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أمَ َل باعتماد الواليات املتحدة سياسة تعزز السالم يف املنطقة

بولتون يطالب بإخراج إيران من سوريا..

عون لكاريم :نؤكد الدعوة اىل حوار وطين حول مـوسكـو تـرد :غـري قابـل لـلتطبيق

االسرتاتيجية الدفاعية بعد تشكيل احلكومة

ال تزال فيه الساحة اللبنانية
تعيش حالة مجود ناجم
عن التجاذبات السياسية
بشأن تشكيل احلكومة،
مما انعكس بالتالي مجودا
اقتصاديا ومعيشيا.
وال تزال لعبة شد احلبال
بني األطراف السياسية
هي املسيطرة وتؤخر تأليف
احلكومة.
ويبدو ان والدة احلكومة
حمكومة اىل حد بعيد بصراع
احملاور اخلارجية على الساحة
اللبنانية حيث ان كل حمور
يتشدد يف تعليماته ألتباعه
ومن يدور يف فلكه داخليا
بهدف احلصول على حصة
وازنة يف احلكومة العتيدة،
لناحية عدد احلقائب وثقلها
وتأثريها ،لتكون له كلمة
وازنة ومؤثرة يف السياسة
احلكومية املستقبلية.
ويف خضم هذا اجلمود
استقبل رئيس اجلمهورية

مصافحة بني بولتون وباتروشيف على هامش قمة هلسنكي

الرئيس عون مستقبال مساعد وزير الدفاع االمريكي لشؤون األمن الدولي روبرت كاريم
العماد ميشال عون ،أمس
األول ،مساعد وزير الدفاع
االمريكي لشؤون األمن
الدولي روبرت ستوري
كاريم يف قصر بعبدا
وأعرب له عن أمله يف ان
«تعتمد الواليات املتحدة

االمريكية سياسة تعزز
السالم يف منطقة الشرق
األوسط خصوصا والعامل
عموما ،ألن ذلك حيقق راحة
واستقرارا للشعوب».
وأبلغ الرئيس عون ،مساعد
وزير الدفاع االمريكي

ومساع أمريكية لتشديد الضغوط
مساعدة أوروبية إليران ٍ

تلقت طهران أمس االول
إجيابي
أحدهما
نبأين،
واآلخر سليب ،يف مرحلة
ما بعد انسحاب واشنطن
من االتفاق النووي ُ
املربم
عام  .2015إذ أعلن االحتاد

األوروبي دفعة أوىل من
مساعدات مالية إليران،
حماو ً
ال إنقاذ االتفاق.
يَ
شركت اخلطوط اجلوية
لكن
الفرنسية والربيطانية أعلنتا
جتميد رحالتهما إىل طهران،

تتفاعل محلة االنتقادات
للرئيس األمريكي دونالد
ترامب على خلفية اعرتاف
حماميه السابق مايكل
كوهني باالحتيال املالي
والضرييب وانتهاك قوانني

العالناتكم

التتمة صفحة 30

التتمة صفحة 30

يف ما يقوم به الرئيس
جتاه وزارة العدل.
وقال احملامي السابق
للرئيس األمريكي دونالد

التتمة صفحة 30

يرجى االتصال بصاحب الخربة
والكفاءة واالختصاص ايلي على
الرقم0412 224 604 :

التتمة صفحة 30

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

إذ بات مردودهما التجاري
معدومًا ،بعد العقوبات
اجلديدة اليت فرضتها
إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب على ايران.

نوّاب أمريكيون يؤكّدون ..اعرتاف كوهني
يورّط الرئيس األمريكي
متويل االنتخابات.
الدميقراطيني
واعلنت زعيمة
ّ
يف جملس النواب األمريكي
إن ما قاله
نانسي بيلوسي ّ
كوهني ّ
ميثل إدانة لرتامب،
ّ
مؤكدة ضرورة فتح حتقيق

لشؤون

األمن

الدولي،

أشار مستشار األمن القومي
األمريكي جون بولتون بعد
اجتماعه بنظريه الروسي
نيكوالي باتروشيف امس
يف جنيف لبحث تفاهمات
قمة هلسنكي إىل حصول

مع
باحملادثات
تقدم
باتروشيف حول منع انتشار
السالح النووي وسوريا
وأوكرانيا ،يف حني مل
يتم التوصل إىل اتفاق
مع روسيا بشأن تدخلها

يف االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وفق تعبريه.
وقال بولتون «مل نتطرق
إىل موضوع العقوبات
األمريكية على إيران ،كما

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
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TONY FRANCIS QUALITY MEATS
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لصاحبها طوني فرنسيس
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لـبنانيات

عبد االمري قبالن يف رسالة األضحى:

دريان التقى امللك السعودي وولي العهد:

اإلسراع يف تشكيل احلكومة ضرورة لن نسمح ألي شخص حاقد او جاهل أن
وطنية حلفظ لبنان والنهوض باقتصاده يتناول القران الكريم حبسب هواه

وجه رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبداألمري
قبالن رسالة عيد األضحى
املبارك ،توجه فيها ب «التهنئة
والتربيك إىل املسلمني والعرب
واللبنانيني يف هذه األيام
املباركة اليت تنعم فيها االمة
بفيوضات الرمحة االهلية املفعمة
مبعاني اخلري والربكة والعزة
والكرامة ،فهذه أيام التضرع
إىل اهلل تعاىل والتوسل بكرمه
ليتفضل علينا بالرمحة الواسعة
وحيفظنا ويعفو عنا ويرمحنا
وحيفظ أمتنا وأوطاننا وشعوبنا
من املؤامرات والفنت ومكائد
املرتبصني بنا شرا ،ونسأله
تعاىل ان يعيد هذه االيام
املباركة على لبنان وشعبه
واالزدهار
والكرامة
بالعزة
وعلى األمة اإلسالمية بالوحدة
والعزة واملنعة وعلى شعوبها
باالمن والسالم واالستقرار،
ويبعد عنها الظاملني واملنافقني
واالرهابيني».
وقال« :يقرتن عيد األضحى
بأمسى التضحيات يوم امتحن
نبيا اهلل إبراهيم وامساعيل يف
إميانهما وخضعا المتحان الصرب
والتضحية واإليثار يف سبيل
اهلل كما قال عز من قائل يف
كتابه العزيز «يا بين إني أرى
يف املنام أني أذحبك فانظر
ماذا ترى قال يا أبت افعل ما
تؤمر ستجدني إن شاء اهلل من
الصابرين» ،لقد بلغ نيب اهلل
إبراهيم ابنه امساعيل أمر اهلل
سبحانه بقلب خاشع حمتسب
جتاوز حبه هلل كل مشاعره
اإلنسانية ،فمثل أعظم امتثال
لطاعة اهلل سبحانه ،واستجاب
امساعيل ألمر املشيئة اإلهلية
فقدم نفسه قربانا يف سبيل
اهلل .فهذا املشهد جيسد
أرقى معاني اإليثار والتضحية
يف سبيل اهلل ،فاستجابة نيب
اهلل إبراهيم وامساعيل عليها
السالم ألوامر اهلل تعاىل تقدم
لنا األمنوذج الرسالي يف
املسرية االميانية الواجب اتباعها
للوصول إىل اليوم املوعود،
«يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أتى اهلل بقلب سليم»،
ولقد اغدق الكرم االهلي على
سيدنا ابراهيم «وفديناه بذبح
عظيم وتركنا عليه يف اآلخرين
سالم على إبراهيم كذلك
جنزي احملسنني إنه من عبادنا
املؤمنني».
ان رسالة عيد االضحى ختتزن
معاني االمتثال واالخالص هلل
تعاىل اليت جتعل العيد يف
موضع التكريم االهلي الذي
يشتمل على كل معاني اخلري
والربكة والصالح والعطاء،
وعيد األضحى دعوة إلدخال
السرور إىل قلوب املؤمنني،
وهو فرصة لتآلف القلوب
وتقاربها فلننتهزها يف طاعة
اهلل ورضوانه ،فنكون حمبني
للخري داعني للسالم متساحمني

بعيدين عن كل ما يضر
باإلنسان وبكرامته .من هنا
نطالب قادة العرب واملسلمني
بوقفة ضمري واالمتثال المر اهلل
يف الوحدة واالنصاف والتعاون
على الرب والتقوى ،ونبذ
اخلالفات واملبادرة اىل التشاور
حلل االزمات يف بالدنا ووقف
نزيف الدم متهيدا النتاج حلول
سياسية حتقن الدماء وتعيد
االمن واالستقرار اىل اليمن
وسوريا والعراق والبحرين وتعيد
تصويب البوصلة باجتاه نصرة
فلسطني ودعم شعبها وانقاذ
مقدساتها ،مما حيتم على اجلميع
ان يعملوا على بناء اجلسور يف
ما بينهم كي نكون مجيعا يدا
واحدة وقلبا واحدا يف مسرية
رمحة
واملصاحلة،
اإلصالح
بشعوبنا املنكوبة بفعل اجملازر
والتشريد ،ووفاء لفلسطني
اجلرحية اليت يسطر اهلها امسى
البطوالت حلفظ هويتها وانقاذها
من براثن التهويد».
وتوجه اىل اللبنانيني« :اتعظوا
من التجارب وافتحوا صفحة
جديدة تعزز عيشكم املشرتك
ولتكن
وفاقكم،
وتكرس
حكومة الوفاق الوطين نتاج
تفاهم اللبنانيني بعيدا من
االمالءات والضغوطات االجنبية،
فاالسراع يف تشكيلها ضرورة
وطنية حلفظ لبنان والنهوض
باقتصاده وحتقيق االستقرار
السياسي واالمين واالجتماعي
لشعبه ،فاللبنانيون تواقون
لتشكيل حكومة ترعى مصاحلهم
وتسهر على امنهم واستقرارهم
فتقوم بواجباتها جتاه املواطنني
يف تأمني الكهرباء دون تقنني
وتوفري االستشفاء لكل مريض
والتعليم لكل تلميذ وقروض
السكن لكل حمتاج ،وحنن اذ
نشدد على ضرورة النهوض
االمنائي لكل مناطق لبنان فاننا
نرى الواجب الوطين يستدعي
االسراع يف تشكيل جملس
امنائي ملناطق عكار والبقاع
يتوىل مهام امناء هذه املناطق
احملرومة».
وطالب السياسيني بأن تكون
«مصلحة لبنان فوق كل
املصلحة
فهذه
االعتبارت،

ترتكز على الثوابت اليت محت
استقراره،
وحفظت
لبنان
ويف طليعتها التمسك بوحدة
الشعب واجليش واملقاومة،
وعلى املسؤولني ان يرتقوا
اىل تضحيات اجليش اللبناني
والقوى االمنية واملقاومة الذين
حفظوا امن الوطن واملواطن
بدحرهم االرهاب التكفريي عن
ربوع وطننا وحترير ارضنا من
رجس االحتالل الصهيوني،
وحنن اذ نوجه حتية االجالل
والتقدير اىل شهداء اجليش
واملقاومة واجلرحى الذين يسجل
الفضل االول هلم بإنقاذ لبنان
من شر االرهاب ،فاننا نطالب
يتجاوزوا
بأن
السياسيني
كل العقد اليت تسقط امام
املخاطر االقتصادية واالجتماعية
واالمنية اليت تهدد اللبنانيني
يف استقرارهم ،وعلى اجلميع
ان يعملوا لتفعيل دور لبنان
يف إعادة إعمار سوريا وتسهيل
صادراته عرب معابرها وعودة
النازحني السوريني اىل ديارهم،
لذلك نطالب بتوطيد العالقات
اللبنانية  -السورية وتفعيل
اتفاقات التعاون املشرتك
اليت حتقق مصلحة لبنان وشعبه
وتعود بالنفع اىل الشعبني
والدولتني الشقيقتني».
وخاطب احلجاج« :ايها الوافدون
اىل بيت اهلل احلرام ،وانتم
تؤدون مناسككم ،أدعوا اىل
اهلكم واخوانكم يف العامل بان
حيسن األوضاع ويصلح األمور
ويسدد اخلطى لليت هي أحسن
ويبعدنا عن الشر واألشرار
والظلم والظلمة .ادعو لشعوبنا
العربية واالسالمية ان يفرج
اهلل عنهم ،ومين عليهم باالمن
والسالم واالستقرار .كونوا
عباد اهلل املتقني املستجاب
لدعائهم العاملني ملا فيه
صالح امتهم ،بارك اهلل حجكم
وتقبل اهلل أعمالكم وجعل اهلل
حجكم مربورا وسعيكم مشكورا
وأعادكم اهلل إىل بالدكم غامنني
منعمني ساملني».
من جهة ثانية ،يعتذر قبالن عن
عدم تقبل التهاني بعيد االضحى
املبارك« ،نظرا إىل الظروف
الصعبة اليت متر بها منطقتنا».

استقبل خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،خالل احلفل
السنوي الذى يقيمه خادم
احلرمني بقصر منى ،لكبار
الشخصيات اإلسالمية الذين
أدوا فريضة حج هذا العام.
والتقى املفيت دريان ولي
العهد السعودي األمري حممد بن
سلمان.
وأشاد دريان باجلهود اليت
قامت بها حكومة اململكة
العربية السعودية «يف إجناح
موسم احلج واهتمامها بكل
ضيوف الرمحن يف تسهيل أداء
مناسكهم باخلدمات اليت قدمتها
لراحة احلجاج الوافدين اليها من

خمتلف أحناء العامل».
وتلقى مفيت اجلمهورية يف مكة
املكرمة اتصاالت تهنئة بعيد
األضحى املبارك من رئيس
اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال
عون ومن رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري والرؤساء ميشال
سليمان وجنيب ميقاتي وفؤاد
السنيورة ومتام سالم والبطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ورئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن وشيخ عقل
طائفة املوحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن ورئيس اجمللس
اإلسالمي العلوي يف لبنان
الشيخ حممد عصفور ،باإلضافة
اىل وزراء ونواب والعديد من

الشخصيات.
ومن جهة أخرى ،اكد املفيت
دريان ان «من يتجرأ على القرآن
الكريم حيتاج اىل حتذير وتوعية،
كي ال يقع ثانية يف احملظور»،
وقال« :لن نسمح ألي شخص
حاقد او جاهل أن يتناول القران
الكريم حبسب هواه ،القران
الكريم هو كالم اهلل تعاىل املنزل
من عنده وهو عقيدة املسلمني
وشريعتهم ودستورهم ،وقد
تكفل اهلل حبفظه مصداقا لقوله
تعاىل «ِإ َّنا نحَ ْ ُن َنَّز ْل َنا ِّ
الذ ْكَر َوِإ َّنا
َلُه لحَ َ ِ
ون» ،وتفسري آيات
اف ُظ َ
القران الكريم هو امر يعود
اىل أهل االختصاص من مجهور
علماء املسلمني الذين اتفقوا
على تفسريه» .

سفري اسرتاليا زار سامي اجلميل مودعا:

لتشكل حكومة تعنى بتحفيز النمو االقتصادي واالستثمارات
التقى رئيس حزب «الكتائب»
النائب سامي اجلميل ،يف
بيت «الكتائب» املركزي يف
الصيفي ،السفري اإلسرتالي
غلني ميلز ،يف زيارة وداعية ،يف
حضور عضو املكتب السياسي
شادي معربس ومنسق مكتب
العالقات اخلارجية يف احلزب
مروان عبداهلل.
بعد االجتماع ،قال ميلز« :حبثنا
يف أمور عدة من بينها الوضع
اإلقتصادي وسبل حتفيز النمو
واإلستثمارات»،
اإلقتصادي
مؤكدا «أهمية تشكيل حكومة

تعين بهذه امللفات».
أضاف« :كان من اجليد لقاء
رئيس الكتائب يف زيارة

وداعية» .وختم مشددا على
«أهمية تعزيز العالقات القوية
بني اسرتاليا ولبنان».

جنبالط :حافظوا على احلوض الرابع يف مرفأ بريوت

كتب رئيس «احلزب التقدمي
االشرتاكي» الوزير والنائب
السابق وليد جنبالط ،تغريدة عرب
«تويرت» ،قال فيها« :حافظوا
على احلوض الرابع يف مرفأ
بريوت كي ال تستفيد املرافئ

السورية واالسرائيلية على
حساب لبنان» .وأضاف« :من
املفيد التوضيح حول قضية
احلوض الرابع بأن االستفادة
منه عندما كان مطروحا تطوير
مرفأ بريوت ،أفضل بكثري من

اثارة النعرات الضيقة الطائفية
واملناطقية ،وثبت ان اعمال
التوسعة يف املرحلة األوىل
زادت من احلركة االقتصادية
وجعلت من مرفأ بريوت يتقدم
على غريه من املرافئ».
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إعــالن

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض
* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال
* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار
او شـراء مصـاحل
* خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي
ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد
عـمولة

* نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية
نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم
لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص
يف أيــساف  ISAVعلى الرقم:

1300 055 934
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لـبنانيات

تكتل اجلمهورية القوية :سياسة النأي بالنفس أبقت لبنان واحة مستقرة
ونستغرب االصرار املتعمد على التطبيع مع النظام السوري

ترأس رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع اجتماعا
لتكتل «اجلمهورية القوية»،
يف معراب ،يف حضور وزير
الشؤون اإلجتماعية يف حكومة
تصريف األعمال بيار بو
عاصي ،نائب رئيس احلزب
النائب جورج عدوان ،النواب:
سرتيدا جعجع ،أنيس نصار،
ماجد إدي ابي اللمع ،وهيب
قاطيشه ،فادي سعد ،زياد
الدكاش،
شوقي
حواط،
جورج عقيص ،أنطوان حبشي،
عماد واكيم ،جوزيف اسحق،
سيزار معلوف وجان تالوزيان،
جو
السابقني:
الوزيرين
سركيس وطوني كرم ،النواب
السابقني :أنطوان زهرا ،إيلي
كريوز ،فادي كرم ،أنطوان أبو
خاطر ،جوزيف املعلوف وشانت
جنجنيان ،األمينة العامة للحزب
شانتال سركيس ورئيس جهاز
اإلعالم والتواصل شارل جبور،
فيما تغيب نائب رئيس احلكومة
وزير الصحة يف حكومة تصريف
األعمال غسان حاصباني ،وزير
اإلعالم يف حكومة تصريف
األعمال ملحم الرياشي ،ووزير
الدولة لشؤون التخطيط يف
حكومة تصريف األعمال ميشال
فرعون.
وعقب اإلجتماع تال كرم البيان
اآلتي« :أوال ،يهنئ التكتل
اللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا يف عيد األضحى
املبارك ،ويتمنى أن ينسحب جو
هذا العيد املليء بالدفء واحملبة
والسالم على املناخ الوطين
فتسقط احلواجز ويقرتب اجلميع
من املساحة املشرتكة اليت
تسرع تأليف احلكومة وانطالق
العجلة السياسية واالقتصادية
والتشريعية.
ثانيا ،يستذكر التكتل الرئيس
الشهيد بشري اجلميل الذي كان
قد مت انتخابه يف مثل هذا
التاريخ بالذات يف العام ،1982
واألمل الذي جسده يف قلوب
اللبنانيني يف قيام اجلمهورية
القوية اليت تعكس تطلعاتهم
يف قدرتها على فرض السيادة
واهليبة والقانون والنزاهة
والشفافية.
ثالثا ،يؤكد التكتل حرصه على
تأليف احلكومة اليوم قبل الغد،
ألن الوضع املعيشي املرتدي
ال يسمح مبزيد من التأخري،
سيما أننا على أبواب الدخول
إىل املدارس وفصل الشتاء،
ويعترب أن القوات اللبنانية
وضعت كل جهودها لتسريع
التأليف من متسكها بالتهدئة
السياسية توفريا للظروف
املواتية ملفاوضات التأليف،
إىل تقدميها أقصى ما ميكن
من تنازالت من أجل والدة
احلكومة ،ويؤكد التكتل أن
الكرة يف ملعب من حياول ظلما
وجتنيا حتجيم القوات اللبنانية،
وهو من يتحمل أمام اللبنانيني
مسؤولية التأخري احلاصل يف
التأليف.
رابعا ،يشدد التكتل على
أن لبنان حباجة فور تشكيل
احلكومة إىل خطة طوارئ مالية

إقتصادية إجتماعية ،وليس
أقل من ذلك ،ألن األوضاع
مل تعد تطاق وتنذر بكوارث
فعلية يف حال مل يتم اللجوء
إىل حلول جذرية حتول لبنان
إىل ورشة حقيقية إقتصادية
وإمنائية وسياحية تكون كفيلة
بنقله من الواقع الذي هو فيه
إىل واقع أفضل.
التكتل
يستغرب
خامسا،
اإلصرار املتعمد على التطبيع
مع النظام السوري وتوتري
البالد يف ملفات خالفية
كان قد مت اإلتفاق على
تعليقها وترحيلها حرصا على
اإلستقرار السياسي واإلنتظام
أن
خصوصا
املؤسساتي،
احلرب يف سوريا مل تنته بعد
والسالم مل يتحقق واملصاحلة
مل تنجز والتسوية ما زالت
بعيدة املنال .يدعو التكتل إىل
سحب هذا املوضوع من التداول
جتنبا إلنعكاساته على تأليف
احلكومة واحلفاظ على اإلستقرار
السياسي الداخلي بانتظار
التسوية النهائية اليت حتظى
باملظلة العربية والدولية.
سادسا ،يشدد التكتل على
بسياسة
التمسك
ضرورة
النأي بالنفس اليت أبقت لبنان
واحة مستقرة يف قلب منطقة
ساخنة ومتفجرة ،هذه السياسة
اليت تشكل مصلحة لكل
اللبنانيني ،ودلت على وعي
لبناني قادر على التمييز بني
التباينات السياسية الطبيعية،
وبني احلرص على اإلستقرار
واإلنتظام وعدم إقحام لبنان
بصراعات احملاور.
سابعا ،يشدد التكتل على
ضرورة حل قضية النازحني
بعيدا عن حماوالت التسييس
املكشوفة اخللفيات والرامية
إىل التطبيع وإبقاء النازحني
يف آن معا ،ويدعو إىل التسريع
بوضع اآلليات الكفيلة بإعادتهم
عن طريق جلنة رباعية ،أممية
وأمريكية وروسية ولبنانية،
تتوىل ترمجة اآلليات بأسرع
وقت ممكن.
ثامنا ،يتمسك التكتل باحلرية
على أنواعها واليت شكلت
تارخييا القيمة املضافة للبنان
الذي من دونها يفقد ميزته
وصورته ودوره ،فيما من حق
أي شخص يتعرض للتشهري

أو التحقري رفع دعوى قدح
وذم من أجل أن حيفظ حقه
وكرامته يف مواجهة اإلساءات
والتضليل ،ولكن بعيدا عن
اإلستدعاءات والتوقيفات اليت
توحي وكأن لبنان ينزلق إىل
مصاف دولة بوليسية.
تاسعا ،يفيد التكتل علما أنه
يف صدد تقديم اقرتاح قانون

يتعلق بالقروض املدعومة من
اإلسكان ،واقرتاح آخر بفتح
األدوية،
لشراء
إعتمادات
ومتابعة باقي مشاريع القوانني
املطروحة أمام اللجان النيابية
(الصندوق
املشرتكة.
السيادي ،تعزيز الشفافية يف
قطاع البرتول ،احكام االفالس
اجلديدة ،الوساطة القضائية،
اخل.)...
عاشرا ،يؤكد التكتل متسكه
باحملكمة الدولية والعدالة اليت
تشكل الضمانة لردع اجلرمية
السياسية ،كما يؤكد متسكه
جبميع القرارات الدولية اليت
تشكل مظلة محاية للبنان».
خالل
تناولوا
إذا
وعما
اإلجتماع تغريدة وزير اخلارجية
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال جربان باسيل األخرية
عن أن «االنتحار السياسي
الفردي واجلماعي هو ان يضرب
االنسان نفسه واخاه ومجاعته
من اجل كسب سياسي وزاري
وحلظة سياسية عابرة» ،قال
كرم« :يف اجتماعاتنا نتناول
األمور اجلدية فقط ونصيحيت
لباسيل أن يسمع كالمه».

بو عاصي :عندما يطلب النظام السوري التفاوض
مع دولتنا فهو حيضر أمثانا باهظة ليدفعها لبنان
أكد وزير الشؤون اإلجتماعية يف
حكومة تصريف األعمال بيار بو
عاصي ،يف مداخلة ضمن برنامج
«حوار بريوت» عرب «لبنان
احلر» ،ان «التفاوض مع النظام
السوري أمر دقيق ،والقوات
اللبنانية ترفض هذا التفاوض
ألنه ال يؤدي إىل عودة النازحني
اىل بالدهم ،كما ان النظام
السوري عندما يطلب التفاوض
مع الدولة اللبنانية فهو حيضر
أمثانا باهظة ليدفعها لبنان».
وقال« :لو كان للنظام السوري
نوايا حسنة ،لكان استقبلهم
من دون اي سؤال او شرط
وشجعهم على العودة من دون
التوجه للتفاوض مع الدولة
اللبنانية ،فال دور هلا يف ذلك.
والدليل انه عندما ترسل لوائح
بأمساء سوريني يرغبون بالعودة
اىل بالدهم تأتي املوافقة على
اعداد قليلة فقط ،اي ال نية
إلعادتهم ،بل النية الفعلية هي
بأن يدفع لبنان أمثانا سياسية
مقابلة عودة جزء بسيط منهم».
وعن املبادرة الروسية ،اعترب انه
«ال ميكن احلديث بكل صراحة
عن مبادرة روسية فعلية حتى
اآلن ،بل عن موقف روسي،

الناشف زار دارة علي قانصو :القومي كسر تابوهات حاول
البعض فرضها ومتمسكون حبقنا يف املشاركة يف احلكومة
زار رئيس «احلزب السوري
حنا
االجتماعي»
القومي
الناشف وعقيلته ،دارة األمني
يف احلزب الوزير الراحل علي
قانصو ،وكان يف استقباله
إىل جانب أرملة الراحل صباح
قانصو والعائلة ،وكيل عميد
شؤون عرب احلدود يف احلزب
حممد فرحات ومدير مديرية
الدوير مرعي رمال وأعضاء
هيئة املديرية.
وحبسب بيان للحزب« ،كانت
الزيارة مناسبة لتحية روح
األمني الراحل علي قانصو،
اجلريئة
مواقفه
واستذكار
املعربة عن حزبه وعن نبض
القوميني االجتماعيني ،سواء
من موقعه يف رئاسة احلزب
وقيادته ،أو من خالل متثيله
احلزب يف احلكومة اللبنانية».
وقال الناشف« :األمني الراحل
مجع يف شخصه صفات القائد
واملناضل والسياسي واملثقف،
لكنه يف كل هذه الصفات متيز
بصالبة املوقف ورجاحة العقل،
وقد ترجم توجهات حزبه برفع
الصوت عاليا يف الدعوة إىل
قيام الدولة املدنية الدميقراطية
القوية ،دولة املواطنة احلقيقية،
ومتصديا للمشاريع الطائفية
واملذهبية».
وذكر أن «احلزب القومي خاض
معارك سياسية كبرية ،كاسرا
البعض
حاول
«تابوهات»
فرضها علينا ،واليوم نؤكد أننا
مستمرون على مواقفنا بعزم
واصرار ،ومتمسكون حبقنا يف
املشاركة يف احلكومة اليت نريد
هلا أن تتشكل وتكون حكومة
وحدة وطنية».
وجدد تأكيد «الثوابت الوطنية

اليت جيب أن يتمسك بها اجلميع،
وأوهلا حتصني معادلة اجليش
والشعب واملقاومة ،والعالقة
املميزة بني لبنان والشام،
واجياد احللول املشرتكة لعودة
النازحني السوريني من لبنان
اىل بيوتهم وقراهم».
وأثنى الناشف على «نشاط
مديرية الدوير» ،معتربا أن
«مشاركة الرفيقة صباح (أرملة

الوزير قانصو) يف مجيع هذه
النشاطات له أثر اجيابي ويعطي
دفعا للعمل احلزبي على صعيد
املديرية وعلى صعيد منفذية
النبطية ،وهي من خالل هذا
الدور وهذا احلضور تؤكد
االستمرار على مواصلة املسرية
النضالية اليت اختطها األمني
الراحل الرئيس علي قانصو من
أجل انتصار احلزب واألمة».

عصفور تلقى إتصاالت تهنئة بعيد
األضحى :لتشكيل حكومة جامعة ملا فيه
مصلحة لبنان وازدهاره

تلقى القائم برئاسة اجمللس
اإلسالمي العلوي الشيخ حممد
خضر عصفور ،املوجود يف
أوسرتاليا يف زيارة تفقدية
ألبناء اجلالية ،إتصاالت مهنئة
بعيداألضحى املبارك ،أبرزها
من رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،مفيت اجلمهورية
اللبنانية الشيخ عبداللطيف
دريان ،البطريرك املاروني
الكاردينا مار بشارة بطرس
الراعي ،إضافة إىل اتصاالت
من عدد من الوزراء والنواب
واملشايخ والقيادات العسكرية
بلديات
ورؤساء
واألمنية،
وخماتري ومجعيات ،وعائالت
من أبناء الطائفة ،وفاعليات
سياسية وإجتماعية من خمتلف
املناطق.
ووردت إىل مكتب اجمللس،
برقيات تهنئة من خمتلف
القيادات اللبنانية ،ومن سفارة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
والسفارة البابوية ،ورئيس

جامعة اللويزة ،ورئيس مؤسسة
أديان.
وقد شكر عصفور يف بيان،
«فخامة الرئيس ميشال عون
الساهر على بناء لبنان القوي
السيد واملوحد ،واملرجعيات
الطوائف
ورؤساء
الدينية
والنواب
والوزراء
الكرمية،
والقيادات واملهنئني» ،سائال
اهلل عز وجل «بفضله وكرمه،
وبربكة هذه األيام الفضيلة،أن
ينعم عليهم مبزيد من التوفيق
والصحة ،وعلى لبنان ومجيع
اللبنانيني يف الوطن واملهجر
باخلري واليمن والربكة».
وأمل «اإلسراع يف التوافق على
تشكيل حكومة وطنية جامعة،
متثل كل اللبنانني ،لتقوم
مبسؤولياتها وواجباتها ،ملا فيه
مصلحة لبنان وازدهاره وخدمة
أبناء الوطن ،وحتسني مستواهم
املعيشي ،وتساهم يف تعزيز
لبنان القوي السيد املوحد،
واملؤثر إقليميا ودوليا».

فاملبادرة حتتاج اىل عوامل
عدة وإىل عملية كاملة متكاملة
باحلد االدنى» ،وان «مضمونها
ال يزال غري واضح لدى لبنان
كما لدى الدول االخرى اليت
تواصلنا معها» .ومتنى «ان
تتحول هذه الفكرة إىل مبادرة
فعلية الن اهلدف عودة النازحني
اىل بالدهم فمستقبلهم الطبيعي
هناك» ،شاكرا «كل من
يسعى اىل ذلك» ،ومبديا دعم
«القوات» له وتشجيعه.
وأكد ان ما يعتمد اليوم من قبله
يف وزارة الشؤون االجتماعية
هو «للحد من اخلسائر ،وال حل
اال بالعودة ،وكل املساعدات
واهلبات اليت استطعنا تأمينها
من الدول املاحنة ليست سوى
عالج ،فاخلسائر باملليارات» .كما
أكد أن وزارة الشؤون االجتماعية
«مسؤولة عن ملف النازحني من
الناحية اإلنسانية فقط» ،وقال:
«عند وصولنا كانت املنظمات
الدولية واجلمعيات تتوجه اىل
النازح مباشرة ملساعدته ،ما
رفضناه النه ينتهك سيادة
الدولة اللبنانية ،اذ عليها ان
تشرف على كل ما حيصل على
ارضها .جعلنا كل االمور متر
بوزارة الشؤون االجتماعية وحنن
اليوم نراقب كل ما حيصل على
املستوى االنساني .كما استطعنا
واهلبات
االعتمادات
تطوير
وزيادتها ودعم اجملتمع املضيف
اي القرى والبلدات اللبنانية
مبشاريع وصلت اىل اكثر من 50
مليون دوالر يف السنة بهدف
دعم بناها التحتية وحتسني
ظروف معيشة ابنائها».
وأردف« :يف مؤمتر بروكسيل
طالبنا بدعم االنسان املضيف،
اي اللبناني املضيف ،ال سيما
الشرائح االضعف يف اجملتمع،
وحصلنا على  48مليون يورو من
االحتاد االوروبي ونتوقع املزيد
ايضا لدعم االسر االكثر فقرا».
وشدد على انه متت مقاربة
ملف النزوح السوري «بشفافية
ومسؤولية مطلقة ،اال ان البلد
مل يعد يتحمل ال من الناحية
االقتصادية وال من ناحية البنى
التحتية والرتكيبة الدميغرافية»،
وقال« :أكدنا انه من واجبنا
مساعدة االنسان املعرض،
ولكن سياسيا حنن مع عودتهم
اليوم قبل الغد من دون انتظار
حل سياسي .وحنن كنا اول من
حتدث عن هذا االمر وعرب عن هذا
املوقف ،ألن لبنان ال يستطيع
حتمل هذا الكم من األعداد،
واألمر ال عالقة له باجلنسية بل
بعددهم ومدة بقائهم».
وأوضح ردا على سؤال عن «محلة
استهدفته بسبب هذا امللف»،
انها مل تستهدفه شخصيا «بل
استهدفت القوات اللبنانية
ألسباب سياسية معروفة وألنه
كان من وزرائها الثالثة الذين
وقفوا يف وجه الفساد ،فتفاعل
الناس باجيابية معهم ومع
مقاربتهم للملفات».
وختم بو عاصي مؤكدا ان «احلملة
هدفت لضرب صورة القوات
واداء وزرائها ،ولكن حلسن
احلظ متسك الناس بالتقييم
االجيابي».
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لـبنانيات

درغام :على الرئيس املكلف االعتماد على آلة حاسبة اجلسر :تربطنا اتفاقيات مع سوريا ومع العامل العربي ومن ال حيرتم
االتفاقيات هو من يسيء إىل العالقة وجيرنا إىل الغلط
لبنانية وتقديم تشكيلة حكومية ولعدم ربط عودة

النازحني باحلل السياسي يف سوريا

أكد عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب أسعد درغام خالل مقابلة
على شاشة  NBNضمن برنامج
«السياسة اليوم» ،أنه «مل يعد
باالمكان اقناع أحد أن عراقيل
تشكيل احلكومة داخلية» ،الفتا
اىل أن «اخلالف ليس مسيحيا
وعند التوصل اىل قواسم
مشرتكة نعود للوراء ،وهذا ما
يؤكد وجود عرقلة خارجية من
قبل بعض األصدقاء الذين
ومصاحل
عالقات
تربطهم
خارجية» ،مشددا على أن «التيار
الوطين احلر متمسك بالتفاهمات
اللبنانية اليت شرطها الوحيد
احرتام الدستور».
وقال« :كل األفرقاء اللبنانيني
لديهم آالت حاسبة من بلدان
خمتلفة ،وهذا ما يؤدي اىل عرقلة
التأليف ،وعلى الرئيس املكلف
االعتماد على آلة حاسبة لبنانية
وتقديم تشكيلة حكومية» ،مؤكدا
أن «املطلوب حتويل السياسات
اخلارجية ملصاحلنا وليس العكس
كما يقول مؤسس التيار الوطين
احلر العماد ميشال عون« :كونوا
أبعادا لبنانية يف اخلارج وليس
أبعادا خارجية يف لبنان».
أضاف« :متمسكون بتمثيل كل
القوى يف احلكومة ،وما جيمعنا
مع القوات اللبنانية أكثر مما
يفرقنا ،لذلك ندعوهم اىل
الوصول اىل صيغة مشرتكة»،
مشددا على أن «اللبنانيني مل
يعد بامكانهم حتمل املراوحة،
ألن األعباء الوطنية الكبرية
اليت يتحملها لبنان دميوغرافيا
واقتصاديا وأمنيا نتيجة تواجد
أكثر من مليون ونصف نازح
سوري على أرضه جتعل من ملف
عودتهم اآلمنة اىل بالدهم أولوية
لبنانية مطلقة ومصلحة وطنية
كربى ،ترتب على كل مسؤول،
مهما بلغ شأنه ،مسؤولية
ال تضاهيها آخرى يف العمل
على تأمني هذه العودة اآلمنة
دون أية شروط السيما شرط
التسوية السياسية املطلوب من
قبل اخلارج وال خيدم أي مصلحة
وطنية».
وعن مدة التكليف أكد درغام
«أننا رفضنا أسر رئيس حكومة
لبنان سعد احلريري يف اخلارج،
وحنن نرفض اليوم ممارسة
ضغوط ألسر تشكيل احلكومة
اللبنانية ،وعلى اجلميع الكف
عن االستخفاف بعقول الناس»،
مؤكدا أن «أحدا من املكونات
السياسية اللبنانية ال ميكنه أن
يتحمل أن يكون خارج تشكيل
احلكومة ،لذلك نطالب الرئيس
احلريري بوضع اجلميع أمام
مسؤولياتهم وطرح تشكيلته
احلكومية بأسرع وقت ممكن».
وعن توزير النائب طالل
إرسالن ،لفت درغام اىل «أن
الوزير طالل ارسالن ووفق اآللة
احلاسبة اللبنانية اليت أفرزتها
نتائج االنتخابات النيابية حيق له
بوزير ،وهذه االنتخابات تعكس
ارادة الناس على أساس
النسبية».

وتابع« :ال سبيل لتطبيق
القاعدة السيادية اال من
خالل العودة اىل الشعب يف
لتحديد
النيابية
االنتخابات
اخليارات الوطنية والتمثيل يف
املؤسسات الدستورية واألحجام
نيابيا وحكوميا .وحنن لدينا
ثقة كبرية بالرئيس احلريري
وحبكمته ،ومتمسكون باألجواء
االجيابية اليت طغت على زيارة
والوزير
احلريري
الرئيس
باسيل».
وعن ملف التطبيع مع سوريا،
أكد درغام «أن الزمن توقف عند
بعض األفرقاء اللبنانيني منذ
العام  2011واليوم يعتمدون
على العقوبات األمريكية ،احلمد
اهلل لدينا منجمون يف لبنان
يضاهون املنجمني يف كل
العامل ،على اجلميع أن يدرك أن
العامل عادت من احلرب .فلماذا
ال نكون سباقني يف احلرص
على مصاحلنا؟».
ولفت إىل «أن هناك خيوط
تواصل بني السعودية وسوريا،
واخلصوم اليوم يتواصلون من
أجل مصاحلهم ،وملاذا علينا أن
نأتي دائما يف النهاية؟ وملاذا ال
تكون مصلحتنا الوطنية ومصلحتنا
االقتصادية أولوية؟ وهل قدرنا
أن نأتي دائما متأخرين؟»،
وشدد على أن «علينا أن ال
نربط عودة النازحني السوريني
باحلل السياسي يف سوريا ،فإذا
انتهت احلرب ومل يتم االتفاق

السياسي يف سوريا ماذا نفعل
مبليون ونصف نازح سوري يف
لبنان ،علينا أخذ العربة من
التجربة الفلسطينية».
وعن زيارة الوزير جربان باسيل
اىل موسكو ،أكد درغام أن
«الزيارة مهمة جدا وناجحة ،فلقاء
الوزير باسيل ووزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف هو
انطالقة اخلطوات التطبيقية
للمبادرة الروسية» ،الفتا اىل
«أن لبنان جيب أن يكون منصة
إلعادة إعمار سوريا والتعاون
االسرتاتيجي بني لبنان وروسيا
ضروري هلذه الغاية ،وعلينا
االهتمام بالبنى التحتية لكي
نتمكن من لعب هذا الدور».
وعن رفض الرئيس املكلف
سعد احلريري إعادة العالقات
مع سوريا ،أشار درغام اىل
أن «أحدا مل يطلب من احلريري
زيارة سوريا ،وال سبب الخرتاع
أزمة عالقات لبنانية ـ سورية،
والسعي لعرقلة التأليف عرب
إثارة احلديث عن البيان الوزاري
قبل أوانه».
ورأى أن «العالقات مع سوريا
قائمة بشكل طبيعي وهناك
تبادل للسفراء ،كما أن هناك
تنسيقا أمنيا واللواء عباس
إبراهيم يزور سوريا باسم
الدولة وينسق يف عمليات
إعادة النازحني .والوزير جربان
باسيل معين بتذليل اي عوائق
امام العودة ولذلك يتواصل مع
نظريه السوري لتسهيل هذه
العودة».
واذ تساءل« :من يتحمل
مسؤولية األوضاع املزرية اليت
يعيشها اللبنانيون؟» ،أكد أن
«على املستوى الوطين ،ال
ميكن ألي لبناني أن يلعب دور
املعطل ملصاحل لبنان ،سواء يف
ما يتعلق بعودة النازحني أو
جلهة احلصار االقتصادي الذي
نفرضه على أنفسنا ،أو جلهة
الفرصة االنقاذية لالقتصاد
اللبناني عرب املشاركة يف إعادة
اإلعمار يف سوريا».

كرامي يف ذكرى تفجريي مسجدي طرابلس:
جرح مفتوح حتى إحقاق احلق
اعترب رئيس «تيار الكرامة»
النائب فيصل كرامي ان «مضي
مخس سنوات على اجلرمية
النكراء اليت طالت مسجدي
التقوى والسالم يف طرابلس
دون حصول اي تطور يف امللف
القضائي بهذه القضية ،هو
أمر يثري اسئلة حول مدى جدية
الدولة يف حتقيق العدالة وطي
هذه الصفحة السوداء مبا يرضي
اهلل والعباد».
وقال يف تصريح مبناسبة الذكرى
مسجدي
لتفجريي
اخلامسة
التقوى والسالم« :ان هذه
اجلرمية اهلمجية اليت استهدفت
اهلنا يف طرابلس يف بيتني من
بيوت اهلل ،ستظل جرحا مفتوحا

اىل ان يأخذ العدل جمراه ويتم
احقاق احلق عرب القضاء».
وأكد ان «ابسط حقوق اهالي
الشهداء واجلرحى هو نفسه
ابسط واجبات القضاء واالجهزة
بتطبيق
ويتمثل
االمنية،
القانون والقبض على الفاعلني
اقسى
وانزال
واملتورطني
العقوبات بهم ،حفظا وصونا
املؤسسات
دولة
ملفهوم
يف
االجتماعي
ولالسقرار
طرابلس وكل لبنان».
وختم كرامي متوجها اىل ذوي
الشهداء واجلرحى« :قلوبنا
معكم ،وكما قلنا حلظة وقوع
اجلرمية البشعة ،فإننا لن نسامح
ولن ننسى».

اعترب النائب مسري اجلسر ،يف
حديث حملطة «ام تي يف»،
يف الذكرى اخلامسة لتفجريي
التقوى والسالم ،انها «ذكرى
أليمة جدا راح ضحيتها عشرات
الشهداء ومئات اجلرحى».
وقال« :ما حيزننا ان التفجري مر
عليه مخس سنوات ومل تصدر
االحكام بعد» ،ومتنى «التسريع
يف اصدار األحكام الن العدالة
البطيئة عدالة ناقصة».
وأجاب ردا على سؤال« :اتعجب
من موجة الكالم عن التطبيع
مع سوريا ،اوال ،العالقة مل
تنقطع مع سوريا وهناك سفراء
بيننا ،والتطبيع يكون بني دول
متحاربة ومتقاتلة ،والطرح اليوم
اعتقد انه الثارة امر ما او جللبنا
على بيت الطاعة ،وال اعتقد ان
هذا االمر مطلوب ال وطنيا وال
حمليا».
وأضاف« :بصرف النظر عن ان
هناك ضباطا سوريني متورطني
يف تفجري التقوى والسالم
وحمالني اىل اجمللس العدلي،
فان من يريد احلديث عن تطبيع
العالقات ،فليرتك األمور متشي
مبسارها الصحيح ،ال ان تكون
املعادلة :ال امسح لبضاعتك
باملرور اال اذا خضعت لي ،فهذا
نوع من اإلذعان ،وجللب الناس
اىل بيت الطاعة وال اعتقد ان
العالقة بني الدول تكون على
هذا النحو».
وختم« :حنن تربطنا اتفاقيات
مع سوريا ومع العامل العربي
ومن ضمنها اتفاقية الرتانزيت
اليت من املفرتض احرتامها،
وعندما ال حترتم الدول هذه
اإلتفاقية نكون دخلنا يف خربطة
العالقات بني بعضها بعضا،
ومن ال حيرتم االتفاقيات هو

من يسيء اىل العالقة وجيرنا

اىل الغلط».

األحدب :لتحكم العالقات مع سوريا
بعيدا من التجييش والعصبيات املفتعلة
دعا رئيس «لقاء االعتدال
املدني» النائب السابق مصباح
األحدب اىل «تذكر شهدائنا يف
هذه األيام املباركة من العيد
الذين قضوا قبل مخس سنوات
بتفجريي التقوى والسالم،
واآلالف من شبابنا الضائع
بني البطالة والفقر واحلرمان
والسجن ،وال سيما األبرياء
املعتقلني منذ سنوات طويلة
بتهمة االرهاب وال زالوا دون
حماكمة».
كالم األحدب جاء خالل استقباله
وفود املهنئني بعيد األضحى
يف منزله بطرابلس وقال« :مير
عيد وراء عيد ،واستحقاق وراء
استحقاق ،ووضعنا املعيشي من
سيء ألسوأ دون أن حيرك ذلك
خنوة وهمة املسؤولني ،فالوضع
االقتصادي ملدينتنا بات منهارا
بشكل تام ،يف ظل الغياب
الكامل للدولة وسيطرة منطق
اجملموعات املنتفعة عليها».
أضاف« :مثة عدم تنسيق ،كي
ال نقول اكثر ،بني االجهزة
االمنية يف البلد ينعكس ظلما
حبق شبابنا ،اذ يقوم جهاز امين
باعتقال شاب وحيقق معه ثم
خيلى سبيله بعد ثبوت براءته،
ثم يعاد توقيفه جمددا على يد
جهاز امين آخر بنفس التهمة
ونفس القضية ،اي عدالة هذه
وأي دولة قانون ومؤسسات،
العدالة
تطبيق
بات
هل
استنسابيا اىل هذا احلد؟

فاملالحقات اليوم تستهدف
خصوم الساسة ومعارضيهم
فقط».
وأردف« :حنن اليوم أزيلت
محايتنا عنوة ،بينما ال زالت
تعطى الرتاخيص بطرق عشوائية
للمراقبني منهم وال سيما للذين
يتهمونهم عادة باالرهاب،
ويعاقبوننا وأهلنا ومناطقنا
حبجتهم .اذا نستنتج ان الدولة
ال حتارب االرهاب بل حتاربنا
حنن ،وتسل سيوفها علينا فهي
ليست دولتنا ،فدولتنا مهمتها
أن حتمينا ال أن تعاملنا كأننا
خصوم وأعداء».
عالقات
«لدينا
وختم:
ديبلوماسية وتبادل سفراء
مع سوريا كما اننا نشرتي
الكهرباء منها ،ال بل اكثر من
ذلك مثة توكيل ضمين للواء
عباس ابراهيم باسم احلكومة
اللبنانية الجراء املفاوضات مع
سوريا ،فمن غري املفهوم سبب
املواقف احملتدة اليت لن توصلنا
يف املستقبل اال لالنكسارات
والتنازالت ،وسيدفع الناس
مثن هذا االنكسار يف النهاية،
لذلك جيب وضع قواعد حمددة
ملعاجلة االشكاليات العالقة مع
سوريا ولتحكم العالقات معها
بعيدا من التجييش والعصبيات
اليت تفتعل وتستغل لدعم
الصفقات اليت جتريها بعض
األطراف يف البلد مع اخلارج
على حساب اهلنا».
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جلنة االعالم يف التيار رداً على جعجع:
أبي خليل عرب تويرت :دفرت الشروط الذي وافق فضل اهلل :هناك آالف الوظائف الوهمية
اخليارات السياسية والتحالفات االنتخابية عليه وزراء القوات بعد االنتخابات هو نفسه يف القطاع العام وسنتصدى هلذا املوضوع

لألحزاب الداعمة أو املعارضة للرئيس أو لغريه
ال عالقة هلا بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري
صدر عن جلنة االعالم املركزية
يف التيار الوطين احلر البيان
التالي:
تعليقًا على حديث رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع،
السيما حول متثيل رئيس
اجلمهورية والتيار الوطين
احلر يف احلكومة ،والذي أعترب
ّ
ّ
القوي
«تكتل لبنان
أن
فيه ّ
ّ
ّ
تكتل العهد على أساس
هو
أنه خاض االنتخابات دعمًا
له» ،وبالتالي «ال جيوز
إحتساب حصة الرئيس اال من
ضمنه» أي عمليًا من ضمن
الـ  29نائبًا الذين يشكلون
ّ
التكتل ،ما يؤدي اىل
هذا
الغاء حصة رئيس اجلمهورية
ّ
املستقلة عن أي خيارات
سياسية أو حتالفات أو متثيل
ألي طرف سياسي ،أكان هذا
احلر أو
الطرف التيار الوطين
ّ
غريه:
أو ً
ال:
ّ
احلر
يذكر التيار الوطين
ّ
رئيس القوات اللبنانية،
السياسية
اخليارات
بأن
والتحالفات االنتخابية لألحزاب
الداعمة أو املعارضة لرئيس
اجلمهورية أو لغريه ،ال عالقة
هلا بتمثيل الرئاسة كموقع
دستوري يف احلكومة وذلك
ً
وممارسة ،واال فعلينا
عرفًا
اعتبار أيضًا كل من اعلن
تأييده للعهد أو للرئيس،
كالقوات مث ًال أو غريها ،ممث ًال
له يف احلكومة ليس سياسيًا
دستوريًا
امنا
فحسب،
وميثاقيًا أيضًا! وهنا نسأل
رئيس القوات ،اذا تعارضت
اخليارات أو التحالفات الحقًا
من ّ
ميثل الرئاسة؟!
ثانيًا:
احلر
حييل التيار الوطين
ّ
رئيس القوات اللبنانية اىل
الدستور اللبناني الذي أعتمد
النظام الدميوقراطي الربملاني
القائم على استفتاء الشعب
استنادًا لتحالفات وتكتالت
تقيمها األحزاب والشخصيات
مبعزل عن الرئيس ،وبالتالي،
وفقًا
كمجموعات
متثيلها
لنتائج االنتخابات وحصادها
منها .فهل جيوز إذًا اعتبار
رئيس اجلمهورية – الذي ال
ّ
واملستقل
ننكر متثيله الواسع
عن موقع الرئاسة – جزءًا من
هذه التحالفات والتكتالت؟!
أال يضعف هذا املنطق
رئاسة اجلمهورية وحضورها
يف السلطة التنفذية مبعزل
عن شخص الرئيس وقوته
الشعبية؟! أال يكفي ما نزعه
الطائف من صالحيات من
الرئاسة األوىل حتى نأتي
اليوم ونكمل هذا املسار
التنازلي مبنطق ال يستقيم
ال علميًا وال دستوريًا من
خالل اعتبار الرئيس جزء من
كتلة نيابية مبجرد انها أيدت
العهد؟!!

ثالثًا:
ّ
ً
ً
نذكر أيضا وأيضا رئيس
القوات اللبنانية بنقاشاتنا
ومضمون اتقاقنا يف معراب
اجملمد بفعل التفسريات
ّ
اخلاطئة واملمارسات املشبوهة
اليت أعرتضت حسن تنفيذه
ومنها ما حنن بصدده هنا،
والذي استشهد به باألمس
يف مقابلته التلفزيونية،
وورد فيه بشكل واضح
وضوح الشمس أن حصة
ّ
مستقلة
رئيس اجلمهورية
متامًا عن حصة التيار الوطين
احلر وذلك اقرارًا بعرف وليس
ّ
انشاء له .فلمصلحة َمن اليوم
ً
العودة عن كل هذه املسلمات
امليثاقية اليت تعزز موقع
رئاسة اجلمهورية واالنقالب
ثم االدعاء بأن
عليها ،ومن ّ
القوات تدعم العهد والرئيس
خبيارات دميوقراطية وطنية
وداخلية؟! ونسأل رئيس
القوات أهكذا ندعم الرئيس
وصالحياته والعهد؟!
مع االشارة اىل ان ما نزرعه
اليوم حنصده غدًا ،واي تنازل
حيصل اليوم ،لن يؤثر على
هذا العهد فقط ،بل على
العهود اآلتية ايضًا.
رابعًا:
ُنلفت رئيس القوات اللبنانية،
ّ
شكل
احلر
أن التيار الوطين
ّ
ّ
واخلزان
الفقري
العمود
الشعيب للوائح االنتخابية اليت
ّ
ألفها منذ العام  2005وحتى
اليوم يف خمتلف املناطق
اللبنانية وليس العكس،
لذلك فإن حماولة الفصل
بني مكونات تكتله لالنتقاص
من حجمه ومتثيله احلكومي ال
يستقيم ال علميًا وال واقعيًا.
خامسًا:
يف مسألة النزوح السوري،
نسأل عن اسباب التناقض
يف موقف رئيس حزب
القوات بني اعالنه عن تأييد
موقف الوزير جربان باسيل
بهذه القضية ،ورفضه يف
حتركه يف
الوقت عينه
هذا اخلصوص ،على خلفية
صالحيات رئيس احلكومة؟!
وملصلحة من هذا التناقض
يف قضية كيانية وسيادية
بامتياز كهذه؟
ّ
نود أال نفتح
كنا
أخريًا،
ّ
سجا ً
ال من جديد على وقع
القوات
رئيس
اتهامات
القدمية االنتخابية مبا خيص
بواخر الكهرباء ،وسنكتفي
بإحالته اىل حمضر اجللسة
الوزراء
جمللس
اآلخرية
ّ
ليطلع على مواقف وزرائه
املوافقة بعد االنتخابات على
اعتمادها ونسأله كيف منعها
وهي اليوم جزءًا أساسيًا
من منظومة تغذية الشبكات
اللبنانية بالطاقة ،وان مرحليًا
كما ورد حرفيًا خبطة وزير
الطاقة؟

اللي رفضوه قبل االنتخابات

قال وزير الطاقة واملياه يف
حكومة تصريف األعمال سيزار
أبي خليل ،يف تغريدة عرب
«تويرت»:
«دفرت الشروط الذي وافق
عليه وزراء القوات بعد
االنتخابات هو نفسه اللي
رفضوه قبل االنتخابات يف آب
 .2017العرقلة كانت وباقية

لتمرير مشروعهم :كهرباء
مناطقية تسمح هلم بالتمول
حمليا أسوة بأحزاب أخرى
حبسب ما قالوه هم لي؛ يعين
باملشربح مشروع موتورات أو
أكرب شوي!».
أضاف يف تغريدة ثانية:
«حزب مشروعه للكهرباء حبجم
صاحب موتور».

حاصباني :اخليار ليس بني البواخر أو موتور
احلي بل حبل دائم بدل إضاعة الوقت بوضع
عدادات كأنها ستبقى إىل األبد
غرد نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة يف حكومة تصريف
االعمال غسان حاصباني عرب
حسابه على «تويرت»« :اخليار
ليس بني البواخر او موتور احلي.
فلماذا تشغلون اجلميع بنقاش
حول دفرت شروط حلل مؤقت
من بواخر ما دام اجلزء االول
منه  6سنوات؟ ويبدو ان رغبة
بعضهم إطالق جزء ثان خلمس
سنوات مع اضافة بواخر».
وتابع« :ملاذا ال تستعجلون
احلل الدائم املقرتح من دول
عدة بدل اضاعة الوقت ووضع
الكهرباء
ملولدات
عدادات
وكأنها ستبقى اىل األبد؟ ،مني

بيكون بدو املوتورات والبواخر
على حساب احلل الدائم؟ ،ملاذا
تأخر إطالق املعامل الدائمة
والذي يستغرق اقل من سنتني
ومضت سنة ونصف وأنتم
تصرون على البواخر؟».
وختم« :بالفعل وافقنا على دفرت
شروط قبل وبعد االنتخابات
لكن الشروط اليت وافقنا عليها
خللق منافسة حقيقية مل تظهر
يف الدفرت فأتت مالحظات
إدارة املناقصات لتبني ذلك،
وهلذا السبب أصرينا على األخذ
مبالحظاتها يف دفرت الشروط
اجلديد وحلظ ذلك يف قرار
جملس الوزراء األخري».

بانو رد على جعجع :ملاذا هذا االنقالب على
املسلمات اليت تعزز موقع رئاسة اجلمهورية؟
علق النائب انطوان بانو على
احلديث التلفزيوني لرئيس
حزب «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،سائال يف سلسلة
تغريدات عرب حسابه اخلاص على
«تويرت»« :هل جيوز الربط بني
اخليارات والتحالفات السياسية
اليت جرت يف االنتخابات النيابية
االخرية ،مبوقع رئاسة اجلمهورية
الدستوري وصالحياته ،وهل
يعقل إلغاء حصة رئيس
اجلمهورية املستقلة عن أي خيار
او متثيل جملرد ان كتلة نيابية
أيدت عهده؟».
أضاف« :أال يكفي ما نزعه اتفاق

الطائف من صالحيات الرئاسة
االوىل حتى نستمر يف انتزاع
ما تبقى لفخامة الرئيس من
صالحيات؟ ملاذا هذا االنقالب
على املسلمات اليت تعزز موقع
رئاسة اجلمهورية؟
أهذا هو الدعم للعهد وسيد
العهد؟
ملاذا يناقض الدكتور جعجع
كالمه ،تارة بإعالنه تأييده
ملوقف الوزير جربان باسيل
حيال النزوح السوري ،وطورا
باتهامه إياه باملس بصالحيات
رئيس احلكومة ،ومن خيدم هذا
التناقض؟».

سليم عون :ملصلحة من املطالبة حبرمان
الرئيس كتلة وزارية؟

غرد النائب سليم عون عرب
حسابه يف موقع «تويرت»
قائال:
«إذا كنتم مع اجلمع بني
الرئيس والتيار الوطين احلر،

فالتهجم على الوزير باسيل
هو تهجم على الرئيس ،وان
كنتم مع الفصل بينهما فلماذا
املطالبة حبرمان الرئيس من
كتلة وزارية وملصلحة من؟»

كبارة :طرابلس مدينة التقوى والسالم
أكد وزير العمل يف حكومة
تصريف االعمال حممد كبارة
أن «طرابلس ال ميكن أن
تنسى اجملزرة االرهابية قبل
مخس سنوات ،عندما امتدت
يد االجرام بكل برودة لتفجري
مسجدي التقوى والسالم».
وشدد على «ضرورة االسراع
باصدار األحكام القضائية يف
هذه اجلرمية الوحشية ،إلنصاف

الشهداء واجلرحى املؤمنني
عقاب
وليكون
وأهاليهم،
اجملرمني درسا لكل العقول
«ستبقى
االجرامية».واضاف:
هذه اجلرمية منوذجا لالرهاب
االكرب ،وستبقى طرابلس أكرب
من اجلرمية ،ألن طرابلس هي
مدينة التقوى والسالم ،وهي
أيضا مدينة الشموخ والعزة
عصية على كل املؤامرات».

نبه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب حسن فضل اهلل ،خالل
احتفال تأبيين يف حسينية بلدة
عيناثا اجلنوبية ،إىل أن «هناك
آالف الوظائف الوهمية يف
القطاع العام يف لبنان ،وهناك
آالف املتخرجني واملهندسني
ومحلة اإلجازات ال جيدون فرصة
عمل ،ألن املعرب إىل الوظيفة
العامة بأغلبه ،هو معرب الواسطة
والليستات
واحملسوبيات
والوقوف على أبواب النواب
والوزراء واألحزاب والزعامات
السياسية ،وهذا يدمر اإلدارة
العامة ،ألن املوظف يصبح
مستلحقا وتابعا».
وتساءل «ملاذا يكون دخول
العديد من املواطنني إىل
األجهزة األمنية وغريها بواسطة
الليستات ،حبيث أن كل جهة
سياسية وحزبية تضع أمساء
وترسلها إىل اجلهات املعنية،
املباراة
تعتمد
ال
وملاذا
واالمتحانات النزيهة والشفافة
بكل قطاعات الدولة اللبنانية،
ومن ينجح يدخل إىل الوظيفة».
وأكد «اننا يف كتلة الوفاء
للمقاومة سنتصدى ملوضوع
احلصول على وظائف يف الدولة
اللبنانية عرب الواسطات وغريها،
ألنه ال ميكن أن يبقى املوظف
يف اإلدارة العامة تابعا هلذه
اجلهة أو تلك ،وعليه ،سيكون
هذا املوضوع أساسيا بالنسبة
إلينا كما كان يف السابق،

ولكن الظروف حينها مل تكن
تسمح بإقرار قوانني ملزمة
نتيجة وضع السياسة يف البلد
وتعطل أغلب املؤسسات».
كما شدد على «ضرورة وجود
إدارة تكون خبدمة كل املواطنني
اللبنانيني ،وال تكون جمزأة
ومقسمة بني الفئات واألحزاب
والقوى السياسية ،وال حيصل
ذلك إال إذا اعتمدنا مبدأ
الكفاءة والنزاهة واالمتحانات
اجلادة ،وحتى يف اإلدارات
اليت هي حباجة إىل توازن
طائفي .فلنأخذ من الطوائف
الذين يتمتعون بكفاءة عالية
وينجحون جبدارة ،وليس بعالمة
استلحاقية يعطيها املدير العام
وجملس القيادة ،واليت هي
بدعة موجودة ببعض األجهزة
األمنية».
وختم فضل اهلل معتربا أنه «على
املؤسسات الرقابية وجملس
اخلدمة املدنية وبقية املؤسسات
والتفتيش املركزي أن يأتوا
إىل كل اإلدارات ،ليفتشوا عن
املوظفني الوهميني يف أغلب
مؤسسات الدولة اللبنانية،
الذين لديهم أكثر من عمل
ووظيفة ،وال يذهبون إىل أي
واحدة منها ،ففي املستشفيات
احلكومية والوزارات واملؤسسات
العامة واملياه والكهرباء ،هناك
موظفون يتقاضون رواتبا من
جيوب الشعب اللبناني ،وال
يؤدون دورهم الوظيفي».

بـطاقة مـعايدة

يتقدم ربيع امحد كبة
اللبنانية
اجلالية
من
عامة
والعربية
واإلسالمية خاصة باحر
التهاني القلبية ملناسبة
عيد األضحى املبارك
وعودة احلجاج بالسالمة
كما يتمنى لوطننا احلبيب
اسرتاليا السالم والتقدم
واالزدهار.

منسق أنصار دولة الرئيس سعد
الحريري اسرتاليا ربيع احمد كبة

تيار املستقبل يهنئ بعيد
األضـحـى املبارك
يتقدم تيار املستقبل من املسلمني عامة وابناء الجالية
خاصة ومن كافة اللبنانيني والعرب اجمعني بأحر التهاني
واطيب األمنيات بحلول عيد األضـحـى املبارك .عيد العطاء
والتسامح والوفاء .عيد التسليم ملشيئة اهلل وطاعته .والحج
اىل بيته الحرام .وزيارة خري االنام نبي الرحمة للعاملني
محمد عليه الصالة والسالم.
ونسأل اهلل تعاىل أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد املبارك
وعلى سائر املسلمني بالخري واليمن والربكات .وعلى
اسرتاليا ولبنان بالتقدم واالزدهار .وعلى البشرية جمعاء
باالمن واألمان والعدل والسالم.
وكل عام وانتم بخري

منسقية سيدني
الشؤون اإلعالمية
فيصل قاسم
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مـقاالت

عون :لن أنتظر بعد األول من أيلول «معركة حريات» يف لبنان بني
الواقع والتوظيف السياسي
نقوال ناصيف

مع انتهاء عطلة األضحى ،تفتتح مساعي تأليف
تقدم .بات
احلكومة شهرها الرابع ،دومنا أدنى ّ
تتبدل الشروط أو
أكثر استعصاء من غري أن
ّ
تنخفض السقوف .جراء ذلك يرتاب رئيس
اجلمهورية يف أن مثة َمن ال يريد حكومة اآلن
ختتلف مقاربة رئيس اجلمهورية ميشال عون
أزمة تأليف احلكومة عن الكثري مما يرافقها يف
أوساط األفرقاء اآلخرين املعنيني بدورهم.
ليس راضيًا عن اجلمود الذي حيوط جبهود
التأليف والشروط املضادة املتبادلة ،إال أنه
ال يرى األبواب موصدة متامًا ،وال يبدو أنه
يف وارد اخلالف مع الرئيس املكلف سعد
احلريري.
بيد أن ذلك ال يعين اكتفاء رئيس اجلمهورية
حيدد املوقف كاآلتي:
بالصمت ،وهو ّ
 1ـ ما يقوله عون أن «املهلة ليست مفتوحة،
وليس ألي أحد أن يضع البالد برمتها رهينة
عنده ويعطلها» .لذلك يضيف« :سأنتظر حتى
األول من أيلول فقط .بعد ذلك سنتكلم .نعم
سنتكلم» .يرغب عون يف إبصار احلكومة النور
ومباشرتها أعماهلا قبل ذهابه إىل نيويورك
يف النصف الثاني من أيلول ،للمشاركة يف
أعمال الدورة السنوية للجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،ويلقي كلمتني يف افتتاح أعماهلا ويف
تكريم ذكرى الرئيس نيلسون مانديال .ينتقل
من بعدها إىل بلجيكا للتحدث أمام الربملان
األوروبي .يعتقد رئيس اجلمهورية أن امللف
الرئيسي الذي يتوخى محله إىل هناك هو ملف
النازحني السوريني ،للمطالبة بعودتهم إىل
بالدهم «وهذا واجب من أجل استقرار لبنان.
وجودهم اليوم هنا هو جلوء أمين بسبب احلرب
الدائرة يف بالدهم ،حبيث يعودون عندما تنتفي
أسباب اللجوء األمين .وقد انتفت إىل حد بعيد.
لكن ما هو حاصل اآلن اجتياح سكاني وليس
جمرد نزوح أو جلوء أمين .يقيمون يف لبنان
يف شوادر ،فليفعلوا ذلك على أراضيهم عندما
تزول أسباب اللجوء األمين».
تردد أن الرئيس املكلف سلم إليه
 2ـ خالفًا ملا ّ
مسودتي حكومتني من  24وزيرًا و 30وزيرًا،
يؤكد رئيس اجلمهورية تسلمه من احلريري
مسودة واحدة هي توزيع احلصص على األفرقاء
املشاركني يف احلكومة .بيد أنها ليست تشكيلة
حكومية يف أي حال .قال له احلريري :نتوافق
اآلن على احلصص ،ثم نتوافق على التوزيع.
جواب رئيس اجلمهورية أنه معين بالتشكيلة
احلكومية مكتملة ،ما
بالرئيس
يقتضي
املكلف اخلوض يف
احلصص مع األفرقاء
املعنيني ،ثم يعود
إليه.
رئيس
ملس
اجلمهورية «شوائب»

رئيس
الجمهورية :هل
تصح مناقشة
البيان الوزاري
قبل كتابته

يف مسودة احلصص ،إال أنه مل ِ
يبد رأيه فيها.
ير
مل يرفضها كما مل يهز رأسه موافقًا ،ومل َ
الوقت مناسبًا كي يدلي بدلوه ،ونصح احلريري
التحدث مع رئيس الكتلة النيابية األكرب يف
الربملان الوزير جربان باسيل كما مع سواه يف
شأنها .بذلك راوحت مسودة احلصص مكانها.
ما يقوله عون إنه معين بإبداء موقفه من
تشكيلة حكومية يقدمها إليه الرئيس املكلف
كي يقرر توقيعها أو ال ،إال أنه ليس طرفًا يف
أي حال يف مفاوضات التأليف.
 3ـ يتذمر من أن األفرقاء يلجأون إليه للتشكي
ويتصرفون كما لو أن
واملطالبة حبصصهم،
ّ
قصر بعبدا حائط مبكى .جوابه هلؤالء أن
يذهبوا إىل الرئيس املكلف ويتحدثوا إليه يف
ما يطلبونه ألنفسهم يف احلكومة .جاءه حزب
القوات اللبنانية يطلب أربع حقائب من بينها
نيابة رئاسة احلكومة أو حقيبة سيادية .جوابه
عن نيابة رئاسة احلكومة أنها يف حصته هو،
رئيس اجلمهورية ،نظرًا إىل داللتها الرمزية:
«أما احلقيبة السيادية ،فاذهبوا إىل الرئيس
املكلف واطلبوها منه».

 4ـ جيزم رئيس اجلمهورية بأنه ليس شريكًا يف
مفاوضات تأليف احلكومة الذي ينيطه الدستور
بالرئيس املكلف .هو بذلك يفصل متامًا بينه
واحلريري يف مراحل التأليف ،وإن جيمع بينهما
توقيع مرسوم احلكومة اجلديدة الذي يأتي يف
مرحلة الحقة لتوافقهما على تشكيلة يقرتحها
الرئيس املكلف .وهذا ما مل يفعله بعد
احلريري .لذا ينتظره عون .أكثر من مرة سأله:
هل من عقبات كي أساهم يف تذليلها؟ جواب
الرئيس املكلف النفي.
 5ـ إصرار الرئيس على املسؤولية الدستورية
للرئيس املكلف يف تأليف احلكومة ال جيعله
يرتدد يف القول« :ليؤلف احلكومة اليت يريدها
هو .لكن ليؤلفها كي ننتهي».
 6ـ يستغرب عون اخلوض يف موضوع العالقات
مع سوريا والبالد يف مرحلة تأليف حكومة ال
صوغ بيان وزاري« :هل يصح أن نناقش
البيان الوزاري قبل كتابته؟ حنن اآلن يف
صدد االتفاق على حكومة .البيان الوزاري
مهمتها هي بعد صدور مرسومها .األمر مرتبط
بوزراء احلكومة ومبجلس النواب إذ تنال ثقته
أفسر استعجال
وفق بيانها الوزاري هذا .ال
ّ
التطرق إىل ملفات كهذه ،سوريا أو سواها ،إال
تعمد عرقلة التأليف وفرض شروط
من قبيل
ّ
عليه» .بالتأكيد ،ال يكتم وجهة نظره املناقضة
ملا يقول به الرئيس املكلف بإزاء العالقات مع
سوريا ونظامها والرئيس بشار األسد .يقول
عون إن «استعجال إدخال املسألة السورية
خيفي ذريعة التعطيل ويرمي إىل أبعد من
املوضوع نفسه».

رئيس الجمهورية :أيها اللبنانيون ال تنتحروا

حيلو لرئيس اجلمهورية العماد ميشال عون تذكر
عبارة كتبها بيده عام  ،2005يف مطلع والدة
التيار الوطين احلر ،عندما ُوضعت للمرة األوىل
بني يديه «شرعة» التيار احملدث كي يبدي
رأيه فيها .للفور أدخل فيها العبارة اآلتية:
«على كل لبناني أن يكون له بعد لبناني يف
اخلارج وليس بعدًا خارجيًا يف لبنان».
يطابق الرئيس ميشال عون هذه الفكرة مع
حال التعثر اليت جتبه تأليف احلكومة .على
حنو أقرب إىل خماطبته اللبنانيني من دون
أن يكون بني يديه خطاب مكتوب ،شأنه يف
املناسبات الرمسية ،يقول وهو يدق ناقوس
اخلطر والتحذير:
«أكرب مشاكلنا يف تأليف احلكومات أننا نسمع
اخلارج أكثر مما نصغي إىل الداخل .هذا الكالم
يرد يوميًا يف الصحف ،حتى ليكاد املواطن
يعتقد أن يف األمر أوهامًا .مل يعد اللبنانيون
مييزون ما هو حقوق هلم ال ميكن أي أحد أن
ّ
ينتزعها منهم ،وعلينا الدفاع عنها .قبلنا يف
السابق بسياسة النأي بالنفس عن أحداث
الشرق األوسط وخصوصًا سوريا ،حتى وجدنا
أنفسنا ننأى بأنفسنا حنن عن الدفاع عن أرض
الوطن .منعنا اجليش من حماربة اإلرهابيني
الذي بقوا على أراضينا سبع سنوات ،يغريون
على اجليش والقرى ،ويسقط لنا دائمًا شهداء.
ّ
نتدخل يف الوقت املناسب ومننع عن
ملاذا مل
أنفسنا ذلك األذى الطويل األمد؟ تركنا منطقة
بكاملها تعيش يف اخلوف والرعب والتهديد.
اليوم حنن يف حرية .لنا حق أكثر من طبيعي يف
املطالبة بإعادة الالجئني السوريني إىل بالدهم
بعد استقرار أحواهلا .أفهم موقف الدول اليت
شنت احلرب على سوريا إذ ترفض حقنا يف
إعادة الالجئني إليها ،وقد يكون هذا الرفض
يف صلب مصاحلها كي تتنكر حلقنا هذا.
بسبب وجود الالجئني السوريني هنا وقعنا
يف ضائقة اقتصادية وال نزال .كذلك بسبب
احلرب اليت نزلت ببالدهم ،وبسبب مفاعيلها
وتداعياتها على أرضنا .اآلن مثة انفراج مع بدء
فتح الطرق املغلقة ،فهل جيوز أن ال نستعمل
ممر نصيب إلمرار صادراتنا؟ أفهم أن تعارض
دول متضررة هذا التدبري وتقف ضده ،لكن
يقتضي أن نفهم أو ً
ال َمن هي الدول املتضررة
حتى نصغي إليها.
أيها اللبنانيون ال تنتحروا».

حسن عاصي

وجتمدت
دخلت البالد عطلة عيد األضحى،
ّ
ً
اجملمدة أصال يف
مفاوضات تأليف احلكومة
َّ
سر أو ضوء أخضر ،خارجي على
انتظار كلمة ّ
ّ
السُبل
كل
س ّدت
الداخلية
ّ
األرجح ،بعدما ُ
ّ
ٍ
لغاية يف نفس يعقوب ،وعلى جري العادة
اللبنانية.
ويف االنتظار ،عادت مسألة «احلريات» إىل
التداول خالل الساعات املاضية .رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع كان املبادر
املرة ،حبديثه عن «رواسب النظام األمين
هذه ّ
السوري-اللبناني» اليت ال تزال
مستمرة،
ّ
مدعومًا برئيس «احلزب التقدمي االشرتاكي
مير يوم من دون أن
» وليد جنبالط الذي ال ّ
يستنكر «االستدعاءات» شبه اليومية لعدد من
املواطنني بسبب «آرائهم ومعتقداتهم».
فهل يواجه لبنان فع ًال «معركة
حريات» يف
ّ
ّ
ُ
اعتبرِ لسنوات منارة
ظل العهد اجلديد بعدما
الشرق والوجه احلضاري وشبه الدميقراطي يف
املنطقة؟ وهل عادت عقارب الساعة إىل الوراء
أن هناك
ليسود القمع وتكميم األفواه ،أم ّ
يروج ملثل هذه الصورة يف إطار التوظيف
من ّ
السياسي ال أكثر وال ّ
أقل؟!.
تصويب على العهد؟
ال معركة
حريات يف لبنان .هذا ما يؤكده
ّ
معظم احملسوبني على «التيار الوطين احلر»
املقربني من العهد ،من دون
أو
تردد وال
ّ
ّ
تفكري .هم يضعون «احلملة» اليت يصفونها
بـ»املمنهجة» على هذا الصعيد يف إطار
يتخذ أشكا ً
«التصويب على العهد» ،الذي ّ
ال
متنوعة وخمتلفة ،والذي يأتي أيضًا يف
ّ
خضم رفع األسقف واملطالب على خط تأليف
ّ
احلكومة.
تكررت
برأيهم ،ال تستدعي «االستدعاءات» ولو ّ
ملن يصطلح على وصفهم بـ»الناشطني» على
مواقع التواصل أي «قلق» على احلريات ،اليت
أي
حيرص عليها الرئيس ميشال عون أكثر من ّ
ٍ
«نضاالت
شخص آخر ،هو الذي خاض
تارخيية»
ٍ
ّ
إن احلرية ُمصانة،
يف سبيلها .هم يقولون ّ
ّ
لكنها جيب أن تكون مسؤولة ،وهو ما يؤكده
إىل
ويلفتون
والعرف،
الدستور
أن معظم
ّ
ّ
االستدعاءات اليت
يستغلها البعض للتصويب
على العهد ال عالقة للرئيس عون أو لـ»التيار»
أن بعضها
بها من قريب أو من بعيد ،باعتبار ّ
له عالقة
بالتعرض لألديان السماوية ،وبعضها
ّ
بشكاوى
مرتبط
«متضررون» ،وهو
بها
م
تقد
ّ
ّ
ٌ
ّ
ألي إنسان يف دولة
حق
تصنف نفسها
طبيعي ّ
ّ
«دولة قانون ومؤسسات».
أكثر من ذلك ،يكفي بالنسبة هلؤالء أن
تكون معظم االنتقادات صادرة عن «القوات
اللبنانية» و»احلزب التقدمي االشرتاكي»
لتأكيد فرضية «التصويب على العهد».
العالقة مع «القوات» ليست يف أفضل
أحواهلا ،خصوصًا بعد انهيار «تفاهم معراب»،
وشعور «القوات»
بأن «التيار» حياصرها
ّ
األدنى
احلد
ومينع إعطاءها
مما تعتربه «حقوقًا
ّ
ّ
مشروعة» هلا يف احلكومة ،ولو جاهر خبالف
ذلك .أما «احلزب التقدمي االشرتاكي»،
فالعالقة بينه وبني «التيار» تنتقل من
السيء
ّ
إىل األسوأ ،خصوصًا يف ّ
ظل العقدة الدرزية،
«العونيون» بوضوح يف
اليت يتموضع فيها
ّ
وجه «البيك» ،رفضًا الستئثاره بالتمثيل
الدرزي الكامل يف احلكومة.
هؤالء
يعترب
املعطيات،
وانطالقًا من هذه
أن
ّ
مصلحة هذين الفريقني تتالقى الستكمال
خطتهما يف التصويب على العهد ،واليت هي
ليست جديدة على كل حال ،بل بدأت منذ
انطالقة العهد ،وحتت ظالل احلكومة السابقة،

حني كانت معظم مشاريع وزراء «التيار
الوطين احلر» تتعرقل
ويتم التشويش عليها
ّ
منهما حتديدًا.
ربرات غري مقنعة؟
م ّ
ال تلقى امل ّربرات اليت يعطيها «التيار»
لـ «االستدعاءات» قبو ً
ال لدى «القوات»
و»االشرتاكي» ،وال يف صفوف الكثري من
أن هناك حماولة
«الناشطني» الذين يعتربون ّ
لرتهيبهم وإسكاتهم
بشكل أو بآخر ،مبا يعيد
ٍ
إىل األذهان مرحلة «النظام األمين السابق»،
اليت كان «التيار الوطين احلر» للمفارقة أول
من انتفض يف وجهها.
أن
بالنسبة إىل هؤالء ،قد يكون صحيحًا ّ
تتم بناء على شكوى من
بعض االستدعاءات ّ
«متضررين» وبالتالي ال عالقة لـ»التيار» أو
ّ
أن
أن هذه احلاالت
للعهد بها ،إال ّ
األصح ّ
ّ
ّ
ألن القاصي
تشكل «االستثناء» ال «القاعدة»ّ ،
أن معظم االستدعاءات اليت
والداني يعلمان ّ
ُيقال ّ
تتم تلقائيًا من جانب النيابة العامة،
إنها ّ
أي شكوى ،جتري على
ومن دون حاجة إىل ّ
خلفية
التعرض لرئيس اجلمهورية ،أو حتى
ّ
وزير
«التيار»
لرئيس
اخلارجية يف حكومة
ّ
تصريف األعمال جربان باسيل.
وإذا كان حجم «االستدعاءات» وحده كافيًا
ّ
لدق ناقوس اخلطر برأي أصحاب وجهة النظر
ً
هذه ،خصوصا ّ
يوم
مير
واحد من
ٌ
ٌ
أنه ال يكاد ّ
ٍ
دون استدعاء
ناشط أو أكثر على خلفية منشور
كتبه على وسائل التواصل يف الغالب،
فإن
ّ
«التعهد» الذي ُي َ
ممن
يتم استدعاؤهم
ّ
طلب ّ
ّ
التوقيع عليه بعد خضوعهم لتحقيق
مطول
ّ
ٍ
كاف هو اآلخر لرسم الكثري من عالمات
فيما
ات
احلري
تصان
كيف
إذ
االستفهام،
يتم
ّ
ّ
إلزام ناشطني بعدم
التعرض بتاتًا ،وال حتى
ّ
ّ
من باب النقد
البناء ،هلذا املسؤول أو ذاك،
ٍ
ظرف من الظروف.
أي
وحتت ّ
هؤالء
أن
يقرون بالنظرية اليت يستند
ومع ّ
ّ
إن احلرية مسؤولية
إليها «التيار» يف القول ّ
أو ً
ال وأخريًا ،وبالتالي
إن هناك حدودًا
ّ
وضوابط جيب االلتزام بهاّ ،
مثة من يسأل
عن هذه «الضوابط» يف ّ
ظل العهود السابقة،
أن احلرية كانت فيها مصانة أكثر.
اليت يبدو ّ
ّ
أن الوزير جربان باسيل
ويذكرون كيف ّ
كان يف
مقدمة املدافعني عن الناشطني
ّ
والرافضني الستدعائهم بسبب آرائهم ،بل
ّ
إنه مل
يتوان عن الوقوف يف صف ناشطني مل
َ
ينتقدوا رئيس اجلمهورية فحسب ،بل ذهبوا
ً
ٌ
صراحة ،وهناك
حلد «شتمه»
تغريدة واضحة
ّ
اإلطار
هذا
يف
باسيل
للوزير
يستمر تداوهلا
ّ
نطاق واسع حتى اليوم.
على
ٍ
الحريات خط أحمر...
يثري احلديث عن «احلريات» يف لبنان ،كما
ّ
كل شيء ،اجلدل والسجال ،يف ضوء
انقسام
ٍ
واضح بني معسكرين ،معسكر حمسوب على
ٍ
«العهد» يعترب األمر ّ
«مسرحية» ال
كله
متت
ّ
ّ
إىل الواقع بصلة ،ومعسكر مناهض لـ»العهد»
ّ
مهددة،
أن احلريات َّ
يدق ناقوس اخلطر ،باعتبار ّ
ً
وأن حق الرأي مل يعد مكفوال.
ّ
أن املعسكرين حمقان يف مكان
الواضح ّ
أن هناك قلقًا
وخمطئان يف آخر .الواضح ّ
ألن االستدعاءات بدأت تتخطى
على احلرياتّ ،
املنطق املقبول كمًا ونوعًا ،والواضح أيضًا
أن هناك من حياول استغالل واستثمار
ّ
ذلك لغايات ومآرب سياسية معروفة ،فيما
املطلوب
واحد،أال وهو إبعاد مسألة احلريات،
ٌ
اليت يفرتض أن تبقى خطًا أمحر ،عن األجندات
السياسية ،فورًا وقبل فوات األوان...
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هلذا السبب ..أكثر من  1.2مليون عامل أسرتالي حتت التهديد

أصبح أكثر من  1.2مليون عامل تجزئة أو ما يعادل عشر قوة العمالة يف أسرتاليا تحت التهديد جراء ثورة
التسوق اإللكرتوني

إنه املنتج املعجزة الذي نلجأ إليه عندما تحتاج شعورنا الدهنية إىل بعض التنسيق بني فرتات غسيله
إنه املنتج املعجزة الذي نلجأ
إليه عندما حتتاج شعورنا
الدهنية إىل بعض التنسيق
بني فرتات غسيلها.

يف ثالثة شهور فحسب ،فقد أكثر من  29ألف موظف مبيعات أعمالهم يف أرجاء أسرتاليا

وبينما تقدم العديد من
الشركات منتجاتها اخلاصة
للشامبو اجلاف ،يقف شامبو
باتيستا يف مكان فريد
كمصدر ثقة طويل األمد.
وكشف حبث جديد أن 2.25
عبوة شامبو باتيستا تباع كل
ثانية يف مجيع أحناء العامل.
ويبلغ سعر الشامبو حوالي
50
لكل
دوالر
4.95
ملليمرتا ،مما ال يرهق موازنة
املستهلكني.
املاضي
العام
وخالل
فحسب ،أنفق املتسوقون
األسرتاليون أكثر من 40
مليون دوالر على شامبو
باتيتسا ،مبا ال يدع جماال
للشك يف تبين النساء هلذا
املنتج كأسلوب حياة ،وفقا
ملا تكشفه اإلحصائيات.
شامبو باتيستا أحد أكثر
يف
املفضلة
املنتجات
أسرتاليا ويستأثر بـحصة 63
 %من السوق ،وهو اخليار
رقم  1يف اململكة املتحدة
بفضل مكوناته اليت تتضمن
 15عطر فاكهة ،وميكن
استخدامه يف أي نوع ولون
من الشعر.
ويقول نص امللصق الواصف
لشامبو باتيستا« :منتجنا
يقدم ترياقا مؤثرا ومنخفض
التكلفة ومالئما خلصالت

شامبو باتيستا

الشعر الدهنية الباهتة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أصبح أكثر من  1.2مليون
عامل جتزئة أو ما يعادل عشر
قوة العمالة يف أسرتاليا حتت
التهديد جراء ثورة التسوق
اإللكرتوني.
ويف ثالثة شهور فحسب،
فقد أكثر من  29ألف موظف
مبيعات أعماهلم يف أرجاء
أسرتاليا.
«ماير»
شركتا
واختذت
و»أوبتس» قرارا بتخفيض

أعداد موظفي التجزئة.
وكشف تقرير حديث أصدره
البنك الوطين األسرتالي
صعودا دراماتيكيا يف اإلنفاق
اإللكرتوني ال سيما يف قطاع
التجزئة عرب اإلنرتنت.
وخيشى خرباء االقتصاد أن
يفقد املزيد من موظفي
التجزئة منخفضي األجور
أعماهلم بسبب التكنولوجيا.
وتصاعدت مبيعات التجزئة

بني «دكتور املوت» و»الغاز القاتل» ..الفضائح تسكن مستشفيات أسرتاليا

مرة كل عام ،يزور مفتشو
الصحة مستشفيات أسرتاليا
لتقييم أدائها وفقا جملموعة
من املعايري ،بدءا من السالمة
الطبية إىل ارتباط املستهلك
وغريهما من العناصر.
بيد أن مثل هذه الزيارات
ليست بالسرية أو املفاجئة حيث
يعرف األطباء على مدى شهور
موعد وصول املفتشني وماذا
سيبحثون عنه.
ليس باألمر املثري للدهشة أن
يعترب األطباء تلك الزيارات
مبثابة جمرد إهدار ألوقاتهم وال
تتتصل بالواقع.
لكن الشيء األكثر إثارة للقلق
هو أن عملية التفتيش ال ختاطب
مشكالت السالمة الرئيسية اليت
تتفشى يف مستشفيات أسرتاليا
وال تقرتح سبال للتعامل معها.
وخالل العقود األخرية ،يتجسد
مثال يف مستشفى بوندابرج
كافة مظاهر الفشل اليت

داخل املستشفيات
تتفشى
األسرتالية رغم حصوله على
شهادة االعتماد الالزمة من
اجلهات الصحية.
واستطاع املستشفى املذكور
احلصول على شهادة االعتماد
الالزمة رغم مساحه للجراح
جايانت باتل املعروف حاليا باسم
«دكتور املوت» مبمارسة عمله
ضاربا عرض احلائط بشكاوى

الكثري من املرضى واملوظفني
الذين يشككون يف كفاءته.
مارش،
باكوس
مستشفى
اليت مات فيها سبعة أطفال
رضع بعد تلقيهم رعاية دون
املستوى كان قد نال شهادة
االعتماد أيضا.
وكان املستشفى على وشك
جتديد شهادة االعتماد لوال
انتشار قصة وفاة األطفال

الرضع.
وكشف تقرير حديث أصدره
«معهد غراتان» أن هناك حاجة
ماسة إىل تغيري نظام شهادات
اعتماد اجلودة يف مستشفيات
أسرتاليا وتعديل معايري التقييم
بها ملخاطبة نقاط الضعف
احملددة لكل مستشفى على
حدة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عرب اإلنرتنت بنسبة %10.3
خالل العام املنتهي يف
يوليو املاضي.
كما رصد املؤشر صعودا يف
جتار «بي باي» اليت ال حيتاج
فيها املستهلكون التواجد
بأجسادهم داخل املتاجر
لشراء البضائع.
وخالل الفرتة من فرباير إىل
مايو هذا العام ،اخنفض عدد
موظفي التجزئة يف أسرتاليا
من  1.313مليون إىل 1.284
مليون يف ثالثة شهور
فحسب ،وفقا ألرقام نشرها
مكتب اإلحصاء األسرتالي.
التجزئة،
عمال
ويشكل
الذين ينتمي معظمهم لطبقة
الشباب ،حوالي عشر تعداد
القوة العاملة يف أسرتاليا
12.575
جمموعها
البالغ
مليون عامل.
شني
قال
جانبه،
من
أوليفر كبري االقتصاديني
مبؤسسسة «إيه إم كابيتال»
إن قطاع التجزئة اإللكرتونية
الذي يشكل أقل من 7
 %من قطاع التجزئة يف
أسرتاليا ميثل تهديدا ينذر
بفقدان املزيد من الوظائف
داخل املتاجر التقليدية مع
التحسن املطرد يف وسائل
التكنولوجيا.
واستطرد« :النمو يف التجارة
حتديا
ميثل
اإللكرتونية
ضخما يواجه قطاع التجزئة
التقليدية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تستطيع ازاحة بانينغز..علي بابا بعبع متاجر أسرتاليا
تشري التوقعات إىل أن متاجر
التجزئة الصينية على اإلنرتنت
بابا» تستطيع إزاحة
«على
متاجر شهرية يف أسرتاليا مثل
«بانينغز».
يأتي ذلك بعد أن أصبحت
«علي بابا « أحد أسرع متاجر
التجزئة منوا يف أسرتاليا حبسب
حتذيرات مليونري البيزنس ديك
مسيث.
ويتوقع مؤسس «ديك مسيث
يواصل
أن
لإللكرتونيات»
العمالق الصيين حتقيق جناحا
ضخما يف أسرتاليا.
صعود علي بابا ميثل أنباء
سيئة ملتاجر التجزئة اململوكة
ألسرتاليني ،مبا يف ذلك
سلسلة متاجر األدوات املنزلية
الشهرية.
متحدثا إىل ديلي ميل أسرتاليا،
قال مسيث إن ظاهرة جتول
املستهلكني عرب اإلنرتنت ثم
طلب ما يريدونه من علي بابا
سوف جيلب مشكلة كبرية للمتاجر
التقليدية مثل «بانينغز».
وأردف« :على غرار أمازون،
تتبع علي بابا معادلة ناجحة من
خالل إطالق بيزنس يف دولة
مثل أسرتاليا اليت متلك حدا
أدنى مرتفعا من األجور».
«كيف
مسيث:
واستطرد

تفاصيل حماكمة اإلمام مصطفى كارا
بتهمة البناء بدون ترخيص

الكامريا تلتقط نزاعا بني موظفي البلدية والدكتور كارا -علي وشخص غري
معروف بصق أمام الكامريا

تشري التوقعات إىل أن متاجر التجزئة الصينية على اإلنرتنت «على بابا» تستطيع إزاحة متاجر شهرية يف أسرتاليا مثل «بانينغز».
يفعلون ذلك ،إنهم تقريبا ال
يوظفون أحدا ،وجيعلون كل
شيء أوتوماتيكيا ،ولذلك هم
متألقون يف طمعهم الذي ال
نهاية له».
وواصل« :إذا مل تتحرك بانينغز
بشكل سريع يف التخلص من
العمالة ،ال أرى أن أمامها فرصة
للمنافسة».
ووصف مسيث صعود أسهم
املتاجر اإللكرتونية مثل «علي
بابا» بأنه مثال على «الرأمسالية

اجلفاف جيرب مزارعي أسرتاليا على بيع
البقرة بـ  130دوالرا بدال من  1500دوالر
اجلفاف الذي تشهده
أجرب
أسرتاليا العديد من املزاعني،
ال سيما يف نيو ساوث ويلز ،
على بيع ماشيتهم احلية بقيمة
ال تتجاوز جزءا يسريا من قيمتها
املعتادة.
وتتأهب أسعار اللحوم للصعود
خالل العام املقبل عندما تسقط
األمطار أخريا وتضحى املنافسة
آنذاك أكثر سخونة عن ذي
قبل.
أسعار
متوسط
واخنفض
اللحوم من  19.50دوالرا\كجم
إىل  19.17دوالرا\كجم خالل
الشهور األربع املاضية.
وقال اخلرباء إن اخنفاض األسعار
مرحلة مؤقتة لن تدوم طويال،
لكن ال أحد يستطيع حتديد رقم
حمدد لالرتفاع املتوقع.
سكوت توملي ،من هيئة اللحوم
واملاشية احلية يف أسرتاليا
أكد يف تصرحيات لصحيفة
األسرتاليان أنه مبجرد سقوط
األمطار جمددا ،جيب على
املستهلكني توقع ارتفاع أسعار
اللحوم.
وأردف« :من الصعب دائما
التنبؤ ولكن إذا شهدنا مومسا
ممطرا بشكل جيد ،سنرى
الفالحني يرغبون يف شراء املزيد
من املاشية إذ سيكون العشب
األخضر متاحا هلم جمددا بعكس
الفرتة احلالية اليت يسعون فيها
إىل تقليص األعداد».
واستدرك« :وعندما حيدث ذلك،
سيشرتون مجيعا يف احلال
وتتسبب املنافسة يف ارتفاع
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األسعار ال سيما وأن املتاجر يف
حاجة إىل ماشية لتلبية احتياجات
الزبائن».
وقال مكتب األرصاد اجلوية
إن موجة اجلفاف اليت متر بها
أسرتاليا هي األسوأ خالل
اخلمسني عاما األخرية ،وحتديدا
منذ منتصف الستينيات من
القرن املنصرم.
وال يتوقع مكتب األرصاد
كبرية إال
حدوث أي أمطار
حبلول شهري فرباير ومارس
من العام املقبل.
من جانبه ،قال ستيف كونديل
مالك مزرعة ماشية يف تصرحيات
شديد
ألمر
صحفية« :إنه
الصعوبة أن يضطر املزارعون
إىل بيع ماشيتهم احلية يف
أسواق متداعية».
أن األبقار
وذكرت تقارير
الكبرية جرى بيعها بسعر 130
دوالر للبقرة يف واجا واجا
جنوب نيو ساوث ويلز .
وقبل عامني ،كانت البقرة تباع
مببلغ يتجاوز  1500دوالر.
يذكر أن أسعار منتجات بقالة
شهدت زيادة ملحوظة حيث
ارتفعت أسعار اخلبز والبيض
بنسبة  ،% 17واخلضروات
بنسبة  ،% 33والفاكهة بنسبة
.% 43
من جهته ،قال املتحدث باسم
معهد املزارع األسرتالية« :كل
موجة جفاف ختتلف عن األخرى
ولذلك من الصعب التنبؤ
بشأنها».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال ديك سميث إن األموال التي يمكن لعلي بابا الحصول عليها من األسواق
األسرتالية مذهلة
املتطرفة املعاصرة» ،الفتا أمرا جيدا ملالك علي بابا
إىل خشيته من تأثري ذلك على الذين سيجمعون أمواال مذهلة،
االستقرار االقتصادي ألسرتاليا وسيعرضون منتجاتهم بأسعار
إذا مت السماح هلم باالستمرار أقل».
دون تدقيق.
ومضى يقول« :سيكون ذلك املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استلزم األمر االستعانة بقوة
وطائرة
الشغب
مكافحة
هليكوبرت تابعة للشرطة ملرافقة
موظفي البلدية أثناء زيارتهم
ألرض مملوكة ألحد األئمة يف
أسرتاليا.
وأقامت بلدية هوكسربي دعوى
قضائية مدنية ضد الدكتور
مصطفى كارا علي وضياء كارا-
علي يف اتهامات تتعلق بعدم
احلصول على رخصة مطلوبة
للبناء يف قطعة أرض.
يذكر أن الدكتور كارا علي هو
إمام ديوان الدولة الذي يدير
معظم ممارساته الدينية مبنطقة
«كولو» على بعد  50كم من
سيدني.
ومل يظهر أي من الدكتور
مصطفى كارا-علي أو ضياء
كارا-علي أمام احملكمة يف
اجللسة اليت شهدتها حمكمة
األرض والبيئة اإلثنني وفقا

هليئة اإلذاعة األسرتالية «إيه
بي سي».
واستمرت اجللسة رغم غيابهما.
وعلمت احملكمة أن أعمال البناء
على األرض استمرت رغم
اإلجراءات القانونية والطلبات
املتكررة من البلدية بالتوقف.
مارك كوتوم ،حمامي البلدية،
قال للمحكمة إن موظفي اجمللس
طلبوا الشرطة ملرافقتهم خالل
عمليات تفتيش على املوقع.
وأردف كوتوم« :بدافع بعض
بسالمة
املتعلقة
املخاوف
االستعانة
متت
املوظفني،
بفرقة مكافحة الشغب وطائرة
هليكوبرت».
وسلم حمامي البلدية إىل احملكمة
أدلة تشري إىل بناء حظرية ومظلة
يف قطعة األرض بدون ترخيص،
جبانب صور تثبت إقامة منزلني
متحركني مت نقلهما إىل املوقع.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 5أسئلة عن أملانيا النازية وعالقتها بالسياسة األسرتالية احلالية
مثة مقارنات شبه يومية بني
السياسة األسرتالية املعاصرة
وأملانيا النازية.
لكن السؤال هل هذه املقارنات
تستند على أساس؟ أم أنها
انتهاك لقانون جودوين.
وفيما يلي إجابات على بعض
األسئلة اليت أثريت مؤخرا:
 -1ما هي النازية؟ وما هي
الفاشية؟ وهل تتشابهان مع
اجلناح اليميين يف أسرتاليا؟
حركتان
والفاشية
النازية
سياسيتان متطرفتان ظهرتا
يف أملانيا وإيطاليا بعد احلرب
العاملية األوىل.
وكانت هناك أحزاب فاشية
يف أماكن أخرى مثل بريطانيا
وكرواتيا ورومانيا.
السياسات اليت تبنتها النازية
والفاشية كان أساسها القومية
املتطرفة واهليمنة االقتصادية
واالستبداد ومعاداة الدميقراطية
ومناهضة النقابات ورفض
الشيوعية.
مثل هذه األحزاب نشأت نتيجة
لظروف سياسية واقتصادية
معينة يف فرتة ما بعد احلرب
العاملية األوىل.
وجذب ذلك بعضا من أنصار
اليمني املتطرف عامليا الذي
يعتربون أنفسهم أو يتم
اعتبارهم نازيني جدد أو
فاشيني جدد.

ويف أسرتاليا ،مثة القليل
من أحزاب النازيني اجلدد أو
الفاشيني اجلدد معرتف بها
لكنها تفتقد الشعبية.
األحزاب الشعبوية يف أسرتاليا
تسعى للحصول على أصوات
من خالل دغدغة عاطفة عنصرية
ومعادية للهجرة.
وبشكل عام فإن مثل هذه
السياسات متثل امتدادا لعادات
طويلة األمد يف تاريخ أسرتاليا
بعد .1788
وبعكس النازيني والفاشيني،
الذين اندفعوا لتدمري املؤسسات
توليهم
مبجرد
الدميقراطية
السلطة ،جند أن معظم األحزاب
املناهضة للهجرة يف أسرتاليا
ال تطالب بإلغاء الدميقراطية
بل ترغب يف استغالل نظام
دميقراطي لرتسخ ما يطلق عليه
سياسة أسرتاليا البيضاء على
حساب املهاجرين والسكان
األصليني.
مثل هذا النموذج بشكل عام
يندرج حتت بند «سياسة
أسرتاليا البيضاء» أكثر من
«أملانيا النازية».
 -2ملاذا يتحدث الناس عن
النازية والفاشية مبثل هذا
اخلوف والرعب؟
اإلرث الرئيسي للنازية يتجسد
يف احلرب العاملية الثانية اليت
أدت إىل وفاة أكثر من 50

مليون شخص.
وقتل النازيون حوالي  6مالييني
يهودي أوروبي وحوالي 20
مليون روسي بشكل مباشر أو
غري مباشر.
 -3استخدم السيناتور فريزر
أنينغ عبارة «احلل النهائي»
ملاذا أزعج ذلك الكثريين؟
إن مثل هذه العبارة هي
للمصطلح
مباشرة
إشارة
النازي Endlösung der
 Judenfrageالذي يعين
«احلل النهائي لقضية اليهود»،
والذي كان يعين إبادة مجاعية.
املصطلح يستدعي رغبة أي
دولة يف قتل مواطنيها ومواطين
دول أخرى حوهلا لتأمني نزوتها
العنصرية.
واحتج فريزر أنينغ قائال إنه مل
يكن يقصد هذا املعنى عندما
استخدم العبارة املذكورة.
لكن ذلك من الصعب تصديقه
نظرا لسياق خطابه يف جملس
الشيوخ.
 -4بعض املعلقني األسرتاليني
قالوا إن النازية كانت ذات
توجه يساري هل هذا صحيح؟
اإلجابة ال ،إذ أن النازية
لليمني
تنتميان
والفاشية
وتناهضان الشيوعية.
 -5البعض قارن بني مراكز
احتجاز الالجئني األسرتالية
مبعسكرات االعتقال الذي كانت

منتشرة يف أملانيا النازية فهل
هذه مقارنة عادلة؟
ينبغي اختاذ احلذر هنا ،حيث
أن معسكرات االعتقال مل
تكن مقتصرة على النازية
فاستخدمتها بريطانيا مثال يف
جنوب إفريقيا ،وكذلك نفذتها
إسبانيا يف كوبا ،وأنشأتها
الواليات املتحدة يف الفلبني.
ثانيا عندما نتحدث عن أملانيا
النازية ينبغي التمييز بني
معسكرات االعتقال اليت متثل
مكانا لالحتجاز بهدون حماكمة
وتستخدمها الدولة لقمع عناصر
غري مرغوب فيها وغري إجرامية،
ومعسكرات اإلبادة اليت كان
يتفشى فيها القتل.
وجلأت أملانيا النازية إىل إنشاء
معسكرات اإلبادة الرتكاب
حمارق اهلولوكست.
معسكرات احتجاز الالجئني اليت
أنشأتها أسرتاليا يف اخلارج أشبه
مبعسكرات االعتقال النازية إذ
أنها حتتجز فيها مواطنني بدون
سياسية
ألهداف
حماكمات
وليست أماكن إلعادة التأهيل
أو حتى للمعاقبة.
لكن ذلك ال يعين أن أسرتاليا
ديكتاتورية أو تنتهج سياسة
فاشية.
مثة دميقراطيات ليربالية ارتكبت
ممارسات غري إنسانية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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راشيل راي ..شاهدة عيان على
أزمة النمو السكاني يف أسرتاليا

راشيل راي تسافر ساعات يوميا بالقطار والحافلة للذهاب إىل عملها
بمنطقة األعمال املركزية يف ملبورن.

لقد طفح الكيل براشيل راي؛
ففي ديسمرب املاضي ،انتقلت
العاملة الشابة من شقة مؤجرة
داخل املدينة إىل سكن جديد
يف «ألتونا ميدوز» على
حدود غرب ملبورن ،وهي
إحدى املناطق اليت تشهد منوا
سكانيا متزايدا يف أسرتاليا.
املشكلة اليت تعاني منها
راشيل راي تتمثل يف أن
مقر عملها هو مركز سرطان
«بيرت ماكالوم» مشال منطقة
األعمال املركزية مبلبورن.
الذهاب إىل العمل ثم العودة
إىل املنزل باتت مهمة يومية
شاقة بالنسبة هلا حيث تضطر
إىل استقالل حافلة إىل
الفرتون ثم قطار إىل مشال
ملبورن ثم حافلة أخرى إىل
باركفيل.
ويف أفضل األحوال ،تتخذ
الرحلة حوالي ساعة لكن الزمن
يتزايد مع زيادة اإلقبال على
القطارات وازدحام الطرق،
وكذلك عندما تتأخر قليال عن
موعد استيقاظها للعمل.
ودائما ما جتد راي نفسها
مضطرة لالنتظار داخل حمطة
أوتوبيس باردة ومظلمة.
«أشعر

بالعزلة

وتابعت:
التامة».
وخالل الشهور القليلة منذ
انتقاهلا إىل مسكنها اجلديد،
شاهدت راي األزمة املرورية
ومشاكل املواصالت اخلانقة
على حنو مكثف.
وتعترب راي شاهدة عيان على
أن املستويات احلالية من
النمو السكاني كبرية جدا أكثر

من الالزم.
«الطرق
وواصلت:
واملواصالت العامة متثل عالمة
واضحة على أننا ال نستطيع
مواكبة هذا النمو السكاني ال
سيما يف األحياء الغربية».
ومضت تقول« :هل هناك
الكثري من الناس؟ اإلجابة
بنعم».
راي ليست عنصرية أو حتى
مقاتلة تدافع عن شؤون
البيئة ،إنها ترغب فحسب يف
الذهاب إىل عملها يف وقت
معقول.
إنها واحدة من الذين يتعاركون
مع حقيقة النمو السكاني غري
املسبوق يف أسرتاليا.
وجتاوز التعداد السكاني يف
أسرتاليا حاجز  25مليون نسمة
قبل عقود من املوعد املقرر.

أكثر من نصف هذا النمو
السكاني يرتكز يف سيدني
وملبورن.
ولكن يف املناقشات العامة،
فإن مثل هذه اإلحباطات
املتعلقة بالنمو والتخطيط
يتم تضخيمها مبناقشات حول
العرق والدين والالجئني.
وبدا ذلك جليا هذا األسبوع
سيناتور
طالب
عندما
كوينزالند فريزر أنينغ تطبيق
ما يسمى «احلل النهائي»
ممتدحا سياسة «أسرتاليا
البيضاء».
ملاذا جند صعوبة يف مناقشة
أزمة السكان؟ وكيف نستطيع
فعل ذلك دون أن تتخذ
املناقشات أبعادا عنصرية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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شرطة نيو ساوث ويلز تلقي القبض على
قتلة ميك حاوي

نشرت شرطة نيو ساوث ويلز
لقطات دراماتيكية لعملية
القبض على شخصني ينتميان
لعصابة «لون وولف» اجلمعة.
الثنائي
الشرطة
وتتهم
وشخص ثالث بالضلوع يف
اغتيال حممود «ميك» حاوي
لعصابة
السابق
الزعيم
«كومانشريو».
وأكدت الشرطة أنها ألقت
القبض على ثنائي عصابة
«لون وولف»(الذئب الوحيد)
احملظورة وهما يوسف نازلي
أوغلو 37 ،عاما ،وأمحد دودار،
 38عاما.
مال النيون ،قائد وحدة
مكافحة اجلرمية بشرطة نيو
ساوث ويلز قال يف تصرحيات
صحفية السبت إن إطالق النار
على ميك حاوي واغتياله مت
بدافع أسباب مالية ترتبط
بقطاع التشييد العقاري يف
سيدني.
التاسعة
القناة
وحبسب
األسرتالية ،قال مسؤول
الشرطة« :سوف نقول إن
دوافع مالية تقف وراء قتل
ميك حاوي».
واستطرد« :مقتل حاوي كان
يستهدف منعه من تلقي
املزيد من املدفوعات املالية
وليس ألسباب تتعلق بالصراع
بني العصابات».
وقد ألقي القبض على عضوي
العصابة أثناء خروجهما من
حمل حالق يف بيكسلي الساعة
 4:15اجلمعة من االسبوع
املاضي
أما املتهم الثالث فيبلغ من
العمر  36عاما ،ويقطن يف
منطقة «بريغتون لي ساندز»
ومت احتجازه يف «باملني»
الساعة الثامنة مساء.
ومل يتقدم عضوا عصابة «لون
وولف» بطلب للخروج بكفالة
يف حمكمة باراماتا السبت.
وقال حماميهما ليو برميوتيكو
إن املتوقع أن يتقدما بطلب
للخروج بكفالة يف احملكمة
املركزية األسبوع املقبل.
بيد أن املتهم الثالث مل
يتحدد بعد موعد مثوله أمام
احملاكمة.
وتتهم الشرطة الرجل البالغ
من العمر  37بإطالق النار على
حاوي.
كما تتهم الرجل البالغ من
العمر  38عاما بالتخطيط
للجرمية وتنسيق إطالق النار.
أما الرجل البالغ من العمر
 36عاما ،فمتهم مبساعدة
املتهمني.
ويف  15شباط  ،2018كان
كومانشريو
عصابة
زعيم
السابق ميك حاوي يغادر
صالة جيم يف روكديل جنوب
سيدني.
وتعرض حاوي إلطالق النار
بشكل صريح يف وضح النهار
يف موقف انتظار «فيتنيس
فريست» أثناء وجوده داخل

أُلقي القبض على عضوي العصابة أثناء خروجهما من محل «حالقة» يف بيكسلي

يف  15شباط  ،2018كان زعيم عصابة كومانشريو السابق ميك حاوي يغادر صالة جيم يف روكديل جنوب
سيدني عندما تعرض إلطالق النار داخل سيارته املرسيدس

سيارته

املرسيدس

ذات

الدفع الرباعي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مشردة أسرتالية متارس اجلنس مقابل مأوى :أصبحت جمرد قطعة حلم

قالت مشردة أسرتالية إنها
اضطرت ملمارسة اجلنس مقابل
املأوى وأنها تشعر وكأنها
أصبحت جمرد قطعة من اللحم.
وتشكل النساء حوالي % 42
من املشردات يف أسرتاليا.
العديد من النساء يتحولن
إىل مشردات بسبب العنف
العائلي.
بيد أن حياة التشرد جتعلهن
عرضة للعنف املتزايد.
وكشفت دراسة حبثية أن النساء
املشردات يعانني من العنف أو
يشعرن بأنهن أكثر عرضة له.
وأجرت اخلبرية جوليت واتسون
مقابالت مع  15امرأة ترتاوح
أعمارهن بني  25-18عاما حتدثن
فيها عن جتاربهن مع التشرد
يف ملبورن.
ووصفت النساء كيف أن الفقر
واإلقصاء واخلطر البدني الذي
يصاحب حياة التشرد جيربهن
على إدارة الظروف احمليطة
مبوارد شحيحة للغاية.
والرعاية
األموال
نقص

االجتماعية يدفع بعضهن إىل
ممارسة الدعارة يف مكان ما
كمصدر وحيد للموارد.
وعند سؤاهلن عن جتاربهن،
ظهرت ظروف متباينة يف رحلة
البحث عن مأوى.
بيد أن مثة خيطا مشرتكا مفاده
افرتاض اآلخرين أن املشردات
اجلنس
ملمارسة
مستعدات
مقابل مأوى.
وقالت مشردة تدعى هيلي:
«اجلزء السيء أن الناس يظنون
استغالل
يستطيعون
أنهم
املشردات املستعدات لفعل أي
شيء».
وتابعت« :الرجل يراوده شعور
بأن املشردة طاملا يف الطريق
فإنها فرصة جنسية ،وينظر
إليها وكأنها جمرد قطعة من
اللحم».
وميكن إدارك هذا التصور من
خالل إعالنات «جنس مقابل
اإلجيار» اليت تعرض على
املشردات بشكل صريح ممارسة
اجلنس مقابل مأوى.

املشردة أليس كانت تبحث عن
سكن باإلجيار أثناء مكوثها يف
ملجأ شبابي.
بيد أن أليس مل جتد نفسها يف
موقف تضطر خالله إىل ممارسة
الدعارة مقابل املأوى ألن
صديقها استطاع احلصول على
سكن طالبي ومكثت معه.
لكن نساء أخريات اضطررن إىل
اجلنس كخيار وحيد يف رحلة
التشرد.
ويرتاوح ذلك بني املكوث مع
الرجال لليلة فقط مقابل اجلنس،
أو البقاء ملدة طويلة بشرط
استمرار العالقة اجلنسية.
وسردت هيلي كيف أنها وافقت
على ممارسة اجلنس مع رجل
مشرد مثلها ليمنحها شعورا
باألمان.
أما سارة ،فقد ظلت تعيش مع
رجل ملدة  6شهور كاملة حيث
كان يوفر هلا مكانا للعيش
ودعما ماليا مقابل خدمات
جنسية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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لعدم صرف دعم السنرتلينك على املخدرات..

بطاقة جديدة خالية من النقود

اقرتح احلزب الوطين األسرتالي
تعميم جتربة بطاقة جديدة
خالية من النقود بدال من أموال
السنرتلينك النقدية كوسيلة
لتجنب إنقاق تلك األموال على
شراء املخدرات أو التدخني.
االقرتاح ينص على أن كل
شخص حتت  35عاما من
مستحقي دعم السنرتلينك سواء
بدل البطالة أو مدفوعات األبوة
واألمومة ينبغي أن حيصل على
بطاقة رعاية اجتماعية خالية من
النقود يتلقى مبوجبها امتيازات
حمددة بدال من األموال.
يأتي ذلك لضمان عدم صرف
نقود الدعم يف شراء املخدرات
والكحوليات والتدخني والتأكد
من دفع الفواتري.
ومن املنتظر أن يتم النتصويت
على االقرتاح خالل اجمللس
الوطين الفيدرالي اليوم السبت
رغم اآلراء املتباينة بشأنه.
مثة اقرتاحات أخرى مثرية للجدل
ينتظر مناقشتها السبت أيضا
تتعلق حبرية األديان ،والفحم
العمل
وامتيازات
واهلجرة
اخلاصة بكبار السن.
وينص االقرتاح على أن كل
شخص حتت  35عاما من
مستحقي دعم السنرتلينك سواء
بدل البطالة أو مدفوعات األبوة
واألمومة ينبغي أن حيصل على
بطاقة رعاية اجتماعية خالية من
النقود يتلقى مبوجبها امتيازات
حمددة أو تدفع مبوجبها خدمات
معينة بدال من األموال.
وقد متت مناقشة االقرتاح
املذكور على برنامج «صن
رايز» الذي يقدمه املذيع كريس
مسيث.
وكذلك ناقشت االقرتاح سوزي
أوبراين الكاتبة بصحيفة هريالد
صن.
وقال مسيث إنه رغم وجود
دليل على جناح جتربة البطاقات
اخلالية من النقود ،لكن ذلك ال

يعين أن يطالب احلزب الوطين
بتعميمها.
وقوبل االقرتاح بردود فعل
عامة غاضبة ظهرت يف صفحة
الفيسبوك لربنامج «صن رايز».
وكتب أحدهم« :األفضل هو
وقف املساعدات عن هؤالء
الذين يستخدمون مساعدات
الدعم االجتماعي يف تعاطي
املخدرات».
واقرتح آخر إجراء اختبار خمدرات
دوري على مستحقي إعانات

السنرتلينك.

وكتبت مواطنة« :ال أتعاطى
املخدرات ،وأعتزم العودة إىل
العمل عندما يكرب طفلي».
متت جتربة البطاقة اخلالية من
النقود يف كاجلورلي بغرب
أسرتاليا لكن مثة اقرتاح بتعميم
النظام يف أحناء أسرتاليا بهدف
احلد من استخدام نقود الدعم
يف تعاطي الكحوليات وتدخني
السجائر
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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باألرقام ..طابور اجلنسية يف أسرتاليا يزيد
بنسبة % 300

تزايد طابور املهاجرين الذي
يسعون للحصول على اجلنسية
األسرتالية أكثر من  % 300يف
أعقاب الضوابط الصارمة اليت
تنفذها حكومة تورنبول.
وترك ذلك الكثري من املهاجرين
الذين ميكثون يف أسرتاليا منذ
سنوات عاجزين عن احلصول
على قروض دراسية ،أو جواز
السفر األسرتالي أو احلق يف
التصويت االنتخابي.
وكشفت إحصائيات نشرتها
وزارة الشؤون الداخلية أن
عدد املقيمني الذين ينتظرون
املوافقة على منحهم اجلنسية
تزايد من  27000إىل 189000
يف عهد االئتالف.
ومنذ تولي مالكومل تورنبول
مسؤولية رئاسة الوزراء ،تزايد
طابور الساعني للحصول على
مبقدار
األسرتالية
اجلنسية
يتجاوز  140ألف.
وقال املهاجرون إنهم يعيشون
يف حالة من اليأس ،حيث
تعطلت طموحاتهم الدراسية
وخططهم اليت تتعلق برعاية
أفراد عائلتهم ،عالوة على عدم
متكنهم من التقديم يف وظائف
حكومية.
يأتي ذلك يف ظل حالة من
املناقشات املثرية لالنقسام
داخل كانبريا.
وتصاعدت تلك املناقشات
اجلدلية األربعاء ،حينما أدان
احلزبان الرئيسيان يف أسرتاليا
خطابا ألقاه السيناتور فريزر
أنينغ يف جملس الشيوخ دعا
خالله إىل «حل نهائي ملشكلة
سياسة
اهلجرة» وعودة
«أسرتاليا البيضاء».
فيجان أتول فيدهاتا ،حمامي
هاجر إىل أسرتاليا منذ أكثر

املهاجرة الكولومبية إيزابيال (اسم مستعار) تنتظر  17شهرا من أجل الحصول
على الجنسية

خمدر االيس ينتشر كالوباء يف املساكن احلكومية
يتسبب خمدر االيس الذي ينتشر
كالوباء يف أسرتاليا يف حتويل
املساكن احلكومية إىل مناطق
خراب تتأجج فيها االعتداءات
وتتفشى فيها جتارة املخدرات.
وكشف تقرير حديث ينذر باخلطر
أن جتارة املخدرات يف املساكن
احلكومية ارتفعت مبقدار الضعف
يف فرتة زمنية ال تتجاوز العام.
ويدفع ارتفاع صفقات املخدرات
يف املساكن احلكومية من 69
إىل  122املسؤولني إىل حماولة
تقليص هذه الظاهرة.
يذكر أن امليثامفيتامني الشهري
باسم «خمدر االيس» هو األكثر
انتشارا بوالية نيو ساوث ويلز
خالل الفرتة من  2013إىل
.2017
وقال جاسون قال لصحيفة
ديلي ميل أسرتاليا إنه يعيش
منذ  4سنوات بالقرب من منطقة
«واترلو» يف سيدني اليت تضم
العديد من املساكن احلكومية.
وأشار فورفا إىل أنه شاهد عيان
على حالة التدهور السلوكي اليت
تفشت يف تلك املنطقة.
وكشف تقرير حديث ينذر باخلطر
أن جتارة املخدرات يف املساكن
احلكومية ارتفعت مبقدار الضعف

أتول فيدهاتا

يف فرتة زمنية ال تتجاوز العام
ولفت فورفا إىل أنه خالل العام
األخري ،أصبحت تصرفات قاطين
املساكن احلكومية أكثر سوءا.
وتابع« :لقد شاهدت أشخاصا
يفقدون وعيهم يف ممرات
املشاه وأحواض الزهور ،وانتشر
السكر والعربدة مما يؤثر سلبا
على جودة احلياة».
واستطرد« :باتت تندلع املزيد
من املشاجرات آناء الليل
وأطراف النهار ،ورغم وجود
حتسينات يف عمليات اإلنشاء
والبنية التحتية لكن الفوضى
العامة والعربدة اختذت منحنى
أكثر سوءا».
وردا على سؤال إذا ما كان
يفكر يف االنتقال ملنطقة أخرى،

أجاب فورفا قائال إن من حقه
كدافع ضرائب أن يعيش يف
بيئة حميطة نظيفة وآمنة.
امليثامفيتامني الشهري باسم
«خمدر االيس» هو األكثر
انتشارا بوالية نيو ساوث ويلز
خالل الفرتة من  2013إىل
2017
األخريين،
العامني
وخالل
اكتشفت السلطات أن بييت
دعارة يعمالن بصورة غري
مشروعة يف أحد عقارات
املساكن احلكومية.
أضف إىل ذلك ،فإن عدد
الشكاوى املتعلقة بالضوضاء
يف املساكن احلكومية تزايدت
بشدة حتى بلغت .6755
العنكبوت االلكرتوني

من  10سنوات قال« :ما رآه
املهاجرون هو أن فريزر أنينغ مل
يتفوه فحسب بتعليقات مروعة
لكن بعض أعضاء الربملان
صفقوا له».
ومضى يقول« :إنه جزء من
سرد بات شائعا ،وأصبح
املهاجرون الدائمون يؤمنون أن
ارتكابهم أصغر املخالفات مثل
غرامة انتظار السيارات ،سوف
يتم اختاذه مربرا لرتحيلهم خارج
أسرتاليا».
فيدهاتا ،الذي مت إخباره أنه
سيضطر إىل االنتظار  17شهرا
للبت يف طلب اجلنسية ،قال
إن مثل هذه التأجيالت املتكررة
وخطاب الكراهية زاد من مساحة
القلق داخل جمتمع املهاجرين.
واستطرد« :لقد حتول الشعور
إىل مرارة».
وتفاقمت تلك التأجيالت بسبب
بعض التغيريات اخلاصة بشروط
احلصول على اجلنسية مثل
مهارات اللغة اإلجنليزية واختبار
القيم األسرتالية واليت رفضها
جملس الشيوخ يف أكتوبر.
وتعهدت احلكومة بالسعي وراء

خيارات وضوابط أخرى.
ومنذ عام  ،2014-2013يبلغ
عدد املهاجرين الذين يتقدمون
سنويا للحصول على اجلنسية
األسرتالية بني  190000إىل
 ،200000وتتم املوافقة على
 130ألف كل عام.
املهاجرة الكولومبية إيزابيال،
اليت طلبت عدم الكشف عن
امسها احلقيقي ألن حالتها
ختضع للمراجعة من وزارة
الشؤون الداخلية ،قالت إن
زمن االنتظار للبت يف طلب
اجلنسية الذي تقدمت به زاد
من  10شهور العام املاضي إىل
 17شهرا يف أغسطس.
وأضافت« :لقد تزوجنا هنا،
لقد بدأنا حياتنا املهنية هنا،
كل هذه األمور تعين الكثري
لنا».
وأردفت »:لقد خضعت لفحص
تأشرية واختبارات أمنية وطبية،
لقد منحتهم دمائي ودموعي
وأموالي ،ومل يعد لدي شيء
آخر ميكن تقدميه».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

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 وتـحقيقات

«عبقرية» جملس االمناء واالعمار:

مصلحة الليطاني تنتفض:

هؤالء هم ملوّثو النهر باألمساء بـراز زحـلة الـى الـنبطية!
آمال خليل

اعتيادية ،صارت التربيرات اليت تسوقها الوزارات
ألصحاب املصانع املتسببة بتلويث الليطاني .ويف
حني يواظب جهاز أمن الدولة على إتالف عشرات
الدومنات من املزروعات يف سهول البقاع ألنها
امللوثة ،ال يسجل أي
مروية من مياه الليطاني
ّ
ّ
إجراء مماثل حبق املصانع املسؤولة عن التلويث،
يف ظل معطيات عن ضغوط متارسها مرجعيات
كربى لتغطية املصانع املخالفة.
يف خطوة غري مسبوقة ،تقدمت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني بإخبار إىل النيابة العامة التمييزية
ضد مصانع ومؤسسات يف حمافظة البقاع بتهمة
تلويث النهر استنادًا إىل قانون محاية البيئة.
استند اإلخبار اىل مسح أجرته وزارة البيئة
امللوثة لليطاني 227 .مصنعًا
ألنشطة املصانع
ّ
ومؤسسة متتد على طول اجملرى يف حمافظة
البقاع بينها مصاهر لأللومينيوم ومساخل وجمابل
باطون ومناشري حجر ومصانع كرتون وبالستيك
ودهانات ومستحضرات جتميل وألبان وأجبان
وكحول وكبيس وخملالت ومواد تنظيف.
وطلبت املصلحة إحالة «املخرب عنهم وكل من
يظهره التحقيق فاعال أو شريكا أو متدخال» إىل
املراجع القضائية املختصة جبرائم تلويث البيئة
املنصوص عنها يف قانون املياه (،)1988/77
ويف قانون محاية البيئة ( )2002/444ويف
قانون احملافظة على البيئة ضد التلوث من
الضارة واملواد اخلطرة (،)1988/64
النفايات
ّ
ويف املادتني  747و 748من قانون العقوبات،
«باإلضافة اىل التعدي على األمالك العامة وهدر
األموال العامة» .وطلبت اختاذ «اإلجراءات الفورية
الرامية اىل إلزام املخرب عنهم بإزالة التعديات
فورًا ،وختم تلك املنشآت بالشمع األمحر» .ويف
ما يتعلق باهلدر ،لفت اإلخبار اىل أن «اإلعتمادات
املرصودة يف القانون  ،63ستكلف اخلزينة
مبلغ  1100مليار لرية .لكنها قد تهدر نتيجة
استمرار التعديات البيئية من قبل بعض البلديات
واملؤسسات الصناعية» .وأقر اإلخبار املقدم
بشخص رئيس جملس إدارة املصلحة سامي
علوية بأن «املؤسسات العامة ومنها املصلحة،
مل تقم بواجباتها .فيما كانت وزارة البيئة أجرت
مسحًا للمؤسسات امللوثة وبينت درجة املخاطر،
وبد ً
ال من قيام هؤالء برفع التعدي عمدوا إىل
االستفادة من قرارات مهل لتسوية أوضاعهم.
وكلما انتهت كانت تصدر قرارات مهل جديدة
خالفًا ألحكام القانون ،وخالفًا ملبدأ تدرج القواعد
القانونية» .وملا كانت املصانع تشكل السبب
الرئيس لتلويث الليطاني ،وجهت املصلحة كتابًا
إىل وزير الصناعة حسني احلاج حسن تسائله
حول «خمالفات بعض املصانع اليت كان قد
منحها مه ًال لتسوية أوضاعها ،وملاذا يعطيها مه ًال
متكررة؟».
وتتضمن الالئحة أمساء مصانع كربى كانت قد
ّ
تعهدت باستحداث حمطات تكرير لنفاياتها بدعم
من اإلحتاد األوروبي وبقروض ميسرة من مصرف
لبنان .والالفت أن من بني املؤسسات الواردة
يف اإلخبار «شركة جنم للرخام واملصبوبات»،
ومقرها يف تعنايل .إذ أفادت معلومات بأن
النائب عن تيار املستقبل نزيه جنم (يشغل منذ
نهاية عام  2016منصب رئيس نقابة أصحاب
مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات اإلمسنت)
شريك يف ملكيتها .مسح وزارة البيئة لفت اىل
أن املعمل املرخص من وزارة الصناعة يعاجل
نفاياته السائلة يف حفر تسريب ،يف حني أكدت
مصادر يف املصلحة بأن «استخدام املعمل حلفر
التسريب ليس احلل األنسب .ومع ذلك ،فإنه
حيول نفاياته إىل جمرى النهر».
بشكل مؤكد ّ
جنم أوضح يف اتصال مع «األخبار» بأن املعمل
ميلكه شقيقه سليم الذي «حبسب معلوماتي لديه
حمطة تكرير لنفاياته .وهو يستخدم املياه نفسها
يف منزله وال يرميها» .وقال جنم الذي انتخب
أخريًا رئيسًا للجنة األشغال النيابية (ناقشت يف

زحلة وفق عقد تلزيم وبدل مالي» .علمًا بأن
ّ
تشغل حاليًا خطًا واحدًا من اخلطني بسبب
احملطة
عدم استكمال ربط البلدات املستفيدة بالشبكة.
ويعاجل هذا اخلط مياه الصرف الصحي الناجتة عن
زحلة وقاع الريم و حزرتا وبر الياس ،وينجم عنه
حنو  40طنًا من البقايا يوميًا.
وعلمت «األخبار» أن جملس اإلمناء واإلعمار حيضر
حاليًا عقد التلزيم مع شركة «مرياج للخدمات
البيئية وتدوير النفايات» بقيمة  200ألف دوالر
لنقل ترسبات حمطة زحلة إىل النبطية وطمرها
يف منطقة الكسارات القدمية يف وادي الكفور
حتى تشرين األول املقبل .علمًا بأن الرتسبات،
وفق الدراسة األولية ملخطط احملطة ،يفرتض
بأن تعاجل لتصبح مسادًا زراعيًا .ويف اتصال
مع «األخبار» ،نفى رئيس بلدية الكفور خضر
سنتصدى ،شعبيًا
سعد علمه باألمر ،وجزم «أننا
ّ
وقانونيًا ،هلذا املشروع».
ّ
وتشكل حمطة زحلة
ً
منوذجا لغياب التخطيط
املشاريع
وعشوائية
واستسهال هدر املال
العام .بدالت نقل «براز»
زحلة إىل النبطية ،تضاف
إىل ما أنفقته اهليئة
العليا لإلغاثة على شراء
مولدات كهربائية لتوفري

املياه املعالجة ال تصلح للري ألن املصانع موصولة على شبكة الصرف الصحي املنزلي (علي حشيشو)
اجتماعها األخري ملف الليطاني ودعت إىل اجتماع
حوله يف  28آب)« :أقاتل كل الناس ألجل
الليطاني .وأنا حريص كل احلرص على متابعة
املوضوع أيًا يكن من سيتأذى ألنه ليس أهم
من الوطن وأبنائنا» .وجتدر اإلشارة إىل أن لنجم
شقيقًا ثانيًا يدعى إيلي يشغل منصب عضو جملس
إدارة املصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،لكنه ال
حيضر اجتماعاتها منذ حوالي مخسة أشهر.
وورد يف الالئحة أيضًا «مؤسسة البنيان للهندسة
واملقاوالت» يف بعلبك اليت تلوث النهر مبواد
كيماوية وعضوية خمتلفة .علمًا بأن الشركة
هي نفسها املكلفة تشغيل حمطة إيعات لتكرير
الصرف الصحي!
وكانت املصلحة قد وجهت إنذارات إىل بلديات
القليعة و سحمر وحيمر وعني التينة وبر الياس
وبالط ودبني بسبب تصريفها املياه املبتذلة يف
كتابني إىل ّ
كل من وزير
الليطاني .كما وجهت
َ
الدولة لشؤون النازحني معني املرعيب ووزير
الشؤون اإلجتماعية بيار بو عاصي ،حول إنشاء
خميمات للنازحني السوريني على ضفاف نبع
الغزيل أحد روافد نهر الليطاني األساسية ،على
ويهدد صحة النازحني واللبنانيني.
يلوث النهر
ّ
حنو ّ
وطلبت «اختاذ ّ
كافة اإلجراءات القانونية والصحية
التلوث على
والبيئية واالجتماعية ،الرامية إىل منع
ّ
نهر الليطاني يف هذا املوقع ويف غريه ،واختاذ
اإلجراءات الرامية إىل محاية النازحني واللبنانيني،
من خالل منع إقامة خميمات النزوح على ضفاف
النهر ( )...الطلب من البلديات تنظيف تلك
احلد األدنى من حقوق
حرصا على
املخيمات
ّ
ً
اإلنسان ومحاية البيئة».

بعد ثالث سنوات على إجناز حمطة تكرير مياه
الصرف الصحي يف زحلة ،وعشرة أشهر على
تشغيلها ،واجه املعنيون مشكلة تصريف البقايا
الناجتة عن تكرير املياه املبتذلة يف احملطة .إذ
«اكتشفوا» أن ترسبات ،أو ما يعرف بـ ،sludge
تنتج عن عمليات التكرير ،وأن هذه بدأت ترتاكم
أدت
وتعرقل العمل منذ نيسان املاضي ،وقد ّ
فعليًا اىل توقف احملطة حنو مخسة أيام األسبوع
املاضي« .نقل الرباز من زحلة إىل النبطية» .هذا
هو احلل الذي «اجرتحه» رئيس جملس اإلمناء
واإلعمار نبيل اجلسر ملواجهة هذه املشكلة!
نائب زحلة عاصم عراجي أوضح لـ»األخبار» أن
جملس اإلمناء واإلعمار اتفق مع بلدية زحلة ،لدى
بدء تشييد احملطة قبل  16سنة ،بأن تتولىّ طمر
البقايا يف مطمر النفايات الصحي الذي تديره يف
مقابل بدل مالي ،خصوصًا أن «عروس البقاع»
تعد أكرب منتج للصرف الصحي باملقارنة مع
جاراتها املستفيدة من احملطة .مع بدء تشغيل
احملطة ،العام املاضي ،رفض رئيس البلدية أسعد
زغيب ما وافق عليه سلفه بسبب «الضغط على
املطمر» .الرفض انسحب على البلديات األخرى
املستفيدة من احملطة .وإىل حني إجياد املخرج،
ّ
قلصت الشركة االيطالية املشغلة (سوويز) حجم
التشغيل اليومي إىل أقل من  70يف املئة ،طوال
مخسة أيام ،مت خالهلا رمي  35يف املئة من
املياه املبتذلة يف نهر الليطاني من دون معاجلة
لتخفيف الضغط عن احملطة! وقبل أيام ،تبلغ
عراجي «البشرى» من اجلسر« :اتفق جملس اإلمنار
واإلعمار مع شركة متخصصة مبعاجلة النفايات يف
اجلنوب على استقبال الرتسبات الناجتة عن حمطة

رمت الشركة
املشغلة ملحطة
زحلة  %35من
املياه املبتذلة يف
النهر من دون
معالجة

التيار حملطة زحلة وقب الياس بناء على توجيهات
رئيس احلكومة سعد احلريري بعد تأخر تشغيل
حمطة زحلة ثالث سنوات بسبب رفض مؤسسة
مدها بالتيار ،ناهيك عن ملف
«كهرباء زحلة» ّ
التشغيل الذي يتوقع أن يهدر املزيد من املال
العام .إذ بدل أن ينتقل تشغيل احملطة واالشراف
عليها اىل مؤسسة مياه البقاع بعد عام واحد كما
ينص العقد ،يرجح رئيس جملس إدارة املؤسسة
رزق رزق جتديد العقد مع الشركة االيطالية بكلفة
إضافية باهظة .ويوضح أن املؤسسة تتوىل تنظيم
وإدارة مياه الشفة والري والصرف الصحي يف
احملافظة .لكن التعديات والضغط على شبكات
الشفة يف العقود
جعلت
املاضية،
املؤسسة
أولوية
الشبكات
إصالح
مياه
وتوفري
الشفة .ومع البدء
يف تشييد احملطات
يف التسعينيات،

 40طناً من البقايا
تنتج يومياً عن
محطة زحلة لتكرير
مياه الصرف
الصحي

مل تستحدث وحدة خاصة بالصرف الصحي يف
هيكلية املؤسسة ،ومل تلحظ املراسيم التطبيقية
لقوانني املياه تفاصيل التشغيل ومعاجلة
الرتسبات النامجة عن املعاجلة.
ومل يدخل اىل املالك الوظيفي موظفون مكلفون
بتشغيل احملطات .يوضح رزق بأن هناك فريقًا
من املؤسسة خيضع للتدريب على يد «سوويز»،
«لكن مالك املوظفني ينقصه تعزيز بالعدد
وتوفري امليزانية لدفع رواتبهم ،كما حنتاج
ميزانية لتشغيل احملطة وصيانتها» .ويقر رزق
بأن املياه املكررة يف هذه احملطات ال تصلح
لري املزروعات ألنها مل تصل إىل مرحلة املعاجلة
الثالثية .ويزضح أن «احملطات منشأة ملعاجلة
مياه الصرف املنزلي حصرًا .بينما يف البقاع،
يشرتك معظم املصانع وحمطات البنزين واملساخل
بشبكات الصرف الصحي املوصولة على املنازل،
فيما يفرتض بأن يكون لكل منها حمطة خاصة
تبعًا لنوع الصناعة اليت تنتجها» .ولفت إىل أن
اإلستمرار يف خلط أنواع املياه املبتذلة «سيؤدي
عاج ًال أم آج ًال إىل قتل البكترييا املسؤولة عن
املعاجلة».

Saturday 25 August 2018
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مـقاالت وتـحقيقات

ملاذا يتفرج عون وال يستخدم صالحياته؟

فضيحة املطار :ال تربيد وأعطال باجلملة

هيام القصيفي
إذا كانت من مصلحة إيران والسعودية
الرتيث يف تأليف احلكومة ،وإذا كانت
مصاحل األفرقاء السياسيني التمهل
لتحصيل املكاسب ،فما مصلحة رئيس
اجلمهورية يف عدم املبادرة؟
حني يكون نصف مسؤولي لبنان ،إن
مل يكن معظمهم ،خارج لبنان ميضون
عطلتهم الصيفية ،وحني يدخل البلد
يف عطل رمسية ال تنتهي ،هل يعود
الكالم جمديًا عن احلكومة املعطلة
والوضع االقتصادي أو باألحرى
التدهور االقتصادي؟
بعد شهرين ،يدخل العهد عامه الثالث،
ولعل اإلجناز الوحيد الذي حتقق ،على
مدى سنتني ،إجراء انتخابات نيابية
بفعل ضغط اجملتمع الدولي .ميكن
الذين يريدون تسويق اإلجنازات أن
يعددوا الئحة طويلة .لكن العهد
يواجه استحقاقًا أساسيًا حياول
حتى اآلن القفز فوق سلبياته ،وهو
الفراغ احلكومي املتمادي واحتمال
بقائه إىل ما بعد ذكرى تولي رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون سدة
الرئاسة األوىل ،وسط سؤال تطرحه
أوساط سياسية :ملاذا يتفرج رئيس
اجلمهورية على ما جيري من دون
اختاذ أي مبادرة؟
كان ميكن عون أن يتفرج على
املناورات احلكومية لو كان ال يزال
يف املعارضة وليس يف احلكم ،وكان
ميكنه أن يتفرج ويكتفي باستقباالت
شعبية لو كان ال يزال نائبًا ورئيس
كتلة وزارية ونيابية كبرية.
لو مل يكن هو رئيس اجلمهورية
«القوي» الذي تعهد حبكومة أوىل
يف عهده تفي بالوعود اليت قطعها
للبنانيني يف خطاب القسم ،لكان
ميكن ّ
تعمد عون
غض النظر عن أسباب ُّ
البقاء متفرجًا ،على الوضع احلكومي
الذي يراوح مكانه.
لكن عون باملسرية اليت قطعها
للوصول إىل بعبدا ،وبالوعود اليت
أطلقها  ،يبدو وكأنه استنزف نفسه
والعهد ،فال يقدم على أي خطوة
استثنائية حترك
املياه الراكدة
يف
وتدفع
التعجيل
اجتاه
بالتأليف.
املبادرة العملية
اليت
الوحيدة
قام بها عون
اقتصرت على
سلسلة لقاءات

على مذبح
التأليف،
انفكّ عقد
املصالحة
املسيحية
وسقطت
ورقة التفاهم

متتالية مع قيادات سياسية معنية مل
تسفر يف نهاية األمر عن أي جديد،
ما خال إحالة هؤالء املعنيني على وزير
اخلارجية جربان باسيل للتنسيق معه.
أما املبادرة الثانية ،فجاءت سلبياتها
أكثر من إجيابياتها ،حني أطلق عون
مواقف صحافية متتالية مل تسفر إال
عن تعميق األزمة وتلتها تسريبات
رئاسية عن خطوات تصعيدية ينوي
القيام بها لدفع الرئيس املكلف إىل
التأليف .ويف احلالتني ،مل يقدم
رئيس اجلمهورية على ما من شأنه
ّ
فك احلصار عن التشكيلة احلكومية.
متر من دون
لكن فرتة االنتظار مل ّ
سلبيات بدأت تؤثر بالوضع الداخلي:
ففي أسابيع املماحكات احلكومية
تدهورت العالقات الداخلية ،وعلى
ّ
انفك عقد املصاحلة
مذبح التأليف

ناقل الحقائب يصاب بأعطال يومياً« ،وال نعرف متى يتوقف نهائياً ،فتكون فضيحة ال
مثيل لها» (مروان طحطح)
ماذا جيري يف مطار بريوت الدولي،
ومن املسؤول ،من رئيس احلكومة
إىل وزراء األشغال والسياحة واملال
ومديرية الطريان املدني ورئاسة املطار
وحتى امليدل إيست؟
منذ فرتة تتزايد الشكوى من قدرة
أجهزة التكييف يف صاالت املغادرين
والقادمني يف املطار ،إىل أن وقعت
عز موسم
الواقعة ،أمس ،ويف
ّ
االصطياف ،ال بل موسم الذروة ،حيث
قدرت دوائر املطار األمنية عدد الركاب
ّ
بني الذهاب واإلياب بنحو أربعني ألف
راكب يوميًا ،وهذا الرقم قابل لالرتفاع
من اآلن وحتى العاشر من أيلول
املقبل.
ويف التفاصيل ،تعطلت االسبوع،
بصورة شبه كاملة يف صاالت وممرات
الوصول أجهزة التربيد ،بسبب عدم
قدرة املاكينات والتمديدات على

ملاذا يتفرج رئيس الجمهورية على ما يجري من دون اتخاذ أي مبادرة؟ (هيثم املوسوي)
املسيحية وسقطت ورقة التفاهم
بني التيار الوطين احلر وحزب القوات
اللبنانية .ومن أجل فرض شروط
تعجيزية وإخضاع رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط،
اشتعلت حرب اجلبل كالميًا بني التيار
ُ
وأعيد
الوطين واحلزب التقدمي،
نبش قبور احلرب وأوساخها ،دون
عرف بعد األسباب احلقيقية وراء
أن ُت َ
تعمد عون التصويب على جنبالط الذي
ُّ
سبق أن سلفه التصويت النتخابه
رئيسًا للجمهورية ،إذا افرتضنا أن
أسباب استهداف القوات اللبنانية
معروفة ألسباب تتعلق مبعركة رئاسة
اجلمهورية املقبلة.
ويف انتظار انتهاء املشاورات
احلكومية ،تدهور وضع الكهرباء،
وتزايدت الضغوط على الوضع
االقتصادي واملالي مهما حاول
مسؤولون ماليون ومصرفيون نفي
ذلك ،وهناك مؤسسات ومصاحل
اقتصادية وجتارية مهددة باإلقفال.
ويف أسابيع املشاورات احلكومية،
زادت األزمات داخل فريق رئيس
اجلمهورية نفسه على خلفية التوريث
والتوزير واملرشحني من جانب هذا
الطرف أو ذاك من حميط الرئيس
خصوصًا أن ندوب االنتخابات النيابية
مل تلتئم بعد.
هذا كله حمليًا ،فض ًال عن التطورات
على أكثر من جبهة إقليمية عسكريًا
وسياسيًا وماليًا.
كل ذلك يضع رئيس اجلمهورية يف
موقع حساس .هل يتحمل الوضع
الداخلي مزيدًا من الضغوط لتشكيل
احلكومة ،وإذا كان التطور الدولي
املتمثل بالعالقة اإليرانية األمريكية

يف تشرين الثاني املقبل هو الذي
سيحكم مستقبل والدة احلكومة،
فهل يقف عون منتظرًا من دون أي
مبادرة؟ ومن الذي يقدر على أن
يضبط اخلالفات الداخلية اليت انفجرت
خالل األسابيع املاضية؟
األكيد أن عون الذي ال يستسيغ فكرة
طاولة احلوار وال حيبذ أص ًال احلكم
اجلماعي ،ال هو وال فريقه ،لن يقدم
على أي خطوة من هذا النوع إلعادة
وصل ما انقطع بني القوى السياسية
على خلفية احلكومة .يف مثل هذه
األحوال ،حيتاج البلد إىل حكومة تتوىل
عادة ضبط هذه املسائل .ووجود
رئيس اجلمهورية يفرتض أن يسهل
ذلك ،األمر الذي يعيدنا إىل السؤال:
ملاذا ال يقدم عون على خطوة عملية
يف اجتاه التأليف؟
املسؤولية تقف أو ً
ال وآخرًا عند رئاسة
اجلمهورية ،فرئيس احلكومة املكلف
يتنصل من عقدتي جنبالط والقوات
اللبنانية ويرميهما يف ملعب التيار
والعهد ،ويف احلد األقصى يرمي
املسؤولية على الرياض .لكن عون
ال ميكن أن يضع املسؤولية على أي
طرف خارجي حليف أو خصم ،وال ميكن
أن يفسر هذا التأخري برمي الكرة
يف ملعب التيار واحلريري والقوات
وجنبالط .يف نهاية املطاف ،عون هو
الذي يتحدث عن صالحية التوقيع وعن
متسكه باستعادة صالحيات رئيس
ٍ
كاف كي يكون
اجلمهورية .هذا وحده
رأس حربة يف الدفع لتأليف احلكومة
ألن أهمية الصالحيات تكمن أيضًا يف
ترمجتها عمليًا ملصلحة تسيري عجلة
الدولة ،وإال كانت الصالحيات جمرد
حرب على ورق.

حرارة
استيعاب
الطقس اليت المست
حدود الـ  35درجة،
األعطال
ومشلت
يف التربيد معظم
اجلناح الشرقي (من
إىل  )11وتراجعت
قدرتها أيضًا يف

حمامات املطار
باتت «جرصة
حقيقية»،
واألجهزة
الصوتية،
مهدَّدة
بالتوقف نهائياً

اجلناح الغربي .ومشلت األعطال خصوصًا
األروقة املخصصة لعبور املسافرين بني
أبواب الطائرات وبهو املطار الداخلي
الذي يؤدي إىل نقطة األمن العام.
وقال أحد املهندسني يف املطار لـ
«األخبار» إن املاكينات اليت تتوىل
صت ،وتبني أنها تعمل بكامل
التربيد ُف ِح َ
لكن العطل األساسي هو يف
طاقتها،
ّ
التمديدات املتهالكة اليت صار عمرها
 22سنة ،علمًا بأنه منذ  3سنوات،
«أعددنا تقارير رمسية عن احتياجات
املطار ،وال سيما موضوع التمديدات،
وما زلنا حتى اليوم ننتظر من يفرج
عن االعتمادات ،خصوصًا أن اخلرائط
موجودة يف دار اهلندسة وال حنتاج إال
إىل كبسة زر».
َّ
واملرشح ألن يتكرر
العطل غري املفاجئ
يوميًا ،فاقمه ،أمس ،إقدام العاملني
يف شركة نقل احلقائب على فتح كل
األبواب من أجل التسريع بنقل احلقائب،
ما أدى إىل زيادة الضغط على ماكينات
التربيد والتمديدات اليت أصاب الصدأ
معظمها ،فكان أن تعطلت ،قبل أن
يصدر قرار عن رئاسة املطار بإقفال
هذه املمرات والبوابات اليت سّببت
دخول تيارات هوائية ساخنة إىل بهو
املطار من جهة الوصول.
وترافق ذلك مع تلقي املسؤولني يف
املطار رسائل تنبيه من األجهزة األمنية
املعنية وشركات الطريان ووكاالت
السفر والسوق احلرة واملطاعم ،بدءًا
من  20متوز املنصرم ،بوجوب اختاذ

إجراءات ،بينها تغيري التمديدات وزيادة
أعداد ماكينات التربيد ،لكن أحدًا مل
يتعامل مع األمر مبسؤولية حقيقية،
إذ جرى ترقيع الوضع .حتى إن بعض
املوظفني يف السوق احلرة وشركات
الطريان اضطروا إىل التخفيف من
لباسهم الرمسي ملواجهة درجة احلرارة
اليت جتاوزت الثالثني درجة يف أيام
ُ
واستدعي الدفاع
عدة هذا املوسم،
املدني ملعاجلة حاليت إغماء على األقل
بسبب الزحام وارتفاع درجات احلرارة.
كذلك بادرت بعض الشركات (أطعمة
وحلويات وعصائر) إىل نقل بضائعها
إىل املستودعات املربدة بعدما كثرت
شكاوى الزبائن.
وقال ممثل لشركة تبيع احللويات
واملأكوالت إن أعماله تعرضت لضرر
كبري ،وإن بعض الزبائن أصروا على
إعادة البضائع بسبب التلف الذي
أصابها جراء وقف التربيد يف جناح
الشركة يف السوق احلرة يف املطار.
وقال عاملون يف املطار لـ «األخبار»،
أمس ،إنه كان اليوم األسوأ ،خصوصًا
جلهة الوصول ،وبالطبع يستثنى من
ذلك صالة الدرجة األوىل وصالون
الشرف اللذان مل يتأثرا باألعطال ،ما
جعل املسؤولني ال يشعرون بالكارثة
عز املوسم السياحي.
القائمة يف ّ
القيمني على املطار
وقال أحد
ِّ
«عقدت
لـ»األخبار» ،إن ثالثة اجتماعات ُ
ضعت خالهلا
وو َ
منذ سنة حتى اآلنُ ،
الئحة باألجهزة الطارئة اليت ال بد من
توفريها على وجه السرعة قبل أن
تقع فضيحة يف املطار ،ومنها شبكة
متديدات التربيد والتدفئة ،واألهم جهاز
الـ  ،convey bagsأي ناقل احلقائب
الذي يصاب بأعطال يوميًا ،وال نعرف
متى يتوقف نهائيًا ،فتكون فضيحة
ال مثيل هلا» ،ويشري إىل أن محامات
املطار باتت «جرصة حقيقية» ،و»قد
قلنا هلم إن األجهزة الصوتية مهددة
يبال أحد ،وطلبنا
بالتوقف نهائيًا ،ومل
ِ
أيضًا شراء جسور جديدة (خمصصة لعبور
الركاب من الطائرة إىل املطار) ،ومل
يبال أحد باألمر ،علمًا أن هذه اجلسور
ِ
باتت متهالكة بشهادة اجلميع».
ال يقتصر األمر على هذه الشوائب،
بل مثة شكوى أيضًا من عدم صرف
اعتمادات لتجهيزات أمنية حساسة،
بينها كامريات املطار ،حيث تبني «أنها
تنتظر قرار ديوان احملاسبة باإلفراج
القيمني على
حد تعبري أحد
عنها» ،على ّ
ِّ
املطار ،وخيتم بالقول« :كل املسؤولني
يعلمون أن مطار بريوت من سيئ
إىل أسوأ ،وال أحد يتحمل املسؤولية
منهم من دون استثناء ،واألنكى
مكب النفايات يف
من ذلك فضيحة
ّ
الكوستابرافا ،الذي صار هناك تقرير
عند املسؤولني عن تداعياته املستقبلية
على املطار والطريان».
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريري وسوريا:

نـعامة تـدفن رأسـها فـي الـرمال
ليا القزي

امل ّ
خيتبئ رئيس احلكومة ُ
كلف سعد احلريري،
يف ّ
ملف العالقة مع سوريا ،خلف إصبعه...
ظن
وخلف املبادرة الروسية لعودة النازحنيّ .
ست ّ
أن بوابة موسكوُ ،
شكل له املفر من تعاون
ّ
صريح مع احلكومة السورية ،فإذا به يصطدم
باقتناع روسي بضرورة عدم تأجيل التنسيق
اللبناني ــــ السوري.
قبل أسبوعني ،وصل إىل لبنان وزير الطاقة
السوري حممد زهري خربوطلي .اخلرب كشف عنه
وزير املال علي حسن خليل لقناة «امليادين»،
قدمت إىل لبنان عرضًا
أن سوريا ّ
ُمضيفًا ّ
الستجرار الطاقة أرخص «من البواخر أو ّ
حتى
املعامل ،مع إمكانية أن تصل التغذية إىل 350
ميغاواط .أنا كوزير مال ،أرسلت املوافقة إىل
مؤسسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ».
ّ
هل وصل اخلرب إىل مسامع تيار املستقبل
واحلزب التقدمي االشرتاك والقوات اللبنانية
وفريق  14آذار السياسي« ،املنتفضني»
ضد «التطبيع» مع الدولة السورية؟ األرجح
ولكن هذا الفريق
أن يكون اجلواب إجيابيًا،
ّ
السياسي الذي انغمس «حتى العظم» يف
مشروع استهداف سوريا ،يتعامل مع األمر
وفق سياسة النعامة اليت تدفن رأسها يف
الرمال.
ملف العالقة بني لبنان وسوريا اسرتاتيجي،
أن بعض أركان الدولة اللبنانية
إىل درجة ّ
أن باإلمكان تقرير مصريه من خالل
يعتقد ّ
إعالمية أو شعبوية .رئيس احلكومة
تصرحيات
ّ
امل ّ
ُ
مقدم هؤالء ،الذين
كلف سعد احلريري ،يف
ّ
ّ
قرروا التعامل مع امللف اللبناني ــــ السوري
ّ
بدمياغوجية ،بعيدًا من أي منطق سياسي أو
ِ
حد
مصلحة وطنية .مل
يكتف بذلك ،بل ذهب ّ
ذر الرماد يف عيون الرأي العام اللبناني،
ّ
من خالل تقديم معلوماتُ ،يدرك متامًا عدم
صحتها.
ّ
يف  14آب ،قال رئيس تيار املستقبل ّ
إنه
غري موافق على «عودة العالقات اللبنانية ــــ
ٌ
الفتة
أمر ال نقاش فيه».
السورية ...هذا ٌ
ّ
ولكنها
لغة احلسم اليت استخدمها احلريري.
كانت لتكون أكثر إقناعًا ،لو مل تكن العالقات
اجلارين الشريكني يف
الثنائية بني البلدين
َ
والعدو الصهيوني ،قائمة ومل
محُ اربة اإلرهاب
ّ
تنقطع يومًا! ال بل عمد اجلانب اللبناني إىل
«تعزيزها» من البوابة الدبلوماسية.
فحكومة سعد احلريري ،هي اليت وافقت
يف متوز الـ ،2017على
تعيني السفري سعد
زخيا على رأس البعثة
اللبنانية يف دمشق ،بعد
أن كان املنصب بعهدة

مصلحة لبنان
االقتصادية
قائمة على تعزيز
التعاون مع سوريا

بري .لو أراد لبنان توجيه
القائمة باألعمال فرح ّ
رسالة سلبية إىل الدولة السورية ،لكان ّ
خفض
التمثيل الدبلوماسي ،عوض إرسال دبلوماسي
سفري إىل سوريا لتمثيله.
برتبة
ٍ
ّ
يتعلق األمر فقط باجلانب الدبلوماسي.
ال
فال يمُ كن أحدًا أيضًا القفز فوق التنسيق
الثنائي ،األمين واإلنساني (النزوح) والزراعي
تتم
والصناعي والكهربائي العلين والذي
ّ
جُ
املاهرة به .يف أيلول  ،2017التقى الوزيران
ّ
ُ
تحدثني عن
جربان باسيل ووليد املعلمُ ،م ّ
العالقات الثنائية «بني البلدين الشقيقني»،
ومن ضمنها «التنسيق والتعاون السياسي
واالقتصادي».
ويف بداية آب ،كشف الوزير سيزار أبي خليل،
ّ
أنه «على تواصل مستمر مع وزير الطاقة
السوري ،وتأمني الكهرباء من سوريا أمر
أن تلبية وزراء لبنانيني ،لدعوات
وارد» .كما ّ
ٌ
من احلكومة السورية مل تتوقف ،وآخرها
ُمشاركة الوزير حسني احلاج حسن يف «معرض

رجال األعمال واملستثمرين يف سوريا والعامل
حتدث يومها وزير الصناعة عن
 ،»2018وقد ّ
ٍ
يتم
عدد «من املصانع املشرتكة بني البلدين ّ
العمل عليها عند املناطق احلدودية يف اهلرمل
وبعلبك والقاع» .قريبًا ،سيطل عدد كبري
من الوزراء اللبنانيني وممثلي القطاع اخلاص
يف لبنان عرب معرض دمشق الدولي (أيلول
املقبل).
ليس احلريري وحلفاؤه (بعضهم يأمل يف أن
مبعزل
يكون شريكًا يف إعادة إعمار سوريا)،
ٍ
عن هذه الوقائع ،وإن كابروا عليها .والتأكيد
ٍ
حباجة إىل ضيافة جديدة
على ذلك ،ليس
حارة»
للحريري يف قصر تشرين،
ُ
و»مصافحة ّ
مع الرئيس بشار األسد .يكفي أن يكون املدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ُم ّ
كلفًا
رمسيًا من رأس الدولة اللبنانية ملتابعة ّ
ملف
النازحني ،حتى يكون التواصل قائمًا بصورة
«شرعية».
أص ًال ،ال يمُ كن احلديث عن ُمبادرة روسية يف
أن
ملف النازحني ،أو غريه ،من دون إدراك ّ
احلكومة السورية ستكون يف صلبها .هذا ما
أبلغته موسكو صراحة للحريري .سوريا لن تقبل
إال باحرتام كامل للسيادة السورية يف كل
امللفات من دون استثناء .وما ُتريده سوريا،
هو االنتهاء من ّ
ملف النازحني وعودتهم إىل
بلدهم ،قبل االنتخابات الرئاسية يف الـ.2021
ٍ
عندئذ ،قد أسقطت صفة النازح عن أي
فتكون
سوري يبقى خارج بلده ،على أن ال ُيشارك يف
االستحقاق الرئاسي إال من هو يف الداخل.
لذلك ،تريد الواليات املتحدة األمريكية
واالحتاد األوروبي ،عرقلة أي عودة للنازحني
إىل سوريا ،قبل الـ ،2021وهو ما ُيعبرّ عنه
احلريري حمليًا ،برفضه أي عودة مجاعية
لالجئني إال برعاية األمم املتحدة ووفق آليات
متناغمة مع غري مصلحة لبنان وسوريا.
عالقة «الوصاية» من السعودية جتاه احلريري،
بأن موقفه أخريًا من
تدفع البعض إىل االعتقاد ّ
تعبري عن وجهة
السوري،
التنسيق اللبناني ـــ
ٌ
أن احلريري ،ويف حلظة
ما
سي
ّ
نظر سعودية .ال ّ
توافق سعودي ــــ سوريّ ،
غط يف العاصمة
رجح
دمشق .إال ّ
أن مصادر سياسية ُمطلعةُ ،ت ّ
امل ّ
أن يكون رئيس احلكومة ُ
«يعبرّ عن
كلف ُ
ّ
رأي شخصيُ ،مفرتضًا ّ
يتكلم
أنه بهذا الكالم
يتوجه إليها برسالة
لغة الرياض ،وبالتالي
ّ
«ت ّ
أن الرياض ُ
فضل يف هذه
ُتطمئنها» .علمًا ّ
املرحلة اعتماد سياسة الصمت ،يف ّ
ظل احلديث
عن محُ اولتها طرق أبواب دمشق ،من دون أن
تلقى جوابًا حتى اآلن».
ردًا من الرئيس
استدعى
موقف احلريري
ّ
زواره («األخبار» عدد
عنه
فنقل
ميشال عون،
ّ
أن اجلانبني اللبناني والسوري
 17آب ّ )2018
سيتفقان يف الوقت املناسب على آلية رمسية
ثم أتى خطاب
يف شأن فتح معرب نصيبّ .
السيد حسن نصراهلل،
األمني العام حلزب اهلل
ّ
ناصحًا «بعض القيادات» (احلريري ضمنًا)
«تهدي حصاناتها» ،يف موضوع العالقة مع
سوريا .دعا هؤالء «أال يلزموا أنفسهم مبواقف
قد يرتاجعون عنها».
أن عون ونصراهلل ،فصال ما بني
وكان الفتًا ّ
ّ
وملف التنسيق مع سوريا،
تشكيل احلكومة
أن الثانية
على عكس احلريري الذي اعترب ّ
ستنسف األوىل .مصادر سياسية ُمطلعة
أن «الغاية من كالم عون ونصراهلل،
توضح ّ
وكأن يف البلد وجهة نظر واحدة
أن ال ُيصور
ّ
(سلبية) من العالقة مع سوريا»ُ .
وتضيف
أن مصلحة لبنان االقتصادية قائمة
املصادر ّ
على تعزيز التعاون مع سوريا .ويف النتيجة،
«سيكون هناك تطور تدرجيي للعالقة مع
عززًا بوضع سوريا
دمشق ،سيفرض نفسهُ ،م ّ
امليداني».

معركة «حريات» بوجه ميشال عون؟
روزانا رقال
ترتفع قضية احلريات اىل واجهة املواقف
السياسية اليت تتخذ منها فرصة جيدة
لوضعها ضمن أطر االنتقاد السياسي
لـ»العهد» باالستفادة مما متنحه وسائل
التواصل االجتماعي من سلطة ميكنها
التصريب حنو اإلجناز من جهة ومن جهة
أخرى تفعيله ورفع القضايا ملستوى
«رأي عام».
أسباب كثرية حتول دون امكانية تقبل
عهد الرئيس ميشال عون من قبل خصومه
الذين مل يتوصلوا حتى اللحظة البتكار
خطة تتأقلم وتتكيف مع فكرة وصوله
لسدة الرئاسة ،من ضمن مفهوم الفشل
واخلسارة وقع ضمن دائرة احلساب
السياسي يف لبنان .ال أحد يخُ فى عليه
من أولئك ان عون هو مرشح أمني عام
حزب اهلل األول السيد حسن نصراهلل منذ
سنوات وان نصراهلل بنفسه متسك برتشيح
عون بدون اخلضوع الستفزاز أصحاب فكرة
خماطر «الفراغ الرئاسي» الذي ثبت أنه مل
يكن قادرًا على قلب املعادلة احمللية.
اخلالفات كثرية وأسباب انتقاد عون أكثر مما
كان متوقعًا ،لكن ما ليست مفهومة اسباب
التمسك مبا يعترب حقوقًا شخصية ألفراد عاديني
حتق هلم محاية كراماتهم بالطريقة اليت يلجأون
اليها عرب اللجوء اىل الدولة .أما حبال التعدي
اللفظي على وسائل التواصل االجتماعي
تهدد
يسبب مشاكل طائفية
والتلفظ مبا قد
ّ
ّ
الوضع العام أو تستهدف األديان اليت حيرتمها
خصص
القانون يف لبنان مبرجعيات معروفة فقد ّ
فرعًا ملتزمًا مبا يضبط هذه املخالفات يف حال
وقوع أي شبهة أو لوحظ انزعاج يستوجب
تدخل القوى األمنية ،والفرع هو مكافحة جرائم
املعلوماتية.
ليس مقبو ً
ال بطبيعة احلال أن يتم التعرض
للحريات يف لبنان .ومن غري املقبول من أي
سياسي مهما عال شأنه ختويف الشباب اللبناني
يف أدائه احلر على وسائل التواصل .وهو املنفذ
األخري هلم واملساحة الوحيدة غري املسلوبة او
املنهوبة من حقوقهم .لكن من حق هذا الشباب
الذي ال ُيالم على اإلطالق ولو «أخطأ» بأن
يلتفت قلي ًال اىل مقام رئاسة اجلمهورية أو
مقامات دينية حفاظًا على االحرتام وإفساحًا
باجملال لتعزيز سبل العيش مع باقي املواطنني
من أهله ويف احلي نفسه والشارع املختلط.
ّ
تتعلق بالسياسة وأهلها .إنها
املسألة فع ًال ال
ّ
تتعلق بالسلم األهلي .فكثر هم
فع ًال مسألة
أولئك الذين ال يتمالكون أنفسهم وتأخذهم
احلمية باسم الدين حنو جرائم بالغنى عنها.
بالعودة اىل انتقاد العهد من باب احلريات،
يستذكر هنا عهد الرئيس ميشال سليمان
يتعرض
اهتم بدوره مبالحقة كل من
الذي
ّ
ّ
له الرئيس بنهاية املطاف هو إنسان طبيعي
صاحب كرامة .رمبا من االفضل ان ال ينزل اىل
مستوى حتدي الشباب ،لكن إذا حصل وحدث
ذلك ،فإن هذا ال يعين جتريده من حقوقه
الشخصية .فكيف باحلال إذا اراد احلفاظ على
مقام الرئاسة وهالتها؟
املسألة اختيارية .الرئيس سعد احلريري على
تعرض منذ أيام لنوع
سبيل املثال القريب
ّ
قاس من االنتقاد واهلجوم املباشر على اهلواء
ٍ
من أحد ضيوف احللقات التلفزيونية احلوارية.
مل يقم بأي حترك قضائي مع أن الشارع حترك.
هذا ال يعين أن ال حق له يف ذلك .فالقدح
والذم والتهديد كلها امور حمفوظة بالدستور،
لكن رمبا الرئيس احلريري يضع هذه األمور
كلها ضمن التجاذب السياسي.
الرئيس ميشال عون ،وحسب املعلومات
املؤكدة مل يطلب حماسبة ومالحقة اي أحد.
ومل يلتفت حتى النتقاد شبابي .لطاملا اعترب

ان الشباب هم مجيعًا أبناؤه .وهو ليس بصدد
فتح حرب حريات معهم .تقول املصادر «إن
تعرضوا
الرئيس عون تسامح» مع كل الذين
ّ
حترك من تلقاء ذاته
له .املسألة أن القضاء ّ
ليقوم بواجبه .ومؤخرًا عندما ّ
مت التعرض لرموز
حترك خوفًا من التمادي واتهامه بالتقصري
دينية ّ
إذا تكررت حاالت كهذه .ودخلت البالد يف
أتون مشاكل أهلية .وهنا عودة اىل ما جرى مع
الرئيس احلريري منذ أيام وحترك الشارع واي
شيء ممكن ان يفجر االمور يف هذا البلد.
بني هذا وذاك يتأكد ان انتقاد العهد هو
سياسي بامتياز .وهناك صعوبة مبحاولة فهم
جدية طروحات منتقديه يف ملف حرية التعبري.
اللوم ال يقع على اإلطالق على الشباب ومنهم
مستزملون جلهات سياسية امنا يقع على عاتق
حترك «املوجة» على وسائل
قوى سياسية
ّ
التواصل.
القوى السياسية هذه وعلى سبيل املثال بكل
فخر حليفة للسعودية وتتقاطر للدفاع عنها
واسرتضائها .مع العلم أن اململكة تنفذ أقسى
األحكام حبق كل ناشط حقوقي او سياسي
امراة كان او رج ًال ،ال فرق ،وقد صوبت كندا
مؤخرًا حنو ذلك.
السعودية نفسها احتجزت رئيس وزراء لبنان
وتركت البلد تائهًا يف مهب الريح لوال رمحة
ربه ..حماولة فصل االنتقاد واعتباره أبعد عن
السياسة وأقرب لإلنسان واإلنسانية و»احلضارة
« ومتطلبات العصر وبأنه حمصور باحلريات
صعبة جدًا التساع حمطات االنتقاد السخيفة
بينها زلة لسان أو تعثر خالل املشي.
ليس
احلريات
مع
والوقوف
االنتقاد
ً
«استنسابيا» ال ميكن التحالف مع خمالفني
للقوانني واألعراف الدولية واحلقوقية عندما
تقتضي احلاجة واهلجوم على «عهد» بعنوانه
العريض باستغالل أحداث من هذا النوع.
احلقيقة الوحيدة هي عدم تقبل فكرة اهلزمية او
الربح من قبل فريق سقطت حساباته احمللية
والسياسية وميشال عون هو نتاج طبيعي
للربح املقصود إقليميًا.
املقاربات كلها يف ملف احلريات حتمل تناقضًا
تارخييًا كبريًا .فهذا الرجل بالتحديد نفي اىل
فرنسا حفاظًا على احلريات او ما تبقى منها.
وقد مت إبعاده ألكثر من  15سنة ليقول للبنانيني
الذين جيدون يف الوجود السوري فرصة
لالستقواء على بعضهم البعض إن يف هذه
البلد من ال يزال يراهن على العالقة الطبيعية
مع سورية ضمن منظار كرامة الدولتني وبشكل
أو بآخر يف الوقت الذي كان يعترب فيه الوجود
السوري يف لبنان «احتال ً
ال» وخصوم اليوم
الذين يستهدفونه باسم «احلريات» اسرتضوا
السوري من اجل التمسك بالسلطة او املغامن
اليت حققوها ..بكل األحوال هذا النموذج موجود
يف كل العامل.
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مــقاالت وتـحقيقات

نطاقات اإلنرتنت احمللية:

سوريا انتصرت...

صراع بني احلكومة و«احلوكمة»؟ ماذا ينتظر اللبنانيون؟
إيلي الفرزلي

الصراع يف شأن اجلهة اليت تتوىل
إدارة أمساء النطاقات اللبنانية (،).lb
ممتد منذ سنوات .وجهة النظر األوىل
تؤكد أن «املركز اللبناني لإلنرتنت»
(لينك) هو األفضل لتولي هذه املهمة
العتبارات داخلية وخارجية ،فيما وجهة
النظر الثانية تتعامل مع القطاع بصفته
سياديًا ووحدها الدولة هي من يقرر
وجهته .وجهة النظر الثانية تبدو
مدعومة من «هيئة اإلنرتنت لألمساء
واألرقام املخصصة» ( )ICANNخالفًا
لكل ما ُيروج.
ليست املادة  79من قانون املعامالت
اإللكرتونية مادة عادية ،وهلذا فإن
اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجان
النيابية املشرتكة اليت درست القانون
ّ
فضلت عدم حسم
ملدة ثالث سنوات
مآهلا .لكنها صاغت فقرة تصلح ألن
تشكل اإلطار القانوني الذي ينظم عمل
إدارة نطاقات اإلنرتنت احمللية («».lb
و».لبنان»)« :ميكن لوزارة االتصاالت
أن تتوىل مباشرة عرب إدارتها منح
وإدارة أمساء النطاق ،كما هلا أن
تولي اهليئة املنظمة لالتصاالت هذه
تعي مجعية
الصالحية ،وهلا أيضًا أن
نّ
أو مؤسسة خاصة أو شركة للقيام مبنح
وإدارة أمساء املواقع وفق ما تقدم.»...
هذا النص الذي حرص رئيس اللجنة
الفرعية املنبثقة من اللجان املشرتكة
النائب السابق سامر سعادة على
ثبت به أمرًا
تسجيله ،أراده عامًا ،لكنه ّ
ظل إشكاليًا طيلة فرتة النقاش :الدولة
اللبنانية ،ممثلة بوزارة االتصاالت،
هي صاحبة احلق األول بإدارة أمساء
جتي هذا
النطاق ،وهي متلك القرار بأن رّ
احلق إىل من تشاء ،وفق شروط حتددها
ولفرتة زمنية حمدودة .وهي أيضًا قد
تقرر إدارة القطاع بنفسها أو من خالل
اهليئة املنظمة لالتصاالت ،أو حتى
من خالل «املركز اللبناني لإلنرتنت»
(لينك) أو أي مجعية ميكن أن تؤلف
للغاية نفسها.
ذلك القرار وجد من يعارضه ،ليس
لشيء سوى سعي وراء حصر اخليارات
جبمعية «لينك» ،اليت يعتقد نواب
واختصاصيون وأصحاب نفوذ أنها
األصلح إلدارة القطاع ،كونها تشكل
«منوذجًا متطورًا من حوكمة اإلنرتنت»،
وتضم يف جملس إداراتها من ميثل
القطاعني العام واخلاص على حد
سواء .هؤالء أنفسهم سعوا جاهدين،
ومنذ تأسيس اجلمعية ،إىل حتويلها إىل
أمر واقع ،بغض النظر عن إقرارها يف
القانون من عدمه .لكن هذا اهلدف وقف
دونه أمر وحيد هو عدم حصوهلا على
العلم واخلرب من وزارة الداخلية ،على
رغم مرور  4سنوات على تسجيلها.
وفيما يوضح املدير احلالي ألمساء النطاق
نبيل بو خالد أن مؤسسي اجلمعية ،كانوا
قد تبلغوا من وزارة الداخلية أن عدم
حصوهلا على شهادة مجعية يعود إىل
وزارة االتصاالت اليت طلبت الداخلية
مالحظاتها ،فقد علمت «األخبار» أن من
كان خلف هذا الرفض هو املدير العام
السابق لالستثمار والصيانة يف وزارة
االتصاالت عبد املنعم يوسف .إذ ردًا
على كتاب من املديرة العامة للشؤون
السياسية والالجئني يف وزارة الداخلية
فاتن يونس ،يف تاريخ  6حزيران ،2015
أشار يوسف ،يف كتاب مؤرخ يف  3متوز

عباس ضاهر

عبد املنعم يوسف أوصى «الداخلية» بعدم تشريع «لينك» :النطاقات مورد وطني (مروان بوحيدر)
 ،2015إىل أن «النطاقات اخلاصة بلبنان
هي من املوارد الطبيعية النادرة ،مثلها
مثل الرتددات واألرقام اهلاتفية وأرقام
لوحات السيارات ،ومثل أرقام تسجيل
بطاقات اهلوية وجوازات السفر وغريها
من املوارد الطبيعية كاملياه اجلوفية
والنفط ،وبالتالي فهي من األمالك
العامة اليت تقع إدارتها ضمن نطاق
مسؤوليات الدولة وحصريتها ،وال جيوز
ألي جهة كانت حتديد الرسوم العائدة
هلا أو جبايتها ،إال مبوجب نص قانوني
واضح صادر مبوجب قانون عن اجمللس
النيابي» .كما أوضح يوسف حينها أن
هذا املوضوع ملحوظ يف مشروع القانون
احملال إىل جملس النواب ويتعلق
باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات
الطابع الشخصي ،الذي مل يصدر بعد،
وبالتالي فإنه من غري املقبول التذرع
حبجة تطبيق القانون قبل صدوره.
وعليه ،خلص يوسف إىل ضرورة عدم
املوافقة على طلب تأسيس اجلمعية،
فج ّمد طلبها يف وزارة الداخلية ،ومل
ُ
تتمكن من القيام بعملها ،وفقًا ملا كان
خمططًا.
ذلك جعل «أصحاب املصلحة» من
اختصاصيني واقتصاديني وسياسيني،
حيولون جهودهم باجتاه إدخال اجلمعية
يف صلب القانون ،وعدم ترك أي
هامش للمفاجآت ،اليت قد تلغي أي
دور للجمعية.
وعليه ،مل يكن أمامها سوى االنتقال
إىل السياق النيابي ،حيث كانت دراسة
مشروع قانون املعامالت اإللكرتونية،
قد انطلقت يف جملس النواب،
والذي للمناسبة كان اقرتاحًا من وزير
االتصاالت السابق بطرس حرب.
يف اجمللس النيابي ،بدا الصراع كبريًا
يف شأن الفصل الرابع من القانون
واملتعلق بأمساء النطاقات ،خصوصًا
املادة  .79كان هنالك إصرار على
أن يعتمد القانون «لينك» ،باالسم،
كمدير ألمساء النطاقات الوطنية.
لكن يف املقابل ،فقد توقف كثر عند
طبيعة اجلمعية وكيفية اختيار أعضائها.
ولذلك ،كان السؤال يتكرر ،حتى من
الذين ال ميانعون أن تتوىل مجعية
مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص
مسؤولية القطاع ،ملاذا على اجمللس
النيابي أن يتبنى مجعية هيكليتها مقررة
سلفًا ،وملاذا ال تنشئ الدولة مجعية

شبيهة ختتار هي أعضاءها ،إذا كان
هذا النموذج هو األمثل؟ أما من كان
أكثر تشددًا ،فقد دعا إىل أن تتوىل
هيئة حكومية املهمة ،طاملا يوجد فصل
بني إدارة نظام أمساء النطاقات وإدارة
سجل املسجلني ،إذ ميكن لإلدارة
الرمسية املركزية اليت تقوم مبهام
إدارة نظام أمساء النطاقات تكليف
مسجلني معتمدين يف املناطق ،يقومون
بتسجيل أمساء النطاقات ويعرفون
باسم املسجلني ويتنافسون يف ما
بينهم لنشر وبيع أمساء النطاقات.
اإلجابة األكثر شيوعًا عند الداعني إىل
السري جبمعية «لينك» كما هي ،كانت
تركز على حصوهلا على االعتماد من
هيئة األرقام واألمساء املخصصة»
( ،)ICANNاليت متلك احلق وحدها يف
اعتماد اجلهة املسؤولة عن النطاقات
احمللية ،من دون أن يكون للسلطات
الوطنية أي دور يف ذلك .أكثر من
ذلك ،قيل يف اللجان املشرتكة أن
 ICANNال توافق على أن تكون إدارة
أمساء النطاقات تابعة جلهة رمسية فقط
أو خاصة فقط إمنا ينبغي أن يتمثل فيها
الطرفان .وصل البعض إىل حد اإلحياء
أن أي تغيري يف طبيعة اجلمعية سيؤدي
إىل مشكلة مع املنظمة الدولية ،لكن
أحد النواب خرج لينفي صحة ما قيل
يف اللجان النيابية املشرتكة.
املفارقة أن حبثًا بسيطًا على موقع
 ICANNيكشف أن كل ما مت تسويقه
ليس دقيقًا .فاملنظمة الدولية تضم
يف جملس إدارتها ممثلني عن حكومات.
واألهم أن هلذه احلكومات جلنة متثيل
عمدت يف  23شباط  2000إىل وضع
مبادئ عامة لتمثيل اإلدارات احلكومية
يف إدارة النطاقات العلوية اخلاصة
بكل بلد ،إن كان عرب منظمة أو مؤسسة
أو هيئة حكومية .وبغض النظر عن
اجلهة اليت ختتارها احلكومات إلدارة
النطاقات ،فإن هذه اجلهة ال ُتعتمد إال
بعد مراسلة من اجلهة احلكومية املعنية
مع املنظمة العاملية .وهو ما يعين عمليًا
أن  ICANNال تتعاقد إال مع جهات
حكومية ،بعكس ما يروج .وأكثر من
ذلك ،فإن االتفاق كذلك حيدد مبادئ
املعينة،
التعاون بني احلكومات واجلهة
ّ
اليت تكون ملزمة بتنفيذ سياسة اجلهة
احلكومية املسؤولة أمام املنظمة عن
أعمال اهليئة اليت عينتها.

منذ عام  2011إنطلقت الرهانات
السياسية يف لبنان ،حول مستقبل
دمشق .يومها متوضعت القوى بني
موقفني :األول داعم «لسوريا
األسد» ،والثاني يتبنى «املعارضة
كرت سبحة األحداث
السورية» .بعدها ّ
امليدانية ،والسياسية الدولية اليت
صبت كل ضغوطاتها على دمشق.
ّ
ّ
كله ،ساهم يف ترسيخ االنقسام
حد اإلخنراط يف النزاع
اللبناني ،اىل ّ
السوري .مل تخُ ّفف موجات النازحني،
وال زحف االرهابيني حنو لبنان عرب
الشرقية ،من الرهانات
احلدود
ّ
اللبنانية املتبادلة .لكن الغريب أن
ّ
تلك الرهانات نفسها ،ال زالت قائمة
حتى اليوم ،ولو مبستوى أقل.
أمسك السوريون بكل مساحات
احلدود مع لبنان ،وسقطت الكانتونات
السورية
يف القلمون ،واملناطق
ّ
اللبنانية،
احملاذية لشبعا والعرقوب
ّ
اليت كانت تتلقى فيها اجملموعات
اسرائيليا ،معنويا على
املسلحة دعما
ّ
سورية
األقل .ما يعين أن كل مساحة
ّ
تتصل بلبنان صارت بيد دمشق.
هذا يعزز من موقف املؤيدين للنظام
السوري ،الذين يدعون اىل اخذ
مصلحة لبنان يف احلسبان ،ويضعف
موقف معارضيه ،وخصوصا أن
«املعارضني»
املسلحني
هزائم
توالت ،والتسويات الدولية بشأن
سوريا إتسعت ،فأعادت دمشق
مناطق محص ،وحلب ،وريف دمشق،
ودرعا ،اىل حضن الدولة ،وسلكت
الطريق اىل ادلب ،آخر حصون
صحراوية
املسلحني ،لتبقى مساحات
ّ
يف الشرق املتصل بالعراق ضمن
سيطرة «داعش».
هذا يؤكد أن الدولة السورية،
انتصرت ،من دون ادنى شك.
اللبنانية،
فلماذا تكابر بعض القوى
ّ
تقر
ال
ملاذا
باملستجدات؟
وال تعرتف
ّ
ّ
بهزمية رهاناتها على سقوط الرئيس
السوريبشار األسد؟
ال تزال تلك القوى نفسها تتحدث
عن عدم اتضاح مستقبل االسد .وهل
يقدم الرئيس السوري بعد انتصار
ّ
يقدمه يف
مشروعه وخياره ،ما مل
ّ
احلرب ،يوم كانت حياته مهددة من
قبل اجملموعات املسلحة؟
أي تنازل
بالطبع ،لن
ّ
يقدم اآلن ّ

جوهري حبجم الرهانات اليت تتكئ
عليها قوى لبنانية .بقاؤه حتمي،
واستمرار سياساته قائمة ،والعالقة
مع لبنان تندرج يف السياق والرؤية
نفسها.
ال هم لسوريا يف ترتيب العالقات
الرمسية مع لبنان .العالقات قائمة
ّ
ّ
ومنظمة عرب دور املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم .ال حاجة
لسوريا اكثر من ذلك اآلن .لكن
ماسة العادة
اللبنانية هي
احلاجة
ّ
ّ
العالقات اىل دورتها الطبيعية
الكاملة :العادة النازحني بإنتظام،
السورية يف
الستخدام االراضي
ّ
تصدير املنتوجات الزراعية اىل
العربية ،عرب معرب نصيب
الدول
ّ
احلدودي بني سوريا واالردن ،بعدما
زاد التصدير عرب البحر من كلفة
الزراعية .عامالن كافيان
املنتوجات
ّ
وحدهما إلبراز ان املصلحة اللبنانية
تكمن بتحسني العالقات مع سوريا
التارخيية بني
ضمن اطرها الطبيعية
ّ
البلدين.
سيجر تداعيات
ذلك،
عكس
الرهان
ّ
اللبنانيون
خطرية على لبنان ،قد يدفع
ّ
مثنها ،اقتصاديا بالدرجة األوىل.
ّ
ّ
الرتقب ،وال
التلكؤ ،وال
فال جيوز
احلكومية
التهرب ،من اعادة العالقات
ّ
ّ
بني البلدين ،وال مواصلة السري يف
ركب الرهانات.
فليستفد اللبنانيون من ِعرَب املاضي.
هم يعلمون مجيعهم ان سوريا
مد اليد ،حلجز مكان
انتصرت .بدل ّ
يف مساحات اعادة االعمار املرتقب
يف سوريا ،السيما ان موقع لبنان
يفرضه بوابة لتلك الثورة العمرانية
اآلتية.
لبنانية
بدل ذلك ،تعمد قوى
ّ
على استحضار مصطلحات االزمة،
وكأن لبنان خارج سياق املنطق،
ّ
واملستجدات ،وهذا يدفع مثنه
اللبنانيون يف السلم ،كما دفعوه يف
زمن احلرب.
فهل قدر اللبنانيني ان يكونوا أدوات
التأزيم ،بدل ان يستثمروا يف أجواء
التسويات؟ ال يبدو ان سوريا مهتمة
مبا يتنازع حوله اللبنانيون بشأنها،
بل ان االهتمام لبناني صرف،
لبنانية عامة ،ال ترتبط
واملصلحة
ّ
ضيقة.
موضعية
حبسابات
ّ
ّ

صفحة 17

Saturday 25 August 2018

الـسبت  25آب 2018

Page 17

مــقاالت وتـحقيقات

هل يُعلن ترامب البقاء يف سوريا
خلنق تركيا؟
قاسم عزالدين

يتوعد خبنق الرئيس
الرئيس األمريكي الذي
ّ
الرتكي ،رمبا ال يعتمد على العقوبات االقتصادية
يف الوقت الراهن ،بل لعله يعتمد على تعزيز
قوات سوريا الدميقراطية على احلدود مع تركيا
َ
املنتظَرة .لكن
ورمبا أيضًا يف معركة إدلب
ّ
يسلم ترامب اخلناق بيده.
إردوغان
إعالن دونالد ترامب البقاء يف سوريا «لضمان
انسحاب القوات االيرانية وحلفائها» هو على
األرجح تهديد غري خفي موجه إىل الرئيس رجب
طيب إردوغان الذي أنذره ترامب خبنقه إذا مل
يغيرّ سلوكه ويصبح حليفًا جيدًا ألمريكا على حد
تعبريه.
ترامب ال ميلك أوراق ضغط على إيران يف
سوريا ،وال سيما أن «قوات سوريا الدميقراطية»
اليت يعتمد عليها ترامب على األرض السورية،
تتجه إىل التوافق مع الدولة السورية يف احلل
السياسي .وهي غري مؤهلة للعمليات العسكرية
ضد اجليش السوري وحلفائه يف سوريا .لكنها
مستعدة للمشاركة يف عمليات عسكرية مع
اجليش السوري وحلفائه ضد الوجود الرتكي
واجملموعات املسلحة املدعومة من تركيا يف
الشمال السوري.
ما تظنه واشنطن عامل ضغط ميداني على
إيران ،ينحصر يف املشاركة بالعدوان السعودي
على اليمن وقتل املدنيني واألطفال .فاجملزرة
األخرية على حافلة األطفال يف ضحيان ،كشفت
أن السعودية قصفتها بصاروخ موجه بأشعة
الليزر من صنع شركة لوكهيد مارتن األمريكية
بتصريح من ترامب الذي ألغى قرار سلفه حبظر
تسليم األسلحة والذخائر .وحبسب شبكة سي
أن إن األمريكية فإن اجملازر اليت ارتكبتها
السعودية يف األسواق هي بالصواريخ نفسها.
على صعيد التوجه األمريكية «إلنشاء جمموعة
عمل حول إيران» ،اتضح أن إعالن وزير اخلارجية
مايك بومبيو خيلو من مضمون الصدقية بسبب
عدم امتالك واشنطن أوراقًا جدية ميكن استخدامها
«إلبرام اتفاق سريع مع إيران» حبسب قوله .فما
أمساه مدير التخطيط يف وزارة اخلارجية بريان
هوك» التنسيق مع احللفاء الدوليني» يقتصر
على السعودية واالمارات وال يتعداه إىل الزعم
معرضة «لعقوبات ثانوية إذا مل
بوجود  24دولة ّ
متتثل للعقوبات على إيران» .فالدول املعنية
ويف مقدمها الصني وأملانيا وفرنسا وبريطانيا،
تعرض التعاون مع إيران خالفًا لتهديد ترامب.
لعل سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان يف
ّ
توفر أرضية خصبة ملزيد من التدخل
سوريا،
األمريكي على األراضي السورية واستهداف
تركيا باخلناق امليداني إضافة للعقوبات
االقتصادية اليت مل تأخذ جمراها بعد .ومل تصل
إىل ضرب االقتصاد الرتكي بسالح الدوالر

الثقيل يف منع تداوله مع تركيا يف األسواق
الدولية.
ِ
تف بالتزامها أمام روسيا وإيران
أنقرة مل
ّ
للتخلص من جبهة النصرة واجملموعات اإلرهابية
املتشددة بهدف التوصل إىل تسوية حمافظة
إدلب .فاالجتماع الذي دعت إليه موسكو بعد
انتهاء فرتة زمنية طلبتها أنقرة ،ألغته موسكو
بسبب عدم إيفاء إردوغان بتعهداته.
يف هذا السياق جرى التعويض عن االجتماع
الرباعي الذي كان مقررًا يف السابع من الشهر
املقبل مع أملانيا وفرنسا ،باجتماع ثالثي يف
طهران بني روسيا وتركيا وإيران ،أم ًال بالتوصل
إىل تفاهم مع تركيا بشأن معركة إدلب .ويف
هذا السياق رمبا يصل وزير الدفاع الرتكي
خلوصي أكار بشكل مفاجئ إىل موسكو للقاء
وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو ،ومن دون
أن ترشح تطورات يف املوقف الرتكي بل رمبا
حتاول تركيا طلب مهلة إضافية ليست أخرية.
من هذا الشرخ بني تركيا من جهة وإيران
وموسكو والدولة السورية من جهة أخرى ،يسعى
ترامب إىل تشديد اخلناق على الرئيس الرتكي
يف دعمه األخري لقوات سوريا الدميقراطية
وحتقيق املزيد من ابتزاز السعودية واالمارات
يف اصابة عصفورين حبجر واحد.
األموال اليت مجعتها واشنطن بذريعة االعمار يف
املناطق احملررة من «داعش» يف الرقة ،حييلها
ترامب إىل ما مساه اجلهود احلربية اليت تقوم
بها واشنطن يف سوريا ،وفق حديث ديفيد
ساترفيلد واملبعوث الرئاسي إىل سوريا بريت
ماكغورك يف مؤمتر صحايف خاص .ففي هذه
ابتز ترامب السعودية مبئة مليون دوالر
اجلهود
ّ
واالمارات خبمسني مليون دوالر بدعوى بسط
االستقرار .وهو أمر يتجه به ترامب حنو احلل
السياسي يف سوريا حبسب قوله وجتميد العمل
على االعمار إىل ما بعد اتفاق جنيف كما حبث مع
ستافان دي ميستورا ،الذي تتجاوب معه أيضًا
كل من أملانيا وفرنسا.
لكن ترامب يقوم بتوسيع مطار الطبقة الذي
تتواجد فيه قوات سوريا الدميقراطية ،ولعله
يفكر يف تعزيز هذه القوات على احلدود مع
تركيا وال سيما يف قاعدة تل أبيض وعني
العرب ويف قاعدة تل بيدر مشالي حمافظيت
احلسكة والقامشلي.
وال يبدو أن هذه القوات ميكنها مشاركة ترامب
يف أي عملية ميدانية ضد سوريا وحلفائها ،بل
ميكنها مشاركة اجليش السوري وحلفائه يف
معركة حترير إدلب ضد جمموعات تركيا وقواعد
اجليش الرتكي .فاخلناق على تركيا يسعى
ترامب إىل تشديده يف سوريا لكن إردوغان
ّ
يسلم ترامب اخلناق ننفسه.

مناورات تركيا يف إدلب ومصريها
أمني حطيط

ّ
ّ
التدخل اخلارجي يف
تقلصت ميادين
بعد أن
ّ
وتقلصت معها
القتال العدواني ضد سورية
ّ
قوى هذا
التدخل ،حتى بات يف اإلمكان وبكل
ّ
سهولة ،حتديد هذه القوى ومناطق
تدخلها
وإىل حد بعيد األهداف اليت ترمي اليها من
هذا التدخل ،برزت تركيا يف طليعة القوى
األجنبية اليت ال زالت تطمح أو متين النفس
بكسب جائزة ما من مشاركتها يف العدوان
على سورية ،ال بل من تشكيلها رأس حربة
هذا العدوان يف أيامه األوىل وقيادتها له
يف اخلطة األوىل اليت استهدفت سورية واليت
أمسيت «خطةاإلخوان املسلمني» واليت كانت
تطمح إلقامة «إمرباطورية إخوانية عثمانية»
بقيادة تركيا متتد من تونس إىل سورية عرب
مصر وغزة والضفة واألردن.
أدى إىل تراجع
بيد أن فشل «خطة اإلخوان» ّ
الدور الرتكي إىل ان وصل اليوم إىل
سقف «متواضع» جدًا قياسًا على «السقف
اإلمرباطوري» السابق ،سقف ليس فيه أكثر
من السعي إلدخال او ضمان دخول اإلخوان
املسلمني يف احلكومة السورية املركزية اليت
ستنشأ برأيهم نتيجة للحل السياسي الذي
يعمل إلنتاجه ويقود إىل توزع السلطة بني
القوى اليت شاركت يف احلرب واليت بقيت
يف امليدان حتى اللحظات األخرية واشرتكت
يف إنتاج هذا احلل .فإن مل تصل األمور حد
الطمأنينة واليقني فإن احلل البديل الذي يراه
الرتكي اليوم يتمثل يف اإلمساك امليداني
مبنطقة سورية يقيم فيها نوعًا من احلكم
الذاتي بقيادة اإلخوان املسلمني حتت سيطرة
احلكومة الرتكية .حكم ليس له من االرتباط ب
ط الواهن الذي خيدع
الدولة السورية إال الربا 
البعض من املطالبني بوحدة سورية ورفض
تقسيمها.
إذن وصلت تركيا اليوم يف موقفها من
سورية والعدوان عليها إىل وضع تعمل فيه
على خطني ّ
علها تنجح يف أحد منهما فتعتمده.
األول ضمان الشراكة اإلخوانية يف احلكم
املركزي بصرف النظر عن اإلرادة الشعبية أحد
األعضاء يف القيادة العاملية لإلخوان يقول:
لن يكون ّ
حل يف سورية إن مل يكن لإلخوان
املسلمني يف احلكم نصف القرار على األقل
 ،أما الثاني فيتمثل بإقامة إقليم حكم ذاتي
لإلخوان على أرض تكاد تعادل مساحة لبنان
ومتتد من مشالي حلب إىل مشالي الالذقية
شام ًال إدلب وجسر الشغو ر وعفرين.
بيد أن الطموح الرتكي يصطدم حبدة بالقرار
السوري االسرتاتيجي الكبري القائم على
التمسك بوحدة سورية ،واستقاللية قرارالشعب
ي املعرب عنه يف انتخابات حرة ونزيهة.
السور 
وبالتالي عدم إمكانية االلتزام املسبق بتمكني
اإلخوان من اإلمساك بنصف احلكومة ،إن مل يكن
هلم يف جملس الشعب نصف النواب ،وتركيا
تعرف بشكل يقيين بأن اإلخوان ال ميلكون قوة
جتيريية شعبية تصل إىل هذا النصف بل إن
حجمهم أقل بكثري من ذلك .وبالتالي تعرف
تركيا أن أيًا من خياراتها مستحيل القبول من
قبل حكومة يقودها الرئيسبشار األسد الذي
خاض وانتصر يف حرب الدفاع عن سورية
وموقعها واستقالهلا ودورها االسرتاتيجي.
وليس منطقيًا وال ميكن أن يكون مقبو ً
ال أن
ليضي املهزوم
يتنازل املنتصر عن انتصاره رُ
ويعوضه عن هزميته.
ّ
ورغم هذه احلقيقة متضي تركيا يف رهاناتها،
وتنظر إىل عملية حترير إدلب نظرة ريبة ورفض،
ألنها ختشى أن ختسر الورقة األخرية اليت تمُ ين
النفس عربها بتحقيق شيء ما يف سورية،
ففيها األرض اليت ميكن أن تقيم عليها اإلقليم
اإلخواني املزعوم ومن بابها تتصور أنها قادرة
على إدخال اإلخوان يف السلطة .وهلذا تعمل
اآلن على اخليارين معًا .فمن جهة تعزز ما
تسميه حكومة اإلخوان وحتضرها لالنتقال من
ّ

تركيا إىل عفرين أو إدلب ،ومن جهة ثانية
تريد من الفصائل اإلرهابية املسلحة كلها مبا
فيها جبهة النصر ة مبايعة حكومة اإلخوان أو
مواجهة عسكرية جتتثها.
تقدم تركيا على ذلك وهي تعلم حجم الدور
الرتكي وقدرات ومكانة تركيا يف تسهيل او
عرقلة عملية التحرير السوري إلدلب ،كما ّ
أنها
تظن أناجليش العربي السوري وحلفاءه حباجة
إىل هذا الدور إلجناز عملية التحرير بكلفة ومدة
معقولة .فرتكيا قادرة على قطع طرق إمداد
املسلحني عربها أو فعل العكس ،وقادرة على
املساهمة السلبية يف حصارهم إن مل تصل
إىل درجة قتاهلم ،او فعل العكس اخل… وإىل
جانب هذا الظن أو التصور حتى واليقني ،فإن
تركيا على يقني أيضًا بأن سورية ماضية حتمًا
يف عملية حترير إدلب وبشروطها وأن مبدأ
ّ
التحرير وقراره نهائي ال رجعة عنه
وجل ما
ميكن أن يدور حبث او تفاوض عليه هو اآللية
والتوقيت والوسائل من دون أن ميس ذلك
باجلوهر.
أما عن ظروف العملية ،فإن تركيا تدرك
أنها ليست الظروف املثالية هلا ،يف ظل
احلرب االقتصادية اليت تشنها أمريكا عليها
يف هذه األيام .احلرب اليت
تسببت خبسارة
ّ
اللرية الرتكية نصف قيمتها يف أقل من عام
واملرشحة لالستمرار مبا يرفع مستوى التضخم
إىل  25يف العام املقبل .وهو ما قد يشكل
كارثة تنزل باالقتصاد الرتكي وجترب تركيا على
ن واحلرص
االلتصاق أكثر بكل منروسيا وإيرا 
على عدم إغضابهما يف هذه الفرتة.
لكل ذلك نرى أن تركيا ليست طليقة اليدين
يف وضع اخلطط واملناورات املعرقلة لعملية
حترير إدلب ،يف مقابل قرار اسرتاتيجي سوري
نهائي باملضي قدمًا يف التنفيذ مهما كانت
الكلفة والصعوبات ،فقد بات من مصلحة
سورية اإلجناز السريع للمهمة هناك
للتفرغ
ّ
ّ
بعدها لوضع شرق الفرات الذي
يتطلب عم ًال
خاصًا جُيهض اخلطط األمريكية الرامية إىل
إحياء فكرة التقسيم بعد أن كادت تدفن إثر
االتصاالت املعمقة اليت أجرتها «مسد» جملس
سورية الدميقراطية مع احلكومة يف دمشق،
وقد رشح منها تراجع كردي صريح عن كل
ما
ميت إىل التقسيم بصلة مباشرة أو غري
ّ
مباشرة ،تراجع تسعى أمريكا اليوم ملنعه
والعودة عنه.
يف ظل هذه الوقائع واحلقائق تسعى تركيا
اليت تعرف أن مواجهة عسكرية مباشرة بينها
وبني اجليش العربي السوري لن تكون مطلقًا
يف مصلحتها على أكثر من صعيد .وهنا يتقدم
السياسي والشرعي على العسكري وامليداني،
ولذلك تعمل بكل ما لديها
ّ
لتجنبها ،تسعى
ّ
تركيا ملنع انطالق سورية يف التنفيذ
لتجنب
اخليارات الصعبة تلك ،وألجل ذلك طلبت
تركيا عرب روسيا تأجيل العملية  3أشهر على
األقل تتوخى منها ترتيب أوضاعها يف امليدان
والسياسة ،ومعاجلة عالقاتها مع أمريكا لتكون
أكثر قدرة على املناورة واملواجهة.
بيد أن سورية لن جتد مصلحة هلا يف تأخري
عملية حترير إدلب حتى ألسبوع واحد ،وهي ترى
ان االنطالق املبكر يوفر فرصًا أعلى للنجاح مع
كلفة أقل .وهلذا بات شبه مقطوع به أن تبدأ
عملية التحرير فور اكتمال التحضريات على
كل الصعد وهي باتت يف مراحلها األخرية .
فسورية لن تتعجل األمر قبل أوانه ،ولن تتخطى
الزمن املعقول لتنفيذه ،ويكون على تركيا أن
تسلم بهذه احلقيقة وتدرك أن سورية اليت
نيفًا وسبع سنني عن نفسها ووجودها
دافعت ّ
لن جتهض انتصاراتها بأي تنازل مهما كانت
طبيعته ،وأن الظرف ليس يف صاحل تركيا
حتى تناور ألخذ ما ليس هلا حق به .وبالتالي
ستفشل مناورتها الراهنة كما فشلت خطتها
اليت بدأت العدوان بها.
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مــناسبات

تتويج االحتفاالت بعيد االنتقال يف «أكرب رعية مارونية يف العامل» بقداس احتفالي ومواقف كنسية واضحة

املطران طربيه« :ملتزمون محاية األطفال» لك ّن «س ّر االعرتاف لن يُكسر أيّاً كانت الظروف»

كانت آذان كبار املسؤولني مصغية بانتباه شديد إىل ما يقوله
وعيونهم شاخصة إليه! إنها فرصة ال ميكن تفويتها ،إذ ّ
قلما التقى
فرسان السياسة بأطيافها املختلفة يف مكان واحد خارج قبة الربملان.
حتولت فجأة حمجًا هلم ،فكانت الفرصة مزدوجة:
كاتدرائية سيدة لبنان ّ
بعبري مرميي ّ
عل األمر يعنيهم ،وتأكيد
محل البشرى السارة إليهم
ٍ
ثوابت الكنيسة مرة أخرى من القضايا السياسية الساخنة.
ٌ
لكن «القيم
«عامل جديد قائم على العدالة والوحدة»،
املطلوب
ّ
اإلنسانية وحدها» ال ميكنها أن تبين هذا العامل طاملا أن «كل
شيء بشري حمدود ومتغي» فيما «احلقيقة الوحيدة الثابتة هي
تلك اآلتية من كالم الرب يف كتابه املقدس» .من هنا ضرورة
االنفتاح «على املساعدة اإلهلية وعلى نعمة اهلل ومثال أمه مريم
والقديسني».
ٌ
مما قاله راعي األبرشية املارونية يف أسرتاليا املطران
هذا
بعض ّ
أنطوان شربل طربيه السامي االحرتام يف عظته خالل القداس
االحتفالي الذي رئسه يف كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس بارك،
مبعاونة لفيف من الكهنة ،مبناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
بالنفس واجلسد إىل السماء.
«ما أمجل ان نتأمل بالعذراء مريم ونرى فيها جنمة الصبح اليت
تظهر يف وسط الظلمة لتبشرنا بأن موعد شروق الشمس أصبح
قريبًا» ،قال املطران طربيه يف إشارة منه إىل الشعار الذي أطلقته
الرعية على احتفاالت العيد هلذه السنة وهو «يا جنمة الصبح احضين
شبيبتنا» .جنمة الصبح تبشر بالنور األعظم ،نور الشمس« ،وشروق
الشمس يف تقليدنا الشرقي واملاروني يرمز اىل الرب يسوع الذي
أشرق من حشا العذراء مريم».
وشدد املطران طربيه على أن أمومة مريم هي جلميع املؤمنني
بابنها يسوع وعلى دورها املميز للشبيبة قائ ًال إنه عندما يدرك
الشبيبة «قيمة تواضعها وعظمة اتضاعها» ُيقبلون إليها ،معتربًا
أنه مبثل تواضع مريم «حنقق القداسة بأفعالنا وأفكارنا وأقوالنا».
وأضاف أنه عندما نأخذ العذراء «حبب ونأخذ قلوبنا إليها ،نستطيع
ِ
يكتف اهلل مبنحنا
أبناء هلا» .ومل
أن نناديها أمنا وأن ندعو أنفسنا
ً

أعد «لنا فرحًا عظيمًا حنصل عليه عندما
مريم ،بل أن اآلب السماوي ّ
ّ
ويعلمنا كيف حنب اهلل
نفتح قلوبنا» ،فقد «أرسل لنا ابنه ليفدينا
ليقدس حياتنا
وحنب قريبنا» وهو «يرسل أيضًا روحه القدوس
ّ
ّ
وليمكننا من أن نصبح أوالدًا هلل».
وكان للسياسة نصيبها اخلاص ،فالصمت ال جيوز يف أوضاع دقيقة
تطرق املطران
بد للراعي من أن يقول كلمته فيها .من هنا
ال َّ
َّ
طربيه يف عظته إىل التقرير النهائي للمفوضية امللكية اليت
تعرض هلا األطفال يف مؤسسات ومنظمات
حققت بإساءات جنسية َّ
أسرتالية خمتلفة ،معلنًا ترحيبه مبعظم توصيات املفوضية ،ومؤكدًا
أن الكنيسة املارونية ملتزمة محاية األطفال املؤمتنة عليهم وأنها
تبذل ّ
كل ما يف وسعها لتوفري األفضل هلم.
وقال أمام آالف املشاركني يف القداس االحتفالي وبينهم حشد من
مقدمهم
السياسيني والدبلوماسيني والرمسيني واإلعالميني ،يف
َّ
رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غالديس بريجيكليان وزعيم املعارضة
يف الوالية لوك فولي ،إن بعض توصيات اهليئة تتناقض مع
احلريات الدينية يف أسرتاليا ،منها حتديدًا توصية بإرغام الكهنة
على كسر سر االعرتاف يف بعض الظروف .وأعلن أنه والكهنة يف
األبرشية املارونية األسرتالية ملتزمون مبدأ اإلبالغ عن اإلساءات
لكن «سر االعرتاف لن ُيكسر أيًا كانت الظروف».
لألطفال
َّ
وأوضح املطران طربيه أن القوانني اهلادفة إىل إرغام الكهنة على
«خيانة الثقة املؤمتنني عليها لن تنجح ألن الكاهن وسيط بني
التائب واهلل» ،الفتًا إىل أن «تاريخ الكنيسة حافل بأمثلة عن كهنة
ختوفه من أن يردع مثل
آثروا املوت على كسر ختمه» .وأعرب عن ّ
هذا القانون الناس عن التوبة ،متسائ ًال من يستفيد من مثل هذه
النتيجة؟
وأشاد املطران طربيه حبكومة نيو ساوث ويلز ورئيستها غالديس
برجييكليان لعدم تبنيها التوصية اليت تدعو حكومات الواليات
واملقاطعات األسرتالية إىل سن قوانني جترب الكهنة على كسر سر
االعرتاف .وقد أقرت هذه القوانني ٌّ
كل من واليات غرب أسرتاليا
وجنوب أسرتاليا وتسمانيا باإلضافة إىل مقاطعة أراضي العاصمة

الفدرالية.
نوه املطران طربيه بنقل ذخائر
ويف عودة إىل الشأن الرعويّ ،
مار مارون إىل أسرتاليا قبل أشهر وتنظيم زيارات هلا إىل الرعايا
املارونية األسرتالية املختلفة ،معتربًا أن وجود الذخائر يف هذه
البالد بشكل دائم يساعد املوارنة األسرتاليني على متتني روابطهم
بتارخيهم وتراثهم املقدس .وشدد على ضرورة أن «يرى شبيبتنا
يف القديس مارون مثا ً
ال حلياتهم وإميانهم باهلل» ،مشريًا إىل أن عيد
ً
مار مارون السنة املقبلة سيشهد إعالنا لتوصيات اجملمع األبرشي
الذي التأم يف دورته الرئيسية من  12إىل  14نيسان املاضي.
وأعلن سيادته عن السينودوس الذي دعا إليه البابا فرنسيس
يف روما خالل تشرين األول املقبل حتت عنوان «الشبيبة ،اإلميان
ومتييز الدعوات» .وطلب من العذراء مساعدة «رعاة شعب اهلل
واملسؤولني السياسيني واألهل واملربني ليوصلوا إىل شبيبتنا
ً
عدالة
القيم اليت ميكنها أن تساعدهم على بناء وطن وعامل أكثر
وأخوة».
ووحدة
ّ
القيمون على رعية سيدة لبنان ويف
ونوه باجلهود اليت يبذهلا
ّ
ّ
مقدمهم رئيس كهنة الكاتدرائية اخلوري طوني سركيس ،مشددًا
على أهمية هذه الرعية باعتبارها «أكرب رعية مارونية يف العامل».
وكانت الرعية أحيت أسبوعني من النشاطات الروحية واالجتماعية
ختللتها ندوات تراثية وثقافية ونشاطات للشبيبة والعائالت
واملسنني.
وقبيل بدء القداس االحتفالي بارك املطران طربيه الناحية
اجلديدة للمغارة عند املدخل الرئيسي للكاتدرائية واليت باتت
مزدانة بأيقونات القديسني املوارنة املعاصرين وطوباوييهم
وقديسة أسرتاليا ماري ماكيلوب .ويف نهاية القداس االحتفالي
قدم املطران طربيه هدية إىل السيدة بريجييكليان ،وهي صليب
ّ
(خشكار) محله معه من أرمينيا اليت زارها قبل أسابيع مع وفد من
أساقفة الكنائس الشرقية ومندوبني عنها .وقدمت بريجيكليان
للمطران طربيه شهادة تقدير من حكومة الوالية مبناسبة السنة
األربعني الفتتاح كنيسة سيدة لبنان.
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مـقاالت وتـحقيقات

القضاء يوقف املقرصن خليل صحناوي

توقيف خليل صحناوي :هل يصمد
القضاء أمام الضغوط؟
رضـوان مرتـضى

لم يـُقدم صحناوي لبريم سبباً مقنعاً لنقد القراصنة آالف الدوالرات مقابل املعلومات

أوقف قاضي التحقيق يف بريوت أسعد بريم املدعى عليه املقرصن
خليل صحناوي ،االثنني املاضي ،جبرم التخريب والسرقة واالعتداء
على األنظمة وقرصنة مواقع رمسية وأمنية .مذكرة التوقيف الوجاهية
تسجل للقاضي بريم الذي حتدى الضغوط السياسية والقضائية
واألمنية اليت تعرض هلا من كل حدب وصوب
عاود قاضي التحقيق يف بريوت أسعد بريم توقيف املشتبه يف
املدبر ألكرب عملية قرصنة يف تاريخ لبنان .وأصدر
أنه العقل
ّ
بريم ،االثنني املاضي ،مذكرة توقيف وجاهية حبق املدعى عليه
خليل صحناوي ،يف «جرم التخريب والسرقة واالعتداء على األنظمة
وقرصنة مواقع رمسية وأمنية» ،علمًا بأن النائب العام التمييزي
سابقا ،وأصدر بريم
القاضي مسري محود كان قد أخلى سبيله
ً
استنابة قضائية لفرع املعلومات للتوسع بالتحقيق مع صحناوي
واستخراجه لسؤاله عن املصبوطات متى استلزم األمر.
التحقيق يف القضية اختذ منحى جديدًا ،الن توقيف صحناوي ،مبا
حتد للحمايات اليت ّ
وفرها هلا نافذون يف األمن
حيمله يف طياته من ّ
والسياسة والقضاء واملال ،يعين حكمًا جعل القاضي بريم عرضة
لضغوط سياسية لرتك املوقوف جمددًا ،خصوصًا يف ظل احلديث
عن مساع ُتبذل لدى اهليئة االتهامية الستئناف قرار التوقيف وإخالء
سبيل صحناوي.
وقالت مصادر سياسية وأمنية واسعة االطالع لـلزميلة «األخبار» إن
احتمال خضوع بعض القضاة للضغوط ،سيجعلهم يف مرمى االتهام
مباشرة« ،وعلى القضاة املعنيني أخذ هذا االمر بعني االعتبار،
علمًا بأن مصادر قضائية مواكبة للملف نفت إمكانية املوافقة على
إخالء سبيل صحناوي يف ظل األدلة والقرائن املوجودة املتوافرة،
وكذلك يف ضوء تناقض اإلفادات ،لكنها لفتت اىل أن االدعاء
ّ
تكشف معطيات جديدة يف
ضده مل يتجاوز اجلنح بعد ،يف انتظار
ضوء التحقيقات اجلارية.
يف هذه االثناء ،يواصل فرع املعلومات يف قوى االمن الداخلي
حتقيقاته .ويعمل تقنيو الفرع على إفراغ كمية هائلة من الداتا
ّ
املشفرة اليت ضبطت يف حواسيب وهواتف تعود لصحناوي.
وبهدف التحقيق اىل حتديد اجلهة اليت جتمع ملصلحتها معلومات
ص َ
نفت بأنها حساسة .يذكر أن صحناوي مل ُيقدم لقاضي التحقيق
ُ
سببًا مقنعًا واحدًا جيعله ينقد القراصنة آالف الدوالرات يف مقابل
هذه املعلومات.
ويسعى فرع املعلومات إىل فك تشفري عشرات امللفات وتفريغ
مضمون الكمبيوترات اليت ُ
ضبطت لدى صحناوي والقرصانني
املوقوفني ،إضافة اىل حماولة حتديد األثر الذي قد يكون خلفه
وينتظر أن تساعد املعطيات اليت سيتضمنها
القراصنة خلفهمُ .
تقرير فرع املعلومات الذي سيرُ فع للقاضي بريم مبوجب التحليل
سحبت منها،
التقين لتحديد املواقع اليت اخترُ قت وتبيان الداتا اليت ُ
علمًا بأن فرع املعلومات سيستدعي صحناوي إىل التحقيق جمددًا
خالل االيام القليلة املقبلة.
وكان القاضي بريم أجرى يوم االثنني من األسبوع احلالي مواجهة
بني أحد القراصنة املوقوفني (رامي ص ).وصحناوي الذي كان قد
أنكر كل ما ُن ِسب إليه يف اجللسة اليت ُعقدت يوم اجلمعة املاضي.
وعلم أنه خالل املواجهة ظهر تناقض يف إفادات املوقوفني ،تبني
فيها للقاضي أن صحناوي ال يقول احلقيقة أمامه ،فأصدر مذكرة
توقيف وجاهية حبقه .وفور توقيفه ،استأنف وكيله القانوني آالن بو
ادعت على صحناوي
ضاهر قرار التوقيف...وسبق للنيابة العامة أن ّ
مبوجب أربع مواد من قانون العقوبات وقانون امللكية الفكرية اليت
تعاقب على السرقة والتخريب والتعدي على األنظمة.
جتدر اإلشارة إىل أن القراصنة اخرتقوا مديرية األحوال الشخصية
يف وزارة الداخلية ،ومركز تسجيل السيارات يف النافعة ،والسجل
العقاري ،وشعبة املعلوماتية يف قوى االمن الداخلي ،والربيد
السري اخلاص باألمن العام وجهاز أمن الدولة وحركة دخول وخروج
املسافرين يف املطار ،والربيد اإللكرتوني اخلاص بالسفارة اإليرانية
يف بريوت ،إضافة اىل قرصنة مواقع وزارة االقتصاد وعدد من
املصارف واحلسابات الشخصية.

ورشة مؤمتر «أمل» تنطلق :حماسبة الذات أوالً
آمال خليل

ال يكاد مجهور حركة أمل يلتقط أنفاسه يف األشهر األخرية.
تتسارع االختبارات احلركية منذ االنتخابات النيابية األخرية اليت
حصلها مرشحو احلركة
شهدت تراجعًا استثنائيًا يف األرقام اليت ّ
اليت تضم على الورقة والقلم ،أكثر من  60ألف منتسب .حياول
البعض تدوير زوايا األزمة لتخفيفها أو تلطيفها وصو ً
ال إىل تبين
البعض «نظرية املؤامرة» لتربير األزمة أو تصوير احلركة يف خانة
االستهداف.
يف أول مقاربة نقدية علنية لنتائج االنتخابات ،توجه الرئيس نبيه
بري يوم اجلمعة املاضي يف احتفال األونيسكو إىل احلركيني
بصفته قائدًا لكشافة الرسالة اليت تشكل البوابة الرئيسية
لالنتساب إىل «أمل» ،قائ ًال هلم« :خمتلف التقارير عن النتائج
(االنتخابية) ،جعلين أفتقد أدوار مجعية الرسالة السابقة املميزة
ومجهورها العريض الذي ظن أنها ختلت عنه ،ألنه اعتقد أنها
ختلت عن حضورها وأدوارها وبعض التزاماتها .إن تاريخ اجلمعية
وعديدها وإمكانياتها ومركزها وتنوع مهامها كان جيب أن يرتك
بصمة مميزة أكثر يف الصناديق» .حال دفع بري إىل إعالن حالة
طوارئ تنظيمية «إلطالق دينامية تنظيمية عرب بناء وحفظ هيكل
اجلمعية وإبعادها عن التجاذبات واحلفاظ عليها مميزة باعتبارها
خط اخلط وأعدكم باعتماده يف مؤمتركم العام املقبل».
مل يتوان بري عن تشخيص جزء من األزمة .بدا واضحًا أن األرقام
خيبت آماله،
اليت حققها نواب احلركة الذين فازوا يف االنتخابات ّ
خصوصًا إذا متت مقارنة احلاصل االنتخابي واألصوات التفضيلية
اليت نالوها .من يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟.
يدرك احلركيون أن احلملة اإلعالمية اليت بدأت تطل من شوارع
اجلنوب والبقاع ومداخل املدن والقرى والبلدات اجلنوبية والبقاعية
لن تبدد واقع االستياء العارم يف القواعد احلركية ،خصوصًا يف
ضوء االتهامات اليت تطاول بعض الرموز بعدم الثبات على عقيدة
حركة احملرومني .لذا ،ال ميكن فصل شعار ذكرى مهرجان الصدر
هلذه السنة عن حال حركة أمل« :عقيدة وثبات» ،وهو الشعار
الذي يريد رئيس احلركة أن حيكم عمل املؤمتر العام املقبل ،فض ًال
عن الرغبة بالتجديد القيادي ،مبعزل عن «احلرس القديم».
صحيح أن بري قرر طوعًا إبعاد أوالده عن التنظيم احلركي ،يف
خطوة تناقض كل منطق التوريث السياسي السائد يف معظم
أحزاب لبنان التقليدية ،لكنه أرجأ ،يف املقابل ،خطوة تبديل
قيادات الصف األول ،كما يقول مصدر حركي مسؤول من داخل
التنظيم« .فالتجاذبات اليت حتدث عنها رئيس احلركة داخل البيت
الكشفي ليست أقل وطأة من التجاذبات داخل هيئة الرئاسة
اليت متثل الرؤوس القيادية» .يتحدث حركيون عن أن اخلالفات
والنكايات بني عدد من أعضاء القيادة ،ارتدت سلبًا على اجلمهور
احلركي ،ومن هنا جاءت دعوة بري إىل حماسبة الذات بد ً
ال من
إلقاء اللوم على اآلخرين« .مثة منافع ومصاحل وامتيازات يف غري
موضعها ومثة جتميد مللفات عالقة وتهميش وإقصاء لفاعلني.
صم آذانه عما
بعض القيادة
ّ
يطلبه اجلمهور وعما تشكو منه
القاعدة».
يف العام  ،2013تعهد بري
بالتغيري اجلذري يف الوجوه
الساحة
وإخالء
واملناصب
للشباب.

األرقام التي حققها
نواب الحركة يف
االنتخابات األخرية
خيـّبت آمال بري

ما حيصل بعد مخس سنوات ،تكرار باهت للوجوه نفسها.
ويف الوقت الذي «ظن اجلمهور أن كشافة الرسالة ختلت عن
أدوارها» ،كان بعض ذاك اجلمهور يطالب باملشاركة يف القتال
يف سوريا أو حراسة البلدات احلدودية البقاعية يف مواجهة
اجملموعات اإلرهابية .طلب مل تتبناه «حركة احملرومني» ،على
رغم أن محاسة البعض بلغت حد املشاركة يف احلرب السورية عن
طريق تشكيالت حزب اهلل غري احلزبية (السرايا).

يعترب البعض بأن اجلسم القيادي األساسي يف حركة أمل مل يتعظ
حتى اآلن من صفعة األرقام االنتخابية ،فكان أن ارتكب خطيئة
باخرة الزهراني« .هنا ،تلقينا الصفعة الثانية من مجهورنا».
أول من أمس ،أعلن النائب علي بزي عن قيام وفد من نواب
احلركة بزيارة رئيس جملس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك وانتزعوا منه تعهدًا بتحسني تغذية منطقة النبطية واجلنوب
بالتيار الكهربائي .فعليًا ،بدأ األهالي يستشعرون بتحسن
ساعات التغذية يوميًا ،يف حني يعد بعض املسؤولني احلركيني
بأن تصل التغذية يف نهاية العام احلالي إىل حدود  18إىل 20
ساعة يوميًا!

يف ظل هذا اجلو املأزوم ،انطلقت االجتماعات التحضريية للمؤمتر
العام املقرر عقده يف  28أيلول املقبل .أول املؤشرات ،دحض
بري بنفسه كل اإلشاعات اليت حتدثت عن انتخاب جنله عبداهلل،
رئيسًا للحركة أو تبوئه أي منصب قيادي ،حتضريًا للمرحلة
املقبلة .املقربون من بري الذي يتحدث تكرارًا عن تعبه من
املسؤوليات التنظيمية ،أكدوا أن عبداهلل بري ابتعد بأمر من
والده على غرار ما فعل شقيقه األصغر باسل .حبسب مصدر

مواكب ،من املنتظر أن تبدأ جلان العمل التنفيذية اجتماعاتها
بعد إحياء ذكرى  31آب .ينقل املقربون عن بري نيته إدخال
تغيري فعلي جيد صداه يف اجلسم احلركي كله ،ولعل البداية من
هيئة الرئاسة (مؤلفة من رئيس احلركة ونائبه ورئيس اهليئة
التنفيذية ورئيس املكتب السياسي ومقرر وعضوين) .لكنها
ليست «هيئة السبعة الكبار» يؤكد احلركيون املقربون من بري،
معتربين أنها صورة مصغرة عن حال احلركة« .التأثري الفعلي يف
هيئة الرئاسة ،كما يف التنظيم ،حمصور بشخصني اثنني بعد
الرئيس ،أوهلما ،معاونه السياسي (علي حسن خليل) وثانيهما،
مستشاره أمحد بعلبكي».

التهديدات اإلسرائيلية املستمرة
للبنان ...قنابل صوتية ال أكثر
وال أقل
مارون ناصيف
منذ انتهاء حرب متو ز يف صيف العام  2006واليت احلقت 
ب
ي خسارة تارخيية على األراضي اللبنانية ،قد
اجليش اإلسرائيل 
مير أسبوع واحد من دون أن يسمع لبنان أوحزب اهلل تهديدًا
ال ّ
ً
ً
وتارة أخرى على لسان رئيس
تارة عرب قائد عسكري
إسرائيليًا
حكومة أو وزير معين ،كل ذلك من دون أن يرتجم ولو تهديد
واحد من هذه التهديدات عمليًا على األرض .ويف جديد هذه
التهديدات ما نقلته صحيفة «معاريف» االسرائيلية عن جنرال
إسرائيلي بارز وفيه كالم عن إحتمال دخول قوات بالده يف حرب
على اجلبهة الشمالية «وان» على إسرائيل االستعداد للحرب مع
«حزب اهلل».
الصوتية ،حترص اسرائيل على
على رغم كل هذه التهديدات
ّ
التهدئة مع لبنان وأصبحت حتسب ألف حساب ألي حرب معه ،كل
ذلك بعد هزمية متوز  2006والدليل على ذلك ،ما تكشفه املصادر
العسكرية الثالثية اليت تعقد يف الناقورة
املتابعة لإلجتماعات
ّ
بني اجلانبني اللبناني واإلسرائيلي برعايةقوات اليونيفيل .وهي
تتمحور حول نقطتني خالفيتني :األوىل هي مسألة اجلدار اإلمسنيت
اليت بدأت إسرائيل ببنائه عند احلدود املقابلة مع لبنان ،والثانية
تتمثل باخلالف الدائر على ملكية بلوك الغاز رقم  ٩يف مياهالبحر
املتوسط.
ويف هذا السياق ،تكشف مصادر ّ
العسكرية
مطلعة على اإلجتماعات
ّ
ب بني ضباط لبنانيني وإسرائيليني
الثالثية اليت حتصل يفاجلنو 
وآخرين من قوات اليونيفيل ،أن الضباط اإلسرائليني وعلى
يصرون على اإللتزام
رغم عدم جتاوبهم مع املطالب اللبنانية،
ّ
ويكررون أن حكومتهم ليس لديها
احلدودية مع لبنان
بالتهدئة
ّ
ّ
أي نية بإفتعال أي حرب جديدة معه ،وهذا ما يعكس أيضًا
الرتدد اإلسرائيلي حيال أي تصعيد .وعن هذا الرتدد ،يرى
خبري عسكري أنه «باإلضافة اىل حرب متوز  ،٢٠٠٦فما يزيد من
تردد إسرائيل حيال أي تصعيد مع لبنان ،هو إسقاط طائرة
الـ F16يف سوريا خالل شهر شباط الفائت ،كل ذلك إنطالقًا
من السؤال التالي الذي تردد يف كواليس اجليش االسرائيلي
وطرحته صحف إسرائيلية :من يؤكد إلسرائيل أن حزب اهلل يف
االسرائيلية
لبنان ال ميتلك الصاروخ نفسه الذي أسقط الطائرة
ّ
فوق سوريا»؟.
«لكل ما تقدم» ،يتابع اخلبري العسكري «طلبت إسرائيل من 
روسيا التدخل مع سوريا ملنع وقوع أي تصعيد على احلدود
الشمالية ،وأوفدتالواليات املتحدة األمريكية ،وبطلب إسرائيلي
ّ
أكيد ،مساعد نائب وزير خارجيتها دايفيد ساترفيلد اىل لبنان
وقام جبوالته املكوكية على املسؤولني».
لكن كل هذه اجلوالت يضاف اليها أجواء التهدئة مع لبنان اليت
ال تنفك إسرائيل عن بثها ونشرها ،تقول مصادر لبنانية رفيعة،
«لن مينعا وقوع احملظور ،إذا بنت إسرائيل جدارها يف أي نقطة
من النقاط املتنازع عليها مع لبنان يف رأس الناقورة وعلما
الشعب وال سيما العديسة ،وهنا تتوقف املصادر اللبنانية عند
بلدة العديسة لتخلص اىل املعادلة التالية :إذا كانت إسرائيل
حقًا ال تريد التصعيد مع لبنان ،فلتعلن أنها لن تبين اجلدار فيها،
املس بأكثر من نقطة حدودية
حيث ال ميكن أن يستكمل من دون
ّ
متنازع عليها ،ومنها ما هو حمتل من قبل مستوطين مسكاف
عام ،وحتديدًا عند التلة اللبنانية اإلسرتاتيجية املعروفة بـ»تلة
الطيارة».
يف احملصلة ،ما هو ثابت وأكيد هو أن إسرائيل اليوم ليست
إسرائيل اليت كنا نعرفها سابقًا ،وبصورة أوضح ،تثبت الوقائع
أن تهديداتها ما بعد عام  ٢٠٠٦مل تعد كتهديداتها اليت أطلقت
ً
سابقا بل وكل ما يصدر عنها اليوم من تهديدات ال يعدو كونه
قنابل صوتية ال أكثر وال أقل.
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قـداس وجـناز األربـعني

قـداس وجـناز األربـعني

يـقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس األم الفاضـلة
عميدة آل الدكان الفقيدة

دالل فهـيم الـدكان (أم نـزيه)
أرمـلة املـرحوم فـريد حـنا الـدكان

من بلدة عشاش  -قـضاء زغرتا وذلك يـوم األحد املـوافق يف  16أيلول  2018الساعة  5،30مساء يف كنـيسة مار شـربل
يف بانـشبول.
تقـبل التـعازي اىل جانب الكنيسة.

الداعون يف اسـرتاليا:

أبناؤها بسـّام وجان وجوزيف الـدكان وعـائالتهم ،عـائلة ابـنها نـزيه الـدكان ،حـفيداتها مـرينا ونيـفني وسـوزي الـدكان،
ابـنة عـمتها نـديمة شـديد وعـائلتها وآل الـدكان وشـلهوب يف واليـة فـيكتوريا.

يف لـبنان:

إبـنها نـزيه الـدكان وعائـلته ،ابـنتاها سـهام زوجـة يـوسف الـخوري وعـائلتها وفـيوليت زوجـة أمـني الـدكان ،عـائلة شـقيقها
املـرحوم أنطوان ،عائلتا شـقيقتيها املرحومتني نهاد زوجة يوسف الجعيتاني وسعاد زوجة وليام مقبل ،شقيقاتها أنـجيل
وايـفلني ونـوال أرمـلة املـرحوم طـنوس الـقناتي وعائلتها ،إبنا عـمها نعيم ونجيب وعـائلتاهما وعـائلة املـرحوم قـبالن الـدكان
وعـائلة املـرحومة ابـنة عـمها وداد شلـهوب.

يف الكويت:

إبنتها سـالم زوجة يـوسف الـدكان وعـائلتها.
وعموم عائـالت الـدكان ،الـشمالي ،الـشدياق ،يــمني ،وهـبه ،الخوري ،شلـهوب ،سعد ،مـقبل ،الجعيتاني ،رومانوس،
نيكوالس ،أبي فارس ،موسـى ،بولـس ،شـديد ،الـقناتي ،داغر وجـميع أبـناء بلدة عـشاش يف الـوطن واملـهجر.
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.
الـدعوة عـامـّة
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كـتابات

يـتيمة
لـيست
أنـنغ
أسـرتاليا..عـنصرية
بـكامـل تـعددي

قبل مخس سنوات مل أكن ألقول أنه من املمكن أن نشهد عودة
السياسة اليمينية املتطرفة ،مل أكن أتوقع أن التهديدات الكربى
للتناغم العرقي ستأتي من داخل برملاناتنا ووسائل اإلعالم.
تيم سوفوماصني مفوّض حقوق اإلنسان األسرتالي املنتهية واليته
كالم سوفوماصني هذا كان قبل إلقاء السنتور فريزار أننغ خطابه
تنصبه خلفًا ملايكل روبرت الذ
األول أمام جملس الشيوخ ،بعد
ّ
ي خسر مقعده بسبب ازدواجية اجلنسية ،وكان ترتيب أننغ يأتي
بعد روبرت على قائمة مرشحي حزب أمة واحدة جمللس الشيوخ
يف والية كوينزلند .أننغ والذي نال  19صوتًا فقط من األصوات
األولية ،استقال من حزب أمة واحدة بعد تعيينه مباشرة ،والتحق
حبزب خطار أسرتاليا الذي أسسه النائب بوب خطار.
مستغ ًال حصانته الربملانية ،ألقى أننغ خطابًا عنصريًا ،دعى فيه
إىل العودة إىل سياسة أسرتاليا البيضاء ،اليت ّ
فككتها حكومات
أسرتالية متعاقبة إىل أن أعلن نهايتها رئيس الوزراء العمالي
األسبق الراحل غولف ويتلم أوائل سبعينات القرن املاضي.
وكذلك دعى أننغ إلجراء استفتاء غري ملزم حول سياسة اهلجرة
لوضع ّ
حل نهائي هلذه املسألة ،وأراد أننغ أن يتمحور السؤال
حول إذا ما كان الناخبون يريدون وقف هجرة املسلمني أو الذين
ّ
يتكلمون اإلنكليزية من دول العامل الثالث.
ال
القت تصرحيات أننغ إدانة من كل الطبقة السياسية تقريبا ،مبن
فيهم زعيمة أمة واحدة بولني هانسون وإن كانت هلا أسبابها
اخلاصة ،ألنه وكما هو معروف أن هلانسون مواقف عنصرية
أيد تصرحيات أننغ كان بوب خطار الذي
مشابهة .الوحيد الذي ّ
يشغل مقعد كيندي يف والية كوينزلند  ،وخطار من أصل لبناني
يؤيد تصرحيات أننغ ألف باملئة .يشار إىل أن والد خطار
قال أنه ّ
تفرق بني البيض والسود يف
كانت
حواجز
أزال
من
كان أول
ّ
القاعات العامة وذلك يف أربعينات القرن املاضي.
باإلضافة إىل املواقف السياسية نقلت وسائل اإلعالم مواقف
ّ
لكتاب وإعالميني حول تصرحيات أننغ ،وكان الفتًا موقف للكاتب
تصور للحظة أن
وليد علي الذي تساءل يف مقالته قائ ًالّ « :
فرايزر أننغ دخل إىل جملس الشيوخ وألقى خطابه الشائن ولكن
من دون مجلة «احلل النهائي» ما كان حصل؟ هل كنا سنرى مثل
تلك اإلدانة اليت شاهدناها هذا األسبوع؟… ويتابع علي أنه سؤال
مهم ألن اجلواب يؤكد أننا ندين شكل من اخلطاب والكلمات أم
جمموعة أفكار» سدني مورنيغ هريالد  2018/08/27ص  .24يشار
النازيون
إىل أن مجلة «حل نهائي» هي العبارة اليت استعملها
ّ
ّ
التخلص من اليهود أثناء احلرب العاملية الثانية.
عندما أرادوا
إذن ،بالعودة إىل التاريخ احلديث يف أسرتاليا ،واملشكلة العنصرية
اليت تطفو على السطح بني احلني واآلخر ،وإن كانت بأشكال
وأساليب خمتلفة سؤاء مبطنة وظاهرة على ألسنة السياسيني أو
عرب وسائل اإلعالم وإعالميني هلم حضورهم وتأثريهم.
قبل أسبوعني بلغ عدد سكان أسرتاليا  25مليون نسمة ،وذلك
قبل عقدين على األقل من أسوأ التوقعات ،وأسرتاليا اليت ينمو
عدد سكانها أكثر من أي من الدول الغربية  %1.6وبنسبة %62
من هذه الزيادة تأتي من املهاجرين .وحسب إحصاء  2016فإن
 %49من سكان أسرتاليا أحد والديهما على االقل مولود يف
خارج أسرتاليا أو كالهما مولدون يف اخلارج.
نعم ،حنن حباجة ماسة كوطن ودولة لدراسة قضية اهلجرة،
ووضع سياسة تتناسب مع متطلبات البالد ،ولكن شرط عدم
ضيقة وعلى
حتويل النقاش باجتاه معاكس وألسباب سياسية
ّ
خلفية عنصرية.
والسؤال األهم يف هذا األمر هل قامت احلكومات املتعاقبة
(الفيدرالية والواليات) ببناء البنى التحتية (طرقات ،سكك حديد،
حتد من التأثري
مستشفيات ،مدارس ،مساكن وغريها) واليت
ّ
السليب والضغط على املواطن يف دخله وأسلوب عيشه بسبب
تزايد أعداد القادمني اجلدد؟
هذا برسم السياسيني ،وخصوصا العنصريني الذين حياولون
اهلروب اىل األمام من أجل عدم حتمل املسؤولية عن تقصريهم
املزمن ،فيقومون بتحميل املهاجرين املسؤولية عما ألت اليه
احلال.
ّ
أسرتاليا الدولة الوحيدة اليت مل تتأثر باألزمة املالية عام -2008
 ،2009وأسرتاليا ثاني دولة يف العامل مل تشهد ركودًا اقتصاديًا
على مدى  27عامًا متتاليًا ،وحسب فيليب لوي حاكم البنك
املركزي فإن أسرتاليا تستفيد من املهاجرين ألنهم من الشباب
ويساهمون يف اإلزدهار اإلقتصادي ،خصوصًا الطالب منهم
والذين دفعوا تكاليف تعليمهم ،ومل ّ
يكلفوا دافعي الضرائب أية
أموال .وهناك شركات كربى تدافع عن زيادة أعداد املهاجرين،
مثل شركة اإلتصاالت تلسرتا والشركات التجارية الكربى ،اليت
يزداد دخلها نتيجة زيادة عدد السكان .وكذلك فإن احلكومات
سواء الفيدرالية أو الواليات حتبذ زيادة املهاجرين ،ألنها تساعد
يف منو الدخل الوطين (جي دي بي) ،وهناك األحزاب السياسية
تؤيد سياسة التعددية الثقافية
التقدمية
ّ
ّ
كالعمال واخلضر اليت ّ
ّ
التحفظات على زيادة عدد السكان
وإن كان للخضر بعض

خصوصًا إذا ما كان هلا تأثريات على البيئة.
وامللفت أنه يف عهد جان هاورد األحراري والذي ترأس احلكومة
مرات ( 11عامًا من عام  )2007- 1996شهدت أكرب زيادة
أربع ّ
يف أعداد املهاجرين ،رغم أن هاورد كان له يف العام 1988
ّ
تتعلق بهجرة
تصرحيات مشابهة بعنصريتها لتصرحيات أننغ
اآلسيويني وخصوصًا الصينيني.
من مالمح تلك العنصرية املبطنة ،واإلبتعاد عن املناقشة العلمية
عينة من املواقف واليت حتدث
والواقعية لسياسة اهلجرة ،فهذه ّ
مفوض حقوق اإلنسان تيم سوفوماصني ،مث ًال بيرت داتون
عنها
ّ
وزير الداخلية واهلجرة يدعو إىل استقدام املزارعني البيض من
تعرضهم لإلضطهاد ،ويف نفس الوقت
جنوب أفريقيا حبجة
ّ
يرفض ورئيس الوزراء إدخال مئات الالجئني العالقني يف جزر
احمليط اهلادي (ناوروو ،بابوانيوغيين ومانوس) وحتى أنهما
يرفضان عرض نيوزيالندا إلستقبال  150شخصًا منهم ،أيضًا
حاول كل من الوزير داتون ورئيس الوزراء تضخيم حجم بعض
العصابات اجلنوب سودانية يف ملبورن ،وبأنها مشكلة خارجة
عن السيطرة ،بينما حكومة والية فكتوريا تقول العكس متامًا
رغم عدم نفيها وجود مشكلة واليت تشكل  %1من نسبة اجلرمية
يف الوالية ،وكان داتون قد صرح يف وقت سابق من العام
املاضي بأن مالكوم فريزر أخطأ عندما مسح بدخول هذا العدد من
املسلمني اللبنانيني يف سبعينيات القرن املاضي .وكان وزير
اخلارجية األسبق الكسندر داونر ،وبعد خسارة إبنته االنتخابات
الفرعية األخرية أواخر الشهر املاضي ،قال ان مشاكل حصلت
وتصرفات غري مسؤولة وذلك نتيجة تصرفات القادمني اجلدد.
حماولة حكومة ترينبول فرض امتحان لغة انكليزية كاملخصص
لطالب اجلامعات للذين يتقدمون للحصول على اجلنسية
األسرتالية ،هذا عدا عن مواقف وتصرحيات رئيس الوزراء
السابق طوني أبوت واجلناح احملافظ يف حزب األحرار لتخفيض
أعداد املهاجرين ،وهذا ما ينطبق على بولني هانسون اليت دخلت
اىل الربملان العام املاضي وهي ترتدي الربقع.
تعليقًا على هذه املواقف ،يقول رئيس حزب العمال الفيدرالي
اجلديد واين سوان ،أن هذه املساهمة يف النقاش حول اهلجرة
من أمثال داتون ال تساعد يف حوار ّ
بناء حول التخطيط للنمو
السكاني يف البالد ،ويقول سوان أن شخصيات مهمة يف حزب
األحرار حتاول حرف النقاش عن مسارة باجتاه األعراق إلهلاء
املواطنني عن القضايا املهمة خصوصًا اإلقتصادية منها (س م
ه ص  26قسم ما وراء األخبار  ،)2018/08/18وحسب املصدر
نفسه قال الرئيس التنفيذي ملعهد كراتان جون دايلي أن
املعهد يقارب النقاش حول اهلجرة حبرص شديد ،حتى ال يصبح
جمرد نقاش حول منع هجرة املسلمني والصينيني.
ّ
قد ال يكون هناك ح ًال سحريًا ولكن كما تقول مانيشا غوباالن يف
مقال هلا يف ذي سدني مورينغ هيدالد  2018/08/16ص )23
أن من حق كل شخص من كل أقلية إثنية يعيش يف أسرتاليا
بأن حُيرتم كباقي أبناء الوطن ،بكل بساطة إن اإلستمرار يف نفي
وجود األفكار العنصرية سيبقى التكاذب بأن ّ
كل األسرتاليني
متساوون…)
وتعليقًا على تصرحيات أننغ تقول الكاتبة جاسيكا إيرفني :وقف
العمل بسياسة أسرتاليا البيضاء سبعينيات القرن املاضي كانت
جزأ من إصالح شامل من أجل انفتاح اإلقتصاد األسرتالي الراكد
قدم لنا ازدهارًا ما زلنا نقطف مثاره حتى
على العامل ،وهذا الدفع ّ
اليوم ،ومن يتمنى وقف ذلك فقط هو مؤرخ اقتصادي فقري
(س م ه  2018/08/16ص .)22
ً
أخريًا ،هل ستلقي تلك األصوات آذانا صاغية عند الطبقة
السياسية ،وتصارح املواطنني باحلقائق بعيدًا عن األهداف
الضيقة واالستعراضات االعالمية اليت ال تسمن وال
السياسية
ّ
تغين من جوع ،وبالضبط هذا ما فعله طوني بورك وزير املواطنة
يف حكومة الظل حيث مسى االشياء بأمسائها ،فهل يقتدي رئيس
الوزراء ببورك ويقرن القول بالفعل وجيعل أسرتاليا لسيت أكرب
تعددية ثقافية ال بل أجنح واحدة؟!
هم رئيس الوزراء يف مكان آخر ،وهو تأمني
نأمل أن ال يكون ّ
منصبه على حساب اإلزدهار والنمو والتناغم يف الوطن وبني
أبنائه! وجيعل فرايزر أننغ يتيمًا فع ًال!
ما يعزز املخاوف ،هو أن رئيس الوزراء مشهور باالنقالب على
مواقفه ،وحتى القرارات اليت يتخذها هو نفسه ،واليت كان
آخرها الرتاجع عن اخلطة الوطنية لتأمني الطاقة ،واليت أعتربها
أول األسبوع املاضي نصرًا بعد إقرارها من الكتلة الربملانية
للتحالف (األحرار -الوطين) ،ليعود وقبل نهاية االسبوع ويرتاجع
عن أهم عناصرها ،وهو االلتزام باتفاقية باريس للحد من
اإلنبعاث احلراري بنسبة  %26حتى عام  2030يف حماولة إلرضاء
بعض نواب اجلناح احملافظ الذين هددوا بالتصويت ضد احلكومة
باإلضافة اىل تداول أخبار عن حتدي زعامته.

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

ألن نهرًا مل تعد تراه ينهمر من بني
ّ
اصابعي!
تاه عنك ال العزف
وألنك من نسل جرح عتيد!
تنفخ على النبيذ !
لرتاني من خلف رقاقات املاء
مهشمة الضوء ..
..
سيدة الرهانات اخلاسرة رمبا أكون
أنا ..
لكنين أدخلها من باب التمين
ألخرج من باب حقيقة ال أنتمي
إليها
حروبي منتهية الصالحية نعم.
لذلك غالبًا ما أشعر بالدوار..
لكنين
وحني أمشي إىل البحر وحيدة
بكامل تعددي
أنثر رذاذي على كثرته
ً
قيثارة ..من عهد
مرة
فأولد
نينوى
حتفظ عهود
و أخرى سنونوة
القرميد
وقد ..وقد أصري حمارة لبعض
اللؤلؤ
أو نورسًا لبعض البياض.
أنا اآلمثة اآلمثة ..حدود التوبة
التائبة التائبة ..حدود اإلثم!
ال زلت أدور على أعقاب األمنيات
دون أن أنذر النذور ..
..
هامش
ليس الضوء دائما امسًا من أمساء
النور ..
وال اثم عاثر له أن يكون امسا من
امساء النار !

لجينة نبهان -سورية
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اعــالنات

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

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
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ملــبورن

رحل الروائي العربي السوري العاملي حنا مينه باجلسد ولكن
التاريخ سيخلد أعماله وذكراه اىل األبد
رحل يوم الثالثاء من األسبوع
احلالي ،املوافق 2018/08/21
األديب والروائي السوري
العربي العاملي حنا مينه اىل
امللكوت السماوي األبدي
مودعا عاملنا األرضي عن عمر
يناهز  94عاما قدم خالهلا
للبشرية كنزا مثنيا من األدب
الواقعي ال يقدر بثمن.
فالعبقري حنا مينه ولد يف
الالذقية عام  1924وعاش
حياة البؤس والفقر وكافح
كثريا يف بداية حياته وعمل
حالقا ومحاال يف ميناء
الالذقية ثم حبارا على السفن
ويف تصليح الدراجات وعامل
يف صيدلية وناضل ضد
االستعمار الفرنسي وعمره
 12عاما فهو الذي تفتحت
عبقريته فأجاد وأبدع فهو
هدية من السماء لألرض وهو
النجم الذي نزل من السماء
وبقي على األرض لكنه زاد
األرض مجاال أنه املعجزة
اليت أصبحت حقيقة وقال
عنه األديب املصري العاملي
جنيب حمفوظ لدى نيله جائزة
نوبل للسالم أن هذه اجلائزة
كانت جيب أن متنح للروائي

العاملي حنا مينه وهنا ال بد
لي من ذكر قصة جرت معي
حيث كان فيها دور كبري
لألديب العاملي مينه وهي
حيث أنين كتبت منذ أكثر
من عشر سنوات موضوعا
يف جريدة تشرين السورية
تناولت فيه سلبيات حمافظ
محص األسبق اياد غزال من
خالل اغالقه ملطاعم مرمريتا
السياحية ووصفت مجال
مرمريتا األخاذ فحدثين بعد
فرتة وجيزة أحد العاملني مع
األديب العربي حنا مينه قائال
لي ان الروائي حنا مينه قرأ
ما كتبت يف جريدة تشرين
عن وصف مرمريتا وأعجب
كثريا باملقال من حيث الصور
والتشابيه البليغة وقال كاتب
هذا املقال له مستقبل يف
األدب وما ذكره الروائي
العاملي مينه عين زاد من
معنوياتي كثريا وأعطاني حافزا
اىل األمام ألنها شهادة كبرية
جاءت من أشهر الروائيني يف
العامل وأعتز بها ووضعتها
وساما على صدري وأمتنى أن
أصل لنسبة  % 1من املستوى
الذي وصل اليه األديب

العاملي مينه وهو الذي كتب
يف بداياته القصص القصرية
وأوىل رواياته كانت املصابيح
الزرق يف عام  1954وتفتحت
عبقريته بعد ذلك وهو الذي
كتب أكثر من أربعني رواية
ومنها نهاية رجل شجاع
والياطر واألنبوسة البيضاء
ومحامة زرقاء يف السحب
والشراع والعاصفة والشمس
يف يوم غائب وغريها ومتيز
باسلوبه الواقعي يف كتاباته
لرواياته وكان يذكر األمساء
وكانوا
نفسها
احلقيقية
أبطال رواياته من الصيادين
وبائعات املتعة والفقراء
وتنقل بني بريوت ودمشق
واوروبا والصني ونام حتت
اجلسور يف سويسرا لكنه عاد
اىل سورية وكانت رواياته
واحلقيقة
بالصدق
تتميز
كونها نابعة من املعاناة
والنضال واحلب واجلمال
وكان يقول أنا احلديدة اليت
تفلوذت بالنار كما كان يقول
لقد تقضى العمر يف حلقاته
املتتابعة بشيء جوهري لدي
هو حتقيق انسانييت من خالل
حتقيق انسانية الناس أنفقت

طفوليت يف الشقاء وشبابي
يف السياسة ولئن كان
الشقاء قد فرض علي من قبل
اجملتمع فعشت حافيا عاريا
جائعا حمروما من كل مباهج
الرباءة األوىل فان السياسة
نقشت صورتها على أظافري
مبنقاش األمل فتعلمت مبكرا
كيف أصعد األمل اخلاص اىل
األمل العام وكيف أنكر ذاتي
وأنتصر على رذيلة األنانية
وكل اغراءات الراحة البليدة
اليت توسوس بها النفس
فكان االنسان يف داخلي
انسانا تواقا اىل ما يريد أن
يكون ال اىل مايراد له أن
يكون.
ومن اجلوائز اليت حصل
عليها الروائي حنا مينه1 :
جائزة اجمللس األعلى للثقافة
واألدب والعلوم بدمشق عن
والعاصفة
الشراع
رواية
عام  2 -1968جائزة سلطان
العويس من الدرجة األوىل عام
 1991على عطائه الروائي 3 -
جائزة اجمللس الثقايف جلنوب
ايطاليا فازت بها رواية الشراع
والعاصفة عام  1993كأفضل
رواية ترمجت اىل االيطالية -

 4جائزة الكاتب العربي اليت
منحها احتاد الكتاب املصريني
مبناسبة مرور ثالثني عاما
على تأسيسه اعرتافا مبوقعه
املتميز على خريطة الدول
العربية  5 -وسام االستحاق

السوري من الدرجة املمتازة
بتاريخ  2002/5/ 28وترمجت
رواياته اىل سبع عشرة لغة
أجنبية كما كان له دور كبري
يف تأسيس احتاد الكتاب
العرب.
ميالد اسحق
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ملبورن

زيارة وفد من املنتدى الثقايف االجتماعي السوري االسرتالي
الدولي اىل البنك العربي األسرتالي يف ملبورن

قام وفد من اهليئة االدارية
للمنتدى الثقايف االجتماعي
السوري االسرتالي الدولي
برئاسة رئيس املنتدى
احملامي واالعالمي ميالد
اسحق وأمني سر املنتدى
املهندس فراج تازة بعد
ظهر يوم األربعاء املوافق
 2018/8/15بزيارة اىل
البنك العربي االسرتالي
يف ملبورن حيث التقى
خالل الزيارة مبدير البنك
االستاذ اخلبري املتميز
مصرفيا واجتماعيا نعيم
ملحم.
ويف بداية اللقاء ألقى

ميالد
املنتدى
رئيس
اسحق كلمة شاملة شرح
من خالهلا ملدير البنك
العربي االسرتالي جممل
نشاطات املنتدى االجتماعية
الثقافية اليت تتم اقامتها
بشكل شهري كما تطرق
للحديث عن التواصل
مع أبناء اجلالية اللبنانية
نظرا لكثرة املقومات اليت
جتمع مثل اللغة والثقافة
واألعراف
والعادات
والتاريخ املشرتك وحتدث
بعد انتهاء كلمة رئيس
املنتدى أمني سر املنتدى
املهندس فراج تازة قائال

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

أن هدف املنتدى هو
التواصل مع اجلميع وبعدها
حتدث مدير البنك العربي
االسرتالي االستاذ نعيم
ملحم بكلمة معربة وشاملة
أشاد من خالهلا بوفد
املنتدى وبأعمال املنتدى.
تاذ جورج صالومي ويف
اخلتام متنى مدير البنك
العربي االسرتالي االستاذ
ملحم من وفد املنتدى على
ضرورة التواصل الدائم
ألن فيه خري للجميع كما
مت التقاط بعض الصور
التذكارية.
ميالد اسحق
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Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

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

طـرق طبيـعية لـرتطيب شــعرك

خلطة زيت الزيتون وجوز اهلند
شعرك
حلماية ِ

اللوز الدافئ على شعرك مع التدليك ،ثم لفي شعرك مبنشفة
دافئة ملدة ساعة على األقل ،واغسلي شعرك كاملعتاد.
 -4البعد عن استخدام مصففات الشعر :بد ً
ال من استخدام
أدوات التصفيف لفرد الشعر ،استبدليها بالطرق التقليدية،
مثل :بكر الشعر أو اللفائف؛ للتقليل قدر اإلمكان من استخدام
املصففات ،فاستخدام أدوات التصفيف بشكل يومي من أكثر
األسباب اليت تزيد من جفاف الشعر.
 -5الزبدة أفضل مرطب للشعر :قومي بتدليك شعرك بكمية من
الزبدة ،وافركي بها فروة رأسك مع التدليك ،ثم لفي شعرك
مبنشفة دافئة ملدة نصف ساعة ،ثم اغسلي شعرك كاملعتاد.

للبنات ..نصائح لرتطيب الشعر يف الصيف

يأتي الشتاء وتأتي معه مشاكل جفاف البشرة والشعر ،لكن
الكثريات يعتنني ببشرتهن عناية مضاعفة ،وال يهتممن بأمر
العناية بالشعر حتى يفاجأن جبفاف الشعر وتساقطه وتقصف
أطرافه.
«سيدتي نت» بضرورة العناية بشعرك حتى وإن
لذلك ،يذكرك
ِّ
كنت دائمة االنشغال ،فقومي بذلك من خالل إحدى هذه الطرق
السريعة أو مجيعها للعناية بشعرك:
 -1الرتطيب بالبخار :هو من أكثر الطرق فعالية يف زيادة
رطوبة الشعر ،كما أنه حيسن من ملمس الشعر اجملعد ،ويقلل
من جتاعيده ،كل ما عليك فعله هو وضع البلسم على شعرك،
وتغطيته بغطاء من البالستيك ،ثم ِّ
لفه مبنشفة دافئة ،وتركه
ملدة ساعة على األقل ،حتى تصل الرطوبة وتتغلغل بني كامل
خصالت شعرك.
 -2جتنب املاء الساخن :ابتعدي عن غسل شعرك باملاء الساخن،
فهو جيرد الشعر من الرطوبة املغذية له.
 -3الزيوت الطبيعية :استخدام الزيوت الطبيعية على شعرك
يزيد من تغذيتها ورطوبتها ،لذا احرصي على عمل محام زيت
لشعرك مرة أسبوعيًا على األقل لرتطيب شعرك من الداخل ،كل
ما عليك فعله هو وضع زيت الزيتون أو زيت جوز اهلند أو زيت

كثري من الفتيات يعانني يف فرتة الصيف من جفاف الشعر،
إما بسبب حرارة اجلو أو لتكرار غسيل الشعر أو بسبب السباحة
يف البحر أو املسبح.
ولرتطيب الشعر خالل الصيف وجتنب جفافه يقدم لك مصفف
شعر املشاهري كريم زناتي بعض النصائح اليت حتمي شعرك
من اجلفاف
 استخدمي البلسم :ميكنك وضع البلسم على شعرك دونغسله مع عدم اإلسراف يف استخدامه ،لتصفيف شعرك بشكل
مجيل ويف نفس الوقت احملافظة على ترطيبه
 جتنيب الشمس  :يفضل عدم تعريض شعرك آلشعة الشمساملباشرة من خالل لبس قبعة أو غطاء للشعر أو استخدام منتجات
حتوي نسبة عالية من مواد محاية الشعر من آشعة الشمس مثل
خباخ الشعر أو كرميات الشعر مع معامل محاية من الشمس.
 غسيل الشعر قبل وبعد محام السباحة :قبل النزول املسبحمن الضروري غسيل الشعر وترطيبه بكريم مرطب ،وشطف
الشعر بعد اخلروج من املسبح مباشرة2.

يساعد زيت الزيتون وجوز اهلند يف محاية الشعر من التلف،
خباصة يف أوقات الصيف ،إذ يتعرض الشعر املكشوف ملشاكل
التلف والتساقط بفعل درجات احلرارة واألتربة ،بينما يتعرض شعر
إن الشعر ال حيصل على
الفتيات احملجبات للمشاكل ذاتها ،إذ ّ
التهوية اجليدة اليت حيتاجها.
ومع ضيق الوقت ،حتتاج الصبايا لـ خلطات سهلة وسريعة من
دائما يف املطبخ ،مثل زيت الزيتون وزيت جوز
مكونات موجودة
ً
اهلند ،لالهتمام بالشعر ،حتى ال يتعرض للجفاف ،مع الصيام وقلة
شرب املياه طوال النهار ،كما ُينصح بتناول األطعمة الصحية ،حتى
ال يتعرض الشعر ملشاكل التقصف ،أو أن يفقد حيويته.
خلطة زيت الزيتون وجوز الهند
  2ملعقة كبرية زيت زيتون  1ملعقة كبرية زيت جوز اهلند صفار بيضة ملعقة صغرية عسلجيدا
 مثرة أفوكادو مهروسة ًِ
شعرك ملدة
امزجي املكونات مع بعضها البعض ،وضعيها على
ساعة أو أكثر ،مع وضع غطاء الرأس البالستيكي ،ثم اشطفي
جيدا بالشامبو اخلاص ِ
ِ
بك.
شعرك ً
ماسكات للشعر الجاف
ِ
ِ
شعرك
أن
أسبوعيا ،أو كلما
كرري عمل هذا املاسك مرة
شعرت ّ
ًّ
حيتاج إىل الرتطيب ،إذ يعمل زيت الزيتون وجوز اهلند على تغليف
بصيالت الشعر ،ملنحها اللمعان الذي حتتاجه ،بينما يعمل صفار
البيضة على منح الشعر الربوتني الطبيعي لكي يبدو مبظهر حيوي،
مد الشعر بـ الكوالجني ،وحيمي العسل من
ويساعد األفوكادو على ّ
جفاف الشعر.
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فــن

وائل كفوري وعاصي احلالني وجنوى كرم جنوم يف مهرجانات لبنان واليسا احلاضرة الغائبة
هيام بنوت  -مجلة سيدتي

راغب عالمة

عاصي حالني
فارس كرم

نوال الزغبي
خياليا ،لناحية عدد احلفالت اليت مت
شهد صيف لبنان موسم حفالت
ًّ
إحياؤها على خمتلف األراضي اللبنانية ،باإلضافة إىل عدد كبري من
املهرجانات ،بعدما أصبح لكل مدينة وقرية مهرجان خاص بها.
حفالت املطاعم والفنادق مل تعد مطلوبة يف لبنان كما كان احلال يف
نظرا الرتفاع أسعار البطاقات ،وميكن القول إنها
السنوات املاضية،
ً
أصبحت تقتصر على املناسبات الكبرية كاألعياد ،حيث يكون هناك
نسبة ال بأس بها من السياح واملغرتبني ،القادرين على دفع مثن
ً
احيانا األلف دوالر ،أو احلفالت
البطاقات اليت ميكن ان يتجاوز مثنها
اخلاصة أو األعراس.
بالنسبة للمهرجانات الدولية املعروفة يف لبنان ،فقد أنطلقت يف
وقت ّ
مبكر هذه السنة ،يف شهر حزيران /يونيو ،على أن تستمر حتى
ً
مهرجانا شارك يف إحيائها
شهر أيلول/سبتمرب ،ويبلغ عددها حنو 33
جنوم لبنانيون وعرب وعامليون ،يف ظل غياب الفت لنجوم اخلليج،
ويف طليعتها :مهرجانات «بعلبك» و»بيت الدين» و»إهدن» و»صور»
ّ
و»تنورين»
و»جبيل» و»ضبية» و»األرز» و»جونية» و»البرتون»
أعدادا
وغريها ،كما كان لنجوم الدرجة الثانية مهرجاناتهم اليت حشدت
ً
إن مجيع مهرجانات وحفالت لبنان،
غفرية من اجلمهور ،وميكن القول ّ
نظرا ألسعار البطاقات املتهاودة اليت
متيزت باحلضور اجلماهريي،
ً
كانت مبتناول خمتلف شرائح اجملتمع اللبناني.
وكان للنجوم األجانب حصة يف هذه املهرجانات ،حيث شارك الفنان
الفرنسي القدير شارل أزنافور ،يف مهرجانات فقرا» بعد مشاركات
سابقة له يف «مهرجانات جونية» يف العام املاضي ،و»مهرجانات
البرتون» عام  ،2015كذلك شارك النجم الربيطاني كريس دي بورغ
يف الليلة األوىل الفتتاح مهرجان أعياد بريوت ،كما كان هناك
مشاركات الفتة لفرق ومطربني أجانب ،يف إطار مهرجانات بعلبك
الدولية.
بالنسبة إىل مشاركات الفنانني العرب ،فلقد كانت «مهرجانات بعلبك
الدولية» متميزة هذه السنة مع الفنانة مسرية سعيد ،اليت غنت
وأطربت اجلمهور ،عرب جمموعة كبرية من أغانيها القدمية واجلديدة،
بينما أحيت ميادة احلناوي حفلاً
ناجحا ضمن مهرجان «ستاديا
غنائيا
ً
ًّ
كاسكادا» يف تعنايل – البقاع .وشارك كاظم الساهر يف  6مهرجانات
يف لبنان :حفلني يف إطار»مهرجانات بيت الدين» وحفلني يف إطار
«مهرجان إهدنيات» ،ومثلهما يف كازينو لبنان ،بينما شارك صابر
الرباعي يف حفل واحد فقط يف  19آب/أغسطس يف إطار «مهرجانات
إهمج السياحية .أما شريين عبد الوهاب فشاركت يف ثالثة مهرجانات
يف لبنان ،حيث افتتحت «مهرجان ضبية» ،كما شاركت يف «مهرجان
القبيات» ،واختتمت حفالتها يف لبنان يف  24آب/أغسطس مع السوبر
ستار راغب عالمة ،يف حفل كبري يف الواجهة البحرية يف وسط
العاصمة بريوت ،باإلضافة إىل حفل ستحييه يف  9أيلول /سبتمرب يف
ّ
اطل يف  5مهرجانات داخل لبنان ،حيث شارك
أن راغب
علما ّ
صيداً .
يف حفل يف إهدن خارج برنامج «مهرجان إهدنيات» ،ويف حفل آخر

نجوى كرم

نانسي عجرم

يف أميون باإلضافة اىل حفليه مع نانسي وشريين عبد الوهاب ،كما
سيحيي حفلاً يف إطار مهرجانات «بكاسني» يف ايلول/سبتمرب املقبل،
هذا عدا عن مشاركته يف مهرجانات جرش وقرطاج وبنزرت وعدد من
احلفالت اخلاصة .
وقد ُ
افتتحت مهرجانات الصيف مع الفنانة نانسي عجرم من خالل
«مهرجان عيش األشرفية» يف منتصف حزيران /يونيو املاضي،
باإلضافة إىل حفالت ومهرجانات أخرى هلا داخل لبنان وخارجه .نانسي
شاركت يف إحياء  5مهرجانات حملية ،هي «مهرجانات ضبية الدولية»
يف  8متوز/يوليو ،و»مهرجانات األرز الدولية» يف  29متوز/يوليو،
كما اجتمعت مع راغب عالمة يف مهرجان زحلة الذي أقيم يف 16
ً
الفتا حرص نانسي على مشاركتها مهرجانات حملية
متوز/يوليو .وبدا
ّ
يتمكن مجهورها املنتشر على
جغرافيا عن بعضها البعض ،كي
بعيدة
ًّ
األراضي اللبنانية كافة من حضور حفالتها.
رامي عياش افتتح «بعلبك الدولية» مبشاركة ألني حلود وبرجييت
ياغي يف  7و 9متوز  /يونيو ،بأمسية حتمل اسم «عيد الشباب بالليالي
اللبنانية» ،كما شارك يف «مهرجانات األرز» ،و»مهرجان الدامور»،
و»مهرجان محاليا»  ،و»مهرجان إهمج» ،و»املهرجان البلدي زحلة».
ّ
أطلت
جنوى كرم اليت غابت عن مهرجانات مسقط رأسها «زحلة»،
يف مهرجانات «تنورين» و»األرز» ،كما أحيت جمموعة حفالت يف
«بكاسني» و»غوسطا» و»قرطبا» و»إهدن».
إليسا اكتفت حبفل واحد يف إطار «أعياد بريوت» ،أما كارول مساحة
اليت توزع إقامتها بني بريوت ومصر ،فشاركت يف «مهرجانات البرتون
الدولية» ،وحضرت ماجدة الرومي يف حفل واحد يف إطار»مهرجانات
بيت الدين».
عاصي احلالني شارك يف  6مهرجانات هي« :مهرجانات جونية
الدولية» ،ومهرجانات تنورين» ،ومهرجانات زحلة» ،ومهرجانات
أميون» و»مهرجانات دير االمحر» و»جزين» ،باإلضافة إىل حفالت
و»إدي سنت».
متفرقة يف إهدن والبيال والبحصاص
ّ
أما فارس كرم ،فأحيا حفلاً
ناجحا يف منطقة بعلشميه برفقة مايا
ً
دياب ،كما التقى مجهوره يف حفل آخر ضمن «مهرجان جمد املعوش»،
سدة».
وخيتتمها مع «مهرجان كرم ّ
نوال الزغيب أحيت  3مهرجانات داخل لبنان ،وأربعة خارجه ،كما

وائل كفوري

شاركت يف  3حفالت كبرية و 11حفل زفاف وخطوبة ،أي مبجموع 21
حفلاً
ً
ومهرجانا ،حتى اآلن يف لبنان واخلارج.
وائل جسار أحيا مهرجانني « مهرجان صور» ومهرجان طرابلس»،
بسبب ارتباطاته حبفالت ومهرجانات خارج لبنان ،كما أحيا حفلني يف
«األطالل بالزا» و»إهدن» ،بينما بلغ جمموع احلفالت اليت شارك فيها
خارج لبنان  22حفلاً بني أوروبا وأمريكا وأسرتاليا.
ملحم زين أحيا جمموعة مهرجانات يف «ضبية» ،و»القبيات» ،و»االرز»،
و»حصرون» ،و»مريوبا» ،و»عمشيت» ،و»كوسبا» ،كما انه سيحيي
مهرجانات األضحى الدولية يف  4ايلول/سبتمرب يف «البيال».
ويبقى وائل كفوري جنم حفالت الصيف يف لبنان من دون منازع،
حيث أحيا بني  14و 16حفلاً خالل أشهر متوز /يونيو وآب /أغسطس
ً
ّ
أطل بها،
قياسيا بعدد احلفالت اليت
رقما
حمققا
وأيلول /سبتمرب،
ً
ًّ
من بينها« :مهرجانات جونية» ،و»مهرجانات طرابلس الدولية»،
ومهرجانات زحلة» ،و»أعياد بريوت» ،و»مهرجانات القبيات»،
أن حفالت وائل كانت كلها
و»مهرجانات البرتون الدولية» .والالفت ّ
مكتملة العدد ،وغلب عليها شعار « »sold outقبل شهر أو شهرين
من موعدها ،كما أعلنت «الفريجني» ،وكان لطرح ألبوم وائل اجلديد
دور يف اإلقبال على مهرجاناته ،هذا باإلضافة اىل مجاهرييته الكبرية
والقاعدة الشعبية اليت ميتلكها ،واليت زادت بعد مشاركته يف برنامج
«آراب أيدول» ،هذا عدا عن قدرته على التعامل مع اجلمهور بطريقة
ً
الفتا من
مميزة ،تنبع من الكاريزما اخلاصة اليت يتمتع بها ،وهذا بدا
ّ
معهن
تسلل الفتيات رغم احلراسة املشددة إىل مسرحه ،وتعامله
خالل
ّ
ّ
والتصنع.
بعيدا عن الغرور
بلباقة فائقة،
ً
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فــن

جنمات مصر الشابات يف إطالالت جريئة فهل جتاوزن املعقول؟
هال جرجور  -سيدتي

ديم مصطفى
الرا الكسندر
دينا الشربيني

النجمة الشابة سلمى أبو ضيف

ريهام حجاج
مباحا ،ومل تعد حتى
يف عصر السوشيال ميديا ،أصبح كل شيء
ً
احلياة اخلاصة للناس وخباصة املشاهري منهم ،ختفى على أحد،
وأصبح الشغل الشاغل للناس آخر االطالالت ،وماذا ارتدت هذه
النجمة وكيف ظهرت تلك.
ً
وأحيانا ماليني
كغريهن من النجمات ،لديهم آالف
وجنمات مصر
ّ
أعماهلن ،أو من
صورهن من
وهن ال يرتددن بنشر
املتابعني،
ّ
ّ
ّ
طبعا جيارين املوضة
وهن
حياتهن اليومية،
نشاطاتهن ،أو من
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤخرا باطالالت أكثر جرأة،
نراهن
بعن آخر الصيحات ،وأصبحنا
ويت َ
ّ
ً
لهن
حتاكي جرأة النجمات العامليات يف بعض األحيان ،فهل يتقّب ّ
الشارع العربي ؟

نجمات مصر باطالالت عصرية وجريئة:
النجمة الشابة سلمى أبو ضيف

النجمة الشابة سلمى أبو ضيف ،بدأت حياتها كعارضة أزياء ،ثم
ً
جرأة بأزيائها،
اتنقلت للتمثيل وهذا ما جيعلها من أكثر الفنانات
ُ
فهي ال ترتدد بالظهور مبالبس البحر ،أو مالبس مكشوفة تظهر
مؤخرا بنطالاً باللون األبيض بقصة عريضة،
قوامها الرشيق ،واختارت
ً
عال نسقته مع توب قصرية باللون
ومزموم عند الكاحل خبصر
ٍ

خمرمة ،وحذاء كاحل بكعب
الفضي ،مكشوفة األكتاف ،وتطريزات
ّ
عال باللون األبيض.
ٍ

النجمة ياسمني

أما النجمة يامسني رئيس املعروفة حببها للستايل الغريب واملختلف،
ً
أيضا ال ترتدد باختيار التصاميم اجلريئة الالفتة اليت متدح
فهي
ً
أحيانا بالشورت أو التوبات املكشوفة ،وحتى
قوامها ،فنراها
الفساتني املميزة واجلريئة ،واختارت يامسني يف إحدى صورها
على االنستقرام ،توب قصرية مكشوفة األكتاف ،نسقتها مع تنورة
جدا وجريئة
سوداء ،ومكياج ناعم ،وتسرحية طبيعية ،فبدت جاذبة ًّ
من دون ابتذال.

دينا الشربيني

مؤخرا ،بعد قصة احلب
أما دينا الشربيين اليت سلطت األضواء عليها
ً
اليت مجعتها باهلضبة عمرو دياب ،فهي تستمر مبفاجأة اجلمهور،
واختارت أن تقوم جبلسة تصوير خالل إجازتها يف اليونان مبالبس
جدا ،حيث اختارت تنورة قصرية مزينة بالكشكش بستايل رائج
جريئة ًّ
جدا ،مع توب قصرية تغطي الصدر ،ومربوطة من الوسط ،ولتكمل
ًّ
وزينته بوردة طبيعية بيضاء،
جمع ًدا
االطاللة البحرية ،تركت شعرها
ّ
ّ
ناعما يناسب بشرتها الربونزية ،فكانت اطاللة جريئة
مكياجا
ووضعت
ً
ً
بامتياز.

الفنانة ناهد السباعي

اعتادت الفنانة ناهد السباعي أن تثري اجلدل باطالالتها ،فهي غالًبا

الفنانة ناهد السباعي
ما ختتار فساتني جريئة حتى يف املناسبات العامة ،وعلى السجادة
ً
عال
احلمراء ،وها هي قد اختارت
ضيقة ،وشق ٍ
فستانا أبيض بقصة ّ
على الساق ،وفتحة كبرية منخفضة على الصدر ،مزينة بالربطات
ً
مدبب بكعب
أيضا ،نسقته مع حذاء
تزين األكمام
ّ
املتباعدة واليت ّ
عال أمحر اللون ،ما زاد اإلطاللة جرأة.
ٍ
يبقى الذوق والستايل هو حرية شخصية ،وكل أنثى حتب أن تبدو
مجيلة وتلفت األنظار ،والنجمات بطبيعة احلال حتت األضواء ،فهل
جرأتهن؟
هلن ،وهل يتقبل اجلمهور
ّ
متنعهن الشهرة عن ارتداء ما حيلو ّ
ّ
اخرتنا لكم اطالالت بعض جنمات مصر الشابات اجلريئة ،تابعوها
واحكموا بأنفسكم.
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تـكنولوجيا وعلوم

أردوغان «يعاقب» واشنطن :سنقاطع
الـ«آيفون»

تسبب فيه
مر يومان على االنزالق الكبري للرية الرتكية الذي
ّ
ّ
اخلالف مع واشنطن ،لتبدأ أنقرة ،اليوم ،باختاذ إجراءات مضادة
بوجه ما وصفه الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،سابقًا ،بأنه
«حرب اقتصادية» .يف خطاب له يف أنقرة ،أعلن أردوغان أن
ٌ
بالده ستقاطع األجهزة اإللكرتونية األمريكية كهواتف «آيفون»،
بأن اخلالف الرتكي
ردًا على عقوبات واشنطن ،يف تصريح يشي ّ
ّ
احلل يف املدى املنظور.
ــــــ األمريكي بعيد عن
«إن كان لديهم آيفون ،فهناك يف املقابل سامسونغ ،ولدينا كذلك
فيستل» ،هذا ما ّ
أكده أردوغان ،يف إشارة على التوالي إىل هاتف
شركة «آبل» األمريكية ،وشركة «سامسونغ» الكورية اجلنوبية،
والعالمة اإللكرتونية الرتكية «فيستل» اليت ارتفعت أسهمها 7
يف املئة يف بورصة اسطنبول بعد تصرحيات أردوغان.
حتدثت عنها صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية
مقاطعة «آيفون» ّ
ً
ساخرة ،بإشارتها إىل أن الرئيس الرتكي «ينقلب» على شركة
«آبل» اليت أنقذته ليلة االنقالب الفاشل يف متوز « :2016تصدى
الرئيس الرتكي حملاولة االنقالب قبل عامني عرب تطبيق فايس
تايم  Face timeاخلاص بآبل» .وتنتشر أجهزة «آبل» بكثرة يف
تركيا ،وأردوغان نفسه ظهر يف أكثر من صورة وبيده هاتف
«آيفون» أو جهاز «آيباد».
كرر الرئيس الرتكي قوله إن تركيا تواجه «هجومًا اقتصاديًا»
ّ
و»عملية أكرب وأكثر عمقًا» .ومتوجهًا إىل واشنطن واملسؤولني
يرتددون يف استخدام االقتصاد
األمريكيني ،تابع أنهم «ال
ّ
سالحًا ...ما الذي تريدون فعله؟ إىل أين تريدون أن تصلوا؟».
«حصار اقتصادي»
من جهتها ،أعلنت اخلطوط اجلوية الرتكية على «تويرت» أنها
ستنضم إىل محلة على مواقع التواصل االجتماعي حتمل ومسًا يدعو
إىل عدم بيع اإلعالنات ألمريكا .وكتب املتحدث باسم اخلطوط
الوطنية ،حييى أسطون ،على تويرت« :حنن ،بصفتنا اخلطوط اجلوية
الرتكية ،نقف إىل جانب دولتنا وشعبنا .لقد مت توجيه التعليمات
الالزمة حول املسألة لوكاالتنا».
بدوره ،أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني الرتكي ،مراد قوروم،
اليوم ،أن بالده لن تستخدم منتجات أمريكية يف قطاع البناء،
وذلك ردًا على ما وصفه بأنه «حتركات مضاربة يف الدوالر
األمريكي» ،معتربًا أن تركيا ختضع لـ»حصار اقتصادي».
عوضت اللرية الرتكية بعضًا من خسائرها يف األسواق
يف األثناءّ ،
املالية للمرة األوىل ،بعد أيام من التدهور ،خسرت فيها حنو
مخس قيمتها مقابل الدوالر األمريكي منذ نهاية األسبوع املاضي.
ّ
ومت تداوهلا اليوم عند  6,5لريات مقابل الدوالر و 7,4لريات
لتعوض بذلك بعضًا من خسائر أمس ،حني بلغت
اليورو،
مقابل
ّ
 7,24لريات للدوالر و 8,12لليورو ،بعيد إعالن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب مضاعفة التعرفة اجلمركية على الصلب واأللومنيوم
الرتكيني.
يأتي ذلك بعدما أعلن املصرف املركزي الرتكي ،أمس ،أنه على
استعداد الختاذ «كل التدابري الضرورية» لضمان االستقرار املالي
بعد انهيار اللرية ،ووعد بتأمني السيولة للمصارف.
ماذا بعد الوعود؟
إجراءات «املركزي» مل تقنع األسواق املالية اليت تريد زيادة
كبرية ملعدالت الفائدة تصل إىل ألف نقطة لوقف انهيار اللرية
وحماربة التضخم .ووفق كبري خرباء االقتصاد لدى «إي إتش أس
ماركيت» ،آندي بريتش ،فإن «املطلوب أكثر من جمرد وعود
رمسية بالتحرك للخروج من األزمة احلالية».
يف األثناء ،ذكرت قناة «إن تي يف» أن وزير املالية واخلزانة،
برات البريق ،صهر أردوغان ،سيعقد مؤمترًا بالدائرة املغلقة مع
حنو ألف مستثمر أجنيب ،بعد غد .وقال البريق اليوم إن تركيا
ستمضي قدمًا يف خطتها لتقوية اللرية مقابل الدوالر ،داعيًا إىل
مبادالت جتارية «بعملتنا» .تابع البريق« :سنحمي لريتنا .سنسري
مع اللرية الرتكية ،وسنرى لرية أقوى يف الفرتة املقبلة».
فجر احتجازه
بالنسبة إىل القس األمريكي ،أندرو برانسون ،الذي ّ
يف تركيا األزمة احلالية ،فقد ّ
أكد حماميه ،تشيم هاالفورت ،اليوم،
لوكالة «فرانس برس» ،أنه قدم استئنافًا لإلفراج عن موكله مرة
أخرى اليوم ،مضيفًا أن قرار احملكمة قد يصدر يف األيام الثالثة
املقبلة.
«أيام الدوالر معدودة»
ّ
قال وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،خالل زيارة للعاصمة
الرتكية أنقرة ،اليوم ،إن روسيا تناقش منذ بعض الوقت إمكانية
استخدام العمالت الوطنية إلبرام الصفقات التجارية الثنائية مع
تركيا والصني وإيران .وأضاف الفروف يف مؤمتر صحايف مع
نظريه الرتكي ،مولود جاويش أوغلو ،أنه مبرور الوقت سيرتاجع
ّ
لكنه مل يقدم أي
دور الدوالر األمريكي كعملة للتجارة العاملية.
التزامات بإسقاط الدوالر يف التجارة مع تركيا ،اليت اخنفضت
عملتها اللرية.

غسيل األسنان ..العلم يكشف
«الوهم األكرب» حبياة املاليني

اكتشاف مثري يغري نظرة العلماء
لتاريخ البشرية!

نبه تقرير طيب صدر مؤخرا ،إىل حقيقة هامة وأساسية تتعلق
ّ
بتنظيف األسنان ،تؤكد أن استخدام معجون خال من مادة الفلوريد
ال يعود بأي فائدة ،كما أنه يرتك األسنان عرضة للتسوس يف
املستقبل.
وحبسب ما أودته جملة «دنتال جورنال» فإن دراسات عدة أجريت
بشأن تنظيف األسنان باملعجون والفرشاة يف الواليات املتحدة
وبريطانيا ،وكشفت النتائج يف نهاية املطاف أن تنظيف األسنان
مل يضمن احلماية من التسوس بصورة دائمة.
ويقول املستشار لدى مجعية طب األسنان الربيطانية ،داميني
واملسلي ،إن النظرية اليت تدعو إىل التنظيف مبعجون طبيعي ،ال
سند هلا ألن غياب الفلوريد جيعل املادة من دون تأثري وقائي.
ويوضح أستاذ طب األسنان يف جامعة نيويورك ،ريتشارد
نييدرمان ،أن التنظيف مبعجون ال حيتوي على الفلوريد خيتلف
متاما عما يتم تلقينه يف الطب ،وأضاف أن الفرشاة ال تقوم سوى
بإيصال املادة املهمة إىل األسنان ،لكن أداة التنظيف غري كافية
إلزالة املواد الضارة اليت تسبب التسوس.
وعلى الرغم من تنبيه أطباء األسنان ،يعتقد بعض األشخاص أن
مواد التنظيف ال ختتلف عن بعضها البعض ولذلك ال يهتمون كثري
بنوع املعجون الذي يشرتونه.
وحبسب التقديرات التجارية ،فإن  5باملئة فقط من املعجون الذي
يباع يف السوق األمريكية ال حيتوي على الفلوريد ،لكن من املرجح
أن ترتفع النسبة يف السنوات املقبلة.
ويقول اخلرباء إن على الشركات اليت تبيع معجونا خاليا من الفلوريد
أن توضح لزبائها أن املنتج لن حيميهم من التسوس وعندئذ يكون
بوسعهم أن يواصلوا استخدامه أو خيتاروا منتجا آخر.

اكتشف علماء اآلثار يف الصني أدوات عمل قدمية ،تشري إىل أن
البشر توغلوا يف آسيا قبل أكثر من مليوني سنة.
ويقول روبني دينيل من جامعة إكسرت الربيطانية« :اكتشافنا
يدفعنا إىل إعادة النظر يف الفرتة اليت غادر فيها أسالفنا إفريقيا
وانتشروا يف األرض».
وكشفت عمليات احلفر يف وسط الصني أن العمر التقرييب ملعظم
أدوات العمل اليت عثر عليها العلماء  1.5مليون سنة ،أي بعد
مغادرة اإلنسان إفريقيا .لكن عمر بعض هذه األدوات التقرييب
يزيد على  2.12مليون سنة.
ويشري هذا االكتشاف املنشور يف جملة  ،Natureإىل أن إنسان
جورجيا (من منطقة دمانيسي) مل يكن أقدم البشر يف آسيا .ويبدو
أن الصني كانت مأهولة بالسكان قبل جورجيا بكثري ،ما يشي
بأن أسالفنا استطاعوا التكيف مع مناخ آسيا البارد ،أكثر مما كان
يعتقد سابقا.

اكتشاف جسم غريب على سطح املريخ!
اكتشف مسبار كريوسييت جسما غريبا على سطح
املريخ ،مل يتمكن اخلرباء حتى اآلن من حتديد
مصدره بدقة.
وأطلق الباحثون يف مركز حبوث الفلك بوالية
أريزونا على هذا اجلسم اسم «البيضة الفضائية».
وحبسب النتائج األولية لدراسته ،يرى العلماء أنه
نيزك يتكون من النيكل واحلديد.
وسبق أن اكتشف املسبار نيازك أخرى على سطح
املريخ ،إال أن هذا خيتلف عن غريه بسطح أملس
كأنه مصقول.
ويؤكد العلماء على أن الغالف اجلوي للمريخ ساعد
يف احلفاظ على الشكل األصلي للنيزك ،ألنه ال
حيتوي على األوكسيجني وخبار املاء ،أي أن النيزك
ال يصدأ وميكن أن يبقى على حاله آالف السنني.
ومل متنع نتائج العلماء أنصار نظرية املؤامرة من
االعتقاد بأن املسبار عثر على «قطعة أثرية حلضارة
غري أرضية».
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تتــمات

بولتون يطالب باخراج...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حبثنا مطو ً
ال مسألة انسحاب القوات اإليرانية من سوريا وكررنا
مطلبنا بضرورة انسحابها» ،األمر الذي تعتربه موسكو «غري قابل
للتطبيق».
كما لفت املستشار األمريكي إىل إنه مل يتم حتديد موعد لبدء
مفاوضات حول اتفاقية «ستارت» جديدة خالل احملادثات مع
باتروشيف ،مؤكدا على أن بالده ترفض «أي تدخل روسي يف
انتخابات عام .»2018
بدوره قال باتروشيف عقب اللقاء إنه «جرى مناقشة األمن السيرباني
والوضع يف سوريا والشرق األوسط ،كما مت االتفاق على استئناف
العمل على صعيد جملسي األمن القومي وقنوات االتصال بني
الوزارات املختصة» ،مضيفا «كنا خنطط لتوقيع بيان مشرتك إال
أن واشنطن أرادت ذكر التدخل الروسي يف االنتخابات».
بالتزامن ،قال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف إن «الوضع
يف العامل حيتاج إىل جهود أمريكية روسية ملواجهة حتديات مشرتكة
لكن نهج واشنطن اهلدام يعرقل ذلك».
كما وأعلنت اخلارجية الروسية عن إجراء الفروف مباحثات عرب اهلاتف
مع نظريه األمريكي مايك بومبيو وناقش معه الوضع يف سوريا.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه
يتعي على الواليات املتحدة البدء بإخراج قواتها من سوريا قبل
نّ
ربط التعاون مع روسيا خبروج القوات اإليرانية.
كما تساءلت زاخاروفا أين وألي هدف توجد القوات األمريكية يف
ً
واصفة الوجود
سوريا وعلى أي أساس ومع من اتفقت حول ذلك،
األمريكي بأنه «خارج األطر القانونية».
وكان بولتون قد ّ
حذر ،امس االول ،من أن الواليات املتحدة سرتد
«بقوة» يف حال شن هجوم كيماوي أو بيولوجي يف إدلب مشال
سورية ،لكنه نفى تفاهمًا مع روسيا على خطط للنظام السوري
يف شأن استعادة السيطرة على احملافظة ،وقال إن موسكو أبلغت
واشنطن بأنها ال تستطيع حتقيق انسحاب إيراني من سورية ،لكنه
أشار إىل أن الواليات املتحدة ال تدرس اآلن اعرتافًا باجلوالن
احملتل جزءًا من إسرائيل.
وفيما اعترب أن العقوبات األمريكية على إيران أكثر فاعلية مما
كان متوقعًا ،أشار إىل أن واشنطن ستمارس ضغوطًا أخرى على
طهران ،إضافة إىل العقوبات ،لكنها «غري عازمة على تغيري
نهجه» بل «ترغب يف رؤية تغيري جدي يف سلوكه» .ويف الشأن
الرتكي ،قال إن األزمة ستنتهي فور إطالق القس األمريكي أندرو
برانسون.
وقال بولتون يف مؤمتر صحايف يف القدس احملتلة يف ختام
زيارته إسرائيل ،إن واشنطن «تدعم النشاط اإلسرائيلي لفرملة
النفوذ اإليراني يف سورية» ،وقال إن من حق إسرائيل أن تتحرك
العرتاض شحنات أسلحة خطرية وصواريخ بعيدة املدى ،فـ «هذا
دفاع عن النفس بكل وضوح».
وأردف أن الواليات املتحدة وروسيا ليستا قادرتني وحدهما
على إخراج القوات اإليرانية من سورية ،و «جيب االعرتاف بأن
الوضع معقد .أبلغين الرئيس الروسي فالدميري بوتني أنه سيسعد
برؤية القوات اإليرانية تعود إىل إيران ،لكنه أوضح لنا أنه ليس
يف وسعه وحده أن يفعل ذلك ،لذا جيب بذل جهد مشرتك حلل
املشكلة».
وأضاف« :لكنه أبلغنا أيضًا بأن مصاحله ومصاحل إيران ليستا
متطابقتني متامًا .لذا فمن الواضح أننا نتحدث معه يف خصوص
الدور الذي ميكنهم لعبه ...سنرى ما ميكن لنا ولآلخرين االتفاق
يف شأنه يف ما يتعلق حبل الصراع يف سورية .لكن الشرط
املسبق الوحيد هو سحب كل القوات اإليرانية إىل إيران» .وتابع
أنه سيتناول املوضوع اجلمعة (امس) مع نظريه الروسي نيكوالي
باتروشيف يف جنيف.
وردًا على سؤال إن كان هناك أي تفاهم أمريكي  -روسي يف
شأن عملية للنظام السوري يف إدلب ،قال بولتون« :ال .لكننا
نشعر بالقلق الشديد عندما ننظر إىل املوقف العسكري ،ونريد
أن نوضح لألسد مبا ال يدع جما ً
ال للشك أننا نتوقع عدم استخدام
أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية إذا ما كانت هناك أعمال عسكرية
إضافية يف إدلب» ،يف إشارة إىل الرئيس السوري بشار األسد.
وقال إن الواليات املتحدة سرتد «بقوة» إذا جرى شن هجوم
كيماوي أو بيولوجي يف إدلب.
وكرر حتذيره« :عليهم (السوريون) التفكري حبق يف ذلك طوي ًال
قبل اختاذ أي قرار».
وقال بولتون إن واشنطن متلك أوراق الضغط يف حمادثاتها مع
موسكو ألن «الروس عالقون هناك يف الوقت احلالي ...وال
أعتقد بأنهم يريدون أن يظلوا عالقني هناك .أرى أن نشاطهم
الديبلوماسي احملموم يف أوروبا يشري إىل أنهم يودون إجياد آخرين
مث ًال لتحمل تكلفة إعادة إعمار سورية ،وهو ما قد ينجحون أو ال
ينجحون يف فعله».
يف املقابل ،قال الكرملني إنه خيتلف مع بولتون يف تقوميه بأن
روسيا عالقة يف سورية ،مشريًا إىل أن أمريكا ما زالت هلا قوات
هناك.
وعن اجلوالن ،قال بولتون يف مقابلة مع وكالة «رويرتز»« :مسعت
اقرتاح الفكرة ،ولكن ال يوجد نقاش يدور حوهلا وال قرار داخل
احلكومة األمريكية ...من الواضح أننا نفهم قول إسرائيل إنها
ضمت هضبة اجلوالن ،وحنن نتفهم موقفهم ،لكن ال تغيري يف

ّ
وعقب نائب الوزير يف مكتب رئيس
املوقف األمريكي حاليًا».
احلكومة مايكل أورن« :األمريكيون يفضلون أن ننهمك اآلن يف
تطوير اجلوالن وليس يف مسألة االعرتاف ،وحنن بصدد أكرب خطة
لتطوير اجلوالن منذ مخسني عامًا تقضي أساسًا بأن يصل عدد
سكانه إىل  100ألف ،وهكذا يصبح جزءًا ال يتجزأ من إسرائيل،
وعندها سيحصل االعرتاف الدولي من خالل فرض واقع ناجز».
ويف الشأن اإليراني ،تطرق بولتون إىل ما وصفه بـ «تغيريات
دراماتيكية» أعقبت قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء االتفاق
النووي وفرض عقوبات على طهران .وقال إن الواليات املتحدة
ال تسعى إىل تغيري النظام يف إيران ،إمنا «ترغب يف رؤية تغيري
جدي يف سلوكه» .وأضاف أن «مطرقة العقوبات حققت نتائج أكرب
مما توقعناه».
وشدد على أن الواليات املتحدة ستواصل فرض العقوبات ،و
«ستكون أصعب من تلك اليت فرضتها إدارة الرئيس السابق
باراك أوباما حتى يغري النظام سلوكه» .وقال إن الواليات املتحدة
تهدف إىل حتقيق وقف تام لتصدير النفط اإليراني ومشتقاته
من إيران حتى يغري النظام سياسته ،مضيفًا« :نتوقع أن يرى
األوروبيون ،كما ترى الشركات يف كل أحناء أوروبا ،أن االختيار
بني إجراء معامالت مع إيران وإجراء معامالت مع الواليات املتحدة
واضح جدًا هلم».
وأضاف «لذا سنرى إىل ماذا ستؤول األمور يف تشرين
األول(نوفمرب) .وتابع« :جيب أال يكون هناك شك يف رغبة الواليات
املتحدة يف حل املسألة سلميًا لكننا مستعدون متامًا ألي احتماالت
من جانب إيران».
ويف الشأن الرتكي ،قال بولتون إنه ميكن أنقرة إنهاء األزمة اليت
متر بها اللرية «فورًا» بإطالق القس األمريكي احملتجز يف تركيا.
وأضاف خالل مقابلة أجرتها «رويرتز» معه ،أن ضخ أموال قطرية
لن يساعد االقتصاد الرتكي.
فلسطينيًا ،قال بولتون إن اهلدف الرئيس من خطة السالم اليت
يعدها الرئيس األمريكي دونالد ترامب هو «منح فرصة للفلسطينيني
ّ
لعيش كريم ورغيد» ،لكنه أشار إىل
املأسورين بنهج حركة محاس َ
أنه يف هذه املرحلة مل حيدد جدول زمين لطرح اخلطة.

نواب أمريكيون يؤكدون...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ترامب مايكل كوهني ،إنه «أكثر من سعيد» للمساعدة يف التحقيق
بشأن مزاعم تدخل روسيا يف االنتخابات الرئاسية األمريكية.
وقال حمامي كوهني إن موكله مستعد «لقول كل ما يعرفه عن
ورد ترامب على ذلك يف تغريدة له بالقول إن كوهني
ترامب»،
ّ
اختلق قصصًا للحصول على صفقة.
أي تدخل من جانب روسيا لصاحله يف
وينفي ترامب وجود ّ
وغرد يف هذا السياق« :إذا كان أحدكم يبحث عن
االنتخابات،
ّ
حمام جيد ،أوصي بشدة بأال تلجأوا إىل مايكل كوهني».
ويف السياق نفسه ،قالت مراسلة شبكة فوكس نيوز اليت أجرت
إن األخري أبلغها أنه سيبحث العفو عن مدير محلته
مقابلة مع ترامب ّ
االنتخابية السابق بول مانافورت.
وقال ترامب إن األموال اليت أقر حماميه السابق مايكل كوهني
بدفعها قبل االنتخابات ال متثل انتهاكَا لقوانني متويل احلمالت
االنتخابية.
واعتربت املتحدثة باسم البيت األبيض سارة ساندرز أن ترامب مل
أي تهم يف قضية كوهني.
أي خطأ ومل ّ
توجه إليه ّ
يقرتف ّ
ووصفت ساندرز احلديث عن أن ترامب سيكذب على األمريكيني
بشأن دفع أموال مقابل السكوت بـ «الفكرة السخيفة» ،مشرية
إىل أن فكرة العفو عن بول مانافورت الرئيس السابق حلملة ترامب
الذي أدين هذا األسبوع ،مل تناقش.

مساعدة أوروبية إليران...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ويف سياق تشديد الواليات املتحدة تدابريها ،طالب  16عضوًا
مجهوريًا يف جملس الشيوخ بطرد إيران من نظام التحويالت املالية
(سويفت)ُ ،
ّ
وحض
املشرف على التحويالت املصرفية الدولية.
هؤالء وزير اخلزانة األمريكي ستيفن مينوشني على اختاذ «كل
منبهني
اخلطوات الضرورية» لفصل إيران عن شبكة «سويفت»ّ ،
إىل أن «محلة اإلدارة ملمارسة أقصى ضغط لن تنجح ،إذا بقيت
ايران متصلة» بالشبكة.
يف املقابل ،كشف االحتاد األوروبي تقدميه مساعدة لطهران قيمتها
 18مليون يورو ،يف إطار حزمة أوسع قيمتها حنو  50مليونًا،
حتمل آثار العقوبات األمريكية
خصصها االحتاد للمساهمة يف
ّ
ّ
اجلديدة على ايران وإنقاذ االتفاق النووي.
«ستعزز هذه
وقالت وزيرة خارجية االحتاد فيديريكا موغرييين:
ّ
احلزمة العالقات االقتصادية يف جماالت ذات فائدة مباشرة
ملواطنينا».
وسينفق االحتاد  8ماليني يورو على القطاع اخلاص يف إيران،
مبا يشمل مساعدات للشركات الصغرية واملتوسطة وهيئة تطوير
وسيخصص  8ماليني إضافية ملشاريع بيئية ،ومليونني
التجارة.
ّ
لعالج األضرار النامجة من املخدرات.
لكن خطوة االحتاد األوروبي تزامنت مع إعالن اخلطوط اجلوية
ستجمد رحالتها إىل طهران ،بدءًا من  18أيلول
الفرنسية أنها
ّ
(سبتمرب) املقبل« ،نتيجة ضعف املردود التجاري» .كما أعلنت

ستجمد رحالتها إىل العاصمة
اخلطوط اجلوية الربيطانية أنها
ّ
اإليرانية ،يف  23أيلول ،م ّربرة قرارها بأن «ال جدوى جتارية اآلن»
هلذا اخلطِ .
وأسف السفري اإليراني يف لندن محيد بعيدي جناد لقرار
الشركة ،متحدثًا عن «ارتفاع الطلب» على رحالتها.
وبعد يوم على إعالن رئيس املنظمة اإليرانية للطاقة الذرية علي
ّ
ستحل مكان الواليات املتحدة يف إعادة
أكرب صاحلي أن بريطانيا
تصميم مفاعل آراك النووي الذي يعمل مباء ثقيل ،أطلقت السلطات
اإليرانية لثالثة أيام ،الربيطانية  -اإليرانية نازنني زاغري راتكليف،
املعتقلة منذ نيسان (أبريل)  ،2016علمًا أنها تعمل لدى مؤسسة
«تومسون رويرتز» وتنفذ حكمًا بسجنها  5سنوات ،بعد إدانتها
بالتخطيط إلطاحة النظام اإليراني.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف إنها «مع عائلتها ،يف مأذونية»
ّ
«التمكن من إطالتها».
تنتهي بعد غد ،وهي مدة يأمل حماميها بـ
واشرتطت السلطات إلطالق زاغري راتكليف ،امتناعها عن إجراء
مقابالت مع وسائل إعالم أو زيارة سفارة أجنبية .وجاء إطالقها
املوقت بكفالة تبلغ بليون ريال (حنو  24ألف دوالر) ووضع منزل
أسرتها يف طهران ضمانة.

عون لكاريم :نؤكد...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حضور السفرية االمريكية اليزابيت ريتشارد ،ان «لبنان ملتزم
تطبيق قرار جملس األمن الرقم  1701مبندرجاته كافة» ،داعيا
االدارة االمريكية اىل «الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها
للسيادة اللبنانية ،ال سيما لالجواء اللبنانية اليت خترقها دوما
لقصف االراضي السورية».
وشدد على «اهمية دعم واشنطن لتجديد والية «يونيفيل» ،من
دون اي تعديل يف مهامها وعديدها وموازنتها ،ألن ذلك يساعد
يف حفظ االستقرار ،وال سيما أن اجليش اللبناني يعاون القوات
الدولية يف مهامها وينسق معها لتحقيق هذه الغاية».
وشكر الرئيس عون للواليات املتحدة االمريكية املساعدات اليت
تقدمها للجيش اللبناني« ،الذي اثبت كفاءة عالية بانتصاره على
االرهاب يف اجلرود الشرقية ،ويف تنفيذ كل املهام اليت اوكلت
اليه ،وابرزها حفظ االستقرار يف الداخل والقضاء على اخلاليا
االرهابية الناشطة والنائمة ،وضبط مراكز وجود النازحني».
وجدد تأكيد ما سبق ان اعلنه عن «عزمه على الدعوة اىل حوار
وطين عن االسرتاتيجية الدفاعية بعدما يتم اجناز تشكيل احلكومة
اجلديدة».
وشدد على «مكافحة لبنان ألي نشاط يعود اىل متويل االرهاب او
تبييض االموال» ،مشريا اىل ان «القوانني املعتمدة يف لبنان يف
هذا الشأن تطبق حبزم ودقة ،وتشهد على ذلك املؤسسات املالية
الدولية».
وكان كاريم اعرب عن سعادته للقاء الرئيس عون ،مشريا اىل
تقدير الواليات املتحدة للجهود اليت بذهلا من اجل تطوير قدرات
اجليش اللبناني ،مؤكدا رغبة بالده يف تعزيز العالقات بني اجليشني
اللبناني واالمريكي وتوطيد التعاون بينهما يف املستقبل .وعرض
ملوقف بالده من االوضاع يف لبنان واملنطقة ،شارحا االسرتاتيجية
اليت تعتمدها االدارة االمريكية يف هذا اجملال.

بري

استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري بعد ظهر امس االول يف
عني التينة ،مساعد وزير الدفاع األمريكي لشؤون األمن الدولي
روبرت كاريم والوفد املرافق له والسفرية األمريكية إليزابيت
ريتشارد ،وكان عرض للتطورات يف لبنان واملنطقة والعالقات
الثنائية.
وكان استقبل بري الربوفسور األملاني روبرت غورتر الذي يشرف
على سبع معاهد سرطانية يف العامل وصاحب مؤلفات عديدة ،منها
كتاب سبل حماربة السرطان بعالجات غري سامة ودون استخدام
العالج الكيميائي وبواسطة القنب اهلندي باإلضافة اىل تصدير
صناعات كربى يف هذا اجملال بدأت مبختلف أحناء العامل .وتأتي
الزيارة بناء على دعوة بري يف إطار التمهيد ملوضوع تشريع زراعة
القنب اهلندي (احلشيشة).
من جهة أخرى ،تلقى رئيس اجمللس مزيدا من اتصاالت وبرقيات
التهنئة بالعيد منها من النائب السابق لرئيس جملس النواب فريد
مكاري وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سالمة واملدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان والقائد السابق للجيش
العماد جان قهوجي ومدير املخابرات يف اجليش اللبناني العميد
طوني منصور.

جعجع

اللبنانية» مسري جعجع ،يف
«القوات
كذلك التقى رئيس حزب
ّ
ّ
الدولية
ة
األمني
للشؤون
األمريكي
الدفاع
معراب مساعد وزير
ّ
ّ
األمريكية يف لبنان إيليزابيت
السفرية
وحضور
روبريت كاريم
ّ
األمريكية
الدفاع
وزارة
يف
بلبنان
اخلاصة
السياسة
مديرة
ريتشارد،
ّ
آن دريزن ،مستشار رئيس احلزب لشؤون العالقات اخلارجية إيلي
«القوات» د .إيلي
اخلارجية يف
خوري ورئيس جهاز العالقات
ّ
ّ
اهلندي.
وقد ختلل اإلجتماع جولة أفق شاملة على األوضاع يف لبنان والشرق
األوسط .كما تركز البحث على مسألة دعم اجليش اللبناني ،حيث
استمرارية له من
«القوات» على أن ال قيام للوطن وال
شدد رئيس
ّ
ّ
دون اجليش اللبناني لذلك فاستمرار دعمه ضرورة قصوى.
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MalcolmTurnbull has....

Former Australian Prime Minister Tony Abbott in Parliament on Monday arguing the government should be focusing on cutting electricity prices instead
of cutting greenhouse gas emissions. Picture: Rod McGuirk/APSource:AP

have the 35 people voting
against you.”
Mr Abbott tweeted a
clarification of reporters
earlier being briefed that
MP Warren Entsch was
getting stuck into him in
the party room, as it happened. There were reports
Mr Entsch’s speech was
met with some claps.
“Unlike too many of my
colleagues, my practice is
to take responsibility for
what I think and say,” he
said.
“The put the Entsch intervention into context, I had
just said to the party room
that exhortations from the
leadership group about
loyalty and united were all
very well but united has to
be created and loyalty has
to be earned. They can’t
just be demanded.”
Nationals frontbencher
Darren Chester said he encouraged his colleagues
to back Mr Turnbull to finish the job he started.
“Now it’s time to back the
Prime Minister, let’s keep
getting the job done,” he
said.
“Malcolm Turnbull continues to lead the Coalition
to the next election....and
will win.
Asked whether frontbenchers who did not support Mr Turnbull should
resign, Mr Chester said
they should consider their
future.
“Individual front and back
benchers make decisions
about their career every
day of the week,” he said.

“I would simply say to my
colleagues the circus has
to stop.
“He’s won the right to
continue as PM and that
should be the end of the
matter.”
Mr Chester ruled out the
second strike theory being floated.
WHAT LED TO THE
VOTE?
Malcolm Turnbull’s support in the Liberal party
room has collapsed in
recent weeks, with poor
polling and his ambitious
energy policy causing
leadership tension.
Mr Turnbull gutted two of
his own signature policies in the past 24 hours
in an effort to save himself, removing the carbon
emissions target from the
National Energy Guarantee (NEG) and depriving
the Big Four banks of his
company tax cuts.
A senior source told The
Daily Telegraph Mr Turnbull was “in panic mode”
and “clearly rattled” amid
reports Mr Dutton was
considering launching a
challenge.
Mr Turnbull has previously cited Tony Abbott’s
30 straight defeats in the
poll as one of the main
reasons for toppling the
former prime minister.
One of Mr Turnbull’s loyal supporters, Defence
Industry Minister Chris
Pyne, steadfastly denied
a challenge was imminent
during an interview on
Sky News this morning.

Mr Pyne said he had spoken to Mr Dutton daily and
he was “loyal and supportive” of Mr Turnbull.
“This instability, this constant revolving door of the
leadership, is not good for
the country,” he said.
“I have spoken to him
directly and he has told
me he supports Malcolm
Turnbull.
“If you have different information directly from
the horse’s mouth, say
so. If it’s just other people
talking on Peter Dutton’s
behalf then they are cowards.”
Mr Pyne said people
would be “horrified” if
the government changed
leaders again.
“I think the Australian
public would throw up
their hands and say you
guys in Canberra are playing games,” he said.
WHAT’S NEXT?
* Malcolm Turnbull must
reshuffle his ministry,
with a number of frontbenchers expected to go
to the backbench.
* The prime minister must
rebuild bridges with the
35 Liberal MPs who voted
against him.
* With the corporate tax
cuts laws likely to fail in
the Senate and the National Energy Guarantee
shelved, Turnbull needs
a fresh economic agenda.
* Peter Dutton’s forces
could consolidate and
have another crack, as
has occurred in past leadership spills.
* Parliament wraps up for
the week on Thursday and
does not return until September 10.
* The federal election is
due by May 2019, but
Turnbull may be tempted
to call it within weeks in
a bid to sharply focus the
minds of Liberal MPs, unify the party and ensure no
further bloodletting.
* The PM heads to SouthEast Asia next week for
trade and security talks.
* Labor has led 38 Newspolls in a row, but Turnbull has maintained a
strong lead as preferred
prime minister.

WAS DUTTON ELIGIBLE?
Meanwhile, a report late
yesterday afternoon cast
some doubt over Mr Dutton’s right to sit in parliament.
Constitutional law experts
told Ten the Home Affairs
Minister could be disqualified from parliament over
his business interests,
Ten Eyewitness News reported.
In his parliamentary register of interest, Mr Dutton
lists himself as a beneficiary of RHT Family Trust
— along with his wife and
children.
According to ASIC documents, the business owns
two child care centres in
northern Brisbane.
Under a law change Mr
Dutton voted for, those
centres have been receiving direct subsidies from
the government since
July 2 this year.
But Ten notes that, under
Section 44(v) of the Constitution, any person with
“any direct or indirect
pecuniary interest with
the Public Service of the
Commonwealth” is disqualified from Parliament.
In April last year, the High
Court ruled that then Family First Senator Bob Day
was not validly elected
to parliament, due to his
breaching Section 44.
The Commonwealth had
leased the office space
at a building he owned in
order to house his electorate office, the ABC reported.
Mr Day transferred the
property to a family friend,
but documents revealed
there was an agreement
that proceeds from the
rent would go to a company he owned.
A spokesman for Mr Dutton told Ten: “Mr Dutton’s
legal advice clearly states
there is no breach of Section 44.”
But, if the case is referred
by parliament, it could
become a matter for the
High Court to decide.
Meanwhile Hugh Riminton, the journalist who
broke the story, has dismissed suggestions it

was leaked to him by a
Liberal Party member.
“We’ve been watching
pecuniary interest matters with federal parliamentarians for a long
time,” he told The Project,
noting his coverage of a

similar story about Turnbull backbencher Barry
O’Sullivan last year.
“The timing of all this talk
of leadership issues is
coincidental,” said Hugh.
“Many people won’t believe that but it’s true.”

Smile for the camera when
your licence is a selfie on
your phone

SOME drivers will no longer need to carry their
card around everywhere
under a radical change to
their driver’s licences.
The smartphones’ world
domination marches on.
The latest card casualty
in the expanding digital
sphere is the driver’s licence.
Residents of Sydney’s
east will be eligible to take
part in a digital licence trial
from November this year.
The digital driver’s licence
(DDL) is accessible on a
mobile phone via the Service NSW app.
Drivers in Bondi Junction,
Bondi, Bronte, Clovelly,
Coogee, Randwick and
Waverley will be able to
use the DDL as identification in pubs and clubs and
for roadside police checks
in the trial area.
“Smartphones have become de facto wallets and
we’re using cutting edge
technology so that drivers
can use a digital licence in
everyday scenarios,” says
NSW Minister for Finance,
Services and Property Victor Dominello.
“Parliament has approved
new laws to enable a statewide rollout of the technology. This trial will bring us
a step closer to delivering
on that promise.”
Coogee MP Bruce Notley-

Smith believes the eastern
beaches region is ideal for
the trial as it incorporates
more than 350 licenced
venues and will provide
added convenience to the
140,000 possible participants.
“A digital licence is more
convenient and hassle-free
… university student, parent or retiree, I encourage
all eligible drivers to sign
up to this trial and give it a
go,” he says Notley-Smith.
However, motorists who
opt in to the trial will still
need to carry a hard copy
of their licence — as the
scheme is still a trial and
is not yet legislated, says
Minister for Roads, Maritime and Freight Melinda
Pavey.
The trial follows on from
the successful ongoing rural trial with 1400 participants in Dubbo, NSW.
South Australia was the
first state to enact digital licence laws but drivers are
still asked to carry a hard
copy to deal with venues
or businesses that aren’t
set up to validate the digital version.
Late last year, the Victorian government started a
digital proof-of-age trial to
allow participants to enter
licenced venues but this
could not be used in place
of a driver’s licence.
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MalcolmTurnbull has just survived a leadership challenge from Peter Dutton

Malcolm Turnbull and Julie Bishop hold a press conference at Parliament House in Canberra after the Liberal Party
room meeting. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

MALCOLM Turnbull has just
survived a leadership challenge from Peter Dutton to
cling to the prime ministership. But for how long?
MALCOLM Turnbull has
pleaded for unity in the
Liberal Party following this
morning’s “humiliating”
leadership challenge that
saw him dramatically lose
support from members.
In a defiant showing, Mr
Turnbull has fronted up to
the media in good spirits,
flanked by deputy leader
Julie Bishop who was able
to keep her role unchallenged.
Mr Turnbull said he did not
bear any grudge against
Peter Dutton, who resigned
from his Home Affairs Minister position after he lost
his challenge for the top
job.
Mr Dutton will be replaced
by Scott Morrison who will
act in the role as Mr Dutton
moves to the backbench
where he can continue to
agitate for the leadership.
“I thanked Peter Dutton for
his outstanding service as
Home Affairs Minister,” he
said.
“I have invited him to continue in that office. We have
had a good discussion
about it in my office, he said
to me that he doesn’t feel he
can remain in the cabinet
having challenged me to
the leadership of the party,
and so he is resigning.”
Mr Turnbull said the Liberal
party room had confirmed
their faith in his and Ms
Bishop’s leadership after
he won a party-room vote

48-35.
“We know that instability
undermines the ability of
any government to get
anything done,” he said.
“Unity is critical. We cannot
allow as I said in the party
room today, our internal
issues to undermine our
work, to create a risk, a real
risk, that Bill Shorten will be
the Prime Minister.
“United we will maintain
the strong momentum and
the great achievements our
government has made.”
Mr Turnbull said Mr Shorten
would bring higher taxes,
energy prices, a slower
economy, fewer jobs, and
lower wages.
He said he would not reveal
what happened in the secret ballot or whether members who did not vote him
should resign.
“It is a secret ballot, my job
is to do everything I can to
ensure that we are united
and work together,” he
said.
“As you know, I don’t bear
any grudge against Peter
Dutton for having stood up
and challenged me today.
“It is really important that
we put these sort of these
differences...behind us and
get on with our job of looking after the 25 million Australians who have put us
here.
“They hate it when we are
talking about each other,
political dramas.”
Ms Bishop said the vote
showed overwhelming support for Mr Turnbull.
“I have seen leadership
challenges before and this

was a resounding vote of
support in the leadership
team,” she said.
“We don’t take it for granted, but what I say to all
those who didn’t vote for
the Prime Minister, we now
have the opportunity to focus on what the electorate
want to hear from us. And
that is we are directing all
our energies, all our efforts
into lower taxes, lower
costs, particularly energy
costs, and more jobs in the
Australian people. That is
what we are going to continue to deliver.”
‘HUMILIATION’ FOR TURNBULL
MALCOLM Turnbull has
survived a “humiliating”
leadership challenge from
Peter Dutton, winning a
party-room vote 48-35 and
forcing his rival to resign
from cabinet.
While Mr Turnbull has won
the day, the battle for the
leadership of the party is
not over.
Mr Dutton will move from
the Home Affairs Minister
position he lobbied hard
to create to the backbench,
where he is likely to continue to agitate for the leadership.
Mr Turnbull declared his
top position in the Liberal
Party vacant at a partyroom meeting this morning
in a shock tactic that saved
him but came at a massive
cost.
The tight vote means 40
per cent of the Liberal
Party do not want Turnbull
to continue as leader and
has increased the chance

Home Affairs Minister Peter Dutton walking to the party room meeting. Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

of a rushed election before
Christmas.
Mr Dutton put his hand up
to challenge Mr Turnbull for
the top job after the PM’s
risky move to take control
of the party.
The deputy leadership was
also declared vacant, but
Julie Bishop was the only
person nominated so hung
on to her role.
Mr Turnbull offered for Mr
Dutton to remain in cabinet
and keep his job of Home
Affairs, but he declined the
offer, The Daily Telegraph
reported.
Mr Dutton visited Mr Turnbull in the ministerial wing
of Parliament House shortly
before the formal meeting.
Sky News political editor
David Speers said the fact
that 35 of his party members voted against Mr Turnbull was a “humiliation” for
him.
“In Parliament, he’s going to
be standing there in front of
a backbench, a third, nearly
half of whom don’t support
him,” he said.
“Incredibly difficult to see
how Malcolm Turnbull can
recover from this.”
While the challenge over
the prime ministership was
ostensibly about energy
policy, the true source of
the leadership tensions
goes much deeper.
Mr Dutton was seen as

an alternative leader who
could better represent the
conservative wing of the
party, which is not interested in locking Australia
into ambitious carbon emissions cuts.
Mr Turnbull has reportedly
said there would be no early election and he had not
considered it.
Former deputy PM Barnaby Joyce has reportedly
reached out to Mr Turnbull
offering his “help”, according to Sky News.
Chief government whip
Nola Marino announced the
close margin in the votes
after the tense party room
meeting.
“It is always orderly in our
party room,” Ms Marino
said.
“He (the PM) thanked the
colleagues for their support.”
Commentators have declared the troubled result
for the PM as a “mortal
wounding”, securing support of more than 40 per
cent of the party room.
Mr Dutton’s resignation
means Mr Turnbull will have
to reshuffle his cabinet, with
commentators predicting
a second leadership ballot in the weeks or months
ahead.
The move also raises questions over whether any of
Mr Dutton’s allies could

stand down.
If he had won today’s spill
he would have become Australia’s sixth prime minister
in just eight years.
Mr Turnbull won his spill
against Tony Abbott in September 2015 when he won
by a margin of 10 votes, 54
to 44.
Julia Gillard won her first
challenge from Kevin Rudd
who was only about to collect support from about 30
per cent of his colleagues.
Ms Gillard was defeated in
the second spill.
Bob Hawke won his first
ballot with 60 per cent of
the vote to lose the second
challenge.
ABC’s Patricia Karvelas
said the result was devastating for Mr Turnbull and
could spark another leadership challenge in days.
“I’ve had contact with some
of the people doing numbers
and building support for Peter Dutton who are saying
that as close as Thursday,
yes — it’s Tuesday — that’s
in two days, they may have
another shot,” she said.
“Because they feel like the
Prime Minister didn’t give
them time, that it wasn’t
necessarily a very fair process for them to build their
numbers,” she said.
“It is devastating for the
Prime Minister. There’s no
other way of viewing it.”
ABC political journalist Barrie Cassidy said Mr Turnbull
adopted his “tactic” for everyone to see.
“Why did he declare the position vacant today? And
surely, that is because he
knew that three weeks from
now, there would be two
more terrible Newspolls,
it would give Peter Dutton
lots of time to make all of
those calls and to round up
the numbers, so he decided
to strike today,” Cassidy
said.
“But then by doing that,
he’s just exposed the weaknesses of his position. You
can’t … even putting aside
who wins this particular
ballot, you can’t claim to
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‘The obvious choice’: Tony Abbott is the Coalition’s only hope Cutting Victorian Electricity

Last year I wrote about
the conspicuous gaiety
with which the Liberal
Party marked the anniversary of a series of radio
broadcasts by its founder
Sir Robert Menzies, which
came to be grouped under
the rubric “The Forgotten
People” speeches.
It was obvious to me that
the celebrations were conducted amid an air of unreality. Even at the apparent
apogee of its power the
party of Menzies was facing an existential crisis.
The glamour of the celebrations evoked a garden party in the summer of 1914
before the unimaginable
horrors of the Great War
shattered English society
and the global order over
which Great Britain had
presided since the Seven
Years War. Never such innocence again.
Last May, the Liberal Party
was riven by personality feuds and ideological
schisms. Where the former
end and the latter begin
probably eludes even the
chief protagonists. Having
got the implications of the
Super Saturday byelections wrong, I am loathe
to make bold predictions.
But I am willing to make
some observations about
history. This week’s crisis over energy policy is
but a symptom of a much
deeper identity crisis on
the Centre Right of Australian politics. Both Tony
Abbott and the Prime Minister have engaged in an
indirect if bitter intellectual
debate as to which of them
is the legitimate heir to the
Menzies tradition.
My view has been that neither of them has been of
sufficient stature to truly
unite the “broad church”
as John Howard did so effectively from 1995 until
his defeat in 2007. Yet even
Howard learnt through his
mistakes. Like Abbott, he
lost the leadership of the
party to a shallow poseur,
with an impressive facade,
behind which lay an ideo-

logical vacuum. Howard
nurtured his grievance
and ambition with more restraint than Abbott. He had
seemingly made peace
with fate, self-deprecatingly likening his chances of
a return to the leadership
as akin to “Lazarus with a
triple by-pass”. Yet return
he did.
Indeed, the current crisis
among Australian conservatives is only really about
Menzies in a rhetorical
sense. In truth it is about
trying to integrate the infatuation of the party’s noisiest media barrackers and
activists in so called “think
tanks” with the pernicious,
pervasive repercussions
of the Trump presidency,
with the record of the Howard years. Despite their
jejune goading of the left,
over “Trump Derangement
Syndrome”, those most
afflicted by this diagnosable malady are the most
vocal interlocutors of the
sentiment of the party’s
conservative base. Decent
American conservatives,
like Bret Stephens, warned
that he was an unstable
monster and a narcissist
when he gratuitously attacked a grieving Muslim
Gold Star family whose
son had been killed in action serving in the United
States army. That from a
shirker from the Vietnam
War.
But the Trump phenomenon is driving the fringe
of the Australian conservative movement. Hence the
brooding over last year’s
marriage equality defeat
and the new front against
gender fluidity and the increasingly strident coding
of racially charged messages to blue-collar males.
Trump did not invent this.
It has been the campaign
template for Republican
and conservative candidates since Richard Nixon
hired Roger Ailes.
There is no easy resolution
to this deep schism. Turnbull has been exposed as
morally vacuous and tacti-

cally inept. His supine surrender over energy policy
is the fitting epitaph to a
career dedicated to nurturing his career. Peter Dutton is assuredly not the
answer, despite the excited clamour of the legion of
conservative media shills.
Tony Abbott is the obvious choice to return to the
leadership. In February
2017 I suggested to Abbott that Turnbull would
implode on account of his
total lack of political acumen. For his part I urged
that he should emulate
Paul Keating by forcing the
party to come to him when
it finally despaired of the
Pretender. Far from being
the monster caricatured
by his detractors, Abbott
is a vulnerable, passionate human being. He could
not let his grievances go.
His wounds were simply
too deep and at times he
was not the man I know
he is capable of being.
We clashed over marriage

equality and I was disappointed at his flirtation
with Pauline Hanson. But
he is the only senior Liberal capable of stemming
the defections among the
party’s core constituency.
He is the only proven election winner inside the Coalition.
On more than one occasion I have observed that
Abbott was closer than
Turnbull to the centre of
gravity of the Coalition on
energy policy. As in 2009,
Turnbull’s cloth ear to
the yearning of a party to
which he only notionally
belongs has brought him
to a fatal reckoning.
The most successful Liberal government other
than that led by Menzies
was that of John Howard.
The lesson of that era is
that Coalition harmony depends on a conservative
leader accommodating the
moderates. “If it were done
when ‘tis done, then ‘twere
well. It were done quickly.”

Former prime minister
Tony Abbott fielded questions on energy policy
and Malcolm Turnbull’s
leadership when he arrived for work in Canberra on Monday.
Tony Abbott says debate
around energy policy is
not about personalities
or the future of Malcolm
Turnbull’s leadership.
The former prime minister reportedly told a meeting of Tasmanian Young
Liberals on the weekend
that he looked forward to
“a Dutton government”,
however he declined to
speculate on Peter Dutton’s leadership ambitions.
“It’s not about personalities. It’s not about him,
it’s not about me,” Mr Abbott told reporters in Canberra on Monday.
“It’s about what is going
to give Australians the
best possible energy sys-

tem that delivers affordable reliable power.”
Mr Abbott said he had
been railing against high
power prices for the better part of two years, arguing keeping the Liddell
coal-fired power station
open had to be the first
fix.
Ending subsidies for renewable energy, stopping price gouging by energy retailers and locking
in new baseload power
were next on his list.
Among other missteps,
the government should
withdraw from the Paris
agreement on climate
change.
It should also have
stepped in to prevent the
closure of Hazelwood
power station in Victoria.
“The only way we can
win the next election is to
have a contest over policy not personalities,” Mr
Abbott said.

It’s about policy not personality: Abbott

Bills With Solar Hot Water

Victorians will be able to
save up to $400 a year on
their power bills with discounted solar hot water
systems for 60,000 households over ten years, under the new Solar Homes
program.
Premier Daniel Andrews
met workers building solar hot water systems at
Rinnai Australia’s manufacturing facility today to
announce the $60 million
package.
From today, Victorian
households can replace
their old hot water system
with a new solar system
and get $1,000 back off
the cost via a rebate. This
will save the average Victorian household between
$160 to $400 a year off
their electricity bills.
The solar hot water rebate
is part of Labor’s massive new Solar Homes
program, which is putting
power back into the hands
of Victorians and cutting
electricity bills by providing half price solar panels
to 650,000 households.
Not all homes can have
solar panels installed
because of issues such
as roof design or shade,
which is why the Labor
Government is providing
the $1,000 rebate on solar
hot water systems as part
of the program. It means
Victorians who can’t install solar panels will still
be able to save hundreds
of dollars a year on their
electricity bills.
The $1,000 rebate is available to up to 6,000 households from today and will
be expanded to 60,000
households from July next
year, under a re-elected
Andrews Labor Government.
The rebate is available to
Victorians with a household income of up to
$180,000 who live in their
own home valued at up
to $3 million – and who
haven’t already installed
half price solar panels under the program.
A new independent agen-

cy – Solar Victoria – will
be established to work
with industry, regulators
and training organisations
to deliver the program,
which will create almost
5,500 new jobs.
Safety is paramount, and
the Solar Homes program
includes $9 million to support accreditation of 4,500
electricians to install solar
hot water and solar panel
systems. These systems
will only be installed by
accredited solar installers using approved products to ensure the highest
safety standards.
Labor’s Solar Homes program will bring the number
of homes in Victoria with
solar panels to one million
within ten years - saving
Victorians more than $500
million a year on their
electricity bills once the
program is complete.
It will also cut our carbon
emissions by almost four
million tonnes – the same
as taking one million of
Victoria’s 4.6 million cars
off the road – and generate 12.5 per cent of Victoria’s 40 per cent target
for renewable energy by
2025.
Find out more at solar.vic.
gov.au.
Quotes attributable to Premier Daniel Andrews
“Jeff Kennett and the Liberals privatised electricity
and now corporations are
price gouging. Only Labor
will stand up for families
against big corporations.”
“We’re putting solar panels and hot water systems
on Victorian homes to help
families save hundreds
of dollars a year on their
electricity bills.”
Quote attributable to
Minister for Energy Lily
D’Ambrosio
“Putting solar panels and
hot water systems on more
than 700,000 homes will
save Victorians more than
$500 million a year on their
electricity bills and generate enough solar power to
keep the lights on at the
MCG for 9,000 years.”
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Future PM Peter Dutton? Pic: AAPSource:AAP

debate about energy policy was not about personalities or the future of Mr
Turnbull’s leadership.
“It’s about what is going to
give Australians the best
possible energy system
that delivers affordable reliable power,” he said.
Mr Abbott said he had been
railing against high power
prices for the better part of
two years, arguing the first
fix would be to keep the
Liddell coal-fired power
station open.
Ending subsidies for renewable energy, stopping
price gouging by energy
retailers and locking in
new baseload power were
next on his list. He said the
government should also
withdraw from the Paris
agreement on climate
change, and should have
prevented the closure of
Hazelwood power station
in Victoria.
“We’ve got to be the party
that is on the side of getting power prices down
and let Labor be the party
that is all about getting
emissions down.”
RELATED: Tony Abbott
urges policy contest on energy, not consensus
‘THAT’S A LIE’: HADLEY
HITS BACK
Meanwhile, radio host Ray
Hadley, who last week predicted there would “100 per
cent” be a move against Mr
Turnbull’s leadership within a fortnight, has now accused a senior minister of
lying about the Prime Minister’s level of support.
Opening his 2GB show this
morning, Hadley took aim
at Defence Minister Chris
Pyne and his claim that Mr

Turnbull still enjoyed the
full backing of the cabinet.
“That’s a lie. That’s a lie.
And Christopher Pyne
knows it to be a lie. I know
at least three cabinet ministers that want him (Mr
Turnbull) gone,” Hadley
said.
“For the first time, Malcolm
Turnbull knows he’s in
strife.”
According to Hadley, Home
Affairs Minister Peter Dutton “knows he doesn’t
quite have the numbers
yet to challenge”, but also
knows he will lose his marginal seat at the next election if Mr Turnbull remains
leader.
“His only hope of remaining in parliament is to lead
the party,” Hadley said.
TURNBULL UNDER SERIOUS THREAT
Ministers gathered for an
emergency meeting at Parliament House last night,
where discussions focused
on the controversial National Energy Guarantee (NEG)
— which promises to slap
penalties on overcharging
power companies.
But the real action may
have been happening on
the phones.
According to The Australian, multiple MPs called
Home Affairs Minister Peter Dutton over the weekend to promise their support, should he choose to
challenge Mr Turnbull for
the leadership.
“It is now almost inevitable, the question is timing,”
one senior minister told the
paper.
It also reported that Tony
Abbott told a Young Liberals meeting over the weekend he was looking forward
to serving under a “Dutton

government”.
Mr Dutton was late to last
night’s emergency meeting, reportedly because his
flight was delayed.
It’s understood he missed
the dinner, but arrived later
at Parliament House after
taking a VIP flight from
Brisbane, the Courier-Mail
reported.
PM’S
SUPPORTERS
SCRAMBLE
Meanwhile, The Daily Telegraph reports, Mr Turnbull’s supporters were
contacting their colleagues
and urging them to stick
with the Prime Minister.
And Mr Turnbull is planning to fight back.
Christopher Pyne told ABC
radio today Mr Turnbull
would have announcements on energy policy
“and I believe my colleagues will be extremely
impressed with the direction the government is taking”.
Mr Pyne said Mr Dutton had
not indicated a challenge
would be happening and
condemned what he called
a “media parlour game” on
the leadership.
As he spoke, the so-called
parlour game was in full
swing.
“It is very serious. Peter
Dutton is considering resigning from cabinet and
launching a leadership
bid,” Channel 9’s political
editor Chris Ulhmann told
Today this morning.
“It goes beyond the National Energy Guarantee.
The rumblings are about all
manner of things, including, one said to me yesterday, ‘Malcolm Turnbull is
just not one of us.’ There
are deep values arguments
that are being made. A lot

of them might well be spurious, but this is a dangerous time for the prime minister.”
Ulhmann said the people
he had spoken to indicated
they would make a move
“sooner rather than later”.
Former Labor minister
Graham Richardson was
even blunter writing in The
Australian today, calling Mr
Turnbull “a dead man walking”.
“The only question on his
leadership is whether it will
be taken out first by the
electorate or the Liberal
Party caucus,” Mr Richardson said.
HORROR POLL BLINDSIDES PM
Mr Turnbull’s case will
not be helped by a horror
Fairfax/Ipsos poll released
overnight, which showed
support for the government
plunging.
In its worst result since
early last year and it would
result in the government
losing more than 20 seats
at a general election.
According to the poll, the
Coalition’s primary vote
has dropped from 39 to 33
in just one month, and Labor now leads 55-45 on the
two-party preferred measure.
Mr Turnbull’s support as
preferred prime minister
dived from 57 to 48, with
Bill Shorten’s rating improving by six points to 36
per cent.
“Polls like this are disasters. People do not like governments that fight among
themselves, and polls
like this lead to infighting,
which leads to more bad
polls. It is a downward spiral and it is very difficult to
get out of it,” Seven’s political editor Mark Riley said
this morning.
Riley said he does not believe Mr Dutton has the
numbers to overthrow Mr
Turnbull, and suggested
the “real game here” was
an effort to damage the
Prime Minister before the
election and pave the way
for “the return of Tony Abbott after an election defeat
next year”.
TENSION BUILDS
The terrible numbers come
as the Liberal Party strug-

gles to achieve internal
consensus on the National
Energy Guarantee.
The public divide has led to
speculation Mr Dutton may
make a move for the Liberal
leadership with the support
of conservative members.
The speculation gathered
steam after a radio interview last week where Mr
Dutton said further disagreements could lead to
his resignation from Cabinet.
He took to Twitter on Friday to “make it very clear”
that Mr Turnbull had his
support as did the policies
of the Government.
The National Energy Guarantee has been a sticking
point within the government which has been used
to pile pressure on Mr
Turnbull.
On Friday, it was revealed
that the prime minister is
now planning to control
emissions by regulation an
option he condemned only
days ago.
Mr Turnbull has effectively
rejected the 26 per cent reduction established under
the Paris Agreement, made
under the prime ministership of Tony Abbott.
The decision makes it more
likely the Government’s
NEG will be implemented.
However, on Tuesday he
condemned the regulatory
approach.
“Labor wants to have it
done by regulation so that
the Parliament would not
have a voice,” Mr Turnbull
said on Tuesday.
“Now, we believe in democracy. We believe the Parliament should have a say in
this and so if we legislate
that, then a subsequent
government — whether
it’s of our side of politics
or the other — would have
to persuade both Houses
of Parliament to make any
change to it, and that is a
great security.”
Some conservative colleagues unhappy with the
NEG have begun drifting
towards Mr Dutton as their
preferred prime minister.
But senior Liberal frontbencher Christopher Pyne
said Mr Turnbull had the
backing of his cabinet and
the party room.

“There are some people
who don’t support the current leader, and that’s quite
obvious,” he told the Nine
Network.
“The overwhelming majority of my party room are
100 per cent behind Malcolm Turnbull, as is the entire cabinet.”
The leadership chatter grew
much louder last week after
Mr Dutton warned during a
radio interview that further
disagreements could lead
to his resignation from
cabinet.
In a bid to quell the bubbling unrest, the prime
minister took to social media to propose a number of
changes to his signature
energy policy.
Mr Turnbull has promised
to wield a “big stick” over
electricity retailers who
charge too much, and make
it easier for power consumers to tell when they are being ripped off.
During Sunday’s dinner in
Canberra, the prime minister was expected to float
the idea of abandoning big
business tax cuts rather
than fighting for them up
until the next election, if
they are defeated in the
Senate.
However, it remains to be
seen if these changes will
be enough to win over restless colleagues, or whether they could potentially
backfire by alienating his
supporters.
Mr Turnbull tried to brush
off talk of rising numbers
against him in the coalition
party room.
“I’m focused on getting energy prices down and I’ll
leave you to all of the speculation,” he told reporters
on Sunday.
Meanwhile, Nationals deputy leader Bridget McKenzie twice refused to say
whether she would like to
see him stay on as prime
minister before eventually
saying “yes” when asked
for a third time.
“I think Malcolm Turnbull
is our prime minister and
I would like to see him
stay as our prime minister,
and that is actually a decision for the Liberal Party,”
Senator McKenzie told Sky
News.
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Malcolm Turnbull faces serious threat of leadership challenge

Prime Minister Malcolm Turnbull at his press conference this morning. Pic: AAPSource:AAP

WITH his leadership in
jeopardy and rebel MPs
circling, PM Malcolm Turnbull has announced a stunning backdown.
OPPOSITION Leader Bill
Shorten has described
Malcolm Turnbull as the
“white flag Prime Minister” after the government
dumped the carbon emissions reduction target from
its energy policy.
Mr Turnbull announced today he would remove the
target from the National
Energy Guarantee (NEG)
policy, as it doesn’t have
enough support to get
through the House of Representatives.
“It’s clear that in the absence of bipartisan support, the legislation to
move forward the emissions component of the
National Energy Guarantee
will not be able to pass the
House of Representatives,”
Mr Turnbull said at a press
conference this morning.
Mr Shorten said the move
was not about lowering
power prices or reducing
pollution.
“It is just about appeasing Turnbull’s enemies in
the Liberal Party so he can
keep his job,” he said.
He said the problem with
Mr Turnbull was that he
gave up every time Australians or his party disagreed
with his policies.
“Prime Minister Turnbull
has never seen a fight that
he won’t give up his principles in order to keep his
job. He is truly a white flag
Prime Minister,” Mr Shorten said.

Despite comments from Mr
Turnbull that he could not
pass the target through
parliament because it did
have support from Labor,
Mr Shorten said he was
prepared to discuss it.
“We won’t give Malcolm
Turnbull a blank cheque
... but we are available to
talk about energy prices
as long as it includes more
renewable energy, lower
prices and less pollution,”
he said.
“We are prepared to discuss the latest policy, but
I think in all fairness, if you
know what his latest policy
is could you let us know?
He keeps changing his
mind every day.”
The Australian Conservation Foundation also condemned Mr Turnbull for
putting his own interests
ahead of the safety of the
community and the resilience of the natural world.
“This government simply
has no climate change
plan, and no state or territory in their right mind
should now sign up to
the NEG at the COAG Energy Council,” ACF Chief
Executive Officer, Kelly
O’Shanassy said.
But the government’s National Party colleagues welcomed the move, saying it
would bring prices down
and coal-fired power stations would be “very much
part of the mix,” leader Michael McCormack said.
“Coal is very much part of
our thinking, part of our
strategy and support and
I am delighted that the
(ACCC) recommendations

are going to be acted upon
quickly,” Mr McCormack
said.
He also supported the “big
stick approach” towards
power retailers and companies that don’t do the
right thing, including that
they could be broken up to
stop cartel behaviour.
EMISSIONS TARGET IS
DEAD
Mr Turnbull originally intended to pass legislation
as part of the NEG policy
to reduce emissions by 26
to 28 per cent on 2005 levels by 2030.
The policy was approved
by the coalition party
room last week and was
also backed by industry,
experts and consumer
groups.
“I’ve never seen an energy
policy that has broader
support,” Mr Turnbull said.
However, since then a
number of backbenchers
including former prime
minister Tony Abbott have
pushed back against the
policy and Mr Turnbull’s
leadership, feeding speculation that Peter Dutton
would launch a leadership
challenge. The Prime Minister has now abandoned
the target.
“In a parliament where
there is just a one-seat majority, the outstanding reservations of a number of
our colleagues, combined
with the absence of bipartisan support means that
as long as that remains the
case, we won’t be in a position to take that legislation forward,” Mr Turnbull
said.

Bill Shorten says Malcolm Turnbull is just trying to save his own job. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

He said he would bring the
measure forward again if
there was sufficient support in the lower house.
While Labor has not confirmed publicly whether it
would support the policy,
Mr Turnbull pointed out
that the rival party’s emissions reduction target was
45 per cent, compared to
the government’s target of
26 per cent.
“Labor have given no indication whatsoever, that
they would support this,”
Treasurer Scott Morrison
said.
“If Labor support it, they
should come out and say
so. I don’t think there is any
reason why the government would think anything
other than the Labor Party
would continue to play the
wrecker role and not seek
to engage constructively
on this issue.”
Ahead of the press conference, Sky News reported
the President of the Liberal
National Party of Queensland, Gary Spence was
urging MPs to withdraw
their support for Malcolm
Turnbull and get behind
Peter Dutton.
When asked whether he
had spoken today to potential leadership rival Mr
Dutton, Mr Turnbull said:
“Peter Dutton was at our
leadership group meeting
this morning and he was at
the cabinet last night. He’s
a member of our team. He’s
given me his absolute support”.
But the changes to the National Energy Guarantee,
which appear to be aimed

at keeping his colleagues
happy, are not a good look
for Mr Turnbull and are already being seen as a huge
backdown.
“Make no mistake about it,
you have just witnessed
the Prime Minister Malcolm Turnbull running up
the white flag on energy
policy,” Sky News Australia host Ashleigh Gillon
said after the press conference.
News.com.au political editor Malcolm Farr said the
panic overhaul of the NEG
was Mr Turnbull’s launching of the lifeboats.
“He has cut adrift his energy policy in the face of
a small cranky group of
back mutineers and in the
hope he had myself won’t
be tossed overboard,” Mr
Farr said.
Subscribe to news.com.
au’s From The Newsroom
podcast through iTunes
FOCUS ON CUTTING POWER PRICES
Mr Turnbull used the press
conference to flag a shift
to lowering power prices
as a priority, rather than
emissions reduction.
“Power bills are one of the
biggest cost of living pressures,” Mr Turnbull said.
“They’ve risen over the
last decade by 56 per cent
above the rate of inflation.
“Cheaper power has always been our number
one priority when it comes
to energy policy.”
Mr Turnbull said the government would adopt a
recommendation
from
the ACCC to establish a
default market offer that

would give consumers a
clear picture of how much
they should be paying for
their electricity.
“By setting a default market offer from which all
discounts must be calculated, consumers will be
able easily to compare offers from different companies and recognise when
they’re being ripped off or
when they’re getting a fair
deal,” he said.
He said the Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC) estimated moving to a default
market offer could save
customers between $183
to $416. Average small to
medium businesses could
save between $561 and
$1457.
The government will also
provide $31.9 million to the
ACCC and the Australian
Energy Regulator to better
monitor the electricity market and pricing.
“We will introduce significant new powers so the
ACCC can step in where
there has been an abuse or
misuse of market power,”
Mr Turnbull said.
In the worst cases, where
warnings are not acted
on, the government will
be given extra powers to
issue directions to power
companies on operations
and functional separation.
As a last resort, it will also
be able to force big companies to sell off parts of
their business.
The move comes after Mr
Abbott told reporters in
Canberra on Monday that
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Second challenge looms....

67-76.
But if history is anything to
go by, the writing is on the
wall for Mr Turnbull. No Australian prime minister has
recovered after a leadership
challenge.
Mr Turnbull scraped past
his rival with less than 60
per cent of the vote. Former
prime ministers Julia Gillard and Bob Hawke both
performed better than that
in challenges shortly before
they were forced out.
Mr Dutton was just seven
votes short of becoming
Prime Minister.
Some believe he could make
another challenge within
days, while others say he
may wait until the next sitting week, the second week
of September, following Mr
Turnbull’s expected slide in
upcoming polls.
The next Newspoll comes
next week.
Mr Dutton had said he challenged Mr Turnbull to give
the Government a better
chance of winning a future
election. Some believe the
Queensland MP’s leadership could be particularly
valuable in his home state
and West Australia — but
it could cause issues elsewhere.
Victorian Liberals fear a
change of leadership would
result in a bloodbath for the
Government and put seats
considered safe at risk, according to The Guardian.
‘TEARING APART THE PARTY’
No matter what happens
now, the Government is
about to be plunged into
chaos.
If Mr Dutton wins a challenge, Mr Turnbull may resign from Parliament, leaving the new leader without
a majority and most likely
calling an election.
The former Home Affairs
Minister’s popularity isn’t
where it needs to be for him
to lead the Coalition to election victory.
Some have suggested an alternative challenger such as
Julie Bishop or Scott Morrison could fare better as Liberal leader.
Ms Bishop said she will
not be running for the top
job, emphasising her loyalty when pressed by Leigh

Sales on ABC’s 7.30.
“That’s such a hypothetical. I mean, it’s got so many
hypotheticals built into it,”
said Ms Bishop, who was
yesterday re-elected to her
position after Mr Turnbull
placed both their roles up
for a vote. “No. I’ve just been
elected as deputy leader of
the party. I don’t take that
for granted, and I will do my
very best to act out that role
as deputy in support of the
Coalition delivering good
government for the Australian people.”
According to some polls, the
Foreign Minister would be
the party’s only chance of
improving their vote, Sales
pointed out.
“Peter Dutton made it clear
in April that he wanted to be
prime minister,” replied Ms
Bishop. “I think that was a
signal to colleagues that he
wants the job. I’ve got a job.
I’m getting on with my job of
delivering good government
for the people of Australia,
and supporting the Turnbull
government in doing that.”
Any new leader may have
trouble forming a majority
in the House of Representatives, where the Government has just a one-seat
majority.
Moderates including Craig
Laundy and Ms Bishop could
trigger a general election by
resigning from Parliament,
The Australian reported.
Mr Laundy denied the suggestions, saying he “would
not tear apart the party” because “unlike those attempting to tear apart the party as
we speak, I genuinely care
for it.”
The ABC reported that at
least three Nationals would
quit the Coalition and move
to the crossbench if Mr Dutton succeeds.
Nationals Minister Darren
Chester said some MPs
would “consider their future” if there was a change
of leader.
Crossbenchers
Cathy
McGowan and Rebekha
Sharkie reserved their position on confidence and
supply in the event a coup
triggers Government MP
resignations.
Three Liberal marginal seat
holders will either not run
at election or will resign

immediately if Mr Turnbull
is rolled, according to The
Australian’s contributing
editor Peter van Onselen.
A Labor frontbencher also
told him the party could
double down on their “Mediscare” campaign at an
election if Mr Dutton were
Liberal leader, since he was
the co-payments architect.
Battling to steady a sinking ship, the Prime Minister
warned: “We know that disunity undermines the ability
of any government to get its
job done, and unity is absolutely critical.”
‘POISONED CHALICE’
Pauline Hanson said Mr Dutton would do an “excellent
job” as PM, but could be accepting a “poison chalice”.
She told Sky News she liked
the former home affairs
minister, and suggested
his supporter Tony Abbott
could also be a contender
for a return to the top job.
“I like Peter Dutton, I think
he’s done a great job as
Immigration Minister,” she
said. “I think he’s a very matured, well-managed man
and I think he could handle
the position of PM very well.
“He’s on the conservative
side of politics and I think
he’d do very well. People
are saying we don’t know
much about him, I think he
would do an excellent job.
Very measured in the way
he answers questions.
“I think Peter may be taking
on a poison chalice here if
he takes on the position of
PM ... They’re going to be
decimated at the next election. I don’t have a lot of faith
in some of the others.”
The One Nation senator also
said Mr Abbott was “speaking the language” Australians wanted to hear, and
has learned from his experience.
“People say ‘oh no, not Tony
Abbott again’,” she said. “In
the situation that the Government’s in now, and destined
to lose the next election to
Labor, astoundingly, maybe
Tony Abbott would’ve been
the alternative to take on
this position.
“He’s learned a lot from his
first time around. He actually is talking about conservative, new coal-fired power
stations, immigration, and
he’s actually speaking the
language a lot of Australians want to be heard from

the leader of this nation. I
think Tony Abbott, if not Peter Dutton, should be given
another chance at it.”
She said Mr Turnbull staying
would help her and Opposition Leader Mr Shorten but
did not benefit the country.
“He’s too much to the left
and he’s not representing
the conservative views and
opinions, and that’s why
there’s this conservative revolt from the backbench.
“A lot of them are going to
lose their seats under Malcolm Turnbull.”
‘OUR CONSERVATIVE BASE
HAS BEEN ERODED’
Immigration looks set to be
among the key messages in
any future challenge from
Mr Dutton. The conservative
arm of the Liberal Party is
already moving behind him
and it will mean potential
supporting from parties including One Nation.
“It’s clear the Australian
public have a view that the
migration number is too
high,” he told Sky News.
He said his responsibility for
immigration meant people
defined him by the situation
on Manus Island and Nauru.
“I’d love to get everybody off
there tomorrow,” he said. “If
I could have brought them to
Australia in a charter flight
overnight I would have, but
I would have seen people
drown at sea, which would
have been tragic.”
He said his move to the
backbench would allow him
to expand his discussion
points, including the government’s energy policy,
as well as immigration and
population control.
The members who announced their intention to
resign after the vote were:
• Health Minister Greg Hunt
• Trade Minister Steven Ciobo
• Law Enforcement and Cyber Security Minister Angus
Taylor
• Human Services Minister
Michael Keenan
• Minister for International
Development and the Pacific
Concetta Fierravanti-Wells
• Assistant Minister to the
Treasurer Michael Sukkar
• Assistant Minister to
the Prime Minister James
McGrath
• Assistant Minister for Science, Jobs and Innovation
Zed Seselja
In a letter to the Prime Min-

ister, Ms Fierravanti-Wells
said she had “concerns that
the party was moving too
far to the left”, saying “our
conservative base strongly
feel that their voice Mr Ciobo and MrKeenan released
statements offering support to the PM after it was
reported they also voted for
Mr Dutton, along with Mr
Hunt. Mr Turnbull reportedly
asked all three ministers to
stay on.
Mr Ciobo tweeted that the
party room had made a resolution about the leadership,
and “we must unite to defeat
Labor”.
Mr Abbott — who trashed
the government’s National

Energy Guarantee (NEG) last
week — was also among the
35 members who voted for
Mr Dutton.
But Mr Dutton dismissed
the accusation that he’s Mr
Abbott’s “puppet”, and refused to confirm whether he
would have put him into his
cabinet, saying the question
“would have been appropriate if I’d won”.
He refused to comment on
the animosity between Mr
Abbott and Mr Turnbull.
“That’s not my relationship
with either of them,” he said.
“I’ve served loyally to both
of them. Their issues are between them and nothing to
do with me.”

Liberal leadership challenger Peter Dutton has released
legal advice backing his
right to sit in parliament.
Peter Dutton has hit back
at a “spurious and baseless” campaign calling his
eligibility for parliament into
question over his interest in
two childcare centres.
Mr Dutton, who is mounting
another bid to topple Prime
Minister Malcolm Turnbull,
has released legal advice
from Colin Biggers & Paisley
Lawyers on Thursday showing he was in the clear.
The legal advice is from December 2017 - but the law
changed seven weeks ago.
Mr Dutton has been facing
questions over his interest
in two Brisbane childcare
centres through the RHT
Family Trust, but he queried why the story came out
as he was challenging the
prime minister.
“The timing on the eve of
current events in Australian
politics is curious,” Mr Dutton said in a statement.
“There has never been any
doubt about my eligibility to
sit in the Parliament and I attach the unequivocal legal
advice I obtained in 2017 to
that effect.”
From July 2 this year, childcare centres receive a direct
subsidy from the federal
government.
This could put him in breach
of section 44 of the constitution, which bans people
from parliament who have
“any direct or indirect pecuniary interest with the public service of the commonwealth”.

But the advice found Mr
Dutton had no pecuniary interest within the meaning of
section 44.
Finance Minister and close
friend Mathias Cormann believes Mr Dutton has nothing to worry about, backing
him as the best person to
lead the Liberal Party.
“Peter Dutton is a validly
elected member of parliament - that’s a distraction,”
Senator Cormann told reporters in Canberra.
Labor is calling for Mr Dutton to be referred to the High
Court to test his eligibility
for parliament over interests
in a childcare centre.
“If he’s trusting of his legal
advice there’d be no problem there,” Deputy Labor
leader Tanya Plibersek told
ABC radio on Thursday.
Attorney-General Christian
Porter confirmed late on
Wednesday he would seek
legal advice from the solicitor-general over the matter.
The business interest raises questions over whether
government support to the
centres is a constitutional
problem for Mr Dutton and
whether he was involved
in cabinet decisions on the
childcare sector.
Ms Plibersek said members of the opposition were
shocked to learn Mr Turnbull hadn’t already sought
advice from the solicitorgeneral
“He was relying on the fact
that Peter Dutton had his
own legal advice and surprise surprise Peter Dutton’s legal advice said Peter
Dutton was fine,” she said.

Dutton denies ‘baseless’ eligibility claim
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Second challenge looms for Malcolm Turnbull as Peter Dutton reveals policy plans

Mr Turnbull, pictured with Scott Morrison, won the vote 48-35, but many believe that’s too narrow a margin to save
him. Picture Kym SmithSource:News Corp Australia

Former Australian Cabinet minister Peter Dutton addresses the media at Parliament House in Canberra on Monday,
Picture: Rod McGuirk/APSource:AP

PETER Dutton has gone on
radio and admitted he is
canvassing support from
his fellow MPs — and could
launch another challenge.
JUST a day after Peter Dutton said he would go quietly
to the backbench, the former home affairs minister
has revealed he is “working the phones” to win the
prime ministership.
Speaking to 3AW
on
Wednesday morning, the
would-be Liberal leader said
he was campaigning to gain
the numbers to run a second successful challenge
against Malcolm Turnbull.
“You don’t go into a ballot
believing you’re going to
lose and if I believe that a
majority of colleagues support me, then I would consider my position,” he said.
“Of course I am (working
the phones). I’m speaking
to colleagues. I’m not going to beat around the bush
with that.”
Mr Dutton has also unveiled
his grand plans to save
Australia.
In a bid to win over voters,
Mr Dutton has outlined his
policies with an immediate
focus on removing the GST
from power bills, which
would be an automatic 10
per cent reduction.
He also wants a Royal Commission into the energy and
fuel companies he thinks
are rorting the country because Australians are paying some of the highest energy bills in the world.
His plans come as Mr Turnbull is steeling himself for
the next assault, with Mr

The Prime Minister looks
unlikely to be able to hang
on long after beating his
challenger by such a narrow margin.
Mr Dutton has repeatedly
refused to rule out another
challenge for the Liberal
leadership before the next
election — which must be
called by May 2019 and
could now be imminent.
While the Queensland MP
failed to oust Mr Turnbull,
he exceeded most expectations by managing to collect 35 votes — including
cabinet ministers — without
campaigning.
He stepped down from his
position as Home Affairs
Minister, despite Mr Turnbull’s invitation for him to
stay, and was already working on softening his image
yesterday afternoon.
Mr Dutton’s Triple M interview came after he told Sky
News he “likes a drink”,
“has a self-deprecating
sense of humour” and enjoys “a kid’s footy game on
a Saturday or Sunday.”
He said it was “nice to be in
front of the cameras where
he can smile and maybe
show a different side.”
Twitter didn’t exactly buy
his attempts at rebranding
himself as a relatable Aussie bloke.
Critics have delivered
scathing assessments of
Mr Turnbull’s performance,
including Tony Abbott’s
former chief-of-staff Peta
Credlin.
Ms Credlin said Mr Turnbull’s death warrant had
been “signed” and urged

Dutton thought to be preparing for a second challenge on the leadership
within days.
But Mr Dutton on Wednesday morning refused to give
a timeline on when he would
rechallenge Mr Turnbull.
“I want to talk about these
sorts of (policy) ideas and
we’ll then see what the future holds,” he told Triple M
in a separate interview.
Mr Dutton also said energy and fuel costs were his
number one issue.
“I think one of the things
we could do straight away
in this next billing cycle is
take the GST off electricity
bills for families,” he said.
“It would be an automatic
reduction of 10 per cent.
People would feel an impact
straight away, it would be
a down payment on other
things you could do to help
reduce electricity bills.
“The other thing I think
we could do is I think we
could set up a Royal Commission into electricity and
fuel companies. Australian
consumers have been paying way too much for way
to long and something just
isn’t right.”
He said people were struggling to understand what
the government stood for.
“In a country where we’ve
got an abundance of natural resources, of renewables, of coal of hydro, yet
we’re paying some of the
highest costs for energy in
the world and similarly for
fuel,” he said.
“They’re the sorts of things
we need to talk about and

should be working on and if
we do, I believe that people
will strongly support the
government.”
Triple M’s The Hot Breakfast hosts asked Mr Dutton
to detail his career history,
background and upbringing
so Australians could understand the “down-to-earth”
side of him he said they often did not see.
He also couldn’t name his
favourite AC/DC song because he said he had not
had much sleep.
Mr Turnbull had the same
reaction on Triple M last
year, but instead provided a
Mental as Anything song.
TURNBULL’S PRIME MINISTERSHIP LOOKS TERMINAL
Mr Turnbull’s position as
Prime Minister of Australia
is looking increasingly untenable after he fended off
Mr Dutton’s attack by just
48-35 in a party room vote.
The government is now in
turmoil, and its ability to
get anything done severely
damaged.
Nine ministers who voted
for Mr Dutton have now
offered their resignations,
including Trade Minister
Steven Ciobo and Human
Services Minister Michael
Keenan.
Mr Turnbull has so far refused to accept the resignations of only two ministers:
International Development
Minister Concetta Fierravanti-Wells, who wrote a
critical open letter, and Mr
Dutton himself, who insisted on going to the backbench.

him to “stem the bleeding
to the right”.
“The main feeling is sadness about the disintegration of what should have
been a good government
that was first elected to
bring an end to this sort
of political assassination
politics that was so much a
feature of the former Labor
government,” she told Sky
News.
“Let’s be very clear here
– Malcolm Turnbull never
stayed in the Parliament to
be somebody else’s Minister. Tony Abbott always felt
that Turnbull was owed a
place in Cabinet as a former
leader and that, of course,
was Abbott’s undoing.
“As we’ve seen it play out
over the past seven days
there’s not a principle Turnbull won’t junk, a policy he
won’t change, an individual
he won’t attack in order to
survive and survive he has
again today.
“But with 35 votes against
the prime minister following his clever ambush spill
against himself today, mark
my words, his death warrant has been signed and
the scaffolding’s been built,
it’s only now a matter of
time.”
Ms Credlin said she knew
what it took to win elections
having worked with Mr Abbott when he took 25 seats
off Labor.
She also labelled Mr Turnbull “shameless” and said
he had no right to demand
loyalty from anyone.
‘DUTTON WILL WIN IN
WEEKS’

Mr Dutton’s supporters
were encouraged by the
close result in the spill, telling the Adelaide Advertiser
Mr Dutton can “easily” win
the contest for the prime
ministership with more time
and a campaign.
A senior Liberal MP said
the vote had come without
warning. “Dutton will win in
a matter of a few days, or at
worst, a few weeks,” said
the MP, describing the vote
as a stunt.
“Malcolm Turnbull is not
selling anything. There will
be a second challenge.”
Another said the Prime Minister’s condition was “terminal”.
The ABC said Mr Turnbull
was “mortally wounded”,
with a source close to Mr
Dutton telling the broadcaster another two or three
Liberals have drifted to Mr
Dutton overnight.
The Guardian called the
PM’s predicament “political
annihilation”.
Labor leader Bill Shorten
claimed the PM was “a
Prime Minister in name
only,” adding, “If nearly
half of his own government
do not want him to be the
Prime Minister of Australia,
why should the rest of Australia have to put up with
him?”
Mr Shorten sought to move
a no-confidence motion
against Mr Turnbull in Parliament yesterday, saying
the Prime Minister “has no
authority, no power, and no
policies”. It was defeated at
To be continued on page 37
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