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

40
$2،00

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

Melbourne: 1/ 8 Gilmour
; The Middle East Herald

البنتاغون ميهد إلشراك املنطقة يف التحالف الدولي ضد «داعش»

اجمللس الدستوري أبطل «التوطني املُقنّع» ...فهل ي ُـسقط املوازنة؟

املجلس الدستوري يـُبطـِل «التوطني املقنـّع»!

وقانوني ،أصدر اجمللس
باالمجاع،
الدستوري
أمس االول ،القرار الرقم
 ،2018/1والقاضي بتعليق
املادة  49من قانون

املوازنة العامة املطعون
فيه الرقم  79تاريخ 18
ّ
واملتعلق
نيسان ،2018
باملوازنة العامة واملوازنات
،2018
للعام
امللحقة

ماتيس ال يستبعد «حتسني النووي»
وإيران تندد بـ «الرتهيب األمريكي»
يف تصريح بدا مبثابة
اعرتاف بـ «فشله» يف
إقناع الرئيس األمريكي
ببقاء
ترامب
دونالد
الواليات املتحدة طرفًا
يف االتفاق النووي املوقع
مع إيران عام ،2015
أعلن الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون ،يف
ختام زيارة استمرت ثالثة
أيام لواشنطن ،أن ترامب
«ليس متحمسًا للدفاع عن
االتفاق النووي مع إيران،
وقد ينسحب منه ألسباب
سياسية داخلية».
اخلارجية
وزير
ويزور

األمريكي اجلديد مايك
ثبت
الذي
بومبيو
ّ
الكونغرس تعيينه أمس
االول ،إسرائيل اخلميس
املقبل ،فيما يواصل وزير

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

على الرقم0412 224 604 :

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

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

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

كليًا.
جزئيًا أو
وإبطاله
ّ
ّ

التتمة صفحة 31

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

احتدم أمس االول التنافس
الدولي لـ «تثبيت النفوذ»
داخل األراضي السورية،
الدفاع
وزير
فاستبق
األمريكي جيمس ماتيس
اجتماع الدول الضامنة
الذي
(اليوم)
السبت
بـ
موسكو
وصفته
«االستثنائي» ،وأكد أن
بالده «قد تأسف حال
سحبت قواتها».
وأضاف أن باريس أرسلت
تعزيزات من القوات اخلاصة
إىل مشال سورية ،يف
تأكيد ألنباء كانت أغضبت
أنقرة بشدة .مبوازاة ذلك،
دخلت إسرائيل على اخلط،
وكشفت باخلرائط عن
قواعد إيرانية قريبة من
دمشق ،يف تلويح جديد
بإمكان استهدافها.
وتوقع ماتيس ،خالل جلسة
استماع يف جلنة شؤون

القوات املسلحة داخل
جملس الشيوخ األمريكي،
«حصول دفعة جديدة يف
جهود مكافحة داعش» يف
األيام املقبلة.
وأعلن أن بالده تعتزم
«توسيع حماربة التنظيم
من خالل إشراك دول

املنطقة ،وهذا أكرب تغيري
نقوم به اآلن».
وأكد« :حنن ال نسحب
قواتنا اآلن» ،مشريًا إىل أن
إرهابيي «داعش» يكثفون
عملياتهم .ولدى سؤاله إذا
كان وجود شركاء حمليني

التفاصيل على صفحة 31

«محاس» :اجمللس الوطين «غري
قانوني» ولن تعرتف بقراراته

أعلنت حركة «محاس»
أن
االول،
أمس
عقد اجمللس الوطين
الفلسطيين يف مدينة رام
اهلل وسط الضفة الغربية
احملتلة نهاية الشهر
اجلاري« ،غري قانوني»،
ً
متعهدة عدم االعرتاف
رأت
فيما
بقراراته؛

«اجلهاد اإلسالمي» أنه
سيكون عبارة عن «إعادة
إنتاج للوهم».
ودعت إىل تأجيله «حتى
ال نعرب من مصيبة أوسلو
إىل مصيبة فقدان اهلوية
الوطنية الفلسطينية».
ورأى النائب األول لرئيس

التفاصيل على صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور
ليربمان زيارة لواشنطن يف
ِ
وصف بالتنسيق
إطار ما
يف امللف اإليراني.

التتمة صفحة 31
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Follow us on

الرئيسان عون وبري والوزير باسيل يهامجون «بيان بروكسيل»
بشأن النازحني السوريني يف لبنان ويرفضونه مجلة وتفصيال
ٌ
وثغرات
كثرية
أفخاخ
ُ
«سلطاتنا
متنوعة ،تقع فيها
ّ
ُ
املنفصلة» فتوقع
غري
لبنان مبحاذير وانعكاسات
َ
طويلة األمد ،قد تصل إىل
حد َ
س بالكيان وباألمن
ِّ
امل ّ
االجتماعي .وبعد إقرار
موازنة مشوبة مبخالفات
دستورية وقانونية عدة،
وبعد ّ
تلقيه مراجعة وطعن
ّ
اتذ
بقانون املوازنة،
اجمللس الدستوري أمس
بتعليق
يقضي
قرارًا
املادة  49من موازنة
أهمية
 ،2018ليربهن مدى
ّ
دور السلطات القضائية
السلطات
مراقبة
يف
السياسية ومنع ممارساتها
الالدستورية.
ِ
ورد كالمي
أخذ
بعد
ٍّ

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

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

جملس الوزراء وافق على عرض ابي خليل للكهرباء وأقر تعيينات

عون :نتمنى أن جترى االنتخابات يف مناخات هادئة وننتظر قرار الدستوري

وافق جملس الوزراء الذي عقد
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،على العرض
الذي قدمه وزير الطاقة واملياه
سيزار ابي خليل لالجراءات
املتوجب اختاذها النقاذ قطاع
الكهرباء ،يف معظم البنود اليت
تضمنها اقرتاح الوزير ،وأقر
عددا من التعيينات.
ومتنى عون يف مستهل اجللسة،
«ان جترى االنتخابات يف مناخات
هادئة ويفوز فيها من يفوز وفق
ارادة الشعب اللبناني الذي تقع
عليه وحده مسؤولية اختيار
ممثليه» ،وطلب ان يكون اجلمعة
 4ايار واالثنني  7منه يومي عطلة
لتسهيل امتام العملية االنتخابية
اقرتاعا وفرزا.
وأكد رئيس اجلمهورية «اننا
ننتظر قرار اجمللس الدستوري
حول املادة  49من قانون موازنة
 2018بعد تعليق اجمللس العمل
فيها وحتديده  8أيار تارخيا
ملتابعة الدرس».
وكان سبق اجللسة خلوة ثنائية
بني عون ورئيس جملس الوزراء
سعد احلريري تدارسا فيها جدول
االعمال.

بيان مجلس الوزراء

بعد اجللسة ،تال وزير الشؤون
االجتماعية بيار بو عاصي البيان
التالي:
«عقد جملس الوزراء جلسته
االسبوعية برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية ويف حضور دولة
رئيس جملس الوزراء والوزراء
الذين غاب منهم السادة :طالل
ارسالن ،سليم جريصاتي ،نهاد
املشنوق ،معني املرعيب ،وحممد
كبارة.
يف مستهل اجللسة حتدث فخامة
الرئيس عن ذكرى االبادة
االرمنية اليت صادفت قبل
يومني ،فاستذكر معاناة الشعب
االرمين مكربا صموده ،وشجاعته
وتصميمه ،مقدرا دور اللبنانيني
االرمن يف لبنان .ولفت اىل
ان اجملزرة االرمنية اليت وقعت
العام  1915تلتها جمزرة من نوع
آخر حبق اللبنانيني هي اجملاعة
اليت فرضت العام ،1916
فكانت معاناة الشعبني اللبناني
واالرمين متشابهة بنتائجها وان
اختلفت بأسبابها.
ثم حتدث فخامة الرئيس عن
القمة العربية اليت عقدت يف
الظهران االسبوع املاضي ،مشريا
اىل ان الكلمة اليت القاها باسم
لبنان ركزت على اهمية وحدة
املوقف العربي يف هذه املرحلة
الدقيقة اليت متر بها املنطقة،
كما تناول فخامته قضية القدس
وما تتعرض له من ممارسات
ولفت
مستمرة.
اسرائيلية
فخامة الرئيس اىل ان القرارات
اليت صدرت عن القمة جتاوبت
يف معظمها مع الرغبة اللبنانية
وتضمنت فقرات مهمة تدعم
لبنان وحاجاته ،كما تركز على
اهمية دوره .اما بالنسبة اىل
القرارات اليت تناولت حزب اهلل
فقد اعرتض عليها لبنان.
وأشار فخامة الرئيس اىل ان

لبنان سيستضيف يف شهر
كانون الثاني  2019الدورة
الرابعة للقمة العربية التنموية
واالقتصادية ،وان فريق عمل
سيتوىل التحضري هلذه القمة
على ان تعرض خطة العمل على
جملس الوزراء.
وتناول فخامة الرئيس موضوع
موازنة  ،2018فأشار اىل الطعن
الذي قدمه عشرة نواب امام
اجمللس الدستوري الذي اختذ
قرارا اليوم بتعليق العمل باملادة
 49من قانون املوازنة وحدد
تاريخ  8ايار ملتابعة الدرس.
وقال اننا سننتظر القرار الذي
سيصدر عن اجمللس يف هذا
اخلصوص.
وحتدث فخامة الرئيس بعد ذلك
عن االنتخابات النيابية ،فتمنى
ان تكون كل التحضريات قد
اجنزت المتام العملية االنتخابية
يف  6ايار املقبل ،الفتا اىل ان
املنتشرين اللبنانيني يبدأون
غدا اجلمعة االقرتاع يف الدول
العربية ،واالحد يف الدول
االخرى.
وطلب فخامة الرئيس ان يكون
يوما اجلمعة  4ايار واالثنني  7منه
يومي عطلة لتسهيل امتام العملية
االنتخابية اقرتاعا وفرزا ،السيما
ان مباني مدرسية سوف تستخدم
ملراكز االقرتاع.
وقال فخامته :نتمنى ان جترى
االنتخابات يف مناخات هادئة
ويفوز فيها من يفوز وفق
ارادة الشعب اللبناني الذي
تقع عليه وحده مسؤولية
اختيار ممثليه .واضاف :تابعت
كما تابع الكثريون ما جيري
من ممارسات قبيل العملية
االنتخابية وانا باالمس يف
رساليت اىل اللبنانيني نبهت اىل
ضرورة تفادي كل ما يؤثر على
خياراتهم وقناعاتهم من مغريات
وممارسات تكثر هذه االيام .وانا
اعرف من خالل معايشيت للحياة
السياسية اللبنانية ان مثة مظاهر
مومسية نبهت اللبنانيني باالمس
على عدم االخذ بها.
بعد ذلك حتدث دولة الرئيس
احلريري ،فطلب مباشرة درس
جدول االعمال الذي ناقشه جملس
الوزراء بندا بندا ،واختذ يف شأنه
القرارات املناسبة ،ومنها:
 املوافقة على العرض الذيقدمه وزير الطاقة واملياه
لالجراءات املتوجب اختاذها
النقاذ قطاع الكهرباء ،يف معظم
البنود اليت تضمنها اقرتاح
الوزير.
املوافقة ،بناء على طلب وزيرالشباب والرياضة املستند اىل
طلب االحتاد اللبناني لكرة
القدم ،تكليف اجليش مؤازرة
قوى االمن الداخلي يف حفظ
امن مباراة كأس لبنان يف كرة
القدم اليت ستقام يوم االحد يف
مدينة كميل مشعون الرياضية.
وأقر اجمللس تعيينات يف وزارة
الثقافة كاآلتي:
 -1املعهد العالي للموسيقى:
تعيني بسام سابا رئيسا جمللس
االدارة مديرا عاما للمعهد ،وهبة
قواص ،مريم شديد ،امينة بزي،

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

مجال ابو احلسن ،وليد مسلم،
وعبدو منذر اعضاء ،ونوال
مكاري مفوضا للحكومة.
 -2املكتبة الوطنية :تعيني
كوكب شبارو ،نديم منصوري،
مروة عكاري ،طليع القعسماني،
سليم مقدسي ،وجنيب قشقوش
اعضاء ،وعلي الصمد مفوضا
للحكومة.
 -3اهليئة العامة للمتاحف :تعيني
آن ماري عفيش رئيسة جملس
االدارة مديرة عامة ،واماني علي
محد ميتا ،مايا فؤاد فواز ،زياد
العريضي ،لني طحيين ورميا
النخل اعضاء ،وسركيس خوري
مفوضا للحكومة.
كما قرر اجمللس تعيني االعضاء
غري املتفرغني يف جملس ادارة
للمنشآت
العامة
املؤسسة
الرياضية ،وهم طوني جورج
عكاري ،راي جاك باسيل ،اكرم
حسن غصن ،وهاغوب خورين
لوساريان».

حوار

ثم كان حوار بني بو عاصي
والصحافيني ،فأوضح ردا على
سؤال ان «ما من لغط حول
مسألة تعيني سفراء ،إذ إنه
مل يتم تعيني سفراء ،بل جرى
تكليف سفراء متثيل لبنان يف
غري الدول اليت هم مقيمون
فيها ،يف سفارات عدة يف
اخلارج» .واضاف« :ان هذا امر
حيصل يف خمتلف دول العامل،
وقد حصل سابقا يف لبنان ،وفق
قرارات سابقة صادرة عن جملس
الوزراء».
سئل عما اذا كانت العطلة
للمدارس فقط ام تعطيال عاما،
فأجاب« :تعطيل عام من  4اىل
 7أيار».
سئل :لقد حصل لغط حول
ما مت االتفاق عليه بشأن ملف
الكهرباء...
اجاب« :مل حيصل لغط ،بل كانت
هناك مقاربة جديدة نوعا ما ،وهي
مقاربة شاملة ،وامسح لنفسي ان
اقول انها االفضل ،من املعامل
الثابتة اىل املعامل املوقتة،
اىل حني إجناز املعامل الثابتة،
اضافة اىل دفاتر شروط جديدة
تلحظ كل االمكانات املمكنة من
استجرار الكهرباء واستئجارها
اىل حتويل الطاقة .ان كل
املشاريع مطروحة على الطاولة،
ويبقى اهلدف النهائي الذي عليه
امجاع هو اجياد املعامل الكافية
املستدامة النتاج الكهرباء بشكل
كاف ،واصالح الشبكة .من اآلن

اىل ان يتحقق ذلك ،حنن حباجة
اىل خطط مرحلية ،سوف يقدم
معالي وزير الطاقة تصورا للفرتة
املرحلية النتاج الكهرباء».
سئل :هل استبعد خيار البواخر
نهائيا؟
اجاب« :ما من مرة استبعد
خيار البواخر ،فهو احد اخليارات
املطروحة ومل يستبعد».
سئل :هل ستتم اعادة بت ملف
الكهرباء قبل االنتخابات؟
اجاب« :سيتم بته فى اسرع
وقت ،على ما آمل ،ضمن دفاتر
الشروط اليت ستصدر عن وزارة
الطاقة ،واليت ستجري على
اساسها املناقصات أو املقاربات
الالزمة وفق ما سيتوافق عليه
جملس الوزراء».
سئل :هل وافقتم انتم معالي
الوزير على االمر؟
اجاب« :حنن وافقنا على املقاربة
طبعا .وانا اتكلم اآلن باسم
احلكومة اللبنانية .اما اذا ما كنتم
تودون سؤالي بصفيت الوزارية
او احلزبية ،فيمكن ان نتكلم عن
ذلك الحقا».
سئل :مبعنى آخر ،هل ميكن
القول ان بند الكهرباء قد أقر؟
اجاب« :لقد مت التوافق على
متفائلون
وحنن
املقاربة،
بالنتيجة».

ابي خليل

ثم حتدث الوزير ابي خليل اىل
الصحافيني ،فقال« :عرضنا
االجراءات
جمموعة
اليوم
والقرارت الواجب اختاذها يف
اسرع وقت ممكن حلل مشكلة
الكهرباء ،وتعويض التأخري الذي
حلق ببنود من خطة الكهرباء اليت
متثل مقاربة شاملة هلذا امللف،
وقد وافق جملس الوزراء يف
 2010/6/21باالمجاع على هذه
واخلطة
فأصبحت
املقاربة،
ملزمتني للحكومات املتعاقبة
واالدارات اللبنانية.
إن التأخري الذي حصل على
بعض مسارات اخلطة ،ادى اىل
اختاذ اجراءات استثنائية بهدف
تعويض التأخري وحصر اخلسائر
اليت جنمت عن ذلك .وتبني
بالتالي ان هذا امللف أكثر
مشولية من مشروع مت الرتكيز
عليه خالل فرتة من الفرتات ،من
بعض السياسيني او االعالم،
واخلطة متكاملة ،وقد كررنا هذا
االمر على الزمالء الوزراء اليوم،
وعرضنا البنود بندا تلو اآلخر،
ومتت املوافقة عليها.
يف موضوع معمل دير عمار،

مت تكليفي ووزير املال اجراء
مفاوضات مع الشركة لتحويل
العقد من وضعه احلالي IPC
اىل طبيعة مشابهة للـ BOTاو
عقود شراء الطاقة على املدى
الطويل ،وقد أظهر هذا االمر
أحقية موقف وزارة الطاقة يف
هذا اخلصوص.
كما فوض الي جملس الوزراء
توقيع العقد مع  ،IFCوهي
االستشاري املعاون للدولة
بادارة مناقصات انشاء املعملني
من قبل القطاع اخلاص :االول
يف سلعاتا والثاني يف الزهراني،
وقد متت يف العام  2010املوافقة
على انشائهما من القطاع اخلاص،
وهما ضمن املخطط التوجيهي
العام الذي اجنز لزيادة املعامل،
ومت اختيارهما بسبب سهولة
الربط على الشبكة ،ولكون
ملكية االراضي اليت هما عليها
تعود اىل مؤسسة كهرباء لبنان،
كما متت املوافقة على تأمني
االموال الالزمة لتغطية مصاريف
توقيع هذا العقد.
أما يف مسألة زيادة القدرة
االنتاجية ،فهناك خطة بدأناها
منذ عام  2010تقضي ببناء
معامل على الرب ،يف دير عمار
وسلعاتا ،ومت بناء معملني
جديدين يف الزوق واجلية وقد
باشرا العمل ويؤمنان ساعات
تغذية اضافية مبعدل  3ساعات
يوميا ،وقد شعر الناس بتحسن
الوضع الصيف املاضي عن الذي
قبله ،بفضل هذين املعملني،
اضافة اىل معمل الزهراني.
امنا حتى اكتمال املعامل اليت
تأخر بعضها ،وحتى الوصول
اىل القدرة االنتاجية املطلوبة
بسبب الطلب غري الطبيعي
الناتج من النزوح السوري،
والذي قدر بنحو  500ميغاوات
وفق دراسة  ،UNDPكان من
الضروري استقدام طاقة اكرب
بشكل طارىء ،وهذا التصور
الذي عملنا عليه يف اللجنة
الوزارية يف شتى الوسائل،
وحتى العرض الذي تقدمت به
سوريا الستجرار الطاقة ُ
ضم
اىل االقرتاحات .ومتت املوافقة
اليوم على الطلب من االدارات
االسراع يف استقدام حمطات
الغاز السائل ،ودفرت الشروط
جاهز يف هذا اجملال وسوف يتم
عرضه على جملس الوزراء يف
اجللسة املقبلة.
كما مت التمديد اىل مقدم اخلدمات
يف املنطقة الثالثة اي شركة
 NEUCوفق االطار الذي عرض
على جملس الوزراء ،ما يسمح
باستئناف اخلدمات الكهربائية
يف منطقة واسعة من لبنان ،بعد
ان اثرت االضرابات املتالحقة
وتعثر مقدم اخلدمات ،سلبا على
اخلدمة يف هذه املنطقة.
وقرر اجمللس تسريع االجراءات
الحالة مشروع القانون وتأمني
التمويل الالزم ملشاريع النقل بعد
املوافقة عليه يف تشرين الثاني
الفائت ،ومت تأمني التزامات
مالية يف مؤمتر «سيدر» لتنفيذ
هذه املشاريع ،ما سيساعد
يف زيادة الطاقة املوزعة على

املواطنني.
كما مت الطلب من جملس اخلدمة
املدنية استكمال العمل بالقانون
 287واجراء املباريات لعمال غب
الطلب السابقني يف مؤسسة
الكهرباء ،واحالة مشروع قانون
لتمديد العمل بالقانون  54الذي
يسمح للقطاع اخلاص بانتاج
الطاقة الكهربائية ومنح الرخص
وفق اقرتاح وزيري الطاقة
واملالية.
وطلب توزيع مشروع قانون
تعديل القانون  462املتعلق
بالكهرباء ،الذي مت العمل عليه
يف احلكومات السابقة ،ومل يكن
باعرتاف مجيع االفرقاء ،تطبيقه
ممكنا وفق بنوده احلالية،
وسيدرسه جملس الوزراء قبل
احالته اىل جملس النواب.
هذه جمموعة من االجراءات اليت
عرضناها ووافق عليها اجمللس
وستشكل نقلة نوعية بتقدم
العمل خبطة الكهرباء وصوال اىل
حتسني التغذية».

حوار

بعد ذلك ،كان حوار بني ابي
خليل والصحافيني.
سئل :هل متلصتم من موضوع
البواخر اليت رأى اللبنانيون انها
غري منطقية؟
أجاب« :هذا رأيك وليس رأي
اللبنانيني .ووفق ما قاله وزير
االعالم بالوكالة بيار بو عاصي،
هذا االقرتاح ال يزال موجودا
كما كان يف آذار وحزيران
وتشرين الثاني  ،2017ضمن
سلسلة اقرتاحات أخرى مطروحة
على جملس الوزراء ليختار من
بينها».
سئل :هل ستعودون اىل وضع
التصور الشامل بشأن الطاقة
املوقتة؟
اجاب« :التصور الشامل وضع
يف اللجنة الوزارية ،امنا تسارع
االحداث ادى اىل عدم رفع اللجنة
التصور اىل جملس الوزراء،
وسأقدمه
توسيعه،
وسيتم
اىل االمانة العامة للمجلس
لتوزيعه».
سئل :هل تبشر اللبنانيني بأن
فصل الصيف لن يشهد ازمة
كهرباء وال فيول؟
اجاب« :هذا الصيف سيكون على
غرار سابقه ،وهو كان افضل من
الذي قبله .ويف حال توصلنا اىل
استجرار الكهرباء بشكل سريع،
ستزيد ساعات التغذية بطبيعة
احلال».
سئل :هل ستوافقون على
استجرار الكهرباء من سوريا؟
اجاب« :هذا احد اخليارات
املطروحة .وحنن يف االصل
نستجر طاقة من سوريا حبدود
 100ميغاوات ،والعرض املطروح
هو لزيادة الطاقة ،وهذا ما يتم
درسه».
سئل :سعر برميل النفط 73
دوالرا ،فيما االموال املرصودة
ملؤسسة الكهرباء مقدرة على
السعر االقل ،فكيف ستتعاملون
مع املسألة؟
اجاب« :سوف نتقدم اىل جملس
الوزراء بإجراءات اخرى لردم هذا
الفارق».
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اعــالن

بـإدارة الـيان بولـس 0410 062 726

ختفيضات كبرية على تشكيلة واسعة من اخلضار والفواكه مبناسبة شــهر رمــضان املـبارك
خضار  -فواكه  -مسانة عربية  -زيوت  -مكسرات  -معلبات  -مرطبات  -أجبان وألبان  -خبز طازج يوميا وغريها..
يتقدم السيد الـيان بولـس ومجيع العاملني معه يف حمالت  World Fruitيف
بانـشبول و  Big Save Fruit Markeيف بالكـتاون بأحر التهاني من اجلالية
العربية واالسالمية مبناسبة شهر رمضان املبارك

خـضار وفـواكه طـازجـة يـومـيا مـن املـاركـت
هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 4أيــار
شـوربة مـاجـي (صـندوق  12مغـلـّف) بـ $ 17،99

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

حــمص ( 1كــلغ) بـ $ 2،50

مــوز ( 1كــلغ) بـ $ 1،49

صـندوق تـمر ( 5كــلغ) بـ $ 15

عدس أخضـر ( 1كـلغ) بـ $ 2،50

لـيمون أورانج ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

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

كنعان :سنحرتم قرار اجمللس الدستوري بشأن الطعن باملادة
 49أيا يكن وهذه املسرحية ستنتهي يف  7ايار

رأى رئيس جلنة املال واملوازنة
النيابية النائب ابراهيم كنعان
يف مؤمتر صحايف عقده يف
مكتبه يف اجلديدة ان «السريك
وصل اىل اجمللس الدستوري
وهو الذي بدأ بعد عمل جدي
وطويل وشاق على مدى  15يوما
مع موازنة العام  ،2018وقبله
يف العام  2017على مدى اكثر
من شهرين ،وبدأت االدعاءات
واستثمار قرار موقت يتعلق
مبادة من اصل  55مادة إىل حني
البت النهائي يف وضع الطعن.
هذا االجناز الوهمي واالدعاء بأن
الطعن عملية بطولية واجه فيها
 10نواب ادعو الرأي العام إىل
االطالع على مدى اطالع بعضهم
على عمل املوازنة».
واضاف « :مل يتم الطعن باملادة
 49فقط ،بل بثالثة ابواب من
املوازنة ،حيث طلبت مراجعة
الطعن ردها على هذا االساس،
وهي االبواب الثاني والثالث
والرابع من موازنة  .2018وما
صدر اليوم اذا دل على شيء
فعلى ان الطروح اليت قدمت
ال ترقى اىل مستوى اجلدية.
وابدأ اوال باحلديث عن فرسان
املوازنة ،اي املواد اليت حتشر
باملوازنة .ويا ليتهم مسعوا منا
عام  2010عندمات صدرنا اول
منهجية للتعاطي مع املوازنات،
وتوصيات اعقبت مناقشة موازنة
 ،2010ويا ليتهم تابعونا يف
اعوام  2012و 2017و،2018
لكانوا علموا باعرتاضنا على مواد
فرسان املوازنة ،فيما مل جند
منهم اي جتاوب ،ومل نشهد على
هذه احلمية اليت تسبق االنتخابات
واليت تتحرك معها الثقافة املالية
لديهم ،ويرفعون شعار محاية
املالية العامة اليت جيب محايتهم
منهم بسبب املزايدات االنتخابية
اليت يقومون بها».
وقال كنعان «فرسان املوازنة
اليت اعرتضنا عليها حنن ،ترد
يف املادة  5من قانون احملاسبة
العمومية ال يف الدستور ،فتكوين
ومضمون املوازنة ينظم يف
قانون احملاسبة العمومية ،ويا
ليت احدهم نور الزميل العزيز،
ألنها ليست مادة دستورية
وليس مثة من خمالفة دستورية،
إن يف املادة  49او اي مادة
أخرى مطعون بها بالفصول اليت
حتدثنا عنها .وموقف اجمللس
الدستوري كان واضحا جلهة
تعليق موقت ملادة واحدة ،بعد
االرباك الذي تركته املسرحيات

يف الرأي العام ،لكنه اسقط مبا
ال يقبل الشك يف انتظار القرار
النهائي ،ايقاف العمل او حتى
رد الفصول املطعون بها».
وتابع كنعان «يطعنون مبجيء
املوازنة يف آذار بدال من
تشرين االول ،ومن املعروف
ان املوازنات كانت تأتي يف
السنوات املاضية يف منتصف
او نهاية السنة املالية ،ومهلة
تقدميها ليست مهلة اسقاط
فكيف يقدمون فيها بطالنا؟
وهذه احلجة سقطت وهو فشل
يدعون فيه البطوالت».
اما يف ما يتعلق بقطع احلساب،
فقال كنعان «منذ  12عاما مل تكن
مثة موازنة ،وحنن من اكتشف
احلسابات املالية يف العام 2010
وراحوا يهتوننا باالبراء املستحيل
الذي يطالبون به اليوم بعدما
اعتربونا عمالء اليران وننفذ
سياسة حزب اهلل يف لبنان
لننقض على تيار املستقبل،
فيما احلقيقة اننا قمنا بعمل
دستوري ومالي صحيح وجريء،
وكل الناس باتت اليوم تطالب
بانتظام املالية العامة وبالوصول
اىل حسابات صحيحة وسليمة.
واسأل يف هذا السياق ،ملاذا
مل يطعنوا باملادة  66من موازنة
 ،2017اليت اعطت مهلة سنة
الجناز احلسابات املالية من وزارة
املال واحلكومة .ومبا انكم مل
تطعنوا فقد حتصن هذا القانون،
واملهلة باتت قانونية دستورية
ولن يقبل الطعن فيها النها مل
تعد خمالفة دستورية .وهنا ايضا
سقطت احلجة من البطوالت اليت
احتفونا بها».
وأضاف « بقي حصان طروادة،
اي املادة  ،49ونشكر اهلل ان
اجمللس الدستوري علق هذه
املادة موقتا حتى ال خيسر
الطاعن االنتخابات ،وليبقى له
ما يدعي على اساسه البطوالت.
علما ان الطعن باملادة  49ال
يستند اىل اي موقف قانوني،
الن السطر االول منها ينص
على مراعاة االحكام القانونية
لقانون متلك األجانب .فهل هذا
القانون غري دستوري بعد 4
عقود من الزمن وهو مينع توطني
الفلسطينيني النه ال يسمح هلم
بالتملك اساسا؟ اما االقامة اليت
نصت عليها هذه املادة ،فهي
موقتة ومرتبطة بفرتة التملك،
والشخص الذي سيحصل عليها
حتى لسنوات كثرية ال مينح
احلق باجلنسية ،اليت ال متنح اال

قنصلية لبنان العامة
سيدني
تعميم هـام
لوائح الشطب اإلنتخابية ومراكز اإلقرتاع

تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأنه ميكن للمسجلني يف اإلنتخابات

النيابية  ،2018اإلطالع على مراكز إقرتاعهم بزيارة الرابط اإللكرتوني

التالي:

index.php/http://www.dgps.gov.lb/goelect2

سدني ،يف 2018/4/26
قنصل لبنان العام
شربل معـكرون

النائب كنعان
حبسب رابط الدم ،وقرار رئيس
اجلمهورية الذي يستطيع وحده
منح اجلنسية ،وليس ملزما
بذلك مبدة اقامة ،بل بتقديره
ومبواصفات معينة .لذلك اردنا
انتخاب العماد ميشال عون الذي
ال يبيع هويته وجوازات السفر
واالرض .من هنا ،ال داعي
للمعارك الدونكيشوتية لكسب
االصوات االنتخابية .وحنن نعرف
ان شعبنا كما حنن لديه قلق من
مسأليت الالجئني الفلسطينيني
والنازحني السوريني ،ولكن ال
رابط بني احلق بالتملك واالقامة
واجلنسية يف لبنان .واسأل
مدعي احلرص على الدستور
ورفض التوطني اين كانوا يف
فرتة سابقة عندما اعطى رئيس
مجهورية يعرفونه جيدا يف
عهودهم جوازات سفر وهويات
ال جيوز ان تعطى؟».
وتابع كنعان «انا مرتاح إىل
التوجه الذي اخذه اجمللس
الدستوري ،ويا ليته كان قادرا
على اصدار قراره .وأنا كرئيس
جلنة مال وكشخص عمل على
مدى عشر سنوات يف اصالح
املالية العامة ،مل اشهد اي دعم
سياسي من املطالبني اليوم
مبا يطالبون به ،خباصة وأن
املخالفات اليت يتم احلديث عنها
هي ملواد قانونية عادية وليست

دستورية ،اما املادة  66فقد
حتصنت بعد عدم الطعن بها،
وقطع احلساب سيصدر يف متوز
او آب كما حددت وزارة املال
يف ثالثني الف صفحة حتدد كل
الثغرات واملخالفات اليت سبق
وحتدثنا عنها يف جلنة املال
واملوازنة».
وقال كنعان «هذا ما اردت قوله
اليوم ،وهو ما يثبت ان العمل
املسرحي ال يدوم ،وسيجد من
يواجهه ،الن اجلرأة يف املواجهة
ليست عند تقليب الرأي العام
وختويفه ،بل عند مواجهة دربكة
قائمة على املسرحيات والولدنات
وكل شيء ما عدا العمل اجلدي.
وانا ضمريي مرتاح النين ملتزم
بالدستور واملالية العامة وقد
الربملانية،
الرقابة
مارست
وعملت على بدائل عملية
للضرائب على سبيل املثال من
خالل الوفر باملوازنة ،وتعرضت
للحمالت من قبل الفريق نفسه.
ومل نشهد وال مرة عمال جديا
بل مسرحي ،ومل ننس وعودهم
بالنوم على درج اجمللس النيابي
يف السنوات السابقة حتى اقرار
قانون االنتخاب ،االمر الذي
مل يتم ،ومل يقر هذا القانون
اال بعد وصول الرئيس عون
اىل سدة الرئاسة ،والناس
ال تنسى ولديها ذاكرة جيدة،
وسنكون دائما شهودا للحقيقة،
مهما افرتيتم ،من اجل كسب
االصوات يف االنتخابات.
سنحرتم قرار اجمللس الدستوري
ايا يكن ،وانا ال ادافع عن املادة
 49اآلتية اصال من احلكومة واليت
حتفظت عليها يف جلنة املال ،بل
ادافع عن احلقيقة واقف يف وجه
من يريد مسرحة العمل السياسي
وغش الناس وادعاء البطوالت
مثل املختار الذي ادعى البطوالت
يف مسرحية بياع اخلوامت ،ليتبني
يف نهاية املطاف ان راجع ليس
سوى بياع خوامت .واملادة  49هي
كذلك ،وهذه املسرحية ستنتهي
يف  7أيار».

قبالن التقى وفدا من علماء جامعة األديان واملذاهب يف قم
إستقبل رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن يف مقر اجمللس ظهر اليوم،
الشيخ علي الغروي على رأس وفد
من اساتذة وعلماء جامعة االديان
واملذاهب يف قم املقدسة ،يف
حضور نائب رئيس اجمللس العالمة
الشيخ علي اخلطيب ،وقدم الوفد
شرحا مفصال عن اجلامعة وكلياتها
ومناهجها ودراساتها وعالقاتها
مع اجلامعات الدينية يف ايران
وخارجها .وجرى التباحث يف
القضايا والشؤون االسالمية
وتطورات االوضاع يف املنطقة.
ورحب قبالن بالوفد يف مقر
اجمللس الذي حيتضن العلماء
واهليئات العلمية واالكادميية
يف رحابه ،معتربا ان «العامل
االسالمي يعيش اياما صعبة
تستدعي ان يتضامن املسلمون
يف ما بينهم وينفتحوا على
ويتشاوروا
البعض
بعضهم
ويتعاونوا مع اجلمهورية االسالمية
االيرانية يف مواجهة التهديدات
تستهدف
اليت
والتحديات

املسلمني يف وحدتهم واستقرار
شعوبهم وبالدهم فيحافظوا على
ايران اليت جتسد حقيقة االسالم
مبا حتمله من قيم وتعاليم بعيدة
عن التعصب مما جعلها عنوان
عزة للمسلمني بوصفها مصدر
قوتهم يف مواجهة االعداء».
وأكد ان «ايران مستهدفة من
االرهاب التكفريي واالستعماري
وهي متثل قلعة االسالم اليت
حتتضن قضاياه وتدافع عن
الشعوب املستضعفة ،وعلى
املسلمني ان يلتفوا حول ايران
لتظل املرجع يف الدعوة اىل اهلل
وحفظ القرآن وتعاليم االسالم
وسنة رسول اهلل ،فاملسلمون
مطالبون حبفظ تعاليم دينهم
إلفشال
والتعاون
والتوحد
خمططات اعداء االمة الذين
بالشعوب
الشر
يرتبصون
االسالمية مما حيتم ان جنمع مشلنا
ونوحد صفوفنا ونقف مع ايران
لتبقى خشبة خالص االمة تدافع
وحتمي االمة االسالمية وتدفع
الشر عنها».

بري :ارفض بامسي وباسم اجمللس النيابي
البيان االممي االوروبي حول الالجئني
السوريني يف لبنان
صدر عن رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري ما يلي:
«سبق وطالبنا مرارا وتكرارا
بالتنسيق مع احلكومة السورية
يف سبيل اعادة النازحني من
اخواننا السوريني اىل املناطق
احملررة واليت اضحت آمنة،
وخري مثال على ذلك عودة
قسم من النازحني من شبعا
اىل ديارهم  ،وايضا رغم كل
العالقات الدبلوماسية واالمنية
والتنسيق يف االمور االقتصادية
والكهربائية بني لبنان وسوريا،
بقيت احلكومة اللبنانية كأنها ال
تسمع وال ترى حتى جاء مشروع
البيان االممي االوروبي املشرتك
يف بروكسل مبا يضمر لنا من
توطني ومبا يضمر لسوريا من

الرئيس بري

تفتيت وتشريد وتقسيم ،ليس
فقط لالرض امنا ايضا لالنسان
العربي السوري.
لذلك اعلن رفضي بامسي وباسم
اجمللس النيابي اللبناني جممال
وتفصيال للبيان املذكور».

الرياشي :ما ذكرته األخبار عن زيارتي
للفرزلي غري دقيق وخرب زيارة القائم
باألعمال اإليراني ملكتيب عار من الصحة
رد وزير اإلعالم ملحم الرياشي
يف حديث إىل حمطة «أم.
تي.يف» على ما ورد يف
صحيفة «األخبار» ،الفتا إىل
أن «ما ذكرته عن زيارته ملنزل
نائب رئيس جملس النواب
السابق إيلي الفرزلي غري دقيق
على االطالق» ،وقال« :أنا ال
أعلم أصال أين يقع منزله».
وعن زيارة القائم باألعمال
اإليراني ملكتبه ،أكد الوزير
الرياشي أن «هذا اخلرب عار من
الصحة مجلة وتفصيال».
وأوضح أن «ما حصل هو جمرد
تالق ،وليس لقاء ،مع ممثل
املمثلية الثقافية االيرانية يف
لبنان ،يف منزل أحد االصدقاء
على مائدة عشاء ،حضرها
والوزير
الفرزلي
الرئيس
السابق يوسف سالمة ورئيس
حزب احلرية غسان أبو جودة
وأصدقاء».

الوزير الرياشي
أضاف« :والتقطت صور بشكل
طبيعي هلذا العشاء االجتماعي،
ومل يطرح خالله أي موضوع من
الذي ورد يف الصحيفة ،وهذا
ما يؤكد وجيزم أن ما يكتب على
لسان السفري االماراتي غري
صحيح ،فأنا التقيت بالسفري
محد الشامسي بعد شهر من
هذا اللقاء يف مناسبة عشاء،
وسألين عن اللقاء وأخربته،
وكان ذلك قبل تسلمي مهامي
الوزارية بأكثر من عام».

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  117من الفصل احلادي عشر
من القانون رقم  ،44/2017واليت تنص على انه «جيوز وجود مندوبني
عن املرشحني خالل اجراءات االقرتاع وذلك بعد حصوهلم على تصاريح
صادرة عن السفارة أو القنصلية».
ومبا أن العدد االكرب من أقالم االقرتاع يف اخلارج يشمل عدة دوائر
انتخابية ،ووفق ما جتيزه أو تسمح به أوضاع وإمكانية استيعاب كل قلم،
يعود للسفري أو القنصل احلق يف إصدار التصاريح الالزمة للمندوبني،
ثابت أو متجول ،وفق التالي :مندوب عن كل الئحة انتخابية أو 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:
 -1ان يكون إمسه واردًا على لوائح الشطب؛
 -2ان يكون حائزًا على تفويض صريح من الالئحة أو املرشح املنوي
متثيلها مصادق عليه أصو ًال لدى كاتب العدل ووزارة اخلارجية واملغرتبني،
مرفق مبستند ثبوتي لبناني.
 -3تعبئة وتوقيع التصريح اخلاص بذلك (ميكن احلصول عليه من البعثة
الدبلوماسية).
سدني ،يف 2018/4/17
القنصل العام شربل معكرون

صفحة 5

Saturday 28 April 2018

الـسبت  28نـيسان 2018

Page 5

لـبنانيات

شرح من قصر بعبدا خماطر ما تضمنه بيان بروكسل بشأن النازحني

باسيل :نطالب اجملتمع الدولي بالكف عن تشجيع السوريني على البقاء يف لبنان

اكد وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،انه «ال ميكن
الحد يف اجملتمع الدولي ان
يعطينا دروسا يف االنسانية
ويف كيفية التعاطي مع
موضوع النازحني» ،وطالب
«هذا اجملتمع بالكف عن تشجيع
النازحني السوريني على البقاء
يف لبنان ومنعهم من العودة
اىل سوريا».
وشدد على ان «كل ما حيصل
يف موضوع النازحني ،يتعلق
بأجندة دولية غري مرتبطة
باالجندة اللبنانية ،واذا ارادوا
محاية اوروبا وامريكا وغريها
من الدول ،فنحن نريد محاية
لبنان وواجبنا عدم القبول بهذه
السياسة الدولية».
وحدد «ثالث نقاط سيعمل
عليها لرفض ما جاء يف البيان
وهي :ارسال كتاب خطي
رافض ملضمون بيان بروكسل،
ودرس اختاذ اجراءات حبق
املؤسسات الدولية اليت تهدد
وجود لبنان عرب سياساتها
يف جمال النازحني ،وحصول
تضامن لبناني لعرض ورقة
«سياسة النزوح» على جملس
الوزراء واقرارها.
مواقف باسيل جاءت بعد انتهاء
جلسة جملس الوزراء يف قصر
بعبدا ،حيث قال« :رغبت يف
احلديث من القصر اجلمهوري،
الن املوضوع الذي سأحتدث
عنه ميس بالدستور اللبناني،
وهنا مكان محاية الدستور،
كما انه ميس بالكيان اللبناني
وبوجودية لبنان ،انه موضوع
النازحني السوريني .وما حصل
يف مؤمتر «بروكسل» باالمس،
ليس طبيعيا وال ميكن السكوت
او التغاضي عنه ،على الرغم
من تنبيهنا للمنحى الدولي
واالجتاه الذي تسري حنوه
االمور .ان لبنان يتحمل منذ
اكثر من مثاني سنوات تبعات
االزمة السورية :مليون ونصف
املليون نازح ،واخلسائر املقدرة
مباشرة على االقتصاد منذ حنو
سنتني تقارب  18مليار دوالر،
واللبنانيون استقبلوا النازحني
بشكل عفوي تقديرا للوضع
الذي عانوا منه ،وحنن بلدين
جارين وهذا موضوع انساني،
وقد عانى اللبنانيون من احلرب
ونزح بعضهم يف فرتة من
الفرتات اىل سوريا .ولكن،
الننا عانينا من احلرب والدمار،
ندرك متاما كيفية التعامل معها
ومع ازماتها».
اضاف« :يعلم اجلميع انه كلما
كان هناك وقف الطالق النار
خالل احلرب اليت شهدها لبنان،
كان املواطن يعمد اىل اصالح
منزله وممتلكاته ،كما حتمل
مآسي التهجري واهلجرة داخل
لبنان وخارجه ،وبالتالي ال
ميكن الحد يف اجملتمع الدولي
ان يعطينا دروسا يف االنسانية
وكيفية التعاطي مع موضوع
النازحني ،الننا وبالتأكيد،
نتصرف بشكل افضل من اي
دولة ومن اجملتمع الدولي
بأسره ،النهم مجيعا مل حيملوا

جزءا بسيطا مما حيمله لبنان
يف هذا اجملال ،وميكن متابعة
تصرف الدول االوروبية مع
النازحني حيث تعمد اىل اعادتهم
مبا يشبه الطرد ،واالجراءات
اليت تتخذها ملنع استقباهلم».
وتابع« :حنن ،وفق ضمرينا
واخالقياتنا ،تصرفنا بطريقة
مالئمة رغم ان لبنان مل يوقع
على اتفاقية النزوح ،وغري ملزم
بأي تقدميات هلم ،ولكن طبيعة
االنسان اللبناني هي اليت
حتركت .ان كل ما نطلبه هو ان
يكف اجملتمع الدولي عن تشجيع
النازحني السوريني على البقاء
يف لبنان ومنعهم من العودة
اىل سوريا ،النه وفق مفهومه
ليس هناك من حياة للنازحني
يف سوريا وجيب تأمني حياة
بديلة هلم يف لبنان او يف اي
دولة جارة اخرى .فالسياسة
اليت يعتمدها هي ابقاؤهم يف
لبنان بدل تسهيل عودتهم
اىل سوريا ،وهو يرفض فكرة
وجود مناطق آمنة وال تشهد
حروبا منذ سنوات .فعلى سبيل
املثال ،حلب ومحص وقسم
كبري من الشام اصبح آمنا،
ولكن اجملتمع الدولي يعتقد
انه يف حال عودة النازحني
اىل بلدهم ويف حال جتددت
االشتباكات ،فسينطلقون يف
اجتاه اوروبا ،وبالتالي فمن
االفضل ابقاءهم يف لبنان.
ومن اسباب منع السوريني
من العودة ،قلق اجملتمع
الدولي من نتائج التصويت يف
االنتخابات يف سوريا ،وهناك
ايضا سبب يتعلق باملخطط
الذي تشهده املنطقة وادى
اىل تهجري شعوب (العراقيون،
الفلسطينيون ،)...،وبالتالي
كل ما حيصل يتعلق بأجندة
دولية غري مرتبطة باالجندة
اللبنانية».
واردف« :اذا ارادوا محاية اوروبا
وامريكا وغريها من الدول،
فنحن نريد محاية لبنان وواجبنا
عدم القبول بهذه السياسة
الدولية .يريدون اجياد وظائف
للسوريني يف لبنان ،فيما
حنن نرغب يف اجياد وظائف
للبنانيني فيه .يريدون اعطاء
هوية ثانية للسوريني (لبنانية،
كندية ،اوسرتالية ،)..فيما حنن
نرغب يف احملافظة على اهلوية
اللبنانية .حنن احرار بهويتنا
الوطنية ومبوضوع دستوري
اساسي هو منع التوطني،
فكما يشعر اجملتمع الدولي
ان املسألة يف لبنان وصلت
اىل حدود االنفجار والتوتر،
يعقد مؤمترا لدعم النازحني
ويقدم امواال هلم ،دون املرور
بالدولة ،وعندما نعرض ختفيف
العدد يف لبنان بهدف اعطاء
االموال ملستحقيها من النازحني
بعد ان حتول البعض منهم اىل
نازحني اقتصاديني ،دون وجود
اسباب امنية وسياسية متنعهم
من العودة بدليل دخوهلم
وخروجهم بشكل دائم من
واىل سوريا ،ومتتعهم بإجازة
عمل وبطاقة نازح يف الوقت

الوزير باسيل
نفسه فيحصلون على االموال
من عملهم ومن املؤسسات
واملنظمات الدولية يف الوقت
نفسه».
وقال« :مسعتم منذ فرتة بعودة
حنو  500مواطن سوري بكرامة
وبطوعية وبأجواء آمنة ،من
شبعا اىل بيت جن .مل يهدأ
بال املفوضية العليا لشؤون
النازحني ،واصدرت بيانا زرعت
من خالله اخلوف يف نفوس
النازحني من احتمال العودة
اىل بلدهم .هذه التصرفات
املشبوهة باتت متكررة ،وتدفعنا
اىل التساؤل عما هو مطلوب منا
القيام به ،هل القبول بالتوطني
ام حصول كارثة اقتصادية ام
تآكل اجتماعي ام حرب وفتنة؟
اذا كان مسار اجملتمع الدولي
بات معروفا يف هذا السياق،
اىل متى جيب على املسؤولني
اللبنانيني السكوت على هذه
املسرحية الرتاجيدية املتكررة؟
كل سنة هناك مؤمتر «بروكسل»
وهذه السنة اصبحت اللهجة
اقوى ،فما املطلوب منا الدراك
ان هذا القرار لبناني ،وطين،
سيادي ،جيب علينا اخذه مبوجب
القانون الدولي؟ فلنتصرف على
غرار الدول االوروبية ،ولنطبق
القوانني الدولية واللبنانية
ولندرس ورقة سياسة النزوح
اليت قدمناها واليت تسقط
كلما رغبنا يف عرضها على
جملس الوزراء بسبب عدم
موافقة االكثرية .ال ميكنين ان
اصدق وجود لبناني يقبل بهذه
الكارثة على الوطن من اجل
ارضاء اجملتمع الدولي ورفض
مواجهته .ان ما صدر عن مؤمتر
«بروكسل» امس ،مل يصدر
سابقا ،الننا كنا خنوض معارك
حقيقية رفضا لعبارة «العودة
الطوعية» ،رغم كل التهديد
واملشاكل اليت كنت اخوضها
مع اعضاء الوفد اللبناني
ونظرائي من اوروبا وكل دول
العامل».
اضاف« :هذه املرة ،هناك ما
هو افظع من ذلك ،واملتمثل
بتضمني البيان مفردات «عودة
طوعية وموقتة» .وحنن نرغب
ونريد عودة آمنة للنازحني
وال نقبل ان يعود اىل مكان
تتعرض فيه حياته للخطر .ولكن
ان يقال بالعودة املوقتة ،فهذا

يعين انه مبقدور النازح العودة
اىل سوريا ثم الرجوع اىل لبنان
ساعة يشاء ،وبالتالي اصبحت
اقامته يف سوريا موقتة،
وليس يف لبنان .هناك عبارة
اخرى خطرية ايضا وهي «خيار
البقاء» ،اي ميكن للنازح ان
يبقى يف لبنان اذا رغب بذلك.
خضنا يف اخلارجية مواجهات
قوية للوصول اىل اتفاق
الصدار بطاقة تعريف من اجل
التنقل ،فيما بتنا نسمع حاليا
تعابري على غرار «االندماج»،
«االخنراط يف سوق العمل» رغم
ارتفاع نسبة البطالة يف لبنان.
لست يف وارد القيام مبشاحنات
مع احد ،ولكن ال ميكنين
السكوت عن هذا املوضوع،
ومن واجيب احلديث عنه كما
يف كل مرة .هناك بيانان،
االول كان صدر مبوافقة لبنان
وهو يعتمد اللغة القدمية ،وآخر
صدر بوجود لبنان ،عن االحتاد
االوروبي واالمم املتحدة وكأن
اللبنانيني ال عالقة هلم به وال
مبضمونه .علمنا بالبيان الثاني،
وناقشناه واعرتضنا عليه ،اال
انه مل يؤخذ برأينا واعتمد كما
هو .ان اجملتمع الدولي مرتاح
لوضعه يف لبنان ،وليس هناك
من يزعجه ،وعندما يتكلم وزير
اخلارجية يعمدون اىل تطويقه
داخليا وال يوافقون على
الورقة السياسية اليت يقدمها،
ويعمدون بالتالي اىل شد
اخلناق علينا ويستعملون تعابري
اقسى ،ويذهبون اىل اجتاه ابعد
مما خنشاه».
وتابع« :لذلك ،انا لست على
استعداد للسكوت او القبول
بهذه املؤامرة مهما كلف
االمر ،النه حيمل نهاية لبنان،
فالتطاول على السيادة واملس
بشعور اللبنانيني هذا الشعب
الطيب الذي يستحق جائزة
نوبل للسالم وليس هذا النوع
من املؤامرات ،ليس هو احلل.
حتى انهم ذهبوا اىل حد االحياء
بأنه ال ميكن للسوري ان يرمم
منزله ويصلحه ،ويعقدون االمور
بربط العودة باحلل السياسي
مهما طال الوقت .لذلك،
ابدينا باالمس حتفظنا على
البيان ،واصدرت بيانا بامسي
كي ال منس بشعور احد ولكن
كي ال نتنازل ايضا يف االمور

االساسية .واذا اراد اجملتمع
الدولي ان يساعدنا ،فليجلس
معنا وننظم معا العودة االمنة
والكرمية للنازحني ،وما عدا
ذلك مرفوض .لقد اصدرنا
حتفظنا عرب بيان وعرب كالمي
اآلن ،وافرتض وامتنى ان يكون
موضع امجاع اللبنانيني .قد يرد
بعض الوزراء على كالمي،
وامتنى اال يضع احد نفسه
يف هذا املوقع واثارة خالف
داخلي ،وأال يقول انه يقبل
بالبيان الصادر عن املؤمتر،
وحتى لو مل يقبل به ،كان عليه
بذل جهد معنا لعدم القبول به.
حصل ما حصل ،واصالحه يكون
مبوقف لبناني واحد وجامع ،وان
نعي ان هذا امللف ال حيتمل
مزايدات وجيب علينا مجيعا
القيام بسياسة وطنية لتأمني
ذلك ،فيما يعرتض الكثري
من الوزراء على عرض ورقة
«سياسة النزوح» اجلاهزة ،على
جملس الوزراء».
وختم« :هناك ثالث نقاط
سأختم بها:
 -1هذا التحفظ جيب ان يسلك
طريقه رمسيا من قبلنا اىل

املعنيني يف االمم املتحدة
واالحتاد االوروبي ،النه ال يكفي
البيان الذي صدر بامسي ،بل
جيب ارسال كتاب خطي مين
كوزير خارجية لرفض ما قيل.
 -2سوف ادرس االجراءات اليت
ميكن ان اقوم بها على مستوى
اخلارجية اللبنانية حبق املؤسسات
الدولية لوقف السياسات اليت
تقوم بها ،كي حترتم باحلد
االدنى ،وهي تعمل على ارضنا،
قرارنا الوطين وسيادتنا وال
تقوم بسياسة مناهضة لوجود
لبنان وكيانه وصوال اىل ازالته
عرب تغيري هويته.
 -3علينا مجيعا كقوى سياسية
اقرار الورقة املوضوعة بعد
عرضها على جملس الوزراء،
وآمل ان نؤمن االكثرية الالزمة
القرار
والتضامن
لعرضها
سياسة وطنية ،انا متأكد
ومستعد ان احاسب على
كالمي ،بأنها ستكون قادرة
على تغيري السياسة الدولية
وتلبية حاجاتنا ،فهم يريدون
لالهتمام
االموال
اقراضنا
بالنازحني وليس تأمني هبات
لنا يف هذا اخلصوص».

وديع اخلازن :ذاهبون اىل االنهيار
ما مل نوقف الفساد

حذر رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن يف بيان من أن «خطر
بقاء النازحني السوريني قائم،
املؤسسات
تؤمن
وحينما
الدولية هلم كل شيء يف
لبنان ،فهم لن يعودوا يف ظل
الدمار احلاصل يف وطنهم»،
مشريا اىل ان «على الدولة
اللبنانية املبادرة اىل التفاوض
مع السلطات الرمسية السورية
إلعادة النازحني اىل وطنهم،
وهناك كثر من النازحني يف
لبنان يرغبون يف املصاحلة مع
الدولة السورية».
ولفت اىل «ان االستقرار
مطلوب دوليا للبنان واملنطقة
يف املرحلة املقبلة ،ألن هناك
غازا وبرتوال تبني وجودهما
بكثافة يف املنطقة ،وال ميكن
استخراجهما يف حال مل يتأمن
االستقرار ،والشركات الدولية
املنقبة عن الغاز لن ختاطر

الدوالرات
مليارات
بدفع
ليأتي أحد ويطلق صاروخا
فيدمر كل شي» ،مشريا من
جهة اخرى اىل «ان رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
عينه بصرية ولكن يده قصرية
اليوم ،إال أنه سيحقق التغيري
املنشود بعد االنتخابات اذا
كانت نزيهة ،والبلد ال ميشي
غري بالتوافق» .ووصف هذه
املرحلة باالنتقالية ،مؤكدا «ان
التغيري يبدأ بعد تأليف حكومة
جديدة حتوز ثقة الناس لتعمل
بفاعلية ،فمحاربة الفساد ال
حتصل من دون دعم كل
املؤسسات واجملتمع اللبناني،
ووزير مكافحة الفساد حاول
لكنه مت صده من املرجعيات
املستفيدة من الفساد» .ونبه
اىل انه «ال ميكن االستمرار
بهذا الوضع الذي سيؤدي
اىل االنهيار يف إذا مل نوقف
الفساد»

بو عاصي مغردا بذكرى االنسحاب السوري :ال سلطة
تعلو فوق سلطة الدولة القوية العادلة

غرد وزير الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي ،يف ذكرى انسحاب
اجليش السوري من لبنان يف  26نيسان ،قائال« :اىل الذين قايضوا
السيادة حبفنة من السلطة واملال ،نقول هلم يف ذكرى انسحاب
اجليش السوري ،ال صوت يعلو فوق صوت السيادة وال سلطة تعلو
فوق سلطة الدولة القوية النزيهة العادلة».

باسيل مغردا :مربوك للبرتون قرار جملس الوزراء

غرد وزير اخلارجية جربان باسيل عرب حسابه على «توتري» قائال:
«مربوك للبرتون قرار جملس الوزراء تكليف جملس االمناء واالعمار
دراسة طريق تنورين  -البرتون وطريق بشعلة -آسيا وصوال اىل
اوتوسرتاد البرتون  -تنورين ...وتستمر املشاريع يف منطقتنا».
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لـبنانيات

خالل مسرية مشوع مبناسبة انسحاب اجليش السوري الراعي استقبل تيمور جنبالط وفايز غصن وجوان حبيش رئيس اجلمهورية :نرفض بيان االمم املتحدة
نديم اجلميل :قضيتنا قضية اإلنسان الياس املر :قانون االنتخاب هو قانون الغدر والذل واالحتاد االوروبي ومضمونه مناقض لسيادة الدولة
احلر ومستقبلنا هو لالنفتاح
ويعرض لبنان للخطر ومؤداه توطني مقنع للنازحني

الراعي مستقبال تيمور جنبالط والنائب وائل ابو فاعور

نديم الجميل يلقي كلمة يف املسرية
انطلقت مسرية مشوع ،بدعوة
من رفاق الرئيس بشري اجلميل،
اجليش
انسحاب
ومبناسبة
السوري من لبنان ،من ساحة
ساسني يف األشرفية إىل
مكان استشهاد الرئيس بشري
اجلميل ،لوضع الشموع ورفع
الصلوات على أرواح شهداء
املقاومة اللبنانية.
وشارك يف املسرية النائب نديم
اجلميل ،شقيقته مينى وزوجها
روجيه زكار ،الدكتور فؤاد أبو
ناضر ،املهندس ألفرد ماضي،
املرشح لالنتخابات النيابية عن
املقعد األرثوذكسي يف دائرة
بريوت األوىل عماد واكيم،
األمني العام حلزب الكتائب
اللبنانية رفيق غامن وحشد من
رفاق بشري واملواطنني.

أبو ناضر

بعد النشيد الوطين ،ألقى
أبو ناضر كلمة استذكر فيها
« 3حقبات مع بشري» ،وقال:
«احلقبة األوىل هي احلقبة
الفلسطينية اليت كان شعارها
طريق القدس متر يف جونيه،
فنحن بقينا ،وهم رحلوا .واحلقبة
الثانية هي حقبة قوات الردع
اليت عمل فيها السوري على
التفرقة بني اللبنانيني لبسط
سلطته يف لبنان .كما عمل
على تفتيت أي جمموعة تقول
له ال للسيطرة على لبنان عرب
ختويف الناس .نتذكر اختطاف
بطرس خوند وحرب املئة يوم
وحصار بريوت .لقد عملوا كثريا
على تهميش بشري وحماصرته
إعالميا ،لكنهم مل ينجحوا فجعلوا
الناس يلتفون عليه وأعطوه
الشرعية».
وعن احلقبة الثالثة ،قال« :إنها
مرحلة االشتباك الكبري ،وصوال
إىل معركة زحلة ،فالشباب
الذين قاتلوا كانوا  90شابا،
وجعلوا من زحلة قلعة صمود.
لقد رأيت بعض الشباب الذين
كانوا موجودين معنا هناك،
وأوجه هلم وألهالي زحلة التحية
أيضا».
وأشار إىل أن «بشري خرج من
املعركة رجل دولة ،وتكرس
ذلك يف املؤمتر االغرتابي
األول يف بيت مري» ،وقال:
«إن العربة من كل ذلك هي
أن ما من قوة خارجية بإمكانها
السيطرة على لبنان ،واجليش
األخري الذي غادر هو اجليش
السوري ،وما من طرف لبناني
بامكانه أن حيكم لبنان لوحده.
عندما كنا موحدين متكنا من هز

اجلبال».
أضاف« :حنن نريد العيش يف
هذا البلد مسلمني ومسيحيني
بأمان وكرامة .وهلذا ،جيب أن
جنعل لبنان يف  6تيار ينبض
 10452مرة».

ماضي

من جهته ،قال ماضي« :هناك
أقالم صفراء اتهمتنا بالعنصرية
من خالل الفتة وضعناها على
ساسني ،حنن مسؤولون عن كل
الفتة وضعت وعن كل كلمة قاهلا
بشري يف الثمانينيات ،وال تزال
صاحلة اىل اليوم .وأمتنى عليهم
درس التاريخ واجلغرافية ،قبل
التطاول علينا».
وعدد ركائز سياسة بشري،
وقال« :إنها تتمثل ببناء دولة
يف خدمة االنسان وبناء اجليش
وحماربة الفساد ،وأن يعيش
املسيحي واملسلم معا وممارسة
شعائرهما حبرية».
أضاف« :حنن حنتفل بذكرى
انسحاب اجليش السوري من
لبنان .لقد انسحب السوري،
ولكن املواطن ال ميكنه أن
حيصل لقمة عيشه ،ولن يبقى
بلبنان لبناني ألن كل الشباب
يهاجرون ،والفساد الذي أوقفه
بشري خبطاب ال نعرف كيف
نوقفه اليوم .لدينا مئة مليار
دين ،لكن لعنة لبنان حلقت بكل
من تطاول على هذا البلد ،ومل
يزل هناك أناس يؤمنون بقضية
بشري بالقضية احللم».

نديم الجميل

من جهته ،شكر النائب نديم
اجلميل «كل رفاق بشري يف
الذكرى  13النسحاب اجليش
السوري من لبنان ويف الذكرى
ال 13الستعادة السيادة ويف
ذكرى  14اذار  2005اليت وحدت
لبنان واللبنانيني» ،وقال:
«كل ما نقوم به اليوم هو من
أجل االنسان واملواطن ،وحنن
أكثر من نعرف معاناة إخوتنا يف
سوريا حتت االحتالل والضرب
وهمجية النظام السوري الذي
يعمل على تركيع شعبه».
أضاف« :قضيتنا قضية اإلنسان
احلر ليتمكن من العيش حبرية
مطلقة ،وإن ذكرنا انسحاب
اجليش السوري فيجب أن نتذكر
أن هناك أيضا شعبا حمتال يف
سوريا سيتحرر هو أيضا .إن
مستقبلنا هو لالنفتاح ،أشكركم
وأحيي فيكم روح النضال
واالستقالل والسيادة واحلرية
وروح بشري اجلميل».

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
سفري دولة االمارات العربية
املتحدة محد سعيد الشامسي
الذي سلمه دعوة من وزير
التسامح االماراتي الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان للمشاركة
يف مؤمتر االقليات املسلمة الذي
سيعقد يف االمارات.

الياس املر

ثم التقى نائب رئيس احلكومة
السابق الياس املر الذي قال
بعد اللقاء« :تربطنا بغبطته
عالقة عائلية تعود اىل  50سنة،
وشخصيا تربطين به عالقة حمبة
واحرتام عمرها  20سنة ،على
كل املستويات ،أكانت كنيسة
أم كمرجعية للكنائس املسيحية
ورأس الكنيسة ،وهذا ليس
جبديد اليوم».
أضاف« :يف هذا الظرف الناس
مهتمة مبواضيع سياسية ،أما
أنا فاهتمامي مبوضوع اساسي
هو الطلب من غبطته رعاية
افتتاح مكتب ملؤسسة االنرتبول
يف تشرين الثاني املقبل من
اجل اطالق املشاريع العاملية
يف لبنان اىل العامل ،وهذا
املوضوع سيكون برعاية غبطته
ألنه ميثل اجلميع ،وهو عنوان
املسيحي-االسالمي
للتقارب
وعنوان للكنيسة املسيحية يف
لبنان والعامل .وهذه املؤسسة
تريد العمل بعيدا عن التجاذبات
السياسية يف البلد ،فرأس
الكنيسة هو على مسافة
من اجلميع وبعيد عن هذه
التجاذبات ،وهذا امر مشرف
ملؤسسة االنرتبول ومشرف
للمسيحيني وللبنان ،أن يتم
وضع حجر االساس الفتتاح هذا
املركز برعاية غبطته».
وتابع« :بالرغم من االجواء،
ولسوء احلظ ،هناك غيوم
سوداء تلوج يف مساء هذا البلد
على كل املستويات ،واليوم
نوجه رسائل اجيابية للبنانيني
وخصوصا البناء املنت حيث
سيكون املركز يف ساحة املنت،
وسيؤمن فرص عمل لنحو 450
شخصا ،اضافة اىل عدد قليل
من االجانب الذين لديهم
خربات يف الربامج العملية.
والقسم االكرب سيكون من
الكوادر العاملة يف جمال االمن
والقضاء ،أكانت باخلدمة ام
بالتقاعد ،وتستطيع اعطاء قيمة
مضافة هلذا املوضوع».
وقال« :يف ما يعود اىل الشق
اآلخر ،أردت ان اقول لغبطته ان
املسيحيني يف لبنان جزء أساسي
من تاريخ هذا البلد ،ونأمل أن
يكون لدينا الوعي الكامل يف
االنتخابات وبعدها لنبقى جزءا

اساسيا من مستقبل البلد ،الننا
اذا مل ندرك اننا كنا جزءا اساسيا
من تاريخ لبنان ومل نعرف كيف
نتصرف يف االنتخابات النيابية
يف  6ايار ،فمن املمكن أن
نتأثر ،واملسيحون حتديدا ،يف
حضورهم وحجمهم ودورهم يف
مستقبل لبنان ،وامتنى على كل
لبناني ومسيحي االنتباه ملن
مينح صوته ،الن عليه التفكري
ان يوم السادس من ايار هو
نهار ،اما املسيحيون فهم تاريخ
وحاضر ومستقبل».
سئل :ملاذا انت خائف على
وضع املسيحيني؟
اجاب« :ال شيء خييفين اصال،
هناك امر جيعلين قلقا ،وهناك
قرف .القلق من التشرذم
املسيحي احلاصل النين عندما
انظر اىل أبناء الطوائف االخرى
اقول حسنا فعال« ،برافو
عليهم» ،وعندما اتطلع اىل
اقول
املسيحية
الطوائف
«عيب علينا» ،هذا هو القلق،
وما يقرفين هو الغدر ببعضنا
البعض وضمن اللوائح الواحدة،
والغدر بني االخ واخيه ،والغدر
يف هذا القانون الذي هو قانون
الغدر والذل للبنانيني ،وجيب
ان حتاسب االحزاب املسيحية
اليت صوتت عليه يف اجمللس
النيابي .الناس طالبوا بقانون
نسيب يتمثل فيه اجلميع ،ومل
يطالبوا بقانون ينتخب هلم
نوابهم قبل االنتخابات ،ومل
يطالبوا بقانون يعلم الناس
اخليانة ،والناس مل يكن هدفهم
ان يتفرجوا على انتخابات،
لسوء احلظ العامل فيها هو
الدوالر االخضر ،يعين ان هناك
سعرا لصوت الناخب ،واصبح
االمر مزادا علينا .هذا القانون
عنوانه «القضاء على بعضنا
البعض» ،وسيخرج املسيحيون
منه «مهشمني ومهبجني» ،يف
حني ان الطوائف االخرى ستخرج
اقوى واقوى».

تيمور جنبالط

بعدها استقبل الراعي تيمور وليد
جنبالط يرافقه النائب وائل ابو
فاعور ،وكان عرض لالوضاع
الراهنة ،وقال جنبالط على األثر:
«تشرفنا بلقاء البطريرك الراعي،
راعي املصاحلة والوحدة الوطنية،
واعترب انه ال داعي خلطاب
التحريض الذي ميارسه بعض
االطراف او طرف واحد فقط.
كذلك تشرفنا بلقاء الكاردينال
صفري مؤسس املصاحلة والرجل
املميز والتارخيي يف لبنان».

زوار

كذلك استقبل الراعي وزير
الدفاع السابق فايز غصن
ورئيس احتاد بلديات كسروان
الفتوح رئيس بلدية جونية جوان
حبيش.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
صدر عن مكتب االعالم يف
االتي:
اجلمهورية
رئاسة
«تعليقا على البيان املشرتك
الذي صدر امس االول عن
االمم املتحدة واالحتاد االوروبي
يف بروكسل  ،اصدر فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون البيان االتي:
البيان
على
االطالع
بعد
املشرتك الذي صدر عن االمم
املتحدة واالحتاد االوروبي امس
يف بروكسل ،مبا يتعلق مبسألة
النازحني السوريني،
واستنادا اىل املواثيق والشرائع
الدولية اليت حتفظ سيادة الدول
واستقالهلا ومتنع انتهاكها،
وانطالقا من قسمي الدستوري
باحرتام دستور االمة اللبنانية
وقوانينها  ،وبأن احفظ
اللبناني
الوطن
استقالل
وسالمة اراضيه،
وحيث ان ما ورد يف هذا البيان
يتعارض مع الدستور ومع
قسمي ويعرض وطين للخطر
ألن مؤداه توطني مقنع للنازحني
السوريني يف لبنان ،فاني اعلن
رفضي البيان الصادر عن االمم
املتحدة واالحتاد االوروبي ،وما

تضمنه خصوصًا ما ورد يف
البيان حول «العودة الطوعية»
و»العودة املؤقتة» و»ارادة
البقاء» و»االخنراط يف سوق
العمل» وغريها من عبارات
الدولة
وسيادة
تتناقض
اللبنانية وقوانينها.
وال بد من التذكري بان لبنان
تعامل مع ازمة النزوح السوري
من مبدأ عالقات االخوة والواجب
االنساني بشكل اساسي ،مع
التشديد على ان احلل املستدام
الوحيد الزمة النزوح السوري
يف لبنان هو يف العودة االمنة
والكرمية للنازحني السوريني
اىل املناطق املمكنة داخل
سوريا مع احرتام مبدأ عدم
االعادة القسرية ،السيما وأن
العديد من املناطق السورية
بات يسودها األمن.
ونؤكد على أنه من غري اجلائز
ربط عودة النازحني باحلل
السياسي يف سوريا أو ربط
إعادة االعمار باحلل نفسه.
أن لبنان متسمك باحلل السياسي
يف سوريا وبإعادة االستقرار
إليها مبا حيفظ وحدتها وينهي
معاناة أهلها».

ابي خليل اعلن تكليفه ووزير املالية اجراء املفاوضات يف
ملف دير عمار :عرضنا مصادر لشراء الطاقة وليس البواخر

أعلن وزير الطاقة واملياه سيزار
ابي خليل ،اثر انتهاء جلسة
جملس الوزراء ،انه مت التوافق
على معظم االمور ،وقال« :حنن
مل نعرض بواخر بل عرضنا العديد
من املصادر لشراء الطاقة».
اضاف« :مت تكليفي ووزير
املالية علي حسن خليل اجراء
املفاوضات مع الشركة يف ملف
معمل دير عمار».
واشار اىل ان «لدينا خطة بدأنا

بها يف العام  2010لبناء معامل
على الرب ،وقد مت تشغيل معملي
اجلية والزوق اجلديدين».
واعلن انه مت التمديد لشركة
تقديم اخلدمات يف املنطقة
الثالثة.
وقال« :الكهرباء هذا الصيف
ستكون كما كانت خالل الصيف
املاضي ،واذا استطعنا استجرار
الطاقة يف وقت سريع ستكون
هناك ساعات تغذية اضافية.

الصفدي :ملؤمتر يضع خطة تدرجيية لتأمني
عودة آمنة للنازحني اىل بالدهم

رأى النائب حممد الصفدي يف
تغريدة على تويرت ،انه «على
قدر أهمية دعم لبنان ماديا من
خالل مؤمتر بروكسيل او غريه،
جيب االهتمام ال بل السعي
لعقد مؤمتر يضع خطة تدرجيية
وبرعاية دولية للبدء بعودة آمنة
للنازحني اىل بالدهم وأال يبقى
االمر مربوطا حصرا حبل شامل
لألزمة السورية».

الصفدي
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مــقاالت

دريان يف ملتقى األئمة يف السفارة السعودية :ينبغي التصدي بقوة لعمليات حتويل
املفاهيم إلحالل ايديولوجيات قاتلة حملها ..خباري:االرهاب يتخذ الدين ستارا
أقامت سفارة اململكة العربية
السعودية ملتقى األئمة والدعاة
بعنوان «أمة وسط» ،يف مقرها
يف بريوت ،بدعوة من القائم
باألعمال يف السفارة الوزير
املفوض وليد خباري ،برعاية
مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان وحضوره
وسفري دولة اإلمارات العربية
املتحدة محد الشامسي ومفيت
احملافظات يف لبنان وقضاة شرع
ورؤساء دوائر األوقاف ومدرسي
الفتوى وأئمة املساجد وخطبائها
والعديد من العلماء.
استهل االحتفال بتالوة آيات من
القرآن ،ثم القى الوزير املفوض
خباري كلمة استهلها بالقول:
«يشرفين ويسعدني أن أرحب
بكم أمجل ترحيب يف سفارتكم
سفارة اململكة العربية السعودية
املتطلعة دوما اىل ما فيه خري
للشعبني الشقيقني ،املنفتحة
على دعم ومباركة كل خطوة
وكل موقف يعزز أواصر العالقة
األخوية والتارخيية بينهما.
كما أنها تتطلع مبعيتكم اىل
حتقيق كل ما فيه خري للبلدين
الشقيقني وكل ما يعلي من شأن
االسالم واملسلمني يف هذا البلد
الشقيق والعزيز ويف العاملني
العربي واالسالمي.
وإنه ليحلو اللقاء معكم يف هذا
اليوم امليمون يف مناسبة ملتقى
األئمة والدعاة بعنوان «أمة
وسط» .فهو لقاء مفعم بعبق
االميان باهلل الواحد األحد وبسماحة
الرسالة االسالمية اليت كانت،
منذ نزوهلا وعلى مر العصور،
شعلة االميان اليت أضاءت الدنيا
وأخرجتها من الظلمات اىل النور
وستقبى هذه الشعلة منرية.
كم حيلو اللقاء معكم لإلستماع
اىل ما تعتمر به قلوبكم من
إميان وما نهلت عقولكم من كنوز
الشريعة السمحاء اليت ارادها اهلل
للمؤمنني نورا وهداية اىل الطريق
القويم وإىل عظمة االسالم دين
الرمحة ،دين السلم والسالم دين
التسامح واألخالق».
وأضاف« :ال مبالغة يف القول
إن اململكة العربية السعودية
بالد احلرمني الشريفني كانت
أول من استشعر اخلطر الذي
حاق وحييق باإلسالم ورسالته
الدينية واألخالقية واإلنسانية
واحلضارية .فبادرت منذ عشرات
السنني واىل اآلن وقبل العامل
كله اىل إشهار سيف احلق يف
وجه الباطل ومكافحة التطرف
والغلو وحماربة االرهاب الذي
يتخذ الدين ستارا إلرتكاب أبشع
اجلرائم اليت تشوه االسالم دين
الرمحة واحملبة والذي اوحى اهلل
سبحانه وتعاىل اىل سيدنا النيب
العربي وأرسله رمحة للعاملني.
وهلذا ديننا هو دين سالم حمبة
وتسامح وإن اإلرهابيني الذين
يسفكون الدماء الربيئة ليسوا
سوى قلة قليلة من املنحرفني
الذين يربأ اإلسالم واملسلمون
منهم ومن جرائمهم مما يؤكد
رفض اململكة لإلرهاب والسعي
احلثيث اىل القضاء على جذوره

وحماربته وإدانته ومجيع العمليات
اإلرهابية.
وهذا ما أكده كل فقهاء اإلسالم
يف اململكة العربية السعودية
وغريها من الدول اإلسالمية».
بالد
رفعت
«لقد
وتابع:
احلرمني الشريفني وال تزال
راية اإلسالم اخلفاقة مدافعة
عنه وعن املسلمني أينما كانوا
ألن اهلل سبحانه وتعاىل انزله
خلري البشرية مجعاء .فهو رسالة
السالم من اخلالق اىل الناس
لكي يعيشوا ساملني ومساملني
متحابني ومتحدين .وليعيشوا يف
نعمته إخوانا «واذكروا نعمة اهلل
عليكم ،اذ كنتم اعداء فألف بني
قلوبكم وجعلكم بنعمته اخوانا».

السيد

وحتدث املفكر اإلسالمي الدكتور
رضوان السيد ،فقال« :منذ
زمن طويل يقود املسؤولون
يف اململكة العربية السعودية
وعلماؤها احلملة على التطرف
واإلرهاب .وهم الذين قالوا
للجميع إن هذا األمر فيه
مسؤولية كربى ،ومصلحة كربى
للدين وللمجتمعات وللدول .ذلك
أن أكرب اإلصابات اليت ميكن أن
تصيبنا هي اإلصابة يف الدين،
من طريق التطرف العنيف ،الذي
ينتهك احلرمات الثالث :الدم
والعرض واملال .وحنن يف لقائنا
اليوم يف رحاب سفارة اململكة
يف لبنان ،إمنا جندد الوعد والعهد
على البقاء ضمن هذه الثوابت.
فعالقات الرب والقسط هي
العالقات اليت ينبغي أن تسود
بيننا وبني العامل ،واألمر ليس
على ذلك اليوم ،وليس من شك
يف أن عالقات الرب والقسط هي
احملققة للسكينة أيضا ،فالثقة
تكون باهلل أوال ،ثم تكون ببين
البشر ومعهم وقد قال أمري
املؤمنني علي« :الناس صنفان،
أخ لك يف الدين أو نظري لك يف
اخللق» .فنحن ال نريد أن خناف
من العامل ،وال أن خنيفه ،بل أن
نعيش فيه بأمان ،ونتشارك مع
أممه يف تقدمه وسالمه».
وختم« :إننا حمتاجون إىل وعي
اإلميان والثقة واحلماية ،ووعي
االنتماء ،وسط هذا اخلراب
املنتشر ،وكال األمرين :وعي
الدين وحدة واستظالال لدى ديار
احلرمني وخادم احلرمني ،ووعي
االنتماء العربي ،عند اململكة
أيضا يف العمل من أجل الدين
والعروبة
واحتضانا،
حراسة

هوية وانتماء ،والوعي بالدين
مع اململكة حبمد اهلل ،والوعي
بالدولة العربية واالنتماء العربي
مع اململكة أيضا».

دريان

وكانت كلمة اخلتام للمفيت
دريان ،فقال« :حنن اليوم،
ومببادرة كرمية من سفارة اململكة
العربية السعودية يف لبنان ،يف
رحاب مملكة اخلري اليت عرفناها
حنن اللبنانيني ،كما عرفها
العرب واملسلمون منذ النهوض
والقيام ،أيام امللك عبد العزيز
بن عبد الرمحن آل سعود .ويف
األصل ،حنن نأتي اىل السفارة
السعودية ،يف كل أوان وزمان.
لكننا آتون اليوم لتحية مملكة
اخلري والكرامة على ثالثة أمور:
السياسات النهضوية والتغيريية
الكربى ،اليت متت وتتم أيام
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،وولي
عهده األمني ،وهو نهوض سينال
خبريه الشعب السعودي العزيز،
والشعوب العربية واإلسالمية،
باإلعانة يف التحول إىل تكتل
اقتصادي كبري ومؤثر ،على
مستوى العامل.
العامل العربي يغرق يف احلروب
وحاالت عدم االستقرار ،وال
رافعة له إال اململكة وسياساتها
النهضوية ،واألخرى اخلارجية
التضامنية ،على مستوى العمل
ومستوى
املشرتك
العربي
االتصاالت الدولية.
أما األمر الثاني ،الذي رأيت أن
من الضروري اإلشادة به ،فهو
هذا االحتضان الكبري للبنان،
وسواء على مستوى العالقات
الثنائية ،أو على مستوى
املؤمترات الدولية ،اليت تقام
لدعم لبنان ومحاية استقراره
واستعادة ازدهاره االقتصادي.
ململكة اخلري والعزمية والعروبة
دالتها على سائر العرب ،لكن
دالتها على لبنان أكرب من أن
تنكر ،أو أن ال تشكر .فهناك
مئات اآلالف من اللبنانيني
العاملني يف اململكة بكفايتهم
بالطبع ،إمنا أين من يقدر الكفاية
لوال هذه الفسحة من السعة
واخلري ،اليت متثلها اململكة
العظيمة؟
وهناك األمر الثالث ،الذي ال
يقل أهمية ،والذي استدعى
احلضور إىل هذه الرحاب
اليوم ،ويتمثل يف الكفاح
الذي تقوده اململكة ،على رأس

الدول العربية واإلسالمية ،ضد
التطرف واإلرهاب .هناك كالم
كثري وتصرفات على مستوى
العامل ،ويف منطقتنا يف مواجهة
اإلرهاب .إمنا ال أحد يتقدم
اململكة يف هذا اجملال ،وجمال
مكافحة التطرف ،ويف نصرة
توجهات األمة الوسط ،وتعاليم
اإلسالم الوسطية .وال حيدث
ذلك مصادفة ،وال ألن املتطرفني
اإلرهابيني يستهدفونها فقط،
بل لإلحساس العالي باملسؤولية
 ،والواجب يف محاية الدين من
شرور العنف واالنشقاقات اليت
يصطنعها اإلرهابيون املفسدون
يف األرض والدين واجملتمع
والعمران .جاللة امللك هو خادم
احلرمني الشريفني ،وبذلك فهو
حارس الدين ،ومظلتنا الدينية.
ثم إن امللك واململكة ،هما مظلة
العروبة ،اليت تريد النهوض
من كبوتها ،واململكة تأخذ
بأيدينا مجيعا إىل ما فيه عزة
العرب ،ووحدة الدين ،وحتقيق
االستقرار».
وأضاف« :ليس سهال أبدا ما
واجهناه  -لبنانيني وعربا  -طوال
ما يقارب العقد من الزمان .بيد
أن التطرف واإلرهاب ،يبقى
بالفعل األصعب ،ألنه يصيب
ديننا ،ويسيء إىل إسالمنا،
وإلينا يف أوطاننا ،وعلى
مستوى العامل .تصوروا أنه ما
عاد أحد آمنا يف دول جماورة،
إذا طالب حبق أو اشتكى من
مظلمة ،إذ يكفي لبطالن دعواه
أنه من طائفة معينة .وهكذا،
فإن إصابتنا شاملة يف ديننا
ودولنا .إن هذا الداء الوبيل
يتزعم مكافحته السعوديون
واإلماراتيون،
واملصريون،
واملخلصون من العرب ،فيحمون
أنفسهم وحيموننا ،وحيمون ديننا،
واستقرارنا ،ووجهنا ،ووجهة
الدين يف العامل املعاصر.
ماذا نفعل حنن مجيعا لصون
الدين ،وإخراج هذا العنف املنفجر
باسم الدين من داخل جمتمعاتنا
ودولنا؟
أول ما ينبغي فعله ،التصدي بقوة
لعمليات حتويل املفاهيم ،اليت
تريد تغيري الدين الذي نعرفه،
عنيفة
ايديولوجيات
وإحالل
وقاتلة حملها ،ما عرفتها جتربتنا
التارخيية ،وال إسالمنا الذي
نعرفه جيدا .والتصدي لعمليات
حتويل املفاهيم ،ال تستطيعه
فئة واحدة ،ألن األمر داء نزل

باجملتمعات كلها ،وألن بعض
تلك األدواء ،غرت وتغر بعض
شبابنا باسم الغرية على الدين،
أو الوقوف يف وجه االستيالء
العاملي على األمة والدار.
وأقول :إن التصدي ينبغي
أن يكون شامال ،وأعين بذلك،
أنه يتناول العلماء واملثقفني
واملعنيني بإدارة الشأن العام،
كال حبسب وسعه وطاقته .طبعا،
تغيري املفاهيم الدينية ،يتصدى
لشروره املختصون واملستنريون
من العلماء .لكن املفكرين
واملثقفني يف املرحلة املاضية،
كانت محالتهم شديدة على التقليد
الديين ،وأحيانا على املؤسسات
الدينية ،حبسبان أن التطرف جاء
من التقاليد املوروثة .وهذا غري
صحيح ،فكل هذه املفاهيم اليت
فجرها املتطرفون ،هي مفاهيم
تقليدية ،مبعنى أنها نامجة عن
إفهام األمة للكتاب والسنة عرب
قرون متطاولة .املتطرفون ضد
املوروث أو التقليد  ،حبجة أنه
احنراف عن الكتاب والسنة،
والكتاب والسنة ال يعرفان كل
هذا الدم ،وكل هذا اخلراب .
ولذلك ،فالذي أراه ،أن علينا
افتتاح مرحلة جديدة ،حيل فيها
التعاون بدال من التقاطع بني
املثقفني والعلماء .حنن أهل
التقليد والتجديد واالنفتاح نقول
لكم :إننا نعترب هذا التطرف
تهديدا خطريا لديننا  ،إلسالمنا ،
وجملتمعاتنا .وعلينا أن نتضامن
ونتعاون من أجل فقه صحيح
للدين  ،وفقه آخر للعيش يف
اجملتمعات  ،وفقه آخر للعالقة
بعامل العصر ،وعصر العامل».
وتابع« :كل مسلم خملص غيور
على دينه وعلى قيم اخلري
والعدالة ،يسعى اىل ان يكون
من تلك األمة اليت دعاها سبحانه
وتعاىل اىل االحتساب والكفاح،
ووعدها النجاح والفالح .فنحن
العاملون معكم مجيعا من أجل

اخلري واملعروف ،جند من حقنا
وواجبنا ،أن نشكر ململكة اخلري
ودار اخلري ،مساعيها احلثيثة،
لبلوغ دار السالم وآفاقها الرحبة
والواعدة ،للعرب واملسلمني
واإلسالم.
فلنبق مجيعا يف تكاتف يف الدين
واجملتمعات والدول ،حتت راية
اململكة ومظلتها ،لنخدم ديننا
وامتنا وبلداننا .حنن يف حمنة
كربى ،وال خمرج منها إال برمحة
اهلل تعاىل وفضله ،ثم بنضاالت
اململكة ورجاالتها ،بتسديده
عز وجل وتوفيقه .فنسأل اهلل
سبحانه أن يهب امللك الصحة
الطويل،
والعمر
والعافية،
وأن يوفق ولي عهده ملا حيبه
ويرضاه.
وال أنسى أن أذكر لإلخوة يف
سفارة اململكة ،وعلى رأسهم
الوزير القائم باألعمال ،األستاذ
وليد خباري ،جهودهم الدؤوبة،
يف هذه املرحلة من تاريخ لبنان،
كما أشكر هلم العمل اجلاد الذي
قاموا به من أجل هذا اللقاء».
وختم« :حنن يف رحاب هذا
املكان الطيب ،تهفو قلوبنا
إىل ارض مكة املكرمة واملدينة
املنورة ،نتمنى على معاليكم
منح تأشرية جماملة ألداء مناسك
العمرة ،جلميع العلماء واحلاضرين
اليوم معنا ،يف هذا امللتقى
وخصوصا وأننا على أبواب شهر
رمضان الكريم ،شهر القران
واخلري والربكات».
ويف اخلتام ،وعد الوزير خباري
بتحقيق أمنية املفيت دريان
مبنح تأشرية جماملة للعلماء
وجلميع احلضور لزيارة احلرمني
الشريفني واملدينة املنورة .ثم
قدم اىل املفيت دريان ومفيت
احملافظات وأمني الفتوى يف
اجلمهورية اللبنانية هدايا «عربون
حمبة وتقدير».
وأقيم كوكتيل على شرف
العلماء.

الصراف عرض مع بريي للتطورات
والتعاون بني لبنان واليونيفيل

الوزير الصراف مستقبال بريي

استقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف ،يف
مكتبه ،يف وزارة الدفاع ،قائد
قوات األمم املتحدة العاملة
يف لبنان اجلنرال مايكل بريي
واجرى معه جولة افق تناولت
التطورات يف لبنان واملنطقة
اضافة إىل التعاون القائم بني
لبنان وقوات «اليونيفيل».

خالل اللقاء ،أكد الصراف على
وجوب االلتزام حبيادية قوات
«اليونيفيل» والتقيد جبميع
واجباتها.
اىل
االجتماع
تطرق
كما
االسرائيلية
االنتهاكات
املستمرة وإىل اجلدار الفاصل
الذي يبنيه العدو اإلسرائيلي
على احلدود اجلنوبية.
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مــقاالت

ما قد تكـون نتـائج اجـتياح غـربي لـسوريا
لينا املر نعمة
أنتجتاحلربعلىالعراقعام2003تنظيمداعش
اأشد
،وحشد
.وقدتنتجحربامماثلةعلىسوريا
ً
ّ
فظاعةمنداعش.
ّ
بعدضربات11أيلول،2001اتذجورجبوشاالبن
القرار بغزو العراقُ .
وكِّل َفت وكالة االستخبارات
صدام حسني يف
تورط ّ
ّ
األمريكية  CIAإثبات ّ
ُ
ة.وشَّنت
هذهاالعتداءات،ومتلكهأسلحةكيميائي
ّ
إعالمية شرسة وغري مسبوقة ،جنحت يف
محلة
ّ
إقناعالشعباألمريكيوجزءمناجملتمعالدولي
بضرورةالقضاءعلىالنظامالعراقي.
ّ
ويف5شباط،2003لنيلموافقةاألمماملتحدة،
أدىليفمقرهاوزيراخلارجيةاألمريكيةكولنباول
ّ
صدام حسني
 ،خبطاب مسهبّ .
أن ّ
وادعى فيه ّ
وأن لديه عالقات
كيميائية
ميلك أسلحة
ونوويةّ ،
ّ
ّ
معتنظيم«القاعدة»مترعربأبومصعبالزرقاوي.
ّ
وبالتاليتتوجبمهامجةالعراقحلمايةالعاملاحلر
ّ
ٍ
منخطررهيبآت.
اأصبحإسالميابتأثري
اأردني
كانالزرقاويجمرم
ً
ًّ
ًّ
منمجاعة«التبليغ».وقدعرضنفسهعلىأسامة
يفوض إليه تأسيس
بن الدن واقرتح عليه أن ّ
فرعلتنظيم«القاعدة»يفالعراق.لكنبنالدن
ّ
الزرقاويكانبالنسبةإليهلصا،بل
رفض،ألن
ّ
ًّ
جمرما،فهويريدقتلالشيعةوإشعالحربأهلية
ّ
بنيالسنةوالشيعةيفالعراق.ومنخاللمتزيق
ّ
الشعبالعراقي،كانتهذهاحلرباألهليةلتتيح
ّ
صعود جنم «القاعدة» ومتكنها من أخذ السلطة
ّ
نية
أن
يفالعراق.إال ّ
ّ
بنالدنمليكنلديهأي ّ
لقتلالشيعة،وكانقدجنحبالتفاهممعآيةاهلل
اخلميين ،يف سعيه إىل إرساء حلف بني مجيع
ّ
«الكفار»الذينكانيطلقعليهم
املسلمنيضد
ّ
اسم«الصليبيني».
ّ
صدام
ملتكن«القاعدة»موجودةيفالعراق،ألن
ّ
ّ
صد مجيع عروض بن الدن .وكان
حسني لطاملا ّ
يقاتل القاعدة وحياول توقيف الزرقاويّ .
أن
إال ّ
الكردية،
هذا األخري كان خيتبئ يف األراضي
ّ
ّ
والسيما
ة،
الكيميائي
ويصنع الذخائر واألسلحة
ّ
ّ
الريسني،وهوسمفتاكمليكنيوجد
منهاسم
ّ
ّ
لهأيترياق.
ّ
ّ
ّ
مكولنباولعنمصنعالسمومالصغريهذا
وتكل
كمالوكاننداألسامةبنالدن.فحولالزرقاو
ًّ
ياىلوحشمنالعيارالدولي.وماعادبنالدن
قادراعلىجتاهله،فوافقعلىتأسيس«القاعدة
ً
يف العراق» .وأعلن الزرقاوي الوالء لنب الدن،
ثم اختفى لبعض الوقت .كان يريد البقاء على
ونصدام
قيداحلياة،يفانتظارأنيطيحاألمريكي
ّ
ّ
حسنيّ ،
ّ
للسنة يف
حتى يأخذ هو مكانه كزعيم
العراق.
وماإناجتاحاألمريكيونبغداد،حتىاتذواقرار
ّ
ّ
حلاجليشالعراقي.فرموايفالشارع350ألف
عنصر كانوا يعتاشون من اجليش .ومل يرفضوا
منحهم تعويض الفصل من اخلدمة وحسب ،بل
ّ
حجبوا عنهم ً
املستحقة هلم .وبات
أيضا األجور
هؤالءالعسكريونعاطلنيمنالعمل،مندونأن
ّ
ّ
يقبلأحدبتوظيفهم،حتىوقعوايفبراثناجلوع
ّ
اكبريا
دالزرقاويمنبينهمعدد
مععائالتهم.وجن
ً
ً
املدربني واملخضرمني.
والقادة
من املقاتلني
ّ
(هؤالءسيشكلونيفمابعدنواةجيشداعش،
ّ
وسيحققون هلا االنتصارات الساحقة) .وجاء
«اجلهاديون»منالعاملكلهاىلالعراق،ينفذون
العمليات االنتحارية .فكان ميوت يف االنفجارات
ّ
كل شهر ما يقارب ألف عراقي ،أكثرهم من
الشيعة .وهكذا متكن الزرقاوي من إشعال تلك
احلرباألهلي ّ
ةاليتكانيتمناها،إذكانانقسام
ّ
الشعبالعراقييضاعفقوته.
يف حزيران ُ ،2006ق ِتل الزرقاوي يف غارة
أمريكية .وخلفه معاونهأبو بكر البغدادي ّ
الذي
ّ
ّ
السنية
اإلسالمية
املنظمات
جنح يف توحيد كل
ّ
ّ
يفالعراق.وأطلقعلىهذاالتكت ّ
ّ
لالذييقوده
تنظيم»القاعدة»اسم«الدولةاإلسالمية-العراق».
ّ
عام  ،2011اندلعت احلرب يف سوريا ،فقرر
البغدادياالستفادةمنذلكإلنشاءفرعللقاعدة
حممد اجلوالني (امسه
هناك .فكلف معاونه أبو ّ
احلقيقيأسامةالعبسي)مهمةتأسيسه.وأرسله
إىل سوريا ،وأعطاه نصف ماله ،ونصف سالحه،
وأفضلمعاونيه.وبدأاجلوالنييشرتياملقاتلني،
فأسس ّ
منظمة ُأطلق عليها امسان .االسم األول
ّ

هو «جبهة النصرة ألهل الشام» ،والثاني هو «
تنظيمالقاعدةيفبالدالشام».ويفمابعدأطلق
عليهااسم«جبهةفتحالشام».
وهناينبغيالتذكريبأن«الشام»هواالسمالذي
يطلقه العرب على املشرق (أي:لبنان ـ سوريا
فلسطني أو إسرائيل-األردن)« .فتح الشام»يعينإرادةاجتياحمجيعهذهالبلدان.وكمايعرف
لبنان،فقدحاولتجبهةالنصرةاحتاللهعنطريق
عرسالوريفها،وعنطريقالقلمون.وقدذحبت
بعض جنودنا ،لكنها مل تستطع أن جتتاح لبنان
بسبببسالةجيشه.
وعظمشأن«النصرة»بعدماضمتإىلصفوفها
ّ
احلر» ،بتقديم أجور
عناصر من «اجليش السوري ّ
احلر» بنفسه
تفوق أجوره .و»اجليش السوري ّ
تكونمنعناصرانشقواعناجليشالنظامييف
َّ
مقابلأجورأكرب.
فقرر
ومل يعد اجلوالني يطيق طاعة البغداديّ .
األخريمهامجتهوضممنظمته.فغرياسم«الدولة
االسالمية يف
االسالمية-العراق» إىل «الدولة
ّ
ّ
العراقوالشام»،أي«داعش».
واحتلت داعش ّ
ّ
الرقة ،وقاتلت النصرة وحلفاءها
السوريني.
ّ
ةقدمولتبنالدنلزمن
كانتاململكةالسعودي
ّ
ّ
طويل ،مما أتاح له إنشاء «القاعدة» .وقامت
اململكة بعد ذلك بتمويل الزرقاوي ،والبغدادي،
وداعش .فيما بعدّ ،
توقفت عن متويل داعش،
وصّبتاهتمامهاعلىالنصرةو»اجليشالسوري
احلر»ّ ،
ّ
زاعما ّ
أنهما
يفضلهما الغرب
اللذين
ً
ّ
«معتدالن»ّ .
أن جماهدي «اجليش السوري
إال ّ
»كانواأولمنقطعالرؤوسونشرالشرائط
احلر
ّ
ّ
املصورةلعرضهذهاألفعال.وحدهمتباهواأمام
ّ
عدسات الكامريات ،وعلى وقع صيحات التكبري،
ألن أحد قادتهم أكل قلب جندي من اجليش
النظامي.
متبعضالدولالغربيةإىلاإلرهابيني
وهكذا،قد
ّ
ّ
يف سوريا تدريًبا عالي اجلودة ،وأسلحة إلطاحة
نظام ّ
بشار األسد العلماني ،وذلك على الرغم
ّ
الذياليفضل
منإرادةغالبيةالشعبالسوري
ّ
ماتاجلهاديةعلىاألسد.
املنظ
ّ
ّ
وناليومعنمهامجةبشاراألسد
ثاألمريكي
يتحد
ّ
ّ
صدام حسني ،وذلك بذريعة
كما فعلوا مع
ّ
استخدامهاألسلحةالكيميائية،وهوأمرملتتثّبت
ّ
الدولية ّ
حتى اآلن.
أي من بعثات التحقيق
منه ّ
ّ
وقدشنوابعضالضرباتمبعاونةالدولالفرنسية
سمىهذاالعمليفالقانونالدولي
واإلنكليزية.وي ّ
ُ
بـ»االعتداءعلىدولةذاتسيادة».فإذاافرتضنا
حدوثاجتياحأمريكيشامليشبهاجتياحالعراق،
ستبدل ّ
بشار؟ وحدهم القادة اإلرهابيون
فبمن ُي
َ
يتمتعونيفسوريابقوةتقاربقوتهالشعبية.أما
ّ
األشخاص ذوو املستوى األخالقي ّ
الذين انضووا
يف صفوف املعارضة قبل احلرب ،مثل ميشال
اإلسالميون ،فانسحبوا ّ
ألنهم
كيلو ،فقد أزاحهم
ّ
ّ
للمنظمات
يتم استخدامهم كضمانة
رفضوا أن ّ
اجلهادية.
ّ
ً
ً
ايفسوريافراغا
،قديرتكإذ
إسقاطبشاراألسد
ّ
ذيأحدثهاألمريكيونيف
شبهالفراغال
اي
ّ
مؤس ً
ّ
سي ُ
ّ
ّ
ااستبدلوااحلكومةاليتأجادتاإلمساك
العراق،مل
بزمام األمور ،بأخرى ضعيفة ،فاسدة ،تطيع
ّ
هااالسرتاتيجية
أوامرهم،مكروهةمنالشعب.إن
ّ
ّ
ذييعنيالرجالالدمىلتمثيله.
املعهودةللفاتحال
ّ
إذا حدث ذلك ،فسنشهد والدة وحش أفظع من
داعش ،قد ال يتمكن الغرب من اإلفالت منه.
وسيده السابق ،البغدادي ،يتشاركان
فاجلوالني
ّ
العقيدة نفسها ،والطموحات نفسها ،ويعتمدان
األساليب نفسها .تدمري داعش ساعد اجلوالني
يف شكل مدهش ،إذ ّ
خلصه من أهم خصم له.
َ
ومليبقمايعيقوصولهإىلالسلطةسوىحاجز
ّ
واحد:بشاراألسد.
إنزوالداعشيفاملشرقخيليسبيلالعديدمن
اإلرهابينيكليوم.فأينيذهبهؤالءاإلرهابيون
َّ
إىلمنيدفعاملالبوفرة،أي
املتضعضعون،إال
َ
اجلوالنيوجبهةالنصرة؟.
أمراء «النصرة» يأملون يف اخلالفة لتنظيمهم.
وهميستأنفونالعملعلىبرناجمهملغزوالعامل.
وينتظرون فرصتهم يف صمت .على أمل َّأال
يقدمهاهلمالغرب،فنحنيفغنىعنذلك.

هل يُلغي «الدستوري» املوازنة؟
ايلي الفرزلي

تقدم عشرة نواب بطعن بقانون املوازنة أمام
اجمللسالدستوري.يفاملعطياتاملطروحة،يبدو
أن اجمللس متجه لوضع اليد على قانون املوازنة
للمرةاألوىليفتارخيه.فهليصدرقرارًاتارخييًا
بإلغاء موازنة  2018وإعادة االنتظام املالي إىل
السكةالدستورية؟
َّ
يتلق اجمللس الدستوري
منذ عشرين عامًا ،مل
أي طعن بقانون املوازنة العامة .يف عام ،2017
جرت حماولة من حزب الكتائب ،إال أنه نتيجة
الضغوط ،اليت تردد أنها مورست على النواب،
مل يتمكن معدو الطعن من احلصول على عشرة
تواقيعتسمحبتقدميه.كانذلكبعدجناحاحلزب
نفسهيفاحلصولعلىالتواقيعالعشرةاملطلوبة
للطعن بقانون الضرائب املرافق لسلسلة الرتب
والرواتب،والذيأفتىاجمللسالدستوريبإبطاله
الحقًا.
تؤكدمصادركتائبيةأنالطعنالذيقدمهرئيس
ُ
عد
احلزبسامياجلميلإىلاجمللسالدستوري،أ َّ
ِّ
فوراالنتهاءمنإقراراملوازنةيف29آذاراملاضي،
من قبل احملامية الرا سعادة ،حيث بوشر بعدها
السعي إىل مجع عشرة تواقيع .وبالفعلَّ ،
وقع
َ
اجلميل،
نواب الكتائب اخلمسة (سامي
املراجعة
ِّ
ُ
فادي اهلرب ،سامر سعادة ،إيلي ماروني ونديم
اجلميل)إضافةإىلالنواب:سريجطورسركيسيان،
ِّ
دوريمشعون،إيليعون،باإلضافةإىلجيلبريت
زوينويوسفخليل،وهماحيمالنحتىاآلنصفة
العضويةيفتكتلالتغيريواإلصالح!
عندالنجاحيفحتقيقالعدداملطلوب(10نواب)،
مليعدينقصسوىانتظارنشرالقانونيفاجلريدة
الرمسية،الذيتأخرإىلاخلميساملاضي.
ال شك يف أن التحالفات االنتخابية مسحت بعدم
تكرار جتربة  ،2017وعرف حزب الكتائب متامًا
كيف يواجه احتمال الضغوط ،خاصة أن ما جيمع
املوقعني على الطعن ،من غري الكتائبيني ،هو
عدم انضمامهم إىل لوائح السلطة يف دوائرهم،
واضطرارهم إما إىل خوض االنتخابات يف لوائح
أخرى،أواالنسحابمنالسباقاالنتخابي.
صار الطعن أمرًا واقعًا ،وقد تبني أنه ال يطاول
املادة49مناملوازنة(إعطاءاألجنيبالذييتملك
عقارًايفلبنانحقاحلصولعلىإقامة)فحسب،
بليطاولجوهرهاأيضًا.
املادة  49كانت مادة جدال انتخابي يف األسبوع
اجلميل ومؤيديه من
املنصرم بني النائب سامي
ِّ
جهة ،والنائب إبراهيم كنعان ومؤيديه من جهة
أخرى.اجلميلكانقدأعلنأنهذهاملادةتعطي
ِّ
حق اإلقامة الدائمة ملن يتملك شقة ،فيما أنكر
كنعان ذلك ،معتربًا أن املادة ،يف صيغتها
األوىل ،كانت تعطي حق اإلقامة الدائمة ،لكنها
ُع ِّد َلت لتصبح مؤقتة ،بعد ربطها مبلكية الشقق،
داعيًاإىلعدماستعمالهذهاملادةاليتالعالقة
هلا بالتوطني باملزايدات االنتخابية .لكن مع نشر
القانونيفاجلريدةالرمسية،حسمالنقاش،وتبني
أن حق اإلقامة الدائمة حمفوظ لكل من يتملك
شقة مدىاحلياة ،علمًاأن هذهاإلقامةلنيكون
باإلمكانإلغاؤهايفحالبيعالشقةمبوجبوكالة
أوتأجريها،أضفإىلأناألجهزةاملعنيةالقدرة
هلاعلىاملراقبة.
يفالسياقنفسه،كانقدصدربيانعنرئاسة
اجلمهوية،يشريإىلأنالرئيسميشالعونوجه
ّ
قبلظهرأمسرسالةإىلجملسالنواببواسطة
الرئيس نبيه بري ،طالبًا إعادة النظر يف نص
املادة49وبالشروطاليتحددتهااملادةاملذكورة
إلعطاءاألجنيبحقاإلقامةعندمتلكهلوحدةسكنية.
وقدأوضحتأوساطرئاسةاجلمهوريةأنهعلىأثر
الطعن،بادرعونإىلاالتصالبربي،وتوصالإىل
نتيجةأنهماداماجمللسالدستوريوضعيدهعلى
الطعنالذييتناولجبانبمنهاملادة،49ارتأى
الرئيسانالرتيثيفمتابعةاملوضوع،ألنهحسب
القانونكانسيدعوبريإىلجلسةلتالوةرسالة
الرئيس عون خالل ثالثة أيام .وأشارت األوساط
إىلأنهبانتظارماسيصدرعناجمللسالدستوري
«يبنىعلىالشيءمقتضاه».
يف الطعن املقدم من النواب العشرة ،تعداد
للمخالفاتالدستوريةاليتتنطويعليهااملوازنة،
ويف طليعتها غياب قطع احلساب ،الذي يشكل
موجبًا دستوريًا ،حبسب املادة  87من الدستور،
جيبأنيسبقإقراراملوازنة.

يفقانونموازنة2018الإشارةإىلقطعاحلساب.
بلجرىجتاهلهبنحومطلق،حبجةأنقانونموازنة
 ،2017كان قد تضمن مادة (املادة  )65بقيت
سارية املفعول حني إقرار موازنة  ،2018وتنص
علىأنه«علىسبيلاالستثناءولضروراتاالنتظام
املالي العام ،ينشر هذا القانون ،وعلى احلكومة
إجنازعمليةاإلنتاججلميعاحلساباتاملاليةاملدققة
منذعام1993وحتىعام2015ضمنًا،خاللفرتة
التتعدىالسنة،اعتبارًامنتاريخنفاذهذاالقانون
وإحالةمشاريعقواننيقطعاحلسابعنالسنوات
اليتملتقرفيهاإىلاجمللسالنيابي».
لو حصل الطعن مبوازنة  ،2017لكان اجمللس
الدستوريقدأبطلاملوازنةحكمًا،فاملادةالسابقة
ليست سوى تسوية سياسية خمالفة للدستور،
بشهادةأكثريةالنوابالذينصوتوامعاملوازنة.
كذلك يتطرق الطعن إىل «فرسان املوازنة» ،أي
املواد اليت يفرتض أن ال تكون جزءًا من قانون
املوازنة ،كالتعديالت على الضرائب وقوانني
الربامجواملواداليتتتعارضمعسنويةاملوازنة،
وكذلك املادة  ،49اليت يعترب الطعن أنها خمالفة
ملقدمةالدستور.كذلكخيالفقانوناملوازنةمبدأ
الوحدة والشمول ،أضف إىل خمالفته مبدأ فصل
السلطات وتوازنها عرب منع جملس النواب من
ممارسةصالحياتهالرقابيةواملالية.
اجلميل ،بعد تقديم الطعن ،أن اهلدف
وقد شدد
ِّ
منههووقفاخلطأالكبريالذيارتكبحبقالبلد
منخاللاملادة49أو ً
ال،وثانيًاإعادةاألمورإىل
نصابها الصحيح على الصعيد املالي يف لبنان
ووقفالتعديعلىماليةالدولة.
ولفت
اجلميل االنتباه إىل أن اجمللس الدستوري
ّ
لديه الفرصة للنظر مبوازنة عامة ووضع األصول
الصحيحة ،متمنيًا أن «يلعب اجمللس الدستوري
دورهالكاململنعهذهاألساليبمناملمارسةيف
املستقبل».
وفيما علم أن رئيس اجمللس الدستوري عصام
أن من املتوقع أن
سليمان كان خارج البالد ،إال ّ
يعود اليوم ،فيدعو إىل جلسة يتوقع انعقادها
غدًا ،لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول
النصموضوعاملراجعة.وحبسبقانوناجمللس،
فإنالرئيسيقومبتبليغنسخةعناملراجعـةإىل
األعضاءويعنيمقررًامنبينهم(يبقىامسهسريًا).
بعدذلك،يضعاملقررتقريرهويقدمهإىلاجمللس
خاللمهلةأقصاها10أياممنتاريخإبالغهقرار
تعيينه،علىأنيدعورئيساجمللساألعضاءخالل
مخسةأيامللتداوليفجلسةتبقىمفتوحةإىلأن
يصدرالقرار،يفمهلةأقصاها15يومًا.ويفرتض
بهذهاآلليةأنتنتهيخاللمهلةشهرمنتاريخ
تقديمالطلب،حيثيتخذالقراربأغلبيةسبعةمن
عشرةأعضاء.
ال نقاش يف أن املوازنة خمالفة للدستور .كل
اخلرباء الدستوريني يقولون ذلك .فهل يتمكن
اجمللسمناستغاللالفرصةلتثبيتقواعدإعداد
املوازنة وفق األصول؟ مثة رأيان :األول ،يتوقع
أن يؤدي انتهاء والية أعضاء اجمللس ،والتوجه
إىلتعينيجملسجديدبعداالنتخابات،إىلحترير
أعضائهمنأيثقلسياسي،متهيدًاإلصدارقرار
تارخيي.أماالثاني،فاليستبعداستعادةسيناريو
التمديداألولللمجلسالنيابي،حبيثيتغيبعدد
مناألعضاءواليلتئماجمللسالدستوري.

الطعن األول والثاني باملوازنة

منذتأسيساجمللسالدستورييفعام،1993مل
ُيطعنيفقانوناملوازنةإالمرتني.ويفاملرتني،
مليصلأعضاءاجمللسإىلمرحلةمناقشةمضمون
الطعن،بلردوهيفالشكل.
يف عام  ،1996تقدم النواب :حسني احلسيين،
رشيد الصلح ،زاهر اخلطيب ،ميشال مساحة،
جناحواكيم،فؤادالسعد،أسامةفاخوري،حبيب
صادق،عصامنعمانومصطفىسعدبالطعناألول
ُ
طعنهمألنهق ّد َمخارجاملهلة
بقانوناملوازنة،ور ّد
ُ
القانونية(بعدمرور15يومًاعلىنشرالقانونيف
اجلريدةالرمسية).
رد اجمللس الدستوري
يف املرة الثانية (ّ ،)1998
الطعناملقدممنالنواب:جناحواكيموبياردكاش
ومصطفىسعد،ألنهمبوجبقانونإنشاءاجمللس
ال تقبل املراجعة املتعلقة بدستورية القوانني إذا
مل يقدمها عشرة أعضاء من جملس النواب على
األقل.
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اسرتاليا يف أسبوع

تصرحياته حول اهلجرة قوبلت بالتصفيق

تورنبول من برلني :محاية احلدود
مفتاح جناح التعددية الثقافية

تورنبول وانجيال مريكل

تورنبول يلقي كلمة

أعلن رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول امام مجهور أملاني بأن
«احلق السيادي» يف السيطرة
على حدود البلد أمر حيوي لنجاح
التعددية الثقافية.
وقد اثار هذا التصريح التصفيق
يف وقت يتزايد فيه القلق بشأن
اهلجرة.
وقال تورنبول يف مؤسسة
برلني أن استخدام سياسات
حازمة لوقف مهربي البشر أمر
مهم للحفاظ على دعم اجملتمع
للهجرةُ ،م ِقرًا بالنمو الكبري يف
عدد األسرتاليني الذين ولدوا
يف اخلارج.
وجاءت هذه املالحظة قبل
ساعات من لقاء رئيس الوزراء
مع املستشارة األملانية أجنيال
مريكل ،اليت قالت إنها تتوقع
مناقشة سياسة اهلجرة مع
السيد تورنبول يف اجتماعهما
الرمسي.
وقالت املستشارة مريكل قبل
االجتماع «سنناقش سياسة
اهلجرة وتبادل وجهات النظر
حول ذلك ،سرتخي سياسة
التنمية بظالهلا على جدول
األعمال».
ففي حني أن حمادثات التجارة
برزت بقوة يف االجتماع ،علمت
فريفاكس ميديا أن سياسة
اهلجرة مل يتم تناوهلا بشكل
مباشر .وبد ً
ال من ذلك ،كانت
هناك مناقشة موجزة حول
الرتكيبة السكانية ألسرتاليا
وعالقاتها باملنطقة اآلسيوية،
مع أن القادة ناقشوا سياسات
مراقبة احلدود من قبل.
فقرار مريكل املثري للجدل
بالسماح لنحو مليون الجئ سوري
بالدخول اىل أملانيا كلفها خسارة
دعم شعيب كبري قبل االنتخابات
األخرية  ،مما استغرق تشكيل
احلكومة شهورًا.
ألقى السيد تورنبول خطابا حول

التجارة واألمن يف مؤسسة
كونراد أديناور يوم االثنني،
قبيل اجتماعه مع املستشارة.
وردا على سؤال حول كيفية
جناح أسرتاليا كدولة متعددة
الثقافات ،اجاب السيد تورنبول
«حنن ندير برناجمنا للهجرة
بعناية فائقة ..نذهب إىل أبعد
مدى لضمان استقرار الناس
عندما يأتون إىل أسرتاليا ،ال
سيما من خالل الربامج اإلنسانية
لالجئني .خدمات االستيطان هي
دائما جزء كبري جدا من برنامج
اهلجرة لدينا».
وقال رئيس الوزراء إن احلكومة
«عازمة متاما» على ضمان عدم
وصول الناس إىل أسرتاليا إال
مبوافقة حكومة أسرتاليا.
وقال تورنبول للحضور إن حزب
العمال «مسح للحماية احلدودية
باالنزالق» مما أنتج قصصا
«مأساوية» آلالف الوافدين غري
املصرح بهم و  1200حالة وفاة
يف البحر».
واضاف يقول «لذلك حنن نعرف
ما الذي ينجح وما ال ينجح..
إن برامج اهلجرة ،يف جمتمع
متعدد الثقافات ،حتتاج إىل
التزام وفهم وثقة الشعب،
وأن احلكومة حتدد من يأتي إىل
البالد».
وتابع قائال «لذا فإن السيطرة
على حدودك أمر بالغ األهمية.
أعتقد أن هذا هو أساس رئيسي
لنجاحنا كمجتمع متعدد الثقافات،
كبلد هجرة كما يصفنا الناس
يف كثري من األحيان».
وقال «عليك أن متارس حقك
السيادي يف السيطرة على
حدودك اخلاصة».
وقد لقيت تلك تصرحيات السيد
تورنبول استحسانًا لدى احلضور،
مما يشري إىل القلق بشأن
مسائل اهلجرة واالستيطان يف
أملانيا.

يوم األنزاك :من هو البطل األسرتالي
سري جون موناش؟

ولد جون موناش يف ملبورن
يف السابع والعشرين من
حزيران يونيو من عام 1865
لعائلة من اصول يهودية ،وبعد
امتامه للتعليم الثانوي يف كلية
 Scotch Collegeوحصوله على
درجة البكالوريوس يف احلقوق
واهلندسة من جامعة ملبورن ،أبدى
اهتمامًا باالنضمام للجيش فالتحق
بفرقة سالح املدفعية Garrison
 Artilleryيف عام .1887
تعلم السري موناش أصول
املدفعية واهلندسة والتصميم،
وحبلول العام  1914واندالع
احلرب العاملية األوىل ،توىل
قيادة الفرقة الرابعة يف اجليش
األسرتالية واليت كانت متمركزة
يف ذلك الوقت يف مصر.
الحظ موناش ضعف التخطيط
والتكتيكات احلربية املتبعة
يف اجليش األسرتالي يف ذلك
الوقت ،وما ترتب على ذلك من
نتائج كارثية يف ساحة املعركة
فقرر اتباع خطط جديدة مبنأى
عن اخلطط الربيطانية املتبعة يف
ذلك الوقت.
حبلول العام  1916انتقل موناش
اىل اجلبهة الغربية يف فرنسا
ومتت ترقيته اىل رتبة جنرال
وتوىل قيادة الفرقة الثالثة
وخاض مع جنوده معارك عدة
توج بعضها بالنصر يف كل من
 Ypresو .Polygon Wood
وصو ً
ال اىل ايار من عام ،1918

ُع نّني السري موناش قائدا
عامًا لقوات الدفاع االسرتالية
ويف ذلك العام ،شن اجليش
االسرتالي هجمات عدة على
القوات االملانية ُتوجت بالنصر
على جبهات عدة يف املراحل
االخرية من احلرب العاملية
االوىل.
ترك موناش بصمات واضحة
بتكتيكاته احلربية غري املألوفة
يف ذلك الوقت مما ساعد القوات
االسرتالية بتحقيق النصر يف
معركة  Hamelاىل جانب القوات
االمريكية.
من اقواله:
The main thing is always to have
a plan; if it is not the best plan,
it is at least better than no plan
at all
حصل جون موناش على لقب
سري تكرميا خلدماته يف نفس
العام ( )1918وأشرف بنفسه
على عودة القوات االسرتالية
اىل البالد.
بعد انقضاء احلرب العاملية
االوىل ،تقلد سري موناش
عدة مناصب مدنية كان اهمها
رئاسة هيئة الكهرباء يف والية
فكتوريا وتوالت التكرميات من
عدة منظمات حكومية وخاصة
لقاء خدماته يف اجليش ومواقعه
االخرى واليت جعلت اسرتاليا
مكانًا افضل.
املصدر :اس بي اس

األسرتاليون متشائمون من مستقبل البالد عام 2028

كشفت دراسة جديدة انه
وبالرغم من تفاؤل األسرتاليني
واعتقاد ثلثهم أن اسرتاليا مكانًا
فإن الوضع
رائعًا للعيش اليوم نّ
سيختلف مع حلول العام .2028
وحبسب الدراسة اليت مشلت
 2000شخص وقام بها مصرف
فإن
National Australia Bank
نّ
 %55من األسرتاليني فقط
يعتقدون أن اسرتاليا ستكون
مكانًا رائعًا للعيش بعد عشرة
اعوام من اآلن ويعود ذلك
الرتفاع تكاليف املعيشة بشكل
رئيسي.
أن نسبة
وتشري الدراسة إىل نّ
جبودة
األسرتاليني
تفاؤل
احلياة يف البالد ترتاجع لعوامل
عدة منها ارتفاع أسعار املنازل
وارتفاع أسعار الطاقة يف
البالد.
كما وترجع الدراسة تشاؤم
األسرتاليني مبستقبل البالد
خالل العقد القادم من الزمن
إىل عوامل اخرى منها مشاكل
البطالة والرعاية االجتماعية

واهلجرة.
وحبسب الدراسة اليت طلبت من
املشاركني اعطاء آرائهم حول
سبعة وعشرين قضية كانت
اجلوانب االجيابية الوحيدة اليت
اليزال االسرتاليون يتفاءلون
مبستقبلها هي املواصالت العامة
واالندماج االجتماعي والرتفيه و
االتصاالت.
أما بالنسبة ألهم ما جاء يف نتائج
نّ
الدراسة فخصلت الدراسة إىل
 %88من األسرتاليني
أن:
نّ
يعتقدون ان اسرتاليا مكانًا
رائعًا للعيش يف العام .2018
 %55من األسرتاليني يعتقدون
أن البالد ستحافظ على جودة
احلياة فيها عام .2028
أهم ما جيعل اسرتاليا مكانًا رائعًا
للعيش هي االماكن املفتوحة و
طريقة احلياة واألمان.
ارتفاع تكاليف املعيشة وأسعار
املنازل أكثر ما يقلق األسرتاليني
ويزيد من تشاؤمهم يف مستقبل
البالد.
املصدر :اس بي اس

دراسة جديدة تكشف ان هناك  6طبقات اجتماعية يف أسرتاليا

البعض يرى أن الطبقة الوسطى
سائرة حنو االنقراض ،وأن العامل
يتجه حنو جمتمعات تقوم على
ٌ
قلة
طبقتني اجتماعيتني فقط:
ٌ
وكثرة معدومة!
فاحشة الثراء
لكن األمور تبدو أكثر تعقيداً
نّ
من ذلك ،وتصنيف الوضع
االجتماعي للناس ليس بهذه
السهولة .شبكة  ABCسلطت
الضوء على هذا املوضوع ضمن
ً
كاشفة
برناجمها املعروف ،Q&A
عن مقاييس متعددة لتحديد
طبقات البشر.
البعض يصنف الناس ضمن
ٍ
طبقات مهنية ،حبيث جند على
سبيل املثال طبقة السياسيني،
وأخرى للمصرفيني وثالثة لكبار
مدراء الشركات ،وطبقة التجار،
أو احلرفيني ،أو األكادمييني،
أو عمال البناء ،أو املثقفني،
وسواها من الفئات املهنية أو
االهتمامات احلياتية.
نّ
يصنف الناس
وهناك من
حبسب املناطق اليت يعيشون
فيها ،حبيث جند طبقة سكان
الريف وطبقة سكان املدن .ثم
هناك طبقة ضواحي الكادحني،
ضواحي املعدومني ،وضواحي
امليسورين.
لكن هناك دراسة أكادميية
حديثة نشرتها شبكة ABC
نّ
تصنف األسرتاليني ضمن ست
طبقات اجتماعية ،وهي:
 طبقة الفقراء ُاملعدمني ونسبتهم
حواىل  %13من السكان .معظم

هؤالء يعيشون يف منازل بالية،
عاطلون عن العمل ،غري مثقفني
وتعيلهم احلكومة من خالل منحها
املختلفة.
 طبقة كبار السن ،ونسبةاملنتمني إليها حواىل  %14من
السكان .معظم هؤالء من الذين
التقاعد.
معاش
يتقاضون
جيمعهم مع الفقراء انعدام
الفرص ليكسبوا أموا ً
ال إضافية.
 طبقة العمال اجلدد ،ومعظمهميعملون بدوام كامل ،ناجحون
ماليًا ،يتمتعون حبياة اجتماعية
أفضل من الطبقتني السابقتني،
ولديهم مستوى ثقايف جيد.
 الطبقة الرابعة هي الطبقةالوسطى التقليدية أو القدمية.
تضم هذه الطبقة موظفني وعما ً
ال
من أصحاب املداخيل املتوسطة
واجليدة ،ولديهم وضع اجتماعي
مستند على أسس قوية أكثر من
العمال اجلدد.
 ونظرًا إىل ثباتهم الطويل يفهذه الطبقة ،فإنهم يتمتعون
مبكاسب جتعلهم يف وضع
اجتماعي مريح.
 طبقة امليسورين اجلدد.تضم هذه الطبقة أسرتاليني
من أصحاب املداخيل املرتفعة،
ولديهم ممتلكات معقولة.
 طبقة امليسورين التقليديني.هم من األرستقراطيني الذين
لديهم ممتلكات كثرية ومراكز
اجتماعية واقتصادية رفيعة.
املصدر :اس بي اس

ما هي املتاجر اليت تفتح أبوابها يوم األنزاك؟

معظم متاجر  Woolworthsيف
والية نيوساوث ويلز وفكتوريا
ومقاطعة العاصمة  ACTستفتح
أبوابها يف متام الساعة الواحدة
ظهرًا ولكن فرع املتجر يف قلب
مدينة سيدني George 333
 Streetسيكون مغلقًا طوال
النهار.
اما فروع متجر Woolworths
يف كوينزالند و جنوب وغرب
أسرتاليا فستكون مغلقة طوال
النهار باستثناء بعضها سيكون
مفتوحًا بعد الظهر.
اما متاجر  Woolworthsيف
تازمانيا فسيفتح أبوابه بعد
الساعة  12:30ظهرًا .اما مقاطعة
اراضي الشمال فسيفتح املتجر
ابوابه بشكل اعتيادي.
سوبرماركت
إىل
بالنسبة
 Colesيف تازمانيا فسيفتح
ابوابه الساعة  12:30ظهرًا
اما باقي الفروع يف فكتوريا
و نيسوساوث ويلز ومقاطعة
الشمال
واراضي
العاصمة
فسيفتح يف متام الواحدة ظهرًا.
يف جنوب وغرب أسرتاليا ختتلف
ساعات اغالق فروع كولز من
منطقة إىل اخرى.

بإمكانكم االطالع على تفاصيل
كل متجر عرب موقع Woolworths
و  Colesعلى االنرتنت.
حمالت بيع الكحول
سيفتح  Dan Murphyو BWS
ابوابه بعد الساعة الواحدة ظهرًا،
اما باقي حمالت بيع الكحول
يف فكتوريا و غرب اسرتاليا
وجنوب اسرتاليا ستفتح منتصف
النهار ويف متام الواحدة ظهرًا
يف نيوساوث ويلز و  ACTو
كوينزالند و NT
وسائل النقل العام
فستتغري بعض مواعيد الرحالت
يف عدة واليات ومقاطعات
لذلك على املواطنني االطالع
على موقع خدمات النقل على
االنرتنت للتأكد من مواعيد
رحالتهم.
كما مت اضافة عدد من القطارات
والباصات والعبارات يف بعض
املناطق خلدمة حضور املراسم
عند ساعات الفجر االوىل.
دور السينما
ستفتح دور السينما أبوابها
طوال اليوم مع اختالف ساعات
العمل بني والية واخرى.
املصدر :اس بي اس
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جيش الـخالص يطلق حـملة العام  2018جلمع  73مليون دوالر

املتنوعة
اجلاليات
تفتخر
واملتعددة الثقافات ببلدان
أجدادها وأوطان مسقط رأسها
كما تعتز بأسرتاليا وطنها
اجلديد الذي ّ
وفر هلا بدايات
ّ
ً
أيضا وهي تتطلع إىل
جديدة
فرص تستطيع بها أن تساهم
بدورها يف هذا اجملتمع.
يف هذا العام كما يف كل عام
أطلقت منظمة جيش اخلالص The
 Salvation Armyمحلتها لعام
 2018واملعروفة بـ Doorknock
.Red Shield Appeal
اهلدف من هذه احلملة مجع
 73مليون دوالر من كل أحناء
أسرتاليا ملساعدة احملتاجني.
ّ
مثل احلكومة الفدرالية يف هذه
املناسبة وزير اجلنسية وشؤون
اجلاليات املتعددة واملتنوعة
الثقافات النائب Allan Tudge
يف حضور ممثلني عن اجلاليات
اإلثنية واإلعالم واجلمعيات
اخلريية وعدد من املسؤولني
يف الـ .Salvation Army
ويعترب النداء إىل اجلاليات
اإلثنية املعروف بـ Red Shield
 Appealمن املناسبات الرئيسية
للحملة السنوية اليت تقوم الـ
بتنظيمها
Salvation Army
واليت تبلغ ذروتها مع طرق
األبواب يف كل أحناء أسرتاليا
يف نهاية األسبوع الواقع يف
 27-26أيار/مايو هذا العام.
يف معرض تعليقه على إطالق
حتدث معالي الوزير
هذه احلملةّ ،
 Tudgeوقال بأن هذا «النداء
الذي تطلقه الـ Salvation
 Armyيساهم مبساعدة من هم
بأكثر حاجة مبن فيهم األشخاص
الذين ينتمون إىل جاليات
ومتعددة
متنوعة
وخلفيات
الثقافات» .وأضاف معالي
الوزير يقول «بأنه من املهم
تقديم الدعم من هذا القبيل
جمتمعا
لضمان بقاء أسرتاليا
ً
وتنوعيا ميتاز باالنفتاح
تعدديا
ً
ً
والشمولية والتماسك».

وتابع الوزير  Tudgeيقول بأننا
«نفتخر لكون أسرتاليا أجنح بلد
متنوع ومتعدد الثقافات يف
العامل كما أن العمل الذي تؤديه
منظمة الـ Salvation Army
واجملموعات األخرى لتعزيز مشل
املواطنني اجلدد هو جزء أساسي
من هذا النجاح».
وحضر مناسبة إطالق هذه احلملة
الـ Colonel Mark Campbell
السكريتري الوطين الرئيسي
يف الـ  Salvation Armyوقال
بأن خدمات املنظمة متوفرة لكل
ً
موطنا له،
شخص يعترب أسرتاليا
كما أضاف بأن املنظمة «سوف
تكون يف خدمة أي شخص دون
متييز وحيثما تكون هناك حاجة
خلدمات إنسانية».
ّ
وتوفر الـ  Salvation Armyاليت
تعرف حتبًبا باسم The Salvos
عددا من اخلدمات االجتماعية
ً
املهمة ألبناء اجلاليات اإلثنية
وهي خدمات ال ميكن تنفيذها
لوال الدعم املستمر من اجملتمع
األسرتالي.
وأضاف الـ Colonel Campbell
يقول بأن اخلدمات تشمل دعم
الذين ال مأوى هلم ،وخدمات
للنساء واألطفال واملشورة
املالية من خالل ،MoneyCare
وخدمات اإلدمان والتعايف منه
واملساعدة القانونية من خالل
Salvos Legal Humanitarian
Salvos
(خدمات
Services
القانونية اإلنسانية) ودروس
اللغة اإلجنليزية والكثري غريها.
ً
أيضا بأن «حيث
كما أضاف
اجملتمع األسرتالي على السخاء
لدعم هذه احلملة هلذا العام
إذ أن الـ  Salvation Armyال
تستطيع بدون دعم اجملتمع أن
أشد الناس
تقدم املساعدة إىل
ّ
حاجة يف جمتمعنا وإعطاء األمل
حيث يكون الناس بأمس احلاجة
إليه».
تشرتك
أخرى
مرة
 MultiConnexionsوهي وكالة

خمتصة بالتسويق والرتويج يف
اجملتمعات املتنوعة واملتعددة
الثقافات وهي من رواد
الوكاالت اليت تتعاطى هذا النوع
من العمل يف أسرتاليا يف دعم
وصرحت الرئيسة
هذا اإلطالق.
ّ
التنفيذية لـ MultiConnexions،
عن
Sheba Nandkeolyar
اعتزازها بالعالقة الطويلة اليت
بنتها الشركة مع الـ Salvation
 Armyلدعم عملها يف مجيع
أحناء أسرتاليا .وترى  Shebaأنه
متعددة
كما يفتخر أبناء اجلاليات
ّ
أجدادهم
ببلدان
الثقافات
وأوطان مسقط رأسهم فإنهم
ً
أيضا بأن أسرتاليا
يفتخرون
ّ
وفرت هلم انطالقة جديدة ،وهم
ّ
يتطلعون إىل فرص يستطيعون
بها أن يساهموا بدورهم يف
اجملتمع.
وقال السيد ،Joseph Assaf
Ethnic
Business
رئيس
املصاحل
(جوائز
Awards
واملؤيد القوي
التجارية اإلثنية)
ّ
حلملة  Red Shield Appealمنذ
أكثر من  20سنة« :إن الدعم
الذي تعطيه Salvation Army
لألسرتاليني احملرومني ،ومنهم
متعددة
من أبناء اجلاليات
ّ
جدا .إنين
قيم وهام ً
الثقافاتّ ،
التطوع للعمل
أشجع اجلميع على
ّ
ّ
يف محلة طرق األبواب هذه
السنة وعلى الت ّربع».
للتطوع للعمل يف محلة طرق
األبواب هذه السنة كجزء من
 Red Shield Appealيف نهاية
األسبوع  27-26مايو/أيار هذا
العام ،الرجاء االتصال على
الرقم )58 72 13( 13SALVOS
أو التسجيل عرب اإلنرتنت يف
املوقع .salvos.org.au
ميكنكم الت ّربع لـ Red Shield
 Appealباالتصال على الرقم
،13 72 58 ( SALVOS 13

أو على اإلنرتنت salvos.org.
شخصيا يف أي فرع
 ،auأو
ً

من فروع  Westpacأو Salvos
 Storeأو بإرسال شيك بالربيد

على العنوان  PO Box 9888يف
عاصمة واليتك.

Saturday 28 April 2018

الـسبت  28نـيسان 2018

صفحة 11

Page 11

اســرتاليا يف أسبوع

صعوبة رؤية اخلطة احلكومية لتقليص الضرائب تصاعد الضغوط السياسية على حكومة تورنبول
النور يف ظل متسك هينش وستورر مبوقفهما املعارض لتصديها النشاء مفوضية ملكية لفرتة طويلة

عضوا مجلس الشيوخ دارن هينش وتيم ستورر
اقرار
احتماالت
اصبحت
الربملان خلطة التخفيضات
الضريبية حلكومة تورنبول
بعيدة التحقيق اثر متسك
الشيوخ
جملس
عضوي
املستقلني دارن هينش وتيم
ستورر مبوقفهما.
وأكد عضو جملس الشيوخ
املستقل تيم ستورر ،الذي
ميتلك القدرة على وأد مشروع
القانون البالغ  35.6مليار
دوالر مع زميله السيناتور
هينش،
ديرين
املستقل
معارضته للمشروع خالل مقابلة
نادرة يوم الثالثاء.
ويطالب السيناتور ستورر
أوسع،
ضرييب
بإصالح
معربا عن قلقه بشأن تأثري
التخفيضات الضريبية على
اإليرادات احلكومية ،مقرتحا
بامكانية استخدام األموال
بشكل أفضل.
وقال الذاعة « ABCما زلت
على رأيي».
كما رفض دعوة من السيناتور
التشريع
لتعديل
هينش
حلرمان البنوك األسرتالية من
التخفيض يف ضوء سلسلة من
الكشوفات امللحة من مفوضية
اخلدمات املالية امللكية.
وقال السيناتور ستورر« :إن
ختفيض ضرائب الشركات
جيب ان يسري على مجيع
الشركات ،ولذلك لن أطلب
احلصول على عملية اقتطاع
كما اقرتح أعضاء آخرون يف
جملس الشيوخ».
وقال سيناتور جنوب أسرتاليا
إن سوء السلوك «املزعج
للغاية» الذي كشفت عنه
املفوضية امللكية كان قضية
منفصلة للجدل االقتصادي
حول التخفيضات الضريبية.
ويدفع السناتور هينش من أجل
حرمان البنوك من التخفيضات
الضريبية ،أو أن تقوم احلكومة
بتعديل مشروع القانون ليعطي
فقط التخفيض للشركات اليت
يبلغ حجم أعماهلا السنوي أقل
من  500مليون دوالر.
وقد أقرت احلكومة بالفعل
تشريعات لتخفيض معدل
الضريبة على الشركات تدرجييًا
من  30يف املائة إىل  25يف
املائة بالنسبة للشركات اليت
يصل حجم أعماهلا إىل 50

مليون دوالر.
وقال السيناتور ستورر إنه
سيحتاج ملعرفة ما إذا كانت
التخفيضات الضريبية احلالية
هلا تأثري إجيابي قبل النظر يف
سقف  500مليون دوالر.
وتابع يقول «إن النمذجة اليت
رأيتها ال تقدم استجابة دقيقة
من حيث الشركات ذات
الدرجات األدنى ،وبالتالي أود
ً
أيضا نتائج التغيري
أن أرى
السابق الذي مت إجراؤه يف
آذار املاضي بالنسبة لشركات
حجم اعماهلا حبدود  50مليون
دوالر .جيب معاجلة ذلك قبل
أن آخذ يف االعتبار مثل هذا
القانون بشكله احلالي».
ومع معارضة حزبي العمال
واخلضر ،حتتاج احلكومة إىل
تسعة من  11من اعضاء جملس
الشيوخ من االحزاب الصغرية

او املستقلني من أجل اقرار
التشريع يف جملس الشيوخ.
وقد جنحت احلكومة يف
تأمني دعم سبعة أصوات
لكنها فشلت حتى اآلن يف
تأمني دعم السيناتور ستورر
والسيناتور هينش اضافة
اىل السيناتور ريكس باتريك
والسيناتور ستريلينغ غريف.
ودعت زعيمة حزب «أمة واحدة»
بولني هانسون اليت ،اعربت
بالفعل عن دعمها التخفيضات
الضريبية ،البنوك إىل حتويل
العائدات إىل خطة تعويض
لضحايا سوء السلوك.
وقالت السناتور هانسون إن
البنوك «ال ينبغي أن تستفيد
من هذه التخفيضات اىل ان
يتم تعويض العمالء الذين
عانوا عن األخطاء اليت حلقت
حبقهم».

انتحلوا شخصيتها على اهلاتف
للوصول اىل معلومات ادخارها
التقاعدي

سام هندرسون ودونا ماكينا
استمعت جلنة التحقيق امللكية
يف قطاع املصارف لشكوى
مفادها قيام احدى شركات
التخطيط املالي بانتحال صفة
أحد العمالء عرب اهلاتف للحصول
على معلومات خاصة حبسابها
يف أحد صناديق االدخار
التقاعدية.
وحسب املعلومات اليت وردت
حتى اآلن ،فان هذه العميلة هي
رئيسة مفوضية العمل العادل
 donnA MCKennAواليت

كشفت خالل جلسة استماع ،عما
قامت به شركة تعود ملكيتها
ل  sAM hendersonوالذي
يقدم برناجما تلفزيونيا خيتص
بتقديم النصائح املالية.
وقالت  MCKennAانها كانت
معرضة خلسارة مبلغ نصف
مليون دوالر من مدخراتها
التقاعدية يف حال امتثلت
لنصائح التخطيط املالي املقدمة
من الشركة املذكورة.
املصدر :اس بي اس

موريسون كان من اكرب املعارضني لتشكيل املفوضية
وسعت حكومة تورنبول اعرتافها
بأنها انتظرت طويال للدعوة
النشاء مفوضية ملكية لتحقيق
يف اعمال املصارف ،وسط
خالف سياسي متصاعد بشأن
األضرار اليت حلقت بالزبائن
جراء فضائح متكررة.
وأقر وزير املالية ماثياس
كورمان بالفوائد اليت كان
سيجنيها املواطنون فيما لو
جرى بإطالق التحقيق يف وقت
سابق.
وكثف حزب العمال اتهاماته
لالئتالف حبماية البنوك لفرتة
طويلة.
ومع استجواب فاعلية املنظمني
األسرتاليني للشركات ،فإن
رئيس  AMPكريغ ميلر تنحى
من وظيفته كما ان مسؤولني
تنفيذيني آخرين يقعون حتت
ضغوط كبرية بسبب ما كشف
عنه التحقيق ،فإن احلكومة
سياسية
لضغوط
تتعرض
متزايدة بسبب نفيها احلاجة
النشاء مفوضية ملكية لفرتة
طويلة.
وقد قام رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول باعرتاف حاسم بأنه
كان سيتكبد «حزنًا سياسيًا»
أقل فيما لو أطلق التحقيق
يف وقت سابق ،لكنه جتنب
ً
خطأ
أي اعرتاف بأن ذلك كان
سياسيا.
وذهب السيناتور كورمان أبعد
من ذلك يف شهادته من خالل
االعرتاف باملنفعة العامة األوسع
نطاقا اليت كانت ستأتي من
حترك مبكر للمفوضية امللكية.
وقال لشبكة سكاي نيوز يف
برلني «كنا نعتقد أنه كانت
هناك حتقيقات كافية ،وأن
الوقت قد حان للتحرك».
واضاف يقول «مع االستفادة
من اإلدراك املتأخر ،من
الواضح أن هناك فائدة من
التحقيق اجلاري .مع االستفادة
من اإلدراك املتأخر ،كان جيب
أن نذهب يف وقت مبكر باجتاه
هذا التحقيق».
كما نفى السناتور كورمان
دعوات إنكار البنوك الكربى
ختفيضا ضريبيا خمططا للشركة،
قائال إن الصناعات املختلفة ال
تستطيع احلصول على معدالت
ضريبية خمتلفة.

ومع حتول الرتكيز إىل ما إذا
كانت جلنة األوراق املالية
واالستثمارات األسرتالية (the
AustrAliAn seCurities
And
investMents
 )CoMMissionقد فعلت
ما يكفي ملراقبة البنوك،
قال رئيس الوزراء السابق
طوني أبوت إنه ينبغي طرد
منظمي الشركات يف أسرتاليا
واستبداهلم مبوظفني «أكثر
يقظة».
وخفضت موازنة حكومة أبوت
لعام  2014مبلغ  120مليون
دوالر من متويل  AsiCعلى
مدى أربع سنوات  ،مما أدى
إىل فقدان أكثر من 200
وظيفة .يف ذلك الوقت،
شددت احلكومة على دور أكرب
للتنظيم الذاتي بد ً
ال من تدخل
الواليات.
وصعدت سالي مكمانوس،
التصنيع
نقابة
سكرترية
طالبت
االسرتالية ،الضغط حيث
ً
صناديق التقاعد الصناعية،
ً
جمتمعة حوالي 545
اليت تدير
مليار دوالر ،بـ «إعادة النظر
يف عالقاتها التجارية» مع
البنوك.
وبعد كشوفات املفوضية امللكية
للتحقيق يف نقابة التجارة عن
سلوك سيئ من قبل مسؤولي
النقابات ،يسعى رئيس النقابة
إىل قلب الطاولة عن طريق
مهامجة «السلوك الفاسد وغري
األخالقي» للبنوك.
وصرح ديفيد وايتلي  ،رئيس
صندوق industry suPer
 ، AustrAliAلفريفاكس
ميديا بأن الصناديق جيب أن
«تتعامل مع البنوك» بشأن
مسى
توقعات اجملتمع ،لكنه
ّ
أيضا قوانني االستشارات
قضية
باعتبارها
املالية
رئيسية ،قائال إنه ينبغي تعزيز
محاية املستهلك.
وتكافح احلكومة إلعادة صياغة
رسالتها للبنوك بعد الكشف
األسبوع املاضي عن نصائح
سيئة وخسائر مالية كبرية
كررت
فيما
للمستهلكني،
وزيرة اخلدمات املالية كيلي
أودواير التساؤالت ،يوم األحد،
حول ما إذا كانت هي وزمالؤها
يف احلكومة قد أخطأوا.

وكان السيد شورتن قد دعا
إىل تشكيل مفوضية ملكية
يف نيسان  ،2016لكن احلكومة
ادارت ظهرها اىل الفكرة
حتى أعلنت تشكيل واحدة يف
تشرين الثاني .2017
واعرتف رئيس الوزراء يف مؤمتر
صحفي بأن املعلقني كانوا
على حق يف القول إنه كان
سيكون لديه «حزن سياسي»
أقل فيما لو تصرف يف وقت
مبكر إلطالق املفوضية.
وقال «أنا أفهم عندما تكتب
النقد السياسي ،تقول إن
احلكومة كانت ستشعر حبزن
سياسي أقل فيما لو كانت
قد أنشأت مفوضية ملكية قبل
عامني  -أنت على صواب،
بوضوح ،مع االستفادة من
اإلدراك املتأخر». .
وقد أشارت احلكومة إىل العديد
من التغيريات اليت قامت بها
كدليل على أنها تصرفت بد ً
ال
من االعتماد على حتقيق ،مبا
يف ذلك زيادة الضريبة على
البنوك الكربى  6.2مليار دوالر
على مدى أربع سنوات.
وحذر نائب املقاعد اخللفية
برودبانت
راسل
االحراري
من ان االستجابة لكشوفات
املفوضية امللكية جيب أن ختف
من خالل االعرتاف بالدور الذي
تلعبه البنوك يف االقتصاد.
قال برودبنت« :ال نريد أن
نضرب البنوك اآلن إىل درجة
أنها ال تلعب دورها الصحيح
يف اجملتمع».
وقد أعلن وزير اخلزانة سكوت
موريسون عن سلسلة من
املرهقة
اجلديدة
العقوبات
لسوء السلوك اجلسيم من
جانب البنوك وشركات اخلدمات
املالية.
واجلدير بالذكر أن الوزير
موريسون قد عمل على مدى
عامني حلماية البنوك من انشاء
مفوضية ملكية للتحقيق يف
سوء سلوكها.
وكان رئيس الوزراء ومعظم
زمالئه يف مقاعد وزارة املالية،
قد صوتوا يف الربملان  23مرة
بني نيسان  2016وحزيران من
العام املاضي للحؤول جون
تشكيل مفوضية ملكية للتحقيق
يف اعمال البنوك.
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الدلـيل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتحقيقات

املادة « :49تهويل دميوغرايف» يهزم «األثر االقتصادي» انتخابات ...بدون ضوابط!
بهيج طبارة

محمد وهبه

حيزًا واسعًا من النقاش
أخذت املادة  49من قانون موازنة ّ 2018
يصب يف
السياسي االنتخابي ،رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري
ّ
صلب حماولة إنقاذ جتار العقارات الذين اقرتضوا أموا ً
ال من
املصارف ومل يعودوا قادرين على سدادها يف ظل الركود
العقاري.
مع قرب موعد االنتخابات النيابية ،استعر اخلطاب السياسي
ـــ الطائفي ،حاجبًا أي نقاش آخر يف مضمون املادة  49من
قانون موازنة  .2018بد ً
ّ
حتتل دراسة األثر االقتصادي
ال من أن
اجنر كثريون حنو خطاب
هلذا البند األولوية على أي نقاش آخر،
ّ
التهويل الدميوغرايف من خماطر التوطني .خطاب جاذب بطبيعة
يعب عن اهلدف احلقيقي
احلال ألصوات الناخبني ،إال أنه مقلق وال ّ
من هذه املادة .فما هو اهلدف؟
كان اهلدف حمصورًا حبماية جتار العقارات من خماطر الركود
املستمر منذ سنوات وتقليص مستوى انكشافهم على الديون
ّ
ّ
سلة تعديالت ضريبية ،بينها منح اإلقامة
املصرفية ،من خالل
ّ
شقة يف بريوت بقيمة مليون دوالر أو شقة بقيمة
مقابل شراء
 500الف دوالر خارج العاصمة .طرح كهذا مثري للجدل االقتصادي
ولألسئلة :من هو اجلدير باحلصول على محاية على حساب املال
العام ،من تصيبه هذه اإلجراءات ،من يدفع كلفتها ،أي قطاع
ندعم يف لبنان؟
سر رئيس مجعية املطورين العقاريني
عراب الفكرة هو أمني
ّ
ّ
مسعد فارس« .يف البدء عرضتها على اجلمعية قبل أن يبدأ
التسويق هلا على مستوى
واسع» ،يقول فارس
لـ»األخبار» .فكرة فارس
مشلت ،إىل جانب اقرتاح
منح اإلقامة ملن يشرتون
الشقق يف لبنان ،جمموعة
إجراءات «حتفيزية» هدفها
مكافحة الركود يف السوق
العقارية ،وبينها :خفض

مسعد فارس :أحد
أهداف هذه املادة أن
نغري األجانب بنقل
إقامتهم الضريبية إىل
لبنان

الضريبة على األمالك املبنية ملن يشغل وحدتني سكنيتني
بنسبة مئوية معينة ،خفض رسم التسجيل العقاري ،توحيد
التخمني العقاري يف اإلدارات العامة ،إعادة إطالق القروض
املدعومة للطبقة املتوسطة واحملدودة الدخل.
املطورين ،ثم ُعرض على رئيس
نال املشروع موافقة مجعية
ّ
غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان حممد
شقري ،فجال به على رئيسي جملس النواب نبيه بري واحلكومة
سعد احلريري ووزير املال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة وعدد من الوزراء والنواب ...مل يعرتض أحد على
هذا البند بالتحديد ،بل كانت هناك اعرتاضات على بنود أخرى
مل ُتدرج يف املوازنة.
الرتويج هلذا البند مل يكن صعبًا على فارس وشقري« .كنا نعلم
أن اإلقامة اللبنانية ليست مغرية كثريًا ،لكن ميكن استعماهلا
يف جمال نقل اإلقامة الضريبية .على سبيل املثال ،بإمكان أي
أجنيب يعيش يف لبنان ألكثر من  181يومًا أن ينقل إقامته
ّ
توفر عليه الكثري ،ألن
الضريبية إىل لبنان .عملية النقل هذه
الضرائب اليت يسددها يف لبنان هي أقل بكثري مما جيب عليه
يسددها يف حال كانت إقامته الضريبية يف اخلارج .هنا
أن
ّ
يكمن رهاننا يف إقرار هذا البند ،ألنه ال يتعلق حصرًا بتحفيز
يدر إيرادات ضريبية على اخلزينة أيضًا»
مبيعات الشقق ،بل قد ّ
وفق مسعد.
ويشري شقري إىل أن حاكم مصرف لبنان وافق على إقرار هذا
يدر دوالرات طازجة من اخلارج حيتاج إليها االقتصاد
البند «ألنه ّ
«يصب
البند
هذا
أن
سالمة
رياض
عن
شقري
وينقل
اللبناني».
ّ
يف سياسة مصرف لبنان النقدية».

األسباب املوجبة

أما األسباب املوجبة اليت رفعها شقري إىل جملس الوزراء
ّ
بتبين هذا البند وإقراره ضمن مشروع املوازنة ،فهي
إلقناعه
تشمل ثالثة مستويات :املستوى الوطين ،واملستوى املالي
يشجع
والنقدي ،واملستوى االقتصادي .من جهة ،هذا االقرتاح
ّ
املغرتبني على شراء منزل يف لبنان ،ومن جهة ثانية ،ستكون
نقدية كبرية تكمن يف «زيادة التحويالت من اخلارج،
له مفاعيل
ّ
واملساهمة يف حتسني ميزان املدفوعات ،وضخ العملة الصعبة
يف السوق اللبنانية ودعم اللرية وزيادة السيولة يف السوق».
اقتصاديًا ،فإن احلوافز املذكورة تهدف إىل «احلد من تداعيات
أزمة القطاع العقاري والقطاعات املرتبطة به ،إجياد مكلفني جدد
يدفعون الرسوم البلدية وضريبة األمالك املبنية على الشقق
املباعة.»...
يدعي أن هذا البند ينطوي على خماطر من
حماججة الطرف الذي ّ
التوطني ،تأخذ شقري وفارس يف اجتاه آخر .ففي الدراسة اليت
أجريت قبل صياغة هذا البند وأي بند آخر من احلوافز الضريبية

تبني أن املوقع االلكرتوني لألمن
اليت اقرتحت على املسؤولنيّ ،
حيدد شروط منح اإلقامة الدائمة لألجنيب .ففي اعتباره أن
العام ّ
هذا النوع من اإلقامة ميتد «ثالث سنوات» ،وأحد شروط منحها
هو إبراز «إقامة مصرفية أو دخل شهري» .ومن بني املستندات
جممد منذ ثالثة أشهر لدى
املطلوبة« :إفادة مصرفية مببلغ
ّ
ّ
يقل عن  300مليون لرية لبنانية أو ما يعادهلا
مصرف لبناني ال
بالعملة االجنبية ،ونسخة عن دفرت توفري أو كشف حساب أو
إفادة بدخل شهري ثابت ال يقل عن  5ماليني لرية لبنانية أو
ما يعادهلا بالعملة االجنبية .سند إجيار أو سند متليك .إفادة
جممد فوق  500مليون لرية لبنانية أو
مصرفية حلساب مشرتك
ّ
ما يعادهلا بالعملة االجنبية».
تعرف
«بهذه الشروط ميكن احلصول على إقامة دائمة اليت
ّ
على أنها ثالث سنوات فقط ،وهي تضاف إىل قانون منع
أقر يف  ،»2002يقول شقري .أما
متلك الفلسطينيني الذي
ّ
ّ
متلك السوريني يف لبنان «فهو أمر قد حصل سابقًا مع بدء
النزوح من سوريا إىل لبنان .من كانت لديه القدرة الشرائية
من السوريني لتملك مسكن يف لبنان فقد اشرتاه بعد نزوحه
قرر االنتقال إىل األردن ودبي ومصر،
مباشرة ،وهناك بينهم من ّ
(املعرتين) الذي يعيشون يف اخليم ،فليس بإمكانهم شراء
أما
ّ
الشقق املذكورة يف البند (مليون دوالر يف بريوت و 500ألف
التذرع بهم» وفق مسعد.
دوالر خارج بريوت) وال جيوز
ّ
ويضيف مسعد« :هذا االقرتاح حيرتم ّ
متلك األجانب» .مبعنى
ومطبقًا
آخر ،إن قانون متلك األجانب سيبقى ساري املفعول
ّ
ّ
ّ
التملك على
وينص قانون
التملك.
بصرف النظر عن اهلدف من
ّ
أن األجنيب ال ميكنه متلك أي حق عيين عقاري يف لبنان «إال بعد
احلصول على ترخيص يعطى مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء
بناء على اقرتاح وزير املال» ،وتشري املادة الثالثة إىل أنه
ً
يستثنى من الرتخيص «متلك عقارات مبنية أو خمصصة للبناء ال
تزيد مساحتها يف مجيع االراضي اللبنانية على ثالثة آالف مرت
مربع» ،كما تشري املادة السابعة إىل أنه «ال جيوز أن يتجاوز ما
ميتلكه االشخاص املعنويون غري اللبنانيني أو املعتبون حبكم غري
اللبنانيني ،يف مجيع االراضي اللبنانية  %3من جمموع مساحتها،
على أن ال تتعدى  %3يف كل قضاء من جمموع مساحته ،وال
تتعدى يف حمافظة بريوت  %10من جمموع مساحتها».

تحفيز مبيعات العقار

ّ
حمل له
إذًا ،كل النقاش الدائر حول التهويل من التوطني ال
فعليًا يف النقاش احلقيقي املتصل باألثر االقتصادي من هذا
البند .فاالقرتاح بصيغته احلالية يهدف بشكل مباشر إىل حتفيز
مبيعات العقارات ،أي إنه يهدف بشكل غري مباشر إىل محاية
جتار العقارات من الورطة اليت وقعوا فيها بسبب استدانتهم
من املصارف لتشييد شقق فخمة وكبرية ،فيما السوق مل يعد
املخصصة لألثرياء
قادرًا على استيعاب هذه الفئة من املساكن
ّ
وأصحاب املداخيل العالية« .كان املطورون يعتمدون على وجود
أشهر جيدة وسنوات سيئة ،إال أنه منذ سنوات مل تكن هناك
تعزز الصمود لأليام املقبلة»
فرتات زمنية جيدة حتقق أرباحًا
ّ
وفق فارس.
هكذا تراكم خمزون العقارات املبنية غري املبيعة يف السوق.
التقديرات تشري إىل وجود أكثر من  120ألف شقة «بينها 4
آالف شقة تقع بني السمرالند وكازينو لبنان .قيمة هذه الشقق
تبلغ  5مليارات دوالر .هناك  5مليارات دوالر باطونًا نعمل على
حد تعبري شقري.
تسييلها» ،على ّ
ّ
تدل على
ميكن قراءة كل هذه الوقائع بدقة أكثر ،إذ إنها
أن مصلحة احلفاظ على «النموذج اللبناني» القائم على جذب
التدفقات اخلارجية بالعمالت األجنبية ،تقتضي احلفاظ على
القطاع العقاري بوصفه أحد أبرز أدوات هذا النموذج .اخنراط
هذه األداة يف لعبة استقطاب األموال كبري إىل درجة أن وقوعها
سيكون له تأثري كبري على املصارف.
ّ
تشكل  %90من
وحسب صندوق النقد الدولي ،فإن العقارات
التسليفات املصرفية بشكل مباشر أو غري مباشر ،ما يعين أن
اهلدف منع إفالس جتار العقارات حتى ال ميتد أثر ذلك إىل
املصارف .منع االنهيار يعين محاية «حراس اهليكل» من كبار
أقروا يف جملس الوزراء
ّ
املتمولني وشركائهم السياسيني الذي ّ
ويف جملس النواب املادة .49
أما النقاش يف «النموذج» واستمراريته ،فهو أمر خمتلف عن
النقاش يف التوطني وخماطر متلك األجانب يف لبنان .فهؤالء
املعرتضون على منح حافز «اإلقامة» كان جيب أن يعرتضوا
يشرع بيع لبنان بسوق النخاسة
على قانون متلك األجانب الذي
ّ
للزبائن اخلليجيني ،ويفتح الباب أمام املضاربات العقارية اليت
رفعت أسعار الشقق إىل مستويات جنونية منعت الفقراء من
متلك مساكن ودفعتهم إىل التذلل عند زعمائهم للحصول على
قرض مدعوم .املضاربون من السياسيني هم أنفسهم منعوا
إقرار سياسة إسكانية وسياسة نقل عام وسياسة صناعية ختلق
فرص العمل ...ما جيب انتقاده وإعادة دراسته هو «النموذج»
ال نتائجه.

مدد جملس النواب خالهلا واليته ثالث
بعد تسع سنواتَّ ،
مراتُ ،يقِبل لبنان يف غضون أسبوعني على استحقاق هو
األهم يف األنظمة الدميقراطية – أي االنتخابات النيابية.
ذلك أن االنتخاب ،فض ًال عن أنه ُيضفي على السلطة املنتخبة
طابع الشرعية ومينح احلاكم الصفة للقيادة ،هو مناسبة
للمحاسبة والتغيري ،وهو الفرصة املعطاة للمواطن للتعبري عن
إرادته يف اختيار من ينتدبه إلدارة شؤون بلده.
ُيقبل لبنان على انتخابات طال انتظارها يف ظل قانون انتخاب
ليخفي نظامًا طائفيًا
ال مثيل له يف العامل،
َّ
يتسرت بالنسبية ُ
مذهبيًا ال جيرؤ على قول امسه ،إال أن اخلطري هو أن هذه
االنتخابات جتري من دون ضوابط.
وبالفعل ،إن شرط االنتخابات النزيهة ،األساسي واألهم،
ترجح
هو أن تتأمن فيها املساواة التامة بني املرشحني .فال َّ
مهابة السلطة وأدواتها مرشحًا على آخر ،وال يتفوق مرشح
على آخر يف الظهور اإلعالمي.
ولكن كيف ميكن أن تتأمن قاعدة املساواة واحلكومة اليت تدير
االنتخابات نصف أعضائها من املرشحني؟ كيف ميكن حتقيق
املساواة بني مرشح قادر ،حبكم منصبه ،على توزيع خدمات
لناخبيه ،هي من نوع الرشى ،كما أنه قادر ،بفضل منصبه،
على اإلفادة من وسائل االعالم للرتويج لنفسه ،يف حني ان
مرشحًا آخر يفتقر اىل مثل هذه اإلمكانات؟
إن اهليئة الوطنية اخلاصة بقانون االنتخاب ،املعروفة بـ»جلنة
فؤاد بطرس» ،كانت قد وضعت يف مقدمة اقرتاحاتها
االصالحية قاعدة إجراء االنتخابات النيابية يف ظل حكومة يكون
رئيسها ومجيع أعضائها من غري املرشحني ،على أن ُتدرج
التقيد الدائم بها.
هذه القاعدة يف الدستور لفرض
ّ
هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،فإن قانون االنتخاب عهد
اىل «هيئة» مؤلفة من أحد عشر عضوًا مهمة اإلشراف على
االنتخابات.
وقد بدأت «اهليئة» تشكو من القدرات احملدودة املعطاة هلا،
واليت حتول دون إجراء رقابة جدية على اإلنفاق االنتخابي
وعلى الظهور اإلعالمي للمرشحني.
يضاف اىل ذلك أن «اهليئة» بقيت لفرتة طويلة بعد تأليفها
من دون أموال ِّ
متكنها من ممارسة مهماتها ،وهي ال تزال من
ً
دون جهاز بشري تابع هلا أو ملحق بها .ليس أكيدا أن أعضاء
«اهليئة» ،أو بعضهم على األقل ،سوف يقبل أن يستمر يف
لعب دور «شاهد زور».
فكأن املقصود من إنشاء «اهليئة» هو إعفاء وزارة الداخلية
من مسؤوليتها عن العملية االنتخابية وحتميل هذه املسؤولية
اىل هيئة تفتقر اىل الصالحيات والقدرات املادية والبشرية
اليت ّ
متكنها من القيام بعملها بصورة جدية.
ال عجب ،واحلالة هذه ،أن تتواىل املخالفات وأن تتعدد
الشكاوى بوترية متصاعدة ،وال من يسمع أو يستجيب :من
تعرض املرشحني للتهديد والضرب،
تعليق الصور ونزعها ،اىل ّ
لشد عصب الناخبني
مرورًا باخلطاب الطائفي واملذهيب
ّ
وباستخدام املرافق العامة والدوائر احلكومية ودور العبادة
ألجل عقد لقاءات انتخابية والقيام بالدعاية االنتخابية.
هذا فض ًال عن استغالل مواقع السلطة بشكل مفضوح لغايات
انتخابية ،والكالم الكثري عن الرشى بأنواعها املختلفة ،وعن
حجز األماكن يف الطائرات الستقدام ناخبني مقيمني يف
اخلارج.
إزاء هذا الواقع ،ليس غريبًا أن تتوجه األكثرية الصامتة من
اللبنانيني ،الرافضة للوضع الذي نعيشه ،والراغبة يف التغيري،
تقدم منوذجًا جديدًا للعمل يف احلقل العام.
اىل لوائح
ِّ
لوائح يف خمتلف الدوائر االنتخابية تضم جمموعة من الشباب
والشابات نظيفة ،مستقلة ،نزلت جبرأة اىل املعرتك السياسي
ألن القيادة السياسية فشلت يف التعاطي مع أمور الناس
وقضاياها.
رمبا مل تسمع بأمساء الكثريين منهم .يكفي أن كل واحد منهم
ٍ
آت خببته وعلمه واختصاصه كي يتكامل مع رفاقه للعمل يف
خدمة لبنان.
متول محلتها االنتخابية بإمكانات حمدودة من مؤيديها
جمموعات ِّ
يف الداخل ،ال تستعطي الدعم اخلارجي ،بعيدة عن الطائفية،
تعدنا بالنهوض بالوطن من كبوته على أساس برنامج معلن.
إنها فرصة ساحنة يف ظل تفكك القوى السياسية التقليدية،
ووسط الفضائح والصفقات اليت حتيط بها ،للخروج من
النفق املظلم اىل فسحة من األمل اشتقنا اليها.
إنها مناسبة لتوحيد جهود اجملتمع املدني وعدم االستكانة،
بل للنزول بكثرة اىل صناديق االقرتاع يف السادس من
تعب عن وجع مئات اآلالف من اللبنانيني
أيار إلسقاط ورقة
ِّ
مدوية
تعب عن صرخة
ِّ
الصابرين الصامدين وسخطهم .ورقة ِّ
تقول»:كفى».
كفى استخفافًا مبشاعر الناس وعقوهلم ،وتؤكد أننا نستطيع،
من خالل مثل هؤالء ،أن حندث التغيري املنشود الذي يستحقه
لبنان ويتوق اليه اللبنانيون!

Saturday 28 April 2018
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مقاالت وتـحقيقات

فضائح تدفع اللقيس إىل «الطعن باالنتخابات» زغرتا قضاء املعركة الرئاسية ...وتصفية احلسابات
محمد نزال
مل تستقل سيلفانا اللقيس
ِمن هيئة اإلشراف على
االنتخابات بصمت .خرجت
فنطقت ففضحت .مل تقبل
على نفسها أن تكون
شاهدة زور ،فكانت أقرب
فدائية ،وهذا ال حيصل
إىل
ّ
دائمًا يف بالدنا.
ما ورد على لسان سيلفانا
ّ
اللقيس ،إثر استقالتها
ِمن هيئة اإلشراف على
االنتخابات ،يعين باختصار
االنتخابية،
العملية
اآلتي:
ّ
ّ
برمتها ،أصبحت حتت طائلة
ّ
شرعيتها .ليس
الطعن يف
ّ

الطعن يف شرعيّة االنتخابات بدأ قبل حصول االنتخابات (مروان بوحيدر)

ّ
مبرشح هنا أو هناك ،أو بنتائج
احلديث عن طعن
هذه الدائرة أو تلك ،بل احلديث عن االنتخابات
ّ
حكوميًا يف
معينة
اللقيس كانت
ِمن أساسها.
ّ
ّ
اهليئة املذكورة ،وقد رأت ما رأت ،فحاولت أن
مُت ِ
صلح ِمن الداخل ،قبل أن مُتدرك أن املسألة
أكرب منها ّ
وأنها ،إن مل تستقل ،ستكون شاهدة
زور ...وهذا ما مل تقبله.
النظام الداخلي لهيئة اإلشراف
ليس عابرًا أن خيرج أحد أعضاء هيئة اإلشراف
املذكورة ،قبل حنو أسبوعني على موعد
االنتخابات ،بإعالن االستقالة لألسباب اآلتية،
الضرورية لتمكني
األول« :عدم توفري املوارد
ّ
ّ
اهليئة ِمن القيام مبهماتها» .احلديث هنا ،كما
ّ
اللقيس ،كان أقرب إىل «التقصري»
وصفت
لسلطة ،واهليئة
يستقيم
كيف
«القصور».
ال
مُ
سلطة (مستقلة ،وأعضاؤها لديهم
صاحبة
هنا
مُ
حصانة أمام القضاء توازي حصانة الوزراء
والنواب) ...أن ال تلك األدوات واملوارد
ّ
الضرورية للقيام بعملها؟ هذا يعين ،بشكل
ّ
واضح ،عدم وجود هيئة أساسًا .ومبا ّ
أنه
ال انتخابات بال هيئة إشراف ،كشرط الزم
فج للطعن
يف القانون ،فنحن أمام سبب
ّ
باالنتخابات أمام اجمللس الدستوري .باملناسبة،
بقوة الواقع،
حاليًا،
هذا «الدستوري» يعمل،
ّ
ّ
فإن والية أعضائه منتهية منذ حنو ثالث
وإال
ّ
سنوات (لسبب ما ،سبب غامض ،مل مُيبادر
جملس الوزراء على مدى السنوات املاضية إىل
تعيني أعضاء جدد ،وكذلك مل يفعل جملس
عني مناصفة
النواب ـــ اجمللس الدستوري مُي ّ
ّ
والتشريعية) .يستمر
التنفيذية
بني السلطتني
ّ
ّ
املادة
نص
ّ
عمل اجمللس املذكور ،حاليًا ،وفق ّ
(االستثنائية).
الرابعة ِمن نظامه الداخلي
ّ
ّ
اللقيس يف بيان استقالتها:
ثان ذكرته
سبب ٍ
باستقاللية اهليئة وصالحياتها
املباشر
«املس
ّ
ّ
الداخلية» .هذه
وزارة
مع
التنسيق
بداعي
ّ
شهادة ِمن الداخل،
سيكون
فضيحة،
حتمًا على اجمللس
رغم
الدستوري،
اخلالصة»،
«مدته
ّ
ّ
يتوقف عند هذه
أن
ألن الطعون
الدعوىّ ،
اليت سرتده بعد يوم

والية أعضاء
املجلس
الدستوري منتهية
منذ نحو ثالث
سنوات

االقرتاع ،على ما يبدو ،ستكون كثرية وسيكون
ّ
اللقيس قالت« :يف
عليه أن مُييب بوضوح.
ً
املمارسة ،أخذت األمور منحى خمتلفا ،حبيث
أي مسألة يستوجب مسبقًا ذهابًا
بات إقرار ّ
وإيابًا ِمن وإىل وزير الداخلية ،الذي هو مرشح،
خالفًا لنص القانون وروحيته» .هذه «قنبلة
إشرافية».
ّ
اجلميع يعلم أن وزير الداخلية ،الذي مُيشرف
ّ
مرشح يف
على إجراء االنتخابات ،هو نفسه
االنتخاباتّ ،
إمنا اآلن حنن أمام اعرتاض ،بل
استقالة ،بسبب هذا «التعارض» الذي كان
بديهيًا .هذا الفصل أصبح
مُيفرتض أن يكون
ّ
حتصيل حاصل يف كثري ِمن دول العامل.
َ
«فيك اخلصام وأنت
هنا ما زلنا نعيش وفق

املادة ِ 9من قانون االنتخاب
اخلصم واحلكم».
ّ
«تارس اهليئة اإلشراف
اجلديد ( )44تقول :مُ
على االنتخابات ،وفقًا للمهمات احملددة هلا
يف هذا القانون ،بصورة مستقلة وبالتنسيق
ّ
محال
نص
مع وزير الداخلية» .هذا ّ
«مفخخ»ّ .
أوجه على طريقة النصوص الكثرية ،يف بالدنا،
اليت توضع على هذا النحو عمدًا .مُمستقلة مع
«تنسيق» ...ثم ،باملمارسة ،مُيصبح «التنسيق»
مُمستق ًال ،وهكذا.
السبب الثالث لالستقالة ،حبسب اللقيس
صالحيات
املستقيلة ،هو اآلتي« :تقليص
ّ
ضيقة وملتوية للنص
اهليئة عم ًال بقراءة
ّ
القانوني ،على حنو خيرجها عن الغاية اليت
وحيوهلا يف أحيان كثرية ولو
انوجدت ألجلها،
ّ
خالفًا إلرادة أعضائها إىل أداة لتعميق التمييز
بني املرشحني ،بد ً
ال من أن تكون أداة إللغائه
نتحدث بعد
أي انتخابات
ّ
أو التخفيف منه» .عن ّ
تصريح كهذا! فمث ًال ،ليس للهيئة أن تقوم
بأي إجراء يف وجه وزير حالي ،رغم كونه ِمن
ّ
أن لديه
املرشحني لالنتخابات ،وذلك بسبب ّ
قانونية
حالية! هل ِمن «هرطقة»
وزارية
حصانة
ّ
ّ
ّ
ألي وزيرِ ،من
أكثر! ليس للهيئة أن مُترسل ّ
ّ
املرشحني للنيابة ،إنذارًا بسبب خمالفة
بني
ّ
ّ
أما سائر املرشحني ،فلها أن
ثابتة يف حقه! ّ
مُتعاقبهم ،أن «تفرمهم» لو شاءت ،وهنا هلا
ّ
ّ
نظريًا).
(أقله
الصالحيات
كل
ّ
ّ
لصالحيات اهليئة
جمرد ضرب
ما سلف ليس
ّ
ّ
يف القانون ،بل هو سخرية ِمن روح الدستور
ونصه ،الذي مُيشري ،بوضوح تام ،إىل مبدأ
ّ
«املساواة بني املواطنني» (الفقرة «ج» ِمن
شرعية
عامة ال
مقدمة الدستور ـــ وهذه قاعدة ّ
ّ
نتحدث عن  16عضوًا
ألي قانون مُيعارضها) .حنن
ّ
ّ
مرشحون لالنتخابات
يف جملس الوزراء احلالي
النيابية املقبلة! َمن سبقنا عليها يف العامل؟
ّ
بعض العارفني خبفايا «هيئة اإلشراف» يقولون
وظيفية
خلفية
إن اللقيس ،اليت بادرت ِمن
ّ
ّ
ّ
حمض إىل االستقالة ،وهي اليت مل مُيعرف عنها
أي انغماس يف زواريب السياسة على الطريقة
ّ
اللبنانية ،ليست وحدها يف اهليئة اليت تشعر
ّ
بامتعاض ِمن اإلهمال والتهميش والتسييس.
هناك أعضاء آخرون يشاركونها النفور ِمن
األجواء احمليطة بهم .عمومًاَ ،من كان يبحث
شرعية لنفسه يف هذه االنتخابات
عن إثبات
ّ
فإن عليه أن مُيعيد حساباته.
حتديدًا ،كما هيّ ،
ليس هذا هو املكان املناسب .هذه انتخابات
ستكون مبثابة تعويض للخاسرين ،الذين كانوا
سيخسرون يف مطلق األحوال ،ليقولواّ :
«إنها
مزيفة» (وهي كذلك ،فع ًال ،بصرف النظر عن
ّ
القائل).
َمن يعرف سيلفانا اللقيس يعرف ّ
أنها مل
تهدف ،باستقالتها ،إىل تدمري هيئة اإلشراف،
إمنا فعلت ذلك طمعًا بتصويب مسار عمل هذه
اهليئة.
طعن يف
أخريًا ،جرت العادة يف العامل أن مُي َ
نتائج االنتخابات بعد صدورها ،بعد انتهاء
أما يف لبنان،
االقرتاع وإعالن نتائج الفرزّ .
شرعية االنتخابات بدأ
فإن الطعن يف
اآلن،
ّ
ّ
قبل حصول االنتخابات .وهذا ،طبعًا ،جزء ِمن
اللبنانية!
الفرادة
ّ

ليا القزي

على أرض قضاء زغرتا ،يتواجه ّ
كل من سليمان
فرجنية وجربان باسيل ومسري جعجع وميشال
ّ
لكل واحد
معوض .هي عملية تثبيت حضور،
منهم ،لتعبيد الطريق أمام رئاسة اجلمهورية
لكن الشارع ال يزال
جدية،
املقبلة .املعركة
ّ
ّ
مُ
املنتشرة يف
هادئًا ...لوال الصور الكثرية
بلدات القضاء.
مُجمّرد  8كلم ،هي املسافة الفاصلة بني زغرتا
الزاوية ومدينة طرابلس ،لكن الفارق يف
احلماسة االنتخابية بني املدينتني الشماليتني
شاسع جدًا .يف الفيحاء ،النفوس مشحونة مع
يوم
ير
ٌ
ارتفاع املخاوف من أحداث أمنية .ال ّ
أما يف زغرتا،
من دون احتفال شعيب وإشكالّ .
فالشارع هادئ إىل حد الركود قبل أسبوعني
ّ
«عنا النتيجة معروفة»،
من االنتخابات النيابية.
يقول أحد مُمناصري تيار املردة .على هذه اجلبهة،
احتمال (ولو كان مُجمّرد احتمال) خسارة مقعدين
ستبعد من قبل «املردة».
من أصل ثالثة ،مُم
ٌ
تامًا كما يضمن مؤيدو رئيس حركة االستقالل
ميشال معوض ،فوزه مبقعده.
أن الزغرتاويني غري مُمهتمني
الركود ،ال يعين ّ
باالنتخابات .الناخبون ،على اختالف انتماءاتهم،
ّ
عنوان للمعركة،
ولكل فريق سياسي
سيسون.
ٌ
مُم ّ
على أساسها مُحياول استنهاض قواعده.
النائب سليمان فرجنية ،خيوض معركة إثبات
واملتجذرة يف زغرتا ،مُ
مُ
عمدة بدم
الزعامة القوية
امل ّ
مُ
شهداء جمزرة إهدن عام ( 1978أو دعوسة رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع للزغرتاويني،
كما تباهت النائبة سرتيدا طوق ،يف  21تشرين
األول املاضي) .ميشال معوض يريد كسر
«األحادية» يف زغرتا الزاوية .أما التيار الوطين
احلر ،وحتديدًا الوزير جربان باسيل ،فلديه
ّ
«ثأر» مع فرجنية مُيريد أن يأخذه .معركة باسيل
الزغرتاوية قائمة على َكسر فرجنية يف عرينه.
ليس مسري جعجع بعيدًا عن هدف باسيل ،وإن
كان ّ
كل منهما يف موقع مُمنافس للثاني .فرؤساء
األحزاب الثالثة ،يف دائرة الشمال الثالثة،
خيوضون االنتخابات النيابية من دون أن تغيب
عن باهلم االنتخابات الرئاسية مُ
املقبلة.
العائالت هي أساس تكوين زغرتا السياسية.
قامت بدور منذ بداية احلرب األهلية ،مع
ّ
ّ
كل واحدة من
وتولي
تأسيس لواء املردة،
العائالت اخلمس (دويهي ،معوض ،فرجنية،
ٍ
كتيبة من املقاتلني .ال
كرم وبولس) تويل
ّ
تتحكم مبصري زغرتا .فبات فرجنية
تزال العائالت
ــ دويهي ــ كرم مُي ّ
شكلون حلفًا ،يف مواجهة
معوض ــ بولس .ال «يتقوقعون» على أنفسهم،
يرتبص بهم «الغريب» ،كما فعلوا
سوى حني
ّ
خالل االنتخابات البلدية األخرية ملنع «التيار»
و»القوات» من السيطرة على بلدية زغرتا.
استعان رئيس حركة االستقالل ،حاليًا ،بالتيار
احلر من أجل مواجهة فرجنية« .حلفهما
الوطين
ّ
ليس ضعيفًا» ،تقول
مصادر سياسية يف
املدينة .ال ينفي
ذلك وجود عقبات عند
أنصار معوض ،يعمل
ّ
حلها .كالعديد
على
من وعود معوض
اخلدماتية ،غري مُ
املنفذة

تؤكد مصادر
سياسية ّ
أن حلف
معوض ـــ التيار
العوني ليس
ضعيفاً

منذ انتخابات 2009؛ مشاكله املادية وابتعاده
حبكم أعماله؛ امتعاض مُجزء من
لفرتة عن زغرتا مُ
(جزء من
«املردة»
مع
البلدي
قاعدته من التوافق
ٌ
مجهور تيار املردة اعرتض أيضًا على التوافق،
يف حينه ،لكن تاسك ماكينة «املردة» ومجهورها
أدى إىل أن تتجاوز العقبات
أكثر من معوضّ ،
بشكل أسرع)؛ واملساحة الشعبية املشرتكة بني
معوض والقوات اللبنانية يف القضاء ،اليت من
غري املعلوم بعد كم سيحوز معوض منها والنسبة
جراء حتالفه مع العونيني.
اليت «ستثور» عليه ّ
«حنن مُمتفهمون لطبيعة التحالف االنتخابي بني
ميشال بك والتيار» ،مُي ّ
علق أحد مُمناصري الرجل.
هذا التحالف الذي كان نائب رئيس الرابطة
املارونية توفيق معوض أحد الساعني إليه.

ملاكينة حركة االستقالل وجود يف معظم بلدات
القضاء ،مُحم ً
ٍ
عدد من اخلدمات .وقد
اولة تلبية
استفادت من خالف سليم كرم ـــ اسطفان
الدويهيّ ،
أن كرم سيدعم باسيل.
لبث
أخبار عن ّ
ٍ
أحد خصوم معوض ،هو القوات اللبنانية (رغم
أن معركته ليست مع جعجع) .فقيادة
ترداده ّ
جدي لضبط قاعدتها
معراب تعمل بشكل
ّ
مُ
املشرتكة مع حليفها السابق ،و»قمع» احلركة
االعرتاضية الداخلية .وفق املعلومات ،يتواصل
نسق
جعجع مع احلردانني من أجل مُمصاحلتهم .مُم ّ
القوات فهد جرجس ،الذي ّ
ردًا على
علق مهماته ّ
ترشيح ماريوس بعيين ،ال يزال مُمنكفئًا ،من
ضد حزبه.
دون أن خيوض معركة
ّ
ال جتد التدخالت األمنية مرقدًا هلا يف زغرتا.
«هناك استغالل ملؤسسات الدولة عرب
التوظيفات ،ووعود مبشاريع ،ولكن ال مُيكن
مقارنتها مبا حيصل يف طرابلس مث ًال» .أكثر من
احلر.
يلعب على هذا الوتر ،هو التيار الوطين
ّ
«ي ّ
بشر» الزغرتاويني
مُمرشحه الوزير بيار رفول ،مُ
يوميًا بـ»مشاريع» تنموية :إنارة ،إحالة مشاريع
صرف صحي إىل دائرة املناقصات ،تركيب
حمطات كهربائية ...حركة العونيني ّ
أثرت يف
قسم من الناخبني الذين كانوا يضعون رج ًال
ٍ
احلر .ال
لدى تيار املردة وأخرى لدى التيار
ّ
ّ
«التفلت»،
أهمية هلذا
مُيعري مُمناصرو «املردة»
ّ
ّ
جزء كبري مل ينتخب
ألنه أساسًا «يف الـ ،2009
ٌ
مُ
(املتهم
معنا بسبب االعرتاض على عدم ترشيح
عونية،
بالعمالة) فايز كرم» .وهناك مُحماوالت
ّ
السنية ،وهم
الستمالة الناخبني من الطائفة
ّ
ٍ
فرتة
يلتقون بذلك مع جعجع الذي استقبل قبل
وفدًا من أبناء هذه املناطق.
يبقى تيار املردة .الئحة اسطفان الدويهي
ـــ سليم كرم ـــ طوني فرجنية ،هي الوحيدة
اليت طفت اخلالفات بني أفرادها علنًا ،بسبب
الصراع على الصوت التفضيلي بني الدويهي
وكرم .شعر األخري مبحاولة لـ»إقصائه» ،يف
مقابل تعويم الدويهي «احلائز دعم رئيس
بري» (كما مُيردد مُمناصرو
جملس النواب نبيه ّ
بأن الالئحة ختسر من دونه .سارع
كرم)،
ّ
فهدد ّ
«املردة» إىل احتواء اخلالف ،فكان االجتماع
األول بني الوزير السابق يوسف سعادة وكرم،
«الذي طلب توزيع األصوات على الثالثة .أو
قسم األصوات على مُ
وتنح
املرشحني األقوى ،مُ
مُت ّ
حقيبة وزارية للثالث» .طبعًا «البيك» ال يعترب
نفسه «الرقم  .»3بعد عودة فرجنية من السفر،
التقى مُ
إن االجتماع كان
املرشحني الثالثة .مُيقال ّ
إيابيًا ،ولكن ال يزال كرم مُمتهيبًا من استبعاده،
و»املردة» ترتك يف حساباتها أن مُيقاطع مجاعة
أن
أن مصادر بنشعي تؤكد ّ
كرم االنتخابات .إال ّ
«همنا ليس أن يكون فرجنية األول يف القضاء.
ّ
بل سنرفع نسبة االقرتاع أعلى من الـ ،2009
بشكل
مُملتزمني بتوزيع األصوات على احلليفني
ٍ
مدروس».

املقاهي ليست للسياسة

الرتكيز على مدينة زغرتاّ ،
ألنها عاصمة القضاء
سياسيًا ،ال يعين إغفال البلدات األخرى ،اليت
بقية
همًا ،وتنتشر فيها
تؤدي دورًا انتخابيًا مُم ّ
ّ
األحزاب «غري الزغرتاوية» .اجلميع ،يف هذه
قسم من
يتحدث «سياسة» .آراء
املدينة /القرية،
ّ
ٍ
الرأي العام مُيكن مالمستها من خالل مُجمالستهم
يف املقاهي« .حتت الدلبة» يف ميدان إهدن،
كانت بداية هذه «الثقافة» .وبني املقاهي
وزغرتا ،حكاية تعود إىل سبعينيات القرن
اخلياط أو الكندرجي ،مركز
املاضي .قبلها ،كان
ّ
مُ
مُ
واملنظرين السياسيني .أما
«املثقفني»
التقاء
املقاهي ،فللهو .بداية «القهوة» يف زغرتا
سجلت مع جريج عريوت ،الذي كان مُيراقص
مُ
بني أصابعه الفناجني ،وهو يدور يف شوارع
كرب
زغرتا ،حام ًال ابريق القهوة .أقنعوه بأن مُي ّ
مصلحته ،ويفتتح مقهى ،حيث بات يلتقي
املناضلون من يساريني وقوميني اجتماعيني.
اليوم ،مل تعد مقاهي زغرتا مركزًا لـ»صناعة»
السياسة يف القضاء ،أكثر من كونها مُملتقى
لتمضية الوقت.
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مـقاالت وتحقيقات

«بزنس» املفاتيح االنتخابية« ...الشاطر بشطارتو»
الرتويقة عند سعادته و»الربانش» مع
دولته .الغداء عند «الشيخ» والعصرونية
مع معاليه .العشاء برعاية مشروع معاليه.
تلك يوميات ما يسمى «مفتاح انتخابي»،
منذ أول أسابيع اإلعداد لالنتخابات حتى
اآلن .ازدهر «البزنس» وبات ميكن
احلديث عن منجم ذهب جديد وقعت عليه
املفاتيح االنتخابية مع تطبيق القانون
النسيب وتوحيد اللوائح ،فما كان صعبًا
يف السابق ،صار ممكنًا اليوم.
يف االنتخابات املاضية ،كانت وظيفة
املفتاح تقتضي جتيري عشرات األصوات
ّ
مشغله ،أي
اليت ميون عليها ملصلحة
املرشح اىل النيابة ،فيقبض مثن جهوده
مع الشكر والتحية .املفتاح غالبًا ما يكون
نافذًا يف حميطه ،فيمون على حنو 100
صوت أو أكثر.
رئيس البلدية مفتاح ،كذلك املختار أو
رئيس رابطة العائلة أو زعيم العشرية أو
منسق الضيعة ،اىل ما هنالك .وبالتالي،
كانت والءات املفاتيح واضحة وال تعطيها
هامش اللعب على حبلني أو أكثر؛
الصناديق يف النهاية تفضح بفعل تعليم
الالئحة ،وكل على طريقته.
مع القانون اجلديد« ،فلت ملق» الوالءات
وبات املوضوع أشبه بسمسرة على قاعدة
«الشاطر بشطارتو» .هكذا افتتح أحد
املفاتيح من عائلة البشارة املوسم االنتخابي
يف املنت الشمالي بطبق دسم تناوله يف
عمارة شلهوب ،وهو ما كان متوقعًا :يؤيد
عرب الفاعور النائب ميشال املر تارخييًا
ويذحبون له اخلراف ليعرب فوقها ،عقب
كل استحقاق .ما ليس متوقعًا أن يتوجه
هذا «املفتاح» من العمارة يف الزلقا إىل
مكتب مسؤول الكتائب يف منطقة اجلديدة
ويعرج على مسؤول التعبئة يف التيار
الوطين احلر منصور فاضل بعدها .اجلولة
ما زالت يف بدايتها؛ فمن اجلديدة اىل
لتذوق قهوة املرشح على الئحة
ضبيه
ّ
القوات عن املقعد الكاثوليكي ميشال
مكتف ،ومنها اىل مماحلة الوزير السابق
الياس بو صعب بطبق «دجاج بالفريكة».
تفرغ الصحون ومتتلئ البطون ،فيبتسم
اجلالسون للكامريا بسرور وحبور.
الذين يعرفون هذا املفتاح ،يؤكدون

أن مفتاحه الشخصي لدى رئيس بلدية
السد أنطوان جبارة.
اجلديدة ــ البوشرية ــ
ّ
«الريس» أنطوان مفتاح كبري
وباملناسة،
ّ
هو اآلخر ،كان يف السابق «علنًا علنًا
ميشال املر» قبل أن تأتي االنتخابات
البلدية األخرية ،فيضع يده بيد التيار
الوطين احلر صونًا للمنصب .لذلك ،علت
الصرخة عند مصارحته ميشال املر بعدم
قدرته على إدارة ظهره للعهد .اليوم
ينهي جبارة اجتماعه يف العمارة صباحًا
ويتوجه مباشرة اىل منزل إبراهيم كنعان
اخلصم األول لـ»أبو الياس».
ويف طريق خروجه من منزل كنعان ،يتصل
بالعمارة جمددًا إلخبار دولته عن تفاصيل
اجتماعه .بعدها ،يتابع طريقه اىل مكتب
إلياس بو صعب لتقييم صبحيته مع «أبو
الياس» وكنعان ،وهكذا دواليك.

عجقت على «وهبة»

يوازي انهماك املرشحني مبعركتهم
املقبلة ،أجندة املفاتيح االنتخابية املزدمحة
باملواعيد ،ال سيما مع سيالن لعاب غالبية
املرشحني على أصوات عرب الفاعور
من جهة والناخبني الشيعة والدروز من
جهة أخرى .هؤالء الناخبون املسلمون ال
مرشح فعليًا هلم ،إال أنه ميكن ألصواتهم
وتعوم مرشحًا أو تسهم
أن تصنع فرقًا
ّ
يف تأمني حاصل انتخابي إضايف لالئحة.
وعليه« ،عجقت» على أحد املفاتيح من

رلـى ابراهيم

خليل فليحان

يسيل لعاب مرشـّـحي املتن على أصوات املسلمني الذين ال مرشح لهم (مروان بوحيدر)
أبناء الطائفة الشيعية من عائلة وهبة.
يتنقل األخري ما بني مكتب رئيس بلدية
الزلقا امللقب بـ»الشريف» واحملسوب على
املر ،ومكتب «املختار» الذي يدير ماكينة
سركيس سركيس االنتخابية ،وصو ً
ال اىل
مرشح الئحة الكتائب خمايل الرموز ،قبل
أن ينهي يومه بتدخني نرجيلة مع املرشح
املري جورج عبود .استدراك بسيط« :عند
ّ
ّ
يتلقى «املعلم وهبة» تعليماته
اجلد» ،ال
ّ
إال من حركة أمل حصرًا.
على املقلب الدرزي ،يتهافت املرشحون
على شيخ من آل قنطار ،رغم علمهم بأن
مفتاحه بيد احلزب التقدمي االشرتاكي
الذي سبق أن وعد القوات اللبنانية
بأصواته املتنية .لكن ال ضري من حضور
السوق .من سوق العمارة اىل مكتب
ّ
رد مشاع
إبراهيم كنعان الذي
يسلفه ّ
املتني اىل أصحابه .هناك ،يف احتفال
تعرف الشيخ اىل النائب غسان
املتني،
ّ
خميرب فأعجب به ،وقرر زيارة املكتب
االنتخابي الذي افتتحه األخري يف بيت
مري منذ مدة ،ولو أن األمور مل تسر
بسالسة كما أراد :أخرج الشيخ سيجارة،
فعاجله خميرب بدعوته إىل احرتام قانون منع
التدخني .أراد شرب القهوة ،إال أنه مل
جيدها «ألن املكتب جديد ومش جمهز».
خلص اىل مساع حماضرة عن إجنازات خميرب
يف اللجان ،و»اكتشف» أن «الفتحة» عليه
«مش حرزانة».
يف بيت مري أيضًا ،مهندس لطاملا كان
مفتاحًا لدى املرشح سركيس سركيس.
وعند اقرتاب موعد االنتخابات النيابية،
خيرج صورة «الشيخ» (سركيس) الكبرية
ّ
ويعلقها على واجهة
من «التتخيتة»
منزله .يبدو أن زيارته لسركيس هذه
تعرفه
املرة مل تكن مثمرة ،وتزامنت مع ّ
على املرشح ميشال مكتف .سرعان ما
ّ
لتحل حملها
نزلت صورة سركيس الكبرية
ّ
ملكتف وفوقها عشاء على
صورة أكرب
شرفه حيضره مجاعة «الباش مهندس».
استفز سركيس ،فأوصى
إال أن األمر
ّ
«املختار» (مدير ماكينته) وأحد أقربائه
بطلب موعد من املفتاح على عجل ،من
ّ
املكتف وإعادة رفع
أجل إنزال صورة
صورته من جديد.

مفتاح قلب املرشح :التصفيق

يقول مرشحون ّ
فضلوا عدم ذكر أمسائهم،
لدواع انتخابية ،إن أمر املفاتيح غري خاف
عليهم .ال بل يعرفون جيدًا أن هؤالء
جيولون على اجلميع ،وبات عملهم عبارة
عن «جتارة» ال غري .رغم ذلك «يصعب
تغريت طبيعة
االستغناء عن املفتاح الذي ّ
عمله يف ظل هذا القانون .بعضهم
يصارحنا بأنه يعمل على تقسيم األصوات
اليت ميون عليها على زبائنه ،متامًا كما كان
يفعل سابقًا من خالل عملية التشطيب».

متابعة غربية وعربية جدية
للتحضريات لالنتخابات النيابية

هنا ،يبدو املفتاح معذورًا ،فال هو حزبي وال
منسقي األحزاب
«قضية عقائدية» يرفعها ،عكس ّ
يف البلدات واحلزبيني الذين يفرتض أن يكون
همهم األول واألخري مصلحة الئحتهم ومرشحيهم.
ّ
املياسة ،يتلعثم باألمساء
املنسقني يف بلدة
أحد
ّ
ّ
ما بني نائب عوني ومرشح ماروني على الئحة
ميشال املر لكثرة ما يتواصل معهما يوميًا،
فيعمد أحيانًا إىل مناداة األول باسم الثاني .يف
املقابل ،يعمل أحد مفاتيح العونيني يف محاليا
لالئحة التيار بكل ما للكلمة من معنى .لذلك،
يتنقل يوميًا من منزل سركيس اىل بو صعب،
ويف طريق عودته يهاتف املرشح الكاثوليكي
فيتبني له
العوني إدغار معلوف إلعداد لقاء له،
ّ
عد للقاء يف البلدة ولكن عرب مفتاح
أن األخري ُي ّ
آخر ،فيعاجله باملقاطعة.
يف جل الديب ،مفتاح كتائيب أداته الرتوجيية
الرئيسية هي التصفيق.
يف أول زيارة انتخابية ّ
نظمها إلدغار معلوف،
ّ
تصفق .يف
تقضي «مجاعته» غالبية وقتها وهي
ثاني زيارة خلصم معلوف على الئحة القوات،
ميشال مكتف ،يكرر السرية نفسها :ابتسامات
وتصفيق .يف الزيارة الثالثة للنائب سامي
اجلميل ،يضاعف املفتاح ومجاعته التصفيق،
ّ
فيقرر الشيخ ـــ الفتى إعادة الزر الكتائيب الذي
كان قد سحبه منه لتقصريه يف احتفال سابق
يف التصفيق .أما يف أنطلياس ،فكان القواتيون
حيلفون بـ»دمات» مفتاحهم ،قبل أن يكتشفوا
اليوم أنه باع «الدمات» اىل مرشح آخر ضمن
الئحتهم.

ويـله شر «العمارة» وغضب «العهد»
ْ

لطاملا كانت املاكينة األكثر تأثريًا يف انتخابات
املنت الشمالي واألكثر دقة يف عملها ،هي
ماكينة رؤساء البلديات ،ال سيما بلديات ساحل
املنت اليت سيطر عليها النائب ميشال املر لعقود
من الزمن ،قبل أن يقتحمها التيار الوطين احلر يف
االنتخابات البلدية األخرية .معظم هؤالء يعملون
حد سواء ،وبعضهم
حاليًا مع العونيني واملر على ّ
ّ
يفضل عدم مواجهة «أبو الياس» باحلقيقة املرة
كما فعل رئيس بلدية اجلديدة ــ البوشرية ــ
«الرياس» إخفاء تعاونه
السد .وعليه ،قرر أحد
ّ
ّ
مع أحد مرشحي التيار احلر ،فوعد املر بـ800
صوت .غري أن حسابات األخري كانت تشي مبا ال
ليتبني من خالل استقصاء
يقل عن  1200صوت،
ّ
«الريس» وعد املرشح العوني بالـ400
صغري أن
ّ
«الريس» من ماكينة
استبعد
الباقني.
صوت
ّ
املر سريعًا ،وطلب منه االهتمام باألمور البلدية
لوحت إحدى اجلهات املستقلة مبلف
حصرًا ،فيما ّ
«رياس» الساحل لضمان عدم لعبه
قضائي ألحد ّ
على احلبلني .ويبدو زميله يف بلدة جماورة أصفر
الوجه منذ دخول االستحقاق االنتخابي املرحلة
تعدد والءاته هي اليت
احلامسة ،إذ إن نعمة
ّ
أعادت انتخابه رئيسًا يف االنتخابات السابقة،
ولكنها اليوم نقمته األكرب مع ترشح أولياء نعمته
وو ْيله
ويله
شر العمارةَ ،
على لوائح خمتلفةْ :
ّ
وو ْيله األكرب نكد الشيخ سامي
غضب «العهد»َ ،
اجلميل.
ّ

ندرت املعلومات الوازنة يف التقارير الديبلوماسية اليت ترد من
البعثات الديبلوماسية اللبنانية يف اخلارج اىل قصر بسرتس يف
الوقت احلاضر  ،باستثناء سفارات لبنان يف روما ببيل انعقاد
املؤمتر الدولي لدعم اجليش وباقي القوات املسلحة يف  15آذار
املاضي يف مقر وزارة اخلارجية اإليطالية ومؤمتر «سيدر» الذي
انعقد يف باريس يف السادس من الشهر اجلاري يف مبنى تابع
لالدارة يف الكي دورسي من توظيف استثمارات للبنى التحتية
ومؤمتر النازحني الذي يبدأ أعماله ْ
ال َيْو َم يف 24و  25من الشهر
اجلاري يف بروكسل  .ويعود السبب اىل عدم إعارة الدول
اهتمامها بلبنان بفعل انشغاله باالنتخابات النيابية  .اما وزارة
اخلارجية فهي على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات العامة
يف اخلارج لتنظيم العملية االنتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية
والقنصليات العامة إلجراء العملية االنتخابية يف  116مركز اقرتاع
للمنتشرين يف  39دولة ل  82600ناخب .
اما معظم التقارير اليت ترسلها سفارات الدول الكربى وعدد من
دول االحتاد االوروبي وبعثة االحتاد االوروبي وممثلية االمني
العام لالمم املتحدة يف بريوت اىل عواصم دوهلا واىل بروكسل
ونيويورك فمعظمها مليء باالخبار لزعماء القو ى السياسية
الفاعلة وملواقفها والتحليالت عن سري التحضريات اجلارية إلجراء
االنتخابات النيابية يف السادس من شهر أيار املقبل الول مرة
بعد حنو تسع سنوا ت ووفقا لقانون جديد هو قانون النسبية
الذي شارك يف زعماء تلك القوى  .وتشري التقارير اىل انه الول
مرة جتري انتخابات للمنتشرين يف اخلارج
ووفقا لدوائر ديبلوماسية غربية وعربية يف بريوت سجلت
التقارير مالحظات يف مقدمها:
اوال اشرتاك تياري كل من رئيسي اجلمهورية واحلكومة واحلركة
السياسية لرئيس جملس النواب يف خوض االنتخابات حبماس
الفت ومهرجانات يف بريوت واملناطق برئاسة الرئيس سعد
احلريري ووزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل رئيس التيار
الوطين احلر  .وأوردت التقارير ان املرشحني يستعملون وسائل
التواصل االجتماعي وحمطات االقنية التلفزيونية التابعة هلم أو
اخرى وإذاعات والصحف للرتويج اىل مواقفهم واىل براجمهم
و محالتهم بشكل عام واعتماد املرشحني املنافسني هلم الرد
عليهم ال سيما لدى الكالم عن الفساد والرشوة لبعض املشاريع
التى توىل وزراء ميثلون التيارين واحلركة حقائب معينة.
واستغرب احد السفراء األوروبيني انتقاد بعض الزعماء النافذين
إلقامة مهرجان يف دائرة انتخابية من دون استئذان زعيم يعترب
نفسه ان الكلمة الفصل تعود له يف تلك الدائرة كما حصل مع
احلرير ي يف جولته االنتخابية يف قرى اإلقليم وتسجيل انزعاج
للحزب االشرتاكي ورئيسه لعدم استئذان جنبالط باقامة سعد
احلريري مهرجانات يف بعض قرى أالقليم .
وحيتج و زير املال علي حسن خليل على بعض زيارات رئيس
التيار الوطين احلر الوزير باسيل لبعض قرى اجلنوب  .وشهد
جملس الوزراء مشادات يف اكثر من جلسة للمجلس بني الرجلني
احلليفني حلزب اهلل .
ثالثا  :مل يتحالف التيار الوطين احلر مع القوات اللبنانية يف َاي
دائرة انتخابية على الرغم من التحالف القائم بينهما بعد خصام
سياسي ودموي أم سنوات طوال  .كما ان التيار مل يتحالف مع
حزب اهلل يف َاي دائرة اخرى على الرغم من تفاهم مار خمائيل
املستمر منذ سنوات .
رابعا  :اعتبار انتخاب املنتشرين اللبنانيني يف عدد من الدول
الغربية والعربية هو خطوة جيدة حنو اشراك العديد من اللبنانيني
الرئيسية منها وايقاظ
املنتشرين يف معظم القارات على األقل
ّ
احلس الوطين فيهم واملسؤولية جتاه وطنهم  .صحيح ان العدد
قليل بالنسبة جملموع هؤالء لكن اول خطوة امر جيد سيشجع
يف االنتخابات املقبلة على زيادة عددهم وادخال نواب ميثلون
االغرتاب  .التذكري ان انتخابات املنتشرين ستجري يف  27و 29
اجلاري االوىل يف ست دول عربية والثانية األحد املقبل يف باقي
ورحب السفري االوروبي باهتمام وزارة اخلارجية بهذه
القارات ّ .
االنتخابات حيث ستجري غرفة عمليات خاصة يومي االنتخابات
بإشراف باسيل مربوطة مع مجيع مراكز االقرتاع يف اخلارج ملعاجلة
اي طارىء الي ناخب على مدارالساعة واليت ختتلف من دولة اىل
اخرى .
و'نقل عن ديبلوماسيني أوروبيني ارتياحهم للتحضريات اجلارية
والستعداد القوات االمنية توفري املناخ املالءم للناخب  .مع
االشارة اىل وجود هيئة رقابة اوروبية يف بريوت لالنتخابات
بدأت اجتماعاتها باملسؤولني .
خامسا  :على الرغم من ارتفاع التصعيد يف احلمالت االنتخابية
بني قادة بعض األحزاب والتيارات مل يستعمل السالح على
الرغم من صدامات وصفت بأنها عادية حتدث يف موسم
االنتخابات  .ولفت السفري عينه اىل ان االعتداء على مرشحني
ويف اجلنوب غري مقبول الن هيئة اإلشراف على
اثنني يف بريوت يِ
االنتخابات مل تتخذ موقفا صارما مما حصل الن صالحيات اهليئة
حمصورة بالصحافيني فقط .
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مــقاالت وتـحقيقات

عـرسـال بـال خـرزة زرقـاء
ال حديث يعلو على حديث االنتخابات يف ّ
كل
لبنان ،إال يف عرسال .البلدة اليت عاشت
وحتررت
سنوات صعبة نتيجة احلرب السورية،
ّ
أراضيها قبل أقل من عام من اإلرهابيني الذين
استباحوها ،ال تزال تعيش تداعيات ما ّ
حل بها
على خمتلف الصعد .حاجاتها كثرية وجتاربها
يصعب مهمة
مع السياسيني مريرة ،وهذا ما
ّ
الباحثني عن أصواتها من خالل خطابات رنانة
أو وعود عرقوبية.
أمام بوابة منزهلا جلست الوالدة منهكة تنتظر
ابنها والزوج ،ومن حوهلا التفت النسوة
بلباسهن األسود مكتوفات االيدي .صمت
عميق تقطعه بضع كلمات تصارع غصة يف
القلب ،فتخرج خمنوقة« .أمحد يا صاحب الطلة
احللوي يا أمي .وين رحت وتركتين» .تسكت
األم الثكلى كمن تنتظر اإلجابة ،وحني تفتقد
صوت ابنها تعيد املناداة ثانية بصوت أعلى

غادة حالوي

«يااا امي وينك» ،لكن بال جدوى .خيتنق صوتها بغصات البكاء
اخلفي ،وكأن الناس هنا تستحي من حزنها فتداريه .حزن ال
يشبه حزن آخرين يف لبنان .هنا يعب امليت اىل عامله اآلخر ،فال
يتحول اىل شارة تعلق على أكتاف احلاضرين وال ترفع له صور
على جدران املنازل واألحياء .هكذا ميوت الفقري ،بال ضجة ،يف
عرسال.
تودع ثالثة من أبنائها
مير الوقت ثقي ًال على البلدة اليت كانت
ّ
ّ
عندما زرناها .حممد وجنله أمحد احلجريي وجارهما يوسف عودة،
قتلوا جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم يف اجلرود .احلادث الذي
مر خبًا عابرًا يف وسائل االعالم ،واقع يعاني منه العراسلة يوميًا.
ّ
«خرج اإلرهابيون ولكن بعدنا عم منوت باجلملة» ،يقول األهالي.
إرهابيو داعش والنصرة االلغام على امتداد
قبل انسحابهم ،زرع
ّ
االراضي الزراعية يف اجلرود ،ومل يستطع اجليش رغم حماوالته
املتكررة مسحها كليًا ،ما جعلها حائ ًال أمام عودة املزارعني اىل
أرزاقهم واستصالحها.
ّ
يتطلب املرور عب
الطريق اىل عرسال طويلة ،ودخوهلا ال يزال
مقر
يتجمع عشرات السوريني أمام
أكثر من جاجز للجيش ،فيما
ّ
ّ
لألمن العام أنشئ أيضًا عند مدخلها .جباهلا قاحلة غزتها املقالع
العشوائية ،وعلى جانيب مدخلها صور للرئيس سعد احلريري
مبتسمًا ،مع عبارة« :اهلل معك كلنا معك» ،وأخرى أكب حجمًا
للمرشح حييى مشص ،باإلضافة إىل عشرات االعالم الزرقاء اليت
ترفرف فوق أعمدة االنارةّ .
علقت األخرية عندما زار أمني عام
تيار املستقبل امحد احلريري البلدة قبل أيام ،لكنها افتقرت إىل
اخلرزة الزرقاء ،رمبا ألنه مل يعد يوجد يف البلدة ما حتسد عليه،
إال أهلها.
حيتار زائر عرسال من أي باب يدخل اىل مأساتها .البلدة املعروفة
بصالبة صخرها ،بيوتها «باطون» ال لون هلا .قربها اىل سوريا
حول جرودها اىل ملجأ لإلرهابيني الذين ّ
نكلوا بأهلها وقتلوا عددًا
ّ
منهم ،يف فرتة هي االصعب يف ذاكرة االهالي .انتهت االزمة
قبل سنة تقريبًا ،و»لكن البلدة ال تزال ساقطة من حسابات الدولة
االمنائية والطبية والوظيفية وغريها ،فيما مل تصرف بعد كامل
املساعدات لألهالي بدل األضرار اليت تعرضت هلا أرزاقهم.
صرفت هلم مبالغ ضئيلة بدل موسم الكرز ،فيما التعويضات
املتبقية ال تزال جمرد وعود».
كثرية هي االزمات اليت تتحدث عنها نائبة رئيس البلدية ،رميا
كرنيب ،من «مشكلة الصرف الصحي وتلوث املياه ،مرورًا مبكب
ّ
خملفًا روائح كريهة وأمراضًا
النفايات الذي يشتعل باستمرار
سرطانية ،وصو ً
ال اىل املستوصف الوحيد الذي كانت قد أنشأته
وحوله تيار املستقبل مؤخرًا اىل مكتب انتخابي،
نازك احلريري
ّ
فيما االهالي يتلقون الطبابة يف املستوصفات اليت أنشئت
للنازحني ،عدا عن وقف تهريب البضائع وتوقف العمل يف مقالع
زينت منازل لبنان على اختالف مناطقه» .تشكو سوق
االحجار اليت ّ
عرسال من منافسة احلجر املصري واالردني ،يف وقت ال يزال
فيه احلجر العرسالي ممنوعًا خارج عرسال .واىل كل ما تقدم تشكو
كرنيب من «مشكلة جديدة باتت تواجه شباب البلدة وشاباتها،
مصنعوها مبعداتهم من سوريا اىل
ّ
وهي آفة املخدرات اليت انتقل
عرسال».
كل هذه املشاكل «تفوق امكانيات البلدية اليت ال ميكنها تأمني
خدمات احلد االدنى للمواطن» ،حسب ما يقول رئيس البلدية
باسيل احلجريي ،مطالبًا املسؤولني بـ»تنظيف اجلرود من االلغام
بدل أن ينظفها العرسالي بدمه ،فيسقط املزيد من الضحايا
يوميًا».
يكرره األهالي.
عما
ال خيتلف ما يقوله املسؤولون يف البلدية ّ
ّ
«ما يف ضيم إال وأصابها ،ولو كان لعرسال أم لبكت عليها»،
تقول أم أنور شاكية حاهلا وحال أبناء بلدتها جراء ضياع مومسهم
الزراعي .قطع املسلحون عشرات الدومنات من بساتني الكرز واللوز

الحريري يف عرسال أالحد (داالتي ونهرا)
واستخدموها حطبًا للتدفئة ،ودملوا (دفنوا) قرابة  40منز ً
ال باألتربة
وحولوا «البئر العربية» اليت ّ
تتسع لقرابة 10
على سبيل التمويه،
ّ
صهاريج مياه يف جوفها اىل خمبأ .وملا كان املوسم الزراعي
على االبواب ،يطالب االهالي الدولة بإنصافهم والتعويض عليهم
ومساعدتهم للعودة اىل زراعة أرضهم.

انظروا إلينا أو ادفنونا

خسرت أم أنور أحد أبنائها ،وختاف على ابنها الثاني من عودته اىل
اجلرد للعناية بأرضه .تنتظر زيارة الرئيس سعد احلريري بلهفة
قلو حنن بنحبك ودمنا إلك بس ّ
«بس جيي بدي روح ّ
اطلع (انظر
إىل) بوضعنا» .تستعيد أيامًا كان موسم الزراعة فيها عامرًا ،كيف
ّ
«اطلعوا فينا أو
كانت جتين مثار جهدها وعائلتها من خري االرض.
ادملونا (ادفنونا) ورحيونا» هو النداء الذي تتشاركه مع احلاضرين
من أقربائها وجريانها».حنن بنحب سعد احلريري ،بس ما بيجوز
من اهلل اللي عم يصري فينا .ليش ناسيينا»؟ وتتابع أخرى« :بدي
شوفو إلشكيلو .ما يف عنا أغلى منك ،بس نظفلنا رزقنا .ال نشكو
العطش وال اجلوع ،بس امسحولنا هاجلرود».
تتعهد أم أنور كما املوجودون بأال تتوجه اىل صناديق االقرتاع
ّ
هذه املرة «صرلنا سنني بننتخب .وقت االنتخاب عيونهم وقلبهم
إلنا ،وبعد االنتخاب خباطرك ومع السالمة .ابين وابنيت اشتغلوا
مندوبني وقت االنتخاب ،وحني احتجناهم ما حدا ّ
طلع فينا».
االستياء يبدو جليًا يف صفوف العراسلة املمتعضني من غياب
«املستقبل» إال يف موسم االنتخابات .يقول أحدهم إن زيارة أمحد
احلريري مل حتمل مشاريع ،بل «جمرد حكي انتخابي ووعود بكرا
بريوح وبينساها وبينسانا» ،ويضيف أن تيار املستقبل «مثله مثل
غريه من املوجودين يف السلطة ،كلهم مل خيدموا عرسال».
هنا ينتقل احلديث إىل حزب اهلل ،الذي كان العراسلة ينتظرون
منه اختيار أحد أبناء البلدة وترشيحه على الئحته «إلزالة احلاجز
وطي صفحة املاضي» ،لكنه «اختار شخصًا قال يومًا إنه
بيننا
ّ
يريد حترير عرسال» .وعتب آخر متصل بالوظائف العامة« :منذ
خصصت وزارة الزراعة  60وظيفة لبعلبك اهلرمل أعطيت
سنة
ّ
ألبناء راس بعلبك ومل حيسب حساب البلدة اليت كانت خارجة من
أزمتها للتو».

 3مرشحني بأهواء مختلفة

انتخابيًا ،تنقسم عرسال بني ثالثة مرشحني هم حممد فليطي (الئحة
فايز شكر) وبكر احلجريي (املستقبل) ومسيح عز الدين (اإلمناء
والتغيري للمستقلني) .عز الدين هو الشيخ الذي ّ
كلفه الرئيس
متام سالم بالتنسيق مع هيئة العلماء املسلمني ،وكان قد طرح
نفسه كرهينة لدى االرهابيني بد ً
ال من العسكريني املخطوفني،
وهو الذي يردد أن معركته ليست يف وجه املقاومة .قبل أن
يستقر العدد على ثالثة ،كانت البلدة قد شهدت ترشيح سبعة
من عائلة واحدة (احلجريي) ،وهي العائلة ذاتها اليت ينتمي اليها
عني «املستقبل» ثالثة
رئيس البلدية باسل احلجريي ،ومنها أيضًا ّ
منسقيه لفرتات زمنية متتالية ،ما ّ
خلف اعرتاضًا داخل مؤيدي
من
ّ
التيار األزرق ممن ّ
فضلوا لو يتم التعاطي بطريقة مماثلة مع باقي
العائالت.
االنتخابات «مرحلة عابرة» يأمل رئيس البلدية باسل احلجريي أال
ترتك أثرًا على عالقة عرسال مع حميطها .لـ»املستقبل» مؤيدوه،
ولو أن البعض بدأ يرصد حاالت اعرتاض على التهميش قد جتد
يوزع أصوات الناخبني يف
طريقًا اىل صناديق االقرتاع ،ما قد
ّ
اجتاهات خمتلفة .غري أن الفرتة الفاصلة عن موعد فتح صناديق
االقرتاع كفيلة مبعاجلة االعرتاضات ،بدليل زيارة أمحد احلريري
االخرية اليت ّ
خلفت أثرًا طيبًا لدى االهالي .وهو أمر خيالفه احلجريي
يعب الناس عن خياراتهم املختلفة ،قائ ًال «الناس
الذي يتوقع أن ّ
يعب
حسمت أمرها بالتصويت ألكثر من جهة ،واملشهد لغاية اليوم ّ
عن توزع االصوات على خيارات متعددة».
كذلك حيظى حزب اهلل بتأييد ملحوظ ،وال تستبعد مصادر قريبة

يصدقها العراسلة على
منه أن ينال أكثر من  700صوت .توقعات
ّ
أساس أن احلزب مل يسئ اىل األهالي ،وله شهداء سقطوا خالل
حرب حترير اجلرود ،فض ًال عن املستقلني.

الحريري ألهل عرسال :لستم مرتوكني!

«حني أتيت يف املرة املاضية إىل عرسال ،أتيت برسالة واضحة
للجميع :عرسال بلدة غري مرتوكة ،صحيح أن هلا ربًا حيميها،
لكن هلا دولة مسؤولة عنها وعن كرامة ناسها» .هذه الدولة
حاول أهالي عرسال تقفي أثرها ،باألمس ،وهم يستقبلون رئيس
حكومتهم سعد احلريري ،يف زيارة انتخابية ،حثهم فيها على
التصويت لالئحة املدعومة من تيار املستقبل ،واليت تتمثل فيها
عرسال ببكر احلجريي ،يف ظل انقسام داخل التيار األزرق نفسه.
وقال احلريري ملستقبليه :صحيح أنين موجود معكم يف موسم
انتخابات ،وصحيح أن تيار املستقبل مسى بكر احلجريي ،إىل
جانب املرشح حسني الصلح (من بعلبك)« ،لكن األصح ،أال تشعر
عرسال بالغنب بعد اليوم ،وأال تشعر بعلبك بالغنب بعد اليوم ،وهذا
األمر ممكن ،إذا قررت عرسال أن حتدث فرقًا ،وإذا قررت بعلبك
أن حتدث فرقًا ،والفرق حيصل يف االنتخابات».

خلطة االنتخابات السحريّة
وافرازاتها الباقية على ِق َدمِها...
حسن مغربي
مل يشهد لبنان منذ استقالله ويف االنتخابات النيابية اليت جرت
منذ ذلك احلني ،مشهدا مثل املشهد احلالي ،سواء بالنسبة اىل
املرشحني ،او بالنسبة اىل الناخبني.
ففي عهد الشيخ بشارة اخلوري كانت اللوائح االنتخابية
املتنافسة تتألف على اساس خط سياسي ،وكان الصراع
بني الكتلة الدستورية املناوئة للفرنسيني ،والكتلة الوطنية
املتعاطفة مع «االم احلنون» فرنسا ،ومل يكن عدد اللوائح
يتجاوز االثنتني يف معظم الدوائر ،وكان اخلط السياسي الذي
يفوز بأكثرية املقاعد حيكم وتكون له رئاسة اجلمهورية ورئاسة
احلكومة ورئاسة اجمللس النيابي ،وكان السيد امحد احلسيين
وهو من مزرعة السياد البلدة اجملاورة لقرطبا يف جرود جبيل
زعيما للموارنة الدستوريني والشيعة ،وكان من الصعب جدا ،ان
مل يكن مستحيال على احملازبني االنتقال من جبهة اىل اخرى مهما
كانت اإلغراءات .
ّ
اخلطني
وكانت القوانني االنتخابية تسمح للمقرتع ان يصوت ألحد
السياسيني املتنافسني لالئحة كما هي او يشطب امساء مرشحني
منها ويضيف امساء مقبولة لديه ،اما اليوم فعليه االقرتاع لالئحة
كما هي وال حيق له شطب اي اسم فيها.
والحظت مصادر سياسية متابعة للعملية االنتخابية وجود فريق
سياسي واحد وهو الفريق الشيعي خيوض االنتخابات على اساس
سياسي واضح ،وهو دعم «املقاومة» ،واالغلبية العظمى من
خط
ّ
مرشحيه يؤمنون بهذا اخلط ويدافعون عنه.
ويف املقابل وحبسب املصادر نفسها فأن بقية األحزاب
واملرشحني ليس لديهم خط سياسي واضح وحمدد ،باستثناء
بعض الشعارات االنتخابية اليت تعتمدها لوائح تيار املستقبل
املناهضة لسالح حزب اهلل ،كما ان بعض التحالفات هي بني
حادة كاملرشح بطرس حرب
مرشحني على خصومة سياسية
ّ
املتحالف مع املردة ،والتيار الوطين احلر املتحالف مع اجلماعة
االسالمية ،ووجود بدعة امسها التحالف االسرتاتيجي بني التيار
الوطين احلر ،والتباعد وحتى اخلصومة يف ما بينهما والتنافس
االنتخابي يف اغلب الدوائر االنتخابية.
وترى هذه االوساط ان هذا النمط من التعاطي السياسي القائم
على التنافس االنتخابي وليس السياسي ،سيجعل من الصعب
السياسية فاز باألكثرية النيابية وتكون
معرفة اي من اخلطوط
ّ
النتيجة مبثابة استفتاء شعيب حول اي لبنان نريد او اي دولة
وأي سياسة ينتهجها؟!.
وتعتقد هذه املصادر وبسبب الطريقة اليت قامت عليها التحالفات
االنتخابية ،ان مرحلة ما بعد االنتخابات لن تكون افضل من
سابقاتها يف ما يتعلق بتشكيل احلكومة وبالوجه السياسي
احلقيقي والواضح للبالد .
وترى املصادر ان الفريق الشيعي سيفرض رئيسا للمجلس
النيابي وقد اعلن ذلك االمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل يف كلمته يوم السبت املاضي بأن نبيه بري هو الرئيس
املقبل للمجلس اجلديد ،وسيتجاوب معه رئيس تيار املستقبل
الذي اعلن انه سيصوت هلذا االخري لرئاسة اجمللس ،كما ان بري
صرح بأنه سيسمي احلريري لرئاسة احلكومة.
وأكدت املصادر ان التسوية اليت أتت بالعماد ميشال عون رئيسا
للبالد ستستمر مع عدم وجود اي معطيات توحي بأن احلريري
سينتفض ملعادلة ربط النزاع مع الثنائي الشيعي وبالتحديد مع
حزب اهلل .
وسألت املصادر عما اذا كان بإمكان الواقع السياسي املرتقب،
الصمود امام مشروع قانون أمريكي مؤلف من مخسة أقسام،
يف حال اقراره ،والداعي اىل نزع سالح حزب اهلل ،والذي ينص
على العمل مع احلكومة اللبنانية واليونيفيل والشركاء اإلقليميني
لوضع جدول زمين لتنفيذ اسرتاتيجية تهدف اىل نزع سالح
احلزب.

Saturday 28 April 2018
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مـقاالت وتحـقيقات

إسرائيل «تكتشف»:

الغجر ليست لبنانية!
يحيى دبوق

يريد العدو إضافة بند جديد إىل جدول النزاع مع لبنان (أرشيف)
أعاد العدو اإلسرائيلي فتح ملف قرية الغجر اللبنانية احملتلة،
لتدعي حقًا فيها كانت قد أقرت أنه للبنان .االدعاء ،عرب صحيفة
«إسرائيل اليوم» ،وبـ «نكهة» أكادميية ،يستند إىل خريطة قيل
إنها سورية من ستينات القرن املاضي ،تشري إىل أن القرية غري
خاضعة للسيادة اللبنانية.
االدعاء اجلديد ،ينطلق من إحدى الكليات األكادميية اإلسرائيلية
املسماة كلية «تل حاي» ،اليت اكتشفت فجأة ،أن القرية غري
لبنانية بعد سنوات من إقرار إسرائيل رمسيًا بلبنانية اجلزء
الشمالي للقرية ،وحتديدًا عرب قرار اختذ يف اجمللس الوزاري
املصغر للشؤون األمنية والسياسية عام .2010
الواضح أن تراجع إسرائيل ،وإن مل يأت على لسان جهة رمسية،
يهدف إىل تكوين ملف خالف جديد إىل امللفات العالقة بني
اجلانبني ،عرب العودة إىل ما قبل اإلقرار اإلسرائيلي بلبنانية
القرية ،متهيدًا للرجوع عنه رمسيًا.
وذكرت الصحيفة أن خريطة سورية ،وصلت أخريًا إىل أرشيف
اخلرائط التارخيية الرقيمة التابعة ألكادميية «تل حاي» (مشال
فلسطني احملتلة) ،تشري إىل أنه قبل عامني اثنني من حرب
عام  ،1967كانت قرية الغجر جبزئيها الشمالي واجلنوبي،
سورية باملطلق .وأوضح مدير قسم األرشيف يف الكلية ،شالوم
ترمتشي ،أن «اخلريطة تابعة لوكالة البناء السورية من عام ،1965
وال يتبني أن هناك خرائط أخرى كهذه يف إسرائيل» ،وأضاف أن
«سوريا سيطرت على القرية ملصلحة مشروع مياه ،كان أحد أهم
الذرائع الندالع حرب عام  ،67إذ توجد حول القرية ينابيع نهر
الوزاني ،اليت تعد جزءًا من مصادر نهر األردن».
مع ذلك ،أعاد ترمتشي التأكيد على ما كان قد تسامل عليه
األطراف حول تابعية القرية ،على رغم إقراره أيضًا بأن اخلريطة
ُتظهر عكس ذلك ،وقال« :إن اتفاقية سايكس بيكو لعام 1920
حددت أن الغجر لبنانية ،لكن سكان القرية العلويني كانوا يتبعون
يف أعقاب ذلك ،حتى عام  1946إىل املنطقة السورية من أراضي
االنتداب ودوليت لبنان وسوريا» .وأضاف أن «هذا ما تشري إليه
أيضًا خريطة االنتداب الفرنسي لعام  ،1935املوجودة أيضًا يف
ارشيف اخلرائط» يف الكلية.

ويف حتريض واضح ،أشار
«العالقة
أن
إىل
ترمتشي
االقتصادية بني الغجر ولبنان
كانت قائمة ،لكن سكان القرية
علويون ،األمر الذي مل يعجب
اللبنانيني الذين مل حيبوهم ألنهم

تستند الرواية
اإلسرائيلية الجديدة إىل
خريطة يُزعم صدورها
عن السلطات السورية
عام 1965

كانوا خمتلفني عنهم ،وألن يف لبنان ال يوجد علويون!» .وأضاف
أن هذه القرية كانت إضافة إىل قريتني علويتني أخريني ،تابعة
بالنسبة لسكانها إىل حمافظة القنيطرة السورية ،لكن مع تغيري
وإقامة دولتني ،لبنانية وسورية ،انتقلت الغجر إىل السيادة
اللبنانية .اجلديد يف «االكتشاف» اإلسرائيلي ،هو أن اخلريطة
السورية لعام  ،1965تظهر أن القرية تابعة كليًا لسوريا.
وتشري الصحيفة ،ويف دعوة واضحة إىل بدء تكوين نزاع جديد
مع لبنان ،إىل «أنهم يف إسرائيل ،وقبل حرب األيام الستة عام
 ،1967مل يعلموا أن القرية انتقلت إىل السيطرة السورية».
وأضافت أن «إسرائيل مل تقدم على احتالل القرية ،ألن اخلرائط
اليت كانت يف حوزة اجليش اإلسرائيلي أشارت إىل أنها لبنانية،
لكن سكان القرية رفعوا األعالم البيضاء على أمل أن تضمهم
إسرائيل إىل أراضيها»!
بناء على االدعاء اإلسرائيلي ،فإن اخلرائط اليت تشري إىل لبنانية
القرية ،مل تعد ذات صلة كبرية جدًا ،طاملا أن القرية انتقلت إىل
السيادة السورية قبل حرب عام  ،1967وهذا يعين أن إسرائيل
انتزعت السيطرة عليها من سوريا وليس من لبنان .حجة إسرائيل
يف ذلك هي اخلريطة املكتشفة حديثًا لعام  ،1965اليت تظهر أن
سوريا سيطرت على القرية قبل عامني من احلرب ،وكذلك ما
تقول أنها شهادات لسكان القرية أقروا بالفعل أن السوريني
سيطروا على القرية ألجل حتويل مياه الوزاني ملنع تدفقه باجتاه
فلسطني احملتلة.

املرشحون يالحقون الناخبني حرب الغاء على «االرثوذكسية»
عـماد شرارة
على الـ «سوشال ميديا»
أماندا برادعي

ُيالحظ املتابع لالنتخابات النيابية اللبنانية تطورًا كبريًا يف
املشهد اإلعالمي واإلعالني الرتوجيي ،فبعدما كانت احلمالت
اإلعالمية تعتمد يف شكل أساسي على الصور واملهرجانات و
الالفتات واللوحات اإلعالنية ،دخلت امليديا احلديثة يف قلب
العملية الدعائية وباتت املواقع اإلخبارية ومواقع التواصل
االجتماعي والتطبيقات على اخلليوي العبًا بارزًا يف عملية
التواصل املباشر مع مجهور الناخبني ،ال سيما الشباب منهم.
ويتبع املرشحون ومروجوهم ،يف شكل خاص الشباب ،إىل
موقعي فايسبوك و»تويرت» التفاعليني ،سواء يف شكل مباشر
ّ
ّ
يتولون هذه العملية ،عرب صفحات
مؤيدين هلم
أم عرب خمتصني أو ّ
إعالنية أو تروجيية تتضمن حوارات مباشرة يستطيع املواطن
خالهلا طرح كل أنواع األسئلة.
ّ
ّ
للمرشحني الذين ال ميلكون
ولعل هذه املواقع تتيح الفرصة
ً
ً
وسائل إعالمية أو ماال انتخابيا لشراء مساحات إعالنية يف الصحف
والتلفزيون واإلذاعات.
موقع «النشرة» اإلخباري وجد فكرة للرتويج االنتخابي عرب تصويت
ّ
للمرشح الذي يريده يف
افرتاضي مسبق .للناخب حرية التصويت
كل الدوائر االنتخابية الـ 15من دون االنتماء إىل هذه الدائرة أو
تلك .فعلى الناخب فقط أن خيتار الدائرة ثم اختيار الالئحة اليت
ّ
املرشح
يريد ثم القضاء الذي ميكنه اإلدالء بصوته فيه واختيار
من القضاء نفسه ،فيما يقوم النظام اإللكرتوني حبجب صور من
ّ
لتتضح للناخب اللبناني عملية االقرتاع
هم من غري القضاء نفسه
بأكملها حتضريًا لليوم االنتخابي يف  6أيار (مايو) املقبل .إضافة
إىل أن هذا النظام يقوم حبساب احلاصل للوائح.
يقول مساعد رئيس التحرير هادي فلكدار لـ «احلياة» إن «اهلدف
من هذا التصويت االفرتاضي ليس جتاريًا بل هو خدمة إعالمية
لتدريب املواطنني على عملية التصويت».
وبرأي الناخبني أن الفائدة اليت جتنيها املواقع اليت تتبع األفكار
الرتوجيية نفسها هي زيادة اإلقبال عليها ،وعدد النقرات على
الرابط اليت ُترتجم أرقامًا لدى شركات اإلعالن.
تقول مرينا فرح« :املستفيد من كل تلك احلمالت االنتخابية هي
شركات اإلعالن من جهة واملواقع اإللكرتونية من جهة أخرى».
ّ
حتى أن مرشحًا مثل وزير الداخلية نهاد املشنوق املفتوحة له كل
للتوجه
وسائل اإلعالم ،اعتمد يف بعض إطالالته على «فايسبوك»
ّ
ّ
أطل على صفحته مباشرة
مباشرة إىل مجهور هذا احلساب .وهو
يف لقاء تفاعلي مع اجلمهور .وخرج عن كالسيكيات الصحافة
ّ
وتتعلق أحيانًا
التقليدية ليدخل يف تفاصيل وآراء تهم الشباب
باحلياة الشخصية للمشنوق .ويشرح املسؤول التنظيمي لشباب
«تيار املستقبل» خالد احلاج الذي أدار وزميلته مدحية فاكهاني
احلوار لـ «احلياة» أن «السياسيني يف شكل عام منشغلون عن
 800ألف شاب ناخب يف لبنان ،وهؤالء الشباب بدورهم بعيدون
عن السياسة ويقضون أوقاتهم على الـ ،social mediaفبهذه
ويسهل املسألة
يتقرب منهم
الطريقة يستطيع السياسي أن
ّ
ّ
عليهم ويعطيهم اجملال لطرح أي سؤال خيطر يف باهلم».
الزميلة «احلياة» جالت يف الشارع لتسأل املواطنني عن رأيها
باملوضوع .يقول وليد سامل أن «الشباب ال يتابعون التلفزيون
وال يقرأون الصحف لدرجة أنهم أصبحوا يتكلمون مع بعضهم
بعضًا بلغة اإلنرتنت فبات ضروريًا على السياسيني أن يلحقوا هم
بهم لنيل شعبية أوسع ،احلياة مل تعد لنا بل جليل املستقبل»،
ويرى أن «هذا النوع من الرتويج يؤثر على نفسية املتنافسني،
فعدد املتابعني املرتفع ألحد املرشحني مث ًال ميكنه أن حيبط
املرشح املنافس يف الدائرة ذاتها» .ويضيف« :برافو للشركات
الرتوجيية املستفيدة» ،فيما تقول مهى كبارة« :السياسيون
يستقطبون الناس بكل الوسائل ،وهذه موضة اليوم» .أما جوانا
زوين فهي ال تتعاطى بـ»كل هذه املواضيع ،يف دولة أو ما يف،
ما يهمين هو أن أعيش كما يعيش املواطنون يف الدول اليت
أزورها» .ويصف داني غامن كل ذلك بـ «جقجقة لسان» .ويقول:
«كلهم يشرتون أعداد املتابعني على فايسبوك» .أما إدمون أبو
صاحل فكل ما يفعله يف احلياة «الصالة والنوم والعمل» .أسعد
ذبيان الذي أعلن عزوفه عن الرتشح (الئحة اجملتمع املدني) يدير
حاليًا صفحة الئحة «كلنا وطين» على «فايسبوك» ،مؤكدًا أن
ليس لديهم خيار آخر للوصول إىل الناس إال هذه الطريقة «فنحن
ليس لدينا ماال انتخابي لنشر صور مرشحينا».

االرثوذكسسية السياسية يف لبنان ليس مصطلحا فقط سياسيا.
الكثري من املؤرخني السياسني يسمونها «االرثوذكسية اجلميلة».
املصطلح هنا يضمر يف ثناياه الداللة لدور االرثوذكس يف اغناء «
املسيحية املشرقية» .يسمونهم املسلمون بـ»ابناء العم» و»اصحاب
الدار» ،نظرًا لكون االرثوذكس استوطنوا سواحل املشرق قبل
املسلمني ،ثم تعايشوا وانتجوا تنوع التعايش املشرقي ،ومبقدمته
قصة تنوع التعايش اللبناني.
ومبقابل ان هناك طوائف تشري اىل نفسها بوصفها طوائف مؤسسة
للبنان-الكيان ،كالدروز واملوارنة نظرا لدورهما يف نسيج لبنان
الصغري ،فأن االرثوذكسية تعترب طائفة بدأ معها تأسيس رسالة
لبنان ،الذي شرحه بابا الفاتكيان الحقا بانه اكرب من وطن « ،أنه
لبنان–الرسالة للمنطقة والعامل عن التعايش.
وخبالف املدارس الطائفية السياسية االخرى ،فان االرثوذكس
اللبنانيني مل ينتجوا تعبرياتهم السياسية بواسطة احزاب او ميليشيات.
بل دائما توسلوا التعبري عن هويتهم عرب ابراز حيثايتهم االجتماعية
واملدينية املتفاعلة والنشطة يف خدمة تعزيز الوجود املسيحي يف
لبنان واملشرق ويف خدمة الشراكة الوطنية التعايشية.
احدى اجلرائد العريقة مل تكن فقط طفرة حرية يف كل االعالم العربي،
بل كانت جبانب منها رسالة «االرثوذكسية اجلميلة» يف تاريخ
الصحافة والرأي احلر اللبناني والعربي .و»اجلمهورية» تكمل معنى
احرتام التنوع الراي احلر .الزعماء االرثوذكس السياسيون متوضعوا
عند املعنى االجتماعي اإلرتقائي االنفتاحي لبيئاتهم املسيحية،
وداخل نسيج بيئاتهم املختلطة دينيا ومذهبيا .شراكة ميشال املر
السياسية واالنتخابية مع األرمن عرب أكرب احزابهم الطاشناق ،كانت
تشي بهذا املعنى عن «االرثوذكسية التعايشية اجلميلة».
وبعد الطائف قاتل املسيحيون بقوة لتحصني «هويتهم الوجودية
احلضارية» ذات املنشأ االرثوذكسي ،وذلك بعد ان اورثتهم التجربة
احلزبية املسيحية امليليشاوية خسائر سياسية واقتتال داخلي فيما
بينهم .يف عكار برز عصام فارس كتعبري عن االرثوذكسية الساعية
لوقف انهيار إجتماع مسيحي االطراف .ويف املنت برز ميشال املر،
كارثوذكسية حتاول ملء وبلسمة كل فراغ اخطاء التجربة املسيحية
االسرتاتيجية املاضية ،وهي اخطاء انتقدتها خالصات كراس صدر
عن الفاتيكان مبناسبة اعمال السينودس بعد انتهاء احلرب اللبنانية،
وصف فيه طبقة االحزاب املسيحية بأنهم انانيون ومسؤولون عن ما
وصل اليه حال مسيحي لبنان.
ينصب املر املتموضع يف قلب الدميوغرافيا املسيحية يف املنت،
مل
ّ
وال عصام فارس املتموضع يف اطراف الدميوغافيا املسيحية يف
عكار نفسيهما بديال للزعامات املسيحية االخرى ،بل استجابا لظروف
ضرورة تعبئة «فراغ التوزان «الذي أصاب مسيحي لبنان نتيجة
حروب اإللغاء املسيحية البينية.
لقد كانت جتربة ميشال املر يف هذه املرحلة ابعد اثرًا ،فمن موقعه
املسيحي االرثوذكسي شق مسارا جديدًا «لألرثوذكسية السياسية
اجلميلة» اليت تتسع مظلتها لكل التعبري املسيحي احملبط يف لبنان،
واحلق يقال انه ما ناله على هذا الصعيد من جناح ،مل يصل اليه
آخرون من األرثوذكس حاولوا بناء تعبريات تربز دورًا لالرثوذكسية
سواء داخل فضائيها املسيحي والوطين املسيحي االسالمي .متكن
ابو الياس يف فرتة ما بعد الطائف من ترسيخ دور ارثوذكسي
ريادي داخل النظام السياسي اجلديد يف لبنان ،وذلك من خالل
موقعه يف جملس الوزراء كنائب للرئيس احلكومة ووزير للداخلية
ورئيس لعدة جلان نيابية .وصار جملسه على مدار اعوام ،ومبعدل
مرة كل يوم مخيس ،مبثابة مساحة لقاء ألكثر من ستني نائبا.
وكل هذا جعله زعيم بعدة مزايا  :ميزة اثبات الوجود املسيحي
داخل نظام الطائف الذي ادى يف فرتته االوىل احباطا مسيحيا من
احزابهم  ،وميزة لالرثوذكسية اجلميلة اليت حتفر داخل يباس االحباط
املسيحي اليت خلفته احلرب معادلة هلا داخل النظام اجلديد ،متكنها
من املشاركة كقوة ندية يف قيادة البلد ،وذلك اىل جانب الرؤساء
الثالثة املاروني والشيعي والسين  ،وحتى» األربعة» فيما لو أضفنا
رئاسة وليد جنبالط املستحقة له بفعل حضوره.
تاريخ ميشال املر ،يقدمه على انه مرحلة مستمرة من «االرثوذكسية
اجلميلة» الناجحة يف تقديم مكاسب للمسيحيني يف وقت صعب.
والتعاطي معه من قبل االحزاب املسيحية اليت اتفقت عليه االن
فيما هي تقتتل على كل شيئ ،من دون مراعاة هذا املعنى له ،أمنا
يشي بشيئ واحد ،وهي رغبتها باغتيال هذا املعنى االرثوذكسي
اجلميل داخل االجتماع السياسي املسيحي ،وتوجيه ضربة لتنوع املنت
املسيحي ،قلب لبنان.
ويف ظل القانون النسيب الذي من اهدافه احلفاظ على التنوع ،
ليس مفهوما ملاذا تتم حماوالت اقصاء حيثيات تعرب عن مسار
توافقي واجتماعي تنوعي اجيابي داخل اجتماع املنت .وملاذا يتم
تواسل اساليب من نوع استخدام هراوة سرقة مرشحني من الئحة
تربز تعايش التنوع يف املنت ملنعها من التشكل ،وبدل جتعل معيار
الرتشح هو «اتواه مالية لالحزاب مقابل قبول طلب الرتشح على
لوائحها» ،و»سرقة دم» من الئحة التعبري االرثوذكسي اجلميل داخل
اجملتمع املتين ،إلصابتها بفقر حاصل انتخابي.
جيري ذلك يف غمرة أن التيار احلر يرضى بتحالفات مع اجلماعة
االسالمية واالحباش واخرين يف غري دائرة انتخابية ،وال يستطيع
حتمل االعرتاف بوجود تنوع متأصل يف املنت .وال يستطيع حتمل
ارثوذكسية مجيلة كانت اتسعت قبل العام  2005جلميع تنوعات
املنت االجتماعية واحلزبية ،حتى شاعت فيه لفرتات تسمية « كتائبيو
املر»
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اعــالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

«قتال» الكهولة والطفولة على
طريق الربملان يف بؤس لبنان
نـسيم الخوري

جتولت يف شوارع بريوت وساحاتها وعاينت صور املرشحني
لو ّ
الكثر على جدرانها ومعظمهم من الوجوه القدمية الشائخة والشابة
والنسائية واإلعالمية حتديدًا لوقعت أسري أمرين:
أو ً
ال :يبدو لبنان املقيم يف هذا املسرح اإلنتخابي الربملاني
ّ
ّ
مير يف مرحلة إنتقالية ضخمة .يعين
الواسع واملخيف
وكأنه ّ
اإلنتقال بالضرورة التحول من نقطة إىل أخرى أو من زمن إىل آخر.
باحلد األدنى مالمح تغيري أو جتديد
ويفرتض أن حيمل اإلنتقال
ّ
بسيطة تضفي على الصورة وتضيف إليها ألوانًا أي وجوهًا جديدة.
أن اإلنتقالية تطاول الطبقة السياسية
طبعًا يفرتض اإلشارة إىل ّ
مرده إىل أن األحزاب اللبنانية الضخمة
لسبب جوهري
بالكامل
ٍ
ّ
والعريقة والكثرية اليت أمسكت أو تقامست الربملان والوزارات
واإلدارات واحلياة السياسية يف لبنان قد شارف مؤسسوها أو
متر ّ
زعماؤها على احللول يف الشيخوخة إىل درجة ّ
كلها بالشعور
أنها ّ
سرًا عن مستقبل تلك
املقيت الذي يفؤض عليها التساؤل ولو ّ
األحزاب يف املرحلة املقبلة .وأكثر من ذلك هناك أسئلة شعبية
وإعالمية مطروحة علنًا وعلى مستوى الطوائف واملذاهب يف لبنان
كالقول مث ًال :ما هو مستقبل الشيعة واملسيحيني بعد حزب اهلل
وحركة أمل و التيار الوطين احلر يف املستقبل؟
وتأخذ هذه األسئلة مشروعيتها من أسئلة مشابهة سبق أن طرحت
من قبل حول مستقبل حزب الوطنيني األحرار بعد كميل مشعون
وحزب الكتلة الوطنية بعد رميون إده .تطرح هذه األسئلة وأخرى
كثرية مشابهة وأكثر تعقيدًا لسببني أوهلما إخفاق املسؤولني عن
احلياة السياسية والتغيري والتطوير يف أكثر من جمال حيوي ال
داعي لتعدادها وتبدأ بأبسط احلقوق العادية للمواطن وأدناها حق
احلياة بكرامة.
وثانيهما أننا نشهد إلنتخابات برملانية تغمرها ردود األفعال
الصاخبة والغاضبة سواء من املرشحني العاديني من الناس الذي
ميكن تسميتهم بأبناء ىوبنات الطاجمني إىل التغيري وفقًا ملا كشفته
وسائل اإلعالم وعصر العوملة وربيع العرب واجملتمعات املدنية
واجلمعيات الدولية ودخول اخلارج املباشر إىل احلياة اإلجتماعية
اللبنانية عرب ملف النازحني السوريني والتخطيط والتشجيع للشباب
والتحدي ورفع الصوت يف
والشابات على خوض الرتشح واإلقرتاع
ّ
احلقوق والواجبات وحماربة الفساد والفاسدين.
املذهل هو التحالفات الغريبة العجيبة بني املتخاصمني جذريًا
وإسرتاتيجيًا يف إختيار املرشحني أو مجعهم صوريًا يف لوائح
فرضها قانون إنتخابي المس النسبية لكنه إستغرق يف املفاضلة
املذهبية اليت ستبعد الطوائف واملذاهب واملناطق مسافات عن
بعضها البعض .لقد إستهلكت الدولة برامج وميزانيات لتلقني
املواطنني كيفية اللعب باللوتو قبل تشريعه وبسطه ،وهي تدخل
ّ
يتعلموا بعد كيفية
اللبنانيني إىل النسبية ومعظم املرشحني مل
تكرس
اإلقرتاع أو إحتساب النتائج .ينصاع اللبنانيون إىل صيغة ّ
مقدسات الطوائف اليت تبدو وكأنها تسحب لبنان بسرعة فائقة
ّ
حنو ما يشابه جتدد احلروب أو حنو جتديد الكالم عن التقسيم
والشرذمة
واخلوف من أسباب قد حتول دون إجراء اإلنتخابات بسالم .كان
آخرها ما جرى من أحداث مقلقة يف زحلة والطريق اجلديدة من
التعدي على بعض املرشحني.
بريوت يف
ّ
ثانيًا :ميكنين يف هذا اجملال الطريف واملضحك تقديم أمساء
ووقائع
لكن املقام واإلحرتام حيوالن دون ذلك .هناك تالزم
ّ
ملحوظ للبذخ اهلائل وامليزانيات الضخمة وشراء املقاعد كما
األصوات مقابل الشح املدقع يف إبراز صور املرشحني ومحالتهم
وعدتهم اإلنتخابية.
ّ
مرشحًا إىل الربملان قد طلس وجه األبنية واألحياء
قد جتد مث ًال
وحجب النظر بصوره الضخمة وشعاراته وحكمه الكربى املنسوخة
ّ
مرشح آخر مل جيد سوى
عن كتب احلكم القدمية ملن يعرف ،مقابل
شرفة منزله العتيق يف البناء املشقق لرفع صوره اليت ال ترى
بالعني اجملردة من بعد ،بالرغم من إنتقاد زوجته له هلذه املغامرة
غري احملسوبة نتائجها ّ
كلما جلسا على الشرفة لتناول قهوة
العمال السوريني املوكل إليهم تعليق
الصباح .قد جتد قوافل من
ّ
محل السالمل وإعتالء الشاحنات الضخمة الرفع الصور والشعارات
مرش ً
ّ
حة تتناول سطل الغراء بنفسها من صندوق
وقد جتد مرشح أو
سيارتها املتواضعة قبل طلوع الضوء لرتوح بإلصاق صورها
الصغرية أو حشرها يف الزوايا.
حيول دنياه إىل مآدب عشاء وختمة وكرم جاذب للغري
مرشح
ّ
ّ
وكلما حترك موكبه هرب الناس إىل األرصفة والبيوت وأحكموا
حلت من جديد .باملقابل جتد مرشحاً
وكأن احلروب قد ّ
غلق أبوابهم
ّ
يذهب سريًا إىل ناخبيه ويف املساء يذهب إىل تناول القهوة يف
مقهى الروضة على شاطيء البحر ،يلعب النرد ،ويساير الناس،
وعندما تتعب أنامله من السبحة ينام ليعاود نهارًا جديدًا من النقد
والصراخ الذي ال يبلغ شحمة أذنه.
وأخريًا بات مستحيال جعل الشباب اللبنانيني إنتظار مراحل اإلنتقال
وبت حناجرهم صراخًا على احلرية
بإنتظارالتغيري بعدما إستيقظوا حُ
والسيادة واإلستقالل والعدالة واملساواة وإندفعوا بماس على
طريق الربملان .

توزّع  82970ناخباً لبنانياً مغرتباً
ومراكز اقرتاعهم يف  40دولة
هيثم زعيرت

تنطلق يوم اجلمعة املقبل احملطة األوىل لإلنتخابات النيابية،
ّ
املسجلني املقيمني يف الدول العربية
مستهلة باقرتاع املغرتبني
ّ
أن يلي ذلك يوم األحد  29املقبل إجراؤها
واإلسالمية ،على ْ
املسجلني يف الدول الغربية واألوروبية واالفريقية.
للمقيمني
ّ
ونص قانون اإلنتخابات رقم  44الصادر بتاريخ  ،2017/6/17يف
َّ
مواده  111و 113و 116على آلية تسجيل املغرتبني اللبنانيني
املرة األوىل
للمشاركة يف االقرتاع ،حيث أماكن تواجدهم ،وهي ّ
اليت يتم ذلك يف اإلنتخابات النيابية اللبنانية.
كما نص القانون يف مادته  112على ختصيص  6مقاعد يف
النواب لغري املقيمني ،حُح ّددت بالتساوي بني املسلمني
جملس
ّ
السّنة ،الشيعة ،املوارنة،
واملسيحينيّ ،
موزعني واحد لكل من :حُ
الروم األرثوذكس ،الروم الكاثوليك والدروز ،لكن اعتبارًا من
أن
اجمللس النيابي املقبل،
وإن كانت تلك خطوة جيدة ،إال ّ
ْ
ٍ
كاف.
للنواب املغرتبني غري
املخصص
العدد
ّ
ّ
يتوزعون على
تسجل للمشاركة باالقرتاع ( 82970ناخبًا)
وقد
ّ
ّ
صص هلم  96مركزًا تضم  232قلم
 40بلدًا يف  6قارات ،حُخ ّ
اقرتاع.
ّ
املسجلون يف اخلارج  %2.22من عدد الناخبني اإلمجالي
ويشكل
ّ
البالغ ( )3.744.245الذين حيق هلم االنتخاب يف دورة العام
.2018
وم ْن أعلنت وزارة اخلارجية واملغرتبني عن ّ
حقهم املشاركة
َ
تسجلوا يف بالد
بالعملية اإلنتخابية هم من بني ( 92810ناخبني)
ّ
االغرتاب ،وجرى إلغاء ( 9840طلبًا)،
بذريعة ّ
أنها غري مستوفية للشروط القانونية ،ومل ترد أمساؤهم
ضمن القوائم اإلنتخابية اليت أرسلتها اخلارجية إىل مراكز االقرتاع
يف اخلارج.
ّ
مرشحًا
وسيساهم الناخبون باختيار  128نائبًا من بني 583
ّ
تتألف من 26
يتوزعون على  77الئحة يف  15دائرة انتخابية
ّ
دائرة صغرى (عبارة عن قضاء أو مدينة ،وفق ما اعتمدت يف
قانون اإلنتخابات النيابية يف العام .)1960
أن عدد املسجلني اللبنانيني يف بالد اإلغرتاب،
ويظهر بوضوح ّ
عدة ،حيث
متدن قياسًا إىل العدد احلقيقي ،الذي يبلغ ماليني ّ
ٍ
تعود أسباب ذلك إىل مجلة أمور ،يف طليعتها:
 ّاملرة األوىل اليت حُيشارك بها املغرتبون باالقرتاع يف
إنها
ّ
أماكن تواجدهم.
احملددة لالقرتاع يف السفارات والقنصليات
إن بعض األماكن
ّ
 ّاللبنانية ،بعيدة عن أماكن إقامة الناخبني ،وقد حيتاجون
يكبدهم مشقة
للسفر بالطائرة أو االنتقال ملسافات طويلة ،ما ّ
ومصاريف باهظة ملمارسة حقهم اإلنتخابي.
إن فرتة الـ 40يومًا للتسجيل مل تكن كافية.
 ّ َم ْن يفضل السفر إىل لبنان ،فيقرتع ويلتقي األهل.ّ
وختلى عن
 هناك َم ْن حيمل جنسية البلد الذي حُيقيم فيه،جنسيته اللبنانية ،أو مل يقم بإعادة تسجيل قيوده يف لبنان.
 َم ْن يستنكف عن املشاركة بالعملية اإلنتخابية.أن املشكلة اليت
ويف ضوء ذلك ،شكا العديد من الناخبني من ّ
تواجههم هي حتديد مراكز االقرتاع من ِقبل وزارة اخلارجية،
وكذلك اخلشية من تأثريات وضغوطات وزارة اخلارجية على
السفراء والقناصل واملكلفني اإلشراف على اإلنتخابات ،وهو
عرب عنه أكثر من مسؤول لبناني ،مطالبني هيئة اإلشراف
ما ّ
على اإلنتخابات القيام بدورها كام ًال يف هذا اجملال من عملية
االقرتاع ،وصو ً
ال إىل إقفال الصناديق ،ومرحلة تشميعها لنقلها
حُ
لتحفظ يف مصرف لبنان ،إىل حني إجراء اإلنتخابات يف لبنان،
أيار املقبل.
األحد ّ 6
املسجلني ،اليت بلغت %54.52
وظهر بوضوح تفاوت نسب
ّ
للمسيحيني و %45.42للمسلمني.
أن املوارنة نالوا احلصة الكربى اليت بلغت
وقد كان الفتًا ّ
ً
 - %34.38أي ( 28254ناخبا) ،فيما الشيعة بلغوا - %23.02
والسّنة  - %16.54أي ( 13724ناخبًا).
أي ( 19100ناخب)،
حُ
بينما احتلت املرتبة األوىل يف تسجيل نسبة الدوائر اإلنتخابية
دائرة الشمال الثالثة اليت تضم أقضية :زغرتا  -بشري  -الكورة
ّ
ويرتشح فيها رئيس «التيار الوطين احلر» وزير
 البرتون،اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل ،بـ( 12337ناخبًا)  -أي ما
نسبته .%14.87
ّ
وحلت يف املرتبة الثانية دائرة اجلنوب الثالثة اليت تضم أقضية:
النبطية  -بنت جبيل  -مرجعيون  -حاصبيا بـ( 8737ناخبًا)  -أي
ما نسبته .%10.53
املسجلني على احملافظاتّ ،
حلت حمافظة جبل
ووفقًا لتوزيع
ّ
ً
سجل ( 21325ناخبا)  -أي ما نسبته
لبنان باملرتبة األوىل ،حيث ّ
ّ
وحلت يف املرتبة الثانية حمافظة الشمال اليت بلغ عدد
،%25.70
املسجلني ( 17207ناخبًا)  -أي ما نسبته .%20.74
الناخبني
ّ
وتصدرت مدينة بريوت الدوائر الصغرى أو القضاء ،حيث بلغ
ّ
املسجلني فيها ( 10401ناخب)  -أي ما نسبته
عدد الناخبني
ّ
 ،%12.54وحل ثانيًا قضاء الشوف ،حيث سجل ( 5247ناخبًا)
 -أي ما نسبته .%6.32

هيئة اإلشراف بصالحيات «ناظر»
هتاف دهام

أن تأكيد رئيس هيئة اإلشراف على االنتخابات
ال ريب يف ّ
أن اهليئة تفتقر إىل الصالحيات الالزمة
القاضينديم عبد امللك ّ
ملمارسة مهامها وغمزه من قناة فقدانها استقالليتها التامة،
دفع الكثري من املراقبني إىل طرح تساؤالت عن جدوى تأليف
هذه اهليئة ،وموضوعية تقاريرها وأحكامها ،ورضوخها للقرارات
السياسية.
للقانونيني ،هذه اهليئة مستقلة؛ أعضاؤها قضاة
بالنسبة
ّ
سابقون ونقباء حمامني ونقباء صحافة سابقون وسواهم ،ولكن
ليس هلا صالحيات تنفيذية .الغاية من وجودها أن تكون شاهدًا
املادة
على االنتخابات ،فض ًال عن مهامها احملدودة ،استنادًا اىل
َّ
حد َدت ،بسب اخلبري يف
 19من القانون رقم  2017/44اليت َّ
مهام هيئة اإلشراف
القانون الدستوري الدكتور عادل ميني،
َ
بإصدار القرارات والتعاميم اليت تدخل ضمن مهامها ورفع
االقرتاحات اليت تراها مناسبة إىل وزير الداخلية ،تلقي طلبات
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة وااللكرتونية الراغبة
باملشاركة يف تغطية عملية االقرتاع والفرز وتسليمها التصاريح
الالزمة لذلك ،ووضع قواعد سلوك للتغطية اإلعالمية ،تلقي
طلبات وسائل اإلعالم اخلاصة املقروءة واملرئية واملسموعة
الراغبة يف املشاركة يف اإلعالن االنتخابي املدفوع األجر وفقًا
تقيد اللوائح واملرشحني ووسائل
ألحكام هذا القانون ،مراقبة
ّ
اإلعالم على اختالفها بالقوانني واألنظمة اليت ترعى املنافسة
االنتخابية ،حتديد شروط وأصول القيام بعمليات استطالع
الرأي ،وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء احلملة االنتخابية
التقيد بفرتة الصمت االنتخابي ،تسلم الكشوفات املالية
ومراقبة
ّ
العائدة للحمالت االنتخابية والتدقيق فيها خالل مهلة شهر من
تاريخ إجراء االنتخابات ،تلقي طلبات تسجيل املفوضني املاليني
لكل مرشح وتسليمه إيصا ً
ّ
ال بذلك ،ممارسة
عن احلملة االنتخابية
الرقابة على اإلنفاق االنتخابي ،قبول ودرس طلبات املراقبني
االنتخابيني احملليني والدوليني ومنحهم التصاريح ووضع قواعد
سلوك هلم ،نشر الثقافة االنتخابيةوإرشاد الناخبني وتعزيز
املمارسة الدميقراطية بالوسائل املتاحة كافة ،تلقي الشكاوى
يف القضايا املتعلقة مبهامها والفصل بها ،ويعود هلا أن تتحرك
عفوًا عند تثبتها من أية خمالفة وإجراء املقتضى بشأنها.
ويوضح ميني لـلزميلة «البناء» َّ
املادة  65من
أنه استنادًا إىل
َّ
القانون عينه ،حتيل اهليئة خمالفة أحكام الفصل املتعلق بالتمويل
أن
تبني هلا ّ
واإلنفاق االنتخابي على النيابة العامة املختصة إذا ّ
هذه املخالفة ينطبق عليها وصف اجلرم اجلزائي.
عمل هيئة اإلشراف ،أشبه بـ «الناظر» للعملية االنتخابية وليس
بـ «املدير» ،بيث هلا احلق جتاه وسائل اإلعالم املخالفة بتوجيه
التنبيه واإلنذار واإلحالة على حمكمة املطبوعات،ولكن ليس
هلا احلق باختاذ تدابري إكراهية جتاهها مباشرة ،ألنها ال متلك
صالحيات تنفيذية ،يقول ميني .كذلك ،ليس لديها صالحيات
تنفيذية أيضًا جتاه السياسيني ،ولكن هلا صالحيات رقابية
فتسجل خمالفاتهم للقانون وتودعها اجمللس الدستوري يف
املتضرر الراغب بالطعن لديه .إال
نهاية االنتخابات وتكون بيد
ّ
أن ميني يرى أنه يف مجيع األحوال ميكن للهيئة تقديم إخبار
َّ
أي أفعال تعتربها جرائم انتخابية قد يقدم
للنيابة العامة عن ّ
أي من املرشحني سواء كان سياسيًا أو غري سياسي.
عليها ّ
إن اهليئة ليس باستطاعتها معاجلة
وسط ما تقدم ميكن القول ّ
االرتكاباتاجلسيمة اليت قد تلجأ اليها اللوائح .فال ميكنها القيام
بأي إجراء حيال خمالفات املرشحني وزراء كانوا أو نوابًا نظرًا لـ
«امتيازات احلصانة» اليت يتمتعون بها .فهي ،على سبيل املثال
ال احلصر ،مل تلجأ إىل أي خطوة بق املرشح نهاد املشنوق الذي
ظهر يف أحد الفيديوات يصفخصومه يف دائرة بريوت الثانية بـ
«األوباش» ،من منطلق أنه وزير داخلية فض ًال عن أنه مشرف
على عمل اهليئة.
ومبعزل عما إذا كانت أقوال الوزير املشكو منها تؤلف ،بسب
فإن املالحقة
مصادر قانونية ،جرائم قدح وذم وتشهري أم الّ ،
اجلزائية تصطدم باحلصانة النيابية لكونه من «أصحاب
السعادة».
ال عالقة للهيئة خبطاب إثارة النعرات الطائفية واملمارسات
التحريضية .وال عالقة هلا أيضًا بصوالت وجوالت رئيس احلكومة
سعد احلريري .فهي ترفض التدخل يف هذا الشأن أو حتى
التعليق عليه .فالتساؤالت املطروحة تصب ،كما تراها ،يف خانة
املماحكات السياسية من ّ
كل حدب وصوب.
لقد طلب وزير الداخلية بسب ما ورد يف وكالة املركزية ،من
حمافظ جبل لبنان استدعاء رئيس احتاد بلديات كسروان الفتوح
جوان حبيش لالستماع إليه يف قضية تسليمه مفتاح كسروان -
جبيل إىل األمني العام لحزب اهلل السيد حسن نصراهلل ،ممث ًال
مبرشح احلزب يف جبيل الشيخ حسني زعيرت يف احتفال يف بلدة
املعيصرة .ويأتي االستدعاء ،على خلفية اختاذه خطوة من شأنها
تقدم ،دفع
وتؤدي إىل فتنة .ما
أن تثري النعرات الطائفية
ّ
ّ
أن صالحية وزير
مصادر قانونيةإىل استغراب اخلطوة ،معتربة ّ
الداخلية بطلب مالحقة رؤساء البلديات تتحقق يف حال توافر
جرائم جزائية وليس قيام رئيس بلدية خبطوات رمزية وشكلية
مبعزل عن مضمونها .مضمون اعتربته مصادر مطلعة يف  8آذار
يصب يف خانة التعايش الوطين ال أكثر وال ّ
أقل.
أنه
ّ
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الكاتبة أيرين فويسي تطلق
كتابها The Real War
الكاتبة ايرين فويسي

األب آميل بو رزق

األب رودجر

األب آميل بو رزق يتوسط االب رودجر والكاتبة فويسي

األب بو رزق وبيده الكتاب

أطلقت الكاتية ايرين فويسي
كتابها  The Real Warوذلك
م��س��اء ال��ث��اث��اء م��ن االسبوع
الحالي يف كنيسة Pymble
األسقفية.
حضر حفل االطاق ،اضافة اىل
الكاتبة ،االب آميل بو رزق،
ال���ذي ي���زور اس��رال��ي��ا حاليا
والذي يدور الكتاب حول حياته
واخ��ت��ب��ارات��ه ،راع��ي الكنيسة
االب رودج��ر ،واالب تيم اىل
ف��اع��ل��ي��ات ال��رع��ي��ة وشقيقه
الزميل انطونيوس ب��و رزق
ورجل االعمال جاك شرب.
ويدور الكتاب حول حياة االب
آميل بو رزق الروحية والرعوية
والدنيوية يف كل من تونس

ومصر ولبنان واسراليا.
ويأتي هذا الكتاب خاصة على
االختبار االيماني وق��وة كلمة
اهلل الفاعلة يف حياته وحياة كل
من يفتح قلبه لعمل نعمة اهلل.
وقد انطلق االب بو رزق ملبيا
دعوة اهلل له يف العمل الرسولي
وك��ان��ت ده��ش��ت��ه عظيمة اذ
كان يخترب يف كل يوم يد اهلل
الفاعلة يف تغيري حياته اوال،
وحياة الكثريين ممن وضعهم
اهلل يف طريقه ثانيا.
ان قلنا ان املعجزات ،التي قام
بها السيد املسيح ومن بعده
الرسل والتاميذ ،انتهت نكون
نغش انفسنا ونخون االرادة
االلهية الن سلطان الشفاء

األب تيم

غاف الكتاب

جاك شرب

من اليمن :االب رودجر ،جاك شرب ،الزميل بو رزق ،الكاتبة فويسي ،االب بو رزق واالب تيم

جانب من الحضور

ال��ذي ات��ى ب��ه السيد املسيح
م��ن ال��س��م��اء ل��م ي��أخ��ذه معه
لدى صعوده اليها ثانية مخلفا
وراءه جماعة من املؤمنني ملء
أذهانهم عقائد وايديولوجيات
بل سلم هذا السلطان لرسله
وتاميذه وك��ل من آم��ن به يف
كل زمان وكل مكان قائا «خذوا
ه��اءن��ذا اع��ط��ي��ك��م سلطانا،
ب��اس��م��ي ت���ط���ردون ،باسمي
تضعون ايديمن على املرضى
ف��ي��ش��ف��ون» وه����ذه اصبحت
عامة تميز الرسول الحقيقي
عن غريه
ه��ذا ما يحمله االب اميل يف
قلبه ثمرة سنوات طويلة من
ال��ع��م��ل ال��رع��وي والتبشريي

ال��دؤوب ،فهو يتكلم عن آيات
ومعجزات وش��ف��اءات روحية
وج��س��دي��ة حصلت يف حياته
الشخصية وأم��ام عينيه وعلى
يديه .وهكذا اصبحت عبارة
«املسيح قام وان��ا شاهد على
ذلك» عبارة مدوية يف حياته
يعلنها يف كل مكان يحل به.
يحتوي هذا الكتاب ايضا على
مشاهدات للكتابة اذ ذهبت
اىل لبنان وحلت ضيفة يف منزل
االب اميل ملدة ثاثة اسابيع
خ��رج��ت م��ن خالها بخاصة
تصف الحياة العائلية والربوية
ضمن العائلة ويف امل��درس��ة
التي افتتحها االب اميل يف
بيته الستقبال وتدريس املئات

األب آميل بو رزق يوق�ّع الكتاب

من االوالد النازحني من سورية

جراء الحروب هناك.
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رئيس الغرفة األوسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا احملامي فادي الزوقي
يكرم وفدا من قيادة اجليش ..والعماد عون يزور اسرتاليا يف  2٤آيار املقبل

املحامي فادي الزوقي يقدم شعار الغرفة للواء الركن سمري الحاج ويبدو العقيد غيا ومسؤولون اسرتاليون

املحامي فادي الزوقي ،اللواء الركن سمري الحاج ،العقيد طوني غيا ومسؤولون اسرتاليون

املحامي الزوقي ،اللواء الركن الحاج ،االب بارودي ،العقيد غيا ومسؤولون اسرتاليون وحضور

وطنية  -فيكتوريا  -كرم
رئيس غرفة التجارة
والصناعة األوسرتالية -
اللبنانية يف فيكتوريا املحامي
فادي الزوقي ،املفتش العام
عضو املجلس العسكري يف
الجيش اللبناني اللواء الركن
سمري الحاج والعقيد طوني
غيا ،خالل غداء أقامه لهما،
يف حضور ممثل للقيادة
العسكرية يف ملبورن واألب
ديمرتي بارودي وأعضاء
الغرفة ورجال اعمال ومال
وإعالم.
وشدد الزوقي على «أهمية
دور اللبنانيني املنتشرين
يف أوسرتاليا وما تقوم به
غرفة التجارة والصناعة
لدعم لبنان يف مختلف
املجاالت وخصوصا يف
املجال االقتصادي إذ
تعمل على تكوين جسر

تواصل اقتصادي بني لبنان
وأوسرتاليا».
وشكر املحامي الزوقي
للحكومة األوسرتالية «الهبة
األولية التي قدمتها للجيش
اللبناني» ،معلنا ان «قائد
الجيش العماد جوزيف عون
سيزور أوسرتاليا يف الرابع
والعشرين من أيار املقبل
الستالم الهبة».
وشدد الزوقي على «أهمية
الدور االقتصادي الذي
يلعبه املغرتبون يف الدورة
االقتصادية اللبنانية».
واعترب الحاج أن «لبنان
ينعم باالمن واالستقرار
الكاملني» ،آمال بأن «تضع
االمم املتحدة حدا ملشكلة
النزوح السوري الذي يشكل
عبئا اقتصاديا على لبنان ،يف
وقت لم يحصل لبنان على
ما وعدوه به من مساعدات

مادية ملعالجة النزوح الذي
قارب املليوني نازح».
وشدد الحاج على ان «األمن
واالستقرار مستتبان على
مساحات شاسعة تخطت
 80يف املئة من االراضي
السورية» ،آمال بأن يساعد
ذلك «يف عودة آمنة وكريمة
لالخوة السوريني اىل
بالدهم».
ويف ختام اللقاء قدم الزوقي
شعار الغرفة التجارية للحاج
وهدية رمزية لغيا.
تجدر اإلشارة اىل ان غرفة
ملبورن برئاسة الزوقي
عملت مع وزير الدفاع
االسرتالي كريستوفر باين
وقيادة ألجيش لتأمني الهبة
وتوجيه دعوة رسمية لقائد
الجيش الذي أكد انه سيزور
اسرتاليا ليتسلم الهبة
شخصيا يف  2٤آيار املقبل.

مرياي الزوقي تتوسط اللواء الركن الحاج ،العقيد غيا ومسؤولني اسرتاليني وحضور

اللواء الركن سمري الحاج ،العقيد غيا ومسؤولون اسرتاليون
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ضعي ًفا يف اإلمالء فري ًد ا يف الرتمجة

ٌ
سبعة ال تعرفها عن شكسبري
ترجمة عبداالله مجيد  -ايالف
اضطرابا يف التاريخ
لندن :عاش شكسبري واحدة من أكثر الفرتات
ً
االنكليزي :فرتة طاعون وقالقل واحتقانات سياسية ودينية ،وخرج
واحدا من أشهر الكتاب املسرحيني .لكن ،هناك أشياء ميكن
منها
ً
أال تكون معروفة عنه ...أدناه سبعة منها.
 .1شكسبري ضعيف يف االمالء
اكتشف رجل ُيدعى دونالد هوملز أن حروف اسم وليام شكسبري
باإلنكليزية ميكن أن ُيعاد ترتبيها يف مجلة تعين «أنا ضعيف يف
اإلمالء» .صادف أن هذه صفة تصح على أشهر شاعر باللغة
االنكليزية .إذ كان شكسبري يكتب يف احلقبة اليت سبقت ظهور
قاموس صاموئيل جونسون الذي بدأ عملية توحيد الكتابة باإلنكليزية
ً
متساهال مع نفسه يف كتابة الكلمات بالشكل
وامالئها .لذلك ،كان
الذي يراه ،وليس كما جيب أن ُتكتب.
 .2لوال اشتباك بالسيوف ملا مسعنا بشكسبري
ال ُيعرف على وجه الدقة كيف دخل شكسبري عامل املسرح ،أو
ظروف انتقاله من مسقط رأسه يف سرتاتفورد إىل لندن .لكن،
إحدى النظريات تقول إن فرقة مسرحية كانت يف طريقها إىل
مدينته يف عام  1587عندما اشتبك اثنان من اعضائها يف معركة
اسفرت عن مقتل أحدهما بطعنة من سيف اآلخر .حني وصلت
الفرقة إىل املدينة ،كانت حتتاج إىل ممثل بديل ،فشاء القدر أن
جيمعها بوليام شكسبري الذي حضر ملشاهدة الفرقة تقدم احدى
مسرحياتها يف املدينة.
 .3إميليا يف «عطيل» كانت عشيقته يف الواقع
صورت أجيال من ّ
كتاب السرية حياة شكسبري العاطفية على أنها
مليئة بالعشيقات .إحداهن اميليا النري اليت كانت شاعرة وانتجت
ً
بعضا من أول األعمال النسوية باللغة اإلنكليزية ،واستوحاها
شكسبري يف بعض السوناتات العاطفية اليت كتبها .يعتقد عدد
من الباحثني أن شكسبري كان يفكر فيها عندما كتب شخصية إميليا
يف «عطيل».
 .4ترمجة شكسبري إىل  80لغة بينها االسربانتو
لو علم شكسبري أن مسرحياته ستكون معروفة يف أحناء العامل خالل
القرون األربعة اليت مرت منذ وفاتهُ ،
ألصيب بالدهشة .أعمال
شكسبري مثلها مثل اللغة االنكليزية ،حتررت من قيودها وانتشرت
يف احناء العامل حيث ُترمجت إىل  80لغة بينها لغة اإلسربانتو
االصطناعية اليت تستند إىل اللغات االوروبية الرئيسية .كان
ً
ً
كامال بالفرنسية
فصال
شكسبري نفسه يستمتع باللغات ،وكتب
ملسرحية هنري اخلامس.
 .5وليام مل يكن شكسبري الوحيد يف مسارح لندن
ً
أيضا
شقيق وليام األصغر ،إدموند ،تبعه إىل لندن حيث عمل هو
ً
ممثال يف مسارحها .ال ُيعرف الكثري عنه سوى انه ولد يف عام
 ،1580وكان يعيش يف مكان قريب من مسكن شقيقه وليام يف
معا يف املسرح.
لندن .لكن ليس هناك ما يشري إىل أنهما عمال ً
شابا يف السابعة والعشرين ،وال ُيعرف سبب وفاته.
تويف إدموند
ً
حرص وليام على دفنه بالشكل الالئق يف إحدى كنائس لندن.
 .6أطول كلمة يف أعمال شكسبري
على الرغم من أن شكسبري استعرض معرفته باللغة الفرنسية يف
فنادرا ما كان يستخدم الالتينية ،عكس
مسرحية هنري اخلامس،
ً
صديقه ومنافسه بن جونسون الذي كان ينثر الكلمات الالتينية
بال حساب يف نصوص مسرحياته ،والذي انتقد شكسبري ألنه ال
صحيحا،
يستخدم الالتينية أو اليونانية يف أعماله .لكن هذا ليس
ً
كما تشهد كلمة  honorificabilitudinitatibusاليت استخدمها شكسبري
يف مسرحية «احلب جمهود ضائع» على لسان املهرج كوستارد يف
مشهد يتضمن الكثري من النكات عن الكلمات الفائضة عن احلاجة.
وحبسب قاموس كولنز ،فان الكلمة تعين «شرف جميد ال ُيقهر».
 .7شكسبري مسؤول عن كارثة بيئية يف نيويورك
ً
وقتا
على الرغم من شعبية شكسبري يف سائر أحناء العامل ،فإن
أمريكيا من أصل
مر لعن فيه أهل نيويورك امسه .والسبب أن
ً
زرزورا من انكلرتا إىل
أملاني امسه يوجني شايفلني استورد 60
ً
نيويورك يف عام  ،1890و 40أخرى يف العام التالي .كان شايفلني
عامل حيوان شديد االعجاب بشكسبري ،فقرر أن يستقدم إىل امريكا
كل أنواع الطيور املذكورة يف مسرحياته .أراد أن يعرف إن كانت
الزرازير اليت استوردها قادرة على العيش يف املكان اجلديد
فأطلقها يف متنزه سنرتال بارك .من سوء حظ البيئة أن الزرازير
أحبت موطنها اجلديد وتكاثرت حتى أصبحت تنافس الطيور األخرى
على الغذاء واملكان .والزرزور اآلن واحد من ثالثة طيور ال تتمتع
حبماية من الدولة يف الواليات املتحدة .واملفارقة أن الزرزور ال
يظهر إال يف سطر واحد من كل أعمال شكسبري ،يف اجلزء األول
من مسرحية هنري الرابع.

حمراب احلب

أقوال

ِ
يديك
إلي
ُمدي َّ
نكون من الناجني
حتى
َ
ْ
شك عندي
فأنا ال
أن ُحبنا هو اليقني
َ
ِ
احلب
آيات
تلك من
ِ

املبني
َ
َ
اجلاهلية
أقوال
دعي

ٌ
سراط مستقيم…
فهذا
رب حليم
ُ
أغدقه علينا ٌ
رب بتقوى احلب عليم
ٌ

فادخلي معي حبر احلب
نعرب ُ َ
جه
جل ُ
ِ
شواطئه
نرسو على
ساملني

ونكون أول املصلني
ونسجد يف حمراب
احلب

خالص مبني
َف ُحَبنا
ٌ
مسعًا
بصرًا

ً
وأفئدة

له ُمسخرين

ِ
دعك من أقاويل
الغاوين

ِ
يديك
ألي
ومدي ّ

عباس علي مراد

الشاعرة عبري تموز
يقول اجلسر
اخاف إن عربت األشباح فوقي
يشيخ النهر و تسيل املراثي
يقول احلقل
أخاف من رقص الغيم امللتهب
أن تضيق عني الشمس
و تتفتت حماصيلي يف القبور
يقول البحر
اخاف من قوارب
تقشر مبجاذيفها صخيب
تنحين لتلتقط قاعي
فتتعفن جثيت
تقول األرض
أخاف من عاهرين نالت من شبقهم احلانات
كلما فرغت كؤوس مخرتهم
امتلآلت فجواتي بالدم
.........................
(امليون )
امليتون
الذين نشيعهم بكلمات حمدودة
حماطون ببياض يلقننا دروسآ مبعنى الزمن
اليهتمون للسواد الذي يلبسنا و
يربر بقاءنا على األرض
والللرصاص احلاد الذي يذبح اهلواء
امليتون
عصافري أجنحتهم منسوجة
من خيوط احلقيقة
التقلقهم خطواتنا اجملهولة املنغمسة
يف ميل وتعرج الطرقات
امليتون أخوة
ال يقفزون حلفرة هابيل
وال يهتمون باحتفاء أخيه الصاخب بالندم
امليتون بدائيون مطمئنون بفطرتهم
تعافوا من جنون احلضارات
وسرطان الديانات
امليتون خيتبئون اآلن
كي ال تصيبهم نياشني حسدنا
.....................
(مالحمي)
أنا احلزينة املفجوعة بغيابك
أترقب أشرعة الريح
أي اجلهات تصدق وتأتيين برسل قوافلك؟
أنا الواحة اليت حترس فراغك
أنا الروح املنصهرة بهسهسات مجرك
املسكونة حبيائي
املتأرجحة حببال كالمك
أنا ....أنا ما حبت بشوقي
إمنا اهلوى
قرأ يف مالحمي مالحمك..

صفحة 23

Saturday 28 April 2018

الـسبت  28نـيسان 2018

Page 23

مــناسبات

أمجل املناسبات يف مطعم املنية لصاحبه مصطفى قطعيـّة

نظرا للخدمة املمتازة واللقمة
الطيبة واالبتسامة الدائمة يف
استقبال الزبائن أصبح رواد
مطعم املنية لصاحبه مصطفى
قطعيـّة ال يرضون عنه بديال
يف احــيــاء مناسباتهم واقامة
اجــتــمــاعــاتــهــم بــفــعــل األجـــواء
العائلية التي يشعرون بها.
ويستقبل صاحب املطعم السيد

مصطفى قطعيـّة الضيوف
بنفسه وبالـ «أهــال وسهال»
والوجه البشوش حيث يشرف
شخصيا على راحة ضيوفه.
وللسيد مصطفى قطعيـّة اسم
ناصع البياض يف عالم املأكوالت
والضيافة ونــظــرا لكرمه فان
النجاح يحالفه يف كل األعمال
الــتــي يــقــوم بــهــا ..فــمــن محل

واحد اصبح لديه ثالثة محالت
هي مطعم املنية وملحمة املنية
وأفران املنية.
فــفــي مــطــعــم املــنــيــة تــمــتــاز
املــــأكــــوالت وكــأنــهــا صناعة
منزلية حيث يشعر الضيوف
وكأنهم يأكلون الكبة والحمص
والفول والباباغنوج والسلطات
وغريها يف منازلهم ملا تتمتع به

من النظافة والجودة واألطباق
ا لشهية .
وال ننسى االركيلة التي ال تحلو
الجلسة من دونها..
ونــنــوه هــنــا ان مطعم املنية
يؤمن كافة «الطلبيات» لسائر
املناسبات بأسعار ال تنافس.
ويف افــران املنية تتذوق اجود
املناقيش واللحم بعجني وصفائح

الجبنة والفطائر وسائر انواع
املعجنات.
امــا ملحمة املنية فهي بالفعل
عنوان النظافة والخربة حيث
اللحوم طازجة يوميا.
أســـرة «الــهــريالــد» وبــاالخــص
الــزمــيــل ايــلــي تتمنى لرجل
االعمال مصطفى قطعيـّة وسائر
العاملني كل النجاح والتوفيق.
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ملــبورن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

 10أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند التقدم إىل وظيفتك األوىل
قد تكون عملية البحث عن وظيفة للمرة األوىل صعبة بعض
الشيء ،فأنت ال متتلك أي معرفة باخلطوات اليت عليك اختاذها،
أو الوسائل اليت جيب استخدامها ،مما جيعل األمر معقدًا للغاية
ولكن ال داعي للقلق ،فنحن هنا ملساعدتك.
يقدم خرباء بيت.كوم ،أكرب موقع للوظائف يف الشرق األوسط،
 10أمور جيب عليك أخذها بعني االعتبار عند التقدم إىل وظيفتك
األوىل:
 .1املزيد ال يعين األفضل دومًا
جيهل العديد من األشخاص هذا األمر ،فهم يعتقدون أنهم كلما
أضافوا املزيد من التفاصيل على سريتهم الذاتية ،زادت نسبة
متيزها .ولكن ذلك خاطئًا ،فإن كان صاحب العمل غري قادر
ّ
على العثور بطريقة سريعة على األمور األكثر أهمية وإثارة حول
املرشح ،سيتجاهل حتمًا سريته الذاتية.
 .2نسبة املالءمة مهمة للغاية
يتطلب ذلك جهدًا اضافيًا منك ،فليس من احلكمة التقدم اىل
عدد كبري من الوظائف دون مراعاة شروطها ومتطلباتها .ال تهدر
وقتك على الوظائف غري املرتبطة مبجال عملك أو خربتك املهنية،
بل تقدم فقط اىل تلك اليت تهمك وتتناسب مع مؤهالتك.
 .3من الضروري إجراء األحباث
يتجاهل العديد من الباحثني عن عمل هذه اخلطوة ،ولكن التمتع
مبعرفة حول جمال العمل والبلد والشركة واملنصب الذي تتقدم
وحيسن من أدائك خالل مقابلة
اليه يزيد من فاعلية طلبك
ّ
العمل.
 .4األمور االختيارية هي يف الواقع غري اختيارية
غالبًا ما نبتسم عندما نرى مالحظة «اختياري» جبانب شرط ما
من شروط الوظيفة .ففي كثري من األحيان تكون الرسائل
التعريفية واالستبيانات والتوصيات غري اجبارية ،ولكنها يف
احلقيقة موجودة لسبب ما .فمن احملتمل بأن يتابع صاحب العمل
طلبك يف حال كان يشمل معلومات كافية ،فذلك ُيظهر أنك
مرشح متميز مستعد لبذل املزيد من اجلهد.
 .5األخطاء املطبعية ترتك انطباعًا سلبيًا
ميتلك صاحب العمل يف مرحلة التقييم األوىل وثائق ورقية

فقط ،لذلك غالبًا ما يكون دقيقًا جدًا يف هذه املرحلة .ومن
احملتمل جدًا رفض السرية الذاتية أو الرسالة التعريفية اليت
تشمل أخطاء مطبعية أو حنوية .لذا ال ّ
تقلل من أهمية التدقيق
اللغوي (عدة مرات) قبل ارسال أي وثيقة.
 .6الرتكيز على الذات يؤدي اىل نتائج سلبية
من السهل قضاء ساعات عدة يف التحدث عن نفسك ومدى
تأهيلك وامتالكك ملهارات متميزة ،وكيف ستساعدك الشركة
والدور الوظيفي على التقدم والنجاح وحتقيق أحالمك .ولكن
لألسف األمر ال يتعلق بك وحدك! إذ جيب أن تركز أكثر على
الشركة .كيف ستساعد شركتك على التقدم؟ وكيف ُ
ستفيدها
والتطور؟
وتساعدها على النمو
ّ
قدم اثبات
 .7ال تتكلم فحسب بل ّ
ميكن ألي شخص القول بأنه يتمتع مبهارات العمل ضمن فريق
أو مهارات قيادية جيدة أو يهتم بأدق التفاصيل .ولكن ذلك
جمرد أقوال ،فكي يكون طلبك أكثر فعالية ،جيب أن تثبت
لصاحب العمل مؤهالتك من خالل تقديم أمثلة دقيقة عن خربتك
ومهاراتك.

 .8قم بتأجيل موضوع الراتب حتى النهاية
جتنب التطرق ملوضوع الراتب يف مرحلة مبكرة جدًا أي قبل
احلصول على عرض عمل شفهي .فالتحدث حول املال يف بداية
مرحلة التوظيف هو إشارة سلبية للغاية.
 .9انتظار الرد هو مضيعة للوقت
ال جتلس جبانب اهلاتف يف انتظار رد من صاحب العمل ،وال
ُتثّبت عينيك على بريدك اإللكرتوني على أمل تلقي رسالة منه.
قد يبدو ذلك صعبًا ولكن عليك االفرتاض أنك ُرفضت للوظيفة
اىل أن يتم اخبارك العكس ،فبعد أن ترسل طلب توظيف ،ابدأ
بالتقدم اىل الوظيفة التالية.
 .10عدم تلقي رد ال يعين النهاية
ّ
َ
تتلق
التعلق بوظيفة معينة ،ولكن إن مل
ننصحك بالتأكيد عدم
ً
رد من صاحب العمل وال زلت مهتما بالوظيفة ،أرسل لصاحب
العمل بريد ملتابعة طلبك وأظهر له اهتمامك واصرارك ،فمن
احملتمل بأن مينحك فرصة أخرى.

طفل هندي يضيء ملبة بأصابعه!
نشر موقع «ديلي ميل» مقطع فيديو لطفل هندي يشغيل «ملبة»
بأصابعه أو أي جزء من جسده دون احلاجة إىل الكهرباء.
وظهر الطفل يضع أصابعه العارية على اللمبات الكهربائية ،فتضيء
فورًا على الرغم من أنها غري متصلة بأي مصدر كهربائي.
وأثار الطفل»أبو ظاهر»  9أعوام ردود أفعال واسعة يف مواقع
التواصل االجتماعي ملا يتمتع به من قدرة خارقة ،وحتول إىل أحد
املشاهري.
وقال «أبو ظاهر» :إنه اكتشف موهبته يف تشغيل املصابيح
الكهربائية عندما أحضر والده ،الذي يعمل كهربائيًا ،أحد املصابيح
اليت أضاءت فجأة بينما كان يلعب بها .بينما قالت عائلته :إن
الصيب لديه موهبة حقيقية.

العثور على متساح يف بركة منزل
عائلة أمريكية
عثرت عائلة أمريكية يف مدينة ساراسوتا يف والية فلوريدا ،على
متساح يف بركة السباحة يف منزهلا .واستدعت العائلة الشرطة
اليت متكنت مبساعدة صياد متاسيح من إخراج التمساح من بركة
املنزل بعد مقاومة.
وكانت شرطة والية فلوريدا قد نشرت الحقا جمموعة من الصور
ومقطع فيديو تظهر متساحا من نوع «القاطور األمريكي» يف بركة
سباحة يف منزل إحدى العائالت.

حوت يلتهم دلفينا
نشر فريق من الباحثني مقطع فيديو حلوتني قاتلني ،انقض أحدهما
على دلفني قبالة ساحل ناميبيا.
وكان العلماء يف رحلة حبثية يدرسون عواقب تسرب النفط ،عندما
رأوا اثنني من احليتان وهما يطاردان دلفينا ،لينقض عليه أحدهما
ويغوص معه يف األعماق.

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

الكالم أثناء النوم ..اضطراب محيد يكشف
العالقات العاطفية!

قد نتفاجأ بعض األحيان
عند مساع أحدهم وهو
نومه
أثناء
يتحدث
يكون
قد
بكلمات
بعضها مفهومًا واآلخر
اليدرك ،كما ّ
أننا ٌنشاهد
ُ
هذا السلوك يف بعض
واملسلسالت
األفالم
وقد ّ
مت جتسيده بشكل
درامي مضحك أحيانًا،
أن البعض
وبالرغم من ّ
الفرص
تلك
ينتهز
بشيء من اإلثارة ملعرفة
خبايا نفس النائم ومن
أن
ثم التندر عليه ،إال ّ
ّ
أن هذا
اآلخرين يرون ّ
األمر مبثابة سلوك مزعج
ينبغي التخلص منه ّ
ألنه
يؤذي النائمني جبواره.

وبينت أن هناك العديد من األسباب اليت تؤدي
إىل ظهور هذا السلوك منها« :ارتفاع درجة
حرارة الشخص ،الضغوطات النفسية واملشاكل،
القلق ،احلرمان من النوم ،وكذلك قد تتكرر هذه
احلالة كنتيجة لتجاوب النائم جتاه حديث اآلخرين
معه أثناء نومه».
نتيجة تناول بعض األدوية
فيما اوضح الدكتور عادل احلربي ،استشاري
األمراض التنفسية واضطرابات النوم ،أن
عب بشكل
الشخص الذي يتكلم أثناء النوم هو ُي ّ
صوتي عن املمارسات اليومية اليت حدثت له يف
ّ
وكأنه حياور أحدًا آخر،
أوقات االستيقاظ فيتكلم
مشريًا إىل أن هذا السلوك هو اضطراب محيد
ليست له تبعات سيئة ،وغالبًا ما ينتج عن احلمى
أو تعاطي بعض األدوية اليت ُتسبب مضاعفاتها
ً
خاصة بعض األدوية النفسية.،
هذه النوبات
ولفت إىل ّ
أنه من املشاكل الطريفة واحملزنة يف
ذات الوقت واملتكررة يف هذا السياق هو «بوح
املرضى بأحد أسرارهم العاطفية».
حالة توتر!
آالء حسن ،طالبة جامعية 23 ،عامًا ،ممن ٌأصيبوا
ً
خاصة عندما تنام وهي
بهذا النوع من السلوكيات
متوترة ،إال أنها ختشى من كشف بعض تفاصيل
حياتها الدراسية أو الشخصية.
أحباث متباينة!
وتفاوتت نتائج الدراسات واألحباث ذات الصلة

األرق
أسباب
ليست
دائما
واحدة ،لذلك جيب
ً
البحث عن السبب لتعريف
العالج املالئم.
أفضل
تنامي
لكي
ً
أوال بتغيري هذه
إبدئي
العادات:
بواسطة
العالج
إن
ّ
اليت
السلوكيات
ّ
«التحكم
يطلق عليها
ّ
حتديدا
باحملفزات» ،هو
ً
عالج فاعل .وينطوي على
تعويد اجلسم على روتني
يؤدي إىل النوم ،لذا:
• اذهيب إىل الفراش فقط
عندما تشعرين بالرغبة يف
النوم ،فليس هناك شيء
أسوأ من حماولة النوم
قسرا.
ً
• ال تبقي يف السرير
عندما تستمرين مستيقظة
لفرتة ترتاوح بني  20إىل
 30دقيقة ،وعندما حيصل
ً
فعال ،انهضي من
ذلك
السرير واخرجي من الغرفة

«سيدتي»
الزميلة
تستعرض آراء املختصني
وبعض الدراسات حول
هذا السلوك:
من النادر أن يعرف
اإلنسان أنه يتكلم أثناء
نومه
أوضحت الدكتور فضيلة
العوامي ،أخصائية الطب
النفسي أنه من النادر
أن يعرف اإلنسان ّ
أنه
من النوع الذي يتكلم
وعادة
نومه،
أثناء
يكتشف ذلك عن طريق
شخص أخر مقرب له
كالشريك أو أحد أفراد
األسرة ،وقالت «من
املواقف الطريفة اليت
واجهتين خالل فرتة
تدرييب،حني قدمت لي
إحدى الزميالت حالة
ذكرت فيها أن الزوجة
اكتشفت خيانة زوجها
من خالل كالمه أثناء
النوم عن امرأة أخرى».

عالج االرق بالعقاقري األكثر فاعلية

ثم عودي
وقومي بنشاط يبعث على االسرتخاءَّ ،
إىل السرير عندما تشعرين بالنعاس.
• استيقظي يف الصباح يف ساعة معينة ثابتة
يف كل يوم من أيام األسبوع ،وحتى أيام العطل
كنت قد ِ
ِ
سيىء يف
الرمسية ،حتى لو
منت بشكل ّ
الليلة السابقة.
أن ذلك ّ
يقلل وقت النوم ولكنه يساعد
وصحيح ّ
كذلك على النوم بشكل أفضل .ويف البداية
ّ
تؤخري وقت النهوض من النوم لتعويض
ال
ٍ
كاف :على
الساعات اليت مل تنامي فيها بشكل
حدة املشكلة.
املدى البعيد قد يفاقم ذلك من ّ
ولكن يف النهاية عندما حتظني بنوم منتظم وغري
ِ
بإمكانك زيادة فرتة النوم (ليس أكثر
متقطع،
من  15دقيقة).

بهذا السلوك ،ففي دراسة نشرتها جملة»Live
 »Scienceاألمريكية عن علماء من خمتب النوم
التابع ملستشفى سالبيرتير يف باريس ،ومشلت
 900شخص ،خلصت نتيجتها إىل رصد 900
كلمة هي األكثر شيوعًا يف حديث النائمني ،كما
أن  %59من احلديث الليلي غري
توصلت إىل ّ
مفهوم ،وهو عبارة عن متتمة وهمس وضحك
لكن العبارات املفهومة كانت  %24منها سلبية
و %22منها شتائم و%10كلمة «ال».
وتتفق الباحثة البيطانية «إيزابيل أرنولف» مع
هذه الدراسة إىل ٍ
حد كبري ،حيث خلصت نتائج
أن األشخاص
دراسة أجرتها على  232شخصًا ،إىل ّ
الذين يعانون من هذا االضطراب املعروف باسم
«سومنيلوكي» ميلكون شخصيات هجومية أو
سيئة الطبع!.
أن الدكتورة البيطانية نريينا رامالخان،
يف حني ّ
أخصائية وظائف األعضاء واضطرابات النوم
ومؤلفة كتاب « ،»Fast Asleep, Wide Awakeهلا
أن األمر مرتبط بتحفيز
رأي خمتلف ،حيث ذكرت ّ
اجلهاز العصيب وقد يكون ذو صلة باستخدام
التكنولوجيا قبل النوم أو تناول جرعات عالية
من الكافيني.
تطبيقات
أخريًا ،حتى ال يتم كشف أسرارك ،هناك بعض
سجل حديث النائم مثل
التطبيقات الذكية اليت ُت ّ
تطبيق «َ »Sleep Talk Recorderو « Dream
 »Catcherوغريها اليت قد تساهم يف حل هذه
املشكلة إذا قام الشخص بتجربتها بادئ األمر.

• ال تنامي أقل من  5ساعات يف مجيع األحوال.
أي نشاط آخر على السرير سوى النوم أو
• ال تفعلي ّ
العالقة احلميمة.
• ويف ما يتعلق بالقيلولة خالل النهار ،فاآلراء
ختتلف حول ذلك ،فبعض اخلباء يقولون إنها
تعوض ما حنتاجه من النوم الذي ينقصنا ،فيما
ّ
يقول البعض اآلخر إنه عندما نذهب إىل النوم،
فإن األمر يستغرق وقتًا أطول لكي ننام .ويؤكد
ّ
أن قيلولة قصرية ال تتعدى  10دقائق
آخرون ّ
ِ
عليك بتجربة ذلك ملعرفة
فقط مفيدة للجسم،
ِ
شخصيا.
يفيدك
ماذا
ًّ
أن هذه
وقد أثبت العديد من الدراسات العلمية ّ
الطريق مفيدة وذات قيمة .وقد متت مالحظة
حتسن يف النوم يف نهاية الشهر األول.
ّ
العالجات اليت ُينصح بتناوهلا من أجل النوم
إذا استمر األرق رغم كل شيء ،ميكن وصف حبوب
للنوم (منومات أو مسكنات) وهذه العالجات ميكن
استخدامها إىل فرتة قصرية من أجل التعايف
(ليس أكثر من  3أسابيع كحد أقصى) ،ولكنها
ال تعاجل األرق أو تقضي على أسبابه األصلية.
وتعمل هذه احلبوب على إبطاء نشاط الدماغ
استعدادا للنوم ،ولكن من اجلدير بالذكر أنه بعد
ً
شهر واحد من استخدام هذه احلبوب ،تفقد يف
الغالب الكثري من فاعليتها!
عالج األرق بـ البنزوديازيبينات
وشيوعا،
استخداما
وهي احلبوب املنومة األكثر
ً
ً
وإذا َّ
مت تناوهلا بانتظام ،فإنها تفقد فاعليتها.
مهدئ ومزيل للقلق
وهي مجيعها هلا تأثري
ّ
بدرجات متفاوتة .وتوصف البنزوديازيبينات
لعالج األرق ،ومنها فلورازيبام (،)®Dalmane
وتيمازيبام ( ،)®Restorilونيرتازيبام (،)®Mogadon
وأوكسازيبام ( ،)Seraxولورازيبام (.)®Ativan

حلبوب املنومة غري البنزوديازيبني
وتشمل زوبيكلون ( ،)®Imovaneوزاليبلون
( )®Starnocوهي موجودة يف السوق منذ
بضع سنوات .وفرتة تأثريها أقصر من
البنزوديازيبينات ،األمر الذي يزيل تأثري النوم
الذي ميكن أن حيدث يف صباح اليوم التالي خالل
الساعات األوىل.
منبهات امليالتونني
ّ
مثل راميلتون ( ،)Rozeremوتساعد هذه
املكمالت على حتفيز النوم عن طريق زيادة معدل
ّ
حتديدا يف
امليالتونني الطبيعي .يتم استخدامها
ً
حالة إجياد صعوبة يف النوم.
مضادات االكتئاب
ِ
أخذت جرعات قليلة ،فيمكن كذلك استعماهلا
إذا
للمساعدة على النوم بشكل أفضل.
احلبوب املنومة من فئة البنزوديازيبينات وغري
البنزوديازيبينات ،هلا تأثريات جانبية غري مرغوبة،
فعلى سبيل املثال قد تؤخر ردود أفعال اجلسم
احلسي احلركي خالل النهار ،األمر
وتعيق التناسق
ّ
وخصوصا لدى
والكسور
السقوط
الذي يزيد خطر
ً
كبار السن.
مالحظة مهمة :من املهم استشارة الطبيب
عندما تريدين التوقف عن تناول احلبوب املنومة
ّ
تتجنيب معاناة متالزمة
أو املهدئات ،لكي
االنسحاب.
عالجات أخرى
يف حاالت الشعور بالقلق العميق أو االكتئاب ،أو
أية اضطرابات نفسية أخرى ،فقد يصف الطبيب
مضادات االكتئاب اليت ختفف حالة األرق وعدم
القدرة على النوم.
وإذا كانت هناك مشكلة صحية جسدية
تسبب األرق ،فمن الضروري معاجلتها بالدواء
املناسب.
وإذا كان سبب األرق هو الشعور باألمل ،فيمكن
ّ
يسبب األرق
إن بعضها
تناول
مسكن لألمل ،إذ ّ
ّ
ً
فعال ،ويف هذه احلالة ال ترتددي باستشارة
الطبيب.
حتذير مهم للغاية :يف حاالت الشعور باألرق ال
ُينصح بتناول مضادات اهلستامني اليت تسبب
النعاس ،بهدف النوم بشكل أفضل ،فهذه
العالجات هلا تأثري ضئيل على األرق املزمن
يف األساس ،حتى أنها ميكن أن تسبب اليقظة
وليس النوم.
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املــرأة والعـمل

 9وظائف مل تتمكن املرأة من القيام بها أفضل من الرجال

منذ وقت ليس بالبعيد ،كان الرجل يهيمن على صناعة العمل،
وكان مكان املرأة هو البيت ،ورعاية األطفال ،والطبخ لزوجها،
إال أن النساء اليوم يقمن بدور قيادي يف الشركات ويف
احلكم ،متامًا مثل الرجال.
وعلى الرغم من تفوق املرأة يف عديد من اجملاالت ،إال أنه ما
زالت هناك فجوة يف العمل ،وقدراته ومتطلباته بني اجلنسني،
فبعض املهن ما زالت صاحلة للرجال أكثر منها للنساء ،وهناك
وظائف تكون األفضلية فيها للرجال.
وهنا سنتحدث عن وظائف مل تتمكن املرأة من القيام بها أفضل
من الرجال:

قيادة الحافلة

هناك عديد من النساء اللواتي يقدن السيارات واحلافالت،
ولكن الصورة النمطية تظهر أن الرجال أفضل بكثري من النساء
يف القيادة ،فالرجال لديهم ثقة أكرب خلف عجلة القيادة ،وهو
ما تفتقر إليه بعض النساء ،لذا فإن الرجال هلم األفضلية على
النساء يف هذه املهنة.

التمثيل الكوميدي

ِ
حاولت كتابة قائمة بأمساء مجيع الكوميديني الذين تعرفينهم
إذا
وحتبينهم ،فستجدين أن الرجال يهيمنون على هذا النوع من
الفن ،سواء يف الكوميديا التلفزيونية ،أو الكاريكاتري ،أو يف
األفالم الكوميدية ،وأن أبطاهلا هم عادة من الرجال ،لذا يبدو
أن املرأة ال تضحك مثل الرجل.

التدريب الرياضي

هل تعرفني كم عدد اإلناث اللواتي يعملن مدربات لكرة القدم
يف فرق كرة القدم اخلاصة بالرجال العدد هو صفر بالتأكيد،
أما يف الفرق النسائية فهو ضئيل جدًا باملقارنة مع عدد الرجال،
كما أن الفرق الرياضية الرجالية حتظى باهتمام كبري جدًا مقارنة
بالفرق النسائية ،كذلك النساء أنفسهن يفضلن متابعة الفرق
الرجالية على النسائية ،لذا ما زال الرجال يتفوقون على النساء
يف هذا اجملال.

مهنة الكهربائي وامليكانيكي

عند استدعاء كهربائي إىل منزلك ،هل تتوقعني أن َمن سيقوم
بطرق بابك هو رجل حيمل جمموعة من األدوات واملعدات أم
امرأة؟ واألمر نفسه ينطبق على امليكانيكي عنده طلبه إلصالح
سيارتك .فعلى الرغم من كونك امرأة إال أنك قد ترتددين كثريًا
يف استدعاء امرأة أخرى إلمتام ما تقدم ،وبالتأكيد ستطلبني
رج ًال لتنفيذ تلك «التصليحات» لضمان اجلودة.

الطهو

على الرغم من أن الطهي يقرتن دائمًا بالنساء إال أننا جند أن
أهم وأفضل الطهاة على مر التاريخ كانوا من الرجال ،وحبسب
قائمة فوكس نيوز ألعلى  10طهاة أجرًا ،جند أن هناك امرأتني
فقط استطاعتا دخول القائمة اليت يهيمن عليها الذكور ،وهنا
أيضًا جند متيزًا للرجال على النساء.

الجراحة التجميلية

إذا أتيحت لك الفرصة لالختيار بني ذكر وأنثى مؤهلني
فمن ستختارين؟ بالتأكيد ستميلني
للقيام جبراحة جتميلية لكَ ،
«يف أعماقك» إىل الطبيب ،فهو أكثر هدوءًا حتت الضغط
من الطبيبة ،وهلذا السبب تلجأ النساء إىل األطباء عند إجراء
العمليات التجميلية ،وهذا يفسر أيضًا كثرة عددهم مقارنة
بطبيبات التجميل.

األمن والشرطة

عندما يتعلق األمر بتطبيق القانون ،جند أن الرجال هم أفضل
يف ذلك من النساء ،وأكثر عددًا ،وضباط الشرطة الرجال
عادة ما يكونون أقوى وأسرع ،وأكثر صرامة ،خصوصًا أنهم
يتعاملون يف الغالب مع رجال مثلهم حيث تشري اإلحصاءات إىل
أن الرجال يرتكبون أعلى نسبة من جرائم العنف ،وعلى الرغم
من وجود عدد كبري من النساء خيضعن لعديد من التدريبات
ليكن قادرات على التعامل مع اجملرمني ،إال أنهن ال يزلن غري
قادرات على جماراة الرجال يف ذلك.

إطفاء الحرائق

إطفاء احلرائق من أكثر اجملاالت اليت يهيمن عليها الذكور ،فعند
اشتعال حريق ،ال مسح اهلل ،فإن أول ما خيطر على األذهان هو
استدعاء رجل اإلطفاء ،ومل يذكر يومًا أنه مت استدعاء «سيدة
اإلطفاء» ،ولعل ذلك يرجع إىل أن مكافحة احلريق تتطلب مجعًا
بني العقل والعضالت ،لذا جري العرف على أن املرأة لن تكون
جيدة كما الرجل فيما يتعلق مبكافحة احلريق.

البناء والتشييد

املرأة ال حتاول أن تكون أفضل من الرجل يف بعض املهن
بسبب طبيعة العمل يف تلك املهن ،فهناك مث ًال جمال ال ميكننا
أن نتوقع أن تنافس النساء فيه الرجال ،وهو جمال البناء
والتشييد ،لكونه يتطلب قوة ونشاطًا بدنيًا كبريين ،وسيكون
من الصحيح القول :إن املرأة لن تكون قادرة أبدًا على منافسة
الرجال يف جمال البناء والتشييد.
اجلميع لديه مواهب ومؤهالت مهنية خمتلفة ،تعترب مهمة للنهوض
باجملتمع ككل ،فبعضهم ينجح يف مهنة معينة ويتفوق فيها،
عكس آخرين يفشلون فيها ولكنهم ينجحون يف مهن أخرى،
ويظل التعاون بني الرجل واملرأة يف القيام باألعمال والتناوب
عليها من أساسيات وركائز نهوض اجملتمع.
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مـن هـنا وهـناك

بينهم رجال الشرطة واألطباء

 20مهـنة تـدفـعك إىل االنتـحار!

جانب مظلم للفرح ..الزواج
امللكي يف بريطانيا “خطري”!

احذر ..مواقع خترتق جهازك
بزيارة واحدة!

جتنب هذه املهن حتى ال ينتهي بك األمر معلقًا
على حبل!

شاشة نيوز :نشر موقع «آف.بي.ري» الروسي
تقريرا ،حتدث فيه عن املهن اليت قد تدفع باملرء
إىل االنتحار.
وقال املوقع إن علماء الطبيعة يواجهون العديد
من الضغوطات يف جمال عملهم ،ال سيما عند
مرحلة نشر نتائج البحث ،واحتدام املنافسة يف
هذا اجملال.
وتعد نزعة اجلنون اليت يتميز بها هذا العامل،
السبب الذي يفسر حدوث معظم حاالت االنتحار.
وأضاف املوقع أن العمل يف الشرطة ومالحقة
اجملرمني ليست باملهمة السهلة ،إذ قد يتعرض
الشرطي أثناء أداء واجبه إىل اإلصابة بأذى.
ففي الواقع ،يعمل ضابط الشرطة وفقا جلدول
زمين صعب بعض الشيء ،فهو يواجه بشكل
يومي حوادث مأساوية وخسائر معنوية ومادية
ناجتة عن حوادث السيارات ،واحلرائق ،وجرائم
القتل واالختطاف.
وأورد املوقع أن العمل يف جمال أسواق األسهم
قد يدفع املوظفني إىل التفكري يف االنتحار ،بينما
قد يصاب البعض اآلخر باالكتئاب.
وعادة ما تكون هذه األزمة النفسية بسبب
خسارة مبالغ طائلة من املال ،نامجة عن التقلبات
اليت تعرفها أسعار األسهم.
وأوضح املوقع أنه بإمكان احملامي أن يكون من
األبطال اخلارقني يف العامل احلديث يف حال التزم
مببادئ عمله.
ولكن يف احلقيقة ،عادة ما يكون احملامون عرضة
للعديد من التهديدات ،وقد جيرب أحدهم يف بعض
األحيان على الدفاع عن اجلاني ،وهو ما يتعارض
مع مبادئه األخالقية ،وقد يوقعه ذلك يف العديد
من املشاكل.
ويعتقد البعض أن املزارعني يتمتعون حبياة خالية
من الضغوطات ،إال أن الواقع يثبت عكس ذلك،
إذ ميكن للمزارع خسارة مجيع ما ميلك بسبب سوء
األحوال اجلوية وتغري املناخ باستمرار.
وبني املوقع أن عمال البناء يعملون أحيانا حتت
ضغط هائل ،بسبب عدم سري املشروع وفقا
اخلطة املرسومة ،أو حدوث مشاكل يف امليزانية،
وبطبيعة احلال ضغط العمالء.
واألمر سيان بالنسبة ملن يعمل يف اجملال
الفين ،الذي يتطلب اجلدارة والقدرة على تأدية
الدور على أكمل وجه.
ويف حال مل حيصل العمل املنجز على تقييم
إجيابي من اجلماهري ،فإن ذلك سيؤثر ذلك سلبا
على الفنان ،ما قد يؤدي به إىل االنتحار.
وذكر املوقع أن السعادة واإلهلام واملشاعر اليت
تعرتي املوسيقي ،غالبا ما تؤذيه ،ألنها جتهده،
وقد تتسبب له يف انهيار عصيب ،أو اإلصابة
باالكتئاب.

غالبا ما خيطر ببالك سؤال بشأن االخرتاق ،وهو
هل من املمكن أن يتم اخرتاق حاسيب الشخصي
مبجرد الدخول إىل موقع؟ اإلجابة لألسف نعم.
لكن هذه املهنة ميكن أن تؤثر سلبا على حياة
املرء ،ما يدخله يف حالة من االكتئاب ،الذي قد
يؤدي به إىل االنتحار.
وأشار املوقع إىل أن العاملني يف اجملال الصحي
يدركون كيف ميكنهم االنتحار دون معاناة ،لذلك
عادة ما يكون أطباء األسنان مبدعني عندما يتعلق
األمر باالنتحار.
أما مهنة التمريض ،اليت تتطلب عناية كبرية
باملريض مقابل تقاضي راتب ضئيل ،فيمكن أن
تدفع املمرض إىل النظر يف خيار االنتحار كوسيلة
للخروج من هذا الوضع املزري.
وأوضح املوقع أن مستوى االنتحار مرتفع بني
صفوف العاملني يف قطاع التجارة ،ألن هذه
املهنة تتطلب العمل جبد من أجل حتقيق القليل
من األرباح خاصة إذا كان الشخص يعمل وفق
القواعد.
وقد يدفع التوتر والضغط الذي يرزح حتته التاجر
إىل االنتحار.
كما يعترب العاملون يف جمال اخلدمات التجارية،
معرضني أيضا لكم هائل من الضغط والتوتر.
ونتيجة لذلك ،يرتفع معدل االنتحار يف صفوف
العاملني يف جمال اخلدمات التجارية مقارنة
بالعاملني يف جمال التجارة.
وأورد املوقع أن ارتفاع نسب االنتحار يف صفوف
مشغلي اآلالت ،يعزى أساسا إىل اقرتان هذه
املهنة بكم هائل من املخاطر ،على غرار اإلصابة
جبروح أو املوت جراء حادث عمل.
ويف قطاع اهلندسة ،يضطر املهندس إىل العمل
بكد نظرا لنمو سوق املعدات اهلندسية مقابل
اخنفاض نسبة الطلب على املهندسني ،ما يؤدي
إىل ارتفاع نسبة البطالة.
وهذا يزيد من الضغط املسلط على املهندسني
ما قد يدفع بالبعض منهم لالنتحار.
وأكد املوقع أن العديد من الشركات ميكن أن
تغلق أبوابها بسبب تكبد خسائر فادحة عندما
تصبح بعض التكنولوجيات غري فعالة ،وهذه
األزمة ميكن أن تودي بصاحب املؤسسة إىل
االكتئاب وحماولة االنتحار.
إىل جانب ذلك ،تعد السياقة من أخطر املهن؛
ألن السائق معرض لإلصابة بانهيار عصيب ،أو
حادث مأساوي.

أما املؤلفون والروائيون ،فليسوا يف مأمن من
الكآبة بسبب املزاجية ،اليت تصل بهم إىل حد
اهللوسة أحيانا.

وعلى حنو مماثل ،يتعرض عمال الصيانة للكثري
من اإلجهاد البدني ،مقابل تقاضي راتب ضئيل
يدفعهم للبحث عن وظيفة أخرى دون مراعاة
حالتهم الصحية.

وأورد املوقع أن عمل اجلراح شبيه مبعركة
مستمرة مع املوت ،حيث حياول الطبيب فعل كل
ما بوسعه من أجل إنقاذ حياة املريض.

أما األطباء البيطريون ،فهم أكثر عرضة من غريهم
لالنتحار؛ بسبب تعلقهم الشديد بتلك احليوانات
الربيئة ،وتعاملهم مع املوت يف كل حلظة.

هوس مفرط قد يكون خطريًا.
محاس
يغمر املعجبني بالعائلة امللكية الربيطانية
ٌ
شديد ،وذلك مع اقرتاب حفل زفاف األمري
ٌ
هاري واملمثلة األمريكية ،ميغان ماركل ،لكن
استشاريني يف الطب النفسي حيذرون من جانب
مظلم لألمر ،يتمثل يف هوس مفرط قد يكون
خطريًا.
حيث أدى االفتتان العميق لدى بعض املعجبني
بالعائلة املالكة يف بريطانيا لزيادة خماوف تتعلق
بالصحة النفسية ،وهو افتتان بلغ حدًا غري
مسبوق على ما يبدو يف الشهور ،اليت تلت إعالن
هاري وميغان خطبتهما يف كانون األول/ديسمرب
.2017
ومع انبهار املاليني بقصة احلب اخليالية بني أمري
وعروس من هوليوود ،حيذر خرباء يف الصحة
النفسية املعجبني كي حيرتسوا من فقدان الصلة
بالواقع.
وقالت سو فارما ،وهي طبيبة نفسية وأستاذ
مساعد يف الطب السريري مبركز النغون الطيب
التابع جلامعة نيويورك ،إن اإلعجاب قد يتطور إىل
هوس معتدل ال خطر فيه ،لكن إذا ازداد عمقًا
فقد يصبح األمر خطريًا.
لدي مشكلة على اإلطالق
وأضافت فارما «ليست ّ
يف أن يكون لدى أحدهم هوس بالعائلة املالكة...
وإمنا عدم االخنراط يف أنشطة أخرى ...وحقيقة
أن تأخذ من الوقت املخصص ألمور أخرى».
وتابعت أن تكريس وقت زائد ملتابعة املشاهري
قد يؤدي إىل مشاكل أخرى يف الصحة النفسية.
وأضافت« :إنها ملشكلة أن تعيش يف عامل خيالي
على حساب أن تبين عالقات حقيقية».
وحذرت فارما أيضًا من أن اهلوس باملشاهري قد
يؤدي إىل مشاكل تتعلق باملظهر مثل االضطراب
املرتبط باملظهر الشخصي.
وقالت «يصبح الناس مهووسني باملشاهري ويف
كثري من األحيان تظهر لديهم مشاكل يف املظهر
ويشعرون أنهم حباجة للخضوع جلراحة جتميلية».

فبعد إصدار مايكروسوفت لتحديثها الشهري
اخلاص باحلماية لشهر أبريل لنظام ويندوز،
شهد اإلصدار إغالق عدد من الثغرات يف نظام
التشغيل واليت تتيح اخرتاق جهاز املستخدم فقط
عن طريق زيارة موقع على اإلنرتنت.
وقامت مايكروسوفت بغلق مخس ثغرات يف
 Windows Graphics Componentحيث تستهدف
استخدام خط معني لالخرتاق وكانت الثغرة متاحة
بالنسبة لنسخ  7 Windowsو8.1 Windows RT
و 8.1 Windowsو 10 WindowsوWindows Server
 2008و 2012 Windows ServerوWindows Server
.2016
وعن اخرتاق احلاسب الشخصي اخلاص بالضحية
فهو يتم مبجرد الدخول إىل التطبيق أو املوقع
اإللكرتوني الذي حيتوي على اخلط اخلبيث ليمكن
املخرتق من اخرتاق احلاسب الشخصي .اخلمس
ثغرات مجيعا مت اكتشافهم بواسطة حسني لطفي
الذي يعمل كباحث أمن لشركة .Flexera
أيضا  Microsoft Graphicsبها ثغرة أخرى متكن
من إيقاف النظام عندما يريد املخرتق استهداف
الضحية حيث أن الثغرة يف كيف يتم التعامل
مع بعض األشياء يف ذاكرة احلاسب الشخصي.
وأوضحت مايكروسوفت أن أحد الثغرات األخرى
مكنت املخرتقني من استخدام موقع أو مستند أو
تطبيق خلداع املستخدم للدخول إىل موقع دون
إرادته.
وباإلضافة إىل ذلك قامت مايكروسوفت بغلق
ثغرات أتاحت التحكم يف احلاسب الشخصي
اخلاص بالضحية باستخدام  Microsoft Wordأو
 Microsoft Excelباإلضافة إىل أنها أوقف ستة
ثغرات يف  Adobe Flash Playerثالثة منها مت
تقييمهم كثغرات خطرية.
وتضمنت الثغرات ككل ثغرات يف Microsoft
 Officeو Internet Explorerو Microsoft Edgeو
 ChakraCoreو Malware Protection Engineو
 Microsoft Visual StudioوMicrosoft Azure IoT
 SDKباإلضافة إىل  Adobe Flash Playerونظام
تشغيل  Windowsنفسه.
وننصح بتحديث نسخة ويندوز اخلاصة بك يف
أسرع وقت لعدم الوقوع كضحية ألحد هذه
الثغرات ،فتحديث نظام التشغيل بشكل عام
حيميك من التعرض للضرر من الثغزات بالطبع
بعد التعرف عليها وغلقها ،إذ أنك قبل غلقها ما
ميكنك فعله هو تأمني بياناتك جيدا وعدم االخنداع
سريعا مبا يقابلك عند استخدام اإلنرتنت.

هذه 'أغلى موزة' يف العامل  ..ما قصتها؟

اشرتت سيدة بريطانية موزة واحدة بسعر خيالي،
حيث مت احتساب سعر املوزة على فاتورة الشراء
بقيمة تتجاوز  930جنيه إسرتليين ،لتصاب السيدة
بصدمة ما اضطر أحد املتاجر الربيطانية إىل تقديم
اعتذار للزبونة.
وكانت قد فوجئت بوبي غوردون بفاتورة شراء
تلقتها على الربيد اإللكرتوني تتجاوز 1000
إسرتليين من متجر «أسدا» ،وأشارت إىل أن
البنك ،املسؤول عن إصدار البطاقة االئتمانية
اخلاصة بها ،قام بتعطيل املعاملة بعد جتاوز قيمة

الشراء  1000إسرتليين بداعي «االحتيال».

واحتوت فاتورة الشراء مشرتيات ال يتجاوز أقصاها
حاجز  5جنيهات إسرتلينية ،إال أن املفاجأة كانت
يف سعر املوزة الذي بلغ  930.11إسرتليين (حنو
 1320دوالر) ،وهي يف احلقيقة تقدر بـ 0.11
إسرتليين.
وأوضحت غوردون ،وهي من شريوود من مقاطعة
نوتنغهام ،أن املتجر اعتذر هلا ملقيًا اللوم على
خطأ تقين يف جهاز الكمبيوتر.
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مــنوعات

' 9جرائم' يرتكبها الناس حبق القهوة

هل تعلم أنك ترتكب أخطاء عدة حبق فنجان القهوة؟ من الشراء إىل
التحضري وطريقة الشرب .األمر ليس بسيطًا كما تتخيل ،بل توجد
خطوات وطقوس للحصول على الفنجان املثالي!

ويل كوربي ،رئيس قسم القهوة يف شركة  ،Pact Coffeeوهي
شركة ناشئة يف لندن تقدم خدمات بيع القهوة احملمصة الطازجة
والنب املطحون عن طريق الربيد.

خبري قهوة بريطاني شرح بالتفصيل ملوقع  Business Insiderاألخطاء
الصغرية اليت تبعد صاحبها شيئًا فشيئًا عن االستمتاع بطعم القهوة
كما جيب ،وكما تقدمه أفخر املقاهي والباريستا يف العامل.

 -1عدم شراء القهوة طازجة مثل اخلضراوات أو اخلبز
املعمرة ،وبالتالي «جيب معاملتها مثل
ال تعترب القهوة من املنتجات
ّ
حممصة أو من
شراؤها
ذلك
يعين
اخلضراوات».
اخلبز الطازج أو
ّ
مقهى حملي ،وليس عن رفوف املنتجات اجلافة يف املتاجر.

اكتشاف مذهل :الذباب
يعشق اجلنس واخلمر!

 -2االحتفاظ بالقهوة ملدة تزيد على شهر
ً
ً
عادة
عادة يف عبوات يصل وزنها إىل  250غرامًا ،واليت
ُتباع القهوة
ما تصنع  13أو  14أو  15كوبًا من القهوة.

اكتشف علماء أن الذكور من ذباب الفاكهة يستمتعون باملعاشرة
الزوجية ،بينما يلجأ احملرومون منها على األرجح إىلاخلمر
كتعويض.
ووصفت صحيفة «اإلندبندنت» الربيطانية الدراسة اليت أجراها
علماء على ذباب الفاكهة بأنها «حبث غري مألوف» قد يساعد على
فهم طبيعة وفسيولوجية اإلدمان أكثر من االستدالل على استمتاع
احلشرات باجلنس الذي ُيعترب ظاهرة عامة ال تقتصر على البشر أو
احليوانات وحدهما.
وقالت الدكتورة جاليت شوهات عفري من جامعة بار إيالن يف
إسرائيل ،اليت شاركت يف إعداد الدراسة« ،أردنا من حبثنا معرفة
أي جزء من عملية التزاوج مينح الذباب متعة».
وأضافت أن فريق العلماء سعى يف حبثه إىل معرفة التصرفات
اليت يستعني بها ذكر الذباب ملراودة أنثاه عن نفسها ،وهل
النطف
ُتفرز اإلناث مواد جلذب الذكر حنوها عندما يشمها ،وما نوع ُ
والسائل املنوي الذي يقذفه الذكر يف املرحلة األخرية من عملية
التزاوج؟
ولتحديد ما إذا كانت الذبابة جتد متعة يف العملية اجلنسية ،استعان
العلماء الذين أجروا البحث بأدوات جينية بصرية تتيح هلم استخدام
طرق هلندسة خملوقات ذات خاليا دماغية وراثيا بتعريضها للضوء
األمحر.
وقامت الدكتورة عفري وزمالؤها بتحوير ذباب فاكهة ذي خاليا
دماغية تفرز مادة الكورازونني الكيميائية اليت ميكن أن تتغري عند
تعرض الذباب للضوء األمحر.
وكشفت دراسات سابقة أن الكورازونني هي املادة اليت تستثري
ذكور الذباب للقذف.
وعمد العلماء إىل وضع الذباب ُ َ
احملَّور يف مكان حبيث ُيسلط ضوء
أمحر على نصف عدد الذباب .وبتتبع حركات الذباب ،تبني أن الذكر
ُيبذ قضاء مزيد من الوقت حتت الضوء األمحر ،مما يوحي بنزوعه
إىل البحث عن أنثى ليقذف فيها.
وبهذه النزعة من الذكور ،فصل العلماء عملية القذف من عملية
التزاوج ووجدوا أن القذف يف حد ذاته هو ما يثري متعة ذكور ذباب
الفاكهة.
وعنيت الدراسة يف جزئها الثاني باختبار مدى تأثري القذف على
رغبة الذباب يف تناول الكحول.
وقالت عفري إن التزاوج الناجح مينح ذكور الذباب متعة طبيعية
َّ
مركب البيبتيد الذي يتوي على محضني
ويزيد من مستويات
أمينيني يف الدماغ والذي ُيسمى «البيبتيد العصيب أف».
وكشفت الدراسة أن الذباب الذي مارس عملية قذف لبضعة أيام
وكانت أدمغته مليئة مبادة البيبتيد العصيب ،كان األقل مي ًال حنو
تعاطي الكحول عندما يكون أمام خيارين إما تناول وجبات كحولية
أو أخرى خالية من الكحول.
وعلى النقيض ،اختار الذباب الذي مل ميارس قذفًا أليام تناول
الوجبات الكحولية.

هذه أكثر العجائب التارخيية
األثرية غموضاً بالعامل!

ما السر يف هذه القطع األثرية التارخيية
هناك العديد من القطع التارخيية األثرية اهلامة يف عاملنا ورغم
التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه يف وقتنا احلالي إال أن بعض
هذه اإلبداعات القدمية ظلت غارقة يف الغموض ودون تفسري وفهم
حتى اآلن.
وال يزال املؤرخون عاجزين أمام بعض هذه القطع األثرية القدمية
إىل اآلن ،ومن أهمها ما يلي:
 متعدد السطوح اإلثنا عشري الروماني:مت العثور على هذا اجملسم الربونزي يف روما القدمية ،ومبا أنه
ال توجد وثائق خترب عن ماهيته ال أحد يعرف حتى اآلن يف ما
كان يستخدم وملاذا مت صنعه .ويعتقد الباحثون بأنه قد استخدم
ألغراض املالحة ،فيما يرى آخرون أنه مشعدان ،فض ًال عن أن البعض
اآلخر يراه دمية أو متثا ً
ال.
 خمطوطة فوينيتش:اكتشفت هذه املخطوطة يف عام  ،1912ويبلغ عمرها أكثر من 700
عام ،ولكن منذ اكتشافها ظل حمتواها لغزًا حمريًا ،حيث أنها تتضمن
رسومًا وبيانات ورموزًا ولغة غري معروفة .وقد حاول الكثريون فك
شيفرة هذه املخطوطة ولكن دون جدوى ،حتى مع استخدام أقوى
أجهزة فك الشيفرات خالل احلربني العامليتني األوىل والثانية.
 التماثيل الصخرية يف جزيرة القيامة:تشتهر جزيرة القيامة أو كما تعرف أيضًا جبزيرة الفصح الواقعة يف
احمليط اهلادئ اجلنوبي بالتماثيل احلجرية اليت تسمى «املواي»،
إال أن تلك التماثيل قد حريت املؤرخني خاصة يف ما يتعلق بالنقوش
املوجودة على ظهر كل منها ،حبسب «روسيا اليوم» .ويعتقد
بأن احلجارة حنتت من قبل شعب «رابا نوي» يف الفرتة ما بني
 1250و 1500ميالدي ،وما يزال البحث جاريًا حتى اآلن عما تعنيه
تلك النقوش والرموز الغامضة وعن سبب إنشاء هذه التماثيل.
 ستونهنج:تعترب ستونهنج واحدة من أكثر القطع األثرية احملرية يف تاريخ
بريطانيا ،وال أحد يعلم ملاذا مت إنشاؤها بذلك الشكل ويف ذلك
املكان ،ورمبا األكثر تعقيدًا هو كيفية نقل احلجارة الضخمة إىل
سهل ساليسربي مبقاطعة ويلتشري جنوب غرب إجنلرتا قبل  5آالف
عام .وتشري بعض النظريات إىل أن املوقع كان مبثابة مقابر،
أو حمكمة ملكية أو معبدًا أو حتى جهازًا فلكيًا للتنبؤ باألحداث
الشمسية.

تكفي هذه الكمية ملدة أسبوعني إذا كنت تتناول القهوة كل يوم،
«ميكن أن تشرب
وهذا هو اإلطار الزمين املثالي .وأوضح كوربي ُ
القهوة بعد شهر من طحنها ،لكنك ستالحظ اخنفاضًا يف اجلودة.
يظهر مذاق القهوة وكأنها فاسدة .ويعزو ذلك إىل أنه يف كل مرة
تفتح فيها العبوة وتغلقها ،تسمح للمركبات العطرية املوجودة يف
مما يعين أن القهوة تفقد املذاق اخلاص بها».
القهوة بالتطايرّ ،
 -3عدم التأكد من اتساق حجم حبيبات القهوة
ميكنك شراء حبوب القهوة الكاملة وطحنها يف البيت ،أو شراء النب
املطحون املناسب لطريقة التحضري ،مثل إبريق القهوة العادي أو
جهاز حتضري بالتقطري (إسربسو) أو ماكينة الضغط الفرنسية .لكن
احلصول على حجم ُمتسق حلبيبات القهوة هو الطريقة الصحيحة
لتحضري كوب جيد من القهوة بأي طريقة .فاحلبيبات الصغرية نسبيًا
ً
مرارة مما
ستفرط يف استخالص النكهة وجتعل مذاق القهوة أكثر
ينبغي .ويف الوقت نفسه ،جتعل احلبيبات الكبرية املذاق حامضيًا.
ووفقًا لكوربي ،عندما يكون حجم احلبيبات خليطًا غري متسق ،يؤدي
ذلك إىل احلصول على «نكهة الذعة» .لذا ال بد من شراء القهوة
املطحونة خصيصًا لتوافق طريقة التحضري اليت تستخدمها.
 -4حتضري القهوة ملدة أقل من  4دقائق
قال كوربي «إذا كان حجم احلبيبات بعد الطحن مثاليًا ،فمن األفضل
أن تستغرق مدة حتضري القهوة أربع دقائق ،وتقليبها ببطء شديد
داخل اإلبريق».

 -5نسيان صب ما ال تشربه على الفور
إذ ينبغي صب ما تبقى من السائل بعد تقليبه يف وعاء خمتلف،
فبينما تستقر القهوة يف اإلبريق ،يتواصل تدفق خالصتها ،ما جيعل
مذاقها مرًا.
ونصح كوربي باستخدام ماكينات القهوة اليت تتطلب فالتر ورقية ال
معدنية ،إذا استوجب األمر .ألن « املعدن يعيق اكتشاف املذاقات
املختلفة داخل القهوة».
 -6استخدام إبريق متسخ
وعاء طازجًا من القهوة دون
الناس
يصنع
يف كثري من األحيان،
ً
تنظيف اإلبريق بالكامل بعد االستخدام األخري .ويشدد كوربي على
نظافة اإلبريق كي ال يصبح مذاق القهوة سيئًا.
 -7إضافة احلليب والسكر
يعترب خبري القهوة أن معظم الناس يضيفون احلليب والسكر
للتعويض عن تناول القهوة السيئة املذاق يف املقام األول،
فالسكر يدث توازنًا للنكهة املرة النامجة عن اإلفراط يف حتميص
القهوة ،واحلليب يساعد على إخفاء العيوب اليت ال تزال تظهر يف
القهوة.
وأردف قائ ًال إن «إضافة احلليب والسكر إىل القهوة أمر ليس
سيئًا ،ومع ذلك ،إذا كنت تشرتي القهوة من َحممصة جيدة ،تذوقها
قبل إضافة احلليب والسكر إليها ،ستجد أنها ال حتتاج إليهما».
 -8شراء القهوة سريعة التحضري بثمن زهيد
يوصي كوربي باالبتعاد عن القهوة سريعة التحضري – اخليار الشائع
يف عدة دول  ،-ولديه أسباب وجيهة.
يقول «إن القهوة سريعة التحضري ُتباع بسعر رخيص للغاية .إذا
قمت بتقدير تكلفة عبوة حبوب القهوة اليت تزن  250غرامًا ،فستجد
أن سعرها منخفض للغاية».
ومع ذلك ،فإن العملية املستخدمة إلنتاج القهوة سريعة التحضري
«عملية تقنية ومكلفة للغاية»؛ إذ تنطوي على طرق حتضري باستخدام
ضغط عال ،باإلضافة إىل التجفيف عن طريق التجميد».
وتابع قائ ًال «رغم أن عملية اإلنتاج مكلفة ،ولكنك جتد أن سعر
القهوة سريعة التحضري زهيد يف املتجر .وهذا ما يعين وجود ثغرات
يف سلسلة التوريد – مبا يف ذلك ما يتم دفعه للمزارع ونوعية حبوب
القهوة».
 -9اجلهل بكمية الكافيني
يتعامل معظم الناس مع الكافيني بطريقة خاطئة .ومن هذه املفاهيم
اخلاطئة الشائعة ،هو أن قهوة اإلسربيسو حتتوي على أكرب نسبة
من الكافيني ،لذا فإن الناس الذين يبحثون عن جرعة كبرية من
الكافيني ،قد يذهبون إىل مقهى ويطلبون قهوة إسربسو مزدوجة.
ولكن كوبًا كبريًا من القهوة العادية بسعة  200ملل مث ًال يتوي على
كافيني أكثر ،والسبب هو الوقت الذي تستغرقه عملية التحضري.
وأوضح قائ ًال «تتناسب نسبة الكافيني يف القهوة مع الوقت الذي
تستغرقه أثناء حتضريها ،وليس الضغط أو الكثافة».
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البنتاغون ميهد الشراك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

شركاء حمليني من دون قوات أمريكية يشكل خماطرة ،قال
ماتيس« :أنا واثق أننا على األرجح سنأسف على ذلك» .وكشف
أن «الفرنسيني أرسلوا قوات خاصة إىل سورية لتعزيز مهمتنا خالل
األسبوعني املاضيني» .وزاد« :ستشهدون جهدًا جديدًا يف وادي
الفرات يف األيام املقبلة».
وبدا أمس االول أن مثة تنافسًا بني املسارات السياسية الثالثة
اخلاصة بسورية ،جنيف وآستانة وسوتشي .ففي باريس ،عقد وزير
اخلارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء أمس االول اجتماعًا
ضم نظراءه الربيطاني بوريس جونسون ،والسعودي عادل اجلبري،
واألردني أمين الصفدي ،يف إطار ما يسمى بـ «اجملموعة املصغرة»،
يف حضور ممثل عن الواليات املتحدة ،وشاركت فيه للمرة األوىل
أملانيا ،ومت خالله التباحث يف املسار السياسي لتسوية النزاع يف
سورية.
وقال مصدر فرنسي مطلع إن االجتماع ،الذي عقد على هامش
مؤمتر مكافحة متويل اإلرهاب« ،استهدف إعادة تعبئة الشركاء من
أجل مواصلة اجلهود اليت بدأتها فرنسا بعد الضربة العسكرية يف
سورية».
وأكد «وجود عزم مشرتك على املساهمة بنشاط يف تسوية النزاع
السوري ،وإعادة إحياء مسار جنيف ،والتقدم على صعيد إنشاء
اللجنة الدستورية» .ولفت إىل أن انضمام أملانيا يرجع اىل «كونها
املمول األول يف أوروبا ملقتضيات األزمة السورية».
ّ
وتستبق تلك التحركات اجتماع وزراء خارجية الدول الثالث الضامنة،
روسيا وتركيا وإيران ،يف موسكو غدًا ،الذي من املنتظر أن يتطرق
إىل تنسيق مواقف البلدان الثالثة يف ضوء التطورات العسكرية
على األرض ،ومستقبل احلراك السياسي.
ووصفت الناطقة باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،يف
مؤمتر صحايف أمس االول ،اللقاء بـ «االستثنائي» ،فيما أشار بيان
للخارجية الرتكية أن االجتماع «سيتناول مجيع أبعاد التعاون اجلاري
يف إطار آلية آستانة ،كما أنه سيتناول اخلطوات يف املستقبل».
أما مبعوث األمم املتحدة اخلاص إىل سورية ستيفان دي ميستورا،
فأكد أن «عملية آستانة استنفدت طاقاتها بالكامل نظرًا للعدد
احملدود من األطراف املنخرطة فيها».
وأوضح يف لقاء مع هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) ،أن
املفاوضات بهذا الشكل «كانت مبادرة جيدة ،لكن دعونا ننظر
إليها من منظور آخر .ثالثة بلدان فقط منخرطة فيها وليس ...15
كان من املفرتض أن تؤدي العملية إىل وقف تصعيد النزاع ،ولكن
التصعيد وقع».
وأشار إىل أن مسار «سوتشي ،كان سيعترب مبادرة ممتازة للحوار
السوري ،لو جنم عنه تنظيم اللجنة الدستورية ،لكن ذلك مل حيدث
حتى اآلن».
بالتزامن مع ذلك ،قال مندوب إسرائيل يف األمم املتحدة داني
دانون خالل اجتماع جمللس األمن أمس االول ،إن إيران جندت أكثر
من  80ألف مقاتل شيعي يف سورية .وأضاف ملوحًا خبريطة« :ما
تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران املركزي للحشد والتجنيد
يف سورية ...يف هذه القاعدة اليت تبعد ما يزيد قلي ًال عن مخسة
أميال عن دمشق ،يتدربون للقيام بأعمال إرهابية يف سورية وأحناء
املنطقة».

«محاس» :اجمللس الوطين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لرئيس اجمللس التشريعي ،رئيس جملس شورى «محاس» يف
قطاع غزة أمحد حبر ،أن اجللسة املرتقبة لـ «اجمللس» «باطلة وغري
قانونية» ،معتربًا أن القرارات اليت ستصدر عنها «ستكون غري
منصفة للشعب الفلسطيين وغري معرتف بها».
وخالل جلسة للمجلس التشريعي عقدتها كتلة «التغيري واإلصالح»
الربملانية التابعة لـ «محاس» يف مدينة غزة ،بهدف مناقشة تقرير
اللجنة القانونية يف شأن عقد «الوطين» ،طالب حبر بضرورة تأجيل
عقده و«تكريس اجلهود إلنهاء االنقسام ال لتعزيزه».
ووصف رئيس اللجنة القانونية يف اجمللس حممد فرج الغول اجللسة
املرتقبة بأنها «غري قانونية وفق لوائح منظمة التحرير» ،مشددًا
على أن قراراته «غري معرتف بها قانونيًا».
وطالب بعقده خارج فلسطني «ليتسنى جلميع الفصائل املشاركة
من دون أي قيود» .ورأى يف «اإلصرار على عقده جتاوز لالتفاقات
والتفاهمات الوطنية».
وطالب عضو املكتب السياسي لـ «محاس» النائب خليل احلية
بإرجاء االجتماع ،معتربًا أنه «سيهز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية
التارخيية اليت تعد بيت الكل الفلسطيين» .كما اعترب أن عقده
يأتي «لتهيئة األجواء وحتضري املشهد الفلسطيين لتسهيل مترير
صفقة القرن ،اليت ال ميكن إفشاهلا إال بإعادة متثيل الشعب
الفلسطيين».
وشدد احلية على أن «خمرجات هذا االجتماع يف حال عقده ،غري
ملزمة لشعبنا ،كون الفلسطينيني ال يعرتفون به» ،حمذرًا من
التعامل مع تلك املخرجات.
ودعا «الكل الفلسطيين» إىل «الوقوف يف وجه خاطفي القرار
الوطين» يف إشارة إىل الرئيس حممود عباس وحركة «فتح»،
مؤكدًا حرصه على أن تبقى املنظمة «البيت الوطين اجلامع».
وكانت اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير» قررت خالل اجتماع
برئاسة عباس يف السابع من الشهر املاضي عقد «اجمللس

الوطين» يوم اإلثنني (بعد غد) .ومل يوجه رئيس اجمللس سليم
الزعنون دعوة إىل حركيت «محاس» و «اجلهاد» ،غري العضوين يف
املنظمة ،للمشاركة يف أعماله.
وعلى رغم معارضة «محاس» و «اجلهاد» و «اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» عقد االجتماع ومطالبتهم بتأجيله وعقده خارج فلسطني
بعيدا من «حراب االحتالل» ،أصر الرئيس عباس على قراره .علمًا
أن  100عضو من أعضاء اجمللس ،طالبوا يف رسالة وجهوها إىل
الزعنون بـتأجيل عقده.
واعترب القيادي يف «اجلهاد» مجيل عليان أن «اإلصرار على عقد
اجمللس الوطين يف رام اهلل ،يعين اإلصرار على إعادة إنتاج
الوهم».
ودعا يف تصريح أمس االول إىل تأجيله «حتى ال نعرب من مصيبة
أوسلو إىل مصيبة فقدان اهلوية الوطنية الفلسطينية» ،مشددًا
على «ضرورة الرتكيز على مسريات العودة ودعم صمود غزة
وتوجيه كل مقدرات املنظمة حنو القطاع».
وكان عضو اللجنة املركزية حلركة «فتح» مفوض العالقات الوطنية
عزام األمحد ،قال قبل أيام إن اجمللس سيعقد يف رام اهلل اإلثنني
(بعد غد) «شاء من شاء وأبى من أبى».

ماتيس ال يستبعد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأعلن وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس أمس االول ،عدم
بعد يف شأن االنسحاب من االتفاق النووي
التوصل إىل قرار
ُ
اإليراني.
وأضاف أمام جلنة اخلدمات املسلحة يف جملس الشيوخ« :املناقشات
جارية يف أوساط موظفي األمن القومي واألشخاص املكلفني منا
بتقديم النصائح للرئيس».
وعلى رغم قناعته بأن االتفاق يتضمن عيوبًا ،إال أن ماتيس أعلن
يف وقت سابق أنه يدعم بقاء الواليات املتحدة فيه ،إذ قال للنواب
يف تشرين األول (أكتوبر) إن ذلك يصب يف مصلحة الواليات
املتحدة ،لكنه مل يعرب عن دعمه األمر جمددًا أمس االول .وتابع:
«هناك بكل وضوح نقاط يف االتفاق النووي ( )...ميكن حتسينها.
نعمل مع حلفائنا األوروبيني على هذه األمور ،وأكرر أنه مل يتم
ٍ
كاف للبقاء
اختاذ قرار بعد يف شأن إمكان إصالح االتفاق يف شكل
فيه أو إن كان الرئيس سيقرر االنسحاب منه».
وكان ترامب دعا إىل إلغاء االتفاق الذي وصفه بأنه «األسوأ»
يف التاريخ .وقال« :هذا اتفاق أسسه فاسدة .إنه سيئ ،بنيته
سيئة».
إىل ذلك ،شدد ماكرون على أن دوره «ليس حماولة إقناع ترامب
بالتخلي عن التزامات محلته االنتخابية» .وزاد« :أردت أن أبرهن
أن االتفاق معقول وميكن تعزيزه عرب بنود جديدة أكثر مشولية تعاجل
ِّ
وجتنب السقوط يف اجملهول املطلق».
أوجه القصور احلالية،
وكان الرئيس األمريكي قال يف مؤمتر صحايف مع ماكرون الثالثاء
املاضي ،إن «االتفاق النووي مع إيران جنوني وبالغ السخرية،
سيعلن يف  12أيار املقبل إن
وكان جيب أال ُيوقع أبدًا» ،علمًا أنه ُ
كان سينسحب من االتفاق.
وفيما أكد ماكرون أن موقفه من االتفاق النووي «ليس أحاديًا
بل يتم التنسيق يف شأنه مع األوروبيني» ،أوضح مسؤول أملاني
أن «اقرتاح ماكرون هو أن يظل االتفاق يف شكله القائم كدعامة
من أربع دعائم التفاق مستقبلي» .وتتمثل الدعائم الثالث الباقية
جتمد بنود معينة تتعلق
يف معاجلة فرتة ما بعد عام  ،2025حني ّ
بالنشاط النووي ،وبرنامج طهران للصواريخ الباليستية ،إضافة
إىل دور طهران «املزعزع لالستقرار» يف الشرق األوسط.
وجتري املستشارة أجنيال مركل هذا األسبوع حمادثات مع ترامب
ُ
يف واشنطن اليت سيزورها اآلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور
ليربمان إلجراء حمادثات تتناول التنسيق األمين مع الواليات
املتحدة يف ضوء التطورات واالنتشار اإليراني يف الشرق األوسط
وسورية.
ويرى مراقبون أن فرص جناح ماكرون يف «عرض اتفاق جديد
يتجاوز املسائل النووية» على ترامب «ال تزال غري معروفة ،ما
جيعلها حماولة لكسب الوقت والتحضري للمستقبل يف حال انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق» .لكن علي والييت ،مستشار مرشد
اجلمهورية اإلسالمية علي خامنئي ،أكد أن إيران «لن تقبل أي تغيري
يف االتفاق النووي ،وإذا خرج ترامب منه ستنسحب إيران ولن
تقبل توقيع اتفاق نووي ال جيلب هلا منافع» .وشدد خامنئي على
أن إيران «ستصمد يف وجه حماوالت الرتهيب األمريكية» ،داعيًا
الدول اإلسالمية إىل الوقوف «صفًا واحدًا يف مواجهة الواليات
املتحدة اليت لن نرضخ أبدًا لبلطجتها ،أو لغطرسة دول أخرى».

اجمللس الدستوري أبطل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ِ
ثان يقضي
سيستكمل اجمللس الدستوري هذا القرار
فهل
بقرار ٍ
ٍ
بإبطال قانون املوازنة بكامله؟
منح كل عربي أو أجنيب يشرتي
وجتيز املادة  49من موازنة َ 2018
ً
وحدة سكنية يف لبنان ،إقامة دائمة له ولزوجته وأوالده القاصرين
ّ
تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750
يف لبنان ،على أن ال
مليون لرية يف مدينة بريوت ،و 500مليون لرية خارج العاصمة.
قرار اجمللس الدستوري بعد أن أثارت هذه املادة جد ً
ال
وأتى
ُ
ّ
تشكل
وامتعاضًا لدى شرائح وجهات عدة ،ورأى كثريون أنها
ً
نافذة للتوطني ،بغض النظر عن مردودها االقتصادي احملصور
بالقطاع العقاري ،والذي تفاوتت اآلراء االقتصادية حول جدواه.
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ذروة االعرتاضات ّ
ُ
جتلت على لسان البطريرك املاروني مار بشارة
ً
مقدمة ملنح اجلنسية
أن يف هذه املادة
رأى
الذي
الراعي،
بطرس
ّ
أي نائب من أعضاء تكتل «التغيري
والتوطني .ويف حني مل يعرتض ُّ
قرر رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون
واإلصالح» على املوازنةّ ،
بعد توقيعه قانون املوازنة توجيه رسالة اىل جملس النواب ،يطلب
وتريث يف انتظار
مبوجبها منه إعادة النظر يف املادة  .49ثم عاد
ّ
ما سيصدر عن اجمللس الدستوري لكي ُيبنى على الشيء مقتضاه.
تأكيد سلطته يف
وبذلك ،قد يكون اجمللس الدستوري بقراره أعاد
َ
ّ
ظل غرق السلطة السياسية يف وحول معاركها االنتخابية.

توقيف مفاعيل املادة

خمالفات للدستور والقانون
أن موازنة  2018تشوبها
ٌ
على رغم ّ
واحملاسبة العمومية ومبادئ املوازنة ،منها املتعلقة بضرورة إجراء
قطع حساب عن السنة املالية السابقة لسنة املوازنة ،واملهل
ومشوليتهاِ ...
أقّر قانون
الدستورية ،وسنوية املوازنة ،ووحدتها
ّ
املوازنة ،واكتفى اجمللس الدستوري ،يف مرحلة أوىل ،بتعليق
التطرق إىل قانون املوازنة بكامله أو مبواد أخرى
املادة  49من دون
ّ
بت مراجعة اإلبطال يف الشكل واألساس ،وريثما
منه ،مع حفظ ّ
القرار يف شأن القانون املطعون فيه.
يصدر
ُ
املرجع الدستوري الوزير والنائب السابق
يرى
اإلطار،
هذا
ويف
ُ
أن قرار اجمللس الدستوري «يعيد الثقة مبرجعية
رزق
ادمون
ّ
السلطة القضائية يف مراقبة هفوات التشريع واإلدارة».

ري املوازنة
مص ُ

مقرر يدرس املخالفات الدستورية اليت وردت يف
بعد تعيني
ّ
تقريره يف مهلة  10أيام ،سيكون على
نجز
ي
أن
وبعد
الطعن،
ُ
َ
ُ
البحث يف مضمون
يلتئم خالل  5أيام ،ليبدأ
أن
الدستوري
اجمللس
َ
التقرير متهيدًا إلصدار قراره النهائي يف مهلة  15يومًا ،على أن
تسب من تاريخ
جتري اآللية القانونية خالل شهر
كحد أقصى ُحي َ
ٍّ
تقديم الطعن.
ّ
اجمللس الدستوري قرارًا يقضي بإبطال قانون املوازنة،
سيتخذ
فهل
ُ
أو َل مهمات جملس النواب املقبل؟ جييب
النهائي
ها
إقرار
جيعل
ما
ّ
َ
«أن هناك حماذير كثرية إلبطال قانون املوازنة من أساسه»،
رزق
ّ
«أن تعليق املادة  49هو نوع من التسوية يشري إىل أن ال
ويعترب ّ
ُ
قر بعد سنوات
ّ
نية إلبطال قانون املوازنة بكامله ،خصوصًا أنه أ ّ
عدة من الصرف بال موازنات عامة ،ويف ّ
ظل التعويل على املؤمترات
الدولية ملساعدة لبنان ومنها «سيدرـ .»1
فتبيان أن ال قدرة للبنان على إقرار قانون موازنة ينعكس سلبًا
ُ
عليه ،وليس املطلوب اليوم التشكيك بقدرته على هذه اخلطوة
مبقدار ما هو مطلوب جتاوز الثغرات يف القانون ،والتدبري الذي
ّ
ٌ
عمل سليم يف
اختذه اجمللس الدستوري بتعليق املادة  49منه
انتظار إصدار قراره باألساس ضمن املهل».
البت باملوازنة ،سيواجه اجمللس الدستوري استحقاقًا
وبعد استحقاق
ّ
البت بالطعون اليت
استقاللية وحيادية يف
عن
ربهن
سي
ّ
ّ
آخر ،فهل ُ
ستنشأ عن االنتخابات النيابية ما بعد السادس من أيار؟

ردود الفعل على بيان بروكسيل

هل النزوح السوري الكثيف اىل لبنان كان نتيجة احلرب الدولية
على سورية فقط ام يتعدى ذلك اىل ذلك اىل سعي «أممي»
دؤوب لتغيري الدميوغرافيا يف البلدين من خالل توطني النازحني
السوريني يف لبنان؟!
اننا ،بكل أسف ،نرجح التساؤل الثاني واكرب دليل على ذلك
هو ان مساعدات االمم املتحدة واجملتمع الدولي تصب يف خانة
تيسري امور النازحني السوريني يف لبنان وتشجيعهم على البقاء
واالستيطان فيه.
فتعليقا على بيان بوكسيل ،صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة
اجلمهورية االتي« :تعليقا على البيان املشرتك الذي صدر امس
االول عن االمم املتحدة واالحتاد االوروبي يف بروكسل  ،اصدر
فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون بيانا ومما جاء فيه...:
حيث ان ما ورد يف هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمي
ويعرض وطين للخطر ألن مؤداه توطني مقنع للنازحني السوريني
يف لبنان ،فاني اعلن رفضي البيان الصادر عن االمم املتحدة
واالحتاد االوروبي ،وما تضمنه خصوصًا ما ورد يف البيان حول
«العودة الطوعية» و»العودة املؤقتة» و»ارادة البقاء» و»االخنراط
يف سوق العمل» وغريها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة
اللبنانية وقوانينها.
كما صدر عن رئيس جملس النواب االستاذ نبيه بري ما يلي:
«سبق وطالبنا مرارا وتكرارا بالتنسيق مع احلكومة السورية يف
سبيل اعادة النازحني من اخواننا السوريني اىل املناطق احملررة
واليت اضحت آمنة ،وخري مثال على ذلك عودة قسم من النازحني
من شبعا اىل ديارهم  ،وايضا رغم كل العالقات الدبلوماسية
واالمنية والتنسيق يف االمور االقتصادية والكهربائية بني لبنان
وسوريا ،بقيت احلكومة اللبنانية كأنها ال تسمع وال ترى حتى جاء
مشروع البيان االممي االوروبي املشرتك يف بروكسل مبا يضمر لنا
من توطني ومبا يضمر لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم ،ليس
فقط لالرض امنا ايضا لالنسان العربي السوري.
لذلك اعلن رفضي بامسي وباسم اجمللس النيابي اللبناني جممال
وتفصيال للبيان املذكور».
وبدوره اكد وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل ،انه «ال ميكن
الحد يف اجملتمع الدولي ان يعطينا دروسا يف االنسانية ويف
كيفية التعاطي مع موضوع النازحني» ،وطالب «هذا اجملتمع بالكف
عن تشجيع النازحني السوريني على البقاء يف لبنان ومنعهم من
العودة اىل سوريا».

صفحة 32

Saturday 28 April 2018

الـسبت  28نـيسان 2018

Page 32

صــحة وغــذاء

هـل ماء الورد مفـيد للرجـال أم أنها جمرد أسـطورة فـرعونية ؟

ماء الورد من األشياء اليت تتواجد يف كل
املطابخ العربية  ،واليت تستخدم على األغلب
لكي توضع على املاء أو على بعض املشروبات
واحللويات  ،نستخدمها على األغلب بسبب
التعود أو بسبب رحيتها العطرة املنعشة  ،وال
نعرف فوائد ماء الورد املذهلة ..
هناك أسطورة تقول أن ماء الورد كان يستخدم
يف عصر الفراعنة وبالتحديد كانت كليوباترا
تستخدمه كمنشط جنسي  ،حيث أنها كانت
تتناوله وتضعه يف الطعام والشراب وتقدمه
للرجال  ،فهل األمر جمرد أسطورة ليس هلا
أساس من الصحة ؟ أم أن ماء الورد بالفعل
له فوائد صحية للرجال ؟
اً
أوال وقبل أن نتطرق إىل فوائد ماء الورد
الصحية جيب أن خنربك من أين يأتي ماء
الورد  ،يستخلص ماء الورد من البتالت ،
بتالت الورود املختلفة واليت كذلك تنتج زيت
الورد النفي والذي يعد من أفضل املواد اليت
وغالبا
يتكون منها مواد التجميل والعطور ،
اً
ما يتم بيعها يف األسواق بعد ختفيفها ألنها
باهظة السعر .
اً
متاما
آمن
الورد
ماء
أم
نؤكد
أيضا أن
جيب
اً
ويصلح لالستخدام ألي شخص  ،فهو ال
يسبب احلساسية ويتم انتجاه من قبل العديد
من الشركات وميكن أن حتصل عليه من حمال
املواد الغذائية أو من الصيدليات  ،فيما يلي
سنستعرض العديد من الفوائد بهذا املاء
دائما ..
واليت ستجعلك حتتفظ بزجاجة
اً
هل يساعد ماء الورد يف حتسني الصحة
اجلنسية ؟
يعد ماء الورد من أفضل املنتجات اليت
حتتوي على كميات عالية من الفيتامينات
وحتديدا فيتامني سي  ،كذلك يستخدم يف
اً
عالج عدد من األمراض اخلاصة باحللق والربد
 ،وميكن أن يوصف لعالج اجلهاز اهلضمي
وللحد من اإلسهال  ،أما فيما يتعلق بالصحة
اجلنسية فيساعد على تنشيط القلب وله أثر
ممتاز يف حتسني الدورة الدموية ،ليس هذا
اً
أيضا يستخدم كمضاد للبكرتيا
فحسب ولكنه
وااللتهابات.
فوائد ماء الورد املختلفة :
عالج احلبوب والتهابات البشرة  :فكما سبق

وذكرنا يستخدم كمضاد للبكرتيا وااللتهابات
وبالتالي له دور كبري يف عالج البكرتيا اليت
تتسبب يف حبوب الشباب  ،وحتى بعد التخلص
من حبوب الشباب يساعد يف إزالة آثارها عن
طريق خلطه ببودرة التلك إىل أن يصل إىل
قوام كرميي ومن ثم يفرد على البشرة ويرتك
حتى ينشف وبعدها يتم تقشريه وغسل الوجه
مباء بارد .
عالج األكزميا  :فماء الورد حيتوي على مصاد
لاللتهاب وبالتالي يستخدم يف عالج العديد
من األمراض اجللدية على رأسها األكزميا.
حاضرا
النكهة  :ملاء الورد نكهة مميزة جتعله
اً
وبقوة يف عديد من املشروبات واحللويات ،
وحتى يضاف يف كثري من األحيان إىل املاء.
مغذي  :ليست الرائحة أو النكهة فقط هي
األمور املهمة ولكنه حيتوي كمل ذكرنا على
فيتامني سي لذا حني يضاف إىل احلليب أو
أي مشروبات طبيعية يزيد من القيمة الغذائية
هلا .
عالج اللثة  :ميكن أن يستخدم ماء الورد
كغسول للفم واألسنان فله أثر جيد يف
حتسني رائحة الفم  ،كذلك هناك الكثري من
األشخاص يستخدموه من أجل تهدئة آالم اللثة
وعالج املشكالت يف الفم واللثة.
منظف للبشرة  :إن قمت بوضعه يف الثالجة
يوميا به ستفاجئ
وحرصت على مسح بشرتك
اً
مبا سرتاه  ،ألن ماء الزهر يساعد يف نظافة
البشرة بشكل مذهل  ،حتى أن زيت الورد
يوصف لتنظيف البشرة وتركها أفتح وأكثر
نضارة ولكن أحذر استخدامه دون ختفيف ألنه
قد يتسبب يف شعور باحلرقة  ،ميكنك أن
تضيف إليه زيت جونسون لألطفال.
النضارة  :ال تنتهي فوائد ماء الزهر اجلمالية
فهو له تأثري كبري يف نضارة البشرة
ومظهرها اجلذاب  ،خاصة إن مت وضعه يف
خباخ واستخدامه كل صباح على البشرة ،

ستالحظ بنفسك أن وجهك صار أفضل وأن
متاما
كل عالمات اإلرهاق واجلهد قد زالت
اً
وأصبحت بشرتك أفضل.
البقع وآثار احلبوب  :هناك بعض احلاالت
املرضية اليت تصيب اجللد بتغري يف اللون
 ،أو بعض البقع الغامقة  ،وهناك حبوب
الشباب اليت ترتك آثار مزعجة ال تذهب
بسهولة  ،كل هذه األمور ميكن أن تسيطر
عليها فقط باستخدام ماء الورد  ،سواء خبلطه
مع بودرة التلك أو خبلطه مع الزبادي وعصري
اخليار وبعض املاء.

رائحة عطرة  :ميكن أن تستخدم ماء الزهر
يوميا بعد االستحمام على جسدك فيرتك
رائحة جسدك جيدة طوال اليوم  ،وميكن أن
تضعه على العصري والطعام وستالحظ أن
كثريا .
حتى رائحة العرق أصبحت أفضل
اً
بعد احلالقة  :اً
بدال من أن تشرتي مستحضر
غال الثمن ميكن أن تستبدله مباء الزهر الذي
سيعطيك نفس النتيجة وأفضل  ،ألنه يرطب
اجللد ويعطيه رائحة جيدة ومرونة تصعب
معها أن يصاب اجللد بأي جروح .

التهاب الكبد الفريوسي يصبح سببا رئيسيا للوفاة واالعاقة
خلص حبث أعده علماء يف جامعة امربيال كوليج
بلندن اىل ان مرض التهاب الكبد الفريوسي
اضحى من االسبابا الرئيسية للموت واالعاقة على
نطاق العامل ،متجاوزا بذلك امراض مثل االيدز
والسل واملالريا.
وجاء يف نتائج البحث أن عدد الوفيات من االصابة
بالتهاب الكبد وامراض الكبد والسرطانت اليت
تسببها فريوسات الكبد ارتفع بنسبة  63باملئة
(من  890,000اىل  1,45مليون) يف عام 2013
حسب دراسة لالرقام اليت استقيت من 183
بلدا.
وللمقارنة ،سجلت  1,3مليون حالة وفاة باآليدز
و 1,4مليون وفاة بالسل و 855الف حالة وفاة
باملالريا يف عام  2013حسب ما جاء يف تقرير
اعده الباحثون ونشرته جملة النسيت الطبية.
وقال رئيس فريق البحث غراهام كوك «فيما
اخنفض عدد الوفيات جراء االصابة بعدة امراض
معدية مثل السل واملالريا منذ عام  ،1990نرى
ان عدد الوفيات جراء االصابة بالتهاب الكبد
الفريوسي ارتفع».
يذكر ان التهاب الكبد ينتج عن االصابة بفريوسات
يف اغلب االحيان ،ولكنه ينتج ايضا عن تناول
العقاقري والكحول وااللتهابات االخرى واالمراض
الذاتية للجهاز املناعي.
وهناك  5اصناف رئيسية لفريوسات الكبد هي
 Aو Bو Cو Dو.E
وحسب منظمة الصحة العاملية ،فإن العدوى
بفريوسي  Aو Eتنتقل عن طريق االطعمة واملياه

امللوثة ،بينما تنتقل عدوى فريوسات  Bو CوD
عن طريق العدوى املباشرة من شخص مصاب.
وتشري التقديرات اىل ان  95باملئة من املصابني
بالتهاب الكبد الفريوسي ال علم هلم باصابتهم،
على الرغم من ان معاجلة االصابة بفريوسي  Bو
 Cقد مينع ظهور مرض التهاب الكبد املزمن عند
هؤالء االشخاص.
ويقول الباحثون إن  96باملئة من الوفيات بالتهاب
الكبد الفريوسي سببها االصابة بفريوسي  Bو،C
معظمها يف شرق وجنوب القارة اآلسيوية.
وقال كوك «لدينا الوسائل الكفيلة بعالج هذا
املرض ،فهناك لقاحات لفريوسي  Aو ،Bكما
طورت عالجات جديدة لفريوس  .Cولكن اسعار
هذه العالجات اجلديدة ال زالت خارج متناول كل
الدول الغنية منها والفقرية».
وطالب الباحثون يف تقريرهم بادخال تغيريات
يف هياكل التمويل املعتمدة «للسماح باستخدام
العالجات الفعالة يف الدول ذات الدخول املتوسطة
واملتدنية».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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صــحة وغــذاء

تع ّرف على األعراض املبكرة للسرطان!

اإلصابة بالسرطان ال يعين حكمًا باملوت على املريض؛ إذ أن
اكتشاف املرض يف وقت مبكر قد يرفع نسبة التماثل للشفاء
إىل أكثر من تسعني باملئة يف بعض األحيان .املزيد عن بعض
األعراض املبكرة جدًا ملا يعرف باملرض «اخلبيث».
اكتشاف السرطان يف مراحله األوىل جيعل الشفاء الكامل منه
أمرًا ممكنًا .قد يكون أملًا عاديًا كالتعب واإلرهاق مؤشرًا على
سرطان أو جمرد شيئ عرضي ،حسب ما ذكر مقال ملوقع
 Heilpraxisاألملاني« .يصاب مُخس الرجال يف حياتهم
بسرطان الربوستات ،وهو ما جيعل هذا النوع من السرطان
كسرطان الثدي عند املرأة من حيث ارتفاع نسبة اإلصابة
به» ،هذا ما خلص إليه بيان صحفي للمشفى اجلامعي يف
جامعة فيينا يف النمسا .وقد حث البيان الرجال على إجراء
فحص دوري.
وأضاف البيان أن نسبة موت الرجال بالسرطان أعلى من
مثيلتها عند النساء ،مرجعًا األسباب إىل العادات احلياتية
للرجال من حيث كثرة التدخني وشرب الكحول ،وكذلك إىل
عدم إجراء الرجال للفحوصات الدورية .ويقول رئيس قسم
البولية يف مشفى فيينا اجلامعي شاهرخ شريعت« :ال يذهب
الرجال للطبيب إال بعد الشعور باآلالم ،وحتى هنا ال يذهبون
إال بعد أن حتثهم زوجاتهم» ،ناصحًا الرجال بعد بلوغ اخلامسة
واألربعني مبراجعة طبيب أمراض الكلى واملسالك البولية
للفحص الدوري.
وقد تشري أعراض التعب املزمن والرتاجع يف الكفاءة وفقدان
الوزن إىل سرطان القولون أو سرطان نقي العظم أو سرطان
الكلية أو سرطان الدم .كما ميكن أن تنذر مشاكل يف البلع
إىل سرطانات املعدة واملريء واحلنجرة.
وقد ميكن التعرف على سرطان الرئة من خالل السعال املزمن
والسعال املصحوب بالدم واألمل يف الصدر وضيق التنفس.
كما تشري البحة يف الصوت إىل سرطاني البلعوم واحلنجرة.

الشهرية
·

آالم عند التغوط والتبول مصحوب خبروج الدم

املر .ولقد ذكرت احللبة
احللبة نبات «خارق» يف فوائده رغم مذاقه ّ
يف الطب القديم ،كما أشارت بعض األحباث احلديثة إىل فوائدها
الصحية الرائعة.

·

احلرقة

تعرف يف اآلتي على أبرز فوائد احللبة الصحية:
ّ

·

آالم يف املعدة واالنتفاخ

·

التجشؤ والقيئ املستمران

·

فقدان الشهية وفقدان الوزن

·

احلمى والتعرق والدوخة

·

نوبات التشنج

·

احلكة املستمرة

·

عدم التئام اجلروح أو التئامها ببطء.

عادات «قاتلة» تدمر خاليا الدماغ

أما الصداع فقد ينذر بسرطان نقي العظم .كما قد يشري
كذلك إىل سرطان الدماغ ،وخصوصًا عندما يرتافق ذلك مع
مشاكل عصبية كاضطرابات الدوخة والنعاس وتنميل األطراف
واضطراب الرؤية والسمع.
وذكر موقع  Onko Internationalالذي تشرف عليه اجلمعية
األملانية للسرطان ( )Deutsche Krebsgesellschaftأنه يف بعض
حاالت السرطان كسرطان اخلصية تبلغ نسبة الشفاء الكامل
فوق  90باملئة يف حال مت كشفه مبكرًا .كما أورد املوقع عدة
أعراض ملختلف أنواع السرطان منها:
تورم أو تصلب أو عقدة على اجللد أو األغشية املخاطية أو
·
األنسجة الرخوة.
·

آالم ال يعرف مصدرها

·

تغريات يف الصدر واخلصية

·

تضخم الغدة الدرقية

·

سعال مزمن

·

سعال مزمن مصحوب بدم

·

حبة صوت مزمنة

·

ضيق يف التنفس

·

مشاكل عند البلع

·

تغري لون اجللد ولون وحجم وشكل الثآليل

·

خروج دم يف السائل املنوي

·

خروج الدم عند النساء بعد سن اليأس أو بني أوقات الدورة

فوائد احللبة يف ختفيض الكولسرتول
والتخلص من السموم

_ ختفيض مستوى السكر يف الدم ،ما جيعلها صديقة ملرضى
السكري.
_ معاجلة البثور يف الوجه ،ما جيعلها رائعة كقناع لتنقية البشرة وحماربة
ً
أيضا.
التجاعيد
استنادا إىل
الضار يف الدم ،وذلك
_ ختفيض مستوى الكولسرتول
ً
ّ
أحباث علمية حديثة.
_ الوقاية من أمراض القلب.
_ القضاء على الصداع.
_ التخفيف من آالم الدورة الشهرية.
_ عالج انتفاخ العيون.
مهمة للجهاز التنفسي ،حيث تعمل على طرد البلغم ،وتهدئة السعال،
_ ّ
وتليني الصدر واحللق ،وختفف من نوبات الربو.
 تنقية الدم من السموم._ تقوية األعصاب.
ّ
مدرة
كونها
الرمال،
من
ص
والتخل
احلصى
لتفتيت
_توصف احللبة
ّ
للبول.
_ تسكني الصداع املزمن.
_ إدرار احلليب لدى املرأة املرضعة.
_ عالج اإلمساك.
_ عالج االلتهابات املعوية.
نصيحة :تناول احللبة بأمان حيتاج إىل مزيد من الدراسات العلمية،
ِ
ننصحك باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية ،قبل االعتماد
لذا
على هذه العشبة كعالج.

كشف علماء من اليابان عن خس عادات لإلنسان املعاصر،
تسبب ضررا بالغا خلاليا الدماغ ال ميكن إصالحه.

األطباء يكشفون تأثري املكسرات على القلب

كش
تس

وتضم القائمة اليت وضعها العلماء عادات تسبب خلال يف عمل
اخلاليا العصبية اليت تضمن جودة الوظائف املعرفية .حبسب
صحيفة  ZIV.ruاإللكرتونية.
وجاءت قلة شرب املاء على رأس القائمة ،إذ يشكل املاء
ثالثة أرباع دماغ اإلنسان ،أي أن اجلفاف بالنسبة له أحد أنواع
التعذيب .لذلك ،عندما يشعر اجلسم بالعطش ،فإنه يرسل مجيع
خمزون املاء إىل الدماغ.
أما املخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي خلاليا
الدماغ .ويف احلاالت احلرجة ،قد يسبب هذا رفض اخلاليا القيام
بوظائفها.
ويعرض التدخني خاليا الدماغ هلجمات عنيفة من جانب كريات
الدم البيضاء ،وعندما تكون هذه اخلاليا ضعيفة فإنها تتلف.
وبشأن قلة النوم ،يقول الباحثون إنها تؤدي إىل تلف اخلاليا
العصبية.
كما يؤكد الباحثون على أن التوتر العاطفي يشكل خطورة على
وحدة خاليا الدماغ ،ألنه حيفز االضطرابات العصبية النفسية،
اليت تنتج عنها عمليات مدمرة تشمل جممل أجزاء الدماغ.

وتض
اخلال
صح

تناول املكسرات بشكل منتظم ميكن أن يقلل بشكل كبري من خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وشارك يف الدراسة  60ألف شخص من السويد يف سن 83-45
سنة .أخرب املتطوعون عن عاداتهم الغذائية وأسلوب حياتهم ،وبعد
عاما ،حبسب ما نقلته «يورك
ذلك راقب األطباء صحتهم ملدة ً 17
ألريت».
وحصل خالل هذا الوقت  4983شخصا على نوبة قلبية ومنهم 917
حالة قاتلة و 3160حالة فشل القلب و 7550حالة الرجفان األذيين
(وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب).
ووجد األطباء أن حميب املكسرات أقل تعرضا لإلصابة بفشل القلب
بنسبة  20يف املئة .يف نفس الوقت تناول املكسرات من مرة
إىل ثالث مرات يف الشهر يقلل من خطر اإلصابة بالرجفان األذيين
بنسبة .%18-12
وبني األطباء أن املكسرات هي مصدر الدهون الصحية واملعادن
ّ
ومضادات األكسدة ،وهلا تأثري إجيابي على اجلهاز القليب
الوعائي.

وجا
ثالث
التع
خمز

أما
الدم
بوظ

ويع
الدم

وبش
الع

كما
وحد
اليت
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Turnbull government under growing political pressure for denying a royal
commission for so long

Treasurer Scott Morrison was the loudest opponent of a royal commission into the banks. Photo: Alex Ellinghausen

The Turnbull government
has extended its admission that it waited too long
to call a banking royal
commission, amid an escalating political row over
the damage to customers
from repeated scandals.
Finance Minister Mathias
Cormann acknowledged
the community benefit
that would have come
from an earlier decision
to launch the inquiry,
as Labor stepped up its
claim the Coalition had
protected the banks for
too long.
With the effectiveness of
Australia’s corporate regulators being questioned,
AMP chief Craig Meller
out of a job and other executives under pressure
from the revelations at the
inquiry, the government
is under growing political
pressure for denying the
need for the royal commission for so long.
Prime Minister Malcolm
Turnbull made a crucial
admission that he would
have incurred less “political grief” if he had
launched the inquiry
sooner, but avoided any
acknowledgement that
this was a policy blunder.
Senator Cormann went
further by acknowledging the wider public benefit that would have come
from earlier action on a
royal commission, given
the testimony at the inquiry.
“We believed that there
had been enough inquiries, that it was time for

action,” he told Sky News
late on Monday in Berlin.
“With the benefit of hindsight clearly there is a
benefit from the inquiry
that is taking place. With
the benefit of hindsight
we should have gone earlier for this inquiry.”
Senator Cormann also
rubbished calls to deny
the big banks a planned
company tax cut, saying
different industries could
not get different tax rates.
As focus shifted to
whether the Australian
Securities and Investments Commission has
done enough to police
the banks, former prime
minister Tony Abbott said
Australia’s corporate regulators should be sacked
and replaced with “more
vigilant” staff.
The Abbott government’s
2014 budget set in motion
$120 million of cuts to
ASIC’s funding over four
years, leading to the loss
of more than 200 staff. At
the time, the government
emphasised a greater role
for self-regulation instead
of state intervention.
ACTU secretary Sally McManus also stepped up
the pressure, calling on
industry superannuation
funds, which together
manage about $545 billion
in funds, to “reconsider
their commercial relationships” with the banks.
After the trade union royal commission uncovered
bad behaviour by union
officials, the ACTU boss is
seeking to turn the tables

by slamming the “rotten,
corrupt and unethical behaviours” at the banks.
Industry Super Australia
chief David Whiteley told
Fairfax Media the funds
should “engage with the
banks” on community
expectations but he also
named financial advice
laws as a key issue, saying consumer protections
should be strengthened.

The government has been
struggling to reset its message on banks after last
week’s revelations of bad
advice and steep financial
losses to consumers, with
Financial Services Minister Kelly O’Dwyer dodging repeated questions
on Sunday about whether
she and fellow ministers
got it wrong.
Mr Shorten called for a
royal commission in April
2016 but the idea was
rubbished by the government until it announced
one in November 2017.
The Prime Minister admitted at a press conference
that commentators were
right to say he would have
had less “political grief” if
he had acted sooner to
launch the commission.
“I understand when
you’re writing the political criticism, you say the

Gallipoli soldier saved by a
Bible

A Bible that saved the life
of a young soldier in Gallipoli has been donated
to the Anzac Memorial in
Sydney ahead of Anzac
Day.
Alister Ross was in Gallipoli when he was saved
by the Bible.
The butter factory worker was a corporal in the
Australian infantry when
a bullet and a piece of
shrapnel hit him in his left
breast.
The 22-year-old survived
thanks to a pocket Bible
his mother had given him,
the dense pages stopping
the metal from piercing
his heart.
His family in London on
Saturday donated the
Bible, complete with bullet holes, to be displayed
in the Anzac Memorial in
Sydney.
“It is a very sacred piece
of history,” Prime Minister Malcolm Turnbull said
when accepting the gift in
London.

“A reminder of the extraordinary heroism and
sacrifice of Alister’s generation.”
The Bible contains notes
from Corporal Ross’
memories of battles, and
pressed poppy petals.
“In Gallipoli he was saved
by the Bible,” Mr Turnbull
said.
“It trapped a piece of
shrapnel that otherwise
would have killed him.”
Corporal Ross later died
on the Western Front
and his body was buried
in an unmarked grave in
France, and has not been
recovered.
At a wreath-laying ceremony at the Australian
war memorial in London
in the lead-up to Anzac
Day, Mr Turnbull pledged
support for the members
of the armed forces.
“We best honour the Anzacs of 1918, by supporting you, the service men
and women of today,” he
said.

government would have
had less political grief if
it had set up a royal commission two years ago –
you’re right, clearly, with
the benefit of hindsight,”
he said.
The government has
pointed to several changes it has made as proof
that it acted rather than
relying on an inquiry, including a levy on the major banks that will raise
$6.2 billion over four

years.
Liberal backbencher Russell Broadbent on Monday warned the response
to the royal commission’s
revelations must be tempered by a recognition of
the role banks play in the
economy.
“We don’t want to want
to bash the banks now
to the point of them not
playing their rightful role
in the community,” Mr
Broadbent said.

Labor is very concerned
about the Turnbull Government’s latest stealth
attack on hard-working
migrant families.
The Turnbull Government
has made radical changes
to the Assurance of Support (AoS) requirements
for migrant families which
commenced on 1 April
2018, without any community debate or consultation.
For example, if a couple
in Australia wants to arrange for their parents to
settle in Australia, they
will need to earn a combined $115,475 a year, instead of $45,185.
A single person who wants
to vouch for their parents
will need to earn $86,606,
rather than $45,185.40.
These are significant
changes that will have a
real impact on whether
or not families are able to
be reunited in Australia this will have the biggest
impact on hard-working
migrant families. In many
cases, people who have
paid fees to make applications to give Assurances,
on the basis that they have
previously been eligible,
will no longer be eligible
under these new rules.
It’s unacceptable that the
Turnbull Government has
tried to avoid the proper
scrutiny of these new

rules.
In recent days Labor
MPs have received many
emails from angry families, particularly from
Australia’s Chinese community.
This is just the latest attempt by the out of touch
Turnbull Government to
make life harder for multicultural communities
around Australia.
From 1 July 2018, Mr
Turnbull wants to make
people who were not born
in Australia wait longer
before they are eligible to
receive the Age Pension.
Currently, people who are
born outside of Australia
can receive the Age Pension after they have lived
in Australia for 10 years,
Mr Turnbull wants to increase the waiting period
to 15 years.
Labor has opposed this
cruel and unfair change to
Age Pension eligibility.

TRICKY
TURNBULL’S
STEALTH ATTACK ON MIGRANT FAMILIES

The Turnbull Government’s policy fails to understand the value that
new Australians bring to
our community through
their involvement with local organisations and the
informal support that they
provide to other family
members.
MEDIA CONTACT: GRACE
CRAMER (BURKE) 0431
021 105
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Company tax cuts ever more remote as key Border control is key to successful multiculturalism: Malcolm Turnbull
crossbenchers harden their opposition

or for the government
to amend the bill to only
grant the cut to companies
with an annual turnover of
less than $500 million.
The government has already passed legislation
to gradually lower the
company tax rate from 30
per cent to 25 per cent for
businesses with a turnover up to $50 million.
Senator Storer said he
would need to see whether
the existing tax cuts were
having a positive impact
before considering a $500
million cap.
“The modelling that I’ve
seen doesn’t provide an
exact response in terms
of the lower turnover
companies and therefore
I would like to see also
the results of the previous
change that was made last
March, which was to $50
million turnover companies and that needs to be
addressed before I would
consider such a bill in that
form,” he said.
With Labor and the

Greens opposed, the government needs nine of 11
crossbenchers to get the
legislation through the
Senate, and has locked
in seven votes. But it has
so far failed to secure the
support of Senator Storer, Senator Hinch and
the two Centre Alliance
senators Rex Patrick and
Stirling Griff.
A carve-out for specific
companies would likely
jeopardise some of the
existing crossbench support for the tax cuts.
One Nation leader Pauline
Hanson, who has already
announced support for
the tax cuts, has called
for the banks to divert the
proceeds to a compensation scheme for victims
of misconduct.
Senator Hanson said
banks “should not receive the benefit of these
cuts until customers who
have suffered are compensated for the wrong
doing they’ve experienced”.

Prime Minister Malcolm
Turnbull has told a German
audience that the “sovereign right” to control a
country’s borders is vital
to successful multiculturalism, drawing applause
for the remark at a time of
heightened concern over
immigration.
Mr Turnbull told a Berlin
foundation that using firm
policies to stop people
smugglers was important
to keeping community support for immigration, as
he acknowledged the big
growth in the number of
Australians born overseas.
The remark came hours before the Prime Minister met
German Chancellor Angela
Merkel, who said she expected to discuss migration policy with Mr Turnbull
in their formal meeting in
Berlin on Monday.
“We shall discuss migration policy, an exchange of
views on that. Development
policy will also loom large
on the agenda,” Ms Merkel
said before the meeting.
While trade talks figured
strongly in the meeting,

Fairfax Media understands
immigration policy was not
addressed directly. Instead,
there was a brief discussion of Australia’s population make-up and its links
to the Asian region, given
the leaders have discussed
border control policies before.
Ms Merkel’s controversial
decision to allow about
one million Syrian refugees
into Germany cost her significant popular support
ahead of the last election,
which resulted in a Bundestag that took months to
form a government.
Mr Turnbull delivered a
speech on trade and security to the Konrad Adenauer Foundation on Monday,
just before his meeting with
the Chancellor, but found
that one of the questions
was about how Australian
succeeded as a multicultural nation.
“We manage our immigration program very carefully,” Mr Turnbull replied.
“We go to great lengths to
ensure that when people
come to Australia, they,

particularly through the
humanitarian programs for
refugees, they are settled.
The settlement services are
always a very big part of
our immigration program.”
The Prime Minister said the
government was “absolutely determined” to ensure
that people do not come to
Australia other than with
the consent of the government of Australia.
Mr Turnbull told the audience that Labor had “allowed border protection
to slip” and produced the
“tragic” story of thousands
unauthorised arrivals and
1200 deaths at sea.
“So we know what works
and what doesn’t. Migration programs, a multicultural society, need to have
a commitment, an understanding and the trust of
the people, that the government, their government, is determining who
comes to the country,” he
said.
“So being in control of
your borders is absolutely
critical. I think that is a fundamental foundation of our
success as a multicultural
society, as a migration nation as people often describe us.
“You have to exert your
sovereign right to control
your own borders.”
Those comments drew applause from some in the
audience, signalling the
concern over questions of
migration and settlement in
Germany.

The Labor Government will
provide further support to
Victoria’s taxi operators by
slashing their TAC costs
under changes designed
to ensure a level and fairer playing field with other
commercial passenger vehicles.
From 1 July, the changes
will cut the annual TAC
premium for taxis from
$2586.10 to $510.40 in
metropolitan Melbourne – a
saving of more than $2000

per year – while regional
taxi operators will have
their premiums reduced
from $1289.20 to $396.
The removal of a specific,
higher-charge category
for TAC charges for taxis
builds on earlier reforms
which have slashed the
cost of operating a taxi in
Victoria.
Cutting the cost of running each taxi by up to
$2000 a year will help taxi
companies improve ser-

vices and cut fares.
The Labor Government
will ensure that any future
reforms to TAC charges
will maintain a level playing field for taxis, hire
cars and ridesharing providers.
Both passengers and
drivers are benefiting
from the Andrews Labor
Government’s commercial passenger reforms,
with more support on the
way for taxi drivers.

With ridesharing operators Didi and Ola now accredited along with Uber
and Taxify, four of the
biggest ridesharing companies in the world are
now able to offer services
to Victorian passengers.
The taxi industry is also
benefitting from the reforms with over 20,000
driver applications being
approved since September 2017. Importantly,
166 new wheelchair taxi

licence applications have
been approved, to improve services for people who rely on taxis the
most.
Around $400 million in financial support has been
provided to over 3000 former taxi and hire licence
holders.
Victorians can look forward to better services
and cheaper fares when
the full reforms come into
effect in July.

Senators Tim Storer and Derryn Hinch hold the key to the company tax cut package. Photo: Alex Ellinghausen

The prospect of the Turnbull government’s company tax cuts passing
Parliament is becoming
increasingly remote as
key crossbench senators
outline conflicting demands in return for their
support.
Independent senator Tim
Storer, who holds the
power to kill off the $35.6
billion bill along with fellow crossbencher Derryn
Hinch, reaffirmed his opposition during a rare interview on Tuesday.
Senator Storer wants
broader tax reform and
has expressed concern
about the impact of the
tax cuts on government
revenue, suggesting the
money could be put to
better use.
“I am still of the same
mind,” he told ABC radio.
He also rejected a push
from Senator Hinch to
amend the legislation to
deny Australia’s banks the
reduction given a series of
damning revelations out
of the financial services
royal commission.
“The company tax cut is
relevant to all companies
and, as such, I won’t be
seeking a carve-out as
proposed by other senators,” Senator Storer said.
The South Australian senator said the “extremely
disturbing” misconduct
being exposed by the royal commission was a separate issue to the economic
debate about tax cuts.
Senator Hinch is pushing for the banks to be
deprived of the tax cuts,

German Chancellor Angela Merkel, left, and Prime Minister Malcolm Turnbull, right, shake hands prior to a meeting at the Chancellery in Berlin on
Monday. Photo: AP
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Sydney’s population grows by 100,000 for the first time as locals leave to make way for immigrants

More people left Sydney than arrived from other parts of Australia. Picture: Jenny EvansSource:News Corp Australia

SYDNEYSIDERS are fleeing in droves as record
numbers of overseas migrants push up house
prices and clog roads,
new data shows.
MORE than 18,000 people abandoned Sydney
last year to make way for
nearly 85,000 overseas
migrants, with the total
population growth in the
nation’s biggest city topping 100,000 for the first
time ever.
Australian Bureau of Statistics figures for 2016-17
released on Tuesday show
Sydney’s population was
5.1 million in June 2017,
an increase of 101,600
people, or 2 per cent on
the previous year.
That figure included
84,684 from net overseas
migration, 34,994 from

natural increase — births
minus deaths — and a
loss of 18,120 to net internal migration, compared
with the 15,900 people
who left in 2015-16.
“They’re pushing people
out,” said Leith van Onselen, chief economist
with MacroBusiness.
The net internal migration
figure means more people
left Sydney for other parts
of Australia than arrived,
with 40,000 heading elsewhere in NSW and 14,400
to Melbourne.
According to The Australian, council areas
with some of the highest
rates of overseas migration were the same areas
where more people were
leaving to live elsewhere.
“The cost of housing in
Sydney has obviously

gone through the roof, it’s
one of the most expensive
places to live in the world.
A lot of younger people especially can’t afford to live
there anymore, so they’re
being forced to leave,” Mr
van Onselen said.
“Secondly, liveability is
being massively eroded — traffic congestion,
trains, schools, hospitals, all manner of public
services — and related to
that it’s just become an
expensive place to live,
not just for housing but
for day-to-day life.
“Because of that, I think a
lot of people are leaving
and going to Brisbane and
Melbourne, which has it’s
own problems. Melbourne
has a lot of the same
growth pressures but it’s
a relative thing. The traffic

may stink but you don’t
get gouged everywhere
with tolls, and the housing is a lot cheaper.”
The ABS figures showed
the Victorian capital actually recorded the largest and fastest growth
last year, increasing by
125,400 people, or 2.7
per cent, to reach 4.9 million. That was driven by
79,974 from net overseas
migration, 36,284 from
natural increase, plus
9166 from net internal
migration.
Around 80 per cent of the
total net overseas migration went to Sydney and
Melbourne.
Together,
Sydney, Melbourne and
Brisbane accounted for
more than 70 per cent
of Australia’s population
growth in 2016-17. Darwin, Adelaide and Perth
experienced relatively
low rates of population
growth, each at 1 per cent
or less.
The latest release is the
first time the ABS has
broken down the population growth by natural increase, internal and overseas migration.
“It is now possible to not
only see how much population is changing in an
area, but to understand
why this change is occurring,” ABS demography
director Anthony Grubb
said in a statement.
In Brisbane and Hobart,
the factors contributing to
population change were
more or less even, while
Perth and the ACT saw
the biggest gains from
natural increase. In Adelaide and Darwin, population gains from natural increase were offset by net
internal migration losses.
The news comes amid
growing calls for Australia’s record high immigration intake to be scaled
back. A survey in August
last year by the Australian
Population Research Institute found 74 per cent
of voters said the country does not need more

people.
Those findings were
echoed by two polls this
week — a Newspoll that
revealed 56 per cent of
voters believe the existing immigration cap of
190,000 a year is too
high, and an Essential
Media poll that found 64
per cent believe the level
of immigration over the
last 10 years has been
too high.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and Treasurer
Scott Morrison have attempted to dismiss
concerns over high immigration raised by conservative colleagues including former PM Tony
Abbott and Liberal Senator Jim Molan.
Earlier this month, the
Home Affairs and Treasury Departments released a joint report that
concluded migration was
a net boost to the economy, raising gross domestic product per person by
0.1 per cent per person.
“The analysis conducted
by Treasury and the Department of Home Affairs
provides a clear evidence
base for the government’s
migration policy settings
supporting our national
interest,” Mr Morrison
said at the time.
“The Turnbull government’s migration program
retains the flexibility of a
maximum cap on permanent migration, focused
on skills, and is underpinned by our strong and
successful border controls and strict enforcement of our visa rules to
maintain integrity.”
Critics argued the report
failed to take into account
the cost to the states, or
address recent findings
by the Australian Population Research Institute’s
Bob Birrell that only a
small number of so-called
skilled migrants were actually employed in professional positions.
“The Federal Government
sets the intake and col-

lects 80 per cent of the tax
revenue, but state governments who collect only a
very small proportion of
tax have to wear the cost,
as do individuals,” Mr van
Onselen said.
According to a recent
study by Infrastructure
Australia, Melbourne and
Sydney’s populations will
surge to 7.3 million and
7.4 million respectively
by the year 2046.
The report looked at different scenarios for urban
development — expanded
low density, centralised
high density and rebalanced medium density —
concluding that relative
living standards would
fall in all three cases.
“No matter what we do,
New York-style high-rise
or LA sprawl, everything’s
going to get worse — traffic congestion, access to
jobs, parking, schools,
hospitals, green space,”
Mr van Onselen said.
“Tolls are set to rise 4 per
cent a year for the next
34 years. We can see it’s
going to cost everyone
more just to maintain
this madness. The question is why? Why do this
to yourself? It’s a policy
choice.”
Australian National University demographer Dr
Liz Allen, however, said
it wasn’t the size of the
population increase that
mattered, but “what you
do with those people and
how they are accommodated”.
“We’ve known, for example, for the past 10 years
what the federal government’s migration intake
figures are and where
people are likely to move
when they get here,” she
told The Australian.
“To say all of a sudden,
to point the finger at migrants and say that they
are the problem is wrong
¬because it’s not them.
It’s politicians, and they
should be held to account
for infrastructure -decisions.”
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تــعزية

شـكر على تعزية بوفاة الفقيدة

فاطمة يونس سليمان (عاصي)
آل سليمان وآل عاصي
ِ
يشكرون لكم تعزيتكم
الصادقة بوفاة شقيقتهم
وأمهم يف لبنان واملهجر
املأسوف على شبابها

فاطمة يونس
سليمان (عاصي)

بعد صراع أليم مع
املرض لم يرحم
شبابها.
وكانت العائلة واالقارب
قد تقبلوا التعازي يومي
الجمعة والسبت يف 20
و  21نيسان الجاري يف
مركز الجمعية االسالمية
العلوية يف ياغونا ،حيث
أقام الصالة عن روحها
الطاهرة رئيس الجمعية
العلوية
االسالمية
الشيخ أحمد الجنيدي،

وأمّ املركز عدد كبري من
االهل واالصدقاء وابناء
الطائفة للتعزية..
إنـّـَا هلل وإِنـّـَا إِ َليـه
راجعون.
«الهريالد»،
أسرة
التي تربطها صداقة

بآل سليمان ،وخاصة
الصديق
شقيقها
محمود سليمان ،تتقدم
من عائلتها بأحر التعازي
القلبية طالبة من اهلل عز
ّ
وجل ان يكون مثواها يف
االخدار السماوية.

للـبيع فـي لـبنان
بناية يف منطقة ضبية قريبة من أوتيل روايال مطلـّلة على البحر والجبل
بناية من  6طوابق مؤلفة من  9شقق و  4محالت ومواقف خاصة
لسيارات املستأجرين.
الجدران مزدوجة وملبسة حجر بالكامل ملنع «النش» وكذلك النوافذ
مزدوجة الزجاج..
املطبخ مبلط للسقف واملجلى من الرخام ..الحمامات مبلطة حتى
السقف أيضا.
شرفتان (بريندا عدد  )2لكل شقة طول كل واحدة  9أمتار وعرض
 1،80مرت تطالن على البحر والجبل وبريوت.
البناية مؤجرة بالكامل بمردود  90ألف دوالر أمريكي يف السنة.
املياه مؤمنة  24ساعة يف اليوم ..مصعد (أسانسار) مساحة البناية
 850مرتا مربعا
مساحة الشقة 150
مرتا مربعا ومؤلفة من
 3غرف نوم كبرية
وحمامني وصالون
وغرفة طعام وغريها.
السعر  2،5مليون
دوالر
اسرتالي أو أقرب
عرض.
البيع ألسباب
اضطرارية..
لالتصال:
0410 879 984

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.

Lest We Forget
Wishing
everybodyيكون يوم
أمتنى أن
ننحين
األنزاك
 Safeعام على يوم
مرور اكثر من 100
مبناسبة
a
Proud,
and
فخر
مدعاة
اسرتاليا
احرتاما وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل
والعامل
والدميقراطية يف اسرتاليا
وسعادةاحلرية
احلفاظ على قيم
للجميع
وسالمة
Happy
Day
Australiaوضمائرنا اىل األبد.
معاهدين اياهم بأن يبقوا يف قلوبنا

)Glenn Brookes (MP
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774
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‘Benefit of hindsight’: ASIC may have
been wrong body to protect consumers

Professor Ian Harper helped establish the Australian financial system.
Photo: Wayne Taylor

One of the architects
of Australia’s financial
system has expressed
doubts about the policing
power given to one of the
corporate regulators now
under fire for failing to
prevent fraud and deception by the banks.
Professor Ian Harper was
a member of the Wallis committee of inquiry
into the financial system
which in 1997 recommended the creation of a
specialist organisation to
regulate financial markets
and financial institutions
known as the Australian
Securities and Investments Commission, or
ASIC.
He later chaired the Harper Competition Review for
the Abbott and Turnbull
governments, and is a
Reserve Bank of Australia
board member.
Critically, the Wallis recommendations allowed
ASIC to take over responsibility for policing consumer laws previously
conducted by the Australian Competition and
Consumer Commission.
On Tuesday Professor
Harper said at the time the
committee had thought a
specialist body would be
better able to handle the
complex nature of consumer financial products,
although he conceded
that even then there was
concern it would become
too close to the institutions it regulated.
“The argument in favour

of leaving consumer protection with the ACCC was
that it wouldn’t be captured,” Professor Harper
told Fairfax Media. “One
day it deals with the electricity industry, the next
day it deals with Coles
and Woolies. It doesn’t
have time to become
close to the industries it
polices.
“The argument against
a specialist regulator is
that it will succumb to the
‘Stockholm Syndrome’,
that the regulator and the
industry will hire from each
other and go to the same
conferences and so on.
“We now know of clear
cases in which ASIC has
been misled. Would it
have tried harder, would
it have made further inquiries had it been less
close to the organisations
it regulated? It might
have.”
Regulatory agencies like
ASIC have come under
fire at the royal commission but are yet to appear
at hearings. Asked if the
ACCC would be prepared
to take back responsibilities ceded to ASIC a
spokesman for ACCC
chairman Rod Sims declined to comment.
Professor Harper said
concern about being too
close to industry was one
of the reasons the Wallis
Review recommended the
creation of a body separate from the Reserve
Bank to oversee the prudential health of the retail

banks.
“I have already said that
with the benefit of hindsight we were wrong about
several things,” Professor
Harper said. “We placed
too much faith in the efficient market hypothesis
and in light touch regulation, we said the government didn’t need to guarantee bank deposits.
“With the benefit of hindsight and what’s been
coming out at the royal
commission, the weaknesses of the specialist
approach we took to regulation are also evident.”
It was “quite apparent”
that the ACCC would have
been able to handle the
complexities inherent in
financial products without needing to defer to a
specialist body, he added.
He noted the competition
watchdog was more than
capable of handling energy pricing, petrol pricing
and the complex relationship between petrol stations and supermarkets.
Had it retained responsibility for policy consumer
laws as well as responsibility for competition laws
governing market power
and mergers and acquisition which it kept, Australia’s financial landscape
might have been different.
“It was 20 years ago, we
would have been expected to learn something,”
Professor Harper said.
The royal commission
hearings will reconvene
on Thursday.

Turnbull government to scrap $8 billion Medicare levy increase
The Turnbull government will
scrap its $8 billion increase in
the Medicare levy, effectively
preventing a future tax hike on
voters and withdrawing one of
the signature measures from
its 2017 budget.
Warning “tax can go too far”
Treasurer Scott Morrison will
offer a preview of expected
further income tax cuts on
Thursday, and accuse Labor of
“creating an unnecessary tax
burden [that] squashes incentive and aspiration, and chokes
demand.”
He said tax receipts up until
February were running $4.8 billion higher than he estimated
in December through company
profits and a jobs boom, meaning there was no longer a need
for the extra 0.5 per cent levy
on taxpayers to pay for the
National Disability Insurance
Scheme.
The proposed increase in the
Medicare levy from 2 per cent
to 2.5 per cent was projected to
raise $8 billion in revenue over
two years from its start in July
2019.
Mr Morrison said the withdrawal ensured “all Australians who
pay the Medicare levy will now
not have to pay more”, less
than a year after he said “we
stand by this policy absolutely” and indicated he would take
it to the next election.
“We did not put forward this
proposal last year lightly, but
we had faith in the big heartedness of Australians,” he will tell
a pre-budget audience of Australian Business Economists.
“It was about helping your
mates.”
He accused Labor of leaving a
$57 billion shortfall in funding
for the NDIS when it left office.
“The reason we proposed to
increase the Medicare levy was
only to fully fund the gap left
behind by Labor on the NDIS,”
he said. “We no longer believe
we need to do this.”
Mr Morrison said thanks to
company revenues, a temporary boost to commodities and
extra income tax from hundreds of thousands of new employees, “all planned expenditure on the NDIS will be able
to be met in this year’s budget
and beyond without any longer
having to increase the Medicare levy”.
Negotiations over the bill have
been stalled in the Senate, with
Labor and the Greens opposed
despite Mr Morrison being op-

timistic the legislation would pass in August.

Trade means jobs, jobs mean votes for PM

Malcolm Turnbull is getting good
signs about new free trade deals,
which he is relying on to shift
votes back to the coalition before
the next election.
Pretty soon you’ll see Malcolm
Turnbull wearing high-vis and a
helmet, happily touring a thriving Australian business, talking
about jobs.
This business, he will likely say,
put on workers due to rising demand thanks to the free trade
deals Australia has signed.
It will probably happen dozens of
times during the upcoming election campaign.
“Trade means jobs,” Turnbull will
say for maybe the 900th time this
year.
It’s why the prime minister toured
Europe for more than a week,
meeting leaders from Germany,
France and the United Kingdom,
trying to stitch up new trade
deals.
The signs are positive, because
the international winds are good
for Turnbull.
The UK is not only still committed
to a free trade deal with Australia
after Brexit, it is also trying to reinvigorate the Commonwealth.
The Brits see their old empire
as a bit of a replacement for the
European Union, a collection of
diverse trading partners who can
plug the gap.
This suits Australia, because the
UK re-engaging with the Pacific
nations brings another welcome
source of investment that isn’t
China.
The UK has already announced it
will open diplomatic posts in three
Pacific countries, with potentially
more to come, and it is also interested in joining the Trans-Pacific
Partnership once it is out of the
EU.
After a week in which Turnbull got
personal reassurance from Vanuatu that it would not allow the
Chinese to build a military base
there, the UK’s fresh interest is a
welcome boost.
“You can see the attraction of it
to the UK, because if they were to
join the TPP they would be entering into a high quality trade agreement with 11 other countries in
one hit,” Turnbull told reporters
in London.
The EU is also keen on a free
trade deal with Australia - more
keen than even Australia perhaps
expected - but this has less to do
with the deal and more to do with
what it represents.

German Chancellor Angela Merkel
picked Turnbull’s brain on how to
handle Donald Trump, as French
President Emmanuel Macron met
the US president in the White
House.
Trump’s erratic protectionism is
both a danger and an opportunity
for the EU, and it appears its key
leaders are working both angles.
A free trade deal with Australia
sends a message that Europe will
use its market power to support
free trade and the rules-based international order.
The EU can be the sensible counter to Trump’s America.
But Macron and Merkel are also
working to keep the United States
on track, which is why Turnbull’s
insights on Trump were sought
after.
The EU also sees Australia as
something of an “anchor” in the
Indo-Pacific region, a place to
safely take advantage of new opportunities.
“Germany has always been in favour to meet Australia’s wish for
a free trade agreement and I think
we’ve made significant progress
on the road towards that,” Merkel
told reporters in Berlin.
With barriers for Australian beef
producers less of an issue than
before, the hurdles now could be
in the area of product names and
branding colours.
“Negotiating free trade agreements is a laborious business, but
if you don’t start and if you’re not
tenacious you won’t get there,”
Turnbull told reporters in Berlin.
The prime minister will be back in
Sydney to meet with Macron next
week and push Australia’s case
for the trade deal over the objections of France’s notoriously
powerful farming lobby.
While Turnbull was away, he saw
his best poll numbers since just
after the 2016 election, getting
the two-party preferred vote back
to 49-51.
The continuing strong jobs figures could have been part of it, or
maybe it was being seen looking
like a statesman in Europe on the
nightly news.
Or it was because Tony Abbott
was on a plane to Europe and
keeping unusually quiet while
the $100 million Sir John Monash
Centre was officially opened in
France on Anzac Day.
Turnbull’s jobs agenda appears
to be working and it may be starting to cut through just when he
needs it.
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