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اجلمهورية  رئيس  أنهى 
مساء  نيويورك  زيارته 
أقامته  باستقبال  االربعاء 
الدائمة  البعثة  رئيسة 
املتحدة  االمم  لدى  للبنان 
السفرية أمل مدللي وسفري 
غابي  واشنطن  لدى  لبنان 
اللبنانية  للجالية  عيسى 
االمريكية،  الواليات  من 
يف حضور اللبنانية االوىل 
ناديا عون ووزير اخلارجية 
باسيل،  جربان  واملغرتبني 
من 500 شخص  أكثر  اىل 

من أبناء اجلالية.
ترحيبيتني  كلمتني  بعد 
من مدللي وعيسى، حتدث 
اجلالية،  أبناء  اىل  عون 
»عمدنا اىل ترسيخ  فقال: 
االمن يف لبنان، وهو كان 
مل  إذا  ألنه  االول،  هدفنا 
حنافظ على حياة املواطنني 
على  حنافظ  ان  ميكن  فال 
هكذا  وامواهلم.  ابنائهم 
بفضل  آمنًا  لبنان  اصبح 
بها  قام  اليت  العمليات 

الوضع  وشهد  اجليش، 
االراضي  على  استقرارًا 
سواء  كلها،  اللبنانية 
االرهابيني  من  بتطهريها 
على احلدود، أو يف الداخل 
اليت  الكبرية  اجلرائم  من 
تولينا  منذ  ترتكب.  كانت 
أي  خيطف  مل  السلطة، 

وغابت  أجنيب،  أو  لبناني 
على  السطو  عمليات 
والسيارات،  املصارف 
متقدمة  مرحلة  يف  وبتنا 
جتار  على  القضاء  من 
عمليات  وكلها  املخدرات، 
ناجحة من اجل جعل الوطن 
مثاليًا. يف ما خص ادارات 

التتمة صفحة 31

اعدنا  وتنظيمها،  الدولة 
اىل املؤسسات اليت كانت 

عباس: لن نلتزم بأي اتفاق إذا مل ترتاجع واشنطن عن نقض 
تعهداتها مع الفلسطينيني.. ومحاس تعترب خطابه »مكرورًا«

Follow us on          ; The Middle East Herald

عون: حّررنا لبنان من التبعية رغم شوائب البعض
التتمة صفحة 31

 املرحلة ليست سهلة وورثُت ديناً قدره 80 مليار دوالر

السلطة  رئيس  أكد 
عباس  حممود  الفلسطينية 
أن السلطة ستكون يف حل 
من اتفاقياتها مع واشنطن 
اإلدراة  تلتزم  مل  ما 

األمريكية بتعهداتها.

األمم  منرب  على  ومن 
نيويورك  يف  املتحدة 
تعد  مل  واشنطن  إن  قال 
وأشار  نزيهًا،  وسيطًا 
األمريكية  اإلدارة  أن  إىل 
اللتزامات  تنكرت  احلالية 
اإلدارات السابقة وقوضت 
إىل  الفتًا  الدولتني،  حل 
حبق  الكونغرس  قرار  أن 
منظمة التحرير الفلسطينية 

غري قانوني

الرئيس  واستنكر 
»العداء  الفلسطيين 
للشعب  املستحكم 
الفلسطيين الذي يرزح حتت 
واشنطن«،  تدعمه  احتالل 

للرئيس  الدعوة  جمددًا 
قراراته  إللغاء  األمريكي 
بشأن القدس واالستيطان 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

اليت تتعارض مع الشرعية 
الدولية.

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

استقالة رئيس جملس ادارة تلفزيون 
أي بي سي جاسنت مايلن

ادارة  جملس  رئيس  قدم 
سي  بي  أي  تلفزيون 
استقالته،  مايلن  جاسنت 

خلفية  على  األول،  أمس 
املديرة  اقالة  حول  اجلدل  »هيومن  منظمة  اتهمت 

احلقوقية  ووتش«  رايتس 
األمن  قوات  الدولية، 

العراقية »وفصائل »احلشد 
عشرات  بإخفاء  الشعيب« 

التتمة صفحة 31

»رايتس ووتش« تتهم القوات العراقية 
بإخفاء عشرات السنة قسرا

الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمته يف االحتفال

جاستن مايلن، ميشيل غاثري وايما البرييتشي

التتمة صفحة 31

األمريكي  الرئيس  أعلن 
أن  األربعاء  ترامب  دونالد 
تعّدها  اليت  السالم  خطة 

بني  النزاع  لتسوية  إدارته 
والفلسطينيني  إسرائيل 

ترامب َيعد خبّطة سالم للشرق 
األوسط »متوازنة للغاية«

روسيا  رد  أتى  وأخريًا 
عند  املغامرة«  »نزعة  على 
اإلسرائيليني،  الطيارين 

االول،  أمس  أعلنت  حيث 
سلسلة إجراءات »عقابية«، 

التتمة صفحة 31

روسيا تغلق أجواء املتوسط أمام 
»الرؤوس احلامية« اإلسرائيلية

التتمة صفحة 31
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
»االصالحات  ان  عون  ميشال 
على  لبنان  يشهدها  اليت 
اجل  من  هو  كافة،  الصعد 
طمأنة اللبنانيني اىل مستقبل 
الناس  جبعل  والبدء  بلدهم 
جديدة  امور  على  يعتادون 
عن  واالبتعاد  تقليدية،  غري 
الشائعات السلبية اليت تتناول 
دون  العامة  واحلالة  اشخاصا 

التحلي بروح املسؤولية«.
»البعض  ان  اىل  ولفت 
يستغل احلرية اليت يتمتع بها 
اىل  حتويلها  اجل  من  لبنان 
آفة  وهي  افق،  دون  شتيمة 
جديدة حناول وضع حد هلا من 
النها  الثقافية،  الرتبية  خالل 
تعطي صورة سلبية بشعة عن 
الساحقة  االكثرية  فيما  البلد، 
على  توافق  ال  اللبنانيني  من 
اليت  الصورة  هلذه  الرتويج 
مواقع  عرب  اخلارج  اىل  تصل 

التواصل االجتماعي«.
وقال: » لقد متكنا من حترير 
التبعية، رغم وجود  لبنان من 
وهو  البعض.  لدى  شوائب 
االمم  يف  وكلمته  مستقل 
املتحدة نابعة من صلب امياننا 
وال  كلبنانيني،  وتفكرينا 
لنا  ما مسح  وهذا  احدا،  تتبع 
بالدخول اىل املؤمترات الدولية 
بشجاعة واخالص للوطن وبأن 
اللبنانية  الشخصية  تتبلور 
احلقيقية واليت ستكون ركيزة 
مبادرة  الطالق  عليها  بنينا 
للتالقي  الدولية  »االكادميية 
واحلوار«، وهناك قبول هلا يف 
نكون  ان  وآمل  املتحدة  االمم 
قد بدأنا مبرحلة التنفيذ اعتبارا 

من السنة املقبلة.«
وشدد على أن الدول »تكتفي 
استضافتنا  على  بشكرنا 
بأي  تقوم  وال  للنازحني، 
العبء  من  للتخفيف  مبادرة 
جزء  استقبال  عرب  لبنان  على 
»هناك  ان  وقال   ،« منهم 
جرمية ثانية ترتكب حبق لبنان، 
هذا البلد الذي جيسد االختالف 
السياسي امنا االتفاق الوطين 
الذي جّنبه نشوب حرب داخلية، 
اللبنانيني  وعي  بفضل  وهذا 
اخلروج  دون  خيتلفون  الذين 
عن القواعد الوطنية، ويلتقون 

على حب الوطن«.
خالل  جاء  عون  الرئيس  كالم 
اقامته  الذي  االستقبال  حفل 
الدائمة  لبنان  بعثة  رئيسة 
السفرية  املتحدة  االمم  لدى 
امل مدللي وسفري لبنان لدى 
واشنطن غابي عيسى للجالية 
الواليات  خمتلف  من  اللبنانية 
 583 قاعة  يف  االمريكية 
نيويورك  يف   park avenue
اجلمهورية  رئيس  شرف  على 
حضور  يف  االوىل  واللبنانية 
وزير  اللبناني:  الوفد  اعضاء 
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة 
تصريف األعمال جربان باسيل، 
مرياي  الرئاسية  واملستشارة 
االعالم  ومدير  هاشم،  عون 
رفيق  اجلمهورية  رئاسة  يف 
وزارة  يف  واملستشار  شالال، 
اخلارجية اسامة خشاب. وحضر 

عون من نيويورك أمام اجلالية: ما نقوم به هو من اجل طمأنتكم اىل مستقبل 
لبنان وعلينا منع اي شائعة من ان تكرب وتتحول اىل فضيحة غري صحيحة

االحتفال اكثر من 500 شخص 
ابناء اجلالية تقدمهم عدد  من 
الدين  ورجال  القناصل  من 
البعثة  واركان  والفاعليات 

والسفارة.

وقائع االحتفال
الساعة  عند  بدأ  احلفل  وكان 
الثامنة مساء بتوقيت نيويورك 
)الثالثة فجرا بتوقيت بريوت( 
عون  الرئيس  وصول  مع 
والوفد  االوىل  واللبنانية 
التصفيق  عال  حيث  املرافق، 
اجلمهورية  رئيس  دخول  مع 
وقرينته القاعة وهتف احلضور 
حبياة الرئيس عون على وقع 

االغاني الوطنية اللبنانية.
وبعد انشاد السيد امني هاشم 
النشيد الوطين اللبناني، القت 
السفرية مدللي كلمة ترحيبية، 
بدور  التذكري  فيها  اعادت 
لبنان الرائد ومساهمته الفاعلة 
ميثاق  وضع  يف  واالساسية 
االمم املتحدة الذي يركز على 
حقه  وتعزيز  االنسان  حقوق 
وقالت:  والكرامة.  احلرية  يف 
اليت  املبادىء  هي  هذه   «
ينادي بها فخامتكم، خصوصا 
االديان  حلوار  مبادرتكم  يف 
اىل  ولفتت  واحلضارات«. 
متثلها  اليت  االمور  من  العديد 
وجتسدها  املتحدة  االمم 
محاية  اجل  من  املالذ  واهمها 
مشددة  والشعوب،  الدول 
على »تقصري املنظمة الدولية 
احلروب  منع  يف  خصوصا 
والظلم، معطية مثاال على ذلك 

القضية الفلسطينية«.
اىل  مدللي  السفرية  وتوجهت 
ان  بالقول:«  عون  الرئيس 
استثنائيا  زمخا  اعطى  عهدكم 
املنتديات  يف  لبنان  حلضور 
االطراف،  متعددة  الدولية 
املتحدة«،  االمم  مقدمها  ويف 
معتربة ان »الرئيس عون متكن 
برئاسة  اللبنانية  احلكومة  مع 
رئيس الوزراء سعد احلريري، 
من اعالء صوت لبنان وموقعه 
على الساحة الدولية، وهو ما 
الدولية  املؤمترات  عنه  عربت 
اآلونة  يف  انعقدت  اليت 
مكانة  وعكست  االخرية، 
الدولي،  اجملتمع  لدى  لبنان 
السياسة  على  تفاعلية  واجابة 
والنشطة  الفاعلة  اخلارجية 

للوزير باسيل«.
وختمت بتعداد عدد من النقاط 
اليت تلخص جهود بعثة لبنان 
الدائمة لدى االمم املتحدة من 
اجل رفع اسم لبنان عاليا يف 
رئيس  معاهدة  عدة،  جماالت 
التواصل مع  اجلمهورية تعزيز 

اللبنانيني.

عيسى
عيسى  السفري  رحب  ثم 
واللبنانية  عون  بالرئيس 
االوىل، مشريا اىل ما يقومان 
به يف سبيل خدمة لبنان، كما 
شكر اللبنانيني املتواجدين يف 
من  قدموا  والذين  االحتفال 
خمتلف الواليات االمريكية من 
اجل الرتحيب برئيس اجلمهورية 

والتواصل معه ومساع مواقفه 
اثرا  نفوسهم  يف  ترتك  اليت 
اجيابيا، واميانا مبستقبل واعد 

للبنان.
العمل  »أهمية  على  كما شدد 
باسيل  الوزير  به  يقوم  الذي 
الرسالة  ايصال  اجل  من 

اللبنانية اىل العامل امجع«.

عون
اىل  عون  الرئيس  حتدث  ثم 
ابناء اجلالية، فأعرب عن سروره 
نيويورك،  يف  معهم  للتواجد 
ملا يعطونه من صورة مشرقة 
وقال:  العامل.  يف  للبنان 
الذي  والوقت  اجلهد  »اقدر 
اىل  احلضور  اجل  من  بذلتموه 
هذا اللقاء، وكلما التقي بقسم 
من اجلالية اللبنانية يف العامل 
اكون مسرورًا مبشاهدة وجوه 
تعمل من اجل نفسها ووطنها، 
وفية  تكون  ان  منها  واطلب 
احتضنها وتعمل  الذي  للوطن 
فيه وامتنى هلم دوام النجاح. 
خالل مؤمترات الطاقة االغرتابية 
تبادر اىل ذهين كم ان لبنان 
صغري مبساحته وكبري بانتشار 
اطلق  ان  يف  وفكرت  ابنائه، 
عليه تسمية »الوطن الكوني« 
الذي ينتشر فيه لبنان. ال شك 
انكم تنتظرون مين ان اطلعكم 
على اخبار عن لبنان واوضاعه، 
االمن  ترسيخ  اىل  عمدنا  اوال 
هدفنا  كان  وهو  لبنان  يف 
االول النه اذا مل حنافظ على 
ان  ميكن  ال  املواطنني  حياة 
حنافظ على ابنائهم وامواهلم. 
وهكذا اصبح لبنان آمنا بفضل 
العمليات اليت قام بها اجليش، 
على  استقرارا  الوضع  وشهد 
االراضي اللبنانية كافة، سواء 
بتطهريها من االرهابيني على 
من  الداخل  يف  او  احلدود، 
كانت  اليت  الكبرية  اجلرائم 

ترتكب«.
السلطة،  تولينا  منذ  أضاف: 
مل خيطف اي لبناني او اجنيب، 
على  السطو  عمليات  وغابت 
وبتنا  والسيارات،  املصارف 
يف مرحلة متقدمة من القضاء 
وكلها  املخدرات،  جتار  على 
جعل  اجل  من  ناجحة  عمليات 
خص  ما  ويف  مثاليا.  الوطن 

ادارات الدولة وتنظيمها، اعدنا 
كانت  اليت  املؤسسات  اىل 
دورها،  فاعلة،  وغري  فارغة 
الدبلوماسية  بتنظيم  وبدأنا 
اللبنانية يف العامل ومن احدى 
مثارها تعيني السفرية مدللي. 
وقمنا  القضاء  اىل  انتقلنا  ثم 
هذه  كل  يف  مهمة  بأعمال 
حيتاج  االمر  امنا  املؤسسات، 
اىل بعض الوقت للتنفيذ، على 
والغاز يف  النفط  تلزيم  غرار 
البحرية،  االقتصادية  املنطقة 
بدأ  الكهرباء  برنامج  ان  كما 
تنفيذه ويتطلب بعض الوقت 
لسنتني او ثالث وما تسمعونه 
من اخبار يف هذا اجملال يكون 
وال  صحيح،  غري  معظمه  يف 
تطوير  من  لبنان  على  ختافوا 
ان  صحيح  ومنوه،  اقتصاده 
وقد  سهلة،  ليست  املرحلة 
مليار   80 يبلغ  دينًا  ورثت 
غري  ريعي  وباقتصاد  دوالر 
لعبة  عن  عبارة  وكان  منتج 
صرف  وبدأنا  فقط،  مالية 
الديون.  يف  وغرقنا  االموال 
لدينا مشاريع مستقبلية عديدة 
االقتصادية  اخلطة  ومنها 
وان  باالقتصاد،  للنهوض 
بداية  مرحلة  ستبدأ  اهلل  شاء 
الصعود، وبعد سنتني ستكون 

االحوال افضل بكثري«.
وتابع: » ان هذه االعمال تقنية 
وسهلة، ولكن العقد النفسية 
املوجودة يف العامل السياسي 
بدل  الشخصية  على  مبنية 
العمل اجلماعي، ومن الصعب 
على البعض االعتماد على منط 
املشاركة،  على  يعتمد  جديد 
بعض  نواجه  السبب  هلذا 
الصعوبات كي نبقى يف املسار 
السليم والسريع املتبع. جيب 
يف  والسلوك  النمط  تغيري 
وفق  بنائه  اجل  من  لبنان، 
وقد  وحديثة،  سليمة  اسس 
االمور يف  بعض  بتغيري  بدأنا 
اقرار  عرب  اللبنانيني  ذهن 
قانون انتخابي يعتمد النسبية، 
امام  اجملال  يف  افسح  ما 
اىل  جدد  برملانيني  وصول 
التمثيل  عرب  النيابي  اجمللس 
من  والتخلص  هلم،  الشعيب 
الظلم االنتخابي الذي كان مييز 
قسما  ويلغي  االكثري  النظام 

اللبنانيني،  اصوات  من  كبريا 
يتمتع  ملن  افضلية  ويعطي 
باالموال، وجعل البلد يتجه حنو 

اسلوب حديث«.
من  به  نقوم  ما  »ان  وقال: 
كافة  الصعد  على  اصالحات 
اجل  من  هو  مالية،  ومنها 
لبنان  مستقبل  اىل  طمأنتكم 
يعتادون  الناس  والبدء جبعل 
على امور جديدة غري تقليدية، 
الشائعات  عن  واالبتعاد 
السلبية اليت تتناول اشخاصا 
التحلي  دون  العامة  واحلالة 
البعض  ان  املسؤولية.  بروح 
يستغل احلرية اليت يتمتع بها 
اىل  حتويلها  اجل  من  لبنان 
آفة  وهي  افق،  دون  شتيمة 
جديدة حناول وضع حد هلا من 
النها  الثقافية،  الرتبية  خالل 
تعطي صورة سلبية بشعة عن 
الساحقة  االكثرية  فيما  البلد، 
على  توافق  ال  اللبنانيني  من 
اليت  الصورة  هلذه  الرتويج 
مواقع  عرب  اخلارج  اىل  تصل 
وهذا  االجتماعي.  التواصل 
االمر يتطلب جهدا كبريا ملعرفة 
تنظيمه ومنع  خطورته، وعلينا 
التأثري السليب له الذي يؤذي 
الكثريين، ومنع اي شائعة من 
فضيحة  اىل  وتتحول  تكرب  ان 
التنبه  وعليكم  صحيحة،  غري 
بشكل  املعلومات  واستقاء 
مضطرين  ولسنا  صحيح، 
للبقاء يف حال سجال سياسي 
دائم مع اوالد، حتى لو كانوا 
انهم  اال  العمر،  متقدمني يف 
النضوج، وهم  يبلغوا سن  مل 
اجملتمع،  يف  خبلل  يتسببون 
ومسرية  جتربتنا  منلك  اننا  اال 
صعوبات  فيها  ختطينا  طويلة 
هذه  وسنتخطى  كثرية، 

الصعوبة وغريها ايضا«.
لقد   « عون:  الرئيس  وتابع 
من  لبنان  حترير  من  متكنا 
شوائب  وجود  رغم  التبعية، 
مستقل  وهو  البعض.  لدى 
املتحدة  االمم  يف  وكلمته 
امياننا  صلب  من  نابعة 
وال  كلبنانيني،  وتفكرينا 
لنا  ما مسح  وهذا  احدا،  تتبع 
بالدخول اىل املؤمترات الدولية 
بشجاعة واخالص للوطن وبأن 
اللبنانية  الشخصية  تتبلور 

احلقيقية واليت ستكون ركيزة 
مبادرة  الطالق  عليها  بنينا 
للتالقي  الدولية  »االكادميية 
هلا  قبول  وهناك  واحلوار«، 
ان  وآمل  املتحدة  االمم  يف 
نكون قد بدأنا مبرحلة التنفيذ 
اعتبارا من السنة املقبلة. ان 
على  تقوم  االكادميية  هذه 
تعميم ثقافة السالم يف العامل 
ان  بدل  الشعوب  تقارب  عرب 
تبقى متباعدة اما بسبب جهلها 
بسبب  او  البعض  لبعضها 
اآلخر.  من  االنسان  خوف 
السالم  يعم  ان  جيب  لذلك 
من خالل املعرفة املتبادلة بني 
واحلضارات  واالعراق  االديان 
الناس ان لعبة احلرب  ليفهم 
ليست انسانية او دينية، امنا 
السيطرة  وهدفها  اقتصادية 
اعتماد سياسة  اآلخر عرب  على 
نأمل  ازمة  وهذه  القوة، 
حنن  اليوم،  منها.  خنرج  ان 
ونتكلم  التوجه  هذا  نناقض 
عن الشعب اللبناني وحميطه، 
الننا نتحمل نتائج احلروب اليت 
يعيشها الشرق االوسط. هناك 
مليون و750 الف نازح سوري 
وقد  اللبنانية،  االراضي  على 
املتحدة تسجيل  االمم  اوقفت 
 ،2014 عام  النازحني  اعداد 
املهمة،  العام  االمن  فأكمل 
اال ان هذا العدد بدأ بالرتاجع 
قسم  عودة  اثر  فشيئا  شيئا 

منهم اىل بالدهم«.
لبنان  موارد  »ان  وقال: 
اجلغرافية  ومساحته  قليلة، 
اليوم  متكنا  وقد  صغرية، 
اظهار صورة عن مساوئ  من 
انتشار هذا العدد الضخم من 
النازحني فيه، عل العامل يشعر 
مبا قام به جتاه هذا البلد فيما 
على  بشكرنا  الدول  تكتفي 
وال  للنازحني،  استضافتنا 
تقوم بأي مبادرة للتخفيف من 
العبء على لبنان عرب استقبال 
ميكننا  ال  وحنن  منهم.  جزء 
حتمل هذا امللف. وحتدثنا بكل 
ايضا  انتم  وميكنكم  وضوح، 
عرب  اجملال  هذا  املساعدة يف 
الظهار  واتصاالتكم  معارفكم 
ترتكب  ثانية  جرمية  هناك  أن 
الذي  البلد  هذا  لبنان،  حبق 
جيسد االختالف السياسي امنا 
جنبه  الذي  الوطين  االتفاق 
وهذا  داخلية،  حرب  نشوب 
الذين  اللبنانيني  وعي  بفضل 
عن  اخلروج  دون  خيتلفون 
ويلتقون  الوطنية،  القواعد 

على حب الوطن«.
وتعزيز  »اليقظة  اىل  ودعا 
قبول  وعدم  النقدي،  احلس 
الشائعات اليت تؤثر سلبا على 
استهداف  عرب  لبنان  صورة 

الدولة«.
»اجدد  عون:  الرئيس  وختم 
سروري بلقائكم اليوم من كل 
اطراف الواليات املتحدة، وعلى 
جهدكم من اجل املشاركة يف 

هذا اللقاء«.
الرئيس  صافح  اخلتام،  ويف 
افراد  االوىل  واللبنانية  عون 
وتبادال  فردا  فردا  اجلالية 

اطراف احلديث معهم. 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلقي كلمته يف الجالية اللبنانية
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حبارة 
حممد  النائب  برئاسة  االول، 

رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدرت يف نهاية اجتماعها 
بعد  »يوما  فيه:  قالت  بيانا 
يف  األوضاع  تنحو  يوم، 
اتساع  حنو  والعامل  منطقتنا 
دائرة التأزم، كنتيجة طبيعية 
اليت  االستبداد  لسياسات 
االمريكية  االدارة  تعتمدها 
يف مقاربتها لقضايا الشعوب 
ومصاحلها وللعالقات الدولية 
تستند  مضطربة  وترية  وفق 
القوة مبعزل عن  فائض  اىل 
الدولي،  والقانون  املبادئ 
ينجم  ملا  مراعاة  دون  ومن 
عن هذا السلوك من تداعيات 
سلبية على األمن واالستقرار 

الدوليني«.
االدارة  »إن مشهد  أضافت: 
الطاغية  االمريكية هو مشهد 
اجلالد الذي يسعى إىل فرض 
سياساته على العامل بالقوة، 
وفرض  القوانني  جتاوز  عرب 
االرهاب  ورعاية  العقوبات 
والعدوان،  االحتالل  ومحاية 
واحلروب،  الفنت  واثارة 
واحتكار  احللول  وتعطيل 
ونتاج  والثروات  املوارد 
والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
والدول.وهذا  للشعوب 
السلوك جند بعض مصاديقه 
متارسها  اليت  العدائية  يف 

االدارة االمريكية ضد الصني 
وروسيا، ويف رعاية االرهاب 
وسوريا  والعراق  ايران  ضد 
ويف  لبنان،  يف  واملقاومة 
يف  والعدوان  االحتالل  دعم 

فلسطني واليمن وغريهما«.
السياسات  »إن  وتابعت: 
االمريكية  لالدارة  الظاملة 
التوتر  عن  املسؤولة  هي 
مصدر  وهي  والتصعيد، 
التهديد واألزمات يف أكثر من 
منطقة يف العامل. إن الشعوب 
متلك  ال  املستهدفة  والدول 
ازاء هذه السياسات الظاملة، 
واملقاومة  الصمود  خيار  اال 
للدفاع عن حقوقها ومصاحلها 
تتبناه  خيار  وهي  وقضاياها، 
القوانني  كل  اليه  وتدعو 

الدولية واالنسانية«.
وأردفت: »لقد درست الكتلة 
التطورات واالحداث املتصاعدة 

الوفاء للمقاومة أشادت مبواقف عون يف األمم املتحدة:

 اجلدل حول جنس احلقائب احلكومية ال جيوز ان يبقي البالد بال حكومة

الكتلة مجتمعة برئاسة النائب محمد رعد

يف منطقتنا وانعكاساتها على 
النقاش  بعد  وخلصت  بلدنا، 

اىل ما يأتي:
فخامة  الكتلة  حتيي   -1
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس 
وتشيد  عون  ميشال  العماد 
اجلريئة  الوطنية  مبواقفه 
اليت  تلك  سواء  والواضحة 
اجلمعية  يف  كلمته  تضمنتها 
تلك  أو  املتحدة  لألمم  العامة 
صحيفة  اىل  بها  أدىل  اليت 
معربا  الفرنسية،  الفيغارو 
السيادية  الوطنية  رؤيته  عن 
اجلامعة، ومثمنا الدور الوطين 
حلزب اهلل يف الشأن الداخلي 
التصدي  ويف  اللبناني 
ومجاعات  اسرائيل  العتداءات 
هذه  التكفريي.ان  االرهاب 
واملهمة،  املسؤولة  املواقف 
حني تصدر من فخامة الرئيس 
هذه  مثل  يف  عون،  ميشال 

تقديره  تؤكد  فإمنا  الظروف، 
نلتزمه  الذي  الوطين  للنهج 

ولن حنيد عنه.
تشكيل  ان  الكتلة  ترى   -  2
مقاربات  يتطلب  احلكومة 
مسؤولة  ورؤية  واقعية  اكثر 
والتحديات  املخاطر  ازاء 
الراهنة واملقبلة، واليت حتتاج 
مواجهتها اىل كثري من اجلهود 
حسابات  عن  البعيدة  الوطنية 
النفوذ واحملاصصة. إن اجلدل 
احلقائب  جنس  حول  العقيم 
ال  أجنحتها،  وحجم  احلكومية 
جيوز ان يبقي البالد من دون 
صعبة  مهام  تنتظرها  حكومة 
اللبنانيون  ويأمل  ومتعددة، 
املنهجية  الرؤية  متتلك  ان 

للتصدي هلا ومعاجلتها.
3- إن االعتداءات االسرائيلية 
سوريا  ضد  املتواصلة 
تهديد  شأنها  من  وحلفائها 
واستقرارها،  املنطقة  أمن 
سافرا  حتديا  تشكل  وهي 
اخلرية  االرادات  أصحاب  لكل 
وجود  انهاء  على  احلريصني 
االرهابية  اجلماعات  وعبث 
املناطق  بعض  يف  املتبقية 
السورية. اننا اذ ندين الكيان 
اعتداءاته  وكل  الصهيوني 
مع  تضامننا  نؤكد  اجملرمة، 
وشعبا،  وجيشا  قيادة  سوريا 
اصدقائنا  أيدي  على  ونشد 
الروس الذين اصابتهم سهام 
االخري  االسرائيلي  العدوان 

على سوريا«.

استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري عند األوىل من بعد 
ظهر امس االول يف بيت الوسط 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
يرافقه  جعجع  مسري  الدكتور 
وزير االعالم ملحم الرياشي يف 
حضور وزير الثقافة يف حكومة 
تصريف األعمال غطاس اخلوري، 
املستجدات  اخر  اللقاء  وتناول 
االتصاالت  سيما  ال  السياسية 
اجلارية لتاليف احلكومة اجلديدة 
مادبة  اىل  البحث  ويستكمل   ،
احلريري  الرئيس  يقيمها  غداء 

للمناسبة.
وكان احلريري قد استقبل مدير 

البنك الدولي ساروج كومارجها 
يف حضور املستشار نديم املنال 
اليت  املشاريع  على  منه  واطلع 

ينفذها البنك يف لبنان.
امس  مساء  احلريري  واستقبل 
االول يف بيت الوسط املنسقة 
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
وعرض  كارديل  داهلر  برينيل 
معها األوضاع العامة والتطورات 
وعمل وكاالت األمم املتحدة يف 

لبنان.
قد  احلريري  الرئيس   وكان 
البعريين  وليد  النائب  التقى 
هولندا  يف  اللبناني  واملغرتب 

أمحد بكار.

احلريري عرض مع جعجع مستجدات 
التأليف يف حضور الرياشي واخلوري

الحريري مستقبال جعجع

 غرد النائب ابراهيم كنعان على حسابه عرب موقع »تويرت« وقال: 
»عندما ميثل رئيس لبنان امام احملافل الدولية للدفاع عن الكيان 
والدولة والوطن، أضعف الشعور الوطين ان نشكل مجيعا، وحدة 
وطنية مرتاصة خلفه، وخباصة يف هذه الظروف، وامام حتديات 

كربى، وعندما يكون هذا الرئيس ميشال عون«.

كنعان مغردا: عندما ميثل الرئيس امام احملافل 
الدولية أضعف الشعور ان نشكل وحدة خلفه
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لبنان  مصرف  حاكم  رأى 
»تأليف  أن  سالمة  رياض 
اعطاء  شأنه  من  احلكومة 
اشارة اجيابية للخارج«، جمددا 
تأكيد استقرار اللرية اللبنانية 

ومتانة القطاع املصريف.
اعضاء  مع  لقاء  يف  وشدد 
االقتصادي  اجمللس 
اجمللس  مقر  يف  واالجتماعي 
ظهر  قبل  بريوت  وسط  يف 
على  اخلميس،  االول  امس 
ومتابعة  النقدي  »االستقرار 
لالنتاج«،  املدعومة  القروض 
جدولة  امكان  عن  متحدثا 
القروض يف حال كان هناك 
صعوبات،  تعاني  مؤسسات 

لتفيد من قروض مدعومة«.
القطاع  متانة  تأكيد  وجدد 
يتمتع  »الذي  املصريف 
كل  لتلبية  كافية  بسيولة 
امر  وهذا  التمويل،  متطلبات 
يف  مسريتنا  لنتابع  اساسي 

االقتصاد«.
واشار اىل ان »نسبة النمو يف 
لبنان تصل اىل 2 يف املئة، 
وهي مقبولة نظرا اىل الواقع 
العربي  العامل  يعيشه  الذي 
تقع  نسبة  وهي  به،  وتأثرنا 
عربيا  املوجود  املعدل  ضمن 
املشاكل  تواجه  ال  دول  يف 

اليت يواجهها لبنان«.
وأكد أن »تدعيم الثقة بلبنان 
هو ما هو سيساعد االقتصاد 
واالستمرار«،  النهوض  على 
خصوصا  ذلك  يتم  »أن  آمال 
قريبا«،  احلكومة  تأليف  مع 
ومشريا اىل ان »لبنان يتعرض 
مؤكدة،  وهي  نراها  حلمالت 
وان مطلقي الشائعات همهم 
إجياد بلبلة يف السوق وليس 

شخص رياض سالمة«.
ان  أكد  اخرى،  جهة  من 
السيولة  لديها  »املصارف 
الكافية لالستمرار يف القروض 
مع  االتفاق  وفق  السكنية 
مؤسسة االسكان«، الفتا اىل 
ان »املركزي لديه مع مصرف 
عن  مستقلة  رزمة  االسكان 
هذه املبادرة يف 2019 ضمن 

ما كنا نعمل عليه تقليديا«.
»أن  سؤال  على  ردا  ورأى 
رؤية  يعطي  احلكومة  تأليف 
اقتصاديا  البلد  مسار  عن 
ميولون  من  ويطمئن  وماليا 
لبنان اىل ان هناك استمرارية 
إلصدارات  دائمة  وامكانات 

متول عجز الدولة، ويف مطلق 
تتألف  ان  االفضل  االحوال 

احلكومة«.
االخرية  التشريعات  واعترب 
اللبناني  لالقتصاد  »مفيدة 
وملؤمتر سيدر ولتطوير امكانات 
يف  االلكرتونية  التعاطي 
»احلكومة  ان  مؤكدا  لبنان«، 
زيادة  موضوع  يقرر  من  هي 
وليس  البنزين  على  الضريبة 
مصرف لبنان، وأن ما أثري عن 
سياق  يف  جاء  املوضوع  هذا 
حديث عن امكانات متويل دعم 
الصناعة او االسكان«. وشدد 
»العقوبات االمريكية  على ان 
احملتملة على حزب اهلل لن تؤثر 
على القطاع املصريف اللبناني 
االجراءات  كل  اخذنا  ألننا 
واصدرنا كل التعاميم الالزمة 
تعاميم  اىل  حاجة  يف  ولسنا 
املصريف  والقطاع  جديدة، 
مرتفع  مستوى  لديه  اللبناني 
تؤكده  ما  وهذا  االمتثال  من 
واجلهات  املراسلة  املصارف 

الرقابية يف اخلارج«.

عربيد
من جهته رأى رئيس اجمللس 
»هناك  ان  عربيد  شارل 
صرخة من الواقع االقتصادي 
واملعيشي، وهناك الكثري من 
االشاعات عن املؤسسات عن 
»الشعب  داعيا  االوضاع«، 
اللبناني اىل وعي هذا الواقع 
الننا اجتزنا يف السابق اوضاعا 
صعبة وخماطر اكثر من ذلك، 
من  الكثري  امامنا  زال  وما 
لنتخطى  واالدارة  املناعة 

الواقع الذي حنن فيه«.
مسارات   3 »هناك  وقال: 
هي  عليها  نعمل  اساسية 
تطبيق مندرجات سيدر وكل ما 
يتعلق به، والدراسة املتعلقة 
االنتاجية،  القطاعات  بتحفيز 
منها  مقبلة  فرص  وهناك 
اعمار  واعادة  والغاز  النفط 
امام  االفق  يفتح  مبا  سوريا، 

االقتصاد اللبناني«.
واىل  اليأس  عدم  اىل  ودعا 
على  لنحافظ  »التعاون 
دميومة  وعلى  مؤسساتنا 
تكون  »ان  آمال  عملنا«، 
انتاج  مرحلة  املقبلة  املرحلة 
النهاض اقتصادنا، إذ ال خيار 
مبستقبل  االميان  سوى  لدينا 

لبنان«. 

سالمة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي:

 اللرية مستقرة والقطاع 
املصريف متني

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

سالمة يلقي كلمته

املاروني  البطريرك  زار 
بشارة  مار  الكاردينال 
اوتاوا  الكندية  العاصمة 
كندا  ابرشية  راعي  يرافقه 
املارونية املطران بول مروان 
العام  الرئيس  وممثل  تابت 
املارونية  اللبنانية  للرهبانية 
والوفد  فخري  جو  املدبر 
املرافق، حيث استهل زيارته 
بلقاء مع رئيس جملس النواب 
jef reagen جرى خالهلا احلديث 

عن الوضع يف املنطقة.
ارجاء اجمللس  وبعد جولة يف 
االعالميني  اىل  الراعي  حتدث 
للموضوع  »عرضنا   : فقال 
كما  الشرق  يف  املسيحي 
لبنان  قيمة  على  تكلمنا 
الشرق  يف  املميز  ودوره 
يقعون  الذين  وعن  االوسط، 
املتمادية  احلروب  ضحايا 
ام مسيحيني،  اكانو مسلمني 
ومفاهيم هذه احلروب وملاذا 
هذه احلروب وكيف بكل اسف 
االرهابية  املنظمات  ان  نرى 
تلقى  واالصولية  والتكفريية 
الدول  دعما دوليا من بعض 
ودعما  بالسالح  او  باملال 
لصاحل  ليس  وهذا  سياسيا، 
السالم يف العامل، ثم كشفنا 
بالنسبة  املميز  لبنان  قيمة 
للمسيحيني يف الشرق االوسط 
كعالمة رجاء، مبعنى انه طاملا 
واملسلمني  املسيحيني  ان 
بتفاهم  يتعايشون  لبنان  يف 
احلكم  يف  ويتشاركون 
ما  يوما  يأملون  واالدارة، 
ان يدخل هذا التيار يف حياة 

املسلمني  ان  وكيف  بلدانهم، 
لبنان  اىل  ينظرون  انفسهم 

كوطن واحة حرية«.
»تكلمنا   : الراعي  واضاف 
النازحني  موضوع  على  ايضا 
لبنان وضرورة  السوريني يف 
عودتهم اىل بلدانهم وهذا حق 
هلم كمواطنني ولكي يستعيدوا 
ثقافتهم وحضارتهم من جهة، 
خصوصا وان لبنان ال يستطيع 
وال  اقتصاديا  ال  يتحمل  ان 
ثقافيا  وال  امنيا  وال  سياسيا 
وال اجتماعيا هذا العبء الكبري 
نازح  مليوني  حواىل  بوجود 
ونصف  ارضه  على  سوري 
اكثر  اي  فلسطيين،  مليون 
اللبناني،  الشعب  نصف  من 
النازحني  مصلحة  من  لذلك 
ان يعودوا بكرامة اىل بيوتهم 
اللبنانيني  حق  ومن  ووطنهم، 
ايضا ان حيافظوا على وطنهم، 
نستقبل  ان  ينفع  ماذا  ألنه 
النازحني  من  ومئات  ماليني 
يغادر  وشعبنا  ترحاب  بكل 
اىل بلدان العامل، ينبغي علينا 
وعلى  وطننا  على  حنافظ  ان 

االنسان فيه«.
هي  »هذه   : الراعي  وختم 
فيها  تباحثنا  اليت  املواضيع 
ولقينا لديه كل التفهم وقال 
بأنه ذاهب اىل لبنان االسبوع 
املقبل وسأفتح عيين على رؤية 

كل ما جيري.
الكاردينال  البطريرك  زار  كما 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
والوفد املرافق مدرسة راهبات 

االنطونيات يف اوتاوا. 

الراعي التقى رئيس جملس النواب الكندي:

 ماذا ينفع ان نستقبل ماليني النازحني 

بكل ترحاب وشعبنا يغادر اىل بلدان العامل

الراعي يتلقى درعا من رئيس مجلس النواب الكندي جيف ريفن

لـ  العام  األمني  نائب  قال 
نعيم  الشيخ  اهلل«  »حزب 
ختريج  حفل  خالل  قاسم 
الرسول  كلية  يف  الطالب 
املطار:  طريق   - األعظم 
أن  خيفى  يعد  مل  لبنان  »يف 
الوقت  لتمضية  حماولة  هناك 
على  األطراف  بعض  قبل  من 
على  للحصول  الضغط  قاعدة 
املكتسبات اليت يريدونها من 
عض  لعبة  يف  احلكومة  خالل 
أصابع ومن يصرخ أوال، ألن 
واضحة،  أصبحت  القواعد 
واملعاملة  معروفة  واخلدمات 
أال  أمتنى  حمدد.  طريق  هلا 
للعبة  احلكومة  تستخدم 
األحجام، ألن انتظار الفرج من 
العمليات اخلارجية لبعض  أمر 
معيق  التشكيل  يعيق  من 

ومضر للبنان«.
أن  نقرتح  »حنن  أضاف: 
الواحد  املعيار  إىل  نضيف 
الذي ذكرناه وهو اختيار عدد 
يتناسب  مبا  احلكومة  أعضاء 
مع نتائج االنتخابات النيابية، 
أن  وهو  آخر  معيارا  فلنضف 
ألي  الفيتو  فكرة  من  خنرج 
استنزال  يتم  وأن  فريق 
املختلفة  السياسية  القوى 
وعندها  مناسبا،  تراه  ما  يف 
الغالب  للرأي  الغلبة  تكون 
وحدة  حكومة  تشكيل  يف 
وطنية من دون أن نبقى حتت 
سيف الفيتو الذي جيعل فريقا 
واحدا يعطل احلكومة يف لبنان 
من دون مربر والناس حتتاج 
واقعها  وإىل  مصاحلها  إىل 
املوضوع  نعاجل  أن  وجيب 
وكل  والسياسي  االقتصادي 
إىل  حباجة  والناس  قضايانا، 
أن  ميكن  وال  عاجلة  حكومة 
حتت  باالنتظار  أنفسنا  نعذر 

أي عنوان من العناوين«.
من  بدَّ  ال  »هنا  وتابع: 
اإلشادة مبواقف فخامة رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
ويف  املتحدة  األمم  يف  عون 
مقابالته املختلفة، وحنن نعترب 
خارطة طريق  مواقفه هي  أن 
وخارجية  داخلية  سياسية 
نتبناها ونعتربها مسارا وطنيا 
حيقق مصاحل لبنان، سواء يف 
رؤيته إىل كيفية إدارة البلد، 
أو يف موقفه حلماية الوطن من 
واملقاومة  والتصدي  التبعية 
فيما  أو  واإلرهاب،  لالحتالل 
النزوح  أزمة  مبعاجلة  يرتبط 

وطوعية،  بأخالقية  السوري 
أو يف ضرورة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تلم اجلميع وجتعل 
يقوم  األطراف  من  واحد  كل 
إىل  ندعو  حنن  فيها.  بواجبه 
تبين خارطة الطريق اليت رمسها 
رئيس اجلمهورية من قبل كل 

األطراف«.
متوتر  العامل  »اليوم  وأردف: 
بسبب  آخره  إىل  أوله  من 
باستكبار  تتصرف  اليت  أمريكا 
ولكنها  وقهر،  واحتكار  وظلم 
حربها  تأثري  بطء  من  ضجت 
ولذلك  العامل.  على  الناعمة 
ما ترونه من الصلف األمريكي 
فشل  مؤشر  فهذا  والعقوبات 
اليت  الناعمة  احلرب  سياسات 
إىل  فلجأ  أمريكا،  بها  تقوم 
تبين  خالل  من  الصلبة  احلرب 
واالحتالل،  التكفريي  اإلرهاب 
ومن  العقوبات،  خالل  ومن 
الذي  املادي  العمل  خالل 
يستنفر العامل وينفر العامل يف 

آٍن معا«.
ما  أن  نرى  »حنن  وختم: 
هو  اليوم  أمريكا  تفعله 
لشعوب  سلوك  حسن  شهادة 
لقد  وللمقاومني،  املنطقة 
الشعوب  أن  التجارب  أثبتت 
إذا  وأنها  فعلت،  قررت  إذا 
لذا  حررت،  حترر  أن  أرادت 
هي  جديدة  مرحلة  يف  حنن 
مرحلة املقاومة وحمور املقاومة 
ستأخذ  اليت  املنطقة  وشعوب 
وعلى  فعلوا،  مهما  خرياتها 
واضحة  إجنازات  هناك  األقل 
خالل العقود السابقة، كم حربا 
خاضوا ضدنا من أجل إسقاطنا؟ 
وعلى رأسها عدوان متوز 2006 
أجل  من  فعلوا  ماذا  وفشلوا، 
سنوات  سبع  سوريا؟  تدمري 
ولكن  سوريا،  يدمرون  وهم 
اإلرهاب  استقطبوا  فشلوا، 
التكفريي من كل أحناء العامل 
وسوريا  العراق  يف  ووضعوه 
من  يدعمونه  وبدأوا  ولبنان، 
أجل أن يأخذوا املكتسبات من 
اإلرهاب  هذا  وانكسر  خالله، 
انتصارات  هذه  التكفريي. 
عظيمة وإن شاء اهلل إىل املزيد 
املنطقة،  ولشعوب  للمقاومة 
بكل  امليدان  يف  وسنبقى 
وجربوا  قوة  وبكل  جهوزية 
أننا ال خنلي  حظكم فستجدون 
ختلونه  الذين  أنتم  امليدان، 
خائبني، وسيتكرر هذا إن شاء 

اهلل تعاىل«.

قاسم أشاد بسياسة عون يف االمم املتحدة:

نقرتح لتشكيل احلكومة اخلروج من 
فكرة الفيتو ألي فريق واستنزال 
القوى املختلفة يف ما تراه مناسبا

الشيخ نعيم قاسم

»لبنان  تكتل  عضو  أشاد 
درغام  أسعد  النائب  القوي« 
اليت  »اجلهود  بـ  بيان،  يف 
يف  الدولة  أمن  جهاز  يبذهلا 
لبنان عموما جلهة محاية األمن 
حمافظة  يف  كما  واالستقرار 
بصمات  له  كانت  حيث  عكار، 

درغام: نرفض التعرض جلهاز أمن 
الدولة وزج امسه بأي خالفات شخصية

هامة يف محاية وضبط احلدود 
والقاء القبض على املطلوبني 

واالرهابيني«.
»التعرض  درغام  ورفض 
هلذا اجلهاز، او زج امسه باي 
خالفات شخصية«، مشددا على 
»مناقبية ضباطه وعناصره«. 
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لـبنانيات

دريان يف تكريم الشامسي دعا اىل الرتفع عن 
املطالبة باحلصص والسنيورة دعا اىل حكومة 

أقطاب مصغرة للخروج من األزمة

اإلسالمي  املركز  رئيس  أقام 
نور  علي  بكار  عائشة  يف 
يف  دارته  يف  عساف،  الدين 
مشالن، حفال تكرمييا على شرف 
العربية  اإلمارات  دولة  سفري 
الدكتور محد  لبنان  املتحدة يف 
مفيت  حضور  يف  الشامسي، 
اللطيف  عبد  الشيخ  اجلمهورية 
دريان، الرئيس فؤاد السنيورة، 
والوزيرين السابقني خالد قباني 
بريوت  حمافظ  السبع،  وحسن 
حمافظ  شبيب،  زياد  القاضي 
جبل لبنان القاضي حممد مكاوي، 
رئيس احملاكم الشرعية السنية 
الشيخ حممد عساف،  لبنان  يف 
الدكتور  املقاصد  رئيس مجعية 
العام  األمني  سنو،  فيصل 
اللواء  لالغاثة  العليا  للهيئة 
رجال  مجعية  رئيس  خري،  حممد 
األعمال اللبنانية اهلولندية حممد 
خالد سنو والسفري عبد الرمحن 
الصلح ورجل االعمال نزار شقري 

وأعضاء املركز اإلسالمي.
دريان

استهل احلفل بكلمة ترحيب من 
عساف بعده شكر املفيت دريان 
بامسه وباسم العلماء يف لبنان 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
البيضاء  أياديها  تقدمه  ما  على 
وقفت  حيث  ومؤسساته  للبنان 
سنوات  الفتوى  دار  جانب  اىل 
للعلماء  مالي  بدعم  طويلة 
وألسرهم،  هلم  صحي  وبتأمني 
املكرمة  هذه  »تعود  ان  متمنيا 
اىل  حباجة  الذي  الديين  للجهاز 
ونامل  بدأت،  استنهاض  عملية 
ان تستمر باستمرار املساعدات 
االمارات  دولة  من  واهلبات 

العربية املتحدة.
ال  ان  اللبنانيني  دريان  ودعا 
وان  قلوبهم  إىل  اليأس  يدخل 
وعليهم  حمبطني  يكونوا  ال 
إنقاذ  عمليات  يف  املساعدة 

الوضع يف لبنان.
الرئيس  وحكمة  صرب  وحيا 
املكلف وتدويره للزوايا من اجل 
منسجمة  حكومة  اىل  الوصول 
مشكالتنا  حل  يف  وناجحة 
اىل  »وقوفه  جمددا  وأزماتنا. 
املكلف  احلكومة  رئيس  جانب 
على  وطين  بعد  من  له  ملا 
العربية  واملنطقة  لبنان  مساحة 

والعامل«.
الوطنية  األزمات  إن  ورأى 
واملالية  واإلنسانية  املعيشية 
يوما  تتفاقم  واالقتصادية 
إال  معاجلتها  يوم وال ميكن  بعد 
وزرائها  بني  منسجمة  حبكومة 
وفاعلة وان تكون حكومة إنقاذ 
حباجة  الوطن  لبنان  الن  وطين 
سريعة،  إنقاذيه  عملية  اىل 
منتظمة  حكومة  »نريد  وقال: 
يف عملها ومتآلفة بني أعضائها 

فنحن حباجة اىل تشريعات«.

وتوجه دريان إىل الكتل النيابية 
بالتحلي بالقليل من اهلدوء حتى 
على  فالبلد  األزمات،  نتدارك 
شفري اهلاوية، متمنيا من »مجيع 
تتنازل  ان  السياسية  القوى 
باحلصص  املطالبة  عن  وترتفع 
تشكيل  يتم  حتى  املعقولة  غري 
الوطن،  إنقاذ  ثم  احلكومة ومن 
احلكماء  على  نعول  اذ  وحنن 
أبدا  نستغين  وال  احللول  الجياد 
العرب  أشقائنا  مساعدة  عن 
وباألخص سعادة السفري املميز 

الدكتور محد الشامسي.
السنيورة

السنيورة:   الرئيس فؤاد  وقال 
شديدة  بظروف  منر  االن  »حنن 
اعتماد  منا  وتقتضي  الصعوبة 
عن  خمتلفة  ومعاجلات  مقاربات 
لكن  عليها.  تعودنا  اليت  تلك 
بداية علينا ان حنرص على ان ال 
تنكسر إرادتنا وان نسعى دائما 
والفرص  اآلمال  استيالد  اىل 
املشكالت.  رحم  من  اجلديدة 
وحنن قادرون على ذلك. فمن 
رمي  احكمنا  اذا  اننا  الطبيعي 
فإنها  صحيح  بشكل  الطابة 
والدقة  العزمية  بذات  سرتتد 
سعادة  اىل  موجه  الكالم  وهذا 
ان  واعتقد  الشامسي  السفري 
متمنيا  وصلت«،  قد  الرسالة 
املرجوة  النتيجة  اىل  »الوصول 
دولة  وقوف  إىل  احلاجة  يف 
جانب  إىل  العربية  اإلمارات 

لبنان واللبنانيني«.
وتابع قائال: »أما بشأن احلكومة 
فإنه  اآلن،  بصددها  حنن  اليت 
الشخصي،  تقديري  وحسب 
حنتاج  اليت  النقطة  قاربنا  فإننا 
فيها اىل حكومة إنقاذ، وانا أرى 
ان حكومة اإلنقاذ جيب ان تكون 
عدد  وكلما كان  أقطاب  حكومة 
اآلن  العتيدة  احلكومة  أعضاء 
أفضل  ذلك  كان  كلما  أصغر 
حيث يتقلص الكالم غري اجملدي 
وحتى ال تستغرق جلسات جملس 
وال  الطوال  الساعات  الوزراء 
تكون بعدها إمكانية ألن تتحقق 
أنا  ذاتها.  املرجوة  النتيجة 
ان  الشخصي  وتقديري  أفضل 
تكون حكومة من األقطاب عددها 
التحلي  من  تتمكن  كي  صغري 
بقوة القرار وبالتالي االستعداد 
هذا  أقول  املسؤولية.  لتحمل 
على  قادمون  وبرأيي حنن  ألننا 
شجاعة  قرارات  تتطلب  مرحلة 
وأساسية واليت افتقدناها على 
مدى سنوات عديدة حيث غابت 
تلك القرارات املطلوبة للتوصل 
اىل اإلصالحات اليت حنن حباجة 
اليها. اآلن ان اجتمعت األقطاب 
يف احلكومة العتيدة ال شك انهم 
القرارات  اختاذ  من  سيتمكنون 
املسؤوليات  وحتمل  الالزمة 

الكربى املطلوبة«.
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خالل تكريم السفري الشامسي

الراعي للمسؤولني اللبنانيني من مونرتيال:
 حتملوا مسؤولياتكم وكونوا على مستوى البالد واخرجوا من مصاحلكم 

الصغرية والرخيصة وشكلوا حكومة حتمي الوطن
اقام قنصل لبنان يف مونرتيال 
حفل  عيد  انطوان   ، كندا   -
البطريرك  شرف  على  استقبال 
مار  الكاردينال  املاروني 
والوفد  الراعي  بطرس  بشاره 
السفارة،  دار  يف  املرافق 
كندا  ابرشية  راعي  فيه  شارك 
مروان  بول  املطران  املارونية 
بيار  املونسونيور  ونائبه  تابت 
االغرتاب،  ومطارنة  القزي، 
مار  الكاثوليك  السريان  مطران 
ممثال  ناصيف  انطوان  بولس 
الشيخ  يشوع،  ايلي  باالب 
سعيد فواز ممثال دار االفتاء يف 
كندا، الشيخ عادل حاطوم ممثال 
املوحدين  طائفة  عقل  مشيخة 
عباس  نبيل  السيد  الدروز، 
ممثال اجمللس االسالمي الشيعي 
سبييت  علي  الشيخ  االعلى، 
ممثال اجملمع االسالمي، الرئيس 
العام للرهبانية اللبنانية املرميية 
الشدياق،  مارون  االباتي 
الرئيس العام للرهبانية اللبنانية 
ابو  مارون  االباتي  االنطونية 
جودة، املدبر العام يف الرهبانية 
اللبنانية املارونية طوني فخري 
للرهبانية  العام  الرئيس  ممثال 
نعمة  االباتي  املارونية  اللبنانية 
اجلامعة  رئيس   ، اهلاشم  اهلل 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
منسق  الديك،  روالن  كندا   -
مونرتيال  يف  الكتائب  حزب 
ومنسق  الشدياق،  فنسان 
جوزف  االحرار  الوطنيني  حزب 
اجلالية  ابناء  من  وعدد  خرياهلل، 
وفاعلياتها  كندا  يف  اللبنانية 
وعدد من الكهنة واالباء واركان 

القنصلية.

الراعي
عيد  من  ترحيب  كلمة  وبعد 
شكر البطريرك الراعي القنصل 
منوها  االستقبال  على هذا  عيد 
يف  معاونيه  مع  به  يقوم  مبا 
التعاون  سيما  »ال  القنصلية، 
من  الروحية  املرجعيات  مع 
بني  الرباط  على  احلفاظ  اجل 
ولبنان  كندا  املنتشر يف  لبنان 
قيودهم  تسجيل  يف  املقيم، 
العائلة  تظل  لكي  الشخصية 
املزروعة  االرزة  هذه  اللبنانية 
اغصانها  واملنتشرة  لبنان  يف 
تبقى  ان  بأسره،  العامل  يف 

واحدة موحدة«.
لبنان  االوضاع يف  اىل  وتطرق 
نتأمل  معكم  حنن   «  : وقال 
ونأسف ملا وصلت اليه االوضاع 
الذي  الوطن  هذا  لبنان،  يف 
ومنوه  تقدمه  يف  مفخرة  كان 
حتى استحق ان يسمى سويسرا 
اجلميل  الوطن  أي  الشرق، 
والقوي  والسباق  واملتطور 
باقتصاده وماله واملتماسك يف 
مرحلة  اىل  اليوم  بلغنا  شعبه، 
املستويات،  كل  على  تقلق 
جمتزأة  الوطنية  فالوحدة 
واالقتصاد خطر االوضاع املالية 
أكثر فأكثر ولكننا نرفع الصوت 
من  نرفعه  واليوم  باستمرار. 
هنا من هذه القنصلية اللبنانية 
القيادات  لنطالب   ، العامة 

السياسية يف لبنان الن يتحملوا 
ان  يدركوا  وأن  مسؤولياتهم، 
واحد  مربر  له  السياسي  العمل 
وقيام  العام  اخلري  خدمة  وهو 
ان  أما  ومؤسساتها،  الدولة 
مصاحل  السياسي  العمل  يصبح 
وهدرا  وفئوية  ومذهبية  فردية 
ونهبا وسرقة للمال العام، فهذا 
ال يرضاه اي لبناني حمب هلذا 

الوطن«.
رؤساء  احد  قال   »: وأضاف 
هذه  يف  اللبنانية  احلكومات 
ليس  لبنان  ان  االخرية،  االيام 
منهوكا، لبنان منهوب، فهذا ال 
يليق ال بلبنان وال باللبنانيني«.

واردف: »من العار علينا وعلى 
خصوصا   ، السياسية  الطبقة 
الدولية  االسرة  تنادت  ان  بعد 
لدعم  مؤمترات  ثالثة  وعقدت 
عودة  وموضوع  وجيشه  لبنان 
النازحني السوريني فيه، وكيف 

انه يف مؤمتر سيدر قررت الدول 
هبات  بني  للبنان  تؤمن  ان 
ومساعدات  ميسرة  وقروض 
مليون  عشر  احدى  بقيمة 
تباشر  ان  على  دوالر،  نصف 
باالصالحات  اللبنانية  الدولة 
لكي  واهليكليات  القطاعات  يف 
ينطلق االقتصاد وحيمى الوطن، 
فإذا بنا متر ستة اشهر على هذه 
املؤمترات والسياسيون يتلهون 
باملصاحل الصغرية والرخيصة«.

مسؤولون  كلهم  »نعم  وتابع: 
يبنى  الوطن  احد،  يستثنى  وال 
التجرد  وبروح  بالتضحيات 
وبالعطاء وليس باالخذ ، فعندما 
من  وحنن  أكثر،  يعطينا  نعطيه 
منها  اليت  اللبنانية  الدار  هذه 
وكل  اجلمهورية  رئيس  حنيي 
نعلن   ، لبنان  يف  املسؤولني 
على  وحنافظ  بوطننا  امياننا 
كل  من  بالرغم  فيه  صمودنا 

املصاعب، وانتم تدعمون ايضا 
 ، وبلداتكم  واقاربكم  اهلكم 
وحنن هناك نشد احلزام ، نعض 
حيمى  لكي  نصمد  اجلرح،  على 
منا  يستحق  الذي  الوطن  هذا 

كل عطاء وتقدير«.
يكون  أن  املعيب  »من  وقال: 
سقط على أرض لبنان شهداء من 
ودمغوا  واملناطق  الطوائف  كل 
حيق  ال   ، بدمائهم  لبنان  ارض 
نعيش  ان  للسياسيني  وال  لنا 
وكأن ال قيمة هلذه الدماء، كما 
هجروا  وللذين  للجراح  قيمة  ال 
هجر  اىل  فاضطروا  بهم  ونكل 
هذا الوطن احلبيب. نعم اقوهلا 
للمسؤولني  ونقول  معكم  بأمل 
مسؤولياتكم  حتملوا  لبنان  يف 
وكونوا على مستوى هذا الوطن 
وأخرجوا من مصاحلكم الصغرية 
والرخيصة وشكلوا حكومة حتمي 

هذا الوطن وحتفظه«.
احدا  الوطن ال خيص   »: وختم 

بل خيص شعبه والتاريخ«.
البطريرك  قدم  اخلتام  ويف 
البطريركية  ميدالية  الراعي 
ودون  عيد  للقنصل  املارونية 

كلمة يف سجل التشريفات.
انطونيوس  مار  دير  زار  ثم 
كان  حيث  مونرتيال  يف  الكبري 
فخري  املدبر  استقباله  يف 
ابو  بيار  االب  الدير  ورئيس 
ومجهور،  الدير  ورهبان  زيدان 
حيث رفع الصالة على نية لبنان 
واملنتشرين  املقيمني  وابنائه 
يف احناء العامل، وكان البطريرك 
الراعي زار صباحا دير القديسة 

رفقا.

الراعي يقدم ميدالية البطريركية املارونية للقنصل عيد

النواب  جملس  رئيس  دعا   
املال  جلان:  بري  نبيه  االستاذ 
واملوازنة،االدارة العدل، الدفاع 
والبلديات،  والداخلية  الوطين 
والتجارة  الوطين  االقتصاد 
والصناعة، والتخطيط، الزراعة، 
السياحة، االشغال العامة والنقل 
والطاقة واملياه، الصحة العامة 
االجتماعية  والشؤون  والعمل 
اىل جلسة مشرتكة يف  والبيئة 
والنصف  العاشرة  الساعة  متام 
اخلميس  يوم  ظهر  قبل  من 
االول  تشرين   4 يف  الواقع 
مشاريع  لدرس  وذلك   ،2018

واقرتاحات القوانني االتية:
يف  الوارد  القانون  -مشروع 
تعديل   3805 رقم  املرسوم 
قانون  من  اخلامس  الكتاب 

التجارة الربية.
يف  الوارد  القانون  مشروع   -
املرسوم رقم 3807 تنظيم مهنة 
يف  اجملازين  االعمار  وكاالت 

النقل.
يف  الوارد  القانون  مشروع   -
يرعى   3853 رقم  املرسوم 

شركات التوظيف اخلاص.
يف  الوارد  القانون  مشروع   -
يتعلق   2929 رقم  املرسوم 

بالضمانات العينية على االموال 
املنقولة.

- اقرتاح قانون التجارة الربية.
املتعلق  القانون  اقرتاح   -
االراضي  البرتولية يف  باملوارد 

اللبنانية.
اىل  الرامي  القانون  اقرتاح   -
لالستخدام  القنب  زراعة  تنظيم 

الطيب.
قد  بري  نبيه  الرئيس  وكان 
االول  امس  ظهر  قبل  استقبل 
يف مقر الرئاسة الثانية، سفري 
اهلند يف لبنان ساجنيف ارورا، 
الثنائية  للعالقات  معه  وعرض 
بني البلدين. ثم استقبل سفراء  

تركيا  واالرجنتني وباكستان.

بري دعا اللجان اىل جلسة مشرتكة يف 4 تشرين االول 
لدرس مشاريع واقرتاحات قوانني

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
يف حكومة تصريف االعمال نهاد 
يف  بريطانيا  سفري  املشنوق 
لبنان كريس رامبلينغ، يف زيارة 
منصبه  األخري  تسلم  بعد  تعارف 

اجلديد.
التزام  »استمرار  رامبلينغ  وأكد 
بريطانيا بكل املشاريع املشرتكة 
مع وزارة الداخلية، خصوصا دعم 
واستمرار  الداخلي،  األمن  قوى 
اليت  اللبنانية  البلديات  دعم 

تستضيف نازحني سوريني«.
املشنوق  شكر  املقابل،  يف 
للداخلية  الربيطاني  »الدعم 
لقوى  خصوصا  وأجهزتها، 

»اجلهود  مثمنا  الداخلي«،  األمن 
بإنتاج  املشاركة  يف  الربيطانية 
اخلطة اخلمسية هلذه املؤسسة«.

وقد سأل رامبلينغ عن اإلشكال 
الذي جرى يف مطار الرئيس رفيق 
احلريري الدولي - بريوت، فأكد 
انتهى  »اإلشكال  أن  املشنوق 
وأن هناك حتقيقا عسكريا شفافا 
املناسبة«،  اإلجراءات  الختاذ 
وزير  »تعاون  على  مشددا 
يوسف  والنقل  العامة  األشغال 
املعدات  تأمني  يف  فنيانوس 
إجناز  مت  واليت  للمطار،  األمنية 
العمل  اجلزء األكرب منها، وجيري 
على متابعة االحتياجات الباقية«. 

املشنوق: إشكال املطار انتهى وهناك حتقيق 
شفاف الختاذ االجراءات
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لـبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  شدد   
قيام  ضرورة  على  عون  ميشال 
املتحدة  لالمم  اصالحي  مشروع 
عامليةـ  »قيادة  »تكون  لكي 
الناس«،  جلميع  أهمية  وذات 
يلحظ توسيع جملس األمن ورفع 
واعتماد  األعضاء  الدول  عدد 
ودميقراطية  شفافية  أكثر  نظام 
وتوازنًا، معتربا انه »من األهمية 
العامة  اجلمعية  تكون  أن  مبكان 
الفعلي  التوجه  عن  تعبريًا  أكثر 

للمجتمع الدولي.«
مدعوة  املتحدة  االمم  ان  ورأى 
حقوق  محاية  تعزيز  اىل  ايضا 
اىل  الفتا  العامل،  يف  االنسان 
ان لبنان، »يؤّكد أّن النظرة إىل 
هذا املوضوع هي نظرة إىل حرية 
اعتداء  وكل  اجملتمع،  الفرد يف 
يف  اليوم،  اإلنسان  حقوق  على 
أي بلد من البلدان، إّنا يؤّسس 

لنزاعات الغد«. 
ان  اجلمهورية  رئيس  واوضح 
تضغط  تزال  ال  اجلوار  ازمات 
يتلمس طريقه  الذي  لبنان  على 
املتالحقة  االزمات  من  للنهوض 
على  مشددا  به،  عصفت  اليت 
ان األعداد الضخمة من النازحني 
وتداعياتها على اجملتمع اللبناني 
هذا  حتّمل  يف  االستمرار  جتعل 
خصوصًا  ممكن،  غري  العبء 
األراضي  من  األكرب  اجلزء  أن 
معيدا  آمنًا،  أصبح  السورية 
اآلمنة  بالعودة  مبطالبته  التذكري 
هلم يف كلمته من على منرب االمم 
ومتييزه  املاضي،  العام  املتحدة 

بينها وبني العودة الطوعية.
اخلارطة  عون  الرئيس  واظهر 
عن   2014 العام  يف  الصادرة 
املفوضية السامية لألمم املتحدة 
رفعها  وقد  النازحني،  لشؤون 
واليت  كلمته،  القاء  خالل  عاليا 
النازحني  أعداد  تطّور  تبني 
املسجلني من 25 الفًا يف العام 
يف  مليون  من  أكثر  اىل   2012
العام 2014 ، الفتا اىل ان االمم 
املتحدة توقفت يف العام 2014 
عن احصاء النازحني، وبعد ذلك 
التاريخ تابع االمن العام اللبناني 
ان  على  دلت  اليت  االحصاءات 
منذ ذلك احلني  االعداد جتاوزت 
ونصف  املليون  اليوم  وحتى 
التأكيد  واعاد  نازح.  املليون 
الساعي  لبنان  »موقف  على 
الكرمية  العودة  حق  لتثبيت 
واآلمنة واملستدامة للنازحني اىل 
أرضهم، والرافض كل مماطلة أو 
مقايضة يف هذا امللف الكياني، 
أو ربطه حبل سياسي غري معلوم 
قطعًا  والرافض  سيأتي،  متى 
ألي مشروع توطني، سواء لنازح 
مبادرة  بأي  مرحبا  لالجئ«،  أو 
على  النزوح  مسألة  حلل  تسعى 

غرار املبادرة الروسية.
»ان  اجلمهورية  رئيس  واعترب 
الدولية  السياسية  املقاربات 
ملنطقة الشرق األوسط ال زالت 
تفتقر اىل العدالة، وفيها الصيف 

الرئيس عون امام اجلمعية العمومية لالمم املتحدة: نرفض قطعاً أي مشروع توطني سواء لنازح أو الجئ

ما  واحد،  سقف  حتت  والشتاء 
يف  الدميقراطية  مفهوم  جيعل 
فيها  رائدة  ُتعترب  اليت  الدول 
موضع شك لدى شعوبنا«. ورأى 
ان القضية الفلسطينية هي خري 
مشريا  الصورة،  هلذه  جتسيد 
اىل ان العامل صوت مؤخرًا، يف 
جملس األمن ويف اجلمعية العامة، 
عاصمة  القدس  إعالن  ضد 
إلسرائيل، وعلى الرغم من نتائج 
إرادة  عكسا  اللذين  التصويتني 
بعض  نقل  مت  الدولي،  اجملتمع 
السفارات اليها. وشدد على ان 
قانون »القومية اليهودية لدولة 
القائم  التهجريي  اسرائيل« 
يعلن صراحة  اآلخر،  رفض  على 
السالم  مساعي  كل  ضرب  عن 

ومشروع الدولتني. 
وعن حجب املساعدات عن وكالة 
وتشغيل  لغوث  املتحدة  االمم 
سأل  الفلسطينيني،  الالجئني 
انتهت  هل  عون  الرئيس 
معاناتهم لينتهي دور األونروا أم 
أن اهلدف من تعطيل دورها هو 
الالجئ،  صفة  إلسقاط  التمهيد 
املضيفة  الدول  يف  ودجمه 
وفرض  الفلسطينية  اهلوية  حملو 

التوطني؟! 
وشدد الرئيس عون على احلاجة 
اىل احلوار واىل انشاء مؤسسات 
بنشر  متخصصة  دولية  ثقافية 
بعدما  والسالم  احلوار  ثقافة 
وقبلها  املتحدة  االمم  عجزت 
احلروب  منع  عن  االمم  عصبة 
ان  اىل  الفتا  السالم،  وحتقيق 
يعترب  التعددي،  مبجتمعه  لبنان، 
نوذجيا لتأسيس اكادميية دولية 
لنشر هذه القيم، داعيا اىل ان 
باتفاقية  اليوم  مبادرته  تتجسد 
هذه  النشاء  االطراف  متعددة 
مشروعا  تكون  فيه  االكادميية 
وتعزيز  واحلوار  للتالقي  دوليا 
مع  يتماشى  مبا  التعايش  روح 

اهداف املنظمة الدولية. 
نص كلمة الرئيس عون

فرناندا  ماريا  السيدة  معالي 
رئيسة  غارسيس  اسبينوسا 

اجلمعية العامة، 
املتحدة  األمم  عام  أمني  سعادة 

السيد أنطونيو غوترييس،
الدول  رؤساء  السادة 

واحلكومات، 
السيدات والسادة،

الرئيسة،  حضرة  أهنئكم  بداية 
على توليكم رئاسة اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة يف دورتها الثالثة 
التوفيق  لكم  وأمتنى  والسبعني 
أتوجه  كما  املهمة.  هذه  يف 
بالشكر ملعالي السيد مريوسالف 
بذهلا  اليت  اجلهود  على  التشاك 

يف إدارة الدورة السابقة.
وأحيي أيضًا سعادة األمني العام 
جهوده  على  غوترييس  السيد 
اإلصالحي  مشروعه  وخصوصًا 

على رأس املنّظمة الدولية.
السيدة الرئيسة

املناقشة  موضوع  اقرتحتم  لقد 

العامة »جعل األمم املتحدة ذات 
قيادة  الناس:  جلميع  أهمية 
من  عاملية ومسؤوليات مشرتكة 
ومنصفة  سلمية  جمتمعات  أجل 
جدير  اقرتاح  وهو  ومستدامة.« 
األمم  أن  يعين  ألنه  بالتقدير، 
املتحدة، تدرك أن واقعها اليوم 
للدور  جديًا  تطويرًا  يستوجب 

املستقبلي املأمول منها. 
فاألمم املتحدة، ووفقًا ملقاصدها 
واألسس اليت قامت عليها، جيب 
الذي  العاملي  الضمري  تكون  أن 
االعتداء  ومينع  التوازن  حيفظ 
السالم.  وحيمي  العدالة  وحيقق 
عدة  مفاصل  أنه يف  بينما، جند 
إقرار  األمن  جملس  على  تعّذر 
مصريية  وأحيانًا  حمقة،  قرارات 
النقض،  حق  بسبب  ما،  لشعب 
عن  تتمّنع  الدول  بعض  ان  أو 
حتى  تناسبها،  ال  قرارات  تنفيذ 
اإللزامية  صفة  هلا  كانت  لو 
أي  دون  من  وذلك  والفورية، 

مساءلة أو حماسبة. 
صميم  من  أمثلة  بعض  وإليكم 

معاناة منطقتنا:
يف  الصادر   ،425 القرار  إن 
األمن،  جملس  عن   1978 العام 
وبشكل  اسرائيل،  دعا  والذي 
من  قواتها  سحب  اىل  فوري، 
اللبنانية مل ينفذ  مجيع االراضي 
ضغط  وحتت  عامًا   22 بعد  اال 

مقاومة الشعب اللبناني. 
 181 القرار  جند  املقابل،  يف 
يف  العامة  اجلمعية  عن  الصادر 
قضى  والذي   ،1947 العام 
طابع  اختذ  فلسطني،  بتقسيم 
أنه  من  الرغم  على  االلزامية 
بينما  فورًا.  وُنّفذ  ملزمًا،  ليس 
عن  ايضًا  الصادر   ،194 القرار 
 1948 العام  يف  العامة  اجلمعية 
الالجئني  والذي يدعو إىل عودة 
يف  ديارهم  اىل  الفلسطينيني 
حربًا  بقي  ممكن،  وقت  أقرب 
عامًا.  سبعني  طوال  ورق  على 
النقض  حق  يأتي  السياق  ويف 
أو حق االعرتاض، وهو ال شك له 
اعتبارات عدة وأسباب موجبة يف 
أساسه، ولكن نتائجه أثرت سلبًا 
على الكثري من الدول والشعوب 
وحجبت  منطقتنا،  يف  وخصوصًا 

عنها حقوقًا بديهية. 
لذلك، ولكي تكون األمم املتحدة 
أهمية  وذات  عامليةـ  »قيادة 
جلميع الناس، ال بد من مشروع 
جملس  توسيع  يلحظ  إصالحي 
األمن ورفع عدد الدول األعضاء 
شفافية  أكثر  نظام  واعتماد 
ناحية  ودميقراطية وتوازنًا. ومن 
أخرى من األهمية مبكان أن تكون 
عن  تعبريًا  أكثر  العامة  اجلمعية 
التوجه الفعلي للمجتمع الدولي.

أيضًا  مدعّوة  املتحدة  األمم  إن 
اإلنسان  حقوق  تعزيز محاية  إىل 
يف العامل. ولبنان، الذي ساهم 
مساهمة بارزة يف وضع »اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان«، والذي 
مقّدمة  يف  صراحًة  به  التزم 
إىل  النظرة  أّن  يؤّكد  دستوره، 
هذا املوضوع هي نظرة إىل حرية 
اعتداء  وكل  اجملتمع،  الفرد يف 
يف  اليوم،  اإلنسان  حقوق  على 
أي بلد من البلدان، إّنا يؤّسس 

لنزاعات الغد.
ونشري هنا اىل أن لبنان ميضي 
تعزيز  جمال  يف  ثابتة  خبطوات 
املستويني  على  االنسان  حقوق 
وقد  والتنفيذي،  التشريعي 
أقّر  أن  اللبناني  للربملان  سبق 
الوطنية  اهليئة  إنشاء  قانون 
حلقوق االنسان ومن ضمنها جلنة 

التعذيب  استخدام  يف  للتحقيق 
وسوء املعاملة. 

على  حنن  متصل  سياق  ويف 
خطة  وضع  من  االنتهاء  مشارف 
عمل وطنية متعلقة بتنفيذ القرار 
األمن  عن جملس  الصادر   1٣25
اىل  األعضاء  الدول  دعا  والذي 
متكني  بهدف  عمل  خطط  وضع 
املرأة من املشاركة يف عمليات 
والتفاوض  القرارات  اختاذ 
وقد  للنزاعات.  والتصدي 
اللبنانية  العمل  خطة  تضمنت 
املرأة يف صنع  مشاركة  ضمان 
املستويات  كل  على  القرار 
من  الوقاية  يف  دورها  وتفعيل 
ملنع  القوانني  وإقرار  النزاعات 
وحلمايتهن  النساء  ضد  التمييز 

من العنف واالستغالل.
السيدة الرئيسة

أيها احلضور الكريم،
طريقنا  نتلّمس  لبنان  يف  حنن 
املتالحقة  األزمات  من  للنهوض 
خمتلف  على  بنا  عصفت  اليت 
من  لبنان  متّكن  أمنيًا،  الصعد؛ 
أن  بعد  واستقراره  أمنه  تثبيت 
اإلرهابيني  جتمعات  على  قضى 
والشمالية  الشرقية  اجلرود  يف 

وفكك خالياهم النائمة. 
سياسيًا، أجرى انتخاباته النيابية 
وفق قانون يعتمد النسبية للمرة 
األوىل يف تارخيه مما انتج متثياًل 
أكثر عدالة جلميع مكونات اجملتمع 
اللبناني. وهو اليوم على طريق 
هذه  لنتائج  تبعًا  حكومة  تشكيل 

االنتخابات.
اخلطوط  ُوضعت  اقتصاديًا، 
العريضة خلطة اقتصادية لتحقيق 
االعتبار  بعني  تأخذ  النهوض، 
مقّررات مؤمتر »سيدر«، ركائزها 
االنتاجية،  القطاعات  تفعيل 
وردم  التحتية،  البنية  وحتديث 
واإلنفاق  اإليرادات  بني  اهلوة 

يف امليزانية.
تزال  ال  اجلوار  أزمات  ولكن، 
وبنتائجها؛  بثقلها  علينا  تضغط 
سوريا  يف  األحداث  بدء  فمع 
من  هربًا  النزوح  موجات  بدأت 
جحيم احلرب، تتدفق اىل لبنان، 
تأمني  إمكاناته  قدر  حاول  وقد 
مقومات العيش الكريم للنازحني. 
ولكن األعداد الضخمة وتداعياتها 
نواح  من  اللبناني  اجملتمع  على 
عدة، أمنيًا، بارتفاع معدل اجلرمية 
بنسبة ختطت ٣0%، واقتصاديًا 
البطالة اىل %21  بارتفاع معدل 
الكثافة  بارتفاع  ودميوغرافيًا   ،
السكانية من 400 اىل 600 يف 
مضافًة  الواحد،  املربع  الكيلومرت 
وندرة  إمكاناتنا،  حمدودية  اىل 
املساعدات الدولية للبنان، جتعل 
العبء  هذا  حتّمل  يف  االستمرار 
اجلزء  أن  خصوصًا  ممكن،  غري 
السورية  األراضي  من  األكرب 
بالعودة  قلت  لذلك  آمنًا.  أصبح 
هذا  على  من  كلميت  يف  اآلمنة 
املنرب يف العام املاضي، ومّيزت 
الطوعية؛  العودة  وبني  بينها 
اىل  نزحوا  الذين  فالسوريون 
لبنان ليسوا بالجئني سياسيني، 
فمعظمهم  منهم،  قّلة  باستثناء 
األمنية يف  األوضاع  بسبب  نزح 
اقتصادية  لدوافع  أو  بالدهم 

وهؤالء هم األكثرية.. 
وإليكم حضرة الرئيسة، واحلضور 
الصادرة  اخلارطة  هذه  الكريم 
املفوضية  عن   2014 العام  يف 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
النازحني، UNHCR، تبني تطّور 
أعداد النازحني املسجلني من 25 
الفًا يف العام 2012 اىل أكثر من 

مليون يف العام 2014 أي خالل 
سنتني فقط، وهي خري ما يعرب 
عما أحاول شرحه لكم. )اخلارطة 

مرفقة ربطًا(
واشري هنا اىل ان االمم املتحدة 
 2014 العام  يف  توقفت  قد 
وبعد  النازحني،  احصاء  عن 
العام  االمن  تابع  التاريخ  ذلك 
دلت  اليت  االحصاءات  اللبناني 
على ان االعداد قد جتاوزت منذ 
ذلك احلني وحتى اليوم املليون 

ونصف املليون نازح.
وعليه، أعيد تأكيد موقف بالدي 
الساعي لتثبيت حق العودة الكرمية 
واآلمنة واملستدامة للنازحني اىل 
أرضهم، والرافض كل مماطلة أو 
مقايضة يف هذا امللف الكياني، 
أو ربطه حبل سياسي غري معلوم 
متى سيأتي، والرافض قطعًا ألي 
أو  لنازح  سواء  توطني،  مشروع 
لالجئ. ويف هذا السياق نسجل 
حلل  تسعى  مبادرة  بأي  ترحيبنا 
مسألة النزوح على غرار املبادرة 

الروسية.
السيدة الرئيسة

أيها احلضور الكريم،
الظلم  أن  التاريخ،  دروس  من 
العدالة  وانتفاء  االنفجار،  يولد 
شعورًا  يولدان  مبكيالني  والكيل 
نزعات  كل  ويغذيان  بالنقمة 
عنف  من  تستولده  وما  التطرف 

وإرهاب.
ولألسف فإن املقاربات السياسية 
األوسط  الشرق  ملنطقة  الدولية 
العدالة،  اىل  تفتقر  زالت  ال 
حتت  والشتاء  الصيف  وفيها 
مفهوم  جيعل  ما  واحد،  سقف 
الدميقراطية يف الدول اليت ُتعترب 
لدى  شك  موضع  فيها  رائدة 
الفلسطينية  والقضية  شعوبنا. 
الصورة؛  هلذه  جتسيد  خري  هي 
معاجلتها  يف  العدالة  فانعدام 
الشرق  يف  كثرية  حروبًا  أشعل 
األوسط وأوجد مقاومة لن تنتهي 
إال بانتفاء الظلم وإحقاق احلق. 

يف  مؤخرًا،  العامل  صّوت  لقد 
اجلمعية  ويف  األمن  جملس 
القدس  إعالن  ضد  العامة، 
الرغم  وعلى  إلسرائيل،  عاصمة 
اللذين  التصويتني  نتائج  من 
الدولي.  اجملتمع  إرادة  عكسا 
اليها.  السفارات  بعض  نقل  مت 
»القومية  قانون  إقرار  ذلك  تال 
اسرائيل«،  لدولة  اليهودية 
القائم  التهجريي  القانون  هذا 
يعلن صراحة  اآلخر،  رفض  على 
السالم  مساعي  كل  ضرب  عن 

ومشروع الدولتني. 
قرار  أتى  املشهد،  يكتمل  وكي 
مؤسسة  عن  املساعدات  حجب 
وبتعريفها  اليت،  األونروا، 
األمم  »وكالة  هي  اخلاص، 
الجئي  وتشغيل  لغوث  املتحدة 
األدنى  الشرق  يف  فلسطني 
هلم  واحلماية  املساعدة  وتقديم 
حل  إىل  التوصل  يتم  أن  اىل 

ملعاناتهم«. 
لينتهي  معاناتهم  انتهت  فهل 
اهلدف  أن  أم  األونروا  دور 
التمهيد  هو  دورها  تعطيل  من 
ودجمه  الالجئ،  صفة  إلسقاط 
اهلوية  املضيفة حملو  الدول  يف 
الفلسطينية وفرض التوطني؟! 

سيدتي الرئيسة،
السيدات والسادة، 

هناك شعب وجد نفسه بني ليلة 
ومن  هوية  دون  من  وضحاها 
يفرتض  بقرار ممن  وطن،  دون 
عن  املدافعني  يكونوا  ان  بهم 

الدول الضعيفة.

ان  للحظة،  منا،  كل  فليتخيل 
فيه،  له  رأي  ال  دوليًا،  قرارًا 
وبينما هو  أرضه وهويته.  سلبه 
حياول التشبث بهما تتواىل عليه 
لريفع  جانب  كل  من  الضربات 
الشعب  حال  هي  هذه  يديه... 
يف  املشرد  اليوم،  الفلسطيين 
نرضاها  فهل  العامل،  أحناء  كل 
يقبل  هل  ولشعوبنا؟  ألنفسنا 
هذا  هل  العاملي؟  الضمري  بها 
ما تنّص عليه الشرائع واملواثيق 
أن  يضمن  الذي  وما  الدولية؟؟ 
الصغرية،  الشعوب  تواجه  ال 
نفس  اللبناني،  الشعب  ومنها 

املصري؟!
اخلروقات  تزال  ال  بالتزامن، 
 1701 للقرار  اإلسرائيلية 
على  وجوًا،  وحبرًا  برًا  مستمرة، 
الكامل  لبنان  التزام  من  الرغم 

به. 
السيدة الرئيسة

أيها احلضور الكريم
تطرف  أزمة  اليوم  عاملنا  يعاني 
برفض  تتمظهر  وتعصب، 
ثقافته  رفض  املختلف،  االخر 
أي  وحضارته،  ولونه  وديانته 
وهذه  باملطلق.  وجوده  رفض 
األزمة مرشحة للتفاقم، ومل تعد 
بكل  عنها،  منأى  يف  دولة  أي 
على  مدمرة  آثار  من  حتمله  ما 
اجملتمعات والدول ألنها تفجرها 

من الداخل.
لقد عجزت األمم املتحدة، وقبلها 
احلروب  منع  عن  األمم،  عصبة 
احلق،  وإحقاق  السالم  وحتقيق 
خصوصًا يف منطقتنا، وأحد أهم 
تكوين  عدم  اىل  يعود  األسباب 
على  تقوم  للسالم  عاملية  ثقافة 
وممارسة  املختلف  اآلخر  معرفة 

العيش معَا.
اىل  ملّحة  احلاجة  هنا،  من 
والثقافات  األديان  حوار  احلوار، 
واألعراق، واىل إنشاء مؤسسات 
بنشر  متخصصة  دولية  ثقافية 

ثقافة احلوار والسالم. 
التعددي  مبجتمعه  ولبنان، 
املسيحيون  فيه  يعيش  الذي 
ويتشاركون  معًا  واملسلمون 
من  ومبا خيتزن  واإلدارة،  احلكم 
أبنائه املنتشرين يف كل  خربات 
من  يشكل  ومبا  األرض،  بقاع 
عصارة حضارات وثقافات عاشها 
نوذجيًا  يعترب  العصور،  مر  على 
لنشر  دولية  أكادميية  لتأسيس 
هذه القيم ، »أكادميية »االنسان 

للتالقي واحلوار«.
املنرب  هذا  على  من  أطلقت  لقد 
جعل  مبادرة  املاضي،  العام 
لبنان مركزا دوليا حلوار األديان 
ونطمح  واألعراق،  والثقافات 
اليوم  املبادرة  هذه  تتجسد  أن 
باتفاقية متعددة األطراف إلنشاء 
مشروعًا  تكون  فيه،  األكادميية 
الدائم  واحلوار  للتالقي  دوليًا 
مبا  التعايش،  روح  وتعزيز 
يتماشى مع أهداف األمم املتحدة 
الوقائية  الديبلوماسية  وسلوك 

لتفادي النزاعات.
السيدة الرئيسة

أيها احلضور الكريم 
ومن  ملا،  عدو  اإلنسان  إن 
جيهل،  وطريق اخلالص هي يف 
التالقي واحلوار ونبذ لغة العنف 
الشعوب،  بني  العدالة  وتطبيق 
وهي وحدها تعيد اىل جمتمعاتنا 
االستقرار واألمان، وحتقق التنمية 

املستدامة اليت تبقى املرجتى. 
شكرًا إلصغائكم

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

رئيس الجمهورية: لقيام مشروع اصالحي لالمم املتحدة لتكون قيادة عاملية 
ذات اهمية للجميع

النازحون تجاوزوا منذ العام 2014 وحتى اليوم املليون ونصف املليون 
واالستمرار يف تحمل هذا العبء غري ممكن

نؤكد على حق العودة الكريمة واآلمنة واملستدامة للنازحني 
بحل  ربطه  أو  الكياني  امللف  هذا  يف  مقايضة  أو  مماطلة  كل  ونرفض 

سياسي 
نرفض قطعًا أي مشروع توطني سواء لنازح أو لالجئ 

ونرحب بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار املبادرة الروسية
هل الهدف من تعطيل دور االونروا التمهيد إلسقاط صفة الالجئ

ودمجه يف الدول املضيفة ملحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطني؟
ندعو اىل انشاء اكاديمية االنسان للتالقي والحوار يف لبنان



Page 7صفحة 7     
مـقاالت وتـحقيقات

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

اجللسة التشريعية و»ضرورات السلطة«:

 متى ُيقرع باب املصارف لتخفيف العجز؟
ايلي الفرزلي

»املستقبل«  نواب  انسحاب 
اجللسة  من  و«القوات« 
مفاجئًا.  يكن  مل  التشريعية 
ببساطة عندما انتهت الضرورة، 
انتفى  نظرهما،  وجهة  من 
أما  اجللسة.  يف  البقاء  سبب 
فتلك  ومطالبهم  الناس  حقوق 
و«تثقل  ضرورية  ليست  أمور 
غالبًا  ولذلك  الدولة«.  كاهل 
حلول  إىل  السلطة  تلجأ  ما 
أبواب  متجاهلة  حسابهم،  على 
الدين  كخدمة  األخرى  اإلنفاق 

سبق أن سرت إشاعات تؤكد أن هذا السيناريو 
هو الذي سينّفذ. نواب كثر راهنوا قبل اجللسة 
اإلسكان(.  )بند   16 البند  عند  ستنتهي  أنها 
السبب  أن  إال  متامًا،  حصل  ما  هذا  أن  صحيح 
مل يكن فقدان النصاب، إمنا رغبة بري يف عدم 
أساسية.  مكونات  غياب  يف  اجللسة  استكمال 
استكمال  باجتاه  دفعوا  الذين  النواب  أحد  يشري 
جدول األعمال، ثم تفهموا رفع اجللسة من قبل 
بري أنها كانت حمكومة بثالثة نصابات: النصاب 
العددي )الدستوري(، النصاب امليثاقي )حضور 
التوافقي  والنصاب  الطائفية(  املكونات  كل 
)مشاركة كل الكتل األساسية(. وعليه، فإن ما 
انفرط يف اجللسة التشريعية األوىل اليت يعقدها 
التوافقي،  النصاب  هو  اجلديد  النيابي  اجمللس 

فرفعت اجللسة.
كل  بل  خيسر،  مل  الكتل  من  أحدًا  فإن  عمليًا، 
منها حقق مكسبًا أراده، وخباصة بري واحلريري. 
الثاني التزم بتشريع الضرورة عمليًا، واألول مل 
التشريع  على  شروط  وضع  نفسه  على  يسجل 
أو حصره بالضرورة يف ظل تأكيده حق اجمللس 
من   69 املادة  )حبسب  باملطلق  التشريع  يف 
الدستور(، فوضع كل املشاريع اليت أجنزت يف 
اللجان على جدول األعمال، مبا فيها تغيري اسم 
لكن  ضرورية،  قوانني  بوجود  إقراره  مع  قرية، 
من دون أي صدام سياسي على شاكلة االلتزام 

بالدستور واستكمال اجللسة.
أقرت »القوانني الضرورية« اليت يقول مؤيدوها 
إنها ختفف الضغط على البلد، لكن هل هذا كاٍف؟ 
ذلك يفتح الباب على نقاش معمق جرى يف جلنة 
األحزمة  شد  يكون  ملاذا  أخريًا:  واملوازنة  املال 
دائمًا على حساب الشرائح الدنيا يف اجملتمع؟ هل 
الضرائب  زيادة  سوى  يبق  فلم  احللول،  انتفت 
التزاماتها  الدولة عن  للعدالة وختلي  اليت تفتقر 
جتاه املواطنني، كحرمانهم من حقهم يف التوظيف 
أو بالتقاعد أو الطبابة أو بتسوية أوضاع عالقة؟ 
أبواب  بثالثة  ُمثقاًل  اخلزينة  كاهل  كان  وإذا 
إنفاق: النفقات اجلارية )احلصة األكرب للرواتب( 
التقشف  يكون  فلماذا  الدين،  وخدمة  والكهرباء 
دائمًا على حساب الفئة األوىل؟ أال ميكن ختفيف 
كان  اجلواب  الدين؟  خدمة  أو  الكهربائي  العجز 
الكهرباء وطبعًا  إجيابيًا: ليس صعبًا ختفيف عجز 
ليس احلل بإلغاء الدعم، بل بإصالحه، مبا يتواءم 
على  األساس  يف  القائمة  الدعم  فلسفة  مع 
الدخل احملدود، ال  أو ذوي  الفقرية  دعم األسر 
فاحشي  وحتى  األثرياء  فيهم  مبن  السكان  كل 
الثراء. أما يف ما يتعلق خبدمة الدين، وهو يف 
معظمه دين داخلي، فكان الطرح هو التالي: من 
مصلحة املصارف املساهمة يف اخلروج من األزمة 
النقدية   - املالية   - االقتصادية   - االجتماعية 
يتحقق  أن  ميكن  عمليًا  وهذا  البلد.  تواجه  اليت 
بالكثري من الطرق منها شطب بعض الديون أو 
مبكاسب  ميس  أمرًا  ليس  ذلك  الفوائد.  شطب 
هذه الفئة. دول كثرية تلجأ إىل هذا اخليار عندما 
تضطر. الرئيس رفيق احلريري نفسه، سبق أن 
استدعى مسؤولي املصارف بعد باريس 2، قائاًل: 
»حصلنا على قروض بفائدة صفر يف املائة يف 
نفسه«،  باألمر  تقوموا  أن  بكم  واألوىل  املؤمتر، 
فوافقت املصارف على إقراض الدولة حنو ثالثة 

مليارات دوالر من دون فوائد.

وعجز الكهرباء.
عندما هدد الرئيس سعد احلريري باالنسحاب من 
ال  عرفًا  يثّبت  أن  أراد  إمنا  التشريعية،  اجللسة 
يكسره تيار املستقبل إال عند الضرورة، عنوانه: 
ال تشريع يف ظل حكومة مستقيلة. وهذا األمر جتلى 
بشكل أوضح عند انسحاب املستقبل من اجللسة 
برفقة نواب القوات اللبنانية بعد انتهاء مواد جدول 
األعمال اليت تدخل يف عداد تشريع الضرورة من 
وجهة نظرهم. إعطاء احلقوق ملستحقيها مل يصّنف 
ولذلك  املستقبلية.  الضرورة  سلة  ضمن  من 
 17 رقم  البند  مناقشة  باإلمكان  يكن  مل  حتديدًا 
املتعلق بتعيني حنو 2000 أستاذ ثانوي ينتظرون 
تعيينهم منذ زمن. علمًا أن اجمللس كان قد أقر 
بند تعيينهم ثم رده رئيس اجلمهورية لتعديله، 
فأعيد إقرار التعديل يف جلنة الرتبية اليت ترأسها 
النائبة بهية احلريري. تلك كانت إشارة إىل تأييد 
الرئيس احلريري هلذا القانون، لكن أمرًا ما طرأ مل 
ُيعرف ما هو: هل تراجع احلريري عن موافقته عليه 
بتقديره  ربطًا  النقاش  تأجيل  إىل  سعى  أنه  أم 
للضرورة؟ األكيد أن الضرورة املستقبلية كانت 
وبعض  خارجية  قروض  على  باملوافقة  حمصورة 
كان  ولذلك،  أيضًا.  املطلوبة  »اإلصالحات« 
عاديًا أن يسعى إىل مترير بند، من خارج جدول 
إقرار  )بعد  آخر  أمر  أي  مناقشة  وقبل  األعمال، 
بند اإلسكان( يتعلق باملوافقة على قرض لتطوير 
يرّد على  أن  عاديًا  مرفأ طرابلس. وكذلك كان 
إصرار بقية األطراف على السري جبدول األعمال 
كما هو )من دون اعرتاض على إضافة أي بند من 
خارج جدول األعمال يف نهاية اجللسة( باالنسحاب 

من اجللسة.
طار بند األساتذة كما طارت بنود ضرورية أخرى 
مثل  وتقاعدية  ووظيفية  اجتماعية  حبقوق  تتعلق 
اقرتاح قانون املفقودين. لكن أحدًا من النواب مل 
يشعر أن مثة حاجة الفتعال مشكلة تكسر التوافق 
تعّثر  أن  الفتًا  يبدو  والذي  البلد،  يف  القائم 

تشكيل احلكومة ال يعرقله.
ليس األساتذة هم املقصودون حصرًا بانسحاب 
»املستقبل« و«القوات«، إمنا القناعة املستقبلية 
بند  )استثين  حاليًا  تفيد  ال  النفقات  زيادة  أن 
دعم فوائد اإلسكان(، فكان الرتكيز على أولوية 
من  ُتطلب  مل  اليت  اخلارجية،  القروض  إقرار 
مؤمتر »سيدر« كما ُيرّوج، إمنا كان متفقًا عليها 
عنها صفة  ينفي  ال  ذلك  أن  علمًا  املؤمتر.  قبل 
أنها  خصوصًا  الكتل،  ملعظم  بالنسبة  الضرورة، 
مرتبطة مبهل وإذا مل يقرها اجمللس النيابي، فإن 
بلدان  إىل  تذهب  قد  للبنان  املرصودة  األموال 
أخرى. وهذا ال يلغي حقيقة أن هذه القوانني هي 
جزء من سلسلة يستكملها مؤمتر »سيدر«، الذي 
أساسية  عقبة  مقرراته  تنفيذ  أمام  تقف  تزال  ال 

هي عدم تأليف احلكومة.
ضمن احلريري عدم خسارة القروض، كما ضمن 
إدخال حنو نصف مليار دوالر إىل البلد، »ميكن أن 
تساهم يف ختفيف الضغط عن اللرية، وكذلك يف 
يؤيده  كان  هدف  وهذا  األعمال«،  بعض  حتريك 
النيابي، حبسب  كانوا يف اجمللس  الذين  معظم 
الضرورة  هذه  انتهت  وعندما  أداؤهم.  أظهر  ما 
املستقبلية مل يسع أحد إىل افتعال مشكلة لدى 
بشكل  األمر  سار  »املستقبل«.  نواب  انسحاب 
تلقائي كما لو أنه سيناريو معد سلفًا. علمًا أنه 

)حسن ابراهيم(

 عون: لن نربط عودة النازحني 
باحلل السياس

نقوال ناصيف
مباشر  غري  رد  يف 
الرئيس  على 
دونالد  األمريكي 
بتجاهله،  ترامب 
يف  لبنان  الثالثاء، 
اليت  الدول  عداد 
استضافت النازحني 
رفع  السوريني، 
اجلمهورية  رئيس 
خريطة  عون  ميشال 
النزوح على  انتشار 
اجلغرافيا  امتداد 
حنو  على  اللبنانية 
عبء  عن  أفصح 
مواجهة  يف  لبنان 

هذا التحدي.
انقسم   | نيويورك 

واقتصاديًا  االنتخابات،  هذه  لنتائج  تبعًا  حكومة 
اقتصادية  خلطة  العريضة  اخلطوط  ُوضعت 
لتحقيق النهوض تأخذ يف االعتبار مقّررات مؤمتر 

سيدر«.
ثم تطرق إىل تداعيات احلرب السورية على لبنان 
»أمنيًا بارتفاع معدل اجلرمية بنسبة ختطت %30، 
 ،%21 إىل  البطالة  معدل  بارتفاع  واقتصاديًا 
 400 من  السكانية  الكثافة  بارتفاع  ودميوغرافيًا 

إىل 600 يف الكيلومرت املربع الواحد«.

    مقاومة الشعب اللبناني طبقت القرار 425
من  كلميت  يف  اآلمنة  بالعودة  »قلت  وأضاف: 
على هذا املنرب يف العام املاضي، ومّيزت بينها 
نزحوا  الذين  السوريون  الطوعية.  العودة  وبني 
باستثناء  سياسيني،  بالجئني  ليسوا  لبنان  إىل 
قلة منهم. معظمهم نزح بسبب األوضاع األمنية 
هم  وهؤالء  اقتصادية  لدوافع  أو  بالدهم  يف 

األكثرية«.
السامية  أمام احلاضرين خريطة املفوضية  وأبرز 
لألمم املتحدة لشؤون النازحني تبني تطور أعداد 
ألفًا عام 2012 إىل  النازحني املسجلني من 25 
أكثر من مليون عام 2014. وقال: »أشري هنا إىل 
أن األمم املتحدة توقفت عام 2014 عن إحصاء 
العام  األمن  تابع  التاريخ  ذلك  وبعد  النازحني، 
األعداد  أن  على  دلت  اليت  اإلحصاءات  اللبناني 
قد جتاوزت منذ ذلك احلني وحتى اليوم املليون 
موقف  تأكيد  أعيد  عليه،  نازح.  املليون  ونصف 
الكرمية  العودة  حق  تثبيت  إىل  الساعي  بالدي 
أرضهم،  إىل  للنازحني  واملستدامة  واآلمنة 
والرافض كل مماطلة أو مقايضة يف هذا امللف 
الكياني، أو ربطه حبل سياسي غري معلوم متى 
سيأتي، والرافض قطعًا أي مشروع توطني سواء 
أو الجئ. يف هذا السياق نسجل ترحيبنا  لنازح 
على  النزوح  مسألة  حل  إىل  مبادرة تسعى  بأي 

غرار املبادرة الروسية«.
وتناول القضية الفلسطينية »اليت هي خري جتسيد 
النعدام العدالة يف معاجلتها ما أشعل حروبًا كثرية 
تنتهي  لن  مقاومة  وأوجد  األوسط،  الشرق  يف 
إال بانتفاء الظلم وإحقاق احلق«. وأضاف: »كي 
يكتمل املشهد، أتى قرار حجب املساعدات عن 
مؤسسة األونروا. فهل انتهت معاناتهم لينتهي 
دورها  تعطيل  من  اهلدف  أن  أم  األونروا  دور 
يف  ودجمه  الالجئ،  صفة  إلسقاط  التمهيد  هو 
الدول املضيفة حملو اهلوية الفلسطينية وفرض 

التوطني؟«.
العام  املنرب  هذا  على  من  أطلقت  »لقد  وختم: 
حلوار  دوليًا  مركزًا  لبنان  جعل  مبادرة  املاضي 
أن  إىل  ونطمح  واألعراق،  والثقافات  األديان 
تتجسد هذه املبادرة اليوم باتفاق متعدد الطرف 
دوليًا  مشروعًا  تكون  فيه،  أكادميية  إلنشاء 
التعايش،  روح  وتعزيز  الدائم  واحلوار  للتالقي 
وسلوك  املتحدة  األمم  أهداف  مع  يتماشى  مبا 

الديبلوماسية الوقائية لتفادي النزاعات«.

خطاب رئيس اجلمهورية ميشال عون أمام اجلمعية 
العمومية لألمم املتحدة، يف ثانية مشاركة له من 
على منربها، إىل شقني: أول خاض يف املشاكل 
الفيتو يف  الدولية بتشعباتها معّرجًا على سالح 
وتوسيع  نظامه  إصالح  إىل  داعيًا  األمن  جملس 
تناول  لبناني  إقليمي  التمثيل فيه، وثان  نطاق 
مشكالت املنطقة من ضمنها تداعياتها على لبنان 
كالقضية الفلسطينية واإلرهاب والنزوح السوري 

اليت تلقي بثقلها. 
أعداد  تطور  مبينة  النزوح  انتشار  خريطة  رفع 
ألفًا عام 2012 إىل  النازحني املسجلني من 25 
أكثر من مليون عام 2014، كي يصبح اآلن مليونًا 
أمام  أورده يف خطابه  ما  مليون. وكرر  ونصف 
األمم املتحدة يف أيلول الفائت عن »حق العودة 
الكرمية واآلمنة واملستدامة للنازحني إىل أرضهم، 
ورفض ربط هذا امللف حبل سياسي غري معلوم 

متى سيأتي«.
املتحدة  األمم  أن  عون  قال  كلمته  مستهل  يف 
عليها،  قامت  اليت  واألسس  ملقاصدها  »وفقًا 
حيفظ  الذي  العاملي  الضمري  تكون  أن  جيب 
وحيمي  العدالة  وحيقق  االعتداء  ومينع  التوازن 
السالم. بينما، جند أنه يف مفاصل عدة تعّذر على 
جملس األمن إقرار قرارات حمقة، وأحيانًا مصريية 
لشعب ما بسبب حق النقض، أو أن بعض الدول 
وأعطى  تناسبها«.  ال  قرارات  تنفيذ  عن  تتمنع 
جملس  قرار  بينها  من  التمييز  هذا  على  أمثلة 
عامًا   22 طوال  ينفذ  مل  الذي   425 رقم  األمن 
حلمل  اللبناني  الشعب  مقاومة  حتت ضغط  »إال 
إسرائيل على االنسحاب« من جنوب لبنان. كذلك 
ذكر القرار 194، الصادر عام 1948 و«يدعو إىل 
يف  ديارهم  إىل  الفلسطينيني  الالجئني  عودة 
طوال  ورق  على  حربًا  بقي  ممكن،  وقت  أقرب 
سلبًا  أثر  النقض  »حق  أن  معتربًا  عامًا«،   70
على الكثري من الدول والشعوب وخصوصًا يف 

منطقتنا، وحجب عنها حقوقًا بديهية«.
ودعا األمم املتحدة إىل أن تكون »قيادة عاملية، 
مشروع  من  بد  وال  الناس،  جلميع  أهمية  ذات 
عدد  ورفع  األمن  توسيع جملس  يلحظ  إصالحي 
شفافية  أكثر  نظام  واعتماد  األعضاء  الدول 
ودميوقراطية وتوازنًا )...(«. وحتدث عن اهتمام 
لبنان حبقوق اإلنسان ومتكني املرأة من املشاركة 
والتصدي  والتفاوض  القرارات  اختاذ  يف 

للنزاعات.
يف الشق اللبناني قال: »حنن يف لبنان نتلّمس 
طريقنا إىل النهوض من األزمات املتالحقة اليت 
عصفت بنا على خمتلف الصعد. متّكن لبنان من 
تثبيت أمنه واستقراره بعدما قضى على جتمعات 
اإلرهابيني يف اجلرود الشرقية والشمالية وفكك 
انتخاباته  أجرى  وسياسيًا  النائمة،  خالياهم 
النيابية وفق قانون يعتمد النسبية للمرة األوىل 
يف تارخيه ما أنتج متثياًل أكثر عدالة جلميع مكونات 
اليوم على طريق تشكيل  اللبناني وهو  اجملتمع 

القضية الفلسطينية تجسيد النعدام العدالة، واملقاومة ال تنتهي إال بانتفاء الظلم )أ ف ب (
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مل تتوقف الشائعات بشأن حقيقة ما حصل يف  مطار 
إىل  الواليات  الرئاسي  الوفد  انطالق  قبيل  بريوت  
أضاعت  املتداولة  الروايات  الفائت.  األحد  املتحدة  
احلقيقة بهدف التصويب على شخص  رئيس اجلمهورية 
. أما التحقيقات، فانطلقت وفق مسارين: األّول إداري 
لوجسيت لتحديد اجلهة املسؤولة عن العرقلة. والثاني 
فًا مفوض  احلكومة  للتحقيق  الذي تّواله وزير العدل، مكلِّ

يف اخلرق األمين
كثرت الروايات املتداولة عن  طائرة  امليدل إيست اليت 
األمريكية  املتحدة  إىل  الواليات  الرئاسي  الوفد  أقّلت 
اجلمهورية  ميشال  رئيس  على  شرس  هجوٌم  ُشنَّ   .
هم بأّنه »أنزل ركاب طائرة أخرى بغرض  عون  الذي اتُّ
مفاجأة  احلرس  عن  حكت  ثانية  رواية  استخدامها«. 
اجلمهوري  ملوظفي املطار بطلب طائرة احتياط للرئيس. 
رواية ثالثة زعمت كذبًا أن الوفد الرئاسي كان استثنائيًا 
أقل  أّنه  احلقيقة  فيما  طائرات،   4 واستخدم  وضخمًا، 
أما  واحدة.  طائرة  واستخدم  املعتادة،  الوفود  من 
الرابعة، فذهبت إىل نفي ما سبق من دون حتديد اجلهة 
املسؤولة عّما جرى. غري أّن الثابت، حبسب ما ُيتداول 
أخريًا، أّن أّيًا من رئيس اجلمهورية أو احلرس اجلمهوري 
مل خيطئ. إذ إّن احلرس اجلمهوري اعتاد أن يطلب دومًا 
طائرة احتياط. وفيما أشيع أنها املرة األوىل اليت يقوم 
بها بهذا اإلجراء، وأن طلبه طائرة احتياط فاجأ إدارة 
كان  طائرة  استخدام  إىل  اضطرها  ما  إيست،  امليدل 
معدة لرحلة إىل مصر، أكد رئيس جملس إدارة  طريان 
الشرق األوسط   حممد احلوت  يف اتصال مع »األخبار« 
أن احلرس اجلمهوري، »منذ عشرين سنة، ال بل أكثر«، 
يطلب طائرة احتياط يف كل رحلة لرئيس اجلمهورية. 
الّسجال  بشأن  جرى  ما  على  التعليق  احلوت  ورفض 
وحقيقة ما حصل يف مسألة الطائرة ومع ركاب رحلة 

مصر الذين تأخروا لساعات.
لكن تداعيات القضية مل تنتِه بعد. فقد انتشرت أخبار 
حممود  الشاب  استدعت  األمنية  »األجهزة  أن  مفادها 
املصري مدير صفحة »olba aviation« منذ مساء الثالثاء 
خلفية  على  حمتجزًا،  يزال  وال  مساًء  السابعة  املاضي 
الرئاسية  الطائرة  عن  معلومات  يتضمن  بوست  نشر 
اللبنانية«. وُذكر أّن املصري كان قد تلقى اتصااًل من 
إليه حذف »املنشور« عن الصفحة،  عنصر أمين طلب 
بذريعة تضمنه تفاصيل عن رحلة غري متاحة للعلن. وقد 

استجاب حممود وأزال البوست، لكن جرى استدعاؤه.
غري أن الالفت، كان توجه مفّوض احلكومة لدى  احملكمة 
بريوت  مطار  إىل  جرمانوس ،  القاضي  بيرت  العسكرية  
تفاصيل  بنشر  املتعلق  األمين  اخلرق  بشأن  للتحقيق 
عن رقم وتوقيت انطالق الطائرة الرئاسية ومسارها، 
ُعّد خرقًا أمنيًا غري مسبوق يهدد أمن رئيس  وهذا ما 
الشخصي. وقد استمع جرمانوس إىل عدد  اجلمهورية 

من األمنيني واملوظفني املدنيني يف املطار.
جريصاتي  العدل سليم  وزير  أصدره  ببيان  ذلك  ُأتبع 
الذي اعترب ما مّساه »حتّرك مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية التلقائي« يهدف، من دون استباق التحقيق، 
الذي حصل يف حركة  »اخللل اخلطري  الكشف عن  إىل 
محلة  واستنكر  اليوم«.  هذا  يف  املسافرين  الركاب 
األضاليل اليت مّحلت الوفد الرئاسي مسؤولية ما حصل، 
مؤكدًا أّن »الرئيس والوفد املرافق استقال طائرة كانت 
موضوعة يف تصرفهم وجمهزة وغري معدة لنقل سواهم 

من الركاب املسافرين«.
ويف هذا السياق، علمت الزميلة »األخبار« أّن احلرس 
عادته،  جري  على  االحتياط،  طائرة  طلب  اجلمهوري 
ألسباب تتعلق بالتمويه واالحتياط يف حاالت الطوارئ. 
مع  تغادر  وال  املدرج،  على  تبقى  االحتياط  وطائرة 
إىل  تعود  الرئاسية،  الطائرة  انطالق  وبعد  الرئيس. 
الرحالت العادية. وُتأل خزانات طائرة االحتياط بستني 
طنًا من الفيول كافية للوصول إىل الرب األمريكي، يف 
حال استخدامها. غري أّنها مل ُتستخدم. أقلعت الطائرة 
الرئاسية إىل وجهتها، فيما بقيت طائرة االحتياط يف 
إىل  بالنسبة  قيمة  أي  هلا  يعد  مل  وبالتالي،  املطار. 
احلرس اجلمهوري، فقررت إدارة املطار استعمال هذه 
لة بستني  الطائرة للسفر إىل مصر. غري أّن طائرة حممَّ
طّنًا من الفيول لن ُتستقبل يف مطار القاهرة، باعتبار 
أّن وزنها قد يشّكل خطرًا على السالمة العامة لوجود 
احتمال أن ال تعمل مكاحبها جراء الوزن الزائد. لذلك، 
هذه  وإفراغ  الوقود.  من  الطائرة  خزان  إفراغ  تقرر 
الكمية حيتاج لنحو ست ساعات، األمر الذي سّبب تأخري 

رحلة مصر وغضب ركابها املتأخرين.

الشائعات ضّد الرئيس عون:
»الوقود الزائد« أّخر رحلة مصر

رضوان مرتضى

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

العام  من  حزيران  من  التاسع  يف 
1982، أي بعد ثالثة أّيام على قيام  
إسرائيل  بالبدء بُهجوم بّري يف اجلنوب 
اللبناني، نّفذ سالح اجلّو اإلسرائيلي 
ملنظومة  وُمدّمرة  ساحقة  ضربة 
كانت  اليت  السورّية  اجلّوي  الدفاع 
منتشرة آنذاك يف سهل البقاع، وقد 
إعرتاض  السوري  اجلّو  سالح  حاول 
امُلغرية،  اإلسرائيلّية  الطائرات 
وخسر  كبري،  بشكل  فشل  لكّنه 
واليوم،  طائراته)1(.  من  العشرات 
تسليم  سوريا   إعتزام  روسيا   ومع 
نسبًيا،  متطّورة  جوّي  دفاع  منظومة 
تستخدم صواريخ »أس 300«، يف 
امَلعروفة  اإلسرائيلّية  امُلعارضة  ظّل 
العسكرّية  بالتوازنات  إخالل  ألي 
يفرض  املنطقة،  يف  اإلسرتاتيجّية 
سُتهاجم  هل  نفسه:  خطري  سؤال 
اجلّوي  الدفاع  منظومة  إسرائيل 
قد  كانت  كما  اجلديدة،  السورّية 
فعلت ُضّد صواريخ »سام« الُسورّية 

يف البقاع اللبناني)2(؟.
أّن  إىل  اإلشارة  من  ُبد  ال  بداية، 
الروسّية-اإلسرائيلّية  العالقات 
القريب  األمس  حتى  ُتعترب  كانت 
ُضمين  توافق  ُيوجد  وكان  جّيدة، 
عن  النظر  موسكو  تغّض  أن  على 
اإلستهدافات العسكرّية اإلسرائيلّية 
يف  ُمتلفة  أهداف  ُضّد  امُلتكّررة 
ُمسبًقا  إبالغها  بشرط  سوريا، 
القّوات  تعريض  وعدم  عملّية  بأي 
حادث  لكّن  خطر.  ألي  الروسّية 
إسقاط الطائرة الروسّية يف سوريا 
وّتر  من ضحايا)3(،  عنه  أسفر  وما 
خلط  وأعاد  الطرفني،  بني  األجواء 
حّد  إىل  بينهما  الثنائّية  التفاهمات 

كبري.
ُقدًما  روسيا  مضت  حال  ويف 
صواريخ  مبنظومة  سوريا  بتسليم 
فإّنها  اجلوّي،  للدفاع   »300 »أس 
ستتسّبب بتغيري ُمهّم يف التوازنات 
العسكرّية اإلقليمّية بغّض النظر عن 
الفئة اليت سيتّم تسليمها)4(، ألّن 
بأّنها  تتمّيز  الدفاعّية  املنظومة  هذه 
قادرة على تتبع العديد من األهداف 
وبدّقة  واحد  آن  يف  املدى  البعيدة 
عالية، األمر الذي من شأنه أن يطوي 
اإلسرائيلي  اجلّوي  التفّوق  صفحة 
وأّن  خاصة  املاضية،  الُعقود  طوال 
روسيا قّررت أيًضا إطالق تشويش 
كهرومغناطيسي يف املنطقة البحرّية 
بهدف  سوريا،  لسواحل  احمُلاذية 
طائرات  أي  بني  التواصل  تعطيل 
واألقمار  الرادارات  ُمغرية وكّل من 
على  بالتالي  وسيكون  الصناعية. 
غارة  أي  مع  تتعامل  أن  إسرائيل 
ُمقبلة على سوريا بشكل أكثر حذًرا 
إحتمال  ألّن  السابق،  من  بكثري 
أكثر  عالًيا  بات  طائراتها  ُسقوط 
من أّي وقت مضى، حتى من دون 
الُدخول إىل اجملال اجلّوي الُسوري. 
فإّن  العسكرّيني،  اخُلرباء  وحبسب 
نشر منظومات دفاع جوي من طراز 
»أس 300« بشكل جّدي وواسع يف 
سوريا، ال ُيكن إال أن حيّد من عدد 
ومن فعالّية الغارات اإلسرائيلّية على 
تصاريح  عن  النظر  بغّض  سوريا، 
إسرائيل  بنيامني  وزراء  رئيس 
نتانياهو  يف الساعات املاضية واليت 
تؤّكد إستمرار هذه الغارات، وذلك 
امَليدانّية  العسكرّية  امَلوانع  بسبب 
الواضح  التغيري  امُلؤّثرة، إىل جانب 
من  الروسي  السياسي  امَلوقف  يف 

مسألة إستمرار هذه الغارات.
والسؤال األهم يف هذه احلال يتمّثل 
باإلجراءات اليت ستتخذها إسرائيل، 
حيث أّن خياراتها ليست سهلة على 
التوّقعات  والبداية حبسب  اإلطالق. 
اإلسرائيلية  الدبلوماسّية  حُتاول  أن 
قرارها  تنفيذ  عن  موسكو  ثين 
»أس  صواريخ  منظومة  تسليم 
300« لسوريا، من دون ُوجود آمال 
كبرية بنجاح هذا األمر يف الظروف 
الراهنة. وبالتالي، يف حال ُوصول 
ستكون  ونشرها،  الصواريخ  هذه 

إسرائيل أمام خيار من إثنني:
اخليار األّول: جتاهلها وختفيف وترية 
غاراتها اجلوّية على سوريا، وتنفيذ 
عسكرّية  إجراءات  ظّل  يف  غارة  أي 
طائراتها،  حلماية  التعقيد  شديدة 
كبرية  ضربة  سُيشّكل  األمر  وهذا 
به  يتمّتع  كان  الذي  اجلّوي  للتفّوق 

سالح اجلّو اإلسرائيلي.
ُهجومّية  ُخّطة  إعداد  الثاني:  اخليار 
الصواريخ  منظومة  وتدمري  لضرب 
مع كل  اجلديدة،  الُسورّية  الدفاعّية 
َماطر  من  عملّية  هكذا  حتمله  ما 
كربى، ومن دون معرفة طبيعة الرّد 
امليداني الُسوري يف هذه احلال، وال 
السياسي–الدبلوماسي  الرّد  طبيعة 

الروسي أيًضا.
وُيكن القول إّن اخليارات اإلسرائيلّية 
تعمل على  ليست سهلة، وهي قد 
مع  سياسّية  ُمقايضة  على  األرجح 
على  امُلوافقة  على  تنّص  روسيا، 
مضض على تسّلم سوريا صواريخ 
»أس 300« وعلى نشرها من دون 
أن  بشرط  ُمستقباًل،  هلا  التعّرض 
تعمل روسيا بفعالّية أكرب على سحب 
التشكيالت امُلسّلحة املوالية ل إيران  
اجلوالن  يف  امُلواجهة  ُخطوط  من 
السوري احمُلتّل، وعلى ضمان عدم 
تهديد أمن إسرائيل من قواعد بّرية 

قرب احُلدود السورّية-اإلسرائيلّية.

نتائج  بشأن  األرقام  تتضارب   )1(
السوري  اجلانب  وُيقّلل  املعركة، 
امُلواجهة  من حجم خسائره يف هذه 
ُتقّدر  حني  يف  الضخمة،  اجلوّية 
اجلّو  خسائر سالح  الغربّية  املصادر 
السوري مبا بني 82 إىل 86 طائرة 
طائرة  ُسقوط  ُمقابل  يف  حربّية، 
طّيار  دون  من  واحدة  إسرائيلية 
وتضّرر طائرتي »أف 15« تّكنتا من 

العودة إىل قاعدتهما.
)2( مّت يف حينه تدمري أغلبّية بطارّيات 
وراداراتها  الُسورّية  الصواريخ 
تشويش  إعتماد  بعد  لبنان،  يف 
إلكرتوني، وإستخدام صواريخ عالية 

الدّقة.

)3( تعّرضت طائرة روسّية من طراز 
»إيل 20« لصاروخ أرض–جّو ُسوري 
عن طريق اخلطأ، ُبعيد تنفيذ الطريان 
ما  سوريا،  على  غارات  اإلسرائيلي 
طاقمها  أفراد  كّل  مقتل  إىل  أّدى 

العسكري.

 »300 »أس  صواريخ  تتوّفر   )4(
مبجموعة واسعة ومنّوعة من الفئات 
امُلتفاوتة الُقدرات، باعتبار أّن إنتاج 
هذه املنظومة الدفاعية كان قد بدأ 
يف العام 1975، وتطّور مع الوقت 
املاضي  العقد  ُمنتصف  إىل  ُوصواًل 
»أس  صواريخ  تقديم  جرى  عندما 

400« األكثر تطّوًرا وفاعلّية.

هل ستتسّبب صواريخ »أس 300« 
حبرب إسرائيلّية - سورية؟

ناجي س. البستاني
يف الوقت الذي تقف فيه املنطقة على فوهة بركان، ويعج  
الشرق األوسط  باألزمات والصراعات، ما تزال القوى السياسية 
احلكومة،  مالئكة  جنس  على  بينها  ما  يف  متلفة  لبنان  يف 
البالد والعباد تواجه مصريًا حمفوفًا باملخاطر اليت هي  تاركة 
الذي  االقتصاد  مّدمر على  إلينا سيكون هلا وقع  إن وصلت 
يقرتب رويدًا رويدًا من حافة االنهيار، وهو أمر لطاملا حّذرت 
منه جهات دولية من دون أن تلقى آذانًا صاغية ممن يفرتض 

به العمل على محاية هذا القطاع.
وبالرغم من كل هذه األجواء احملمومة اليت تتفاقم يومًا بعد يوم 
فإنه مل تظهر أي معطيات حسية تفيد بأن موعد والدة احلكومة 
الساعات  أملح يف  البعض قد  وإن كان  اقرتب،  العتيدة قد 
املاضية إىل إمكانية بروز بوادر حلحلة بدءًا من األسبوع املقبل 
بعد عودة رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  من نيويورك، 
سون بأن املنطقة برمتها  بعد أن بدأ أهل القرار يف لبنان يتلمَّ
غري  التوتر  منسوب  ارتفع  أن  بعد  كبرية  حتول  نقطة  أمام 
وإسرائيل  األمريكية   املتحدة  و الواليات  روسيا  بني  املسبوق 
والذي يوحي بإمكانية اندالع احلرب ما مل يسارع املعنيون بهذا 
التوتر إىل التفتيش عن حل سياسي للمشاكل القائمة بينهم.

سياسيًا  انكشافًا  ُمـّدة  منذ  يعيش  لبنان  أن  خافيًا  وليس 
واقتصاديًا نتيجة الرتاجع الدائم إىل اخللف يف ما خص عملية 
تأليف احلكومة، وهذا األمر يبعث على اخلوف من إمكانية الوقوع 
يف كارثة ال قدرة للبنان اخلروج منها، خصوصًا وإن العامل 
اإلقليمي وكذلك الدولي غري مساعد يف هذا اجملال كون أن 
املنشغلني  املنطقة  يف  القرار  أهل  لدى  أولوية  ليس  لبنان 
على  ينبغي  ما  وهذا  حكومة،  تأليف  من  وأخطر  أكرب  بأزمات 
القوى السياسية يف لبنان أن تدركه وتعمل على جتّنب كل ما 
ُيكن أن يؤدي إىل الغرق يف املزيد من األزمات والذهاب يف 
اجتاه تأليف حكومة تقي لبنان ماطر الرياح الساخنة اليت ُيكن 

ان تلفحه يف أي حلظة.
ويف هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية أن العقد اليت برزت يف 
التكليف ما تزال على  األّول بعد  التأليف منذ األسبوع  طريق 
حاهلا ومل يطرأ أي جديد يوحي بإمكانية احللحلة القريبة هلذه 
التمثيل  متمسكًا حبصر  زال  ما  جنبالط   فالنائب  وليد  العقد، 
واألبواب  االشرتاكي ،  التقدمي  ب احلزب  احلكومة  الدرزي يف 
موصدة بني »الوطين احلر« و«القوات اللبنانية« حول تقاسم 
العروض  احلصة املسيحية حيث ما زال »التيار« يرفض كل 
اليت قدمتها »القوات« اليت تقول أوساطها إن األمور عادت 
إىل املربع األّول وإن ما كان ُيكن أن تقبل به »القوات« منذ 
أيام لن تقبل به بعد اليوم، كما إن النواب السّنة من خارج 
فريق »تيار املستقبل« ما زالوا على موقفهم املطالب حبصة 

وزارية يف احلكومة.
ويف رأي املصادر أنه مهما تعاظمت املشاكل وتكاثرت العقبات 
يف وجه الرئيس املكلف فإن احلكومة ستولد يف نهاية األمر 
بعد أن تصل القوى السياسية إىل قناعة بأن ما حصلت عليه 
من حصص يف اجلنة احلكومية هو كاٍف وأن لعبة العناد مل تعد 

تعطي مثارًا أكثر مما اعطته.
الوالدة  موعد هلذه  أي  أن تضرب  النيابية  املصادر  وترفض 
ه عملية التأليف باإلمرأة احلامل يف شهرها التاسع  وهي تشبِّ
اليت ُيكن أن تدخل غرفة الوالدة يف أية حلظة وتفاجئ مجيع من 
حوهلا، مستدركة لتقول بأن حمطات مهمة امام املنطقة ُيكن 
ان تؤخر والدة احلكومة وجتعلها قيصرية، وأقرب هذه احملطات  
األزمة السورية  وحتديدًا املصري الذي ينتظر حمافظة ادلب حيث 
السلم متعادٌل، وهذا  أو إىل  السباق بني اجلنوح إىل احلرب 
األمر جيعل املسؤولني يف لبنان يرتيثون يف حسم مواقفهم 
النهائية بانتظار انقشاع الرؤية عّلهم يف ذلك حيسنون شروط 

الدخول يف احلكومة.
السياسي  الواقع  بأن  التأكيد  إىل  النيابية  املصادر  وتذهب 
لبنان  أن يدفع  احلالي مل يعد مرحيًا، وأن اخلوف كل اخلوف 
الذي  االقتصادي  الواقع  من  الدولية  التحذيرات  جتاهل 
سيساعد  املوضوع  هذا  كان  إذا  ما  متسائلة  إليه،  وصلنا 
يقوى  أن  مبعنى  نافعة،  ضارة  ُربَّ  قاعدة  على  التأليف  يف 
اجتاه  ويضغط يف  السياسي  الدلع  على  االقتصادي  الرتاجع 
عودة القوى املعنية باالشتباك السياسي الذي يقف حائاًل امام 
التأليف إىل العودة ملعادلة تبادل التنازالت على قاعدة انه ما 
ينفع ان تؤلف حكومة بعد ان يقع لبنان يف كارثة اقتصادية 

تطيح بكل شيء.
منتصف  وحتى  اآلن  من  انه  تعترب  املصادر  فإن  هذا،  وعلى 
الشهر املقبل هي أيام حامسة إن على مستوى التأليف أو على 
مستوى املصري الذي تنتظره املنطقة اليت تعيش يوميًا على 
وقع قرع طبول احلرب واستقدام االساطيل من هنا وهناك. 
بأن  بّري  نبيه  الرئيس  فعل  حسنًا  لتقول  املصادر  وتنتهي 
دعا إىل عقد جلسة »تشريع الضرورة« اليت جاءت مبثابة رمي 
الراكدة، إىل جانب إعادة احليوية  احلجر يف املياه السياسية 
وضخ احلياة يف شريان العمل التشريعي الذي جنح باألمس يف 
إعادة تصويب البوصلة ولو حبدها األدنى بعد ان كادت القوى 
السياسية تتوه يف عتمة تأليف احلكومة والتسليم بأن العمل 

املؤسساتي سيتوقف إىل حني والدة هذه احلكومة.

املنطقة على فوهة بركان وأهل احلكم 
يتصارعون على جنس مالئكة احلكومة

حسن زلغوط
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بينما يكافح االسرتاليون مللء 
من  بأقل  سياراتهم  خزانات 
170 سنًتا للرت الواحد، ينضم 
ملقاطعة  محلة  إىل  اآلالف 

حمطات احملروقات.
االسرتاليني  آالف  أجاب  فقد 
يف  اجلّدات  احدى  دعوة  على 
كوينزالند لالحتاد احتجاجًا على 

ارتفاع أسعار الوقود.
ألف   50 من  أكثر  التزم  وقد 
آخرين  ألفا   50 و   ، شخص 
ورغبتهم  اهتمامهم  ابدوا 
االضراب  ليوم  االنضمام  يف 
 national fuel( الوطين للوقود
سابرينا  نظمته  الذي   )strike
المونت، وهي مدّرسة موسيقى 
متقاعدة متحمسة تعيش خارج 
بوندابريغ ، وفقا لتقارير نيوز 

.)NewsRegional( رجيونال
وتدعو السيدة المونت احلكومة 
الفيدرالية إلزالة بعض االعباء 
من  أكثر  متثل  اليت  الضريبية 
30 يف املئة من اسعار الوقود 

يف خزانات السيارات.
الوقود  تكاليف  أجربت  وقد 
املرتفعة السيدة المونت على 
التخلي عن تدريس املوسيقى 
وهي   - النائية  املناطق  يف 
قبل   - حتبها  كانت  وظيفة 
تعد  مل  حيث  عام،  حوالي 
يف  االستمرار  على  قادرة 
ملسافة  للسفر  الوقود  شراء 
األسبوع  يف  كيلومرت   500

لتعليم األطفال املعزولني.
االسبوع  من  األربعاء  ويوم 
السيدة  قررت   ، املاضي 
المونت اختاذ إجراء وبدء العمل 
من اجله على الفيسبوك حتت 
الوطين  االضراب  يوم  اسم 
 National Fuel« للوقود 

.»Strike
عدد  يتزايد  ساعة  وكل 
يقولون  الذين  األشخاص 
السيدة  إىل  سينضمون  إنهم 
المونت يف مقاطعة الوقود يف 

26 تشرين االول املقبل.
اآلن،  المونت،  السيدة  ولدى 
احملروقات  لشركات  رسالة 
فرض  عن  واملسؤولني 
تقول  الوقود  على  الضرائب 
»هذا لن يكون نهاية االمر«.

المونت  السيدة  وصرحت 
االخبار    اإلقليمية  مليديا 
 )News Regional Media(
كل  ذلك  »سنفعل  قائلة 
إلينا  االصغاء  يتم  حتى  شهر 
على  وتبقى  األسعار  وتتدنى 

هذا النحو«.
على  »جيب  تقول  واضافت 
الضرائب  أن ختفض  احلكومة 
سرقة  إنها  الوقود..  على 

وجشع«.
رؤية  احملزن  »من  وتابعت 
العديد من األشخاص يتأملون. 
أجلس أحيانا وأبكي يف الليل 
أن  ميكنين  املعاناة.  أفكر يف 

أكون شخًصا عاطفًيا«.
الفيدرالية  احلكومة  وتفرض 
الضرائب  من  أنواع  عدة 
بيع  تكلفة  على جزء كبري من 
بالتجزئة، وذلك وفًقا  الوقود 
مت   RACQ لـ  حقائق  لورقة 

عشرات اآلالف خيططون ملقاطعة حمطات 
احملروقات األسرتالية حملاربة ارتفاع أسعار الوقود
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نشرها هذا الشهر.
الوقود  ليرت  تكلفة  حال  ففي 
الرصاص  من  اخلالي  العادي 
 137.6   ،)unleaded fuel(
سنتًا  تبلغ الضرائب الفيدرالية 
التجزئة  سعر  من  سنتًا   40.9
إضافة  تتم  حني  يف  هذا، 
لضريبة  أخرى  سنتًا   12.5

.)GST( السلع واخلدمات
الضرييب  املبلغ  هذا  ويشكل 
53.4 سنتًا على كل ليرت يبلغ 
وهذا  سنتًا،   137.6 سعره 
ذا  يعترب  الوقود   من  النوع 

سعر متدن.
إنها   RACQ اعلنت  حني  يف 
 ، السائقني  إحباط  تفهم 
تعتقد املنظمة أن التغيري يف 
األجل سيكون  طويلة  عاداتها 

أكثر فعالية.
منظمة  باسم  املتحدثة  وقالت 
لوسيندا  رواندا   RACQ
متاًما  املفهوم  »من  روس 
بسبب  حمبطون  السائقني  أن 
اليت  الوقود  أسعار  ارتفاع 
األخرية،  األشهر  يف  رأيناها 
األعمال  تعطى  قد  وبينما 
املثرية ملرة واحدة  مثل هذا 
االحتجاجي(  )االضراب  األمر 
بالتمكني،  شعوًرا  السائقني 
غري  من  احلظ،  لسوء  فانه 
يف  فرًقا  حيدثوا  أن  احملتمل 

على املدى الطويل«.
واضافت السيدة روس تقول 
»نرى أن العديد من السائقني 
من  الشراء  يف  يستمرون 
وغالًبا  مالءمة،  األكثر  املوقع 

طريقهم  يف  ذلك  يكون  ما 
ولكن  العمل،  من  املنزل  إىل 
قد  هذه  احملروقات  حمطات 

تكون ذات االسعار األعلى«.
وقالت »إذا كنت يف اجلنوب 
شيء  أفضل  فإن  الشرقي، 
خلفض  به  القيام  ميكنك 
شراء  جتنب  هو  األسعار 
من  العلوي  اجلزء  يف  الوقود 
عن  النظر  وبغض  الدورة، 
أحناء  وجودك يف مجيع  مكان 
أحباثك  بإجراء  قم  الوالية، 
واشرِت فقط من حمطة الوقود 

االدنى سعرا يف منطقتك«.
كان  بريزبن،  مشال  ويف 
يوم  الوقود،  متوسط   تكلفة 
الثالثاء املاضي، 153.7 سنًتا 
كان  بندابريغ  ويف  لليرت، 

151.7 سنتا لليرت.
وتأمل السيدة المونت بتحقيق 
تغيريا،  حيدث  د  موحَّ احتجاج 
ستنظمه  الذي  االحتجاج  مثل 

للشهر املقبل.
احلكومة،  تصغي  »أن  وأملت 
وسيقوم  إزالتها،  تتم  أن  أو 
الضرائب  خبفض  ما  شخص 
احلية  الضروريات  على 
الوقود..  مثل  األساسية.. 
فيها  نفقد  اليت  اللحظة  ففي 
قد  نكون  )كمجتمع(  األمل 

انتهينا«.
»معا  المونت  السيدة  وقالت 
ننقسم..  حني  نسقط  نقف.. 
أحاول  اليت  الرسالة  هذه هي 
الناس  قلوب  يف  ترسيخها 

وعقوهلم«.

نورث   بلدية  رئيسة  أعلنت 
انها  غيبسون  جيلي  سيدني 
»ممنوع  ان ترى ملصقات  تريد 
التدخني« )NS( ليس فقط غي 
األبواب  على  ايضا  بل  منزهلا 
وصناديق الربيد ويف كل مكان 
العام  من  الوقت  هذا  حبلول 

املقبل.
نورث  بلدية  جملس  أقر  فقد 
باإلمجاع  األسبوع  هذا  سيدني 
توصية السيدة  غيبسون جلعل 
نورث  يف  التجاري  السوق 
سيدني اول منطقة جتارية خالية 

من التدخني يف أسرتاليا.
ان  البلدية  رئيسة  وتقول 
»السجائر ليست سيئة للمدخنني 
فقط.. إن أعقاب السجائر تتناثر 
والتدخني  شوارعنا،  وتوسخ 

السليب يضر بصحة اجلميع«.
املهم  »من  قائلة  واضافت 
جملتمعنا  آمنة  بيئة  نهيئ  أن 
االستمتاع  للجميع  ميكن  حيث 

باملساحات يف اهلواء الطلق«.
غيبسون  السيدة  وصرحت 
انه  قائلة  ميديا  لفريفاكس 
ان  حيث  طبيعًيا،  تقدًما  كان 
 Brett Whiteley Place من  كال 
و Elizabeth Plaza  خاليتان من 

التدخني منذ  عام  2016.
وقالت إن املشاورات اجملتمعية 
امليالد  عيد  حبلول  ستستكمل 
التجاري  سيدني  نورث  وسوق 
 46 لـ   الوجهة  وهو   ..)CBD(
األسبوع..  أيام  يف  عامل  ألف 
من  خالية  تصبح  أن  ميكن 
العام  أوائل  حبلول  التدخني 

املقبل.
هو  النهائي  اهلدف  إن  وقالت 
جعل نورث سيدني، اليت بقطنها 
حوالي 72000 من السكان، أول 
يف  التدخني  من  خالية  بلدية 

أسرتاليا. .
األماكن  مجيع  أن  يعين  وهذا 
الشوارع   املشرتكة..  العامة 
واحلدائق..  العامة  والساحات 
حمظورة  مناطق  ستصبح 
مناطق  ذلك  ويشمل  التدخني. 
أمام  الطلق  اهلواء  اجللوس يف 

املطاعم واملقاهي.
»لن  عن  السيدة  وكشفت 
حماضر  بتحرير  هذا  تطبيق  يتم 

غرامات.. بل حبسن النوايا«.
التدخني  انتشار  معدل  ويبلغ 
يف املنطقة الصحية احمللية يف 
املئة،  يف   9.5 سيدني  نورث 
الوالية  معدل  من  أقل  وهو 

البالغ 15.2 يف املئة.
أن  غيبسون  السيدة  وقالت 
مل  واألعمال  الشركات  بعض 

سوق نورث سيدني التجاري سيصبح اول سوق جتاري 
خاليا من التدخني يف اسرتاليا

تقدم للموظفني أماكن خمصصة 
هناك  أن  يعين  مما  للتدخني، 
على  العمال  من  جمموعات 
األرصفة ختلق الكثري من الدخان 

السليب »غري السار«.
وتابعت تقول »لدينا الكثري من 
املنطقة،  يف  املدارس  تالميذ 
لدينا الكثري من املدارس الكبرية 

يف حميط السوق التجاري«.
وأعلنت انه »جيب عدم إجبار أي 
الدخان  استنشاق  على  شخص 
نرى  ان  ينبغي  وال  السليب، 
يقفون  الناس  املدارس  تالميذ 
حول املدخنني. كلما رأوا تدخينا 

أقل كان التأثري  أقل«.
كانت  إذا  عما  سئلت  وعندما 
التدخني«  اخلالية من  »السجائر 
اإللكرتونية،  السجائر  تشمل 
يف   تقع  أنها  »أعتقد  قالت: 
الفئة نفسها ولكننا مل نفكر يف 

األمر بعد«.
فإنها  اخلطط،  تنفيذ  يتم  حاملا 
تريد أن تنشر البلدية ملصقات 
 )NS( التدخني«  »ممنوع 
واملصاحل  لالعمال  ميكن  حبيث 
واملقيمني إظهار دعمهم وزيادة 

الوعي.
وقالت السيدة غيبسون »عندما 
و   Brett Whiteley Place جعلنا 
من  خاليتني   Elizabeth Plaza
أي  هناك  تكن  مل  التدخني، 
فقط  اإلطالق،  على  مقاومة 

ردود فعل إجيابية مطلقة«.
وقالت دومينيك بريجيل- غرانت 
لنورث  التجارية  الغرفة  رئيسة 

سيدني ان الشركات واملنشآت 
غري  واجملموعات  التعليمية 
الرحبية يف املنطقة، اليت متثل، 

رحبت بهذه اخلطوة.
قالت  البلدية،  اجتماع  ويف 
السرطان يف نيو  ممثلة جملس 
ساوث ويلز إن اإلجراء املقرتح 
من  الناس  أن حيمي  شأنه  من 
السليب،  للتدخني  التعرض 
الشباب  استنشاق  من  ويقلل 
على  املدخنني  ويدعم  للتدخني 

اإلقالع.
وقالت: »نأمل أن تتخذ جمالس 
يف  مماثال  نهجا  أخرى  بلدية 

املستقبل«.
اينيس  غلني  مناطق  وكانت 
بني  من  وليمور  وتامورث 
حظرت  اليت  اإلقليمية  املناطق 
التدخني يف أسواقها التجارية.

يف  السرطان  جمللس  ووفقا 
التدخني  فان  ويلز  ساوث  نيو 
ملرض  الرئيسي  السبب  هو 
ميكن جتنبه والوفاة املبكرة يف 

الوالية.
 ورأت السيدة بريجيل- غرانت 
آمن  مستوى  يوجد  »ال  انه  
للتعرض للتدخني السليب.. انه 
حيتوي على أكثر من 4000 مادة 
كيميائية، أكثر من 50 من هذه 
بأنها  معروفة  الكيميائية  املواد 

تسبب السرطان«.
للدخان  التعرض  »يزيد  وقالت 
السليب من خطر إصابة البالغني 
بأمراض القلب التاجية وسرطان 

الرئة«.

رئيسة بلدية نورث  سيدني جيلي غيبسون
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اعلن حزب العمال عن خطة حلظر 
رعاية  ملراكز  مكافآت  تقديم 
 iPad أجهزة  مثل  األطفال 

اجملانية اجلديدة للتسجيالت.
سيتم منع مراكز رعاية األطفال 
الوالدين،  مكافآت  تقديم  من 
اجملانية  باد  اآلي  أجهزة  مثل 
وِحزم العطالت لتسجيل أطفاهلم 

يف ظل حكومة حزب العمال.
وتقول املتحدثة باسم املعارضة 
هذه  مثل  إن  ريشوورث  أماندا 
يف  الوالدين  تغري  قد  احلوافز 
ترتيبات رعاية األطفال اليت قد 

ال تتناسب مع احتياجاتهم.
احلكومة  تنفق  أن  املتوقع  ومن 
الفيدرالية 7.9 مليار دوالر على 
العام،  هذا  األطفال  رعاية  دعم 
وأن األموال جيب أن تذهب حنو 
مساعدة العائالت على حتمل هذه 
مكافآت  على  وليس  اخلدمات 

التسجيل.
وقالت ريشورث للصحفيني يف 
مركز لرعاية األطفال يف سيدني 
يوم االثنني »ال نعتقد أن هذا له 

أي مكان يف نظامنا املبكر.«
الكومنولث  »ان  تقول  واضافت 
الضخم  املبلغ  هذا  مثل  يستثمر 
نريد  وال  األوىل  السنوات  يف 
لتضليل  يستخدم  ذلك  نرى  أن 
يف  بهم  االيقاع  أو  الوالدين 
افخاخ العقود باستخدام احلوافز 

غري التعليمية«.
أن  إىل  األخرية  التقارير  وتشري 

حزب العمال سيمنع هدايا تسجيل رعاية األطفال

والتعلم  األطفال  رعاية  مراكز 
»فرتات  إىل  ذهبت  قد  املبكر 
املتطوعني  جلذب  للقلق«  مثرية 
اجلدد، مبا يف ذلك تقديم أجهزة 
العطالت  وِحزم  جمانية  آيباد 

واسرتداد مبالغ مالية.
العمال  حزب  خطة  شأن  ومن 
خدمات  مقدمي  على  حتظر  أن 
سلع  أي  تقديم  األطفال  رعاية 
صلة  ال  نشاط  أو  خدمات  أو 
وأولئك  خدماتهم..  بتقديم  له 
الذين ال ميتثلون سيتم جتريدهم 

من إعانة رعاية الطفل.
العائالت  مبقدور  سيكون  كما 
إدارة  خيربوا  أن  واملعلمني 
سري  بشكل  والتدريب  التعليم 
عن أي حوافز أو سلوك يشّكون 

فيه بأنه إغراء غري مالئم.
الوقت  يف  االلتزام  هذا  ويأتي 
العمال  حزب  فيه  جدد  الذي 
جهوده لتسليط الضوء على تأثري 
إنه مت ختفيضه لرعاية  ما يقول 

األطفال يف ظل االئتالف.
مجهور  اما  حديثها  ويف 
زعيم  نائبة  قالت  وينتوورث، 
بليبريسك  تانيا  العمال  حزب 
ستكون  أسرة   3500 حنو  إن 
تغيريات  ظل  يف  حااًل  أسوأ 
صيغة  على  الفيدرالية  احلكومة 
نعرف  »حنن  موضحة  التمويل، 
األسرتالية  األسر  من  اآلالف  أن 
ستكون أسوأ حااًل يف مجيع أحناء 

البالد«.
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تانيا بليربسك

يف  تتمثل  ضخمة  مهمة  بدأت 
املكعبة  األمتار  ماليني  نقل 
من الرتبة إىل املطار الرئيسي 
الثاني يف سيدني يف مشروع 
سكوت  الوزراء  رئيس  وصفه 
يف  تغيري  »أكرب  بـ  موريسون 
بناء جسر  منذ  للمدينة  اللعبة« 

هاربور.
نقل  يف  اجلرافات  بدأت  فقد 
مكعب  مرت  مليون   1.8 حوالي 
احلفر  أعمال  يف  الرتبة  من 
لبناء  األرض  لتهيئة  األولية 

مدرج ومبنى املطار.
احلفر  أعمال  ذلك  وسيعقب 
املقبل  العام  يف  الرئيسية 
عندما يتم نقل 22 مليون مرت 
كريك  بادجريي  ملطار  مكعب 
مليارات   5 كلفته  تبلغ  الذي 
دوالر والواقع  على بعد حوالي 
50 كيلومرتا من سوق  سيدني 

التجاري.
يوم  رمسي  احتفال  ويف 
سكوت  السيد  قال  االثنني  
الرتابية  األعمال  إن  موريسون 
حبد  هندسيا  »إجنازا  كانت 
يف  وظيفيا  منوا  حمدثا  ذاته« 

املطار ومستلزماته.
واعلن رئيس الوزراء ان »هذا 
اللعبة،  قواعد  يف  تغيري  أكرب 
ملدينة  بالنسبة  أعتقد،  كما 
ببناء  قمنا  أن  منذ  سيدني 
حجم  هو  هذا   - بريدج  هاربور 
الواقع  هذا  الكبري..  املشروع 

نرى النور يف النهاية«.
املطار  خيلق  ان  املتوقع  ومن 
فرصة  ألف   11 حوالي  اجلديد 
عمل خالل مرحلة البناء  وحوالي 
مخس  خالل  وظيفة  ألف   28
عام  يف  افتتاحه  من  سنوات 
حبجم  سيصبح   حيث   2026
ما  خيدم  الذي  أدياليد،  مطار 
مسافر  ماليني   10 إىل  يصل 

سنوًيا.
والبنية  املدن  وزير  وقال 
تودج  أالن  احلضرية  التحتية 
كامل  مطاًرا  سيكون  إنه 
اخلدمات من اليوم الذي يفتح 
الطريان  شركات  وخيدم  فيه 
وشركات  التكلفة  منخفضة 

الطريان الفاخرة.
هذا  »سيوفر  يقول:  واضاف 
اخليارات  من  املزيد  املطار 
والتنافس  الراحة  من  واملزيد 
أسعار  التنازلي على  والضغط 

اخلطوط اجلوية«.
يتم  »عندما  قائال  واوضح 
مطار  جمرد  يكون  لن  افتتاحه 
اتصال  لديه  سيكون  ولكن 
وبالطريق  احلديدية  بالسكك 

السريع«.
ففي حني أن أعمال احلفر قد 
اململوكة  األراضي  يف  بدأت 
من الكومنولث، إال أن مسارات 
من  واحدة  وهي  الطريان.. 
للجدل..  إثارة  اجلوانب  أكثر 
يتم  مل  سيدني  غرب  ملطار 

االنتهاء منها بعد.

اجلرافات تبدأ العمل يف موقع مطار بادجريي كريك

موريسون: هذا اكرب تغيري يف قواعد  
اللعبة يف سيدين منذ بناء هاربور بريدج

ومت ختصيص حوالي 75 مليون 
الفيدرالية  املوازنة  من  دوالر 
ضجيج  تأثري  من  للحد  للمطار 
السكان  وتعويض  الطائرات 

القريبني املتضررين بشدة.
سيدني،  مطار  عكس  وعلى 
يف   اجلديد  املطار  سيعمل 
فرض  دون  كريك  بادجريي 
اجلوية  الرحالت  على  حظر 
عندما يفتتح يف غضون مثاني 

سنوات.
الرتابية يف  األعمال  بدء  يأتي 
دعت  حيث  كريك  بادجريي 
األعمال  جمموعات  من  جمموعة 
األعمال  جملس  ذلك  يف  مبا 
يف أسرتاليا إىل ختفيف القيود 
على حركات الطائرات يف مطار 

سيدني.
قدمت  اليت  الدعوات  تتضمن 
إىل  املقدمة  الطلبات  يف 

اإلنتاجية  مفوضية  مراجعة 
حركات  ختفيف  املطارات  يف 
الطائرات كحد أقصى اىل 80 

حركة يف الساعة.
املنافسة  مفوضية  حثت  كما 
على  األسرتالية  واملستهلك 
القيود املفروضة على  مراجعة 
مطار  يف  الطائرات  تشغيل 
بقائها  من  »للتأكد  سيدني 

مناسبة«.

رئيس الوزراء سكوت موريسون يف موقع بناء املطار الجديد

موريسون: هذا اكرب تغيري يف قواعد اللعبة ملدينة سيدني منذ بناء هاربور بريدج

املطار الجديد سيفتح عام 2026

سكوت  الوزراء  رئيس  يشعر 
موريسون بالتفاؤل بدعم حكومة 
اتفاقا  ويلز  ساوث  نيو  والية 
قام  دوالر  مليارات   4.6 بقيمة 
بتوقيعه مع املدارس الكاثوليكية 

واملستقلة.
نيو  يف  التعليم  وزير  وينتقد 
ستوكس،  روب  ويلز،  ساوث 
من  ألنه خيشى  بشدة  االتفاقية 
أنها ستضع املدارس العامة يف 
مواجهة مع املدارس اخلاصة مما 
متويل  حروب  جديد  من  يشعل 

التعليم.
واثقا  الوزراء  رئيس  ويبدو 
بتغيري السيد ستوكس »نغمته« 
التفاصيل،  على  اطالعه  مبجرد 
لكن الوزير  ستوكس مل يتزحزح 

عن موقفه بعد.
إنه  موريسون  السيد  ويقول 
الدردشات«  »بعض  لديه  كان 
ساوث  نيو  والية  رئيسة  مع 
حول  برجييكليان  غالديس  ويلز 
العرض الذي تبلغ قيمته مليارات 
الدوالرات منذ األسبوع املاضي، 
مشريًا إىل أن ما يقرب من 1.5 
إىل  تذهب  سوف  دوالر  مليار 

موريسون متفائل بدعم نيو ساوث ويلز اتفاق املدارس
املدارس يف تلك الوالية.

يف هذه األثناء ، مت إرسال وزير 
تيهان  دان  الفيدرالي  التعليم 
يف  نظريه  مع  االتفاق  ملناقشة 

نيو ساوث ويلز.
لشبكة  موريسون  السيد  وقال 
سكاي نيوز يوم الثالثاء املاضي 
»أنا متأكد من أنهم سوف يرون 
فوائد هذا الربنامج.. هناك املزيد 
من املال ملدارس الوالية، وهناك 
للمدارس  األموال  من  املزيد 
من  املزيد  وهناك  املستقلة، 
األموال للمدارس الكاثوليكية«.

املتحدثة  بالبريسك  تانيا  وقالت 
حزب  يف  التعليم  حقيبة  باسم 
العمال إن رئيس الوزراء يعامل 
غري  بشكل  االسرتاليني  الطالب 
بني  االنقسامات  ويثري  متكافئ 

املدارس العامة واخلاصة.
وقالت للصحفيني يف  سيدني 
إذا  يقول  وزراء  رئيس  »لدينا 
مدارس  إىل  أطفالك  أرسلت 
سنمول  مستقلة  أو  كاثوليكية 
أرسلتهم  وإذا  أطفالك  تعليم 
إىل املدارس العامة  فلن نفعل 

ذلك«.
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السفارة  إىل  رجل  جاء 
مع  تايالند  يف  األسرتالية 
دعم  طالبا  يده  يف  قبعة 
مثن  لدفع  الضرائب  دافعي 
بائعة هوى قضت الليل معه - 
إنها جمرد واحدة من الغرائب 
العديدة، وغالبًا ما ُتطلب ذلك 
قنصليتنا  مسؤولي  من  جديًا 
كل يوم... ولكن حلسن احلظ 

مت رفض الطلب.
العديد  من  طلب  جمرد  انه 
من الطلبات الغريبة واخلطرية 
املسؤولون  يواجهها  اليت 
يف  االسرتاليون  القنصليون 

تايالند كل يوم.
عن  مرة  ذات  مسعت  رمبا 
السيدة اليت اتصلت بالسفارة 
سائلة  تايالند  األسرتالية يف 

»هل تعرف أين مارجوري؟«
أو شعرت العائلة بالقلق من 
لكن  اختفى،  قد  والدها  أن 
به  اتصال  لديها  يكن  مل 
على  واقرتحت  بانكوك،  يف 
يف  ينظروا  أن  املسؤولني 
يعرض  رياضي  شريط  »أي 

.»AFL
رمبا مسعت عن قصة من هذا 
صاحبها  فيها  يطلب  القبيل 
االتصال بسيارة أجرة؟ أو رجل 
يتساءل عما إذا كان بإمكاننا 
االتصال بطبيب عيون ملعرفة 

ما إذا كانت نظارته جاهزة؟
داوني  أنيتا  مسعت  فقد 
وغريها  االمور  هذه  كل 
سكرترية  بصفتها  الكثري 
قنصلية  ومستشارة  أوىل 
يف  األسرتالية  السفارة  يف 

تايالند.
أمام مؤمتر  ألقتها  ففي كلمة 
جلمعية كتاب السفر األسرتالي 
املاضي،  الشهر  بانكوك  يف 
إىل  داوني  السيدة  استمعت 
وهم  يضحكون  وهم  احلضور 
يتأملون يف احلياة يف اجلسم 
يف  االسرتالي  القنصلي 

بانكوك.
نكات  جمرد  تكن  مل  لكنها 
التأمني  قيمة  أوضحت  ألنها 

على السفر.
ففي بعض األوقات، تتعامل 
 110 مع  تايالند  السفارة يف 
ويتزايد  قنصلية..  حاالت 
عبء العمل بنحو 5 يف املئة 

سنويًا.
إىل  داوني  السيدة  وأشارت 
لـ  اإللكرتوني  املوقع  أن 
smArtrAveLLer.gov.
Au التابع للحكومة الفيدرالية 
جيري  ملا  رائع  مصدر  هو 
ألف   400 زار  وقد  هناك، 
على  تايالند  قسم  شخص 

املوقع العام املاضي.
لكن زوار املوقع قضوا فقط 
كل  يف  دقيقتان  معدله  ما 

يف حال دخول اسرتالي  املستشفى فالكلفة قد تفوق الـ 100 ألف دوالر..

احيانا يأتي احدهم الينا طالبا الدفع  لعاهرة قضى الليل معها 

مستشارة قنصلية تصف حياة املسؤولني القنصليني  يف 
السفارة األسرتالية يف  تايالند

مرة.
»الكثري  داوني:  وقالت 
ما  يفهمون  ال  الناس  من 

نفعله«.
السيدة داوني قالت »تشمل 
األسئلة األخرية بريدا إلكرتونيا 
ميكنك  »هل  تسأل  امرأة  من 
التحقق من مكان مارجوري«.. 
املرأة  كانت  حدث..  ما  هذا 

قلقة ألنها مل تسمع عنها.
هناك  »كان  تقول  واضافت 
أسرتاليا  يريد طعاما  سجني  
الطعام  يعجبه  مل  ألنه 

التايالندي«.
لدينا  »كان  قائلة  وتابعت 
رجل يف بعض االحيان يطلب 
منا استدعاء سيارة أجرة له.. 
ملدة  تايالند  يعيش يف  كان 

ست سنوات«.
»قال  تقول  واستطردت 
صاخب،  فندقي  أحدهم: 
بهم  تتصلي  أن  ميكنك  هل 

وتشتكي من ذلك«.
وقالت »كان هناك رجل طلب 
االنرتنت  خالل  من  نظارات 
ومل حيصل عليها سائال ما اذا 
كان ميكننا أن خنرج إىل متجر 
حدث  كيف  ونرى  النظارات 

ذلك له.«
لكن بالنسبة للسيدة داوني، 
كانت هناك قصة تتفوق على  
رجل  »زارنا  كاشفة  البقية، 
امضيا  قد  كانا  سيدة  ومعه 
الليلة السابقة معا ولكن نفد 
املال منه وسألنا ما اذا كان 
نيابة  هلا  ندفع  ان  بامكاننا 

عنه؟«
كونكم  متأكدة  »أنا  وقالت 
دافعي الضرائب األسرتاليني 
سيكون من دواعي سروركم 
كانت   اإلجابة  ان  معرفة 
يتخذ  أن  عليه  وكان  »ال«.. 

ترتيباته اخلاصة«.
ال  »انك  داوني  وقالت 
للحصول  تدفع  أن  تستطيع 
األساسية..  الرعاية  على 
على  تأمني  لديك  كان  إذا 
السفر ستحصل على مستوى 
الرعاية.. يف وحدة  رائع من 
بعض  يف  املركزة  العناية 
ان  هذه املستشفيات، توقع 
تصل فاتورتك اىل ما يقارب 

10 آالف دوالر يف الليلة.
ويف حاالت حوادث الدراجات 
ان  الشائع  من  اليت  النارية 
بدون  األسرتاليون  يقودها 
إىل  للرأس،  وخوذ  ترخيص 
الكحولية  املشروبات  جانب 
فشركات  واملخدرات.. 
دفع  ترفض  السفر  تأمني 
أي تعويضات مبوجب بوالص 

التأمني.
لدينا  »كان  داوني  وقالت 
دراجة  على  نيبال  يف  رجل 

اصطدمت بسيارة، ولكن كان 
وحلسن  للرأس  خوذة  يعتمر 
على  تأمني  لديه  كان  احلظ 
السفر.. كان ينبغي نقله يف 
نيبال بطائرة هليكوبرت بكلفة 
5 آالف دوالر امريكي )7000 
دوالر اسرتالي(، وكان يعاني 
وحتى  كبرية،   إصابات  من 
وصل إىل بانكوك بلغت الكلفة 
60 ألف دوالر امريكي، وبعد 
يف  أسابيع  ثالثة  أمضى  ان 
وحدة العناية املركزة يف أحد 
بانكوك  مستشفيات  أفضل 
بلغت الكلفة 140 ألف دوالر 
استقرت  ان  وما  أمريكي، 
مت  يكفي  مبا  الصحية  حالته 
نقله إىل أسرتاليا بتكلفة 120 

ألف دوالر أمريكي«.
حالته  »حتسنت  واضافت 
بشكل ملحوظ وكان حمظوظا، 
ولكن لو مل يكن لديه تأمني 

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

على السفر لكان من احملتمل 
يبقى يف املستشفى يف  أن 

نيبال.
وقالت »ختيلوا تلقيكم  مكاملة 
تقول أن ابنتكم أو ابنكم أو 
تعرض  قد  والدكم  أو  أخاكم 
حلادث وجيب أن يتم نقله إىل 
مستشفى جيد بتكلفة 30 ألف 
دوالر وعليكم دفع هذا املبلغ 
يف غضون 24 ساعة..إذا مل 
ما  هذا  تأمني  لديكم  يكن 
حيدث لكم.. هذا هو الواقع، 
األدنى  احلد  هو  املبلغ  هذا 

ونقطة على السطر«.
إذا  التأمني  شركات  وتقول 
دفع  حتمل  تستطيع  ال  كنت 
تأمني السفر، فال ميكنك حتمل 
بدل السفر .. ولكن تأكد من 
وال  املناسب  التأمني  انه  
خترق وتبطل بوليصة التأمني 
بسلوكيات حمفوفة باملخاطر.

انيتا داوني

احلكومة  موازنة  عجز  بلغ 
املالية  للسنة  الفيدرالية 
مليار   10.1 حبدود   18/2017
دوالر، وهو أقل بكثري مما كان 

متوقًعا يف االساس.
فقد قدمت احلكومة الفيدرالية 
خالل  عجزا  األقل  هي  موازنة 
املالي  للعام  الزمان  من  عقد 

.18/2017
وكان العجز 10.1 مليار دوالر 
يف السنة ، أو ما يعادل 0.6 
احمللي  الناتج  من  املائة  يف 
لالرقام  وفقا  اإلمجالي، 
النهائية للموازنة اليت صدرت 

يوم الثالثاء.
املقدر   األصلي  العجز  وكان 
 19.3 بقيمة  نفسها  للفرتة 

مليار دوالر.
جوش  اخلزانة  وزير  وقال 
فريدنربغ ان النمو االقتصادي 
متوقعا  كان  مما  األقوى 
واخنراط املزيد من االسرتاليني 
يف  ساهما  العاملة  القوى  يف 

هذا التحسن.
وبلغ حجم املردود املالي 13.4 
املتوقع  من  أعلى  دوالر  مليار 
اإلنفاق  إمجالي  أن  ، يف حني 

مليار   6.9 مبقدار  أقل  كان 
دوالر من التوقعات، مع زيادة 
أرباح صندوق املستقبل مبقدار 

1.1 مليار دوالر.
للصحفيني  فريدنربغ  وقال 
»هذا  الثالثاء  يف سيدني يوم 
اقتصاد  نتيجة  هو  التحسن 

قوي.«
من  املزيد  نرى  »اننا  واضاف 
أكثر  الوظائف  يف  األشخاص 
وهذا  مضى،  وقت  أي  من 
هو عدد أكرب من األسرتاليني، 
املزيد من النساء  واملزيد من 

الشباب«.
وقال »إننا نشهد منًوا اقتصادًيا 
جيًدا، وقد انعكس ذلك أرقاما 

أفضل يف موازنة 18/17«.
وبلغ النمو االقتصادي احلقيقي 
يف   2.9 نسبة   18/2017 يف 
بعض  أقوى  وهو  املائة، 
عند  املتوقع  النمو  من  الشيء 

حوالي 2.75 يف املئة.
إن  فرايدنربغ  السيد  وقال 
النتائج تعين أن احلكومة تسري 
يف االجتاه الصحيح وفق خطتها 
إلعادة التوازن إىل موازنة العام 

املالي 20/2019.

وزير اخلزانة: أقل عجز  يف 
املوازنة منذ 10 سنوات

وزير الخزانة جوش فريدنربغ

أرقام املوازنة، اليت  مل تغري 
املتوقع،  من  أفضل  جاءت 
رئيس  تفكري  يف  شيًئا 
موريسون  سكوت  الوزراء 
برتك دفعة الرعاية االجتماعية 
مبعدالتها   NewstArt

احلالية.
البطالة  بدالت  بقيت  فقد 
على  العمل  عن  للعاطلني 
عليها  زالت  ما  اليت  قيمتها 
منذ 25 عاًما مما دفع  النقاد 
اىل وصف قراره بأنه »قاٍس 

بال داٍع«.
وجيادل موريسون بأن تركيزه 
على جذب الناس إىل العمل.

إنه  موريسون  السيد  ويقول 
ففي الوقت الذي تظهر فيه 
اليت صدرت  املالية،  األرقام 
االقتصاد  أن  األسبوع  هذا 

عشر  منذ  له  نقطة  أعلى  يف 
تزال  ال  البالد  فإن  سنوات، 
 10 يبلغ  عجز  من  تعاني 

مليارات دوالر.
وصرح الذاعة )ايه.بي.سي( 
يوم االربعاء املاضي قائال »إنه 
وليس  للغاية  مكلف  مشروع 
يف  املوازنة  يف  جمال  هناك 

هذه املرحلة للقيام بذلك«.

موريسون يرفض النظر يف زيادة 
نيوستارت
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الدلـيل الـتجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345
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مـقاالت وتـحقيقات

 قانـون الـنفايات: تـشريع يـخدم املـستثمرين
»التخلص« من القسم األكرب من نفايات بقية 
املناطق يف مكبات عشوائية، تتسبب مبشاكل 

ال حتصى.

»عجلة« عمرها 13 سنة
لعل أهم نواقص القانون املعروض امام جملس 
ال  النفايات،  أنواع  كل  يشمل  ال  انه  النواب 
سيما السائلة اليت تعّد األخطر و األكثر تسببًا 
والبحار  واألنهار  اجلوفية  املياه  تلويث  يف 
واملزروعات والنظام الغذائي. بل تضّمن فقرة 
تتعهد وزارة البيئة فيها بوضع اسرتاتيجية خالل 
العليمة يف  االوساط  القانون!  إقرار  من  سنة 
وزارة البيئة عزت ذلك اىل »الظروف الطارئة« 
أن  إال  القانون.  االسراع يف والدة  اليت حتّتم 
املتابعني للملف يعرفون متامًا أن اول مسودة 
جملس  وأقر   ،2005 عام  ظهرت  القانون  هلذا 
الوزراء صيغته النهائية عام 2012 ومت حتويله 
كمشروع قانون اىل جملس النواب للمرة األوىل 
يف العام نفسه مبوجب مرسوم محل الرقم 8003. 
فما معنى أن نتحدث أكثر من عشر سنوات عن 
حالة طوارئ وال نعمل على اسرتاتيجية ختدم 25 
عامًا كانت تتطلب سنة على األكثر العدادها؟ 
اجلواب على ذلك واضح، يف موضوع النفايات 
أن  وهو  الشبيهة،  االخرى  املواضيع  يف  كما 
)كما  النفايات  قانون  إلقرار  فعال  يضغط  من 
قانون املياه(، قبل وضع اسرتاتيجية شاملة، 
وليس  القطاعات،  هذه  يف  املستثمرون  هم 
ما  وكل  الناس  وحاجات  الطارئة«  »الظروف 
أن  ميكن  هكذا  املوجبة!  األسباب  عليه  تنص 
املشكلة  أن  مع  القانون،  إلقرار  العجلة  نفسر 
بدأت بالظهور منذ نهاية احلرب االهلية وإقفال 
»سوليدير«  شركة  وانشاء  النورماندي  مكب 
بكلفة  امريكية  لشركة  املكب  معاجلة  وتلزميها 
عالية جدًا، واستحداث مكب برج محود ومن ثم 
اقفاله عام 1997، لالنتقال اىل أول خطة طارئة 
حتى انتقلنا  قامت على مطمر الناعمة الشهري… 
مبا  االكثر سوءًا  االخرية  الشاطئية  اخلطط  اىل 

ال يقاس.

نواقص أساسية
تبدأ  جوهرية،  نواقص  القانون  مشروع  يف 
املعطيات، وال  اليت ال تشمل كل  بالتعريفات 
تكون  أن  يفرتض  كان  اليت  باملبادئ  تنتهي 
األولويات  وضع  يتم  أساسها  وعلى  امشل 
واالفضليات للمفاضلة بني التقنيات وما الذي 
التخفيف  وطرق  جتّنبه،  أو  تشجيعه  يفرتض 
القانوني  واإلطار  خيار  لكل  الزمنية  واملهل 
اضافة  وتقسيم املسؤوليات وكيفية التمويل… 
جتاهلت  وقد  والعقوبات...اخل.  احملفزات  اىل 
البيئة  وجلنة  املشرتكة  واللجان  البيئة  وزارة 
االمانة  نظمتها  اليت  الندوة  توصيات  النيابية 
العامة جمللس النواب بالتعاون مع برنامج األمم 
االمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  للبيئة  املتحدة 
)12 نيسان العام 2017(، واليت اقرتحت أكثر 
موجودة يف  ليست  اضافية  مبادئ  عشرة  من 
مشروع القانون، ميكن عرب اعتمادها خفض حجم 
النفايات أكثر من 30% من حجمها، عرب تطبيق 
ووضع  املثال،  سبيل  على  التخفيف«  »مبدأ 
اىل  تتحول  اليت  املنتجات  على  ضرائيب  نظام 
أو  تصنيعها  اعادة  تصعب  او  خطرة  نفايات 
تكون غري قابلة للتفكك والتحلل، لدفع املصّنع 
والتاجر واملستهلك اىل تغيري سلوكهم والبحث 
عن بدائل توفر على البيئة واالقتصاد واملوارد 

معا.

تضارب الصالحيات
حيّدد  أن  املنتظر  القانون  من  مطلوبًا  كان 
كانت  بعدما  امللف  هذا  ادارة  يف  الصالحيات 
وزارة  بني  تنازع  موضع  القريب  االمس  حتى 
البيئة وجملس االمناء واالعمار ووزارة الداخلية 
اإلدارية  التنمية  ووزارة  والبلديات  والبلديات 
الدولية  واجلهات  واجلمعيات  اخلاص  والقطاع 

ملقاربة مشكلة النفايات يف لبنان بشكل جدي 
ومسؤول، ملرة واحدة وأخرية، يفرتض مبجلس 
النواب اليوم ان يرّد مشروع قانون النفايات، 
ليس اىل اللجان النيابية جمددًا، بل اىل وزارة 
البيئة اليت اقرتحته باألساس، واليت عليها ان 
التخفيف  على  أواًل،  تقوم،  اسرتاتيجية  تنتج 
والتسبيخ  الفرز  ثم  ومن  النفايات،  انتاج  من 
إخالصا  اكثر  مبادئ  وتضع  التدوير،  وإعادة 
ملصاحل البيئة واالقتصاد العليا، وليس ملصاحل 
مستثمرين أو لتقنيات مهما كانت متقدمة. بناء 
القانون  مشروع  ُيعّدل  االسرتاتيجية  هذه  على 
وُيعاد إرساله اىل جملس النواب، ضمن خريطة 
طريق واضحة وشفافة حتدد املبادئ واخليارات 
مع  حتقيقها،  وكيفية  واالهداف  واألولويات 
يف  بيئة،  وزير  اختيار  ضرورة  باالعتبار  األخذ 
احلكومة العتيدة، غري حمسوب ومدين ألحد اال 
للبيئة اليت تعترب رئة الشعب اللبناني اليت تكاد 

ختتنق.
وإذ يعترب ختفيف النفايات املبدأ األساسي الذي 
يفرتض ترمجته يف القانون، على وزارة البيئة 
وجملس النواب عدم الرتدد يف وضع الضرائب 
اىل  تتحول  اليت  الضرورية  غري  السلع  على 
نفايات، على اعتبار ان وظيفة الضريبة ليست 
متويل معاجلة النفايات بقدر ما هي اداة لتغيري 
السلوك املنتج للنفايات بكثرة، حتى بات معدل 
انتاج الفرد يف لبنان اكثر من كيلوغرام يوميًا، 
وهو معدل ال جتارينا فيه البلدان املتقدمة وال 

تلك النامية.
 وتكون هذه الضريبة عادلة كلما كانت متدرجة 
واملسّوق  التاجر  ثم  املصّنع  من  باملسؤولية 
عرب  التخفيف  مبدأ  تطبيق  جمرد  فاملستهلك. 
حجم  خيفض  ان  ميكن  الضرورية  التشريعات 
النفايات اىل الثلث من دون اللجوء اىل أي من 
التقنيات املتنازع عليها بني اصحاب املصاحل، 

كاحلرق والطمر وإعادة التدوير.
تارخييًا، مل نكن نشعر بوجود قانون للنفايات، 
او بأن النفايات »قضية«، إال عندما كّنا نرى 
النفايات حتت  رمي  »ممنوع  عليها  ُكتب  الفتة 
كانت  اليت  العبارة  هذه  املسؤولية«.  طائلة 
ُترفع يف أماكن حمددة أو على طرقات مؤدية 
اىل أودية او أماكن أثرية وتراثية، كانت جمرد 
ترمجة ملرسوم يعود اىل عام 1974 )رقم 8735( 
جير  مل  النظافة«،  على  »احملافظة  عنوان  حتت 
تطويره إال باعتماد »خطط طوارئ« بدأت عام 
1997 وال تزال مستمرة اىل يومنا، حتى وصلنا 
اىل مرحلة طافت فيها النفايات يف الشوارع، 

بعد طول إهمال وتضييع للمسؤوليات.
اليوم، ينعقد جملس النواب يف جلسة تشريعية 
قد يقّر فيها قانون »االدارة املتكاملة للنفايات 
الصلبة«، حتت شعار »ممنوع رمي املسؤوليات 
حتت طائلة عودة النفايات اىل الشوارع«! عند 
القانون،  وصول  إن  القول  ميكن  احلد،  هذا 
مهما كان شكله واالنتقادات حوله، اىل جملس 
النواب وعرضه على اهليئة العامة هو إجناز... 

ولكن!
حتديد املسؤوليات من صلب دوافع أي قانون، 
أن هذه  إال  املوجبة«،  »األسباب  ما يسمى  أو 
القانون  مشروع  يف  جلية  تظهر  مل  األسباب 
أنه  هو  وبسيط،  جوهري  لسبب  املطروح، 
او  الدولة  فيها  حتدد  اسرتاتيجية  تسبقه  مل 
احلكومة كيف تريد أن تعاجل هذه املشكلة بكل 
املتوسط  املديني  على  وتفرعاتها  تفاصيلها 
والبعيد. فوزارة البيئة اليت كانت موكلة بهذه 
يف  تنجح  مل  البيئة،  قانون  حسب  املهمة، 
التصدي هلا عرب اقرتاح اسرتاتيجية ينجم عنها 
االسرتاتيجي هو  النقص  قانون. وهذا  اقرتاح 
العامة  ما جعل املشروع املعروض على اهليئة 
اليوم مولودًا هجينًا، غري قابل للحياة، وال قادرًا 
على معاجلة االزمة الوطنية اليت وقعنا فيها منذ 
عام 2015، عندما بقي أكثر من نصف نفايات 
لبنان املنزلية الصلبة )نفايات بريوت والقسم 
األكرب من جبل لبنان( يف الشوارع، فيما جيري 
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لكنه  القطاع.  هذا  يف  املستثمرة  او  املاحنة 
مل ينجح يف تقسيم املسؤوليات الفتقاره إىل 
القطاع  هذا  إدارة  كيفية  الكافية يف  املبادئ 
اليت كان يفرتض أن حتدد يف االسرتاتيجية. 
البيئة،  وزارة  اقرتحته  كما  القانون،  فمشروع 
سيما  ال  واسعة،  االخرية صالحيات  هذه  مينح 
يف البند التنفيذي الذي يقرتح إنشاء »اهليئة 
تتمّتع  اليت  الصلبة«  النفايات  إلدارة  الوطنية 
باستقاللية مالية وإدارية وختضع لوصاية وزير 
وأحكام هذا  الداخلية  البيئة، وختضع ألنظمتها 
القانون وليس ألحكام النظام العام للمؤسسات 
العامة أو جمللس اخلدمة املدنية، بل لرقابة ديوان 
أن  القانون  الالحقة. ويقرتح مشروع  احملاسبة 
يعنّي جملس إدارة اهليئة وحيّدد نظامها وأصول 
التوظيف فيها وسّلم الرتب والرواتب مبرسوم 
يّتخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير 
البيئة، وأن تناط بها صالحيات كثرية وكبرية 
واإلدارية  الفنّية  الشروط  دفاتر  إعداد  منها: 
بدراسات  املتعّلقة  املركزية  باملشاريع  اخلاصة 
االسرتاتيجية  وتنفيذ  البيئي،  األثر  تقييم 
الصلبة،  للنفايات  املتكاملة  لإلدارة  الوطنية 
وإجراء املناقصات اخلاصة باملشاريع املركزية 
واإلشراف  االسرتاتيجية  هذه  بتنفيذ  املتعّلقة 
عليها، وتقديم املشورة إىل وزير البيئة يف شأن 
املشاريع املختلطة وتلك اليت تطرحها اإلدارات 

فكيف ميكن البناء يف االسرتاتيجيات والقوانني 
التيار  اعرتف  وقد  طبيعية،  غري  حاالت  على 
السياسي الذي ميثله وزير البيئة، بأن رئيسه 
كان يف صدد إجراء تغيري حكومي ومل تسعفه 
يصبح  ذلك،  من  انطالقا  السياسية.  الظروف 
التشريع يف ظل »غياب« وزارة البيئة أمرا غري 
جائز، وهناك أسباب موجبة لرد القانون، حتى 
تشكيل حكومة جديدة، مع وزير جديد بالطبع، 
وقد استفادت الكتل السياسية اليت ستسميه 
من هذه التجربة القاسية اليت أضاع فيها وزير 
البيئة الكثري من الفرص، ومنها فرصة وضع 
قانون  وتعديل  ومستدامة  شاملة  اسرتاتيجية 

النفايات ليتماشى معها.

التفكك الطبيعي ام الحراري
وفق املبادئ اليت أقرها القانون وتلك اليت مل 
معاجلة  يف  االولوية  اعطاء  يفرتض  فيه،  ترد 
على  للنفايات  الطبيعي  للتفكك  النفايات 
املصاحل  قوة  أن  اال  بالطبع.  احلراري  التفكك 
واالستثمارات  املشاريع  تكون  أن  فرضت 
الكربى هي صاحبة البصمة األكرب يف التعديالت 
اليت اضيفت اليه على عجل تسهيال خليار احلرق 
املتخذ يف جملس الوزراء منذ عام 2010. لذلك، 
احد  ان  تقول  اليت  املركزية  الفكرة  باستثناء 
ويسهل  يسمح  انه  القانون  هذا  خماطر  اهم 
على  سنة   25 ملدة  اسرتاتيجية  خيارات  اختاذ 
النفايات، من دون  حرق  تقنية  باعتماد  االقل 
اخليار  هذا  تربر  اسرتاتيجية  هناك  تكون  ان 

بشكل مقنع وكاف!
القول ايضا ان وجود قانون حبد ذاته   ميكن 
افضل من الفوضى اليت نعيش فيها منذ نهاية 
بالطرق  امللف  هذا  ادارة  بطرق  االهلية  احلرب 
العشوائية، وان هناك امكانيات العادة سحبه 
البيئة  وزارة  اىل  وصل  اذا  تعديله  وطلب 
وزير ملّم يعرف كيف يتعامل مع هذه الوزارة 
ووجودية  وحياتية  سيادية  كوزارة  مبسؤولية 
اعضاء  نصف  من  اكثر  ان  خصوصا  بامتياز، 
الوقت  بعض  اىل  حيتاجون  جدد،  الربملان 
جانب  يف  وتقنية  معقدة  ملفات  على  لالطالع 
منها، وهي فكرة ملصلحة رد القانون اكثر مما 
هي ملصلحة اقراره بسرعة. ويف هذا السياق، 
يفرتض بالنواب عدم جتاهل املالحظات العميقة 
والشاملة اليت قّدمها »ائتالف ادارة النفايات« 
)دعا اىل االعتصام امام جملس النواب اليوم( 
اساسها  وعلى  فيها،  جاء  ما  اهم  ومناقشة 
اآلن  من  واحملاسبة  املسؤوليات  حتميل  يتم 

فصاعدًا.

املشروع املعروض على الهيئة العامة مولود هجني غري قابل للحياة وال قادرًا على معالجة ازمة 
النفايات )مروان طحطح(

احمللّية إلدارة النفايات 
جدواها  جلّهة  الصلبة 
واالقتصادية،  البيئية 
تقنيات  شأن  ويف 
معاجلة النفايات بشكل 
يتوىّل  أن  على  عام. 
واإلعمار  اإلمناء  جملس 
املشاريع  تنفيذ 
بدء  حلني  املركزّية، 

العمل باهليئة. إال أن اللجان املشرتكة، قامت 
القانون  مشروع  على  وجوهري  وحيد  بتعديل 
وزير  من  الوصاية  ونقلت سلطة  إمجاع،  بشبه 

البيئة اىل جملس الوزراء.
اجيابا  علق  البيئة  وزير  أن  املفاجأة  وكانت 
للقانون  اللجان  إقرار  على  التالي  اليوم  يف 
والتعديل، من دون أن يعرف ماذا حصل وال 
طلب املراجعة ودراسة التعديالت! وقد رد من 
سعى من النواب اىل هذا التعديل، االسباب، 
تستطيع  لن  اليت  والوزارة  الوزير  ضعف  اىل 
وحدها!  امللف  هذا  ادارة  مسؤولية  تتحمل  أن 

  أهم نواقص 
القانون انه ال 

يشمل النفايات 
السائلة وهي 

األخطر و األكثر 
تسببًا يف التلوّث
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مـقاالت وتـحقيقات

 خالف التيار - أمل الكهربائي: التقرير »األملاني« مزّور!
مقااًل  ــ  زورًا  ــ  ينسب  منشور  إىل  استنادًا 
جمللة »دير شبيغل« األملانية، افتعل النائب 
احلر،  الوطين  التيار  مع  أزمة  جابر  ياسني 
وحتديدًا مع الوزير سيزار أبي خليل. كالم جابر 
حقيقة  الواتساب يكشف  تطبيق  املسّرب عرب 
ما يهدف إليه أعضاء النادي الذي حَكم لبنان 
بعد احلرب األهلية، ووَضع السياسات املالية 
املطلوب  هلا:  وسّوق  والنقدية  واالقتصادية 
ارُتِكب  ما  كل  مسؤولية  عون  ميشال  حتميل 

يف البلد منذ عام 1992!
لبنان  يف  الكهرباء  ملّف  يتحّول  جديدة،  مّرة 
االتهامات  لتبادل  وسببًا  سجالّية  مادة  إىل 
أمل  حركة  سّيما  وال  السياسية،  القوى  بني 
والتيار الوطين احلّر، يف الوقت الذي تستمر 

فيه األزمة وتتعّقد.
التسجيل الصوتي املسّرب للنائب ياسني جابر 
تضمن اتهامًا لوزير الطاقة سيزار أبي خليل 
األملانية  »سيمنز«  شركة  من  عرض  برفض 
هذا  وأثار  لبنان.  يف  الكهرباء  أزمة  حلّل 
التعليق موجة من التفاعل على مواقع التواصل 
االجتماعي، وأخذًا ورّدًا بني جابر وأبي خليل. 
ومل يغب النائب السابق وليد جنبالط، الذي 
غّرد على »تويرت« مؤّيدًا ما ورد يف تسجيل 
جابر، قبل أن يعود وخيّفف من حّدة تغريداته، 
مؤّكدًا استمراره بالتهدئة اإلعالمية مع التيار 
الوطين احلّر. وتبنّي أن اخلرب املتناقل استنادًا 
املستشارة  »غضب  عن  األملاني  اإلعالم  إىل 
حول  املشابهة  واألخبار  لبنان«  على  األملانية 
رفض أبي خليل عرض شركة سيمنز، ليس هلا 
وجود يف أي صحيفة أملانية )قال جابر أمس، 
لصحيفة »النهار«، إنه استند إىل خرب منشور 
يف دير شبيغل. لكن تبنّي أن اجمللة األملانية 
الشهرية مل تنشر اخلرب املنسوب إليها، والذي 
جرى تداوله »مرتمجًا« إىل العربية، من دون 
إاّل أن مصادر  وجود أي أساس أملاني له(. 
لـ«األخبار«  أّكدت  الطاقة،  وزارة  يف  بارزة 
لرئيس  االقتصاديني  املستشارين  »أحد  أن 
نقل  من  هو  احلريري  سعد  املكّلف  احلكومة 
دار  الذي  النقاش  حول  مغلوطة  معلومات 
بني أبي خليل ومدير شركة مسينز جو كيزر، 
يقّدم  مل  عرض  مسؤولية  خليل  أبي  لتحميل 

أصاًل من سيمنز، وإلثارة البلبلة يف البلد«.
املسّرب  تسجيله  يف  ذكر  قد  جابر  وكان 
»أنهم  أصدقائه:  أحد  مع  خاصة  حمادثة  من 
لبنان  على  رّوحوا  لألسف،  الطاقة(  )وزير 
دبلوماسيون  ويضيف:  جديدة«.  فرصة 
أجانب انتقدوا الطريقة اليت تعامل بها لبنان 
مريكل  أجنيال  األملانية  املستشارة  زيارة  مع 
ورفض وزير الطاقة العرض الذي قّدمه مدير 

شركة سيمنز جو كيزر خالل الزيارة.
الشديد،  »لألسف  النبطية:  نائب  قال  ثم   
مقبول«.  غري  بشكل  لبنان  سيدّمر  عهد  هذا 
وتابع جابر: »يف جلسة االثنني )اليوم( رئيس 
ووزير  يضغط  عون(  )ميشال  اجلمهورية 
دوالر  مليون   500 على  للحصول  الطاقة، 
ساعات يف  بضع  الطاقة  يؤّمنوا  حتى  جديدة 
الفرتة املتبقية من العام، فوق اللي أخذوهم 
 .2018 موازنة  دوالر يف  مليار  ونصف  مليار 

لألسف الشديد البلد يؤخذ إىل اهلاوية«.
وفيما اعترب جابر الحقًا أن نشر التسجيل هو 
وليست  خاصة  حمادثة  خلصوصية  انتهاك 
»هناك  إن  لـ«األخبار«  قال  إعالميًا،  تصرحيًا 
أزمة مستمرة يف ملف الكهرباء، ويا ليت وزير 
الطاقة يتوّجه إىل جملس النواب وجنري نقاشًا 
مسؤولياتنا  لنتحمل مجيعًا  الناس  أمام  عمليًا 
هي  بل  حالً،  ليست  البواخر  ألن  حالً،  ولنجد 

استمرار للمشكلة«. 
»هناك  إن  »األخبار«  لـلزميلة   جابر  وأضاف 
وبني  البلد،  يف  السياسي  للخطاب  تهدئة 
حركة أمل والتيار الوطين احلّر وأنا ملتزم بها، 
مع  إعالميًا  تصرحيًا  ليس  قلته  ما  أن  وأكّرر 

مالحظاتنا حول أزمة الكهرباء«.
إن  الطاقة  وزارة  قالت مصادر  املقابل،  يف 
رئيس  كل  على  نرّد  أن  املعقول  غري  »من 

جريدة االخبار
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دولة يأتي وحيضر معه مديرو شركات«، وأن 
»سيمنز أصاًل مل تقّدم عرضًا حلّل األزمة، لكن 
قّدمت اقرتاحًا مبنحنا موّلدات مؤقتة بقّوة 40 
ميغاواط تعمل بالغاز، وعندما ناقشهم الوزير 

سحبوا العرض من أساسه«. 
جابر  ياسني  »النائب  املصادر:  وأضافت 
أن  جيب  أنهم  يكررون  السياسي  وفريقه 
تتقدم  مل  أيضًا  وسيمنز  باملناقصات،  نلتزم 
عرضًا؟«.  مسي  مبا  نسري  فكيف  للمناقصة، 
وحرصت املصادر على تكرار وجود تهدئة بني 
التيار الوطين احلر وحركة أمل، معتربًة أن وزير 
الطاقة مل يرّد على كالم جابر، على اعتبار أنه 

رسالة خاّصة وليس تصرحيًا إعالميًا.
اجلنوبي  النائب  أن  جابر  كالم  يف  والالفت 
انضم »رمسيًا« إىل »اجلوقة« اليت تريد حتميل 
عهد الرئيس ميشال عون كل مشكالت لبنان، 
وتتهمه بتدمري البالد اليت أمعن حاكموها نهبًا 
بها منذ عام 1992، فضاًل عن تبنيهم سياسيات 
تدمري  إىل  أّدت  ونقدية  واقتصادية  مالية 
أعضاء  أحد  جابر حتديدًا  اعتبار  البالد. وميكن 
النادي الذي لطاما دافع عن السياسات املالية 
والنقدية واالقتصادية املتبعة، واليت أوصلت 
أمرًا  منها  خروجه  بات  زجاجة  عنق  إىل  لبنان 
شبه مستحيل. ورغم ذلك، يصر هذا النادي 

على إلصاق التهم بعهد الرئيس عون.
احلر  الوطين  التيار  إعفاء  ميكن  ال  وفيما   
ألزمة  حلول  إجياد  عدم  عن  مسؤوليات  من 
الكهرباء، رغم إمساكه ــــ وحلفائه ــــ بوزارة 
الطاقة منذ عام 2008، من دون انقطاع، إال 
تذكري  يوجب  اإلنصاف  من  األدنى  احلد  أن 
بالوزارة  أمسك  السياسي  فريقه  بأن  جابر 
2005، علمًا  نفسها لسنوات طويلة قبل عام 
بأن »احلفرة« العميقة اليت سقط فيها قطاع 
الطاقة يف لبنان مل حُتَفر اليوم، بل منذ وقف 
االستثمار يف إنتاج الكهرباء قبل أكثر من 18 

عامًا.
 وال بد أيضًا من تذكريه بأن فريقه السياسي 

ال حيتاج إىل قرار من جملس الوزراء، بل إىل 
إذٍن خاص من رئيس اجلمهورية ميشال عون 
واحلريري، وأن ال مشكلة مع وزير املال علي 
خليل حيال هذا األمر، ومن املتوّقع أن حيّول 
املبلغ إىل وزارة الطاقة من االحتياط. وهذا 
املبلغ الذي انتقده جابر أيضًا خمصص لدعم 

سعر الكهرباء للمستهكلني.

حمضر لقاء أبي خليل ــ كيزر
حصلت الزميلة »األخبار« على نسخة من حمضر 
اللقاء الذي عقد بني وزير الطاقة سيزار أبي 
خليل ومدير شركة مسينز جو كيزر، خالل زيارة 
املستشارة األملانية لبريوت أجنيال مريكل يوم 

21 حزيران 2018. 
ويف ما يلي نص احلوار الذي دار بينهما:

منعتكم  اليت  األسباب  ما  أعرف  ال  كيزر: 
لبنان.  يف  الكهرباء  أزمة  حل  من  اآلن  حتى 
واط  ميغا   40 الـ  بوحدات  تزويدكم  بإمكاننا 
خالل أسبوعني، بسعر 9 سنتات أمريكية لكل 

كيلو واط.
أبي خليل: حسنًا، هناك شقان لسؤالك. أّواًل 
حنن أقررنا يف عام 2010 خطة وطنية للكهرباء 
األزمات  لألسف،  لكن  بتنفيذها.  وبدأنا 
التنفيذ  أخرت  واألحداث  املتالحقة  السياسية 
حول  ما خص كالمك  للمشروع. ويف  الكامل 
وحدات الـ 40 ميغا واط، أعتقد أنها وحدات 

لعنفات اهلواء تعمل على الغاز؟
كيزر: نعم.

أبي خليل: أنت تعلم، ليس لدينا غاز بعد، هل 
هذه الوحدات تعمل على الفيول؟

على  تشّغلوها  أن  بإمكانكم  لكن  ال،  كيزر: 
املازوت كفيول بديل.

أن فعاليتها يف هذه  أعتقد  إذًا،  أبي خليل: 
احلالة تراوح بني 33 إىل 34%.

كيزر: نعم أصبتها.
أبي خليل: وأعتقد أيضًا أنها تستهلك 258 أو 

260 غرامًا من املازوت لكل كليو واط.
كيزر: صحيح.

عدم  إىل  دفعنا  ما  حتديدًا  هذا  خليل:  أبي 
تعمل  اليت  اهلواء  عنفات  وحدات  حنو  التوّجه 
على الغاز، يف ظل عدم وجود البنية التحتية 
أقررناه  الذي  املؤقت  واحلل  الطبيعي،  للغاز 
نصف  يكلفنا  احلالية،  النفط  أسعار  ظّل  يف 
التكلفة )اليت من املمكن أن تكلفنا إذا اعتمدنا 
وحدات الـ 40 ميغا واط على املازوت( أي 14 

سنتًا للكليو واط الواحد.
كيزر: يبدو أن هناك من يعرف ماذا يفعل.

ميكن  هل  آخر،  بسؤال  لي  امسح  خليل:  أبي 
هلذه الوحدات أن تتواءم مع الشبكة؟

كيزر: ال أعتقد ذلك.
مع  احلالة  إذًا، سننتهي يف هذه  خليل:  أبي 
حل املولدات املوزعة، واليت اقرتحها البعض 
هنا يف لبنان يف وقت ما، وفشلت من أربع 
نواٍح. أواًل، تقنيًا، الوحدات الطارئة حتتاج إىل 
صيانة مستمرة ألنها ليست معدة لتكون حاًل 
نهائيًا. ثانيًا، ماليًا، إنها تستهلك %15 أكثر 
ثالثًا، لوجستيًا،   .40% بـ  الفيول األغلى  من 
يف غياب شبكة األنابيب، سنضطر إىل توزيع 
الفيول عرب الشاحنات، وهو ما سيضر بشبكات 
بيئّيًا،  رابعًا،  أصاًل.  املتعبة  لدينا،  الطرقات 
الكهربائية  املولدات  إزالة  إىل  نسعى  حنن 
املنتشرة يف األحياء، ال لنضع مكانها منشآت 

كهربائية صغرية يف قلب البلدات.
كيزر: فهمت بشكل أفضل.

أبي خليل: مرة جديدة، أّود أن أدعوكم لالطالع 
دائمًا على إعالنات وزارة الطاقة، وحنن لدينا 
معملني  لبناء  مقبلتان  جديدتان  مناقصتان 
الساحل  على  سلعاتا  يف  واحد  للكهرباء: 
الشمالي، وآخر يف الزهراني على ذات بقعة 
األرض حيث يوجد معمل »الزهراني 1«. وكل 
واط  ميغا   600 بقدرة  سيكون  منهما  واحد 
الطاقة  مولد  قاعدة  وعلى  الفيول،  ومتعدد 

.»IPP basis« املستقل
كيزر: سوف نفعل.

جابر: لألسف الشديد، هذا عهد سيدمّر لبنان 
بشكل غري مقبول! )هيثم املوسوي(

عدد  تنفيذ  عرقل 
املشاريع  من 
قطاع  يف  اإلنتاجية 
سيما  وال  الكهرباء، 
عمار  دير  معمل 
ليضيف  كان  الذي 
تغذية  ساعات   4
األقل،  على  يوميًا، 
لكل بيت يف لبنان، 
على  اخلالف  بذريعة 

الضريبة  دفع  عليها  جيب  اليت  اجلهة  حتديد 
أو  املتعهدة  )الشركة  املضافة  القيمة  على 

الدولة(.
مبلغ  الطاقة  وزارة  طلبت  أخرى،  جهة  من 
642 مليار لرية إضافية لتسديد قيمة الفيول 
املقبلة،  الثالثة  لألشهر  للكهرباء  املخصص 
بناًء على ما تقول مصادر إنه اتفاق جرى بداية 
العام خالل إقرار موازنة عام 2018، بعدما طلبت 
الوزارة مبلغ 2770 مليار لرية، وجرى االتفاق 
على أن حتصل على 2100 بسبب شح املوارد، 
وأن حتصل على ما تبقى من املبلغ يف الربع 
األخري من العام. وقالت املصادر إن هذا األمر 

مصادر وزارة 
الطاقة تؤكد أن 

مستشارًا للحريري 
يقف خلف نشر 
معلومات كاذبة 

عن لقاء أبي خليل 
والوفد األملاني

آخر«،  » حزب اهلل  باق يف  سوريا  حتى اشعار 
حسن  احلزب  السيد  عام  أمني  قاله  ما  هذا 
نصراهلل  مؤخرا من خارج االطار العام لألحداث. 
احلزب  على  متارس  جديدة  ضغوط  من  فهل 
غري تلك اليت اعتادها للخروج من سوريا؟ هل 
الختاذ  عليه  التميّن  خط  على  موسكو  دخلت 
خطوات يف هذا اجملال بعد اتفاقها مع أنقرة 

خبصوص أدلب؟.

أن  احلزب  أجواء  على  مطلعة  مصادر  تؤكد 
 4 »وجود حزب اهلل يف سوريا دخل منذ حنو 
أشهر مرحلة جديدة، حبيث مل يعد مرتبطا باخلطر 
اآلني الذي يتهدد سوريا، والذي شّكل طوال 
للتوجه  الرئيسي  السبب  املاضية  السنوات 
اليها والتمركز هناك، بل بات يسعى لتأمني 
األهداف االسرتاتيجية للمحور«. وتشري املصادر 
اىل »أننا سنكون على موعد مع تطبيق نظرية 
»حمور مقاومة من دون حدود فاصلة«، الفتة 
اىل ان نصراهلل »كان ينتظر الوقت املناسب 
العالن هذا التطور االسرتاتيجي وارتأى الكشف 
عنه عشية إحياء ذكرى عاشوراء«، يف ما بدا 
رسالة متعددة االجتاهات، ال شك أنها ستشكل 

صدمة للقريب كما للبعيد.

بأن  روسيا   باالقرار  املصادر  ترتدد  وال 
الرسالة،  تستهدفها  اليت  الدول  احدى  هي 
العلنّية  مواقفها  بكل  كانت  وان  »فموسكو 
مرتبط  سوريا  يف  اهلل  حزب  وجود  أن  تؤكد 
السورية،  الدولة  مع  بالتنسيق  يتخذه  بقرار 
خروج  وهو  أال  تعلن،  ما  غري  تتمنى  أنها  اال 
مجيع األطراف من سوريا مع انتهاء احلرب كي 
تتحول سوريا بذلك فضاء اسرتاتيجيا روسيا«. 
وتضيف املصادر: »ال شك أن رسالة نصراهلل 
موجهة بشكل مباشر ل اسرائيل  و أمريكا  و تركيا  
و السعودية  وكل من يعنيهم األمر«، وهو ما 
سيشّكل حتدًيا كبريا إلرادة واشنطن اليت مل 
تنفك تبحث عن السبل للتضييق على احلزب 
وطهران لالنسحاب من سوريا واملنطقة ككل.

وال يسعى حزب اهلل أو  ايران  لتثبيت وجودهما 
عسكرية  قواعد  خالل  من  سوريا  املفتوح يف 
أو مراكز ثابتة، فهذه اسرتاتيجية غري مستحّبة 
جتعلهما  ألنها  قبلهما،  من  االطالق  على 
مكشوفان وعرضة الستهدافات شّتى. وتشري 
املصادر يف هذا اجملال اىل أن »وجود احلزب 
غري  وجوده  بعيد  حد  اىل  سيشبه  سوريا  يف 
املرئي يف اجلنوب ال لبنان ي«. وتضيف: »ان 
النظام يف سوريا يدعم متاما املوقف االيراني 
كل  سوّية  ينسقون  وهم  اهلل،  حزب  وموقف 
خطوة أو قرار، فالنظام يعرف من محاه ومن 
أّمن بقاءه طوال السنوات املاضية، وبالتالي 
هو كان وال يزال يستمد الكثري من قوته من 
أنه سيتمسك به يف  ُيًرّجح  الذي  الوجود  هذا 

املستقبل«.

وان كان نصراهلل قارب موضوع بقاء حزبه يف 
التوصل  الذي مت  االتفاق  من  انطالقا  سوريا 
اليه يف ادلب، اال ان املصادر تؤكد أن القرار 
اختذ قبل ذلك، متوّقعة أن يسقط هذا االتفاق 
يف االشهر القليلة املقبلة بعدما فشلت تركيا 
اليت  الشروط  من  أي  بتطبيق  الساعة  حتى 
تضمنها. وقالت املصادر: »يبدو واضحا أن ما 
حصل لعبة روسّية على األتراك واألمريكيني، 
وتكرار لسيناريو الغوطة 2013. بعد فشل أنقرة 
بتنفيذ التزاماتها سيعود العمل العسكري اىل 
الواجهة. اضافة اىل أّن احلشود العسكرية مل 

تبارح مكانها«.

اذا، هي اسرتاتيجيات جديدة حياول حزب اهلل 
باطار  واملنطقة،  سوريا  تثبيتها يف  وطهران 
ايران  من  املفتوح«  املقاوم  »الفضاء  نظرية 
اىل احلدود االسرائيلّية سواء مع لبنان أو مع 
اجلوالن، فكيف يتلّقف األخصام واحللفاء هذه 

املستجدات؟!.

وجود حزب اهلل يف سوريا يدخل 
مرحلة جديدة: ال حدود فاصلة

بوال أسطيح
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مـقاالت وتـحقيقات

على  السيد حسن نصراهلل  بكى  عندما 
عاشوراء،  ليالي  إحدى  يف  الشاشة، 
مل يكن بني مريديه وعارفيه من يشك 
يف حلظته العاطفية. وإذا اهملنا التّفه 
اللبنانية  بأجنحته  آذار،   14 فريق  من 
االعداء  فان  واخلليجية،  والسورية 
واسرائيل  الغرب  يف  احلقيقيني 

يعرفون حقيقة الرجل!
ميكن  بصدق  ليس  يتعلق،  هنا  االمر 
ان يتمتع به كثريون يف هذه الدنيا، 
وشعوب،  أحزاب  قادة  بني  وحتى 
ختام  يف  بكى  الرجل  ان  حبقيقة  بل 
ومن  انه،  القول  تستهدف  حماضرة 
أن  اساس  على  يتصرفون  امنا  ميثل، 
ما يتصّدون له هو خلدمة هدف يتجاوز 
امتيازات الدنيا. فهو رجل دين يتوىل 
موقعًا سياسيًا وشعبيًا، ومناضل حمّب 
لتضحية  مستعد  لكنه  الكرمية،  للحياة 
العقائدية وتساعد يف  ترضي قناعاته 
حتسني حياة البقية من االحياء. ما يعين 
ليس  انه صادق،  يعرفون  اعداءه  ان 
يقوله،  ما  بل يف  مشاعره،  فقط يف 
وما يلتزم به، وما يفعله حني يقتضي 

االمر.
 ،2006 عام  حتى  نشاته  تاريخ  منذ 
تصرف حزب اهلل مع قدراته على انها 
سر االسرار. ورغم النشاط االستخباري 
اهلائل للعدو، مل يلجأ اىل احلديث عن 
بعدما  اال  قدرات،  من  ميلك  ما  بعض 
التفاصيل  الكشف عن بعض  ان  وجد 
القيام  عن  يرتاجعون  االعداء  سيجعل 
املوت  الوحيدة  نتيجتها  مبغامرات 

والدمار .
هذه املقدمة، تساعد يف فهم الكثري من 
التطورات اليت حصل يف االيام القليلة 
املاضية، من خطب السيد نصراهلل اىل 
بعد  االسرائيلي  ــــ  الروسي  االشكال 
ومقتل  الروسية  »إيل«  طائرة  سقوط 

من عليها.
ملاذا؟

طويلة  لسنوات  سريع  اختصار  يف 
العراق  تدمري  يف  واجلهد  العمل  من 
سوريا  يف  النظام  الطاحة  والسعي 
املقاومة  وحماصرة  جمتمعها،  وتفتيت 
واقعنا  فان  وفلسطني،  لبنان  يف 
الدمار كبري واخلسائر  إن  يقول  اليوم 
للمشروع  املركزي  اهلدف  لكن  هائلة، 
امريكا  هدف  وصار  فشل.  املعادي 
والغرب واسرائيل والسعودية تقليص 
احملور  قوة  تعاظم  ومنع  اخلسائر، 
املقابل املمتد من ايران حتى غزة مرورا 
واملوصول  ولبنان،  وسوريا  بالعراق 
اىل اليمن. ويف لبنان وسوريا، تتوىل 
القيام  هي  مركزية،  مهمة  اسرائيل 
ان  هي  تقول  وعسكرية  امنية  بأعمال 
امتالك قوة«  االعداء من  »منع  هدفها 
وجوديًا  خطرًا  تشكل  ان  شأنها  من 
اىل  احلديث  وصل  حتى  كيانها.  على 
املدى،  والبعيدة  املتوسطة  الصواريخ 
جدا  كبرية  بكميات  رؤوسا  حتمل  اليت 
بعد  اضافة  جرت  ثم  املتفجرات.  من 
تقين اكثر خطورة، يتمثل يف ان هذه 
يتيح  توجيه  بنظام  مزودة  الصواريخ 
الدقيقة، ويقلص هامش  االصابة  هلا 

اخلطأ اىل امتار قليلة.
بناء عليه، سارعت اسرائيل، منذ دخول 
روسيا عسكريا يف احلرب الدفاعية عن 
االجراءات  من  سلسلة  اىل  سوريا، 
انتصارات  تواكب  اليت  والضغوط 
حق  لنفسها  فأعطت  السورية.  الدولة 
القيام بعمليات عسكرية داخل سوريا، 
كما  العراق،  مع  احلدود  اىل  وصوال 
ضمانات  انتزاع  اىل  روسيا  مع  سعت 
تقلص حجم املخاطر عند حدود اجلوالن 

 رحالت الصواريخ الدقيقة
مع  مساعيها  تواصل  وهي  احملتل. 
لبنانية،  حملية  وقوى  غربية  عواصم 
العتبار امتالك حزب اهلل هذه القدرات 
يهدد  عدائي  عمل  مبثابة  الصاروخية 

مصاحل لبنان.
قيادة  ان  عدة،  قبل شهور  حصل  ما 
دول وقوى حمور املقاومة، قررت الرد 
موضعيا على غارات العدو واعتداءاته، 
فكانت عملية اسقاط الطائرة العسكرية 
يف  سوريا  على  غارة  بعد  الصهيونية 
»ليلة  كانت  ثم  املاضي،  شباط 
الصواريخ« الشهرية يف ايار املاضي، 
حيث تعرضت مواقع العدو يف اجلوالن 
قوية.  صواريخ  من  لصليات  احملتل 
لكن العدو، ليس مبقدوره االستسالم، 
العسكرية  وعملياته  غاراته  فواصل 
رفع  مقابل  سوريا،  داخل  واالمنية 
استخدام  وترية  من  وحلفائها  سوريا 
اىل  وصوال  اجلوي،  الدفاع  منظومات 
السوري،  الساحل  على  االخرية  الغارة 
االستطالع  طائرة  بسقوط  والتسبب 

الروسية ومقتل طاقمها.
نتيجة ما حصل هو نشوب ازمة حقيقية 
بني روسيا واسرائيل. فموسكو عملت 
جبد ــــ مبعزل عن رضى او عدم رضى 
ايران وحلفائهاـ ـــ لتوفري ضمانات جتعل 
عسكريا  استهدافا  ختشى  ال  اسرائيل 
مباشرا من االراضي السورية. وحصلت 
استعادة  مع  بالتزامن  كبرية  تفاهمات 
كامل  على  سيطرتها  السورية  الدولة 
اجلنوب السوري، حبدوده مع االردن او 
مع اجلوالن احملتل. ووافقت ايران على 
اجراءات من شأنها تسهيل مهمة روسيا 
يف محاية الدولة السورية. لكن روسيا 
ايران وحزب اهلل  بان  اسرائيل  ابلغت 
لن يغادرا سوريا االن، وال يف وقت 
قريب، ولن تطلب دمشق منهما ذلك 

تلبية لطلبات اسرائيل.
ال  املسألة  ان  هنا،  اسرائيل،  تعرف 
او  بوجود عشرات املستشارين  تتعلق 
من  بالقرب  املقاتلني  من  مئات  بضع 
انه  جيدا  تدرك  وهي  احملتل.  اجلوالن 
يف اي مواجهة كبرية، بات من الصعب 
احلديث عن حماصرة حركة املقاومة على 
االرض يف سوريا كما يف لبنان، كذلك 
حاجاتها  على  حصوهلا  منع  صعبا  بات 
من السالح. وهذا يعين لتل ابيب انه 
يف ظل تعطل القدرات االمريكية على 
القيام بعمل ميداني، وتعذر قيام روسيا 
عليها  فما  السياق،  هذا  يف  خبطوات 
اال العمل مباشرة على االرض. وذلك 
يكون من خالل اختيار اهداف وضربها 
عرب سالح اجلو. وتتكل اسرائيل، هنا، 
على ان تفاهماتها مع روسيا تتيح هلا 

حرية احلركة يف اجواء سوريا.
اىل ماذا يقودنا ذلك؟

كل  رغم  انه،  يدرك  العدو  بات  اوال: 
املؤسسة  فان  الفنية،  التوضيحات 
العسكرية الروسية تعرف ان اسرائيل 
مسؤولة عن اجلرمية. واذا كانت احلكومة 
الروسية ليست يف صدد معاقبة العدو 
بصورة قاسية، فان موسكو السياسية 
ضمانات  اىل  حباجة  باتت  والعسكرية 
فان  وبالتالي،  االمر.  تكرار  لعدم 
النتيجة االوىل هلذا االمر، هو تضييق 
هامش املناورة امام العدو، وان عليه 
ملواصلة  االضافية  الوسائل  ابتداع 

اعتداءاته على سوريا.
تعّرف  املاضية،  السنوات  خالل  ثانيا: 
بني  »معركة  توصيف  على  الناس 
احلرب  ان  به،  واملقصود  احلروب«. 
حرب  شكل  على  بالضرورة  تكون  ال 
اىل  يلجأون  اطرافها  وان  كاملة. 
وقدراتهم  مصاحلهم  ختدم  معارك 

ابراهيم األمني 

تكتيك  وهو  الشاملة.  باحلرب  اخلاصة 
جلأ اليه العدو، من خالل العمل االمين 
ضد قيادات وكوادر املقاومة من جهة، 
ومن خالل الغارات اجلوية ضد اهداف 
ثابتة او متحركة. والن طبيعة التوازن 
على الساحة اللبنانية منعت العدو من 
القيام بعمل هنا، فانه قام بأعمال على 
الرئيسي  املعرب  السورية حيث  االرض 

لسالح املقاومة االسرتاتيجي.
العدو  2006 و2012 ظل  العامني  وبني 
»امتالك حزب  يتحدث عن سعيه ملنع 
اىل  للتوازن«  الكاسر  السالح  اهلل 
وما  السنة  تلك  نهاية  يف  باشر  ان 
اهداف  جوية ضد  غارات  بتنفيذ  تالها 
لتطوير  مصانع  انها  قال  سوريا  يف 
وكان  اهلل،  حلزب  التسليحية  القدرات 
تراكم  مواجهة  ذلك، يف سياق  يفعل 
من  املوجودة  والنوعيات  الكميات 
الحقة،  فرتة  يف  لكنه،  الصواريخ. 
جلأ  فشلت،  املهمة  ان  ايقن  وعندما 
خالل  طورها  جديدة  اسرتاتيجية  اىل 
السنوات الثالث املاضية وهدفها منع 

حزب اهلل من امتالك صواريخ دقيقة.
امتالك  ان  حيسب  هنا،  العدو  كان 
املقاومة مئة او مئة ومخسني الفًا من 
»الصواريخ الغبية« امر جيب التعايش 
معه، لكنه باشر مبعركة جديدة، حتى ال 
يتمكن حزب اهلل من مراكمة كمية كبرية 
جيعل  مبا  الذكية«،  »الصواريخ  من 
املعركة معه اكثر صعوبة. لذلك باشر 
فيها  شارك  ومحلة  ايضا،  امنية  محلة 
يف  اوروبا  من  وامنيون  دبلوماسيون 
تقنيات  »وصول  لبنان، ضد ما مساه 
اىل حزب اهلل تتيح له تطوير الصواريخ 
الغبية اىل صواريخ ذكية«، باالضافة 
اىل امتالكه كمية من الصواريخ الدقيقة 

اصال.
خطابه  يف  نصراهلل،  اعلنه  ما  عمليا، 
االخري، هو فشل اسرتاتيجية »املعارك 
ان  بوضوح  واعالنه  احلروب«،  بني 
الصواريخ  فقط  متتلك  مل  املقاومة 
الدقيقة او التقنية اليت جتعل الصواريخ 
دقيقة، بل متتلك ما يكفيها من هذه 
للعدو  قال  وبالتالي،  الصواريخ. 
على  يؤثر  لن  به  تقومون  ما  كل  ان 
برنامج املقاومة املكتمل لناحية امتالك 
ان  يعلم  نصراهلل  ان  علما  ما حيتاجه. 
مراكمة عناصر  ان عملية  العدو يعرف 

القوة عملية مستمرة طوال الوقت.
ثالثا: اشار نصراهلل اىل انضمام دول 
املقاومة.  حمور  اىل  جديدة  وقوى 
العدو جيدا. فعندما  وهو كالم يفهمه 
لفصائل  مواقع  اسرائيل  قصفت 
عراقية على احلدود مع سوريا، تلقت 
حتذيرات مباشرة من اجلانب االمريكي 
الذي يعرف ان جنوده وقواته ونفوذه 
الثمن،  ستدفع  العراق  يف  وشركاته 
باالضافة اىل ان اسرائيل نفسها قلقة 
للغاية من معطيات وصلتها عن وجود 
منظومة صواريخ »طويلة االمد ودقيقة 
العراقية  القوى  حوزة  يف  االصابة« 

احلليفة حلزب اهلل وايران وسوريا.
تضيق  اخليارات  ان  صحيح  رابعا: 
امام العدو، ما قد يدفعه اىل اجلنون، 
لكن توضيحات وحتذيرات كاليت قاهلا 
العدو  مساعدة  شأنها  من  نصراهلل، 
لديه.  احلامية  الرؤوس  تربيد  على 
او  عدوان كبري،  اىل  اللجوء  خيار  ألن 
نتيجته  ستكون  كبري،  امين  عمل  اىل 
اندالع حرب، تعرف اسرائيل جيدا، انها 
التطبيقية لكل  العملية  ستشهد خالهلا 

ما قاله هلا نصراهلل خالل 12 عاما.
اختبار مصداقية  اىل  العدو  هل حيتاج 

دموع نصراهلل؟
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َنعِرُف أنَّ احلكَم يف  لبنان  ليَس نزهًة 
واِقٌع  فهو  اهلوى«،  حبِر  »َشّط  على 
والصراعاِت  الداخلّيِة  النزواِت  بني 
من  ُجزًءا  أنَّ  وَنعِرُف  اإلقليمّية. 
يبدُأ  كاأُلفِق  خارجيٍّ  ُبعٍد  ذو  أَزماِتنا 
فرُض  بالتالي  وَيصُعب  َينتهي،  وال 
احللوِل اجلذرّيِة على صعيَدي السيادِة 
فريٍق  كلَّ  أنَّ  وَنعِرُف  واالستقالل. 
ُن رئيَس اجلمهورّية بأْن لواله ملا  ُيـمنِّ
انُتِخب وملا عاد إىل »بيِت الشعب« 
يف قصِر بعبدا، وُيصرُّ تالًيا أن يكوَن 
العهُد عهَده ال عهَد اجلنرال. وَنعِرُف 
دولٍة  يف  ُحكٌم  َينجَح  أن  صعوبَة 

متناِثرة.

لكّننا ال حناِسُب احلكَم على ما هو عاجٌز 
عنه وَفِشل فيه، بل على ما هو قادٌر 
عليه وَأخَفق فيه. ال حناسُبه على ما 
واعترَبه  َفعله  ما  على  بل  َيْفعْله  مَل 
عدِم حتييِد  على  إجنازات. ال حناسُبه 
يف  نفِسه  توريِط  على  بل  لبنان، 
احملاوِر الداخلّيِة واخلارجّية. ال حناسُبه 
على عدِم حماسبِة »مجهورّيِة الفساد« 
استمراِر  على  بل  الطائف،  منذ 
على  حناسُبه  ال  وتفاقِمه.  الفساِد 
فاْطُلب  ـــ  اهلل  حزِب  نزِع سالِح  عدِم 
ـــ بل على زْرِع  املستطاَع لكي ُتطاع 
والدفاِع  الشرعيِّ  غرِي  السالِح  ثقافِة 
عنها يف احملافِل العربّيِة والدولّية. ال 
حناسُبه على عدِم صنِع العجائِب، بل 
َيصنُعها  اليت  املْذِهلِة  الغرائِب  على 
عدِم  على  حناسُبه  ال  ا.  يوميًّ أركاُنه 
مضاَعفِة أصدقاِء لبنان يف العامل، بل 
على إغضاِب أصدقاِئه التارخيّيني. ال 
حناسُبه على عدِم وضِع دستوٍر جديٍد 
ـــ بل  أّواًل  املوجوِد  ـــ فلنحاِفظ على 
جَتمُع  أليفٍة  حكومٍة  تأليِف  عدِم  على 
وال  أنواِعها  خمتلِف  على  النفاياِت 

ُتطلُق سراَحها.

د ما  كان زعيُم التّياِر الوطين احلّر ُيردِّ
َمعناه: »اْعطونا احلكَم وُخذوا ما ُيدِهُش 
وأصبَح  األّياُم  دارت  ولـّما  العامل«، 
الزعيُم رئيًسا أصبحت الدهشُة خْيبة. 
ِق األَمل،  اخليبُة يف اللغِة هي عدُم حَتقُّ
اإلرادِة  اصطداُم  هي  الفلسفِة  ويف 
بالواِقع، ويف السياسِة هي الصدمُة 
احُلكِم  الواعدين، ويف  القادِة  بفشِل 
احملرِتفني.  على  اهلواِة  سيطرُة  هي 
تأتي  العزِم  أهِل  قْدِر  »على  وألنَّ 
العزائُم«، تأتي اخليبُة أيًضا على قْدِر 
أهِل األَمل. فالرئيس عون، املعروُف 
«، ُيعاني اليوَم من  بـــ«الرئيِس القويِّ
َتِبعاِت هذه الصفِة اللصيقِة بشخِصه 
وبتارخِيه وبشعبّيِته، إذ ُيطالُبه الناُس 

بإجنازاٍت على مستوى آماهِلم به.

غري أنَّ الرئيَس عون عاجٌز عن احلكِم 
ألنَّ صراَع الِقوى ُيعّطل عهَده، وألّنه 
ال مَيِلك صالحّياٍت دستورّيًة تنفيذّيًة، 
وال  ا،  َكـفيًّ ا  اسرتاتيجيًّ فريًقا  وال 
ا جَيعل كلمَته مسموعة،  مَتوُضًعا سياسيًّ
ل عالقاِته مع األطراِف  وال حميًطا ُيسهِّ
َتنُسج  ديبلوماسّيًة  وال  اللبنانّيني، 
إنه  ودولّية.  عربّيًة  صداقاٍت  له 
والوعِد، بني  العهِد  مريٌر بني  صراٌع 
التصميِم والتعطيل. وما َيزيُد معاناَة 
الرئيِس  ميشال عون ، أنَّ شخصّيــَته 
شخصّيُة رئيِس ما قبَل الطائف، فيما 
رئيٍس  صالحّياُت  احلالّيُة  صالحّياُته 

ذي شخصّيٍة ُأخرى.

العهِد  أركاَن  أن  الغريَب  لكنَّ 
إىل  َيصلوا  مل  كأّنهم  يتصّرفون 
هم يف املعارضة:  احلكِم َبعد، أو كأنَّ
تكتيٌك  وهذا  ـــ  انطباًعا  ُيعطون 
الستدراِر العطف ـــ أّنهم ُمْضَطهدون 
وَأسرى  أخرى،  تارًة  قون  ومطوَّ تارًة 
طوًرا وَمغبونون طوًرا آخَر، بينما هم 

على مداِر الساعة حاكمون.

َيعترب  العهَد  أن  أيًضا  والالِفُت 
عليه،  كونّيًة  حرًبا  له  معارضٍة  كلَّ 
للسياسّيني  طبيعيٌّ  حقٌّ  هي  فيما 
السياسّيِة  القوى  فواجُب  والشعب. 
ـــ  وِخياراِته  العهِد  نهَج  املعاِرضِة 
َخطِئها  أو  ِتها  ِصحَّ عن  النظِر  بغضِّ 
ـــ أن حتاوَل، بالوسائِل الدميقراطّية، 
الداخليِّ  نهِجه  مواصلِة  دون  منَعه 
واحنياِزه اإلقليمّي. وما داَم العهُد ـــ 
ا ـــ َيتناغُم  حكًما وحكومًة وجملًسا نيابيًّ
مع احملوِر السوريِّ ـــ اإليرانّي، عليه 
ا  وخليجيًّ ا  سعوديًّ تدّخال  َينتظَر  أْن 
فهذه  أيًضا،  ا  وأوروبيًّ ا  وأمريكيًّ
لبنانّيٍة  شؤوٍن  يف  َتتدّخُل  ال  الدوُل 
َتدّخَل  تواِجه  ما  بقْدِر  داخلّيٍة حصًرا، 
لبنان يف شؤوِنها اإلقليمّية والدولّية 
)مباشرًة أو من خالِل  حزب اهلل (. لذا 
باإلصغاِء  يبدُأ  املعارضِة  تعطيَل  إنَّ 
عن  وباحِلياد  ا  لبنانيًّ اآلَخرين  إىل 

ا. اجلميِع خارجيًّ

قد تكون سياسُة العهِد هي الصحيحَة. 
التفاهِم  بعد  وَضعها  هل  لكْن، 
معنّيٌة  وهي  اللبنانّية  ناِت  املكوِّ مع 
بانعكاساِتها؟ وهل هذه السياسُة ُتعرب 
عن البيئِة اليت َينتمي إليها الرئيُس 
ذا  رئيًسا  احلكم  إىل  أتى  وبامِسها 
بشأِنها  َتشاور  وهل  متثيلّيٍة؟  صفٍة 
يف  التارخيّيني  لبناَن  أصدقاِء  مع 
امِلنطقِة والعامل؟ وهل قّيَم مردوَدها 
على سيادِة لبنان واقتصاِده ونقِده 

ومنّوِه وإمناِئه؟

َبعيدين  اللبنانّيون  يكون  ال  قد 
اجلمهورّيِة  رئيِس  ِخيارات  من 
االسرتاتيجّية، خصوًصا حني يقرأون 
يقول  ترامب «  » دونالد  الرئيَس 
لوكالِة »رويرتز« يف 20 آب املاضي: 
»ما كان جَيب أن َتذهَب أمريكا إىل  
خطٍأ  أكرُب  فهذا  األوسط ،  الشرق 
تارخييٍّ ارتكَبته بالدي«. وحني َيرْون 
َيتحّفُظ  ماكرون «  » اميانويل  الرئيَس 
قبَل  إىل  سوريا   النازحني  عودِة  عن 
التسويِة السياسّية. وحني َيسمعون  
واألمَم  األوروبّيَة  واملفوضّيَة  أملانيا  
دْمِج  على  مجيُعها  ع  ُتشجِّ املّتحدَة 

النازحني يف  اجملتمع اللبناني .

لّلبنانّيني  أْن َيشرَح  العهِد  مسؤوليُة 
األسباَب املوِجبَة لسياسِته وِخياراِته. 
هناك رؤساُء ساروا يف ِخياراٍت غرِي 
مألوفٍة ومَتّكنوا من متريِرها لدى الرأِي 

العاّم. ل
العهِد  أركاَن  أنَّ  املشكلَة  كنَّ 
كلما  عليهم  الناَس  بون  يؤلِّ احلالّي 
أْن  َتكّلموا، ويـُجّفلونهم كّلما حاولوا 
ُيقِنعوهم. إنَّ العهَد يعاني من سوِء 
سياسِته اإلعالمّيِة ) رفيق شالال  بريٌء 
فقط.  سياسِته  سوِء  من  ال  منها( 
هناك  عادت  ما  احلديث  العصِر  يف 
سياسٌة فاشلٌة وُأخرى ناجحٌة بقْدر ما 

هناك إعالٌم ناجٌح وآَخُر فاِشل.

جناُح العهِد ليس ِمَن امُلستحيالت
سجعان قزي
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مــقاالت وتـحقيقات

يف 24 أّيار، ومع إنتهاء اإلستشارات النيابّية امُللزمة، كّلف رئيس 
اجلمهورّية العماد  ميشال عون  رئيس ُحكومة تصريف األعمال  سعد 
احلريري  تشكيل احُلكومة اجلديدة. واليوم، ومع ُمرور 4 أشهر كاملة 
على هذا التكليف الذي جاء بإمجاع نيابي واسع، ويف ظّل إستمرار 
التشريعّية األوىل  إنعقاد اجللسة  التأليف، يفتح  التعّثر على خط 
للمجلس النيابي امُلنتخب حديًثا صفحة جديدة على ُمستوى الوضع 
القائم. فماذا يعين » تشريع الضرورة «، وما هي اخُلطوات التالية 

امُلرّجحة؟.
يف  بالتشريع  النّواب  جملس  بقيام  امُلتمّثلة  اخلطوة  أّن  شّك  ال 
التاريخ  يف  نوعها  من  األوىل  ليست  أعمال  تصريف  ُحكومة  ظّل 
اللبناني احلديث، حيث شهد لبنان سوابق يف هذا السياق. كما 
أعمال،  تصريف  ُحكومة  ظّل  يف  تشريعّية  جلسة  عقد  مؤّيدي  أّن 
يعتربون أّن املادة 69 من الُدستور)1( ُتعطي  اجمللس النيابي  هذا 
أخرًيا  موقفهم  عّززوا  احُلكومة، وهم  النظر عن وضع  بغّض  احلّق 
أّنه  حبّجة  الضرورة«  »تشريع  تسميته  على  اصطلح  َعّما  باحلديث 
ُتوجد ُبنود ملّحة، منها ما هو ُمرتبط بشكل خاص باإلصالحات اليت 
مؤمتر  اجمُلتمعني يف  قبل  من  تنفيذها  اللبنانّية  الدولة  من  ُطِلب 
الدورة  أهمّية  لكّن  الَدولي«.  »البنك  يف  واملسؤولني  »سيدر« 
ُيعارض  كان  الذي  امُلستقبل«  »تّيار  أّن  املّرة،  هذه  التشريعّية 
حائزة  ُحكومة  بغياب  تشريعّية  دورات  النواب يف  إنعقاد جملس 
على الثقة، حبّجة أّنه ُيشّكل جتاوًزا لصالحّيات احُلكومة ورئيسها، 
ُمعارضته،  عن  وتراجع  عاد  على  الطائف «،  إنقالب  »بداية  وحتى 
على الرغم من ُوجود العديد من مشاريع القوانني العادية جًدا من 
ُضمن 29 بنًدا ُمدرجني يف جدول األعمال، وعلى الرغم من أن ال 
إجابة حتى الساعة عن كيفّية تنفيذ القوانني اليت حتتاج إىل توقيع 
كل من رئيس احُلكومة والوزير امُلختّص، ومن أّن ال ُسلطة لوزراء 

تصريف أعمال مُلناقشة القوانني.
والسبب أّن ُمتلف القوى السياسّية باتت ُمعرتفة ُضمًنا أّن مسألة 
تشكيل ُحكومة جديدة قد تطول ألشهر إضافّية، ولتاريخ ال ُيكن 
وكان  السلبّية.  باإلشارة  ُيكن وصفه  ما  بدّقة، يف  زمنه  تقدير 
من الضروري بالتالي عدم اإلستمرار يف سياسة جتميد مؤّسسات 
الدولة، والتأقلم مع األمر الواقع القائم. وحبسب أوساط سياسّية 
النّواب  تشريع جملس  عن  السابقة  اإلعرتاضات  رفع  فإّن  ُمطلعة 
لتوسيع هامش  الطريق  ُيّهد  أعمال، قد  ُحكومة تصريف  ظّل  يف 
الُدستور  حبسب  ُمستقيلة  امُلعتربة  احلالية  احُلكومة  صالحّيات 
تتوّسع  حبيث  جديد،  نيابي  جملس  والية  بدء  بسبب  اللبناني 
صالحّيات »تصريف األعمال« بالنسبة إىل الوزراء أو بالنسبة إىل 
رئيس احلكومة امُلكّلف. وامُلفارقة أّنه بإمكان رئيس ُحكومة تصريف 
األعمال والوزراء، جتاوز احلق امُلعطى هلم يف الُدستور بُسهولة، 
ألّنه ال هامش ُمّدد ملسألة ُمارسة الصالحّيات »باملعنى الضّيق 
لتصريف األعمال«. ويف حال ُحصول هذا األمر، خاصة من جانب 
رئيس احُلكومة امُلكّلف، فإّن ذلك سُيعطي إشارة سلبّية أخرى إىل 
إستمرار التعّثر على خط تشكيل احُلكومة، حبيث سينتقل الرتكيز 
عندها من العمل على حّل الُعقد القائمة، إىل العمل على تسيري 

شؤون الدولة مبا تيّسر.
لكّن الالفت أّنه يف ُمقابل هذه امُلعطيات السلبّية عن عدم إقرتاب 
السياسّية-اإلعالمّية  األجواء  بدأت  اجلديدة،  احُلكومة  والدة  موعد 
الثاني  قبل  وحتديًدا  احُلكومة،  لتشكيل  جديد  ملوعد  بالتسويق 
أعطوا  بالتشكيل  امَلعنّيني  أّن  أي  الثاني،  والعشرين من تشرين 
أنفسهم حنو شهرين كاملني لتذليل العقبات–يف حال صّحت هذه 
التكّهنات، حبيث يتّم اإلحتفال بذكرى اإلستقالل يف 22 تشرين 
أّن  بسّر  وليس  الثقة.  على  حائزة  جديدة  ُحكومة  ظّل  الثاني يف 
رئيس اجُلمهورية موجود حالًيا يف نيويورك على رأس وفد رمسي، 
حيث ُيشارك يف أعمال اجلمعّية الُعمومّية لألمم املتحدة، ما يعين 
أّن شهر أيلول سينقضي من دون أي إتصاالت إضافّية على خط 
التشكيل، علًما أّن اجلزء األّول من الشهر امُلقبل سيشهد بدوره 
أيًضا  ناشطة  حركة  ظّل  يف  أرمينيا،  إىل  للرئيس  خارجّية  زيارة 

لرئيس احُلكومة امُلكلف بني لبنان واخلارج.
ويف كل األحوال، ما مل حتصل ُمقاربات جديدة على خط أسلوب 
ا  تشكيل احُلكومة، فإّن الدوران يف احللقة امُلفرغة سيبقى ُمستمرًّ
ألجل غري ُمّدد، خاصة بعد أن تبنّي أّن ما ُحكي عن ُمهل حامسة 
للتشكيل ال يتجاوز الضغط املعنوي والسياسي، وأّن ال مفاعيل 
ميدانية له، بسبب اخلشية من حتّول أي ضغط مادي يف هذا اإلجتاه، 
من ُمشكلة ُمرتبطة باخلالف على األحجام واحلصص الوزارّية بأبعاد 
سياسّية مّلية وإقليمّية، إىل ُمشكلة على الصالحّيات وعلى ُدستور 

الطائف، بأبعاد طائفّية ومذهبّية تتجاوز اإلنقسامات السياسّية.

لتشكيل  جديدة  ملهلة  التسويق  امُلفيد  من  يكون  قد  وبالتالي، 
احُلكومة، حتى لو كان األمر جُمّرد إجتهادات إعالمّية، ملا هلذا األمر 
السياسّية واإلقتصادّية  األجواء  إجيابي، يف ظّل  َمعنوي  من وقع 
امُللّبدة، على أمل ُحصول التنازالت امُلتبادلة من الُقوى السياسّية 
املعنّية، متهيًدا النتظام عمل الُسلطة السياسّية احلاكمة من جديد.

إشارة سلبّية ُيقابلها موعد 
جديد لتشكيل احُلكومة!

ناجي س. البستاني

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

استهداف  على  قادرة  دقيقة  صواريخ  اهلل  حزب  امتالك  يعين  ماذا 
السؤال  هذا  عن  اإلجابة  اإلسرائيلي؟  للكيان  االسرتاتيجية  املنشآت 
تفّسر رّد فعل كيان العدو على لسان رأس اهلرم السياسي اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، على كشف األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل »إجناز األمر« يف امتالك صواريخ دقيقة. ويوضح حالة الذعر اليت 
ظهرت جليًا يف العناوين واملفردات اليت اختارها وجتاهلها، يف رّده، 
على حد سواء. وبرز أيضًا يف تغطية قنوات التلفزة واملواقع اإلخبارية 
حتديدًا لرسالة الصواريخ وترمجتها حرفيًا إىل اللغة العربية، األمر الذي 

أدى إىل اخرتاقها كل منزل يف إسرائيل.
أو اطالع يكتسب كالمها  عندما تصدر اإلجابة عن جهة تتمتع خبربة 
فكيف  الوقائع.  توصيف  يف  ودقتها  مبوضوعيتها  الثقة  من  مزيدًا 
اليت  والتداعيات  النتائج  لتوضيح  تصدى  الذي  اجمليب  كان  إذا 
يرتكها امتالك حزب اهلل صواريخ دقيقة، رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو بالصوت والصورة، قبل أشهر على إعالن السيد نصر 
اهلل، وقبله أيضًا بنحو شهرين أحد أهم القادة الذي يثل املؤسسة 
العسكرية اإلسرائيلية، رئيس شعبة العمليات يف هيئة أركان اجليش 

اللواء ايتسيك ترمجان؟
العسكرية  اسرتاتيجيته  فعالية  على  يراهن  نتنياهو  كان  عندما 
عام  مطلع  منذ  سوريا،  يف  ينفذها  اليت  احلروب«  بني  »املعركة 
2013، وعلى احلملة السياسية اليت كانت تشنها إسرائيل يف عواصم 
مع  للسانه يف مؤمتر صحايف مشرتك  العنان  أطلق  الدولي،  القرار 
الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون، معتربًا أن »...إيران حتاول نقل 
قواعد  تغيري  إىل(  يؤدي  )مبا  لبنان  إىل  ودقيقة  موجهة  صواريخ 
اللعبة. وحتاول مضاعفة ترسانة الصواريخ... وتريد أن تضيف إليها 
آالف الصواريخ الدقيقة اليت تشكل خطرًا كبريًا على إسرائيل ومدنها 
رئيس  مكتب  )موقع  )إسرائيل(«.  تتحمله  ال  ما  وهو  ومواطنيها، 

احلكومة/ 2017/12/10(.
بالتأكيد، ما كان نتنياهو ليشرح مفاعيل امتالك حزب اهلل صواريخ 
دقيقة على معادلة الصراع، بعد إعالن السيد نصر اهلل، بل جتاهلها 
كليًا يف رده السريع املوثق بالصوت والصورة. لكنه سبق أن أمجلها 
بكلمات معدودة خالل زيارته لباريس، وأقر من خالهلا بأنها ستؤدي 
إىل تغيري قواعد الصراع. وهو ما يكشف عن خلفية استماتة إسرائيل 
الدقيقة وترمجة ذلك سياسيًا  الصواريخ  امتالك  ملنع حزب اهلل من 

وعمالنيًا.
أنها  املسبق  إدراكه  إىل  القواعد  تغيري  عن  نتنياهو  كالم  ويشري 
ستؤدي إىل تعزيز قوة ردع حزب اهلل يف مواجهة اجليش اإلسرائيلي، 
مبا يتجاوز معادلة الردع اليت فرضها احلزب منذ ما بعد حرب 2006. 
االرتقاء  على  الدقيقة  الصواريخ  امتالكه  من حلظة  قادرًا  بات  وأنه 
على  املباشرة  مفاعيله  سيرتك  ما  وهو  جديدة،  مستويات  إىل  بها 
ويعكس  املقاومة.  اإلقليمية حملور  املعادلة  وتعزيز  لبنان،  حتصني 
وعي  احلامسة يف  العمالنية  للمفاعيل  القوي  احلضور  نتنياهو  كالم 
وحسابات املؤسسة السياسية، ومعها العسكرية، اليت سترتتب على 

امتالك هذه الصواريخ خالل أي مواجهة تبادر اليها.
الذي تشكله  الكبري  باخلطر  نتنياهو  إقرار  يأتي  نفسه،  السياق  يف 
الذي  للدور  أيضًا  إدراكه  ليكشف عن  الدقيقة،  اهلل  صواريخ حزب 
االسرتاتيجية  املكانة  إضعاف  يف  الصواريخ  هذه  امتالك  يؤديه 
إلسرائيل يف املنطقة، لكونها تساهم يف تقييد الدور الوظيفي هلا، 
وتستطيع أن تشكل تهديدًا لعمقها االسرتاتيجي مبستويات مل ختطر 
على بال مؤسسيها األوائل، وقادتها العسكريني. ويأتي ذلك، بالرغم 
من معرفة إسرائيل املسبقة بالتهديد الذي تشكله ترسانة حزب اهلل 

ر إسرائيليًا بأكثر من مئة ألف صاروخ. الصاروخية، اليت تقدَّ
أما خبصوص عدم حتّمل إسرائيل هلذا اخلطر الكبري، كما عرب نتنياهو، 
فهو السبب الذي دفعها إىل املخاطرة بسياسة االعتداءات املستمرة 
منذ سنوات على الساحة السورية، بهدف احلؤول دون حتقق ما كانت 
ختشاه. أما وقد حتقق احملظور، فباتت إسرائيل أكثر تقييدًا، وأكثر 
ارتداعًا، وأكثر ترددًا يف ضوء إدراكها حلجم املخاطر اليت تنتظرها 
يف حال التفكري يف مغامرات عسكرية واسعة ضد لبنان. وبلغة أكثر 
حتديدًا ملا يعنيه امتالك حزب اهلل الصواريخ الدقيقة على إسرائيل 
ككيان دوليت، وعلى منشآتها االسرتاتيجية العسكرية واالقتصادية، 
قام بهذه املهمة رئيس شعبة العمليات يف اجليش اإلسرائيلي اللواء 
ايتسيك ترمجان، لدى الرّد على سؤال عن الفرق بني امتالك حزب 
اهلل صواريخ دقيقة، وامتالكه القدرة على إطالق عشرات الصواريخ 
أركان  هيئة  مبنى  استهداف  على  خالهلا  من  القادر  الدقيقة(  )غري 
اجليش يف تل أبيب. ردًا على ذلك، رأى ترمجان أنه »يف كل دولة 
هناك أرصدة حيوية جيب أال تصاب. مصادر الطاقة، خزانات الوقود، 
مصانع السالح، املراكز السكانية... 50 مرتًا يكن أن تشكل فارقًا 
واإلضرار  املرافق،  مهمًا بني ضرر غري مهم وقدرة على شّل هذه 
بالقدرة التشغيلية للدولة ومؤسستها األمنية«. وألنه مل يستطع أن 
أن تتعرض هذه املنشآت للصواريخ  - ولو نظريًا - فرضية  يتقبل 
الدقيقة، بادر خالل جوابه إىل وضع لبنان بداًل من إسرائيل بالقول: 
لكنك  لبنان،  على  صاروخ  ألف   100 إطالق  على  قادرًا  كنت  »إذا 
بواسطة 20 صاروخًا تقدر على شّل عمل الدولة، هذا هو الفارق«. 

)يديعوت أحرونوت/ يوسي يهوشع/ 2017/10/6(.
شعبة  رئيس  لسان  على  يعرتف  اإلسرائيلي  اجليش  اخلالصة،  يف 
الدقيقة  اهلل  بأن صواريخ حزب  اجليش،  أركان  العمليات يف هيئة 

قادرة على شّل »دولة إسرائيل« خالل أي عدوان على لبنان.

نتنياهو يعرتف: الصواريخ الدقيقة 
تغّي قواعد الصراع

علي حـيدر

مل تكن تل أبيب ترتاح للخطوات الروسية يف  سوريا . سبق وأن زار 
رئيس احلكومة االسرائيلية  بنيامني نتانياهو   روسيا  مرات عّدة، خالل 
عام فقط، وارسل وفودا استخبارّية وسياسّية ودبلوماسّية، حملاولة 
التأثري على قرارات الرئيس الروسي  فالديري بوتني  بشأن الشرق 
األوسط، ومن ضمنها الساحة السورية. مل يرضخ بوتني ملطالب تل 
العالقات االقتصادّية، والعسكرّية، واالسرتاتيجّية بني  ابيب، رغم 
البلدين. هما يرتبطان بصالت عميقة، على كل صعيد، خصوصا ان 
عددا كبريا من اليهود االسرائيليني هم روس باالساس. لكن رغم 
كل ذلك، مل يرَض بوتني بالرتاجع عن سياساته يف سوريا، وبالتالي 
الشرق االوسط. هو يعرف ان تل ابيب حليفة درجة ثانية ملوسكو، 
ألن الدرجة االوىل هي واشنطن بالنسبة اىل احلكومات االسرائيلّية 
انها بوضع صعب:  ابيب توحي  ان تل  الكيان. علمًا  منذ تأسيس 
الدولة األمريكية العميقة تتهمها بالتنازل للروس، وبوتني يعتربها 
خادمة للمصاحل األمريكية على حساب موسكو. من هنا يدور نقاش 
صحف  قالت  كما  واالستخبارات،  احلكومة  اروقة  داخل  اسرائيلي 
التمّهل، وعدم استفزاز الروس يف  عربّية: احد االفرقاء يدعو اىل 
سوريا، وآخرون يرون يف االستمهال فرصة ل إيران  وحلفائها من 
اجل تثبيت نفوذهم. مل يستطع اإلسرائيليون الوصول اىل تفاهم، 

فأتى قرار االستعانة خبطة استخبارّية.
تلك اخلطة قامت على اساس معلومات إسرائيلّية دقيقة، عن وجود 
طائرة استخبارات روسّية آتية اىل  مطار محيميم  يف سوريا. فشّكلت 
تل أبيب وواشنطن وباريس ولندن غرفة عملّيات مشرتكة، قضت 
بإستهداف مشرتك ملراكز عسكرّية سورّية، ما جيعل الرد السوري 
الصاروخي فوريا، فيصار اىل استهداف الطائرة بأّي وسيلة كانت، 
من  موّجه  اسرائيلي  بواسطة صاروخ  او  نريان صديقة،  عرب  سواء 
الطائرات. تلك كانت رسالة إسرائيلّية ضمنّية، نارّية مباشرة، اىل 
عدم  لضمان  واشنطن،  ترعاه  مشرتك  غربي  بقرار  مغّطاة  موسكو، 

الرد الروسي املؤمل.
لكن الروس، فهموا الرسالة، ومل يرضخ بوتني، ومل يقبل بالتربيرات. 
ومل يوافق على مضمون اتصال رئيس احلكومة االسرائيلّية به. هو 
يعرف ان الرد على تل أبيب صعب، يضع املصاحل املشرتكة التارخيية 
قراره  لكن  متضررة.  موسكو  وستكون  احملك،  على  البلدين  بني 
بتزويد سوريا بصواريخ اس ٣٠٠، هو اكثر ايالمًا لتل أبيب، اليت 
كانت تعترب ان بوتني لن جيرؤ على اختاذ قرار خطري بالنسبة اليها. 
ألن تفعيل منظومة تلك الصواريخ يف الدفاعات اجلوّية السورّية تعين 
منع الطائرات اإلسرائيلّية من التحليق فوق سوريا و لبنان  واجلوالن، 
ويستطيع السوريون استهدافها حتى لو كانت فوق تل أبيب. ويف 
حال قام لبنان بتفعيل اتفاقية الدفاع املشرتك مع سوريا، فلن تتجرأ 

الطائرات االسرائيلّية على التحليق قرب احلدود اللبنانية.
انه الرّد االكثر فاعلّية لروسيا على اسرائيل، بالواسطة، ومن دون 

الدخول يف أّي اشتباك مباشر.
يعرف بوتني ان قرارات خطرية كهذه ستقود تل ابيب اىل تفعيل 
اللوبيات اليهودّية يف االحتاد الروسي ضّده، لكنه يدرك متاما أّن عدم 
الرد سيجعل اهليبة الروسية يف مهّب الريح. خصوصا ان املواجهة 
غري املباشرة مع تل أبيب قائمة، بإعتبار ان االسرائيليني خيدمون 
موسكو  وتستهدف  بوتني،  حتارب  اليت  العميقة  االمريكّية  الدولة 
من ضمن  هو  أبيب  تل  على  الروسي  الرّد  فإن  لذلك  بالعقوبات. 
والتمدد،  العقوبات،  عرب  وموسكو،  واشنطن  بني  القائمة  املواجهة 

واالعاقات املتبادلة يف اوكرانيا، وسوريا، ومساحات اخرى.
ال  االسرائيليني؟.  اإليرانيني ضد  حليف  بوتني صار  ان  هل يعين 
لالسرائيليني،  اعداء  يكونوا  ان  الروس  ان مبقدور  التجارب  توحي 
صالت  يف  عقائدّية  واقتصادّية،  وامنّية،  ديغرافّية،  العتبارات 
يهودّية معّمقة. لكن بوتني املعجب تارخييا بالقدرات االسرائيلية، مل 
يعد ذاته التّواق اىل اولوية عالقات بالده مع اسرائيل على حساب 
مصاحل روسيا العظمى. هو يعيد أجماد القياصرة يف التمّدد والتوسع 
ادواتها.  احدى  اسرائيل  تشكل  أمريكّية  معوقات  مقابل  والنفوذ، 
ويف هذه احلالة تصبح املصلحة العامة الروسّية اهم عنده من عالقات 

تارخيّية او اعجاب شخصي او مصاحل يكن احلفاظ عليها. 
ألجل ذلك، ال يكن لبوتني ان يقبل بسياسة اسرائيلّية تضعه بني 
فّكني. فكان اخليار بتعزيز الدفاعات اجلوّية السورّية، وفرض نفوذه، 
بعدما استنتجت موسكو ان هناك خّطة لالطاحة بكل ما استحصل عليه 

الروس منذ سنوات. 
هل تقف قواعد االشتباك عند هذا احلد؟. خيوض االسرائيلّيون معارك 
وهم  ايران،  حليفة  تكون  ان  لروسيا  يريدون  ال  االجتاهات:  بكل 
بأفعاهلم رموها يف مساحة التحالف مع طهران، ويف الوقت نفسه 
سوريا،  يف  االسرائيلّية  املصاحل  خدمة  يف  موظفًا  بوتني  يريدون 
لكنهم يتعاونون مع الدولة األمريكّية العميقة ضّده، وال يتعاونون 
الذي يّتجه اىل لومهم لعدم  الرئيس األمريكي  دونالد ترامب ،  مع 
منها  املفتوحة، سيستفيد  اخليارات  انها  القرن«.  »صفقة  تسهيل 

»مور املقاومة« جبميع احلاالت.
 لكن هل تذهب اسرائيل اىل حرب مفتعلة للهروب من االزمة؟ انها 
كما  مضمونة،  تعد  مل  النتائج  الن  ايضا،  الصعب  احملتمل،  اخليار 
كانت ختّطط هلا. لكنها قد تكون اخليار الوحيد بعدما ضاقت السبل 

امامها.

ما بني روسيا واسرائيل أبعد من 
تسليم أس 300

عباس ضاهر
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مــقاالت وتـحقيقات

 املوت بالسرطان: لبنان أواًل! تسعة آالف وفاة و17 
ألف إصابة عام 2018

هديل فرفور

ملبيدات كيميائية يف بعض أنواع األرز 
هذه  ُفرضت  ملا  السوق  يف  املوجود 
نعمة  وأوضحت  مؤخرًا«.  الفحوصات 
أن ترسّبات املبيدات من أهم مسببات 
عوامل  إىل  إضافة  الغذائي،  التلّوث 
تلّوث الرتبة واملياه. وأشارت اىل أن 
ارتفاع نسب  بّينت  أخريًا  ُأجريت  أحباثًا 
كالزرنيخ  الثقيلة،  املعادن  معدالت 

وغريه، يف املياه.

أجراها طالب  وكشفت دراسة ميدانية 

كلية الصحة يف اجلامعة اللبنانية العام 
مادة  يتناولون  اللبنانيني  أن  املاضي 
النيرتات بكميات أكرب بأضعاف من تلك 
الزرنيخ  تسّرب  بسبب  بها  املسموح 
من اهلواء اىل املياه اجلوفية. وحبسب 
الدكتور  الناشط  السابق  النائب 
امساعيل سكرية، فإّن هذه النسب »من 
السنوات  خالل  تضاعفت  أنها  املؤكد 
املاضية مع ارتفاع أعداد الكسارات يف 

لبنان«.
اليهم  حتدثت  بيئيون  خرباء  ويؤّكد 
االصابة  نسب  ارتفاع  أن  »األخبار« 
للتدهور  حتمية«  »نتيجة  السرطان 
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األوىل  املرتبة  لبنان  احتّل 
عدد  يف  آسيا  غرب  دول  بني 
اإلصابات مبرض السرطان قياسًا 
تقرير  حبسب  السكان،  بعدد 
الصحة  منظمة  عن  حديثًا  صدر 
العاملية. ولفت التقرير اىل أن 
بالسرطان  مصابًا   242 هناك 
لبناني،  ألف   100 كل  بني 
ألف   17 من  أكثر  ُسجلت  فيما 
وحنو   ،2018 جديدة يف  إصابة 
تسعة آالف وفاة باملرض. هذه 
»طبيعية«  نتيجة  تبدو  األرقام 
بالبلد على  الذي يفتك  للتلوث 
سنوات.  منذ  املستويات  كل 
وهي جتعل ضحايا السرطان يف 
الضحايا  عدد  من  أكثر  السنة 
الذين سقطوا بني اندالع احلرب 
األهلية عام 1975 وعدوان متوز 
2006، والذين يقّدرون خبمسة 

آالف ضحية سنويا.

القولون  وسرطان  القلب  بأمراض 
والرئة بني اللبنانيني.   

أعّدها  دراسة  نتائج  بّينت  كذلك 
يف  األمريكية  اجلامعة  من  باحثون 
بريوت يف الفرتة نفسها تضاعف مادة 
»الديوكسني« املسرطنة يف اهلواء 416 
عام  أجريت  دراسة  بنتائج  مقارنة  مرة 
احتمال  ارتفاع  ذلك  عن  ونتج   .2014
شخص  معدل  من  بالسرطان  اإلصابة 
بالغ و4 أطفال من أصل مليون نسمة 
إىل 34 بالغًا و176 طفاًل من كل مليون 
املكتظة  السكنية  املناطق  يف  نسمة 

اليت تشهد حرقًا عشوائيًا للنفايات.
احتل  التقرير،  أرقام  إىل  بالعودة 
سرطان الثدي النسبة األكرب )%18.6( 
اجلديدة  اإلصابات  نسب  إمجالي  من 
املثانة  سرطان  يليه  إصابة(،   3219(
)1820 ــــ 10.5%(، ثم سرطان الرئة 
)1641ـ ـــ 9.5%(، فسرطان الربوستات 
 1463( والقولون   ،)%8.7 ــــ   1503(
اإلصابات  وتوزعت نسب  ــــ %8.5(. 
و8809  للنساء   8485 بني  اجلديدة 
الوفيات  أعداد  توّزعت  فيما  للرجال، 
خالل عام 2018 بني 3983 من النساء 
فقد  عامليًا،  أّما  الرجال.  من  و4993 
 18.1 حنو  تسجيل  اىل  التقرير  أشار 
فيما   2018 يف  جديدة  إصابة  مليون 

سّجلت وفاة 9.6 شخص.

53 مليون دوالر
الصحة  وزارة  أنفقته  الذي  املبلغ  هو 
اللبنانية على أدوية السرطان للمرضى 
على  عالجهم  يتلّقون  الذين  اللبنانيني 
نفقة الوزارة عام 2017، والبالغ عددهم 
املعنيني  مريض. حبسب  آالف   6 حنو 
يف مركز توزيع الدواء التابع للوزارة، 
تواجهها  أن  املقرر  من  حتديات  مثة 
خطر  بارتفاع  تتمثل  اللبنانية  احلكومة 
دوري  بشكل  السرطان  أدوية  انقطاع 
نتيجة ازدياد أعداد املرضى وعدم توفر 
التمويل الالزم يف ظل اعتماد سياسة 
وهذا  الثمن.  الغالية  األدوية  استرياد 
اتباع  املصادر،  حبسب  يتطّلب،  األمر 
من  مدروسة  بأكالف  دوائية  سياسة 
السرطان  بروتوكوالت  وتراعي  جهة، 

من جهة أخرى.

البيئي الذي يشهده 
إدارة  ولسوء  لبنان 
لألزمات  املعنيني 
تعّرض  اليت  البيئية 
واملثال  هلا. 
وضوحًا  األكثر 
اليت  النفايات  أزمة 
عام  صيف  اندلعت 
اىل  وأدت   2015
انتشار أكثر من ألف 
مكّب نفايات تتعرض 
أو  العشوائي  للحرق 
النفايات  طمر  جيري 
فيها من دون اختاذ 
دون  حتول  اجراءات 
عصارتها  تسرب 
اجلوفية.  املياه  اىل 
ملنظمة  تقرير  وأّكد 
رايتس  »هيومن 
ووتش«، يف كانون 
أن  املاضي،  األول 
العشوائي  احلرق 
اهلواء  يف  للنفايات 
عام  منذ  الطلق 
إىل  أدى   2015
ارتفاع نسبة اإلصابة 

جديدًا  يعد  مل 
احتالل لبنان مركز 
»الصدارة«، بني 
املنطقة،  دول 
نسبة  يف 
بأمراض  اإلصابة 
ويف  السرطان! 
تركز  العادة، 
يف  التقارير، 
هذا الشأن، على 
اإلصابات  عدد 
قياسًا  ونوعيتها 
إىل عدد السكان. 

والتدخني  والسمنة  احلديث  الغذائي 
وقلة الرياضة... إىل كثري من املواد 
الكيميائية املوجودة يف حياتنا اليومية، 
ال سيما املضافات الغذائية واملبيدات 
على  املنزلية  واملنظفات  احلشرية 
أنواعها ومواد البناء والتجميل... وهي 
مواد حتتوي مواد كيميائية ال حتصى. 
وعلى رغم أنها صغرية احلجم نسبيًا وال 
رائحة هلا، إال أنها ذات طبيعة تراكمية 
حياتنا  يف  باستمرار  هلا  نتعرض  ألننا 
اليومية. أمام كل ذلك يصبح احلديث 
عن مطامر النفايات ومكباتها بوصفها 
مسرطنة، كما يتم الرتويج يف الفرتة 
األخرية، أمرًا مضحكًا يف ظل هذه الغابة 

من املسرطنات اليت نعيش فيها!
بلد ال حكومة  الذي ميكن فعله يف  ما 
فيه وال إدارة نظيفة وال ختطيط، ويف 
املستدامة  للتنمية  اسرتاتيجية  غياب 
تأخذ يف االعتبار كل العوامل املساهمة 
يف تراجع نوعية املوارد ونوعية احلياة 
إىل حماربة  السبيل  وكيف  لبنان؟  يف 
املستوى  على  القاتلة  اآلفة  هذه 
الوطين، يف ظل سوء اإلدارة والفساد 

الذي ال يوّفر شيئًا؟
االجتاهات الغالبة يف حماربة السرطان 
يف العامل تتمحور على جبهتني: جبهة 
ما  املناعة.  علم  وجبهة  اجلينات  علم 
يوحي أن اجملتمع العلمي قد استسلم 
)على  األسباب  عن  البحث  رحلة  يف 
طرأت  بعدما  سينا(،  ابن  طريقة 
بفعل  الطبيعة  على  هائلة  تغريات 
ومع  والتلوث  واالستهالك  التصنيع 
اليومية،  حياته  يف  اإلنسان،  تعامل 
اليت  الكيميائية  املواد  آالف  مع 
يصنف معظمها يف خانة املسرطنة أو 
بأمرها. وهو اجتاه ال يوحي  املشكوك 
والنوع  البشرية  إىل مصري  باالطمئنان 
اإلنساني على اإلطالق، بعكس ما تروج 
والعلمية  الفكرية  املدارس  الكثري من 
اجلينية.  اهلندسة  على  تراهن  اليت 
باستمرار  اجلينات  تعديل  فسيناريو 
يساهم  أن  ميكن  األمراض،  لتحاشي 
يف توحيد جينات البشر، بعد أن كان 
تنوعها سببًا يف استمرارها ودميومتها، 
أي  على  يسهل  أن  بالتالي  وميكن 
يقضي  أن  كالسرطان  فتاك  مرض 
على النوع البشري ويتسبب بانقراضه 
الثديية اليت  األنواع  بالكثري من  أسوة 

انقرضت.
أما على جبهة تقوية جهاز املناعة، فال 
يراهن  العامل  يف  اجتاه  هناك  يزال 
عرب  الفردي  اخلالص  إمكانية  على 
طبيعي  غذائي  نظام  على  االعتماد 
عضوي خال من الكيميائيات وممارسة 
الرياضة واالبتعاد عن احلياة يف املدن 
والضجيج  واهلواء  الغذاء  )يف  امللوثة 

والضوء(.
مراهنة كهذه خاسرة حتمًا يف بلد، يبدو 
اقتياد  حّكامه ومسؤوليه قرروا  وكأن 

شعبه إىل انتحار مجاعي!

انتحار مجاعي
حبيب معلوف

8976 حالة وفاة بسبب مرض السرطان 
حبسب   ،2018 عام  لبنان  يف  ُسّجلت 
عن  املاضي  األسبوع  صدر  تقرير 
السرطان  ألحباث  الدولية  الوكالة 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية. وأشار 
التقرير اىل تسجيل حنو 17 ألفًا و294 
إصابة جديدة يف لبنان هذا العام. فيما 
بلغ عدد املصابني باملرض يف مخس 
سنوات حنو 41 ألفًا و843 شخصًا؛ 22 
ألفًا  ألفًا و250 منهم من النساء و19 

و593 من الرجال.
التقرير أوضح أنه من بني كل 100 ألف 
بالسرطان،  لبناني، هناك 242 مصابًا 
غرب  دول  بني  األعلى  النسبة  وهي 
آسيا. إذ حّل لبنان يف املرتبة األوىل 
قياسًا  اإلصابات  تصنيف  صعيد  على 
املرتبة  احتّل  فيما  السكان،  لعدد 
قياسًا  الوفيات  تصنيف  يف  الثالثة 
لعدد السكان )يقتل السرطان أكثر من 
ألف(.   100 كل  بني  من  119 شخصًا 
وهو يأتي بعد أرمينيا اليت حتتل املرتبة 
الثانية )134 شخصًا(، وتركيا اليت حتل 
يف املرتبة األوىل )121 شخصًا من بني 

كل 100 ألف(.
اللبنانية  الصحة  وزارة  يف  مصادر 
اىل  اإلصابة  معدالت  ارتفاع  عزت 
عرب  للمرض  املبكر  »اإلكتشاف  عامل 
الفحوصات الدورية اليت بدأ يستجيب 
هلا اللبنانيون تداركا لتفاقم الوضع«. 
أرقامها  بأن  لـ«األخبار«  أقّرت  لكنها 
»ُتثبت أن لبنان من البلدان اليت ُتسّجل 
فيها أعلى ُمعّدالت اإلصابة بالسرطان 
يف املنطقة«. والسبب الرئيس الرتفاع 
هذه املعدالت، حبسب املصادر، يكمن 
يف نسب التلوث املرتفعة اليت شهدها 
املاضية،  القليلة  السنوات  يف  لبنان 
شكل  يف  املدخنني  نسبة  وارتفاع 

الفت.
امُلستهلك  محاية  مجعية  رئيس  نائبة 
الدكتورة ندى نعمة أشارت إىل عالقة 
مضطردة هلذه األرقام بالتلّوث الغذائي 
الذي يتفاقم يف ظل غياب التشريعات 
وعدم  الغذاء  سالمة  مبراقبة  املتعلقة 
اختاذ اجلهات املسؤولة أي تدابري للحّد 
اتصال مع  األمر. ولفتت يف  من هذا 
»األخبار« إىل عدم إلزامية إجراء بعض 
املواد  من  لعدد  املخربية  الفحوصات 
كما  لبنان  إىل  تدخل  اليت  الغذائية 
حيصل يف بقية الدول، إذ أن »فحص 
لألرز  إلزاميًا  يكن  مل  مثاًل،  املبيدات، 
ترّسبات  اكتشاف  ولوال  املستورد. 

إال أن أيًا منها مل يتناول جغرافية املرض 
ومناطق انتشاره، ال سيما تلك القريبة 
من األماكن املشبوهة كشركات الرتابة 
واملصانع  ومكباتها  النفايات  ومطامر 
وحمطات توليد الطاقة واألنهر امللوثة 
والزراعات امللوثة )اليت ميكن أن تشمل 
كل املناطق(... إضافة إىل املدن اليت 
نسب  وتزداد  الرياح  فيها  تنحبس 
من  النوع  هذا  أن  علمًا  اهلواء.  تلوث 
بالتأكيد،  دقيقًا  يكون  لن  الدراسات 
وتداخلها  امللّوثات  تشعب  إىل  نظرًا 

وانتشارها بشكل مل يسبق له مثيل.
بطرق  النظر  إعادة  يفرتض  لذلك، 
ما  عكس  فعلى  األسباب.  عن  البحث 
يظن بعض من انزعجوا أخريًا من رائحة 
وتتخمر  ترتاكم  تركها  بعد  النفايات، 
حتّملها  تقارير  وصدور  طويلة،  لفرتة 
السرطانية،  األمراض  زيادة  مسؤولية 
هي  الزيادة  هذه  أن  يؤّكد  من  هناك 
من  خطورة  أكثر  عوامل  تراكم  نتيجة 
من  تكون  أن  ميكن  بل  ال  النفايات، 
مواد  كما يف  مجيلة  رائحة  ذات  مواد 
التجميل والتعطري. وإذ بتنا نعيش يف 
تدخل  اليت  الكيميائية  املواد  من  غابة 
يف نسيج حياتنا اليومية، ما عدنا نعرف 
من أين تأتي األمراض، ويف طليعتها 

السرطان على أنواعه.
يقول  سينا  ابن  الطب  أبو  كان 
مبعنى  باملاء«،  وعاجل  الداء  »شّخص 
أن التشخيص ومعرفة أسباب العلة هو 
سهاًل.  العالج  يصبح  وبعدها  األصل، 
ولعل ذلك ما يفسر اليوم سبب تزايد 

املرض مع صعوبة مواجهته.
السرطان«،  »يوميات  عن  كتابه  يف 
الصادر يف نيويورك عام 2013، يعود 
الكاتب العلمي جورج جونسون يف حبثه 
عن السرطان إىل العصور اجلوراسية، 
مستندًا إىل أحباث »اجلمعية األمريكية 
أن هذا  بينت  اليت  السرطان«  ألحباث 
انقراض  مسّببات  من  كان  املرض 

العديد من األنواع.
 إال أن معظم األحباث أكد أن السرطان 
البشر  يبدأ  أن  قبل  جدًا  نادرًا  كان 
أما  الطبيعة.  وموارد  باألرض  العبث 
فهو  األحباث،  هلذه  األبرز  االستنتاج 
من  مستثناة  فئة  أي  هناك  ليس  أنه 
وأن  احليوانات،  مملكة  يف  السرطان 
الثدييات تصاب به أكثر من الزواحف 
بأكرب  يصابون  البشر  وأن  واألمساك، 
مجيع  بني  من  السرطانات  من  عدد 

الكائنات احلية.
تتعّقد األمور أكثر كلما حبثنا يف جغرافية 
املرض. لطاملا حتدثت التقارير عن أن 
من يعيشون بالقرب من مناطق حتتوي 
غاز  فيها  وينبعث  غرانيتية  تربة  على 
إال  لإلصابة...  تعّرضًا  أكثر  الرادون 
من   %90 أن  أثبت  األحباث  تقدم  أن 
عوامل  عن  نامجة  السرطانية  األمراض 
بيئية، قبل أن تكون وراثية. كما وجهت 
النظام  إىل  إضافة  االتهام،  أصابع 
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النفط  على  األمريكي  احلظر  موعد  اقرتاب  مع 
اإليراني، تظهر عالمات التأهب لدى طهران، لكن 
منسوب القلق ال يعادل حجم طموحات اإلدارة يف 
واشنطن. ثقة إيرانية مردها أوراق بديلة ال تزال 
وافرة، يدعمها إقرار أوروبا أمس نظام االلتفاف 

على العقوبات.
املبعوث  قال  املاضي،  األربعاء  يوم   | طهران 
األمريكي اخلاص بشأن إيران براين هوك، الذي 
األمريكي  »هادسون«  مركز  يف  يتحدث  كان 
لألحباث السياسية، إن »إدارة الرئيس )األمريكي 
دونالد( ترامب تعتقد بقوة أنه جيب علينا معاجلة 
آن  يف  والصاروخي  النووي  اإليرانيني  امللفني 
األكثر  اخليار  هي  الصاروخية  القوة  ألن  واحد، 
احتمااًل ألن تلجأ إيران إليه للقيام بضربة نووية، 
لكن االتفاق النووي جتاهل هذه املعادلة ومتركز 
على بعد آخر«. ثم أوضح هوك أن واشنطن اليت 
تسعى إىل إيصال إيرادات طهران من النفط إىل 
الصفر، تتطلع إىل معاهدة متّكن الواليات املتحدة 
من احتواء القوة الصاروخية اإليرانية، من جهة، 

ونفوذ طهران يف املنطقة من جهة أخرى.
هوك  خلصها  اليت  األمريكية  االسرتاتيجية  هذه 
أهدافها،  لتحقيق  الطريق  تعبيد  بدأ  حديثه،  يف 
ترامب  خروج  عقب  وضغوطها،  العقوبات  بأداة 
من االتفاق النووي. فشهدت طهران يف السابع 
األوىل  احلزمة  عودة  املاضي  أغسطس  آب/  من 
من العقوبات، اليت مشلت حظر استخدام الدوالر 
األمريكي مع القطاع احلكومي والتعامالت التجارية 
املتعلقة باملعادن النفيسة ومعادن أخرى، أبرزها 
قيود  وفرض  والصلب،  واحلديد  األلومنيوم 
ومنع  والسجاد،  السيارات  صناعة  قطاعي  على 
بالربامج  املرتبطة  التكنولوجيا  واسترياد  التوريد 
التقنية الصناعية. ومن املنتظر أن تدخل احلزمة 
الطاقة  اليت تشمل قطاع  العقوبات،  الثانية من 
حّيز  املالية،  املركزي  البنك  وتعامالت  والشحن 
نوفمرب.  الثاني/  تشرين  من  اخلامس  العمل يف 
العقوبات، خصوصًا  هذه  آثار  بشأن  ماذا  لكن، 
يف وجبتها الثانية املرتقبة؟ وماذا جبعبة طهران 
تأثريه  تفادي  وفرص  احلظر  تداعيات  ملواجهة 
يف االقتصاد اإليراني؟ ال شك يف أن املخاوف 
تداعيات  من  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  حاضرة 
التصعيد األمريكي، وال سيما يف قطاع النفط، 
وتلّمسها  بالظهور  مبكرًا  بدأت  تداعيات  وهي 
الشارع مع انهيار العملة احمللية. سياسيًا، تلّوح 
»تصفري«  مشروع  جملابهة  قوة  بأوراق  طهران 
تصديرها النفطي، وهو ما كرره الرئيس حسن 
بالده  منع  إن  بالقول  نيويورك،  يف  روحاني، 
من تصدير النفط سيكون »أمرًا بالغ اخلطورة«. 
لكن، عمليًا، ال يبدو أن جعبة حكومة روحاني قد 
فرغت من األوراق االقتصادية والتجارية البديلة 
إغالق  وأمنية كخيار  خيارات سياسية  إىل  للجوء 
مضيق هرمز، وهو ما جيعل احلديث يف طهران 

عن االحتماالت واملآالت أقل تشاؤمًا.
املدى  على  اإليراني  النفط  تصفري  میكن  »ال 
النفط  وزير  مستشار  يعلق  هكذا  القصري«، 
اإليراني مؤيد حسيين صدر، يف تصريح لوكالة 
»تسنيم« اإليرانية، األسبوع املاضي، إذ أوضح 
اإلنتاج  الدولية ونقص  السوق  »نظرًا حلاجة  أنه 
إيران.  نفط  صادرات  تصفري  میكن  ال  النفطي 
فاملزاعم األمريكية اليت تطلق أحيانًا عن تصفري 
على  فعاًل  ممكنة  غري  اإليراني  النفط  صادرات 
حدودًا  »إليران  أن  وأكد  القصري«.  املدى 
النفطية  بالتجارة  القيام  ومیكنها  طويلة،  برية 
خربة  میلكون  األمريكيون  كان  إذا  بسهولة... 
كبرية يف فرض العقوبات، فلدينا خربات كبرية 

يف االلتفاف على العقوبات«!
عضو الربملان اإليراني السابق واخلبري االقتصادي 
جعفر قادري، يلفت، يف حديث إىل »األخبار«، 
املاضي  تغريت. يف  الدولية  »الظروف  أن  إىل 
كانت إيران تعيش حتت عقوبات األمم املتحدة، 
األحادية  األمريكية  العقوبات  تواجه  اليوم  لكن 
اجلانب، وتوجد دول كاهلند والصني وروسيا اليت 
ال ترى نفسها ملزمة بالعقوبات األمريكية، ولذلك 
ويستدرك  النفط«.  لبيع  معها  التعامل  میكن 

احلرب على النفط اإليراني:

طـريق تـرامب مـسدود؟
وحـيد صـمدي

»قد  األمريكي  احلظر  أن  إىل  بالتنبيه  قادري 
النفطية«،  اإليرانية  الصادرات  حجم  من  يقلل 
أن  مؤكدًا  تصفريه«،  من  يتمكن  »لن  ولكنه 
املرحلة  لتجاوز  مواتية  الداخلية  »الظروف 
ملواجهة  اإليرانية  األوراق  وبشأن  الراهنة«. 
أن  قادري  يرى  وتصعيدها،  العقوبات  مرحلة 
»إدارة إيرادات البالد غري النفطية بشكل صحيح 
واحتواء طلب العملة الصعبة يف السوق األهلية 
میّكنان السلطات من إدارة البالد بنحو طبيعي«. 
ووفق االقتصادي والربملاني السابق، كذلك فإن 
»تكرير النفط يف الداخل وزيادة إنتاج املنتجات 
النفطية وبيعها يف السوق اإلقليمية يزيدان من 
الصعبة ويقّلالن مشاكل  العملة  البالد من  دخل 
»توسيع  ضرورة  إىل  قادري  ويشري  احلكومة«. 
وشرقية،  إقليمية  ودول  اجلريان  مع  العالقات 
يف مقدمتها تركيا وروسيا والعراق وأفغانستان 
وتوقيع  وقطر،  واهلند  والصني  وتركمانستان 
االتفاقات التجارية الطويلة املدى«، فهما يعدان 
من طرق »تقليل املخاطر« اليت تتهدد اقتصاد 
العقوبات  عودة  مرحلة  يف  اإلسالمية  اجلمهورية 

النفطية واملالية.
والنفطية  املالية  العقوبات  جتاوز  طرق  وعن 
اقتصاد«  »دنياي  صحيفة  قّدمت  األمريكية، 
قبل  هلا  مقال  يف  اإليرانية  االقتصاد(  )عامل 
أيام، ثالثة مقرتحات نقاًل عن خرباء اقتصاديني 
البنك  من  األموال  تتلخص يف: حتويل  حمليني، 
املركزي األوروبي، وتوسيع العالقات مع روسيا 
كثرية  اقتصادية  فرصًا  يوفر  الذي  والصني، 
إليران، وتوقيع معاهدات مالية لاللتفاف على حظر 
تبادل الدوالر. وأمس، أعلنت الدول األوروبية، 
األوروبي  االحتاد  خارجية  وزيرة  لسان  على 
فيدريكا موغريريين، عقب اجتماع الدول املوّقعة 
إنشاء نظام  النووي يف نيويورك،  االتفاق  على 
مقايضة ملواصلة التجارة مع طهران واإلفالت من 
عقوبات واشنطن. وأوضحت موغرييين أن دول 
االحتاد ستنشئ كيانًا قانونيًا لتسهيل املعامالت 
شركاء  إليه  ينضم  أن  املمكن  »من  إيران  مع 
عامليًا،  اإلنتاج  ملف  ما خيص  أما يف  آخرون«. 
من  اإليراني  النفط  لتعويض  ترامب  فمساعي 
منتجني آخرين، ال تبدو أنها حتظى بتجاوب دول 
»أوبك« ومعها روسيا، على األقل هذا ما أظهرته 
نتائج اجتماع اجلزائر األخري، حيث رفضت الدول 
»اإلجيابي«  املؤشر  اخلام.  إنتاج  زيادة  املنتجة 
الثالث، رصده وزير النفط اإليراني بيجن زنغنة، 
الذي كشف عن أن كوريا اجلنوبية البلد الوحيد 
الذي توقف عن شراء النفط اإليراني، مطمئنًا إىل 
أن باقي الدول لن تستغين عن النفط اإليراني 
األمريكي  »احللم  وأن  املتوسط«،  املدى  »على 

لن يتحّقق«.

السعودية وإسرائيل »متّحدتان ضد إيران«
تستغل واشنطن وحلفاؤها اجتماع األمم املتحدة، 
لتحشيد الضغوط ضد إيران، وهو ما جتلى يف 
جلسات املؤمتر الذي تعقده منظمة »مّتحدون ضّد 

إيران نووية« غري احلكومية.
نيويورك،  يف  املنعقد  املؤمتر  يف  ويشارك 
اخلارجية  وزير  من  كل  منفصلة،  جلسات  ضمن 
السعودي عادل اجلبري، ومدير جهاز »املوساد« 
اإلمارات  وسفري  كوهني،  يوسي  اإلسرائيلي 
العتيبة، إضافة إىل وزير  لدى واشنطن يوسف 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، ومستشار األمن 
القومي جون بولتون، واملبعوث األمريكي بشأن 
إيران براين هوك. كذلك على جدول أعمال املؤمتر 
كلمات لسفري البحرين لدى واشنطن عبد اهلل آل 
خليفة، ووزير اخلارجية يف حكومة الرئيس اليمين 
املنتهية واليته، خالد اليماني. وقال العتيبة، يف 
وإسرائيل  اخلليج  »لدول  إن  املؤمتر،  كلمته يف 
مصلحة ملواجهة تهديدات إيران«، معتربًا أن »أي 
إال  اخلارجية لن يتحقق  إيران  تغيري يف سياسة 
بضغط خارجي«. ورأى اجلبري، من جهته، أنه إذا 
امتلكت إيران أسلحة نووية »فال میكن إيقافها«، 
مضيفًا أن »خطورة اإليرانيني ليست يف القوة 

اليت میتلكونها، بل يف سلوكهم«.

زجل  »حفلة  احتواء  يف  بري   الرئيس  نبيه  جنح 
طائفي« كانت ستدور حتت قبة الربملان، وطلب 
ل اللواء  شطبها من احملضر. ويف املقابل، يتكفَّ
عباس ابراهيم باحتواء »حفلة زجل طائفي« دارت 
على األرض بني »الرؤوس احلامية« يف »التيار 
الوطين احلر« و احلزب التقدمي االشرتاكي ، بعدما 
فَتحوا جروحًا قدمیة وأثاروا القلق من جروٍح جديدة. 
وهذا ما دفع أهل اجلبل إىل طرح السؤال: هل 
مسموح ألصحاب النكايات السياسية أن يغامروا 

باجلبل، مّرة أخرى؟

»احلرتقة«  هي  سخيفة،  مسألة  كانت  إذا 
املتبادلة باملوظفني يف الوزارات بني االشرتاكي 
و«التيار«، وتصريٌح من هنا أو تغريدة من هنا، 
االستعانة  حّد  إىل  اجلبل…  توتري  على  قادرة 
يعين  فهذا  ابراهيم،  اللواء  حبجم  أمنية  بضمانٍة 
أّن أمورًا كثرية ليست على ما يرام وحتتاج إىل 
كي  يقال  أن  جيب  كثريًا  كالمًا  وأّن  اإليضاح، 

يتحّمل كلٌّ مسؤوليته!

ليس  متداَول،  هو  ما  ووفق  األساس،  يف 
االشرتاكي هو الذي يقف وراء قرار الوزير  مروان 
محادة ، والقاضي بتعديل مهمات إحدى املوظفات 
احملسوبات على »التيار« يف  وزارة الرتبية ، بل 
رئيس احلكومة. ولكّن الوزير وافق عليه، طبعًا. 
فجاء ردُّ العونيني باستهداف موظفني حمسوبني 

على االشرتاكي يف وزارتي البيئة والطاقة.

و«التيار«  االشرتاكي  يتصارع  املوازاة،  ويف 
على  يصّر  فـ«التيار«  احلكومة.  تأليف  ملف  يف 
أن يكون له رأٌي يف احلّصة الدرزية، من خالل 
میّثله.  َمن  أو  إرسالن   النائب  طالل  توزير  دعم 
وقد عاش الطرفان خالفًا عميقًا خالل االنتخابات 

النيابية األخرية.

اجلبل،  يف  سياسي  مرجٌع  يراها  كما  املشكلة، 
لغايات  لنفسه-  مسح  امَلْوتورين  بعض  أّن  هي 
مة« يف اجلبل،  رخيصة- باللجوء إىل استثارة »حمرَّ
مناخات  استثمار  حاول  عندما  املقاييس،  بكل 

احلرب انتخابيًا.

بالكرامات  التعريض  إىل  بالبعض  األمر  وبلغ 
وجروحها،  الناس  بغرائز  واللعب  والشهداء 
نتائج  ولكّن  السياسية.  األرباح  َيدرُّ  ذلك  لعّل 
أّن  االنتخابات  وأظهرت  مضمونة.  ليست  ذلك 
التحريض انعكس سلبًا على الذين مارسوه، ألنه 

خلق اصطفافًا طائفيًا يف الصّف املقابل.

واملثري أّن عملية »فتح اجلروح« مّتت اليوم بني 
اللذان  الطرفان  فيما  و«التيار«،  االشرتاكي 
هما   ،1983 العام  اجلبل،  يف  أساسًا  تقاتال 
مرحلة  ويف  اللبنانية«.  و«القوات  االشرتاكي 
العماد  ميشال  قتاُل  جاء  الطائف،  بعد  متأخرة، 
عون  يف  سوق الغرب  ضد القوات السورية أواًل 

وضد امليليشيات احلليفة هلا ثانيًا.

وقائع  حول  »مشروعة«  أسئلًة  املرجع  ويطرح 
وقت  أّي  يف  تكرارها  واحتمال  األخرية  األيام 
الحق: هل مسموٌح بعد 26 عامًا من انتهاء احلرب 
أن تؤّدي »حرتقة« سياسية بني زعامات مسيحية 
ودرزية إىل استثارة املخاوف من فتنة؟ وملاذا 
ال يتهّدد السلُم األهلي إذا جرت »حرتقة« مماثلة 

باملوظفني، بني سياسيني من طوائف أخرى؟

السّنة والشيعة، هل  إذا حصل ذلك بني  مثاًل، 
و حارة  وصيدا  اجلديدة   يف  الطريق  اجلوُّ  يتوّتر 
وقرى  اهلرمل  وبعلبك-  اخلروب  وإقليم  صيدا  

البقاع الغربي؟

وإذا حصل بني املسيحيني والشيعة، هل يتوتر 
وجبيل  وجزين  الضاحية  يف  طائفيًا  الناُس 
وبعلبك- اهلرمل؟ ولو حصل ذلك بني املسيحيني 
والُسّنة هل كان الناُس سيستنفرون طائفيًا يف 

بريوت وصيدا وطرابلس والشمال؟

جنبالط  بني  باملوظفني  »حرتقٌة«  جرت  لو  بل، 

وقوى شيعية أو سّنية، هل كان التوّتُر سيهّدد 
اجلبل كما جرى قبل أيام؟

على األرجح، كلُّ هذه السيناريوهات االفرتاضية 
وال  أمنية  ال  خّضات،  دون  من  ستنتهي  كانت 
بالسياسة.  حمصورًا  اخلالُف  وسيبقى  اجتماعية، 

وأما منوذج 7 أيار فله تفسرياٌت أخرى.

اخلالف  جملرد  اجلبل  يف  اجلّو  توّتر  ملاذا  إذًا، 
موظف  على  و«التيار«  االشرتاكي  بني  سياسيًا 

هنا أو هناك؟

احلرب يف  ألّن  رمبا  القول:  إىل  البعض  يسارع 
كانت  ودروز،  مسيحيني  مقاتلني  بني  اجلبل، 
الدم  حجم  جلهة  األخرى  احلروب  كل  من  أكرب 
وهذا صحيح.  واحدة.  دفعة  والتهجري،  والدمار 
ولكن، على األرجح، ليس هذا هو السبب وحده، 
يستسهل  َمن  اليوم  هناك  أّن  هو  األساس  بل 

»املرجلة«، يف الطرفني.

اجملموعتني  قادت  اليت  هي  »املرجلة«  وهذه 
إىل الكارثة ذات يوم. وقد ثبت الحقًا أّن معظم 
مبوقع  واستهانوا  نظر  بِقصر  تصّرفوا  زعمائهما 
اخلاطئة،  الرهانات  وعقدوا  لبنان،  قلب  اجلبل، 

فدفع أهُل اجلبل مجيعًا مثنًا باهظًا، وما زالوا.

عن  السياسيني  بعض  يتوّرع  ال  عندما  واليوم، 
أّن  اجلبل، جمددًا، فمعنى ذلك  باستقرار  اللعب 
البعض مل يتعّلم شيئًا من دروس التاريخ، وأنه 
مستعدٌّ لتهيئة الظروف لتكرار الكارثة إذا شاءت 

الظروف أن تدفعه إليها!

املرجع، من غري املسموح مترير  رأي  لذلك، يف 
ما جرى وكأنه حادٌث عابر. وإّن كوادَر الطرفني 
أمام  مسؤولني  يكونوا  أن  جيب  وقيادّييهم 
القانون عن إثارة مشاعر الفتنة. وقد يكون بعض 
غايات  لتحقيق  مدسوسًا  احملازبني  أو  الكوادر 
يراد  كان  إذا  وحماسبته  كشفه  وجيب  معينة. 
قطع دابر الفتنة يف أّي وقت الحق. وإن الذين 
استثاروا ذوي الشهداء ورفاقهم وبيئتهم، هنا 
الناس  وعلى  القانون،  أمام  وهناك، مسؤولون 
أن حياسبوهم. كما أّن املواطنني العاديني الذين 
اجنّروا إىل لعبة التهديد والتحقري والتوتري، ولو 
بالكالم عرب مواقع التواصل االجتماعي، جيب أن 

حُياَسبوا أمام القانون.

وتكليف اللواء إبراهيم أن يسهر على امللف يشّكل 
الضمانات  لكّن  ووافية.  كافية  أمنية  ضمانًة 
السياسية واالجتماعية والنفسية تبقى مسؤولية 

القوى السياسية.

التوتر يف  مسألة  مترير  أّن  املرجع  اعتقاد  ويف 
اجلبل، وكأنها جمرد ظاهرة عادية میكن إنهاؤها 
وعمومية-  سطحية  بتصاريح  أو  اللحى  بتبويس 
خبيثة أحيانًا- وباالّتكال على األمن اللبناني كي 
املشكلة  ينهي  أن  شأنه  من  الوضع،  يضبط 
حلظة.  أّي  يف  للتكرار  مرشحة  ويبقيها  مرحليًا 
ومیكن القول إّن أمن اجلبل يصبح حقيقيًا ودائمًا 
»حرتقة« سياسية صغرية، بني  عندما ال تؤّدي 

َمْوتورين، إىل إستثارة اخلوف من فتنة.

ويقول املرجع: اللحمة االجتماعية بني املسيحيني 
أفضل  يف  اليوم  تكون  أن  ُيفرتض  والدروز 
أحواهلا. فالطرفان متشابهان يف الكثري: تارخييًا، 
سان يف جبل لبنان. وحاليًا، هما ال  كالهما مؤسِّ
عقدة  يعيشان  وال  إقليمية،  مبحاور  يرتبطان 
يكونا  أن  إىل  يطمحان  وال  لبنان  يف  الغالبية 
الشرق  أقليتان يف  العكس، هما  كذلك، وعلى 

األوسط والعامل العربي.

جرى  ملا  منطقيًا  تفسرَي  ال  يضيف،  ولذلك، 
القوى  بعض  بني  و«َمراجل«  ر  توتُّ من  أخريًا 
إثبات  يريد  البعض  كان  إذا  إاّل  السياسية... 
مقولة »جحا ما فيه إاّل َع خالتو«! ويف أّي حال، 
من أجل املصلحة الوطنية ومصلحة اجلبل، هؤالء 

امَلْوتورون »اشطبوهم من احمَلضر«!

ضر! ملحَْوتورون الذين أقلحَقوا اجلبل... اشطبوهم من املحَ
طوني عيسى
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الداخلي  األمن  قوى  يف  املعلومات  شعبة  أنهت   
اجلاري  أيلول   7-6 ليل  عطل  شأن  يف  حتقيقها 
إفادات  إىل  االستماع  بعد  بريوت،  مطار  يف 
من  بتكليف  الفين،  امليداني  والكشف  الفنيني 
مسري  القاضي  التمييز  حمكمة  لدى  العام  النائب 
التحقيق  من  نسخة  على  حصلت  »األخبار«  مّحود. 
غري  العطل  مسؤولية  »سيتا«  شركة  حيّمل  الذي 
مبركز  الالحق  اإلهمال  »فداحة«  ويبنّي  املقصود، 
وطالب  للشركة.  التابعني  والباشورة  املطار 
الشركة جبملة »إصالحات« وأعمال صيانة، يفرتض 
ومصلحة  األوسط  الشرق  طريان  شركة  من  بكّل 
صيانة األجهزة يف املديرية العامة للطريان املدني 

التدقيق فيها ومتابعتها.
حبثًا عن أسباب اإلهمال، من اجملدي التفتيش عن 
بنود اجلزاء يف العقود. يف التفاصيل اليت بّينها 
أصاب  الذي  العطل  يف  املعلومات  شعبة  حتقيق 
املطار ليل 6 ــــ 7 اجلاري، أن العقد بني املديرية 
)مسجلة  »سيتا«  وشركة  املدني  للطريان  العامة 
يف هولندا، مكتبها الرئيسي يف جنيف( يعود إىل 
الشركة مبوجبه  عام 2011، وهو عقد مساح تقوم 
املطار،  خدمات خمتلفة يف  لتقديم  نظام  برتكيب 
ونظام  املسافرين  بنظام  متعّلقة  جتهيزات  منها 
اخلدمات  بهدف حتسني مستوى  احلقائب وغريها، 
النقل  احتاد  يفرضها  اليت  املعايري  مع  لتتوافق 
اجلوي الدولي. ويف نهاية العام نفسه، ُوّقع عقد 
إحلاقي )Exhibit 1( بني »سيتا« وشركات الطريان 
تقديم  على  ينّص   )Club Members( األعضاء 
ومن  باملطار،  املتعّلقة   )Cute Service( اخلدمات 
ضمنها نظاما املسافرين واحلقائب وتقديم الدعم 
الفين وأعمال الصيانة للتجهيزات والربامج. ويفرض 
العقد اإلحلاقي، خصوصًا البنود 1 و2 و9 املتعّلقة 
بتوفري اخلدمات، على »سيتا« تأمني اخلدمات مبعّدل 
99,86 يف املئة شهريًا، أي أن فرتة السماح هلا 
بالتوقف ال تزيد على ساعة واحدة شهريًا. أما يف 
وما  اخلدمات مبعدل ساعة و48 دقيقة  تدني  حال 
الشركة  فإن  املئة(  يف   99,75 من  )أدنى  فوق 
تتحّمل غرامة تعادل 10 يف املئة من قيمة تكاليف 
الصيانة الشهرية اليت تدفعها شركات الطريان هلا 
وقيمتها حنو 90 دوالرًا وفق العقد... أي أن سقف 
الغرامة القصوى اليت تتحّملها »سيتا« بعد ساعيت 
تعطيل تساوي حنو 9 دوالرات فقط! مما يعين أن 
اجملال  هذا  ويف  للشركة.  رادعة  ليست  الغرامة 
حتديدًا، طلب حتقيق »املعلومات« بإعادة النظر يف 
سيما  ال  صرامة«،  »أكثر  وجعلها  اجلزائّية  البنود 
لدى  والغرامات  اخلدمة  بتوافر  املتعّلقان  البندان 

تدّني مستوى اخلدمة أو توقف العمل يف املطار.
خلف العطل... أعطال

تقع مهّمة مراقبة عمل التجهيزات والربامج التابعة 
لـ«سيتا«، على عاتق مراكز التحّكم العائدة لشركة 
ويفرتض  »سيتا«(.  هلا  )تتبع  العاملية  »أورنج« 
يف  الفين  »سيتا«  فريق  إبالغ  املراكز  بهذه 
لبنان عن أي عطل يطرأ وطلب إصالحه بتعليمات 
أيلول  الثاني من  ما حدث يف  منها. هذا  مباشرة 
اجلاري، عندما أنذر أحد مراكز التحّكم الدولّية )يف 
نيودهلي( مهندسي الشركة يف لبنان بوجود عطل 
 Control( فين على إحدى الشرحيتني اإللكرتونّيتني
Processor( العائدتني جلهاز الـPassport املوجود يف 
مبنى الشركة يف حملة الباشورة )مركز يربط خطوط 
اتصال الشبكة الداخلية يف لبنان بالشبكة خارجه(. 
اقرتح مركز التحّكم يف اخلارج على املهندسني يف 
لبنان تبديل الشرحية يوم االثنني 3 أيلول، ثم جرى 
تأجيل العملية إىل ليل اخلميس 7 أيلول، بناء على 
طلب »سيتا« يف لبنان لتعّذر األمر يف مدة وجيزة. 
املهندس  تلّقى  اخلميس  مساء  من  العاشرة  يف 
واملسؤول التقين لـ«سيتا« يف الباشورة، اتصااًل 
من مركز التحّكم )تابع لشركة »أورنج«(، إلصالح 
العطل واستبدال الشرحية املعّطلة بأخرى احتياطية 
موجودة يف املركز، إال أن الشرحية االحتياطية مل 
تعمل، فحاول املهندس استبداهلا بشرحية احتياطية 
ثانية مل تعمل أيضًا. وتبنّي نتيجة التحقيقات أن 
شركة  من   2015 منذ  استالمهما  جرى  الشرحيتني 
مركز  يف  جتربتهما  جتِر  مل  ومذذاك  »أورنج«، 

الباشورة أو التأكد من حسن عملهما.
عدم عمل الشرحيتني أّدى إىل توّقف نظام شركات 

األنظمة االحتياطية للمطار:
 »نـحاس وحـديد للـبيع«!

يف  الطريان 
بريوت.  مطار 
املدير  ُأبلغ 
يف  التقين 
لبنان  »سيتا« 
وبعد  بذلك، 
ت  ال تصا ا
وبني  بينه 
التحكم  مركز 
ُطلب  اخلارجي 
إعادة  منه 
حية  لشر ا
القدمية وهكذا 
لكّنها  كان... 

إيلده الغصني
خالٌف  أدى 
بني  شخصي 
بطني  ضا
شّل  إىل 
بريوت  مطار 
الدولي. تهديد 
ر  ستنفا ا و
سن  تال و
يتحّول  كاد 
اشتباٍك  إىل 
ورمبا  باأليدي، 
أن  بالسالح! 
ضابٌط  د  ُيهدِّ
قوى  يف 

 انـقالب فـي مـطار بـريوت

العميد  اجلهاز  رئيس  بني  اخلالف  وصل  عام،  حنو 
جورج ضومط وقائد سرية درك املطار العقيد بالل 
الثاني.  على  بالضرب  األول  اعتداء  حد  إىل  احلّجار 
تدافع  على  اقتصر  األمر  إّن  يقول  الضباط  بعض 
باأليدي بني الضابطني! كذلك بعث ضومط برسالة 
أن  فيها  يشكو  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  إىل 
احلجار ال يؤدي له التحية العسكرية. ويقول مقربون 
وزير  مقابلة  أشهر،   6 منذ  يطلب،  إنه  من ضومط 
الداخلية، وأن األخري مل حيدد له موعدًا! حيصل ذلك 
من دون حماسبة أحد. ما جرى يوم أالرباء املاضي 
من  أكثر  منذ  املتواصل  الصدام  من  ملسرية  ختام 
عام. بداية تشرين األول املاضي اشتعلت النار بني 
ضومط واحلّجار على خلفية احتجاج األخري على منح 
األول عددًا من املدنيني تراخيص استثنائية للدخول 
االولي(.  التفتيش  بعد  )ما  احملّرمة«  »املنطقة  إىل 
وما حيصل اليوم هو تراكم »القلوب املليانة« بني 
اللبنانية  الدولة  مهزلة  ميثالن  اللذي  الضابطني 
قادرة  ليست  أنها  لدرجة  فالدولة ضعيفة  الكربى. 
ومرؤوس،  رئيس  ضابطني،  على  تفرض  أن  على 
ضومط  ببساطة.  تستبدهلما،  ان  او  يتعاونا،  أن 
احلر  الوطين  والتيار  اجلمهورية  رئيس  على  حُيسب 
واحلّجار حُيسب على رئيس احلكومة وتيار املستقبل. 
والطامة الكربى أن احلل يفرتض استبدال الرجلني. 
كسر  تعين  اآلخر  دون  من  بضابط  اإلطاحة  إّن  إذ 
الطرف املقابل. وحبسب املعلومات، قضت التسوية 
السابقة، بداية العام اجلاري، بأن ُيستبدل الضابطان، 

لكن مل يتحقق ذلك ألسباب ال تزال جمهولة!
األخطر من كل ما سبق أّن رؤساء أجهزة أمنية يتهمون 
رؤوسًا أمنية يف املطار بالتورط يف صفقات تهريب 
الكوكايني واهلواتف اخللوية وتقاضي الرشى، لكن 
امرباطوريته  حيكم  جهاٍز  كل  ساكنًا.  حُيّرك  مل  أحدًا 
بقّوة ساعده رغمًا عن اآلخر، ويعزز ذلك توازن القوى 

وتقاسم احلصص غالبًا.
اجليش  عناصر من  انتشار  بعد  بدأت  أمس  فضيحة 
ومراكز  نقاط  يف  املطار(  امن  الستقصاء  )تابعني 
التفتيش األولي اليت يتوالها عناصر الدرك )التابعون 
املسافرين.  مغادرة  نقاط  عند  املطار(  ألمن  أيضًا 
نتج عن ذلك توقف عناصر قوى األمن الداخلي عن 
أمنية  مصادر  وروت  املغادرين.  الركاب  تفتيش 
تصوير  اىل  عمدوا  اجليش  عناصر  أن  لـ«األخبار« 
أحد عناصر قوى األمن، رغم وجود كامريات مراقبة، 
فتالسن  االمن  قوى  ضباط  أحد  استفّز  الذي  األمر 
اىل  اجليش  عناصر  عمد  عندها  اجليش.  دورية  مع 
مكانهم.  واحللول  بالقوة  االمن  قوى  عناصر  ابعاد 
ولكون عناصر اجليش، حبسب املصادر األمنية، ال 
ذلك  تسبب  التفتيش،  أجهزة  بتشغيل  هلم  دراية 
ساعة  لنحو  املواطنني  واحتجاز  التفتيشات  بتوقف 
حتى تدّخل وساطات إلنهاء القضية بانسحاب عناصر 
اجليش. يف املقابل، حتضر رواية مقابلة على لسان 
مصدر عسكري يؤكد أّن استنفار عناصر اجليش كان 
مبحاولة شخص  تفيد  أمنية  معلومة  ورود  على  بناء 
االستقصاء  عناصر  فانتشر  املطار،  دخول  مشبوه 
العسكري، استفز وجود  احرتازيًا. وحبسب املصدر 
عناصر اجليش عناصر قوى االمن الذين قرروا وقف 
اضطر  ما  الدخول،  من  الناس  مانعني  التفتيشات، 
رجال اجليش إىل حماولة تشغيل ماكينات التفتيش، 

فضاًل عن توليهم التدقيق يف جوازات السفر.
وسبق اخلالف كتاب ُمرسل من احلجار إىل ضومط، 
يتهم فيه عناصر من جهاز أمن املطار بتصوير عناصر 
كذلك،  خبدمتهم«.  قيامهم  »أثناء  الدرك  سرية 
اتهمهم بـ«تسريب فيديوهات لوسائل اإلعالم مؤخرًا 
أن  إىل  بواجباتهم«، مشريًا  قيامهم  أثناء  لعناصرنا 
يعرف  وال  جمتزأة  أحيانًا  »تكون  الفيديوهات  هذه 
أي  ُضبط  حال  »يف  بأنه  احلّجار  وهّدد  مصدرها«. 
بتوقيفه  فسنقوم  عناصرنا  بتصوير  يقوم  عنصر 
وخمابرة النيابة العامة العسكرية ملعرفة سبب قيامه 

بالتصوير وإجراء املقتضى القانوني حبقه«.
يف  تعارض  العام  عنوانه  يف  كان  أمس  جرى  ما 
أمن املطار ومرؤوسه  الصالحيات بني رئيس جهاز 
قائد سرية الدرك، ما تسبب بتعّطل حركة املسافرين. 
غري أّن الواقع يكشف دولة مهرتئة عاجزة عن إدارة 
أحد  جهاز تفتيش. كيف ستنتهي هذه املهزلة؟ ال 
يضمن عدم اختتامها على الطريقة اللبنانية املعروفة: 

مثة خطأ، لكن أحدًا مل يرتكبه.

رضوان مرتضى

قبل أكثر من عام اتُّفِق على استبدال الضابطني، لكن لم يُنّفذ االتفاق )هيثم املوسوي(

الـ إاّل لعشر دقائق، تعّطل بعدها نظام  مل تعمل 
Passport بأكمله وكذلك املطار. مّرت ساعتان يف 
حماولة إصالح العطل بال جدوى، مما دفع الشركة 
إىل العمل على نقل خطوط الشبكة وتوصيالت جهاز 
الـPassport القديم إىل الـRouter اجلديد )يتضّمن 
جهازين من نوع Cisco PE يعمالن بصيغة متوازية 
أي أن أحدهما يستمر بالعمل يف حال توّقف اآلخر(، 
واستمرت العملية حتى اخلامسة فجر اجلمعة إلصالح 
 Routerالعطل. علمًا أن اجلهازين املوجودين يف الـ
مركز  وقت سابق يف  تركيبهما يف  جرى  اجلديد، 
الباشورة، متهيدًا لالستغناء كليًا عن النظام القديم 
بعض  بنقل  بدأت  الشركة  وكانت  أيلول.  نهاية 
خطوط االتصال لشركات الطريان على أن تستكمل 
نهاية  اجلديد  اجلهاز  إىل  املطار  من  اخلطوط  نقل 
بناء  املطار،  يف  الذروة  فرتة  انتهاء  بعد  الشهر 
على اقرتاح الشركة العاملّية. لكن تقرير املعلومات 
نفسه، ونتيجة الكشف التقين، أفاد بأن اجلهازين 

كانا موجودين يف خزائن مركز الباشورة.

مركزا الباشورة واملطار مستودعان!
أو  االحتياط  نظام  أن  كشف  »املعلومات«  حتقيق 
يف  األساسي   Passportالـ لنظام  الرديف  النظام 
مركز الباشورة )يفرتض أن يعمال معًا بشكل ثنائي 
يف حال حدوث عطل( مل يكن جاهزًا للعمل ومل يقم 
الفريق التقين يف »سيتا« بتجريبه مطلقًا، »كون 
ثنائية  عمل  منظومة  حيتوي  تعّطل  الذي  اجلهاز 
باعتقاد  الرديف«  النظام  الستعمال  ضرورة  وال 
أبعد  األمر  لكن  الشركة.  يف  الصيانة  مسؤولي 
النظام  أجزاء  تستعمل  الشركة  إن  إذ  ذلك،  من 
أجزاء يف  تعّطلت  حال  غيار يف  االحتياطي كقطع 
النظام الرئيسي، بداًل من جتهيزه وبرجمته وإعداده 
للحلول مكان األساسي يف حال تعّطله. كما أفاد 
»داتا  الباشورة  يف  البيانات  مركز  بأن  التحقيق 
سنرت« ال يتمّتع باملواصفات الفنّية املطلوبة، جلهة 
عدم وجود أنظمة تربيد وإنذار ومحاية من احلرائق 
ومراقبة وحتّكم حبركة الدخول إىل املركز واخلروج 
منه، وغياب أنظمة مراقبة درجات احلرارة والرطوبة 
املركز  أن  كما  الفوري.  واإلنذار  املياه  وتسرب 
الوقت نفسه مع ما لألمر  يستخدم كمستودع يف 
من تداعيات. وتبنّي عدم وجود مركز بيانات رديف 
»Disaster Recovery« يف الباشورة مع ما لألمر من 

أهمّية لتدارك أي عطل يف مركز يفتقر للمعايري.
فحكاية  بريوت  مطار  يف  البيانات  نقل  مركز  أما 
تربيد  نظام  من  بدوره  يعاني  أنه  تبنّي  إذ  أخرى، 
غري فاعل ويستخدم أيضًا كمستودع ألغراض قابلة 
أكثر من  التجهيزات.  على  خطرًا  لالشتعال تشّكل 
التجهيزات  على  حتتوي  اليت  اخلزائن  فإن  ذلك، 
الفنية للنظام يف املطار تقع حتت سقف تتسّرب منه 
املياه، وفوقها متامًا ثّبت »شادر من نايلون« يبعد 
تسّرب املياه إىل مسافة أبعد بقليل، مما يعّرض 
التجهيزات خلطر التعّطل أو التلف. هنا أيضًا تغيب 
املياه.  وتسرب  والرطوبة  احلرائق  حتّسس  أجهزة 
مما يطرح السؤال حول االلتزام باملعايري الدولية 
واملراقبة  اللبنانية،  »سيتا«  من  األمان  وأنظمة 
الدورية هلا. فيما اقرتح تقرير »املعلومات« اختاذ 
الربط  مراكز  لتأهيل  الالزمة  الفورّية  »اإلجراءات 
للمعايري  وفقًا  والباشورة  املطار  يف  والبيانات 
من   ،TIER2 أو   TIER1 اجملال  هذا  يف  املعتمدة 

ضمنها إنشاء مركز رديف ملركز الباشورة«.

ما  إذا  عناصره  بتوقيف  اجليش  يف  ضابطًا  األمن 
ُضبطوا ُيصّورون عسكره. أن يلجأ األخري أصاًل إىل 
تصوير عسكريني وضباط ويبادر بعدها إىل احتالل 
مراكزهم! أن يصل األمر إىل حد أن يعتدي أحدهما 
كما  حاهلا!  على  األمور  وُترتك  اآلخر  على  بالضرب 
إداريًا، كذلك أمنيًا: ال شيء يسري على ما ُيرام يف 

املطار، سوى الفضيحة.
انقالٌب يف مطار بريوت. اشتباٌك على الصالحيات بني 
احتجاٌز  املسافرين.  أعني  أمام  األمن  اجليش وقوى 
وتأخري وشلل أدى إىل طرد اجلميع. أخباٌر وتسريبات 
تزعم احتالل عناصر اجليش مراكز قوى األمن داخل 
حرم املطار. تسريباٌت مقابلة تتحدث عن قيام عناصر 
قوى األمن بإطفاء أجهزة التفتيش قصدًا. معلومات 
تتحدث  وأخرى  مشبوه  شخص  رصد  بني  متضاربة 
عن تصوير عناصر االستقصاء لزمالئهم العاملني يف 
مطار  شّل  إىل  أدى  ذلك  كل  املطار.  درك  سرية 
بريوت الدولي لنحو ساعة، وحتميل املسافرين عبء 
خالف بني ضابطني أقل ما ُيقال فيهما إنهما عدميا 
املسؤولية. حفلة جنون انتهت بقدوم وزير الداخلية 
والبلديات نهاد املشنوق الذي أعلن أّن ما جرى لن 
يتكرر واعتذر من املواطنني عن التأخري الذي حصل. 
رئاسة  خاضتها  بني ضابطني  املشكلة  حل  وساطة 

احلكومة ووزارة الداخلية وقيادة اجليش.
يف  كُثرت  ُيرام.  ما  على  ليست  املطار  يف  احلال 
اآلونة األخرية اخلروقات اليت كانت جتري وُيصار إىل 
األجانب«!  أمام  املطار  على مسعة  »حرصًا  لفلفتها 
ِمن هرب طفل ودخوله إىل منت طائرة ثم حماولة آخر 
الفرار، تالها تعّطل نظام تسجيل املسافرين، وأخريًا 
جنوٌن أصاب عسكر قوى األمن واجليش ضربوا معه 
ماذا  واملسؤوليات.  القوانني  كل  احلائط  بعرض 
مطار  توقيف  وعناصر  ضباط  بضعة  ُيقرر  أن  يعين 
ببساطة، يستند هؤالء إىل كونهم حمميني  الدولة؟ 
اإلداريني  ومسؤوليهم  السياسيني  زعمائهم  من 
أجل  من  املطار  تعطيل  على  قادرون  أّنهم  لدرجة 

خالفات تافهة.
كل  على  فضيحة  بريوت  مطار  وجيري يف  جرى  ما 
املستويات. يتكّشف أّن بنية جهاز األمن يف املطار 
مهرتئة تشبه إىل حد التطابق النظام اللبناني. جهاز 
ورتباء  ضباطًا  يضم  الداخلية  لوزير  التابع  األمن 
إداريًا،  له،  وتتبع  الداخلي،  واألمن  اجليش  من 
مراعاة تطبيق  املطار، مع  األمنية يف  القطعات  كل 
القوانني والصالحيات وطبيعة عمل اخلاصة بكل جهاز 
)على سبيل املثال، ال جيوز لرئيس جهاز أمن املطار 
تعديل آليات تسجيل الدخول واخلروج املنوطة باألمن 
اإلداري.  التسلسل  حُيرتم  ال  عمليًا،  لكن  العام(. 
فرئيس جهاز أمن املطار يتبع لوزير الداخلية، لكّنه 
بصفته ضابطًا يف اجليش، يعترب أن مرجعيته قيادة 
اجليش. حتى أّنه يوم أمس رفض إعادة االمور إىل 
ما كانت عليه قبل اخلالف ــــ الفضيحة، إال بعد تلقيه 
أمرًا من قيادة اجليش. كذلك األمر مع قائد سرية 
املطار  أمن  جهاز  لقائد  إداريًا  يتبع  الذي  املطار 
مع  التنسيق  يرفض  أّنه  غري  منه.  أوامره  ويتلّقى 
لقوى  العامة  املديرية  عرب  مبخاطبته  مطالبًا  رئيسه، 
األمن الداخلي. ليس هذا فحسب، ذهب قائد سرية 
وضباط  عناصر  باعتقال  التهديد  إىل  املطار  درك 
مبوجب  املطار،  امن  جهاز  يف  لالستقصاء  تابعني 

مذكرة إدارية وجهها شخصيًا إىل قائد اجلهاز.
جهاز امن املطار اسم بال مسّمى. هو أقرب ما يكون 
قبل  اللبنانية.  لألجهزة  مّلي  ــــ  سياسي  جتّمع  إىل 
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يتقدم جملس 
اجلالية 

اللبنانية يف نيو 
ساوث ويلز من 
رئيسه االستاذ 
علي كرنيب

بالتهاني 
القلبية 

احلارة إلعادة 
انتخابه نائب 
رئيس بلدية 

ليفربول.
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Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

اختـصاصـيون يف تسـهيل القـروض 

* اسـتخدام األصـول املـتوفـرة لالسـتثمار 
او شـراء مصـاحل

*  خـيارات لـتغـيري الدائـنني وتـوفـري بـعض الفـوائـد
* مـراجـعة ومـناقـشة فـوائـد افـضل لقـرضـك املنـزلي 

ودمـج القـروض فـي قـرض واحـد

* نتـعهد تسريع وتسـهيل القروض بال عـمولة

1300 055 934 

نتـعامل مـع البنـوك الرئيـسية والعـديد مـن املؤسـسات املـالـية
اتصلوا بنا وحنن نزوركم اينما كنتم

*  نـؤمّـن القـروض السـكـنية والتـجارية واالسـتثـمارية

لكل حاجاتكم املالية اتصلوا بأصحاب اخلربة واالختصاص 
يف أيــساف ISAV على الرقم:

تهنـئة

وتأتي إعادة انتخاب االستاذ علي كرنيب هلذا 
املنصب تقديرا  جلهوده يف البلدية وخدماته البناء 

اجلالية خاصة واملنطقة عامة..ألف مربوك واىل 
األمام.

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج
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يرهبين أن 
أختيل الّشاة اليت وقعت

تلدهم  مل  من  وكر  يف 
أمهات !
يرهبين 

الّصوت وهو ينّز كُفتات !
فال تصيخوا الّسمع

ال متروا كاألمل الكاذب
بالقرب من مداخن الوجع

...
الذين هربوا

يرّقمون حنينهم
بأمنياٍت  البحر  يرمجون  و 

يابسة
الذين بقوا

متعرقون يفلحون القلب
كي يطهوا كمأته

ألفاظًا تكذب على احلب
وأنا

أعاتب ذاك الذي
وهبين أصابعك دثارًا أزرق

وماًء مقّطرًا كلثغٍة
ناسيًا أن

عن  القلق  ديسة  يقلع 
كتفي
أو أن

يهدهد الّطري الّنفور
فمنذ ذاك الّصبح األهوج 

ورغم أن
رجلّي تتحركان 

احلياة متشي بي 
على كرسيها املدولب

أو باألحرى 
تدوُر

تدور.

يرهبين أن

رماح بوبو - سورية
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يتطرق كتاب إىل مفهوم احلدود مبفهوميها القديم واحلديث، حيث باتت 
ترمسها السياسات وتضعها على اخلرائط بعدما كانت سابًقا عبارة عن 

تضاريس طبيعية كأنهار وجبال فاصلة.
لتحديد  اإلنسان  وضعها  وهمية  خطوط  عن  عبارة  هي  احلدود  إيالف: 
أراضي الدول واألماكن اليت ميكن هلا ممارسة سلطاتها عليها أو تطبيق 

قوانينها فيها.
فكرة رسم احلدود وإقامتها كما نراها يف اخلرائط حديثة نسبًيا ظهرت 
واإلمرباطوريات  املمالك  فكانت  ذلك  قبل  أما  التاسع عشر.  القرن  يف 
تعتمد يف غالبية األحيان على ما تدعى بالتخوم، وهي عبارة عن تضاريس 

طبيعية تفصل بني أرض وأرض كاجلبال واألنهار والصحارى.. إخل.
اختار املؤرخ واألستاذ يف جامعة ليون الثالثة أولفييه زاجيك هذه اخلطوط 
الوهمية مادة لكتابه اجلديد الذي حيمل عنوان »احلدود: من ختوم األمس 
إىل جدران اليوم«، وهو كتاب دسم وغين وجيد التوثيق، يطرح إشكالية 
احلدود احلديثة من زوايا ثالث: سياسية وما له عالقة باهلوية الثقافية 

ومستقبلية.
سياسة

السياسي  املفهوم  األول على  يركز  أقسام.  الكتاب إىل ثالثة  ينقسم 
للحدود، حيث يعود الكاتب إىل التاريخ القديم، وخيتار مناذج عدة، منها 
اإلمرباطورية الرومانية، اليت كانت تعتمد على حواجز طبيعية يف غالبية 
األحيان، لتحديد األراضي التابعة هلا، ومنها أيًضا الصني، اليت شّيدت 
حاجًزا مصنوًعا هو سورها العظيم، الذي بدأ بناؤه يف القرن السابع قبل 

امليالد، ومل يتم إجناز مراحله
األخرية إال يف القرن السادس عشر بعد امليالد. كان هدف هذه احلواجز 
على هوية  التأكيد  جانب  إىل  خارجية  الدولة من هجمات  أراضي  محاية 

ثقافية معينة.
ينطبق األمر على إمرباطورية هابسبورغ، اليت كانت أطرافها مبثابة حصن 
شّيدها  اليت  والتحصينات  القالع  ثم  العثمانية،  اإلمرباطورية  وجه  يف 
فرنسا  بني  احلدود  طول  على  فوبان  سيباستيان  العسكري  املهندس 

وهولندا.
ويعرج الكاتب أيًضا على نوع آخر من احلدود السياسية مثل تلك اليت 
يدعى  وما  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  منطقتني  إىل  فرنسا  قسمت 
بالستار احلديدي، الذي كان يفصل دول أوروبا الشرقية عن الغربية، 
ويعترب أن مثل هذه الفواصل وقتية بامتياز، وال تقوم على أي أساس 

ثقايف وحضاري، وبالتالي فهي إىل زوال.
اهلوية الثقافية

التفاعل بني  العالقة وأشكال  الثاني من كتابه  الكاتب يف اجلزء  حيلل 
التاريخ  مفهوم احلدود ومفهوم اهلوية الثقافية، ويعود مرة أخرى إىل 
ليذكرنا بتقديس امليثولوجيا األغريقية والالتينية للحدود، ثم حباالت مت 
فيها الطلب من البابوات إصدار حكم بشأن صراعات حدودية بني ممالك 
مثل  بعيدة،  أماكن  يقع يف  األراضي  هذه  بعض  وكان  سيادة،  ذات 

املستعمرات التابعة حلكم إسبانيا والربتغال.
استثناء

ويالحظ الكاتب هنا أن احلدود بشكلها القديم مل تكن متنع أو تعرقل 
الرمسية احلديثة اليت راحت  حركة األفراد وتنقلهم حتى ظهرت احلدود 
تفصل بني الدول، وتبنّي املساحات اليت ختضع لسيادة هذه الدولة أو 

تلك.
مع ذلك، وكما يشري الكاتب، ال تقوم احلدود بناء على أسس هلا عالقة 
بالثقافة واهلوية والتضاريس على الدوام، فهناك ثقافات متعددة يف 
بعض الدول، مثل بلجيكا وسويسرا، تقيم كلها داخل حدود مشرتكة. 
على العكس من ذلك نالحظ حالة انقسام اجتماعي وثقايف كبري فرضه 

السكان أنفسهم كما يف بلفاست.
منظوران

احلدود  إشكالية  قبل  العامل  عن  اسرتاتيجيني  منظورين  الكاتب  يعرض 
اجلغرافية والثقافية يف أوروبا أو قبل تقسيم منطقة الشرق األوسط يف 
بدايات القرن املاضي. األول هو منظور رتشارد كودنهوف - كالرجي، 
الذي اقرتح بعد احلرب العاملية األوىل تقسيًما يقوم على مخس مناطق، 
هي آسيا الوسطى واالحتاد الروسي واالحتاد الربيطاني ثم بان-أمريكا 
وبان-أوروبا، ويعين باملنطقة األخرية إقامة احتاد على غرار االحتاد القائم 

بني الواليات األمريكية. 
أما املنظور الثاني فيعود إىل صامويل هانتغتون، الذي نشر يف بداية 
يعتمد  أن  فيه  وتوقع  احلضارات«،  »صدام  املاضي  القرن  تسعينات 
مستقبل العالقات بني الدول على اهلويات الثقافية واحلضارية، وليس 

على االنتماء األيديولوجي أو األداء االقتصادي.
زمكاني

اجلديدة«،  املساحات  »حدود  يسميها  ملا  الثالث  اجلزء  الكاتب  يكّرس 
ويتطرق فيه إىل حتديات حدودية نامجة من تدفق املهاجرين، كما هي 
مادية جديدة عن  ثم عن غزو مساحات  حالًيا،  أوروبا شنغن  احلال يف 
طريق الغواصات أو املركبات الفضائية. وال ينسى التحدث أيًضا عن 
غزو افرتاضي، مثل الفضاء السيرباني، حيث تقوم عالقات دولية يف 

مساحات غري مادية هي الزمكان. 
إنشاء إطار مادي ونقاط  الكاتب أن هذه احلالة اجلديدة تتطلب  ويرى 
وصول ومراكز معطيات وخوادم وموجهات.. إىل آخره، ثم أيًضا ناقالت، 
ال سيما يف شكل كايبالت، مرتبطة إحداها باألخرى، وهذه كلها بنى حتتية 
مادية، تكون عادة موجودة يف مكان ما خيضع لسلطة سياسية معينة. 
وبالنسبة إىل الكاتب فإن ما يدعوها »جيوسياسية األنابيب« متثل حتدًيا 

حدودًيا جديًدا يواجه السيادة الوطنية.
يطرح الكتاب مخسني حالة عملية موثقة، هلا عالقة باحلدود، كما حيتوي 
العديد من اخلرائط والرسومات اإليضاحية، وهو يستعرض تاريخ املعنى 
السياسي والثقايف للحدود، ويطرح صورة جيوسياسية غنية، ويناقش 

توازناتها، مع التطرق إىل مفهوم العوملة.

احلدود.. ماٍض مادي متصل حباضر وهمي
ميسون أبو الحب - ايالف

إىل  التعرف  إىل  مؤلف  قادت  صدفة 
إيسوبوس الذي كان عبًدا أهلم فالسفة كباًرا 
بابل  ملك  طلبه  حتى  وأفالطون  كسقراط 
وكانت  صيته  ذاع  عندما  مستشاره  ليكون 
نهايته االغتيال غدًرا بسبب دفاعه عن القيم 

النبيلة.
إلّي صدفة  بعدما محلت  ملبورن:  من  إيالف 
مجيلة نسخة من كتاب »بالصدفة... جتارب 
للدكتور  أوروبية«  قرى  يف  عراقي  طبيب 
أخرى  مجيلة  صدفة  إلّي  محلت  احلّلي،  رعد 
نسخة من كتابه »أيسوبوس احلكيم املظلوم« 
الصادر يف بغداد  بـ 240 صفحة من القطع 

الوسط.
»الصدفة« أيًضا كما يقر املؤلف، هي اليت 
بدأ  عندما  فهو  »أيسوبوس«،  على  عرفته 
دراسته للطب يف أثينا عام 1977 م، دعاه 
بيته،  يف  بسيطة  حفلة  إىل  يوناني  زميل 
شعبًيا  مثال  احلضور  أحد  يطلق  أن  فصادف 
يونانًيا، وهو يتحدث عن شخص ما، بقوله: 
»إنه جاهل لدرجة أنه ال يعرف حتى من هو 
وبعدما  اجلميع..  فضحك  »أيسوبوس«؟. 
سكتوا، سأل الدكتور احلّلي بعفوية شديدة: 
»ومن هو أيسوبوس؟«. فضحك اجلميع أيًضا، 
واعتربوها مداعبة ظريفة منه، وقد استطاع أن 
يعرف  لكي  فضوله  ازدياد  مع  خجله  خيفي 

فعال من هو »أيسوبوس«.
عندما سنحت فرصة مناسبة، انزوى بصديقه 
ال  أنا  صدقين  له..  وقال  الدعوة،  صاحب 
هل  فقال  »أيسوبوس«..  هو  من  أعرف 
تعرف من هو أفالطون فقال نعم.. ومن هو 
أرسطوطاليس فأجابه بنوع من الغضب بالطبع 
نعم، وسقراط، فأجابه باستنكار.. إنك اآلن 
ولكن  ال..  صدقين  فقال  مين...  تسخر 
يعتربون  كانوا  العظماء  الفالسفة  هؤالء  كل 
وُملِهمُهم يف  الروحي  معلمهم  »أيسوبوس« 
يدّرسون  وكانوا  النبيلة،  األخالق  قضايا 
ثم  الفلسفية..  اخلرافية  قصصه  لتالميذهم 
قال »ال عليك تعال معي، وأدخله إىل مكتبة 
بيته الصغرية واستَل منها كتاًبا، وقال له: 

اقرأه وستفهم«.
أيسوبوس(،  )خرافات  عنوان  الكتاب  محل 
وعندما بدأ بقراءته بعد عودته إىل حمل سكنه 
تلك الليلة، وجد نفسه مسحوًرا، بل مذهواًل 
ومندهًشا، منذ قراءته السطور األوىل، وكأنه 
اليت  القصص  كانت  مثيًنا.  كنًزا  اكتشف 
ضمها الكتاب قصرية جًدا، ومكتوبة بأسلوب 
اإلذهال،  درجة  إىل  ومعرب  وبسيط  سلس 
واألخالق  واآلداب  القيم  إىل  كلها  وتتطرق 
اإلنسانية، جمسدة الكثري من املعاني والقيم 

السامية رغم قصرها الشديد. 
بعد  كان  إنه  احلّلي  رعد  الدكتور  وخيربنا 
أمام  وكأنه  يشُعر  قصة  كل  من  االنتهاء 
تعلم فعال شيًئا  وأنه  لذاته،  جديد  اكتشاف 
جديًدا كان غافال عنه.. ويسأل نفسه كيف 
غفل عن هذا الشيئ ..؟؟. كيف مل يفكر به 

من قبل..؟.
لقد لفت انتباهه أن »أيسوبوس«، الذي عاش 
حبدود القرن السادس قبل امليالد، مل يكن 
معروًفا مبا يتناسب مع مكانته وعطاءاته خارج 
فالسفة  غالبية  أن  من  الرغم  على  اليونان، 
اليونان الكبار، مثل أفالطون وأرسطوطاليس 
األكرب،  ُملِهمهم  يعدونه  وغريهم،  وسقراط 
فلسفتهم..  نور  منه  شربوا  الذي  والنبع 
كبري  فضل  هلا  كان  اخلرافية  قصصه  وأن 
»أيسوبوس«  أن  انتباهه  لفت  كما  عليهم. 
يوم  يّدِع يف  ومل  داعيًة.  أو  معلًما  يكن  مل 
ما أنه فيلسوف.. بل كان عبًدا مملوًكا، ومل 
أساتذة  يد  على  الفلسفة  أو  العلوم  يدرس 
من الفالسفة الكبار، كما كانت جتري العادة 
احلياة  مدرسة  من  إال  يتعلم  ومل  آنذاك.. 

القاسية الشاقة. 
مع  احلّلي  رعد  الدكتور  رحلة  بدأت  هنا  من 
والذي  املظلوم«،  احلكيم  »أيسوبوس  كتابه 
 240 الـ  صفحاته  من  صفحة   136 خصص 
لنشر 110 قصص له اختارها من بني حواىل 
إليها.  اليت توصل  القصص  230 قصة من 

أيسوبوس.. »العبد« الذي أهلم سقراط وأفالطون!
خالد الحّلي - ايالف

بقي  أنه  أكد  املؤلف،  مع  خاص  اتصال  ويف 
من  ألكثر  رمبا  هذا  كتابه  مصادر  عن  يبحث 
والقدمية،  احلديثة  النصوص  بني  سنة،   34
النصوص  ترتجم  أن  املستحيل  من  أنه  فوجد 
القدمية حرفًيا، ألنها ستفقد كل مجاهلا ومعناها 
ومغزاها، وألنها مل تكن نصوًصا أدبية، وإمنا 
عبارة عن أفكار وخواطر حتتاج الكثري من اخليال، 
ويف بعض األحيان حتتاج شرًحا وتعليًقا، فقام 
برتمجتها بتصرف، وألبسها لباسه، مع احلفاظ 

على جوهرها األساسي.   
ولدى حديثه عن قصة حياة »أيسوبوس« يقول 
إنه وجدها من أروع القصص، مع كونها أقرب 
واجهته  اليت  املشاكل  أبرز  وأن  اخلرافة،  إىل 
هي أن هذه القصة، مل تكن واضحة من البداية 
حتى النهاية )رمبا كانت نهاية حياته هي األكثر 
هنا  من  أطرافها  مجع  لذلك  وتناقال(،  تدويًنا 
)وأساسها  وهناك، ولكن من مصادر موثوقة 
الرتمجة  ومتت  قديم(.  مهم  تارخيي  مصدر 
لكن  تفاصيل،  بدون  منقولة  ألنها  بتصرف، 
هذا  أن  ويوضح  للغاية،  خمتصرة  بإشارات 
األمر كان متعمًدا )قصد االختصار( حتى تبقى 
وال  اختصاراتها  يف  حمفوظة  متماسكة  القصة 

تقبل التحريف.
يف  احلّلي  الدكتور  يثريه  مهم  موضوع  مثة 
العصور  مر  وعلى  الكثريين  أن  هو  كتابه، 
استعملوا واستغلوا قصص »أيسوبوس«، حتى 
إن بعضهم اشتهر وأثرى ثراء فاحًشا، من دون 
حتى ذكر بسيط المسه وفضله، ويشري يف هذا 
الصدد إىل املخرج األمريكي املعروف بصناعة 
أفالم الصور املتحركة »والت ديزني«، فيقول 
إنه استخدم طرق وأفكار »أيسوبوس« باختاذ 
وتتصرف  تتكلم  وجعلها  احليوانات  من  أبطاله 
نفسها،  اإلنسان  فعل  وردود  مشاعر  وهلا 
وإنه صور يف بداياته أفالًما من بعض قصص 
األسد  »قصة  ومنها  اخلرافية،  »أيسوبوس« 
والفأر، قصة سباق السلحفاة واألرنب.. إخل«... 
واختذ من أبطال قصصه احليوانات اليت أحبها، 
وذكرها »أيسوبوس« مراًرا وتكراًرا، مثل األسد 
واألرنب والثعلب والكلب والغزال، بل إن أهم 
كان  ماوس«..  »ميكي  الشهري  الفأر  أبطاله 
أيًضا إىل جانب األسد من أكثر أبطال قصص 
»أيسوبوس« وروًدا، واستطاع أن حيقق شهرة 
عاملية ال مثيل هلا، وجيب أال ننسى بأن الكثري 
من صفات احليوانات اليت نعرفها، مثل صرب 
وعناد احلمار أو مكر الثعلب أو جنب األرنب أو 
غدر الذئب أو براءة اخلروف... اخل.. قد جاءت 

ضمن حمتويات قصص »أيسوبوس«. 
اجلهد  ووضوح  جبالء  الكتاب  هذا  عكس  لقد 
ومراجعة  حبًثا  مؤلفه  بذله  الذي  الكبري 
الفصل  إىل  وبالعودة  وصياغة.  واستشراًفا 
الذي يكّرسه املؤلف لقصة حياة  الثالث منه، 
»أيسوبوس«، جنده يؤكد أن هذه القصة حبد 
ذاتها، تكاد تكون أسطورية، وحتمل الكثري من 
كفاحه  تفاصيل  وتروي  والتشويق..  احلكمة 
عبًدا  كان  ألنه  حريته،  نيل  أجل  من  املرير 
مملوًكا وجمرًدا من كل حقوق املواطنة »العبد 
يف تلك األزمنة مل يكن ميلك احلقوق اإلنسانية 

البسيطة، ويقتل يف حال حماولته اهلرب«.
حيدثنا كيف أن »أيسوبوس« كافح لنيل حريته 
كفاًحا سلمًيا بال عنٍف أو خرٍق للقوانني، وكانت 
وحكمته  وذكائه  عقله  يف  تتمثل  أسلحته 
إىل  تصل  بدأت  شهرته  إن  حتى  وصربه، 
الناس، وكان ال يزال عبًدا. وبعدما حصل على 
حريته أخذ جنمه بالصعود والربوز، وذاع صيته، 
حتى طلبه ملك بابل لكي يكون مستشاًرا له، 
وبقى كذلك مدة تقارب من 20 عاًما، وأكثر، 
وبعدما  أجرب،  بعدما  إال  هناك،  من  يرحل  ومل 
فاضطر  والعسكر،  امللك  حاشية  عليه  تآمرت 
الغياب  هذا  بعد  اليونان،  وطنه  إىل  للرجوع 
واسعة  أصبحت  قد  شهرته  وكانت  الطويل، 
جًدا، وأخباره على كل لسان.. وأخذت الناس 
اليونانية  املدن  وراحت  عنه،  اجلديد  ترتقب 
زيارتها  إىل  دعوته  على  تتنافس  الكبرية 
وتكرميه.. حتى جاءت نهايته املأساوية، وقتل 
غدًرا وبطريقة بشعة للغاية، جزاًء لدفاعه عن 

احلق واألخالق النبيلة.
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مساع أمريكية لتقسيم الكنيسة األرثوذكسية
ليا القزي

الكنيسة األرثوذكسية، هي فضاء قديم ــــ جديد 
تسعى الواليات املتحدة األمريكية، إىل نفوذ فيه، 
عّدة،  روسيا. حماوالت  مع  السياسية  حربها  يف 
لسحب أبرشيات من سلطة الكنيسة الروسية، أو 
أيضًا، هناك  لبنان  خلق بطريركيات جديدة. يف 
جناح يدعو إىل االنفصال عن بطريركية أنطاكية، 

وفصل أبرشيات لبنان عن تلك السورية.
يف 3 تشرين األول املقبل، ينعقد اجملمع األنطاكي 
األرثوذكسي املقّدس، وعلى جدول أعماله مّلفات 
الصراع  من  موقف  اختاذ  أهّمها  يكون  قد  عّدة، 
موسكو  الشقيقتني،  الكنيستني  بني  امُلستجد 
والقسطنطينية، على خلفية منح األخرية الكنيسة 
البطريرك  وقرار  الكنسي،  االستقالل  األوكرانية 
أسقفني  تعيني  )القسطنطينية(  برثلماوس 
الروسية  الكنيسة  أوكرانيا.  يف  هلا  ُمعتمدين 
عّدت هذا اإلجراء »تعّديًا« عليها، كون الكنيسة 
ويف  الكهنوتية.  سلطتها  حتت  تقع  األوكرانية 
اجملمع امُلقّدس للكنيسة الروسية، الذي ُعقد يف 
14 أيلول احلالي، جرى إعالن »تعليق« الشراكة 
الذي  القرار  وهو  القسطنطينية،  مع  الكنسية 
يسبق قطع الشراكة نهائيًا. مل تتوقف الكنيسة 
بطريركها  أعلن  بل  احلّد،  هذا  عند  موسكو  يف 
»الكنيسة  أّن  أيضًا،  أيلول   14 يف  كرييل، 
من  الثابت  مبوقفها  متمسكة  ستبقى  الروسية 
تصرفات القسطنطينية ولن تعرتف بشرعيتها«. 
أتى ذلك بعد زيارة كرييل إىل إسطنبول، نهاية 
آب، للقاء البطريرك برثلماوس حملاولة ثنيه عن 
املؤمنني«،  بني  الفرقة  من  مبزيد  »ُينذر  قراٍر 
يكون  أن  دون  من  الروسي،  البطريرك  حبسب 

خلطوته أي نتيجة.
حيتّل  و«القسطنطينية«،  »روسيا«  بني  اخلالف 
ليس  أّنه  إال  حاليًا،  »األرثوذكسية«  الواجهة 
التحّدي الوحيد الذي يعصف بـ«الكنيسة اجلامعة«. 
فهي تقف اليوم أمام أخطاٍر عّدة، تدفع بها حنو 
املزيد من التشّقق، بدفٍع سياسي ــــ استخباراتي 
من الواليات املتحدة األمريكية، اليت تستفيد من 
األرثوذكسي  اجلسم  داخل  هلا  »أدواٍت«  وجود 
)كما يف أي دولة وكيان يف العامل(، ُتساعدها 
األمسى  الغاية  التقسيمية.  أهدافها  حتقيق  يف 
هي  أرثوذكس،  سياسيني  حبسب  لألمريكيني، 
هويتها،  وطمس  األرثوذكسية  الكنيسة  تشتيت 
واشنطن  بني  السياسية  احلرب  سياق  يف 

وموسكو.
يقول نائب رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي 
إّن الكنيسة األرثوذكسية »تعرضت، يف تارخيها، 
إىل مؤامرات عدة. يف البدء، كان تفتيت مدينة 
اهلل العظمى أنطاكيا، ففصلوها عن بالد الشام. 
ثّم أسقطوا مطارنة الطائفة الكبار ليأتوا بآخرين، 
يقصد  من  سلعة«.  إىل  حتويلها  عن  فضاًل 
األمريكي  »العقالن  بكالمه؟  الغربي  البقاع  نائب 
الغربي  »الفكر  أّن  ُمضيفًا  يؤّكد  والصهيوني«، 
درجة  إىل  تعّمق  األرثوذكسية  املؤسسة  داخل 
كبرية جدًا«. أساس »املؤامرة«، حبسب الفرزلي، 
هي »ضرب كنيسة األرض اليت ولد فيها السيد 
املنطقة، حتى  األرثوذكس من  املسيح، وتهجري 
يأتي من يقول - يف لعبة السالم - إّن مكة هي 
مرجعية املسلمني والفاتيكان مرجعية املسيحيني 

واليهود مرجعيتهم القدس«.
تقوم السياسة األمريكية، حبسب مصادر ُمطلعة 
والعامل،  لبنان  يف  األرثوذكسي  املّلف  على 
فلك  يف  تدور  ال  بطريركيات  خلق  حماولة  على 
الكنيسة الروسية. فبالنسبة إىل واشنطن، حتظى 
من  ومالي  سياسي  بدعم  الروسية  البطريركية 
ميتّد  كنسي  نفوٍذ  بناء  خُيوالنها  البالد،  قيادة 
تنظر  كما  »متامًا  واسع،  بطريركي  نطاق  على 
اجلمهورية  بني  العالقة  إىل  املتحدة  الواليات 
يف  الشيعية  الطائفة  وأبناء  اإليرانية  اإلسالمية 
العامل«. انطالقًا من هنا، تربز السياسة األمريكية 
التقسيمية. حاولت الواليات املتحدة تطبيق ذلك 
تأمني  بعدم  اصطدمت  ولكّنها  أوكرانيا،  يف 
ببطريركية  الكنسية،  السلطات  بقية  »اعرتاف« 
أوكرانية جديدة. يف هذه احلالة، تلجأ واشنطن إىل 
»اخلّطة ب«، وهي استعانتها »مبراكز بطريركية 
على  يدها  األخرية  تضع  حّتى  فلكها،  يف  تدور 

اليت  الدول  من  عدد  أكرب 
األبرشيات  فيها  تنتشر 
األرثوذكسية، وُتبعدها عن 
السلطة الروسية«. لذلك، 
برثلماوس  البطريرك  عنّي 
يف  له  ُمعتمدين  ُأسقفني 
ذلك،  سبق  أوكرانيا. 
»األسوشييتد  وكالة  نشر 
بأّن  حتقيقًا  برس«، 
حاولوا  روسًا،  قراصنة 
اخرتاق املراسالت اخلاصة 
ببعض الكهنة األرثوذكس 
من  بدعٍم  أوكرانيا،  يف 

الكرملني.
هلذه  ثاٍن  مثاٌل  هناك 
يف  حصل  السياسة، 
عنّي  حني   ،2013 العام 
البطريرك ثيوفيلس الثالث 
املقدسية(،  )البطريركية 
مكاريوس  األرمشندريت 
رئيسًا على أبرشية جديدة 
قطر.  يف  اسُتحدثت 
الكنيسة  قيامة  قامت 
حينه،  يف  األنطاكية، 

وسط بريوت التجاري.
املواقع  على  النزاع  يظهر  آخر،  جانب  ويف 
رئيسي  نائيب  لبنان، من  النافذة يف  السياسية 
اجمللس واحلكومة إىل احلصتني الوزارية والنيابية 
واملواقع اإلدارية الرئيسية. وتدور املعركة بقوة 
بني تيار يدعم تعزيز نفوذ القوات اللبنانية يف 
هذا اجملال يف مواجهة الذين يعتربونهم »أنصار 
سوريا وحزب اهلل«. وهو أمر حضر يف املشاورات 
يف شأن أمساء املرشحني لتولي هذه املناصب. 
»القوات«  خوض  طريقة  أّن  املصادر  وتزعم 
يف  شخصيات  وترشيحها  النيابية،  لالنتخابات 
كّل املقاعد األرثوذكسية، وترشيحها أنيس نصار 
ومعركتها  النواب،  جملس  رئيس  نائب  ملنصب 
حاليًا للحصول على منصب نائب رئيس احلكومة، 
الشرعية  بأّن  لإلحياء  واحد  مساٍر  عن  »عبارة 

األرثوذكسية لديها«.
انفصالي«  »تيار  يثري  الكنسي،  الصعيد  وعلى 
موضوع جنسية املطارنة ورجال الدين املشرفني 

املسألة، من قبل أشخاٍص غري راضني عن املطران 
عودة، فنسبوا له نوايا انشقاقية«. ولكن، »من 
مطران  تعيني  مع  أّنه  مرتي  خُيرب  الدّقة«،  أجل 
جديد على أبرشية جبل لبنان، »ارتفعت أصوات 
من أشخاص عاديني وبعض اإلكلريوس، بأّنهم 
يتم  وأن  اللبنانية،  اجلنسية  من  مطرانًا  يريدون 
اللبنانية،  تعيني مطارنة لبنانيني يف األبرشيات 

وسوريني يف األبرشيات السورية«.
»اللقاء  عنه  ُيعرب  آخر  رأٌي  هناك  املقابل،  يف 
األرثوذكسي« وإيلي الفرزلي، الذي كان أّول من 
أطلق الصوت حُمّذرًا مّما حُياك للطائفة، ويدعمه 
يف حراكه بطريرك  أنطاكيا  وسائر املشرق يوحنا 
العاشر يازجي. ظهر ذلك يف العشاء الذي نّظمه 
الفرزلي - األسبوع الفائت، يف جب جنني - على 
وسام  البقاع  نائب  قّلد  الذي  البطريرك،  شرف 
األوىل.  الدرجة  من  وبولس  بطرس  الرسولني 
األوىل،  للمّرة  اليازجي  »اعرتاف«  كان  الالفت، 
بوجود »خمططات وحماوالت حول الكنيسة والوطن 
وديارنا، وحنن واعون هلا... كنيستكم األنطاكية 
األرثوذكسية كنيسة واحدة، ال يستطيع أحد أن 

يعبث بها«.
يوضح الفرزلي يف حديثه إىل الزميلة »األخبار« 
الكنيسة  »مشرقية  على  احلفاظ  معركة  أّنها 
عن  الفرع  فصل  حماوالت  ومواجهة  األنطاكية، 

األصل، كما حيدث مع جامعة البلمند«.
هذه املعركة، »جيب أن ختوضها مجاعة املؤمنني 
عن  بالدفاع  أواًل  األرثوذكسية،  الكنيسة  داخل 
اخلدمات.  تسعري  مواجهة  وثانيًا  أنطاكية.  وحدة 
كنيسة  وليس  للفقراء  كنيسًة  بإعادتها  وثالثًا 
إىل  يتحول  قرشني  ميلك  من  أّن  حيث  األغنياء، 
وجيه وناطٍق باسم الطائفة. ورابعًا إعادة اجملالس 
امُلنتخبة من الشعب، لُتمارس الدميوقراطية داخل 
الكنيسة، بعد أن ُعطّلت عام 1972 حبجة اخلوف 

من الشيوعية«.
»يكون  الفصل،  خُمطط  لوأد  األوىل  الشرارة 
اجلناح  ألّن  كبريًا،  صربنا  يكون  وبأن  بفضحه، 
اآلخر ُمتجذر داخل الكنيسة«، يقول الفرزلي. ومن 
املفرتض، أن تكون هذه التحديات حاضرة اليوم 
الذي  السادس،  السنوي  الثقايف  اللقاء  خالل 
األرثوذكسي.  اللقاء  يف  الثقافية  اللجنة  ُتنظمه 
كنيسة  وممثل  أنطاكية  كنيسة  ممثل  كلمات 
موسكو واألمني العام للقاء األرثوذكسي مروان 
مالمح  حتديد  يف  أساسية  ستكون  فاضل،  أبو 
من  السبت«  »لقاء  ويستفيد  املقبلة.  املرحلة 
حضور املعتمد البطريركي يف روسيا املرتوبوليت 
نيفني صيقلي، أحد أبرز الصقور يف الدفاع عن 
وحدة أنطاكية والوقوف بوجه »التيار األمريكي« 

داخل الكنيسة األرثوذكسية.

يخوض بطريرك أنطاكية واللقاء األرثوذكسي معركة »مشرقية الكنيسة األرثوذكسية« )أ ف ب (

األبرشيات.  على 
على   - التنافس  فغياب 
بني   - اجلنسية  أساس 
يف  األبرشيات  رعاة 
جعل  وسوريا،  لبنان 
من  منهم  األبرز  العدد 
مل  أمر  وهو  السوريني. 

من  مثة  أن  يبدو  لكن  سابقًا.  مشكلة  يكن حمل 
يريد إثارة أزمة اليوم حتت عنوان »فصل املطارنة 
إىل  وصواًل  السوريني«،  إخوتهم  عن  اللبنانيني 
حد تأسيس بطريركية لبنانية! ويصل البعض إىل 
حد احلديث عن »متايزات ثقافية واجتماعية« بني 
السوريني واللبنانيني، وهو أمر كان له أثره حتى 

على ملف النازحني السوريني من املسيحيني.
أصابع  يوّجه  الفصل،  خليار  امُلعارض  الفريق 
الياس  املطران  بريوت  مرتوبوليت  إىل  االتهام 
جامعة  استحداث  أّن  أعضاؤه  فيعترب  عودة، 
مطرانية  )تتبع  بريوت  يف  جاورجيوس  القديس 
)التابعة  البلمند  جلامعة  »كمناِفسة«  العاصمة( 
كشوفات  تقديم  ورفض  أنطاكيا(،  لبطريركية 
دليٌل  البطريرك،  إىل  املطرانية  بـ«مالية«  تتعّلق 

على ذلك.
»بكل ضمري مرتاح، أستطيع أن أنفي عن املطران 
ُيطرح  فلم  الكنيسة.  يف  االنشقاق  قصة  عودة 
يؤكد  كنسيًا«،  سوريا  عن  لبنان  استقالل  مّرة، 
»األخبار«  مع  اتصال  يف  ويقول  مرتي.  طارق 
األنطاكية  الكنيسة  انفصال يف  عن  »الكالم  إّن 
هلذه  افتعال  هناك  حقيقيًا.  وليس  ُمسّيس 

تستفيد 
واشنطن من 

وجود »أدواتٍ« 
لها تُساعدها يف 
تحقيق أهدافها 

التقسيمية

احلدود  على  تتعّدى  »املقدسية«  أّن  العتبارها 
األمر  وصل  وقد  األنطاكية،  لألبرشية  القانونية 
حّد قطع »الشراكة الكنسية« بني الفريقني. اعترب 
خطوته ستكون  أّن  الثالث،  ثيوفيلس  البطريرك 
األبرشيات  كّل  على  السيطرة  قبل  »متهيدية«، 
العربية. وللمناسبة، بطريرك القدس هو »حارس 
األمانة« الذي باع أراضي الكنيسة يف األراضي 
احملتّلة إىل سلطات االحتالل. وهو مُيّثل يف الوقت 
)القسطنطينية(،  برثلماوس  البطريرك  مع  عينه، 
املنطقة،  يف  األمريكية  السياسة  حربة«  »رأس 

ضّد الكنيسة الروسية.
ُتعلن موقفًا  األنطاكية مل  البطريركية  أّن  صحيح 
بعد من الصراع القسطنطيين - الروسي امُلستجد، 
إال أّن ذلك ال يعين أّن أبرشياتها »ُمستبعدة« عن 
احلراك احلاصل. يقول الوزير السابق طارق مرتي 
إّن »أنطاكيا، منذ القرن الرابع عشر وحتى األسبوع 
املاضي، ال تتدخل يف الصراع بني الكنيستني«. 
إال أّن املصادر امُلطلعة، تعترب أّن اجملمع امُلقدس 
الذي سُيعقد يف 3 تشرين الثاني، سيتخذ »موقفًا 

ُمنّددًا« خبطوة الكنيسة القسطنطينية.
املعركة يف لبنان: سياسة وأموال وانفصال

اخلالفات،  هذه  لتفّجر  خصبة«  »ساحة  لبنان  يف 
من خالل إعادة نبش املشكالت الداخلية، وتقسيم 
وآخرين  املتحدة  للواليات  موالني  بني  املطارنة 
موالني للروس، علمًا أن املقصود هنا السياسات 
العامة لروسيا يف املنطقة، وخصوصًا يف سوريا. 
االطالع يف  واسعة  مصادر  إشارة  الفتة  وكانت 
من  بها  وحميطني  جهة،  من  الكنيسة  دوائر 
سياسيني ورجال أعمال، إىل أن لغة »مستجدة« 
طرأت يف األعوام األخرية، أساسها يعود إىل أن 
اللبنانية  القوات  لبنانية، تتقدمها  قوى سياسية 
واقتصادية،  وإعالمية  سياسية  وشخصيات 
تسعى إىل ترسيخ ما تسميه »استقاللية واضحة« 
املنتشرين  اآلخرين  عن  لبنان  يف  لألرثوذكس 
تستهدف  االستقاللية  وهذه  العربية.  البالد  يف 
تيار  رغبة  وفق  املنطقة،  جيري يف  مما  املوقف 
اليت  اجلبهة  جانب  إىل  بالوقوف  لبنان  قوي يف 
سالح  ومواجهة  السوري  النظام  بإطاحة  تطالب 
سياسي  حل  إىل  والدعوة  لبنان،  يف  اهلل  حزب 
إسرائيل.  مع  للصلح  األمريكي  التصور  حياكي 
وهلذه الفئة ممثلوها يف املؤسسات االقتصادية 
من  بالتخفيف  ترغب  وجهة  عن  يعربون  النافذة 
دعم  على  والعمل  للكنيسة،  االجتماعي  الدور 
استثمارات ذات طابع جتاري - ريعي، وذلك من 
والشروع  بريوت،  مبطرانية  التربعات  حصر  خالل 
على  يأتي  بعضها  عقارية  ملشاريع  خطط  يف 
املزرعة  )أبناء  تارخيي  شعيب  أرثوذكسي  حضور 
يف غرب بريوت(، والسعي إىل تكوين شراكة يف 
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ملــبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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ثــقافة

»نابو«: املتحف املغامرة
من العراق إىل لبنان... NABU راعياً حلضارات الشرق: حلم جتّسد على ضفاف املتوسط

يف منطقة »اهلري« يف مشال لبنان، افتتح يوم السبت املاضي 
ويأتي  )Nabu(؛  »نابو«  مسّمى  حتت  جامع  رائٌد  تأرخيي  متحٌف 
املعرض األّول يف املتحف حتت مسّمى »قرون من اإلبداع« يستمر 
»احلكمة  إله  هو  األساطري  حبسب  »نابو«  املقبل.  الربيع  حتى 
والكتابة وحامي األدباء واملنسوخات« لشعوب بالد ما بني النهرين 

والسومريني )وكذلك الفينيقيني ولو بدرجة أقل(.
من هنا، كان بديهيًا أن تكون التسمية جزءًا من الفكرة األساسية. 
ميتد املتحف على 1500 مرت مربع، مقّدمًا يف معرضه احلالي »قرون 
من اإلبداع« مقتنيات أثرية تعود إىل أكثر من ستة آالف عام تتنوع 
بني اللوحات، والتماثيل، والرقميات املسمارية اليت يعود بعضها 
إىل أوائل العصرين الربونزي واحلديدي، وإىل احلقبات الرومانية 
املخطوطات  بعض  عن  فضاًل  واإلسالمية،  والبيزنطية  واليونانية 
عصرنا  إىل  وصواًل  التاريخ  عمق  من  متتد  اليت  والكتب  النادرة 
جربان  منهم  وعرب  لبنانيني  فنانني  أعمال  مع  واملعاصر  احلديث 
خليل جربان، وصليبا دويهي، وإيفيت أشقر، وأمني الباشا، ورفيق 
شرف، وفاتح املدّرس، وأمحد املعال، ودوروثي سلهب، وشاكر 

حسن آل سعيد، ولؤي كيالي، ومسري صايغ وغريهم.
مغامرون هم الباحث بدر احلاج واجليوكيميائي الدكتور فداء جديد 
ومدير مؤسسة »الدولية للمعلومات« جواد عدره؛ الشك يف ذلك. 
أن تقرر بناء متحٍف يف أوقاٍت »عصيبة« كاليت متر بها احلضارة 
محاية  حماولة  إنها  خاص.  نوٍع  من  شجاعة  مغامرٌة  هلو  العربية، 

»تراث« يسعى اجلميع لتحويله إىل »مصدر« إفادة شخصية.
إنها كمحاولة مجع آثاٍر حلضارة انتهت، أو كادت تنتهي: »حضارات 
الشرق ال تنتهي، بل بالعكس هي تظهر يف حضارات الغرب. مثاًل 
ميكنك أن تراها يف اسم املتحف »نابو«. الناس ال تعرف من هو 
نابو. هو إله احلكمة والكتابة عند السومريني والفينيقيني. ولتأكيد 
واشنطن؛  يف  الكونغرس  مكتبة  أمام  نابو  متثال  يقبع  الفكرة، 
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االثنان ليس كمجرد »باحثني« يفهمان يف الثقافة وحفظ الرتاث 
أساسي يف  دور  »للثقافة  فـ  للرتاث.  كحماٍة  أيضًا  بل  فحسب، 

استنهاض اجملتمع أو تدمريه.
الثقافة السائدة تافهة واستهالكية؛ كما أّن هناك ثقافات طائفية 
وفنًا طائفيًا، فماذا تتأمل منها؟ لذلك، فإن دورنا أن نسبح عكس 
هذا التيار« خيربنا احلاج بوضوح حول طبيعة عملهما، متابعًا: »حنن 
نعرضها بشكل  البالد  فنية من هذه  وأعمال  آثار  نعمل ألن هذه 
حضاري. إن على هذه األرض ما يستحق احلياة كما قال حممود 
قدمت  ما  واملصاعب. سنعرض  املآسي  كل  من  بالرغم  درويش 
هذه األرض من حضارات وثقافات حتى الثقافات املعاصرة منها 
فنحن  الناس،  من   %5 اهتمام  العمل  هذا  نال  إذا  جيد.  هو  ما 
القادمة،  السنوات  مدى  على  متواصلة  برامج  وهناك  سنكسب. 
ليست  املعروضات  وألن  وثائقية«.  وأفالم  جانب حماضرات  إىل 
فقط من العصور الغابرة، وألن هناك العديد من اللوحات لفنانني 
حمليني وعرب، يأتي السؤال: كيف مت اختيار هؤالء دون غريهم؟ 
وفلسطني  والعراق  سوريا  يف  الفنانني  أبرز  من  مناذج  »ألنهم 
ولبنان ومصر. أنا أعرف أعمال فناني املنطقة، وأمّيز بني من هو 

مبدع ومن هو غري ذلك.

    يضم لوحات لرواد املحرتف التشكيلي اللبناني والعربي
على هذا األساس، مت اختيار الفنانني الذين أسسوا وأثروا احملرتف 
احلاج،  يشري  األخرية«  اخلمسني  السنوات  يف  العربي  التشكيلي 
مؤكدًا أنهم حاولوا أكثر االقرتاب يف املعرض احلالي )قرون من 
واتساع  حجم  إىل  ونظرًا  التجريدي«.  »الفن  فكرة  من  اإلبداع( 
املعروضات اليت حيكي لنا عنه احلاج وفداء جديد وتصل إىل اآلالف 
يكون  فهل  اللحظة(،  )حتى  اللوحات  من  واملئات  املقتنيات  من 
املشروع يف حلظٍة ما بدياًل من املتحف الوطين؟ جييب احلاج بسرعة: 
»ليس هناك بديل من املتحف الوطين، هي فقط مساهمة إلغناء 
الرتاث والثقافة. املتحف الوطين خيتص بلبنان فقط، حنن نعمل 

على إطار وصعيد أوسع لناحية املنطقة ككل«.

قرون من اإلبداع
يقدم معرض »قرون من اإلبداع« روحًا جديدة قدمية للعمل الثقايف 
العام. إذ إنه يعرض الكثري من األعمال الفنية املصنوعة من الربونز 
والزجاج والفّخار، فيحضر مثاًل متثال روماني لإلهلة أفروديت إهلة 
اجلمال، وقارورة زجاجية رومانية نادرة على شكل عنقود من العنب 
ال يزال يبدو كما لو أنه صنع البارحة. حتضر كذلك اآلثار الفينيقية 
الفخارية  القطع  أو  بعل  اإلله  كتمثال  الصغرية  التماثيل  ضمن 
بالد  من  ومناطق  براك  تل  اكتشفت يف  اليت  الصغرية  واحلجرية 

ما بني النهرين.
إذ  واملتحف،  املعرض  أصحاب  إىل  بالنسبة  يكفي  ال  كله  ذلك 
تلك  منذ  الثقافة  امتداد  إىل  حريف  بشكٍل  يشريوا  أن  يريدون 
عت لوحات ومنحوتات  العصور وصواًل إىل عصرنا احلالي. هكذا، مجمُ
اليت  سلهب  لدوروثي  اجلميلة  كاألعمال  معاصرين  عرب  لفنانني 
عملت على أوان خزفية حتت حرارة عالية، واملبدع العراقي ضياء 
العزاوي إضافة اىل الراحلني إمساعيل فتاح الرتك، وشاكر حسن 
طرابلسي  كاتيا  اللبنانية  تظهر  فيما  العزاوي،  وضياء  سعيد  آل 
من خالل منحوتاتها »اهلويات الدائمة«. األخرية مأخوذة عن فكرة 
الصواريخ، فـ »الفن ميكن أن يولد بداخلنا حياة خاصة ورؤية أكثر 

خصوصية من خالل التماثيل اليت تنحتها على الصواريخ/ القذائف 
هذه«. ال ميكن كذلك جتاهل أعمال صليبا دويهي اخلاصة، حيث 
الراحل،  الفنان  حياة  من  متعددة  مراحل  من  أعمااًل  املتحف  يضم 
أو االنطباعية،  الرصاص  أو  الفحم  سواء تلك اليت استخدم فيها 
أو حتى التجريدية املطلقة. األمر نفسه ينسحب على أعمال هيلني 
الذي خيتص  حنني  آدم  املصري  واملعلم  أشقر،  وايفيت  اخلال، 
بالرسم على ورق الربدى، معيدًا إيانا إىل التقاليد املصرية القدمية 
وتراثها اخلاص، وصواًل إىل إبداعات أمني الباشا املرسومة باأللوان 

املائية.

محمود العبيدي صانع الدهشة
ال  املعرض  يظهر يف  العراقي  واملبدع  املهندس  العبيدي  حممود 
بصفته حناتًا/ مصممًا فحسب بل أيضًا كمهندس إبداعي للمشروع. 
أحد  حتديدًا(  سقفه  وعلى  املتحف  )فوق  املتحف  يف  يعرض  إذ 
اآلشوري  الثور  ميّثل  الذي   )»71 »فورد  )تسّمى  اخلاصة  متاثيله 

اجملّنح املعروف واملوضوع على »عربة« عسكرية أمريكية/ غربية.
املنهوبة  العراقية  اآلثار  حول  العراقي  للفنان  خاصٌة  رسالة  إنها 
الغرب.  وقاحة يف  بكل  مرة  من  ألكثر  »بيعت«  اليت  واملسروقة 
العبيدي القادم من مدينة كركوك واملقيم حاليًا يف مدينة تورنتو 
الكندية، يشري إىل أنهم صمموا »نابو« املتحف على شكٍل »مفتوح«، 

ومع إضافة السطح وامللجأ )حيث ستوجد املكتبة(.

عبدالرحمن جاسم

اكتشفوه هناك وحنن مل  لقد 
نكتشفه بعد. اليوم قررنا أن 
نكتشفه يف قرية صغرية يف 
الشمال )يقصد قرية اهلري(. 
حجرية  )يقصد  رقمية  هناك 
أثرية( مت ذكره فيها مصنوعة 
من الصلصال، وفيها كتابات 
جزء  وهي  وحوله،  عنه 
من  وستكون  املعرض  من 

كر فيها اسم هيكل كان يعبد فيه هذا  املوجودات الدائمة كون ذمُ
اإلله« يعلق عدره الذي أنقذ قبل مدٍة آثارًا فلسطينية من الضياع 
بعدما كان »اللص« وزير احلرب الصهيوني موشيه دايان )1915 ــ 
1981( قد اشرتاها، وقدمها عدره يف معرض استضافه األونيسكو 
)2015/10/31(. إذا هذه هي التسمية، لكن ماذا عن اختيار املكان، 
فاهلري قريٌة غري معروفة لكثريين؟ جييب عدره: »ألنه للمصادفة 
بعٍد  إىل  بابتسامة  ويشري  وشركائي«.  أنا  هناك  أرضًا  لدينا  أّن 
شخصي ولو صغري، وبعٍد عاٍم مهم للغاية: »ليس ألني ولدت يف 

الكورة أو تعلمت السباحة يف اهلري.
أحببنا أن نقيم شيئًا مميزًا على هذا البحر الذي ميتد من فلسطني 
إىل سوريا«. إذًا، فاملوضوع هو امتداد ثقايف لرتاٍث يشمل كل 
املنطقة. هنا يطرح عدره نقطة أساسية ال للبحث فحسب، بل أيضًا 
للنقاش، إذ تأتي هذه »املعروضات« مبثابة »وثائق« مؤّرخة حلياة 
صغرية  خزفية  قطعة  هي  )رقمية  َقم  كالرمُ ككل،  املنطقة  سكان 
مكتوب عليها( املسمارية السومرية والبابلية واملسالت الفينيقية 
املصنوعة من حجر رملي. هنا يطرح عدره اإلشكالية: »أليس من 
الدائم  احلضاري  تأثريها  ونقاش  اآلثار  هذه  على  احلفاظ  املهم 
وأفكارها  البالد  هذه  حلضارة  وتأريخ  »مؤرخ«  مبثابة  وعرضها 

وآرائها؟«.
يقّدم املتحف »مساحًة« واسعة ألنشطة ثقافية متنوعة. باإلضافة 
إىل معارضه وعروضه اليت تتغري دوريًا )حبسب املعرض املقام(، 
هو يشمل مكتبًة تضم عددًا كبريًا من الكتب واملخطوطات النادرة 
اليت يشري عدره إىل أن بعضها يعود إىل بدايات الطباعة يف بالدنا 
الشوير والنسخة  بع يف ضهور  الذي طمُ الزمان«  »ميزان  )ككتاب 
األوىل من كتاب »النيب« جلربان بالعربية وباإلنكليزية(. إىل جانب 
إىل هذا اجلهد، يسعى املتحف إىل إجياد مساحة للمبدعني العرب 
واألجانب الذي ميكنهم استخدام املكان )وجواره( لإلبداع وللتالقح 

الفكري.

شريكا الحلم
ال يعمل عدره وحيدًا، إذ دائمًا يشاركه يف العمل كما يف احللم 
صديقاه الدائمان فداء جديد وبدر احلاج. احلاج وجديد كانا موجودين 
منذ بداية املشروع، كما غريه من املشاريع الثقافية الكربى. حيضر 

  مقتنيات تعود إىل 
أكثر من ستة آالف 

عام ولوحات، وتماثيل، 
وأيقونات يعود بعضها 

إىل أوائل العصرين 
الربونزي والحديدي

لوحة للعرايف اسماعيل فتاح الرتك

مبنى املتحف يف منطقة الهري يف شمال لبنان
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ثــقافة

نابو
تأتي تسمية املتحف لتحمل أبعادًا تارخيية وثقافية وحضارية كبرية. 
يعترب نابو Nabu إله احلكمة والكتابة، هو ابن اإلله مردوخ كبري آهلة 
بالد/ شعوب ما بني النهرين؛ وحتديدًا البابليني فيما يشري البعض 
إىل أنه كان وزيره األول. كان أصاًل إهلًا ألبناء سام الغربيني، ثم 

عرفه األموريون يف بالد ما بني النهرين.
النهرين(، ثم  أول معبٍد عرف له كان يف بورسيبا )بالد ما بني 
انتقل إىل بابل ليكون إىل جوار والده/ سيده »مردوخ«. عرف أّول 
األمر باسم »نابيوم«، وكانت تكتب بشكل »مقّطع« أي »ناي بوم« 
)يف العصر األكادي(، وقد مر ذكره يف التوراة )العهد القديم( 
باسم »نيبو« )Nebo(، ويف اآلرامية )Nbw(. أصل التسمية تأتي 
من كلمة »منادي« باللغة اآلرامية وكذلك اللغة اآلشورية. ويشري 
املبّلغ  املذيع/  تعين  )نابو(  »نبو«  كلمة  أّن  إىل  الباحثني  بعض 
كلمة  أخذت  الحقًا  هنا  ومن  الناس«  يدعو  »الذي  واملعلن مبعنى 

»نيب«.
على جانب آخر، فإن شركة »دي سي« للكوميكس خلدت االسم 
من خالل شخصية تدعى »الدكتور قدر« )Dr. Fate(، حيث يعيش 
نابو )إله احلكمة( داخل »خوذة« جتعل من يرتديها ميتلك »قدراٍت 
خارقة« و«حكمة ال متناهية«. وال تزال الشخصية تستمر يف قصص 

الكوميكس الرئيسية يف الشركة حتى اللحظة.

حماة الرتاث
هي ليست املرة األوىل اليت يقرر فيها بدر احلاج وفداء جديد وجواد 
فهم  األخرية.  ستكون  أنها  يبدو  وال  املنطقة  تراث  محاية  عدره 
كانوا قد »أنقذوا« آثارًا فلسطينية من الضياع يف اجملهول، وقتما 
أحضروها من بريطانيا وأمريكا من مزادات حيث كان »اللص« وزير 
احلربية الصهيوني موشيه دايان قد أهداها ألصدقائه )كما لو أّنه 
معرضًا  وأقاموا  اآلثار،  تلك  إحضار  على  أصروا  يومها،  ميلكها(. 
فلسطني  إىل  سيعيدونها  أنهم  وأعلنوا  األونسكو  يف  هلا  كبريًا 
حال حريتها، وأنها للشعب الفلسطيين وليست ألي شخص آخر، 

مؤكدين أن احلفاظ على الرتاث هو مهمة جامعة.
تفاصيله،  وكل  باملتحف  مشغوٌل  عدره  جواد  كان  االفتتاح  يوم 
املتحف الذي خاض ألجله صراعًا طوياًل، إذ رفعت أكثر من عشرين 
قضية أمام احملاكم على عدره واملشروع ككل بهدف إيقافه. الحقًا، 
هو ينظر بإمعان إىل »املقطورة القاطرة« اليت تقف أمام املتحف 
واليت هي جزٌء من قطار كان مير يف منطقة الشمال ولكنه توقف 
إبان احلرب األهلية. أعاد »ترميم« القاطرة ونقلها ليضعها أمام 
املتحف مصرًا حتى على ترميم السكة اليت متر أمام املتحف. يقول 
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يعود  القطار  هذا  أجعل  أن  لي،  آخر  حتدٍّ  »هو   : بتحدٍّ عدره  عنها 
للعمل، رمبا سيكّلفين األمر الكثري، لكنه أمٌر جديٌر بالصراع ألجله«. 
أن  »جيب  حياول:  ولكنه  للرتاث«  »حاميًا  ليس  أنه  إىل  ويشري 
وأن  العامل،  بهذا  مر  ماذا  الصغار  يرى  عليها كي  أحدهم  حيافظ 

يتعودوا على رؤية األشياء اجليدة واجلميلة«.

ضياء العزاوي صديق الحلم
ال  املشروع  إىل  العزاوي  ضياء  املعروف  العراقي  املعلم  يأتي 
»كمتطوع« كما خيربنا  »مثقفًا« وخبريًا مبدعًا فحسب، بل  بصفته 
جواد عدره، إذ مل يتقاض العزاوي والعبيدي أي مبلٍغ من املال. 
يشرح العزاوي كيف وصل إىل املتحف: »طرح الفكرة األخ جواد 

الستغالل األرض اليت ميتلكونها لتحويلها اىل متحف.
هو كان قد كلف أحد املهندسني املدنيني بإجناز بناء عادي؛ أي 
جمرد مكعب. ثم طلب مين أن أتدخل يف تصميم املبنى الذي مل 
يكن له أي هوية. خرجت بفكرة ثم تعاونت مع الصديق املبدع الفنان 
حممود العبيدي الذي خاض جتربة مجيلة يف املنطق املعماري. كان 
هدفنا منذ البداية حتويل هذا املبنى إىل شيء متميز ال يوجد شيء 
املكان  تغليف  عن  ماذا  ككل«.  االوسط  الشرق  يف  له  مقارب 
باحلديد، فلدى زيارة املكان ميكن مالحظة أن املبنى بأكمله مغطى 
بطبقة خاصة من احلديد ال ميكن أن يأكلها الصدأ )الفوالذ املقاوم 
للصدأ(؟ جييب العزاوي: »الفكرة كانت يف البداية العمل باحلجر 
ثم باالمسنت ألن البناء األولي هو عبارة عن امسنت. طرح حممود 
فكرة تغليفه باحلديد كشيء يعطيه صفة أكثر متيزًا مما هو حوله 
وسيتعتق مع الوقت لقربه من البحر. من هنا كان خيار تلك املادة 
املعدنية ذات اللون املعّتق«. يعرض العزاوي العديد من إبداعاته 
»لوحة«  عن  العبارة  »نابو«  متحف  واجهة  أبرزها  املعرض،  داخل 

باأللوان للعزاوي.
لتصبح  تعديلها  مت  واحد،  بلوٍن  مصمم  بأكمله  املتحف  ألن  لكن 
»نافرة«. حيضر العزاوي كذلك عرب متثال احلصان املصاب بالعديد 
بعد  به  قمت  العمل  »هذا  إىل قصته:  يشري  والذي  السهام  من 
األحداث اليت حصلت يف العراق عام 2003 واغتيال 450 متخصصًا 
أناس  لتصفية  مت  االغتيال  جمهول.  رصاص  قبل  من  ومثقفًا 
إنه رصاص  بالطائفة والسياسة. قالوا  متخصصني ال عالقة هلم 
جمهول لكن املعروف عندنا هو اإلشارة إىل املوساد. هذا نفس 
ما حصل يف أمريكا الالتينية أي تصفية األشخاص املثقفني. أنا 
قمت بهذا العمل كردة فعل على ما حصل. احلصان إذا رأيته مصابًا 
باألسهم الكثرية هو مثل حصان احلسني. لكن احلصان يأتي على 

دبابة أمريكية«.

تمثال من جنوب الجزيرة العربية
»أفروديت وايروس« من الحقبة الرومانية _ القرنان االول 

والثاني بعد امليالد

االمفورة من الحقبة اإلسالمية

عمل لجربان خليل جربان

نسر من الحقبة البيزنطية

من العراق إىل لبنان... NABU راعيا...
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أســرة
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وعبارات  زواجها،  بناء  على  القدرة  متنحها  املرأة  تقوهلا  كلمات 
الزوجية.  احلياة  اليت ميكن بها ضبط مناخ  احلرارة  ترددها مبثابة 
فالكلمات مهمة جدا للرجل الذي يف حاجة ماسة لسماعها من املرأة 

اليت حيبها.
الزواج،  العبارات اليت هلا تأثري هائل على سفينة  وهناك بعض 
العبارات  ترديد  على  أنفسهن  تشجيع  السيدات  على  لذلك جيب 

والكلمات اليت جيتاج الرجل مساعها من املرأة.
إليك عشرة أشياء يريد كل زوج أن يسمعها من املرأة:

»أنا على ثقة يف حكمك«
كل إنسان يريد أن يشعر باالحرتام والثقة من قبل زوجته، فالثقة 

يف حكمه وقراراته هو أحد عالمات احلب واالحرتام.
احلياة دون ثقة من زوجته،  البقاء على قيد  الزوج  وال يستطيع 

فالثقة تعين الكثري بالنسبة له.

»أنا أقدر كل ما تقوم به«
حيتاج الرجل إىل االستماع إىل عبارات بسيطة تعرب املرأة من خالهلا 
عن التقدير والشكر من حني آلخر، وذلك مثل »شكرا لك« أو »أنا 
أقدر كثريا ما تفعله«، وهو ما سيخلق موجة من األدرينالني يف 
حال  موقفه يف  تغيري  على  القدرة  مينحه  الذي  واالمتنان  روحه، 

اخلالف بينكما.

اهمسي بكلمات حميمة يف أذنه
إذا كنت تريدين أن يكون زوجك يف حالة مزاجية، فأرسلي له على 
الفور رسالة نصية أو اهمسي يف أذنه بعبارات محيمة جتعله يفكر 
بك طوال يومه، كما جتعله يعرف أنه موجود يف ذهنك، األمر الذي 

من شأنها أن جيعل يومه مجيال.

»أنتظرك هذه الليلة«
عنها،  انقطاع  دون  املرأة  مع  طويلة  أوقات  لقضاء  الرجل  يتوق 
خصوصا يف السنوات اليت يصعب فيها حتقيق التوازن بني العمل 

والزواج وتربية األطفال.
فهو حيتاج إىل معرفة أنه ال يزال ميثل أولوية بالنسبة للمرأة أم ال، 
لذلك خصصي له جزًءا منتظما من روتينك اليومي؛ ليكون واحدا 

من أفضل االستثمارات اليت تنعش زواجك.

»أنت أفضل صديق لي«
يريد الرجل من املرأة أن تراه أفضل صديق لديها، ورغم أن الرجل 
يريد أن يعرف أن زوجته حتبه، ولكنه يريد أيضا أن يعرف أنها حتبه 

بصدق كما هو، وأنها مستمتعة بوجوده معها.

»أعتقد أنك تستطيع...«
عند إجناز شيء ما جيب الرجل أن يرى إميان زوجته به وبقدراته، 
وهو ما يشجعه على تقديم أفضل ما عنده. وجيب أن تكون الزوجة 

أكرب مشجع لزوجها، وليس أكرب ناقد له.

»كنت مخطئة.. أنا آسفة«
أو تفعلي شيئا خاطئا، فاالعتذار  هذه تنطبق فقط عندما تقولي 

خطوة جيدة حنو الشفاء من أمراض العالقات.
ولكن جيب االنتباه من أن االعتذار من طرف واحد دائما خيلق حالة 
من عدم التوازن الصحي يف العالقة الزوجية، فيجب على الطرفني 

تقديم االعتذار يف حال اخلطأ.

»أنت تبدو وسيما جدا اليوم«
يريد زوجك أن يعرف مدى جاذبيته وقوته بالنسبة لك، وهل رجل 
قادر ومرغوب فيه أم ال. وبغض النظر عن مدى ثقتك به فهو حباجة 

إىل مساع هذه الكلمات منك.

»أنا سعيد جدا«
يبين الرجل جناحه كزوج على مدى سعادة املرأة به، ويريد أن يفعل 

كل ما يف وسعه لتحقيق السعادة هلا.
وعندما تردد املرأة على مسامع الرجل »أنا سعيدة جدا معك« فإنها 

متنحه الفرح وراحة البال.

»سوف أحبك دائما«
احلب يف عاملنا يزيد قليال على شعور متقلب يأتي أو يذهب. ويريد 

زوجك أن تكين له احلب وأن تكوني سعيدة معه مدى احلياة.
يف النهاية، فإن قوة التزامكم حتدد يف نهاية املطاف مدى قوة 

زواجك.

حتلم كل النساء بأن يصبح أزواجهن أكثر رومانسية يف تعامالتهم 
و تصرفاتهم، لكن القليالت فقط يعرفنَّ كيف يغرينَّ سلوكيات 

. شركائهنَّ
بذور  زرع  على  ستعينِك  اخلطوات  من  جمموعة  عن  لِك  نكشف 

الرومانسية يف قلب زوجِك بطريقة سهلة وأكيدة.
الخطوة األوىل، حددي أهدافك و تطلعاتك

يف هذه اخلطوة، جيب عليِك أن حتددي بدقة األشياء اليت ستجعل 
تسوقها  اليت  الصورة  تناسي  رومانسيًا.  عينيِك  يبدو يف  زوجِك 
األفالم السنيمائية واليت تظهر الزوج وهو يبحث عن لنب العصفور 

لزوجته ليربهَن هلا عن حبِه.
فكري بعمق و احبثي عن تعريف الرومانسية يف تقديرِك اخلاص. 
مثاًل هل يكفي أن يرسل لِك باقة ورد؟  أم أنه يتعني عليه جتاوز 
هذه األمور إىل أشياء أخرى أكثر تعبريًا يف نظرِك؟ يف نهاية هذه 
اخلطوة، ينبغي لِك أن ُتكوني صورة واضحة عن األفعال أو األشياء 

اليت ميكن لزوجِك القيام بها ليثبت لِك حسه الرومانسي الرقيق.
الخطوة الثانية، تجنبي التوبيخ والرغبة يف التغيري الجذري

ال تكوني متسرعة، خذي األمر بصرب وتدرج. ال تعتقدي أن ميكنِك 
تغيري زوجِك بني عشية وضحاها ليصبح الزوج الرومانسي احلنون 
الرقيق. على أي حال، فقد حاز على إعجابِك وحبِك بدليل أنِك قبلت 
االرتباط به، أفال يستحق الرتيث والتعامل برفق من أجل أن يفهم 
متطلباتِك العاطفية؟ يكفي أن تقدحي شرارة الرومانسية يف داخله 

لرتي التحول يتحقق بشكل تدرجيي على تصرفاته.
جتنيب إلقاء اللوم والتوبيخ عليه لعدم قيامه باألعمال الرومانسية 
اليت تريدينها وال تسقطي يف فخ املقارنات، فإن مثل هذه األمور 

لن تزيد وضعيتِك إال سوءًا.
الخطوة الثالثة، كافئي مجهوداته مهما كانت متواضعة

جيد معظم الرجال صعوبة بالغة يف تذكر التواريخ اهلامة يف حياتكما 
اليت تعين لك الكثري. لكي تساعديه يف هذا األمر، خذي مذكرة 
وشريي إىل هذه التواريخ بعالمات مميزة، ارمسي مثاًل جمموعة من 
القلوب. حددي كل املواعيد اهلامة: أعياد امليالد، ذكرى زواجكما 
وغريها من اللحظات اليت تشكل تارخيكما السعيد. من ثم، أهديها 
له مبناسبة رأس السنة مثاًل أو أي مناسبة أخرى، لتضمين تذكره 

للتواريخ املميزة يف حياتكما.
ال تركزي فقط على األمور اليت ال يفعلها، فكري يف األمور اليت 
الفرص  هذه  استغلي  وحبه.  رومانسيته  على  للربهنة  بها  يقوم 
الرسائل  أجلِك. هذه  لتعربي له عن مدى سعادتِك مبا يفعله من 
ترتك أثرًا مجياًل يف ذاكرته وتشجعه على االجتهاد يف القيام بأمور 

أخرى أكثر رومانسية.
الخطوة الرابعة، كوني قدوته يف هذه األمور

ال تنتظري من زوجك أن يقوم باالجتهاد يف العواطف والرومانسية 
إن مل تكوني أنِت تبذلني اجلهد املطلوب. لذا، قومي مبفاجأته من 
حني آلخر بأعمال رومانسية ذات أهمية يف نظره. مثاًل، ال تقومي 
بإهدائه باقة من الورود إن مل تكن تعجبه، بل قومي بشراء جمموعة 
من الكتب له - حسب االستطاعة - إن كان من عشاق الكتب، أو 

اهديه قميص ناديه الرياضي املفضل!
من وقت آلخر، نظمي عشاًء رومانسيًا يف ظروف شاعرية ختططي 
لكل تفاصيلها بدقة. فسيكون هذا حافزًا له لدعوتك لقضاء أمسية 

رومانسية فيما بعد، ألنه سيقتفي أثرِك ويسري على خطاِك.
الخطوة الخامسة، اشرحي له نظرتكِ للرومانسية

خيتلف تقدير األمور الرومانسية من امرأة ألخرى ومن رجل آلخر، 
ميكن  مضبوطة  تعريفات  هلا  ليست  العاطفية  األمور  هذه  فمثل 
للجميع أن يتفق عليها. لذا، قد ال يكون زوجِك على دراية كاملة 
باألمور اليت جتعلِك تعيشني يف رومانسية وشاعرية، فيتعني عليِك 
أن تشرحي له نظرتك بشكل واضح. اغتنمي فرصة مشاهدة لقطة 
رومانسية يف فيلم سينمائي مثاًل لتظهري له مدى إعجابك مبثل 

هذه التصرفات!
اعلمي أن مشاركتِك لزوجِك يف بعض األمور، مثل مشاهدة مباريات 
الكثري  تعين  األفالم  ومشاهدة  اخلروج  أو  السفر  أو  القدم،  كرة 
البحث عن األمور اليت تعجبِك  بالنسبة له. هي تدفعه بدوره إىل 

ليقوم بها كتعبري منه عن حبه وسعادته.

يف 5 خطوات اجعلي زوجك 
رومانسًيا

تعشقني زوجك غري أنِك ال جتيدين التعبري عن حبِك بالكلمات يف 
الكثري من  حضوره؟ إن كان جوابِك نعم نطمئنِك فاألمر ال حيتاج 
إىل  حلمك  حتويل  من  ستتمكنني  بسيطة  خطوات  بإتباعك  اجلهد. 

حقيقة.
غالبًا ما ينسى األزواج والزوجات التعبري لبعضهم البعض عن مدى 
الذي  اليومي  احلياة  روتني  تأثري  حتت  وذلك  وارتباطهم،  حبهم 
جيعلهم يغفلون عن هذه اللحظات والكلمات املهمة يف العالقات 

العاطفية.
امللل،  يطبعها  مرحلة  الزوجية  العالقات  تدخل  الوقت،  مرور  ومع 
لذلك يتعني على الزوجة أن تغتنم كل فرصة تتاح أمامها للتعبري 
عن مدى حبها وتعلقها الشديد بشريك احلياة، فهذه الكلمات من 

شأنها احملافظة على متانة العالقة واستمرارها.
تبادل كلمات الحب يرسخ العالقة العاطفية و يقويها

ال تعتقدي أن قول كلمة »أحبك« لشريك العمر كل يوم سيجعله 
ميل من حديثك، بل على العكس من ذلك فإن كلمات احلب ترتك 
أثرًا عميقًا يف نفسية الزوج وتؤثر بشكل جد إجيابي على العالقة 

الزوجية.
هناك طرق متعددة تعينك على إيصال رسائل حبِك: فيمكنك مثاًل 
أن ترتكي له رسالة تعربين فيها عن أحاسيسِك إذا كنِت ممن ال 

جيدن التعبري املباشر عن مشاعرهم خصوصًا يف حضور احلبيب.
سيعثر  اليت  األماكن  يف  وضعيها  ورقيقة  مجيلة  عبارات  اكتيب 
أو  املرآة  على  أو  حاسوبه  فوق  مثاًل،  أكيد،  بشكل  زوجك  عليها 
الصغرية  العاطفية  املفاجأة  هذه  بفضل  السيارة.  مفاتيح  جبانب 
فإن املشاعر اجلميلة ستزور قلب زوجك من جديد وستفتح باب 

حياتكما للسعادة.
ميكنك بعث رسائل هاتفية قصرية من حني إىل آخر لتؤكدي لزوجك 
اليت  باألوقات  وسعادتك  حبك  عن  له  ولتعربي  به  تعلقك  مدى 

تقضينها معه.
اللحظات العاطفية مهما كانت قصرية فإنها تكسر روتني الحياة

يسبب روتني احلياة واالنغماس بشكل كلي يف األنشطة اليومية 
باألطفال وتسوق وغريها يف دخول امللل إىل  من عمل واهتمام 
احلياة العاطفية للزوجني. فاالهتمام بهذه األنشطة وعدم ختصيص 
وقت يقضيه الزوجان معًا بعيدًا عن ضغوط احلياة ومشاكلها يسبب 

شرخًا يف العالقة الزوجية يتسع مبرور الوقت.
احرصي على ختصيص بعض الوقت لقضائه مع زوجك مبفردكما 
بعيدًا عن أي مشاغل أخرى كعشاء رومانسي باملنزل أو عشاء يف 
أحد املطاعم أو قضاء عطلة نهاية األسبوع يف نزهة سويًا. املهم هو 
ختصيص وقت خاص ال تنشغالن فيه مبتطلبات األوالد وال مبشاكل 

احلياة، بل يكون شغلكما الشاغل هو عالقتكما العاطفية.
مفاجآت عاطفية إلبهار الزوج

روتني  وكسر  امللل  دفع  يف  مهمًا  دورًا  املفاجأة  عنصر  يلعب 
احلياة، فال شيء ميكنه أن يسعد قلب زوجك مثل عشاء رومانسي 
مبجرد  باألجواء  ليتفاجأ  الشموع،  ضوء  على  املنزل  يف  حتضرينه 

عودته من العمل.
اختاري كل شيء بعناية دون أن يكتشف زوجك ما تقومني به، 
لتستمتعا  محراء  ومشوعًا  رومانسية،  هادئة  موسيقى  فاختاري 
بأوقات رائعة يف ظل ضوئها اخلافت، كما يستحسن لك أن ترتدي 

مالبس جذابة و مثرية.
بالنسبة للوجبة، فزيادة على كونها شهية جيب عليك أن ختتاري 
مكوناتها بعناية وأن تكثري من املكونات اليت تفتح الشهية والرغبة 

اجلنسية مثل الزجنبيل والشوكوالتة والفلفل.
أثناء العشاء، عربي بكل ما تشعرين به جتاه زوجك، أمسعيه كلمات 
احلب اليت تدور يف كيانك. ثم اجعلي إثارتك وإغراءك يسلبان عقله 

وتفكريه لتقضيا سويًا ليلة رومانسية متميزة.
مثل هذه اللحظات تعيد الرتتيب إىل حياتكما وتزيح بعض امللل 
الذي تسرب إليها بفعل املشاكل اليومية وضغوط العمل واحلياة.

اإلغراء واإلثارة يعيدان احلرارة إىل حياتكما العاطفية
احلياة العاطفية اجليدة ال بد أن تصاحبها حياة جنسية متميزة، لذا 
جيب عليك أن جتعلي زوجك دائمًا يشتاق إىل أحضانك وإىل قضاء 

حلظات ممتعة بني يديك.
تذكري أن اخليال يلعب دورًا أساسيًا يف هذه األمور، ال تنتظري 
عودته من العمل لتبدئي يف إثارته، فرسالة هاتفية قصرية كافية 
جلعله ينتظر نهاية العمل والعودة إىل املنزل بفارغ الصرب. ومبجرد 
اللقاء اعطي كامل احلرية ألفكارك وجسمك يف جعل اللحظات اليت 

تقضيانها معًا مثرية وممتعة.

يف 4 خطوات اكشفي عن حبك لزوجك 10 عبارات حيتاج الزوج 
مساعها من املرأة
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اثار جسم غريب ظهر يف مساء والية كارولينا الشمالية بالواليات 
املتحدة، تكهنات عديدة حول ماهيته احلقيقية.

وشاهد جافيون هيل، شكال مستطيال مميزا بأضواء على اجلوانب 
يف السماء جنوبي غرب شارلوت، عندما كان يقود سيارته باجتاه 
منزله، يف 18 أغسطس املاضي، وهو يتحدث مع زوجته وحياول 

تصوير الغيوم العاصفة.
شعرت  »لقد  هيل:  قال   ،Charlotte Observer مع  حديثه  ويف 
بالغرابة، وقلت ما هذا؟ بدأت أحاول التقاط أكرب عدد ممكن من 

الصور للجسم الغريب أثناء القيادة.«
ونشر براندون كالرك، صديق هيل، صورة فوتوغرافية يدعي أنها 

تعود للجسم الغامض نفسه.
وغالبا ما ترد تقارير عن مشاهدات أجسام غريبة يف والية كارولينا 
الشمالية، وتعد جتربة، هيل، األحدث يف سلسلة املشاهدات غري 
العادية يف املنطقة. كما تعترب الوالية األمريكية موطنا لعدد من 
القواعد العسكرية، مبا يف ذلك Fort Bragg، وPope Field ومعسكر 

.Lejeune
ويعتقد حمللو اإلنرتنت أن األجسام الطائرة غري العادية املرصودة 
 ،»3B-TR« تسمى  عسكرية  طائرة  الواقع  يف  هي  املنطقة،  يف 

ُيقال إنها مركبة سرية للغاية مضادة للجاذبية.
آخر ظهر  التقطت صور جسم  اكتشاف هيل،  أسبوعني من  وقبل 
فوق حبرية نورمان، حيث سجل جايسون سوينغ مقطع فيديو، يف 
السماء، وصفه  أنه يظهر كائنا كبريا حيوم يف  29 مايو، ويبدو 

جايسون بأنه »مركبة فضائية«.
 ،Goodyear ومع ذلك، ُكشف غموض هذا اجلسم من قبل شركة

اليت قالت إنه منطاد تابع هلا.
أما بالنسبة الكتشاف هيل، فإن شكل اجلسم الغريب يوحي بأنه 
رمبا مل يكن أكثر من انعكاس هلاتفه على الزجاج األمامي لسيارته، 
اليت  احلواف،  إضاءة  ميزة  غاالكسي  أجهزة  من  عدد  ميتلك  حيث 

تظهر عند تلقي اإلشعارات.

رصد جسم غريب يف مساء والية 
أمريكية!

مل  وشيك،  اصطدام  آثار  من  تعاني  التبانة  درب  جمرة  تزال  ما 
حيدث، مبجرة قريبة جعل ستة ماليني من جنوم جمرتنا تتحرك مثل 

»التموجات يف الربكة«.

جمرة  إن  العلماء  ويقول  عام،  مليون   900 منذ  »اللقاء«  وحدث 
االكتشاف  هذا  أن  إىل  وأشاروا  اجلانية،  هي  جمرتنا  جريان  من 
يلقي الضوء على ماضي اجملرة العنيف، ويظهر أن النجوم ميكن 
من  املاليني  ملئات  النطاق  واسعة  أحداث  بذكرى  »حتتفظ«  أن 

السنني.

ومت الكشف عن هذا النمط بواسطة مسبار »غايا« الفضائي التابع 
لوكالة الفضاء األوروبية، وهو مرصد فلكي يدور حول األرض منذ 

عام 2013.

ويقيس مرصد »غايا« سرعة ومواقع أكثر من مليار جنم يف جمرتنا، 
ما يسمح لعلماء الفلك بتخطيط درب التبانة مبستويات غري مسبوقة 

من التفاصيل.

وتتبع العلماء سرعة 6 ماليني جنم مع احلركة فوق أو حتت املستوى 
اجملري )خط استواء اجملرة(، وهي املنطقة املسطحة اليت ترتكز 

فيها غالبية الكتلة للمجرات اليت على شكل أقراص.

يره  مل  احللزون«،  بقوقعة  »شبيها  منوذجا  البياني  الرسم  وأنتج 
العلماء من قبل، فحتى اآلن، كان يفرتض بأن مجيع النجوم تتحرك 
بشكل متناظر حول املستوى اجملري، ولكن القراءة اجلديدة أظهرت 

جمموعة متنوعة من األمناط احللزونية.

وأظهرت مناذج الكمبيوتر أن هذا النمط هو نتيجة موجات صدمية 
من لقاء قريب مع جمرة أخرى يف فرتة ما بني 300 إىل 900 مليون 

عام.

وهذا اللقاء جعل النجوم تتحرك يف شكل دوران »غري منتظم«، 
حيث ميكنها أن تتبع دورات خمتلفة بينما تدور حول مركز جمرتها.

وقد احتفظت العديد من النجوم »بذكرى« هذا التصادم القريب 
توزيعها كان متوازنا منذ فرتة  أن  الرغم من  يف سرعاتها، على 

طويلة، ماحيا مجيع العالمات املرئية للحدث.

وقالت الدكتورة ترييزا أنتوجا من جامعة برشلونة: »يشبه األمر إلقاء 
حجر يف بركة، ما يؤدي إىل حترك املياه على شكل موجات«.

القوس  جمرة  بسبب  كان  هذا  الدوران  منط  أن  العلماء  ويقرتح 
عشرات  من  واحدة  وهي  )ساغيتاريوس(،   »Sagittarius« القزمية 

اجملرات الصغرية اليت حتيط بدرب التبانة.

وقد  النجوم،  من  املاليني  عشرات  على  الصغرية  اجملرة  وحتتوي 
أظهرت األحباث السابقة أن آخر مرور هلا مبجرتنا كان قريبا بشكل 

غري معتاد.

وقد أثبتت دراسات سابقة أن هذا املرور قد حدث منذ ما بني 200 
إىل 1000 مليون سنة، وهو إطار زماني مماثل يؤدي إىل حدوث 

منط النجوم املكتشفة حديثا.

وتتمثل اخلطوة املقبلة للعلماء يف التدقيق يف هذا النمط بشكل 
كامل الكتساب املزيد من املعرفة بشأن درب التبانة، حيث خيطط 
املادة  توزيع  وكذلك  اجملرية  املواجهة  هذه  يف  للتحقيق  العلماء 
يف درب التبانة باستخدام املعلومات املوجودة يف شكل القوقعة 

احللزونية.

حركة غريبة لنجوم 
جمرتنا بعد »اصطدامها« 

بأخرى قريبة

أكد علماء من جامعة ألربت يف كندا أن خطر ذوبان اجلليد الدائم 
على الكرة األرضية قد مت التقليل من شأنه يف األحباث السابقة.

اليت  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية  أن  الكنديون  الباحثون  ووجد 
)اجلليد  الدائمة  اجلليدية  الكتل  من  اجلوي،  الغالف  يف  ستنبعث 

األزلي(، أكرب بكثري مما كان متوقعا.
وذكر العلماء يف مقالة نشرتها جملة »Phys.org«، أن عملية التجوية 
»Weathering«، تكثف الذوبان السريع ملنطقة الرتبة الصقيعية يف 
مشال غرب كندا. وهذا يؤدي إىل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 
 ،»Thermokarst« احلراري  التضريس  لتكون  نتيجة  حيدث  الذي 
تربة  جليد  ذوبان  عن  تنتج  مميزة،  تضاريس  تكون  عملية  وهي 

دائمة التجمد وتتكون كثريا يف مناطق مثل القطب الشمالي.
والتجوية،  للذوبان  نتيجة  احملررة،  الكربيتيد  معادن  وختضع 
لألكسدة، ويتكون محض الكربيتيك الذي يدمر صخور الكربونات 

مع إطالق جزيئات ثاني أكسيد الكربون يف اجلو.
املزيد من  الدائمة يؤدي إىل  املتجمدة  الكتل  وهلذا، فإن ذوبان 

انبعاثات الغازات الدفينة أكثر مما كان يعتقد بكثري.

علماء: الكارثة املناخية القادمة 
أكرب من املتوقع!

باعت شركة »سبيس إكس« األمريكية الفضائية أول تذكرة لرحلة 
سياحية حول القمر لثري ياباني مولع بالفن املعاصر. ومل يكشف 
الثري الياباني عن املبلغ الذي دفعه من أجل هذه املغامرة الفريدة 

املقررة عام 2023. 
الياباني  كشفت جمموعة »سبايس إكس« اإلثنني أن امليليلردير 
يوساكو مايزاوا )42 عاما( مؤسس موقع الكرتوني كبري للموضة، 
الفنية املعاصرة، سيكون أول راكب خاص  وهاوي مجع األعمال 

يسافر عرب صاروخ تابع للشركة حول القمر يف 2023.

وقال يوساكو مايزاوا يف مقر الشركة املتخصصة يف الصناعات 
الفضائية يف كاليفورنيا بعد تقدميه من جانب رئيسها إلون ماسك 
»يف 2023، سأدعو ستة أو مثانية فنانني من العامل أمجع لالنضمام 

إلّي يف هذه الرحلة باجتاه القمر«.

وتابع »سيطلب منهم إجناز عمل ما بعد عودتهم إىل األرض. هذه 
كل  داخل  يف  احللم  يوقظ  إهلام  مصدر  ستشكل  الفنية  التحف 

منا«.

هذه  أن  إىل  الطفولة«، مشريا  منذ  القمر  »أحب  مايزاوا  وأوضح 
الرحلة »حلم يراودني منذ الصغر«. وقال الثري الياباني أنه دفع 
مثن كل املقاعد على منت صاروخ »بي اف ار« الذي تعمل »سبايس 

إكس« على إجنازه، دون اإلفصاح عن املبلغ.
الفرصة  بهذه  سيحظى  الذي  الياباني  الثري  ماسك  إلون  وقّدم 
مقر  يف  للصواريخ  مصنعه  داخل  يف  أقيم  حفل  خالل  الفريدة 
»سبايس إكس« يف ضاحية لوس أجنليس. يوساكو مايزاوا هو 
مؤسس أكرب موقع للتجارة اإللكرتونية لألزياء يف اليابان، وُتقّدر 

ثروته بثالثة مليارات دوالر وفق »فوربز«.

وسبق أن أبدى إعجابه بأنشطة »سبايس إكس« خصوصا يف فرباير 
كتب  إذ  هايف«  »فالكون  لصاروخ  الناجح  اإلطالق  بعد  املاضي 
هذا  ملشاركيت يف  تأثرت  »لقد  »تويرت«،  عرب  تغريدة  حينها يف 

األمر من أرض احلدث«.
كما أن هذا الثري الياباني مولع بالفن املعاصر. وقد اشرتى عمال 
جلان ميشال باسكيا العام الفائت يف مقابل 110,5 ماليني دوالر 
وارهول  وأندي  لبيكاسو  أعماال  أيضا  تضم  اليت  جمموعته  ليثري 

وألكسندر كالدر وجيف كونز وآخرين.
فرتة  خالل  روك  مغين  يصبح  أن  يف  يرغب  األعمال  رجل  وكان 
توداي«  »ستارت  بتأسيس شركة  األمر  به  انتهى  لكن  الشباب، 
العام 1998 واليت متلك حاليا موقع »زوزوتاون« للتجارة اإللكرتونية 

باملالبس.
وأطلق مايزاوا مؤسسة ترمي لدعم اإلبداع وتوعية الرأي العام. كما 
يطمح حاليا يف إنشاء متحف للفن املعاصر يف مدينته شيبا يف 

شرق طوكيو.
 

 شركة »سبيس إكس« ستتوىل املهمة
امللياردير الياباني يوساكو مايزاوا 

يزور القمر يف 2023
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مـن هـنا وهـناك

سيكون أمرا رائعا لو كانت الذكريات تشمل املناسبات السعيدة 
مثل أعياد امليالد أو حفل الزفاف، ولكنها ستكون عبئا كبريا إذا ما 
تضمنت حلظات حزينة، هذا هو حال املصابني مبرض نادر عددهم 

ال يتجاوز العشرات.
هذه احلالة هي مرض نادر جدا، امسه مرض »هايربثيميسيا«، أو 
متالزمة التذكر املفرط، وهي حالة مرضية نادرة، جتعل الشخص 
املصاب بها يتذكر كل حلظة يف حياته بكل تفاصيلها، وال ينسى 

شيئا مهما مرت السنوات.
وسجل العامل 61 مصابا بهذا املرض النادر يف عام 2015، وهو 
بالقوة  الربيطانية  »الغارديان«  صحيفة  وصفته  الذي  املرض 

اخلارقة.
ومن املفارقات أن هذه املتالزمة ال تعين بالضرورة جناح األشخاص 
التفاصيل يف  تذكر  على  القدرة  تعطيهم  إنها  بل  املدرسة،  يف 

معظم األحداث اليت ميرون بها بشكل واضح جدا.
ويتمكن املصابون باملتالزمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا بالتفصيل 

وبدون أي عناء، بدقة تشابه دقة املسجل الصوتي.
ويعد هذا »املرض« حديث العهد، حيث مت اكتشافه عام 2006، 
عندما اكتشف باحثون جبامعة كاليفورنيا امرأة تستطيع تذكر كل 

األحداث الشخصية اليت مرت بها بالتفصيل.
ومع مرور 12 عاما على اكتشاف احلالة الغريبة، ال يعرف حتى اآلن 
إال القليل عن أسباب هذه املتالزمة. ومع ذلك ، فقد رأى بعض 
الباحثني أن عوامل مثل نوبة الفص الصدغي قد تسهم يف هذه 

القدرة.

مرض »القوة اخلارقة«..
 املصابون به 61 شخصا بالعامل

تعرب لغة اجلسد عما جيول يف خاطر األشخاص وتصرفاتهم، فهي 
تعين أنك على علم مبا يدور بعقل غريك، والذين جربوا هذه اللغة 
يقولون بأن حياتهم حتسنت وأصبحوا يفهمون الناس بشكل أكرب.

يقولون دائمًا العيون ال تكذب، فمثاًل يف احلب تتلخص لغة اجلسد 
يف العني ويطلق عليها الناس لغة العيون أو التواصل البصري 
»eye contact« ، وإليك أهم ما توضحه لغة العيون لتتعلم قراءة 

لغة اجلسد :
اتساع حدقة العني )سواد العني( يظهر أن الشخص الذي أمامك 
هو شخص سعيد جدًا، فإن كنت تتحدث معه ورأيت عينه اتسعت 
كانت  إذا  اليت طرحتها،  احلوار  بنقطة  أنه سعيد  على  يدل  فهذا 

حدقة العني متسعة طوال الوقت فهذا يعين أنه سعيد معك.
النظر يف العني مباشرًة عند احلديث يعين أن الشخص صادق بينما 

عدم النظر يعين أن الشخص مراوغ.
يقول  أنه  يعين  فهذا  الشخص  يسار  على  العني  كان سواد  إذا 
الصدق، أما إذا كانت حدقة العني إىل ميني الشخص فذلك يعين 

أنه يكذب.
إذا نظر الشخص إىل األسفل وهو حيدثك، فهو حيدث نفسه بصوت 

عالي.
إذا نظر الشخص إىل اليمني عند احلديث معك، فهو صادق فيما 

يقوله.

إقرأ اآلخرين من خالل لغة العيون

 2018 أيـلول   29 Saturday 29 September 2018الـسبت 

أحد  فال  األشخاص،  كل  عند  املطلوبة  اخلصال  من  النظافة  تعترب 
ميكنه إحتمال الشخص الذي ال يهتم بنظافته الشخصية وال بنظافة 

منزله أو ممتلكاته اخلاصة.

ولكن هناك فئة مهووسة كليًا بالنظافة والرتتيب لدرجة أن إتساخ 
طفيف وعابر أو وضع شيء يف غري مكانه ميكنه أن يثري جنونهم. 
هؤالء ميضون ساعات وهم يرتبون غرفتهم رغم كونها مرتبة للغاية 
وبالكاد يوجد ذرة غبار يف املكان. هؤالء عادة من الفئة اليت تكون 
منظمة يف كل جوانب حياتها وليس فقط لناحية النظافة والرتتيب، 
ولكن بشكل عام هم ال يسهل التعامل معهم يف حال كان الربج 

االخر يف حياتهم غري مرتب وبعيد عن النظافة.

من  انت  وهل  والرتتيب  بالنظافة  املهووسة  األبراج  هي  فمن 
بينها؟

22 أيلول العذراء 23 آب – 
العذراء هو الربج األكثر هوسًا بالنظافة والرتتيب. هذا الربج معروف 
عنه هوسه بالتفاصيل واالمر الوحيد الذي يساعد على عدم فقدان 
صوابه من كل ما حيدث من حوله هو اهلوس بالنظافة والرتتيب. ال 
ميكنه تقبل اقل من املثالية يف كل شيء وهذا ينسحب على تنظيم 
كل شيء يف منزله. كل شيء يف مكانه وبالتأكيد لن جتدون ذرة 

غبار يف أي مكان خيص الربج هذا.
الفوضى من االمور اليت ال ميكن للعذراء التعامل معها وال إحتماهلا 
وهو ذلك الربج الذي يتوقف عن زيارتنا يف حال كان منزلنا عبارة 

عن كارثة دائمة.
التعامل مع العذراء حني يتعلق االمر بهووسه هذا صعب للغاية، 
فهو ال ميكنه تقبل واقع ان االخر غري مرتب رغم ان االخر قد يكون 

طبيعيًا متامًا يف هذا اجملال.

19 نيسان احلمل 21 آذار – 
احلمل  أن  ورغم  حياة.  أسلوب  والنظافة  الرتتيب  للحمل  بالنسبة 
أحيانًا قد ال يشعر بالرغبة بالقيام حبملة نظافة شاملة وكاملة إال ان 
الفوضى يف املكان الذي يتواجد فيه جتعله يشعر بالتوتر ومتنعه 
من التفكري بوضوح ولذلك هو حيرص على أن يكون كل شيء من 

حوله مرتب ونظيف.
هوس احلمل يتعلق بنظافته الشخصية اكثر من نظافة املنزل أو 
السيارة أو املكتب. هناك حرص دائم على أن يكون مرتب مبالبس 
نظيفة. هوسه ينبع من مكان خيتلف كليًا عن هوس العذراء، فاحلمل 
وبسبب هوسه بالسيطرة على كل شيء فهو الن يكون املسيطر 
على ما حيدث ضمن مساحته اخلاصة. وهذه السيطرة تتجلى من 

خالل اهلوس بنظافة املكان واحلرص على ترتيبه.

22 متوز السرطان 22 حزيران – 
شخص  أنه  واقع  من  ينبع  والرتتيب  بالنظافة  السرطان  هوس 
يعشق احلياة املنزلية وهو يعترب ان منزله هو قصره ما يعين انه 
يقوم باملستحيل من اجل أن يكون املكان نظيفًا ومرتبًا ومرحيًا له 

وجلميع افراد العائلة.
سعادة السرطان تنبع من واقع ان مساحته اخلاصة مرتبة ونظيفة 
فهو حيرص وبشكل دائم على ان يكون كل شيء بشكل مثالي. 
يف الواقع هو لعله الربج الوحيد الذي يشعر باحلماسة حني ينغمس 
حتتاج  النها  بالنظافة  مهووسة  االخرى  فاالبراج  هذا،  هوسه  يف 
اىل اهلوس هذا كي تشعر بالراحة والسيطرة على حياتها. ولكن 
السرطان يشعر باحلماسة والسعادة احلقيقة والصادقة حني خيطط 

»حلملة شاملة« للتنظيف.

21 تشرين الثاني العقرب 23 تشرين األول – 
العقرب حاله حال احلمل، هوسه نابع من حاجته امللحة الن يشعر 
بأنه يسيطر على كل شيء يف حياته. العقرب يلجأ اىل النظافة 
والرتتيب وبالتالي تتحول اىل هوس حني يبدأ بالشعور بأنه يفقد 
السيطرة على جمريات حياته، وهذا ما حيدث عادة بشكل متكرر. 
واحيانًا ويف سره يتمنى الربج هذا لو انه ميلك القدرة على توظيف 

مهاراته هذه لتنظيم كل اجملاالت االخرى يف حياته.

هذه االبراج االكثر هوساً بالنظافة

اعرتف العب كرة السلة السابق األمريكي جيسون ماكسيل خالل 
برنامج تلفزيوني، بإقامته عالقات جنسية مع 341 امرأة قبل وخالل 

فرتة ارتباطه بزوجته براندي.
الذي   ،)Fix my life( حياتي«  »أصلح  برنامج  إىل  الزوجان  وجلأ 
تقدمه اخلبرية الشهرية يف العالقات الزوجية إيالنا فانزانت، إلنقاذ 

زواجهما.

واعرتف جيسون خالل الربنامج بإقامة عالقات جنسية مع أكثر من 
على  والتمييز  الكحول  إدمان  من  يعاني  أنه  وتبني  امرأة،   300

أساس اجلنس.

من  اهلائل  العدد  هذا  إقناع  كيفية  عن  فانزانت  سألته  وعندما 
النساء، أجاب جيسون بأنه مل يبذل أي جهد يف ذلك، وكان األمر 

سهال.

وانضمت براندي بعد ذلك إىل املناقشة، وقالت إنها كانت تعلم 
بأن زوجها خانها مع 8 نساء فقط، فطالبت مبعرفة العدد احلقيقي، 
فجاء جواب الزوج صادما، إذ اعرتف خبيانتها مع أكثر من 50 امرأة، 
لتقرر الزوجة مغادرة األستوديو، معلنة أنها مل تعد تريد أن تعرف 

أي شيء عن مغامرات زوجها.

مت  الربنامج  من  احللقة  أحدث  أن  إىل   Yahoo.com موقع  وأشار 
تصويرها يف العام املاضي، قبل أن يتم نشرها مؤخرا.

العب يعرتف لزوجته على اهلواء: 
أقمت عالقة جنسية مع 341 امرأة!

أننا  نعتقد  مفاجئا.  األمر  يكون  املسجل  صوتنا يف  نسمع  عندما 
نسمع صوتا خمتلفا عنه، ثم نصاب بعدها خبيبة أمل، فما السبب 

يف ذلك؟

وحسب العلماء، يعود األمر إىل أن اإلنسان يسمع صوته بطريقة 
خمتلفة متاما عن مساعه لألصوات احمليطة به.

األذن  إىل  تصل  فإنها  موجات صوتية  فعندما حتدث يف حميطنا 
اليت  األذن،  طبلة  إىل  السمعية  القناة  عرب  حتّوهلا  اليت  اخلارجية، 

حتدث اهتزازات يستطيع الدماغ ترمجتها إىل أصوات.

لكن عندما نتحدث فإن الوضع خيتلف، إذ تصدر األذن صوتا مثل 
الطبل وتهتز األذن الداخلية من املوجات الصوتية اليت نصدرها، 
فيما تهتز أيضا األحبال الصوتية والشعب اهلوائية لدينا، وتشق 

طريقها حنو املعاجلة الصوتية.

وعندما يندمج مصدرا الصوت معا، فإنه يظهر بصورة منخفضة أكثر 
النربات  نقل  القدرة على  اإلنسان  أكثر، وذلك ألن جلسم  وغنية 

اخلفيفة والغنية أكثر من اهلواء.

ولذلك، عندما نسمع صوتا يف املسجل، دون االهتزازات الداخلية، 
نشعر بأنه غريب ونصاب خبيبة أمل، ألنه فقد الرقة اليت نعهدها 

عند مساع أصواتنا.

ملاذا يكره الشخص مساع صوته؟
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عباس: لن نلتزم...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اجلهود  يقوض  زال  ال  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  عباس  واعترب 
قانون  أن  وأضاف  العتيدة،  دولتها  لبناء  احلثيثة  الفلسطينية 
نظام  الدولتني ويكرس  األخري يقوض حل  اإلسرائيلي  العنصرية 

األبارتهيد، داعيًا الدول إىل رفضه.
وجدد تأكيده على أن القيادة الفلسطينية ليست ضد املفاوضات 
الدولتني،  حلل  طريقًا  بالسالم  تؤمن  وأنها  يومًا،  ترفضها  ومل 
مشددًا على أن »القدس الشرقية هي عاصمة فلسطني، وال سالم 

من دون ذلك«.
ودعا عباس يف كلمته دول العامل اليت مل تعرتف بدولة فلسطني 
إىل االعرتاف بها، »ألن االعرتاف بها يزيد املوقف الفلسطيين قوة 
يف املفاوضات«، منوهًا إىل أن »إسرائيل« املدعومة من واشنطن 

مل تنفذ أيًا من قرارات األمم املتحدة.
وقال إن »البلطجة اإلسرائيلية جيب أن تتوقف«، مشريًا إىل أن 
»إسرائيل« عندما تدمر قرية اخلان األمحر فهي تقّسم الضفة، داعيًا 
االحتالل اإلسرائيلي للرتاجع عن نقض اتفاقياته مع الفلسطينيني 

ألنهم هم أيضًا لن يلتزموا باملقابل.
العنف  استعمال  ترفض  الفلسطينية  القيادة  أن  عباس  وأضاف 
والقوة، وال تقبل استعمال السالح يف أي مكان آخر، هي تريد حق 
تقرير املصري للشعب الفلسطيين، ال أكثر وال أقل، منوهًا إىل أنها  
ستكون  املقبلة  واأليام  كانت«،  أيًا  امليليشيات  »دولة  تقبل  ال 

اجلولة األخرية من املفاوضات.
السلطة  إن  عباس  قال  الفلسطينية،  املصاحلة  وخبصوص 
الفلسطينية تواصل اجلهود لتحقيقها ووقف االنقسام، لكنها لن 

تتحمل أي مسؤولية إذا تراجعت محاس عن اتفاقياتها.

حماس
وردًا على خطاب عباس يف األمم املتحدة، أصدرت حركة املقاومة 

اإلسالمية »محاس«، بيانًا وصفت فيه اخلطاب بأنه »مكرور«.
وقالت إن اخلطاب »يستعرض احلال اليت أوصلتنا إليه سياساته 
املختلفة«،  األطراف  سلوك  توقع  عدم  يف  أخطائه  عن  ونتجت 
»إعالن  هي  مضامني  من  مازن  أبو  به  حتدث  ما  أن  وأضافت 
صريح لفشل سياسته«، وتابعت »هو اعرتاف واضح بعجز مسار 
التسوية عن الوصول ألي حلول عادلة أو حتقيق أي إجناز للشعب 
الفلسطيين، ولعل تساؤله عن حدود دولة االحتالل كان أجدر أن 
يطرحه قبل تورط فريق أوسلو يف رسالة االعرتاف بهذا الكيان«.

وقال بيان احلركة »إن جتاهل عباس يف خطابه ملسريات العودة 
وكسر احلصار والتضحيات الكربى اليت يقدمها شعبنا يف مواجهة 
هو جتسيد  خطابه  من  وأهلها  وبطوالتها  غزة  واستثناء  االحتالل، 
وتكريس حلالة االنقسام، وإعطاء الضوء األخضر لالحتالل ملزيد من 

اجلرائم والقتل وتسهيل تنفيذ صفقة القرن«.
األمم  منرب  على  من  للمقاومة  عباس  وصف  أن  محاس  واعتربت 
املتحدة بأنها ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسالحها هو »طعنة جنالء 
جمانية  وهدية  وشهدائه،  ومقاومته  وتارخيه  الشعب  خاصرة  يف 
لالحتالل، فضال عن استخدامه هذا املنرب إلعالن االنفصال عن قطاع 
غزة، وتهديد أهله وسكانه باملزيد من العقوبات يشكل خطرًا على 

النسيج الوطين الفلسطيين ومستقبل املصاحلة«.
»الجهاد« 

يف حني شددت حركة اجلهاد اإلسالمي على رفض خطاب عباس، 
»يشكل  أنه  الوطين«، مضيفة  اإلمجاع  »الميثل  أنه  على  والتأكيد 
تهديدًا للمصاحلة والوحدة«.واعتربت احلركة أن اخلطاب ميثل »عجزًا 

عن اإلقرار بفشل التسوية«.

»رايتس ووتش« تتهم...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

عشرات األشخاص قسرا، أغلبهم من العرب السنة.
وأشارت إىل أن من بني املختفني أطفاال يف سن التاسعة بدعوى 
عمليات مكافحة تنظيم »داعش« اإلرهابي، وفق تقرير نشرته اليوم 

اخلميس على موقعها يف اإلنرتنت.
إنها  األناضول،  عليه  اطلعت  الذي  التقرير  يف  املنظمة  وقالت 
وثقت إخفاء 74 رجال و4 أطفال آخرين، كانوا حمتجزين لدى اجليش 
العراقي والقوى األمنية بني أبريل / نيسان 2014 وأكتوبر / تشرين 

األول 2017، ثم ُأخفوا قسرا.
وأضافت أن بني هؤالء 70 شخصا من السنة، و8 من الشيعة.

وأوضحت »رايتس ووتش« أن اإلخفاءات القسرية املوثقة كانت 
من تنفيذ اجليش واجلهات األمنية، غري أن العدد األكرب، 36، مت 
على يد »احلشد الشعيب«، وهم مسلحون شيعة يعملون حتت إمرة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، عند نقاط التفتيش عرب مجيع أحناء 
ـ  حالة   28 إن  القول،  عيان  شهود  عن  املنظمة  ونقلت  العراق. 
على األقل ـ قامت بها »كتائب حزب اهلل« املنضوية يف »احلشد 
الشعيب«، واملقربة من إيران. وذكرت أنه يف 3 قضايا أخرى ُأفرج 
عن احملتجزين واملخفيني يف 2014 و2015، قبل أن يكشفوا أنهم 
كانوا بعهدة »احلشد الشعيب«، أو »جهاز األمن الوطين« )مرتبط 

برئيس الوزراء( يف مواقع احتجاز غري رمسية.
تعِط  مل  التوقيفات،  حاالت  أغلب  يف  أنه  إىل  املنظمة  وأشارت 
القوى األمنية أسر املوقوفني أي سبب للتوقيف، لكن اأُلسر تعتقد 

أن السبب يتعلق بكون احملتجزين من العرب السنة.
ويف 6 حاالت على األقل، أوحت ظروف التوقيف أو ما قالته العناصر 

األمنية بأن السبب قد يكون متعلقا بالقتال ضد »داعش«.

وكشفت أن »اللجنة الدولية للمفقودين« اليت تعمل بالشراكة مع 
احلكومة العراقية، تقدر أن عدد املفقودين بني 250 ألفا ومليون 
شخص، وسط اتهامات لـ »داعش« باملسؤولية عن العدد األكرب.

العراقية ألي طلب من األسر أو »هيومن  ومل تستجب السلطات 
رايتس ووتش«، للحصول على معلومات حول املخفيني، وفق ما 

ورد يف التقرير.
وقالت ملا فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق األوسط يف املنظمة: 
»يف خمتلف أحناء العراق، تتوق األسر اليت أخفي آباؤها، وأزواجها، 

وأطفاهلا إىل إجياد أحبتها«.
الواليات املتحدة، بالضغط على  الدولي بقيادة  التحالف  وطالبت 

احلكومة العراقية لوقف اإلخفاءات القسرية، ودعم أسر الضحايا.

ترامب يعد خبطة...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

واليت سيتم الكشف عنها يف غضون أربعة أشهر ستكون »متوازنة 
للغاية« بني طريف النزاع.

وبعيد ساعات على إعالنه للمرة األوىل منذ دخوله البيت األبيض 
تأييده حل الدولتني، قال ترامب خالل مؤمتر صحايف يف نيويورك 
»أعتقد أننا سنتوّصل إىل اّتفاق. أعتقد أن الدولتني سرتيان النور. 

حتى وإن كان ذلك صعبًا بعض الشيء«.
أنا  واحد،  دولة  والفلسطينيون  اإلسرائيليون  أراد  »إذا  وأضاف 
موافق. وإذا أرادوا دولتني، أنا موافق«، مشّددا على أن دوره هو 

»تسهيل« الوصول اىل اتفاق سالم بني الطرفني.
على  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر  يف  األمريكي  الرئيس  وجّدد 
هامش أعمال اجلمعية العامة لألمم املّتحدة تفضيله حلل الدولتني. 
األمر سيسري بشكل أفضل ألن كّل طرف  أن هذا  »أعتقد  وقال 
سيحكم نفسه«. ومل يوضح ترامب ما إذا كانت خطة السالم اليت 
الكشف  وسيتم  مطلقة  سرّية  وسط  كوشنر  جاريد  يعّدها صهره 
عنها »خالل شهرين أو ثالثة أشهر أو أربعة أشهر« على أبعد تقدير 

سرتتكز إىل حّل الدولتني.
لكن الرئيس اجلمهوري شّدد على أّن هذه اخلطة ستكون »متوازنة 
يف  يعلم  فهو  إسرائيل«  »يعشق  صهره  كان  إذا  ألنه  للغاية« 

الوقت نفسه أن »اجلميع جيب أن يكونوا راضني«.

استقالة رئيس جملس...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

االدارية السابقة ميشيل غاثري املثرية للجدل وتصرحياته بان بعد 
املذيعني سيفقدون وظائفهم ألن احلكومة ال تريدهم.

ويقول السيد مايلن أنه ترك جملس االدارة بسبب  اجلدل الذي 
سبب  »ان  االول:  أمس  يوم   ABC لـ  وقال   ABC على  يضغط 

استقاليت هو توفري صمام أمان ووضع حد للضغط«.
ويقول إنه مل يطالب بإقالة أحد ألن احلكومة مل تعجبه تقاريره، لكنه 

يؤكد أنه كان حيق له التدخل يف القضايا التحريرية.

روسيا تغلق أجواء...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

عن  االمتناع  إىل  وتدفعها  احلامية  الرؤوس  »تربد  أن  أمل  على 
خطوات متهورة ُتعّرض عسكريينا للخطر، وإال فإننا سنضطر للرد 
الدفاع  وزير  تعبري  وفق  الراهن«،  الوضع  مقتضيات  من  انطالقا 

سريغي شويغو.
فقد اغلقت موسكو، أجواء البحر األبيض املتوسط أمام أي هجوم 
على حليفتها سورية، وأعلنت أنها ستعزز دفاعات دمشق اجلوية، 
بعدما ُأسقطت األسبوع املاضي طائرة روسية من طريق اخلطأ، يف 
حادثة مّحلت موسكو مسؤوليتها ملناورة إسرائيلية »متعّمدة«، ما 

قد يؤدي إىل تفاقم األزمة مع الدولة العربية.
وبعد أسبوع من إسقاط الدفاعات اجلوية السورية من طريق اخلطأ 
»إليوشني-20« فوق البحر املتوسط يف حادثة أدت إىل مقتل 15 
اليت  العربية  الدولة  جتاه  خطابه  الكرملني  صّعد  روسيا،  عسكريا 
كانت تشن تزامنا مع احلادثة غارات على مشال غربي سورية، ومل 

تأُل جهدا حملاولة إقناع موسكو حبسن نيتها.
اليت  اإلجراءات  الروسي  الدفاع  وزير  شرح  متلفز،  خطاب  ويف 

قررتها موسكو لتعزيز الدفاعات اجلوية السورية.
وقال: »لدينا اقتناع بأن وضع هذه اإلجراءات قيد التنفيذ سريدع 
فإننا  وإال  جنودنا«،  سالمة  تهدد  بأفعال  القيام  عن  املتهورين 

»سنرد بالشكل املناسب«.
وأوضح شويغو، أن اإلجراءات الروسية تتمثل يف:

1 - »تسليم منظومات إس-300 الروسية للدفاع اجلوي إىل اجليش 
اعرتاض  على  »قادرة  املنظومة  وهذه  أسبوعني.  خالل  السوري 
أهداف  وقادرة على ضرب  أكثر من 250 كلم  بعد  على  طائرات 

جوية عدة يف آن واحد«، وفق الوزير.
2 - »جتهيز املراكز القيادية لقوات الدفاع اجلوي السورية بنظام 
سيضمن  مما  الروسي،  اجليش  لدى  حصريا  موجود  للتحكم  آلي 
كل  وحتديد  السورية،  اجلوية  الدفاعات  لكل  املركزية  اإلدارة 

الطائرات الروسية يف األجواء من قبلها.
3 - »إطالق التشويش الكهرومغناطيسي يف مناطق البحر املتوسط 
احملاذية لسواحل سورية بهدف منع عمل رادارات واتصاالت األقمار 

الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سورية«.
»إس-300«  صواريخ  تشغيل  حاليا  الروسية  القوات  وتتوىل 

»إس- وصواريخ  طرطوس،  يف  البحرية  القاعدة  قرب  املنتشرة 
400« األكثر تطورا املنتشرة يف حميط قاعدة محيميم اجلوية يف 

غرب سورية.
وامس االول أيضًا، أبلغ بوتني حليفه الرئيس السوري بشار األسد 
بهذه اإلجراءات خالل حمادثة هاتفية هي األوىل بينهما منذ إسقاط 

الطائرة الروسية من طريق اخلطأ.
وتشكل هذه التوترات مثااًل على مدى تعقيد النزاع الذي اندلع يف 
2011 يف سورية اليت باتت مسرحا لتدخل دول عدة أحيانا متناقضة 

املصاحل من القوى الغربية إىل إيران مرورا برتكيا.
السورية  الدفاعات  إسقاط  مسؤولية  إسرائيل  موسكو  وحتّمل 
لطائرتها، مؤكدة أن اجليش اإلسرائيلي مل يبلغها بتنفيذ مقاتالته 
غارات على الالذقية إال قبل دقيقة واحدة من شنها، وأن الطائرات 
لتفادي  هلا  »غطاء«  الروسية  الطائرة  استخدمت  اإلسرائيلية 

الصواريخ السورية، لكن إسرائيل تنفي ذلك.
أي  »مل ختتبئ خلف  مقاتالته  أن  اإلسرائيلي  اجليش  أكد  واألحد، 
طائرة وأنها كانت يف اجملال )اجلوي( اإلسرائيلي عندما ُأسقطت 

الطائرة الروسية«.
وامس االول، قال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف: »حسب 
من  متعّمد  هو تصرف  السبب  فإن  العسكريني،  خربائنا  معلومات 
الطيارين اإلسرائيليني، وهذا األمر ال ميكنه إال أن يضّر بعالقاتنا« 
مع إسرائيل. واضاف أن »الطائرة )الروسية( مل تسقط بصاروخ 
إسرائيلي، واحلمد هلل. إال أن تصرف الطيارين اإلسرائيليني« هو 

ما مسح بوقوع احلادثة.
وأكد أن قرار تسليم سورية صواريخ إس-300 »ليس موجها ضد 

أي بلد، بل )اختذ( دفاعا عن جنودنا«.
القوات  أغلقت  إسرائيل،  إىل  موجهة  اعتربت  سابقة،  خطوة  ويف 
الدولية  املياه  يف  املناطق  من  عددا  املاضي  اخلميس  الروسية 
شرق املتوسط، أمام الرحالت واملالحة البحرية قرب سورية ولبنان 
التحليق فوق  اإلسرائيلي  الطريان  بإمكان  يعد  وقربص، حيث مل 

األجواء السورية.
إىل  اخلطوة  هذه  حينها  يف  لالنباء«  إنرتفاكس  »وكالة  وعزت 
مناورات تقوم بها سفن البحرية الروسية وتتضمن اختبارات إلطالق 

صواريخ، رغم أنها أجرت مناورات كبرية قبل ذلك بأيام.
واعترب اخلبري العسكري الفريق األول املتقاعد، ليونيد إيفاشوف، 
أن قرار موسكو تسليم »S-300« لسورية يعين إنشاء منطقة حظر 

طريان على جزء من األراضي السورية والبحر املتوسط.
وقال إيفاشوف تعليقًا على قرار وزارة الدفاع: »سيكون ذلك حقا 

منطقة حلظر الطريان على من يقوم بعمليات عدوانية«.
وأفاد بأن القيود ستخص حتليق الطريان العسكري األجنيب، مشريا 
إىل أن إنشاء هذه املنطقة هو »حق سورية وروسيا على حد سواء، 

وهو يتفق مع أحكام القانون الدولي«.

عون: حررنا لبنان...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

اللبنانية  الديبلوماسية  تنظيم  وبدأنا  دورها،  فاعلة  وغري  فارغة 
كل  يف  مهمة  بأعمال  وقمنا  القضاء  اىل  انتقلنا  ثم  العامل،  يف 
هذه املؤسسات، لكن االمر حيتاج اىل بعض الوقت للتنفيذ، على 
غرار تلزيم النفط والغاز يف املنطقة االقتصادية البحرية. كما ان 
برنامج الكهرباء بدأ تنفيذه ويتطلب بعض الوقت لسنتني او ثالث 
اخبار يف هذا اجملال يكون يف معظمه  ما تسمعونه من  سنوات. 
ومنوه.  اقتصاده  تطوير  من  لبنان  على  ختافوا  وال  صحيح،  غري 
صحيح ان املرحلة ليست سهلة، وقد ورثت دينًا يبلغ 80 مليار 
دوالر وباقتصاد ريعي غري منتج وكان عبارة عن لعبة مالية فقط، 
وبدأنا صرف االموال وغرقنا يف الديون. لدينا مشاريع مستقبلية 
عدة، منها اخلطة االقتصادية للنهوض باالقتصاد، وان شاء اهلل 
ستبدأ مرحلة بداية الصعود، وبعد سنتني ستكون االحوال افضل 

بكثري«.
وقال: »ما نقوم به من اصالحات على الصعد كلها، ومنها مالية، 
هو من اجل طمأنتكم اىل مستقبل لبنان وبدء جعل الناس يعتادون 
اليت  السلبية  الشائعات  عن  واالبتعاد  تقليدية،  جديدة غري  أمورًا 
تتناول اشخاصًا واحلالة العامة من دون التحلي بروح املسؤولية«، 
الفتا اىل ان »البعض يستغل احلرية اليت يتمتع بها لبنان من اجل 
حتويلها اىل شتيمة دون افق، وهي آفة جديدة حناول وضع حدّّ 
هلا من خالل الرتبية الثقافية، النها تعطي صورة سلبية بشعة عن 

البلد«.
شوائب  وجود  رغم  التبعية،  من  لبنان  حترير  من  »متكّنا  وتابع: 
من  نابعة  املتحدة  االمم  يف  وكلمته  مستقل  وهو  البعض.  لدى 
ما مسح  وهذا  احدًا،  تتبع  وال  كلبنانيني،  وتفكرينا  امياننا  صلب 
لنا بالدخول اىل املؤمترات الدولية بشجاعة واخالص للوطن، وبأن 
تتبلور الشخصية اللبنانية احلقيقية اليت ستكون ركيزة بنينا عليها 
إلطالق مبادرة »االكادميية الدولية للتالقي واحلوار«. هناك قبول 
التنفيذ  مرحلة  بدأنا  قد  نكون  أن  وآمل  املتحدة،  االمم  يف  هلا 
اعتبارًا من السنة املقبلة. هذه االكادميية تقوم على تعميم ثقافة 
السالم يف العامل عرب تقارب الشعوب، بدال من ان تبقى متباعدة 
بسبب جهله بعضها ببعض أو خوف االنسان من اآلخر. لذلك جيب 
أن يعّم السالم من خالل املعرفة املتبادلة بني االديان واالعراق 
او  انسانية  ليست  احلرب  لعبة  أن  الناس  ليفهم  واحلضارات، 
اعتماد  عرب  اآلخر،  على  السيطرة  وهدفها  اقتصادية،  بل  دينية، 

سياسة القوة، وهذه أزمة نأمل أن خنرج منها«.
)مزيد من التفاصيل ص 2(
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صـحة وغـذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

هل تبتلعون بذور التفاح؟ 
إحذروها فهي قاتلة

عالية،  غذائية  قيمة  للتفاح  أن  املعروف  من 
اجلسم،  حيتاجها  فيتامينات  على  حيتوي  فهو 
ونسبة عالية من األلياف اليت تساعد يف حماربة 
السرطان ومرضي الزهامير وباركنسون. إاّل أن 

ما ال تعرفونه أن ابتالع البذور يضّر بالصحة.

على  التفاح حتتوي  بذور  أن  الدراسات  وتؤكد 
على  للسيانيد حيث حتتوي  مركز  مسوم، فهي 
لسيانيد  منتجة  غليكوزيدات  وهي  أميغدالني، 
اهليدروجني، وحني يصل السيانيد إىل املعدة، 
فإنه يدخل جملرى الدم، فيصبح اجلسم غري قادر 

على استخدام األوكسجني الذي ال غنى عنه.
»اندبندنت«  موقع  نشر  السياق،  هذا  ويف 
بسبب  للتسمم  تعرض  بريطاني  شاب  قصة 
تلك البذور. وأكد األطباء أن ابتالع هذه البذور 
باخلطأ ال يسبب الضرر، حيث أن اجلسم يستطيع 
مقاومة الكميات الصغرية من السيانيد، وذلك 
اإلنزميات،  خالل  من  السموم  إزالة  تتم  ألنه 
فيتخلص اجلسم منه خالل أربعة وعشرين ساعة 
بعد تعرضه له، إما من خالل التبول، أو تتحول 
الكربون،  أوكسيد  ثاني  نسبة صغرية منه إىل 

وينطلق خارج اجلسم عند التنفس.
ولفت االطباء إىل أن هناك نسبة معينة يصبح 
عندها السيانيد خطرًا، حني تصل اىل حنو 2-1 
ملغم/كيلو غرام من وزن اجلسم، فتعترب اجلرعة 
فستكون  1ملغم/كغم،  باالعتبار  وباألخذ  قاتلة، 
70 ملغم من السيانيد جرعة قاتلة لشخص يزن 

70 كيلو غرام.
ضيق  بالسيانيد  التسمم  أعراض  ومن 
وتسارع  الصدر،  يف  وأمل  واإلعياء،  التنفس، 
واالضطراب،  الوعي،  وفقدان  القلب،  ضربات 

والغثيان.
التفاح حتتوي على حوالي 700  بذور  بأن  علمًا 
ملغم من السيانيد لكل كيلوغرام. لذلك، فإن 
حوالي 100 غرام من بذور التفاح تكون كافية 

لقتل شخص بالغ يزن 70 كيلوغرامًا.

وجد العلماء دلياًل واضحًا على أن أجزاًء صغرية 
من اهلواء امللّوث تنتقل من رئيت املرأة احلامل 
)املشيمة(  الداخلي  الرحم  غشاء  يف  وتستقّر 
لتشّكل خطرًا مباشرًا على اجلنني، وفق دراسٍة 
تهدف  باحثني،  جمموعة  أجرتها  جديدة  أوروبية 
الذي  الكبري  الضرر  بشأن  التوعية  زيادة  إىل 

يلحقه التلوث باألمهات واألجّنة.

مباشر  ارتباط  له  امللّوث  اهلواء  إّن  املبدأ،  يف 
بتحقيق األذى على األجّنة، غري أن كيفية وقوع 
هذا الضرر جمهولة، وفق ما نقلت صحيفة »ذي 
اليت  املذكورة،  الدراسة  الربيطانية.  غارديان« 
شاركت فيها نساء حوامل من لندن يف اململكة 
غشاء  داكنة يف  حبيباٍت  وجود  بّينت  املتحدة، 
رمحهم، يقّدر الباحثون أنها قد تصل إىل أجّنتهّن 
أيضًا. أوضحت الدكتورة ليا مياسيتا من جامعة 
أعضاء  أحد  وهي  الربيطانية،  ماري«  »كوين 
إليه  توصلت  ما  أن  البحث،  أعّد  الذي  الفريق 
رابط  وجود  أظهر  فقد  جدًا«،  »مقلٌق  الدراسة 
األّم  تتنفسه  الذي  امللّوث  اهلواء  بني  هائل 

وأثره يف اجلنني.

غري  نساء  مخس  على  الدراسة  تلك  أجريت 
خالل  ومن  جيدة،  بصحة  أطفااًل  أجننب  مدخنات 
فحص لـ3500 خلّية، عثر العلماء على 72 حبيبة 
الدّقة،  شديد  جمهر  وباستخدام  فيها.  داكنة 
تفّحص العلماء عن قرب بعضًا من تلك احلبيبات 
الرئتني.  اليت ظهرت كأجزاء سخامية يف خاليا 
إضافيًا  حتلياًل  أن  مياسيتا  أّكدت  األثناء،  يف 
يبدو ضروريًا هلذه الدراسة، لكنها شّددت على 
أّن تلك احلبيبات املتغلغلة يف اخلاليا ال ميكن أن 
من  ناجتة  داكنة«  سخامية  »أجزاء  سوى  تكون 

التلّوث اهلوائي.

 ونصحت النساء احلوامل بتجّنب الشوارع املكتظة 
واملليئة بالسيارات أثناء سريهّن. كذلك، أوضح 
فريق  أعضاء  أحد  وهو  ليو،  نوريس  الدكتور 
البحث أيضاًَ، أن ليس من الضروري أن تدخل 
تلك األجزاء إىل جسد اجلنني حتى يكون هلا تأثري 
سليب، فمجّرد وجودها يف غشاء الرحم الداخلي 

الذي حييط باجلنني له أثر مباشر عليه.

هذه ليست املرة األوىل اليت يظهر فيها مدى 
خطورة التلوث على األجّنة والرّضع، فقد تبنّي 
املبكرة  الوالدات  من  يزيد  امللّوث  اهلواء  أن 
ما  خفيفة،  بأوزان  أطفال  والدة  إىل  ويؤدي 
ما  وهو  احلياة،  ملدى  مستدامًا  ضررًا  يسّبب 

تلّوث اهلواء يصل اىل اجلنني داخل الرحم!
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صحيفة  نقلتها  حديثة،  دراسة  توصلت 
السعال  أدوية  أن  الربيطانية، إىل  »إندبندنت« 
ال تعمل بفعالية عكس ما كان متوقعا، موضحة 
علمي«  »دليل  الساعة  حدود  إىل  يوجد  ال  أنه 

ينفي ذلك.

باحثون  أجنزها  اليت  الدراسة،  ووجدت 
أشخاص   7 بني  من  واحدا  أن  سويسريون، 
ظهرت عليهم آثار سلبية بعد تناوهلم أحد أدوية 

السعال.

أدوية  جل  وجّربوا  قّيموا  إنهم  الباحثون  وقال 
السعال املوجودة يف األسواق لكنهم مل يعثروا 
على أي دليل يؤكد فعاليتها، مثل »حتسن صحة 

املريض أو شفائه من السعال بسرعة«. 

العامل،  ينفق  وقت  يف  املعطيات  هذه  وتأتي 
أدوية  مليارات دوالر على   4 أكثر من  سنويا، 

السعال، اليت ال تستلزم وصفة طبية.

وقال الدكتور بنجامني سبيش وزمالؤه من جامعة 
بازل السويسرية، إن األطباء جيب أن يطمئنوا 
املرضى بأن أعراضهم ستتحسن »تلقائيا« دون 

أي عالج.

وأضاف »دراستنا توصلت إىل أنه ليس هناك 
أي عالج مفيد للسعال«.

وتشري الدراسة إىل أن 14 يف املئة من املرضى 
الذين تناولوا أدوية السعال ظهرت عليهم آثار 
وأمل يف  والغثيان  الصداع  مثل  جانبية سلبية، 

الصدر.

إجنلرتا  الصحية يف  اخلدمة  هيئة  أن  إىل  يشار 
واملشروبات  العسل  بتناول  املرضى  توصي 
الساخنة ملكافحة التهاب احللق، وتنصحهم بعدم 

التوجه إىل املضادات احليوية.

دراسة تتوصل إىل نتيجة 
»صادمة« بشأن أدوية السعال

أكدته دراسة أجريت، العام املاضي، على 500 
ألف والدة يف لندن، دفعت األطباء إىل احلديث 
عن أن تعّرض ماليني النساء يف العامل للتلّوث 

يقرتب من »كارثة صحية«.

أطعمة لذيذة ميكنك تناوهلا 
أثناء احلمية دون خوف

أثناء احلمية الغذائية يعانى البعض من فرتات 
اجلوع وامليل لألكل بعيدا عن نوعيات املفروضة 
داخل النظام الغذائي، هذه بعض األطعمة اليت 
ميكنك تناوهلا إثناء الدايت دون خوف من زيادة 

الوزن

سعره   100 حوالي  على  حيتوى  فشار  كوب   -
وجبة سناك  ويعترب  بالفيتامينات  وغنى  حرارية 

مشبعة.

فى  يساعد  انه  كما  باأللياف  غنى  الشوفان   -
عملية اهلضم وحيتوى على أمحاض دهنية تزيد 

من عملية احلرق

من مصادر  تعترب مصدر  الداكنة  الشيكوالتة   -
أثناء  للحلويات  امليل  أوقات  وخاصة  السعادة 
اخلضوع لنظام غذائي ال مانع من تناول مكعبني 

شيكوالتة داكنة املليئة مبضادات األكسدة.

الدسم  قليل  والزبادي  الدسم  خالي  -اللنب 
من  والتخلص  اجلسم  حرق  زيادة  يف  يساعد 

دهون البطن.
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صـحة وغـذاء

القهوة.. منبه أم 
اليت منوم؟...اجلواب هنا واملشروبات،  األطعمة  بعض  تتسبب 

نتناوهلا يوميًا، يف اإلصابة بااللتهاب مثل اللحم 
املقدد والبيض والقهوة ومنتجات األلبان.

وقد ال يبدو األمر كأنه مشكلة كبرية، لكن جيب 
املرضية  احلاالت  معظم  أن  االعتبار  يف  األخذ 
املفاصل  والتهاب  السرطان  مثل  املزمنة 
البدايات حباالت  ترتبط يف  والبدانة  والسكري 

التهاب.
 

ويعترب االلتهاب منخفض الدرجة عاماًل مشرتكًا 
يف معظم املشكالت الصحية. أما إذا كان هناك 
األطعمة  جتنب  األفضل  فمن  مؤمل،  اضطراب 
أنها  حيث  االلتهاب  تسبب  اليت  واملشروبات، 

تؤدي إىل تفاقم احلالة.
 

من  واليت  املقلية،  األطعمة  القائمة  وتشمل 
املفاصل،  تهييج  يف  تتسبب  أنها  املعروف 

وتفاقم التهاباتها.
 

بأكثر  قائمة  يلي  فيما   »Care2« موقع  وأورد 
األطعمة اليت تتسبب يف االلتهابات، منها:

 
1- الوجبات سابقة التجهيز

أو  معاجلتها  يتم  اليت  السريعة،  األطعمة  ترتبع 
تعبئتها أو إعدادها، على قمة األطعمة املسببة 
والسكر،  الضارة،  الزيوت  بفضل  لاللتهابات 
ليات الصناعية، واملواد املضافة، وجمموعة  واملحُ

كاملة من املكونات الضارة.
 

2- الدهون املهدرجة
أو شحم  النباتية،  الزبدة  أو  السمن،  توجد يف 
ويشمل  منه.  املصنوعة  املنتجات  أو  اخلنزير 
ومعجنات  والفطائر،  والكعك  املخبوزات  ذلك 
وخبز احلليب. وبالطبع، فإن هناك بدائل صحية 
هلذه املخبوزات لكن معظم حمال البقالة واملخابز 
على  حيتوي  كان  إذا  حتى  رحبًا  األكثر  تعرض 

مكونات ضارة.
 

3- اللحوم
تشتمل على كل أنواع اللحوم ما عدا األمساك. 
اإلصابة  والبيضاء يف  احلمراء  اللحوم  وتتسبب 
الطبق  تكون  أن  جيب  ال  لذا  بااللتهابات، 

الرئيسي.
 

4- األطعمة املقلية
وحلقات  املقلية  البطاطا  مثل  األطعمة  تشتهر 
الناتشو  ورقائق  البطاطس  ورقائق  البصل 

واهلامربغر وغريها بأنها عناصر ضارة للصحة.
 

5- السكر األبيض واحللويات
تضم قائمة األطعمة واملشروبات املالة بالسكر 
املالة.  والعصائر  الغازية  املشروبات  األبيض 
وتظهر األحباث احلديثة أن السكر هو أحد أكثر 
باإلدمان،  يتناوهلا  من  تصيب  اليت  املواد، 
فضاًل عن كونه سببًا رئيسيًا لإلصابة بالتهابات 
شديدة. وال يعين ذلك االمتناع التام عن تناول 
أنه ميكن ببساطة تقليل  إال  السكر واحللويات، 
بالسكر  املالة  واملشروبات  األطعمة  استهالك 
األبيض كما ميكن تناول الفاكهة عند الرغبة يف 

تناول وجبة حلوة املذاق.
 

6- التحلية الصناعية
يوجد الكثري من العالمات التجارية ملواد التحلية 
بأنها  العلمية  األحباث  تفيد  اليت  الصناعية، 

تصيب بالعديد من املشاكل الصحية اخلطرية.
 

7- امللح املعاجل باليود
يفضل استخدام ملح البحر غري املكرر بداًل من 
امللح املعاجل باليود. وال يعد ملح البحر ضارًا يف 
حد ذاته، كما أنه غين بالصوديوم بشكل طبيعي 
جنبًا إىل جنب مع املعادن املفيدة األخرى مثل 

البوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم.
 

8- املواد الغذائية املضافة
واملثبتات  النكهة  ومعززات  األلوان  تشمل 
واملواد احلافظة. وحتتوي بعض املواد الرئيسية 

تعرف على أكثر األطعمة واملشروبات املسببة لاللتهابات

أكد اخلرباء الفعالية املزدوجة ملشروب القهوة، 
الذي  املزدوج  القهوة  حبوب  تركيب  وشرحوا 

حيتوي على مادتني متناقضيت املفعول.

مادتني  على  الكاملة  القهوة  حبوب  وحتتوي 
قشرة  يوجد يف  الذي  الكافيني  هما:  هامتني 
الطبقة العلوية، والتيوبرومني الذي يوجد داخل 

احلبة.

اإلنسان  شرب  لدى  الكافيني  مفعول  ويبدأ 
 25 إىل   20 ملدة  ويستمر  مباشرة،  القهوة 
دقيقة، تضيق فيها األوعية الدموية يف اجلسم 
اإلنسان  يشعر  لذلك  الكلى.  أوعية  عدا  ما 
بالنشاط ويرتفع ضغط الدم لديه ألن الكافيني 

يلعب دور املنشط.

كما يشعر اإلنسان حباجة للتبول بسبب توسع 
األوعية الدموية يف الكلى وهذا ما يعطي القهوة 

أيضا صفة مدر للبول.
 25 بعد  الكافيني  فعالية  فرتة  انتهاء  وعند 
دقيقة، يبدأ نشاط مادة التيوبرومني املوجودة 
الدموية  األوعية  فتتوسع  القهوة،  حبوب  داخل 
فيها  تتضيق  حيث  الكلى،  عدا  ما  اجلسم  يف 
تقدم  املقاهي  أن  جند  لذلك  الدموية،  األوعية 
وتستمر  القهوة.  بعد  لشربه  املاء  من  كأسا 
فرتة تأثري التيوبرومني ساعة كاملة يشعر فيها 

اإلنسان بالنعاس.
أن  إىل  عديدة  دراسات  يف  الباحثون  وأشار 
قهوة »النسكافيه« يف أغلب أنواعها خالية من 
حبوب  من  يستخلص  الذي  الكافيني،  املنبه، 

القهوة لتصنيع العديد من األدوية الطبية.
وهلذا، يعزو األخصائيون حوادث السري اليت يقع 
فيها سائقو املسافات الطويلة )الشاحنات(، إىل 
الكافيني،  اخلالي عادة من  للنسكافيه  شربهم 
وحتدث عادة بعد 15 إىل 30 دقيقة، الفرتة اليت 

ينشط فيها تأثري مادة التيوبرومني.
هذا  تناول  يف  باالعتدال  اخلرباء  ينصح  لذلك 
غذائي  نظام  واتباع  التأثري،  مزدوج  املشروب 
أثناء  الراحة  الكايف من  القسط  أخذ  صحي مع 

النوم.

منها على الكربيتات والبنزوات واأللوان املسماة 
من  العديد  تتضمن  ولألسف،   .FD & C # X
املكونات  هذه  األطفال  يتناوهلا  اليت  األطعمة 

الضارة السامة.
 

9- منتجات األلبان
على النقيض من مسعتها الطيبة، فإن منتجات 
واجلنب  كريم  واآليس  الزبادي  مثل  األلبان 
والزبدة واجلنب القريش، حتتوي على اهلرمونات 
املكونات  من  وغريها  احليوية،  واملضادات 
الضارة، لذا يفضل جتنبها أو تناول املصنوعة 

يف املنزل من منتجات طبيعية قدر اإلمكان.
 

10- منتجات القمح
عالية  محضية  تشكيل  يف  القمح  يتسبب 
يزيد  وما  اإلنسان.  جسم  قوية يف  والتهابات 
مت  حاليًا  املتوافر  القمح  معظم  أن  سوءًا  األمر 
العلمية  الدراسات  وتوصلت  وراثيًا.  تعديله 
إىل توافر صلة مباشرة بني الكثري من احلاالت 

الصحية اخلطرية وتناول القمح املعدل وراثيًا.
 

11-الغلوتني يف احلبوب
أن  وميكن  الغلوتني  على  احلبوب  معظم  حتتوي 
فضل اختيار  يكون سببًا يف التهابات شديدة. يحُ
حبوب أو بذور مثل احلنطة السوداء أو كينوا أو 

ّخن. الدحُ

حيتوي عصري البصل على مزايا عديدة، ما جيعل 
وجوده الدائم يف املطبخ أمرا ضروريا.

البصل  عصري  أن  هي  اخلصائص،  هذه  أوىل 
على  حيتوي  البصل  ألن  اهلضم،  عملية  حيسن 
ألياف إينولني اليت تغذي بكترييا األمعاء املفيدة، 
الكيميائي  املركب  على  البصل حيتوي  أن  كما 
وهو  للحساسية،  الطبيعي  املضاد  كرييستني 
مركب ميتصه اجلسم بسهولة، وحيتفظ به لفرتة 

طويلة.

كذلك فإن عصري البصل مادة ممتازة، مضادة 
ألمراض الربد واضطرابات اجلهاز التنفسي، ألن 
البصل مينع تكّون املخاط يف املمرات التنفسية، 

وبالتالي حيمي صحة الشخص.

على  للحفاظ  ممتازة  وسيلة  البصل  أن  كما 
الدراسات  نتائج  أوضحت  حيث  قوية،  عظام 
بأن مكونات البصل متنع فقدان العظام لكثافة 
مكوناتها املعدنية، عالوة على أن عصري البصل 
مفيد للشعر، ألنه حيتوي على عنصر الكربيت، 
املساعدة  الطبيعية  املواد  أهم  أحد  يعترب  الذي 
يف منو الشعر، والبصل خيفض مستوى السكر 
يف الدم ألنه حيتوي على الكروم وثاني كربيتيد 

بروبيل األليل.

إن تناول عصري البصل بصورة دورية منتظمة 
خيفض مستوى الكوليسرتول يف الدم الحتوائه 
ويساهم   ،B وفيتامني  والكروم  الكربيت  على 
احتواء البصل على أنواع خمتلفة من الكربيتيدات 
يف محاية القلب، كما أن هذه املركبات  حتمي 
املريء  أورام  خطر  من  وتقلل  األورام  منو  من 

والكلى والثدي والربوستاتا واحلنجرة.

وأخريا، فالبصل مينع االلتهابات اليت حتدث عن 
طريق الفم، خلواصه املضادة للبكرتيا.

خصائص مدهشة لعصري 
البصل

أكدت العديد من اإلحصائيات الطبية اليت أجراها 
بسبب  الوفاة  إن  الربيطاني،  الكبد  أحباث  مركز 
مرض  وأن  عام،  بعد  عامًا  تتزايد  الكبد  أمراض 
قاتل يف  الكبدي يصنف كخامس مرض  الفشل 
بريطانيا، بعد أمراض القلب والسرطان والسكتات 

الدماغية، وأمراض اجلهاز التنفسي.
ويعترب الكبد أكرب عضو داخلي حيمي مجيع األنسجة 
يف اجلسم من التلف عن طريق تصفية السموم 
أوردت  الكبد،  أهمية  وبسبب  الدم.  جمرى  من 
باألعراض  قائمة  الربيطانية  ستار  ديلي  صحيفة 
الشائعة ألمراض الكبد، واليت جيب عدم جتاهلها، 

على النحو التالي:
انتفاخ املعدة

ميكن  املعدة،  واضح يف  انتفاخ  لديك  كان  إذا 
أن كون ذلك بسبب وجود استسقاء يف الكبد، 
يف  التوازن  اختالل  بسبب  عادة  هذا  وحيدث 
السوائل  وبني  األخرى،  واملركبات  الربوتينات 
خلل  إىل  وتؤدي  الكبد  أنسجة  يف  ترتاكم  اليت 

فيه.
الكدمات

الكبد  أن  على  عالمة  الكدمات  تكون  أن  ميكن 
املتضرر  الكبد  ينتج  إذ  بشكل صحيح،  يعمل  ال 
الدم،  لتجلط  الالزمة  الربوتينات  من  أقل  عددًا 
مما يعين ازدياد احتمال حدوث النزيف واإلصابة 

بالكدمات.
اإلعياء

ميثل الشعور املستمر باإلعياء والتعب عالمة على 
وجود خلل يف الكبد، إذ ميكن أن يؤدي التعب 
الشديد إىل اخنفاض يف مستويات األكسجني يف 

الدم وتراكم النفايات يف الكبد.
آالم البطن

تليف الكبد هو تندب ينجم عن تلف الكبد طويل 
من  األمين  العلوي  اجلزء  األمل يف  ويعترب  األمد. 
أحد  السفلى،  اليمنى  األضالع  حتت  أو  البطن، 

األعراض الرئيسية له.
فقدان الشهية

إذا فقدت الشهية بشكل مفاجئ، قد يكون هذا 
عالمة حتذيرية مبكرة على وجود مشكلة يف الكبد، 
واملشاكل  بالغثيان  املستمر  الشعور  أن  كما 
ألمراض  مبكرة  أعراضًا  تكون  أن  ميكن  اهلضمية 

الكبد.
اصفرار البشرة

عندما حيدث تلف يف الكبد، يصبح اجلسم عاجزًا 
وهذا  فعال،  بشكل  الفضالت  من  التخلص  عن 
يرتاكم  أن  ميكن  الصفراوي،  الصباغ  بأن  يعين 
يف جمرى الدم مسببًا الريقان، ويظهر على شكل 

اصفرار يف العينني واجللد.
التقيؤ

من  هما  املعدة  واضطراب  الغثيان  أن  يف حني 
األعراض املبكرة الشائعة ألمراض الكبد، إال أن 
القيء غري املربر واملستمر قد يكون عالمة على 

وجود مشاكل خطرية يف الكبد. 24

7 أعراض ألمراض الكبد جيب 
عدم جتاهلها

عند  االمشئزاز  ذاتها  حبد  »التعرق«  كلمة  تثري 
البعض، ناهيك عن احلديث عن حقيقة هذه اآللية 
الطبيعية اليت تقوم بوظيفة مهمة وضرورية لدعم 

صحة اإلنسان.

منشور  التعرق يف  عن  معلومات  العلماء  ونشر 
عملية  التعرق  أن  إىل  فيه  يشريون  خاص، 
بتسخني  خاصة  عتبة  لكل شخص  ألنه  فردية، 
يفرز  اجلسم  أن  باالعتبار  أخذنا  فإذا  جسمه. 
العرق لغرض التربيد، فإن ذلك يفسر التباين 
يف الـ«معايري« املختلفة للسخونة اليت تتفاوت 
من شخص  وتتباين  التعرق،  وتائر  إثرها  على 

آلخر.

ويقول اخلرباء إن »مستوى التعرق لكل شخص 
خلل  عن  دائما  يعرب  وال  عديدة  بعوامل  يرتبط 
صحي أو أمراض خمفية«. ومن بني هذه العوامل 
اليومية حبسب اخلرباء، النظام الغذائي واحلالة 
العاطفية للشخص ومستوى تناول املشروبات 

ملاذا يتعرق البعض أكثر من غريهم؟

والنشاط  املختلفة  األدوية  وتناول  الكحولية 
البدني.

الشديد  التعرق  يكون  األحيان،  بعض  ويف 
حالة مرضية تستوجب مراجعة الطبيب من أجل 
وراءها. وهناك عدة  احلقيقي  السبب  اكتشاف 
طرق حلل هذه املشكلة باستخدام دش التباين 
تربيد  مراهم  استخدام  أو  والبارد(،  )الساخن 

خاصة وغريها.
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THE man came to the 
Australian Embassy with 
hat in hand asking for 
taxpayer support to pay 
for a lady of the night — 
it is just one of the many 
bizarre, and often serious 
requests our consular of-
ficials contend with every 
day.
THE man came to the 
Australian Embassy with 
a hat in hand asking for 
taxpayer support to pay 
for a lady of the night — 
fortunately, the request 
was declined.
But it is just one of the 
many bizarre, and often 
serious requests our 
consular officials con-
tend with every day.
Maybe you heard the one 
about the woman who 
contacted the Australian 
embassy in Thailand ask-
ing “do you know where 
Marjorie is?”
Or the family worried their 
Dad had gone missing 
but didn’t have a contact 
for him in Bangkok, and 
helpfully suggested offi-
cials look in “any sports 
bar showing AFL”.
Perhaps the story about 
the chap asking them to 
ring him a taxi? Or the 
bloke wondering if they 
could they pop down to 
the optometrist to see if 
his glasses were ready?
As First Secretary and 
Consul in the Australian 
Embassy in Thailand, 
Anita Downey has heard 
all these and many more.
In a speech to an Aus-
tralian Society of Travel 
Writers conference in 
Bangkok last month, Ms 
Downey had the audience 
roaring with laughter as 
she reflected on life in 
the consular corp.
But it wasn’t just jokes as 
she outlined the value of 
travel insurance.
At any one time, the em-
bassy in Thailand is han-
dling 110 consular cases 
— and the workload has 
been rising by about five 

per cent a year.
Ms Downey noted the Fed-
eral Government’s smar-
traveller.gov.au website 
is a great resource and 
400,000 people looked at 
the Thailand section last 
year.
But, wanderlusters only 
spent an average of two 
minutes at a time on the 
site.
“A lot of people don’t un-
derstand what we do,” 
Ms Downey said.
“Recent questions in-
clude the email from a 
woman asking ‘can you 
check where Marjorie is’ 
— that was it, Marjorie. 
The woman was worried 
because she had not 
heard from her.
“There was the prisoner 
who wanted Australian 
food because he didn’t 
like Thai food.
“We had a guy the other 
day wanting us to call 
a taxi for him — he had 
lived in Thailand for six 
years.
“One said ‘My hotel is 
noisy, can you please call 
them and complain’.
“There was the gentle-
man who had ordered 
glasses online and they 
had not arrived so could 
we pop out to the glasses 
shop and see how that 
was going for him.”
But for Ms Downey, there 
was one story that stood 
above the rest.
“My personal favourite 
was a gentleman who 

Anita Downey, First Secretary 
and Consul at the Australian Em-
bassy in Thailand. Picture Brad 
CrouchSource:Supplied

Laughs and sadness — The life of Aus-
tralian consular officials in Thailand

came in to visit us and 
he had a lady friend with 
him and they had spent 
the previous night to-
gether but he had run out 
of money so could we 
pay her on his behalf? 
I’m sure as Australian 
taxpayers you will be 
pleased to learn the an-
swer was ‘no’. He had to 
make his own arrange-
ments.”

Hotel Horrors - Dirti-
est places in your 
room
Ms Downey said it is 
common to track down a 
family back in Australia 
to tell them their father is 
sick, only to be told the 
kids have not spoken to 
him in decades — so he 
is on his own.
“If you can’t pay you get 
basic care — if you have 
travel insurance you’ll get 
a fantastic level of care. In 
the intensive care unit in 
some of these hospitals 
you are looking at close to 
$10,000 a night,” she said.
Motorbike accidents 
where Australians ride 
without a licence and hel-
met are common, but this 
is a main reason — along 
with alcohol and drugs 
— travel insurance com-
panies will not pay out on 
policies.
“We had a guy in Nepal 
on a bike hit by car, but he 
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had a helmet and luckily 
had travel insurance — he 
was medevaced in Nepal 
by helicopter which cost 
$US5000 ($7000), had 
massive injuries so was 
medevaced to Bangkok 
which cost $US60,000, 
he spent three weeks in 
ICU in one of Bangkok’s 
best hospitals which 
cost $US140,000 then 
was stable enough to be 
transferred to Australia 
which cost $US120,000,” 
Ms Downey said.
“He is doing remarkably 
well but if he had not had 
travel insurance he would 
probably have stayed in 
hospital in Nepal.
“Imagine getting a call to 
say your daughter, son, 
brother, parent has been 
in an accident and needs 
to be medevaced and 
taken to a really good 
hospital and it is going 
to cost $30,000 and you 
need to pay it in the next 
24 hours.
“If you don’t have insur-
ance that’s what you are 
looking at — that’s real-
ity.”
Bottom line?
As insurers like to say, 
if you can’t afford travel 
insurance you can’t af-
ford to travel — but make 
sure it is the right insur-
ance and you don’t make 
it void with risky behav-
iour.

Labor has announced 
a plan to ban childcare 
centres from offering 
rewards such as free iP-
ads for new enrolments.
Childcare centres would 
be banned from offering 
parents rewards such as 
free iPads and holiday 
packages for enrolling 
their children under a 
Labor government.
Opposition spokeswom-
an Amanda Rishworth 
says such incentives 
may lure parents into 
childcare arrangements 
that may not suit their 
needs.
The commonwealth is 
due to spend $7.9 billion 
on the childcare subsidy 
this year and that money 
should be going towards 
helping families afford 
such services, not on 
enrolment rewards, she 
said.
“We don’t think that has 
any place in our early 
year system,” Ms Rish-
worth told reporters at a 
childcare centre in Syd-
ney on Monday.
“The commonwealth 
invests such a huge 
amount in the early 
years and we don’t want 
to see that used to mis-
lead parents or trap 
them into contracts us-
ing non-educational in-
ducements.”
Recent reports suggest 
childcare and early learn-

ing centres have gone 
to “alarming lengths” to 
attract new recruits, Ms 
Rishworth said, includ-
ing offering free iPads, 
holiday packages and 
cash refunds.
Labor’s plan would ban 
childcare providers from 
offering any goods, ser-
vices or activity unre-
lated to the delivery of 
their services.
Those who didn’t com-
ply would be stripped of 
the childcare subsidy.
Families and educators 
would also be able to 
confidentially tell the De-
partment of Education 
and Training about any 
incentives or behaviour 
they suspect is an inap-
propriate inducement.
The commitment comes 
as Labor has renewed 
efforts to highlight the 
impact of what it says 
have been cuts to child-
care under the coalition.
Speaking in the Went-
worth electorate, Depu-
ty Labor Leader Tanya 
Plibersek said about 
3500 families would be 
worse off under federal 
government changes to 
the funding formula.
“We know across the 
country that thousands 
of Australian families 
will be worse off.”
Education Minister Dan 
Tehan has been con-
tacted for comment.

Labor would ban child-
care enrolment gifts

The federal government’s 
budget deficit for the 
2017/18 financial year was 
$10.1 billion, much smaller 
than originally predicted.
The federal government 
delivered the smallest 
budget deficit in a decade 
in 2017/18.
The deficit was $10.1 bil-
lion in the year, or 0.6 per 
cent of gross domestic 
product, according to the 
final budget outcome re-
leased on Tuesday.

That’s a $19.3 billion im-
provement on the deficit 
originally estimated for the 
period.
Stronger-than-expected 
economic growth and 
more Australians in work 
contributed to the impres-
sive improvement, Trea-
surer Josh Frydenberg 
says.
The amount of money 
coming in was $13.4 bil-
lion higher than expected, 
while total spending was 

$6.9 billion less than fore-
cast, with the Future Fund 
earnings up $1.1 billion in 
net terms.
“That’s the result of a 
strong economy,” Mr 
Frydenberg told reporters 
in Sydney in Tuesday.
“We are seeing more 
people in jobs than ever 
before, and that’s more 
senior Australians, more 
women, more younger 
people.
“We are seeing across the 

economy good growth, 
and in 17/18 that’s been 
reflected in these better 
numbers.”
Real economic growth in 
2017/18 was 2.9 per cent, 
slightly stronger than the 
forecast growth of about 
2.75 forecast.
Mr Frydenberg said the 
results meant the gov-
ernment is on track with 
its plan to bring the bud-
get back to balance in 
2019/20.

Smallest deficit in a decade: Treasurer
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The mammoth task of 
moving millions of cubic 
metres of soil for Syd-
ney’s second major air-
port has kicked off for 
a project which Prime 
Minister Scott Morrison 
has labelled the “biggest 
game changer” for the city 
since the Harbour Bridge 
was built.
Bulldozers have begun 
moving about 1.8 million 
cubic metres of soil in the 
initial earthworks to pre-
pare the ground for con-
struction of a runway and 
terminal.
That will be followed by 
major earthworks next 
year when 22 million cu-
bic metres will be shifted 
for the $5 billion airport at 
Badgerys Creek, about 50 
kilometres from Sydney’s 
CBD.
At a sod-turning ceremony 
on Monday, Mr Morrison 
said the earthworks were 
an “engineering feat on 
their own” as he spruiked 
the growth in jobs from 
the airport.
“This is the biggest game 
changer, I think, for the 
city of Sydney since we 
built the Harbour Bridge 

– that’s how big a deal 
this is,” he said. “This is 
actually now finally hap-
pening.”
About 11,000 jobs are 
expected to be created 
during the construction 
phase, and about 28,000 
within five years of the 
airport’s opening in 2026. 
The airport will become 
the size of Adelaide’s air-
port, catering for up to 
10 million passengers a 
year.
Federal Cities and Urban 
Infrastructure Minister 
Alan Tudge said it would 
be a full-service airport 
from the day it opens, ca-
tering for both low-cost 
and premium airlines.
“This airport is going 
to deliver more choice, 
more convenience and 
with competition, down-
ward pressure on airline 
prices,” he said. “When it 
opens, it won’t just be an 
airport but it’ll have a rail 
connection; it will have a 
motorway connection.”
While earthworks have 
begun on the Common-
wealth-owned land, flight 
paths – one of the most 
controversial aspects – 

Bulldozers begin major earthmoving job at 
Sydney’s second airport site

Prime Minister Scott Morrison at the ceremony to mark the start of earth moving for the new airport at Bad-
gerys Creek. Photo: AAP
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for Western Sydney Air-
port have still to be fina-
lised.
About $75 million of a fed-
eral budget for the airport 
has been set aside to re-
duce the impact of aircraft 
noise and potentially com-
pensate nearby residents 
badly affected.
Unlike Sydney Airport, the 
new airport at Badgerys 
Creek will operate without 
a curfew on flights when it 
opens in eight years.
The start of earthworks at 
Badgerys Creek comes as 
a raft of business groups 
including the Business 
Council of Australia have 
called for an easing of 
restrictions on aircraft 
movements at Sydney 
Airport.
The calls made in sub-
missions to a Productiv-
ity Commission review of 
airports include an easing 
of the limit of 80 aircraft 
movements an hour.
The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission has also urged a 
review of aircraft operat-
ing restrictions at Sydney 
Airport to “ensure they re-
main appropriate”.

The new airport at Badgerys Creek is due to open in 2026. Photo: Rob Homer

Labor would ban childcare enrolment gifts
Labor has announced 
a plan to ban childcare 
centres from offering re-
wards such as free iPads 
for new enrolments.
Childcare centres would 
be banned from offering 
parents rewards such as 
free iPads and holiday 
packages for enrolling 
their children under a La-
bor government.

Opposition spokeswom-
an Amanda Rishworth 
says such incentives 
may lure parents into 
childcare arrangements 
that may not suit their 
needs.
The commonwealth is 
due to spend $7.9 billion 
on the childcare subsidy 
this year and that money 
should be going towards 

helping families afford 
such services, not on 
enrolment rewards, she 
said.
“We don’t think that has 
any place in our early 
year system,” Ms Rish-
worth told reporters at a 
childcare centre in Syd-
ney on Monday.
“The commonwealth 
invests such a huge 
amount in the early years 
and we don’t want to see 
that used to mislead par-
ents or trap them into 
contracts using non-ed-
ucational inducements.”
Recent reports suggest 
childcare and early learn-
ing centres have gone 
to “alarming lengths” to 
attract new recruits, Ms 
Rishworth said, includ-
ing offering free iPads, 
holiday packages and 
cash refunds.
Labor’s plan would ban 
childcare providers from 
offering any goods, ser-
vices or activity unrelat-
ed to the delivery of their 
services.
Those who didn’t comply 
would be stripped of the 
childcare subsidy.
Families and educators 
would also be able to 
confidentially tell the De-
partment of Education 
and Training about any 
incentives or behaviour 
they suspect is an inap-
propriate inducement.
The commitment comes 
as Labor has renewed ef-
forts to highlight the im-
pact of what it says have 
been cuts to childcare 
under the coalition.
Speaking in the Went-
worth electorate, Depu-
ty Labor Leader Tanya 
Plibersek said about 
3500 families would be 
worse off under federal 
government changes to 
the funding formula.
“We know across the 
country that thousands 
of Australian families will 
be worse off.”
Education Minister Dan 
Tehan has been contact-
ed for comment.

The Andrews Labor Gov-
ernment is supporting the 
expansion of an innova-
tive digital service that will 
help young Victorians ex-
periencing mental illness 
engage in work and study.
Minister for Industry and 
Employment Ben Carroll 
joined acting headspace 
CEO Julia Smith in Knox 
on monday to launch the 
second round of the Jobs 
Victoria Innovation Fund.
Almost $2 million has 
been awarded to nine or-
ganisations, including 
headspace, who will re-
ceive almost $250,000 to 
support 160 young Victo-
rians experiencing men-
tal illness with career and 
employment support.
headspace’s Digital Work 
and Study Service helps 
young people to transition 
from school to work and 
further study, providing 
one-on-one support, ac-
cess to digital mentoring 
and help to self-manage 
mental health challenges 
at work and study over 
the phone, through web 
chat, video conferencing 
or email.
The funding from Jobs 
Victoria supports the ex-
pansion of the digital ser-
vice to 22 local headspace 
centres and connection 
to 31 Local Learning and 
Employment Networks. It 
fills a critical gap in early 
intervention support for 
young people who are not 
engaging with employ-
ment services through 

traditional methods.
The service has under-
gone a successful trial 
that showed most partici-
pants felt it provided valu-
able support for young 
people. More than two 
thirds of those accessing 
the service achieved posi-
tive work and study out-
comes.
Other organisations fund-
ed include Brite Services, 
Echo Australia Incorpo-
rated, Monash University, 
Specialisterne, West-
vic Staffing Solutions, 
Groomed to Go, Holmes-
glen Institute, in partner-
ship with the Royal Chil-
dren’s Hospital and Jesuit 
Social Services.
The Jobs Victoria Innova-
tion Fund is part of the 
Labor Government’s $90 
million Jobs Victoria initia-
tive, which has provided 
tailored support services 
to more than 8,000 Victo-
rians who have faced bar-
riers to employment.
Quotes attributable to 
Minister for Industry and 
Employment Ben Carroll 
“We’re backing Jobs Vic-
toria to make sure every 
Victorian has access to a 
good job.”
“The Jobs Victoria In-
novation Fund is making 
a real difference to the 
lives of young Victorians 
experiencing mental ill-
ness, providing new ways 
to engage with those who 
aren’t accessing support 
through traditional ser-
vices.”

Helping Young Victorians 
Find A Job
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AS AUSSIES struggle to 
fill their cars for less than 
170 cents a litre, thou-
sands are joining a cam-
paign to boycott service 
stations.
THOUSANDS of Austra-
lians have answered a 
Queensland grandmoth-
er’s call to arms in protest-
ing rising fuel prices.
More than 40,000 people 
have committed and a fur-
ther 40,000 are interested 
in a national fuel strike 
organised by Sabrina La-
mont, a motivated retired 
music teacher who lives 
off-grid just outside of 
Bundaberg, NewsRegion-
al reports.
Ms Lamont is calling on 
the federal government to 
remove the burden of ex-
cise and taxes which ac-
counts for more than 30 
per cent of the cost of fuel 
at the bowser.
Fuel costs forced Ms La-
mont to give up teaching 
music in the outback — a 
job she loved — about a 
year ago.
She could no longer af-
ford to keep buying petrol 
to travel 500km a week to 
teach isolated children.
Last Wednesday Ms La-
mont decided to take ac-
tion and started the Face-

book event ‘National Fuel 
Strike’.
Each hour the number of 
people saying they will 
join Ms Lamont in boycot-
ting fuel on October 26 
grows bigger.
Now Ms Lamont has a 
message for fuel compa-
nies and those in charge 
of taxing petrol; this won’t 
be the end of it.
“We will do this every 
month until we are lis-
tened to and prices come 
down and stay that way,” 
Ms Lamont told News Re-
gional Media.
“The government must 
reduce tax on fuel — it’s 
theft and greed.
“It’s sad to see so many 
people hurting. I some-
times sit here and cry at 
night thinking about the 
suffering. I can be an emo-
tional person.”
Federal government taxes 
and excise accounts for a 
significant portion of the 
retail cost of fuel, accord-
ing to an RACQ fact sheet 
published this month.
At a cost of 137.6 cents a 
litre on regular unleaded 
fuel, Federal excise ac-
counts for 40.9 cents of 
that retail price, while a 
further 12.5 cents is add-
ed in GST.

Thousands plan to boycott Aussie service sta-
tions to fight against increasing petrol prices
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That’s 53.4 cents in taxes 
out of a cost of 137.6 cents 
per litre, which would be 
considered cheap.
While the RACQ said it 
understood drivers’ frus-
trations, the organisation 
believes a change it long-
term habits would be more 
effective.
“It’s completely under-
standable that drivers are 
frustrated by the high fuel 
prices we’ve seen in recent 
months, and while one-off 
stunts like this may give 
motorists a feeling of em-
powerment, unfortunately, 
they’re unlikely to make 
a difference in the long-
term,” RACQ spokeswom-
an Lucinda Ross said.
“We see many motorists 
continuing to buy from 
the most convenient site, 
often just because it’s on 
the way home from work 
— but these servos could 
be the ones charging the 
highest prices.
“If you’re in the south east, 
the best thing you can do 
to drive down prices is to 
avoid buying fuel at the 
top of the cycle — and re-
gardless of where you are 
across the state, do your 
research and only ever 
buy from the cheapest 
servo in your area.”
In Brisbane’s north today, 
the average cost of fuel 
was 153.7 cents a litre.
In Bundaberg, it was 151.7 
cents a litre.
Ms Lamont is hopeful uni-
fied protest, such as the 
one she has organised 
for next month, will bring 
about change.
“I am hoping the govern-
ment will listen, or be re-
moved, and someone will 
bring down taxes for basic 
living necessities — like 
fuel.
“The minute we lose hope 
(as a community) we are 
finished,” she said.
“Together we stand, di-
vided we fall. That is the 
message I am trying to 
embed in people’s hearts 
and minds.”

Petrol prices have been higher than usual this September. Picture: Mike 
BatterhamSource:News Corp Australia

In the eyes of North Syd-
ney mayor Jilly Gibson, 
“NS” doesn’t just stand 
for the name of her home, 
but also for “no smoking”. 
By this time next year, she 
wants to see “NS. NS.” 
stickers everywhere, on 
doors and letterboxes.
North Sydney Council this 
week unanimously passed 
Cr Gibson’s recommenda-
tion to make its CBD one 
of the first smoke-free 
business districts in Aus-
tralia.
“Cigarettes are not only 
bad for smokers; their 
cigarette butts litter our 
streets and the second-
hand smoke is detrimental 
to everyone’s health,” the 
mayor’s minute says.
“It is important that we 
create a safe environment 
for our community where 
everyone can enjoy our 
outdoor open spaces.”
Cr Gibson told Fairfax Me-
dia that it was a natural 
progression, with Brett 
Whiteley Place and Eliza-
beth Plaza both going 
smoke-free in 2016.
She said community con-
sultations would be com-
pleted by Christmas and 
North Sydney CBD - the 
weekday destination of 
46,000 workers - could be-

come smoke-free by early 
next year.
The ultimate aim, she said, 
was to make North Syd-
ney the first smoke-free 
municipality in Australia. 
There are about 72,000 
residents.
This means all shared pub-
lic spaces - streets, plazas 
and parks - will become 
no-go zones for smok-
ers. This includes outdoor 
seating areas in front of 
restaurants and cafes.
It won’t be enforced, but 
operate on a self-regulated 
basis.
“We’re not going to hand 
out fines. It’s going to 
work by goodwill,” Cr Gib-
son said.
Smoking prevalence in 
the Northern Sydney local 
health district is 9.5 per 
cent, lower than the state 
average of 15.2 per cent.
Cr Gibson said some busi-
nesses did not provide 
employees with designat-
ed smoking areas, mean-
ing there were clusters of 
workers on sidewalks cre-
ating lots of “unpleasant” 
secondhand smoke.
“We have a lot of school-
children in the area, we 
have a lot of large schools 
in or on the periphery of 
the CBD,” she said.
“No one should be forced 
to inhale passive smoke, 
but also for schoolchil-
dren, they should not have 
to see people standing 
around smoking. The less 
they see, the less they are 
influenced.”
Asked whether “smoke-
free” included electronic 
cigarettes, she said: “I 
think they fall into the same 
category but we haven’t re-

North Sydney set to become Australia’s 
first smoke-free CBD

ally thought about it yet”.
Once the plans are imple-
mented, she wants the 
council to produce “NS. 
NS.” stickers so that busi-
nesses and residents can 
show their support and 
raise awareness.
“When we made Brett 
Whiteley Place and Eliza-
beth Plaza smoke-free, 
there was no resistance 
whatsoever, just absolute 
positive feedback,” she 
said.
Dominique Bergel-Grant, 
president of the North 
Sydney Chamber of Com-
merce, which represents 
businesses, educational 
facilities and not-for-profit 
groups in the area, said it 
welcomed the move.
“This is broadly supported 
by most businesses and is 
a sign of the times as the 
residents and the busi-
nesses in the area focus 
on promoting wellbeing 
and health,” she said.
At the council meeting, a 
Cancer Council NSW rep-
resentative said the pro-
posed action would pro-
tect people from exposure 
to secondhand smoke, 
reduce uptake of smoking 
by young people and sup-
port smokers to quit.
“We hope that other coun-
cils take a similar approach 
in the future,” she said.
Glen Innes, Tamworth and 
Lismore are among region-
al areas that have banned 
smoking in the CBD.
Tobacco smoking is the 
leading cause of avoid-
able disease and prema-
ture death in the state, ac-
cording to Cancer Council 
NSW.
“There is no safe level of 
exposure to secondhand 
smoke. It contains more 
than 4000 chemicals, over 
50 of these chemicals are 
known to cause cancer,” 
she said.
“Exposure to second-
hand smoke increases an 
adult’s risk of developing 
coronary heart disease 
and lung cancer.”

Smokers will be forced off the streets of North Sydney. Photo: Louise Ken-
nerley

North Sydney mayor Jilly Gibson.
Photo: Daniel Munoz
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New independent MP Joe 
McGirr has delivered his 
first speech after winning 
the NSW seat of Wagga 
Wagga from the govern-
ment in a by-election.
New Wagga Wagga MP 
Joe McGirr says the rise 
of the so-called “country 
independents” is partly 
because the major par-
ties are centralised bu-
reaucracies run out of the 
cities.
The independent MP 
delivered his inaugural 
speech to parliament on 
Wednesday after he took 
the previously safe seat 
from the Liberals in a by-
election triggered after 
the sitting MP was caught 
in a corruption scandal.
The local doctor had pre-
viously contested the 
seat in 2011 and attract-
ed more than 30 per cent 
of the primary vote then.
“I was prompted to stand 
again because I believe 
there is a need to change 
the way our communities 
are represented,” Dr Mc-
Girr told the state’s lower 
house.
“I genuinely believe I can 
improve the link between 
the community and gov-
ernment industry and in-
frastructure throughout 
the area.”
He suggested the rise of 
country independents 
was partly due to the 
main political parties be-
coming “bureaucracies 
centrally-run”.
“Professional and effi-
cient, no doubt, but per-
haps more concerned 
with power than service.
“Is this what ails rural 
Australia?”
The new MP’s grandfa-
ther was a Labor minister 
in the NSW parliament in 
the 1920s. His grandfa-
ther’s brother, James Mc-
Girr, was a Labor premier 
from 1947 to 1952.
Dr McGirr grew up in 
North Sydney in a de-
voutly Catholic house-
hold - he’s personally 
opposed to abortion - be-

fore studying medicine at 
Sydney University where 
he was involved in stu-
dent politics
The sixth member to rep-
resent Wagga Wagga on 
Wednesday said people 
in his electorate were 
frustrated and disen-
chanted by the centrali-
sation of services.
He said the government’s 
plans to merge councils 
and ban greyhound rac-
ing, for example, angered 
people “who had things 
done to them, not with 
them”.
Voters were concerned 
about job insecurity, stag-
nant wage growth and 
higher living costs, he 
said, adding they wanted 
certainty on renewable 
energy and were worried 
about climate change.
They wanted child care, 
public transport, health 
and community services 
“in their towns”.
Dr McGirr concluded by 
stating he would be re-
lentless in making sure 
the coalition delivered 
on the promises it made 
during the by-election 
campaign including ex-
tra funding for Tumut 
and Wagga hospitals and 
other infrastructure proj-
ects.
NSW Deputy Premier 
John Barilaro says Dr 
McGirr “deserves” to be 
in parliament.
When asked whether it 
hurt to see the indepen-
dent MP deliver his maid-
en speech on Wednesday, 
rather than a Nation-
als candidate, the party 
leader told AAP: “One of 
the greatest honours you 
can get is to be elected 
by your community into 
parliament and you don’t 
disrespect anybody be-
cause they’re not part of 
a political party.”
The Nationals had re-
portedly wanted to run in 
Wagga but were barred 
by the premier who in-
sisted a Liberal would 
contest the seat.

MP attacks major parties 
in first speech Agriculture Minister David 

Littleproud is working on 
an alternative proposal af-
ter a plan for farm labour 
visas was shot down by 
cabinet.
The federal government 
has dumped plans for a 
new farm labour visa to 
fill a huge gap in the rural 
workforce.
The National Farmers Fed-
eration and other groups 
have been urging the fed-
eral government to intro-
duce a special agricultural 
visa, which would allow 
a greater flow of foreign 
workers for jobs such as 
fruit picking and packing.
Rural industries have 
found local workers are 
not attracted to short-term 
and seasonal work and 
they instead heavily rely 
on foreign labour.
It’s been estimated as 
many as 30,000 extra 
workers are needed each 
year.
However, Agriculture Min-
ister David Littleproud has 
been forced to go back to 
the drawing board after 
cabinet colleagues shot 
down the idea of a special 
agricultural visa early last 
week.
It is understood Mr Lit-
tleproud is now working on 
a plan which would tweak 
the existing Pacific island 
labour program while also 
encouraging more Austra-
lians to take up farm jobs.
Foreign Minister Marise 
Payne told cabinet the 
Pacific program was cen-
tral to Australia’s efforts 
to deal with Chinese in-

fluence in the region, and 
would be put at risk by the 
plan.
Home Affairs Minister 
Peter Dutton voiced con-
cerns a new visa could 
open up a new way for il-
legal immigrants to enter 
the country.
Asked about the discus-
sion on Wednesday, Fi-
nance Minister Mathias 
Cormann said he didn’t 
want to “get into cabinet 
deliberations”.
But he emphasised the 
government was keen to 
maintain strong interna-
tional relationships and 
current arrangements 
were popular with Austra-
lia’s Pacific neighbours.
“But by the same token, 
we are also very conscious 
of the fact that there is a 
need across the agricul-
tural sector for more work-
ers,” he told Sky News on 
Wednesday.
Labor says a new plan 
would have to be assessed 
in line with the seasonal 
program for Pacific coun-
tries.
Opposition treasury 
spokesman Chris Bowen 
told reporters in Towns-
ville the region had high 
levels of unemployment, 
and locals would want to 
be considered for farm 
work over foreigners on 
457 visas.
“457 visas play a role, 
but that’s got to be where 
there are genuine short-
ages, where businesses 
have tried and failed to get 
their jobs filled, he said on 
Wednesday.

Government dumps farm labour visa plan

The NSW deputy premier 
has strongly backed his 
boss after a week of dam-
aging infighting within the 
Liberal Party.
Nationals leader John 
Barilaro hasn’t always 
worked hand in glove with 
Gladys Berejiklian but on 
Wednesday he was vocal 
in his public support of 
her premiership.
“I don’t think anyone 
should ever question the 
strength of this premier 
- we’ve got the right pre-
mier for the times leading 
into the next election,” Mr 
Barilaro told AAP.
“More importantly she’s 
someone who is actually 
focused on NSW. So we 
are on track.”
Ms Berejiklian in recent 
days was forced to medi-
ate a messy internal dis-
pute between Treasurer 
Dominic Perrottet and 
Multiculturalism Minister 
Ray Williams.
That preselection spat 
came a fortnight after the 
Liberals lost the previ-
ously safe seat of Wagga 
Wagga which the Nation-
als had wanted to con-
test.
After that disastrous re-
sult, Mr Barilaro warned 
his colleagues they need-
ed to “start connecting to 
real people”.
But on Wednesday he 
was full of praise for the 
premier.
“We have a strong pre-
mier, a premier that’s fo-
cused, hardworking and 
actually a lot of the fights 

that she’s had have been 
behind closed doors, a 
lot of the things she’s 
achieved have been be-
hind closed doors and 
part of that is actually un-
scrambling some of the 
policies of past premiers 
and past leadership,” Mr 
Barilaro said.
Epping MP Damien Tude-
hope will step aside at the 
next election to allow his 
constituent - Mr Perrottet 
- to run for the safe seat 
rather than challenge Mr 
Williams to run in Castle 
Hill.
Mr Perrottet on Tuesday 
said the sitting Epping 
MP “graciously offered” 
his seat which ended 
the heated fight between 
the treasurer and Mr Wil-
liams.
Mr Barilaro insists it’s 
been a “privilege” to have 
worked with Ms Berejik-
lian for 20 months.
“People will judge us in 
March next year if we talk 
about our achievements 
and give them hope about 
a future and that’s what 
we’re focused on,” Mr Ba-
rilaro said.
But he also took the op-
portunity to again ask his 
Liberal colleagues in the 
coalition “to stop talking 
about ourselves”.
“As a country member, as 
someone who comes from 
the regions, that’s some-
thing we do really really 
well and I think sometimes 
that’s something our Lib-
eral colleagues could 
learn from the Nats.”

Berejiklian ‘the right premier’: Barilaro

Prime Minister Scott Mor-
rison remains optimistic 
the NSW state government 
will come around to sup-
porting a $4.6 billion peace 
deal he has struck with 
Catholic and independent 
schools.
NSW Education Minister 
Rob Stokes, a Liberal like 
Mr Morrison, is highly 
critical of the agreement 
because he fears it will pit 
public schools against pri-
vate and reignite the edu-

cation funding wars.
The prime minister origi-
nally argued Mr Stokes 
would change his tune 
once he saw the details, 
but the minister is un-
moved.
Mr Morrison says he’s had 
“a few chats” with NSW 
Premier Gladys Berejiklian 
about the multi-billion dol-
lar peace offering since 
last week, pointing out 
roughly $1.5 billion will go 
to schools in that state.

PM optimistic NSW will back schools deal
Meanwhile, federal Educa-
tion Minister Dan Tehan 
has been dispatched to 
work on his state counter-
part.
“I’m sure they’ll see the 
benefits of this program,” 
Mr Morrison told Sky News 
on Tuesday.
“There’s more money 
for state schools, there’s 
more money for inde-
pendent schools, there’s 
more money for Catholic 
schools.”

Labor’s education spokes-
woman Tanya Plibersek 
said the prime minister 
was treating Australian 
students unequally and 
stoking divisions be-
tween public and private 
schools.
“We’ve got a prime min-
ister that’s saying if you 
send your kids to Catholic 
or independent schools 
we’re going to fund your 
kids’ education, if you 
send your kids to public 
school, we’re not,” she 
told reporters in Sydney.
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Better-than-expected bud-
get figures have done noth-
ing to shift Scott Morrison’s 
thinking on leaving the 
Newstart welfare payment 
at its existing rate.
Prime Minister Scott Morri-
son insists better-than-ex-
pected budget figures have 
not shifted his thinking on 
leaving the Newstart pay-
ment at its existing rate.
The jobless allowance has 
been going backwards in 
real terms for 25 years 
and has been described by 
critics as “unnecessarily 
cruel”, but Mr Morrison ar-
gues his focus is on getting 
people into work.
He says while financial 
figures released this week 
show the economy at its 
strongest point in a decade, 
the country is still $10 bil-
lion in deficit.
“I don’t think you can all of 
a sudden go ‘oh, let’s make 
whoopee’,” he told ABC ra-
dio on Wednesday.
“It is a very expensive un-
dertaking and there is not 
the room in the budget at 
this point to do that.”
On the other hand Scott 
Morrison says he’s work-
ing through a review into 
religious freedoms in Aus-
tralia with Attorney-General 
Christian Porter.
Prime Minister Scott Morri-
son insists he’s not sitting 
on a report into religious 
freedoms until after a by-
election in the Sydney seat 
of Wentworth next month.
Former Liberal minister 
Philip Ruddock’s review 
was handed to then prime 
minister Malcolm Turnbull 
in May, after it stemmed 
from the same-sex mar-

riage debate.
Kerryn Phelps, an inde-
pendent candidate in the 
Wentworth by-election, has 
suggested the government 
doesn’t want to release the 
report until after the Octo-
ber 20 vote.
“That’s rubbish,” Mr Mor-
rison told ABC radio on 
Wednesday.
He says he’s only had the 
report for a month and is 
working through the de-
tails with Attorney-General 
Christian Porter.
He has not yet taken the re-
port to cabinet.
“The by-election is not the 
reason, we’re working on 
the report itself, and I’m tak-
ing that issue through with 
the attorney in a very calm 
and sort of stable way.”
The prime minister ac-
knowledged religious free-
dom was important to com-
munities within Wentworth, 
where Liberal candidate 
Dave Sharma is vying to re-
place Mr Turnbull.
Seeing security guards 
outside a Jewish temple in 
Woollahra was “one of the 
most upsetting things I saw 
as a young fellow”, Mr Mor-
rison said.
“This is Australia. When I 
go to church on a Sunday, I 
don’t need security guards 
outside my church or when 
my kids go to Sunday 
school, but that’s the real-
ity for Jewish Australians, 
and I just think that’s ap-
palling,” he said.
“So religious freedom 
means something very 
special for that community 
and they know I’ll stand 
with them, as will Dave 
Sharma.”

Morrison refuses to con-
sider Newstart lift
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Scott Morrison insists

Communications Minister 
Mitch Fifield has called an 
urgent inquiry into revela-
tions ABC chairman Justin 
Milne told former manag-
ing director Michelle Guth-
rie to “get rid of” senior 
journalist Emma Alberici 
amid political criticism of 
her reporting.
Senator Fifield said after 
speaking to Prime Min-
ister Scott Morrison, he 
has asked the Communi-
cations Department sec-
retary to investigate “to 
establish the facts in re-
lations to today’s media 
reports surrounding the 
ABC”.
“The secretary will report 
his findings to me as soon 
as possible,” he said.
“It is important for the 
community to have con-
fidence in the indepen-
dence of the ABC.”
Mr Milne retained the sup-
port of the ABC board af-
ter urgent talks with some 
directors on Wednesday 
afternoon, prompted by 
mounting calls for the for-
mer Telstra executive to 
resign.
A source close to the chair-
man said some of the pub-
lic broadcaster’s directors 
dialled in to an informal 

meeting, where there was 
a “high degree of support” 
for Mr Milne’s role and 
for a decision to sack Ms 
Guthrie on Monday. 
The urgent talks came 
after Fairfax Media pub-
lished the contents of an 
email showing Mr Milne 
told Ms Guthrie to fire the 
high-profile chief econom-
ics correspondent after 
a complaint from then-
prime minister Malcolm 
Turnbull.
Sydney-based employees 
at the ABC’s headquarters 
have called for the chair-
man to step aside while 
there is an independent 
investigation into the con-
tents of the email.
A board source earlier 
said the complaints han-
dling process should be 
discussed and potentially 
changed, but said “vigor-
ous discussions” about 
ABC journalists’ news 
coverage between the 
managing director and the 
chairman was not new or 
a point of concern. How-
ever, the source said what 
was “reduced to writing 
with hindsight may not 
have been wise”.
The contents of the email 
from Mr Milne to Ms Guth-

Coalition launches inquiry into ABC email revelations 
as chairman Justin Milne survives board talks

ABC chairman Justin Milne, former managing director Michelle Guthrie, and ABC chief economics correspon-
dent Emma Alberici. Photo: Alex Ellinghausen

rie has been circulated to 
board members about a 
week before the former 
Google executive was 
fired.
Mr Milne had the support 
of some board members 
spoken to by Fairfax Me-
dia on Wednesday, with 
one saying there was “no 
reason” he should have to 
step down.
Labor has announced its 
own plans for an inves-
tigation into the revela-
tions, with the opposition 
moving to establish a 
Senate inquiry into what it 
claims is the Liberal gov-
ernment’s political inter-
ference at the ABC.
Earlier on Wednesday, 
Senator Fifield said ques-
tions about the ABC’s 
board and management 
“are matters for the ABC”.
“From time to time, I have 
raised factual errors in 
ABC reporting, but have 
always respected the leg-
islated operational and 
editorial independence of 
the ABC,” Senator Fifield 
said.
“I have never involved my-
self in staffing matters, nor 
am I aware of any member 
of the government who 
has sought to do so. 

“The operations of the 
ABC are entirely matters 
for the board and manage-
ment of the ABC which, by 
law, the minister does not 
have a role in.”
Long-standing ABC em-
ployees say Mr Milne’s 
involvement in “editorial 
matters” is entirely differ-
ent from previous chairs.
Former ABC chairman 
David Hill described the 
chairman’s intervention 
as “deeply disturbing if 
the reports are true”, say-
ing Mr Milne “has to go” 
and should “consider his 
position”.
“The fundamental role of 
the board of the ABC and 
its chairman, indeed its le-
gal responsibility is to pro-
tect the independence and 
impartiality of the ABC,” 
Mr Hill said on ABC 24.
 “And here we have reports 
that the chairman, to han-
dle political pressure from 
Canberra, is suggesting 
that the managing director 
dismiss, offer as a sacrifi-
cial lamb one of the ABC’s 
top journalists, it’s quite 
extraordinary. And it’s not 
the chairman’s job.
“Where we are at right now 
is I think the chairman put 
himself in a totally unten-
able position.”
A statement from Mr Milne 
published on the ABC 
website on Wednesday 
morning said the job of the 
ABC board is to “indepen-
dently govern the corpora-
tion, protect its best inter-
ests, ensure that it is well 
funded, well managed and 
that our content is of the 
highest standards”.
“That is precisely what the 
board has done and will 
continue to do. I do not 
propose to provide a run-
ning commentary on day 
to day issues which arise 
in pursuit of our duties,” 
he said.
A former senior ABC 
staff member said he was 
“aware” of interventions 
from Mr Milne, but expect-
ed he would “tough it out” 
and stay in the role.

ABC staff in Sydney speak out after Justin Milne’s email calling for a senior journalist to be fired. Photo: 
David Porter
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Spiritual Therapist - العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

WORLD FRUIT
أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه 

الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 
واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

بـإدارة السيد 
الـيان بولـس

كـيلـو بــندورة  بـ 1,99 $ عـنب  )1 كيلو( بـ 5,99  $

كيلو تفاح )Pink Lady(  بـ 1,99 $ سبانخ  )الربطة(  بـ 0,99 $

حــمص )1 كيلو(  بـ 2,50 $

لـيمون حـامـض )1 كيلو( بـ 1,99 $

نبيع بالجملة واملفرّق.. نؤمـّن طلبات املطاعم.. نفتح 7 أيام يف األسبوع
بزورات مشكـّلة

ورق تواليت عدد 48 بـ  7,99 $
لدينا خّل تفـّاح بلدي 2 ليرت بـ $15,00

وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية

هذا العرض صاحل 
لغاية يوم
 اجلمعة

 5 تشرين األول

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3,  St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـصل )10 كيلو(  بـ 4,99 $ مـانـغو )احلـبـّة( بـ Orange$  1,99)صندوق 15 كيلو( بـ 12,99  $زيتون أسود )1،9 كيلو(  بـ 7,99 $

زيت بلدي اسرتالي )Extra Virgin(.. حلويات مشكـّلة مستوردة مباشرة من دبي
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