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جملس اجلامعة يشرتط ألي »صفقة« 
مرجعية دولية للسالم مع إسرائيل

التفاصيل على صفحة 31
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

عنوانان يتصّدران املشهد 
ـ  دولي  األّول  السياسي: 
إقليمي يتمّثل يف استمرار 
على  احلرب  رياح  هبوب 
فرملة  رغم  على  سوريا، 
يف  األمريكية  االندفاعة 
عسكرية،  ضربة  تنفيذ 
إمجاع  َبرز  وقٍت  يف 
رفِض  على  رمسي  لبناني 
اللبنانية.  األجواء  استباحة 
فمحّلي  الثاني  العنوان  أّما 
استمرار  يف  ويتمّثل 
وما  االنتخابية  التحضريات 
يرافقها من خمالفات يومية 
وعودة  االنتخاب  لقانون 
الكهرباء  ملّف  حول  التوّتر 
احلكومة.  مكّونات  بني 

طبول  قرِع  وقِع  وعلى 
احلرب، حتّل اليوم الذكرى 
األهلية  احلرب  الندالع   43

ما  لبنان  فيما   ،1975 عام 
زال يعاني من أزمات عدة 
اندالع  يف  بعُضها  ساهَم 

التتمة صفحة 31

املشؤومة  احلرب  تلك 
ظّلت  وعليه،  آنذاك، 
تعاني  اللبنانية  الساحة 
من نزاع سياسي وتدّخالٍت 
أجنبية وانتشار السالح غري 

الشرعي.
هذه  أّن  من  الرغم  وعلى 
اإلقليمية  التطورات 
تستحق  كانت  والدولية 
اىل  املسؤولون  يرتّفع  أن 
والقلق  اخلطر  مستوى 
مل  سجاالتهم،  وتأجيل 
الوزراء  جملس  جلسة  متّر 
فتكهَربت  خري،  على 
 27 البند  طرِح  عند  جمددًا 

قاسم لـ»اجلمهورية«: نستبعد املواجهة الشاملة

أعلن وزراء اخلارجية العرب 
أو  »صفقة«  أي  رفضهم 
الصراع  إلنهاء  »مبادرة« 
مع إسرائيل، ال تنسجم مع 
لعملية  الدولية  املرجعيات 

إىل  إشارة  يف  السالم، 
القرن«  »صفقة  رفض 

األمريكية.
الوزراء على قرار   ووافق 

إسبانيا  ملك  استقبل 
يف  السادس  فيلييب 
مدريد  بالعاصمة  قصره 
العهد  ولي  االول،  أمس 
رئيس  نائب  السعودي 
جملس الوزراء وزير الدفاع 
سلمان.  بن  حممد  األمري 
األنباء  وكالة  وأفادت 
اجلانبني  أن  السعودية 
الودية  األحاديث  تبادال 
التارخيية  العالقات  حول 
اإلسبانية،  السعودية- 
اليت  الصداقة  وروابط 
والشعبني  البلدين  جتمع 
ملك  وأقام  الصديقني. 
إسبانيا مأدبة غداء تكرميًا 

لولي العهد.

بن سلمان يناقش 
يف مدريد التعاون 
العسكري الدفاعي

التفاصيل على صفحة 31

وزير الدفاع األمريكي يناقش مع أعضاء يف البنتاغون الضربة املحتملة على سوريا

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

تـهنئة 
ذات  املسيحية  الطوائف  من  نتقدم 

التهاني  بأحر  الشرقي  التقويم 
أعاده  املجيد..  الفصح  يد  بمناسبة 

الجميع. على  بالخري  اهلل 
الـهريالد

حـسومات هائلة تـصل لـغاية %80

SALE UP 
To 80% 

oFF

على الـشراشف واملـخدات  واملـناشف واملـساند  واملـالحف
مـن أشـهر املـاركـات الـعاملـية

فـرصـة ال تتـكرر.. فال تدعوها تفوتكم
يبدأ

العرض يوم 
اخلميس

5
نيسان

ويستمر
حتى يوم
 األحــد

 8
نيسان

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

4 Day Carpark 
Sale

21 املكربة ص  بالصورة  االعــالن  راجعوا 

حترك ديبلوماسي يغلّب التحقيق يف 
»الكيماوي« وترامب ال يبدد غموض 

موعد الضربة

التفاصيل على صفحة 31

حظر  منظمة  إعالن  فتح 
األسلحة الكيماوية إرسال 
فريق إىل سورية لتقصي 
أمام  الباب  احلقائق، 
األوراق  وخلط  التكهنات 
يف شأن طبيعة »العقاب 
الرئيس  لنظام  الغربي« 
اتهامه  على  األسد  بشار 

بـ »كيماوي دوما«.

 وجاء اإلعالن بعد ساعات 
الرئيس  إضفاء  من 
ترامب  دونالد  األمريكي 
ضربة  موعد  على  غموضًا 
على  حمتملة  أمريكية 
أمس  ظهر  فيما  سورية، 
ديبلوماسي  حراك  االول 

جملس الوزراء: امجاع حول رفض استباحة األجواء 
اللبنانية لالعتداء على سوريا وخالف حول »الكهرباء«!
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جملس الوزراء دان استباحة اسرائيل األجواء اللبنانية
 عون: سنرفع شكوى اىل جملس االمن ونرفض االعتداء على أي دولة عربية

خالل  الوزراء  جملس  أمجع 
اجللسة اليت عقدها امس االول 
برئاسة رئيس  بعبدا  يف قصر 
اجلمهورية العماد ميشال عون، 
على إدانة خرق اسرائيل االجواء 
دولة  الستهداف  اللبنانية 

عربية.
وقال عون يف مستهل اجللسة: 
أن تستبيح اسرائيل  »ال نقبل 
االعتداء  هذا  وندين  اجواءنا، 
وسريفع  ونستنكره،  بشدة 
لبنان شكوى اىل جملس االمن 
الدولي يف شأنه، وأي اعتداء 
اسرائيلي ضد أي دولة عربية، 
من  ورفض  ادانة  موضع  هو 

لبنان بشكل مطلق«.
أخرى،  جهة  من  عون  وطلب 
سليم  العدل  وزير  من 
تشكيل  على  العمل  جريصاتي 
قضية  ملتابعة  الوطنية  اللجنة 
سبق  واليت  املفقودين، 
للحكومة اليت توىل فيها الوزير 
مسؤولية  قرطباوي  شكيب 
وزارة العدل ان اعدت مشروع 
جملس  واقره  لتأليفها  قانون 
النواب، وذلك بغية متابعة هذه 
القضية واعالم ذوي املفقودين 

باملستجدات.
جملس  رئيس  تناول  بدوره، 
الوزراء سعد احلريري ما حققه 
مؤمتر »سيدر«، مؤكدا أن جناح 

املؤمتر هو جناح للجميع.
املبالغ  »جمموع  أن  اىل  ولفت 
اليت وفرها املؤمتر ليس نهائيا، 
تدرس  أخرى  دوال  مثة  إن  إذ 
وستعلن  اللبنانية  العمل  ورقة 
التزاماتها قريبا، ومنها اليابان 
ان  على  مشددا  والصني«، 
»ال شيء يف عمل اللجنة اليت 
ستتوىل متابعة تنفيذ املشاريع 
اليت ستموهلا وتضم ممثلني عن 
السيادة  ميس  املاحنة،  الدول 

اللبنانية«.
ان  يهمنا  ما  »ان  على  وشدد 
حنيد لبنان عن اي مشاكل ميكن 

ان تصيبه«.
بني  خلوة  اجللسة  سبق  وكان 
عون واحلريري مت خالهلا درس 
جدول  على  املدرجة  املواضيع 

االعمال.

بيان الجلسة
وزير  أذاع  اجللسة،  ختام  ويف 
بو  بيار  االجتماعية  الشؤون 
الرمسية  املعلومات  عاصي 

اآلتية:
جلسته  الوزراء  جملس  »عقد 
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس 
اجلمهورية وحضور دولة رئيس 
جملس الوزراء، والوزراء الذين 
طالل  السادة:  منهم  غاب 
اوغاسابيان،  جان  ارسالن، 
امين شقري، رائد خوري، وملحم 

الرياشي.
حتدث  اجللسة،  مستهل  يف 
التطورات  عن  الرئيس  فخامة 
ومستجداتها  الراهنة  االقليمية 
خالل  برزت  اليت  والتهديدات 
فلفت  املاضية،  القليلة  االيام 

هذه  يتابع  »لبنان  ان  اىل 
عنها  ينتج  وما  التطورات 
ان  اىل  واشار  تداعيات.  من 
اعتداءاتها  جددت  اسرائيل 
على سيادتنا الوطنية من خالل 
انتهاك االجواء اللبنانية لقصف 

االراضي السورية.
وأضاف فخامته: اننا ال نقبل ان 
تستبيح اسرائيل اجواءنا وندين 
هذا االعتداء بشدة ونستنكره، 
اىل  شكوى  لبنان  وسريفع 
يف  الدولي  االمن  جملس 

شأنه.
اسرائيلي  اعتداء  اي  وقال: 
ضد اي دولة عربية، هو موضع 
لبنان  قبل  من  ورفض  ادانة 

بشكل مطلق.
قضية  عن  فخامته  حتدث  ثم 
املؤملة  احلرب  يف  املفقودين 
اندالعها  ذكرى  تصادف  اليت 
غدا يف 13 نيسان، فلفت اىل 
توىل  اليت  للحكومة  سبق  انه 
قرطباوي  شكيب  الوزير  فيها 
مسؤولية وزارة العدل ان اعدت 
جملس  اقره  قانون  مشروع 
وطنية  جلنة  بتأليف  النواب 
املفقودين،  قضية  ملتابعة 
سليم  العدل  وزير  اىل  وطلب 
تشكيل  على  العمل  جريصاتي 
القضية  ملتابعة  اللجنة  هذه 

واعالم ذويهم باملستجدات.
بعد ذلك، اشار فخامة الرئيس 
حيفل  االعمال  جدول  ان  اىل 
موضوع  منها  مهمة،  مبواضيع 
الكهرباء الذي ال بد من معاجلته 

بشكل نهائي.
بعد ذلك، حتدث دولة الرئيس 
االوضاع  متناوال  احلريري 
االقليمية املتوترة راهنا، وقال 
ان ما يهمنا ان حنيد لبنان عن 

اي مشاكل ميكن ان تصيبه.
ثم عرض دولة الرئيس لنتائج 
مؤمتر »سيدر«، فقال انه كان 
ناجحا جدا وملصلحة لبنان ودل 
على الثقة اليت يضعها اجملتمع 
وباالجنازات  بلبنان  الدولي 
منذ  احلكومة  حققتها  اليت 
انها  واضاف:  تشكيلها. 
اجنازات للجميع وليست لفريق 
واحد، واملشاريع اليت قدمناها 
مدروسة  كانت  »سيدر«  اىل 
الدولي  البنك  مع  بالتعاون 

واملنظمات االخرى.
موضوع  الرئيس  دولة  وتناول 
االصالحات، فقال إنها ملصلحة 
املشاريع  تنفيذ  لبنان وتسهل 
عليها،  املوافقة  ستتم  اليت 
وهي ضرورية حتى نتمكن من 
استكمال عملية حماربة الفساد 
ووضع حد للهدر وهي مسائل 
ال يقبل اي طرف سياسي ان 
الرئيس  دولة  وطلب  تستمر. 
ممثل  سياسي  فريق  كل  من 
يف احلكومة ان يقدم اقرتاحات 
باالصالحات اليت يراها ضرورية 
اشار  اليت  االهداف  لتحقيق 
الفساد،  مكافحة  السيما  اليها 
نكون  ان  جيب  مجيعا  ألننا 
االصالحات  هذه  يف  شركاء 

كوننا فريق عمل واحد.
مسعت  الرئيس:  دولة  وقال 
تعليقات  املاضية  االيام  خالل 
عدة عن مؤمتر »سيدر« ويهمين 
ان اؤكد اليوم ان جناح »سيدر« 
وليس  مجيعا،  لنا  جناح  هو 
لسعد احلريري وحده، لقد عملنا 
والنجاح  متكامل  عمل  كفريق 

كان من نصيبنا مجيعا.
ان  اىل  الرئيس  دولة  ولفت 
وفرها  اليت  املبالغ  جمموع 
نهائيا،  ليس  »سيدر«  مؤمتر 
تدرس  اخرى  دوال  مثة  ان  اذ 
وستعلن  اللبنانية  العمل  ورقة 
التزاماتها قريبا، ومنها اليابان 

والصني.
تضم  اليت  اللجنة  أن  وأكد 
املاحنة  الدول  عن  ممثلني 
ستتوىل متابعة تنفيذ املشاريع 
اليت ستموهلا، للتأكد من انها 
تنفذ بشفافية كما وعد لبنان، 
وذلك وفقا لالصول واالعراف 
عملها  يف  شيء  وال  الدولية، 

ميس السيادة اللبنانية.
معتربا  الرئيس  دولة  وختم 
باالصالحات  القيام  علينا  أن 
اداراتنا  يف  االساسية 
القوانني  وحتديث  وقطاعاتنا 

ملصلحة لبنان.
بعد ذلك، باشر جملس الوزراء 
واختذ يف  اعماله  درس جدول 
كما  املناسبة،  القرارات  شأنه 
امللف  درس  اجمللس  باشر 
املتعلق مبوضوع الكهرباء وتقرر 
استكمال البحث فيه يف جلسة 

مقبلة«.

حوار
عاصي  بو  بني  حوار  كان  ثم 
ردا  فأوضح  والصحافيني، 
إمجاعا  هناك  »ان  سؤال  على 
استباحة  عدم  على  لبنانيا 
اللبنانية،  واالجواء  السيادة 
كانت  ما  اذا  خاصة  وبصورة 
اسرائيل  من  االستباحة  هذه 
وهذا  عربية،  دولة  الستهداف 
موضع امجاع ومبدأ ال تراجع عنه 

من قبل احلكومة اللبنانية«.
من  ختوف  هناك  هل  سئل: 
وهل  عسكرية،  ضربة  حصول 

يف  اختذت  اجراءات  من  هناك 
هذا اجملال؟

اجاب: »ان اي دولة يف العامل 
احتمال،  ألي  متحسبة  تكون 
السياسية  اطيافه  بكل  ولبنان 
لكل  متحسب  ومؤسساته 
ظل  يف  خصوصا  االحتماالت، 
التصعيد االقليمي، ولكن ليس 

هناك من ختوف«.
النأي  يرتجم  كيف  سئل: 

بالنفس؟
اجاب: »اجلواب أتركه للحكومة 
وحدي.  لي  وليس  جمتمعة 
والنأي بالنفس مرتبط بسياسة 
البيان  مدرج يف  وهو  احلكومة 
الوزاري وقد التزمت به الدولة 
انه  اوضح  ان  واود  اللبنانية. 
الستباحة  بالنفس  نأيا  ليس 

اسرائيل الجوائنا واراضينا«.
للحكومة  ميكن  هل  سئل: 
عن  بنفسها  تنأى  أن  اللبنانية 
على  ضربة  ألي  تداعيات  أي 
لبنان  أن  خصوصا  سوريا، 
يرزح حتت تداعيات احلرب يف 

سوريا؟
هناك  يكون  »عندما  اجاب: 
موضوع  أي  على  لبناني  امجاع 
لبنانية،  صالبة  هناك  تكون 
االستقرار  على  خوف  ال  وتاليا 
لبنان،  يف  الوضع  على  او 
وحتديدا كلما كان هناك امجاع 
حول رئاسة اجلمهورية واحلكومة 

واملؤسسات الرمسية«.
سئل: هل سيقدم لبنان شكوى 
موضوع  يف  األمن  جملس  اىل 

استباحة اسرائيل ألجوائه؟
اجاب: »لقد قدم لبنان شكاوى 
غري  اخلارجية  ووزارة  سابقا، 

مقصرة يف هذا املوضوع«.

أبرز القرارات
ويف ما يلي أبرز قرارات جملس 

الوزراء:
- املوافقة على مشاركة لبنان 
يف مؤمتر »بروكسل- 2« الذي 
نيسان  و26   23 بني  سينعقد 
حتمل  على  ملساعدته  اجلاري، 

اعباء النزوح السوري.
عقد  جتديد  على  املوافقة   -
مع  االجتماعية  الشؤون  وزارة 

للعام  اهلية  وهيئات  مجعيات 
.2018

صرف  على  املوافقة   -
لكلفة  الالزمة  االعتمادات 
يف  املتضررة  املباني  ترميم 
منطقة حارة حريك نتيجة انفجار 

الرويس االرهابي.
- املوافقة على تأهيل وترميم 
ملعب الرئيس فؤاد شهاب يف 

جونية.
كلفة  تغطية  على  املوافقة   -
يف  والصيانة  احلراسة  اعمال 
 2014 العام  من  بعلبك  ملعب 
مبلغ  وختصيص   ،2016 اىل 
بعلبك  لبلدية  مليون لرية   350
العام  عن  الصيانة  لتأمني 

.2018
فؤاد  رياض  السيد  تعيني   -
االدارة  رئيسا جمللس  الشيخة 
واملدير العام للمؤسسة العامة 
والكشفية  الرياضية  للمنشآت 
والشبابية، والسيد حسني علي 
والسيدة رميا فضل اهلل  مسور 

نصر عضوين متفرغني.
الوزارات  ممثلي  تعيني   -
واملؤسسات العامة يف اجمللس 

االعلى للصيد الربي.
هشام  القاضي  تعيني   -
اجناز  على  لالشراف  القنطار 
اعمال الضم والفرز يف مناطق 

القاع واهلرمل ويونني«.

ملحم  االعالم  وزير  حاضر 
السنوي  املؤمتر  الرياشي، يف 
»فكر  العربي  الفكر  ملؤسسة 
اقيم  الذي  دبي  يف   ،»16
دولة  رئيس  نائب  برعاية 
املتحدة،  العربية  االمارات 
حاكم  الوزراء،  جملس  رئيس 
دبي الشيخ حممد بن راشد آل 
مسؤولني  مبشاركة   ، مكتوم 

رمسيني عرب ودوليني.
يف  الرياشي  الوزير  وحتدث 
بعنوان  جلسة  خالل  مداخلة 
العصر«  وحتديات  »اإلعالم 
واليت متحورت حول مساهمات 
صناعة  يف  املؤثرة  القطاعات 
االستقرار، وحتديدا دور االعالم 
العربي يف التأثري على العقل 
وتكوين  ووجدانه،  العربي 
اجملتمعية«،  واالجتاهات  القيم 
فأكد »أن اإلعالم اليوم أصبح 
يتعامل  ال  وحادا  أفقيا  إعالما 
وعمق،  بدقة  األحداث  مع 
وأصبح إعالم النتيجة من دون 
قراءة معمقة لألسباب، والقرار 
يف اإلعالم خاضع لتوتاليتارية 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
الذي متلكه شرحية كربى منا ال 
تهتم بالتحقق والتدقيق، وذلك 
الوقت  ضيق  لسببني:  يعود 
االستهالكية  الطبيعة  بسبب 
ولذة  قيمة  وفقدان  للحياة، 
الفلسفية  بطبيعته  اجلدل 
مل  إذ  واالجتماعية،  والثقافية 
اجلدل  هلذا  مكان  هناك  يعد 
األمور  تبسيط  إىل  وصوال 

وتسطيحها«.
»أن  الرياشي  الوزير  ورأى 

صحافة اليوم هي يف غالبيتها 
ينفعل  جمتمعا  ختدم  منطية 
وخيضع  نفسها  االنفعاالت 
ويسعى  نفسها،  للمؤثرات 
يتم  الذي  العقول  تعليب  إىل 
حشرجة  عرب  خطرة،  آلية  وفق 
خالل  من  السياسة  صالونات 

مواقع التواصل االجتماعي«.
بإعادة  يكون  احلل  »أن  وأكد 
املشهد إىل أصله، إىل القيم 
املشرقية اليت ميكن تصديرها 
يف  مستفيضا  العامل«،  إىل 
عرب  خريطة طريق  أهمية وضع 
وال  املؤمتر  عن  تنبثق  جلنة 
تقليدية  توصيات  عرب  ينتهي 
بل  األدراج،  اىل  تذهب 
يف  املسؤولني  برسم  توضع 
تقوم  العربية  الدول  جامعة 
من  العربي  العقل  باستنهاض 
جديد... وختم الرياشي قائال: 
اتيت إليكم من بلٍد جباله تغسل 
وتكلل  البحر  مبياه  اقدامها 
الثلج  لكن  رؤوسها،  الثلوج 
يذوب حني يذوب فنعرف من 
املشرق  هذا  على  احلزن  شدة 

ان اجلبال تبكي«.
اىل  اجللسة  يف  حتدث  وكان 
مدير  من  كل  الرياشي  الوزير 
الدكتور  لالعالم  ظيب  أبو  عام 
اهليئة  رئيس  متيم،  بن  علي 
مصر  يف  لالستعالمات  العامة 
الدكتور ضياء رشوان، رئيس 
هيكل  شركة  إدارة  جملس 
عبدالسالم  األستاذ  لالعالم 
هيكل. وأدارتها رئيسة حترير 
أبو ظيب  ناشيونال  صحيفة ذا 

السيدة مينا العرييب.

مجلس الوزراء مجتمع برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

الرياشي من مؤمتر فكر 16 يف دبي: 

القرار خاضع لتوتاليتارية 
التواصل االجتماعي
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World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه 
األســعار 

صاحلة لغاية 
يوم اجلمعة 
20 نيسسان

لـيمون حـامـض )1 كـلغ(  بـ 1،99 $

بــندورة )1 كـلغ(  بـ 1،99 $

بطاطا حلوة )1 كلغ( بـ 0،79 $

بــصل )الكـيس 10 كلغ(  بـ4،99 $

بذورات مشكلة )1 كلغ(  بـ 10 $

مــاندارين )1 كلغ(  بـ 2،50 $

مــاء ْ)12 قـنينة 2x( بـ 7 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

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

ختفيضات كبرية على 
مجيع األسعار

خـيار لـبناني )1 كلغ(  بـ 1،99 $

باذنـجان بـدون بـذر  )1 كـلغ( بـ  0،99 $

تـونا )4 عـلب(  بـ 10،00 $

جـبنة فـيتا )2 كلغ(  بـ 18 $

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت
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اكد رئيس جملس الوزراء سعد 
تنفيذ  »ضرورة  على  احلريري 
عليها  نص  اليت  االصالحات 
اىل  مشريا  »سيدر«،  مؤمتر 
لدينا  تكون  ان  هو  »املهم  ان 
وقال:  بذلك«،  للقيام  االرادة 
»لقد حققنا اجنازا كبريا جدا يف 
اخرى مل تستطع  ان دوال  حني 
ان حتصل من مؤمترات انعقدت 
من اجلها ال املرحلة االوىل وال 

الثانية«.
»االنتخابات  ان  احلريري  واعترب 
هي  املقبلة  النيابية 
بني  وهي  مصريية  انتخابات 
االمور  يف  خمتلفني  توجهني 
اهل  داعيا  االسرتاتيجية«، 
بريوت اىل »االقرتاع بكثافة يف 
على  للحفاظ  ايار  من  السادس 

قرار بريوت ووجهها العربي«.
كالم الرئيس احلريري جاء خالل 
غداء  حفل  خالل  القاها  كلمة 
تكرميي اقامه على شرفه رئيس 
مجعية الضرائب اللبنانية هشام 
املكمل يف فندق »الفور سيزنز« 
الدكتور  الثقافة  وزير  حضره 
غطاس خوري، السفري املصري 
الباعال ممثال  ماجد  نزيه جناري، 
الوزير املفوض القائم باالعمال 
السعودي وليد البخاري، رئيس 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
االحتاد  رئيس  عربيد،  شارل 
االمسر،  بشارة  العام  العمالي 
جلمعية  الفخري  الرئيس 
ابو  وائل  النقيب  الضرائب 
العائالت  احتاد  رئيس  شقرا، 
ميوت،  عفيف  حممد  البريوتية 
الدولية  التجارة  غرفة  رئيس 
على  واملرشحون  البزري  وجيه 
الئحة تيار املستقبل يف بريوت: 
رىل  حسونة،  ربيع  جنم،  نزيه 
الشخصيات  من  وحشد  طبش 

االقتصادية.
ثم  الوطين  النشيد  بداية، 
فيها  اشار  كلمة  املكمل  القى 
جناح  من  حتقق  »ما  ان  اىل 
والتمسك  »سيدر«  مؤمتر  يف 
واملراهنة  بلبنان  العاملي 
االمل  يبعث  جمتمعه  بقاء  على 
بوحدة  مدعوم  ملستقبل  ويهيئ 
العربي  واالحتضان  اللبنانيني 

والدولي له«.
قال  كلمة  احلريري  القى  ثم 
فيها: »خالل الفرتة االخرية من 
اجناز  على  عملنا  احلكومة  عمل 
يف  جدا  كبري  بشكل  اصالحات 
وباحلوافز  الضريبية  التسويات 
املواطن  الراحة  قدمناها  اليت 
اللبناني، الننا كنا نعلم انه عام 
سلسلة  اقرار  وبسبب   2017
اىل  اضطررنا  والرواتب  الرتب 
الن  جديدة،  ضرائب  فرض 
يعطل  كان  السلسلة  موضوع 
اجملاالت  خمتلف  يف  البلد 
حتصل  كانت  اليت  واالضرابات 
اثرت سلبا على عمل املواطنني، 
اضافة اىل ان هناك حقا هلؤالء 
املوظفني كان جيب ان حيصلوا 
عليه. وللمرة االوىل ترافق اقرار 
اجلميع  اصالحات،  مع  السلسلة 
السلسلة  اقرار  يفضل  كان 
من دون اصالحات ولكن مالية 

الدولة ال حتتمل هذا االمر«.
مؤمتر  اىل  ذهبنا  »لقد  اضاف: 
باالمس  وحتدثت  »سيدر« 

يف  قدمناه  عما  وضوح  بكل 
من  جمموعة  قدمنا  لقد  املؤمتر. 
مع  عليها  توافقنا  املشاريع 
مشاريع  وهي  الدولي  البنك 
ننفذها  ان  اصال  علينا  كان 
واملياه  بالكهرباء  تتعلق  وهي 
القطاعات  من  وعدد  والطرقات 
الدولة  واجب  من  النه  االخرى، 
ان تنفذها. ولكن اذا كنا حنن 
علينا  سريتب  كان  سننفذها 
فائدة اعلى بكثري. ان هديف هو 
وسائر  ألننا  باصالحات  القيام 
القوى السياسية نعلم ان لبنان 
ال ميكن ان يستمر بطريقة العمل 
هذه، وال شك لدى احد بذلك. 
مستشريا  الفساد  اصبح  لقد 
ومنتشرا يف كل االماكن وجيب 
علينا مكافحته والقيام باصالحات 
عن  فضال  اهلدر  لوقف  بنيوية 
القوانني  من  جمموعة  حتديث 
اليت تعود اىل مخسينيات القرن 
املاضي لتتماشى مع املتغريات 
فالتكنولوجيا  العامل.  يف 
تكن  مل  اليوم  بها  املعمول 
وال  السبعينيات  يف  موجودة 
اساليب العمل وخاصة املتعلقة 
الكثري من  بالتجارة كما تغريت 
القوانني يف العامل. لذلك فان 
عليها  نص  اليت  االصالحات 
اساسا،  تشكل  »سيدر«  مؤمتر 
باستطاعتنا  كلبنانيني  وحنن 
ولكن  املشاريع،  هذه  تنفيذ 
املهم هو ان تكون لدينا االرادة 
وانا  االصالحات،  بهذه  للقيام 
واثق ان مجيع القوى السياسية 
االصالحات  هذه  حتقيق  تريد 
اللبناني.  املواطن  ملصلحة 
احلكومة  هذه  على  اطلقنا  لقد 
الثقة،  استعادة  حكومة  شعار 
لدي  االرتياح  على  يبعث  وما 
ايضا يف مؤمتر »سيدر« هو ان 
اجملتمع الدولي اصبح لديه ثقة 
بنا وان باستطاعتنا تنفيذ هذه 
باالصالحات،  والقيام  املشاريع 
ان  جيب  كلبنانيني  حنن  لذلك 
نتوقف عن جلد انفسنا، فال شك 
صعبة  مبرحلة  البلد  مررنا  اننا 
السري  نعاود  االن  ولكننا  جدا، 
على الطريق الصحيح وجيب ان 
من  لنتمكن  ذلك  عجلة  نسرع 

اجناز االصالحات املطلوبة«.
وتابع: »لقد حققنا اجنازا كبريا 
جدا، يف حني ان دوال اخرى مل 
تستطع ان حتصل من مؤمترات 
انعقدت من اجلها، ال يف املرحلة 
االوىل وال الثانية مع انها دول 
كالعراق  بكثري  لبنان  من  اكرب 
التوقعات  البلدان.  من  وغريه 
كانت  »سيدر«  ملؤمتر  بالنسبة 

احلريري خالل غداء تكرميي على شرفه:
حققنا يف مؤمتر سيدر اجنازا كبريا واالنتخابات املقبلة مصريية

4 او 5 او 6 مليارات يف حني 
على  االوىل  املرحلة  حصلنا يف 
هناك  تزال  وال  مليارا   11.5
يف  االستثمار  يف  ترغب  دول 
انه  متأكد  وانا  املشاريع  هذه 
اكثر  على  احلصول  باستطاعتنا 

من ذلك«.
انتخابات  هناك  »اآلن  واردف: 
مبعركته  منشغل  واجلميع 
خنوضها  وحنن  االنتخابية، 
والغالية  العزيزة  بريوت  عن 
االنتخابات مصريية  علينا. هذه 
ألن  وللبنان  وللبيارتة  لبريوت 
هوية بريوت هي اهلوية العربية 
والسيادة  واحلرية  واالنفتاح 
الشهيد  الرئيس  اراده  ما  وهو 
من  واستشهد  احلريري  رفيق 
فاننا  لذلك  بريوت.  يف  اجله 
ضد  لوائح  مثاني  اليوم  نواجه 
الئحة تيار املستقبل وعلى كل 
واحد ان يفكر بهذه االنتخابات، 
لقرار  بريوت  قرار  هل سنسلم 
هوية  مع  يتماشى  ال  سياسي 
العاصمة؟ هذه االنتخابات جتري 
النسيب  القانون  اساس  على 
فرق  وهناك  االوىل  للمرة 
السابق  االكثري  القانون  بني 
على  وجيب  احلالي  والقانون 
لكي  ينتخب  ان  بريوتي  كل 
يف  االنتخابي  احلاصل  نرفع 
امر جيد  االنتخابات، وهذا  هذه 
برأيي النه حيفز املواطنني على 

التصويت«.
اساسية  الئحة  »هناك  وقال: 
هي  ضدها  االنتخابات  خنوض 
على  وحنن  اهلل«  »حزب  الئحة 
خصومة سياسية معه ولكل منا 
ولكن  االخر  عن  خمتلف  مسار 
البلد.  نعطل  اننا  يعين  ال  ذلك 
اقول  جدا  واقعيا  اكون  ولكي 
سيستفيد  االخرى  اللوائح  ان 
مما  اكثر  اهلل«  »حزب  منها 
قانون  ألن  حنن،  سنستفيد 
االنتخاب ينص على انه جيب ان 
حتصل الالئحة على اكثر من 10 
اهلل  شاء  ان  حنن  لتتأهل،   %
النسبة،  هذه  من  اكثر  سنؤمن 
اللوائح  تلك  من  الكثري  ولكن 
لن تتمكن من تأمني حاصل ال 
ستصب  اليت  واالصوات   %10
عندما  االخرى  اللوائح  لصاحل 
 %  10 ال  تأمني  تستطيع  ال 
االنتخابي  احلاصل  سيخسرون 
على  اصواتهم  وستتوزع 
ملن  فعليا  ثالث.  او  الئحتني 
بالتأكيد  اللوائح؟  تلك  رشحت 
ليس من اجل تيار »املستقبل« 
النها لوائح ترتشح بوجهنا، تلك 
اللوائح مت تأليفها الضعاف تيار 

من  تزيد  وبالتالي  »املستقبل« 
االخرى.  الالئحة  عند  احلاصل 
جيب  اليت  املشكلة  هي  هذه 
الدميوقراطية  مع  انا  نراها،  ان 
كل  يرتشح  ان  ومع  والتعدد 
االنتخابات  ولكن  يريد،  من 
سياسية  انتخابات  هي  النيابية 
سياسيني  مسارين  بني  حبتة 
سياسية  ونظرة  سياسي  واداء 

للبلد«.
تيار  ان  »يقولون  اضاف: 
اخطاء  ارتكب  »املستقبل« 
حنن  امور،  عدة  يف  وتقاعس 
بكل  انفسنا  جندد  ان  حناول 
اجرينا   2016 العام  يف  مرحلة. 
»املستقبل«  تيار  يف  انتخابات 
وقمنا باصالحات وادخلنا وجوها 
جديدة، من املمكن انها مل تكن 
اهلدف  نعمل.  ولكننا  االفضل 
االنتخابات  هذه  من  االساسي 
النيابية يف السياسة هو القول 
البلد،  يف  مسارين  هناك  بأن 
حنن،  منثله  سيادي  مسار 
وانتم تعرفون من حنن وما هو 
يف  وهدفنا  وارادتنا  توجهنا 
سياسي  فريق  وهناك  البلد، 
اخر تعرفون ايضا ما هو هدفه 
ما  ولكن  السياسية.  وتوجهاته 
للفرقاء  السياسي  اهلدف  هو 
حتت  ترشحوا  هؤالء  االخرين؟ 
شعار االمناء. حنن متكنا من عقد 
مؤمتر » سيدر« ولكن برايكم هل 
هناك احد غري تيارنا باستطاعته 
لتحقيق  العمل  بهذا  يقوم  ان 

عقد مثل هذه املؤمترات؟«.
اللوائح  يف  »البعض  وتابع: 
االخرى يسألنا ملاذا اجرينا حوارا 
مع فالن. البلد ال يدار من دون 
رفيق  الشهيد  والرئيس  حوار 
احلريري كان يتبع هذا االسلوب 
دائما. لقد توىل رفيق احلريري 
معه  يكن  ومل  احلكومة  رئاسة 
احد سوى فؤاد السنيورة وبهيج 
السوري  النظام  وكان  طبارة 
ضده. موقفنا السياسي واضح 
اىل  نصل  كيف  نعرف  وحنن 
انه جيب  اهدافنا، ال شك لدي 
الحظتم  وقد  اداءنا  حنسن  ان 
هو  اليوم  احلريري  سعد  ان 
اقوم  وانا  ال2010،  عن  غريه 
وبتوسيع  عملي  فريق  بزيادة 
وبتعيني  بي  احمليطني  دائرة 
لقد  املستشارين.  من  املزيد 
كانت االنتقادات توجه الي بان 
الناس  ببعض  عالقيت حمصورة 
، ولكن اآلن اعمل على توسيع 
هذه الدائرة وتعيني مستشارين 

من خمتلف املناطق«.
ماكينة  لدينا  »حنن  وختم: 

املستقبل،  تيار  يف  انتخابية 
اعتمادي  يعرفها ولكن  مجيعكم 
منكم  واحد  فكل  عليكم، 
انتخابية  ماكينة  هو  بنظري 
ميكنها الوصول اىل اناس كثر 
الوصول  تستطيعون  وانتم 
نستطيع  ال  حنن  اشخاص  اىل 
الوصول اليهم. هذا قرار بريوت 
، قرار بريوت السيادي، بريوت 
خمتلفون  حنن  انتفضت.  اليت 
مع فريق سياسي اخر وال نتفق 
انتم  االسرتاتيجية.  باالمور  معه 
وما  بريوت  هي  ما  تعرفون 

ان  اقبل  ال  وانا  تارخيها،  هو 
يصوتون،  ال  البيارتة  ان  يقال 
البيارتة عندما تكون هناك  الن 
قضية ينزلون بكثافة، ففي 14 
اذار 2015 شارك البيارتة بقوة، 
وعندما اجتاحت اسرائيل بريوت 
مدينتهم.  عن  البيارتة  دافع 
قضية  هي  قضية  هناك  اليوم 
قضية  وهي  بريوت  قرار 
نلتقي  اهلل  شاء  وان  مصريية، 
مجيعا يف السادس من ايار يف 
على  للحفاظ  االقرتاع  صناديق 

قرار العاصمة حرا«.

التحرير  رئيس  وكيل  أوضح 
شارل  »الديار«  جلريدة  العام 
الغزال  جوزف  احملامي  ايوب، 
يف اتصال مع »الوكالة الوطنية 
موكله  توقيف  مت  »انه  لالعالم 
من  مقدمة  شكوى  على  بناء 
املرشح سركيس سركيس على 
إىل  تارخيه  يعود  شيك  خلفية 
ألف   360 بقيمة   2001 العام 

دوالر«.
ب«أن  الغزال  احملامي  ولفت 
بطريقة  تعبئته  متت  الشيك 
مزورة، وهذا األمر ثابت بتقرير 
خبري اخلطوط احمللف أنطوان غامن 
.وقد  الشكوى  ملف  يف  املربز 
استعملت هذه الشكوى السكات 
جريدة »الديار« عن قول احلقيقة 
مت  كما  الفاسدين،  وكشف 
توقيف شارل ايوب رغم وضعه 
مبوجب  جدا  الدقيق  الصحي 

النيابة  تأخذ  ومل  طيب،  تقرير 
املقدمة  التقرير  بشكوى  العامة 

من شارل ايوب«.
عرب  تردد  ما  الغزال  ونفى 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
انتحار  حماولة  عن  االجتماعي 
مفربك  أمر  وقال:«هذا  موكله، 
للنيل من شخص شارل ايوب«.

الرئيس الحريري يلقي كلمته خالل التكريم

وكيل شارل أيوب للوطنية: موكلي مل حياول 
االنتحار والشيك متت تعبئته بطريقة 

مزورة السكات جريدة الديار

شارل ايوب

النواب  جملس  رئيس  دعا   
رؤساء  لقائه  خالل  بري،  نبيه 
واالختيارية  البلدية  اجملالس 
لقرى قضاء صيدا الزهراني يف 
دارته يف املصيلح امس االول، 
اىل  االنتخابات  يوم  اىل حتويل 
استفتاء شعيب، وقال: ال نريد 
تصويتا  أيار  من  السادس  يف 

عاديا. 
إستفتاء  »املطلوب  ان  وقال 
شعيب من كل أهلنا على العيش 
للنموذج  واالقرتاع  املشرتك 
اجلنوب  يقدمه  الذي  الفريد 
الزهراني  وضمنا  اللبناني 
الواحد بني  العيش  أمنوذجا يف 

خمتلف الطوائف«.

حنن  النموذج،  بري:هذا  اضاف 
واياكم معنيون بان نقدمه للعامل 
اعداؤها  يريد  اليت  وللمنطقة 
حماور  على  ابناؤها  يتوزع  ان 
الطائفي  واالقتتال  االحرتاب 

واملذهيب.
يف  أهلنا  من  وختم:املطلوب 
دائرة   - الثانية  اجلنوب  دائرة 
يكون  أن  صور،  الزهراني 
هذه  على  استفتاء  انتخابهم 

العناوين.
تابع  قد  بري  الرئيس  وكان 

شؤونا انتخابية.
واستقبل هلذه الغاية وفودا من 
بلدتي العباسية والقليلة ووفدا 

من طالب ثانوية تبنني.

بري : لتحويل يوم االنتخابات اىل إستفتاء 
شعيب واالقرتاع للعيش الواحد

الرئيس بري خالل استقباله رؤساء املجالس البلدية واالختيارية
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي قبل ظهر امس االول يف 
بكركي،  البطريركي يف  الصرح 
النائب ابراهيم كنعان الذي قال 
بعد اللقاء: »كان لي شرف لقاء 
اليوم، خصوصا  الغبطة  صاحب 
جولة  وكانت  الظرف،  هذا  يف 
املواضيع،  عودة  حول  أفق 
املوازنة، ألنين  موضوع  وأبرزها 
مل أمتكن من لقاء غبطة البطريرك 

بعد االنتهاء منها واقرارها«.
اننا  اقول  البداية  »يف  اضاف: 
وسيدنا الذي يتكلم باسم مجيع 
موضوع  على  نتفق  اللبنانيني، 
يتسع  ال  البلد  ان  هو  اساسي 
لغري  االراضي  بيع  من  للمزيد 
يف  معروف  وهذا  اللبنانيني، 
قانون متلك االجانب. وكنا قدمنا 
للتشدد  سنوات  منذ  اقرتاحا 
االجانب،  متلك  يف  فأكثر  أكثر 
ارساء مبدأ  أننا ذهبنا اىل  حتى 
سبيل  وعلى  باملثل.  التعامل 
مينع  احلالي  القانون  التذكري، 
يف  التملك  من  الفلسطينيني 
التوطني  لبنان، أي ان موضوع 

غري وارد اطالقا«.
الذي  القانون  »بإقرار  وطالب 
نعمةاهلل  والنائب  حنن  طرحناه 
الزمالء  من  وعدد  نصر  ابي 
تكتل  يف  املوقعني  النواب 
يؤدي  وهو  واالصالح،  التغيري 
الواقع  هو  ما  أكثر  تشدد  اىل 

اليوم«.
موقف  »نؤيد  كنعان:  وتابع 
سيدنا البطريرك ونؤكد ان على 
ومسلمني  مسيحيني  اللبنانيني 
ضوء  يف  الوطن  على  احملافظة 
عن  النامجة  واهلواجس  اهلجرة 
مرسوم  بعد  احلالي،  الواقع 
التجنيس اوائل التسعينات الذي 
الدستور  احلائط  عرض  ضرب 
وقد  االصول،  وكل  والقانون 
شورى  جملس  عن  قرار  صدر 
الدولة مل ينفذ، ما جيعل الناس 
التجارب،  هذه  ضوء  يف  تقلق 
وتدفع بغبطة البطريرك للذهاب 
هي  اليت  النصوص  من  ابعد 

أمامه«.
ليست  املوازنة  أن  اىل  وأشار 
بل  فقط،   50 املادة  عن  كناية 
هي مؤلفة من 59 مادة وأكثر من 
ووزارات،  الدارات  اعتماد  الف 
وكان  اعفاءات،  تتضمن  وهي 
هم سيدنا كما شرحية واسعة من 
السكنية،  القروض  اللبنانيني، 
ختفيض  مت  املوازنة  مواد  ويف 
رسوم التسجيل من 5 اىل %3 
واعفي املقرتض من رسوم فك 

التأمني ومن التأمني«.
للمرة  ربط  الدين  »ان  واوضح 
 2018 العام  موازنة  يف  األوىل 
بالعجز املقدر، ما ينهي االستدانة 
بها  معمول  كان  اليت  املفتوحة 
»هناك  أن  اىل  الفتا  سابقا«، 
جديا  وعمال  اساسية  اصالحات 
اصالحية  توصية   37 عنه  جنمت 
احمللية  الثقتني  استعادة 
ومهدت  لبنان  يف  والدولية 

ملؤتر سيدر«.
وتطرق كنعان اىل املادة 50 اليت 

وردت من احلكومة وأصبحت بعد 
واستبدلت   ،49 املادة  تعديلها 
باملوقتة  الدائمة  االقامة  فيها 
بعد  التملك،  بفرتة  املربوطة 
للمجلس  العامة  اهليئة  تعديل 
النيابي، فتسقط االقامة مع بيع 
النظر  »بغض  وقال:  الشقة«. 
عن هذه املادة، ويف حال عدم 
التملك  للسوري  وجودها، ميكن 
يف لبنان، واحلل يكون اما بعدم 
متلك  قانون  بتعيدل  او  البيع، 
اكرب،  تشدد  لفرض  االجانب 
وضع  ويصبح  اكثر،  وضوابط 
للفلسطيين  مشابها  السوري 

الذي ال حيق له التملك«.
اضاف: »ليست املادة هي اليت 
تسمح بالتملك او متنح اجلنسية، 
ولو بقي االجنيب 1000 سنة يف 
لبنان، فاقامته ال تكسبه اجلنسية 
اللبنانية. كما ان دستورنا مينع 

التوطني«.
التباس،  الي  »منعا  انه  وأكد 
وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، 
على  الباب  اقفال  اردنا  فاذا 
تعديل  اىل  فلنذهب  اهلواجس، 
ولنقر  األجانب،  متلك  قانون 
اقرتاح القانون املقدم من قبلنا 
على هذا الصعيد لفرض تشدد 
على  العربي  قدرة  الن  اكرب، 
التملك يف لبنان ال تتأثر بهذه 
املادة، بل مرتبطة بقانون متلك 
البطريرك  وهاجس  األجانب، 
اهلوية  على  احلرص  هو  الراعي 
ضوء  يف  اللبنانية،  واالرض 

املخاطر واهلجرة والنزوح«.
هناك  كان  »اذا  كنعان:  وقال 
على  عبارة  الضافة  من ضرورة 
هذه املادة يف متنها او اسبابها 
املوجبة جلهة حتديد انها ال تكسب 
اي حق جديد بالتملك واجلنسية، 
وبالتالي ال توطني مقنعا او غري 
علما  ذلك،  من  مانع  فال  مقنع، 
انين قلت لسيدنا البطريرك ان 
ذلك مضمون يف ضوء القانون 
احلالي، ولكن، لطمأنة اهلواجس، 
وبعيدا عن املزايدات واخلطابات 
اىل  بالذهاب  فاحلل  الرنانة، 
اجمللس النيابي واقرار التعديل 
األجانب  متلك  قانون  على 
واالستثناءات  السقوف  ووضع 
والشروط اليت نعتربها يف هذه 
على  للحفاظ  ضرورية  املرحلة 
وجود  ضوء  يف  وكيانه  لبنان 
نازح  مليون  ونصف  مليون 
سوري يستطيعون التملك بوجود 

املادة 49 او من دونها«.
أبو جمرة

نائب  الراعي  استقبل  والحقا، 
اللواء  سابقا  احلكومة  رئيس 
زيارة  يف  مجرة  ابو  عصام 
ابو  خالهلا  أعرب  بالعيد،  تهنئة 
»اهتزاز  من  خشيته  عن  مجرة 
اللبناني  واإلستقرار  التوازن 
الذي   49 القانون  تطبيق  نتيجة 
ينص على منح اإلقامة لألجانب 
الذين يتملكون يف لبنان، وهو 
اللبنانية وصيغة  كسر للمعادلة 

العيش املشرتك«.
ورأى انه »جيب حماربة الفساد 
املستشري يف لبنان األمر الذي 
اإلفالس  منع  اىل  بدوره  يؤدي 

 الراعي عرض وزواره االوضاع

 كنعان: السوري يتملك مع املادة 49 ومن دونها 
حرب: تسهيل اإلقامات ملن يتملك يشكل خماطر حنن يف غنى عنها

البطريرك الراعي مستقبال النائب كنعان

استقبل الرئيس جنيب ميقاتي 
الدولية  »املنظمة  من  وفدا 
لالستشارات والتحكيم الدولي« 
ميشال  املنظمة  رئيس  برئاسة 
بيس، يف دارته يف طرابلس.

رئيس  نائب  الوفد  وضم 
االمني  غمراوي،  بالل  املنظمة 
العام ايف المسارتر، النائب يف 
هاريف،  لوك  الكندي  الربملان 
ملكافحة  العليا  اللجنة  رئيس 
العامل  يف  واالرهاب  الفساد 
حماكم  رئيسة  غنسن،  شارل 
القاضية  االستئناف يف فرنسا 
ماري سوزان ريبات، املسؤول 
عن املنظمات غري احلكومية يف 
جنيف ريكاردو ايبينوزا، القائد 
لدى  العسكرية  للقوات  العام 

ديدي  اجلنرال  املتحدة  االمم 
االمنيني  املستشارين  لوت، 

الكسندر بيس ولي كاماجيا.
»وسام  ميقاتي  الوفد  ومنح 
ملكافحة  الدولية  العدالة 
رئيس  حتدث  ثم  الفساد«. 
املنظمة فقال: »تشرفنا بزيارة 
األوىل  الزيارة  وهي  لبنان، 
لدعمه،  أتينا  وقد  عربي،  لبلد 
خصوصا يف ظل املشاكل اليت 
اليوم  وحضرنا  هلا.  يتعرض 
جنيب  الرئيس  دولة  لتكريم 
العدالة  »وسام  ومنحه  ميقاتي 
الفساد«،  ملكافحة  الدولية 
إنقاذ  يف  جلهوده  تقديرا 
لبنان عرب اعتماد سياسة النأي 

بالنفس«.

ميقاتي تسلم وسام العدالة الدولية 
ملكافحة الفساد من منظمة التحكيم

الرئيس نجيب ميقاتي وفد املنظمة الدولية

للمواطنني  كريم  عيش  وتأمني 
مجيعا«.

حرب
حرب  بطرس  النائب  زاره  ثم 
»لقد  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
شؤون  لعرض  مناسبة  كانت 
املنطقة واملراحل واملشاكل اليت 
تواجه البلد على صعيد املنطقة 
نعيشها،  اليت  الكربى  واملخاطر 
ان  احد  يستطيع  ال  اليت  وهي 
علينا  ولكن  حجمها،  مدى  يرى 
ان نتعامل معها حبذر آخذين يف 
االعتبار ان لبنان قد يكون احد 
املسارح ألي مواجهة قد حتصل، 
احلكومة  من  يستدعي  ما  وهو 
تسمح  تدابري  اختاذ  اللبنانية 
هلا بأن تؤمن احلد املطلوب من 
احلماية والرعاية يف حال حدوث 

هذه املواجهة«.
اىل  »تطرقنا  حرب:  وأضاف 
تتعرض  اليت  الكبرية  املشكلة 
لبنان  اخلاصة يف  املدارس  هلا 
والرواتب  الرتب  سلسلة  نتيجة 
األقساط  على  وانعكاسها 
على  الناس  وقدرة  املدرسية 
احلياتية  األعباء  هذه  مواجهة 
هذا  حيل  ان  ونأمل  امللحة، 
وان  االنتخابات  بعد  املوضوع 
يف  التعليم  طرح  اىل  يصار 
بني  التوفيق  وكيفية  لبنان 
تأمني  يف  الدولة  واجبات 
حسب  اللبنانيني  لكل  التعليم 
عام  الذي صدر  القانون  احكام 
املواطنني  وحق  وقدرة   ،1956
اخلاصة  املدارس  اختيار  يف 
لتعليم أوالدهم هذا احلق الذي 

كرسه الدستور«.
وأكد انه »يف ما يتعلق باملادة 
نص  ألي  التصدي  جيب   ،49
غري  على  يسهل  قانوني 
لبنان  اىل  التسلل  اللبنانيني 

االقامات«  »تسهيل  حتت شعار 
ملن يتملك شقة، فهذه القضية 
تشكل خماطر حنن يف غنى عنها، 
من  شخص  كل  أن  سيما  وال 
العامل العربي ودول اخلليج يريد 
اىل  حيتاج  ال  لبنان  يف  التملك 
تأشرية دخول، ما يعين ان هذا 

التدبري هو امر غري ضروري«.
ومن زوار الصرح الوزير السابق 
السابق  الوزير  ثم  عبيد،  جان 
التماس  زيارة  يف  عون  ماريو 
بركة وعرض لألجواء اليت تسبق 

االنتخابات النيابية.

إميل  العماد  الرئيس  عن  صدر 
حلود، البيان االتي:

»كثرت يف االونة االخرية وترية 
بشن  االمريكية  التهديدات 
ضد  أمريكية  صاروخية  ضربات 
سوريه باالستناد على ادعاء مبين 
على الكذب واالفرتاء و من دون 
باستعمال  مثبت  دليل حسي  اي 
ملواد  السوري  العربي  اجليش 
االرهاب  حربه ضد  كيميائية يف 
من  واملمول  امريكيا  املدعوم 
دول بعض دول النفط اخلليجية 
اتباع  المريكا  سبق  كما  متاما 
الكاذب  باالدعاء  االسلوب  نفس 
وتلفيق امللفات املزورة يف كل 
عرض  ضاربة  وليبيا  العراق  من 
املتحدة  االمم  شرعة  احلائط 
واجملتمع الدولي املنادية باحرتام 
بشكل  االنسان  وحقوق  الدول 
بات ممجوجا وفاضحا أمام العامل 

أمجع.
حاجة  الواضح  من  أضحى  لقد 

امريكا اللجوء اىل اساليب خسيسة 
احلقائق  بتزوير  تارة  دنيئة، 
الدامغة وتارة اخرى بالتهديد بشن 
الدولة  ضد  صاروخية  ضربات 
فشل  لتغطية  وذلك  السورية 
سورية،  يف  االرهابي  مشروعها 
العربي  اجليش  منع  بذلك  حماولة 
انتصاراته  السوري من استكمال 
وإسرائيل  امريكا  أدوات  على 
اىل  باللجوء  وذلك  سورية،  يف 
اعتداء  بتنفيذ  املباشر  التهديد 

جديد على سورية.
االعتداء  نفسه  تسوله  من  لكل 
التاريخ  سلوا  نقول  سوريه  على 
فهو وحده خيربكم بالسرية االبية 
سورية،  فان  العربية  لسورية 
الغزاة  قاومت  التاريخ  مر  وعلى 
الطغاة ومل تنحن رايتها املنتصرة 
حرة  عاشت  سوريه  الن  دائما، 
مببادئها  متمسكة  االزل  منذ 
وألن  العربية  وهويتها  القومية 
وستبقى  تزل  ومل  كانت  سورية 

حرة عربية.
ان العامل يعيش حلظات تارخيية، 
الهداء  واملواجهة  الصمود  فاما 
بالعزة  العيش  معنى  أجيالنا 
الوطين  واالنتماءالعربي  والكرامة 
وإما استباحة امريكية غربية أبدية 
أوالدنا  وانتماء  وهوية  ملستقبل 

واجيالنا العربية.
اننا، إذ نعلن وقوفنا وتضامننا مع 
العروبة وشعبها وجيشها  سورية 
الباسل وقائدها قلبا وقالبا اميانا 
واحتسابا بصمود سورية رغم تآمر 
معظم  وتكالب  االرض  شياطني 
يبق  مل  والنه  عليها  العامل  دول 
لنا يف املشرق من مالذ للعروبة 

واالنتماء اال سورية االبية وشعبها 
الشامخ وجيشهاالباسل.

سوريه كما كانت منذ بدء التاريخ 
ستبقى حرة عربية، عزيزة أبية أبد 

الدهر وحتى ينتهي التاريخ.
من جهة أخرى، مسعنا اصواتا يف 
بضرورة  تنادي  اللبناني  الداخل 
ما  اذا  بالنفس  النأي  تطبيق 
ان  لالعتداء.  سورية  تعرضت 
يفقهون  ال  هواة  انهم  اما  هؤالء 
والسياسة،  االنتماء  من  شيئا 
مع  متواطئون  متآمرون  انهم  اما 
لبنان  ضد  واسرائيل  امرييكا 
وبال  املقاومة  وضد  وسورية 

خجل.
لن  لبنان  وحدود  وحبر  ان مساء 
تكون ممرا او مستقرا للتآمر على 
وخصوصا  شقيق  عربي  بلد  أي 

سورية ولن نسمح هلم بذلك.
ان من يدعي احلرص الزائف على 
امنا  بالنفس  النأي  مبقولة  لبنان 
انتخابية  أصوات  حتصيل  هدفه 
أكثر.  ال  مذهبية  طائفية  فئوية 
من  نقول:  الصدد  هذا  ويف 
نيابية  انتخابات  اجراء  ان  يعتقد 
هكذا  ظل  يف  وعادلة  شفافة 
ال  مذهيب  فئوي  انتخابي  قانون 
تباشري  الن  واهم  فهو  وطين 
االنتخابات بدأت عرب  التزوير يف 
الفاسد  السياسي  املال  تدفق 
عرب  لبنان  اىل  وصل  واملفسد 
الحدى  تابعة  خاصة  طائرات 
مطار  هبطت يف  اخلليجية  الدول 
للمباشرة  وذلك  الدولي  بريوت 
وزرع  واالصوات  الذمم  بشراء 
من  لبنان  يف  املذهبية  الفنت 

جديد وغدا لناظره قريب«. 

حلود للمنادين بتطبيق النأي بالنفس: إما إنهم هواة ال يفقهون شيئا 
يف االنتماء والسياسة وإما متواطئون ضد لبنان وسورية واملقاومة

املطران  االرثوذكس  للروم  وتوابعها  بريوت  مرتوبوليت  استقبل 
إلياس عوده، النائب بطرس حرب الذي قال بعد الزيارة: »زيارتي 
واجب  لتقديم  مناسبة  كانت  الياس  املرتوبوليت  لسيادة  اليوم 
املرتوبوليت  سيادة  إن  لسيادته.  اجمليد  الفصح  بعيد  التهنئة 
الياس ميثل بنظري، ونظر الكثري من اللبنانيني الضمري اللبناني 
الناطق باحلق والقيم، وهو رادع لكل خارج عن هذه القيم وهذا 
احلق. حنن نكن لسيادته اإلحرتام الكبري، وكان من واجيب أن ألتقي 
مناقشة  أجل  البلد، ومن  التشاور مبا جيري يف  أجل  بسيدنا من 
قانون اإلنتخاب ومساوئه وحسناته. وكانت مناسبة للتداول يف 
وكيفية  الدولة  على  وخوفنا  وحاجاتهم  وشجونهم  الناس  شؤون 

محايتها«.

عودة إستقبل حرب مهنئا بالفصح
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شدد رئيس جملس الوزراء سعد 
ينزل  مل  »إذا  أنه  على  احلريري 
يف  لالقرتاع  بكثافة  البيارتة 
بريوت، ويرفعوا نسبة التصويت 
املئة،  يف  و70  و65   60 إىل 
فعندها سيخرق حزب اهلل بريوت 
»البيارتة  أن  مؤكدا  وقرارها«، 
حني تكون لديهم قضية ينزلون 
»أنا  وقال:  االنتخابات«،  إىل 
تعلمون  فهل  خائفا،  لست 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألن  ملاذا؟ 
يفعلوا.  أن  حاولوا  مهما  معنا، 
فإننا  يلغونا  أن  حاولوا  ومهما 
عرب  بقيت  بريوت  ألن  باقون، 
هويتها،  على  وحافظت  السنني 
هويتهم،  على  حافظوا  والبيارتة 
ونفض  احلريري  رفيق  وأتى 
غبار احلرب والقتل عن بريوت، 
وأعاد بريوت إىل ما كانت عليه، 
سيفعل  اليوم  احلريري  وسعد 

األمر نفسه«.
جاء  احلريري  الرئيس  كالم 
االحتفال  يف  ألقاها  كلمة  خالل 
املستقبل«،  »تيار  نظمه  الذي 
عنوان  حتت  االول،  امس  عصر 
عند  بريوت«  يف  الوفاء  »أهل 
قاعة   - البحرية  بريوت  واجهة 
»اليوم  وقال:   ،seaside arena
باخلميس،  هال  نعم...  هو؟  ما 
أنتظره  ما  فهذا  ببريوت،  هال 
ما  هذا  املستقبل،  تيار  من  أنا 
والشابات  الشباب  من  أنتظره 
من  التيار،  قطاعات  كل  يف 
قطاع الشباب، وقطاع الرياضة، 
وقطاع املرأة، وقطاع الكشافة، 
وقطاع اإلعالم، وقطاع االقتصاد 

واألعمال، وقطاع كل القطاعات 
يف املهن احلرة. هذا ما أنتظره 
والعائالت  األحياء  كل  من 
النفري  أعلنت  اليت  البريوتية، 
بريوت،  قرار  لنصرة  العام 
بريوت،  ودور  بريوت،  وكرامة 

وهوية بريوت«.
سائرون  »حنن  يقول:  أضاف 
عليه  سار  الذي  اخلط،  على 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
هلا،  شغل  ال  أطراف  وهناك 
وإحباط  إجناز  بأي  التشكيك  إال 
تيار  مشروع  وعرقلة  اللبنانيني 
لقد  بالبلد.  للنهوض  املستقبل 
بباريس  سيدر  مؤمتر  من  عدنا 
واإلصالح  للعمل  واضح  بربنامج 
كل  بأن  وجنحنا  واالستثمار، 
إىل  وقفوا  العامل  األصدقاء يف 
احلقيقي  الدفاع  خط  يف  جانبنا 
عن لبنان، لكن هناك أصواتا ال 
عمل هلا سوى »النق« والتشكيك 
عالقة  له  مشروع  أي  وعرقلة 
حنن  املستقبل.  وتيار  باحلريري 
يف  النمو  نسبة  لزيادة  نعمل 
خلفضه،  يعملون  وهم  البلد، 
حنن نعمل الستقدام استثمارات 
جلعل  يعملون  وهم  البلد،  إىل 

املستثمرين يهربون«.
وتابع: »هذه االنتخابات مصريية 
بريوت،  هوية  حتدد  لبريوت، 
املرشحة  اللوائح  ترون  وأنتم 
املشكل  أن  وكيف  ضدنا، 
األساسي بالنسبة إليهم يف كل 
 13 املستقبل.  تيار  هو  لبنان 
سنة على اغتيال رفيق احلريري، 
اغتيال  يزالون حياولون  وهم ال 
لن  أنتم  لكنكم  املستقبل،  تيار 
تسمحوا هلم، ألن رفيق احلريري 
موجودان  احلريري  وسعد 

فيكم«.
مرشحة  لوائح   9« وأردف: 
حنن  بريوت،  يف  لالنتخابات 
إحداها و8 أخرى ضدنا، ويقولون 
إن أهل بريوت عادة ال ينزلون 
سأقول  لكين  االنتخابات،  إىل 
اآلتي: البيارتة، حني تكون لديهم 
استشهد  بعدما  ينزلون،  قضية 
البيارتة،  نزل  احلريري  رفيق 
بريوت  إسرائيل  اجتاحت  وحني 
نزل البيارتة. هؤالء هم البيارتة، 
واليوم هناك قضية، هي قضية 
وحنن  بريوت،  وهوية  بريوت 
سنثبت كيف أن البيارتة ينزلون 
أشدد  هنا،  االنتخابات. من  إىل 
انتخابية،  كماكينة  أنتم  عليكم 
من اليوم وحتى يوم االنتخابات، 
التعب ممنوع. أنا أعرض نفسي 
للخطر يف كل لبنان، ألني مؤمن 
بكم وأعمل من أجلكم ولكم، لن 
إنه لن  أحد  بأن يقول لي  أقبل 
مجيعكم  االنتخابات،  إىل  ينزل 
جيب أن تعملوا لينزل اجلميع إىل 

االنتخابات«.
من  لوائح،   9 »هناك  وقال: 

احلريري: بريوت تستحق أن نضحي من أجلها يف هذه 
االنتخابات ومهما حاولوا أن يلغونا فنحن باقون

املستقبل  لتيار  الئحة  بينها 
وأخرى حلزب اهلل وحلفائه، هؤالء 
مرشحون إىل االنتخابات، وهناك 
ننزل  مل  فإن  اقرتاع،  صناديق 
نسبة  ونرفع  بريوت  بكثافة يف 
و70  و65   60 إىل  التصويت 
سيخرق  اهلل  حزب  عندها  باملئة 

بريوت وقرار بريوت.
أن  وعلينا  احلقيقة،  هي  هذه 
أنتم  به،  نقوم  الذي  ما  نعرف 
املاكينة االنتخابية يف كل مناطق 
اجلديدة  الطريق  يف  بريوت، 
ورأس  بكار  وعائشة  والزيدانية 
واألشرفية  بريوت  ورأس  النبع 
أن  جيب  مجيعنا  املناطق.  وكل 
مصريية  معركة  فهذه  نعمل، 

لبريوت وأهل بريوت«.
أضاف: »إني لست خائفا، فهل 
سبحانه  اهلل  ألن  ملاذا؟  تعلمون 
أن  حاولوا  مهما  معنا،  وتعاىل 
يفعلوا، ومهما حاولوا أن يلغونا، 
بقيت  بريوت  ألن  باقون،  فإننا 
على  وحافظت  السنني  عرب 
على  حافظوا  والبيارتة  هويتها، 
احلريري  رفيق  وأتى  هويتهم، 
عن  والقتل  احلرب  غبار  ونفض 
ما  إىل  بريوت  وأعاد  بريوت، 
احلريري  وسعد  عليه،  كانت 

اليوم سيفعل األمر نفسه«.
والدم  بالروح  »أنا  وتابع: 
رفيق  افتداكم  كما  أفديكم، 
معا،  طويل  مشوارنا  احلريري، 
وسنبقى نعمل يف هذه املسرية 
ملصلحة لبنان، لكن جوهرة لبنان 
هي بريوت، رفيق احلريري عرف 
إىل  قدم  حني  يفعل  كان  ماذا 
بريوت  إىل  أتى  فهو  لبنان، 
لينهض  ألنه،  فيها،  ومكث 
تنهض  أن  من  بد  ال  لبنان 
هذه  يف  والعاصمة  العاصمة، 
وستقول  ستنهض،  االنتخابات 
يف  األزرق  املارد  هو  من  هلم 

هذه العاصمة«.
على  أشد  أن  »أود  وأردف: 
وأنا  وشابات،  شبابا  أياديكم، 
ألنهن حمرك  النساء  على  أعتمد 
السياسي  العمل  يف  حقيقي 
واالنتخابات. أشكركم مجيعا على 
لكين  به،  تقومون  الذي  العمل 
وأكرب.  أكثر  جهدا  أرى  أن  أريد 
ونتعب،  نعمل  إن  مجيعا  علينا 
نضحي  أن  تستحق  بريوت  ألن 
ألجلها، بريوت اليت ضحى رفيق 
احلريري ألجلها تستحق أن نضحي 
االنتخابات  هذه  يف  أجلها  من 
وستنتخبون  نهار.  ليل  ونعمل 
الالئحة »زي ما هي والسما زرقا 

واخلرزة زرقا«.
أعضاء  تعرفون  »أنتم  وختم: 
الالئحة يف دائرة بريوت الثانية، 
سيبوه  املرشح  لدينا  لكن 
األوىل،  الدائرة  يف  قلبكيان 
انتخبوا  امسه  وجدمت  فحيثما 

الئحته: زي ما هي«.

الئحة تيار املستقبل يف بريوت

لليوم  اجلمهوري  القصر  واصل 
استقبال  التوالي،  على  الثاني 
واجلمعيات،  املدارس  طالب 
ملناسبة عيد الفصح اجمليد مببادرة 
اجلمهورية  لرئيس  انسانية  بيئية 
واللبنانية  عون  ميشال  العماد 
عون،  الشامي  ناديا  االوىل 
للتوعية على الصم، ولشراء مساعة 
اذن خاصة ملساعدتهم، من خالل 
ما توفره عملية اعادة التدوير من 

مردود مالي.
لتحكي  بعنوان:  املبادرة  وتأتي 
برنامج  ضمن  الطبيعةونسمعها«، 
امس  انطلق  تعليمي،  تثقيفي 
مجعية  مع  بالتعاون  غدا،  وخيتتم 

.»l'atelier du miel»االصغاء و
الثاني  اليوم  يف  وشارك 
حارة   - فينكس  مدرسة  للربنامج، 
جعيتا،   - املخلص  مدرسة  حريك، 
النبطية  التخصصية  املنى  مجعية 
التحتا  متنني  مدرسة  وبشامون، 
وادي  يوحنا  مار  الرتبوية، مدرسة 
شحرور، مدرسة مار منصور - برج 
للراهبات  السيدة  ثانوية  محود، 
واجلمهور،  احلازمية  االنطونيات 
دار االمل، ثانوية رفيق احلريري، 
مدرسة الليسيه بروفنسيال لذوي 

الصعوبات التعليمية - انطلياس.
لقاء الرئيس عون

قبيل  اجلمهورية،  رئيس  وحرص 
انعقاد جلسة جملس الوزراء، على 
الطالب  ولقاء  مكتبه  من  اخلروج 
الداخلي  البهو  يف  بهم  والرتحيب 
التصفيق  عال  حيث  للقصر، 
الصور  والتقطت  احلضور  بني 

التذكارية.
وقد عايد الطالب رئيس اجلمهورية، 
متمنني له »دوام الصحة«، معربين 
ومتنت  له«.  حمبتهم  »عميق  عن 
الرئيس  على  الطالبات  احدى 
االول  حيد  قانونني  »اقرار  عون 

ومينع  واالرتكابات  السرقات  من 
بالضرب،  النساء  على  االعتداء 
حضانة  حق  االم  الثاني  ومينح 

اطفاهلا«.
اهليئات  اعضاء  شكر  بدورهم، 
عون  الرئيس  للمدارس  التعليمية 
االوىل،  والسيدة  مبادرته  على 
اجلمهوري  القصر  ابواب  »فتح 
الهداف انسانية وبيئية، يف اطار 
برامج تثقيفية وتعليمية متعددة«.

وكان الطالب بدأوا بالوصول اىل 
دفعات،  على  اجلمهوري  القصر 
صباحا،  التاسعة  الساعة  من  بدءا 
اخلارجية  انتقلوا اىل حديقته  حيث 
وحي  من  زينة  ثوب  لبست  اليت 
الفتتان،  فيها  ورفعت  املناسبة، 
اصم  »انا  منهما:  كل  على  كتب 
مش  االوالد  كل  مع  بلعب  بس 
حبب  اصم  »انا  الصم«،  مع  بس 
»انا  كلكن«،  وحببكن  وبنحب 
اصم بدل ما تقول عين حرام تعا 
»انا  متلك«،  بتالقيين  علي  تعرف 

اصم وطموحي متلكن اكرب واتعلم 
باجلامعة الشي يلي حببو«.

نشاطات  يف  الطالب  وشارك 
كيفية  على  خالهلا  يف  تعرفوا 
النفايات  وتصنيع  وتكبيس  فرز 
اىل  باالضافة  تدويرها،  وفنون 
متر  اليت  واملراحل  العسل  صناعة 
اليت  االدوات  تدوير  وكيفية  بها 
تستخدم فيها، كما تعلموا النشيد 

الوطين باالشارات.
وحضر الطالب عرضا مسرحيا غنائيا 
شاركوا فيه رقصا وغناء، وتوزعوا 
نشاطات  على  الربنامج  نهاية  يف 
من وحي عيد الفصح، هدفت اىل 
مياه  عبوة  غطاء  الف   500 جتميع 
اصم  لطفل  مساعة  شراء  بهدف 
موسيقيا  عرضا  حيضروا  ان  قبل 

اقيم للمناسبة.
صوروا ابداعاتكم وانشروها

وقبل مغادرتهم القصر اجلمهوري، 
ميكن  لوازم  الطالب  على  وزعت 
يف  ليستخدموها  تدويرها  اعادة 
ابتكارهم،  من  فنية  قطع  صناعة 
على ان يصوروها وينشروها على 
التواصل  مواقع  على  صفحاتهم 
هاشتاغ  ذكر  مع  االجتماعي، 

#لتحكي_الطبيعة_ونسمعها.:
الفصح،  برنامج  ان  اىل  يشار 
املتتابعة  احللقات  احدى  يشكل 
القصر اجلمهوري  اليت يفتح فيها 
ابوابه امام وفود طالبية، باهداف 
مناسبات  يف  وتثقيفية  تعليمية 

خمتلفة. 

القصر اجلمهوري واصل استقبال الطالب واجلمعيات ملناسبة 
الفصح مببادرة بيئية انسانية من عون واللبنانية االوىل

الرئيس عون مع احد املعاقني خالل استقباله طالب املدارس والجمعيات

غرد املرشح ملحم جربان طوق عرب حسابه على »تويرت«،: »ع مدى سنني 
تعاملتو مع العائالت على قاعدة التطويق واحلصر وسياسة »الغيتو« 
واغالق بشري على نفسها من بعدما كانت منفتحة عالكل.  اليوم يف 
قانون اجا يقلكن: هودي البشرانية ومش الشرانية، عطول عم بتضيعو 

باحلروف النو معودين تشوفو بالعائالت الكرمية حرف ناقص.

ملحم جربان طوق عرب تويرت:
مبوضوعية صار بدا نرجع بشري ألهلها

إستغرب رئيس »التجمع الشعيب العكاري« النائب السابق وجيه البعريين 
الصمت الغريب من بعض الذين حياضرون ليال نهارا عن سيادة لبنان كيف 
أنهم دفنوا رؤوسهم يف الرمال وقطعوا ألسنتهم عندما استباحت طائرات 
العدو االسرائيلي سيادة أجواء لبنان لتنفيذ عدوانها على سوريا قبل أيام، 
وهم اليوم يعودون إىل نغمة النأي بالنفس ألنهم يريدون فتح أجواء لبنان 

للعدوان اجلديد على سوريا اليت تهدد به امريكا وبريطانيا وفرنسا.
اضاف البعريين: »يذكر التاريخ كيف هزم الزعيم العربي مجال عبد الناصر 
العدوان الثالثي على مصر، وحنن اليوم نشهد حتضريات لعدوان رباعي 
وفرنسا،  وبريطانيا  إسرائيل  فيه  وتشارك  أمريكا  تقوده  سوريا  على 
أيضا  التاريخ سيذكر  لكن  العدوان،  هذا  كيف سيهزم  التاريخ  وسيذكر 
هؤالء املتآمرين على سوريا وشعبها ومل يشبعوا من دماء السوريني الذين 

يقتلون بسالح املؤامرة«.
وختم: اننا نطالب بأن يكون هناك موقف حازم ال حيتمل التأويل برفض 
انكم  للمتخاذلني  ونقول  سوريا،  على  العدوان  لبنان يف  استخدام مساء 

ستسقطون يف مزبلة التاريخ.

البعريين: نرفض استخدام مساء لبنان يف العدوان على سوريا

أقام النائب فادي كرم مأدبة عشاء 
تقدمهم  االعالميني،  شرف  على 
الرياشي ممثال  االعالم ملحم  وزير 
لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  مبديرة 
قاعة  يف  سليمان،  لور  السيدة 

مارينا دل سول يف أنفة الكورة.
والقى كرم كلمة شكر فيها احلضور 
على تلبية الدعوة، وقال: »أحببت 
اليوم خالل فرتة  أن يكون لقاؤنا 
األعياد ألعايدكم فردا فردا، أنتم 
إنتخبت  أن  منذ  رافقتموني  الذين 
يف  الست،  السنوات  خالل  نائبا 
مسرية نيابية قصرية بالنسبة اىل 
رافقتموني  النواب.  من  كثريين 
كل  يف  لكم  وكان  كإعالميني، 
من  مساعدتي  على  توقيع  حلظة 
السبب  أجل إيصال رساليت. هلذا 
ننتخب  مل  او  انتخابنا  أعيد  إذا 
اللبنانية«  »القوات  كتلة  ستكون 
وستدعم  اإلعالم  جانب  اىل  دائما 
كل املشاريع والقوانني املطروحة 
وزير  معالي  حيضرها  كان  واليت 

اإلعالم الرياشي«.
سويا  املسار  »سنتابع  أضاف: 
كسياسيني وإعالميني، ننسق معا 
وطننا  إليصال  متجانسني  ونكون 
اىل مكان أفضل من الذي نعيشه. 
منر يف  بأننا  نقول  أن  سرا  ليس 
صعبة  وظروف  صعبة،  ظروف 
مشاكل  لدينا  وداخلية،  إقليمية 
ومن  الداخلي  الصعيد  على  كبرية 
نعيشها  اليت  املشاكل  أكربها 
وتدني  الفساد  جراء  إدارتنا  يف 
دورنا  اللبنانية.  اإلدارة  مستوى 
بناء  على  العمل  هو  كسياسيني 

دولة واخلروج من مفهوم املزرعة 
السلطة  مفهوم  اىل  واحملاصصة 
إال  حيصل  ال  األمر  وهذا  القوية 
أن  قرروا  سياسيني  خالل  من 
كقوات  بأننا  وأعتقد  دولة  يبنوا 
لبنانية أخذنا هذا القرار. املطلوب 
والتكتالت  السياسيني  من  اليوم 
واملطلوب  الدولة  ببناء  القرار  أخذ 
إعالما  فعال  يكون  أن  اإلعالم  من 
يدفع ويضغط ويرشد لبناء الدولة 
ويكشف كل حماوالت بناء املزارع. 
من هنا جيب أن يكون التعاون بني 
السياسيني واإلعالميني ألن بلدنا 
إستمرينا  إذا  اإلنهيار  حافة  على 
أن  ميكن  ولكن  الطريقة،  بهذه 
النموذجي  البلد  بلدنا  يكون 
والناجح إذا جنحنا يف أن نضع آلة 
ضغط وإمكانيات ضد كل مفهوم 

املزرعة«.
حياولون  أفرقاء  »هناك  وتابع: 
لكن  اخلاصة،  سلطتهم  بناء 
يريدون  الذين  اإلعالميني  على 
املواطن  يوجهوا  أن  الدولة  بناء 
لبناء  واألحزاب  والسياسيني 
فاإلعالم  حقيقية.  مؤسسات 
الناجح هو الذي يتابع قضايا اهلدر 
ويفضحها  فيكشفها  والفساد 
السياسيني  يساعد  أن  وحياول 
الذين يريدون بناء دولة للوصول. 
حنن نستطيع أن نبدأ هذه الورشة 
ولكن إن مل حنسن التصرف سويا 
ستنهار  وإعالميني  كسياسيني 
الدولة اللبنانية، وهذا أيضا يعود 
القرار فيه اىل الشعب الذي يقرر 

أي ذهنية سيتبع«.

فادي كرم: للتعاون لبناء الدولة واخلروج 
من مفهوم املزرعة واحملاصصة
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ليس يف مقدور أحد ردع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن 
الواليات  العسكرية لسوريا. لكن، ليس يف مقدور  الضربة 
املشهد  تعقد  كلما  مسبقًا.  األمور  اجتاهات  حسم  املتحدة 
السياسي احمليط بالعدوان االمريكي ــــ األوروبي، يظهر أن 
واشنطن ليست مبسوطة اليد يف بالدنا. وأن الدولة االقوى 
يف العامل ال ميكنها أن تتصرف يف منطقتنا كما تفعل يف أي 
مكان آخر من العامل. وأن يف املؤسسة الناظمة للقرار األمريكي 
من ينّبه الرئيس اجملنون اىل قواعد ال ميكن جتاوزها. وأن 
يف هذه املنطقة اعداء ليسوا من الصنف الذي تعودت عليه 

واشنطن.
بني االعالن االول عن نية ترامب اختاذ قرار بالعدوان على 
سوريا، وبني اللحظة اليت كتبت فيها هذه السطور، مرت أيام 
عدة، كانت مليئة باملشاورات على خمتلف الصعد. مشاورات 
عن  خرب  كل  ومع  ودبلوماسية.  وأمنية  وعسكرية  سياسية 
بالعدوان حمسوم،  القرار  او تصرحيات، يتبني ان  اتصاالت 
بقيود كثرية.  االهداف حمكومتان  العمل والئحة  لكن كيفية 
على ان الثابت الوحيد هو ان السبب ال يتعلق ابدًا مبا جيري 

احلديث عنه من هجوم كيميائي على مدينة دوما.
ُحسم  املاضي،  الصيف  نهاية  منذ  الوراء.  اىل  قلياًل  لنعد 
بأفول  واسرائيل،  واخلليج  الغرب  املعنية، يف  الدوائر  لدى 
عماًل  ما يستدعي  وهو  املسلحة يف سوريا،  العصابات  عمل 
مباشرًا يستهدف احتواء املوقف. كان االمريكيون يعتقدون 
بالقوات  والتحكم  الفرات،  بأن سيطرتهم على مناطق شرق 
الكردية املسلوبة االرادة، يكفي لتهديد استقرار النظام يف 
دمشق. لكن واشنطن كان تعي ان املعركة ضد »داعش« 
استلزمت خطوات عملية كبرية يف اجلانب العراقي، ومتت على 
ايدي حلفاء الرئيس بشار االسد. ويف املقلب اآلخر، مل تعد 
تركيا تعمل وفق االجندة االمريكية، وباتت هواجسها حتاكي 
أولويات خصوم الواليات املتحدة. مضت أنقرة يف عملية قلع 
اظافر االكراد ال تقليمها. وهي معركة استدعت حتواًل عمليًا 
يف املوقف الرتكي من كل امللف السوري. صحيح ان الطاغية 
موقفه  عن  والرتاجع  اآلن  التنازل  وارد  يف  ليس  اردوغان 
وااليرانية  الروسية  بالقواعدة  سّلم  لكنه  االسد،  اطاحة  من 
تركي يف سوريا سيكون حمكومًا  نشاط  اي  إن  تقول  اليت 
بتفاهمات تفصيلية مع موسكو وطهران، ما يعين تفاهمًا غري 
مباشر مع دمشق، من دون انتزاع موافقة سوريا على ما تقوم 
به تركيا. وحتى عندما هامجت تركيا عفرين، كانت تعرف ان 
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اىل التخلص من هذا العبء. ومل تنجح التهديدات اليت اطلقت 
وشعرت  املعركة.  وقف  يف  الغوطة  تطهري  عمليات  خالل 
الواليات املتحدة ومعها اسرائيل والسعودية وعواصم اخرى 
باالستفزاز الكبري، وكانت الذروة يوم ظهر بشار االسد يقود 
سيارته متجها من مكتبه يف وسط دمشق اىل مدن الغوطة.

اعاد  تنفع،  لن  دوما  املماطلة يف  ان  بات حمسومًا  وعندما 
السيطرة  ان من جنح يف  املوقف، وظهر هلم  اجلميع درس 
على الغوطة، املميزة بطبيعتها العسكرية والعمرانية، سيكون 
قادرًا على استعادة السيطرة على مناطق اكرب يف عمق اجلنوب 
السوري، سواء يف درعا او القنيطرة. وتعّزز هاجس القوى 
املعادية لسوريا، ربطا مبعرفتها ان مجوع املسلحني يف اجلنوب 
ليسوا قادرين على الصمود، فكيف ميكن الرهان على دعمهم 
بعملية عسكرية مضادة. كل ذلك، ترافق مع احلسابات اليت 

جتاوزت املشهد امليداني يف سوريا، وبعض ما فيه:
تثبيت روسيا موقعها احلاسم كالعب له دوره املركزي يف 
الشرق االوسط، ومنه ينطلق اىل تثبيت حضوره يف العامل 
هلا  سيكون  قوة  سرياكم  موسكو،  به  تقوم  ما  وان  امجع. 

تأثريها على ساحات اخرى يف العامل.
تثّبت الغرب من ان الشريك الرتكي صار يف مكان اخر، وان 
اولويات انقرة عربت عنها القمة اليت استضافتها أخريًا، واليت 
فتحت الباب امام تركيا لالستدارة حنو سياسات خمتلفة جذريًا 

عن السابق.
تثبت الغرب من ان حلفاءه العرب، ويف مقدمهم السعودية، 
انهم  اال  كبرية،  مشاريع  يف  للسري  استعدادا  اظهروا  وإن 
اال ضخ  اللهم  التعهد بشيء،  على  القادر  موقع  ليسوا يف 

االموال على ما يقول ترامب نفسه.
تعززت خماوف اسرائيل من كون النتائج املتوسطة والبعيدة 
املدى ملا حيصل يف سوريا، تهدد امنها القومي اكثر من اي 
وقت مضى. واسرائيل هنا ال تراقب نفوذ قوى املقاومة يف 
سوريا ولبنان فحسب، بل تنظر اىل التحوالت اجلارية سريعا 

وبقوة على صعيد قوى املقاومة يف فلسطني ايضا.
شعر الغرب، ومعه السعودية واسرائيل، بأن نقل املواجهة 
مع ايران اىل مستوى جديد منتصف ايار املقبل، ربطا بقرار 
متوقع من االدارة االمريكية بالتخلي عن االتفاق النووي، قد 
الغرب،  تداعيات يف املنطقة عندنا، وبالتالي، جيد  ينعكس 
االن،  للمبادرة  واسرائيل، ضرورة قصوى  السعودية  ومعه 

بغية تعديل الوقائع ما جيعل ايران متعبة اكثر من السابق.
وسط هذه االجواء كلها، خيرج املوقف االمريكي اجلديد. وهو 
املوقف الذي يتطلب دعما وتغطية بصورة تذكرنا باحلرب على 
العراق. وهو ما نشهده اليوم، من خالل االصطفاف الغربي 
خلف املوقف االمريكي، ومن خالل مواقف احلكومات العربية 
اخلائفة على مصريها، ومن خالل لعبة الرأي العام اليت تقودها 
خنب اقل ما يقال عنها انها شريكة يف سفك دماء شعوبنا، 

مهما حتدثت عن االسباب االنسانية واالخالقية وخالفه.

لكن ماذا ما الذي يمكن هؤالء القيام به؟
الطاولة.  قلب  اىل  وحلفائهم سعي  االمريكيني  خيارات  يف 
اهداف اسرتاتيجية، يعين  فان ذهابهم حنو حتقيق  وبالتالي 
ذهابهم اىل حرب شاملة ونقطة على السطر. ألن اي حماولة 
لعدوان هدفه اطاحة نظام الرئيس االسد، يعين معركة وليس 
اشتباكا مع روسيا وايران وقوى املقاومة. وعندها ستشتعل 
املنطقة وليس سوريا فحسب، وستكون اسرائيل كما دول 

اخلليج مسرحا ملواجهة ال احد يقدر على تصور نهاياتها.
سوريا  متنع  محر  خطوط  رسم  يريدون  االمريكيون  كان  اذا 
وحلفاءها من مواصلة تنظيف البالد من العصابات املسلحة، 
فهذا يتطلب ايضا معركة كبرية مع روسيا وايران واحللفاء، 
جيد  ان  يتطلب  كما  سوريا.  داخل  املواجهة  حصرت  ولو 
املعتدون قوى سورية تكون قادرة على تولي املهمة. وهو 

امر صعب التحقق.
اذا كان االمريكيون يريدون توجيه ضربات موضعية يراد من 
خالهلا االعراب عن غضبهم، فيمكن للمحور املقابل ان يستوعب 

االمر ويتحمله، ويتصرف على انه مثن لتحرير الغوطة.
قامت  اليت  اسرائيل  تتصرف  وكيف  يكفي،  هذا  هل  لكن 
من  سوريا  يف  االيرانية  القوات  على  االقسى  هو  بعدوان 
اسرائيل  اقناع  ميكن  وكيف  فور«،  الـ«تي  مطار  غارة  خالل 
بأن الغرب غري قادر على القيام بأكثر مما يقوم به. وكيف 
سيتصرف العدو بعد ذلك، وهو الذي يعرف جيدا ان ايران 
تريد  ال  طهران  كانت  واذا  فور«.  الـ«تي  غارة  على  سرتد 
ال  فهذا  الدقيقة،  اللحظات  هذه  يف  وسوريا  روسيا  احراج 
يعين انها لن ترد، بل رمبا سيكون ردها فاحتا ملستوى جديد 

من املواجهة مع العدو.
اليوم، حنن امام خيارات حمدودة. ولسنا امام غيب حيتاج اىل 
علم خاص. ليس امام االمريكيني والغرب واسرائيل وبعض 
العرب، سوى اختاذ القرار: اما ابتالع اهلزمية واالستعداد ملا 

يليها، واما اجلنون واالستعداد لنتائجه الكارثية!

ابراهيم األمني

أصدقائي،
بالغة  األكثر  الوصف  لعل 
وتصويرًا هو ما قالة األديب 
الذين  عن  معلوف  أمني 
حني  شرقهم،  عن  انسلخوا 
الذي  البلد  ليس   »: قال 
ويسّبب  حيزنين  عنه  غيابي 
هوسي، هو ذاك الذي عرفته 
يف صباي، إمنا الذي أحلم به 
ومل يتسّن لي أبدًا معرفته«.

يشّبه  الذي  الوصف  أنه 
ونتمّنى  به حنلم  الذي  لبنان 
عاصمة  من  وهل  صريورته، 
لنتحدث  باريس  من  أفضل 

عنه؟
بالدور  التذكري  مهمًا  ليس 
بالد  فرنسا،  لعبته  الذي 
مهد  اإلنسان،  حقوق 
الوطن   – والتاريخ  اإلنسانية 
املثال للكثريين من الشعوب 
الدميقراطية  إىل  العطشى 
لبنان  دعم  يف  العامل  يف 

ومحايته.
واجب  هنا  من  فالشكر 
لدعمه  ماكرون  للرئيس 
ولشعبه  للبنان  املستمّر 
املمثلة  وحلكومته  واستقراره 
بيننا بشخص وزير االقتصاد 

واملال، برونو لومري.
رئيس  لدولة  أيضًا  والشكر 
جملس الوزارء سعد احلريري 
لكل ما بذله من جهد لتحقيق 
وال  لبنان،  دعم  مؤمترات 
ننسى كذلك الدور الديناميكي 
باسيل  اخلارجية جربان  لوزير 
موقعنا  من  أشكره  والذي 
كشريك اسرتاتيجي ملؤمترات 
الطاقة االغرتابية الذي اختار 
املّرة أن يكون من  يف هذه 
يف  وحتديدًا  أوروبا،  قلب 
الكثري  تشهد  اليت  باريس 
للبنان  الداعمة  اخلطوات  من 
 ،1 باريس  فبعد  أشهر.  منذ 
مؤمتر  باألمس  ُعِقَد   3 و   2
أخرى  مبادرة  وهو  »سيدر«، 
ونأمل  ماكرون  الرئيس  من 
أن يسمح هذا املؤمتر بإطالق 
بني  لالستثمار  واسع  برنامج 

بلدينا.
حنن واثقون متامًا من أن الدعم 
الدولي وحده غري كاٍف، فإذا 
مل تأخذ حكومتنا على عاتقها 
البنيوية  اإلصالحات  إجياد 
وإجياد  النمَو  لتحفيز  الالزمة 
لدى  الثقة  وضخ  الوظائف 
واملؤسسات،  املستثمرين 
من  يتمكن  لن  لبنان  فإن 
اقتصاده  حال  من  اخلروج 
يأخذ  مل  وإذا  املدعوم.  غري 
تطوير  عاتقه  على  بلدنا 
على  والقضاء  التحتّية  البنى 
الفساد من جذوره، فإن كل 
لن  الدولية  الطّيبة  اإلرادات 

تغرّي من واقع األمر شيئًا.
حمزنة  املقاربة  هذه  وإّن 
اخلرباء  بعض  وأن  خصوصًا 
يف  باملريض  لبنان  يصف 
على  تعينه  متقدمة  حالة 
اإلنعاش.  آالت  االستمرار 

وفرنسا، البلد الصديق، تأخذ 
على عاتقها هذه املّرة، هذه 

املسؤولية.
نفسه  أن يساعد  لبنان  على 
»سيدر« لن يكون  وإال فإن 
يف مقدوره اجرتاح املعجزات. 
ضد  يكافح  أن  لبنان  على 
واإلدارة  املستشري  الفساد 

السيئة.
القطاع  يتمكن  أن  أجل  ومن 
االساس  هو  الذي  اخلاص، 
إقتصادنا  إفادة  إمكان  يف 
من  املتاحة،  الفرص  من 
 ، »سيدر«  مع  التفاعل 
بهذا  اإلمساك  حكومتنا  على 
خالل  من  بتفاصيله  امللف 
واضحة،  عمل  اسرتاتيجية 
شفافة وفّعالة تطور املرافئ 
املواصالت  وشبكة  واملرافق 
واالتصاالت،  العام  والنقل 
ولنتذكر دائمًا أن املعجزات ال 
وجود هلا يف االقتصاد وإن 
املناعة لوحدها ليست كافية. 
وخطة اإلنهاض املقّدرة بأكثر 
قادرة  دوالر  مليار   16 من 
لبنان على  إعادة وضع  على 

اخلارطة الدولية. 
املليون  حوالي  وجود  إن 
نازح سوري  املليون  ونصف 
إىل  تضاف  أرضنا،  على 
نصف مليون الجئ فلسطيين 
القلق  إىل  يدفعان  سببان 
واإلفادة  املستقبل،  بشأن 
لدعم  بروكسل  مؤمتر  من 
جيب  فرصة  املسّلحة  قوانا 

أن نستفيد منها.
وجود  مع  صراحة:  ولنعلنها 
متفاقم  وعجٍز  عام  ديٍن 
وسط  ويف  باملوازنة، 
النريان وتهدد  تلّفها  منطقة 
لبنان  فإن  الدائم،  باالنفجار 
حاله كمثل حال طائرة جتتاز 
منطقة مطبات هوائية قاسية، 

ولن ميكنه االستمرار هكذا.
جذري  إجياد حل  الواجب  من 
اجتثاث  على  قادر  وأساسي 
التحديات  ومواجهة  الفساد 
املالية واالقتصادية. ومع أن 
هذه الطريق طويلة وقاسية، 
إاّل أننا قادرون على اجتيازها 

سويًا.
فرنسا  يف  اللبنانيني  وإىل 

أقول:
يف  احلبيب  وطننا  إن 
ال  ووطننا  إليكم  حاجٍة 
حال  يف  االستمرار  يستطيع 
واالنقسام  »الستاتيكو« 

السياسي واملذهيب.
وطننا،  حول  لكنا  لنجتمع 
ليست  الوطنية  فوحدتنا 
مع  تتعارض  أو  تهديدًا  أبدًا 
التعددية الطائفية لنا كلنا. 

االنتخابات  يف  توا  صوِّ
املقبلة، فلصوتكم معنى وله 
من  صوتكم  امِسعوا  تأثري. 
الذي  املستقبل  اختيار  خالل 
إليه تطمحون. انتم سفراؤنا 
ولبنان فخور بكم... ال تنسوا 

أبدًا هذا.

كلمة الدكتور سليم صفري يف 
مؤمتر الطاقة االغرتابية 

اللبنانية يف باريس 

االسد يريد مساعدة االكراد، 
لتعقيد  اخطائهم،  كل  رغم 

املهمة الرتكية.
كان  ذلك،  غضون  يف 
يرتفع  االسرائيلي  الصراخ 
ان  صحيح  يوم.  بعد  يوما 
اقّر  ابيب كانت اول من  تل 
بوجود طرف ثان يقرر مصري 
املنطقة، اي روسيا، وصحيح 
قوية.  مبوسكو  عالقاتها  ان 
لقادة  يتح  مل  ذلك  لكن 

العدو اكثر من الذهاب مرارا وتكرارا اىل روسيا للبحث يف 
ضمانات. واحلقيقة اليت يعرفها اجلميع ان روسيا كان حامسة 
مع  العربي  ـــــ  االيراني  الصراع  يف  طرفا  ليست  انها  يف 
اسرائيل. لكنها ليست ضامنة حلماية امن اسرائيل. وترجم 
هذا املوقف بعدم حصول العدو على اي تعهد نظري، او اي 
خطوة عملية ترحيه من هاجس النفوذ املتوسع اليران وحزب 
اهلل يف سوريا عمومًا، ويف جنوبها على وجه اخلصوص. وحتى 
امام  انها لن تقف عائقا  أبلغت موسكو االسرائيليني  عندما 
عملياتهم العسكرية يف سوريا، جرى تنبيههم إىل أن اخلط 
االمحر يشمل بنية النظام وليس رئيسه فقط. وبالتالي، فان 
اي عدوان اسرائيلي ال ميكن ان يتجاوز اهدافًا حلزب اهلل او 
انه متى قرر  أبلغت روسيا اسرائيل  ايران. اكثر من ذلك، 
االسد الرد على غارات اسرائيل، لن تكون موسكو قادرة على 
منعه من استخدام الرتسانة العسكرية املوجودة لديه اصال، 
او اليت تعززت من خالل برامج الدعم الروسي خالل السنوات 
الثالث املاضية. وهو االمر الذي اختربته اسرائيل يف العاشر 
من شباط املاضي، حني اسقطت الدفاعات اجلوية السورية 

طائرة حربية للعدو.
على ان االمور مل تقف عند هذا احلد. فالنظام يف سوريا، 
ومعه احللفاء من روس وايرانيني وحزب اهلل، كانوا يعلمون 
ان حتصني االنتصارات يتطلب خطوات ميدانية خاصة. وان 
تعطيل اي قدرة للقوى املعادية باعادة تهديد املركز، يتطلب 
توسيع اطار السيطرة حول دمشق الكربى. وبالتحديد، التخلص 
من جيب الغوطة الشرقية. وهو االمر الذي استوجب عملية 
عسكرية منّسقة ومكثفة أدت خالل وقت قياسي )نظرا اىل 
حجم االنتشار املسلح واالختالط مبئات االلوف من املدنيني( 

اي محاولة لعدوان 
هدفه اطاحة نظام 
االسد يعني معركة 
وليس اشتباكا مع 

روسيا وايران وقوى 
املقاومة
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سّيد املقاومة... إْن كنَت ال تعلم، َفْلتعلْم ان 
»سيدر« مؤمتر إنهاء حزب اهلل

 2018 نـيسان   14 Saturday 14 April 2018الـسبت 

األمني  اهلل «،  نصر  » حسن  السّيد  أعلن 
العام ل حزب اهلل  يف خطابه األخري، مجلًة 
ستشّكل  اليت  املصريية  املواقف  من 
والوطنية  السياسية  الطريق  خارطة 
مساراتها  يف  للمقاومة  واالسرتاتيجية 
ال لبنان  احلكومة  يف  سواء  القادمة، 
أم يف  ال إسرائيل ي  الكيان  إزاء  أو  ية 
مضمار القضايا اإلقليمية. وكان كعادِتِه 
املسائل  بكّل  العاِل  العارف  املنرب  سّيد 
ريات  واملجُ املنطقة  ومتغرّيات  الداخلية 
لفت واملفاجئ هو قول  الدولية، ولكّن املجُ
مساحتِه أّنه »ال يعرف بالضبط ماذا جرى 
يف باريس«، رغم أّنه متوّجس ريبًة جتاه 
لدى  احلال  واقع  وهذا  »سيدر«،  مؤمتر 
من  يشّمون  الذين  اهلل،  حزب  مسؤولي 
يعرفونها  رائحة  للمؤمتر  اخللفي  املطبخ 
احلزب  ذاكرة  يف  أثارت  رّبا  جيدًا، 
شبكة  بتفكيك  اللبنانية  احلكومة  قراَريَّ 
اتصاالته وإقالة رئيس جهاز أمن املطار، 
وما استتبعهما من استجرار املقاومة إىل 

االقتتال الداخلي.
إّن املفارقة هنا تتمّثل يف كالم السّيد 
»نصر اهلل« عن عدم معرفتِه متامًا بوقائع 
إىل  يدعو  ما  وهذا  »سيدر«،  مؤمتر 
الغرابة، خاصًة أّن هذا املؤمتر هو احلدث 
األبرز ظهورًا حمّليًا واألكثر اهتمامًا دوليًا 
أن  وينبغي  اهلل،  ارتباطًا حبزب  واألعمق 
دافعًا  املؤمتر  هذا  جتاه  هواجسه  تكون 
لّحًا وعاجاًل لفهم أهدافِه وأبعادِه، علمًا  مجُ
إقليميًا  مقّررًا  بات  السيد  مساحة  أّن 
بها  ويقود حزبًا ذا هوية وصلية جتاوز 
والسياسية  اجلغرافية  اإلكراهات  حدود 
فاعاًل  دولتيًا  كائنًا  ليصبح  اللبنانية 
واحلراك  بل  اإلقليمية  الصراعات  يف 
العاملي، حيث يتّم دائمًا مناقشة وضعه 
وكربى  عظمى  دوٍل  أعمال  برامج  يف 
األمرييكية  املّتحدة  الواليات  السيما 
والدول األوروبية بغية استهدافه بشّتى 

الوسائل والطرجُق.
-يف  الصادق  الرجل  هذا  يقول  عندما 
»ال  »سيدر«-  مؤمتر  إىل جمريات  إشارة 
أشار  لكّنه  يعلم،  ال  حّقا  فهو  أعلم« 
هلذا  االقتصادية  املخاطر  بعض  إىل 
املال  استخدام  إساءة  من  وحّذر  املؤمتر 
سرتجى منه وتوظيفه سياسيًا. ولكن  املجُ
اخلطابي لسماحتِه الح  النّص  أعماق  يف 
قلٌق ما، ريبة يشعر بها جتاه هذا املؤمتر، 
دون دراية تفاصيله املبّيتة. وبني »الال 
أدرّية« و«الشعور« تكمنجُ جدلّية الوجود 
احليوي حلزب اهلل، الذي حتّسسهجُ السّيد 
املؤمتر.  وقائع  انعقاد  فور  اهلل«  »نصر 
العام  األمني  يعلمهجُ مساحة  الذي ال  فما 

عن مؤمتر »سيدر«؟.
تعلم،  ال  كنَت  إْن  املقاومة..  سّيد  يا 
مسعًى  »سيدر«  مؤمتر  أّن  َفْلتعلْم 
يف  املقاومة  إلنهاء  أممي  اقتصادي 
األعداء  تكّلف  حرٍب  دون  من  لبنان، 
إىل  تصل  قد  ومادية  بشرية  خسائر 
تريليونات الدوالرات، بل بؤمتر يقتصر 
على أحد عشر مليار دوالر يتّم استيفاؤها 
الحقًا مع الفوائد، كأّن لبنان نفسه ميّول 
منه،  دراية  مقاومتِه دون  تدمري  خمّطط 
الذي  األكرب  الفّخ  إّنه  أعلم!  اهلل  ورّبا 
يف  »اجلزرة«  مشتهيًا  وطننا  إليه  اجنّر 
ينتبه  أْن  األوروبية دون  األمريكية  اليد 
اليد األخرى،  الغليظة يف  »العصا«  إىل 
فاجلائع عندما يستطيب الطعام ال يتذّوق 
َفْلتعلْم  تعلم،  ال  كنَت  وإْن  فيه.  السّم 
حمزنًة  وغاياٍت  خطريًة  مرامَي  سيدي  يا 
هلذا  االبتهاجية  املشهدية  خلف  تسترتجُ 

املؤمتر، واليت تتمّثل فيما يلي:
فخ  يف  بلبنان  يزّج  املؤمتر  هذا  -أواًل: 
يف  عتمدة  املجُ الطوعية  التعّهدات  نظام 
الذي   ،2012/9/24 بقرار  املتحدة  األمم 
أشار إليه »ماكرون« يف »سيدر« بقوله 

عباس مزهر
من  دوالر  مليار   11 »مجعنا  تعميًة: 
املؤمتر  سيسمح  كما  العامة،  التعّهدات 
حبشد تعّهدات من القطاع اخلاص ودعم 
عطي معنى  من قبل شركات، ولكن ما يجُ
هلذه اجلهود هو التزام احلكومة اللبنانية 
ورغبتها العميقة يف حتويل البالد وإجراء 
النظام  وهذا  عنها«،  غنى  ال  إصالحات 
يعين التدّخل الدولي يف تطبيق إصالحات 
بنيوّية تتعّلق باالقتصاد والقضاء واألمن 
اللبنانية   وستكون  الدولة  واملؤسسات، 

ملزمة فيها.
شؤون  يف  التدّخل  هذا  ينسجم  -ثانيًا: 
املسعى  مع  ومؤسساته  وعدلّيته  لبنان 
إسرائيلية  برغبة  األوروبي  األمرييكي 
إجرامية  منّظمة  اهلل  حزب  اعتبار  يف 
مما  للحدود،  العابرة  اجلرمية  تتعاطى 
يسهل توجيه اتهامات إىل قياديني يف 
املقاومة وحتويلهم إىل  احملكمة اجلنائية 
من   إيعاز  إىل  حتتاج  ال  اليت  الدولية  
»سيدر«  أّن مؤمتر  األمن ، خاصة  جملس 
االلتزام  اللبنانية  احلكومة  على  أقّر 
تستغرق  اليت  الطوعية  التعّهدات  بنظام 
عدا  هذا  واألمين،  القضائي  العنصرين 
عن التهمة اجلاهزة دومًا حلزب باهلل أّنه 
إرهابي. ويف أقل األضرار سيتسّبب ذلك 
بأزمة داخلية عميقة للمقاومة، ناهيَك عن 

اصطدامها مع الدول املرتّبصة بها.
حزب  عن  الشرعية  يرفع  املؤمتر  -ثالثًا: 
اخلارجية  وزير  أّكد  فقد  كمقاومة،  اهلل 
يف  لودريان«  إيف  »جان  الفرنسي 
املموعة  »جتديد  على:  املؤمتر  افتتاح 
الدولية االلتزام ببدأ حصرية السالح بيد 
الدولة اللبنانية تطبيقًا للقرار 1701«، با 
يتماشى مع مشروع قرار احلكومة اللبنانية 
إىل  اللبناني  اجليش  من  كتيبة  إرسال 
الدولية. ورغم  القوات  اجلنوب ملساندة 
كثريًا يف جمرى  يؤثر  ال  القرار  هذا  أّن 
اللبناني  اجليش  باعتبار  جنوبًا  األمور 
ظهريًا للمقاومة، إاّل أّنه إرهاص منسجم 

مع كالم »لودريان«.
يف  اللبناني  الشعب  إغراق  -رابعًا: 
أْن  هلا  رجى  يجُ اليت  االقتصادية  األزمات 
تشّكل أداة ضاغطة على املقاومة، تثري 
صحيح  مجهورها.  لدى  والضيق  التذّمر 
أّن الضائقة االقتصادية لن تطال فقط 
حاضنة املقاومة بل كّل الشعب اللبناني، 
حملور  بالنسبة  بالغرض  يفي  ذلك  لكّن 
يتحقق  اهلدف  طاملا  الغربي  االعتداء 
املقاوم يف  املتمع  منظومة  باستهداف 

لبنان.
مع  »سيدر«  مشروع  توازي  -خامسًا: 
احلرب الثقافية والفكرية اليت تهندسها 
وإسرائيل،  أمريكا  يف  التخطيط  غرف 
واالجتماعية  النفسية  البنية  الستهداف 

لشعب املقاومة.
بشّن  املؤمتر  مفاعيل  ترافق  -سادسًا: 
محالت شيطنة وتشويه حزب اهلل، ويف 
بأموال  اللبنانية  احلكومة  ابتزاز  املقابل 
الضغط  ملمارسة  ومقّرراته  »سيدر« 
من  وغريها  املقاومة.  على  والتضييق 
موتورة  باتت  اليت  االستهداف  محالت 
ومتكررة، بهدف تقويض أسس املقاومة 
جتويفِه  بغية  اهلل  حزب  شيفرة  وتفكيك 

وإنهائه.
أشرف  يا  َفلتعلْم  تعلم،  ال  كنت  إْن 
قراءة  يف  تتفاقم  املشكلة  أّن  القادة، 
املشهد اإلقليمي والدولي وإجياد احللول 
واملخرجات، والسبب ليس يف املقاومة 
يف  بل  الويّف،  شعبها  يف  وال  الباسلة 
عنصرها الفكري االستشاري الذي يعاني 
ووهم  ظام  والعجُ األنوي  التضخم  من 
املعرفة. فعندما يكون غيثنا زّخات، كّل 
الرجال.. ال  يا أشجع  مطر دونه دخان. 
تقل ال أعلم. فأنَت األعلم، ولكْن هم ال 

يعلمون.

 رجب طيب أردوغان: صنٌم يصعب حتطيمه
يف اجلمهورية الرتكية حيث ال تزال متاثيل أتاتورك طاغيًة، 
ولدت على مدار األعوام املاضية حالة أصبحت قائمة بذاتها، 
خاصة عقب حماولة انقالب صيف 2016. إّنه أردوغان الذي 

بات يبدو كأّنه أكثر من رئيس للجمهورية.
 ،2016 صيف  تركيا  يف  الفاشلة  االنقالب  حماولة  عقب 
وانطالق محلة »التطهري«، يروي باحثون يف جمال مؤسسات 
كبري  بعدد  اتصاالتهم  أّن  وبريوقراطيتها  الرتكية  الدولة 
من املوظفني انقطعت. نعم »ببساطة، تتصل بوظف تعرفه 
كي تستكمل نقاشك معه بشأن إدارات الدولة، فال جتده؛ 

اختفى من عمله«.
ر« إدارات دولته )بلغ  طهِّ بهذه البساطة، مثة رجل قرر أن »يجُ
العدد حنو 108 آالف موظف(، بعد حماولة االنقالب الفاشلة، 
فيما »الغريب أّن مؤسسات الدولة ل تتعطل، ويبدو أّنها 
ل تتأثر«، يكمل هؤالء الباحثون. وفق هذه الروايات، تظهر 
»دولة قمعية«،  فأكثر حنو  أكثر  بالتحّول  آخذة  أّنها  تركيا 
ربا  بل  وتوجهاته،  أردوغان،  رئيسها،  قائمة على صورة 
حالة  وإعالن  »التطهري«  بأّن  للتذكري  داعي  وال  رغباته. 
الطوارئ تزامنا تقريبًا مع إجراء استفتاء على الدستور، أخذ 
ألردوغان  »يسمح  با  للحكم،  الرئاسي  الوجه  حنو  النظام 
العلوم  أستاذ  يقول  شركة«،  أّنها  لو  كما  الدولة  بقيادة 

السياسية الرتكي أمحد انسل.
تركيا،  يف  السياسي  النظام  لقراءة  ليربالية  وجهة  هذه 
ووفقها فإّن البالد دخلت يف »زمن االستبداد، املستقطع 
املنظمات  أرقام  أّن  الوجهة  هذه  يعزز  مما  احلياة«.  من 
السياسي  املال  أّن  خاصة  تؤكدها،  واإلنسانية  احلقوقية 
يف  انتهاكات  الرتكاب   2016 صيف  بعد  ّيئ  هجُ تركيا  يف 
من  وكان  هوادة.  بال  املعارضة  وقمع  األساسية،  احلقوق 
املستهدفني صحافيون، وناشطون سياسيون، ومدافعون 
حاالت  وقوع  عن  اإلبالغ  استمر  كما  اإلنسان،  حقوق  عن 
تعذيب، وإْن كان ذلك بأعداد أقل مما كانت عليه احلال يف 
األسابيع اليت تلت حماولة االنقالب، فيما شرعت احلكومة 
يف تنفيذ إجراءات من دون التدقيق القانوني الفعال فيها 

من جانب الربملان واحملاكم.
على  أسابيع  قبل  الصادر  كم  احلجُ االنتهاكات  فصول  آخر 
25 صحافيًا بالسجن ملدد متفاوتة وصل بعضها إىل سبع 
يف  باملساعدة  إدانتهم  بعد  وذلك  سنة،  ونصف  سنوات 
حماولة االنقالب، وباالرتباط جبماعة فتح اهلل غولن. يف هذا 
السياق، عّلقت منّسقة شؤون برنامج أوروبا ووسط آسيا يف 
جلنة محاية الصحافيني، ينا أوغنيانوفا، على احلكم بالقول 
إنه »ميثل إهانة للنظام القضائي الرتكي... ندعو السلطات 
االستئناف،  مرحلة  خالل  التهم  تلك  إسقاط  إىل  الرتكية 

وجيب عليها التوقف عن مساواة الصحافة باإلرهاب«.
»السجن مدى احلياة«  الذي صدر كان  لكن احلكم األخطر 
بغولن.  املزعومة  لصلتهم  بارزين  صحافيني  ثالثة  حبق 
واملتهمون، حممد ألتان وشقيقه أمحد ألتان ونازلي إليجاك، 
عليهم  وحكم  قصري،  بوقت  االنقالب  حماولة  بعد  اعتقلوا 
يف اسطنبول إىل جانب ثالثة صحافيني آخرين، وذلك يف 
عن  باإلفراج  تركية  حمكمة  فيه  أمرت  الذي  نفسه  اليوم 
الرتكي األملاني دينيز يوجيل، مراسل صحيفة »ذي فيلت« 
األملانية، الذي احتجز من دون حماكمة ألكثر من عام، من 

دون أي تهمة )راجع الكادر أدناه(.
»الشعب  حزب  عضو  يشرح  »األخبار«،  إىل  حديث  يف 
اجلمهوري« أرهان بوزان، أّنه يف الظاهر »فإّن الصحافيني 
متهمون بدعمهم لإلرهاب، وبكتابتهم لقصص تدعم احلالة 
احلقيقي  »الدافع  بأّن  مستدركًا  )الكردية(«،  االنفصالية 
خلف هذه االعتقاالت هو إسكات الصحافة املعارضة، ألن 

أردوغان غري متسامح مع االنتقاد«.
أداة  أصبحت  الطوارئ  »حالة  أّن  بوزان  يرى  ذلك،  جراء 
تستخدم لقمع الصحافة«، متوقعًا أن »تسوء األمور أكثر، ألن 
الناس باتوا يتجنبون الوقوف يف مواقف معارضة للحكومة، 
حتى الذين ال يزالون ميلكون اجلرأة لتوجيه االنتقادات إىل 
احلكومة ل يعودوا جيدون أي وسيلة إعالمية للتعبري عربها«. 
أما عن اخلطوة اليت سيتبعها »الشعب اجلمهوري«، فيقول 
والتغلب   ،2019 انتخابات  يف  الفوز  اآلن  »األهم  بوزان: 
على أردوغان يف صناديق االقرتاع، ما سيتيح إعادة النظام 

الربملاني إىل البالد«.
درج ترّقب الفوز يف االنتخابات املقبلة يف خانة احللم،  قد يجُ
أسس  على  قائمة  أردوغان  سلطة  أّن  ذلك  الوهم،  أو 
اليت  واالقتصادية  التجارية  الشبكات  أبرزها:  لعّل  صلبة، 
السياسية  والشرعية  النيوليربالي،  التوّجه  سطوتها  يعزز 
اليت تستمد قوتها من البعد القومي ومن خّزان التصويت 
االنتخابي »األناضولي« حيث يكثر مؤّيدو أردوغان. وهذا ما 
جيعل ألردوغان وجهني، عرف كيف يصوغهما: وجه الزعيم 
للجمهورية  التقليدي  الزعيم  ووجه  التنمية،  يقود  الذي 

الرتكية احلديثة اليت يغلب عليها الطابع القومي.
أهم من غريهما، ومن شأنهما  الوجهان قد يكونان  هذان 

بتول سليمان 
القفز فوق النقد الليربالي املختزل واالستهالكي، نظرًا إىل 
استنتاجاته الكثرية املبنية على اآلني. فمنذ وصول أردوغان 
وحزبه إىل السلطة يف مطلع األلفية، برفقة الدينامو احملّرك 
هلما، أي مجاعة غولن )قبل حدوث الطالق(، كان »طريقه 
واخلداع«،  العشوائي  بالتطهري  مليئًا  املطلقة  السلطة  إىل 
الذي يصف  بيرتاس،  جاميس  األمريكي  الربوفيسور  يقول 
احتكار  أراد  الذي  )اجلديد(  »الباشا  بأّنه  الرتكي  الرئيس 
السلطة«، مشريًا يف الوقت نفسه إىل »احتضان أردوغان 
)منذ بداياته( للربنامج الذي صّممه صندوق النقد الدولي، 
مؤسسات  خصخصة  مع  واملرتبات  األجور  من  قلل  والذي 
القطاع العام وأنشطته«، ما أفاد شبكات احتكارية كان هو 

وحزبه يصّممانها.
األكادميي الرتكي حممود متمان يوضح بدوره هذا املسار يف 
يقول  تركيا«،  والشعبوية يف  »النيوليربالية  بعنوان  مقالة 
فيها: »ل يكن خط حزب العدالة والتنمية متماسكًا على حنو 
كامل، إذ حارب الفساد واحملسوبية عندما تعلق األمر بالنخبة 
القدمية، وطّور حمسوبيته اخلاصة ونسخته اخلاصة با ميكن 
تسميته برأمسالية احملاسيب. وعلى املستوى السياسي، جنح 
احلزب إىل درجة مّكنته من السيطرة على عدد من احلريات 
اليت برزت بوازاة التطور السريع للرأمسالية، لكن يبدو أّنه 
وصل إىل مستوى بات من الصعب عليه التحكم يف هذه 
أيديولوجية،  احلريات، ألسباب سياسية واجتماعية، وأخرى 
منها جذور احلزب احملافظة والسلطوية والقومية«. فرضية 
تقود  النيوليربالية  التوجهات  أّن  على  تقوم  متمان  حممود 
إىل »رد فعل شعبوي«. ووفقًا له، فإّن وصول »العدالة 
والتنمية« إىل السلطة جاء كرد فعل على نيوليربالية كانت 
الوجه  أّن  »إال  الثمانينيات.  منذ  اعتمادها  بدأت  قد  تركيا 
اآلخر للقصة«، كما يقول متمان، هو أّن »العدالة والتنمية« 
من  قد جيعل  ما  كهذه،  توجهات  على  جناحاته  بنى  نفسه 

اجلمهورية الرتكية حمكومة بدورات حياة النيوليربالية.
على صعيد آخر، البعد القومي يف سياسات أردوغان جلي. 
فعدا عن الرمزيات واستعادة ركائز عثمانية وإدخال إضافات 
على السردية الوطنية للجمهورية الرتكية، فألردوغان نظرة 
شبه  يجُ حاله  لسان  اإلقليمي.  ودورها  تركيا  إىل  خاصة 
الصامت«  »البيت  رواية  يف  القومية  الرتكية  الشخصية 
ألورهان باموق، خاصة حني تقول: »الذي يوّجه العال ليس 
مركز  األوسط هو  الشرق  القومية...  بل  الطبقي،  صراعه 

العال، وتركيا مفتاح الشرق األوسط«.
الرتكية،  اجلمهورية  لرئيس  القومية  الشديدة  النظرة  هذه 
»تطّورات السياسة اخلارجية  إّن  إذ  الدولي،  الواقع  عّززها 
الرتكية تندرج ضمن حبث )تركي( طويل عن هوّية واضحة 
أيضًا  أخريًا  تندرج  باتت  ولكنها  عقود،  منذ مخسة  املعال 
هيكل العالقات  ضمن سياق قلب املفاهيم املرجعية اليت تجُ
القيم اليت ال  الدولّية حول حماور جديدة... اآلن، ل تعد 
تزال القوى الغربية تعّدها عاملّية قادرة على فرض نفسها 
عسكرّيًا، وال سياسيًا، وال ثقافيًا، وتركيا مثاٌل على انقالب 
العال هذا«، يقول الباحث الفرنسي يف العالقات الدولية 

ديدييه بّيون.
املثري يف األمر حماولة فهم كيف جنح أردوغان يف دمج كل 
هذه العوامل )الداخلية والنزعة القومية الشديدة( وصوغها 
شبه الصنم: فمن جهة هو ذلك »الشيء«  ليتحّول إىل ما يجُ
الذي يؤمن البعض بقدراته، اهلائلة، ولكنه أيضًا مثال على 
تلك الصنمّية اليت ال يدرك أتباعها أنها »من دونهم، لن 
تكون إال جمرد شخص عادي«. أردوغان من دون شبكاته 
»النيوليربالية« يف تركيا، ومن دون توظيف القومية الرتكية 
بصورة فظة، قد يكون ال شيء. لكن حاليًا ال يزال صنمًا 

يصعب حتطيمه.
مسارات قضائية غري موثوقة

حملمد ألتان )65 عامًا( عدد من املؤلفات السياسية، وكان 
قد اعتقل يف أيلول 2016 مع شقيقه أمحد )67 عامًا(، وهو 
الروائي الذي أسس صحيفة »طرف« املعارضة. أما إليجاك 
يف   2013 حتى  عملت  وكاتبة  صحافية  فهي  عامًا(،   73(
صحيفة »صباح« املوالية للحكومة، وهي معتقلة منذ أواخر 

متوز 2016.
يقول  الصحافيني،  حماكمات  ململ  القانوني  املسار  عن 
إنه »خيضع للتالعب، إذ ل يعد هناك  لـ«األخبار«،  بوزان 
فصل للسلطات ول يعد القضاء حرًا... الشعب الرتكي ل 
يعد يثق باجلهاز القضائي بعد اآلن، ويرى أننا )األتراك( 

أصبحنا نعيش عمليًا يف ظل حكم ديكتاتوري«.
السلطات  أدانت  أيضًا،  الصحافية  املالحقات  جمال  يف 
»وول  صحيفة  يف  تعمل  اليت  البايراك،  إيال  الرتكية 
حبقها  وصدر  إرهابية«،  دعاية  بـ«نشر  جورنال«،  سرتيت 
يف تشرين األول املاضي حكم بالسجن ملدة عامني، وذلك 
على خلفية مقالة نشرتها يف 2015 حول اشتباكات مسلحة 
دارت بني قوات احلكومة وشباب ينتمون إىل »حزب العمال 

الكردستاني«.
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ال حيتاج األمر إىل تدقيق واسع الكتشاف 
أن مؤمتر »باريس 4« مل يكن أكثر من 
املنتشرة  األكاذيب  تضاهي  أكذوبة 
هذه  ُبنيت  االنتخابية.  املهرجانات  يف 
املؤمتر  لنجاح  الرتويج  على  األكذوبة 
من خالل مجع 10.2 مليارات دوالر على 
تفوق  أنها  اعتبار  على  قروض،  شكل 
مليارات   4 بني  راوحت  اليت  التوقعات 
هذه  وأن  دوالر،  مليارات  و6  دوالر 
خاضعة  بإصالحات  مشروطة  القروض 
لرقابة دولية، ما يوحي بأن الفساد لن 
يدخل فيها، فضاًل عن أنها مقرونة خبّطة 

استثمارية لتنشيط االقتصاد.
عادت  احلكومة  بأن  الرتويج  هذا  أوحى 
من باريس حاملة دعمًا دوليًا ملنع انهيار 
لبنان وتنشيط االقتصاد ووأد الفساد.

النتيجة  هذه  فإن  الواقع،  يف  أما   
مبنية على طبقات من األكاذيب، أوهلا 
هي  بها،  لبنان  ُوعد  اليت  القروض  أن 
أي  يف  له  متوافرة  العظمى  بنسبتها 
امُلقرض  شروط  يلتزم  دام  ما  وقت، 

ومعايريه. 
زبون  أي  مثل  لبنان  اجملال،  هذا  يف 
آخر، ميكنه تقديم طلب قرض ميّول من 
ضمن  املاحنة  للجهات  السنوية  الربامج 
اسرتاتيجيات معينة ُتّدد املبلغ ووجهة 
صرفه على أساس أولويات، ومنها ملف 
السوريني على سبيل املثال.  الالجئني 
وليس غريبًا أال يستعمل لبنان، ألسبابه 
اخلاصة، قروضًا مبئات ماليني الدوالرات 
كان قد حصل عليها من البنك الدولي 

منذ سنوات.
يف هذا السياق، تقول مصادر مطلعة، 
إن غالبية القروض اليت رصدت للبنان 

 أكذوبة »باريس4«: القروض متاحة يف أي وقت!
محمد وهبة

احلجم«،  واملتوسطة  الصغرية  األعمال 
 200 بقيمة  قروضًا  اليوم  يقّدم  وهو 
بالنازحني  مليون دوالر ملشاريع تتعلق 
الطائرة  املشاريع  مثل  السوريني 
للخدمات الصحية والتعليمية وسواها... 
لتمويل  قروضًا  البنك  خيصص  كذلك، 
الصحي  والصرف  املياه  مشاريع 
والكهرباء... هذه القروض متاحة للبنان 
مصادر  وحبسب  مؤمتر،  أي  دون  من 
مطلعة، فإن قسمًا كبريًا من مبلغ الـ4 
مليارات دوالر اليت التزم البنك الدولي 
إقراضها للبنان، هي أصاًل مدرجة ضمن 
عليها،  احلصول  أما  السنوي،  الربنامج 
يف  رغبة  إبداء  لبنان  من  يتطلب  فهو 
الدولي  البنك  معايري  والتزامه  ذلك 

لزبائنه.
من هذا املنظار، ليس لبنان سوى زبون 
شروط  وفق  االقرتاض  ميكنه  إضايف 
امُلقرض. حمفظة أعمال لبنان مع البنك 
بينها  دوالر،  مليارات   4 تبلغ  الدولي 
2.8 مليار دوالر منفذة منذ 1993 إىل 
التنفيذ  قيد  دوالر  مليار  و1.5  اليوم، 
 187 مبعّدل  أي  اليوم،  إىل   2010 منذ 
مليون دوالر سنويًا! هذا يعين أن لبنان 
استعمال  أو  من هضم  يومًا  يتمّكن  مل 
بقيمة  الدولي  البنك  من  سنوي  قرض 

1.2 مليار دوالر.
هذا الوضع ينطبق على قروض االتاد 
األوروبي  البنك  عرب  سواء  األوروبي، 
اجلوار«  »سياسة  برامج  أو  لالستثمار 
هذه  من  يستفد  مل  لبنان  السنوية. 
قروض  من  يستفد  مل  كما  الربامج، 
كثرية رصدتها له جهات ماحنة أخرى... 
أما احلالة األكثر فجاجة يف هذا اجملال، 
مليار  بقيمة  السعودي  القرض  فهي 
دوالر. هو أصاًل التزام سابق يف مؤمتر 
قّررت  السعودية  لكن   ،»3 »باريس 
ألسباب  للبنان  القرض  تنفيذ  وقف 
بإعادة  وعدت  اليوم  وهي  سياسية، 
إىل  دفعتها  اليت  األسباب  يف  النظر 
الوعد  يعين  هل  عمليًا،  التنفيذ.  وقف 
السعودي أن لبنان حصل على القرض؟ 

بأي شروط؟ بالطبع ال.
وينطبق على ذلك الوعد الرتكي بقرض 
قيمته 200 مليون دوالر. هو اصاًل مرتبط 
حبصول شركات تركية على عقود تهمها 
يف قطاعات حمّددة كالكهرباء والنقل، 
ختّصص  أن  تشرتط  الرتكية  واحلكومة 
التمويل الذي تقدمه للشركات الرتكية 
القروض  النوع من  حصرًا. شروط هذا 
أسوأ بكثري من القروض الكويتية اليت 
بتحالف  املشاريع  تنفيذ  حصر  تشرتط 

شركات كويتية مع شركات لبنانية.
هذه القروض اليت جرى التغين بها يف 
عمل  من  ناجتة  ليست   4 باريس  ضوء 
برعاية  املؤمتر  عن  متّخض  استثنائي 
فيها  لبنانية  وبورقة  دولية،  سياسية 
التزامات ببيع لبنان باملفّرق أو تأجريه 
لفرتة  الدولية  للشروط  خاضعًا  ليكون 
طويلة، وهي ال ميكن أن تنتج من »وعد 
دائمًا  متاحة  القروض  باإلقراض«، ألن 
واملقرض ال خيالف قواعد اإلقراض جلهة 
تديد الشروط املناسبة له... هذه هي 
يكون  يكاد  الذي   »4 »باريس  حقيقة 

أقل من بيان انتخابي حملي!

إطار  تندرج يف   »4 »باريس  مؤمتر  يف 
املاحنة  اجلهات  ترصدها  اليت  املبالغ 
حصل  مبلغ  أكرب  السنوية.  براجمها  يف 
مبلغ  هو  واحدة،  جهة  من  لبنان  عليه 
الدولي  البنك  من  دوالر  مليارات  الـ4 
يف  البنك  ممثلة  حبسب  ُرصدت  واليت 
املؤمتر كريستينا جورجييفا، على الشكل 
 500 األقل  على  سيوّفر  »البنك  اآلتي: 
برنامج  لتمويل  سنويًا  دوالر  مليون 
مؤسسة  وعرب  االستثماري.  املشروع 
الدولية  والوكالة  الدولية  التمويل 
دعم  هناك  سيكون  االستثمار  لضمان 
ضمن  الوارد  اخلاص  القطاع  لتمويل 
الربنامج االستثماري، بقيمة 500 مليون 
اخلمسة  السنوات  مدى  على  دوالر 
مليون   200 متويل  وسنواصل  املقبلة، 
املضيفة  اجملتمعات  لدعم  دوالر سنويًا 

والالجئني«.
كلمة جورجييفا تدّل على أن البنك الدولي 
مل يغرّي سياساته جتاه لبنان، فهو يوّفر 
خصيصًا  تنفق  اللبنانية  للدولة  قروضًا 
القطاع اخلاص ويف حمفظته مثل  لدعم 
مؤسسات  يف  االبتكار  دعم  »مشروع 

 القسم األكرب من الـ4 
مليارات دوالر التي التزمها 
البنك الدولي مدرجة ضمن 

برنامج اإلقراض السنوي

رسائله  يف  سوريا  يف   T4 مطار  على  اإلسرائيلي  االعتداء  يتجاوز 
ومفاعيله جمّرد كونه ضربة عسكرية نفذها سالح اجلو أدت اىل سقوط 
خسائر مادية وبشرية يف صفوف »احلرس الثوري«، وينطوي على 
الذي  االنتصار  احتواء مفاعيل  حماولة تأسيسية متجّددة تهدف إىل 
حققه حمور املقاومة يف سوريا، واحلد من تداعياته على األمن القومي 
السياسي هو األكثر حضورًا  اإلسرائيلي. ومع أن البعد االسرتاتيجي – 
يف هذا االعتداء، إال أنه أيضًا يندرج ضمن أخطار اخلطوط احلمراء اليت 
اجلماعات  على  الرهانات  تبلور فشل  منذ  مرارًا،  العدو  قادة  أعلنها 

املسلحة يف سوريا.
منذ ما بعد العاشر من شباط املاضي، وإسقاط طائرة الـ«أف 16« 
اإلسرائيلية، أعربت تل أبيب عن ختوفها من أن يتحول هذا احلدث 
هذه  وعلى  العمالني.  أداءها  يقّيد  أن  ميكن  تأسيسية  حمطة  إىل 
اخللفية، حرصت مرارًا على تأكيد أن ما جرى لن يردعها عن مواصلة 
اعتداءاتها، إدراكًا منها أن أي تراجع يف مسار اعتداءاتها سيؤدي إىل 
تراجع حضورها يف الساحتني االقليمية والدولية، وسيقّوض قدرتها 
الردعية. وسواء كان االعتداء على مطار T4 هو األول منذ ما بعد 
حادثة إسقاط الـ«أف 16«، أو مل يكن كذلك، كما مّلح وأكد كّل من 
رئيس أركان جيش العدو غادي أيزنكوت يف سلسلة مقابالته عشية 
عيد الفصح اليهودي، أو كما رّدد وزير األمن أفيغدور ليربمان، فإن 
إىل حماولة  من ضمن أهداف متعددة –  هذا االعتداء األخري يهدف – 
منع تكريس كبح اسرتاتيجيتها العسكرية يف الساحة السورية. يف 
املقابل، ال تستطيع تل أبيب التأكد من أن ما جرى يف العاشر من 
شباط لن يتكرر بشكل أو بآخر، بل بات صّناع القرار أكثر اقتناعًا 
األلغام  من  الكثري  على  ينطوي  إسرائيل  تسلكه  الذي  املسار  بأن 
اليت قد تنفجر يف وجهها بعد هذا االعتداء أو ذاك. من هنا، فإن 
الضربة اجلوية تشّكل حماولة فعلية صاخبة ملنع بلورة معادلة تكبح 
سياساتها العدوانية، وتهدف إىل تكريس املعادلة اليت فرضتها منذ 
باعتبارها إحدى الفرص اليت وفرتها احلرب اليت مت شّنها  سنوات، 

على سوريا.
والعمالنية  الكالمية  الرسائل  من  سلسلة  بعد  االعتداء  هذا  يأتي 
للتقييم  وكخالصة  السورية.  الساحة  جتاه  إسرائيل  وّجهتها  اليت 
االمجالي السرتاتيجية املعركة بني احلروب، يف الساحة السورية، يقّر 
اإلسرائيليون بأّن حزب اهلل بات أكثر قوة وخربة وتوثبًا من أي وقت 
مضى. ويقّرون بشكل صريح أيضًا بأن مآل تطورات الساحة السورية 
التقدير  أجهزة  خمّيلة  عن  تكون  ما  أبعد  كانت  صيغة  إىل  انتهت 
واالستخبارات والقرار السياسي، بل يصح القول إّن ما جرى هو من 
أخطر السيناريوات اليت تتخّوف منها إسرائيل جلهة ما تنطوي عليه 
من تعاظم قدرة ردع حمور املقاومة. من هذه الزاوية، أيضًا، يشّكل 
العدوان  اإلسرائيلي حمطة تصاعدية يف سياق اسرتاتيجية  االعتداء 

والرسائل اليت تعتمدها يف/ وعرب الساحة السورية.
منظور  من  شّكلت  اليت  أنقرة  قمة  بعد  اإلسرائيلي  االعتداء  يأتي 
إسرائيلي حمطة كّرست هوية املنتصرين يف الساحة السورية، كونها 
وتسليم  والروسي،  اإليراني  بالنفوذين  تركي  تسليم  على  انطوت 
استنفاد  عمليًا  يعين  ما  وهو  اإليرانيني.  والنفوذ  باحلضور  روسّي 
كافة الرهانات اليت كانت تأملها تل أبيب من خالل الرهان على دور 
روسي كابح إليران وحمور املقاومة. ومع أن موسكو تتمتع بعالقات 
مميزة مع تل أبيب، لكنها يف الوقت نفسه تتقاطع مع طهران يف 
أكثر من ملف وقضية إقليمية، وعلى رأسها حماربة االرهاب التكفريي 
يف سوريا والعراق، فضاًل عن العالقات اخلاصة على قاعدة مواجهة 

التحدي املشرتك املتمثل يف تهديدات واشنطن.
وما فاقم خماوف اإلسرائيلي هو اقرتان هذه التطورات بإعالن ترامب 
عزمه على االنسحاب من سوريا. وبغض النظر عّما سيؤول اليه هذا 
املسار، فإن صدور مثل هذا املوقف من رئيس الواليات املتحدة، 
ويف هذه املرحلة اليت متر بها سوريا واملنطقة، يشّكل مصدر قلق 
من  العديد  تناقله  ما  يفّسر  ما  وهو  إسرائيل،  إىل  بالنسبة  عميق 
نتنياهو  بني  متوترة  هاتفية  مكاملة  عن  أيام،  قبل  االعالم  وسائل 

وترامب على خلفية عزم األخري على االنسحاب من سوريا.
على خلفية كل ما تقدم، أدركت إسرائيل أنها يف »ورطة اسرتاتيجية«، 
يف حال مل يتم كبح تشّكل »قوس مشالي«، حبسب تعبري نتنياهو، 
أدق  وبتعبري  اعتداءاتها،  هامش  د  وُيقيِّ االسرتاتيجي،  عمقها  يهّدد 
أبيب  تل  املنطقة. وهكذا وجدت  الغربي يف  الوظيفي  يقّيد دورها 
نفسها مدفوعة للمسارعة إىل تصعيد اعتداءاتها على أمل أن تتمكن 
من الدفع حنو اهلدف االسرتاتيجي املعلن من قبلها، وحبسب أدبيات 
املسؤولني اإلسرائيليني »منع التمركز اإليراني يف سوريا«. ولكن 
زالت طويلة، بل  ما  أن املسافة  أيضًا  أبيب تدرك  أن تل  يفرتض 
طويلة جدًا، بني هذا االعتداء أو ما يشبهه، حتى لو أدت اىل نتائج 

عسكرية ما، وبني تقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي.
أما خبصوص التوقيت الظريف هلذا االعتداء، فمن الصعب الفصل بينه 
وبني مقولة استخدام الكيميائي يف دوما، خاصة بعدما مت الكشف عن 
أن تل أبيب أبلغت واشنطن باهلجوم مسبقًا، كما كشفت قناة »كان« 
العربية. وهو ما حيسم مسألة التنسيق املسبق، والتخطيط ملرحلة ما 
بعد االعتداء. ومع أن إسرائيل تدرك منسوب املغامرة املرتفع يف 
مواصلة اعتداءاتها وتصعيدها، إال أنها ترى أن الوقت يضيق أمامها، 
وبالتالي عليها استغالل وجود ترامب، وتديدًا قبل تنفيذ ما يعلنه 
الرتتيب  استكمال  وقبل  من سوريا،  باالنسحاب  تتصل  مواقف  من 
ل موسكو  السياسي الذي يكرس انتصار دمشق وحمور املقاومة، وحيوِّ

إىل امللجأ الوحيد لتل أبيب.

اسرائيل ُتغامر... وتستدرج توّرطاً أمريكياً؟
علي حيدر

عسكريا،  لضرب  سوريا   جدية  أمريكية  تهديدات 
بدت مؤشراتها يف جلسة  جملس األمن الدولي  يف 
األمريكية  املندوبة  كالم  بعد  املاضية،  الساعات 
عّما سيكون  مبعزل  لواشنطن  مرتقب  عن تصرف 
يف جملس األمن، أي الرغبة بتجاوز اخلطوط احلمر 
الكالم  أظهر  سوريا.  حول  الروس  يضعها  اليت 
األمريكي بشأن »العزم على حماسبة من استخدم  
دمشق  الستهداف  اصرارا  الكيميائي «،  السالح 
تت عنوان أن الواليات املتحدة حريصة على األمن 
العاملي واالنساني. ثم جاء اعالن الصحيفة العربية 
»هآرتس« عن متركز مدّمرة أمريكية على بعد 100 
استعدادا  السورية  طرطوس  سواحل  من  كلم 
لضرب صورايخ »توماهوك« على مواقع عسكرية 
الستهداف  أمريكي  حراك  اىل  يشري  سوريا،  يف 

السوريني.
أن  موسكو  اعتبار  العسكري  اخليار  هذا  عّزز 
»لكن  الدوليني،  واألمن  السلم  يهدد  حيدث  ما 
االستهداف  ان  ما يعين  للرد«.  جاهزون  الروس 
األمريكي ليس حمصورا بدوائر سورية حمددة هذه 
املرة، بل يسعى الضعاف الدور الروسي السياسي 
والعسكري يف سوريا، من خالل اعادة بث الروح 
املعنوية يف صفوف املسلحني املهزومني اهلاربني 
ضمن  ادلب،  اىل  السورية  احملافظات  كل  من 
تسويات أشرفت على رعايتها وتنفيذها موسكو، 

وكان آخرها ما حصل يف دوما يف ريف دمشق.
هل يعين ذلك ان الضربة األمريكية أصبحت حبكم 
هي  بالطبع،  االهداف؟  بنك  عن  ماذا  احلاصلة؟ 
ليست املرة األوىل اليت جيري فيها التهويل على 
السوريني والروس وااليرانيني. حصلت تهديدات 
وضربات عدة منذ بدء  األزمة السورية . رمبا، كان 
بفعل  مرتقب،  هو  مما  أشد  الضربات  تلك  وقع 
الضربة  كانت  السوري:  امليداني  املشهد  تبّدل 
معادالت  تغيري  اىل  تؤدي  الصاروخية  أو  اجلوية 
على األرض لصاحل اجملموعات املسلحة، أما اآلن، 
عدة  مناطق  هجروا  مسلحني  تنعش  أن  ميكن  فال 
بعد هزميتهم، واجتهوا لالستقرار مشاال. لكن ذلك 
ال مينع أن للضربات األمريكية بنك أهداف مفتوح، 
اىل  مرغمة  وادخاهلا  دمشق،  اضعاف  اىل  يرمي 
االمالءات  كل  على  للموافقة  دولية  مفاوضات 
السوري  اجلنوب  خيّص  مبا  وخصوصا  األمريكية، 
واملناطق احلدودية مع االسرائيليني. كان الكالم 
الدمشقي يتمحور يف الساعات املاضية عن النية 
وضع  اىل  االطمئنان  بعد  املناطق  تلك  لدخول 

الغوطة الدمشقية.
اعالن  فيها  مبا  األمريكية،  النقاشات  كل  تشري 
يف  الوضع  دراسة  عن  ترامب   الرئيس  دونالد 
ترامب مل  بأن  يومني،  قرار خالل  سوريا، الختاذ 
فتح  لكنه  سيفعل،  ماذا  حيدد  ومل  قراره،  يتخذ 
السيناريوهات، من ضمن سجال  أمام كل  الباب 
واملؤسسة  األبيض  البيت  بني  أمريكي-أمريكي 
واشنطن  يف  فريقان  هناك  احلاكمة.  العميقة 
العناوين االسرتاتيجية وكيفية  خيتلفان حول كل 
التعامل معها. ترامب لّوح باالنسحاب من سوريا، 
فثار الفريق اآلخر ملنع ترمجة النّية الرتامبية، مبن 
فيهم مستشار األمن القومي اجلديد  جون بولتون 
العسكري  االنسحاب  معارضته  عن  عرب  الذي   ،

األمريكي من سوريا.
ما  وهو  واضحا،  الداخلي  األمريكي  الصراع  بات 
النزاع  تصدير  خشية  دولي،  قلق  عامل  يشّكل 
الساحة  هنا  تبدو  خارجية،  ساحات  يف  وتفجريه 
لتهريب  املالئم  واملكان  العنوان  هي  السورية 

اخلالف األمريكي من الداخل.
السياسية  األمريكية  االزمة  أن  ذلك  يعين  ال 
سيحّلها نقل النزاع اىل اخلارج، لكنه خيفف منها 
داخل الواليات املتحدة، وحييل اهتمامات اجلمهور 
اىل مشهد آخر. يف الساعات املاضية داهمت قوة 
من »اف، بي، آي« مكتب حمامي ترامب اخلاص، 
تت حجة تلقيه 150 الف دوالر أمريكي من ثري 
السجال  االنتخابية. عدا عن  أثناء احلملة  أوكراني 
ترامب،  جانب  اىل  الروسي  الدور  حول  القائم 
ومستشارين  مساعديه  حول  اجلارية  والتحقيقات 
يتخذ  فهل  مفتوح.  الفريقني  بني  النزاع  له. 
ترامب قرار اهلجوم على سوريا؟ أم يرد الكرة اىل 
ملعب املؤسسة احلاكمة، بتحويله اىل الكونغرس؟ 

فلننتظر. ال شيء حمسوما بعد.

اشنطن تفّجر خالفاتها 
الداخلية حربا على سوريا؟

عباس ضاهر
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شورتن: »ما أريد فعله« كرئيس للوزراء!

ظهر زعيم العارضة على شاشة 
يشبه  ما  ليواجه  سي  بي  اي 
يعِط  مل  انه  غري  االستجواب، 

اي ضمان.
وبدال من ذلك، ويف أول ظهور 
له على شاشة اي بي سي لعام 
2018 ليل االثنني املاضي ويف 
املذيعة  قبل  من  له  استجواب 
السيد  متسك    Leigh Sales
شورتن باخلط الذي اتبعه وهو 

مهامجة احلكومة.
على  شورتن  السيد  وركز 
املتتالية  الثالثني  اخلسارة 
لرئيس الوزراء يف استطالعات 
الرأي، ولكنه مل يهاجم احلكومة 
منه  طلب  عندما  الفيدرالية 

حتديد خطط حزب العمال.
قد   Newspoll استطالع  وكان 
اظهر ان السيد تورنبول ما زال 
بنسبة  املفضل  الوزراء  رئيس 
بنسبة  مقارنة   ، املئة  يف   38
املعارضة  لزعيم  املئة  يف   36

بيل شورتن.
خالل  »سايلز«  وقالت 
استمرت  »إذا  املقابلة  افتتاح 
استطالعات الرأي كما هي عليه 
بيل  فإن   ، لالئتالف  بالنسبة 
رئيسا  يصبح  سوف  شورتن 

للوزراء« .
واضافت تقول »ما زلت  زعيما 
يقرب  ما  منذ  العمال  حلزب 
زال  وما  سنوات،  مخس  من 
رئيس  فيك  يرون  ال  الناخبون 
من  الرغم  على  مفضل  وزراء 
تكون  لن  حالًيا  اصواتهم  أن 
لالئتالف. ما مدى قلقك من أنك 

تتصرف كبديل عن حزبك؟«
وقال  االجابة  شورتن  ورفض 

بانه ال يشعر بالقلق.
حكومة  على  هجوم  ويف 
بان  سعيد  انه  قال  تورنبول، 
فريقه »املوحد« وضع  »ثالثة 
إصالحات اقتصادّية كبرية يف 
ذاكرتنا  يف  الضرييّب  نظامنا 

املعيوشة.«
بالتغيريات  يتعلق  وفيما 
التقاعد  على  ستطرأ  اليت 
واملتقاعدين على وجه التحديد، 
بانه  تعد  ان  بامكانك  وهل 
أسوأ  متقاعد  لن  يكون هناك 
ضمانة  تسميه  ما  حتت  حااًل 
اخلطة؟،  تلك  يف  املتقاعدين 
تقديم  شورتن   السيد  جتنب 
هو  به  وعد  ما  وكل  ضمانات 

»اننا سنحمي املتقاعدين«.
وواجهت املضيفة سايلز السيد 
شورتن بالقول انك تراجعت عن 
خطة التقاعد األصلية، وسألته 
احلال  هو  هذا  سيكون  هل 
للوزراء،  رئيسًا  تصبح  عندما 
منصفني  نكون  »دعونا  اجاب 
أعتقد  كبري.  تغيري  هذا  هنا. 

السياسية  الطبقة  غالبية  أن 
العمال  حزب  بأن  فوجئت 
من  واحدة  مع  للتعامل  مستعد 
من  املمولة  الصناديق  هذه 

الضرائب من حكومة هاورد.
وسألت املضيفة سايلز السيد 
كان  اذا  ما  حول  »شورتن« 
اىل  يصل  عندما  »سيرتاجع« 
احلكم، غري انه بقي على موقفه 
غري الواضح، قائال »أعتقد أنك 
ملتزمني  زلنا  ما  أننا  ستجدين 
بها. ال يوجد شيء خاطئ مبعايري 
الكبرية،  السياسات  صنع 
السياسة  جعل  هو  فعلناه  وما 
هنا  لدينا  ما  أفضل..  اجليدة 
يف  الوحيد  املكان  نظام،  هو 
العامل الذي ال ميكنك فيه دفع 
ميكنك  حني  يف  الدخل  ضريبة 
ان تدفع ، بسبب ظروف معينة، 
ضريبة  اسرتداد  على  احلصول 
حتصل  أن  ميكن  كيف  الدخل. 
على  الضرائب،  اسرتداد  على 
اسرتداد ضريبة الدخل عندما ال 
ذلك  إن  الدخل؟  ضريبة  تدفع 

غري مستدام«.
رسم صورة  منه  ُطلب  وعندما 
للـوزراء،  كرئيس  لنفسه 
ينبغي  اليت  املعايري  هي  وما 
عليه  حيكموا  أن  الناس  على 
حكومة  فشل  إىل  أشار  بها، 
تورنبول، مضيفا »نريد احلفاظ 

على وعودنا«.
»أريد  املعارضة  زعيم  وقال 
أن نكون حكومة تعتين بعائالت 
أريد  املتوسطة..  الطبقة 
مدارسنا  متويل  من  التأكد 
متسائال  صحيح«.  بشكل 
االنتظار  قوائم  خنفض  »هل 
حتصل  هل  املستشفيات؟  يف 
الدعم  على  )املستشفيات( 

الذي حتتاجه؟«
برفع  مهتم  »أنا  قائال  وتابع 
هذا  يف  املهنية  التلمذة  عدد 
التأمني  أبقي سعر  وأن  البلد، 
والقيام  منخفًضا  الصحي 
زيادة  عدم  شأنه  من  ما  بكل 
الضرائب على األشخاص ذوي 
األجور املنخفضة. اريد ان ارى 
االجور تتحرك وأن أوقف سرقة 
األجور يف هذا البلد وأريد محاية 
بيئتنا. أريد أن أتأكد من ذكر 
فقط  ليس  األوائل  أسرتاليني 
هذه  واغالق  دستورنا،  يف 
أتأكد  أن  أود  بصدق،  الفجوة 
يف ما إذا كانت النساء حيصلن 
على القدر نفسه من املساواة 

يف هذا البلد«.
هلذا  رؤية  »لدي  قال  وأخريا 
على  تنطوي  ال  ولكنها  البلد، 
للطبقة  دوالر  مليار   65 منح 
ورعاية  واألغنياء  امليسورة 

األغنياء وليس األقل قوة«.

شورتن: لدي رؤية لهذا البلد ولن أعطي 65 مليار دوالر لألغنياء

مالكومل  الوزراء  رئيس  رّد 
جويس  برنابي  على  تورنبول 
قائال انه حر يف تقديم املشورة، 
وينوي  هلا  يستجيب  لن  لكنه 
االنتخابات  إىل  االئتالف  قيادة 

املقبلة.
ويصر مالكومل تورنبول على أنه 
العام  نهاية  يف  يستقيل  لن 
إنه  برنابي جويس  أن قال  بعد 
التنحي  يف  التفكري  عليه  جيب 
إذا مل يتحسن وضع احلكومة يف 
عيد  حبلول  الرأي  استطالعات 

امليالد.
وقال السيد تورنبول للصحفيني 
يف بريزبن إن نائبه السابق حّر 
ولكنين  املشورة،  تقديم  يف 
أنين  لكم  أؤكد  أن  »أستطيع 
سأقود ائتالف االحرار - الوطين 
لالنتخابات املقبلة اليت ستجري 
العام  من  األول  النصف  يف 

املقبل«.
وردا على سؤال حول تعليقات 
السيد  قال  جويس،  السيد 
أبوت لراديو 3AW يوم الثالثاء 
»النقطة اليت سأقوهلا هي أنك 
تتوقع أن تتحسن شعبية احلكومة 
االنتخابات  من  أشهر  قبل ستة 
بأن  شعور  لديها  يكون  لكي 

بإمكانها الفوز.«
ورفضت نائبة الزعيم الليربالي 
جولي بيشوب حجة جويس، قائلة 
إن احلديث عن توترات القيادة 
هو افرتاضي، وقالت لراديو اي 
بي سي »أنا ال أتفق مع برنابي 
جويس. رئيس الوزراء سيقودنا 

إىل االنتخابات املقبلة ».
نيوزبول  استطالع  نشر  وبعد 
املاضي،  االثنني  يوم  لآلراء 
اخلزانة  وزير  من  كل  قال 
ووزير  موريسون  سكوت 
دوتون  بيرت  الداخلية  الشؤون 
فريدنربغ،  الطاقة جوش  ووزير 
الوظيفة  على  حريصون  إنهم 

العليا يف املستقبل.
وردا على سؤال حول طموحات 
زمالئها ، قالت السيدة بيشوب  
عن  يتحدثون  أنهم  »يفرتض 

طموحاتهم املستقبلية«.
كلهم   إن  »قالوا  واضافت 
إىل  سيقودنا  تورنبول  مالكومل 
االنتخابات القادمة لذا أعتقد أن 
يف  تعليقاتهم  يف  النظر  عليك 

هذا السياق«.
حول  بيشوب  السيدة  وسئلت 
تتطلع  أيضًا  هي  كانت  إذا  ما 
يومًا  للوزراء  رئيسة  تكون  ألن 

هي  أولويتها  إن  فأجابت  ما، 
الوظيفة اليت تشغلها اآلن.

كما اختلفت نائبة رئيس احلزب 
مع  ماكنزي  برجييت  الوطين 
أن  على  مصرًة  جويس  السيد 

حكومة تورنبول تقدم خدماتها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان 
قد غفر للسيد تورنبول لالطاحة 
به يف عام 2015 ، قال السيد 

أبوت أن السياسة عمل شاق.
اىل  األزمة  خرجت  قد  وكانت 
بسبب  احلكومة  داخل  العلن 
طريقة تعاملها مع فضيحة طفل 

برنابي جويس.
الوزراء  رئيس  نائب  ومنح 
رئيس  جويس  السيد  السابق 
مهلة  تورنبول  مالكومل  الوزراء 
الدعم  لرفع  السنة  نهاية  حتى 
الرأي  استطالعات  يف  للحكومة 

أو اإلستقالة.
على  التنافس  عملية  ويف 
مع  أنه  جويس  أوضح  القيادة، 
السابقني  الوزراء  من  جمموعة 
أندروز  وكيفن  أبوت  طوني   -
استعداد  على   - أبيتز  وإيريك 
ليكونوا مصدر لـ »وجع راس« 

لرئيس الوزراء.
الذي  جويس،  السيد  يزال  وال 
قبل  من  طفل  والدة  ينتظر 
شريكته املوظفة السابقة فيكي 
فقدان  من  مستاء  كامبيون، 
وظيفته الوزارية وقيادة احلزب 
الوطين على خلفية حياته اخلاصة 

الفوضوية.
قال  تورنبول  السيد  ومنتقدا 
األسرتاليني  إن  جويس  السيد 

ُرّوعوا من تصرفاته.
جويس  السيد  كالم  جاء  وقد 
من  على  التعليق  معرض  يف 
بسبب  زعيما  االحرار  ينتخب 
غضبه علنا يف شهر شباط مما 
تورنبول  السيد  اعتربه حماوالت 
»غري الكفوءة« للتدخل يف قرار 

قيادة احلزب الوطين.
لشبكة  جويس  السيد  وقال 
على  يتعني  إنه  نيوز  سكاي 
»الشيء  يفعل  أن  تورنبول 
إذا  املشّرف« وأن يتنحى جانبا 
مل تتحسن  شعبية حكومته يف 
بيع  عملية  بعد  االستطالعات 
 8 موازنة  يف  للناخبني  كبرية 
ايار املقبل، اي قبل االنتخابات 
العام  من  ايار  يف  املتوقعة 

املقبل.
كريدلني،  بيتا  لـ  حديثه  ويف 
مستشاري  كبرية  كانت  اليت 

جويس: اذا مل تتحسن شعبية احلكومة بعد املوازنة فعلى رئيسها االستقالة
تورنبول يرّد: جويس حر يف تقديم املشورة 

وسأقود االئتالف اىل االنتخابات

جويس: على تورنبول االستقالة اذا لم تتحسن شعبية الحكومة تورنبول: سأقود االئتالف اىل االنتخابات املقبلة

رئيسًا  كان  عندما  أبوت  السيد 
للوزراء، على سكاي، قال السيد 

جويس إن »النزيف واضح«.
بهذه  جويس  السيد  ادىل  وقد 
التعليقات فيما كانت شخصيات 
حكومية رفيعة تسري يف االجتاه 
اآلخر، اي االلتفاف حول السيد 
تورنبول والتعهد بالوالء له بعد 
خسارته لـ30 استطالع رأي على 
عن  احلديث  رافضني  التوالي 

تغيري القيادة.
الوطين  احلزب  زعيم  ورأى 
واضح.  النزيف  »ان  السابق 
إىل  يذهب  أن  يريد  احد  ال 
أنك  تعرف  فيدرالية  انتخابات 

ستخسرها«.
من  لكل  التزام  »عليك  وقال 
بصدق  تعتقد  كنت  إذا  حولك، 
أن هذا هو احلال، فعليك القيام 
بشيء مشّرف حيال ذلك والبدء 

بإعداد بديل«.
اآلن  »حنن  يقول  واضاف 
ذلك  من  طويلة  مسافة  على 
إذا  لكن  احلالي.  الوقت  يف 
يأخذ ذلك  أحد  قلت: حسًنا، ال 
ما  على  شيء  كل  باالعتبار، 
قول  أيًضا  يعين  ال  فهذا  يرام 
احلقيقة.. إن أول شيء جيب أن 

تكون صادقا مع الناخبني.«
جيب  انه  جويس  السيد  وقال 
أوال،  املوازنة  مع  التعامل 

موضحا »أصِدر املوازنة، واعمْل 
ممكن  جهد  بأقصى  باستمرار 
للشعب  اجليد  مردودها  لبيع 
األسرتالي.. ثم قم بإجراء تقييم 
صادق للطريقة اليت يذهب بها 
من  أبعد  هو  ما  إىل  االئتالف 
هذا  كان  إذا  بكثري..   ذلك 
أننا نسري  هو  الصادق  التقييم 
على ما يرام، فعندئذ تستمر يف 
إذا  فيها.  وتنتصر  االنتخابات 
مل يكن األمر كذلك  فعليك ان 
وتقول:  املشرف  الشيء  تفعل 
حسًنا ، فلنبدأ بالنظر يف اخلطة 

التالية«.
اليت  كرادلني،  للسيدة  وكات 
تواصل تقديم النصح إىل السيد 
على  القاسية  كلماتها  أبوت، 
لرئيسها  إقالته  حول  تورنبول 
السابق )ابوت( يف عام 2015.

»مالكومل  للمشاركني  وقالت 
تورنبول حصل على الوظيفة اليت 

كان يطمع بها طوال حياته«.
واضافت تقول »كان اخلاسر هو 
حزب األحرار وأنصاره، اذ علينا 
الناخبني  هؤالء  كل  ننسى  اال 
اختاروا  أنهم  يعتقدون  الذين 

زعيمهم«.
كله  ذلك  من  »واألهم  وقالت 
الذين  العاديون  األسرتاليون 
يريدون فقط أن تركز احلكومة 

عليهم«.

وزير  ينظر  ان  املتوقع  من 
اهلجرة بيرت داتون طلب بامكانية 
الذين  املهاجرين  أعداد  خفض 
 190 من  اسرتاليا  تستقبلهم 

إىل 170 الف مهاجر سنويًا.
 The Australian وحسب صحيفة
الوزراء  رئيس  من  كل  رفض 
اخلزانة  ووزير  ترينبول  مالكوم 
سكوت موريسون اقرتاح داتون 

خفض أعداد املهاجرين.

وحبسب داتون لن يتم ختفيض 
العمال  من  املهاجرين  أعداد 
الدوليني  الطالب  أو  املؤقتني 
أعداد  ختفيض  يفضل  ولكن 
تاشريات  مبوجب  القادمني 
 skilled work املهرة  العمال 
العائالت  وتأشريات   visas
تاشريات  مبوجب  والقادمني 

انسانية.
املصدر: اس بي اس

داتون يطمح لتقليص اعداد املهاجرين 
والقادمني مبوجب تأشريات اللجوء
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اســرتاليا يف أسبوع

بدا 13 آذار املاضي وكأنه يوم 
 iGrow إلكرتوني أمحر ملؤسسة
حيث   Family Day Care
وقعت على تسجيل 1775 طفاًل 

يف ملفاتها املكتبية.
ومدرجًة مكتبها الرئيسي كمنزل 
الفايربو  من  صغري  أبيض 
سيدني،  غرب  يف  املقّوى 
من  سيال   iGrow سجلت 
احلجوزات اجلديدة املفرتضة يف 
شهر متوز من العام املاضي ثم 
اربعة  التسجيل  تاريخ  أعادت 

أشهر اىل الوراء.
اخلرق  هذا  من  الرغم  وعلى 
املفقودة  واألوراق   - للقواعد 
مسجلة  حصة    143،000 من 
لرعاية األطفال- دفعت احلكومة 
كحسومات  دوالر  ماليني   5.4
ومرجتعات ومنفع  على مدار 14 

يوًما.
هذا  من  ماليني  حتويل  مت  ثم 
املبلغ إىل حسابات شركة أخرى، 
كجزء من عملية احتيال مزعومة 
لرعاية األطفال تعترب األكرب يف 

تاريخ أسرتاليا.
انتباه  القضية  لفتت  وقد 
على  احلكومي  اإلشراف  هيئات 
وبعد  الضرائب،  دافعي  أموال 
سلسلة من األضرار البالغة وعد 
وزير التعليم الفيدرالي سيمون 
برمنغهام برتكيز »يشبه الليزر« 

على املشّغلني غري الشرعيني.
ووجه املدعون الفدراليون تهمة 
لـ  الوحيد  املالك  ضد  االحتيال 
iGrow ومديرها، زهراء سعدي 
عراقية  أم  وهي   ، المي  جميد 
العمل.  عن  عاطلة  ابناء  لثالثة 
يالحقونها  يزالون  ال  وبينما 
بتهمة التعامل املزعوم يف أكثر 
عائدات  من  دوالر  مليون  من 
أصلية  تهم  فإن  املخالفة، 
آخرين  مرتكبني  إىل  أشارت 

»جمهولني« .
إيران  يف  المي  السيدة  ولدت 
ما  وكثريًا  عراقيني،  ألبوين 
قضت السيدة المي، غري امللمة 
الكفاية،  فيه  ما  باالنكليزية 
زيارة  يف  اخلارج  يف  وقتها 

للعائلة.
 وحصلت السيدة البالغة من العمر 
34 عاما ، واليت مل تكن مواطنة 
أسرتالية، على استحقاقات دخل 
االحتيال  تهمة  اليها  )وجهت 
على نظام الرفاهية ]سنرتلينك[ 
يف  وبقيت  عنها(  أسقطت  ثم 
املنزل لرعاية ابنها وابنتيها يف 

احتيال مزعوم ملؤسسة رعاية أطفال بـ 5،4  ماليني دوالر على أموال دافعي الضرائب

 2018 نـيسان   14 Saturday 14 April 2018الـسبت 

املنزل الصغري يف مرييالندز حيث املكان الرئيسي ألعمال لـ iGrow. الصورة: كايت غرياغي

غرب سيدني.
تظهر  املصلحة  سجالت  لكن 
دوالر   15000 دفعت  أنها 
من  آذار  يف   iGrow لشراء 

العام املاضي.
الرئيسي  العمل  مكان  وظل 
من  مؤلف  منزل  يف  للمصلحة 
يعود  غرانفيل  يف  طابقني 
متوز،   10 حتى  السابق  للمالك 
اىل  املكتب   بعدها  لينتقل 
يف  املقوى  الفايربو  من  منزل 

مرييالندز.
االخريين،  األسبوعني  ويف 
طالبت املصلحة بأموال فيدرالية 
تزيد عما طالبت به يف السنوات 
وذلك  جمتمعًة،  السابقة  األربع 
وفًقا لألدلة املقدمة إىل جلسة 
نيو  يف  العليا  احملكمة  استماع 

ساوث ويلز.
وقدمت دائرة التعليم والتدريب 
مدفوعات  من  دفعة   11
ليصل  واملنافع،  االستحقاقات 

املبلغ إىل 5.4 ماليني دوالر.
الرغم  على  املال  دفع  مت  وقد 
كان  التسجيل  طوفان  أن  من 
املصلحة  حجم  مع  متناسق  غري 
حصص  نصف  من  أكثر  وأن 
التعليم البالغ عددها 235.648 
تفاصيل  دون  تقدميها  مت 
توصلت  ملا  وفقا  للمعلمني، 

إليه إدارة التحقيقات.
 5.4 الـ  مدفوعات  أصل  ومن 
 3.8 حتويل  مت  دوالر،  مليون 
حساب  إىل  دوالر  ماليني 
 Smart Care ، شركة أخرى
باسم  مسجلة   ،  SolutionS
السيدة المي يف األسبوع الذي 

سبق.
للمحكمة  املصادرة  حكم  وقال 
العليا ان األهل بدأوا يشتكون 
ادعت  »قد   iGrow أن  من 
رعاية  االحتيال  طريق  عن 

أطفاهلم«.
الرتبية  دائرة  علقت  وبينما 
والتدريب مجيع املدفوعات إىل 
iGrow يف 19 متوز، مت سحب 
شركة  حساب  من  شيكا   22
Smart Care Solutions يف ذلك 

اليوم ويف اليوم التالي.
السابقني  اجلريان  إحد  وقال 
الشرطة  إن  المي  للسيدة 
يف  الليالي  احدى  يف  وصلت 

شهر آب املاضي العتقاهلا.
لكن غسان األسدي ، احملاسب 
الذي قدم 25 ألف دوالر كفالة 
قال  أيلول،  يف  المي  للسيدة 

من  يقرب  ما  عاشت  إنها 
أسرتاليا  داخل  سنوات   10

وخارجها.
وأعلن السيد األسدي نيابة عن 
»حنن  احمللية  العراقية  اجلالية 

نعرفها جيدا كشخص جيد«.
التهم،  إنه ُصدم لسماع  وقال 
تكتب  أو  تقرأ  تكن  مل  ألنها 
اإلنكليزية ، وأنها ألقت باللوم 

على صديقة قريبة.
يف  المي  السيدة  وظهرت 
املاضي،  الثالثاء  يوم  احملكمة 
طويلة  داكنة  مالبس  مرتدية 
حيث   ،Nike ماركة  من  وحذاء 
سعت حماميتها جوليا هيكلتون 
ملدة  تأجيلها  إىل   barrister

شهر.
هيكلتون:  السيدة  وقالت 
ملواصلة  الفرصة  إتاحة  »نود 
مناقشاتنا مع الشرطة الفيدرالية 
األسرتالية ومدير النيابة العامة 

للكومنولث«.
شريين  حماميتها  خالل  ومن 
المي  السيدة  رفضت  مرتي  
الزميلة  أسئلة  على  اإلجابة 

الصن-هريالد.
كما مت إدراج جمموعة من مراكز 
رعاية األطفال يف غرب سيدني 
 name and(  »على قائمة »العار
احلكومة  قدمتها  اليت   )shame
اخلدمات  ملوفري  الفيدرالية 
وصوهلم  إمكانية  فقدوا  الذين 

إىل مزايا الكومنولث.
يدعى  املراكز  هذه  احد 
 iwonDer Family Day
يف  يشارك  كان   Care
 iGrow مع  املصلحة  عنوان 
املالكني  ختص  كانت  عندما 

السابقني.
الذي  الداموني،  ورفض حالني 
نقل ملكية iGrow، التعليق.

ويف الوقت نفسه تقريبًا ، باع 
اخلالق  عبد  احلميد  عبد  زوجها 
عراقية  امرأة  إىل   iwonDer
حممد  زينب  هي  أخرى،  شابة 

حسني.
صن-هريالد  تستطع  ومل 
الوصول إىل السيد عبد اخلالق، 
وقالت السيدة حسني إنها غري 

متوفرة للتحدث.
احتيال يف  قضية  أكرب  وكانت 
جمال رعاية األطفال حتى اآلن، 
جايد  ميليسا  طالبت  عندما 
 3.6 مببلغ  البوري  من  هيغنز 
عدة  مدى  على  دوالر  ماليني 
تفاصيل  ولصق  بنسخ  سنوات 

عن طلبات مزورة.
وقد ُحكم على السيدة هيغينز، 
البالغة من العمر 29 عامًا ، يف 
ملدة  بالسجن  املاضي  العام 

أربع سنوات كحد أدنى.

السيدة المي ورجل عرف نفسه بأنه زوجها خارج محكمة داونينغ سنرت 
املحلية يوم الثالثاء. تصوير: باتريك بيغلي

تشرين  إدانتها يف  وندما متت 
الوزير  قال   ،  2016 الثاني 
»تركيز االئتالف  إن  بريمنغهام 
إزالة  هو  بالليزر  الشبيه 
من  والورود  الضارة  األعشاب 

مزودي اجلودة العالية«.
صحيفة  من  أسئلة  على  وردا 
قال   ،  iGrow حول  هريالد 
حققت  احلكومة  إن  بريمنغهام 
امتثال  عملية   3800 من  بأكثر 
واذعان كل عام مبوجب إجراءات 
سالمة جديدة وستتخذ إجراءات 

صارمة أخرى.
أوقفت  »لقد  يقول  واضاف 
واالذعان  االمتثال  إجراءات 
 141 لـ  املدفوعات  لدينا 
-2016 يف  )مصلحة(  ًدا  مزوِّ
 1.8 دفع  عن  وتوقفت   2017
مدفوعات  من  دوالر  مليار 
الرعاية  ملقدمي  األطفال  رعاية 
املراوغني  العائلية  النهارية 

واحملتالني منذ بداية 2014« 
وقال السيد بريمنغهام »لألسف، 
دائًما  يبحثون  األفراد   بعض 
على  لالحتيال  جديدة  طرق  عن 
عليهم  لكن  الضرائب،  دافعي 
أن يعلموا أننا نتبع ونبحث دائًما 
إىل طرق جديدة للقبض عليهم 

وحماكمتهم«.
وألغت حكومة نيو ساوث ويلز 
بسبب  للعمل   iGrow رخصة 
الرسوم غري املدفوعة يف شباط 

املاضي.
الفيدرالية  الشرطة  ورفضت 
على  اإلجابة  التعليم  ودائرة 
األسئلة اليت تشري إىل إجراءات 

قضائية جارية.

االعالم  وسائل  انشغلت 
احمللية والعاملية بقصة الفنانة 
 nara األسرتالية  التشكيلية 
عليها  حكم  اليت   walker
بالسجن ملدة عام بعد أن ادينت 
واقتطاع  زوجها  لسان  بعض 
2.5 سم منه عندما حاول األخري 

تقبيلها يف آيسلندا.
نارا  قصة  أن  بالذكر  واجلدير 
أدت  اليت  احلادثة  من  أعمق 
اذ  بالسجن  عليها  احلكم  إىل 
نارا  أن  تقارير صحفية  ذكرت 
كانت ضحية عنف أسري استمر 
ألعوام ما أدى بها للقيام بقطع 

لسان زوجها.
زوجها  مع  نارا  قصة  وتعود 
منطقة  يف  االثنني  لقاء  إىل 
يف   SunShine CoaSt
والية كوينزالند وقرار الزوجني 
االنتقال للعيش يف آيسلندا يف 
تشرين أول أكتوبر عام 2016.

يف  احمللي  االعالم  وحبسب 
آيسلندا قالت نارا انها حاولت 
مغادرة املنزل مع رجل امريكي 
ليلة وقوع احلادثة ولكن زوجها 
منعها وقام بدفع الرجل االمريكي 
دفعها  ثّم  ومن  الدرج  على 
تقبيلها  وحماولة  احلائط  باجتاه 

ما دفعها لعض لسانه.
زوجها  قام  نارا  وحبسب  هذا 
)فرنسي النسية( بتعنيفها على 
مدار أعوام األمر الذي متنت أن 
االعتبار  بعني  احملكمة  تأخذت 
ملدة  بالسجن  عليها  احلكم  عند 
خلف  تقضي  أن  على  عام 

القضبان ثالثة اشهر فقط.
ختطط  مل  أنها  نارا  وتضيف 
وقطع  زوجها  على  لالعتداء 
هلا  مسح  لو  وتتمنى  لسانه 
الليلة  تلك  املنزل يف  مبغادرة 

احلكم على أسرتالّية بالسجن لعضها لسان زوجها واقتطاع 2.5 سم منه!

املصدر: اس بي اسقبل وقوع احلادثة.
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الدلـيل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345
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يتضمن برنامج االستثمار 
مؤمتر  اىل  املرفوع 
مشاريع   »4 »باريس 
السدود  وانشاء  للمياه 
ومشاريع  الضرورية  غري 
الصرف.  مياه  ملعاجلة 
18,1% من قيمة الربنامج 
ملشاريع املياه و%13,9 
ملشاريع الصرف الصحي، 
من دون ان تصحب ذلك 
رؤية متكاملة واسرتاتيجية 
اليت  املستدامة  للتنمية 
قطاعات  بني  تربط 
ادارة مياه الشرب ومياه 
الصرف وقطاعات الزراعة 
والصناعة  والسياحة 
وغريها.  وتوليد الطاقة… 
احلقيقية؟  احلاجات  فأين 
تارخييًا  ربطها  مت  وكيف 
االممية  املتطلبات  مع 
وأين  واالستثمارية؟ 
أمام  العوائق  كانت 

معاجلة هذه اآلفة؟
منظمات  اهتمت  لطاملا 

 مشاريع املياه والصرف الصحي: تنقصنا االسرتاتيجية
حبيب معلوف

الشرب ويف مشكلة النفايات الصلبة ــــ هي مشكلة سوء ادارة 
املواطن  بني  الثقة  فقدان  اليها  يضاف  وتضارب صالحيات، 
واالدارة، فقد اعُترب التمويل، دائمًا، عائقا أساسيًا. وهو ال يزال 
يعترب كذلك، مع إدراج مشاريع املياه والصرف الصحي ضمن 
 »4 »باريس  مؤمتر  إىل  احلكومة  رفعته  الذي  االستثمار  برنامج 
)18,1% من قيمة الربنامج ملشاريع املياه و13,9% ملشاريع 
الصرف الصحي(، من دون تصحبه رؤية متكاملة واسرتاتيجية 
للتنمية املستدامة تربط بني قطاعات ادارة مياه الشرب ومياه 
الصرف وقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة وتوليد الطاقة… 

وغريها من القطاعات ذات الصلة.

من يشغل وبأي كلفة؟
النموذج  هو  ما  السياق:  هذا  طرحها يف  ينبغي  كثرية  أسئلة 
الصرف؟ هل هو  مياه  معاجلة  الذي سنعتمده يف  االقتصادي 
خدمة عامة مثل نقل املياه العذبة ام ستتم خصخصته كما حيصل 
مع مياه الشرب؟ وملك من املنتج النهائي الذي ميكن أن جيد 
فيه الكثري من املستثمرين قيمة ما، ناهيك عن إمكانية توليد 
الطاقة الكهربائية من قوة تدفق مياه الصرف يف الشبكات او 
منها...اخل؟ وكيف سيتم  أثناء دخوهلا إىل احملطات وخروجها 
تسعري الكلفة، ال سيما التشغيل الذي يعترب السبب األول يف 
فشل عمل احملطات الصغرية اليت مت ُأنشئت بهبات ومت الطلب 

املتكاملة املرتبطة بكيفية 
العذبة  املياه  استهالك 
 ،2013 عام  يف  ايضًا. 
العامة  اجلمعية  أصدرت 
قرارًا  املتحدة  لألمم 
باعتبار 19 تشرين الثاني 
يومًا عامليًا لدورات املياه، 
وحثت الدول األعضاء على 
السلوك،  تغيري  تشجيع 

وتنفيذ السياسات الرامية إىل زيادة فرص احلصول على خدمات 
الصرف الصحي بني الفقراء، والدعوة اىل إنهاء ممارسة التغوط 
لكن،  العامة...  الصحة  الطلق لضرره اجلسيم على  اهلواء  يف 
يف املقابل، مل حتصل على اهتمام مماثل مسائل مثل دراسة 
واألراضي  والبحار  الوديان  يف  تصب  الصرف  مياه  ترك  أثر 

الزراعية!

الوضع اللبناني
الصادرة  الدراسات  آخر  تبني  النسق.  هذا  لبنان عن  يشّذ  مل 
عن وزارة الطاقة واملياه يف »االسرتاتيجية الوطنية لقطاع مياه 
الصرف الصحي«، ان معدل مياه الصرف املنتجة يف هذا البلد 
مرت  مليون   250 منها  سنويًا،  مكعب  مرت  ماليني   310 تقارب 

مكعب حضرية ومنزلية و60 مليونًا صناعية.

الزراعة املستهلك األكرب
)بني  لبنان  للمياه يف  األكرب  املستهلك  الزراعي  القطاع  يعترب 
املعاجلة  كيفية  يف  جمددا  البحث  يفرتض  مما  و%67(،   60
الدولية  واألغذية  الزراعة  ملنظمة  دراسة  آخر  ويف  والتوفري. 
)فاو( حول املوضوع )2016(، اقرتحت معاجلة 30% من مياه 
ال سيما يف  الزراعة،  استخدامها يف  واعادة  املنزلية  الصرف 
النظم الزراعية احلرجية، األمر الذي من شأنه ان يوفر 11% من 

استهالك املياه العذبة.
8% فقط من هذه الكميات الضخمة تصل إىل اربع حمطات عاملة 
ملعاجلتها )صيدا وغدير وبعلبك واليمونة(، فيما مياه الصرف 
الصناعية ال تعاجل وتصب يف األنهر والوديان والبحر. مع العلم 
ان انظمة معاجلة املياه املبتذلة املنزلية ال تصلح ملعاجلة تلك 

الصناعية.
وتبعا للبيانات، مثة 166 حمطة معاجلة يف لبنان ال تعمل باملطلق، 
صغرية  حمطة   60 من  اكثر  بينها  مقبول،  بشكل  تعمل  ال  أو 
متعّثرة ُنّفذت على مستوى بلدي. مت إنشاء حمطات ملعاجلة مياه 
الصرف الصحي من دون شبكات، او ُأنشئت شبكات للصرف 
من دون حمطات. وكل ذلك بقروض وفق اسرتاتيجية مل تكن 
مياه  تأمني  كيفية  كما يف  ــــ  املشكلة  أن  ومع  شاملة.  يومًا 

    يف غياب االسرتاتيجية 
ُأنشئت محطات ملعالجة 

مياه الصرف من دون 
شبكات او ُأنشئت 

شبكات من دون محطات

العادمة  املياه  او  الصحي  الصرف  مياه  مبعاجلة  املتحدة  األمم 
أو املبتذلة. اال أن هذا االهتمام كان، دائمًا، شبيهًا باهتمام 
جتار املراحيض. اذ انطلقت الدراسات حول هذا املوضوع من 
املعاجلة  طرق  حول  وليس  املراحيض،  توفر  حول  مسوحات 

8% فقط من 310 ماليني مرت مكعب سنويًا من مياه الصرف تصل إىل اربع محطات للمعالجة )علي حشيشو(
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مسك السلور يف األحواض االصطناعية اليت تستخدمها امَلرافق 
احلمأة،  جتفيف  على  آخرون  ويعمل  احلمأة.  معاجلة  يف  عادة 
اخلفان.  وحجر  اإلمسنت،  مثل  البناء،  مواد  واستخدامها ضمن 
وتدرس بعض الشركات إمكانية االستفادة من بعض األمحاض 
الدهنية يف احلمأة يف توفري مكونات مهمة لصناعة البالستيك 
احليوي، واملواد الكيميائية الصناعية، فيما ُتعصر الريقات اليت 
تتغذى على تلك الفضالت، وتنتج عنها زيوت صناعية، أو ميكن 
إن  االستخدام  اعادة  ناهيك عن  للحيوانات.  استخدامها كغذاء 
يف الزراعة )ري االشجار والنباتات غري املثمرة( او يف السياحة 

)غري املدروسة كفاية بعد(.

استعادة الثقة
إذًا، التمويل ليس السبب الوحيد يف فشل ادارة هذا امللف، كما 
ُيرّوج دائما لتربير الفشل، او لتربير البحث عن مصادر جديدة... 
للتمويل. مشاريع انشاء حمطات املعاجلة قوبلت مبعارضة شعبية 
يف أكثر من مكان، ألنها مل تأت من ضمن اسرتاتيجية متكاملة 
الربملان  واالنتخابية ملرشحي  السياسية  الربامج  تدخل يف  ومل 
والرتبية يف  الثقافة  وزارتا  تشارك  ومل  البلدية،  اجملالس  او 
الثقافية والنفسية  براجمهما يف محلة توعية ملواجهة املشاكل 
البشرية  النفايات  جتاه  السلبية  املواقف  خلف  غالبا  تقف  اليت 

عامة…

االسرتاتيجية، ال التمويل، هي ما ينقصنا.
نهتم كثريا مبا نلبس وال نهتم مبا نزرع. نهتم مبا نأكل وال نهتم 
مبا نرمي. جاء الوقت لنعرف أن كل ما نرميه خلفنا بسرعة من 
أجل أن نتقدم اىل االمام، إمنا نرميه بوجه أناس آخرين، يدفعون 
مثنا غاليا جدا ملعاجلة آثاره السلبية على حياتنا وبيئتنا. كنا جند 
بعض احلياء عندما نتحدث عن الرباز واملياه املبتذلة، حتى جاء 
وقت أصبحت كلفة معاجلة مياهنا املبتذلة اكرب بكثري من كلفة 
تأمني مياه الشرب النقية... هذا إذا عاجلناها ومل نرتكها لتلوث 

املياه العذبة.

توفر املراحيض ال يعني السالمة
أورد تقرير نشرته منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة 
نسمة  مليار   2,8 أن  املاضي،  متوز  )يونيسيف(، يف  للطفولة 
)38% من سكان العامل(، ال تتوافر هلم خدمات الصرف الصحي، 
القعر  ذات  اآلبار  او  اخلزانات  يف  فضالتهم  من  ويتخلصون 
ُتَفرَّغ، من دون  أو  اخلزانات،  ما تطفح هذه  املفقود. وكثريًا 
مراعاة معايري السالمة، بينما تتسبب االبار بتلويث خطري للمياه 
اجلوفية. وُيرّجح أن عدد األشخاص الذين يستخدمون اخلزانات 
مع   ،2030 عام  حبلول  نسمة  مليارات   5 إىل  سريتفع  واآلبار 
توقع أن تتقلص املساعدات الدولية املخصصة للمياه والصرف 
الصحي.واذا جنحت املبادرات الكربى، مثل »األهداف اإلمنائية 
لأللفية«، يف توفري مراحيض لكل الناس، كما تعد، وزاد حجم 
اسرتاتيجيات  وجود  لعدم  البيئة،  املتدفقة يف  املبتذلة  املياه 

وسياسات متكاملة لإلدارة، فقد نكون أمام كوارث اكرب!

تشغيلها.  البلديات  من 
السعر  يزال  ال  وهل 
دوالر  للمعاجلة  الوسطي 
مما  املكعب،  للمرت  واحد 
جيعل فاتورة معاجلة مياه 
فاتورة  من  اكرب  الصرف 

تأمني مياه الشرب؟

الحمأة قيمة ام مشكلة؟
على أي حال، عندما ُتنجز 
أمام  سنكون  الشبكات، 
معاجلة  كيفية  مشكلة 
»احلمأة«،  او  الوحول، 
عملية  بعد  ترتسب  اليت 
هناك  فهل  املعاجلة. 
معاجلة  لكيفية  تصّور 
من  النهائي  املنتج  هذا 
املتكاملة،  املعاجلة  ضمن 
الدراسات  توصي  كما 

املسؤولة؟!
حيّول  العامل  يف  البعض 
إىل أمسدة،  الوحول  هذه 
يلجأ  بينما  وقود،  أو 
اخرى  طرق  اىل  آخرون 
يف  النباتات  زرع  مثل 
أحواض التجفيف، أو زرع 
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االستعداد  موازاة  يف 
 6 يف  النيابية  لالنتخابات 
أيار، تدور عجلة االتصاالت 
احمللية واإلقليمية، لرتتيب 
السياسية،  األوضاع 
 7 بعد  ما  ملرحلة  متهيدًا 
أيار. وعلى ذلك، يتوقف 
مصري التسوية الرئاسية. 
رئيس  يتصرف  فكيف 

اجلمهورية ميشال عون؟
اجلمهورية  رئيس  كان 
عون،  ميشال  العماد 
مرة،  من  أكثر  واضحًا 
أن  عن  حتدث  عندما 
ليست  احلالية  احلكومة 
حني  وهو  العهد.  حكومة 
ظل  عهده،  إجنازات  عدد 
حريصًا  نفسه  الوقت  يف 
حكومته  إن  القول  على 

التسوية الرئاسية: هل تصمد بعد 
االنتخابات؟

وعرب  فيها، 
مللفات  مقاربته 
سياسية حساسة. 
عن  تعبري  وأبرز 
تعاطيه  ذلك، 
االسرتاتيجية  مع 

الدفاعية وطرحه هلا أخريًا، من خالل اهلامش الذي 
امللف  هذا  تناول  اجلمهورية، يف  لرئاسة  أعطاه 
السوري،  النزوح  قضية  إىل  فإضافة  الدقيق. 
بهما  يتعلق  ما  كل  مع  العربية،  لبنان  وعالقات 
من تفاصيل، سعى رئيس اجلمهورية إىل الكالم 
اليت  االسرتاتيجية  كموضوع  الفتة،  عناوين  عن 
حتولت يف األيام األخرية أبرز العناوين املطروحة 
يف لقاءاته مع الديبلوماسيني الغربيني، مستندًا 
إىل أن موقعه يف السلطة احلالية ثابت، إىل احلد 
الذي يسمح له بأن خيطو خطوات حساسة. فعون، 
كما يقول أحد السياسيني، هو الوحيد من تركيبة 
سيبقى  والذي  الثمانينيات،  أواخر  منذ  السلطة 
فيها اليوم من دون أن يهدد أحد موقعه أو يلّوح 

بعدم إعادة انتخابه أو تسميته.
لكن عون يف استعداده ملرحلة ما بعد االنتخابات 
عدة  حماوالت  هناك  أن  متامًا  يدرك  النيابية، 
بدأت ترتسم معاملها، تعمل على فرض أمر واقع 
سياسي جديد، األمر الذي يطرح على احملك مصري 
التسوية الرئاسية برمتها. وهذا املصري ال يتعلق 
ثوابت  أحد  احلريري  بات  وقد  احلكومة،  برئاسة 
التسوية  مبصري  يتعلق  لكنه  اآلن.  حتى  العهد، 
ككل، وبكافة عناصرها وارتدادها على االستقرار 
الداخلي السياسي واألمين واملالي، وعلى صورة 
العهد. فوصول عون إىل رئاسة اجلمهورية، كان 
اهلل  وحزب  عون  أساسية،  عناصر  أربعة  وليد 
البعض  خفف  وإن  معراب،  وتفاهم  واحلريري، 
من أهميته، إال أنه كان أحد املنطلقات الرئيسية 
الرئيس  بقي  حينها  عون.  انتخاب  تسهيل  يف 
نبيه بري والنائب وليد جنبالط والنائب سليمان 
فرجنية، متفرجني، على تسوية مل يوقعوا عليها.

اليوم يتعامل العهد والتيار الوطين احلر مع تفاهم 
بانتخاب  سواء  انتهى،  مفعوله  أن  على  معراب 
عون أو بصدور قانون االنتخاب وسحب التشنج 
الداخلي. علمًا أن القوات تتحدث دائمًا عن بنود 

عون لن يبقى متفرجًا، 
إذا ما كانت هناك 

نية محلية أو إقليمية 
للتخريب

هيام القصيفي
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منذ  واضحًا  بدا  وقد  التفاهم.  هذا  من  تنفذ  مل 
النيابية،  االنتخابات  يف  الطرفني  بني  االفرتاق 
 7 بعد  معروف سلفًا  اجتاه  كليهما سائر يف  أن 
أيار، استعدادًا لتشكيل احلكومة وما بعدها، وإن 
هذا التفاهم، الذي طبق من جهة واحدة، مل يعد 
نافذًا، ولو أن الطرفني ال ميتلكان شجاعة التنصل 

من تفاهمهما املعلق.
تصاب  أنها  فرغم  اهلل،  حزب  مع  العالقة  أما 
القائم  التشنج  نتيجة  بنكسات، وال سيما  أحيانا 
ملفات  وبسبب  وبري،  احلر  الوطين  التيار  بني 
يبديها  ومالحظات  وسياسية،  اقتصادية  أخرى، 
حزب اهلل على أداء التيار الوطين وبعض أدبياته 
أن  إال  االنتخابية،  بالرتشيحات  تعاطيه  وطريقة 
بسالح  يتعلق  ما  سواء  االسرتاتيجي،  سقفها 
احلزب أو العداء إلسرائيل، أو حتى بوضع حزب 
اهلل اإلقليمي، ال يزال ثابتًا، وال ميكن النسج على 

انقالب سياسي بني الطرفني.
سوى  التسوية  أركان  من  يبقى  ال  لذلك،  تبعًا 
احلريري. وعلى هذه النقطة، يدور الكالم عن مصري 
فرئيس  منها.  عون  وموقف  الرئاسية  التسوية 
اجلمهورية سبق أن سّلف احلريري أكثر من مرة، 
السعودية،  من  »اسرتداده«  معركة  وأهمها يف 
واألخري حاول رّد اجلميل يف أكثر من استحقاق، 
من خالل ملفات وزارية مالية واقتصادية متشعبة. 
لكن ما يصّح اليوم، قد ال يصح بعد االنتخابات، 
والغربية يف  العربية  التدخالت  بوادر  بدأت  وقد 
خريطة  لوضع  ومكشوفة،  مبطنة  رسائل  توجيه 
طريق احلكومة املقبلة وفق تفاهمات تعيد عقارب 

الساعة إىل الوراء.
ما حصل يف نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، 
من انقالبات سياسية، لن ينطبق على حالة عهد 
عون، الذي يفرتض كما وعد أكثر من مرة، أن 
يشهد انطالقة جديدة بعد االنتخابات. فعلى طريق 
كثرية،  مطبات  هناك  املقبلة،  احلكومة  تشكيل 
والتبليغ السعودي للحريري حبسب مطلعني، بأن 
أمامه  أيار، سيضع   7 بعد  االنتماء  واضح  يكون 
وهو  منه.  مطلوبة  استدارة  أي  يف  كبريًا  حتديًا 
هنا سيكون أمام ميزان دقيق، بني مصاحله مع 
العهد وقد أصبحت متينة أكثر من خالل شراكة 
شبه كاملة مع التيار الوطين، أو مصاحله حمليًا، 
هم  الذين  آذار   14 أفرقاء  مع  سعوديًا،  وليس 
لكن  خارجها.  أو  السلطة  هامش  على  إما  فعليًا 
التحدي األكرب يقع على عاتق العهد أيضًا، وحتى 
اآلن ال ميكن التعويل على أن العهد الذي احتضن 
على  سيبقى  الرئاسية،  التسوية  منذ  احلريري 
أي  مع  التجاوب  احلريري  قرر  إذا  له،  احتضانه 
رغبات سعودية حتى يف الشكل. فحكومة العهد 
األوىل حمك حقيقي لرئيس اجلمهورية، ولن يبقى 
متفرجًا، إذا ما كانت هناك نية حملية أو إقليمية، 
للتخريب عليها، ألن عليها تتوقف صورة الوالية 

احلقيقية لرئيس اجلمهورية.

وصول عون إىل رئاسة الجمهورية، كان وليد أربعة عناصر أساسية، عون وحزب اهلل والحريري 
وتفاهم معراب )داالتي ونهرا(

األوىل فعليًا هي اليت تنتجها االنتخابات النيابية. 
من هنا، ميكن تفهم تنصله أحيانًا وتنصل فريقه 
من أخطاء ترتكبها حكومة الرئيس سعد احلريري، 
التنفيذية.  السلطة  أداء  باتت من يوميات  وهي 
ومن هنا أيضًا، حاول عون مرات عدة اللجوء إىل 
احلكومة،  عن  بعيدًا  وقانونية،  دستورية  خطوات 
على  والتشريعي  التنفيذي  العمل  مقاربته  يف 
نفسه،  متييز  على  حرصه  أيضًا  واألبرز  السواء. 
ومتييز رئاسة اجلمهورية، يف إعادتها إىل احملافل 
يشارك  اليت  املؤمترات  عرب  واإلقليمية  الدولية 

تتضمن الورقة اللبنانية اليت سُتعرض يف مؤمتر 
طبقًا  »إصالحات«  بتنفيذ  تعهدات   »4 »باريس 
لوصفة جاهزة من صندوق النقد الدولي، تهدف 
إىل خفض اإلنفاق وزيادة اإليرادات بنحو %5 من 
الناتج احمللي اإلمجالي، أي ما يوازي 3 مليارات 
الفقرية  األسر  هم  اهلدف  هذا  ضحايا  دوالر. 

واملتوسطة.
اليوم يف  اليت ستعرض  اللبنانية،  الورقة  تبّنت 
مؤمتر »باريس 4«، وصفة صندوق النقد الدولي 
واليت  لبنان،  يف  واملالي  االقتصادي  لإلصالح 
الوصفة  هذه  األخري.  خربائه  بيان  يف  وردت 
هي  »إصالحات«  يسّميها  ملا  للصندوق  اجلاهزة 
ويستهدف  مباشر  بعضها  إجراءات  عن  عبارة 
عمومي  اآلخر  وبعضها  صراحة،  األسر  مداخيل 
أو  التطبيق  آليات  يلحظ  يكاد  وال  جدًا  وضبابي 

األطراف املعنية.
ضّخ  اىل  يهدف  الصندوق  وصفة  احلكومة  تبيّن 
»النموذج«  شرايني  يف  إضافية  إنعاش  جرعة 
استمرار  على  مؤشرًا  إال  ليس  وهذا  اللبناني، 
النموذج حتت وصاية دولية، إذ مل تشر الورقة إىل 
خفض الدين العام وكلفته إال من خالل اإلشارة 
إىل خفض اإلنفاق وزيادة التحصيل عرب إجراءات 
نّصت صراحة على إصابة مداخيل األسر الفقرية 
وإعادة  الكهرباء،  تعرفة  رفع  بعد  واملتوسطة، 
النظر يف القطاع العام. حاملو الدين تنّعموا على 
مدى السنوات املاضية باإلثراء من إقراض الدولة 
اليوم  الفساد واهلدر، وهم  واإلمعان يف متويل 
حيصلون على مغامن إضافية يف مؤمتر ال يهدف إال 

إىل توفري محاية ال مثيل هلا.
قراءة هذا الوضع ليست مستعصية. فاألمر يبدأ 
بالتقويم األخري الذي أجراه صندوق النقد الدولي 
»باريس  مؤمتر  إىل  لبنان  سيقّدمها  اليت  للورقة 
4«. حبسب مصادر مطلعة، فإن الصندوق رسم 
أربعة سيناريوات جلدوى املشاريع اليت سيطلب 
لبنان متويلها على مراحل، فتبنّي أن هناك ثالثة 
حيمل  واحد  سيناريو  مقابل  جمدية،  غري  بينها 
جدوى تتيح للبنان احلصول على التمويل الالزم. 
السيناريو اجملدي يقضي بأن التمويل اآلتي من 
اجلهات املقرضة أو عرب الشراكة مع القطاع اخلاص 
على  إضافية  ديون  عن  عبارة  هو  )اخلصخصة( 
لبنان، وإنفاقها لن يكون له مفاعيل اقتصادية 

إال بشرط التزام لبنان باإلصالحات.
ما هي هذه اإلصالحات؟

بالكامل  نسخت  اللبنانية  الورقة  إن  الواقع،  يف 
النقد  صندوق  خلرباء  األخري  البيان  يف  ُذكر  ما 
اإليرادات  وزيادة  اإلنفاق  »خفض  عن  الدولي 
بنسبة %5 من الناتج احمللي اإلمجالي«، إال أنها 
قّررت املواربة يف ما خيص التفاصيل. فلم تذكر 
املضافة  القيمة  ضريبة  زيادة  جيب  أنه  صراحة 
والضريبة على احملروقات، كما اقرتح الصندوق، 
بل أمعنت يف إخفاء نياتها، مشرية إىل التزامها 
»بإصالح هيكلي يوازي 5 نقاط مئوية من الناتج 
 1% مبعدل  املقبلة،  اخلمس  السنوات  مدى  على 
التحصيل  وحتسني  اإليرادات  زيادة  عرب  سنويًا 

والتقليل من الثَغر وخفض النفقات«.
اضطر معّدو الورقة اللبنانية، حتت ضغط اجلهات 
املنظمة للمؤمتر يف فرنسا واملؤسسات الدولية، 
إىل أن يكشفوا عن طريقة تطبيق هذه املعادلة 
من خالل التعهد باآلتي: »زيادة تعرفة الكهرباء 
وخفض التحويالت إىل كهرباء لبنان نظرًا إىل أنها 

متّثل 4 نقاط مئوية من الناتج«.  
التوصيف الوارد يف الورقة عن الكهرباء خيتلف 
صندوق  خرباء  بيان  يف  ورد  عما  جذري  بشكل 
النقد. فاحلكومة اللبنانية ال تعرتف بأن التحويالت 
إىل مؤسسة كهرباء لبنان هي دعم للتعرفة خالفًا 
بأنها  التحويالت  حيّدد  الذي  الصندوق  لتوصيف 
دعم. ما تعنيه كلمة الدعم هو أن الدعم يصيب 
إليه، فاألثرياء يغرفون من دعم  فئات ال حتتاج 
الذين هم حباجة  من  بكثري  أكثر  الكهرباء  تعرفة 
ماسة إىل الدعم. أما زيادة تعرفة الكهرباء فهي 
أمر ال بّد منه، لكن أي هيكلية للتعرفة ستطبق، 
األعلى  الشطور  على  تصاعدية  ستكون  فهل 

احلكومة تتبّنى وصفة صندوق النقد:
 الـفقراء يدفــعون الثـمن

محمد وهيه
لالستهالك، أم أنها ستكون على شاكلة االقرتاح 
الوارد يف مشروع موازنة 2018، أي ستصيب صغار 
املستهلكني )الفقراء( ومتوسطي الدخل أكثر من 
غريهم؟ هل زيادة التعرفة تعين أن يتحّول مصدر 
متويل حتويالت الكهرباء من الضرائب إىل جيوب 

الفقراء ومتوسطي الدخل مباشرة؟
خفض اإلنفاق

على  احلكومة  تعمل  بأن  الورقة  تعهدت  كذلك 
حصرًا  يعين  اإلنفاق  خفض  اإلنفاق«.  »خفض 
العام  القطاع  موظفي  رواتب  على  التصويب 
وأجورهم وملحقاتها. يف الواقع، إن الورقة حّددت 
جتاه  الدولي،  اجملتمع  أمام  والتزاماتها  نياتها 
القطاع العام، رغم ورود بنود بال تفاصيل أو آليات 
وحتت مسميات مطاطة وحتتمل الكثري من التفسري 
»إصالح  الفساد«،  »مكافحة  مثل  والتأويل، 
القضاء«، »حتسني بيئة األعمال«، »حوكمة الغاز 
إدارة  »تطوير  اإللكرتونية«  »احلكومة  والنفط«، 
األراضي«، »اسرتاتيجية للجمارك«... بعيدًا عن 
هذه العناوين العامة، تطّرقت الورقة إىل القطاع 
العام بشكل تفصيلي وواضح باستهدافاته. فقد 
سائدة  كانت  اليت  النقاشات  الورقة  استعادت 
إقرار  قبل  والرواتب  الرتب  سلسلة  أقّرت  يوم 
القانون 46، وال سيما النقاش عن الكلفة الكبرية 
واملتزايدة لنظام التقاعد يف القطاع العام وكلفة 
التقدميات االجتماعية اليت حيصل عليها املوظفون 
يومها  وسواها.  وصحية  مدرسية  مساعدات  من 
أن  والرواتب  الرتب  سلسلة  إلقرار  اشرتط 
ويضع  النظام  هذا  عن  تقريرًا  املال  وزير  يعّد 

االقرتاحات إلصالحه.
هذا النقاش عن القطاع العام جرى تلخيصه يف 
اللبنانية املرفوعة إىل مؤمتر »باريس 4«  الورقة 
باآلتي: »جيب إعادة هيكلة القطاع العام. مبوجب 
القانون 46، جيب وقف التوظيف يف القطاع العام 
التقدميات  وتوحيد  الوزراء،  من جملس  بقرار  إال 
االجتماعية، وأن تعيد الدولة النظر بسياسة الدعم 
بتقويم  تقوم  وأن  الصناديق،  يف  ومساهمتها 

أداء موظفي القطاع العام«.
سالمة: مقرتحات غري قابلة للتنفيذ

جلمعية  العامة  األمانة  عن  صدر  شباط،   15 يف 
يتضمن  الذي   2018/75 الرقم  التعميم  املصارف 
لبنان  مصرف  حاكم  بني  الشهري  اللقاء  حمضر 
فقرته  يف  املصارف.  ومجعية  سالمة  رياض 
إن  قوله  سالمة  عن  احملضر  ينقل  األخرية، 
صندوق  بيان  )يف  ضمنًا  املطروحة  »املعاجلات 
اهلّوة  ردم  ميكن  كيف  إذ  واقعية،  غري  النقد( 
الناتج(  من   20%( الدولة  مداخيل  بني   )10%(
زيادة  استحالة  مع  الناتج(  من   30%( ونفقاتها 
املداخيل %5 وخفض النفقات %5 يف فرتة زمنية 

وجيزة. إنها مقرتحات غري قابلة للتنفيذ«.

استهدافات صندوق النقد
النقد  صندوق  خلرباء  األخري  البيان  يف  التمعن 
وصفة  بني  التطابق  مدى  يوضح  لبنان،  عن 
يرد  ما  وبني  إصالحات،  يسّميها  ملا  الصندوق 
اليوم  لبنان  سيقّدمها  اليت  اللبنانية  الورقة  يف 
البيان:  يقول  باريس.  يف  املاحنة  اجلهات  أمام 
»هناك حاجة ملحة خلطة ضبط مالي ترتكز فيها 
من  جزءًا  وتكون  البداية،  يف  املالية  التعديالت 
التعديالت  حزمة  وجتمع  موثوقة.  عامة  موازنة 
وأخرى  باإليرادات  تتعلق  إجراءات  بني  املقرتحة 
 )1( اإلجراءات:  هذه  وتشمل  باإلنفاق.  تتعلق 
زيادة معدالت ضريبة القيمة املضافة، مع حتسني 
االمتثال واحلد من اإلعفاءات والرديات الضريبية؛ 
)2( إعادة رسوم البنزين وضرائب احملروقات إىل 
اإللغاء   )3( 2012؛  السائدة قبل عام  مستوياتها 
التعديالت  شأن  ومن  الكهرباء.  لدعم  التدرجيي 
الدين  أن حتقق حتسنًا كبريًا يف مسار  املقرتحة 
العام. وباإلضافة إىل ذلك، هناك جمال الحتواء 
اإلنفاق املتعلق باملوظفني وإصالح جهاز اخلدمة 
املدنية، وهو ما ميكن أن حيد من مجود اإلنفاق 
وخيلق حيزًا ماليًا لتمتني شبكة األمان االجتماعي 

وتوفري محاية أكرب حملدودي الدخل«.
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مـقاالت وتحقيقات

تستضيف العاصمة الفرنسية، اليوم، مؤمتر باريس ــ 4 )سيدر(. 
وقد وّجه املنظمون دعوات اىل حنو 50 حكومة ومنظمة اقليمية 
ودولية حلضوره، واالطالع على العروض السخية اليت سيقّدمها 
الوفد اللبناني الرمسي، بهدف احلصول على املزيد من القروض 
على  االطالع  وكذلك  املباشرة.  االجنبية  واالستثمارات  اخلارجية 
اليت  والضمانات،  والتعهدات  االلتزامات  من  واسعة  مروحة 
بهدف  واملستثمرين،  والضامنني  للدائنني  احلكومة  ستعطيها 

طمأنتهم.
برناجمها  ــ 4،  باريس  اليوم، يف مؤمتر  اللبنانية  تقّدم احلكومة 
باعتباره  التحتية،  البنية  جتهيز  يف  لالستثمار  االجل  الطويل 
للبيع. وستطرح عددًا هائاًل من املشاريع  »السلعة« املعروضة 
يف املرحلتني االوىل )2018 ــ 2021( والثانية )2022 ــ 2025(، 
بنحو 17.253 مليار دوالر أمريكي، مبا  تقّدر كلفتهما االمجالية 

فيها كلفة استمالكات االراضي املقّدرة بنحو 1.7 مليار دوالر.
ترتكز خّطة احلكومة لتمويل هاتني املرحلتني اىل 3 مصادر:

القطاع  مع  الشراكة  عقود  عرب  دوالر(،  مليارات   6.9(  %40 ــ 
نقل  مبثابة  أو  الدولة،  على  خمفي  دين  مبثابة  وهي  اخلاّص، 
الكلفة من موازنة احلكومة اىل موازنة األسر. ولكن، يف ضوء 
املخاطر السياسية وغري السياسية، اليت قد ينظر إليها مستثمرو 
املؤمتر،  اىل  احلكومة  وثائق  جاء يف  ما  اخلاص، حبسب  القطاع 
مليارات   5 تتجاوز  ال  قد  املباشرة  اخلاصة  االستثمارات  فإن 
دوالر للمرحلتني األوىل والثانية، منها 3 مليارات دوالر للمرحلة 

االوىل.

    الحريري: برنامج باريس ــ 4 سيوفر 900 الف فرصة عمل!
ــ 50% )8.6 مليارات دوالر(، عرب القروض اخلارجية من دول 
لالجئني  خمصصة  إقراض  وبرامج  دولية  متويل  ومؤسسات 
السوريني. ولكن، حبسب مصادر يف الوفد اللبناني، فإن جّل 
متفق  قروض  لتجديد  اعالنات  هو  احلكومة  عليه  ستحصل  ما 
عليها سابقًا مع االحتاد االوروبي والبنك الدولي، ولذلك ستبذل 
احلكومة جهودها مع املشاركني يف املؤمتر من اجل حشد متويالت 
بقيمة مليار دوالر، متهيدًا لالنضمام اىل برنامج خمصص للدول 
البنك  جمموعة  بني  شراكة  برنامج  وهو  لالجئني،  املستضيفة 
الدولي واألمم املتحدة وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، يقوم 
باقرتاض 4 دوالرات مقابل كل دوالر  آلية حمددة تسمح  على 
على  ستحصل  احلكومة  أن  يعين  ما  للربنامج،  املاحنون  يؤمنه 
قروض خارجية جديدة بقيمة 4 مليارات دوالر يف حال جنحت يف 
القدمية غري املقّرة واملعروضة  القروض  سعيها، باالضافة اىل 

امام احلكومة وجملس النواب.
حملية خمصصة  دين  سندات  عرب  دوالر(،  مليار   1.7(  %10 ــ 
عن  احلكومة  االراضي. وستعلن  استمالكات  تعويضات  لتسديد 
برنامج مع مصرف لبنان إلصدار سندات بقيمة 700 مليون دوالر 

هلذا الغرض يف العام احلالي والعام املقبل.
تتوقع احلكومة ان ال حتصل على القروض اجلديدة قبل النصف 
الثاني من عامم 2019. وتتوقع ايضًا أن ال تتجاوز  املدفوعات 
1.6 دوالر كمتوسط سنوي، ما يعين انها ستكون قادرة على 
الثماني  السنوات  يف  دوالر  مليار   12.8 بقيمة  مشاريع  تنفيذ 
و4  اخلاصة،  االستثمارات  عرب  منها  دوالر  مليارات   5 املقبلة، 
احمللية  االستدانة  عرب  والباقي  اخلارجية،  القروض  عرب  مليارات 
تثري  ال  اليت  املشاريع  إلغاء  عرب  أو  املوازنة،  واالعتمادات يف 

اهتمام املستثمرين والدائنني.

خيار الخصخصة: التجربة خري برهان
امام  لعرضها  لألرباح  املدّرة  املشاريع  احلكومة  خصصت 
املستثمرين احملليني واالجانب، وتشمل عقود الشراكة املطروحة 
انتاج الكهرباء وتوزيعها، حمطات تسييل الغاز وختزينه، ادارة 
الطرق  االتصاالت،  ومعاجلتها،  النفايات  ادارة  املياه،  قطاع 
السريعة، النقل املشرتك، املرافئ واملطارات وغريها... وهذه 
العقود يف حال مّت إبرامها ستمثل واحدة من أكرب عمليات نقل 
على  االستحواذ  خالل  من  اخلاصة،  الثروة  اىل  العامة  الثروة 
يف  املقيمني  امام  منها  بديل  ال  ومرافق  واحتكارات  امتيازات 
العقود،  لبنان. وتتضمن خطة احلكومة أشكااًل خمتلفة من هذه 
املقيمني  من  مباشرة  ايرادات  جباية  للمستثمرين  يتيح  بعضها 
السرتداد كلفة االستثمار مع االرباح خالل فرتة قصرية )كما يف 
حالة مشاريع الطرق السريعة والنقل املشرتك واالتصاالت مثاًل(. 
ايرادات مضمونة من  على  للمستثمرين احلصول  يتيح  وبعضها 
احلكومة، تسدد سنويًا من املوازنة العامة )كما يف حالة مشاريع 
انتاج الكهرباء وادارة قطاع املياه مثاًل(، إذ تلتزم الدولة بشراء 
االنتاج او اخلدمات باالسعار املتفق عليها مع املستثمر، واليت 
تتضمن كلفة االستثمار والتشغيل والفوائد على ديون املشروع 

والربح.
باعرتاف اجلميع، فإن هذه االشكال من العقود أعلى كلفة من 
بها  واالحتفاظ  املشاريع  هذه  لتنفيذ  مباشرة  احلكومة  استدانة 
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كأصول وجتهيزات عاّمة، أي ملك اجملتمع. كذلك فإنها ذات أثر 
اجتماعي سليب أكرب بكثري من أثر زيادة الضرائب املباشرة على 
االرباح والريوع لتمويل املشاريع املطروحة. وبالتالي، يرى الكثري 
من اخلرباء أن احلّجة وراء تبيّن مثل هذا اخليار ضعيفة جدًا، وال 
ميكن تفسري إصرار احلكومة على اخلصخصة واستعدادها لتحميل 
اجملتمع املزيد من اخلسائر، اال بوصف ذلك من آليات عمل ما 
يسّمى »رأمسالية الكوارث« أو »عقيدة الصدمة«، اليت اعتمدتها 
سياسات »النيوليربالية« يف تشيلي يف ظل احلكم الديكتاتوري، 
ظل  يف  العراق  ويف  التسونامي،  بعد  وسرييلنكا  تايالند  ويف 
االحتالل االمريكي، ويف الواليات املتحدة بعد إعصار كارولينا، 
الدائنني... تقوم هذه  اليونان يف ظل وصاية »ترويكا«  ويف 
السياسات على استغالل كل أزمة أو حرب أو كارثة لطرح افكار 
»السوق احلّرة«، ومتكني رأس املال اخلاص من االستحواذ على 
آخر  خيار  ال  أن  املصدومني  الناس  وإيهام  العام،  املال  رأس 

امامهم للخروج من صدمتهم اال التنازل امام الشركات.
الدوران يف حلقة مفرغة

على  املذكورة  التجارب  هذه  مجيع  يف  واحد  دليل  يوجد  ال 
واخلصخصة  االقتصاد  حترير  بعد  افضل  صارت  االوضاع  ان 
وحلقات  مرتفعة  مديونيات  عن  مجيعها  اسفرت  بل  والتقشف، 
التفاوت يف توزيع  عجز مالي مقفلة ومستويات عالية جدًا من 

الدخل والثروة.
لقد اخترب املقيمون يف لبنان، على مدى ربع قرن تقريبًا، شتى 
صنوف الشراكات مع القطاع اخلاص، واضطروا يف صيف عام 
2015 للخروج اىل الشوارع احتجاجًا على نتائج إحدى هذه الشراكات 
يف ادارة النفايات )سوكلني وشقيقاتها(. وكذلك خسر اصحاب 
اليت  »سوليدير«،  شركة  قوة  امام  بريوت  وسط  يف  احلقوق 
استحوذت على امالكهم يف قلب العاصمة، واستولت على ردم 
البحر يف الواجهة البحرية، وحصلت على حصرية ادارة وتشغيل 
الغربي  السياحي  املرفأ  ذلك  مبا يف  واخلدمات،  التحتية  البنية 
الذي تدفع »سوليدير« 2000 لرية فقط ال غري بدل اجيار كل مرت 

مربع فيه، وجتين منه ماليني الدوالرات كأرباح.
توزيع  خدمات  مقدمي  شركات  جتربة  أيضًا  املقيمون  واخترب 
الكهرباء وصيانتها وجباية فواتريها، إذ استمرت اخلدمات بالرتاجع 
وارتفعت االكالف، يف حني ميضي الكثري من العّمال )املياومني( 
شهورًا عّدة من دون اجورهم ويواجهون خطر فقدان وظائفهم. 
شركة  تتوىل  اليت  اللبنانية  اجلامعة  يف  ايضًا  حصل  ما  وهذا 
يعّد  االمثلة،  سياق  ويف  جتهيزاتها.  وتشغيل  صيانتها  خاصة 
عقد صيانة مبنى وزارة الرتبية مكلفًا جدًا، وكذلك استئجار مبنى 
االسكوا والكثري من املباني احلكومية واسطح املنازل والبنايات 
)اعمدة االتصاالت(. وكذلك يعرف املقيمون نتائج هذه العقود 
يف رفع االسعار وتضخيم االرباح، كما هي حال موقف السيارات 
التابع ملطار بريوت ومغارة جعيتا واالسرتاحات وسائر االمالك 

العمومية البحرية والنهرية وغريها...اخل.

زيادة االستدانة الخارجية والداخلية
تسهيالت  »برنامج  من  قروض  على  للحصول  احلكومة  تسعى 
برنامج  ومن  الدولي،  للبنك  التابع   ،)GCFF( امُليّسر«  التمويل 
اخلاص   )NIF( اجلوار«  دول  يف  االستثمار  تسهيل  »آلية 
باملفوضية األوروبية. وقررت احلكومة، بالتشاور مع مصرف لبنان، 
إصدار سندات لتمويل استمالكات األراضي وغريها من األموال 

املقابلة املطلوبة مببلغ 700 مليون دوالر أمريكي.
باالستناد اىل وثائق احلكومة اىل باريس ــ 4، ستقوم احلكومة 
مبواكبة زيادة الدين اخلارجي والتحويالت اىل املشاريع املخصخصة 
خبفض العجز املالي سنويًا بنسبة 1% من جممل الناتج احمللي على 
5 سنوات، أي مبا بني 500 مليون و600 مليون دوالر، وسيتم 
وحمروقات   TVA( االستهالك  على  الضرائب  زيادة  عرب  ذلك 
وغريهما( وعرب اإللغاء التدرجيي لدعم اسعار الكهرباء، وختفيض 
كلفة نظام التقاعد، كذلك تتعهد احلكومة مبواصلة سياسة جتميد 
التوظيف يف االدارات العاّمة )اال بقرار يصدر عن جملس الوزراء 
بغرض التحكم يف عملية التوظيف واستخدامها يف سياق شراء 
الوالءات(. ولكن يف مقابل هذه االجراءات املؤملة، ستزيد كلفة 
مدفوعات الفائدة يف املوازنة العاّمة، وتستحوذ على املزيد من 

االيرادات.
الحق على الالجئني!

تضع احلكومة كل اسباب االزمة يف سّلة الالجئني السوريني، كما 
لو ان االوضاع املالية قبل عام 2011 كانت جيدة، وهو ما توحي 
به املقارنة بني معّدالت النمو االقتصادي قبل الصراع يف سوريا 
وبعده. تقول وثيقة احلكومة إن معّدل النمو بلغ 8% وسطيًا يف 
السنوات الثالث اليت سبقت انفجار الوضع يف سوريا واخنفض 
اىل 1% يف عامي 2016 و2017، علمًا بأن معّدالت النمو خالل 
االعوام 2008 و2009 و2010 هي استثنائية ومرحلية، وارتبطت 
بهروب الرساميل يف خضم االزمة العاملية وارتفاع اسعار النفط، 
النمو  معّدالت  أن  تبني  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  بأن  علمًا 

وسطيًا،   %2 من  أقل  بلغت  و2006   1997 عامي  بني  احملققة 
وسجلت انكماشًا بنسبة ــ0.45% يف عام 1999، أي إن معضلة 
اخنفاض النمو باتت بنيوية منذ فشل رهانات ما مّسي »مشروع 

االعمار« يف النصف الثاني من تسعينيات القرن املاضي.
تستند احلكومة اىل تقديرات البنك الدولي حول الكلفة الرتاكمية 
على لبنان منذ بداية الصراع يف سوريا، وتقول إنه كان يقدر 
للدخل أن يرتفع حنو 18.15 مليار دوالر حتى عام 2015، يف حني 
بلغت التحويالت االضافية من احلكومة إىل مؤسسة كهرباء لبنان 
لتوفري الكهرباء للنازحني حنو مليار دوالر سنويًا، وبلغت الزيادة 
يف الدين العام اللبناني حنو 6 مليارات دوالر، نتجت من متويل 
العجز اإلضايف املتصل باألزمة السورية والفوائد املرتتبة عليها 

بني نهاية عام 2011 وعام 2016!
نسبة  ارتفاع  اىل  لتشري  التقديرات  هذه  من  احلكومة  وتنطلق 
الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي إىل 150% حبلول نهاية 
الديون حنو  على  الفوائد  مدفوعات  بلغت  عام 2017، يف حني 
10% من الناتج احمللي اإلمجالي يف عام 2017، واستحوذت على 
االحصائية  احلقائق  ان  اال  احلكومية.  اإليرادات  أكثر من نصف 
تفيد بأن الدين العام يرتفع مبعّدالت مرتفعة منذ عام 1992، وقد 
بلغ نسبة 183% من جممل الناتج احمللي يف عام 2006، وبالتالي 
ال يوجد أي دليل على ان آلية تنامي الدين ارتبطت بأي شكل 

من االشكال بأزمة الالجئني السوريني.
ترجيح انفجار »القنبلة املوقوتة«

ـ 4 ما درجت عليه يف  تكرر احلكومة يف وثائقها اىل مؤمتر باريسـ 
املؤمترات السابقة، إذ تقول إنه من دون »دعم اجملتمع الدولي 
لتجنب املزيد من تصاعد مستويات ديون األسواق وختفيض عبء 
الفائدة... من املرّجح أن تنفجر القنبلة املوقوتة«. وتشرح ان 
»الزيادة احلادة يف االستثمار العام« ستساعد على اإلسراع يف 

تدعيم االقتصاد املنهك وتعزيز ثقة القطاع اخلاص يف لبنان.
اجملتمع  »دعم  تسميه  مّما  لالستفادة  رؤيتها  احلكومة  تضع 

الدولي« على 4 ركائز:
1. زيادة كبرية ملستوى االستثمار العام على املدى القصري، من 
خالل تنفيذ املشروعات اليت مت ختصيص قروض أجنبية هلا )...( 

مع زيادة دور القطاع اخلاص.
2. التكيف املالي الذي سيتيح سيناريو دين مستدام.

3. ضمان حتقيق النمو الذي يقوده القطاع اخلاص إىل أقصى حّد 
ومستدام. وتشمل هذه اجلهود إعادة هيكلة القطاع العام.

4. وضع اسرتاتيجية إلزالة االختناقات امام استثمارات القطاع 
اخلاص، وتأمني استقرار االقتصاد الكلي واملالي.

تقر احلكومة يف وثائقها بأن املعضلة تكمن يف اخنفاض مستوى 
االستثمار العام بشكل مطرد إىل 3% من الناتج احمللي اإلمجالي 
خالل الفرتة 2001 ــ 2005 و2% خالل الفرتة 2006 ــ 2010 وثم 
اىل 1.4% خالل الفرتة 2011 ــ 2017. وبهذا، تقّر احلكومة بأن 
ما  حقبة  اىل  تعود  والعرض  االحتياجات  بني  الكبرية  الفجوات 
قبل بداية األزمة السورية. ويشمل ذلك معدل االستثمار اخلاص 
أيضًا، الذي اخنفض من 30% خالل الفرتة 2007 ــ 2010 إىل ما 

يزيد قلياًل على 20% خالل الفرتة 2011 ــ 2015.
فرص  خلق  على  قادرًا  اللبناني  االقتصاد  يعد  مل  ذلك،  نتيجة 
واستنادًا  الوظائف.  على  الطلب  يغطي  مبا  ونوعًا،  كّمًا  العمل، 
فإن  احلكومة،  وثائق  يف  الواردة  الدولي  البنك  تقديرات  إىل 
من  يقرب  ما  يولد  الرأمسالية  النفقات  من  دوالر  مليار  كل 
50.000 فرصة عمل ، مبا يف ذلك الوظائف املباشرة والوظائف 
االقتصادية  واألنشطة  التوريد  سلسلة  صناعات  يف  الناشئة 
األخرى املستحدثة. هذه التقديرات دفعت برئيس احلكومة، سعد 
برنامج  ان  انتخابي،  لقاء  يف  ايام،  منذ  االعالن  اىل  احلريري، 
عمل،  فرصة  الف   900 سيوفر   4 ــ  باريس  مؤمتر  اىل  احلكومة 
إذ عمد اىل ضرب 17 مليار دوالر )قيمة الربنامج على مدى 8 
جائز حسابيًا،  ان ذلك  لو  املقّدر، كما  الوظائف  بعدد  سنوات( 
ومن دون أي متييز بني املشاريع والقطاعات وآثارها، واألهم 
إذ هي  ونوعها،  الوظائف  اىل طبيعة هذه  اشارة  أي  من دون 
مبعظمها مؤقتة ومتدنية االجور وال حتتاج اىل عمالة ماهرة كثيفة، 
وخاصة يف ظل تلزيم معظم هذه املشاريع اىل شركات أجنبية أو 

شركات تعمل من الباطن وتستغل العمالة الوافدة الرخيصة.

إعادة هيكلة القطاع العام
تلتزم احلكومة يف وثائقها اىل مؤمتر باريس ــ 4 بـ:

1( جتميد التوظيف العام ما مل تتم املوافقة عليه من قبل جملس 
الوزراء.

2( تصميم نظام موحد جلميع املنافع االجتماعية ملوظفي القطاع 
العام.

يف  واملساهمات  اإلعانات  بشأن  احلكومة  سياسة  مراجعة   )3
األموال العامة املتبادلة.

4( ترشيد اإلنفاق على الوقود يف اإلدارات العامة.
5( تقييم أداء املوظفني العموميني.
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مــقاالت وتـحقيقات

اخلاصة  الرتتيبات  انتهت 
ونشر  املغرتبني  باقرتاع 
يف  االقرتاع  أقالم  توزيع 
 40 يف  قلمًا   232 اخلارج. 
دولة. العملية االنتخابية يف 
اخلارج حباجة إىل جيش من 
متوافرًا  يبدو  ال  املوظفني 
تأمني  حني  وإىل  بعد. 
عملية  يديرون  موظفًا   464
فإن  املغرتبني،  اقرتاع 
ترتيبات نقل وفرز أصوات 
املغرتبني  من  املقرتعني 
صارت جاهزة... لكن تبقى 

العربة يف التنفيذ. 

 اقرتاع املغرتبني: أحجية لن يكون حلها سهاًل

قلمًا(،   13( األوىل 
أفريقيًا فخّصص  أما 
أكرب  العاج  لساحل 
 6( األقالم  من  عدد 
مت  كذلك  أقالم(، 
ختصيص قلم اقرتاع 
غوادلوب  جلزيرة 
الالتينية  أمريكا  يف 
يف  الناخبون  )يقرتع 

فرنسا(.
بعيدًا عن حق اللبنانيني الغوادلوبيني )أكثر من 
يف  االغرتاب  أبناء  من  غريهم  أو  ناخب(   200
نقل  آلية  وكذلك  االقرتاع  آلية  فإن  االنتخاب، 
النتائج أخذتا الكثري من النقاش قبل أن حتسم 
أمس، بإجياد آلية ال إمجاع بشأن إمكانية التحقق 
ستكون  بأنها  تقّر  األغلبية  أن  إال  نزاهتها،  من 
يضمن  ال  أحدًا  فإن  ذلك،  ومع  املمكن.  أفضل 
يف  للطعن  املتضررين  املرشحني  بعض  خروج 

نتائج اقرتاع املغرتبني.
464 موظفًا إلدارة انتخابات الخارج

لوائح  على  املغرتبني  لتوزع  تبعًا  األقالم  وّزعت 
كان  فإذا  االنتخابية.  بالدوائر  اخلاصة  الشطب 
بني  )ما  كبريًا  واحدة  دائرة  يف  الناخبني  عدد 
اقرتاع  قلم  ختصيص  يتم  ناخب(،  و400   200
هلذه الدائرة، كما هو حاصل يف أقالم عديدة يف 
فرنسا وأملانيا واسرتاليا وساحل العاج وفنزويال 
واإلمارات وكندا وأمريكا...، وتبعًا لعدد الناخبني 
املسجلني، خصص عدد من األقالم لدوائر حمددة، 

أو هلا كلها جمتمعة.
ما مل حيسم بعد هو التأكد من قدرة وزارة اخلارجية 
البلدان؛  كل  يف  االنتخابية  العملية  إدارة  على 
فاملادة 117 من قانون االنتخاب تنص على أن 
»يعني السفري أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، 
كل  هيئة  واملغرتبني،  اخلارجية  وزارة  بواسطة 
قلم، على أن ال تقل عن رئيس وكاتب من بني 
املوظفني العاملني يف السفارة أو القنصلية، أو 
أن يكونوا  الضرورة، شرط  املتعاقدين عند  من 
اللبنانية  القوانني  كافة  عليهم  وتطّبق  لبنانيني 
دد صالحيات كل منهم«.  ذات الصلة، على أن حتحُ
حاجة  مثة  كفرنسا  بلد  يف  املثال،  سبيل  فعلى 
إىل 56 رئيس قلم وكاتبًا يف احلد األدنى إلدارة 
العملية االنتخابية، ويف أسرتاليا يفرتض وجود 
66 موظفًا، فيما العدد اإلمجالي املطلوب إلدارة 

  33 قلمًا يف 
أسرتاليا و31 
يف أمريكا و30 
يف كندا و29 يف 

فرنسا

 464 عن  يقل  ال  اخلارج  يف  االنتخابية  العملية 
موظفي  بني  األعداد  هذه  تتوافر  فهل  موظفًا، 
أن  البديهي  من  كان  وملا  املعنية؟  السفارات 
حيث  السفارات  خاصة يف  متعذرًا،  ذلك  يكون 
لبنانيني  التعاقد مع  عدد األقالم كبريًا، هل مت 
آلية  هي  وما  العملية؟  هذه  إجناز  يف  لإلسهام 
اختيار هؤالء املتعاقدين؟ ومن يضمن حيادهم؟ 
تلك أسئلة طرحت يف جملس الوزراء، كجزء من 
األسئلة املتعلقة بضمان نزاهة العملية االنتخابية 
يف اخلارج. ويبدو أن اجلميع يسلم بأن األمر ليس 
سهاًل البتة. وبالرغم من أن املرشحني واللوائح 
حيق هلم إرسال مندوبني إىل مراكز االقرتاع، إال 
أنه حتى ذلك سيكون متعذرًا بالنسبة إىل مجيع 
املرشحني، لكلفته العالية أواًل، أضف إىل أنه ال 
يوجد أقالم قادرة على استيعاب األعداد الكبرية 
من املندوبني، واليت ميكن أن تصل يف األقالم 
و600   200 بني  ما  إىل  الدوائر  لكل  املخصصة 

مندوب.
األمور  بتنظيم  اخلارجية  وزارة  ستقوم  وفيما 
اللوجستية بالتعاون مع وزارة الداخلية، كان جهد 
األخرية منصّبًا على كيفية ضمان وصول أوراق 
االقرتاع بعد نهاية العملية االنتخابية يف اخلارج 

إىل لبنان، ومن ثم توزيعها على جلان القيد.
مغّلفات بحسب الدوائر

وقد صار معلومًا أن شركة DHL ستتوىل نقل 
مراكز  يف  األمحر  بالشمع  ختمها  بعد  الصناديق 
االقرتاع يف اخلارج )السفارات(. وبالرغم من أن 
االنتخابية،  األقالم  تفرز يف  لن  االقرتاع  أوراق 
إال أنه سيصار هناك إىل جتميعها حبسب الدوائر 

متهيدًا لنقلها.
االنتخابي،  اليوم  أثناء  فإنه  التفاصيل،  ويف 
الناخبني  تسليم  األقالم  رؤساء  مهمة  ستكون 
ملظروف يكتب عليه اسم الدائرة اليت يقرتع فيها 
الدائرة  الورقة املطبوعة سلفًا اخلاصة بهذه  مع 
واليت تضم كل اللوائح املتنافسة )بصرف النظر 
عّما إذا كان القلم خمّصصًا لدائرة أو أكثر(. وعند 
الصناديق،  وإقفال  االنتخابية  العملية  انتهاء 
صناديق  تفريغ  األقالم  رؤساء  على  سيكون 
االنتخاب واالكتفاء بفرز املظاريف حبسب الدائرة 
االنتخابية فقط )ال تفتح املغلفات(. تتكرر هذه 
العملية يف كل األقالم اخلاصة ببلد معني وتنقل 
ليصار  اللبنانية،  السفارة  يف  موحد  مكان  إىل 
عندها إىل جتميع كل املظاريف اخلاصة بكل دائرة 
يف مغلف كبري خيتم بالشمع األمحر متهيدًا لنقله 
إىل لبنان. خالل أيام معدودة يفرتض أن تكون 
كل املغلفات قد وصلت إىل مصرف لبنان، حيث 

يصار إىل حفظها بانتظار 6 أيار.
فرز يف لجان القيد

بكل  اخلاصة  املغلفات  تنقل  االنتخاب  يوم  يف 
وعند  الدائرة،  تلك  يف  القيد  جلنة  إىل  دائرة 
السابعة مساًء، أي عند إقفال الصناديق يف كل 
األقالم احمللية، يبدأ الفرز على مستويني. رؤساء 
األقالم يف القرى والبلدات يبدأون فرز األصوات 
األصوات  توزيع  ثم  الئحة  كل  نتائج  وحتديد 
التفضيلية، فيما تبدأ جلان القيد بفرز األصوات 
اخلاصة مبراكز االنتخاب اخلارجية، ومن ثم تدخلها 
ذلك،  بعد  النهائي.  بالفرز  اخلاص  النظام  إىل 
يفرتض أن تنضم نتائج الفرز يف كل األقالم إىل 
نتائج رفيقتها اخلاصة باملغرتبني، على أن تصدر 

تباعًا نتائج االنتخابات يف كل دائرة.

الدوائر االنتخابية وتحفظ حتى 6 أيار )هيثم املوسوي(

نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية الصادر أول من 
لوزارتي  االلكرتونيني  املوقعني  وعلى  أمس، 
الداخلية واخلارجية، مرسوم توزيع األقالم االنتخابية 

يف اخلارج، كما ينص قانون االنتخاب. 
القرتاع  الرتتيبات  كل  انتهت  تكون  وبذلك 
املغرتبني املسجلني، الذين حدد هلم يوما 27 و29 

نيسان لإلدالء بأصواتهم يف أماكن إقامتهم.
بلغ  األقالم  عدد  أن  املرسوم  تبنّي حبسب  وقد 
232 قلمًا موزعة على 40 دولة حول العامل، حبيث 
مت ختصيص قلم للناخبني الذين ال يقل عددهم 

عن 200 وال يزيد على 400(.
 وكان عدد األقالم األكرب يف اسرتاليا، إذ بلغ 33 
قلمًا، تليها أمريكا )31 قلمًا( وكندا )30 قلمًا(، 
بينما احتلت فرنسا املرتبة األوىل يف عدد األقالم 

يف أوروبا )28 قلمًا( تليها أملانيا )21 قلمًا(.
 وعربيًا، احتلت اإلمارات العربية املتحدة املرتبة 
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ايـلي الفـرزلي
بـريوت أقـّل املـدن اخــضرارًا

االحراج  من  شاسعة 
هكتار   1500 مبعدل 
غالبيتها  سنويًا، 
املدن  أطراف  على 
اللبنانية.  والبلدات 
املدن،  داخل  أما 
املناطق  فتنحصر 
ببعض  اخلضراء 
اخلاصة  احلدائق 
واملنتزهات العامة... 

احملدودة جدًا.
إىل  االفتقار  ويؤدي 
املدني  التخطيط 

وعدم كفاية األنظمة املدنية إىل تسهيل التوسع 
العمراني على حساب املناظر الطبيعية. فيستهلك 
غابات  من  تبقى  ما  العشوائي  العمراني  التمدد 
حول املدن. إنشاء ما يسمى بالطرق السريعة يف 
املناطق اجلبلية اجملاورة للمدن، من دون إجراء 
أي نوع من تقييم لألثر البيئي، يضع ضغوطًا على 
موارد األراضي املتضائلة ويتسبب يف أضرار ال 
ميكن إصالحها يف املناظر الطبيعية. ويعد طريق 
املنت السريع مثااًل الفًتا للطرق السيئة التنفيذ 
األخضر  الغطاء  على  املخيف  تأثريه  اىل  نظرًا 

اجملاور ملدينة بريوت.

  طريق املتن 
السريع مثال 

للطرق السيئة 
التنفيذ نظرًا اىل 
تأثريه املخيف 
على الغطاء 

األخضر املجاور 
للعاصمة

منظمة الصحة العاملية بأن توّفر كل مدينة مساحة 
خضراء ال تقل عن 9 أمتار مربعة للشخص الواحد. 
مدينة فيينا، على سبيل املثال، توّفر ما يقارب 
20 مرتًا مربعًا من املساحات اخلضراء لكل شخص، 
فيما توّفر اسطنبول، اليت يبلغ عدد سكانها أكثر 
املساحات  من  مربعة  أمتار   6.4 مليونًا،   14 من 
النتائج  أما  سكانها.  من  شخص  لكل  اخلضراء 
داخل  األرضي  الغطاء  تقييم  من  املستخلصة 
حمافظة بريوت، عرب استخدام تقنية االستشعار، 
فقد أظهرت أرقاما خجولة جدا للمساحات اخلضراء 
املتبقية اليت ال تتخطى 183 هكتارا. بذلك توفر 
حمافظة بريوت حنو 3.9 أمتار مربعة للفرد الواحد 
النسب يف  أدنى  من سكانها، وهي واحدة من 

العامل.
مدينة  تسعى  فقط،  العرب  بعض  أخذ  أجل  ومن 
املراكز  يف  ثابتة  مكانة  احتلت  اليت  فانكوفر 
العليا للمدن اليت ميكن العيش فيها بشكل سليم 
وصحي، إىل أن تصبح »املدينة األكثر خضارا 
يعمل  لذلك   .»2020 عام  حبلول  العامل  يف 
والشركات  املقيمني  مع  املدينة  على  القيمون 
واملؤسسات لتنفيذ »خطة العمل لعام 2020«. 
ومن بعض أهداف هذه اخلطة زرع 150 ألف شجرة 
إضافية، وضمان عيش كل شخص على مسافة 
ال تتجاوز 5 دقائق سريا على األقدام من أقرب 

معلم طبيعي.
أما بكني، وهي واحدة من أكثر مدن العامل تلوثًا 
واكتظاظًا، فقد أطلقت عام 2010 برنامج التشجري 
معظم  حتريج  فتم  تارخيها.  يف  األكرب  والتحريج 
األراضي يف الضواحي واملناطق شبه احلضرية. 
وباتت الغابات اليوم تغطي أكثر من 25 يف املئة 
من مناطق املدينة وتوفر لألحياء السكنية مساحة 
أكرب لالستجمام والرتفيه يف بيئة صحية أفضل.

كما  بريوت،  ملدينة  جدًا  الضروري  من  اليوم، 
تتخذ  أن  لبنان،  يف  األخرى  املدن  من  للعديد 
ميكن  إذ  خضراء.  رؤية  يف  لالستثمار  خطوات 
حياتها،  فرتة  طوال  توفر،  أن  األشجار  ملوارد 
تزيد  واجتماعية  واقتصادية  بيئية  منافع  حزمة 
قيمتها مرتني أو ثالث مرات على تكلفة إنشائها 

ورعايتها.

لبنان فقد، بني عامي 2000 و2017، ما ال يقل عن 3200 هكتار من الغابات بسبب 
التمدد العمراني فقط

حمافظة  توفر 
حنو  بريوت 
أمتار   3.9
من  مربعة 
ت  حا ملسا ا
اخلضراء للفرد 
من  الواحد 
سكانها، وهي 
من  واحدة 
النسب  أدنى 
العامل.  يف 
إىل  االفتقار 
لتخطيط  ا
وعدم  املدني 
كفاية األنظمة 
نية  ملد ا

جورج مرتي

قوانني ال تُطبّق
ومراسيم  قوانني  لبنان  يف 
بالغابات  تعنى  وزارية  وقرارات 
ومحايتها وإدارتها، أهمها قانون 
الغابات لعام 1949، القانون رقم 
85 لعام 1991، القانون رقم 588 
قوانني  جانب  إىل   ،1996 لعام 
اخرى متعلقة بالبيئة. لكنها كلها 
حتتاج اىل حتديث وتطوير، واألهم 
من  تبقى  ما  تطبيقها حلماية  اىل 
الغطاء احلرجي. كما ينبغي حتديث 
التنظيم املدني والتشدد  قوانني 
لناحية  خصوصًا  تطبيقها  يف 
أدنى من مساحة  احلفاظ على حد 
الغابة يف األراضي اخلاصة واليت 

هي ذات منفعة عامة.
تنصح  الدولية،  املعايري  حبسب 

األراضي الحرجية واألشجار يف املدن، وعلى أطرافها، تؤدي مجموعة 
واسعة من الوظائف الحيوية مثل الحد من ملوّثات الهواء، واملساعدة 

يف توفري الطاقة واملياه.

املناظر  حساب  على  العمراني  التوسع  وتسهيل 
غري  مكانًا  العاصمة  من  جتعل  كلها  الطبيعية، 

صاحل للعيش الصحي والسليم

باليوم  املنصرم،  آذار   21 يف  العامل،  احتفل 
واملدن  عنوان »الغابات  للغابات حتت  العاملي 
املستدامة«. فيما يواصل لبنان، بشكل مستمر، 
خسارة غاباته وغطائه األخضر، خصوصا األحراج 
التمدد  بسبب  املدن،  من  بالقرب  واألشجار 
من  وغريها  واحلرائق  الطرقات  وشق  العمراني 
املشاكل البيئية. التقارير الوطنية والدولية تؤّكد 
ما ال  عامي 2000 و2017،  لبنان فقد، بني  أن 
يقل عن 3200 هكتار من الغابات بسبب التمدد 
مساحات  على  احلرائق  وتقضي  فقط.  العمراني 
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مـقاالت وتحـقيقات

»باريس 4«  اليت أسفر عنها مؤمتر  القروض   
ختتلف أرقامها بني ما أعلنه املنظمون ورددته 
احلكومة )11.06 مليار دوالر(، وبني ما تعهد 
هذا  دوالر(.  مليارات   8.2( املشاركون  به 
نتائج  يف  الوحيد  الشك  مصدر  ليس  الفارق 
لبنانية  وزارية  مصادر  تقول  إذ  املؤمتر،  هذا 
إن لبنان كان بإمكانه احلصول على »9 مليارات 
تنّفذها  اليت  التمويلّية  الربامج  مبوجب  دوالر 
املؤسسات والصناديق املالّية يف لبنان، سواٌء 
أُعقد املؤمتر أم مل يعقد«، ما يعين أن احلصيلة 
الفعلية مل تتجاوز ملياَري دوالر من التعهدات 

اجلديدة.
»سيدر« زهيدة، مقارنة مبا  تعدُّ قيمة قروض 
قّدمه لبنان من التزامات ُمكلفة للدول املاحنة 
وامُلقرضة، وانصياعه لشروط »صعبة«، حبسب 
األولي  التقييم  هو  هذا  املشاركني.  وصف 
الصحافة  يف  صدر  الذي   »4 »باريس  لنتائج 

الفرنسية صبيحة اليوم التالي النعقاده.
لقائه  أثناء  غربية  أوروبية  دولة  سفري  سخر 
على  تعليقًا  بري،  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
وفود  أعضاء  إن  بالقول   ،»4 »باريس  مؤمتر 
الفرنسية  العاصمة  إىل  حضروا  الدائنة  الدول 
بينما  االقتصادية،  الدرجة  من  سفر  ببطاقات 
حضر معظم مثّلي البلد املدين )لبنان( بالطائرات 

اخلاّصة!
لبنان«،  سلخ  »مؤمتر  بأنه  املؤمتر  وُوصف 
Mediapart، وهو  مقال منشور يف  حبسب 
موقع إلكرتوني أنشأته جمموعة من الصحافيني 
وجريار  بونيه  فرانسوا  أبرزهم  االقتصاديني، 
وهم  بلينل،  وإيدوي  مودوي  ولوران  ديبورت 

فيفان عقيقي

شـروط »سـيدر«: الـُحلّة الـجديدة لالسـتعمار

ماكرون بني وزيري االقتصاد والخارجية الفرنسيني )لودوفيك مارين ـــ أ ف ب(

إىل باريس 
4 بالطائرات 

الخاصة
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أن  سبقوا  صحافيون 
حترير  رؤساء  عملوا 
الفرنسية  الصحف  ألبرز 
و  Le Monde مثل 
 Laو  Liberation
vie. يعرض هذا املقال 

نتائج املؤمتر، واصفًا إياه بـ«احلفرة اللبنانية« 
ألن لبنان يرزح حتت عبء »80 مليار دوالر من 
الدين، وهو بلد ارتفعت ديونه من 10 مليارات 
تقّدم،  أي  حتقيق  دون  دوالر  مليار   80 إىل 
لكونه غري قادر على تأمني حياة كرمية لسكانه 
الديون«. يتوّقع  الذين مل يستفيدوا من هذه 
املقال أن »تتبّخر )الديون اجلديدة( مرة أخرى، 
يف بلد يذهب كّل بضع سنوات إىل االقرتاض 
بلد  لسكانه.  الكهرباء  توفري  دون  من  جمددًا 
املستشفيات،  أبواب  على  الفقراء  فيه  ميوت 
مينحه  الدولي  اجملتمع  فيما  الفساد،  وخينقه 
املزيد من الدعم، وهو يدرك عدم قدرته على 
اإلفالس كخطوة  به حنو  يدفع  وكأنه  السداد، 
متهيدية لتحويله وسكانه إىل عبيد له على مدى 
أهداف صندوق  املقال عن  ويتساءل  احلياة«. 
إىل  لبنان  دفع  من  الفرنسيني  والقادة  النقد 
الذين  املخّدرات  بـ«جتار  ويشّبههم  االقرتاض، 
مينحون اجلرعة األوىل من اهلريويني«، وإن كان 
املطلوب هو »جعله عبدًا؟«، وإن كانت هذه هي 

»احلّلة اجلديدة لالستعمار يف القرن الـ21؟«.

    تعّهدت احلكومة بزيادة الضريبة على القيمة 
املضافة والضرائب على احملروقات

يقارب املقال ازدواجية السياسات املطبقة يف 
أن  الغنية، مشريًا إىل  والدول  الفقرية  الدول 
حصرية  على  للحفاظ  يتظاهرون  »الفرنسيني 
تعمد  فيما  العامة،  اخلدمات  تقديم  الدولة يف 
كريستني الغارد )املديرة العاّمة لصندوق النقد 
الدولي( ومعها القادة الفرنسيون إىل خصخصة 
العامل. وهو ما يضع حياة مئات املاليني خبطر، 
حبيث يفشلون يف استمرارية العيش يف مكان 
القطاعات  تقديم  ألن  الثمن،  الباهظة  خدماته 
والتعليم  واملستشفيات  الكهرباء  مثل  احليوية 

حياة  حيّول  اخلاصة،  الشركات  إىل  والطرق 
الفقراء إىل جهنمية«.

التزامات لبنان
ال مغاالة يف هذا التعبري احلاّد عن نتائج املؤمتر، 
فرئيس جملس الوزراء سعد احلريري قّدم خطة 
التحتية،  البنى  يف  االستثمار  لزيادة  حكومته 
 280 من  أكثر  يتضّمن  برنامج  تنفيذ  خالل  من 
دوالر.  مليار   22.9 بقيمة  استثماريًا  مشروعًا 
وأعلن أن احلكومة، يف املقابل، تتعهد بإشراك 
القطاع اخلاص وحتويل اخلدمات العامة املرحبة 
إىل املستثمرين احملليني واألجانب. كذلك أعلن 
احمللي  الناتج  إىل  نسبة  امليزانية  عجز  خفض 
اخلمس  السنوات  خالل   %5 بنسبة  اإلمجالي 
قاسية  إجراءات  سلسلة  عرب  وذلك  املقبلة، 
وإلغاء  العام،  القطاع  هيكلة  إعادة  تتضمن 
دعم أسعار الكهرباء وتنفيذ وصفات صندوق 
النقد الدولي عرب »إنشاء فريق متابعة مؤلف من 
من  للتأكد  املاحنة  والدول  املالية  املؤسسات 

تنفيذ لبنان اللتزاماته«.
إيف  جان  الفرنسية،  اخلارجية  وزير  حبسب 
»مع  املفروضة  الشروط  تنسجم  دريان،  لو 
التشخيص الذي وضعه صندوق النقد الدولي 
القطاع  األولوية إلشراك  أّما  الدولي«.  والبنك 
والنقل  »الكهرباء  لقطاعات  فهي  اخلاص، 
واملياه ومعاجلة النفايات«، وفق وزير االقتصاد 
واملال الفرنسي، برونو لو مري. وهو ما يتطابق 
الفرنسية  اخلارجية  مصادر يف  كالم  مع  أيضًا 
لـ«األخبار« عن أن »الدول واملؤسسات الداعمة 
لن تنصاع لالبتزازات اليت ميارسها املسؤولون 
اللبنانيون لناحية تركيزهم على ما حتّملوه من 
حصوهلم  لضمان  وذلك  السوريني،  الالجئني 
على متويل من دون تنفيذ أيٍّ من التزاماتهم. 
فهناك إصرار على التزام لبنان تعّهداته وتنفيذ 
امُلطالب  االقتصادية  واإلصالحات  الشروط 
القروض  على  حلصوله  رئيسي  كشرط  بها، 

واملنح«.

أي شروط؟
املديرة  عنها  عربت  حسبما  الشروط،  تتضّمن 
جورجيافا،  كريستينا  الدولي،  للبنك  التنفيذية 
ونائب املدير العام لصندوق الدولي، تاو زانغ، 

ومصادر اخلارجية الفرنسية، اآلتي:
إصالح قطاعات الكهرباء واملياه والنقل، عرب: 
رفع سعر تعرفة الكهرباء مبا يكفل خفض الدين 
الكهرباء،  العام املرتبط جبزء كبري منه بديون 
مع  بالشراكة  الطاقة  توليد  مشاريع  وتنفيذ 
القطاع اخلاص. إقرار قانون املياه الذي يفتح 
ما  وهو  اخلاصني،  املستثمرين  أمام  القطاع 
حصل خالل األسبوع املاضي يف جملس الوزراء، 
تتضّمنها  مشاريع كثرية  تنفيذ  تسهيل  بهدف 

اخلطة االستثمارية.

خفض اإلنفاق بنسبة 5% ووقف التوظيف العام 
القطاع  ملوظفي  التقاعد  بنظام  النظر  وإعادة 

العام.
زيادة اإليرادات بالنسبة نفسها خلفض اإلنفاق 
عرب حتسني التحصيل الضرييب وفرض إجراءات 
ضريبية جديدة )منها زيادة الضريبة على القيمة 
املضافة والضرائب على احملروقات(، وتعديل 
لدخول  أكرب  سهولة  يؤمن  مبا  اجلمركي  النظام 
وخروج السلع من لبنان، فضاًل عن االعتماد على 
اخلصخصة  مراسيم  وتوقيع  الدولي،  التحكيم 
والشراكات مع القطاع اخلاص، وحتديث قانون 

املشرتيات العاّمة.
استثمار  عمليات  وتسهيل  االتصاالت  حترير 

القطاع اخلاص يف هذا القطاع.
التزام التدابري اليت وردت يف تقييم صندوق 

النقد الدولي حول لبنان.
الثغرات  وحتديد  العام  االستثمار  تقييم 
اخلطة  بتطبيق  البدء  قبل  العامة  اإلدارة  يف 

اجلديدة.

احتجاز اإلعالميني!
يف  والشروط  وااللتزامات  املناقشات  كّل 
»باريس 4« ُعرضت بعيدًا عن الصحافة، فبعد 
إلقاء وزير اخلارجية الفرنسية ورئيس احلكومة 
اللبنانية كلمتيهما، ُأخرج الصحافيون من القاعة 
وقائع  بث  ُقطع  معزولة  غرفة  إىل  الرئيسّية 
املؤمتر عنها، وقام حبراستها رجال أمن وزارة 
خروج  منع  ُكلفوا  الذين  الفرنسية،  اخلارجية 
الصحافيني من هذه الغرفة إال لدخول احلمام. 
يف  متاحًا  البث  إبقاء  الفتًا  كان  املقابل،  يف 
اخلاص  القطاع  ملمثلي  ُخصصت  اليت  الغرفة 
اإلعالمّية  املنسقة  بّررته  ما  وهو  املشاركني، 
»متفق  بأنه  الفرنسية  اخلارجية  لوزارة  التابعة 
عليه مسبقًا قبل دعوة الصحافيني، ومدرج على 
الربنامج الذي وّزع عليهم قبل ليلة من انعقاد 

املؤمتر«.
يسمى  ما  مشاركة  حصر  الفتًا  كان  كذلك 
»اجملتمع املدني« بـ«مؤسسة كارنيغي« ومجعية 
»كلنا إرادة« فقط. وواجهت األخرية حماوالت 
كثرية ملنعها من حضور املؤمتر من قبل مستشار 
أن  إال  املنال،  نديم  اللبنانية  احلكومة  رئيس 
مع  املباشر  والتنسيق  احلضور  على  اإلصرار 
دعوتها  الفرنسيتني فرض  واخلارجية  السفارة 

إىل املؤمتر.
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ما  املجاورة  واملناطق  وضواحيها  اوب��رن  شهدت 
  Bed Bath محالت   يف  تسوّق  مظاهرة  يشبه 
خاصة  العربية  الجالية  ابناء  تقاطر  حيث   Linen
من  واالستفادة  للتسوق  عامة  الواسع  واملجتمع 
من  امل��وج��ودات  جميع  على  الهائلة  الحسومات 
واملخدات  املساند  وأوجه  والشراشف  املناشف 
غرف  بتجهيز  يتعلق  ما  وكل  والفرش  واللحف 

والحمامات. النوم 
كانت  نيسان   8 اىل   5 من  ايام  أربعة  مدى  فعلى 
السيد  لصاحبيها   Bed Bath Linen محالت 
نحل  بخلية  اشبه  عقيلته  والسيدة  فشيخ  ستيف 
الذين  املتسوقني  لخدمة  تهدأ  ال  حركة  فكانا 
ما  بكل  منازلهم  لتجهيز  الحدث  هذا  ينتظرون 

ملنازلهم. يحتاجونه 
  Bed Bath م��ح��الت    ال��ه��رال��د  قصدت  وق��د 

عنوان: على  الكائنة    Linen
 321 Chisholm Road, Auburn

الذين ينتظرون   لتشعر بالدهشة لكثافة الحضور 
عام. كل  مرة  تحدث  التي  الكبرة  التنزيالت  هذه 

Bed  Bath Linen  تنزيالت هائلة تصل لغاية 80 % حملالت

ولالطالع اكثر على هذه التنزيالت الكبرة ملحالت 
السيد  صاحبها  مع  تحدثنا   Bed Bath  Linen
التي  التنزيالت  هذه  ان  قال  الذي  فشيخ  ستيف 

اسم  عليها  يطلق  املئة  يف   80 لغاية  تصل 
( 4 Day Carpark Sale)

مساحة  يغطي  ال���ذي  حجمها  لضخامة  ن��ظ��را 
تحصل  وهي  السيارات،  مواقف  من  العشرات 
البناء  ليتسنى  بها  نقوم  ونحن  سنة  كل  م��رة 
بجميع  منازلهم  تجهيز  يف  منها  االستفادة  الجالية 

يحتاجونها. التي  البياضات  أنواع 
السيد  ق��ال  بها   يتعاملون  التي  امل��ارك��ات  وع��ن 
مثل  العاملية  املاركات  بأشهر  نتعامل  اننا  فشيخ 
 Sheridan, Logan, Mason, Wool House

وغرها.
تهتم  محالته  ان  ع��ن  فشيخ  السيد  وك��ش��ف 
املساعدات  يقدمون  حيث  االجتماعي  بالجانب 
هذه  ان  وق��ال  الخرية  والجمعيات  للمنظمات 
العمل  يف  مبادئهم  م��ع  تنسجم  امل��س��اع��دات 

لتعامل. وا

السيد ستيف فشيخ وبعض العاملني معه ويبدو خلفهم بعض الزبائنالسيد ستيف فشيخ يف خدمة الزبائن

جانب من املوجودات داخل املحليخدمون الزبائن والبسمة على الوجوه

جانب آخر من املوجودات داخل املحلجانب من الزبائن واملعروضات يف مواقف السيارات

بسمة وصدق يف التعامل
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يف اليوم التالي ملغادرة القّوات السورّية  لبنان  بعد إغتيال رئيس 
احلكومة  رفيق احلريري ، مّت حجب الفضائية السورية من الئحة معظم 
الفضائيات الكثرية اليت كانت توّزع على املنازل يف بريوت.عبثًا 
غري  يتذرع حبجج  كان  لكنه  بإعادتها  القنوات  موّزع  إقناع  حاولت 
مقنعة حافلة بالعدائية والبغض لكّل ما ميّت إىل سورية. حاولت 
أن أشرح له ضرورة متابعة ما سيحصل هناك ملن إمتهن  الصحافة  
أوالكتابة أو السياسة، جتاوزني قائاًل أّن أثنني فقط يطلبان عودة 

الفضائية السورية: أنت ويوسف.

ومن هو يوسف ؟
أجاب: قّصاب سوري اختار خماطر البقاء يف لبنان. أذعنت وجذبتين 
لفظة القّصاب يوسف اىل فكرٍة أوسع هي إمكانية رسم صورة طبق 
األصل عن مهنة القّصابني وتطبيقها على السياسيني اللبنانيني 
أطماعهم  أو  وطموحاتهم  وفصائلهم  أصنافهم  يف  البحث  لدى 
املنبعثة عّكازات خطابية يف محالت املرّشحات واملرّشحني الكثر إىل  

اإلنتخابات الربملانية  املقبلة )6 أيار/مايو 2018(.
كانوا وهم يف الواقع، ما زالوا يف فصائل ثالث مل خيرجوا منها: 
العظم واللحم واألدران. العظم هو األمنع يف لغة القصابني وعلماء 
البيولوجيا ينسحب على عالقات األفراد أو اجلماعات أو العالقات 
ألوف  بل  مئات  تعيش  صالبتها  عظيمة يف  العظام  ألّن  الدولية 
ال  السريع.  وفسادها  واألدران  اللحوم  هشاشة  مقابل  السنني 
ميكنك بناء عالقاٍت صامدة مميزة على أي مستوى إن مل تكن حافلة 
بسمات الصالبة يف العظام. هذه الفصيلة مل خيلو منها لبنان سواء 
بالنسبة لسورية أو غريها من بلدان اإلقليم واخلارج وذلك بالرغم 
حبماية  السياسة  البالد حمكومة حبصرية  من  وغريه  لبنان  أّن  من 
واملذهبية  بالطائفية  بل  و الطائف ية  والعائلية  واإلقطاع  اخلارج 

املتوّثبة.
ما أن حّل«  الربيع العربي « خرابًا  سورياً  يف ال2011، حتى عادت 
سورية إىل لبنان، وعاد السوريون واللبنانيون أكثر فأكثر يتخالطون 
ويتجادلون ويتناسلون يف فصول احلروب املتنّقلة واخلرائب اليت 

ال تنتهي.
حول  اليوم  وحبّدة  يدور  اللبنانيني  بني  ما  يف  اإلنقسام  يكاد 
ونصف  املليون  تسمية  يف  مثاًل  خيتلفوا  كأن  جّدًا  سطحية  أمور 
سوري يف لبنان بكونهم نازحني أو الجئني وكأّن األمر حيل هموم 
احلاضر وصورة املستقبل. ُيغرق اللبنانيون أنفسهم جمّددًا ومعهم 
واملعضالت  والروايات  القصص  بإستحضار  لبنان  السوريون يف 
اخلطب  فصائل  يف  الظاهرة  والتفصيلية  واملستعصية  املعّقدة 
والتصرحيات اليت كانت أو صارت أو ما زالت حتكم عالقة البلدين. 
ويعمل السوريون حبذاقة ومهارة وحذر ووفر لدى اللبنانيني يف 
كّل املهن إىل درجة غيظ عّمال لبنان، وتشهد إختالطًا ظاهرًا يف 
العادات واللهجات كأن خياطب سوري مثاًل طفله املولود يف لبنان 
بالقول: PAPI بداًل من بابا أو أبي أو أبوي. حيثما جلست وأنصّت 
الالمتناهية،  السياسية  اللبنانيني  حلقات  يف  وجادلت  أوحاورت 
فإّنك جتد نفسك أمام ألسنٍة كانت حّتى ال2005 معقودة ومكّبلة 
اليوم  فجأًة  اإلنطالق  لتعاود  والفساد  القهر  فصول  إعالن  يف 
املشابهة  احلكايات  وسرد  القصص  فصول  من  بسيوٍل  حمّرضًة 
للخيال تستعيد تظهري ممارسات السوريني الذين أوكل إليهم طيلة 
عقدين التحّكم بأمور لبنان. تشعر وكأّن  احملكمة الدولية  اخلاصة 
بلبنان مثاًل مل تعد يف الهاي بل إستفاقت جمددًا فوق كّل لسان،

ما السبب يف ذلك؟
تفيض القرائح باإلسرار املدفونة وتكشف األغطية عن تاريخ يشحذ 
هذا  حكمت  اليت  الشخصيات  من  الكثري  وتعري  الكثر  املصّفقني 

البلد وكأّنها ستحكمه إىل األبد.
عالقات  مثل  قدمية  تسميات  لبنان وسوريا  بني  العالقات  إّتذت 
اىل  واملسار«  املصري  توحيد  »عالقة  أو  والتعاون«  »التنسيق 
»تالزم املسارين« ثّم مّت »فصل املسارين« بعد ال2005. كان ميكن 
إختصار تلك العالقات بعالقات اإلستعداء واإلستقواء واإلستجداء 
أورثت  السائدة.  الدولية  العالقات  من  مناذج  وكّلها  واإلستعالء 
تلك العالقات اإلنقسام واخلواف وتبادل اإلتهامات والتفريج مبعنى 
catharcis أو التفريغ الالئم ملا تتزنه الذاكرات . يتجاوز التفريج 
اليوم احملكمة اخلاصة بلبنان وتاريخ سورية والسوريني سواء يف 
حروب لبنان واللبنانيني العبثية وسلمهم احلالي العجيب يف أثناء 
العجيب  الغريب  وسلمها  سورية  يف  التدمريية  املتنّوعة  احلروب 
الذي مل تظهر مالحمه النهائية بعد. ميكن القول أّن اللبنانيني خرجوا 
من حروبهم املريرة حنو دستور الطائف باملصافحة والضغوط، ومل 
يرشح  وما  الواسعة.  الوطنية مبعانيها  املصاحلة  اىل  بعد  يتعّرفوا 
املعاصر  الدموي  وتارخيهم  ألسرارهم  ومعلن  مرتاكم  نبٍش  من 
وتشظياتهم سواء عرب احملكمة الدولية أو عرب الكشف عّما عاينوه 
من تراكمات مرهقة وضغوط حملية وإقليمية، قد يفضي بهم يف 
املستقبل اىل مصطلح أساسي خامس هو اإلنتماء إىل لبنان لكنهم 
ونصوصهم  املرشحني  ألسنة  ليتصّدر  أّواًل  لبنان  شعار  يرفعون 
اإلنتخابية، من دون اإلنتباه إىل أّن معظمهم واقع يف فخ السؤآل: 

أي لبنان نريد؟

اللبنانيون يف فّخ السؤآل التارخيي: أّي 
لبنان نريد؟

نسيم الخوري

كّلما واجه لبنان استحقاقًا إقليميًا، اهتزت »ترجية« النأي بالنفس. 
يف املشهد السوري احملتدم واملفتوح على احتماالت عديدة، يتجّدد 
والتسوية  الدفاعية...  واالسرتاتيجية  واالنتخابات  احلكومة  سؤال 

الرئاسية.
فصٌل جديد من فصول الصراع الدولي على سوريا، حيتدم اآلن يف 
ارها. سيناريوات واحتماالت متعّددة تضع لبنان  مساء املنطقة وحبحِ
أمام حلظة مفصلّية، بوصفه خاصرة سوريا »الرخوة«، يف التاريخ 

والواقعية اجليو ــ سياسية واملعنى.
ما  أو  السورية،  الدولة  ضّد  االفرتاضية  أو  املفرتضة  فالضربة 
ميكن تسميته »العدوان الثالثي« األمريكي ــ الربيطاني ــ الفرنسي 
السوري  ــ  الروسي  الرّد  نوع  بتحريض ومتويل سعوديني، حيدد 
من  خطري  طرق  مفرتق  أمام  لبنان  ويضع  جهة،  من  اإليراني  ــ 
جهة ثانية، وال سيما جلهة اختبار صالحية لعبة »النأي بالنفس« 

امُلبتذلة.
والسؤال األهم هو عن موقف لبنان الرمسي يف مواجهة احتمال 
العدوان على سوريا، من الشرق السوري أو من الفضاء اللبناني 
قوبل  واليت  واإلسرائيلية،  الغربية  والصواريخ  للطائرات  امُلشّرع 
وزارة  قبل  من  الوجه،  ماء  حلفظ  خجول  َرٍد  بحِ ألثالثاء  يوم  آخرها 

اخلارجية اللبنانية.
دفع  َنق.  وخَمْ رئة...  حلب،  مثل  دمشق،  إىل  بالنسبة  لبنان 
السوريون دمًا غاليًا يف البقاع الغربي وراشيا واملديرج وطائرات 
حربية كثرية، لكي ال ُتطبحِق إسرائيل واألسطول السادس األمريكي 
الغربي  دفاعها  خّط  من  دمشق،  عنق  على  الفرنسية  والبحرية 
َليَت جبال لبنان. وعلى مدى سنوات، ما بعد االجتياح  ْلسحِ األول: سحِ
اإلسرائيلي لبريوت يف عام 1982 حتى اتفاق الطائف، كان عنوان 
االخنراط السوري يف امليدان اللبناني والطريق الذي رمسه الرئيس 
السوري الراحل حافظ األسد، تثبيت خطوط دمشق الدفاعية يف 
أقاصي الغرب على شواطئ لبنان. إّنها معادلة يصعب على بعض 
النقاط  واستيضاح،  ايضاح  َوجب  وللغاية،  فهمها.  اللبنانيني 

اآلتية:
األجواء  فيها  ُتستخدم  سوريا  ضد  عسكرية  ضربة  أي  إن  أّواًل، 
اللبناني،  الواقع  على  مباشرة  تداعيات  هلا  ستكون  اللبنانية، 
عسكرّيًا وسياسّيًا، ليس يف احلاضر فحسب، بل يف مسار التسوية 
واالشتباك  لبنان،  وتاليًا  ُتْرَسم ملستقبل سوريا  اليت  السياسية 
احلالي جزء منها. وهذا األمر يعين أن االصطفاف اللبناني ستكون 
له حساباته السورية. لن يقبل السوريون مستقباًل أن يبقى املوقف 
اللبناني »نائيًا بالنفس« جتاه أمن سوريا، أو أن يتحّول لبنان إىل 
األمني  قاهلا  أوكرانيا«،  ليس  »لبنان  »الناتو«...  حللف  منّصة 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل يف وقتها املناسب، وتصيب 

اآلن توقيتًا مناسبًا أيضًا.
االسرتاتيجية  عن  رئيسّيًا،  سؤااًل  احلالي  التصعيد  يطرح  ثانيًا، 
الدفاعية اللبنانية املفرتضة، واليت كانت جزءًا من تسوية اإلفراج 
السعودي عن رئيس احلكومة سعد احلريري وشرطًا النعقاد مؤمتر 
التفرعات  كّل  مع  اللبنانية،  األمنية  واألجهزة  اجليش  لدعم  روما 
التعاون  اتفاق  تعطيل  إىل  النموذجي«  »الفوج  من  اجلانبية، 
العسكري مع روسيا. هل سيكون رفض استهداف سوريا مرورًا 
هو  ما  الدفاعية؟  االسرتاتيجية  من  جزءًا  لبنان،  من  انطالقًا  أو 
تراعي  بأن  الكفيل  وهو  عون،  ميشال  اجلمهورية  رئيس  موقف 

االسرتاتيجية أمن لبنان وسوريا معًا؟
على  والسعوديون  الغربيون  فيه  يتآمر  الذي  الوقت  يف  ثالثًا، 
املشهد،  من  جزءًا  احلريري  سعد  احلكومة  رئيس  بدا  سوريا، 
مباشرًة من باريس. تسوية احلريري الرئاسية مع فريق املقاومة 
الوقت  لبنان ووصول عون إىل رئاسة اجلمهورية، مّرت يف  يف 
باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  أيام  آخر  يف  الضائع،  الدولي 
ليكون  عاد  السعودية.  قواعده  إىل  احلريري  عاد  اآلن،  أوباما. 
يف  اإلرهابية  أذرعها  اململكة  خسرت  أن  بعد  سعوديًا،  مفصاًل 
امليدان السوري، من »داعش« إىل ما يسّمى »جيش اإلسالم«. 
السوري  فالرئيس  شيء.  أي  ما...  شيئًا  يريدون  السعوديون 
نفسه،  سلمان  بن  باعرتاف  سوريا،  قيادة  باٍق يف  األسد  بّشار 
قالوا فـ«لنجّرب انتزاع حّصة«... بقّوة الصواريخ األمريكية. هل 
سيصمت احلريري أم يبارك العدوان على سوريا؟ موقف املقاومة 
لبنان،  من  سوريا  استهداف  رفض  ومعروف:  واضح  وحلفائها 
الدفع باجتاه موقف لبناني رمسي، وإذا تدحرج االشتباك، فلن تقف 
املقاومة مكتوفة األيدي. ما هي انعكاسات أي موقف للحريري على 
الذي  الوقت  تنفجر يف  أم  احلكومة  تبقى  اللبنانية؟ هل  احلكومة 
بدأ يتعامل احلريري معها على أنها منتهية الصالحية على أعتاب 
االنتخابات؟ أين وزير اخلارجية جربان باسيل من الرتكيبة احلريرية 
ــ السعودية ــ الفرنسية؟ وما هو موقف عون من احلريري شريك 
حممد بن سلمان؟ هل يبلغ االنقسام اللبناني أقصى حدوده حول 
العناوين الكربى وما هي انعكاساته؟ فريق مع سوريا يف املوقف 
والسالح وفريق مع فرنسا والسعودية وأمريكا باملوقف واملوقع؟ 

ماذا عن االنتخابات اللبنانية؟
أسئلة ال تنتهي يف املتاهة اللبنانية. لكن التغاضي عنها لن يكون 

متاحًا، حاملا يبدأ االشتباك الكبري... يف مساء لبنان واملنطقة.

»االشتباك الكبري«: أسئلة احلكومة 
واالنتخابات و»التسوية«

فراس الشويف
تتخذ  اجلّد،  حممل  على  موسكو  تأخذها  اليت  األمريكية  التهديدات 
ذريعة استخدام السالح الكيماوي يف دوما حلشد العواصم الغربية 
يف التصعيد ضد روسيا وإيران، لكن أزمات احندار حتالف واشنطن 
يف سوريا وتراجع تأثريه اإلقليمي والدولي أمام طهران وموسكو، 
لتغيري  بالعدوان  تهوياًل  احلرب  غمار  خوض  عن  عجزه  يكشف  قد 

املعادالت.
ذريعة السالح الكيمائي يف دوما، سبقتها قلياًل ذريعة مماثلة أثناء 
تقّدم اجليش السوري وحلفائه يف الغوطة الشرقية، لكن انسحاب 
تركيا  عليها  تسيطر  مناطق  إىل  املدنيني  من  وكثريًا  املسّلحني 
مزعومة.  إصابات  دالئل  عن  وبعده  قبله  يكشف  مل  واملعارضة، 
وتوقفت آلة التحريض اليت وصلت إىل األمم املتحدة يف ذروتها، 
وقد يكون دونالد ترامب قد قطعها عن غري قصد يف إعالنه نّية 
االنسحاب من سوريا إذا مل تدفع السعودية ودول اخلليج األخرى 

التكاليف وخدمات الديون.
مل تكن معركة دوما القصرية األمد وسهولة استعادتها من »جيش 
آلة حتريض كيماوي على  الكايف لصناعة  الوقت  تتيح  اإلسالم«، 
مستوى االنطالق واالنتشار، لكنها أتاحت استعادة زخم اآللة السابقة 
يف الدوائر الغربية واخلليجية اليت تلقفتها يف حماولة للتأثري على 
تداعيات حترير الغوطة الشرقية وانتقال سوريا وإيران وموسكو إىل 

ما بعد األزمة يف سوريا على املستويني اإلقليمي والدولي.
دونالد ترامب الذي يضيق عليه خناق االتهامات الداخلية يف مداهمة 
اخلاص،  ترامب  ومكتب حمامي  منزل  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
مايكل كوهني، أخذت تطّن يف أذنيه صرخات احملافظني اجلدد ضد 
فكرة االنسحاب من سوريا. وهي الصرخات اليت يغّذيها يف البيت 

األبيض جون بولتون ويف وزارة اخلارجية مايك بومبيو.
يف  اجلدد  احملافظني  مقاالت  جتّندت  املاضية  األيام  مدى  وعلى 
معظم وسائل اإلعالم املؤثرة مثل »واشنطن بوست« و »نيويورك 
تاميز« و »يو أس آي توداي« أو موقع »بلومربغ«، حلّث ترامب على 
االستمرار يف سوريا وعدم إخالء الساحة إىل روسيا وإيران، حبسب 
مبأربه  أيضًا  حظي  أنه  يبدو  ترامب  لكن  الدعوات.  خالصة  تعابري 
اليت تكّثفت االتصاالت  السعودية واإلمارات  أموال  من وعود من 
معها، ومن قطر اليت زار أمريها واشنطن وتوافق مع وزير الدفاع 
األمريكي جيمس ماتيس على العمل معًا »لضمان األمن واالستقرار 

يف املنطقة«.
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون الذي يتعّثر يف رضوخ احلركات 
االحتجاجية ملا يسميه »اإلصالحات والتحديث«، وال سيما يف قطاع 
السكك احلديدية القوي، حياول أن يصبغ نفسه مبا يسميه »احلضور 
القوي« يف امللفات اخلارجية، حيث يشّبه نفسه بنابليون بونابارت. 
فهو قد ساهم يف إنشاء حلف مقّدس مع ترييزا ماي يف مسألة 
اجلاسوس الروسي السابق سريغي سكريبال جملرد ترجيح مسؤولية 
موسكو حبسب تعبريه. وجملرد ترجيح مسؤولية النظام السوري يف 
كيماوي الغوطة، ترد ترييزا ماي التحية بأحسن منها يف »العمل 
مع احللفاء والشركاء« كما أوضحت يف الدعوة الجتماع جملس األمن 

القومي الربيطاني.
عدم  يعلن  غوترييش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مكتب 
تأكيد مالبسات هجوم كيماوي يف دوما،  املتحدة  األمم  استطاعة 
األسلحة  حظر  منظمة  يف  احلقائق  تقّصي  بعثة  دخول  إىل  ويدعو 
الكيماوية، كما دعت موسكو ودمشق اللتان تعّهدتا بتأمني وصول 

البعثة.
مستورا  دي  ستافان  يقول  الصحافية  التقارير  على  تعليقه  ويف 
التقارير«. وهو ما  التحقق من صحة تلك  »لسنا يف وضع ميكننا 
األمم  يف  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  باسم  الناطق  أعلنه 
املتحدة ينس الركي، وكذلك الناطقة باسم منظمة الصحة العاملية 

فاضلة شعيب.
قد ال تتمكن هذه الدعوات والتعّهدات الروسية والسورية لتسهيل 
عمل بعثة التحقيق وكشف املالبسات، من قطع الطريق على التهويل 
بالعدوان، فاجلموح للهروب إىل األمام يف التهويل، سببه مراهنة 
تقرير  يف  بالشراكة  أماًل  احلضور  استعادة  على  واشنطن  حلفاء 
الكيماوي  مالبسات  مبعرفة  يتصل  وال  واملنطقة،  سوريا  مستقبل 
اليت قد تنقلب على صانعيها. لكن رمبا يتحّول التهديد نفسه من 
مأزق اهلروب إىل األمام إىل أزمة تفضح عجز حتالف واشنطن عن 

احلرب لتغيري املعادالت.
ما وصفته نيكي هايلي باستعداد واشنطن للرد إذا مل ترّد األمم 
املتحدة، يبدو أنه يعّول على صواريخ توماهوك يف املدمرة »دونالد 
كوك« اليت غادرت ميناء قربص باجتاه سوريا. ورمبا ينضم إليها 
مدّمرة أخرى وشركاء من الطائرات الفرنسية والربيطانية اليت قامت 
األسلحة  عدوان هذه  الرّقة. وقد يصيب  على  املشرتك  بالعدوان 
بعض املنشآت الرمزية كوزارة الدفاع، كما أحملت واشنطن سابقًا، 
وقد يزهق بعض األرواح. لكن الصواريخ والطائرات اليت ميكن أن 
إذا طغت أحالم املغامرة على عواصم حتالف  العدوان  تشارك يف 
واشنطن، معّرضة إلسقاطها وتدمريها ومعّرضة لكسر اهليبة اليت 

يطرحها زعماء الدول الغربية على حمك االختبار.
فكتور  األدمريال  الروسية  القوات  يف  البحرية  األركان  رئيس 
اخلارجية  ووزارة  الكرملني  تصرحيات  من  يستخلص  كرافتشينكو 
الروسية القول »ال أعتقد أن واشنطن ستجرؤ على مهامجة سوريا 

بوجود قواتنا البحرية وإنذار رئيس األركان«.

هل حياول ترامب اهلروب إىل األمام يف سوريا؟
قاسم عز الدين
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 ابوت وعجاقة وبروكس وبورك وميهايلوك وعصفور ومجهور من املؤمنني ناهز الـ 8500  شخص شاركوا يف احتفال اجلمعة العظيمة يف دير مار شربل
املدبر العام للرهبانية األب حمفوظ: امياننا باملصلوب جيعلنا نفقه معنى احلياة حتى يف قلب املوت

عام  ككل  العظيمة  بالجمعة  سيدني  يف  شربل  مار  رعية  احتفلت 
الصليب  سجدة  ورتبة  الصليب  درب  مسرية  يف  شارك  حيث 

جمهور غفري من املؤمنني ناهز الـ 8500 شخص.
كما شارك يف االحتفال عدد من السياسيني كالعادة ويف مقدمتهم 
رئيس وزراء اسرتاليا السابق طوني ابوت والنواب غلني بروكس 
وطوني بورك وجايسن كلري وجهاد ديب وتانيا ميهايلوك وديفيد 
رئيس  معكرون،  شربل  سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  كوملان، 
بلدية كنرتبري بانكستاون كال عصفور وعضوا البلدية جورج زخيا 

وتشارلي اسحق والعديد من رجال االعمال والفعاليات.
الوفود  الفرخ  لويس  األب  شربل  مار  دير  رئيس  استقبل  وقد 
املشاركة وترأس االحتفال األب الدكتور هادي محفوظ املدبر العام 
العام للرهبانية  اللبنانية املارونية والقى عظة باملناسبة شدد فيها 
الكاملة  بمحبته  افتدانا  انه  وقال  املسيح  السيد  صلب  معنى  على 
والذي هو مثال لنا يف التضحية وتحمل الصعوبات وفداء اآلخرين 
ايا يكن  الحياة  انه ليس بمقدور احد ان ينجو من مصاعب  خاصة 

شكلها او نوعها.
وقال قدس االب محفوظ ان ايماننا باملصلوب يجعلنا نفقه معنى 

الحياة حتى يف قلب املوت وكل أشكاله.
وكان االب هادي حفوظ قد القى عظات أسبوع اآلالم يف رعية مار 

شربل.

رئيس الدير االب لويس  الفرخ يرحب بالحضور

االب انطوان طعمة يقرأ الحساية

رئيس الوزراء السابق طوني أبوت يقرأ الرسائل باالنكليزية

القنصل العام شربل  معكرون يقرأ الرسائل بالعربية

حول النعش ويبدو املدبر العام محفوظ واالب الفرخ واالباء والنواب ابوت وبروكس وكلري وبورك وديب وميهايلوك وكوملان والقنصل معكرون

رئيس الوزراء السابق طوني ابوت والنائب طوني بورك ورئيس البلدية كال عصفور والقنصل معكرون يحملون  نعش املسيح وسط آالف املؤمنني

جماهري املؤمنني

املدبر هادي محفوظ يلقي عظته
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 homeownership.gov.au 

 65 

 300,000 

  
 First Home Super Saver 
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30% 

 1 

 

homeownership.gov.au  

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

Advertisement

ثنائي  ماريا كاري من اضطراب  األمريكية  البوب  تعاني مغنية 
القطب وقد ذكرت ذلك يف مقابلة مع مجلة People األمريكية 
مؤكدة أنه تمّ تشخيص إصابتها به عام 2001 لكنها لم تبدأ 

يف تناول األدوية إال يف اآلونة األخرية.
وذكرت كاري إن حالتها شخصت حني نقلت إىل املستشفى بعد 
»غليرت«  فيلمها  عرض  وقت  وجسدي  عاطفي  بانهيار  إصابتها 
الذي واجه انتقادات شديدة عام 2001، وأضافت أنها رفضت 

تصديق ذلك ولم تسع لتلقي العالج إال مؤخرا.
واكدت أنها”عشت يف حالة من اإلنكار والعزلة والخوف املستمر 
من أن يكشف أحد أمري، وأنه كان كان حمال ثقيال ولم أستطع 
وأحيط  عليه  وحصلت  للعالج  سعيت  ذلك.  يف  االستمرار 
كتابة  أحبه...  ما  ملمارسة  وعدت  إيجابية  بشخصيات  نفسي 

مبـرضـها تـعتـرف  كـاري  مـاريا 
األغاني وصنع املوسيقى“.

يذكر أن كاري من نادي املغنيني الذين يسجلون أعلى مبيعات 
مليون   200 باعت  فقد  العالم  مستوى  على  االسطوانات 
التي حققت نجاحا واسعا.  األغنيات  الكثري من  ولها  اسطوانة 
ثنائي  اضطراب  من  للعالج  أدوية  تتناول  إنها  املغنية  وقالت 
القطب من النوع الثاني ويتسم بتقلبات مزاجية أقل حدة بني 
االكتئاب والنشاط املفرط. وأضافت ”اعتقدت لفرتة طويلة أنني 
أعاني من اضطراب حاد يف النوم... لكنه لم يكن أرقا عاديا ولم 
أكن أرقد مستيقظة وأحصي األغنام. كنت أعمل وأعمل وأعمل. 
كنت سهلة االستفزاز ويف خوف دائم من أن أخذل غريي. تبني 

أنني كنت أعاني من هوس. يف نهاية املطاف كنت أنهار“.

نزواتها  على  كاري  ماريا  األمريكية  املغنية  جمهور  اعتاد 
وتقليعاتها، لكنه فوجئ باألمس بجديد يف طباعها، بعد أن أعلن 
حارسها السابق الذي تركها أخريًا بعد أن عمل معها  ملدة عامني 
، إنها تحرشت به جنسيًا أكثر من مرة، وانها تعمدت الظهور 
أمامه بمالبس نوم شفافة جدًا، وكانت تهينه وتنعته بالـ«نازي«، 

وتطلق عليه عبارات عنصرية، ألنه أبيض.
أن يكون  تتمنى  إنها  تقول  أيضًا  كانت  أنها  الحارس  أكد  كما   
الحارس  جعل  مما  بيضا،  وليسوا  سودا،  جميعهم  حراسها 
وشركته يهددان باللجوء إىل القضاء،وامتنعت  كاري عن التعليق 

لكن وكالءها تحركوا للتفاوض وقد يكون ثمن الصلح مكلفًا.

بالتحرش يتهمها  كاري  ماريا  حارس 

بعد فراقها منذ أشهر عن امللياردير األوسرتالي جايمس باكر 
الذي  زفافها  فستان  بحرق  االنتقام  كاري  ماريا  النجمة  قررت 

يبلغ ثمنه 250 ألف دوالر.
يبدو ان كاري لم تستطع بعد استعياب قطع عالقتها بامللياردير 
الهم  الفراق  هذا  املاضي.  أكتوبر  األول/  تشرين  أخر  يف  باكر 
كاري قصة كليبها األخري الذي أطلقته يف الثالث من هذا الشهر 
عرب قناتها على يوتيوب. يف أغنيتها الجديدة  I Don>t ، ففيه 
من  لها  خصيصا  املصمم  الفخم  عرسها  فستان  كاري  تحرق 
فالنتيو  والذي كان من املفرتض ان ترتديه يف حفل زفافها يف 

بورا بورا.
الفستان أحرق فعليًا وليس صوريًا، وقد صورت مشاهد الكليب 
يف القصر الذي عاش فيه الخطيبان يف كاالباساس يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
ماريا البالغة الخامسة واألربعني من عمرها رقصت وتدلعت يف 
الكيب مع مغني الراب YG وقد شوهد الكليب اكثر من خمسة 

ماليني مرة منذ إطالقه.
الذي  لخطيبها  كاري ضمنيًا  تتوجه  ثانية  دقائق و1٦  اربع  يف 

يلعب دوره مغني الراب األمريكي الشاب.
يٌذكر أنه بعد عالقة بدأت يف 2014 قرر الحبيبان السابقان 
االرتباط يف بداية العام 201٦ يومها اهدى امللياردير لخطيبته 
عن  ثمنه  يزيد  قرياطا   ٣5 يزن  ماسي  خطبة  خاتم  النجمة 
السبعة ماليني دوالر، بعد الفراق احتفظت كاري بالخاتمً كما 
انها طالبت خطيبها السابق يف تشرين الثاني/نوفمرب املاضي 

بمبلغ تعويضي قدره 50 مليون دوالر علها تنسى وتهدأ.

يف  كاري  ماريا  أحرقتها  دوالر  ألف   250
خطيبها! من  انتقامًا  اجلديد  كليبها 
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أملانيا؟..  السامية تهديًدا للسالم اجملتمعي يف  هل تشكل معاداة 
حاول دافيد رعنان احلصول على جواب عن هذا السؤال، بني أن يكون 

هذا التهديد حقيقيا، أو جمرد نظرية »مؤامرة« تسّوقها إسرائيل.
إيالف: أجرى الباحث اإلسرائيلي ذو األصول األملانية دافيد رعنان 
مقابالت مع أكثر من 70 مسلًما يف أملانيا، ومجع خرباته هذه يف كتاب 
عنوانه »معاداة السامية بني املسلمني: تهديد للسالم اجملتمعي يف 
 Muslim Anti-Semitism. A Threat to Societal Peace in املانيا؟« 

Germany?، ُينشر قريًبا يف أملانيا.
يقول املؤلف إنه يف كل مقابلة عملًيا استمع إىل أوصاف ذات قوالب 
منطية ونظريات مؤامرة عن اليهود، منها »أن اليهود يديرون القوى 
املصريف  النظام  »أسسوا  وأنهم  العامل«،  يف  الكربى  االقتصادية 

بكامله«.
لكن رعنان يؤكد أنه من غري املعقول احلكم على 1.6 مليار مسلم 
جبريرة حفنة من املتطرفني، يرّوجون خطاب الكراهية يف وقت يزداد 

احلديث يف أملانيا عن معاداة السامية بني املسلمني.
يهود أو إسرائيليون!

كان زهاء نصف املسلمني الذين قابلهم رعنان من النساء، وأنهت 
غالبيتهم الدراسة الثانوية أو درست يف إحدى الكليات اجلامعية.

الحظ الباحث أن هناك عدًدا من االجتاهات يف حواراته معهم. على 
أو  عاملية  يهودية  مؤامرة  عن  شيًئا  غالبيتهم  قرأت  املثال،  سبيل 
مسعوا عنها من أصدقاء أو أقارب. قالت مهندسة نشأت يف عائلة 
تركية يف أملانيا إن هناك حديًثا عن أن »العامل حتكمه بضع عائالت، 
تعتقد  حًقا  أنها  وأضافت  يهودية«.  عائالت  عائلة، وهي   120 حنو 
»أن اليهود حيركون العامل إىل حد بعيد جًدا جًدا، ويسيطرون عليه 

أيًضا«.
الالفت أن األشخاص الذين حتدث معهم املؤلف نادًرا ما أشاروا إىل 
القرآن أو إىل مسائل دينية. وكان الشرق األوسط أكثر أهمية عند 

غالبيتهم.
يكتب رعنان أن املوضوع املركزي يف مقابالته كان النزاع الفلسطيين 
»اليهود«  يقولون  كانوا  قابلهم  ممن  العديد  وأن  اإلسرائيلي،   –
وهم يعنون اإلسرائيليني. وحبسبه، عندما يهتف متظاهر »يهودي، 
يهودي، خنزير جبان« احتجاًجا على قصف إسرائيلي لقطاع غزة، فإنه 

ال يعين يهود لندن أو نيويورك، بل يعين اإلسرائيليني.
الذين قابلهم.  إنه يريد التوصل إىل فهم أفضل لألشخاص  يقول 
ومن اجلائز أن تكون هلذا املوقف عالقة بأصوله غري التقليدية. فهو 
بريطاني، ولد يف تل أبيب يف عام 1946  مواطن إسرائيلي - أملاني – 
االنتداب  حتت  كانت  حني  فلسطني  إىل  أملانيا  من  هاجرت  لعائلة 
الربيطاني يف عام 1933. يعيش اآلن يف لندن، حيث نال الدكتوراه 

يف الدراسات الثقافية، وكتب أعمااًل غري روائية.
قلق مبالغ فيه

الفلسطينية  األراضي  يف  خدموا  إسرائيليني  جنوًدا  رعنان  قابل 
كما  أملانيا.  اليهود يف  ضد  النازية  احملرقة  جيل  وأحفاد  احملتلة، 

أجرى هذه املقابالت مع مسلمني يف أملانيا.
من  مرتفًعا  عدًدا  أملانيا  فيه  تشهد  وقت  املقابالت يف  هذه  تأتي 
 1453 املاضي  العام  يف  الشرطة  وسجلت  للسامية.  العداء  جرائم 
جرمية من هذا النوع، ما متوسطه أربع جرائم يف اليوم، ميكن أن تعزا 
جرمية  و58  املتطرف،  األملاني  اليمن  إىل صعود  منها  جرمية   1377
ُصنفت على أنها نتيجة »أيديولوجيا دينية« أو »أيديولوجيا أجنبية«.

لكن رعنان يعتقد أن القلق يف أملانيا مبالغ فيه. ونقلت جملة »شبيغل« 
األملانية عن رعنان قوله إنه جيد »من الغريب أن يدعي أشخاص أن 

هناك مشكلة كبرية مع معاداة السامية بني املسلمني«.
اليهود، ال ميكن تربيرها«،  أضاف: »هناك حالة ذعر خصوًصا بني 
مشرًيا إىل أن املسلمات احملجبات كثرًيا ما يتعرضن للمضايقة، لكن 

هذا نادًرا ما ُيناقش يف أملانيا.
لليهود  املركزي  اجمللس  إن  قائال  يهودية  منظمات  رعنان  ينتقد 
يف أملانيا مل يتمكن من النأي بنفسه عن احلكومة اإلسرائيلية اليت 
تستخدم معاداة السامية »سالًحا سياسًيا«، ويصف اللجنة اليهودية 

األمريكية يف برلني بأنها »لوبي يهودي«.
بعض املوضوعية

لكن رعنان يبقى موضوعًيا يف كتابه، ويتيح ألصوات متعددة أن تعرب 
عن نفسها، مبا يف ذلك قول شاب مسلم إنه يريد أن يصادق يهوًدا 

»ألنين ُأريد أن أجلس معهم وأناقشهم«.
يتحدث فلسطيين عن كراهيته لليهود حني كان مراهًقا، ويتساءل 
عن جدوى هذه الكراهية. لكن هناك أصواًتا غاضبة أيًضا، منها شاب 
يتساءل ملاذا حُتاط املعابد اليهودية يف أملانيا حبماية الشرطة أكثر 

من مساجد املسلمني.
األشخاص  نظر  وجهات  إىل  يستمع  عام  من  أكثر  رعنان  أمضى 
يقول  وأمانيهم وحتامالتهم وخماوفهم. وهو  وآماهلم  قابلهم  الذين 
إن العبارات اليت ترتدد يف الغالب تتعلق مبعاداة السامية والنزاع 
منها  أخرى،  قضايا  السطح  هناك حتت  لكن  اإلسرائيلي،  ـ  العربي 

جمتمع املهاجرين يف أملانيا وتوتراته وتكافؤ الفرص يف البلد.
هو  اإلسالم  »ليس  مهمة:  نتيجة  إىل  رعنان  خيلص  النهاية،  يف 
بعيًدا  زال  ما  املهاجرين  دمج  أن  املاثلة يف  احلقيقة  بل  املشكلة، 

عن النجاح«. 

حقيقة  املسلمني:  بني  السامية  معاداة 
إسرائيلية؟ سياسية  نظرية  أم  واضحة 

عبد االله مجيد

يستكشف ملنليو غرزيانو األزمة احلالية للدولة القومية حماواًل 
فهم أصوهلا وتطورها املستقبلي، متحدًثا عن عودة األديان 
سابًقا  شغتلها  واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  جماالت  إىل 

مؤسسات علمانية وأيديولوجيات.
إيالف: بينما يتعّرض النظام العاملي الليربالي الذي استمتعنا 
احملاور  متعددة  ألزمة  مضت  عاًما   25 مدار  على  متاًما  به 
العوملة  على  الفوضوي  الفعل  رد  مالحمها  من  واألبعاد، 
واهلجرة عرب العامل املتقدم، وغرق األحزاب السياسية القائمة 
والقوى غري املتوقعة اليت بدأت تتصاعد من خالل مستنقعات 
اب الذين يتمتعون  اإلنرتنت، فإن ذلك فتح الباب أمام الُكتَّ
مبوهبة تفسري ما حيدث يف العامل بشكل غري تقليدي، ليدلوا 
بدلوهم يف كل هذه املتغريات الراهنة، ويتكهنوا مبا ميكن أن 

حيدث يف املستقبل.

فشل مادي
يرى مانليو غرازيانو، العامل املتخصص يف شؤون اجلغرافيا 
عودة  مقدسة:  وحتالفات  »حروب  كتاب  ومؤلف  السياسية 
 Holy Wars and Holy »الدين إىل املسرح السياسي العاملي
 Alliance: The Return of Religion to the Global Political
)املكون من 368 صفحة، منشورات جامعة كولومبيا،   Stage
35 دوالًرا( أن التشنجات احلاصلة اليوم بدأت تزيح الدول 
أعظم  إىل  أخرى  مرة  وتقود  العاملية،  الساحة  عن  القومية 

الديانات يف العامل.
الرأمسالية  حققته  الذي  الباهر  النجاح  أن  مانليو  أضاف 
تلت  اليت  القرون  يف  الدولة  تديرها  كانت  اليت  العلمانية 
استيطان مدينة فستفالني يف عام 1648 والثورة الربجوازية 
جعالنا نغفل العديد من احلقائق األساسية، مشرًيا يف الوقت 
التاريخ  أبرزت  اليت  كلها  احلداثة«  »نظريات  أن  إىل  نفسه 
الواليات  التطورات احلاصلة يف  بناًء على  للعامل  املستقبلي 

املتحدة وأوروبا الغربية هي نظريات معيبة للغاية.
تابع مانليو الفًتا إىل ظهور قوتني مظلمتني خالل سبعينيات 
الليربالي، هما  النظام  تقويض  املاضي، ساهمتا يف  القرن 
الرأمسالي  النموذج  غرس  حماولة  يف  املادي«  »الفشل 
االقتصادي  التقدم  وفرقعة  الثالث،  العامل  يف  الدميقراطي 

يف البداية.

عودة األديان
إىل جانب تدهور الليربالية، حتدث غرازيانو يف كتابه هذا عن 
اجتاه ثان حيدث يف مجيع أحناء العامل، وهو املتعلق بعودة 
األديان مبعدل يتناسب عكسًيا مع صدقية الدولة، وهذا منط 
غري  املتهالكة،  النامية  العامل  دول  خاص يف  بشكل  واضح 

القادرة على التعامل مع ضغوط املنافسة العاملية.
أشار مانليو يف الوقت نفسه أيًضا إىل أن اجلماعات الدينية 
الذي جتسد  احلد  السياسية، إىل  اللعبة  تشارك فحسب يف 

فيه املصاحل االقتصادية.
ز عليها غرازيانو يف كتابه هي أن  من أبرز اجلوانب اليت ركَّ
الكاثوليكية تكمن يف قدرتها على  الكنيسة  نقاط قوة  أهم 
تعريف احلقيقة من جانب واحد، وبالتالي اهلرب من »احللقة 
جمهٌز  األديان  بعض  وأن  التفسريية،  للعدمية  املفرغة« 
بشكل جيد للمجادلة مع الدولة، ومتابعة هدفها اخلاص بأن 
وباالتساق  العامة.  احلياة  جديد يف  من  فاعال حمورًيا  تصبح 
مع التغريات احلاصلة يف العامل، بعيًدا من توقعات أصحاب 
نظريات احلداثة، فإن الديانات العظيمة ستبقى، وستواصل 

حماولة صوغ املستقبل.

تساؤالت الزمة
إىل مصاف  هذا  كتابه  الكبرية يف  غرازيانو  نظرية  ترقى  ال 
»الصورة  مقولة  على  تؤسس  لنظريات  الرئيس  املطلب 

الكبرية«، وهذا ما جيعلها تبدو معقولة بشكل بديهي.
د  فيطرح تساؤالت عدة، ال بد هنا من التطرق إليها: هل جُتسِّ
اهليئات الرمسية للحوار بني األديان »إرادة اسرتاتيجية« جلعل 
مفتاح  العامل  يف  الكربى  األديان  بني  املقدس«  »التحالف 
اسرتاتيجية جغرافية سياسية طويلة األمد، »بداًل من جتسيد 
البريوقراطية والتمين؟. على املستوى التنظيمي وحده، هل 
املستوى  على  املهمة؟،  هذه  مستوى  إىل  الكنيسة  ترقى 
العقائدي، هل جتاوزت الكنيسة حًقا »فوضى« السبعينيات 
املنصرمة؟، وعندما يتعلق األمر باألفكار، هل ميكننا توقع أن 
عصر  يف  الطبيعي  القانون  على  القائمة  املسكونية  تنتصر 
والقبلية  البدائية  الرسائل  أكثر  يكافئان  تكنولوجيني  وبيئة 

املمكنة؟.
إىل جانب هذا كله، هل ُيظهر قادتنا الدينيون أي قدرة على 
مواجهة عهد مابعد اإلنسانية، والتكاثر والذكاء االصطناعيني، 
وهي تقانة ذات إمكانات »علمانية« أكثر كثرًيا من أي شيء 

تفاخر به القرن العشرين؟

فهل  العامل...  يف  الليربالية  تدهورت   
األديان؟ تعود 

النص األول أشرف أبو جاللة
يف مقهى احملطة  

كانت مُتسُك بني يِديها  كوَب ّشاٍي 
وتَرَصد حياتي برشفٍة دافئة 

   مل تتنّبه للحلوى
اليت تشرُح رغبيت بنكهة شفتيها 

أنوثتها  من  املوت  خترج  كانت  
النارية 

وتغري ذئابي برائحته الطازجة 
   ال تهتم لسرعة دوران األرض

وال اِلنفالتها مين 
مل  َتتنّذر آلهاِت األطفال 

املَتسّللني من نسلي 
  وال ملوتهم  شهداء  يف حبها 

  نقشت ساديتها فوَق دمي 
وصادرت ببياضها املرفرف 

سالمي
دون ان  تكرتث لوجود الّلص 

واللنقصان زجاجَة عطرها
ولكي تنصف حلظة  الوداع 
   تركْت لي تذكرَة ِاغرتاب

النص الثاني 
أيُتها املسافات البعيدة

اّليت َألَقْت ظالَلنا بِاجتاَهني 
الُتعلقي الّنداء يف الفناء

     و ردديِه صدى 
     طّرزي قميَص دربك الطويل

    بقصائٍد من قصْب 
ُخبَث  عنِك  ِاخلعي  ِاخلعي…  و     

الوقت 
     و إن تسّلل الغروب  

     ازحيي اإلرتباَك عن وجِه الصباح 
      و تناَسْي دبابيَس اإلنتظار 

     تناَسْي  دبابيَس اإلنتظار 
      وأديري صوَب قليب 
          قبلَة الغائبنْي..

دافئة   برشفة  حياتي  ترصد 

عبري تموز
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اعــالنات

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة 

اللحوم يف نيو ساوث ويلز 
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع 
لحوم الغنم والبقر 

الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

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

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

أفران ماونت لويس
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج

أجمل التهاني بمناسبة عيد الفصح املجيد.
فصح مبارك على الجميع

 2018 نـيسان   14 Saturday 14 April 2018الـسبت 
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ملــبورن
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

علينا االعرتاف بأن العدو اإلسرائيلي أشّد وعيًا مّنا حول أهمية الرتاث 
والثقافة الشعبية. علينا أن نفهم سبب استماتته لضّم ما يناسب 
)وطمس ما ال خيدم( مشروعه من تركة أجدادنا، من موسيقى وأزياء 
للرتويج  تزويره  ثم  يفتقده،  تاريخ  »تكوين«  بهدف  أطباق،  وحتى 
اجملتمعات.  جذور  مرآة  الشعبية  الثقافة  رجعي.  مفعول  مع  له 
فيها  العامل  يرى  بأن  أماًل  أرواحنا،  مرايا  سرقة  يريد  واإلسرائيلي 
جذوره يف فلسطني. علينا أاّل نهمل هذا املوضوع ولو لثانية. ألن 
عندها، وعندها فقط، ندرك أهمية ما أجنزته ريم بّنا، وبالتالي حجم 

خسارتها وهي يف عّز عطائها.
بسيسو  ايهاب  الشاعر  الفلسطينية  السلطة  الثقافة يف  وزير  نعى 
أقول عن  »لن  بنا وقال على صفحته على فايسبوك:  الراحلة ريم 
ريم بنا... رحلت. لكنين سأقول إن هذه األخت الفلسطينية الغالية 
صعدت  اختارت أن حتلق فجر هذا اليوم مع املالئكة يف مساء الوطن… 
الذاكرة…  لنا  وبقيت  املرض…  وهزمت سرير  األبدية  بنا حنو  ريم 
رغم  فلسطني  فينا  يغين  وسيظل  فلسطني،  يغين  الصوت  وبقي 

رحيل اجلسد«.
أسوأ وأخطر ما يف اخلرب، ملن يرى األمور بشموليتها، هو تزامنه مع 
احلديث عن تسجيل اجلمهور العربي إعجابه بأغنية املغنية اإلسرائيلية 
والسوء  املؤهلة للفوز بـ »أوروفيزيون« لعام 2018 )مايو املقبل(… 
من  بعمل  بإعجاٍب  إسرائيلية  مّد  عن  األوىل  بالدرجة  ناتج  غري  هنا، 
أواًل، بتجّرد، قبح  بالقبح:  أواًل واألهم، عن اإلعجاب  توقيعها، بل، 
لألطفال  الشّر  تسجيد  أردنا  إن  منوذجًا  تصلح  فهي  املغنية شكاًل، 
طاقتها  نصف  سّخرت  فنانة  خسارة  )مقابل  املتحّركة  الرسوم  يف 
)إنكليزية(  لغًة  ارتباطها  وعدم  فنيًا  األغنية  قبح  ثانيًا،  لألطفال(. 
السمعية  فنوننا  مكّونات  من  األدنى  باحلد  اهلابط(  )الغربي  ومنطًا 
)مقابل خسارة فنانة سّخرت النصف اآلخر من طاقتها لتوثيق إرث 
شعبها الفولكلوري(. نعم، رحيل ريم بّنا خسارة. لكن، عندما خسرت 
»أوركسرتا برلني الفلهارمونية« قائدها العظيم فيلهلم فورتفانغلر 
التالي  )قائدها  كارايان  فون  هربرت  غرفة  إىل  1954، وصل  عام 
تتصّرف  امللك. هكذا  عاش  امللك،  مات  التالي:  الفاكس  األعظم( 
الشعوب األصيلة. هكذا تّرد على ضربة املوت بضربة أكرب. أما حنن، 
وبقليل من املبالغة واخليال، فكأننا أرسلنا فاكسًا لـ »أوروفيزيون« 

يقول: ماتت اجلميلة، عاش القبح.
إذًا، بعد صراع شرس وطويل مع املرض، خسرت ريم بّنا املعركة. 
ابنة الناصرة أسلمت الروح حيث ولدت عام 1966. وبني والوالدة 
والرحيل، نضال حقيقي، ذكي، هاِدف، متَقن وصادق. منذ منتصف 

ريم بنّا..حفرت أنفاق الذاكرة وكانت مرايا الروح

الستعادة  إّما  الكفاح:  من  مفّر  ال  أن  ريم  أدركت  الثمانينيات، 
لسرقته  العدو  يسعى  ما  على  للحفاظ  أو  اجلغرافيا،  يف  املسروق 
يف التاريخ. كصبية ذات ميول فنية وصوت مجيل، اختارت اجلبهة 
الثانية ومارست كفاحها بدون مواربة أو ضبابية: أغنياتنا لنا وأغنيات 

أطفالنا لنا. فهي طالعة من صميم حناجر األجداد يف احلقول ومن 
فائض عطف اجلّدات على األحفاد. نغّنيها كي ال ننساها. نسّجلها 
كي ال تنساها أجيالنا القادمة. نسّجل حقوقها لنحفظها من التزوير. 
جنول فيها حول العامل وننشدها يف احلفالت ونرفع علم فلسطني، ال 
لشيء إال لكي نرشد الناس إىل هوّيتها. أما لناحية القالب الفيّن، 
ومهما انتقد من ال يستهويه الروك والبوب الغربي املعاصر، فكانت 
ريم أحذق من أن تتشّبث بالفولكلور: النص هو هو، اللحن هو هو 
)أو مع بعض التصّرف لضرورات التعبري(. أما الغالف اخلارجي فعليه 
والربابة  واجملوز  فاملزمار  العامل…  إىل  وتراثها  فلسطني  حيمل  أن 
غري قادرة على ذلك. وهذا القالب، العصري غري اهلابط باملناسبة، 
أفضل  يضاهي  باألخص،  األخرية  أعماهلا،  فتنفيذ  مبهنية.  أتقنته 
األعمال الغربية يف فئتها. أما حبة الكرز على قالب التنفيذ، فكان 
أداؤها وخمارج حروفها ولكنتها اليت مل متّيعها  أو األصح  صوتها، 

ومل »تغّربها«.
   سجّلت تراثنا لألجيالنا القادمة ولحفظه من التزوير

فحتى غناؤها بالفصحى أتى دومًا فلسطينيًا. هذا من جهة. من جهة 
ثانية، كان لريم همٌّ آخر. لنسّمه هّم احلاضر للمستقبل، إذا مّسينا 
االستعادات  جانب  إىل  للمستقبل.  املاضي  هّم  الرتاث  على  عملها 
الفلكلورية )من تهاليل وأغاني أطفال وتهاويد(، رصدت آالم شعبها، 
ــ  ـ »ساره« مثاًلـ  ووّثقت جرائم االحتالل بشكل مباشر. بعض أغنياتهاـ 
أقرب إىل خرب يف جريدة، بكل تفاصيله، مضافة إليه اللمسة الشعرية 
)شعراء فلسطينيون وعرب، أبرزهم والدتها الشاعرة زهرية صباغ( 
وبعض النغم والتلوين )من صنعها، باالشرتاك مع ملحنني وموزعني، 
على رأسهم زوجها السابق، األوكراني ليونيد ألكسيينكو(. كل هذا 
كان بالتأكيد يقلق العدو. فأحيانًا ال ندرك أهمية األغنية، لكن ذلك 

ال مينعها من حفر أنفاٍق للذاكرة بثبات.
نقلت ريم بّنا ماضي وحاضر شعبها إىل العامل، لكنها تأخرت لتشاركه 
مع جريانها األحب إىل قلبها يف سوريا ولبنان وحتى يف فلسطني 
)غّنت افرتاضيًا عرب سكايب من بيتها يف الناصرة يف دمشق وبريوت 
وغزة احملاصرة(. فكونها من األراضي احملتلة عام 1948، ال ُيسمح 
هلا بالدخول إىل هذه البقع القريبة إال بعد إجراءات شديدة التعقيد. 
. ثم عادت عام 2012  زارت لبنان أول مّرة عام 2010، لكنها مل تغنِّ
وأحيت أمسية يف بريوت. بريوت حلم معظم الفنانني الفلسطينيني، 
بزياد  ريم  التقت  الرحباني.  زياد  عن  غالبًا  يسألون  زاروها  ومتى 
عندما عادت مرًة أخرية إىل بريوت عام 2014، وغّنت رائعته اجلديدة 
له يف  حفلة  برفقته ضمن  أغنياتها  من  واثنتني  وغلبوا«  »صمدوا 
»املركز الثقايف الروسي«. يف املرة األوىل، طلبت اللقاء به، لكن 
إىل  توجّهت  الفرتة. هكذا،  تلك  معه كان غري ممكن يف  التواصل 
من  محلتها  وتذكارات  أغانيها  من  بعضًا  له  وتركت   Notta Studio
إليه  فلسطني احملتلة، من بينها حفنة من ذاك الرتاب الذي تعود 

اليوم... غزالًة بيضاء صغرية.
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 نـيسان   14 Saturday 14 April 2018الـسبت 
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ملــبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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صدر عن دار »أليكا« 
لألديب الفنان فالح 
اجلواهري: »ما ترك 
للريح«  الشاعر 
صفحة(.   234(
الكتاب من  ويتكون 
26 فصال يعيد فيها 
الروح إىل شخصيات 
التاريخ  يف  أثرية 
العراقي  األدبي 
والعربي:  باألخص 
الربيكان،  حممود 

 »ما ترك الشاعر للريح« لفالح اجلواهري 
كتاب يف صلب الذاكرة

يف  تستقر  لكي  اخللفية،  القصص  كنوز 
نهج إنساني آخر، هكذا يرتك خميلته تتحرك 
بدر  علي  كتب  كما  التاريخ«  »هامش  عرب 
يف كلمته على الغالف األخري من الكتاب: 
»هذا اهلامش الذي ال يكون للتاريخ معنى 
من دونه«. لقد استطاع فالح اجلواهري ان 
يكمش قبضة ريح تركها الشاعر الكبري ومل 
يلتفت أحد اليها، ولن يكون بإمكان مؤرخ 
أن يلتفت إليها دون ريشة االبن املغموسة 
يف حرب اجلمال ومسو احلياة اليت بقيت يف 
الذاكرة إىل أن جييء زمن تدوينها وها هي 

مدونة باللغة املرادة اليت تستحقها...
ذكريات  كتاب  للريح«  الشاعر  ترك  »ما 
فرصة  ومينحه  هيبته  السرد  لفن  يعيد 
اجلهة  إىل  والنفاذ  الزمن  لشق  تارخيية 
إنه فعال كتاب لذيذ  األخرى من املرآة... 
بكل ما حتتوي هذه الكلمة من معانن روحية 
التارخية  فمواده  أيضا.  وعضوية  ومجالية 
بـ«فن  يسمى  ما  أجل  من  نفسها  فتحت 
لذة  أجل  من  وبالتالي  الشخصية«  املقالة 

اللحظة السماوية: القراءة...

عبد القادر الجنابي

رشيد ياسني، غائب طعمة فرمان، جنيب 
سرور، جيلي عبد الرمحن...اخل.

 لكنها شخصيات تتجلى يف صور قلمية 
رائعة مليئة باحلياة حبيث نشعر وكأننا كنا 
غمرة  ويف  اللحظات،  تلك  يف  حاضرين 
ورائحة  نفسها  الشمس  وحتت  النقاش 
التذكر  مباء  رش  ان  بعد  عينها  الرتاب 
يأخذنا  هكذا  الكاتب.  فيه  يربع  الذي 
فالح اجلواهري من مدينة إىل مدينة، من 
جو سياسي متشنج اىل جو محيمي تلفحنا 
حيث  الشفافة  الستائر  وراء  من  رياحه 
الصميمي...  التاريخ  سرير  يف  اللقاءات 
من الضمادة واملئرب يف مستشفى ضائع 
الورقية...  ومطبوعاته  العامل  شوارع  إىل 
املتعدة  أبيه  سرية  من  فالح  يستفيد 
الشخصيات.  بهذه  واملزدمحة  واحليوية 
الكتاب  عليها  يعتمد  واشعاره  فرسائله 
ال  فالح  لكن  الفصول...  من  كثري  يف 
يريد ان يعطي صبغة تارخيية فجة وكأنه 
يوثق فرتة من التاريخ. كال إنه يلعب بكل 
مستخرجا  باحلكايات  بالتواريخ،  شاعرية 
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مــن هــنا وهــناك
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بعدما  ذهب  منجم  إىل  غرفته  حتويل  من  أمريكي،  شاب  متكن 
أصبحت تدر عليه مااًل وفريًا يزيد عن النصف مليار دوالر شهريًا 

بسبب هوايته املولع بها.
وحبسب موقع »بيزنيس إنسايدر« فإن تايلر بليفينز 26 عامًا مولع 
جدًا بألعاب الكمبيوتر، لكنه ليس كغريه من املهووسني بها فقط 
اإللكرتونية  األلعاب  أداءه يف  فراغهم، حيث صور  لقضاء وقت 
بالنسبة  األول«  »املعلم  إىل  وبعدها حتول  اليوتيوب،  عرب  وبثها 

للكثريين.
وأصبح تايلر، الذي يبث أداءه بهذه األلعاب وهو غالبًا يف منزله، 
ميتلك أشهر قناة فيديو على اإلنرتنت تهتم بنشر األلعاب وجتربتها، 
وأصبحت الشركات املنتجة هلذه األلعاب حريصة على أن جيربها 

»نينجا« وينشر فيديو هلا جلذب اجلمهور.
منتجي  أشهر  من  »نينجا«  باسم  والشهري  »تايلر«  الشاب  ويعد 
الفيديو عرب اليوتيوب متكن من استقطاب آالف املشاهدين مبا يبثه 

عرب اإلنرتنت.
»Fortnite« ومتكن من خالهلا استقطاب 83  للعبة  »تايلر«  وروج 

ألف متابع جديد يوميًا حلسابه على خدمة »تويتش« التلفزيوينة.
وحقق الشاب أكثر من 500 ألف دوالر شهريًا كأرباح بسبب وجود 
على  ملتابعته  مالية  رسومًا  يدفعون  مشرتك  ألف   160 من  أكثر 
مدفوع  األول  االشرتاكات:  من  نوعان  خدمة هلا  »تويتش« وهي 
يكلف صاحبه مخسة دوالرات شهريًا وحيصل صاحب القناة على 

نسبة منها واآلخر جماني.
كما حيصل على عوائد مالية أخرى من اإلعالنات اليت تقوم ببثها 
شركة »غوغل« على الفيديوهات اليت ينشرها على قناته، واليت 

مجيعها تبث من غرفة نومه يف منزله.

غرفة نومه تدر عليه نصف مليار 
دوالر شهرياً!

حنوه  ركض  بعدما  تسوق،  ملركز  زجاجيا  بابا  شاب صيين  حطم 
مباشرة.

 ويظهر على مقطع الفيديو املسجل يف الصني الشاب وهو يركض 
حنو املخرج، غري مدرك أنه مغلق.

ونتيجة قوة الصدمة، يفتح الباب ويصطدم باجلدار ويتحطم بشكل 
كامل. 

كان  ألنه  الباب،  رؤية  يقدر  الشاب مل  إن  عيان  ويقول شهود 
نظيفا جدا.

وحلسن احلظ مل يتعرض الشاب إىل أي إصابات خطرية.

صيين خارق حيطم زجاجا بلمسة؟!

طرد كلب شجاع فيال من حقل زراعي يف اهلند، وأنقذ حمصول 
احلبوب الذي تعب أصحابه يف زراعته وحصاده.

ومت تصوير الفيديو يف قرية هندية بالقرب من مدينة شيكماغالور 
يف جنوب البالد. حيث تداول السكان احملليون شجاعة كلب طرد 

فيال كاد أن يقضي على حمصول احلبوب.

ويظهر الفيديو الكلب الشجاع وهو يناور الفيل وينبح بصوت عال 
املواجهة  اليت يعيش معها. واستمرت  العائلة  مزرعة  لطرده من 
بني الفيل والكلب قرابة ساعة، اقرتب فيها الكلب كثريا وأحل 

بنباحه العالي على طرد الفيل.

عن  وأدبر  الكلب،  ضغط  أمام  كثريا  الضخم  الفيل  يصمد  ومل 
املكان يف إشارة إىل اندحاره أمام الكلب الصغري.

وقال مونيكريشا، أحد شهود العيان يف القرية، إنه فوجئ بسلوك 
الفيل الذي ال يتزحزح عادة، حتى أمام احلشود البشرية الصاخبة، 

اليت حتاول يف كثري من األحيان طرده دون فائدة.

كلب شجاع يتغلب على فيل ضخم

التقاط  أثناء  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  النظام  رئيس  انتبه 
صورة مجاعية مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف أنقرة إىل 
أن مجيع من يقف إىل جانبه من الرجال فيما اصطفت ثالث نساء 

إىل جانب ضيفه.

ويبدو أن هذا األمر مل يرق ألردوغان فطلب من إحدى الشابات 
الالئي وقفن إىل جانب الرئيس الروسي فالدميري بوتني أن تقف 

إىل جانبه إلضفاء بعض التوازن إىل الصورة، ففعلت.
وتعد زيارة بوتني إىل تركيا واليت تستغرق يومني الرحلة اخلارجية 
ما  الرئاسية،  االنتخابات  يف  فوزه  بعد  الروسي  للزعيم  األوىل 
لفت إليه أردوغان حيث رأى خالل مؤمتر صحفي عقد بعد مباحثات 
مستوى  يعكس  زيارة  ألول  لبالده  بوتني  اختيار  أن  اجلانبني، 

العالقات بني موسكو وأنقرة.
أية  وجود  عدم  بوتني  فادميري  الروسي  الرئيس  أكد  باملقابل، 
عوامل استفزازية وسلبية يف العالقات بني روسيا وتركيا ميكن 
أن حتبط املشاريع املشرتكة، مبا يف ذلك حمطة »أكويو« لتوليد 

الطاقة النووية، وخط الغاز »السيل الرتكي«.

أردوغان »خيطف« فتاة من 
بوتني ليلتقط صورة!

متكنت مريضة يف  مستشفى  تكساس من العزف على »الفلوت« 
أثناء خضوعها ل عملية جراحية  معقدة يف الدماغ.

جراحية يف  لعملية  هنري،  آن  الفلوت احملرتفة،  عازفة  وخضعت 
مستشفى ميموريال هريمان يف  هيوسنت ، يوم الثالثاء، 27 آذار، 

حيث بقيت مستيقظة أثناءها.
على  تنطوي  املريضة،  لدماغ  عميق  حتفيز  عملية  األطباء  وأجرى 
من  احلد  على  للمساعدة  حماولة  يف  كهربائية،  أقطاب  زراعة 

ارتعاش يديها الذي تعاني منه بسبب حالة وراثية.

وحتى يتمكن األطباء من اختبار عمل األقطاب الكهربائية، قامت 
املريضة بالعزف خالل العملية اجلراحية الختبار قدراتها العقلية.

وميكن رؤية األطباء واملمرضات وهم يصفقون هلنري عندما انتهت 
موظفي  أحد  بتصويره  قام  الذي  الفيديو  خالل  من  العزف،  من 

املستشفى.
وعادة ما يتم إجراء عملية التحفيز العميق للدماغ لعالج املصابني 

مبرض باركنسون.

 أمريكية تعزف أثناء خضوعها لعملية 
معقدة يف الدماغ

تعترب األملانية أدرين كوليسزار واحدة من األشخاص الذين يتمتعون 
بشعبية كبرية على موقع التواصل االجتماعي »إنستغرام«، حيث 

يصل عدد املتابعني هلا لـ506 آالف متابع.

  حتظى األملانية وضابطة الشرطة كوليسزار بشعبية كبرية على 
موقع التواصل االجتماعي »إنستغرام« و على »يوتيوب«، وذلك 

للنصائح الغذائية الصحية اليت تقدمها ملتابعيها.

باإلضافة جلماهلا وقوامها املمشوق وهي بعمر 33 سنة، ومواظبتها 
على ممارسة الرياضة.

حيث قالت كوليسزار بأنها بدأت مبمارسة الرياضة يف عمر السابعة 
عشر، وماتزال مستمرة.

شرطية أملانية تشعل مواقع 
التواصل جبماهلا ولياقتها
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جــمال

عالج تساقط الشعر وتقصفه 
بوصفة مثالية

من  الكثري  وتزعج  تنتهي  ال  اليت  املشاكل  من  الشعر  تساقط 
منتجات  استخدام  عند  عليه  السيطرة  ميكن  ال  واليت  الفتيات، 
العناية بالشعر املكلفة للغاية، واليت تعمل على استنزافك ماديًا 
بداًل من احلفاظ على مجال شعرك وأناقته؛ لذا نقدم لك عزيزتي 
يف هذا املقال وصفة فعالة وآمنة؛ للحصول على شعر ناعم خاٍل 

من التقصف ومتنع تساقطه.
وصفة الزيوت الفعالة للتخلص من تقصف وتساقط الشعر

املكونات
ربع كوب من زيت الثوم

ربع كوب من زيت اخلردل
نصف كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من زيت الصبار
نصف كوب من زيت األرجان

4 فصوص ثوم
طريقة اإلعداد والتطبيق

أحضري زجاجة وضعي فيها مجيع املكونات السابقة مع الرج جيدًا؛ 
حتى تتجانس الزيوت مع بعضها.

اتركي اخلليط السابق على شعرك.
أحضري منشفة بعد وضعها يف ماء دافئ.

اتركيها على شعرك ملدة ساعتني.
اغسلي شعرك بالطريقة املعتادة.

كرري الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا، وستالحظني النتائج من أول 
استخدام.
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عالج تساقط الشعر بطرق عملية وسهلة
وجود  عادًة  تالحظني  هل 
على  الشعر  من  كميات كبرية 
من  االستيقاظ  فور  وسادتِك 
النوم؟، أو يتساقط بقوة عند 
إجابتِك  كانت  فإذا  متشيطه؟، 
بـ«نعم«، فأنِت حباجة لـ عالج 
تساقط الشعر. هلذا مجعنا لِك 
بعض أسباب التساقط وطرق 

عالجه.
يف البداية جيب معرفة ما هو 
سبب التساقط، هل هو وراثي، 
أم بسبب مرض ما، أو نقص 
نوع حمدد من الفيتامينات، أم 

بسبب التغذية غري السليمة.
عالج تساقط الشعر

معاجلة قشرة الشعر إن ُوجدت، 
كبري يف  بشكل  تساهم  ألنها 
تساقط الشعر، بسبب تكوين 
من  الرأس  فروة  متنع  طبقة 

التهوية.
تناول الفيتامينات اليت تساعد 
اجلديد،  من  الشعر  منو  على 
 ،D مثل فيتامني أ، وفيتامني
التأكد  بعد  ولكن   ،3 وأوميغا 
من  باجلسم  نقص  وجود  من 
وحتت  الفيتامينات،  هذه 

إشراف الطبيب.
فيتامينات للشعر

وتناول  السليمة،  التغذية 
املاء،  من  جيدة  كميات 
واجلرجري، واألمساك والبيض، 
قد  الداخلية  التغذية  ألّن 
تفوق بكثري اخللطات الطبيعية 

والتغذية اخلارجية.
تدليك  جلسات  عمل  ميكنِك 

الشعر  بصيالت  الدموية، وحتفيز  الدورة  لتنشيط  الرأس،  فروة 
العطري،  الالفندر  مثل  زيوت  بـ  املّساج  عمل  ميكن  النمو،  على 

أواللوز، أو السمسم.
تدليك فروة الرأس

جتّنب متشيط الشعر وهو رطب، ألّن بصيلة الشعر تكون ضعيفة، 
ما ُيفقد فروتِك الكثري من خصالت الشعر.

جّربي بذور احللبة للمعان وقوة الشعر، عن طريق نقع كوب من 

كالعجني،  تصبح  حتى  املياه،  مع  كافية  بكمية  وطحنها  احِللبة 
وضعيها على شعرِك ملدة

فاتر، كرري هذه  ثم غسلها مباء  برفق،  نصف ساعة، وتدليكها 
ا. العملية بانتظام أسبوعيًّ

شعر قوي
تلف  على  يعمل  إذ  املستعار،  الشعر  عن  اإلمكان  قدر  ابتعدي 

بصيالت الشعر.
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شروط  بتعديل  ترامب  إدارة  يف  األمريكية  البيئة  محاية  تطالب 
استهالك وقود السيارات اليت وضعتها إدارة اوباما.

ضغطت صانعات السيارات على إدارة الرئيس ترامب بقوة إلبطال 
اللوائح التنظيمية ألوباما، واليت اعتربوها مقيدة هلم يف جمال صنع 
احملركات.. وُيذكر أن والية كاليفورنيا ستقود عدة واليات أخرى 
يف معركة قانونية ضد ترامب حلماية هذه اللوائح واالستمرار يف 

تنفيذها ولو بشكل مستقل عن احلكومة الفدرالية.

إدارة الرئيس السابق أوباما أصدرت هذه اللوائح التنظيمية، واليت 
جترب صانعات السيارات على مضاعفة كفاءة استهالك سياراتهم 
للوقود إىل 80 كيلومرت لكل غالون واحد حبلول 2025. واعرتضت 
الوقود  أسعار  اخنفاض  مع  خاصة  التوجه،  هذا  على  الشركات 
يف  يو  اإلس  سيارات  جتاه  األمريكي  املستهلك  اهتمام  وحتول 

األكثر استهالكا للوقود.

يعترب  أن موعد 2025  ترامب، سيقرر  توجيه  بروت، حتت  سكوت 
تدعم  وبينما  املتطلبات..  هذه  مثل  لتحقيق  مناسب  وغري  مبكرا 
صانعات السيارات إدارة ترامب يف هذا املنحى، إال أنهم يرغبون 
يف تفادي معركة حمتدمة بني احلكومة الفدرالية ووالية كاليفورنيا 
حول هذه اإلشكالية واحلفاظ على سوق أمريكي موحد فيما يتعلق 

بقواعد كفاءة استهالك الوقود.

 شروط أوباما حول كفاءة 
استهالك وقود السيارات قد 

يطيحها ترامب

 F-PACE على سيارة  تعديالت  إجراء  »جاكوار« عن  أعلنت شركة 
-احلائزة على جائزة »أفضل سيارة يف العامل لعام 2017« وجائزة 
»أفضل تصميم سيارة يف العامل للعام«- وتزويدها مبيزات سيارات 
SVR جلعلها األسرع واألقوى بني سيارات F-PACE ، وذلك عرب 
حتسني هيكلها وتعزيز معايري الديناميكية اهلوائية لتوفري أفضل 

جتربة قيادة يف مجيع الظروف.
روفر« تصميم  الند  »جاكوار  لدى  اخلاصة  العمليات  وتوىل قسم 
سيارة جاكوار F-PACE SVR وتعزيز قوتها بنسبة 44%، حيث مت 
تزويدها مبحرك بنزين سوبرتشارجد مثاني األسطوانات بسعة 5.0 
لرتات وقوة 550 حصان وعزم دوران 680 نيوتن مرت، مما يسمح 
للسيارة بالوصول إىل سرعة 100 كيلومرت يف الساعة يف غضون 
4.3 ثانية ) من 0 - 60 مياًل يف الساعة خالل 4.1 ثانية( مع سرعة 

قصوى تبلغ 283 كيلومرتًا يف الساعة )176 مياًل يف الساعة(.

 F-PACE SVR جاكوار 
جتمع بني رفاهية الرياضية 

وعملية الدفع الرباعي

أملح احتاد صانعات السيارات اليابانية اىل احتمال ارتفاع اسعار 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  رفع  بفعل  اليابانية  السيارات 

للضرائب اجلمركية على الصلب واأللومنيوم.
وأشار االحتاد إىل أنه من املبكر حتديد مدى الزيادة يف األسعار 
معرفة ما اذا كان ترامب سيمنح اليابان استثناء من نوع ما من 

ضرائبه اجلديدة، مثلما فعل مع املكسيك وكندا.
واأللومنيوم  الصلب  واردات  على  املرتفعة  اجلمركية  الضرائب 
للواليات املتحدة سرتفع من أسعار السيارات املصنعة يف الواليات 

املتحدة للطرح، سواء هناك أو يف خمتلف األسواق العاملية.
حتى اآلن، يتمسك الرئيس ترامب خبطته لرفع الضريبة اجلمركية 
رغم   %10 إىل  واأللومنيوم   %25 إىل  الصلب  واردات  على 
االعرتاضات واالنتقادات الواسعة اليت تلقاها من حكومات العامل 

ومنظمة التجارة العاملية.
ترامب مع ذلك أشار إىل أن الواليات املتحدة قد تستثين بعض 
محاية  يف  مساهمتهم  مدى  على  بناء  الضرائب  هذه  من  الدول 
األمن القومي األمريكي، سواء مساهمة مادية -يف حلف الناتو، أو 

دبلوماسية.

فعل رفع ترامب الضرائب على الصلب واأللومنيوم

السيارات اليابانية قد 
يزداد سعرها

الرئيسي  دبليو  إم  بي  شركة  مقر  على  األملانية  الشرطة  حطت 
على خلفية التحقيق يف اشتباه استخدام الشركة برجميات تتالعب 

مبستوى انبعاثات العوادم.

البحث  ومفتش شارك يف  100 شرطي  بأن  اإلدعاء  وقال ممثلو 
مبستندات مقرات الشركة مبيونخ والنمسا، مضيفني بأن التحقيق مت 
افتتاحه يف فرباير املاضي لالشتباه بكون »بي إم دبليو استخدمت 

جهازًا يتالعب باختبارات االنبعاثات«.

كانت فولكس فاجن اعرتفت يف 2015 استخدامها »جهاز خداع« 
يتالعب بربجميات االنبعاثات للتحايل على اختبارات احملركات، ما 
أدى إىل غرق الشركة يف أكرب أزمة جتارية يف تارخيها الذي ميتد 

إىل 100 عام.
وحسب موقع »املربع نت« ظهرت خمالفات االنبعاثات بني عددي 
أحد  فعلة  خطورة  يثبت  مل  أنه  إال  السيارات،  عمالقة صناعة  من 
 40 تفوق  حمركاتها  انبعاثات  كانت  اليت  فاجن  بفولكس  مقارنة 
ضعف املتاح قانونًا. وكانت الشركة أنكرت احتواء أي من سياراتها 

على برجميات مصممة للتالعب باختبارات االنبعاثات.

 الشرطة األملانية حتقق بانبعاثات 
»BMW« الديزل لـ

اطلقت شركة مرسيدس سيارتها الفارهة مايباخ بوملان 2019.
أما مواصفاتها اجلديدة فجاءت بشبكة تهوية أمامية جديدة مستوحاة 
عجالت  إىل  باإلضافة  االختبارية،   6 فيجن  مايباخ  مرسيدس  من 
بطول 20 بوصة بتصميم مكون من عشر فتحات، وألوان خارجية 

إضافية.
السيارة طويلة بالفعل، حيث متتد لـ 6.5 مرت، كما حصلت داخليتها 
املاهوجين،  والبين  مامجا،  رمادي  مثل  جديدة  حصرية  ألوان  على 

وأزرق البحر العميق.
مبراقبة  اخللفيني  للركاب  تسمح  أمامية  بكامريا  مزودة  السيارة 
الزحام يف األمام، حتى يف حالة غلق احلاجز بني املقصورة األمامية 
واخللفية، كما استفادت السيارة من ضوابط مستقلة للموسيقى 
بفضل نظام صوتي جمهز ملقصورتني .. وباحلديث عن الركاب، 
ميكن ألربعة بالغني اجللوس يف اخللف على مقاعد منفصلة مواجهة 
»أكرب مساحة حتريك  الشركة  عليه  أطلقت  مبا  واالستمتاع  لألخرى 

للقدم يف الفئة«.
حمرك  حدثت  مايباخ  مرسيدس  فان  نت«  »املربع  موقع  وحسب 
التريبو املزدوج سعة 6.0 لرت بـ 12 سلندر لرفع قوته إىل 621 
حصان وعزم دوران إىل 738 رطل-قدم، ما جيعله أفضل بـ 99 
حصان و125 رطل-قدم من املوديل السابق، وتبلغ سرعة  السيارة 
من الصفر إىل 100 كلم\س يف 6.5 ثانية، وتستهلك 14.6 لرت 
لكل 100 كيلومرت، مع بثها النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقدر 

330 غرام لكل كيلومرت.

 مرسيدس تكشف عن مايباخ بوملان 2019
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hلشباب يف سن املراهقة معروفون بتغرياتهم املزاجية، وإدمانهم على 
مواقع التواصل االجتماعي، والغريب من صيحات املوضة، لكن بعضا 
منهم آثر التميز يف أمور أخرى، إذ مثة جيل غض من الشباب التواق 
حلل مشكالت عاملنا اليوم عرب ابتكار وسائل تقنية رائدة وفعالة، 
وقادرة على حتسني معيشة الكثري من الشعوب الفقرية يف البلدان 
هلم  فقدموا  ومواهبهم  بقدراتهم  الكبار  آمن  إن  الصغرية  النامية 
الدعم املادي واملعنوي والفكري ليحققوا ما يطمحون إليه من تغيري 

الواقع لألفضل.
ألربعة  مصغرة  قائمة  فهذه  الربيطانية  بي سي«  بي   « لـ  ووفقا 
مراهقني عباقرة ومدهشني يعملون بفكرهم الفذ الشاب على صياغة 
واإلجناز  العمل  على  ابتكاراتهم حتفزك  عّل  أفقًا  أوسع  عامل جديد 
وال تشعرك بالضآلة،وحتفز أبناء جيلهم على اإلميان بأنفسهم أكثر 

واستثمار وقتهم يف شيء يفيد جمتمعهم.

كييانا كافيه -18 عاما- نيوأورلينز
حفار  النفطي من  التسرب  كارثة  مع  االبتكارية  رحلة كافيه  بدأت 
»ديبووتر هورايزن« خبليج املكسيك عام 2010، ما خلف بقعة نفطية 
حبرية ُعّدت األكرب يف تاريخ البشر، حبجم 4,9 مليون برميل )210 
مليون غالون أو 780 ألف مرت مكعب( من النفط فوق أحد املسطحات 

املائية األهم بيئيا على الكوكب.
وسرعان ما أحلقت الكارثة أضرارا بالغة، إذ بدأت صغار الدالفني 
شهد  بينما  العادي،  املعدل  أضعاف  ستة  ناهز  مبا  النفوق  يف 
البحرية.البيئي  الكائنات  والعلماء تشوهات كثرية بني  الصيادون 

خبليج املكسيك
أنها  بد  ال  أخرى  بيئية  أضرارا  مثة  أن  كافيه  أدركت  الفور  على 
التلفاز،  على شاشات  األولية  التقارير  ما كشفته  وقعت، خبالف 

فانصب اهتمامها على معرفة أبعاد الكارثة بصورة أفضل.
على  عكفت  عمرها،  من  عشرة  اخلامسة  كافيه  تتجاوز  أن  وقبل 
دراسة الكيفية اليت يؤثر بها النفط على حميطة اجلديد فوق سطح 
احمليط، ووجدت أن تعرض النفط ألشعة الشمس فوق البنفسجية 

قد أنتج مواد كيميائية مسرطنة.
استصدار  وعلى  علميني  على حبثني  جهودها  كافيه  تركز  واليوم 
براءتي اخرتاع تتعلقان بطرق كيميائية لرصد املواد املسرطنة، كما 
املواد  من  للحد  وسائل  إلجياد  )مارى(  اسم  حتمل  شركة  أنشأت 
املسرطنة لإلقالل من ضررها - فضال عن تلقي أحباثها متويل مبقدار 

مليون و200 ألف دوالر )860 ألف جنيه اسرتليين(.

ريفاث شاروك -18 عاما - اهلند
دأب ريفاث شاروك منذ طفولته على التحديق لساعات يف عدسة 
والذي  حممد،  الوالد  تويف  حتى  والده،  من  بتشجيع  تليسكوبه 
املدرسة  يف  يزال  ال  ابنه  كان  بينما  وعاملا،  أستاذا  يعمل  كان 

االبتدائية.
ومع ذلك، استمر ولع شاروك بالفضاء. ومع بلوغه األعوام األوىل 
من املراهقة، انضم إىل منظمة )سبيس كيدز إنديا(، وهي منظمة 
هندية تهدف إلمناء االهتمام بالتكنولوجيا لدى الصغار. شّكل شاروك 
فريقا من ستة أشخاص، وعكف خالل السنوات األربع التالية على 

ابتكار قمر صناعي بدعم من مدير املنظمة واملؤسس هلا.
وناقش الصغار خططهم لعدة لياٍل عرب مكاملات فيديو استمرت حتى 
ساعات الصباح األوىل، حتى أمكنهم اخرتاع القمر الصناعي )كالم-

سات(، وهو القمر الصناعي األخف وزنا يف العامل.
بطارية  وزن  أي  غراما،   64 وزنه  يتجاوز  ال  )كالم-سات(  فالقمر 
كبرية، وهو على هيئة مكعب يبلغ ضلعه 3,8 سنتيمرتا مصنوع من 

بالستيك بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد، ومدعوم بألياف الكربون.
وحيوي املكعب جمسات عديدة لقياس احلرارة، واجملال املغناطيسي، 
أثناء  الصناعي  القمر  تعرتي  قد  مشكالت  أي  ومتابعة  واالرتفاع، 

اخرتاعات قادرة على تغيري العامل ابتكرها مراهقون

جهاز  عن  فضال  اخلاصة،  بطاريته  وبالقمر  الفضاء.  يف  سباحته 
اليت  البيانات  وختزين  اجملسات  عمل  يف  للتحكم  صغري  كمبيوتر 

تفد من خالهلا.
)كالم-سات(  الصناعي  القمر  إلطالق  الصغار  املبتكرون  وخطط 
للدوران يف مدار منخفض الختبار قدرة املواد البالستيكية املعززة 
على حتمل اجلاذبية الضعيفة - واملعروف أن العلماء حيرصون على 
إذ أن إطالق  الوزن ما أمكن يف الفضاء،  استخدام املواد خفيفة 
رطل واحد )450 غراما( من تلك املواد يف الفضاء يتكلف حنو عشرة 
آالف دوالر- حبيث يقضي القمر الصناعي الوليد اثنيت عشرة دقيقة 
البيانات قبل أن يهوي إىل األرض  فقط يف الفضاء جيمع خالهلا 

ويسقط يف البحر.
يونيو/حزيران   22 الصناعي يف  القمر  ناسا  وكالة  أطلقت  وفعال، 
2017 بنجاح من قاعدة جزيرة وولبس بوالية فريجينيا، وهي نفس 
البقعة اليت زارها عامل الصواريخ اهلندي الشهري والرئيس السابق 
للبالد، أبوبكر زين العابدين عبد الكالم، قبل أكثر من مخسني عاما، 

ومن ثم ُيفهم السبب يف تسمية القمر :كالم سات ».

هانا هريبست -17 عاما - فلوريدا
يف  تزال  ال  وهي  االخرتاع،  هريبست  هانا  أهلم  من  أول  كان 
اخلامسة عشرة من عمرها، صديقتها باملراسلة، اليت كانت آنذاك 
الكهرباء  تصلها  تكن  مل  إذ  إثيوبيا،  يف  وتعيش  التاسعة،  يف 
لإلنارة - وهو أمر شائع، فثمة 1,3 مليار نسمة يعيشون يف عاملنا 
اليوم دون كهرباء. وقد حدا ذلك بالطالبة األمريكية هانا هريبست 
الخرتاع ما أمسته الـ »بيكون« أو »املنارة«، الذي قصدت أن تكون 
عرب  البلدان  إىل  الكهرباء  )إيصال  لعبارة  اختصارا  األوىل  حروفه 
طاقة احمليط(، وهو اخرتاع يعتمد على أمواج احمليط لتوليد الطاقة 

مباشرة.مصدري تيبا
السكانية يرتكز  التجمعات  الكثري من  أن  واعتمدت هريبست على 
سكان  من  املئة  40 يف  حنو  يعيش  إذ  املائية،  املسطحات  حول 
العامل على مسافة 100 كيلومرت )62 ميال( أو أقل من ساحل حبر، أو 
حميط، وال يعيش سوى عشرة يف املئة على مسافة أكثر من عشرة 
كيلومرتات )6,2 ميال( عن مصدر للمياه العذبة السطحية، من قبيل 

األنهار أو البحريات.
بأحد  أجوف،  أنبوب بالستيكي  عبارة عن  وابتكرت هريبست جهازا 
طرفيه مروحة، وباآلخر مولد كهرومائي، حبيث حترك األمواج املروحة 
جهاز  هريبست  واستخدمت  بها.  االستفادة  ميكن  طاقة  مولدة 
خباصية  بطباعته  قامت  ثم  للمولد،  أولي  تصميم  لوضع  كمبيوتر 

الطباعة الثالثية لتجربته بأحد املمرات املائية.

الكمبيوتر بينما تكمل تعليمها باملرحلة الثانوية.

خوليان ريوس كانتو -18 عاما - املكسيك
جتاوز  قد  كانتو  ريوس  خوليان  املكسيكي  املخرتع  هذا  يكن  مل 
الثالثة عشرة حينما ُشخصت إصابة أمه بسرطان الثدي، وراعه كيف 
منا الورم من حجم حبة أرز ليصل حلجم كرة غولف يف أقل من ستة 
أشهر، حتى انتهى األمر بفقدان األم ثدييها، مع خلو جسمها من 

السرطان مع انتهاء العالج.
ومل متض أعوام إال وعكف كانتو على محاية نساء أخريات من ذاك 
املرض، إذ أسس وثالثة من رفاقه شركة »هيغيا للتقنيات« لتطوير 
سرطان  ملرض  األوىل  البوادر  لرصد  ارتدائه  للنساء  ميكن  جهاز 

الثدي. األسبوع
واليت تضم  )إيفا(،  اسم  وصمم كانتو ورفاقه محالة صدر حتمل 
جمسات تثبت فوق محالة الصدر، ورمبا ال يلزم ارتداؤها أكثر من 
ساعة يف األسبوع. ويعمل هذا االبتكار على رصد أي تغريات يف 
بوادر كثرية قد تدل  حرارة اجللد، ودرجة مرونته، وهي من بني 

على املرض.
اجلهاز  يبعث  الصدرية،  تلك  السيدة  فيها  ترتدي  مرة  كل  ومع 
ببيانات إىل تطبيق خاص بالشركة، يتضمن أنظمة حسابية للذكاء 

االصطناعي تقيس احتماالت اخلطر.
وتلقى اجلهاز حتى اآلن متويال بقيمة 20 ألف دوالر )14 ألفا و300 
ومع  املبتكرين.  للطالب  دولية  جبائزة  فوزه  بعد  اسرتليين(  جنيه 
مرحلة  إىل  ليصل  معملية  لتجارب  أن خيضع  اإلخرتاع  ذلك، حيتاج 

التسويق، إذ مل تثبت فعالية أي تقنيات مشابهة من قبل.
غري أن جناح مشروع كهذا من شأنه إنقاذ ماليني النساء، إذ جرى 
تشخيص قرابة 1,7 مليون حالة جديدة من سرطان الثدي يف عام 
أكثر من نصف  لوفاة  العام ذاته  2012 وحده، وأدى املرض يف 
مليون نسمة، فيما يعد التشخيص املبكر أمرا ال غنى عنه للتخلص 

من املرض.
سبيل  خاض  من  أول  هم  املراهقني  من  اليوم  صغار  وليس 
االبتكار، إذ أن املاضي شهد أيضا عقوال راجحة تفتقت يف سن 
غض عن ابتكارات أفادت البشرية، منها التلفاز، واهلاتف، وجهاز 
القفز الرياضي »الرتامبولني«، فضال عن كتابة برايل للمكفوفني، 

واحلواسب، وحلوى املصاصات، وسدادات األذن.
وقد خاض خمرتعو تلك األشياء سبيل االخرتاع قبل سن العشرين، 
ومن ثم فال جمال لالستهانة بابتكارات هؤالء الطالب األربعة، فمن 
أو  إديسون  توماس  لقامة  بينهم غدا من يصل  رمبا يكون  يعلم، 

إيلون ماسك!

وتقدر هريبست، حال تعميم االخرتاع، 
الطاقة لشحن  ما يكفي من  يولد  أن 
ثالث بطاريات سيارة يف آن واحد يف 
اقرتاحاتها،  بني  ومن  ساعة.  غضون 
تشغيل  يف  املولدة  الطاقة  استغالل 
فصل  وأجهزة  املياه،  تنقية  تقنيات 
بالبلدان  املستشفيات  يف  الدم 

النامية.
وقد فاز اخرتاعها جبائزة مسابقة »العاملمِ 
تنظمها  اليت   2015 لعام  الصغري« 
و  إديوكيشن«  »ديسكفري  مؤسستا 
»ثري إم« لطالب املدارس األمريكية. 
ومل تكن تلك هي اجلائزة الوحيدة اليت 
حازت عليها هريبست، واليت تدرس 
حاليا للحصول على درجة يف هندسة 
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 بن سلمان يناقش...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وكان األمري حممد بن سلمان عرض أمس االول، خالل اجتماع مع 
مقر  يف  كوسبيدال،  دي  دولوس  ماريا  اإلسبانية  الدفاع  وزيرة 
قيادة اجليش يف مدريد، العالقات الثنائية وجماالت التعاون بني 
البلدين، وتطويره يف اجلانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة 
يف  حبث  كما   .2030 اململكة  رؤية  وفق  وتوطينها  التقنية  لنقل 
األوضاع يف منطقة الشرق األوسط والعامل، وجهود حماربة اإلرهاب 

ومكافحة التطرف.
وعقد ولي العهد جلسة حمادثات مع رئيس وزراء إسبانيا مريانو 
راخوي بري، والتقى عددًا من املسؤولني اإلسبان، كما شهد توقيع 

عدد من االتفاقات بني اململكة وإسبانيا.

حترك ديبلوماسي يغلّب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يغّلب التحقيق يف »كيماوي دوما«، إذ أعلنت املستشارة األملانية 
الرئيس  أكد  كما  ضربة،  اي  يف  تشارك  لن  أنها  مريكل  أجنيال 
سورية،  كانت ستضرب  إن  تقرر  مل  فرنسا  أن  ماكرون  إميانويل 
مع  مطواًل  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  اجتمعت  يف حني 
حكومتها يف هذا الصدد، وحض حلف مشال األطلسي دمشق على 

السماح بوصول الدعم الطيب واملراقبني إىل دوما.
ان  اجلعفري  بشار  املتحدة  األمم  لدى  السوري  السفري  وأعلن 
جمموعتني من خرباء منظمة حظر األسلحة يصالن إىل سورية اخلميس 
)أمس االول( واجلمعة )امس( للتحقيق يف مزاعم استخدام اسلحة 
كيماوية. وتعهد »تسهيل وصول الفريق اىل أي مكان يشاء يف 

دوما للتحقق من استخدام مواد كيماوية«.
املتحدة  األمم  قرار يف  مشروع  السويد  طرحت  ذلك،  غضون  يف 
األسلحة  مجيع  إلزالة  سورية  إىل  دولية  بعثة  إرسال  على  ينص 
الكيماوية لدمشق »ملرة واحدة وأخرية«. وُقدم مشروع القرار قبل 
اجتماع مغلق جمللس األمن ملناقشة احتمال شن عمل عسكري ضد 

دمشق. 
واعرب سفري السويد لدى األمم املتحدة أولوف سكوغ عن أمله يف 
ان يتخذ اجمللس قرارًا حول اقرتاح بالده »يف أسرع وقت«، مضيفًا 
ان »الوقت ينفد«، يف اشارة ضمنية اىل تهديد واشنطن بضرب 

سورية.
على  واألمن  الدفاع  ملسؤولي  اجتماعات  مع  احلراك  هذا  وتزامن 
ضربة  شأن  يف  قرارات  الختاذ  الغربية  البلدان  يف  عال  مستوى 

حمتملة ردًا على استخدام الكيماوي.
وغّرد  اجتماع  إىل  األمريكي  القومي  األمن  جملس  ترامب  ودعا   
بالقول: »نعقد عددًا من االجتماعات اليوم... سنرى ما سيحدث... 
اآلن علينا اختاذ بعض... القرارات. لذلك سُتتخذ قريبًا جدًا«. وُعقد 
االجتماع بعد تغريدة من ترامب على »تويرت« نفى فيها أن يكون 
حدد سابقًا موعدًا للضربة، وقال إنها »ميكن أن تكون يف القريب 

العاجل، أو قد ال تكون قريبة إطالقًا«.
وقال وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس للكونغرس يف جلسة 
النواب: »أعتقد أن هجومًا كيماويًا  للجنة القوات املسلحة مبجلس 
وقع، وحنن نبحث عن دليل فعلي«. لكنه حّذر من أن »أحد شواغله 
الرئيسة يف خصوص أي ضربة عسكرية أمريكية هو منع خروج احلرب 

عن السيطرة«، ما يتماهي مع حتذيرات النظام السوري وحلفائه.

جملس اجلامعة يشرتط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

والذي  إيران،  مع  األزمة  بتطورات  املعنية  العربية  الوزارية  اللجنة 
دان استمرار تدخالت طهران يف الشؤون الداخلية للدول العربية، 
ومواصلة »دعمها لألعمال اإلرهابية والتخريبية يف الدول العربية، 
من  الباليستية  الصواريخ  إطالق  عمليات  استمرار  ذلك  يف  مبا 

األراضي اليمنية على اململكة العربية السعودية«.
ودانت  اإليراني.  النووي  الربنامج  من  قلقها  عن  اللجنة  وأعربت 
وتزويد  الباليستية  للصواريخ  برناجمها  تطوير  يف  إيران  استمرار 
استهدفت  اليت  الصنع  اإليرانية  الصواريخ  وإطالق  بها،  احلوثيني 

امليليشيات احلوثية من خالهلا مدن السعودية وقراها.
وكان وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري أكد يف افتتاح اجتماع 
وزراء اخلارجية العرب يف الرياض أمس، عشية القمة العربية اليت 
مع  تتسامح  وال  تقبل  ال  السعودية  أن  األحد،  الدمام  ستعقد يف 
أن  إىل  مشريًا  العربية،  املنطقة  اإليرانية يف  والتدخالت  اإلرهاب 
يف  تتدخل  إيران  دامت  ما  املنطقة  يف  استقرار  وال  سالم  »ال 
الشؤون الداخلية للدول العربية، وحتتضن قيادات تنظيم القاعدة 

اإلرهابي«. 
األوىل  العرب  قضية  هي  الفلسطينية  القضية  أن  على  وشدد 
القمة،  على مستوى  اجلامعة  أعمال جملس  جدول  بنود  وستتصدر 
يف  الفلسطيين  الشعب  حلق  والداعم  الثابت  املوقف  عن  تعبريًا 
إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب اجلبري 
»عاصمة  بالقدس  املتحدة  الواليات  اعرتاف  بالده  استنكار  عن 
أن  ومعتربًا  لذلك،  الرافض  الدولي  باإلمجاع  مشيدًا  إلسرائيل«، 
الدولية  اجلهود  ستعيق  املتحدة  الواليات  بها  قامت  اليت  اخلطوة 

اإلسرائيلي. الرامية إلنهاء الصراع العربي– 
اإلرهاب« وسيتم  الشاملة ملكافحة  العربية  »الوثيقة  الوزراء  وأقر 
رفعها إىل قمة الدمام. ورفع الوزراء إىل القمة قرارًا حول التدخل 

الرتكي يف العراق وانتهاك القوات الرتكية السيادة العراقية.
الغيط،  أبو  أمحد  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  شدد  وفيما 
داعيًا إىل دعم صمود  املنطقة،  اإليرانية يف  التدخالت  على ملف 
اخلارجية  وزير  رفض  السوري«  الوطن  »وحدة  و  الفلسطينيني، 
السعودي إعالن واشنطن القدس »عاصمة إلسرائيل«. وقال إن 
»إيران واإلرهاب وجهان لعملة واحدة يف املنطقة«. وشدد وزراء 
اخلارجية العرب على مركزية قضية فلسطني واهلوية العربية للقدس 

الشرقية عاصمة دولة فلسطني. 
وجدد الوزراء يف اجتماعهم التحضريي لقمة الدمام، متسك الدول 
العربية بالسالم كخيار اسرتاتيجي، وحل الصراع العربي- اإلسرائيلي 
وفق مبادرة السالم العربية. وذكروا بأن املبادرة تنص على أن 
السالم مع إسرائيل والتطبيع معها جيب أن يسبقه إنهاء احتالهلا 
واعرتافها   1967 عام  يف  احملتلة  والعربية  الفلسطينية  لألراضي 
تقرير  حق  فيها  مبا  الفلسطيين  الشعب  وحقوق  فلسطني  بدولة 

املصري وحق العودة.
وأكد وزراء اخلارجية رفضهم أي »صفقة« أو »مبادرة« حلل الصراع 
إىل  إشارة  يف  السالم،  لعملية  الدولية  املرجعيات  مع  تنسجم  ال 

رفض »صفقة القرن« األمريكية.
وقال األمني العام للجامعة إن ملف التدخالت اإليرانية يشغل العرب 
مجيعًا، مشددًا على أن »املرحلة املقبلة تتطلب عماًل متضافرًا من أجل 
تعزيز املواقف الفلسطينية، ودعم صمود الفلسطينيني على األرض 
خباصة يف القدس، وحشد االعرتاف الدولي بالدولة الفلسطينية«.
 وأعلن أن »االجتماع العربي ما زال منعقدًا على أن وحدة الوطن 
السوري وتكامل ترابه اإلقليمي واستقالله وحقن دماء أبنائه متثل 
كلها منطلقات جوهرية يف أي معاجلة للوضع املأسوي الذي تعيشه 

سورية.
العامة  األمانة  تزال  ال  الذي  الصعب  املالي  الوضع  إىل  وأشار 
للجامعة تواجهه يف ضوء عدم انتظام عدد كبري من الدول األعضاء 
من  »ينتظر  العربي  العام  الرأي  إن  وقال  التزاماتها.  تسديد  يف 
القمة العربية الكثري، ويعلق عليها أماًل بأن تفتح باب اخلروج من 

األزمات املركبة اليت واجهتها املنطقة يف السنوات املاضية«.
ونّبه وزير اخلارجية السعودي إىل أن القضية الفلسطينية تتصدر 
بنود أعمال القمة العربية يف الدمام، مشددًا على أن بالده تستنكر 
االجتماع  أمام  وتابع  »عاصمة إلسرائيل«.  القدس  إعالن واشنطن 
الوزاري: »جيب التعامل مع اإلرهاب حبزم وجتفيف منابع متويله«. 
وشدد على أن »ال سالم مع استمرار التدخل اإليراني يف املنطقة«. 
املنطقة«،  يف  واحدة  لعملة  وجهان  واإلرهاب  »إيران  أن  ورأى 
الفتًا إىل أن »ميليشيات احلوثي تتحمل املسؤولية عن األزمة يف 

اليمن«.
األمم املتحدة إىل سورية ستيفان دي  إحاطته شدد مبعوث  ويف 
ميستورا على ضرورة تشكيل جلنة حتقيق »مستقلة وشفافة« يف 
اهلجوم »الكيماوي« على دوما، داعيًا أطراف األزمة السورية إىل 

املضي قدمًا يف اجتاه احلل السياسي.
اللجنة املقرتحة إلعداد دستور جديد لسورية جيب أن  أن   وأعلن 
تضم ممثلني للحكومة واملعارضة ومنظمات اجملتمع املدني، ضمن 

مفاوضات جنيف.
أمام  سالمة  غسان  ليبيا  إىل  املتحدة  األمم  موفد  قال  ذلك،  إىل 
مشريًا  للبالد،  جديد  دستور  إىل  حاجة  هناك  أن  اخلارجية  وزراء 
الشهر،  نهاية  قبل  ليبيا  يف  ستجرى  البلدية  االنتخابات  أن  إىل 
أهمية  على  شدد  لكنه  النيابية.  االنتخابات  إجراء  ومؤكدًا ضرورة 
صدور تشريع ينظم هذه االنتخابات والتزام األطراف الليبية القبول 
اسرتاتيجية  وضع  بدأت  املتحدة  األمم  بعثة  أن  وذكر  بنتائجها. 
لتأكيد احتكار الدولة للسالح. وكرر وزراء اخلارجية العرب رفضهم 
قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالقدس »عاصمة إلسرائيل« ونقل 
حممود  الرئيس  قدمها  اليت  السالم  خطة  وأيدوا  إليها،  سفارتها 

عباس إىل جملس األمن يف 20 شباط املاضي.
وطالب الوزراء جملس األمن واجلمعية العامة واألمني العام لألمم 
املتحدة بتشكيل جلنة دولية للتحقيق يف أحداث 30 آذار )مارس( 
املاضي والعمل لتمكني اللجنة من فتح حتقيق ميداني، وضمان آلية 
واضحة حملاكمة »املسؤولني اإلسرائيليني عن هذه اجلرمية«. ودان 
من  )أونروا(  الالجئني«  غوث  »وكالة  دور  إنهاء  الوزراء حماوالت 

خالل احلمالت اإلسرائيلية املمنهجة.

جملس الوزراء: امجاع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أثقله  والذي  الكهرباء«  قطاع  إنقاذ  لـ«خطة  الطاقة  وزير  بعرض 
إدراج 13  إضافية مكهربة من خالل  بـ«كيلواطات«  األربعاء  مساء 

بندًا، ال يقّل واحد فيه خالفًا عن اآلخر.
بدأت اجللسة بإمجاع وانتهت بانقسام كبري. فاإلمجاع أتى على رفِض 
استباحة األجواء اللبنانية لالعتداء على أّي دولة عربية ورفِع شكوى 
اللبنانية.  للسيادة  االسرائيلي  االنتهاك  ضد  األمن  جملس  اىل 
وانتهت اجللسة على مشاّدٍة كالمية حادة بني الوزيرين علي حسن 
منذ  املباشرة  باملواجهة  بينهما  األوىل  هي  باسيل  وجربان  خليل 

استفحال األزمة بني »التيار الوطين احلر« وحركة »أمل«.
وعلم أنه عند طرِح ملّف معمل ديرعمار 2 فتح النقاش حول مبلغ 
الـ TVA والذي تدور حوله شبهات. إذ طَرح رئيس احلكومة سعد 
احلريري صيغًة مّتفقًا عليها مع وزير الطاقة ووزير اخلارجية على 
ان حيّول عقد الشركة املتعهدة اىل B.O.T واقرَتح تفويض وزيَري 

الطاقة واملال التفاوَض على هذا األمر.
عندها تدّخَل وزير الطاقة ليطَرح أنه يطلب أن يؤّكد جملس الوزراء 
قراره عام 2013 بتلزيم الشركة، معتربًا أّن العقد ال يتضّمن قيمة 

الـTVA البالغة 50 مليون دوالر.
املوضوع  أفتح  أن  أريد  أكن  »مل  وقال:  خليل،  حتّدث  عندها 
اخلطأ  يف  االستمرار  على  إصرارًا  هناك  أّن  مبا  لكن  بالتفصيل، 
ال بّد من التوضيح اّن كّل الكالم السابق عن حتميل وزارة املال 
تعطيَل مشاريع الكهرباء وعدم دفِع االموال هو غري صحيح وجماٍف 
للحقيقة، وأّن فريق رئيس اجلمهورية قد أخفى عنه احلقائَق وهي 
ان  العقد من دون  على  غرِفه  احِد  وافَق يف  ديوان احملاسبة  أّن 
حيسم مسألة الـ T.V.A وعندما تقّدمت الوزارة حبجز نفقٍة بقيمة 
مبلغ الـ T.V.A ورفَعته اىل ديوان احملاسبة رفَض االمر، واعترب 
اّن مبلغ الـ 50 مليون دوالر هي ضمن العقد االساسي وال جيوز ان 
تدفع مّرتني. وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ االمر، رفَع احلريري 
الطلب اىل اهليئة العامة لديوان احملاسبة طالبًا حسَم املوضوع فجاء 
 T.V.A قراره بإمجاع رؤساء الغرف ورئيس الديوان يرفض دفع
واعتبارها من ِضمن العقد فتخّلَف الوزير املعين ايضًا عن التنفيذ 

وبدأ مع فريقه بتحميل مسؤولية اخَللل والفشل لوزارة املال«.
امللف  تراجع  أن  منك  »أطلب  اجلمهورية:  لرئيس  خليل  قال  وهنا 
الذي أمامك وإذا مل يكن هذا صحيح بكامله أنا أحتّمل املسؤولية، 

وانتبه اىل الذين يقّدمون لك معطيات مغلوطة«.
هنا تدّخل باسيل وكّرر تأكيد موقِفه املعلن أنه متحّصن بقرار جملس 
الوزراء وموافقِة ديوان احملاسبة على العقد وأنه حُيّمل املسؤولني 
يف نتائج التحكيم لّلذي قال إّنه »يفتخر أّنه أوقَف كهرباء«، مشريًا 

اىل وزير املال.
عندها قاطعه خليل وقال: »أنا أفتخر بأّني أطّبق القانون واالصوَل، 
ر من وزارتي أمور خارج  وقلُت هذا وأقوله كّل يوم، لن امسَح بأن ميرَّ

.»TVAاالصول«. فقال باسيل: »كيف ميكن ان تسرَق أموال الـ
»من سأَل هو اخلبري. أنت حمرتف يف  عندها قاطعه خليل وقال: 
السرقة وحمرتف يف خمالفة األصول لغايتك الشخصية، ولن أتراجع 
امامكم يف هذا األمر«.عندها رفع رئيس اجلمهورية اجللسة وطلَب 
رئيس احلكومة أن ال خيرج هذا األمر إىل االعالم وأن يقال اّن لديه 
م خليل من  موعدًا كما هو بالفعل، وهلذا رِفعت اجللسة.عندها تقدَّ
رئيس اجلمهورية وقال له: »أنا متمّسك بكّل كلمة قلُتها وأعتذر 

منَك ألّن صوتي ارتفع«.
قاسم: نستبعد املواجهة الشاملة

اىل ذلك حتافظ قيادة »حزب اهلل«على هدوء األعصاب وسط صخِب 
يتعامل  اإلسرائيلي.  الصراخ  وهدير  لسوريا  األمريكية  التهديدات 
احلزب بعقٍل بارد مع الوقائع الساخنة، متجّنبًا االنفعاَل الذي يطبع 
سلوَك احملور املضاد يف ساحات املنطقة. صحيح أّن حارة حريك 
تضع يف احلسبان أسوأ االحتماالت وتستعّد هلا، لكّنها يف الوقت 
مواجهة  إىل  لسوريا  أمريكية  ضربة  أّي  تتدحرج  أن  تستبعد  ذاته 
واسعة، كما تستبعد أن تشّن إسرائيل حربًا شاملة على لبنان يف 

هذا التوقيت، أّنا مع ترِك هامٍش للمفاجآت.
الوضع يف سوريا وملف االنتخابات كانا مادَة حوار أجرته الزميلة 
»اجلمهورية« مع نائب األمني العام لـ«حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
الذي رسم معامل املشهدين الداخلي واخلارجي من منظار حارة حريك، 

حمّددًا متوُضع احلزب حياهلما.
األمريكية  الضربة  هل  كانت  اذا  ما  حول  سؤال  على  جواب  ويف 
الشيخ قاسم  قال  تزال غرَي حمسومة؟  ال  أم  حتمية  باتت  لسوريا 
إّن الطريقة اليت يدير بها الرئيس االمريكي دونالد ترامب ملفاته 
ومواقَفه يغلب عليها الطابع االستعراضي الصاخب الذي ميكن ان 
ملسناه  ما  وهذا  جدًا،  عادية  نتائج  اىل  كثرية  احيان  يف  يؤدي 
عند تصعيد األزمة مع كوريا الشمالية، حيث شعر العامل بأّن حربًا 
عاملية ستقع، وإذ بنا نعرف بعد ذلك اّن لقاءات حمتملة قد ُتعقد 
بني اجلانبني ملعاجلة مشكالتهما. كما الحظنا اّن االدارة االمريكية 
بتفريعاتها املختلفة أصيَبت باحلرية جراء موقف ترامب التصعيدي 
العدوان  الفكرة مل يكن خمططًا هلا وأّن  اّن  حيال سوريا، ليتبنّي 

املفرتض ال يزال موضَع نقاش.
أمام هذا اجلو الغائم تبدو الصورة غامضة، وأيًا يكن األمر، نستبعد 
أن يتطّور الوضح اىل اشتباك امريكي - روسي مباشر أو اىل حالة 
حرب واسعة. لكن يف نهاية املطاف ال احد سوى اهلل يعرف ماذا 

يدور يف رأس ترامب.
هت أمريكا الضربة؟ وما هي  وعن كيفية تصرف »حزب اهلل« إذا وجَّ
خياراتكم؟ أجاب: ال يرغب احلزب يف خوض نقاٍش علين حول ردوِد 
الفعل احملتملة، حيال أّي اعتداء امريكي او اسرائيلي على سوريا، 
إذ من ناحية جيب ان ُنبقَي ألنفسنا اخليارات مفتوحة مع ما ُيسّببه 
نناقش  ان  يصّح  ال  أخرى  ناحية  ومن  العدو،  لدى  قلق  من  ذلك 
يف اإلعالم احتماالت قد ال تقع، لكن االمر املؤّكد هو اّن اسرائيل 
»حزب اهلل« يف حاالت معّينة من  ان يفعل  تعلم متامًا ماذا ميكن 

االعتداء.
وهل ميكن ان يتدحرج أّي اعتداء أمريكي على سوريا إىل حرب شاملة 
قد تصيب تداعياتها لبنان؟ رّد الشيخ قاسم: إذا كان االعتداء على 
سوريا يف إطار حمدود جدًا، فِمن املتوقع أن تكون ردود الفعل من 
االطراف املعنية بسوريا مرتبطة بالساحة السورية، وأّي كالم عن 
توّسِع األزمة أو تدحُرِجها يعين اّن املنطقة امام عدوان اقرب اىل 
حرب، ويف العادة من الصعب وضُع ضوابط للحرب بغية حتييد بلٍد 
دون آخر، لكن أؤّكد جمددًا أّن الظروف ال تِشي حبصول حرب شاملة 

او مواجهة متدحرجة إاّل إذا فقد ترامب ونتياهو صواَبهما كّليًا.
ورأى قاسم إّن قصف سوريا من لبنان بواسطة الطريان االسرائيلي 
هو ايضًا اعتداء على لبنان جيب ان ُيدان وأن ُيرَفع الصوت عاليًا 
ضده، خصوصًا على مستوى الدولة وأركانها واحلكومة، وذلك حلشِد 
اكرِب تأييد ممكن للبنان يف رفِضه هلذا العبث بسيادته ويف مطالبته 

مبنِع اسرائيل من انتهاك أجوائه لالعتداء على سوريا.

تتـمات
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حدد الطبيب األملاني ماركوس لوكس جمموعة من 
السموم  من  اجلسم  لتخليص  الصحية  اإلجراءات 

وإبقائه يف حالة نشطة.

املرتاكمة  السموم  أن  األملاني  الطبيب  ويؤكد 
يف اجلسم تسبب الصداع وآالم األنسجة الرخوة 
واملفاصل. كما أنها ترفع من نسب أمراض اجلهاز 
اهلضمي،  واجلهاز  القلب  واضطرابات  التنفسي 
احلساسية  أمراض  يف  الرئيس  السبب  وهي 
والسعال.  األنف  وسيالن  اجللدي  الطفح  مثل 
وتعد السموم املرتاكمة سببا يف مجيع األمراض 

املرتبطة خبلل اجلهاز املناعي لدى اإلنسان.

ويشري األطباء إىل أن اجلسم خيلص نفسه ذاتيا 
من السموم النامجة عن األمراض املزمنة باستمرار. 
جسم  ألعضاء  الذاتي  التنظيف  فشل  تزايد  لكن 
التطور  بسبب  يوم  بعد  يوما  يتفاقم  اإلنسان 
التكنولوجي والصناعي الذي وصلت إليه البشرية 
اليت أنتجت منذ عام 1915 أكثر من 4 ماليني من 
املركبات الكيميائية اجلديدة اليت تؤثر على جسم 
اإلنسان بطرق خمتلفة، وال يزال تأثري 80% منها 

غري معروف.

ويعد االمتناع عن تناول الطعام )الصيام( لفرتات 
)املياه  الطبيعية  العصائر  وتناول  متقّطعة، 
أفضل  من  فقط،  والفاكهة(  اخلضار  وعصري 
األخرى  اجلسم  وأعضاء  الكلى  ملساعدة  الطرق 
األخصائيون  وينصح  مسومها.  من  التخلص  يف 
التفاح واجلزر واملاجنا والكرفس  بتناول عصائر 

واملوز والربتقال والسبانخ والبقدونس.

كما جيب استخدام مواد التنظيف الطبيعية كاخلل، 
واالبتعاد عن املواد الكيميائية يف تنظيف اخلضار 
والفواكهة قبل إعدادها للطعام. واحلد أيضا من 
استخدام العقاقري اهلرمونية وعدم تناول األطعمة 

املعلبة، ملا فيها من مواد كيميائية حافظة.

الكبد  على  احملافظة  ضرورة  إىل  لوكس  وينوه 
الذي يعد درع اجلسد األساسي ضد أنواع السموم 
املختلفة، بتناول مضادات األكسدة كالفيتامينات 

املختلفة.

 كيف ختّلص جسدك من السموم؟

واملعكرونة  واخلبز  البطاطا  يف  املوجود  النشاء 
ويف عدد من الفواكه هو من الكربوهيدرات اليت 

تناوهلا يسبب يف زيادة الوزن.
 ولكن آخر الدراسات جعلت خرباء التغذية يغريون 

نظرتهم إىل النشاء.

أثبت باحثون من خمترب التغذية والتمثيل الغذائي 
املواد  بأن  سكيدمور،  كلية  التابع  البشري 
احملتوية على نشاء مقاوم أو غري قابل للهضم 
تثري يف اجلسم عمليات فيزيولوجية تتحفز عملية 
هضم الطعام وارتفاع مستوى تبادل الطاقة، ما 
يساعد على تسريع استهالك املخزون الدهين يف 

اجلسم.
األمعاء  عرب  مير  الثابت  »النشاء  الباحثون  وأعلن 
الدقيقة، حيث يتحول إىل أمحاض دهنية قصرية 
السلسلة، يستهلكها اإلنسان كطاقة. مثل هذا 
لبكرتيا  وغذاء  بيولوجية  إضافات  يعترب  النشاء، 

القولون«.
البطاطا  يف  املوجود  النشاء  رأيهم،  وفق   
والبقوليات واحلبوب الكاملة قد يصبح أحد أهم 
املصابني  لألشخاص  الغذائية  الوجبات  مكونات 

بالنوع الثاني من مرض السكري.
 كما أن تناوله يعوض االستهالك املتكرر للحوم 
بسرطان  اإلصابة  خطورة  من  وخيفض  احلمراء 

األمعاء.
للمواد  احلرارية  املعاجلة  أن  إىل  اخلرباء  ويشري 
هلذا  حتتويه.  الذي  املقاوم  النشاء  يف  تؤثر 
السبب املعكرونة واحلبوب والبقول جيب تناوهلا 

مطبوخة بصورة غري كاملة.

وقد بينت نتائج اختبارات أجراها األطباء برئاسة 
الربوفيسور بول أريرو أن تناول النشاء املقاوم 

يساعد يف التحكم بالوزن. 
امرأة كن يتناولن  شاركت يف هذا االختبار 70 
يف الصباح فطائر مصنوعة من النشاء االعتيادي 
يف  لتضح  معا.  االثنني  من  وكذلك  واملقاوم 
املقاوم  النشاء  بني  اجلمع  أن  االختبار  نهاية 
السعرات  حرق  سرعة  إىل  يؤدي  والربوتينات 

احلرارية يف اجلسم.

هي  كم  نعرف  ال  »حنن  الربوفيسور  ويقول 
إمكانيات النشاء املقاوم يف مكافحة البدانة. بيد 
لذلك  التفاؤل.  تثري  فائدته  عن  املعطيات  أن 
إذا مجعنا بني النشاء املقاوم مع البيض واجلنب 
الدجاج  وبروتني  والبازالء  اللنب  مصل  وبروتني 
والزبادي سنحصل على مزيج قوي حلرق دهون 

اجلسم إلنتاج الطاقة«.

طريقة بسيطة للتخلص 
بسرعة من الوزن الزائد

شيكاغو  يف  إلينوي  جامعة  من  باحثون  يعمل 
التكنولوجيا  يف  املتخصصة  نوسوفارم  وشركة 
فريق  ضمن  الفرنسية،  ليون  ومقرها  احليوية، 
من  جديدة  فئة  اكتشاف  إىل  يسعى  دولي 

املضادات احليوية.

إيالف: تعترب تلك املضادات احليوية اجلديدة، اليت 
اكتشفها يف البداية باحثو شركة نوسوفارم، عبارة 
عن مضادات مميزة واعدة على صعيدين، هما: 
مصدرها غري التقليدي، وكذلك طريقتها املميزة 
يف قتل البكترييا، وهو ما يعين أن املركب قد 
يكون فعاالاً يف عالج العدوى البكتريية املقاومة 
لألدوية أو اليت يصعب عالجها، وفق ما ذكرته 

يف هذا الصدد جملة العلوم.

فحص 80 ساللة
اليت  املضادات،  من  اجلديدة  الفئة  تلك  تنتج 
يطلق عليها اسم odilorhabdins أو ODLs، تنتج 
الديدان  نوعية  يف  توجد  تكافلية  بكترييا  من 
اخليطية اليت تعيش يف الرتبة وتستعمر احلشرات 

للغذاء.

واألكثر  احلشرات،  قتل  على  البكترييا  تساعد 
أهمية من ذلك أنها تفرز املضاد احليوي لإلبقاء 
ا. وإىل اآلن، ال تزال  على البكترييا املتنافسة بعيداً
واملضادات  بالنيماتودا  املرتبطة  البكترييا  تلك 

احليوية اليت تفرزها قيد الدراسة بشكل كبري.

ولتحديد املضادات احليوية، فحص باحثو شركة 
نوسوفارم 80 ساللة مستنبتة من البكترييا ملعرفة 
بعزل  قاموا  ثم  للميكروبات،  املضاد  النشاط 
الكيميائية،  اهلياكل  النشطة، ودرسوا  املكونات 

ا املزيد من املشتقات القوية. وصمموا هندسياً

نادرة النوع
وجد الباحثان ألكسندر مانكني ويوري بوليكانوف، 
يف  وشاركا  إلينوي  جامعة  يف  يعمالن  الذين 
على  تعمل   ODLs مضادات  أن  الدراسة، 

الريبوسوم اخلاص باخلاليا البكتريية.

ونقلت اجمللة عن بوليكانوف، وهو أستاذ مساعد 
الفنون  كلية  يف  البيولوجية  العلوم  قسم  يف 
قوله  إلينوي،  جامعة  فيي  الليربالية  والعلوم 
»شأنها شأن كثري من املضادات احليوية املفيدة 
ا، تعمل مضادات ODLs وفق آلية تسمح  سريرياً

هلا باستهداف الريبوسوم.

أن  إىل  االنتباه  لفت  جيب  املقابل  يف  لكن   
ترتبط  ألنها  مميزة،  مضادات   ODLs مضادات 
الريبوسوم مل تستخدمه من قبل أي  مبكان على 

مضادات حيوية أخرى معروفة«.

تلك  ترتبط  حني  أنه  ا  أيضاً الباحثون  اكتشف 
املضادات  تلك  فإن  بالريبوسوم،  املضادات 
احليوية تعطل قدرته على تفسري وترمجة الشفرة 

الوراثية. 

احليوية  املضادات  أنواع  من  كثري  يعمل  وبينما 
أن  مانكني  أكد  فقد  البكترييا،  منو  إبطاء  على 
بالفعل،  البكترييا  تقتل  اليت  احليوية  املضادات 
هي  للجراثيم،  احليوية  املضادات  عليها  ويطلق 

مضادات نادرة.

قدرات خارقة
اخلاصة  اجلراثيم  إبادة  آلية  »إن  مانكني  أضاف 
مبضادات ODLs وحقيقة أنها ترتبط مبوقع على 
الريبوسوم غري مستغل من أي مضاد حيوي معروف 
ODLs قادرة  أن  للغاية إىل  هي مؤشرات قوية 
للمضادات  تستجيب  ال  اليت  العدوى  عالج  على 

احليوية األخرى«.

نوسوفارم  شركة  يف  الباحثون  أجرى  كما 
اختباراتهم على مركبات مضادات ODL اليت تعمل 
ضد مسببات األمراض البكتريية، اليت من بينها 
الكثري من املسببات املعروف أنها تتسم مبقاومة 

العقاقري.

ق على ذلك ماكسيم جوالتيريي، وهو الشريك  علَّ
املؤسس وكبري مسؤولي القسم العلمي يف شركة 
مضادات  مركبات  أن  »وجدنا  بقوله  نوسوفارم، 
بعديد  املصابة  الفئران  عالج  يف  جنحت   ODL
وأظهرت  لألمراض،  املسببة  البكتريية  األنواع 
األمراض  مسببات  من  كل  ضد  ا  نشاطاً بالفعل 
ذلك  يف  مبا  اجلرام،  وإجيابية  اجلرام  سالبة 
املقاومة  املعوية  البكترييا  اخلصوص  وجه  على 

للكاربابينيم«.

ما كان مستعصًيا عالجه سيصبح ممكًنا
مضادات حيوية تكافح مقاومة الدواء
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صــحة وغــذاء

يف  ويستخدم  وفريدة،  متعددة  عالجية  خبصائص  الثوم  يتمتع 
الطب الشعيب واحلديث، ولكن بعض األشخاص مينعون من تناوله 

بسبب حالتهم الصحية.

ويقول أخصائيون إن األشخاص الذين يعانون من مشكالت صحية 
على  حيتوي  ألنه  الثوم،  بتناول  ينصحون  ال  والكلى  الكبد  يف 
املرضية  حالتهم  تفاقم  تسبب  قد  عالية،  بنسب  سامة  عناصر 

واضطراب العمليات الكيميائية يف أعضاء اجلسم.

يهيج  ألنه  اإلسهال،  من  يعاني  من  لكل  مضر  الثوم  أن  كما 
من  بتناوله  أيضا  ينصح  وال  التهاباتها.  من  ويزيد  أكثر  األمعاء 
الدم وأمراض  الذين يعانون من اخنفاض ضغط  قبل األشخاص 
تهيج  من  ويرفع  الدم،  ضغط  اخنفاض  من  يزيد  ألنه  العيون. 

األغشية املخاطية للعني.

وال ينصح الذين سيخضعون لعمليات جراحية بتناول الثوم أيضا، 
كثافة  ختفيض  يف  تساعد  كيميائية  عناصر  على  حيتوي  ألنه  
احلوامل  النساء  على  كما  الدم(.  ميوعة  زيادة  على  )يعمل  الدم 
اجلنني  على  بتأثريه  التنبؤ  الستحالة  تناوله  عدم  واملرضعات 

والرضيع.

القلب وحصى  تأثريا سلبيا يف اضطراب نبضات  للثوم  أن  كما 
دحضت  وقد  واحلساسية.  والصرع  البنكرياس  والتهاب  املرارة 
الثوم  بأن  السائد  االعتقاد  مؤخرا  أجريت  اليت  الدراسات  نتائج 
فعال يف مكافحة السرطان، ولكنه قد يكون مفيدا يف الوقاية منه 

ألنه يعزز مناعة اجلسم.

على الرغم من حصولنا على 8 ساعات من النوم يوميا، إال أن 
الكثري منا ما زال يشكو من استيقاظه يف الصباح وهو يف حالة 

عدم راحة واتزان كلي.

ويرجع هذا إىل أسباب عدة، منها العادات الغذائية غري الصحية، 
إال أن العامل األكثر احتماال وراء هذا، هو وضعية النوم، وفقا 

لصحيفة »إندبندنت« الربيطانية.

أثبتت دراسة جديدة أن طريقة استلقائك على السرير تؤثر بشكل 
»النوم على  أن  راحتك وسباتك، وأشارت إىل  كبري على درجة 
القليلني  جلوء  من  الرغم  على  للنوم،  طريقة  أمثل  هو  الظهر« 

هلا.

ويشري معدو الدراسة، إىل أن النوم على الظهر له العديد من 
الفقري  وعمودك  ورقبتك  لرأسك  تسمح  أنها  وهي  الفوائد، 
شخص  ألي  رائًعا  خياًرا  جيعله  مما  حمايد،  وضع  على  باحلفاظ 

يعاني من األمل يف تلك املناطق.

كما أن هذه الوضعية تقلل من حرقة املعدة، ألنها حتافظ على 
ارتفاع رأسك فوق صدرك.

للطب،   أينشتاين  ألربت  واألستاذ يف كلية  النوم  وكشف خبري 
على  النوم  على  نفسك  تدريب  كيفية  عن  هاريس،  شيليب 

ظهرك.

فقال يف حديثه مع جملة »بوبيوالر ساينس«، عندما تكون مستعدا 
البداية أن تضع وسادات على جانيب جسمك،  للنوم، جيب يف 
باإلضافة إىل وسادة حتت ركبتيك، وهذا سيساعدك على إبقاء 

جسمك يف مكانه، ومينعك من التقلب على جانبك.

وعوضا عن ذلك، هناك طريقة أخرى، ولكنها أكثر تطرفا، وهي 
خياطة كرة التنس، وتضعها على رأسك، لكي تشعر بضيق عند 
ميلك على أحد جوانبك أثناء النوم، وتضمن بذلك أن تلتزم بالنوم 

على ظهرك.

ولكن نفس الدراسة حتذر أن النوم على الظهر له أضرار، فمن 

على  حتتوي  اليت  اجلذرية  اخلضار  وأرخص  أهم  من  الشمندر  يعد 
لصحة  املفيدة  املركبات  من  وغريها  والبوتاسيوم  املغنيزيوم 

اجلسم.

ويوصي علماء من جامعة ويك فورست يف الواليات املتحدة األمريكية 
بتناول الشمندر للحفاظ على صحة القلب واألوعية الدموية بشكل 

دائم.

ويشري اخلرباء إىل أن تناول الشمندر السكري يعترب وسيلة فعالة 
لعالج ارتفاع ضغط الدم، واحلفاظ على قلب وأوعية دموية خالية 

من األمراض اخلطرية.

ويقول الباحثون، إن نسبة معدني املغنيزيوم والبوتاسيوم املوجودة 
يف مثرة الشمندر هلا تأثري إجيابي على األجهزة اإلفرازية، وعلى عمل 

القلب واألوعية الدموية لدى اإلنسان.

من  عالية  نسبة  وجود  أيضا  األمريكيني  العلماء  بيانات  وتظهر 
فيتامني »В9« يف الشمندر، الذي يتميز بفعاليته يف الوقاية من 

األمراض القلبية.

كما أثبتت دراسة علمية بريطانية أن تناول كأس عصري الشمندر، 
املأخوذ من 5 مثار، كل يوم، يقلل من خطر اإلصابة بالنوبة القلبية 

والسكتة الدماغية بنسبة %40.

الطعام، كالسلطات والشوربات كل  الشمندر يف  وخيفض تناول 
تأثري إجيابي على  الدم، وله  الكوليسرتول يف  يوم، من مستوى 

الصحة العامة اليت تنعكس على احلالة املعنوية والنفسية.

لكن اخلرباء حيذرون من تناول الشمندر من األشخاص الذين يعانون 
املنتجات  لبعض  خاصة  وحساسية  املعدة  يف  عالية  محوضة  من 

الغذائية.

 ملاذا ينصح األطباء بتناول الشمندر؟

 الوضعية املثالية للنوم... هكذا تتدرب عليها
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علماء: على هؤالء جتنب 
تناول الثوم!

باإلضافة  املختلفة  لألطعمة  لذيذة  نكهات  والبصل  الثوم  يضيف 
كرحية  رائحة  يسبب  أكلهما  لكن  الكبرية،  الصحية  لفوائدهما 

للفم.

األليل  وكربيتيد  األليسني  مادتي  على  والبصل  الثوم  وحيتوي 
الثوم  تعرض  لدى  الصادرة  الرائحة  عن  املسؤولتني  ميثيل 
والبصل للهواء بعد التقطيع، أو بعد األكل ووصول جمرى الدم، 

حيث تنطلق الرائحة عرب الرئتني إىل خارج اجلسم عرب الفم.

ويؤكد اخلرباء على أن الرائحة القوية للبصل والثوم ال تعد مربرا 
لالستغناء عن فوائدهما اجلمة لصحة اجلسم، وخاصة إذا استطعنا 

التعامل بطريقة صحيحة للتقليل من الرائحة الكريهة.

ولتحقيق ذلك، يعد شرب كوب أو 2 من املاء طريقة رائعة إلزالة 
بقايا البصل والثوم على اللسان، وحيفز إنتاج اللعاب الذي يساعد 

بدوره على التخلص من الرائحة الكريهة للبكترييا يف الفم.

وينصح اخلرباء أيضا بتناول كوب من احلليب، ألن منتجات األلبان 

 كيف ختلص فمك من رائحة الثوم والبصل؟

يف  الكربيت  على  احملتوية  املركبات  تركيز  تقليل  على  قادرة 
الفم.

كما يعترب العلماء الطريقة التقليدية الشعبية، اليت انتشرت بني 
الناس للتخلص من آثار روائح الثوم والبصل، بتناول البقدونس 
أو النعناع أو اخلس أو الكزبرة، من أفضل الطرق الصحية الفعالة 

يف هذا اجملال.

اظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة جيمس ماديسون 
األمريكية، أن بعض الناس يعانون من صعوبة هضم الكافيني، ما 

يشكل خطورة على قلوبهم.

وخالل الدراسة، قام متطوعون باجلري مسافة طويلة بعد تناوهلم 
أقراصا من الكافيني، حيث تبني أن سرعة جري بعضهم اخنفضت 
بنسبة 14% مقارنة باآلخرين الذين ازدادت سرعتهم بنسبة %5.

سرعتهم  اخنفضت  الذين  األشخاص  أن  النتائج  من  اتضح  كما 
يعانون من حتوالت جينية، يصعب بسببها هضم الكافيني.

وأكد الباحثون أن »الكافيني يبقى يف أجسام هؤالء )واحد من كل 
10 أشخاص(، ويؤثر إجيابيا يف وظائف أدمغتهم املعرفية، ولكنه 
اإلصابة  خطر  من  ويزيد  الدم  ضغط  مستوى  يرفع  املقابل  يف 

بأمراض القلب«.

اكتشاف تأثري قاتل 
للقهوة!

املمكن أن يسبب توقف التنفس.
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March 13 looked like a red 
letter day for iGrow Family 
Day Care as it signed 1775 
children onto its books.
Listing its head office as 
a small white weather-
board home in Sydney’s 
west, iGrow recorded the 
supposed torrent of new 
bookings in July - and 
then backdated each en-
try for the previous four 
months.
Despite this breach of the 
rules - and missing paper-
work from 143,000 logged 
child care sessions - the 
government paid out $5.4 
million in rebates and ben-
efits over 14 days.
Millions of that was then 
siphoned into another 
company’s accounts, as 
part of an alleged childcare 
fraud that would count as 
the largest in Australian 
history.
The case draws attention 
to government oversight 
of taxpayer funds, after a 
series of high-profile rorts 
and federal Education Min-
ister Simon Birmingham’s 
promise of a “laser-like fo-
cus” on illegal operators.
Federal prosecutors have 
dropped a fraud charge 
against iGrow’s sole own-
er and director, Zahraa 
Saadi Majeed Lami, an 
unemployed Iraqi mother-
of-three. And while they 
are still pursuing her for 
allegedly dealing with 
more than $1 million in 
proceeds of crime, the 
original charges referred 
to “other, unknown” per-

petrators.
Ms Lami was in some ways 
an unlikely purchaser of a 
local family day care busi-
ness. Born in Iran to Iraqi 
parents, she frequently 
spent time abroad visit-
ing family and had limited 
English. The 34-year-old, 
who was not an Australian 
citizen, received income 
benefits (a charge of wel-
fare fraud was pressed 
then dropped) and stayed 
at home to mother her 
son and two daughters in 
western Sydney.
But company records 
show she paid $15,000 to 
buy iGrow in March last 
year.
The principal place of 
business remained the 
two-storey Granville home 
of the previous owner un-
til July 10, when it shifted 
to the weatherboard prop-
erty in Merrylands.
It was in this fortnight 
that the company claimed 
more federal money than it 
had over the previous four 
years combined, accord-
ing to evidence presented 
to a NSW Supreme Court 
hearing.
The Department of Edu-
cation and Training made 
11 rebate and benefit pay-
ments, adding up to $5.4 
million.
The money was paid even 
though the deluge of en-
rolments was inconsistent 
with the size of the busi-
ness and more than half 
the 235,648 attendance 
sessions were lodged 

$5.4 million in taxpayer funds claimed in alleged childcare fraud
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without educator details, 
a departmental investiga-
tion found.
Of the $5.4 million paid, 
$3.8 million was trans-
ferred into the account of 
another company, Smart 
Care Solutions, registered 
in Ms Lami’s name the 
week before.
Parents began to complain 
that iGrow “had fraudu-
lently claimed care of 
their children,” a Supreme 
Court forfeiture judgment 
said.
And while the department 
suspended all payments 
to iGrow on July 19, 22 
cheques were drawn from 
the Smart Care Solutions 
account that day and the 
next.
A former neighbour of Ms 
Lami’s said police arrived 
one night last August to 
arrest her.
A police record of her bail 
denial said she was a like-
ly flight risk with “no ties 
to Australia”.
But Ghassan Alassadi, an 
accountant who put up a 
$25,000 bail surety for Ms 
Lami’s bail in September, 
said she had lived in Aus-
tralia on and off for nearly 
10 years.
“We know her very well as 
a good person,” Mr Alas-
sadi said on behalf of the 
local Iraqi community.
He said he was shocked to 
hear of the charges, see-
ing as she could not read 
or write English, and that 
she had blamed a close 
female friend.

Ms Lami appeared in court 
last Tuesday, wearing 
long dark clothes and Nike 
sneakers, as her barrister 
Julia Hickleton success-
fully sought a one-month 
adjournment.
“We would like the oppor-
tunity to continue our ne-
gotiations with the Austra-
lian Federal Police and the 
Commonwealth Director 
of Public Prosecutions,” 
Ms Hickleton said.
Through her solicitor, 
Sherine Metry, Ms Lami 
declined to answer the 
Sun-Herald’s questions.
A host of western Sydney 
childcare centres have 
been included on the fed-
eral government’s “name 
and shame” list of pro-
viders that have lost their 
access to Commonwealth 
benefits.
One included in the edition 
released this week, iWon-
der Family Day Care, had 
shared an address with 
iGrow when it belonged to 
the previous owners.
Hilani Eldamouni, who 
transferred the ownership 
of iGrow, declined to com-
ment.
About the same time, her 
husband, Abdul Hamid 
Abdul Khalik, sold iWon-
der to another young Iraqi 
woman, Zeinab Moham-
mad Hussein. The Sun-
Herald could not reach 
Mr Abdul Khalik and Ms 
Hussein said she was not 
available to speak.
In the largest childcare 
fraud case to date, Albury 
woman Melissa Jade Hig-
gins claimed $3.6 million 
over several years by 
copying and pasting de-
tails on forged forms.
Ms Higgins, then 29, was 
sentenced last year to a 
minimum four years’ in 
jail.
When she was found guilty 
in November 2016, Mr Bir-

Ms Lami and a man who identified himself as her husband, outside Downing Centre Local Court on Tuesday. 
Photo: Patrick Begley

mingham said the Coali-
tion’s “laser-like focus is 
weeding the shonks and 
rorters out from the high 
quality providers.”
In response to questions 
from the Herald about iG-
row, Mr Birmingham said 
the government carried 
out more than 3800 com-
pliance checks each year 
under new integrity mea-
sures and would crack 

down further.
“Our compliance actions 
have cancelled or sus-
pended payments to 141 
providers in 2016-17 and 
have stopped over $1.8 bil-
lion in childcare payments 
to dodgy family day care 
providers since the begin-
ning of 2014,” he said.
“Sadly, some individuals 
are always looking for new 
ways to rip off taxpayers 
but they should know that 
we are always pursuing 
new ways to catch and 
prosecute them.”
The NSW government 
cancelled iGrow’s licence 
to operate because of un-
paid fees in February.
The AFP and Department 
of Education declined to 
answer questions citing 
ongoing court action.

The small home in Merrylands, listed as iGrow’s principal place of busi-
ness.  Photo: Kate Geraghty

Tony Abbott had been ac-
costed by anti-coal pro-
testers while taking part 
in a charity bike ride in 
Victoria.
A Lycra-clad Tony Abbott 
has been chased and ac-
costed by anti-coal pro-
testers after arriving in 
southeast Victoria on the 
Pollie Pedal charity ride.
The former prime minis-
ter brushed off questions 
about the coalition’s 30 
consecutive Newspoll 
losses and the Liddell 
power station as he left 
the Morwell RSL on Mon-
day.
“I’ve done my (press con-
ference) for the day,” he 
said.
Voices of the Valley presi-
dent Wendy Farmer ap-
proached Mr Abbott as he 
met with RSL members.
She handed him a red foot-
ball and declared “Stop 
playing political football 
with our community”.
“There’s a whole com-
munity outside waiting to 
speak to you,” she yelled, 
following Mr Abbott.
“It’s a bit of an insult 
you’re not actually talking 
to them.”
Club officials told Ms 
Farmer to leave and Mr 
Abbott carried on, speak-
ing to a gathering of the 
club’s women’s auxiliary 
and apologising for his 

outfit.
“Just be grateful ladies I’m 
not in my budgie smug-
glers,” he quipped.
Mr Abbott is a member of 
the new Monash Forum, a 
group of MPs pushing for 
more investment in coal-
fired power, including in 
the Latrobe Valley region.
Outside, Ms Farmer and a 
group of fellow protesters 
held signs reading “Stop 
Adani” and “No More 
Coal”.
“We want renewables, 
solar, hydro,” she told re-
porters.
“We don’t need new coal-
fired power stations.”
Mr Abbott and fellow Lib-
eral MPs Angus Taylor, 
Kevin Andrews and An-
drew Wallace are among a 
55-strong pack pedalling 
1000km to Canberra to 
raise money for the Sol-
ider On charity.
The group has split into 
three pelotons and hopes 
to help the charity raise 
$500,000.
The coalition’s 30th con-
secutive Newspoll loss 
matches the mark Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
used as a reason to topple 
Mr Abbott in September 
2015.
The Liberal backbencher 
told reporters earlier in the 
day that people shouldn’t 
“obsess over polls”.

Abbott accosted by protesters in Victoria
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WESTERN SYDNEY YOUTH 
UNEMPLOYMENT REACH-
ES TWO DECADE LOW
- Youth unemployment 
in Western Sydney has 
dropped to the lowest level 
(9.9%) since ABS data start-
ed being collected in 1999, 
with more than 30,000 jobs 
added for 15-24 year olds 
since 2011.
- By comparison, ABS data 
shows that in the seven 
years prior to 2011, a to-
tal of just 1,200 jobs were 
added for Western Sydney 
youth.
- The NSW Government’s 
commitment to deliver 
the future Western Syd-
ney Parkland City will de-
liver jobs and lifestyles for 
young people Labor could 
only dream of achieving.
-The general NSW unem-
ployment rate is 5.1% - the 
lowest of all the States.
NSW STILL TOP SPOT FOR 
JOBS
- New ABS Labour Force 
data has confirmed that 
NSW remains well ahead 
of every other state as the 
jobs capital of Australia, 
being the only state to have 
unemployment fall below 
5% at just 4.8%.
- NSW has now added more 
than 479,000 jobs since 
2011.
- These jobs are support-
ing millions of families and 
communities across the 
state.
NATIONAL CALL FOR 
NEW TECHNOLOGY IDEAS 
TO SUPPORT ACTION ON 
NSW WATER REFORMS
- The NSW Government is 
inviting industry, research-
ers and academics to apply 
for a share of $500,000 in 
funding for new technol-
ogy solutions to support 
best practice management 
and monitoring of water in 
NSW.
- The Water Pilot Technol-
ogy Program is now open 
for grant applications. 
Applications close Mon-
day, 23 April 2018 at 9am 
AEST.
WEST METRO STATIONS 
REVEALED: FASTER 
TRAVEL BETWEEN SYD-
NEY AND PARRAMATTA
- The Sydney Metro West 
mega railway project will 
include an underground 
station at Westmead, deliv-

ering more travel benefits 
to greater Western Sydney.
- The NSW Government has 
identified further locations 
for Sydney Metro West.
- The first Sydney Metro 
line opens next year in 
Sydney’s North West – 13 
metro stations and a train 
every four minutes in the 
peak between Rouse Hill 
and Chatswood.
- The NSW Government is 
also currently delivering 
the City and South West 
metro line, with new un-
derground CBD metro sta-
tions at Barangaroo, Martin 
Place, Pitt Street, and Cen-
tral, which will all open in 
2024 when Sydney Metro 
is extended into the city 
from the North West.
DISGRACED LABOR 
POWERBROKER TO BE 
FORCED TO REPAY NSW 
TAXPAYERS
-The NSW Government 
will take action to recover 
taxpayer funded legal as-
sistance provided to Eddie 
Obeid, following the High 
Court decision to dismiss 
the Labor powerbroker’s 
appeal.
- He would be forced to pay 
back more than $280,000 
of taxpayer-funded legal 
assistance provided in re-
lation to this matter.
- New laws introduced by 
the NSW Government in 
2017 mean that Mr Obeid 
is also required to repay 
his taxpayer-funded entitle-
ments which could amount 
to as much as $660,000.
- The High Court ruling 
came amid allegations of 
sexual harassment and 
branch stacking against 
Western Sydney against 
Western Sydney MP Hugh 
McDermott and Shadow 
Minister Guy Zangari, re-
spectively.
NEW TAFE DIGITAL HQ 
TO INCREASE LEARNING 
OPPORTUNITIES ACROSS 
THE STATE
- The NSW Government 
has today launched TAFE 
NSW’s new $6 million Digi-
tal Headquarters in Armi-
dale.
- TAFE Digital is the coun-
try’s largest online vo-
cational education and 
training provider and this 
futuristic new facility will 
propel TAFE’s offering of 
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ground breaking courses 
such as cyber-security, 3D 
computer aided design and 
web-based technologies.
-TAFE Digital is TAFE 
NSW’s online brand, offer-
ing students more than 250 
courses. The Headquarters 
in Armidale will be respon-
sible for developing and 
refining course content for 
TAFE Digital courses, us-
ing the latest in virtual real-
ity, augmented reality and 
simulation.
-TAFE Digital comes on top 
of the range of measures 
the NSW Government has 
implemented to strengthen 
TAFE’s traditional class-
room learning, including 
the rollout of 14 state-of-
the-art Connected Learn-
ing Centres (CLCs) and 
the $131 million in capital 
works expenditure in the 
2017-18 Budget.
REVIEW OF DIGITAL AS-
SETS AFTER DEATH 
LAWS
- The NSW Law Reform 
Commission will examine 
laws that affect access to 
a person’s social media 
accounts and other digital 
assets after they die or be-
come incapacitated.
- The review will consider 
relevant NSW, Common-
wealth, and international 
laws, including those relat-
ing to intellectual property, 
privacy, contract, crime, 
estate administration, wills, 
succession and assisted 
decision-making.
- To make a submission, 
visit www.lawreform.jus-
tice.nsw.gov.au.
LIFE SAVING DEFIBRIL-
LATORS ROLLED OUT 
ACROSS NSW
- More than 430 defibril-
lators are set to be rolled 
out at community sports-
grounds and grassroots 
clubs across the state.
- The NSW Government an-
nounced the first round of 
the Local Sport Defibrilla-
tion Program at the Bowral 
Rugby Union Club in the 
Southern Highlands, one 
of the many organisation 
that will receive a lifesav-
ing portable device.
-The NSW Government is 
funding up to 50% of the de-
fibrillator cost, along with 
training and maintenance 
support. For more informa-

tion visit sport.nsw.gov.au/
clubs/grants/defibrillator.
TELEMATICS TRIAL TO 
IMPROVE YOUNG DRIVER 
BEHAVIOUR
- Up to 1,000 drivers under 
the age of 25 will be given 
the chance to participate 
in an innovative NSW Gov-
ernment trial with in-car 
technology aimed at reduc-
ing road casualties across 
the state.
-The telematics trial would 
run for six months, with 
participants receiving $100 
via the NSW Green Slip 
scheme.
-The trial will commence in 
the second half of the year, 
and an expression of inter-
est process will be held to 
identify the type of technol-
ogy to be used. A partial 
payment will be made at 
the beginning of the trial, 
with the remainder paid on 
successful completion of 
the trial.
-Young drivers who hold 
P1, P2 or unrestricted li-
censes will be able to par-
ticipate in the trial. Eligible 
drivers can pre-register at 
www.sira.nsw.gov.au.
ANZ REFURBISHMENT TO 
SAVE TAXPAYERS $500 
MILLION
-Following receipt of busi-
ness cases from Infrastruc-
ture NSW, the NSW Gov-
ernment announced it will 
not proceed with knocking 
down ANZ Stadium.
-The NSW Government will 
undertake a refurbishment 
of the existing facility into a 
rectangular stadium, which 
will bring 46,000 fans 
closer to the action while 
saving taxpayers half a bil-
lion dollars and ensuring 
Sydney remains the major 
events capital of Australia.
-Detailed work undertaken 
by Infrastructure NSW has 
shown a 75,000 seat ANZ 
Stadium ‘knock down re-
build’ would cost $1.33 bil-
lion, which was more than 
the previous estimates.
- The NSW Government will 
now proceed to a final busi-
ness case to be prepared 
by Infrastructure NSW with 
construction expected to 
start in late 2019 and be 
completed by mid-2021.
- The NSW Government 
has also announced it will 
proceed with the full rede-

velopment of a 40,000 to 
45,000 seat Allianz Sta-
dium, with an allocation of 
$729 million, after receiv-
ing a final business case 
from Infrastructure NSW 
which concluded this was 
the best option for taxpay-
ers and for fans.
-Work on Allianz Stadium 
is expected to commence 
in late 2018, and be com-
pleted by March 2022.
- It is expected the new Al-
lianz Stadium will have a 
lifespan of 50 years.
-Summaries of both busi-
ness cases are available 
at www.infrastructure.nsw.
gov.au/expert-advice.
-New animation and art-
ist’s impressions available 
at THE GIFT CARD THAT 
KEEPS ON GIVING
-Consumers can now enjoy 
extended expiry dates on 
gift cards thanks to NSW 
Government reforms set to 
kick in.
- Under new laws, busi-
nesses will also be banned 
from applying post-pur-
chase administration fees 
to gift cards, which reduce 
the balance left on the 
card.
-Most gift cards previously 
came with a 12-month ex-
piry date; however, up to 
eight per cent of recipients 
did not use the full balance 
in time.
-The reforms would put up 
to $60 million a year back 
in the hands of NSW shop-
pers.
- Gift cards purchased be-
fore 31 March 2018 will 
have the same expiry date 
and terms and conditions 
that applied at the time of 
purchase.
- For more information 
about the reforms, visit 
http://www.fairtrading.nsw.
gov.au.
HOLDING CHILD SEX 
ABUSERS TO ACCOUNT
- Offenders convicted of 
persistent child sex abuse 
will face a maximum penal-
ty of life in jail under exten-
sive reforms implementing 
the criminal justice recom-
mendations of the Royal 
Commission in to Institu-
tional Responses to Child 
Sex Abuse.
- The NSW Government has 
accepted the overwhelming 
majority of the Royal Com-
mission’s criminal justice 
recommendations.
- Legislation implement-

ing the changes will be 
introduced to the NSW 
Parliament in the coming 
months. These reforms 
represent a major improve-
ment in the way the legal 
system responds to child 
sexual abuse.
- The NSW Government 
will establish a monitoring 
group to review the legis-
lative changes to ensure 
they operate effectively af-
ter they are introduced.
- Support for survivors is 
available through Lifeline 
13 11 14, 1800Respect on 
1800 737 732, Blue Knot 
Foundation on 1300 657 
380, or MensLine Australia 
on 1300 789 978.
NSW SUPPORTS MINING 
JOBS FOR THE FUTURE
- The NSW Government 
has thrown $16 million be-
hind a national push to un-
lock new areas for mineral 
exploration that will help 
secure jobs in the mining 
industry.
- The funding will go to-
wards operating the $215 
million MinEx Cooperative 
Research Centre (CRC) 
project, which has received 
backing from the Federal 
Government, 34 compa-
nies, most Australian geo-
logical surveys, the CSIRO, 
and leading universities.
- Through the Geological 
Survey of NSW, the NSW 
Government has commit-
ted $4.4 million, $6.5 mil-
lion in data and sufficient 
funding for two full time 
staff to work the duration 
of the 10-year programme 
that is set to commence in 
July 2018.
UP TO $26 MILLION FOR 
ADVOCACY GROUPS
- The NSW Government 
announced up to $26 mil-
lion will be available for 
advocacy services until 
2020.
- The funding will sup-
port people with disability 
to access these services 
during the transition to the 
national Disability Insur-
ance Scheme (NDIS) and 
in the early stages of full 
Scheme.
- A key focus of the NSW 
funding will be on activi-
ties that support inclusion 
of people with disability in 
their communities.
- More than 84,000 people 
with disability in NSW are 
currently accessing the 
NDIS in NSW.
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BILL Shorten finally ap-
peared on 7.30 on monday 
night, but faced a grilling 
- and there was one guar-
antee he wouldn’t give.
OPPOSITION Leader Bill 
Shorten got his chance to 
make his pitch for Prime 
Minister on Monday night, 
but took his time getting 
there.
Instead in his first ap-
pearance on ABC’s 7.30 
for 2018 - and his first 
grilling by Leigh Sales - 
Mr Shorten stuck to the 
script, and attacked the 
Government.
He steered clear of spend-
ing time relishing Prime 
Minister’s 30th succes-
sive loss in the polls, but 
not of attacking the Fed-
eral Government when 
asked to outline Labor’s 
plans.
Newspoll also found Mr 
Turnbull remains pre-
ferred prime minister at 
38 per cent, compared 
to Opposition Leader Bill 
Shorten’s 36 per cent.
 “If the polls keep going 
the way they are for the 
Coalition, Bill Shorten 
will be moving into the 
Lodge”, Sales said as she 
opened the interview.
“You have been Labor 
leader for nearly five 
years. They still don’t see 
you as preferred prime 
minister although they 
would currently vote out 
the Coalition. How wor-
ried are you that you are 
acting as a drag on your 
party?”
Shorten refused to be rat-
tled, replying he wasn’t at 
all worried, and in a veiled 
sledge at the Turnbull 
government, said he is 

pleased his “united” team 
has “put forward three of 
the biggest economic re-
forms to our tax system in 
living memory.”
On changes specifically 
to superannuation and 
pensioners, Mr Shorten 
was asked, “Could you 
promise no pensioner 
would be worse off under 
what you call the ‘pen-
sioner guarantee’ on that 
plan?”
But he avoided giving a 
guarantee and said he 
could “promise that we 
will protect pensioners”.
Sales said Mr Shorten 
had backed down on his 
original pensioner plan 
and would this be the 
case when he was Prime 
Minister.
“By your own numbers, 
92 per cent of Austra-
lians are unaffected by 
this policy, but when you 
have got a bit of backlash 
to your original plan you 
went to water quickly and 
scaled it down.
“Is that how you will be 
as Prime Minister — an-
nouncing a policy and 
backing down when the 
heat gets a bit much?”
Shorten replied he would 
not use her language like 
“going to water”.
“Let’s be fair here. This is 
a big change. I think most 
of the political class were 
surprised that Labor was 
willing to tackle one of 
these Howard government 
tax-funded largesses.
Hounded again by Sales 
that he “backed down 
when you got a bit of 
heat”, Mr Shorten stuck 
to his guns.
“I think you will find we 
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are still going with it. 
There is nothing wrong 
with big policy-making 
calibrations and what we 
have done is make a good 
policy even better,” he 
said.
“What we have here is a 
system, the only place in 
the world where you can 
pay no income tax and 
you can, because of par-
ticular circumstances, 
get an income tax refund. 
How is that possible that 
you get a tax refund, an 
income tax refund when 
you pay no income tax? It 
is not sustainable.”
Asked to paint a picture of 
himself as Prime Minister, 
and by what benchmarks 
people should judge him, 
Mr Shorten finally warmed 
to his theme, all the while 
pointing out the Turnbull 
government’s failings.
“Keeping our promises,” 
he said.
“I want to be a government 
that looks after middle-
class working families.
“I want to make sure our 
schools are properly 
funded. Are we reducing 
the waiting lists in hospi-
tals? Are they getting the 
support they need?
“I am interested in lifting 
the number of apprentice-
ships in this country.
“I want to keep the price 
of health insurance down.
“What I want to do is not 
increase the taxes on low-
paid people. I want to see 
wages move.
“I want to stop wages 
theft in this country and 
I want to protect our en-
vironment. I want to make 
sure our First Australians 
are mentioned not only in 
our Constitution, but we 
genuinely close the gap.
“I would like to be judged 
on whether or not women 
get an equal go in this 
country.”
And in his final parting 
shot: “I have a vision for 
this country, but it doesn’t 
involve giving $65 billion 
to the top end of town and 
looking after the wealthy 
and not the less powerful.”

‘What I want to do’: Bill Shorten’s pitch for PM

“I have a vision for this country but it doesn’t involve giving $65 billion to the top 
end of town,” Shorten told the ABC. Picture: AAP/Tony McDonoughSource:AAP

THE PM’s handling of the 
Barnaby Joyce scandal has 
come back to bite him, with 
the former deputy PM offer-
ing Malcolm Turnbull some 
advice. 
BITTERNESS within the 
Government caused by 
handling of the Barnaby 
Joyce-baby scandal has 
now exploded in public.
Former Deputy Prime Min-
ister Mr Joyce has given 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull an end-of-year 
deadline to lift his opinion 
poll ratings or quit.
And in the process Mr 
Joyce has made clear he is 
with the pack of ex-minis-
ters — Tony Abbott, Kevin 
Andrews and Eric Abetz — 
prepared to give the Prime 
Minister a hard time.
Mr Joyce, awaiting the birth 
of a child by his partner and 
former staff member Vikki 
Campion, continues to re-
sent losing his cabinet job 
and leadership of the Na-
tionals over his messy pri-
vate life.
It appears he still rankles 
over Mr Turnbull saying 
Australians were appalled 
by his conduct.
And he was commenting 
on who the Liberals should 
elect as leader despite be-
ing publicly angered in 
February by what he saw as 
attempts by an “inept” Mr 
Turnbull to interfere in the 
Nationals’ leadership deci-
sion.
Mr Joyce told Sky News on 
Monday night Mr Turnbull 
should do “the honourable 
thing” and stand aside if 
his polling doesn’t improve 
after a big sell to voters of 
the May 8 budget, before an 
election expected by May 

next year.
Speaking to Sky’s Peta 
Credlin, who had been chief 
adviser to Mr Abbott when 
he was Prime Minister, Mr 
Joyce said he was just stat-
ing “the bleeding obvious”.
But he spoke out as senior 
government figures were 
heading in the other direc-
tion — rallying around Mr 
Turnbull and pledging loy-
alty after his 30th Newspoll 
loss and dismissing talk of 
a leadership change.
“We’re stating here the 
bleeding obvious. Nobody 
wants to actually go to a 
federal election which you 
know you’re going to lose,” 
Mr Joyce said.
 “You have an obligation to 
all around you that if you 
honestly believe that is the 
case, then you must do 
something about it and do 
the honourable thing and 
start grooming an alterna-
tive.
“Now we are a long, long 
way from that at the mo-

ment. But if I said ‘Oh well, 
no-one ever considers it, 
everything’s fine’, well that 
is also not telling the truth.
“The first thing you’ve got 
to be with the electorate is 
truthful.”
Mr Joyce said the Budget 
should be dealt with first.
“Get the budget out of the 
way, working continually as 
hard as we can to try to sell 
why that is a good outcome 
for the Australian people,” 
he said.
“Then do an honest ap-
praisal of how the Coalition 
is going much, much further 
down the track.
“If that honest appraisal is 
that we’re going well, then 
you continue on and go to 
an election and win it. If it’s 
not, then you do the hon-
ourable thing and say ‘OK 
let’s start looking at what 
the next plan is’.”
Credlin, who continues to 
offer advice to Mr Abbott, 
had her own harsh words 
on Mr Turnbull over his 
ousting of her former boss 
in 2015.
“Malcolm Turnbull got the 
job he’s coveted all his life,” 
she told viewers.
“The loser has been the Lib-
eral Party and its support-
ers, not to forget all those 
voters who believe they get 
to choose their leader.
“And the most of all, the or-
dinary Australian who just 
wants government to focus 
on them.”

Barnaby Joyce’s deadline for strug-
gling Malcolm Turnbull

Joyce: We will look at leadership issues after the budget

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has pledged $1 
billion in upgrades to 
Queensland’s M1 motor-
way and asked the state 
government to match his 
offer.
* September 2016 - Infra-
structure Australia adds 
upgrades to the M1 and 
Bruce Highway to its prior-
ity list.
* March 2017 - The Queen-
sland and federal govern-
ments agree to a $500 mil-
lion deal to widen the M1 
between Mudgeeraba and 
Varsity Lakes to six lanes 
and upgrade the Gateway 

Motorway merge at Eight 
Mile Plains.
* October 2017 - Construc-
tion begins on the Gateway 
Motorway merge, a major 
bottleneck on the way from 
Brisbane to Gold Coast, 
and the Mudgeeraba to 
Varsity Lakes section.
* April 2018 - Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull com-
mits $1 billion to widen 
the motorway to six lanes 
between Varsity Lakes 
and Tugun and to eight 
lanes between Eight Mile 
Plains and Daisy Hill, while 
extending the busway to 
Springwood.

Turnbull offers $1bn upgrade to Qld’s M1
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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HE’S one of the pollies 
being mentioned as a 
potential replacement 
for an underfire Malcolm 
Turnbull. But one remark 
cut him down to size.
A SIGNIFICANT political 
change since Monday 
is that senior Liberals 
are no longer coy about 
their hopes of becoming 
party leader and prime 
minister.
It is as if the position of 
Malcolm Turnbull had 
become so precarious it 
was time to give notice 
of a possible job appli-
cation down the track.
The change in attitude 
after Monday’s Newspoll 
findings is demonstrat-
ed through a story told 
by mischievous Labor 
frontbencher, Senator 
Don Farrell.
In February, Mr Farrell 
was at a Sydney syna-
gogue to help mark the 
visit of Israeli Prime Min-
ister Benjamin Netan-
yahu.
In front of him were three 
familiar figures sitting 
side-by-side — John 
Howard, Josh Fryden-
berg and Tony Abbott.

“Hey Josh,” Mr Farrell 
called out. “That’s the 
seat for prime minis-
ters.”
He told news.com.au 
Mr Howard turned and 
smiled, Mr Abbott turned 
and scowled, and Mr 
Frydenberg, sitting be-
tween them, turned and 
blushed.
Environment Minister 
Josh Frydenberg and 
two other senior figures 
have since been more 
frank about their wishes 
for advancement in a 
way they were not be-
fore.
Neither he nor anyone 
else is planning a strike 
at Malcolm Turnbull’s 
leadership. It is more 
than likely Mr Turnbull 
will be Prime Minister 
at the election expected 
mid-2019.
But the CVs are being 
prepared, just in case 
the opportunity arises.
Treasurer Scott Morri-
son is among the min-
isters with high aims 
“down the track”.
He told ABC TV: “But 
not while Malcolm Turn-
bull is the Prime Minister 

With Turnbull in trouble, the CVs are being polished, 
just in case the top job comes up for grabs

because he’s the right 
Prime Minister to lead 
our party.
“I don’t believe there’s 
another colleague sit-
ting in the Liberal Party 
at the moment who has 
any intention of (chal-
lenging).”
Home affairs Minister 
Peter Dutton said many 
of his colleagues had 
aspirations such as his 
own.
“If you’re playing ... for 
the Australian cricket 
team or for the Wallabies 

Julie Bishop. Picture: Kym Smith

Peter Dutton. Picture: AAP Image/
Lukas Coch

Morrison. Picture:Julian Smith

Josh Frydenberg. Picture: Kym 
Smith

or for the Diamonds, 
whoever, most people 
want to captain that 
team. And again I don’t 
think there’s any sense 
in lying about that,” he 
said.
Then there is Mr Fryden-
berg.
He told ABC radio: “I as-
pire to be the best I can 
be, and if that can take 
me to the top job, you 
wouldn’t say no, but I’m 
a very happy member 
of the Turnbull Govern-
ment.”

The May 8 federal budget 
provides Malcolm Turn-
bull with the opportunity 
to lift his stocks in a hos-
tile electorate that is still 
seeking better wages.
Next month’s budget pro-
vides the opportunity for a 
political reset for Malcolm 
Turnbull after his coalition 
government slumped to 
30 consecutive Newspoll 
losses against Labor this 
week.
It was one benchmark the 
prime minister set for roll-
ing Tony Abbott as Liberal 
leader in September 2015, 
although Turnbull’s posi-
tion looks safe for now 
without a credible replace-
ment.
Ministers like Peter Dut-
ton and Treasurer Scott 
Morrison have indicated 
their prime ministerial as-
pirations “in the future”, 
however, opinion polls 
suggest they have quite 
a lot of work to do to get 
the electorate to back that 
idea.
The latest Essential Re-
search survey found Turn-
bull is still seen as the best 
person to lead the Liberal 
party at 24 per cent, fol-
lowed by Julie Bishop on 
17 per cent, Abbott on 11 
per cent, Dutton three per 
cent and Morrison and 
Christopher Pyne on two 

per cent.
‘Someone else’ scored 
14 per cent, while ‘don’t 
know’ led the pack on 27 
per cent.
The May 8 budget could 
well be the last before the 
next federal election, even 
though Turnbull insists 
a poll is at least a year 
away.
It will provide a platform 
for the government to 
congratulate itself over its 
economic management as 
a budget surplus draws 
ever closer.
Morrison is sticking to his 
forecast for a surplus by 
mid-2021, although re-
cent monthly financial ac-
counts show government 
income is running ahead 
of schedule.
As of February, the under-
lying budget deficit was 
$19.8 billion, $8 billion 
lower than had been antic-
ipated after eight months 
of the financial year.
This was the result of tax 
receipts being $5.5 billion 
higher than predicted and 
payments $3 billion lower.
However, a budget sur-
plus, whenever it occurs, 
doesn’t pay the weekly 
grocery bill.
The budget will be brought 
down at a time when there 
has been little improve-
ment in wages growth, 

Foreign Minister Julie 
Bishop said she was too 
busy being foreign min-
ister, but few are con-
fusing her coyness with 
lack of ambition.
It should be repeated 
that no one is readying 
to pounce on the Turn-
bull leadership and the 
prospect of a leadership 
change on the eve of a 
general election is seen 
as madness by many 
Liberals.
But the instability within 
the Government cannot 

be denied. It is a product 
of quests for revenge 
against Malcolm Turn-
bull camouflaged as 
policy debate. Although 
in the case of former 
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce and ex-
PM Mr Abbott, the inten-
tion to remove Mr Turn-
bull is more overt.
And the greater honesty 
among some of those 
who might replace Mr 
Turnbull should that re-
moval occur is a mea-
sure of that instability.

Budget an opportunity for Turnbull revival
which has pay awards 
pretty much tied to the 
rate of inflation.
While the government 
can’t impose pay increas-
es outside the public sec-
tor, Morrison is promis-
ing “tax relief for middle 
income earning Austra-
lians”.
What form this relief will 
take, Morrison says, we 
will have to wait until May 
8 to find out.
Most recently, the govern-
ment increased the mid-
dle-income 32.5 per cent 
tax bracket from $80,000 
to $87,000, keeping 
500,000 Australians from 
having to pay the second 
highest tax bracket of 37 
per cent.
You would think personal 
tax cuts, in whatever guise, 
should pass through 
the parliament without a 
hitch, unlike the govern-
ment’s business tax cut 
from 30 per cent to 25 per 
cent, which remains in the 
pending file for big firms.
Whether a tax cut, along 
with other potential initia-
tives in the budget, will 
be enough to change the 
mood of the electorate re-
mains to be seen.
Both the government and 
the Reserve Bank face 
a major challenge from 
weak wages growth.

Central bank governor 
Philip Lowe says Austra-
lians are used to getting 
wage increases one or two 
per cent above the rate of 
inflation, but for the past 
four or five years there 
has been very little growth 
in real incomes.
This is a concern to Lowe 
because people had pre-
viously taken out home 
loans on the premise of 
above-inflation increases.
“So people are unhappy, 
not only just because the 
previous trend isn’t con-
tinuing ... many people 
feel the cost of living pres-
sures are very strong,” 
Lowe told a Perth confer-
ence this week.
For the Reserve Bank, slim 
wage growth is a problem 
because it is preventing 
it from achieving one of 
its goals of average 2.5 
per cent inflation growth, 
keeping interest rates 
lower than Lowe would 
prefer.
“It’s a problem for me, but 
it’s a broader problem for 
the political class because 
people are angry and 
when they are angry, they 
kind of vote for different 
things,” Lowe said.
And probably why Turn-
bull can expect the 31st 
negative Newspoll in a few 
weeks time.
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