارب نصف احلدود
ّ
ّ
الذبيان مشا ً
ّ
كون املنطقة
املالح جنوبًا) ،من دون أن حيدث فارقًا
ال حتى سبخة
ُ
أهمية هذا اجليب يف مقابلته
أمريكي يف الدرجة األوىل .وتربز
منطقة نفوذ
ّ
ّ
ُ
ٌ
شريطية
مساحة
تفصل بني اجليبني
العراقية ،فيما
جيبًا آخر داخل األراضي
ّ
ّ
ّ
العراقيةّ .
تتجلى
إضافية لـ»جيب دير الزور»
أهمية
ومثة
حتت سيطرة الدولة
ّ
ّ
ّ
يف قربه من جيب صغري يف الريف اجلنوبي الشرقي
لدير الزور ميتد من هجني إىل الشعفة ،وصو ً
ال إىل
حميط معرب القائم (مبحاذاة البوكمال اليت يسيطر
عليها اجليش السوري وحلفاؤه) .ومن شأن أي
اخرتاق ينجح التنظيم املتطرف يف إحداثه عرب مناطق
الدميوقراطية» أن يسمح بوصل
سيطرة «قوات سوريا
ّ

كان من شأن التهاوي
املتتالي لـ»داعش» أن
يمنح «القاعدة» فرص ًة
للعودة إىل الواجهة

ٍ
بعيد عن
اجليبني ،وتهديد سيطرة اجليش على معرب البوكمال احلدودي .وغري
«جيب هجني» ،مثة جيب ثالث يف البادية السورية ،بدءًا بسبخة «فيضة اجلب»
يف الريف اجلنوبي الغربي لدير الزور ،امتدادًا إىل جنوب شرق مدينة السخنة
(ريف محص الشرقي) .وتفصل بني اجليبني مناطق خاضعة لسيطرة اجليش
أهمية «جيب البادية» يف قربه من مدينة السخنة
السوري وحلفائه .وتكمن
ّ
االسرتاتيجية .وبعيدًا عن الشرق ،حيتفظ «داعش» حبضوره يف حميط العاصمة
ّ
فرص يف تهديد
السورية وحتديدًا يف خميم الريموك ،مع ما يعنيه ذلك من
ٍ
ّ
العاصمة .أما يف اجلنوب ،فيحضر «داعش» عرب تنظيم «مبايع» له هو «جيش
ّ
مؤثرة يف منطقة حوض الريموك (ريف
خالد بن الوليد» الذي حيتفظ بسيطرة
أن معطيات العام الثامن تشري اىل اخنفاض فرص قلب
درعا الغربي) .ورغم ّ
فإن استمرار اجلبهات معه يف حالة «ستاتيكو»
املوازين أمام التنظيم
املتطرفّ ،
ّ
سيما يف ظل املعلومات املتوافرة عن استعداد التنظيم
يبدو أمرًا مستبعدًا ،وال ّ
لـ»الكر من جديد» بعدما التقط شيئًا من أنفاسه وأعاد ترتيب صفوفه .وال
ّ
يبدو مستبعدًا اخنراط أحد الالعبني الدوليني أو اإلقليميني يف لعبة جديدة تتيح
أن التنظيم املتطرف ّ
شكل «حسان
سيما ّ
لـ»داعش» خلط األوراق من جديد ،وال ّ
أجنبية داخل البالد ،سواء يف رحلة
طروادة» مالئمًا لتكريس مناطق نفوذ واحتالل
ّ
صعوده أو يف رحلة هبوطه.

قبل سبع سنوات ،كان ميكن
تقبل ارتباك البعض يف فهم
ّ
حقيقة سياق األحداث اليت بدأت
يف الساحة السورية ،وأهدافها،
وعالقتها باملخطط األمريكي املرسوم
للساحتني السورية واإلقليمية ،الذي
كان من الطبيعي أن يتغلغل من
خالل ثغرات فعلية قائمة يف الواقع
السوري ،ويستغل عناوين وشعارات
الستقطاب قطاعات واسعة ملصلحة
املخطط الذي باتت معامله وأهدافه
أي وقت مضى.
أكثر وضوحًا من ِّ
أن الصورة باتت أكثر
اآلن ،يفرتض ّ
جالء للبعض ،على أقل تقدير ،جلهة
ً
موقع األحداث السورية ودورها ،منذ
البداية ،يف سياق املخطط األمريكي
حتولت
للمنطقة .وحتديدًا بعدما
َّ
الواليات املتحدة إىل طرف عسكري
ُ
اضطرت
مباشر يف الصراع ،وهو ما
إىل انتهاجه بعد فشل الوكالء يف
أكثر من عنوان.
فقد فشل هؤالء يف إسقاط النظام
ٍ
معاد للمقاومة
السوري واستبدال آخر
به ،ومل يعودوا أيضًا قادرين على
«توفري البضاعة» املأمولة منهم،
على األقل استنزاف حمور املقاومة
باملقدار الذي مينح اإلسرائيلي
هامشًا أوسع يف املبادرة العمالنية
يف مواجهة املقاومة (حققوا بعض
هذه النتائج يف الساحة السورية،
وبقدر ما) .نتيجة هذا الفشل
املتعدد الطبقات ،عمدت الواليات
املتحدة إىل اعتماد سياسة التوثب
ــ حتى اآلن ــ تلوحيًا وتهوي ًال لفرض
خطوط محراء على الساحة السورية،
ووضع شروط للتسوية السياسية
تهدف من خالهلا إىل حتقيق ما مل
يتحقق يف امليدان .ويف السياق
نفسه ،يندرج احلضور العسكري
األمريكي املباشر يف بعض املناطق
السورية ،شرقي الفرات حتديدًا،
بهدف بلورة واقع ميداني يهدف
إىل احتواء مفاعيل انتصار حمور
املقاومة ،وحماولة تغيري املعادلة
اليت ترتبت عن فشل الرهان على
«داعش» و»النصرة» وأخواتهما.
وهكذا مل يعد باإلمكان التشكيك
املوضوعي يف حقيقة املعركة الدائرة
على األرض السورية ،وموقعها من
مستقبل الصراع مع إسرائيل ،ومن
املعادالت اليت ترى تل أبيب أنها
متس عمق أمنها القومي .ومل يعد
ّ
باستطاعة أحد أن يتجاهل حقيقة أن
املعركة الدائرة يف الساحة السورية،
هي ساحة اشتباك إقليمي دولي،
تشكل الدولة السورية أحد أطرافه
األساسيني ،وهي هدفه أيضًا،
ومن خالهلا لتحقيق أهداف إقليمية
ودولية أخرى ...وهو ما يشكل
تظهريًا وكشفًا حلقيقة األبعاد اليت
انطوت عليها املعركة يف سوريا منذ
اليوم األول.
مل ُت ِف إسرائيل حقيقة أنها فوجئت
بالنتائج اليت آلت إليها معركة سبع
سنوات ــ حتى اآلن ــ على الساحة
السورية .وبدت أن مؤسساتها
ومن
والعسكرية،
االستخبارية
ورائها القيادة السياسية ،باتت
أي من
تواجه معضلة مل تطر مبخيلة ٍّ

ِّ
ِّ
واملخططني والقادة .يف
املنظرين
البداية ،محل راية التبشري بإسقاط
الرئيس بشار األسد ،خالل عامي
 2011و ،2012وزير األمن إيهود
باراك ،الذي وصف سقوطه،
يف حينه ،بـ «الربكة على الشرق
ّ
ّ
يشكل ضربة ملا
وبأنه
األوسط»،
مساها اجلبهة الراديكالية املمتدة
ّ
من طهران إىل حزب اهلل يف لبنان.
ثم كرر خلفه ،يف املنصب ،موشيه
يعلون ،املوقف الرمسي اإلسرائيلي
أن
يف أكثر من مناسبة ،معلنًا ّ
«من غري املسموح أن ينتصر حمور
الشر ،املمتد من طهران إىل دمشق
وبريوت ،يف احلرب الدائرة يف
سوريا» ( .)2013/8/14ثم كرر
مواقف مشابهة أمام مؤمتر معهد
أحباث األمن القومي األخري( ،كانون
الثاني  )2016أنه «بني إيران وداعش
يف سوريا» فإن إسرائيل «ستختار
داعش» ،مشددًا على أن العدو األكرب
إلسرائيل هو النظام اإليراني .أما
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،فقد
رأى يف أكثر من مناسبة أن «ضرب
داعش وترك إيران ،هو انتصار يف
املعركة وخسارة للحرب».
ّ
حتل
لكن بعد سبع سنوات ،مل
الربكة اليت توقعها باراك على
املعسكر الغربي يف املنطقة ،ومل
تتمكن القوى اإلقليمية والدولية من
احلؤول دون انتصار حمور املقاومة،
ّ
حتل حتذيرات
كما توعد يعلون ،ومل
نتنياهو املتكررة من مفاعيل القضاء
على دولة «داعش» ،من اجتثاثها،
وحتوهلا إىل جمموعات تديرها
الواليات املتحدة وتوظفها يف هذه
املنطقة أو تلك على الساحتني
السورية والعراقية.
وبالتالي تكون إسرائيل ،حتى
حدده
باالستناد إىل املعيار الذي َّ
نتنياهو ،قد خسرت احلرب .ومبعايري
معادالت الصراع مع إسرائيل،
صحيح أن هذه احلرب اليت أنتجتها
ومولتها الواليات املتحدة وحلفاؤها
َّ
يف املنطقة ،أدت إىل قتل وتدمري
وتهجري هائل ،وإىل استنزاف
الدولة السورية ،إال أن حضور حمور
املقاومة يف الساحة السورية أصبح
أكثر جتذرًا ،وتتعاظم قدراته يف
الساحة السورية ومن خالهلا ،وبفعل
ترابط اجلبهات تعززت قوة ردع
حمور املقاومة ،ويتبلور بيئة إقليمية
تشكل عمقًا اسرتاتيجيًا ملقاومة
الشعب الفلسطيين.
منذ اليوم األول لبدء األحداث
السورية ،كانت أهداف تل أبيب هي
نفسها اليت ترفع شعاراتها اآلن.
تغري هو إمكانية حتقيق
لكن الذي
ّ
هذه األهداف عرب اجلماعات املسلحة.
وطرأت مستجدات ميدانية وإقليمية
ودولية ،فرضت السعي إىل أهداف
تصب يف االجتاه نفسه
جديدة،
ّ
(ما حيول دون تعزيز قوة املقاومة
ويفاقم التهديد على األمن القومي
اإلسرائيلي).
وهو ما حددته القيادة اإلسرائيلية
على أعلى مستوياتها ،مبنع التمركز
العسكري اإليراني يف سوريا ،ومنع
نقل منظومات صاروخية متطورة

إىل لبنان ،ومنع بناء قدرات هذه
الصواريخ وتطويرها على الساحة
السورية ،ومنع وجود حلزب اهلل
وإيران يف اجلنوب السوري ...وهي
مساها نتنياهو اخلطوط احلمراء يف
ما ّ
حاليت السلم واحلرب.
خالل السبع السنوات املاضية ،كان
حزب اهلل والدولة السورية خيوضان
معركة وجود يف مواجهة اجلماعات
اإلرهابية والتكفريية .أما اآلن،
فبات التهديد باهلجوم األمريكي
ــ اإلسرائيلي ،بهدف منع سيادة
سيطرة حمور املقاومة من لبنان إىل
سوريا فالعراق ،وصو ً
ال إىل إيران.
ً
وباتت إسرائيل تضع خطوطا محراء
منعًا لتعاظم حمور املقاومة يف
الساحة السورية .وتضع شروطًا
للتسوية السياسية ،بهدف منع
ُّ
تشكل جبهة عسكرية وصاروخية
يف اجلنوب السوري تكون امتداداً
للجنوب اللبناني ،وهو ما فرض
على جيش العدو ،كما ورد على
لسان وزير األمن أفيغدور ليربمان،
االستعداد واملناورة خلوض معركة
عسكرية على اجلبهتني السورية
واللبنانية.
قبل سبع سنوات وبعدها ،كان
املوقع اجليوسياسي لسوريا ،وما
زال وسيبقى هو نفسه ،وكانت
سوريا وستبقى ذات أهمية حامسة
يف معادلة الصراع مع إسرائيل،
ويف مواجهة خمطط اهليمنة األمريكية
يف املنطقة ،وبالتالي ستبقى
األطماع األمريكية واإلسرائيلية يف
الساحة السورية هي هي ،وإن
تغريت أدواتها وأشكاهلا من مرحلة
ّ
استجد
إىل أخرى .لكن املتغري الذي
ّ
هو أن املعركة يف املراحل السابقة
كانت مركزة على الوكالء .أما اآلن،
وبعد فشل هؤالء ،فبات األصيل
يف تل أبيب وواشنطن ،يهدد
بالتدخل العسكري املباشر حتت
عناوين متعددة ...ويعتمد حتى اآلن
سياسة حافة الصدام الواسع .ومع
اإلقرار حبساسية هذا التطور ودقته
وما ينطوي عليه من سيناريوات
واحتماالت ،إال أنه يكشف أيضًا عن
أن قوى اخلارج استنفدت
حقيقة ّ
رهانها على أوراق الداخل السوري
من دون التدخل العسكري اخلارجي
الواسع ،وهو ما فرض عليها دراسة
تلوح
خيارات التدخل املباشر اليت
ّ
بها.
وكشف أيضًا أن من بقي من الوكالء
مل يعودوا قادرين على الصمود من
دون النجدة األمريكية واإلسرائيلية.
ومن جهة أخرى ،كشف أيضًا عن أن
إسرائيل اليت كان يفرتض أن تقوم
باملهمة كجزء من دورها الوظيفي
اإلقليمي ،باتت هي أيضًا حباجة إىل
تدخل اجليش األمريكي كي يدافع عن
جبهتها الداخلية يف مواجهة صواريخ
حزب اهلل ،وإىل الواليات املتحدة
كي حتميها من إيران وحلفائها...
ويف مواجهة الوجود الروسي ،نتيجة
فشل رهان تل أبيب على أن تلعب
موسكو دور االحتواء حملور املقاومة،
وعامل كبح لتناميه وتطوره يف
الساحة السورية وعربها.
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مــناسبات

السيناتور شوكت مسلماني يكرم السفري رعد حبضور سياسي ودبلوماسي وشعيب الفت

السيناتور شوكت مسلماني

رئيس البلدية بيل سارافينوفسكي

السفري ميالد رعد

مسلماني مع السفري ميالد رعد وعقيلته روال عازار و بيل سارافينوفسكي وجو عواضة وطارق ابراهيم وحضور

مسلماني والسفري رعد وعقيلته روال عازار مع د .عماد برو  ،جورج وجان برشا وحضور

مسلماني والسفري رعد مع علي كرنيب ،د .علم الدين ود .قاسم مصطفى
اقام عضو املجلس التشريعي يف
نيو ساوث ويلز املحامي شوكت
مسلماني يف مبنى بلدية روكدايل
(سابقا) حفال تكريميا للسفري
اللبناني يف كانبريا االستاذ ميالد
رعد وعقيلته السيدة روال عازار
وكذلك لقنصل لبنان العام يف
سيدني االستاذ شربل معكرون
والسيدة جويل نحول عقليته،
وذلك مساء االثنني املاضي ،وقد
اعتذر القنصل معكرون وعقيلته عن
الحضور الرتباطات مسبقة.
حضر حفل التكريم النائبان جهاد ديب
وستيف كامرب ،قنصل عام باكستان
عبد املجيد يوسفاني ،قنصل عام
مصر يوسف شوقي ،رئيس بلدية
بايسايد بيل سارافينوفسكي ونائـبه
جــو عواضة وعــقيلته ناريمان وعضو
البلدية طارق ابراهيم ،نائب رئيس
بلدية ليفربول رئيس مجلس الجالية
اللبنانية علي كرنيب ،عضو بلدية
ماركفيل سام اسكندر ،رئيس بلدية
اوبرن سابقا هشام زريقة ،عضو
بلدية فريفيلد سابقا جورج برشا،
رئيس تيار املستقبل يف اسرتاليا
عبد اهلل املري ،رئيس حركة االستقالل
يف سيدني سعيد دويهي ،رئيس
جمعية بحنني الخريية مصطفى

مسلماني والسفري رعد وعقيلته روال عازار مع علي كرنيب وجو عواضة وعقيلته ناريمان وطارق ابراهيم وحضور

كرنيب مع لؤي مصطفى وجورج وجان برشا ،خليل ابراهيم ،علي حبيب وحضور

مسلماني والسفري رعد وعقيلته مع النائب كامرب واملري ودويهي وابراهيم وحضور

جانب من الحضور
حامد ،رئيس املجلس التجاري
العربي حسن موسى ،د .عماد برو،
د .مصطفى علم الدين ،د .قاسم
مصطفى ،والزميالن ممدوح سكرية
عن «الوارلد اوبزرفور» وأنطونيوس
بو رزق عن «امليد ايست هريالد»
وعدد كبري من الفعاليات وابناء
الجالية.
بدأ الحفل بكلمة لرئيس بلدية
بايسايد بيل سارافينوفسكي ثم
تاله صاحب الدعوة السيناتور
شوكت مسلماني الذي رحب
بالرسميني والحضور ومما قاله
يسعدني جداً أن أرحب بسعادة
السفري ميالد رعد كمحرتف يتمتع

بدرجة عالية من الكفاءة الخاصة
والتدريب يف مجال الدبلوماسية
وكذلك بسعادة القنصل شربل
معكرون الذي لم يتمكن من الحضور
السباب اضطرارية.
واضاف قائال يأتي إلينا السفري رعد
مع خربة سابقة يف أسرتاليا  ،بعد
أن شغل منصب القائم باألعمال يف
كانبريا يف الفرتة من  2013إىل
شباط .2016
واستطرد يقول ان السيد رعد
يتمتع ،أيضـًـا ،بخربة واسعة يف
منصب القائم باألعمال يف باكستان
كما سبق وتسلم مهام قنصلية لبنان
يف القاهرة.
وقال ال شك يف أن خدمته الطويلة

السفري رعد وعقيلته مع د .اميل شدياق ،د .عماد برو ،سعيد دويهي ،ايلي ناصيف ،عباس مراد وحسن موسى
يف وزارة املغرتبني ستكون مفيدة
للغاية له هنا يف أسرتاليا وسيضعها
يف خدمة املغرتبني اللبنانيني
ولبنان.
وتمنى السناتور مسلماني للسفري
رعد والسيدة روال عازار عقيلته كل
النجاح والتوفيق.
وكان مسك الختام كلمة املحتفى
به السفري ميالد رعد الذي قال ان
معرفته بالجالية اللبنانية بدأت منذ
ايام السفري السابق جان دانيال حيث

استلم مسؤوليات قائم باالعمال،
واشاد بها ونشاطاتها وعطاءاتها
وتعلقها بالوطن االم لبنان وبدورها
يف بناء اسرتاليا واغناء مجتمعها
الواسع ،وقال ان الجالية اللبنانية
خزان لبنان االقتصادي واملعنوي الذي
ال ينضب.
وكشف السفري رعد عن انه شخصيا
عاش تجربة الغربة حيث هاجر
والداه من لبنان اىل غرب افريقيا
يف اواخر خمسينات القرن املاضي

وانه شخصيا ولد هناك مع اشقائه
الثالثة.
وقال انه يتطلع اىل اغناء تجربته واىل
النجاح يف تقوية العالقات بني لبنان
واسرتاليا يف شتى املجاالت..
وشكر السفري رعد السيناتور
مسلماني على هذه البادرة املميزة
كما شكر الحضور على مشاركتهم.
وكانت هناك مأدبة غنية باملأكوالت
واملرطبات والحلويات التي هي من
صناعة حلويات ابراهيم.
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مــقاالت وتـحقيقات

سالمة ينقل البارودة :من «اهلندسات» اىل «باريس »4
محمد وهبة
يعيش لبنان أسري هاجس احلفاظ على التدفقات
النقدية «الطازجة» .األدوات اليت استعملت
سابقًا ،سقطت أو على حافة السقوط .األداة
العقارية استنفدت« .اهلندسات املالية» اليت
أجراها مصرف لبنان مع املصارف بلغت طاقتها
القصوى ،أما «اهلندسات» مع وزارة املال،
فجدواها تقتصر على اإلنعاش القصري املدى.
ّ
الدولية اليت
يرتكز احلديث عن األداة
اليوم،
ّ
ّ
توفر «الدوالرات الطازجة» من مؤمتر باريس 4
مقابل اخلصخصة .شرط تتحفظ عليه املصارف
ألنه قد يعين نهاية دورها كسمسار مالي!

األموال املرصودة للبنان من «باريس  »4ال
تكفي لتمكني لبنان من جتاوز أزمته املالية .هذه
هي خالصة اللقاءات اليت حصلت خالل األيام
املاضية بني نقابة املقاولني ورئيس احلكومة
سعد احلريري ،وبني النقابة ومجعية املصارف
وبني هذه األخرية وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .الكل يدور يف دوامة البحث عن أداة
جديدة الستقطاب الدوالرات من دون البحث
اجلدي يف األثر الناتج من اللجوء إىل هذه األداة
والشروط اليت ستفرض على لبنان واخليارات
البديلة املتاحة.

باريس  :4أداة التطويع

حني أعلن مصرف لبنان قبل أشهر تعديل
سياسات دعم القروض السكنية وتقليص دوره
فيها ،مل يكن مدفوعًا بقناعات مرتبطة بدوره
ّ
حيل حمل الدولة
ووظيفته اليت تفرض عليه أال
يف وضع سياسات اقتصادية وتنفيذها ،بل كان
منطلقًا من اعتبارات متصلة بأولويات السياسة
النقدية اليت فرضت عليه ،يف هذه املرحلة،
احلفاظ على تدفق الدوالرات الطازجة من اخلارج
ّ
يوفر له
لتعزيز املوجودات بالعملة األجنبية ،مبا
الدفاع عن سياسة تثبيت سعر صرف اللرية.
قبل عام  ،2011كان القطاع العقاري ّ
ميثل أداة
رئيسة الستقطاب الدوالرات الطازجة ،وكان
مصرف لبنان يدعم بيع الشقق بفوائد مدعومة
للحفاظ على استمرار تدفق الدوالرات ،إال أنه
ّ
ختلف هذا القطاع عن أداء املهمة أوقف
عندما
ّ
مؤشر القلق يف هذا اجملال يكمن يف
الدعم.
يسجل عجزًا منذ
ميزان املدفوعات الذي بدأ
ّ
عام  ،2011أي أن الدوالرات اليت خرجت من
لبنان أكرب من تلك اليت دخلت إليه ،وبالتالي
فإن مصرف لبنان مضطر إىل استعمال موجوداته
بالعمالت األجنبية لتغطية الطلب على الدوالر يف
السوق.
استمرار العجز يف ميزان املدفوعات للسنوات
ّ
شكل إشارة سلبية مقلقة ،ما دفع
التالية،
مصرف لبنان يف  2016إىل مواجهة العجز
املرتاكم بواسطة «بدعة» اهلندسات املالية.
بعد بضعة أشهر ،سقطت فعالية هذه األداة يف
استقطاب الدوالرات من اخلارج ،إذ إن نصف
كمية الدوالرات املستقطبة عرب اهلندسات الباهظة
ّ
الكلفة خرجت من لبنان.
هكذا عاد منسوب القلق إىل االرتفاع ،ما دفع
«املركزي» إىل توسيع هندساته يف اجتاه تنفيذ
عمليات مع وزارة املال تستبدل الدين باللرية
بالدين بالعمالت األجنبية وتتيح ملصرف لبنان
تسييل سندات الدين بالعمالت األجنبية للحصول
على الدوالرات الطازجة ...هشاشة ّ
خط الدفاع
هذا ،ظهرت عند أول استحقاق بعيد احتجاز
الرئيس سعد احلريري يف السعودية واستقالته
القسرية يف اخلريف املاضي ،فاضطر مصرف
لبنان إىل العودة الستعمال أدوات املواجهة
الكالسيكية ورفع أسعار الفائدة ،إال أن النتائج
احملققة مل تكن مرضية.
يف الواقع ،مل ينظر أحد إىل كلفة األدوات
وسرعة
الدوالرات
الستقطاب
املستعملة
استنفادها ،وال إىل أثرها السليب اقتصاديًا
واجتماعيًا ،بل عملت قوى السلطة على توجيه

النقاش حنو األداة التالية
وفعاليتها ،أي مؤمتر «باريس
 .»4وما حيصل اليوم أنه ال ُينظر
متس
إىل املؤمتر بشروطه اليت
ّ
السيادة اللبنانية ،ولن تناقش
وصفاته اجلاهزة وأثره السليب،
بل جيري تسويقه على أنه أداة
«إنقاذ» مل تكن موجودة لوال
قوى السلطة اليت تطلب التجديد
هلا ،بواسطة االنتخابات النيابية
يف أيار املقبل!
هذه هي حقيقة مؤمتر «باريس
 »4بالنسبة إىل لبنان .هو إحدى
أدوات استقطاب الدوالرات
«الطازجة» املشروطة سياسيًا
واقتصاديًا واجتماعيًا .شرطها
السياسي متصل مباشرة بالشرط
املعلن يف مؤمتر روما يف ما
خص االسرتاتيجية الدفاعية أو
ّ

والضيقة ،ألمكنه أن يستدين من السوق إلطفاء
ّ
كلفة دعم الكهرباء ،وأن يعمل على إطفاء جزء من
الدين العام الذي حتمله املصارف من خالل خفض
الفوائد ...هناك الكثري من اخليارات البديلة عدا
عن رهن سيادة لبنان للدول املاحنة.

فائض حساب الخزينة

لبنان محكوم بهاجس تدفق الدوالرات «الطازجة» :أموال «باريس  4ال
تكفي! (هيثم املوسوي)

بالشرط املبطن وعنوانه سالح حزب اهلل .أما
شرطه االقتصادي ،فيكمن يف اخلصخصة اليت
ّ
التخلي بشكل مؤقت أو دائم
ستدفع الدولة إىل
عن أصول تتعلق باخلدمات العامة ،والشرط
األمين ــ االجتماعي أال يكون لبنان ممرًا هلجرة
النازحني السوريني إىل أوروبا .رمبا هناك من
يزيد بأن الشرط األخري يشمل أيضًا توطينهم يف
لبنان .أما استثمار املؤمتر حمليًا ،فهو أن تتمكن
قوى السلطة من تسويق فكرة بأنها أنقذت لبنان
من براثن االنهيار بعالقاتها الدولية ومنوذجها
االقتصادي!

وصفة «اإلنقاذ» ال تكفي

يف هذا اإلطار ،يؤدي حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة دور مدير عمليات اإلنقاذ .عمليًا،
هو ينقل البارودة من كتف «اهلندسات» إىل
كتف «باريس  .»4بالنسبة إليه ،كل احملاور
هي سياسته النقدية .فقد نقل عدد من رجال
نعول
األعمال ،عن حاكم مصرف لبنان قوله «إننا ّ
على القطاع اخلاص ألن مؤمتر باريس  4وضع
الشراكة مع القطاع اخلاص شرطًا ملساعدة لبنان
ماليًا ،وحنن حباجة إىل هذه الدوالرات الطازجة».
ويف اللقاء الشهري األخري بني حاكم مصرف
لبنان ومجعية املصارف ،يقول سالمة« :من
املتوقع أن يكون حجم التمويل بني  4و 5مليارات
دوالر» ،مشريًا إىل أن مصرف لبنان «سيسعى
إىل أن تتمكن الشركات احلائزة مشاريع الشراكة
من تأمني سيولة جديدة ( )fresh Moneyتدخلها
إىل البلد».

حوار نقابة املقاولني وجمعية املصارف

«معطيات سالمة ليست دقيقة» ،يقول مصدر
ّ
مطلع على هذه االجتماعات .يف رأيه ،إن سالمة
حياول نفخ األرقام للتقليص من سوء األوضاع
ّ
يستدل املصدر على كالمه باإلشارة
املالية.
إىل مضمون اللقاء األخري بني نقابة املقاولني
ومجعية املصارف بهدف طلب مساعدتها على
ختفيف كلفة استدانة املقاولني واألعباء املالية
املرتتبة عليهم يف ظل امتناع الدولة عن سداد
فواتريهم .رئيس مجعية املصارف جوزف طربيه
قطع الطريق على هذا املطلب بالقول« :نراهن
على مؤمتر باريس  ،4لكنه سيفشل بال مشاركة
السعودية ودول اخلليج بالعطاء ،إذ إن مصرف
لبنان وصل إىل أقصى إمكاناته ومل يعد بإمكانه
التدخل .ال هندسات وال قروض مدعومة تنفع».
رد رئيس نقابة املقاولني مارون احللو« :فهمنا
ّ
من رئيس احلكومة سعد احلريري بأن معلوماته
عن حجم املساعدة اليت سيتلقاها لبنان من
مؤمتر باريس  4هي على الشكل اآلتي :ستضع
السعودية يف صندوق الدعم مبلغ  600مليون

دوالر ،ما يتيح للبنان اقرتاض  5أضعاف هذا
املبلغ ،أي ما يعادل  3مليارات دوالر» .عندها،
رد نائب رئيس مجعية املصارف سعد األزهري
ّ
احلد
يف
حنن
يكفي.
ال
املبلغ
«هذا
بالقول:
ّ
األدنى حباجة إىل أكثر من  6مليارات دوالر
لتجاوز األزمة».

املصارف ضدّ الخصخصة!

مل يقتصر النقاش على مؤمتر «باريس  ،»4بل
توسع حنو ما حيصل يف األسواق احمللية من
ّ
عمليات تقزيم للشركات ،إذ قال مارون حلو:
«هناك توجه بني الشركات لتقليص حجمها
وتقزميها ،فكيف ميكن أن ُنسهم يف عمليات
إعادة إعمار سوريا يف ضوء هذا التقزيم.
األسوأ أن املصارف رفعت الفائدة على
تسهيالت أخذناها ووضعنا أسعارها على أساس
مستويات معينة من الفوائد ،ثم فوجئنا برفع
أسعار الفائدة ...اليوم ،هناك مشاريع خصخصة
وشراكة مع القطاع اخلاص ،إذ يقال إن هناك 50
يف املئة من املشاريع املطروحة يف مؤمتر باريس
 4هي شراكة ،ما يثري تساؤالت عن مستقبل
التسهيالت املصرفية؟».
رد طربيه« :املراسيم التطبيقية ملشاريع
ّ
الشراكة مل تصدر بعد ،وليس هناك قدرة على
التمويل احمللي هلذه املشاريع اليت يفوق حجمها
قدرة املصارف احمللية ،علمًا بأنه على األغلب
سيكون متويل هذه املشاريع خارجيًا ،لكن يف
املبدأ ،كل مشاريع اخلصخصة فشلت يف لبنان،
ووصل بعضها إىل التحكيم وفرض على الدولة
دفع تعويضات كبرية».
ضد اخلصخصة .موقف املصارف
إذًا ،املصارف
ّ
بالطبع ليس عقائديًا ،بل يرتبط بآليات التمويل
وطبيعة األهداف .فلو مل تكن اخلصخصة املطلوبة
ّ
تشكل منافسًا للمصارف على
عرب باريس 4
دورها كأداة مسسمرة الستقطاب الدوالرات
الطازجة ،ملا رفضتها حتمًا .واملصارف ،انطالقًا
من طبيعتها الريعية ،واعتيادها حتقيق األرباح
من نهب الدين العام ،هي يف الواقع ترفض،
ضمنًا ،أهداف التمويل من باريس  4لكونها
متصلة باإلنفاق على مشاريع بنية حتتية ،أي
أنها مشاريع استثمارية وليست أموا ً
ال تستثمر
يف الريوع!

البدائل متوافرة

املشكلة أن لبنان مل يدرس اخليارات البديلة.
أول فكرة كانت اللجوء إىل «باريس  .»4ال أحد
يعلم مصدر هذه الفكرة واألسباب املوجبة هلا.
فلو توافرت للبنان اإلرادة السياسية للقيام
بإصالحات تؤدي إىل وقف السرقة والنهب
وتغليب املصلحة العامة على املصاحل الفئوية

يسجل
تبني أن حساب اخلزينة لدى مصرف لبنان
ّ
ّ
فائضًا بقيمة  5000مليار لرية ( 3.3مليارات
دوالر) ،وأنه سيستعمل لتمويل العجز يف
مشروع موازنة  2018والبالغ  8000مليار لرية
وفق كالم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف
االجتماع الشهري مع مجعية املصارف .هذا املبلغ
مجعته الدولة من خالل إصدارات سندات اخلزينة
حولته إىل حساب احتياط مودع
ومل تستعمله ،بل ّ
يف حسابها لدى مصرف لبنان وال يتم حتريكه إال
لتسديد إنفاق طارئ.
املفارقة أن الدولة تدفع فوائد على هذا املبلغ،
أي أنها تتكبد أكالفًا إضافية من دون أي م ّربر
لالحتفاظ بكل هذا املبلغ ،إذ ميكن االحتفاظ مببلغ
أصغر نسبيًا كاحتياط .وحبسب مصادر مطلعة،
فإن هذا املبلغ كان يتجاوز  10آالف دوالر يف
فرتات سابقة ،اي أن الكلفة املرتاكمة على هذا
املبلغ خالل السنوات املاضية كبرية ،لكنها كلفة
خمفية ضمن حسابات الدين العام.

املصارف يف مواجهة ضغط السيولة

أصدر مصرف لبنان تعميمًا يفرض على املصارف
التقيد مبعايري بازل  3جلهة نسب تغطية السيولة.
وينص التعميم على أنه جيب أن تعكس هذه
النسبة التقويم الذاتي ملخاطر السيولة وأن
تتناسب مع مسة وخصائص خماطر السيولة اليت
ميكن أن تتعرض هلا ،على أن تفوق نسبة %100
بكل عملة رئيسة .هذا التعميم القى استحسانًا
من وكالة التصنيف «موديز» ،إال أن الوكالة
أوضحت يف تقرير صدر أخريًا ،أن اختبار ضغط
السيولة على فرتة  30يومًا ،أظهر أنه لن يكون
بإمكان املصارف تسييل سندات الدين السيادية
بسرعة حتى مع بيع السندات بأقل من سعرها يف
السوق اخلاصة .والسبب هو أن سوق السندات
اللبنانية حمدودة ،ما يرتك هلا احتمال أن يقوم
مصرف لبنان بشراء هذه السندات لتمويل سيولة
املصارف.

تعويم ميزان املدفوعات

قرر مصرف لبنان تعويم ميزان املدفوعات من
ّ
دون أن يتأثر بتحذيرات صندوق النقد الدولي
عن خماطر التوسع يف العمليات املالية اليت كانت
تقتصر على املصارف فقط ،بل أكمل يف اجتاه
ّ
ونفذ يف تشرين
بدء العمليات مع وزارة املال
الثاني املاضي عملية استبدال حصل مبوجبها على
سدد
سندات يوروبوندز بقيمة  1.7مليار دوالر ّ
مثنها للوزارة من خالل إطفاء سندات باللرية
اللبنانية بقيمة  2562مليار لرية واالكتتاب
بسندات جديدة بقيمة  3000مليار لرية بفائدة 1
يف املئة .وقبل حنو أربعة أسابيع ،عمد «املركزي»
إىل تسييل هذه السندات ،وباع ما قيمته مليار
دوالر يف السوق الدولية ،و 700مليون دوالر
يف السوق احمللية .سعر مبيع السندات جاء أقل
كبد مصرف لبنان خسائر
من سعر إصدارها ،ما ّ
بقيمة تفوق  40مليون دوالر ،إال أنها أتاحت له
تعويم ميزان املدفوعات بشكل اصطناعي ،وخرج
احلاكم رياض سالمة ليعلن األسبوع املاضي أن
ميزان املدفوعات حقق فائضًا.
ّ
قلة يف السوق علمت أسباب تدهور أسعار

سندات اليوروبوندز ،لكن اجلميع كان يرى
يف النتيجة «ضربة كبرية» ،إذ سرعان ما تبع
بعض املستثمرين األجانب خطوات مصرف لبنان
ّ
وختلصوا من سندات حيملونها على اعتبار أن
ً
الدين اللبناني ليس آمنا الستثماراتهم.
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مــناسبات

سامي اجلميل« :نعمل لــحرية وكرامة األنسان ولعودة املغرتبني اىل لبنان»

األخت مارلني شديد

عريف املناسبة ابراهيم براك

صورة جامعة للجنة كتائب سيدني وبعض الرفاق

لودي فرح أيوب مع جان ونيسي ناصيف وأنطوان فرح
حتت شعار «نبض التغيري»
اقام قسم سدني الكتائيب
يوم األحد الفائت لقاء
«بارباكيو» ألطالق احلملة
األنتخابية األغرتابية مساندة
حلملة القيادة الكتائبية يف
لبنان اليت اعادت لكثري من
بتحقيق
األمل
اللبنانيني
احللم املنتظر مبستقبل واعد
ومستقر.
حضر اللقاء عدد كبري من
الكتائبيني يف سدني تتقدمهم
رئيسة القسم لودي فرح
أيوب واعضاء اللجنة التنفيذية
وكذلك اصدقاء ومناصرون
حلزب الكتائب ،وشارك ايضا
حركة األستقالل ،تيار املردة،
التيار الوطين احلر ،الرابطة
املارونية واجمللس املاروني،
حركة ثورة األرز باألضافة اىل
ممثلي الوسائل األعالمية يف
سدني.
وبالرغم من درجة احلرارة
املرتفعة استمتع احلضور
بالضيافة الكتائبية واألغاني
الوطنية احلماسية وبطرب
الفنان طوني رباط.

كلمة الشيخ سامي اجلميل

املفاجأة اجلميلة والقيمة كانت
مداخلة مسجلة لرئيس حزب
الكتائب الشيخ سامي اجلميل
حيث شرح للموجودين اهمية
املشاركة باألنتخابات واهمية
األختيار
وحسن
األقرتاع
حبرية وضمري لكي نصل اىل
التغيري املطلوب ونستيطع
مع كافة املخلصني والشرفاء
املشاركة وقيادة مسرية بناء
الدولة العادلة القوية ووضع
حد للفساد والسرقة وتأمني
العيش الكريم لكافة ابنائه.
كما اكد رئيس الكتائب ان
من اهم اهدافه العمل على
اعادة املغرتبني للعيش يف

مدنهم وقراهم اللبنانية حبرية
وكرامة...كما وجه شكره
لكافة اللبنانيني يف اوسرتاليا
ووجه الشكر اخلاص لرئيسة
القسم واملسؤولني وكافة
الرفاق الكتائبيني...
...كلمة رئيسة القسم لودي
فرح أيوب القاها أمني سر
القسم ابراهيم براك
وبعد ان شكر احلضور على
مشاركتهم يف اللقاء اعترب ان
األمور يف لبنان تسري وفق
معادلة « نص ونص»..
الكهرباء واملياه نصف للدولة
ونصف ألصحاب «املوتار
والصهريج»...ولبنان اصبح
نصفه واقل للدولة ونصفه
واكثر للدويلة...
نصفه واقل للقانون ،ونصفه
واكثر للقوي...
حكومة نصف الوزراء فيها
اآلخر
النصف
يتهمون
األسلحة
كل
ويستعملون
الفساد
لفضح
الكالمية
والكذب ولكنهم متفقون على
الصفقات وتوزيع احلصص
وفرض الضرائب ويقولون
للناس:
« هذه هي حكومة استعادة
الثقة»...
وهنا ال بد وان نشكر اهلل
الن القيادة الكتائبية متتعت
باجلرأة وانسحبت من حكومة
« مرقلي مترقلك» ،ونشكر
القيادة الكتائبية اليت متتعت
بالشجاعة واملوقف الوطين
النها مل تشارك ومستمرة
مبعارضتها ..
احلكومة احلالية حكومة «سبلي
تسبلك»...
واضاف براك يقول جيب
على اللبناني ان يفكر حبجم
الكارثة يف حال عادت
األغلبية احلاكمة على اجمللس
النيابي عندها سنعود حلكومة

بيرت مارون وعقيلته جنوى ،أنطوان فرح وحضور

لودي فرح أيوب مع بيرت مارون واالخت مارلني شديد وسعيد دويهي وحضور
الفصل الثاني من مسرحية
« استعادة الثقة» ...لذلك
نؤكد ان الثقة املطلوبة هي
ثقة الناس بلبنان الدولة،
الثقة جبيشنا الوطين بسالحه
وابطاله وقدرته ولوحده على
محاية أرضنا وكل شرب من
مربعا...الثقة
١٠٤٥٢كلم
هي القانون ،الطبابة ،فرص
العمل ،هي الكرامة وهي
احلرية للشعب دون تربيح
مجيلة من اي وزير او نائب
او اي مسؤول..
املرشحني
انتخبوا
لذلك
رفاقنا الكتائبيني ،انتخبوا
انتخبوا
األستقرار،
عقد
مشروع  ،١٣١انتخبوا تضحيات
الشهداء ،كونوا صوت البشري
وبيار ،كونوا نبض التغيري،
نبض اليوم وبكرا ،هيا فتى

أنطوان فرح مع ادوار صهيون وعقيلته حياة

لودي فرح أيوب مع ادوار فرح وماري الياس ومنى بو رزق

احلضور الكثيف
الكتائب يف خدمة لبنان.
ويف اخلتام نوجه حتية التقدير

لشرفاء الوطن ويف طليعتهم
فخامة الرئيس الشيخ امني

اجلميل ورئيس احلزب الشيخ
سامي اجلميل.
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تــهنئة

«الـهريالد» تهـنئ الدكــتور عــالء الــعوادي
تتقدم أســرة صــحيفة املــيدل
إيــست هــريالد بأحــر الــتهاني
من الــصديق

الـدكـتور عـالء الـعوادي
مبناسـبة تعـيينه سـفريا للـمنظمة
الدولـية للـتنمية وحـقوق االنـسان
كـذلك على نيـله شـهادة دبـلوما من
املنـظمة الدولـية وإصـدار مـجلس
املـنظمة يف أمـريكا قرارا بتـعيينه
كـمراقب انتـخابات دولي..
ألـف مـربوك للدكـتور عـالء
العـوادي والـى املـزيد من الـتألق
والـنجاح خـدمة لالنسانية جـمعاء.
صورة عن قرار تعيني الدكتور عالء العوادي سفريا للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق االنسان

صورة عن شهادة الدبلوما للدكتور عالء العوادي

صورة عن حصول الدكتور عالء العوادي على شهادة مراقب انتخابات دولي من أمريكا
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الناشط

كــتابات

عبث بفيزياء الكون ىّ
وتول ..ستيفن هوكينغ رهني احملبسني يغري تاريخ العلم
«إيالف» من لندن :ببالغ احلزن ،تلقى هذا العامل البائس يف
صباح  14مارس  2018نبأ وفاة أحد أملع علماء القرن العشرين،
عامل الفيزياء الكونية الربيطاني ستيفن هوكينغ ،املعروف جبسده
النحيل ،وإصابته مبرض التصلب اجلانيب الذي أقعده يف كرسي
متحرك أكثر من مخسة عقود ،وبعقله املستنري الذي وسع هذا
الكون وأسراره.
ً
ِ
العاملني
عاملا من
ببالغ األسى ،تلقى كل من يف هذه األرض ،أكان
مَ
العاملني ،نبأ أفول جنم من ّ
ً
ً
ً
قرونا
ألغازا بقيت
حل
إنسانا من
أم
يف علم الغيب ،ونقض نظريات وأثبت أخرى ،من دون أن يفارق
مكانه ،أو أن يستطيع أن يتكلم بصوته ولو كلمة واحدة .كان هدفه
بسيطا« ،يتمثل يف فهم الكون :ملاذا هو على هذه احلال؟ وملاذا
هو موجود يف األصل؟».
ال تحبسوا أرواحكم
ما فارق البؤس هذا الرجل منذ عامه احلادي والعشرين ،إذ أصيب
مبرض التصلب اجلانيب يف عام  .1963جزم األطباء أن الضمور يف
عضالت جسده لن يرتكه يعيش أكثر من ثالثة أعوام.
يرد كثريون هذا األمر إىل عناد متأصل
عاماّ .
أخطأوا ،وعاش ً 76
مديدا وهو
يف هذا الرجل .فلوال عناده ،كيف كان له أن حييا
ً
يف هذه احلال؟ وكيف كان له أن يشيع سر الثقوب السوداء
وجاذبيتها؟ وكيف كان له أن يشارك يف عام  2007بتجربة انعدام
اجلاذبية من دون كرسيه املتحرك ،على منت طائرة بوينغ  727حتلق
على ارتفاع  32ألفا ثم تنخفض إىل  8آالف لتنعدم فيها اجلاذبية
 25ثانية؟
شقاء كان إصابته فى عام  1985بإلتهاب رئوي حاد أفقده
ما زاده
ً
نظاما
فطور له مهندس أمريكي
القدرة على الكالم بشكل تام،
ّ
ً
ينقل أفكاره ويرتمجها كلمات ينطق بها احلاسوب.
ً
حبوثا نظرية
عاما من حياته ،أجنز فيها
هكذا قضى هوكينغ 54
ً
يف علم الكون ،ويف العالقة بني الثقوب السوداء والديناميكية
احلرارية ،ويف التسلسل الزمين .كانت نصيحته الدائمة لذوي
احلاجات اخلاصة من أترابه أن «ركزوا على ما ميكنكم القيام به ،وال
حتبسوا ارواحكم يف سجون حاجات أجسادكم اخلاصة».
تنعموا بإشعاع هوكينغ
يوما« :تذكر أن تنظر إىل النجوم ،ال إىل قدميك،
قال هوكينغ
ً
مَ
أبدا عن العمل الذي مينح حياتك معنى وغاية ،وإذا كنت
وال
تتخل ً
ً
دوما،
حمظوظا وعثرت على احلب ،فال تتخلص منه» .نظر إىل النجوم
ً
فكانت الثقوب السوداء يف اجملرات الواسعة هاجسه .راقبها .نظر
العامل ،ووجد
مرارا يف عقله .ختيلها خبيال
إليها .عبث بها .رمسها
ِ
ً
ً
وصفا يقوم على ثالثة خصائص :كتلتها وزمخها
هلا يف عام 1971
وشحنتها الكهربائية ،ثم قال إن الثقوب السوداء أو النجوم تنهار
ً
مثبتا بالرياضيات نظرية النسبية ألينشتاين.
اجلاذبية،
بسبب
ّ
يف عام  ،1974خرج بنظرية شهرته ،وغريت نظرة العامل إىل الكون.
ولو قيظ هلا أن تتطور لتكون أكثر من نظرية ،أي لو أمكن إثباتها
فعليا ،لفاز هوكينغ بـ»نوبل» .إنه «إشعاع هوكينغ».
ً
ضابط التناقضات
برأيه العلمي ،ليست الثقوب السوداء سوداء ،بل هي ثقوب
متوهجة بفضل أنواع خمتلفة من اإلشعاع ،وال شيء يستطيع
اإلفالت من جاذبية هائلة تتميز بها هذه الثقوب السوداء ،فهي
من الكثافة لتجذب حتى الضوء .حاول الكثري من أرباب الفيزياء
النظرية والكونية التثبت من صحة هذه النظرية باملالحظة العلمية
العملية ،إال أن اجلهود كلها باءت بالفشل .فمراقبة هذه الثقوب
مهمة صعبة ،ورؤية وهج اإلشعاع الذي قال هوكينغ إنه حييط بها
مسألة شبه مستحيلة.
على الرغم من ذلك ،متثل نظرية إشعاع الثقوب السوداء ً
ربطا بني
مفهومي ميكانيكا الكم والنسبية املتناقضني ،اللذين تقوم عليهما
الفيزياء .فامليكانيك الكمية تبحث يف عمل الكون على مستوى
اجلسيمات متناهية الصغر كاإللكرتونات ،بينما تبحث النسبية يف
عمل اجلاذبية على مستوى الكواكب والنجوم واجملرات.
استمر هوكينغ يف عبثه بالثقوب السوداء ،فأعلن أنها تتهافت
مبرور الوقت ،وأنها تلتهم كل شيء ،وباإلشعاع الذي ينبعث منها
ُتبقي األشياء على فوضويتها يف الفضاء .ثم توصل إىل اآلتي:
ممرا من هذا الكون إىل كون آخر.
رمبا تكون الثقوب السوداء ً
وهم احلقيقة عدو احلقيقة
ً
قليال عن الثقوب السوداء ،وجد اإلنسان
حني أشاح هوكينغ نظره
أمامه .رأى فيه «جمرد ساللة متطورة من القرود على كوكب صغري،
فعليا هو قدرتنا على فهم هذا الكون».
لكن ما مييزنا من القرود
ً
ً
عارفا بأسرار الكون ،أرآها أم ختيلها .فأراد أن يقدمها
كان هوكينغ
هلذا اإلنسان على طبق من فضة ،مبسطة وسهلة ،كي يدركها.
متكن هذا الفيزيائي من إثارة اهتمام الناس مبا هو موجود يف
الكون من خالل تبسيطه املفاهيم الفيزيائية املعقدة ،فتعاون مع
ابنته لويس وكتبا كتابني لألطفال يبسطان علم الكون بطريقة
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حمـراب حـبك
يا سيد األشعار أنت ملكتين
وبقيت ظ ًال خلف ظلك يلهث
ُّ
ِ
حبك ناسكًا
سأظل يف حمراب
ال كان مثلي من حيب وحينث
أيصري أهل الكهف مثلي رمبا
ِ
بانتظارك ألبث
كم ألف عام

درامية :األول« ،مفتاح جورج السري ملعرفة الكون»؛ والثاني،
«جورج واالنفجار الكبري».
الفيزياء من منظور ستيفن هوكينغ :رؤية الكون من كرسي متحرك
بالنسبة إليه« ،ليس اجلهل ألد أعداء املعرفة ،بل وهم املعرفة
ّ
صنف الذكاء االصطناعي يف هذا الباب.
هو ألد أعدائها» .رمبا
نبه من خطورة الذكاء االصطناعي على اجلنس
فمنذ عام ّ ،2015
مرجحا أن حتل اآللة حمل اإلنسان يف غضون سنوات
البشري،
ً
قليلة« ،فالتنمية البشرية للرجل اآللي وجهاز الكمبيوتر ستصل فى
النهاية إىل إنتاج شكل جديد من أشكال احلياة عالية التقنية ،اليت
تتفوق فيها اآللة على البشر الذين صنعوها».
قلة تعيش أكثر من خمسة أعوام بعد اإلصابة به
هوكينغ أهمل مرضه ...فأمهله  54عامًا
وقال مرة يف أحد املؤمترات العلمية« :إن زارتنا كائنات فضائية،
فستكون النتيجة مماثلة الكتشاف كولومبوس أمريكا ،وهو ما مل
يصب يف مصلحة األمريكيني األصليني ،وعلينا أن حندق يف
أنفسنا كي مننع تطور احلياة الذكية إىل شيء ال نريده».
ال ينفع الندم
جديدا .فهو
يف آخر عامني من حياته ،أضاف إىل هواجسه هاجسًا
ً
جدا على البشر ،فعدد
القائل إن كوكب األرض صار
صغريا ً
ً
السكان يتزايد مبعدل مقلق ،وحنن على وشك التدمري الذاتي ،ما
جيعلنا حباجة ماسة إىل استعمار كواكب أخرى صاحلة للحياة .نعم.
بقيت عينه على الفضاء.
لهذا لم يمنح هوكينغ جائزة نوبل
يف عام  ،2015أمهلنا هوكينغ  100عام لنبحث عن معمورة غري
األرض أن أردنا احلياة ،بسبب التغري املناخي واهلجمات النجمية
اليت قد تستهدف كوكبنا ،واألوبئة والتنامي السكاني .ودعانا
حنن البشر إىل التوطن يف كوكب آخر أو على منت مركبة فضائية،
جنسا متعدد
وإال تفنى البشرية .واملنقذ هو أن يتحول البشر
ً
الكواكب.
واضحا يف حتذير البشرية من حتول األرض إىل
بعد عامني ،كان
ً
كرة من النارية يف غضون  600سنة ،بسبب زيادة الطلب على
متوقعا أن تعجز األرض عن تلبية متطلبات النمو السكاني
الطاقة،
ً
حبلول عام .2600
العالم يرثي هوكينغ :ترك ً
إرثا ال يمحى
يف عام  ،2002وخالل االحتفال بعيد ميالده الستني ،روى:
جسما فيه ذرات ،فيها نواة ،تشبه
«تساءلت :هل ميكن أن نصادف
ً
الثقب األسود ،تشكل يف بداية الكون؟ حبثت عن اجلواب ،فدرست
متوقعا أن يتم
كيف تتشتت احلقول الكمومية للثقب األسود،
ً
امتصاص جزء من موجة الصدمة وأن يتبعثر الباقي ،لكن دهشيت
كانت كبرية ،عندما الحظت انبعاثات من الثقب األسود .ظننت يف
البداية أنين أخطأت يف مكان ما ،لكنين مقتنع أن االنبعاثات كانت
مطلوبة لتحديد منطقة األفق مع جمال الثقب األسود .صغتها يف
صيغة ،وأود أن حتفر هذه الصيغة على قربي».
شذرات من الحكمة قالها ستيفن هوكينغ
يا نسل القردة ...احذروا الكائنات الفضائية!
شاهدا على خلوده .بينما ،حنن الذين
إنها معادلته الثمينة ،يريدها
ً
ال عمل هلم إال البحث يف جنس املالئكة ،نتصارع بتغريداتنا على
تويرت إن كان توىل هوكينغ إىل اجلنة أو إىل النار! فقد انقسم
الناشطون العرب بني من يرتحم على رجل جلس يف كرسي أستاذية
الرياضيات ً
خلفا إلسحاق نيوتن ،على من حول سخريته وعجزه إىل
ً
قائال إن علمه هذا لن ينفعه
أيقونة ،وبني من حيرم الرتحم عليه،
يف اآلخرة ما دام أنكر وجود اهلل.

وقطفت عن موج البحار عناده...
ومن النوارس روعة التحليق...
وحلفت أني لن أحب وأكتوي..
مل ُي ّ
شف بعد من احلريق حريقي...
وعدتك وص ًال يافؤاد اال ترى...
هي ريشة ُوضعت بدرب غريق..
وتغريت ّ
يف العواطف كلها ..
ْ
وحرفت عن درب اجلمال طريقي...
ُ
فشهقت مثل مفارق حلياته...
أسرتد ِ
شهيقي ..
وعلمت أن لن
ّ
......
ياحب عفوك قد ملكت فؤادي
وكسرت من غصن الوداد عنادي
إلي وليس لي من مهرب
تأتي ّ
إال إليك بصحوتي وسهادي
يف مقلتيك ألوذ مثة دمعة
وتقول إني قد أطلت بعادي
ويكون سهمك يف فؤادي واثق
وأراك تصرخ من نوى وتنادي
حتيا املساء على احلنني قصائدي
فيفر من وقع األنني رقادي
ُّ
ياحب عفوك قد غلقت معابري .
وأنا احملب املستهام الصادي..
رونيا ريشة
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مــناسبة

مردة أسرتاليا ُييي حفلَ ُه السنوي وسط حضور ديين وسياسية رفيع وشعيب حاشد

املطران انطوان شربل طربيه

زعيم املعارضة لوك فولي

املطران ملكي ،مللو ،ايليان بولس وعقيلته ميشلني وولده جورج وحضور

آل حريكي
أحيا تيار املرده – أسرتاليا حفله السنوي بنجاح
باهر ،حيث َأ َّمت صالة «غراند رويال» اجلموع
َ
خمتلف األحزاب اللبنانية األسرتالية ومن
من
كافة الروابط واجلمعيات واألفراد ،على رأسهم
سيادة املطران أنطوان شربل طربيه وسيادة
املطران ميالتيوس ملكي وحبضور ممثلني عن
مطارنة الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية
والسريانية يف أسرتاليا ،إضافة إىل زعيم
املعارضة يف والية نيو ساوث ويلز النائب لوك
فولي ،ونائب رئيس احلكومة يف والية سان
دياغو األرجنتينية اللبناني االصل خوسيه نادر
وإىل العديد من النواب والوزراء األسرتاليني
وسفري لبنان يف كانبريا األستاذ ميالد رعد
وعقيلته والقنصل السوري يف سيدني األستاذ
دباغ وعقيلته ،السيناتور شوكت مسلماني
ماهر ّ
والنواب جهاد ديب ،تانيا ِم ِ
هايلك ،جوليا فني
ورئيس بلدية كانرتبري/بانكستاون كال عصفور
وعضو بلديتها جورج زخيا وعضو بلدية ماركفيل
سليمان إسكندر ،إضافة إىل رئيس اجلامعة
الثقافية يف العامل الشيخ ميشال الدويهي
ورئيس الرابطة املارونية باخوس جرجس
ورئيس اجمللس املاروني طوني خطار وحشد من
الصحافة واإلعالم .
َعَّرف احلفل املهندس بدوي احلاجُ ،مشددًا
على عروبة وعلمانية وثبات موقف تيار املردة
مما قاله «
ورئيسه النائب سليمان فرجنيه َو ِ َّ

منسق التيار فادي مللو

النواب فولي وديب وميهايلوك مع بولس ،عصفور ،والزميل بو رزق

عريف املناسبة بدوي الحاج

نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب وحضور

ريتشارد طنوس وعقيلته ريتا ،نخله كوسا وجورج طنوس

رسميون وحضور

الحضور الكثيف
أراد ُه أن يكون تيار الشفافية والعيش املشرتك
َ
أراد ُه أن يكون ثابتًا يف
يف لبنان الواحد،
َ
مواقفه السياسية ،وطنيًا يف كل قراراته ،عنيدًا
ردات فعله ،صادقًا يف
يف مبادئه ،راقيًا يف ّ
حتالفاته ،واضحًا يف أهدافه ،مؤمنًا بأرضه،
ُم ِ
دافعًا شرسًا عن حقوق أبنائه»...
تاله كلمة للمطران طربيه شدد فيها على دور
األحزاب الفاعل يف أسرتاليا بشكل عام ودور

الدؤوب على مجع الكل حتت راية
تيار املرده َّ
الوطنية واإلنفتاح.
بعد ذلك كانت كلمة لزعيم املعارضة يف الوالية
النائب لوك فولي شدد فيها على أهمية تفاعل
مما يزيد من
اللبناني يف السياسة األسرتاليةّ ،
تأثريه على القرار األسرتالي ِتاه وطنه األم.
َ
آخر الكالم كان ملسؤول مكتب املرده يف
أسرتاليا ،السيد فادي َم ّ
للو ،حيث اكد على

التكاتف والتعاضد فيما بيننا كجالية واحدة
ُم َو َّحدة ونبذ كل الشوائب اليت تعرتض طريقنا
تكاتف قوي» ،وشدد َم ّ
ُ
للو
يف الوصول إىل «
على ُ
ِ
اإلنتخابات النيابية
الفعالة يف
املشاركة
َّ
ُ
غرتب يف صناعة
امل
دور
وعلى
القادمة
اللبنانية
َ
ِ
لبنان َ
الغ ّد .
ّ
الفن احلافل الذي استمر حتى
بعدها بدأ الربنامج
الصباح األوىل.
ساعات
َّ

Saturday 24 March 2018

الـسبت  24آذار 2018

صفحة 24

Page 24

مـلــبورن

نانسي عجرم :مل أكن أعلم خبطوبة كاظم الساهر و»ذا فويس كيدز» هو األفضل
اأط ّلت الفنانة نانسي عجرم كضيفة
استثنائية من برنامج «منا وجر»
ملناسبة عيد األم ،وتحدثت يف
الحلقة عن بعض املواضيع الفنية
والشخصية ،كما تطرق جانب من
الحوار إىل أمومتها ،وتفاصيل لها
عالقة بابنتيها إيال وميال اللتني ح ّلتا
ضيفتني على الربنامج ،ولكن من
دون أن تحضرا إىل االستديو ،حيث
تمّ عرض تقرير يجمع بينهما وهما
تجيبان بخفة دم وبراءة ،على بعض
األسئلة التي ُطرحت عليهما حول
عالقتهما بوالديهما.
كما تضمّن الربنامج ،وألول مرة
فقرة جديدة ،حيث ُطلب من
نانسي أن تغادر االستديو ،وأن
تشرتي البوظة من مكان قريب،
و»اإليربيس» يف أذنيها ،وأن تتعامل
مع البائعة وفق الطريقة التي طلبها
منها مقدّم الربنامج بيار ربّاط ،
محرجة لنانسي كوجه
وكانت فقرة ِ
معروف ،تمّ تصويرها على طريقة
الكامريا الخفية ،ولكنها يف الوقت
نفسه ،كشفت ليونة نانسي
وعفويّتها وتلقائيّتها ،ولكنها بدت
راضية عنها ،عندما تم إعالم البائعة
التي كانت تشرتي من عندها،
ّ
أن كل شيء مصوّر وكان مدبّرًا
ّ
ومخط ًطا له.
يف البداية وافقت نانسي على
وجود «برغش»(بعوض) يف
الوسط الفني ،وقالت إنه يتم
التخلص منه بالـ «بيف باف»(
مبيد للحشرات) ،كما تحدثت عن
اختيارها من بني  15إمرأة أكثر
ريا يف الوطن العربي ،وقالت
تأث ً

ً
ّ
سهال ،بل تعبت
إن نجاحها لم يكن
وسهرت وخططت ،مشرية إىل
أنها ال تزعل عندما يقال ّ
إن نجاحها
ً
سهال ،ولكنّ هذا الكالم غري
كان
صحيح ،موضحة أنها احرتفت الفن
منذ  15عامًا وبدأت الغناء بعمر 8
سنوات ،وأشارت إىل ّ
أن النجومية
كانت حلم والدها ،ومن ثم صارت
حلمها ،وأنها كانت تردد يف
طفولتها األغاني التي كانت تغنيها
جدتها ،ومن ثم اتجهت إىل الغناء
يف الحفالت بدعم من والدها ،حتى
أنه كان ينظم حفالت من أجلها.
وعن موقفها من دخول إيال وميال
املجال الفني ،وهل يمكن أن تكسر
حلمهما يف حال قررتا دخوله،
أشارت إىل أنهما ال تحلمان بمثل
هذا العمر ،وعندما تكربان سوف
تقدم لهما الدعم يف حال قررتا
العمل يف الفنّ ،
ألن القرار يعود لهما
وحدهما ،كما أوضحت أنها تتعاون
مع زوجها فادي يف توجيههما،
وعندما ُطلب أن تختار من تحب
أكثر فادي أم ابنتيها ،قالت« :فادي
ألنني بفضله أصبحت أمًّا لهما».
كما أشارت نانسي إىل أنها ال
تنزعج عندما يقال عنها» cuteو
 »Sexyألنها تظهر  cuteيف بعض
األعمال و sexyيف أعمال أخرى ،كما
يف كليب» ما تيجي هنا».
وعن تفوّقها على مواقع التواصل
االجتماعي ،مقابل تفوّق إليسا
عليها يف عدد املتابعني على
«تويرت» ،قالت إنها تحب املنافسة
الشريفة ،ألنها تشجع الفنان على
تقديم فن أجمل.

الفنانة نانسي عجرم ..جمال وتألق
وعن ترشّح بعض الفنانني
لالنتخابات النيابية ،قالت عجرم
إنه لم يعرض عليها أحد الرتشّح،
وإنها كانت سرتفض لو حصل
ذلك ،ألنها تؤمن ّ
بأن كل إنسان
يمكن أن ينجح يف مجاله ،وأشارت
إىل ّ
أن متابعيها يحبونها ألنها فنانة
وتقدّم فنًّا ،وأنها ال تستطيع
حاليًّا أن تكون يف املعرتك
السياسي ،وربما يحصل ذلك بعد
عمر طويل يف حال درست العلوم
السياسية وصار لديها ّ
اطالع يف
السياسة .كما اعتربت أنها ال تحب
أن تعّرب عن رأيها السياسي ،ألنها
صريحة وواضحة ،وكانت تفضل
لو ّ
أن بعض الفنانني لم يتدخلوا
يف السياسة ،وأنها تفضّل أن
تبدي رأيها باملواضيع التي تتعلق

بالوطن.
وعن اطالالتها وطريقة اختيار
مالبسها ،قالت ّ
إن لكل مناسبة
زيَّها الخاص ،ولكنها تفضل
االطالالت الكالسيكية ،وال تحب
التغيري الجذري يف شكلها ،وإنها
تُنتَقد أحيانًا بسبب اختيارها
أللوان محددة ،مشرية إىل ّ
أن
ّ
كل مالبسها باللونني األبيض
ريا نحو
أخ
اتجهت
ولكنها
واألسود،
ً
التغيري بطلب من الناس و»الفانز»،
كما أكدت ّ
أن زوجها كالسيكيّ يف
اطالالته أكثر منها.
وعن منافِستها يف الوسط الفني،
قالت نانسي إننا نعيش عصر
املنافسة بني األغنياتّ ،
وإن كل
أغنية ناجحة على مستوى الكلمات
واأللحان والتوزيع ،تنافس أغنياتها،

مشرية إىل ّ
أن هناك الكثري
من األغنيات الجميلة ،ولكنها ال
تتمناها لنفسها ،ألنها ليست من
«ستايلها» الغنائي نفسه.
نانسي عجرم قالت ّ
إن «ذا فويس
كيدز» أكثر نجاحًا من «ذا فويس»،
ألن ّ
ّ
كل ما له عالقة باألطفال يتميّز
بالرباءة والحياة والحنان ،كما قالت
إنه ال فرق عندها ،سواء قدّمت
ديو مع فنان أو فنانة ،وما يهمها
أن تكون األغنية جميلة كالمًا
ولحنًا وتوزيعًا ،وعما إذا كانت
تعتمد على قلبها أو عقلها ،أجابت:
«أستخدم القلب الذي يف عقلي
أحيانًا والعقل الذي يف قلبي أحيانًا
أخرى».
بني املوت والتقدم يف السن ،أكدت
أنها كانت تخاف املوت عندما كانت
صغرية ،وعندما كربت واشتغلت
على نفسها ،وجدت ّ
أن املوت حق،
كما أشارت إىل أنها ال تخاف أيضًا
من التقدم يف العمر ،وال شيء يمنع
املرأة من أن تجمّل نفسها ولكن
بعيدًا عن التشويه ،وأشارت:
«بدّي خَت ِير بس برتتيب».
من ناحية أخرى أكدت أنها لم تكن
تعرف ّ
أن كاظم الساهر سوف
يرتبط ،وقالت« :يف الربيك نحن
ال نتحدث يف مواضيع خاصة»،
وأضافت« ،كنت أشاهد فتاة معه
ولكنني لم أكن أتوقع أنها يمكن أن
تصبح خطيبته».
نانسي أكدت أنها كانت تتس ّلى
ريا مع تامر حسني يف برنامج
كث ً
«ذا فويس كيدز» ،أما مع كاظم
فكان محور حديثهما األمور التي

لها عالقة بالربنامج.
وعن الفنانة التي تعتربها
صديقتها :هيفاء وهبي أم إليسا،
قالت « :كالهما زميلتان ،ولكنني
ألتقي إليسا أكثر ،ألنه يوجد بيننا
أصدقاء مشرتكون ،وعندما ألتقي
هيفاء أس ّلم عليها وأقبّلها».
عن زوجها فادي قالت إنه ال يحاول
أن يستفيد من نجوميتها ،بل
هو يدعمها ،وال تهمّه األضواء
والشهرة.
كما أكدت أنها ال تعرتض على أيّ
من الفنانات اللواتي يستقبلهنّ
زوجها يف عيادته ،وأضافت،
«هو يعرف وهو من يقرر» ،كما
أشارت إىل ّ
أن تركيبة لجنة «ذا
فويس كيدز» هي األفضل بني
لجان برامج الهواة ،ثم أضافت:
«وأيضًا لجنة آراب آيدول عندما
كنت فيها» ،وبني كاظم الساهر
وعاصي الحالني وجوليا ،اختارت
أن تكون من «فانز» جوليا بطرس
يف  ،2018مشددة على محبتها
لـ عاصي وكاظم ،كما أوضحت
أنها ال تعرف متى يمكن أن تصبح
أمًّا للمرة الثالثة ،وأنها اتفقت
مع زوجها على أن يسميا ابنهما
«راي» يف حال كان املولود ذكرًا،
ولكنها أوضحت أنها لن تزعل يف
حال رزقت بأنثى ثالثة ،وعن القرار
الذي يمكن أن تتخذه لو كانت أكثر
جرأة ،أوضحت أنها كانت ستهاجر
مع عائلتها ،وأنها ف ّكرت يف هذا
املوضوع مع زوجها وابنتيها ،ولكن
مثل هذا القرار كان صعبًا جدًّا
عليهم من شدة حبّهم للوطن.

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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نــجمات

 6جنمات حيتفلن بعيد األم ..للم ّرة األوىل

أمل بوشوشة وزوجها وليد عواضة وابنتهما ليا

الفنانة ساندي وابنها راين

كارمن سليمان وابنها زين

دنيا بطمة وابنتها غزل

حتتفل هذا العام جمموعة من الفنانات بسنة أوىل أمومة ،وسنة
تضم يف أغلبها
أوىل احتفال بعيد األم ،والالفت أن القائمة
ّ
«جنمات غناء» احرتفن التمثيل مؤخرًا.
كارمن سليمان و»زين»
جنمة «آراب أيدول» كارمن سليمان رزقت مطلع هذا العام
بابنها األول زين من زوجها امللحن الشاب مصطفى جاد،
ّ
وصية من بابا وماما قالت فيها« :إىل
ولقنته فور والدته
ّ
طفلي عايزينك تعرف إنك هدية من اهلل وأنت أول طفل غالي
جدا،
وعزيز علينا ،وأول كل حاجة وعايزينك تعرف إننا بنحبك ً
وهنفضل حنبك إحنا عارفني إن العامل مش شيء سهل ،لكن
داميا هنفضل معاك وجنبك بنصلي
مفيش داعي للخوف ،إحنا
ً
لربنا علشان تكرب وتبقى رجل قوي وعطوف ،ربنا حيميك
داميا،
ً
ً
أهال بيك يازين يف عاملنا».
هبة جمدي وهدية «دهب»
املطربة واملمثلة هبة جمدي رزقت بطفلتها األوىل «دهب» من
زوجها املطرب حممد حمسن ،بعد شهر بالتمام من عيد األم
املاضي ،وهذا العام سيكون أول احتفال هلا بيوم األم ،ومن
املرجح أن يكون االحتفال خاصًا جدًا يف مدينة هلا ذكرى دائمة
ّ
بوجدان هبة ،فحسب تصرحيات زوجها حممد حمسنّ ،
مت اختيار
اسم «دهب» للصغرية ،بعد رحلة سياحية قصرية ملنتجع شهري

يف سيناء حيمل نفس االسم ،وعندما علمت هبة باسم مدينة
دهب أعجبت بها واقرتحت تسمية ابنتهما نفس االسم ووافق
حممد بالفعل خاصة وأن آخر حرف من امسه «د» وأول حرفني
يتكون اسم دهب.
من اسم هبة «هـ» «ب» وبذلك
ّ

العام بأول يوم األم ،ولكن السؤال هو أين سيتم االحتفال،
يف منزهلا ببريوت ،أم مقر إقامتها املؤقتة يف القاهرة حيث
تشارك يف بطولة مسلسل «أبو عمر املصري» مع النجم أمحد
عز.

«غزل» دنيا بطمة
قبل أن ترى النور ،عرفت الطفلة غزل عامل الشهرة واألضواء
وخصصت هلا والدتها املطربة
عرب وسائل التواصل االجتماعي،
ّ
املغربية دنيا بطمة حسابًا خاصًا على «إنستقرام» قبل والدتها،
ّ
واملؤكد أن يشهد هذا احلساب احتفال غزل ووالدها حممد
الرتك بأول يوم أم لنجمة «آراب أيدول» دنيا بطمة.

ساندي و»راين»
املطربة املصرية املقيمة يف اإلمارات ساندي كشفت فجأة عن
والدة طفلها األول «راين» من زوجها املخرج حازم كتانة بعد
ّ
وعلقت على صورته األوىل قائلة:
سبعة أشهر من الزواج،
سندا لي يف الدنيا» ،وأطلقت هاشتاغ
«اللهم احفظه لي واجعله
ً
«راين حياتي» ،وكما اعتادت ساندي أن تشارك مجهورها كل
منصاتها مبواقع التواصل االجتماعي ،فمن
حلظات حياتها عرب
ّ
املرجح أن تشاركهم تفاصيل احتفاهلا بأول يوم أم.
ّ

أمل بوشوشة و»ليا»
الفنانة اجلزائرية أمل بوشوشة ،استقبلت مولودتها األوىل
«ليا» من زوجها رجل األعمال اللبناني وليد عواضة ،يف أحد
املستشفيات يف بريوت ،شهر أبريل (نيسان) املاضي ومن
عربت عنها سابقًا عندما
متر بتجربة مجيلة جدًاّ ،
يومها وهي ّ
نشرت صورة من املستشفى ،وأرفقتها بكلمات ّ
خلصت التجربة
مرت بها .وقالت« :لو كانت احلياة تقاس بلحظة… لقلت
اليت ّ
ّ
أن
أنك أمجل وأصدق وأحلى حلظة يف حياتي… ولو كنت أعرف ّ
هذا اإلحساس موجود من قبل… لكنت أجنبت من قبلك قبيلة…
يا رب ال حترم أحدًا من هذه النعمة» ،واملؤكد أنها ستحتفل هذا

ساندي و»آفا»
املمثلة التونسية ساندي وضعت طفلتها األوىل من زوجها
رجل األعمال املصري علي أبو طرية ،يف أحد مستشفيات
الواليات املتحدة األمريكية يف شهر يوليو (متوز) من العام
املاضي ،وأطلقت على مولودتها اسم  Avaآفا ،وحاولت قدر
اإلمكان إبعاد ابنتها عن أضواء الشهرة ،فهل حتتفل بأول يوم
أم بنفس احلرص على اخلصوصية ،أم تشارك مجهورها فرحتها
للمرة األوىل عن وجه ابنتها؟
وتكشف
ّ
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األســرة واملــجتمع

املواليد اجلدد  ..أمور طبيعية تسبب القلق

ارتفاع درجة احلرارة ،قشريات تغطي الرأس ،شخري مزعج ،كل
تلك األمور قد تكون طبيعية ملن لديهم خربة يف التعامل مع
املواليد ،ولكن لدى اآلباء واألمهات اجلدد قد تكون مبثابة كارثة
ال يستطيعون التعامل معها ،وقد تصيبهم نوبات خوف وقلق على
صحة أطفاهلم.
نرصد لك هنا سيدتي العزيزة أهم تلك العوارض اليت قد تصيب
الطفل يف فرتات الوالدة األوىل ،واليت عليك التعامل معها مبنتهى
احلذر واهلدوء واحلكمة:
قبعة املهد «خبز الرأس» :يولد بعض املواليد بقشور صفراء
دهنية مرتفعة وملتصقة بالفروة ،خاصة يف قمة الرأس واحلاجبني،
ويكون عالجها بدهن فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ ،وتركه
عدة دقائق ،ثم متشيط املنطقة بلطف مبشط ناعم ،حيث تزول
القشور متامًا ،ثم تغسل فروة الرأس بشامبو أطفال.
انفجار احلفاضات :قد يكون استخدام كلمة انفجار مبالغ فيه،
ولكنها حقيقة ،فالعديد من اآلباء واألمهات اجلدد يشتكون من
أنهم أثناء قيامهم بتغيري احلفاضات وعقب فتحها مباشرة يفاجأون
بسيل من احلمم الربكانية اخلاصة بطفلهم تنساب عليهم ،يف تلك
احلالة على الوالدين التأكد من أن لون الرباز يرتاوح من البين إىل
اللون األخضر واألصفر ،فهو أمر طبيعي ،أما يف حالة وجود دماء
فيجب استشارة الطبيب.
تورم ثدي الطفل :العديد من املواليد اجلدد حيدث هلم تضخم
حبجم الثدي ،وهذه حالة طبيعية ميكن حدوثها عند الذكور واإلناث،
ويكون ذلك نتيجة انتقال الكثري من اهلرمونات من األم إىل اجلنني
خالل فرتة احلمل عن طريق املشيمة ،وهي حالة طبيعية أيضًا ،وال
تستدعي القلق ،وتزول من نفسها خالل أسبوعني من الوالدة.
أصوات شخري غريبة :تتفاجأ العديد من األمهات بصدور صوت
شخري أو صفري من مولودهن عندما يستغرق يف النوم ،مما قد
يسبب هلن قلقًا وهواجس خميفة ،ولكن احلقيقة أن ذلك األمر
طبيعي ،ويرجع سبب تلك األصوات إىل أن ممرات أنف الطفل
ضيقة ،ووجود كمية كبرية من املخاط األنفي يسبب ذلك ،لذا
ال داعي للقلق ،واستمتعي جبميع أنواع السيمفونيات املضحكة
األخرى اليت سوف يصدرها ،ومبرور الوقت سوف تنتهي املشكلة،
أما يف حالة تقطع النفس ،فهنا جيب على الفور استشارة الطبيب
املعاجل.
العطس املستمر :ال ننسى أن الطفل جديد على هذا العامل وكل
ما فيه ،ونتيجة لذلك أنفه حساس للكثري من األشياء ،وقد يكون
العطس املستمر لدى الطفل حماولة إلبعاد األتربة والعولق من
ممراته األنفية أو يكون للتخلص من املخاط.
يف حال اقرتن عطس املولود بصوت صفري ،فهنا ميكنك القلق،

ختان الذكور  ..الوقت األمثل إلجرائه

جراحية بسيطة جترى للذكور حديثي الوالدة،
عملية
يعد اخلتان
ُّ
َّ
َّ
العملية اجللد الذي يغطي اجلزء األمامي من
هذه
خالل
زال
ي
حيث
َّ
ُ
العضو الذكري للطفل الذي يسمى «القلفة» ،وذلك حلمايته من
العملية بعد
األمراض ،اليت تصيب اجلهاز البولي وعادة تتم هذه
َّ
الوالدة مباشرة أو يف األيام األوىل من عمر الطفل.
للتحدث بالتفصيل عن هذا املوضوع التقت الزميلة «سيدتي نت»
باالستشارية يف طب األسرة الدكتورة شريفة عبد اهلل الزهراني.
عملية اخلتان:
• الوقت األمثل إلجراء
َّ
عملية اخلتان بعد الوالدة مباشرة
بإجراء
األطباء
ـ عادة ما ينصح
َّ
ويف خالل األسبوع األول من والدة الطفلَّ ،
ألنه يف هذه الفرتة ال
العملية يف سن أكرب
يزال شعوره بالوجع واألمل قليال مقارنة بإجراء
َّ
والطفل أكثر وعيًا.
ـ ولكن يف حال أكمل الرضيع أربعة أشهر يصبح اخلتان إلزاميًا.
• احلاالت اليت يضطر فيها الطبيب تأخري ختان الطفل:
ـ والدة الرضيع بوزن منخفض أو قبل موعد والدته.
ـ صغر العضو الذكري للطفل بشكل ملحوظ ال ميكن معه إجراء
عملية اخلتان.
َّ
ـ مرض الرضيع أو حاجته للبقاء يف حضانة الرضع.
ـ وجود تشوه يف العضو الذكري يتطلب االنتظار ملعرفة طريقة
اخلتان األنسب إلصالح هذا التشوه.
ـ وجود فتحه البول يف األسفل أو األعلى وليس يف املنتصف.

وجيب عليك الذهاب بالطفل لعرضه على الطبيب ليشخص
حالته.
حركات تشنج عشوائية :يف حال صدور تشنجات وحركات غريبة
من الطفل قد يكون ذلك بسبب تعامله مع الكثري من املتغريات
أو بسبب األصوات العالية من حوله ،فالكثري من الرضع يقومون
حبركات ال إرادية كردة فعل ملا يدور حوهلم ،وإذا مل يقم الطفل
بأي من تلك التشنجات أو ردود الفعل ،فهذا يعين أن هناك أمرًا
غري طبيعي وعدم استجابته ملا حيدث حوله ،ويف تلك احلالة قومي
مبراجعة الطبيب.
حول العني :قد يكون األمر طبيعيًا يف البداية نتيجة حماولة الطفل
الكتشاف قدراته والسيطرة على العضالت قلي ًال ،وبعد  6أشهر
إذا استمر األمر ،جيب عليك حتديد موعد لرؤية الطبيب ،فقد يكون
هناك أمر آخر يستدعي العالج.
الكثري والعديد من األوضاع الغريبة سوف تقابلك يف الفرتات
األوىل ملولودك ،لذلك عليك حتري احلرص والصرب وعدم الفزع،
كما ميكنك دائمًا استشارة من هم أكرب منك سنًا أو من لديهم
جتارب سابقة أو قريبة يف التعامل مع املواليد لكي تستفيدي من
خرباتهم ،فقد يكون األمر خطريًا وال تعلمني ،وقد يكون بسيطًا
وتفرطني يف القلق.

• أضرار تأخري اخلتان:
جراحية تستلزم ختديرًا كليًا للطفل إلجرائها.
عملية
ـ ستصبح
َّ
َّ
ـ زيادة فرصة حدوث فقر الدم أو النزف الشديد.
• فوائد اخلتان للذكور:
ـ اخلتان يقلل من اإلصابة مبرض اإليدز.
البولية.
ـ يقي من خطر التهابات املسالك
َّ
عملية اخلتان أقل عرضة لإلصابة بسرطان
ـ الذكور الذين أجروا
َّ
القضيب.
ـ تساعد على سهولة تنظيف العضو الذكري وتطهريه.
عملية بسيطة ،لكن من املمكن أن يكون هلا مضاعفات وخماطر
• اخلتان
َّ
فهناك عالمات خطر قد تظهر على طفلك تدل على وجود مشكلة:
ـ ظهور عالمات التهاب على القضيب مثل تورم شديد وامحرار.
ـ النزيف غري الطبيعي وعدم توقفه.
العملية.
من
ـ عدم تبول الرضيع بعد  12ساعة
َّ
ـ التنقيط :نزول بعض نقاط من البول من عضو الطفل.
• هناك بعض العالمات اليت نادرًا ما تظهر وهي:
ـ االلتصاق ،حيث ينصهر اجلزء األمامي للعضو الذكري «احلشفة»
مع بقايا «القلفة».
ـ اختباء جزء من مقدمة العضو الذكري أو ختتبئ كلها.
ـ حدوث ضيق يف فتحة جمري البول.
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مــن هــنا وهــناك

داعية سلفي يطالب حممد صالح
بالتوبة

يف الواقع املال يشرتي السعادة ...إذا أنفقته بـ  4طرق
أخرى إلنفاقها على اآلخرين ،أفادت اجملموعة األخرية بأنهم شعروا
بسعادة أكرب من اجملموعة األوىل.
كما أنه من املنطقي أن تفكر يف توجهنا االجتماعي؛ إذ أن إعطاء
املال أو إنفاقه على شخص آخر جيعلنا نشعر بأننا أكثر ارتباطا
باآلخرين( .وكذلك نفتخر بكرمنا اخلاص).
إن الشكر والشعور بالدفء الذي حنصل عليه من متلقي هباتنا ،من
املرجح أن جيعلنا نشعر بالراحة أيضا ،لذا امض قدما واشرتى هذا
احلاضر اجلميل ،أو قم بتربع خريي ،ألن هذا سوف جيعلك واآلخرين
أكثر سعادة.

عرض اإلعالمي املصري حممد الباز ،تسجيال صوتيا لداعية سلفي
يدعى «هشام البيلي» ،يطالب فيه الالعب الدولي املصري حممد
صالح ،جنم ليفربول اإلنكليزي ومنتخب مصر ،بالتوبة وترك كرة
القدم.
ووصف الداعية سجود صالح بعد إحرازه األهداف بأنه أمر غري
شرعي ،على حد قوله.
من جانبه ،أكد الدكتور عبداهلل النجار ،عضو جممع البحوث املصري،
خالل مداخلة هاتفية بربنامج « 90دقيقة» املذاع على فضائية
«احملور» ،أنه ال يعلم شيئا عن الداعية السلفي هشام البيلي ،وما
طبيعة عمله أو طبيعة ما درسه ليقول ذلك ،مشريًا إىل أن الفقه
ليس قراءة كتاب أو كتابني ،ومن يتحدث باحلالل واحلرام عليه أن
يكون دارس للفقه بشكل صحيح.
وتابع النجار ،أن الالعب الدولي حممد صالح حول الرياضة إىل قيمة
أخالقة إسالمية ،وهذا شيء حيسب له ،الفتا إىل أن «صالح» نشأ
يف بيئة ريفية متدينة ويتحلى بأخالق اإلسالم ،وعمل من اخلري يف
بلده ما مل يفعله الكثريون.
وشدد على أن هذا الداعية السلفي عليه أن يتوب عن قوله
ويرتاجع عنه ،مضيفًا أن أمثال هؤالء جيب أن يعاملوا معاملة اجلاني
على املسلمني واإلسالم وأن يؤدبوا بدال من الرد عليهم بالكالم

فرض غرامة كبرية على فرنسي
رفض أن يأخذ إجازة

من املؤكد أنك مسعت عن مقولة «املال ال يشرتي السعادة»،
سواء من بعض األفالم أو من جتارب واقعية ألثرياء ومشاهري
ماتوا من إدمان املخدرات والكحوليات ،أو االكتئاب ،أو من جتربة
شخصية ،عندما مل حتقق الزيادة األخرية يف راتبك سعادة وبهجة
يف حياتك.
ولكن قبل أن تتخلى عن فكرة أن املال مصدر للمتعة ،جيب أن
تعلم أن هناك أحباثا علمية أثبتت أن املال من املمكن يف بعض
األوقات ،أن يشرتي السعادة بالفعل ،وذلك عندما تنفقه بهذه
الطرق األربع ،وفقا جمللة «إنك»:

وأضاف «أسوأ شيء ميكن أن يعاني منه السائح هو أن جيد حمال
أو متجرا مغلقا».
من جهتها ،قالت املديرية اإلقليمية للشركات واملنافسة والعمل
والتوظيف إن سيدريك فايفر مل ميتثل للقوانني املعمول بها يف
البالد.
ومبوجب قانون العمل احمللي ،فإنه من املفروض على كل خباز
إغالق متجره مرة واحدة يف األسبوع.

جورج قرداحي خيوض أوىل جتاربه
يف التمثيل

 )1الوقت اإلضايف
أظهرت دراسة شارك بها أكثر من  4آالف أمريكي بشكل قاطع،
أن األشخاص الذين يفضلون الوقت عن املال هم أكثر سعادة من
أولئك الذين ال يفعلون ذلك.
لذا قم بتعيني مدبر منزل من أجل شراء مستلزمات منزلك،
واستغل هذه الفرتة للقيام بأمر ميتعك ،مثل زيارة أحد األصدقاء
أو املعارف ،أو التنزه سريا على األقدام ،أو الذهاب للتسوق ،أو
مشاهدة األفالم يف السينما ،أو جمرد قراءة كتاب جيد.
 )2جتربة رائعة
القيمة ،دون
منيل دائما إىل أنه من احلكمة اإلنفاق على األشياء
ّ
النظر عما إذا كانت ستاهم يف إسعادنا أم ال ،فمثال لو اشرتيت
هاتف ذكي بـ  300دوالر ،ستحتفظ به دائما ،وسيكون مبثابة
«استثمار» لبيعه يف املستقبل واالستفادة منه ،أما لو أنفقت
نفس املبلغ لشراء تذاكر حلضور حفل لفرقتك الغنائية املفضلة،
فستكون مفلس يف اليوم التالي ،ولكن هذا املعتقد خاطئ.
واكتشف الباحثون يف جامعة والية سان فرانسيسكو ،أنه على
الرغم من أن الناس مييلون إىل االعتقاد بأن شراء األشياء املادية
سيجعلهم أكثر سعادة ملدة أطول ،من اإلنفاق على جتربة ممتعة،
فإنه يف الواقع أن فرحة شراء ماديات مثل قالدة أو جهاز يكون
مؤقتا وحمدد ،ولكن إذا ذهبت إىل حفل غنائي ملطربك املفصل
ستكون جتربة رائعة وباقية يف ذاكرتك لفرتة طويلة  ،ومن احملتمل
أن تسبب لك املتعة يف كل مرة تتذكرها فيها ،وستخرب كل
أصدقائك عنها.

فرض مسؤولو الشغل يف فرنسا على خباز دفع غرامة مالية قدرها
 3آالف يورو ،بعدما اشتغل طوال أيام أسابيع الصيف املاضي
دون أن يستفيد من يوم راحة واحد.
وقالت صحيفة «غارديان» الربيطانية إن بعض زبائن اخلباز أطلقوا
عريضة لدعم املدعو سيدريك فايفر ،بسبب الغرامة املالية الكبرية
اليت يتوجب عليه دفعها.
ودافع كريستيان بران ،رئيس بلدية لوسيين-سور-بارس (مشالي
فرنسا) ،اليت يبلغ عدد سكانها  2000شخص ،عن اخلباز ،قائال
«يف منطقة سياحية ،من الضروري أن يظل أي نشاط جتاري
مفتوحا كل يوم خالل فصل الصيف».

ولكن حتذر جملة «إنك» من أن اإلنفاق املتزايد قد يساهم يف
زيادة الفواتري والديون ،وتنصح بأنه قبل شراء اهلدايا أن تتأكد
من امتالكك للمال الكايف الذي يؤهلك لشرائها ،باإلضافة إىل
تغطية أي نفقات زائدة وطارئة.

واخلالصة أنه قد ال تدوم التجارب مثل األشياء املادية ،ولكن
متعتها ستستمر معك لفرتة أطول.
 )3شخص يهمك
إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبيعته ،وهناك الكثري من األدلة على
أن العالقة الصحية مع شخص آخر مهمة ،وقد تساهمفي عيشه
لفرتة أطول ،على عكس الوحدة اليت من املمكن أن تكون قاتلة.
ويعتقد بعض علماء النفس االجتماعي ،أن من األسباب اليت جتعلنا
نشعر بالسعادة أكثر هو أن نشرك ما نقوم مع صديق أو شريك أو
فرد من العائلة ،لذا إذا قررت احلصول على تذاكر حفل ،تأكد من
مرافقة شخص حتيه ويهمك أمره.
أيضا كنت جيب عليك أن تشرتي هاتف جديد ،فعليك إحضار شخص
خالل رحلتك التسوقية.
 )4ليس بالضرورة أن تنفقها عل نفسك
جتربة عملية :عندما أعطى الباحثون طالبا جامعيني بعض النقود
اإلضافية ،وأوعزوا جملموعة واحدة بإنفاقها على أنفسهم ،وجمموعة

اعلن اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي عن موافقته املبدئية
لالنضمام إىل بطولة مسلسل حيمل عنوان «حكم علينا اهلوى»
(تأليف :مصطفى حمرم ،إخراج :جمدي أبو عمرية ،إنتاج :أمحد غيث)
ومقرر عرضه يف املوسم الرمضاني لعام .2019
قرداحي والذي خيوض يف هذا العمل أوىل جتاربه يف التمثيل،
أوضح ملوقع «الفن» أن املقيمني على املسلسل عرضوا عليه
الدور منذ سنتني مقابل مبلغ مغري جدًا «ما يعادل أعلى أجر يتلقاه
اهم ممثل يف العامل العربي» ،مشريًا إىل أن املردود املادي ال
يهمه بقدر ما يهمه احلفاظ على تارخيه املهين وعلى صورته املهنية
كإعالمي.
وأضاف جورج بأن املقيمني على العمل أعادوا االتصال به منذ
شهرين ،الفتًا أنه رد باملوافقة املبدئية دون أن يوقع العقود.
وحول قبوله اخلوض يف عامل التمثيل ،أكد قرداحي أن هذه التجربة
دفعته للموافقة كون النص مستوحى من برناجمه «من سريبح
املليون» ودوره يف املسلسل يتجسد يف شخصية مقدم الربنامج
املذكور.
يشار إىل أن جورج قرداحي قدم إىل جانب من سريبح املليون
العديد من الربامج املنوعة منها (املسامح كريم ،افتح قلبك ،القوة
العاشرة ،املليونري ،أهل القمة ،التحدي).

هرب اهلريويني يف مؤخرته االصطناعية
احتجزت شرطة مطار لشبونة الربتغالي رجال حيمل  1كغ من
اهلريويني يف مؤخرته االصطناعية بعد وصوله من مدينة بيليم
دي بارا الربازيلية.
وذكرت الشرطة أن املهرب برازيلي اجلنسية يبلغ من العمر 32
سنة مل تذكر امسه كان يلبس سرواال ذو مؤخرة اصطناعية مت
حشوها بكيلو غرام من املخدرات.
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تكنولوجيا وعلوم

احذر ...حاسوبك خمرتق حتى
لو عزلته متاما

hكتشف فريق حبثي من فلسطني احملتلة تقنية جديدة رمبا متكن
القراصنة من التسلل إىل احلواسيب ،عرب مساعات الرأس ،أو مساعات
الكمبيوتر ،حتى إذا كان احلاسوب غري متصل باإلنرتنت أو أية شبكة
أخرى.
توصلت جمموعة دارسني يف قسم األمن اإللكرتوني ،جبامعة «بن
جوريون» ،إىل هذه التقنية اليت تعين أنه للمرة األوىل يثبت
إمكانية اخرتاق الـ» ،»air gapوهي وسيلة أو مقياس لدرجة تأمني
الشبكات ،وتطبق على جهاز كمبيوتر أو أكثر للتأكد من أن شبكة
احلواسيب اآلمنة واحملمية ،معزولة متاما عن غريها من الشبكات
املخرتقة أو غري اآلمنة فعليا أو حتى الواقعة يف دائرة االخرتاق
احملتمل.
ونشرت مكتبة جامعة «كورنيل» التقنية اجلديدة ،وأوضحت كيف
ميكن نقل البيانات وحتويلها يف شكل إشارات فوق صوتية غري
مسموعة.
ولفتت إىل أن اجلزء غري املسموع هو األكثر إثارة للقلق ،فالبشر
ال ميكنهم مساع املوجات فوق الصوتية ،إال يف حالة وحيدة وهي
إذا ما ثبتوا أجهزة إرسال يف آذانهم.
وذكر الباحثون أنه «حتى تنجح عملية االخرتاق ،ينبغي أن يكون
الكمبيوتر املستهدف مصابا بفريوس يستطيع حتويل امللفات إىل
صيغة صوتية.
حينذاك ،ميكن نقلها حتى مع وجود برامج مضادة للفريوسات اليت
يظل لكل منها قدرات وحدود ال ميكنه العمل خارج إطارها».

تلفزيون «سامسونغ» اجلديد احذر ...فيسبوك قد يلتقط
خباصية «احلرباء»
«سيلفي» لك ويرسلها لآلخرين

كشفت «سامسونغ» عن جمموعة تلفزيونات بتقنية  ،QLEDتدعم
ّ
املعلقة عليها ،حبيث حتاكي ألوان
التكيف مع اخللفيات
خاصية
ّ
وأشكال اجلدران الواقعة وراءها.
وصممت تلفزيونات «سامسونغ» احلديثة حبيث تتطابق مع الديكور
الداخلي للغرفة واجلدران املعلقة عليها عندما ال تكون تعمل.

أدخل موقع «فيسبوك» خاصية جديدة مل يعلم عنها اجلميع بعد،
وقد تتسبب يف إحراج البعض.
ووفقا ملوقع «هاف بوست» ،تسمح اخلاصية بالتقاط صور سيلفي
ملستخدم اهلاتف دون االنتقال إىل تطبيق الكامريا ،ثم إرساهلا
للطرف اآلخر بشكل أوتوماتيكي.

وحبسب  ،CNNفإنه يتوجب على املستخدم لتفعيل هذه اخلاصية،
ّ
ً
املعلق على اجلدار ،وذلك باستعمال
صورة للتلفزيون
أن يلتقط
تطبيق سامسونغ «.»SmartThings

ويتم تفعيل اخلاصية بالضغط على أيقونة األلبوم أو الكامريا يف
أسفل احملادثة مع الطرف اآلخر ملدة ثانيتني ،ليظهر إطار صغري
للكامريا األمامية.

ويقوم التطبيق بعمل مطابقة لأللوان واإلضاءة ،وذلك لعرض ذات
اللون أو الشكل اخلاص بالبيئة احمليطة بالتلفزيون ،كما يستطيع
املستخدمون إضافة الصور اليت يريدونها أيضًا.

ومبجرد سحب إصبعك من األيقونة ،يتم التقاط الصورة وإرساهلا.

ويتضمن جهاز التحكم عن بعد اخلاص بالتلفزيون بوجود زر لتفعيل
هذه اخلاصية.
وطبقًا لـ ،CNNفإن سامسونغ مل تكشف بعد عن سعر هذا
التلفزيون ،الذي سيتوفر يف األسواق هذا الشهر.

وتهدف شركة «فيسبوك» بهذه اخلاصية تسهيل عملية التقاط
السيلفي خالل احملادثة.
وميكن للمستخدمني إلغاء اخلاصية مبواصلة الضغط على إطار الكامريا
وسحبه حنو عالمة الـ  Xاليت تظهر أسفل منتصف الشاشة.

غوغل تطلق خاصية
عقب جناح التجارب ...علماء جديدة لتسهيل البحث
يعلنون ابتكار تقنية تساعد
على إعادة البصر

وأشاروا إىل أنه «حتى يف حال مت فصل امليكروفون ،فإن اجلهاز
لن يكون آمنا .إذ أن هذه التقنية ليست حباجة أبدا إىل ميكروفون
حتى تعمل».
وفقا للباحثني ،فإن معظم الشرائح والبطاقات احلديثة ،تسمح
بعملية تغيري الوظائف .فاملنفذ الذي تثبت فيه امليكروفون،
ميكنه ،حسب الطلب ،أن يعمل كمنفذ لسماعات الرأس.

قررت شركة غوغل ،رائدة الصناعات التكنولوجية ،إطالق خاصية
جديدة يف حمركها بهدف تسهيل عمليات البحث على املستخدم
وتوفري وقته وجمهوده.

وبشكل عام ،امليكروفونات والسماعات ،متشابهان جدا يف هيكل
البناء وآلية العمل ،فهما حيوالن ذبذبات اهلواء إىل جهد كهربي،
أو العكس.
«لذا ،يسهل على من يريد اخرتاق البيانات أن يستخدم مساعات
الكمبيوتر إلنشاء نظام نقل بيانات خاص ،حتى لو مل يكن هناك
أي من مساعات الرأس أو امليكروفونات».

ابتكرت جمموعة من العلماء يف الصني تقنية جديدة تساعد على زراعة
شبكية العني ،ما يعطي أمال لفاقدي البصر بالعودة لإلبصار.

وأوضح فريق العمل أن هذه الطريقة تسمى «« MOSQUITO
ولديها فعالية للعمل عن بعد ،وعلى مسافة تصل إىل تسعة أمتار،
حبسب جتربتهم.

ووفا ملا نشرته جملة  Nature Communicationsالعلمية ،يعود
فقدان البصر يف الغالب إىل موت اخلاليا احلساسة للضوء يف
شبكية العني.

ورغم ذلك ،فإن هذه الوسيلة تظل بطيئة يف نقل وحتويل
البيانات مقارنة بغريها.

ومتكن العلماء من ابتكار طريقة تعتمد على صناعة أسالك من
الذهب والتياتنيوم تعمل كاملستقبالت الضوئية الطبيعية للعني.

وأوصى الباحثون مبراقبة الرتددات فوق الصوتية ،كحل تأميين،
لكنهم حذروا من أن هذه الطريقة رمبا تطلق إنذارات كاذبة،
مشريين إىل أنه مازال يف اإلمكان تطوير برامج لتعطيل مهمة
منافذ الصوت يف احلواسيب ،أو عن طريق إدخال تعديالت يف
إعدادات الكمبيوتر ونظام تشغيله.

ومت جتربة االبتكار اجلديد على الفئران ،وجنح بالفعل يف إعادة
األبصار لثالثة من فئران املختربات.
ويبلغ طول السلك الواحد  100نانو مرت ،أي ما يعادل 100000/1
سنتيمرت.

وذكر موقع  ،TNWاملعين بأخبار التكنولوجيا ،أن غوغل بدأت يف
تفعيل خاصية جديدة من شأنها إظهار عرض خمتصر أو preview
لنتائج البحث يف الصفحة الرئيسية دون احلاجة إىل زيارة كل رابط
ملعرفة حمتوياته.
وأطلقت غوغل اخلاصية بالتعاون مع موقع  ،Stack Overflowوالذي
يعد أحد أشهر التجمعات اإللكرتونية للمطورين ،واملستخدمني
الباحثني عن إجابات يف خمتلف املواضيع التقنية.
وعندما يعمد املستخدم إىل البحث عن معلومة ما عرب غوغل ،يظهر
احملرك أفضل إجابة متعلقة بتلك املعلومة من املوضوعات اليت مت
التعرض هلا مستخدمي موقع Stack Overflowوذلك دون احلاجة إىل
زيارة للموقع لالطالع على اإلجابة ،إال إذا أراد املستخدم التعمق يف
اإلجابة فيمكنها حينها زيارة املوقع للتعرف على املزيد.
وأوضح املوقع أنه ليس من الواضح إىل اآلن النطاق الذي طبقت
عليه غوغل اخلاصية اجلديدة ،لكن فيما يبدو أن اخلاصية ما تزال
مفعله لدى عدد حمدود من املستخدمني فقط.
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ماتيس حملمد بن سلمان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رؤية اململكة  .2030وتطرقت احملادثات إىل مستجدات الشرق
األوسط والعامل ،وجهود البلدين املبذولة يف شأنها مبا فيها حماربة
اإلرهاب ومكافحة التطرف ،وعدد من امللفات ،وآليات التنسيق
جتاهها مبا يعزز أمن املنطقة واستقرارها.
إىل ذلك ،اجتمع ولي العهد السعودي ،يف مقر إقامته يف واشنطن
أمس ،مع أعضاء يف احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي يف جملس
النواب األمريكي ،إذ التقى ك ًال من ويل هريد ،وجورج هولندج ،من
«احلزب اجلمهوري» ،وبراندن بويل من «الدميوقراطي».
وتطرق االجتماعان مع احلزبني إىل عالقات الصداقة السعودية-
األمريكية ،والشراكة وفرص تطويرها وفق رؤية اململكة ،2030
إضافة إىل املستجدات واجلهود املشرتكة جتاهها مبا فيها حماربة
اإلرهاب ومكافحة التطرف.
كما التقى األمري حممد بن سلمان يف واشنطن أمس االول ،رؤساء
عدد من الشركات الكربى يف جمال الصناعات العسكرية ،منها:
«بوينغ» ،و «ريثيون» ،و «لوكهيد مارتن» ،و «جينرال داينامكس».
وكان التقى الرئيس ترامب يف مستهل زيارته للواليات املتحدة
واليت بدأت الثالثاء املاضي.

موسكو تتهم لندن بـ «التضليل» وماي حتشد أوروبا
ملواجهة «تهديدها»
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سعت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اىل حشد قادة دول
االحتاد األوروبي ،ملواجهة «تهديد» روسي «ال حيرتم حدودًا» ،فيما
وصفت موسكو سياسات لندن جتاهها بـ «استفزازية» ،معتربة أنها
ّ
«تضلل اجملتمع الدولي».
يأتي ذلك وسط تصاعد يومي للنزاع بني اجلانبني ،بعد تسميم
العميل املزدوج الروسي السابق سريغي سكريبال وابنته يف
انكلرتا .وتأمل ماي باختاذ قادة دول االحتاد ،الذين يعقدون قمة
يف بروكسيل ،موقفًا حازمًا بال لبس إزاء الرئيس الروسي فالدميري
ّ
سيما أن لدول أوروبية
يتبنون مواقف متباينة ،ال
بوتني ،لكنهم
ّ
مصاحل اقتصادية ضخمة مع موسكو.
وقالت ماي« :نفذت روسيا هجومًا وقحًا ومتهورًا ضد اململكة
املتحدة .واضح أن التهديد الروسي ال حيرتم حدودًا ،واحلادث يف
سالزبوري هو جزء من منط العدوان الروسي ضد أوروبا وجريانها،
من غرب البلقان اىل الشرق األوسط».
يستمر هذا التهديد «لسنوات» ،واستدركت:
ورجحت أن
ّ
ّ
ّ
ّ
التغلب عليه بوحدتنا .بوصفنا دميوقراطية أوروبية،
«سنتمكن من
تقف بريطانيا اىل جانب االحتاد األوروبي واحللف األطلسي ،من أجل
أن نواجه معًا هذه التهديدات».
ّ
لكن مسؤو ً
تتوقع
ال يف اخلارجية الربيطانية لفت إىل أن لندن «ال
اختاذ إجراءات فورية ضد الكرملني» ،مضيفًا أن التدابري اليت طلبتها
ماي «جزء من عملية متدرجة ،ستأخذ وقتًا» .ووصف روسيا بأنها
التوجه العام
«عدو اسرتاتيجي ،ال شريكًا اسرتاتيجيًا» ،مستدركًا أن
ّ
يف لندن «يقوم على أساس وقف األذى الذي سّببته موسكو ،ال
تصعيد املواجهة معها أو العمل لتغيري نظامها».
وأعلن رئيس االحتاد األوروبي دونالد توسك أن القادة يف قمة
سيعربون عن «تضامن» مع بريطانيا ،داعيًا االحتاد اىل
بروكسيل
ّ
اختاذ خطوات عملية لـ «تعزيز استعدادنا ألي هجمات».
وذكرت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكييت أن بالدها «تدعم
اإلجراءات الربيطانية» ،مشرية إىل أنها «تدرس» طرد الديبلوماسيني
الروس.
لكن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيرباس كان أكثر حذرًا،
نعرب عن تضامننا مع اململكة املتحدة وشعبها،
قائ ًال« :علينا أن
ّ
ّ
نتحلى مبسؤولية
ولكن يف الوقت ذاته حنتاج إىل حتقيق .علينا أن
بالغة».
واختذ رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيري بيتل موقفًا مشابهًا بقوله:
«أنا حمام جنائي سابق ،وأسري على مبدأ أنين استمع أو ً
ال ثم أتوصل
اىل النتائج» .ونّبه ديبلوماسي أوروبي اىل وجوب «االمتناع عن
التسرع».
ّ
ونقلت وكالة «رويرتز» عن ديبلوماسي بارز يف االحتاد األوروبي
إن بريطانيا تسعى اىل مساعدة من دول يف االحتاد لـ «مالحقة
شبكات» جتسس روسية يف القارة .لكن تلك الدول ختشى أن تكشف
وتعرضهم خلطر ،إذا طردت ديبلوماسيني
موسكو أمساء عمالئها
ّ
روسًا .كما ختشى لندن األمر ذاته.
يف املقابل ،ناقش بوتني مع جملس األمن الروسي سياسة
بريطانيا «غري الودية واالستفزازية» جتاه بالده ،واعترب الكرملني أن
تصرحيات وزير اخلارجية الربيطاني بوريس جونسون ،اليت شّبه فيها
كأس العامل لكرة القدم اليت ستستضيفها روسيا الصيف املقبل،
باأللعاب األوملبية اليت نظمتها برلني خالل حكم أدولف هتلر« ،مقززة
ومهينة» .ورأى السفري الروسي يف لندن ألكسندر ياكوفينكو أن
لربيطانيا «سج ًال سيئًا يف انتهاك القانون الدولي وتضليل اجملتمع
الدولي».

إجالء املعارضة يطوي مرحلة «حرب الغوطة»
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اقرتب النظام السوري من استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية

قرب دمشق يف شكل كامل ،مع بدء إجالء مسلحني معارضني
ومدنيني من مدينة حرستا مبوجب اتفاق ،بعد حصار شديد وهجوم
عنيف لقوات النظام بدأ قبل أكثر من شهر.
وتزامنًا مع عملية اإلجالء ،تواصل القصف اجلوي واملدفعي الذي
أسفر عن مقتل  20مدنيًا يف مناطق أخرى من الغوطة اليت متكن
النظام من السيطرة على أكثر من  80يف املئة من مساحتها ،بينما
قتل أربعة مدنيني بقصف املعارضة على دمشق.
ّ
ونفذ اإلجالء مبوجب اتفاق أعلنته «حركة أحرار الشام» األربعاء
املاضي ،بعد مفاوضات مع روسيا ،فيما أفاد التلفزيون السوري
خبروج أكثر من  1130شخصًا بينهم  237مسلحًا من حرستا اليت تبعد
حنو مخسة كيلومرتات شرق العاصمة.
وتوقع مصدر عسكري «خروج حواىل ألفي شخص بينهم  700مسلح
يف دفعة أوىل على منت  40حافلة» ،على أن خترج آخر دفعة اجلمعة
(امس).
وجتمعت احلافالت اليت تقل املدنيني واملسلحني يف منطقة متاس
بني الطرفني ،قبل أن تنطلق إىل مناطق سيطرة النظام ومنها إىل
إدلب مشال غربي سورية .وكان مفرتضًا أن تبدأ العملية يف السابعة
صباح أمس االول ،لكنها تأخرت ساعات.
يف موازاة ذلكّ ،
نفذت عملية لتبادل معتقلني بني قوات النظام
والفصائل املعارضة .وذكر مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»
أن «الفصائل أطلقت  13عسكريًا ومدنيًا يف مقابل اإلفراج عن 6
معتقلني».
وكشف «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» حيثيات «الصفقة» يف
شأن حرستا ،مشريًا إىل أن االتفاق جاء بإشراف روسي يف مكتب
اللواء مجيل احلسن رئيس إدارة املخابرات اجلوية يف سورية.
وأفادت مصادر بأن طريف التفاوض كانا «أحرار الشام» وممثلني
عن اجلانب اإليراني وحليفه «حزب اهلل» اللبناني .وكشفت أن
لإليرانيني و «حزب اهلل» أسرى لدى «أحرار الشام» إضافة إىل أن
للحركة أسرى لدى الطرف األول.
ويتيح التخلي عن حرستا للنظام السوري االقرتاب من القضاء على
مقاومة فصائل املعارضة يف آخر معاقلها قرب دمشق .وبالتخلي
عنها ،لن يبقى حتت سيطرة املعارضة يف الغوطة الشرقية سوى
جيبني ،هما مدينة دوما وآخر يف اجلنوب يشمل بلدات جوبر وعني
ترما وعربني.
وردًا على سؤال عن األسباب اليت دفعت إىل إبرام االتفاق ،قال
رئيس اجمللس احمللي حلرستا حسام البريوتي ،إن «املدينة حوصرت
ودمرت بالكامل» .وأضاف« :خالل
من دون مقومات طبية وإغاثية
ّ
األسبوع األخري ،مل جتد  50يف املئة من العائالت ما تأكله ،وانتشر
اجلرب واملرض يف األقبية ،فيما كانت الصواريخ تطاول حتى
املالجئ ،ما أدى إىل جمازر».
وتعرضت بلدات يف القطاع اجلنوبي ومدينة دوما لقصف جوي
ومدفعي أمس االول ،ووثق «املرصد» مقتل  20مدنيًا يف الغوطة،
 16منهم بغارات روسية وسورية على بلدة زملكا جنوبًا ،ما رفع
حصيلة احلملة العسكرية املستمرة منذ أكثر من شهر إىل أكثر من
 1560مدنيًا بينهم  316طف ًال ،وفق «املرصد».
وغادر أكثر من أربعة آالف مدني مدينة دوما أمس االول عرب معرب
الوافدين .وتوجه نازحو الغوطة الشرقية إىل مراكز إيواء أنشأتها
احلكومة يف ريف دمشق ،وصفت األمم املتحدة وضعها بـأنه
«مأسوي» ،وطالبت بإعادتهم إىل منازهلم أو عدم إخراجهم منها.

نصر اهلل :سأتابع...

من جهة ثانية ،أشار إىل «اإلسهام الكبري يف إقرار القانون النسيب
ّ
مؤكدًا استمرار احلزب يف السعي لـ»حتقيق
لتصحيح التمثيل»،
اإلصالح السياسي واإلداري يف الدولة من خالل تطوير قانون
سن االقرتاع إىل  18سنة».
االنتخابات احلالي وختفيض ّ
ّ
وأكد ضرورة تطوير النظام القضائي ،ليكون القضاء سلطة
مستقلة ،وتعزيز دور اهليئات الرقابية ،ويف مقدمها التفتيش
املركزي وديوان احملاسبة ،كما على استحداث وزارة التخطيط،
و»حنن يف لبنان حباجة إىل هذه الوزارة ومعها كادر متخصص ،فهي
تشكل العقل املنفصل للحكومة وتساعد مجيع الوزارات» .وطالب
بتوفري اإلمكانات الالزمة لتقوية املؤسسات األمنية ،ويف طليعتها
اجليش الوطين وتوفري االعتمادات املالية الالزمة لتمكينها من القيام
مبهماتها الوطنية يف الدفاع عن لبنان وحفظ األمن فيه .كذلك أشار
إىل ضرورة إقرار قانون الالمركزية اإلدارية املوسعة.
ّ
ملف الكهرباء ،طالب األمني العام حلزب اهلل
ويف إشارة إىل
باعتماد مبدأ املناقصات يف التلزميات و»لن نوافق على أي
تلزميات بالرتاضي» ،داعيًا إىل «إقرار قانون حديث ومتطور وخاص
باحملاسبة العمومية وتعزيز دور جملس اخلدمة املدنية وجعله مدخ ًال
حصريًا للتوظيف يف القطاع العام كما لتفعيل املكننة والربط بني
اإلدارات».
ولفت إىل أن «وضع البلد واملالية العامة خطري ،وحنن يف مرحلة
خطرة اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا وصار لزامًا على اجلميع أن يتعاطوا
مع قضية مكافحة الفساد يف مجيع مؤسسات الدولة باعتبار املوضوع
أحد أهم أسباب دفع البلد إىل الكارثة» .وأشار إىل اعتبار مكافحة
الفساد أولوية مطلقة ،الفتًا إىل «قرار يف قيادة حزب اهلل بتشكيل
إطار تنظيمي خاص تكون مهمته مواجهة اهلدر والفساد ،وحنن
ملتزمون أن ُنبقي تنظيمنا وحزبنا نظيفًا وغري متورط بأي فساد أو
هدر» ،داعيًا «من لديه أي معطى أو شك بتورط أي مسؤول يف
حزب اهلل بفساد ،فليقدم لنا األدلة ألننا مصممون على احلفاظ على
نقاء مسريتنا» .وكشف نصراهلل أنه سيتابع إطار مكافحة الفساد
«شخصيًا ألننا أمام مرحلة خطرة».
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وحول ما حيكى عن املؤمترات الدولية ،وال سيما مؤمتر «باريس ،»4
سأل نصراهلل« :ضمن أي رؤية اقتصادية نستدين  17مليار دوالر؟
إذا كانت احلكومة ذاهبة لتأتي مبساعدات للبنان يف باريس ،ممتاز،
ولكن حنن ذاهبون لنأتي بقروض وديون ،وهذا املوضوع حباجة إىل
مناقشة يف جملس النواب واحلكومة».

«مكمـّلني بتفاهمنا مع التيار»

العملية االنتخابية والتحالفاتّ ،
أكد نصراهلل أن كل
خص
ويف ما
ّ
ّ
القوى السياسية لديها صعوبات واالنتخابات النيابية اليوم ليست
بني  8و 14آذار ،الفتًا إىل أن ائتالف حركة أمل وحزب اهلل انتهى
خالل ساعات بسبب التفاهم املوجود .وحول دور حزب اهلل يف
تركيب اللوائح ،قال إن «البعض توقع ّ
منا أن نلعب دورًا ال نريد
أن نلعبه ،وال نطلب من أحد االنسحاب وال نضغط على أحد .ما
نستطيع أن نقوم به بالتحالفات االنتخابية قمنا به وكل من يريد
ووجه نصراهلل رسالة إىل احللفاء
أن يأخذ خيارًا انتخابيًا هو حر».
ّ
واألصدقاء هي «التواضع والتنازل والتفهم والتفاهم ،فالتنازع
مكررًا« :مل نفرض أو نتدخل مع أي حزب من
هو مقدمة للفشل»،
ّ
نسم
األحزاب يف تسمية مرشحيه وأي كالم آخر هو كذب ،وحنن مل
ِّ
إال مرشحينا».
وحول عالقة حزب اهلل والتيار الوطين احلرّ ،
أكد أن «هناك تواص ًال
مركزيًا وعالقتنا السياسية قائمة وقد خنتلف يف بعض امللفات إال
أننا لسنا حزبًا سياسيًا واحدًا .اختلفنا يف بعض الدوائر واتفقنا يف
بعض الدوائر ،وعالقتنا االسرتاتيجية قائمة وبعد انتهاء االنتخابات
مكملني بتفاهمنا» .وقال إن «أهل بعلبك اهلرمل حيسمون من
سيمثلهم ،مسلمون ومسيحيون ،هل ميثلهم من دافع عنهم أم من
دعم اجلماعات املسلحة؟»ّ ،
مؤكدًا أنه «مل أتهم وال أتهم بقية اللوائح
املوجودة يف بعلبك اهلرمل بأنها لوائح داعش والنصرة».
ال حساسية من االسرتاتيجية الدفاعية
وحول مؤمتر روما  2لدعم اجليش اللبنانيّ ،
أكد نصراهلل أن احلزب
مع دعم اجليش ،وأن أحدًا «مل يبحث معنا طرح موضوع االسرتاتيجية
الدفاعية ومن حق الرئيس الدعوة ملناقشة االسرتاتيجية الدفاعية»،
ّ
مؤكدًا أنه «ال يوجد أي حتسس من الدعوة ملناقشة االسرتاتيجية،
خاصة أن الدعوة جاءت من الرئيس عون».

ضغط إضايف على املوازنة

على صعيد آخر ،يبدو ان احلكومة ستضطر اىل إقرار املزيد من
اإلنفاق التشغيلي اإلضايف ،على الرغم من انها سعت جاهدة خلفض
موازنات الوزارات بنسبة  20يف املئة بهدف خفض عجز موازنة 2018
والذي تستحوذ كلفة رواتب واجور القطاع العام على نسبة كبرية
منه.
تبني انه
بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العامّ ،
مل يطبق على كل املستخدمني واملتعاقدين واألجراء يف املؤسسات
العامة االدارية واالستثمارية ألن القانون رقم  46تاريخ 21/8/2017
ّ
ّ
ملوظفي املالك اإلداري
املتعلق بتحويل سالسل الرتب والرواتب
املؤسسات العامة اخلاضعة لقانون العمل ،وتلك غري
ميز
ّ
العام ،قد ّ
اخلاضعة لقانون العمل.
بدأ موظفو تلك املؤسسات االعتصامات واالضرابات مطالبني حبقهم
أقرتها الدولة أساسًا يف توقيت
بسلسلة الرتب والرواتب اليت
ّ
خاطئ زاد من تدهور ماليتها العامة وعجزها املالي ومن دون أي
جدية لكلفة السلسة التصاعدية لالجراء املتقاعدين ،لتتفاجأ
دراسة
ّ
بأن االيرادات املطلوبة لتمويل السلسلة جاءت دون التوقعات ،مما
زاد الوضع املالي سوءًا.
اليوم ،ستتكّبد مالية الدولة اعباء مالية جديدة مع اقرارها تباعًا،
ً
مرغمة ،سالسل املؤسسات العامة االدارية واالستثمارية غري اخلاضعة
لقانون العمل .فقد ّ
متت املوافقة امس االول على سلسلة الرتب
والرواتب اخلاصة بعمال ومستخدمي كهرباء لبنان ،ومت توقيعها على
أن تنجز مشاريع سالسل مصاحل املياه واملستشفيات وأوجريو تباعًا
وفقا لوزير املال علي حسن خليل.
هذا االمر ّ
حفز موظفي املستشفيات احلكومة على اعالن االضراب
املفتوح اىل حني اقرار سلسلة الرتب والرواتب اخلاصة بهم واليت
كان وزير الصحة غسان حاصباني قد طالب جملس الوزراء بإدراج
مرسومها على جدول اعماله األسبوع املقبل إلقراره يف أسرع وقت.
بقية املؤسسات العامة يف حال مل
وستنتقل عدوى االضرابات اىل ّ
ّ
سيحفز
يبادر جملس الوزراء اىل اقرار مراسيم سالسلها تباعًا .مما
لوحوا بتعطيل عمل احملاكم ومقاطعة االنتخابات
القضاة الذين ّ
النيابية على االستمرار باالضراب احتجاجًا على التخفيضات اليت
طالت خمصصات القضاة يف قانون سلسلة الرتب والرواتب.
يف هذا االطار ،أوضح مصدر اداري ان سالسل املؤسسات العامة
ستقر تباعًا على غرار سلسلة موظفي مؤسسة الكهرباء ،فور انتهاء
ّ
الروتني االداري املتمثل بتحويل سلسلة ّ
كل مؤسسة اىل األمانة
العامة جمللس الوزراء اليت تطلب رأي وزارة املالية وجملس اخلدمة
املدنية وشورى الدولة.
وفرق املصدر بني املؤسسات العامة االدارية واملؤسسات العامة
ّ
االستثمارية ،شارحًا ان رواتب موظفي املؤسسات العامة االدارية
ليست افضل من رواتب موظفي الدولة (قبل اقرار السلسلة) وال
ّ
يتمتع املوظفون بتأمينات أكرب وال مبعاش تقاعدي وضمان صحي
بعد عمر الـ 64عامًا.
ولفت اىل ان عدد هؤالء املوظفني ال يتعدى  540مستخدما وبالتالي
فان كلفة سلسلة الرتب والرواتب اخلاصة بهم ال ُتذكر.
اما موظفو املؤسسات العامة االستثمارية كمؤسسة الكهرباء ،املياه
واوجريو ،فان موظفيها يتقاضون أص ًال رواتب أعلى وتأمينات أكرب
وعددهم كبري سيكّبد موازنة الدولة أعباء مالية اضافية.
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صــحة وغــذاء

أخصائي علم نفس يعطي  17نصيحة «هامة» لزيادة ثقة الطفل بنفسه
الثقة هي واحدة من أعظم اهلدايا اليت ميكن أن يعطيها الوالدين
ألطفاهلم.
ووفقا لتقرير صحيفة « »INDEPENDENTالربيطانية ،يقول كارل
بيكاردت ،عامل النفس ومؤلف  15كتابا عن تربية األطفال ،إن
الطفل الذي يفتقر إىل الثقة سوف حيجم عن جتربة أشياء جديدة أو
صعبة ألنه خياف من الفشل أو أن خييب آمال األخرين فيه.
هذا ميكن أن ينتهي بهم إىل التعثر والتأخر ومنعهم من احلصول
على مهنة ناجحة يف حياتهم املستقبلية.
ويضيف بيكاردت« ،أن أعداء الثقة هم اإلحباط واخلوف» ،لذلك
بصفتك أحد الوالدين ،فإن مهمتك هي تشجيع ودعم طفلك عندما
حياولون التغلب على املهام الصعبة.
وفيما يلي  17نصيحة أخرى لزيادة ثقة الطفل بنفسه-:
 .1تقدير جمهود الطفل بغض النظر عن الفوز أو اخلسارة
سواء كان طفلك حيقق هدف الفوز لفريقه أو فشل عن غري قصد،
عليك أن تثمن جهده املبذول بالتصفيق له أو تشجيعه  ،جيب
أال يشعر باحلرج من احملاولة ،ألن «على املدى الطويل ،السعي
الدؤوب إىل بناء الثقة يبين ثقة أكرب مما يفعل بشكل متقطع».
 .2التشجيع على ممارسة األشياء اليت حيبها لبناء صفة الكفاءة
شجع طفلك على ممارسة أي شيء يهتم به ولكن قم بذلك
دون ممارسة الكثري من الضغط عليه ،ألن «املمارسة تثتثمر
اجلهد وتنشأ لدى الطفل ثقة يف توقعه بأن التحسن سوف يأتي
بالتدريج».
.3دعهم يكتشفون املشاكل بأنفسهم
إذا قمت بعمل شاق لطفلك ،فلن يقوموا بتطوير القدرات أو الثقة
ملعرفة املشاكل مبفردهم ،ألن «مساعدة الوالدين ميكن أن متنع
الثقة املستمدة من املساعدة الذاتية واالعتماد على أنفسهم».
 .4دعهم يتصرفون وفقا ألعمارهم
ال تتوقع من طفلك أن يتصرف مثل الكبار.
ألن «عندما يشعر الطفل أن يتصرف مثل الوالدين فقط جيد
مبا فيه الكفاية ،فإن هذا املعيار غري الواقعي يقلل من ثقته
بنفسه».
و»السعي إىل تلبية توقعات سن متقدمة ميكن أن يقلل الثقة».
 .5تشجيع إحساس الفضول لديهم
يف بعض األحيان ،قد يكون تدفق الطفل الذي ال ينتهي من
األسئلة اً
ممل ،ولكن جيب تشجيعه.
ويف وقت سابق ،قال بول هاريس من جامعة هارفارد لصحيفة
« »The Guardianأن طرح األسئلة هو ممارسة مفيدة لنمو الطفل
ألنه يعين أنهم يدركون أن «هناك أشياء ال يعرفونها… أن هناك

عوامل خفية من املعرفة مل يسبق هلم زيارتها».
عندما يبدأ األطفال يف الدراسة  ،فإن أولئك الذين ينتمون إىل
األسر املعيشية اليت تشجع األسئلة الغريبة لديهم ميزة على بقية
زملئهم يف الصف ألنهم تدربوا على أخذ املعلومات من والديهم،
فهم يعرفون كيف يتعلمون بشكل أفضل وأسرع.
 .6أعطهم حتديات جديدة
أظهر لطفلك أنه بإمكانه حتقيق أهداف صغرية وحتقيقها لتحقيق
إجناز كبري — مثل ركوب الدراجة بدون عجلت التدريب.
«ميكن للوالدين تعزيز الثقة من خلل زيادة املسؤوليات اليت جيب
الوفاء بها».
 .7جتنب إجراء استثناءات لطفلك
املعاملة اخلاصة ميكن أن تؤدي إىل فقدان الثقة« .االستحقاق
ليس بديل عن الثقة».
 .8ال تنتقد أبدا أدائهم
ال شيء سيحبط عزمية طفلك أكثر من انتقاد جهوده .إن تقديم
التعليقات املفيدة وتقديم االقرتاحات أمر جيد — ولكن ال ختربهم
بأنهم يقومون بعمل سيء.
اً
غاضبا أو
خائفا من الفشل ألنهم خيشون أن تكون
إذا كان طفلك
اً
اً
أبدا.
حمبطا  ،فلن جيربوا أشياء جديدة اً
ويقول بيتاردت« ،يف كثري من األحيان ،يقلل النقد األبوي من
تقدير الطفل الذاتي وحافزه».
 .9علج األخطاء باعتبارها اللبنات األساسية للتعلم
«التعلم من األخطاء يبين الثقة» ،ولكن هذا ال حيدث إال عندما
تعامل ،بصفتك أحد الوالدين ،األخطاء باعتبارها فرصة للتعلم
والنمو.
ال تفرط يف محاية طفلك .امسح هلم بالعبث من حني آلخر،
ومساعدتهم على فهم كيف ميكنهم التعامل مع املهمة بشكل
أفضل يف املرة القادمة.
ويقول بيكاردت ،إن اآلباء جيب أن يروا حلظات « »uh-ohكفرصة
لتعليم أطفاهلم عدم اخلوف من الفشل.
 .10افتح الباب أمام جتارب جديدة
يقول بيكاردت ،بصفتك أحد الوالدين ،عليك مسؤولية «زيادة
التعرض للحياة والتجارب حتى يتمكن الطفل من تطوير الثقة يف
التعامل مع عامل أكرب ،وإن تعريض األطفال ألشياء جديدة يعلمهم
أنه مهما بدا األمر خميفا وخمتلفا ،فيمكنهم التغلب عليه».

 .11علمهم ما تعرف كيفية القيام به
أنت بطل طفلك — على األقل حتى يصبح مراهقا.
استخدم تلك القوة لتعليمهم ما تعرفه عن كيفية التفكري والتصرف
عني مثاال جيدا ،وكن منوذجا حيتذى به.
والتحدث .نّ
ويقول بيكاردت ،إن مراقبة جناحك سيساعد طفلك على أن يكون
أكثر ثقة بأنه يستطيع أن يفعل نفس الشيء.
 .12ال ختربهم عندما تكون قلقا بشأنهم
اً
غالبا ما ميكن أن يفسره الطفل على أنه تصويت
ألن قلق الوالدين
بعدم الثقة.
«التعبري عن الثقة األبوية يولد ثقة الطفل».
 .13الثناء عليهم عندما يتعاملون مع الشدائد
احلياة ليست عادلة .إنه أمر صعب ،وسيتعني على كل طفل أن
يتعلم ذلك يف مرحلة ما.
عندما يواجهون صعوبات ،يقول بيكاردت ،إن اآلباء جيب أن
يوضحوا كيف أن حتمل هذه التحديات سيزيد من مرونتها.
من املهم تذكري طفلك بأن كل طريق إىل النجاح مليء
بالنكسات.
 .14تقديم املساعدة والدعم يف أضيق احلدود
يقول بيكهاردت إن إعطاء الكثري من املساعدات يف وقت قريب
ميكن أن يقلل من قدرة الطفل على املساعدة الذاتية.
اً
أوال ميكن أن
«إن مساعدة الوالدين على مساعدة الطفل الذاتية
تبين الثقة».
 .15أشيد بشجاعتهم لتجربة شيء جديد
جيب على اآلباء اإلشادة بأطفاهلم لتجربة أشياء جديدة .كقول
شيء بسيط مثل «أنت شجاع لتجربة هذا».
 .16االحتفال بتعلم أشياء مثرية
يتطلع األطفال إىل والديهم ملعرفة كيفية تفاعلهم مع األشياء.
لذلك إذا كنت متحمس بشأنهم ليتعلموا كيفية السباحة ،أو
التحدث بلغة جديدة ،فسيكونون متحمسون هلذه األشياء أيضا،
وجيب االحتفال بهم عند حتقيق أي إجناز مهما كان.
اً
صارما
 .17كن شخصا موثوقا به ،لكن ليس قويا أو
عندما يكون الوالدان أكثر صرامة أو كثريي التوجيهات ،ميكن ذلك
أن يقلل ثقة الطفل يف التوجيه الذاتي ،ألن «االعتماد على ما
يقال ميكن أن مينع الطفل من التصرف جبرأة.

* 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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صــحة وغــذاء

أكثر  10أخطاء شائعة إلفقاد الوزن
إن إفقاد الوزن يتلخص يف صيغة سهلة وبسيطة ،وهي« :احرق
املزيد من السعرات احلرارية عن اليت تكتسبها ،وتناول كميات
قليلة من الطعام ،وأكثر من حركتك» ..ولكنها يف احلقيقة طريقة
صعبة للغاية ،كما يعلم كل ما يسعى لتخسيس نفسه.
وأكدت جملة «هيلث» ،أن كل من حياولون أن يفقدوا وزنهم،
يتبعون أخطاءا شائعة ،يف محيتهم الغذائية ،وغالبا ال يدركونها،
ولكننا نشري إليها يف النقاط التالية:
 )1اإلكثار من الربوتينات
مما الشك فيه أن الربوتينات مهمة لإلنسان خالل احلمية الغذائية،
ولكن إذا مت تناوهلا بصورة متزايدة ،فإنه سيرتاكم يف اجلسم
كدهون ،كما تقول الطبيبة فيليشيا ستولر.
وذكرت ستولر أن النساء حيتجن فقط إىل  45ملليغرام فقط من
الربوتني يوميا.
 )2التقليل من اخلضروات
يتعمد التقليل من تناول اخلضراوات 2.5( ،كوب يوميا
كثري منا
ّ
هو احلد املسموح به يف اليوم) ولكن البد من تناوهلا ولكن بصورة
معتدلة ،فال يضر وضع شرحية طماطم يف شطرية التوست يف
وجبة اإلفطار ،أو سبانخ يف شطرية الديك الرومي.

ملدة  10دقائق ،ولكن زد من هذه الفرتة» ،كما تقول الطبيبة
هولي ويات.

ما الذي حيدث يف اجلسم عند
تناول ثالث بيضات يف اليوم

 )3تناول العصري يف الفطور
غالبية العصري يتسبب يف زيادة مستوى السكر يف الدم ،وهو
ما يعين أن جسدك سينتج املزيد من مادة األنسولني ،وبالتالي
ستشعر باجلوع ،وستضطر لتناول املزيد من الطعام يف وقت
الحق.

 )5قلة النوم
هناك خطأ شائع بأن قلة النوم تسبب فقدان الشهية ،ولكن تؤكد
الطبيبة أماندا بيك العكس ،وهو أن الشهية وهرمونات اجلوع
مرتبطة ارتباطا وثيقا بدرجة النوم ،وكلما زاد النوم قل اإلحساس
باجلوع ،وكلما ظللت مستيقظ كلما شعرت بالنهم جتاه كل ما
يصادفك من طعام.
 )6املشي والنفسية
كشفت دراسة حديثة يف «ماركيتينغ ليرتز» ،أن من أبلغوا بالسري
ملدة ميل بغرض ممارسة الرياضة ،تناولوا ضعف كمية الطعام
اليت تناوهلا من ساروا نفس املسافة ،ولكن بغرض الرتفيه.
 )7ال تهدر من وقتك
أحيانا ويف بعض األسابيع ،قد تواجه صعوبة يف ممارسة الرياضة
ملدة نصف ساعة فقط ،ولكن البد أن توفر خطة طوارئ ،وهي
باتباع فيديو عن مترينات عضالت القلب ملدة  10دقائق فقط.
 )8الروتني
ال ميكن أن متارس نفس التمرينات الرياضية ،وتلقى نفس النتائج
املرجوة ،وهلذا عليك بأن تكون متجددا يف ممارستك للرياضة يف
كل مرة ،وذلك بتغيري فرتة التمرين ،ودرجة كثافته.
 )9هذه التمرينات ليست كافية
غالبا ما يظن النساء أنهن سيقللن من أوزانهن ،من جمرد أدائهن
لتدريبات عضالت القلب ،ولكن عليهن إىل جانب هذا أن يؤدين
يرفعن بعض األثقال ،وذلك للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي
اخلاصة بهن.
 )10الكسل
«ال تتكاسل ،وال تقل لنفسك أنك تشعر بالتعب واإلرهاق ،ولكن
عليك باملزيد من التدريب ،وأخرب نفسك يف املقابل بأنك ستتدرب

«التهابات املعدة ،اجلرثومة احللزونية  ،تناول طعام ملوث وغري
صحى» ،هى أسباب اإلصابة بعسر اهلضم الشديد ،وهو من
املشاكل الصحية التى يعانى منها الكثريون ،ولكن هناك بعض
الوصفات الطبيعية واإلعشاب وعالجات الطب البديل التى تساعد
فى الشفاء من عسر اهلضم الشديد.
ووفقا ملا ذكره موقع ، top10homeremediesهناك وصفات من
الطب البديل لعالج عسر اهلضم الشديد وهى
الوصفة األوىل» خل التفاح»
حيتوى خل التفاح على خصائص هامة لصحة اجلسم وعالج عسر
اهلضم الشديد  ،وذلك عن طريق إضافة معلقتني من خل التفاح
اىل كوب من املياه وإضافة معلقة من عسل النحل هلذه املكونات
وتناول اخلليط مرتني إىل ثالث مرات فى اليوم.

وتنصح الطبيبة لويز آرون ،بتناول الربويتنات واأللياف على الفطور
بدال من شرب عصري الربتقال ،مثل البيض وتوست القمح.
 )4املبالغة يف معدل فقدان الوزن
حيرص الكثري على فقدان أرطال عديدة يف أول أسبوعني من
محيتهم الغذائية ،وذلك بتناول وجبة من املاء والكاربوهيدرات
فقط ،ولكن ينصح األطباء بعم اتباع هذه الطريقة ،ألنها قد تأتي
بنتائج عكسية فيما بعد ،ألنهم يؤكدون أن من ينقصون وزنهم
معرضون الكتسابه سريعا بعد ذلك ،إذا
بهذه الطريقة السريعة
ّ
التمهل يف إفقاد اجلسم للوزن.
فيجب
ّ

استخدم الطب البديل
وعاجل عسر اهلضم الشديد
بالوصفات الطبيعية

الوصفة الثانية»بذور الشمر»

كان خرباء التغذية سابقا يعتربون البيض السبب الرئيس يف
ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم .ولكن الدراسات األخرية
تشري إىل أن تناول ثالث بيضات يوميا حيسن الصحة خالل فرتة
قصرية.
إن جسم اإلنسان ميتص الكالسيوم بصعوبة من دون فيتامني
 .Dوالبيض هو أحد املصادر املهمة احملتوي على هذا الفيتامني.
لذلك إذا كنتم ال ترغبون مبراجعة طبيب األسنان عليكم بتناول
البيض.
كما أن وجبة اإلفطار احملتوية على البيض تعطي اإلنسان طاقة
تكفيه ملدة ال تقل عن  12ساعة .ألن املواد الغذائية املوجودة
يف البيض واألمحاض األمينية تساعد وظائف اجلسم املهمة .لذلك
يبقى البيض ضروريا لكل شخص ميارس منط حياة نشيط.
يعاني الكثريون مع حلول الربيع من نقص الفيتامينات .صحيح
ميكن أن نشرتي الفيتامينات من الصيدلية .ولكن ميكن تعويض
هذا النقص بتناول البيض الذي حيتوي على جمموعة فيتامينات
 B12 .B6 .A. D. E. B3واملعادن والعناصر الالزمة مثل اليود
والزنك والبوتاسيوم واملنغنيز واحلديد والفوسفور.
حيتوي البيض أيضا على مركبني مهمني هما الليسيتني والكولني.
هذان املركبان يسرعان من عملية طرد الدهون والكوليسرتول من
اجلسم .إضافة إىل أن البيض منخفض السعرات احلرارية.
كما أن صفار البيض غين باللوتني و زياكسانتني اللذين مينعان
إعتام عدسة العني .إضافة هلذا فإن فيتامني  Aضروري جدا
للعيون ،ألنه من دونه يزداد احتمال اإلصابة بالعمى الليلي
مبكرا.
حيتوي البيض على  6غم من الربوتني .أي أن تناول  3بيضات
ميكن أن يعوض عن قطعة اللحم .الربوتني كما هو معلوم مهم جدا
لنشاط اجلسم :فقدان الوزن ،التحكم بضغط الدم وصحة العظام
ترتبط بالربوتني.
إن محض الفوليك املوجود يف البيض ينظم الدورة الدموية ويقوي
القلب واألوعية الدموية .لذلك ينصح األطباء بتناول البيض.

حتتوى بذور الشمر على كمية كبرية من الزيوت الطبيعية التى تعمل
على احلد من الغثيان وانتفاخ البطن وعسر اهلضم الشديد ،وذلك
عن طريق غلى بذور الشمر وتناوهلا ثالث مرات فى اليوم.
الوصفة الثالثة» الزجنبيل»
يعمل الزجنبيل على حتفيز العصارة اهلضمية وتدفق االنزميات ،
ويعترب وسيلة فعاله لعالج عسر اهلضم واالنتفاخ والغازات ،وذلك
عن طريق على الزجنبيل وأضافه العسل األبيض وتناوله مرتني
فى اليوم ،أو إضافة الليمون على الزجنبيل .
الوصفة الرابعة»بيكربونات الصوديوم»
حتتوى بيكربونات الصوديوم على خصائص مضادة للحموضة لذلك
تعمل على عالج عسر اهلضم الشديد  ،وذلك عن طريق اضافة
بيكربونات الصوديوم على نصف كوب من املياه وتناوله يوميا.
الوصفة اخلامسة»بذور الكروم»
حتتوى بذور الكروم على نسبة كبرية من العناصر الغذائية التى
تعمل على تقليل االلتهابات وعالج عسر اهلضم الشديد كما أنها
حتد من الشعور بالغثيان واألمل وتعاجل اإلسهال وانتفاخ البطن ،
وذلك عن طريق طحن بذور الكروم مع الزجنبيل وتناول اخلليط
مرتني فى اليوم.
الوصفة السادسة»شاى البابونج»
حيتوى شاى البابونج على عناصر غذائية ومهدئات لألمل  ،كما أنه
حيارب االلتهابات والشعور بالقئ والغثيان  ،وبالتاىل فهو عالج
لعسر اهلضم الشديد  ،وذلك عن طريق على شاى البابونج وتناول
املشروب يوميا.
الوصفة السابعة» شاى النعناع»
حيتوى النعناع على فيتامينات وعناصر غذائية هامة لصحة اجلسم
 ،كما أنه يعمل على عالج التقلصات واالنتفاخ لذلك فهو مفيد
ملرضى عسر اهلضم الشديد فمن املمكن تناوله  3مرات فى
اليوم.
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Voter revolt on stadiums poses threat to Premier

Greens backflip on Labor share refunds

port its proposed reforms
to cash refunds for dividend imputation credits.
Senator Di Natale changed
his tune to side with Labor

on the vote, but claimed
the opposition had adopted a Greens idea to reform franking credits.
“Our position is clear - we
support reforms to franking credits - that’s why we
support this motion,” he
said.
“But we will do our job in
the Senate, and when you
finally decide what your
policy is, we’ll make sure
that if it hurts struggling
pensioners, we’ll protect
them.”
The vote was ultimately
defeated 32 to 29.

The Andrews Labor Government has waived the
landfill levy to help Victorians in the south west recover from bushfires.
Minister for Energy, Environment and Climate
Change Minister Lily
D’Ambrosio today announced that the EPA will
work with local councils
and landfill operators in the
Colac-Otway, Corangamite,
Moyne and Southern Grampians council areas to apply the exemption.
The waiver applies to the
levy component of the gate
price.
The Labor Government
has also announced assistance for the local government areas of Colac-Otway, Corangamite, Moyne
and Southern Grampians
is being provided through
the jointly funded Commonwealth-State Natural Disaster Relief and
Recovery Arrangements
(NDRRA).
Anyone who has been affected by the bushfires and
suffering personal hardship and distress should
call the VicEmergency
Hotline on 1800 226 226
to find out about the assistance available.
Information on disaster
assistance can be found
on the Australian Government’s Disaster Assist
website at disasterassist.
gov.au and the VicEmergency website at emergency.vic.gov.au/relief
For information on landfill
levies go to epa.vic.gov.au.
on the othehand The Andrews Labor Government

will provide more than $3
million to over 60 culturally
diverse community organisations across Victoria to
support the restoration or
construction of community facilities and cultural
precincts.
This funding will be provided through the Labor
Government’s Community
Infrastructure and Cultural
Precincts (CICP) program.
CICP promotes greater
use of community facilities by Victoria’s culturally diverse communities,
increasing their participation in activities, improving access to services and
enabling Victoria’s cultural
precincts to remain attractive for cultural and tourism activities.
The Labor Government is
promoting an inclusive society where every Victorian
can preserve and share
their culture and traditions
in spaces of their own heritage.
Projects that will be funded
include:
• a ‘Diversability Centre’
project in Norland of Greater Geelong City Council,
to create open plan office
spaces and meeting spaces for diverse communities
and the wider community
• a Space 2b Design project in St Kilda to upgrade
an existing community
centre as a community enterprise that runs employment pathway programs
to culturally diverse communities
• And upgrading the Hindu
Society of Victoria’s car
park in Carrum Downs.

Senator Di Natale

Gladys Berejiklian remains preferred premier, according to the latest poll. Photo: Cole Bennetts

Opposition leader Luke Foley is popular with female voters. Photo: Cole
Bennetts

More than half of NSW voters oppose Gladys Berejiklian’s plan to spend $2.5
billion rebuilding two new
Sydney sporting stadiums,
according to exclusive
polling which comes as
government MPs grow increasingly nervous about
the policy.
A ReachTEL poll commissioned by The Sydney
Morning Herald shows
that 58.9 per cent of voters
polled oppose or strongly
oppose the government’s
decision to demolish and
rebuild Allianz Stadium at
Moore Park and ANZ at
Homebush.
Only 25 per cent support
or strongly support the
plan and 15.8 per cent of
voters are undecided.
The poll results are likely
to cause further unrest
within the Coalition ranks,
as MPs worry that the stadiums plan will become
politically damaging in the
final 12 months before the
election.
One senior party source
said: “It’s fair to say there
is concern from MPs about
the way the policy was explained to the public. We
have to do better at selling

it.”
The Premier and her sports
minister, Stuart Ayres,
have stood firm in their decision to push ahead with
the plan, but a final cabinet decision is still weeks
away as the government
waits for business cases
for both stadiums to be finalised.
It was expected that cabinet would approve the
rebuild of Allianz as early
as this week but it is now
more likely that both stadiums will be considered at
the same time, buying the
government more time to
convince voters - and MPs
- of its merits.
More than half of those
polled (53.8 per cent) also
felt the government was
spending too much on major sporting infrastructure
while 37.2 per cent felt
they were spending about
the right amount.
The poll of 1521 NSW voters taken on Thursday
night shows the Liberal/
National coalition leading
Labor by 52 per cent to
48 per cent on a two-party
preferred basis. It hasn’t
shifted since the previous
ReachTEL poll in October.

The Coalition’s primary
vote has increased after
taking a dip and is now at
41.9 per cent, up from 37.6
per cent in October.
The Liberals’ primary vote
increased to 34.4 per cent
(up from 29.3) while the
Nationals’ dropped to 7.6
from 8.3 per cent.
Labor’s primary vote is
also up at 32.5 per cent
compared with 31 per cent
in October. The Greens are
at 9.4 per cent and One
Nation, which has formally
registered to run candidates in March, is on 5.1
per cent.
Independents and others received 4.9 per cent
support and 6.2 per cent
of voters remained undecided.
One year out from the
election, Ms Berejiklian
remains steady as the preferred leader, with 52.3 per
cent believing she would
make a better premier than
opposition leader Luke Foley (47.7 per cent). There
was no change in preferred
leader from the last poll.
Ms Berejiklian is more
popular with males than
females, while more females support Mr Foley
than males, the poll results
show.
But worryingly for Mr Foley and his MPs, 55.2 per
cent of voters do not believe Labor is ready to be
in government again.
A senior ALP strategist
acknowledged that one of
the stumbling blocks the
party faces is the inexperience of the opposition
frontbench.
“The L-plates criticism that
we get is probably fair,”
the strategist said.

The Greens have backflipped over Labor’s plans
to cut cash handouts for
non-taxpaying shareholders.
The Greens have backed
Labor over cutting cash
handouts for non-taxpaying shareholders, despite
previously saying it would
hurt vulnerable seniors.
Labor sought to wedge
the Greens over their
“contradictory” stance on
the policy in the Senate
on Wednesday.
Greens finance spokeswoman Sarah HansonYoung initially welcomed
the policy last week,
only to be overruled by
Greens leader Richard
Di Natale as the minor
party squared off against
Labor in the Batman byelection.
Senator Di Natale warned
the Greens had concerns
with the tax plans and
vowed the Greens would
use their Senate numbers
to fix the policy under a
future Labor government.
He urged conservative
voters and those considering staying home in last
Saturday’s by-election to
“say what you think about
Bill Shorten’s attack on so
many people in this community.”
Labor senator Anthony
Chisholm said the Greens
sold out their principles to
rescue what had become
a “flailing campaign” in
the Victorian seat.
“This mob aren’t a patch
on the Bob Brown Greens
from a decade ago, they
are selling out their principles, and they were
sold short in Batman,” he
said.
Labor brought on a vote
on Wednesday to demand
all parties committed to
progressive taxation sup-

Landfill Levy Waived For Bushfire Victims
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Tony Abbott defends Peter Dutton’s remarks on South African farmers

Julie Bishop said Australia would not be making any special visa considerations for
white South African farmers.Source:AAP

Tony Abbott has defended Peter Dutton’s remarks on South African farmers.
Source:News Corp Australia

Greens senator Sarah Hanson-Young’s comments have been labelled ‘disgusting’.
Kelly Barnes/The AustraliaSource:News Corp Australia
Michael Sukkar. Picture: Lukas CochSource:AAP

A NEW battle is being
waged over Peter Dutton’s comments about
South African farmers
with Sarah Hanson-Young
labelled “disgusting”.
A LIBERAL frontbencher has labelled Greens
senator Sarah HansonYoung’s
comments
“disgusting” after she
criticised Home Affairs
Minister Peter Dutton’s
recent statement regarding the persecution of
South African farmers.
Ms
Hanson-Young
deemed Mr Dutton’s comments “galling” and “appalling” after the Home
Affairs Minister sparked
controversy for suggesting the farmers deserve
“special attention”. His
views prompted accusations of racism, and
suggestions he was attempting to favour white
foreigners over other
groups seeking asylum
in Australia.
“I mean frankly it begs the
question — if there was a
boatload of white South
African farmers who arrive in Australian waters

seeking asylum and protection, would Peter Dutton be sending them off
to Nauru and Manus Island?” Ms Hanson Young
said on Sky News.
“Because currently under
the law in Australia, that’s
what would happen.
“I mean the fact that Peter Dutton is suggesting there could be some
kind of special fast-track
for these people, and not
others, is pretty galling.
“Obviously everybody
who has an asylum claim
must have it assessed
promptly, fairly and be resettled in a timely matter.
“The problem with people like Peter Dutton is
he thinks he can pick favourites — favourites it
seems like from where
they come from and what
they look like. I think it’s
appalling.”
Liberal frontbencher Michael Sukkar fired back
on Sky News, describing Ms Hanson-Young’s
comments as a “disgusting thing to say”.
“From time to time, once
you’ve got your borders

under control, and you
have a generous humanitarian intake as we do,
you can from time to time
make decisions to assist
certain groups, as we did
with persecuted minorities out of Syria and Iraq,
and I applaud Peter Dutton,” Mr Sukkar said.
“I absolutely applaud him
and the work of Andrew
Hastie in raising this issue in Australia, because
this is a very, very bad period in South Africa, for a
persecuted group of particularly white farmers.
“I mean I see the reports
that you see, from pretty reputable sources. It
looks like it’s pretty grave
for that group, and I think
from a humanitarian perspective anything we can
do to help is something
that I thought everyone
would applaud.
“I’m to be honest quite
shocked that anyone
says, or basically intimates, that if you’re persecuted and you’re white,
you don’t count,” he
said.
“I think that’s quite a disgusting sort of thing to
say, which is really what

Sarah
Hanson-Young
was saying today. So I really applaud Minister Dutton, and I would encourage him to do everything
he possibly can to ensure
that Australia, who’s got
a great record in helping
persecuted minorities,
reaches a hand out and
helps them in any way we
can.”
ABBOTT WEIGHS IN ON
DEBATE
Meanwhile, Tony Abbott
has defended Peter Dutton’s suggestion to allow
persecuted white South
African farmers to settle
in Australia as refugees.
Speaking on 2GB, the former prime minister said
people need to consider
the “very serious situation” developing in South
Africa.
“Something like 400
white farmers have been
murdered — brutally murdered — over the last 12
months,” said Mr Abbott.
“Now just imagine the reaction here in Australia if
a comparable number of
farmers had been brutally
murdered by squatters
intent on driving them off
their land.

“We would say this is a
crisis — a national crisis — so a very serious
situation is developing in
South Africa.”
Mr Abbott said the South
African president, Cyril
Ramaphosa, was attempting to push a law to allow the state to steal land
from farmers.
“My understanding is that
the new president has encouraged the parliament
to pass a law allowing
the expropriation without
compensation of white
farmers,” he said.
“If the boot was on the
other foot we would call it
racism of the worst sort,
and I think we should acknowledge this as a very,
very serious issue of
justice and fairness and
freedom for people who
are trying to do the right
thing, feed their country.
“And I think Peter Dutton was absolutely right
to say that under our humanitarian immigration
program there ought to
be a place for people who
are being persecuted this
way.”
Other senior members of
the party have distanced
themselves from Mr Dutton’s comments.
Foreign Minister Julie
Bishop said Australia
would not be making special visa considerations
for white South African
farmers.
“I believe the humanitarian program’s credibility
comes from the fact that it
is non-discriminatory and
that each application is
assessed on its merits,”
she said.
“That’s been the case under the Turnbull Government, and as far as I’m
aware, there are no plans
to change that visa program.”
Julie Bishop said Australia would not be making
any special visa considerations for white South
African farmers.
Finance Minister Ma-

thias Cormann similarly
stressed that Australia’s
humanitarian program “is
non-discriminatory, and
that means it is open to
white South African farmers who feel persecuted
on the same basis that it
is available to others”.
“It’s not a matter of being
put to the top of the queue
— it’s a matter of being
open in a non-discriminatory fashion to provide
assistance to people facing persecution,” Senator
Cormann said.
“As I understand it Peter Dutton has asked his
department for some options on what might appropriately be able to be
done and he’s best to
continue to explain what
he’s intending to do and
on what basis.”
Mr Dutton’s comments
sparked a firestorm of debate on social media last
week, with some accusing
the minister of racism.
Activist and author
Yassmin Abdel-Magied
described it as “hypocritical” and an “absolute
joke” for Mr Dutton to
suggest that white South
Africans would be more
law-abiding than other
groups, saying “white
people break the law all
the time”.
The South African government also took a negative view of Mr Dutton’s
comments, saying there
were no threats to white
farmers in the country.
“That threat does not exist,” the South African
Foreign Ministry said last
week. “There is no reason
for any government in the
world to suspect that a
section of South Africans
is under danger from their
own democratically elected government.
“We regret that the Australian government chose
not to use the available
diplomatic
channels
available for them to raise
concerns or to seek clarification.”
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PM callous over mini- Centrelink to boost secumum wage rise: Labor rity after racist rant

Opposition Leader Bill Shorten

Labor’s submission to
the Fair Work Commission proposes boosting
the minimum wage above
inflation but doesn’t put
a dollar figure on it.
Labor has blasted Malcolm Turnbull’s “callous
disregard” for workers
after the federal government failed to push for
an increase to the minimum wage.
Opposition Leader Bill
Shorten said the government’s submission to the
Fair Work Commission
did not support a wage
increase for low-paid
workers.
“When Mr Turnbull says
he cares about the battlers, you know he’s having a lend of you,” he told
reporters in Brisbane on
Wednesday.
Labor’s submission proposes boosting the minimum wage above inflation but does not put a
dollar figure on it.
Opposition employment
spokesman
Brendan
O’Connor said it was a
“dreadful shame” the
government’s own submission did not call for
workers to get a pay
rise.
“It is a testament to the
views and values of the
prime minister and his
government - a callous
disregard for working
people who are struggling at a time when
wage growth is so low,”
Mr O’Connor said.
The Turnbull government
believes there should be

a “fair increase “ to the
minimum wage.
But Workplace Minister
Craig Laundy said rather
than releasing policies
to override the commission’s work, the government would provide the
panel relevant information and respect its final
decision.
“We believe there should
be a fair increase that
takes into account a balanced set of factors that
the panel is required to
consider, including the
need of the low paid,
the performance of the
labour market and the
economy,” Mr Laundy
told AAP.
While the government’s
submission didn’t explicitly ask for a pay cut
or rise, it cited a handful
of studies which showed
minimum wage increases
had negligible or negative
impacts on employment.
The Australian Council
of Trade Unions wants a
$50-a-week increase in
the minimum wage.
Mr O’Connor said Labor did not support the
ACTU’s push but understood why it had made
the claim with wages
growth so low.
“What we have said, in
relation to our submission, is that (the commission) should grant a real
wage increase that is beyond the inflation rate,”
he said.
The National Retailers
Association has called
for no increase for the
lowest-paid workers, a
claim which Mr O’Connor
said was appalling and
remarkable given the retail sector needed wages
growth to do well.
“It’s cutting off their
nose to spite their face,”
he said.
Most employer groups
have called for an increase in line with or
close to inflation which
is 1.9 per cent.

ideo of the man’s racist rant has gone viral.Source:The Advertiser

CENTRELINK will undergo
some changes after a viral
video showing a recipients’
“disgusting” outburst exposed what goes on inside
its branches.
CENTRELINK security will
be tightened after “disgusting” and racist abuse
of staff by a man was captured on video.
Human Services Minister
Michael Keenan this evening expressed his disgust
after seeing mobile phone
vision of the incident which
occurred Monday in an office in Adelaide’s northern
suburbs.
Mr Keenan it was totally unacceptable and had asked
his department to deliver
ways to “help stamp out
the thousands of incidents
of aggression and violence
faced by Centrelink staff
each year”.
“Like most Australians I
was disgusted to see video
of somebody abusing my
staff and women and children in one of our service
centres in Adelaide,” he
said in a statement.
“Unfortunately this is one
of thousands of incidents of
customer aggression that
we get around the country
on any given year.”
The video shows the man
at Salisbury Centrelink demand from staff why they
gave people from other
racial backgrounds money
but not him.

“I didn’t vote for multiculturalism did I?” the man
screams as staff try to remove him from the building.
“But you will do whatever
you can for every other c**t
other than Australians.”
He threatens to “smash”
staff as they attempt to
shield customers and children who enter the building
near the ranting man.
The man singles out a Centrelink client who is out of
frame, calling her a “black
b***h” and asking how
much money she is receiving from the government
welfare agency.
Before exiting the building
the man yells a final obscenity and demand: “f***
youse all, you will pay me
my f***ing money”.
Police have confirmed that
a patrol attended the building at about 11.30am on
Monday, after the man had
left the premises.
Minister Keenan said: “It is
completely unacceptable
for the 35,000 people in my
department to go to work
and fear that they might be
abused or assaulted in this
way.”
Mr Keenan said he did not
want to pre-empt what further police measures might
look like, but said those
who did the wrong thing
were on notice that their
behaviour would not be tolerated.

Driverless future on Sydney’s horizon

The NSW government has
launched a new trial of automated driving technology on Sydney roads.
Automated cars are taking
to Sydney’s roads with the
NSW government giving
the nod to extensive testing of the new technology.
The state government announced on Tuesday it
was working with motorway operator Transurban
as well as car manufacturers to develop the automated technology.
A NSW trial, which began
on Tuesday, will run until
October on the Sydney
orbital network including
the Lane Cove Tunnel,
The Hills M2 Motorway,
Westlink M7, the M5 and
the Eastern Distributor.
Automated cars will also
be taking to the Sydney
Harbour Bridge and the
harbour tunnel.
The move means driverless cars are a step closer
to reality in Australia.

Automated or “clever” cars
have adaptive cruise control and automatic braking.
They can read traffic signs
and remain within their
lanes.
Roads Minister Melinda
Pavey says automated vehicles will lead to a reduction in the road toll.
“We know that a majority
of crashes occur due to
human error - technology
is giving us the opportunity to see real safety benefits on our roads,” she
said in a statement.
Asked about a fatal crash
involving a driverless Uber
vehicle in the United States
this week, Ms Pavey said it
was important to keep the
death in perspective.
“We shouldn’t be scared
of the future, at the same
time that accident in Phoenix is devastating, 100
other people die every day
on the roads in the United
States,” Ms Pavey told
2GB.

A Sydney police officer who
filmed a colleague while
they were having sex and
uploaded it to social media
says he had her permission
to video the encounter.
A NSW police officer said
“do what you want” when
her colleague asked if he
could film them having sex,
a Sydney court has been
told.
Giving evidence in the
Downing Centre Local
Court on Tuesday, Timothy Michael Patterson said
the woman had consented
to him filming them having
sex at a Sydney hotel in
July 2017.
But he said she didn’t
know he was posting the
videos to a Snapchat group
- which he did to boast to
his mates.
Patterson said he asked
if the woman minded if he
filmed them and she replied: “Yeah, I don’t care.
Do what you want.”
The 28-year-old has pleaded not guilty to three counts
of filming the woman in a
private act without her consent for the purposes of
sexual gratification and of
using a carriage service to

menace, harass or offend.
Patterson described the encounter as “exciting” saying he wanted to make the
video for them both.
But prosecutor Mardi Cartwright suggested he had
covertly filmed his colleague for the sexual gratification of himself and
other male police officers
who were members of a
Snapchat group called “No
Snitches”.
The now-suspended senior
constable said the purpose
was not sexual gratification
but to boast to his mates.
“As juvenile as it was (I
did it to) boast to the guys
I was having sex and they
weren’t,” he said.
He uploaded three videos
to Snapchat - one of which
showed the woman being
“slapped on the bottom a
number of times” - while the
couple were having sex and
without her knowledge.
He said he attempted to film
only from the “neck down”
to protect the woman’s
identity
But some Snapchat group
members testified they saw
her face in the videos.
The case continues.

NSW cop filmed sex to brag to mates
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فــن

ساندرا كالرك تتابع مسار والدها وتقدم كليبات
غنائية ـ تشكيلية ..

منذ سنوات والفنانة املتعددة
املواهب واإلجتاهات ساندرا
كالرك ،تدهشنا بقدرتها على
تقنيات
باستخدام
الرسم
رقمية ،حيث أجنزت جمموعة من
اللوحات احلديثة ،املتفاعلة مع
انقالبات وحتوالت وتداخالت
وتشابكات معطيات تكنولوجيا
فنون العصر ،وهذه الفنون
للمواهب
تسمح
الرقمية،
بالربوز والظهور ،وهلذا مت
اعتمادها ،ضمن املواد ،اليت
يتم تدريسها ،يف اكادمييات
الفنون اجلميلة  ،يف عواصم
ومدن الفن الكربى.

عوالم الخيال

واملعروف أن موهبة ساندرا
تفتحت على حب املوسيقا
والغناء ،من خالل مساعها
أغنيات والدها املطرب الشهري
سامي كالرك  ،وإىل جانب ذلك
خاضت غمار الرسم بإعتمادها
على تقنيات رقمية ،ويف هذه
اللوحات تظهر الوجوه والعناصر
أساسي
بشكل
اإلنسانية
( وخاصة املرأة واألطفال
وعناصر
والقمر
والشمس
الطبيعة  ) ..وبطريقة واقعية
يف جزء من اللوحة ،يف حني
تتماهى العناصر واألشكال
مع املشاهد األخرى ( الطبيعة
واألوابد احلضارية واألشكال
احليوانية ) واحلركات اللونية
يف أماكن أخرى ،وقد تظهر
بإيقاعات بصرية كاريكاتورية
أحيانًا  ..ويف جمموعة أخرى من
لوحاتها ،تربز بعض العناصر
والرموز واألشكال ،املرتبطة يف
صياغاتها التعبريية والرمزية
بعوامل الرسم املوجه لألطفال،
وتصل يف لوحات أخرى إىل
حدود الرسم السوريالي .
تبتعد ساندرا يف تشكيل
لوحاتها الرقمية عن التقنيات
التقليدية ( كاستخدام األلوان
بالريشة
والرسم
املباشرة
وغريها) مؤكدة قدرتها على
االستفادة من معطيات الفنون
كأصل
احلديثة
التشكيلية
للمعاصرة  ،وتعمل على حتديثها
بطرق خمتلفة ،يلعب فيها خياهلا
اخلصب دوره ،والتعبري من
خالل االستفادة من التقنيات
الرقمية ومعطيات تكنولوجيا
العصر يف الرسم والتلوين

بقلم أديب مخزوم ـ فنان وناقد
تشكيلي ومؤرخ موسيقي

معًا ،للوصول إىل لوحة متثلها
ومتنحها خصوصية واستقاللية
وبصمة خاصة.

شاعرية النور

هكذا يرتسخ أسلوب ساندرا
كالرك الفين ،يف التعامل مع
اللحظة االنفعالية للعالقات
الشكلية واللونية ،ولعل التوازن
الذي تؤكده اللمسات العفوية،
يف أقسام متفرقة من اللوحة،
يشعرنا أيضًا بتلك الروح
الشاعرية املتقدة باستمرار
بني لوحة وأخرى  ،حتى أننا
نشعر حبياة اللوحة  ،تلك احلياة
النابعة من كل مساحة أو حركة
أو ملسة عفوية ،وهذا يفتح
أمامنا شاعرية وغنائية وموسيقا
بصرية ،داخل املساحات اخلافتة
واملضيئة والساطعة .
إن شاعرية املساحات اللونية
احلديثة ،واليت تصل يف مقاطع
كثرية اىل حدود اللون املشع
والساطع ،تفتح العني على
مساهماتها املتواصلة يف كشف
مجاليات الفنون الكمبيوترية
احلديثة ،بروحية عالية ،تنقل
املوضوع أو الفكرة إىل فضاءات
مفتوحة ورحبة  .وميكن القول
أنها تساهم يف سد الفجوة
بني اللوحة التشكيلية وعصر
التكنولوجيا الرقمية احلديثة .
هكذا نكون قد تكلمنا عن
طموحها  ،يف احلدود اليت
أرادتها منطلقًا وهاجسًا ،واليت
تتصل بطرق صياغة واجناز
لوحاتها التشكيلية احلديثة.
حيث شهدت أعماهلا خربة
فنية وتقنية مركزة ،جلهة
إظهار رشاقة األشكال وخفتها
وشاعرية النور ،حبيث تبدو
اللوحة ،وكأنها مرسومة بوسائل
الرسم والتلوين التقليدية،
وهي تهتم مبسألة جوهرية ،
من خالل تعاملها مع لوحاتها
حبساسية وبعفوية  ،وبطريقة
تقرتب فيها من الرسم املباشر،
وتبتعد عنه يف آن واحد .
كما تتفاعل مع اللوحة احلديثة،
من منطلق تذوقها واستيعابها
لتحوالت وانقالبات وتشابكات
ثقافة فنون العصر ،مركزة
يف معظم لوحاتها على إجياد
«كونرتاست» أو حركة تنقل
دائمة بني األلوان اخلافتة
أواملعتمة واأللوان املشرقة
أوالساطعة ،رغم أنها يف

تنقالتها بني طريف نقيض،
تعمل يف إطار لوني مدروس
وموزون وبعيد كل البعد عن
الصخب والضجيج والصراخ
اللوني .
وحتمل لوحات ساندرا يف بعض
مؤشراتها الواقعية والتعبريية
والرمزية  ،فيض الينتهي من
احملبة لوطنها لبنان ،من خالل
تقديم بعض معامله احلضارية
والسياحية ( مثل قلعة بعلبك
) يف فضاء املنظر الطبيعي،
النابض باحليوية والشاعرية
املتدفقة ،كما تؤكد على وجود
العلم اللبناني واألرزة ورموز
احملبة والسالم يف بعض
لوحاتها ،كما تظهر مرونة
رموزها التعبريية التلقائية،
اليت حتكي من خالهلا حكايتها
مع الواقع.

عوالم األحالم املتشابكة

ومثة تنق ًال واضحًا يف اللوحة
الواحدة ،اليت تتسم باحنياز
واضح حنو الدقة والنمنمة
والعقالنية والواقعية واهلدوء
 ،وبني اإلجتاه حنو التبسيط
واألختصار يف لوحات أخرى
 ،وهي يف دلك تلتقط مثرة
وخالصة جتربتها وحبثها يف
جمال االستفادة من التقنيات
الكمبيوترية األكثر حداثة ،يف
صياغة اللوحة الفنية التشكيلية،
إذ تكمن أهمية لوحاتها ،يف
قدرتها على توليف العناصر
واألشكال برؤية خيالية تالمس
السوريالية،
األحالم
احيانًا
وهكذا تلخص فكرتها يف بعض
لوحاتها وتكثفها يف بعضها
اآلخر .
وهي تلتزم بصياغة خطية ولونية
تفتح أمدية واسعة على تقلبات
حالتها الداخلية ،عرب احلركات
اللونية العفوية ،وبذلك يرتك
األنفعال أثره املباشر على
اللوحة الرقمية ،وهذا يظهر
بطريقة بصرية وافرتاضية .
ومثة تالقيًا يف رسوماتها بني

املنهج اإليضاحي وبني املنهج
التشكيلي البحت ،وتصاحلًا
ملصلحة لوحاتها احلديثة ،اليت
تقدمها بأسلوبها اخلاص ،وتعمل
من خالهلا على اختصار وتكثيف
الداللة البصرية متخطية النمطية
املقروءة يف اللوحة الواقعية
التقليدية  ،من خالل إضفاء
النورانية والشاعرية واخليالية
على جممل لوحاتها  .وال شك
يف أن الكالم إذا كثر يف اللوحة
خيفف من قدرة العني ،على
إعتماد الصورة كعالقة أساسية
ورئيسية  ،فاللوحة هي لغة
بصرية قبل أي شيء آخر ،فكيف
اذا كانت قائمة على لغة اخليال
والرموز واالشارات ،حيث تقدم
إيقاعات شكلية ولونية شاعرية
تشكل اسرتاحات ال بد منها يف
أجواء التعب وامللل والرتابة.
واملعروف أن ساندرا ،تنتمي
ألسرة فنية عريقة ،فهي إبنة
فنان األجيال سامي كالرك،
الذي عرفت أغنياته شهرة
واسعة مند الثمانينات ،يف كل
البلدان العربية وبالد اإلغرتاب
والعامل ،ولقد أبرزت قدرتها على
مواصلة رسالته الفنية  ،حني
شاركته الغناء مع شقيقها ،يف
العديد من الربامج التلفزيونية،
املنفردة
ألغانيها
إضافة
واخلاصة  ،اليت سجلتها بطريقة
الفيديو كليب ،وبرزت فيها
العالقة املتبادلة واملتداخلة بني
الرسم واملوسيقا والغناء ،وهي
تستعد اآلن لتسجيل أغنيات
جديدة  .ولقد عرفها اجلمهور
من خالل أغنيتها األوىل اليت
حتمل عنوان «نفنف يا ثلج» ،
وأيضًا من خالل أغنيتها الثانية
املعروفة
عفراقو»،
«قليب
ب «»In my Quiet Hideaway
وهما من أغنيات والدها  ،ولقد
مت توزيعها حبلة جديدة ومميزة،
مع كلمات عربية ،وموضوع
خمتلف متاما ً  ،عن فكرة األغنية
األصلية  ،وبأسوبها وإحساسها
ومشاعرها اخلاصة .

انطوان ميني مرشح عن حزب سبعة ()7
ميني
انطوان
من زغرتا مواليد
 ،١٩٧٢مرشح
املقعد
عن
يف
املاروني
زغرتا ودائرة
الشمال الثالثة
ا لبرت و ن ،
الكورة ،بشري،
زغرتا .متأهل
من فرنسيالي
ماركيز ميني.
الربعة
وأب
اوالد :مايكل،
ر يتشا ر د ،
يف
ز
جو
وسانتياغو.
على
حائز
ماجيستري يف
ادارة االعمال
اجلامعة
من
اللبنانية.
مؤسسي
من
شباب
حركة
زغرتا الزاوية
قامت
اليت
برتميم حي سيدة زغرتا األثري.
ومؤسس لعدة مجعيات ناشطة
يف زغرتا والقضاء.
مرشح عن حزب سبعة الذي أخذ
على عاتقه حماربة الفساد يف
االدارات اللبنانية والذي يتعهد
مرشحوه رفع السرية املصرفية
والتصريح
حساباتهم
عن
بأمالكهم املنقولة والثابتة يف
حال دخلوا اجمللس النيابي.
يؤمن حزب سبعة باملداورة
يف املراكز الرمسية والقيادية

وحيارب االقطاع والتوريث الذي
اصبح آفة معدية عند العائالت
السياسية واالحزاب السياسية
احلالية.
يعول املرشح انطوان ميني
على خربة املغرتبني من ابناء
املنطقة يف ممارسة السياسة
الدميقراطية وقدرتهم التغيريية
يف السياسة اللبنانية ليصبح
لبنان صورة مجيلة عن اجملتمعات
الدميقراطية يف اسرتاليا والعامل
املتطور.
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Businesses promise to invest after tax cut
A plan to cut corporate tax
has attracted the support
of an independent senator,
with business chiefs keen
to get it over the line this
week.
Some of Australia’s largest
businesses are promising
to “invest” and therefore
lift wages if crossbench
senators agree to pass
company tax cuts.
Independent
Senator
Steve Martin revealed on
Wednesday he would back
the government’s planned
corporate tax cuts, but
Pauline Hanson and Derryn Hinch want businesses
to promise wage growth.
So the Business Council
of Australia on Wednesday
released a joint statement
with the heads of large
companies calling for the
Senate to act.
“If the Senate passes this
important legislation we,
as some of the nation’s
largest employers, commit
to invest more in Australia
which will lead to employing more Australians and
therefore stronger wage
growth as the tax cut takes
effect,” the statement
said.
But on Twitter, Senator
Hinch said the promise
from the heads of BHP,
Qantas, Fortescue, Wesfarmers and EnergyAustralia among others wasn’t
enough to secure his vote.
He said he worried that
money from the tax cuts
would be channeled into
share-buybacks
which
happened in the US under the Trump administration’s policy.
“What worries me is that
it won’t reflect in wage rises,” he told ABC Radio.
Senator Hinch flagged that
Finance Minister Mathias
Cormann would be giving
him something in writing
on the table that he can
“mull over”.
“I want to see what they’re
offering and we’ll take it
from there,” he said.
The government is trying to get the crossbench
numbers it needs to pass
the bill, which will reduce
the company tax rate in-

crementally over the next
decade to 25 per cent for
all businesses.
Prime Minister Malcolm
Turnbull insisted the “vitally important” tax cuts
would provide the incentive for businesses to invest and employ.
“The US have gone to 21
per cent - we have to have
a competitive company
tax,” he told reporters in
Port Macquarie.
Senator Martin said his
decision to back the cuts
achieved the best deal for
Tasmania, strengthening
its global export markets,
bolstering job creation
and wages growth.
Senator Cormann tweeted
his thanks to Senator Martin.
“Your vote will help all
Australian businesses to
successfully compete, to
grow, to hire more Australians and pay them better
wages,” he said.
But research commis-

sioned by lobby group
GetUp! found 37 per cent
of the corporate tax cut
would immediately flow
offshore.
GetUp! says at least $1.96
billion of the $5.2 billion
annual value of the corporate tax cut will flow directly offshore each year.
The government needs
support from nine of the
11 crossbenchers to pass
the bill, with Labor and the
Greens restating their opposition to the $65 billion
package during the early
stages of the debate.
Labor Senator Murray
Watt said the debate was
happening in the same
week the government was
taking money from lowincome people through its
welfare reforms.
“How on earth can any
of those crossbenchers
be voting for a $65 billion
tax cut for big business?”
he told reporters in Canberra.

Welfare reform package passes upper house

Australia’s welfare system
is set for a major overhaul
after legislation cleared the
Senate, handing the federal
government a major win.
People who fail to meet jobseeking obligations could
have their dole payments
docked for up to a month
under sweeping changes
to Australia’s welfare system.
The new demerit-point
regime is one of a raft of
changes to welfare payments targeting people who
are gaming the system.
The government’s welfare
omnibus bill effectively
cleared the Senate on
Wednesday.
Under a new compliance
framework, people could
lose welfare payments if
they fail to apply for jobs or
don’t meet other requirements like study and training.
Liberal frontbencher Alan
Tudge said the demeritpoint system would enable
early identification of people who need help, but cre-

ate serious consequences
for those “taking the taxpayer for a ride”.
People will no longer be
able to use drug and alcohol dependence as a
reasonable excuse for not
meeting their obligations,
while wait times for unemployment payments will
also be increased.
From 2020, a new Jobseeker payment will replace
Newstart and six other payments.
A payment for low-income
earners who lose a spouse
was saved after the government backed a One Nation
amendment to retain the
bereavement allowance.
That prompted outrage
from Labor who attacked
Senator Pauline Hanson
for being “shamed” into a
backflip one day after voting to scrap the payment.
The changes will also remove “intent to claim provisions”, which protect
people who are entitled to
welfare, but cannot lodge a
claim due to personal cir-

cumstances.
A controversial move to
drug test welfare recipients
was dumped from the bill
after it became a crucial
sticking point in negotiations.
The government remains
committed to drug test trials, despite acknowledging
they would not pass the
Senate.
Greens Senator Rachel
Siewert said even without
the drug testing trials, the
reforms would hurt people
with disability, bereaved
people, people struggling
with addiction, and older
and unemployed Australians.
“This bill further erodes our
social safety net, making it
increasingly less accessible, more paternalistic
and reducing payments,”
she said.
Australian Council of Social Service chief executive
Cassandra Goldie said the
measures would worsen
the lives of people experiencing disadvantage.

CB CITY COUNCILLOR TAKES TOP HONOUR

NSW Premier, Gladys Berejiklian, has presented
the state’s most prestigious multicultural award
to a Canterbury-Bankstown Councillor.
Clr Bilal El-Hayek was
awarded the Stepan
Kerkyasharian AO Medal,
at a ceremony in Sydney
overnight, for his contribution to promoting social

cohesion, understanding
and acceptance of different cultures and faiths in
communities.
Clr El-Hayek has worked
in Canterbury-Bankstown
for 10 years, the last five
as a youth coordinator at
Police & Citizens Youth
Club (PCYC) Bankstown.
He has helped deliver the
Bankstown Connect Fam-

ily Program, which links
newly arrived families to
the local area, to support
networks.
The White Ribbon Day
Ambassador, was also instrumental in facilitating
the year-long leadership
program, Blue Crescent,
which helped male youth
to become actively involved in the community.

In addition, he was also
one of the driving forces behind the WISE UP
Project, which helped
improve social skills and
educational engagement
for disengaged youth.
“I’m humbled to have
been acknowledged for
my community work,
but it couldn’t have been
done without many other
passionate and caring
people supporting me,”
Clr Hayek said.
“It’s very important to me
that I continue to promote
harmony, peace, tolerance and inclusiveness
in our City, so all our residents, new, young or old,
feel safe and at home.”
Clr El-Hayek encouraged
the community to live
every day like it was Harmony Day.
“It doesn’t take much effort to get to know and
accept each other’s interesting backgrounds,” Clr

El-Hayek said.
“All you have to do is
practically look next door
and you’ll find a rich tapestry of culture and heritage that is alive in our
City.”
Mayor Khal Asfour praised
Clr El-Hayek for his charitable efforts in making
one of the state’s most
multicultural cities more
inclusive and involved.
“Clr El-Hayek is a selfless
individual who is an inspiration to many,” Mayor
Asfour said.
“This award is a testament to his hard work and
I congratulate him on his
unconditional dedication
in making CanterburyBankstown a better place
to live in, work in and enjoy.”
Clr El-Hayek was presented with the medal at
the Premier’s annual Harmony Dinner at Rosehill
Racecourse
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العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
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األب املدبّر الدكتور هادي حمفوظ يف ضيافة رئيس دير مار شربل االب لويس الفرخ
جاءنا من دير مار شربل – بانشبول
يصل اىل دير مار شربل يف بانشبول نهار
السبت  24آذار (اليوم)حضرة األب املدبـّر
اً
ممثال رئيس عام
الدكتور هادي محفوظ

الرهبانية اللبنانية املارونية األباتي نعمة
اهلل هاشم ليلقي عظات اسبوع اآلالم يف
ّ
وليطلع على ورشة
كنيسة مار شربل.
بناء مأوى العجزة الجديد .
واألب محفوظ هو بروفسور يف الكتاب

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

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

ا ملقد س -
لعهد
ا
ا لجد يد ،
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لجامعة الروح
ا لقد س -
الكسليك.
اً
اً
وسهال.
أهال

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

