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دعوات دولية إىل إمخاد شرارة احلرب بعد ليلة الصواريخ

حديث عن «والدة» تكتل جديد «يرعاه» فرجنية...
وميقاتي واملر مل حيسما أمريهما!

التواصل بني فرنجية وميقاتي مُتقدّم ،من أجل انضمام األخري إىل التكتل (هيثم املوسوي)

يف حال جنحت املفاوضات
بني تيار املردة ورئيس
تيار العزم جنيب ميقاتي
خالل مرحلة تشكيل اللوائح
االنتخابية ،كان للتيار

احلر أو القوات
الوطين
ّ
«شروط»
اللبنانية
لقبول ترشيح «احللفاء»
على لوائحهما احلزبية.
الشروط
هذه
إحدى

القوى العراقية تطرح مبكراً أمساء
مرشحيها ملقاعد الرؤساء

انتهى اليوم األول من
يف
اخلاص
التصويت
العراقية،
االنتخابات
اجليش
يشمل
الذي
والقوى األمنية واملقيمني
يف اخلارج ،وسط تلكؤ
ومشاكل يف أجهزة العد
والفرز اإللكرتونية ،فيما
أكملت القوى السياسية
قائمة
طرح
العراقية
مرشحيها لرئاسة احلكومة
والربملان واجلمهورية حتى
قبل خوض االنتخابات،
واحتفظت بأمساء أخرى
ُ
لتطرح كمرشحي
سرية
ّ
تسوية.
أمس
صباح
وبدأت

االول النسخة األوىل من
االنتخابات العراقية املقرر
إجراؤها غدًا ،إذ توجه
عشرات اآلالف من عناصر
القوى األمنية واجليش
املستشفيات
ونزالء

ُ
املرشح
كانت أن يلتزم

التتمة صفحة 31

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ..ايلي

على الرقم0412 224 604 :

سوبرماركت أبو سليم
يف غرينايكر
حسومات هائلة مبناسبة شهر
رمـضان املـبارك

راجع صفحة 18

غداة ليلة ساخنة شهدتها
املنطقة احلدودية بني
سورية وإسرائيل ،واليت
لرتاشق
مسرحًا
كانت
بالصواريخ هو األول بني
إيران والدولة العربية،
تعالت الدعوات إىل التهدئة
بدأتها روسيا باحلض على
«حوار ديبلوماسي» بني
الطرفني ،حلقها الغرب
الذي ندد بـ «االستفزاز
اإليراني» ،قبل أن تدخل
األمم املتحدة على اخلط
وتشدد على ضرورة التقيد
بقواعد «فك االشتباك»
يف اجلوالن .مبوازاة ذلك،
أظهرت موسكو رغبة يف
تسريع مفاوضات السالم
السورية ،وتعهد القائم
بأعمال خارجيتها سريغي
الفروف «العمل على
مفاوضات
استئناف
جنيف يف أسرع وقت،

الدفاعات الجوية السورية تعرتض صاروخاً إسرائيلياً فوق دمشق،
ويف اإلطار نشر نظام «القبة الحديد» اإلسرائيلي يف الجوالن (أ ف
ب ،رويرتز)
وعلى أساس قرار جملس
األمن ،وخمرجات مؤمتر
سوتشي».

ومساء أمس االول ،أعلن

التفاصيل على صفحة 31

عباس يُع ّد ضربة ديبلوماسية
لتل أبيب وواشنطن

مسؤولون
كشف
فلسطينيون أن الرئيس
حممود عباس ُيعد لتوجيه

ديبلوماسية
ضربة
إلسرائيل
«موجعة»

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

والسجون ،باإلضافة اىل
املقيمني يف اخلارج ،اىل
مراكز االقرتاع.
وشهد اليوم االول من

التتمة صفحة 31

Saturday 12 May 2018, Issue No. 870

Follow us on

هل ستطلب طهران من «حزب اهلل» فتح جبهة اجلنوب؟

انتهت االنتخابات النيابية
لتبدأ نتائجها ومفاعليها
لناحية البدء باملشاورات
تكتالت
لتأليف
ومعارضات ،حتى ال نقول
حماور وجبهات.
الزميلة
كتبت
فقد
ليا القزي يف الزميلة
«األخبار» البريوتية انه
ويبصر
ساعات قليلة،
ُ
ُ
قربني
امل
املستقلني
تكتل
ّ
من  ٨آذار النور ،وسيكون
«برعاية» رئيس تيار
املردة سليمان فرجنية.
يضم ،حتى اآلن،
التكتل
ّ
مثانية أعضاء ،سيؤازرون
فرجنية يف «معاركه»
املقبلة ،ويف طليعتها
معركة الرئاسة ،وهناك
احتمال أن يرتفع إىل ،12

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

استقبل وفد جملس كنائس الشرق االوسط

عون :اسرائيل متارس سياسة التهجري يف
حق املسلمني واملسيحيني معا

رئيس الجمهورية مستقبال الوفد
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون الثالثة بعد ظهر
امس االول يف قصر بعبدا ،وفد
جملس كنائس الشرق االوسط
الذي ضم رؤساء وممثلي
الكنائس يف الشرق اضافة
اىل شركاء وداعمي اجمللس من
كنائس اوروبا وامريكا وكندا.
بشعالني
وألقت القائمة بأعمال االمني
العام للمجلس ثريا بشعالني
كلمة شكرت فيها للرئيس
عون استقبال الوفد ،وقالت:
«ان هذا اجمللس الذي
يرتأسه غبطة بطاركة الشرق
ميثل
القساوسة،
وقدس
امامكم برؤسائه او ممثليهم
القس حبيب بدر عن العائلة
االجنيلية ،سيادة املطران جورج
صليبا ممث ًال غبطة البطريرك
رئيس
افرام
اغناطيوس
العائلة االرثوذكسية الشوفية،
سيادة املطران كيال ممثال
غبطة البطريرك يوحنا العاشر
رئيس العائلة االرثوذكسية،
واخريا وليس آخرا سيادة
املطران صياح ممثال غبطة
البطريرك ساكو رئيس العائلة
الكاثوليكية .كما حضر ايضا
شركاء وداعمو اجمللس من كل
كنائس اوروبا وامريكا وكندا.
انكم ،واذ طالبتم بأن يكون
لبنان مركزا عامليا حلوار الثقافات
والديانات ،كما انكم استضفتم
عيد البشارة يف صرحكم ،فإنكم
لتدركون ومؤمنون برسالة لبنان
وخباصة
االوسط
والشرق
دور املسيحيني فيه واهمية
حضورهم ورسالتهم».
جملس
«ان
وأضافت:
الكنائس منذ نشأته سنة ،1974
يعمل على احلوار املسكوني بني
الكنائس واحلوار االسالمي -
املسيحي ودعم قضايا العدل
والسالم يف املنطقة ،وبالتالي
فهو اىل جانبكم واىل جانب
كل املسؤولني السياسيني
واملدنيني يف املنطقة الذين
يشاركونه اهدافه ورسالته،
ويطلب منكم الوقوف اىل جانبه

يف رسالته وعمله».
بدر
ومن ثم حتدث عضو اللجنة
التنفيذية للمجلس ،القس
حبيب بدر شاكرا للرئيس عون
االستقبال ومثنيا على الدور
الذي يقوم به من اجل لبنان
عموما ،ودعمه للوجود املسيحي
يف املشرق يف شكل خاص،
مشددا على استعداد اجمللس
وضع امكاناته يف سبيل
املساعدة على حتقيق هذه
االهداف.
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
الفتا اىل ان «ازمة مسيحيي
املشرق نتجت عن اخللل يف
التوازن يف الشرق االوسط
الذي تسبب به االرهابيون
من خالل اشاعتهم اجواء من
املسلمني
مشلت
التعصب
واملسيحيني على حد سواء،
لذلك فان احملافظة على
املسيحيني يتم من خالل تشجيع
االسالم املعتدل ،ومساعدتهم
حمليا».
واضاف الرئيس عون« :يعتقد
الناس ان التوازن السكاني هو
سبب هجرة املسيحيني ،اال
ان االزمة يف اغلبيتها كانت
اقتصادية .ان التطهري العرقي
مل حيصل يف الدول العربية ،بل
بدأ يف اسرائيل .والسؤال هو
ملاذا هاجر املسيحيون من هناك
وكم بقي منهم يف القدس،
واحد يف املئة؟ منذ اقامة
اسرائيل يف املشرق وهي
متارس سياسة التهجري ليس
فقط للفلسطينيني وللطائفة
االسالمية ،بل للطائفة املسيحية
ايضًا بعد جتريد ابنائها حقوقهم
من
ومعاناتهم
السياسية
ازمة اقتصادية ،فيما تستمر
اسرائيل باضطهادها االديان،
وحاولت فرض ضرائب على
ولكن
السريانية
الكنيسة
التحركات املناهضة هلذا التدبري
جنحت يف احباط االمر ،وكل
هذه االسباب تشكل حقيقة ازمة
النزوح املسيحي من الشرق».
وتابع رئيس اجلمهورية« :ان

الوضع االقتصادي والتمييز
العنصري يف اسرائيل ال
يساعدان على ابقاء املسيحيني
يف اسرائيل ،ويف مصر
ايضا ،قامت جمموعات متطرفة
باستهداف املسيحيني الذين
نزح قسم كبري منهم بفعل هذه
االعتداءات ،على رغم اصرار
الدولة املصرية على حماربة هذه
املنظمات االرهابية ومواجهتها.
إن استهداف املسيحيني ال
يقتصر على الشرق ،بل يف كل
دول العامل ،ولكن الشرق حيمل
معنى رمزيا اساسيا هلم النه
نقطة انطالقهم ،وال ميكن تصور
الوجود املسيحي اذا اضمحل
هذا احلضور يف فلسطني ،فأي
وجود سيكون من دون كنيسة
القيامة وكنيسة املهد والقرب
املقدس ...فهذه هي ينابيع
املسيحية ،وجفافها يشكل اخلطر
احلقيقي الذي يواجه املسيحيني
اليوم ،الن هجرتهم بسبب
احلروب قد تنتهي بعودتهم
اىل ارزاقهم يف حال توفر احلل
السياسي السريع».
وقال الرئيس عون »:ان
وضع املسيحيني يف لبنان يبقى
االفضل يف املنطقة ،ولكن
هناك خطر يتهدده ايضا يتمثل
بأزمة النازحني السوريني ،وما
تشكله من خطر يف ظل اصرار
االمم املتحدة على ربط عودتهم
باحلل السياسي على رغم وجود
اكثر من  80يف املئة من
املناطق اليت يسودها اهلدوء
يف سوريا ،وهو امر غري منطقي
الن ال مهلة حمددة هلذا احلل
وقضية الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان خري شاهد على
ذلك .لذلك ،ادعوكم اىل
رفع اصواتكم اينما كنتم يف
العامل ،من خالل كنائسكم،
للتحذير من ان لبنان يف خطر
بسبب النازحني السوريني
الذين بلغ عددهم مليون و850
الف نازح ناهيك عن الالجئني
الفلسطينيني ،وحنن نعمل على
حل هلذا املوضوع مع احلرص
على عدم وجود اي خطر حمدق
بالعائدين».

ترأس اجتماع تكتل اجلمهورية القوية

جعجع :يف قاموسنا معادلة واحدة هي شعب ودولة
وجيش وال حيق الي طرف التالعب مبصري اللبنانيني

ترأس رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع اجتماعا
لتكتل «القوات» يف معراب،
حضره نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الصحة العامة
غسان حاصباني ،النواب :جورج
عدوان ،سرتيدا جعجع ،أنطوان
زهرا ،إيلي كريوز ،فادي
كرم ،أنطوان أبو خاطر ،جوزيف
جنجنيان،
وشانت
املعلوف
النواب املنتخبون :بيار بو
عاصي ،إدي ابي اللمع ،وهبة
قاطيشا ،فادي سعد ،زياد
حواط ،شوقي الدكاش ،جورج
عقيص ،طوني حبشي ،جان
تالوزيان ،عماد واكيم ،أنيس
نصار ،سيزار معلوف وجوزيف
اسحق ،الوزيران السابقان :جو
سركيس وطوني كرم ،األمينة
العامة شانتال سركيس ورئيس
جهاز اإلعالم والتواصل شارل
جبور.
وأصدر اجملتمعون بيانا على
األثر ،تقدم فيه «رئيس حزب
القوات بالتهنئة من اعضاء
التكتل املنتخبني ،متمنيا هلم
والية نيابية مزدهرة ومكللة
بالنجاحات جيسدون من خالهلا
تطلعات اللبنانيني ،ويكونون
دائما صوتهم واىل جانبهم يف
كل شؤونهم وشجونهم».
كما تقدم التكتل من مجيع النواب
املنتخبني بالتهنئة ،متمنيا هلم
«والية نيابية مزدهرة ومكللة
بالنجاحات» .وأشار اىل أن
«اجملتمعني اتفقوا على تسمية
تكتلهم «تكتل اجلمهورية
القوية» ،وعلى اعتماد النائب
فادي كرم أمني سر التكتل».
ووجه رئيس احلزب «حتية
خاصة اىل الرأي العام البطل
يف الكورة والذي أعطى الرفيق
فادي كرم رقما فاق رقم نائبني
من النواب الفائزين ،شاكرا
للرفيق النائب فادي كرم جهده
وسهره ومثابرته ،مؤكدا له بأن
مسريته مع القوات اللبنانية مل
تبدأ مع مقعد نيابي ،بل بنضال
طويل على األرض ويف أصعب
الظروف ،وستستمر .كما وجه
التكتل شكرا خاصا لكل الذين
اقرتعوا لصاحل القوات اللبنانية
وحلفائها ،فردا فردا ،وعاهدهم
البقاء على قدر هذه األمانة
الغالية والسعي بكل ما أوتينا
من قوة لرتمجة هذه الثقة اىل
افعال سياسية وامنائية ووطنية
ملموسة .وشكر التكتل احلكومة
الداخلية.
ووزارة
اللبنانية
كما وجه شكرا خاصا للجيش
األمنية
واألجهزة
اللبناني
والعسكرية األخرى على توفريها
كل مستلزمات االستقرار األمين
إلجناح االستحقاق النيابي».
وأبدى التكتل أسفه «الكبري
ملا حصل يف بلدة الشويفات
منذ يومني» ،مطالبا «اجليش
والقوى االمنية باحلؤول دون
تكرار مثل هذه احلوادث ،ومنع
تكرار املسريات االستفزازية اليت
حصلت يف أكثر من منطقة حتى
ال تكون سببا يف اشتعال الفنت
وحصول حوادث مماثلة».
وأكد ان «أولوياته للمرحلة
املقبلة تتمحور بشكل اساسي
حول أهداف ثالثة أساسية
وهي:
 -1العمل للوصول اىل دولة
فعلية كاملة الصالحيات ،تبسط

جعجع مرتئسا التكتل
سيادتها على كامل ترابها الوطين
من دون شريك مضارب ،وتعامل
بالعدل واملساواة ،وحتت سقف
القانون ،كل ابنائها من دون
تفرقة او متييز ،ويرى التكتل
ان الدولة احلالية منتقصة
الصالحيات وال تطبق القوانني
على ابنائها سواسية ،فال ميكن
لدولة ان تتعايش مع دويلة،
فيما تبقى املساكنة احلالية
مؤقتة بانتظار ان تستعيد الدولة
كامل مقوماتها السيادية.
من هذا املنطلق ،ال يوجد يف
قاموسنا غري معادلة واحدة وهي
«شعب ودولة وجيش»،
فهذه املعادلة املاسية والذهبية
يف آن ،واي معادلة تنتقص
من حضور الدولة ودورها مهما
كانت التربيرات ال مكان هلا يف
اإلعراب يف قاموسنا ،وعلى
احلكومة ان تضع يف مرحلة أوىل
قرار استخدام «حزب اهلل»
لسالحه على أولويات داخل
جملس الوزراء ،على أن يكون
هذا السالح البند األساس يف
جدول أعمال هيئة احلوار اليت
سيدعو إليها فخامة رئيس
اجلمهورية ميشال عون.
ويؤكد التكتل يف هذا اجملال
ايضا ،التمسك بسياسة النأي
بالنفس اليت تشكل مصدر
محاية للبنان واللبنانيني من
اي مغامرات تدفع بلبنان حنو
اجملهول واخلراب ،إذ ال حيق
ألي طرف ان يتالعب مبصري
لبنان واللبنانيني ،واحلكومة
جمتمعة هي مسؤولة وحدها
أمام الدستور والشعب اللبناني
والتاريخ.
 -2العمل الفوري على حتسني
األوضاع احلياتية واملعيشية
للمواطنني ،وعدم التهاون مع
كل من يعمل على إبقاء األوضاع
اإلقتصادية واملالية املرتدية
على حاهلا ،واالستمرار يف
اتباع نهج الشفافية والنزاهة،
والتشدد مع كل من تسول له
نفسه مد يده اىل املال العام
والتالعب بلقمة عيش الفقراء
وذوي الدخل احملدود.
من جهة أخرى ،هناك ممارسات
ملتوية اعتادت على جتاوز
القوانني واألصول ،وهي غري
مقبولة ،وستتم مواجهتها من
أجل تكريس ممارسة دستورية
وقانونية وشفافة ختتلف عن
املراحل السابقة .ويعد التكتل
الرأي العام مبواصلة النهج
املتشدد جلهة االلتزام بالدستور
والقوانني املرعية ،وسيتمسك
كخطوة أوىل بتحويل كل
املناقصات يف الدولة ومن اي
نوع كانت إىل إدارة املناقصات
كما يقتضيه القانون وبعيدا عن
الصفقات اليت تعقد من حتت
الطاولة ومن فوقها.
 -3السعي اىل احلفاظ على

«تفاهم معراب» والتخلص
من الشوائب اليت اعرتت
تنفيذه حتى اآلن مبا يعزز األمل
والطمأنينة يف اجملتمع ،والعمل
بكل نوايا صادقة إلعادة تثبيت
ومتتني اسس التفاهم وتنفيذ
بنوده كما جيب».
ويعترب التكتل ان «املسرية
السياسية السيادية اإلصالحية
الرائدة اليت يقودها اليوم ،ما
هي سوى التتمة املوضوعية
للعهد الرئاسي الذي بدأه
الرئيس الشيخ بشري اجلميل
خالل  21يوما من انتخابه ومنعته
يد االغتيال من متابعته حتقيقا
آلمال اللبنانيني اليت كانت
معقودة عليه .ويؤكد التكتل ان
األمل بقيام دولة فعلية مل ولن
يفارقنا يوما ،وسنواصل جهودنا
ونضالنا من أجل الوصول إىل
هذه الدولة واالنتقال إىل إدارة
رشيدة خالية من اي فساد.
وأخريا ،يهدي التكتل هذا
االنتصار اىل ارواح شهداء
املقاومة اللبنانية ويعاهدهم بأن
تبقى القوات اللبنانية كما تكتل
«اجلمهورية القوية» والتكتل
العني الساهرة على محاية
السيادة واحلرية واالستقالل،
والسد املنيع بوجه الفساد
والرشوة والزبائنية ،واحلناجر
الصادحة باحلقيقة مهما كانت
صعبة».

جعجع

وعقب انتهائه من تالوة
البيان ،رد جعجع على اسئلة
الصحافيني ،فأكد أن «تسمية
تكتل اجلمهورية القوية مل
تأت ردا على تسمية تكتل
لبنان القوي» ،مذكرا بأن
«اجلمهورية القوية هو عنوان
برناجمه الرئاسي عندما رشحه
حزب القوات اللبنانية لالنتخابات
الرئاسية منذ ثالث سنوات،
وبالتالي هذه التسمية اتت
استكماال هلذا الربنامج».
وردا على سؤال عما إذا كان
يعترب اليوم حجم «القوات»
يوازي حجم «التيار الوطين
احلر» شعبيا ،قال جعجع:
«أترك هذه املسألة للرأي
العام واحملللني .أما إذا ما أردنا
اإلستناد إىل نتائج اإلنتخابات
النيابية ،فبمقارنة األصوات
التفضيلية جند أن اجلواب هو
نعم».
الناس
ثقة
سبب
وعن
اليت
اللبنانية
ب»القوات
أظهرت تنظيما وحرفية يف إدارة
املعركة اإلنتخابية» ،عزا جعجع
هذه الثقة إىل «إرادة الناس
يف نقل هذا التنظيم واحلرفية
إىل داخل مؤسسات الدولة».
للقواتيني،
متوجها
وختم
بالقول« :كان بدا وبالفعل
كنتوا أدا».
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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

جــزر ( 1كـلغ) بـ $ 0،99

حــمص ( 1كــلغ) بـ $ 2،99

هذه
األســعار
صاحلة لغاية
يوم اجلمعة
 17أيــار
خـوخ أحـمر ( 12مغلـّف) بـ $ 17،99

مــوز ( 1كــلغ) بـ $ 1،49

شوربة مـاجي ( 12مغلـّف) بـ  $ 17،99عدس أخضر وأمحر( 1كلغ) بـ $ 2،50

صـندوق تـمر ( 5كــلغ) بـ $ 15

نوفال 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

الراعي استقبل اخلازن وافرام
وبريوتي أمل ان يكون املوسم
السياحي واعدا

البطريرك الراعي مستقبال النائب املنتخب أفرام

إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
اخلميس يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،االمني العام الحتاد
النقابات السياحية يف لبنان
جان بريوتي وكانت جولة أفق
حول وضع القطاع السياحي يف
لبنان.
وامل بريوتي يف ان «يكون
املوسم السياحي يف لبنان
واعدا ال سيما وسط استقرار
امين يكاد يكون الوحيد يف
الشرق األوسط »،مطالبا
«الربملان اجلديد واحلكومة
اليت سيتم تأليفها ب»ايالء
هذا القطاع اهمية خاصة ألنه
يعود بالفائدة على كل فئات
اجملتمع اللبناني ومن دون
استثناء ،كما انه يؤمن تطورا
ومنوا اقتصاديا مهما»
وشدد على «ضرورة ان
يرافق االستقرار األمين يف
البلد ،مع استقرار سياسي

يعجل عجلة القطاع السياحي
الذي سجل دخله حنو  3مليارات
ونصف دوالر هلذا العام بعدما
كان حنو  8مليارات دوالر
عام  »،2010الفتا اىل ان
«موسم هذا العام قد استهل
بافتتاح مؤمتر «visit Lebanon
« الذي تشارك فيه اكثر من
 150شركة عاملية لإلطالع على
الواقع السياحي يف لبنان وهذا
يشكل منوذجا لقدرة لبنان على
ان يكون مركز استقطاب وجذب
عامليني».
ثم التقى النائب فريد الياس
اخلازن الذي عني سفريا للبنان
يف حاضرة الفاتيكان ،وكان
تشاور حول عدد من املواضيع
املتصلة بالعالقة «العريقة
والعميقة بني الكرسي الرسولي
تفعيلها
واهمية
ولبنان
وتعزيزها».
وبعد الظهر ،التقى البطريرك
الراعي النائب املنتخب نعمة
افرام.

مفوضية االعالم يف التقدمي :ال عالقة للحزب
مبواقف وتعليقات تنشرها مواقع التواصل
وترتكز على التحريض وإثارة النعرات
صدر عن مفوضية اإلعالم يف
احلزب التقدمي اإلشرتاكي
بيان جاء فيه« :حتيط
مفوضية اإلعالم يف احلزب
التقدمي اإلشرتاكي الرأي
العام علما بأن احلسابات
على
للحزب
الرمسية
مواقع التواصل اإلجتماعي
هي حصرا مواقع جريدة
«األنباء» اإللكرتونية (عرب
«تويرت» و»فايسبوك»
وصفحة
و»إنستغرام»)
(عرب
اإلعالم
مفوضية
«تويرت») ،باإلضافة اىل
الصفحات الرمسية لوكاالت

الداخلية.
األخرى
الصفحات
أما
املنتشرة على مواقع التواصل
اإلجتماعي فال عالقة للحزب
بها ،ويف طليعتها تلك اليت
تنشر مواقف وتعليقات ترتكز
على التحريض وإثارة النعرات
الطائفية واملذهبية ،وحيملها
احلزب مسؤولية أي تطور
سليب قد حيدث على األرض
جراء هذه املواقف.
ويؤكد احلزب انه سيالحق
هذه الصفحات املشبوهة عرب
األجهزة الرمسية املختصة
إلختاذ اإلجراءات الالزمة».

وهاب :حزب اهلل ال
رئيس فنزويال هنأ
اللبنانيني بالتعبري خيون واثق بنصراهلل
كما اثق بنفسي
الدميوقراطي الناجح
أكد رئيس حزب التوحيد
يف االنتخابات
العربي الوزير السابق وئام
اجلمهورية
رئيس
تقدم
البوليفارية الفنزويلية نيكوالس
مادورو موروس ،يف بيان امس
االول اخلميس« ،بإسم الشعب
واحلكومة الفنزويلية ،خبالص
التهاني للشعب الشقيق يف
اجلمهورية اللبنانية يف مناسبة
الدميوقراطي
التعبري
هذا
الناجح الذي جتلى خالل عملية
اإلنتخابات الربملانية اليت جرت
يف  6أيار .»2018
وإذ حيت «حكومة اجلمهورية
البوليفارية الفنزويلية ،العملية
اإلنتخابية النموذجية اليت جرت
يف لبنان» ،أثنت على «جو
اإلحرتام والسلم والوئام الذي
ساد وعلى مشاركة املواطنني
الكثيفة يف اإلنتخابات اليت
تعترب الضامن للتقاليد واحلامي
للحقوق الدميوقراطية لشعوبنا
يف تقرير مصريها واحلفاظ على
سيادتها».
«تنتهز
البيان:
وختم
البوليفارية
اجلمهورية
الفنزويلية هذه املناسبة ،لتعيد
تأكيد إستعدادها الدائم لتعزيز
أواصر الصداقة اليت تربطها
باجلمهورية اللبنانية بهدف
مواصلة السري قدما حنو بناء
عامل متعدد األقطاب واملراكز
وأكثر إنصافا وعدال وإنسانية
لشعوبنا».

أنطوان حداد :على
القوى املدنية التعلم
من الفرصة الضائعة

توجه نائب رئيس حركة
الدميوقراطي»
«التجدد
أنطوان حداد يف التصريح،
«بالتهنئة اىل مجيع الفائزين
يف انتخابات عاليه-الشوف،
مع التمين بطي صفحة التعبئة
شابت
اليت
والتحريض
التنافس االنتخابي ،والعودة
اىل أجواء املصاحلة واالنكباب
على تلبية احلاجات احلقيقية
والطموحات املشروعة ملواطين
عاليه-الشوف،
ومواطنات
من بيئة نظيفة وفرص عمل
وتعليم الئق وخدمات عامة،
اليت هي املدخل االساس
لتثبيت اهلنا يف ارضهم
واعادة األلق التارخيي ملنطقتنا
كنواة للكيان اللبناني وعاصمة
للفكر والثقافة والسياحة يف
لبنان».
ورأى أن «أبرز الدالالت
بالنسبة اىل القوى املدنية هي
نسبة التصويت الذي نالته
اللوائح املستقلة ،والذي كاد
جمتمعا ان يالمس عتبة التأهيل
االنتخابي ،ما يعين انه كان
ميكن هلذه القوى ان تتنزع
مقعدا نيابيا أو اكثر لو جنحت
يف توحيد جهودها عرب التخلي
عن نزعة التفرد والشخصانية
من جهة وحتصني صفوفها
من االخرتاق احلزبي من جهة
أخرى».
وأمل «التعلم من ضياع هذه
الفرصة الثمينة ،وهو ما كنت
قد حذرت منه بوضوح لدى
اعالني منذ شهرين العزوف عن
الرتشح هلذه االنتخابات».

وهاب أن حزب اهلل ال خيون
واثق بأمني عام حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل كما اثق
بنفسي ،الفتا اىل انه حصل
اشكال يف موضوع االنتخابات
مع سرايا املقاومة واحلزب
كفيل بالتحقيق يف املوضوع.
وكشف وهاب يف حديث
تلفزيوني أنه وجدنا مغلف
انتخابي الحد املقرتعني الذين
صوتوا لي وهو خمتوم من
رئيس القلم مرمي يف بعقلني
 ،مؤكدا اننا حنضر لطعن امام
هيئة االشراف على االنتخابات.
وتوجه وهاب اىل رئيس احلزب
الدميقراطي اللبناني الوزير
طالل ارسالن بالقول املصاحلة
حتتاج للجرأة ولتتحلى جبرأة
تسليم اجملرم الذي قتل عالء
ابي فرج يف الشويفات.

الصراف جال وهاشم
على احلدود قبالة
كفركال والعديسة
واطلع على األوضاع

جال وزير الدفاع يعقوب
الصراف برفقة النائب قاسم
هاشم على احلدود قبالة بلدتي
كفركال والعديسة ،واطلع
على االوضاع يف املنطقة
العسكرية
التطورات
بعد
يف سوريا وخباصة القصف
الصاروخي السوري الذي
استهدف ليال اجلوالن احملتل،
اضافة اىل سقوط صاروخ
سام  5مضاد للطائرات يف
خراج بلدة اهلبارية يف قضاء
حاصبيا ،ما تسبب باضرار يف
شبكات اهلاتف والكهرباء.
وكان الصراف وهاشم الذي
مثل الرئيس نبيه بري شاركا
يف مراسم تشييع وزير
اخلارجية واملغرتبني السابق
حممود محود يف بلدته يف
قادة
مبشاركة
كفركال،
االجهزة االمنية وعموم اهالي
البلدة.

الشامسي وخباري
هنآ املشنوق بإجناز
االنتخابات النيابية

زار السفري اإلماراتي محد
سعيد الشامسي والقائم
بأعمال سفارة اململكة العربية
السعودية الوزير املفوض
وليد خباري ،وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق،
االنتخابات
بإجناز
وهنآه
النيابية ،وأشادا بدور وزارة
الداخلية يف إدارة العملية
االنتخابية ،كما هنآه بفوزه،
ومتنيا للبنان مزيدا من
االستقرار واالزدهار ،وذلك
خالل زيارة قاما بها لوزارة
الداخلية.

يازجي التقى النائب املنتخب عطاهلل

البطريرك يازجي مستقبال النائب املنتخب عطاهلل
زار عضو تكتل لبنان القوي
النائب املنتخب جورج عطااهلل
بطريرك انطاكيا وسائر املشرق
للروم االرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي ،يف املقر البطريركي -
البلمند.
ووضع عطااهلل قدراته يف تصرف
يازجي ،طالبا بركته والصالة من
اجله ومن اجل تسديد خطاه يف

سبيل خدمة الناس واملنطقة مبا
يرضي اهلل والقانون.

يازجي

من جهته ،متنى يازجي لعطااهلل
كل التوفيق والعمل يف سبيل
إعالء شأن الكورانيني مبا
يتوافق واالميان االرثوذكسي
القويم الذي شب عليه النائب
املنتخب.

نديم اجلميل شكر أبناء الدائرة
االوىل لبريوت وعاهدهم على العمل
لنهضة امنائية وعمرانية
وجه النائب نديم اجلميل رسالة
شكر اىل أبناء الدائرة األوىل
يف بريوت جاء فيها:
أشكر من القلب مجيع الذين
قاموا بواجبهم الوطين يوم
 6أيار ،القاطنني منهم يف
األشرفية والرميل والصيفي
واملدور والذين حضروا من
لإلدالء
اللبنانية
املناطق
الالئحة
ألعضاء
بأصواتهم
ولنديم اجلميل.

أعاهد مجيع أبناء املنطقة أنين
سأعمل معهم واىل جانبهم
يف عملية إمناء كامل أحياء
العاصمة ،وخباصة األحياء اليت
هي يف حاجة اىل نهضة إمنائية
وعمرانية.
وأعدكم بأن نبقى معا نعمل يدا
بيد من أجل لبنان سيد ،حر،
مستقل ،ومن أجل دائرة أوىل
أمجل وأحلى خدمة ألبنائها ،واىل
العمل.

حركة التوحيد :خيار االحرار يكون يف
اجلهاد واملقاومة

بارك جملس أمناء «حركة
التوحيد االسالمي» يف بيان،
«التصدي البطولي للعدوان
الصهيوني على سوريا من
الدفاعات اجلوية السورية»،
مشيدا بإطالق «صليات من
الصواريخ يف اجتاه الكيان
االسرائيلي سواء يف اجلوالن
احملتل او يف مشال فلسطني
احملتلة» ،مؤكدا أن اللغة
الوحيدة اليت تفهمها تل ابيب
ومن وراءها هي لغة احلرب
واملواجهة».
وشجب اجمللس «استهداف
الشعب السوري من الصهاينة
او االمريكيني بالقصف اجلوي
تارة ،وبالصواريخ البالستية
تارة أخرى» ،مشددا على أن
«خيار االحرار يف هذا العامل ال

بد أن يكون اجلهاد واملقاومة،
فهو السالح األمضى يف زمن
التواطؤ الرمسي العربي الذي
أمسى يرفع شعار التطبيع
يف شكل علين وفاضح مع
إسرائيل ،يف مواكبة وقحة
ملؤامرة القرن املزعومة».
وختم« :لسان حال أمتنا
اليوم وأكثر من أي وقت مضى
بات يطالب مبقاومات تنطلق
بالتزامن من خمتلف دول
الطوق يف اجتاه حترير القدس
وسائر االراضي احملتلة ،وهذا
بالتأكيد لن يتيح الفرصة
للكيان الصهيوني بالتفرد او
باستضعاف دولة بذاتها او
حركة جهادية على متاس به،
وهذا وعد اآلخرة الذي ال شك
فيه وال ريب».
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مؤمتر الطاقة االغرتابية واصل جلساته وكلمات اكدت ان اللبنانية هي
انتماء وهوية تعلو على االحزاب ومتتهن احلوار مسارا هلا

الرئيس عون يتقدم الحضور
واصل مؤمتر الطاقة االغرتابية
بنسخته اخلامسة الذي افتتح
امس االول برعاية وحضور
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون يف سي سايد ارينا  -البيال
سابقا جلساته فانعقدت جلسة
النقاش االوىل حتت عنوان
إعادة تصنيف وإعادة تقييم
وتشكيل اهلوية اللبنانيةادارها
محزة مجال.
وجرى التأكيد خالهلا على ان
اهلوية اللبنانية حتولت إىل
حب للحياة ،ميكن أن ينشر
للعامل بأسره .لذا مت التشديد
على االشرتاك يف شبكة
اللبنانيني املتنامية باستمرار
يف سياق إطالق خطة إحصائية
عاملية إلحصاء أعداد املغرتبني
اللبنانيني يف اخلارج وإعادة
السيئة
الصورة
صياغة
اليت تشكلت عن لبنان يف
اخلارج واملساهمة يف حتسني
الطريقة اليت ينظر بها األجانب
وإعادة
للبنان
واملتحدوين
تشكيل مفهوم لبنان من خالل
الرتكيز على جوانبه املختلفة
وإبرازها ،وأهمها ،اجلنسية
اللبنانية ،وكيفية عيش اهلوية
اللبنانية يف اخلارج.
مفهوم
املنتدون
وناقش
اللبنانية واالسس اليت تقوم
عليها.
بداية ،حتدثت مدير عام
املؤسسة املارونية لالنتشار
هيام بستاني عن عمل املؤسسة
ومساهمتها يف اقرار قانون
استعادة اجلنسية.
وشارك يف الندوة نائب وزير
اخلارجية اليونانية الذي حتدث
عن اهمية الدميقراطية والسالم
واحلوار وتأثريها يف حياة
الشعوب.
من جانبه ،حتدث السفري
االيطالي ماسيمو ماروتي عن
التجربة االيطالية يف سياسة
العالقات
وعن
االغرتاب
التارخيية واملتميزة بني البلدين
والشعبني.
وسرد املغرتب اللبناني فادي
بو كرم حمطات من جتربته يف
زيارة ?? بلدة حتمل اسم لبنان
يف الواليات املتحدة االمريكية
واكتشف خالل زياراته هلذه
البلدات ان معظمها مسي كذلك
الن اسم لبنان ورد يف التوراة

عشرات املرات.
وينوي كرم العودة يف حزيران
املقبل اىل هذه الواليات حامال
معه غرسات من اشجار االرز
لزراعتها.
ثم حتدثت اخلبرية بتطبيقات
روال
اإللكرتونية
احلكومة
موسى واعلنت عن فتح برامج
خاصة على االنرتنت مشابهة
للفايسبوك لربط املغرتبني مع
بعضهم البعض.
اما الدكتورة اوغاريت يونان
فاعتربت بدورها ان اللبناني
حتى ولو ترك بلده يبقى
يف داخله االنتماء العاطفي
والسياسي والتمسك باحلضارة
اليت ينتمي اليها ليكون رسوال
لبلده .وطالبت بوجوب ابقاء
حقوق اللبناني حتى ولو ترك
بلده.
من جهته اعترب الدكتور حبيب
مشعون ان اللبنانية ولدت منذ
االف السنني مع الفينيقيني
الذين بنوا دوال عدة.
بعد ذلك شرح ماريو هاشم عن
تطبيق ليبانون كونيكت الذي
انشأته وزارة اخلارجية لتواصل
املغرتبني مع بعضهم وتعزيز
العالقات بينهم.
وحتدثت املغرتبة من فنزويلال
جيسي ديفو دو رومريو عن
جتربة اجدادها يف االغرتاب.
وخلص املنتدون اىل ان
اللبنانية هي انتماء وهوية جتمع
اللبنانيني وتعلو على االحزاب
ومتتهن احلوار مسارا هلا.

منتدى

ثم انعقد منتدى حواري سياسي
اللبنانية
االغرتابية
للطاقة
اداره مدير الشؤون السياسية
يف وزارة اخلارجية واملغرتبني
السفري غادي خوري الذي اكد
انه خالل السنوات املاضية،
تزايدت أهمية اجلالية اللبنانية
ودورها على الساحة السياسية
الدولية .واليوم ،ومع جمموعة
من جماالت السياسة العامة
مبا يف ذلك الشؤون اخلارجية،
وإعادة تشكيل النظام السياسي
العاملي ،وظهور تنمية تكنولوجية
واقتصادية جديدة ،يتعني النظر
يف دور املغرتبني املتزايد.
ولفت اىل ان العديد من البلدان
مثل اليونان وأرمينيا واهلند

والعديد من الدول األخرى تعترب
أن للجالية أصول سياسية ذات
أهمية اسرتاتيجية .لذلك ،تنعقد
هذه اجللسة لتهيئة الساحة
وإطالق وحتضري املنتدى األول
للحوار السياسي بني الدول
العربية الذي سينعقد يف لبنان
قريبا بهدف تشجيع ومناقشة
الطرق املثلى إلشراك جمتمعات
اجلالية اللبنانية والسياسيني
يف التأثري على سياسة لبنان
الداخلية والسياسة الداخلية
للدول املضيفة هلا فيما يتعلق
بالقضايا اليت تهم لبنان.
من جهته ،عدد رئيس اجملموعة
العربية الربازيلية يف الربملان
جمللس
واملرشح
الربازيلي
الشيوخ الربوفسور سيزار حلوم
اجنازات اللبنانيني يف الربازيل
وعلى رأسهم الرئيس الربازيلي
اللبناني االصل ميشال تامر.
واعترب النائب السويدي روجيه
حداد ان مؤمترات الطاقة
االغرتابية الثالثة عشر جيدة
لكن املغرتبني انفسهم ال
يستغلون انفسهم يف الرتويج
للبنان يف دعمه على صعيد
الرتبية واالقتصاد ،مشددا على
ضرورة ختطي السفارات للدور
القنصلي الذي تلعبه لتصل اىل
العناية بالشؤون االقتصادية،
وقال :ان  80اىل  90باملئة
من السويديني ينتخبون نوابهم
ونصف هؤالء من النساء ،كما
هي احلال يف احلكومة ايضا،
لتدعيم املناصفة اجلندرية.
واشار عضو حزب العمال
شوكت
النائب
االسرتالي
الوفد
ان
اىل
مسلماني
االسرتالي املشارك يف املؤمتر
يفوق املئة شخص .وقال :ان
مشاركة اللبنانيني يف احلياة
السياسية االسرتالية كبرية رغم
العدد الضئيل نسبيا.
واضاف :ان الشبان االسرتاليني
اللبنانيني يشعرون حبب كبري
للبنان وعلى احلكومة اللبنانية
ان تتواصل معهم للمجيء
واالستثمار يف لبنان.
اما السفرية الكندية يف لبنان
اميانويل المورو ،فأشارت اىل
ان التحدي الكبري يف الوقت
الراهن هو قدرة استيعاب
الجئني من جنسيات خمتلفة،
نريد ان يتمكن كل الشعب

من الوصول اىل مراكز القرار
السياسي ،لكن اجلالية اللبنانية
اليت تعد  400000شخص فاعلة
جدا يف تنمية كندا.
من جانبها اكدت النائبة املنتخبة
دميا مجالي على إجيابية التعاون
بني القطاعني العام واخلاص،
واخنراط املنتشرين بفعالية
كونهم ميثلون الطاقة االجيابية
من اجل دعم االقتصاد وانعاشه
واعطاء االمل للشباب اللبناني.
ولفتت اىل ضرورة التوجه اىل
الطاقات النسائية.
وذكر رئيس اجلمعية السويسرية
للحوار االوروبي واإلسالمي
الربوفسور حسن غزيري ،باحلوار
اللبناني  -اللبناني يف نيسان
 2007وكان تأكيد اجلميع على
التمسك بلبنان ،وخلصوا اىل
ان ال قيام للدولة دون تطبيق
دستور لبنان والقوانني واقرار
السياسة الدفاعية املتكاملة.
من جهتها ،شرحت النائب
االصل
اللبنانية
السنغالية
سهام ورديين ،ظروف اهلجرة
اللبنانية اىل السنغال حيث
عمل اللبنانيون يف القطاع
االقتصادي ،سواء يف جمالي
الصناعة والتجارة وال اخنراط
فعليا هلم يف السياسة.

الطاقة االغرتابية اللبنانية

اما حلقة النقاش الثالثة
فتمحورت حول الطاقة االغرتابية
وادارتها
للشباب
اللبنانية
امللحقتان الديبلوماسيتان الرا
ضو وعال خضر اللتني ،شددتا
على ان الطاقة االغرتابية
اللبنانية للشباب تضيء على
الفرص الالحمدودة اليت ميكن
للبنان أن يقدمها واجملاالت
احملتملة اليت ميكن للشباب
أن يضعونها إلحداث التغيري
وإعادة التطورات إىل الوطن،
وكذلك السماح هلم باستجواب
وحتدي القادة احلاليني ،مع
الرتكيز والعمل بشغف على
عملية التغيري.
وشارك يف احللقة كل من نيكوال
حلو من كولومبيا حول التجديد
يف صناعة الضيافة ،والطفل

الروماني اللبناني ماركو رمحة
املتفوق يف احلساب الفوري،
والذي حتدث عن مشاركته يف
برنامج رومانيا غوت تالنت ورغم
تأهله اىل نصف نهائياته ،اصر
على حضور املؤمتر الذي يتزامن
مع تصوير الربنامج ،ومتيزه
يف احلساب الفوري حيث قام
بعرض مباشر على املسرح
اذهل فيه احلضور.
اما خمرتع الروبوت ساشا الذي
يقوم بتوزيع املواد الغذائية
على املرضى يف املستشفيات
وسيم احلريري فقال يف فيديو
مصور عرض على احلضور:
ان الروبوت اخرتاع لبناني مئة
باملئة ،وسيطرح يف اسواق
الشرق االوسط واخلليج يف
نهاية العام اجلاري.
املسرحية
الكاتبة
وتناولت
املنتجة واملخرجة نغم وهبه من
لوس اجنلوس سبل التسويق
للبنانية عرب عرض االنتاجات
املسرحية والسينمائية اللبنانية
يف هوليوود .واضاءت على
جتربة مسرحية اعرتافات امرأة
عربية اليت غريت النظرة اىل
املرأة اللبنانية يف هوليوود.
اما مصممة االزياء سارة هرمز،
فروت مسريتها من الكويت
اىل
ومنها
ولدت،
حيث

نيويورك فكمبوديا وجمددا اىل
نيويورك والعودة اىل بريوت
حيث انشأت مدرسة جمانية
لتعليم تصميم االزياء.
ومن فنزويال اعتربت نري ماري ان
اللبنانيني يف بلدها يساهمون
بشكل كبري يف اجملتمع على
االصعدة كافة متوجهة اىل
ضرورة تفعيل مشاركة املرأة
يف صنع القرار.
بريسيال شاروق حتدثت بدورها
عن شركة امن املعلومات
اليت متلكها وعن تفادي سبل
القرصنة ،الفتة اىل ضآلة عدد
اصحاب االمكانيات يف هذا
اجملال.
اما سيباستيان رزق الذي
استعاد اجلنسية اللبنانية الشهر
املاضي ،فعرض ألبرز االعمال
اليت يقوم بها يف جنوب
افريقيا ،يف جمال العقارات
واالعمال.
وخلصت احللقة إىل ان الشباب
يعول عليهم يف تغيري معنى
القيادة وإحداث التأثري الالزم
يف صنع القرار وجيب أن يكون
الشباب جزءا ال يتجزأ من احلوار.
وانهم يتمتعون بالقدرة على
أن يصبحوا سفراء للمشاريع
املبتكرة كما وتقديم الكثري من
مواهبهم وخربتهم.

الداخلية :النتائج التفصيلية لالنتخابات
النيابية على موقع الوزارة اإللكرتوني
صدر عن املكتب اإلعالمي يف
وزارة الداخلية والبلديات البيان
اآلتي :التزاما منها بتنفيذ ما
وعد به معالي وزير الداخلية
نهاد
االستاذ
والبلديات
املشنوق منذ يومني ،والتزاما
منهاجا
الشفافية
باعتماد
هلا يف االنتخابات النيابية،
وحرصا على حق املواطن
والناخب واملرشح واللبنانيني
املقيمني يف اخلارج يف معرفة
نتائج األصوات اليت أدىل
بها الناخبون خالل االستحقاق
النيابي األخري ،تعلن وزارة

الداخلية والبلديات أنها نشرت
نتائج كل قلم من أقالم االقرتاع
البالغ عددها  6793داخل لبنان
و 232خارجه ،واألصوات اليت
نالتها كل الئحة وكل مرشح
يف كل الدوائر االنتخابية،
وذلك كما وردتها بشكل
رمسي ونهائي من جلان القيد
املختصة .وأصبح بإمكان من
يرغب يف االطالع على النتائج
اليت سجلت يف كل قلم اقرتاع،
الدخول اىل املوقع االلكرتوني
للوزارةwww.interior.gov. :
.lb
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فوشيه زار ثانوية راهبات احملبة يف االشرفية :يري استقبلت أمني عام اجمللس األعلى للدفاع ووفد
جملس علماء فلسطني وشخصيات مهنئة
ماكرون سيوقع خالل زيارته للبنان على

دريان توج زيارته ألبو ظيب بلقاء وزير التسامح
ورئيس هيئة الشؤون اإلسالمية

خريطة طريق طموحة للفرنكوفونية

السفري فوشنيه
زار سفري فرنسا يف لبنان برونو
فوشيه ثانوية راهبات احملبة
يف األشرفيه ،حيث كان يف
استقباله مديرة املدرسة األخت
لطيفة فياض يف حضور النائبني
املنتخبني نقوال صحناوي ونديم
اجلميل ،ومدير التعليم اخلاص
يف وزارة الرتبية عماد األشقر
وعدد من األهالي وحشد من
الطالب.

االخت فياض

اللبناني
النشيدان
بداية،
والفرنسي أنشده طالب املدرسة
ثم كلمة ملديرة املدرسة األخت
فياض اليت اعتربت فيها ،ان
زيارة السفري الفرنسي هي تعبري
عن فعل ثقة بالشبيبة اللبنانية
وباملستقبل وبالعالقة الوثيقة
بني لبنان وفرنسا واليت تتجسد
يف اجملال الرتبوي ،ورأت ان
هذه الزيارة تشكل اعرتافا منه
مبدى مساهمة هذه الثانوية يف
اشعاع اللغة الفرنسية.
مجعيتنا
ساهمت
وقالت:
منذ وصوهلا اىل لبنان بنشر
الفرنسية ،فنحن نؤمن بأن
املدرسة هي املكان الذي يؤمن
تساوي الفرص حيث لدينا ارثا
ورسالة وحتديا مشرتكا ،األرث
هو اللغة الفرنسية والتحدي هو
يف كيفية احملافظة عليها.
موقفنا
هو
ما
وسألت:
اإلسرتاتيجي من هذه اللغة وما
هي عليه وما ستكون عليه؟
وما ميكن لفرنسا ان تقدمه
ملن يعملون على نشر هذه
اللغة خارج حدودها؟ وكيف
ميكن احملافظة عليها يف وجه
التحديات اللغوية والثقافية؟.
ورأت انه جيب وضع اسرتاتيجية
لفرنسية املستقبل وتأمني
افضل األمكانات األدوات من
اجل تدريب املعلمني كما جيب
القيام مبعركة لغوية وثقافية
من اجل الفرنسية يف لبنان،
خصوصا وان الرئيس ماكرون
أعرب عن رغبته بزيادة اعداد
الطالب يف املعاهد الفرنسية يف
اخلارج اىل الضعف ،واعتربت ان
 label france educationيشكل
جناحا مهما ودفعا للمدارس
لتعليم فرنسية.

فوشيه

وألقى السفري فوشيه كلمة عرب
فيها عن سعادته لوجوده يف
مدرسة جتسد الصداقة األخوية
اليت تربط بني لبنان وفرنسا،

مذكرا بإرث هذه املدرسة الذي
هو ارث اللغة الفرنسية وارث
تعليمها ونشرها ،موجها التحية
اىل اجلسم التعليمي واألدارة
والطالب ،كما شكر وزارة
الرتبية اللبنانية والتعليم العالي
على دعمها املستمر والذي
ترجم بتعاون تربوي متثل بشبكة
املعاهد املعتمدة يف لبنان من
قبل وزارة الرتبية الفرنسية
ووكالة التعليم الفرنسي يف
اخلارج وعددها .41
وأعلن ان اللغة الفرنسية جتمع
اليوم اكثر من  274مليون
شخصا يف العامل ،والناطقون
بها سيبلغون  730مليون عام
 2050وان وجود الفرنسية يف
كل مكان يف العامل يشرفنا.
وقال :التزمت فرنسا ومن
خالل رئيس مجهوريتها اميانويل
ماكرون باسرتاتيجية طموحة
لنشر الفرنسية يف العامل،
ولكن هذه اإلسرتاتيجية ال
ميكن تطبيقها اال بشكل مجاعي
ومشرتك ،فالفرنكوفونية ليست
مسألة فرنسية فقط بل هي لغة
يتقامسها اجلميع ،وهي ختص
ايضا لبنان ألنها لغة من لغاته،
فلبنان اعتمد الفرنسية ليس
كلغة تواصل فقط ولكن كجزء
ال يتجزأ من ثقافته وهويته
وفكره وادبه .لقد جعل بلدانا
من الفرنكوفونية مسؤولية
مشرتكة وشراكة حيتذى بها.
وأعلن فوشيه ان الرئيس
الفرنسي اميانويل ماكرون الذي
سيزور لبنان قريبا سيوقع
على خريطة طريق طموحة
كانت
فإذا
للفرنكوفونية،
الفرنكوفونية منتجا تارخييا
فانه يعود الينا ان نبين سويا
مستقبلها الذي يعتمد بشكل
اساسي على الرتبية من خالل
هدفنا بان نضاعف من اآلن
وحتى العام  2022يف العامل
كله عدد الطالب املسجلني يف
املدارس املعرتف بها فرنسيا
يف لبنان كما عدد املدارس
املعتمدة من قبلLabel France :
. education
ورأى ان الفرنكوفونية جيب ان
تكون اداة يف خدمة الطالب
اللبنانيني ،فهم مستقبل هذا
البلد حيث الرتبيه هي الورقة
الراحبة فيه ،فاملدرسة هي
مكان للتعلم وللعيش معا حيث
يتشكل الرأس املال البشري
وهي اهم شروط لألزدهار يف
بلد مثل لبنان غين بشعبه.

بهية
النائبة
استقبلت
احلريري يف جمدليون ،أمني
عام اجمللس األعلى للدفاع
اللواء الركن سعد اهلل محد،
مهنئا بفوزها يف اإلنتخابات
النيابية .وختلل اللقاء البحث
يف األوضاع األمنية يف البالد
عموما.
علماء فلسطني
كما استقبلت وفدا من جملس
علماء فلسطني تقدمه رئيس
اجمللس الشيخ الدكتور حسني
قاسم وامني السر الشيخ
هشام عبد الرازق وعضو
اهليئة االستشارية الشيخ
نزيه نقوزي والناطق الرمسي
الشيخ الدكتور حممد املوعد
الذي قال اثر اللقاء :جملس
علماء فلسطني يهنىء نائيب
صيدا بفوزهما ،الذي نعتربه
ان شاء اهلل لصاحل اهل صيدا
ولصاحل فلسطني واألمة .جئنا
نهنىء السيدة بهية بفوزها
ومسعنا منها كالما طيبا جتاه
االصالحات يف صيدا ،وجتاه
وحدة الصف وان تبقى
فلسطني هي دائما البوصلة
وان يكون هناك نظرة اىل
للشعب
املدنية
احلقوق
الفلسطيين .واكدنا معها ان
هذه الدار حقيقة ستبقى داعمة
للقضية الفلسطينية وللوحدة
الوطنية ولألمن واالستقرار.
أضاف :لفتنا اىل الوضع
االقتصادي يف صيدا حباجة
اىل تضافر اجلهود من اجلميع
لتقويته خاصة ان الكل يعاني
جراءه .وباركنا هلا بفوزها على
ان يكون هناك عمل دؤوب
من مجيع األطياف يف صيدا
لوحدة صفهم وللقيام مبا
يعود باخلري على هذه املدينة
وعلى حميطها وعلى النسيج
الوطين على كل املستويات.
واخريا ،حنن نعترب ان هذه
الدار هي دار اجلميع وخاصة
ان النائبة بهية احلريري
تستقبل اجلميع ودائما هذا
البيت مفتوح للجميع ،وحنن
نؤكد هذه املعاني ونقول ان
شاء اهلل ان فلسطني ستبقى
يف اعني اجلميع وانها من خالل
هذا اجمللس الذي نبارك فيه
لكل الذين يقفون يف الصف
الوطين ومع فلسطني ،نأمل
ان نصلي مجيعا يف املسجد
األقصى ان شاء اهلل.
كفوري
واستقبلت احلريري أيضا،
وصور
صيدا
مرتوبوليت
ومرجعيون للروم األرثوذكس
كفوري
الياس
املطران
يرافقه األب نقوال باسيل،

وكان اللقاء مناسبة للتداول
يف األوضاع على الساحتني
الداخلية واالقليمية.
وعلى االثر ،قال كفوري:
هي زيارة تهنئة وفرحنا بأن
السيدة بهية جددت واليتها
ألن هلا خدمات يف املدينة
وهذا ما كان جيب ان حيدث.
حتدثنا بشؤون املدينة والبلد
عموما والسيدة بهية هي طاقة
كبرية وخاصة كونها امرأة،
وسعدنا كثريا بدخول نساء
اىل اجمللس وان كان عددهن
قليال ،وان شاء اهلل يكون هذا
العدد أكرب يف املرة املقبلة.
السيدة بهية هي منوذج
ومثال للمرأة املناضلة العاملة
احملبة لبلدها واملضحية وحنن
نهنئها.
مهنئون
ومن املهنئني ،امس االول
اجلنوب
حمافظ
اخلميس،
منصور ضو وقائد منطقة
اجلنوب االقليمية يف قوى
األمن الداخلي العميد مسري
شحادة ،مدير عام النقل عبد
احلفيظ القيسي ورئيسة مرفأ
صيدا مرييام سليمان ،قائد
سرية درك صيدا العقيد
باسم حييى وآمر الفصيلة
الرائد رمزي احلاج ،جملس
بلدية صيدا برئاسة رئيس
حممد
املهندس
البلدية
السعودي ،وفد من بلدية
عني الدلب تقدمه رئيسها
داني جبور ،وفد من رابطة
خماتري صيدا برئاسة املختار
ابراهيم عنرت ،وفد من احتاد
نقابات العمال واملستخدمني
يف لبنان اجلنوبي برئاسة عبد
اللطيف الرتياقي ،وفد من
نقابة صيادي األمساك برئاسة
النقيب ديب كاعني ،وفد من
مكتب خرباء السري يف صيدا
تقدمه نائب نقيب خرباء السري
يف لبنان هيثم الظريف ،امني
سر نقابة احملامني يف اجلنوب
احملامي حممد شهاب ،رئيس
مجعية جتار صيدا وضواحيها
علي الشريف ،وفد من مدراء
مدارس الشبكة املدرسية
لصيدا واجلوار ،مدير منطقة
صيدا يف األنروا الدكتور
ابراهيم اخلطيب ومدير منطقة
صور فوزي كساب ،وفد
مجعية جامع البحر اخلريية
برئاسة احلاج حممد طه القطب
 ،وفد فوج اطفاء بلدية
صيدا ووفود طالبية وكشفية
وعائلية واجتماعية وشعبية
من عدد من أحياء صيدا ومن
بعض بلدات وقرى صيدا
وجزين.

ختم مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
زيارته ألبو ظيب .وقبيل عودته
اىل بريوت ،التقى وزير
التسامح يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان وعرض معه
الشؤون اللبنانية والعربية.
كذلك التقى رئيس اهليئة
اإلسالمية
للشؤون
العامة
واألوقاف يف دولة اإلمارات
الدكتور حممد مطر الكعيب
الذي أطلعه على سري العمل
يف املركز الرمسي لإلفتاء يف
أبو ظيب منذ تأسيسه ،والدور
الذي يقوم به يف التواصل

املباشر بني اجملتمع مع أهل
العلم واالختصاص الشرعي يف
نشر الدعوة بالوسائل التقنية
املتطورة.
وأكد دريان أهمية تعزيز
التعاون الديين بني دار
الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية
ومركز اإلفتاء الرمسي يف
دولة اإلمارات.وجال يف جامع
الشيخ زايد الكبري يف أبو ظيب
املميز بتصميمه وزخرفته وبنائه
العمراني ،وزار ضريح مؤسس
دولة اإلمارات العربية املتحدة
رئيسها األول الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان وقرأ الفاحتة
على روحه.

احلريري عرض االوضاع والعالقات مع ريتشارد

سفري مصر :جناح لبنان يف إمتام االنتخابات
إجناز مهم يعكس صورته احلضارية

الرئيس الحريري مستقبال السفري النجاري
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول اخلميس ،يف بيت
الوسط ،السفري املصري يف
لبنان نزيه النجاري الذي قال
على األثر :هنأت اليوم الرئيس
احلريري على جناح لبنان يف
إمتام العملية االنتخابية ،مؤكدا
ان إجراء االنتخابات يف لبنان،
ضمن هذا الظرف اإلقليمي
الصعب ،هو إجناز مهم يعكس
الصورة احلضارية للبنان دون
شك.
أضاف :تعلمون أننا يف مصر
حريصون على حفظ استقرار
لبنان وتوازنه ،مبا يسهم أيضا

يف حفظ االستقرار اإلقليمي.
وبالتأكيد ،فإن الرئيس احلريري
هو من بني قيادات االعتدال
يف لبنان واملنطقة كلها،
وحنن نتمنى التوفيق هلذا البلد
الشقيق ولدولة الرئيس يف ما
هو قادم .وستقدم مصر دائما
كل الدعم للبنان وحكومته ،يف
كل ما حيقق مصلحة الشعب
اللبناني الشقيق.

السفرية األمريكية

ثم استقبل الرئيس احلريري
السفرية األمريكية يف لبنان
وعرض
ريتشارد
اليزابيث
معها األوضاع العامة والعالقات
الثنائية.

جنبالط  :غدا (أمس) يوم وداع الشهيد ابي فرج
ويوم احلزن العميق
غرد النائب املنتخب تيمور جنبالط عرب حسابه على موقع تويرت قائال:
غدا (امس اجلمعة)يوم وداع الشهيد الرفيق عالء أبي فرج ،إنه يوم
احلزن العميق والتضامن مع أهله ورفاقه وأهل الشويفات ،أدعو
اجلميع مشيعني وحزبيني إىل هدوء يليق بروح فقيدنا وشهيدنا
ويتماشى مع تقاليدنا وأخالقياتنا وحكمتنا وعقالنيتنا.ونطالب
دولتنا وأجهزتها بإلقاء القبض دون تأخري على باقي املتورطني.
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مــقاالت

حـزب اهلل ينتـصر ...واشنـطن تـراهن عـلى الـجيش
وسعت نتائج االنتخابات النيابية
ّ
نفوذ حزب اهلل على حساب
رئيس احلكومة سعد احلريري
حليف الغرب ،الذي ّ
تلقى الضربة
األكرب بعدما خسر تيار املستقبل
ثلث متثيله يف اجمللس (من 33
مقعدًا يف  2009إىل  20مقعدًا
يف )2018؛ ذلك ما خلصت إليه
نيويورك تاميز يف تقرير بعنوان
تعزز نفوذ حزب
انتخابات لبنان ّ
أن نتيجة
اهلل .تضيف الصحيفة ّ
انتخابات السادس من أيار،
َّ
ً
رافعة كبرية للحزب ،ما
شكلت
يستدعي ،على األرجح ،حذر كل
من الواليات املتحدة وإسرائيل
ودول اخلليج العربي ،وخصوصًا
السعودية .الصحيفة نفسها
ّ
توقعت أن يكون للحزب حقائب
أساسية يف احلكومة االئتالفية،
ً
أن حضوره القوي
حمذرة من ّ
يعرض مصاحل
يف الربملان ،قد ّ
ٍ
وقت تعتمد فيه الدولة
لبنان اإلقليمية والدولية للخطر ،يف
اللبنانية على املساعدات اخلارجية ،لدعم االقتصاد واجليش ،فض ًال
عن التعامل مع عبء النزوح السوري.
أن حزب
قراءة مشابهة برزت يف واشنطن بوست ،إذ اعتربت أيضًا ّ
أمن الفيتو حبصوله
اهلل هو املنتصر األكرب يف االنتخابات ،بعدما ّ
على ثلث مقاعد الربملان ،يف مقابل خسارة كبرية للحريري .ربطت
الصحيفة قراءتها لـاالنتصار الكبري بإعالن السيد حسن نصراهلل،
ّ
تشكل ضمانة
أن تركيبة اجمللس النيابي اجلديد
أول من أمسّ ،
وقوة كبرية حلماية خيار املقاومة االسرتاتيجي وحلماية املعادلة
الذهبية ،اجليش والشعب واملقاومة.
لتفرد حزب اهلل بالسلطة التشريعية ،وفق واشنطن بوست
سبب آخر
ٌ
ّ
هو تراخي احلريري يف مواجهة امليليشيا الشيعية ،على الرغم
من ضغوط حليفه التقليدي :السعودية اليت أجربته ،هلذا السبب
أن الصحيفتني
حتديدًا ،على االستقالة العام املاضي .املفارقة ّ
األمريكيتني استندتا يف رصدهما وحتليلهما إىل مصدر واحد ،يعمل
ّ
حمل ًال يف املعهد الدولي للدراسات االسرتاتيجية الربيطاني؛ هو
احلكيم.
إميل
ّ
يف تقرير جملة ذي أتالنتك ،ينحصر الرصد يف بعلبك واحدة من
أكثر املناطق فقرًا ،حيث يعيش حنو  40يف املئة من السكان حتت
سر جناح
خط الفقر ،وأكثر من نصفهم عاطلون من العمل .تقرير ّ
حزب اهلل االنتخابي ،استند يف معظمه إىل تصرحيات رئيس بلدية
بعلبك األسبق ،املعارض غالب ياغي .بالنسبة إىل اجمللة ،عاقب
السنية (املستقبل) بسبب سوء
الناخبون أكرب حزب داخل الكتلة
ّ
اإلدارة .ولكن القصة ختتلف لدى االنتقال إىل مناطق نفوذ حزب
ضد احلزب
اهلل .هناك حتى لو مجعت مجيع اللوائح اليت تعمل
ّ
أصواتها يف املنطقة (اجلنوب مثا ً
ال)ّ ،
فإنها لن تفوز مبا يكفي
للحصول على مقعد واحد.
إن حزب اهلل يتمتع بشعبية حقيقية داخل
لكن خالصة القراءة تقول ّ
أن خطاب احلزب الذي ّ
يركز على ّ
أنه محى
اجملتمع الشيعي ،والسبب ّ
البالد ضد التهديدات ،سواء اإلسرائيلية أو اجلهاديةُ ،ترمجت يف
إن ضعف الدولة اللبنانية ُي َع ّد ورقة راحبة
االنتخابات األخرية .كذلك ّ
للحزب ،تسمح له بتقديم نفسه على أنه القوة الوحيدة القادرة على
مؤيديه من األعداء الداخليني واخلارجيني .نقطة أخرى حتسب
محاية ّ
حلزب اهلل ،هي خطابه االنتخابي الذي ّ
ركز على التنمية ومكافحة
الفساد ،بدل الرتكيز على مقاومة إسرائيل ،أو قتاله يف سوريا.
مثل هذا اخلطاب (االنتخابي) ،وضع خصومه الشيعة يف وضع
أن نتائج االنتخابات قد ال حتقق الكثري لتغيري
صعب .يؤكد التقرير ّ
الطريقة اليت ُحيكم بها لبنان ،أو األوليغارشية البلوتوقراطية ،وفق
وصف أحد السياسيني اللبنانيني.

املتفائلون والنجاح األمريكي

حبسب جملة اليمني األمريكي فورين بوليسي ،جيادل املنتقدون
بأن سياسة واشنطن يف لبنان فشلت ّ
ألنها مل تكن قادرة على
ّ
نزع سالح حزب اهلل أو فصل األخري عن إيران .لكن ذلك مل يكن
هدفًا واقعيًا أبدًا ،أو على األقل ليس هدفًا ميكن الواليات املتحدة
تسبب حربًا أهلية أخرى يف لبنان ورمبا مواجهة
أن تسلكه دون أن
ّ
عسكرية مع إيران ،وكالهما ستكون نتائجه مدمرة بالنسبة إىل
الشرق األوسط والواليات املتحدة.
تتكرر هنا :حزب اهلل استحوذ على نصف مقاعد
املعزوفة نفسها
ّ
املرجح أن تنتشر يف واشنطن،
الربملان ،وبعد نتيجة كهذه ،من
ّ
إن السياسة األمريكية يف
وفق فورين بوليسي ،شائعة كاذبة تقول ّ
قراءها :ال تأخذوها على حممل اجلد .يف
لبنان كارثة .تنصح اجمللة ّ

مالك حمود

املتحدة من خالل قدرتها على هزمية حزب اهلل أو فصله عن إيران.
معايري النجاح تتمحور حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على خلق
جمموعة من الظروف السياسية واالجتماعية واألمنية يف لبنان
ّ
يشكله
تسمح للحلفاء احملليني بالتعامل السلمي مع التحدي الذي
حزب اهلل .على هذه اجلبهة ،ترى فورين بوليسي أن واشنطن
ّ
ّ
شك ،تقدمًا ،خصوصًا أنه غالبًا ما تكون اخليارات اليت
حققت دون
تواجهها الواليات املتحدة يف الشرق األوسط بني السيئ واألسوأ،
أن واشنطن لن حتصل على كل ما تريده يف لبنان،
وهذا يعين ّ
نظرًا لالستقطاب السياسي العميق والضعف الداخلي يف البالد،
لكن إذا استطاعت مواصلة وقف أكثر خطط إيران من خالل بناء
فإن ذلك سيكون نصرًا
الدولةّ ،

 % 20من بيوت رأس بريوت ...بال سكّان

فتّش عن قانون اإلجيارات اجلديد
هديل فرفور
تصوير مروان طحطح

الواقعّ ،
تؤكدّ ،
أنه من بني مجيع االستثمارات األمريكية يف الشرق
ّ
األوسط على مدى العقد املاضي ،حقق لبنان العائدات األكرب.
تلخص اجمللة رؤيتها باآلتي :تتنافس الواليات املتحدة بشراسة مع
إيران للتأثري بهوية لبنان السياسية وتوجهه االسرتاتيجي .فلبنان
بلد مهم بالنسبة إىل أمريكا والعامل ،وإذا خسرت واشنطن النضال
ٌ
من أجل لبنانُ ،
حرم نقطة وصول رئيسية إىل املتوسط  -حيث
ست َ
متقدم على
تقيم روسيا وجودًا اسرتاتيجيًا  -وسيكون إليران مركز
ّ
احلدود الشمالية إلسرائيل.
من هنا ،ترى فورين بوليسي أن هدف واشنطن النهائي جيب أن
يكون مساعدة لبنان يف مواجهة حتدياته الداخلية املختلفة ودرء
يع ّد
أي تدخل خارجي غري مرغوب فيه ،كما تصفه .هذا ،بالطبعَ ،
ّ
ّ
ويتطلب صربًا ،شارحة سبب متدد إيران يف
مشروعًا طويل األجل
ّ
ختلت عن البالد يف
لبنان ،تقول فورين بوليسي إن واشنطن
أعقاب اغتيال احلريري .لكنها إذ ّ
تعلمت من أخطاء املاضي ،ال يزال

واسرتاتيجية
أمامها طريق طويل،
ّ
من شقني :دعم الدولة اللبنانية
والضغط على حزب اهلل.
يف الشق املتعلق بدعم الدولة،
يقول التقرير ،إنه قطاع األمن،
ّ
حققت واشنطن أعلى
هناك
املكاسب .بفضل املساعدة األمنية
اليت قدمتها الواليات املتحدة
واليت بلغت قيمتها  1.5مليار
دوالر منذ عام ّ ،2006
متكن لبنان
من بناء جيش قوي! وللمشككني
حبيادية اجليش اللبناني ،كل ما

من بني جميع
االستثمارات
األمريكية يف الشرق
األوسط على مدى
العقد املاضي ،ح ّقق
لبنان العائدات
األكرب

عليكم القيام به هو التحدث مع قادته ملعرفة مدى استقاللية
ُ
باملثل األمريكية
القوات املسلحة .هؤالء ،تضيف اجمللة ،معجبون
أكثر من فلسفة حزب اهلل ،وجيري تدريبهم على القتال مثل اجليش
األمريكي .وهذا اجليش أثبت ّ
أنه شريك فعال وموثوق يف مكافحة
اإلرهاب ،خالفًا للعديد من الشركاء العسكريني العرب اآلخرين،
فهو قادر على ّ
تعلم أفضل املمارسات من اجليش األمريكي.
ّ
يتعلق بالضغط على حزب اهلل ،تقول اجمللة إن حرمانه
يف ما
الوصول إىل النظام املالي الدولي ،مبا يف ذلك املصارف اللبنانية،
وتطبيق عقوبات اقتصادية على إيران ،أكرب ممول للحزب ،خفضت
من قدرته على توفري قاعدة الدعم اخلاصة به.
أن التيار الوطين احلر وتيار املستقبل خسرا عددًا من املقاعد
وحقيقة ّ
يف االنتخابات األخريةّ ،
ّ
السنة واملسيحيني يف
أن غالبية
تدل على ّ
لبنان يرفضون بشكل واسع استيعاب سياسات حزب اهلل ،هذا
ّ
ملخص قراءة اجمللة ،وهو شيء جيب على واشنطن البناء عليه.
لكنها تعود وتؤكد أن هذا األمر مرتوك لعون واحلريري (حليفا
ّ
لتولي زمام املبادرة ،رمبا بالشراكة مع القوات اللبنانية،
واشنطن)
اليت ميكن القول إنها أكرب فائز يف االنتخابات وأقوى معارض
حلزب اهلل.
من هنا ،إن مكاسب الواليات املتحدة يف لبنان كبرية ،لكن ميكن
ّ
عكسها بسهولة إذا ّ
املضللة
اتبع املسؤولون األمريكيون النصيحة
ملن يدعون إىل قطع املساعدات األمريكية أو جعلها تعتمد على
مواجهة حزب اهلل مبزيد من العدوانية اليت تبني أنها مل تكن سياسة
جربت ذلك أخريًا عندما احتجزت احلريري وأجربته
ناجعة .السعودية ّ
على االستقالة ،لكن اجلهد عاد بنتائج عكسية ،ما أجرب الرياض على
إعادة النظر بنهجها العقابي.
ختلص فورين بوليسي إىل أنه ال ينبغي احلكم على سياسة الواليات

نسبة املباني والشقق اخلالية يف منطقة رأس بريوت هي األعلى
مقارنة بأحياء أخرى يف العاصمة .هذه هي اخلالصة األبرز اليت
توصل اليها «مرصد السكن» أخريًا ،الفتًا اىل أن حنو %20
ّ
من الوحدات السكنية يف هذه املنطقة شاغرة ،ألسباب متعددة
أهمها اإلخالءات اليت تسبب بها قانون اإلجيارات اجلديد يف
السنوات الثالث املاضية
ً
التحوالت
توثيق
على
ويعمل
ا
أخري
تأسس
«املرصد» الذي
ّ
السكنية خصوصًا يف بريوت ،يعزو السبب الرئيس وراء
هذا «الفراغ» إىل عمليات اإلخالء املمنهجة اليت شهدتها أحياء
املنطقة بسبب احلرب األهلية اللبنانية أو ً
ال ،واإلخالءات النامجة
عن الفجوة بني العرض والطلب يف السوق العقارية ،فضال عن
املستأجرين ُ
إخالء ُ
القدامى بفعل قانون اإلجيارات اجلديد أخريًا.
ُ
أن  %32من الوحدات السكنية اليت مت إخالؤها
وتظهر األرقام ّ
أو تلك ُ
هددة باإلخالء ،حصلت بعد صدور قانون اإلجيارات
امل ّ
تتعدى الثالث سنوات»،
اجلديد« ،أي يف فرتة زمنية قصرية ال
ّ
حبسب «املرصد» الذي أشار إىل أنه «رغم كثافة اإلخالءات اليت
كانت حتصل بضغط السوقّ ،إال أن القانون اجلديد ّ
شكل وسيلة
ً
وأداة لإلخالء املمنهج».
ضغط كبرية على السكان
والالفت أنه من بني  27مبنى شهدت حاالت إخالء وتهديدات
تعرضت للتهديد باإلخالء
باإلخالء ،هناك تسعة مباني ُأخليت أو
ّ
خيول
بدواعي اهلدم ،لكن عددًا منها مل ُيهدم« ،األمر الذي
ّ
املستأجرين ُ
القدامى قانونًا أن يطالبوا مبزيد من التعويض» .إذ
نص على منح ُ
املستأجر الذي خيلي املأجور
اإلجيارات
أن قانون
ّ
بداعي اهلدم  %25من قيمة تعويض اإلخالء األساسي يف حال
مل ُيهدم املأجور الذي أخاله.
املستأجرون ُ
هذا الواقع ينسجم واملخاوف اليت طرحها ُ
القدامى
املثري للجدل ،جلهة «تهجري ُ
إزاء تداعيات القانون ُ
املستأجرين
القدامى ملصلحة ُ
املضاربني العقاريني والشركات اإلستثمارية»،
حد تعبري جلنتهم.
على ّ
ً
مبان بعد إنتقال ُملكيتها
مثانية
أخليت
مثال،
ى
مبن
27
بني
فمن
ٍ
من املالكني القدامى إىل مستثمرين جدد .واحلديث هنا يدور
عن إخالء  156عائلة كانت تقطن يف رأس بريوت ،فيما هناك
هددة باإلخالء.
حنو  18عائلة ُم ّ
مبان جديدة ُ
(ش ّيدت
سبعة
هناك
أن
إىل
الصدد
ُيشار يف هذا
ّ
ٍ
ّ
متثل ،حبسب
يف السنوات العشر املاضية) شاغرة ،وهي
«املرصد»« ،دلي ًال على التناقض الكبري بني الشقق اجلديدة
املعروضة للبيع أو لإلجيار من جهة ،وحاجات الشرحية السكانية
اليت ترغب بالعيش يف رأس بريوت من جهة ثانية».
وهذا الواقع هو نتاج السياسات القائمة على ُ
املضاربات العقارية
اليت ُتعطي األولوية ملصاحل ُ
املستثمرين العقاريني على حساب
احلق يف السكن والنسيج اإلجتماعي املديين .إذ بات عدد الشقق
السكنية أكثر بكثري من عدد القادرين على السكن فيها .ويف
هذا السياق ،يطرح «استديو أشغال» الذي يدير «املرصد»
تساؤ ً
عمر إذًا يف املدينة؟» ،طاملا أن سكانها
ال مفاده« :ملن ُن ّ
ّ
يتمكنوا من العيش فيها.
لن
مبنى يف املنطقة خالية
11
حنو
هناك
«املرصد»،
أرقام
حبسب
ً
منذ سنوات احلرب األهلية« ،ويف الكثري من األحيان تعود ملكية
هذه املباني إىل مستثمرين إشرتوا مباني تارخيية مهجورة ومل
مبان منها ُهدمت أخريا رغم
يشغلوها»ُ ،مشريا اىل أن أربعة
ٍ
تصنيفها تارخيية.
أن  %42من كافة اإلخالءات أو التهديد باإلخالء
وأشار إىل ّ
(سواء كانت املباني سكنية أو حمال جتارية) ارتبطت بداعي
أن نسبة املباني
اهلدم وإعادة إستثمار األرض ،ليخلص اىل ّ
والشقق اخلالية يف رأس بريوت هي األعلى مقارنة بأحياء أخرى
يف العاصمة.
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مـقاالت وتـحقيقات

حزب اهلل يف جملس :2018

األولـوية لـم تـعد للـتيار
هيام القصيفي
يف ظل الكالم الكثري حول دور حزب
اهلل يف العملية االنتخابية ووصوله
إىل اجمللس النيابي معززًا بكتلة
حزبية ونيابية من حلفاء له ،يطرح
السؤال حول مستقبل العالقة مع
التيار الوطين احلر.
من الصعب ختطي ما أفرزته
االنتخابات النيابية ،من دون التوقف
عند النتيجة اليت حققها حزب اهلل
يف جملس عام  .2018والنتيجة
هنا ال تعين األرقام غري املسبوقة
أو األعداد اليت حصل عليها احلزب
وحلفاؤه ،كنتيجة رقمية فحسب.
ومن ال يشاطر احلزب رؤيته ،يتوقف
عند انعكاسات ما حققه من دخول
مظفر إىل جملس النواب ،عطفًا على
سلسلة مواقف أعلن عنها األمني
العام للحزب السيد حسن نصراهلل
قبل االنتخابات وبعدها.
من املفيد استعادة إصرار احلزب على
الدخول إىل اجمللس يف حصة صافية
مع حركة أمل ،حبيث حيصد مقاعد
الطائفة الشيعية .وترافق ذلك مع
كالم متكرر يف خطب احلزب وأمينه
العام ،على أهمية حضور احلزب يف
مؤسسات الدولة وإدارة احلكم ويف
التعامل مع ملفات الدولة كلها،
يف إطار نيته حماربة الفساد .هذه
الرغبة يف الدخول يف صلب العمل
املؤسساتي ،يف خضم تضييق دولي
على احلزب ،وعلى مشارف صراع
غربي متجدد مع إيران ،على خلفية
االتفاق النووي والوضع يف سوريا،
جاءت الفتة يف توقيتها ويف توجيهها
إشارات معربة حللفاء احلزب وخصومه
وللمجتمع الدولي على السواء.
ال ميكن قراءة حتقيق احلزب هدفه
من دون األخذ يف االعتبار مسار
احلزب السياسي ،يف السنوات
األخرية ،اليت عمل فيها على تعزيز
حضوره الداخلي ،من خالل االتفاقات
والتفاهمات اليت عقدها مع القوى
احلليفة كالتيار الوطين احلر وحتى
املستقبل،
كتيار
خصومه
مع
بإرسائه تهدئة حتت عنوان سين ــــ
ً
وصوال إىل التسوية الرئاسة
شيعي،
واحلكومية األخرية.
وحصول احلزب اليوم مع حركة أمل
على احلصة اليت كان يرمي إليها
شيعيًا ،مع التحالفات اليت عقدها مع
أحزاب وشخصيات سياسية متنوعة،
يعين يف الدرجة األوىل قدرة احلزب
على التحرر الكامل من كل التفاهمات
اليت احتاجها سابقًا للتحكم سلبًا أو
إجيابًا يف اجمللس النيابي .وهو األمر
نفسه الذي كانت حتتاجه القوى
السياسية اليت حتالفت معه .ما يعين
أن التفاهم مع التيار الوطين احلر،
قد ال يعود من الضرورات القصوى،
يف ظل أي متغريات جذرية تصيب
الواقع السياسي اجلديد .فإضافة
إىل التباينات السياسية مع التيار،
واخلالفات اليت حتكمت بني األخري
والرئيس نبيه بري ،ميكن رسم
مشهد سياسي خمتلف عن السنوات
السابقة .فحاجة احلزب إىل التيار
والعكس صحيح ،جعل الطرفني
يتخطيان كثريًا من املسائل الشائكة
ويتقاطعان يف مترير أو تعطيل أي
حمطات سياسية بارزة ،على غرار ما
حصل يف انتخابات رئاسة اجلمهورية
بعد انتهاء والية الرئيس ميشال

سليمان ،كما يف غريها من امللفات
األساسية.
وبصرف النظر عن أي اتفاق حول
شخص العماد ميشال عون ،تالقت
مصلحة احلزب مع مصلحة عون
يف تعطيل اجمللس ،حني مل يكن
ً
وصوال
قادرًا على تعطيله وحده،
إىل االتفاق على رئاسة اجلمهورية.
وجتربة السنوات األخرية ،واألشهر
األخرية حتديدًا ،ساهمت يف تعميق
الرغبة يف التحرر من عبء تفاهم
بات يزيد من خالفات احلزب مع
حلفاء وأصدقاء مسيحيني ومسلمني،
الرئيس نبيه بري واملردة واحلزب
السوري القومي االجتماعي واحلزب
التقدمي االشرتاكي ،من دون التخلي
عنه ألسباب اسرتاتيجية وموضوعية.
فيما ينظر حبذر إىل ازدياد منسوب
التنسيق بني التيار واملستقبل ،ولو
أنه متفهم ألسبابها املتعلقة بعقد
صفقات وتسويات نفطية ومالية.

املشهد املقبل عند أي تحد سيضع
الحزب وأمل وحلفاءهما يف املجلس يف
خندق واحد

اليوم اختلف الوضع .صحيح أن ال
رئاسة للجمهورية يف املدى املنظور،
لكن احلزب بات قادرًا على التفلت من
تفاهماته السياسية حني تصبح عبئًا
عليه أو حني ال تعود حاجة ضرورية،
عند مقاربة أي ملف حساس ،بعدما
عاش سنوات على إيقاع التيار.
وأصبح احلزب قادرًا مع حلفائه،
على أن يشكل حالة ثقل أساسية
يف اجمللس النيابي ،سنشهد أول
انعكاس مباشر هلا يف تشكيل
احلكومة ويف تقاسم حصصها.
وخيطئ من يعتقد أنه لن يكون
له فيها كلمة فاعلة ،وأنه سيبقى
متفرجًا على تفاهم املستقبل والتيار
الستفراد اآلخرين .ناهيك عن دخول
احلزب بقوة على احلياة السياسية
واالقتصادية من بابها الواسع متحررًا
من أعباء حتالفات وتفاهمات ظل إىل
اللحظة األخرية حياول التعامل معها،
من منظار خاص.
ويف حني متكن احلزب من اخلروج
من مأزق التفاهم وحصريته من خالل
نسج شبكة واسعة من التحالفات،
ال يبدو التيار الوطين على طريق
استيعاب حجم هذا املتغري ،خصوصًا
أن التيار بنى قاعدته األساسية يف
االنتخابات ،مضاعفًا عدد خصومه
املسيحيني واملسلمني على السواء.
وهذا متامًا ما جيعله يسري عكس
التيار الذي يسري فيه حزب اهلل.
واملشهد املقبل عند أي حتد أو
استحقاق أساسي ،سيضع احلزب
وأمل وحلفاءهما يف اجمللس يف
خندق واحد ،ولن يكون التيار معهم،
بعدما بات على خصومة كاملة مع
مجيع حلفاء احلزب ومجيع القوى
املسيحية األخرى .وألن رئاسة
اجلمهورية اليوم ،ليست هي نفسها
رئاسة ما قبل الطائف ،يفرتض األخذ
يف االعتبار أن ما حصل من متغري
كبري يف جملس عام  ،2018ال يتمثل
فقط يف حتقيق كتلة كبرية إىل جانب
الرئيس القوي .ألن اإلجناز األكرب هو
ذلك الذي حققه حزب اهلل ،وعليه
ميكن للقوى األخرى أن تستعد كي
تلعب دورًا خمتلفًا عن الذي لعبته
حتى اآلن يف جملس .2009

األشـرفية« ...مـش لَـ َحدا»
رىل إبراهيم

النائب
يتفوق
ميشال
السابق
والنائب
فرعون
اجلميل على
نديم
ّ
بنحو
نفسيهما،
يصعب معه فهم
يصرحان به يف
ما
ّ
األوقات.
غالبية
يقول فرعون إن
املعركة
عنوان
االنتخابية األخرية
حتجيمي
كان
وتطويق القوات،
املعركة
وخضنا
بكل فخر ،فيما
اجلميل
يوضح
ّ
جتمع كل
أنه رغم
ّ
القوى السياسية
ضدي ،ورغم أنهم
أخذوا أصوات شيعة حزب اهلل وتيار
املستقبل والطاشناق من أجل إسقاط
اجلميل ،ولكن اهلل كان معنا يف
نديم
ّ
هذه املعركة .لقد فزنا بالدميقراطية.
هل قرأ االثنان القانون النسيب قبل
أن يرتشحا؟ وهل توىل أحد مهمة
تفسري هذا القانون هلما وإبالغهما
أن إحدى إجيابياته هي كشف أحجام
القوى واألحزاب السياسية؟ يبيح
االثنان لنفسيهما التحالف مع القوات
وأنطون صحناوي والرمغفار من دون
أن ُي َع ّد ذلك حتالفًا لتطويق املرشحني
اآلخرين وحتجيمهم ،ولكن حني يقيم
غريهما حتالفات طبيعية ،يصبح األمر
عبارة عن مؤامرة وتكتل إلسقاطهما.
رمبا كانت الدميقراطية حتتم على
اخلصوم عدم النوم قبل االطمئنان
واجلميل!
إىل فوز فرعون
ِّ

األشرفية ليست ألحد

مع قراءة نتائج االنتخابات يف
األشرفية ،تتضح الصورة أكثر فأكثر،
ويصبح االرتباك مفهومًا .ليس سه ًال
اجلميل أن يفوز
على نديم بشري
ّ
بـ 4096صوتًا تفضيليًا فقط مقابل
 3762صوتًا خلصمه على الئحة التيار
الوطين احلر مسعود األشقر .حصل
ذلك يف األشرفية ،بداية البشري؛
واألشقر امللقب بـ (بوسي) باملناسبة
أحد رفاق بشري.
التفصيل هنا يكمن يف أن األشقر
احلي ،ال هو
خاض املعركة باللحم
ّ
جيري له حزبه أصواتًا ،وال
حزبي كي ِّ
هو نائب أو وزير ،وال هو أحد أبناء
الطبقة املخملية.
رأمساله الوحيد أنه موجود دائمًا إىل
جانب الناس ،يعرفهم ويعرفونه،
وخيدمهم مبا هو متوافر .رغم ذلك
 334صوتًا فقط حالت دون إحلاق
اجلميل الذي خاض
هزمية بابن بشري
ّ
معركته حتت عنوان سالح حزب اهلل
قبل أن يفهمه الناخبون أن هذا
الشعار ُعلك حتى تالشى طعمه وباتت
اهتماماتهم مغايرة الهتماماته.
واألهم أنه بات ميكن إعطاء كل ذي
حجم حجمه بعيدًا عن احملادل السياسية
ورافعة التحالفات .ال األشرفية
كتائب ،كما أظهرت النتائج ،وال
حيكمها فرعون .فقد نال األخري 3214
صوتًا تفضيليًا مقابل  4788صوتًا
للنائب العوني نقوال صحناوي .يبدو
أن أهالي بريوت األوىل حياسبون
ممثليهم .واالنتخابات البلدية األخرية
كانت دلي ًال واضحًا مل يأخذه البعض

اجلد.
على حممل
ّ

سقوط أسطورة القوات

وحتى يوم االنتخابات ،كانت القوات
الردية :األشرفية
ال تزال تعيد نفس
ّ
قوات بوجدانها وذاكرتها وتارخيها
وحاضرها ومستقبلها كما قالت يف
البيان الذي أصدرته قبيل أيام على
موعد االنتخابات النيابية .الصفعة
كانت أسرع من أن يستوعبها حزب
الدائرة احلمراء :القوات تساوي يف
األشرفية  4362صوتًا ،وهو جمموع
األصوات اليت ناهلا مرشحاها عماد
واكيم ( 3936صوتًا) ورياض عاقل
( 426صوتًا) من أصل حنو  43759ألف
خيول القوات الفوز
مقرتع .وذلك ال
ّ
مبرشح واحد ،ألن احلاصل االنتخابي
بلغ  5469صوتًا .هكذا أسقطت
النسبية أساطري األحزاب وادعاءاتهم
فصدق
اليت عززها النظام األكثري،
ّ
البعض كذبته .فلوال حتالف القوات
مع الكتائب وميشال فرعون ورجل
األعمال أنطون صحناوي بالدرجة
األوىل ،ملا كان واكيم نائبًا اليوم.
والالفت أن طالوزيان ،مرشح
صحناويّ ،
حل أول يف هذه الالئحة
وثانيًا يف ترتيب املرشحني بعد نيله
 4166صوتًا.

 334صوتاً حالت دون سقوط ابن
بشري الجميّل يف األشرفية

واملفارقة أن التيار العوني الذي
فشل يف دخول الدائرة يف عام 2009
مع سقوط مرشحه نقوال صحناوي،
استعاد اعتباره بفعل القانون النسيب،
إذ ّ
حل صحناوي يف املرتبة األوىل
ً
بني كل املرشحني ( 4788صوتا)
فيما جنح املرشح اآلخر أنطوان بانو
( 539صوتًا) مع حصول الالئحة على
الكسر األكرب.
ومتكنت الالئحة اليت ضمت التيار
والطاشناق وتيار املستقبل واهلانشاك
من إيصال  4مرشحني (صحناوي
وبانو وهاغوب ترزيان وألكسي
ماطوسيان) حاصدة جمموع 18373
صوتًا مقابل  16772صوتًا لالئحة
الكتائب والقوات وفرعون وصحناوي
و 6842صوتًا لالئحة كلنا وطين.

الكسر األكرب ملن؟

متكنت جمموعات احلراك املدني اليت
حتالفت يف الئحة كلنا وطين من حتقيق
خرق استثنائي يف دائرة بريوت األوىل
بتأمينها احلاصل وإيصاهلا نائبة إىل

الربملان ،هي اإلعالمية بوال يعقوبيان.
األشرفية تريد التغيري ،وقد أوصلت
رسالتها إىل األحزاب السياسية ،فيما
أكدت نسبة االقرتاع املتدنية ()%33
أن االستحقاق ال يعنيهم وال الوجوه
املرشحة تقنعهم .فوز اجملتمع املدني
من شأنه أن يؤسس حلالة جديدة
يفرتض أن تكرب إذا كانت جتربتهم
النيابية ناجحة.
متر بسالسة،
إال أن االنتخابات مل
ّ
فعشية إقفال صناديق االقرتاع
أعلنت كلنا وطين فوزها بنائبني ال
واحد ،وهنا وقع اإلشكال :نشرت
مجانة حداد (نالت  431صوتًا)
على صفحتها الفايسبوكية أن كل
املاكينات االنتخابية أمجعت على
تغري بني ليلة
فوزها ،سائلة ما الذي ّ
وضحاها ليختفي احلاصل الثاني.
ويقول البيان الذي أصدرته جمموعة
ِلبلدي يوم أمس إن خمالفات عديدة
شابت العملية االنتخابية ،أهمها :عدم
السماح ملمثلي اجلمعية اللبنانية ملراقبة
االنتخابات  LADEومندوبي ومندوبات
اللوائح املتنافسة يف الدائرة األوىل
مبراقبة عملية فرز األصوات أمام
جلان القيد العليا بالكامل وإلغاء
نسبة ال ُيستهان بها من األصوات
بشكل استنسابي تثري الشك يف
صحة النتائج بشكل عام .إال أن ال
دالئل حتى الساعة لدى ِلبلدي على
هذا التالعب وحذف األصوات ،وهي
تقوم راهنًا جبمع حماضر الفرز جلمعها،
أن
ولكنها تشري من جهة أخرى إىل ّ
من املمكن أن يكون قد جرى التالعب
واملغرتبني
املوظفني
بصندوقي
اللذين مل حتصل على نتائجهما .فيما
تستغرب مصادر التيار العوني هذه
نيات مبيتة .فقد
اهلمروجة اليت حتمل ّ
كان مندوبو الالئحة حاضرين وقت
الفرز ،وأحدًا مل يبلغ كلنا وطين
بفوزها حباصلني ،إذ أظهرت النتائج
منذ اللحظة األوىل خرقها بنائب واحد
ونيلنا الكسر األكرب .كل ما يف األمر
أن اجملموعات مل تنتظر االنتهاء من
فرز كل الصناديق وخرجت لتعلن
النتيجة .علمًا أن ما حصل يف بريوت،
حصل يف أكثر من دائرة ،حيث ُأعلن
فوز املرشح الشيعي على الئحة
التيار العوني يف جبيل ربيع عواد
قبل أن يتبني أنه خاسر يف اليوم
التالي ،كذلك األمر بالنسبة إىل ناجي
البستاني يف الشوف وخضر حبيب يف
عكار وأحد مرشحي القوات يف زحلة.
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اسرتاليا يف أسبوع

استطالع :سيدني أسوأ مدن
أسرتاليا يف تكلفة اإلجيار

الروبوت اجلنسي يف الطريق إىل أسرتاليا شرطي ينجو من السجن رغم تصويره
ومشاركته لقا ًء جنسيًا مع زميلته

تيموثي باترسون

سيال هاوسيا مع أبنائها

األنثى الروبوت «هارموني»

زيادة اإلمدادات لم تؤثر على سوق اإليجار بسيدني

مل حتدث زيادة الوحدات السكنية
املعروضة لإلجيار يف سيدني
تأثريا على األسعار ،حيث ما
زال املستأجرون يعانون يف
سبيل دفع تكلفة تفوق درجة
حتملهم.
اإلمدادات
زيادة
وفشلت
السكنية بسوق اإلجيار يف
سيدني بنسبة  % 28يف
ختفيض األسعار.
ويرى أقل من  % 1فقط من
املستأجرين أن األسعار معقولة
حبسب استطالع رأي.
أنغليكري
مؤسسة
وأجرت
رينتال أفوردابيلييت املعنية
بقياس القدرة على تكاليف
اإلجيار استطالعا مشل الوحدات
السكنية اخلاصة املتاحة لإلجيار
يف أسرتاليا يف نهاية أحد
أسابيع مارس املاضي.
سيدني على لقب
وحصلت
األسوأ بني كافة املدن الكربى
يف أسرتاليا من حيث القدرة
على حتمل التكلفة اإلجيارية.
وقال  57مستأجرا فقط من
إمجالي  18ألف يف سيدني
وإالوارا ،بنسبة أقل من ،% 1
إن تكاليف اإلجيار ميكن حتملها،
فيما بلغ متوسط النسبة يف
أسرتاليا .% 6
ومل تكن أي من الوحدات
السكنية املعروضة لإلجيار يف
سيدني مناسبة ألشخاص ُعّزاب
يعتمدون على بدل البطالة نيو
ستارت أو بدل الشباب.
سوزان كينغ ،رئيسة قسم
البحوث بـ أنغليكري قالت:

كانت هناك فحسب  5وحدات
سكنية من إمجالي  18ألف ميكن
أن تتحملها عائالت متلك طفلني
وتعيش على بدل البطالة.
وأردفت :لقد اكتشفنا عدم
وجود أي وحدات متاحة لإلجيار
تستطيع العائالت ذات العائل
الوحيد حتمل تكاليفها.
يذكر أن الوحدة السكنية
املتاحة لإلجيار تصنف حتت
بند ميكن حتمل تكاليفها إذا مل
تتجاوز التكلفة  % 30من دخل
املستأجر.
كما كشفت اإلحصائيات زيادة
حاالت التشرد السكين والفشل
يف العثور على سكن يف غرب
سيدني.
وقالت سيال هوسيا ،وهي
أم لثالثة أبناء تعيش يف غرب
سيدني ،إن ضغوط دفع اإلجيار
جعلتها دائما على احلافة.
ويف  ،2016كانت هاوسيا ربة
منزل عندما فقد زوجها آنذاك
وظيفته.
وبدون دخل ثابت ،أصبح
تكلفة اإلجيار البالغة  550دوالر
أسبوعيا عبئا ثقيال.
وتسببت الضغوط املالية يف
انفصاهلا عن زوجها ،وانتهى
بها احلال إىل العيش مع
أطفاهلا للعيش مع ابنة عمها
يف مسكنها املكون من غرفة
واحدة ،ثم انتقلوا للعيش يف
ملجأ ، ،الفتة إىل عدم وجود
خيار آخر أمامها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن تشهد أسرتاليا
قريبا دخول الروبوت اجلنسي.
وحرص القائمون على تصنيع
أنثى روبوت حتمل اسم هارموني
على وضع صفات جاذبة للرجال
مثل البشرة الشقراء ،وامتالء
الشفتني ،والصوت الناعم،
والنظرات
الصدر،
وبروز
املغرية.
األنثى الروبوت جرى تصميمها
على حنو جيعلها تعرف ما الذي
يثري الرجل جنسيا ،وتستمع إىل
أسرار حياته ،وحتكي معه.
مل يعد سرا إدراك كيف غريت
التكنولوجيا من طبيعة عامل
اجلنس.
بني أن االهتمام املتزايد
بالروبوت اجلنسي يثري الكثري
من اجلدل حول إذا كان ذلك
النمط اجلنسي يقود اإلنسانية
إىل حالة من العزلة والتأزم
األخالقي.
بينليغ جيسبون ،مدير املناسبات
الوطنية مبؤسسة سيسكبو يعتقد
أن صناعة اجلنس تندرج حتت
بند الثورة التكنولوجية ،معتربا
أن الروبوت اجلنسي املتحدث
الذي يستطيع السري ميثل
واجهة ذلك.
وأضاف  :ميكنك خوض حمادثة
كاملة مع األنثى الروبوت
هارموني ،حيث ميكنها تذكر
احلقائق عنك وإعادة سردها لك
بتواريخ مستقبلية ،إنها تستطيع
التفاعل الكامل.
مثة وصمة عار تتعلق بالدمى

اجلنسية ،حيث يتم اعتبار من
يشرتيها متعثر اجتماعيا ،وغري
قادر على إبرام عالقة مع شريكة
حقيقية.
لكن جيسبون يعتقد أن تلك
املفاهيم سوف تتغري مبرور
الوقت.
وفسر ذلك قائال :نفس األمر
كان يواجه فكرة املواعدة عرب
اإلنرتنت عندما بدأت يف منتصف
تسعينيات القرن املاضي.
وتابع :مبجرد أن يتم االعتياد
على فكرة الروبوت اجلنسي،
وتتقلص تكلفة تصنيعه ،أعتقد
أننا سنشهد انتشارا لتلك
التكنولوجيا.
ومضى يقول :هذه الدمى
تسمح للمستخدمني باستكشاف
قدراتهم اجلنسية.
ووفقا ملات ماكولني ،صانع
هاروموني
الروبوت
األنثى
والرئيس التنفيذي لشركة
ريال بوتيكس فإن تصميم
تلك الدمى اعتمد على تزويدها
بتكنولوجيا جيعلها تشعر على
حنو يقرتب من الواقع.
ووصف عملية التصميم بأنها
نوع من الفن اإلبداعي مضيفا
أنه ألقى نظرة متمعنة يف
خياالت وإهلمات الزبائن.
واستطرد :أحيانا أعتمد على أمور
مرجعية ،مثل األنف املفضل أو
شكل العني أو الوجنتني ،كما
نعتمد على طلبات من زبائننا
تتعلق بشكل اجلسد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بات من املرجح أن ينجو شرطي
أسرتالي من احلبس رغم
سرا للقاء جنسي مجعه
تصويره ً
مع زميلته ثم قام مبشاركة ذلك
عرب تطبيق سناب شات.
وقررت القاضية كلري فرنان
أن خيضع املتهم تيموثي مايكل
باترسون البالغ من العمر 28
عاما ،إىل تقييم ملعرفة قابليته
للخضوع لفرتة رقابة مشددة
بعد تصويره سرا اللقاء الغرامي
بينه وبني شرطية زميلة وإرسال
بعض املقاطع إىل أصدقائه.
واستطاع باترسون أن يلتقط
خلسة ثالثة فيديوهات بينما
كانت املرأة متارس أفعاال
جنسية معه أثناء لقاء حب سريع
بغرفة أحد الفنادق خالل أحدى
مهام شرطة نيو ساوث ويلز.
ومارس الثنائي عالقة جنسية
بالرتاضي بينهما ،ثم غادر
باترسون وأخذ يتعاطي اخلمور
مع أصدقائه الذكور يف فندق
هاربور فيو يوم  20متوز
.2017
واكتشفت الشرطية الحقا من
خالل زمالء عمل أن باترسون
أرسل مقطعي فيديو عرب منصة
التواصل االجتماعي سناب شات
إىل غروب من عناصر الشرطة
حيمل اسم .No SNitcheS

وأبلغت الشرطية عن الواقعة،
ومت وجيه ثالثة اتهامات إليه
تتضمن تصوير شخص يف
عالقة خاصة بدون موافقته
واستخدام خدمة متنقلة بغرض
التهديد والتحرش واإلساءة.
ومل يقر باترسون بالذنب،
مدعيا أن املرأة وافقت على
تصويرها.
ويف  29آذار املاضي ،أدانته
القاضية فارنان بتهمة ارتكاب
سلوك بذيء.
أمرت القاضية خبضوع املتهم
للتقييم من أجل معرفة جدوى
خضوعه لفرتة إشراف تستهدف
تصحيح السلوكيات.
ويعين ذلك أن املتهم سينجو
من احلبس بعد التقييم ويكتفي
باحلياة حتت ظروف صارمة.
ومن املقرر أن يصدر احلكم
النهائي يف  15يونيو يف
أعقاب ظهور نتائج التقييم.
وقالت القاضية إن معاملة
رفيقة جنس بهذا األسلوب أمر
مهني ومروع.
وحثت مسؤولة النيابة ماردي
كارترايت يف وقت سابق
القاضية على حبس باترسون
قائلة إن سلوكياته تندرج حتت
بند االنتهاك اخلطري.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اعالناتكم يف
اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
02 9632 4818
0403 482 345
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مـوازنة العام  ...2018الرابـحون والـخاسـرون

مصافحة بني الوزيرين موريسون وكورمان

تورنبول ،موريسون ،بيشوب ،كورمان وآخرون

مالحقة املحتالني على السنرتلينك

مالحقة مهربي التبغ غري الشرعي
الفائزون
دافعو الضرائب
سيحصل أكثر من  10ماليني
عامل أسرتالي من ذوي الدخل
على
واملتوسط
املنخفض
ختفيض ضرييب يصل إىل 530
دوالرا يف السنة ،أو حوالي 10
دوالرات يف األسبوع ،ابتداء من
العام املقبل.
والذين يكسبون ما بني  48و
 90ألف دوالر ،وهم حوالي 4.4
مليون عامل ،هم أكرب الفائزين
وسيحصلون على  530دوالرا
يف السنة.
إنه جزء من التخفيض الضرييب
اجلديد املعلن يف املوازنة والذي
سيتم دفعه إضافة إىل تعويض
الضريبة املنخفضة.
وسيحصل األفراد على الدفعة
كمبلغ مقطوع بعد تقديم
إقراراتهم الضريبية من العام
املقبل.
ً
أيضا العتبة
وسرتفع احلكومة
الضريبية من  87،000دوالر
إىل  90،000دوالر من  1متوز
 ، 2018ثم إىل  120،000دوالر
من  1متوز  ، 2022مما يوفر
على مئات اآلالف دفع املزيد
من الضرائب.
كما سيتم رفع عتبة االعفاء

الضرييب للذين يدفعون  19يف
املائة ضريبة من  37ألف دوالر
إىل  41ألف دوالر.
وسيتم حظر رسوم اخلروج من
حساب اإلدخار التقاعدي ،مما
مينع دفع االسرتاليني اي رسوم
عندما يغريون صناديق االدخار
التقاعدي ،حيث سيتم توجيه
ً
أيضا للبحث
مكتب الضرائب
عن االدخار التقاعدي املفقود
بشكل استباقي.
كما سينجو دافعو الضرائب
من رفع ضريبة الرعاية الصحية
(امليديكري) ،اليت كانت تكلف
األسرة املتوسطة حوالي 600
دوالر يف السنة.
وكان قد مت االعالن عن ذلك
يف موازنة العام املاضي
لتمويل نظام االعاقة الوطين
بالكامل ،لكن التوقعات املالية
األفضل تعين أنه سيتم متويل
النظام اآلن من خالل اإليرادات
العامة.
ومن املرجح أن تكون البرية
املصنوعة حرفيا حمليا أرخص
مع التخطيط احلكومي لفرض
الضريبة على شركات البرية
الكبرية .يف الوقت احلالي يتم
فرض الضرائب على مصانع
البرية اليت تستخدم براميل
صغرية ،اذ جيري حاليا ،يف

كثري من األحيان ،فرض ضريبة
على مصانع البرية احلرفية (ذات
الرباميل الصغرية) ،مبعدل أعلى
من مصانع البرية الكبرية اليت
تستخدم الرباميل الكبرية.
وقد خصصت احلكومة  85مليون
دوالر على مدى ثالث سنوات
لتخفيض معدالت الضرائب
لتشمل الرباميل الصغرية اليت
ال تتجاوز  8ليرتات.
وسيتم منح إعفاء ضرييب كبري
الكريكيت
جملس
ملساعدة
الدولي يف تنظيم معرض العامل
الدولي الـ  20للكريكيت يف
أسرتاليا عام .2020
ستحصل الشركة التابعة على
إعفاء من ضريبة الدخل ملدة
مخس سنوات ،باإلضافة إىل
إعفاء من الفوائد واألرباح
الضريبية
وااللتزامات
املستقطعة ملدة مخس سنوات.
لن يكلف االستقطاع الضرييب
احلكومة أي شيء ،إال أن
أرباحا
ستحقق
العائدات
ً
هائلة.
وسيتم منح عائالت وأحباء الـ
 298ضحية الذين لقوا حتفهم
يف مأساة الطائرة املاليزية
 MH17العدالة من خالل تعهد
بـ  50.3مليون دوالر حملاكمة
املسؤولني عن اجلرمية .وستمول

هذه األموال مشاركة أسرتاليا
يف النيابة العامة اهلولندية.
شخصا أسرتاليا
كما ُقتل 40
ً
عندما أسقطت الطائرة يف 17
متوز .2014
السائقون
من املقرر أن يستفيد السائقون
من نظام حتديد املواقع ()GPS
ذكاء يف مجيع أحناء
األكثر
ً
البالد ،حيث خصصت احلكومة
مبلغ  224.9مليون دوالر على
مدى أربع سنوات للمساعدة
يف جعل الـ  GPSأكثر دقة يف
املالحة والتوقيت.
املسافرون
سيستفيد
كما
من مشاريع الطرق والسكك
احلديدية يف مجيع أحناء البالد
من خالل متويل بقيمة  24.5مليار
دوالر .وستكون ملبورن الرابح
األكرب مع وصلة سكك حديدية
بـ  5مليارات دوالر من املطار
إىل سوق املدينة التجاري.
سيكون هناك أيضا مليار دوالر
لتخفيف االزدحام على  M1بني
بريزبن والغولد كوست ،و 150
مليون دوالر لتحديث Bruce
 ، HiGHwayو  3مليارات
دوالر للطرق والسكك احلديدية
يف غرب أسرتاليا  ،و 390
مليون دوالر لتطوير شبكة سكة

حديد صن شاين كوست ،و177
مليون دوالر ملمر مشال جنوب
اداليد .
املصاحل الصغرية
سيتم متديد عمليات شطب
األصول الفورية للشركات
الصغرية للمشرتيات اليت تقل
عن  20ألف دوالر.
املتقاعدون
وسيكون مبقدور املتقاعدين
الذين يرغبون يف زيادة دخلهم
أن يكسبوا ما يصل إىل 300
دوالر كل أسبوعني دون أن
يؤثر ذلك على معاش السن،
بزيادة قدرها  50دوالرًا عن ذي
قبل.
كما سيستفيد العمال األكرب
سنا الذين يرغبون يف البقاء يف
سوق العمل من برنامج حوافز
جديدة للتدريب واملواهب البالغ
 19.3مليون دوالر.
السن
كبار
وملساعدة
األسرتاليني على البقاء يف
منازهلم لفرتة أطول ،التزمت
ً
أيضا مببلغ  1.6مليار
احلكومة
دوالر لتوفري  14ألف حزمة
رعاية منزلية إضافية.
املصاحل الكبرية والبنوك

إن التخفيض اهلائل يف معدل
ضريبة الشركات يف أسرتاليا
سوف يفيد الشركات الكبرية،
إذا متكنت احلكومة من مترير
خفض الفائدة يف جملس
وكانت
املرتدد.
الشيوخ
احلكومة قد تعهدت مبواصلة
الدفع لتخفيض نسبة الفائدة
من  30إىل  25يف املائة.
املرضى
التزم مئات املاليني ملساعدة
والنساء
املرضى
األطفال
املصابات بسرطان الثدي ضمن
جمموعة من تدابري التمويل
الصحي اجلديدة.
وسيحصل حوالي  200ألف
جينية
أسرتالي على اختبارات
ّ
ّ
ملرضهم وايضا مرض سرطان
الثدي ملساعدة النساء على
حتسني العالج.
بتقديم
احلكومة
وتعهدت
 241مليون دوالر إلدراج
دواء سبينرازا املنقذ للحياة
lifeSavinG
(Medicine
برنامج
يف
)SPinraza
االدوية املدعومة حكوميا الذي
يعاجل ضمور العضالت يف
العمود الفقري .كما سيكون
هناك  700مليون دوالر لعقار
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كوستيلو :سيموت معظمنا قبل تسديد الديون

سرطان الثدي
وادوية اخرى.
كما رصدت مبلغ  84مليون
دوالر إضايف لتعزيز خدمة
الطبيب الطائر امللكي (Royal
)Flying DoctoR seRvice
وسيكون هناك  40مليون دوالر
للقاح السعال الديكي لألمهات
احلوامل جمانا.
Kisquali

املسافرون
وسيتم تعزيز إجراءات أمن
املطارات يف أعقاب مؤامرة
متطرفة لتفجري طائرة تابعة
لشركة طريان االحتاد يف مطار
سيدني العام املاضي.
ويشمل التعهد ،البالغ 293.6
مليون دوالر ،مبلغ  50.1مليون
دوالر لتعزيز األمن يف 64
مطارا إقليميا  ،و  121.6مليون
دوالر لتعزيز فحص الشحن
اجلوي الوارد والربيد الدولي
و  121،9دوالرا لزيادة اعداد
وضباط
الشرطة الفيدرالية
احلدود يف تسع مطارات حملية
ودولية رئيسية.
البيئة
مت ختصيص  535.9مليون دوالر
حلماية احلاجز املرجاني العظيم.
األفالم
 140مليون دوالر ملنتجي األفالم
إلنتاج أفالم يف كوينزالند.
ذوو االعاقة
مت التخلي عن زيادة رسوم
امليديكري لتمويل برنامج التأمني
الوطين على العجز بالكامل،
مما أدى إىل توفري متوسط
لألسرتاليني يبلغ حوالي 600
دوالر يف السنة.
وسيتم متويل برنامج التأمني
الوطين  nDisملدة أربع سنوات
حبواىل  43مليار دوالر من
احلكومة الفيدرالية بني -2018
 19و.22-2021
املزارعون
سيستفيد املزارعون من زيادة
الرتكيز على تأمني فرص سوق
التصدير هلم ،حيث تعهدت
احلكومة بتقديم  51.3مليون
التجارة
ملستشاري
دوالر
الزراعية للمساعدة يف تنمية
الصادرات يف آسيا وأوروبا
وأمريكا الالتينية ،و128.2
مليون دوالر ملساعدة املزارعني
على تعزيز مكافحة اآلفات
واألمراض يف أسواق التصدير
و  3.6مليون دوالر على مدى
مخس سنوات ملساعدة مصدري
حلوم البقر الوصول إىل السوق
اإلندونيسية.
وسيكون هناك أيضا 226
مليون دوالر يف شكل منح
متويلية و  50مليون دوالر يف
شكل قروض ميسرة ملساعدة
املزارعني على الوصول إىل
املياه.

الخاسرون

 googleو
FaceBooK
التقنية
عمالقة
سيضطر
والشركات الرقمية اىل دفع
املزيد من الضرائب يف موازنة
 .2018وسيصدر وزير اخلزانة
سكوت موريسون ورقة مناقشة
يف األسابيع القادمة تقوم
aMaZon

و

املتقاعدون مستفيدون من املوازنة

باستكشاف اخليارات لفرض
ضرائب على الشركات الرقمية
يف أسرتاليا.

الشركات االجنبية
لقد تضررت الشركات العاملية
بالفعل من تدابري جتنب
الضرائب متعددة اجلنسيات
اخلزينة
استعادت
حيث
املليارات .اآلن ستوسع احلكومة
محلة املداهمات والتعقبات
إلغالق املزيد من الثغرات.
ستقوم احلكومة بتشديد قواعد
احلد األعلى ،ملنع الشركات
متعددة اجلنسيات من العبث
بكيفية حساب الدين لتخفيض
التزاماتها الضريبية .كما سيتم
تشديد القواعد الضريبية حول
اهلياكل الثابتة ملنع استخدامها
يف حتويل دخل املتاجرة إىل
دخل سليب أفضل.
املدخنون
سيخسر املدخنون الذين يأملون
يف االستفادة من صناعة التبغ
غري املشروعة ،يف خضم محلة
مداهمات وقمع حكومية تأمل يف
استعادة  3.6مليار دوالر على
مدى السنوات األربع املقبلة.
فاعتبارا من  1شهر متوز من
هذا العام سيتم إنشاء فرقة
ضاربة للتبغ غري الشرعي
لتعزيز األمن احلدودي والقبض
على اجملرمني.
كما سيتم ختصيص موارد
الضرائب
ملكتب
إضافية
األسرتالي للمساعدة يف الكشف
عن حماصيل التبغ غري املشروعة
املزروعة حمليا وتدمريها.
االستشاريون احملتالون
ستقوم احلكومة بإصالح احلوافز
الضريبية للبحوث والتطوير
للقضاء على عملية إعادة
التنظيم من قبل االستشاريني
اعتبارا من  1متوز،
املراوغني.
ً
سيتم انشاء new R & D
 pReMiuMيستهدف الشركات
اليت يبلغ حجم مبيعاتها  20مليون
دوالر أو أكثر .كما سيتم وضع
سقف أقصى قدره  4ماليني
دوالر على املبالغ املسرتدة.
االحتيال الضرييب واجملموعات
اإلجرامية املنظمة
ُ
ستشن محالت مداهمة وتعقب
مكثفة على االقتصاد األسود
جتعل من الصعب على الغش
الضرييب جتنب خفض الوقائع
الضريبية ،حيث جتعل احلكومة
املدفوعات النقدية اليت تتجاوز
 10االف دوالر غري قانونية.
فمن املمكن تعقب املعامالت
املالية ،اليت تتجاوز الـ  10آالف
إلكرتونيا أو عن طريق
دوالر
ً

شيكات ،مما يؤثر على أولئك
الذين حياولون إخفاء او تهريب
أمواهلم.
ويعين ً
أيضا أن املصاحل التجارية
لن تكون قادرة على املطالبة
املدفوعات
على
حبسومات
ملوظفيها ،مبا يف ذلك األجور
اليت مل تقم حبجز أي مبلغ من
.payg
كما سيتم تطبيق anti-
phoenixing MethoDs
ملنع الشركات الصغرية من
التعرض للغش من قبل
الشركات األخرى.
وتدخل هذه التدابري حيز التنفيذ
ابتداء من  1متوز من العام
املقبل.
cashless DeBit
حاملو
caRD holDeRs
سيتم إجبار املستفيدين من
الرعاية االجتماعية ،الذين يتم
تقييد دفعاتهم يف املقام األول
على بطاقات السحب من أجل
التخلص من مشاكل الكحول
واملخدرات ،على البقاء يف
جتربة بطاقة احلسم غري النقدية
لفرتة أطول.
سيتم متديد التجارب القائمة
بالفعل يف منطقة ceDuna
يف جنوب أسرتاليا وشرق
 KiMBeRleyيف غرب أسرتاليا
حتى  30حزيران .2019
كما سيتم إطالق التجارب
BunDaBeRg anD
يف
.heRvey Bay
(السنرتلينك)

االحتيال على
welFaRe
إن ازدياد أنشطة الكشف عن
االحتيال واسرتداد الديون
سيوفر  229مليون دوالر على
مدى ثالث سنوات من خالل
متديد أنشطة مطابقة البيانات
بني إدارة اخلدمات اإلنسانية
ومكتب الضرائب االسرتالي
( )atoمن أجل تعزيز نزاهة
مدفوعات الرعاية االجتماعية.
املهاجرون
سيتم زيادة فرتة االنتظار
للمهاجرين الواصلني حديثًا
لالستفادة من تقدميات الرعاية
االجتماعية (السنرتلينك) إىل
اعتبارا من  1متوز
أربع سنوات
ً
مما يوفر  203مليون دوالر على
مدى مخس سنوات.
aBc
سيتم جتميد متويل عمليات
 aBcلضمان استمرارية الكفاءة
والفاعلية .وهذا التجميد سيوفر
 83.7مليون دوالر على مدى
ثالث سنوات من  20-2019إىل
.22-2021

أعلن وزير اخلزانة الفيدرالي
السابق بيرت كوستيلو إن معظم
األسرتاليني سيموتون قبل أن
تتمكن احلكومة من تسديد الدين
العام الذي يرهق أسرتاليا.
وجاءت تلك التصرحيات عشية
اإلعالن عن املوازنة الفيدرالية
لعام  ،2018حيث أضاف
كوستيلو أن الدين العام بلغ
مستوى  % 19من الناتج احمللي
اإلمجالي ،وهو نفس املستوى
الذي كانت عليه أسرتاليا عندما
توىل مسؤولية وزارة اخلزانة
عام .1996
ومضى يقول يف تصرحيات
للمذيعة لي سايلز :لقد تطلب
منا األمر  10موازنات بفائض
موازنة حتى سددنا ذلك الدين
آنذاك ،الفتا إىل صعوبة حتقيق
هذا جمددا.
وأردف :أعتقد أن االحتماالت
تشري إىل أننا لن نعود إىل حيث
كنا ،وسأموت أنا وأنت قبل
تسديد الدين.
بيد أن وزير اخلزانة احلالي
سكوت موريسون حنى جانبا
انتقادات كوستيلو قائال :أدعو
صديقي ومرشدي ملتابعيت هذه
الليلة وأعتقد أنه سريى ما
يسره.
وأضاف موريسون أن املوازنة
اجلديدة ستعلن عن اقتصاد
أقوى .وفسر ذلك قائال :إنها
تتضمن خطة لضرائب أقل،
وتقلل الضغوط على العائالت.
ووصف كوستيلو األشخاص

وزير الخزانة الفيدرالي السابق بيرت كوستيلو
الذين يرتاوح دخلهم السنوي
بني  200 -100ألف دوالر
بـ املنسيني ،مطالبا احلزب
الليربالي بتذكر أن دافعي
الضرائب املرتفعة مل ينعموا
بأي ختفيضات ضريبية على
مدى  10سنوات.
وأشار إىل أن الضرائب
البنوك
على
املفروضة
والشركات الكبرية تبلغ ،% 30
بينما يدفع الفرد حوالي % 47

إذا بلغ دخله السنوي  200ألف
دوالر.
وطالب كوستيلو اللجنة امللكية
اليت حتقق يف خمالفات البنوك
بالنظر يف أداء اهليئة املشرفة
على أداء املصارف.
واستطرد :البنوك تصرفت
بشكل سيئ ،ولكن لدينا هيئة
كان يفرتض أن تنظر إىل كل
هذا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اإلفراج بكفالة عن شقيقتني يف قضية احتيال مبركز رعاية أطفال
قررت احملكمة اإلفراج بكفالة
عن شقيقتني يف قضية احتيال
تتعلق بـ  5.7مليون دوالر قيمة
دعوم حكومية ألحد مراكز الرعاية
األسرية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض
على فاطمة نور 28،عاما،
وزينب علي 31 ،عاما ،اخلميس
املاضي إثر مداهمات نفذها
البوليس الفيدرالي األسرتالي
يف  5مواقع بكل من الكيمبا
وكيليفيل يف غرب سيدني.
ُ
واتهمت نور باالحتيال يف أكثر
من  100ألف دوالر من أرباح
اجلرمية ،بينما وجهت السلطات
اتهاما لعلي باالحتيال يف أكثر
من مليون دوالر.
ومثلت الشقيقتان أمام احملكمة
املركزية ظهر اجلمعة عن طريق
رابط فيديو من قسم شرطة
سوري هيلز حيث كانتا رهن
االحتجاز.
وتدعي الشرطة أن الشقيقتني
تنتميان إىل جمموعة متخصصة
يف االحتيال املمنهج حلكومة
الكومنولث من خالل االدعاء
الزائف برعاية أكثر من 1600
طفل شهريا.
وذكرت تقارير أن املتهمني
تعمدوا تزوير تاريخ دخول
األطفال مركز الرعاية وادعوا
أنهم خضعوا لرعاية  14ساعة
يوميا ،ومخسة أيام آسبوعيا،
وتلقوا من احلكومة مقابل ذلك
دعما بقيمة  5.7مليون دوالر
على مدار أسبوعني.

زينب علي وفاطمة نور غادرتا قسم شرطة سيدني بعد دفع الكفالة
من جانبها ،قالت كيت فريي
القائمة بأعمال قائد البوليس
الفيدرالي  :الرسالة اليوم
مفادها أن الطمع بهذا احلجم
لن يتم التسامح معه من
السلطات.
وزير
املاضي،وجه
اجلمعة
التعليم سيمون بريمينغهام
تهنئة ألفراد الشرطة داخل
وزارته جراء دورهم يف مراقبة
عدم االمتثال للقوانني.
حكومة
بريمينغهام:
وقال
ترينبول مستمرة يف محلتها
املخالفني.
ضد
املشددة
ويبعث برسالة إىل األشخاص
الذين حياولون املراوغة يف
نظام رعاية الطفل.
ووفقا لشروط الكفالة ،فإن
كال من نور وعلي ممنوعتان
من االتصال بإبراهيم أو حممد
عمر ،الشقيقني اللذين داهمت
الشرطة ممتلكات هلما يف
الكيمبا.

والشقيقان عمر يرتبطان بأربع
شركات للرعاية األسرية فقدت
احلصول على الدعم الفيدرالي
جراء ادعاءات احتيال وسلوكيات
أخرى.
وأجرى البوليس الفيدرالي
حتقيقا يتعلق بشبكة رعاية
األطفال يف عملية منفصلة
تتعلق بتمويل حمتمل لإلرهاب
من خالل دعوم مت احلصول
عليها عرب طرق احتيالية.
لكن الشقيقني عمر مل توجه
إليهما أية اتهامات.
وعالوة على ذلك ،فإن كال من
نور وعلي ممنوعتان من االتصال
بزهراء المي 34 ،عاما ،أم لثالثة
أطفال يف مرييالند واملتهمة
بالتعامل مع أكثر من مليون
دوالر من عائدات اجلرمية.
زهراء المي خالل مغادرتها
منزهلا يف مرييالند.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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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

البورصة االنتخابية:

 1000دوالر السعر األعلى للصوت
رضوان مرتضى

تصوير هيثم املوسوي
إنه موسم االنتخابات .سأبيع صوتي ملن يدفع أكثر .لن أقبل
بأقل من  ٨٠٠دوالر مثنًا لصوتي .هكذا افتتح الصحايف األمريكي
روبرت إف .وورث مقاله يف صحيفة نيويورك تاميز ،مقتبسًا
الكالم عن أحد املواطنني اللبنانيني قبل تسع سنوات.
حتدث الصحايف األمريكي عن دور املال يف شراء أصوات
صِرفت
اللبنانيني عام  ،٢٠٠٩كاشفًا عن مئات ماليني الدوالرات ُ
لشراء أصوات الناخبني يف بلد يقل فيه الراتب الشهري ألستاذ
املدرسة عن  ٧٠٠دوالر.
يتغري
مرت تسع سنوات على كالم الصحايف األمريكي ،ومل
رّ
رّ
احملرك األساسي
شيء .املال االنتخابي والعصبية الطائفية بقيا
رّ
للناخبني.
أن نسبة االقرتاع املنخفضة جاءت مفاجئة ،ال سيما أن
غري رّ
التقديرات ،حبسب وزير الداخلية نهاد املشنوق ،كانت تشري
جمرد االنتقال من نظام انتخابي أكثري إىل نظام انتخابي
اىل رّ
أن رّ
نسيب ،يعين ُحكمًا رفع نسب االقرتاع .فلماذا تراجع اإلقبال على
هذه االنتخابات؟
قد يكون غياب العنوان الواضح للتنافس السياسي سببًا
عما كان عليه
أساسيًا ،يعززه تراجع حدة االنقسام السياسي رّ
عام  ٢٠٠٩جراء أحداث السابع من أيار وقبلها اغتيال الرئيس
رفيق احلريري.
ورمبا أيضًا يأس الناس من الطبقة السياسية املوجودة .كذلك
صِرف آنذاك دورًا رئيسيًا يف
يلعب حجم املال االنتخابي الذي ُ
حتفيز الناخب يضاف إىل التحشيد املذهيب.
وفيما حتدثت التقديرات آنذاك عن جتاوز املبالغ املالية اليت
ُدفعت لشراء األصوات سقف املليار دوالر ،تكشف التقديرات
األمنية اليوم أن الرقم املدفوع خالل هذه االنتخابات أقل من
ذلك بكثري.
جولة على املاكينات االنتخابية وحبث يف التقارير األمنية اليت
ترصد عمليات البيع والشراء يكشفان عن تراجع سعر الصوت ،إذ
إن سعر الصوت مل يتجاوز ألف دوالر على أكثر املقاعد حساسية.
رّ
يف زحلة ،كانت حصة األسد.
ويف كسروان ـــ جبيل وبريوت الثانية والبقاع الغربي أيضًا.
وبالطبع يف دوائر أخرى ،لكن هذه
الدوائر األربع كانت األكثر نفورًا.
التسعرية بدأت من  ٢٠٠دوالر لتصل
يف أقصاها إىل ألف دوالر .هكذا
كانت املاكينات االنتخابية ومفاتيح
املرشحني يطلقون املزايدات .أما
الضمانات ،فكانت على طريقتني؛
فرم
األوىلُ ،حتجز هوية الناخب أو ُت َ
أن بائع الصوت
ثبت للمرشح رّ
إذا ما ُ
هذا من حصة غرميه .لذلك يلجأ إىل

تُحجز هوية
الناخب أو تُتلف
حيناً وحيناً آخر
يُقسم الناخب
ِ
على القرآن أو
اإلنجيل بأنه
سيُعطي صوته
ملن دفع له

هذه الطريقة حلجب األصوات عنه .أما إذا كان هذا الناخب من
الفئة الرمادية بالنسبة إىل املرشح الذي استمالهُ ،يدفع له ليدلي
ِ
يقسم على القرآن واإلجنيل بأنه
بصوته على أن حيلف اليمني أو
سيعطي صوته ملن دفع له.
ُ
املعلومات حتدثت عن أمساء برزت مثل عبد الرحيم مراد وحممد
قرعاوي وميشال ضاهر وجورج عقيص ونقوال فتوش ومرييام
سكاف ونعمة افرام وسركيس سركيس وفريد هيكل اخلازن.
أن سعر الصوت وصل اىل ثالثة آالف دوالر يف كسروان،
تردد رّ
أن سعر الصوت مل
لكن املعلومات األمنية نفت ذلك ،مؤكدة رّ
رّ
يتخط عتبة األلف .وحصل يف إحدى البلدات البقاعية أن أصدر
أحد املشايخ فتوى تبيح بيع الصوت للناخب مقابل مبلغ مالي
يقي من اجلوع.
لكن ،أمام ضخ األموال ،مل جتد القوى األمنية يف مجيع األراضي
اللبنانية سوى شابني يف البقاع االوسط ،أوقفتهما قبل أيام،
بتهمة شراء أصوات الناخبني وحجز اهلويات.

بيان حول انتخابات املغرتبني صادر عن
منتدى احلوار االسرتالي اللبناني

انتخبنا ...ولكن!
االحد يف  ٢٩نيسان  ٢٠1٨كان يومًا تارخييًا يف تثبيت العالقة السياسية
بني لبنان ومغرتبيه .اعرتفت الدولة اللبنانية بهذه العالقة ووعدت
بتطويرها يف االنتخابات القادمة من خالل ختصيص مقاعد للمغرتبني
يف اجمللس النيابي القادم .بالنسبة للبنانيني يف اسرتاليا ،ورغم
حصوهلم على املركز االول من حيث عدد املسجلني اال أن النسبة تبقى
خجولة استنادًا اىل أعدادهم يف اسرتاليا .رّ
أقل من أربعة باملئة .رغم
ان اجلالية اللبنانية ُتعترب حديثة العهد وعالقات أفرادها بلبنان ال زالت
قوية .ولعدم االقبال على التسجيل أسباب كثرية منها قرف الغالبية
رّ
العظمى مما جيري يف لبنان ،اقتناعهم بعدم قدرتهم على التغيري وعدم
ثقتهم
بوعود املسؤولني.
تسجل أقل من  1٢ألفًا ليمارسوا حق املشاركة باحلياة السياسية
 .لقد
َّ
اللبنانية من خالل حق االنتخاب من اسرتاليا .انتخب منهم أكثر من
النصف بقليل .عدم االقبال من قبل املسجلني فاجأ الكثريين .إذ كنا
نعتقد ان الـ  1٢ألفًا سيقبلون مبعظمهم على املشاركة كون التسجيل
تبني أن االحزاب بامكانها أن حتشد للتسجيل ولكنها
كان طوعيًا .ولكن َّ
ال تستطيع أن ُتبقي على هذا الزخم حتى وقت االقرتاع .أضف بعد
تسجل مل ِ
يأت
املسافات ،التأخر باحلصول على جوازات سفر ،بعض من
َّ
امسه على لوائح الشطب ،االختالف بني متطلبات التسجيل
اخلاصة بكل شخص.
ومتطلبات االنتخاب واالسباب
رّ
 .على كل حال تبقى جتربة انتخابنا من اسرتاليا جتربة فريدة وغاية يف
االهمية ونثين عليها ونعمل على تطويرها لنصل اىل االستحقاق االهم
سنة  ٢٠٢٢وحنن على امت االستعداد خلوضه .واالستفادة من التجربة
تقتضي تسليط الضوء على اجيابياتها وسلبياتها .من االجيابيات شعور
املشاركني انهم مواطنون لبنانيون بالفعل ال بالقول .ندم بعض من أتى
مستطلعًا لعدم تسجيل أنفسهم .اجلهد اهلائل الذي بذله الدبلوماسيون
اللبنانيون المتام
العملية على أحسن وجه .اجلو الدميقراطي الرائع الذي ساهم بتثبيته
اجلميع.
املرة االوىل ونأمل أن
ألنها
مربر
ومعظمها
فكثرية
السلبيات
أما
رّ
املرات
يف
نتجاوزها
رّ
القادمة أهمها:
ليوجه
-1عدم التنظيم خارج أقالم االقرتاع :ال يوجد أحد من الرمسيني
رّ
املشاركني .لوائح االمساء املوجودة على باب كل قلم ال تعتمد أي
تسلسل أجبدي .الكثريون أتوا ووقفوا مع الواقفني ،بعد ساعة من
االنتظار أو أكثر يكتشف رئيس القلم أن امساءهم غري واردة على
لوائحه فيوجههم اىل قلم اقرتاع جماور لتتكرر عملية االنتظار.
 -٢البطء الشديد يف الداخل :شخص واحد يأخذ حوالي العشر دقائق.
عندما يأتي دوره يتأكد رئيس القلم من وجود امسه .يعلن االسم
ملندوبي اللوائح ،يعطيه ورقة االقرتاع ،يذهب اىل مكان منعزل ،خيتار
رّ
املغلف ،يضعها يف الصندوق ،يدمغ اصبعه
من يريد ،يضع الورقة يف
باحلرب وخيرج .هذا البطء ،والصفوف الطويلة خارج االقالم ،واالنتظار
اململ،
دفعت بعض املسجلني للمغادرة قبل ان يشاركوا باالقرتاع.
 -3اللوائح مكتوبة فقط باللغة العربية وكأنهم يقولون لنا كل من ال
يقرأ العربية ال نريده أن يشارك .وهذا متييز واجحاف .فكثريون من
املولودين يف اسرتاليا ال يعرفون العربية .حتى أن بعض املولودين يف
لبنان ال يعرفونها أيضًا .ومما زاد االمر تعقيدًا عدم السماح هلؤالء
االشخاص باالستعانة مبن يستطيع مساعدتهم.
 -4أقالم االقرتاع يف اسرتاليا يراعون فيها وضع أصحاب االحتياجات
اخلاصة .أقالم اقرتاعنا يف اسرتاليا مل تأخذ هذه الناحية بعني االعتبار.
ُ
فامل ْق َعد ال يستطيع الوصول اىل بعضها .وكبري السن ،الذي ال يستطيع
أن يقف مدة طويلة ،ينتظر لساعة أو أكثر دون
وجود أي َمقعد أو أية معاملة خاصة،
 .لذلك نفرتح على املسؤولني اخذ االمور التالية بعني االعتبار يف أية
عملية اقرتاع قادمة يف بلدان االنتشار:
اعداد لوائح باللغتني العربية ولغة البلد املرسلة اليه .وذلك الشراك
أكرب عدد ممكن من املغرتبني.
 -٢اعتماد أحد املوظفني الرمسيني كمساعد حمايد يف كل قلم جييد
اللغتني ملساعدة أي شخص ال يعرف القراءة أو الكتابة.
 - 3تنظيم لوائح الشطب حسب التسلسل االجبدي يف كل قضاء
لتسهيل عملية العثور على
أمساء املشاركني.
 - 4اعتماد أقالم االقرتاع يف أمكنة يسهل وصول اجلميع اليها ومن
ضمنهم أصحاب
االحتياجات اخلاصة.
 - 5تدريب رؤساء أقالم أكثر وخاصة من املتطوعني ليساعدوا
الدبلوماسيني وموظفي
القنصليات والسفارات لالشراف على العملية االنتخابية.
 -6أن تكون مراكز اإلقرتاع يف أماكن حمايدة طائفيا وسياسيا
كاملدارس احلكومية وقاعات البلديات وما شابه.
ورمبا ميكن سد معظم هذه الثغرات لو اعتمدت وزارة الداخلية ،املشرفة
على االنتخابات ،مبدأ التسجيل االلكرتوني واالنتخاب االلكرتوني.
فالتكنولوجيا أصبحت سيدة العصر ومن املستحب أن ندخلها ليس
فقط يف اجراء العملية االنتخابية بل أيضًا يف معظم معامالتنا اليومية.

منتدى الحوار االسرتالي اللبناني

«كتلة العهد» 29 :نائباً
أعلن وزير الداخلية نهاد املشنوق النتيجة النهائية لـ 14دائرة
انتخابية ،مستثنيًا دائرة الشمال األوىل (عكار) .لكن النتيجة
اليت ظهرت يف تلك الدائرة (نائبان لالئحة التيار الوطين احلر و4
نواب لتيار املستقبل ونائب للقوات) ،فض ًال عن النتيجة النهائية
لدائرة البقاع األوسط (نائبان لالئحة نقوال فتوش ـــ حزب اهلل
وحلفائهما ،ونائبان للقوات ،ونائبان لتكتل لبنان القوي ونائب
أدت إىل رسم خريطة نهائية للمجلس النيابي املقبل،
للمستقبل) ،رّ
وفيه أن «كتلة العهد» ،اليت قرر التيار الوطين احلر تسميتها
«تكتل لبنان القوي» ،بلغت  ٢٩نائبًا .يف ما يأتي ،خريطة توزع
النواب اجلدد:
تكتل لبنان القوي ٢٩ :نائبًا
يضم النواب العونيني ( ٢٠نائبًا) وحلفاءهم االنتخابيني وحزب
الطاشناق:
مصطفى علي حسني ،أسعد درغام ،ميشال معوض ،جورج عطااهلل،
جربان باسيل ،سليم عون ،ميشال ضاهر ،إيلي الفرزلي ،نقوال
الصحناوي ،أنطوان بانو ،سيزار أبي خليل ،فريد البستاني ،ماريو
عون ،أالن عون ،حكمت ديب ،إدكار معلوف ،الياس بو صعب،
إبراهيم كنعان ،روجيه عازار ،نعمة افرام ،شامل روكز ،سيمون
أبي رميا ،إدغار طرابلسي ،زياد أسود ،سليم خوري ،هاغوب
ترزيان ،الكسي ماطوسيان ،هاغوب بقرادونيان ،طالل أرسالن.
املستقبل ٢٠ :نائبًا
وليد البعريين ،حممد سليمان ،طارق املرعيب ،هادي حبيش ،حممد
كبارة ،مسري اجلسر ،دميا مجالي ،عثمان علم الدين ،سامي فتفت،
حممد احلجار ،بهية احلريري ،سعد احلريري ،نهاد املشنوق ،متام
سالم ،رىل الطبش جارودي ،نزيه جنم ،بكر احلجريي ،حممد
القرعاوي ،عاصم عراجي ،هنري شديد.
القوات 14 :مقعدًا
وهبة قاطيشا ،سرتيدا جعجع ،جوزيف إسحق ،فادي سعد ،أنيس
نصار ،جورج عدوان ،بيار بو عاصي ،إدي أبي اللمع ،شوقي
الدكاش ،زياد حواط ،عماد واكيم ،أنطوان حبشي ،جورج عقيص،
قيصر املعلوف.
حركة أمل 16 :مقعدًا
نبيه بري ،علي عسريان ،ميشال موسى ،عناية عز الدين ،حممد
خواجة ،غازي زعيرت ،حممد نصراهلل ،علي خريس ،علي بزي ،أيوب
محيد ،ياسني جابر ،هاني قبيسي ،قاسم هاشم ،علي حسن
خليل ،أنور اخلليل ،فادي عالمة.
حزب اهلل 13 :نائبًا
أنور مجعة ،إبراهيم املوسوي ،الوليد السكرية ،حسني احلاج
حسن ،علي املقداد ،إيهاب محادة ،أمني شري ،حسني جشي،
نواف املوسوي ،علي عمار ،علي فياض ،حممد رعد ،حسن فضل
اهلل.
احلزب االشرتاكي ٩ :نواب
بالل عبداهلل ،هادي أبو احلسن ،فيصل الصايغ ،وائل أبو فاعور،
مروان محادة ،تيمور جنبالط ،نعمة طعمة ،أكرم شهيب ،هنري
حلو.
ميقاتي وحلفاؤه 4 :نواب
جنيب ميقاتي ،جان عبيد ،نقوال حناس ،علي درويش.
احلزب القومي 3 :نواب
سليم سعادة ،ألبري منصور ،أسعد حردان.
املردة 3 :نواب
طوني فرجنية ،أسطفان الدويهي ،فايز غصن.
الكتائب 3 :نواب
اجلميل.
نديم
حنكش،
الياس
اجلميل،
سامي
رّ
رّ
مستقلو  ٨آذار ٨ :نواب
فيصل كرامي ،جهاد الصمد ،عبد الرحيم مراد ،مجيل السيد ،إدي
دمرجيان ،أسامة سعد ،إبراهيم عازار ،فريد هيكل اخلازن.
األحباش:
عدنان طرابلسي.
مستقلون 4 :نواب
جان طالوزيان ،فؤاد خمزومي ،مصطفى احلسيين ،ميشال املر.
كلنا وطين:
بوال يعقوبيان
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مقاالت وتـحقيقات

قراءة سياسية شاملة يف نتائج انتخابات  :2018حسابات الربح واخلسارة
األنباء الكويتية

جنحت احلكومة اللبنانية يف تنظيم انتخابات
هادئة نظيفة خلت من حوادث أمنية كبرية.
وهذه نقطة إجيابية تسجل يف خانة العهد
ولصاحله ،إذ يف أول انتخابات جتري على
أساس القانون النسيب ،وموضوعة حتت رقابة
دولية مشددة ،جنح يف االمتحان إن جلهة تعزيز
املسار السياسي الدميوقراطي أو جلهة توفري
الظروف واحلماية األمنية.
املفاجأة األوىل يف هذه االنتخابات متثلت يف
نسبة املشاركة الشعبية اليت جاءت أقل من
التوقعات وحتى خمالفة هلا .فبدل أن يكون
القانون النسيب حافزا للمشاركة ودافعا اىل
حتقيق أعلى نسبة مشاركة ميكن أن تتجاوز عتبة
الـ  ،%٦٠فإن هذه النسبة كمعدل عام المست
عتبة الـ  % ٥٠من دون أن تتخطاها (أعلى
نسبة مشاركة كانت يف دائرة طرابلس الضنية
املنية ،وأقل نسبة مشاركة يف بريوت األوىل
(األشرفية).
ضعف املشاركة يعين بشكل أساسي وجود حالة
استياء ونفور ازاء قانون االنتخاب اجلديد الذي
يطبق ألول مرة ومل يتقبله أو مل يستوعبه الناس،
إذ فرض عليهم لوائح مقفلة حتتوي مرشحني
غري مرغوب فيهم وحتالفات مركبة ومتناقضة
بني دائرة وأخرى ،مبنية بالكامل على أساس
املصلحة االنتخابية وليس فيها اعتبار ملبادئ
وقيم سياسية وأخالقية .ومن الطبيعي أن
قانون النسيب التفضيلي الذي ولد على عجل
رغم استنفاد شهور وسنوات يف املداوالت
والنقاشات حول قانون جديد لالنتخاب ،سيكون
موضع مراجعة وإعادة نظر يف اجتاه التعديل
والتطوير وسد الثغرات اليت ظهرت يف معرض
تطبيقه .ويف ظل تعاظم االنتقادات وحالة عدم
الرضى ،فإنه من املشكوك به بقاء القانون كما
هو يف صيغته الراهنة ،ومن املشكوك به أيضا
أن يتم اعتماده لالنتخابات اآلتية بعد  ٤سنوات
لتجري على أساسه.
كان من املفرتض أن ترتجم ردة فعل الشعب
احملبط من الطبقة السياسية احلاكمة يف اجتاه
التحلق حول لوائح اجملتمع املدني إلحداث
تغيري ،ولكنها ذهبت يف اجتاه آخر ،يف اجتاه
عدم االخنراط احلماسي والكايف يف االنتخابات
بشكل عام ،وبالتالي ضعف املشاركة .وهذا
يعين من جهة ،أن الناخبني مل جيدوا يف مشاريع
ومرشحي اجملتمع املدني بدائل جدية ومقنعة،
ويعين من جهة ثانية أن النظام السياسي
الطائفي ،ومع قانون جديد كرس احلالة
الطائفية بشكل رمسي ومكشوف ،حيول دون
بروز وجناح اجملتمع املدني كقوة شعبية متثيلية
وكدور تغيريي مؤثر وفاعل ،فلم ينجح احلراك
املدني ،وحتت يافطة كلنا وطين إال يف حتقيق
اخرتاق كان متوقعا يف دائرة بريوت األوىل،
حيث املشاركة األضعف واحلاصل االنتخابي
األصغر .فلو كانت وصلت هذه املشاركة
اىل نسبة الـ  %٥٠وارتفع احلاصل االنتخابي
أكثر ،ملا متكنت الئحة اجملتمع املدني من حتقيق
اخرتاق مبقعدين.
 - ١حزب القوات اللبنانية هو الرابح األكرب
يف هذه االنتخابات .فقد أتاح قانون االنتخاب
اجلديد للقوات فرصة إظهار وإثبات متثيلها
الشعيب وجنحت يف اقتناص هذه الفرصة
وحتقيق أفضل نتيجة ممكنة جتاوزت أكثر
التوقعات تفاؤال لدى حزب القوات نفسه.
وأثبتت القوات قدرة تنظيمية وماكينة انتخابية
هي الثانية بعد ماكينة حزب اهلل من حيث
التنظيم والدقة ،كما أظهرت إدارة ناجحة
للعملية االنتخابية عرب الرتكيز على مرشح واحد
يف كل دائرة ،وخطاب سياسي واقعي ركز
على أولويات الناس وعناوين اإلصالح ومكافحة
الفساد ومشروع الدولة.

كتلة القوات يف برملان  ٢٠١٨تالمس عتبة الـ
 ١٥نائبا ،لتصبح بذلك واحدة من الكتل الكبرية
(حزب اهلل أمل املستقبل  -التيار الوطين احلر)،
وتتقاسم الساحة املسيحية مع التيار الوطين احلر
بعدما أسفرت االنتخابات عن سقوط مسيحيي
 ١٤آذار وتراجع ملحوظ يف كتلة الكتائب.
أهم ما حققته القوات يف هذه االنتخابات:
املدوي يف دائرة بعلبك اهلرمل مع
 اخلرقّ
فوز مرشح القوات أنطوان حبشي عن املقعد
املاروني ،ويف هذه الدائرة حصل خرقان واحد
للقوات وآخر للمستقبل (كان يتأرجح بني
مرشحي عرسال من آل احلجريي وبعلبك من آل
صلح.)...
وهذه النتيجة حتققت بفعل كثافة االقرتاع
املسيحي يف البقاع الشمالي (دير األمحر
وحميطها) ،يف حني جاء االقرتاع السين أقل
مما كان متوقعا.
 حصد مخسة مقاعد يف الشمال هم :سرتيداجعجع جوزف اسحاق (بشري) ،فادي كرم
(الكورة) ،فادي سعد (البرتون) ،وهيب
قاطيشا (عكار) ...لتكون القوة املسيحية
األوىل هناك.
 اقتحام جبل لبنان للمرة األوىل عرب متثيلمن  ٦نواب موزعني على جبيل (زياد حواط)
وكسروان (شوقي الدكاش) واملنت (إدي أبي
اللمع) وبعبدا (بيار بو عاصي) وعاليه (أنيس
نصار) والشوف (جورج عدوان) ...جبل لبنان،
ومنذ العام  ،٢٠٠٥يعد املعقل األساسي للتيار
الوطين احلر وخزانه النيابي ومل يكن للقوات
فيه إال مقعد الشوف.
 احلفاظ على تواجد يف بريوت (األشرفية)وتعزيز احلضور يف البقاع ،مقابل الغياب عن
اجلنوب احملافظة الوحيدة اليت ال متثيل نيابيا
للقوات فيها.
أهمية هذا الرقم ( ١٥يف حال تأكد مع إعالن
النتائج النهائية) يكمن يف أن القوات أحرزته
بقوتها الشعبية الذاتية ومن دون منة من أحد.
املودع والبالغة
أما كتلتها يف اجمللس النيابي
ّ
 ٨نواب مل تكن لتتحقق يف ظل القانون
األكثري السابق لوال حتالفات ومساهمات من
املستقبل (يف زحلة والكورة) واالشرتاكي (يف
الشوف).
هذه النتيجة الكبرية اليت خرجت بها القوات
وتضعها يف مصاف القوى واألحزاب الكبرية،
سيكون هلا انعكاس مباشر على اخلارطة
السياسية املسيحية وعلى موقع القوات ودورها
السياسي ،وعلى حصتها يف احلكم والدولة بدءا
من حكومة ما بعد االنتخابات.
 -٢التيار الوطين احلر اجتاز قطوعا واختبارا
دقيقا ،وحافظ على وضع مستقر وخرج بنتيجة
ال بأس بها من الفوز االنتخابي وليس االنتصار
السياسي .ففي ظل قانون النسبية كان متوقعا
للتيار أن خيسر مقاعد يف معقله األساسي جبل
لبنان ،ولكنه عوض ذلك يف دوائر أخرى خارج
جبل لبنان ،ليحافظ يف النتيجة على مستواه
وحجمه.
ولكن يف ظل العهد اجلديد ورئاسة العماد
ميشال عون كان متوقعا ومفرتضا أن يكسب
التيار زمخا ووقعا إضافيني ولكن ذلك مل
حيصل ،بدليل أنه كان حباجة اىل حلفاء يتمتعون
بثقل شعيب سواء أكانوا أحزابا مثل الطاشناق
يف بريوت األوىل واملنت ،أو أشخاصا مثل نعمة
افرام يف كسروان وميشال معوض يف زغرتا.
ميكن للتيار الوطين احلر أن يربر خسارته لبضع

مقاعد يف جبل لبنان بسبب القانون النسيب
اجلديد.
وميكن له أن يقول إنه عوض هذه اخلسارة وأن
يتباهى باإلجنازات التالية:
 جناح رئيسه الوزير جربان باسيل للمرة األوىل(ويف احملاولة الثالثة والثابتة) بأحد املقعدين
يف البرتون وحصوله على الشرعية الشعبية
اليت كانت تنقصه ،خصوصا أن هذا النجاح جاء
مقرونا بإسقاط غرميه األساسي هناك بطرس
حرب.
 دخول التيار الوطين احلر ألول مرة ثالثحمافظات كانت مقفلة عليه أو خالية من
أي تواجد ومتثيل له ،وهي الشمال والبقاع
وبريوت .ففي برملان  ٢٠٠٩كان متثيله مقتصرا
على جبل لبنان واجلنوب ،واآلن صار له (مع
احللفاء) ثالثة مقاعد يف الشمال ومثلها يف
بريوت (نقوال الصحناوي والطاشناق) ،ويف
البقاع (سليم عون وميشال ضاهر يف زحلة،
وإيلي الفرزلي يف البقاع الغربي).
 دخول التيار للمرة األوىل يف نطاق حمافظةجبل لبنان قضاءي الشوف وعاليه مع نائبني
هما ماريو عون وسيزار بو خليل (إضافة اىل
احلليف طالل إرسالن).
 - ٣تيار املستقبل بزعامة الرئيس سعد
احلريري كان أبرز اخلاسرين واملرتاجعني يف
هذه االنتخابات ،حيث بلغ احلجم األصغر له
وأدنى مستوياته منذ العام .٢٠٠٥
مع النظام األكثري كانت كتلة املستقبل (تكتل
لبنان أوال) تبلغ الـ  ٣٥مقعدا وتالمس عتبة الـ
 ٤٠نائبا ،وتراجعت اآلن اىل النصف تقريبا.
عانى تيار املستقبل متاعب وحتديات كثرية يف
األعوام املاضية ألسباب كثرية ال جمال للخوض
فيها اآلن .ويف األشهر واألسابيع املاضية جنح
عرب محلة انتخابية مركزة لرئيسه سعد احلريري
يف حتسني وضعه ،ولكن مل يكن بالقدر الكايف
للخروج بفوز واضح .واملفاجأة متثلت يف أن
الفوز احملقق جاء أقل من التوقعات اليت كانت
تعطيه كتلة بني  ٢١و ٢٣نائبا ،ومتثلت اخلسارة
يف النواحي التالية:
 عدم جناح املستقبل يف حشد أوسع مشاركةشعبية ممكنة ،رغم كل دعواته املركزة يف هذا
االجتاه.
وفيما كان جناحه يف بريوت (الثانية) خصوصا
يتوقف على املشاركة الواسعة والكثيفة ،فإن
هذه املشاركة مل تتحقق وظهر أن الشارع السين
مل يتجاوب ومل يتفاعل مع نداءات احلريري،
وأن تيار املستقبل ومعه الطائفة السنية ما
زاال يف حال انعدام الوزن السياسي ،وأن
الشارع السين ما زال يف حال إرباك وضياع ومل
يستوعب بعد التحول السياسي الذي قام به
احلريري الذي جنح يف استثارة مشاعر وعواطف
الطائفة السنية ،ولكنه مل يتوصل اىل إقناعها
بسياسته وخياراته اجلديدة املبنية على التسوية
الرئاسية ومساكنة حزب اهلل.
 خسارة املستقبل موقع الصدارة يف طرابلسوتكرس حتوله يف عاصمة الشمال اىل الرقم ٢
بتلقيه الصفعة الثانية يف االنتخابات النيابية
بعد االنتخابات البلدية ،ولكن هذه املرة
على يد جنيب ميقاتي الذي تقدم اىل منصة
الزعامة الطرابلسية والقوة األساسية املنافسة
للحريري.
 الرتاجع املثري يف صيدا حيث جنحت النائببهية احلريري ولكن لوحدها ومع كتلة أصوات

مرتاجعة مقارنة مبا كان عليه األمر مع آخر
انتخابات أعطت فيها صيدا للمستقبل حنو ٢٤
ألف صوت ،فيما مل تعط هذه املرة أكثر من
عشرة آالف صوت ...وهذا الرتاجع يعود من
جهة اىل الفراغ الذي أحدثه انسحاب السنيورة
واىل سوء إدارة العملية االنتخابية مع عدم وجود
حليف مسيحي ،وحتديدا التيار الوطين احلر الذي
شبك مع اجلماعة اإلسالمية وعبدالرمحن الربزي،
يف وقت كان الثنائي الشيعي خيوض معركة
أسامة سعد.
 اخلرق الواسع للمقاعد السنية من جانب حلفاءحزب اهلل أو من يسمون سنة  ٨آذار .فمقابل
الكتلة الشيعية املرتاصة ،ظهر تشتت وتبعثر
يف الكتلة السنية وخسر املستقبل مقاعد سنية
كثرية ملصلحة حزب اهلل مع حلفائه :عبد الرحيم
مراد (البقاع الغربي) ،أسامة سعد (صيدا)،
فيصل كرامي (طرابلس) ،جهاد الصمد
(الضنية) ،عدنان طرابلسي (بريوت) ...هذا
من دون احتساب مقاعد الرئيس ميقاتي
وفؤاد خمزومي ،واملقعدين السنيني حلزب اهلل
يف بعلبك (الوليد سكرية) وللرئيس بري يف
اجلنوب احلدودي (هاشم قاسم).
الرتاجع يف احلجم السياسي للرئيس احلريري
سيكون له تأثري على جمريات املرحلة املقبلة
واستحقاقاتها ،بدءا من االستحقاق احلكومي،
وحيث يبدو أنه مع انتهاء مفاعيل التسوية
الرئاسية بانتهاء والية اجمللس احلالي ،أن بقاء
احلريري يف رئاسة احلكومة ليس أمرا حمسوما
ومنتهيا وجمانيا ،وإمنا مسألة خاضعة للدرس
واملراجعة وربط جتديد العقد معه بشروط
جديدة ،أوهلا فك ارتباطه بباسيل أو على األقل
احلد من وطأة هذه الثنائية وقدرتها يف التحكم
واالستئثار بالتعيينات واملشاريع والسلطة.
 - ٤حزب اهلل بدا أنه أكرب املستفيدين من
القانون اجلديد ،وخرج مع حليفه الرئيس نبيه
بري بفوز واضح وانتصار سياسي جلهة التأكيد
على:
 متاسك الطائفة الشيعية اليت أعطت كلمقاعدها للثنائي.
 التفاف الشيعة حول خيار حزب ااهلل رغمالكلفة الباهظة يف سورية والضغوط الدولية
والعربية.
 متتع حزب اهلل بقوة شعبية ومقومات احلزبالسياسي الذي لديه (مع حلفائه) أكرب كتلة
نيابية .ويف ذلك رد عملي وعرب مسار سياسي
دميوقراطي على التصنيفات والتوصيفات
املعطاة له كمنظمة إرهابية.
 حصول حزب اهلل مع احللفاء املباشرين علىالثلث املعطل يف برملان  ،)43( ٢٠١٨وحصوله
مع حليفه التيار الوطين احلر على أكثرية النصف
زائد واحد (.)٦٥
 - ٥احتفاظ جنبالط حبجمه النيابي وكتلة نيابية
متناسبة مع حجمه الشعيب والواقعي ،ومتخطيا
ضغوطات وحتديات القانون النسيب.
ولكن جنبالط يسلك مسارا تراجعيا (من  ٢٨نائبا
برملان  ٢٠٠٥اىل  ١١نائبا برملان  ٢٠٠٩اىل
 ٩نواب برملان  .)٢٠١٨ويف هذه االنتخابات
مارس سياسة احلد من اخلسارة وجنح فيها،
ولكنه مل ينجح يف االحتفاظ بدوره وموقعه كـ
بيضة قبان وقوة ترجح يف الربملان واحلكومة،
وقبل كل ذلك كان فقد دوره القيادي يف
معسكر  ١٤آذار .ويبدو أن الدكتور مسري جعجع
الذي أخذ دور جنبالط القيادي يف  ١٤آذار
سيأخذ دوره الرتجيحي واملؤثر يف اجمللس
واحلكومة.
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مـقاالت وتحقيقات

تآ ُم ٌر على املشنوق ...وش ّري األول يف بريوت 2
ميسم رزق

وشري األول يف بريوت 2
شنوق...
ّ
ّ
السنة
حاجة احلريري إىل مترير نوابه
دفع به اىل توزيع أصواته التفضيلية
(بالل جاويش)
جاء توزيع األصوات التفضيلية يف
َ
ّ
املرشحني الفائزين
بريوت الثانية على
صادمًا أكثر من نسبة التصويت
نفسها.
مل ُ
يتقدم أمني
ليتخيل أن
أحد
ن
يك
ّ
ّ
ّ
حيل
شري على سعد احلريري ،وأن
ّ
نهاد املشنوق السادس يف ترتيب
املقاعد السنية!
مر املساء ثقي ًال على كافة القوى
ّ
السياسية يف دائرة بريوت الثانية ليلة
صدم اجلميع .ال
فرز األصوات ،ال بل َ
جلهة اخنفاض نسبة التصويت واألرقام
اليت نالتها بعض اللوائح ،فحسب ،بل
لعدد األصوات التفضيلية اليت ناهلا
املرشحون.
ّ
ومبعزل عن أسباب تراجع نسبة التأييد
ّ
لتيار ُ
واحملطات
املستقبل يف العاصمة،
السياسية اليت سبقت االستحقاق،
وكان هلا تأثريها يف النتيجةَ ،تمل
أرقام األصوات التفضيلية حبسب
تقدم مرشحون
عدة.
ّ
توزيعها دالالت ّ
وتراجع آخرون ،علمًا بأن مناخات ما
ِ
قدمت
املنهك
قبل اليوم االنتخابي
ّ
إحصاءات مغايرة متامًا ،وهذا أمر له
حساباته الحقًا ،يف معرض تقييم دور
املاكينة املعنية.
حيصد
يتخيل للحظة أن
من كان
ُ
ّ
مرشح حزب اهلل يف عاصمة لبنان
شري أصواتًا تفضيلية
احلاج أمني
ّ
أكثر من الرئيس سعد احلريري ،وأن
ّ
حيتل املركز األول يف العاصمة؟ كيف
ّ
حيل النائب نهاد املشنوق
ُيكن أن
يف املرتبة الرابعة يف الئحة املستقبل
لبريوت ،والسادس على صعيد ترتيب
املقاعد السنية الستة؟
كل املعطيات كان تشري إىل إمكانية
حلول وزير الداخلية يف املرتبة الثانية
بعد احلريري ،وأن الرئيس ّ
متام سالم
وضعه دقيق ،وهذا األمر جعله حيرد
ويزعل يف مرحلة ما ،ما استوجب
مراضاته وتطييب خاطره من احلريري
املرشحة عن املقعد
شخصيًا ،حتى إن
ّ
ّ
السن يف بريوت روال الطبش جارودي
سبقت وزير الداخلية ،بينما كانت
تقديرات بعض املاكينات تشري إىل
أنها قد تكون من بني األمساء املرشحة
للسقوط!
ظهر خالل اجلوالت الشعبية اليت كان
املرشحون يقومون بها يف أحياء العاصمة
أن مثة شخصيات ستارًا وأخرى عادية.
تفاعل الناس مع املرشحني واملرشحات
مل ُ
يكن متوازنًا.
ّ
جتلى تديدًا داخل تيار
هذا الواقع
أمر أدى إىل سخط عدد من
املستقبلٌ .
املرشحني على الئحة املستقبل لبريوت،
فض ًال عن تبادل اتهامات بتسويق
مرشحني على حساب زمالئهم .احلماسة
اليت قوبل بها تديدًا نهاد املشنوق
يتقدم مجيع زمالئه،
كانت تشي بأنه
ّ
باستثناء احلريري .مشهد وصفه أحد
الكوادر املستقبليني قبل االقرتاع بأنه
نوع من التكاذب ،وأن أصوات الناس
السر ستكون غريها يف العلن.
يف
ّ
ورجحت مصادر أخرى يف التيار األزرق
ّ
أن يكون الرقم التفضيلي الذي حصده
مرده إىل تآمر داخلي من
املشنوق
ّ
قلب التيار نفسه يهدف إىل تجيم
الرجل وتلقينه درسًا ،وأشارت إىل
أن هذا الرقم يعن أن املشنوق نال
ِ
يستفد
أصوات ماكينته وحسب ،ومل
ولو بصوت واحد من أصوات رئيس
احلكومة والتيار.

يفسر هذا الرتجيح األخبار اليت سبق أن
ّ
تدثت عن تضارب حسابات (سياسية)
ّ
تولت احلمالت
بني املاكينات اليت
ُ
ّ
املستقبل،
ملرشحي تيار
االنتخابية
والصراع على النفوذ يف العاصمة،
فض ًال عن حماولة املاكينات تناتش
األصوات التفضيلية ،ما أدى يف نهاية
املطاف إىل قلب كل املعادالت لغري
مصلحة املشنوق.

عام  2009نال الحريري
 78.382صوتاً من أصل
103.243

يرفض أحد املعنيني باملاكينة املركزية
ما يسميه التحليالت غري الواقعية،
ويؤكد أن ما ناله املشنوق ليس بفضل
عضالته أبدًا ،ال بل حنن واجهنا يف
املرحلة األوىل صعوبة يف التشبيك
بني خنبوية وزير الداخلية وعفوية
الشارع ،خصوصًا بعدما تبني لنا أن
يتحسس من مواقفه أو
هنالك من
ّ
شخصيته ،وليس خافيًا على أحد أن
بعض اللقاءات الشعبية يف العاصمة
ترتد على وزير الداخلية بسبب
كانت
ّ
عدم اعتياده التواصل والتخاطب يوميًا
مع الناس.
من جهة أخرى ،قال خبري انتخابي أن
ّ
السنة دفع
حاجة احلريري إىل مترير نوابه
به اىل توزيع أصواته التفضيلية ،األمر
الذي أدى أو ً
ال إىل اخنفاض األعداد
اليت ناهلا ،وثانيًا إىل تراجع املشنوق
لصاحل زمالئه ،ورأى أن ارتفاع نسبة
التصويت الشيعية يف العاصمة (جاءت
ّ
السنة) هي
أعلى من نسبة تصويت
شري ّ
حيتل املرتبة األوىل.
اليت جعلت ّ
كذلك فإن ارتياح حزب اهلل يف الدائرة
يستدع منهما
وكذلك حركة أمل ،مل
ِ
توزيع األصوات التفضيلية إال يف ما
ندر.
عدد الناخبني يف دائرة بريوت الثانية:
 365.174اقرتع منهم  ،147.801أي
بنسبة  40.4يف املئة .ثالث لوائح
نالت احلاصل وهي :املستقبل لبريوت،
ووحدة بريوت ،ولبنان حرزان .حصدت
الئحة تيار املستقبل حواىل 62.970
صوتًا ،والئحة تالف حزب اهلل وحركة
احلر
أمل واألحباش والتيار الوطن
ّ
 47.087صوتًا ،والئحة رئيس حزب
احلوار فؤاد خمزومي  15.773صوتًا.
أما توزيع األصوات التفضيلية فقد جاء
على الشكل اآلتي:
شري22.961 :
احلاج أمني ّ
سعد احلريري20.751 :
عدنان طرابلسي13.018 :
فؤاد خمزومي11.346 :
متام سالم9.599 :
مصطفى خواجة7.834 :
روال الطبش جارودي6.637 :
نهاد املشنوق6.411:
نزيه جنم2.351 :
إدغار طرابلسي1.919 :
فيصل الصايغ1.902 :
سياسيًا ،تراجع نسبة التأييد لتيار
جمرد
ليس
املستقبل يف العاصمة
َ
ّ
تليل .مقارنة مع أرقام انتخابات عام
 ،2009نالت الئحة احلريري آنذاك يف
دائرتي بريوت الثانية ( 16.583صوتًا)
والثالثة ( 75.964صوتًا) .وكانت نسبة
املقرتعني أقل من العام احلالي .يف
بريوت الثانية ( 27يف املئة) والثالثة
( .)40.9وعدد املقرتعني يف الثانية
( )27.787ويف الثالثة (،)103.243
نال منهم احلريري وحده (78.382
صوتًا).

الـراحبـون والـخاسـرون
مع صدور النتائج النهائية
تفتح
لالنتخابات النيابية
البالد صفحة جديدة من
احلياة السياسية القائمة على
تالفات خمتلفة من حيث
الوزن ،وعلى معارك تواصل
ما كان قائما قبل السادس
من ايار.
تعود
وبرغم عادة االنكار اليت ّ
عليها السياسيون اللبنانيون،
فان مالمح املشهد النيابي
تقود اىل نتائج اولية يكن
حصرها باآلتي:
اوال :تلقى الرئيس سعد
احلريري (وتيار املستقبل)
الصفعة االكرب يف تارخيه.
ومل يعد مبقدوره احلديث عن
احتكار التمثيل السن يف
البالد واحتكار متثيل املدن الكبرية،
وال عن قيادة الفريق السياسي
املنتمي اىل احملور االمريكي ـــ
السعودي يف لبنان .ما خسره احلريري
من العرقوب اىل صيدا وجبل لبنان
وبريوت وطرابلس وصوال اىل زحلة
والبقاع الغربي ،لن تعوضه نتائج
عكار اليت قامت على ودائع غازي
كنعان.
شكلت خسارة احلريري العالمة الفارقة
يف هذه االنتخابات اليت ستكون هلا
تداعياتها على معركة تأليف احلكومة
اجلديدة ،خصوصا ان من فازوا أمامه
هم من االقطاب البارزين مناطقيًا
ووطنيًا ،من اسامة سعد وعبد الرحيم
مراد اىل فيصل كرامي وصوال اىل
جنيب ميقاتي .كما هي احلال مع
خسارته املقاعد غري السنية معه.
وبالتالي ،سيكون احلريري اول
املطالبني مبراجعة شاملة .واىل
ان تصل ،فان التعبئة الطائفية
واملذهبية اليت قادها تياره خالل
اليومني املاضيني ،لن تنفع يف
قلب احلقائق .وما عليه سوى االقرار
بالنتائج والتصرف على اساس ان
صورة لبنان باتت ختتلف كثريا عما
سبق االحد الكبري.
ثانيا :تعرض التيار الوطن احلر،
ومن خلفه الرئيس ميشال عون ،اىل
انتكاسة جدية .فهو مل يعزز وجوده
مشاال كما يفرتض ،بل فاز عليه
خصومه التقليديون او املستجدون،
من القوات اللبنانية اىل تيار املردة.
وهو ما برز ايضا يف زحلة والبقاع
الغربي حيث لن يكون يف مقدوره
ادعاء ان فوز ايلي الفرزلي من صنع
يديه ،وما ثبته يف الشوف وعاليه ال
يغري من واقعه شيئًا ،بينما احنسر
ّ
متثيله النيابي حنو كتلة يتمثل فيها
احللفاء بصورة كبرية .وهؤالء ،كما
تقول لنا اجبدية السياسة اللبنانية،
لن يطيلوا االقامة يف هذا املركب.
وجاء تراجع التيار الوطن احلر
ملصلحة تقدم كبري والفت للقوات
اللبنانية وتعزز وضعية تيار املردة
بني
القومي
السوري
واحلزب
املسيحيني ،ليفرض معادلة جديدة،
تقول ان التيار مل يعد يلك النفوذ
االستثنائي ،واذا ما مت حسم القوة
الفائضة عن كون العماد عون هو
رئيس اجلمهورية ،فان التيار صار
موازيا لآلخرين ،وغري قادر على
ادعاء صفة املمثل القوي.
واذا كان التيار مقب ًال على ورشة
نقاش داخلية ،قد تنتهي اىل خروج
او اخراج كوادر اضافية على خلفية

ابراهيم األمني

شكلت خسارة الحريري عالمة فارقة وستكون لها تداعياتها على معركة تأليف
الحكومة (بالل جاويش)

االخطاء الكبرية يف التحالفات او
الرتشيحات والصراعات احلزبية ،فان
ما جرى يف جزين وكسروان سيفتح
الباب من جديد امام الصراع على
زعامة التيار ،ولو كان رئيسه احلالي
جربان باسيل يتمتع بقوة كبرية
وبتأييد الرئيس عون .واذا تصرف
التيار ،وباسيل على وجه التحديد،
بأنه منتصر يف هذه املعركة،
فهذا يعن اننا امام مشكلة كبرية.
وسيكون على التيار مواجهة وقائع
ال تطابق تصوراته السابقة عن مرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية .الن حق
الفيتو الذين كان بيده ،بفعل قوته
من جهة ،وبفعل تبن حزب اهلل له من
جهة ثانية ،سقط او صار االخرون
يلكون مثله.

ثالثا :منيت بقايا  14اذار ،من
واالحزاب
املسيحية
الشخصيات
الصغرية ،من اجلنوب اىل اجلبل
والشمال وبريوت والبقاع خبسارة
شاملة ،بالضربة القاضية .وأهم
خالصة ان القوى البارزة يف فريق
 14اذار ختلت عن هؤالء ،وان
الدعم اخلارجي هلم مل يؤت الثمار
املطلوبة.
رابعا :حققت القوات اللبنانية انتصارا
كبريا ،فهي تقرتب من كتلة صافية
من  15مقعدا ،وحصلت على متثيل
واضح يف  13دائرة على االقل.
وهو متثيل سيرتسخ اكثر يف الفرتة
املقبلة ،مع قدرة على حصد نتائج
امرين يف الوقت نفسه :اخلطاب
الطائفي الذي استخدمه خصوم
القوات وعادت نتيجته اليها ،وفكرة
املصاحلة مع التيار الوطن احلر اليت
ادخلت التيار اىل تالفات يف مناطق
كانت مقفلة يف وجهها ،مثل البقاع
الشمالي وكسروان وجبيل وعكار.
وسيكون من الصعب على التيار
الوطن احلر ،كما على الرئيس
احلريري ،جتاوز القوات عند تشكيل
اي حكومة ،كما صار مبقدور القوات
صياغة تالفات تتيح هلا النفاذ اىل
اماكن جديدة يف البالد .ولكن االمر،
يتطلب منها خطابا وسلوكا سياسيني
خمتلفني ،وهو امر رهن االيام.
خامسا :جتاوز وليد جنبالط قطوع
تهديد زعامته .فهو اظهر ثباتا
وتفوقا درزيا ساحقا ،حبيث مل يقدر
خصومه التقليديون وال اجلدد على
تقديم البديل املؤثر .كما انه حافظ
على نفوذه خارج طائفته ،فأبقى
على حصته من السنة واملسيحيني.
وهو جنح يف مواجهة التعبئة اليت
قامت ضده من التيار الوطن احلر

على خلفية طائفية ،وأتيح له تعزيز
تالفات مهمة مع الرئيس نبيه بري
كما مع حزب اهلل ،ما سيكون له
تأثريه الكبري على تالفات املرحلة
املقبلة.

نجح خصوم الحريري من
القيادات السنية يف تثبيت
مواقعهم كأصحاب تمثيل حقيقي

سادسا :انهى خصوم احلريري من
القيادات السنية فصال من التهميش
واالقصاء ،وجنح هؤالء يف تثبيت
مواقعهم كأصحاب متثيل حقيقي
ال يستند اىل تالفات مبهمة ،وال
اىل رافعات كما اتهموا سابقا .وما
جرى يف خمتلف الدوائر اليت تنافس
فيها هؤالء مع احلريري ،اظهر ان
مبقدورهم التقدم خطوات اكرب يف
املرحلة املقبلة ،حتى ولو ظل احلريري
املرشح االوفر حظا لرئاسة احلكومة.
وصار مبقدورهم بناء قوة جدية قادرة
على جذب حلفاء من مواقع سياسية
وطائفية اخرى.
سابعا واخريا ،حسم ثنائي حركة امل
وحزب اهلل النقاش مرة جديدة حول
حقيقة متثيلهما االمشل على الصعيد
الشيعي ،وما حصل عليه خصومهما
يف دوائر اجلنوب والبقاع وجبل لبنان،
اظهر انه ال يكن احلديث عن معارضة
جدية ،عدا عن كون التعبئة اليت
رافقت االسابيع االخرية ،كشفت عن
استمرار تأثري زعامة الرئيس نبيه بري
والسيد حسن نصراهلل على اجلمهور،
خبالف حال اآلخرين من اخلصوم .كما
اظهر طرفا الثنائي قدرة فائقة على
تنظيم الصفوف مبا ينع تعرضهما
الي انتكاسة ،واكثر من ذلك ،اظهر
قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما ازاء
حلفائهما من بقية القوى والطوائف،
حتى انه يكن لشخصيات وقوى 8
اذار ،من الفائزين او اخلاسرين،
التغن بالدعم احلقيقي الذي وفره
الثنائي الشيعي يف كل الدوائر.
كما شكلت نسبة التصويت يف
بريوت وحجم االصوات اليت حصدها
مرشحا الثنائي ،اشارة اىل قوتهما
يف العاصمة ،خبالف ادعاء االخرين،
وال سيما تيار املستقبل.
ما حصل باالمس ،شكل انعطافة يف
ادارة احلياة السياسية يف لبنان.
صحيح ان تغيريا على صعيد التمثيل
السياسي مل حيصل بصورة كبرية،
لكن التوازنات تبدلت بطريقة تتيح
توقع منط اخر من املواجهات املقبلة،
وهو ما سنراه واضحا يف طريقة
تأليف احلكومة وكيفية ادارة امللفات
احلياتية للناس.
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مــقاالت وتـحقيقات

اإلسـالميـون السـوريـون
محمد سيد رصاص
(مايو)
أيار
يف
 1957جرت انتخابات
برملانية تكميلية يف
مدينة دمشق فاز
فيها حمام شاب
جديد يف العمل
السياسي هو رياض
املالكي على املراقب
العام جلماعة اإلخوان
املسلمني يف سورية
السباعي
مصطفى
بعد
توىل
الذي
ضربة عبد الناصر
املسلمني
لإلخوان
عام  1954يف مصر
التنظيمات
قيادة
للجماعة.
العربية

بسبب صدمة تلك اهلزمية أصيب السباعي بشلل
جزئي .يف انتخابات الربملان السوري يف عهد
االنفصال عن مصر يف كانون األول (ديسمرب)
 1961سقط املرشحون من اإلخوان يف مدينة محاة
أمام املرشحني املوالني ألكرم احلوراني والذين
فازوا بكل مقاعد املدينة.
ُّ
تسلم حزب
مل يزد نفوذ اإلخوان املسلمون إال بعد
البعث السلطة يف دمشق يف  8آذار (مارس)
 ،1963وقد ظهر أو ً
ال يف عصيان مدينة محاة يف
نيسان (أبريل)  1964الذي قمع بالقوة العسكرية
والذي التحق فيه أكرم احلوراني باإلسالميني ضد
سلطة حزب كان هو زعيمه األبرز قبل استبعاده
منه يف املؤمتر القومي اخلامس املنعقد حبمص يف
أيار  .1962كان هناك إرهاص يف ذلك العصيان
على بداية بروز اجتاه متشدد عند اإلخوان يتجاوز
اعتدال السباعي ،عرب شخصني تزعما ذلك العصيان
هما مروان حديد وسعيد حوى ،واإلثنان من تالميذ
الشيخ اإلخواني احلموي حممد احلامد الذي رد بكتاب
مضاد على كتاب السباعي اشرتاكية اإلسالم
الصادر عام  1959والذي تلقفه عبدالناصر وعممه
يف األزهر لتربير اإلصالح الزراعي ومن ثم تأميمات
 .1961يف نيسان  1973قاد مروان حديد وسعيد
حوى االحتجاجات يف مدينيت محاة والالذقية ويف
جامع خالد بن الوليد حبمص ضد دستور 1973
الذي ّ
تبنى حرفيًا تعديل مصطفى السباعي على
مسودة دستور 1950حيث وضع السباعي بد ً
ال
من دين الدولة اإلسالم الفقرة التالية املوجودة
يف دستوري  1950و :1973دين رئيس الدولة
(اجلمهورية يف دستور )1973اإلسالم .الفقه
اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع.
عند انشقاق  1969جلماعة اإلخوان املسلمني وجد
خليفة السباعي عصام العطار نفسه معزو ً
ال أمام
اجلناح احلليب بقيادة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة
وأمام احلمويني بقيادة حديد وحوى ،وعندما قام
املرشد املصري عمر التلمساني بتوحيد األجنحة
أيد
السورية للجماعة عام  1975كان العطار ،الذي ّ
حركة  16تشرين الثاني (نوفمرب)  1970بقيادة
وزير الدفاع حافظ األسد ،خارج دائرة التنظيم
العام جلماعة اإلخوان املسلمني يف سورية .دخل
سعيد حوى ،وهو كان يف السجن بني عامي 1973
و ،1978يف قيادة التنظيم العام ،لكن مروان
حديد رفض ذلك حيث اجته إىل تأسيس تنظيم
الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني قبل اعتقاله
يف  30حزيران (يونيو)  1975وموته يف العام
التالي بالسجن إثر إضراب طويل عن الطعام ،هذا
التنظيم اجلديد ،أي الطليعة ،الذي ّ
تبنى العمل
املسلح وبدأ االغتياالت ألفراد السلطة منذ عام
يفجر أحداث  1982 -1979من خالل
 1976قبل أن
ّ
جمزرة مدرسة املدفعية حبلب وجير وراءه التنظيم
العام وتنظيم العطار تنظيم الطالئع اإلسالمية،
حيث توحد الثالثة أواخر عام .1980
بني عصيان محاة  1964وهزمية محاة  1982اليت
هزم فيها مسلحو مجاعة اإلخوان املسلمني أمام
السلطة السورية ،برزت قوة اجلماعة يف مدينيت
محاة وحلب ويف بعض أحياء مدينة الالذقية ويف
مدن وبلدات حمافظة إدلب ،وقد كان اإلسالميون
هم الفصيل األقوى يف املعارضة السورية حلكم

قوات اللبنانية رحبت ...يف جبل
لبنان واألطراف
هيام القصيفي

حزب البعث منذ هزمية الناصريني أمام البعثيني
يف حركة االنقالب الفاشلة يف  18متوز(يوليو)
 1963املدعومة من القاهرة.
احندر معظم اإلسالميني اإلخوانيني من فئات
وسطى مدينية ،ويف جامعة حلب بفرتة -1975
 1978كانوا األقوى بني طالب كليات الطب
والعلوم والزراعة ،وكان حضورهم ظاهرًا يف
اجلسم األكادميي .كان واضحًا يف أحداث -1979
 1982ضعف اإلخوان املسلمون يف مدينيت دمشق
ومحص وانعدام جذورهم يف الريف ،خصوصًا يف
منطقة حوران حيث أتى منها الكثري من مسؤولي
وقيادات وكوادر السلطة السورية بالسبعينات
والثمانينات ،وهو أمر يالحظ على ريف حلب الذي
أتى منه بالسبعينات والثمانينات معظم مسؤولي
اإلدارات يف مدينة حلب .ويف مدينة محاة كان
بعض قيادات اإلخوان من عائالت ميسورة ماديًا
مثل عائالت حديد والزعيم وطيفور والشقفة.
هنا ،مل تكن خريطة اإلسالميني االجتماعية يف أزمة
 2018 -2011مثل تلك اليت أظهرتها أحداث -1979
 :1982حافظت مدينة دمشق على مواالتها للسلطة
بتجارها وصناعييها وفئاتها الوسطى ،وكان اجلديد
هو مواالة مدينة حلب ،فيما أفرز ريف حلب حركة
معارضة مسلحة قوية ،بينما ظلت حمافظة إدلب
خزانًا لإلسالميني .كان احلراك املعارض مستندًا
أساسًا يف  2018 -2011إىل منطقة حوران وأرياف
دمشق ومحاة ومحص وإدلب وحلب وديرالزور،
وكانت املدينة األبرز يف حراكها املعارض هي
محص.
مل يستطع اإلخوان املسلمون أن يتزعموا الصفوف
املعارضة إال بفعل عامل خارجي تركي -قطري،
وبدعم من إدارة أوباما ،يف فرتة ،2013 -2011
وعندما سحب الغطاء األمريكي ظهرت السلفية
اجلهادية بوصفها أقوى من األصولية اإلخوانية
على األرض يف فرتة  .2017 -2013مثل مصر،
عندما كانت السلفية اجلهادية مع اجلماعة اإلسالمية
مرتكزة يف ريف الصعيد فيما اإلخوان املسلمون
ّ
مرتكزون يف املدينتني الكبريتني ويف مدن
وبلدات الدلتا ،فإن احلركات السلفية اجلهادية قد
القت تربة خصبة يف الريف السوري .كانت تلك
احلركات قد القت عيونًا مغمضة وغض طرف من
السلطة أثناء اخلالف األمريكي -السوري يف فرتة
الغزو واالحتالل األمريكيني للعراق عام  2003حتى
عام .2007
اآلن ،مع أفول داعش ومع هزمية العمل املسلح
اإلسالمي املعارض عرب حمطيت (حلب  )2016و
(الغوطة  )2018هناك مؤشرات إىل بداية انفضاض
اجتماعي سين كبري عن اإلسالميني السوريني :هذا
ميثل ظاهرة غري مسبوقة يف فرتة ما بعد  8آذار
 ،1963وبالتأكيد ستكون هلذا مفاعيل كربى على
اخلريطة السياسية السورية ،وهو نتيجة طبيعية
لفشل اإلسالميني الثاني يف فرتة 2018 -2011
بعد فشلهم األول يف أحداث  ،1982 -1979وهو
ما يؤذن على األرجح بغروب مشس اإلسالميني
السوريني وعودتهم إىل حجم ضعيف يف املشهد
السياسي كما يف اخلمسينات عندما كانوا أضعف
من البعثيني والشيوعيني ومن الليرباليني يف
حزبي الشعب والوطين.

كيف متكنت القوات اللبنانية
من القيام حبملة انتخابية
نظيفة ،وتثبت استعادتها
الشارع
يف
حلضورها
املسيحي ،من خالل كتلة
نيابية تصل إىل  16نائبًا؟
وكيف ستواجه معركة تشكيل
احلكومة؟
قد يكون اخلطأ األبرز الذي
ارتكبته القوات اللبنانية
يف معركتها االنتخابية،
استهدافها للنائب السابق
فارس سعيد ،وإصرارها
على تطويقه وإفشاله ،على
رغم كل األدوار اليت لعبها

ما نسجته القوات مع بري منذ قانون االنتخاب قد يجد له ترجمة يف تمثيلها الوزاري
يف قوى  14آذار وإىل جانب القوات ورئيسها عالقتها مع النائب وليد جنبالط لتزخيم أصواتها
الدكتور مسري جعجع وإطالقه من السجن والعفو ملصلحة املرشح ناجي البستاني بد ً
ال من إعطاء
مقعدين لالئحة التيار الوطين احلر) والشمال
عنه.
عدا ذلك ميكن القول إن القوات اللبنانية متكنت من الثالثة وزحلة .وهذا التوزع اجلغرايف ،املقصود،
القيام حبملة انتخابية نظيفة ،ثبتت فيه استعادتها بعيدًا من املهرجانات واجلوالت احلزبية الرنانة،
حلضورها يف الشارع املسيحي ،من خالل كتلة فعلت فعلها بهدوء ،حتت شعار تأكيد حضور
املسيحيني يف األطراف وتصحيح متثيلهم فعليًا.
نيابية تصل إىل  16نائبًا.
مل تكن معركة القوات يف عام  ،2005إال خطوة واألهم أنها استعادت حضورها يف جبل لبنان،
أوىل يف طريق األلف ميل .كان جعجع يف السجن ،بفعل مصاحلتني مع التيار ومع جنبالط ،فرحبت
ومل يكن التحضري للمعركة االنتخابية جاهزًا مبا مقاعد نيابية من جبيل إىل كسروان واملنت وعاليه
يكفي نظرًا إىل األحداث املتسارعة حينها .يف والشوف ،وهذه رمزية فائقة بالنسبة إليها.
عام  ،2009اختلف األمر ،وصار للقوات حضور يف رمست القوات خريطة طريق منذ اللحظة األوىل
الساحة السياسية معززًا بتحالفها مع تيار املستقبل للتحضري لالنتخابات ،من خالل إعداد جمموعة من
وقوى  14آذار .لكن السنوات التسع الفاصلة بني املرشحني يف خمتلف الدوائر اليت تعول عليها،
تلك االنتخابات واالستحقاق األخري ،جعلت القوات لتمتني قاعدتها الشعبية .واختيار مرشح واحد يف
تستفيد من كل اإلمكانات املتاحة هلا لإلعداد الدوائر االساسية ،حلشد األصوات وصبها يف
ملعركة انتخابية واضحة األهداف واملعامل ،ففعلت اجتاهه ،ساهم يف عدم شرذمة األصوات القواتية
قاعدتها الشبابية ال سيما يف اجلامعات وأطلقت واألهم عدم حتويل املعركة معركة داخلية بني
مرشحني من احلزب نفسه ،كما حصل مع التيار
حضورًا متناميًا يف األوساط الشعبية.
فما هو هدف القوات؟ وكيف عملت على حتقيقه؟ مث ًال.ميكن هنا التعويل على قدرة جعجع يف التحكم
أو ً
ال ،استعادة احلضور يف الشارع املسيحي ،بعد بقاعدته وبأصواته ومرشحيه ،على قاعدة االلتزام
تسونامي التيار الوطين احلر منذ عام  .2005وهذه احلزبي وهو األمر الذي ظهر يف دوائر عدة ومن
االستعادة تأخذ معنى مضاعفًا ألن القوات اليوم خالل تنظيم انتخابي متكامل .إضافة إىل ماكينة
تعمل على تأكيد شرعيتها املسيحية خالل عهد حزبية فعالة ونشاط وحضور يف كافة الدوائر
العماد ميشال عون حتديدًا ،وخالل إدارة التيار األساسية.
الوطين احلر االنتخابات على قاعدة تشكيل تيار وهذا األمر ليس تفصي ًال .إذ أثبتت القوات
استعادة حضورها التنظيمي وجهازها الفاعل
العهد القوي.
متكنت القوات يف السنوات األخرية من تفعيل هذا على األرض ،كحزب منظم له هيكليته ،وله
الزخم ،بفعل إعادة رسم خريطة أولوياتها ،اليت مرشحوه الذين متسك بهم لدورات متتالية ،من
بدأتها باملصاحلة مع التيار الوطين احلر .وهذه دون التخلي عنهم .وأضاف إليهم جمموعة من
املصاحلة التارخيية سحبت يف شكل جدي عوامل املرشحني املعروفني وغري املعروفني ،فاستفاد
التوتر يف الشارع املسيحي يف لبنان ويف دول من إمكاناتهم واستفادوا من إمكانه أيضًا.
االغرتاب ،وهذا أمر بات ملموسًا لدى املغرتبني .ثالثًا ،االنتقال من مرحلة الصعود النيابي إىل
واملصاحلة أيضًا ،سحبت إىل جانب القوات حبسب احلكومي .ال شك أن القوات حترص دومًا على
من رافق مسريتها ،احملايدين واملستقلني الذين تأكيد أهمية عملها الوزاري يف احلكومة األخرية.
يشكلون الكتلة الشعبية األكثر وزنًا ،بعدما انتفت دأب جعجع على إظهار جتربة وزرائه من خالل
عناوين مكافحة الفساد وعدم السماح بتمرير
أسباب أبلسة القوات وشيطنتها.
مثة معايري أساسية ساهمت يف إعادة االعتبار ملفات حتمل شوائب .من هنا يصبح الكالم عن
للقوات يف الشارع املسيحي بعد املصاحلة ،وهو مرحلة ما بعد االنتخابات بديهيًا .ألن كتلة من
أمر مل يستفد منه التيار يف االنتخابات النيابية 16 ،نائبًا ،يعين كتلة وزارية حبجم الفت ،وحقائب
يف ظل حاجة العماد ميشال عون إىل استكمال أساسية ال جمرد توزيع حصص على الطوائف
الغطاء املسيحي للوصول إىل رئاسة اجلمهورية ،واألحزاب .لعل هنا رمزية املعركة االنتخابية ،يف
ختلي الرئيس سعد احلريري عن جعجع كمرشح ترمجتها عمالنيًا .ما الذي تريده القوات؟ وكيف
للرئاسة ،مقابل عدم ختلي حزب اهلل عن عون سترتجم حصتها النيابية؟
كمرشح دائم ،تفعيل معنى الرئاسة القوية ،األكيد أن هناك طرفًا أساسيًا يشارك القوات يف
وإعادة التوازن يف الشراكة املسيحية اإلسالمية .نظرتها إىل حكومة وطنية جامعة ،أي الرئيس نبيه
وهذه العوامل أضفت بعدًا جديدًا على واقع القوات بري ،الذي لن يقبل بتفرد التيار الوطين احلر
السياسي ،وخطابها يف الشارع املسيحي .بصرف يف احلصص املسيحية .طاملا هناك قوى وأحزاب
النظر عن أخطاء ارتكبتها وجعلت أشد القواتيني كالقوات واملردة والكتائب ،أثبتت حضورها يف
محاسة ينتقدونها .وقد يكون ما حصل على الشارع املسيحي وبأصواتها ومن دون حلفاء.
طريق العالقة بني القوات واملستقبل ،وانقالب وطاملا أن اهلوة بفعل اخلطاب االنتخابي للتيار
األخري على حلفائه ساهم أيضًا يف تزخيم الشارع توسعت بينه وبني بري .وما سكت عنه رئيس
اجمللس قبل االستحقاق االنتخابي لن يسكت عنه
القواتي.
ثانيًا الذهاب إىل األطراف من الباب الواسع .من يف تشكيل احلكومة .وما نسجته القوات مع بري
عكار إىل البقاع الشمالي والبقاع الغربي ومتتني منذ قانون االنتخاب قد جيد له ترمجة يف حليف
وجودها يف جبل لبنان ويف الشوف وعاليه( ،على يقف معها للمطالبة بـحقوقها الوزارية ومتثيلها يف
رغم أنها كان ميكنها االستفادة أكثر بتعزيز احلكومة حبصة وزارية وازنة.
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مـقاالت وتحـقيقات

اجلذور االجتماعية للطبقة احلاكمة واحلركة االحتجاجية يف أرمينيا
فيكني شيترييان

مع أخطاء سريج سركيسيان يف
حساباته وتالعبه بالتغيريات الدستورية
يف كانون األول (ديسمرب) 2015
بهدف البقاء يف السلطة لعهد ثالث
وأكثر ،انقلبت عليه األمور رأسًا على
عقب ،واندلع غضب شعيب ،وهو أمر
أن
ّ
مستجد يف سياسة أرمينيا ،حيث ّ
أيًا من الرئيس األول ،ليفون تري-
ّ
برتوسيان ،أو الرئيس الثاني روبريت
كوتشاريان وعلى رغم نواقصهما
إرساء
صعيد
على
الشخصية
الدميوقراطية وحكم القانون – مل يتجرأ
ّ
ولعل
على املطالبة بالبقاء لعهد ثالث.
طريقة تفكري سركيسيان ومعاونيه يف
احلزب اجلمهوري احلاكم مل تكن حماكية
للتقليد السياسي يف أرمينيا ،بل أكثر
على صلة باملستجدات احلاصلة يف
اجلمهوريات األخرى اليت نشأت بعد
احلقبة السوفياتية .ففي روسيا مث ًال،
تبوأ فالدميري بوتني منصب رئيس
جملس الوزراء خالل عهد دميرتي
ميدفيديف ،بعد أن حكم البالد لعهدين،
قبل أن يعود إىل الرئاسة جمددًا.
وكانت لعبة التحصني هذه قد أشعلت
احتجاجات سنة  2012يف موسكو
لكن موجة االحتجاجات
وبطرسربغ،
ّ
عادت لتهدأ يف النهاية ،بينما كان
بوتني ال يزال يف السلطة .وقد أمل
ّ
حكام أرمينيا حصول األمر نفسه.
واحلال أنه يف أوىل أيام االحتجاجات،
كانت أعداد املتظاهرين حمدودة ،وقد
جنحت يف حتريك الطبقات املتوسطة
والطالب والنخبة املثقفة .لكن يوم
األحد يف  22نيسان (أبريل) ،أثبتت
ضمت
املظاهرة احلاشدة يف يريفان-،
ّ
أن نطاق
أكثر من مئة ألف شخص ّ -
االمتعاض أوسع مما كان عليه يف
السنوات القليلة املاضية يف أرمينيا،
وأن الطبقة العاملة واملناطق الريفية
والزراعية مشمولة هي التالية بهذا
االمتعاض.
تتمتع الطبقة احلاكمة يف احلقبة ما بعد
السوفياتية بأصول اجتماعية متعددة.
وكان جملس السوفيات األعلى
ّ
يتسم بتناقضات هائلة ،باملقارنة
بالرأمساليني املهيمنني يف الغرب:
ففي حني أن جملس السوفيات األعلى
متتع بسلطة سياسية هائلة ،كانت
املزايا املادية يف متناوله حمدودة.
ومع انهيار النظام السوفياتي ،سعت
هذه الطبقة االجتماعية لتحويل هيمنتها
السياسية إىل مزايا اقتصادية ،من
خالل اضطالعها يف اخلصخصة الشاملة.
لكن بالنظر إىل اإلحباط الشامل الذي
طغى على معظم أفراد اجمللسّ ،
تعذر
عليه القيام بذلك مبفرده .وبالتالي،
حتالفت النخبة السوفياتية املثقفة مع
نظرائها يف أوروبا الشرقية إلجناح هذا
التحويل اهلائل للثروات إىل أفراد من
القطاع اخلاص ،بعد أن كانت حتتكرها
الدولة.
شوه انهيار
من وجهة نظر إيديولوجيةّ ،
االحتاد السوفياتي مسعة املفهوم
االشرتاكي ،وبقيت الرأمسالية الغربية
النموذج الصامد الوحيد ،وقد اختذت،
يف مثانينات القرن العشرين ،منحى
نيوليرباليًا متطرفًا يف عهد ريغان
وتاتشر .واحلال أن هذين التحركني معًا
 أي تشويه مسعة املفهوم االشرتاكيواملنحى املتطرف الذي سلكته
الرأمسالية باجتاه مواقف نيوليربالية -
رمسا معامل املرحلة االنتقالية يف حقبة
ما بعد االحتاد السوفياتي.
وما يثري قلق أرمينيا  -وفق ما كتب

تظاهرات يف العاصمة يريفان (أ ف ب)
مارك مالكاسيان  -هو أن حتركني
اجتماعيتني
خبلفيتني
مستقلني
خمتلفتني نشآ بالتزامن مع انهيار
االحتاد السوفياتي .ويف أرمينيا،
نشأت احلركة الوطنية األرمينية
بقيادة النخبة املثقفة  -حيث أن
تري-برتوسيان ورفاقه كانوا مبعظمهم
أساتذة جامعيني ومؤلفني  -وقابلتها
حركة كاراباخ بقيادة اجمللس األعلى
للحزب الشيوعي  -إذ إن كوتشاريان
يف
عضوين
كانا
وسركسيان
الكومسومول (احتاد منظمات الشباب
السوفياتي) يف كاراباخ .ويف عهد
اخلصخصة
بدأت
تري-برتوسيان،
الشاملة لألمالك العقارية واألراضي
ورؤوس األموال ،شأنها شأن التالعب
باالنتخابات.
شرحت يف الفصل األول من
سبق أن
ُ
كتابي :من البرييسرتويكا إىل الثورات
أن مفهوم املرحلة االنتقالية
امللونةّ ،
كله مبين على تناقض أساسي بني
مفهومي خصخصة االقتصاد وإرساء
الطابع الدميوقراطي على السياسة.
أن إحداث هذين التغيريين
إال
ّ
مستحيل بصورة متزامنة ،وبالتالي،
من املستحيل خصخصة االقتصاد
وتفكيك اجملتمع ،والنجاح يف الوقت
عينه يف منح الشعب حق اختيار نظامه
االجتماعي والسياسي .وما حصل يف
الواقع هو أن االنتقال االقتصادي
 املتمثل باخلصخصة  -حصل علىحساب االنتقال الدميوقراطي .وكانت
اخلصخصة الشاملة يف أساسها مناهضة
للدميوقراطية ،كونها أدت إىل بطالة
واسعة النطاق وإىل إفقار الشعب،
لتتشوه بالنتيجة مسعة الدميوقراطية.
ّ
لقد مارست الدوائر السياسية
واالقتصادية ضغوطًا إلرساء اخلصخصة
ّ
وغضت
الشاملة مهما كان الثمن،
الطرف أثناء ذلك عن رغبة شعوب
الشرق بإرساء الدميوقراطية .وجاءت
هذه اخلصخصة الشاملة مرفقة مبعاناة
هائلة اختربها كل من بقي مرتوكًا،
عمال وفالحني وكل من عاش
من ّ
يف أماكن بعيدة عن مراكز السلطة
أدت النخبة املثقفة دورًا
اجلديدة .لقد ّ
حمددًا يف تربير هذا االستيالء على
السلطة ،وتغاضت عن أمناط املعاناة
االجتماعية املتعددة اليت اختربها
العاملون املعرتضون على خصخصة

معاملهم ،أو املطالبون برواتبهم اليت
غالبًا ما بقيت غري مدفوعة طوال أشهر
أو حتى سنوات.
مسحت استقالة تري-برتوسيان ،وتالها
قدوم خوتشاريان إىل السلطة ،بتعزيز
الطابع املستوحى من جملس السوفيات
األعلى الذي اتسمت به الطبقة احلاكمة
وأدى إىل إضعاف مشاركة
يف أرمينياّ ،
النخبة املثقفة فيها .ويف النهاية،
تطور اجلمهوريون احلاكمونّ ،
حتى باتوا
ّ
يشبهون الطبقة احلاكمة السوفياتية
املعتمدة إىل حد كبري على البريوقراطية
ّ
فحل احلزب اجلمهوري مكان
احلكومية.
احلزب الشيوعي القديم جلهة متثيل
ومتيز
االندماج بني احلزب والدولة.
ّ
أفراد الطبقة األرمينية احلاكمة يف
عهد كوتشاريان-ساركيسيان مبيزة
أخرى  -وصفة مل تتمتع بها دولتا
آذربيجان أو جورجيا اجملاورتان  -وهي
ُبعد حرب كاراباخ ،والشعور بامتالكهم
حق التصرف ،كونهم أبطال حرب،
القوة
حتول احتمال استخدام
ّ
وبالتاليّ ،
السياسية إىل
للحفاظ على السلطة
ّ
خطر حقيقي ملموس ،كما أثبتت أحداث
األول من آذار (مارس)  ،2008حيث
أطلقت الشرطة النار على املشاركني
يف مظاهرات معارضة على تزوير
تسبب مبقتل
مزعوم لالنتخابات ،ما
ّ
مثانية حمتجني.
عد الطبقة األرمينية احلاكمة ،شأنها
ُت ّ
شأن معظم الطبقات احلاكمة يف احلقبة
ما بعد السوفياتية ،من اجملموعات
اهلامشية يف االقتصاد الرأمسالي
العاملي .ومع اخلصخصة السريعة
واعتماد االقتصاد النقدي ،والنزعة
االستهالكية  ،يرافقها عدم استقرار
أوضاع مالكي العقارات اجلدد،
ّ
ختلى الرأمساليون اجلدد عن اإلنتاج
الصناعي وعن أي استثمارات طويلة
مفضـــلني الصــفقات القصرية
األمد،
ّ
األمد وتكديس األموال.
أي من
وامللفت أنه مل يتم حتويل ّ
اجملمعات الصناعية السوفياتية ،بل
وكدست الطبقات
مت التخلي عنها،
ّ
اجلديدة األرباح عرب تصدير املواد
اخلام واسترياد املنتجات االستهالكية،
واملراهنة على تطوير العقارات والتهرب
من الضرائب .وال يقتصر هذا الوضع
على روســـيا أو أذربيجان ،كونه مشل
أيضًا اقتصاد أرمينيا املستند إىل

النموذج ذاته .ففي العام  ،2017نتج
ثلث جممل صادرات أرمينيا من قطاع
التعدين الذي ال يسدد أي ضرائب
أن طبقة كهذه
ملوازنة الدولة .فاحلال ّ
أي مصلحة يف تطوير اإلنتاج
ال ترى ّ
يعد من الشروط
الصناعي ،الذي
ّ
املسبقة حلل مشاكل اجتماعية على
غرار البطالة واهلجرة.

الطبيعة االجتماعية للحركة االحتجاجية

يف أرمينيا ،وحتديدًا يف العام ،1987
مت جتييش الشعب احتجاجًا على مسائل
فن ّظمت مث ًال آنذاك مظاهرات
بيئيةُ ،
أمام معمل نايريت احتجاجًا على
التحرك
التلوث .وبعد سنة ،مسح هذا
ّ
بظهور حركة كاراباخ املناهضة لالحتاد
السوفياتي ،وكانت السبب يف اندالع
حرب كاراباخ الحقًا .ويف تسعينات
القرن العشرين ،انبثق قادة أرمينيا
واملعارضة من حركة كاراباخ ،ومن
بينهم مث ًال فاسكني مانوكيان الذي
وقف ضد تري-برتوسيان يف العام
 .1996وبعد عقد من الزمن ،انطلقت
حركة اجتماعية جديدة كانت مدنية،
ومتعلمة ،ومعرتضة يف أغلب األحيان
على تدمري املنتزهات يف يريفان
وعلى التنقيب عن املوارد املعدنية عرب
تلوث هائل.
إحداث ّ
التحرك ،فلم تقتصر
هذا
أما جذور
ّ
على حركة العام  ،1987بل كان هلا
أثر أيضًا يف االنشقاق احلاصل يف
احلقبة السوفياتية (مع التجييش
الشعيب احلاصل إلنقاذ حبرية سيفان
ّ
املنظم) .ورصدت احلركة
من التدمري
االجتماعية اجلديدة الصلة بني التدهور
البيئي وتدمري منتزهات املدينة من
جهة ،وبني الفساد املنظم ضمن
اإلدارات احلكومية والرأمسالية الكاسرة
لدى الطبقات احلاكمة من جهة أخرى.
وربطت املشاكل البيئية بالنظام
السياسي واألوليغارشية.
وكان جيل مثقفي املدن اجلديد هذا
حيتج لسببني ،أوهلما أن التحالف
البريوقراطي اجلديد بني الدولة
واألوليغارشيني حرمه من النفوذ.
وثانيًا ألن النظام األوليغارشي
واقتصاده البدائي املستند إىل
استرياد املواد اخلام وتصديرها
خنق القدرات التنموية للنخبة املثقفة
العصرية واملستخدمة للتكنولوجيا
العالية واملؤمنة بالعوملة .ومع حماولة

عودة تري-برتوسيان إىل امليدان
السياسي سنة  ،2008وفشله يف
ذلك ،بقي اجملال مفتوحًا أمام إقدام
هذه الفئة االجتماعية على تطوير نوع
جديد من القيادة ،حتديدًا باالعتماد على
شخصيات من أمثال نيكوال باشينيان،
رئيس التحرير السابق إلحدى صحف
املعارضة.
يف  17نيسان (أبريل) املاضي ،أطلق
تعيني اجملموعة الربملانية لسريج
سركيسيان ،من احلزب احلاكم ،يف
منصب رئيس الوزراء ،احتجاجات يف
يريفان ،أطلقها حزب يلك املعارض،
ضمت مبعظمها طالبًا وأفرادًا من
وقد
ّ
النخبة املثقفة املتمدنة .بيد أن هذه
احلركة االجتماعية منت بعد أيام قليلة
ّ
حتى باتت تضم أكثر من مئة ألف شخص
يوم األحد يف  22نيسان (أبريل) ،وهي
حشود ال ميكن قمعها بسهولة .ويوم
اإلثنني ،انضمت وحدات غري مسلحة
بزات رمسية إىل املظاهرات،
ترتدي ّ
وأرغمت سركيسيان على االستقالة
يف اليوم ذاته .وبطريقة مماثلة،
انطلقت مظاهرات يف عدد من املناطق
والبلدات واحملافظات خارج العاصمة.
ولوال هذه املشاركة احلاشدة ،ملا كان
جنح التغيري ،ويف األمر داللة على
أمرين ،أوهلما أن احلشود الشعبية -
من عمال وفالحني وعاطلني عن العمل
وغريهم  -يشعرون بامتعاض كبري إزاء
هيمنة األوليغارشيني املمثلني حبكم
سركيسيان واحلزب اجلمهوريّ .
لكنهم
مؤمنون أيضًا باملعارضة وبالنخبة
املثقفة املتمدنة القادرة على إحداث
تغيري واإلقدام على حتويل جذري ال
يطاول فقط التمثيل السياسي ،إمنا
أيضًا النموذج االقتصاد الذي تعتمده
البالد.
مع استمرار التطورات يف الثروة
املخملية يف أرمينيا ،ال بد من مناقشة
خياراتها املستقبلية .فهل تعيد النخبة
املثقفة اجلميل للحشود الشعبية؟
امللونة األخرية،
يف موجهة الثورات
ّ
خيبت النخبة املثقفة آمال الشعب إىل
ّ
حد كبري ،وخري مثال على ذلك الثورة
الوردية يف جورجيا سنة  ،2003ويف
سياقها ،ما كان ساكاشفيلي ليتمكن
من اإلطاحة بإدارة شيفارنادزي لوال
الدعم الشعيب األوسع نطاقًاّ .
لكنه ما
إن وصل إىل السلطةّ ،
حتى باشر يف
بناء دولة تعتمد مفهومًا نيوليرباليا،
ما أثار حفيظة الشعب ،الذي أعرب
عن غضبه خالل مظاهرات مناهضة
لساكاشفيلي سنة .2007
تبدل على صعيد
لقد آن األوان حلصول ّ
األجيال يف أرمينيا .فخالل ربع قرن،
واصلت الشخصيات اليت انبثقت من
حركة كاراباخ أواخر مثانينات القرن
العشرين احتكار السلطة .بيد أن تغيري
نوع التمثيل السياسي لن يكفي وحده
لتلبية آمال الشعب وإرساء بعض
فثمة حاجة إىل
االستقرار يف البالد.
ّ
تغيري إطار العمل اإليديولوجي ،وإىل
التخلي عن مبادئ الرأمسالية الليربالية
اجلديدة ،وإىل فرض ضرائب على
األوليغارشيني  -وما املانع يف مجع
متأخرات ضريبية مل يسددوها على
امتداد عدد كبري من السنوات؟  -وإىل
إعادة توزيع رأس املال عرب االستثمار
إلطالق نشاط اقتصادي يف بلدات
احملافظات واملناطق الريفية .وفقط
آنذاك ،ستصبح شرائح أكرب من
مهتمة بإرساء الدميوقراطية
الشعب
ّ
االنتخابية.
ّ
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اعــالنات

ABU SALIM SUPERMARKET, GREENACRE
مـحالت ابو سـلـيم للخـضار والفواكه والسمانة العربية يف غرينايكر

حــسومات هائلـة مبـناسبة حـلول شـهر رمـضان املـبارك
مسانة عربية على أنواعها ..أجبان  -ألبان -
مكسرات  -زيوت  -معلبات  -قهوة وغريها الكثري

خــضار وفـواكه طـازجـة يـوميا

طحينة قلعجية بـ $ 14,99

تمر  5( Largeكلغ) بـ $ 64,99

سـمن بقر صايف بـ $ 28,99

مكعـّبات ماجي بـ $ 6,99

شعريية ماجي دجاج بـ $ 14,99

رز (حبة وسط) (10كغ) بـ $ 10,49

ربّ بـندورة بـ $ 7,99

سمنة (1،8كلغ) بـ $ 28,99

نسكافيه بـ $ 12,99

151Waterloo Road, Greenacre NSW 2190 - M: 0451 263 232
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مـقاالت وتـحليالت

التيار مل خيسر :أكرب كتلة برملانية حزبية زحلة :هل باعت ماكينة املستقبل أصواتاً لضاهر؟
مع صدور نتائج االنتخابات
حتدث كثريون عن
النيابية،
ّ
انتصار حلزب القوات اللبنانية
ّ
ستتألف
بعدد املقاعد الـ 15اليت
ً
أن من
ا
علم
منها كتلته النيابية.
ّ
بينهم  10حزبيني فقط .ال ُميكن
تقدم القوات شعبيًا،
نكران
ّ
ّ
كذلك من غري ُ
ختطي
املمكن
احلر،
أن التيار الوطين
واقع ّ
ّ
للمرة األوىل  20نائبًا
حصد
ّ
عونيًا 18 :منهم من امللتزمني
واثنان ُميثالن احلالة العونية.
للمرة
فوز القوات اللبنانية،
ّ
يف
مقعدًا
بـ16
األوىل،
االنتخابات النيابية ،طغى على
ما عداه من حديث انتخابي .إذا

ليا القزي

تحت االنتصار العددي للتيار ،سُجّل تراجع يف القدرة التجيريية ،يف معظم الدوائر (مروان طحطح)

استمر هذا الوضع ،سنستفيق يف الـ 2022على
ما
ّ
ثالثني نائبًا للقواتُ ،ي ّ
علق أحد السياسيني ساخرًا.
تنامي قدرات قيادة معراب ،وأرقامها غري املتوقعة
ٍ
عدد من األقضية (كسروان ــــ الفتوح مث ًال)،
يف
ّ
أن احلديث عن
شكال مفاجأة سياسية يف البلد .إال ّ
أن القوات ،هي الفريق الوحيد الذي خرج ُمنتصرًا
ّ
ّ
حبق
شيء من اإلجحاف
من هذه االنتخابات ،فيه
ٌ
سمي ُ
املللون والسياسيون
بقية القوى .فماذا ُي ّ
ّ
واألحزاب ،ما ّ
حققه حزب اهلل وحركة أمل واحللفاء
ُ
املستقلون لفريق  8آذار ،الذين كسروا احتكار
تيار املستقبل يف أكثر من دائرة؟ كذلك ال جيوز
إن قدرات
مما حتتمل ،بالقول ّ
حتميل معراب أكثر ّ
القوات الذاتية ّ
حققت هلا هذا العدد من املقاعد.
فالقوات اللبنانية ،مل تكن رمبا قادرة على حتقيق
عدة ،كالبقاع الشمالي وعكار،
االنتصار يف دوائر ّ
فإن ّ
ستة
كذلك
املستقبل.
لوال التحالف مع تيار
ّ
من النواب ُ
املنتخبني الـ ،16ال ينتمون حزبيًا إىل
القوات ،بل جرت االستعانة بـقدراتهم يف املناطق
اليت كانتّ ،
حتى يوم األحدُ ،مقفلة بوجه مسري
جعجع وحزبه .هؤالء هم :هنري شديد (البقاع
الغربي) ،جان طالوزيان (بريوت األوىل) ،جورج
عقيص وقيصر املعلوف (زحلة) ،زياد حواط
بأن مصادر
(جبيل) وأنيس نصار (الشوف) .علمًا ّ
أن شديد سيكون
بارزة يف تيار املستقبل تؤكد ّ
عضوًا يف تكتل لبنان أو ً
ال .كيف ال ،وقد فشل
احلر يف
الوطين
والتيار
التحالف بني املستقبل
ّ
البقاع الغربي ،بسبب املقعد املاروني ،الذي
حصته ويسنده
أصر املستقبل على أن يكون من ّ
ّ
إىل هنري شديد .فتكون بذلك كتلة القوات قد
اخنفضت إىل  15نائبًا.
أحزاب وتيارات أخرىّ ،
حققت أيضًا أرباحًا من
ٌ
ّ
أهمية عن نتيجة القوات
تقل
هذه االنتخابات ،ال
ّ
احلر ،الذي
اللبنانية .احلديث هنا عن التيار الوطين ّ
ّ
للمرة األوىل،
متكن من الفوز بـ 18مقعدًا حزبيًا،
ّ
باإلضافة إىل نائبني ُميثالن احلالة العونية ،هما
شامل روكز وفريد البستاني 18 .رفيقًا وصلوا إىل
الربملان ،يف ّ
ظل االتهامات حبق التيار العوني ّ
بأنه
مبتمولني ورجال أعمال ،بهدف توسيع
ّ
طعم لوائحه ُ
ً
خطأ من قبل رئيس
بيكار فوزهُ .عَّد هذا التكتيك
ترددات
احلزب الوزير جربان باسيل ،ملا له من ّ
سلبية على وضع احلزبيني االنتخابي .فالعديد من
هؤالء احللفاءّ ،
ركز ماكينته االنتخابية على جذب
القاعدة الشعبية العونية ،عوض التأثري بالناخبني
ُ
املستقلني أو الرماديني .على الرغم من ذلك،
كانت النتيجة ،فوز املناضلني (الكلمة اليت حيلو
للملتزمني يف التيار ،أن ُمييزوا بها أنفسهم عن
ُ
غريهم) ،على حساب العديد من ُمرشحي العيارة.
احلر قد حصد أكرب كتلة حزبية
فيكون التيار الوطين ّ
ّ
ُ
ُ
تضم
ربى،
الك
تل
الك
من
واحدة
وشكل
يف لبنان،
ّ
 28عضوًاُ ،ملتزمني سياسة العهد.
حجم الكتلة هو االنتصار الذي ّ
حققه التيار الوطين
احلر ،والعهد .فقد جنح الرئيس ميشال عون ،بعد
ّ
سنة ونصف سنة على انطالقه عهده ،يف تأمني
كتلة نيابية حتقق توازنًا سياسيًا يف املرحلة ُ
املقبلة.
احلر،
يف الشكل ،الرقم  28هو
ٌ
جناح للتيار الوطين ّ
واحللفاء الذين ساعدوه على بلوغ هذه النتيجة .إال
عدة.
أن ذلك ال يلغي وجود مالحظات ّ
ّ
وهج عون القوي ،كان أساس خيار الناس
االنتخابيُ .يضاف إىل ذلك ،التحالفات اليت جلأ

إليها التيار من أجل حتسني وضعيته االنتخابية،
كدائرة صيدا ــ جزين ،حيث كان هناك حتالف مع
أدى إىل رفع حاصل الالئحة
اجلماعة االسالمية ،ما ّ
وتأمني الفوز باملقعد الكاثوليكي .التحالفات
ّ
واحلظ ،كانا سببًا يف فوز جورج عطاهلل (الكورة)
وأنطوان بانو (بريوت األوىل) وفريد البستاني
(الشوف) وإدكار طرابلسي (بريوت الثانية)
وسليم اخلوري (جزين) ...استفاد هؤالء من عدم
تأمني لوائح أخرى للحاصل االنتخابيّ ،
حتى حيجزوا
أحزاب
ألنفسهم مقعدًا نيابيًا .متامًا كما حصل مع
ٍ
أخرى.
س ّجل تراجع
أنه
حقيقة
ينفي
ال
العددي،
االنتصار
ُ
يف القدرة التجيريية للتيار ،يف معظم الدوائر.
ٍ
نسبة من الناخبني
قسم من ذلك يعود إىل انكفاء
ٌ
عن املشاركة ،والقسم الثاني بسبب تشتت
الكتلة العونية بني ُ
املرشحني .يف قضاء كسروان
ــ الفتوح ،مث ًال ،نال نعمة افرام  10717صوتًا،
 7300لشامل روكز 6793 ،لروجيه عازار6589 ،
ملنصور البون ،و 3892لزياد بارودّ .
كل واحد من
ُ
املرشحني اخلمسة ،استفاد من القاعدة احلزبية
العونية والشعبية ،فظهر روكز وعازار أضعف من
افرام .احلالة نفسها حصلت يف الدوائر الـ.15
فعوض أن ُحت ّدد قيادة التيارُ ،
املرشحني الذين
ُتريد أن تدعمهم حزبيًاُ ،
وتركز جهودها عليهم،
رشحت يف ّ
ّ
كل قضاء أكثر من ُمرشح.
وهكذاُ ،أنهك احلزبيون مبعارك داخلية ،من أجل
تأمني ّ
كل منهم ألكرب ٍ
عدد من األصوات التفضيلية،
فجرى إهمال املعركة األساسية مع اخلصوم.
القوات اللبنانية كانت ُ
تصرف
املستفيد األكرب من
ّ
ً
فإضافة
ذكية.
بطريقة
التيار االنتخابيَ .ل ِعَبتها
ّ
اجلدي طوال األعوام
إىل عمل ماكينتها االنتخابية
ّ
املاضية ،كان لـالقوات يف ّ
كل قضاء ُمرشح واحد،
ُو ّظفت من أجل إجناحه اجلهود الالزمة .فتمكنت
من العمل على الناخبني احلياديني ،وعلى القاعدة
ُ
املشرتكة مع بعض الشخصيات املستقلة ،كفريد
هيكل اخلازن وبطرس حرب وفارس سعيد.
إن
ُحياول
السخرية من قول ّ
قسم من السياسيني ُّ
ٌ
احلر فاز بكتلة نيابية كبرية ،على
الوطين
التيار
ّ
يضم النائب طالل
القوي
لبنان
تكتل
أن
اعتبار
ّ
ّ
أرسالن وحزب الطاشناق ومستقلني ،يف مقابل
أن القوات اللبنانية ( 15نائبًا) وتيار
اعتبارهم ّ
ً
ً
أن هؤالء
إال
.
ا
انتصار
حققا
)
ا
نائب
(20
املستقبل
ّ
أن التيار ميلك كتلة من  20نائبًا عونيًا
يغفلون ّ
(مع شامل روكز وفريد البستاني) .أما القوات،
فأوصلت  10نواب حزبيني من أصل الـ 15داخل
تكتلها .أما العشرون نائبًا لتيار املستقبل ،فمن
بينهم حلفاء (حممد كبارة ،عثمان علم الدين،
متام سالم ،عاصم عراجي) ...وآخرون مثل وليد
البعريين ،حممد سليمان ،وحممد القرعاوي ،الفئة
اليت يصح القول فيها باإلعارة.

مصطفى الحسني :لم أحسم انتمائي إىل الكتل

صار ُ
املرشح العلوي مصطفى احلسني (دائرة
عكار) نائبًا مبوجب النتائج الرمسية هلذه الدائرة.
اعتربه التيار عضوًا يف تكتل لبنان القوي .سألت
األخبار النائب الفائز ،فأجاب ّ
بأنه لن يكون إال
مع التكتل الذي يتعهد مبساعدتنا على حتصيل
حقوق الناس يف عكار ،مع تأكيدنا خيارين ال
حنيد عنهما :سوريا واملقاومة .خيتم بالقول ّ
إنه مل
حيسم موقعه بعد.

أقفلت صناديق املال
بالتزامن
زحلة
يف
مع إقفال صناديق
االقرتاع .تيار املستقبل
كان اخلاسر األكرب ،فيما
ربح التيار الوطين احلر
على حسابه .أما القوات،
فأظهرت أنها األقوى
زحليًا وعلى حساب
القيادات التقليدية.
أعادت انتخابات زحلة
تأكيد خالصة انتخابات
عام  .2009األحزاب
من
تقضم
الكبرية
حضور القيادات الزحلية
وشعبيتها .آل سكاف

ايلي الفرزلي

نائبان للتيار العوني على حساب املستقبل (هيثم املوسوي)

سيكونون لدورة نيابية جديدة خارج اجمللس
النيابي .وينضم إليهم هذه الدورة آل فتوش،
الذين سعوا إىل وراثة الزعامة ،فأصابهم ما
أصابها.
يف املقابل ،مل يكن العونيون أفضل حا ً
ال .صحيح
أنهم أثبتوا أنهم القوة الثانية زحليًا ،لكن هذه
القوة مل تكن لتسمح هلم باحلصول على أي مقعد
بقوتهم الذاتية .ولوال طبيعة القانون االنتخابي
وحتالفهم مع املستقبل ،ملا كانت زحلة قد متثلت
مبقعدين يف تكتل لبنان القوي.
ثالث األحزاب الزحلية هو الكتائب .لكن تشتت
قواه واخلالفات الزحلية أصابته جبروح عميقة،
بانت نتيجتها يف االنتخابات ،فكان مرشحها
بعيدًا عن املنافسة ومل تبتعد أرقامه عن أرقام
املستقلني.
القوات هي األقوى يف زحلة .هذا ما تؤكده
نتيجة االنتخابات .مرشحها جورج عقيص كان بال
منافس فعلي ،بالرغم من أن املنافسني على
املقعد الكاثوليكي كانوا من طينة مرييام سكاف
ونقوال فتوشّ .
حلق جورج عقيص بعيدًا عن
أقرب منافسيه ،حمققًا  11363صوتًا ،بينما ذهب
املقعد الكاثوليكي الثاني إىل ميشال ضاهر الذي
حقق الرقم األعلى يف الئحة زحلة للكل (التيار
الوطين احلر واملستقبل) ،حيث متكن من مجع
 9742صوتًا .من أين أتت هذه األصوات ،اليت
أدت عمليًا إىل خسارة مرشحة املستقبل ماري
جان بيالزكجيان ،واقتصار احلصة املستقبلية
على فوز عاصم عراجي؟ كل املؤشرات األولية
تدل على أن الوزن األكرب يف حصة ضاهر كان
من األصوات السنية .هذا أمر ال حيتاج إىل
أدلة .عدد الناخبني السنة يف الدائرة يتخطى
اخلمسني ألفًا ،اقرتع أقل من نصفهم حبسب
النتائج غري الرمسية ،أي حنو  20ألفًا .نال عراجي
 7224صوتًا ،فيما نالت
بيالزكجيان  3851صوتًا.
أين األصوات الباقية؟
جتيب مصادر مستقبلية
بأن ضاهر اشرتى حنو
 5000صوت سين على
األقل .األسوأ أن مثة

سوء تقدير من
ماكينة حزب
اهلل يؤدي إىل
هزيمة نقوال
فتوش

من يشري إىل أن البيع كان منظمًا وعرب مفاتيح،
يتبع معظمها للمستقبل .هل هذا ممكن؟ ال بد
للمستقبل نفسه أن جييب عن هذا السؤال خالل
األيام املقبلة ،علمًا بأن مصادر مستقبلية يف
ّ
تشتت املاكينة
زحلة كانت قد اشتكت مرارًا من
وضعفها.
ترجح املصادر ،ختوف أعضاء
ّ
مرد ذلك ،على ما ّ
يف املاكينة من عدم قبض مستحقاتهم ،ما أدى
عمليًا إىل اعتمادهم على مصدر آخر للمال هو
ضاهر ،الذي عرف جيدًا كيف يستغل احلالة
االقتصادية الصعبة اليت يعيشها عدد كبري
من أبناء قرى البقاع األوسط.عمليات الشراء مل
تقتصر على ضاهر ،إال أنه كان األكثر بذخًا من
بني كل املرشحني .األكيد أن االنتخابات يف زحلة
تستأهل الدراسة .فما حصل هناك مل حيصل يف
أي منطقة .هناك بيع األصوات كان حيصل يف
الشارع وعلى املكشوف وبال خجل.

األرقام العالية اليت حققها عقيص وضاهر أنهت
سريعًا حظوظ سكاف وفتوش .مل يعد مهمًا إن
كانت الئحة الكتلة الشعبة ستحوز احلاصل أو
ال ،ومل يعد مهمًا إن كانت الئحة حزب اهلل ــــ
فتوش قد حازت حاصلني أو ثالثة .فحصول
الئحة سكاف على احلاصل مل يكن ليغري شيئًا يف
نتيجتها الشخصية ،ألنها حققت املرتبة الثالثة
من بني املرشحني الكاثوليك ( 6348صوتًا).
صاحب األصوات التفضيلية األعلى يف زحلة
كان مرشح حزب اهلل أنور مجعة بـ 15601صوت،
بينما منافسه األول ،أي نزار دلول ،مل حيصل
على أكثر من  3947صوتًا .هذا يعين أن احلزب
كان قادرًا على تأمني فوز حليفه فتوش (5737
صوتًا) ،مبنحه أكثر من  4آالف صوت إضايف،
لكنه مل يفعل .ملاذا؟ حبسب مصادر معنية،
يبدو أن ماكينة احلزب كانت قد ختوفت من
احتمال صب املستقبل أصواته باجتاه دلول
ال بيالزكجيان ،كما كان يرتدد .وهي حتسبت
هلذا السيناريو بعدم توزيع األصوات إال بشكل
حمدود ،مقابل إعطاء كل األصوات التفضيلية
ملرشح احلزب .صحيح أن مصادر مطلعة سبق
أن أعلنت منذ إعالن ترشيحات احلزب أن يهدف
إىل تأمني حاصلني ،فيما على احللفاء يف الالئحة
العمل على تعزيز أصواتهم التفضيلية ،إال أن
هذا القرار الذي يبدو أن مفاعيله مل تتغري أدى
إىل هزمية احلليف األقرب إىل احلزب.
يف اليوم االنتخابي ترقب حزب اهلل وجهة
التصويت املستقبلي خلشيته من الضغط على
مرشح احلزب يف فرتة قبل الظهر ،لكن بعد
الظهر كانت األمور قد اتضحت :نزار دلول لن
أهلت الـ23546
يستطيع املنافسة .بالنتيجةّ ،
صوتًا الالئحة للحصول على مقعدين (2.082
حاص ًال) ،وعليه كان املقعد الثاني من نصيب
ادي دمرجيان احلاصل على  77صوتًا فقط ،ألن
مقعده (األرمن األرثوذوكس) كان الوحيد الذي
بقي بعدما استوفت اللوائح الراحبة حصصها،
بالنظر إىل عدد األصوات اليت حازها مرشحوها،
واليت كانت أعلى من أرقام مرشحي الئحة حزب
اهلل – فتوش ،الذين حصلوا مجيعهم على نتائج
متواضعة (باستثناء مجعة وفتوش).
على مقلب الئحة املستقبل – التيار الوطين احلر،
فقد مسح هلا عدد األصوات الذي حققته ()36391
باحلصول على ثالثة مقاعد ،ذهب األول لضاهر
(الثالث يف الرتتيب العام للفائزين) والثاني
لعراجي (الرابع يف الرتتيب العام) ،وألن سليم
عون كان اخلامس يف ترتيب األصوات التفضيلية
حبصوله على  5567صوتًا (منافسه على املقعد
إيلي ماروني مل حيصل إال على  1213صوتًا)
آل له املقعد األخري اخلاص بالالئحة فاستنفدت
حصتها .بقي املقعد األرثوذوكسي .املتنافسان
األبرز على املقعد هما قيصر املعلوف وأسعد
نكد .وبالرغم من أن نكد تفوق على املعلوف
بعدد األصوات التفضيلية ( ،)4138إال أن
استيفاء الالئحة حلصتها من املقاعد جعل املقعد
يؤول إىل املعلوف ( 3554صوتًا) ،لتكون النتيجة
النهائية نائبني لكل من القوات والتيار الوطين
احلر ،نائبًا لكل من حزب اهلل واملستقبل ،وإدي
دمرجيان الذي مل تتضح وجهته.

Saturday 12 May 2018

الـسبت  12أيــار 2018

صفحة 20

Page 20

اعــالنات

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعــالن

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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كــتابات

عبد الجبار العتابي  -ايالف
صدر للشاعر والناقد العراقي ريسان اخلزعلي كتابه الذي حيمل عنوان:
(بستان الرازقي  ،مظفر النواب ..االسرار القصية يف الشعر الشعيب
العراقي) عن دار قناديل يف شارع املتنيب ببغداد ،وهو استقصاء
مهم لتجربة كبرية ومهمة لشاعر عراقي مميز طاملا كان العنوان االبرز
يف الكثري من قضايا الشعر والغناء ،بل ان املؤلف ينتصر للنواب
حني وضعه مبستوى شاعر العرب األكرب حممد مهدي اجلواهري ،من
حيث إيصال القصيدة ،وهذا الكتاب هو الكتاب احلادي والعشرون
للخزعلي شاعرا وناقدا
يقع الكتااب بـ ( )250صفحة من القطع املتوسط ـوتضمن على
مقدمتني كتبهما املؤلف وسبعة عشر بابًا حبثيًا استقصائيًا ،لكنه قبل
هذا يواجه القاريء برتنيمة مجيلة رمبا اراد من القاريء ان تكون مثل
موسيقى تصويرية له وهو يقرأ صفحات الكتاب ،كأنه يكتبها مباء
الورد على باب البستان قبل الدخول اليه :
(وصفولي عنك..شال منك غيظ..بستان الورد..والنرجس الرايج..
سكر) !!
ففي مقدمته االوىل (تقديم  )1يقول ريسان اخلزعلي :لقد كان
حتركي هذا يف القراءة حمكوما بأهدافه منذ البدء ،حيث مل أضع
هدفًا فوق هدف الكشف عن العناصر الفنية  /اجلمالية يف القصيدة
الشعبية احلديثة ،وقد كان للشاعر الكبري مظفر النواب املساحة األكرب
يف قراءتي ،كونه الشاعر اجملدد األول ،تارخييًا وفنيًا ،واني ال
أفرتض لدراسيت هذه أن تكون متكاملة ،حتى وان حاولت جاهدًا يف
هذا اإلجتاه ،..فالطموح شيء واملنجز احملقق شيء آخر .
أما يف املقدمة الثانية (تقديم  )2فيقول  :لقد كان النواب يف
مواجهته الشعرية التجديدية ،مثقفًا موهوبًا ،ذا جتربة كبرية ،وبذلك
مقومات اإلبداع ،واستطاع ان يؤسس حلداثة الشعر الشعيب
توافر على ّ
العراقي ،وان يصل اىل مجهور عريض بشهرة إبداعية ستستمر
طوي ًال ،..وملظفر مجهور واسع قد يضاهي البياتي واجلواهري ،اال
ان األهم من ذلك أنه استطاع ان يكون رأس مدرسة يف الشعر
الشعيب.
ويوضح  :حاولت يف هذه القراءة دراسة النواب على مستوى التجديد
والتحديث ومجاليات استخدام الصورة الشعرية والرمز وكذلك اللغة
 ،وهي دراسة مستلة من خمطوطيت الشعر الشعيب العراقي احلديث
 حدود التجربة واللون  -وقد صدر منها ما يتعلق بتجارب الشعراء ؛ابو سرحان  ،عزيز السماوي  ،علي الشباني  ،طارق ياسني وشاكر
السماوي .
ويشري املؤلف :اذا ما كانت هناك ثورة الشعر العربي احلديث
ملطلقيها السياب ونازك والبياتي وبلند احليدري فان ثورة مماثلة
حدثت يف الشعر الشعيب العراقي احلديث بقيادة النواب  ،فهو زعيم
التجديد  ،يعود ذلك السباب عديدة منها ؛ موهبته وجتربته السياسية
النضالية وثقافته (التحصيل الدراسي  ،معرفته املوسيقية وميله اىل
الفن التشكيلي)
الكتاب ليس جمرد رحلة او سياحة عادية يف حياة الشاعر او شعره
بل هي حفر يف اعماق الشعر الشعيب العراقي الذي يقف على رأسه
الشاعر النواب الذي طاملا كان يثري االسئلة يف شعره ومواقفه
وهو الذي ميتلك وعيا وفكرا متوقدا فكان قدوة للكثري من الشعراء
واملثقفني من بعده وصنوا لكبار االدباء املشاهري النه استطاع ان
يؤسس لنفسه وللشعر الشعيب العراقي مدرسة جديدة ،املدرسة
احلداثوية،اليت ظلت ال جتارى فيما هو ال يزال بقامته املديدة شاخما
يف فضاءاتها .
فيبدأ املؤلف بالذهاب اىل القصيدة االكثر انتشارا وشيوعا عند
العراقيني  ،وهي قصيدة (الريل ومحد) اليت حتولت اىل اغنية غناها
املطرب ياس خضر  ،حيث يقول عنها  :ان هذه القصيدة تقوم على
التماهي مع جتربة حب حقيقية ،كان الشاعر طرفًا يف اإلستماع اىل
بعض تفاصيلها يف رحلة القطار النازل اىل البصرة ،حيث مجعته
املصادفة مع إمرأة ،جتلس على مقربة منه يف العربة نفسها من
القطار  ،واستطاع بفراسة النابه ان يتلمس حزنها  ،ويفك اساريره
ويستمع اىل قصة اهلجر اليت تعرضت هلا  ،تلك املرأة مع حبيبها
الساكن يف قرية ابو شامات  ،الواقعة على مقربة من سكة القطار
 ،تفاعل الشاعر مع القصة حبساسية انسانية وشعرية عالية ومتثل
التجربة  ،رغم ان املرأة هي املتحدثة يف القصيدة  ،اىل القطار يف
معظم املقاطع .
( مرينه بيكم محد  /واحنه بقطار الليل  /وامسعنه دك كهوه  /مشينه
رحية هيل  /ياريل صيح بقهر  /صيحة عشك ياريل  /هودر هواهم
ولك  /حدر السنابل كطه ).
ويضيف  :ان القصيدة عبارة عن جتربة واقعية ،على مقربة من من
موهبة وثقافة وإحساس إنساني مرهف ،وإنصات دقيق ،حيث انها
تتقدم بثياب جديدة وعطر جديد ومصافحات جديدة.
ويف مكان اخر يقف املؤلف عند باب (جتديد وحتديث النواب يف الشعر
العراقي) فيقول  :ان النواب يف جتديده الذي أفضى اىل التحديث،
وبالتالي جتربة احلداثة يف الشعر الشعيب العراقي ،جعله يصطف مع
رواد التجديد يف الشعر العراقي والعربي ،تأسيسًا وأهمية وتأثريًا .
اما عند باب (مجالية الرمز يف شعر مظفر النواب) فيقول  :مظفر
النواب يف شعره الشعيب ،ال يستخدم الرمز بداللته املعروفة مباشرة،
وامنا يستخدم الرمز حينما يكون قد أحسه وأدركه من مواجهات
الواقع ،والواقع املعاش،..أي من اإلصطدام املباشر مع حركة احلياة
اليومية ،وهلذا تعليله ،فالتجربة اليت يعيشها النواب ،جتربة تبين كل

مقوماتها الفنية من إنعكاسات حسية حادة
تضرب بعيدًا على وتر متوتر يف النفس ،مما جيعل هذه الرموز وكأنها
مالذ وخالص من األزمة كما يتصور النواب ذلك .
ويوضح اخلزعلي قائال  :استثمر النواب فتحه الذهيب هذا  ،مدفوعا
بزخم املوهبة والثقافة والتجربة  ،وعمق االنصات لوقع قصيدته
للريل ومحد  ،وواصل مشروعه باقتدار فين جتديدي  ،وكتب عشرات
القصائد  ،ما بني الفرتة  . 1969 – 1958نضجت جمموعته الرائدة
اليت صدرت عام  ، 1969وقد ضمت القصائد الكثرية وهي خمتارات
من جمموعة كتبت خالل تلك الفرتة  (.مضايف هيل  /يارحيان  /وال
ازود  /جنح غنيده  /عودتين ).
ومن ثم يقف عند باب (مجاليات الصورة الشعرية عند مظفر النواب)
فيقول  :ان الصورة يف شعرية النواب إرتكاز مجالي أساسي طاغ،
ميليه الطوفان الرومانسي احلامل على إحساس الشاعر ،وألنه ليس
من أصحاب التجارب الباطنية او الذهنية ،لذلك ال يأخذ التجربة من
أي متاس او اجنذابا ،وصورته الشعرية تبعًا لذلك ،تتشكل حمسوسة
وناطقة يف ثنائية جديدة  /نادرة على مجاليات الصورة الشعرية يف
أدبيات املذهب التصويري.
ويف باب (مجاليات اللغة الشعرية عند الشاعر مظفر النواب) يقول
املؤلف  :يف هذا اجلانب اجلمالي من العمل الشعري  ،تتقدم القصيدة
الشعبية احلديثة ومنذ بواكريها  ،لتؤسس منطلقاتها الفنية املتأتية
من الصورة الشعرية  ،بشكل يفوق او يتفوق على بقية اجلوانب
االخرى  ،والتعليل هنا يكمن يف ان الصورة  ،مل تكن مرتبطة اساسا
بالشكل احلديث للشعر العربي ،وامنا تتوافر حتى يف الشكل القديم
.
ويضيف  :ان النواب يستخدم يف مجاليات حتوالته البنائية  /اللغوية،
تكرار الالزمة الشعرية ،والالزمة كانت يف القصيدة الشعبية وشكلها
األول ،تقليدية إرتكازية تكميلية ،ال تضيف أي ملمح فين على
القصيدة .
ثم يعود اخلزعلي ليؤكد  :ان النواب يف قصائد جمموعته الرائدة
(الريل ومحد) استخدم الالزمة  ،سواء كانت يف اإلستهالل او يف
نهاية املقاطع ،اال انه احدث تنويعًا غري مسبوق ،وذلك بتغيري
التشكيل اللغوي والصوري هلذه الالزمة .
ويأخذنا اخلزعلي ومن خالل باب آخر اىل التطرق اىل رحلة النواب من
(للريل ومحد) اىل (طشة ملبس) ،وهي رحلة متتد لسنوات طويلة
 ،فيقول  :بني القصيدة التجديدية (للريل ومحد) وهذه القصيدة
مسافة زمنية متتد ألكثر من أربعة عقود ،ومثل هذا الرتاكم الزمين –
وبعد خربة الشاعر املرتاكمة هي األخرى – جيعلنا نتلقى القصيدة بأكثر
من استعداد فين وحتت تأثري قصيدة (للريل ومحد).
ويقف عند باب (شعرالنواب يف اللحنية العراقية) يقول  :مل يكتب
النواب شعرًا من أجل األغنية ،اال ان الذي حصل هو قيام بعض
امللحنني بتلحني بعض القصائد من جمموعته األساسية (للريل ومحد)
من غري علمه وموافقته اال يف حاالت حمدودة ،كما حلنت قصائد أخرى
من خارج هذه اجملموعة .
وعند باب ابداع النواب يف اللغة الشعرية يرى اخلزعلي  :كان الشاعر
مظفر النواب متجاورا ومتماسا  ،مع اجلماليات يف شعره  ،بل ان
جتديده وحتديثه يف الشعر الشعيب العراقي  ،قد قام على كشف
االعماق القصية يف اللهجة اضافة اىل عناصر اخرى ،وتطويعها شعريا
بتفوق غري مسبوق،ومن بني هذه اجلماليات  ،مجالية تكرار املفردة
او الشطرة الشعرية  ،او الالزمة بتنويعات غري متشابهة  ،وكل هذا
حيصل من اجل حتقيق اشباع شعري  ،صوتي  ،غنائي  ،وبدراية
املبدع العارف
ويضرب مثال( :والكيض اجانه وانكضه  /ورد انكضه  /ورد كيض
اجه  /والزلف هجرك فضضه  /ورد فضضه  /وما مش رجه  /شجاب
العشك وشوده  /ال باحملطه رف ضوه  /ال خط اجانه من البعد  /ال
ريل مر ع السده ).
وعند باب (القصيدة بصوت أنثى) يقول اخلزعلي  :يف الشعر الشعيب
العراقي احلديث ،يكون النواب أول من كتب الشعر على لسان أنثى،
وله يف ذلك عدة قصائد جتديدية وحتديثية ،وقد أوجد ملمحًا فنيًا /
صوتيًا واضحًا يف بعض قصائد اجملموعة (للريل ومحد) والقصائد
األخرى املوازية هلا تأرخييًا .
ويؤكد  :الكتابة بصوت االنثى تعود يف جذورها اىل اهلايكوات
السومرية العراقية ونعي النساء  ،وكان النواب يستمع  ،بإنصات
عميق  ،اىل نعي النساء احلسيين  .فكان اول من كتب  ،يف الشعر
الشعيب احلديث  ،بصوت االنثى :
(ودن عاملكاحل..يا مضايف هيل..غطنه  ،بكحل دخله وحمبة ليل)
ومن باب آخر يذهب املؤلف اىل ما تطرق له الناقد الدكتور (حسني
سرمك سلمان) يف كتابه املعنون (الثورة النوابية – دراسة اسلوبية
يف الشعر العامي للمبدع مظفر النواب) حيث يقف عند عنوان (الثورة
النوابية  ..أكثر من إشادة  ..أكثر من إشارة ،فيشري اخلزعلي اليها
قائال  :ان كتاب (الثورة النوابية – دراسة اسلوبية يف الشعر العامي
للمبدع مظفر النواب) تتقدم فيه اإلشادة قبل اإلشارة ،وقد وجدت
من املفيد أن أضمنها يف كتابي هذا ،ألن مثة ختاطرات نويت أن
أذكرها ،اال ان السبق كان للناقد .
وقبل ان تنتهي السياحة اجلمالية يف رحاب (بستان الرازقي) يقدم
املؤلف للقاريء باقات من ورد قصائد حتديثية للشاعر النواب يظل
يستنشق عطرها طويال .

لشك
ءةا

بستان الرازقي ..حكايات عطرة من مجاليات مظفر النواب!

سو

يكشف االسرار القصية يف الشعر الشعيب العراقي

أيها السابح يف ريبك
التفت إلي  ..أنا هنا
خرب أكيد
و هذا ٌ
حبر
احلزن ٌ
و دمعك ُطعم نوارسه

متسك
بعصمة اإلحساس النبيل
ليسيل من عينيك
مرج عاشق
ٌ

التفت إلي
تعبت عنك
و أنت توثق نبضك
ليفقد بالتدريج اململ
لياقة اإلميان بالعفو اجلميل
هنالك على ميينك
حوت ٌ كمني
ال تستجب لظلماته
و على يسارك
سفينة ٌ خمروقة
ال تشرتي منها سبيال
و فوق جتاهلك
تنتظر مساء صادقة
أدر ظهرك
ملكائد األعماق
ارن إليها
و ُ
هل ترانا اآلن ؟
و حنن مرحومان
و قد نزع السالم
ما بيننا من غل
التفت إلي  ..أنا هنا
و هذا خرب أكيد
اجته حنو مناري
ساترًا سوءة الشك
بغفرانك
ألغسل امللح
عن نيسانك
و امنح طوق احلنني فرصة ً
الرحيل
ليثبت ّ
أن ّ
ما كان إال إليك
تعبت عنك ..
تعبت ُ عنك َ
و أنت تنكأ جرحك
كلما التئمت يداي
على يديك
و تعبت ُ عين
و أنا أغين
(( قليب عليك ))

ربا أبو طوق  -سورية
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تــعزية

أسـرة «الـهريالد» تعـزي بـوفاة

الفقـيدة أم جـورج غـصني

إىل روح أم الصـديق
جـورج غـصني
العيله رحيلك هزها بتقلو

وكل

آخات

الوطن

جابتلو

تذكرت إني شفتك بلبنان
يا أم عيله للكرم عنوان
بيكفي جورج هالبعرفو من زمان

هوي

واخوتو

عظيم

متلو

ابنك جورج عا طول ممنونو
بالدمع

عما

تنتلي

عيونو

وال يوم كان الدمع امسو موي

طول الوقت بيضل ذكرن حي
هللي برييدو متلك يكونو

يتقـدم رئـيس تـحرير صـحيفة الـهريالد
الـزميل أنـطونيـوس بـو رزق والـعائلة وأسـرة
الـهريالد بأحـر الـتعازي من عائلـيت غـصني
والـشدراوي ،وخاصـة نـجلها جـورج غـصني
لفقـدان األم الفاضـلة أم جـورج غـصني،
طالـبني من اهلل عـ ّز وجـ ّل ان يتـغمد الفقـيدة
بواسـع رمحـته ويسـكنها فسـيح جـنانه الـى
جانـب األبـرار والصديـقني وأن ميـ ّن عـلى
العائـلة بنـعمة الصـرب والـسلوان وأن ال
يصـيبهم أي مكـروه بعـزيز ..رحـمها اهلل.

بالكون خلفك تاركه تركه
وبقلوب كل حبايبك ملكه
متلك يا ريت بهالدني الفني
لعيلة غصني بقول خيزي العني

ومليون مره يطرح الربكه
ويا بو وديع وأم وديع اآلن
ال شك انو دمعكم طوفان

بقدم تعازي واحلكي موزون
انشاهلل فدا عنكم وعنا تكون

وايامكم

تبقى

بال

أحزان

دمـعة حزن
الشاعر عصام ملكي
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ملــبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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Melbourne

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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ثــقافة

آخر أجيال العثمانية يشهد سقوط آمال إمرباطورية
ميسون أبو الحب  -ايالف
أثرا يف اجليل األخري الذي عايش هذه
ترك سقوط اإلمرباطورية ً
احلقبة االستعمارية وحطم كل الطموحات اليت متت تغذيتها قبل
هذا السقوط إلعادة بناء إمرباطورية سرعان ما تالشت.
اهتم املؤرخ مايكل بروفانس بالتاريخ احلديث ملنطقة الشرق
األوسط احلديث ،أي فرتة اإلمرباطورية العثمانية والفرتة
االستعمارية ثم فرتة ما بعد االستعمار ،وأصدر يف عام 2005
مهما محل عنوان الثورة السورية الكربى وظهور الفكر
كتابا
ً
ً
القومي العربي.
آخر جيل من حكم العثمانية قبل زواهلا
أما آخر إصداراته فهو اجليل العثماني األخري وتشكل الشرق
األوسط احلديث ،ويروي فيه قصة آخر جيل عثماني ،ويعين
بذلك آخر جيل من العرب الذين تتلمذوا يف املدارس واجلامعات
العثمانية ،وتربوا على فكر إمرباطورية ما قبل احلرب العاملية
األوىل.
أفكارا تربوا
يرى الكاتب أن أفراد هذا اجليل هم الذين نقلوا
ً
عليها يف تركيا إىل بلدانهم العربية املختلفة ،اليت تأسست
ّ
ليفند بذلك الفكرة السائدة والقائلة
بعد انتهاء هذه احلرب،
إن الوازع الوطين بدأ يظهر يف كل بلد من هذه البلدان بشكل
منفصل ،وكل على حدة ،بعد بدء احلقبة االستعمارية.
سقوط إمرباطورية
ال يروي الكاتب هنا قصة والدة دول جديدة يف منطقة
الشرق األوسط ،بل قصة األثر الذي تركه سقوط اإلمرباطورية
العثمانية على هذا اجليل األخري ،والكيفية اليت تعامل بها مع
هذا السقوط خالل حدوثه وخالل الفرتة اليت أعقبته.
ركز الكاتب على دراسة أفراد هذا اجليل ،الذي ضم خنًبا
عسكرية ومدنية ،ولدت يف مثانينات القرن التاسع عشر وعقده
األخري ،وتلقت تعليمها يف مدارس تركية بارزة ،علمتهم معنى
اإلنتماء إىل اإلمرباطورية ،واحلفاظ عليها ،يف زمن ازدهار
احلركة االستعمارية يف مناطق خمتلفة من العامل.
نقاط مشرتكة
تتبع الكاتب سري حياة شخصيات بارزة من هذا اجليل أدت
أدوارا سياسية مهمة يف بلدانها العربية يف وقت الحق ،ال
ً
سيما يف فرتة ما بني احلربني العامليتني ،مع الرتكيز على
الرتابط بني هذه األدوار وعلى النقاط املشرتكة اليت مجعت
بني هذه الشخصيات.
ما أراد شرحه هو أن املؤسسات واألفكار العثمانية وثقافتها
السياسية ظلت موجودة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية األوىل،
قائما يف كل بلدان يف الشرق األوسط.
وأن تأثريها ظل
ً
شبابا عرب
جتتذب
واملدنية
العسكرية
العثمانية
كانت املدارس
ً
كثريين ينتمون إىل طبقات اجتماعية خمتلفة ،وقد تركت أثرها
ً
الحقا بعد عودتهم إىل
الكبري فيهم ويف املسرية اليت اختاروها
بلدانهم األصلية.
ويريد الكاتب من خالل دراسته هذه شرح التأثري العثماني
على دول الشرق األوسط ،حيث خصص الفصل األول ملناقشة
التعليم والثقافة العسكريني العثمانيني بشكل عام ،مع ذكر
سري حياة أشخاص مهمني برزوا يف تلك الفرتة.
أمل ضائع
هد كل اآلمال والطموحات
العثمانية
الدولة
سقوط
ويرى أن
ّ
اليت متت تغذيتها قبل هذا السقوط إلعادة بناء اإلمرباطورية،
يبني الكاتب أن هذا كان أمل آخر جيل من العثمانيني.
حيث ّ
يف تلك األثناء وضعت الدول الكربى املنتصرة ،أي بريطانيا
ً
خططا لتقسيم األراضي العثمانية ،وهي مسألة أثبتت
وفرنسا،
ً
الحقا صعوبة تنفيذها وتعقيدها ،ألن هذه الدول بذلت الكثري
من الوعود ألطراف فاعلة عديدة يف املنطقة ،ثم وجدت نفسها
يف موقف ال يسمح هلا بتنفيذها كلها.
مفاوضات
يف الفصل الثاني يذكر الكاتب تفاصيل كثرية عن مفاوضات
دارت بني القوى املنتصرة مع القوى الفاعلة داخل الشرق
األوسط إبان فرض االنتداب على األراضي العثمانية ،اليت مت
تقسيمها إىل عدد من الدول ،حيث برز يف هذه البلدان أفراد
تربوا على يد العثمانيني ،ردوا على هذا الواقع اجلديد بتبين
ً
أفكار لينني ولغة ولسن بشأن حق تقرير املصري.
ويبني الكاتب بدقة كيف اختار البعض لغة املقاومة املسلحة
ّ
حتت قيادة ضباط تربوا على يد عثمانيني ،وشاركوا يف احلرب
األوىل .كانت ثورة مصطفى كمال أتاتورك ،اليت منعت تقسيم
حتولت إىل مصدر إهلام للضباط العرب
آسيا الصغرى ،قد
ّ

العثمانيني يف منطقة وادي الرافدين وسوريا الكربى ،وتشمل
األخرية سوريا احلالية ولبنان وإسرائيل وفلسطني واألردن.
لكن قوى االنتداب متكنت من السيطرة على كل هذه األراضي،
عدا تركيا نفسها.
الثورة السورية
يف عام  1923انتهى الصراع يف األناضول ،وأعيد التفاوض
على اتفاقات ما بعد احلرب األوىل ،فتدفقت وفود على أوروبا
لطرح مطالبها غري أنها عادت كلها خائبة .ومتكنت فرنسا من
فرض سيطرتها على كامل سوريا الكربى ،وهو ما أدى إىل
قيام الثورة السورية الكربى يف عام .1925
مهما من كتابه هلذه الثورة ،مع شرح
جزءا
خيصص الكاتب
ً
ً
لتكتيكات املقاومة فيها ،واألساليب اليت استخدمتها فرنسا
يف قمعها ،واليت أثارت نقاشات واسعة داخل عصبة األمم.
يف عام  1927فشلت الثورة السورية ،ويشري الكاتب هنا إىل
تقاربا بني آخر جيل عثماني يف
أن هذا الفشل هو ما خلق
ً
سوريا والسلطات االستعمارية ،حيث بدأ هؤالء األفراد يبحثون
حتولوا
عن أماكن ومناصب ألنفسهم ضمن بنية االنتداب ،أو ّ
إىل شخصيات مؤثرة داخل أحزاب سياسية وطنية كانت يف
طور النشوء.

ياسني اهلامشي
ويركز الكاتب بشكل خاص على شخصية ياسني اهلامشي
يف العراق ،الذي شغل منصب رئيس وزراء مرتني ،وكان
منوذجا للحركات القومية يف سوريا وفلسطني ،كما كان يتمتع
ً
بشعبية واسعة وبشبكة واسعة من العالقات ،وكانت له مطامح
سياسية ،جعلت السلطات االستعمارية تشعر خبطره ،ال سيما
وأنه كان يؤيد االستقالل والوحدة العربية.
جتدر اإلشارة إىل أن اهلامشي كان أول رئيس وزراء يطاح به
بانقالب عسكري على يد بكر صدقي يف أكتوبر من عام .1936
ويرى بروفانس أن مؤامرة بريطانية كانت وراء أول انقالب يف
العامل العربي يف العصر احلديث.
ويف ديسمرب  1937تويف اهلامشي يف بريوت ،وحظي بتشييع
ضخم ،حيث سار موكبه يف شوارع دمشق ،وهو ما يعتربه
ً
واضحا على رابط قوي بني املاضي العثماني
دليال
الكاتب
ً
واحلاضر الوطين...مثل اهلامشي ظهرت شخصيات عديدة من
جيل بروفانس العثماني األخري ،لكنهم مل يستمروا إىل حني
اندالع احلرب العاملية الثانية ،حيث راحوا إما ضحية عمليات
اغتيال ،أو بسبب التقدم يف السن .ويعترب الكاتب أن سياسات
الشرق األوسط احلديث ظلت عرضة لتدخالت خارجية منذ ذلك
اليوم وحتى يومنا هذا.

مسابقة الساعاتي الدب الرحالت توزع جوائزها للدورة التاسعة
للسنة التاسعة  ..تتواصل مسابقة ناجي جواد الساعاتي الدب
الرحالت يف حتدي ظروفها واالعالن عن نفسها بقوة باحالم ان
تتوسع اكثر وحتظى بالدعم املميز الذي جيعلها شبيهة جبائزة
(ابن بطوطة) خاصة أن ادب الرحالت له شأن يف عامل االدب،
وهذا ما اكده القائمون على اجلائزة والعديد من االدباء الذين
حضروا احتفالية توزيع اجلوائز  ،وقد زيدت جائزة لتكون استثناء
فيما ازداد عدد االدباء املشاركني ،من العراقيني داخل العراق
وخارجه والعرب ،اىل عدد جعل اللجنة املنظمة تعرب عن زهوها
وفخرها مبا حتقق .
ففي جو احتفالي وحضور كبري ونوعي من االدباء احتضنتهم
قاعة اجلواهري يف احتاد االدباء والكتاب يف العراق اعلنت
جلنة احلفاظ على تراث االديب الراحل ناجي جواد الساعاتي
وهي اللجنة املشرفة على املسابقة نتائج دورتها التاسعة على
التوالي ،وكانت النتائج بعد حاصل مجع النقاط بني اعضاء جلنة
التقييم كالتالي:
الفائز االول ملسابقة ناجي جواد الساعاتي يف دورتها التاسعة
هو الدكتور طه جزاع عن خمطوطته فوق الغيوم ..حتت الغيوم
الفائز باجلائزة الثانية االديب والقاص حممد سعدون السباهي
عن خمطوطته( كل هذا الصخب اجلميل ).
وتقديرا ملبادرة ومشاركة الكاتبة وطالبة الدكتوراه زينب
الساطع كاول امراة عراقية يف هذه املسابقة فقد قررت اللجنة
املشرفة استحداث جائزة للمرتبة الثالثة وهلذا العام فقط فكانت
هذه اجلائزة من نصيبها عن خمطوطتها (عامان يف الفردوس
..رحليت اىل ماليزيا) .
تواصل رغم الصعوبات
واكد القائم على املسابقة سعد جنل االديب ناجي الساعاتي
على ضرورة دعم وتعضيد اجلائزة لتتجاوز صعوباتها ،وقال يف
رسالة قرأها تيابة عنه واثق اهلامشي  :هذه املسابقة السنوية
املتواضعة اليت نستذكر فيها رحيل والدي االديب واحملامي
ناجي الساعاتي الذي يستحق منا هذا التكريم البسيط ملا قدمه
يف هذا اجملال  ،وقد كان حبق احد رواد ادب الرحالت يف
العراق والوطن العربي .
واضاف :عندما راودتنا فكرة اطالق هذه املسابقة لدعم وتنشيط
هذا االدب املعروف عامليا  ،واملغبون عربيا ،مل يكن يف خلدنا
اننا سنحقق هذا االنتشار عراقيا وعربيا ،فقد كانت املشاركات
يف البداية ال تتعدى اصابع اليد الواحدة وكانت كلها مشاركات
عراقية ،اما اليوم ،وبعد مرور تسع سنوات على تدشني هذه
املسابقة قاربت املشاركات العشرين عمال من العراق والوطن
العربي ،وهو حبد ذاته يشكل جناحا كبريا فاق ما كنا نتوقعه
وهذا ما يدفعنا اىل التمسك واالستمرار بها رغم كل الصعوبات
اليت واجهتنا يف السنني السابقة .
وتابع  :ان توسع املشاركة وباعمال ذات مستوى وضعنا يف
موقف صعب متثل يف كيفية اجراء التفاوت ما بني االعمال
املشاركة الذي اجربنا على ان نضيف جائزة ثالثة هلذه السنة
استثناء ،ولو كانت لدينا االمكانية املادية لزدنا عدد اجلوائز
اىل اكثر من ذلك ،ولو كان الوالد بيننا ملنح جائزة لكل عمل

مشارك .
مشاركة غري مسبوقة
اما عضو جلنة املسابقة الكاتب توفيق التميمي فقال :حتققت
الكثري من االجنازات منذ الدورة االوىل على الرغم من الدعم
احملدود حيث تتبنى اسرة الراحل الساعاتي فقط هذه اجلائزة
،فمنذ اليوم االول اىل هذا اليوم واللحنة املشرفة على اجلائزة
تناشد اجلهات الرمسية وغري الرمسية على معاضدتها من اجل
ان تصبح جائزة عاملية مبستوى جائزة ابن بطوطة يف املغرب
العربي .
واضاف :هذه اجلائزة حققت على املستوى الفين وخالل التسع
سنوات املاضية مشاركة كبرية على مستوى العراقيني ،سواء
من الذين يف الداخل او املقيمني يف اخلارج ،او العرب .
وتابع  :الشيء املفرح هو دخول عناصر الشباب يف كتابة هذا
االدب اجلميل .
واضاف ايضا  :حظت املسابقة هذه السنة مبشاركة غري مسبوقة
عن حجم املسابقات يف الدورات السابقة من االدباء العراقيني
يف الداخل واخلارج والعرب ايضا ،وهذا موضع زهونا وقخرما
كلجنة اخذت على عاتقها احلفاظ على هذه املسابقة .
سعادة بالفوز واملشاركة
من جانبه اكد الفائز االول باجلائزة الدكتور طه جزاع عن سعادته
باجلائزة باملسالقة املهمة ،وقال :مسرور جدا ان يدخل امسي
يف هذه املسابقة وان افوز جبائزتها االوىل ،عن النص الذي
قدمته وكان بعنوان (فوق الغيوم ..حتت الغيوم) وهو يتناول
حكايات املدن والتاريخ والناس وتناولت فيه حنو  20مدينة يف
تركيا وماليزيا،من طرابزون على البحر االسود اىل بورثسموت
على احمليط اهلندي مقابل سومطرة ،وكانت رحلة طويلة حنو
اربعة اشهر .
اما الفائزة باجلائزة الثالثة زينب الساطع فقد عربت عن فرحتها
باملشاركة  ،وقالت :هذه املسابقة حبد ذاتها مجيلة ،سواء فزت
بأحدى جوائزها ام مل افز ،وانا سعيدة باملشاركة فيها اكثر مما
سعيدة باحلصول على اجلائزة .
واضافت  :ما اسعدني ايضا هو انين استطعت ان اصوغ جتربيت
بشكل ادبي ارجو أن يعجب القراء .
ويعد االديب واحملامي جواد الساعاتي من الوجوه االدبية اليت
عرفتها مدينة بغداد بتجارة الساعات ثم انتقل اىل كتابة ادب
الرحالت بعد ان جتول يف الكثري من بلدان العامل ،وتهدف
املسابقة اىل تطوير ادب الرحالت يف االوساط الثقافية
البغدادية ،بأعتباره من االداب اليت يصور فيه الكاتب ما جرى
له من أحداث وما صادفه من أمور يف أثناء رحلة قام بها
ألحد البلدان .كما انها من أهم املصادر اجلغرافية والتارخيية
واالجتماعية .وتويف االديب ناجي جواد الساعاتي يف الثامن
عشر من آيار /مايو عام  2009واصدر جمموعته القصصية (مع
االيام) سنة  1967وكتب يف رحالته العديدة :رحلة اىل االندلس
ورحلة اىل تونس ورحلة اىل اجلزائر ورحلة اىل املغرب وسويسرا
خيمة العامل ومن كتبه املهمة كتاب (قصة الوقت) .
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مـنوعـات

لن متنح جائزة نوبل لآلداب هذا العام
ممثلة إباحية ترفع دعوة على
ترامب بتهمة «التشهري»
تسونامي الفضائح اجلنسية يطال نوبل وأوسكار

جبرائم جنسية.
أعلنت اللجنة املاحنة جلائزة نوبل يف اآلداب اليوم 4 ،مايو،
عدم منح جائزة نوبل لآلداب هذا العام نظرا لفضائح وتهم
جنسية ومالية دفعت أعضاء لالستقالة ،على أن يستأنف منح
اجلائزة .2019
تبدو قصة هاريف واينستني الساذجة حول رب العمل /املخرج/
/املنتج /املدير الذي يعد الفنانات واملوظفات املبتدئات
بالشهرة واجملد والصعود املهين من خالل عالقات جنسية هي
عنوان املرحلة.
لقد مضى تسونامي الفضائح اجلنسية منذ العام املاضي ّ
حيطم
يف طريقه الكثري من جنوم الفن واجملتمع والسياسة ممن
طالتهم فضائح بشكل أو بآخر ،وأصبح وسم ( MeToo#أنا
أيضا) الذي أطلقته املمثلة أليسا ميالنو يف  15أكتوبر من
العام املاضي حمفزا لطرح الكثري من القضايا ورفع الدعاوى
بأثر رجعي.

أما يف السويد فقد أعلنت اللجنة املاحنة جلائزة نوبل يف
اآلداب قرارها يف  4أيار ،بعدم منح جائزة نوبل لآلداب هذا
العام نظرا للفضائح والتهم اجلنسية اليت دفعت أعضاء اللجنة
لالستقالة ،على أن تستمر اللجنة يف منح اجلائزة عام .2019

أغنى رجل يف التاريخ ..األمريكي
جيف بيزوس

منذ أيام أدانت هيئة احمللفني يف فيالدلفيا بالواليات املتحدة
األمريكية املمثل األمريكي بيل كوسيب بتهمة االعتداء اجلنسي
على أندريا كونستاند عام  ،2004يف ختام حماكمة استمرت
حواىل  3أسابيع ،ما يعين أن كوسيب يواجه نظريا احتمال احلكم
عليه بالسجن  30عاما ،علما أن  60امرأة تتهم كوسيب باالعتداء
اجلنسي ،إال أن كل هذه الدعاوى قد انقضى أثرها بالتقادم.
طعن كوسيب على احلكم ،وهو ما ميكن أن يؤجله ألشهر أو
ألعوام ،لكن كرة النار قد انطلقت ومل يعد هناك سبيل
إليقافها ،وحتول املمثل الذي كان ملء السمع والبصر أواخر
القرن املاضي ،وأول مواطن أمريكي من أصول إفريقية يؤدي
دور البطولة يف عرض «كوسيب شو» الذي كان يعرض ساعة
الذروة إىل مادة خصبة للتداول واجلدل.
على اجلانب اآلخر من األطلسي ويف مملكة السويد اهلادئة
تغرق املؤسسة اليت متنح جوائز نوبل لآلداب يف فضائح
جنسية ومالية قد تعرقل منح اجلائزة هذا العام للمرة األوىل
تنحى  6أعضاء من تلك املؤسسة اليت تعد
منذ  7عقود ،فقد ّ
من أعرق املؤسسات الثقافية يف السويد ،مبا يف ذلك رئيسة
املؤسسة سارا دانيوس ،وهي خسارة تعد كارثية بالنسبة
لألكادميية اليت يبلغ عمرها  ،230واليت ينتخب أعضاؤها
باالقرتاع السري ،ويوافق على التعيينات امللك شخصيا،
ويستمر التعيني مدى احلياة.
كانت املرة األخرية اليت أجلت فيها هذه اجلائزة عام 1943
أثناء أحداث احلرب العاملية الثانية ،وعقب سيطرة النازيني
على معظم أوروبا.
يظهر يف وسط األزمة الراهنة جان كلود أرنو ،املصور
الفرنسي زوج الشاعرة كاترينا فرونستينسون أحد األعضاء
الستة املستقيلني ،والذي يواجه عددا من االتهامات بالتحرش
واالعتداء اجلنسي ،واليت نشرت يف الصحف الرمسية العام
املاضي،
من جانبه ينفي حمامي أرنو مجيع التهم املوجهة إىل موكله.
إىل جانب ذلك ُتتهم املؤسسة برصد متويالت ملنصة «كولتور
بالتس» (ميدان الثقافة) وهو مركز ثقايف يديره أرنو
وفروستينسون.
يف الواليات املتحدة األمريكية أصدر جملس إدارة أكادميية
الفنون والعلوم السينمائية املسؤول عن منح جوائز األوسكار
قراره يوم اخلميس  3أيار ،بفصل كل من رومان بوالنسكي
(املتهم أيضا بقضايا حترش جنسي) ،وبيل كوسيب إلدانتهما

رفعت املمثلة اإلباحية األمريكية ،ستورمي دانيلز ،دعوى قضائية
ضد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهري.
وتقدم حمامي املمثلة ،مايكل أفيناتي ،بالدعوى يف إحدى احملاكم
الفدرالية مبدينة نيويورك ،حسب وكالة «أسوشيتيد برس».
وقال أفيناتي ،يف تغريدة عرب حسابه يف «تويرت» ،االثنني:
«قمنا منذ حلظات برفع دعوى ضد السيد ترامب بسبب تصرحياته
شهر مبوكليت .يعلم جيدا عما حدث
غري املسؤولة األخرية واليت ُت ّ
ومسؤوليته ،إننا مصممون على الكشف عن احلقيقة».
وكان ترامب قد نشر تغريدات يف وقت سابق ،اتهم فيها دانيلز
بالكذب وتلفيق اتهامات ضده ،على خلفية زعمها أنها «ربطتها
عالقة به».
وسبق أن قالت دانيلز إن «رجال (من طرف ترامب) هددها من
أجل أن تلتزم الصمت».
وكان حمامي ترامب ،مايكل كوهني ،قد أقر يف وقت سابق
بدفع  130ألف دوالر من حسابه اخلاص لصاحل دانيلز ،يف حني
قالت تقارير إعالمية إن ذلك كان لـ «شراء صمتها عن العالقة
مع ترامب».

ملياردير مصري حيول نصف
ثروته إىل ذهب
اعرتف مؤسس شركة «أمازون جيف بيزوس» ،والذي يعترب
أغنى رجل يف العامل ،أن أسهل األعمال بالنسبة له هو كيف
يكسب املال وأصعبها كيف يصرف هذا املال ،حسبما أفادت
صحيفة «.»Business Inside
وقال امللياردير جيف بيزوس للصحيفة األمريكية مازحا:
«أموالي ضخمة جدا وال ميكنين أنا وعائليت صرفها ولن أستطيع
صرفها إذا طلبت بدل وجبة يف أغلى املطاعم وجبتني ،فاألمر
«ليس سهال كما يبدو للكثريين».
ووفقا للملياردير األمريكي ،فإن الطريقة املثلى لصرف جزء
كبري من ثروته ،هو استخدام األرباح يف إعادة متويل شركات
أخرى «مببالغ كبرية».
وذكرت الصحيفة األمريكية ،أن بيزوس حيول كل عام مبلغ
مليار دوالر لشركة « »Blue Originاليت تعمل يف تصميم
املركبات الفضائية.
وصرح امللياردير األمريكي بهذا اخلصوص قائال« :أنا حمظوظ
جدا وأشعر بأن لدي رسالة سامية وحمددة بالتعامل مع شركة
« »Blue Originورساليت كما أعتقد يف غاية األهمية للحضارة
اإلنسانية».
وأضاف امللياردير أنه صرف جزءا من أمواله يف إجازة أمضاها
مع زوجته وأطفاله األربعة يف النرويج ،وأنه صرف هذا العام
 12مليون دوالر لرتميم عقاراته يف واشنطن.
وتبلغ ثروة جيف بيزوس  131مليار دوالر ،من ضمن هذه
املليارات يستثمر بيزوس  125مليار دوالر يف أسهم شركة
«.»Amazon
وقد زادت ثروته بشكل خاص خالل العام املاضي على
خلفية ارتفاع أسعار األسهم يف الواليات املتحدة بشكل عام
وأسهم شركته بشكل خاص ،ويف يناير  2018صنفت وكالة
 Bloombergبيزوس كأغنى رجل يف التاريخ.

أعلن جنيب ساويرس ،امللياردير املصري الشهري ،يوم الثالثاء
 1أيار ،عن اجتاهه لتحويل نصف ثروته إىل الذهب ،بسبب «أزمة
خطرية حمدقة بالعامل».
وجاءت تصرحيات ساويرس ،أحد أغنى أغنياء مصر والشرق
األوسط وفقا لتقييم «فوربس» ،خالل مقابلة مع وكالة «بلومربغ»
األمريكية.
وقال امللياردير املصري يف املقابلة« :نعم قمت بتحويل ثروتي
إىل الذهب» ،ويبلغ إمجالي ثروة ساويرس الصافية حنو 5.7
مليار دوالر أمريكي.
وتابع «أسعار الذهب ترتفع بصورة كبرية اآلونة األخرية ،لقد
وصل سعر األوقية إىل  1800دوالر ،بعدما كانت  1300دوالر،
كما أن أسواق األسهم باتت حتظى بقيمة مبالغ فيها بكثري ،ما
يهدد األسواق العاملية بشكل عام».
ومضى «أنت لديك السوق الصيين وهو لن يتوقف عن االستهالك،
والناس الطبيعيني مييلون إىل الذهب يف وقت األزمات ،وحنن
نعيش حاليا يف أزمات عديدة ،وميكنك أن تنظر إىل الشرق األوسط
وبقية العامل ،والرئيس ترامب ال يساعد على احلل أبدا».
وأوضح امللياردير املصري أن ترامب ميكن أن يساعده يف حالة
واحدة فقط ،إذا جنح يف التوصل إىل اتفاق سالم مع كوريا
الشمالية فاالستثمارات املصرية ستؤتي مثارها أخريا بعد 10
سنوات من انتظار إعادة مجع األرباح من شركات اهلواتف احملمولة
واالستثمارات عنها.
وعن استثماره يف كوريا الشمالية قال:
«األزمة الكبرية أنك تستثمر يف دولة ال ميكن حتويل عملتها
بسهولة ،وضعت كثري من املال هناك ،واشرتيت فندقا ،وفعلت
كثري من األشياء اجليدة».

صفحة 28

Saturday 12 May 2018

الـسبت  12أيــار 2018

Page 28

فــن

املمثلة السعودية عهد كامل بعد بطولتها مسلسالً على :Netflix

أقـ ّ
دم منـوذج املـرأة العـربيـة القـوية للغـرب
غادة عبود  -مجلة سيدتي
هل النجاح هو يف حتقيق الشهرة؟ أم الوصول إىل األهداف؟
وتتعدد أشكاله ،مّ
إنا الكنز
فالنجاح خيتلف مفهومه من شخص آلخر،
مّ
احلقيقي الذي استطاعت املمثلة السعودية عهد كامل حتقيقه ،هو
عمق جتربتها اإلنسانية.
وبنجاحها وعملها إىل جانب جنوم الغرب من الصف األول ،كسب
مميزة تكشفها
العامل العربي ،فنانة موهوبة ،وحظي بتجربة إنسانية مّ
لنا عهد اليت تعترب أول فنانة سعودية تلعب بطولة يف مسلسل
تتحدث
أجنيب يعرض على شبكة  Netflixمن خالل هذا اللقاء الذي
مّ
خالله عن وصوهلا إىل العاملية وأمور أخرى.:
قبل أن حتني هذه الفرصة الذهبية ،كان على عهد أن تسري يف
طريق حلمها ،الذي بدأ منذ والدتها يف مدينة جدة ،وبعد حصوهلا
على شهادة الثانوية العامة عام  ،1998سافرت إىل الواليات
املتحدة األمريكية وحصلت على بكالوريوس يف تصميم الرسوم
املتحركة من جامعة «بارسونز» ،كما حصلت على دبلوم اإلخراج
من «أكادميية نيويورك للفيلم» .وكان أول عمل سينمائي هلا
هو فيلم «القندرجي» الذي قامت بإخراجه ومتثيل دور البطولة به
أمام املمثل عمرو واكد ،تتابعت األفالم اليت قامت بالتمثيل بها،
أبرزها كان دور «حصة» يف فيلم «وجدة»« ،حرمة» و»من األلف
إىل الباء» إىل جانب العديد من األدوار اليت جسدت فيها األدوار
املركبة.
حصلت على عدة جوائز عن أدوارها من مهرجانات السينما الدولية،
من مهرجان بريوت السينمائي الدولي ،مهرجان دبي السينمائي،
ومهرجان الدوحة السينمائي ،كما ترشح فيلمها «حرمة» جلائزة
أحسن فيلم قصري مبهرجان «برلني السينمائي الدولي» ،واليت
قامت بإخراجه إىل جانب التمثيل به.
واستمرت مسريتها الفنية و كان آخر أعماهلا دور فاطمة عاصف
يف مسلسل .Collateral
تؤدين
تعرفينا على شخصية فاطمة عاصف اليت مّ
هل من املمكن أن مّ
دورها يف مسلسل  Collateralالذي يعرض على شبكة Netflix؟
تضطرها الظروف أن تصبح
فاطمة عاصف هي شخصية عربية
مّ
الجئة ،وتدور األحداث حبيث تربز شخصيتها القوية الرافضة
ضحية ،فهي تناضل طيلة األحداث إلثبات
لالستسالم لكونها
مّ
حقها ووجودها.
وقد أحببت تقديم هذا النموذج القوي احملب للحياة من خالل
الدراما األجنبية ،فعلى عكس الصورة النمطية يف الغرب عن املرأة
ليقدم
العربية بأنها كائن ضعيف ،يأتي نوذج فاطمة عاصف؛
مّ
عما تؤمن به.
املرأة العربية كنموذج قوي
وواع ،قامت بالدفاع مّ
ٍ
كيف قمت بالتحضري لشخصية فاطمة والتعايش مع تفاصيلها
اإلنسانية؟
أحرص دائمًا على العمل على اجلانب اإلنساني للشخصيات اليت
التعرف على دوافع الشخصية ،ما
أؤديها ،فقد كان شغفي هو
مّ
مّ
حيركها؟ ومن خالل هذه األسئلة
الذي
ما
القوة؟
مينحها
الذي
مّ
أبدأ يف بناء الشخصية ،ثم أقوم بالبحث عن العوامل اإلنسانية
أجسدها.
املشرتكة بيين كشخص وبني الشخصية اليت
مّ
بالطبع قمت بالكثري من القراءات والبحث عن الالجئني ،إنا مل أكن
الضحية.
أريد أن أحصر الشخصية يف خانة
مّ
ِ
وجدت ِه بينك كشخص وبني شخصية فاطمة
ما أكثر جانب مشرتك
عاصف؟

الدفاع عمـّا أؤمن به وحب االستمرار يف الحياة.

كيف مّ
مت ترشيحك هلذا املسلسل  Collateralوهو إنتاج مشرتك بني
 NetflixوBBC؟
ذهبت إىل جتارب األداء عن دور أصغر من دور فاطمة ،ثم مّ
تلقيت
اتصا ً
ال بعد أسبوع ،ليقولوا لي مّ
إنه مّ
مت ترشيحي لدور أكرب وهو
دور فاطمة .فسعدت بذلك ،وبسرعة كان هناك تناغم بيين وبني
القائمني على العمل.
فريق عمل  Collateralهم من جنوم الصف األول من حيث السيناريو،
تقيمني العمل معهم؟
اإلخراج والتمثيل ،كيف مّ
الكم من املهنية
العمل معهم كان عظيمًا ،فالعمل مع عناصر بهذا
مّ
االحرتافية؛ حيث كل فرد من الفريق يقوم بتقديم أفضل ما لديه،
أقدم أفضل ما عندي ،فهذه فرصة كبرية
كان حافزًا قويًا ألن مّ
بالنسبة لي ،حيث إنين اعتدت على أن أقود املشاريع الفنية .بينما
أطور من أدواتي كممثلة
يف  Collateralكان هناك مساحة ألن
مّ
املميز
وصانعة سينما من خالل تواجدي ومتثيلي مع هذا الفريق
مّ
واالحرتافية اليت يعمل بها.
متس
نعود إىل مشوارك الفين؛ حيث حترصني على تقديم أدوار
مّ
املرأة العربية وقضاياها املختلفة ،كيف وجدت تفاعل اجلمهور
الغربي مع هذه النماذج؟
مّ
بغض النظر عن كونها
أقدم شخصية ،فأنا أنظر هلا كامرأة
عندما مّ
عربية أو ال ،فكل نساء العامل يتشاركن الكثري من األمور اإلنسانية

التحضري وهذا ما اجتهدت فيه؛ حتى أستطيع التمثيل بالشكل
مّ
متمكن كعمرو
الذي يرضيين كممثلة وخمرجة ،بالطبع وجود ممثل
واكد كان له انعكاس إجيابي على األداء أيضًا.

دوري يف فيلم «وجدة»

املشرتكة ،كعدم وصول صوتهن ،كحقوق أكثر نرغب فيها ،كوني
عربية ،فاإلضافة هنا تأتي من خالل إيصالي لصوت املرأة العربية
بقية نساء العامل ،وكأنين أفتح
للهموم املشرتكة بينها وبني
مّ
نافذة للتواصل ،فالتجارب اإلنسانية املتبادلة هي أكثر ما مّ
يؤثر
أقدم شخصية من خالل املشاعر
يف اجلمهور ،وأنا حريصة على أن مّ
الصادقة املشرتكة واليت يستطيع كل العامل أن يتفاعل معها
مّ
ويتأثر بها.
املشاركة اإلنسانية بشكل وجداني هي ما جتعل السينما أقوى
نافذة للتواصل بني الشعوب املختلفة ،وهو ما جيعل الفن الوسيلة
ميس اإلنسان بغض النظر عن هويته سواء
األكثر تأثريًا؛ ألنه
مّ
كانت عربية أو غربية.

سعيدة لحصولي على هذه الفرصة

صورت صعوبة الدخول يف جمال
الكثري من األفالم يف الغرب
مّ
السينما واحلصول على فرصة للممثلني العرب ،فكيف استطعت
احلصول على فرصة للتمثيل؟
ملدة  14عامًا
نعم ،إىل جانب صناعيت لألفالم،
استمرت حماوالتي مّ
مّ
وأنا سعيدة حلصولي على هذه الفرصة مؤخرًا .فالدخول يف اجملال
الفين واحلصول على فرصة مناسبة ليس أمرًا سه ًال على اإلطالق،
وقد تكون جتارب األداء قاسية على البعض؛ إذ جيب على من يرغب
يف التمثيل أن يكون صامدًا قويًا أمام الكثري من الرفض الذي
قد يواجهه خالل جتارب األداء .فاملمثلون يتقاضون أجورًا عالية؛
كم كبري من املنافسة
ألن هؤالء هم من استطاعوا الصمود أمام مّ
التحديات؛ حتى استطاعوا إثبات موهبتهم .أنا
وواجهوا الكثري من
مّ
سعيدة؛ ألن حصولي على هذه الفرصة استغرق  14عامًا؛ وألن
ذلك أتى داعمًا ملسريتي الفنية وإخالصي جتاه ما أحب.
التعرض للرفض ،والسعي للحصول على فرصة من خالل
نعم،
مّ
مّ
يتطلب الكثري من القوة واحتماالت الرفض كبرية،
جتارب األداء
مّ
إنا إذا كنت حمبًا للفن ،وتريد أن تثبت موهبتك ،فليس أمامك إال
خوض التجربة واالستمرار بها.
هل كونك خمرجة ومنتجة جعل فرصك أفضل من خالل تعامل
تقدمني نفسك كصانعة أفالم وليس كممثلة
املخرجني معك؛ كونك مّ
فقط؟
ال ليس هلذا عالقة ..كوني خمرجة أعطاني مزيدًا من اخلربة على
املستوى الشخصي وليس يف التعامل مع اآلخرين.

تجربتي مع عمرو واكد

تقيمني أول فيلم لك «القندرجي» اآلن؟
كيف مّ
كانت جتربة مجيلة ،ظروف صناعة العمل كانت أقرب إىل األعجوبة،
فقد ِّ
وفقت كثريًا من حيث ظروف متويل العمل األول لي ،التأليف
واإلخراج ..أنا سعيدة بهذه التجربة ،وممتنة جلميع الفريق الذي
عمل معي.
كيف استطعت إقناع عمرو واكد حينها بالقيام بالبطولة أمامك؟
حتدثت إليه عرب اهلاتف ،وعرضت عليه الفكرة ،فطلب قراءة
مّ
السيناريو ،وقال لي »:إذا مّ
تلقيت مين ردًا يف اليوم التالي ،فهذا
يعين موافقيت ،إما إذا مل أتصل فهذا يعين أنين رافض للفكرة».
وبالفعل اتصل بي بعد قراءة السيناريو.
كونها التجربة األوىل لك ،كيف استطعت حينها أن توازني بني
اإلخراج والتمثيل؟
للحقيقة مل يكن لي وقت للتفكري ،فكل وقيت كان منصبًا على
مّ
يتطلب الكثري من
التجهيز الكامل للعمل كمخرجة ،فاإلخراج

ذكرت يف أحد اللقاءات لدى حديثك عن دورك يف فيلم «وجدة»
أن لعب األدوار الشريرة أكثر متعة وإثارة .ملاذا؟
جملرد الشر،
شرير
ليس هناك شر مطلق يف األشخاص ،فال أحد
مّ
تؤدي إىل بلورة
فاملتعة هنا يف إجياد الدوافع واألسباب اليت
مّ
هذه الشخصية ،وبالتالي تقدميها بصورة صادقة وإنسانية ،ففي
أديتها يف فيلم «وجدة» ،اليت تظهر كشريرة
شخصية حصة اليت مّ
علي أن أرجع إىل األسباب والظروف اليت خلقت منها
كان جيب
مّ
هذه الشخصية ،وخالل رحلة البحث تظهر لنا اجلوانب اإلنسانية
نتفهم اآلخر ،ونكون أكثر تعاطفًا معه.
اليت جتعلنا
مّ
بشر خال من الشر أيضًا ،ومن خالل
هناك
ليس
أخرى
ومن ناحية
ٌ
لعب هذه األدوار تكتشف أن نفسك مليئة مبشاعر عديدة قد
تبدو متناقضة ،أو غري مرغوب فيها ،لكن التمثيل يساعدنا على
التعامل مع مشاعرنا املختلفة ،وبالتالي تصبح جتربتنا اإلنسانية
أعمق وأصدق من خالل التسامح مع النفس ومع اآلخرين.
تقومني مبمارسة اليوغا والتأمل بشكل منتظم ،ما تأثريها على
حياتك املهنية والشخصية؟
غريا حياتي لألفضل ،فقد ساعداني على بناء نفسي
اليوغا والتأمل مّ
من خالل تعزيز روح التعاطف مع نفسي ومع اآلخرين.
مّ
التقلبات ،فقد مّ
تويف والداي
بالنسبة لي حياتي شهدت الكثري من
عندما كنت يف فرتة املراهقة ،وقد ساعدني التأمل واليوغا كثريًا
يف بناء أرضية لالستقرار الوجداني والنفسي الذي كنت أحبث
عنه ،وجعلين أرى الصورة بشكل أوضح ،فاستطعت جتاوز الكثري
تعرضت هلا ،واملشاعر العالقة اليت كانت تعيقين
من األحداث اليت مّ
كشخص وكفنانة.
تعرضت
أنين
لقناعة
أصل
أن
املنتظمة
ممارسيت
استطعت من خالل
مّ
لكثري من األمور واللحظات الصعبة يف وقت مبكر من حياتي؛ حتى
التقبل والتصاحل مع
تكتمل جتربيت وتتبلور رؤييت للحياة من حيث
مّ
النفس ومع احلياة ،التمثيل أيضًا نوع من العالج .فأنا اآلن ممتنة
جملريات حياتي.
مّ
أد ِ
وتأث ِ
رت به؟
يت ِه ال يزال يعيش معك
ما أكثر دور مّ
املتمرد هو
الشخصية
جانب
كان
حيث
«حرمة»
فيلم
دوري يف
مّ
شدني هلا ،ال يزال هذا اجلانب منها يعيش معي.
أكثر ما مّ

السينما السعودية مازالت يف مرحلة التجارب

كيف ترين مستقبل السينما والفن بشكل عام يف السعودية بعد
التغيريات اليت تدعم وتشجع الفن السعودي مؤخرًا؟
من الصعب احلكم اآلن ،فمازلنا يف بداية التجربة ،وال يزال الوقت
مبكرًا للحكم ما إذا كان الفيلم السعودي سيجذب مجهورًا كافيًا
تقيم صناعة ،األمر ال يقتصر على عرض يف
بكمية كفيلة أن
مّ
مّ
مهرجانات ،بل جبمهور جيتذبه الفيلم.
أنا متفائلة من هذا اجلانب ،إنا جيب أن تأخذ األمور وقتها،
ويعتمد جناح الفيلم أيضًا على قصته والكوادر الفنية اليت به،
وليس على هويته ،املوضوع ليس أن الفيلم سعودي ،بل أن
األفالم اليت ستصنع بغض النظر عن جنسيتها ،هي أفالم جيدة.
فالدعم املتاح يفتح الباب للفنانني السعوديني ،ولكن لن ينجح
الفيلم إال إن كان جيدًا .جيب أن نعي أيضًا أن السينما السعودية
مازالت يف مرحلة التجارب ،وهذه املرحلة مهمة؛ ألننا جيب أن
خنوضها؛ كي ننضج ونكتسب اخلربة.
ماهي األفالم العربية اليت شاركت بها؟
«وجدة»« ،زنزانة»« ،من األلف إىل الباء» مع املمثل السعودي
فهد البتريي ،باإلضافة إىل «القندرجي» و»حرمة».
ملاذا مل مّ
تتجهي إىل العامل العربي كمصر أو بريوت للتمثيل،
مّ
وفضلت االجتاه للسينما العاملية؟
مل أجد نفسي يف السينما العربية ونوعية األعمال اليت تنتج يف
يتعدى حدود املنطقة العربية .ثم
لدي حلم
الوقت الراهن ،كان
مّ
مّ
إن بداييت كانت من نيويورك وأحببت االستمرار.
يوسف طوقان خطييب وحب حياتي
ِ
مّ
نشرت صورة لك من مهرجان
واالتزان ،حبيث
كنت من الشفافية
دبي ،مع يوسف طوقان.
هل من املمكن أن نعرف من يوسف ،وما دوره يف حياتك؟
نعم يوسف طوقان هو خطييب ،وهو حب حياتي ،أنا ممتنة هلل
ويتقبلين كما أنا ،فاحلب شيء
أنين التقيت به ،فهو يفهمين
مّ
عظيم ،وقيمة مشاركة احلياة ،هي قيمة إنسانية عظيمة ،وأن
جتد الشخص الذي تستطيع مشاركته حلظات سعادتك ،فهذا أمر
يضفي معنى للحياة. .
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مــوضة

دانييال رمحة على غالف «سيدتي» يف ملحق تصويري خاص بـ «العروس»

دانييال رحمة

العروس دانييال رحمة

دانييال رحمة عروس غالف الوميلة «سيدتي»

اطاللة عصرية للعروس دانييال رحمة

اطاللة مميزة للعروس دانييال رحمة
داخل صفحات ملحق العروس الذي صدر هذا األسبوع مع الزميلة
جملة «سيدتي» ،سوف جتدين ّ
كل ما حتتاجني إليه لتكتمل
فرحتك ،ولكي تنجزي حتضريات زفافك بأفضل صورة.
التجميلية وصو ً
ال إىل فستانك األبيض ،سوف تتعرفني
فمن إطاللتك
ّ
إىل جديد مكياج وتسرحيات عروس هذا الصيفّ ،
وتطلعني على أمجل
العامليون.
املصممون
قدمها
فساتني السهرات والزفاف اليت ّ
ّ
ّ
وال تنسي أن ختتاري من صفحاتنا االكسسوارات واجملوهرات اليت
ستكمل ّ
طلتك يف هذه الليلة السعيدة ،باإلضافة إىل أفكار جديدة
ّ
وحتى وجهات شهر العسل.
خاصة بكعكة الزفاف وديكور احلفل
ّ
وجنمة غالف هذا العدد هي دانييال رمحة وعلى هامش اجللسة
التصويرية اخلاصة مبلحق العروس ،كان هذا احلوار معها:
هل هناك مشروع زواج قريب؟
 -يف احلقيقة أفضل أن أبقي حياتي اخلاصة بعيدة عن اإلعالم

ومجيع املقربني مين يعلمون جيدًا كم أنا حريصة على ذلك.
املصمم الذي حتلم دانييال بارتداء تصاميمه؟
من هو
ّ
 تعاملت مع عدد من أهم املصممني ،ولكنين أتابع بشكل دائماجمموعات كل من إيلي صعب،نيكوال جربان،باملان  Balmainوجاتون
كوتور  J’Aton coutureمن اوسرتاليا.
ِ
أسلوبك
أخربينا عن
ِ
نفسك»فاشينيستا»؟
أمر بها وهو ليس
اليت
النفسية
احلالة
حبسب
ل
يتبد
أسلوبي
ّ
ّ
ثابتًا .أما إذا كنت أعترب نفسي «فاشينيستا» فأترك اإلجابة عن
هذا السؤال للجمهور.
*أين حتلم دانييال بإقامة حفل الزفاف؟ ملاذا؟
 عندما يقرتب موعد الزفاف سأقوم بالتحضريات الالزمة ،ولكنينسأحرص كثريًا على وجود االشخاص املقربني مين ليشاركوني
هذه الفرحة.
يف

ِ
اعتمادك

للموضة،

وهل

تعتربين

ّ
تفضلينه يوم الزفاف؟
*ما هو نوع املاكياج الذي
 أفضل طبعًا «اللوك» الطبيعي والبسيط الذي ال يؤدي إىلتغيري جذري مبالمح وجهي.
*ما هي تسرحية الشعر اليت تفضلينها يوم الزفاف؟ ملاذا؟
 جيب أن تكون تسرحية شعري متناسقة مع تصميم فستانالزفاف ،ولكن األمر املؤكد أنه سيكون لدي تسرحيتني للشعر:
واحدة ملراسم الزفاف وأخرى لسهرة الزفاف.
ّ
املتعلقة بعروس
املميزة
لالطالع على املزيد من املوضوعات
ّ
ربيع وصيف  ،2018ندعوك إىل قراءة ممتعة بني صفحات ترفل
باألبيض.
ملحق العروس من «سيدتي» هو دليلك األغنى يف ليلة العمر
جتدينه اآلن يف األسواق جمانًا مع عدد «سيدتي» األسبوعي،
املزيد من النصائح واألفكار اليت تتوجه إىل عرائس هذا املوسم
بكل جديد.
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مــن هــنا وهــناك

شبيهة الرئيس األمريكي ادعى أنه إرهابي ليتخلص وفاة راكبة شفطها هواء
ترامب مزارعة يف أسبانيا
نافذة طائرة أثناء التحليق
من زوجته!

أخرب رجل أعمال تركي زوجته بأنه عضو يف حركة «فتح اهلل
غولن» اإلسالمية املعارضة لكي حيصل على الطالق منها.
كثريا ما نسمع هذا املثل الشهري «خيلق من الشبه أربعني».
العثور على شبيهة الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف إسبانيا
يؤكد على أن هذا املثل حقيقة ال ميكن إنكارها .فمن هي إذا
شبيهة ترامب؟
أحدثت صورة التقطها صحفي ملزارعة إسبانية تشبه الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ضجة يف مواقع التواصل االجتماعي
بسبب الشبه الكبري بني الفالحة دولوريس اليس أنتيلو
والرئيس األمريكي ترامب.
وحتولت املزارعة اإلسبانية دولوريس إىل شخصية مشهورة بعد
أن قام صحفي إسباني بنشر صورة هلا يف احلقل وهي حتمل
فأسا على كتفها ،كما جاء يف املوقع األملاني «شتوتغارته
تسايتونغ».

حمكمة تقضي بعدم
أحقية قرد حلقوق ملكية
صورة التقطها لنفسه

قضت حمكمة استئناف أمريكية ،االثنني ،بأن القرود تفتقر لألهلية
إلقامة دعوى قضائية حلماية حقوق النشر ،وأنه ال ميكن جلماعة
تدافع عن حقوق احليوان أن تكون وصية قانونية يف هذه األمور
يف معركة حول ملكية صورة ذاتية «سيلفي» بامسة لقرد معرض
لالنقراض.
ونشأ النزاع القانوني من صورة شهرية لقرد ناروتو ،وهو قرد نادر
ذو عرف يعيش يف حممية طبيعية التقطها القرد لنفسه باستخدام
كامريا تركها املصور الربيطاني ديفيد سالتر معدة ودون رقابة
أثناء زيارة يف عام .2011
وأصبحت صورة القرد املبتسم ،اليت نشرها سالتر يف كتاب عن
احلياة الربية ،مشهورة وأدت إىل معركة قانونية طويلة حول من
ميلك حقوق النشر ،احليوان الذي التقط الصورة أم مصور الطبيعة
صاحب الكامريا.
وقال القضاة يف حمكمة االستئناف بسان فرانسيسكو« :ترى
احملكمة أن القرد يفتقر إىل األهلية القانونية ألن قانون امللكية
الفكرية مل يسمح للحيوانات بإقامة دعوى قانونية يف حالة انتهاك
حقوق امللكية».
وأضافت احملكمة أن مجاعة الناس من أجل املعاملة األخالقية
للحيوانات «بيتا» اليت أقامت الدعوى بالنيابة عن ناروتو ليست
«صديقة مباشرة» للقرد باملعنى القانوني وأنها مل تتمكن من
إثبات أن هلا عالقة به.
وقال جيف كري احملامي العام ملنظمة بيتا يف بيان «إن حرمانه
(ناروتو) من احلق يف املقاضاة مبوجب قانون امللكية الفكرية
األمريكي يؤكد ما جادلت فيه بيتا طول الوقت بأنه جيري التمييز
ضده ببساطة ألنه حيوان وليس من البشر».
وتقول املنظمة إن القرد هو املالك القانوني للصور اليت التقطها.
لكن قاضيًا احتاديًا يف سان فرانسيسكو قضى يف يناير/كانون
الثاني  2016بأن قانون امللكية الفكرية ال يطبق على احليوانات
حبسب موقع العربية.
وكان مت التوصل لتسوية خارج احملكمة العام املاضي إذ أعلن
حمامون ميثلون ناروتو وسالتر أن سالتر وافق على التربع بنسبة
 %25من أي إيرادات مستقبلية تأتي من الصورة للجماعات اخلريية
اليت حتمي ناروتو وقرود أخرى من نوعه يف إندونيسيا.
ومل يتضح حجم اإليرادات اليت حصل عليها سالتر الذي كان قال
من قبل ،رغم الشهرة اليت اكتسبها ،أنه باع أقل من مئة نسخة
من كتابه.
وأقيمت الدعوى أمام حمكمة أمريكية بعد أن بدأ بيع كتاب سالتر
يف الواليات املتحدة.

وفكر خريي أوغور ،رئيس االحتاد املتوسطي ملصدري
األلبسة اجلاهزة ،يف طريقة للطالق من زوجته هيبشن،
وقرر إخبارها بأنه من مؤيدي منظمة فتح اهلل غولن ،اليت
تتهمها السلطات الرتكية بالتخطيط حملاولة انقالب يوليو
.2016
وأكد أوغور لزوجته أنه إذا مت اعتقاله بتهمة اإلرهاب ،فإن
العائلة ستفقد كل ممتلكاتها ،يف حماولة منه إلقناعها
بضرورة الطالق ،مع العلم أن ثروتهما بلغت ،خالل 29
عاما من الزواج ،حوالي  200مليون لرية تركية ( 49مليون
دوالر).
وبعد موافقة الزوجة وطالقها منه ،قام رجل األعمال الرتكي
بإقناع طليقته وطفليه باالنتقال إىل أورالندو يف والية
فلوريدا األمريكية ،كضرورة حلمايتهم من «املالحقة»،
وعقب سفرهم ،تزوج بدوره من عشيقته يف تركيا.
وعندما كشف السر ،رفعت زوجته السابقة هيبشن دعوى
قضائية ضده متهمة إياه بالتزوير وسوء استغالل الثقة
واحلصول على الطالق عن طريق اخلداع .وتذكر صحيفة
« ،»HaberTürkأن على خريي أوغور املثول أمام احملكمة
يف هذه القضية ال حمال.

طليقة ترامب توجه له
نصيحة للمستقبل!

لقيت امرأة حتفها متأثرة جبروح بعد أن «شفطها ضغط اهلواء
من نافذة طائرة ركاب أثناء حتليقها ،عقب حتطم زجاجها بشظايا
أحد حمركات الطائرة بعد انفجاره فوق الواليات املتحدة.
ونقلت املرأة املصابة إىل املستشفى لكن األطباء مل يتمكنوا
من إنقاذ حياتها.
وقال رئيس إدارة اإلطفاء يف فيالدلفيا ،آدم تيل ،إن سبعة
ركاب حصلوا على رعاية طبية بسبب إصابات طفيفة مل تستدع
دخوهلم املستشفى.
وذكرت وسائل اإلعالم أن انكسار النافذة تسبب بتسريب
اهلواء إىل الطائرة أدى إىل انهيار الضغط داخلها وسحب جزء
من جسم الراكبة ،جينيفر ريودان ،إىل خارج هيكل الطائرة.
ووقع احلادث صباح الثالثاء ،واضطرت على إثره طائرة بوينغ
التابعة للخطوط اجلوية األمريكية « ،»Southwest Airlinesإىل
اهلبوط اضطراريا يف فيالدلفيا ،أثناء رحلتها رقم  1380من
نيويورك إىل داالس ،وعلى متنها  143راكبا باإلضافة إىل
مخسة من أفراد الطاقم.
وتبني الحقا أن شظايا احملرك تسببت يف إتالف جناح وجسم
الطائرة ونوافذها ،وقال شهود عيان إن النافذة املتحطمة
سحبت الراكبة جزئيا لكن الركاب متكنوا من سحبها إىل داخل
الطائرة.
وذكر موقع «  »Philadelphia Inquirerاإللكرتوني ،أن الضحية
كانت تعمل نائبة مدير فرع بنك «ويلز فارغو» يف مدينة
البوكريك يف والية نيو مكسيكو.

إلقاء مغتصب فتاة صغرية
يف قفص متاسيح!

كتبت جملة « »Page Sixبأن الزوجة األوىل للرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،إيفانا ترامب ،تعتقد أنه يتعني على زوجها
السابق أال يرشح نفسه لوالية رئاسية ثانية عام .2020
وقالت يف حديثها جمللة «« :»Page Sixسأقول لكم شيئا،
ال أعتقد أنه (الرتشح) أمر ضروري .لديه (ترامب) احلياة
اجليدة ،ولديه كل شيء .وسيبلغ عمره يف االنتخابات املقبلة
 74عاما ،ورمبا جيب عليه أن يذهب للعب الغولف واالستمتاع
مبستقبله».
وعربت إيفانا ترامب عن اعتقادها أن دونالد ترامب «يشعر
باحلاجة قليال إىل احلرية».

قررت سكان غاضبون يف مدينة أواكساكا املكسيكية ،إلقاء
شاب يف قفص متاسيح ،بعد أن قام باغتصاب فتاة صغرية.
ويف التفاصيل ،قررت الشرطة اإلفراج عن املشتبه به ،وفور
خروجه من مركز الشرطة ،مت االعتداء عليه بالضرب املربح،
وبدا للسكان الغاضبني أن هذا العقاب قليل حبقه ،لذا قرروا
إطعامه للتماسيح ،حبسب ما أفادت به وسائل إعالم حملية.

وأضافت« :ال أظن أنه كان يتصور حجم الواجبات اليت تتطلبها
الرئاسة ..ومدى املعلومات ..فيجب هنا أن تعرف كل شيء
يدور يف العامل كله».

وقرر السكان احملليون تنفيذ احلكم بأنفسهم ومن دون الرجوع
إىل القضاء ،وسط جتمع حوالي  50شخصا من أهل وأقارب
الضحية ،ومت إلقاء الشاب والبالغ  20عاما يف قفص متاسيح.

وكانت إيفانا ترامب ولدت يف تشيكوسلوفاكيا السابقة
وتزوجت دونالد ترامب عام  .1977وعاش الزوجان معا على
مدى  15عاما ،ثم افرتقا بعد أن خلفا  3أطفال ،ولدان وبنت.

ومتكن رجال األمن من قمع ثورة األهالي الغاضبة وإنقاذ حياة
الشاب يف اللحظة املناسبة ،ونقله إىل مستشفى حملي بعد
تعرضه جلروح خطرة يف مناطق متفرقة من جسده.
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تتـمات

دعوات دولية اىل...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الرئيس حسن روحاني ان إيران ال تريد «توترات جديدة» يف
املنطقة.
وكانت وترية األحداث تسارعت فجر أمس االول ،عندما أعلنت
إسرائيل تعرضها لـ 20صاروخًا من األراضي السورية ،متهمة
«احلرس الثوري» اإليراني بتوجيهها ،قبل أن ُتنفذ ضربات
استهدفت مواقع إيرانية يف قلب سورية .وسارعت طهران إىل
نفض يدها من الضربات األولية ،يف وقت أكد النظام أن دفاعاته
أسقطت غالبية الصواريخ اإلسرائيلية ،وحتدث عن «مرحلة جديدة
من العدوان على سورية بدأت مع األصالء بعد هزمية الوكالء»،
حمذرًا من أن «السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يؤدي
إال إىل زيادة التوتر يف املنطقة وعلى صعيد األمن والسلم
الدوليني».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات اجلوية السورية أسقطت
أكثر من نصف الصواريخ اليت أطلقها اجليش اإلسرائيلي على
مواقع داخل سورية ،موضحة يف بيان أن  28طائرة إسرائيلية من
نوع أف  15-وأف 16-شاركت يف اهلجوم الليلي ،وأطلقت حنو 60
صاروخًا ،إضافة إىل  10صواريخ أرض -أرض تكتيكية .وأشارت
إىل أن اهلجوم «استهدف مواقع مرابطة الوحدات اإليرانية والدفاع
اجلوي السوري يف دمشق وجنوب البالد».
وتباينت أعداد قتلى الغارات اإلسرائيلية ،ففي وقت أكد النظام
مقتل  3وإصابة اثنني ،إضافة إىل تدمري حمطة رادار ومستودع
ذخرية وإصابة عدد من كتائب الدفاع اجلوي بأضرار مادية،
قال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» إن « 23على األقل
قتلوا نتيجة الضربات اليت استهدفت مواقع ونقاط عسكرية عدة
لقوات النظام وحلفائها وسط سورية وقرب دمشق وريفها وريف
السويداء الغربي ومثلث درعا– القنيطرة– ريف دمشق الغربي»،
موضحًا أن « 5قتلى هم من عناصر النظام ،بينهم ضابط على
األقل ،و 18آخرين من جنسيات سورية وغري سورية».
من جانبهّ ،
حذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
من خطورة التصعيد بني سورية وإسرائيل ،داعيًا اجلانبني إىل
«التقيد الكامل باتفاق فك االشتباك يف اجلوالن ووقف كل
ّ
أشكال التصعيد» .وقال يف بيان إنه يتابع الوضع «بقلق
بالغ» ،مشددًا على ضرورة إعادة الوضع إىل حال اهلدوء يف
اجلوالن .وأضاف أن «القوة الدولية يف اجلوالن أندوف أجرت
اتصاالت مع اجليشني السوري واإلسرائيلي بهدف التأكيد على
أقصى درجات ضبط النفس والتقيد باتفاق فك االشتباك» الذي
حيكم الوضع يف اجلوالن منذ عام .1٩٧٤
وطالب جملس األمن مبتابعة الوضع عن كثب و «تولي مسؤولياته
مبوجب ميثاق األمم املتحدة» ،مشريًا إىل دعم األمم املتحدة جهود
خفض التصعيد ،ومشددًا على ضرورة إنهاء النزاع يف سورية عن
طريق احلل السياسي عرب مسار جنيف.
وكان البيت األبيض دان يف بيان «اهلجمات االستفزازية
بالصواريخ اليت قام بها النظام اإليراني من سورية» ،مؤكدًا
«دعم حق إسرائيل يف التحرك للدفاع عن نفسها».
ومحل «احلرس الثوري اإليراني املسؤولية كاملة عن عواقب
ّ
تصرفاتهم املتهورة ،وندعوه وندعو امليليشيات التابعة له،
مبا فيها حزب اهلل ،إىل عدم الذهاب أبعد من ذلك يف األعمال
االستفزازية».
يف موسكو ،قال الناطق باسم الكرملني دمييرتي بيسكوف إن
بالده «قلقة من التوترات املتنامية بني إيران وإسرائيل ،وتأمل
حبل سياسي ديبلوماسي».
وأعرب عن أمله بأن «تتحلى األطراف كافة بضبط النفس ،وأن
تلجأ فقط إىل الوسائل السياسية والديبلوماسية حلل املشكالت
القائمة» .أما الفروف ،فشدد عقب حمادثات مع نظريه األملاني
هايكو ماس أمس االول ،على «ضرورة حل كل املسائل عرب
احلوار» ،مشريًا إىل أن «إيران وإسرائيل تؤكدان لنا أن ال
نيات لديهما للتصعيد ،ومع ذلك تقع احلوادث» .وزاد أن موسكو
أكدت لتل أبيب «رفضها االستفزازات اإلسرائيلية واإليرانية
املتبادلة».
ويف برلني ،حضت املستشارة األملانية أنغيال مركل إسرائيل وإيران
على «ضبط النفس» ،واعتربت أن التصعيد األخري «مسألة
«حرب أو سلم» ،فيما حض الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
على «نزع فتيل التصعيد».
أما وزير اخلارجية الربيطاني بوريس جونسون ،فشدد يف بيان على
أن «من املهم جتنب أي تصعيد إضايف لن يكون يف مصلحة
أحد» .وأضاف أن «اململكة املتحدة تدين بشدة اهلجمات اإليرانية
ضد القوات اإلسرائيلية ،وندعم بقوة حق إسرائيل يف الدفاع عن
نفسها» .ودعا روسيا إىل «استخدام نفوذها» لدى املقاتلني
يف سورية حيث مت إطالق الصواريخ اإليرانية ،لوقف هذه األنشطة
اليت «تزعزع االستقرار» و «العمل من أجل التوصل إىل تسوية
سياسية».

عباس يع ّد ضربة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأمريكا ردًا على قرار نقل السفارة األمريكية اىل القدس احملتلة.
ٍ
ملف
وقال أحد املسؤولني إن الرئيس الفلسطيين أمر بإعداد
قضائي ضد عدد من جنراالت اجليش اإلسرائيلي لتقدميه اىل
احملكمة اجلنائية الدولية (الهاي) ،إضافة اىل االنضمام اىل 5-٤
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منظمات دولية هددت أمريكا باالنسحاب منها يف حال انضمام
فلسطني اليها.
وأوضح املسؤول« :هناك ملف قضائي ُأعد ضد عدد من
قادة اجليش اإلسرائيلي ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد املدنيني
الفلسطينيني يف قطاع غزة ،وأخرى ضد مسؤولني إسرائيليني
وسيحال (امللف)
أصدروا قرارات استيطان يف األراضي احملتلة،
ُ
على احملكمة اجلنائية الدولية».
وأضاف« :جيري إعداد ملف لالنضمام اىل  5-٤منظمات دولية
تعارض أمريكا انضمامنا اليها ،وتهدد باالنسحاب منها يف حال
قبول عضوية فلسطني فيها» ،ويف مقدمها منظمة امللكية
الفكرية الدولية.
وتابع« :إذا انسحبت أمريكا من منظمة امللكية الفكرية الدولية،
فستخسر الباليني نتيجة قيام دول مثل الصني بنسخ ملكيات
فكرية أمريكية».
وأضاف« :تعمل الواليات املتحدة على ضمان منع او تقليص
قيام دول مثل الصني وتركيا وغريها بتقليد امللكية الفكرية
األمريكية يف هذه املنظمة ،ويف حال انسحابها منها ،فإن عمليات
التقليد والنسخ والتزوير ستتسع على نطاق كبري ،ما يلحق خسائر
فادحة باالقتصاد األمريكي».

منذ بداية األسبوع احلالي ،انطلقت «املفاوضات» بني تيار
املنتخبني ُ
املردة من جهة ،وبقية النواب ُ
قربني من «بنشعي»
امل ّ
من جهة ثانية ،من أجل حسم موضوع «التكتل وليس الكتلة»
(كما توضح املصادر املعنية) .وقد انتهى تقريبًا ،أمس ،العمل
ّ
يتألف هذا التكتل إال من النواب الذين
على هذه النقطة ،على أن ال
تربطهم عالقة بتيار املردة ،ونالوا دعمه خالل االنتخابات.
التكتل الذي سيكون «برعاية سليمان فرجنية» يتألف من :فايز
غصن وأسطفان الدويهي وطوني فرجنية ،جهاد الصمد وفيصل
كرامي ،فريد هيكل اخلازن ومصطفى احلسيين .أما النائب ميشال
املر ،فهناك تواصل إجيابي معه ،واألرجح أن يكون عضوًا يف
ّ
«ي ِ
التكتل ،ولو ّ
غرد اخلازن،
أنه مل
ُ
عط كلمته األخرية» بعد .وقد ّ
أمس االول« :حتالفنا مع الوزير سليمان فرجنية ثابت ونهائي،
جتمع نيابي وسياسي وطين،
وحنن إىل جانبه سنعمل على تشكيل ّ
سيعلن عنه بعد استكمال التشاور مع القوى السياسية األخرى اليت
ُ
ستنضم إليه».
ُ
«املرشح الدائم إىل رئاسة اجلمهورية»
اهلدف الذي يطمح إليه
هو تأليف تكتل «يكسر االصطفافات الطائفية واملناطقية
جتمع وطين» .يف زمن
الراهنة ،عرب مجع هؤالء النواب ضمن
ّ
و«أقلية»ُ ،يريد سليمان فرجنية أن
«أكثرية»
احلديث عن
ّ
ّ
ّ
يواجه االستحقاقات ُ
يتخطى عدده الثالثة
املقبلةُ ،مستندًا إىل تكتل
ّ
أن ُ
يشذ عن قاعدة
احلكم يف لبنان ال ُميكن أن
نواب .صحيح ّ
ّ
أن دخول فرجنية
«التوافق» ،وحفظ
مكان لكل القوى ،إال ّ
ٍ
إىل مفاوضات تشكيل احلكومة املقبلة سيكون «أريح» بوجود
يتكرر «سيناريو» احلكومة احلالية ،يوم «تنازل»
تكتل ،فال
ّ
بري عن حقيبة وزارية ملصلحة ممثل تيار
رئيس جملس النواب نبيه ّ
املردة وزير األشغال يوسف فنينانوس ،بعد أن حاول «التيار»
التضييق على «املردة».
اخلازن
أن التكتل لن يضم إال «أصدقاء»
«االستثناء» الوحيد من قاعدة ّ
تيار املردة وحلفاءه خالل االنتخابات ،سيكون مع رئيس احلكومة
السابق جنيب ميقاتي .املفاوضات بني رئيس احلكومة األسبق
تقدم»،
وفرجنية مل
بأن التواصل ُم ّ
تفض إىل نتيجة بعد« ،علمًا ّ
ِ
املعنية .ما ُيعيق حسم املسألة غياب النظرة املوحدة
حبسب املصادر
ّ
بني ميقاتي وفرجنية لشكل التكتلُ .ي ّ
فضل نائب طرابلس أن يتم
تضم إليه نواب املردة الثالثة ،وفيصل
تشكيل «كتلة مشالية»،
ّ
كرامي وجهاد الصمد .هدف ميقاتي األساسي أن يكون جزءًا من
ّ
السنية» ،وال يكون فقط
يضم نوابًا آخرين من «الطائفة
جتمع
ّ
ّ
تضم نواب «األقليات» يف مدينة طرابلس،
رئيسًا لكتلته اليت
ّ
ّ
«تكتل
يتحدث منذ البداية عن تأليف
أن «املردة» كان
ّ
يف حني ّ
ّ
ٍ
أفراد،
و«التخلي» عن
وطين» ،ولن يقبل بالتنازل عن ذلك
كفريد هيكل اخلازنُ ،مقابل أن حيصر نفسه «خلف املدفون»،
وهو األمر الذي يشتهيه له خصومه ،ال بل اخلطأ الذي وقع فيه
سابقًا ولن يعيد تكراره.
ّ
أن ميقاتي يريد كتلة مشالية ،يف حني
ما زال تيار العزم
يؤكد ّ
أن املصادر ُ
امل ّطلعة على تشكيل التكتل «برعاية» فرجنية ال
ّ
تستبعد انضمام ميقاتي إليه .إذا حصل ذلك ،فستطرأ إشكالية
املوقف واخلطاب السياسي ألعضاء التكتل .ففي وقت ُيعترب فيه
صر ميقاتي
أغلب النواب
ُ
قربني من  8آذار»ُ ،ي ّ
«مستقلني ُم ّ
على أن يكون «وسطيًا»ُ ،مم ّيزًا نفسه بالتموضع السياسي.
خالل تشكيل اللوائحّ ،
متكن السياسيون من «إقناع» الرأي العام
بأن بعض التحالفات «انتخابية» وليست «سياسية» ،لتربير
ّ
خياراتهم املتناقضة .ولكن ،بعد االنتهاء من االنتخابات ،يوجد
يضم قوى ال ّ
تتفق سياسيًا .أبسط
صعوبة يف تسويق تكتل
ّ
سيصاغ البيان بعد ّ
كل اجتماع للتكتل،
األمور اليت ُتطرح :كيف
ُ
ّ
بأن «موقف املردة قد
ترد املصادر
وأي موقف
يتبنى؟ ّ
املعنية ّ
ّ
ّ
أن هؤالء لن
يكون ُم ّ
تقدمًا على غريه من مواقف بقية احللفاء» .إال ّ
ّ
يكونوا ُجمربين على ّ
لكل
أن
تبين النربة نفسها ،فـ«املردة يتفهم ّ
ّ
«فكل األعضاء
منهم خصوصية ،جيب تعزيزها» .أما سياسيًا،
ُمتفقون على األمور االسرتاتيجية ،وسيكون هناك توافق حول ّ
كل
قرارات الدولة» .جيمع بني أعضاء التكتل ،املوقف املعارض
أن «التكتل لن يكون معارضًا
للعهد الرئاسي .توضح املصادر ّ
سنقابله بالتحية ،وحني
للعهد ،فحني يكون هناك عنوان إجيابي ُ
سنضيء عليه».
حيصل خطأ ما ُ
أن هذا التكتل سيكون جزءًا
تبقى نقطة واحدة ،وهي ما ُحيكى عن ّ
ّ
تؤكد املصادر
من جبهة يقودها رئيس جملس النواب نبيه بري.
بري وحزب اهلل ممتازة ،ولكن موضوع اجلبهة مل
ّ
أن العالقة «مع ّ
ُيطرح .والتكتل سيكون مستق ًالُ ،متفاهمًا مع حزب اهلل واحلركة،
وحيافظ على خصوصية أعضائه».
ُ

ُ
«املستقل» مبواقف «القوات» أو «التيار» ،ويكون
ً
ّ
اخلاص بكل منهما ،يف حال فوزه يف
عضوا يف التكتل النيابي
ّ
االنتخابات .عدم موافقة ُ
املرشح على «الشروط» كانت كافية
َ
لعدم ّ
شريكي «إعالن النيات»
تبين ترشيحه .على العكس من
(سابقًا) ،مل يلجأ النائب سليمان فرجنية إىل هذه السياسة .كان
لتيار املردة «أصدقاء» يف خمتلف الدوائر االنتخابية ،ساعدهم
(بصرف النظر عن نوع املساعدة وأهميتها) من أجل حتقيق الفوز،
أحد من هؤالء ُ
إال ّ
ٍ
املرشحني التزام «بيت
أنه مل يفرض على
املردي» ،قبل االنتخابات النيابية .العنوان العريض الذي
الطاعة
ّ
ّ
رفعه «املردة» ،كان «احلفاظ على خصوصية ّ
وكل
كل ُمرشح
منطقة» .انطالقًا من هنا ،مل يكن التكتل الذي سيتشكل واضحاً
قبته.
أو حمسومًا ،وكذلك األعضاء الذين سيجتمعون حتت ّ

وعلى صعيد االوضاع االسرائيلية املتوترة واحتمال انعاكسها على
ير اخلبري العسكري العميد املتقاعد نزار عبد القادر حربًا
لبنان ،مل َ
مفتوحة يف األفق وقال« :الطرفان ال يريدان حربًا ،فإيران ال تريد
َ
تعريض االستثمار الغالي والطويل األمد يف سوريا خلطر الضياع
َ
يف مواجهة مع إسرائيل .وإسرائيل ال تريد الدخول يف حرب بل
شن حرب استنزاف ضدها يف
قمع إيران وإفهامها بأنها قادرة على ّ
ّ
متجذرة،
سوريا حبيث لن تسمح هلا بإقامة بنى عسكرية دائمة أي
ّ
تشكل خطرًا عليها».
وأضاف« :إذا انزلق الوضع على حنو غري متوقع اىل مواجهة
واسعة بني إيران وإسرائيل يف سوريا ،ميكن عندئذ أن تطلب
ّ
التدخل وفتح جبهة لبنان إلجبار إسرائيل
طهران من «حزب اهلل»
على توزيع جهدها على جبهتني :جبهة اجلوالن وجبهة اجلنوب».

القوى العراقية تطرح...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االقرتاع اخلاص تلكؤًا واضحًا يف إجراءات التصويت ألسباب فنية،
إذ مل يتمكن العديد من الناخبني من املشاركة يف التصويت بسبب
فشل عدد من أجهزة الفرز اإللكرتوني.
ومل ُتعلن نتائج اليوم األول للتصويت ،لكن تقريرًا للرصد أعلنته
منظمة متوز املستقل ملراقبة االنتخابات ،أكد وجود العديد من
املشاكل واخلروق اليت صاحبت التصويت اخلاص ،الذي مشل ٤٩٤
مركزًا انتخابيًا للتصويت اخلاص بالقوات األمنية ،فيما بلغ عدد
الذين حيق هلم التصويت اخلاص من األجهزة األمنية  ٩٤363٩ألف
ناخب ،باإلضافة اىل  ٧5مركزًا للنازحني و 25مركزًا للسجناء.
رغم ذلك ،أفادت مفوضية االنتخابات مساء أمس االول أن نسبة
املشاركة يف االقرتاع اخلاص بلغت  ٧8يف املئة.
اىل ذلك ،أكملت القوى السياسية العراقية طرح قائمة مرشحيها
لرئاسة احلكومة والربملان واجلمهورية حتى قبل خوض االنتخابات،
سرية لتطرح كمرشحي تسوية.
فيما احتفظت بأمساء أخرى ّ
وعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اسم حمافظ ميسان
علي دواي للمرة األوىل كمرشح لرئاسة احلكومة ،وهو املنصب
األهم واألكثر تأثريًا على املستوى التنفيذي .وقال يف ٍ
رد له على
سؤال أحد أنصاره حول عدم ترشيح دواي لالنتخابات الربملانية:
«لعله سيكون أحد مرشحي رئاسة الوزراء ،خصوصًا مع فوز الكتلة
العابرة للمحاصصة بعدد من املقاعد يؤهلها لذلك».
ويعد «حزب الدعوة» بأجنحته املختلفة ،أكثر األحزاب العراقية
ُ
اليت تطرح مرشحني لرئاسة احلكومة ،بعد ان سيطر مرشحو احلزب
السابقني على املنصب يف ثالث دورات سابقة.
ويعد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي دخل االنتخابات بقائمة
ُ
«النصر» منفص ًال عن غرميه ورئيسه يف احلزب نوري املالكي،
أكثر األمساء املرشحة لوالية ثانية ،معتمدًا على ترويج دوره يف
إنهاء سيطرة تنظيم «داعش» على املدن العراقية ،وفرض
األمن ،وفتح االستثمارات أمام دول وشركات عاملية ،باإلضافة
اىل تطوير عالقات العراق مع حميطه العربي.
ورغم ان املالكي ُيعترب منافسًا تقليديًا ورئيسًا للعبادي على
املنصبُ ،طرح يف الكواليس اسم وزير الصناعة احلالي حممد شياع
السوداني للمنصب ،وهو من حزب «الدعوة – تنظيم العراق»،
يف مقابل طرح اسم القيادي يف احلزب طارق جنم كمرشح تسوية
يف حال ُأغلقت املنافذ أمام باقي املرشحني.
ً
وطرح «تيار احلكمة» بزعامة عمار احلكيم أخريا اسم وزير الشباب
عبد احلسني عبطان كمرشح لرئاسة احلكومة ،معتمدًا على الشعبية
اليت اكتسبها بافتتاح عدد من املالعب يف العراق ،يف مقابل طرح
اسم قريب من التيار ،وإن بات بعيدًا عن العمل السياسي ،هو
عادل عبد املهدي كمرشح تسوية.
وعلى مستوى رئاسيت الربملان واجلمهورية ،وهما منصبان ما زاال
حمل جدل بني السنة واألكرادَ ،
فطرحت قائمة «القرار» اسم
رئيسها رجل األعمال مخيس اخلنجر كمرشح لرئاسة اجلمهورية،
يف مقابل تردد اسم برهم صاحل للمنصب نفسه ،وعمل الرئيس
احلالي فؤاد معصوم على والية ثانية.

حديث عن «والدة»...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«حزب اهلل» ..وجبهة الجنوب؟!

صفحة 32

Saturday 12 May 2018

الـسبت  12أيــار 2018

Page 32

صــحة وغــذاء

 5خطوات بسيطة تطيل احلياة
عشر سنوات

قال أطباء من جامعة هارفارد ،إن االبتعاد عن
التدخني واملشروبات الكحولية ،واتباع نظام
غذائي صحي ،وختفيض وزن اجلسم وممارسة
التمارين بانتظام ،يطيل عمر اإلنسان  10سنوات
على األقل.
وقالت املقالة اليت نشرت يف جملة »:Circulation
أظهرت دراستنا ،أن منط احلياة الصحي ال يزال
الطريق الرئيسي إلطالة العمر .لألسف ،ال يلتزم
أحد اليوم تقريًبا بهذه القواعد البسيطة».
وأشار فرانك هو ،الطبيب يف جامعة هارفارد
األمريكية ،إىل ضرورة بذل اجلهود الكبرية
واجلدية من جانب السياسيني واملسؤولني،
لتوفري الظروف اليت تزيد من شعبية النظام
الغذائي السليم وممارسة الرياضة وغياب
العادات السيئة ،وجتعلها شائعة بني السكان.
واليوم ،يعتقد معظم العلماء أن النظام الغذائي
الصحيح وبعض املواد الغذائية احملددة ،تؤثر
بشكل محيد وقوي ليس فقط على وزن اإلنسان،
بل وعلى صحة الدماغ واألوعية الدموية والقلب
وغريها من األعضاء واألجهزة الرئيسية يف
اجلسم.
على سبيل املثال ،يف اآلونة األخرية ،أثبت
العلماء أن استهالك كميات كبرية من زيت
الزيتون وأطباق البحر األبيض املتوسط ،يقلل
بشكل كبري من خطر املوت بالسكتة الدماغية أو
النوبة القلبية.
وعلى العكس تضطرب صحة القلب واألوعية
الدموية ،عند تناول كميات زائدة من امللح يف
الطعام.
وأثبتت الدراسة ،أن السمنة املفرطة والعادات
الضارة واجللوس الزائد يوميا ،يقصر عمر
اإلنسان  14-12عاما.

أسباب دوار الرأس منها مشاكل األذن الداخلية ومرض منيري
دوار الرأس « »Vertigoهو شعور بعدم التوازن،
حبيث تشعر وأن العامل يدور من حولك ،وتشعر
بعدم االتزان وخفة الرأس وأنك قد أوشكت
على السقوط  ،وفى هذا التقرير نتعرف على
اسباب دوران الرأس ،حبسب ما ذكر موقع
«.»Webmd
اسباب دوران الرأس
غالبًا ما حيدث دوران الرأس بسبب مشكلة فى
األذن الداخلية ،وإليكم بعض األسباب األكثر
شيوعًا لدوران الرأس :
 -1الدوار املوضعى املتناوب احلميد BPPV
وهو اضطراب ناتج عن خلل فى األذن الداخلية،
عندما تتجمع جسيمات الكالسيوم فى قنوات األذن
الداخلية ،حيث ترسل األذن الداخلية إشارات إىل
الدماغ حول حركة الرأس واجلسم بالنسبة إىل
اجلاذبية فيحدث الدوار ،وقد يصاب أى شخص
بالدوار املوضعى املتناوب خاصة مع تقدم العمر
أو نتيجة إصابة فى الرأس.
 -2مرض منيري
مرض منيري هو اضطراب فى األذن الداخلية
يعتقد أن سببه تراكم السوائل وتغيري فى ضغط
األذن ،وميكن أن يسبب نوبات من الدوار مع
طنني فى األذنني وفقدان السمع.
[اسباب دوران الرأس والدوخة] اسباب دوران
الرأس والدوخة
 -3التهاب العصب الدهليزى أو «التيه»
من أكثر األسباب الشائعة لدوران الرأس وهو
مشكلة فى األذن الداخلية تتعلق بالعدوى التى
عادة ما تكون فريوسية ،وتسبب العدوى التهاب
فى األذن الداخلية حول األعصاب التى تساعد
على توازن اجلسم.
 -4إصابة الرأس
من اسباب حدوث الدوار ،وهى إصابة فى الدماغ
أو اجلمجمة أو فروة الرأس ،وميكن أن يرتاوح
ذلك من نتوء معتدل أو كدمة إىل إصابة فى
الدماغ ،وجيب التعامل مع هذه احلالة باللجوء
للطبيب.
 -5تناول بعض األدوية
قد حيدث دوار الرأس كتأثري جانبى لتناول
بعض األدوية ،لذا جيب التحقق من نشرة الدواء،
للتأكد من أن الدوار مدرجًا كأثر جانبى حمتمل،
وال تتوقف عن تناول الدواء املوصوف دون

استشارة الطبيب.
اسباب دوران الرأس أو دوار الرأس املركزى
حيدث الدوار املركزى بسبب مشاكل فى جزء من
الدماغ مثل :املخيخ( ،املوجود فى اجلزء السفلى
من الدماغ) أو جذع الدماغ (اجلزء السفلى من
الدماغ املتصل باحلبل الشوكى) ،وتشمل اسباب
الدوار املركزى ما يلى:
 -1الصداع النصفى الشديد والذى عادة ما
يشعر املريض أنه أمل فى مقدمة أو على جانب
واحد من الرأس.التصلب املتعدد ،وهى حالة
تؤثر على اجلهاز العصبى املركزى (املخ واحلبل
الشوكى).
 -2الورم العصبى السمعى ،وهو ورم دماغى نادر
«محيد» ينمو على العصب السمعى الذى يساعد
على التحكم فى السمع والتوازن.
[الصداع النصفى من اسباب دوران الرأس]
الصداع النصفى من اسباب دوران الرأس
 -3ورم فى الدماغ فى املخيخ فى اجلزء السفلى
من الدماغ يسبب الدوار.النوبة اإلقفارية العابرة
أو السكتة الدماغية ،حيث يتم قطع جزء من
إمدادات الدم للدماغ وحيدث الدوار.
 -4أخذ بعض األدوية يسبب الدوار املركزى.

أضيفوا زيت السمك لنظامكم الغذائي
كشف علماء أمريكيون عن خصائص طبية جديدة
لزيت السمك وبينوا أهمية استهالكه لصحة
العديد من أعضاء جسم اإلنسان.
وأكد خرباء جامعة جون هوبكنز التأثري اإلجيابي
لتناول زيت السمك ألنه مينع تطور اضطرابات
الدماغ ما بعد الصدمات واإلصابات اخلطرية.
واثبت العلماء ذلك من خالل أمثلة حية لرجال
اإلنقاذ اليابانيني الذين شاركوا يف القضاء على
خملفات الزالزل يف اليابان ،عام .2011
وتساهم مادة أوميغا  3يف ترميم تلف الدماغ
الناتج عن احلوادث الكارثية املدمرة.
ويشري اخلرباء أيضا إىل أن زيت السمك يساهم
يف محاية الدماغ البشري من آثار اإلجهاد
املستمر ،ويقلل من نسبة الكوليسرتول يف
الدم ومينع تطور أمراض القلب واألوعية الدموية
والسكري.
كما حيتوي زيت السمك على فيتاميين «»D
و» »Aاللذين حيسنان بشكل كبري احلالة الصحية
للشعر واألظافر.

التخلي عن تناول اللحوم مينع
ثلث الوفيات املبكرة

أعلن علماء جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة
عن إمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة اليت حتدث
يف العامل ،إذا ختلى البشر عن اللحوم اليت
يتناولونها.
ونقل موقع روسيا اليوم عن العلماء قوهلم «أنه
بإمكان التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة
وفاة مبكرة ومعظم الناس ال يقيمون فائدة
احلميات النباتية ،مع أن العلماء أثبتوا سابقا
أن التغذية النباتية تقلص كثريا خطر األمراض
املزمنة ،ألنها ال حتتوي على زيوت مشبعة
وكوليسرتول ،وهي مواد تسبب أمراض القلب
واألوعية الدموية».
وأوضح العلماء أن احلمية النباتية حتتوي على
نسب عالية من العناصر الواقية من األمراض مبا
فيها فيتامينات  Cو Eواأللياف ومحض الفوليك
والبوتاسيوم واملغنيسيوم ومركبات كيميائية
مفيدة أخرى لذلك فإن مستوى الكوليسرتول
الضار يف دم النباتيني منخفض جدا ،وميتازون
بضغط دم ومؤشر كتلة جسم طبيعيني ومجيع
هذه العوامل تؤثر مباشرة يف طول العمر
وختفيض خطر األمراض املزمنة.

متى يصبح االستحمام ضارا وملاذا؟
حذر أطباء أمريكيون من تكرار االستحمام يف
اليوم الواحد ألكثر من مرة ملا له من خماطر
صحية جسيمة على اإلنسان.
وقال اخلبري الطيب سوالنا سيجال مورير:
«االستحمام املتكرر يعري اجلسم من الطبقة
الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة اليت
تعيش على اجللد».
ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد حتتوي
على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات
اخلطرة .لكن الصابون ومجيع أنواع مواد التنظيف
اهلالمية كالشامبو ،حتتوي على مكونات كيميائية
تدمر احلماية الطبيعية .وهذا ما يؤدي إىل جفاف
اجللد وهشاشته ،ما يسمح للبكترييا املسببة
لألمراض باخرتاقه بسهولة.

* 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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Bill Shorten’s ‘rolled gold guarantee’ has come back to haunt him
IT WAS the promise Bill
Shorten repeated over
and over again in front
of the cameras. Now the
Opposition Leader is in
trouble.
IT WAS a misleading
promise repeated over
and over again.
Last August, Bill Shorten gave a “rolled gold
guarantee” that none
of his MPs would be
caught up in the dual
citizenship debacle.

“We have a strict vetting process. There is
no cloud over any of
our people,” he said.
But Mr Shorten has
been forced to eat his
words after four Labor
MPs were forced out
of Parliament due to a
High Court ruling.
The MPs came unstuck
due to the Prime Minister’s requesting November that the Opposition
Leader refer all politi-

hauling the Research and
Development Tax Incentive to stamp out rorting
by dodgy consultants.
From July 1, a new R & D
premium will be targeted
to companies with a turnover of $20 million or
more. A cap of $4 million
will also be put on cash
refunds. The government
will also convert the rate
of R & D tax offsets to a
premium above each
claimant’s company tax
rate.
TAX CHEATS & ORGANISED
CRIME
GROUPS
A massive crackdown on
the black economy will
make it difficult for tax
cheats to avoid cutting
their tax implications,
with the government making cash payments above
$10,000 illegal.
Transactions exceeding
$10,000 will have to be
made electronically — or
by cheque — so they can
be tracked, impacting
those attempting to hide
their money.
It also means businesses
will not be able to claim
deductions for payments
to their employees, including wages where they
have not held back any
amount of PAYG.
Anti-phoenixing methods
will also implemented to
prevent small businesses
being cheated by other
businesses.
The measures will come
into effect from July 1

next year.
Centrelink users will be
affected. Picture: Carmela
Roche
CASHLESS DEBIT CARD
HOLDERS
Welfare recipients whose
payments are restricted
primarily to debit cards
to stamp out alcohol and
drug problems will be
forced to remain on the
cashless debit card trial
longer.
Trials already in place in
Ceduna in South Australia and the East Kimberley in Western Australia
will be extended to June
30, 2019.
Trials will also be
launched in Bundaberg
and Hervey Bay.
WELFARE CHEATS
Extending fraud detection
and debt recovery activities will save $229m over
three years by Extension
of data matching activities between the Department of Human Services
and the ATO to “enhance
the integrity” of welfare
payments.
MIGRANTS
The waiting period for
newly arrived migrants
to access certain welfare
benefits will be increased
to four years from July 1
saving $203m over five
years.
ABC
ABC operational funding
to be frozen to ensure it
continues to find back office efficiencies. Freeze to
save $83.7m over three
years from 2019-20 to
2021-22.

cians with questions
over their status to the
High Court.
Mr Shorten responded
at the time: “The Labor
Party has the strictest
processes in place to
ensure all candidates
are compliant with the
Constitution prior to
their nomination for
election. Therefore, I
politely decline your offer.”
He later reiterated: “I
am more than satisfied
that Labor MPs (are
fine) through our vetting process. I am very
confident.”
He also attacked Mr
Turnbull over the issue,
saying the citizenship
issue “goes to the legitimacy and integrity
of your Government”.
Liberals Stephen Parry
and John Alexander
and Nationals Barnaby

Joyce and Fiona Nash
were last year caught
out by dual citizenship.
But there are now more
Labor MPs forced out of
parliament by dual citizenship than coalition
members, with an upcoming “Super Saturday” of five simultaneous by-elections seeing
the Opposition Leader
eating his words.
Three Labor MPs and
one independent have
signalled they will quit
their seats over a High
Court ruling on the parliament’s ongoing dual
citizenship crisis.
Former ACT senator
Katy Gallagher was
yesterday ruled ineligible to sit in parliament.
She was deemed a citizen of a foreign power
— the United Kingdom
— when the writs for
the 2016 federal elec-

Labor has today called
on the Turnbull Government to reverse its unfair
changes to Assurance of
Support requirements.
These unfair changes
were recently introduced
in the dead of night,
without any community
consultation.
The Turnbull Government has cruelly moved
the goalposts on thousands of migrant families.
For example, if a couple
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. More than
two and a half times the
previous requirement.
A single person who
wants to vouch for
their parents will need
to earn $86,606, rather
than $45,185.40. Almost
twice as much.
These are significant
changes that will have a

real impact on whether
or not families are able
to be reunited in Australia.
It will have the biggest
impact on hard-working migrant families. In
many cases, families
that have paid substantial visa application fees
on the basis that they
would be eligible, will no
longer qualify to give an
assurance under these
changes.
The Government can immediately reverse these
changes – at the stroke
of a pen.
If the Turnbull Government does not act, Labor will vote to disallow
these changes in the
Senate.

LABOR DEMANDS TURNBULL REVERSE HIS SNEAK ATTACK ON HARD
WORKING MIGRANT FAMILIES

MEDIA
CONTACT:
LACHLAN
POULTER
(MACKLIN) 0423 937 655
GRACE CRAMER (BURKE)
0431 021 105
TIMOTHY DUNLOP (NEUMANN) 0428 043 110

tion were issued.
Labor MPs Josh Wilson, Justine Keay and
Susan Lamb, as well
as Centre Alliance MP
Rebekha Sharkie, were
found to be in the same
situation.
All four members plan
to recontest their seats
in a series of simultaneous by-elections,
expected to be held in
June.
Labor was already facing a by-election in
Perth after frontbencher Tim Hammond resigned for family reasons. The Liberal Party
is yet to confirm if it will
run there.
All except Josh Wilson’s WA seat of Fremantle are marginal,
giving Labor a series
of strong challenges
ahead.
Ms Lamb’s seat in Longman, in Queensland,
is the most vulnerable,
held by a tiny margin of
0.8 per cent.
Mr Turnbull has taken a
swipe at the MPs for delaying their resignation
from parliament..
“They have said they
are ineligible, they have
acknowledged they are
ineligible and they still
have not resigned, so
they are drawing salaries and using MPs entitlements,” he told ABC
Radio this morning.
Mr Shorten faced tough
questioning yesterday
over his insistence that
his MPs would be fine,
saying he acted in good
faith, following the advice from the party’s
lawyers.
“If you get your lawyers, you do take their
advice. It’s been the
same advice for 20
years,” he told reporters on Wednesday.
“They said our position
was sound.”
On wednesday, Leader
of the House Christopher Pyne said the Opposition Leader had

“proved that he couldn’t
be trusted yet again”.
“Last year, Bill Shorten faced a character
test over the referral of
members of the Labor
Party under a cloud to
the High Court, and he
failed it,” he said.
“He failed it quite
spectacularly, and he
proved that he couldn’t
be trusted yet again.”
Opposition frontbencher Tony Burke argued
Labor had tried to refer the MPs as part of
a package deal with
coalition MPs under a
citizenship cloud.
“It’s ended up where it
has. We’re now in byelections and the resignations will be in today
for those members and
they’re off in their electorates fighting their
campaigns,” he told
Sky News.
The Super Saturday
poll will likely be held
next month, with June
16 the earliest possible
date.
Mr Turnbull said the
polls would “obviously
be a very big test” for
Labor leader Bill Shorten.
“He asserted that his
party’s vetting processes were rolled gold,” he
said.
The constitution’s Section 44 (i) states that
any person who “is
under any acknowledgment of allegiance, obedience, or adherence to
a foreign power, or is a
subject or a citizen or
entitled to the rights or
privileges of a subject
or a citizen of a foreign
power ... shall be incapable of being chosen
or of sitting as a senator or a member of the
House of Representatives”.
By the High Court’s interpretation, this means
anyone must renounce
their foreign citizenship
in order to run for office.
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Feds near-$8bln Vic in- Costello savages govt’s budget strategy
Former treasurer Peter Australia’s longest-serving
frastructure spend
Costello believes the fed- treasurer warned, adding it

NSW will receive $1.5 billion
of new national infrastructure spending, Prime Minister Malcolm Turnbull has
announced on the eve of the
federal budget.
NSW will have to be content
with a smaller slice of the
federal budget infrastructure
pie because the state has already received a good helping of funds from the Commonwealth.
Only $1.5 billion of new national infrastructure spending will flow to NSW, against
$7.8 billion going to Victoria
in the budget to be handed
down on Tuesday.
On Monday, the federal coalition announced nearly $1
billion for a Coffs Harbour
bypass on the Pacific Highway in northern NSW.
It will also commit to $400
million for Sydney’s Port
Botany rail duplication between Mascot and Botany
and $50 million for a business case into a rail link
from St Marys to the new
Badgerys Creek airport.
But Prime Minister Malcolm Turnbull denied NSW
was being short-changed,
pointing to the current and
combined state and commonwealth infrastructure
spending of more than $21
billion in the state.
“NSW is the largest state
and it obviously has a very
large share of the infrastructure spending,” he told reporters.
“We have an enormous
amount on track in NSW.”
Mr Turnbull pointed to work
benefiting from federal funding now underway, including WestConnex, the western Sydney airport and the

North-South rail link.
“The Victorians were saying we hadn’t committed
enough money there in the
past and they were pointing
to big projects like the Western Sydney airport, so sometimes the timing can be an
issue - but right across the
country now there is a massive amount of infrastructure
underway,” he added.
Ahead of the federal budget, NSW Liberal treasurer
Dominic Perrottet refused to
be drawn on what other specific projects he’d like to see
funded.
“Like all great Liberal treasurers Scott Morrison will be
making careful and fiscally
responsible decisions that
will see the federal budget
return to surplus in coming
years,” Mr Perrottet told AAP
in a statement last week.
Meanwhile, NSW Premier
Gladys Berejiklian is still
hoping to see more federal
money flow toward her government’s multi-billion dollar
infrastructure undertaking.
“Of course any support from
the federal government in
relation to our major infrastructure program would be
welcome and I’ll be watching
with everybody else to see
what happens,” she said.
The federal government had
already confirmed it would
set aside $155 million for a
new bridge in Nowra and $25
million for a new monument
at the Kurnell landing site of
Captain James Cook.
The NSW government has
off its own bat committed
some $22.3 billion for infrastructure projects including,
the controversial $16 billion
WestConnex road network.

The federal budget will pour
nearly $8 billion into Victoria for road and rail projects
to try and beat congestion.
Nearly $8 billion from the
federal budget is earmarked
for major Victorian road and
rail projects in a bid to beat
congestion.
The $7.8 billion package includes the $5 billion already
promised for heavy rail to
Melbourne Airport, $1.75
billion for the North East
Link road, and $475 million
for a rail link between Monash University’s Caulfield
and Clayton campuses.
“We’re making sure that
we are making investments
that will help respond to
and attack congestion,”
federal Urban Infrastructure
Minister Paul Fletcher told
ABC radio on Monday.
The airport rail line - subject
to a business case due for
completion in September
and for which the Turnbull
government has already
committed $5 billion - and
the North East Link, were
the two items Victoria had
put on its federal budget
wish list.
It is a “good day” for Victoria, Premier Daniel Andrews
said.
“I spoke to the prime minister just before eight o’clock
this morning and on behalf
of all Victorians I thanked
him for the additional funding,” Mr Andrews told reporters.
“We’ve run a strong campaign to get a fairer share
for Victoria; that campaign
has worked.”

In the lead up to Tuesday’s
budget, the federal government has not given up on
finding Senate crossbench
support for its stalled tax
cuts to big business.
Finance Minister Mathias
Cormann continues to make
the case for big business
tax cuts ahead of Tuesday’s
budget despite the measures
stalling in the Senate earlier
this year.
Senator Cormann confirmed
37 senators already support
the government’s plan to reduce business tax rates by
25 per cent - just two votes

short of what it needs to
pass the Senate.
“The government continues
to engage with the Senate
crossbench,” Senator Cormann told reporters in Canberra on Monday.
“If we continue to put Australian businesses at a disadvantage compared to
businesses in other parts of
the world who pay less tax
we would be putting the job
security of Australian workers at risk.”
The government passed tax
cuts for businesses bringing
in less than $50 million last

year but was unable to convince enough crossbenchers to support cuts at the big
end of town.
Senator Cormann stated it
would not be sensible to
keep a difference in the tax
rate between small businesses and larger businesses.
“In many ways, the biggest
businesses in Australia are
most exposed to competition from other parts of the
world,” he said.
“Small business will tell you
that they believe it’s very
important for them and their
future success that the busi-

Government pursues corporate tax cuts

The Labor state government has already committed to planning for a tram
line from Caulfield, but the
federal government wants
heavy rail explored too.
“It makes sense to have a
heavy rail connection,” Mr
Fletcher said.
“We’re making a very substantial $475 million commitment towards a rail
connection to the Monash
precinct reflecting the size
of Monash, the very substantial growth, the fact that
people travel to Monash
from all around Melbourne
and beyond.”
The federal government
says it will still chip in $3
billion for the East West
Link, a road the state government dumped when it
came to power and which
the opposition says it will
build if it wins November’s
state election.

FEDERAL BUDGET INFRASTRUCTURE SPENDING IN
VICTORIA:
* $5 billion for Melbourne
Airport rail link
* $1.75 billion for the North
East Link road
* $475 million for planning
and pre-construction work
of Monash rail
* $225 million for the electrification of the Frankston
rail line to Baxter
* $132 million to complete
Princes Hwy duplication
from Traralgon to Sale
* $50 million to support the
duplication of the Geelong
rail line between South Geelong and Waurn Ponds
ness tax cut is applied to all
businesses.”
This year, the government
had initially pinned its hopes
of finding support from new
independent senator Tim
Storer.
That hope faded when Senator Storer made a statement
in parliament asking whether
the tax cuts were fiscally prudent, and expressed interest
in broader tax reform.
Attention in recent weeks has
fallen on the two Centre Alliance senators - formerly Nick
Xenophon Team - as more
amenable to government negotiations on the cuts.

eral government should cut
spending by at least $18 billion a year.
Former treasurer Peter
Costello thinks he’ll be
dead and buried by the time
the federal government has
paid off the nation’s debt.
Mr Costello warned until
spending was under control Australia wouldn’t be
in a position to pay back
money owed.
“It took us 10 surplus budgets to pay off last time. You
would be doing well to pay
of it off in 10 surplus budgets this time,” Mr Costello
told ABC TV’s 7.30.
“I think the probabilities
are we will never get back
to where we were, you and
I will die before that happens.”
Spending needed to be cut
by at least $18 billion a year,

needed to be capped at 24
per cent of gross domestic
product.
Right now it’s at about 25
per cent.
He pointed out there had
been 10 years of deficits
which translated to borrowing about $370 billion.
“That money doesn’t go
away. It’s going to be there,
we’re going to be paying interest on it, until somebody
pays it back,” Mr Costello
said.
He warned Australia was
more vulnerable to a global
economic downturn, compared to 2008 when it was
in the best position of all
western countries with no
debt and triple-A credit rating.
“We are more fragile, more
exposed. We don’t have the
same strength,” he said.

Treasurer cold on lifting jobless payments

Treasurer Scott Morrison
has questioned the logic
behind growing calls to increase Newstart, the welfare
payments for unemployed
Australians.
Treasurer Scott Morrison
has poured cold water on
growing calls to increase
unemployment benefits in
Tuesday’s federal budget.
A rare alliance of business,
industry and community
groups is calling for an increase to the Newstart allowance, arguing the rate
is so low it makes it hard to
search for work.
“Well, there were 410,000
jobs created last year, which
I think provide a counterfactual to that,” Mr Morrison
told Fairfax Media.
Liberal MP Julia Banks
threw the cat among the
pigeons after claiming she
could live on the $40 per
day jobless payment, with
critics quick to point out
she owned a handful of
houses and drew generous
allowances.
Financial Services Minister
Kelly O’Dwyer has refused
to repeat the claim.
“I’m not going to personalise these things,” Ms
O’Dwyer told the ABC.

However, the minister conceded Newstart was not a
“generous” payment, arguing the welfare measure
was not designed as a longterm income source.
“Newstart is a payment designed to be a stop-gap before people get a job,” Ms
O’Dwyer said.
“Because at the end of the
day, the best form of welfare
is actually getting a job.”
The Business Council of
Australia and the Australian Industry Group, among
others, have argued the
Newstart allowance is insufficient to allow unemployed
people to look for work.
Ms O’Dwyer said the federal government needed to
balance providing support
for the unemployed against
avoiding taxing incomeearners too heavily.
“What we want to do is
create the right economic
framework to actually encourage more jobs in the
economy,” she said.
“We’ve seen more people
be able to get back into the
workforce, and Newstart
is one of those payments
that can support people
while they’re getting back
to work.”
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10 places in Sydney that look like Paris. They’re not where you might think

Neutral Bay around Lower Bent Street was the most Paris-like part of Sydney according to a neural network
that analysed Google maps data.Photo: Genevieve Wild

Artificial intelligence that
was trained in Australia
has “returned” from a
virtual tour of 1692 cities around the world with
data to show which are
the most similar to Sydney and Melbourne. The
results are not what humans expected.
The machine saw similarities that have escaped human perception
such as areas in the Sydney suburbs of Auburn,
Ingleburn, Artarmon and
Kogarah that strongly resembled Paris.
The so-called “Paris
end of Collins Street” in
Melbourne appeared to
be more like the Bulgarian end of Collins Street,
while parts of Manly

around North Head in
Sydney were correlated
to Hong Kong. There
were even small sections
of Melbourne and Sydney that matched parts
of Iraq. Huntingwood
in western Sydney was
strongly related to Erbil
in Iraq and in Melbourne,
Cranbourne West was
linked with Kirkuk in
Iraq.
The technology used for
the research is called a
neural network and was
modelled on the human
brain with connected
groups of nodes, akin to
neurons, that allow it to
learn from data.
The network is fed information by humans who
adjust it to direct the way

it “thinks” to form what is
known as artificial intelligence or machine learning.
The University of Melbourne Transport Health
and Urban Design (THUD)
research fellow Kerry
Nice said staff started
this study after a question came up over a tea
break, “Is there really a
‘Paris-end’ of Melbourne
or Sydney?”
THUD designed three
separate sets of “neural
networks” that were fed
images, one from Google
maps, one from satellites
and one from Google or
Baidu Streetview from the
1692 largest cities in the
world.
“This was a fun study

to demonstrate how we
can use machine learning and imagery to learn
about how healthy cities
are designed,” Dr Nice
said. “Our group is mostly working on how urban
design transport issues
impact human health
and public health, so we
wanted to come up with
an objective way to measure it.”
The group gave each network 1000 sample images, measuring about 400
square metres across, of
each of the cities. All images were chosen at random.
“We were surprised with
how well it did with maps
and how indicative they
are of a city; it was about
80 per cent accurate,
which is remarkable when
you say here’s one [400square-metre] map of
one of 1700 cities and it
was 80 per cent accurate
in picking exactly which
city,” Dr Nice said.
The three networks were
asked what other cities
Melbourne and Sydney
most closely resembled.
The results will be disappointing for local Francophiles; at best, Sydney
could be considered only
0.2 per cent “Paris-like”
with ten locations having
a 60 per cent or higher
prediction value. Melbourne can claim to be
just 0.1 per cent like Paris
with only four locations
having a prediction value
about 60 percent. The
best match in Melbourne
was Brighton Rd in St Kilda, with the others close
to the city centre.
Many of the predicted
locations from the map
network were other Australian cities, such as Brisbane or Canberra, and,
for Sydney, the Sunshine
Coast. But surprisingly,
Melbourne and Sydney
were also found strongly
to resemble cities in Israel
and South America.
The features that made
a city “Paris-like” on the

map network were a higher density of trains and
trams, broad sections of
urban green space and
parks integrated with waterways.
The 10 places in Sydney
that most strongly resembled Paris on the map network were:
1. Lower Bent Street, Neutral Bay (97.8 per cent)
2. Railway Parade North,
Kogarah (96.2 per cent)
3. Jersey Road, Artarmon
(92.2 per cent)
4. South Parade, Auburn
(83.9 per cent)
5. Peats Ferry Road, Hornsby (83.8 per cent)
6. Kerr Road, Ingleburn
(72 per cent)
7. Bass Road, Earlwood
(71.3 per cent)
8. Pacific Highway, Wahroonga (64.2 per cent)
9. West Parade, Denistone
(64.2 per cent)
10. Clarke and Unwin
roads, Waitara (60.3 per
cent)
The satellite analysis
found both Melbourne and
Sydney looked most like
places in South America.
“I was surprised at how
much, apparently, Australia looks like Brazil and
Chile,” Dr Nice said. “The
satellite analysis may
have picked up on distinctive soil and vegetation colours and was less
about the urban form and
more about the natural
form.”
The Streetview network
was the most “problematic” because the images are more complex
and pick up on how a city
functions, including the
number and type of vehicles, numbers of people
and street furniture.
“[Streetview] captured a
wide range of the city and
the way the city is used,”
Dr Nice said. “But the
most representative images of Paris looked like
any city.
“We didn’t see that distinctive ‘Parisness’. It
didn’t pick up on what we
think of as Paris, the six-

storey buildings, the balconies, the windows and
the doors.
“Our training data was
sampled across the greater Paris metropolitan area
and not just the centre, so
this shows that Paris as a
whole does not resemble
the smaller central sections that we visualise
when we usually think of
Paris.”
The work is currently
under peer review but it
is likely this technique
can be used to typify the
characteristics of a city
and compare it to places
where there is good health
or efficient transport systems, Dr Nice said.
“It can help us understand how to intervene to
best design (or redesign)
cities so they work as well
as possible,” he said.
Training a neural network
is similar to the way we
teach children spelling,
by repetition and testing
until they learn, Dr Nice
said.
“The network learns more
each time it processes
the training data and is
tested afterwards to see
how well it is doing,” Dr
Nice said.
“Once it reached a peak
accuracy, there is no
need to keep training it
further and 150 epochs
[run-throughs] was where
we found it had reached
that point.
“We let it run for a week
or two and looked in occasionally at the validation graphs to see when
it reached its peak accuracy.
“Each training cycle adjusts the weights of individual pathways through
the network, pushing different features (or combinations of features) in the
images towards different
classifications.
“The accuracy in identifying the exact city out
of the 1700 other cities,
even at 43 per cent [using
Google Streetview] was
pretty remarkable.”

Page 37

Saturday 12 May 2018

2018  أيــار12 الـسبت

37 صفحة

NEWS

State row looms over $24.5 billion budget rail projects

The Turnbull government
is on a collision course
with key states over vast
new rail projects as it
steps up the use of controversial “off-budget”
finance to claim a $24.5
billion spending boost in
the federal budget.
The plans triggered warnings on Monday that future taxpayers could be
“on the hook” for any
losses from big projects

that fail to generate profits, leading to write-downs
on bad investments.
Victorian premier Daniel
Andrews welcomed the
$7.8 billion budget funding plan for his state,
while the NSW government is welcoming more
than $1.5 billion in further
funding beyond what has
already been promised to
build the Western Sydney
Airport.

Labor’s
agriculture
spokesman Joel Fitzgibbon says there’s no timeline on his party’s plan to
end live sheep exports.
Labor is focused on ending live sheep exports if it
wins government, despite
moves from rogue Liberal
MPs and the Greens to
bring forward phasing out
the trade.
Unions are also ramping
up opposition to industry practices after further
revelations of cruelty to
animals and dire conditions for workers on live
export ships.
Labor’s
agriculture
spokesman Joel Fitzgibbon said he would consider former Liberal cabinet minister Sussan Ley’s
bill to end live exports,
but “deep and meaningful” reform was his focus.
“I’m less focused on
what’s happening in the
immediate (future) in the
parliament,” Mr Fitzgibbon told Sky News.
He said Labor wanted to
work with sheep farmers
to transition out of the
trade, but refused to put
a timeline on when live
sheep exports would end.
“The last thing farmers
and the industry more
broadly want is a stopdead date,” Mr Fitzgibbon
told Sky News on Monday.
New footage emerged
over the weekend of crew

onboard the Emanuel Exports-chartered Awassi
Express clearing decomposing sheep carcasses.
International Transport
Workers’ Federation president and Maritime Union
of Australia national secretary Paddy Crumlin said
the barbaric practices
showed the industry was
failing community expectations.
“Sadly, the utterly disgraceful treatment of animals onboard live export
vessels is often mirrored
by the equally dismal
treatment of seafarers,
and this new footage is
a terrifying reminder of
what life can be like at sea
when workers have no
rights,” Mr Crumlin said.
“It’s a living hell.”
The Australian Meat Industry Employees Union
wants to see a shift to onshore processing.
Conditions on the Awassi
sparked widespread outrage last month when animal cruelty was exposed
on a 2016 voyage to the
Middle East on which
2400 sheep died.
The government is expected to announce tough
new measures for dodgy
exporters this week, including 10 years’ jail and
multi-million dollar fines.
A veterinarian-led review
into the northern summer
trade is expected to deliver its findings next week.

Labor not rushing to
end live sheep trade

But Queensland deputy
premier and treasurer
Jackie Trad slammed the
Turnbull government for
not offering funds to help
build the Cross River Rail
project including a new
tunnel under the Bris-

bane River.
“We’re sick of copping
re-announcements while
Victoria and NSW get
sweetheart infrastructure
deals for projects that
don’t even have proper
planning in place,” Ms

Coalition, Labor in Murray Darling deal

The Turnbull government
has reached an agreement with Labor to support changes to the Murray-Darling Basin Plan.
The Turnbull government
has struck a deal with the
Labor opposition to ensure sufficient amounts
of water are returned to
the Murray-Darling river
system for environmental
flows.
A suite of new compliance measures sealed the
agreement, with the opposition agreeing not to
support a Greens push to
block changes to the Murray-Darling Basin Plan in
the Senate on Tuesday.
Labor will also support
changes it blocked in
February to reduce the
amount of water being returned to the environment
in southern Queensland
and northern New South
Wales.
Water Minister David Littleproud said the compliance measures would
target irrigators doing
the wrong thing through
measures like improved
metering.
“If you’re doing the right
thing, there’s nothing to
fear,” Mr Littleproud told
reporters in Canberra on
Monday.
“But if you aren’t, you’re
going to get caught and
we’re going to make you
swing.”
Tuesday’s
disallowance motion would have
blocked a change to the
plan allowing 605 gigalitres of water to be replaced with 37 projects
instead of being recov-

ered from farmers’ entitlements and returned to the
environment.
Under the bipartisan deal,
the coalition guaranteed
its commitment to 450GL
of environmental water
for the basin, with no negative social or economic
impacts.
There will also be increased consultation with
indigenous people and
$20 million for communities impacted by the basin plan.
“This gives certainty to
the two million Australians up and down the basin,” Mr Littleproud said.
The minister has contacted his NSW counterpart
Niall Blair, who threatened
to walk away from the
plan earlier in the year.
“I’ve had detailed discussions with Niall Blair who
has been constructive all
the way through,” Mr Littleproud said.
Labor’s water spokesman Tony Burke said new
transparency, auditing
and compliance requirements would address his
party’s concerns with
changes to the plan.
“This puts the MurrayDarling Basin Plan back
on a solid footing to provide a pathway for the rivers to return to health,”
Mr Burke said.
Allegations of water theft
in northern parts of the
basin have led to concerns over compliance.
“If we’re going to have integrity in the Murray-Darling Basin, there needs to
be strong compliance,”
Mr Littleproud said.

Trad said.
Infrastructure Partnerships Australia is warning about the need for
greater funding, given its
analysis shows a fall in
infrastructure spending
as a share of government
outlays from this year onwards.
The government is yet to
itemise every element of
its $24.5 billion funding
claim for the budget but
is relying on “off budget” equity investments
to make up for a decline
in grant funding.Add to
shortly
Prime Minister Malcolm
Turnbull has offered $5
billion toward the Melbourne airport rail link
but wants this to be an
equity injection into a
venture that pays a commercial return, an idea Mr
Andrews is yet to accept.
The business plan for the
rail line to Tullamarine
is not due until September, clearing the way for
a debate ahead of the
November state election
on whether the equity investment stacks up.
Infrastructure Partnerships Australia chief
executive Adrian Dwyer
said there were no examples of urban rail services making a profit and
generating a commercial
return in Australia.
“Ultimately there are only
two ways to pay for infrastructure – tickets and
taxes,” Mr Dwyer said.
“We can’t finance our way
out of a funding problem.
I’m worried that what we
might see in budgets is
a financial vehicle for a
project when that isn’t
right for the project.”
One observer was sceptical about whether the
equity investments in
major projects would pay
off, saying electricity customers would pay for the
expansion of the Snowy
Hydro scheme and broadband customers would
pay for the NBN but that

the case was not so clear
with urban rail.
“If you can’t see who is
paying the bill, it’s not going to happen,” he said.
Labor used “off budget”
accounting for policies,
including the NBN, but is
not convinced it should
be applied to urban rail.
“Equity funding requires
not only ongoing revenue
exceeding running costs,
but also a return on the
capital investment,” said
Labor
infrastructure
spokesman Anthony Albanese.
“Urban rail projects
boost the economy but
have never produced this
direct return. This is a triumph of hope and politics
over reality and is sham
funding.”
A spokeswoman for Urban Infrastructure Minister Paul Fletcher rejected
Labor claims that overall
spending on infrastructure would halve to 0.2
per cent of the economy
by 2021, pointing out this
estimate from the Parliamentary Budget Office
did not include concessional loans and equity
funding.
The federal government
estimates include at least
$8.4 billion in equity for
the Inland Rail, about $5.3
billion in equity funding for Western Sydney
Airport and a $2 billion
concessional loan for the
WestConnex motorway in
Sydney. The $5 billion for
the Melbourne airport rail
line would add to this “off
budget” spending.
Grattan Institute analysts
Marion Terrill and Danielle Wood warned on
Monday about the longterm risks from a heavier
reliance on equity investments for these and other
projects.
“If the numbers on these
projects don’t stack up,
future taxpayers will be
on the hook for today’s
bad decisions,” they
wrote.
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مــناسبات

احتفال ناجح حلركة االستقالل مبناسبة فوز رئيسها ميشال معوض باالنتخابات النيابية

أسعد بركات يلقي كلمته

اقامت حركة االستقالل
مساء
سيدني،
يف
االثنني املاضي يف صالة
الرينيسانس يف ليدكمب،
احتفاال بمناسبة فوز رئيسها
املحامي ميشال معوض
يف االنتخابات النيابية عن
أحد مقاعد زغرتا الزاوية
الثالثة.
حضر االحتفال ،اضافة
الرئيس رئيس الحركة يف
اسرتاليا املهندس اسعد
بركات ورئيسها يف سيدني

أسعد بركات ،الزميل أنور حرب والشيخ ميشال الدويهي

لودي فرح ايوب ،طوني خطار ،ريمي وهبه وبيرت مارون

ابراهيم نصور ،ميشال نصور وزوجته وابنته وحضور

جوزيف زيدان بو ملحم ،انطوان زيدان بو ملحم وحضور

جانب من الحضور

السيد سعيد الدويهي
والعديد من اعضاء الحركة
واملناصرين ،رئيس الجامعة
اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا
ونيوزيالندا الشيخ ميشال
الدويهي ،رئيسة حزب
الكتائب يف سيدني لودي
فرح ايوب ورئيسه السابق
بيرت مارون ،تيار املستقبل،
رئيس الرابطة املارونية
باخوس جرجس والعديد
من ابناء زغرتا والزاوية
واالصدقاء واالعالميني.
واالحتفال الذي قدم فقراته
الزميل الشاعر سايد مخايل،
تحدث فيه كل الزميلني
طوني القزي وأنور حرب
ورئيس الحركة املهندس
أسعد بركات حيث أشادت
الكلمات بمسرية النائب
املنتخب ميشال معوض
الوطنية واالجتماعية وبوعيه
ونظافة كفه وبان النائب

املنتخب ليس دخيال على
السياسة فهو نجل شهيد
االستقالل والوطن الرئيس
رينيه معوض.
وقد فوجئ الجميع بكلمة
عرب الهاتف للنائب املنتخب
رئيس حركة االستقالل
املحامي ميشال معوض
ومما قاله ان هذا االنتصار

جانب آخر من الحضور

هو انتصاركم وانتم شركاء
اساسيون وعمود فقري فيه
والنتائج أظهرت ذلك حيث
تميزت حركة االستقالل يف
اسرتاليا باالنتظام والتنظيم
وهذا االنتصار هو انتصار
ملشروع االصالح يف لبنان.
واضاف يقول :سوف نبدأ
صفحة جديدة يف زغرتا

حضور

الزاوية لنؤكد للجميع ان
ال أحد يستطيع ان يسكـّر
بيت الرئيس رينيه معوض
طاملا هناك اناس مثلكم،
ومثل ما عودناكم سنكون
قوة تدافع عن الشراكة
واالستقالل وعن الشفافية
والتوازن..
وقال لقد حصلنا على اكثر

من  8آالف صوت وهذا
يؤكد ان اهلنا يف زغرتا
الزاوية يف لبنان واالغرتاب
كانوا اوفياء واعطونا الثقة
لنكون معارضة وازنة يف
زغرتا الزاوية تعيد مجددا
منطق التعددية يف هذه
املنطقة.
ووعد النائب املنتخب

ميشال معوض املغرتبني يف
اسرتاليا بأنه سيزورهم يف
أقرب فرصة ممكنة.
وقد قوطعت كلمته اكثر
من مرة بالتصفيق والهتاف
بحياة ابو رينيه.
وكانت هناك مأدبة غنية
بأشهى املأكوالت والحلويات
والفواكه واملشروبات.
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Federal Budget 2018: All the winners ... and losers
sion, a boost of $50 from
before.
Older workers who want
to upskill to remain in employment will also benefit
from $19.3 million for a
new Skills and Training
Incentive. To help older
Australians remain in
their homes longer, the
government has also
committed $1.6 billion to
provide an extra 14,000
“home care packages”.

Who were the winners and losers of Morrison’s Budget? Picture: AAP

WINNERS
TAXPAYERS
MORE than 10 million
Aussie workers on low
and middle incomes will
get a tax break of up to
$530 a year, or about $10
a week, from next year.
About 4.4 million workers
earning between $48,000
and $90,000 are the biggest winners and will get
the full $530.
It’s part of new tax offset
announced in the budget
that will be paid in addition to the Low Income
Tax Offset.
Individuals will receive
the payment as a lump
sum after they lodge their
tax return from next year.
Federal Treasurer Scott
The government will also
lift the tax bracket from
$87,000 to $90,000 from
July 1, 2018, and then
to $120,000 from July 1,
2022, preventing hundreds of thousands from
paying more tax.
The 19 per cent bracket
will also be lifted from
$37,000 to $41,000 in that
year.
Superannuation account
exit fees will be banned,
preventing Aussies getting hit with a charge
when they change funds.
The ATO will also be directed to proactively find
lost super.
Taxpayers have also escaped a Medicare levy
hike, which would have
cost the average family
about $600 a year.
The hike was announced

in last year’s budget to
fully fund the NDIS but
a better fiscal outlook
means the scheme will
now be funded through
general revenue.
Craft beer is likely to be
cheaper with the government planning to axe a
bizarre beer tax. Currently
breweries that use small
kegs, which is frequently
craft breweries, are taxed
at a higher rate than big
breweries that use large
kegs.
The government has committed $85 million over
three years to extend the
lower tax rates to kegs as
small as 8 litres.
A massive tax break will
be given to a subsidiary
of the International Cricket Council to help it stage
the ICC World Twenty20
in Australia in 2020.
The subsidiary will get
a five year income tax
exemption, and an exemption from interest,
dividend and royalty withholding tax liabilities also
for five years.
The tax break won’t cost
the government anything
but the revenue would
have been a tidy windfall.
Families and loved ones
of the 298 victims of the
Malaysian Airlines MH17
aeroplane tragedy will
be given justice through
a $50.3 million pledge to
prosecute those responsible for the crime. The
money will fund Australia’s participation in the
Dutch National Prosecution.

Forty people who called
Australia home were killed
when the flight was shot
down on July 17, 2014.
DRIVERS, BIG CITY COMMUTERS
Drivers are set to benefit
from smarter GPS across
the nation with the government committing $224.9
million over four years to
“accurate satellite-based
positional, navigation and
timing capabilities”.
Commuters will also benefit from road and rail
projects across the nation getting a $24.5 billion
funding injection. Melbournites are the big winners with a $5 billion rail
link from airport to CBD.
There will also be $1 billion to ease congestion
on M1 between Brisbane
and the Gold Coast, $150
million for a Bruce Highway upgrade, $3 billion
for road and rail in WA,
$390 million for a Sunshine Coast rail network
upgrade, and $177 million for Adelaide’s NorthSouth Corridor.
want to boost their income will be able to earn
up to $300 each fortnight.
SMALL BUSINESS
The instant asset writeoffs for small business for
purchases under $20,000
will be extended.

the wake of an extremist
plot to blow up an Etihad
plane over Sydney last
year.
The $293.6 million pledge
includes $50.1 million to
boost security at 64 regional airports, $121.6
million to enhance screening for inbound air cargo
and international mail and
$121. 9 million for more
AFP and Border Force
officers at nine major domestic and international
AND airports.

BIG BUSINESS
BANKS
A massive cut to Australia’s corporate tax rate
will benefit big businesses, if the government can
pass the rate cut through
the reluctant upper
house. The government
has pledged to continue
to push to pass the cut to
the rate from 30 to 25 per
cent but because it was
a 2016 budget measure,
today’s budget does not
reveal how much the cost
has blown out to.

SICK AUSSIES
Hundreds of millions have
been committed to help
sick children and women
with breast cancer among
a raft of new health funding measures.
About 200,000 Australians will get genetic testing of their disease or
cancer which would help
improve their treatment.
The government has
pledged $241 million to
list the lifesaving medicine Spinraza on the PBS,
which treats Spinal Muscular Atrophy. There will
also be $700 million for
the breast cancer drug
Kisquali among others.
A further $84 million will
extend and expand the
Royal Flying Doctor Service and there will be $40
million for free whooping
cough vaccine for expectPENSIONERS
Retirees who want to ant mothers.
boost their income will
be able to earn up to $300 TRAVELLERS
each fortnight without it Airport security meaaffecting their age pen- sures will be boosted in

ENVIRONMENT
$535.9 million has been
allocated to protect the
Great Barrier Reef.
MOVIES
$140 million for movie
producers to make films
in Queensland.
DISABLED
AUSTRALIANS
A Medicare Levy hike intended to fully fund the
National Disability Insurance Scheme has been
dumped, saving average
Australians about $600
a year. But the NDIS will
be funded for four years
to the tune of $43 billion
from the federal government between 2018-19
and 2021-22.
FARMERS
Farmers will benefit from
more focus on securing
them export market opportunities. The government has pledged $51.3
million for agricultural
trade counsellors to help
grow exports in Asia, Europe and Latin America,
$128.2 million to help
farmers “leverage” Australia’s favourable pest
and disease status in
export markets and $3.6
million over five years
to help beef exporters
maintain access to the
Indonesian market. There
will also be $226 million
in grant funding and $50
million in concessional

loans to help farmers access water.
LOSERS
GOOGLE, AMAZON AND
FACEBOOK
Tech giants will be forced
to pay more tax under a
crackdown on the digital
economy flagged in the
2018 budget. Treasurer
Scott Morrison will release a discussion paper
in coming weeks that will
“explore options” for taxing digital businesses in
Australia.
FOREIGN COMPANIES
Global corporations have
already been hit with multinational tax avoidance
measures that have recouped billions. Now the
government is extending
the crackdown to close
more loopholes.
The government will
tighten thin cap rules, to
stop multinationals from
“fiddling with how they
account for debt to reduce their tax liabilities”.
Tax rules around stapled
structures will also be
tightened to prevent them
being used to convert
trading income to more
favourably taxed passive
income.
SMOKERS
Smokers hoping to benefit from the illicit tobacco
industry will lose out amid
a government crackdown
hoping to claw back $3.6
billion over the next four
years.
From July 1 this year an
Illicit Tobacco Task Force
will be created to boost
border security to catch
out criminals. There will
also be extra resources
allocated to the Australian Taxation Office to
help detect and destroy
domestically-grown illicit
tobacco crops.
The illicit tobacco industry is on notice. Picture:
Supplied
DODGY CONSULTANTS
The government is overTo be continued on page 34
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