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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

قبل كل استحقاق رئاسي 
البلد،  يدخل  نيابي  او 
كغريه من البلدان األخرى، 
يف مرحلة تصريف األعمال، 
كافة  جهود  ترتكز  حيث 
على  السياسية  القوى 
للفوز  االنتخابية  احلمالت 
من  متكنها  نيابية  بكتلة 
لعب دور بارز على الساحة 
الربملان  كون  السياسية، 
هو السلطة التشريعية من 
فان  أخرى  جهة  ومن  جهة 
من يفوز بكتلة نيابية وازنة 
حيصل باملقابل على حصة 
العتيدة  وازنة يف احلكومة 
اجمللس  بعد  تتشكل  اليت 

النيابي املنتخب.
فكل شيء يف لبنان اليوم 
نقول  ال  حتى  معلق،  شبه 
يعّد  فريق  وكل  متوقفا، 
عدته »احلربية« من الوعود 
و«اهلجومات«  االنتخابية 

لدرجة جتعلنا  اآلخرين  على 
نعتقد اننا امام »حرب« ال 
ينقصها سوى حفر اخلنادق 

واقامة املتاريس.
فمن كان بالسلطة، األمس، 
وكانت له »مساهمة ال بأس 

بها« يف ايصال البلد اىل 
ما وصل اليه من التدهور 
االقتصادي وتفاقم  الدين 
اخلدمات،  ونقص  العام 
يده  ينفض  اليوم  نراه 
من كل شيء ويلقي تبعة 

التتمة صفحة 31

املسؤولية على اآلخرين أو 

كلفة الدين ترتفع مع رفع الفوائد واحلكومة منشغلة بتعديل دوام اجلمعة
املبعوث  زيارة  عشية 
الدولي إىل سورية ستيفان 
دي ميستورا موسكو للبحث 
يف دفع مفاوضات جنيف، 
اجلولة  أن  أنقرة  كشفت 
حمادثات  من  التاسعة 
 14 يف  ستعقد  »آستانة« 

و15 أيار املقبل. 
السوري  النظام  واستبق 
بالسعي  املفاوضات  جولة 
إىل تعزيز مكاسبه امليدانية 
جنوب  درعا  حمافظة  يف 
ملف  إغالق  بعد  سورية 
وقت  يف  دمشق،  جنوب 
مقاتلي  موسكو  اتهمت 
يرفضون  الذين  املعارضة 
بـ  دوما،  يف  املصاحلة 
»تعطيل دخول خرباء منظمة 
الكيماوي،  السالح  حظر 
عليهم«.  النار  وإطالق 
تأكيد  مع  ذلك  ترافق 
»ال  دمشق  أن  البنتاغون 
تزال متلك القدرة على شن 

محلة روسية لدحض »الكيماوي« والنظام يعزز مكاسبه يف درعا

خالل الجلسة الحكومية يف السراي

Follow us on          ; The Middle East Herald

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 

ايلي واالختصاص..  والكفاءة 
0412  224  604 على الرقم: 

غارات جوية عراقية تالحق 
»داعش« يف سورية
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طائراته  أن  العراق  أعلن 
نفذت هجومًا على أهداف 
»داعش«  لتنظيم  تابعة 
السورية،  األراضي  داخل 
مصادر  أكدت  وقت  يف 
بالتنسيق  جاء  اهلجوم  أن 
اجلانب  مع  املسبق 
عن  وبناء  السوري، 
عن  استخبارية  معلومات 

قيادات  انتشار  أماكن 
التنظيم.

مكتب  عن  بيان  وأكد 
حيدر  الوزراء  رئيس 
العام  القائد  العبادي، 
»نفذت  املسلحة:  للقوات 
قواتنا اجلوية البطلة اليوم 

احلّمى االنتخابية تدخل البلد يف مرحلة تصريف األعمال!

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

حمدودة  كيماوية  هجمات 
رغم  على  املستقبل«،  يف 
إىل  مؤشرات  وجود  عدم 
أنها تستعد لشن مثل هذه 

اهلجمات.
مضادة  محلة  إطار  ويف 
»فربكة  موسكو  تعتربه  ملا 
أمس  أعلنت  دوما«  هجوم 

يف  ستعرض  أنها  االول 
مع  مقابلة  املتحدة  األمم 
طفل قالت انه كان مرغمًا 
نفسه  عن  التعريف  على 
بأنه ضحية هجوم باألسلحة 
سورية،  يف  الكيماوية 
يؤكد  ذلك  أن  معتربة 

كشف مسؤولون يف حركة 
»محاس« أن احلركة شرعت 
القوى  مع  اتصاالت  يف 
السياسية واجملتمعية لعقد 
مؤمترات وطنية يف الوطن 
ما  على  ردًا  والشتات 
حركة  »تفّرد«  بـ  وصفوه 
اجمللس  عقد  يف  »فتح« 

الوطين الفلسطيين.
رفيع  مسؤول  وقال 
املستوى يف »محاس« إن 
يزيد  ال  فصيل  هي  »فتح 
وشعبيته  وحضوره  وزنه 
له  حيق  وال  محاس،  عن 
الشعب  مبؤسسات  التفّرد 
وقراراته  الفلسطيين 

الوطنية«. 

وازنة«  »قوى  أن  وأضاف 
الفلسطيين،  الشارع  يف 
»اجلهاد  و  »محاس«  مثل 
»اجلبهة  و  اإلسالمي« 
الشعبية لتحرير فلسطني«، 
يف  املشاركة  ترفض 

احتجاجًا  الوطين  اجمللس 
على تفّرد »فتح«، ولديها 
عقد  على  ردًا  تقوله  ما 

اجمللس.
»محاس«  أن  وكشف 

»محاس« تدرس عقد مؤمترات موازية لـ 
»اجمللس الوطين« يف غزة والشتات
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الراعي من قطر: يهمنا ان يشارك اللبنانيون روحيا يف 
هذا البلد كما يشاركون اقتصاديا واجتماعيا

املاروني  البطريرك  وصل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
اىل  املرافق  والوفد  الراعي، 
قبل  قطر،  يف  الدوحة  مطار 
اخلميس،  االول  امس  ظهر 
مظلوم  مسري  املطرانان  يرافقه 
املكتب  ومدير  الصياح  وبولس 
غياض،  وليد  احملامي  اإلعالمي 
يف زيارة راعوية يضع يف خالهلا 
القديس  لكنيسة  األساس  حجر 

شربل.
الراعي،  استقبال  يف  وكان 
على ارض املطار، وزير الدولة 
العزيز  عبد  بن  محد  السفري 
املراسم  ادارة  مدير  الكواري، 
فخر،  يوسف  ابراهيم  السفري 
حسن  قطر  يف  لبنان  سفري 
املارونية  الرعية  كاهن  جنم، 
مهنا،  شربل  األب  الدوحة  يف 
من  ووفد  الدبلوماسية  والبعثة 

اجلالية اللبنانية.
الصحافيني،  اسئلة  على  وردا 
لدولة  شكره  عن  الراعي  اعرب 
لبناء  ارضا  »لتقدميها  قطر 
عليها«.  شربل  مار  كنيسة 
وقال: »لكون قطر قدمت ارضا 
شربل  للقديس  كنيسة  لبناء 
العرى  يشدد  امر  فهذا  عليها، 
البلدين،  بني  العالقة  واواصر 
الناس  جيمعون  فالقديسني 

بعضهم ببعض.«
الذي  لالمري  شكر  حتية  ووجه 
لبناء  االرض  من  مساحة  قدم 
قائال:  عليها،  للموارنة  كنيسة 
»انه يعرف ان مار شربل يشدد 
بني  الكبرية  الصداقة  روابط 
كلبنانيني  وعلينا  ولبنان،  قطر 
سواء  الصداقة  هذه  نوطد  ان 

يف قطر او يف بلدنا األم«.
كما حيا اجلالية اللبنانية، وقال: 
وجدت.  اينما  بها  نفتخر  »حنن 
املضيف  البلد  هذا  ونشكر 
تنوعهم،  على  ابناءنا  الستقباله 
فهم يشعرون وكأنهم يف بلدهم 
األم. لطاملا مسعنا ان اللبنانيني 
لتأمني  وجيهدون  هنا  يعملون 
وألهلهم  هلم  الكريم  العيش 
ولكنهم  االم،  الوطن  يف 
الدولة  لقانون  وبوالئهم  ايضا 
وتطبيقهم  واحرتامهم  املضيفة 
له واخنراطهم يف اجملتمع الذي 
ايضا  يساهمون  فيه،  يعيشون 
الدولة  هذه  بنمو  كبري  وبشكل 
وازدهارها على كل األصعدة«.

الكواري
بدوره، رحب الكواري بالبطريرك 
»حنن  وقال:  املرافق،  والوفد 
سعداء الستقبال غبطتكم، فهذه 
الثقايف  الطابع  ذات  الزيارة 
واحلضاري والديين حتمل اهمية 
تتكلل  ان  ونتمنى  جدا،  كبرية 
اجلالية  حنب  حنن  بالنجاح. 
دورها  هلا  ونقدر  اللبنانية، 
اهلل  وان شاء  نهضة قطر،  يف 
مناسبة  الزيارة  هذه  ستكون 
جيدة، يتم يف خالهلا لقاء غبطة 
امري  بسمو  الراعي  البطريرك 
ووضع  الوزراء،  ورئيس  البالد 
القديس  لكنيسة  اساس  حجر 
عن  تعرب  مبادرة  وهذه  شربل، 
به  تتمتع  الذي  التسامح  مدى 

قطر«.

قد  الراعي  البطريرك  وكان 
االول  امس  ظهر  قبل  غادر 
اىل  متوجها  لبنان،  اخلميس 
تستمر  راعوية  زيارة  يف  قطر، 
خالهلا  يف  يضع  ايام،  الربعة 
القديس  لكنيسة  االساس  حجر 
شربل، ويلتقي كبار املسؤولني 
القطريني وابناء اجلالية اللبنانية. 
وكان يف استقباله يف صالون 
الشرف يف مطار رفيق احلريري 
الدولي - بريوت، ممثل رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
وزير الطاقة واملياه سيزار ابي 
املطار  امن  جهاز  قائد  خليل، 
ضومط  جورج  الركن  العميد 
ورئيس فرع خمابرات جبل لبنان 
وقدمت  سعد،  كليمان  العميد 

للبطريرك ثلة من التشريفات.
وزير البلدية والبيئة القطري

الراعي  البطريرك  واستهل 
قطر  دولة  اىل  الراعوية  زيارته 
والبيئة  البلدية  وزير  بلقاء 
يف  الرميحي  عبداهلل  بن  حممد 
سفري  حضور  يف  الوزارة،  مقر 
لبنان يف قطر حسن جنم. حيث 
والوفد  بالراعي  الرميحي  رحب 
الوضع  معه  وعرض  املرافق، 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 
يف قطر بلمحة موجزة، الفتا اىل 
»تطور هذا القطاع بشكل ملحوظ 
حققه،  الذي  اإلزدهار  واىل 
املصانع  بناء  جلهة  سيما  ال 
واملعامل واإلستفادة من الثروة 
البيئية  واملشاريع  احليوانية 

والتنموية فيها«.
»اجلالية  ان  الرميحي  واكد 
يرتاوح  اليت  قطر  يف  اللبنانية 
عددها بني 25 و30 الف نسمة، 
وجمتهدة  فاعلة  جالية  وهي 
وخالقة«، مثنيا على »ما تقدمه 
ازدهار  سبيل  يف  جهود  من 
»اليد  ان  اىل  مشريا  الدولة«، 
تطوير  يف  ساهمت  اللبنانية 
عدد كبري من املصانع واملزارع 
وغريها يف خمتلف القطاعات، ما 
ادى اىل تطوير مصانعنا وساهم 
فرص  وقدم  انتاجنا  زيادة  يف 
احليوية اىل  عمل كثرية وأدخل 

جمتمعنا«.
الراعي  البطريرك  شكر  بدوره 
حفاوة  على  الرميحي  الوزير 
»نشكركم  وقال:  االستقبال، 
على كل التسهيالت اليت قمتم 
وللرعية  اللبنانية  للجالية  بها 
وقد  خاص،  بشكل  املارونية 

الرميحي مستقبال البطريرك الراعي

جملس الوزراء أقر دوام العمل يف 
القطاع العام والبطاقة البيومرتية 

ملراكز اخلدمات االجتماعية

 إنتهت جلسة جملس الوزراء اليت 
احلكومي،  السراي  يف  عقدت 
يف الثانية بعد ظهر امس االول 
اثرها  على  وأدىل  اخلميس، 
بيار  االجتماعية  الشؤون  وزير 
الرمسية  باملعلومات  عاصي  بو 
الوزراء  جملس  »عقد  اآلتية: 
جملس  رئيس  برئاسة  جلسته 
وغاب  احلريري  سعد  الوزراء 
الوزراء: طالل ارسالن، يعقوب 

الصراف وملحم الرياشي.
متت مناقشة واقرار معظم بنود 
وأقر  ال65،  االعمال  جدول 
دوام العمل اجلديد الذي أصبح 
صباحا  والنصف  السابعة  من 
الظهر،  بعد  والربع  الثالثة  اىل 
من االثنني اىل اخلميس، ويوم 
اىل  صباحا  الثامنة  من  اجلمعة 

احلادية عشرة صباحا«.
سئل: هل هناك من اعرتاضات 

على تعديل الدوام؟
أي  هناك  يكن  »مل  اجاب: 
كانت  الدوام،  على  اعرتاض 
املواضيع  لبعض  مناقشات 
وسليم،  طبيعي  امر  وهذا 
حتديد  باجتاه  االمور  وتذهب 
معايري يف مواضيع عدة، وهذا 
امر سليم لتوضيح االمور ورفع 

االلتباسات«.
سئل:ماذا بالنسبة اىل اعرتاض 
وزراء »التيار الوطين احلر« على 
مواضيع ختص وزارة االشغال؟

اجاب: »جرى اعرتاض من وزراء 
من  وحتفظ  املبدأ،  على  التيار 

عن  اللبنانية  القوات  وزراء 
ألن  حتديدا،  نفسه  املوضوع 
بالنسبة  وضوح  هناك  ليس 
ومت  العروض،  استدراج  اىل 
االمور  جتري  ال  ملاذا  السؤال 
من خالل املناقصة؟ وقد شرح 
وزير االشغال وجهة نظره وكان 
هناك امجاع على حتديد املعايري 
استدراج  عملية  ستجرى  وكيف 
الشركات،  العروض، وتصنيف 
ويف أي اطار. املوضوع واضح 
قانون  من   145 املادة  يف 
احملاسبة العمومية بشأن حتديد 
كيفية اجراء استدراج العروض، 
معايري  يف  ندخل  ما  وبقدر 
أوضح يكون هناك عمل شفاف 

وواضح«.
سئل: ما هو عدد اجللسات اليت 

سيعقدها جملس الوزراء؟
اىل  ندعى  »عندما  اجاب: 

اجللسات حنضر«.
اليت  البنود  اهم  سئل: ما هي 

أقرت؟
 ،65 عددها  »البنود  اجاب: 
ومجيعها مهم، وهناك بند يتعلق 
االجتماعية  الشؤون  بوزارة 
البيومرتية  البطاقة  وهو  أقر، 
االجتماعية،  اخلدمات  ملراكز 
وسررت لوصول هذا االمر اىل 

خواتيمه«.
املتعلق  البند  أقر  هل  سئل: 

بنقابة احملررين؟
اجاب:«مت تأجيل حبثه حتى عودة 
وزير االعالم ملحم الرياشي«. 

مجلس الوزراء مجتمع برئاسة الحريري

علمنا بعملكم على تذليل الكثري 
من العقبات. يهمنا ان يشارك 
البلد  هذا  روحيا يف  اللبنانيون 
اقتصاديا  يشاركون  كما  متاما 
شكرنا  جندد  وهنا  واجتماعيا، 
االرض  منحه  على  االمري  لسمو 
لتأمني  قطر  يف  الكنيسة  لبناء 

هذا األمر«.
»ان  قائال:  الرميحي،  ورد 
حمبتنا  من  يأتي  اهتمامنا 
ان  نقدر  فنحن  وشعبه.  للبنان 
نبدي  ولذلك  مصاحلها،  للناس 
اهتمامنا«، مؤكدا ان »اللبنانيني 
يعملون وفق القانون ويعرفون 
يتصرفون  وكيف  حدودهم 

وثقافتهم مميزة جدا«.

املتحف االسالمي
بعدها زار الراعي والوفد املرافق 
املتحف االسالمي، يرافقه وزير 
العزيز  عبد  بن  محد  الدولة 
خمتلف  يف  وجال  الكواري، 
التاريخ  جتسد  اليت  اقسامه 

اإلسالمي.
الوزير  مثن  السياق،  هذا  ويف 
الكواري زيارة البطريرك الراعي 
تعزيز  اطار  يف  تأتي  »اليت 
احلوار بني األديان والثقافات، 
األمر الذي حتتاج اليه الشعوب 

كي تعيش بسالم وتآخ«. 

اخلارجية  وزارة  عن  صدر 
واملغرتبني البيان اآلتي: »تبدي 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
الذي  البيان  ملضمون  أسفها 
صدر عن املفوضية العليا لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني بشأن 
سوري  نازح   500 حواىل  عودة 
من شبعا إىل بيت جن السورية، 
الذي ال يشجع حتى على منوذج 
اآلمنة  الطوعية،  للعودة  صغري 
مع مجيع  تتوافق  اليت  والكرمية 
واألعراف  االنسانية  املبادىء 
النازحني  بل ختوف  ال  الدولية، 
املرحلة  هذه  عودة يف  أية  من 
بسبب ما تذكره من وضع أمين 

غري مستقر«.
إصرار  لفتنا  »وقد  اضاف: 
على  جديدة  مرة  املفوضية 
رفض أي مؤشر إجيابي للعودة 
وعلى اخافة السوريني منها على 
الرغم من استقرار احلالة األمنية 
السورية  املدن  من  كثري  يف 
إليها.  الطبيعية  احلياة  وعودة 
ان هذا األمر يؤكد خماوفنا من 
عرب  للتوطني  جدي  وجود سعي 
زرع اخلوف والرتدد يف قلوبهم 
جدية  جهود  أية  عرقلة  وتعمد 
لعودتهم والتخفيف من معاناتهم 
وحل مشكلة من يستطيع الرجوع 
سياسيا وامنيا إىل سوريا كون 
العودة اآلمنة والكرمية هي احلل 

الوحيد ألزمة النزوح«.
األداء  هذا  »ان  البيان:  وختم 
اخلارجية  يدفع  احملبط  الدولي 
تقييم  إعادة  اىل  اللبنانية 

لشؤون  العليا  املفوضية  عمل 
الالجئني يف هذا اخلصوص ويف 
ويدفعنا  بالذات،  املرحلة  هذه 
األصول  حبسب  ملساءلتها 
خصوصا  املتبعة  الدبلوماسية 
الذي  امللتبس  الوضع  ظل  يف 

حييط بها«. 

اخلارجية: نتخوف من وجود سعي جدي للتوطني عرب 
زرع اخلوف يف قلوب النازحني وتعمد عرقلة عودتهم

يف  اإلدارية  اهليئة  عقدت 
املسلمني«  العلماء  »جتمع 
تدارست  األسبوعي،  اجتماعها 
يف  السياسية  األوضاع  خالله 
واصدرت  واملنطقة،  لبنان 
إىل  فيه  توجهت  بيانا  بعده 
االنتباه  »بضرورة  اللبنانيني 
يف هذه املرحلة الدقيقة للعبث 
بعض  ميارسه  الذي  السياسي 
استثارة  حماوال  السياسيني 
خالل  من  ودفعهم  عصبيتهم 
ذلك النتخابهم أو حماولني رفع 
لتخويفهم  األمنية  اإلشكاالت 
االنتخابات  يف  املشاركة  من 
ومنع خصومهم من التعبري عن 
اليت  اللوائح  تأييد  يف  رأيهم 
تعرب عن حقوقهم وتدافع عنهم، 
ندعوهم  نفسه  السياق  ويف 
من  اختيار  الواعي يف  للتفكري 

النيابي  اجمللس  يف  ميثلهم 
وحمددة  واضحة  معايري  بوضع 
هذه  عليه  تنطبق  من  وانتخاب 
تكون  أن  جيب  اليت  املعايري 
الوطن  عن  دافع  فمن  وطنية، 
حتريره  سبيل  يف  واستشهد 
املواطنني  أمن  على  واحلفاظ 
احلرام  باملال  يداه  تتلوث  ومل 
أن  يستحق  من  هو  والفساد، 
الربملان،  يف  هلم  ممثال  يكون 
اليت  املعايري  أهم  هي  وهذه 
عملية  يف  يضعوها  أن  جيب 

االختيار«.
عن  صدر  »ما  ان  واعتربت 
القمة العربية خبصوص القضية 
وال  جدا  معيب  الفلسطينية 
العربي  الشارع  نبض  عن  يعرب 
ومتسك القمة العربية مبا يسمى 
بدال  للسالم  العربية  باملبادرة 

من إعالن الرتاجع عنها وإلغائها 
إضعاف  يف  مساهمة  هو 
التعنت  لصاحل  العربي  املوقف 

الصهيوني«.
اليت  »اجلرمية  التجمع  واستنكر 
ارتكبتها قوات التحالف الدولي 
يف  حامضة  أبو  بلدة  بقصفها 
إىل  أدت  واليت  احلسكة  ريف 
مقتل 11 مدنيا«، داعيا »قوات 
سوريا  من  لالنسحاب  التحالف 
يقرر  السوري  الشعب  وترك 

مصريه بنفسه«.
للمسلحني  »خمطط  من  وحذر 
إلقامة  السوري  اجلنوب  يف 
وبرعاية  ذاتي  حكم  منطقة 
أمريكية لتحقيق تقسيم سوريا 
ملشروع  األساسي  اهلدف  وهو 
الربيع العربي والشرق األوسط 

اجلديد«. 

جتمع العلماء: من دافع عن الوطن ومل تتلوث يداه باملال 
احلرام والفساد هو من يستحق أن يكون يف الربملان
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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 
27 نيسسان

لـيمون أورانج )1 كـلغ(  بـ 0،99 $

بــندورة )1 كـلغ(  بـ 1،99 $ صندوق مــاندارين imperial  بـ  12،99 $

بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

تـونا )4 عـلب(  بـ 10،00 $

مـحارم )5 علب(  بـ 4 $

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت

عدس أخضـر )1 كـلغ(  بـ 1،99 $

صندوق تــمر )5 كــلغ(  بـ 15 $حــمص )1 كــلغ(  بـ 2،50 $

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

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك

يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت World Fruit  يف 
بانـشبول    و Big Save Fruit Marke يف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية 

العربية واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك
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الوزراء  جملس  رئيس  وصف 
االنتخابات  حمطة  احلريري  سعد 
بني  »منعطف  بأنها  أيار   6 يف 
مسار  تصحيح  إما  طريقني، 
واإلداري  االقتصادي  الدولة 
مقومات  وتوفري  والتشريعي، 
االستثماري،  للربنامج  النجاح 
يف  الدوران  استمرار  وإما 
»أمامنا  وقال:  اجملهول«، 
يفتح  طموح،  استثماري  برنامج 
العمل،  آالف فرص  أمام  الباب 
ولكي يسري هذا الربنامج، حيتاج 
إىل طاقم سياسي يقدم مصلحة 
الطوائف  مصاحل  على  البلد 
اخرتنا مصلحة  واألحزاب. وحنن 
يف  أكثرية  واملطلوب  البلد، 
بهذا  تسري  النواب  جملس 

االختيار«.
كالم الرئيس احلريري جاء خالل 
مهرجان شعيب حاشد يف مهنية 
على  املرشحني  حبضور  برجا، 
دائرة  يف  »املصاحلة«  الئحة 
احلجار  حممد  عاليه   - الشوف 
جبل  ومفيت  اخلوري  وغطاس 
اجلوزو  علي  الشيخ حممد  لبنان 

وفاعليات شعبية.
بالنشيد  املهرجان  استهل 
الرئيس  ألقى  ثم  الوطين، 
احلريري كلمة قال فيها: »عندما 
سألوني أين حتب أن يكون اللقاء 
دون  من  أجبت  اإلقليم؟  يف 
تردد: اللقاء يف برجا. أنا وكل 
لنقف  أتينا  املستقبل«،  »تيار 
على خاطر برجا، على خاطر أهلي 
الصعبة  األيام  ورفاق  وأحبابي 
بكل املراحل. امسحوا لي بداية، 
أنا سعد رفيق احلريري أن أرحب 
امسحوا  برجا،  يف  اإلقليم  بكل 
لي أن أعلن أني شخصيا مرشح 
قبلتم  إذا  لبنان.  كل  عن  برجا 
بأن أمثل برجا فأجيبوني بصوت 
عال، أريد تكليفا من برجا على 
إقليم  بلدات  كل  من  مسمع 
فهذا  اللبنانيني،  وكل  اخلروب 
التكليف هو الرد على حماوالت 
احلريري  سعد  عن  برجا  فصل 
وتيار املستقبل، وهو الرد على 
كل شخص طعن رفيق احلريري 
أنه  رأسه  يف  ويضع  بظهره، 
برجا  يستخدم  أن  على  قادر 
أم  برجا  املستقبل،  تيار  لطعن 
الوفاء، وليس كل من قال إنه 

من برجا أصبح برجاويا«.
أضاف: »مطالب برجا وحقوقها 
السياسية واإلمنائية واخلدماتية 
شخصيا،  أنا  عندي  أمانة 
لكن  وتذهب،  تأتي  فاملراكز 
شيء  ال  قلوبنا  يف  برجا  مركز 
ممكن أن يهزه، وحمبة برجا يف 
النهاية من حمبة إقليم اخلروب، 
احلريري  رفيق  تيار  التزام  من 
اليت  املنطقة،  بلدات  جتاه 
كانت وستبقى الظهري البشري 
السياسية  للحريرية  والوطين 
أن  صحيح  املستقبل.  وتيار 
تاريخ اإلقليم غين بوجود أحزاب 
أقصى  من  سياسية  وتيارات 
اليسار،  أقصى  اىل  اليمني 
وهذا دليل عافية وطنية ودليل 
اإلقليم،  به  يتميز  ثقايف  تنوع 
اإلقليم  أن  أيضا  الصحيح  لكن 
حلبة  احلريري  رفيق  دخول  مع 
العمل السياسي وبعده مع تيار 
أساسيا  رقما  صار  املستقبل، 
السياسية  املعادلة  أرقام  من 

يف جبل لبنان«.
وتابع: »ال أحتدث هنا فقط عن 

متثيل اإلقليم يف جملس النواب، 
من  أحتدث عن مجهور كبري  بل 
مع  الوقوف  قرر  املنطقة،  أبناء 
والوطنية  السياسية  اخليارات 
اجلمهور  فهذا  املستقبل،  لتيار 
ونواب  وزراء  يصنع  الذي  هو 
ومقامات،  زعامات  ويصنع 
حيمي  الذي  هو  أنه  واألهم 
وثوابت  السياسية  اخليارات 
والعيش  باالعتدال  اإلقليم 
بعروبة  والتمسك  املشرتك 
األعاصري  كل  وجه  يف  لبنان 

اخلارجية«.
اخلروب  إقليم  »أهل  وأردف: 
للدولة  الوالء  يف  مدرسة 
يف  حبثت  وكيفما  والشرعية، 
أمامك  جتد  الدولة،  مؤسسات 
فهناك  اإلقليم،  من  كفاءات 
احلرب  يف  املناطق  من  العديد 
متنع  أن  من  تتمكن  مل  األهلية 
أوالدها من دخول امليليشيات، 
لقد  اخلروب،  إقليم  أبناء  إال 
الدولة،  إىل  الدخول  اختاروا 
يف  الدولة  كانت  عندما  حتى 
إىل  ذهبت  إذا  أحواهلا.  أسوأ 
يف  اإلقليم،  أبناء  جتد  اجليش 
اإلقليم،  أبناء  جتد  األمن  قوى 
مميزة  مواقع  القضاء  يف 
اخلدمة  جمللس  اإلقليم،  ألبناء 
السلك  يف  اإلقليم،  مع  تاريخ 
الديبلوماسي واجلامعي واإلداري 
بكل االختصاصات، اإلقليم، ما 
شاء اهلل، متواجد... يعين الزمو 

عن جد خرزة زرقا«.
زرع  اخلروب  إقليم  »إن  وقال: 
قدم  الدولة،  كل  يف  أوالده 
كل  يف  وخربات  طاقات  إليها 
جمال العمل، لكن رغم من ذلك، 
أشعر أحيانا عندما أرى أحدا من 
عند  غصة  هناك  بأن  املنطقة 
أهل اإلقليم جتاه الدولة. أذكر 
مرة يف التسعينيات، أني رأيت 
عائدا  قريطم  قصر  يف  الوالد 
ليخربني  اإلقليم،  يف  جولة  من 
بأنه عائد منزعج، فسألته ملاذا؟ 
فقال أنت تعلم أن اإلقليم هو 
فيها  لبنان  يف  منطقة  أكثر 
موظفون يف الدولة، واألمر غري 
الطبيعي أن الدولة مل تصل إىل 
بلدات  بني  الرئيسي  الطريق 
اإلقليم، من املعيب أن تسمى 

طريقا«.
أضاف: »إن غصة أهل اإلقليم 
أكثر من مربرة، وصرختكم مجيعا 
من تدني مستوى اخلدمات هي 
أعز  من  موجوع،  مجهور  صرخة 

احلريري من برجا: يف 6 أيار إما تصحيح مسار الدولة وإما استمرارالدوران يف اجملهول

الدولة  هو  قلبه،  على  كيان 
هناك  أن  نعرف  كلنا  اللبنانية. 
اإلقليم  بني  مشرتكا  وجعا 
أيضا  ونعرف  املناطق،  وبقية 
إمنائية  قفزة  شهد  اإلقليم  أن 
مقارنة  مميزة،  وخدماتية 
ال  هذا  لكن  املاضية،  بالسنني 
يعفينا من مسؤولية وضع اليد 
على مشاكل ال حتتمل التأجيل. 
إن املكبات العشوائية للنفايات 
وجبل النفايات بني جدرا وبرجا 
النور  أوتوسرتاد مل يبصر  على 
مشكلة ال جيوز أن تعجز الدولة 
هناك  وبالتأكيد،  حلها.  عن 
متابعة،  إىل  حتتاج  أخرى  أمور 
رياضية  مدينة  إنشاء  بينها  من 
مبشاع برجا وتأهيل البنى التحتية 
الرئيسية  الطرق  واستكمال 
احلكومي،  املستشفى  وحتديث 
مسألة  النفايات  موضوع  لكن 
غري قابلة للتأخري واجلدل. كلنا 
املشكل  إنهاء  عن  مسؤولون 
جذريا، وحني أقول كلنا، يعين 
وبلديات  ونوابا  حكومة  كلنا، 

وجمتمعا أهليا«.
حلل  فرصة  »أمامنا  وتابع: 
ملشاكل  حلول  وإجياد  املشكلة 
والصرف  الكهرباء  مثل  أخرى 
الطرق.  الصحي وحتديث شبكة 
من  قرار  إىل  حتتاج  والفرصة 
اإلجناز  حبماية  اللبنانيني  مجيع 
مؤمتر  يف  لبنان  حققه  الذي 
برصيد  ليس  إجناز  هذا  سيدر، 
إجناز  فهذا  احلريري،  سعد 
برصيد الشعب اللبناني، برصيد 
ما  الذين  اخلروب،  إقليم  أبناء 
إميانهم  عن  واحدة  حلظة  ختلوا 
تكون  قد  والشرعية.  بالدولة 
هناك جهات ال حتب أن تتحقق 
هذه الفرصة، ألن سعد احلريري 
لكن  فيها،  أساسيا  دورا  لعب 
أن تسري هذه  إذا قررمت  أنتم، 
أن  ميكن  ال  فإنها  الفرصة، 

تضيع«.
برنامج  »أمامنا  وأردف: 
الباب  يفتح  طموح،  استثماري 
العمل، ولكي  أمام آالف فرص 
إىل  حيتاج  الربنامج،  هذا  يسري 
مصلحة  يقدم  سياسي  طاقم 
الطوائف  مصاحل  على  البلد 
اخرتنا مصلحة  واألحزاب، وحنن 
يف  أكثرية  واملطلوب  البلد، 
بهذا  تسري  النواب  جملس 
االختيار. حمطة االنتخابات يف 6 
إما  طريقني،  بني  منعطف  أيار 
تصحيح مسار الدولة االقتصادي 

وتوفري  والتشريعي  واإلداري 
للربنامج  النجاح  مقومات 
استمرار  وإما  االستثماري 

الدوران يف اجملهول«.
هنا  املرء  يكون  »حني  وقال: 
املخاتري  يرى  حني  قلبه،  يكرب 
والشباب  واألوالد  والناس 
وكم  الدين،  ورجال  والشابات 
قلوبهم  احلريري يف  رفيق  زرع 
أشكر  أن  أريد  لبلدهم.  احملبة 
كل واحد وواحدة فيكم. أنا هنا 
ال أحتاج إىل محاية، فأنا يف برجا 
وبني أهلي، بل أعتقد أن غريي 
تعرفون  أنتم  حيتاج إىل محاية. 
من يتحدانا يف هذه االنتخابات 
ركبت،  اليت  اللوائح  هي  وما 
ولكن هناك الئحة واحدة ضدنا 
فعليا. وحنن ووليد بك وتيمور 
سنكمل املشوار معا، تيمور هذا 
الشاب الصاعد الذي سنتعاون 
ستبقى  بالتأكيد،  دائما.  معه 
هناك زكزكات، ولكن وليد بيك 

بيمون«.
وختم الرئيس احلريري: »ما أريد 
عاليه،   - الشوف  إن  أقوله  أن 
سيقول  خصوصا،  واإلقليم 
كلمته يف 6 أيار، وهذه الكلمة 
سيسمعها كل لبنان، بأن هذه 
عليها،  يدخل  أحد  ال  املنطقة 
ألنها لوليد بك وتيار املستقبل 
ورفيق احلريري وسعد احلريري. 
أود أن أشكركم من كل قليب، 
وقليب يكرب بكم، وأريد من كل 
أيار   6 فيكم يف  وواحدة  واحد 
االقرتاع.  صناديق  إىل  النزول 
سأذكركم مبا كان يقوله رفيق 
احلريري: سنصحو باكرا، حنتسي 
إىل  وننزل  ونفطر  القهوة 
املرة  وهذه  االقرتاع،  صناديق 
سنضع عالمة صح أمام الالئحة 
الصوت  وسنحدد  نريدها،  اليت 
التفضيلي الذي سنحدده الحقا 
كي ال حياربوننا منذ اآلن، لكننا 
اخلوري  لدينا مرشحان: غطاس 
احلريري  وسعد  احلجار،  وحممد 
برجا. سننزل إىل صناديق  عن 
االقرتاع و«ننزهلا زي ما هي«، 

أحبكم كثريا«.

املفتي الجوزو
وكانت كلمة للمفيت اجلوزو قال 
فيها: »رفيق احلريري رمحه اهلل، 
الزعيم الكبري واإلنسان املعطاء، 
بنى أول مؤسسة يف برجا لتعليم 
أبناء اإلقليم،  املهن احلرة لكل 
ثم أكمل هذا البناء الشيخ سعد 

وال  فيه.  اهلل  بارك  احلريري 
ميكن أن ننسى يف أي حلظة من 
رجل  احلريري،  رفيق  اللحظات 
والكرم،  والعطاء  والبناء  العلم 
ألف   36 علم  الفقراء،  أب  كان 
على  العامل  جامعات  يف  شاب 

اهلل  فبارك  اخلاصة،  نفقته 
بالشيخ سعد احلريري«.

احلريري  الرئيس  قطع  ثم 
برجا  دائرة  قدمته  حلوى  قالب 
عيد  يف  املستقبل«  »تيار  يف 

ميالده ال48. 

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
دريان، يف دار الفتوى، رئيس 
»حزب احلوار الوطين« املهندس 
معه  وعرض  خمزومي  فؤاد 
العامة  واألوضاع  الدار  شؤون 

يف البالد.
اللقاء  »إن  خمزومي:  وقال 
يف  للبحث  كان  مساحته  مع 
وخصوصا  األخرية  التطورات 
االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
»دار  أن  إىل  مشريا  النيابية«، 
الفتوى هي الدار اجلامعة وحامية 
االعتدال اليت ولطاملا أدت دورا 

توحيديا«.
ودعا إىل »عدم زج املؤسسات 
املعركة  يف  والدينية  الرمسية 
االنتخابية«، مؤكدا أن »مساحته 
من  واحدة  مسافة  على 
لبريوت  اخلري  ويتمنى  اجلميع 

واملسلمني«.
اجلميع  على  »أمتنى  واضاف: 
األمور  يف  بإجيابية  التعاطي 
 6 بعد  أننا  وخصوصا  كافة، 
حتت  بعضنا  مع  سنجلس  أيار 
قبة الربملان«، الفتا إىل »وجود 
العديد من املخالفات اليت حتصل 
يف إطار العملية االنتخابية، لكننا 

نتمنى أال تنعكس سلبا على هذا 
االستحقاق«.

وتابع: »ذهبنا إىل باريس وطلبنا 
متويال كي نشجع االستثمار يف 
الدولية  املطالب  وأوىل  البلد 
كانت اعتماد الشفافية وحتقيق 

العدالة االجتماعية«.
ومتنى أن »نعكس خالل الفرتة 
االنتخابي  لالستحقاق  املتبقية 
عن  تعرب  حضارية  صورة 
والشفافية  واحلياد  التوافق 
بعد  املستثمرين  نستقطب  كي 

االنتخابات النيابية«.
»اهلدف  أن  بتأكيد  وختم 
بريوت  خدمة  هو  األساسي 
وإعادة عزها وعنفوانها وتارخيها 
عاصمة  وستبقى  كانت  ألنها 

لكل لبنان«.

قنصال ألبانيا وبولندا
القنصل  دريان  املفيت  والتقى 
العام الفخري جلمهورية البانيا يف 
لبنان مارك غريب وحبث معه يف 
األوضاع العامة، وقنصل بولندا 
مارك الياش، يف حضور رئيس 
البولندية   - اللبنانية  اجلمعية 
سيد قمربجي، ومت تداول تعزيز 

العالقات بني البلدين.

خمزومي زار دريان: دار الفتوى هي الدار اجلامعة 
وحامية االعتدال واملفيت على مسافة من اجلميع 

وندعو اىل عدم زج املؤسسات يف االنتخابات

املفتي دريان مستقبال مخزومي

كريوز  إيلي  النائب  علق 
املادة  إقرار  على  بيان  يف 
قانون  من  واألربعني  التاسعة 
واملوازنات  العامة  املوازنة 
وقال:   ،2018 للعام  امللحقة 
التاسعة  املادة  طرحت  »لقد 
املوازنة  قانون  من  واألربعون 
امللحقة  واملوازنات  العامة 
للعام 2018، إشكالية دستورية 
وشكلت  وسياسية  وقانونية 
ألحكام  خمالفة  املادة  هذه 
وحتديدا  اللبناني،  الدستور 
الفقرة )ط( من مقدمة الدستور 
اليت تنص على حظر أي شكل 

من أشكال التوطني«.
هذه  خالفت  »لقد  أضاف: 
على  نصت  ولو  حتى  املادة 

القانونية  األحكام  مراعاة 
املتعلقة بتملك األجانب بصورة 
ذلك  روح  دقيقة،  وغري  عامة 
وضعه  من  والغاية  القانون 
كما  العام،  بالنظام  وتعلقه 
التوازن  لقاعدة  خمالفة  شكلت 
ضوء  يف  وخباصة  الوطين 
يف  السوريني  النازحني  وجود 
الالجئني  اىل  باإلضافة  لبنان 
يهدد  مبا  الفلسطينيني، 
واإلقتصادي  اإلجتماعي  األمن 

والسياسي يف لبنان«.
وختم طالبا »من جملس النواب 
إعادة النظر يف املادة التاسعة 
تاليف  يتم  حبيث  واألربعني 
والقانونية  الدستورية  احملاذير 

والسياسية هلا«. 

كريوز: على جملس النواب إعادة النظر يف 
املادة ال 49 من املوازنة
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
»نهوض  ان  عون،  ميشال 
اال  يتم  لن  جديد،  من  لبنان 
مع اصالحات اقتصادية ومالية 
بشكل  حيتاجها  واجتماعية 

حثيث«.
يف  جاء  عون،  الرئيس  كالم 
نظريه  اىل  وجهها  رسالة 
ماكرون،  اميانويل  الفرنسي 
»اجلهود  على  فيها  شكره 
اليت بذهلا من اجل اجناح مؤمتر 
مببادرة  انعقد  الذي  »سيدر« 
معربا  الفرنسي«،  الرئيس  من 
املالية  »للمساهمة  امتنانه  عن 
اتت على شكل  اليت  الفرنسية 
واليت  ميسرة  وقروض  هبات 
تهدف  للبنان  ماسة  حاجة  تليب 

اىل اطالق حركة النمو فيه«.
لنظريه  عون  الرئيس  واعرب 
»الدعم  بأن  ثقته  عن  ماكرون 
الفرنسي الكامل للبنان، سيكون 
مثمرا يف مؤمتر »بروكسل« كما 
كان عليه يف مؤمتر »روما 2«، 
يشهد  »دعم  انه  اىل  مشريا 
اليت  التارخيية  العالقات  ملتانة 
جتمع بني بلدينا واليت تسهرون 
على توطيدها وترتك عميق االثر 
يف نفسي على ما ملسته خالل 
بها  قمت  اليت  الدولة  زيارة 

لفرنسا يف ايلول املاضي«.
لبنان  »نهوض  أن  علال  وشدد 
مع  اال  يتم  لن  جديد،  من 
ومالية  اقتصادية  اصالحات 
واجتماعية حيتاجها وطين بشكل 
تنسجم  اصالحات  وهي  حثيث. 
مؤمتر  يف  اخلتامية  كلمتكم  مع 
»سيدر«، ومع احدى اهتماماتي 
االساسية اليت تتلخص مبحاربة 
دون  من  وخماطره  الفساد 
ان  فيه  شك  ال  ومما  هوادة. 
النيابي  اجمللس  دم  جتديد 
النيابية  االنتخابات  نتيجة 

جديدة  حكومة  وتشكيل  املقبلة 
هذا  يوطدا  أن  شأنهما  من 

التوجه«.
رسالته  عون  الرئيس  وختم 
جمددا الدعوة للرئيس ماكرون، 
للقيام بزيارة دولة اىل لبنان.

عبود
الرئيس عون  اىل ذلك، عرض 
عبود  فادي  السابق  الوزير  مع 
ظهر  قبل  استقباله  خالل  يف 
نتائج  بعبدا،  قصر  يف  اليوم 
اعداد  وضرورة  »سيدر«  مؤمتر 
تضع  سريعة،  امنائية  خطة 
موضع  وتوصياته  قراراته 
حتقيق  جلهة  سيما  ال  التنفيذ، 

التنمية االقتصادية.
حبث  انه  اىل  عبود  واشار 
يف  اجلمهورية  رئيس  مع 
الوصول اىل  »قانون احلق يف 
جملس  اقره  الذي  املعلومات، 
النواب مؤخرا، وضرورة اصدار 
املراسيم التنظيمية اخلاصة به، 
اليت  التعديالت  بعد  سيما  ال 
شفافيته  لضمان  عليه  ادخلت 

املطلقة«.

فضول والورشا
راعي  عون،  الرئيس  واستقبل 
ابرشية سيدة البشارة املارونية 
سيمون  املطران  افريقيا  يف 
البطريركي  والنائب  فضول 
اللذين  الورشا،  رفيق  املطران 
شكراه على ايفاده وزير الدولة 
اجلمهورية  رئاسة  لشؤون 
الدكتور بيار رفول لتمثيله يف 
االسقفية  سيامتهما  احتفال 

االسبوع املاضي يف حريصا.
عون  الرئيس  متنى  وقد 
يف  »التوفيق  للمطرانني 
مسؤولياتكما الكنسية والروحية 

اجلديدة«.

أبرق اىل نظريه الفرنسي شاكرا جهوده يف مؤمتر سيدر
عون: نهوض لبنان لن يتم اال مع اصالحات 

تنسجم واهتماماتي مبحاربة الفساد

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال فادي عبود

الوفاء  »كتلة  عضو  أكد 
نواف  النائب  للمقاومة« 
تأبيين  احتفال  خالل  املوسوي 
أن  العباسية  حسينية  يف 
»الضربات اليت قام بها احللف 
كانت  سوريا،  ضد  الثالثي 
طبيعة  على  مؤشرا  ذاتها  حبد 
فبدل  حققناه،  الذي  االنتصار 
املوجهة  الضربات  تكون  أن 
إىل الدولة والشعب السوريني 
بدت  أعدائنا،  قوة  على  عالمة 
بعد  إذ  ضعفهم،  على  عالمة 
انكشف  التهديدي،  صخبهم 
أن أقصى ما بوسعه أن يقوموا 
خيار  ألن  استعراضي،  بعمل 
يبدو  به،  هددوا  الذي  احلرب 
تنفيذه،  عن  عاجزون  أنهم 
كانوا  اليت  احلرب  خسائر  ألن 
كلفتها  ستكون  بها،  يهددون 
تعلق  جدا، سواء  باهظة  عليهم 
اليت  العسكرية  بالقواعد  األمر 
ويف  والعراق  سوريا  يف  هي 
البوارج العسكرية األمريكية يف 
الصهيوني  بالكيان  أو  البحر، 
كما  يكون  أن  من  بدال  الذي 
عسكرية  هراوة  قبل  من  كان 
األمريكية  اهليمنة  تستخدمها 
حتول  املنطقة،  شعوب  لتطويع 
إىل خاصرة رخوة تشل القدرات 
األمريكية عن اهلجوم والعدوان، 
القلعة  هذه  تعد  مل  وبالتالي 
جسرا لرتسيخ النفوذ األمريكي 
وتوطيده، بل حتولت إىل مكان 
مقفل ال يغامر حبرب، ألنه حني 
يغامر بها، فإنه سيغامر بوجوده 

أصال«.
االنتخابات  شأن  »من  وقال: 
تولد  أن  املقبلة  النيابية 
املؤسسات املقبلة، أي مؤسسة 
ومؤسسات  الوزراء،  جملس 
بتنا  وحنن  وإداراتها،  الدولة 
نشهد يف هذه العملية االنتخابية 
ما  املعامل، حبيث  واضحة  محلة 
أن نشرح جلمهورنا  عدنا حنتاج 
فإن  وبالتالي  حيدث،  الذي  ما 
حقيقة  بني  اآلخر  بالطرف  من 
اليت  خيوضها،  اليت  املعركة 
الوطين  القرار  إيقاع  يف  تكمن 
اللبناني حتت السيطرة اخلارجية 
وحتديدا حتت اإلدارتني األمريكية 
والسعودية، ولذلك حنن يف ما 
هو قادم بعد االنتخابات النيابية 
كما قبلها، معنيون بتحرير القرار 
السعودي  النفوذ  من  اللبناني 
اجلسدي  االحتجاز  شكل  الذي 
لرئيس  واملشني  املؤسف 
رمزا  احلريري،  سعد  احلكومة 
السعودية  اهليمنة  لطبيعة  فجا 
لبنان،  الفرقاء يف  بعض  على 
يكون  أن  شئنا  فإذا  وعليه 
من  نتحرر  أن  جيب  حرا  قرارنا 

القبضة السعودية«.
لبنان  البعض يف  »إن  أضاف: 
يتخذ  استفزازيا  خطابا  يصنع 
مناحي طائفية ويعمل على بث 
اللبناني  املناخ  تسمم  معطيات 
مما ال مصلحة ألحد فيه، وحنن 
هذه  أصحاب  على  جنيب  لن 
نقول  بل  بطريقتهم،  احلملة 
هلم عندما وقعت حمنة الرئيس 
تبني  السعودية،  يف  احلريري 
جانبكم  إىل  وقف  من  أن  لكم 
من  إنقاذه  يف  سببا  وكان 
رئيس  موقف  هو  معتقله، 

اجلمهورية العماد ميشال عون، 
وموقف األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل، ورئيس 
اجمللس النيابي نبيه بري، وعليه 
يعرف  احلريري  الرئيس  فإن 
كما عائلته وتياره، أنه خذل من 
وأن  معه،  أنه  ادعى  من  مجيع 
من استنقذه من براثن االعتقال 
وغريه، كان حنن بالتحديد، حيث 
أدى موقفنا الصلب إىل حتريك 
مستوى  على  الفرنسي  الدور 
األمريكية،  اجلهات  لدى  عال 
ما أدى إىل اإلفراج عن رئيس 
يف  استمراره  وعن  احلكومة، 

رئاسة احلكومة«.
يشن  ملن  نقول  »إننا  وتابع: 
هذه احلمالت علينا، تذكروا أنكم 
يف األوقات احلرجة والصعبة مل 
جتدوا غرينا لينقذكم، وسنبقى 
كانت  مهما  املوقف  هذا  على 
ألن  علينا،  سافرة  احلمالت 
وعملنا  سلوكنا  يف  بوصلتنا 
على  احلفاظ  هي  ومواقفنا، 
الوطنية،  والوحدة  وطننا، 
واستقالل  والواحد،  والعيش 
القرار الوطين، ومحاية السيادة 
اللبنانية. إن التحدي األساسي 
بعد  سنواجهه  الذي  واملهم 
ذاك  وهو  النيابية،  االنتخابات 
االقتصادية  باألزمة  املتمثل 
حتتها،  نرزح  اليت  االجتماعية 
التوصيفات  عن  النظر  وبغض 
فإن  األزمة،  هلذه  تعطى  اليت 
سببها  بأن  تلخص  حقيقتها 
هو العجز يف املوازنة الناشىء 
حبيث  الدين،  خدمة  تفاقم  عن 
 %  38 نسبته  ما  إىل  وصلت 
وعليه  اللبنانية،  املوازنة  من 
ما  الدين هو  خدمة  تفاقم  فإن 
اللبنانيني  على  اآلن  يفرض 
واالقتصاديون  األزمة،  هذه 
أنه  يعرفون  املاليون  واخلرباء 
لدى  لكان  الدين،  خدمة  لوال 
ميكنه  إيراداته  يف  وفر  لبنان 
جتاه  مسؤولياته  حتمل  من 
من  أتت  اخلدمة  فهذه  بنيه، 
اليت  االقتصادية  السياسة 
اعتمدت منذ عام 1992، واليت 
االستقراض  فكرة  على  قامت 
بعد  ولكن  االعمار،  أجل  من 
وجدنا  الطويلة،  السنوات  هذه 
إىل  خلصت  السياسة  هذه  أن 
تهدد  باهظة  عالية  مديونية 
وجود لبنان وبقاءه، كما أنها مل 
التحتية  البنى  إنشاء  يف  تنجح 
احتياجات  تؤمن  اليت  األساسية 
من  الضرورية  املواطنني 
والتعليم  واملياه  كهرباء  قبيل 
والطبابة  واالستشفاء  احلكومي 
الرمسيني، وال سيما أن البعض 
على  مصرا  يزال  ال  لبنان  يف 

املضي بهذه السياسة«.
مؤمتر  يف  حصل  »ما  وقال: 
يف  استمرارا  كان  سيدر، 
على  جرت  اليت  السياسة  هذه 
دون  من  باهظة  أعباء  لبنان 
األساسية.  اخلدمات  تقدم  أن 
مؤمتر  يف  حصل  ما  إن  قلنا 
تعميق  إىل  يؤدي  سيدر سوف 
من  املزيد  ألن  القائمة،  األزمة 
املزيد  إىل  سيؤدي  القروض 
من  املزيد  وإىل  الديون،  من 
من  املزيد  أي  الدين،  خدمة 
إن  وقلنا  املوازنة،  يف  العجز 

املوسوي من العباسية: هدفنا جملس نيابي متوازن ال 
تتحكم فيه كتلة أو ائتالف كتلتني

املوسوي يلقي كلمته

من يرغب تقديم املساعدة إىل 
أصبعه  يضع  أن  عليه  لبنان، 
الدين  امسه  الذي  اجلرح  على 
يريد  من  فإن  ولذلك  وخدمته، 
يعمل  أن  عليه  لبنان  مساعدة 
من أجل شطب بعض ديونه، أو 
السنوية  الدين  كلفة  ختفيض 
شطب  ونقول  املوازنة،  على 
من  كثريا  ألن  الديون،  بعض 
اللبنانية،  للدولة  الدائنني 
استوفوا أضعاف أضعاف املبالغ 
وبالتالي  إياها،  أقرضوها  اليت 
تبدأ  أن  اللبنانية  احلكومة  على 
املصارف  مجعية  مع  بتفاوض 
وأصحاب رؤوس األموال الذين 
األول واألكرب  هم املستفيدون 
من خدمة الدين، ومن هنا فإننا 
اهلندسة  أن  نسمع  أمل  نسأل، 
مصرف  أجراها  اليت  املالية 
أدخلت  العام 2017،  لبنان يف 
إىل املصارف رحبا يتجاوز الـ5 
مليون دوالر، أال نعرف أن الربح 
 2.5 هو  للمصارف  السنوي 
عرب  نستطيع  أال  دوالر،  مليار 
أن  واحلاسم  اجلدي  التفاوض 
وبالتالي  الدين،  كلفة  خنفض 
الناس يف لبنان، ولكن  ترتاح 
لألسف مل نر تقدما هلذه احلكومة 

يف هذا االجتاه:.
نبحث  كنا  إذا  »لذلك  أضاف: 
عن مواضيع حلوار وطين جامع، 
من  احلوار  هذا  يبدأ  أن  فيجب 
القضية اليت تضع مصري لبنان 
أال  احملك،  على  واللبنانيني 
االقتصادية،  السياسة  وهي 
اللبنانيني  وفاء  لوال  ألنه 
قدمها  اليت  للتضحيات  اليوم 
املقاومة،  طريق  يف  أبناؤهم 
ملا كان أحد منهم على استعداد 
ملواصلة هذا املسلسل الذي مل 
اآلمال،  ويسقط  اآلالم  إال  جير 
موضوع  من  كان  إذا  وبالتالي 
للحوار  أن يكون موضوعا  جيدر 
كيف  نتحاور  أن  فهو  الوطين، 
خنرج من السياسة االقتصادية 

ألن البعض على ما يبدو مستمر 
القائمة  السياسة  انتهاج  يف 
لدى  لعل  بل   ،1992 عام  منذ 
البعض دوافع متعاظمة للرتكيز 
أقفلت معظم  بعدما  لبنان  على 
كان  اليت  البالد  يف  أعماله 
يستثمر فيها، وعليه فإن لبنان 
واخلزانة اللبنانية ال يستطيعان 
خسر  ملن  بدياًل  يكونان  أن 
موارده أو فرص استثماره يف 
موقع  يف  حنن  وعلينا  اخلارج، 
أن  على  حنافظ  أن  املسؤولية 
للشعب  الدولة  موارد  تبقى 
ال  احلقيقة  يف  وحنن  اللبناني، 
الذين  املسؤولني  بهؤالء  نثق 
تولوا احلكم فرقوا حبقوق  حني 
االتفاقية  تلك  سيما  ال  لبنان، 
الرئيس  حكومة  عقدتها  اليت 
فؤاد السنيورة يف 2007/1/17، 
الباب  فتح  إىل  أدت  واليت 
على  اإلسرائيلي  العدوان  أمام 
حقوقنا يف املنطقة االقتصادية 
الدفاع  وزير  فوقف  اخلالصة، 
ليربمان  افيغادور  اإلسرائيلي 
هو   9 الرقم  البلوك  إن  ليقول 

ملك للكيان اإلسرائيلي«.
البعض  سياسات  »إن  وختم: 
يف ما يتعلق باملوارد والثروات 
الوطنية كان كارثة على لبنان، 
اللبنانيني،  أصابت  وفاجعة 
ولذلك فإن هذه االنتخابات مع 
القانون هي فرصة ألهلنا  هذا 
مجيعا، لكي ال نسمح على األقل 
الفئة  أيدي  يف  األكثرية  ببقاء 
على  النوائب  هذه  جرت  اليت 
إىل  نصل  أن  وبوسعنا  لبنان، 
جملس نيابي متوازن، وحنن ال 
األكثرية،  منتلك  أن  إىل  ندعو 
إننا ندعو إىل جملس نيابي  بل 
أو  كتلة  فيه  تتحكم  ال  متوازن 
بل  فحسب،  كتلتني  ائتالف 
عملية  أمام  نكون  أن  ينبغي 
سياسية مفتوحة تسمح لنا حنن 
أن خنرج من عنق الزجاجة الذي 

حنن فيه اآلن«.

النواب  جملس  رئيس  عرض   
العامة  االوضاع  بري  نبيه 
واملستجدات السياسية ال سيما 
األمني  مع  االنتخابي،  الشأن 
العام للتنظيم الشعيب الناصري 
سعد،  اسامة  السابق  النائب 
يف  دارته  يف  استقباله  خالل 
املصيلح على رأس وفد موسع 
وفاعليات  التنظيم  قيادة  من 

صيداوية.
انطوني  الدكتور  بري  واستقبل 
اميل عيسى اخلوري الذي شغل 

هيئة  رئيس  منصب  سابقا 
له  وقدم  القضائي،  التفتيش 
كتابه الوجيز يف القانون املدني 
امللكية واحلقوق  ) حق  االموال 

املتفرعة منه(.
واستقبل الرئيس بري فدا من 
آل ضاحي من بلدة السكسكية، 
اللبنانيني  املغرتبني  مع  وحبث 
يف شاطىء العاج واسهاماتهم 
اللبنانية  العالقة  تعزيز  يف 
العاجية مع رئيس غرفة التجارة 
جوزف  ابيدجان  يف  والصناعة 

بري عرض مع سعد الوضع السياسي واالنتخابي والتقى وفودا

بلدة الصرفند.خوري، ووفدا من ال خليفة من 

الرئيس بري مستقبال الوفود
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 أكد النائب إبراهيم كنعان يف 
بيت  بدعوة من هيئة  لقاء عقد 
شباب يف »التيار الوطين احلر«، 
حتاك  كبرية  كذبة  »هناك  أن 
املتنيني  وعلى  اجملتمع،  ضد 
مواجهة غسل الدماغ والشائعات 
والتحريض يف 6 أيار«، معتربا 
االنتخابي  البعض  »مشروع  أن 
التيار  على  احلمالت  املنت  يف 
متوجها  كنعان«،  وابراهيم 
عرب  حبمالت  يقومون  من  اىل 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
بالقول: »تربون جيال على احلقد 
وتوعدون الناس اليوم بالدولة، 
املزارع  دولة  بنيتم  وقد 
كان  وقضاؤكم  وامليليشيات، 
يف  ورميا  الرأس  يف  رصاصة 
هذا  فهل  السيارات،  صناديق 

ما نريد؟«.
أضاف: »إن مشوارنا يف اجمللس 
خبلفية  صعبا  كان  النيابي 
مبدئية لبناء الدولة، واحتدى ان 
يكون من يزايد اليوم باالصالح 
وقطع احلساب خرج مبوقف واحد 
عملي منذ العام 2010 مؤيد هلذا 
يوم  عليه  استفاق  الذي  امللف 
اصبح يف املعارضة مع انتخاب 

الرئيس عون«.
مل  »تفاهماتنا  أن  على  وشدد 
تفاهمنا  من  مع  نذوب  جتعلنا 
معهم، بل حافظنا على قناعاتنا 
لشركائنا  اليد  مددنا  عندما 
لتأمني  واملسيحيني  اللبنانيني 
الدولة  وتعزيز  االستقرار 
أن  اىل  مشريا  والشراكة«، 
بتدل  تتبدل  البعض  »مواقف 
»يطالبنا  وقال:  حتالفاته«، 
اختبأ  من  احلساب  بقطع  اليوم 
بتحالفه مع تيار املستقبل عندما 
العام  املالي يف  بدأنا االصالح 
2010 واكتشفنا ملف احلسابات 
املالية ورفعنا الصوت ومل جند 
اىل  اليوم  يزايدون  ممن  احدا 

جانبنا«.
واعترب أن »الرتشيح لالنتخابات 
مسؤولية ملن يتحمل املسؤولية 
ويذهب بها حتى النهاية مثلي، 
وقد اعطيت كل االهتمام الالزم 
دخولي  منذ  تسلمته  ملف  لكل 
بأنين  مرتاح  وضمريي  الربملان 
أجنزت مبا أنا قادر عليه«، الفتا 
اىل أن »ناسنا هلم علينا والتيار 
علينا،  له  واجلنرال  علينا  له 
فلذلك سنستمر بتحمل املسؤولية 
لتمتني العهد ومحايته«، وقال: 
للعهد،  صوتي  تقولون  »عندما 
والدعم  املؤازرة  يتطلب  فذلك 
فعل،  اىل  القول  هذا  لتحويل 
من خالل اقرتاعكم ملن يريد ان 
يشكل شبكة محاية لنجاح العهد 

الذي هو لكل اللبنانيني«.
عهد  جناح  »فرصة  أن  وأكد 
واي  استثنائية  القوي  الرئيس 

فشل هلذه التجربة لن يكون يف 
أن  اىل  مشريا  احد«،  مصلحة 
بالوقوف  قرارا  اخذ  من  »هناك 
البداية،  منذ  العهد  وجه  يف 
منها  نعاني  زلنا  ما  واجنازاته 
عندما تداول يف مناصب خمتلفة 
يف السلطة، من اتفاق القاهرة 
اىل  الفلسطيين،  والوجود 
من  اكثر  اىل  ووصوال  احلرب، 
11 زيارة لسوريا لضمان البقاء 

يف السلطة يف العام 1989«.
وتطرق اىل املادة 49 من املوازنة 
»سأستمر بشرحها ألنين  قائال: 
ال اقبل ان حيولين البعض بكالم 
سياسي اىل غشيم. فهذه املادة 
ال تعطي حق التملك للفلسطيين 
احكام  مراعاة  على  تنص  النها 
يسمح  ال  الذي  األجانب  متلك 
لبنان.  بالتملك يف  للفلسطيين 
فهو  للسوري،  بالنسبة  اما 
بوجود  القانون،  مبوجب  يتملك 
دونها.  من  او  املادة  هذه 
ونصف  املليون  فمنع  وبالتالي 
يستدعي  التملك،  من  سوري 
النيابي  اجمللس  اىل  النزول 
األجانب،  متلك  قانون  لتعديل 
قبلي  من  مقدم  التعديل  وهذا 
للحد من متلك  العام 2011  يف 
األجانب، الن لبنان ال يستطيع 

مزيدا من البيوعات لألجانب«.
وشرح أن »احلصول على إقامة 
مبواصفات  شقة  شراء  مقابل 
معينة اجراء معمول به يف عدد 
كبري من دول العامل، وقد عّدل 
الواردة  املادة  النيابي  اجمللس 
اإلقامة  لتصبح  احلكومة،  من 
بتملك  مرتبطة  مؤقتة  الدائمة 
بأي  تعين  ال  وهي  الشقة، 
شكل من االشكال احلصول على 
متنح  ال  اليت  اللبنانية  اجلنسية 
لفرتة  لبنان  يف  اإلقامة  مبجرد 
رئيس  من  بقرار  بل  معينة، 

اجلمهورية«.
رئيس  وقع  لقد   « وقال: 
اجلمهورية مرسوم املوازنة اليت 
الرمسية،  اجلريدة  يف  ستنشر 
للمجلس  برسالة  ذلك  وارفق 
باملادة  النظر  العادة  النيابي 
49 اذا ما كان من حاجة لذلك، 
 2018 موازنة  للبنان  ومربوك 
 ،2019 العام  موازنة  وعقبال 
والكذبة ال تعمر كثريا الن نبض 
أقوى  واحلقيقة  قصري  الكذب 

بكثري«.
قال:  الضرائب  مسألة  ويف 
عمليا  حال  طرحت  من  »انا 
الوفر  بديال للضرائب من خالل 
 50 بعد  تأمن  الذي  باملوازنة 
جلسة للجنة املال، ولألسف، أننا 
اجمللس  يؤيدنا يف  من  جند  مل 
ممن  جانبنا  اىل  ويقف  النيابي 
يزايدون اليوم برفض الضريبة 
السلسلة  لتمويل  بديل  بال 

كنعان من بيت شباب: على املتنيني مواجهة غسل 
الدماغ والشائعات والتحريض يف 6 أيار

النائب كنعان يلقي كلمته يف هيئة التيار يف بيت شباب

واالداريني  لألساتذة  احملقة 
والعسكريني«.

قال:  العالي  التوتر  ملف  وعن 
»انا من مجعت االهالي ووزارة 
الطاقة يف منزلي وخرجنا مبوقف 
خطوط  مد  اثره  على  توقف 
املنصورية،  يف  العالي  التوتر 
ويأتيك من يصفين ببطل التوتر 
فيما  انتخابية،  الهداف  العالي 
أن موقفي من امللف مل يتبدل 
منذ 11 عاما عندما كانت وزارة 
الطاقة مع التيار او مع غريه«.

وفند الوقائع يف ملف النفايات 
والضرائب  العالي  والتوتر 
وقال: »يتهمونين مبناشري ترمى 
ليال بأنين وراء مكب املوت يف 
برج محود، فيما وزراء الكتائب 
على  بتصويتهم  عليه  صوتوا 
آذار   12 يف  النفايات  خطة 
2016 اليت عارضها وزراء التيار 

الوطين احلر«.
املنافسني  »بعض  أن  واعترب 
منطق  ال  الشمالي  املنت  يف 
التدمري  سوى  باملواجهة  لديهم 
والشتيمة والقدح والذم، فهل 
يف  ثقتكم  هؤالء  اعطاء  ميكن 
جيب  الذي  ايار  من  السادس 
ان يكون موعدا مع احلقيقة، ال 
سيما ان املنت حترر ولن يعود 

اىل زمن اخلضوع والرتهيب«.

حلزب  األعلى  اجمللس  عقد 
اجتماعه  األحرار  الوطنيني 
رئيسه  برئاسة  األسبوعي 
وحضور  مشعون  دوري  النائب 

األعضاء.
بيان  يف  اجملتمعون  ورحب 
من  عدد  »بعودة  االجتماع،  بعد 
النازحني السوريني اىل بالدهم 
كثيفة  عودة  تليها  ان  على 
اآلمنة يف  األماكن  اىل  ومنظمة 
سوريا وهي متوافرة اليوم يف 

أكثر من منطقة«.
استقبل  »لبنان  بأن  وذكروا   
علما  طاقاته  يفوق  ما  منهم 
ظروف  تعيش يف  غالبيتهم  ان 
الكرامة  معها  تتأمن  ال  صعبة 
»نداء  مطلقني  االنسانية«، 
واىل  العربية  الدول  اىل  ملحا 
قصارى  لبذل  الدولي  اجملتمع 
اجلهد من اجل إجياد حلول هلذه 

املعضلة«. 
مؤمتر  يسلك  ان  يف  وأملوا 
بالنازحني  اخلاص  بروكسل 
فيشكل  االجتاه  هذا  السوريني 
عن  الظلم  رفع  اىل  معربا 
النازحني وعن لبنان الذي يفقد 
حتمل  على  قدرته  فشيئا  شيئا 

مسؤولياته جتاههم«.

األحرار: لبنان استقبل من 
النازحني ما يفوق طاقته

»القّوات  حزب  رئيس  أّكد 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانّية« 
أن ما جيمعنا هي قضّيتنا، قضّية 
املنطقة  هذه  يف  احلر  الوجود 
أن  باعتبار  العامل  من  الصعبة 
من  أّول  كانوا  وآباءنا  جدودنا 
تشّبث بهذه األرض ودافع عن 
وحنن  فيه  احلر  والوجود  لبنان 
اكملنا درب النضال هذه لذلك 
املفتاح  الكلمة  هي  القضّية 
واألساس بالنسبة الينا، مشدًدا 
االنتصار  من  واثقون  أننا  على 
من  ككثري  بشري  منطقة  يف 
ألّننا  األخرى،  اللبنانية  املناطق 
أهالي  أّن  اليقني  معرفة  نعرف 
أوالد  بالوراثة  هم  بشري  جّبة 
يقرتعوا  أن  ميكن  وال  قضية، 
أوالد  من  أمثاهلم  لصاحل  إال 

القضّية.
عشاء  خالل  جاء  جعجع  كالم 
سرتيدا  النائب  أقامته  تكرميي 
اسحق  جوزيف  واملرشح  جعجع 
الـ يف  كريوز  إيلي  للنائب 

ساحل علما، يف حضور   – Platea
شفشق،  ربى  بشري  قائمقام 
قضاء  بلديات  احتاد  رئيس 
رئيس  خملوف،  ايلي  بشري 
رابطة املخاتري اليكسي فارس، 
رؤساء  طوق،  هاني  األب 
بلدّيات، خماتري، السيدة ليليان 
تيدي رمحة، شقيق النائب جعجع 
املاكينة  مسؤول  طوق،  داني 
رؤساء  جوني طربيه،  اإلنتخابّية 
الفاعليات  من  عدد  املراكز، 
وحشد  واإلعالمّية  اإلجتماعّية 
من أهالي املنطقة فاق عددهم 

الـ1600 شخص.
أسأل  أن  »أريد  جعجع:  وقال 
مجيع املرشحني يف منطقة بشري 
باستثناء سرتيدا جعجع وجوزيف 
اسحق عن القضّية اليت جتمعهم 
باملرشحني اآلخرين على اللوائح 
اليت انضموا إليها؟ وهل ميكنهم 
النيابّية  الكتل  لنا  حيددوا  أن 
حال  إليها يف  سينضمون  اليت 
جناحهم يف اإلنتخابات النيابّية؟ 
وما هو املشروع الوطين والطرح 

الفعلي هلذه الكتل«؟.
وشدد جعجع على أننا أوالد قضّية 
بالكالم  فقط  وليس  بالفعل 
اخلطر  ناقوس  دق  أن  ومبجّرد 
للدفاع  هبّينا   1975 العام  يف 
وبالدنا،  ومناطقنا  قرانا  عن 
وعندما اتى عهد الوصاية هبّينا 
األمثان  أغلى  ودفعنا  ملواجهته 
يف خالل هذه املواجهة، وعندما 
هّبت رياح »ثورة األرز« كّنا يف 
الطليعة وال نزال وسنبقى كذلك 
باعتبار  آمني،  اآلبدين  أبد  إىل 
جمّرد  ولسنا  قضّية  أوالد  أننا 
أوالد انتخابات ننضم إىل لوائح 
إنتخابّية من دون ال قضّية »وال 

من حيزنون«.
وتابع جعجع: »حنن أوالد مدرسة 
جديدة يف العمل السياسي يف 
عمل  طويال  خربنا  وقد  املنطقة 
متاًما  وندرك  القدمية  املدرسة 
فقط  تتلخص  اليت  نتائجها 
والروح  البغضاء  بالتفرقة، 
والقبلية  العشائرية  العائلية 
متقوقعة  قرية  كّل  حيث تصبح 
مبدأ  وحيكمها  نفسها  على 
»أوالد السّت وأوالد اجلارية«، 
يطبق  ال  القانون  أن  إىل  الفًتا 
يف املدرسة القدمية وإذا ما طّبق 
فقط على أوالد اجلارّية وليس 
أن  باعتبار  الست  أوالد  على 
القوقعة  تعين  القدمية  املدرسة 

واالستزالم.
أتت  عندما  أنه  جعجع  وأوضح 
هي  اليت  اجلديدة  مدرستنا 
مدرسة القضية بالدرجة األوىل، 
العائلية  الفوارق  بإزالة  قامت 

واعتمدت  واحملّلّية  والعشائرية 
كل  بني  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
الناس والعدالة للجميع والقانون 
فوق اجلميع، ليس من أجل أن 
يأتينا اليوم البعض من رواسب 
املدرسة القدمية لكي يقول لنا 
وخيربنا أنه آت من أجل التغيري 
أنه  باعتبار  واإلجناز  والتطوير 

»إّيام اللولو ما هلللولو«.
نقلت  مدرستنا  أن  جعجع  وأّكد 
آخر  مكان  إىل  واملنطقة  بشري 
اليوم  يريدون  وهم  جًدا  بعيد 
إعادتنا 50 أو 100 سنة إىل الوراء 
إال أنهم نسوا أن التاريخ يتقّدم 
إىل االمام ومل يعد يف يوم من 
السبب  الوراء وهلذا  إىل  األيام 
حتديًدا أعترب أن كل اجلهد الذي 
سدى  سيذهب  اآلخرون  يضعه 
من  وكان  املطاف  نهاية  يف 
اجلهد  هذا  وضعوا  لو  األفضل 
فاجملتمع  اخلريّية  األعمال  على 
من  وخرج  القضبان  كّسر  الذي 
احلبس ليس هناك من قّوة على 
على  قادرة  األرض  هذه  وجه 
واملنطقة  وبشري  إليه  إعادته 
وكّسرتا  بعيد  زمن  منذ  حتررتا 
حرّيتهما  وتعيشان  القضبان 
ومن  األثناء  هذه  يف  وذاتهما 
سابع املستحيالت أن يتمكن أي 
شخص من إعادتهما إىل الوراء 
بعد أن أصبحتا يف الطليعة إن 
أو  الوطين  املستوى  على  كان 
على صعيد التنمّية احمللّية وهلذا 
»صار  بّدا!«،  »صار  السبب 
احملاوالت  لكل  كبرية  ال  بّدا« 
واملنطقة  بشري  إلعادة  اجلارية 
إىل الوراء، »صار بّدا« ال كبرية 
حملاولة تذويب هوّية جّبة بشري 
يف لوائح ال تشبه هذه املنطقة، 
حملاولة  كبرية  ال  بّدا«  »صار 
حلساب  القضية  ودفن  طمر 
جمّرد مقاعد نيابية، »صار بّدا« 
لـ«القوات  كالعادة  قوية  نعم 
متّسك  بّدا«  »صار  اللبنانية«، 
بّدا«  »صار  بالقضية،  أكرب 
الثورة  أكرب ملن حققوا  مساندة 
املنطقة،  يف  الكبرية  اإلمنائية 
جًدا  كبرية  نعم  بّدا«  »صار 
بّدا  جعجع، صار  طوق  لسرتيدا 
اسحق  جلوزيف  جًدا  قوّية  نعم 
و«صار بّدا« متّسك أكرب من أي 
يوم مضى بالقضية النها متر يف 

مراحل صعبة.
وتطّرق جعجع إىل كيفّية توزيع 
منطقة  يف  التفضيلي  الصوت 
صوت  »أي  وقال:  بشري، 
اإلقرتاع  صناديق  يف  تضعونه 
قضاء  قرى  من  قرية  أي  يف 
زغرتا  يف  معنا  سينبت  بشري 
واستطراًدا  والكورة  والبرتون 
مستوى  على  نتيجة  سيعطي 
لبنان ككل، باعتبار أن املعادلة 
ما  بقدر  أنه  وهي  جًدا  بسيطة 
يكون تكتل »القّوات اللبنانّية« 
مؤثًرا كي  ما يكون  بقدر  كبرًيا 
نتمكن من حتقيق أهدافنا وأجزاء 
هذا  من  مشروعنا.  من  كبرية 
املنطلق كل صوت مهم وعلينا 
أن نصّوت بالرغم من أن وضعنا 

جّيد جًدا يف املنطقة.
نعاني  ال  »حنن  جعجع:  وتابع 
أي مشكلة يف حجم كتلتنا  من 
أن  إال  القضاء  يف  الناخبة 
توزيعها،  يف  تكمن  الصعوبة 
لذلك أريد أن أطلب من اجلميع 
اإللتزام بشكل دقيق بالتعليمات 
احلزبّية اليت سأتلوها عليكم من 
جديد وبالتفصيل اململ فالقرى 
لسرتيدا  تصّوت  أن  جيب  اليت 
بشري  حدشيت،  هي:  جعجع 
التالية:  القرى  أما  وبقاعكفرا. 
قنوبني،  وادي  بلوزا،  بان، 
حصرون،  بزعون،  بقرقاشا، 

الدميان، حدث اجلبة، قنيور، بيت 
منذر، قنات، مزرعة بين صعب، 
املغر،   – بال  عساف،  مزرعة 
برحليون، عبدين وطورزا فيجب 
التفضيلي  صوتها  تعطي  أن 
وإن  اسحق  جوزيف  للمرشح 
كنتم تريدون أن جتاملوا احلكيم 
وزوجته فما عليكم سوى التقّيد 

بالتعليمات اآلنفة الذكر«.
كلمته  استهل  قد  جعجع  وكان 
من  قرية  لكل  التحّية  بتوجيه 
تراب  حّبة  ولكل  القضاء  قرى 
املباركة،  املنطقة  هذه  يف 
اليوم  ما جيمعنا  ان  إىل  مشرًيا 
اإلنتخابات  ليس  يوم  كل  كما 
اإلنتخابات  أن  باعتبار  النيابّية 
بالنسبة  مناسبة  أو  حمّطة  جمّرد 
أعمق  الذي جيمعنا هو  لنا فيما 
أوالد  أننا  وهو  بكثري  هذا  من 
»كم  وأضاف:  واحدة.  قضّية 
منزٍل يف األرض يألفه الفتى، 

وحنينه أبًدا ألّول منزل«.
هذه  »بدأنا  جعجع:  وختم 
دروب  على  ا  سويًّ املسرية 
القطارة ويف ما بعد على دروب 
فنحن  لبنان،  مناطق  أغلبّية 
ا يف أصعب  حّررنا مناطقنا سويًّ
ا  الظروف وسنكمل املسرية سويًّ
كل  من  لبنان  حترير  أجل  من 
رواسب عهد الوصاية والفساد 
أجل  ينخر املؤسسات من  الذي 
الفعلّية  الدولة  إىل  الوصول 
اليت حنلم بها وحنقق اجلمهورّية 
القوّية اليت تشكل منطقة بشري 

منوذًجا صغرًيا عنها«.
سرتيدا  النائب  ألقت  بدورها 
جعجع كلمة، قالت فيها: »لقاؤنا 
اليوم خيتلف عما سبقه  احلاشد 
من لقاءات، ألن املناسبة فريدة 
وعزيزة على قليب وقلوبكم. إنه 
خاصًة  أردناه حتيًة  الذي  اللقاء 
كريوز،  إيلي  الدائم  للرفيق 
الرفيق الدائم يف الزمن املر ويف 
الزمن احلر، يف زمن اإلنكسارات 
ويف زمن اإلنتصارات، يف زمن 
الزرع  زمن  ويف  واملنع  القمع 

واحلصا«.
وتابعت: »إنه املناضل الثابت، 
حتى  املعرب  املوقف  صاحب 
ألنه حيمل هم  املدّوي،  بصمته 
إيلي  قلبه وفكره.  القضية يف 
.ناسك  يلني  ال  الذي  كريوز 
القضية الذي ال تهمه األضواء، 
وال يعنيه الرتغيب كما مل خيضع 
يوًما للرتهيب، حتى يف قفص 
أنه  إىل  مشريًة  ظلًما«،  االتهام 

»رفيق الدرب الصعبة«.
سوًيا،  »ناضلنا  واستطردت: 
املرارة  وتقامسنا  سوًيا  قاومنا 
الضغوط  مًعا  عانينا  سوًيا. 
حيافظ  دائًما  وكان  والتهويل 
من  واثًقا  جأشه،  رباطة  على 
عليه.  يعلى  وال  يعلو  احلق  أن 
نعم بكينا مًعا، وشعرنا باخلوف 
مًعا، لكننا صمدنا وهزمنا الشر 

وانتصرنا مًعا«.

وشددت النائب جعجع على انه 
يف العام 2005  ومع بشائر فجر 
احلرية، أصبحنا أيًضا زميلني يف 
اجمللس النيابي، وكان التحدي 
ألننا  صعبة،  واملهمة  كبرًيا 
بشري  قضاء  منّثل  أن  أردنا 
إهماٍل  بعد طول  متثيل،  أفضل 
حتت  الصوت  فرفعنا  وحرمان، 
قبة اجمللس يف التشريع، ويف 
الستعادة  ومناسبٍة  موقٍع  كل 
أو وجل«،  خجٍل  احلق من دون 
جتربة  »كانت  أنها  إىل  الفتًة 
التنسيق  وكان  ومثمرة،  رائعة 
بيننا على أفضل ما يرام، وكما 
مًعا،  وانتصرنا  وقاومنا  ناضلنا 

خططنا ونفذنا وجنحنا مًعا«.

جعجع: أي صوت تضعونه يف صناديق اإلقرتاع يف 
قضائنا سينبت يف كل لبنان
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يف  الوطين  التضامن  الئحة  أطلقت 
)كسروان  األوىل  لبنان  جبل  دائرة 
حتضريًا  العام  النفري  وجبيل(  الفتوح 
متأخرة  وصلت  النيابية.  لالنتخابات 
الذي  األمر  االنتخابي،  السباق  إىل 
يتطلب مضاعفة العمل. هناك ماكينتان 
انتخابيتان لالئحة، تؤكدان أّن احلاصل 
أصبح مؤمنًا، يف وقت ما زال امُلتابعون 

للشأن االنتخابي ُيشككون يف ذلك.
فّك  احلّر،  الوطين  التيار  قّرر  أن  منذ 
يف  اهلل  حزب  مع  االنتخابي  التحالف 
وعناصر  جبيل،  ــ  الفتوح  كسروان 
أجل  من  ُمستنفرون  »احلزب«  وكوادر 
تأمني احلاصل االنتخابي. »كّل شخص 
هو ماكينة انتخابية قائمة بذاتها«، تقول 
حزب  يف  جبيل  كوادر  حزبية.  مصادر 
اهلل، الذين يتواجد معظمهم يف بريوت، 
األوىل.  لبنان  جبل  دائرة  إىل  انتقلوا 
املنطقة،  يف  الناخبني  مع  التواصل 
يتّم عرب طرق األبواب. بيت ثم بيت… 
الطائفة  أبناء  على  األمر  يقتصر  وال 
التنظيمي«،  »احلشد  ُيعترب  الشيعية. 
ألّن  طبيعيًا  »أمرًا  املصادر،  حبسب 
هذه  االنتخابات  خيوض  ال  اهلل  حزب 
أفراد  مع  بل  كبرية،  أحزاب  مع  املّرة 

ُمستقلني«.
حُتاول الئحة »الفدائيني« يف كسروان 
األمني  وصفها  )كما  جبيل  ــ  الفتوح 
نصراهلل(،  حسن  اهلل  حلزب  العام 
التضامن  حركة  حتالف  من  املؤلفة 
الوطين وحزب اهلل، كسر اجلدران. هو 
جدار طائفي، بالدرجة األوىل، »وأوهام 
خالل  من  تبديدها  حماوالت  جتري 
أهمية  الناس«.  مع  امُلباشر  التواصل 
باألصالة  املّرة  هذه  »يتم  أّنه  احلوار 
وليس بالوكالة«. لسنواٍت خلت، كان 
التيار  مظّلة  حتت  يتلطى  اهلل  حزب 
الوطين احلر يف املنطقة، ُمتصرًا عمله 

داخل »بيئته« فقط.
الـ«إّده  ُممع  من  الالئحة  إعالن  بعد 
ساندس« يف جبيل )ميلكه رجل األعمال 
حزب  لسياسة  امُلعارض  إّده،  روجيه 
األصوات  بتجيري  وعد  ولكّنه  اهلل، 
التضامن  الئحة  إىل  عليها  ميون  اليت 
السابق  الوزير  قول  حّد  على  الوطين، 
أعضاء  اجتمع  قرداحي(،  لوي  جان 
)مالكه  »البالتيا«  يف  االربعاء  الالئحة 
الفتوح  كسروان  بلديات  احتاد  رئيس 
جوان حبيش، الذي شكره قرداحي على 
وليس  »خنبوي  لقاء  االستضافة(، يف 
هذا  اختري  املنطقة.  أبناء  مع  شعبيًا« 
امُلشاركة  غياب  رّبا،  لتربير،  الوصف 
الكبرية يف احلدث، بعد أن تعّهد أعضاء 
أّنهم  زعيرت(  حسني  )باستثناء  الالئحة 
سيهتمون بالدعوات. تكّلم خالل اللقاء 
كريوز  وميشال  الكالب  زينة  من  كّل 
اهلاشم  وبّسام  ناضر  أبي  وكارلوس 
استذكر  الذي  قرداحي  لوي  وجان 
»لبنان  ُمتحدثًا عن  قانا،  ذكرى مزرة 
خالل  من  إاّل  يكون  ال  الذي  القوي« 

الوحدة الوطنية.
املوعد الثالث، ُحدد يوم االثنني يف ٢٣ 
لبريوت  اجلنوبية  الضاحية  نيسان، يف 
ستكون  حيث  الشهداء(  سيد  )ممع 
من  كان  نصراهلل.  للسيد  كلمة  هناك 
امُلفرتض أن ُينظم االحتفال يف جبيل، 
ذلك.  دون  حالت  عّدة  أسبابًا  ولكّن 
يقول قرداحي إّنه »باملضمون ال يوجد 
مانع من إقامة احتفال يف جبيل، ولكن 
نصح  الشكل«.  يف  مالحظات  هناك 
االحتفال يف مجعية  أن يكون  قرداحي 
يف  وليس  جبيل  يف  اخلريية  املربات 
»وكان من  القضاء،  بلدات  واحدة من 
امُلقّرر أن ُينظم هناك«، قبل أن يتبني 
جبيل  يف  احلزب  مناصري  »أغلب  أّن 
يسكنون يف بريوت، لذلك هناك مشقة 
وثانيًا،  جبيل.  إىل  وصوهلم  تأمني 
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الوضع األمين دقيق، ال نعرف من قد 
يتسلل إىل االحتفال وخيرتع خالفًا«.

منها  ُتعاني  اليت  الضعف  نقاط   
»التضامن الوطين« تنقسم إىل شقني. 
الشيخ  ترشيح  على  االعرتاض  أواًل، 
على  خصومه  وتركيز  زعيرت،  حسني 
كونه من البقاع. يتفّرع من هذه النقطة، 
وفرة عدد امُلرشحني عن املقعد الشيعي 
يف جبيل. ثانيًا، غياب األمساء الالمعة 
عن الئحة التضامن، وصعوبة تسويقها 
ال  اجُلبيلي،  ــ  الكسرواني  الشارع  يف 
إىل  االنتقادات  حّدة  ارتفاع  مع  سّيما 
لالئحة  عدد  »كمالة  بأّنهم  امُلرشحني 
أالربعاء،  »البالتيا«  لقاء  اهلل«.  حزب 
كان االمتحان األول غري املوفق نسبيًا. 
كما أّن أخبارًا عّدة، تنتشر يف الشارع 
ُمقابل  املال  يدفع  اهلل  »حزب  أّن  عن 
ُعرض  الالزمة…  األصوات  تأمني 
اجلرد  يف  العشائر  عائالت  إحدى  على 
اجُلبيلي مبلغ ٨٠٠ دوالر مقابل الصوت 
وقد ُدفع لكّل ُمرشح مبلغًا من  الواحد… 
تنفي  حبملته«.  القيام  أجل  من  املال 
مصادر الئحة التضامن ذلك، »موازنتنا 
فيؤكد  قرداحي  أما  فقط«.  تشغيلية 
أّنه يتوىّل »قسمًا أساسيًا من التمويل، 
وكّل ُمرشح قّدم ما يقدر عليه، وُوضعت 
التمويل  األموال يف صندوق ُمشرتك. 

هو ضمن سقف القانون«.
ماكينة  انتخابيتان.  ماكينتان  لالئحة 
»التضامن الوطين« اليت تعمل يف شكل 
الطائفة  من  الناخبني  »على  أساسي 
الرمسي،  املركز  هو  جبيل  املسيحية. 
مكايل  ذوق  يف  مكاتب  تتفرع  ومنه 
وغزير وجونية وحراجل. يف كّل واحد من 
هذه املكاتب هناك مراكز إحصاء وعدد 
أما  قرداحي.  يقول  املندوبني«،  من 
املاكينة الثانية، فهي التابعة حلزب اهلل، 
»واليت ُتنّسق يف شكل يومي مع بقية 
املراكز االنتخابية«، حبسب مصادر يف 
الالئحة. معركة هذه املاكينة األساسية 
هي على مقعد حسني زعيرت، أما »خصم 
الالئحة الوحيد يف الدائرة، فهو احلاصل 
االنتخابي«. معظم املعطيات ُتشري إىل 
أّن »التضامن الوطين« ُتنافس من أجل 
اخلطر  زال  ما  ولكن  احلاصل،  ضمان 
ماثاًل. أما من وجهة نظر »الفدائيني«، 
على  العمل  مع  مؤّمن  »شبه  فاحلاصل 
الشيعة  الناخبني  اقرتاع  نسبة  رفع 
إىل ما بني الـ١٠٥٠٠ صوت و١١ ألف 
على  احلصول  إىل  إضافًة  صوت«، 
والناخبني  القومي،  احلزب  من  »تعّهد 
بأّنهم  اليسار،  أطياف  األرمن، وبعض 

سيقرتعون لالئحة«.
سياسة  على  الناقم  اجلمهور  عن  ماذا 
الئحة  مصادر  تؤكد  العوني؟  التيار 
سحب  على  نعمل  »ال  أّننا  التضامن 
الناخبني املؤيدين للتيار، ولكن هناك 
من كان إىل جانبه يف املاضي أو ُمتضرر 
من سياسته قرر التصويت لنا. نتائج 
ذات  البلدات  يف  االقرتاع  صناديق 

الطابع املسيحي سُتفاجئ اجلميع«.
»بسبب  كالئحة،  امُلرشحون  يعمل  ال 
قانون االنتخابات الذي فرض أن يقوم 
تقول  وحده«،  بعركته  شخص  كّل 
ُيضيف  قرداحي  لوي  جان  املصادر. 
بأّن هذه الالئحة »لديها عنوان وقضية، 
االقرتاع«.  سيتم  األساس  هذا  وعلى 
هدفه:  لديه  امُلرشحني  من  واحد  كل 
ُيريد  للمرحلة املقبلة، وآخر  قسٌم يبين 
»ولكن  موجود…  بأنه  موقفًا  ُيثّبت  أن 
كّلنا ُنناضل من أجل هدف ُمشرتك، وال 
يهّم من يصل مّنا. هذا امُلهم وما مُييزنا 
عن بقية اللوائح«. ويؤكد قرداحي أّن 
سياسي  »ناد  الوطين  التضامن  حركة 
سيستمر يف النضال بالشأن العام، ما 

مهما كانت النتيجة«. بعد ٦ أيار… 

لــيا القـزي

التوصيف  هذا  يصّح  الفوضى«.  »إنها 
املناطق  معظم  تسود  اليت  للهسترييا 
النيابية.  االنتخابات  عشية  اللبنانية، 
واستقدام  وضغوط  ورشًى  تدخالت 
لألجهزة  فاجر  استخدام  مغرتبني. 
األمنية. الرئاسات والوزارات واإلدارات 
انتخابية.  مكاتب  إىل  تتحول  األساسية 
إشكاالت أمنية يومية. السؤال املطروح 
التوتر وهل هو تعبري عن  عن سّر هذا 
أم  ذاك،  أو  التيار  هذا  شعبية  تراجع 
بسبب عدم قدرة على متويل االنتخابات، 

وهل هناك من مّوال أكرب؟
االنتخابية،  اخلروق  يف  قياسية  أرقام 
وال من يسأل، وال من جييب. كل من 
يعرتض لدى رئيس هيئة اإلشراف على 
االنتخابات نديم عبد امللك، يأتيه اجلواب 
وال  الصالحيات،  إىل  تفتقر  اهليئة  بأن 
كل  وبقدور  توّثق،  أن  سوى  ميكنها 
بعد  النتيجة  يف  يطعن  أن  معرتض 

االنتخابات، مستفيدًا من هذا التوثيق!
نعم، هي دعوة بصريح العبارة من أحد 
يزّور  أن  إىل  االنتخابات  على  القّيمني 
من يريد أن يزّور، وأن خيالف من يريد 
من  رقيب.  وال  حسيب  ال  خيالف.  أن 
بالعاصمة  مرورًا  جبيل،  بنت  إىل  عكار 
وطرابلس وجبل لبنان والبقاع، مالفات 
منها  األخطر  لكن  واملفرق،  باجلملة 
أمنية،  إلشكاالت  م  املنظَّ االفتعال  هو 

وخصوصًا يف العاصمة.
تطرح  اإلشكاالت  يف  قياسية  أرقام 
يف  مطرحًا  هلا  جتد  وال  كبرية  أسئلة 
طّيات تقارير اهليئة االستنسابية )عفوًا 
هيئة اإلشراف على تزوير االنتخابات(، 
بدليل أن مشاهد حفلة اجلنون االنتخابي 
أخرى،  إىل  منطقة  من  أفقيًا  املتمّددة 
واليت تتشارك فيها الرئاسات والوزارات 
وكل مكونات السلطة وأجهزتها األمنية، 
إقليمية  حلظة  يف  يوِقفها  من  جِتد  ال 
دقيقة ال حتتِمل املغامرات أو أي تفريط 

باألمن واالستقرار.
البلد عن  أسابيع تفصل  أقل من ثالثة 
 ٦ يف  النيابية  االنتخابات  إجراء  موعد 
»القمعية«  املمارسات  امُلقبل.  أيار 
أية  بال  يوميًا  تتصاعد  و«الزعرنات« 
وزير  املرشحني  أحد  يتهم  حماسبة. 
اهلواء  على  »أزعر«  بأنه  الداخلية 
مباشرة. تضّج مواقع التواصل بالصور 
الصوتية.  والتسجيالت  والفيديوهات 

عّينة ال تستحّق وقفة من أحد.
بني  التنافس  وجيري  طائرات  حُتجز 
املاكينات على جتنيد املندوبني وتوسيع 
ينتقل  التنافس  االنتخابية.  املاكينات 
صورة  ال  الواحدة.  الالئحة  داخل  إىل 
الئحة  »أبطال«  جتمع  واحدة  رمسية 
التيار  من  املدعومة  وجبيل  كسروان 
ينجح  اجلمهورية  رئيس  لعل  احلر، 
ضمن  جبمعهم  غدًا  املقررة  جولته  يف 

»كادر« واحد!
ُيرج فؤاد مزومي منافسه سعد احلريري 
يف  ماكينة  جُيند  تلفزيونه.  هواء  حبجز 
االنتخابات  تتوىل  أن  ميكنها  العاصمة 
يف كل لبنان. منوذج بريوت موجود يف 
وعلى  هناك،  املتمولني  وفرة  مع  زحلة 
نفسه  األمر  ضاهر.  ميشال  رأسهم 
كسروان.  يف  أفرام  نعمة  على  يسري 
مؤسساته  يف  العاملني  األخري  جيّند  ال 
وحسب، وال يجز مقاعد وفنادق لآلتني 
من اخلارج بني الثالث والسابع من أيار، 
بل صار بقدور كل من قّصر يف تسديد 
فاتورة كهرباء أو ماء أو قسط مدرسة 
أحد  إىل  يأتي  أن  شخصي،  قرض  أو 
مكاتبه اخلدماتية متوساًل، فيكون له ما 

يريده وعلى عينك يا دولة.
طّياتها  يف  ختفي  باجلملة  ممارسات 
توظيف  عمليات شراء والءات من خالل 
األب أو االبن أو االبنة يف املاكينة لقاء 

ميسم رزق

 تدخالت السلطة تهّدد االنتخابات
شهريًا  دوالر  ألفي  إىل  تصل  بدالت 
عليها  ميون  اليت  األصوات  عدد  حبسب 
املفاتيح  شراء  ظاهرة  مندوب.  كل 
»وطنية«  ظاهرة  صارت  االنتخابية 
بامتياز، ومعظمهم هؤالء صاروا متعددي 
الوالءات. يقول أحدهم ألقرب املقربني 
اليوم يف ماكينة فالن، لكنه  إنه يعمل 
أوراقه  سيكشف  االنتخابات  يوم  يف 

ملصلحة خصمه االنتخابي!
أيام  يف  ال  إنه  سلطان  توفيق  يقول 
املكتب الثاني، وال يف الزمن السوري، 
شهدنا ما نشهده يف هذه األيام. أجهزة 
عاصمة  يف  مندة  واألمن  املخابرات 
الشمالية  األقضية  وباقي  الشمال 
الوطين  والتيار  املستقبل  تيار  ملصلحة 
جبوالت  يقوم  الشمال  حمافظ  احلر. 
إىل  الشكوى  تصل  وعندما  انتخابية، 
الداخلية، يكون اجلواب: ملاذا ال  وزارة 
القضية يف مؤمتر صحايف بدل  تثريون 
احلريري  أمحد  يريد  اخلطية؟  الشكوى 
»فتة ورق«  أو لعب  تناول صحن فول 
يف أحد مقاهي طرابلس، فتتجند اجليوش 
اجلرارة له قطعًا للطرق وتأمينًا للمواكب 
سلطان:  يضيف  تنتهي.  وال  تبدأ  اليت 
تقدمت بطلب جتديد رخصة مسدس حربي 
إىل وزارة الدفاع على جاري عادتي منذ 
ثالثني سنة، فكان اجلواب أنين ارتكبت 
مالفة يف عام ١9٦٢، وال يق لي نيل 

رخصة مسدس!
أمام  وحنن  ومكشوف،  علين  التزوير 
سلطان،  توفيق  يقول  كاملة،  استباحة 
بأنه  املستقبل  تيار  شعور  »والسبب 
يكتفوا  مل  مجهوره.  من  جزءًا  خسر 
االستنجاد  قرروا  السلطة.  بقدرات 
بأجهزة مابرات عربية... وسيأتي اليوم 
األشياء بسمياتها  نقول فيه كل  الذي 

احلقيقية«.
مُيكن  مضى،  شهٍر  أحداث  يسرتِجع  من 
أن جيَمع ملفًا ُمفّصاًل أشبه بنشرة أمنية 
أن  هلا  الراصد  يستطيع  سياسية،  ـــ 
السياسي  اخلطاب  أن  بسهولة  يالحظ 
يف فرتة االنتخابات يطغى عليه التجريح 
واالحنطاط، إذ جُترتح تعبريات ذات رنني 
انفعالي عاٍل من جهة، ومن جهة أخرى، 
التهديد والوعيد. يزيد  لغة  ال ختلو من 
الطني بلة احلجم الكبري لالعتداءات على 
واملكاتب  الدعائية  املرشحني  لوحات 

االنتخابية للوائح املتنافسة.
بالضرب  االعتداء  خرب  طبيعيًا  صاَر 
قلب  يف  املرشحني  على  والشتائم 
املرّشح سيزار  مع  كما حصل  مكاتبهم، 
معلوف يف زحلة منذ يومني، مثاًل. كذلك 
تابعني  مناصرين  بني  النار  إطالق  خرب 
اإلشكال  آخرها  كان  جلهتني متلفتني، 
التوحيد  تيار  الذي وقع بني شباب من 
مفرق  عند  االشرتاكي  التقدمي  واحلزب 
إشكال  عن  ماذا  سرجبال.  اجلاهلية يف 
قصقص الذي جترأ فيه شباب من تيار 
الئحة  ضمن  مرشحني  على  املستقبل 
منافسة يف العاصمة؟ وماذا عن إشكال 
خالله  اعُتدي  الذي  »كاراكاس«  منطقة 
وُرشق  أمس،  بدر  نبيل  املرشح  على 
من  األمنية  القوى  أعني  أمام  باحلجارة 
دون أن حتّرك ساكنًا؟ وماذا عن إطالق 
ومناطق  وبرجا  الناعمة  حارة  يف  النار 

أخرى؟
للعلن،  ظاهرة  الوقائع  هذه  مثل  طبعًا، 
لكن ما ال ترصده األعني واإلعالم يبقى 
تبدأ  ال  امُلعَلنة.  تلك  من  بكثري  أفدح 
على  املرشحون  يعرضها  اليت  بالرشى 
الناس، وال تنتهي عند حدود استخدام 
القوى السياسية لألجهزة األمنية من جهاز 
أمن الدولة، وصواًل إىل فرع املعلومات 
ُيعد  مل  األمر  هذا  اجليش.  ومابرات 
سّرًا، وال شائعات أو تهم ُتطلق جزافًا. 
هذه  السياسية  السلطة  سّخرت  فقد 

وعلين،  فاضح  بنحو  ملصلحتها  األجهزة 
وصواًل  معّينني،  مرّشحني  على  تضييقًا 
إذا  ملفات  بفتح  والتهديد  االبتزاز  إىل 
مل ينسحبوا. استدعاء مناصرين للتحقيق 
على  والرتهيب  الضغط  معهم. ممارسة 
املفاتيح االنتخابية يف عدد من املناطق 
حجز  منع  والءاتهم.  وتبديل  لتطويعهم 
بإقامة  والتهديد  اخلاصة  األماكن  بعض 
ُحرم على من جيرؤ على تأجريها للوائح 
مُيكن  العاصمة.  يف  خصوصًا  معينة، 
أمن  أثري حول جهاز  ما  العودة إىل  هنا 
الدولة الذي يسعى إىل استجماع أصوات 
الناخبني ملصلحة لوائح من لون سياسي 

حمدد.
الذين  فحتى  هنا.  التجاوزات  تقف  ال 
أصبحنا  الدولة،  يف  مناصب  يتولون 
يتصّدرون  الشاشات  على  نراهم  اليوم 
املهرجانات  يف  األمامية  الصفوف 
االنتخابية. من حمافظ الشمال رمزي نهرا، 
ومفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
العام  واملدير  جرمانوس،  بيرت  القاضي 
لرئاسة اجلمهورية أنطوان شقري. فضاًل 
كاملها ملصلحة  وزارات يف  عن تسخري 
التيارات واألحزاب السياسية. كيف ال، 
وأكثر من نصف احلكومة من املرّشحني 
احلكومة  رئيس  يتقّدمهم  لالنتخابات، 
نهاد  الداخلية  ووزير  احلريري  سعد 
وحلزبه  لنفسه  يعمل  الكل  املشنوق. 
السياسي أو تياره السياسي. والبارز أن 
أكثر األطراف »توترًا« هو تيار املستقبل 
إشكاالت  يوميًا  مناصروه  يفتعل  الذي 
يف  رأسه  ويضع  املناطق،  يف  متفّرقة 
املنافسة  اللوائح  على  املرشحني  رأس 
وافتعال  والضرب  التعدي  ولعّل  له، 

االشتباكات خري دليل على ذلك.
التيار  ارتباك  يعكس  ال  اجلو  هذا 
أظهرته  عّما  أسئلة  يطرح  بل  األزرق، 
بعض استطالعات الرأي اليت أجراها هو 
ملصلحته  إحصائية  شركات  أجرتها  أو 
صادمة.  واألرقام  التوقعات  وجاءت 
هل  اليوم:  مشروعة  باتت  التساؤالت 
أم  إشكاالت عفوية،  ما جيري هو مرد 
أنها منّظمة بقدرة قادر وعن سابق تصور 
وتصميم، وهل هناك شيء أكرب ُيَعّد يف 
الشعيب  الوهن  من  للهرب  الكواليس، 
والتنظيمي وحتى املادي، وبالتالي هل 
مع  باخلطر  املستقبل  استشعار  يتقاطع 
استخدام كل  حّد  إىل  وازنة  أخرى  قوى 
تلك  أو  املتاحة،  والوسائل  األساليب 
احملظورة، وصواًل إىل ما ال حُتمد عقباه؟

فصل جديد يف الجفاء الحريري ـــ 
الجنبالطي

لألسبوع الثاني على التوالي، اختار رئيس 
احلكومة سعد احلريري أن يعرب يف الفضاء 
إذن  أخذ  دون  من  اجلنبالطي  االنتخابي 
اجلفاء يف  جنبالط.  وليد  السابق  حليفه 
العالقة بينهما بعد زيارة رئيس احلكومة 
حلاصبيا وخلوات البياضة والعرقوب من 
احلريري  يستكمله  أرسالن،  طالل  بوابة 
برجا  من  بدءًا  انتخابية،  جبولة  اخلميس 
مواكبة  أوساط  اخلروب.  إقليم  عاصمة 
مل  املستقبل  تيار  بأن  جزمت  للزيارة 
ق زيارة زعيمه مع االشرتاكيني، ال  ينسِّ
مركزيًا وال على مستوى إقليم اخلروب، 

على غرار ما حصل يف حاصبيا.
والالفت لالنتباه أن احلريري يزور إقليم 
أيضًا  أصاب  جفاء  ظل  يف  اخلروب، 
رفض  اليت  اإلسالمية  باجلماعة  عالقته 
انتخابيًا.  معها  التحالف  »املستقبل« 
ومن املنتظر أن يرعى احلريري مهرجانًا 
انتخابيًا مركزيًا يف برجا، ومن ثم ينتقل 
إىل دارة عمته النائبة بهية احلريري يف 
مدليون. ومن املقرر أن يبيت ليلته يف 
عاصمة اجلنوب، على أن يستكمل لقاءاته 
يف اليوم التالي ويشارك يف أداء صالة 

اجلمعة يف جامع بهاء الدين احلريري.
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 الدعاية اإلسرائيلية يف قلب احلقائق:

حلـفاء سـوريا تهديد هلا!

 2018 نـيسان   21 Saturday 21  April 2018الـسبت 

تقّدم  لسردية  الرتويج  على  إسرائيل  تصر 
فيها إيران كما لو أنها هي اليت بادرت إىل 
ارسال  عرب  إسرائيل،  ضد  هجومية  خطوات 
الداخلي.  تنفيذية إىل عمقها  طائرة مسّية 
وتهدف من وراء ذلك إىل االحياء بأّن اعتداءها 
على مطار »تي فور« ضد »احلرس الثوري«، 
تصر  ذلك  ومع  الفعل.  رد  موقع  من  كان 
بالغارة  الرمسي  االعرتاف  عدم  على  أيضًا 
اليت أدت اىل استشهاد ضباط وعناصر من 

»احلرس«.
القادة  كبار  يؤكد  ذلك،  موازاة  يف   
اإلسرائيليني، وحتديدًا رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو ووزير األمن أفيغدور ليربمان، على 
دون  حيول  لن  الروسي  اجليش  وجود  أّن 
رد  أي  ردًا على  السوري  النظام  استهداف 
إيراني على االعتداء اإلسرائيلي، الذي تقدر 
تل أبيب أنه بات أمرًا حمسومًا، وعلى ضرورة 
على  باخلطر  األسد  بشار  الرئيس  يشعر  أن 
نظامه نتيجة مساحه إليران وحلفائها بالتمركز 

يف الساحة السورية.
الروايات  هلذه  الرتويج  مع  التعامل  ينبغي 
لكنها  متعددة،  أجزاء  أنها  على  واملواقف، 
مرتابطة جلهة كونها جزءًا من خطة مدروسة 
من  آن.  يف  هدف  من  أكثر  حتقيق  باجتاه 
هذه األهداف ما يتعلق بالداخل اإلسرائيلي، 
ومنها ما يتعلق بالداخل السوري واالقليمي 
والدولي، وأخرى تتصل بصورة الردع اليت 
ال  أّنه  اإلحياء  بهدف  توّثبيًا،  خطابًا  تتطلب 
خطوات  أي  عن  إسرائيل  يكبح  ما  يوجد 

عمالنية عندما يتعلق األمر بأمنها القومي.
إصرار إسرائيل على الرواية اليت تقدمها يف 
على  أمر  هو  »استباقيًا«،  يدافع  من  موقع 
كونه  لقيادتها،  بالنسبة  األهمية  من  غاية 
مشروعية  العسكرية  مغامراتها  على  يضفي 
داخلية، بأن تبدو أمام مجهورها أن مل يكن 
أمامها سوى املبادرة واالستهداف املباشر. 
ضمن هذا اإلطار، يأتي كالم نتنياهو الذي 
عن  فور«،  »تي  مطار  على  االعتداء  أعقب 
أن  يريد  من  إىل قتل  إسرائيل ستبادر  أن 
يقتلها. والغاية األساسية من هذا التسلسل 
الذي ترويه إسرائيل بأن نقطة بداية األحداث 
إيران طائرة مسّية هجومية  تتمثل بإرسال 
إىل الداخل الفلسطيين، أن ال تتحمل القيادة 
خسائر  أي  إزاء  املسؤولية  اإلسرائيلية 
تطورات  حصول  حال  يف  بها،  تلحق  قد 
يكن  مل  أنه  من  انطالقًا  متدحرجة،  ميدانية 
وعادة  الدفاعي.  اهلجوم  خيار  سوى  أمامها 
قيادَتيه  حول  اإلسرائيلي  اجلمهور  يلتف  ما 
السياسية والعسكرية عندما يقتنع برواية أنه 
مل يكن أمام تل أبيب خيارات بديلة. وهلذه 
الغاية، تعمد إسرائيل على وضع الكثي من 
االسرتاتيجية  ضمن  أنها  لو  كما  اعتداءاتها 

االستباقية.
اجليش  اعالن  أتى  اخللفية،  هذه  على 
اإلسرائيلي، بعد حنو شهرين من احلادثة أن 
الطائرة اإليرانية من دون طيار اليت تقول 
بأنها  لإلحياء  مسّلحة  كانت  اسقطتها،  إنها 
هذه  وتتعارض  تنفيذية.  مهمة  يف  كانت 
اإليرانية  االسرتاتيجية  مع  باملطلق  الرواية 
مواجهة  على  املرحلة  هذه  يف  ترّكز  اليت 
توسيع  أي  وجتّنب  اإلرهابية،  اجلماعات 
السورية.  األراضي  خارج  القتال  لنطاق 
ادعاء  القطعي يف  االستبعاد  عنصر  ويكمن 
كانت  املفرتضة  الطائرة  أّن  إسرائيل 
تهدف إىل توجيه ضربة عسكرية يف العمق 
اإلسرائيلي، ومن املسّلم به أن أداء إيران 
وحلفائها العمالني يرتكز على الردع والدفاع 
يف مواجهة إسرائيل، على الساحة السورية، 
وبالتالي لو افرتضنا أن إيران أرسلت طائرة 
من دون طيار، فهو بالتأكيد رسالة مضادة 
يف مواجهة التهديدات والرسائل اإلسرائيلية 

االبتدائية.

علي حـيدر
إىل ذلك، يسعى اإلسرائيلي إىل إعادة تشكيل 
العام  السوري  الوعي  يف  املتشكلة  الصورة 
حول دور حلفاء سوريا يف مساعدة اجليش يف 
مواجهة اإلرهاب. وحتاول إسرائيل قلب الوقائع 
املاضية  السبع  السنوات  خالل  ترسخت  اليت 
بأن حتالفات سوريا اإلقليمية هي اليت عززت 
والتهديدات.  التحديات  مواجهة  على  قدرتها 
القدرات  تعزيز  أن  لفكرة  الرتويج  وحتاول 
العسكرية والصاروخية هو سبب للتدهور األمين 
وليس سببًا لتعزيز القدرات الردعية والدفاعية 
خارجي  تهديد  أي  مواجهة  ويف  إسرائيل  ضد 
آخر. وهو بعض ما انطوى عليه كالم نتنياهو، 
عن  الصادر  البيان  ويف  احلكومة  جلسة  خالل 
مكتبه، حول ضرورة أن يكون واضحًا للرئيس 
األسد أن مساحه إليران وحلفائها، بالتمركز يف 
نتنياهو  ويتجاهل  للخطر.  سيعرضها  سوريا، 
قدمه  الذي  والدور  التضحيات  حجم  بذلك، 
اإلرهاب  ومواجهة  التصدي  يف  سوريا  حلفاء 

الذي كان يتهدد سوريا واملنطقة.
الرتويج  إىل  اإلسرائيلي  يسعى  أخرى  بعبارة 
ملقولة أن حتالفات سوريا وامتالكها للقدرات 
العسكرية والصاروخية اليت متّكنها من الدفاع 
عدوان  وأي  إسرائيل  مواجهة  نفسها يف  عن 
مهامجتها،  إىل  إسرائيل  سيدفع  خارجي، 
وبالتالي فالبديل الذي يطرحه اإلسرائيلي بأن 
من  مكنتها  اليت  حتالفاتها  عن  سوريا  تتخلى 
العدوان  مواجهة  ويف  اإلرهاب  على  االنتصار 
الثالثي، وأن تتجرد من كافة عناصر القدرات 
تتعهد  املقابل  ويف  والردعية،  الدفاعية 
إسرائيل بأن ال تهاجم أي أهداف يف سوريا، 
واملفهوم نفسه ينسحب على لبنان وفلسطني 

وأي منطقة أخرى!
اىل  أيضًا  اإلسرائيلي  يهدف  مواز،  خط  على 
عرب  وروسيا،  إيران  بني  إسفني  دق  حماولة 
الساحة  على  اإليرانية  السياسة  إن  القول 
السورية قد تؤدي إىل مواجهة عسكرية واسعة 
أولويات  مع  يتعارض  ما  وهو  إسرائيل،  مع 
روسيا، بل وتهديد كل اإلجنازات اليت حققها 

الروسي بالتحالف مع حمور املقاومة.
والدعائي  التهويلي  اخلطاب  من  بعيدًا  ليس 
ليربمان،  أفيغدور  مواقف  أتت  اإلسرائيلي، 
بالتأكيد أنه »من غي املمكن أن تقّيد روسيا 
إسرائيل عندما يتعلق األمر مبصاحلها األمنية«، 
االعرتاف  إنكاره  نفسه  الوقت  يف  مكررًا 
قتلت  اليت  هي  إسرائيل  تكون  بأن  الرمسي 
عناصر احلرس الثوري، ومشددًا على املوقف 
اإلسرائيلي ملا تسميه منع التمركز اإليراني يف 
سوريا. خصوصية هذا املوقف، أنه يأتي بعد 
ب آمال ورهانات تل  العدوان الثالثي الذي خيَّ
املؤسسة  لدى  القلق  مستويات  ورفع  أبيب، 
مفاعيل  عن  كشف  وأنه  خاصة  األمنية، 
مع  املقاومة  حمور  لتحالف  الردعية  القدرات 
من  إسرائيل  ختشى  ذلك،  ضوء  يف  روسيا. 
على  املقاومة  حمور  العدوان  نتائج  تشجع  أن 
رفع مستوى التحدي يف مواجهة إسرائيل رّدًا 
على اعتداءاتها. ولذلك حاول ليربمان أن يبدد 
الروسي  االحتضان  حول  املتشكل  االنطباع 
للدولة السورية، جلهة امكانية أن يفرض على 
تل أبيب خطوطًا محراء يف اعتداءاتها االبتدائية 

وردود فعلها.
وهكذا يتضح بأن اخلطاب السياسي واإلعالمي 
والتهويلي الذي تعتمده إسرائيل، يتمحور حول 
الذي  الثالثي  العدوان  مفاعيل  احتواء  حماولة 
مل ينعكس إجيابًا على مكانتها االسرتاتيجية بل 

ز قدرة ردع حمور املقاومة.  كشف وعزَّ
وحياول هذا اخلطاب الرتويج ملفهوم مزور بأن 
تتالءم  ال  حرب  حنو  يدفعون  وحلفاءها  إيران 
السورية  الساحتني  على  اسرتاتيجيتهم  مع 
بادرت  اليت  إسرائيل  ويقدم  واإلقليمية، 
أنها  لو  كما  فور«،  »تي  مطار  يف  لالعتداء 
حياولون  أنهم  والسبب  نفسها،  عن  تدافع 

تعزيز قدراتهم الدفاعية والردعية.

ماذا بعد هزمية العدوان الثالثّي الصاروخي الفاشل؟

وضعًا لألمور يف نصابها نقول إن قرار العدوان الثالثي 
على سورية اختذ يف األيام األوىل لنجاح اجليش العربي 
السوري يف اخرتاق الغوطة وشقها اىل جزءين ثم ثالثة، 
يف مشهد يؤكد أن منظومة الدفاع  اإلرهابي يف املنطقة 
قد سقطت وأن املواقع احلصينة احملّضرة بإتقان فوق 
األرض وحتتها مل جتِد أصحابها نفعًا ومل تدفع عنهم خطر 
العمليات العسكرية اليت ينّفذها اجليش العربي السوري 
وحلفاؤه وفقًا السرتاتيجية حمكمة وخطة تنفيذية عالية 

اإلتقان وأداء ميداني حمرتف قّل نظيه.
لالحتفاظ  بقيادة  أميكا   العدوان  معسكر  راهن  لقد 

بالغوطة الشرقية  كورقة اسرتاتيجية هامة على أمرين:
األول الوضع امليداني ملسرح العمليات، حيث مّت ترتيبه 
وتعزيزه وجتهيزه وحتصينه بشكل ممّيز يصعب على أي 
يتكّبد  أن  دون  من  اقتحامه  قدراته  كانت  مهما  جيش 
تمل. ففي 120 كلم2 من األرض املبنية اليت  خسائر ال حتحُ
تكاد تكون يف معظمها غابة من الباطون املسلح فوق 
األرض وحتوّلت مواقع قتال حصينة ثم جّهزت باألنفاق 
ومراكز القتال على مساحة 80 كلم2 حتت األرض وزّود 
اإلرهابيون الـ 25 ألفًا فيها بأفضل منظومات القيادة 
العمليات  إدارة  وتوىّل  والذخائر،  واألسلحة  والسيطرة 
العسكرية فيها 300 خبي أطلسي وإقليمي وكّلف  الطيان 

اإلسرائيلي  بتقديم اإلسناد اجلوي عند االقتضاء.
األميكية  »اهليبة«  على  رهان  كان  فقد  الثاني،  أما 
والقدرات السياسية والدبلوماسية اليت ستمنع اجليش 
من  وتطهيها  املنطقة  اقتحام  من  السوري  العربي 
اإلرهاب حتى آخر شرب منها، لقد توّقعوا عمليات حمدودة 
وظل  العمق.  من  الكلم  تتجاوز  ال  الغوطة  حدود  على 
رهانهم هذا قائمًا بعد سقوط رهانهم األول حتى وصلت 
طالئع اجليش العربي السوري اىل دوما اليت فيها 12 
الفًا من إرهابيي منظمة  جيش اإلسالم  الذين هم األفضل 
تنظيمًا وتسليحًا من باقي اإلرهابيني ويعملون يف مدينة 
يتطّلب قتال الشوارع فيها لتطهيها أشهرًا طويلة من 

غي شك.
السياسي  بوجهيها  سقطت  الغرب  رهانات  أن  بيد 
قدرة  امتالكهم  وحلفاؤها  سورية  وأكدت  والعسكري 
االقتدار يف  عن  فضاًل  والسياسة،  امليدان  مركبة يف 
العسكرية  العملية  يف  املضّي  وقّرروا  النفسية  احلرب 
أو  تراجع  األمر  أن يكون يف  الغوطة من دون  لتطهي 

بديل.
نفذ، وألنه  هنا أدرك الغرب القرار السوري وهاله أن يحُ
يعرف تداعياته االسرتاتيجية على مسار االزمة السورية 
القرار  برّمتها بوجهيها العسكري وامليداني، فإنه اختذ 
السوري  القرار  تنفيذ  لوقف  ليس  العسكري  بالتدخل 
وقد بات مستحياًل، بل ملنع سورية وحلفائها من استثمار 
االنتصار االسرتاتيجي هذا، ورسم مشهد يعيد التوازن 
اىل امليدان ويفتح الطريق إىل عملية سياسية متكافئة 
بني املعتدي واملدافع املعتدى عليه تتجاوز مكتسبات 

سورية يف السنوات األخية.
وعلى هذا األساس خّطط للعدوان العسكري األطلسي 
ليحقق أهدافًا اسرتاتيجية كربى متر عرب إجنازات عسكرية 
أو  تسّرب صراحة  كما  كانت  فقد  األهداف  أما  مؤّكدة 
إلزام  إيران   تتضّمن  اللسان،  فلتات  من  أو  مداورة 
سورية  من  باخلروج  معها  املتحالفة  املقاومة  والقوى 
العملية  إىل  والعودة  وسوتشي  استنا  مسارات  ووقف 
السياسية، وفقًا ملسار جنيف بصيغته األوىل أي بيان 
العربية   عليه  القمة  أكدت  ما  وهذا   2012 حزيران   30
يف الظهران واليت مل تقرأ ما حصل وقّررت كما كانت 
العدوان  أن  أساس  على  أميكا  خططت  وكما  تتمّنى، 

حقق أهدافه. 
انتصارات  كل  جتاوز  أساس  على  لألمر  خّططوا  لقد 
ال  محق  وهو  املاضية.  الثالث  السنوات  خالل  سورية 
يقاربه محق، لكنهم كانوا يعّولون على العمل العسكري 

الذي سيلزم سورية باإلذعان، حسب ظنهم.
اليت كان خمططًا هلا فقد كانت  العسكرية  العملية  اما 
وسياسية  عسكرية  أهداف  تدمي  عمليات  تشمل 
وإدارية تؤدي إىل شل قدرات  الدولة السورية  وتنفذ 
أيام  أيام ال تقّل عن أسبوع. وقد تتجاوز عشرة  خالل 
بقليل، عملية تكون دون احلرب الشاملة املفتوحة وفوق 
العملية احملدودة السريعة. وهلذا أمسيناها يومها بعملية 

متوسطة الشّدة.
بدأت  التنفيذ  موضع  العدواني  القرار  وضع  ومع 
الصعوبات تظهر وبدأت العوائق تتشكل بسبب املواقف 
يف  وحلفاؤها  سورية  اختذتها  اليت  واحلازمة  الصلبة 
الرتاجع  هذا  فرضت  مواقف  و روسيا ،  املقاومة  حمور 
اإلحراج  زاوية  يف  فيها  حشر  درجة  اىل  املخطط  على 

الشديد.

أمــني حـطيط
كانت  أن  فبعد  التوقيت،  يف  األول  الرتاجع  كان 
اخلطة تقضي بشن شبه حرب حنتفظ مبصطلح احلرب 
للخيار الثالث تنطلق يف مطلع األسبوع وتستبق جلسة 
جملس األمن  اليت دعت اليها روسيا، اّجل االمر ملا 
بعد اجللسة والذي تابع جمريات جلسة الثالثاء وإقفال 
باب الدبلوماسية فيها بعد إسقاط 3 مشاريع قرارات 
تتعلق بسورية خرج بانطباع أن بدء العمليات العسكرية 
سيكون خالل ساعات من إغالق  جملس االمن  يف نهاية 
اجللسة، لكن اإلطالق مل حيصل. وهذا ما حاول تربيره 
العمليات  لبدء  موعدًا  أحدد  أنا مل  قال  عندما  ترامب 

بعد.
أما الرتاجع الثاني، وهو األخطر واألهم، فقد كان يف 
طبيعة العملية بذاتها، وهنا كان االنقالب املفصلي 
وكانت الصفعة املدوية اليت سّفهت أحالم بولتون يف 
القومي  الشهر األول لتوليه منصبه مستشارًا لألمن 
لتكون  خمططة  العملية  كانت  أن  فبعد  األميكي. 
قدرات  على  املؤثرة  االسرتاتيجية  العمليات  فئة  من 
سورية العسكرية وتقلب موازين القوى تبّدلت لتصبح 
من طبيعة العمليات املنخفضة الشدة ال بل يف الدرجة 
األدنى من االخنفاض األقرب اىل االستعراضية، وإال 
كيف نفّسر اقتصار األهداف على أربعة، فيها اثنان 
وبالتالي  سابقًا.  املقصوفة  أو  املدّمرة  األهداف  من 
ميكن القول إن العملية اليت هدد بها مل تنفذ، وان 
فعل ضرورة  اليها هي  اليت جلئ  العدوانية  الضربة 
املعنوية واحلّد من  الوجه وحتديد اخلسارة  ماء  حلفظ 
تآكل اهليبة األطلسية. ما يعين أن بإمكاننا القول إن 
تهديد أميكا بالضربة مل ينفذ، بل نّفذ عمل آخر ال 

صلة له به.
أما النتيجة فقد كانت مشّرفة لسورية وحلفائها وكارثية 
على حلف العدوان الثالثي. ففي حني مل حتقق الضربة 
شيئًا على اإلطالق مبا يف ذلك اخلسائر املادية ذات 
األثر املوجع، رمست عمليات التصدي وردود الفعل 
البعد  األربعة،  أبعادها  يف  لسورية  مشرقة  صورة 
العالية  والكفاءة  والشجاعة  االقتدار  العسكري وفيه 
تصديه  السوري يف  العربي  اجليش  بها  يتمّتع  اليت 
املبثوث،  كالفراش  وإسقاط  صوارخيه  للعدوان 
والبعد القيادي وتكفي فيه الصورة املزلزلة ألصحاب 
العدوان واليت ظهر فيها الرئيس األسد حيمل حقيبته 
وفيها ملفاته، ويدخل صباحًا مكتبه ليبدأ العمل باكرًا 
بكل  التشبث  وفيها  السياسي  والبعد  كاملعتاد، 
ثوابت سورية من دون امليل عنها قيد أمنلة، كما عرب 
الذي  الشعيب  البعد  وأخيًا  السورية،  اخلارجية  بيان 
يرى  وهو  املعتدي.  ذهل  تحُ صدمة  ذاته  حبد  يشّكل 
ساحات املدن السورية تغّص منذ الصباح بالسوريني 

املبتهجني بالنصر واهلازئني بصواريخ العدو.
كارثة  أنتجت  السوري  املشهد  من  اللوحات  هذه 
بنى عليها بدون أدني  للثالوث املعتدي يف كارثة سيحُ
شك يف ما تبقى من مواجهة خاصة، حيث إن هذه 
الشكل  وعلى  املتشعبة  خسارتها  من  تأكدت  القوى 

التالي:
ورقة  وأهم  أخطر  وهي  الغوطة  خسرت  ميدانيًا: 
اسرتاتيجية كانت متسك بها للضغط األمين والسياسي 
امد  إطالة  اسرتاتيجية  خلدمة  وحتتاجها  دمشق  على 

النزاع األميكية.
باحلرب  التهديد  وورقة  اهليبة  خسرت  عسكريًا: 
باحملسوس  العدوان ملست  إن قوى  الشاملة، حيث 
امللموس أن التهديد باحلرب املفتوحة مل يعد جمديًا 
ألنها غي مستعدة هلا أصاًل وألنها ال تستطيع اتقاء 

خماطرها مؤكدًا.
سياسيًا: خسرت يف هذا الكثي وتكفي مراجعة جلسات 
جملس األمن والتعلق السوري والروسي فيها، مقابل 
املراوغة والعجز الغربي الذي جلأ أصحابه اىل الكذب 

لنقول كم كانت اخلسارة الغربية فادحة.
اسرتاتيجيًا: خسرت فرصة أو إمكانية استعادة التوازن 
اىل املشهد السوري. وهو أمر حتتاج اليه لتدخل اىل 
مفاوضات احلل السياسي النهائي لألزمة الذي حيفظ 

هلا مكاسب ومصاحل يف سورية، كما تبتغي.
املواجهة،  هذه  بعد  ماذا  السؤال  اىل  نعود  واآلن 
زم وفشل ال يستطيع أن  ونرى أن الرد بسيط، من هحُ
ميلي شروطه، وبالتالي ال نرى أن ما طالبت به دول 
العدوان واتباعها من العودة إىل جنيف اآلن ممكنًا، 
ألن مسار جنيف أصيب بشظايا توماهوك أميكي فّجر 
فسّد  روسي،  صنع  من  سوري   200 أس  بصاروخ 
وسوتشي  استنه  مسارا  مفتوحًا  ليبقى  جنيف  مسار 
استعادة  امليدان عسكريًا الستكمال  وطرق  سياسيًا 

األرض مطّهرة بال إرهاب.
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 تعطيل اتفاقية التعاون مع روسيا:
هـل من ذريـعة جـديدة؟

فراس الشويف

جولة زاسبيكني لالطالع »على ملف الصراع الحدودي مع إسرائيل« )هيثم املوسوي(
انتفت ذرائع احلكومة اللبنانية لتعطيل اتفاق التعاون العسكري بني 
لبنان وروسيا االحتادية. على مدى أشهر، جنح مشروع االتفاقية يف 
العبور من اللجان العسكرية الروسية ــ اللبنانية املشرتكة واخلرباء، 
وبقي الرئيس سعد احلريري وخضوعه للضغوط الغربية حاجزًا أمام 
الدفاع  وزير  حرمان  وبالتالي  احلكومة،  أعمال  جدول  إىل  وصوهلا 

يعقوب الّصراف من تفويض جملس الوزراء التوقيع عليها.
االتفاقية خالل  لتوقيع  لبنان موعدًا مهّمًا  أسبوعني، فّوت  قبل حنو 
مؤمتر األمن الدولي السابع الذي انعقد يف موسكو. أّما ذريعة التهّرب 
عليه  مّتفقًا  كان  للتوقيع كما  التفويض  الّصراف  منح  من  اللبناني 
لتشويه  الغربية  الدعاية  محلة  من  جزءًا  فكان  الروسي،  اجلانب  مع 
واملرافئ  املوانئ  باستباحة  ملوسكو  تسمح  إّنها  بالقول  االتفاقية، 
اللبنانية لألغراض العسكرية، وهو ما عمل بعض مستشاري احلريري 

على تسويقه وتسريبه إىل وسائل إعالمية.
وجتاوبًا مع احلريري، طلب الّصراف يف جلسة احلكومة ما قبل األخرية، 
العسكرية  واجلهات  الدفاع  وزارة  إىل  وإعادتها  االتفاقية  سحب 

املختّصة ملراجعتها.
وكما كان متوّقعًا، مل جتد اجلهات العسكرية يف االتفاقية ما يستأهل 
أعيدت نهاية  »األخبار«، فإن االتفاقية  التعديل، وحبسب معلومات 
األسبوع املاضي إىل األمانة العامة جمللس الوزراء، من دون أن تطرأ 
على موادها أي تعديالت تذكر، وهي جاهزة للتوقيع، جملّرد أن متنح 
الروسيوكان  نظريه  مع  عليها  للتوقيع  للصراف  التفويض  احلكومة 
سبق للصراف، حني اعتذر عن عدم حضور مؤمتر األمن الدولي، أن 
أي  نيسان،  و19   18 موسكو يف  زيارة  نّيته  الروسي  اجلانب  أبلغ 
اليوم وغدًا، ألجل توقيع االتفاقية، على أساس أنه سيحصل على 
التفويض من احلكومة قبل هذا املوعد. إاّل أن جلسة احلكومة، األسبوع 
املاضي، مّرت من غري أن يوضع بند االتفاقية على جدول األعمال، 
وكذلك األمر بالنسبة إىل جلسة احلكومة غدًا، اليت مل تدرج االتفاقية 

أيضًا على جدول أعماهلا.
العسكريني  املسؤولني  كبار  إىل  بالنسبة  واضحًا  بات  يف موسكو، 
والدبلوماسيني، أن احلكومة اللبنانية تتعامل مع موسكو مثل بعض 
وما  العرب،  من  أمريكا  حلفاء  أشّد  مثل  وليس  الغربية،  احلكومات 
»الناتو« يف  حلف  لطلبات سفراء  تنفيذًا  إال  االتفاقية  من  التهّرب 
لون على احلريري يف حال توقيع لبنان اتفاقية  بريوت، الذين يهوِّ
التعاون العسكري مع روسيا. كذلك، إن حكومة احلريري ال تقّصر يف 
فرض احلصار على الشركات الروسية عرب املصرف املركزي واملصارف 
اخلاصة، التزامًا بالعقوبات األمريكية، يف الوقت الذي ال تزال تتعامل 
فيه املصارف العربية مع الشركات الروسية مبهنّية، وتعقد حكوماتها 

صفقات شراء األسلحة واتفاقيات التعاون العسكري.
وعلى ما تنقله مصادر روسية يف موسكو وبريوت، يساور الروس 
الّشكوك حيال وجود توّجه رمسي لدى احلريري لتأجيل منح وزير الدفاع 
لطلبات  تنفيذًا  االنتخابات،  بعد  ما  إىل  االتفاقية  على  التوقيع  حق 
السفراء الغربيني املؤّثرين يف بريوت. وال خيفي الروس امتعاضهم 
من أن »حلفاء موسكو يف لبنان، ال ميارسون الضغط الكايف على 
احلريري لتوقيع االتفاق، يف مقابل عدم عرقلتهم التفاقيات التعاون 

العسكري مع دول غربية تضمر العداء ملوسكو وحلفائها«.
التعاون  اتفاقية  من  األسبوع  هذا  اللبناني  التهّرب  ويتزامن 
العسكري، مع اجتماعات اللجنة االقتصادية العليا الروسية ـ اللبنانية 
يف بريوت، اليت بدأت اجتماعاتها أمس حبضور ممّثلني عن وزارات 
الطاقة والنقل وكبار الشركات الروسية وممّثل شركة »نوفو تيك«. 
األمور  من  عدٍد  على  االتفاق  أمس  جرى  فإنه  املعلومات،  وحبسب 
بينها اتفاقية ختّص النقل الرّبي، فيما أبدى قطاع الطاقة الروسي 
استعداده ملساعدة لبنان يف بناء حمطات إلنتاج الطاقة وفقًا للحاجة 

والشروط اللبنانية.
ويف السياق أيضًا، قام السفري الروسي ألكسندر زاسبيكني وامللحق 
العسكري يف السفارة الروسية يف بريوت، جبولة تفقدّية على طول 
قيادة  مع  اجتماعات  وعقدا  احملتّلة،  فلسطني  مع  اللبنانية  احلدود 
قوات الطوارئ الدولية. وقالت مصادر روسّية إن »هدف اجلولة كان 
االطالع عن كثب على ملف الصراع احلدودي مع إسرائيل«، مؤّكدة 
»وقوف موسكو إىل جانب لبنان يف الدفاع عن حقوقه املشروعة يف 

الرب والبحر«.

 األكــراد مـا بـعد أمــريكا
محمد بلوط

الواليات املتحدة تعدو خلف اسرتاتيجية خروج من سوريا 
والفشل.  املباشر،  الوجود  من  تقريبًا  أعوام  أربعة  بعد 
وال بد أن يعود األكراد حنو مراجعات ضرورية، وخفض 
سقف مشروعهم يف سوريا إلنقاذ بعضًا من مكاسبهم 

السياسية وامليدانية.
للقوات  األول  الشريك  األكراد،  كثريًا  يسّر  لن  اخلرب 
األمريكية، الذي يدخل يف األشهر املقبلة مأزقًا وجوديًا، 
أمريكي  جندي  ألفي  إىل  مشروعه  عربة  أوثق  أن  بعد 
يهمون حبزم حقائب االنسحاب. فال الفيدرالية الشمالية 
حتّولت إىل أمر واقع ال ميكن للدولة السورية أن تتجاوزها 
وال  املستقبل،  سوريا  خريطة  رسم  ساعة  حتني  عندما 
القوة الكردية قادرة على مواجهة اجليش السوري عندما 

يدير األمريكيون ظهورهم لوادي الفرات.
كثرية  كردية  قيادات  عليه  ترّددت  الذي  »البنتاغون« 
خالل أعوام التحالف، عّزز لدى شركائه األكراد الكثري من 
أوهام البقاء إىل أن ترتسخ أركان الكيان الكردي ويشتد 
عضده، باغداقه على املقاتلني األكراد مدحيًا ال حدود له، 

أربعة أعوام، ومل يتقدم مشروع امللك عبداهلل الثاني لربط العشائر 
املشاريع  ضمن  من  اهلامشي  بالعرش  املنطقة  تلك  يف  العربية 
األمريكية إلجياد إطار كياني بديل عن سوريا الستخدام العشائر. 
كما أن هذه الدول غارقة أصاًل يف حروب ال نهاية هلا يف اليمن 
فتنشغل يف صحراء سيناء يف  أما مصر  واإلمارات،  كالسعودية 
اجليش  ضد  مبدئي  تدّخل  أي  عن  وتستنكف  »داعش«،  مواجهة 
السوري، وحتافظ على قنوات مفتوحة مع دمشق، وتتبادل زيارات 

أمنية مستمرة معها.
 كما أّن خيار االستعانة برتكيا مل حيضر أصاًل ألن األولوية الرتكية 
هي مواجهة »حلفاء« أمريكا األكراد، وتدمريهم إذا أمكن. كما أن 
إطار  روسيا يف  مع  خالل حتالفها  من  أكرب  مكاسب  تركيا حتصد 
»آستانا«. لكن تعّثر بلورة اسرتاتيجية خروج من سوريا قد ال مينع 
به  متمسكًا  الذي ظل  االنسحاب  الذهاب حنو  من  ترامب  الرئيس 
حتى بعد توجيه ضربة عسكرية لسوريا بسبب كلفة البقاء العالية، 

وتعقيدات داخلية أخرى.

إن ما يطرح على األكراد اليوم، هو ما العمل؟
تقول قيادية بارزة يف »وحدات محاية الشعب« إن االمريكيني قد 
ال يبقون أكثر من عام واحد يف سوريا بعد أن كان تردد أنهم لن 
خيرجوا قبل ثالثة أعوام. إن عامل الوقت مل يعد يلعب ملصلحة بناء 
مشروع فيدرالي يف سوريا مع بدء العد التنازلي لسحب الرعاية 
األمريكية والدخول يف مواجهة مفتوحة مع روسيا، حيث عّد األكراد 
حدود  كشفت  مشرتكة،  روسية  تركية-  معركة  عفرين،  معركة 
الرهان على أمريكا، كما كشفت حدود قوتهم العسكرية اليت لن 
من  هلا  بد  وال  واإلقليمية،  احمللية  القوى  مواجهة مجيع  تستطيع 
إعادة صياغة مشروعهم السياسي على قاعدة التسوية مع الدولة 

السورية، واالنفتاح على دول اإلقليم.
كشف  لـ«الوحدات«  العسكري  التوسع  أن  كردي  مسؤول  الحظ 
الكردي« يف سوريا،  »الكيان  خريطة  رسم  األكراد صعوبة  أمام 
تعد  كانت  اليت  املناطق  يف  الكردي  السكاني  التوزيع  واختالف 
معاقل هلم، وضعف فرضيات األكثرية الكردية الغالبة يف الشمال 
السوري، وعدم توافر أكثرية وازنة مل تتعد يف أفضل األحوال ٤٠ 

يف املئة.
حقيقة  يدركون  باتوا  جهة  فمن  طرق،  مفرتق  على  األكراد  يقف 
اإليرانيني  حلفائها  مع  السورية  الدولة  وأن  القوى،  موازين 
والروس، أصبحوا الطرف األقوى يف سوريا ومن جهة أخرى يتعزز 
التحالف الروسي- الرتكي، وهو مرشح ملزيد من االتساع يف الشمال 
السوري. ويف معرض البحث عن رؤية ملا بعد االنسحاب األمريكي، 
يف  الفيدرالية  شعار  »رفع  إن  لـ«األخبار«  كردي  مسؤول  يقول 
سوريا حبّد ذاته شّكل استفزازًا لكل القوى االقليمية واحمللية اليت 

رأت فيه خطوة انفصالية وتقسيمية«.
رحيل  أّن  إىل  تشري  السياسية  اجلغرافيا  حقائق  إىل  العودة  إّن 
سيصطدم  الكردي  املشروع  وأّن  وقت  مسألة  املتحدة  الواليات 
بالقوى اإلقليمية من إيران إىل تركيا فالعراق، فضاًل عن الدولة 
السورية اليت لن تقّدم أكثر من مشروع اإلدارة احمللية املعروف 
األكراد  تزال موجودة بني  إن قواسم مشرتكة ال  بالقانون 1٠٧. 
وبني الدولة السورية، وكان الرئيس بشار األسد ووزير اخلارجية 
وليد املعلم، قد اعتربا الالمركزية اإلدارية املوسعة أساسًا لتسوية 
داخلية. إن البناء على هذا اإلدراك سيسهم يف العودة عن مشروع 
الفيدرالية الذي مل يعد مشروعًا واقعيًا، ومل يكن واقعيًا بأي حال، 
كما يسهم يف االنفكاك عن القوة األمريكية اليت مل تعر أي اهتمام 
حقيقي للطموحات الكردية. وتعليقًا على التطورات السورية، قال 
»مل  االوسط، غيدو شتاينربغ،  الشرق  األملاني يف شؤون  اخلبري 
سوريا،  شأن يف  ذا  دورًا  يلعبون  واألوروبيون  األمريكيون  يعد 
اإليرانيون والروس واحلكومة السورية يتحكمون مبجرى األحداث. 
سيكون هناك حّل، آجاًل أم عاجاًل من دون الغرب«، فهل يراهن 

األكراد على احلصان الرابح هذه املرة؟

عزّز »البنتاغون« لدى شركائه األكراد الكثري من أوهام البقاء إىل أن ترتسخ أركان الكيان الكردي 
)أ ف ب (

يف شجاعتهم وانضباطهم، ويف األسلحة اليت حّولت قوة ميلشياوية 
إىل جيش منظم ومسلح قادر حتت التغطية اجلوية األمريكية، اليت 
مل يبخل بها البنتاغون أيضًا، على خوض أعنف املعارك، واالنتقال 
العرب )كوباني( إىل  »داعش« )من عني  آخر على  من نصر إىل 

الرقة، وأرياف دير الزور واحلسكة(.
القلق الكردي مل ينبجس مع اختيار دونالد ترامب إعادة »فتيانه« 
يتوقف  مل  تيلرسون  ريكس  السابق  اخلارجية  وزير  ديارهم.  إىل 
مع  والتفاوض  أنقرة،  أبواب  بطرق  ظنونهم  مجر  يف  النفخ  عن 
الرتكي  آوتسن،  ريتش  ملساعده  وإيكاله  أردوغان،  طيب  رجب 
اهلوى والزواج، أمر ترميم العالقة مع األتراك بالتفاهم على سحب 
إعادة  تشمل  من ضمن صفقة  معًا،  وإدارتها  منبج،  من  األكراد 
»تعريب« األوضاع يف وادي الفرات برمته، وفرض االنكفاء على 
الرقة  األتراك يف  بها  يهدد  أخرى  لعفرين  الكردية جتّنبًا  القوات 
وتل أبيض، وحتى القامشلي. ومل تهدأ املخاوف الكردية على رغم 
خروج تيلرسون من املشهد بل إن االدارة األمريكية تثريها أكثر، 
الكردية  األجندة  باختيارها االنسحاب يف توقيت ال يناسب  ليس 
فحسب، بل إن تقلبات املزاج األمريكي وعدم ارتسام اسرتاتيجية 
ثابتة ميكن الركون إليها هو مصدر قلق مستمر أيضًا لدى اجلانب 

الكردي.
وضعت  سوريا،  من  خروج  اسرتاتيجية  صياغة  حنو  عدوها  ويف 
متأل  الفرات  شرق  عشائر  من  عربية  قوة  لبناء  مشروعًا  واشنطن 
القواعد  تسليمها  يستهدف  إنه  تقول  األول  موازيني:  فراغني 
من  وبالقرب  الفرات،  وادي  طول  وعلى  سوريا،  يف  األمريكية 
ــ طهران ملواصلة  بغداد  ــ  ــ دمشق  يربط بريوت  الذي  الطريق 
تهديده إذا أمكن، والثاني هو الفراغ الذي سينتج من خروج القوات 
الكردية وانكفائها إىل الشمال، ومنع الدولة السورية وحلفائها من 

حتقيق نصر سهل، والتقدم حنو املناطق اليت مت إخالؤها.
وحبسب »وول سرتيت جورنال«، طلب األمريكيون من السعودية 
وقطر واإلمارات ومصر، ملء الفراغ شرق الفرات، إما بتمويل إعادة 
اإلعمار يف املنطقة مببلغ أولي يصل إىل ٤ مليارات دوالر كما قال 
الرئيس دونالد ترامب، وإما باستقبال قوات على أراضيهم لتجهيز 
اليت تقول مصادر معارضة يف املنطقة  العربية  العشائرية  القوة 
لـ«األخبار« إنها مل تتجاوز حتى اآلن ستة آالف مقاتل، فيما خيطط 
األمريكيون منذ أشهر لتجنيد ٣٠ ألف عربي كحد أدنى، يكلفون بسد 
الطريق على اجليش السوري إىل منطقة تبلغ مساحتها ثالثة أضعاف 
مساحة لبنان. ويذهب األمريكيون يف تنفيذ قرار االنسحاب إىل حد 
االستعانة مبرتزقة »ايريك برنس« املقيم يف اإلمارات الحرتام مهلة 
حددها الرئيس ترامب بستة أشهر أو نهاية العام، إذ تقول مصادر 
»األخبار« إّن االتفاق داخل اإلدارة األمريكية قد توصل إىل تلك 

املهلة، بعد الفشل يف إقناع ترامب بالبقاء عامني إضافيني.
األمريكيون  إليها  يسعى  اليت  االسرتاتيجية  هذه  جناح  فرص  إن 
على  ذاته  حبد  مؤشر  »برنس«  مرتزقة  إىل  فاللجوء  جدًا.  ضئيلة 
ضيق اخليارات العربية البديلة وعلى هشاشة االعتماد على العشائر 
شرق الفرات اليت فشلت كل حماوالت بناء قوة مقاتلة منها قبل 

سنوات من حديث االنسحاب. 
ملهند  اجلديد«  سوريا  »جيش  األمريكية  االستخبارات  جّربت  وقد 
الطالع الذي انفرط عقد مقاتليه عند أول مواجهة يف التنف، ثم 
اإلنزال  مغامرة  يف  عامني  قبل  منه  العشرات  »داعش«  ذحبت 
إليه هو جتنيد  ما تّوصلت  احلمدان. وأفضل  باملظالت على مطار 
دير  خولة يف جملس  أبو  أمحد  يقودها  سابقة  »داعشية«  عناصر 
رفاقه  حماربة  األوىل  مهمته  ستكون  والذي  العسكري،  الزور 

السابقني إذا عادوا.
أو  األموال  دفع  ترامب بني  اليت خيرّيها  اخلليجية  الدول  أن  كما 
تدريب جيشه العشائري فقدت قدرتها هي أصاًل على التجنيد داخل 
يف  األخرية  للمعاقل  اجليش  واقتحام  حلب،  سقوط  منذ  سوريا، 
الغوطة الشرقية جملموعاتها من »جيش اإلسالم« و«فيلق الرمحن«. 
وكان »داعش« قد أباد أو طرد من تعاون معها شرق الفرات منذ 
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ترينبول يبلغ سن اليأس السياسي
قد تكون احلمم الربكانية قد همدت، لكن النار ما 
زالت حتت الرماد هذا أقل وصف للوضع السياسي 
الذي  ترينبول  مالكوم  األسرتالي  الوزراء  لرئيس 
قاربت  السياسية  حياته  أن  يقني  على  أصبح 
العاصفة  أكدته  وما  بدى  ما  هذا  نهايتها،  من 
السياسية واألعالمية اليت رافقت خسارة احلكومة 
االستطالع الثالثني للرأي على التوالي واليت كانت 
الذريعة اليت اختذها رئيس الوزراء ترينبول أيلول 
عام 2015 لإلطاحة بسلفه وغرميه السياسي طوني 
مصرًا  زال  وما  يستكن  مل  بدوره  والذي  أبوت 
من  وغامزًا  منصبه،  إلزاحته من  بالثأر  األخذ  على 
قناة رئيس الوزراء عندما تساءل ملاذا األزدواجية 
خسرته  الذي  الثالثني  االستطالع  فهذا  باملعايري 
حكومة ترينبول دون انقطاع فهل سيقدم رئيس 
اليت  الشخصية  معايريه  حسب  استقالته  الوزراء 
لكنه  خبطأه  اعرتف  ترينبول   ! بنفسه  وضعها 
استبعد األستقالة مذكرًا بسجل حكومته يف إقرار 
الضرائب  القوانني ختفيض  املشاريع  من  العديد 
للشركات اليت تدخل مبالغ أقل من 50 مليون دوالر 
سنويًا وإقرار تشريع زواج املثليني باإلضافة اىل 

تأمني مئات  األالف من الوظائف.
لقد أصبح من الواضح للقاصي والداني أن األزمة 
اليت تعصف باحلكومة وحزب األحرار وحليفه احلزب 
الوطين هلا ُبعدان االول شخصي والثاني عقائدي 
وأصبحت متجذرة يف الطبقة السياسية احملافظة.

وحلفاءه  أبوت  عالقة  الشخصي  املستوى  على 
السيئة مع رئيس الوزراء ازدادت حدة بعد اإلطاحة 
ببارنيب جويس من منصبه يف رئاسة احلزب الوطين 
شريك االحرار يف االئتالف ومن ثم منصبه كنائب 
لرئيس الوزراء بسبب العالقة اجلنسية اليت أقمها 
واليت  كامبيان(  )فيكي  مكتبه  يف  موظفة  مع 
أصبحت شريكته االن، ويعتقد جويس أن رئيس 
الوزراء لعب دورًا سلبيًا يف ذلك الوقت إلقالته 
مما ولد لديه نوايا ثأرية برزت عندما صرح وبدون 
مواربة بوجوب إستقالة رئيس الوزراء من منصبه 
إذا مل يتحسن وضع احلكومة يف إستطالعات الرأي 

قبل نهاية العام.
اما على اجلانب العقائدي فهناك فروقات جوهرية 
االنبعاث  مثل  لقضايا  احلزب  جناحي  مقاربة  يف 
احلراري، اهلجرة، الطاقة واإلصالحات احلزبية اليت 
يف  السياسي  االشتباك  من  رئيسًا  جزءًا  شكلت 

العامني املاضيني.
اواًل، تعترب قضية  االحتباس احلراري مصدر خالف 
يف  املعتدل)الليربالي(  اجلناح  يريد  فبينما  دائم 
)اتفاقية  الدولية  باالتفاقيات  االلتزام  احلكومة 
اجلناح  يرى  احلراري  االنبعاث  من  للحد  باريس( 
حساب  على  سيكون  ذلك  أن  )اليمني(  احملافظ 
نوع  أي  ويرفض  البالد  االقتصادي يف  االزدهار 

من الضرائب على الكربون.
بوجوب  احملافظ  اجلناح  يرى  اهلجرة  ثانيًا، قضية 
العمل على ختفيض أعداد املهاجرين بنسبة تزيد 
على 40% للحد من ارتفاع أسعار املنازل والضغط 
على البنى التحتية وانكماش املعاشات اليت تؤثر 
سلبًا على املستوى املعيشي للمواطنني ويطالبون 
اجلناح  يصر  بينما  املهاجرين،  باندماج  أيضًا 
ملا  املهاجرين  أعداد  ختفيض  عدم  على  املعتدل 
حيث  الوطين  االقتصاد  على  تداعيات  من  لذلك 
السنوات  دوالر يف  مليار   5 اخلزينة حلد  سيكلف 
املهاجرين  أن  املعتدلون  ويعتقد  القادمة،  االربع 
يزيدون من الدخل القومي متسلحني بأقوال جملس 
قد  اجلدد  املهاجرين  بان  األسرتالي  املهاجرين  
عام  حتى  دوالر  ترليون   1,6 لألقتصاد  يظيفون 
ويؤيد   %5,9 تعادل  النمو  نسبة  ان  اي   2050
حاكم البنك املركزي االسرتالي فيليب لوي توجه 
املعتدلني لكنه يشدد على احلكومة إلتباع سياسة 
اقتصادية جيدة لرفع مستوى املعيشة وليس فقط 
االعتماد على اهلجرة )صحيفة ذي سدني مورننغ 

هريالد 2018/4/14 ص8(.
حيزًا  تأخذ  اسعارها  وارتفاع  الطاقة  مسالة  ثالثًا، 
مهمًا من اخلالف بني اجلناحني حيث يريد املعتدلون 
احلد من استعمال الفحم احلجري يف توليد الطاقة 
بناء حمطات  يشدد احملافظون على حتديث ال بل 
احلجري  الفحم  على  تعتمد  جديدة  طاقة  توليد 
لتأمني الطاقة وبأسعار مقبولة ال تشكل عبئًا على 
وقد  والتجارية،  الصناعية  واملؤسسات  العائالت 
شكلت جمموعة منهم )منتدى موناش( والذي يضم 
اىل طوني أبوت قرابة 20 عضوًا برملانيًا حمافظًا .

تعصف  مشكلة  وهي  احلزبية  االصالحات  رابعًا، 
إدخال  عدم  بسبب  خلت  لسنوات  باحلزب 
األصالحات اليت يطالب بها اجلناح احملافظ وأعطاء 
أن  باختيار مرشحيهم للربملان على  للحزبني  احلق 

حذرت جمموعات اجتماعية أعضاء 
جملس الشيوخ من امكانية أن 
يتم إجبار املهاجرين على العمل 
األجر  الزهيد  او  االستغاللي 
إذا اضطروا إىل االنتظار ملدة 
مدفوعات  على  للحصول  أطول 

الرعاية االجتماعية.
ُوضع  الذي  التشريع،  ويهدف 
إىل  الفيدرالي،  الربملان  أمام 
جعل املواطنني اجلدد ينتظرون 
يتمكنوا  أن  ثالث سنوات قبل 
املدفوعات،  إىل  الوصول  من 
مبا يف ذلك اإلعانات الضريبية 
العائلية وإجازة األبوة املدفوعة 

وبدل الرعاية.
من  هو،  ليان  السيدة  وتقول 
شبكة حقوق الضمان االجتماعي 
القانون  مشروع  إن  الوطنية، 
يستند إىل االفرتاضات املعيبة 
اليت خيتارها املهاجرون حديثو 
وستشجع  العمل  بعدم  العهد 
االكتفاء  الدخل  دعم  إزالة 

الذاتي.
تقول  هو  السيدة  واضافت 
العضاء من جملس الشيوخ يف 
ملبورن يوم الثالثاء انه »ميكن 
أن يكون من الصعب يف كثري 
من األحيان بالنسبة للمهاجرين 
احلصول على عمل يف أسرتاليا، 
حتى عندما يكون هناك تطابق 
بني مهاراتهم وخرباتهم ونقص 

املهارات املعلن عنها« .
جلسة  السيدة هو يف  وأخربت 
االستماع العامة أن أرباب العمل 
الغالب مسؤولية  يتحملون يف 
يكافحون  الذين  املهاجرين 
العثور على عمل، مع  من أجل 
حول  مزعجة  تصورات  وجود 

افتقارهم إىل اخلربة األسرتالية 
أو املهارات اللغوية.

متثل  اليت  الشبكة،  وتشعر 
االجتماعية  القانونية  املراكز 
على  املهاجرين  تساعد  اليت 
احلصول على مدفوعات الرعاية 
أنهم  من  بالقلق  االجتماعية، 
يف  يسقطون  سوف  وأسرهم 
فريسة  يقعون  أو  الفقر  جلج 

االستغالل.
وقالت السيدة هو »إن استغالل 
جيًدا،  موثق  املهاجرين  العمال 
حيث سيقبلون أي ظروف عمل 
دون املستوى من أجل البقاء، 
االنتظار  فرتة  متديد  وسيؤدي 

إىل تفاقم ضعفهم«.
واضافت تقول ان »أي تكاليف 
فرتة  متديد  من  توفريها  يتم 
األمر  بها  ينتهي  قد  االنتظار 
إىل أن يتم إنفاقها يف التعامل 

مع تداعيات العوز«.
ومن املتوقع أن تتضرر حوالي 
جديدة  مهاجرة  أسرة  ألف   50
طفل  آالف   110 ذلك  يف  مبا 
من فرتات االنتظار ملدة ثالث 
سنوات لالستفادة من الرعاية 

االجتماعية )السنرتلينك(.
ألف   30 حتطيم  وسيتم 
شخص آخر يف قوائم االنتظار 
االجتماعية  الرعاية  ملدفوعات 

األخرى.
من  اليت  التغيريات  ومبوجب 
مليار   1,3 توفر  أن  املتوقع 
فرتة  متديد  سيتم  دوالر، 
انتظار Newstart وبدل الشباب 
سنتني  من   )Youth Allowance(

إىل ثالث سنوات.
 Alia( إمتوال  علياء  وقالت 

املهاجرون معرضون للخطر اذا متت املوافقة 
يكون لكل حزبي صوت بعكس املعمول به حاليًا على »اصالحات« الرعاية االجتماعية املنتظرة 

احلزبية  والنخب  االجنحة  رؤوساء  يتقاسم  حيث 
ومراكز القوى حق االختيار واليت يتحكم بأكثريتها 
اجلناح املعتدل، وكان احلزب قد كلف جلنة برأسة 
رئيس الوزراء االسبق جان هاورد لدرس املوضوع 
الذي  املعتدل  اجلناح  ينفذها  مل  توصيات  وقدم 
يستأثرحبصة االسد بالعرف املعمول به حاليًا كما 
او  احلزبيني  بعض  استقالة  اىل  أدى  مما  تقدم، 
احملافظني  كحزب  الصغرية  باالحزب  التحاقهم 
الذي اسسه كوري بارنيب الذي انشق عن احلزب 
احلزب يف مؤمتره  ان  قبل عامني، واجلدير ذكره 
صوت   2017 عام  سدني  يف  عقد  الذي  العام 
إقرار  اثنني من أصل ثالثة من االعضاء  لصاحل 
الكاتب يف  املوضوع كان  االصالحات وحول هذا 
االسرتاليان  روس فيتزجريالد كتب مقالة  جريد 
بعنوان »ترينبول يواجه اختبار االجنحة احلزبية« 
التنظيمية  األزمة  عمق  تظهر  واليت   2018/1/22

داخل احلزب.
للتدليل على عمق االزمة وتداعياتها، أطل رئيس 
حاليًا  يعترب  والذي  هاورد،  جان  األسبق  الوزراء 
ظهوره  من  واملقل  للحزب  االعلى  واملثال  املنظر 
االعالمي بعد خسارته االنتخابات عام 2007، أطل 
على تلفزيون أي بي سي داعيًا زمالءه اىل توحيد 
صفوفهم الن التناحر ال يؤدي اال اىل إضعافهم 

وخسارة االنتخابات القادمة.
أهم خصومه  على حتييد  عمل  الذي  ترينبول  لكن 
أبوت  لطوني  القدامى  واحللفاء  اليمني  جناح  من 
)الداخلية(  أمنية  حقيبة  واوسع  أهم  أعطى  حيث 
واليت شكلت حديثًا لبيرت داتون، واخلزينة لسكوت 
واملالية  فرايدنربغ  جلوش  الطاقة  موريسون، 

ملاثيوس كورمن ليضمن بقاءه يف منصبه.
البديل  عن  البحث  بدأ  االزمة  استمرار  ومع  لكن، 
داتون،  الوزراء  أمساء  فُطرحت  ترينبول  ملالكوم 
وجوش  اخلارجية  وزيرة  بيشوب  وجوليا  موريسن 
يف  حلداثته  اخلربة  تنقصه  االخري  ولكن  فريدنربغ 
أبوت  طوني  أسم  يبقى  وطبعا  الوزاري،  العمل 
ذهب  البعض  أن  وحتى  املتداولة  االمساء  من 
اىل طرح أسم وزير اخلزينة االسبق بيرت كوستيلو 
الذي استقال من العمل السياسي من خالل إعادة 
انتخابه يف أحد املقاعد اآلمنة ومن ثم توليته رئاسة 
احلزب، ولكن هذه الفكرة القت معارضة قوية من 
البارز  والقيادي  السابق  فكتوريا  والية  رئيس 
إداء  انتقاده  ورغم  كينت  جيف  األحرار  حزب  يف 
ترينبول وحكومته رفض كينت اإلطاحة بترينبول، 
رغبة  أي  يبدي  مل  نفسه  كوستيلو  أن  اىل  يشار 

علنية يف هذا املوضوع.
بدعم  حيظى  انه  يصرعلى  الذي  ترينبول  مالكوم 
زمالءه يف جملس احلزب، لكنه وبدون شك يدرك 
جاءت  وقد  السياسي  اليأس  مرحلة  يعيش  انه 
تصرحيات وزير الداخلية اليت قال فيها إذا جاء ت 
الفرصة لتولي رئاسة احلكومة فسيكون لي شرف 
خدمة البالد، لتؤكد أن ترينبول غري حمصن، وكانت 
موريسن  سكوت  اخلزينة  لوزير  مماثلة  تصرحيات 
رغم إسرارهما انهما يعمالن كفريق سياسي واحد 

داخل احلكومة!
ويبقى السسؤال مباذا يفكر ترينبول نفسه، وما 
هي اخلطوة التالية اليت سيقدم عليها، هل سيعمل 
من سيكون  ترتيب  املساعدة يف  او  اختيار  على 
خلفه ويتنحى قاطعًا الطريق على جناح اليمني، أم 
ُيصر على البقاء حتى يطيحه الشعب إذا مل ينقلب 

عليه زمالءه؟
والذي  بعناده،  يتميز  الذي  ترينبول  أن  شك  ال 
ختلى عن قناعاته الشخصية القدمية، وعن مالكوم 
ترينبول القديم كما يقول مؤيدوه ومعارضيه واليت 
آمال  األسرتاليني  من  عريض  قطاع  عليها  بنى 
اىل  اسرتاليا  حتويل  السلطة)  توليه  عند  عريضة 
ُأقر  املثليني  وزواج  احلراري  االنبعاث  مجهورية، 
بعد االستفتاء العام املاضي وغريها من السياسات 
الليربالية( لكي يتوىل رئاسة الوزراء قد يستمر يف 
لكن  الوقت،  وشراء  االمام  اىل  واهلروب  عناده 
أنه حتول اىل جثة سياسية  ما ال يدركه ترينبول 
وان مراسيم التخلص منه تسري على قدم وساق  
يعتقدون  االحرار  الن   الوقت  بعض  ُأعطي  وإن 
القادمة  االنتخابات  يقودهم يف  لن  ترينبول  بأن 
السياسية يف  الشؤون  هارتشر حمرر  بيرت  حسب 
صحيفة )س م ه  2018/3/31 ص 34 قسم ما 
وراء االخبار( باإلضافة اىل احلملة االعالمية املركزة 
جونز  الن  القوي  االعالمي  يقودها  واليت  ضده 

وغريه من االعالميني احملافظني.
عباس علي مراد  
Email:abbasmorad@hotmail.com

جمالس  احتاد  من   ،)Imtoual

اجملتمعات األثنية يف أسرتاليا، 
االنتظار  أوقات  متديد  إن 
املدفوعات  على  وتطبيقها 
األبوية واألسرية من شأنه أن 
خيلق طبقة دون املستوى من 

املهاجرين.
إن  إمتوال  الدكتورة  وقالت 
طفلني يولدان يف املستشفى 
 - نفسه  اليوم  ويف  نفسه 
أسرتاليني  ابوين  من  أحدهما 
 - مهاجرين  أبوين  من  واآلخر 
سيتعامالن بطرق خمتلفة للغاية 

بسبب حالة إقامة والديهما.
rCha )وكشفت  شارمني كرو 
اجمللس  من   ،)maine Crow

االجتماعية،  للخدمة  األسرتالي 
واألطفال  النساء  ان  عن 

سيكونون اخلاسر األكرب.
»إنهم  كرو:  وقالت 
من  األساسيون  املستفيدون 
العائلية  الضريبية  اإلعانات 
حيث  املدفوعة،  األبوة  وإجازة 
سيتم  إجراء أكرب التخفيضات 
القانون  مشروع   جراء 

اجلديد«.
وتعارض اجملموعات اجملتمعية 
االنتظار  فرتات  خاصة  بصفة 
»املستحقات  ملدفوعات 
اخلاصة« اليت تغطي األشخاص 
الذين يواجهون صعوبات مالية 

حادة.
اخلدمات  دائرة  وقال مسؤولو 
إن  اجللسة  يف  االجتماعية 
الفوائد  سيوضح  التشريع 
لألشخاص  اخلاصة  املزايا  او 
بعد  ظروفهم  تتغري  الذين 
حصوهلم على اإلقامة الدائمة.

أغلقت صالة األلعاب الرياضية 
)gym( يف جامعة غرب سيدني 
العثور  بعد  الثالثاء  يوم  فجأة 
يف  الطالب  أحد  جثة   على 

اجلامعة.
بانكستاون  صالة  أعلنت  فقد 
إغالقها  عن   )gym( الرياضية 
متوقعة«  غري  أحداث  »بسبب 
يوم  ظهر  بعد  فايسبوك  على 
اجلامعة  أكدت  حيث  الثالثاء، 
»احلادث  الحق  وقت  يف 
التحقيق  بدأ  الذي  املأساوي« 
فيه مبساعدة شرطة نيو ساوث 

ويلز.
نشر  بيان  يف  اجلامعة  وقالت 
»عثر  وتويرت  فايسبوك  على 
احلرم  متوفى يف  على شخص 

نعلم  حنن  لألسف  اجلامعي.. 
اآلن أنه طالب.«

أي  هناك  يكن  مل  إنه  وقالت 
املوظفني،  أو  للطالب  تهديد 
»التواصل  على  الناس  وشجع 
إذا  املساعدة  على  للحصول 
كنتم يف حاجة إليها مع وجود 
مستشارين جامعيني يف املوقع 

يف بانكستاون وباهلاتف«.
رأوا  إنهم  الطالب  وقال 
الشرطة وسيارات اإلسعاف يف 
حرم اجلامعة صباح الثالثاء ومت 
الرسائل  عرب  باحلادث  إبالغهم 

النصية والربيد اإللكرتوني.
وعّلق أحد مستخدمي فايسبوك 
»كم  قائال  اجلامعة  موقع  على 
مساع  جدا  وحزين  مروع  هو 

العثور على طالب جثة هامدة يف جامعة غرب سيدني

هذا.. فلريقد يف سالم« ، 
حباجة  »إنهم  آخر:  وقال 
خدمات  تعزيز   / ضخ  إىل 
النفسية  واخلدمات  االستشارة 

يف اجلامعة«.
قام العديد من الطالب باحلديث 
ما  ملعرفة  البعض  بعضهم  مع 
إذا كانوا يف احلرم اجلامعي يف 

ذلك الوقت.
ال ُيعتقد أن شرطة نيو ساوث 
على  الوفاة  مع  تتعامل  ويلز 
التحقيقات  فيما  مشبوهة  أنها 

مستمرة.
شخص  أي  أو  أنت  كنت  إذا 
املساعدة،  إىل  حباجة  تعرفه 
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اســرتاليا يف أسبوع

سكوت  اخلزانة  وزير  اعلن 
لن  احلكومة  إن  موريسون 
ترتاجع عن تنفيذ خطتها الكاملة 
لضرائب الشركات، على الرغم 
الذي  التوفيقي  العرض  من 
يف  املستقلني  احد  يقدمه 

جملس الشيوخ.
موريسون  السيد  قال   فقد 
ستستمر  تورنبول  حكومة  إن 
كامل  لتحقيق  سعيها  يف 
خطتها لتخفيض الضرائب على 
عشر  ملدة  واألعمال  الشركات 
سنوات بعد أن عرض سيناتور 
مستقل مستقل جملس الشيوخ 
ختفيًضا تنافسًيا للشركات اليت 
مليون   500 أعماهلا  حجم  يبلغ 

دوالر.
وقال موريسون للصحفيني يف 
كانبريا يوم الثالثاء: »سنواصل 
الضريبية  التخفيضات  متابعة 
الكاملة على مجيع األصعدة ألننا 
ضرائب  فرضت  إذا  أنه  نعرف 
فسينمو  اقتصادك،  على  أقل 

أكثر«.
أنه  نعلم  »حنن  يقول  واضاف 
إذا مل نصر على قيام الشركات 
الضرائب  من  املزيد  بدفع 
أن  بذلك  فيمكنها  للحكومة، 
تستثمر أكثر يف أعماهلا وتدفع 

للعاملني فيها املزيد«.
فقط  تشريع  مت  اآلن  وحتى 
معدل ضريبة الشركات من 30 
يف املئة إىل 25 يف املائة على 
الشركات اليت يبلغ حجم أعماهلا 

50 مليون دوالر.
املستقالن  السناتوران  وأبقى 
ستورر  وتيم  هينش  ديرين 
تورنبول  حكومة  أمام  العقبات 
يف  خطتها  مترير  حتاول  اليت 
عيد  قبل  الشيوخ  جملس 

تقليص الضرائب يساهم يف منو االقتصاد
موريسون يعلن التزامه باخلطة احلكومية 

الكاملة لضرائب الشركات

 2018 نـيسان   21 Saturday 21  April 2018الـسبت 

سكوت موريسون

حذر تقرير مقتضب، قدم  إىل 
جدل  وسط  تورنبول  حكومة 
اهلجرة،  حول  خِطر  سياسي 
اهلجرة  كمية  خفض  خماطر  من 
املوازنة  تكلف  اليت  احلالية 
الدوالرات  مليارات  الفيدرالية 
االقتصادي  النمو  وختفيض 
مبستويات  الضرر  وإحلاق 

املعيشة لدى األسرتاليني.
وتوفر كمية اهلجرة من 2014 إىل 
2015 وحدها زيادة يف املوازنة 
على  دوالر  مليارات   10 تبلغ 
املقبلة،  اخلمسة  العقود  مدى 
عن  صدر  حديث  لتقرير  وفقًا 
والشؤون  اخلزانة  وزارتي 

الداخلية.
»تأثريات  من  التحليل  وحذر 
لناحية  وخاصة  املدى«  بعيدة 
االقتصادي  النمو  اخنفاض 
بشكل ملحوظ إذا مل يتم احلفاظ 

على معدل اهلجرة احلالي.
جديًدا  بعًدا  التقرير  ويضيف 
لالختالف داخل االئتالف حول ما 
إذا كان احلد األقصى، للهجرة 
البالغ  أسرتاليا  يف  السنوية 

190،000، عاليا جدا. 
وقد دعا رئيس الوزراء السابق 
 80 ختفيض  إىل  أبوت  طوني 
ألف شخص، يف حني دعا وزير 
الداخلية بيرت داتون اىل خفض 
استبعاد  يتم  أن  قبل  ألًفا   20

الفكرة يف نهاية املطاف.
آخرون،   وقد دفع وزراء كبار 
مبن فيهم وزير اخلزانة سكوت 
موريسون ، عالنية باجتاه سياسة 

موالية للهجرة بال خجل.
اخلزانة  وزير  سكرتريا  وكان 
الشؤون  ووزير  فريزر  جون 
الداخلية مايك بيزولو قد اوعزا 
عام  يف  التقرير  بهذا  للقيام 
هذا  تسليمه  مت  حيث    2017

العام..
املهاجرين  أن  التقرير  ووجد   

تقرير مشرتك لوزارتي اخلزانة والشؤون الداخلية 
يربز الفوائد االقتصادية ألسرتاليا من اهلجرة

نيك زينوفون

الفصح.
التخفيضات  عارض هذه  وقد   
حزبا العمال واخلضر وفريق نيك 

زينوفون.
ال  هينش  السيناتور  لكن 
يستطيع أن يري ملاذا ال ميكن 
اآلن مترير التخفيضات الضريبية 
على الشركات اليت يصل حجم 
اعماهلا إىل 500 مليون دوالر ، 
التخفيض  احلكومة  تأخذ  وملاذا 
على الشركات الكربى لالنتخابات 

املقبلة.
وقال إنه ال ميكن مكافأة البنوك 

ملكية  جلنة  حتقق  اليت  الكبرية 
بـ »سلوكها املثري لالمشئزاز«، 
بنسبة مخسة  ضرييب  بتخفيض 

يف املئة.
أيضًا  اخلزانة  وزير  رفض  كما 
اقرتاح املعهد األسرتالي بزيادة 
الضرائب ملعاجلة عدم املساواة 
وضمان استمرار الرخاء، واصفًا 

إياه بأنه »فكرة فارغة«.
وقال الوزير سكوت موريسون: 
الضرائب  زيادة  فكرة  »إن 
فكرة  هي  االقتصاد  لتنمية 

غبية«.

األسرتالي  االقتصاد  يدعمون 
املائة  يف   1 إىل  تصل  بنسبة 
وصلوا  الذين  وأولئك  سنويًا، 
أداؤهم  كان   1996 عام  منذ 
أفضل يف القوى العاملة مقارنة 
االسرتالي  مبتوسط   املوظف 

املولد.
القوى  أن  من  التقرير  وحذر 
تبدأ  سوف  األسرتالية  العاملة 
يف االنكماش ما مل يتم اإلبقاء 
على معدل اهلجرة، حيث أصبحت 
على  تعتمدان  وملبورن  سيدني 
معدالت  ملواجهة  املهاجرين 
والشيخوخة  املتباطئة  الوالدة 

السكانية.
»املهاجرين   ان  التقرير  ووجد 
اقتصادية  أرباًحا  يقدمون 
ألسرتاليا بسبب قواعد وأسس 
تفضل  اليت  احلالية  السياسة 
املهاجرين يف سن العمل الذين 
يف  للمساهمة  مهارات  لديهم 
يؤدي  ما  وهذا  االقتصاد. 
مشاركة  معدالت  ارتفاع  إىل 
القوى العاملة وفوائد اإلنتاجية 
يزيد  بدوره،  وهذا،  احملتملة، 
والناتج  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
شخص،  لكل  اإلمجالي  احمللي 
اإلجيابي  التدفق  تأثريات  مع 

ملستويات املعيشة.«
إن  موريسون  السيد  وقال 
»قاعدة  قدم  اجلديد  التقرير 
اساسات  على  واضحة  أدلة 
اليت  احلكومية  اهلجرة  سياسة 

تدعم مصلحتنا الوطنية«.
إىل  موريسون  السيد  وأملح 
توفري  على  احلكومة سرتكز  أن 
موازنة  يف  التحتية  البنية 
الناخبون  يصاب  حيث  ايار، 
اخلارجية  اهلامشية  املقاعد  يف 
باإلحباط بسبب زيادة االزدحام، 
تأكيد  إىل  »باإلضافة  قائال  
لربنامج  االقتصادية  القيمة 
اهلجرة لدينا، فإن التقرير يعزز 

مبواصلة  احلكومة  قرار  أيًضا 
وإدارة  ختطيط  على  الرتكيز 
تأثريات النمو، خاصة من خالل 
استثماراتنا القياسية يف البنية 

التحتية العامة«.
عددًا  بأن  التقرير  اعرتف  وقد 
األسرتاليني  السكان  من  كبريًا 
جيلب حتديات منها »االزدحام، 
والطلب  البيئة  على  الضغط 
اإلضايف يف األسواق الرئيسية 

مثل اإلسكان«.
»هذه  أن  من  التقرير  وحذر 
النظر  بغض  موجودة  الضغوط 
عن اهلجرة ، ولكن تزايد السكان 
الضغوط  تفاقم  إىل  يؤدي 
تواكب  إذا مل  ، خاصة  احلالية 

جهود السياسة والتخطيط«.
اخلزانة  وزارتي  تقرير  وقال 
والشؤون الداخلية إن املهاجرين 
للخزانة  دفعًا  يقدمون  املهرة 
احلكومية ألنهم يف الغالب يف 

سن العمل.
»باإلضافة  أنه  التقرير  ووجد 
إىل حتقيق عائد منو اقتصادي، 
فإن اهلجرة حتسن الوضع املالي 
املرجح  من  حيث  للكومنولث، 
بشكل  املهاجرون  يساهم  أن 
إيرادات ضرائب أكثر  أكرب يف 
اخلدمات  من  يستفيدون  مما 
احلكومي  الدعم  أو  االجتماعية 

اآلخر«.
من  املؤلف  التقرير،  ووجد 
»غياب  يف  انه  صفحة،   60
املهاجرين، فان معدل املشاركة 
بداًل من زيادة 1.4 نقطة مئوية 
 ،2016 عام  حتى  الفرتة  خالل 
نقطة   2.1 سينخفض  كان  

مئوية مقارنة بعام 2000.«
املهرة،  املهاجرين  إن  وقال 
اهلجرة  برنامج  حمور  وهم 
يكسبون  أسرتاليا،  احلديث يف 
دخاًل أعلى بكثري، وأن »اهلجرة 
املهنية  الفوائد  تعكس 
والتجارية اليت ميكن أن جتلبها 

إىل االقتصاد«.
واستطرد التقرير قائال ان »هذا 
ال يعين أن املهاجرين يكسبون 
يف  املهاجرين  غري  من  أكثر 
الوظيفة نفسها، بل مييلون إىل 
مهارة  أكثر  وظائف  يف  العمل 

يف املتوسط«.
وخلص تقرير جلنة اإلنتاجية لعام 
املستوى  على  أنه  إىل   2016
للمهاجرين  كان  اإلمجالي، 
األجور  على  تأثري ضئيل  اجلدد 
اليد  يف  واملشاركة  والعمالة 

العاملة املوجودة.

اعلنت وزيرة باحلكومة االسرتالية 
امام مجهور من احلضور يف لندن، 
ان 80 يف املئة  من االسرتاليني 
ال يدعمون أي زيادة يف االنفاق 

على املساعدات اخلارجية.
وزيرة  سؤال  لدى  ذلك  جاء   
التنمية الدولية واحمليط اهلادئ 
Fierravanti- كونسيتا 

بشكل  االسرتالية   Wells
الكبري  اخلفض   عن  متكرر 
االسرتالية  للمساعدات   جدا 

اخلارجية.
ان  ويلز  الوزيرة  وكشفت 
حول  باستطالع  قامت  احلكومة 
دعت  الذي  الوقت  يف  ذلك 
املشاركة يف  إىل  بريطانيا  فيه 
تطوير البنية التحتية يف احمليط 

اهلادئ.
وينظر إىل هذا الطلب على نطاق 
حملاولة  حماولة  أنه  على  واسع 
للصني  املتزايد  التأثري  مواجهة 
يقول  والذي  املنطقة،  يف 
عرضة  أصبح  إنه  العمال  حزب 
ختفيضات  بسبب  بكني  لتقدم 

املساعدات األسرتالية.
دائرة  إىل  القضية  عادت  وقد 
إعالن  أعقاب  يف  الضوء 
فريفاكس ميديا   األسبوع املاضي 

بناء  يف  ترغب  الصني  أن  عن 
قاعدة عسكرية يف فانواتو.

وخالل ظهورها يف معهد ما وراء 
البحار للتنمية على هامش اجتماع 
الكومنولث  حكومات  رؤساء 
الوزيرة  اصطدمت   )CHOGM(
مع  مرتني  ويلز   - فريايفانيت 
اإلغاثة  منظمات  عن  ممثلني 

.Water aid and MiCaH
املساعدات  ميزانية  إن  وقالت 
سرتسو على أربعة مليارات دوالر 
خالل العامني املقبلني ولن يتم 
االقتصاد  »يعود  حتى  زيادتها 
كما  مستدام«.  أساس  على 
من  يكون  قد  أنه  إىل  أشارت 
اإلنفاق  زيادة  الصعب سياسيًا 
على املساعدات ألن هذه القضية 

أصبحت »تتعلق باملواطنني«.
أسرتاليا  »يف  الوزيرة  وقالت 
حيث  األحباث  بعض  أجرينا 
أن حوالي 80 يف املئة  أظهرت 
من األسرتاليني يعتقدون أنه ال 
على  أكثر  ننفق  أن  لنا  ينبغي 
ما  أن  أو  اخلارجية  املساعدات 

ننفقه هو املناسب«.
فريايفانيت- السناتورة  وقالت 

الرأي  استطالعات  إن  ويلز 
اليت أجرتها احلكومة كشفت عن 

اجملتمع  بني  كبري«  »انشقاق 
قطاع  يف  العاملني  وأولئك 
يعتقدون  الذين  املساعدات 

»العكس متاما«.
املدير  كالدويل،  كني  وقال 
التنفيذي ملنطمة املياه الدولية، 
مل  ميديا   إنه  فريفاكس  جمللة 
الوزيرة،  بإجابة  متفائاًل  يكن 
بداًل  القيادة  إظهار  إىل  ودعاها 

من متابعة استطالعات الرأي.
يف  يكمن  التحدي  »إن  وقال 
الالزمة  السياسية  القيادة  بناء 
ميزانية  بأن  األسرتاليني  إلقناع 
يف  هي  القوية  املعونات 

مصلحتهم«.
من  بريتون  روجر  قال  كما 
Micah الدولية، وهي منظمة غري 

رحبية تعمل على تعزيز العدالة 
الوزيرة  رد  إن   ، االجتماعية 

كان غري مرٍض.
ودعاها إىل اتباع قيادة اململكة 
أهداف  تكريس  يف  املتحدة 
حلماية  قانون  يف  املساعدات 
أن  من  اخلارجية  املساعدات 

تصبح كرة قدم سياسية.
وقال: »الدين العام يف اململكة 
هو  أضعاف مما  أربعة  املتحدة 
عليه يف أسرتاليا ، ومع ذلك 

فقد ثبتوا مساعداتهم على 0.7 
القومي  الدخل  من  املائة  يف 
القومي  )الدخل  اإلمجالي 

اإلمجالي(«.
حكومة  إن  بريتون  وقال 
بقيادة  السابقة  احملافظني 
ديفيد كامريون حتركت حلماية 

املساعدات األجنبية.
لكن السناتور فريايفانيت ويلز 
قالت إنه ليس من نية احلكومة 
بأي جدول  االلتزام  األسرتالية 

زمين لإلنفاق أو اهلدف.
أن  العمال  حزب  ويعتقد 
ختفيضات االئتالف للمساعدات 

للصني  مسحت  اخلارجية 
اخللفي  الفناء  إىل  باالنتقال 
إغراء  طريق  عن  ألسرتاليا 
احمليط  يف  الفقرية  الدول 
وقروض  مبساعدات  اهلادئ 

إمنائية رخيصة.
أجراها  اليت  األحباث  تشري 
معهد لوي إىل أن املساعدات 
احمليط  منطقة  يف  الصينية 
اهلادئ قد منت بشكل كبري ، 
حيث خصصت الصني أكثر من 
مليار   2.1( دوالر  مليار   1.7
دول  لثماني  اسرتالي(  دوالر 

يف احمليط اهلادئ.

الوزيرة ويلز من لندن: 80% من االسرتاليني ال يدعمون زيادة املساعدات اخلارجية

الوزيرة ويلز
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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

 2018 نـيسان   21 Saturday 21  April 2018الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات

يتعلق  بند  الكهرباء  قطاع  إلنقاذ  الطاقة  وزير  اقرتاحات  يف 
االحتماالت  حيصر  ال  املرة  هذه  وهو  إضافية.  طاقة  بتأمني 
وأكثر  جدي  خيار  سوريا  من  الطاقة  استجرار  فقط.  بالبواخر 
املعلومات،  حبسب  واألهم،  البواخر.  خيار  من  وسرعة  فاعلية 
أن التفاوض مع السلطات السورية أفضى إىل ختفيض سعر 

االستجرار.
مل يكد ُيناقش البند 27 يف جدول أعمال جملس الوزراء املتضمن 
عرض وزارة الطاقة واملياه لإلجراءات املطلوب اختاذها بأسرع 
لكن  اجللسة.  طارت  حتى  الكهرباء  قطاع  إلنقاذ  ممكن  وقت 
التقرير الذي أعّده وزير الطاقة سيزار أبي خليل وّزع على أعضاء 
أنه  الوزير  الوزراء عشية اجللسة، وفيه 13 قرارًا يرى  جملس 
الكهرباء. يف  بأسرع وقت ممكن إلنقاذ قطاع  ينبغي تطبيقها 
البند اخلامس من التقرير إشارة إىل تأمني طاقة إضافية بقدرة 

850 ميغاواط.
بالرتتيب  هي  احتماالت  ثالثة  تضمينه  البند  هذا  يف  الالفت 
من  أو  سوريا  من  الطاقة  استجرار  الوزير:  قبل  من  املوضوع 
معامل على األرض أو يف البحر. هل هذا يعين أن التيار الوطين 
اآللية  وفق  متاحًا،  يعد  مل  البواخر  خيار  بأن  مقتنعًا  احلر صار 
احلالية؟ وهل يشكل استجرار الطاقة من سوريا خيارًا جديًا بدياًل 

من خيار البواخر املتعثر، ألسباب قانونية وسياسية ومالية؟
عندما أثار رئيس اجلمهورية موضوع الكهرباء منذ حنو شهرين، 
قال إن املطلوب كهرباء بأي طريقة كانت. ويبدو أن مثة من 

عرض سـوري جـديد: كهرباء أكثر وسعر أقل
إيلي الفرزلي

لبنان يستورد الطاقة السورية عرب ثالث مناطق وبثالثة أسعار 
األسعار  وحبسب  النقل(.  شبكة  بقدرة  السعر  )يرتبط  خمتلفة 
 350 يبلغ  الفيول  لطن  معياريٍّ  سعر  على  املبنية  الرمسية، 
دوالرًا، فإن استجرار الطاقة من »خط الـ400« عرب حمطة كسارة 
الطاقة  )تنقل  للكيلوواط  سنتًا   13.71 كلفته  كانت  للتحويل 
املنتجة بتوتر 400 ك. ف. إىل حمطات التحويل الرئيسية اليت 
تقوم بتحويل التيار من تيار عال إىل تيار متوسط ليتم بعدها 
»خط  ومن  املشرتكني(،  على  يوزع  منخفض  تيار  إىل  حتويله 
الـ220« )نقل الطاقة بتوتر 220 ك. ف.( عرب حمطة دير نبوح 
كانت الكلفة 16.25 سنتًا ومن »خط الـ66« )نقل الطاقة بتوتر 
66 ك. ف.( عرب حمطة عنجر 17.71 سنتًا )كلما ُنقلت الطاقة 
بتوتر أقل كلما ازداد مثنها(. يف املقابل، فإن سعر الشراء من 
الباخرتني احلاليتني )وفق سعر 350 دوالرًا لطن الفيول( هو 
13.98 سنتًا. وهذا يعين أن تكلفة شراء الكهرباء من سوريا عرب 
إحدى احملطات أقل من الباخرتني، فيما تكلفتها عرب احملطتني 

ذات التوتر املنخفض أعلى من تكلفة البواخر.
حبسب  السوريني،  املسؤولني  مع  اجلديدة  املفاوضات  لكن 
مصادر مطلعة، أفضت إىل ختفيض سعر الطاقة املستوردة عرب 
خط »الـ400« نصف سنت، مع إمكانية استجرار 200 ميغاواط 
الطاقة  سعر  ختفيض  إىل  التوصل  مت  وكذلك  فورًا.  عربه 
استجرار  إمكانية  مع  1.5 سنت،  الـ220«  »خط  عرب  املستجرة 
الـ66«  لـ«خط  بالنسبة  األمر  فورًا. وكذلك  منه  ميغاواط   100

الذي ميكن احلصول على 50 ميغاواط من الطاقة عربه فورًا.
استجرار أم بواخر؟

يف احملصلة، فإن معدل كلفة استجرار 350 ميغاواط من الطاقة 
يساوي  إنه  أي  سنتًا،   14 هو  الثالث،  احملطات  عرب  السورية 
سعر استجرار الطاقة من البواخر تقريبًا، علمًا بأن تساوي السعر 
عديدة  الطاقة ألسباب  استجرار  تلقائيًا خليار  األفضلية  يعطي 

أهمها:
توفري 3 ماليني دوالر سنويًا هي قيمة التأمني على البواخر.

توفري أكالف اخلدمات اإلدارية وكلفة رسّو الباخرتني يف املياة 
اللبنانية.

العائمة  املعامل  لربط  التحتية  البنية  جتهيز  كلفة  توفري 
بالشبكة.

حترير األجواء اللبنانية من التلوث الذي ينتج من املعامل.
زيادة ساعات التغذية بالتيار بشكل أسرع.

سهولة اخنفاض سعر االستجرار مع اخنفاض سعر الفيول، بعكس 
البواخر، اليت ال تتأثر أسعارها جوهريًا بتغري أسعار الفيول، على 

ما تشري التجربة.
عدم متكن مافيات الفيول من االستفادة من بيع الفيول على 

حساب اخلزينة اللبنانية.
وكل ذلك إىل تعهد السلطات السورية، حبسب املصادر، بإعادة 
النظر بكل األسعار بعد فرتة، ربطًا بالتوفري الذي حتققه الدولة 

السورية يف عملية إنتاج الكهرباء دوريًا.
مع إضافة 200 ميغاواط املتاح استجرارها خالل شهرين فقط، 
إذا أجنز لبنان تأهيل شبكة النقل لتتمكن من نقل هذه الكمية 
)األمر نفسه مطلوب يف حال اللجوء إىل خيار البواخر(، يكون 
70 باملئة من الطاقة اليت كان يفرتض أن تشرتى من البواخر 
قد تأمنت بسرعة أكرب، ومن دون احلاجة إىل خمالفة القوانني أو 
إجراء مناقصة جديدة، علمًا بأن الـ300 ميغاواط املتبقية ميكن 
تأمينها عرب خيارات عديدة كاملولدات احلالية )طاملا أنه حتى يف 
حال اللجوء إىل خيار البواخر لن يتم االستغناء عن املولدات( أو 
شراء معامل صغرية، أو حتى اللجوء إىل مناقصة جديدة للبواخر، 

لكن هذه املرة لتأمني 300 ميغاواط ال أكثر.
تبقى العقدة السياسية واحلساسية من مسألة التعاون مع سوريا. 
لكن حتى ذلك ال يشكل مشكلة فعلية، أواًل ألن احلكومة سبق أن 
مررت هذا اخليار، وثانيًا ألن حتى أشد املعادين لسوريا، كحزب 
القوات اللبنانية، ال يعارضون هذا اخليار، وتقول مصادرهم إن 

األولوية هي لبحث األسعار.

املوقف  هذا  على  اعتمد 
استجرار  خيار  أن  ليؤكد 
الطاقة من سوريا هو خيار 
وسريع،  وعملي  جدي 

وحتى أوفر من البواخر.
ال كهرباء من سوريا حاليًا

يف متوز من العام املاضي، 

كانت بداية العودة إىل االستفادة من الكهرباء السورية. حينها 
كان وضع التغذية سيئًا، وكان لبنان حباجة ماسة إىل حنو 100 
تأّمنت  التواصل مع دمشق. ويف غضون أسبوع  ميغاواط. مت 
كمية الطاقة املطلوبة، ثم تالها استجرار 50 ميغاواط إضافية 
اخلريف  الطاقة املستجرة من سوريا يف  أن يصل جمموع  قبل 

املاضي إىل 276 ميغاواط.
يف ذلك الوقت اتفق على آلية دفع فعالة، تضمن عدم دفع 
إىل  الكهرباء  لثمن  املالية  وزارة  حتويل  على  تنص  عموالت، 
بالطاقة  وخاص  لبنان  كهرباء  باسم  لبنان  مصرف  حساب يف 
املبلغ  بتحويل  املصرف  يقوم  ذلك  بعد  سوريا.  من  املشرتاة 
الذي  لبنان،  فرع  ـــ  السوري  التجاري  املصرف  إىل  املرصود 

يقوم بدوره بتحويل املبلغ إىل مؤسسة الكهرباء السورية.
هذه اآللية مل تكن حباجة إىل أي ترتيبات قانونية، فقد جرت 
وفق اتفاقيات سابقة مع سوريا، لكن االتفاقيات تتحدث عن 
ومت  الوزراء،  جملس  املوضوع يف  ُطرح  لذلك  ميغاواط،   100
أو غريه من  احلكومة  رئيس  اعرتاض من  أي  متريره من دون 

الوزراء.
األهم أن آليه الدفع املطروحة مل تكن ختالف العقوبات األمريكية؛ 
فبيع الكهرباء ليس موضوعًا على الئحة العقوبات )بعكس النفط 
الذي حيظر بيعه أو شراؤه من سوريا(، كما أن الدفع مل يكن 
يتم ال بالدوالر وال باليورو بل باللرية اللبنانية، قبل أن يقوم 
املصرف السوري بتحويل األموال إىل سوريا بالعملة السورية.

تعثرت هذه اآللية عندما تأخرت وزارة املالية اللبنانية بالدفع، 
بالرغم من أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت ترسل كتب موافقة 
على الدفع من موازنتها. والالفت هنا أن وزارة الطاقة اليت ال 
املالية، مل حتّرك ساكنًا  وزير  على  هجوم  لشّن  مناسبة  ترتك 
عندما تأخر عن الدفع، بل تعاملت مع األمر بعدم مباالة، أدت يف 
النهاية إىل ختفيض سوريا للكميات املبيعة للبنان، وصواًل إىل 
توقف استجرار الطاقة منها متامًا يف شهر تشرين الثاني )دفعت 

الدفعة األخرية منذ حنو شهر فقط(.
التواصل مع سوريا جتدد منذ مدة. واألخرية أبدت استعدادها 
إلعادة بيع الطاقة للبنان. وكانت املفاجأة يف تأكيد السلطات 
السورية إمكان رفع الكمية املرسلة إىل لبنان إىل حدود 1000 
ميغاواط، أي ما يتخّطى ما ميكن أن تؤمنه البواخر بـ150 ميغاواط. 
طبعًا ال ميكن للشبكة اللبنانية نقل هذه الكمية حااًل، بل مثة حاجة 
إىل إعداد البنية التحتية لتالئمها، واألمر نفسه مطلوب يف حال 
اللجوء إىل خيار البواخر. لكن األهم أن 350 ميغاوط ميكن أن 
تصل إىل لبنان خالل نصف ساعة وعرب اتفاق ميكن أن جتريه 
مؤسسة كهرباء لبنان ال احلكومة. كذلك ميكن هلذه الكمية أن 
ترتفع ما بني 150 و200 ميغاواط يف غضون ستة أسابيع فقط، 
أن  مغاواط ميكن  و550   500 بني  ما  إىل  لتصل يف جمموعها 

يستفيذ منها لبنان يف غضون شهرين فقط.
أسعار جديدة

تبقى مسألة األسعار. لكن ال بد قبل ذلك من اإلشارة إىل أن 

سعر الكيلوواط 14 
سنتًا ينخفض الحقًا... 
والكمية تصل إىل 550 

ميغاواط

استجرار الطاقة يخّفض فرص الفساد يف العموالت وبيع الفيول )مروان طحطح(
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نقل األتربة وحفر اجلبال متواصل، وبيع املشاعات من قبل نافذين 
مستمّر، يف أكثر من بلدة عكارية، رغم إحاالت من وزارة املال اىل 
النيابة العامة املالية حبق عدد من رؤساء البلديات الذين أقدموا 
على بيع املشاع العام. علمًا أن أّيًا من هؤالء مل حُياسب، يف ظل 

غياب فاضح لوزارة الداخلية
»على عينك يا تاجر«، تتواىل انتهاكات القوانني يف عّكار، بقرًا 
لبطون اجلبال وبيعًا للمشاعات، بتغطية رمسية، وحتت أعني القوى 
انتخابات،  زمن  الزمن  أن  ــــ خصوصًا  مباركتها  بل  ال  ــــ  األمنية 

وتطبيق القوانني قد يقّلص األصوات التفضيلية.
وضح  ففي  متواصل.  العرض  فإن  األتربة  بنقل  يتعلق  ما  يف 
النهار، حُتفر جبال بأكملها وينقل جتار الرمول ناجتها. وبعد تدخل 
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع، 
اجلرافات  أعادت  والسويسة،  احلوشب  يف  احلفر  أعمال  لوقف 
واآلليات إدارة حمركاتها يف بلدة كروم عرب لسحب األتربة من 
أرض تابعة لألوقاف االسالمية حبجة توسيع املقربة وتشييد قاعة 
لتقبل التعازي! هذه الذريعة انطلت قبل أشهر على حمافظ عكار 
منطقة  قائد  يطلب  أن  قبل  باألمر،  إذنا  أعطى  الذي  لبكي  عماد 
الشمال العقيد يوسف درويش اعتماد الروتني اإلداري للحصول 
على رخصة حفر 200 إىل 300 مرت مربع. حتت ستار رخصة كهذه، 
وبالتواطؤ مع أطراف أمنية، مت السماح حبفر جبل بأكمله يف البلدة 
الرمول إىل شركات الرتابة يف شكا مبعدل 200  ونقل ناجته من 

شاحنة يوميًا.

حفر اجلبال وبيع املشاعات يف عكار: 
العرض متواصل!

املعطيات املتوافرة تشري اىل أن 
بإحالة  جتري  اجلديدة  احلفر  أعمال 
جتيز  الداخلية  وزارة  عن  صادرة 
نقل محولة 400 شاحنة من الرمول. 
الواردة اىل  االحالة  ان طبيعة  إال 
خمفر حلبا تثري االستغراب، إذ أنها 
املرة األوىل اليت حيدد فيها عدد 

الشاحنات بدل حتديد مهلة زمنية معينة للعمل. وتفيد املصادر أن 
وحتى  صباحا  السابعة  من  أسبوعني،  منذ  استؤنفت  احلفر  أعمال 
يوميا،  شاحنة   200 معدله  ما  نقل  وجيري  يوم،  كل  فجر  الرابعة 
حتى  نقل 2800 شاحنة  أنه مت  بعملية حسابية بسيطة يتضح  أي 

اليوم.
رئيس بلدية كروم عرب عبود سليمان قال إن أعمال احلفر جتري 
قبل  من  واملستأجر  االسالمية  لألوقاف  التابع   160 العقار  على 
البلدية ملدة 20 عاما قابلة للتجديد، »وذلك وفق رخصة صادرة 
عن وزارة الزراعة تسمح لنا بإستصالح األرض، إضافة اىل رخصة 
صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات«. وأضاف »أن األعمال اليت 
لكرة  عامة، وملعب  وإنشاء حديقة  التشجري  بها هي بهدف  نقوم 
أكد  نقلها،  مت  اليت  الرمول  كميات  وعن  مياه«.  وخزان  القدم، 
سليمان »أننا نقلنا 750 شاحنة، قبل أن يوقف العمل حلني جتديد 

الرخصة«.
يعمل  حيث  العبودية  يف  جنني  بلدة  على  ينطبق  نفسه  الواقع 
متعهدون من منطقة الضنية حتت غطاء سياسي واضح، ومن دون 

أي رخصة أو مستند رمسي، على نقل كميات كبرية من األتربة.
بيع املشاعات

بيع املشاعات من قبل نافذين مستمّر يف أكثر من بلدة عكارية، 
رغم كل القرارات الصادرة عن وزارة املال يف هذا االطار، وإصدار 
وزير املال علي حسن خليل إحاالت اىل النيابة العامة املالية حبق 
عدد من رؤساء البلديات الذين أقدموا على بيع املشاع العام. علمًا 
أن أّيًا من هؤالء مل حُياسب وُلفلفت األمور حلسابات سياسية، يف 

ظل غياب فاضح لوزارة الداخلية، املعنية األوىل يف هذا الشأن.
إقدام  على  يعرتضون  املثال،  سبيل  على  القرقف،  بلدة  أهالي 
رئيس بلديتهم حييى الرفاعي على بيع مشاعات البلدة حتت حجج 
للبلدية، ومستوصف، ومكتبة عامة  انشاء مركز عام  خمتلفة منها 
عن  األهالي  ويتحدث  النور.  تبصر  اليت مل  املشاريع  من  وغريها 
البلدة، فيما  »جتاوزات يف بيع ارض املشاع ألشخاص من خارج 
أمالك اجلمهورية اللبنانية حق ألبناء القرقف فقط وال ميكن بيعها 

بطرق مشبوهة«.
وتلفت مصادر حتدثت اىل الزميلة »األخبار« اىل ان البلدية »تّدعي 
ملكيتها للعقارين 307 و417، إضافة اىل عقارات أخرى ُشيد يف 
غالبيتها عدد من املنازل، علما أنه ال حيق هلا التصرف بالعقار إال 
حتدثت  أهال  وناشد  الوزراء«.  جملس  موافقة  على  احلصول  بعد 
واالستمرار  التزوير  »لوقف  التدخل  املال  وزارة  »األخبار«  اليهم 

يف التعديات«.
كل ذلك، فيما تستنفر القوى األمنية عن بكرة أبيها، حبجة شكوى 
من »مواطن صاحل«، حملاسبة »مواطن بال ظهر« يف عّكار العتيقة 
نتيجة  ميلكها  أرض  خراج  1990 يف  عام  منذ  منزاًل  تشييده  على 
إحالة  تطبيق  على  فورا  األمنية  القوى  وتعمل  العقاري.  التداخل 
إبراهيم حملاسبته على منزل ال تتجاوز  املالي علي  العام  املدعي 
مساحته 100 مرت مربع، وذلك على خلفيات سياسية، وبتغطية من 

سياسيني اعتادوا خمالفة القانون.

  نقل 2800 شاحنة 
من الرمول من بلدة 
كروم عرب برخصة 

تجيز نقل 400 
شاحنة فقط

إيلي الفرزلي
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مقاالت وتـحقيقات

الوقت، قبل االنتخابات النيابّية، حّساس جّدًا بالنسبة إىل املرّشحني. 
هذا صحيح. الصحافة ليست حمكمة قضائّية. هذا صحيح أيضًا. 
تغدو  حني، ال  املرشَّ بأحد  تتعّلق  ُيسَكت عنها،  أسئلة ال  مّثة  لكن 
االنتخابات قبالتها سوى مزحة مسجة: هنا احلديث عن شبهة تعامل 
جتاري مع إسرائيليني على مستوى عاملي. النص اآلتي ُيَعّد مبثابة 
إخبار للنيابة العاّمة التمييزّية، أو النيابة العاّمة املالّية، إىل القضاء 

بشكل عام... ولكّل حادث حديث.
املقعد  عن  املقبلة  النيابّية  االنتخابات  يف  ح  مرشَّ ضاهر  ميشال 
الكاثوليكي يف زحلة. ميشال ضاهر ُمّدعى عليه ِمن جانب النيابة 
العاّمة املالّية برئاسة القاضي علي إبراهيم، وذلك قبل ترّشحه، 

جبرائم:
النقد  قانون  خمالفة  املالّية،  الوساطة  مهنة  تنظيم  »خمالفة 
)االّدعاء  باألمر«،  علمهم  مع  األمانة  وإساءة  االحتيال  والتسليف، 
هو  غروب ش.م.ل(.  كابيتال  ماسرت  وشركة  مارك  ابنه  يشمل 
صاحب »ماسرت تشيبس«. قضّيته عالقة حالّيًا أمام قاضي التحقيق 
األّول يف جبل لبنان، نقوال منصور، الذي حّدد لضاهر جلسة بتاريخ 
21 أيار امُلقبل )يف اليوم األّول لدخول النّواب اجُلدد إىل الربملان 
إىل  عمومًا،  النيابّية(.  احلصانة  ذلك  يف  مبا  امتيازاتهم،  بكامل 
يتمّتع  زال  ما  وبالتالي  يرّبئه،  مل  كذلك  القضاء،  ُيدنه  مل  اآلن 
حُمّدد،  بنّص  قضائي  حكم  صدور  قبل  شيء  )ال  الرباءة  بقرينة 
حبسب القانون، مينع ترّشحه(. إىل هنا يبدو املشهد عادّيًا، أقّله 
على الطريقة اللبنانّية. لكن مّثة ما ليس عادّيًا، يف حكاية ضاهر، 
ُيقاس، خالصته:  ال  مبا  أخطر  بل  أهمّية،  أكثر  آخر  ملف  يوجد  إذ 
إسرائيليني، خدموا يف اجليش  شبهة شراكة جتارّية مع أشخاص 
اإلسرائيلي طوعًا وحّبًا ورغبة، علنًا ال سّرًا، وكذلك شبهة افتتاح 
فرع إسرائيلي على األراضي احملتلة لشركة كان ضاهر ميلك حصة 
امللف،  هذا  األمريكّية.  املّتحدة  الواليات  املركزي  ومقّرها  فيها، 
أي اإلسرائيلي، ظهر إثر البحث حول اسم ضاهر، يف اخلارج، وهو 
املشهور بقرعه ذات يوم جرس بورصة نيويورك. جاء حبثنا هذا 
بعدما أثري امسه أخريًا، يف بعض املواقع اإللكرتونّية، على خلفّية 

قضّيته أمام القضاء اللبناني. ما احلكاية؟
نيف والفرع اإلسرائيلي

َمن هو درو نيف؟

 ميـشال ضـاهر: »ماسـرت« التجارة مـع إسـرائيليني؟

  ال يُقدّم ضاهر 
جوابًا واضحًا عن الفرع 

اإلسرائيلي، وقال 
إنه باع حصّته عام 

2012

محمد نزال

 2018 نـيسان   21 Saturday 21  April 2018الـسبت 

ترأس  أمريكي  ـــ  إسرائيلي 
أم«  سي  أكس  »أف  شركة 
للتداول  أمريكا  يف   )FXCM(
اإلنرتنت  على  بالعمالت 
اليت  الشركة  تلك  )فوركس(. 
يزيد  ما  ِمنها  ميلك  كان ضاهر 
على 12 يف املئة. بدأ ذلك عام 

2008. نيف، املذكور، سيظهر إىل جانب ضاهر أثناء قرعه جرس 
للشركة يف  فرعًا  ضاهر  افتتح   2009 عام  نيويورك. يف  بورصة 
الفرع  اإلسرائيلي.  الفرع  افُتتح  متامًا،  عينه،  الوقت  يف  لبنان. 
األخري جزء ِمن الشركة األم. الكثري ِمن األسئلة ستحتاج أجوبة هنا. 
ولد نيف يف فلسطني احملتّلة، يف حيفا، قبل أن ُتهاجر عائلته إىل 
الواليات املّتحدة األمريكّية. عاد الحقًا إىل حيث ولد، ليخدم يف 
ذلك  بعد  عات حتديدًا.  املدرَّ اإلسرائيلي طوعًا، يف سالح  اجليش 

عاد إىل أمريكا.
إىل  تعد  ال  لي  قالوا  »الكّل  الصحافّية:  مقابلته  إحدى  يقول يف 
إسرائيل للخدمة يف اجليش، لكين شعرت بأّن علّي فعل ذلك«. 
خارج  يرأسها  اليت  الشركة  أنشطة  تدير  نيف،  أورنيت  شقيقته، 
للشركة، فضاًل  اإلسرائيلي  الفرع  عن  املسؤولة  هي  أي  أمريكا، 
عن نشاطها يف غرف التداول املالي اإللكرتوني يف دبي واملنطقة 
)وبريوت ضمن نشاط الشركة(. يف مقابلة أخرى لدرو نيف، رّدًا 
العربّية،  الدول  ُتزعج  اإلسرائيلّية  جنسّيته  كانت  إن  سؤال  على 
يقول: »إّنها شركة أمريكّية، ولذا فإّنهم ال ينزعجون، كذلك لدينا 
أحد املستثمرين الكبار ِمن لبنان... على أّي حال، املال هو املهم«. 
يلفت إىل أّنه هو اإلسرائيلي الوحيد يف الشركة، بينما أكثر الشركاء 
هم يهود ِمن جنسّيات خمتلفة، وأحدهم حاخام. الفرع األّم للشركة، 
على األراضي األمريكّية، افتضح أمره إثر حتقيقات أجرتها السلطات 
الزبائن، ما  املالّية األمريكّية، أظهرت وجود عملّيات احتيال على 
أّدى إىل إصدار قرار بتجميد عمله مع تغرميه. الفروع األخرى يف 
بعد  أعماله  َدت  ُجِّ الذي  لبنان  فرع  باستثناء  تعمل،  ظّلت  العامل 
حتقيق أجرته »هيئة األسواق املالّية« )اليت يرأسها حاكم مصرف 
لبنان(. تزامن هذا التحقيق األخري مع تضّرر أحد الزبائن، يف لبنان، 
الذي أّدى سعيه يف النهاية إىل اّدعاء النيابة العاّمة املالّية على 
ضاهر. اآلن مُيكن القضاء اللبناني ضّم هذه األسئلة، أو الشبهات، 
إىل ملف التحقيق مع ضاهر، أو مُيكن النيابة العامة التمييزّية، أو 

املالّية، عّدها إخبارًا والعمل باملقتضى القانوني.
هذا  يف  العقوبات  قانون  مواد  بالتأكيد،  تعرف،  العامة  النيابة 
الشأن، فضاًل عن »قانون مقاطعة إسرائيل« الذي يستفيض يف 
جتريم التعامل التجاري، على وجه اخلصوص، مع إسرائيليني يف 
أي مكان يف العامل. املاّدة األوىل ِمن القانون األخري تنّص على 
اآلتي: »حيظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات 

أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمني يف 
إسرائيل، أو منتمني إليها جبنسيتهم، أو يعملون حلسابها 
االتفاق صفقة  موضوع  كان  متى  وذلك  أو ملصلحتها، 
جتارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أّيًا كانت طبيعته، 
وتعترب الشركات واملؤسسات الوطنية واألجنبية اليت هلا 
مصانع أو فروع جتميع أو توكيالت عامة يف إسرائيل يف 
طبقًا  معهم  التعامل  احملظور  واألشخاص  اهليئات  حكم 
للفقرة السابقة«. وحبسب املادة 7 ِمن القانون نفسه، 
بـ«األشغال  األوىل  املادة  أحكام  ُيعاقب كّل من خيالف 
الشاقة املؤقتة من ثالث إىل عشر سنوات )...(«. ُيشار 
إىل أّن هنري شاوول، جنل وزير العدل السابق ورئيس 
أحد  هو  جوزف شاوول،  السابق،  الدولة  جملس شورى 
شركاء ضاهر يف شركته اللبنانّية، كما يرد امسه شريكًا 
ِمن  الكثري  اخلارجّية )لضاهر  التجارّية  األعمال  أيضًا يف 
الشركات خارج لبنان، ُمسجلة يف اجلزر العذراء الربيطانّية 
يعتقد  اليت  املشهورة  األماكن  ِمن  وتلك  كاميان،  وجزر 
أنها مالذات للتهّرب الضرييب(. الالفت أّن أعضاء جملس 
إدارة شركة التداول املالي يف أمريكا )FXCM( عندما 
يتحّدثون، يف مقابالت وتصرحيات، عن فروع الشركة يف 
العامل يأتون على ذكر نيويورك ولندن وبرلني وسيدني 
وباريس وميالن وأثينا وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ 
وطوكيو ودبي وبريوت، ِمن غري أن يأتوا غالبًا على ذكر 
يرد  الفرع  هذا  عن  احلديث  أن  غري  اإلسرائيلي،  الفرع 
باستفاضة يف وسائل إعالم إسرائيلّية )جريوزاليم بوست 
مثاًل(... إضافة إىل تصرحيات املسؤولني يف املقابالت 
العربّية )بعد معاقبة الشركة يف أمريكا وتغرميها أصبح 
يرتّكز نشاطها يف بريطانيا(. شريك ضاهر يف الشركة 
األمريكّية، قبل مغادرته، املدعو كينيث غرومسان، توّجه 
ـ إىل القدس احملتلة  ــ بتكليٍف ِمن الشركة، بطبيعة احلالـ 
)2009(. يف  هناك  للشركة  فرع  أول  بافتتاح  لالحتفال 
العام التالي، ورد يف مقابلة مع ضاهر »أّن شركة ماسرت 
كابيتال غروب )امُلسّجلة يف لبنان( هي الذراع األقليمية 
لشركة أف إكس سي أم«. مسألة أخرى: أسس ضاهر 

تفاصيل هنا، وما ورد سابقًا مل يكن جمّرد ختمني، وبالتالي كّل 
هذا السجال جيب أن يكون اليوم لدى القضاء.

اتصلنا الحقًا بضاهر، وسألناه عن تلك التفاصيل، فأجاب بداية: 

ضاهر مصافحًا البابا فرنسيس يف الفاتيكان  )صفحة ضاهر على فايسبوك(

جملس  عضو  ميّن  أنا  شي  »أّول 
إدارة بالشركة )األمريكّية(، أنا فتت 
مع  وكذلك  يال،  امسها  جامعة  مع 
ليمان براذرز، وهيدي احلّصة كانت 
لشركة امسها ريفكو، شركة أفلست 
احملكمة.  ِمن  حّصتها  واشرتينا 

بهيديك الفرتة أيه يف أمركان بالشركة )FXCM(، وأكيد إيه ِمن 
خلفّية إسرائيلّية، ولكن أنا عم بتعامل كنت مع ناس أمركان. إذا 
بتشوف اليوم أغلب البنوك بأمريكا هي يهودّية، وبقولوا اليهود 
هين مسيطرين على املال بالعامل. أنا ما كنت مالك الشركة، أنا 
عندي 12 باملية من الشركة«. خنربه أن املشكلة ليست يف يهودية 
هؤالء، بل يف إسرائيلّيتهم، فيقول: »يف شركات أمريكية عندها 
فروع بكل العامل )مبا فيه إسرائيل( ويف لبنانيني مساهمني فيها، 
هيدا منو شرط، ما بدنا نعمل منها قّصة كبرية«. رمبا سيكون على 
القضاء، على املعنيني بالتحقيق، أن يسألوا ضاهر عن هوّية أولئك 
اللبنانيني )عّل ذلك يفتح أبوابًا ال يود البعض فتحها(. يف مقابلة 
تلفزيونّية معه، ُيشري ضاهر إىل أّن نسبة 12 يف املئة )مثاًل، كتلك 
اليت كان ميتلكها يف الشركة األمريكية( ختّول صاحبها حق النقض 
يف قرارات الشركات، لذا سألناه: أمل يكن لك حق النقض أو حتى 
جمرد االعرتاض على افتتاح فرع إسرائيلي؟ أجاب: »هيدي النسبة 
ما بتخولنا حق النقض، أنا لبناني بقاطع إسرائيل إيه، بس هيدي 
شركة أمريكّية، وصاحبها من جذور إسرائيلّية. أنا مساهم بـ 40 
بالعامل، وميكن 20 منها فيها يهود أساسًا، هيدي أمريكا  شركة 

يا عّمي«.
افتتح  الذي  اإلسرائيلي  الفرع  عن  ماذا  لكن  اليهود!  إىل  عودة 
عام 2009؟ أمل تكن تكسب من األرباح الذي جينيها لكونك متلك 
يف الشركة األم، وماذا عن مبدأ املشاركة فيه أصاًل؟ جييب: »أنا 
قّدمت استقاليت من جملس اإلدارة سنة 2010 )يف بداية احلديث 
معه قال إنه مل يكن عضوًا يف جملس اإلدارة(... أنا كنت عضو 
جملس إدارة، بس أنا واحد من 8 أشخاص. اشرتيت حصة عام 2008 
وقدمت استقاليت عام 2010 وبعدين يف سنة 2012 كنت بعت كل 

حصيت، وطلعت منها«. 
أجرينا  عندما  مماثل.  فجواب  كّررناه،  السؤال.  غري  على  جواب 
االتصال بضاهر كان خارج لبنان، كان يف روما، هناك »ألن عندي 
بكرا اجتماع مع قداسة البابا، وسأعود بعد أّيام، مُيكن أن نلتقي 

لنتحّدث أكثر«.

    ضاهر مدّعىً 
عليه مِن النيابة 
العامّة املاليّة 

ووكيله زياد بارود

ضاهر إىل يسار صاحب النّظارة الداكنة يف الوسط وإىل يمينه يظهر 
اإلسرائيلي درو نيف

شركة يف جزر كاميان، وكان االتفاق بني شركة »أف إكس سي 
أم« )يرأس اإلسرائيلي ـــ األمريكي درو نيف جملس إدارتها وهو 
املفوض بالتوقيع بامسها( وشركة ضاهر )املفّوض بالتوقيع هنري 

شاوول( بغية حتويل األرباح إىل الشركة القائمة يف جزر كاميان.
»املسار اإلسرائيلي«

مألوف يف كّل انتخابات نيابّية أن تكثر االتهامات بني املرّشحني. 
مُيكن  كذلك  صحيح،  ضاهر،  قضّية  على  ينطبق  أن  هذا  مُيكن 
اخلصوم أن يستغلوا أّي ثغرة. يبقى هذا ضمن اإلطار التقليدي 
عاملّيًا. كذلك صحيح، أيضًا، أّن ضاهر ليس أّول َمن يرتّشح يف 
انتخابات بظّل ملّفات قضائّية عالقة، وهناك سواه يف هذه احلالة 
لبنانّيًا، لكن أن يكون هناك مسائل تتعلق بالعدو اإلسرائيلي يف 
النيابّية  االنتخابات  ُتصبح  هنا  تقليدّية.  غري  مسألة  فهذه  األمر، 

برّمتها تفصياًل عابرًا.
وسائر  احملكمة.  سوى  حمكمة  يكون  أن  ألحد  حيق  فال  يكن،  أّيًا 
التفاصيل القضائّية املتصلة ببعض القضايا املالية للضاهر، هي 
»شبهة«  تبقى  لكن  لبنان.  جبل  يف  األّول  التحقيق  قاضي  بيد 
إسرائيليني  ولدى  اخلارج،  يف  إسرائيليني  مع  التجاري  التعامل 
على األراضي احملتلة، مسألة أخرى متامًا. ما أثري هنا هو أسئلة، 
الصحافة ليست حمكمة قضائّية، هلذا ُينتظر ِمن القضاء أخذ هذه 
املسألة على خطورتها والبّت فيها. مليشال ضاهر أن يكره الزراعة، 
وأن ال يرى احلل إال يف الصناعة، فضاًل عن التداول املالي )على 
ما يقول(... له أن يكون يف السياسة هنا أو هناك، له أن ميلك 
ألف شركة وشركة، وأن يتهّرب إذا شاء ِمن ضرائب الكوكب يف 
األنظمة اخلارجّية، وله أن حيصل على كّل تّفاح لبنان ويعصره، وله 
أن ُيصّنع مع عائلته ما شاء ِمن »الكورن فليكس« )بوبينز(، وأن 
يستورد ما شاء ِمن بذور بطاطا هولندا لتصنيع »القرمشة« )كما 
يف اإلعالن لعالمة ماسرت(، وأن يظل يفعل »اخلري« بتنظيم حفالت 
يتوّقع  أن  له  ليس  ذلك،  كّل  ظّل  لكن، يف  اجلماعي...  الزواج 
أمساء  جانب  إىل  امسه  جند  وأال  اخلارج،  امسه يف  عن  ُيبَحث  أال 
فتقّصينا  تلقفناها  قضّية  يف  األسئلة،  نطرح  ال  ثم  إسرائيلّية، 
ِمن  هلا  بّد  وال  أسئلة  هناك  اآلن  وبالتالي  وجدنا...  ما  ووجدنا 
أجوبة. ضاهر أرسل إىل »األخبار« رّدًا على ما أثري بإجياز يف مقال 
 26 االثنني  باسيل«،  جربان  مع  )»مراجعة  األمني  إبراهيم  للزميل 
آذار 2018(، جاء فيه: »ينفي املكتب اإلعالمي للمرشح ضاهر جلًة 
وتفصياًل ما ورد يف املقال املتضمن أخبارًا كاذبة ومضللة، وال 
سيما جلهة وجود شبهة شراكة مع أفراد خدموا يف جيش االحتالل 
يف مؤسسات مالية دولية كبرية. ويذّكر بأن اختالق األخبار املسيئة 
االنتخابية  العملية  مشارف  على  الشرفاء  من  النيل  إىل  اهلادفة 
تشكل جرائم القدح والذم وغريها واملعاقب عليها مبوجب القوانني 
املرعية اإلجراء وتسبب إساءة بالغة ملصداقية صحيفتكم«. كان 
ذلك قبل ذكر التفاصيل الواردة أعاله يف هذا التقرير. اآلن لدينا 
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مـقاالت وتحقيقات

للضربة  إسرائيل  وصف  كان  ان 
حمدودة  أنها  سوريا  يف  األمريكية 
تظهري  أن  إال  و«ساذجة«،  وموضعية 
السورية،  الساحة  ارتداعها يف  أمريكا 
وقع  له  كان  الضربة،  حمدودية  عرب 
االنكسار يف إسرائيل: ارتداع أمريكي 
يؤسس  أبيب،  تل  أعداء  ردع  بدل 
إسرائيل  ويفقد  مسارها،  أو  للهزمية 
رافعة ضغط رئيسية، ورمبا وحيدة بال 

تبعات جلهة فاعليتها، ضد أعدائها.
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وصفت 
االعتداء األمريكي، الذي أملت إسرائيل 
أن يكون بطاقة محراء ضد أعدائها يف 
سوريا )النظام وإيران وحلفائهما( على 
جدًا،  باهتة  صفراء  بطاقة  جمرد  أنه 
وظّهر أمريكا أنها هي املردوعة بدل أن 
تردع. اصفرار البطاقة وبهتان لونها، 
أكدا للجميع أن واشنطن مصممة فعليًا 
مع  مواجهة  يف  التورط  جتنب  على 
روسيا، وأيضًا مع إيران، واالرتداع هو 
من تبعات هذه املواجهة وما سيليها. 
أيضًا،  الضربة  أكدت  املوازاة،  ويف 
االنسحاب من  أمريكا مصممة على  أن 
لسان  على  ورد  كما  متامًا  سوريا، 
قبل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 

أسبوعني.
أعدائها  إدراك  إسرائيل،  ناحية  من 
السورية  الساحة  يف  وخصومها 
»الواقع  هو  احلقيقة،  هلذه  وفهمهم 
يتشكل  مساره  بدأ  الذي  السيئ« 
قائمة  إسرائيلية  هزمية  بعد  فعليًا، 
اهلزمية  هذه  إلعالن  ويؤسس  بذاتها، 
إسرائيل  تهديدات  كانت  مهما  الحقًا، 

وصراخها، وأيضًا أفعاهلا.
لعل  إسرائيليًا؟  ذلك  ينعكس  كيف 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة،  رئيس 
اختصر يف تعليقه املقتضب كل املقاربة 
الضربة  بعد  ما  ملرحلة  اإلسرائيلية 
األمريكية، حماواًل جرب ما فشلت الضربة 
نفسها يف حتقيقه، أو بعبارة أخرى، ما 
أن  »جيب  العمل عليه:  الضربة  جتنبت 
يكون واضحًا للرئيس )السوري بشار( 
إليران  للسماح  استعداده  أن  األسد 
ومبعوثيها بالتمركز عسكريًا يف سوريا، 
يعرض سوريا للخطر«. ويف مكان آخر 
االستقرار  تقوض  اليت  »اجلهة  قال: 
يف الشرق األوسط أكثر، هي إيران، 
أنه  يدرك  أن  األسد  الرئيس  وعلى 
عندما يسمح بالتمركز العسكري إليران 
يعّرض  فإنه  سوريا،  يف  ومبعوثيها 
سوريا للخطر، وأيضًا يعّرض استقرار 

املنطقة كلها للخطر«.
الوجود  يف  اإلسرائيلية  واملصلحة 
وحسب  ينبع  ال  سوريا،  األمريكي يف 
لديها  األول  احلليف  وجود  جمرد  من 
إن  بل  حوهلا،  التهديدات  تشكل  ملنع 
تفعيله  جرى  إن  الذي  الوجود،  هذا 
وجه  يف  املواجهة  خط  على  ودخوله 
فإنه جينب  )وأعدائه(،  إسرائيل  أعداء 
السيناريوهات  من  الكثري  إسرائيل 
السيئة. وهو الرهان األساسي واألكثر 
فاعلية لدى تل أبيب، خاصة أنها تقف 
يف مواجهة حمور ميتّد من إيران مرورًا 
لبنان  إىل  ويصل  وسوريا،  بالعراق 
قدرة  ويفوق  جدًا،  كبري  حمور  وغزة. 

إسرائيل على مواجهته.
جمرد  تكن  مل  اليت  أمريكا،  مردوعية 
إقرارًا  بل  استنتاجًا،  تستنتج  مسألة 
اإلدارة  قبل  من  وواضحًا  صرحيًا 
توسع  مل  أنها  أكدت  اليت  األمريكية، 
»معاقبة«  باجتاه  سوريا  يف  الضربة 
الدفاع  وزير  ألن  وإيران،  روسيا 
واملؤسسة  ماتيس  جيمس  األمريكي 
األمنية والعسكرية حّذرا من أن ذلك قد 
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يقود إىل حرب واسعة، تفقد تل أبيب 
أهم عنصر ردعي موجود لديها. خاصة 
اإلعالم  يف  املنشورة  التسريبات  أن 
لبنان  يف  جيدًا  واملقروءة  االمريكي، 
روسيا،  إىل  وصواًل  وإيران،  وسوريا 
تؤكد أن السبب املانع الستهداف إيران 
يف سوريا هو اخلشية من مرحلة ما بعد 
الضربة وتداعياتها وأمثانها، سواء يف 
عامًة،  العراق، واملنطقة  أو  و/  سوريا 
إىل  دفعت  اليت  هي  أنها  التأكيد  مع 

حمدودية الضربة وتقلص مفاعيلها.
ــ  تبّدت  كما  ــ  األمريكية  املردوعية 
وضعت إسرائيل أمام معضلة حقيقية. 
األيدي  مكتوفة  إسرائيل  وقفت  إذا 
كبرية  اسرتاتيجية  مشكلة  فستواجه 
الساحة  التهديد يف  تنامي  حيث  جدًا، 
الواسع  بالتهديد  مقرونًا  السورية، 
الالحقة على  لبنان، يفوق قدرتها  من 
وهو  الثاني،  اخليار  فيما  مواجهته؛ 
التحرك للحؤول دون ذلك، يعد مشكلة 
اسرتاتيجية أكرب، ألنها غري قادرة على 
املواجهة من دون فعل مساند وأولي 
أعلنت  سوريا،  يف  أمريكي  ومتقدم، 
واشنطن من خالل الضربة وحمدوديتها، 

أنها ال تريدها، بل وختشاها.
فقط  إسرائيل.  أمام  ثالثًا  خيار  وال 
خياران سيئان، وعليها أن ختتار على 
بينهما. من  األقل سوءًا  اخليار  قاعدة 
ناحية إسرائيل، اهلجوم األمريكي على 
سوريا يعد: أقل من توقعاتها وآماهلا؛ 
إسرائيل  بنظر  املمكن  من  أقل  وهو 
املتحدة  الواليات  قدرات  على  قياسًا 
املادية؛ وهو أيضًا أقل من املطلوب، 
األمريكية  االسرتاتيجية  مبعايري 
الثالث،  واملعيار  واإلسرائيلية. 
األسباب  من  ختل  مل  اليت  وأسبابه، 
الردعية املعلنة واملقر بها أمريكيًا، هو 

األكثر اقالقًا إلسرائيل.
بناًء على ذلك، كشف اهلجوم إلسرائيل 
يف  وحيدة  باتت  أنها  وأعدائها، 
املواجهة، وما تسميه التمركز اإليراني 
السوري  اجليش  وإعادة  سوريا،  يف 
ترميم قدراته العسكرية؛ فبّدد اهلجوم 
األمريكي  الراعي  أن  على  رهاناتها 
تبعات  أي  سيحقق مصاحلها من دون 
وأمثان تتلقاها هي، وأّسس اهلجوم ــ 
يف املقابل ــ ملا ميكن وصفه بتشديد 
وإيران  سوريا  بني  وااللتصاق  اللحمة 

وروسيا.
حبسب التعليقات اإلسرائيلية، اهلجوم 
األمريكي مل حيسن من وضع إسرائيل 
يف  وحيدة  أبقاها  بل  االسرتاتيجي، 
مل  ناحيتها،  من  أعدائها.  مواجهة 
ّسن  حيصل فجر أمس شيء ميكن أن حيحُ
بقيت  إسرائيل  االسرتاتيجي.  وضعها 
يف اجلبهة املتصاعدة نفسها مع إيران. 
األسد  الرئيس  أن  ذلك،  من  واألكثر 
مل يضعف، بل إن اهلجمات زادته قوة 
وجرأة ويقينًا، من أن الصديق الروسي 
وحبسب  دائمًا.  جانبه  إىل  سيقف 
أحرونوت«:  »يديعوت  يف  ورد  ما 
عملية حمدودة  جمرد  األمريكي  اهلجوم 
وحذرة... من دون أي خماطرة ميكن أن 
تدفع إىل اشتباك مع الروس. النتيجة 
على  خيطر  أن  ميكن  مما  أدنى  كانت 
البال. اخلطاب املرتفع لرتامب هو على 
النقيض من الضرر الفعلي الذي أوقعه 
هذا اهلجوم. و«البنتاغون« أصدر بيانًا 
خمجاًل: إنه هجوم ملرة واحدة. هذا يعين 
دمر األهداف وجزء ال  أنه حتى لو مل تحُ
ِض،  بأس به من صواريخ »كروز« اعرتحُ
مهامجة  معاودة  ينوون  ال  األمريكيون 
تلك املواقع. النتيجة ال تعنيهم، كان 

هجومًا لرفع العتب.

غري  أمر  روسيا  رئيس  »إهانة 
األول  الروسي  التعليق  مقبول«. 
على »العدوان الثالثي« ضد سوريا، 
جازمًا يف  أمس، كان  أول من  فجر 
التأكيد على أن ما جرى »لن ميّر من 

دون عواقب«.
كان  الثالثي«  »العدوان  سيناريو 
األساس  هذا  وعلى  سلفًا،  معّدًا 
اللحظة  منذ  روسيًا.  مواجهته  مّتت 
الكيميائي«  »امللف  إلثارة  األوىل 
بدا واضحًا عند القيادة الروسية أن 
على  التشويش  جمّرد  يتجاوز  األمر 
عسكريًا  حتققت  اليت  االنتصارات 
حتى  أو  السوري،  امليدان  يف 
أهمية  األكثر  السياسية  اإلجنازات 
واليت  االسرتاتيجي،  املستوى  على 
عربت عنها القمة الثالثية اليت مجعت 
فالدميري بوتني ورجب طيب أردوغان 
املقاربة  أنقرة.  يف  روحاني  وحسن 
الروسية ملا حدث فجر السبت، كانت 
يف  اتساعًا  وأكثر  مشولية،  أكثر 
سوريا،  تتجاوز  اليت  الرؤية،  زاوية 
وإن كانت األخرية متثل اليوم نقطة 

االرتكاز يف املشهد العام.
منذ سنوات، تنظر روسيا إىل جممل 
باعتبارها حماولة  الغربية،  التحركات 
جديدة،  باردة  حرب  حنو  جلّرها 
توّسع  أو  صاروخي«  بـ«درع  تارة 
السوفياتي  الفضاء  يف  »أطلسي« 
»شيطنة«  بإجراءات  السابق، وطورًا 
»املنشطات  بني  عناوينها  تتفاوت 
الرياضية« و«تسميم اجلواسيس«... 
املستقاة  األساليب  تلك  آخر  إىل 
الباردة،  احلرب  »كاتالوغات«  من 
واملطعّمة  التحديث،  إىل  املفتقدة 

ببعض مبادئ »املكارثية«.
التصعيد  كان  السياق،  هذا  ضمن 
البوابة  من  املتجّدد،  الغربي 
مرتابطة  حلقة  املّرة،  هذه  السورية 
اليت  الشاملة  املواجهة  مسلسل  من 
عزل  خالهلا  من  الغربيون  يستهدف 
أو  واقتصاديًا،  سياسيًا  روسيا، 
عرب  البشرية،  مبصري  املخاطرة  حتى 
فأكثر  أكثر  تقرتب  النريان  جعل 
الثالثة«  العاملية  »احلرب  برميل  من 
اتسم  األساس،  هذا  على  املتفّجر. 
شديدة  بربودة  الروسي  الفعل  رّد 
ينطلق  الغربي.  بالتسخني  مقارنة 
ذلك، عمومًا، من إدراك روسي لكّل 
األفخاخ اليت توضع للدفع باجتاه ما 
بات يعرف بـ«احلرب الباردة 2.0«، 
وهو آخر ما ميكن أن تسعى إليه روسيا 
يف الوقت الراهن، ملا ينطوي عليه 
األمر من خماطرة باملستقبل، بعد 18 
عامًا على إعادة بناء ما خّلفته حقبة 

التسعينيات.
التصعيد  مقاربة  فإّن  ذلك،  ومع 
الغربي، بالنسبة إىل روسيا، ال ميكن 
بالرتاجع خطوة واحدة إىل  أن يكون 
اخللف، أو القبول بتكرار سيناريوهات 
خطرية، على غرار قصف يوغوسالفيا 
العراق  غزو  أو   ،1999 العام  يف 
أمام  باالحنناء  أو  2003؛  العام  يف 
يتعلق  حني  خصوصًا  العاصفة، 
يف  أوراسيا  بوابة  ــــ  بسوريا  األمر 
الوحيد  والتوأم  املتوسط،  شرق 
احلضور  تأمني  يف  لسيفاستوبول 
على  الدافئة.  املياه  يف  الروسي 
الردع  خطة  سلكت  األساس،  هذا 
خطني  الغربي  للعدوان  الروسية 
متوازيني: دبلوماسي وعسكري. يف 
اخلطة  اختذت  الدبلوماسي،  اجلانب 
ثالثة مسارات فرعية. األوىل، كانت 
يف جملس األمن الذي استخدم فيه 

اخلطابة  ملكات  كل  نيبنزيا  فاسيلي 
لنزع  وخمططاته  الغرب  تعرية  يف 
شرعية دولية افتقد إليها »العدوان 
الثالثي«. الثانية متثلت يف سلسلة 
اتصاالت على خطوط متعّددة سعى 
التسخني  تربيد  إىل  الكرملني  خالهلا 
حلول  اىل  والوصول  الغربي، 
سياسية الحتواء املغامرة العسكرية. 
»التقين«  التواصل  تكثيف  والثالثة 
تركيا  خالل  من  ــــ  الغربيني  مع 
ـــ عرب القنوات اخللفية لتجّنب  حتديدًاـ 

االحتكاك العسكري املباشر.
معروفًا  فبات  العسكري،  الشق  أّما 
باسم  املتحدث  عنه  عرب  وقد  للكل، 
العسكري  إجيازه  الدفاع، يف  وزارة 
أن  إىل  أشار  حني  الضربة،  حول 
االنتاج  الدفاع اجلوي ذات  »وسائل 
هلذا  بنجاح  تصّدت  السوفياتي 
العدوان  فشل  واعتبار  اهلجوم«، 
اليت  العالية  الفعالية  على  »دليال 
متتلكها سوريا، وكذلك التدريب ذي 
املستوى املهين العالي للعسكريني 
بطبيعة  يستدعي  ما  السوريني«، 
توريد  مسألة  حبث  إعادة  احلال 
منظومة »أس 300« إىل سوريا، يف 

ضوء األحداث األخرية.
تالشي دخان الصواريخ الغربية اليت 
السوري فجر  اقتحمت اجملال اجلوي 
يتحّدث  لكي  كافيًا  كان  السبت، 
اقناعًا  أكثر  انتصار  عن  الروس 
الغربيون.  يّدعيه  الذي  ذاك  من 
ضربة  بتجّنب  هنا  األمر  يتعّلق  وال 
على  الوقائع  تغيري  هدفها  شاملة 
يف  وإمنا  فحسب،  السورية  األرض 
أو  الغربية،  »املهزلة«  على  الرتكيز 
به  حيلم  كان  الذي  األكرب  »الفشل 
أشّد املنافسني لألسلحة األمريكية«، 
على حّد وصف صحيفة »فزغلياد«. 
روسيا  تبدي  عام،  بشكل  ولكن، 
إزاء  بالتفاؤل  اإلفراط  يف  حتّفظًا 
من  بات  الذي  الصراع،  مستقبل 
الصعب معه، ردم اهلّوة مع الغرب 
أبواب  اغالق  اختار  أنه  يبدو  الذي 
إدراجها  عّدة، ميكن  احلوار، ألسباب 
السياسية  »األزمات«  إطار  ضمن 
االيديولوجية  وحتى  واالقتصادية، 
خب احلاكمة،  اليت باتت تثري قلق النحُ
يف الواليات املتحدة وأوروبا، واليت 
الكراهية  مشاعر  تأجيج  حنو  تدفع 
يعرف  بات  ما  أو  روسيا،  جتاه 

بـ«روسوفوفيا«.
على هذا األساس، تذهب التوقعات 
الغرب يف  استمرار  باجتاه  الروسية 
العالقات مع موسكو حنو مزيد  دفع 
جرى  ما  أن  واعتبار  التصعيد،  من 

األحداث،  تلك  وما سبق  يف سوريا 
وما سيليها، هو اإلطار العام الذي 
خالل  مواجهته  روسيا  على  ينبغي 

املرحلة املقبلة.
الثالثي«  »العدوان  وإذا كان فشل 
الغربيني  إدراك  على  مؤشرًا  يشّكل 
ــــ أو على األقل جنونًا يف صفوفهم 
العسكرية  املواجهة  خيار  بأن  ــــ 
فإّنه  كارثيًا،  سيكون  روسيا  مع 
احلرب  بأن  ذاته  الوقت  يف  يشي 
ستكون  االقتصادية  ــــ  السياسية 
مالحمه  بدأت  الذي  البديل،  اخليار 
اجلماعي  الطرد  عمليات  بعد  تتضح 
قضية  خلفية  على  للدبلوماسيني 
أكثر  وسيتأجج  سكريبال،  سريغي 
علن الواليات  فأكثر اعتبارًا من يوم تحُ
املتحدة فيه عن عقوبات جديدة ضد 
روسيا، حبسب ما بّشرت به املندوبة 

االمريكية نيكي هيلي أمس.
خيارات  فإّن  األحوال،  مطلق  ويف 
يكن  مل  إن   – كاحبة  تبدو  كهذه 
لفرص احلل السياسي يف  مفّجرة – 
الرئيس  عنه  عرب  ما  وهو  سوريا، 
اتصاله  يف  أمس،  بوتني  فالدميري 
اإليراني حسن  الرئيس  مع  اهلاتفي 
»تكرار  أن  من  حّذر  حني  روحاني، 
ميثاق  انتهاك  يف  مماثلة  افعال 
دون  من  سيحدث  املتحدة  األمم 
شك فوضى يف العالقات الدولية«. 
»العدوان  أن  سبق  ما  إىل  يضاف 
الثالثي«، جاء ليعكس عدم استعداد 
الغربيني إلخالء الساحة السورية، أو 
القبول بالتموضع خارج اللعبة، وهو 
ما بدا عليه الغربيون يف قمة بوتني 

ــــ أردوغان ــــ روحاني.
ولعّل ذلك االقتحام املتجدد للمشهد 
خالل  )من  عسكريًا  السوري، 
ودبلوماسيًا  الصاروخية(،  الضربات 
)من خالل التقّدم مبشروع قرار أممي 
جديد يدمج بني الكيميائي واالنساني 
والسياسي(، هو مؤشر آخر على أن 
األزمة السورية مقبلة على تعقيدات 
كل  تقّوض  أن  شأنها  من  كبرية، 
التسوية  ما سبق من جهود لتحقيق 

السياسية.
تلك العناصر، جتعل الصراع الدولي 
القلب  بني روسيا والغربيني، ويف 
على  مقبل  السورية،  احلرب  منه 
مرحلة جديدة أكثر خطورة، عرب عنها 
الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل 
غورباتشوف بشكل بديع، حني وصف 
ــــ  الفرنسية  ــــ  األمريكية  الضربة 
بالتدريب  »أشبه  بأنها  الربيطانية 
قبل البدء برماية حقيقية... وهو أمر 

مد عقباه«. سيؤدي إىل ما ال حتحُ

روسيا و»العدوان الثالثي«... »إهانة« لن متّر!
وسام متى

ال يمكن لروسيا مقاربة التصعيد الغربي بالرتاجع خطوة واحدة إىل الخلف )أ 
ف ب (
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جبور أم درغام؟

 2018 نـيسان   21 Saturday 21  April 2018الـسبت 

نجلة حمود

الوطين احلر يف دائرة الشمال  التيار  الالئحة اليت يدعمها  قدرة 
األوىل )عكار( على نيل حاصل أو حاصلني من جهة وكيفية توزيع 
الصوت التفضيلي من جهة ثانية، تؤديان إىل حالة من الضياع 
الداخلية  احلسابات  بتضارب  ربطًا  احلر،  التيار  حمازبو  يعيشها 
وباملقارنة مع قوى أخرى أبرزها تيار املستقبل املتحكم يف مسار 

جتيري أصواته التفضيلية.
مل يعد ينفع تأجيل أو جتاهل أو ازدواجية الرتشيحات داخل التيار 
الوطين احلر يف عكار )دائرة الشمال األوىل(. كلما اقرتب موعد 

االنتخابات، صار األمر أكثر إحلاحًا ال بل حرارًة.
يف التفاصيل، ترددت معلومات عن أن رئيس التيار جربان باسيل 
درغام  وأسعد  املاروني(  املقعد  جبور)عن  جيمي  املرشحني  أبلغ 
)عن املقعد األرثوذكسي( أنه سيكون مضطرًا إىل جتيري أصوات 
التيار التفضيلية ملرشح واحد منهما، بسبب خماطر خسارتهما معًا 
اذا انقسمت األصوات التفضيلية مناصفة بينهما. هذه التسريبات 
أثارت حفيظة املرشح جيمي جبور الذي يشعر أنه مستهدف بقرار 
أن  عنه سبق  يرتشح  الذي  املاروني  املقعد  أن  كهذا، خصوصًا 
خضع للتجاذب بني تيار املستقبل والتيار احلر، ذلك أن الرئيس 
املاروني  املقعد  عن  حبيش  هادي  برتشيح  احلريري متّسك  سعد 
منذ اليوم األول لبدء التفاوض االنتخابي بينه وبني باسيل يف 
عكار. ومل يرضخ باسيل للضغط احلريري، واستمر يف املطالبة 
مبقعدين ماروني وأرثوذكسي إىل أن وقع »الطالق« بينهما يف 
هذه الدائرة، فذهب التيار احلر اىل خيار الئحة مبفرده واستمر يف 

ترشيح احلزبيني جبور ودرغام.
يعمل التيار احلر وفق اسرتاتيجية انتخابية تقوم على اإلحصاءات 
حول  دراسة  وعقب  به.  اخلاصة  االنتخابية  املاكينة  جتريها  اليت 
نسبة األصوات اليت ميكن أن حيصل عليها يف عكار، جرى تسريب 
معطيات مفادها أن قيادة التيار متيل اىل جتيري أصوات التيار اىل 
املرشح األوفر حظًا، ألن اهلدف هو احلصول على مقعد مضمون، 
فيما ستشكل اخلسارة نتيجة كارثية بالنسبة إىل اجلمهور الربتقالي 
يف احملافظة اليت يشكل فيها التيار الوطين احلر أكثرية يف الشارع 

املسيحي.
وكان مسؤول ملف االنتخابات يف التيار احلر نسيب حامت قد أعلن 
التجيريية  القوة  أن  شهرين،  حواىل  قبل  تلفزيونية،  مقابلة  يف 
وبالتالي ال  واحد،  تأمني جناح مرشح  عكار متّكنه من  للتيار يف 
أنه  موضحًا  ودرغام،  جبور  من  كّل  ترشيح  يف  االستمرار  ميكن 
حتى لو قمنا بتجيري ما منلكه من أصوات إليصال جبور، فإن تيار 
األول يف عكار سيكون قادرًا على  الناخب  يعّد  الذي  املستقبل 
تأمني أضعاف تلك األصوات واحلفاظ على مقعد حبيش املاروني، 
املنطقي  هو  درغام  ألسعد  األصوات  جتيري  سيكون  وبالتالي، 

لضمان الفوز باملقعد النيابي األرثوذكسي.
يقدم مدير »مركز بريوت لألحباث واملعلومات« عبدو سعد مقاربة 
بسبب  عكار  املاروني يف  باملقعد  احلر  التيار  فوز  تؤكد صعوبة 
القوة التجيريية لتيار املستقبل القادر على جتيري 10 آالف صوت 
اليت  األصوات  اىل  إضافة  حبيش،  هلادي  األقل  على  تفضيلي 
سيؤمنها حبيش بنفسه. هذا الواقع ينعكس إجيابًا ملصلحة مرشح 
مرشح  أن  أوهلما،  لسببني؛  األرثوذكسي  املقعد  عن  احلر  التيار 
على  األرثوذكس  املرشحني  بني  األول  هو  درغام  أسعد  التيار 
االطالق، وبفارق أصوات كبري جدًا جيعله متقدمًا عليهم، وثانيهما، 
وجود مقعد واحد للموارنة مقابل مقعدين أرثوذكسيني، األمر الذي 
جيعل جناح املرشح األرثوذكسي مضمونًا، يف حني أن الفوز باملقعد 

املاروني حيتاج اىل جهود مضاعفة، وهذه مهمة صعبة للغاية.
التيار  يدعمها  اليت  القوية«  »عكار  الئحة  ربح  عبدو سعد  ويقّدر 
عن  التيار  ملرشح  بالتأكيد  أحدهما  سيكون  انتخابيني  حباصلني 

املقعد األرثوذكسي.
اجلدير ذكره أن عدد الناخبني السّنة يف دائرة عكار يبلغ 186541 
و30617  كاثوليكيًا،  و3414  أرثوذكسيًا   37541 مقابل  ناخبًا، 
 33 يتجاوز  لن  املسيحيني  املقرتعني  عدد  أن  يعين  ما  مارونيًا، 
ألفًا يف أفضل األحوال، مقابل ما يزيد على مئة ألف مقرتع من 

الطائفة السنية.

هادي حبيش يحسم املاروني فرتتفع أسهم درغام )مروان طحطح(

العدوان على دمشق عكس  الربيطانّية املشاركة يف  احلكومة  قرار 
ترّدي أوضاع سلطة حكومة ترييزا ماي اليت جُبنت عن دعوة الربملان 
للتصويت على خطوة توافقت مجيع أطراف املعارضة على رفضها، 
الدعوة  إىل  كوربن  جريميي  املعارض  العمال  حزب  زعيم  ودفعت 

لتقنني صالحّيات إطالق األعمال احلربّية يف اخلارج
رئاسة  مقر  يف  العسكريني  مستشاريها  مع  التشاور  بعد   | لندن 
تبذل جهدًا مضاعفًا  ماي  ترييزا  أن  واضحًا  بدا  لندن،  الوزراء يف 
وهي تتحدث أمام الكامريات لتظهر متجّهمة وجادة بينما تعلن عن 
أهدافها ضد موقع  بريطانّية يف إصابة  أربع طائرات  بنجاح  ثقتها 
ُيّتخذ  أّنه  ُيفرتض  محص  مدينة  من  الغرب  إىل  السوري  للجيش 
لتخزين أسلحة كيميائية مزعومة. لكن استعراض القّوة هذا بدا فارغًا 
متامًا كما املشاركة الرمزّية الربيطانّية  وأقرب إىل إثارة السخرية – 
ومل خيدع أحدًا، ال يف الشارع وال يف املعارضة  يف الُعدوان ذاته – 
وال حتى بعض أعضاء حزب احملافظني احلاكم، فضاًل عن املراقبني 
الذين اعتربه أحدهم )جون ريز( عديم املضمون لكنه إشارة حامسة 
البيت األبيض«،  إىل أن »السياسة اخلارجّية الربيطانّية تصنع يف 
الفاعلة يف عدوان أمريكي، لكنها  وأن ماي أضعف من املشاركة 

أضعف من أن ال تشارك أيضًا.
وبالفعل، فإن احلكومة أقدمت على هذا القرار بعد توجيهات أمريكّية 
خالل عطلة الربملان ودفعت باجتاه تنفيذه خالل عطلة نهاية األسبوع 
إىل  أّنه سينتهي  األرجح  من  لتصويت  للتعّرض  يبدو  ما  جتنبًا يف 
كامريون  ديفيد  حكومة  هلا  تعّرضت  اليت  تلك  تشبه  مذّلة  هزمية 
عند حماولة سابقة للحصول على تفويض لقصف سوريا. وهو ما 
بدا أمرًا شبه حمسوم، بداللة أن جمموعة نواٍب مؤيدة للعدوان من 
كال احلزبني الكبريين )احملافظني والعّمال( أعربت عن تفضيلها لو 
أن ماي عرضت املسألة على الربملان. ونقل عن جون وودكوك من 
واب التحاق اململكة املتحدة جبهد احللفاء  »العمال« قوله »إن من الصّّ
لتقليص قدرة )الرئيس بشار( األسد على شّن هجمات كيميائّية، 
لكن على رئيسة الوزراء تقديم تفسري العتبارها التصويت على هذا 

القرار باألمر غري املناسب«.
اليميين،  التّيار  عليها  يغلب  اليت  الربيطانّية  الصحافة  وباستثناء 
واليت قّدمت دعمًا غري حمدود للهجوم، فإن كافة الكتل السياسّية 
الفاعلة أعربت عن إدانتها له، واعتربته مفتقرًا إىل أي سند قانوني 

وال يسهم يف حتسني األوضاع اإلنسانّية يف سوريا بأي شكل.
الوزيرة األوىل يف اسكتلندا، نيكوال ستريغن، اتهمت ماي »باتباع 
التوجيهات الرئاسّية من البيت األبيض«. وحّذرها زعيم »الليرباليني 
األحرار«، فينست كابل، من خطورة »سياسة التعّلق بأذيال معطف 
رئيس أمريكي أهوج، وأنها ليست بدياًل من تفويض جملس العموم«. 
قيادة  من  لوكاس  كارولني  وزميلته  بارتلي  جوناثان  رأى  بدوره، 
الدميقراطّية  »داست  ماي  أن  مشرتك،  تصريح  يف  اخلضر،  حزب 
الربملانّية بقدميها«، ودعوا إىل تصويت على ذلك يف أول جلسة 
برملانّية تعقد اليوم اإلثنني )األمر الذي سارعت ماي إىل رفضه، 
النّواب يف هذا اخلصوص  باإلجابة عن أسئلة  مصّرة على االكتفاء 

فحسب(.
زعيم  من  متوقع  هو  كما  جاء  ماي  خلطوة  االنتقادات  أقوى  لكن 
على  متكررًا  هجومًا  الذي شن  كوربن،  اليساري جريميي  املعارضة 
العدوان، واصفًا إّياه بأّنه »غري قانوني« ومنتقدًا النفاق األخالقي 
للحكومة بتربيرها التدّخل لدواٍع إنسانّية. ويف ما بدا كلطمة حلكومة 
ماي، دعا كوربن أعضاء جملس العموم إىل إقرار قانون حيصر سلطة 
إعالن احلروب بالربملان، نظرًا إىل عدم امتالك اململكة املتحدة دستورًا 
املسائل  بشأن  القرارات  اختاذ  العرف يف  على  واعتمادها  مكتوبًا 
للغاية،  هّشة  بأغلبّية  تتمتع  احلالية  احلكومة  أن  وال سّيما  الكربى، 

وغري كافية يف املقياس الربيطاني الختاذ قرارات مصريّية.
أمس  من  أول  أغرق  الذي  احلرب«،  »أوقفوا  حتالف  أعلن  شعبيًا، 
شارع داوننيغ سرتيت حيث مقر احلكومة باملتظاهرين إدانة ملشاركة 
برنامج حتركات يستمر خالل  بريطانيا يف اهلجوم على سورّيا، عن 
األسبوع إلمساع صوت الربيطانيني الذين يغلب عليهم مزاج معارضة 

التورط يف حروب خارجّية.
ورغم اهلمروجة الداخلّية حول اهلجوم األخري، فإنه يف حقيقة األمر 
ليس استثناًء يف سياسة بريطانيا بشأن سوريا. فمن املعروف أن 
إىل  الربيطانيني  »اجلهاديني«  مئات  وتسفري  جتنيد  سّهلت  لندن 
سوريا عرب تركّيا، وهي متنح معارضي النظام السوري حرّية احلركة 
والنشر ونقل األموال، كما تسهم قوات بريطانّية خاصة يف عملّيات 
سرّية لدعم قوات معارضة يف غري موقع سورّي، وما زالت املقاتالت 

الربيطانّية تشارك دورّيًا يف غارات »التحالف الدولي«.
اهلجوم  اعتبار  إىل  يتجهون  السياسيني  املعلقني  فإن  اسرتاتيجّيًا، 
وأن  سوريا،  يف  نهائّيًا  الربيطانّية  السياسة  إفالس  داللة  األخري 
النصر صار شبه مكتمل يف يد دمشق وحلفائها رغم الدمار الشديد 
الذي أصاب البنية التحتية للبالد، وأن مسألة إسقاط نظام الرئيس 
واملتوسط.  القريب  املدى  يف  أقله  مفتوحًا،  ملفًا  تعد  مل  األسد 
ويلقي اهلجوم يف الوقت ذاته بظالل قامتة على القدرات العسكرّية 
وحدات  يشبه  ما  إىل  بالفعل  اليت حتّولت  املتحدة  للمملكة  الواهنة 
رمزّية تشارك يف األعمال احلربّية األمريكّية الكتساب السمعة، من 
دون القدرة على الدخول يف أي مواجهات شاملة مع قوى ناهضة 

مثل الصني أو روسيا.

عدوان فارغ بإشارات خطرية
سعيد محمد

نّفذت  اليت  للطريقة  املتحدة  الواليات  داخل  االنتقادات  تزايد  دفع   
الرئيس  وفرنسية،  بريطانية  مبشاركة  عدوانها  األمريكية  اإلدارة  بها 
دونالد ترامب إىل الدفاع عن قراره وإعالنه أن »املهمة أجنزت«. وقال 
يف تغريدة، أمس: »لقد نفذت الغارة السورية على أكمل وجه، بهذه 
الدقة، إن الطريقة الوحيدة اليت ميكن أن تتخلى عنها وسائل اإلعالم 
املزيف هي استخدامي ملصطلح املهمة اليت أجنزت... كنت أعلم أنهم 
جيب  عظيم،  عسكري  مصطلح  بأنه  شعروا  لكنهم  ذلك،  سيغتنمون 

إعادته. استخدمه كثريًا!«.
ذ قرار العدوان كيف اختخُّ

التغريدات واملشاورات مع كبار مساعديه  ترامب الذي خيلط ما بني 
الختاذ القرار، كان قد عقد النية على شن العدوان، وقد ساعدت بعض 
اإلجراءات القانونية اليت اختذت ضد رجاله، وخاصة حماميه اخلاص مايكل 
كوهني واالتهامات اليت وجهها إليه املدير السابق ملكتب التحقيقات 
الفدرالي جيمس كومي، يف إثارته للقيام بعمل عسكري ضد سوريا. 
غري أن املشكلة يف ذلك هي الكيفية اليت سيجري فيها إخراج سيناريو 
العدوان. ويف هذا الشأن قال مسؤولون أمريكيون إّن »من الواضح أن 
املناقشات مع فرنسا وبريطانيا مل تركز على املواقع اليت سيستهدفها 

اهلجوم بقدر ما ركزت على كيفية القيام بذلك«.
وطبقًا لتقارير عديدة، فقد حضر ترامب جلسات إحاطة متعددة يوميًا 
يف البيت األبيض، وشارك يف معظم االجتماعات اليت عقدت يف غرفة 
العمليات. وقد أبلغ كبار مساعديه يوم االثنني املاضي بضرورة القيام 
الفظيع يف  باهلجوم  بعمل عسكري سريع ضد سوريا على ما وصفه 
دوما. ويف اليوم التالي، حتدث مع كل من الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، وحبث مسؤولون من الدول 

الثالث حدود املشاركة وماذا سيكون شكل اهلجوم احملتمل.
وعلى غرار حتالف الراغبني الذي قاده جورج بوش االبن ضد العراق 
يف عام 2003، فإن ترامب سعى إىل منح عدوانه غطاًء دوليًا بضم 

فرنسا وبريطانيا.
التعامل  كيفية  بشأن  األبيض  البيت  املناقشات مستمرة يف  وبقيت 
مع سوريا، إىل أن تعرض مكتب حمامي الرئيس مايكل كوهني لعملية 
تفتيش قام بها الـ«إف بي آي«، واعتربه ترامب هجومًا شخصيًا عليه 
مدفوعًا من احملقق اخلاص روبرت مولر الذي يقود التحقيقات بشأن 

التدّخل الروسي يف انتخابات الرئاسة.
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مدير  كتاب  صدور  بلة،  الطني  وزاد 
لدى  االرتباك  من  حالة  إىل  ذلك  أدى  وقد  كومي.  جيمس  السابق 
الفور يوم األربعاء املاضي إىل نشر تدوينة  ترامب الذي سارع على 
على »تويرت« يهدد فيها روسيا ويدعوها إىل االستعداد ألن الصواريخ 
»ستأتي مجيلة وجديدة وذكية«. وبعد تلقيه انتقادات لكشفه السريع 
عن اسرتاتيجيته، غّرد يوم اخلميس بعدم اإلشارة إىل توقيت هجوم 

الصواريخ قائاًل: »ميكن أن يكون هذا قريبًا جدًا أو ليس قريبًا جدًا«!
ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب اختذ قرار العدوان يوم اخلميس 
رغبة  تلبية  إىل  الذي كان مضطرًا  ماتيس  رأي  عند  ونزواًل  املاضي، 
َدت أهداف العدوان بقصره على عدد حمدود من املواقع،  رئيسه، ُحدِّ
بهدف جتّنب »األضرار اجلانبية« واملواقع اليت يوجد فيها الروس. وعزا 
ماتيس رأيه إىل أن توسيع رقعة العدوان ونتيجة لوجود عديد األطراف 

يف سوريا قد خيرج األمر عن نطاق السيطرة.
ومنذ يوم اخلميس املاضي أبقت إدارة ترامب على إخفاء قرار العدوان 
األبيض  البيت  مسؤولو  وأبلغ  التغريدات  توقفت  إذ  كبري.  حد  إىل 
الصحفيني أن ترامب سيقضي ليلة اجلمعة يف فندقه يف واشنطن إىل 
أن ألقى خطابه املتلفز حنو التاسعة لياًل من يوم اجلمعة املاضي، معلنًا 

بدء اهلجوم على سوريا... وليحتفل يف اليوم التالي بإجناز املهمة.
اثار استخدام ترامب عبارة »املهمة املنجزة«، ردود فعل وانتقادات 
ألقى  أن  بعد  سيئة  مسعة  اكتسبت  العبارة  تلك  أن  خاصة  واسعة، 
انتهاء  إلعالن   2003 عام  خطابه  االبن  بوش  جورج  السابق  الرئيس 
العمليات القتالية الرئيسية يف العراق مع الفتة كبرية خلفه حتمل تلك 
العبارة. وعلى الرغم من ذلك اإلعالن، ال يزال اجليش األمريكي متورطًا 
يف العراق حتى اآلن. تغريدة ترامب بإجناز املهمة جاءت قبل أن يعلن 
جنراالت البنتاغون عن تقييمهم لنتائج العدوان وتأثريه على القدرات 
السورية، وقد اقتصروا يف إعالنهم على أن العدوان كان ناجحًا، وأنهم 
ما زالوا يقومون بتقييم مفّصل لفعالية اهلجمات. غري أن املتحدثة باسم 
السبت،  يوم  ترامب  تغريدة  عن  دافعت  وايتت،  دانا  الدفاع،  وزارة 

وقالت: »لقد ضربنا مجيع أهدافنا. لقد كانت مهمة ناجحة«.
العضو الدميقراطي يف جملس النواب األمريكي، جريولد نادلر، أعاد إىل 
األذهان تغريدة قدمية لرتامب يف عام 2013 انتقد فيها سلفه باراك 
أوباما لعزمه على شن عدوان على سوريا من دون موافقة الكونغرس. 
وعلى الرغم من أن نادلر أعرب عن اتفاقه مع ترامب على ضرورة تدمري 
قدرات سوريا الكيميائية، إال أنه قال إن الرئيس حيتاج إىل موافقة 

الكونغرس إلمتام مثل هذا اإلجراء.
العضو الدميقراطي يف جملس النواب، جاريد هوفمان، هاجم هو اآلخر 
قرار قصف سوريا، قائاًل إن ترامب »ال حيق له استخدام احلرب لصرف 
يف  نفسه  حول  تدور  اليت  والفضائح  القصص  عن  اجلمهور  انتباه 

واشنطن«.
على صعيد آخر، أجرت شبكة التلفزيون األمريكية »إن بي سي« وصحيفة 
»وول سرتيت جورنال« استطالعًا للرأي يظهر تقّدم الدميقراطيني على 
اجلمهوريني بسبع نقاط يف االنتخابات النصفية اليت ستجري يف شهر 
تشرين الثاني/ نوفمرب املقبل، إذ أعرب 47 يف املئة من املشاركني 
عن تأييدهم الدميقراطيني، ويظهر االستطالع تقدم الدميقراطيني على 
اجلمهوريني بـ21 نقطة يف أوساط األمريكيني األكثر اهتمامًا باملشاركة 

يف االنتخابات.

 ترامب وإدارته.. وأعضاء يف الكونغرس: املهمة ُأجنزت؟
محمد دلبح
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وافقت قوى السلطة، حتت الضغط، على دعم القروض السكنية 
العامة. هذه  اخلزينة  من  لإلسكان  العامة  املؤسسة  اليت متنحها 
الصيغة ُرفضت سابقًا، على الرغم من أن رئيس جملس إدارة 
ما  املوازنة.  إقرار  قبل  تسويقها  حاول  حلود،  روني  املؤسسة 
طلبه حلود ملعاجلة املشكلة كان بسيطًا، وهو أن ترصد اعتمادات 
سنوية مبعدل 20 مليار لرية وسطيًا على 15 سنة لدعم فوائد 

القروض السكنية.
طريق  تسلك  قد  املدعومة  السكنية  القروض  مشكلة  أن  يبدو 
الطريق مل تنجم عن معوقات  احلّل خالل بضعة أسابيع. وعورة 
ــ االقتصادي  العقل السياسي  سوقية، بل مصدرها يكمن يف 
ــ االجتماعي الذي أدار هذا امللف لسنوات. كانت الطبقة الثرية 
ومضاربني  ومتمّولني  لسياسيني  أتاح  ما  العقل،  هذا  أولوية 
عقاريني، االستفادة من الدعم الذي كان يقّدمه مصرف لبنان، 
السكنية  القروض  من  احملدود،  الدخل  ذوي  حّصة  كانت  فيما 

املدعومة، حمدودة. 
االجتماعية  الشؤون  وزير  املاضي،  االربعاء  عنه،  عّب  األمر  هذا 
رئيس  برئاسة  عقد  الذي  االجتماع  انتهاء  بعد  عاصي  بو  بيار 
خليل،  حسن  علي  املال  وزير  حبضور  احلريري،  سعد  احلكومة 
حلود.  روني  لإلسكان  العامة  املؤسسة  إدارة  جملس  ورئيس 
قال بو عاصي: »تبنّي لي أن هناك من يأخذ قرضًا بقيمة 800 
ألف دوالر مدعومة لكي يستطيع أن يستملك. ال أعتقد أن على 
ملن  قرض  لدعم  ضرائب  جيبه  من  يدفع  أن  اللبناني  املواطن 
يستطيع شراء شقة بـ800 ألف دوالر... ما أقصده أْن ليس على 
املواطن اللبناني واخلزينة ودافعي الضرائب أن يدعموا قروضًا 

للميسورين«.

فساد خفض رسم التسجيل!
البيان األخري الصادر عن نقيب الوسطاء واالستشاريني العقاريني 
)Real( وليد موسى، يكشف عن املستفيدين من خطوة خفض 
أن خفض  ذكر  إذ  إىل %3،  من %5  العقاري  التسجيل  رسم 
الرسم هو »مبادرة إجيابية ممتازة ومطلوبة«، لكنه طالب باملزيد، 
إذ جيب يف رأيه »تقليص هذا اخلفض نصف نقطة، حبيث يصبح 
ص اإليرادات املتأتية عن  رسم التسجيل 3.5%، على أن ُتصَّ
نصف النقطة هذه لدعم القروض اإلسكانية، وتبقى حّصة الدولة 
3%«. مشكلة هذا الطرح أنه يدعم الفئات نفسها اليت غرفت 
من الدعم خالل السنوات املاضية، ألن قروض املؤسسة العامة 

لإلسكان ُمعفاة من رسم التسجيل.
احلّل املقرتح كان حلود قد محله يف جولة على املعنيني قبل إقرار 
املوازنة، منهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، ووزير املال 
إقناعهم  النواب، سعى خالهلا إىل  علي حسن خليل، وعدد من 
والفقرية.  املتوسطة  للفئات  السكنية  القروض  دعم  جبدوى 
ُيستخَدم  مببلغ  لإلسكان  العامة  املؤسسة  اقرتح حلود تصيص 
لدعم القروض السكنية اليت متنحها املؤسسة )بني 180 إىل 200 
ألف دوالر(، إال أن اقرتاحه جوبه بالرفض، على اعتبار أن املوازنة 

ال تتحّمل أي زيادة يف النفقات.

املصارف نفسها... اللعبة نفسها
املثري للسخرية، أن املبلغ املطلوب كان بسيطًا جدًا، إذ إن كلفة 
ر يف السنة األوىل بنحو 50 مليار لرية، ثم تنخفض إىل  الدعم تقدَّ
أقل من 20 مليار لرية الحقًا. أما الكلفة اإلمجالية على مدى 15 
سنة، فلم تكن تزيد على 300 مليار لرية لتمكني حنو 5000 أسرة 

)أو مشروع أسرة( سنويًا من احلصول على مسكن.
اليت  املدعومة  السكنية  القروض  لعبة  أدار  الذي  نفسه  العقل 
استفاد منها سياسيون وأثرياء ومضاربون على مدار السنوات 
الضّيقة  حدوده  رغم  حلود،  اقرتاح  رفض  نفسه  هو  املاضية، 
ماليًا. قوى السلطة مل تكتِف برفض االقرتاح، بل على العكس 
عملت على توفري املزيد من الدعم الذي يصّب يف جيوب األغنياء 
يف  الضريبية  والتسويات  اإلعفاءات  من  سّلة  إدراج  خالل  من 
قانون موازنة 2018. هذه العملية ُوصفت بأنها واحدة من أكب 
عمليات اهلدر والفساد املقونن اليت أقرها جملس النواب، بناًء 

على اقرتاحات جملس الوزراء.
 وقد تضمنت واحدًا من أبرز مطالب مجعية املصارف، هو خفض 
طلبت  املاضي،  األول  كانون  ففي  العقاري.  التسجيل  رسم 
مع  »التواصل  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  من  اجلمعية 
املسؤولني خلفض رسوم التسجيل للعقارات اليت تستوفيها لقاء 
الديون«، حبسب ما ورد يف حمضر اللقاء بينهما. قوى السلطة 
لّبت سريعًا مطلب املصارف، فأقّر خفض معدل رسم التسجيل 
العقاري إىل 3% عن الشطر األول من مثن العقار الذي ال يزيد 
على 375 مليون لرية، وأن يطبق معّدل رسم 5% على اجلزء الذي 

يزيد على 375 مليون لرية.
مصرف  تعميم  تطبيق  عّطلت  اليت  نفسها  هي  املصارف  وهذه 
إليه  أشار  ما  وهو  العالقة،  السكنية  القروض  خبصوص  لبنان 
بوضوح الوزير بو عاصي، مشريًا إىل »حصول إشكاالت طاولت 

حّل قريب للقروض السكنية املدعومة: األثرياء استفادوا أواًل
محمد وهبة

من استفادوا من الدعم يف املرحلة السابقة هم سياسيون ومتمولون ومضاربون عقاريون )مروان طحطح(

عقارات  شراء  التزموا  مواطنني 
احلصول  أساس  على  ومنازل 
بعض  مدعومة.  قروض  على 
االموال  أن  اعتبت  املصارف 
كافية  تعد  مل  لديها  املتوافرة 
جعل  ما  القروض،  هذه  لدعم 
املواطن الذي دفع عربونًا ملنزل 
أو لعقار، يقع يف أزمة كبرية. 
حاكم  عن  تعميم  صدر  وقد 
يطبق  مل  لكنه  لبنان،  مصرف 
وهذا  اجلميع.  من  اآلن  حتى 

األمر غري مقبول«.
تطبيق  ترفض  املصارف  إذًا، 
مصرف  يقف  فيما  التعميم، 
على  الرقابة  وجلنة  لبنان 
األزمة  إزاء  متفرجني  املصارف 
السكين.  السوق  على  الطارئة 
النصف  يف  بدأت  األزمة  هذه 
من  الثاني  كانون  من  الثاني 
اتاذ  بعيد  اجلارية،  السنة 
بتعديل  قرارًا  لبنان  مصرف 
السكنية.  القروض  دعم  آليات 
إذ ذاك، قّرر سالمة وقف متويل 
السكنية من ميزانيته  القروض 

ألن القسم األكب من هؤالء يستحق االستفادة من الدعم، لكن 
املشكلة تكمن يف أولئك الذين ال حيق هلم االستفادة من هذا 
الدعم. فعلى مّر السنوات، تقول املصادر، كانت احلّصة األكب 
من مبالغ الدعم تذهب إىل سياسيني ومتمّولني وجتار العقارات، 
وهذا األمر ينطبق على الذين استفادوا من مبالغ الدعم املخصصة 

لعامي 2018 و2019. 
وتضيف املصادر إن قروض مصرف لبنان كانت مفتوحة السقف 
عند إطالقها ألول مّرة، ثم عمد مصرف لبنان إىل حتديد السقف 
بقيمة 800 مليون لرية قبل أن يرفعه أخريًا إىل 1.2 مليار لرية. 
وفاخرة،  كبرية  شقق  لشراء  يذهب  كان  الدعم  من  النوع  هذا 
وقد استفاد منه مضاربون عقاريون اشرتوا عقارات ثم باعوها 
حمققني أرباحًا طائلة، أو متمولون اشرتوا الشقق من أنسباء هلم 
وحصلوا على مبالغ كبرية مدعومة وّظفوها يف املصارف بعائدات 
أعلى بأكثر من 4 نقاط مئوية من كلفة القروض... وهذا الوضع 
نفسه ينطبق على القروض اليت كان يقّدمها بنك اإلسكان )مينح 

القروض ضمن سقف 800 مليون لرية للشقة(.

واالكتفاء بتخصيص مبلغ 750 مليار لرية لدعم فوائد القروض، 
على أن يوّزع هذا املبلغ على املصارف وفق كوتا حتتسب على 
أساس حّصة املصارف من سوق التسليفات. حّجة سالمة كانت 
أن »مصرف لبنان يهدف من خالل أي سياسة دعم إىل تقوية 
االستقرار النقدي وال يتدخل يف عالقة املصارف مع زبائنها« كما 

ورد يف حمضر اللقاء الشهري بني احلاكم ومجعية املصارف.

من يفوز بقرض مدعوم؟
على  دامت حتافظ  ما  إىل مشكلة  لتتحّول  اخلطوة  تكن هذه  مل 
استمرارية الدعم، لكن املفاجأة أن املبلغ الذي خّصصه مصرف 
كل  يليب  أن  دون  من  أيام  بضعة  خالل  استنفد  للدعم  لبنان 
الطلبات املقدمة إىل املصارف. فما حصل، أن طاليب القروض 
سددوا دفعات مقّدمة إىل أصحاب الشقق )من أبرز الشروط أن 
يدفع طالب القرض 20% من مثن الشقة وأن ميّول الباقي من 
القرض( يف انتظار انتهاء إجراءات املوافقة من املصارف، لكن 
مع صدور قرار مصرف لبنان القاضي بتحديد مبلغ الدعم، تبنّي 
أن قسمًا منهم سيستفيد من الدعم، فيما هناك املئات لن يكون 

مبقدورهم الفوز بقرض سكين مدعوم.
أثار األمر بلبلة واسعة، ما دفع رئيس اجلمهورية ميشال عون إىل 
الطلب من سالمة، إجياد حّل للطلبات العالقة. يومها، أصدر مصرف 
»استثنائيًا  للمصارف  الذي يسمح   487 الوسيط  التعميم  لبنان 
وبعد احلصول على موافقة مصرف لبنان« االستفادة من الدعم 
التعميم  وحّدد  باللرية«.  املمنوحة  السكنية  القروض  »مقابل 
شروط موافقة مصرف لبنان بأن تكون هذه القروض قد »حصلت 
املعنية  اجلهات  موافقات  على  أو  املعين  املصرف  موافقة  على 
العسكريني  إسكان  جهات  أو  إسكان  )مؤسسة  بالبوتوكوالت 
لكل  املخصص  للمبلغ  األقصى  احلّد  جتاوزت  واليت  وسواهم( 
مصرف عن عام 2018... على أن يسري الدعم اعتبارًا من بداية 
عام 2019 وأن حتتسب هذه القروض ضمن املبلغ اإلمجالي الذي 
سيخّصص للقروض السكنية اليت متنح باللرية من املصارف كافة 

خالل 2019«.
سرعان ما تبنّي أن هذا احلّل يستنفد أكثر من 400 مليار لرية 
من الدعم املخصص لعام 2019 من دون أن يشمل كل طاليب 

القروض، أي إنه يعاجل جزءًا من املشكلة القائمة.
لذا، وجب إجياد مّشاعة تّبر للمصارف تعطيل احلّل ومتنح مصرف 
لبنان سببًا لعدم معاجلة كل الطلبات العالقة. ألقي اللوم على 

سلسلة الرتب والرواتب.
 وحبسب مصادر مطلعة، أوضح سالمة ملن راجعه بهذا اخلصوص، 
أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب عّزز دخل فئة كبرية من موظفي 
القطاع العام الذين كانوا يرغبون يف متلك شقة، ما رفع الطلب 
على القروض السكنية إىل حدود أكب من املتوقع، يف ظل وجود 
حبدود  دعم  تقديم  لبنان  مصرف  على  تفرض  نقدية  ضغوط 

ضّيقة.

تحديد السقف املالي
مصرفية،  مصادر  حبسب  بكامله.  امللف  فتح  تعيد  احلّجة  هذه 
عن  النامجة  الزيادة  بسبب  تستنفد  مل  السكنية  القروض  إن 
قروض موظفي القطاع العام بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، 

العامة  املؤسسة  كانت  املقابل،  يف 
البوتوكوالت  أنواع  وبعض  لإلسكان 
العسكريني  إسكان  جهاز  مع  املوقعة 
وقوى األمن الداخلي واألمن العام وما 
املداخيل  لذوي  قروضًا  تقّدم  يشابه، 
العامة  املؤسسة  عب  ميّر  احملدودة. 

لإلسكان حنو 5 آالف قرض سنويًا ضمن حّد أقصى لكل قرض 
بقيمة 270 مليون لرية وبكلفة إمجالية تبلغ 1200 مليار لرية، أي 
ما يوازي نصف قيمة الدعم الذي كان مصرف لبنان يضّخه يف 
السوق. غري أن حجم استفادة هذه الطبقة من هذا الدعم كانت 

األقل حجمًا واألوسع عددًا واألكثر جدارة.
الدعم  لتقديم  الرافض  موقفها  عن  السلطة  قوى  عدول  أما 
وليس  انتخابية،  حسابات  فله  لإلسكان،  العامة  املؤسسة  عب 
مرتبطًا بوجود قرار بإجراء تغيري جذري يف التعاطي مع امللفات 
ــ االجتماعية. فقد تبنّي أنه لوال وجود حتّوالت يف  االقتصادية 
القروض  دعم  »مزراب«  فظائع  انكشفت  ملا  النقدية  السياسة 
القروض  دعم  حبّجة  العام  املال  لنهب  استعمل  الذي  السكنية 
لتأمني مساكن للفقراء. الناهبون حيملون معامل واضحة تنطوي 
أنهم  من  والقلق  املال،  وأصحاب  السلطة  قوى  شراكة  على 

يأخذون جمّرد اسرتاحة.

توفري السكن عرب »باريس 4«
اقرتح النائب ياسني جابر الطلب إىل اجلهات املاحنة يف »باريس 
الدخل  لذوي  سكنية  قروض  لتوفري  خاص  صندوق  متويل   »4
االقرتاح  هذا  جابر،  برأي  منخفضة.  بفوائد  واملتوسط  احملدود 
سيكون جمديًا، ألن الفوائد يف أوروبا ال تتجاوز 1%، أي ميكن 
تسليفات  مقابل  قروضًا  املصارف  تعطي  أن  الصناديق  هذه 
للزبائن مبا ال يزيد على 4% أو 5%. املشكلة يف اقرتاح جابر 
تكمن يف عملة القروض املمنوحة للزبائن، فإذا كانت بالعمالت 
ستكون  القروض  حاملي  على  املخاطر  أن  يعين  فهذا  األجنبية 

مرتفعة مقابل مداخيلهم باللرية اللبنانية.

 بو عاصي: ال أعتقد أن 
على املواطن أن يدفع 

ضرائب لدعم قرض ملن 
يستطيع شراء شقة 

بـ800 ألف دوالر
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غداء تكرميي للنائبة جوليا 
فني يقيمه عمر ياسني

ــس بــلــديــة ابــنــاء  ــي كـــرم رئ
السابق  الــخــريــة  الضنية 
الحاج عمر ياسني نائبة مقعد 
فني  جوليا  السيدة  غرانفيل 
حملتها  يف  املسؤول  بحضور 
كلوفيس  السيد  االنتخابية 

لبطي. ا
يوم  اقــيــم  الـــذي  والـــغـــداء، 
الحالي،  االسبوع  االربعاء من 
على  فني  للنائبة  تكريما  جاء 
تقوم  التي  االنمائية  االعمال 
غرانفيل  مقعد  اجل  من  بها 

املنطقة. وسكان 
النائبة  ياسني  الحاج  وشكر 
التي  ــات  ــخــدم ال عــلــى  ــني  ف
تــقــدمــهــا البـــنـــاء الــجــالــيــة 
ان  حيث  والعربية  اللبنانية 
مفتوحة  دائما  مكتبها  ابواب 
وتقديم  الــشــكــاوى  لتلقي 
بحكومة  تتعلق  التي  الخدمات 

الوالية.
الجميع  توجه  الغداء  وبعد 
يف  فــني  النائبة  مكتب  اىل 
مريالندز لالطالع على سر 

املكتب. موظفي  البطيعمل  كلوفيس  والسيد  ياسني  عمر  الحاج  مع  فني  جوليا  النائبة 

الغداء خالل 

مريالندز يف  فني  جوليا  النائبة  مكتب  يف 

ياسني عمر  الحاج  مع  فني  جوليا  النائبة 

أشـلني ناصـيف تتـخرج مـن 
الـجامعة باجـازة يف القانـون

وسام  هو  لبناني  اغرتابي  نجاح  كل 
وصفحة  واللبنانيني  لبنان  صدر  على 
االغرتاب  نجاحات  كتاب  يف  ناصعة 
وسياسيا  ــا  ــي ــم ــادي اك ــنــانــي  ــب ــل ال

وأدبيا. واقتصاديا 
كريمة  ناصيف،  أشلني  والطالبة 
ناصيف،  جان  الصديق  االعمال  رجل 
النجاح  هــذا  على  جديد  مثال  هي 
بالد  يف  عاليا  لبنان  اسم  يرفع  الذي 

االغرتاب.
األكاديمية  الشابة  تخرجت  فقد 
ــازة يف  ــاج اشــلــني جــان نــاصــيــف ب
وسط  دام  نوتر  جامعة  من  القانون 
والعائلة  واخوتها  والديها  فرحة 

واالصدقاء.
جان  السيد  تهنئ  »الهرالد«  أسرة  

حققته  الــذي  النجاج  بهذا  ناصيف 
املزيد  لها  متمنية  أشلني  كريمته 
العلمية  مسرتها  يف  النجاحات  من 

مربوك. ألف  والعملية.. 
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السجون  داخل  للزمن  قياس  وحدة  أصغر  األسابيع  تكون  قد 
اإلسرائيلية، خاصة أن مثة أسرى أمضوا أكثر من 35 سنة متواصلة 
كالقدس  امللفات،  تتزاحم  وبينما  والقضبان.  اجلدران  بني 
والالجئني واالستيطان وحصار غزة واحلروب، يشّق ملف األسرى 
رًا كل عام  طريقه بصعوبة إىل الواجهة، ليأتي يوم 17 نيسان مذكِّ
بامللف النضالي ــ اإلنساني احلرج الذي ميّس كل بيت فلسطيين 

تقريبًا، فيما ال خيلو يوم من حياتهم دون حالة اعتقال.
حييي الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم األسري، تزامنًا مع  رام اهلل | 
استمرار ملف سجون العدو مفتوحًا، عددًا ووجعًا وإهمااًل وركودًا، 
إذ يبلغ عدد األسرى 6500، قاباًل للزيادة كل ليلٍة بفعل استباحة 
جيش االحتالل املستمرة للمدن والقرى. ومن املفارقات أن يوم 
األسري )17 نيسان من كل عام( كان قد أقره »اجمللس الوطين« 
الفلسطيين منذ عام 1974، بعد مرور ثالث سنوات على اإلفراج 
يعيش  الذي  الوقت  وذلك يف   ،)1971( حجازي  بكر  عن حممود 
فيه اجمللس حالة شلل كبرية بسبب االنقسام الداخلي واخلالفات 
التحرير«  »منظمة  ورائها  ومن  السلطة  تقف  فيما  مكوناته،  بني 
عاجزتني حتى عن دفع العدو إىل اإلفراج عن الدفعة الرابعة من 
اليوم ميّر  »أسرى ما قبل أوسلو« قبل تعرقل املفاوضات. هذا 
ثقياًل على األسرى، وكذلك على ذويهم، يف ظل االنقسام الذي 
أخرى  ملفات  أمام  ملفهم  وتراجع  الفلسطينية،  بالساحة  يعصف 
كبرية، كالقدس وحصار غزة واالستيطان، لكن كالعادة ستتخلله 
فعاليات مومسية. تقول والدة أحد األسرى: »يوم األسري أصبح 
مثل يوم األم، جمرد ذكرى للخطابات، وكل فصيل بيقول اجلملة 
تعود  ثم  األولويات...  سّلم  رأس  على  األسرى  بأن  املشهورة 

األمور إىل ما كانت عليه قبل 17 نيسان«.
أرقام مخيفة

شؤون  »هيئة  يف  والدراسات«  التوثيق  »وحدة  رئيس  يقول 
األسرى«، عبد الناصر فراونة، إن »تقرير اهليئة السنوي يكشف 
العدو منذ  أن قرابة مليون فلسطيين مّروا بتجربة االعتقال لدى 
بداية االحتالل، فيما يبلغ عدد شهداء احلركة األسرية الذين ارتقوا 
األسرى  من  الشهداء  »مئات  بأن  علمًا   ،»215 السجون  داخل 
من  السجون  عن  ورثوه  ما  بفعل  خروجهم  بعد  ارتقوا  احملررين 
أمراٍض وإهمال طيب ومعاناة«. وحتى أواخر الشهر املاضي، بلغ 
عدد األسرى 6500، من بينهم 350 طفاًل، و62 أسرية، ومن هؤالء 

1800مريٍض من بينهم 700 حباجة إىل »تدخل طيّب عاجل«.
واهليئات  الفصائل  يف  مسؤولون  يرى  اإلحصائية،  هذه  رغم 
املنبثقة منها )لكل حركة مؤسسة خاصة باألسرى( أن ملف األسرى 
الفلسطينيني ُهّمش خالل السنوات اإلحدى عشرة املاضية بفعل 
عوامل كثرية كانت تتقدم يف أحيان كثرية عليه، كاالنقسام بني 
العدو  كان  ذلك،  جبانب  تبعه.  وما  و«محاس«  »فتح«  حركيت 
مثل:  والتنظيمات مبسائل طارئة،  السلطة  إشغال  يتقن سياسة 
قرارات احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية »املقاّصة«، وتوسيع 

املستوطنات، واحلروب واالشتباكات.
ومنذ جميء إدارة البيت األبيض اجلديدة برئاسة دونالد ترامب، 
مع  بالتوازي  بقوة،  األسرى  ملف  ضرب  يف  األمريكيون  ساهم 
القرن« وتقليص  أو »صفقة  خطواتهم األخرى املتعلقة بالقدس 
الفلسطينيني« )األونروا(،  الالجئني  »وكالة غوث وتشغيل  دعم 
السلطة  على  الضغط  إىل  اإلسرائيليني  مع  بالتنسيق  عمدوا  إذ 
الستهداف رواتب األسرى، وهو أمر بداًل من أن يطرح قضيتهم 

على سلم األولويات، صار بابًا لاللتفاف والتنازل.
كل ما سبق دفع األسرى داخل السجون إىل حماولة فرض أولوية 
إضرابات  عرب  مرة،  من  أكثر  الفلسطيين  الشارع  على  قضيتهم 
مجاعية أو فردية أثرت يف التفاعل الشعيب جزرًا ومدًا، لكن قضية 
السفارة  ونقل  إلسرائيل«  »عاصمة  بالقدس  األمريكي  االعرتاف 

إليها غّطى على كل شيء.
الصفقة: الحل الصعب

رغم ما تسمى »مبادرات حسن النوايا« اليت قدمتها إسرائيل يف 
تطلق  مل  فإنها  التسوية،  عملية  خالل  املفاوضات  بعض  خضّم 
لالبتزاز،  بوابة  كانت  أنها  عن  فضاًل  األسرى،  من  كبرية  أعدادًا 
وال ضامن من إعادة اعتقال من أفرج عنه الحقًا. ولذلك، أثبتت 
التجربة الفلسطينية أن صفقات التبادل بالقوة هي اليت ساهمت 
الشعبية  »اجلبهة  األسرى. وكانت  الكربى من  األعداد  إطالق  يف 
لتحرير فلسطني« قد دشنت هذا املسار عام 1968 بصفقة نال 
»العال«  اختطافها طائرة لشركة  بعد  حريتهم  أسريًا   37 مبوجبها 
على متنها ما يزيد على مئة راكب، تلتها صفقات أخرى من بينها 
اإلفراج عن 4700 أسري عام 1983 مقابل ستة جنود كانت تأسرهم 

»فتح« يف جنوب لبنان.
ُأفرج عن 1150 أسريًا فلسطينيًا وعدد من األسرى  وعام 1985 
إسرائيليني  إطالق ثالثة جنود  لبنانيًا( مقابل  )منهم 153  العرب 
أسرتهم »الشعبيةـ ـ القيادة العامة« يف لبنان، وقد أّصرت املقاومة 
صفقات  صفحات  يف  بصمتها  وضع  على  لبنان  يف  اإلسالمية 
التبادل، فأدرج حزب اهلل على قائمته مئات األسرى الفلسطينيني 
يف صفقاته كافة. ويف 2011، شهدت األراضي الفلسطينية أول 
عملية تبادٍل كبرية ناجحة، املعروفة بـ«صفقة شاليط« أو »وفاء 

 »يوم األسري«: مليون فلسطيين مّروا على سجون العدو
مـي رضــا

عن  فيها  وُأفرج  األحرار«، 
إطالق  مقابل  أسريًا   1027
اجلندي  سراح  »محاس« 
لقي  واآلن  شاليط،  جلعاد 
مصري  إسرائيليني  أربعة 
وُصّنفوا  غّزة،  يف  شاليط 
تارًة  املفقودين  عداد  يف 

والقتلى تارًة أخرى.
جراء ذلك، يبقى رهان ُجّل 
عمليات  على  الفلسطينيني 
تنفذها  اليت  التبادل 
يف  واملشكلة  املقاومة، 
ذلك أنه رغم وجود عدد من 
الناجحة  االختطاف  عمليات 
فإن  التبادل،  وصفقات 
إىل  احلاجة  أثبتت  التجربة 
الطويل«  »النفس  امتالك 
مناورات  يف  واحلذر 
الوسطاء،  وكذلك  العدو 
مكثت  شاليط«  فـ«صفقة 
بدأت  حتى  سنوات  مخس 
النور، فيما ال  باخلروج إىل 

كانت كذلك منذ سنواٍت طويلة، لكن هذا املقطع، الذي تظهر فيه 
وهي تطرد جنديني إسرائيليني عن باب بيتها، أبرز شجاعة ابنة 

السابعة عشرة.
 12 للعدو  العسكرية  النيابة  وجهت  ومداوالت،  جلسات  وخالل 
تهمة إىل التميمي، أبرزها: صفع جنديني، إضافة إىل »التحريض 
والدتها  العدو حماكمة  يواصل  فيما  والتهديد«،  احلجارة  ورشق 
قرارها  العدو  حمكمة  أصدرت  املاضي،  آذار   12 ويف  نارميان. 
بسجن التميمي مثانية أشهر، وبالسجن ملدة مثانيٍة أخرى مع وقف 
التنفيذ خلمس سنوات، إضافة إىل غرامٍة مالية بنحو ألف و500 
»ال  باختصار:  وحتدثت  التميمي  وقفت  حماكمتها  أثناء  دوالر. 
أظهرت  فيما  احملكمة غري شرعية«،  وهذه  االحتالل،  عدالة حتت 
مقاطع مصورة عن التحقيق معها صمودها وصمتها الذي استفز 

احملققني.

يبلغ عدد األسرى 6500 من بينهم 350 طفاًل و62 أسرية )أي بي أيه (

إىل  تصل  حوله مل  واملباحثات  معّلقًا  غزة  اجلنود يف  ملف  يزال 
نتيجة منذ عام 2014، وذلك فضاًل عن مرور حماوالت أسر كثرية 
كانت قد أخفقت، جبانب أن أي صفقة مل تستطع تنظيف السجون 

كليًا.
محنة »اإلداري« املتواصلة

ال يزال االعتقال اإلداري من أبشع األساليب اليت ينتهجها العدو 
حبق األسرى الفلسطينيني، وذلك ألن االحتجاز واالعتقال يسريان 
دون تهمٍة وبذريعة امللف السّري، ودون مدة حمددة للبقاء يف 
السجن. ويبلغ عدد األسرى اإلداريني 500، وقد أعلنوا مقاطعتهم 
علقوا  أخرى  احتجاجية  إجراءات  جبانب  شهرين  منذ  العدو  حماكم 
عامًا، فهو  بالسجن 20  أسرٌي  ُحِكم  إذا  أيام. فمثاًل،  بعضها قبل 
أو قبلها يف حال حصول  انتهاء حمكوميته  ُيدرك أن خروجه بعد 
صفقة، لكن »اإلداري« ال يعرف حقًا متى خيرج وعادة ال تتضمنه 
الصفقات، بل قد ُيعاد متديد األشهر له عند جتهيزه ثيابه وبعد 

إعالمه بقرار اإلفراج عنه.
ألهداف  األسلوب  هذا  يستعمل  العدو  أن  أسرى حمررون  يشرح 
املناطقية،  امليدانية  والقيادات  املؤّثرة  الشخصيات  إبعاد  منها: 
ويلجأ ضباط »الشاباك« إىل هذا األمر إذا مل ُيثبتوا تهمة معينة 
التحقيق رغم وجود  أو بسبب صمود األسري يف  على الشخص، 
شكوك معينة أو معلوماٍت استخبارية بضلوعه يف أمر ما. وهكذا، 
يكون اإلفراج عن املعتقل اإلداري وفق مزاج الضابط اإلسرائيلي 

وتقديره.
أو دراسة عدٍد من  العدو التصديق  جبانب ذلك، تواصل حكومة 
القوانني املتعلقة باألسرى، كما قّدم برملانيون إىل »الكنيست« 
مشاريع قرارات، مثل: قانون التغذية القسرية لألسرى املضربني 
راشقي  على  العقوبة  تشديد  وقانون   ،2015 عام  الطعام  عن 
أعواٍم كحدٍّ أقصى،  أدنى وأربعة  احلجارة لتصل إىل عامنينْ كحدٍّ 
فيما صّدق »الكنيست« بالقراءة األوىل على مشروع قانون يسمح 
ُقّدمت  أيضًا  عشرة.  الرابعة  دون  الفلسطينيني  األطفال  بسجن 
إعدام  قانون  مثل:  اإلنسان،  حلقوق  منافية  لقوانني  مشاريع 
األسرى، وحرمانهم التعليم واالتصال، ومشروع قانون »اإلرهاب«، 
وتشديد العقوبة على حمرري »صفقة شاليط« املعتقلني، إضافة 
إىل قانون يقضي بتطبيق القانون اجلنائي على األسرى األمنيني 

)األسرى الفلسطينيني املقاومني(.

إسراء جعابيص
حكايات السجون كثريٌة، وأيقونات األسر ال حُتصى، لكن إسراء 
جعابيص )أم معتصم(، متثل شاهدًا على اإلهمال الطيب، واعتقال 
األمهات وحرمانهم أطفاهلن. فبينما كانت )33 عامًا( تسري مبركبتها 
قبل الوصول إىل حاجز »الزعيم«، يف 11 تشرين األول 2015، 
احرتقت سيارتها بفعل متاٍس كهربائي. توضح العائلة أن النريان 
أصابت جعابيص حبروٍق يف أكثر من ثلثي جسدها، فتضرر الوجه 
واليدان، وُبرتت 8 أصابع، وسّببت احلروق التصاقاٍت يف الكتف 
األمين والرقبة، ومناطق أخرى. حمكمة العدو أسندت إىل األسرية 
 11 بالسجن  عليها  وحكمت  والتحريض«،  بالقتل  »الشروع  تهمة 
عامًا، فيما تنفي األسرية وقوع أي انفجار. وتوّفر إدارة السجن 
مرهمًا صغريًا لتربيد احلروق ال تزيد سعته على 20 ملم ُيصرف 
إلسراء كل ثالثة أيام، وال يكفي لتغطية حروقها، فتلجأ إىل »دواء 

كل األمراض يف السجون«، أي املسّكنات.
عهد التميمي

مل حيّول مقطع الفيديو القصري عهد التميمي إىل أيقونٍة، بل هي 

قنصلية لبنان العامة -  سدني
تعميـم هـام 

املوضوع: اإلنتخابات النيابية لعام 2018
   بيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول 

 آلية حتديد األصول والشروط إلعطاء تصاريح للمندوبني
خالل إجراءات اإلقرتاع لإلنتخابات النيابية

تفعيال ألحكام الفقرة الثانية من املادة 117 من الفصل 
احلادي عشر من القانون رقم 44/2017، واليت تنص على 
اجراءات  خالل  املرشحني  عن  مندوبني  وجود  »جيوز  انه 
عن  صادرة  تصاريح  على  حصوهلم  بعد  وذلك  االقرتاع 

السفارة أو القنصلية«.

ومبا أن العدد االكرب من أقالم االقرتاع يف اخلارج يشمل 
عدة دوائر انتخابية، ووفق ما جتيزه أو تسمح به أوضاع 
القنصل  أو  للسفري  يعود  قلم،  كل  استيعاب  وإمكانية 
أو  ثابت  للمندوبني،  الالزمة  التصاريح  إصدار  احلق يف 
أو  انتخابية  التالي: مندوب عن كل الئحة  متجول، وفق 

مندوب عن كل الئحة او مرشح ضمن نفس الالئحة.

يتوجب إلعطاء تصريح إىل مندوب ثابت أو متجول )يف 
مراكز االقرتاع اليت يتجاوز عدد األقالم فيها الثالثة أقالم( 

توفر الشروط التالية:

1- ان يكون إمسه واردًا على لوائح الشطب؛
أو  الالئحة  من  تفويض صريح  على  حائزًا  يكون  ان   -2
كاتب  لدى  أصواًل  عليه  مصادق  متثيلها  املنوي  املرشح 
العدل ووزارة اخلارجية واملغرتبني، مرفق مبستند ثبوتي 

لبناني.
3- تعبئة وتوقيع التصريح اخلاص بذلك )ميكن احلصول 

عليه من البعثة الدبلوماسية(.

 سدني، يف 2018/4/17
القنصل العام  شربل معكرون
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أمجل املناسبات يف مطعم املنية لصاحبه مصطفى قطيـّة

واللقمة  املمتازة  للخدمة  نظرا 
يف  الدائمة   واالبتسامة  الطيبة 
رواد  أصبح  الزبائن  استقبال 
مصطفى  لصاحبه  املنية  مطعم 
بديال  عنه  يرضون  ال  قطيـّة 
واقامة  مناسباتهم  احياء  يف 
األجـــواء  بفعل  اجــتــمــاعــاتــهــم 

بها. يشعرون  التي  العائلية 
ويستقبل صاحب املطعم السيد 

الضيوف  قــطــيـــّــة  مــصــطــفــى 
وسهال«  »أهــال  وبالـ  بنفسه  
يشرف  حيث  البشوش  والوجه 

ضيوفه. راحة  على  شخصيا 
قطيـّة  مــصــطــفــى  ولــلــســيــد 
عالم  يف  البياض  ناصع  اســم 
ونظرا  والــضــيــافــة  ــوالت  ــأك امل
يف  يحالفه  النجاح  فان  لكرمه 
بها..  يقوم  التي  األعــمــال  كل 

لديه  اصبح  ــد  واح محل  فمن 
املنية  مطعم  هي  محالت  ثالثة 

املنية. وأفران  املنية  وملحمة 
تمتاز  ــة  ــي ــن امل مــطــعــم  ــي  ــف ف
منزلية  صناعة  وكأنها  املأكوالت 
وكأنهم  الضيوف  يشعر  حيث 
والفول  والحمص  الكبة  يأكلون 
ــوج والــســلــطــات  ــن ــاغ ــاب ــب وال
تتمتع  ملا  منازلهم  يف  وغريها 

ــودة  ــج ــه مـــن  الــنــظــافــة وال ب
الشهية. واألطباق 

ال  الــتــي  االركــيــلــة  ننسى  وال 
دونها.. من  الجلسة  تحلو 

املنية  مطعم  ان  هنا  ونــنــوه 
لسائر  »الطلبيات«   كافة  يؤمن 

تنافس. ال  بأسعار  املناسبات 
اجود  تتذوق  املنية  افــران  ويف 
بعجني  ــم  ــح ــل وال ــش  ــي ــاق ــن امل

والفطائر  الجبنة  وصــفــائــح 
املعجنات. انواع  وسائر 

بالفعل  فهي  املنية  ملحمة  اما 
حيث  والخربة  النظافة  عنوان 

يوميا. طازجة  اللحوم 
وباالخص  »الــهــريالــد«  أســرة 
لرجل  تتمنى  ايــلــي  الــزمــيــل 
وسائر  قطيـّة  مصطفى  االعمال 

والتوفيق. النجاح  كل  العاملني 
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سركيس  السيّد  إنضمام  عن  اإلعالن  بريوت  بنك  يسرّ 
ناصيف، مدير عام مجموعة هولدمارك األسرتالية للعقارات 
األسهم  من   %5 بنسبة  بريوت  بنك  مساهمي  عائلة  اىل 
العادية يف رأسمال املصرف، مع اإلشارة اىل أن إتمام العملية 

يستوجب موافقة مصرف لبنان.
مجلس  رئيس  صرّح  ناصيف،  السيّد  إنضمام  على  تعليقًا 

سركيس  السّيد  انضمام  يعلن  بريوت  بنك 
املصرف  يف  جديد  كمساهم  ناصيف 

إدارة مديرعام بنك بريوت د. سليم ج. صفري: »يفتخر بنك 
املهنية  لبناني برع يف مسريته  بريوت بانضمام رجل أعمال 
يف أسرتاليا. تأتي هذه املبادرة يف سياق خطط بنك بريوت 
التوسعية، وإننا نطمح مع املساهمني، أعضاء مجلس اإلدارة 
والزمالء لإلرتقاء ببنك بريوت إىل مستويات أعلى. انني على 
ثقة بأن تعاوننا مع السيـّد سركيس ناصيف الذي يشاركنا 
أكثر صالبة بعد  القيم والطموحات نفسها، ستخلق أساسًا 

يخوّلنا االستفادة من مزيد من الفرص العاملية«. 

 بالتزامن مع قرب احتفال ملكة انكلرتا، إليزابيث الثانية، بعيد 
أن  مالحظته  يمكن  ما  ربما  قليلة،  أيام  خالل   92 الـ  ميالدها 
امللكة قادرة على الظهور بصورة شابة أو على األقل غري طاعنة 
رغم  املاضية  القليلة  العقود  خالل  إطالالتها  كل  يف  السن  يف 

الضغوط التي تتعرض لها يف الحياة العامة.

الشيخوخة  مكافحة  خبري  مايلز،  ستيوارت  جانبه  من  وكشف 
تتمكن بموجبها  التي  الطريقة  املتحدة، عن  اململكة  الشهري يف 
يف  وإبقائها  بشرتها  وروعة  نضارة  على  الحفاظ  من  امللكة 

وضعية صحية جيدة.

وقال يف مقابلة أجراها مع مجلة Hello ! »تحظى امللكة ببشرة 
على  عمرها  طوال  لحرصها  األساس  يف  يعود  ما  وهو  مميزة 
تحرص  ما  ودائمًا  وجهها.  على  الشمس  أشعة  تسليط  تفادي 
على ارتداء قبعة رأس أو حمل مظلة يف كل سفرياتها الخارجية 

لتحمي نفسها من آثار الشمس«.

وتابع مايلز »ويُالحَظ أنها ال تشارك بأي عطالت سنوية يف 
أماكن مشمسة، بل تفضل قضاء عطالت الصيف يف اسكتلندا، 
وهو ما يساهم يف الحفاظ على حيوية بشرتها قدر املستطاع 

على مر السنني«.

وأكمل مايلز »وباإلضافة لذلك، فإن اململكة تتبع نمط حياة معتدل 
أو مشروبات،  يف كل شيء وال تفرط فيما تتناوله من أطعمة 
وهو ما يساعدها يف اإلبقاء على نضارة وحيوية مظهرها. وما 
يساعد أيضا على إبراز إطالالتها هي أنها تميل لالعتناء بنفسها 
بصورة ال تشوبها شائبة كما أنها تعتني بتسريحات شعرها 

لتبدو أنيقة وترتدي ألوانا زاهية وماكياجا رقيقا«.

عاما   92 الـ  مالمستها  مع   
الثانية إليزابيث  امللكة  حيوية  سر 
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يوم  نيويورك  يف  حديد  جيجي  الحسناء  العارضة  شوهدت 
إبداع  اللون من  املاضي مرتدية نظارة عصرية ذهبية  أالربعاء 
ليندا فارو، وأكملت طلتها الكاجوال بسروال جينز، سرتة فوقية 

وجاكت تيدي بري.

مشس  بنظارة  تتألق  حديد  جيجي 
فارو ليندا  ماركة 
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قبل حواىل 6 آالف سنة انطلق املال وسيلة لتسهيل أمور احلياة 
اليومية والتبادالت التجارية، ومذاك بات ميثل شرياًنا حيًوا للحياة 
أي  حضارة يف  أي  نشوء  متعذًرا  وأمسى  العامل  االقتصادية يف 

مكان بدونه.

إيالف: اهتم مسح مهم أجراه الربوفيسور ويليام غويتزمان بتغطية 
قبل  املال  اخرتاع  من  بداية  التمويل  تاريخ  يف  رئيسة  تطورات 
البحر  القديم وشرق  األدنى  الشرق  عام يف   6000 من  يقرب  ما 
األبيض املتوسط. ومن حينها واملال هو شريان احلياة االقتصادي 
جلميع اجملتمعات البشرية، وبدونه، لن يكون هناك أي أثر حلضارة 

بشرية.

ل كل أنواع املقايضات، التفاعالت واالتصاالت،  فاملال، الذي ُيَسهِّ
هو جزء ال يتجزأ من ثقافة، نفسية وسلوكيات البشر عموًما. وقد 
ارتكزت احلضارات الكالسيكية، كما حضارة اليونان وحضارة روما، 
نظمت  اليت  القدمية  النهرين  بني  ما  لبالد  املالية  االبتكارات  إىل 
بعيدة  والتجارة  احمللي  اإلنتاج  توزيع  إعادة  حول  اقتصادياتها 

املدى.

شيء:  كل  ُتَغيِّ  »األموال  بعنوان  أطلقه  الذي  األخي  كتابه  يف 
كيف جعل التمويل احلضارة ممكنة«، نوه غويتزمان بأن اليونانيني 
املال  إىل  ارتكاًزا  متطورة  مالية  اقتصادات  طّوروا  والرومان 
واألسواق، وأنه وباالتساق مع جتاوز أثينا وروما قدراتهما الزراعية 
احمللية بشكل سريع، فقد بدأ يتزايد اعتمادهما على تدفق واردات 
احلبوب بشكل مستمر بغية دعم وتوسيع نطاق النظامني السياسيني 

يف كلتا العاصمتني.

جتربتا إيطاليا والصني
بفضل  إمرباطورية  أضحت  روما  أن  إىل  بلفته  غويتزمان  تابع 
هذه  كل  وصمودها  ببقائها  مدينة  وأنها  املالية،  تكنولوجيتها 
القرون الطويلة إىل ابتكاراتها املالية. ورمبا مل تكن ستقوى روما 
على بسط نفوذها أو احلفاظ على سالمة حدودها البعيدة من دون 
وجود العملة املعدنية، مؤسسات االئتمان، البنوك املركزية وكذلك 

التجارة الدولية.

كما أشار غويتزمان إىل أن الصني حققت جناحات مهمة هي األخرى 
يف جمالي املال والتمويل خالل تلك احلقبة من الزمن. ومع هذا، 
فإنه وبينما حدث نظام تطوير املال، السجالت احملاسبية واألدوات 
املالية يف بالد ما بني النهرين القدمية، بالتوازي مع نظام كتابي، 
فإن ذلك مل حيدث يف الصني، حيث ارتبط تطور جمتمعها النقدي 
بنصوص تعين بقراءة املستقبل وتشرح الفكر والفلسفة الذين يتم 

تطبيقهما يف الصني.

دميقراطية الورق
لكن الصني جنحت على ما يبدو يف تطوير نظام نقدي مستقل، 
لكن متشابه، مع نظام بالد ما بني النهرين، الذي لعب فيه املال 

والتمويل دوًرا رئيًسا يف احلكم واالقتصاد.

وتواصل  ورق،  إىل  معدن  من  املال  وتطور  الوقت،  مرور  ومع 
الكثي من األمور جغرافًيا  الدول، تنازعها، واستقالهلا وتغي  منو 
وسياسًيا، جاءت تلك احلقبة احلديثة لرتتبط بـ«دمقرطة« التمويل 
)دميقراطية املساهمني(، أي فتح االستثمار لكل طبقات اجملتمع، 
وإطالق العنان لتلك األرواح احليوانية اليت حذر جون ماينارد كينز 

اجلميع منها.

مل تغرب اليوم الشمس أبًدا عن األسواق املالية. وبدًءا من بالد ما 
بني النهرين، حيث مت اخرتاع أول عقود مالية، وصواًل إىل تعقيدات 
البنية املالية احلديثة، فرتة ما يقرب من 6 آالف عام، استحضر 
الربوفيسور غويتزمان يف كتابه قصة احلياة الرائعة هذه يف وصفه 

املمتع للصلة الطويلة والثرية بني املال واحلضارة اإلنسانية.

احلضارات..  املال  صنع  هكذا   
ممكنة وجعلها 

أشرف أبو جاللة - ايالف

عندما تنتهي هذه احلرُب                                      
سنعيُد ألعمدِتنا أسالكها                                       

وندعو لزيارتنا... احلماَم                                         
وُنعيد ملدننا أمساءها                                           

ونقطع الشريط 
احلريري لقلوبنا.                           

لتتنّفس احلّب من جديد.                                      
وندعوكم للسالم                                                                                                            

قد ُيربككم حديثنا... 
وشعاراتنا.                                  
فكل ما يف احلرب...  ظالٌم                                 

وما بعد احلرب ...أحالم... !                                                                                                  
--------------------

ما  ٍ مكان  يف 
حنن هنا...                                                              

ال حزَن يغّينا.                                                    
ال فرَح يطرأ علينا.                                               

تفصلنا دّقاُت 
احلياة...  عن احلياة                                    

وحده احلّب ينقذنا                                             
حنن هنا...                                                         

بني وردتني ننزف..!
..…………   

/ بالدي/
تلك بالدي قبل آثام احلرب 
كانت تّسمى جّنة اهلل ،ترتدي 

أمساءنا احُلسنى
صارت ترتدي نارنا 
وباجلحيم ُتسمى..!

ري
ري

حلـ
ا  

ط
ري

شـ
ال

الشاعرة ريـما خـضر
القضيه معروفه  العم  إبن  يا 
فيي كان  ما  بدفنتك  كون  تا 
بس على دمعي بيشهدو اخلدين
شهرين بالشقا  صرلي  شهرين 
جبنحني  اخلالق  لعند  روحك 
العينني تفّتح  تا  راحيه 
وخيني واختك  »بسيمه«  وتقشع 
مّيه بيطلعو  وقرايبني 

ودو الوطن  عا  تعازي  العامل 
امندو السما  على  يدينا  وحننا 
زمان من  صاحيب  القرابه  فوق 
عنوان للوفا  إال  كنت  ما 
مليان بالعاطفه  قلب  عندك 
انعّدو متلك  هللي  وقالل 

ويا مطالعني الشعر وين ما كان
قربان برمحتو  آكلني  ويا 
نهاري ما بعرف صرت من ليلي
حيلي ينقطع  رح  قلت  »لرتشد« 
ويلي يا  »جلان«  قلت  وباآلخ 
العيله مع  تبكي  إجت  »ودونا« 
»وادمون« قللي مطرحو رح كون
دون من  ودعو  للي  وبقول 
عيون« »بدمع  اسامي  اذكر  ما 
يكون وعنا  عنكم  فدا  انشاهلل 
احزان بال  تبقى  وايامكم 

***
ـ بسيمه: زوجته املرحومة

ـ ريتشارد وجان: ولداه
ـ دونا: ابنته، جاءت من لبنان

ـ ادمون: خالهم

ملكي جورج  العم  ابن  روح  اىل 

دمعة حزن من الشاعر عصام ملكي

العمالت غريت كل شيء يف حياة البشر
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واالصحاب مرياطة  اهالي  من  وحشد  وفني  ديب  والنائبني  وهبه  والشيخ  زيدان  املفيت  حبضور 

عصام( )أبو  اهلل  عبد  حممد  الراحل  لروح  تكريم  حفل  يقيم  ديب  أمحد 

أقام الناشط الوطين واالجتماعي السيد أمحد ديب،  باالشرتاك 
الفقيد  الفقيد السيد علي الشيخ، حفل تكريم لروح  مع جنل 
الراحل أبو عصام حممد عبد اهلل وذلك مساء االحد املاضي يف 

مركز مجعية مرياطة اخلريية يف أوبرن.
الشيخ  وهبه،  كامل  الشيخ  زيدان،  مالك  املفيت  احلفل  حضر 
عبد الناصر زيدان  والشيخ حسن زيدان، النائبان جهاد ديب 
وجوليا فني، د. عماد برو، د. مصطفى علم الدين، املهندس 
علي محود، املسؤول يف احلزب القومي السوري موسى مرعي، 
الصندوق يف  رئيس احتاد شباب اجلنوب مجال سالمة، أمني 
الياس  اخلريية  كفرحلدا  رئيس مجعية  اللبنانية  اجلالية  جملس 
طنوس، ريتشارد طنوس، الشاعر شوقي مسلماني ومسؤولون 
من املردة والتيار الوطين احلر وحزب البعث وحركة االستقالل 
وتيار املستقبل وحركة النهضة العراقية ومجعيات املنية اخلريية 
والوحدة  االسالمية  وبريوت  اخلريية  وعيمار  اخلريية  وحبنني 
العربية واملشاريع اخلريية والرابطة الدرزية والرابطة الكلدانية 
جورج  السابق  فريفيلد  بلدية  وعضو  الرياضي  اوبرن  ونادي 

العربي االسرتالي والسيد  برشا وشقيقه جان برشا واجمللس 
ايلي مشاس وأعضاء بلديات وعدد من ابناء مرياطة وأصدقاء 

والزميل انطونيوس بو رزق عن امليدل ايست هريالد.
وننوه هنا ان عضو اجمللس التشريعي يف الوالية احملامي شوكت 

مسلماني اعتذر عن احلضور بسبب ارتباطه بالتزام آخر.
قدم املناسبة السيد حممد عمر ديب وحتدث فيها كل من املفيت 
مالك زيدان والشيخ كامل وهبه والنائبني جهاد ديب وجوليا 
فني والدكتور مصطفى علم الدين ورئيس مجعية مرياطة السيد 

حممود خضر.
وقد ركزت الكلمات على الدور احملوري الذي لعبه الراحل حممد 
عبد اهلل ابو عصام يف تأسيس مجعية مرياطة اخلريية وتسلمه 
رئاستها عدة مرات واالندفاع الكبري الذي كان لديه جتاه اجلمعية 
طيلة مسريتها.. وقد نوه املتكلمون بأخالقيات الراحل ودوره 
االجيابي ليس يف اجلمعية فحسب بل على صعيد اجلالية ايضا 

حيث كان عنصر وفاق ووئام يف البلدة واجلالية.
كما اشاد املتكلمون بالدور الذي يقوم به صاحب الدعوة السيد 

امحد ديب لناحية تكريم الشخصيات اليت لعبت دورا مؤثرا يف 
اجلالية وكذلك بالدور الذي يقوم جلهة مجع اجلالية وتقوية روح 

التعاون وااللفة فيما بينها مبا خيدمها وخيدم الوطن لبنان.
وكانت هناك مأدبة سخية باملناسبة.

رئيس الجمعية محمود خضرالنائبة جوليا فنيالنائب جهاد ديبالشيخ كامل وهبهاملفتي مالك زيدان

املفتي زيدان، الشيخ وهبه، النائب ديب، النائبة فني، محمد خضر ويبدو صاحب الدعوة أحمد ديب واقفا مقدم املناسبة محمد عمر ديب الدكتور مصطفى علم الدين

املهندس علي حمود يتوسط فوزي االمني والشاعرشوقي  مسلماني وديبالدكتور عماد برو، سركيس كرم وسعيد الدويهيفادي مللو، ريتشارد طنوس، ملحم حالوة، احمد بكر وحضور

موسى مرعي، مصطفى حامد، غسان االسدي، زياد داود، قصار وحضورطوني بو ملحم، الياس طنوس، جورج برشا، حسني علوش وحضورالدكتور مصطفى علم الدين وخلدون عجاج

جانب من الحضور
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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

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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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   21 Saturday 21 April 2018الـسبت 
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مبتمّولني  االستعانة 
طارئًا  أمرًا  ليست 
الربملانية  احلياة  على 
»سامل  لبنان.  يف 
»نعمة  هو  األمس«، 
ممّول  اليوم«،  طعمة 
جنبالط  وليد  لوائح 
وعاليه.  الشوف  يف 
»سامل«  يوجد  ويكاد 

 مـجلس األثـرياء... ورجـال األعـمال
غـادة حـالوي

و«طعمة« يف معظم الدوائر االنتخابية يف يومنا 
هذا.

اىل  تقليدية  وزعامات  شخصيات  جلأت  لطاملا 
املرشحني األثرياء. يروي النائب السابق ادمون 
رزق أن »الزعيمني اجلزينيني مارون كنعان وجان 
املتمول  باملرشح  املرات  إحدى  يف  أتيا  عزيز 
ويف  جزين،  اىل  بريوت  من  صحناوي  سيبوه 
الكاثوليكي  باملرشح  استعانا  الثانية،  الدورة 
ذاتها  للغاية  املنطقة  خارج  من  فرعون  بيار 
النيابة  مفهوم  عند  رزق  يتوقف  )التمويل(«. 
وبالتالي،  الناس،  خدمة  على  قائمًا  كان  الذي 
»كان اختيار املرشحني يقع بالدرجة األوىل على 
من  ألهلها  اخلدمات  ومقدمي  املنطقة  وجهاء 
األطباء واملدّرسني واحملامني، أمثال ألبري خميرب 
بفضل  باالنتخابات  فازا  اللذين  دكاش  وبيار 
خدماتهما«. كان املال حاضرًا يف كل انتخابات 
استثناًء  شكل  املتمولني  ترشيح  »لكن  نيابية، 
وفق  حاليًا«،  ما حيصل  بعكس  قاعدة،  وليس 

شهادة رزق.
دخول  مع  قاعدة  اىل  االستثناء  حتّول  عمليًا، 
الرئيس رفيق احلريري اىل النادي السياسي من 
 ،1992 عام  األوىل  للمرة  احلكومة  رئاسة  بوابة 
ليغدو صاحب أكرب تكتل نيابي يف انتخابات عام 

1996 )13 نائبًا(.
شهية  احلريري  رفيق  ظاهرة  فتحت  تدرجييًا، 
جنة  اىل  للدخول  األثرياء  أقرانه  من  الكثري 
السلطة )التشريعية والتنفيذية(. منوذج عصام 
فارس وآل ميقاتي وحممد الصفدي يف الشمال. 

   سيضمّ 
املجلس الجديد ما 
يقارب 43% من 
املتموّلني أي أقل 
من نصف النواب

جرت العادة يف »الدميوقراطيات احلديثة« أّن َمن 
أسبابه  يضع يف صلب  االنتخاب  قانون  يشّرع 
االنتخابي  املال  حضور  من  احلد  كيفية  املوجبة 
والرشوة، فضاًل عن الفصل بني وظيفة النائب 
قانون  أن  غري  اخلاص.  عمله  وبني  امُلشّرع  ـــ 
االنتخاب اجلديد، أفسح، مبضمونه األرثوذكسي 
التفضيلي، أمام املقتدرين ماليًا حجز مقاعدهم 
اجمللس  أن  يعين  وهذا  األحزاب،  لوائح  على 

اجلديد سيضيق برجال األعمال.
 .1992 عام  منذ  النواب  جملس  صورة  تغريت 
حضور  وتقدم  املشّرعني،  حضور  تدرجييًا  ضمر 
السوري،  األمر«  »ولّي  مبقدور  كان  آخرين. 
اليد  أصابع  يتعّدون  ال  مع سياسيني  بشراكته 
الواحدة، أن يقرر مسبقًا أغلبية الوجوه. ال بأس 
جبوقة زجلية نيابية من هنا، كما ببضعة متمّولني 

من هناك.
والتيارات  األحزاب  معظم  كانت  ذلك،  قبل 
محالت  لتمويل  التربعات  على  تعتمد  العقائدية 
األحزاب  كانت  فيما  لالنتخابات،  مرشحيها 
مبيسوري  تستعني  التقليدية  والشخصيات 
ونفقات  املرشح  »سعر«  ارتفع  اليوم،  احلال. 
»التسويق« وأصوات الناخبني، مبا يتعدى قدرة 
األحزاب على متويلها، فصارت أولوية املتمولني 

تتفوق على ما عداها.

أبرز رجال األعمال
رئيس  أو  السياسي  الزعيم  كان  السابق،  يف 
الالئحة االنتخابية يستعني مبرشح »متمّكن ماليًا« 
لتمويل محلته. وحني رّشح كمال جنبالط املتمّول 
يف  الشوف  عن  لالنتخابات  النور  عبد  سامل 
سائليه  كان جييب  املاضي،  القرن  مخسينيات 
عمن ميّول الئحته: »إنه سامل )عبد النور(«. ومن 
تتوقع أن يكون الراسب األول؟ جييب جنبالط: 

»إنه سامل )عبد النور( أيضًا«.
حادثة يذكرها أحد جمايلي كمال جنبالط للقول إن 

النبطية.  جابر يف  آل  الشوف.  نعمة طعمة يف 
أنور اخلليل يف حاصبيا، موريس فاضل ثم جنله 
جزين،  يف  صوايا  عصام  طرابلس،  يف  روبري 

على سـبيل املثال ال احلصر.
يف  احلريري  رفيق  كتلة  نواب  أحد  يقول 
األب  احلريري  إن  املاضي  القرن  تسعينيات 
على عقب، فقد كان  رأسًا  اللعبة  قواعد  »غرّي 
املفتاح االنتخابي ال يبتغي من الزعيم البريوتي 
سوى بضع خدمات ووظائف والقليل من املال. 
مع رفيق احلريري، فتحت احلقائب والديوانيات. 
سليم  وهزم  العاصمة  مبفاتيح  احلريري  أمسك 
احلص وكل من جتّرأ على مقارعته يف االنتخابات 

حتى عام 2000«.
أنفسنا  وجدنا  احلريري،  رفيق  مع  يضيف:« 
مبالغ  صرف  على  قائم  انتخابي  تسويق  أمام 
طائلة )إعالنات الصحف واجملالت والتلفزيونات 
الطرقات(  يف  اإلعالنية  واللوحات  واإلذاعات 
واملهرجانات االنتخابية واملاكينات واملعلوماتية 
املستقبلي  النائب  يتابع  اخللوية(«.  واهلواتف 
السابق أن املاكينة االنتخابية »كانت تتصل بنا 
لتبلغنا قرار ترشيحنا وتفاصيل احلملة االنتخابية 
ومواعيد إطالالتنا اإلعالمية وامليزانية املرصودة 

لكل واحد منا«.
شكلت انتخابات 1992 حتواًل مفصليًا يف احلياة 
الربملانية اللبنانية، حيث انتخب 106 نواب جدد 
نائبًا فقط من  نائبًا، وبقي 19  من أصل 128 
برملان 1972، فكانت نسبة التغيري 82.81 يف 

املئة.

زلزال الحريري يحدث انقالبًا
شكلت مادة االنتخابات يف عام 2005 حمور خالف 
أساسي بني رفيق احلريري والقيادة السورية، 
وخصوصًا يف ضوء الظاهرة اليت مسيت آنذاك 
أمساء  بها  واملقصود  السورية«  »الودائع 
املرشحني الذين كان يريد السوريون تسميتهم 

يف لوائح احلريري، وخصوصًا يف العاصمة.
مع اغتيال رفيق احلريري يف شباط 2005، انقسم 
البلد بني 8 و14 آذار، فانتقل التمويل من مرحلة 
أو  االنقسامات  غّذت  دول  مرحلة  اىل  األفراد 
سياسية  لغايات  ذاك،  أو  الفريق  هذا  دعمت 

واضحة. 
يف هذا السياق، تولت السعودية ترتيب البيت 
استحقاق  أول  مع  آذار   14 لفريق  الداخلي 
السنة،  انتخابي تال زلزال 14 شباط. يف تلك 
بلغ التمويل السعودي لالنتخابات أوجه. خّصصت 
يف  لسفريها  مفتوحًا  مصرفيًا  حسابًا  اململكة 
لبنان عبد العزيز خوجة، استفادت منه قوى 14 
آذار، وبعض الشخصيات اليت كانت تقف يف 

الوسط، فضاًل عن مؤسسات إعالمية عديدة.
للمال  الغلبة  كانت   ،2009 عام  انتخابات  يف 
أن  إىل  يشري  انتخابي  خبري  حسب  اخلارجي، 
مهمة  االنتخابات  تلك  »أوكلوا يف  السعوديني 
حاذر  فيما  احلريري،  سعد  إىل  األموال  صرف 
مهمة  تاركني  مباشر،  تورط  أي  اإليرانيون 
التمويل حصرية بيد »حزب اهلل« الذي كان قد 
البيئات  موازنات خاصة حبلفائه يف كل  وضع 

منذ عام 2006«.
وصار  مصاريفها  يف  اقتصدت  الدول  وألن 
لكل منها شروطها وحساباتها، فضاًل عن رغبة 
أطراف داخلية، وخصوصًا »تيار املستقبل« يف 
التمايز، برزت يف انتخابات 2018 ظاهرة ترشيح 
املتمّولني، إذ يعمد بعض األحزاب إىل استقبال 
تقاسم  لوائحها، مشرتطة عليهم  متمّولني على 

تكاليف احلملة االنتخابية.

»الدولية للمعلومات«: سمة املتمولني
تفيد دراسة »الدولية للمعلومات« بأن 25 يف 
هم   )2009 )جملس  احلاليني  النواب  من  املئة 
اليهم 18 يف املئة من  من املتمّولني، يضاف 
اجلديد  اجمللس  أن  يعين  ما  اجلدد،  املرشحني 
سيضم )يف حال فوز املرشحني( ما يقارب 43 
يف املئة من املتمولني، أي أكثر من ثلث جملس 
ثروة  ميلك  ثالثة  كل  من  واحد  )مرشح  النواب 
مالية(، وهذه السمة ستكون هي الطاغية على 

حساب التشريع والرقابة. وهذا األمر سيفرض 
جملس  من  النواب،  جملس  تدرجييًا يف  تغيريًا 
حبيث  ومتمولني،  أعمال  رجال  اىل  مشّرعني 
»صارت النمرة الزرقاء وجاهة وتشبيحًا«، حبسب 
الباحث االنتخابي يف »الدولية للمعلومات« حممد 
مشس الدين. ويرى أن »اخللل يعود إىل قانون 
قياس  على  مفّصاًل  جاء  الذي  اجلديد  االنتخاب 
رسم  جلهة  سيما  وال  واألعمال،  املال  رجال 
الرتشيح احملّدد مببلغ 8 ماليني لرية، والذي ال 
ميكن للمرشح اسرتجاعه يف أي حال من األحوال، 
يف حني أن القانون القديم كان يفرض مليوَني 
للضمان،  لرية  و6 ماليني  للرتشيح  لرية رمسًا 
فاز  إذا  املبلغ  اسرتجاع  للمرشح  ميكن  وكان 
بالنيابة أو تراجع عن الرتشح أو حصل على نسبة 

20 يف املئة من أصوات املقرتعني.
ويقدم أمثلة عن صرف اللوائح: يصل السقف 
القانون،  مبوجب  الثانية،  بريوت  االنتخابي يف 
بعلبك  ويف  لرية،  مليون  و50  مليارين  اىل 
أن  على  لرية،  مليون  و800  مليار  اىل  اهلرمل 
احتساب الصرف االنتخابي يبدأ من تاريخ فتح 

باب الرتشح )اخلامس من شباط الفائت(.
جملس  اىل  الدخول  أبواب  أن  ذلك  »ويعين 
وإال  املتمولني،  أمام  مشّرعة  ستكون  النواب 
 100 مبلغ  حسابه  يف  ميلك  ملرشح  ميكن  كيف 
إنفاق  بإمكانه  آخر  مرشح  مواجهة  دوالر،  ألف 

مليون دوالر«.
اليت  مصاري«  تشيت  عم  »الدنيي  عبارة  ولعل 
دليل  خري  احلاليني  زحلة  نواب  أحد  استخدمها 
معهم  عنها  املرشحني  »كل  مدينة  واقع  على 
ضاهر  وميشال  فتوش  نقوال  من  مصاري«، 

وسيزار معلوف وغريهم.
ولن  تتنافس،  األموال  »رؤوس  القول  يصح   
الناخب  صوت  سعر  يصل  أن  مستبعدًا  يكون 
اىل 2000 دوالر يف زحلة يف يوم االنتخابات«، 
الصوت  سعر  )وصل  نفسه  النائب  بشهادة 
األلف  حواىل  إىل   2009 الدوائر يف  بعض  يف 
دوالر(، وما يسري على زحلة يسري على دوائر 

أخرى مثل كسروان وجزين وبريوت.
إن  لـ«األخبار«  الدين  يقول اخلبري حممد مشس 
القانون يسمح للمرشح الواحد بصرف مبلغ 300 
إضافة  دوالر(،  ألف   200( لبنانية  لرية  مليون 
إىل 5000 لرية عن كل ناخب، األمر الذي يسمح 
ملرشح واحد بصرف حواىل مليون ونصف مليون 
دوالر يف دائرة كبرية كاجلنوب الثالثة )حاصبيا 

- مرجعيون - النبطية - بنت جبيل(، كونها تضم 
أقل من نصف مليون ناخب.

سقف اإلنفاق االنتخابي
لتعزيز  اللبنانّية  »اجلمعّية  قامت  بدورها، 
ال فساد« باحتساب سقف اإلنفاق  الشفافّية – 
االنتخابي لكل الئحة يف كل دائرة على أساس 
عدد املرشحني على الالئحة وعدد الناخبني يف 
الدائرة باالستناد إىل األرقام النهائية الصادرة 
عن وزارة الداخلية والبلديات )77 الئحة و597 

مرشحًا( وتبني ما يأتي:
ـ يبلغ املعدل العام لإلنفاق بالنسبة إىل املرشح 
1.125.696 دوالرًا، ويبلغ املعدل العام لإلنفاق 

بالنسبة إىل الالئحة 8.727.797 دوالرًا.
بني  الواحد  للمرشح  اإلنفاق  سقف  يرتاوح  ـ 
األوىل  اجلنوب  دائرة  يف  دوالرًا   601.992
و1.716.903  أدنى  كحد  جزين(   - )صيدا 
 - )النبطية  الثالثة  اجلنوب  دائرة  دوالرات يف 

مرجعيون- حاصبيا( كحد أقصى.
بني  الواحدة  لالئحة  اإلنفاق  سقف  يرتاوح  ـ 
1.805.976 دوالرًا لالئحة غري املكتملة املؤلفة 
األوىل  اجلنوب  دائرة  يف  مرشحني  ثالثة  من 
و18.885.933  أدنى  كحد  جزين(   - )صيدا 
مرشحًا   11 من  املؤلفة  املكتملة  لالئحة  دوالرًا 
يف دائرة اجلنوب الثالثة )النبطية - مرجعيون - 

حاصبيا( كحد أقصى.
لإلنفاق  اإلمجالي  للمبلغ  سريعة  ومبقارنة 
مع  دوالرًا   672.040.373 بـ  املقدر  االنتخابي، 
املوازنة العامة لعام 2017، تبني أن هذا املبلغ 
األشغال  وزارة  موازنة  ضعفي  حواىل  يوازي 
موازنة  من  املئة  يف  ومخسني  والنقل  العامة 
وزارة  موازنة  أضعاف  وأربعة  الرتبية  وزارة 

الشؤون االجتماعية.

نماذج من املتمولني
ال منوذج حمددًا. هناك سياسيون متمولون على 
صورة سعد احلريري وجنيب ميقاتي. متمولون 
أفرام  نعمة  مثل  سياسي  دور  أداء  يريدون 
وروجيه عازار )كسروان( وفؤاد خمزومي ونزيه 
جنم ونبيل بدر )بريوت( وأنيس نصار )عاليه( 
وأمل أبو زيد )جزين( وفؤاد البستاني )الشوف( 
وأسعد نكد وميشال ضاهر )زحلة(، وسركيس 
سركيس )املنت(، وحممد سليمان وأسعد درغام 
)عكار(. هناك متمولون يريدون مرشحًا بعينه مثل 
أنطوان بانوسيان الذي حيظى بدعم من صاحب 
»سوسيتيه جنرال« أنطوان صحناوي يف دائرة 
بريوت األوىل إىل حد جتنيد ماكينة وإمكانات ال 
مثيل هلا ألجل تأمني فوزه. هناك حييى مشص 
وباتريك فخري وطارق حبشي وفؤاد حبشي يف 

دائرة بعلبك ـــ اهلرمل.

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 

عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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



Page 27صفحة 27     

جــمال

 2018 نـيسان   21 Saturday 21 April 2018الـسبت 

العريضة  احلواجب  مازالت 
املوضة؛  عرش  على  ترتبع 
لذا حتاول كل امرأة أن تتمتع 
من  خالية  مسيكة  حبواجب 
الفراغات؛ لتبدو مجيلة مواكبة 
خاصة  احلديثة،  للصيحات 
وأن احلواجب والرموش حتدد 
خاصًا،  مجااًل  ومتنحه  الوجه 
كثيفة  احلواجب  بدت  فكلما 
دون مكياج والرموش طويلة 

زاد مجال املرأة وجاذبيتها.
قد  احلواجب  كانت  وإذا 
الفراغات  لظهور  تعرضت 
بفعل  الرموش  تساقطت  أو 
األمر  عالج  فيمكن  املكياج، 
الطبيعية،  الكثافة  واستعادة 
ورمبا أفضل مما كان من خالل 
الطبيعية  الزيوت  من  مزيج 
البصيالت،  إىل  تتغلغل  اليت 
وتساعد على إنبات شعريات 

جديدة.
مكونات الوصفة:

زيت  من  ملعقتان صغريتان 
اخلروع

جوز  زيت  ملعقة صغرية من 
اهلند

ملعقة صغرية من زيت اللوز 
احللو

يف وعاء نظيف نأخذ ملعقتني 
وملعقة  اخلروع  زيت  من 
اهلند  جوز  زيت  من  صغرية 
زيت  من  صغرية  وملعقة 
مجيع  زج  متمُ ثم  احللو،  اللوز 
زن  تمُ ثم  جيدًا،  املكونات 
هذه الكمية يف حاوية حمكمة 
الغلق يف درجة حرارة الغرفة 

ملدة تصل إىل 3 أشهر.
حواجبك  بتنظيف  قومي 
استخدمي  ثم  ورموشك، 
فرشاة ماسكرا فارغة ونظيفة 
لتطبيق كمية من املزيج على 
الرموش واحلواجب يوميًا قبل 

النوم.
قوامه  رغم  اهلند  جوز  زيت 
إال  الشيء  بعض  املتماسك 
بصيالت  داخل  يتغلغل  أنه 
األمحاض  لتعمل  الشعر 
الزيت  املوجودة يف  الدهنية 
كما  البصيالت،  تغذية  على 
الربوتينات  على  حيافظ  أنه 
الطبيعية املوجودة يف الشعر 
التكسر  من  حيميها  ثم  من 

وجيعلها أكثر كثافة.
حيتوي زيت اللوز احللو على 
العديد من الفيتامينات، كما 
حيتوي على مضادات األكسدة 
اليت تساعد يف النمو السريع 
احلواجب  للشعرات سواء يف 

أو الرموش.
أما زيت اخلروع فيحتوي على 
حامض ريسينولويك وأوميغا 
الدورة  نشط  يمُ والذي   6
الدموية إىل داخل البصيالت، 
وبالتالي يعمل على زيادة منو 

الشعر.
املبالغة  بعدم  نصح  ويمُ
جل  أو  بودرة  تطبيق  يف 
أهم  أحد  ألنهما  احلواجب؛ 
الفراغات  لظهور  األسباب 
وميكنِك  الشعر،  من  اخلالية 
الشفافة  باملاسكرا  االكتفاء 
أو رسم احلواجب باملكياج عند 
على  املداومة  ومع  اللزوم، 
ستتخلني  السابقة  الوصفة 
ولن  األدوات،  هذه  كل  عن 

يصبح هلا حاجة.

زيوت طبيعية متنحك حواجب كثيفة ورموشاً طويلة
الرموش الكثيفة والطويلة تكربرّ 
جاذبيتها.  من  وتضيف  العني 
تؤدي  عدة  عوامل  هناك  لكن 
الرموش  شعريات  تقليل  إىل 
يف  التقدم  مثل:  وتقصريها، 
الوراثية،  واملشاكل  السن، 
والتغيريات اهلرمونية. ما جيعل 
العديد من السيدات يستخدمن 
أنرّ  ومبا  املستعارة.  الرموش 
احلل،  ليس  الرموش  تركيب 
اليت  األخطاء  أهم  إىل  تعررّيف 
بها عينيِك.  ترتكبينها وتؤذي 
واكتشفي أسرع خلطة طبيعية 

لتطويل وتكثيف الرموش.
حتتاج رموش العني إىل عناية 
اختيار  يف  ما  سيرّ وال  دقيقة 
بعض  إنرّ  إذ  املستحضرات، 
تستخدمينها  اليت  املكونات 
على  حتتوي  مثال،  كالسريوم 
احلساسية،  لِك  تسبب  مواد 
شعريات  تعب  إىل  يؤدي  ما 
الالصق  أنرّ  كما  الرموش. 
ستخدم لتطبيق الرموش  الذي يمُ
املستعارة يسد مسام البشرة 
ما مينعها من التنفس، وبالتالي 
تأمني احلماية الالزمة للرموش. 
ننصحِك أالرّ تستخدمي الرموش 
الضرورة  عند  إالرّ  املستعارة 
أن  واألهم  املناسبات.  ويف 
املكياج  إزالة  على  حترصي 
ضعي  النوم.  قبل  بدقة  جيًدا 
مزيل املكياج املخصص للعني 
وأزيلي  مدورة،  قطنة  على 
املكياج حبركة أفقية من زاوية 
اخلارج.  حنو  الداخلية  العني 
فهذه  أبًدا،  عينيِك  تفركي  ال 
لِك  ستسبرّب  بالتأكيد  احلركة 
تساقط الكثري من الشعريات. 
رموشك  متشيط  ميكنِك  بعدها 
بفرشاة ماسكرا نظيفة وتدليك 
بالنسبة  أما  الرموش.  خط 
أن  فيجب  الغذائي،  لنظامِك 
ا بالربوتينات لتأمني  يكون غنيًّ

العالج الداخلي جلسمك.
اذا التزمِت بالنصائح السابقة، 
تعب  من  ستقللني  بالتأكيد 
لكن  الرموش،  شعريات 
لتكثيفها وتطويلها أنِت حباجة 
إىل خلطة البيض اليت ستمنحِك 

نتائج مذهلة.

صفار البيض لتطويل وتكثيف 
الرموش:

ترتكز هذه اخللطة على صفار 
 E بفيتامني  الغين  البيض 
واملغذيات   3 أوميغا  ودهون 
على  تساعد  الذي  الدقيقة 
اجلافة  الرموش  مكافحة 
يقوي  أنه  كما  ة.  واهلشرّ

الشعريات.
وعاء  يف  بيضة  -اكسري 

وانزعي الصفار مبلعقة.
آخر  وعاء  يف  الصفار  -ضعي 
زيت  من  قطرات   5 وأضيفي 

اللوز
-امزجي اخلليط جيًدا

ماسكرا  ريشة  -استخدمي 
باملزيج  اغمسيها  نظيفة 

طي رموشِك بها ومشرّ
-كرري هذه اخلطوة مرات عدة 
لتتأكدي من أنرّ كل الشعريات 

امتصت املزيج
-انتظري حتى جيف اخلليط

-اغسلي عينيِك باملاء الباردة
 3 اخللطة  هذه  اعتماد  ميكنِك 
النتائج  األسبوع  يف  مرات 

مضمونة %100. 

تكثيف وتطويل الرموش بالبيض ... والنتيجة مضمونة %100
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فــن

»ذا فويس«: احالم تروج لـ »البوتيك« اخلاص بها 
واليسا تبدي انزعاجها مرة جديدة

اجملموعة  أصوات  عن  الثاني  املباشر  العرض  أصوات  تفاوتت 
القول  وميكن  فويس«،  »ذا  برنامج  من  املاضي  األسبوع  األوىل 
إن األصوات اليت ستنافس على اللقب تستحق البقاء، وكالعادة 
كان هناك استبعاد لألصوات األجنبية اليت غالبًا ما تصبح خارج 
بني  مزجيًا  أو  العربية  باللغة  الغناء  تقدم  مل  حال  يف  املنافسة 

الشرقي والغربي.

يف حلقة العرض املباشر الثاني كان واضحًاحجم اجلمهور املوجود 
والكبري داخل ستوديوهات »ام بي سي« يف بريوت ملتابعة العرض 

مباشرة، حبضور بعض من أهالي املشرتكني لتقديم الدعم هلم.
انزعاج اليسا

عادت اليسا وأبدت انزعاجها مرة ثانية يف حلقة العرض املباشر 
الثاني بعد أن بدا واضحًا أن هناك قرارًا من القيمني على الربنامج 
باإلسراع وعدم اإلطالة باحلديث، وأبدت امتعاضها من عدم السماح 
أبرز  بقستان  متألقة  اليسا  كانت  احللقة  كالمها. يف  بإنهاء  هلا 
قوامها املمشوق واختلفت عن زميالنها بعدم استقدام أي مصور 
اإلجتماعي.  التواصل  مواقع  عرب  مباشرة  صورها  لتحميل  معها 
إىل  نعلم  ومل  احللقة  واحدة يف  مرة  مكانها  ترك  إىل  واضطرت 

أين ذهبت.

الفنانة  تغريدة  بإعادة  اليسا  قامت  »تويرت«  على  حسابها  على 
التونسية لطيفة اليت أثنت على صوت هالة من تونس، وقالت 
هلا »برافو« اليسا. كما أعادت نشر الصورة اليت مجعتها بامللحن 
املصري حممود اخليامي الذي كان موجودًا يف الستوديو ملتابعة 
احللقة, كما قامت باعادة نشر تغريدته اليت كتبها »#خالد صوت 
ابدعت  اختيار  الغنوة  وحبيت  املوال  حبيت  حنون  أصيل  مصري 

وسلطنت #فريق_اليسا«.
كما التقط خيامي صورة مجعته بـ أحالم وهذا ما قاله: »مع صاحبة 
الباور كله أم فاهد الغالية #احالم_الشامسي وشكرا على الدعوة 

الكرمية يا جدعة يا كرمية ما شاء اهلل عليكي #فريق_احالم«.
من جهتها، أحالم كانت جنمة »السوشيال ميديا« بال منازع، حيث 
اجتاحت صورها كل منصات التواصل االجتماعي بلوك النظارات 
والشعر القصري الذي اعتمدته. وقامت بالرتويج له من خالل نشر 
العطائها  مجهورها  على  سؤااًل  طرحت  كما  له،  وصور  تغريدات 
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ل - ايالف علي حالاّ

رأيهم به.

وجتعل  لصاحلها  ميديا«  »السوشيال  جتري  كيف  تعرف  وأحالم 
 mbcthevoice# هاشتاغ  بعد  األقوى   AhlamThevoice# هاشتاغ 
وكتبت: »نظارتي وحصريًا على بوتيكي يف #بوتيكات كاول فنانه 
عربيه توقع عقدها مع هذه الشركه الكبرية #بوتيكات«. وكانت 
مبارك  زوجها  بوجود  سعيدة  وكانت  البوتيك  هلذا  تروج  أحالم 
اهلاجري يف احللقة الذي كان يشرف على راحتها، وشوهد وهو 
حيمل الرمسة اخلاصة بها اليت قدمها هلا يف احللقة رسام املشاهري 

ل، واليت شاركتها عرب حسابها على »سناب شات«. شربل حالاّ
مع  مباشرة  بصلة  وتبقى  هاتفها،  أحالم  ترتك  ال  احللقة  ويف 
الفواصل  خالل  الفيديوهات  بعض  هلم  نقلت  كما  مجهورها، 
اإلعالنية، والتقطت »سيلفي« مع كل من مقدمي الربنامج ناردين 

فرج وبدر آل زيدان.

أما عاصي احلالني فشوهد يلتقط صورة مع زوج املشرتكة أولغا 
التغريدات  بنشر كل  قام  الستوديو. كما  الذي كان حاضرًا يف 
اليت تشيد باألصوات يف فريقه. وكان يوسف سلطان املوجود 
اليت حصدها عرب  الكثيفة  للتعليقات  نظرًا  احللقة  فريقه جنم  يف 
الفاصل اإلعالني، وكما نشر  التواصل االجتماعي. وخالل  مواقع 
»انستقرام« سيدتي يف »الستوري« اخلاص به، برزت لقطة جتمع 
بني اليسا وعاصي وحممد محاقي قبل أن خيتار عاصي بني آية 
دغنوج وريتا كاميليوس، وبدا أن كاًل من اليسا ومحاقي يسأالن 

عاصي عن االسم الذي سيختاره.

أما حممد محاقي وكالعادة اكتفى بنشر تغريدة واحدة جاء فيها: 
»كان فيه إمجاع من تعليقاتكم على إن االختيار هيكون صعب وإن 
أصواتهم أحلى من بعض #فريق_محاقي«. وبدا أن أحالم مل يعجبها 
خيار محاقي عندما اسبعد علي رشيد لصاحل شيماء وقالت له أن 

علي صوت مجيل أيضًا.
16 مشرتكًا انتقلوا إىل مرحلة العرض املباشر الثالث سينافسون 
على لقب املوسم الرابع من »ذا فويس«، وصورة الفائز الزال 
من املبكر احلديث عنها. فرمبا حتمل احللقات القادمة مفاجآت غري 

متوقعة!

احالم ومحمود الخيامياليسا ومحمود الخيامي

الفنانة  مجهور  غضب 
شريين عبد الوهاب عندما 
قائمة  يف  نفسه  وجد 
بزواجها  يعلم«  من  »آخر 
حبيب،  حسام  املغناّ  من 
للفنانة  آخرون  وجد  بينما 

العذر.
يرغم  ما  ة  مثاّ يكن  مل 
شريين على إخفاء عالقتها 
ومل  حبسام،  ة  العاطفياّ
على  يرغمها  ما  ة  مثاّ يكن 
إصرارها  أناّ  إال  إعالنها، 
على نفي العالقة، وإطالق 
ما  كل  ب  تكذاّ تصرحيات 
جيمعهما،  حب  عن  ُنشر 
باجتاه  والتصويب 
ة الصحافة، وضع  مصداقياّ
حول  استفهام،  عالمات 

من شريين عبد الوهاب إىل سريين 
عبد النور... فنانون خدعوا مجهورهم 

وكذبة ملحم بركات كانت مميتة

ولو  األضواء،  بعيدًا عن  ة  اخلاصاّ االحتفاظ حبياته  الفنان يف  ة  حرياّ
على حساب عالقته جبمهور يعترب أناّ الفنان ملكه.

شريين مل تكن وحدها اليت اضطرت إىل تكذيب احلقيقة لتحتفظ 
روا إىل تكذيب حقيقة ساطعة  انون اضطاّ ة فناّ خبصوصياتها، بل مثاّ

ة مل تصمد طوياًل. لرغبتهم يف االحتفاظ ألنفسهم خبصوصياّ
سريين عبد النور

إجناب شقيق  النور حتاول  عبد  الفنانة سريين  كانت  منذ سنوات 
ها قامت باختبار فحص احلمل أمام  البنتها الوحيدة تاليا، لدرجة أناّ
الكامريا يف برنامج »بال حدود«، واعتزلت التمثيل سنتني لتتفراّغ 

ألسرتها، لتفاجىء يف كل مراّة خبيبة أمل.
يرزقها اهلل طفاًل  أن  وكان مجهور سريين يشاركها صلواتها يف 
مبباركة  األخري  هذا  ليفاجىء  مجهورها،  على  ختفها  مل  أمنية  كان 
اإلعالمي نيشان ديرهاروتيونيان لسريين محلها الصيف املاضي، 

بتغريدة على »تويرت« ما لبث أن حذفها.
تأكيد  رغم  حاماًل،  ليست  ها  أناّ دة  مؤكاّ يومها  اخلرب  نفت  سريين 
املاضي، حني  العام  نهاية  حتى  بنفيها  كت  ومتساّ اخلرب،  الصحافة 
أطلاّت يف مقابلة مع الزميل بيار رباط يف برنامج »منا وجر« ببطٍن 

منتفخ، لتعلن محلها يف شهرها السابع.
ها مل تشأ اإلعالن عن احلمل قبل أن  وبراّرت إخفاءها اخلرب يومها بأناّ
ف كل  د من ثباته، وألناّ العامل العربي ميراّ بأزمة خطرية تسخاّ تتأكاّ

ة. األحاديث اخلاصاّ
م رغبتها يف االحتفاظ  عتب البعض على سريين والبعض اآلخر تفهاّ

ة املوضوع. خبرب محلها بعيدًا عن األضواء نظرًا حلساسياّ
نادين الراسي

يف أواخر العام 2015، انتشر خرب طالق نادين الراسي من زوجها 
جيسكار أبي نادر يف الصحافة، فسارعت الفنانة إىل نفي اخلرب، 

ها احلاقدون على جناحها. واضعة إياه يف خانة األخبار اليت يبثاّ
اليت  الصحافة  على  بل شناّت محلة  اخلرب،  بنفي  نادين  تكتِف  ومل 
ة لنفيه، لتعود وتكشف  نشرته، وظهرت يف أكثر من إطاللة إعالمياّ
ها وزوجها يعانيان أزمة بدأت  بعدها بأشهر قليلة أناّ الطالق وقع وأناّ
قبل أربع سنوات من الطالق، قبل أن تتواجه وجيسكار على اهلواء، 

مواجهة حاولت نادين التقليل من أضرارها.
بتهم نادين حتويرها احلقائق على  يومها الم الصحافيون الذين كذاّ
توداّ  شخصيًا  أمرًا  احلقائق  كانت  لو  حتى  مصداقيتهم،  حساب 

االحتفاظ به لنفسها.
ملحم بركات

أثري  عرب  بركات  ملحم  املوسيقار  أطلاّ  ونصف،  بشهر  وفاته  قبل 
ة األخبار اليت نشرت عن إصابته مبرض  إحدى اإلذاعات، لينفي بشداّ

السرطان.
املوسيقار  إصابة  خرب  نشرت  قد  ة  األمحدياّ نضال  ة  اإلعالمياّ وكانت 
بركات  أسرة  أناّ  إال  له،  الدعاء  طالبة من مجهوره  بسرطان خطري 
دًا أن ما حصل معه  نفت اخلرب، وعاد املوسيقار بنفسه لينفيه مؤكاّ
هو التهاب يف ظهره بسبب إصابته بالديسك، واضعًا األخبار اليت 
ها صحافيون لتحقيق  ُنشرت عن مرضه يف خانة الشائعات اليت يبثاّ

سبق صحفي على حسابه.
يه، قائاًل »حرام أن يلعبوا مبشاعر  واستنكر أن تشغل الصحافة حمباّ

قوا سكوب«. اس ليحقاّ الناّ
وكانت  معدودة،  أيامه  أناّ  ويدرك  املوت،  يصارع  بركات  كان 
تواطؤوا  حافيني  الصاّ من  الكثري  أناّ  إال  احلقيقة،  تعرف  الصحافة 
ًة  مع املوسيقار، وخضعوا لرغبته باإلعالن أناّ ما أصابه وعكًة صحياّ
بسيطًة، رغم شائعات الوفاة اليت طاردته قبل وفاته يف 28 أكتوبر 

.2016
أراد املوسيقار أن يرحل بهدوء وأن يعيش تفاصيل مرضه بعيدًا 
ه ملك  ة أناّ عن األضواء إال أناّ البعض أصراّ على إقالق راحته، حبجاّ
ي. مجهوره، وأناّ هلذا األخري احلقاّ يف معرفة تفاصيل وضعه الصحاّ
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تـكنولوجيا وعلوم
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يتحّسن  الطبيعية  اللغة  فهم  يف  غوغل  عمل 
مستندتني  بأداتني  جتربتني  طّورت  باستمرار. 
مع  للتحدث  واحدة  االصطناعي،  الذكاء  إىل 

الكتب، والثانية لتعزيز مهارة ربط الكلمات.

إيالف: أعلنت شركة غوغل عن جتربتني جديدتني 
يف الذكاء االصطناعي قام بهما قسم البحوث 
التابع هلا، ستسمحان ملستخدمي الـ«ويب« بأخذ 
فكرة عن علم الداللة ومعاجلة اللغات الطبيعية.

األساس  منتجها  ُيعّد  اليت  غوغل،  إىل  بالنسبة 
بني  الغالب  يتنقل يف  عن حمرك حبث،  عبارة 
النصوص، فهي تعترب هذه التطورات يف الذكاء 
االصطناعي جزًءا ال يتجزأ من أعماهلا وأهدافها 
عناصر  فهم  على  قادرة  برجميات  صناعة  يف 

اللغة البشرية وحتليلها.

 أحدث جتارب غوغل يف الذكاء االصطناعي

حتدث إىل الكتب.. واخترب مهاراتك يف ربط الكلمات

اليت أدخلتها استناًدا إىل املعنى الداللي على مستوى اجلملة؛ ال 
توجد قواعد حمددة مسبًقا تربط العالقة بني ما تضعه والنتائج 

اليت حتصل عليها«.

تعقيدات صغرية
بالطبع، كما قد تشك، هناك بعض القيود هنا. فاألداة تعمل 
وال  البحتة،  الواقعية  األسئلة  عن  اإلجابة  عند  أفضل  بطريقة 
أو  املعقدة  اجليوسياسية  األسئلة  مع  التعامل  يف  متاًما  تفلح 

املوضوعات ذات األهمية الثقافية والتارخيية احلديثة.

على  قادرة  غوغل  شركة  تعتربها  بسيطة،  ويب  كأداة  لكن 
الذكي  الرد  خدمة  مثل  املنتجات،  حتسني  على  املساعدة 
وسيلة ممتعة  ُتعّد   Talk to Books فإّن  مايل،  جي  بريد  على 
الستكشاف الويب داللًيا بطريقة طبيعية. كما تعطينا حملة عّما 
قد يبدو عليه شكل الواجهات املستقبلية عندما يصبح الذكاء 
االصطناعي متطوًرا مبا يكفي للتعامل مع أي استفسار تقريًبا.

جتربة ممتعة
 ،Semantris أما التجربة الثانية فهي أكثر تفاعلية. إنها لعبة تدعى
ختترب بشكل أساس قدراتك على ربط الكلمات ببعضها، بالطريقة 
 Talk to Books يدير  الذي  الربنامج  فيها  يقوم  اليت  نفسها 
برتتيب وتصنيف الكلمات اليت تظهر على الشاشة استناًدا إىل 

مدى توافقها مع اإلجابات اليت تقوم بإدخاهلا.

أعلى  يف  »سرير«  كلمة  إعطاؤك  مت  إذا  املثال،  سبيل  على 
»نوم«  كتابة  يف  تفّكر  فرمبا  كلمات،   10 من  مؤلفة  جمموعة 
العشر،  الكلمات  بتصنيف   Semantris تقوم  ذلك  بعد  كإجابة. 
وتضع نقاًطا بناء على تقوميها لقّوة العالقة الداللية بني السرير 
يف  أخرى  كلمة  وكل  »السرير«  بني  بالعالقة  مقارنة  والنوم 

القائمة.

جتدر اإلشارة إىل أن الكثري من جتارب غوغل هي أيًضا طرائق 
للشركة كي جتمع بيانات املستخدم، ما قد يساعد على دعم 
التكنولوجيا اخلاصة بها من خالل منحها معلومات وافرة مفيدة 
للبشر حول عالقات الكلمات وما إىل ذلك. يبدو أن هذه هي 
هذه  فإن  األمر،  عن  النظر  بغّض  لكن   ،Semantris مع  احلال 
اللعبة وسيلة ممتعة الختبار قدراتك اخلاصة ومعرفة مدى جناح 

الربنامج يف تقويم االرتباطات بني الكلمات.

لك  يتيح   Tetris يشبه  اللعبة  من  إصدار  تشغيل  أيًضا  ميكنك 
إىل  استناًدا  الشاشة،  من  البناء  أحجار  الكلمات ملسح  إدخال 
بني  يرمسها  أن  للربنامج  اليت ميكن  الروابط  حول  افرتاضاتك 
الكتل امللونة واإلجابة اليت تكتبها يف  الكلمات املكتوبة على 

األسفل.

كشف أسرار عامل التكنولوجيا
مثل جتارب كثرية سابقة لغوغل يف الذكاء االصطناعي، نذكر 
منها أداة Teachable Machine احلديثة اليت تسمح للمستخدمني 
تركز  اليت  السابقة  واألدوات  األساسية،  خوارزميتهم  بتدريب 
على اخلربشة وصنع املوسيقى، فإّن ألعاب »ويب« واألدوات 
ومعرفة  االصطناعي،  الذكاء  مع  للتفاعل  قّيمة  وسيلة  هذه 
املزيد عنه بطريقة جتعله جاهًزا للتطبيق بسهولة أكرب يف العامل 

فهم اللغة الطبيعية
الذكاء  للغة  تفاعلية  أدوات  على  اآلن  املوقع  سيحتوي 
االصطناعي، وتطلق غوغل على هذه اجملموعة تسمية التجارب 

الداللية.

 ويف إحدى املدّونات اإللكرتونية، أشار راي كورزويل، البارز 
يف حركة »املستقبلية« ومدير اهلندسة يف حبوث غوغل، وراشيل 
برينشتاين، مديرة اإلنتاج، إىل أن »هذا اجملال الفرعي األولي 
للذكاء االصطناعي الذي تعرضه غوغل معروف باسم مّتجهات 
الكلمة word vectors، وهو نوع من أنواع فهم اللغة الطبيعية، 
بنقاط قريبة،  الداللة  »عبارات متشابهة من حيث  بربط  يقوم 
األفكار  ارتباط  أو  التشابه  أو  الرتادف  إىل  باالستناد  وذلك 

واللغة«.

وأوضحا أنها »طريقة لتمكني اخلوارزميات من معرفة املزيد عن 
الفعلي  أمثلة االستخدام  الكلمات، استناًدا إىل  العالقات بني 

للغة«.

املوضوع  هذا  حول  أعماهلا  نشرت  غوغل  أن  ذكره  واجلدير 
نظام  على  سابقة  تدريبية  وحدة  توفري  مت  كما  مقاالت،  يف 

TensorFlow اخلاص بها ليقوم باحثون آخرون بتجربة الربنامج.

ماليني الكتب
من بني التجربتني املتاحتني للعاّمة، يطلق على التجربة األوىل 
حرفًيا  لك  تسمح   ،Talk to Books الكتب«  مع  »حتّدث  اسم 
بالتحدث مع خوارزمية مدربة على التعلم اآللي، ترّد على األسئلة 
بإجابات على شكل مقاطع ذات صلة، من نص قام إنسان ما 

بكتابته.

 Talk to Books لك  تتيح  وبرينشتاين،  كورزويل  أوضح  كما 
يف  مجل  على  األداة  وتعثر  سؤال،  طرح  أو  ببيان  »اإلدالء 
الكلمات  مطابقة  على  االعتماد  دون  من  اإلجابة،  حتمل  كتب 

املفاتيح«.

أضافا: »مبعنى أنك تتحدث إىل الكتب، وحتصل على إجابات 
أم  إذا كنت مهتًما بقراءتها  ميكن أن تساعدك على حتديد ما 

ال«.
إنه منتج متقن وعالي اجلودة. إطرح عليه سؤااًل، مثل »ملاذا 
املختلفة  اإلجابات  من  عدد  على  وستحصل  زرقاء؟«،  السماء 
املعروضة بنّص واضح، مستخرج من كتب حول هذا املوضوع، 
اجلو  اجلزيئات يف  خالل  من  للضوء  رايلي  »انتثار  مثال،  من 

يصبح أقوى مع اخنفاض الطول املوجي«.

رابط  على  والنقر  العادي  غوغل  خالًفا الستخدام حبث  لكن،   
 Talk To Books وحتليل مقال أو صفحة »ويب«، فإن خوارزمية

تفعل ذلك عنك.

اليت تقود  النماذج  »مت تدريب  يشرح كورزويل وبرينشتاين: 
هذه التجربة على أكثر من مليار من اجلمل املشابهة للمحادثة، 
ومّت تعليمها كيفية حتديد شكل اإلجابة اجليدة، ومبجرد أن تسأل 
سؤالك )أو تدلي ببيان(، تبحث األدوات يف مجيع اجلمل يف أكثر 
من 100 ألف كتاب للعثور على تلك اليت ترّد على املعلومات 

احلقيقي.

املصطلحات  إىل  إضافة  االصطناعي،  الذكاء  يكون  ما  غالًبا 
والعبارات مثل التعلم اآللي والشبكات العصبية، مفهوًما جمّرًدا 
أو بطريقة تهدف إىل  نسمع عنه كثرًيا من دون سياق كاٍف 
التشويش أو التستري على ما حيدث حًقا وراء ستار العامل الذي 
جتارب  مع  لكن،  الربجمية.  واملنصات  التطبيقات  أقوى  يضّم 
مماثلة، تستطيع غوغل إزالة الغموض عن التكنولوجيا بطريقة 

مفيدة للجميع.

وفاة  من  سنوات  أربع  بعد  بديلة،  أم  من  الصني  طفل يف  ولد 
والديه يف حادث سيارة، حسبما ذكرت وسائل إعالم حملية.

ومَجد الوالدان، اللذان لقيا مصرعهما عام 2013، عدة أجنة على 
أمل إجناب طفل خالل عملية تلقيح صناعي يف املستقبل. وبعد 
وقوع احلادثة، خاض والدا الزوجني الراحلني معركة قضائية طويلة 

للسماح هلما باستخدام األجنة اجملمدة.
وولد الطفل يف ديسمرب ألم بديلة من مجهورية الو، وكانت صحيفة 
»بيكني نيوز« أول ما نشر القضية هذا األسبوع. وأوضحت الصحيفة 
كيف أرغم غياب سابقة هلذا النوع من القضايا والدي الزوجني على 
خوض معركة قضائية مريرة، قبل السماح هلما بإمكانية استخدام 

األجنة.
ال سابقة هلا

ويف وقت وقوع احلادث، كانت األجنة حمفوظة يف إحدى مستشفيات 
مدينة ناجنينغ يف درجة حرارة 196 حتت الصفر يف وعاء نيرتوجني 
األربعة احملتملني احلق يف  األجداد  سائل. ومنحت حمكمة صينية 

استخدام البويضات املخّصبة.
أجداد الطفل يقولون إنهم يشعرون بسعادة غامرة إلمكانية استمرار 

ساللتهم
ومسح هلم يف النهاية بأخذ األجنة، لكن سرعان ما وقعت املشكلة 
التالية، إذ ال ميكن نقل األجنة من مستشفى ناجنينغ إال إذا توافرت 

اإلمكانيات الكاملة يف مستشفى آخر حلفظها.
لكن نظرا للغموض القانوني الذي يلف استخدام األجنة غري اجملهزة، 
كان من الصعب العثور على منشأة طبية أخرى يف الصني مستعدة 

للمشاركة.
وكان البحث عن مكان آخر خارج حدود البالد اخليار الواقعي الوحيد 

بسبب احلظر القانوني على تأجري األجنة يف الصني.
إثبات األبوة واجلنسية

وقرروا  األرحام،  لتأجري  وكالة  مع  األجداد  تواصل  النهاية،  ويف 
إجناز األمر يف الو، وذلك نظرا إلباحة تأجري األرحام ألغراض جتارية 
بالسيارة، بعدما  الثمينة  هناك. واضطر األجداد إىل نقل احلمولة 
الرتمس  األجنة، وهي حبجم  الطريان محل زجاجة  رفضت شركات 

احلراري.
يف  الطفل  ولد  حتى  بديلة،  أم  رحم  يف  اجلنني  ُزرع  الو،  ويف 
ديسمرب/كانون األول 2017. وشكلت جنسية الطفل الرضيغ، الذي 
مُسي تيانتيان، مشكلة أخرى، لكنه على الرغم من ذلك ولد يف 
الصني وليس يف الو، بعدما ُمنحت األم البديلة تأشرية سياحية 

إىل الصني.

وملا شكلت وفاة الوالدين صعوبة يف إثبات األبوة، اضطر األجداد 
إلثبات  النووي  واحلمض  الدم  اختبارات  نتائج  تقديم  إىل  األربعة 

عالقة النسب بالطفل.

التحدث مع الكتب... تجربة جديدة لغوغل

تجربتان جديدتان لغوغل يف إطار الذكاء االصطناعي

طفل يولد يف الصني بعد وفاة والديه 
بأربع سنوات
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تقول دراسة أملانية جديدة إن النظام البصري يف الدماغ يدور مع 
والغسق  الفجر  يف  فيقوى  لإلنسان،  الداخلية  البيولوجية  الساعة 

ويدخل يف »اسرتاحة« يف ساعات اليوم األخرى.

إيالف من برلني: تظهر ختطيطات مسح الدماغ يف أوقات خمتلفة أن 
مناطق الدماغ املسؤولة عن النظر تتعامل بسرعة وتركيز خمتلفني 
مع اإليعازات اآلتية إليها من العني. وتتوافق سعة ودقة التعامل 

مع هذه اإليعازات مع دوران الساعة البيولوجية لإلنسان.

عالقة مع النشاط
كتب العلماء األملان يف جملة »نيتشر كوميونيكيشن« أنه حتى 
اإليعازات البصرية الضعيفة اآلتية إىل الدماغ من العني ال تفلت 
من نشاط النظام البصري يف الفجر والغسق. ويذهب العلماء إىل 
االستنتاج بأن هذا االنسجام بني النظام البصري والساعة الداخلية 

البيولوجية ساعد اإلنسان األول على جتنب الكوارث واملوت.

هذا يعين أن النظام البصري يتعلق أيًضا بنشاط اإلنسان، الذي 
تتحكم به الساعة الداخلية البيولوجية، أسوة ببقية األنظمة احليوية، 
مثل املناعة والنوم واالستيقاظ وفرز اهلرمونات والذكاء والرتكيز... 

إخل.

فرانكفورت،  غوته يف  جامعة  من  كورداني،  لورنزو  الباحث  وقال 
إن الدراسات العلمية السابقة مل تهتم بعالقة قوة النظر باإليقاع 

اليومي حلياة الفرد، وكانت تركز على عالقة الضوء بالعني.

أضاف إنه اتضح من الدراسة أن تغريرّ جتاوب الدماغ مع التغيريات 
يف  مقرًرا  عامال  كان  املختلفة،  اليوم  فرتات  بني  الضوء،  يف 
القدرة على  األوائل  البشر  إذ منح هذا  اإلنسان.  استمرارية حياة 
أكثر ساعات  والغسق، وهي  الفجر  املفرتسة يف  احليوانات  رصد 

اإلنسان خطورة على حياته.

مسح أدمغة 6 مرات يومًيا
النظر،  بقوة  الداخلية  البيولوجية  الساعة  الكشف عن عالقة  بهدف 
استخدم علماء جامعة غوته 14 متطوًعا مت ختطيط أدمغتهم بوساطة 
السبنتوغراف النووي 6 مرات يف اليوم بني الساعة الثامنة صباًحا 

والساعة احلادية عشرة مساء.

الدماغ،  يف  النظر  عن  املسؤولة  املنطقة  مسح  على  العلماء  ركز 
بينما كان املتطوعون يف حالة اسرتاحة تامة، ومرة أخرى وهم يف 
عز نشاطهم اليومي. والحظ الباحثون نشاط املنطقة اخلاصة بالنظر 
أثناء الراحة، ألن الكثري من إيعازات النظر يف هذا الوقت ال يعمل 

الدماغ عليها.

كانت نتائج املسح هي أن الدماغ البشري يستعد للفجر والغسق 
األوقات، كي  البصرية يف هذه  القشرة  الراحة يف  بإغالق نشاط 
يتمكن من معاجلة اإلشارات الضعيفة من األجسام الواطئة اإلضاءة. 
وكانت هذه العملية يف أدنى مستواها يف الثامنة صباًحا والثامنة 

مساء.

شحذ احلواس
اخلاصة  املنطقة  أن  كوميونيكيشن«  »نيتشر  يف  العلماء  كتب 
ف نفسها مع إيقاع العمل اليومي لإلنسان.  بالنظر يف الدماغ تكيرّ
وعند فحص قوة نظر املتطوعني الـ14 سجلوا أقوى حدة يف النظر 
يف الفجر والصباح، وارتكبوا أكثر األخطاء يف الفحص بني الساعتني 

احلادية عشرة والسابعة عشرة.

استنتج العلماء من ذلك أن قوة نظر اإلنسان تكون على أشدها يف 
الساعات اليت يقلرّ فيها ضوء الشمس مثل الغسق والفجر. وهذه 
أيًضا بالضبط الساعات اليت حييل الدماغ نشاط املنطقة املسؤولة 

عن البصر إىل فرتة الراحة.

كتب كورداني قائال إن هذه النتائج مل حتصل صدفة، ألن القضية 
تتعلق مبيكانيزم »توقعي« )anticipatory( جتري من خالله معادلة 
والفجر.  الغسق  فرتتي  يف  والقوية  الضعيفة  البصرية  اإليعازات 
وأضاف أن الدماغ، الذي حتركه الساعة البيولوجية الداخلية، يعمل 

على شحذ حاسة البصر واحلواس األخرى.

القيادة أسهل فجًرا
هذه  يف  ألنه  فقط،  البصر  حباسة  يتعلق  ال  ذلك  أن  أيًضا  ثبت 

 قوة النظر تتعلق بالساعة البيولوجية لإلنسان

اإلنـسان يـشاهـد أفـضل فـي الغـسق والفجر
الفرتتني من الساعة الداخلية، يعمل الدماغ على شحذ قوة حاسة 

السمع واحلسية اجلسدية وحاسة الذوق.

الدماغ يف جامعة  الدكتور كريستيان كيل، من مركز مسح  وذكر 
غوته، أن قيادة السيارة يف فرتتي الغسق والفجر قد تكون أسهل 
مما نعتقد، ألن الدماغ لديه القدرة على تغيري احلس بالضوء مع 
دوران الساعة البيولوحية الداخلية، وهذا بدوره ساعد البشر القدامى 

على البقاء على كشف املخاطر على حياتهم.

إيقاع يومي
زمنية ضرورية  جداول  البشر حسب  عند  البيولوجية  الساعة  تعمل 
وأسبوعية،  يومية،  بيولوجية  إيقاعات  وللبشر  وللصحة.  للحياة 

وشهرية، وسنوية.

مدى  على  الدم  األخرى يف  والكيميائيات  اهلرمون  خيتلف مستوى 
هذه الفرتات الزمنية. وكثري من عمليات اجلسم احليوية تتم بانتظام 
والكبد  والكليتني  والغدد  اخلاليا  أنشطة  وتتسق   ، 24 ساعة  كل 
والليل يف  النهار  إيقاع  ومع  بعض،  مع  بعضها  العصيب  واجلهاز 

البيئة.

معرفة  يف  أفضل  بطريقة  التحكم  مت  كلما  أنه  الباحثون  ويعتقد 

الساعات البيولوجية واإليقاعات البيولوجية، كلما ساعد هذا العلماء 
يف  اليومية  احلياة  إيقاعات  الستخدام  األفضل  السبل  إجياد  على 
األطباء  يستطيع  رمبا  املثال،  سبيل  على  البشر.  بصحة  التحكم 
تشخيص املرض، وهو يف طوره املبكر بوساطة التغريرّ يف إيقاعات 

جسم املريض.

من  العيون  طب  يف  متخصصون  حذر 
خماطر ارتداء العدسات الالصقة التنكرية 
قائلني  )اهلالوين(،  القديسني  عيد  يف 
العني  إصابة  إىل  يؤدي  قد  هذا  إن 

بالتهابات وخدوش.

وغالبا ما ُتباع عدسات الصقة يف متاجر 
اإلنرتنت،  مواقع  وعلى  التنكرية  األزياء 
الستخدامها يف احتفاالت اهلالوين. لكنها 
ُتباع دون أن تكون مرفقة بتعليمات بشأن 
االستخدام اآلمن. ويقول خرباء يف طب 
العيون إن العدسات الالصقة ال جيب أن 
أو  شخص،  من  أكثر  قبل  من  ُتستخدم 
خُتزن يف مياه الصنبور أو تظل مالمسة 

للعني أثناء النوم.

هذا  يؤدي  قد  القصوى،  احلاالت  ويف 
نفس  ويرتدون  أصدقاء  مع  العدسات  نفس  يستخدمون  ملرضى 
ويضعون  الصالحية،  تاريخ  انتهاء  بعد  عام  بعد  عاما  العدسات 

العدسات فى مياه الصنبور«.

بأمان  الالصقة  العدسات  استخدام  أساسيات  معرفة  »عدم  وتابع 
أسوأ  العني، ويف  مؤملة يف  بإصابات  اإلصابة  يعرضك خلطر  قد 

احلاالت، خطر فقدان البصر بشكل دائم«.
كيفية استخدام العدسات الالصقة بأمان

    تأكد من أن طبيب عيون قد فحص العدسات وأكد أنه ميكن 
استخدامها بأمان

    حافظ على نظافة العدسات باتباع التعليمات املوصى بها

    ال تبِق العدسات مالمسة لعينيك أثناء النوم

    ال تبادل العدسات أو تستخدمها مع أشخاص آخرين

    ال تدع العدسات تتعرض للماء يف املرحاض أو حوض السباحة
العدسات  تباع  أن  القانوني  غري  فمن   - جيدا  القانون  اعرف      

الالصقة دون إشراف أخصائي معتمد.

العدسات الالصقة التنكرية »قد تسبب 
فقدان البصر«

إىل ضعف الرؤية وفقدان البصر. وقالت رابطة أخصائي البصريات 
يف بريطانيا إن أعضاءها كثريا ما يرون أشخاصا يعانون من مشاكل 

يف العني بعد استخدام العدسات الالصقة التنكرية.

مرضى  تساعد  قد  »ذكية«  الصقة  عدسات  ختترب  غوغل      
السكري

ارتداء  إىل  اهلالوين  احتفاالت  يف  يشارك  من  الرابطة  ودعت 
العدسات اليت تباع حتت إشراف األخصائيني املعتمدين يف جمال 

صحة العني.

وقال بادرول حسني، اخلبري االستشاري يف جراحة العيون مبستشفى 
مورفيلدز للعيون، إنه يف كل عام يعاجل مرضى، بينهم أطفال دون 
سن 16 عاما، يعانون من مشاكل يف العني بعد ارتداء العدسات 

الالصقة التنكرية.

االحتفال  فرتة  أثناء  تزداد  العني  مشاكل  أن  إىل  حسني  وأشار 
باهلالوين.

نراها  اليت  احلاالت  بعض  يف  مدمرة  آثار  هناك  »تكون  وأضاف 
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 غارات جوية عراقية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اخلميس )أمس االول( ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات 
داعش اإلرهابية يف سورية من جهة حدود العراق«، عزاها إىل 
»وجود خطر من هذه العصابات على األراضي العراقية، ومبا يدل 
على زيادة قدرات قواتنا املسلحة الباسلة يف مالحقة اإلرهاب 

والقضاء عليه«.
مبوازاة ذلك، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون من إيران والعراق 
»مكافحة  جهود  لتنسيق  بغداد  يف  اجتماعًا  وروسيا  وسورية 
إن  حامتي  أمري  العميد  اإليراني  الدفاع  وزير  وقال  اإلرهاب«. 
التهديدات،  إزاء  البلدان  هذه  حتملها  اليت  املشرتكة  »الرؤية 
فضاًل عن مصاحلها املشرتكة اليت ترتب عليها تعاونًا استخباراتيًا 
إىل  واألمن  االستقرار  إعادة  يف  ناجحة  جتارب  شّكلت  بينها، 
أخرى  تعاون  لعمليات  قاعدة  اختاذها  يستدعي  مبا  املنطقة؛ 
مقبلة«. وأكد أن هذا »التحالف لعب... دورًا مهمًا يف هزمية« 

»داعش« يف العراق وسورية.
لكن مصدرًا يف جلنة األمن والدفاع الربملانية العراقية أكد أن 
»اهلدف من زيارة وزير الدفاع اإليراني هو التنسيق مع بغداد 
لردع أي هجوم على سورية، باعتبار أن للعراق صالحيات تتيح 
قوات  مع  التنسيق  بعد  الشام  داخل  معينة  مواقع  ضرب  له 
لسورية  األخرية  األمريكية  »الضربة  أن  إىل  ولفت  التحالف«. 
أثارت حفيظة طهران، وال بد من منفذ للرد، وليس أمامها سوى 
العراق، ومن هنا تأتي أهمية الزيارة«. ورأى أن »على العراق 
عدم الدخول يف متاهات السياسة اإليرانية اليت مل تسفر سوى 

عن ويالت ودمار«.
وتأتي الغارات اجلوية العراقية بعد يوم على بيان أصدره مكتب 
التحالف  األمريكي يف  الرئيس  استقباله ممثل  عقب  العبادي، 
ملف شؤون  ماكغورك، ومسؤول  بريت  »داعش«  الدولي ضد 
العراق وإيران يف وزارة اخلارجية األمريكية أندرو بيك، والسفري 
أن  البيان  يف  وجاء  سليمان.  دوغالس  العراق  يف  األمريكي 
»رئيس الوزراء شدد على أهمية استقرار املنطقة ومنع أسباب 
الواليات  إنهاء اإلرهاب«، وتأكيد »تأييد  التوتر والرتكيز على 
املتحدة ودعمها موقف العراق بضرورة إنهاء جيوب داعش املتبقية 
يف سورية، وحتصني احلدود العراقية من حماوالت اخرتاقها من 
اإلرهابيني«. وأضاف أن »قواتنا ومقاتلينا األبطال، ومن خالل 
مالحقتهم العصابات اإلرهابية، أنقذوا الكثري من األرواح وأحبطوا 
الضربات  وهذه  اإلرهابية.  موتهم  آلة  بتفكيك  داعش،  خطط 
ستساعد يف تسريع القضاء على عصابات داعش يف املنطقة 

بعد أن قضينا عليها عسكريًا يف العراق«.
الصحايف  مؤمتره  يف  املاضي  الثلثاء  أعلن  العبادي  وكان 
األسبوعي، انطالق عمليات واسعة غرب األنبار قرب احلدود مع 

سورية ملطاردة ما تبقى من جيوب »داعش«.
 وأكدت مصادر أمنية عراقية أن اهلجوم أمس جاء بالتنسيق مع 
اجلانب السوري، وأن األهداف حتمل أهمية اسرتاتيجية، وفيها 
أبو  التنظيم، من دون استبعاد وجود زعيمه  عدد من قيادات 

بكر البغدادي.
األجهزة  عليها  حصلت  املختارة  األهداف  »إن  وتابعت:   
االستخبارية العراقية من معتقلني مقربني من البغدادي اعتقلوا 

بعد استدراجهم قبل حنو شهر«.

محلة روسية لدحض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

موقفها من أن هجوم دوما كان مفربكًا.
وقال مندوب موسكو لدى األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا على 
قناة »روسيا1« الرمسية: »لدينا نسخة مرتمجة من هذا التقرير« 
األعضاء  الدول  على  و«سنوزعه  الرمسي،  التلفزيون  بثه  الذي 
طريقة  املقبل، سنجد  األمن  اجتماع جملس  والصحافيني. ويف 

لعرضه«.
من  كل  مع  موسكو  يف  )امس(  اجلمعة  ميستورا  دي  وجيتمع 
وزيري اخلارجية سريغي الفروف والدفاع سريغي شويغو ملناقشة 

األوضاع يف سورية. 
وأوضح نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف أن لقاء الفروف 
ودي ميستورا »سيتناول مواعيد اجلولة اجلديدة من املفاوضات 
إنه  قال  الذي  مبوعدها  التكهن  رافضًا  جنيف«،  يف  السورية 
»يتوقف يف شكل كبري على نشاط دي ميستورا نفسه واستعداد 
األطراف السورية«. ولفت إىل تباين يف مواقف املعارضة، معربًا 
عن اعتقاده بأن »يف جلنة املفاوضات السورية أكثر من موقف 

واحد«.
ويف ما يتعلق باجلنوب السوري، ذكرت وزارة اخلارجية الروسية 
أن لديها معلومات تؤكد أن »اإلرهابيني« يعملون على إقامة نظام 
حكم ذاتي جنوب سورية حتت إشراف الواليات املتحدة. وقالت 
الناطقة باسم اخلارجية ماريا زاخاروفا يف مؤمتر صحايف: »تشهد 
كبريًا،  تصعيدًا  األخرية  األسابيع  خالل  سورية  جنوب  األوضاع 
وبرغم تصرحيات األمريكيني، فإن من يقوم بالدور األساس يف 
منطقة وادي نهر الريموك ليس اجليش السوري احلر فحسب، 

وإمنا تشكيالت تنظيمي جبهة النصرة وداعش أيضًا«. 
وأشارت إىل أن »قافالت سيارات ُيقال إنها حمملة مبساعدات 
إنسانية، تصل إىل هذه املنطقة يف شكل دوري عرب احلدود مع 
األردن، لكن يف احلقيقة هذه الشحنات، اليت ُتنقل إىل جنوب 

سورية، ليست مساعدات إنسانية«. 
وشددت على ضرورة حتديد حمتويات هذه الشحنات، الفتة إىل 

أن إيصاهلا إىل املنطقة حيصل بإشراف مباشر من األمريكيني.
يف  عثروا  السورية  احلكومية  القوات  »عناصر  أن  ذكرت  كما 
حاويات  على  الشرقية  الغوطة  منطقة  داخل  احملررة  األراضي 
كلور من النوع األكثر رعبًا ضمن األسلحة الكيماوية، ُنقلت من 
أملانيا، وكذلك قنابل دخان صنعت يف مدينة سالزبوري«، علمًا 
أنها املدينة اليت تعّرض فيها العميل الروسي املزدوج السابق 

سريغي سكريبال وابنته للتسميم بغاز لألعصاب أخريًا.
ونقلت وكالة »تاس« حتذيرات مصدر ديبلوماسي عسكري من 
»عمل استفزازي جديد باستخدام حمتمل لكيماوي َيدوي الصنع 
يف سورية« يهدف إىل »تربير هجوم ضد مواقع القوات احلكومية 

يف مدينيت البعث )القنيطرة( ودرعا«.
املتزامن على نطاق  للهجوم  النهائي  »اهلدف  أن   وخلص إىل 
واسع من اجملموعات املسلحة املختلفة ضد القوات احلكومية هو 
»إنشاء كيان ذاتي مستقل عن دمشق، برعاية أمريكية، تكون 
عاصمته درعا، على غرار ما حصل يف املناطق اخلاضعة لسيطرة 

قوات سورية الدميوقراطية شرق الفرات«.
إعالم حكومية  االول وسائل  أمس  أعلنت  يأتي ذلك يف وقت 
انتهاء عملية إخراج »جيش اإلسالم« وعائالتهم من بلدة الضمري 

يف ريف دمشق إىل منطقة جرابلس.
األمن  وحدات  دخول  )سانا(  السورية  األنباء  وكالة  وأكدت   

الداخلي إىل البلدة.

»محاس« تدرس عقد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف  شعبية  ومؤسسات  واحتادات  سياسية  قوى  مع  تدرس 
الوطن والشتات عقد مؤمترات وإصدار قرارات تتعلق بالتمثيل 
الفلسطيين، متوقعًا أن تطالب هذه املؤمترات بانتخابات للشعب 

الفلسطيين يف الوطن والشتات.
عمل  لتشريع  الوحيد  الطريق  هي  »االنتخابات  وأضاف:   
املؤسسات، وقيادة فتح ليست خمّولة من الشعب الفلسطيين 
التحدث بامسه، علينا إجراء انتخابات حرة ودميوقراطية، ومن ينجح 

يقرر عقد املؤسسات واختاذ القرارات ورسم السياسات«.
وكانت »اجلبهة الشعبية« أعلنت أمس، يف ختام لقاءات عقدتها 
مع »فتح« يف القاهرة، مقاطعة اجتماعات اجمللس الوطين احتجاجًا 
على ما مسته »تفرد فتح«. وطالبت بعقد جملس وطين توحيدي 
يضم القوى السياسية، وأن ُيعقد يف اخلارج بعيدًا عن »حراب 
التحرير، و  أكدت موقفها من منظمة  االحتالل«.  ورغم ذلك، 
و«أهمية  التمثيلية«،  وصفتها  ومكانتها  دورها  على  »حرصها 
التصدي ألي خمططات تعمل على تفكيكها، أو خلق ُأطر موازية 

أو بدائل منها«.
وعلم أن وفد »فتح« برئاسة نائب رئيس احلركة حممود العالول 
اجمللس...  اجتماعات  للمشاركة يف  الشعبية  يلِب شروط  »مل 
ومل يتمكن من تقديم التنازالت املطلوبة، ألن الرئيس حممود 
عباس مصّر على عقد اجمللس يف موعده ومكانه، ولو مل تشارك 

الشعبية أو أي فصائل أخرى«.
وقال عضو اللجنة املركزية لـ »الشعبية« حممد الغول، إن اجلبهة 
»ستقاطع اجتماعات اجمللس الوطين يف رام اهلل يف 30 الشهر 
اجلاري بصيغته احلالية«، موضحًا أن املقاطعة ال تعين انسحابها 
من منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيين. 
كما أكد عضو اللجنة املركزية لـ »الشعبية« حسني منصور أن 
»قرار املقاطعة يسري أيضًا على ممثلي الشعبية يف االحتادات 
احلالية،  »بالصيغة  اجمللس  عقد  أن  على  مشددًا  والنقابات«، 
وحتت حراب االحتالل يف رام اهلل، ومن دون مشاركة الكل الوطين 

يعزز االنقسام، ويساهم يف تعزيز نهج التفرد واإلقصاء«.
وعربت »محاس« يف بيان أمس االول عن تقديرها الكبري »موقف 
الشعبية«، واعتربته »تارخييًا يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية 
»تسجيل  إىل  الفصائل  داعية  الوحدة«،  مسرية  على  واحلرص 

موقف وطين مماثل«.
 يف املقابل، وصف الناطق باسم »فتح« عاطف أبو سيف القرار 
بأنه »خُميب لآلمال«، وأعرب عن أمله بأن »ترتاجع الشعبية عن 
موقفها«. إال أن عضو اللجنة املركزية للحركة مفوض العالقات 
الوطنية عزام األمحد أكد أن اجمللس سيعقد جلساته يف الزمان 
واملكان احملددين »شاء من شاء، وأبى من أبى«. لكن مصدرًا 
الشعبية حتى  أمام  مفتوحًا  »الباب سيبقى  أن  أكد  »فتح«  يف 

موعد عقد اجتماعات اجمللس«.

احلمى االنتخابية ُتدِخل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على »جمهول«.

االجتماعية  واخلدمات  الكهرباء  ملفات  يف  الكل  يتهم  فالكل 
واملعيشية وكأن يدًا خارجية هي اليت اوصلت احلالة االقتصادية 
واملعيشية واخلدماتية اىل هذا الدرك »املزري« الذي وصلت 

اليه.
وال خيفى على أحد ان هذه التهجمات والتهجمات املضادة ال 
السياسي  التعاطي  مستوى  ورفع  األداء  تصويب  اىل  تهدف 
وتأمني اخلدمات يف »املستقبل« للمواطنني، اذ ان ُجّل هدفها 
اللعب مبشاعر املواطنني، واحيانا بالضرب على اوتار الطائفية 

البغيضة، للحصول على مقعد نيابي.
وفيما ال تزال احلمى االنتخابية شاغلة للساحة احمللية، تسجل 
اليت  املطروحة  امللفات  من  بعدد  املتصلة  االخرتاقات  بعض 
على  فيها  تقدم  حتقيق  سبيل  يف  السياسية  السلطة  جتهد 
مسافة اسابيع قليلة من االستحقاق النيابي الذي سيعيد تكوين 

السلطة. 
يف  متثل  »سيدر«  مؤمتر  لنجاح  االساسي  الشرط  كان  واذا 
اقرار موازنة السنة اجلارية، فإن الكشف عن مضمون املادة 50 
املتعلق بتملك االجانب اثار زوبعة على الساحة السياسية، كان 
ال بد من احتوائها من دون املس بقانون املوازنة. من هنا، 
ان  لتوقيعه،  القانون  بلغه  الذي  اجلمهورية  رئيس  قرار  كان 
يفصل بني القانون وبني املادة من خالل توقيعه على القانون 
وتوجيه رسالة اىل اجمللس النيابي العادة النظر باملادة املشار 

اليها.
وقد حرص الرئيس عون على جتديد التأكيد على اهمية جناح 
مع  اال  يتم  لن  جديد  من  لبنان  نهوض  »ان  فأكد  املؤمتر، 
اصالحات اقتصادية ومالية واجتماعية حيتاجها بشكل حثيث«، 
رسالة وجهها  ماكرون يف  اميانويل  الفرنسي  الرئيس  شاكرًا 
»سيدر«،  مؤمتر  اجناح  اجل  من  بذهلا  اليت  اجلهود  على  اليه 
ومعربا عن امتنانه »للمساهمة املالية الفرنسية اليت اتت على 
شكل هبات وقروض ميسرة تلّب حاجة ماسة للبنان تهدف اىل 
اطالق حركة النمو فيه«، وقال »ان نهوض لبنان من جديد لن 
تنسجم  اصالحات  اصالحات حيتاجها وطين. وهي  مع  اال  يتم 
اهتماماتي  احد  ومع  »سيدر«،  مؤمتر  اخلتامية يف  كلمتكم  مع 
دون  من  وخماطره،  الفساد  مبحاربة  تتلخص  اليت  االساسية 
هوادة. ومما ال شك فيه ان جتديد دم اجمللس النيابي نتيجة 
االنتخابات النيابية املقبلة وتشكيل حكومة جديدة من شأنهما 

ان يوطدا هذا التوجه«.
لكن توقيعه موازنة العام 2018، وإعالنه أنه يف صدد إرسال 
رسالة إىل جملس النواب يطلب فيها إعادة النظر يف املادة 
املتعلقة باالقامة الدائمة لألجانب، ترددت معلومات عن توجه 

حزب الكتائب اىل الطعن باملادة.
ومبوازاة مسألة الطعن اليت قد تنذر مبضاعفات على القانون 
برمته، برزت ايضا تساؤالت حول دستورية الرسالة اليت يعتزم 
رئيس اجلمهورية توجيهها اىل اجمللس ومدى الزاميتها يف دفع 
اجمللس اىل اعادة درس املادة وطرحها جمددا على التصويت 
فيما لو ادخلت عليها تعديالت. ويف رأي مصادر قضائية ان 

توقيع رئيس اجلمهورية على القانون، جيعله نافذا.
وان الرسالة اليت مل تبلغ الربملان بعد ليست ملزمة. ومل تستبعد 
املصادر ان تتفاعل مسألة الرسالة واملادة نظرا اىل ما متثله 

من مادة دمسة يف املزايدات واحلمالت االنتخابية.
سياسيا ايضا، جلسة هادئة جمللس الوزراء يف السرايا احلكومية 
مل ختل من املناوشات اليت سبقتها بني وزيري اخلارجية جربان 
باسيل واملال علي حسن خليل على خلفية اقرتاع املغرتبني. 
اذ على اثر سؤال للصحافيني قبيل اجللسة عّما إذا كان مؤمتر 
قال  طمأنهم،  أالربعاء  املشنوق  نهاد  الداخلية  ووزير  باسيل 
محادة ان »كل القصة مرّكبة«. أما وزير املال فرد بالقول »مل 
امسعهما«. فرد باسيل على خليل قائال »بركي مسعو خفيف«، 
لكن خليل عاد ورد بعد اجللسة بالقول »السمع قوي لدرجة مبّيز 

لوحدو يلي الزم يسمع«.
اما مسار اجللسة فكان هادئا باستثناء اعرتاض »التيار الوطين 
احلر« و »القوات اللبنانية«، على بند تلزيم أشغال يف سرايا 

اهدن، بسبب غياب املعايري الواضحة يف اختيار الشركات.
أما االجناز االبرز للجلسة فكان بقرار جملس الوزراء العودة اىل 
العمل الرمسي ليوم اجلمعة على ما كان عليه. فاصبح  دوام 
السابعة والنصف  الدوام اجلديد من االثنني اىل اخلميس من 
صباحا حتى الثالثة والربع بعد الظهر ويوم اجلمعة من الثامنة 
يوم  دوام  ان  واملعلوم  صباحا.  عشرة  احلادية  حتى  صباحا 
اثار  الباقية من االسبوع كان  الذي كان مماثال لاليام  اجلمعة 
موجة اعرتاض واستياء قويني، هدأت لفرتة من دون ان ترتاجع 
ليأتي قرار احلكومة ليكرس املطالبة بدوام جزئي يوم اجلمعة. 
علما ان مثة تساؤال يف ما اذا كان حيق جمللس الوزراء تعديل 
بندا واردا ضمن قانون املوازنة من دون العودة اىل اجمللس 

النيابي.
مجعية  عن  الصادر  التعميم  يف  جتلى  برز  الذي  الالفت  لكن 
املصارف والذي عدل نسب الفائدة املرجعية يف سوق بريوت، 
حبيث مت رفع هذه الفائدة للدوالر االمريكي اىل 7,30 يف املئة 
وللدوالر اىل 10,70 يف املئة. وجاء هذا التعميم كنتيجة طبيعية 
الرتفاع معدالت الفوائد على الودائع بعد ازمة استقالة رئيس 
وخروج  املالي  الوضع  على  تداعيات  من  تبعها  وما  احلكومة 
ودائع اثرت على ميزان املدفواعات. وهذا سريتب عمليا ارتفاع 
كلفة الدين العام وخدمته، ويؤثر على املسار االصالحي الذي 

التزمت به احلكومة يف مؤمتر باريس.

تتـمات
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أن  من  بريطانيا  يف  جديد  طيب  كشف  حذر 
زيادة الوزن قد تسبب أمراض الكبد اخلطرية 
واليت تؤدي للوفاة، بعد أن وجد أن واحد من 
بني كل مثانية مواطنني معرض بشدة لإلصابة 

بأمراض الكبد، بسبب البدانة.

 UK بريطانيا  بايوبنك  أحباث  مركز  وأجرى 
Biobank فحصا طبيا ملا يقرب من ثالثة آالف 
شخص، وأظهرت نتائج البحث أن حوالي 12 
باملائة منهم مصابون بالكبد الدهين )دهون 
الكبد  التهابات  من  ويعانون  الكبد(  على 

أيضا.

دراسة  أوكسفورد  جامعة  يف  علماء  وأجرى 
للرنني  جديدة  بتقنيات  للكبد  الطيب  املسح 
املؤمتر  يف  النتائج  وُأعلنت  املغناطيسي، 

السنوي الدولي للكبد يف باريس.
وقالت مؤسسة بريتش ليفر تراست، اخلريية 
العاملة يف جمال رعاية مرضى الكبد والوقاية 
الكبد، إن هذا الكشف  بأمراض  من اإلصابة 
»املثري لالنتباه جدا« ميثل »صيحة حتذير« ألن 
مثل هذه الظروف قد تؤدي لإلصابة بأمراض 
خطرية مثل التليف والفشل الكبدي ومن ثم 

الوفاة.

وقال أطباء الكبد إن تراكم الدهون على الكبد 
الدهين« كان يشكل  »الكبد  بـ  يعرف  ما  أو 

وباء غري ظاهر األعراض.

وتكمن خطورة »الكبد الدهين« يف أن أعراضه 
ال تظهر غالبا إال بعد متكن املرض من الكبد 
مواجهة  ميكن  لكن  دائمة،  بأضرار  وإصابته 

املوقف إذا جرى الكشف عن املرض مبكرا.
العودة إىل احلالة الطبيعية

أخرب األطباء فرانسيس كارول، 52 عاما، من 
أكسفورد، بأنها تعاني من الكبد الدهين منذ 
سبعة أعوام ماضية، وكان وزنها حينها حوالي 

116 كيلوغرام.
وجنحت فرانسيس يف إنقاص وزنها وفقدت 
وزنها  وأصبح  كيلوغراما،   45 حوالي  بالفعل 
أمراض  من  وختلصت  فقط،  كيلوغراما   71

الكبد أيضا.

بصدمة  :«أصبت  هذه  جتربتها  عن  وتقول 

 كشف جديد يربط بني زيادة الوزن وأمراض الكبد املميتة

حدد علماء األسباب اليت جتعل من رائحة أجساد 
وملاذا  الباقني،  من  أفضل  الناس  من  جمموعة 
يعاني البعض من رائحة كريهة وكيف يتخلصون 

منها.
الكريهة تصدر يف  الرائحة  أن  علمي  وأكد حبث 
أغلب احلاالت من أصحاب األوزان الزائدة والذين 

يعانون من السمنة املفرطة.
الكريهة  الفم  رائحة  أن  إىل  الباحثون  وأشار 
وإلثبات  الزائد.  الوزن  من  يعانون  ممن  تصدر 
فيها  شارك  بدراسة  العلماء  قام  النظرية  هذه 
88 متطوعا من البدناء وأصحاب مؤشرات الكتلة 
الطبيعية. فوجدوا أن رائحة اجلسم والفم الكريهة 

ترتبط بشكل وثيق مع وزن اجلسم.

وأضاف األخصائيون أن األطعمة الغنية بالدهون 
والكربوهيدرات )غالبا ما يتناوهلا البدناء(، تسبب 
التنفسي  اجلهاز  يف  املخاطي  للغشاء  جفافا 

لإلنسان.

فقد   ،»Medical Forum« الطيب  للمنتدى  ووفقا 
أكدت دراسة أخرى أن البدانة جتعل اجلسم يفرز 
روائح غري مستحبة بسبب طيات اجللد املرتاكمة 
العرق  فيها  يتجمع  حبيث  بعض،  فوق  بعضها 

ويصدر رائحة كريهة.

ويعد تراكم غاز اهليدروجني وامليثان يف أجساد 
البدناء، أحد األسباب الرئيسة لرائحة اجلسد والفم 
الكريهة، حبسب الباحثني الذين ربطوا زيادة كمية 

هذه الغازات بزيادة دهون اجلسم.

ويضيف اخلرباء أن السمنة سبب لرتاكم البكترييا 
رائحة  إىل  بدورها  وتؤدي  اهلضمي،  اجلهاز  يف 

كريهة.

ينصح  للجسم،  زكية  رائحة  على  وللحصول 
األخصائيون باتباع نظام غذائي متوازن يعيد وزن 

اجلسم إىل املستويات الطبيعية الصحية.

 الكشف عن أهم أسباب رائحة 
اجلسم الكريهة

أن  أن كبدي مريض، وقررت  عندما علمت 
أفعل شيئا حيال هذا. بدأت بتناول أطعمة 
جسدية،  أنشطة  ممارسة  مع  أكثر  صحية 
إىل  عاد  كبدي  ألن  حاليا  بسعادة  وأشعر 

حالته الطبيعية«.

كمدربة يف فصول  اآلن  فرانسيس  وتعمل 
اللياقة البدنية كما تعطي نصائح غذائية.

وتضيف :«بالعودة إىل حاليت عام 2011 مل 
أكن ألختيل أنين سأصبح يف النهاية مدربة 
شخصية. كنت أعاني من اإلجهاد وصعوبة 
فبإمكاني  اآلن  أما  السري،  أثناء  التنفس 

تسلق التالل ركضا«.

وأجرت فرانسيس مسحا لكبدها بتقنية جديد 
أنه  وتيقنت  املغناطيسي،  الرنني  تعتمد 

أصبح سليما وعاد صحيا مرة أخرى.

واعتمد الباحثون يف جامعة أوكسفورد على 
نوع جديد من برجميات التحليل املبتكرة يف 
املسح  تسمى  املغناطيسي،  الرنني  إجراء 
 ،LiverMultiScan للكبد  املستويات  متعدد 
طورتها شركة أحباث برسبكتم دايغونستيكس 
تأسست  واليت   ،Perspectum Diagnositics

مبشاركة جامعة أوكسفورد.

الرئيس  بانرجي،  راجارشي  الدكتور  وقال 
متعدد  الكبد  »مسح  إن  للشركة  التنفيذي 
املستويات ميثل مثاال عظيما على تكنولوجيا 
الصحة الذكية اليت اكتشفها وطورها أطباء 
وهيئة  املرضى  خلدمة  بريطانيون  وباحثون 

الصحة العامة ودافعي الضرائب«.

وتعد أخذ عينات باإلبرة من الكبد هو املعيار 
ولكنها  الكبد،  أمراض  لتقييم  الرئيسي 
بعض  وحتمل  ومؤملة  الكبد  وخترتق  مكلفة 

املخاطر الصحية.

أي  اجلديدة يف  الربجميات  استخدام  وميكن 
بعد  متاح  غري  لكنه  مغناطيسي  رنني  جهاز 

يف املمارسات السريرية العادية.

أول  العام،  ساوثأمبتون  مستشفى  ويعد 
يف  العامة  الصحة  هليئة  تابع  مستشفى 

خارج  اجلديد  الفحص  نظام  يعتمد  بريطانيا 
مركز األحباث.

املتخصص  األستاذ  برين،  ديفيد  ويتفق 
ساوثأمبتون  مبستشفى  األشعة  قسم  يف 
أن  اجلديد ميكن  الربنامج  أن  على  اجلامعي، 
على  للحصول  اإلبر  الستخدام  احلاجة  يقلل 

عينات.

خريطة  تعطينا  املسح  عملية  :«إن  وقال 
دقيقة عن الكبد بالكامل، بعكس اإلبرة اليت 
تأخذ عينة من منطقة واحدة من الكبد ورمبا 

ال تكون هامة«.

وأوضح أنه ميكن أيضا إعادة الفحص مرات 
عديدة ومراقبة التطور والتحسن الذي يطرأ 

على الكبد.

أن  إىل  تشري  السابقة  الدراسات  وكانت 
يواجه  رمبا  بالغا  20 شخصا  واحدا من كل 
غري  الدهين  الكبد  مبرض  اإلصابة  خطر 

الكحولي.

وينشأ عن هذا التهابات داخل وحول خاليا 
الكبد، والذي ميكن مع الوقت أن تؤدي إىل 

تكون أنسجة تسبب التليف الكبدي.

لكن دراسة املسح تشري إىل أن نسبة اإلصابة 
قد تكون أكرب من الدراسات السابقة.

يف  الكبد  استشاري  رايدر،  ستيف  ويقول 
نوتنغهام :«هذه الدراسة تتفق مع ما نراه 
إىل  يأتون  الناس  من  الكثري  الواقع،  يف 
أعراض مرض  املستشفى وهم يعانون من 

الكبد بسبب زيادة الوزن«.

وميكن عالج 90 باملائة من أمراض الكبد إذا 
مت اكتشفاها يف الوقت املناسب.

التنفيذية  الرئيسة  ريس،  جودي  وتؤكد 
ملؤسسة ليفر تراست على أن تقليل تناول 
من  للوقاية  هام  أمر  الكحولية  املشروبات 
الكبد  ألمراض  بالنسبة  لكن  الكبد،  أمراض 
الوزن  على  احلفاظ  هو  األهم  فإن  الدهين 

الصحي وممارسة التمارين الرياضية.
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صــحة وغــذاء

مشكلًة  األطفاِل  من  العديُد  يواجُه    | احلسن  رنا   _ إعداد 
سلوكّيًة تتعّلُق باحلركِة والنشاِط، ومن امُلمكِن أْن تظهَر من 
خالِل التصّرفاِت اخلاِطئِة والتحّركاِت املستمّرة اليت يقوُم بها 
الطفُل، ما يشّكُل حتّديًا كبريًا لدى األهِل ملعرفِة مواجهِة هذِه 

امُلشكلِة وإجياد احللوِل لعالِجها.

وتظهُر هذه املشكلُة من جمموعِة أسباٍب منها، خلٌل يف املواِد 
الكيميائّيِة اليت ُتوِصُل اإلشارات العصبّية إىل الدماغ، وعوامل 
من  يزيُد  املرِض  بهذا  الوالدين  أحد  إصابَة  إّن  إذ  وراثية؛ 
احتمالّيِة إصابِة األبناِء به، والتعّرِض لبعِض التسّمماِت اخَلِطَرة، 
وراحِة  نوِم  ساعاِت  عدِد  قّلة  وأيضًا  لألذى،  الّدماِغ  وتعّرض 
ُض الّطفَل  الطفل، كما أّن تدخنَي اأُلمِّ خالَل مرحلِة احلمِل ُيعرِّ

ملشكلِة فرِط احلركة.

أعلى  بنسبٍة  الذكوَر  األطفاَل  واحلركِة  النشاِط  فرُط  وُيصيُب 
من اإلناث، ويتمّثُل باحلركِة بصورٍة دائمٍة وُمستمّرة؛ فال يهدُأ 
يرتكها  ما  فسرعان  األلعاِب  بإحدى  َلِعَب  وإْن  أبدًا،  الطفُل 

ليلعَب بلعبٍة ُأخرى.

الّطفِل  مواجهُة  املشكلة،  بهذه  اإلصابِة  عوامِل  من  أنَّ  وكما 
إىل  باإلضافِة  الّطعام،  لتناوِل  اجللوِس  يف  كبريًة  صعوبًة 
مواجهِتِه صعوبًة يف إجابِة الّطلباِت البسيطة، مع إصداِر كثرٍي 

من اإلزعاِج خالَل َلعبِه مقارنًة بغريِه من األطفال.

على  القدرِة  وعدم  اآلخرين  الّطفِل حلديث  باإلضافِة ملقاطعِة 
استئذان،  دوَن  اآلخرين  أغراِض  وأخِذ  الكالم،  عن  التوّقِف 
صعوبٍة  ومواجهِة  ومشاعِرهم،  بأحاسيِسهم  االهتماِم  ودوَن 

كبريٍة يف انتظاِر دوره.

ويعدُّ تعامُل الّطفِل مع البيئِة احمليطِة به بطريقٍة ّسيئٍة، سواء 
أكانوا أفرادًا أو أشياَء، من دالالِت اإلصابِة باملشكلِة، وعدم 
صعوبِة  مع  عليها،  واحلفاِظ  الّصداقاِت  تكويِن  على  القدرِة 

التعامِل معه من ِقَبِل احمليطنَي به.

العوامُل  النشاط،  فرِط  أسباِب  من  بأنَّ  خرباُء  يؤّكُد  وعلمّيًا، 
لدى  عائليٍّ  تاريٍخ  وجوَد  أنَّ  الدراساُت  أثبتت  اليت  اجلينّية 
بهذه  األبناِء  إصابِة  احتمالّيَة  يزيُد  ِكليهما،  أو  األبويِن  أحِد 

امُلشكلة.

كما أنَّ للعوامِل العضوِيِة كاضطراباٍت يف ختطيِط الّدماِغ تفوُق 
األطفاَل العاديني، دوٌر يف تزايِد حركِة الّطفل، وذكُر بعُض 

العلماِء أنَّ سبَب الّنشاِط الزائِد هو تلٌف دماغيٌّ بسيٌط.

ويشرُي خرباُء إىل وجوِد عوامَل نفسّيٍة مثل الّضغوِط النفسّيِة 
ه، ومنها: املشاكُل األسرّية،  اليت يتعّرُض هلا الطفُل أثناَء منوِّ
وأمناُط الّتنشئِة والرّتبيُة اخَلاطئة، باإلضافِة إىل العوامِل البيئّيِة 
سّيِة لبعض  التحسُّ الفعِل  التسّمم، ورّدات  التعّرِض إىل  مثل 

أنواِع األطعمِة واملواّد الصناعّية.

ويبدُأ عالُج فرِط النشاِط عنَد الّطفِل من خالِل تنظيِم أوقاِت 
نوِمِه واستيقاِظِه، وضمِّ الطفِل إىل جمموعٍة صغريٍة من الطالِب 
لتلّقي الدروِس القصرية، وأيضًا عمل جدوٍل رياضيٍّ للطفِل، 

والّسماح له مُبمارسِة التماريِن الرياضّيِة اليت ُيريدها.

ومنها العالُج الغذائّي، الذي يرتّكُز على تغيرِي الّنمِط الغذائّي 
للطفل؛ وذلك مبنِع املوادِّ امُلشَبعِة باأللواِن الصناعّيِة وامُلنّكهاِت 
الكيميائّيِة واملواّد احلافظة، وتوجيِه الّطفِل إىل تناوِل الّطعاِم 
البيضاء، واألمساك،  والّلحوِم  والفواكه،  اخلضاِر،  املفيِد من 
اليومّي؛  غذاِئِه  يف  دجِمِه  وضرورِة  الّنحِل  عسِل  إىل  إضافًة 

تعرف البشرية البصل وتستخدمه منذ آالف السنني، وجاء ذكره 
يف مدونات مصر القدمية وغريها، ومع ذلك يستمر العلماء يف 

دراسته واكتشاف خواص جديدة، منها ما هو صادم فعال.

ومن أهم خصائص البصل اليت توصل إليها العلماء:

- البصل سام للحيوانات األليفة

للحيوانات  حقيقي  ولكنه سم  اإلنسان،  غذاء  البصل يف  يدخل 
املنزلية. فإذا تناوله الكلب بانتظام، فسيصاب مبرض مزمن، أما 
القطط فتموت. ويعود السبب يف هذا إىل أن املركبات املوجودة 
يف البصل تقضي على كريات الدم احلمراء لدى احليوانات، ما 

يؤدي إىل فقر الدم.

- البصل مضاد للسرطان

أثبت علماء جامعة كوماموتو اليابانية أن البصل مادة جيدة ملكافحة 
 »onionin A« األمراض السرطانية، وذلك الحتوائه على مادة
اليت متنع منو وتكاثر اخلاليا السرطانية، وهي مادة جيدة للوقاية 

من سرطان املعدة، واملبيض والثدي.

- تأثري البصل يف الدماغ

اتضح لعلماء من فرنسا أن البصل يساعد يف جتديد خاليا الدماغ، 
ألن املركبات الكربيتية اليت حيتويها تنتقل مباشرة بواسطة األوعية 
الدموية إىل مجيع أحناء اجلسم ومن ضمنها الدماغ. وهناك يتم 

تنظيف نقاط تشابك األعصاب اليت تربط اخلاليا العصبية.

إقرأ املزيد
هل يقي البصل والثوم من السرطان؟

- دموع البصل مضرة للبصر

تقطيع  عند  تنهمر  اليت  الدموع  أن  إىل  اهلند  من  علماء  توصل 
البصل بسبب املواد الطيارة اليت تدخل يف تركيبه مضرة جدا 
للذين يعانون من متالزمة جفاف العني. ويعاني من هذا املرض 
بصورة خاصة أولئك الذين يستخدمون العدسات الالصقة. كما 
التهاب  يسبب  قد  املفروم  البصل  مع  املنتظم  التالمس  أن 

امللتحمة املزمن وحتى تآكل القرنية.

- البصل حاضن للبكترييا

الثالجة.  حتى يف  طويلة  لفرتة  املقشر  البصل  ختزين  يصح  ال 
وقد اكتشف العلماء أن مثل هذا البصل هو السبب يف التسمم 
واألمراض املعدية. ألن البصل املقطع يعمل مبثابة املغناطيس 
ومن ثم كحاضنة  ملختلف األحياء اجملهرية، وال يصح استخدامه 

أبدا يف حتضري الطعام يف اليوم التالي.

قام جمموعة من األطباء من أن تناول الفلفل احلار جدًا قد تكون له 
آثار مؤملة حيث تتجاوز حرقة الفم وفق ما نشرته »رويرتز«.

العمر 34 عاما فلفل  التهم رجل يبلغ من  أن  فالتجربة كانت بعد 
)كارولينا ريرب(، الذي كان يلقب بأنه أشد أنواع الفلفل احلار يف 
العامل، أصيب بآالم حادة يف الرأس والرقبة ونوبات صداع قصرية 

لكن شديدة استمرت عدة أيام.

وهذه النوبات اليت يطلق عليها اسم )الصداع الرعدي( متثل حالة 
أو  باملخ  نزيف  وجود  على  إشارة  تكون  رمبا  ألنها  طوارئ صحية 

جلطة أو غريها من احلاالت اليت تهدد احلياة.

األوعية  األمل عن متالزمة ضيق  نتج هذا  الرجل  ولكن حلسن حظ 
الدموية الدماغية، وهو ضيق مؤقت يف الشرايني اليت توصل الدم 
للمخ، وعادة ال يكون هلذه املتالزمة آثار مرضية يف األجل الطويل 

لكنها قد تقود يف بعض األحيان لإلصابة جبلطة.

فورد  »هنري  مركز  من  جوناسيكاران  كولوثاجنان  الطبيب  وأفاد 
سيستم« يف ديرتويت وأحد األطباء الذين تولوا عالج هذا الرجل 
»إن بعض املواد منها الكابسيسني، وهو املادة الفعالة يف الفلفل 

احلار، ميكن أن تسبب ضيق الشرايني«.

وأشار إىل أن فرقا طبية أخرى كانت قد أبلغت بالفعل عن حاليت 
إصابة بأزمة قلبية بسبب »الكابسيسني« أحدهما حالة مريض تناول 
كبسوالت الفلفل إلنقاص الوزن واألخرى ملريض استخدم لصقة 

الكابسيسني لتخفيف األمل.

املريض  بدأ  كيف  تقرير  يف  وزمالؤه  جوناسيكاران  وصف  كما 
الصداع  لنوبات  أيام  مدى  على  وتعرض  واحلرقة  باجلفاف  يشعر 
الرعدي بآالم مربحة أوصلته يف نهاية األمر إىل قسم الطوارئ بأحد 

املستشفيات.
ومل تصل الفحوص اىل أي إشارة على وجود جلطة أو أي أسباب 

خطرية للصداع املؤمل وكان ضغط دم الرجل طبيعيا.

حيث أظهرت األشعة املقطعية ضيقا يف 4 شرايني تنقل الدم للمخ 
مما يشري إىل متالزمة ضيق األوعية الدموية الدماغية، وأظهرت أشعة 

مقطعية أجريت له بعد مخسة أسابيع عودة الشرايني لطبيعتها.

وأوضح جوناسيكاران »يتعني أن يأخذ الناس حذرهم لدى تناول 
الفلفل احلار... إذا عانوا من تلك األعراض يتعني أن حيصلوا على 

رعاية طبية«.

 احذروا الفلفل احلار ألنه يسبب هذه النوبات
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 فرُط احلركِة عنَد األطفال.. األسباُب وُطرُق الِعالج

حقائق مثرية عن البصل

لدورِه يف ختفيِف هذا االضطراب.
وقد يكوُن األطفاُل كثريي احلركِة أو خمتلفنَي عن أقراِنهم دوَن 
النشاِط واحلركِة، وما حيّدُد ذلَك  الّسبُب هو فرُط  أْن يكوَن 
هو أْن تكوَن مظاهُر احلركِة الزائدِة مستمّرًة دائمًا، ويف أّي 
مكاٍن يذهُب إليه الّطفل؛ سواء البيت، أو املدرسة، أو غريها، 
وال ُيظِهُر الّطفُل هذه التصّرفاِت يف بيئٍة حمّددٍة وحسب، كما 
جيُب أْن ُتظِهَر عليه سلوكّياِت احلركِة الزائدِة ملّدٍة ال تقلُّ عن 
فرِط  من  يعاني  أّنُه طفٌل  على  َص  ُيشخَّ أْن  قبَل  أشهر  سّتِة 

النشاط.

قال اختصاصي اجلراحة العظمية الدكتور علي يوسف: إن تقنيات 
األطباء  وكذلك  سورية  يف  متوافرة  للمفاصل  التنظريية  اجلراحة 
بسرعة  التقليدية  اجلراحة  عن  وتتميز  إجرائها  على  القادرين 

االستشفاء وعودة املريض لنشاطه الطبيعي.
وأوضح الدكتور يوسف يف تصريح لنشرة سانا الصحية أن اجلراحة 
التنظريية جتري مبداخل جراحية صغرية )جروح صغرية( وتستخدم 
املتصالبة  األربطة  تصنيع  شيوعا  وأكثرها  حمددة  حاالت  لعالج 
ومتزقات الغضاريف اهلاللية ملفصل الركبة ومتزقات اوتار الكتف 

وخلوعه.
يف  مهما  دورا  للتنظري  ان  العظمية  اجلراحة  اختصاصي  وأضاف 
عالج التهاب مفصل الركبة التنكسي وختفيف أمل املريض وتأخري 

استبدال املفصل بآخر صناعي.
ولفت الدكتور يوسف إىل أن اجلراحة التنظريية هلا انعكاس مجالي 
ونفسي على املريض كونها ترتك جروحا صغرية كما تساعد بشكل 
خاص الرياضيني وأصحاب األعمال اجملهدة ألنها تسمح هلم بالعودة 

اىل نشاطهم بشكل مبكر مع مساعدة العالج الفيزيائي.
وأكد االختصاصي »أهمية اعادة التأهيل بعد العمل اجلراحي » مبينا 
الكاملة  احلركية  والسعة  العضلية  القوة  استعادة  منه  الغاية  أن 

للمفصل ووظيفة الطرف املصاب.

اختصاصي: تقنيات اجلراحة التنظريية 
للمفاصل متوافرة حمليا وهذه حاالت تطبيقها
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Angus Campbell has been 
appointed Chief of the De-
fence Force, with David 
Johnston to serve as his 
deputy.
An army chief recogn-
ised for his tough stance 
against domestic violence 
and tight-lipped approach 
to border protection will 
soon oversee Australia’s 
armed forces.
Lieutenant General An-
gus Campbell joined the 
Australian Army in 1981, 
graduating from Dun-
troon in 1984, and initially 
served as a platoon com-
mander in a parachute 
battalion.
He served as a troop and 
squadron commander 
before being appointed 
a commanding officer in 
2001, with his battalion 
group deployed to East 
Timor as part of a United 
Nations response.
In early 2010 he rose to 
the rank of Major General 
and assumed command 
of Australian forces de-
ployed in the Middle East 
the following year.
He later served as Deputy 
Chief of Army and was 
promoted to command 
the task force responsible 
for Operation Sovereign 
Borders.
Lieutenant General Camp-
bell was appointed Chief 
of the Australian Army in 
May 2015.
He has also served in a 
range of staff appoint-
ments, as well as roles at 
the Department of Prime 
Minister and Cabinet, in-
cluding a stint as Deputy 
National Security Advis-
er.
Lieutenant General Camp-

bell is married with two 
adult children.
* Vice Chief of the De-
fence Force: David Lance 
Johnston
He joined the Royal Aus-
tralian Naval College in 
1978, graduating in 1982, 
and later specialised as a 
principal warfare officer.
Vice Admiral Johnston 
served as the command-
ing officer on several ves-
sels and oversaw a de-
ployment to Fiji in 2006.
In 2007 he took respon-
sibility for planning 
maritime operations and 
training the Navy’s ships, 
submarines and diving 
teams.
The following year he was 
elevated to oversee the 
execution of all Australian 
Defence Force operations 
both overseas and within 
Australia.
He was deployed to the 
Middle East in 2010 to 
help oversee Australian 
Defence Force troops 
conducting maritime, land 
and air operations in Iraq 
and Afghanistan.
Vice Admiral Johnston 
assumed deputy com-
mand of the combined 
Australian/US task force 
for Talisman Sabre ex-
ercises in 2011 and was 
later appointed Deputy 
Chief of Joint Operations 
Command.
He was appointed Com-
mander of Border Protec-
tion in December 2011, 
overseeing ADF and Cus-
toms and Border Protec-
tion officers.
Vice Admiral Johnston 
was appointed Chief of 
Joint Operations in May 
2014.

Turnbull appoints new Defence chiefs

Charities will be prevent-
ed from using foreign do-
nations for political cam-
paigning under the prime 
minister’s proposed for-
eign interference laws.
Proposed foreign inter-
ference laws are going 
through “very intense 
consideration”, but Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
won’t say if that includes 
the unintended conse-
quences for charities.
Charities would be pre-
vented from using foreign 
donations for political 
campaigning under the 
proposed laws, some-
thing Labor says it will 
not support.
A parliamentary commit-
tee is currently investi-
gating the proposed laws, 
which have already been 
re-written over concerns 
it could have criminalised 
journalism.
Asked on Monday if great-
er protection for charities 
would be considered to 
secure Labor’s support, 
Mr Turnbull refused to en-
gage.

“We always seek to ob-
tain bipartisan and cross-
party, wherever possible, 
support for national secu-
rity legislation. I think it’s 
very important,” he said.
“I don’t want to go through 
particular amendments, 
but it’s a matter of very 
intense consideration.”
Mr Turnbull said Austra-
lia’s foreign interference 
laws were written in a by-
gone era and had to be 
brought up to date.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Labor 
wouldn’t support tying 
the hands of charities.
“It shouldn’t be all or 
nothing from the govern-
ment. They should just 
deal with the (political 
parties) and forget the 
charities, and stop mak-
ing their life hard,” he 
said on Monday.
Foreign interference as a 
global security issue will 
be on the agenda when 
Mr Turnbull meets with 
British Prime Minister 
Theresa May in London 
later this week.

Interference law scrutiny ‘in-
tensive’: PM

London: Eighty per cent 
of Australians do not sup-
port any further spending 
on foreign aid, a govern-
ment minister has told an 
overseas audience after 
being repeatedly asked 
about Australia’s massive 
foreign aid cuts.
Minister for International 
Development and the Pa-
cific Concetta Fierravanti-
Wells revealed the gov-
ernment polling as she 
called for Britain to part-
ner on infrastructure de-
velopment in the Pacific.
The request is widely be-
ing seen as an attempt to 
try and counter to China’s 
rising influence in the re-
gion, which Labor says 
has been left vulnerable 
to Beijing’s advances be-
cause of Australia’s aid 
cuts.
The issue has been back 
in the spotlight following 
Fairfax Media’s revela-
tions last week that China 
wants to build a military 
base in Vanuatu.
During an appearance 
at the Overseas Devel-
opment Institute on the 
sidelines of the Common-
wealth Heads of Govern-
ment Meeting (CHOGM) 
Senator Fierravanti-Wells 
was confronted twice by 
representatives from aid 
organisations Water Aid 
and Micah.
She said the aid budget 
would be fixed at $4 billion 
for the next two years and 
would not be increased 
until the “economy was 
back on a sustainable 
footing.” Even then, she 
signalled it could be polit-

ically difficult to increase 
aid spending because the 
issue had become “one 
of taking your public with 
you”.
“In Australia we had some 
research done where it 
showed that about 80 per 
cent of Australians be-
lieve that we should not 
be spending more on for-
eign aid or that what we 
spend is about right,” the 
minister said.
Senator Fierravanti-Wells 
said the government poll-
ing had exposed a “big 
schism” between the 
community and those 
working in the aid sector 
who think “the complete 
opposite.”
“You do have to take your 
public with you,” she 
said.
Water Aid’s executive di-
rector Ken Caldwell told 
Fairfax Media he was un-
impressed with the min-
ister’s answer and called 
on her to show leadership 
instead of following opin-
ion polls.
“The challenge is about 
building the political lead-
ership required to per-
suade Australians that 
a strong aid budget is in 
their interests,” he said.
“Quite a number of coun-
tries have shown this can 
be done – that if the politi-
cians take the leadership, 
you can take the public 
with you.”
Roger Burton from Mi-
cah, a non-profit working 
to promote social justice, 
also said the minister’s 
answer was unsatisfac-
tory.

Australians don’t want to spend more on foreign aid, admits minister

He called on her to follow 
the UK’s lead in enshrin-
ing aid targets into law to 
protect foreign aid from 
becoming a political foot-
ball.
“The public debt in the UK 
is four times that in Aus-
tralia and yet they have 
ring-fenced their aid com-
mitment to 0.7 per cent 
of GNI (gross national in-

come),” he said.
Mr Burton said it was 
the previous Conserva-
tive government, led by 
David Cameron, that had 
stepped up to protect for-
eign aid.
But Senator Fierravanti 
Wells said it was not the 
Australian government’s 
intention to commit to 
any spending timetable or 
target.
Labor believes Coalition 
cuts to foreign aid have 
allowed China to move 
into Australia’s backyard 
by showering poorer Pa-
cific Island nations with 
aid and cheap develop-
ment loans.
Research conducted by 
the Lowy Institute shows 
Chinese aid in the Pacific 
has grown substantially, 
with China committing 
more than $US1.7 billion 

($2.1 billion) to eight Pa-
cific Island countries.
OECD data released last 
week show’s Australia’s 
aid, as a proportion of GNI 
fell a further 16 per cent 
last year. At just 0.23 per 
cent of GNI, it puts Aus-
tralia 19th in the OECD. 

This was well below the 
OECD average of 0.31% of 
combined GNI.
British Prime Minister 
Theresa May stared down 
a populist push to wind 
back Mr Cameron’s laws 
last year and the UK met 
its target in 2017.

Minister for International Development and the Pacific Concetta Fierravanti-Wells has indicated Australia’s for-
eign aid budget is at the mercy of opinion polls. Photo: Alex Ellinghausen
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Outgoing NBN chief ex-
ecutive Bill Morrow is 
seizing on new research 
showing the economic 
benefits of the network 
are into the billions.

WHAT THE NBN IS TRY-
ING TO SELL
* The network generated 
an additional $1.2 billion 
of economic activity in 
2017.
* By the end of the rollout, 
that should have multi-
plied to $10.4 billion a 
year.
* It predicts up to 52,200 
additional Australian 
women will be self-em-
ployed by the end of the 
rollout.
* In NBN regions, the num-
ber of new businesses 
has accelerated at more 
than twice the annual 
pace of the national aver-
age since 2011.
* Those connected to the 
NBN are twice as likely to 
enrol in online courses.
* People with the NBN are 
1.3 times more likely to 
use internet-connected 
devices to improve their 

health and wellbeing.

WHAT AUSTRALIANS 
ARE SAYING
* Nearly 23,000 Austra-
lians complained to the 
Telecommunications In-
dustry Ombudsman about 
NBN services in the last 
six months of 2017.
* More than 14,000 com-
plaints were recorded 
about service quality.
* 8757 were regarding de-
lays in establishing a con-
nection.

WHAT THE GOVERN-
MENT BELIEVES
* Communications Minis-
ter Mitch Fifield says the 
rate of complaints for ser-
vices delivered over the 
NBN actually decreased 
by 16 per cent in 2017.
* Over the six month pe-
riod recorded, there was 
a 39 per cent increase in 
NBN premises activated.
* Senator Fifield has or-
dered a review of con-
sumer safeguards in the 
telecommunications sec-
tor, admitting telcos need 
to lift their game.

NBN effect: economy boost vs 
complaints
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Health Minister Greg Hunt 
has spoken out against a 
Greens push to legalise 
cannabis use, arguing 
it is a gateway to harder 
drugs.
A push by the Australian 
Greens to legalise canna-
bis use has been rejected 
by the Turnbull govern-
ment.
Greens leader Richard 
Di Natale has called for 
reforms to the existing 
prohibition, saying the 
country’s approach to il-
licit drugs was an “unmit-
igated disaster”.
But Health Minister Greg 
Hunt called on the party 
to withdraw its sugges-
tion, arguing it risks the 
health of Australians.
“Marijuana is a gateway 
drug. The risk of gradu-
ating to ice or to heroin 

from extended marijuana 
use is real and document-
ed,” the minister told re-
porters in Melbourne on 
Tuesday.
“We do not believe it 
is safe, responsible or 
something which should 
be allowed.”
Asked why the govern-
ment wouldn’t want the 
tax revenue, Mr Hunt said 
it didn’t want to put the 
mental health of Austra-
lians at risk.
But Senator Di Natale 
argues governments 
around the world are re-
alising that prohibition 
of cannabis causes more 
harm than it prevents.
“It’s time Australia joined 
them,” he said.
The minor party wants to 
redefine cannabis as a 
legal substance, with li-

Fed govt rejects call to legalise cannabis
cences issued for its pro-
duction and sale.
A national agency would 
be established to issue 
those licences and over-
see regulations.
It would also act as the 
single wholesaler for can-
nabis - purchasing can-
nabis from producers and 
selling it in plain packag-
ing to retail stores.
Up to six plants could be 
grown for personal use.
The Greens leader, a 
former drug and alco-
hol doctor, pointed to a 
recent poll showing 55 
per cent of Australians 
believed cannabis should 
be regulated and taxed 
like alcohol or tobacco.
He expects the plan to 
raise hundreds of mil-
lions of dollars in rev-
enue, helping fund treat-
ment, education and 
other harm-reduction 
programs.
Liberal Democrat David 
Leyonhjelm said his par-
ty had long-held the posi-
tion of legalising marijua-
na, criticising the 80,000 
cannabis-related arrests 
each year.
“This is an appalling 
waste of Australian Fed-
eral Police and Australian 
Border Force resources 
to the tune of almost $100 
million a year,” he said, 
citing Parliamentary Bud-
get Office costings com-
missioned by his party.
Crossbench senator Der-
ryn Hinch also backed 
the Greens’ push, saying 
“you’d ban alcohol and 
cigarettes” too if the ar-
gument was that it’s bad 
for you.
The Australian Drug Law 
Reform Foundation wel-
comed the announce-
ment.
“Banning cannabis hasn’t 
reduced its use or avail-
ability, yet it has distract-
ed police from following 
up more serious crimes, 
harmed a lot of young 
people and helped make 
some criminals rich,” 
president Alex Wodak 
said.

A high-profile conserva-
tive leader says it is time 
for Malcolm Turnbull to 
quit or be sacked and re-
placed by Tony Abbott.
A lead figure in the move-
ment to stop Australia 
becoming a republic has 
launched a petition for 
Malcolm Turnbull to re-
sign and be replaced by 
Tony Abbott.
Legal academic David 
Flint, who is being sup-
ported by NSW MP Fred 

Nile, says Mr Abbott “has 
demonstrated that he is 
the coalition’s and indeed 
the Parliament’s best 
campaigner and that the 
policy he is enunciating 
reflects the overwhelming 
wishes of the people”.
The petition calls for a cut 
in immigration, assimi-
lation of new migrants, 
cheaper electricity and a 
“total prohibition on the 
return of any one jihad-
ist”.

Petition launched to oust 
PM Turnbull

Cardinal George Pell 
wants the case against 
him thrown out, with his 
lawyers arguing the his-
torical sexual offence al-
legations are impossible.
Cardinal George Pell’s 
lawyers want the “impos-
sible” sex offence case 
against him thrown out, 
arguing the allegations 
are potentially motivated 
by a desire to punish the 
Catholic Church.
Defence barrister Robert 
Richter QC said Pell had 
been targeted as Austra-
lia’s most senior Catholic 
amid hatred and public fu-
rore over the church’s re-
sponse to clergy abuse.
“We say that Cardinal 
Pell, representing the face 
of the Catholic Church, a 
prominent person, had 
been the obvious target 
of allegations that are 
not true but are designed 
to punish him, almost, 
for not having prevented 
sexual abuse for many 
years.”
Mr Richter suggested 

some of the allegations 
were the product of fan-
tasy, mental problems or 
pure invention.
He said Pell should not 
have to stand trial on any 
of the charges, especially 
the more serious and “ap-
palling” allegations.
“Their complaints ought 
to be regarded as impos-
sible and ought to be dis-
charged without batting 
an eyelid,” he told Mel-
bourne Magistrates Court 
on Tuesday.
The defence said the al-
legations were accepted 
by investigators as true 
amid a climate of political 
correctness where the 
“mere making” of histori-
cal sex allegations made 
them fact.
Magistrate Belinda Wal-
lington said she was 
aware of British police 
moving from non-belief 
to “almost overcorrec-
tion” following the case 
of British entertainer Jim-
my Savile.
“I have not seen anything 

in our state which would 
indicate that’s the ap-
proach that’s been tak-
en,” she said.
Mr Richter replied: “Your 
Honour has seen it - in 
this case. The approach 
was ‘that’s what they say 
and we do not need to 
test it’.”
He also suggested claims 
about Pell made in a 
television program led 
to other people making 
complaints against the 
cardinal, creating a kind 
of public furore.
Mr Richter said ABC jour-
nalist Louise Milligan’s 
subsequent book had 
put in the public’s mind 
a “mishmash of allega-
tions and fantasy” before 
the cardinal had been 
charged.
“She was out for fame 
and fortune. The fact is 
that we know about what 
happened in Boston 
2003 when the Boston 
Globe got a Pulitzer Prize 
for exposing the cardinal 
of Boston as someone 
who was covering up 
(abuse).”
Crown prosecutor Mark 
Gibson SC said the de-
fence attack on the 
complainants’ credibil-
ity amounted to nothing 
more than “a conflict in 
the evidence”, which was 
up to a jury to decide.
Mr Gibson said there 
was no evidence to back 
the defence theory that 
Pell was being targeted 
because the church had 
failed to stop sexual 
abuse.
Pell, who took leave from 
his position as Vatican 
treasurer to fight the 
charges, did not have to 
attend court on Tuesday 
for legal arguments that 
followed a four-week pre-
trial committal hearing in 
March.
The 76-year-old will re-
turn to court on May 1 
to hear Ms Wallington’s 
decision on whether he 
will stand trial over alle-
gations made by multiple 
complainants.

George Pell wants sex case thrown out

Cardinal George Pell
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A briefing paper delivered 
to the Turnbull govern-
ment amid a politically 
fraught debate on immi-
gration warns cutting the 
current intake risks cost-
ing the federal budget bil-
lions of dollars, lowering 
economic growth and 
damaging the living stan-
dards of Australians.
The migrant intake from 
2014-15 alone will pro-
vide a $10 billion boost to 
the budget over the next 
five decades, the newly 
released Treasury and 
Home Affairs analysis 
found. It warned of “far 
reaching effects” of sig-
nificantly lower economic 
growth if the current rate 
of migration is not main-
tained.
The document adds a new 
dimension to disagree-
ment inside the Coalition 
over whether Australia’s 
190,000 annual migration 
cap is to high. Former 
prime minister Tony Ab-
bott has called for a cut 
of 80,000, while Home 
Affairs Minister Peter Dut-
ton privately canvassed a 
reduction of 20,000 be-
fore the idea was eventu-
ally ruled out. Other se-
nior ministers, including 
Treasurer Scott Morrison, 
have publicly pushed an 
unashamedly pro-immi-
gration policy.
The briefing, ordered by 
Treasury secretary John 
Fraser and Home Affairs 
secretary Mike Pezzullo 
in 2017 but delivered 
this year, found migrants 
boost the Australia econ-
omy by up to 1 per cent 
per year and those who 
have arrived since 1996 
performed better in the 

workforce than the aver-
age Australian-born em-
ployee.
It warned Australia’s 
workforce will begin 
shrinking unless the im-
migration rate is retained, 
as Sydney and Melbourne 
become dependent on mi-
grants to counter slowing 
birth-rates and an ageing 
population.
“Migrants deliver an eco-
nomic dividend for Aus-
tralia due to current policy 
settings which favour
migrants of working age 
who have skills to con-
tribute to the economy. 
This leads to higher rates 
of workforce participa-
tion and likely productiv-
ity benefits,” the report 
found.
“This, in turn, increases 
Australia’s GDP and GDP 
per person, with positive 
flow-on effects for living 
standards.”
Mr Morrison said the new 
analysis provided “a clear 
evidence base for the 
government’s migration 
policy settings support-
ing our national interest.”
Mr Morrison hinted the 
government would focus 
on delivering infrastruc-
ture in the May budget, as 
voters in outer marginal 
seats become frustrated 
by increasing congestion.
“In addition to confirming 
the economic value of our 
migration programme, the 
report also reinforces the 
government’s decision 
to continue to focus on 
planning and managing 
the impacts of growth, 
especially through our re-
cord investment in public 
infrastructure,” he said.
The report conceded a 
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large Australian popula-
tion brings challenges 
including “congestion, 
pressure on the environ-
ment, and additional de-
mand in key markets like 
housing”.
“These pressures exist 
regardless of migration, 
but a growing popula-
tion exacerbates existing 
pressures, particularly if 
policy and planning ef-
forts do not keep pace,” 
the report warned.
The Treasury and Home 
Affairs paper said skilled 
migrants deliver a boost 
to government coffers be-
cause they are predomi-
nantly of working age.
“As well as delivering 
an economic growth 
dividend, migration im-
proves the Common-
wealth’s fiscal position, 
since migrants are likely 
to contribute more to tax 
revenue than they claim 
in social services or other 
government support,” the 
report found.
The 60-page briefing pa-
per found in “the absence 
of migrants, all else being 
equal, the participation 
rate, instead of increas-
ing 1.4 percentage points 
over the period to 2016, 
would have fallen 2.1 per-
centage points relative to 
2000.” 
It said skilled migrants, 
the focus of Australia’s 
modern migration pro-
gram, earn significantly 
higher incomes and that 
“migration mirrors trade 
in the benefits it can bring 
to an economy.”
“This is not to say that 
migrants earn more than 
non-migrants in the same 
job, but rather that they 
tend to work in more 
skilled jobs on average.”
A 2016 Productivity Com-
mission report concluded 
that an at an aggregate 
level, recent immigrants 
had a negligible impact 
on wages, employment 
and participation of the 
existing labour force.

Joint Treasury-Home Affairs analysis 
highlights economic benefits of Austra-
lia’s immigration intake

Scott Morrison says the 
government is not back-
ing away from imple-
menting its full business 
tax plan, despite a com-
promise offer from one 
crossbencher.
Treasurer Scott Morrison 
says the Turnbull gov-
ernment will continue to 
pursue its full 10-year 
business tax cut plan af-
ter a crossbench senator 
offered a compromise 
reduction for firms with 
a turnover of up to $500 
million.
“We are going to con-
tinue to pursue the full 
tax cuts right across 
the board because we 
know that if you tax your 
economy less, it grows 
more,” Mr Morrison told 
reporters in Canberra on 
Tuesday.
“We know that if we don’t 
insist on companies pay-
ing the government more 
in higher taxes they can 
invest more in their busi-
ness and pay their work-
ers more.”
So far only a corporate 
tax rate cut from 30 per 
cent to 25 per cent has 
been legislated for busi-
nesses with a turnover 
of up to $50 million.

Crossbench senators 
Derryn Hinch and Tim 
Storer proved the stum-
bling blocks for the 
Turnbull government try-
ing to get the rest if the 
plan through the Senate 
before Easter. Labor, the 
Greens and Nick Xeno-
phon’s team have also 
opposed the reduction.
But Senator Hinch can’t 
see why tax reductions 
for firms with up to $500 
million can’t be passed 
now, and the govern-
ment take the cut for 
big business to the next 
election.
He said you can’t have 
the big banks being in-
vestigated by a royal 
commission into their 
“disgusting behaviour” 
and then reward them 
with a five per cent tax 
cut.
Mr Morrison also re-
jected an Australia In-
stitute suggestion for 
higher taxes to address 
inequality and ensure 
ongoing prosperity, de-
scribing it as a “numpty 
of an idea”.
“The idea that you in-
crease taxes to grow the 
economy is stupid,” Mr 
Morrison said.

Morrison sticks to full 
business tax plan

Following on from his 
description of the federal 
Treasurer as &quot;Santa 
Claus&quot;, the act-
ing prime minister has 
tripped up over debt.
Acting Prime Minister 
Michael McCormack 
has suggested the fed-
eral government will pay 
off its massive debt by 
2021.
Mr McCormack found 
himself backtracking on 
his comment reported in 
the Daily Telegraph on 
Tuesday that Treasurer 
Scott Morrison would 
play “Santa Claus” an-

nouncing some “good-
ies” in the May budget.
Mr Morrison, who spoke 
with the Nationals lead-
er on Tuesday after the 
article was published, 
played down the sugges-
tion it will be a giveaway 
budget.
“I’m not Santa Claus - it 
won’t be Christmas in 
May - but I don’t intend to 
be the Grinch either,” he 
told ABC radio.
“What we will have is 
what we’ve always pro-
duced, and that is a re-
sponsible budget with 
measures the country 

Acting PM sets 2021 government 
debt target

can afford that are about 
investing in a stronger 
economy.”
Mr McCormack, who is 
standing in for Malcolm 
Turnbull while the prime 
minister is in the UK and 
Europe, later told report-
ers he was merely being 
“upbeat” about the bud-
get’s transport and infra-
structure spending.
He said the government 
had been able to put a 
record amount of money 
into roads and rail be-
cause it had managed 
the economy and budget 
well.
However, he went on to 
suggest debt - which 
stands at $523 billion - 
would be paid down with-
in three years.
“I’ve already spoken to 
Scott Morrison and he 
is looking forward to the 
budget too,” Mr McCor-
mack told reporters in 
Mildura.
“He’s looking forward, as 
he says, to producing a 
fiscally responsible bud-
get. He’s looking forward 
to getting this nation 
back on track, so that by 
20/21 we’ve paid down 
Labor’s debt.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said it had been 
a torrid first few days for 
the acting PM.
“Michael McCormack 
must still believe in Santa 
if he thinks if the govern-
ment’s debt will be paid 
off by 2020/21,” Mr Bo-
wen told AAP.
“The fact is the deficit for 
the current year is eight 
times bigger than what 
Abbott and Hockey origi-
nally forecast at their 
2014 budget.
“And gross debt has just 
crashed through half a 
trillion dollars on the co-
alition’s watch with no 
projected peak in gross 
debt in sight.”
The government has tar-
geted 2021 for turning 
the budget deficit into a 
surplus.
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لراحة  األربعني  جناز  يقام 
نفس املرحوم

 اسحاق عازار  نصر 
الضنية  عاصون  بلدة  من 
وذلك يوم األحد )غدا( الواقع 
الساعة  نـيسان   ٢٢ يف 
الرابعة بعد الظهر يف كنسية 

مار نقوال يف بانشبول.

وإيْقون  آيْقا  أوالده  الداعون 
ولوريت  وملكة  وعازار 
وحنا  وطوني  وجورج  ونصر 

وعيالهم.
سامي  أملرحومان  إخواه 
وعيالهم   عازار  وإبراهيم 
نصر   عازار  إسرب   وأخوه  
اوالد  حميه  وبيت  وعائلته  
يف  نصر  يوسف  املرحوم 

حقل العزيمه و عيالهم.

وجميع اهالي عاصون وحقل 
العزيمة يف الوطن وأملهجر. 

بعده  من  ولكم  الرحمه  له 
طول البقاء.

كل  إىل  توجه  الدعوة  هذه 
جانب  اىل  وقف  شخص 
خطوة  كل   واحرتم  العائلة 

اتخذت قبل وبعد الدفن وإىل 
هذا اليوم .

جناز األربعني لراحة نفس املرحوم
اســحاق عـازار نصــر

املاضي يف  السبت  يوم  أقيم 
وجناز  قداس  نيسان   14

السنة للفقيد
 شحاده نهرا البطي

يف  وذلك  بقرقاشا  من   
مار يوحنا يف ماونت  كنيسة 

درويت.
واقارب  عائلة  القداس  حضر 
ابناء  من  كبري  وعدد  الفقيد 
البلدة واالصدقاء بينهم حركة 
حزب  ومفوض  االستقالل 
من  وعدد  االحرار  الوطنيني 

اعضاء املفوضية.

قداس وجناز السنة لراحة نفس الفقيد
شــحاده نـهرا البــطي

ترأس الذبيحة االلهية رئيس 
موسى  مارون  االب  الدير 

يعاونه كهنة الرعية.

كلمة  موسى  االب  والقى 
تحدث فيها عن مسرية الفقيد 
العائلية والوطنية واالجتماعية 

والرتبوية وقال انه ربى عائلة 
على القيم املسيحية بما فيها 

االيمان واملحبة وعمل الخري.

االب مارون موسى يرتأس الذبيحة ويبدو االب جان

اوالد الفقيد وشقيقته وعيالهم وحضور داخل الكنيسة

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع
مبناسبة مرور اكثر من 100 عام على يوم األنزاك ننحين 

احرتاما وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل 
احلفاظ على قيم احلرية والدميقراطية يف اسرتاليا والعامل 

معاهدين اياهم بأن يبقوا يف قلوبنا وضمائرنا اىل األبد.

Lest We Forget

In celebrating of ANZAC.. We commemorate 
our brave Soldiers who sacrificed themselves in 
defending the values of freedom and democracy 
in Australia and around the world.
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The Turnbull government 
has decided against post-
humously promoting one 
of Australia’s greatest 
war heroes in a verdict 
that will disappoint some 
senior ministers but ap-
pease military leaders 
who feared any change 
would undermine all 
ranks across the Defence 
Force.
After years of debate, Fair-
fax Media can reveal Sir 
John Monash, the general 
who led Australian and 
other troops to a series 
of battles that helped end 
World War I, will not be 
elevated to field marshal 
— the highest rank in the 
Australian Army.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has decided 
against the promotion, 
despite pleas from Oppo-
sition Leader Bill Shorten, 
former deputy prime min-
ister Tim Fischer, and 
several Coalition MPs 
including Environment 
and Energy Minister Josh 
Frydenberg.
Former governor-general 
Michael Jeffery, who wrote 
to Mr Turnbull to oppose 
any promotion, praised 
the Prime Minister’s deci-
sion on Tuesday.
“I have the greatest re-
spect for Sir John Mo-
nash, a very fine corps 
commander and contribu-
tor to Australia in other 
aspects of life,” Major 
General Jeffery told Fair-
fax Media. “But promot-
ing him retrospectively to 
field marshal is something 
I think we have to be very 
careful with to make sure 
we don’t demean both the 
rank and the man.
“A lot of this is being 
done out of emotion and 
not out of a considered, 
merit based case.”
Supporters had hoped Mr 
Turnbull would endorse 
the elevation to coincide 
with next week’s open-
ing of the $100 million 
Monash Centre at Villers-
Bretonneux in France. 
They also wanted a pro-
motion for the Australian 
general before the rare 

army title is bestowed 
on Prince Charles when 
he becomes King. The 
Queen’s husband, Prince 
Philip, is one of just four 
Australian field marshals 
- a ceremonial honour 
that irks Monash backers.
But in a letter to the Prime 
Minister obtained by Fair-
fax Media, Chief of the De-
fence Force Mark Binskin 
recommended against 
any posthumous pro-
motion on the grounds 
it would not be legally 
sound, “duplicate” exist-
ing recognition for Mo-
nash, and open the Aus-
tralian Defence Force to 
more claims.
“Unlike some overseas 
nations which award pro-
motions posthumously, 
Australia has no legal 
precedent for this action,” 
Air Chief Marshal Binskin 
wrote in the letter, dated 
April 10.
“Any change to the De-
fence legislation and pol-
icy to provide for such a 
posthumous promotion 
would open the possibil-
ity of reviewing all deci-
sions, at all ranks, made 
by a competent author-
ity.”
Fairfax Media under-
stands the issue was can-
vassed for many months 
with senior figures at the 
Australian Defence Force 
and prominent ex-military 
leaders, including Major-
General Jeffery. There 
was no consensus for the 
symbolic elevation.

Turnbull government decides against posthumous promotion for war hero John Monash
Mr Fischer and Mr Fryden-
berg have argued strongly 
for the promotion on the 
grounds Monash never 
gained the recognition he 
deserved during the war, 
and any legal hurdles 
could be overcome.
Mr Frydenberg has de-
scribed Monash as a 
“personal hero” who de-
served recognition.
“I would love to see the 
Parliament promote him 
to field marshal because 
he faced discrimination at 
the time and he was over-
looked for that promotion, 
but he was without doubt 
Australia’s greatest citi-
zen soldier and is held in 
the highest regard by ev-
eryone in the military.”
Veterans’ Affairs Minister 
Darren Chester said his 
personal view was that 
the promotion should not 
be granted.
“While there is universal 
respect for Sir John Mo-
nash, I’m not aware of 
any senior military serv-
ing officer who supports 
the posthumous promo-
tion.”
Social Services Minister 
Dan Tehan, a former min-
ister for veterans’ affairs, 
has argued against the 
move on the grounds that 
promotions can only be 
made to those on the ‘ac-
tive service list’ - a detail 
Air Chief Marshal Binskin 
raised with Mr Turnbull.
Explaining his view, the 
ADF chief told Mr Turn-
bull that Monash has 
been “rightly recognised” 
by memorials, statues, his 
place on the $100 note, 
and Monash University.
“In keeping with the 
principle of recognising 
achievements, distin-
guished service, and acts 
of bravery once, to pro-
mote him again posthu-
mously would duplicate 
that recognition.”
Mr Shorten would have to 
brush aside the military’s 
strong opposition should 
he pledge to carry out a 
posthumous promotion.
Monash will be honoured 
on April 24 at the opening 

Sir John Monash at his headquar-
ters in Villers-Bretonneux soon 
after being appointed Lieutenant-
General. Photo: Australian War 
Memorial

of the Sir John Monash 
Centre in France, which is 
designed to tell the story 
of Australian forces on 
the Western Front. For-
mer prime minister Tony 
Abbott oversaw the deci-
sion to create the centre 
but Mr Turnbull will open 
it.
Descendants of Monash 
hit out at Mr Abbott re-
cently after he and a group 
of pro-coal Coalition MPs 
used the military leader’s 
name to push for “horse-
and-buggy era” policies.
Monash rose to Lieuten-
ant-General during the 
war but his rise was sty-
mied at times by the anti-
semitism of his rivals, the 
jealousy of prime minis-
ter Billy Hughes and the 
machinations of critics in-
cluding journalists Keith 
Murdoch and Charles 
Bean.
The support of others, 
including King George V, 
helped overcome these 
obstacles. The King 
knighted Monash out-
side the French village of 
Villers-Bretonneux in Au-
gust 1918, a rare battle-
field honour.
Major General Jeffery, 
who served as governor-
general between 2003 and 
2008, noted Monash took 
command at a time when 
the army had rebuilt its 
capacity and intelligence 
on the Western Front.
“He fought his corps well, 
but always in the context 
and with the support of 
his Army commander. 
He didn’t do anything 
supremely better than 
various other corps com-
manders of his time, in-
cluding the Canadian, 
Lieutenant General Cur-
rie.”
Historian AJP Taylor 
called Monash “the only 
general of creative origi-
nality” produced in World 
War I, while Field Marshal 
Bernard Montgomery, 
who was an officer in 
World War I, credited Mo-
nash as “the best general 
on the Western Front in 
Europe”.

Migrants could be forced 
into destitution or exploit-
ative work if forced to wait 
longer for welfare pay-
ments, community groups 
have warned senators.
Migrants and their families 
may fall into destitution and 
poverty if they are forced to 
wait longer for welfare pay-
ments, a Senate inquiry has 
been warned.
Legislation before federal 
parliament aims to make 
new residents wait three 
years before they can ac-
cess payments including 
family tax benefits, paid 
parental leave and carers 
allowance.
Leanne Ho, from the Na-
tional Social Security 
Rights Network, says the 
bill is based on the flawed 
assumptions that newly-ar-
rived migrants choose not 
to work, and removing in-
come support will encour-
age self-sufficiency.
“It can often be difficult 
for migrants to secure em-
ployment in Australia, even 
where there is a match be-
tween the skills and experi-
ences of a migrant and the 
advertised skills shortage,” 
Ms Ho told senators in Mel-
bourne on Tuesday.
Ms Ho told the public hear-
ing that employers were 
often to blame for migrants 
struggling to find work, 
with nagging perceptions 
about their lack of Austra-
lian experience or language 
skills.
The network, which rep-
resents community legal 
centres helping migrants 
navigate access to welfare 
payments, is concerned 
they and their families will 
either plunge into poverty 
or fall prey to exploitation.
“Exploitation of migrant 
workers is well document-
ed, where they will accept 
any substandard work con-
ditions in order to survive, 
and extending the waiting 
period will only exacerbate 
their vulnerability,” Ms Ho 
said.
“Any costs saved from 
extending the waiting pe-
riod may well end up being 
costs spent in dealing with 

the fallout from the destitu-
tion.”
Roughly 50,000 new mi-
grant families including 
110,000 children are ex-
pected to be hit by three-
year wait periods for family 
tax benefits.
Another 30,000 individuals 
will be shunted onto wait-
ing lists for other welfare 
payments.
Under the changes, which 
are expected to save $1.3 
billion, the wait for Newstart 
and Youth Allowance will 
be extended from two to 
three years.
Alia Imtoual, from the Fed-
eration of Ethnic Communi-
ties Councils of Australia, 
said extending wait times 
and applying them to pa-
rental and family payments 
would create an underclass 
of migrants.
Dr Imtoual said two babies 
born in the same hospital 
on the same day - one to 
Australians and another to 
migrants - would be treated 
in vastly different ways be-
cause of the residency of 
their parents.
Charmaine Crowe, from the 
Australian Council of So-
cial Service, says women 
and children will be the big-
gest losers.
“They are the primary 
beneficiaries of family tax 
benefits and paid parental 
leave, which is where the 
biggest cuts in this bill will 
be made,” Ms Crowe said.
Community groups are par-
ticularly opposed to wait-
ing periods for “special 
benefits” payments, which 
cover people facing severe 
financial hardship.
Department of Social Ser-
vices officials told the hear-
ing the legislation would 
clarify that the special ben-
efits eligibility would be for 
people whose circumstanc-
es change after they gained 
permanent residency.
Branch manager Anita Da-
vis said the changes would 
close a potential loophole 
for people claiming time on 
a tourist visa was part of 
their waiting period.
“It’s not changing any of 
the policy intent,” she said.

Migrants at risk if welfare waits approved



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
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Spiritual Therapist - العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:040044900
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

ملـحمة املـنية للـحم الـحالل

187 Elizabeth Drive, Liverpool - Ph: (02) 8798 2474

لدينا جميع أنواع اللحوم الطازجة يوميا
نظافة تامة - خدمة ممتازة - خربة طويلة

بإدارة السيد مصطفى قطـّيه

أســعار مـنافسة جـدا

5 كـيلو جوانــح  بـ 10 $

 3 كـيلو  مـقانق  بـ 28 $ 2 كـيلو شقف  بـ 30 $

 5 كـيلو  Thigh Fillet بـ 45 $

 5 كـيلو  مـفرومة  بـ 35 $

 3 كـيلو  Chops  بـ 29 $

 5 كـيلو  كــفتة  بـ 40 $ 5 كـيلو  Breast Fillet بـ 40 $




