لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40
$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية
Street, Coburg VIC 3058, Mob; 0422 350 768

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
; The Middle East Herrald

الرئيس عون لكارديل :التهديدات االسرائيلية عمل حربي ال ميكن قبوله

عودة خرق الصخب السياسي يف البالد (جوزف برّاك)

بذلتها واالمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييش
خالل مؤمتر «روما  ،»2مؤكدا

تـهنئة

نتقدم من الطوائف املسيحية ذات
التقويم الشرقي بأحر التهاني
بمناسبة يد الفصح املجيد ..أعاده
اهلل بالخري على الجميع.

الـهريالد

«حرص لبنان على استمرار
هذا التعاون ،ال سيما
خالل مؤمتر «بروكسل»

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

على الرقم0412 224 604 :

SALE UP
To 80%
oFF

الذي سيتطرق اىل قضية

التتمة صفحة 31

على الـشراشف واملـخدات واملـناشف واملـساند واملـالحف

مـن أشـهر املـاركـات الـعاملـية

فـرصـة ال تتـكرر ..فال تدعوها تفوتكم
يبدأ
العرض يوم
اخلميس

ويستمر
حتى يوم
األحــد

5

8

نيسان

نيسان

4 Day Carpark
Sale
Add; 321 Chisholm Road, Auburn - Tel; 9738 8126

راجعوا االعــالن بالصورة املكربة ص 21

زيارة حممد بن سلمان
باريس تدشن شراكة
اسرتاتيجية جديدة
أعلنت أوساط الرئاسة
الفرنسية أن ولي العهد
السعودي نائب رئيس
وزير
الوزراء
جملس
الدفاع األمري حممد بن
سلمان سيقوم اإلثنني
والثالثاء املقبلني بزيارة
رمسية إىل فرنسا للمرة
وليًا
بصفته
األوىل
للعهد.
العالقة
أن
وتابعت
بني فرنسا والسعودية
اسرتاتيجية ،الفتة إىل
أن الزيارة تندرج يف
رغبة البلدين يف إعالن
شراكة اسرتاتيجية جديدة
يف ضوء رؤية ولي

التفاصيل على صفحة 31

البنتاغون يربط البقاء يف سورية
مبواجهة «داعش»
ربط البنتاغون بقاء قواته
باستمرار
سورية
يف
املواجهة مع تنظيم «الدولة
(داعش)،
اإلسالمية»

يف وقت تعهدت أنقرة
مواصلة عملية «غصن
الزيتون» و «تطهري» مدينة

التفاصيل على صفحة 31

«مسريات العودة» يف غزة تستنفر
إسرائيل وليربمان يهدد
يف ظل أجواء توتر تسود
اإلسرائيلية
البلدات
غزة
من
القريبة
عشية تظاهرة ينظمها
الفلسطينيون يف القطاع
اجلمعة (امس) ،هدد
وزير الدفاع اإلسرائيلي
أفيغدور ليربمان بأن
جيش االحتالل سيلجأ

إىل األسلوب ذاته الذي
اتبعه اجلمعة املاضي ملنع
الفلسطينيني من االقرتاب
من السياج احلدودي «من
أجل ضمان أجواء مرحية
ملواطين إسرائيل يف ختام

التفاصيل على صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

حـسومات هائلة تـصل لـغاية %80
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Follow us on

عملية بيع وشراء االصوات على «عينك يا تاجر»
و«الصوت التفضيلي» يبلغ أرقاماً خيالية؟!
استقبل رئيس اجلمهورية
عون،
ميشال
العماد
املنسقة اخلاصة لالمم
املتحدة يف لبنان برنيل
دالر كارديل يف قصر
بعبدا حيث ابلغها ان «لبنان
حريص على تعزيز االمن
واالستقرار على احلدود
اجلنوبية ،ألنه بلد يؤمن
بالسالم وينبذ احلروب.
إال انه ال ميكن القبول
بالتهديدات اليت يطلقها
املسؤولون االسرائيليون
من حني آلخر النها هي
ايضا عمل حربي».
وشكر الرئيس عون السيدة
كارديل على اجلهود اليت

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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10 Nicholsen St, Penshurst

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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لــبنانيات

احلريري جمللة األمن العام :الدولة وحدها املظلة
والضامنة واالمن خط امحر
أكد رئيس احلكومة سعد
احلريري ،يف حديث اىل جملة
«االمن العام» ،ان «الطريق
اىل بناء قوات عسكرية وأمنية
لبنانية قوية قطع شوطا طويال
جدا ،واستلزم ذلك جهودا
كبرية جدا وتضحيات ،وهو
ال يزال يتطلب املزيد من
الصرب واحلكمة وااللتزام».
وأوضح ان مؤمتر «روما ـ
« »2شكل حلظة استثنائية
يف تاريخ لبنان ،على الدولة
بكل مكوناتها االستفادة منها
للشروع يف برنامج اصالح
رئيسي طال انتظاره لقطاع
االمن».
وشدد احلريري على «ضرورة
العمل من أجل احملافظة على
استقرارنا الذي ينبع من
متاسكنا ،الن ذلك يشكل
الدعامة االساسية الي مساعدة
من أي جهة أتت ،خصوصا
وان التحديات اليت يواجهها
لبنان أصبحت حتديات عاملية،
وهي بذلك تتطلب ردود فعل
عاملية».
واعترب «ان مؤمتر روما يشكل
دليال جديدا على االهتمام
الكبري بلبنان من اجملتمع
الدولي برمته» .وقال»:احلشد
الدولي الذي رأيناه أظهر مرة
جديدة ،مبا ال يرقى اليه
الشك ،ان بلدنا ال يزال حاجة
عربية ودولية لكي يكون واحة
استقرار للجميع من دون
استثناء ،وان املشاركني يف
املؤمتر أصبحوا مدركني جيدا
ان أحد أبرز شروط االستقرار
فيه هو تقوية اجليش وكل
القوى االمنية اللبنانية ،حبيث
تتمكن من بسط سلطتها
على كل االراضي واحلدود
وحدها
الدولة
اللبنانية.
تشكل املظلة والضامنة المن
مجيع اللبنانيني من دون
استثناء».
وأعلن ان «أمن لبنان وأمان
اللبنانيني يشكالن خطا أمحر
وأولوية لعمل احلكومة ،وقد
ورد ذلك يف البيان الوزاري
حلكومة استعادة الثقة اليت
أترأسها ،اضافة اىل ذلك،
فان كل املشاريع املستقبلية
للنمو والنهوض باالقتصاد
ال ميكن ان تتحقق من دون
ارساء استقرار أمين وحتصني
لبنان وجتنيبه اي تداعيات قد
تطاوله من جراء االحداث اليت
تشهدها املنطقة برمتها».
ونوه احلريري «باجلهود اليت
تبذهلا مجيع القوى العسكرية
واالمنية يف الداخل وعلى
احلدود ،سواء يف احلفاظ على
سيادة لبنان ومنع اسرائيل
من احلصول اىل اطماعها برا
وحبرا ،ام يف مكافحة اخلاليا
االرهابية وتفكيكها ،وارساء
استقرار امين يف الداخل.
هذه االجنازات اعطت كل
القوى العسكرية واالمنية
اضافية
شهادة
اللبنانية
هلا ،وشكلت احدى الدعائم

االساسية اليت شجعت االسرة
الدولية على املشاركة يف
مؤمتر «روما  ،»2 -خصوصا
وان هذه االجنازات باتت
واضحة جدا ،واصبحت هذه
القوى مصدر ثقة كبرية لدى
مجيع الدول».
وأشار اىل ان «نتائج مؤمتر
«روما  »2ستظهر تباعا من
خالل الدعم واملساعدات اليت
سيقدمها اجملتمع الدولي
والقوى
اجليش
لتمكني
االمنية اللبنانية من االستمرار
يف القيام مبهماتها يف حفظ
االمن واالستقرار وتطبيق كل
القرارات الدولية» .وقال:
«حنن راضون جدا عن نتائج
املؤمتر ،واالجتاه االن هو حنو
اجراء حمادثات ثنائية وتشكيل
جلان متابعة مع مجيع البلدان
املستعدة لتقديم املساعدة».
أضاف« :لقد جددنا خالل
املؤمتر واللقاءات الثنائية
اليت أجريناها على هامشه
التزامنا سياسة النأي بالنفس
اليت أقرتها احلكومة اللبنانية
وهذه
مكوناتها.
جبميع
السياسة يلتزمها كل االفرقاء
السياسيني حاليا يف لبنان».
وعن جتاوب اجملتمع الدولي مع
ما طرحه لبنان خالل االجتماع،
قال احلريري« :القت اخلطتان
اخلمسيتان اللتان قدمتهما
احلكومة اللبنانية تقديرا من
مجيع املشاركني يف املؤمتر،
اذ تضمنتا اسرتاتيجية مفصلة
واضحة املعامل واالهداف
اعدتها املرجعيات االمنية
والعسكرية بالتنسيق يف ما
بينها ،وهي املرة االوىل اليت
يقدم فيها لبنان اسرتاتيجية
مماثلة».
ولفت اىل ان «العنوان
العريض هلذا املؤمتر هو
عنوان أمين بامتياز ،اال ان
نتائجه السياسية ستنعكس
بشكل واضح على لبنان
وعلى اقتصاده ،وبالتالي
هناك ضرورة ملحة لتوفري
االمكانات الدفاعية الفاعلة
كي تتمكن مجيع القوى االمنية
والعسكرية من احلفاظ على
االستقرار الذي ننعم به يف
الداخل وعلى احلدود ،االمر
الذي من شأنه ان يساعد
يف تنفيذ خطتنا االقتصادية
واالجتماعية .وهذا ما يطالب
به اجملتمع الدولي» ،معتربا
«ان اجملتمع الدولي شكل
يف هذا املؤمتر أسرة حاضنة
فعال للدولة اللبنانية ،ومؤمنة
استنهاض
على
بقدرتها
مؤسساتها وتقوية ركائزها
الشرعية ،وقد وقفت هذه
االسرة يف االمس وقفة التزام
ثابت بأمن لبنان واستقراره
وسيادته».
وأعلن ان «بنود البيان
اخلتامي للمؤمتر كانت واضحة
جدا ،خصوصا يف ما يتعلق
مبا نص عليه اتفاق الطائف
عن حصرية السالح يف يد

املشنوق إجتمع مبجلس األمن املركزي :حماكاة أولية
إلصدار النتائج بسرعة والتشدد يف مكافحة الرشاوى

املشنوق مرتئسا اجتماع مجلس االمن املركزي

وحدها،
اللبنانية
الدولة
واعتبار سياسة النأي بالنفس
مسؤولية مجاعية لكل االحزاب
لتحصني لبنان من الصراعات
االقليمية ،وابعاده من اي
تدخالت يف شؤون الدول
االخرى ،وان اجليش اللبناني
هو القوة املسلحة الشرعية
الوحيدة وفقا للدستور .كما
ان مناشدة املؤمترين لبنان
بضرورة استئناف مجيع القوى
حول
النقاش
السياسية
اسرتاتيجية الدفاع الوطين
تنطلق من اعتبار ان وجود
بيئة امنية قوية ومستدامة
يف لبنان سيساهم يف بناء
الثقة الالزمة لزيادة االستثمار
االقتصادي وحتقيق اهداف
التنمية املستدامة فيه».
وعن اهلدف من تشكيل
للجيش،
منوذجية
كتيبة
قال رئيس احلكومة« :هذه
الكتيبة تهدف اىل تعزيز
االنتشار العسكري اللبناني
يف منطقة جنوب الليطاني
ملساندة قوات اليونفيل يف
عملها يف اطار قراري جملس
االمن  1701و ،2373على ان
يرتافق تشكيلها مع ارسال
مزيد من عناصر اجليش
اللبناني اىل اجلنوب ،وذلك
ال بد من ان يتزامن مع توجه
لبنان حنو مناقشة اسرتاتيجية
الدفاع الوطين بعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،كما كان قد
اشار رئيس اجلمهورية ميشال
عون يف اطار دعوته اجملتمع

الدولي اىل دعم القوات
املسلحة اللبنانية ،من اجل
متكينها من االطالع بواجبها يف
احلفاظ على االمن واالستقرار
وفقا هلذه االسرتاتيجية».
وعن الرسالة اليت أراد كبار
اىل
ايصاهلا
املشاركني
لبنان من خالل املؤمتر ،أشار
احلريري اىل ان وزير اخلارجية
االيطالي اجنلينو الفانو اكد
خالل املؤمتر أهمية ضمان
تأييد واسع للحكومة اللبنانية
لتوطيد االمن وبسط سلطتها
على كل الرتاب الوطين ،فيما
تطرق االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييس
اىل ضرورة تضامن اجملتمع
الدولي مع لبنان بوصفه
«العمود االساس لالستقرار
يف املنطقة» ،ودعا رئيس
باولو
االيطالي
الوزراء
جنتليوني اىل ان يطلق على
املؤمتر «رسالة قوية» داعمة
لالستقرار اللبناني االمين
واالقتصادي».
والسياسي
وقال« :بذلك ،فان هذا املؤمتر
مل يكن لقطع الوعود بل لتجديد
الدعم الدولي الستقرار لبنان
وأمنه ومؤسساته العسكرية
واالمنية».
وختم احلريري ،مؤكدا ان
«جناح كل اجلهود املبذولة
سياسيا وعسكريا واقتصاديا
مرتبط مباشرة حبفاظنا على
وحدتنا كلبنانيني ،وباستمرار
العمل على ترسيخ وحدتنا
واستقرار البلد».

ترأس وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق اجتماعا استثنائيا
جمللس األمن الداخلي املركزي
لبحث اخلطة األمنية اليت
ستواكب االنتخابات النيابية يف
 6أيار املقبل ،وللتنسيق بني
األجهزة األمنية.
وأوعز املشنوق اىل قادة
اإلجراءات
بتشديد
األجهزة
األمنية قبيل حصول العملية
االنتخابية ويف أثنائها ،خصوصا
يف مكافحة الرشاوى االنتخابية
وإحالة املوقوفني بهذا اجلرم
أمام القضاء ،الذي طالبه
بالتشدد أيضا مع املوقوفني
بهذا اجلرم.
وتطرق اجملتمعون إىل تأمني
محاية مراكز وأقالم االقرتاع
وخطة السري لتسهيل تنقل
إىل
ووصوهلم
املواطنني
املراكز ،ومواكبة القوى األمنية
لعملية نقل صنادق االقرتاع إىل
مراكز جلان القيد .واطمأن وزير
الداخلية إىل جهوزية القوى
األمنية ملنع حصول أي حادث
قد خيل بالعملية االنتخابية.
وناقش اجملتمعون مواضيع
أخرى بقيت طي الكتمان.
وكان املشنوق قد اجتمع إىل
الشركة املكلفة من برنامج
األمم املتحدة اإلمنائيArabia« ،
 ،»GISلتجميع وإصدار نتائج
االنتخابات النيابية إلكرتونيا،
من
شهرين
بعد
وذلك
التحضريات التقنية والفنية،
بالتعاون مع جلنة التحضري
لالنتخابات يف الوزارة.
وقدمت الشركة أمام املشنوق
عرضا مفصال ومتكامال ،لكيفية
عمل النظام اجلديد يف لبنان،
والذي سيكون موجودا يف
مجيع مراكز وجود جلان القيد
االبتدائية والعليا ،وسيجمع
وحيتسب إلكرتونيا النتائج اليت
حصلت عليها لوائح املرشحني
ونسب األصوات التفضيلية
العائدة لكل مرشح ،وبعد ذلك
سيحدد احلاصل االنتخابي ويعد
ترتيب الفائزين حبسب حاصل
الالئحة مقرونا بنسبة األصوات
التفضيلية لكل مرشح يف
الدائرة الصغرى.
وحبث اجملتمعون يف آليات
عمل هذا النظام ،ويف كل
السيناريوات احملتملة ألغرب
النتائج احملتملة ،خصوصا أنها
املرة األوىل يطبق هذا القانون،

وال مثيل له للرجوع إىل جتارب
سابقة ،وهذا النظام مربمج
خصيصا للقانون اجلديد ،ويعمل
على خطني متوازيني ،إلكرتوني
وورقي ،حبسب نص القانون
االنتخابي.
وطلب املشنوق من اللجنة
املكلفة التحضري لالنتخابات،
اإلسراع يف االنتهاء من حتضري
البنية التقنية التحتية يف مراكز
وجود جلان القيد ،واتفق مع
الشركة على التحضري حملاكاة
حية لعملية جتميع وإصدار نتائج
دائرة إنتخابية كاملة ،يف حضور
مجيع املعنيني ،وذلك خالل
األسبوع املقبل.
من جهة أخرى ،متنى املشنوق
على رئيس «هيئة اإلشراف
على االنتخابات» القاضي نديم
عبد امللك ،إيفاد من يراه
مناسبا من أعضاء اهليئة ملواكبة
النقل املباشر من مراكز اقرتاع
املغرتبني يف اخلارج ،يومي 27
و 29نيسان اجلاري ،وذلك يف
قاعة االجتماعات يف مبنى وزارة
اخلارجية واملغرتبني .كما انتدب
ضابطا من غرفة العمليات
املركزية يف وزارة الداخلية
ملواكبة هذا النقل.
وحضر اجتماع جملس األمن
الداخلي املركزي كل من:
النائب العام لدى حمكمة
التمييز القاضي مسري محود،
حمافظ مدينة بريوت القاضي
زياد شبيب ،املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم،
املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان،
مدير خمابرات اجليش العميد
الركن أنطوان منصور ،نائب
رئيس األركان والعمليات يف
اجليش العميد الركن نواف
جباوي .وشارك أيضا يف
االجتماع مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية القاضي بيرت
جرمانوس ،واملدير العام ألمن
الدولة اللواء طوني صليبا،
واملدير العام لألحوال الشخصية
املشرتكة
اإلدارة
ومدير
بالتكليف العميد الياس اخلوري،
وعن املديرية العامة ألمن الدولة
العميد جهاد ضاهر ،وأمني سر
جملس األمن الداخلي املركزي
بالوكالة العقيد سامي ناصيف،
ورئيس شعبة اخلدمة والعمليات
يف قوى األمن العقيد جان
عواد.

مكتب احلاج حسن ينفي تعرض موكبه الطالق نار يف بوداي

صدر عن مكتب وزير الصناعة الدكتور حسني احلاج حسن البيان
التالي »:ينفي مكتب الوزير الدكتور حسني احلاج حسن ما ذكرته
بعض وسائل اإلعالم عن تعرض موكبه إلطالق نار يف منطقة
بوداي ،ويعتربها أنباء عارية من الصحة متاما».
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لـبنانيات

عون استقبل الرياشي وقانصوه وامللتقى البلدي وابلغ كارديل ان جعجع :لقائي مع احلريري فتح
صفحة جديدة يف العالقة بيننا
التهديدات االسرائيلية عمل حربي ال ميكن القبول بها
ابلغ رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،املنسقة اخلاصة
لالمم املتحدة يف لبنان برنيل
دالر كارديل ان «لبنان حريص
على تعزيز االمن واالستقرار
على احلدود اجلنوبية ،ألنه بلد
يؤمن بالسالم وينبذ احلروب .إال
انه ال ميكن القبول بالتهديدات
املسؤولون
يطلقها
اليت
االسرائيليون من حني آلخر النها
هي ايضا عمل حربي».
وشكر الرئيس عون السيدة
كارديل على اجلهود اليت بذلتها
واالمني العام لالمم املتحدة
انطونيو غوترييش خالل مؤمتر
«روما  ،»2مؤكدا «حرص لبنان
على استمرار هذا التعاون ،ال
سيما خالل مؤمتر «بروكسل»
الذي سيتطرق اىل قضية
النازحني السوريني الذين يدعو
لبنان اىل تأمني عودة تدرجيية
هلم اىل املناطق االمنة يف
سوريا ،ال سيما وان تداعيات
هذا النزوح على االقتصاد
اللبناني بلغت حدا كبريا مل يعد
يف قدرة لبنان حتمله».

كارديل

وكانت كارديل اطلعت الرئيس
عون على «مداوالت مؤمتر «روما
 »2والتحضريات اليت جتريها
االمم املتحدة ملؤمتر «سيدر»
يف باريس غدا» ،ووضعته يف
صورة «اللقاءات اليت عقدتها
يف االمم املتحدة الطالع أمينها
العام وكبار معاونيه على تطور
االوضاع يف لبنان».
واعتربت أن «املواقف اليت
صدرت عن الرئيس عون قبيل
انعقاد مؤمتر «روما  ،»2ال سيما
يف ما خص مسألة االسرتاتيجية
الوطنية الدفاعية ،ساهمت يف
اجناح املؤمتر ،اضافة اىل اوراق
العمل اللبنانية اجليدة والواضحة
اليت قدمت اىل املؤمترين».
واكدت «استمرار دعم االمم
املتحدة للبنان يف كل اجملاالت،
والعمل مع احلكومة اللبنانية
لتحقيق االهداف اليت تسعى
اليها».

امللتقى البلدي االول بني لبنان
والكويت

من جهة اخرى ،اكد الرئيس
عون «متانة العالقات اللبنانية -
الكويتية وما جيمع بني البلدين

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير رياشي
الشقيقني من اواصر االخوة
والصداقة والتعاون» ،مقدرا
«الدور الذي يلعبه دائما امري
دولة الكويت الشيخ صباح
االمحد اجلابر الصباح يف دعم
لبنان وقضاياه احملقة».
كالم الرئيس عون جاء خالل
استقباله وزير الدولة لشؤون
جملس االمة الكوييت املهندس
عادل مساعد اخلرايف ،الذي
زار قصر بعبدا على رأس وفد
من «امللتقى البلدي االول بني
البلديات من لبنان والكويت»
الذي ينعقد يف بريوت ،للبحث
يف دور البلديات يف جمال
سالمة االمن الغذائي.
ورافق الوزير اخلرايف القائم
باالعمال الكوييت عبد اهلل
شاهني ،املدير العام للمعهد
العربي للتخطيط يف الكويت
الدكتور بدر مال اهلل عثمان،
وزير التخطيط املصري السابق
اشرف العربي ورئيس امللتقى
يف لبنان الدكتور برهان اخلطيب
وعدد من املشاركني يف املؤمتر
ومعاوني الوزير الكوييت.

الخرايف

يف مستهل اللقاء ،نقل
الوزير اخلرايف للرئيس عون
«حتيات امري الكويت والقيادة
الكويتية» ،معربا عن سعادته
لوجوده «يف لبنان واملشاركة
يف امللتقى البلدي» ،مركزا
على «ما يربط بني البلدين من
عالقات اخوة وتعاون ،وما يكنه
الشعب الكوييت من عاطفة جتاه

لبنان».
وعرض
الكويتية
واهمية
الكويت
ال سيما
الغذائي.
وشرح اعضاء الوفد للرئيس
عون الغاية من انعقاد امللتقى
االول يف بريوت ،على ان ينعقد
امللتقى الثاني يف الكويت العام
املقبل.
للمشاركة
اخلرايف
يف امللتقى البلدي،
التعاون بني بلديات
والبلديات اللبنانية،
يف جمال سالمة االمن

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون بالوزير
اخلرايف والوفد املرافق ،ومحله
حتياته اىل امري الكويت الشيخ
صباح االمحد اجلابر الصباح،
واصفا العالقات اللبنانية -
الكويتية ب»االخوية املتينة
واملتجذرة ،اضافة اىل ان لالمري
موقعا خاصا يف قلوب مجيع
اللبنانيني ،وهو كان سندا للبنان
وشقيقا داعما له يف احملافل
االقليمية والدولية» .واستذكر
الرئيس عون «احملادثات الناجحة
اليت اجراها مع امري الكويت
خالل زيارته الرمسية االخرية
والدعم الذي لقيه لتعزيز االمن
واالستقرار والوضع االقتصادي
يف لبنان».
واذ نوه رئيس اجلمهورية مبا
جيمع بني الشعبني اللبناني
والكوييت من اخوة ،اكد
«سيسعدون
اللبنانيني
ان
بالرتحيب باشقائهم الكويتيني
لتمضية فصل الصيف يف
الربوع اللبنانية ،ال سيما وان
االستقرار الذي ينعم به لبنان
له تأثريه املباشر على احلركة
السياحية ،اضافة اىل انه عامل
اساسي لتشجيع االستثمار».

قانصوه

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
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وكانت للرئيس عون لقاءات
وزارية ،عرض فيها االوضاع
العامة يف البالد وعمل احلكومة.
ويف هذا االطار ،استقبل
الرئيس عون وزير الدولة
لشؤون جملس النواب علي
قانصوه ،الذي اوضح بعد اللقاء
انه حبث مع رئيس اجلمهورية
«يف عدد من املواضيع ،منها
مؤمتر «سيدر» الذي ينعقد غدا
يف باريس ،والذي نأمل ان
يكون بداية لنهضة اقتصادية
حقيقية ال ان يكون جماال لرتاكم
الدين العام».

ورأى ان «جناح مؤمتر «سيدر»
يكون من خالل وقف زواريب
اهلدر والفساد وتوظيف كل
قرش حيصل عليه لبنان من
خالل القروض امليسرة يف
تعزيز قطاعات االنتاج ،ال سيما
منها الصناعة والزراعة .ووجدت
لدى فخامة الرئيس االرادة
الكاملة ملواجهة الفساد واهلدر
يف كل مواقع الدولة ولديه خطة
لبلوغ هذا اهلدف».
وقال« :إن البحث تناول ايضا
مرحلة ما بعد االنتخابات ،ومتنيت
ان تكون مرحلة خمتلفة عن
املراحل السابقة جلهة املضي
قدما مبشروع اصالحي يطاول
كل جوانب االوضاع يف لبنان،
بدءا من االدارة العامة وضرورة
اعادة بنائها على قواعد
الكفاءة وانهاء زمن التمديد
جملالس ادارات املؤسسات
العامة والبدء بورشة تعيينات
تشمل قطاعات كثرية ،اضافة
اىل االهتمام حباجات الناس
واوضاعهم االجتماعية ،مثل
ضمان الشيخوخة واملشاريع
الصحية .ووجدت فخامة الرئيس
عازما على ان تكون هذه
املسائل من اولويات مرحلة ما
بعد االنتخابات وقد اعد سلسلة
خطوات لتحقيقها» .ولفت اىل
ان «الرئيس عون سيعرب يف
كلمته امام القمة العربية املقبلة
عن املوقف اللبناني اجلامع حيال
املواضيع والقضايا املطروحة
حمليا واقليميا ودوليا».

الرياشي

كذلك استقبل الرئيس عون
وزير االعالم ملحم الرياشي،
الذي اوضح بعد اللقاء انه عايد
رئيس اجلمهورية ملناسبة عيد
الفصح «نظرا للعالقة الشخصية
العميقة القائمة بيين وبني فخامة
الرئيس».
وقال« :تطرقنا ايضا اىل
االوضاع العامة يف البالد ومرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية ،واىل
العالقة بني «القوات اللبنانية»
و»التيار الوطين احلر» ،ونقلت
اىل الرئيس عون شكر رئيس
«القوات» الدكتور مسري جعجع،
على موافقة فخامة الرئيس
على ادراج بند مشروع الصرف
الصحي لوادي قاديشا خالل
جلسة جملس الوزراء امس ،ومن
ثم اقرار هذا البند».

وصف رئيس حزب «القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع «
لقاءه باألمس مع رئيس احلكومة
سعد احلريري ب «لقاء األحباء»،
مشريا إىل أنه «فتح صفحة
جديدة يف العالقة بيننا اليت
عادت إىل سابق عهدها».
وقال« :إن إفتتاح جادة امللك
عبد العزيز هو مبثابة إيذان
بعودة السعودية إىل لبنان ،وقد
مت ذلك جبهد الرئيس احلريري
الذي كان أساس احلدث حيث
حصلت على هامشه لقاءات
جانبية عديدة».
وأكد يف إطاللة تلفزيونية
مع اإلعالمي حممد زينب من
ضمن برنامج «»Interviews
عرب «تلفزيون املستقبل» ،أن
«التواصل مل ينقطع يوما بني
حزب القوات اللبنانية وتيار
املستقبل إال أنه مل يكن طبيعيا
والبارحة عندما كنت واقفا يف
اإلفتتاح كنت أتساءل ملاذا
حصل كل ما حصل بيننا طاملا
أننا عدنا إىل حيث كنا سابقا».
أضاف« :للسعودية جمموعة
أصدقاء يف لبنان وأنا أحدهم.
وأعتز بهذه الصداقة اليت هي
مرتكزة على تقاطع املصاحل
السياسية» ،ولفت إىل أن
«الواقعية السياسية مل متنع
وزراء «التقدمي اإلشرتاكي»
من طرح املواضيع على طاولة
جملس الوزراء بالطريقة اليت
طرحناها حنن .واقعيتهم ال بأس
فيها أبدا وهي ليست كالواقعية
السياسية اليت هي أقرب إىل
اإلستسالم ،وباألمس كان لقاء
األحبة ومن الطبيعي رؤييت يف
بيت الوسط يف املستقبل».
وتابع« :ال معلومات لدي أو
لدى األجهزة األمنية مبا خص
عودة اإلغتياالت إىل لبنان
وتقديري الشخصي أن ال عودة
هلا واألجهزة األمنية انتقائية يف
الكشف عن حماوالت اإلغتياالت
لذا مل يتم اكتشاف من خطط
ونفذ حماولة اغتيالي».
واعترب أن «هناك تسويفا يف
قضية الـ» »LBCIوكان من
املفرتض أن يصدر قرار البداية
يف العام املنصرم».
وتطرق جعجع إىل الوضع
الراهن ،وقال« :إن اجلميع
يشتكي ويتذمر عن حق من
الوضع الراهن فمما ال شك فيه
اننا صعدنا باملؤسسات من حتت
األرض منذ انتخاب العماد عون
إال أن السؤال هو «هل نستطيع
أن نرتفع فوق األرض»؟
كما املشكلة تكمن يف طريق
إدارة الدولة اليت ال عالقة هلا
بالربامج اإلنتخابية وإمنا بالذهنية
اليت يعتمدها البعض يف هذه
اإلدارة».
وقال« :اللبنانيون يرون أداء
النواب والوزراء منذ انتهاء عهد
الوصاية وميكنهم احلكم على
املسؤولني ما بني فاسد وغري
فاسد واإلنتخاب ملن ليسوا
فاسدين .جيب أال ننسى أننا
حبثنا طيلة مثاني سنوات عن
قانون انتخابي جديد ومل نرتك
أي قانون ممكن واملشكلة هي
أننا جيب أن منضي مبا ميكن
أن نتفق عليه .وأنا أؤيد هذا
القانون الذي لديه العديد من
احلسنات ،إحداها هو أن كل من
يستطيع تأمني  14000صوت
ميكنه أن يصل إىل جملس
النواب حتى لو كان يواجه أكرب
حمدلة إنتخابية .على الناس أن
تصوت لتوجهات سياسية معينة

ولذلك مت اعتماد اللوائح املقفلة
إال أن سوء تطبيق القانون ال
يعين أن هناك علة يف القانون.
نعم ،يتم تطبيق هذا القانون
بشكل سيئ لناحية تشكيل
اللوائح إال أنه ال ميكن للمحادل
حصر التمثيل فيها ،هذا القانون
حيسن صحة التمثيل وسيتمكن
املسيحيون من انتخاب ما
يزيد عن  50نائبا وعلى سبيل
املثال مسيحيوا بعلبك اهلرمل
سيتمكنون من انتخاب نائب
ميثلهم يف هذه اإلنتخابات،
فنحن ال نتعامل مع املعارضة يف
بشري وكأنها ليست موجودة
وإمنا على ما هي متثل ولست أنا
من أثبت الناس وإمنا جيب أن
يفرضوا أنفسهم يف اإلنتخابات
بالدميقراطية
يطالبون
فهم
وعندما تصدر النتائج يشتكون
أننا أخذنا كل شيء فنحن منثل
حواىل  %80من املواطنني يف
اجلبة .ال ميكنين أن أقدر حتديدا
ما سيكون عدد نواب كتلتنا ما
بعد اإلنتخابات وإمنا ميكنين أن
أقول إنها ستزيد عما هي عليه
اليوم».
وأشار جعجع إىل أن «تيار
املستقبل مل يتحالف معنا يف
دائرة الشمال  3ألنهم يعتربون
أن حظوظ مرشحهم النائب نقوال
غضن يف الكورة أفضل مع
الئحة التيار الوطين احلر وهذا
األمر خطأ وما كان جيب أن
حيصل».
ولفت إىل أننا «مل نتمكن من
التحالف مع «احلزب التقدمي
اإلشرتاكي» و»تيار املستقبل»
يف البقاع الغربي بالرغم من
اإلتفاق املسبق مع «اإلشرتاكي»
يف التحالف يف هذه الدائرة ،إال
أن األمور انتهت إىل ما انتهت
عليه ،وكان من املمكن أن نشكل
الئحة مع «التيار الوطين احلر»
إال أنين ال أعرف ملاذا رفضوا
ذلك ،ويف املناسبة اوجه حتية
ملرشحنا هناك إيلي حلود وكل
الرفاق الذين قاموا بكل ما يلزم
حتضريا للمعركة».
وردا على سؤال عما إذا كان
يؤيد كالم النائب سليمان
فرجنية عن أن «التيار الوطين
احلر» اختذ قرارا مركزيا بعدم
التحالف مع أي حزب مسيحي،
أجاب« :أفضل أال أقفز إىل
فمن
الكربى،
اإلستنتاجات
الطبيعي أال نتحالف مع «التيار
الوطين احلر» يف مناطق جبل
لبنان حيث هم هلم وجودهم
وحنن لنا وجودنا ،إال أنين مل
أفهم ملاذا مل يتم التحالف يف
صور  -الزاهراني ،صيدا -
جزين ،وحاصبيا  -مرجعيون».
مشريا إىل أنه «إذا دعا الرئيس
عون إىل احلوار ،سنليب إال أنين
جل ما أقوله أنه لن يصدر أي
نتيجة عن هذا احلوار ،الن من
جيلس معك على الطاولة قراره
ليس بيده» ،معلنا أنه سيزور
العماد عون بعد اإلنتخابات من
أجل التحدث معه عن «وجوب
ضبط السالح املتفلت يف البالد
الذي ميكن يف أي حلظة أن
يوصلنا إىل ما ال حتمد عقباه».
وعما يشاع عن تدهور العالقة
بني «التيار الوطين احلر»
و»حزب اهلل» ،أكد جعجع أنه
«جيب أن ننتظر لنرى ما سيلي
يف هذه العالقة ،وإن كانت
االمور ستتجه حنو ترسيخ مبدأ
قيام الدولة الذي يتعارض مع
وجود سالح غري شرعي يف
لبنان».
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فرجنيه :حنن مع كل منافسة إجيابية وال
فخورون باحلفاظ على نقاوة صورتنا وتوجهنا السياسي
أحد ميكنه الغاء اآلخر
وعلى خوض اإلنتخابات حتت عنوان سياسي عريض
جعجع التقى الئحة بريوت االوىل:

رأى رئيس تيار «املرده»
النائب سليمان فرجنيه ،خالل
لقاء مع أسرة «صوت الغد»
واعالميني من إذاعات خمتلفة،
ان «ال احد ميكنه الغاء اآلخر
وكل احملاوالت اليت جرت
فشلت» ،مؤكدا اننا «ثابتون
يف خطنا وال حنيد عنه»،
معتربا «ان من يتهجم على
االقطاع ويتهم االخرين به
نراه يف مشهد من االقطاع
العائلي».
وأشار فرجنيه اىل ان «هناك
االنتخابات»،
يف
تدخالت
وقال« :اننا مع االستيعاب
ولكننا ضد الزحف وهم
يريدون منا ان نزحف وهذا مل
ولن نقوم به».
وقال« :ان القانون االنتخابي
الراهن أجنبته الطبقة السياسية
مشاريع
وكل
املوجودة،
القوانني اليت كان يتم
وضعها كانت الستهدافنا»،
متسائال «ملاذا حصر الصوت
التفضيلي بالقضاء» ،ومعتربا
ان «االنتخابات املقبلة هي
نوع من احصاء لتبيان حجم
كل مكون».
خيوض
«البعض
اضاف:
معركة مبدأ والبعض خيوضها
معركة مصلحة ،وانا ال أفرض
نفسي على أحد وال أحد بامكانه
حتى ولو كان صديقا او حليفا
ان يفرض علي ما ال اريده،
وحجم كتلتنا سيتظهر بعد
االنتخابات ،وحنن لن نضرب
حلفاءنا الجناح مرشحي املرده
ومن حيالفه احلظ من الالئحة
نعترب اننا رحبنا معه ومن
خالله ،ومعروف اننا ال نقوم
باالعيب من حتت الطاولة،
ومن يضع يده بيدنا بامكانه
ان يدير ظهره وهو مطمئن
فيما البعض يعمل عكس
ما نادى به من سنة او من
اشهر».
وردا على سؤال عما جيمعه
بالنائب بطرس حرب ،أوضح
ان «حتالفات اخر ساعة هي
حتالفات مصاحل وربح وخسارة
امنا حتالفنا مع الشيخ بطرس
هو بسبب وقوفه اىل جانبنا
يف انتخابات رئاسة اجلمهورية،
وقد جرت حماوالت من
بعدها الضطهاده واقصائه،
وحنن اليوم معه ايفاء لدين

جتاهه».
وعن العالقة مع «التيار الوطين
احلر» ،اكد فرجنيه ان «هناك
مساحة مشرتكة يف السياسة
مع الوطين احلر ،ولكن املشكلة
ان ليس لديه اي مساحة
مشرتكة مع كافة االطراف
املسيحيني على اختالفها من
«مرده» و»قوات» و»كتائب»
ومستقلني ،وهم بذلك يريدون
احتكار املسيحيني».
وعن التدخل يف تشكيل
اللوائح ،قال« :اليوم ،هناك
لوائح العهد وليس لوائح
«التيار الوطين احلر» ،ومن
بالسرقة
يتهمونهم
كانوا
باتوا
واالقطاع
وااللغاء
اىل جانبهم بل يتقدمون
املشهد».
وردا على سؤال ،قال ان
«مشكلة التيار من خالل
قرارات قيادته انه يريد
من «حزب اهلل» التطلع اليه
وحده والغاء بقية احللفاء رغم
وجودهم على االرض ،وهم
ال يريدون حلفاء بل أتباع ،ال
يف ايام السوريني وال قبلهم
وال بعدهم حصلت مثل هذه
التدخالت ،وبتاريخ االنتخابات
مل يقم احد جبولة انتخابية
على حساب الدولة» ،مشريا
اىل انه «مت تعيني  50قنصال
فخريا قبل االنتخابات وهؤالء
هم  50مفتاحا انتخابيا».
وقال« :أي حرب الغاء هي
حرب غباء ،الن احلقد هو الذي
يتحكم ومن حياول الغاء اآلخر
حيصل على نتيجة عكسية الن
املستهدف يتحول اىل ضحية
ويتعاطف الناس معه».
وردا على سؤال ،اعترب فرجنية
ان «الوضع على االرض
والظرف السياسي هو الذي
يقرر من قد يصل اىل رئاسة
اجلمهورية» ،وقال« :حنن لن
نصوت لرئيس مجهورية خيتلف
مع خطنا السياسي ،ومن ينال
االكثرية من النواب املسيحيني
ميثل املسيحيني ،ومن تكون
معه االكثرية من النواب
املسيحيني واملسلمني يكون
يتمتع بالتمثيل الوطين».
وعن العالقة مع رئيس
احلكومة سعد احلريري ،كرر
فرجنيه القول انه «على
الصعيد الشخصي العالقة

جيدة وقد ملست انه رجل
وطين ووفاقي».
وعن التغيري املطلوب للنهوض
بالبلد ،قال« :جيب تغيري
عقلية هذه الدولة ،وطاملا
هذه العقلية هي السائدة ال
ميكن ان نصل اىل تغيريات.
والتغيري جيب ان يتم عرب
النهوض بالبلد من خالل
خطة اقتصادية وتأمني ارض
خصبة للمستثمرين» ،موضحا
انه «لدينا دين وعجز وعلينا
ان نفتش عن حل جذري عرب
قرارات صعبة تدخل يف صلب
املشكلة حللها وعرب خطة واضحة
جلدولة الدين وختصيص بعض
القطاعات من اجل ان نصل
اىل منو معني ينسحب على
مدى السنوات املقبلة».
ولفت اىل ان «املرده مل
يكونوا يوما اصحاب القرار
يف السلطة ،بل كانوا جزءا
بامكانيات حمدودة» ،وقال:
«حماسبتنا تكون على أعمالنا،
على قراراتنا ،على الوزارات
وعلى االداء الوزراي وحنن
جاهزون ومنفتحون على اي
نقد او حماسبة».
وعن ملف الكهرباء ،قال:
«التوقع كان ،ان حيدث تغيري
جذري مع فخامة الرئيس عون
يف سياسة الدولة اال اننا مل
نشهد ذلك .فمن يكون لديه
مشروع ال توجد فيه ثغرات
ال احد بامكانه ان يعرقله او
يعيقه».
وردا على سؤال ،قال« :علينا
ان حنافظ على حقوقنا ،ولكن
ليس على حساب حقوق
االخرين» ،مؤكدا «اننا مع كل
منافسة اجيابية وضد املنافسة
خيوضها
اليت
السلبية
البعض».
وعن التهديدات االسرائيلية
واملخاوف من شن عدوان
على لبنان ،رأى ان «ما يردع
اسرائيل هو «حزب اهلل»
واملقاومة واجليش والشعب،
وحسابات اخلسارة مكلفة
جدا على العدو االسرائيلي
الن انتصار اليوم خمتلف
عن انتصار آب ، 2006
ففي انتصار السنة ستتغري
املعادلة كلها يف املنطقة
وهو انتصار اكيد يف حال
حصل العدوان».

أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع «أننا
فخورون جدا بقدرتنا يف خضم
البازار اإلنتخابي احلاصل على
احلفاظ على نقاوة صورتنا
وتوجهنا السياسي الواضح
وعلى خوض اإلنتخابات النيابية
حتت عنوان سياسي عريض»،
مشددا على أن «هناك عددا
كبريا من األفرقاء الذين
خيوصون املعركة اإلنتخابية من
دون عنوان سياسي واضح،
وأسأل نفسي كمواطن ما هو
العنوان السياسي لعدد كبري
من اللوائح يف دائرة بريوت
األوىل؟ وأمتنى على أفرقاء تلك
اللوائح أن يوضحوا لنا عناوين
لوائحهم السياسية شرط أال
يكون التوضيح بالعموميات،
الشعارارت
إطالق
مبعنى
الكبرية الرنانة ،ألن املطلوب
استيضاحه هو اهلوية السياسية
لتلك اللوائح وموقفها إزاء
املشاكل الكربى املطروحة يف
البالد ،وخصوصا موضوع قيام
دولة فعلية».
كالم جعجع جاء عقب لقائه ،يف
معراب ،الئحة «بريوت األوىل»
اليت تضم الوزير ميشال
فرعون ،النائب نديم اجلميل،
عماد واكيم ،جان أرشاك
طالوزيان ،أفيديس داكسيان،
رياض عاقل ،كارول نورا
خاتشيك بابكيان وألينا نيشان
كلونسيان.
وقال« :إن الئحة «بريوت
األوىل» هي واحدة من اللوائح
الـ» 14آذارية» بامتياز اليت
هذه
يف
قليلة
مثيالتها
اإلنتخابات النيابية ،فهي الئحة
«ثورة أرز» بكل ما للكلمة من
معنى» ،موضحا أن «من يتذكر
الئحة إنتخابات  2009وينظر
إىل وجوه أعضاء هذه الالئحة
يرى أن من يشكلها هم نفسهم
األفرقاء الذين كانوا يشكلون
لوائح « 14آذار» سابقا فهي
تضم حزب «القوات اللبنانية»،
حزب «الكتائب اللبنانية» ،حزب
«الرامغفار» ،الوزير ميشال
فرعون وبعض الشخصيات
املستقلة اليت لطاملا كانت
تدور يف فلك « 14آذار».
واضاف« :حنن نشتكي اليوم

من مشاكل عدة إن كان
يف املواصالت أو املياه أو
الكهرباء أو جواز سفرنا أو حتى
إنتمائنا الوطين والسبب الذي
اودى بنا إىل كل هذه املشاكل
ليس تقنيا مرتبطا بكل مشكلة
حبد ذاتها وإمنا عدم وجود
دولة فعلية يف لبنان ،فعندما
يكون جزء كبري من قرار الدولة
خارجها ال ميكن اعتبارها دولة
فعلية وهذا األمر ينعكس على
أوجه حياتنا الوطنية ،السياسية
واإلجتماعية كافة واملوقف
األول الذي جيب على أي الئحة
اعالنه هو إزاء هذه املسألة
بالتحديد وذلك ملعرفة من مثلنا
يؤيد قيام دولة فعلية يف لبنان
ومن ال يؤيد ذلك».
وتابع جعجع« :من يريد الوصول
إىل دولة فعلية يف لبنان عليه
اإلقرتاع لصاحل الئحة «بريوت
األوىل» ألنها ترفع شعارا
واضحا إزاء هذه املسألة وحنن
نناضل منذ  12عاما لكي ال يبقى
أي سالح خارج الدولة اللبنانية
ألنه السبيل الوحيد لقيام دولة
فعلية وسنكمل هذا النضال»،
الفتا إىل أن «املشكلة الثانية
اليت يعاني منها لبنان هي
طريقة إدارة الدولة ونتمنى
على األفرقاء واللوائح كافة يف
بريوت األوىل التصريح جهارا
عن نظرتهم يف كيفية إدارة
الدولة وخصوصا أن بعض هؤالء
يف سدة املسؤولية ويساهمون
يف اإلدارة احلالية».
وقال« :حنن موجودون يف
احلكومة ونعرب صراحة عن أننا
لسنا راضني عن عدد كبري
من األمور اليت جتري داخلها
واجلميع يشهد ألدائنا ،وحزب
«الكتائب» كان أيضا يف
احلكومة واجلميع شهد ألدائه
أيضا كما أن األفرقاء اآلخرين
على هذه الالئحة مشهود هلم
أيضا وهلم رأي واضح يف
هذه املسألة .من هنا نعترب
أن الوقت قد حان كي نصوت
بشكل واضح مرتكزين على
ما رأيناه من أداء وشهدنا
عليه بالنسبة ملوضوع الفساد
وطريقة إدارة الدولة ألن
الشعارات والطروحات الكبرية
يف هذا اجملال ال تعطي نتيجة

وإمنا العمل على تطبيق هذه
الشعارات هو األساس ،من
هنا علينا التصويت لألشخاص
الذين حيملون هذه الطروحات
ويدركون متاما كيفية تطبيقها
كاألشخاص الذين يقفون اليوم
أمامكم فهم من الذين أثبتوا
جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم
على تنفيذ الشعارات اليت
يطرحونها».
وشدد على أن «أكف مجيع
أعضاء الالئحة نظيفة فيما
ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم
يؤكد أنهم يف حال وصلوا إىل
سدة املسؤولية فهم قادرون
على حماربة الفساد باعتبار أن
القضايا اليت نشتكي منها ال
تزول تلقائيا أو تصلح نفسها
بنفسها وإمنا تتطلب من يزيلها
ويصلحها ،وإن كنتم تريدون
ذلك فما عليكم سوى اإلقرتاع
لالئحة «بريوت األوىل» الواقفة
أمامكم اليوم ألنها تضم
أفرادا حيملون يف محضهم
النووي وقماشتهم السياسية
وأخالقياتهم بذور الوصول إىل
دولة فعلية خالية من الفساد،
لذلك موعدنا يف  6أيار مع خيار
كبري جدا واملطلوب ليس فقط
اإلختيار بني ميشال فرعون أو
نيكوال الصحناوي أو بني عماد
واكيم ونقوال الشماس وإمنا
ما بني هذا النهج يف إدارة
الدولة الذي أثبتناه بالفعل
وليس فقط بالقول أو نهج آخر
عايشناه ورأينا مفاعليه وهو
خمتلف متاما».
وختم جعجع بالتوجه إىل «الرفاق
القواتيني يف دائرة بريوت
األوىل» ،قائال« :أحيي نضالكم
يف بريوت وأطلب منكم بشكل
واضح جدا ان تعطوا صوتكم
التفضيلي للمرشح عماد واكيم
ألن املرشحني اآلخرين على
الالئحة ،وحتى الرفاق يف حزب
«القوات اللبنانية» من بينهم،
سيعملون على مجع أصواتهم
التفضيلية من بيئات أخرى
وشرائح إجتماعية خمتلفة لذلك
عليكم اإللتزام بهذا القرار من
أجل أن خنوض املعركة بالشكل
الصحيح وعلى هذا األمل
سنلتقي يف  6أيار وسنحتفل
يف  7أيار».
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زار سعدنايل وتعلبايا يف البقاع االوسط

أمحد احلريري :كرامة شعبنا ال تثمن
واصل األمني العام لـ «تيار
املستقبل» أمحد احلريري زيارته
للبقاع األوسط ،فاستهل يومه
الثاني من سعدنايل ،حيث زار
برفقة مرشحي «تيار املستقبل»
يف الدائرة عاصم عراجي،
نزار دلول وماري ماري جان
بلزكجيان ،دارة رئيس البلدية
خليل الشحيمي ،وكان يف
استقباله مرشحي الئحة «زحلة
للكل» :ميشال سكاف ،سليم
عون ،ميشال ضاهر وأسعد
نكد.

فطور الشحيمي

ثم زار أمحد احلريري ،نائب
رئيس بلدية سعدنايل حسني
الشوباصي يف منزله ،قبل
أن يليب دعوة املختار رفعت
الشحيمي إىل فطور صباحي
رفعت
خلالد
كلمة
ختلله
الشحيمي ،شدد فيها على أن
«سعدنايل مل تبخل يوما يف
عطائها ومل تهن يوما ،وهي
ستبقى وفية لنهجها وملن علم
وليس ملن سلح ودرب وانشأ
ميلشيات هنا وهناك».
ورد أمحد احلريري بكلمة،
أكد فيها أن «لسعدنايل يف
وجدان الرئيس سعد احلريري
الكثري ،وهي اليت مل تعط اال
الوفاء وعزة النفس والكرامة،
وكل شيء فيه اخلري لتيار
املستقبل» ،وقال« :كثريون
يتمنون أن ال نكون يف هذا
البلد ،لكننا جالسون على
قلوبهم وقلبنا ليس قلبا واحدا
بل قلوب كل الناس اليت
حتبنا».
ثم قام احلريري بسلسلة
زيارات يف سعدنايل ،لكل
من ،أمين صوان ،املختار
حممود سيف الدين ،عصام
الرحيمي ،أبو علي احلمصي،
سامي اجلدوع والشيخ عيسى
خري الدين ،الذين تقاطعت
مواقفهم على تأكيد «التزام
سعدنايل خبط الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،والعمل على
إجناح مرشحي «تيار املستقبل»
يف انتخابات ال .»2018
ومن دارة منيب الشوباصي،
أكد أمحد احلريري أن «الناس
يف البقاع األوسط ال تباع وال
تشرتى ،وكرامة سعدنايل هي
من كرامة كل لبنان كما كرامة
كل مناطقنا».
ثم قام بزيارة املختار عبد
اهلادي الشحيمي ،ولبى دعوة
احملامي علي بريج للقاء مع
عشرية الشقيفي يف تعلبايا،
ختلله توجيه الشكر ل»تيار
«اهتمامه
على
املستقبل»
بالعشائر العربية واختيار ابنها
حممد سليمان مرشحا عن املقعد
السين يف عكار ،ليكون ممثال
للعشائر العربية يف جملس
النواب».
كما زار احلريري دارة الشيخ
غازي الشقيفي يف حضور أبناء
عشريته.

مهرجان صوان يف تعلبايا

ثم توجه احلريري إىل دارة

الرياشي  :سنبحث بعد الفصح يف منح تلفزيون لبنان
حقوق بث مباريات كأس العامل للعام 2018
كشف وزير االعالم ملحم
الرياشي يف حديث إىل قناة
«اجلديد» ،أنه سيعقد اجتماعا
األسبوع املقبل بعد عيد الفصح
للبحث يف موضوع منح تلفزيون
لبنان حقوق بث مباريات كأس
العامل للعام  ،2018ومن أجل
إجياد الطريقة املناسبة اليت
ال تكلف الدولة وحتفظ حقوق
كل الناس وحق اللبنانيني
باملشاهدة اجملانية للمونديال.
املواطن
الرياشي
ووعد
اللبناني بأنه سيبلغه خالل
األسبوع املقبل كيفية مشاهدة

كأس العامل جمانا ،مشريا إىل
أنه سيجتمع بوزير اإلتصاالت
مجال اجلراح من أجل حبث
األمور التقنية وكيفية إجناز
املوضوع ،معتربا أن (املوزعني
غري الشرعيني) هم كموزعي
الكهرباء غري الشرعيني عرب
املولدات وأنهم فرضوا واقعا
جديدا نتيجة تقصري الدولة
يف اجناز قوانني ترعى شؤون
املواطنني وتواكب العصر
والتطور ،مشددا على أننا
كدولة
املسؤولية
«نتحمل
لبنانية وأن تقصرينا جعل

املواطن يليب حاجاته من مصادر
أخرى».
وشدد الرياشي على ان
معاناة «تلفزيون لبنان» اكرب
من موضوع كأس العامل وأن
العاملني يف التلفزيون حيتاجون
إىل كأس خالص حقيقي ،ليس
متوقفا عند الوزير ،بل يف
األمانة العامة جمللس الوزراء
وأن احلل ليس بيد الوزير.
وختم الرياشي أنه يشجع
املنتخب األملاني يف كأس
العامل ،وقال ممازحا« :إذا
خسرت أملانيا سأقطع البث».

قبالن :خلطاب منفتح معتدل وإشاعة ثقافة احملبة والتعاون

رئيس بلدية تعلبايا جورج
صوان ،الذي أقام مهرجانا
على شرف الئحة «زحلة للكل»،
اعلن فيه أنه إختذ قرارا رئاسيا
بتسمية منزله ببيت الوسط يف
تعلبايا ،متوجها إىل املرشحني
قائال« :إن العمل والتواصل
ضرورة مع الناس ،حنن معكم
وحسابنا معكم بعد ستة أيار».
أما أمحد احلريري ،فنوه مبا
تضمنته كلمة صوان «من
جتسيد للعيش املشرتك» ،وأكد
«ضرورة التكاتف» ،مشددا على
«ضرورة أن تعمل الئحة «زحلة
للكل» كفريق واحد ،من أجل
تأمني فوز غالبية أعضائها».

عشائر سعدنايل

ثم عاد احلريري إىل سعدنايل،
وزار املخاتري ،حممود األمحد
وحمسن احلسن وفادي العايد،
على وقع استقباالت حاشدة
أقامتها له العشائر العربية
وعشرية اللويس ،ختللها تأكيد
الشيخ وليد اللويس على
أن «العشائر العربية تعرف
قرارها ،وخيارها إىل جانب
الدولة واتفاق الطائف وحصرية
السالح».
يف حني أكد وجهاء عشرية
اللويس «اننا نقول للرئيس
سعد احلريري ما قلناه لوالده
الرئيس الشهيد بانه ممثل
العشائر العربية يف لبنان وكل
العشائر معه».

مهرجان املنطقة الوسطى

ثم شارك أمحد احلريري يف
املهرجان احلاشد الذي أقامته
العشائر العربية يف املنطقة
الوسطى يف سعدنايل ،ختلله
كلمة ألمحد اخلاروف ،أكد فيها
باسم العشائر «الوالء والوفاء
للرئيس سعد احلريري والوقوف
جبانبه إىل يوم الدين».
أما احلريري ،فاستهل كلمته

باستذكار الرئيس الشهيد
رفيق احلريري «الذي رفع
رأسنا عاليا ،وقال لنا انتم
أحرار ،وقال لكم أن من يفكر
أن لكم مثنا هو واهم ،وله
نقول حنن شعب ال يثمن ،وحنن
شعب لديه كرامة وعنفوان،
وهما فوق كل شيء مادي يف
هذه الدنيا .لذا ،نقول ملن
يطلق االشاعات« ،خيطوا بغري
هاملسلة» ،أهل سعدنايل على
شاكلة الرئيس سعد احلريري،
وكلهم حيبون الرئيس سعد
احلريري ،ووجوههم مضيئة مثل
وجه الرئيس سعد احلريري».
وقال« :سنكمل هذه املسرية
يف وجه كل املشاريع الغريبة،
ويف وجه كل من يريد ان
يلغينا ،ونقول له مهما طال
الزمن ،ومهما فعلت ومهما
قتلت منا ،وحنن شعب ال يركع
اال لربنا سبحانه وتعاىل ،وحنن
شعب ال خناف املوت ما دمنا
منوت بكرامة».

حوش األمراء

ثم التقى أمحد احلريري أهالي
حوش األمراء ،يف قاعة مسجد
حوش االمراء ،ختلله كلمات لكل
من رئيس الدائرة حممد حسنة،
والشيخ حممد موسى الذي أكد
أن «حوش األمراء ستكون «زي
ما هي» مع تيار املستقبل
والرئيس سعد احلريري».

مخاتري تعلبايا

واختتم األمني العام ل»تيار
املستقبل» يومه الثاني بسلسلة
زيارات يف تعلبايا ،مشلت خماتري
البلدة :أسامة الرتشيشي ،حممد
الزمار ،صادق حمي الدين،
فارس الشحيمي ،ورئيس
دائرة تعلبايا يف منسقية البقاع
األوسط حسان حمي الدين.

إستقبل رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن ،رئيس جامعة
املصطفى العاملية الشيخ علي
رضا بي نياز وعضوية مدير
الشؤون القانونية واحلقوقية
جواد عواضة ومدير اللجان
العلمية الشيخ االخوند ،واملعاون
االداري واملالي روشن ضمري،
يف حضور نائب رئيس اجمللس
الشيخ علي اخلطيب ،ومت
التباحث يف القضايا والشؤون
الدينية واالكادميية .واستعرض
الوفد الشؤون التعليمية للجامعة
وفروعها يف العامل ،ومت التأكيد
على «دور البحث العلمي للطلبة
وتطوير العلوم وحتديثها يف

خدمة االنسان».
العلم
«ان
قبالن
واكد
واالنسان صنوان ال يفرتقان،
وهما املدماك الذي ترتكز عليه
البشرية لقيام اجملتمع الصاحل،
وبهما يصلح االنسان ويسهم
يف نهوض االوطان».
وشدد على «ضرورة ان ينخرط
علماء الدين يف عملية اصالح
الناس
وتوجيه
اجملتمعات
وارشادهم اىل سبيل الصالح
من خالل الدعوة اىل اهلل باحلكمة
واملوعظة احلسنة ،والتزام
اخلطاب املنفتح واملعتدل الذي
يشيع ثقافة احملبة والتعاون
على اخلري».
واستقبل قبالن الدكتور نبيل

سليمان مستشار وزير االوقاف
السوري الشيخ الدكتور حممد
عبد الستار السيد والشيخ
ناصري ،وقدم سليمان دعوة
الوزير السوري اىل االمام
قبالن للمشاركة يف مؤمتر
السوري االول للوحدة الذي
سيعقد يف العاشر من نيسان
اجلاري يف دمشق ،والذي
تقيمه وزارة االوقاف السورية
واحتاد علماء الشام بالتعاون
مع اجملمع العاملي للتقريب بني
املذاهب يف طهران.
واستقبل الشيخ قبالن رئيس
بلدية مشمش يف عكار حممد
علي عمر الذي اطلعه على
اوضاع البلدة واحتياجاتها.

وديع اخلازن :التفاهم الداخلي الضامن األكرب للدفاع عن
الوطن من األطماع اإلسرائيلية
أكد رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن يف بيان أنه «جيب
مضاعفة اإلجراءات اإلحرتازية
لألمن األكرب يف اجلنوب،
املعرض لشتى املخاطر ،وليس
أقلها النيات املبيتة إلسرائيل،
هلز اإلستقرار وإضعاف مناعة
احلماية اليت يوفرها اجليش
قوات
مبساعدة
واملقاومة
أثبتت
واليت
اليونيفيل،
الظروف أنها سد منيع يف وجه
أي مطمع إسرائيلي للنيل من
لبنان».
واعترب اخلازن أن «الوضع

الدقيق من حولنا حيتم جهوزية
دائمة لتأمني حتصني داخلي
ال خيرق ،وهنا تبدو دعوات
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون املتكررة إىل حتصني
الساحة الداخلية أكثر من ملحة
لدرء املخاطر اإلسرائيلية ،يف
مهب العواصف املتأججة من
حولنا ،واليت تلفح جوانب من
وحدتنا الداخلية» ،مؤكدا أنه
«من الضروري إبقاء لبنان يف
منأى عن أي تدهور أمين منعا
لنسف اإلنتخابات التشريعية يف
موعدها احملدد ،ألن التفاهم
الداخلي هو الضامن األكرب

واألفعل للدفاع عن الوطن من
األطماع اإلسرائيلية بعد خروقها
اجلوية املتمادية فوق اجلنوب
والبقاع ومناطق أخرى».
ورأى أن «ما أعلنه رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
من مواقف وطنية تدعم مناعة
اجليش واملقاومة يف وجه
التهديدات اإلسرائيلية ملواجهة
أي عدوان يستهدفنا اليوم ،هلو
موقف يتالزم مع مبدأ مراعاة
التوازن االسرتاتيجي الذي
حققه اجليش اللبناني واملقاومة
الوطنية منوذجا يقتدى للتصدي
ألي عدوان إسرائيلي حمتمل».

الصراف استقبل ريتشارد وتابع إنشاء مستشفى عسكري مركزي جديد
إستقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف ،سفرية
الواليات املتحدة االمريكية
اليزابيت ريتشارد ،وحبثا يف
العالقات الثنائية بني البلدين،
ونتائج مؤمتر روما 2-والوضع
على احلدود اللبنانية اجلنوبية
ويف املنطقة .كذلك تطرقا إىل
مسألة الالجئني السوريني يف
لبنان وسبل معاجلتها.
واستقبل الصراف أيضا اللجنة
املكلفة دراسة إنشاء مستشفى
عسكري مركزي جديد برئاسة
اللواء الركن جورج شريم،

وتطرق اجملتمعون اىل املراحل
اليت بلغها املشروع واخلطوات
للتعجيل
اختاذها
الواجب
يف وضع هذا املشروع حيز
التنفيذ.

كذلك التقى وفدا من مجعية
«اساند» اخلريية برئاسة السيدة
مرياي شوفاني ،قدم اليه درعا
تكرميية عربون شكر وتقدير
لدعمه املعنوي للجمعية.

جنبالط استقبل املنسقة اخلاصة لالمم
املتحدة يف لبنان

إستقبل رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبالط يف دارته
يف كليمنصو مساء اليوم املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان
برنيال دايلر كارد ،وتناول البحث التطورات الراهنة يف لبنان
واملنطقة.
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لـبنانيات

أبو زيد استغرب التشكيك بنزاهة اقرتاع
املنتشرين يف اخلارج
غرد النائب أمل ابو زيد عرب تويرت
متسائال « ملاذا التشكيك بشفافية
اقرتاع املنتشرين اللبنانيني يف
اخلارج؟ وملاذا التصويب على هذا
االجناز االول من نوعه ليس يف
تاريخ هذا العهد فحسب بل يف
تاريخ كل العهود حيث أنها املرة
االوىل اليت تتاح فيها الفرصة
للمغرتبني بالتصويت واملشاركة
يف اختيار ممثليهم؟».
وقال »:إن الشكوك حول نزاهة
االنتخابات غري موجودة إال يف
خميلة من يريدون افتعال مشاكل
سخيفة يف غري مكانها هلدف
معروف وهو حماولة االساءة
اىل وزارة اخلارجية واملغرتبني
اليت حضرت بعناية وجناح هلذا
االستحقاق ،وقد أحسن وزير
اخلارجية جربان باسيل ووزير
الداخلية نهاد املشنوق يف جملس

الوزراء يف تبديد أي شكوك حول
نزاهة هذه االنتخابات يف اخلارج
جلهة وجود كامريات مراقبة يف
كل اقالم االقرتاع تنقل الصورة
مباشرة اىل لبنان وجلهة اقفال
الصناديق بالشمع االمحر وشحنها
اىل لبنان بهدف فرزها».
وأعلن النائب أبو زيد أنه «يضم
صوته اىل صوت وزير اخلارجية
بعدم جواز التشكيك بسفرائنا
وقناصلنا الذين ميثلون الدولة
اللبنانية يف سائر دول العامل
وهم الذين اجتهدوا مع االدارة
املركزية لتأمني كل الوسائل
والتجهيزات لنجاح وضمان نزاهة
وحرية االنتخاب».
وختم داعيا اىل «وقف بث
الشائعات عن تسريب أي داتا
ألن ال مصلحة يف أي حتريض
على هذا االجناز الوطين».

وفد الرهبانية املارونية التقى يف كانبريا
سفريي لبنان والفاتيكان

السفريان يتوسطان االب لويس الفرخ وطوني سليمان

وطنية  -سيدني  -زار وفد من الرهبانية اللبنانية املارونية كانبريا،
حيث التقى السفري اللبناني ميالد رعد والسفري البابوي ادولفو تيتو
اليانا الذي أقام مأدبة غداء على شرف أعضاء الوفد الذي ضم املدبر
هادي حمفوظ ورئيس دير مار شربل االب لويس الفرخ ورجل االعمال
طوني سليمان.

قنصلية لبنان العامة  -سدني
تعميـم

املوضوع :اإلنتخابات النيابية لعام 2018
تعلن القنصلية العامة يف سدني بأنها ،وبعد صدور املرسوم رقم 2563
تاريخ  2018/3/21يف اجلريدة الرمسية بالعدد رقم  13تاريخ 2018/3/23
خبصوص حتديد قيمة الرسوم املتوجبة على اعطاء جواز سفر عادي او على
جتديده بقيمة الف لرية لبنانية (دوالر ونصف اسرتالي) فقط للناخبني
املسجلني لالقرتاع يف االنتخابات النيابية القادمة للمغرتبني باخلارج عرب
السفارات والقنصليات ،بأنها ستباشر بإرسال طلبات اصدار اجلوازات على
عاتقها عرب ال  DHLاىل اجلهات املختصة يف لبنان.
علمًا ان آخر حقيبة دبلوماسية سرتسل عرب ال  DHLبهذا املوضوع
سيكون يف ( 2018/4/17من املستحسن ارسال احلقيبة االخرية قبل هذا
املوعد) حبيث يتعذر بعدها قبول اي طلب بهذا اخلصوص نظرًا لعدم امكانية
استالم هذه اجلوازات املنفذة قبل يوم االقرتاع احملدد يف 2018/4/29
كما تعلن القنصلية العامة انه ممكن قبول مندوب واحد ثابت عن
كل مرشح او عن كل الئحة يف كل قلم اقرتاع ،وذلك بعد حصوهلم على
تصاريح صادرة عن القنصلية العامة يف هذا اخلصوص .علمًا ان حتديد عدد
املندوبني يف كل قلم سيتم من القنصل العام وفق امكانية استيعاب هذه
االقالم هلؤالء املندوبني.
يتوجب ارسال طلبات املندوبني اىل القنصل العام وذلك بواسطة
رسالة رمسية موقعة من ممثل احلزب او التيار او املرشح ،املعتمدين رمسيًا
يف والية نيو ساوث ويلز ،مع صورتني مشسيتني للمندوب وصورة عن
بطاقة اهلوية اللبنانية او بيان القيد االفرادي او جواز السفر ،وذلك يف
مهلة اقصاها  2018/4/20حتضريًا القالم االقرتاع .علمًا انه يتوجب على
املندوب ان يكون ملمًا بالقراءة والكتابة لللغة العربية.
مع االشارة اىل ان اوقات االقرتاع ستكون من الساعة السابعة صباحًا
ولغاية العاشرة لي ًال ،من يوم االحد الواقع يف  ،2018/4/29ولن يصار اىل
اي عملية فرز يف اقالم االقرتاع ،وسرتسل كافة الظروف وفق احكام املادة
 120من قانون االنتخاب اىل مصرف لبنان عرب وزارة اخلارجية واملغرتبني
الجراء الالزم ولفرزها الحقًا من قبل جلنة القيد العليا يف بريوت بعد االنتهاء
من عملية االقرتاع احملددة يف لبنان للتفضل باالطالع.
سدني ،يف 2018/4/4
القنصل العام شربل معكرون

املوسوي من حارة صيدا :بدأنا بإعداد مقرتحات القوانني اآليلة إىل إخضاع أي صفقة
يف الدولة إىل إدارة املناقصات العمومية

أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب نواف املوسوي خالل
لقاء سياسي أقيم يف حسينية
حارة صيدا ،أننا «قرأنا كما
قرأ اللبنانيون مجيعا ما نشرته
الصحيفة األمريكية عن تعرض
رئيس حكومتنا العتداء سافر
عليه ،وقالت تفاصيل مؤملة
ومهينة ،بأن السعوديني قد
قيدوه بكرس وصفعوه مرارا،
وهنا ال يسعنا كلبنانيني إال أن
ندين وبكل قوة وبشدة االعتداء
اهلمجي الرببري السعودي على
دولة رئيس جملس الوزراء الشيخ
سعد الدين احلريري ،والذي مل
يتكف بشخصه ،وإمنا هان من
كرامته».
وقال« :حنن اللبنانيني متمسكون
بكرامتنا ،وال تهمنا أموال الدنيا،
ولكن أن يقوم طاغية باحتجاز
رئيس حكومتنا ويعتدي عليه ،فهو
مما ال ميكن أن نقبل به ،بل ندينه
أشد اإلدانة ،ال سيما وأنه رئيس
حكومة كل اللبنانيني ،وهناك
أعراف وقيم ،ولكن مع األسف ال
ميكن أن منر بهذه املعلومات اليت
وردت يف الصحيفة األمريكية
وكأننا لسنا على علم بها ،أو أن
يدفن البعض رأسه يف الرتاب،
ال سيما وأنه قيل كالم واضح
وشرح تفاصيل ما تعرض له
الرئيس احلريري ،وعليه فإننا
ندين هذا العدوان السافر على
رمز من رموز سيادتنا الوطنية،
وندعو اللبنانيني مجيعا إىل إدانة
هذا العدوان السعودي على لبنان
وسيادته وكرامته».
أضاف« :إذا كان حممد بن سلمان
ال يتورع عن أن يفعل ما فعله مع
أقرب املقربني إليه ،فكيف ميكن
أن يفعل بالشعب الفلسطيين
املظلوم املضطهد واملذبوح.
فباألمس عرب الشعب الفلسطيين
مرة جديدة بدم شبابه عن
متسكه بأرضه واستعداده لبذل
التضحيات بال حساب من أجل أن
يعيد ما سلبه الصهاينة من حقوق
يف األرض والدولة واملستقبل
واملصري ،وقد رأى العامل بأسره
بالصوت والصورة كيف قام
جيش العدو الصهيوني بارتكاب
جمزرة موصوفة من خالل إطالق
النار على مجوع من الفلسطينيني
عزل ،فقتل منهم  17شابا حتى
اآلن ،وجرح منهم  1500شاب،
ومن هنا فإننا نسأل :أين هو
اجملتمع الدولي الذي يقيم الدنيا
ويقعدها حبادثة هنا أو حادثة
هناك ،ثم يصاب بالبكم حيال
هذه اجملزرة اليت ارتكبت بدم
بارد وبشكل متعمد ،وبدال من أن
نسمع من كبار املسؤولني العرب
مواقف تدعم الشعب الفلسطيين
يف انتفاضته ،وتدافع عن حياة
والفلسطينيات
الفلسطينيني
اللواتي مل جيدن سوى إخوانهن
حيطن بكل واحدة منهن يفديهن
بأجسادهم حتى ال يتلقني
الرصاص ،وتعرب عن موقف
إدانة ،أو تدعو إىل محاية دولية
للفلسطينيني يف أرضهم وهم
حماصرون بني النار والنار ،بل
على العكس من ذلك ،فقد مسعنا
حممد بن سلمان املعتدي على
رئيس حكومتنا يقول لصحيفة
أمريكية ،إنه يسلم حبق إسرائيل
يف أن تعيش على أرضها،
وأن بينه وبني إسرائيل مصاحل
مشرتكة».
وتابع « :من هنا نسأل ،أمل

يسمع العامل العربي هذا التصريح
الذي ختطى كل شكل من أشكال
اخليانة اليت نعرفها ،وإذا مل يكن
ما صرح به خيانة ،فما هي اخليانة
بعد ،فخيانة الشعب الفلسطيين
حني يزعم بأن األرض الفلسطينية
على مدى عقود وقرون ،هي
ملك للحركة الصهيونية ،وأنه
من حقها أن تقيم دولة عليها،
فبأي حق يرتكب هذه املغالطة
التارخيية والسياسية ،اليت بات
علينا أن خنشى معها أن يسلم
غدا قلعة خيرب للحركة الصهيونية
باعتبار أن هذه القلعة هي هلا،
وال ندري إذا كان سيسلم أيضا
ممتلكات بين قريظة وغريها من
البين إىل احلركة الصهيونية
بدعوة أن هذه أرض اآلباء وأمالك
األجداد وما إىل ذلك ،وعليه
فإننا نسأل ،هل يستأمن على
بالد احلرمني الشريفني من ليس
أمينا على القدس وأرض الشعب
الفلسطيين ،أليس من خيون
القبلة األوىل للمسلمني ،يبالغ
خبيانته وخيون قبلتهم الراهنة
أيضا ،أليس من خيون مسرى
رسول اهلل يف املسجد األقصى،
قد خيون مبدأ هذا اإلسراء من
املسجد احلرام».
وقال »:إننا أمام موقف غري
مسبوق ،حيث يقوم مسؤول
دولة عربية كربى بالتسليم بأن
للحركة الصهيونية حقا يف األرض
الفلسطينية إن مل يكن يف مجيع
األرض الفلسطينية ،ثم يتمادى
ويقول إن بني دولته وبني الدولة
الصهيونية كما يزعم مصاحل
مشرتكة ،وبالتالي فإننا نسأل،
ما هي هذه املصاحل املشرتكة،
وأي مصاحل مشرتكة بني دولة
العدو ودولة عربية ،وكيف يكون
هناك مصاحل مشرتكة ،ومن
أين يأتون بهذه املصاحل ،وما
هو املشرتك بني دولة ما زالت
تقتل الشعب الفلسطيين وحتتل
األراضي العربية ويف موقع
االعتداء اليومي على الشعب
اللبناني والسوري والفلسطيين
واألردني؟».
وأكد أن «هذا املوقف اخلياني
ال ميكن للبنانيني الذين وقفوا
إىل جانب قادة النضال العربي
من أجل حترير فلسطني ،وعلى
رأسهم مجال عبد الناصر ،إال أن
يروه خيانة لألوطان مجيعا العربية
منها بل األوطان عموما ،ألن
احلركة الصهيونية هي عنصرية
عدائية لكل ما هو إنسانية،
ولذلك ال ميكن أن نسكت إزاء
مثل هذه التصرحيات اليت متهد
األرض أمام املزيد من التطبيع مع
العدو الذي بدأ على شكل فتح
األجواء أمام الطائرات اهلندية
لتمر عرب الفضاء السعودي إىل
الكيان الصهيوني».
ودعا «شباب العرب بأسرهم إىل
التحرك الواضح واملباشر ضد
هذه املواقف اليت أطلقها حممد
بن سلمان السعودي ،ال سيما
وأنه آن أن نستفيق ونعرف أن
اهلدف من احلملة على املقاومة
منذ البدء كان وال يزال إلغاء
الصراع مع العدو الصهيوني،
واصطناع عداءات مفتعلة من أجل
القضاء على القضية الفلسطنية
وتصفيتها ،وعليه فإننا نقف
حبزم ضد التصرحيات اخليانية
اليت صدرت عن ولي العهد
السعودي».
وتابع قائال« :إننا واألخوة يف

حركة أمل مل تسمنا قياداتنا من
أجل أن نكون وجهاء ،فالرتشيح
والتكليف بالنيابة هو تكليف
بوظيفه تشبه متاما وظيفة اجملاهد
يف أي موقع كان ،سواء من يقف
يف سوريا أو يف أي موقع مدني
يف املقاومة هنا أو هناك ،وبالتالي
فإن النيابة ال تعين بالنسبة إلينا
سوى أداء التكليف الذي ناطته
قيادتنا بنا ،ولذلك فإننا حرصنا
على مدى السنوات اليت كنا
فيها باجمللس النيابي ،على أن
نؤدي هذه املهمة اليت تكمن يف
محاية املقاومة وهذا البلد من أي
حماولة سياسية قانونية تشريعية
تتسلل إىل حقوقه ،ولذلك يف
مقام الدفاع عن لبنان فإننا نشري
إىل النقاط التالية :إننا والرئيس
نبيه بري وقفنا يف وقت من
األوقات يف وجه االتفاقيات
األمنية اليت كانت تريد حكومة
الرئيس األسبق فؤاد السنيورة
أن تعقدها مع دول أوروبية
واحلكومة األمريكية من أجل حتويل
وظيفة القوى األمنية اللبنانية من
مواجهة االخرتاقات اإلسرائيلية،
إىل وظيفة استبدادية قمعية
يف الداخل اللبناني ،فأسقطنا
اتفاقيتني ،ومنعنا من إقرارهما
يف اجمللس النيابي .وضعنا
يدنا يف وقت مبكر على اجلرمية
املوصوفة اليت ارتكبتها حكومة
الرئيس األسبق فؤاد السنيورة
حني وقعت اتفاقية حتديد احلدود
للمنطقة االقتصادية اخلالصة مع
قربص ،واللبنانيون اآلن يسمعون
أن هناك مشكلة على البلوك
الرقم  ،9ومسعوا أن وزير الدفاع
اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان وقف
وقال إن البلوك الرقم  9هو ملك
إلسرائيل ،وقد مسع اللبنانيون
مجيعا أننا قادمون على مشكلة
اإلسرائيلية
احملاولة
امسها
ملنع اللبنانيني من التنقيب عن
النفط والغاز يف البلوك الرقم
 ،9فهذا جزء من املشلكة اليت
سبق وأن سلطنا الضوء عليها
منذ العام  2010حني اكتشفنا
أن حكومة  2007/1/17وقعت يف
هذا التاريخ اتفاقية مع قربص
تراجعت فيها عن حق اللبناني إىل
نقطة مستها الرقم  ،1يف حني أن
النقطة اليت حيق للبنان أن جنعلها
ثالثية األبعاد يف احلد األدنى
حلقوقه هي النقطة  23اليت ثبتت
بإحداثيات وضعت يف عام .2009
وعليه تراجعت حكومة الرئيس
األسبق فؤاد السنيورة إىل
النقطة الرقم  1يف العام 2007
عندما أتى اإلسرائيلي ليوقع مع
قربص ،فبدال من أن يوقع جنوب
الـ ،23وقع النقطة الرقم ،1
ومنذ العام  2010واإلسرائيلي
قول للعامل إن حدود منطقته
االقتصادية هي هذه اليت حتدث
عنها ،أي أنه يزعم أن  860كلم
مربع من منطقتنا هي له ،ولذلك
فإن املشكلة ليست يف البلوك
الرقم  ،9وإمنا يف البلوك الرقم
 9و 8و ،10وهذه الكارثة قاموا
بها يف العام  2007يف غيبة منا،
حيث أنه مل يكن هناك وزراء لنا
وحللفائنا يف احلكومة ،وبالتالي
لوال حضورنا يف املؤسسات،
لكانت كارثت العام  2007يف
املنطقة االقتصادية اخلالصة،
تكررت يف أكثر من جمال ،ولكن
احلمد اهلل قد وقفنا وتصدينا لكل
احملاوالت املشابهة».
أضاف قائال« :إننا حاولنا يف

موضوع التشريع حتمل مسؤولياتنا،
فكل ما نقدر أن جنلبه للجنوب قد
جلبناه ،واآلن إذا سألنا ماذا يعين
قانون  2017/63فمن الصعب أن
يكون هناك علم أو معرفة عند
أحد حول هذا القانون ،فبموجب
هذا القانون استطعنا أن جنلب
جلنوب لبنان يف أصعب الظروف
مبلغ قدره يف حده األدنى 458
مليون دوالر ،وهو قانون محاية
نهر الليطاني من التلوث ،ومل
يكن هذا القانون جمرد رقم أو
قانون نشر يف اجلريدة الرمسية،
ألنه بالتعاون مع دولة الرئيس
نبيه بري ثبتنا يف موازنة العام
 2017مبلغ قدره  100مليار كجزء
من املبلغ األساسي ،ويف موازنة
العام  2018ثبتنا  150مليار،
وأيضا يف آخر جلس للمجلس
النيابي دفعنا دفعة إىل األمام
بالعملية اليت بدأت من أجل
افتتاح مرفأ دولي وللرتانزيت يف
الناقورة ،مما يعيد إحياء املنطقة
بأسرها».
وتابع قائال« :إننا حاولنا على
مستوى املال العام أن ندقق
ما أمكننا ونتابع املشاريع،
ولكننا إزاء مشكلة بنيوية بأن
اهليئات الرقابية معطلة ،ولذلك
فإننا أجنزنا ويف هذه الدورة
يف اجمللس النيابي مشاريع
القوانني واقرتاحات القوانني
اهليئات
بتمكني
املتعلقة
الرقابية من إداء أعماهلا ،وحنن
وبعد أن أعلن األمني العام
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل
أن مهمتنا يف املرحلة املقلبة
هي مواجهة الفساد ،فقد
بدأنا بإعداد مقرتحات القوانني
اآليلة إىل إخضاع أي صفقة يف
الدولة إىل إدارة املناقصات
العمومية ،وسنعمل على تعديل
القوانني اليت توقف الصفقات
بالرتاضي ،وإذا كان هناك من
مشروع مستعجل ،فعلينا أن جند
له آلية شفافة ،وليس بطريقة
الصفقات بالرتاضي .إن مهمتنا
اليت سنمضي بها حنن واألخوة
يف حركة أمل يف املرحلة القادمة
وبرعاية الرئيس بري ،وحتت
إشراف قائدنا السيد نصر اهلل،
هي محاية هذا الوطن من أي
حماولة الخرتاقه ،ومن هنا فإننا
نسأل ،أليس معيبا أن نسمي
شارعا باسم امللك السعودي يف
لبنان بعد كل هذه األجواء اليت
حصلت مؤخرا من ارتكاب جمزرة
حبق الفلسطينيني ،والتصرحيات
اخليانية حملمد بن سلمان،
وتعرض رئيس حكومتنا لإلهانة،
وبالتالي من يسمي شارعا باسم
طاغية خائن ،ال يتورع عن صفع
كرامة الدولة اللبنانية وخزينتها
من أجل مشاريعه التآمرية ،ولذلك
فإن مهمتنا يف ما هو قادم
أكرب بكثري ،سواء على الصعيد
الوطين والقومي واملالي أو على
املستوى اإلداري والسياسي».
وختم قائال« :إن من يريد تصفية
القضية الفلسطينية ،فإنه ال يريد
أن يطعن الشعب الفلسطيين يف
خاصرته فحسب ،وإمنا يف صدره،
وهذا يعين أنه من املمنوع على
الشعب الفلسطيين أن يعود إىل
أرضه وأهله وللقدس ،وأن ما
سيسمح للشعب الفلسطيين هو
حكم ذاتي حمدود ،ولذلك فإننا
ندعو الشعب الفلسطيين يف
لبنان إىل أن يرفعوا أيديهم ،وأن
يكونوا معنا يف هذه املعركة».
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مـقاالت

برنامج احلكومة إىل «سيدر» :خصخصة باجلملة
فيفيان عقيقي
حتت وقع التهويل من احتمال إفالس الدولة اللبنانية ،تعرض
احلكومة أمام املشاركني يف مؤمتر «باريس  »4سلة من
«االلتزامات» لضمان متويل أكثر من  250مشروعًا استثماريًا،
بقيمة  17.3مليار دوالر ،تنوي تنفيذ  %40منها بالشراكة مع
امليسرة ،خالل
اخلاص ،وحنو  %60منها عرب القروض
القطاع
ّ
ّ
السنوات الثماني املقبلة .فهل الشراكة مناسبة للبنان؟ وما هي
خماطرها؟
تشارك جمموعة من الدول األوروبية (فرنسا وأملانيا يف طليعتها)،
فض ًال عن دول خليجية كالسعودية واإلمارات وقطر والكويت،
يف مؤمتر باريس ( 4سيدر) ،حبسب ما يفيد نديم املنال ،مستشار
ّ
االستثمارية ،مشريًا إىل
للخطة
واملعد الرئيسي
رئيس احلكومة
ّ
ّ
أن «طموحنا هو احلصول على منح بقيمة مليار دوالر أمريكي،
تؤمنه الدول اخلليجية ُ
املشاركة،
أكثر من نصفها ُيتوقع أن
ّ
وذلك لتمويل صندوق برنامج  GCFFاخلاص بالبنك الدولي،
ميسرة بفوائد تراوح بني 1
الذي سيسمح حبصولنا على قروض
ّ
و ،%1.5وبقيمة تصل إىل أربعة أضعاف املنح اليت جنمعها( ،أي
 4مليارات دوالر قروض لكل مليار دوالر من املنح) ،فض ًال عن
ميول القطاع اخلاص مشاريع تصل قيمتها إىل 3.5
توقعاتنا بأن ّ
مليارات دوالر ،من أصل  19مشروعًا بقيمة  5.9مليارات دوالر
معروضة أمام املستثمرين احملليني واألجانب ،ومتثل الدفعة
األوىل من املشاريع ُ
املختارة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع
واملقدرة بـ 7مليارات دوالر».
اخلاص
ّ
مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص
تتخطى ّ
ّ
توقعات التمويل عشية انعقاد املؤمتر ،قيمة الـ 4
إذًا ،ال
امليسرة ،و 3.5مليارات دوالر من القطاع
للقروض
دوالر
مليارات
ّ
ّ
التخلي عن مشاريع
اخلاص ،وفق املنال ،وهو ما يطرح احتمال
بقيمة  10مليارات دوالر نهائيًا ،وهي ضرورية لتطوير البنية
التحتية املتهالكة ،أو الرتكيز على فرضية «ضرورة تنفيذها»
حصته
لتسهيل عملية جتيريها إىل القطاع اخلاص ،وبالتالي زيادة ّ
من هذه املشاريع!
ماهية الشراكة
قد يثري خيار االستدانة ردود فعل سلبية أكثر من جتيري خدمات
عامة إىل القطاع اخلاص ،لكون تسويق هذا النوع من
وأصول
ّ
العقود يف لبنان ،غالبًا ما يستند إىل ركائز تبتعد عن تعريفها،
يعددها األمني العام للمجلس األعلى للخصخصة والشراكة ،زياد
ّ
مالية لدى الدولة لتمويل
موارد
وجود
«عدم
كاآلتي:
احلايك،
ّ
العامة يف تشغيل املرافق وتقديم
املشاريع ،فشل اإلدارة
ّ
اخلدمات يف مقابل جناح القطاع اخلاص ،احلاجة لتطوير البنى
التحتية وتكبري حجم االقتصاد ،فض ًال عن اللحاق باملوجة القائمة
ّ
عامليًا واليت تعتمد على القطاع اخلاص».
فما هي الشراكة فعليًا؟ وما هي املخاطر املرتتبة عنها؟
تعد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص شك ًال من أشكال
ُّ
اخلصخصة ،ظهرت يف تسعينيات القرن املاضي ،وباتت الوصفة
اجلاهزة اليت تفرضها املؤسسات الدولية على الدول الضعيفة
حتت حجة تطوير بنيتها التحتية.
يعرفها البنك الدولي بأنها «عقود تلجأ إليها الدولة (غالبًا الدول
ّ
الصاعدة أو النامية) يف سبيل تطوير بنيتها التحتية ورفع معدالت
النمو» .إال أن هذا التعريف ال يعكس سوى جانب واحد من
الواقع .فعلى موقعه املخصص للشراكة ،يعرتف البنك الدولي
بأن هذه العقود «قد تنطوي على احتكارات ،نتيجة إلزام الدولة
بتقديم ضمانات لصاحب االمتياز ،حلماية مصاحله من االمتيازات
األخرى اليت قد متنحها لآلخرين ،واحلفاظ على عائدات مرحبة له».
أعباء إضافية ،كأن تفرض الدولة ضرائب
فض ًال عن «ترتيبها
ً
على املقيمني أو تستحصل على قروض ،ملصلحة املستثمر،
عندما ال تؤمن اإليرادات احملصلة من املستخدمني جممل تكاليفه
وأرباحه».
وأيضًا ،يعرتف «صندوق النقد الدولي» ،يف ورقة حول «األبعاد
االقتصادية للشراكات» ،بأنها «قد تكون أكثر تكلفة من العقود
التقليدية اليت تنشئ فيها اهليئات العامة أصول البنية التحتية
أو تتعاقد مع ممول خاص لبنائها ،ألن النفقات اإلضافية اليت
تتكبدها الشراكات طويلة ،حبيث يصبح العائد املدفوع إىل
الشريك اخلاص أعلى من سعر الفائدة على الدين احلكومي».
مبعنى أوضح ،يشرح الوزير السابق ،شربل حناس ،الشراكة بأنها
«دين خمفي ،حبيث تتخلى الدولة عن اآللية العادية إلبرام العقود
َ
العمومية من خالل وضع دفرت شروط واستدراج عروض والتعاقد
مع شركات ،يف مقابل االستدانة للدفع للمورد الذي تربم معه
تقسط املبالغ
عقدًا لفرتة طويلة لتقديم خدمات عامة ،على أن
ّ
تسجل
املرتتبة عليها على مدى سنوات التعاقد .وبالتالي بدل أن
ّ
املبالغ املرتتبة عليها يف الدين العام ،فهي ختفيه ،وتدفعه
سنوية من املوازنة ،وختفي معه جزءًا من
على شكل أقساط
ّ
عجزها وقيمة الفائدة املرتتبة عليها ،أو تعطي للشريك اخلاص
إمكانية اسرتداد أمواله وأرباحه عرب جباية مثنها من املواطن.

ويف احلالتني ،تكون التكلفة على عاتق املواطن ،الذي يدفع
عرب الضرائب كلفة الدين والعجز ،أو يدفع مثن اخلدمة مباشرة
متضمنة تكاليفه وأرباحه».
للمستثمر اخلاص
ّ
ملاذا الشراكة؟
ّ
املتولدة عنها والتكلفة
على الرغم من االحتكارات واألعباء اإلضافية
النهائية املرتتبة على املواطنّ ،إال أن الشراكة مطروحة كـ»خيار
وحيد» كما يقول املنال ،بسبب «العجز يف ميزان املدفوعات الذي
ّ
يتطلب استقطاب أموال جديدة بالعمالت األجنبية ،يف مقابل
االحتفاظ بالعمالت املوجودة يف املصارف احمللية للقيام بدورها
السابق واحلالي القائم على دعم سعر صرف العملة .أما الطريقة
اخلارجية ،فهي عقود الشراكة لالستثمار يف
الوحيدة جلذب األموال
ّ
البنية التحتية ،اليت تعطي املستثمر ضمانات باسرتداد تكاليفه
تدر
وتأمني رحبيته ،أو إعطائه امتيازات لالستثمار يف مشاريع ّ
عليه عائدات سهلة كاملطارات واألوتوسرتادات واملرافئ».
يف الواقع ،يعاني لبنان عجزًا متناميًا يف ميزان املدفوعات منذ
عام  .2011وهذا يعين أن التدفقات املالية بالعمالت األجنبية
الداخلة إىل لبنان هي أقل من التدفقات اخلارجة منه ،ويعود ذلك
إىل عجز بنيوي يف االقتصاد اللبناني قائم منذ األربعينيات،
ّ
تركز االقتصاد على اخلدمات والسياحة قبل احلرب ،ومن
نتيجة
ثم على املصارف والعقارات والتجارة بعده ،من دون أي تفكري
ّ
اإلنتاجية ،ما يضع
بتنمية الزراعة وتطوير الصناعة والقدرات
ّ
ّ
اخلضات الدائمة.
لبنان يف دائرة
املعدة للشراكة!
مشاريع الربنامج
ّ
تتوزع املشاريع املعروضة أمام الرساميل اخلاصة احمللية واألجنبية
ّ
ضمن اخلطة على قطاعات النقل ،والطاقة واملياه ،والصرف
الصحي ،ومعاجلة النفايات ،واالتصاالت .وتشمل العقود املقرتحة
عمليات تصميم وبناء وصيانة وتشغيل :مرافئ سياحية (جونية
وصيدا) ،مطارات (توسيع مطار بريوت وتأهيل مطار القليعات)،
أوتوسرتادات (من خلدة إىل نهر إبراهيم) ،معامل إنتاج الطاقة
(الزهراني وسلعاتا) ،حمارق نفايات ومنظومات صرف صحي
وغريها...
وتقضي هذه العقود مبنح املستثمرين امتيازات ،قد تصل مدتها
إىل  35عامًا ،وتنطوي على استغالل ملوارد عامة وحتصيل رسوم
مباشرة وغري مباشرة من مستخدمي اخلدمات العامة ،مثل جعالة
املرور يف حالة استخدام األوتوسرتاد السريع ،أو مثن السلعة أو
اخلدمة يف حالة الطاقة واملياه واالتصاالت.
على سبيل املثال ،يف حالة األوتوسرتاد السريع من خلدة
إىل نهر إبراهيم ،تقول مصادر يف جملس اإلمناء واإلعمار إن
«قيمة املشروع تبلغ  2.8مليار دوالر ،وهي تساوي القيمة
املقدرة إلعادة تأهيل سكة احلديد الساحلية ،اليت غاب ذكرها
ّ
عن املشروع ،كمقدمة لنسيانها» .ما الذي يعنيه ذلك؟ حبسب
خبري يف هذا النوع من العقود ،فإن املستثمر سيضع برناجمًا
السرتداد التكاليف يف غضون  5سنوات على األكثر ،أي إن
الدولة ستضمن له عائدات مبا ال يقل عن  600مليون دوالر يف
السنة ،أو أكثر من مليون و 650ألف دوالر يف اليوم سيسددها
مستعملو األوتوسرتاد السريع! وحبسب هذا اخلبري ،فإن ذلك
إما أن تعمل احلكومة على إجبار
غري قابل للتحق إال عرب طريقتنيّ :
الناس على استخدام هذا األوتوسرتاد جبعاالت مرتفعة ،أي إنها
تتعهد للمستثمر بعدم إتاحة أي خيار آخر للتنقل إال أوتوسرتاده،
أو التعهد بتسديد مبالغ إضافية من املوازنة فوق املبالغ اليت
سيجبيها املستثمر من مستعملي األوتوسرتاد.
هل هذا هو اخليار الوحيد؟
معدة حول اجلدوى االقتصادية
دراسة
يف الواقع ،ال توجد أي
ّ
واالجتماعية املرتتبة عن هذه املشاريع عند تطبيق الشراكة،
«تدعيه احلكومة بأن املصارف ساهمت بإعداد
على عكس ما
ّ
دراسات هلا» حبسب رئيس قسم البحوث يف «بنك بيبلوس»
حتدث يف ندوة عقدت أخريًا يف بريوت.
نسيب غربيل ،الذي
ّ
فيما أشار اخلبري االقتصادي يف البنك الدولي وسام حركة،
إىل أن «احلكومة عرضت الئحة املشاريع يف تشرين األول
املاضي لتقييمهاّ ،إال أننا مل جنِر أي دراسة جلدوى هذه املشاريع
ُ
ّ
جنز هو اجتماعات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وكل ما أ ِ
عدة مع احلكومة لتوضيح بعض األفكار غري املفهومة ،وتقديم
ّ
توصيات لكيفية التنفيذ األفضل ،لكن دون تقييم اسرتاتيجية
هذه املشاريع والقطاعات».
تتوجه احلكومة إىل باريس لعرض ّ
خطتها مع ما يرتتب عنها
إذًا،
ّ
إضافية وجتيري أصول عامة إىل القطاع اخلاص دون
ديون
من
ّ
ّ
استمرارية للنموذج
املطروح
ل
يشك
حبيث
ية،
جد
دراسة
أي
ّ
ّ
االقتصادي نفسه ،ومن دون إجراء أي إصالحات بنيوية ،وهي
إصالحات ختتلف بطبيعتها عن تلك اليت تطرحها احلكومة يف
التعهد
رؤيتها اليت ستعرض يف املؤمتر والقائمة على «جتديد
ّ
بعدم التخلف عن تسديد فوائد الديون مهما كانت الظروف».

رؤية احلكومة يف «باريس :»4

سنحمي الديون بأشفار العيون
محمد زبيب

جنحت احلكومة اللبنانية ،حتى اآلن ،يف تسويق األهداف «النبيلة»
وراء انعقاد مؤمتر باريس ( 4سيدر) .فال أحد ميكنه أن ينكر حاجة
امللحة لربنامج استثمار واسع يف البنية التحتية ،يساهم يف
لبنان
ّ
النهوض االقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل والدخل للمقيمني،
لبنانيني كانوا أو الجئني .ولكن هل هذا ما تسعى احلكومة خلفه
حقًا؟ اجلواب باختصار هو :كال ،أو على األقل هذا هو اجلواب الذي
املقدمة إىل املؤمتر ،وال سيما
ميكن الوصول إليه من مراجعة الوثائق
ّ
الوثيقة اليت حتمل عنوان «رؤية احلكومة اللبنانية لالستقرار والنمو
وفرص العمل».
يف الواقع ،تذهب احلكومة إىل مؤمتر «باريس  ،»4كما تشرح الوثيقة
املذكورة ،للمتاجرة بقضية الالجئني السوريني ،فهي تسعى بوضوح
لقبض «مثن» إبعاد الالجئني عن أوروبا ،عرب منح منوذجها االقتصادي،
املرهون بالكامل للتدفقات النقدية اخلارجية ،فرصة البقاء فرتة
أطول .كيف؟ تطلب احلكومة من مؤسسات االحتاد األوروبي ودوله
واملؤسسات املالية الدولية مساعدتها على جذب املزيد من العمالت
الصعبة إىل لبنان ،عرب ضخ املزيد من القروض اخلارجية والرساميل
تقدم احلكومة التزامات وتعهدات بالغة اخلطورة،
األجنبية .يف املقابلّ ،
ميكن إجيازها على النحو اآلتي:
ـــ ضمانات غري مسبوقة للدائنني بأنهم حيظون باألولوية حتى ولو جاع
كل اللبنانيني .ففي فقرة وردت ضمن الوثيقة املذكورة ،وهي مبثابة
نيات إىل املمولني واملقرضني ،تقول احلكومة إن «الدائنني
رسالة ّ
الرمسيني احلاضرين يف املؤمتر قد ينظرون إىل املستوى احلالي
لديون السوق يف لبنان ،بوصفه سببًا للقلق ،وهو ما تشاطرهم إياه
احلكومة اللبنانية أيضًا .إال أن سجل احلكومة يف ما يتعلق بالوفاء
بالتزامات ديونها ال يشوبه شائبة .لقد مت الوفاء بها دائمًا حتى يف
أحلك أيام احلرب واألزمات .مل يطلب لبنان مرة إعفاءات من الديون
املرتتبة عليه .ومل يعمد إىل إعادة جدولة ديونه الرمسية ،ومل يلجأ إىل
«نادي باريس» ،كذلك مل يلجأ إىل إعادة جدولة ديونه غري الرمسية،
لبنان أن
ومل يتعرض الدائنون آلليات قص الشعر .وبالتالي ال ميكن
َ
تقدم احلكومة ضمانات إىل
يسمح بإضعاف هذا األداء» .مبعنى أوضحّ ،
أي من هذه اخليارات اليت جلأت إليها دول
الدائنني بأنها لن تلجأ إىل ٍّ
معدالت مديونية مرتفعة ،وهذا ليس جمرد كالم ،بل
كثرية عانت من ّ
له تبعات كثرية وخطرية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
ــ ضمانات إىل املستثمرين احملليني واألجانب بتحقيق عوائد مرتفعة
جدًا على استثماراتهم يف البنية التحتية ،وهي تعرض خصخصة كل
املعامل اجلديدة إلنتاج الكهرباء (ما عدا معم ًال واحدًا يف دير عمار)،
وتتعهد بشراء الطاقة مباشرة لضمان السعر الذي يطالبون به.
كذلك تعرض خصخصة إدارة قطاع املياه ،وإدارة النفايات املنزلية،
والصرف الصحي ،وتعرض مشاريع ضخمة يف قطاع الطرقات والنقل
عرب طريقة دفع كلفة العبور وتكبيد املقيمني أكالفًا إضافية باهظة
بذريعة حل مشكلة الزمحة املرورية.
ــ ضمانات غري مسبوقة أيضًا بتجاوز اآلليات «الدميقراطية»،
اليت يفرضها الدستور ،واليت توجب على الربملان مراقبة احلكومة
ومساءلتها ،إذ تقول الوثيقة إن احلكومة ستتجنب «ضرورة تقديم كل
مشروع وقرض إىل الربملان قبل البدء يف تنفيذه ،وهي تعتزم طلب
تفويضها بالدخول يف اتفاقيات مع املقرضني» .كذلك تقول الوثيقة
نفسها إنه «ليس مطلوبًا موافقة الربملان على استثمارات القطاع
اخلاص يف البنية التحتية يف إطار قانون الشراكة مع القطاع اخلاص
املعتمد أخريًا» .وتتعهد باستمرار تعطيل عمل الوزارات واهليئات
العامة ،اليت ختضع لرقابة مسبقة من ديوان احملاسبة وسائر أجهزة
ّ
الرقابة ،إذ «سيكون جملس اإلمناء واإلعمار مسؤو ً
ال عن تنفيذ العدد
الكبري من املشاريع ،كما سيكون اجمللس مسؤو ً
ال عن تنفيذ املشاريع
ً
نيابة عن الوزارات».
ــ ضمانات بإبقاء مساحة مالية كافية لتسديد الفوائد على القروض،
ورد أكالف املستثمرين وتأمني أرباحهم ،عرب خفض العجز يف املوازنة
بنسبة  %1من جممل الناتج احمللي سنويًا ،على مدى  5سنوات ،أي
إن احلكومة ستخفض إنفاقها (وتزيد إيراداتها) بقيمة تصل إىل 3
مليارات دوالر ،من دون املساس بكلفة خدمة الدين العام اليت
تستنزف ثلث املوازنة ونصف اإليرادات الضريبية وغري الضريبية،
وهذا غري ممكن إال عرب تنفيذ وصفات املؤسسات الدولية (اليت
تتعهد الوثيقة بتنفيذها) ،وتشمل إلغاء دعم أسعار الكهرباء وإعادة
النظر بنظام التقاعد وخفض فاتورة األجور والرواتب واحلد من اإلنفاق
االجتماعي.
مل تنفق احلكومة خالل ربع قرن ،منذ انتهاء احلرب ،سوى  14مليار
دوالر على البنية التحتية من أصل  216مليار دوالر أنفقتها بني عامي
 1993و ،2017أي إن االستثمار العام ّ
شكل أقل من  %6.5من جممل
اإلنفاق ،وأقل من  %17.5من جممل الدين احلكومي ( 80مليار دوالر)
تفسر جانبًا
املرتاكم على مدى هذه الفرتة .هذه احلقيقة االحصائية
ّ
مهمًا من األزمات اليت يعانيها املقيمون يف لبنان على مجيع الصعد،
تفسر أيضًا ملاذا سيزداد الوضع سوءًا يف حال جناح «باريس
ولكنها
ّ
 .»4فليس هناك دليل واحد يف جتارب الدول عرب التاريخ يثبت
أن اجملتمعات ميكن أن تنجو بالتقشف أو باخلصخصة أو باملزيد من
املديونية ...التجارب املماثلة ال ّ
تدل إال على دول فاشلة وجمتمعات
تدمرها االضطرابات والنزاعات.
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مـقاالت

 700مليون دوالر لقطاع االتصاالت :لزوم ما ال يلزم
فراس الشويف
يف مؤمتر سيدر ،يطلب لبنان متويل
مشاريع يف قطاع االتصاالت بقيمة 700
مليون دوالر .ما هي هذه املشاريع وما
احلاجة إليها؟ كل املعنيني ال ميلكون
اإلجابة ،خاصة أن مشاريع مستقبلية
عديدة قد ُأ َ
ورصد التمويل
علنت سابقًا ُ
هلا يف املوازنة العامة .فهل األموال
املطلوبة ستكون فرصة جديدة لتمويل
املشاريع السياسية؟
وردت عدة مشاريع حول مستقبل
االتصاالت يف برنامج مؤمتر «سيدر»،
مع رصد قروض هلذه املشاريع تبلغ
قيمتها  700مليون دوالر .ال أحد
يف مركز القرار يف الدولة اللبنانية
(وزراء ،مديرون عامون ،أو مسؤولون
ُ
در َجت
يف القطاع اخلاص) يعرف ملاذا أ ِ
هذه القروض ،وما هي أهدافها ،وما
وبناء على
هي املشاريع املرتبطة بها،
ً

القيِّمون على قطاع االتصاالت ال يعرفون شيئاً عن ورقة القطاع
إىل سيدر (هيثم املوسوي)

أي من اجلهات املعنية ُأ ِع َّدت ،وما موقع
طلب ٍّ
هذه القروض بالنسبة إىل العقود واالستثمارات
اليت ُأ ِ
طل َقت منذ بداية عام  2017واليت تستمر
ً
لغاية عام  ،2022وتبلغ قيمتها هي أيضا حنو 750
مليون دوالر ،وكيف ينسجم هذا القرض ـ الرقم،
صدت
مع املشاريع واالعتمادات املالية اليت ُر َ
جزت لذلك يف موازنيت العامني  2017و،2018
وح َ
ُ
وعلى أية مشاريع جديدة ُ
وزع قيمة هذا القرض،
ست َّ
أي من املسؤولني االداريني ،ويف
وحتت إشراف ٍّ
أي من الوحدات الرمسية املعنية؟
ٍّ
والغريب ،أن أحدًا من املهتمني بواقع ومستقبل
قطاع االتصاالت يف لبنان أو العاملني فيه ،أو
الذين يلتقون بالوزير املعين مجال اجلراح ،مل
يسأل عن هذه املشاريع ومل حياول أحد من هؤالء
معرفة ماهية القرض املطلوب من مؤمتر سيدر،
وما هي املشاريع املرتبطة به ،وما هي األسباب
وبناء على أي دراسات اسرتاتيجية،
املوجبة له،
ً
وبناء
ومن هي اجلهة اليت قامت بهذه الدراسات،
ً
على طلب أي جهة؟ وهل لدى وزارة االتصاالت
وهيئة أوجريو وشركيت اخللوي واهليئة الناظمة
لالتصاالت واملسؤولني املعنيني مباشرة أية
معرفة أو علم مسبق أو أية
تفاصيل حول هذا القرض؟
وكيف يتالءم ذلك مع
اإلنفاق احلالي واملشاريع
اجلديدة اليت أطلقت خالل
والية احلكومة احلالية؟
إن مشاريع البنى التحتية
االستثمارية
واملشاريع
اخلدماتية يف االتصاالت يف
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سبق أن
رصد 750
مليوناً لتمويل
مشاريع
يف قطاع
االتصاالت
لغاية 2022

لبنان تتوزع باجتاهني:
 -1يف جمال اهلاتف اخللوي ،تغطي واردات شركيت
تاتش دون أية صعوبات ،استثمارية أو مالية،
مجيع تكاليف مشاريع البنى التحتية هلذا القطاع.
وقد دأب الوزير احلالي على إطالق استثمارات
هائلة يف هذا القطاع ،متول مباشرة من الواردات
من دون إطالع وعلم وموافقة ديوان احملاسبة أو
ّ
وممولة
موقعة
إدارة املناقصات .وهناك عقود
ّ
لغاية عام  2022وبدأ العمل على تنفيذها بقيمة
إمجالية تقارب  320مليون دوالر تدفع مباشرة من
واردات شركيت تاتش وألفا .وقد وافق الوزير
مجال اجلراح عليها ،وكذلك وافقت عليها جلنة
االستثمار يف اخللويُ ،
وأ ِ
بل َغت الشركتان بذلك
وو ِّق َعت العقود مع الشركات
منذ فرتة طويلةُ ،
املوردة (هواوي وإريكسون ونوكيا وغريها).
وذلك مع احرتام توزيع احلصص وتقاسم املغامن
بني املرجعيات السياسية النافذة والشركات
املساهمة.
 -2يف جمال اهلاتف الثابتُ ،أ ِ
طل َقت مجيع
املشاريع الضرورية وغري الضرورية ،ولفرتة متتد
لغاية عام  .2022وقد ُحلظ التمويل الالزم هلا
يف املوازنة العائدة لوزارة االتصاالت (املديرية
العامة لإلنشاء والتجهيز) وهيئة أوجريو للسنتني
 2017و 2018من ضمن املوازنة العامة للدولة

اللبنانية ،اليت وافق عليها جملس النواب .وقد
ّ
وقعت هيئة أوجريو العقود وإطالق مشاريع البنى
التحتية لتغطية احلاجات املستقبلية .وأعلن الوزير
اجلراح عن هذه املشاريع عرب اإلعالم ومن السرايا
الكبرية أكثر من مرة .وتبلغ قيمة هذه املشاريع
اليت و ِّقعت ُ
وأ ِ
طل َقت حنو  450مليون دوالر،
ُ َ
ويستمر تنفيذها لغاية عام  ،2023مع توافر
االعتمادات العائدة هلا وحجز هذه االعتمادات
مسبقًا يف بنود املوازنة العامة.
يف ضوء ذلك ،ال أحد من املسؤولني الرمسيني
املعنيني مباشرة يف قطاع االتصاالت يف لبنان
ميلك جوابًا ،سواء الوزير اجلراح ،أو املديرون
كلهم من دون استثناء .اجلميع يعجز عن إعطاء أية
شروحات أو تفاصيل عن القرض الوارد يف مؤمتر
«سيدر» واملتعلق باالتصاالت ،وبالتالي السؤال
الذي يطرح نفسه هنا :هل مشروع القرض العائد
لبند «االتصاالت» واملطروح ضمن برنامج مؤمتر
ُ
عدت يف
«سيدر» هو نتيجة دراسات مستعجلة أ َّ
مكاتب املستشارين واالستشاريني «املنتفعني»
ّ
واملشغلني
بعيدًا عن اإلدارات الرمسية املعنية
املعنيني؟ وهل ينسجم ذلك مع الشعارات الرنانة
اليت أطلقها العهد اجلديد واحلكومة احلالية جلهة
«الشفافية» و»اإلصالح» و»حماربة الفساد»
و»إيقاف اهلدر» و»عدم ازدواجية اإلنفاق»
و»ترشيد اإلنفاق» و»احرتام مسؤوليات اإلدارات
الرمسية» واحرتام «مبدأ املسؤولية واملساءلة»،
أم أن هذا القرض سيكون بابًا جديدًا من أبواب
االسرتزاق السياسي واإلثراء السياسي غري
املشروع والتمويل السياسي لالنتخابات ،وذلك
عرب عموالت مالية ضخمة ملشاريع وصفقات
ومسسرات جديدة ال حاجة فعلية هلا؟

 65مليون دوالر بدل دراسات لم تنفذ

بلغ جمموع ما صرف منذ عام  1995لغاية اليوم من
قروض مالية مقدمة من االحتاد األوروبي إلعداد
دراسات اسرتاتيجية (على الورق فقط) لتطوير
قطاع االتصاالت يف لبنان وإعادة هيكلته وإنشاء
النماذج العائدة لذلك وإنشاء شركة اتصاالت
لبنان واهليئة الناظمة لالتصاالت وخصخصة قطاع
اهلاتف اخللوي واحتساب موجودات البنى التحتية
للهاتف الثابت واهلاتف اخللوي وتطوير املوارد
البشرية املرتبطة به وتشكيلها ،ما يقارب 65
مليون دوالر.
وقد حصل ذلك من خالل عقود موقعة مع كل
من :جملس اإلمناء واإلعمار ،وزارة االتصاالت،
اجمللس األعلى للخصخصة ،اهليئة الناظمة
لالتصاالت ،أو عرب شركات خاصة مثل كايبل إند
وايرلس ،ديلوات إند تاتش ،إرنست إند يونغ،
إيرو سرتاتيجي ،أرتور أندرسون ،كاي بي أم
جي ،برايس واتر هاوس كوبر ،كريدي سويس
فريست بوسطن ،بوز أالن...
وقد أنفقت كل هذه املبالغ ،مع أكالف فوائدها،
على دراسات نظرية ورقية ،من دون أية نتيحة
فعلية ،بل بقيت دراسات ورقية موضبة يف
أرشيف اإلدارات املذكورة.

فرنسا للبنان :اخليارات ضيقة جداً
داود رمال
أجنزت السلطات اللبنانية
ً
حكومة وجملسًا نيابيًا،
ما هو مطلوب منها يف
إطار االستعداد ملؤمتر
سيدر (باريس ــ ،)4
وال سيما قانون موازنة
عام  ،2018يف انتظار
ما سينتج من املؤمتر من
مقررات ،وما سريصد
من قروض جديدة.
لن يكون مؤمتر «سيدر»
الذي ينعقد ،غدًا ،يف
باريس «نزهة مرحية
للوفد اللبناني ،كما
يف
العادة
درجت
الباريسية
املؤمترات
الثالثة السابقة ،بل
سيجد نفسه أمام ما
يشبه االمتحان الصعب
واألجوبة
واألسئلة
اإلجبارية اليت تكون خياراتها حمدودة جدًا»،
على حد تعبري مرجع رمسي لبناني ،زاد على
ذلك بالقول لـ»األخبار» إن الرسائل اليت بلغت
املراجع اللبنانية من فرنسا ،خالصتها «أن
اخليارات الدولية ملساعدة لبنان ضيقة ووفق
شروط إصالحية ال مفر منها».
الرسائل الفرنسية ،وحتديدًَا الرئاسية (اإلليزيه
يتابع ملف «سيدر») تدعو لبنان ألن يساعد
نفسه ،خصوصًا أن االنشغاالت الفرنسية كبرية
وكثرية ،وأبرزها اجلهد الرئاسي الفرنسي لرتمجة
رؤية الرئيس إميانويل ماكرون للفرانكوفونية
من سنة  2020وحتى سنة  2050جلعل الفرنسية
اللغة الثانية يف العامل ،وما لذلك من أبعاد
اقتصادية ،متك ًال على االنفتاح الذي باشره
حنو الصني واهلند ،وسط قناعة لديه بأن اللغة
الفرنسية مل متت ،بل ميكنها أن تستمر حاضرة
يف املستقبل.
وعدا عبارات اجملاملة الفرنسية للبنان وغريه من
الدول ،أبلغ ماكرون املسؤولني اللبنانيني «أنه
ال ميكن أي فرنسي إال أن حيب لبنان ويتعلق
به ،واليوم تتطلع فرنسا إىل لبنان من أجل
إجناز النهوض االقتصادي ،فالوضع ال ميكن
أن يستمر على ما هو عليه ،وبرغم البطء يف
تنفيذ اإلصالحات اليت طرحتها املؤمترات السابقة
وورشة التحضري للمؤمتر احلالي ،من املؤسف
عدم وجود مثل هذه الطروحات اإلصالحية على
جدول األعمال الفعلي يف لبنان .لذلك ،سيكون
مؤمتر سيدر مناسبة للقيادة الفرنسية كما للدول
واملؤسسات والصناديق املشاركة لكي تسأل
الوفد اللبناني برئاسة سعد احلريري عن هذه
اإلصالحات املطلوبة وبرامج تنفيذها».

مسودة البيان الختامي

حبسب مسودة البيان اخلتامي الذي سيصدر عن
مؤمتر «سيدر» ،سيتعهد املشاركون مبواصلة
دعم برنامج االستثمار واإلصالحات يف لبنان خالل
املرحلة األوىل (ملدة  6سنوات) ،كما سيشجع
املشاركون القطاع اخلاص على املشاركة يف
متويل برنامج االستثمار الرأمسالي ،على أساس
املشروعات (املقدمة للمؤمتر).
وجاء يف مسودة البيان ،كما حصلت عليها
«أالخبار» ،أن «الصراع الدائر يف سوريا وما
جنم عنه من تدفقات كبرية للنازحني والالجئني
سبب أضرارًا
السوريني إىل األراضي اللبنانيةّ ،
شديدة حلقت باالقتصاد اللبناني والبنى التحتية
يف البالد والقطاعات االجتماعية ،فض ًال عن النسيج
اجملتمعي .كذلك ارتفعت معدالت البطالة يف
البالد ،وال سيما يف صفوف البالغني والشباب.
وانتقل أكثر من  200ألف مواطن لبناني إىل حتت
يعد من أبرز التحديات اليت تواجه
خط الفقر ،ما ّ
لبنان وأكربها ،واليت ،باإلضافة إىل استضافة
النازحني والالجئني السوريني ،توفر قدرًا معينًا

(أ ف ب )
من املنافع العامة العاملية بالنيابة عن اجملتمع
الدولي .ومن شأن مؤمتر بروكسل الثاني ( 24ــ
 25نيسان املقبل) أن يكون فرصة جيدة ملعاجلة
هذه القضية املهمة».
وقالت مسودة البيان« :مع اإلقرار بأن اإلدارة
املالية السليمة من املرتكزات األساسية يف
ثقة
حتسني
ين
ملستثمر
ا
أعلنت
الدوليني،
احلكومة اللبنانية ،إثر
الدعم الذي حتظى به
من اجلهات املاحنة،
ضبط
التزامها
املالية
األوضاع
مبعدل
يف البالد،
ّ

سيكون
مؤتمر سيدر
مناسبة للقيادة
الفرنسية لسؤال
الوفد اللبناني
عن اإلصالحات
املطلوبة وبرامج
تنفيذها

 5نقاط مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي على
مدى السنوات اخلمس املقبلة ،من خالل مزيج
من التدابري ،مبا يف ذلك حتسني وسائل حتصيل
الضرائب وحتسني تدابري اإلنفاق ،مثل خفض
عجز مؤسسة كهرباء لبنان العامة ،األمر الذي
يسمح بتوفري فائض أساسي يف اإليرادات.
وتلك من اخلطوات احلامسة الرامية إىل دعم
استقرار االقتصاد الكلي ،واخلفض التدرجيي
للدين العام ،واحلصول على أفضل النتائج من
برنامج االستثمار ،مبا يف ذلك التحفيز املستدام
للنمو .ويف ما يتعلق باإلصالحات اهليكلية ،اتفق
املشاركون يف املؤمتر على أن مكافحة الفساد،
وتعزيز اإلدارة املالية العامة ،وحتديث قواعد
املشرتيات وإصالح اجلمارك وحتسني إدارة
االستثمارات العامة ...هي من األهمية القصوى
مبكان .وبالنسبة إىل اإلصالحات القطاعية ،هناك
ثالثة جماالت حتمل القدر األعلى من األهمية من
زاوية جناح برنامج االستثمار الرأمسالي :يف ما
يتعلق بالكهرباء ،يرتافق اإلصالح الطموح للتعرفة
مع زيادة التيار الكهربائي؛ وعلى مسار إدارة
املياه ،فمن األهمية إقرار قانون املياه؛ ويف
جمال إدارة النفايات ال بد من صياغة اسرتاتيجية
جديدة تستند إىل الالمركزية يف هذا القطاع».
وختمت مسودة البيان أنه «يف ظل مستويات
الديون املرتفعة يف لبنان ،فإن التمويل
التساهلي (بالشروط امليسرة) مع االستثمارات
اخلاصة ،هو من أفضل األدوات لالستثمار يف
البنية التحتية وخلق املزيد من الوظائف ،جنبًا
إىل جنب مع تنفيذ برنامج االتساق يف جوانب
امليزانية واالنضباط املالي .وتعهد املشاركون
مبواصلة دعم برنامج االستثمار واإلصالحات يف
لبنان خالل املرحلة األوىل (ملدة  6سنوات) كما
شجع املشاركون القطاع اخلاص على املشاركة
يف متويل برنامج االستثمار الرأمسالي ،على
أساس املشروعات (املقدمة للمؤمتر)».
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مــقاالت

االنسحاب األمريكي يرتك روسيا وإيران وتركيا يف الف ّخ
هل عنى دونالد ترامب ما قاله عن االنسحاب «قريبًا جدًا» من
سورية؟ ...على رغم كل شيء ،هذا رئيس الواليات املتحدة ،ومهما
صعب ّ
توقع قراراته فإنه ال ميكن أن يعبث مبلف اسرتاتيجي .كل ما
ً
صدق منه وما ال
قاله سابقا كمرشح ثم كرئيس منتخب ،حتى ما ُي َّ
صدق ،مارس إصرارًا شديدًا على حتقيقه وواجه االنتقادات والعراقيل
ُي َّ
حمددة وتشديد شروط السفر
القضائية ،كما يف التمييز ضد بلدان ّ
واهلجرة ملواطنيها ،أو يف دفاعه املستميت عن خفايا عالقته بروسيا
ورئيسها .الغريب يف مسألة سورية أن نية االنسحاب جاءت من دون
مقدمات واضحة اعتادت املصادر األمريكية كشفها أو ً
ال بأول .لكن
ّ
عندما تقول اخلارجية األمريكية أن ال علم لديها مبا أعلنه الرئيس عشية
ّ
تسلم مايك بومبيو شؤون وزارته رمسيًا ،وعندما تكثر التسريبات
ٍ
استياء هنا وهناك مبا يف ذلك يف البنتاغون ،وعن
واإلشارات اىل
استهجان وحتى غضب يف عدد من أوساط اجلمهوريني ،وعن انزعاج
ٍ
يف إسرائيل ...كل ذلك يشري اىل أن الفكرة مل ُت َ
ناقش ومل تنضج،
والفارق الوحيد أن ترامب مل يتعامل معها بتغريداته املعتادة بل ّ
توىل
شخصيًا كشفها.
لذلك ُ
كثرت التفسريات ،من قبيل أن ترامب رمى كرته امللتهبة
ً
فجأة مستوحيا من لقائه مع عمال صناعيني يف أوهايو الـ «سبعة
تريليونات دوالر» اليت أنفقتها أمريكا يف الشرق االوسط ،ومتذكرًا
تعهد خالل محلته االنتخابية عدم اإلنفاق العسكري يف اخلارج
أيضًا أنه ّ
ً
وإجبار الدول كافة على الدفع مقابل دفاع أمريكا عنها .لكنه كان
استثنى حماربة االرهاب وإنهاء تنظيم «داعش» ،ويعترب اآلن أن هذه
املهمة انتهت أو هي يف صدد االنتهاء ،لذا حان وقت االنسحاب.
اسرتجع قوله قبل انتخابه «سنحارب اإلرهاب وليس سورية
وإذا
ُ
وروسيا» ،يبدو تفكريه كأنه ّ
مهم َتني للنظام
وجه ضربتني
منظم لكنه ّ
ّ
السوري وللمرتزقة املتعاملني مع روسيا .وال شك يف أن الذين
سارعوا ألسباب متفاوتة اىل التقليل من حديثه عن االنسحاب ما لبثوا
خمصصة
مجد املئيت مليون دوالر اليت كانت
أن ملسوا ّ
ّ
جديته حني ّ
لإلعمار يف مشال شرقي سورية.
كما فعل ترامب بإرث باراك اوباما يف الرئاسة ،يريد على ما يبدو
حمو أي أثر لريكس تيلرسون يف اخلارجية .كان انتقد مبرارة نهج
«االنسحاب» األوبامي من العراق ،مع علمه أن سلفه أقدم على خطوة
شعبية يف الداخل حتى لو مل تكن صحيحة سياسيًا أو اسرتاتيجيًا.
ّ
يتأخروا
استفز إعالنه االنسحاب من سورية ناقديه الذين مل
لذلك،
ّ
يف خلع لقب «اوباما  »2عليه ،مع فارق أن الرئيس السابق استفاض
التورط يف سورية مستشهدًا دائمًا مبا حصل
يف شرح أسباب رفضه
ّ

يف العراق من دون أن يعرتف بـ «خطأ االنسحاب» ،أما دوافع ترامب
وشروحه فتقتصر على حساب التكاليف ،لكنه مهما فعل لن يستطيع
تعويض الرتيليونات السبعة ،وال فرض معادلة الدفع مقابل البقاء
ّ
مظلة النفوذ األمريكي.
حتت
كان اوباما يريد االنسحاب من الشرق األوسط لنقل االهتمام
االسرتاتيجي األمريكي اىل الصني وآسيا ،وكان دائم االستعداد
للعمل مع روسيا ومل خيض أي منافسة معها يف سورية وبالتالي مل
يهتم بتحديات فالدميري بوتني وابتزازاته .إذًا ،يلتقي ترامب مع سلفه
ّ
متوقعًا أن يذهب أبعد يف التقارب مع
على دوافع االنسحاب ،وكان
ّ
َ
التدخل الروسي يف االنتخابات واتصاالت
قضييت
بوتني لوال سخونة
قريبني من الرئيس مع شخصيات روسية .يف املقابلُ ،ف ّسرت مهادنة
اوباما إيران بأنه يرمي على املدى البعيد اىل اجتذابها والتعاون معها
يف إطار االسرتاتيجية اآلسيوية للواليات املتحدة ،وألجل ذلك تغاضى
تلمسه أن هدفه
عن توسيعها نفوذها يف حميطها العربي ،على رغم ّ
وهميًا ،كذلك اتضاح البعد التخرييب هلذا النفوذ اإليراني .على
كان
ّ
العكس ،مل يأخذ ترامب باملهادنة وال بأسبابها بل ّ
تبنى اسرتاتيجية
ّ
للتخلي عن االتفاق النووي وال ميانع ضربة
ويستعد
مواجهة مع إيران
ّ
عني جون بولتون مستشاراً
إسرائيلية لإليرانيني يف سورية بل إنه ّ
لألمن القومي وهو املعروف بتأييده تغيري النظام يف إيران.
التوجهني ّ
ظلت سورية وشعبها اخلاسر األول والوحيد .وال
بني هذين
ّ
ً
ً
عترب نظام بشار األسد مستفيدا إال بصفته طرفا ضد سورية وشعبها،
ُي َ
انضمت أخريًا اىل معسكر
مثله مثل روسيا وإيران وكذلك تركيا اليت
ّ
معين
الكاسبني .ويف عملية خلط األوراق املفاجئة بدا ترامب غري
ٍّ
بعملية «تقاسم النفوذ» وخرائطها ،بل مستهدفًا حلفاء أمريكا قبل
خصومها ،حتى أن إسرائيل استشعرت خسارة ألنها ّ
تأخرت بالضربة
تلوح بها ضد اإليرانيني يف سورية ،ذاك أن ختطيطها هلذه
اليت ّ
الضربة سيختلف بوجود األمريكيني عنه يف غيابهم .وسيكون عليها
أن تتعايش مع روسيا وأهدافها اليت ستغدو بعد االنسحاب األمريكي
ّ
أقل تقّب ًال حلرب إقليمية تكون سورية مسرحًا هلا .فاملرحلة اجلديدة
ُ
ستدار بشروط جديدة ،سواء بني روسيا وشريكيها الرتكي واإليراني
يف ضمانات آستانة ،أو بينها وبني إسرائيل الطاحمة أيضًا اىل منطقة
نفوذ معرتف هلا بها يف سورية.
ليس واضحًا كيف ستدير أمريكا انسحابها ،وكم من الوقت سيستغرق،
وما هي األبعاد اليت سيتخذها ،وهل ستحرص على ترتيبات معينة
«مع اآلخرين الذين سيتولون أمر سورية» لضمان عدم تغيري األوضاع
تشجع دو ً
ّ
يف املناطق اليت ّ
ال غربية
ستكلف أو
تولت محايتها ،وهل
ّ

مشاركة يف «التحالف الدولي ضد اإلرهاب» ،كربيطانيا وفرنسا ،على
احللول مكانها؟ ...أسئلة كثرية ستبقى بال إجابات لفرتة طويلة مقبلة،
خصوصًا بالنسبة اىل النتائج اليت سيعكسها االنسحاب على جممل
السياسات األمريكية يف املنطقة ،إذ إن طبيعة الصراع جتعل الطرف
ّ
فالتخلي عن
املنسحب عسكريًا فاقدًا أدوات تأثريه وفاعليته سياسيًا،
أي دور يف سورية سيضطر واشنطن اىل االعتماد أكثر على أدوار
عربية حمدودة القدرة ،وعلى الدور اإلسرائيلي بكل سلبياته .ومع
تصور
اعرتاف واشنطن باألمر الواقع الروسي يف سورية ال يزال مبكرًا
ّ
منس َقني مع الروس لتسليمهم املناطق
البنتاغون والـ «سي آي اي»
ّ
اليت يديرانها حاليًا ،وبالتالي فإن االنسحاب ّ
كثف الغموض حول
مستقبل الوضع يف اجلنوب الغربي وقاعدة التنف والقوات املناوئة
للنظام فيهما ،كذلك الوضع يف الشمال الشرقي ومصري «قوات
سورية الدميوقراطية» بأكرادها وعربها.
بد أن موقف ترامب قوبل بارتياح ضمين كبري يف موسكو اليت
ال ّ
عدة يف حلظات املناكفة السياسية ،لكن اجتاه
مرات ّ
كانت دعت اليه ّ
الدولتني اىل حال من «الوفاق» يبقى احتما ً
مؤج ًال .أما وقد أصبح
ال ّ
ً
االنسحاب خيارًا أمريكيًا فمن شأن روسيا أن ترى فيه تعزيزا لدورها
سيطلق يدها يف هندسة
وأسلوبها الوحشي يف إنهاء احلرب ،مبقدار ما ُ
احلل السياسي وفقًا لرؤيتها املعادية متامًا للمعارضة السورية .غري
أنه سيدفعها اىل تغيري حساباتها وإعادة النظر يف تقاسم النفوذ
والضمانات مع شريكيها الرتكي واإليراني ،وبالتالي فإنه سيضاعف
حسها باملسؤولية جتاه
تورطها ولكن ،كالعادة ،من دون أن يزيد ّ
ّ
سورية وشعبها ،مثلها مثل نظام األسد وإيران.
ال شك يف أن إيران ستتعامل مع االنسحاب األمريكي على أنه فرصة
تارخيية ،إذ إنها والنظام سيندفعان اىل استكمال السيطرة مشا ً
ال
بانيني على ما حصل أخريًا يف الغوطة الشرقية ،وهو ما
وجنوبًا،
َ
ً
تبدل موقفها
دعمته روسيا دائما على رغم الضغوط األمريكية ،ولن ّ
يقدر بأن االنسحاب خطوة أمريكية
بعد زوال تلك الضغوط .هناك من ّ
ّ
املتوقعة بني األطراف اخلارجية املتدخلة ،وقبل أن
استباقية للصراعات
فخًا للجميع ،وباألخص لروسيا اليت سيكون عليها عاجالً
تتحول سورية ّ
ّ
ّ
ً
أو آج ًال أن تضبط اإليرانيني لتتمكن أيضا من ضبط اإلسرائيليني،
تتفجر بينهم لرتى ما الذي ستكسبه منها.
أو أن ترتك املواجهة
ّ
بد من النظر اىل العودة غري املستبعدة لتنظيم
ويف خلفية ذلك ،ال ّ
ّ
يستغل خمابئه لرتتيب صفوفه وبدأ خيرج منها
«داعش» الذي
ضيق .بديهي أن من يعتمد على
الستعادة السيطرة ولو يف نطاق
ّ
«داعش» كان ّ
مكنه يف السابق وقد يعاود متكينه لتوظيفه الحقًا.

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

الشرطة كشفت عن معاناته من «مرض نفسي» وعن توجيه «تهم جدية» اليه بعد تلقيه الرعاية الطبية

رجل يتسلق جسر سيدني ويتسبب بفوضى وصفوف السيارات متتد لعشرات الكيلومرتات

اصطحبت الشرطة الرجل بعد أن أجربته على الخروج من الجسر بعد الساعة  9:30صباحاً

املتسلق كان يضع سماعات

كشفت الشرطة عن الدافع
لدى الرجل الذي أغرق
سيدني يف فوضى حانقة عن
طريق تسلق جسر هاربور،
بشكل غري قانوني ،صباح
االربعاء.
وألقت الشرطة أخريًا القبض
على الرجل بعد الساعة 9:30
صباحًا مباشرة ،اثر ساعات
من املفاوضات ،ليتم نقله
بعدها إىل املستشفى.
وقال املفتش جون ماريتيتش
للصحفيني إن الرجل موجود
حاليا يف مستشفى سانت
فنسنت خيضع لتقييم طيب،
موضحا إن املتسلق «يعاني
من مشاكل نفسية جدية»
وأن دافعه يستند إىل
«قضية عائلية» ،مل يشرحها
بالتفصيل.
وأكد املفتش أن الرجل

ازدحام السيارات

قدرت كلفة الفوضى املرورية الخانقة بـ  10ماليني دوالر

يصعد الجسر مهروال من امام الشرطة

قام الرجل بحركة بيديه إىل الشرطة يقرتح عليها االتصال به على هاتفه املحمول.

معروف لدى الشرطة.
واعتذر املفتش ماريتيتش
للجمهور عن التأخري يف حركة
املرور ملدة ثالث ساعات.
وقال إن الرجل ستوجه اليه
«تهم خطرية» مبجرد أن يتلقى
الرعاية الطبية املناسبة.
ورافقت الشرطة الرجل بعد
أن أجربته على اخلروج من
اجلسر بعد الساعة 9:30
صباحًا.
وقبل حلظات من توقيفه،
كان الرجل يصرخ يف
الشرطة :ابعدوا السيارات
( )!Get out of the f**king carعن
الطريق.
ثم حترك باجتاه اثنني من
عناصر اإلنقاذ ومت القبض
عليه وتقييد يديه وقيادته
إىل مصعد اجلسر.
وكان الرجل ،غري احلاصل

على تصريح بالتسلق ،قد
وضع نفسه على البنية
التحتية يف وسط اجلسر،
وكان يصرخ بالشرطة رافضا
النزول.
وقد وضع الرجل ،البالغ من
العمر  44عاما املدينة يف
فوضى خانقة حيث وصلت
صفوف السيارات اىل حنو
 20كيلومرتا ،بعد أن تسلق
هيكل اجلسر قبل الساعة
 4.30من صباح االربعاء.
ويف وقت الحق من صباح
االربعاء أكدت شرطة نيو
ساوث ويلز أن الرجل اآلن
خارج اجلسر وهو يف مكان
آمن.
وكان املتسلق ،غري احلاصل
على تصريح ،قد وصل اىل
ما فوق البنية التحتية يف
وسط اجلسر.

وكان ميكن رؤية الرجل وهو
يرتدي مساعات الرأس وقبعة
ومالبس رياضية وقفازات
بدون أصابع ويسحب سيجارة
من العلبة.
وأظهرت اللقطات ان الرجل
كان يصعد إىل أعلى فيما
كانت الشرطة تقرتب منه.
ويف إحدى املراحل ،قام
حبركة يدوية للشرطة يبدو
أنها لالحياء هلا بالتواصل
معه عرب هاتفه احملمول.
ومل تؤكد الشرطة ما إذا كان
ً
معروفا لديها أم ال،
الرجل
وما زالت دوافعه جمهولة.
ً
ووفقا لربنامج «صن رايز»
تعرضه
الذي
الصباحي،
القناة السابعة ،كان الرجل
يطالب بالتحدث مع مسؤولني
حكوميني كبار.
ويعتقد أنه ترك دراجة يف

الطريق

قبل

بدء

منتصف
التسلق.
وقد أغلقت هذه العملية،
حركة املرور يف ساعة
الذروة من صباح االربعاء،
حيث شهد مجيع أحناء املدينة
فوضى خانقة.
وقال خرباء ان كلفة التأخري
املروري يف ساعات الذروة
تصل اىل  10ماليني دوالر.
وكان مجود احلركة ثقيال
يف كال االجتاهني ..فلناحية
صفوف
وصلت
اجلنوب
السيارات إىل ،North Ryde
اي على بعد اكثر من 20
كلم مشال غرب املدينة على
الطريق السريع .M2
اما السيارات املتجهة مشاال
إىل فيكتوريا رود فقد وصلت
طوابريها يف غالديسفيل
على بعد  10كيلومرتات

مشال غرب املدينة.
ووصل تأخر حركة املرور
على «سييت ويست لينك»
إىل ما بعد «هابريفيلد».
وقد مت نصح السائقني
بتجنب اجلسر أو التفكري يف
تأخري رحلتهم.
ومل تتأثر قطارات North
 Shore Lineو Northern Line
و  ، Western Lineولكن
احلافالت عرب اجلسر واجهت
تأخريات كبرية وصلت إىل
 70دقيقة.
وقد استعمل املتسابقون
الغاضبون وسائل التواصل
عن
للتعبري
االجتماعي
إحباطهم من التأخري.
ويف عام  ،2011أثار مايكل
«ميك» فوكس توقفا مماثال
عندما تسلق جسر هاربور
كعمل احتجاج.
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اســرتاليا يف أسبوع

فيما يقلل تورنبول من شأنها

جمموعة من نواب االئتالف يشكلون قوة ضغط
على تورنبول حول اهمية الفحم يف سياسة الطاقة

شرطة نيو ساوث ويلز تضبط حواىل  8آالف خمالفة
سرعة على طرق الوالية

قلل مالكومل تورنبول من شأن
الدفع االخري من قبل أعضاء
الربملان املؤيدين حملطات
الطاقة على الفحم حيث
يطالبون دافعي الضرائب
بتمويل حمطة جديدة للطاقة.
وميعن تورنبول التفكري يف
احدث حترك مؤيد للفحم يقوم
من
به نواب يف االئتالف
املقاعد اخللفية ،يدعون إىل
إنشاء حمطة كهرباء جديدة
بقيمة  4مليارات دوالر.
وسألت اجملموعة يف رسالة
بثتها قناة سكاي نيوز يوم
«إذا كان بوسع
الثالثاء
احلكومة التدخل لبناء حمطة
ثلجية النتاج الطاقة

(Snowy

 ،)2.0فلماذا ال تتدخل يف بناء

هازيلوود 2.0

(Hazelwood

 )2.0على موقع حمطة الطاقة
اليت تعمل بالفحم يف فكتوريا
واليت يتم تفكيكها اآلن؟» .
خمطط
احلكومة
ومتتلك
 ، Snowy Hydroولكنها
ال متتلك موقع Hazelwood
السابق.
ويقول تورنبول إن سياسة
حكومته تضع االولوية على
« ، »d i S p a t c H a b i l i t y
واليت ميكن ان تعمل بالفحم أو
الغاز أو الطاقة املائية الضخمة
أو التقنيات األخرى.
وقال للصحافيني يف بريزبن:
«ال يسعين إال أن أقول لكم
إن ضمانتنا الوطنية يف
جمال الطاقة قد أقرتها غرفة
االئتالف بأكملها».
واضاف يقول «لقد حصلت على
دعم قوي من دوائر الصناعة
والسلطات القضائية ...ومن
األهمية مبكان أن يتم تبنيها
ألن ما حنتاج إليه هو سياسة
الطاقة الالأدرية للتكنولوجيا
اليت تشجع االستثمار».
يقول تورنبول إن سياسة
حمايدة من الناحية التقنية
قد توفر قوة ميكن حتملها
واالعتماد عليها لتلبية أهداف
االنبعاثات األسرتالية.
وقال عضو املقاعد اخللفية
يف حزب العمال مارك بتلر

()fossils
«األحافري»
إن
املوجودة يف جناح اليمني
املتشدد لالئتالف ختترب قيادة
تورنبول ،على عتبة استطالع
رأي قاس األسبوع املقبل.
يقول السيد «بتلر»« :بالنظر
إىل سجله احلافل بالفشل يف
الوقوف بوجه اليمني املتطرف
يف غرفته احلزبية وااللتزام
بسياستني للطاقة  ،فال ينبغي
ألحد أن يفاجأ إذا ما استسلم
مرة أخرى إىل األحافري الصلبة
من جديد».
وكانت قد شكلت جمموعة من
نواب االئتالف هيئة جديدة،
اطلقت على نفسها اسم
«منتدى موناش» ،للضغط
على مالكومل تورنبول حول

النائب كريغ كيلي
الفحم

يف

سياسة

أهمية
الطاقة.
ويصر وزير الطاقة جوش
يقدر رأي
فريدنربغ على أنه
ّ
الزمالء حيث ان جمموعة من
نواب املقاعد اخللفية يف
االئتالف تعمل للضغط من
لطاقة
أجل حمطات جديدة
تعمل على الفحم.
والنائب االحراري كريغ كيلي
هو جزء من «منتدى موناش»
اجلديد  ،اضافة اىل أكثر من 20
حكوميا،
وزيرا وسكرتري وزير
ً
مبن يف ذلك رئيس الوزراء
السابق طوني أبوت ورئيس
الربملان جورج كريستنسن.
وقد اطلق هذا االسم على
املنتدى اجلديد تيمنا بالقائد
العسكري يف احلرب العاملية
األوىل (السري) جون موناش،
الذي كان لعب دورا رئيسيا
يف افتتاح وادي التروب يف
فيكتوريا إلنتاج الفحم.
ويقول السيد كيلي إنهم
قلقون من ارتفاع تكلفة
الكهرباء ويرغبون يف رؤية
حمطات جديدة تعمل على الفحم
يف أي ضمان وطين للطاقة.
وقال كيلي لراديو «إيه بي
سي»« :مع وجود الكثري من
الكالم املكرر واملناهض للفحم
يف اجملتمع نريد أن نضمن أن
يكون هناك فهم كاف لدى
الناس وحنن نرفع الصوت
عاليا حول مدى أهمية الفحم
بالنسبة القتصادنا».
بدوره اعلن الوزير فرايدنربغ،
الذي حتدث إىل السيد كيلي
يوم الثالثاء ،إنه يواصل
احلديث مع زمالئه حول الطاقة
ويقدر آراءهم.
وقال للصحفيني يف ملبورن
«ما يريدون رؤيته وما نريد أن
نراه هو الشيء نفسه بالضبط
وهو اخنفاض األسعار ونظام
أكثر موثوقية ،».مضيفا ان
«الفحم جزء مهم وله دور كبري
يلعبه يف هذا اجملال».
لكن الوزير أشار إىل أن السري
جون نفسه يقدر التكنولوجيا
اجلديدة.

وقال السيد فرايدنربغ «لقد
رآها فرصة ،سواء كانت يف
ساحة املعركة أو يف نظام
الطاقة ،وكان ينظر إىل التحول
حاليا يف نظام الطاقة
اجلاري
ً
كفرصة
واستخدامه
لدينا
للدفع حنو مزيد من االبتكار
وأسعار طاقة أقل».
ووصف السيد كيلي الضمان
الوطين للطاقة ،الذي يدفع
جوش
السيدان
باجتاهه
فرايدنربغ ومالكومل تورنبول،
على أنه «العمود الفقري اجليد
جدا لسياسة ما»  ،لكنه قال
إنه ينتظر رؤية معايري كيف
ستكون طبيعة التكنولوجيا.
وكشف السيد كيلي عن إن
اليابان تبين  40حمطة طاقة
تعمل بالفحم ذات كفاءة عالية
ومنخفضة االنبعاثات وهناك
املئات منها يف الصني.
وقال« :حنن حباجة إىل احلصول
على واحد أو اثنني على األقل
من هذه األجهزة لضمان
وجود قوة حتميل كافية يف
الشبكة».
وينفي السيد كيلي أن تكون
اجملموعة قد صممت بالتزامن
مع خسارة تورنبول الـ 30
ً
حديثا.
املتوقعة
وقال النائب كيلي« :إن
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول
حيظى بتأييدي الكامل».
وتابع يقول «إنه (تورنبول)
يقوم بعمل جيد يف ظل ظروف
صعبة للغاية ،وسنرى تلك
االستطالعات تشتد كلما اقرتبنا
أكثر وأكثر من االنتخابات».
وردا على سؤال حول ما كان
السيد تورنبول سيستمر يف
احلصول على دعمه يف حال
استمر بعدم اعطاء الفحم دورا
أكثر أهمية يف ضمان الطاقة
الوطنية قال السيد كيلي:
«إنه سيفعل».
وختم قائال «يف نهاية املطاف
حنن فريق».
الطاقة
وزراء
وسيجتمع
يف ملبورن يف  20نيسان
اجلاري ملناقشة ضمان الطاقة
الوطين.

ضبطت شرطة نيو ساوث ويلز
 7750شخصا بتهمة ارتكابهم

خمالفة السرعة و 294اتهاما
بالقيادة حتت تأثري الكحول

حزب العمال يوضح خطط احلسم
على التأمني الصحي

اعلنت وزيرة الظل للصحة
كاترين كنيغ ،ان حزب العمال
ال يدرس أي تغيريات يف احلسم
اخلاص للتأمني الصحي.
فقد قالت السيدة كينغ إن
حزبها ال يفكر يف إدخال
تغيريات على احلسم اخلاص
للتأمني الصحي ،على الرغم
من االرتباك السابق.
وكانت كاثرين كينغ رفضت
استبعاد التغيريات اليت طرأت
على احلسم البالغ  30يف املئة
لدى سؤاهلا يف مقابلة مع
وسائل اإلعالم.
ولدى سؤاهلا عما إذا كان
منفتحا للنظر يف اي
حزبها
ً
تغيريات على اخلصم إذا ما
أوصت بها مراجعة مفوضية
اإلنتاجية املقرتحة اخلاص به
يف النظام ،قالت السيدة كينغ
لشبكة سكاي نيوز« :دعونا
ونر».
ننتظر َ
لكن يوم الثالثـاء ،أصدرت
ً
بيانا قالت فيه« :ان حزب
العمال ال يدرس أي تغيريات
على احلسم اخلاص بالتأمني
الصحي ،خبالف ما أعلناه
بالسابق».
وهذه هي املرة الثانية اليت
يوضح فيها حزب العمال
موقفه من التخفيضات بعد
أن بدا أن زعيمه بيل شورتن
ترك الباب مفتوحا للتخلي عنها
خالل ظهوره يف كانون الثاني
يف نادي الصحافة الوطين.

وقال يف وقت الحق أن احلزب
لن يلغي احلسم.
وقالت هيئة رفيعة املستوى
للتأمني الصحي اخلاص إن
احلسم يدفع لألفراد من ذوي
الدخل املنخفض واملتوسط
ملساعدتهم على الوصول إىل
اجلراحة غري الطارئة وخدمات
الرعاية النفسية وخدمات طب
األسنان.
وقالت الدكتورة راشيل ديفيد،
الرئيسة التنفيذية للرعاية
الصحية اخلاصة يف أسرتاليا،
يف بيان هلا ان «حوالي 50
يف املئة من األشخاص الذين
لديهم تأمني صحي خاص
لديهم دخل سنوي يقل عن 50
ألف دوالر يف السنة».
واعلنت «إن غالبية هؤالء هم
إما من أصحاب املعاشات
التقاعدية الكاملة ،أو أصحاب
املعاشات اجلزئية أو أصحاب
املعاشات التقاعدية املنخفضة
الدخل ،وسيكون هؤالء الناس
أكثر املتضررين من اي تغيري
إضايف».
واقرتح حزب العمال نسبة 2
يف املئة على أقساط التأمني
ملدة سنتني يف حالة انتخابه
وسوف يأمر مبراجعة مفوضية
اإلنتاجية لنظام التأمني.
وارتفعت أقساط التأمني يوم
األحد املاضي بعد أن وافق
وزير الصحة غريغ هانت على
زيادة بنسبة  3.95يف املائة.

خالل عطلة عيد الفصح الطويلة
على طرق الوالية.
وكانت قد أطلقت شرطة نيو
ساوث ويلز محلة واسعة على
مستوى الوالية ابتداء من
منتصف ليل اخلميس املاضي
حتى منتصف ليل االثنني،
الغرض
حيث فرزت هلذا
عناصر اضافية من الشرطة.
واملعروف ان اي خمالفة قيادة،
تعرض
يف هذه العطلة الطويلةّ ،
مرتكبها خلسارة اعداد مضاعفة
من نقاط اجلدارة ودفع مبالغ
مضاعفة من املال.
وأجري أكثر من  280ألف اختبار
تنفس ،يف حني مت إصدار
 7750غرامة سرعة و 294غرامة
قيادة حتت تأثري الكحول.
عما جمموعه
وقد مت اإلبالغ
ّ
 355حادثا كبريا على مدى
أربعة أيام ،مما أسفر عن أربع
وفيات ،وهذا العدد أقل بواحد
مما كان عليه خالل الفرتة
نفسها من العام املاضي.
وكان آخر ضحية شاب يبلغ من
العمر  18عاما كان احد ركاب
سيارة مليئة باملراهقني حتطمت
مساء االثنني قرب بوغابري يف
مشال غرب الوالية.
وبينما كانت الشرطة سعيدة
بوجه عام بسلوك السائق،
قال مساعد املفوض مايكل
كوربوي إن الكثري من الناس
اختذوا «قرارات سيئة».
ورأى يف بيان له يوم الثالثاء
«كل حادث مميت هو مأساة
ليس للمتورطني فقط بل
لعائالتهم ايضا».
ً
إحباطا حول
وقال «اجلزء األكثر
هذا املوضوع هو أن معظم
احلوادث كان ميكن تفادي
حدوثها لوال خفف السائقون
سرعتهم وحتملوا املسؤولية
على طرقنا».
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

فشل إسرائيل يف سوريا :رهان على تد ّخل أمريكي
يحيى دبوق
شهدت الءات إسرائيل
وخطوطها احلمر ،جتاه
اللبنانية
الساحتني
والسورية ،تناميًا وتراكمًا
ملحوظني خالل السنوات
القليلة املاضية ،من
عمر احلرب السورية.
يعرب يف حد أدنى
تنام
ٍ
ّ
عن إخفاق إسرائيلي يف
فرض الالءات ،و/أو عن
قصور يف مواجهتها .مع
ذلك ،إخفاق إسرائيل
وقصورها ال يعنيان
استسالمها.
إن مل يكن بإمكان
إسرائيل التصدي ومنع
التهديدات،
تشكل
أو تناميها ،فباإلمكان
حتقيق جزء من التصدي.
وهذا ما تقوم به ،رغم
عدم كفايته :ضد حزب
اهلل وتعاظم تسلحه؛
وضد الوجود العسكري
اإليراني يف سوريا؛
وضد الدولة السورية
نفسها وإعادة ترميم
العسكرية،
قدراتها
اليت يشار إليها بني
احلني واآلخر كخط أمحر
إضايف للخطوط احلمر

كربت الخطوط الحمر اإلسرائيلية وترعرعت يف سياق وضمن اسرتاتيجية «املعركة بني الحروب» (أ ف ب )

اإلسرائيلية املتنامية واملتكاثرة عرب السنوات املاضية.
وإضافة إىل اجلهد اخلاص يف التصدي ،حتاول تل أبيب،
وهو أمر غري خمفي ،دفع اآلخرين يف الساحتني ،اىل حتقيق
النتيجة املتعذرة .لكن ما حيول دون ذلك ،إىل اآلن ،وجود
مروحة واسعة من السيناريوات
فيها
يتداخل
والفرضيات،
املعطى اإلقليمي بالدولي ،حيول
حتى اآلن دون خروج خيار حتقيق
املصلحة اإلسرائيلية عرب طرف
ثالث .فاملنازلة باتت دولية
أكثر من كونها إقليمية ،رغم أن
ساحة املعركة إقليمية بامتياز.
وتعاني املقاربة اإلسرائيلية يف

كربت الخطوط
الحمر يف سياق
اسرتاتيجية
«املعركة بني
الحروب»

السنوات املاضية ،وحتديدًا ما يتعلق بإعالن اخلطوط احلمر
وااللتزام بها ،وكذلك توصيف التهديدات ،عدم وضوح ولغط
يتكشفان تباعًا يف مواقف إسرائيل وتصرحياتها ،وكذلك يف
أفعاهلا وامتناعها أيضًا عن األفعال .لغط ال يستند إىل قصور
يف فهم التهديدات أو تشخيصها ،أو رمبا مساراتها ،بل
إىل واقع الساحتني اللبنانية والسورية اللتني بات تهديدهما
أوسع وأكرب ،من قدرة إسرائيل على مواجهته.
شدد وزير
قبل يومني فقط ،كمثال جديد على «اللغط»،
ّ
األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليربمان ،على أنه «لن يكون
هناك وجود إيراني عسكري يف سوريا ،ألننا ال نتكلم فقط،
بل نقصد ما نقول» .وكالم ليربمان الذي ورد يف مؤمتر
نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» جاء قطعيًا يف التعبري عن
مصلحة إسرائيل ،لكنه موضع شك يف التعبري عن أفعاهلا.
هذا ما أكده رئيس االستخبارات العسكرية املنتهية واليته،
أمس ،هرتسي هليفي ،الذي شدد يف املقابل ،وعلى حنو
نقيض ،أن «التحدي الكبري املاثل أمام إسرائيل هو بيئتها
اإلقليمية املتغرية ،بدءًا من استمرار إيران يف تركيز سيطرتها
يف سوريا ،مرورًا بوسائل تسلح حزب اهلل .»...تصريح ثان،
حريف ومهين ،ناقض مضمون التصريح األول ،وأكد على
إخفاق يف فرض اخلطوط احلمر ،رغم تكرار اإلعالن عنها
والتمسك بها.
وكربت اخلطوط احلمر اإلسرائيلية وترعرعت ،يف سياق وضمن
اسرتاتيجية «املعركة بني احلروب» ،اليت تهدف إىل منع متكني
واقتدار األعداء وتأجيل احلرب املقبلة قدر املستطاع ،طاملا
أنه بات من املتيقن أن ال انتصار فيها .اخلطوط احلمر جاءت
تعبريًا عن هذه االسرتاتيجية وهي الرتمجة العملية هلا .لكن
كما يتضح ،بل بات واضحًا ،مل تؤد املطلوب منها ،ومل حتقق
أهدافها .اخلطوط احلمر فشلت ،وأضيف إىل الفشل خطوط

محر جديدة.
بعد مدة قصرية من بدء احلرب يف سوريا ،أعلنت إسرائيل
عن خطني أمحرين ،قالت إنها ال تسمح بتجاوزهما :تسلح
حزب اهلل بسالح كاسر للتوازن من سوريا وعربها؛ وانزالق
السالح الكيميائي السوري حليازة حزب اهلل وغريه .أضيف
للخطني خط ثالث يف وقت الحق ،على لسان وزير األمن
املس بالسيادة اإلسرائيلية ،وكأن
يف حينه ،موشيه يعلون:
ّ
شن عمليات انطالقًا من األراضي السورية على حدود
معناه
ّ
اجلوالن احملتل.
وراهنت إسرائيل طوي ًال على إمكان إسقاط الدولة السورية،
يف ظل تعذر قدرتها الذاتية على فرض مصاحلها بنفسها.
إخفاق املسلحني ورعاتهم ،أعادها إىل املربع األول ،ليس
يف مواجهة إخفاق فرض اخلطوط احلمر الثالثة وحسب ،بل
مع توسع فيها لتشمل تهديدات أكرب هي نتيجة طبيعية
لنجاح الدولة السورية وحلفائها ضد خطة إسقاطها وما كان
سيليها.
اخليارات اإلسرائيلية لفرض مصاحلها حمدودة جدًا ،كما بات
معروفًا ،رغم كل القدرة العسكرية املوجودة يف حوزتها .ال
يتعلق األمر بقدرة على شن هجوم أو هجمات ،بل على مرحلة
ما بعد شن اهلجمات وعلى قدرة حتقيق النتائج وعلى حتمل
التبعات يف أعقابها .الساحة السورية متشعبة وتتداخل مصاحل
األطراف فيها إىل احلد الذي مينع املغامرة اإلسرائيلية فيها،
ويدفعها قسرًا إىل االكتفاء بهجمات قاصرة عن تغيري املشهد
أو مواجهة كاملة للتهديدات.
على ذلك ،وانطالقًا من حمدودية القدرة ،وانطالقًا أيضًا من
عدم قدرة إسرائيل على االستسالم والتعايش مع واقع التهديد
املتشكل يف سوريا ،تسعى تل أبيب إىل دفع وحتفيز توسيع
التدخل العسكري األمريكي لتحقيق ما تعجز عنه بوسائلها
وقدراتها الذاتية .هذا الرهان ال يستند فقط إىل قدرتها على
اإلقناع ،بل إىل املصلحة األمريكية املباشرة ،املعلن عنها من
قبل اإلدارة احلالية ،يف صد وإرجاع نفوذ أعداء إسرائيل يف
سوريا ولبنان إىل اخللف :إيران والدولة السورية وحلفاؤهما.
األمر الذي ال يتحقق ،حبسب الرؤية اإلسرائيلية ،من دون
تدخل عسكري أمريكي أوسع وامشل ،وأكثر عدائية ومباشرة،
يف الساحة السورية ،رغم كل احملاذير اليت منعت هذا اخليار،
حتى اآلن.
هل يتحقق إلسرائيل ذلك؟ يبدو أن الرهان قائم بالفعل ،بل
معلن عنه يف أكثر من موقف وتسريب ،وختاض االستعدادات
بناء عليه.
ً
هذا كله ،رغم ما يكتنف هذا الرهان وإعالنه ،على عدم يقني
وعلى معقولية عدم حتققه فعليًا .وذلك أيضًا رغم كشفه
املؤذي ملكانة إسرائيل واقتدارها ،حملدودية قدرتها على
خوض املواجهة منفردة ضد أعدائها.

السج ّل األمريكي األسود يف جتارة املخ ّدرات
وليد شرارة

من سخريات الزمان أن تتهم الواليات املتحدة األمريكية حركات
املقاومة باإلجتار باملخدرات ،أو حتى باالدعاء أن لديها أي مشروعية
أخالقية أو سياسية ملكافحة ظاهرة زراعة أو جتارة املخدرات على صعيد
عاملي .قدر ال حمدود من االستخفاف بعقول خمتلف قطاعات الرأي العام
العاملي يشي به هذا الزعم وهذه االتهامات .ليس من املبالغة القول
إن الواليات املتحدة كدولة وبعض أجهزتها األمنية والعسكرية ،وعلى
أدت دورًا حموريًا يف تعاظم زراعة
رأسها وكالة االستخبارات املركزية ّ
وجتارة املخدرات عرب العامل وذلك لتمويل عملياتها اخلاصة و/أو لدعم
اجملهود احلربي لوكالئها احملليني.
وقبل أن يسارع بعض «احملللني املوضوعيني» اىل اتهامنا مرة أخرى
بتبين نظريات املؤامرة ،حنيل هؤالء على حماضرعشرات الشهادات أمام
الكونغرس وعلى عدد من املراجع عن املوضوع ،صادرة عن كربيات
دور النشر األمريكية .العودة إىل مجيع هذه املعطيات تقود اىل
استنتاج واضح ال لبس فيه :لقد شكلت رعاية زراعة وجتارة املخدرات
أحد مصادر التمويل املهمة للتدخالت األمريكية يف عدد من دول آسيا
وأمريكا الوسطى والالتينية.
القصة بدأت مع حرب فييتنام .خالل هذه احلرب ،عمدت املخابرات
األمريكية اىل نقل اهلريويني املنتج يف ما مسي يومها «املثلث
الذهيب» ،دولة الوس أساسًا ،من قبل جمموعات مسلحة من قومية
«اهلمونغ» بقيادة اجلنرال فانغ باو ،عرب طائرات ووسائل نقل أمريكية
لتباع يف اخلارج ويعود مردودها حللفاء الواليات املتحدة يف الوس
وفييتنام اجلنوبية .وقد ّ
وثق الباحث األمريكي ألفريد ماك كوي يف
كتابه املرجعي «سياسة اهلريويني يف جنوب شرق آسيا» ،وكان يف
األصل أطروحة دكتوراه قدمت إىل جامعة يايل ،هذا األمر بدقة شديدة.
وقد استند الكتاب اىل مئتني ومخسني مقابلة ،بينها مع مسؤولني
سابقني أو كانوا ال يزالون يومها يعملون مع املخابرات املركزية.
تضمن الكتاب املذكور أيضًا مقابلة مع موريس بيلو ،الرئيس األسبق
مول
جلهاز املخابرات الفرنسية آنذاك  ،SDECEالذي اعرتف بأن جهازه ّ
عملياته اخلاصة ،خالل حرب فييتنام األوىل اليت خاضتها فرنسا ضد
شعب هذا البلد ،عرب اإلشراف على جتارة املخدرات يف اهلند الصينية،
وأورثت بعد ذلك شبكاتها إىل األمريكيني.
ماك كوي كشف يف كتابه أيضًا أن شركة النقل اجلوي ،Air AmEriCA
وهي شركة واجهة للمخابرات املركزية ،نقلت مباشرة املخدرات مبعرفة
املسؤولني األمريكيني .من أبرز نتائج تعاظم إنتاج املخدرات أيضًا
كان انتشار اإلدمان على اهلريويني يف صفوف اجلنود وضباط الصف
الصغار األمريكيني «فقد قدر أطباء اجليش األمريكي أن ما بني عشرة
اىل مخسة عشر يف املئة من اجلنود والضباط مدمنون على اهلريويني».
بعد صدور الكتاب عام  ،1971قدم ماك كوي شهادة أمام الكونغرس
دحض فيها احلجج اليت أوردتها املخابرات األمريكية للتخفيف من
مسؤوليتها.
بعد التدخل السوفياتي يف أفغانستان ،استخدمت املخابرات األمريكية
اهلريويني مرة أخرى لتمويل عملياتها وحلفائها ولرتويج اإلدمان عليه
يف صفوف اجلنود السوفيات .الصحايف األمريكي الشهري جون كولي،
كبري مراسلي صحيفة  ،ChriStiAn SCiEnCE monitorأوضح يف
كتابه املرجعي أيضًا «املخابرات املركزية األمريكية واجلهاد» ،كيف أن
مدير االستخبارات الفرنسية اخلارجية األسبق ألكسندر دو مارانش نصح
نظراءه األمريكيني باستخدام هذا السالح الذي يسمح بتحقيق أهداف
عدة يف اآلن نفسه .أدت هذه السياسات اىل انتشار زراعة املخدرات
يف أفغانستان واإلدمان عليها يف هذا البلد ويف الدول اجملاورة له،
وصو ً
ال اىل روسيا بشكل ال سابق له يف التاريخ املعاصر.
احملطة الثالثة ،واألكثر خطورة بالنسبة إىل دميوقراطية «عريقة»
كالواليات املتحدة ،هي تلك اليت بدأت مع تعاون املخابرات املركزية
األمريكية مع جتار املخدرات يف أمريكا الالتينية لتمويل عصابات الكونرتا
يف نيكارغوا ،اليت كانت تقاتل حكومة الساندينيني الوطنية ،ألن
الوكالة مل ترتدد يف إدخال هذه املخدرات اىل أراضي بالدها وتروجيها
يف األحياء الفقرية من مدنها ،حيث تقطن غالبية من األفريقيني ــ
األمريكيني .واجهت إدارة الرئيس األمريكي رونالد ريغان يومها عقبة
كبرية متنعها من دعم عصابات الكونرتا متثلت بإصدار الكونغرس قانون
بولند عام  1984الذي مينع اإلدارة من تقديم أي مساعدة ،باستثناء
تلك اإلنسانية ،هلذه العصابات بسبب ارتكابها جمموعة جمازر مهولة
حبق الفالحني النيكاراغويني .كلفت اإلدارة العقيد أوليفر نورث،
عضو جملس األمن القومي ،بتنظيم شبكات دعم للكونرتا ،بالتعاون
مع عصابات املخدرات يف كولومبيا أساسًا ،كارتيل ميديلني بقيادة
بابلو أسكوبار بالتحديد ،ونقل إنتاج هذه األخرية اىل قواعد عسكرية
أمريكية بعد مرورها عرب اهلندوراس أو بنما .أدى هذا األمر اىل مواجهة
بني املخابرات املركزية ووكالة مكافحة املخدرات األمريكية  ،DEAما
حدا مبديرها األسبق جون الون اىل اتهام العقيد نورث ،خالل شهادته
أمام الكونغرس ،بالتعاون مع شبكات املخدرات ومع الديكتاتور الَب َنمي
مانويل نورييغا وبأنه مل يرتدد يف إعالم العصابات باخرتاقات لشبكاتها
من قبل وكالة مكافحة املخدرات ،ما شكل تهديدًا حلياة عمالئها.
وجهت للمخابرات املركزية من قبل عميل آخر لوكالة
اتهامات مماثلة ّ
مكافحة املخدرات وهو مايكل ليفني.
أما الصحايف غاري ويب ،الذي مات يف ظروف غامضة عام 2004
وقيل إنه انتحر ،فقد أشار اىل أن املسؤولني السياسيني األمريكيني
ّ
وغضوا البصر عن عمليات إدخال وترويج املخدرات
الرئيسيني عرفوا
يف بلدهم .مسح فتح السوق األمريكي أمام «منتجات» كارتيل ميديلني
بأن يتحول اىل أقوى عصابة خمدرات يف أمريكا الالتينية يف تلك الفرتة
وأن يدخل يف مواجهة دامية مع احلكومة الكولومبية ...احلليفة للواليات
املتحدة.
هذا غيض من فيض السجل األمريكي األسود نذكره إلنعاش ذاكرة
بعض الذين ال يزال لديهم االستعداد لالستماع اىل ما تقوله الواليات
املتحدة ...واهلل من وراء القصد.
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املـجتمع املـدني «عـم تـطلع روحـو»
السلطة
تبذل
مل
جهدًا
السياسية
أسس
لضرب
املدني».
«اجملتمع
«التغيرييون» انقسموا
على أنفسهم ،بعدما
مصممني
نفخوا حجمهم
ّ
على نشر مرشحيهم
يف كل لبنان ،فانتهوا
بلوائح «من قريبو»
حمملني أنفسهم ما
ّ
يصعب على األحزاب
املنخرطة
السياسية
االنتخابي
بالعمل
منذ عشرات السنني
القيام به
ال صورة أفضل من
صورة مقاعد الصالة
الفارغة يف املؤمتر
الذي عقده مرشح

رىل إبراهيم

لم تبذل أحزاب السلطة أي جهد ملواجهة مجموعات «املجتمع املدني» التي انقسمت على نفسها (مروان بوحيدر)

دائرة صور ــ الزهراني رياض األسعد لوصف حال «اجملتمع
يعرب عن ذلك «اجملتمع» بشكل
املدني» ،ولو أن األسعد ال
ّ
تام من حيث خوضه التجربة االنتخابية من قبل .قد يذهب
األخري وغريه من اجملموعات إىل تربير قلة التفاعل معهم حبجة
حجز الصالة قبيل ساعة فقط من موعد املؤمتر واهتمامهم
بتأمني الكامريات التلفزيونية أكثر من احلضور .لكن الفكرة
هنا أن الكامريات نفسها وخمتلف وسائل اإلعالم اليت رفضت
تلبية طلب الناشط املدني ــ أي ناشط مدني أو من يسمي
نفسه كذلك ــ كان سيجدها قبيل عامني تتزاحم على بث حدث
سخيف مباشرة على اهلواء ،ولو كانت الدعوة موجهة قبل مخسة
دقائق .وفعليًا ،إن استسهال مسألة احلصول على اهلواء يومها
قاد اليوم إىل استسهال تكرار التجربة نفسها يف االنتخابات
النيابية ،وال سيما أن قضية مقارعة األحزاب السياسية أو
الدولة بشكل عام ،قضية جذابة .وإذا بـ»املدنيني» ال جيدون
من يلتفت إليهم ،جيلسون وحيدين يف قاعة مقفرة يتحدثون
فريد الصدى .سقطت األحالم
ّ
الوردية عند أول استحقاق
جدي ،ليدفن «اجملتمع املدني»
طموحه ،من دون أن تضطر
«أحزاب السلطة» إىل استعمال
نفوذها وماهلا ووسائل إعالمها
و»املستقلني» التابعني هلا من
أجل فرط أي الئحة تشكل تهديدًا
حمتم ًال.

سبب االمتعاض
شعور عارم ّ
بأن
كبار الضباط
ال يشعرون مع
صغار الضبـّاط
والعسكريني

هكذا مل تتمكن اجملموعات املتحالفة حتت مظلة «وطين» من
تشكيل الئحة يف دائرة بريوت الثانية ،إذ بقيت رهن قرار من
رئيس الئحة «بريوت مدينيت» يف االنتخابات البلدية األخرية
ورده إىل أن ضاقت
إبراهيم منيمة .آثر األخري أخذ «وطين»
ّ
املهل وبات من الصعب تشكيل الئحة جدية ،وأبلغهم تشكيله
الئحته اخلاصة مبعزل عنهم .والالئحة هذه عبارة عن حتالف
بني منيمنة واحلزب الشيوعي وبعض األعضاء الذين عملوا مع
«بريوت مدينيت» .وهناك أمثال بشار قوتلي الذي يتشابه يف
التجربة السابقة ورياض األسعد ،اختذ فشل اجملموعات كذريعة
لركوب الئحة «اجملتمع السعودي» اليت يقودها رئيس حترير
جريدة اللواء صالح سالم .هناك من فقد األمل منذ البداية من
«مشروع مدني حقيقي» ،فاختار املسار األسهل بقبول أول
عرض يوجه إليه كحال رنا مشيطلي يف الئحة فؤاد خمزومي.
ففي النهاية ،كان املقعد للبعض أهم من املبادئ وحماربة
الفساد ،ولو أن غالبيتهم يدرك مسبقًا أن حظوظه أقل من
معدومة بالفوز ،ولكنه أصر على محل لقب «مرشح سابق».
اإلغراء بالسلطة يفضح ،ولكن ما يفضح أكثر هو عدم حرص
هذه اجملموعات على صون صورتها وهرولتها للتحالف مع
يتوان عن استعمال أدوات السلطة
حزب «سبعة» الذي مل
َ
يف جذبه للمرشحني ولألمساء الرنانة .فباتت اإلعالمية راغدة
ضرغام اليت قضت نصف عمرها يف سراديب البيت األبيض،
«جمتمعًا مدنيًا» .وضرغام نفسها مل تستطع إكمال املسرحية
أكثر ،فانسحبت من املعركة ،من «بيت الوسط» واضعة نفسها
بتصرف سيده .ويف هذا السياق تعرتف مصادر حتالف «وطين»
باخلطأ ،وتشري إىل أن اخلطيئة الكربى اليت ارتكبتها كانت
ّ
حتتك وإياها على األرض ،ولديها من
بالتقرب من جمموعات مل

تجربة «بريوت مدينتي» البلدية الفاشلة أضعفت «املجتمع املدني» الذي منحه ناخبون كثر ثقتهم (مروان طحطح)

الناشطني املتفرغني للعمل لي ًال ونهارًا ما يثري الريبة .ويعرتف
هؤالء بأن «حزب «سبعة» وغريه ممن قدم نفسه كمعارض
للسلطة جنح بفرض نفسه عليهم من ناحية توسيع التحالف
إلعطائه زمخًا أكرب ،ولكن كان أن أصبحوا هم اجملتمع املدني
وحنن الطارئني».

الئحة «طلوع الروح»

يف بريوت األوىل ،تشكلت الئحة «كلنا وطين» بعد خماض
عسري يف اللحظات األخرية قبيل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح،
رغم أهمية بريوت بالنسبة إىل كل اجملموعات .وقد انسحب
أحد املرشحني عن املقعد األرثوذكسي ،وهو نائب رئيس
الئحة «بريوت مدينيت» البلدية طارق عمار ألسباب وصفها
«بعدم نقاوة اللوائح لقبول البعض مبرشحني ال يرتقون لتمثيل
نضاالتنا وإن اعتربوا أنفسهم رافعات لعملنا».
أما الالئحة املشكلة «بطلوع الروح» فتضم :جيلبري ضومط
(ماروني) ،زياد عبس (أرثوذكسي) ،لوسيان بورجيلي
(كاثوليكي) ،بوليت ياغوبيان ولوري حيطانيان وليفون تلفزيان
عن مقاعد األرمن األرثوذكس ويوركي تريوز عن مقعد األرمن
الكاثوليك ،إضافة إىل مجانة سلوم عن مقعد األقليات.
ومن بريوت إىل بعبدا حيث كان البعض (بول أبي راشد وأجود
عياش وألفت السبع) قد عقد تفاهمًا مسبقًا مع حزب الكتائب
على أساس أنه ميثل املعارضة ،فيما أظهرت التحالفات
األخرية أن الكتائب ال ميكن أن تغرد خارج أسوار السلطة.
فكانت الئحتان :الكتائب مع الناشطني املذكورين يف األوىل،
وجمموعات «مدنية» مع «مواطنون ومواطنات يف دولة» يف
الثانية («كلنا وطين») اليت تضم رئيس املرصد الشعيب حملاربة
الفساد احملامي واصف احلركة (املقعد الشيعي) وعلي درويش
(شيعي) ،رانية املصري (املقعد الدرزي) ،زياد عقل وماري
كلود احللو وجوزيف وانيس
املارونية.
املقاعد
على
االنقسام نفسه تسلل إىل
الشوف وعاليه ألسباب عدة،
أحدها «اخلالف بني «سبعة»
والناشط مارك ضو على
اختيار بعض املرشحني»،
«كلنا
الئحتان،
فكانت
وطين» و»مدنية» .حتالف
«وطين» وجمموعة الوزير

يف الجنوب الثالثة
خمس لوائح تحمل
صفة «التغيري»،
ويف بعبدا «نصف
املدنيني» مع الكتائب

السابق شربل حناس انسحبا من املنت اجلنوبي إىل املنت
الشمالي حيث يرتشح حناس بنفسه على املقعد الكاثوليكي
إىل جانب فيكتوريا اخلوري وأديب طعمة ونادين موسى وإميل
كنعان (موارنة) وجورج الرحباني (أرثوذكس).

«إصالحيون» بالجملة

يف كسروان ــ جبيل عمود الئحة «كلنا وطين» وزير عهد الرئيس
إميل حلود ،يوسف سالمة الذي ال يزال مندهشًا بنفسه من
حتوله إىل «جمتمع مدني» .سالمة ليس وحيدًا ،يالقيه كل من
عماد قميحة وعلي األمني يف منتصف الطريق ،ولو أنهم ميثلون
بقايا  14آذار ال الثامن منه .علق هؤالء الفتة «اجملتمع املدني»
يف دائرة اجلنوب الثالثة ،بالتحالف مع القوات اللبنانية ،ومشوا

بالئحة امسها ِ
«شبعنا حكي».
ويف تلك الدائرة اختلف الشيوعي واملستقلون والتحالف على
التغيري ،فكانت مخس لوائح «إصالحية» .ويف اجلنوب الثانية،
متكن رياض األسعد من تشكيل الئحة يف وجه الئحة حزب اهلل
ــ حركة أمل ،فيما مل يتمكن «املدنيون» من دخول دائرة صيدا
ــ جزين.
ال أثر لـ»كلنا وطين» يف بعلبك ــ اهلرمل ،حيث قائد «اجملتمع
املدني» ليس سوى األمني القطري السابق حلزب البعث فايز
شكر ،الذي يضع يده بيد التيار الوطين احلر واحملامية سندرال
مرهج يف الئحة «مستقلة» .فيما ال أحد يعرف أعضاء الالئحة
املسماة «اجملتمع املدني» يف البقاع الغربي وراشيا .ويتمثل
«كلنا وطين» يف زحلة بالئحة ال لون هلا وال طعم ،يفرتض أن
تقارع بلدوزرات املال والسلطة.
ومن زحلة إىل أقصى الشمال حيث يرأس القائد السابق
للفوج اجملوقل يف اجليش
العميد املتقاعد جورج نادر
الئحة «قرار عكار» املدنية!
ويف طربلس ــ املنية ــ الضنية،
تشكلت الئحتان« :كلنا وطين»
و»اجملتمع املدني املستقل»
عن اجملتمع املدني نفسه .أما
يف دائرة الشمال الثالثة ،فقد
جنح حتالف «وطين» والشيوعي
وعونيني سابقني بتشكيل الئحة
موحدة ،فيما انسحب زمالؤهم يف
«من أجل اجلمهورية» وجمموعات

عجز «املدنيون»
عن تأليف الئحة
موحدة يف بريوت
الثانية ويف
الشوف ــ عاليه
و«الشمال الثالثة»

بشري «املدنية» ،من املعركة .األخريون انتظروا «الكتائب»
ّ
معوض طوال أشهر ،فما كان من األخري
والنائب السابق قيصر ّ
اجلميل إال أن تسلال إىل أحضان القوات يوم
والنائب سامي
ّ
السبت الفائت.
يف تقييم اجملموعات املدنية لعملها املستجد يف االنتخابات
النيابية ،يرى غالبية الناشطني أن حماوالت التوسع أجهضت
احتمال تشكيل لوائح جدية ،وهو ما أدى إىل التحالف مع
شخصيات ال تتشابه والناشطني بشيء ،بهدف «تسكري»
اللوائح يف كل لبنان.
فيما كان األجدى الرتكيز على ثالث لوائح قوية يف ثالث دوائر
بروية ،حتى تتمكن من منافسة األحزاب جديًا .إال
والعمل ألجلها
ّ
أن حماولة تقليد السلطة «أوقعتنا يف فخها ،فتشكلت لوائح
هشة وال جيمع أعضاؤها إال اسم الالئحة» .والنتيجة أنه قبل
«مزامحتهم بالصناديق مل نتمكن من مزامحتهم باملرشحني».
كل ذلك ال يلغي واقع طراوة اجملموعات يف العمل السياسي
ّ
تتعلم
وإمكان اكتسابها درسًا من جتربتها احلاضرة ،رغم أنها مل
من جتارب «إسقاط النظام الطائفي» و»حراك النفايات» .وإثر
االنتخابات البلدية عام  ،2016أضعفت جتربة «بريوت مدينيت»
الفاشلة هذا «اجملتمع» الذي منحته الثقة جمموعات كبرية
حد أنه فاجأ «املدنيني»
من الناخبني (كان عددهم كبريًا إىل ّ
أنفسهم) ،فأثبت أنه ،يف اليوم التالي لالنتخابات ،ال خيتلف
عن «اجملتمع السياسي» بالوعود الفارغة واملشاريع املستحيلة
التطبيق.
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حزب اهلل وعودة واشنطن التهامه باإلجتار باملخدرات
زيـاد مـنى
ّ
اململة والبليدة
يالحظ القارئ عودة واشنطن إىل تكرار ادعاءاتها
عن ارتباط حزب اهلل بتجارة املخدرات ،وهي تهمة ليست جبديدة،
ّ
إذ سبق أن ّ
بالتهمة
شنت يف مثانينيات القرن املاضي محلة عليه
أي خرب أو اتهام أو
نفسها .ومع أنه ليس مثة من سبب لتصديق ّ
ادعاء يأتي من واشنطن ضد حزب اهلل وغريه من القوى املعادية
لسياسات الغرب االستعماري ،خصوصًا يف هذه األيام اليت تشهد
صعودًا غري مسبوق ملا يسمى «األخبار الكاذبة» ،وحماولة الغرب
االستعماري فرض احتكاره للكذب ،ورغم توافر العديد من التقارير
واملؤلفات واألفالم الوثائقية ،الغربية ،ويف مقدمتها اإلنكليزية
واألمريكية ،اليت تثبت اخنراط وكالة االستخبارات املركزية يف
جتارة املخدرات الدولية ،مبا ينفي احلاجة ملناقشة هذه االدعاءات
اخلبيثة اجلديدة /القدميةّ ،إال أن من املفيد االستعانة خبربة بعض أهل
االختصاص عن املادة ،ومنها كتابات الصحايف األمريكي املرموق
جوناثان مارشل ،الكاتب يف الصحف األمريكية املؤسساتية مثل
النيويورك تاميز والواشنطن بوست وول سرتيت جورنال ،وصاحب
املؤلفات العديدة عن جتارة املخدرات يف العامل ،وصاحب مئات
املقاالت عن املوضوع.
العرض امللخص التالي ،املستند إىل كتابات مارشال ،أخذته
من بعض كتاباته عن تلك االدعاءات القدمية املتعلقة باتهامات
واشنطن وعمالئها للحزب يف املاضي ،ليتبني أن احلملة اجلديدة
ما هي إال تكرار فج وفظ ألكاذيب سابقة مستندة إىل تقارير
مسيسة تفتقد إىل احلد األدنى من املهنية واملوضوعية ،وتلك
ّ
الصادرة أساسًا عن العدو الصهيوني وبعض اجلهات املرتبطة
به .مؤلفات الكاتب األمريكي ومقاالته موثقة ،لكننا آثرنا حذفها
من عرضنا اآلتي ،بعد استئذانه ،وميكن للقارئ املهتم العودة إىل
األصل اإلنكليزي.
الصحايف األمريكي طرح اآلتي :السؤال/التساؤل هو ،هل كان
يشجع جتارة املخدرات السرية ويستفيد منها ،أو أنه،
حزب اهلل
ّ
بكل بساطة ،تبنى سياسة «عش ودع غريك يعيش» ،الواقعية
إزاء مزارعي وادي (البقاع) الفقراء؟!
احلقيقة أن حزب اهلل مل يكن يف حاجة إىل إضافة أرباح املخدرات
إىل أرصدته ،وذلك بفضل التمويل السخي الذي كان يوفره له
النظام الثوري يف إيران .فاألدلة املأخوذة من األفالم الوثائقية
تصور جتارة املخدرات يف البقاع،
اليت تعود إىل عام  1988واليت
ّ
توضح أن حزب اهلل والعشائر العاملة يف جمال املخدرات كانا
يتبادالن احلذر وال يتدخالن بشؤون بعضهما.
مبرور السنوات ،كانت مصادر عديدة إسرائيلية أو مؤيدة إلسرائيل
تورط حزب اهلل يف عمليات خبيثة لتجارة املخدرات .والتزامًا
تؤكد ّ
باألجندة األيديولوجية لتقرير اللجنة الفرعية لفريق شومر «schumer
 ،»reportالذي يعود إىل عام  1992والذي يتحدث عن جتارة سوريا
باملخدرات ،عزا التقرير املذكور كل املساعدات اليت ترد إىل حزب
اهلل من إيران إىل أرباحه من جتارة املخدرات ،لكن من دون أن
يورد اسم مصدر واحد.
الباحثة اإلسرائيلية يف جمال املخدرات ،راشيل إهرنفلد ،شنت
هجومًا على حزب اهلل ،بالقول« :يف
منتصف الثمانينيات ،أصدر حزب
اهلل فتوى شرعية جييز مبوجبها اللجوء
إىل جتارة املخدرات املمنوعة كمصدر
للتمويل وكسالح ضد الغرب»؛
ّ
نصنع
ونقلت االدعاء بقوله« :حنن
تلك املخدرات للشيطان أمريكا
واليهود .إذا مل نستطع قتلهم
باألسلحة فلنقتلهم باملخدرات».
لكن الكاتب األمريكي يقول :هنا
َو ُجب طرح السؤال عن مدى الفائدة

أورد تقرير
استخباري
إسرائيلي بشأن
سوريا مزاعم عن
مكائد يدبـّرها
حزب اهلل لتسميم
إسرائيل باملخدرات

اليت جينيها حزب اهلل لدى إعالنه بكل صراحة ووضوح سياسته
الرامية إىل تسميم الغرب .وما املصدر الذي استندت إليه الباحثة
جترم قائلها؟ باالطالع على املؤلف الذي
لدعم هذه الفتوى اليت ِّ
ّ
احمللل اإلسرائيلي يوسف ُبدنسكي (،)Yosef Bodansky
وضعه
فإن القارئ ال يعثر على أي إحالة ملراجع.
تكرر مجيعها نفس النغمة .ففي عام ،1991
املراجع اإلسرائيلية ال ّ
قال رايف ِبِلد ،رئيس استخبارات الشرطة السابق ،إن حزب اهلل
«حتى اآلن ،يبدو تورطه ضئي ًال يف جتارة املخدرات» .كما أورد
تقرير استخبارات الشرطة اإلسرائيلية حول سوريا مزاعم ّ
كتاب
آخرين حول مكائد يدبرها حزب اهلل لتسميم إسرائيل باملخدرات،
لكن التقرير اعرتف بأن «ال وجود لدليل فعلي يدعم وجود هذه
«املكيدة»» .كما قال بعض اخلرباء «اإلسرائيليني» ،الذين مل
ُتكشف أمساؤهم لديفيد بروكس ( )David Brooksالصحايف يف
وول سرتيت جورنال ،عام  ،1992إن حزب اهلل هو املليشيا الوحيدة
يف لبنان «اليت مل تتورط يف جتارة املخدرات ...ألن حزب اهلل

يعارض املخدرات من منطلق ديين».
املسؤولون األمريكيون اختلفت آراؤهم
عرب
بهذا الشأن .ففي عام ّ ،1988
أحد املسؤولني يف إدارة مكافحة
ّ
شكه بتورط حزب اهلل
املخدرات عن
يف تلك الصناعة املمنوعة ،وقال ألحد
الصحافيني ،مع اعرتافه مبحدودية
املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة« ،حنن
نعرف أن بعض األشخاص يف حزب
اهلل متورطون يف املخدرات .لكن هل
هذا يعين أن منظمة حزب اهلل بكاملها
متورطة؟».
ويف نفس العام ،قال مسؤول كبري
يف وزارة العدل األمريكية يف عهد
ريغان لصحيفة وول سرتيت جورنال:
«اتضح أن بعض أفراد من حزب اهلل
متورطون يف جتارة املخدرات لدعم
املكونات األساس للمنظمة.
بعض
ّ
لكننا ال نعرف إن كانت األموال تذهب
مباشرة لدعم األنشطة اإلرهابية».
ويقال إن وكالة االستخبارات املركزية
توصلت لالستنتاج أن «اإليرانيني
ّ
علموا حلفاءهم اللبنانيني كيفية زراعة
تدعي
خشخاش األفيون» ،وهذا تقويم ّ
إدارة مكافحة املخدرات أنها مل تطلع

وزارة الخارجية األمريكية (عام  :)2001لبنان ال يُعدّ دولة رئيسة إلنتاج املخدرات أو لعبورها(هيثم املوسوي)

عليه .لكن باعتبار أن األفيون كان منتشرًا يف لبنان ،ال ميكن
تصديق أن املزارعني احملليني كانوا ،عام  ،1988يف حاجة ألن
يتعلموا من اإليرانيني كيفية زراعة اخلشخاش.
يف عام  ،1988نقل صحايف يعمل يف صحيفة واشنطن تاميز
ِ
احملافظة عن «مصادر مقربة من إيران»[!] ،جمهولة اهلوية ،تؤكد
أن «االخنفاض احلاد يف الدعم املالي اإليراني» حلزب اهلل ،أدى
إىل «زيادة اعتماد املنظمة على جتارة املخدرات» .لكن مهم مالحظة
أن حزب اهلل مل حيقق اهليمنة السياسية على منطقة البقاع الشمالي
الغنية باملخدرات ،قبل عام  1989مبا ينفي صحة االدعاء ،دومًا
وفق الكاتب .وقد تزامن ذلك مع شكوى املزارعني اللبنانيني
من أن حزب اهلل كان يهدد أسباب رزقهم لدى حماولته وضع
حد لزراعة املخدرات .أحد سكان املنطقة قال« :بعض الشيوخ
يقولون« :توقفوا عن التعامل باحلشيش» ،وحنن جنيب «أعطونا
بدائل»» .مزارع آخر قال« :قررت التوبة .لكين غرقت يف الفقر.
كان مثن البطاطا خبسًا ،والفالحون
هنا ال حيصلون على مساعدة
من أي نوع من احلكومة أو من
املنظمات األجنبية ،وهكذا عدت
لزراعة احلشيش لكسب املزيد من
املال».
يف نهاية املطاف ،أدى موقف
املتشدد من املخدرات
حزب اهلل
ّ
إىل بروز خصم سياسي رئيس،
وهو صبحي الطفيلي ،األمني
العام السابق للمنظمة .الطفيلي

دراسة مكتبة
الكونغرس :يف
غياب وثائق كافية،
ال يمكن االفرتاض
أن مبالغ كبرية من
املال تأتي من تجارة
املخدرات

وجه خطابه إىل املزارعني الفقراء يف البقاع ،مبن فيهم مزارعو
ّ
املخدرات ،متهمًا حزب اهلل بإهمال معاناة أهل املنطقة .وإثر تطبيق
برامج صارمة لزراعة حماصيل بديلة ،قاد الطفيلي «ثورة اجلياع»
للمطالبة مبشاريع ري ومبحاصيل بديلة قابلة للنمو ،كما ورد يف
َ
«فايننشال تاميز» بتاريخ  12متوز .1992
الصحيفة الربيطانية
مل يكن حزب اهلل خيشى أن ُي َّتهم بالتصرفات «القذرة» عندما
يتعلق األمر مبقاومة إسرائيل .فأحد األدلة املأخوذة من حماكمات
إسرائيلية بالغة السرية تتعلق باملخدرات يشري إىل أن حزب اهلل
«لعب بعقول» العديد من التجار اللبنانيني ،الذين كانوا يعملون مع
ُّ
لتسقط
الشرطة اإلسرائيلية أو كمخربين عسكريني ،واستخدمهم
املعلومات االستخباراتية من اجلنود اإلسرائيليني وجتار املخدرات
اإلسرائيليني .فقد ُو ِّجهت تهمة إىل رقيب إسرائيلي ،جرى اعتقاله
نبه حزب اهلل إىل مواقع
بتهمة إدارة شبكة تهريب كربى ،بأنه َّ
ُ
بعض احللفاء اللبنانيني
اجليش اإلسرائيلي عرب احلدود .كما ساعد
حزب اهلل يف اختطاف
السابقني إلسرائيل يف جمال املخدرات،
َ
كولونيل احتياط ورجل أعمال إسرائيلي ،ويقال إنه كان تاجر
خمدرات أيضًا ،الستخدامه يف صفقة تبادل سجناء عام .2004
مج َعت مكتبة الكونغرس عام  2002جمموعة من «األدلة» ضد حزب
ََ
وبناء على طلب األخرية ،حيث
اهلل لصاحل وزارة الدفاع األمريكية
ً

وردت بعض املزاعم اليت كانت قد انتشرت يف منتصف التسعينيات
القائلة :إن أنصار حزب اهلل من الشيعة الذين يعيشون يف أمريكا
الالتينية ،وال سيما يف املنطقة احلدودية بني الدول الثالث،
باراغوي والربازيل واألرجنتني ،كانوا جيمعون األموال للمنظمة من
خالل أنشطة عديدة غري مشروعة ،مبا يف ذلك املخدرات .الدراسة
خلصت لالستنتاج أنه «يف غياب وثائق كافية ،ال ميكن االفرتاض
أن مبالغ كبرية من املال تأتي من جتارة املخدرات».
ثم متضي الدراسة اليت حتوي ادعاءات غري موثقة فتقول:
إن دور حزب اهلل يف إنتاج املخدرات واإلجتار بها يف لبنان ال
يبدو أنه ذو أبعاد كبرية .فمعظم املصادر نادرًا ما تأتي على
ْ
ذكر املخدرات يف نقاشها ملوضوع حزب اهلل أو إلنتاج املخدرات،
أو حتى عندما تتحدث عن وادي البقاع .بل إن أحد املصادر،
وبدل الزعم بوجود دور حلزب اهلل ،يورد أقوا ً
ال ينسبها إىل أحد
املزارعني يف وادي البقاع تفيد بأن حزب اهلل ال يشجع زراعة
القنب اهلندي بل يتسامح إزاءها ،ألن املزارعني سيموتون جوعًا
إذا توقفوا عن زراعته .مع ذلك ،يبدو أن بعض العاملني لصاحل
حزب اهلل يشاركون ،يف مستوى ما ،بتجارة املخدرات ،حتى ولو مل
تكن هذه املشاركة تتمتع باألهمية يف ما يتصل بتجارة املخدرات
خارج لبنان.
لكننا جند منظورًا خمتلفًا هلذا املوضوع يف مصادر إسرائيلية
تزعم أن حزب اهلل والتجار اللبنانيني والسوريني متورطون
بعمق يف إنتاج املخدرات واإلجتار بها .يف دراسة أجريت عام
 ،1998اعرتف احملللون العاملون لدى مؤسسة السياسة الدولية
ملكافحة اإلرهاب يف هرتسيليا (international policy institute for
للحد من زراعة
 ،)counterterrorism in herzliaبوجود جهود رمسية
ّ
القنب اهلندي واخلشخاش يف لبنان ،خالل التسعينيات ،لكنهم
ادعوا أن اللبنانيني والسوريني كانوا قد حتولوا آنذاك إىل إنتاج
َّ
وتسويق اهلريوين والكوكايني ،بدل زراعة احملاصيل.
ومع أن اإلسرائيليني يتمتعون بدراية واسعة عندما يتعلق األمر
جبريانهم ،فعلينا أال ننسى أنهم ال يوفرون جهدًا لتلويث مسعة
حزب اهلل والسوريني ،الذين يشتبكون معهم يف صراع منذ
نقوم تلك التأكيدات[!] على ضوء هذه
عقود .وبالتالي ينبغي أن ِّ
احلقيقة.
كما ينبغي تقويم مدى صحة االدعاءات اإلسرائيلية باملثل وباملقارنة
مع النتائج اليت توصلت إليها وزارة اخلارجية األمريكية يف تقريرها
للحد من انتشار املخدرات ،الصادر
حول االسرتاتيجية الدولية
ّ
عد دولة رئيسة إلنتاج
عام  ،2001الذي يقول إن« :لبنان ال ُي ّ
املخدرات أو لعبورها ،رغم أنه يظل دولة مثرية للقلق بالنسبة
للواليات املتحدة» .ورغم العودة النشطة لزراعة القنب اهلندي
منذ عام  ،2000ما زال إنتاج القنب اهلندي واألفيون يتعرض
للضغط« .ليس مثة من نشاط ذي أهمية ملخدرات ممنوعة يف
لبنان؛ ويبدو أن هذا النشاط اختفى عمليًا نتيجة يقظة احلكومتني
السورية واللبنانية».
ورغم احملاوالت املستميتة اليت بذلتها إسرائيل للضغط ،أزالت
إدارة كلينتون ،يف أواخر عام  ،1997سوريا ولبنان من قائمة
وزارة اخلارجية اليت تضم الدول الرئيسة ُ
املنتجة للمخدرات.
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مــقاالت وتـحقيقات

أيزنكوت حيتمل احلرب وال ير ّجحها :أسعى إىل جتنبها! ورقة لبنان إىل باريس  :4التزامات
احلكومة أو مستشار رئاسة احلكومة؟
علي حيدر

يرجح رئيس أركان
توخيًا للدقة ،مل ِّ
جيش العدو ،غادي أيزنكوت،
احتمال نشوب حرب ،بل حتدث
عن ارتفاع نسبة احتمال نشوبها
بالقياس إىل السنوات الثالث
السابقة .أشار إىل إمكانية احلؤول
دون حتققها يف سياق احلديث
عن إمكانية اضطراره «إىل قيادة
اجليش يف احلرب» ،مؤكدًا ،يف
الوقت نفسه ،أنه يبذل جهودًا
«ملنع هذا» .وربطها ايضا خبطأ
يف تقدير أحد األطراف ،أو حدوث
أزمة كربى يف املنطقة.
مع ذلك ،فقد بدا حرص أيزنكوت
بارزًا جدًا يف التجاهل والتخفيف
من مفاعيل هذه احلرب مع
حزب اهلل على اجلبهة الداخلية
تعمد اإلسهاب
اإلسرائيلية .لكنه
ّ
عما
يف شرح الكثري من التفاصيل ّ
سيكون عليه لبنان يف أعقاب هذه
احلرب وما سيجري خالهلا من دمار.
وعمد رئيس أركان جيش العدو

محمد وهبة

«الغموض» يأتي بعد األحالم التي راودت تل أبيب بشأن «ما بعد األسد» (أ ف ب )

من خالل ذلك إىل حتقيق هدفني :األول ،حماولة تعزيز قدرة
الردع اإلسرائيلية اليت باتت أكثر من ضرورية ملواجهة مفاعيل
انتصار حمور املقاومة يف الساحة السورية ،وأيضًا ،بهدف حماولة
واحلد من مفاعيل الرعب الذي يسكن
حتصني اجلمهور اإلسرائيلي
ّ
وجدانه بفعل الصورة املتبلورة يف أذهان اإلسرائيليني عن قدرات
حزب اهلل التدمريية اهلائلة ،وهو ما برز بنحو صريح يف كالمه
عن اعتقاده بضرورة «عدم ختويف الشعب اإلسرائيلي كل يوم
بسيناريوات رعب جديدة».
مل خيتلف تقدير أيزنكوت عن تقدير شعبة االستخبارات العسكرية
(«أمان») ،الذي قدمته إىل اجمللس الوزاري املصغر مطلع
السنة اجلارية .لكن ميكن القول إن التطورات اليت شهدتها
الساحة اإلقليمية يف األشهر
املاضية ،عززت هذا التقدير لدى
املؤسستني األمنية والسياسية
يف تل أبيب ،خاصة يف أعقاب
الرسائل اليت ينطوي عليها إطالق
سوريا عشرات الصواريخ فوق
األراضي الفلسطينية احملتلة،

تسعى تل أبيب إىل
«توريط» واشنطن
يف املهمات التي
تتخوف من تنفيذها

وإسقاط طائرة أف  ،16يف العاشر من شباط الفائت ،إضافة
إىل مواقف الرئيس األمريكي دونالد ترامب من االتفاق النووي
اإليراني وما قد يرتتب عنه من تداعيات إقليمية.
قدمه أيزنكوت ،وقبله االستخبارات
مع ذلك ،مل ينبع التقدير الذي َّ
العسكرية ،من فراغ .بل تبلور نتيجة فشل تل أبيب ــ حتى اآلن
ــ يف فرض معادلتها على الساحة السورية ــ وفق السقف الذي
وجيسد مصاحلها االسرتاتيجية ــ على املستويني
تطمح إليه
ّ
السياسي وامليداني .وباتت ضرورة هذا املطلب أكثر إحلاحًا
مبعايري األمن القومي اإلسرائيلي ،يف أعقاب فشل الرهان
على اجلماعات اإلرهابية والتكفريية ،األمر الذي وضع إسرائيل
أمام بيئة إقليمية بدأت إسرائيل تتلمس عمليًا مفاعيل تعاظم
حمور املقاومة يف خمتلف الساحات .وهو ما دفع أيزنكوت إىل
وصف هذه البيئة ،خالل مراسم تعيني رئيس «أمان» اجلديد
قبل أيام ،بـ»الغموض اإلقليمي» .وقبله بأسابيع ،وصف تقدير
االستخبارات السنوي العام اجلاري بأنه عام «اليوم الذي يلي»،
يف خمتلف الساحات اإلقليمية ،من ضمنها سوريا .هذا الرتاجع
يف الوصف إىل «الغموض» (يف أقل التعابري) يأتي بعد األحالم
الوردية اليت راودت القادة اإلسرائيليني بشأن سوريا يف مرحلة
«ما بعد سقوط الرئيس بشار األسد» ،وما سيكون عليه وضع
حزب اهلل االسرتاتيجي يف أعقاب ذلك .وأسهب اخلرباء واملعلقون
واملسؤولون يف حينه ،يف شرح معامل البيئة اإلقليمية اليت ستتبلور
ملصلحة إسرائيل واملعسكر الغربي .وينطوي وصف الغموض على
إقرار ضمين بأن املستقبل مفتوح على كافة االحتماالت .وينطوي
أيضًا على قدر من التواضع جلهة جتنبه الرتويج لتفاؤل مصطنع،
والتورط يف الرتويج النتصارات وهمية ،الحقة.
الواقع اجلديد يف الساحتني السورية واإلقليمية وضع الكيان
اإلسرائيلي أمام حمطة مفصلية تفرض عليه إعادة تقويم السياسة
العمالنية اليت يتبعها ،وهو ما قد يفتح أمام صانع القرار السياسي
واألمين مروحة خيارات .ونتيجة إدراك العدو اإلسرائيلي أن حماوالت
االرتقاء وتوسيع نطاق اعتداءاته ،بهدف تغيري املعادلة اإلقليمية
سيستدرج بالضرورة ردودًا تناسبية بهدف منعه من حتقيق ما

عجزت عنه اجلماعات املسلحة واإلرهابية ،يواصل املسؤولون
اإلسرائيليون ــ وسيستمرون يف ــ توجيه الرسائل التهويلية،
َّ
املكثفة مع واشنطن وموسكو ،وتنفيذ املناورات
وإجراء االتصاالت
العسكرية.
يف حال االقتصار على شرح الدوافع اإلسرائيلية لتغيري املعادلة
اإلقليمية جذريًا ،التقدير الطبيعي الذي سيرتتب عن ذلك ،هو
ترجيح احلرب إىل حد كبري ،بل سيصبح السؤال املطروح :ملاذا مل
تنشب حتى اآلن؟ يف املقابل ،يف حال االقتصار على شرح نتائج
أي حرب إقليمية وتداعياتها ،أيًا كانت ساحة بدايتها ،التقدير
أن من الصعب أن جترؤ املؤسستان
الطبيعي يف مثل هذه احلالة ّ
شن حرب يف
السياسية واألمنية يف تل أبيب ،على اختاذ قرار
ّ
املنطقة .من هنا ،إن ما نشهده من مواقف وتقديرات إسرائيلية،
هو نتيجة حالة التجاذب بني دوافع احلرب وكواحبها.
يف هذه األجواء ،يسعى كل من األطراف إىل حماولة فرض
املعادلة اليت يطمح إليها من دون التدحرج حنو حرب .من جهة،
تسعى إسرائيل إىل قطع الطريق على تبلور وتكريس مفاعيل
انتصار حمور املقاومة يف سوريا مبا يعزز قوة ردعه اإلقليمي،
ويف الوقت نفسه من دون أن تضطر إىل خوض احلرب .لذلك ،إن
مفهوم اهلدوء الذي تتبناه القيادة اإلسرائيلية هو أن متلك هامش
االعتداء ،ويف الوقت نفسه التهويل لردع األطراف املقابلة عن
الرد .ويف هذه احملطة بالذات ،حتضر امكانية اخلطأ يف التقدير
االسرائيلي الذي أشار اليه عمومًا ،ايزنكوت.
يف املقابل ،يسعى حمور املقاومة يف سوريا ولبنان إىل تعزيز قوة
ردعه يف مواجهة إسرائيل واعتداءاتها ،مع حماولة جتنب التدحرج
قدم
حنو مواجهة عسكرية واسعة .واملنطقي ،بل البديهي ،أن من َّ
كل هذه التضحيات يف معركة الدفاع عن سوريا ولبنان واملقاومة
ست ــ زورًا ــ بطابع مذهيب كجزء من متطلبات
يف مواجهة ُو مِ َ
َ
ً
ً
املعركة وأدواتها ،األوىل أن يكون أكثر استعدادا وحتفزا خلوضها
فر مِ
ضها.
يف مواجهة إسرائيل يف حال ْ
ضمن هذا اإلطار ،تأتي سلسلة الرسائل التهويلية اليت وجهها
أيزنكوت بنحو مدروس يف كل مقابالته مع وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية ،مبناسبة عيد الفصح .مبا فيها حديثه عن ارتفاع
إمكانية احلرب والسعي إىل حماولة جتنبها .إضافة إىل حديثه
املركز عن االستهداف الشامل حلزب اهلل ،وصو ً
ُ
ال إىل حالة الدمار
ستعم لبنان يف حال نشوب حرب واسعة .ولكن أيضًا
اليت
ّ
إدراكًا من أيزنكوت ومن بقية القادة اإلسرائيليني ،للضربات
القاصمة اليت ستتعرض هلا إسرائيل يف منشآتها االسرتاتيجية
االقتصادية والعسكرية ،والرعب الذي يسكن صناع القرار من
النتائج والتداعيات اليت سترتتب عن هذه احلرب على املستويني
اإلقليمي والداخلي اإلسرائيلي ،تسود حالة تردد وانكباح ــ حتى
اآلن ــ يف خوض مغامرات عسكرية واسعة .بل حرص أيزنكوت،
كما ورد أعاله ،على تأكيد سعيه إىل منع نشوب هذه احلرب،
وبالتأكيد ليس تعففًا أو نتيجة قلقه على لبنان ،بل ألنه أكثر من
ّ
سيحل جببهتها الداخلية وتداعيات ذلك على
يدرك يف إسرائيل ما
مكانتها االسرتاتيجية.
وميكن القول إن نتائج تقدير الوضع الذي ُيفرتض أن املؤسسة
اإلسرائيلية أجرته يف أعقاب التطورات اليت شهدتها الساحتان
السورية واإلقليمية ،واملخاوف من األمثان اهلائلة اليت ستتكبدها،
تدفع تل أبيب إىل حماولة توريط الواليات املتحدة يف أكثر من
ملف إقليمي ،على أمل قيامها باملهمات اليت تتخوف من التورط
فيها.

يذهب لبنان إىل مؤمتر «باريس ( »4سيدر) حام ًال ورقة إصالحات
تتضمن التزامات مل ّ
يطلع عليها جملس الوزراء ومل ُيناقش أيًا من
مسودة البيان اخلتامي اليت وافق عليها لبنان
بنودها .والغريب أن
ّ
يف االجتماعات التحضريية قبل أيامّ ،
تركز على متابعة حثيثة للوعود
املالية واإلصالحات اليت سيلتزم بها لبنان
الورقة اللبنانية اليت سيقدمها لبنان رسيًا أمام اجلهات املاحنة
من دول ومؤسسات دولية مشاركة يف مؤمتر «باريس  ،»4تزعم
أن لبنان سيتلزم بإجراء إصالحات مالية وقطاعية ،أبرزها ضبط
أوضاع املالية العامة بنسبة  5نقاط مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي
على مدى السنوات اخلمس املقبلة من خالل إجراءات متعلقة بزيادة
اإليرادات وخفض اإلنفاق ،مبا يف ذلك خفض التحويالت احلكومية
إىل مؤسسة كهرباء لبنان اليت جتاوزت  %4من الناتج… وضمان
بقاء العجز احلالي عند مستوى .2017
املشكلة ال تكمن يف طبيعة هذا االلتزام ،بل بكيفية حتقيقه ،إذ
إنه ليست هناك رؤية واحدة يف لبنان لضبط العجز املالي عند
مستويات  2017وهو ما ظهر بوضوح أثناء مناقشات مشروع موازنة
 .2018يومها فوجئت اللجنة الوزارية بأن العجز الفعلي يف املوازنة
يصل إىل  12000مليار لرية ،أي بزيادة  %60عن العجز املقدر
يف مشروع موازنة  ،2017ما دفع اللجنة إىل إجراء جراحة جتميلية
ختفي قسمًا من هذا العجز عرب تأجيل إنفاق للسنوات الالحقة وتنفيذ
يعزز وجود
هندسات مالية بني وزارة املال ومصرف لبنان… وما
ّ
التنافر اللبناني حول اإلصالحات ،أن اجلراحة التجميلية للموازنة مل
أقرت حتت ضغط قرب
موحدة للحكومة ،بل
تأت ضمن سياسة
ّ
ّ
تعرب عن سياسة واضحة ومدروسة
انعقاد مؤمتر باريس  ،4أي أنها ال ّ
للحكومة بل هي عبارة عن شتات أفكار جرت مللمتها من هنا وهناك
لتسريع إقرار املوازنة .ولو أن احلكومة لديها مثل هذه السياسة أو
التسول عرب مؤمترات الدعم مثل
اخلطة ،فهي لن تكون حباجة إىل
ّ
«باريس .»4
ويتكرر يف هذه الورقة التزام احلكومة بإصالحات بنيوية وقطاعية،
ّ
بعضها عبارة عن إجراءات بسيطة تطويرية مثل اجلمارك واحلكومة
اإللكرتونية وسواها ،لكن املشكلة أن هذه الورقة ستعرض على
اجلهات املاحنة لنيل موافقتها على متويل املشاريع اليت يطلبها
لبنان ،قبل أن ُتعرض على احلكومة اللبنانية نفسها .احلكومة اللبنانية
«درست» ،على عجل ،املشاريع املنوي طلب متويلها يف املؤمتر ،من
دون أن ّ
تطلع على «اإلصالحات» اليت ستأخذ علمًا بها الحقًا عندما
مقررات مؤمتر باريس  ،4وهذا ما بدا واضحًا يف مسودة
يبدأ تنفيذ ّ
البيان اخلتامي للمؤمتر واليت وافق عليها لبنان أثناء مشاركته يف
االجتماعات التحضريية .هذه املسودة تشري إىل األسباب املوجبة
اليت يطلب على أساسها لبنان املساعدة من اجلهات املاحنة ،وتشري
أيضًا إىل التزام الدول املاحنة باستقرار لبنان ومساعدته ،إال أنها
ّ
تركز يف فقرتها األخرية على أنه «ستكون هناك متابعة حثيثة وجدية
جلهة الوعود اليت سيتلقاها لبنان من اجلهات املاحنة ،باإلضافة
إىل متابعة تنفيذ اإلصالحات وفق برنامج زمين تلتزم به احلكومة
اللبنانية».
هذه الفقرة تعين أن احلكومة اللبنانية ستضع جدو ً
ال زمنيًا لإلصالحات
اليت يلتزم بها لبنان وأنه ستتم متابعتها ّ
بدقة من اجلهة املكلفة
ّ
ستطلع على الورقة اللبنانية
بذلك .واألسوأ من حقيقة أن احلكومة
أثناء حتضري اجلدول الزمين هلذه االلتزامات ،أن إعداد اجلدول
سيكون من مهمات احلكومة املقبلة بعد االنتخابات النيابية!
ّ
خطة واضحة
يف الواقع ،إن القوى السياسية املعنية بوضع
لإلصالحات اليت جيب على لبنان تنفيذها لضبط عجزه املالي ،قد
تركت هذه املهمة على عاتق رئاسة احلكومة واملستشار االقتصادي
لرئيس احلكومة نديم املنال .هو نفسه الرجل الذي قاد الفرق اليت
حددت التزامات لبنان يف مؤمترات دعم سابقة ومل ّ
ينفذ منها أي
ّ
شيء تقريبًا.
أصر اجلانب الفرنسي على أن يتوىل بنفسه مهمة
على أي حال ،فقد
ّ
متابعة تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف البيان اخلتامي ،حبسب
مصادر مطلعة .وسيكون هناك موفد فرنسي يزور لبنان بشكل
دوري للتأكد من تطبيق االلتزامات و»احرتام لبنان موجباته أمام
اجملتمع الدولي» .مهمة املوفد الفرنسي تتلخص يف أن ال يفشل
مؤمتر باريس  4وأن تكون اإلدارة الفرنسية أمام مطلب لبناني جديد
بعقد مؤمتر يسمى باريس  5أو سيدر  2و 3و …4وتقول املصادر إن
البنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي وغريهما من اجلهات الدائنة
سرتاقب أيضًا هذه االلتزامات ،علمًا بأن هذه الصناديق ستكون
ميسرة للبنان
اجلهات األساسية يف تقديم الدعم املالي عرب قروض
ّ
خمصص لدعم
يتم تسليفها باالستناد إىل مؤونات يف صندوق
ّ
الفوائد توضع فيه اهلبات املالية.
التوقعات حول املبالغ اليت سيحصل عليها لبنان من املؤمتر تتفاوت
تردد أثناء االجتماعات التحضريية أن
حبسب اجلهات املشاركة .فقد ّ
ولي العهد السعودي حممد بن سلمان سيحضر املؤمتر ،باإلضافة إىل
دول خليجية أخرى قد يؤدي وجودها إىل زيادة مبالغ الدعم .ورغم
أن البيان اخلتامي مل يتضمن أي إشارة سياسية ،إال أنه ال يتوقع
أن يكون الدعم من دون شروط سياسية خمفية.

Saturday 7 April 2018
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مـقاالت وتحـقيقات

فاح ُقربى!
زواج متع ٍة و ِس ُ
احلكومة تعد «سيدر» بتخ ّطي جملس النواب! قانون اإلنتخاباتُ :
إيلي الفرزلي
يف حفلة العالقات
العامة اليت تقوم
بها رئاسة احلكومة
سيدر،
مؤمتر
يف
إشارة عابرة إىل أن
املشاريع اليت ستقر
حباجة
تكون
لن
إىل تصديق جملس
النواب ،وبالتالي فإن
العمل فيها سيكون
سريعًا ألن اجمللس
موافقة
سيعطي
عامة على برنامج
االستثمار .ذلك ال
يستوي مع القانون
وال مع الدستور،
وهو حكمًا لن مير يف
جملس النواب ،على

وزير املال سأل عن وجود دراسة ألثر ديون باريس على الخزينة ،فكانت اإلجابة
بالنفي (هيثم املوسوي)

ما تؤكد مصادر متابعة
مؤمتر سيدر بعد غد .التحضريات النعقاده
شارفت على نهايتها ،واحلكومة اللبنانية ،أو
بشكل أدق ،رئاسة احلكومة ،تعد باملن والسلوى
من هذا املؤمتر .لكن املشكلة أن يف احلكومة من
ال يؤمن وال يقتنع جبدوى املؤمتر من أساسه.
يف مؤمتر «من باريس إىل سيدر» ،الذي عقد
يف فندق الربيستول منذ عشرة أيام ،مالحظة
من أحد اخلرباء السابقني يف صندوق النقد
الدولي ،وهو كان مدققًا يف مؤمتري باريس 2
و ،3تفيد بأنها املرة األوىل يف تاريخ فرنسا
اليت تعمد فيها احلكومة
إىل عقد مؤمتر ماحنني
لدولة ما قبل أسابيع من
االنتخابات النيابية .ذلك
ّ
يصنف سوى
ال ميكن أن
يف إطار الدعم السياسي
للحكومة .وإذ يؤكد اخلبري
الدولي نظرية املؤمتر
التسويقي ،فإنه يرى
أن املؤمتر يتعامل مع

رئاسة الحكومة
تطلب صالحيات
استثنائية لتجنب
تأخري مجلس
النواب يف التصديق
على القوانني

الواقع اللبناني كما لو أنه يعاني مرضًا بسيطًا،
فيما الواقع أنه مصاب بسرطان لن يشفيه منه
االستثمار اخلارجي ،بل اإلرادة الداخلية مبكافحة
الفساد.
هل يف الربنامج املقدم ملؤمتر سيدر ما يضع حدًا
للفساد املستشري؟ كل اإلجابات ،اليت تأتي
على لسان أكثر من وزير ،تشري إىل أن املؤمتر
سيؤدي إىل فتح باب الفساد أكثر ،انطالقًا من
معادلة بسيطة مفادها أنه كلما زادت األموال
يف بيئة فاسدة زاد الفساد (يتوقع تقرير رئاسة
احلكومة أن تصل التدفقات السنوية إىل 1.5
مليار دوالر).
يف احلكومة نفسها من خيشى أن تساهم
الديون اليت سنحصل عليها يف متويل الفساد
واستمراره .باختصار ،هي خطة إنفاقية وليست
استثمارية ،يقول أحد الوزراء ،مشريًا إىل أن
اخلطة تتطلب مسح احلاجات ،ثم حتديد كلفتها،
فأولوياتها وأهدافها ،وصو ً
ال إىل وضع مؤشرات
لقياس أهدافها ،فهل قامت احلكومة بأي شيء
من هذا القبيل؟
ما قام به فريق رئيس احلكومة هو إجناز كل
املستندات املتعلقة مبؤمتر سيدر ،وآخرها ،ما
يسمى «رؤية احلكومة لالستقرار والنمو وفرص
العمل».
الوثيقة مؤلفة من  17صفحة ،وموجودة على
موقع رئاسة احلكومة باللغة اإلنكليزية ومن دون
ترمجة .وهي تعد مبثابة نقطة االنطالق ملا يريده
لبنان من باريسhttp://www.pcm.( .
gov.lb/Admin/dynAmicFile.Aspx?p
p&11224=hnAme=document&pAgeid
)1=ublished

تستعرض الورقة األضرار اليت حلقت باالقتصاد
من جراء النزوح السوري ،ومتيز بني الرؤية
االقتصادية وبرنامج االستثمارات املقدم .كذلك
ّ
تذكر باستطالع رأي أجراه كل من «اليونيسيف»
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وفيه أن  90يف
املئة من الشباب اللبناني ينظرون إىل تهديد
اقتصادي أو رمزي من النازحني السوريني
املوجودين يف لبنان .كما تشري إىل أن زيادة
الفقر والبطالة بني اللبنانيني ووجود السوريني
العاطلني من العمل ،وال سيما الشباب منهم،
هو وضع ميكن أن يؤدي إىل تزايد االضطرابات
االجتماعية والعنف ويهدد االستقرار السياسي
واألمين للبلد ،وستكون عواقبه حمسوسة خارج
حدود لبنان.
التهديد املبطن بإمكانية انتقال النازحني إىل
أوروبا مفيد ،لكن ذلك ال يستوي مع تقديم وعود
للمؤمترين ال ميكن تطبيقها ،كالقول بإمكانية
احلصول على إجازة عامة من جملس النواب.
فإبداع التقرير يتمثل يف سعيه إىل االلتفاف
على الدستور والتأخري املتوقع من جملس النواب
يف التصديق على املشاريع اجلديدة ،من خالل
جتنب تقديم كل مشروع فردي إىل اجمللس
النيابي للحصول على موافقة عليه قبل البدء
يف تنفيذه .ولذلك ،يقول التقرير إن احلكومة
تعتزم «تقديم برنامج االستثمار العام إىل جملس
النواب يف مرحلتيه ،مع طلب تفويضها إبرام
اتفاقيات مع املقرضني الرمسيني واملاحنني
للحصول على قروض بشروط ميسرة».
وتستكمل الورقة اإلشارة إىل أنه «ليس مطلوبًا
موافقة جملس النواب على استثمارات القطاع
اخلاص للبنية التحتية يف إطار قانون تنظيم
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .وستشمل
املوازنات لعام  2019وما بعده خمصصات
لألموال املطلوبة ملشاريع الربنامج االستثماري
اليت يدعمها املقرضون الرمسيون واملاحنون».
إذا كان هذا الكالم معدًا لالستهالك اخلارجي
وتبيان جدية احلكومة يف سعيها إىل تنفيذ
مقررات باريس  ،4خالفًا ملقررات باريس 2
و 3اليت مل تنفذ ،فإن وزيرًا معنيًا يقول إن
«هذه صالحيات استثنائية تريدها احلكومة وال
ميكن أن متر ،جازمًا بأن كل اتفاقية جيب أن
متر على جملس النواب ليصدق عليها على حدة.
هذا ما يقوله الدستور وهذا ما سيحصل» ،يؤكد
الوزير.
سبق لوزير املال أن سأل يف جملس الوزراء
عن وجود أي دراسة عن أثر ديون باريس
على اخلزينة ،فكانت اإلجابة بالنفي .ال تقدير
للمرتتبات املالية للقروض اليت سيحصل عليها
لبنان وال دراسة ملا بعد إجناز االستثمارات ،اليت
تقدر قيمتها النهائية بـ  17.253مليار دوالر!
استشهاد املصدر الوزاري بكالم وزير املال،
يف معرض تقديره لعواقب املؤمتر ،يقوده إىل
التمين أنه «إذا اهلل بيحب الشعب اللبناني ما
بيمشي سيدر».

طوني عيسى

قد يكون التعبري قاسيًا ،ذلك الذي
استخدمه قطب سياسي بارز ،يف
وصفه ما جيري على مسرح التحضريات
االنتخابية« :إنه القانون الصدمة الذي
وضع كثريين أمام اجلدران املسدودة،
أمرين معًا :زواج ُ
املتعة
فاندفعوا إىل
َ
ِ
لكن هذا التعبري ،على
القربى».
وسفاح
ّ
معربًا جدًا عن الصورة،
يبدو
قساوته،
رِّ
وقد ال يكون هناك ما هو أكثر صدقًا
منه.
أن «زواج املتعة»
املفارقات
من
ّ
االنتخابي ،يف اللوائح املتناقضة،

ينطبق على اجلميع ّإال الشيعة أصحاب «زواج
يبدلون
املتعة» أساسًا .ففيما املوارنة وسواهم ّ
الشريك وفقًا للمنطقة ال للمنطقَ ،ثُب َت بـ»الوجه
أن زواج حركة «أمل» و»حزب اهلل»
الشرعي» ّ
ً
أيًا منهما مل
إن
إذ
،
ال
فع
املاروني»
هو «الزواج
ّ
ّ
يبدل تبدي ًال.
رِّ
حتى خرباء االنتخابات األكثر براعة ،مل يذهب
حد رؤية اللوحة السوريالية اليت
خياهلم إىل ّ
ارتسمت يف تركيبات اللوائح .كانوا إمجا ً
ال
أن هناك خطوطًا محرًا سياسية أو
يعتقدون ّ
بد أن
أخالقية أو مبدئية أو حتى مصلحية ال ّ
ّ
تتوقف عندها حتالفات اللوائح .لكن ما جرى كان
صدمة للجميع.
إن فريقًا واحدًا كان يعرف متامًا
البعض يقول ّ
ماذا يفعل ،وما ستكون عليه الصورة يف
روج ل
االنتخابات ،وهو الفريق الشيعي الذي َّ
قانون االنتخاب ،حتت ضغط الوقت ،واستفاد
منه وحده ،كما كل القوانني السابقة ،فيما
سي َّ
همشون.
هشمون أو ُي َّ
اآلخرون مجيعًا ُ
أن الفريق الشيعي ليس
لكن آخرين يعتقدون ّ
ّ
احلد ،وأنه هو نفسه أصابته
خارقًا إىل هذا
ّ
املفاجأة كسواه ،لكنه حمظوظ بـ»انضباط»
اجلغرافيا والدميوغرافيا… وبعناصر القوة اليت
ميلكها داخل الطائفة ولدى الطوائف األخرى.
احلر»
هل ميكن القول عن زواج «التيار الوطين
ّ
و»اجلماعة اإلسالمية» يف جزين أكثر من زواج
املتعة العابرة لبضعة أيام ،بني غريَبني ال
جيمعهما سوى فراش  6أيار ،لساعات قليلة؟
وهل يف هذا الزواج شيء من املنطق سوى
«زكزكة» احلليف السياسي تيار «املستقبل»،
وقطع الطريق على ذوي القربى يف جزين من
«قوات» و»كتائب» وآخرين؟ وكيف ي ّربر باسيل
هذا الزواج ،فيما هو يرفع شعار «قرار جزين
اجلزيين بد ً
ال من
جلزين»؟ وهو لو اختار التوافق
ّ
احلرة هناك ،ملا كان اليوم
املصارعة املسيحية
ّ
يغامر باحتمال خسارة املقعد الكاثوليكي للحريري
بعدما خسر املقعد املاروني لربي!
ُ
ٍ
خيك» ،شعار ّ
وحبقد
تطبيقه معكوسًا
مت
«أوعا َّ
منقطع النظري ،على مدى الدوائر االنتخابية كلها.
فـ»التيار» زاوج «اجلماعة اإلسالمية» يف دائرة،
ووافق على «أمل» يف البقاع الغربي ،وبعبدا إىل
َّ
«خيك» «القواتي» .وعلى
وجتنب متامًا
حد ما،
ّ
َّ
العكس ،هو َ
رأسه ،ال بسيفه بل بسيوف
طلب
َ
ّ
السنة والشيعة والدروز.

و»حن
وأبقياها خارج الالئحة يف البقاع الغربي.
ّ
احلديد على حاله» بني «القوات» والكتائب،
حيث «احلنان» له مردود انتخابي :بريوت وزحلة
لكن الطالق األخوي وقع يف
وجزين والشمال.
ّ
ٌّ
رب نفسي».
«يا
كل
املنت مث ًال ،حيث
ّ
يتصرف «التيار» بشراهية.
ويف املنت وسواه،
َّ
فهو يريد ،لو يستطيع ،إزاحة كل زعامة مسيحية
سواء كانت هلا امتدادات على مستوى األحزاب
ٌ
مجع يف الئحته ما
أو على مستوى املناطق .وهو َ
ال ُجي َمع ،من أجل «تكبري» الكتلة وتثمريها.
ويف البرتون  -الكورة  -زغرتا  -بشري ،حيتاج
باسيل إىل أصوات احلريري ،ويعتمد بطرس
حرب على أصوات فرجنية ،وتتحالف «القوات»
ألن املصيبة جتمعهما .والشعار الذي
مع الكتائب ّ
ترفعه الكتائب «رفض التحالف مع السلطة»
ّ
مت تعديله مع «القوات» الذين قالت عنهم:
«يشبهوننا» .وبالفعل« ،القوات» ليست فريقًا
سلطويًا مبا تعنيه الكلمة.
ويف بعلبك  -اهلرمل 14 ،آذار بصحة جيدة.
فـ»القوات» و»املستقبل» يتحالفان ضد «أمل»
و»حزب اهلل» ومعهما القومي ،ويقف «التيار»
لكن القومي نفسه «خيردق» الئحة
«على جنب»ّ .
«التيار» الرمسية يف املنت ،بالياس أبو صعب و
غسان األشقر وكورين األشقر ،وال جيد «التيار»
مشكلة يف ذلك ،ما دامت الغاية ت ّربر الوسيلة.
ويف كسروان  -جبيل ،زجيات متعة باجلملة يف
الئحة «التيار» خصوصًا .وفيما يرفض «التيار»
مرشح «حزب اهلل» يف جبيل ،هو يتحالف مع
مرشحي «احلزب» يف بعبدا .وفيما يأخذ على
املرشح أنه من خارج الدائرة ،هو أيضًا جاء
برئيس الئحته الكسروانية من خارج الدائرة.
ّ
حدة ،يف
يف البيت
السين ،املواجهة تبدو أقل َّ
لكن احلريري -كما سواه -مل
الشمال وبريوت.
ّ
ّ
يوفر وسيلة للحفاظ على أكرب مقدار من كتلته
النيابية اآليلة إىل الرتاجع حتمًا يف انتخابات
.2018
إذًا ،ميكن احلديث عن مالمح مبكرة لنتائج
انتخابات  6أيار:
ّ
سيحققها الفريق الشيعي.
 - 1مكاسب
سورية ،شيعية وغري شيعية
 - 2دخول رموز
ّ
إىل اجمللس.
 - 3خسائر يف كتل املرجعيات والزعامات
األساسية غري الشيعية :عون ،احلريري
وجنبالط.

جنبالط واحلريري ْ
وض ُع ُهما ليس أفضل .ففي
الشوف وعاليه ،كان جنبالط «وسيط خري»
للتوفيق بني احلريري و»القوات» لريكب املوجة
وينجو مبقاعده .لكنهِ ،من َقلب الالئحة يف البقاع
صب نقمته على احلريري ،ألنه أراد
الغربي،
ّ
حتجيم التمثيل اجلنبالطي وحصره مبقعد وائل أبو
فاعور.

 - 4تكريس التواطؤ بني أركان الطبقة السياسية
يف وجه تيارات «اجملتمع املدني» اليت أصيبت،
اجتاهاتها و»والءاتها»،
وتعدد ّ
على أنواعها
ّ
بهزمية نكراء.

وأما «القوات» فكانت تبحث عن رفيق يف
ألن كثريين يريدون رأسها:
كل االجتاهات،
ّ
جنبالط واحلريري استعانا بها يف الشوف وعاليه

« - 5ذوو اخلزنات» حيتلون مواقع «ذوو
النضال» ،وهم موجودون يف كثري من اللوائح
«للطوارئ».
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مـقاالت وتحليالت

 6أيّار لن يكون نزهة ..ومفاجآت غري هل سيالحق السيد نصراهلل معضلة
حمسوبة بفعل الصوت التفضيلي
الفساد بعد االنتخابات النيابية؟!
حسني زلغوط

من الطبيعي وحنن على مسافة  32يومًا من موعد إجراء االنتخابات
النيابية ،ان يرتفع منسوب اخلطاب السياسي يف إطار العمل
املشروع يف شخذ اهلمم ،وشد عصب الناخبني ،لكن ما هو
مستهجن ما نشاهده يوميًا من حروب كالمية واتهامات متبادلة
يتحول هذا االسلوب
حد وضع اليد على القلب من ان
وصلت إىل ّ
ّ
إىل احتقان يف الشارع نعود معه إىل آتون التصادم وانفالت
الوضع األمين من عقاله ،علمًا ان اللوائح اليت تضم مرشحني
من لون سياسي واحد هي قليلة ،حيث ان غالبية اللوائح مجعت
األضداد حتت لوائح املصاحل املتبادلة البعيدة كل البعد عن
الربامج املوحدة ناهيك عن ان فرض القانون اجلديد على أي
ّ
مرشح االنضواء يف الئحة ّ
حتم على املرشحني اعداد لوائح من
ألوان سياسية خمتلفة ،وهذا الواقع رمبا ُيساعد على عدم تفاقم
األمور واحلؤول دون التصادم يف بعض الدوائر.
ومن املتوقع ان تتجه املناخات السياسية إىل السخونة مع بداية
األسبوع املقبل أي بعد انتهاء مؤمتر «سيدر »1-وعودة الوفد ال
لبناني املشارك يف هذا املؤمتر من العاصمة الفرنسية باريس،
حيث سيكون لعدد من رؤساء اللوائح صوالت وجوالت يف الكثري
من املناطق ومن املؤكد ان الكلمات اليت ستلقى امام احلشود
اجلماهريية ستتضمن مفردات سياسية تعرب عن الواقع السياسي
عدة سنوات ،كون ان مجيع
غري الصحي الذي يعيشه لبنان منذ ّ
أيار لن يكون نزهة وأن
املرشحني ُيدركون بأن السادس من ّ
الصوت الواحد سيكون له مفعوله على مستوى الالئحة والصوت
التفضيلي على وجه اخلصوص.
صحيح ان االنتخابات املقبلة مل يلج لبنان مثي ًال هلا قبل وال بعد
اتفاق الطائف ،حيث ان اللبنانيني تعودوا يف االنتخابات على
معرفة غالبية الذين سيحالفهم احلظ يف الدخول إىل الربملان وذلك
رمبا نتيجة احملادل اليت كانت تتحكم بغالبية الدوائر االنتخابية،
لكن هذه املرة فإن الغموض يكتنف هذه النتائج ،ويذهب بعض
املتابعني ملسار ما جيري من حتضري هلذه االنتخابات إىل القول
ان غالبية رؤساء اللوائح هم أنفسهم ال يستطيعون التكهن مبا
ستؤدي إليه عمليات االقرتاع من النتائج ،فالتنافس لن يقتصر
على اللوائح يف ما بينها ،فهذا التنافس ايضا سيكون ضمن
الالئحة الواحدة والسبب يف ذلك الصوت التفضيلي ،إذ وحبكم
ّ
مرشح إىل سحب البساط إىل ناحيته يف هذا
الغريزة سيقوم كل
اخلصوص كون ان الصوت التفضيلي سيلعب دورًا اساسيًا يف
إيصال املرشحني إىل الندوة الربملانية.
وانطالقًا من هذا الواقع الذي حيتمه القانون اجلديد لالنتخابات
فإننا سنشاهد اختالط احلابل بالنابل داخل الالئحة الواحدة ،وإن
هذا املناخ الذي مل يألفه لبنان من قبل سيؤدي إىل حصول
الكثري من املفاجآت واالخرتاقات غري احملسوبة عند فتح صناديق
االقرتاع ،وهو ما يعين ان اخلارطة النيابية رمبا تكون خمتلفة عن
تلك اليت يرمسها من يعتربون أنفسهم خرباء يف علم االنتخابات
يف لبنان.
ويف تقدير هؤالء ان أهم ما ستسفر عنه هذه االنتخابات عدا
النتائج ،هي أزمة الثقة اليت ستنشأ بني العديد من املكونات
السياسية على خلفية التحالفات وإعداد اللوائح حيث انه يف
غالب األحيان كان اتفاق الليل ميحوه النهار ،والعكس يف ما خص
التحالفات واللوائح اليت وبنتيجة ذلك جاءت يف بعض اإلمكان
ضمت مرشحني من تالوين سياسية
أشبه بقوس قزح كونها
ّ
خمتلفة ،هذا عدا عن جناح حتالفات بني أفرقاء يف دوائر معينة
وفراقهم يف دوائر أخرى وهو ما يعطي هذه االنتخابات طابع
املصاحل ال أكثر وال أقل ،وهذا ُيشري إىل ان مرحلة ما بعد
االنتخابات ستكون حافلة بعملية شد احلبال غري املسبوق وهو ما
جيعل مسألة تأليف احلكومة اجلديدة غامضة ،كون أن دف العديد
من املنضوين يف لوائح سيفخت بعد إعالن النتائج وسرعان ما
سيتفرق العشاق ويلتحق من سيلحق بكتل نيابية رمبا ال تكون
منسجمة سياسيًا مع الكتل اليت انبثقت عن الالئحة اليت كان يف
عدادها.
ويف تقدير املتابعني ملسار هذه االنتخابات ان «حليمة ستعود إىل
عادتها القدمية» ،ورمبا بضراوة أكثر بعد االنتخابات على مستوى
التجاذبات السياسية والكباش السياسي ،وهذه املرة لن يكون
هناك  8و 14آذار ،ولذلك ،رمبا نكون امام تسميات جديدة تنشأ
وفق الظروف السياسية حمليًا واقليميًا.
وخيتم هؤالء بالقول :إن املؤمترات الدولية على شتى الصعد دليل
على حرص يف إبقاء املظلة الدولية واإلقليمية حامية إلستقرار
لبنان ومن املعيب ان يثقب اللبنانيون بأنفسهم هذه املظلة ،ألن
دوامة اخلروج منها لن
سيدخل لبنان يف ّ
أي سلوك من هذا النوع ُ
يكون باألمر السهل.

حسن مـغربي
تشري املعطيات السياسية واالنتخابية منذ ان تأكد اللبنانيون
ان االنتخابات النيابية يف السادس من أيار املقبل قائمة رغم
عمليات التشكيك باجرائها طرحت من قبل عدة أطراف ،اىل وجود
تصويب على وزير اخلارجية جربان باسيل وتياره الربتقالي ،بشكل
علين وصريح من قبل خصومه ،وبصورة مموهة من احللفاء.
حليف احلليف كان من أشد املعارضني وعلى لسان وزراء من
حركة أمل الذين اتهموه بأنه صاحب خطاب طائفي بغيض ،ويف
جعبته توجهات «سرقة» يف ملفات اخرى ومنها ملف الكهرباء،
لكن وزير اخلارجية مل يتأخر بالرد وحصل ما حصل من تباعد
بني االثنني وصل اىل درجة ان وزراء رئيس اجمللس النيابي
يرفضون اجللوس اىل جانب باسيل على طاولة جملس الوزراء،
الكالمية بادية امام اجلميع.
ومقاطعتهم له حتى
ّ
يف املقابل وحبسب مصادر سياسية ،وقف وزراء حزب اهلل علنا
ضد باسيل ورئيس احلكومة سعد احلريري يف ملف الكهرباء،
كما وجهت بعض وسائل االعالم اليت تدور يف فلك هذا احلزب
انتقادات قاسية لسلوك باسيل السياسي ،لكن هذا مل مينعهما
كحليفني من احملافظة على شعرة معاوية بينهما تأكدت يف
اللقاء الذي مجع هذا االخري باألمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ،حيث أكد اجلانبان على التحالفات االسرتاتيجية بينهما
مشريين اىل ان اخلالفات االنتخابية ال تفسد يف الود قضية.
اما خصوم التيار الوطين احلر فاتهاماتهم له ميكن ان تكون
املسيحية،
م ّربرة اذا ما وضعت يف سياق التنافس على الزعامة
ّ
لكنهم ومن بينهم القوات اللبنانية ينكرون عليه شعبيته يف
املناطق املسيحية ويتهمونه بانه يستغل مركز رئاسة اجلمهورية
وزعيم تياره السابق العماد ميشال عون ،لدرجة ان بعضهم
ّ
التجين بالقول ان لوائح التيار الوطين تشكل يف
وصل اىل
القصر اجلمهوري.
والحظت املصادر ان الفريق الدرزي دخل على خط االنتقادات
مؤخرا عرب اتهامات رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
لكل من رئيس احلكومة سعد احلريري ورئيس اجلمهورية ميشال
عون بأنهما يعمالن حملاصرة رئيس اجمللس النيابي نبيه بري
ورمبا العمل على االقرتاع ضده يف انتخابات رئاسة اجمللس
النيابي.
ورأت املصادر ان هذا املشهد له عالقة مباشرة باالنتخابات
النيابية للتأثري على نتائجها ،واحليلولة دون وصول كتلة نيابية
وازنة للتيار الوطين احلر تقف اىل جانب العهد وخياراته يف
املرحلة املقبلة.
ولفتت املصادر نفسها اىل ان جمريات العملية االنتخابية ونتائجها
لن تكسر «الوطين احلر» وان كان البعض يتوقع له التيار خسارة
بعض املقاعد ،لكنه يعوض عنها بعدد املرشحني احملتملني بالفوز
والذين أعلنوا وفاءهم لعهد العماد عون وتوجهاته السياسية.
وهذا يعين حبسب هذه املصادر ان التيار الوطين احلر وحلفاءه
ومعهم اىل حد ما وحتى هذه الساعة تيار املستقبل سيسهلون
مهمة الرئيس بتشكيل حكومة العهد االوىل.
ّ
واضافت املصادر ان رؤية العهد السياسية لن تسمح ببقاء
االنقسام العامودي بني اللبنانيني حول حزب اهلل وسالحه،
وكذلك موقف لبنان من الصراع مع اسرائيل ان يستمر بالشكل
الذي هو عليه حاليا ،علما ان رئيس احلمهورية هو الذي طرح
فكرة مناقشة االسرتاتيجية الدفاعية بعد االنتخابات يف موازاة
عدم معارضة االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل هلذا
الطرح ،طاملا أتى من قبل رئيس معروف مبواقفه الوطنية حيال
هذا امللف.
تعهد السيد حسن نصراهلل
اما يف ما َخص حماربة الفساد الذي
ّ
فإن هذا االمر
بأنه سيالحق هذه املعضلة شخصيا بعد االنتخاباتّ ،
هو من أولويات رئيس اجلمهورية ،وانه وارد يف الفقرة الرابعة
من تفاهم ما خمايل ،وان عدم حتقيقه يعود اىل اهتمامات احلزب
اخلارجية يف املرحلة السابقة ،بالرغم من إحلاح تكتل التغيري
واإلصالح يف حينه برئاسة العماد عون على البدء مبعاجلته.
وخلصت املصادر اىل االعتقاد ان خريطة الطريق السياسية بعد
االنتخابات ال بد وان تكون على هذه الصورة حفاظا على االستقرار
اللبناني املطلوب عربيا ودوليا وداخليا ،وان اي توجهات اخرى
ستضع لبنان امام ّ
تعثر وفوضى لن تكون يف صاحل اي قوة من
القوى السياسية.

االنتخابات النيابية حتت اجملهر:

تدخل دولي ام تضخيم لألمـر؟
طوني خـوري

لطاملا اعترب اللبنانيون اي استحقاق خيوضونه اكان رئاسيًا ام
نيابيًا ام بلديًا ،مبثابة حرب وليس تنافسًا بني مرشحني ،وهم
يستندون طبعًا اىل وقائع تارخيية تلقي بظالهلا على حياتهم
ّ
التخلي الدولي عنهم منذ عقود طويلة من
اليومية ،بفعل
الزمن ،واتفاقات نسجت بني خمتلف الدول الفقادهم قدرتهم
على خوض حياة يومية عادية كسائر شعوب الدول االوروبية
والغربية وبعض الدول العربية.
اليوم ،يتحضر لبنان خلوض غمار انتخابات نيابية غري عادية
شك ًال ومضمونًا ،ان من حيث اعتماد قانون جديد لالنتخابات او
من حيث املناخ الذي دخل فيه لبنان بفعل اجواء املنطقة ككل،
والتغيريات اليت محلتها واليت جعلته ّ
يتخذ قرارات مل يعهدها
الصديقة والشقيقة من قبل.
اللبنانيون وبعض الدول
ّ
الرئيسيون يف املنطقة باتوا معروفني على السياسة
الالعبون
ّ
اللبنانية ،منهم االعتياديون :االمريكيون ،الفرنسيون،
السعوديون ،الاليرانيون ،ومنهم احلديثون :االتراك ،الروس،
ومنهم املرتاجعون بفعل التطورات :السوريون.
كل هؤالء الالعبني ال يزالون ميلكون دورًا يقومون به على
االرض اللبنانية ،امنا باتت نسبته ختتلف بطبيعة احلال بسبب
احلروب العسكرية والدبلوماسية اليت ّ
حطت رحاهلا يف الشرق
االوسط منذ اكثر من سبع سنوات.
ولكن ،هل حتتمل االنتخابات النيابية بالفعل تدخالت على
مستوى هذه الدول ،ام ان التلميح اىل ذلك هو جمرد تضخيم
لالمر لشد عصب الناخبني حلملهم على النزول واالقرتاع بكثافة؟
والسرية للدول تثري التساؤالت
العلنية
ال شك ان التحركات
ّ
ّ
والشكوك.
فليس من الربيء خروج سفراء الدول اليت ذكرناها آنفًا
اللبنانية ،كما ليس بريئًا ايضًا
يف جوالت على املناطق
ّ
معينة تطال الواقع اللبناني سياسيًا وامنيًا
اطالقهم مواقف
ّ
واقتصاديًا.
وال ميكن ايضًا اغفال الطريقة القدمية-اجلديدة لتعاطي الدول
الكبرية مع دول متعثرة اقتصاديًا وماليًا واليت غالبًا ما تربط
معينة ال تقتصر كلها على
مساعداتها وتقدمياتها بشروط
ّ
املصاحل االقتصادية.
ولكن ،من جهة اخرى ،ال جيب اغفال ان املنطقة دخلت عصرًا
تغريت معه املعطيات ،وبات دور الالعبني خمتلفًا حتمًا،
جديدًا ّ
فلم يعد السوريون مث ًال فاعلون على الساحة ولو ان وجودهم
بقي معنويًا ومن خالل االعداد اهلائلة للنازحني على االرض
اللبنانية ،اال ان تشرذمهم وانقسامهم ورفع الغطاء الدولي
عنهم ،جعل نفوذهم يرتاجع بشكل كبري ،وهذا الرتاجع ينطبق
ايضًا على الدور السعودي الذي يعاني بفعل اضطراب الوجهة
السياسية اليت مل تتحدد بعد من قبل القيادة السعودية ،وهي
حتاول حتديد البوصلة ولو ان اخلط العريض املعلن هو مواجهة
ايران.
ويسري االمريكيون والروس واالوروبيون على مسارات متوازية
ال تلتقي بالنسبة اىل السياسة املتبعة يف املنطقة بشكل عام
ويف سوريا خصوصًا ،وانعكاس اختالفهم هناك يرتجم يف
لبنان عرب مواقف متناقضة.
اما االتراك وااليرانيون فلهم مقاربة خمتلفة ،فاالتراك مل ينجحوا
يف فرض انفسهم على الساحة اللبنانية او استعادة ما خسره
السعوديون من نفوذ ،فيما يعتمد االيرانيون على عالقتهم ب
الشيعية الرئيسية ،ويرتاحون اىل
حزب اهلل وبعض االطراف
ّ
التحالف مع هؤالء من اجل عدم الدخول بشكل مباشر على
ضدهم
اخلط ،بل يتأكدون اقله انه لن يكون هناك من حترك
ّ
او يستهدف دورهم يف املنطقة انطالقًا من لبنان.
وعلى اي حال ،ال ميكن االعتقاد بأن الدول الكبرية راغبة يف
كسب مقعد نيابي يف لبنان ،النه لالسف ،ليس لبنان العبًا
على الطاولة االقليمية والدولية ،وليس مبقدور نوابه او وزرائه
يغريوا شيئًا يف الصورة السياسية ،ولو انه عسكريًا وامنيًا
ان ّ
ميكنهم القيام بالكثري وقد اثبتوا ذلك يف اكثر من مناسبة،
لكن التلويح بأن هذه الدول ترغب يف كسب مقعد نيابي يف
لبنان ،هو امر مبالغ فيه ،وكل ما يف االمر هو اهتمام دولي
طبعًا باالبقاء على بعض حضورهم الرمسي من خالل بعض
اللبنانيني الذين سيصلون حتمًا اىل الربملان وجملس الوزراء،
تغريت الوجوه...
ولن
يتغري «الستاتيكو» ولو ّ
ّ
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مـقاالت وتحليالت

معاهد الدروس اخلصوصية :جتارة بال رقابة

اللبنانيون يدفعون فاتورتني «مدرسيتني»!
فـاتن الحـاج

بعد فاتورتي الكهرباء واملاء ،يدفع اللبنانيون فاتورتني «مدرسيتني».
«معاهد التقوية» تفرض نفسها بدي ًال غري نظامي للثانويات الرمسية
واخلاصة وأساتذتها .التالمذة وأهاليهم جيدون فيها مالذًا ينقذهم
من «ورطة» االمتحانات الرمسية ،واألساتذة يرون فيها «خربطة»
للمنظومة التعليمية ،وتفريغًا للمواد من أهدافها الرتبوية.
ككثريين ،حجز زياد ،وهو أب لولدين يف الصف الثالث ثانوي،
مقعدين دراسيني لكل منهما قبل الظهر وبعده .األول يف مدرسة
صباحية والثاني يف «معهد» مسائي .يقر بأن الدروس اخلصوصية
ترهق ميزانيته ،ال سيما أن ولديه يتابعان يف املعهد ،ثالث مواد:
اقتصاد ورياضيات وفيزياء ،بكلفة  50ألف لرية لكل مادة ،أي
ما جمموعه  200دوالر شهريًا .لكن« ،ال غنى عن هذه الدروس
يف املواد األساسية يف هذه السنة الدراسية احلامسة ،ألن بعض
املعلمني ال يوصلون املعلومات بطريقة صحيحة ،وال أريدهما أن
يعيدا السنة».
مل يعد األهالي يلجأون ،كما يف السابق ،إىل ما يسمى «صفوف الدعم
والتقوية» أو «مساعدات الدقيقة األخرية» ألبنائهم قبيل االمتحانات
يؤمنون ألوالدهم مقعدين:
الرمسية .باتوا ،منذ بداية العام الدراسيّ ،
يف املدرسة واملعهد .والثاني أصبح أكثر أهمية ،خصوصًا لبعض

ملاذا يتهم جنبالط التيار مبحاصرته
إنتخابياً وسياسياً؟
مارون ناصيف
يف األيام املاضية ُيكثر احلزب التقدمي اإلشرتاكي من كالمه
عن حصار سياسي يتعرض له من قبل تيار املستقبل والتيار
ً
تارة يتحدث رئيس احلزب النائب وليد جنبالط
الوطين احلر.
ً
وتارة أخرى يوكل املهمة ملعاونه السياسي
عن هذا احلصار،
النائب وائل أبو فاعور .وإذا كان إستبعاد تيار املستقبل لعضو
اللقاء الدميقراطي النائب أنطوان سعد عن الئحة البقاع الغربي
راشيا وإستبداله يف اللحظات األخرية باملرشح املستقبلي عن
مقعد الروم األرثوذوكس غسان السكاف هو السبب الذي دفع
الزعيم الدرزي اىل إتهام التيار األزرق باحلصار« ،فما من سبب
واضح ميكن للتيار الوطين احلر أن يفسر من خالله إتهامه مبمارسة
احلصار اإلنتخابي والسياسي على احلزب التقدمي اإلشرتاكي»
يقول مصدر قيادي بارز يف التيار .ويضيف «لسنا بوارد الدخول
بسجاالت مع جنبالط يف هذه املرحلة وتركيزنا هو على اإلنتخابات
وعلى كيفية تأمني أكرب عدد ممكن من احلواصل اإلنتخابية لالئحة
حتالفنا مع املري طالل أرسالن واحلزب القومي ،للحصول على أكرب
عدد من املقاعد ،ولكن عندما يتحالف جنبالط مع تيار املستقبل
شريك التيار الوطين احلر يف العهد ،فكيف يسمح رئيس اللقاء
الدميقراطي لنفسه بإتهامنا مبمارسة احلصار على حزبه»؟.
مشكلة جنبالط األساسية حبسب العونيني هي يف القانون
اإلنتخابي اجلديد القائم على النسبية الذي يسمح لالئحة املنافسة
له بتحقيق اخلرق الذي كان من األمور شبه املستحيلة يف زمن
القانون األكثري .لذلك إختلق مسألة احلصار لشد عصب الناخبني
يف اجلبل ورفع نسبة املقرتعني قدر اإلمكان ،كل ذلك بهدف
احلد من عدد املقاعد اليت ستخسرها الئحته .ويف هذا السياق،
سيوزع
يكشف خبري إنتخابي أن احلزب التقدمي اإلشرتاكي
ّ
أصواته التفضيلية يف الشوف أو ً
ال على تيمور جنبالط ووزير
الرتبية مروان محاده وثانيًا على النائب نعمه طعمه األمر الذي
ّ
السين بالل عبداهلل يف دائرة اخلطر ،وكذلك
سيجعل مرشحه
بالنسبة اىل حليفه املاروني ناجي البستاني ،هذا إذا سلمنا جد ً
ال
بأن تيار املستقبل سيوزع اصواته التفضيلية على حممد احلجار
وغطاس خوري ،وبأن القوات اللبنانية ستعطي كل أصواتها
للنائب جورج عدوان .كذلك يف عاليه سيصب احلزب اإلشرتاكي
أصواته للنائبني أكرم شهيب وهنري حلو وسيرتك للقوات مهمة
ّ
نصار ليبقى املرشح راجي السعد من
التصويت
ملرشحها أنيس ّ
دون أصوات تفضيلية ،األمر الذي سريفع من حظوظ فوز وزير
الطاقة سيزار أبي خليل .يف احملصلة سيفوز من خارج الئحة
اإلشرتاكي-القوات-املستقبل ،رئيس احلزب الدميقراطي الوزير
طالل أرسالن ألن جنبالط ترك مقعدًا درزيًا شاغرا على الالئحة،
وسيكون يف دائرة اخلطر املرشح السعد يف عاليه وكل من
البستاني وعبداهلل يف الشوف هذا باإلضافة اىل الوزير خوري إذا
أعطى تيار املستقبل كل أصواته للحجار.
لكل ما تقدم وحتديدًا لناحية إحتمال خرق الئحته بثالثة مقاعد يف
الشوف ومبقعدين يف عاليه ،يرفع جنبالط نربة خطابه لدرجة إتهام
التيار الوطين مبمارسة احلصار السياسي واإلنتخابي عليه ،وهل
التيار أساسًا قادر على فرض حصار يف اجلبل على الفريق الذي
حتكم بقرار املنطقة منذ تهجري املسيحيني منها بعد حرب اجلبل
الشهرية عام 1982؟.

تالمذة الشهادات الرمسية وأهاليهم ،بسبب قناعة ترتسخ عامًا بعد
بأن املدرسة هي مكان للتسجيل وفتح امللف للحصول على بطاقة
آخر ّ
الرتشيح لالمتحانات ،فيما حظوظ النجاح مقرتنة ،حتمًا ،باالنتساب إىل
«املعهد» املسائي!
هذه املعاهدُ ،
سماة تعليمية ،ليست مدارس أكادميية أو مهنية
امل َّ
خاصة خاضعة لرقابة وزارة الرتبية .هي عبارة عن شقق وطبقات
انتشرت ،أخريًا ،على حنو واسع وباتت تضم صفوفًا بعدد صفوف
يسمى
طور بعضها أساليب عمله ملتابعة ما
املدارس ،بعدما
ّ
ّ
«األجندة» ،أي استقبال الطالب من كل الصفوف لتدريسهم
ومساعدتهم على أداء فروضهم املنزلية ،فتجري مراجعة للدروس
ُ
«ت َ
قررة يف املناهج ،واليت يفرتض يف احلالة الطبيعية أن ُ
هضم»
امل َّ
يف الصفوف املدرسية.
املعهد هو احلل؟
املدرس يف
بأن
يعتقدون
لتلميذة،
أم
وهي
كأماني
بعض األهالي،
ّ
مدرس املعهد،
يفعل
كما
نقطة
كل
عند
التوقف
على
قادر
الصف غري
ّ
ألنه يريد أن يكمل برناجمه ،والطالب ليسوا مجيعًا على مستوى واحد
من االستيعاب ما ّ
حيتم مضاعفة اجلهد اليومي يف املنزل .هنا يأتي
املعهد ح ًال .يف املقابل ،جتتذب بعض املعاهد طالب الشهادات
تعد ملخصات
ألنها ال تعتمد الدروس العادية املقررة يف املنهج ،بل ّ
وتركز على أسئلة االمتحانات الرمسية ،كما يقول مصطفى.
جنى ،الطالبة يف فرع االجتماع واالقتصاد ،قررت االلتحاق مبعهد
بعد منتصف السنة الدراسية حني وجدت انها تعاني من ضعف يف
مادة االقتصاد األساسية« :هديف أن أجنح يف االمتحان الرمسي،
وتطمئنين نسبة النجاح العالية اليت حيصدها طالب املعهد يف
االمتحانات الرمسية» ،نافية ما يقال عن أن التلميذ يضيع بني
طريقيت املعلم يف املدرسة واملعلم يف املعهد «ألننا نتبع الطريقة
اليت نشعر أنها أسهل».
لكن لالساتذة رأيًا خمتلفًا .فالتلميذ املنتسب إىل املعهد يذهب إىل
املدرسة صباحًا ويف ذهنه أنه ذاهب عصرًا إىل املعهد ،وهذا يؤدي،
حبسب استاذة االجتماع وئام شريم ،إىل خلل يف انتظام الصف
والتشويش على رفاقه .إذ يصبح التلميذ «غري واثق من املعلومات
اليت نعطيه اياها ،ومش قابضنا .وغالبًا ما نصادف اعرتاضًا على
الشرح كأن يقال لنا :استاذ املعهد يقول غري ذلك».
برأي سوسن جابر ،وهي أستاذة اقتصاد ،تعمل هذه املعاهد «على
القطعة» ،فتقارب املنهج على أنه امتحان فقط ،يف حني أن األستاذ
يف املدرسة مسؤول عن برنامج كامل له أهداف تربوية مرتابطة ،وله
ويساءل من وزارة الرتبية أو إدارة
إجراءاته حتضريًا وتدريسًا وتقييمًاُ ،
املدرسة عن النتيجة .أما األستاذ يف املعهد فال من يراقبه» .وتلفت
تدرسها ،مث ًال« ،دمسة وحتتاج وقتًا هلضمها .وال
اىل ان املادة اليت ّ
ميكن تدريسها بشكل عشوائي وعدم احرتام تدرج املفاهيم كما يف
املقرر».
ما حيصل ،تقول أستاذة االجتماع ،هو «امتداد لفكرة التجارة يف
التعليم ،وتشتد خطورته يف العلوم اإلنسانية املوكول إليها بناء
شخصية املواطن .األسوأ أن االتكال على املعهد منذ بداية العام
الدراسي يقتل اإلبداع لدى التلميذ ،وجيعله اتكاليًا ال يقوى على
مواجهة ضعفه واملشكالت اليت تصادفه» .لكن اللقيس ال تغفل
أن هناك مشكلة يف مكان ما .فتعاظم ظاهرة املعاهد ليس من فراغ
«والالفت هو التهافت الكبري لطالب املدارس اخلاصة على هذه
املعاهد ،وهذا يفرض مواكبة حقيقية ملشكلة املدارس نفسها سواء
اكانت رمسية أو خاصة ومعرفة ما يدفع التلميذ اىل اهلروب منها».

وزارة الرتبية :ال نعرف ماذا يحصل!

تقر مصادر يف وزارة الرتبية بأن معظم معاهد التقوية تعمل من
دون ترخيص من الوزارة« ،وال نعلم ماذا تفعل بالضبط» .وتؤكد
أن «هذه املعاهد مدارس غري منهجية ال ختضع ألي سلطة رقابية .إذ
ال ترفع لوائح بأمساء التالمذة للوزارة وال تعطي افادات مصدقة وال
تقدم موازنات» .وتشري املصادر إىل أن الوزارة ال تفرض على هذا
النوع من املعاهد شروطًا صعبة .إذ أن من يطلب ترخيصًا ميأل منوذجًا
باسم «معهد لغات ودروس تقوية» .ويكفي ان حيمل املدير اجازة
تعليمية ،يف حني أن دوره يف أغلب األحيان يكون صوريًا .أما املدير
احلقيقي فهو صاحب املعهد الذي ليس بالضرورة أن يكون جمازًا.

خمسة آالف لرية يف الساعة

تؤكد مسؤولة أحد املعاهد أن «الطالب يأتي إلينا من دون ضغط
أو إجبار ،امنا بسبب الرغبة يف حتصيل معلومات بأسلوب مبسط».
وتقول إن «هذه احلاجة التعليمية نلمسها سنة بعد أخرى ،والدليل أن
عدد الطالب قفز بني سنة وأخرى من  270طالبًا إىل  .»500وتلفت
اىل «أننا ال نستقبل الطالب الضعاف فحسب ،بل يأتون إلينا من كل
املستويات ،وكثريون منهم من املدارس اخلاصة .واهلدف يكون يف
بعض األحيان حتسني معدل النجاح وليس النجاح فحسب» .وتشري
اىل أن املعهد «ال يقدم وصفة سحرية للنجاح يف االمتحانات ،وال
نطلب من طالبنا أن يتكلوا علينا بالكامل» .وعن الكلفة توضح أن
«الطالب حيصل مقابل  100دوالر يف الشهر على  18ساعة تدريس،
مبعدل  5آالف لرية يف الساعة ،يف حني بعض األساتذة اخلصوصيني
يتقاضون  50دوالرًا يف الساعة الواحدة».

انعدام للدور السوري على
حساب تعاظم األدوار اخلارجية
ما بعد الغوطة
بوال أسطيح
يفتح اقفال ملف الغوطة مع ترحيل مقاتلي املعارضة اىل
الشمال السوري الباب واسعا أمام السيناريوهات املقبلة،
خاصة بعد تشابك امللفات وانصراف الالعبني االقليميني
والدوليني على رسم مسار ومصري السوريني ،الذين بات
دورهم شبه معدوم ،وهو ما رسخه االتفاق األخري بني الروس
واألتراك الذي قضى مببادلة الغوطة بعفرين.
وقبل ساعات من القمة الروسية-الرتكية–اإليرانية اليت
سترتافق مع انتهاء عملية ترحيل املقاتلني وعوائلهم من
دوما ،آخر معاقل املعارضة يف الغوطة الشرقية لدمشق،
ُتطرح أكثر من عالمة استفهام حول وجهة الصراع او التسوية
املقبلة يف ظل استبعاد أن تكون سوريا قد دخلت املراحل
االخرية من احلرب الضارية واملستمرة من العام .2011
ويعترب رئيس مركز «الشرق األوسط واخلليج للتحليل
العسكري–انيجما» رياض قهوجي ان ما حيصل عمليا على
األرض السورية يف املرحلة الراهنة ،عملية تقاسم نفوذ بني
الروس وااليرانيني واالتراك ،ال شك ان االمريكيني ليسوا
بعيدين عنها.
ولفت اىل ّ
انه وبعد سيطرتها على عفرين ،ال شك أن أنقرة
ستتوسع أكثر باجتاه ادلب فيما سريكز النظام محلته يف
االسابيع املقبلة على ارياف ادلب وحلب ومحاة ،من دون ان
يستبعد ان حياول بالوقت نفسه انهاء وجود «داعش» يف
أحياء القدم والريموك احمليطة بدمشق ،سواء من خالل معركة
او تسوية تقضي برتحيلهم اىل مناطق أخرى.
ويستغرب قهوجي حديث البعض عن مواجهة أمريكية–تركية
مباشرة مرتقبة يف منبج ،مشددا على ان أنقرة أو اي طرف
اقليمي آخر ال ميكن أن ُيقدم على اي خطوة عسكرية بوجه
الواليات املتحدة ألنه يعي متاما انه غري قادر على التعامل مع
ما سرتتبه على خمتلف املستويات.
وأضاف يقول «احلالة الوحيدة اليت قد يتمكن فيها الرتكي
من دخول منبج وشرق الفرات ،تنحصر باالنسحاب االمريكي
من املنطقة ،وهو ما نستبعده متاما يف املرحلة الراهنة».
وبالرغم من كل احلديث عن ان حسم ملف الغوطة ميهد
لتفعيل احلل السياسي ،يرى قهوجي «اننا ال نزال بعيدين
جدا عن النهاية واننا ال نزال يف مرحلة من مراحل هذه
احلرب اليت قد تدخل منعطفا جديدا وخطريا يف حال تعزيز
الوجود االيراني حول العاصمة دمشق مع انسحاب مقاتلي
املعارضة منها ،خاصة اذا ما تركز االيرانيون والقوى التابعة
هلم جنوبا ،ما يرفع احتماالت تدخل عسكري اسرائيلي يأخذنا
اىل مرحلة جديدة من احلرب السورية».
من جهته ،يرجح مدير مركز «جسور للدراسات» حممد سرميين
أن يكون الصراع العسكري الذي شهدناه مؤخرا يف الغوطة
بني قوات النظام واملعارضة ،آخر صراع سوري–سوري،
على ان يتحول املشهد اىل صراع بني القوى االقليمية
والدولية.
ويعترب سرميين ان دور السوريني يف بلدهم تراجع اىل
حدوده الدنيا ،سواء دور النظام او املعارضة او األكراد،
وهم أطراف  3حتولوا أدوات لدى أطراف خارجية تنشغل حاليا
يف عملية تقاسم النفوذ على األرض السورية.
ومهما اختلفت القراءات للمرحلة املقبلة على سوريا ،اال ان
ّ
اخلطة األمريكية اجلديدة للتعامل
الكل ُجيمع على وجوب ترقب
مع امللف السوري بعد املواقف املفاجئة اليت أطلقها الرئيس
االمريكي دونالد ترامب مؤخرا وأبرزها اعالنه انه سيسحب
َ
يتعاط معها أي
قواته من سوريا قريبا جدا ،وهي مواقف مل
طرف جبدية ،بل انشغل كل الفرقاء بالبحث عن خلفياتها
وأهدافها القتناعهم ان ترامب لن يتخلى بهذه السهولة عن
حصته بقطعة اجلنب السورية.
ّ
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هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 13نيسسان
خـيار لـبناني ( 1كلغ) بـ $ 1،99

مــاندارين ( 1كلغ) بـ $ 2،50

بــندورة ( 1كـلغ) بـ $ 1،99

بــصل (الكـيس  10كلغ) بـ$ 4،99

بذورات مشكلة ( 1كلغ) بـ $ 10

تـونا ( 4عـلب) بـ  $ 10،00جـبنة فـيتا ( 2كلغ) بـ  $ 18مـاء (ْ12قنينة  )2xبـ  $ 7مسحوق غسيل ( )OMOبـ  $ 23بطاطا حلوة ( 1كلغ) بـ $ 0،79

ليمون حامض ( 1كلغ) بـ $ 1،99

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 والطوائف املسيحية ذات التقويم الشرقي
خاصة مبناسبة عيد الفـصح اجمليد أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات ...فــصح مــبارك على اجلميع
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown
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SALE UP
To 80%
oFF
حـسومات هائلة تـصل لـغاية %80
على الـشراشف واملـخدات واملـناشف واملـساند واملـالحف

مـن أشـهر املـاركـات الـعاملـية

فـرصـة ال تتـكرر ..فال تدعوها تفوتكم
يبدأ
العرض يوم
اخلميس

ويستمر
حتى يوم
األحــد

5

8

نيسان

نيسان

4 Day Carpark
Sale

Add; 321 Chisholm Road, Auburn - Tel; 9738 8126
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ثـقافة

سارة هاو وستيفن هوكينغ:

لقاء الشاعر والعامل
ترجمة عادل صالح الزبيدي
التقت قوانني اجلاذبية والنسبية وميكانيكا الكم مع الصورة
الشعرية واالستعارة واجملاز خللق صورة متعددة األبعاد
للعامل من حولنا ولكوننا املليء باخلفايا واأللغاز ،اشرتك
يف صنعها زميال كلية كيز جبامعة كيمربج عامل الفيزياء
النظرية الذي رحل عن عاملنا مؤخرا ستيفن هوكينغ
والشاعرة واألكادميية الشابة سارة هاو اليت فازت جمموعتها
الشعرية البكر ((انشوطة من اليشب)) جبائزة ت .س.
اليوت الربيطانية املرموقة لعام  .2015التقى العامل العبقري
بالشاعرة الواعدة من خالل قصيدة كتبتها الشاعرة عن
الفيزياء بعنوان ((النسبية)) ليلقيها العامل بصوته اآللي
الفريد.
ولدت الشاعرة هاو يف هونغ كونغ عام  1983عن اب بريطاني
وام صينية .تلقت تعليمها يف كلية كيز جبامعة كيمربج
ونالت شهادة الدكتوراه يف األدب االنكليزي .بعد ترشيح
جمموعتها البكر يف القائمة القصرية جلائزة فوروورد ،دعيت
الشاعرة للمشاركة يف يوم الشعر الوطين وهو مهرجان
سنوي اللقاء الشعر انشأته مؤسسة فوروورد للفنون عام
 1994وكان املوضوعة املقرتحة للقصائد املشاركة هي
«الضوء».
تستذكر الشاعرة يف مقال عن القصيدة كتبته فيما بعد
الفكرة اليت راودتها حني علمت باملوضوعة املقرتحة وهي
«مفارقة غيابه (اي الضوء) :الثقوب السوداء اليت امضى
الربوفيسور هوكينغ حياته املهنية يعمل على فك رموزها».
بعد اجنازها القصيدة اهدتها اىل هوكينغ زميلها يف الكلية
ومؤلف الكتاب الذي سحرها يف سين مراهقتها ((موجز
تاريخ الزمن)).
حني علم هوكينغ بذلك طلب مقابلتها وعرض ان يلقيها
بصوته على الرغم من وصفه لصوته املصنوع من تركيبة
خاصة بأنه «ليس موسيقيا جدا» وانه «صمم يف األصل
لدليل هواتف».
اال ان الشاعرة وصفت صوت هوكينغ بكونه ميتلك «ايقاعا
وتناغمية فريدتني» سيظهر فيه «التقابل بني احملتوى
الشعري واخلاصية اآللية لصوته».

النسبية
(مهداة اىل ستيفن هوكينغ)
حني نستيقظ مستحوذا علينا الرعب يف الظالم
تتلمس بؤبؤات أعيننا طريقها حنو شكل األشياء اليت
نعرفها.
الفوتونات املنفلتة من الشقوق كأنها كالب صيد يف
املضمار
تكشف عن ثنائية الضوء يف ظالهلا املنعكسة
اليت جتعل جدار خمترب مظلم مقلما—مل تعد جزيئات—
ومبوجة تقول وداعا لكل يقني.
إذ ما األكيد يف كون يتدبلر مبتعدا
مثل صيحة صفارة إنذار يف منتصف الليل؟
يقولون إن ضوءا نراه يومض فوق قطار منطلق
سريعا
سيفسر لنا سبب متدد الزمن كأنه ما بعد ظهر رائع؛
يتنبأ بالثقوب السوداء حيث يلتقي خطان متوازيان،
ضوء جنومه املتوازي األفقي املنشق،
منحنيا يف مساره ،ال يستطيع أن يقاوم .إن أمكننا
الذهاب
يف تفكرينا إىل هذا احلد ،أال ميكن ألعيننا أن تتكيف
مع الظالم؟

عيد اسطفانوس:
شارع ال ُع َمرية
النطق الشائع كان بكسر العني وفتح امليم  ،لكن صحيحه
كان بضم العني وفتح امليم أيضا ،اذ أن التسمية كانت
منسوبة الحدى الطرق الصوفية الوافدة من بالد املغرب
العربى كمعظمها فى مصر ،والتى كان يسكن شيخها فى
الشارع وهو الشيخ سيد ،وكمعظم الشوارع فى مدن الصعيد
االدنى ميتد الشارع من الغرب اىل الشرق ،وهواليتعدى
اخلمسني بيتا نصفهم على جانبه الشماىل ومثلهم فى
املقابل  ،لكن أحيانا كان يطلق على الشارع اسم شارع
الورشة لوجود ورشة خراطة فى مواجهة اجتاهه الشرقى ،أما
واجهته الغربية فكان يقابلها املدرسة األمريية أو مدرسة
فاروق  ،وكان الشارع هو الثانى ضمن أربعة شوارع متوازية
تنتهى عند طريق قديم لقطارات نقل القصب يسمى السكة
االضافية .
كان الشيخ سيد رجل سبعينى تقريبا  ،والزلت اذكر مشهد
انطالق موكب احتفال الطريقة العمرية باملولد النبوى ،حيث
يرتدى الشيخ سيد وشاح اخضر وحييط به مريدوه وحاملو
البيارق واألعالم امللونة ــ وأظننى رأيته ذات مرة يعتلى
حصان ــ وينشد اجلميع األذكار املوزونة على ايقاع الطبول
واملزمار مبا فيهم أطفال الشارع الذين يتزيلون املوكب بدءا
من حلظة انطالقه من أمام بيت الشيخ سيد مرورا بشوارع
املدينة الرئبسية وحتى عودته اىل نفس املكان  ،ومل
يرتسب فى ذهنى أنا الصغري وقتها أى حساسية من أطرب
وأردد ( بسم اهلل اهلل وأكرب ذو اجلالل واالكرام ).......
وبقية األهازيج الدينية مع اجلموع وبقية أطفال الشارع.
مواكب اخرى كانت متر بشارعنا  ،أحدهم كان يوم االربعاء
حيث متر الذبائح املزمع بيع حلومها يوم اخلميس ،ثريان بقر
وفحول جاموس مزينه بأكاليل الورود ليعرف الناس صاحب
حمل بيعها وينادى عليها (من ده بكرة بعشره قروش وهو
سعر رطل اللحم أيامها حيث مل يكن مت بعد تعيني نظام
الوزن احلديث .
موكب آخر كان األكثر أهمية بالنسبة لنا حنن الصغار
وكان مير عصر اجلمعة ،حيث مير عمال سينما اجلمهورية
التى ميلكها احلاج عبد الناصر فى شارع بور سعيد حاملني
األفيش الضخم لفيلم االسبوع الذى يبدأ عرضه يوم السبت
 ،وأحيانا فيلمني تصاحبهم فرقة من آالت النفخ الشعبية مع
عرض بسيط للعبة من ألعاب السريك فى عرض مبهج .
كان شارع العمريةــ ونذكركم أننا نتحدث فى أواخر مخسينات
القرن املاضى وبواكري الستينيات ــ نصفه تقريبا أو يزيد
قليال من االقباط  ،وكان معظم سكانه ميسورى األحوال عدا
بعض الساكنني باالجيار ،ومل يكن البناء املسلح منتشرا
فمعظم البيوت كان من طابقني والسقوف عالية من اخلشب
واحلوائط اما من احلجر اجلريى أو من الطوب اللنب  ،والشارع
الذى اليزيد عرضه عن مخسة أمتار تقريبا بأرضيته الرتابية
كان يكنس كل يوم صباحا ويرش باملياه بعد الظهر وتضاء
أعمدة االنارة قبيل الغروب وفى أمسيات الصيف حتلو
جلسات النساء للسمر أمام البيوت بينما يلعب صغارهن
على مقربة .
وقد ولدت فى هذا الشارع حيث كنا منلك بيت كبري من
طابقني باعه أبى فى منتصف اخلمسينات لظروف يطول
شرحها  ،لكن صلتى بالشارع مل تنقطع حيث كنت دائم
الرتدد على اسرة أصغر عماتى التى كانت تسكن الشارع ،
وكانت االمساء فى الشارع ترتاوح بني ابوبكر وعمر وعثمان
وعلى وبني جرجس وولسن واسرائيل وتادرس واألخري كان
أكرب تاجر مخور فى املدينة
وكانت (الست أم عمر) وهى زوجة احلاج كامل االخ االصغر
للشيخ سيد مبثابة االخت الكربى ملعظم نساء الشارع ومنهم
عمتى التى كانت دائمة املديح فى (أم عمر) لطيبتها وكرمها
ومل أرى أبدا شجارا فى هذا الشارع ومل أرى شبهة تعصب
أو متييز أو فرز أو عنصرية كان خليط ممتزج متعايش قابل
باالختالف كأسلوب حياه حتمى المفر منه وضرورة حياتية
الغنى عنها وأتذكر أن الفندق أو (اللوكاندة) الوحيدة فى
بلدتنا كانت ملكا لليونانية كاترينا وشقيقتها
هذا ماجادت به الذاكرة عن صورة مر على آخر تفاصيلها
ستون عاما أو يزيد لشارعنا اجلميل  ،وأظنها صورة من
بلدتنا وأظنها صورة من الوطن كله فى هذه احلقبة اجلميلة
التى نعيش على بقاياها حتى اليوم

أنفال عبد الباسط الكندري:
وحدة...

احلقيقة أنين ارتبطت عاطفيًا بفتاة وخشيت أن أعلن
ذلك حتى ال يكون هناك واقع يفرض علي مسؤوليات
تليق بوثاقنا الرمسي.
ً
احلقيقة أنين أحببتها جدا كما مل أحب من قبل ،ودخلت
معها خيا ً
ال يف مراحل مستقبلية افزعتين ،مل تفزعين
هي بكل ما حتمل من صفات قد ال أتقبل الكثري منها
بقدر ما أفزعين خيالي بأنين قد أمر بلحظات عجز ويأس
ووحدة رغم وجودها جبانيب ،لذا اختذت قراري دون
علم منها بأن اتركها جتابه مصريها يف سنة احلياة،
أو ليس للحياة سنن يف الغياب والفراق والفقد
والنصيب ؟.
وحدث ما كتب هلا ،وجاء قدري بأن أقف أمام خيبيت
وأنا أعاني من الوحدة وال أجد صديقًا خيفف عين محل
خسارتي إياها.
لقد كانت خسارتي كبرية ليس ألنها فتاة ال تعوض
بل ألن السنوات اليت تركتها متر وأنا أخشى فقدان
حرييت مضت ثقيلة ورتيبة وال ينتظرني بها أحد ،ومل
تكن الوحدة حباجة إىل أن تتسلل إىل صدري بل كنت
أنا من سلمت نفسي إليها وقمت حببس أماني بني
قضبانها حتى أجنب نفسي أذى اخلسارة والفشل كما
كنت أظن يف حينها.
ً
اليوم وأنا أراقب حياتها أرى رجال يفرض نفسه أمام
هذا العامل ويعلن أحقيته بعواطفها واهتمامها ووقتها
وبها كلها ،رجل يبادهلا كل شيء وتبادله هي كل
شيء وتضيف الوفاء واإلخالص على ما تقدمه من
واجبات اجتاهه.
أما أنا فمازلت ادخل العش الصغري الذي أقمته
لنفسي وأجده مظلمًا وباردًا وكئيبًا ،اشعل النور ثم
أبدأ بالتعايش مع قراري ،ال صور جديدة اعلقها فال
مالمح تقتطع من اجلدار غري مالحمي املسجونة يف اطار
أبيض ،وال وجود لطبق آخر غري الذي أضعه لي وال
صوت يقطع علي شرودي ،وال يد ختبئ نفسها بني
يدي وال همس يدخل يف حلمي ويستعجل استيقاظي
وال ..وال ..وال ،وكل ذلك له وأكثر ،ولكن ما هو
األكثر وأنا مل امسح بدخولي ذلك القفص ؟».
اغمض عينيه دون أن جيد اجابة لسؤاله ،وخرجت هي
من بني كلماته متجهة إىل صاحب قلبها وزوجها وبقي
هو وحيدًا يتوسد السطر.

ا لـو عد

ال ِ
تبك يا ولدي
دموعك اغلى من كبدي
ال حتزني يا ابنيت
ِ
حزنك ميزق قليب
يف كل بيت يف ارضنا شهيد
واطفال شعبنا مشردون
فلسطني ستبقى شاخمة
اذان اجلوامع نادت وتعالت
اجراس الكنائس دقت وتنادت
ارض مقدساتنا لن تزول
فال ِ
تبك يا ولدي
فال حتزني يا ابنيت
اعالمنا ما زالت ترفرف فوق ارضنا يف مساء
فلسطني احلبيبه
ومحام السالم يهدل يف مسائها
والسالم سيعود يا ابين ويا ابنيت يف ارضنا
املقدسة ارض ابي وارض امي...
عاشت فلطضني حرة عربية...

جاك سروجي
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ثـقافة

صاحب «يوتوبيا» و «ما وراء الطبيعة»

أمحد خالد توفيق ..رائد أدب الرعب
واخليال العلمي يرحل عن عمر  55عاما
صربي عبد الحفيظ  -ايالف

تويف الكاتب املصري أمحد خالد توفيق ،رائد أدب الرعب واخليال
العلمي ،مساء االثنني ،بعد تعرضه ألزمة صحية.
ورحل الكاتب املصري أمحد خالد توفيق ،عن عمر  55سنة ،إثر أزمة
صحية أملت به ،وهو طبيب ً
أيضا ،احرتف الكتابة األدبية ،وختصص
يف الكتابة املوجهة إىل الشباب وصغار السن ،وذاعت شهرته يف
جمال الفتنازيا واخليال العلمي والرعب ،ويلقب بـ»العراب».
وتعترب سلسلة «ما وراء الطبيعة» اليت استمر يف كتابتها ملدة
 15سنة ،أشهر أعماله على اإلطالق ،باإلضافة إىل «فنتازيا»،
و»سفاري» ،وهما من أبرز أعماله ،باإلضافة إىل روايات «نادي
القتال»« ،يوتوبيا»« ،السنجة»« ،مثل ايكاروس»« ،يف ممر
الفئران».
وقدم توفيق العديد من اجملموعات القصصية ،منها «قوس قزح»،
«حظك اليوم»« ،عقل بال جسد»« ،لست وحدك»« ،اآلن نفتح
الصندوق»« ،اآلن أفهم»« ،قصاصات قابلة للحرق»« ،ولد قليل
األدب»« ،اللغز وراء السطور».
وفاز جبائزة الرواية العربية يف  3نوفمرب  2016من معرض الشارقة
األدبي.
متخصصا يف أمراض الباطنة واألمراض
ويعمل توفيق طبيًبا
ً
املتوطنة يف جامعة طنطا .وولد يف  10يونيو عام  ،1962يف مدينة
طنطا مبحافظة الغربية.
وقالت وزير الثقافة ،الدكتورة إيناس عبد الدايم ،إن «الثقافة
عظيما طاملا أثرى احلياة الثقافية
روائيا
املصرية والعربية فقدت
ً
ً
يف مصر والوطن العربي».
وأضافت يف تصريح رمسي هلا ،أن الكاتب الراحل ترك للمكتبة
العربية العديد من الروايات والكتابات النقدية اهلامة ،وكان أحد
أبرز كتاب قصص التشويق والشباب يف الوطن العربي اليت تتميز
بأسلوبه املمتع واملشوق ،مما أكسبه قاعدة كبرية من اجلمهور
والقراء.
ونعى الكاتب أمين اجلندي عرب فايسبوك الكاتب الراحل ،وكتب
»:إنا هلل وإنا إليه راجعون ..خرب وفاة الدكتور أمحد خالد توفيق يف
مستشفى الدمرداش بلغين اآلن..أعتذر عن الرد على أي مكاملة
هاتفية فأنا ال أستطيع استيعاب اخلرب حتى اآلن ..أفضل ما تفعلونه
اآلن هو الدعاء له بالرمحة .هذا ما سينفعه بعد أن غادر دنيانا
الفانية..اهلل يرمحه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته وحيسن إليه».
وتصدر هاشتاغ «#أمحد_خالد_توفيق» تويرت ،وانهالت التعليقات
اليت تنعي الكاتب الراحل ،وأعرب املصريون والعرب عن حزنهم
بسبب وفاته املفاجئة.
«وداعا أيها الغريب كانت اقامتك قصرية
ومن تلك التغريدات:
ً
كثريا»،
لكنها كانت رائعة عسى أن جتد جنتك اليت فتشت عنها
ً
«وداعا أيها الغريب
«رحيل آخر ألحد أعقل عقالء ذلك العصر»،
ً
كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل قطرة من قطرات الندى
قبل شروق الشمس ً
لثوان هناك من الدغل ثم هززنا
حلنا مسعناه
ٍ
الرؤوس وقلنا اننا توهمناه وداعا أيها الغريب»« ،من أشهر كتاب
الرعب يف مصر أمحد خالد توفيق خرب وفاتك رعبنا»« .وداعا يا صديق
كل قارئ ،فارقتنا ولكن تظل رواياتك هي الرفيق يف الدرب»،
«نتذكرك إلي األبد أيها العراب ..وحتى حترتق النجوم».

متعة بريئة وتواصل اجتماعي وفائدة نفسية

ألعاب صبيان العراق يف كتاب
موسوعي لشفيق مهدي!
عبد الجبار العتابي  -ايالف

صدر للكاتب واملوسوعي العراقي الدكتور شقيق مهدي كتابه
الذي حيمل عنوان (ألعاب صبيان العراق) ،وهو حماولة مهمة
لتوثيق االلعاب الشعبية الرتاثية اليت كان االطفال والصبيان
والبنات يلعبونها يف خمتلف حمافظات العراق ،واليت اندثرت
وما عاد احد ميارسها .
يقع الكتاب يف  378صفحة من احلجم الكبري موثقا بالعديد من
الصور القدمية ملمارسة االلعاب  ،حيتوي الكتاب على ثالثة
ابواب ،االول (االلعاب وما يتعلق بها) ويتضمن على مثانية
فصول وكل فصل يتضمن العديد من املباحث.
اما الباب الثاني فهو (ألعاب شهرية) ويتضمن مثانية فصول
بعدد من املباحث  ،فيما كان الباب الثالث بعنوان (ألعاب
احلركة وألعاب البنات) وتضمن مخسة فصول بالعديد من
املباحث ،وكل هذه الفصول واملباحث مكتظة باحلكايات
واالحاديث عن االلعاب اليت متتد اىل سنوات بعيدة جدا من
عمر العراق واليت كان اجداد االجداد يلعبها .
لن تعود مرة اخرى
اهدى املؤلف كتابه (اىل رائد الكتابة يف العاب االطفال (عبد
الستار القره غولي) مؤلف كتاب (االلعاب الشعبية لفتيان
العراق) الذي صدر قبل اكثر من مثانية عقود من الزمن)،
ومن ثم يكتب (شيء ما) يقول فيه (اىل االيام اليت لن تعود
مرة اخرى!،هذا هو االهداء الذي وضعه شاعرنا الكبري مظفر
النواب لقصيدته الرائعة (جنح غتيدة) ،اي واهلل ! ايام لن
تعود مرة اخرى،ال اقصد بها ايام الطفولة والصبا والفتوة
وشرخ الشباب فقط،بل مع ما كان يرافقها من وقائع آنية
ويومية معاشة ،بتطابقها وتنافرها،وتشابهها وتباينها ،وحنو
ذلك .
واضاف :ان الذي يهمنا من ذلك،يف مؤلفنا هذا،االلعاب
الشعبية اليت كانت افضل وسائل تزجية الوقت ومتضيته،متعة
بريئة وتواصل اجتماعي وفائدة نفسية وتعليم فطري ونشاط
جسدي صحي وذهين متفتح وغري ذلك .
 3ابواب بعشرات املباحث
ويقسم املؤلف يف متهيده للكتاب االلعاب اىل اقسام
خمتلفة،فهناك العاب القوة واملوازنة ،وهناك العاب املقامرة
والرهان،وهناك العاب الصيد والفروسية والعاب الكعاب
واجلوز وغريها وهناك العاب اخلشب والطني وهناك العاب
الرتاب واالحاجي وهناك العاب احلركة والرقص ،وهذه االلعاب
بالعشرات بل باملئات  ،فلم يرتك املؤلف لعبة اال واخرجها من
اعماق التاريخ واظهرها ،وال ادل على ذلك من كثرة املراجع
اليت عاد اليها فضال عن معايشته ولعبه للكثري من االلعاب يف
طفولته وصباه وحبثه عن السابقني له عنها سواء يف بغداد
او احملافظات حيث تتشابه االلعاب تارة وتارة اخرى ختتلف .
متعة ال تضاهيها متعة
واالطرف يف الكتاب ان املؤلف الدكتور شفيق مهدي ،ويف
الصفحة  725من الكتاب ،وبعد ان انتهى من سرد تفاصيل
كل االلعاب كتب حنو نصف صفحة بعنوان (يف امان اهلل)
،فهو يشعر باالسى ان امت كتابه وانتهى من توثيق العابه
 ،قال فيها (فواهلل ما كنت راغبا يف الوداع ،لوال ان موعده
ازف ،انتهت العابي ،لعبتها كلها،كل لعبة اعرفها ،فما عادت
عندي واحدة،فكان البد من شد الرحال،بعد ان قضيت وقتا،مر
كطرفة عني ،بل واقل منها،فهكذا متر حلظاتنا السعيدة،وما
وادون
اسعدها من حلظات قضياها وانا احبث ،استذكر واعاين
ّ
واكتب،متعة ال تضاهيها متعة وغبطة متناهية ،تعجز الكلمات
يف وصف خالي اليت عشتها مع العاب صبيان العراق.
الكتاب ممتع فعال ..السيما انه ميثل رحلة يف عامل الطفولة
وسحرها وكونه ذاكرة رائعة حلفظ هذه االلعاب من االندثار

معراج احللم يف ديوان
الشاعرة رونيا ريشة
قصائد على جناح احللم تطري بها الشاعرة
ً
تاركة
رونيا ريشة إىل فضاء الشعر
مهب
جنيتها األول عتبات روح يف
ّ
التأويل ..
لن أختلف معها يف عنوان الكتاب فلكل
شاعر جمازه وفكرته  ..لكنين أجد هذه
مساوية على مستوى األسلوب
العتبات
ّ
والداللة واحللم ..
جاءت قصائد الديوان املتنوعة من عمود
الشعر إىل قصيدة التفعيلة إىل قصيدة
النثر لتكشف عن موهبة ّ
تغلب العمق على
حية ّ
يبثها احللم الذي
السطح عرب مشاهد ّ
مل يفارق أغلب القصائد فمن قصيدتها
(هبات احلنني) قالت  ..سوف أعرج يف
ّ
ً
احلب أحالما إىل شفيت صيف  ..إىل
براق
ّ
قصيدة (حكاية ال تنتهي) فعلى حواف
احلروف أسرجت أحالمي إىل قصيدة
(ريح) على ريح وشيطان اجلنون الذي
يهاجم احللم اىل قصيدة (شهقة زنبق )
وجتريد األحالم من ثوب األمل ..
وال يتسع اجملال هنا لذكر الكثري لكن
احللم واخليال واجلنون  ..أجنحة طريان
يف مشهد وثري ينأى عن احلقيقة
ليكتشف اجلمال والفن  ..الفن الذي
قال عنه نيتشه لدينا الفن لكي ال منوت
بسبب احلقيقة ..
ويكرب احللم يف صفحات الكتاب األخرية
عرب قصيدة (لقاء يف حلم) ومنها قوهلا
..
أمتاهى مع أثريك
وأنسكب بك نرجسة
ّ
كطل أغراه نور الفجر
فتهاطل على خد يامسينة
وهكذا حييلنا احللم يف ديوان الشاعرة
رونيا ريشة إىل قصيدتها األخرية (بفارغ
الشوق) اليت انتهت بدعوة لعبور احللم
شقيًا
تعال لنعرب حلمًا
ّ
حبًا
نعانق ّ
شهيًا
شهيًا
ونكتب عمرًا
ّ
ّ
كشهد العسل ..
لن أعلن أكثر عن نكهة احللم ومذاق
الرؤى يف ديوانها األول ..
سأترك للمتلقي ّ
حقه يف التقاط نفحات
وجدانية تركت أثرها على مقام روح..
محمد عامر األحمد

ن
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ملــبورن

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

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
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Melbourne

مكتب «اهلريالد» يف
ملبورن يهنئ بعيد
الفصح اجمليد

يتقدم اإلعالمي واملحامي والباحث ميالد اسحق مدير
مكتب ملبورن لجريدة الهريالد ورئيس املنتدى الثقايف
واالجتماعي السوري األسرتالي الدولي وعقيلته موني
فصيحة بأحر التهاني من الجالية العربية عامة واملسيحية
خاصة بمناسبة عيد الفصح املجيد أعاده اهلل على الجميع
بالخري والربكات.

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

والسيدة موني
فصيحة
مديرة لقسم
التسويق واالعالن
لالتصال:
0421 398 684
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القائد املؤسس حلزب البعث العربي االشرتاكي واملفكر القومي
والفيلسوف األستاذ ميشيل عفلق
ولد املفكر القومي والفيلسوف األستاذ ميشيل عفلق يف  ٩كانون
الثاني عام  ١٩١٠يف حي امليدان يف دمشق لعائلة من الطبقة
املتوسطة تدين باملسيحية االرثوذكسية وكانت أسرة أبيه يوسف
عفلق فرعا من عائلة أبو عسلة من راشيا الوادي يف لبنان بينما
كانت أسرة أمه رمسية زيدان تنحدر من محص وملع جنم األستاذ
واملفكر القومي والفيلسوف ميشيل عفلق على مقاعد الدراسة
وانتقل اىل باريس مع صديقه صالح البيطار ليلتحق جبامعة
السوربون الفرنسية حيث بلور أفكاره احلزبية ويف باريس اخنرط
األستاذ عفلق يف اجلمعية العربية السورية اليت كانت تدعو اىل
االستقالل والدفاع عن فلسطني وتأثر يف البداية حبركة االنبعاث
االيطالي بزعامة جوزييب مازيين وبعد رجوعه اىل سورية عام
 ١٩٣٣عمل عفلق كمدرس وبدأ يبشر بأفكاره يف أوساط الطالب
والشباب ونشط يف الوسط السياسي ويف عام  ١٩٤٢استقال
هو وصالح البيطار من عملهما يف التدريس وانصرفا كلية للنضال
الفكري والسياسي والقومي كما قام عفلق عام  ١٩٤١بتكوين
أول مجاعة سياسية منظمة باسم االحياء العربي حيث أصدرت
بيانها األول يف شباط وما لبثت هذه اجلماعة أن وضعت مبادئها
القومية موضع التنفيذ عندما أعلنت تأييدها النتفاضة رشيد عالي
الكيالني يف العراق ضد االحتالل الربيطاني عام  ١٩٤١وأسست
حركة نصرة العراق ومبساعدة صالح البيطار والدكتور مدحت البيطار
عقد املؤمتر التأسيسي األول حلزب البعث العربي االشرتاكي يف
 ٧نيسان عام  ١٩٤٧وانتخب املفكر القومي والفيلسوف األستاذ
ميشيل عفلق عميدا للحزب ودعا املؤسس عفلق اىل احلرية من
االستعمار وحرية الفكر واىل الدميقراطية وأكد عفلق باستمرار
وتزامن على املستوى النظري واملستوى العملي وعلى التالزم
والتداخل بني العروبة واإلسالم من جهة وبني العلمانية والقومية
العربية من جهة أخرى ويف عام  ١٩٤٩تسلم منصب وزير التعليم
العالي واستقال من منصبه بعد فرتة وجيزة ويف عام  ١٩٥٢فر اىل
بريوت مع صالح البيطار هربا من االضطهاد السياسي لنظام أديب
الشيشكلي وعاد اىل دمشق عام  ١٩٥٤كما سجن ألشهر يف سجن
املزة حيث أمر باعتقال حسين الزعيم وخاض البعث االنتخابات
العامة يف سورية عام  ١٩٤٣لإلعالن عن مبادئه على أوسع نطاق
ورشح القائد املؤسس ميشيل عفلق نفسه يف بيان محل أول
وأقدم شعارات البعث أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ويف
متوز  ١٩٤٦صدرت جريدة البعث اليومية كصحيفة رمسية للحزب

اال أن السلطات الرمسية يف ذلك الوقت أغلقت الصحيفة ألنها
كانت معارضة للحكم وتتحدث عن فساده وحتدث القائد املؤسس
ميشيل عفلق يف بداية التبشري عن البعثي حيث قال على البعثي
أن يرفض كافة أشكال الطائفية واملذهبية واإلقليمية والقطرية
واحملسوبية والوصولية وعلى البعثي أن يتسلح بالفكر واالميان
والقوة ويعمل على جتسيد فكر البعث من خالل فعله وتصرفاته
وعليه أن يذهب اىل مجوع اجلماهري من أبناء الشعب ال يذهب
فقط ليعلمهم وامنا ليشاركهم وليقرن الفكر بالعمل وباملمارسة
وعليه أن جيسد األمة العربية والبعث يف أفكاره ويف سلوكه
وأخالقه ويف مسريته وتطوره واملفكر األستاذ ميشيل عفلق هو
الذي صاغ شعارات البعث الوحدة واحلرية واالشرتاكية وأن عفلق
هو الذي وضع األسس الفكرية واملبادئ األساسية حلزب البعث
العربي االشرتاكي ونظرية القومية العربية واالشرتاكية وجممل
فلسفته ونظرته لإلنسانية وبدأ عفلق الكتابة يف تشرين أول عام
 ١٩٣٥مقاله عهد البطولة وكان أخر ما ألفه هو الدميقراطية والوحدة
عنوان املرحلة اجلديدة وذلك عام  ١٩٨٩يف ذكرى تأسيس البعث
وانتهاء احلرب العراقية االيرانية ومن مؤلفاته كتاب يف سبيل
البعث ويتحدث فيه عن سياسة احلزب حنو األمة العربية مبفهوم
اشرتاكي وقومي وأعيد طباعته عام  ١٩٧٧يف جزئني حيث مجع
فيها معظم مقاالته ثم طبع منه نسخ أخرى مضافا اليها مجيع
مقاالته بعد وفاته من مخسة أجزاء ولعب املؤسس عفلق دورا
كبريا يف حتقيق الوحدة بني سورية ومصر عام  ١٩٥٨وبعد عام
 ١٩٦٦صدر على القائد املؤسس ميشيل عفلق حكم باإلعدام
حيث قام بعض رفاقه باالنقالب عليه وبقي يف دمشق حوالي
الشهرين متخفيا لدى عائالت دمشقية حيث متكن من الوصول
اىل طرطوس ومنها بواسطة قارب صغري اىل طرابلس ومنها اىل
بريوت حيث مكث يف لبنان فرتة قصرية وبعدها سافر اىل الربازيل
يف مدينة سان باولو يف منزل خاله الدكتور شكري زيدان وبعد
استالم قيادة البعث يف العراق احلكم عام  ١٩٦٨أرسل الرئيس
صدام حسني وفدا من القيادة القطرية العراقية اىل الربازيل
إلحضار القائد املؤسس للبعث املفكر ميشيل عفلق وعاد عفلق
للعراق واستلم منصب األمني العام حلزب البعث إضافة اىل لقب
القائد املؤسس حلزب البعث العربي االشرتاكي كما أنه يف عام
 ١٩٦٥أطلق على املفكر القومي والفيلسوف ميشيل عفلق تسمية
القائد املؤسس للبعث وبفضل فكر القائد املؤسس ميشيل عفلق

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

انتشر البعث يف مجيع األقطار
العربية من احمليط للخليج وتويف
القائد املؤسس ميشيل عفلق يف
 ٢٣حزيران عام  ١٩٨٩يف باريس
ونقل اجلثمان اىل بغداد يوم ٢٤
حزيران وسجي يف مبنى القيادة
القومية يومي  ٢٥و ٢٦ودفن
وكانت كل
يوم  ٢٧حزيران
القيادة العراقية موجودة وعلى
رأسها الرئيس صدام حسني
كما محل النعش الرئيس صدام
حسني ومساعدوه كما كانت كل
احلكومة العراقية والرئيس ياسر

الزميل ميالد اسحق

عرفات إضافة اىل ممثلي  ٤٧حزبا واهليئات الشعبية واجلماهري
العربية ووفود من سائر الدول ويف عام  ٢٠٠٣ولدى دخول
قوات االحتالل األمريكية بغداد قامت جبرف قرب وضريح القائد
املؤسس للبعث املفكر ميشيل عفلق حماولة منها اجتثاث فكر
القائد املؤسس كما أنه يف سورية بعد عام  ١٩٦٦مت تزوير التاريخ
بشأن القائد املؤسس ميشيل عفلق وخاصة بعد عام  ١٩٧٠وحتى
يومنا هذا حيث اختفت كل كتب القائد املؤسس ومنع التحدث
بامسه وهذا العمل يعترب جرمية كربى وتزوير فاضح للتاريخ حيث
نسبت القيادة السورية أن الذي أسس البعث هو زكي األرسوذي
وعمدت اىل تزوير التاريخ وطمس احلقائق التارخيية ومنع التحدث
بينما احلقائق املؤكدة وكل األدلة والشواهد التارخيية تثبت
بها
بالدليل القاطع بأن زكي األرسوذي كان فقط وطنيا متعلقا
بإقليم لواء اإلسكندريون ومل تكن له عالقة أو دور يف تأسيس
حزب البعث واألرسوذي جلأ اىل دمشق بعد ضم لواء اسكندرون
اىل تركيا وأخذ يعرب عن حنينه لضياع اللواء يف جلساته متنقال
يف املقاهي الدمشقية وحديث املتأرجح ما بني احلنني اىل اللواء
والنقد الالذع لكل من حييط به وبقيت أحاديثه أقرب اىل اخلواطر
وهو مل يكن يوما منتميا اىل حزب البعث ومل يكن حاضرا أي اجتماع
للبعث ال قبل فرتة التأسيس وال بعدها وحتى أنه مل يكن حاضرا
يف مقهى الرشيد أيام انعقاد املؤمتر التأسيسي األول للبعث عام
 ١٩٤٧وإعالن تأسيس احلزب رمسيا ومع احرتامنا للجميع فكل
الشواهد التارخيية تدل على أن األرسوذي مل يكن له أي دور
وعالقة ال من قريب وال من بعيد ومل يكن له عالقة بتأسيس البعث
ومل يكن بعثيا وفكره خيتلف جذريا عن فكر البعث وهو أقرب اىل
التفكري النازي كما يقول األستاذ جالل السيد يف كتابه حزب
البعث العربي االشرتاكي.

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

كيف تفاعلت اإلعالميات السعوديات مع قرار السماح هلن بالقيادة

ما هي املهن اليت ستظهر مع قرار قيادة املرأة؟!

خدمات ما بعد البيع

منى أبو سليمان

سهى نويالتي

منذ صدور قرار السماح للمرأة بقيادة
السيارة يف السعودية و مجيع برامج
ومواقع التواصل اإلجتماعي مل تهدأ ،حيث
تفاعل أغلبية السعوديني والسعوديات مع
القرار وتبادلوا املعلومات و الصور معربين
عن فرحتهم بذلك.
فكيف تفاعالت اإلعالميات السعوديات
األشهر مع هذا القرار؟

خدمات السيارات املتنقلة

تعبريا عن فرحتها بالقرار كتبت اإلعالمية
جلني عمران تغريدة على حسابها يف توتري
تقول بها :طول عمري أسوق برخصة
مصدرها بلد جارة ..وأخريا ببدهلا لرخصة
سعودية.
أما اإلعالمية منى أبو سليمان فلقد أرفقت
صورة لرخصة السياقة األجنبية اخلاصة
بها وكتب معلقة عليها ألف مربوك لكل
السعوديات ،كما أعادت تغريد عدد من
التغريدات من حسابات أخرى تؤيد قرار
امللك سلمان بن عبدالعزيز فيما خيص
السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

لكل قرار انعكاساته على اجملتمع وله أبعاده االقتصادية واالجتماعية
وحتى الثقافية ،ومع األمر السامي مبنح املرأة السعودية حق قيادة
السيارة،ستتوفر فرص عمل ومهن جديدة مل يسبق للمرأة أن
دخلتها.
وحول هذا املوضوع استضافت «سيدتي»« ،حبيب تركستاني»
أستاذ إدارة األعمال والتسويق جبامعة امللك عبدالعزيز ،ليطلعنا
على املهن اليت من املتوقع أن تشارك بها السيدات أو تستحدث
يف اجملتمع.
ويقول« :بداية من املبكر احلديث عن هذا املوضوع ألن التقارير
األولية ستصدر بعد شهر من اآلن على أساس الضوابط احمليطة بـ
األمر السامي اليت ستعطي دالالت ومؤشرات للمهن اليت ستخلق
يف سوق العمل ،ولكن من املمكن أن نتكهن باملهن التالية
مبدئيًا:
 اقتحام السيدات جملال إدارة مبيعات السيارات :وخاصة يفمعارض بيع السيارات ،وقطع الغيار ،ألن سلوكيات املستهلك
تؤثر يف طبيعة السوق ،فمث ًال املرأة تفضل وتشعر بارتياح إن
تعاملت مع املرأة عند شراء احتياجاتها.
 خدمات ما بعد البيع يف شركات السيارات :من املرجح أن يكثرأيضًا عدد السيدات العامالت يف جمال خدمات ما بعد البيع يف
جمال السيارات ،بسبب دخول املرأة لعامل قيادة السيارة.
 ستستحدث مراكز ومؤسسات نسائية :لتدريب وتأهيل الكوادرالنسائية وتعليمهن قيادة السيارات ،هذا ما سيؤدي خللق فرص
عمل يف جمال التدريب هذا.
 شركات خدمات السيارات» بنشر ،زيت ،احنراف عن الطريق»:اليت تقدم خدماتها على الطريق وهي موجودة يف اخلارج ،وبعد
األمر السامي هي باتت أمرًا ضروريا توفره ،فطبيعة املرأة الرقيقة
ستعيقها عن تغيري عجالت سياراتها على سبيل املثال إن احتاجت
لذلك.

لجني عمران

وعن طريق برنامج سناب شات باركت
اإلعالمية سهى نويالتي متابعيها فرحة
القرار وبثت عرب جمموعة من السنابات
شعورها بهذا القرار التارخيي والذي
وصفته بالتغيري اجلذري والغري عادي ،كما
أضافت ممازحة أنها على استعداد أن تعلم
الفتيات قيادة السيارة دون مقابل.
وكذلك اإلعالمية السعودية مها السراج
عربت عن فرحتها بالقرار السامي وكتبت
ذلك على صفحتها الشخصية على الفيس
بوك وقالت :مربوك علينا قيادة السيارة-
عاش والدنا وحبيبنا امللك سلمان ،وخالص
الشكر هلذا األمر السامي الذي نصر املرأة
السعودية ومنحها ما طالبت به ..وذللت
ذلك ب :حنن يف عهد احلزم ياسادة.

مجلة سيدتي

تطبيقات املشاوير توفر فرص عمل للمرأة!!
أكد الشريك املؤسس د .عبداهلل إلياس لشركة كريم ،يف حديثه
بأن الشركة جاهزة فورًا لتسجيل النساء للعمل
جمللة سيدتي ّ
ككباتن يف املنصة ،بعد النجاح الكبري للتجربة يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ومصر ،منوهًا بأن انضمام النساء ككباتن سيعزز
من جتربة العميالت يف اخلدمة األكثر أمانًا وسالمة على اإلطالق.
بأن عمل الكباتن
وصرح مرتضى العلوي املتحدث الرمسي لديهم ّ
من السيدات سيكون حمصورًا خلدمة العميالت من السيدات
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مــقابلة

ناهد السباعي :هذا ما فعلته عندما رأيت أجنلينا جولي

ناهد السباعي ممثلة مصرية ،وابنة املنتجة
ناهد فريد شوقي ،واملخرج مدحت السباعي،
وحفيدة الفنانني الراحلني فريد شوقي وهدى
سلطان .جنحت يف أن ختطو خطوات ثابتة يف
متميزًا يف فيلم
أدت دورًا
احلياة الفنية ،حيث ّ
ّ
وخترجت
«احكي يا شهرزاد» ومسلسل «احلارة»،
ّ
وقدمت أربعة أفالمًا قصرية
يف معهد السينما،
ّ
باملعهد ،وشاركت يف فيلم «بصرة» من إخراج
ّ
وتلقت دروسًا بورشة الفنان حممد
أمحد رشوان،
تقدمها يف التمثيل
صبحي ،ما ساعدها على
ّ
بشكل كبري .فتحت قلبها لنا وباحت بأسرارها
يف هذا احلوار:

صفي لنا شعورك بحصد فيلم «يوم للستات»  3جوائز من 3
مهرجانات دولية؟

ال أستطيع وصف شعوري لك؛ فأنا يف منتهى
السعادة بهذه التكرميات الثالثة ،سواء فوزي
جبائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «يوم
للستات» يف مهرجان «السينما العربية»،
واجلائزة الكربى للدورة العشرين من مهرجان
السينما األفريقية خبريبكة يف املغرب ،وجائزة
أفضل متثيل مبهرجان قازان الدولي بترتستان
باملشاركة مع الفنانتني إهلام شاهني ونيللي
ّ
تدل
كريم .وكل جائزة من هذه اجلوائز الثالث
على القيمة الفنية للفيلم أو ً
ال ،وخمرجته كاملة
أبو ذكري ثانيًا ،ثم إننا مجيعًا اجتهدنا ليخرج
كرم بسببها،
الفيلم بهذه الصورة
املشرفة اليت ّ
ّ
أدت إىل حصده اجلوائز الثالث يف املغرب
واليت ّ
وترتستان ومصر.
هناك من يقول إن أسباب حصده جوائزه الثالث
وحتيزه لقضايا املرأة؟
هي عنصريته
ّ
ومتحيز
الذي يقول هذا الكالم هو عنصري،
ّ
للرجال .فالفيلم يناقش حالة شعورية من نوع
ّ
وحتكم األفكار
خاص ،وهي فكرة حرية املرأة،
الرجولية املتوارثة يف اجملتمع املصري .ثيمة
محام سباحة،
الفيلم قائمة على االبتكار ،بوجود ّ
وختصيص يوم لـ»ستات» احلارة الشعبية
رهن
للمجيء إليه ليخرجن
حتر ّ
ّ
كبتهن ،وميارسن ّ
من قيود املالبس بالسباحة يف املاء .فهو جمتمع
عليهن ،مليء بالزوايا النفسية
نسائي مغلق
ّ
ّ
التذكر والتأمل يف حياة كل
املختلطة ومشاعر
ّ
متمثل يف نيللي
واحدة مبسبح املياه ،وذلك
العبارة
كريم وفقدها لزوجها وابنيها يف غرق
ّ
«السالم» ،وإهلام شاهني بضياع سنني العمر
أديت
وراء احلبيب املنتظر ،و»عزة اجملنونة» اليت ّ
دورها .فالفيلم اجتماعي يناقش أحوال اجملتمع
والتدين الظاهري.
التطرف
املصري وفكرة
ّ
ّ
أما مشاكل النساء يف الفيلم فـ»ثالثة أرباعها
رجالة» أص ًال ،فالفيلم ليس للمرأة فقط.

بالنسبة لشخصيتك (عزة املجنونة) يف «يوم
للستات» ...كيف ّ
مثلت دور مخت ّلة عقلية؟ وهل
جلست مع مخت ّلة عقلياً؟

أو ً
ال هو توفيق من عند اهلل بأن ّ
أمثل شخصية
بهذه الصعوبة ،ثم نصائح كاملة أبو ذكري لي

بأن ّ
أمثلها بهذه الكيفية ،وأيضًا كانت هناك فتاة
أعجبت بأدائها املخرجة وشاهدتها معها بفيلم
وجهتين
تسجيلي امسه «البنات دول»؛ هي من ّ
إىل تلك الشخصية ،ويأتي بعد ذلك مذاكرتي
لشخصية «عزة اجملنونة» ،حيث «اشتغلت» على
نفسي لكي خترج بهذه التلقائية.
هناك من قارن بني شخصيتك يف «يوم للستات»
وشخصية الفنانة نبيلة عبيد يف فيلم «توت...
توت» ،فهل ّ
تأثرت بأدائها؟
هذا شرف لي بأن تتم مقارنيت بالفنانة نبيلة
عبيد؛ فهي فنانة قديرة وممثلة موهوبة ،لكنين
بالفعل مل ّ
أقلدها ومل أشاهد الفيلم من األساس؛
فما ظهر بالفيلم هو من صنعي أنا؛ بداية من
ّ
بدقة التفاصيل ،واملالبس ،وطريقة
اهتمامي
الكالم ،والنظرة ،و»التوهان» والسرحان،
وقصة الشعر ..كل ذلك اجتهدت فيه لكي ألعب
املرة
شخصية «جمنونة» ،وباملناسبة مل تكن هذه ّ
األوىل اليت أؤدي فيها هذه الشخصية ،فقد
أديتها يف فيلم «إكس الرج» مع أمحد حلمي.

الوعد مع أحمد فهمي

هل و ّقعت عقداً ملسلسل درامي جديد تخوضني
بطولته قريباً؟

ّ
وقعت عقدًا لبطولة مسلسل «الوعد» جبانب النجم
أمحد فهمي وشريي عادل ،وهو من إنتاج ممدوح
شاهني ،وهناك جلسات عمل ستجمعنا مع املؤلف
لكتابة تفاصيل الشخصية والتحضري هلا.
هل تكشفني لنا بعض خيوطه الدرامية العامة؟
مسلسل الوعد من نوع «فورمات هندي» ،وهو
من فئة املسلسالت ذات احللقات الطويلة،
ويدور يف إطار اجتماعي وليس كوميديًا ،وخيتلف
عن مسلسل «هبة رجل الغراب» ،ويتم اإلعداد
له وقراءة السيناريو جيدًا ،للمباشرة بالتصوير.
وبالنسبة لباقي «الكاست» فأنا ال أعرفهم بعد،
أحدد لك بقية املمثلني
وبناء عليه ال أستطيع أن ّ
ودور كل واحد فيهم.
وهل ستخوضني به سباق رمضان 2018؟
لن يلحق «الوعد» بدراما رمضان املقبل لعدم
اكتمال التجهيزات والتحضريات له ،ورمبا يكون
عرضه خارج السباق الرمضاني أفضل له.
ملاذا يكون عرض «الوعد» خارج السباق الرمضاني
أفضل له...؟! أهناك مشاكل إنتاجية؟
ال ،مل أقل هذا ..ولكن أو ً
ال لعدم اكتمال التصوير،
وعدم انتهاء واكتمال تواقيع باقي املمثلني
للعقود ،وثانيًا :لالزدحام يف رمضان ،فتكون
فرصة عرضه خارج رمضان أحسن ،و»يتشاف
أفضل» وسأضرب لك مثا ً
ال وهو مسلسل «هبة
رجل الغراب» (اجلزء الرابع) ،فعند عرضه خارج
رمضانّ ،
حقق نسب مشاهدة أعلى ،وأقبل عليه
الناس ،مع تغيري ممثلني كثريين فيه.

مسلسل «هبة رجل الغراب» انتهى

وهل هناك جزء جديد ملسلسل «هبة رجل الغراب»
يتم التحضري له بعد تحقيقه مشاهدة جماهريية
كبرية؟

املسلسل انتهى بزواج هبة وفادي ،وهذا آخر
موامسي به.
ما شعورك وأنت تنالني كل عام أكثر من جائزة
يف أكثر من مهرجان إىل درجة جعلت بعض
الناس يقولون إن ناهد السباعي فنانة جوائز؟
أنا يف منتهى السعادة بتحقيقي كل عام أكثر
من جائزة ،ولكن ما يشغلين أن ّ
حيقق الفيلم أو
املسلسل مجاهريية جيدة ،واألهم من هذا ّ
كله أن
إلي على
حيبه الناس وأن يقبلوا عليه ،ويضيف ّ
مقدم على رأي
املستوى الفين ،فرأي الناس
ّ
النقاد وأعضاء جلنة التحكيم.
مقدم على النقاد.
ملاذا ترين أن رأي الناس
ّ
أهناك خصومة بينكم ،أو ّ
مت انتقادك وظلمك؟
إن ما يبقى هو حب الناس للعمل؛ وسأضرب
ال« :مسلسل هبة رجل الغراب» ّ
لك مثا ً
حقق
ّ
مجاهريية وإقبا ً
حيقق جوائز
ال كبريًا رغم أنه مل
يف أي مهرجان؛ «بس عندنا هنا يف مصر النقاد
شغلتهم إنهم ينتقدوا» ،فـ»أنا ضد فكرة إني
بعمل الفيلم عشان املهرجانات ..أنا بعملها
عشان تتشاف والناس حتبها ،وعشان الناس
والنقاد ما يقولوش إن ناهد السباعي فنانة
مهرجانات بس» ...ما أريد قوله إن اهتمامي
يقدر
يف الناحيتني؛ فمجهود الشخص ال بد أن
ّ
وحيرتم وأيضًا حيبه الناس .وكما أن الصحايف
يهمه أن حيب الناس ما يكتب ،ليس شرطًا أن
ّ
يكون ما يكتبه كالمًا علميًا.

ولكن هناك أفالم مهرجانات ال تح ّقق إيرادات يف
شباك التذاكر ،والعكس صحيح ...ملاذا؟

أنا ضد فكرة أن يقال عين «فنانة مهرجانات
وأفالمي ال ترى» ،فالعكس صحيح ،وأنا أعرتض
على مثل هذه الطريقة يف التفكري ،وأراها أشبه
بالتجريح؛ فكما أحب التكريم ،أنا بالقدر نفسه
أحب أن يشاهدني الناس كذلك .وهناك أيضًا
أفالم ّ
حتقق جوائز يف مهرجانات وال يشاهدها أحد
ّ
حتقق اإلقبال اجلماهريي يف شباك التذاكر
وال
ودور السينما ،ويف املقابل ،هناك أفالم ال
حتصد أي جوائز يف أي مهرجان وقت عرضها،
تتصدر شباك اإليرادات ويقبل
ونفاجأ بأنها
ّ
عليها اجلمهور ...فأعضاء جلنة التحكيم ليسوا
مجيعًا أكادمييني ،وهم بشر ،وهناك اختالف يف
أذواق الناس ،وأغلبهم أجانب.

جدّاي فريد شوقي وهدى سلطان

لكونك حفيدة فريد شوقي وهدى سلطان ...هل
ورثت شيئاً منهما؟

أنا أخاف جدًا لو كنت أشبه جدي أو جدتي؛
ليس على مستوى الشكل طبعًا ،ولكن من ناحية
التمثيل ،ألني مهما اشتغلت ووصلت فلن أصل
لربع ما عملوه وتركوه إلرث السينما املصرية،
فأمحد اهلل على هذا؛ ولكنين أمتنى أن أكون
مثلهما ،فهما قدوة لي يف العمل ،ولي حق
مشروع يف احللم .فال أريد أن ّ
أمثل مثلهما ألن
و»عمر ما حد هاحيبين
األصل دائمًا يكون أفضل،
ْ
أكرت ما بيحب فريد شوقي أو هدى سلطان ومش

عايزة حد حيبين زيهم أص ًال» ،و»عمري ماهعرف
أرفع حواجيب زي جدي» ،وأستطيع بالفعل أن
ّ
أقلده ،ولكنين أحب أن يكون لي «كاركرت» خاص
بي ،وأن أستقل بذاتي لتصبح لي شخصييت
املستقلة بالتمثيل.

وما الفرق بني جيل زمان وجيل اليوم من املمثلني؟

«زمان مفيش ممثل شبه التاني» ،أما يف هذا
اجليل واجليل الذي قبله فمن السهل أن جتد
الكثريين يشبهون بعضهم ،ففي زمن فريد
شوقي لن جتد إال فريد شوقي واحدًا ،وحممود
املليجي واحدًا فقط ،و»عمر الشريف ورشدي
أباظة» ،بالرغم من أنهما فارسا أحالمي ،وأيضًا
«قمرات» ،فهما ال يشبهان بعضهما يف التمثيل،
وكالهما له شخصيته املستقلة ،أما األجيال التالية
فهي مظلومة؛ مبعنى أن املمثل الفالني إذا رفض
ّ
وميثله ...جيل «زمان» كان
الدور يأتي غريه
مميزًا جدًا.
ّ

هذا حلمي

حتبني
معني من املمثلني
هل هناك «كاست»
ّ
ّ
التمثيل إىل جواره وترتاحني إليه؟
أمحد حلمي أو ً
ال؛ «أموت وأشتغل معه تاني ،حببه
وأحب الشغل معه جدًا» .أما من املمثالت فأحب
التمثيل إىل جوار هند صربي ،ومنى زكي ،ومنة
شليب ،ومن جيل الكبار يسرا ،وعادل إمام،
وإهلام شاهني .ومن األجانب ناتالي بورمتان،
ومرييل سرتيب ،وأجنلينا جولي ،فأنا أحلم ليس
أراهن فحسب.
جوارهن بل بأن
بالتمثيل إىل
ّ
ّ
وهل مجعك لقاء يف أي من املهرجانات العاملية
بإحداهن؟
قابلت ناتالي بورمتان ،وأجنلينا جولي يف
مهرجانات كثرية بالفعل ،وعندما رأيت أجنلينا
«عاملة زي العيال الصغرية ونفسي
جولي كنت
ْ
أتصور معاها».

التمثيل مع والدتي وخالتي

رغم أعمالك الدرامية والسينمائية الناجحة ،مل
نرك أنت والفنانة رانيا فريد شوقي (خالتك) يف
عمل درامي أو سينمائي واحد معًا؟
ّ
أمثل مع والدتي ناهد فريد
أمتنى بالفعل أن
شوقي أو خاليت رانيا فريد شوقي ،وهذا
شرف ألي فنان ،ولكن ال يوجد سبب غري أنه
«ما حصلش نصيب» ،وأيضًا ال يوجد نص فين
قدم لنا ورفضته ،فهذا مل حيدث من األساس.
ّ
علي املشاركة مع أحد أفراد عائليت
ولو عرضت
ّ
ّ
فسأمثل الدور خبصوصية شديدة ،وسأجتهد به
بشدة ،لسببني :األول لي أنا كناهد إلضافته
ّ
املرة األوىل اليت ّ
أمثل
لرصيدي ،والثاني ألنها
ّ
فيها مع أحد من عائليت.

مجلة سيدتي
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مــن هــنا وهــناك

حيوان حبري يعيش حتت
جلد طفل أمريكي!

بريطانية ال تستطيع «أن
ترمش»

دواء إلزالته ،لكنه اكتشف شيئًا غريبًا ،إذ قال
للطبيب كي يأخذ
ً
طبيب أطفال يف والية كاليفورنيا األمريكية ،إنه ليس جُدم ًال ،بل
حلزونًا.

يف كثري من األحيان تكون ترمجة جوجل ذات فائدة كبرية للذين
األجنبية ،حبيث أنها تساعدهم يف تصفح مواقع
ال جُييدون اللغات
ّ
بغري لغتهم ،أو التواصل مع أحد األصدقاء من بلد آخر وغريها من
املزايا ،لكن هذه األداة يظل هلذا حدودها ،ويتجلى ذلك يف هذه
احلقيقية اليت وقع بها أحد جُطهاة الفريق األومليب النرويي
القصة
ّ
ؤخرا.
جُم ً

صدم مبجرد فتح هذا
فقد ظن الطبيب يف البداية أنه دمل ،إال أنه جُ
الورم ،فلم يد الطبيب دم ًال ،وإمنا كان هناك حلزون البحر يعيش
حتت جلد الصيب.
وكتب الطبيب دراسة موجزة عن احلالة ،ونشرها يف اجمللة الطبية
املتخصصة  ،BMJ Case Reportsوأوضح يف الدراسة كيف َّ
متكن
حلزون حبري كبري ،يبلغ حجمه بعض املليمرتات من الدخول حتت
جلد الصيب.
ويبدو أن احللزون دخل حتت جلد الصيب من رحلة ذهب إليها قبل
أسبوع من زيارة الطبيب ،وهناك أصيب الصيب جبرح بسيط بسبب
حجر حتت املاء ،واستطاع احللزون الوصول إىل اجلرح ،ومن ثم
الدخول حتت اجللد.
ما يدهش يف األمر أن احليوان البحري ظل حيًا حتت جلد الصيب،
ويرجح الطبيب أن السائل الزاللي الذي حيمي احللزون يف الطبيعة
من اجلفاف ،قد ساعده أيضًا على البقاء على قيد احلياة يف «بيئة
مغايرة داخل خراج حتت اجللد».
وقد جُسح للصيب الذي محل احللزون حتت جلده لعدة أيام ،أن
يصطحبه إىل املنزل أيضًا .إال أن احللزون مات بعد يوم واحد
حبسب األبوين.

قطعة شوكوال بـ  10آالف دوالر
قدم القائمون على معرض التسوق يف مدينة أوبيدوس الربتغالية
أغلى شوكوال يف العامل.
وعرض صانع الشوكوال الربتغالي ،دانييل غوميز «Daniel
 ،»Gomesكمية حمدودة ( 1000قطعة) من نوع فاخر من الشوكوال
املذهبة .ويبلغ سعر القطعة الواحدة منها  9489دوالرا.
ّ

عاما ،لعملية جراحية
خضعت فتاة بريطانية ،تبلغ من العمر 13
ً
معقدة ،على أمل أن تعيش حياة طبيعية ،وذلك بعد أن تسببت
حالة مرضية نادرة تعاني منها ،يف جعلها غري قادرة على أن ترمش
بعينيها.
ولدت هولي تشيدجي ،وهي ال متلك عضالت يف جفونها؛ مما جعلها
بالكاد قادرة على فتح عينيها ،كما أنها ال تستطيع أن ترمش
بشكل طبيعي.
وخضعت «هولي» حتى اآلن لعمليتني جراحيتني ،مت يف إحداهما
نقل عضالت من ساقها ووضعها يف جبينها؛ لتحسني الرؤية
لديها ،حبسب « »24اإلخباري.
وال ترغب «هولي» اليت عانت من التنمر بسبب مظهرها الغريب ،بأن
ختضع لعملية جراحية أخرى ،وتشجع اآلخرين على أن حيبوا مظهرها
الفريد ،وهي تستمتع اآلن بالرقص واملوسيقى مع أصدقائها؛ مما
يساعدها على بناء ثقتها بنفسها.

وسجل هذا النوع من الشوكوال يف كتاب غينيس لألرقام القياسية،
ّ
على أنه األغلى يف العامل.

قرر رجل أسرتالي االنتقال ملنزل جديد ،وأثناء تنظيف املنزل
وتهيئته للمعيشة ،عثر على كنز من املاس.
ووجد الرجل 6 ،أملاسات كانت خمبأة داخل املنزل ،وحبسب
تقديرات الشرطة ،أن عمر هذا الكنز يبلغ  10سنوات ،أي أن
صاحبه أخفاه فى بداية األلفينات.
وقال الضابط راسيل باركر ،إن الشرطة حتاول إعادة األملاس
إىل مالكها األصلي ،ومل يذكر أي تفاصيل عن وزن وقيمة الكنز
حتى اآلن.

خالل التحضري لدورة األلعاب األوملبية الشتوية اليت حتتضنها
كوريا اجلنوبية يف بيونغ تشانغ ،فقد احتاج خميم الفريق النرويي
املشارك ،إىل كمية من البيض من بقالة حملية ،ولكي يطلب ذلك
عرب اإلنرتنت ،جلأ إىل جوجل لرتمجة ما يريده من اللغة النرويية
إىل الكورية.
وكانت املفاجأة عندما وصلتهم احلمولة ،حيث تلقوا شحنة  15ألف
بيضة ً
بدال من الطلبية املفرتضة  1500بيضة ،وذلك بسبب خطأ
يف الرتمجة مل ينتبهوا له.
جُ
قسم على
الكمية من البيض
ختيل هذا األمر ،فإن هذه
عند
ست ّ
ّ
ّ
الشتوية ،هذا يعين أنه
 109رياضي نرويي يف دور األلعاب
ّ
سيكون هناك حوالي  137بيضة لكل رياض خالل األسابيع القليلة
جُ
املقبلة.
لألسف ،كان هذا خطأ ،حيث أراد الطاهي النرويي طلب 1500
بيضة من السوبر ماركت احمللي ،ولكن خطأ ترمجة جوجل أو اخلطأ
إضافية .لكن حلسن احلظ،
املطبعي أدى إىل إضافة  13500بيضة
ّ
جُسح للطهاة إعادة البيض اإلضايف الذي مل يكونوا يف حاجة له.

مراهق يتساقط جلده مبجرد ملسه!

وحتتوي قطعة الشكوال ،املغطاة بالذهب الصاحل لألكل ،على
خيوط من الزعفران والكمأة البيضاء وورق الذهب والفانيال من
مدغشقر.

عثر على كنز بعد شرائه
منزال جديدا

ترمجة جوجل تتسبب بإرسال 15
ألف بيضة لفريق يف األوملبياد!

يعاني مراهق كندي من حالة غريبة تدعى «إبيدرموليسيس بولوسا
إي بي» ،جتعل جلد جسمه ضعيفًا للغاية ،لدرجة أنه يتساقط مبجرد
أن يتم ملسه .
ووفقًا لصحيفة «مريور» الربيطانية ،فإن جوناثان بيرت(  17عامًا)،
يعاني من سقوط يف اجللد وصداع مستمر وغثيان ،وتغطي البثور
ليال من شدة األمل،
 %95من جسده ،وأحيانًا يظل مستيقظًا لعدة
ٍ
وعلى الرغم من أن األطباء أخربوه أنه سيتوفى يف الـ 25من عمره
إال أنه يرفض االستسالم ويكافح من أجل العيش.
وأجرى جوناثان عملية زرع للخاليا اجلذعية ،وحتسنت حالته قلي ًال
بعدما أنتج النخاع املزروع مستويات صحية من الصفاح الدموية.
وتقول والدة الصيب ،وتدعى تينا بويال« :إبين قوي بالفعل،
فبالرغم من أنه يعرف أنه سيموت يف الـ 25من عمره إال أنه يكافح
من أجل البقاء على قيد احلياة».
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تكنولوجيا وعلوم

كيف تشغل أكثر من حساب
الشحن الالسلكي ألجهزة
«واتسآب» على حاسبك الشخصي «آيفون» خطر على اهلاتف

آبل تطور هاتفا قابال للطي

أو احملمول

يضطر الكثري من مستخدمي تطبيق الرتاسل الفوري األشهر يف
العامل «واتسآب» إىل استخدام نسخة «الويب» أو رمبا تشغيل
أكثر من حساب.
لكن تواجههم مشكلة هو أن نسخة «الويب» اخلاصة بـ»واتسآب»
ال تشغل إال حسابا واحدا فقط على أجهزة سطح املكتب سواء
احلاسبات الشخصية أو احملمولة.
يقدم موقع «جادجيتس ناو» التقين املتخصص طريقة سهلة
ميكنك من خالهلا تشغيل أكثر من حساب «واتسآب» على حاسبك
الشخصي أو احملمول.
وحيتاج أي مستخدم إىل «خدعة بسيطة» متكن أي مستخدم من
تشغيل حسابني خمتلفني على متصفح «الويب» ذاته.
وجاءت تلك اخلطوات على النحو التالي:
تعليمات أولية:
— ينبغي أن ميتلك املستخدمني حسابني على «واتسآب» بهاتفه
الذكي أو هواتفه الذكية.
— احرص أن يكون لديك اتصال ثابت باإلنرتنت على كل من احلاسب
الشخصي أو احملمول ،أو اهلاتف الذكي.
— ينبغي أن يكون لدى املستخدم أيضا اإلصدار احملدث من متصفح
الويب الذي خيتارونه.
اخلطوات:
— افتح متصفح الويب اخلاص اخلاص بتطبيق «واتسآب» وكذلك
التطبيق على اهلاتف الذكي أو احلاسب اللوحي.

كشف اختبار ملوقع  ZDNetأن ميزة الشحن الالسلكي هلواتف
ً
مقارنة
«آيفون» من الطراز  8و ،Xتدمر البطارية بشكل أسرع
بالشحن السلكي.
ً
مقارنة بالشحن عن
يتم شحن بطارية اهلاتف السلكيًا بشكل أسرع
طريق «الكيبل» ،إال أن ذلك يؤثر بشكل سليب على عمر البطارية،
وذلك لكون الشحنة ال تدوم طوي ًال عند اعتماد الطريقة الالسلكية
يف الشحن.
وأرجع املوقع السبب يف ذلك إىل أنه عندما يشحن اآليفون سلكيًا
يكون الضغط على البطارية حمدودًا ،وذلك ألن اهلاتف يعمل
بالطاقة املأخوذة من مصدر الطاقة ،بينما يعتمد على طاقة البطارية
عندما يشحن السلكيًا.
وبالتالي فإن تبديل طريقة الشحن من السلكي إىل الالسلكي،
يتعب البطارية ،وجيعل دورات الشحن اخلاصة بها تتم بوترية
أسرع ،لتكون النتيجة عمرًا أقصر لبطارية الشحن.

ذكر أحد احملللني التابعني لشركة « »Merrill Lynchاألمريكية
املتخصصة خبدمات التمويل أن شركة آبل تتحضر إلطالق هاتف
ذكي قابل للطي عام .2020
ويتوقع اخلرباء أن يزود هذا اهلاتف بشاشة مرنة من نوع
« ،»microLEDكانت قد أكدت عدة مواقع أن آبل تعمل على
تطويرها حاليا ،حيث تتميز تلك الشاشات بأن كل بيكسل فيها
قادر على بث الضوء بشكل مستقل.
وتأتي تلك األخبار بعد مدة من تأكيد موقع « »Patently Appleأن
الشركة تعمل على تطوير شاشات بدقة « »8Kخمصصة للهواتف
الذكية والكمبيوترات وخوذ الواقع االفرتاضي ،وتتميز بأنها قادرة
على تتبع حركة عني املستخدم وتوفري الطاقة.
ويذكر أن آبل ليست أول شركة تعمل على تطوير تقنيات اهلواتف
القابلة للطي ،فمنذ مدة ،وعلى هامش معرض  2018-CESيف
الس فيغاس ،رفعت شركةسامسونغ السرية عن النموذج األولي
هلاتف ذكي مع شاشة قابلة للطي ،من املفرتض أن يطرح رمسيا،
عام .2019

اخرتاق حسابات  150مليون مستخدم
فيسبوك تطرح أداة تتيح للمستخدم
لتطبيق رياضي شهري
التحكم يف خصوصية بياناته

— مسح رمز االستجابة السريعة ضوئيا على الشاشة باستخدام جهازك
الذكي ،لبدء استخدام حساب «واتسآب».
— مبجرد فتح حساب «واتسآب» ،افتح عالمة تبويب جديدة يف
نفس املتفصح.
— الصق هذا الرابط  ،http://dyn.web.whatsapp.comعلى عالمة
التبويب اجلديدة ،ثم اضغط على زر «.»Entter
— سيفتح لك «واتسآب ويب» جمددا وحيتاج نفس اخلطوات السابقة
عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة ضوئيا للحساب الثاني.
— ميكنك بتلك الطريقة تشغيل حسابني خمتلفني على نفس املتصفح
ونفس احلاسب الشخصي أو احملمول.

االحتاد األوروبي يهدد
بتفكيك غوغل
اعلن االحتاد األوروبي أن شركة غوغل تشكل خطرا جديا على
االقتصاد األوروبي.
وخيشى االحتاد من تنامي هيمنة الشركة على سوق اإلنرتنت
الستحواذها على  %91من أسهم السوق األوروبية.
ووجه االحتاد األوروبي رسالة شديدة اللهجة ،مفادها أن على
غوغل إدراك حجم املسؤولية اليت تقع على عاتقها ،واالبتعاد عن
إحلاق الضرر بالسوق اإللكرتونية بأوروبا وترك اجملال للشركات
املنافسة.
يذكر أن االحتاد األوروبي فرض غرامات على الشركة العامني
املاضيني وصلت إىل ملياري دوالر.

استهدفت عملية قرصنة إلكرتونية تطبيقا شهريا يف جمال اللياقة
البدنية ،وهو ما أثر على حسابات  150مليون مستخدم.
وقالت شركة «أندر آرمر» األمريكية ،اليت متلك تطبيق
« ،»MyFitnessPalإن عناوين الربيد اإللكرتوني وكلمات السر
وأمساء املستخدمني رمبا تعرضت للسرقة.

قالت شركة فيسبوك إنها ستجري تعديالت شاملة على أدوات
التحكم يف خصوصية بيانات املستخدم مبا يتيح إمكانية السيطرة
الكاملة على املعلومات الشخصية حلسابه لدى الشركة.
وكانت الشركة قد تعرضت النتقادات شرسة بعد أن ثبت تسريب
بيانات حنو  50مليون مستخدم استعانت بها شركة استشارات
سياسية.

لكن الشركة أكدت على أن كلمات السر تتمتع باحلماية عرب نظام
تشفري قوي.
ووقعت عملية االخرتاق يف أواخر فرباير/شباط ،لكنها اكتشفت يف
 25مارس/آذار.

وقالت فيسبوك إن اإلصالحات اجلديدة كان معد لتفعيلها قبل
حدوث الفضيحة امتثاال لقواعد االحتاد األوروبي اجلديدة.

وقالت الشركة إنها اختذت إجراءات سريعة لـ»حتديد طبيعة ومدى
املشكلة» وتنبيه مستخدمي التطبيق بشأن احلادث.

وتزامن اإلعالن على اإلصالحات مع جدل جديد أثارته مؤسسة مراقبة
اخلصوصية يف نيوزيلندا اتهمت فيسبوك خبرق القوانني احمللية.

ويساعد تطبيق « »MyFitnessPalمستخدميه على متابعة أنظمتهم
الغذائية وبراجمهم للتمارين الرياضية.

إقرأ أيضا حمققون بريطانيون يقضون  7ساعات يف تفتيش
شركة متهمة باستغالل بيانات املاليني من فيسبوك

وقال الباحث يف جمال األمن اإللكرتوني تروي هانت ليب بي سي إن
الشركة تعاملت ،يف ما يبدو ،بصورة جيدة مع عملية االخرتاق.

واعرتفت إرين إيغان ،كبرية مسؤولي اخلصوصية لفيسبوك،
بالضرر الذي جنم بعد فضيحة حصول شركة «كيمربيدج اناليتيكا»
الربيطانية على بيانات خاصة مباليني احلسابات للمشرتكني على
موقع التواصل االجتماعي دون حق الستهداف ناخبني أمريكيني.

ويرى هانت أن مثة «حتسن كبري» يف طريقة التعامل مع عملية
االخرتاق باملقارنة حبوادث مماثلة سابقة تعرضت هلا شركات أخرى
من بينها أوبر خالل العام املاضي.
وأوضحت الشركة أنها بعثت برسائل إىل املستخدمني بصورة
مباشرة حال تضرروا من القرصنة.

وقالت »:أظهر األسبوع املاضي حجم اجلهود اليت يتعني علينا بذهلا
لتعزيز سياساتنا ،ومساعدة املستخدمني على فهم الطريقة اليت
تعمل بها فيسبوك واخليارات املتاحة بشأن بياناتهم».
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تتـمات

زيارة بن سلمان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العهد االقتصادية  ،٢٠٣٠وتتمنى باريس أن يكون التعاون
الفرنسي -السعودي يف هذا اإلطار.
وسيكون هناك موعد مهم يف الزيارة يرتكز إىل تقنيات املستقبل
مع زيارة حملطة «ستاسيون أف» ،وكذلك حبث االستثمار يف
الطاقة املتجددة .وتابعت أن فرنسا ترغب يف املساهمة يف تطوير
هذه القطاعات يف اململكة.
وذكرت املصادر أن الرياض ترغب يف مشاركة فرنسا يف مشروع
كبري لتطوير منطقة يف «العلى» يف اململكة وهي تتضمن موقعًا
مسج ًال لدى «يونيسكو» كموقع عاملي (مدائن صاحل).
وأشارت إىل أن فرنسا تعمل منذ أشهر على مشروع تطوير
هذه املنطقة سياحيًا ويف التقنيات املعلوماتية .وتندرج الشراكة
اجلديدة يف إطار رؤية السعودية  ،٢٠٣٠وقالت األوساط الرئاسية
الفرنسية إن الرئيس إميانويل ماكرون وضيفه سيتطرقان إىل
األزمات الكربى يف املنطقة والتحديات الكربى وبينها مكافحة
اإلرهاب.
وسيلتقي األمري حممد بن سلمان رئيس احلكومة الفرنسية إدوار
فيليب وعددًا من الوزراء الفرنسيني .وسيقيم ماكرون لولي العهد
السعودي مأدبة عشاء يف ختام الزيارة مساء الثالثاء .وتابعت
األوساط ذاتها أن فرنسا تريد تعزيز احلوار مع السعودية يف شأن
األزمات والتهديدات يف املنطقة.
وكان ولي العهد السعودي بدأ يف  ٢٠آذار (مارس) املاضي زيارة
للواليات املتحدة مشلت  6حمطات ،وحبث مع الرئيس دونالد ترامب
يف البيت األبيض يف العالقات الثنائية واألوضاع يف املنطقة ،كما
التقى وزير الدفاع جيمس ماتيس.
وعقد يف مقر الكونغرس اجتماعات مع قيادات وأعضاء يف جملسي
الشيوخ والنواب ،واجتمع بكبري مستشاري الرئيس األمريكي،
ومبعوثه اىل الشرق األوسط جاريد كوشنري.
ويف نيويورك ،التقى األمري حممد بن سلمان األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش ،وشهدا توقيع اتفاق للربنامج التنفيذي
املشرتك بني اململكة واملنظمة الدولية لدعم ومتويل خطتها
لالستجابة اإلنسانية يف اليمن مببلغ بليون دوالر.

البنتاغون يربط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بالتزامن مع حشد النظام السوري قواته يف حميط بلدات جنوب
دمشق بهدف إحكام السيطرة على العاصمة.
وقال مدير هيئة األركان املشرتكة يف وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي أمس االول ،إن
سياسة اجليش األمريكي حيال قتال تنظيم الدولة اإلسالمية
(داعش) يف سورية ،مل تتغري بعد مناقشات مع الرئيس دونالد
ترامب األسبوع اجلاري.
ونقلت وكالة «رويرتز» عن مكينزي قوله يف بيان« :كان اعتقادنا
دائمًا هو أنه مع وصولنا إىل النهاية يف املواجهة مع تنظيم
الدولة اإلسالمية يف سورية ،فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك،
وبالتالي ،من هذا املنطلق ،مل يتغري شيء فعليًا».
مواز ،قال الناطق باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن
على خط
ٍ
إن عملية «غصن الزيتون» ستستمر حتى «تطهري كل املنطقة من
اإلرهابيني ،مبا يف ذلك مدينة تل رفعت (مشال حلب)» ،موضحًا
أن بالده ستتأكد عرب مصادرها يف شأن التصرحيات الروسية حول
مغادرة عناصر وحدات الشعب الكردية وحزب االحتاد الدميوقراطي،
تل رفعت.
ودعا فرنسا إىل «عدم تكرار أخطاء» األمريكيني ،إثر معلومات
عن وجود قوات فرنسية يف مدينة منبج السورية إىل جانب قوات
وحدات محاية الشعب الكردية اليت تريد أنقرة طردها.
وأوضح« :خالل حمادثاتنا مع نظرائنا الفرنسيني ،قالوا لنا إن
إرسال جنود إىل منبج ليس على جدول األعمال ،ال تثقوا باملعلومات
الصحافية» .وأضاف« :هذه رسالتنا إىل السلطات الفرنسية :ال
تكرروا أخطاء األمريكيني».
وشدد على أن بالده عازمة على تسوية يف سورية تنطلق من
«حتقيق املرحلة االنتقالية السياسية ،وصوغ دستور جديد ،وإجراء
انتخابات مستقلة وشفافة وعادلة ،يف إطار القرار .»٢٢54
وأشار إىل تطابق وجهات نظر الدول الضامنة يف مسار آستانة
(تركيا وروسيا وإيران) حول «تطهري األراضي السورية من
العناصر اإلرهابية كافة ،مبا فيها داعش والقاعدة وجبهة النصرة،
وحزبا االحتاد الدميوقراطي والعمال الكرديني».
ووفق املسؤول الرتكي ،فإن اهلدف األساس يف ما خيص إدلب
ومشال محص« ،عدم تكرار احلوادث اليت شهدتها الغوطة الشرقية
يف أي شكل من األشكال» .وحض روسيا وإيران على «الضغط
على النظام السوري لوقف خرقه وقف النار».
ويف إشارة إىل أهداف تركيا يف الفرتة املقبلة ،يف ضوء عدم
وضوح املوقف األمريكي من االنسحاب ،ورغبة أنقرة يف شغل
أي فراغ قد حيصل شرق الفرات ،اجتمع زعماء وشيوخ عشائر
سورية وتركية يف أورفة أمس االول ،يف حضور قائم مقام املدينة
الرتكية وواليها ،وزعماء حنو  6٠يف املئة من القبائل العربية يف
مشال سورية وشرقها.
وحض زعماء قبليون اجليش الرتكي على «املساعدة يف حترير
مناطق اجلزيرة وشرق الفرات من قوات سورية الدميوقراطية

(قسد) ذات الغالبية الكردية ،وإعادة املهجرين من احلسكة ودير
الزور والقامشلي والشدادي ورأس العني».
ويف حميط دمشق ،تتواصل املفاوضات بني روسيا وممثلي
فصائل عسكرية معارضة ،حلسم ملف املناطق اليت خرجت عن
سيطرة النظام منذ عام .٢٠1٢
حسم
أجل
من
السكان
خماوف
استغالل
ويسعى الروس والنظام إىل
ٍ
على طريقة الغوطة الشرقية احملاذية للمنطقة وحتقيق مصاحلات،
حتل بد ً
ال من اهلدن املوقعة مع املعارضة يف بلدات يلدا وببيال
وبيت سحم منذ سنوات.
وأكدت مصادر يف البلدات الثالث أن اجلنراالت الروس أجروا
ولوحوا باحلسم
أكثر من جولة مفاوضات مع قادة بعض الفصائلّ ،
العسكري أو اخلروج إىل الشمال أو تسوية ومصاحل.
ونشرت مواقع مؤيدة للنظام صورًا ،قالت إنها الجتماع بني وجهاء
يف القرى الثالث ووزير املصاحلة علي حيدر للبحث يف ملف خروج
املسلحني.
«يعرض بقاء املوافقني على االتفاق وتهجري
النظام
أن
وكشفت
ّ
من يرفضه ،إضافة إىل تسليم األسلحة الثقيلة واملتوسطة وعودة
مؤسسات النظام للعمل مع تسوية أوضاع املتخلفني عن التجنيد
اإلجباري واملطلوبني للنظام واملقاتلني املتبقني يف املنطقة،
وإعادة تأهيل املنطقة».
ورجحت مصادر عدة استمرار املفاوضات إىل حني إنهاء حسم
الوضع عسكريًا يف القدم واحلجر األسود وخميم الريموك والتضامن
جنوب دمشق حيث ينتشر تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وبدأت قوات النظام منذ أيام حشد قواتها يف منطقة القدم لالنتقام
من تقدم «داعش» املفاجئ ،والذي أوقع مئات القتلى واجلرحى
يف صفوف القوات النظامية ،وسط توقعات ببدء اهلجوم يف أقرب
وقت.

«مسريات العودة»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

س ّجل استنفار قوات
ختام عيد (الفصح العربي)» .يف غضون ذلكُ ،
كبرية من اجليش والشرطة و «حرس احلدود» و «وحدات خاصة»
ملواجهة التظاهرة اليت حتمل عنوان« :مجعة الكاوتشوك» (إطارات
السيارات) ،ما أقلق مبعوث األمم املتحدة إىل الشرق األوسط
ّ
حض قوات االحتالل على «ضبط
نيكوالي مالدينوف ودفعه إىل
النفس» ،بالتزامن مع دعوته الفلسطينيني إىل «جتنب االحتكاك»
عند السياج احلدودي.
وقال ليربمان أمس االول ،يف مقابلة مع اإلذاعة العربية سبقت
عقده جلسة لتقويم األوضاع مع رئيس هيئة أركان اجليش
اجلنرال غادي ايزنكوت ،إن «اجليش مستعد ملختلف السيناريوات
احملتملة» .وزاد« :نعرف ماذا نريد ،نريد أن حيتفل الشعب يف
إسرائيل بالفصح بهدوء وأمن وتفاؤل» .وأضاف« :سنمنع أي
حماولة للمساس باجلنود ،ويف الوقت ذاته باملواطنني األبرياء يف
الطرف الثاني من احلدود ،لكن إذا حاول أي كان أن خيتربنا مرة
أخرى ،أو يف حال حصلت استفزازات وحماوالت للمساس بالسيادة
ردنا شديدًا للغاية ،بالضبط مثلما
اإلسرائيلية أو جبنودنا ،سيكون ّ
فعلنا األسبوع املاضي» .وتابع« :ال نية لدينا بالرتاجع أو تغيري
تعليمات إطالق النار ...لن نغري شيئًا ...سنرد على أي استفزاز
بقوة هائلة وبصرامة».
ّ
حيضر الفلسطينيون للقيام به
وأشار إىل أن اجليش يتابع ما
اليوم ،و «جاهز ملواجهة أي استفزاز ...لكنين أكرر دعوتي أهالي
غزة مجيعًا إىل عدم الوصول إىل السياج أو املواجهة مع اجليش
أو املساس بالسيادة اإلسرائيلية ...وأعتقد أن الذين سيصلون
هم أفراد األذرع العسكرية حلماس واجلهاد اإلسالمي» .وقال إن
التظاهرة ليست شعبية «إمنا مسرية إرهاب ...ال نرى هناك عامة
الشعب ...بل فقط الذين يتلقون الرواتب من احلركتني وعائالتهم
املرغمة على املشاركة».
وعزا ليربمان تدهور األوضاع اإلنسانية يف القطاع إىل «استثمار
محاس مبلغ  ٢6٠مليون دوالر» إلنتاج قذائف صاروخية بد ً
ال من
صرفها على الصحة ،إضافة إىل صرف مبلغ  15مليون دوالر على
إحضار الناس إىل السياج األمين .ورأى أن العامل الثاني لتدهور
الوضع هو رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس (أبو مازن)
شخصيًا «الذي قرر وقف حتويل املبالغ إىل القطاع وللموظفني
هناك».
وهاجم ليربمان بعنف منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية بسبب دعوتها
اجلنود إىل رفض أوامر إطالق النار على املتظاهرين الغزيني
النطوائها على خمالفة جنائية ،ووصف املنظمة اليسارية بـ «الطابور
اخلامس» .وأضاف« :نتحدث عن جمموعة مرتزقة تعتاش على
األموال األجنبية باعت اجلنود وحق إسرائيل يف العيش بسالم».
وطالب وزيرة القضاء واملستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة
تعد ملفًا يدين
مبحاكمة قادة املنظمة ،متوعدًا بأن وزارة الدفاع
ّ
املنظمة بانتهاك القانون اإلسرائيلي .وأفادت اإلذاعة بأن اجليش
يرصد منذ أيام قيام شبان فلسطينيني جبمع آالف إطارات السيارات
املطاطية بهدف إحراقها خالل التظاهرة للتشويش من خالل الدخان
الكثيف على رؤية القناصة املكلفني إطالق النار ،علمًا أنهم أطلقوا
يوم اجلمعة املاضي  65٠رصاصة ،وفق حتقيق داخلي للجيش،
فض ًال عن مئات الطلقات املطاطية .ورصد اجليش مواصلة الشبان
مجع املرايا لتعكس أشعة الشمس يف عيون القناصة ،كما رصد
قيامهم برفع سواتر ترابية قرب السياج حلجب الرؤية الواضحة عن
اجلنود.
وأعلنت اإلذاعة أن منسق أعمال احلكومة يف جيش االحتالل ،بعث
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برسالة إىل رئيس منظمة الصحة العاملية حيذره فيها من «حادث
بيئي خطري» قد ينجم عن إحراق آالف اإلطارات املطاط.

الرئيس عون لكارديل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اىل قضية النازحني السوريني الذين يدعو لبنان اىل تأمني عودة
تدرجيية هلم اىل املناطق االمنة يف سوريا ،ال سيما وان تداعيات
هذا النزوح على االقتصاد اللبناني بلغت حدا كبريا مل يعد يف قدرة
لبنان حتمله».

كارديل

وكانت كارديل اطلعت الرئيس عون على «مداوالت مؤمتر «روما
 »٢والتحضريات اليت جتريها االمم املتحدة ملؤمتر «سيدر» يف
باريس غدا» ،ووضعته يف صورة «اللقاءات اليت عقدتها يف االمم
املتحدة الطالع أمينها العام وكبار معاونيه على تطور االوضاع يف
لبنان».
واعتربت أن «املواقف اليت صدرت عن الرئيس عون قبيل انعقاد
مؤمتر «روما  ،»٢ال سيما يف ما خص مسألة االسرتاتيجية الوطنية
الدفاعية ،ساهمت يف اجناح املؤمتر ،اضافة اىل اوراق العمل
اللبنانية اجليدة والواضحة اليت قدمت اىل املؤمترين» .واكدت
«استمرار دعم االمم املتحدة للبنان يف كل اجملاالت ،والعمل مع
احلكومة اللبنانية لتحقيق االهداف اليت تسعى اليها»( .مزيد من
التفاصيل على الصفحة )٣

انتخابات

ُ
سيل الكالم على استمرار خمالفة قانون االنتخاب
اىل ذلك مل ينقطع
حتركت وزارة الداخلية طالبةً
ٍ
يف دوائر انتخابية كثرية ،يف
وقت ّ
ملنع هذه املخالفات وإحالة
التحرك
من األجهزة األمنية والقضائية
ِ
ّ
أن البارز أمس االول كان ما سرى من
مرتكبيها إىل القضاء ،علمًا ّ
معلومات عن رشاوى بدأت ُتدفع لشراء الصوت التفضيلي ،يف
الوقت الذي ّ
تتجه السلطة إىل شراء ديون جديدة عرب مؤمتر «سيدر»
الذي ينعقد يف باريس اجلمعة (امس) ُ
وخيتتم بعد الظهر خبلوة بني
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ورئيس احلكومة سعد احلريري،
الفرنسيني ،ويكون ختام املؤمتر
وزيري املال واخلارجية
يف حضور
َ
َ
بكلمتني ملاكرون واحلريري.
فعلى مسافة شهر من موعد إجراء االنتخابات النيابية يف  6أيار
املقبلّ ،
ظل الداخل اللبناني منشغ ًال مبتابعة التحضريات خلوض هذا
االستحقاق ،وما يرافقه من عملية بيع وشراء االصوات والذمم
ميارسها البعض على «عينك يا تاجر» حبيث بلغ سعر «الصوت
التفضيلي» يف بعض املناطق أرقامًا خيالية ،وعمد بعض املرشحني
اىل رفع سعر املندوبني من  ٢٠٠اىل  5٠٠دوالر للمندوب الدائم،
و 7٠٠دوالر للمندوب املتجول.

فرنجية والتدخـّالت

حتدث رئيس تيار «املردة» النائب سليمان
ويف غضون ذلك
ّ
ّ
يتهجم على
«إن من
تدخالت يف االنتخابات ،وقال:
فرجنية عن
ّ
ّ
اإلقطاع ويتهم اآلخرين به نراه يف مشهد من اإلقطاع العائلي».
ّ
«أن البعض خيوض معركة مبدأ والبعض خيوضها معركة
وأكد
ّ
وشدد على أن «ال أحد ميكنه إلغاء اآلخر ،وكل احملاوالت
مصلحة».
ّ
اليت جرت فشلت».
ّ
«أن هناك مساحة مشرتكة
وأكد فرجنية خالل لقاء مع إعالميني
ّ
يف السياسة مع «التيار الوطين احلر» ،ولكن املشكلة هي ان
اي مساحة مشرتكة مع كافة االفرقاء املسيحيني على
ليس لديه ّ
اختالفهم ،من «مردة» و»قوات» و»كتائب» ومستقلني ،وهو
بذلك يريد احتكار املسيحيني» .وقال« :اليوم هناك لوائح العهد
وليس لوائح «التيار» ،ومن كانوا ّ
يتهمونهم بالسرقة واإللغاء
واالقطاع باتوا اىل جانبهم ،بل يتقدمون املشهد».
«أن مشكلة «التيار» من خالل قرارات قيادته ّ
أنه يريد
واعترب
ّ
َ
من «حزب اهلل» التطلع اليه وحده وإلغاء بقية احللفاء على رغم
وجودهم على االرض ،فالتيار ال يريد حلفاء بل اتباعًا ،فال يف ايام
السوريني وال قبلهم وال بعدهم حصلت مثل هذه التدخالت ،ويف
تاريخ االنتخابات مل يقم احد جبولة انتخابية على حساب الدولة»،
مشريًا إىل أنه ّ
«مت تعيني  5٠قنص ًال فخريًا قبل االنتخابات ،وهؤالء
ً
هم  5٠مفتاحًا انتخابيا».
ألن احلقد هو
وأكد فرجنية
أي حرب إلغاء هي حرب غباءّ ،
ّ
«أن ّ
ّ
يتحكم ،ومن حياول إلغاء اآلخر حيصل على نتيجة عكسية،
الذي
ألن املستهدف يتحول ضحية ويتعاطف الناس معه» .وأضاف:
ّ
«التوقع كان ان حيدث تغيري جذري مع فخامة الرئيس عون يف
سياسة الدولةّ ،إال أننا مل نشهد ذلك»( .مزيد من التفاصيل على
الصفحة )4

الفصح الشرقي

وخترق عطلة عيد الفصح لدى الطوائف املسيحية اليت تتبع التقويم
َ
احتشد املؤمنون يف
الصخب السياسي يف البالد .وقد
الشرقي،
َ
املناطق كافة للمشاركة يف يوم اخلميس العظيم خبدمة أناجيل اآلالم
وترأس مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس
املقدسة.
ّ
َ
املطران الياس عودة الصلوات يف كاتدرائية القديس جاورجيوس
يف ساحة النجمة .على ان يقيم اليوم خدمة جناز املسيح يف
نعش املصلوب.
الكاتدرئية ،فيجتمع املؤمنون وراء
ِ
يرتأس قداس «سبت النور» صباح اليوم السبت يف كنيسة
كذلك َ
املقدس
القديس جاورجيوس ــ الرميل .ويستقبل شعلة النور
ّ
مساء وتنتقل
بعد ان تصل إىل مطار بريوت الدولي عند الثامنة
ً
بقداس الفصح
اىل الكاتدرائية .وحيتفل عودة صباح غد األحد
ّ
يف الكاتدرائية بعد خدمة «اهلجمة» ،وبيوم «إثنني الباعوث» يف
كنيسة القديس نيقوالوس يف األشرفية.
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صــحة وغــذاء

ملاذا تصاب نساء اهلند بالسرطان أكثر من الرجال؟
بلد يزداد حتضرا.

أصبحت اهلند لغزا حمريا خلرباء األورام يف شتى
أحناء العامل عندما يتعلق األمر مبرض السرطان.

ويضيف أن كثريا من النساء ال يتم تشخيص
إصابتهن إال متأخرا بسبب نقص الوعي وترددهن
يف زيارة األطباء.

فعلى سبيل املثال ،رغم أنه يتم اإلبالغ عن أكثر
من  1.5مليون حالة جديدة سنويا ،يبقى معدل
اإلصابة بالسرطان يف اهلند أقل مما هو عليه
من دولة متقدمة اقتصاديا مثل الواليات املتحدة
األمريكية.

ويعد سرطان عنق الرحم أكثر سهولة يف
املعاجلة ،وميثل ما يقارب من  23باملئة من مجيع
أنواع السرطان بني النساء يف اهلند.

عندما يتعلق بهذه النقطة فإن تفسريها ليس
صعبا :فاهلنود إمجاال شعب فيت ،يف حني أن
احتمال اإلصابة بالسرطان يزداد مع التقدم
بالعمر.
ولكن نسبة البقاء على قيد احلياة تبقى ضعيفة،
فبالكاد ينجو ثلث املرضى بعد مخس سنوات أو
أكثر من تشخيص املرض.
لكن ما يصعب تفسريه هو ارتفاع نسبة تشخيص
اإلصابة بالسرطان عند النساء أكثر من الرجال،
وفقًا لدراسة جديدة نشرت يف دورية النسيت
لألورام.
ارتفاع حاد
تزيد حاالت اإلصابة بالسرطان عند الرجال حول
العامل بنسبة  25يف املئة عن النساء ،ولكن األمر
خيتلف يف اهلند بالرغم من نسبة الوفيات تكون
أكرب بني الرجال.
ويرجع ذلك ألن هناك فرصا أكرب للعالج من
سرطانات الثدي ،وعنق الرحم ،واملبيض ،اليت
متثل أكثر من  70باملئة من أنواع السرطان اليت
تصيب نساء اهلند.
بينما يصاب الرجال يف اهلند بسرطان الرئة
أو سرطان الفم ،بسبب التدخني ومضغ التبغ،
وهذان النوعان أكثر أنواع السرطانات فتكا
ويصعب الشفاء منهما.
ويعد سرطان الثدي يف الوقت احلالي أكثر أنواع
شيوعا بني النساء يف اهلند ،حيث ميثل
السرطان
ً
 27باملئة من مجيع حاالت السرطان بني النساء.
حادا يف عدد حاالت
ويالحظ أطباء األورام
ارتفاعا ً
ً
اإلصابة خالل السنوات الست املاضية.

ومنذ عام  ،2008طرحت لقاحات ضد الفريوس
املسبب هلذا السرطان للفتيات اللواتي ترتاوح
أعمارهن بني  11و 13عاما ،ما أدى إىل اخنفاض
حاد يف نسبة حاالت السرطان اليت يسببها هذا
الفريوس يف كل احناء العامل.
امرأة من اهلند
AFP
ويبدو أن ذروة ظهور سرطان الثدي واملبيض
يف اهلند تكون يف عمر  50-45سنة ،أي قبل
عشر سنوات مما هي عليه يف البلدان ذات
الدخل املرتفع (أكثر من  60سنة) ،وقد يعود
ذلك لعوامل وراثية وبيئية.
ويف بعض األحيان ،قد تأتي اإلصابة بالسرطان
بسبب اجلينات الوراثية .وقد أظهرت الدراسات
أن جينات  BRCA1و  BRCA2عادة ما تزيد من
خطر إصابة النساء بسرطان الثدي من أربعة إىل
مثانية مرات ،وهذا ما يفسر سبب وجود كثري من
األقارب املصابني بسرطان الثدي.
ولكن أقل من  10باملئة من حاالت سرطان الثدي
يف اهلند سببها وراثي ،لذا فإن الفحص اجليين
قد ال يكون مفيدا جدا ملعرفة سبب السرطان
لدى النساء يف معظم احلاالت .كما ختتلف هذه
النسب من منطقة ألخرى.
ويرى د .رايف مهروترا ،مدير املعهد الوطين
للوقاية من السرطان واألحباث وأحد املشاركني
بالدراسة ،أن العوامل املعروفة اليت تزيد من خطر
اإلصابة بسرطان الثدي  -ومنها النظام الغذائي
عالي الدهون ،والبدانة ،والزواج املتأخر ،والعدد
القليل من األطفال ،وعدم كفاية الرضاعة
الطبيعية  -قد تؤدي إىل مزيد من احلاالت يف

ولكن يف اهلند ،يقتصر برنامج التلقيح هذا على
منطقة البنجاب ودهلي.
«سرطان ميكن منعه»
لكن سرطان عنق الرحم ال يزال ثاني أكثر
السرطانات شيوعا بني النساء يف اهلند ،وهو
سبب ربع الوفيات بني النساء اللواتي يعانني
من السرطان.
ويقول د .مهروترا« :إنه أحد أكثر أنواع
السرطانات اليت ميكن جتنبها .ال ينبغي أن متوت
أي امرأة من سرطان عنق الرحم».
حتتاج اهلند إىل نقاش أكثر شفافية وأكثر
جدية حول موضوع الصحة اإلجنابية ،كما حتتاج
إىل تضمني لقاح فريوس الورم احلليمي
البشري (املسبب لسرطان عنف الرحم) يف باقة
التطعيمات اجملانية اليت تقدمها احلكومة.
برناجما ملكافحة السرطان عام
وأطلقت اهلند
ً
 ،1976لكن احلكومة تنفق  1.2باملئة فقط من
الناتج احمللي اإلمجالي للوقاية من السرطان.
ولكن احلكومة ستبدأ هذا العام فحصا جمانيا
للكشف عن سرطان الفم والصدر وسرطان عنق
الرحم يف  165منطقة من املناطق الـ  700يف
البالد.
ويقول د .مهروترا« :األمور تتحسن .لكن أمامنا
طريق طويل لنقطعه .ما زال أمامنا طريق طويل
قبل أن حنل كثريا من األلغاز».

هكذا تعيد الذكريات إىل مريض الزهامير!

يستطيع املصابون مبرض الزهامير أن يتذكروا من
جديد أوجه األحبة أو معرفة الطريق إىل البيت بعدما
متكن علماء من تطوير طريقة لتقوية الذاكرة.
إيالف :يف دراسة رائدة سجل باحثون أمريكيون
ً
الحقا
ذكريات أحداث أثناء وقوعها ،ثم أدخلوها
يف أدمغة  10مرضى مصابني بالزهامير .فكانت
النتيجة تقوية ذاكرتهم بنسبة  37يف املئة.
الكتابة يف شيفرة الدماغ
ركز الباحثون على تقوية الذاكرة القريبة ،اليت
شيوعا يف مرضى الزهامير أو
فقدانها يعترب األكثر
ً
تعرضوا جللطة أو إصابة يف الرأس.
الذين ّ
يشار إىل أن الذاكرة القريبة أو ذاكرة الوقائع
هي معلومات جديدة ،وتكون مفيدة لفرتة قصرية
من الوقت ،مثل املكان الذي ركن الشخص
سيارته فيه أو ترك مفاتيحه.
وقال الدكتور روبرت هامبسون أستاذ الفيزيولوجيا
 علم الصيدلة واألعصاب ،الذي شارك يفالبحث من مركز وايك فوريست بابتيست الطيب
يف والية نورث كاروالينا إن هذه أول مرة متكن
فيها العلماء من أن يعرفوا شيفرة خاليا الدماغ
وعمليا الكتابة يف هذه الشيفرة
أو منط الذاكرة
ً
لتحسني عمل الذاكرة املوجودة ،والذي يشكل
خطوة مهمة يف عالج فقدان الذاكرة.
زراعة جهاز دعم
أضاف الربوفيسور هامبسون أن فريقه يأمل بأن
يتمكن يف املستقبل من مساعدة املرضى على
حمددة ،مثل مكان سكنهم
االحتفاظ بذكريات
َّ
أو شكل أحفادهم حني تبدأ ذاكرتهم العامة
تضعف.
وأشار هامبسون إىل أن الباحثني خيططون لتحويل
هذه املنظومة إىل جهاز ُيزرع يف املريض لتوفري
دعم متواصل يعزز قدرة املريض على تشفري
الذكريات اجلديدة وخزنها.
اختصاصيا
وأوضح الدكتور هامبسون أن
ً
دوريا للتأكد من عمل اجلهاز
سيزور املريض
ً
بصورة صحيحة ،ولكن املنظومة املغلقة جيري
اآلن تصميمها لتكون قادرة باستمرار على
القراءة والتحليل ودعم وظيفة الذاكرة الداخلية
للمريض.
مدخل إىل عالجات أعمق
علق خرباء بريطانيون على نتائج الدراسة اجلديدة
قائلني إنها توفر منطلقات مهمة لفهم عملية
تكوين الذكريات الذي ميكن أن يؤدي يف
املستقبل إىل عالجات جديدة ملرض الزهامير.
وقال الدكتور جيمس بيكيت رئيس قسم األحباث
يف مجعية الزهامير الربيطانية إن االختبارات اليت
ستجري يف املستقبل باستخدام هذه الطريقة مع
ً
جديدا
شكال
مصابني مبرض الزهامير ميكن أن متثل
ً
لعالج اخلرف.

* 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 وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL
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صــحة وغــذاء

األدوية املخففة لاللتهابات ترتبط
بأمراض القلب

نتائج الدراسات الطبية تتضارب أحيانًا ،وباخلصوص جتاه االدوية
املسكنة واملضادة لاللتهابات .آخر الدراسات حتذر من تناول
أدوية «إيبوبروفني» و»ديكلوفيناك» ،الرتباطها باإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية.
درس باحثون من املستشفى اجلامعي يف مدينة غينتوفته
الدمناركية آثار األدوية املخففة لاللتهابات واليت تسمى باألدوية
«االستريويدية» ،اليت تتضمن عقاقري «إيبوبروفني» و»ديكلوفيناك»
و»نابروكسني» و»روفيكوكسيب» و»سيليكوكسيب» .وكانت
العديد من الدراسات السابقة قد كشفت أن هذه العقاقري ترتبط
مبخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
يفضل الكثري من الناس تناول هذه العقاقري املخففة لآلالم
وااللتهابات ،خاصة تلك اليت ُتباع دون وصفة طبية .وحذر غونار
غيسالسون طبيب القلبية يف املستشفى اجلامعي مبدينة غينتوفته
الدمناركية واملشرف على الدراسة من بيع األدوية دون وصفة
من الطبيب ،وأضاف  »:السماح بشراء األدوية دون وصفة طبية
وبدون إعطاء نصائح للمرضى أو حتديدات ،يعطي للمرء االنطباع
بأن هذه األدوية آمنة جدا على صحتهم».
ودرس الباحثون يف الدراسة الدمناركية بيانات مجيع مرضى السكتة
القلبية يف الدمنارك بني عامي  2001و  2010تقريبا ،والذي يبلغ
عددهم حنو  29ألف شخصُ .
وثبت تناول حنو  3400شخصا منهم
أدوية مضادة لاللتهابات ولغاية شهر قبل إصابتهم بالسكتة
القلبية ،وكان  1100شخصا منهم قد تناول «إيبوبروفني» ،فيما
تناول  545شخصا منهم عقار «ديكلوفيناك».
ونشرت نتائج الدراسة يف الدورية األوروبية ألمراض القلب ،كما
ذكرت جملة «فوكوس» األملانية .وارتفعت نسبة اإلصابة بالسكتة
القلبية إىل  50باملائة بعد تناول «ديكلوفيناك» ،مقارنة باملرضى
الذين مل يتناولوا أية أدوية خمففة لآلالم .بينما ارتفعت نسبة
اإلصابة بالسكتة القلبية بعد تناول عقار «إيبوبروفني» إىل 31
باملائة ،نقال عن نتائج الدراسة.
وقال املشرف على الدراسة غونار غيسالسون إن نتائج الدراسة
تذكر بأن «األدوية االستريويدية» ليست بـ»غري الضارة» .ونصح
املرضى الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية بتجنب
تناول هذه األدوية.
وأرجع املشرفون على الدراسة التأثريات السلبية هلذه العقاقري
كونها تسبب جتمع الصفائح الدموية وهو ما قد يسبب جتلط
الدم.
ونصح غيسالسون بعدم تناول أكثر من  1200مليغرام من
«إيبوبروفني» يوميا ،أما عقار «ديكلوفيناك» فنصح غيسالسون
مرضى القلب وكذلك األصحاء بتجنبه متاما.
من جانبه ،قال املتحدث باسم اهليئة االحتادية األملانية لألدوية
واملنتجات الطبية إن «خماطر العقاقري املخففة لاللتهابات اليت مت
فحصها معروفة منذ فرتة طويلة».
ويتم كتابة اآلثار اجلانبية احملتملة هلذه العقاقري على األوعية
القلبية ،بصورة وافية يف التعليمات الطبية املرفقة للعقاقري ،نقال
عن جملة «فوكوس» األملانية.
لكن يبقى السؤال هو كم من املرضى يقرأ فعال التعليمات املرفقة
باألدوية؟

 10فحوصات هامة بعد
الـ 50

مع تقدم السن والدخول فى مرحلة الشيخوخة نتعرض ملشاكل
صحية كثرية ،ومنها األمراض املزمنة مثل الضغط والسكر
وهشاشه العظام وغريها  ،وتعترب النساء أكثر عرضة من الرجال
ألمراض الشيخوخة نظرا النقطاع الطمث وقلة الفيتامينات فى
اجلسم.
وعشان صحة املرأة تهمنا ،يقدم اليوم السابع أبرز  10فحوصات
جيب إجراؤها بعد سن اخلمسني وذلك وفقا ملا ذكره موقع
 ،jacksonsunفإن أبرز الفحوصات هى:
:1فحوصات الكوليسرتول ،فبعض انقطاع فرتة الطمث حيدث
خلل فى اجلسم ونسبة الدهون والكوليتسرول  ،لذلك ال بد من
املتابعة اجليدة وتناول الفيتامينات التى تعوض ذلك.
:2اختبارات الكثافة العظمية  ،غالبا ما حيدث فقدان فى العظام
مع التقدم فى السن واخنفاض مستويات هرمون االسرتوجني بعد
انقطاع الطمث  ،فيتعرض العظام ملشاكل كثرية.
:3اختبارات فيتامني د  ،فقله فيتامني د قد تسبب هشاشة
العظام.
:4اختبارات الثدى لالطمئنان على عدم إصابتها بسرطان الثدى.
 :5اختبارات احلوض والرحم  ،فمع التقدم فى العمل قد تصاب
النساء بأمراض سرطانية ومشاكل فى الرحم.

هل تريد خسارة الوزن؟  ..عليك
االهتمام بالنوم..

يوصي الباحثون الراغبني يف خسارة الوزن بالنوم لنحو سبع أو
مثاني ساعات كل ليلةيساعد احلد من السعرات احلرارية يف الغذاء
على خسارة الوزن دون شك لكن دراسة جديدة توصلت إىل أن
التخلص من الدهون الزائدة رمبا يصبح مهمة أصعب إذا مل حيصل
اإلنسان على قسط كاف من النوم.
وطلب الباحثون من  15بالغًا من ذوي األوزان الزائدة أو البدناء
الرتكيز على تقليل السعرات احلرارية يف نظامهم الغذائي فيما
طلبوا من  21مشاركًا آخرين خفض السعرات احلرارية والنوم لعدد
ساعات أقل وذلك على مدى مثانية أسابيع.
وبنهاية التجربة ،خسر كل املشاركني يف الدراسة حنو 3.2
كيلوغرام من الوزن لكن أعضاء اجملموعة اليت كان عدد ساعات
النوم فيها أقل خسروا دهونًا أقل بينما زادت نسبة األنسجة
الرخوة يف أجسامهم.
وتقول كريسنت كنوتسن وهي باحثة يف جمال النوم يف كلية
فينربج للطب جبامعة نورثوسرتن يف مدينة شيكاجو األمريكية ومل
تشارك يف الدراسة «من يريدون خسارة الوزن والتخلص من
الدهون على وجه التحديد حيتاجون لتجنب قلة النوم خالل األسبوع
ألنه ال ميكنك تعويض النوم يف نهاية األسبوع».
وأضافت عرب الربيد اإللكرتوني لوكالة رويرتز «احلد من السعرات
احلرارية والتمارين مهمان جدًا بالطبع خلسارة الوزن واحلفاظ عليه
لكن تلك النتائج من بني أخرى تشري إىل أن النوم أيضًا جيب أن
يؤخذ يف احلسبان».

:6اختبارات الغدة الدرقية ،فهى املسئولة عن مشاكل عديدة فى
اجلسم.

وقال الباحث شو وين وانغ وزمالؤه يف جامعة ساوث كاروالينا
مبدينة كولومبيا يف الدراسة اليت نشرتها دورية (سليب) إن
الدراسات تربط منذ وقت طويل بني احلرمان من النوم واحتماالت
زيادة الوزن أو البدانة كما أن عدم احلصول على ما يكفي من
النوم يؤدي إىل صعوبات يف سبيل خسارة الوزن.

 :8فحوصات ضغط الدم املرتفع ،حيث أنه يسبب مشاكل فى
القلب ويزيد من اجللطات.

وتبني من الدراسة أن نسبة األنسجة الدهنية املفقودة لدى من مل
ّ
خيفضوا عدد ساعات النوم بلغت  83باملئة مقارنة بنسبة  39باملئة
فقط لدى من قاموا بتقليل ساعات نومهم.

 :7اختبارات السكر ،فمع التقدم فى العمر تزيد فرص اإلصابة
مبرض السكر.

 :9فحص سرطان اجللد.
:10فحص العني لالطمئنان على الشبكية وعدم اصابة العني املياه
البيضاء وغريها من االمراض االخرى.

وأوصت ماري بيري ،وهي باحثة يف التغذية يف املركز الطيب
جلامعة كولومبيا مبدينة نيويورك ومل تشارك يف الدراسة ،الراغبني
يف خسارة الوزن بالنوم لنحو سبع أو مثاني ساعات كل ليلة.

عبوات املياه املعدنية ملوثة بـ «مواد بالستيكية»

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة أمريكية غري رحبية أن عبوة
املياه املعدنية الواحدة ميكن أن تكون ملوثة بآالف اجلزيئات
البالستيكية.
تقول الدراسة اليت أجرتها منظمة «أو آر بي ميديا» أن الدراسة،
اليت أجرتها بالتعاون مع جامعة نيويورك احلكومية مشلت فحص
 259عبوة بالستيكية من  11عالمة جتارية عاملية ،وأن النتيجة قادة
الكتشاف أن املياه املوجودة داخل تلك عبوات املياه البالستيكية
حتتوي على ملوثات بالستيكية ونيلون وبوليمرات.
وتساوي جزيئات البالستيك اليت مت اكتشافها  0.1مم ،مشرية
إىل أنه مت اكتشافها باستخدام األشعة حتت احلمراء ،إضافة إىل

اكتشاف جزيئات أخرى أصغر حجما يقول الباحثون إنه من املرجح
أن تكون جزيئات بالستيكية.

وقال موقع «هوم كري» الربيطاني ،يف تقرير له أمس اخلميس 15
مارس  /آذار ،إن الدراسة كشفت أن  90يف املئة من العبوات،
اليت مت فحصها ملوثة مبواد بالستيكية.
واشار إىل أن منظمة الصحة العاملية أعلنت أنها سرتاجع مدى
خطورة شرب املياه من العبوات البالستيكية على حياة البشر.
وذكرت صحيفة «الغارديان» الربيطانية ،أن الباحثني وجدوا أن
نسبة اجلزيئات البالستيكية يف عبوات املياه املعدنية ،تساوي
ضعف النسب املوجودة يف مياه الصنبور.
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Berejiklian backflips on $2b stadiums plan Minister reassures coali- Labor clarifies insurance

The NSW government has
walked away from its pledge
to completely knock down
ANZ Stadium at Homebush,
instead choosing to refurbish the Olympic venue.
NSW Premier Gladys Berejiklian has backed down on
her controversial $2 billion
stadiums plan in the face
of mounting public pressure, announcing Sydney’s
Olympic stadium will be refurbished rather than razed
and rebuilt.
The premier on Thursday
announced ANZ Stadium
at Homebush would be
saved and transformed into
a 70,000-seat rectangular
stadium at a cost of $810
million - saving taxpayers
some $500 million, but cutting its current capacity by
13,500.
The government will still
proceed with its proposal
to demolish and rebuild the
smaller Allianz Stadium at
Moore Park with the new
venue costing $730 million and delivering 45,000
seats.
Ms Berejiklian, who initially
pledged in November 2017
to knock down and rebuild
both stadiums, cited a new
business case as the catalyst for the backflip.
She said the government
has “done its homework”
and listened to the community.
“I’m extremely pleased with
where we have landed and I
say that in the most honest
and sincere way possible,”
Ms Berejiklian told reporters.
The work on ANZ is expected to be finished by
mid-2021 “and will ensure
that Sydney retains the
NRL grand final for the next
25 years,” according to the
premier.
All seats will be undercover
once the refurbishment is
completed.
The premier said the new
proposal meant 46,000
fans would be closer to the
action and NSW would get
a world-class venue for half
a billion dollars less.
The policy shift comes
weeks after Opposition
leader Luke Foley toured
the state in a big red bus
emblazoned with the slogan “schools and hospitals
before stadiums”.

A recent opinion poll suggested more than half of
NSW voters opposed the
government spending more
than $2 billion to demolish
and rebuild both ANZ and
Allianz stadiums.
The revised cost for ANZ
and Allianz stadiums is
$1.5 billion.
The government on Thursday said Infrastructure NSW
analysis showed knocking down and rebuilding
ANZ would have cost $1.33
billion alone - which was
more expensive than initial
estimates.
“Given that cost, the government has decided to
proceed with a better value
70,000-seat renovation option at a cost of $810 million,” the premier and Sport
Minister Stuart Ayres said
in a joint statement.
The coalition is additionally spending about $300
million to redevelop Parramatta Stadium which is due
to be completed by 2019.
Mr Foley on Thursday described the premier’s decision as the latest in “a comedy of errors”.
Although the government
had wiped some money off
the cost it remained an “extravagant” and “reckless”
splurge, he told reporters,
adding the backdown was a
reflection on the premier’s
capacity to lead.
“She’s a number two - not
a number one,” the Labor
leader said.
“You never get vision, you
never get clear decisions
from her, what you get are a
series of panicked tactical
manoeuvres to try and get
her through an election.”
Australian Rugby League
Commission chairman Peter Beattie says while the
NRL would have preferred
two new stadiums in Sydney the revised plan is “one
we will support”.
Wallaby-turned-journalist
Peter FitzSimons, who campaigned against the knockdowns, said Thursday’s
backflip was “a victory for
the people”.
The government has previously walked away from
plans to ban greyhound
racing, force council mergers and introduce a new fire
and emergency services
levy.

tion MPs over coal
A group of coalition MPs
has formed a new body,
the Monash Forum, to
lobby Malcolm Turnbull
about the importance of
coal in energy policy.
Energy Minister Josh
Frydenberg insists he
values the opinion of
colleagues as a group
of coalition backbenchers work together to
lobby for new coal-fired
power.
Liberal MP Craig Kelly is
part of the new ‘Monash
Forum’, which is said
to have more than 20
government members
including outspoken former prime minister Tony
Abbott and Nationals MP
George Christensen.
The new forum is named
after World War I military
commander (Sir) John
Monash, who was a key
figure in opening Victoria’s Latrobe Valley up to
coal production.
Mr Kelly says they are
worried about the high
cost of electricity and
want to see new coalfired power stations
in any national energy
guarantee.
“With so much anti-coal
rhetoric around in the
community we want to
ensure that people understand and we’re a
voice about how important coal is to our economy,” Mr Kelly told ABC
radio.
Mr Frydenberg, who
spoke to Mr Kelly on
Tuesday, said he continues to talk to his colleagues about energy
and he values their opinions.
“What they want to see
and what we want to
see is exactly the same
thing, which is lower
prices and a more reliable system,” he told reporters in Melbourne.
“Coal has an important
part to play in that role.”
But the minister pointed
out Sir John himself val-

ued new technology.
“He saw it as an opportunity, whether it was on
the battlefield or in the
energy system, and he
would look at the transformation that is currently under way in our
energy system and use
it as an opportunity to
drive more innovation
and to drive lower power
prices,” Mr Frydenberg
said.
Mr Kelly described the
national energy guarantee, being pushed by Mr
Frydenberg and Malcolm
Turnbull, as a “very good
backbone of a policy”
but said they are waiting
to see the parameters of
how technology-neutral
it will be.
Mr Kelly said Japan is
building 40 high-efficiency, low-emission
coal-fired power stations
and there’s hundreds in
China.
“We need to get at least
one or two of these
built to ensure there is
enough baseload power
in the grid,” he said.
He denies the group’s
creation was designed
to coincide with Mr Turnbull’s expected looming
30th Newspoll loss.
“Prime Minister Malcolm
Turnbull has my full support,” Mr Kelly said.
“He’s doing a very good
job under very difficult circumstances and
we will see those polls
tighten right up as we
get closer and closer to
the election.”
Asked if coal isn’t given
a more prominent role
in the national energy
guarantee whether Mr
Turnbull will continue
to have his support, Mr
Kelly said: “He will.”
“At the end of the day we
are a team,” he said.
Energy ministers will
meet in Melbourne on
April 20 to discuss the
national energy guarantee.

rebate plans

Labor’s health spokeswoman Catherine King now
says the opposition is not
considering any changes
to the private health insurance rebate.
Labor’s health spokeswoman now says her party
isn’t considering changes
to the private health insurance rebate, despite earlier
confusion.
Catherine King refused
to rule out changes to the
30 per cent rebate when
asked in a media interview
on Monday.
Questioned if the party was
open to looking at changes
to the rebate if recommended by its own proposed
Productivity Commission
inquiry into the system, Ms
King told Sky News: “Let’s
wait and see.”
But on Tuesday, she released a statement saying,
“Labor is not considering
any changes to the private
health insurance rebate,
other than what we have
already announced”.
It’s the second time Labor
has clarified its position on
the rebate after leader Bill
Shorten appeared to leave
the door open to scrapping
it during a January appear-

ance at the National Press
Club.
He later said the party
would not be abolishing
the rebate.
The private health insurance industry’s peak body
said the rebate is paid to
individuals on low and
middle incomes to help
them access non-emergency surgery, mental
health care and dental services.
“About 50 per cent of
people with private health
insurance have an annual
income of under $50,000
a year,” Private Healthcare
Australia CEO Dr Rachel
David said in a statement.
“The majority of those are
either full pensioners, part
pensioners or superannuants on low incomes and
these people will be hardest hit by further change.”
Labor has proposed a two
per cent cap on premiums
for two years if elected and
will order a Productivity
Commission review into
the insurance system.
Premiums rose on Sunday after an average rise
of 3.95 per cent was approved by Health Minister
Greg Hunt.

Police caught 7750 people speeding and handed
out 294 drink-driving
charges during their Easter long weekend blitz on
NSW roads.
Almost 8000 drivers were
caught speeding and
nearly 300 were nabbed
for drink-driving on NSW
roads over the Easter
long weekend.
NSW Police launched
a state-wide blitz last
Thursday, ending at midnight on Monday, with
extra officers and double
demerits in force.
More than 280,000 breath
tests were carried out,
while 7750 speeding
fines were issued and 294
charges laid for drinkdriving.
A total of 355 major
crashes were reported
over the four days, resulting in four deaths - one

less than during the same
period last year.
The latest victim was an
18-year-old man who was
a passenger in a car full
of teenagers that crashed
on Monday night near
Boggabri, in the state’s
northwest.
While police were generally pleased with driver
behaviour,
Assistant
Commissioner Michael
Corboy said too many
people made “poor decisions”.
“Every fatal crash is a
tragedy for not only those
involved, but for the families they leave behind,”
he said in a statement on
Tuesday.
“The most frustrating
part about it is that most
crashes are preventable
if people slow down and
take responsibility on our
roads.”

Nearly 8000 caught speeding on NSW roads
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Lanes shut after man is seen climbing Sydney
Harbour Bridge

The man who plunged Sydney into lockdown has finally surrendered to
negotiators. Source: Nine News.Source:Channel 9

The man made a gesture with his hands to police suggesting they call
him on his mobile phone.Source:Channel 7

THE MAN who threw
Sydney into traffic mayhem by climbing the
Harbour Bridge has finally surrendered to negotiators.
A MAN is now in police
custody after illegally
climbing the Harbour
Bridge on wednesday
morning.
The 44-year-old man
plunged the city into a
standstill after he scaled
the structure just before
4.30am on wednesday
morning.

NSW Police have confirmed the man is now
off the bridge and is
safe.
But traffic across the
city is still chaotic, with
stretching queues of up
to 20 kilometres.
The unauthorised climber had perched himself
on the infrastructure in
the middle of the bridge,
with reports he was
shouting at police and
refusing to come down.
The man could be seen
on the footage wearing

As police got close to the man, he climbed further up the bridge.
Source:Channel 7

headphones and rolling
a cigarette from within
the enclosure.
He was wearing a cap, a
tracksuit top and fingerless gloves.
The footage showed the
man scampering further
up the bridge as police
got close to him.
At one point, he made a
hand gesture to police
that appears to suggest they call his mobile
phone.
NSW Police have not
confirmed whether or
not he is known to them,
and his motives remain
unknown.
According to Sunrise,
the 44-year-old was demanding to speak with
senior government officials.
It’s believed he left a
bicycle in the middle of
the road before making
the climb.
The operation has
thrown peak-hour morn-

Traffic was at a stand-still Northbound on the Sydney Harbor Bridge.Source:News Corp Australia

ing traffic into chaos
across the city.
Traffic delays are heavy
both ways. Southbound
traffic is queuing to
North Ryde — 20 kilometres north-west of
the city on the M2.
The northbound side is
backing onto Victoria
Road in Gladesville, 10
kilometres north-west.
Traffic delays on the
City-West Link is
stretching past Haberfield.
There is no forecast as
to when the delays will
ease.
Motorists have been
advised to avoid the
bridge or consider delaying their journey.
North Shore Line, Northern Line and Western
Line trains remain unaffected, but buses across
the bridge are facing
heavy delays of up to 70
minutes.
Angry commuters have
taken to social media
to vent their frustration
over the delays.
In 2011, Sydney father
Michael “Mick” Fox
sparked a similar standstill when he climbed
the Harbour Bridge as
an act of protest.
The former elite soldier
used a ladder and ropes
to scale the structure
because he wanted to
gain access to his children.
Climbing the Harbour
Bridge is illegal unless
authorized.

Treasurer blasts supporters of
new coal-fired power station,
says it would double power bills
REASURER Scott Morrison has blasted fans
of so-called clean coal,
claiming a new coalfired power plant would
see electricity bills
soar.
TREASURER Scott Morrison today blasted his
coal fan club colleagues
by accusing them of
policies that would increase and not decrease
the cost of electricity.
Mr Morrison said an
electricity
generator
using so-called clean
coal — High Efficiency
Low Emission — could
double power bills.
He shot down proposals for governmentfunded coal-fired power
stations put forward by
the newly-announced
Monash Forum of backbench Liberal MPs —
led by the “Triple-A
Gang” of Tony Abbott,
Kevin Andrews and Eric
Abetz.
The group had not
taken into account “an
economic fact”, Mr Morrison told a conference
organised by the Australian Financial Review, pointing to a key
“difference between old
coal and new coal”.
“Old coal bids into the
energy grid at around
about $30 per megawatt
hour wholesale up to
$40. It can be lower than
that,” he said.
“A new HELE plant, five,
six or seven years down
the track it is estimated
it would be bidding at
around $70 or $80.
“So it is false to think
that a new coal-fired
power station will generate electricity at the
same price as old coalfired power stations for
the obvious reason that
the asset has already
been written off.
“So you don’t just open
up one down the road

and all of a sudden it is
producing power at the
same price as Bayswater or any of the others.”
He joined other ministers in dismissing ideas
from the Monash Forum
for the government to
spend $4 billion restarting Victoria’s Hazlewood power station,
closed because of its
emissions.
But Mr Morrison joined
Prime Minister Malcolm
Turnbull in welcoming
an “interest” by Alinta
Energy in taking over
the Liddell power station in NSW which owner AGL wants to shut
because it is becoming
too costly to maintain
and run.
The Prime Minister also
rejected accusations
his energy policy was
anti-coal.
“Our future, the future
for energy is Australia is one that includes
all technologies; coal,
wind, solar, gas, hydro,
they are neither good
nor bad,” Mr Turnbull
told Brisbane ABC radio.
“They have no moral
characteristics, they
have got certain physical characteristics.
“All of them have a role
to play. Technology is
moving very rapidly.
“The cost of solar in particular is coming down
all the time, as indeed
is the cost of wind and
as you have more solar
and wind in the system
— particularly solar,
which Queensland has
got plenty of potential
there as you know —
you need to have more
storage.
“That’s why I set out
that, for the first time
as a national leader, set
out the importance of
storage.”
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Fine could triple for climbing Sydney Harbour Bridge: Roads Minister

Roads minister Melinda Pavey said the fine could be tripled to bring
it in line with other trespassing fines for bridges around the world.
Photo: Kate Geraghty

Penalty: Police watch a man climbing Sydney Harbour Bridge, the fine for which will be increased. Photo:
Kate Geraghty

NSW police officers guide the man off the Sydney Harbour Bridge.
Photo: Kate Geraghty

Traffic banked up on the Cahill Expressway at the height of the incident on the bridge. Photo: Roger Stonehouse

The $3000 fine for trespassing on the Sydney
Harbour Bridge could potentially increase threefold, which would put the
fine on par with the cost
of illegally climbing the
Golden Gate Bridge in
San Francisco.
“We need to send a message that no matter how
sad their personal circumstance may be, you
cannot hold this city to
ransom,” state Roads
Minister Melinda Pavey
told reporters in Sydney
on Wednesday.
“If you do, there will be a
bigger financial penalty.”
The minister’s comments
come after a 43-year-old
man climbed the Sydney
Harbour Bridge in the early hours of Wednesday,
sparking a major police
operation that lasted 5½
hours and resulted in traffic chaos across the city.
NSW Police said the man
had “significant mental
health issues” and was

starting point for us.”
The man from Woolloomooloo who climbed 75
metres up the bridge on
Wednesday morning was
motivated by a “family issue”, according to police.
He was seen by operators
in the Harbour Bridge
CCTV room shortly after
4.23am, when he rode his
push bike onto lane one,
dismounted and scaled
the fence of the rail corridor.
From there, he climbed the
pylon up on to the beams
of the bridge, walking up
and down between lanes
one and four.
Police rescue officers
followed him on to the
bridge, but it was difficult
to reach him because he
kept moving, police said.
Officers closed and reopened lanes on the
bridge as the man moved
around the structure, so
traffic conditions changed
regularly.
The closures caused mas-

being assessed in hospital before he would face
charges.
“Anyone thinking of doing anything as stupid
as this ... there will be a
very big price to pay,” Ms
Pavey said. “We will be increasing that fine significantly.”
The minister noted that
jumping the fence at the
Sydney Cricket Ground
resulted in a $5500 fine
compared with the $3000
fine for trespassing on to
the bridge.
Climbing San Francisco’s famous Golden Gate
Bridge attracted a $10,000
fine, she added.
“You’ve got the Golden
Gate Bridge in San Francisco – an iconic bridge
that everyone knows
about throughout the
world,” Ms Pavey told
2GB radio.
“That’s a $10,000 fine if
you go onto that bridge
inappropriately ... so I
think that would be a good

sive traffic delays across
all city approaches during
the morning’s peak.
The man was seen wearing a tracksuit, a cap and
fingerless gloves. He
climbed into a box on the
bridge and at one stage
appeared to be shouting
at police officers below.
He was arrested on the
bridge framework just before 10am.
The cost to the Sydney
economy of the hourslong chaos on Wednesday
morning was estimated to
be up to $10 million.
Analysis by Terry Rawnsley, an expert in regional
economics at the consultancy SGS Economics
and Planning, shows a
major disruption on the
bridge at that time of day
could be expected to cost
the city around 1 per cent
of its daily economic output.
“Based on the nature of
the traffic impacts, Sydney’s GDP was probably

reduced by around $5-10
million as people were
prevented or delayed
from reaching work,” he
said. “Business to business trips and freights
would also have been impacted.”
Mr Rawnsley’s estimate
is based on previous detailed analysis of the economic costs associated
with major city transport
disruptions.
All lanes across the bridge
were reopened and traffic
had returned to normal
by 11am, but there were
heavy delays across the
city during the police operation.
Shortly before his arrest, the man climbed
out of the box where he
had been sheltering and
yelled down towards the
police on the road: “Get
out of the f---ing car!”
He then moved towards
two police rescue officers
on the bridge structure
and was arrested. Two

Special Operations Team
paramedics had also
climbed the bridge to help
police.
The man was handcuffed
and led down to the
bridge’s elevator. At the
bottom, he was put on a
stretcher and put into the
back of a waiting ambulance.
He was assessed at the
scene by paramedics before being taken to St Vincent’s Hospital for further
assessment, an ambulance spokesman said.
Superintendent Michael
Fitzgerald said traffic
lanes on the bridge had
been closed, “not only for
the safety of that individual but for the safety of the
travelling public”.
“It was incredibly dangerous. I was seriously concerned for the travelling
public, travelling underneath him. I did not want
him to fall and come into
contact with an innocent
member of the public
travelling beneath him,”
he said.
Superintendent Fitzgerald
said “significant charges”
would be laid against the
man once a mental health
assessment was completed.
“Today’s operation was
very sensitive, demanding a great deal of police
resources. The scenario
was constantly changing, and police responded
to these changes quickly
and efficiently.
“We worked as hard as
possible to get this resolved peacefully without
injury and we appreciate
the co-operation of all
agencies involved,” Mr
Fitzgerald said.
“We also thank the media
who have been sensitive
to the man’s situation in
their reporting of the incident.”
He said police would review bridge security with
the Roads and Maritime
Services.

Page 38

Saturday 7 April 2018

38 صفحة

2018  نـيسان7 الـسبت

NEWS

Tony Abbott to mark 30th losing Newspoll for Malcolm John Howard warns federal Liberal MPs
Turnbull with visit to Latrobe Valley power stations

against toppling Malcolm Turnbull

Former prime minister John Howard with Malcolm Turnbull.Photo: Alex
Tony Abbott will embark on his annual Pollie Pedal charity ride, including visiting the energy hub of the Ellinghausen
Latrobe Valley in Victoria. Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison used a piece of a coal as a prop in federal
Parliament on February 9. Photo: Alex Ellinghausen

Former prime minister
Tony Abbott will mark the
Turnbull
government’s
30th losing Newspoll by
visiting the electricity generation hub of the Latrobe
Valley, as he ramps up his
campaign for new taxpayer-funded coal-fired power
stations.
Mr Abbott will embark on
the Pollie Pedal, a charity bike ride that he cofounded in 1997, from Melbourne on Sunday, cycling
his way to Canberra while
raising money for the veterans’ support group Soldier On.
He told 2GB radio on
Wednesday that the route
would likely take the peloton through the Latrobe
Valley, in Gippsland east
of Melbourne, on Monday.
He said the region had
been “a wonderful source
of cheap, reliable power”
for Australians for many
years.
The area is home to the
now-closed Hazelwood
coal-fired power station,
as well as several other active power plants.
That day is also expected
to see the Turnbull government’s much-anticipated
30th Newspoll loss in a
row. Prime Minister Mal-

colm Turnbull memorably
cited Mr Abbott’s loss of
30 consecutive Newspolls
as a key reason for knifing the former PM in 2015
- of which Mr Turnbull has
been reminded by commentators ever since.
As well as raising money
for a deserving cause, the
annual Pollie Pedal has
provided Mr Abbott with a
week-long, lycra-clad platform to comment on his
successor’s decisions and
political fortunes.
Asked how he would “celebrate” the likely 30th
Newspoll loss, Mr Abbott
told 2GB that he would
spend it getting on with the
job of being the best possible member for Warringah, his seat on Sydney’s
northern beaches.
He noted, however, that he
would not be in his electorate on the day the latest
Newspoll was released, but
“getting out and about” in
the Latrobe Valley.
Mr Abbott has been a key
part of a pro-coal push
within the Coalition, challenging the Turnbull government’s commitment to
a “technology neutral” energy policy. He has signed
on to the so-called “Monash Forum” ginger group

of MPs agitating for more
coal and an end to subsidies for renewable energy.
The cohort wants the government to ensure AGL’s
ailing Liddell power station in New South Wales
is propped up beyond its
slated closure in 2022, or
alternatively build a new
coal-fired plant with public
funds.
Treasurer Scott Morrison
attacked that proposition
on Wednesday, noting
“new coal” would be significantly more costly than
“old coal”.
Mr Abbott hit back, fondly
recalling the day in early
2017 when Mr Morrison
lovingly brandished a lump
of coal in question time.
“I thought he was making
a lot more sense that day
than he was today,” Mr
Abbott told 2GB, agreeing
that “coal-phobia ... does
seem to be politically contageous”.
He conceded: “It’s true
that new coal stations are
more expensive to buy
power from than old coal
stations, because the old
coal stations have been
depreciated.
“But even new coal is still
quite a bit cheaper than
new gas, and it’s much
much cheaper and much,
much more reliable than
wind and solar, because
it’s available all the time, in
the way that wind and solar are not.”
Mr Turnbull has previously
brushed aside commentary about the sustained
unpopularity of his government, and said Newspoll
was just one of his stated
reasons for ousting Mr Abbott in 2015.

Former prime minister John
Howard has warned federal
Liberal MPs against toppling Malcolm Turnbull as
government backbenchers
show signs of panic over
next Monday’s looming
Newspoll result.
Mr Howard said the Liberal
heartland would be “very
angry” if their federal MPs
changed leader once again,
but he also declared that Mr
Turnbull had a responsibility to respect his colleagues.
The interview came as former Victorian Liberal premier Jeff Kennett dismissed
the idea of bringing back
former treasurer Peter Costello, saying he would not
support the removal of Mr
Turnbull.
Mr Howard told Leigh Sales
on ABC’s 7.30 that Australian voters were under
strain from the low growth
in wages but the next election was “not unwinnable”
for Mr Turnbull and the Coalition.
“My exhortation to all Liberals is to just remember that
you carry the hopes and aspirations of millions of supporters around the country
and they want you to work
together, they want you to
bury differences, they want
you to make certain that we
speak as much as possible
with one voice,” he said on
Thursday night.
Mr Howard said the success
of the government was “not
just the responsibility of the
leader” but that Mr Turnbull
had to work with his MPs.
“He’s got to inspire and encourage, but the relation-

ship between a prime minister and the party is that he’s
the first among equals,” Mr
Howard said.
“It means the rest of the
party has got to recognise
his primacy but he’s got to
respect their equality.
“They’ve got to work together in, I think, a far more
purposeful way than has
been evident over the last
few months.”
Mr Howard said the government’s challenge at the next
election was not impossible
because Opposition Leader
Bill Shorten was not popular
with voters and was seen as
“submissive” to the unions.
“So I think there is a genuine concern there about
what sort of government Bill
Shorten would lead, and the
Liberals have got to get hold
of that and use it effectively
and skilfully against the Labor Party,” Mr Howard said.
Mr Kennett rejected the idea
- aired in a column in Fairfax Media newspapers by
former NSW Liberal government adviser Imre Salusinszky - of bringing Mr Costello back to Parliament to
lead the Liberals.
“I strongly believe that there
is no alternative to Malcolm
Turnbull and he has my full
support,” Mr Kennett said.
“Those who might be getting excited about next
week’s opinion polls ought
to focus on what they were
elected to do, and that is to
govern.”
Mr Kennett, who strongly
criticised Mr Turnbull’s
leadership style last November, said he would not

support any attempt to remove the Prime Minister.
“I don’t believe changing leaders at the whim of
opinion polls shows the
maturity that is necessary
to provide the leadership
for the country.
“You’re there to make decisions, short and long
term, you’re not there to be
popular. You’re there to actually do a job.
“I think there’s enough current history and evidence
over the last ten years to
indicate that where people
have allowed personalities
to dominate their responsibility, such weighting has
proven to be disastrous.”
Another Liberal laughed
off the idea of Mr Costello
returning to Parliament,
saying: “He would rather
stick a rusty fork in his eye
than do that.”
Several conservative MPs
within the Liberal Party
told Fairfax Media they
were frustrated at the way
a new discussion group
on energy, the Monash
Forum, had been used to
challenge Mr Turnbull on
policy and set up a test of
his leadership.
This has created tension
between younger conservatives and their elder colleagues such as former
prime minister Tony Abbott, former employment
minister Eric Abetz and
former defence minister
Kevin Andrews.
While there reports of unhappiness with Mr Turnbull
among moderate members
of the Liberal party room,
senior faction members
told Fairfax Media there
was no move against the
Prime Minister.
“The alternative to Malcolm
as prime minister is Bill
Shorten,” said one moderate leader. “Anyone who
doesn’t realise that doesn’t
understand politics.”
The parliamentary Liberal
party does not meet again
until the week beginning
May 7, the week of the federal budget.

Page 39

Saturday 7 April 2018

2018  نـيسان7 الـسبت

39 صفحة

NEWS

Second bidder enters race to buy Liddell coal-fired power station
A new contender has
emerged in the fight to extend the life of an ageing
coal-fired power station,
with Delta Electricity willing
to enter a contest against
Alinta Energy to buy the Liddell plant.
The development puts two
potential bidders in the negotiations over the Liddell
power station, a key component of the east coast
electricity grid with enough
capacity to power one million homes.
Delta managing director
Greg Everett told Fairfax
Media the company would
be in the running to buy the
Liddell station from AGL but
had been shut out from doing any due diligence on a
deal in the past.
“Would we be interested?
If it was for sale we would
definitely be interested in
doing due diligence on it,”
Mr Everett said.
“So we’d be in the same position as Alinta.”
Alinta chief executive
Jeff Dimery confirmed on
Wednesday morning that
his company was interested
in Liddell, and was not seeking any government subsidies to close a deal. He said
Alinta was willing to invest
around $1 billion to acquire
and upgrade the plant to extend its life by five to seven
years, pushing its closure
date to between 2027 and
2029.
Prime Minister Malcolm
Turnbull phoned AGL chairman Graeme Hunt on Tuesday night to discuss the potential sale.
The government fears AGL’s
plan to withdraw Liddell’s
four turbines - with a total
capacity of 1680 megawatts
- risks power shortages
and a repeat of the spike in
power bills experienced following the sudden closure
of the Hazelwood power
station in Victoria early last
year.
Labor has accused the Turnbull government of giving
“false hope” to workers and
customers about extending
the life of Liddell, given AGL
chief executive Andy Vesey
has vowed to close the power station by 2022.
Delta expressed interest in
the power station late last
year but did not engage in

any due diligence because
AGL insisted the asset was
not for sale.
While AGL offered a tour of
the facility to journalists last
September, it has not offered any access for potential bidders.
Mr Everett, who is familiar
with Liddell from his time
as chief executive of Delta
when it was owned by the
NSW government, has previously said there was a
“reasonable” chance of extending the life of the power
station beyond 2022.
“People can see that there’s
room for a productive asset
as long as it’s productive,”
he said.
“The first thing you’d want
to check is the safety issues. You’d also be wanting
to make sure that the structural aspects of the plant are
still sound.”
Delta, a private company,
operates the Vales Point
coal-fired generator in the
same region of NSW as Liddell.
A key concern is the way the
Liddell shares access to water and coal with the neighbouring Bayswater power
plant, also owned by AGL.
Critics of Mr Vesey claim his
plan to shut Liddell aims to
use the subsequent shortage of reliable baseload
power to boost the price
AGL gets for the coal-fired
electricity from Bayswater,
boosting the company’s
profits.
Mr Everett said due diligence could only start if
AGL agreed to consider
bids.
“That’s the trigger. They
have to say it’s for sale and,
if it is, they have to facilitate
the sale through due diligence and shared arrangements,” he said.
AGL issued a cautious response to the new interest
in its asset from Alinta.
“AGL is relying on Liddell to
generate power for our customers until 2022 and we
will require its infrastructure
for our replacement plans
into the future,” an AGL
spokesman told Fairfax Media.
“AGL received an approach
from Alinta last night expressing an interest in
entering negotiations to
acquire the Liddell Power

Kate Coates, the general manager
of AGL Macquarie, at Liddell plant
last year.Photo: Janie Barrett

Station. No formal offer has
been received.
“Should a formal offer for
Liddell be received, it would
be given consideration in
order to meet our obligations to customers and
shareholders.”
Mr Turnbull ramped up
the pressure on AGL on
Wednesday morning, saying
it was in the public interest
for Liddell to stay online.
“AGL should do the right
thing by their customers, by
the community, and I think
by their own shareholders,
and either keep this plant
going for another four or
five years or sell it to somebody who is prepared to
do so. It’s manifestly in the
public’s interest that that
happens,” Mr Turnbull said.
“I really welcome the offer
from Alinta - that’s a very
credible energy company. I
know
there’s another Australian
company that’s expressed
interest, Delta.”
He said there was no request or need for government subsidies to facilitate
the extension of the plant’s
operational life.
Liberal backbenchers pressuring Mr Turnbull over energy policy have welcomed
the government’s efforts to
push AGL into selling the
ageing Liddell station.
Western Sydney Liberal
MP Craig Kelly backed the
proposed sale to Alinta and
said there was no need for
government subsidies to incentivise it.
“I don’t think there’s any
need for subsidies. I believe, firstly, that AGL have
to agree to sell it,” Mr Kelly
said, warning of the impact
on energy supply and prices
if the plant closes.

He also dismissed the suggestion that Liddell continuing beyond 2022 would
eliminate the need for a new
station to be built.
“Liddell will still have to be
replaced. Keeping it open
is only going to be a patchwork job – any upgrade will
mean it will last another five
or ten years. It needs to be
replaced entirely in the long
term. But in the meantime,
the current wholesale energy price is still unacceptably high and that’s why we
need additional baseload
generation to get that price
down.”
Liberal senator Eric Abetz
said the push for AGL to
seel was “absolutely the
right move” and expressed
a hope it would succeed.
Asked if it would mean a
government-funded station
was no longer necessary,
he said “hopefully” but
maintained that all options
needed to be on the table.
Energy Minister Josh
Frydenberg ruled out the
possibility of financial support or incentives to encourage the sale.
“We are not looking to provide financial assistance to
Alinta but rather create the
environment where the parties can have a constructive
discussion about the sale of
Liddell,” Mr Frydenberg told
Fairfax Media.
Alinta is likely to put forward
an official offer at the end of
April and wants to take control by September.
If a sale were to occur, it
would not be the first joint
coal-fired power station
partnership between Alinta
and AGL.
AGL owns the Loy Yang A
power station in Victoria
while Alinta owns the neighbouring Loy Yang B power
station. Alinta sources coal
through AGL and Loy Yang
A. If Alinta were to take control of Liddell, AGL’s continuing ownership of the
nearby Bayswater power
station would likely create a
similar coal-sourcing agreement.
However, it is understood
that it would be extremely
difficult to separate the Bayswater and Liddell plants
and run them as independent operations.
The Alinta chief also slapped

down the push by conservatives within the Coalition to
have billions of dollars of
taxpayer funds ploughed
into new coal-fired power
stations to compete with

growing renewable energy
generators.
Asked if he thought the government should once again
become involved as a direct
energy player, he said: “The
short answer is no I don’t
believe that they should
be.”

The amount of GST handed out to states has increased by $3.4 billion, but
there are winners and losers in the latest tax carveup.
A crackdown on the illegal
cash economy has given
states and territories an
extra $3.4 billion in GST
receipts, but wider changes to the system are still in
the works.
Western Australia is the
big winner, with its share
of the latest carve-up rising from 34c in every dollar to 47c.
But Queensland and the
Northern Territory will lose
out in the 2018/19 GST
distribution, which helps
fund state schools, hospitals and other services.
The total pool of $65.8 billion in this financial year is
up $3.4 billion, more than
half of which comes from
a crackdown on the cash
economy.
Treasurer Scott Morrison
met with his state and territory counterparts in Melbourne on Thursday, but
said they didn't discuss
wider changes to the formula.
“Any arrangement, if
there were to be a change,
would need to have a robust transition scheme
which would mean that
states could continue to
plan for their future with
certainty fiscally,” he told
reporters.
The Productivity Commission is examining
how the formula could be
changed to better account
for shocks like the mining
boom, with proposals to
be handed to the government in May.
The overall level of funding will rise in NSW (up
$519 million), Victoria (up
$1.8 billion), WA (up $1 billion), SA (up $467 million),
Tasmania (up $56 million)
and the ACT (up $54 mil-

lion).
However, it will fall in
Queensland (down $401
million) and the Northern
Territory (down $136 million).
Mr Morrison said the figures - especially for the
NT - showed there was
more work to be done on
the GST distribution formula.
“It's not an easy issue
but it does require a very
patient and a good faith
discussion about how we
proceed,” Mr Morrison
told reporters before the
meeting.
WA Treasurer Ben Wyatt said his state was on
a “better trajectory”, but
will still push for reform.
NSW Treasurer Dominic
Perrottet said the system
needed to stop “subsidising the inefficient states
like Queensland and
South Australia”.
“We want to see NSW and
Victoria rewarded for their
strong position, rewarded
for the reforms they take,”
he told reporters.
Victorian Treasurer Tim
Pallas said there didn't
appear to be anything
broken in the way GST
receipts are allocated,
while SA Treasurer Rob
Lucas said the new figures showed the system
worked.
Queensland Treasurer
Jackie Trad said the cut
was significant to the
state's budget, but it was
not unusual for GST revenue to change.
The big jump in Victoria
was mainly due to population movement, while
Queensland's share fell
because of improvements
to the economy.
Labor leader Bill Shorten
said the federal government had previously ignored WA's “legitimate
complaint” about a shortfall in its GST cut.

More GST cash, but changes on the agenda
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