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القمة  استأنفت 
الرابعة  عند  الفرنكوفونية 
االول  أمس  ظهر  بعد  من 
أرمينيا  بتوقيت  اخلميس 
اجللسة  بعد  جلساتها، 
ومت  الصباحية،  االفتتاحية 
خالهلا انتقال رئاسة القمة 
ارمينيا،  اىل  مدغشقر  من 
وزراء  رئيس  توىل  حيث 
باشينيان  نيكول  ارمينيا 

يف  مت  اليت  اجللسة  ادارة 
رئيس  انتخاب  خالهلا، 
ميشال  العماد  اجلمهورية 

كما  للرئيس،  نائبا  عون 
رؤساء وفود  ايضا  انتخب 

التتمة صفحة 31

أنقرة تعلن استكمال سحب األسلحة الثقيلة 
من املنطقة املنزوعة السالح يف إدلب السورية

Follow us on          ; The Middle East Herald
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باسيل للـ MTV: نرى حماربة غري طبيعية لتفشيل العهد

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

إجناز  تعلن  أنقرة  أعلنت 
سحب األسلحة الثقيلة من 
السالح  املنزوعة  املنطقة 
يف  السورية  إدلب  يف 
»سوتشي«  اتفاق  إطار 
الذي يقضي بإقامة منطقة 
منزوعة السالح بعمق 20-15 
كيلومرتًا على طول خطوط 
منطقة خفض  التماس يف 

التصعيد باحملافظة.
الدفاع  وزارة  أكدت  فقد 
هلا  بيان  يف  الرتكية 
يف  أنشطتها  استمرار 
»اتفاق  إطار  يف  إدلب 
يقضي  الذي  سوتشي«، 
تركيا،  روسيا  تسيرّ  بأن 
إىل  الضامنتان  الدولتان 
جانب إيران لعملية أستانة 
األزمة  بتسوية  اخلاصة 
السورية، دوريات مستقلة 
يف املنطقة منزوعة السالح 

على  بينهما،  بالتنسيق 
غرار الدوريات اليت جتريها 
القوات الرتكية واألميكية 
شرقي  منبج  منطقة  يف 

حلب.
الرتكية  الدفاع  وأشارت 
ما  وحبسب  البيان  يف 
»األناضول«  وكالة  نقلته 
»تركيا  أن  إىل  الرمسية، 
بصفتها دولة ضامنة لعملية 
أوفت مبسؤولياتها  أستانة 
االتفاق، الفتة إىل  مبوجب 
مترّ  اإلطار  هذا  »ويف  أنه 
األسلحة  سحب  استكمال 
الثقيلة من املنطقة منزوعة 
السالح، بهدف إنهاء التوتر 
يف إدلب، وإزالة أي خماطر 

لوقوع اشتباكات«.
أنه  إىل  البيان  لفت  كما 
االتفاق  إطار  يف  »متت 

تكم  العالنا
الخربة  بصاحب   االتصال  يرجى 
على  ايلي  واالختصاص  والكفاءة 

الرقم: 604 224 0412

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

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلقي كلمته

انتخاب الرئيس العماد ميشال عون نائبا 
لرئيس القمة الفرنكوفونية

حمل حلويات جاهز لالستثمار
فرصة استثمار نادرة  

ألصحاب اخلربة 
يف جمال صناعة 
احللويات العربية

احملل جمهز بكامل التجهيزات الالزمة
لالتصال: 042 600 0414

التنازلي  العد  بدء  مع 
لرئيس  الدستورية  للمدة 
املكلف  العراقي  الوزراء 
لتقديم  عبداملهدي،  عادل 
ح  لورّ احلكومة،  تشكيلة 
»مرشحي  رفض  بإمكان 
األحزاب املستقلني«، فيما 

تقديم  احلكمة«  »تيار  رجح 
وزارته قبل انتهاء املدة.

ملكتب  بيان  ويف 
»شكر  عبداملهدي، 
قدموا  ممن  املواطنني 
طلبات لتولي منصب وزير 

التتمة صفحة 31

توقعات بتشكيل احلكومة العراقّية 
قبل نهاية املدة الدستورّية
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عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
إجتماعها الدوري يف مقرها يف 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 
أعضائها،  ومشاركة  رعد  حممد 
»فيما  اآلتي:  البيان  وأصدرت 
بلغت اجلهود الرامية اىل تشكيل 
احلكومة املرتقبة حد اعالن مهلة 
أيام معدودة لنجاحها، ال يزال 
اللبنانيون يرتقبون العمل اجلدي 
معاناتهم  لتخفيف  واملسؤول 
سياسات  ومباشرة  املعيشية، 
االقتصادية  أوضاعهم  تعاجل 
وتستجيب  املرتدية،  واالدارية 
وتضع  ومصاحلهم  حلقوقهم 
احللول العملية الناجعة لالزمات 
من  بدءا  البالد  يف  املتفاقمة 
وتفاقم  البطالة  نسبة  تنامي 
التضخم والعجز مرورا بالفساد 
معظم  يف  يتفشى  يكاد  الذي 
وتراكم  واالدارات  املرافق 
أزمة  بلوغ  مع  العام  الدين 
مستوى  والنفايات  الكهرباء 
مل يعد يطاق وصوال اىل أزمة 
كل  يف  الضاغطة  النازحني 
االجتاهات، اضافة اىل الواجبات 
البديهية املطلوبة دائما لتعزيز 
األمن واالستقرار ومحاية البالد 

وصون سيادتها الوطنية.
لقد تدارست الكتلة شؤونا حملية 
التطورات  بعض  اىل  اضافة 
واألحداث اليت شهدتها املنطقة 

أخريا، وخلصت اىل ما يأتي:
للمقاومة،  الوفاء  كتلة  إن   -1
اليت  املهلة  عن  النظر  بغض 
يف  النجاح  أن  ترى  أعلنت، 
املدخل  يشكل  احلكومة  تأليف 

الوفاء للمقاومة: بنية احلكومة وبرناجمها 
سيحددان حجم التوقعات منها ونوعية اجتاهاتها

لتفعيل  والضروري  الطبيعي 
اليت  واملهام  املسؤوليات 
البالد  شؤون  بإدارة  تتصل 
بنية  ان  وتؤكد  واملواطنني، 
سيحددان  وبرناجمها  احلكومة 
ونوعية  منها  التوقعات  حجم 

اجتاهاتها.
ارتياحها  عن  الكتلة  تعرب   -2
الذي  امللحوظ  النشاط  اىل 
النيابية  اللجان  تسجله 
وتثين  واملشرتكة،  املختصة 
للزمالء  الفاعلة  املشاركة  على 
الكتل،  خمتلف  من  النواب 
الدور  يتكامل  ان  وتأمل 
املرتقبة  احلكومة  من  املطلوب 
النيابي  اجمللس  دور  مع 
التشريعي والرقابي ضمن إطار 
بني  والتعاون  التوازن  مبدأ 

السلطات.
احلفاظ  أهمية  الكتلة  تؤكد   -3
اللبناني  اجملتمع  قيم  على 
واملباديء االخالقية واالنسانية 
اليت أرستها الديانات السماوية 
االسالمية واملسيحية، وضرورة 
محاية العائلة واالحداث من كل 
ما ميس بهم تربويا وسلوكيا، 
وسائل  تدعو  اجملال  هذا  ويف 
االعالم كافة اىل القيام بدورها 
هلذه  التعرض  وعدم  االجيابي 
بالقوانني  وااللتزام  القيم 
ما ميس  خاصة  االجراء  املرعية 
االداب العامة، وتدعو املعنيني 
مجيعا للتعاون ملا فيه مصلحة 
حد  على  واالعالم  اجملتمع 

سواء.
4- حتيي الكتلة اصرار الشعب 

الفلسطيين وشجاعته يف حتدي 
ومواصلة  الصهيوني  االحتالل 
االوجه  املتعدد  التحرك 
اجراءات  ان  وتعترب  ضده، 
الذي  املتمادي  والقمع  العدو 
كسر  يستطيعا  لن  يتوسله، 
حترير  يف  الفلسطينيني  ارادة 
أرضهم احملتلة، كما ان تلويح 
غزة  على  باحلرب  الصهاينة 
مأزق  عمق  احلقيقة  يكشف يف 
لفلسطني،  الغاصب  الكيان 
الصمود  نهج  فعالية  ويؤكد 
تزيده  لن  الذي  واملقاومة 
قوة  اال  العدوانية  احلروب 

وجتذرا.
العدوان  يف  التمادي  ان   -5
على  السعودي   - االمريكي 
اليمن وشعبه العزيز واملضحي 
لن جيدي ال يف تغيري مسارات 
اليمنيني  ارادة  وال يف اخضاع 
املشروع  حقهم  عن  املدافعني 
وحتقيق  الكرمية  احلياة  يف 
وصون  الكاملة  سيادتهم 
والوطنية.  االنسانية  كرامتهم 
إننا جندد ادانتنا هلذا العدوان 
شعوب  وندعو  والوقح,  الظامل 
صارخة  واحدة  لوقفة  العامل 
وداعميهم  املعتدين  بوجه 
الدم  ميتصون  الذين  الدوليني 
واملال ليبيعوا السالح ويدمروا 
قضايا  حساب  على  األوطان 

احلق والعدل واحلرية.

اليت  احلادثة  كشفت  لقد   -6
القنصلية  مؤخرا  شهدتها 
عن  اسطنبول،  يف  السعودية 
املستوى  على  كربى  فضيحة 
فضال  واالخالقي  القانوي 
السلوكي  املستوى  عن 
دول  ووضعت  والدبلوماسي، 
أمريكا  رأسها  وعلى  الغرب 
دعم  عن  مسؤولياتها  أمام 
وال  البشر  حقوق  تنتهك  أنظمة 
حصل  ما  ان  للقوانني.  حتتكم 
للنظام  االجرامية  النزعة  يؤكد 
ضلل  طاملا  الذي  السعودي 
لدوره  وروج  والدول  الشعوب 
ولسلوكه  وألهليته  االنساني 
الناعم ومت اعتماده والرهان عليه 
لتمرير  ودوله  الغرب  قبل  من 
مشاريعهم وخمططاتهم التآمرية 
ثرواتها  لنهب  منطقتنا  ضد 
وفرض سياساتهم املاكرة ضد 

مصاحلها وسيادتها«. 

الكتلة مجتمعة برئاسة النائب رعد

استقبل رئيس احلكومة املكلف 
سعد احلريري مساء امس االول 
الوسط«،  »بيت  يف  اخلميس 
الفرنسي  الرئاسي  املوفد 
مقررات  تنفيذ  متابعة  املكلف 
بيار  السفري  »سيدر«  مؤمتر 
مستشار  حضور  يف  دوكان، 

احلريري الدكتور نديم املنال.
دوكان:  قال  اللقاء،  بعد 
حتضري  على  عملت  »بصفيت 
أتابع  فإني  »سيدر«،  مؤمتر 
الذي  واالجتماع  تنفيذه،  اليوم 
عقدته مع الرئيس املكلف، كما 
عقدتها  اليت  االجتماعات  باقي 
املسؤولني  مع  بريوت  يف 
اجلميع  أن  أظهرت  احلكوميني، 
املتخذة  املقررات  يتمنى وضع 
يف املؤمتر موضع التنفيذ، على 
ارتكز  اليت  الثالثة  املستويات 
مشاريع  تنفيذ  وهي  عليها، 
قدمتها  اليت  التحتية  البنى 

املوفد الرئاسي الفرنسي بعد لقائه احلريري:

ميكن أن نبدأ فعليا بتطبيق مؤمتر 
سيدر حني تشكل احلكومة

وال  آنذاك،  اللبنانية  احلكومة 
بد من وضع األولويات يف هذا 
اإلطار، ووضع متويل املشاريع 
تنفيذ  وكذلك  التنفيذ  موضع 
أن  أذكر  وأنا  اإلصالحات. 
»سيدر« يعين مؤمترا اقتصاديا 
البعيد،  املدى  على  للتنمية 
اإلصالحات،  خالل  من  ولكن 

ومع الشركات«.
العمل  فإن  »وعليه،  أضاف: 
يقوم على أساس تأمني آليات 
حدثا  يكن  مل  واملؤمتر  متابعة. 
منفصال، بل هو خلق آلية ال بد 
أن  ميكن  نظريا،  تطبيقها.  من 
نبدأ فعليا بالتطبيق حني تكون 
وحنن  لبنانية،  حكومة  هناك 
نأمل، وال سيما بالدي،  مجيعا 
هذا  سريعا.  ذلك  حيصل  أن 
ميكن  األعمال  أن  من  مينع  ال 
تصريف  حكومة  مع  بها  القيام 
ما  وهذا  احلالية،  األعمال 

هناك  ولكن  بالفعل،  به  نقوم 
ذكرتها،  اليت  املستويات 
»سيدر«  ملؤمتر  ومتابعة 
توصلنا  اليت  واخلالصات 
ثالث  وضعنا  فقد  فيه،  إليها 
إلكرتوني  موقع  إجياد  آليات: 
ميكن للجمهور العريض االطالع 
عليه ملتابعة املشاريع ومتويلها 
فريقي  وإجياد  واإلصالحات، 
احلكومة،  تشكيل  فور  تنسيق، 
أحدهما حملي لبناني واآلخر جيمع 
األساسية  الدول  عن  املمثلني 
واملنظمات املاحنة، برؤية أكثر 
هناك  وبالتالي  اسرتاتيجية، 
ال  وهذا  وتأمل،  تفكري  أعمال 
تشكيل  بعد  إال  يتم  أن  ميكن 
استباق  ميكننا  ال  ألنه  حكومة، 
اليت ميكن  السياسية  القرارات 
تتخذها،  أن  احلكومة  هلذه 

ولتحضري األمور تقنيا أيضا«.
وتابع: »حنن هنا اآلن، وهناك 
اجملتمع  قبل  من  قوي  انتظار 
الدولي لتشكيل حكومة سريعا، 
بعد  مرت  شهورا  أن  ومبا 
حكومة  ننتظر  فإننا  »سيدر«، 
الالزمة،  القرارات  كل  تنفذ 
واليت بعضها سياسي وبعضها 

اآلخر تقين«.
كانت  »كذلك  قائال:  وختم 
صباحا  ألتقي  أن  الفرصة  لي 
رئيس جملس النواب نبيه بري، 
الذي هنأته لكون اجمللس تواقا 
عليه يف  االتفاق  مت  ما  لوضع 
»سيدر« موضع التنفيذ. فهذا 
وضعناه  الذي  العقد  أن  يؤكد 
ولبنان،  الدولي  اجملتمع  معا، 
نيسان  من  السادس  يف 
زال ساريا، وحنن  املاضي، ال 

سعداء لذلك«.

مجموعة ياسني
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
جمموعة  من  وفدا  استقبل 
ضم:  االستثمارية«  »ياسني 
حممد وغازي ياسني، يف حضور 
الطيب يف  احلريري  مركز  مدير 
امليس.  حممد  الدكتور  البقاع 
الرئيس  الوفد  أطلع  وقد 
احلريري على نشاطات اجملموعة 
يف البقاعني الغربي واألوسط، 
ألوضاع  التطرق  جرى  كما 

املنطقة اإلمنائية واخلدماتية.

الحريري مستقبال الوفد

حكومة  يف  البيئة  وزير  غرد 
تصريف االعمال طارق اخلطيب، 
رئيس  مهنئا  »تويرت«  عرب 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
القمة  لرئيس  نائبا  إلنتخابه 
الفرنكوفونية، وقال: »إنتخابكم 
لرئيس  نائبا  الرئيس  فخامة 
تقدير  هو  الفرنكوفونية،  القمة 
إرساء ثقافة  البناء يف  لدوركم 

الدول  بني  واحلوار  التالقي 
عن  الدفاع  ويف  والشعوب، 
وإن  والعادلة.  احملقة  القضايا 
مقرا  عهدكم  بريوت يف  إختيار 
للمنظمة  االقليمي  للمكتب 
الشرق  يف  الفرنكوفونية 
للبنان  تكريم  هلو  االوسط 
املتعدد  بدوره  ثقة  ودليل 

الثقافات واللغات«.

اخلطيب لرئيس اجلمهورية: انتخابكم تقدير 
لدوركم يف ثقافة التالقي واحلوار

ابو  أمل  السابق  النائب  قال 
زيد يف تغريدة عرب حسابه على 
»تويرت«: » انتخاب الرئيس عون 
نائبا لرئيس القمة الفرنكوفونية 
ورئيسه  لبنان  دور  على  يؤكد 
يف تعميق احلوار بني احلضارات 
اليت  السالم  ثقافة  إرساء  ويف 
يشدد عليها يف أكثر من مكان. 
يعطي  اجلديد  اللقب  هذا  إن 
الكمال  الرئيس  لفخامة  دفعا 
االمم  يف  طرحها  اليت  مبادرته 
أكادميية  إنشاء  حول  املتحدة 

واحلوار،  للتالقي  االنسان 
وليس هناك من بلد آخر كلبنان 
حضارات  من  خيتزن  مبا  مهيأ 
الرسالة  وأديان على محل هذه 

ونشر هذه القيم.
وإن إعتماد املنظمة الفرنكوفونية 
االقليمي  ملكتبها  مقرا  بريوت 
دليل  هو  االوسط  الشرق  يف 
الذي يلعبه  للدور  التقدير  على 
اللغة  على  احلفاظ  يف  لبنان 
اىل  نقلها  ويف  الفرنسية 

االجيال املقبلة«. 

ابو زيد مغردا: انتخاب عون نائبا لرئيس القمة 
الفرنكوفونية يؤكد دوره يف إرساء ثقافة السالم
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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
 19 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

بزورات مشكـّلة)1 كيلو( بـ 9,99  $
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
أننا  جعجع  مسري  اللبنانية« 
للمال  حراسا  أنفسنا  »نعترب 
وبان  الناس  ومصاحل  العام 
ميلون  أو  ينعسون  ال  احلراس 
فنحن كذلك مل، ال ولن ننعس 
أن  أجل  من  ولكن  منل  أو 
نستطيع القيام مبهمتنا كحراس 
املرحلة  هذه  يف  العام  للمال 
يف  موجودين  نكون  أن  علينا 
وطريقة  وموقع  بشكل  احلكومة 
التأثري  لنا  يكون  كي  معينة 
القيام مبا هو  الالزم ونستطيع 

مطلوب منا من قبل الناس«.
ترؤسه  عقب  أتى  جعجع  كالم 
»اجلمهورية  تكتل  اجتماع 
معراب،  يف  الدوري،  القوية« 
يف حضور نائب رئيس احلكومة 
وزير الصحة يف حكومة تصريف 
األعمال غسان حاصباني، وزير 
حكومة  يف  اإلجتماعية  الشؤون 
تصريف األعمال بيار بو عاصي، 
وزير اإلعالم يف حكومة تصريف 
نائب  الرياشي،  ملحم  األعمال 
جورج  النائب  احلزب  رئيس 
عدوان، النواب: سرتيدا جعجع، 
ابي  إدي  ماجد  نصار،  أنيس 
فادي  قاطيشا،  وهبة  اللمع، 
شوقي  حواط،  زياد  سعد، 
عقيص،  جورج  الدكاش، 
اسحق،  جوزيف  واكيم،  عماد 
تالوزيان،  وجان  معلوف  سيزار 
جو  السابقان:  الوزيران 
النواب  سركيس وطوني كرم، 
السابقون: إيلي كريوز، فادي 
كرم، أنطوان أبو خاطر وشانت 
جنجنيان، األمينة العامة للحزب 
عضو  سركيس،  شانتال  د. 
براغيد  إيلي  التنفيذية  اهليئة 
ورئيس جهاز اإلعالم والتواصل 
وزير  تغيب  فيما  جبور،  شارل 
يف  التخطيط  لشؤون  الدولة 
األعمال ميشال  حكومة تصريف 
حبشي  أنطوان  النائب  فرعون، 
أنطوان  السابقان  والنائبان 

زهرا وجوزيف املعلوف.
كلمته  استهل  قد  جعجع  وكان 
تعتقد  األكثرية  »إن  بالقول: 
يف  احلاصل  التأخري  سبب  أن 
تقاسم  سببه  احلكومة  تشكيل 
بعض  لدى  ذلك  وإما  حصص، 
األخرى  القيادات  أو  الفرقاء 
لنا  بالنسبة  وليس  فاملسألة 
كذلك  يوما  تكن  مل  فاملسألة 
ان  أريد  اإلطار  هذا  ويف 
مير  كان  أنه  يف  اجلميع  أذكر 
احلكومة  قبل  ما  عديدة  فرتات 
علينا  احلالية حيث كان يعرض 
وكنا  مقبولة  وحبّصة  املشاركة 
مقتنعون  نكن  مل  ألننا  نرفض 
أمر  بأي  القيام  ميكننا  ال  بأننا 

يف هذه احلكومات«.
الوضع  إىل  جعجع  وتطرق 
يف  العام  واملالي  اإلقتصادي 
الوضع  »إن  وقال:  البالد، 
حال  يف  واملالي  اإلقتصادي 
حرجة وحنن يف وضع طارئ يف 
هذا اجملال وكل فرد منا يشعر 
من موقعه بهذه احلالة الطارئة، 
موضوع  أستحوذ  فقد  لذلك 

دراسة خطوات عملّية ملّحة«.
»نسمع  أننا  إىل  جعجع  ولفت 

الكثري من النظريات والدراسات 
املؤلفة من مئات البنود إال أننا 
اليوم حباجة خلطوات حمددة جدا 
املفعول  تعطي  أن  تستطيع 
اليوم  سننتهي  لذلك  املطلوب 
خطوة  حتديد  على  اإلتفاق  إىل 
ان  رئيسيتني جيب  خطوتني  أو 
تقدم عليهما الدولة بشكل فوري 
من أجل منع اإلنهيار اإلقتصادي 
من اإلستمرار ولكي نبدأ مسرية 
من  واخلروج  اإلقتصادي  النمو 
الوضع املالي احلالي باعتبار أنه 
هذه  على  لبنان  استمر  ما  إذا 
احلال فهو لن يستطيع سداد ما 
هو مطلوب منه يف العام 2019 

وهذا أمر غري مقبول«.
وتابع جعجع: »ما سنقوم بطرحه 
يف هذا اإلطار هو خطوات عملية 
وليس عبارة عن متنيات أو شعر 
وإذا ما تشكلت احلكومة العتيدة 
املقبلة  الثالثة  األيام  خالل 
وهذا  عليها  بطرحها  فسنقوم 
هو األمر الطبيعي إال أنه إن مل 
التشكيل فهذه اخلطوات  حيصل 
ألشهر  تنتظر  أن  ميكنها  ال 
وبالتالي سنقوم بطرح آلية أخرى 
دستورية 100% من أجل ان جتد 
هذه اخلطوات طريقها للتنفيذ ما 

قبل تشكيل احلكومة اجلديدة«.
جلميع طالب  بنداء  جعجع  وتوجه 
كل  يف  اللبنانية«  »القوات 
اجلامعة  يف  وخصوصا  اجلامعات 
ضبط  منهم  طالبا  اليسوعية، 
أي  على  الرد  وعدم  النفس 
عمل  أي  يقتصر  وأن  استفزاز 
اإلجراءات  على  به  يقومون 
بها  هلم  تسمح  اليت  القانونية 
يف  وخصوصا  اجلامعات  إدارات 
ما يتعلق برفع شكاوي لدى هذه 

اإلدارات.
من  »أطلب  جعجع:  واستطرد 
عدم  جدا  واضح  بشكل  الطالب 
واإلستفزاز  التحدي  مواجهة 
بتحدي واستفزاز باعتبار أن وضع 
البالد ال يسمح بذلك واملصاحلة 
عنها  نتنازل  لن  بها  قمنا  اليت 
بسهولة ولن نرتك الحد التفريط 

بها بسهولة«.
كبري  »بشكل  جعجع  واستنكر 
من  اجلبل  »لقاء سيدة  منع  جدا 
أن  أنه جيب  سيما  وال  اإلنعقاد 
تكون حرية الرأي واختيار املشروع 
السياسي متوافرة للجميع طاملا 
انها ضمن القوانني والدستور«، 
مشريا إىل أنها املرة الثانية على 
الفنادق  أحد  التوالي اليت يقوم 
حتت الضغط بالرتاجع عن احلجز 
الذي كان قد أمنه العضاء اللقاء 
وسبب  فيه  اإلجتماع  أجل  من 

ذلك منع انعقاد اللقاء.

جعجع ترأس اجتماع تكتل اجلمهورية القوية:

 نعترب انفسنا حراس املال العام ومصاحل الناس 
وسنقوم خبطوات ملنع االنهيار االقتصادي
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وتوجه جعجع لـ«لقاء سّيدة اجلبل« 
اإلجتماع  أردمت  ما  »إذا  بالقول: 
مراكزنا فنحن  مركز من  أي  يف 

نرحب بذلك ساعة تشاؤون«.
به  قامت  مبا  منوها  جعجع  وختم 
»فهو  اليوم  »النهار«  جريدة 
متنياتنا  وعن  مجيعا  عنا  يعرب 

كشعب«.

جعجع مرتئسا االجتماع

االدارة  جلنة  رئيس  عقد 
عدوان  جورج  النائب  والعدل 
جملس  يف  صحافيا  مؤمترا 
النواب استهله بالقول: »اود 
ان اسجل ان خطوة مهمة متت 
املشرتكة  اللجان  يف  اليوم 
االدراية  بالالمركزية  تتعلق 
املوسعة بعدما مت العمل عليها 
يتم  حتى  واليوم،  ذلك.  قبل 
ان  تقرير  جرى،  ما  تشريع 
برئاسيت  فرعية  جلنة  تشكل 
وان شاء  اعضاؤها.  وسيحدد 
اهلل يف مهلة شهر ونصف او 
شهرين، نكون قد حضرنا كل 
االدارية  بالالمركزية  يتعلق  ما 
املوسعة حتى نرفعها يف أسرع 
وقت وفقا للمتبع يف اجمللس 
ملناقشتها واقرارها يف اهليئة 
العامة، ألنين اعتقد ان مشروع 
املوسعة  االدارية  الالمركزية 
ومتطور  اساسي  مشروع  هو 

لالمناء يف كل املناطق«.
وأضاف: »يف كل دول العامل 

عندما تكون هناك مشاكل يف 
املرافق  السري،  املالية،  االمور 
العاصمة  يف  واالتصاالت 
متأخرا  يكون  واالمناء  وحميطها 
اىل  يلجأون  املناطق،  كل  يف 
املوسعة  االدارية  الالمركزية 
حلل كل هذه املشاكل. واليوم 
التزام  جانب  اىل  اخلطوة  هذه 
على  جديد  برهان  معني  وقت 
ان عمل اجمللس انطلق بسرعة، 
وان شاء اهلل هذا االمر ينعكس 
سريعا  احلكومة  تشكيل  على 
ألنه ليس كافيا ان يكون عمل 
اجمللس قائما وبسرعة، املطلوب 
حكومة  وجود  ألن  كافيا  ليس 
الوضع  ظل  يف  االمور  يسهل 
الصعب  واملالي  االقتصادي 
معاجلات  يتطلب  والذي  جدا 
سريعة. ال اريد ان اهول على 
يف  ليس  الوضع  امنا  الناس، 
حال جيدة وال ميكن ان يستمر 
هكذا. وكل يوم ميضي نعلم ان 
ما  كل  تأزما.  سيزداد  الوضع 
حيكى عنه هو خمدر ملرض كبري 
املشكلة  نعاجل  ان  ميكن  وال 
مبخدرات  واملالية  االقتصادية 
طفيفة ولوقت معني، بل علينا 
الذهاب اىل معاجلة لب املشكلة 
وسيكون لنا حديث عن املعاجلة. 
لبنانية«  »قوات  كـ  وحنن 
بها  سنتقدم  اقرتاحات  ندرس 
املالية.  االقتصادية  للمعاجلات 
امنا اود ان احتدث عن احلكومة 
هذا  يف  تقدمنا  كلما  ألنه 
ويقدم  يعود  البعض  املوضوع 
املؤكد  من  جديدة.  طروحات 
ينوي  املكلف  الرئيس  ان 
تأليفها على رغم العراقيل اليت 
ولو  اعتداء،  واحيانا  تعرتضه 
ألنه  صالحياته،  على  اعالميا، 
املكلف  للرئيس  نقول  عندما 
اي معيار جيب ان يعتمد وكيف 
واحد  وكل  الوزارات  سيقسم 
ما هي حصته، فهذا تعد على 

صالحياته ومواقفه«.
هو  اجلمهورية  »رئيس  وتابع: 
اليوم من يضع تصورا، ولكن 
الرئيس املكلف هو الذي حيدد 
ماذا سيعطي كل حزب وكيف 
سيتعاطى مع كل حزب وكيف 
اي  وليس  هو  احلقائب،  يوزع 
فريق آخر، واال ملاذا هو رئيس 
نقول  ان  اردنا  واذا  مكلف؟ 
امنا  كلفناك  املكلف  للرئيس 
احلكومة  هذه  تؤلف  ان  عليك 
احلقائب  وهذه  االعداد  بهذه 
فما هو دوره وما هي مقاربته؟ 
جناح  هو  سيضمن  كيف  ثانيا 
حكومة الن جناح احلكومة ليس 
وحقائب.  اعداد  توزيع  فقط 
على  يؤثر  احلكومة  تركيب 
احلكومة  وتوازنات  ادائها 
معها  الناس  تعاطي  على  تؤثر 
ال  حكومة  اي  ؟؟  واالخرين 
توحي بالثقة او صورتها كمثل 
احلكومات اليت اوصلتنا اىل هنا 
انا برأيي نكون نكرر اخلطأ وال 
حباجة  حنن  اليت  الصورة  نقدم 
ان  نستطيع  لكي  اليوم  هلا 
نطل على الناس من هنان حنن 
كقوات لبنانية نريد ومتحمسني 
امنا  املكلف  الرئيس  وندعم 
ايضا اريد ان الفت النظر حنن 
ال نشارك بأي حكومة والقصة ال 
تتعلق فقط باملقاعد والوزارات 

عدوان: الرئيس املكلف يضع معايري تأليف احلكومة 
وتركيبتها تؤثر على ادائها وهناك اعتداء على 

صالحياته والالمركزية املوسعة خطوة مهمة لالمناء
حنن حكومة ال نستطيع ان ننجز 
حصص  فيها  اخذين  او  فيها 
للناس  نقدم  نكون  تنجز  ولن 
منذ انطالقتها غري صحيحة حنن 
سنبقى داعمني الرئيس املكلف 
وسنبقى  الرئيس  مع  وتفاهمه 
الرئيس  فخامة  على  مراهنني 
لتكون احلكومة متوازنة وفاعلة. 
وما اود قوله اليوم ان العقبات 
الرئيس  امام  توضع  زالت  ما 
املقبلة  االيام  ويف  املكلف، 
ستكون لنا مواقف واضحة من 
هذا املوضوع. امنا اليوم يكمن 
زالت  ما  العقبات  ان  القول 
»قوات«  كـ  وحنن  مستمرة، 
االساسي  ومطلبنا  سنسهل، 
الناس  بثقة  حتظى  حكومة 
وتكون متوازنة، فالناس تعبت 
وتوزيع  واالعداد  االرقام  من 

احلصص«.
وعن املهلة اليت حددها الرئيس 
»اؤكد  قال:  للتأليف،  املكلف 
سيحاول  املكلف  الرئيس  ان 
خالل ايام، وهو حياول كل يوم 
فاملشكلة  التشكيلة(.  )اجناز 
مكان  يف  بل  عنده  ليست 
آخر. هل يبقى املعرقلون تارة 
توزيع  ومرة  االعداد  يزيدون 
املعايري؟  أخرى  ومرة  احلصص 
كنا  واذا  حيتمل،  ال  البلد 
كلبنانيني مسؤولني فيجب ان 
تشكل حكومة امس قبل اليوم 
اخلارجية  التهديدات  وجه  يف 
والتهديدات  بلبنان  احمليطة 
وعلى  واملالية،  االقتصادية 
واقعنا  حتصني  االفرقاء  كل 

اللبناني«.
قال:  سؤال،  على  وردا 
التقى  املاضي  »اخلميس 
الرئيس املكلف فخامة الرئيس 
مع  متجاوبا  كان  الذي  عون 
طروحاته، الرئيس املكلف ابدى 
االمال، وكان هناك تفاهم مع 
واالستاذ  بري  الرئيس  دولة 
وليد جنبالط، وكان هناك تقدم 
)رئيس  وضع  ثم  ملموس، 
الوزير  القوي«(  »لبنان  تكتل 
)جربان( باسيل يوم اجلمعة )يف 
جديدة  معايري  التالي(  اليوم 
واعدادا جديدة وطرح امورا هي 
املكلف  الرئيس  صالحية  من 
الرئيس  اجلمهورية.  ورئيس 
التعدي  من  وبالرغم  املكلف 
على صالحياته حاول ان يتجاوز 

هذا املوضوع«.
الرتبية  حقبة  ان  له  وقيل 
»القوات«  على  عرضت  قد 
اليوم  »حتى  فرد:  ورفضتها، 
واضح  عرض  الينا  يقدم  مل 
للحقائب. والرئيس املكلف مل 

يقدم الينا عرضا واضحا«.
ردا  عدوان  النائب  وقال 
قلنا  »حنن  آخر:  سؤال  على 
املكلف  الرئيس  ان  بوضوح 
مع  ويتفاهم  املعايري  يضع 
عليه  ويعرض  الرئيس  فخامة 
هذا  وجدنا  اذا  التشكيلة. 
للحكومة  تصورنا  يناسب  االمر 
نتخذ  وإال  به،  ونسري  نناقشه 
وحنن  يناسبنا.  الذي  املوقف 
عن  نتخلى  لن  كحزب سياسي 
حقنا يف التثميل وال عن متثيل 
تناسب  وال  فعليا.  الناس 
الناس حكومات شكلية يف ظل 
الوضع االقتصادي واملالي«. 

استقبل رئيس جملس النواب نبيه 
بري قبل ظهر امس االول، يف 
التينة، املسؤول الفرنسي  عني 
عن تنظيم مؤمتر املستثمرين من 
والسفري  )سيدر(  لبنان  اجل 
الوزارات  بني  ما  املفوض 
بيار  االوسط  الشرق  لشؤون 
يف  الفرنسي  والسفري  دوكني 
وتناول  فوشيه،  برونو  لبنان 
ومتابعة  »سيدر«  مؤمتر  احلديث 

قراراته ونتائجه.
»عاليا  الفرنسي  ومثن املسؤول 
ما قام به جملس النواب اللبناني 
تتعلق  قوانني  سلسلة  بإقرار 
حتى  االجواء  تهيئة  من  بسيدر 
غري  اخرى  اشهر  ستة  تضيع  ال 

االشهر الستة املاضية.
بعض  اىل  احلديث  تطرق  كما 
التفاصيل واملواضيع والقوانني 
سري  تنفذ حلسن  ان  جيب  اليت 
مؤمتر  واىل  لبنان،  يف  االدارة 
روما وتعزيز دعم اجليش اللبناني 

وانشاء قوة حبرية لبنانية.
اوال  اللقاء  خالل  تشديد  وكان 
االسراع  وجوب  على  وآخرا 

بتشكيل احلكومة.
ميقاتي

بري  الرئيس  استقبل  ثم 
وكان  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
والوضع  العامة  لالوضاع  عرض 

احلكومي.
بعد  ميقاتي  الرئيس  وقال 
بلقاء  كالعادة  »سعدت  اللقاء: 
ومن  بري،  نبيه  الرئيس  دولة 
حول  احلديث  أن جيري  الطبيعي 
لبنان  يف  الراهنة  االوضاع 
املماطلة  موضوع  يف  خصوصا 
اليت  احلكومة،  تشكيل  يف 
تشكيلها  بقرب  متفائلون  حنن 
هذا  تشكيلها  يتم  ان  ونتوقع 
الشهر. دولة الرئيس بري على 
تتشكل  أن  نأمل  قريبا،  سفر 
احلكومة بعد عودته. بشكل عام 
نشهد على الساحة اللبنانية مجلة 
اقليمية  وضغوطات  حتديات 
ودولية، وبدل العمل على محاية 

بري عرض مع املسؤول الفرنسي عن »سيدر« نتائج املؤمتر
 ميقاتي: حلكومة إنقاذية ال تتحول بعد 
تشكيلها اىل جزء من مسلسل التعقيدات

الضغوطات  هذه  من  انفسنا 
االجتماعية  التحديات  ومواجهة 
احلظ  فإننا لسوء  واالقتصادية، 
بأن  اخلارجية  للضغوطات  نسمح 

تؤثر علينا أكثر فأكثر«.
يف  قوله  أريد  »ما  أضاف: 
ميكنه  ال  البلد  ان  السياق،  هذا 
االستمرار على هذا املنوال بأي 
شكل من االشكال. الصمت اليوم 
هو اكثر تعبريا من الكالم، وهذا 
النهار  جريدة  يف  انعكس  االمر 
بصفحات  اليوم  صدرت  اليت 
بيضاء لتدق جرس االنذار جلميع 
اللبنانيني. قد يفسر البعض هذه 
اخلوف  للتعبري عن  بأنها  اخلطوة 
على احلرية، وهذا صحيح، فيما 
البعض اآلخر يفسرها بأنها دليل 
رفض للمماطلة يف بت امللفات 
صحيح،  ايضا  وهذا  املطروحة، 
اخلطوة  فسر  البعض  ان  كما 
االستنسابية  عن  للتعبري  بأنها 
يف تفسري الدستور او عن حجم 
واملالية،  االقتصادية  الضائقة 
صحيحة،  التفسريات  هذه  وكل 
وعلى املسؤولني مجيعا ان يعوا 
بأن االوضاع مل تعد حتتمل اكثر 
ان تكون  نأمل  من ذلك، وحنن 
انقاذية  حكومة  املقبلة  احلكومة 
بكل معنى الكلمة، ال ان تتحول، 
من  جزء  اىل  تشكيلها،  بعد 
التعقيدات  من  طويل  مسلسل 

واملشكالت«.
وفد الدوير

إمام  بري  الرئيس  استقبل  ثم 
بلدة الدوير السيد كاظم ابراهيم 
برئاسة  البلدة  بلدية  وجملس 
وعدد  رمال  ابراهيم  رئيسها 
من خماتريها ومسؤولي االحزاب 
هيئة  عضو  حضور  يف  فيها، 
الرئاسة يف حركة »أمل« رئيس 
قبالن  الدكتور  اجلنوب  جملس 

قبالن.
الحكيم

التنفيذي  االمني  استقبل  كما 
علي  حممد  الدكتور  لالسكوا 

احلكيم. 
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لـبنانيات

اللبنانية االوىل حضرت اجللسة االفتتاحية 
للقمة الفرنكوفونية وشاركت السيدات االول 

جولة ثقافية وتراثية يف يريفان

ناديا  االوىل  اللبنانية  شاركت 
االول،  امس  عون  الشامي 
اليها  دعت  اليت  اجلولة  يف 
االرميين  الوزراء  رئيس  زوجة 
رؤساء  عقيالت  هاغوبيان  أنا 
اعمال  يف  املشاركني  الوفود 
للمنظمة  عشرة  السابعة  القمة 
يف  املنعقدة  الفرنكوفونية 
العاصمة االرمينية يريفان، يف 

11 و12 احلالي.
ويف هذا االطار، زارت السيدة 
 carpet ومصنع  متحف  عون 
Magerian للسجاد بعد حضورها 
قبل الظهر جلسة افتتاح القمة، 
فوصلت عند الثانية يف موكب 
وزوجة  االول  السيدات  ضم 
ايرينا  ارمينيا  خارجية  وزير 
حيث  املتحف،  اىل  اجيتخانيان 
مدير  استقباهلن  يف  كان 
وعدد  ميجرييان  رايف  املصنع 

من املسؤولني.
املتحف،  ارجاء  يف  جولة  وبعد 
عن  شروحات  اىل  واالستماع 
االرميين  السجاد  صناعة  تاريخ 
املميز عن غريه بطريقة حياكته 
ودالالته  جهة  من  اليدوية 
ثانية،  جهة  من  التارخيية 
والوفد  االوىل  اللبنانية  زارت 
قسم احلياكة يف املصنع حيث 
اطلعت على طريقة العمل فيه، 
الصناعة  بهذه  اعجابها  مبدية 
التاريخ  مراحل  تعكس  اليت 
االرميين ومتسك ارمينيا برتاثها 

وعاداتها.
مأدبة غداء ودار املخطوطات 

العريقة
اللبنانية  لبت  اجلولة،  وبعد 
دعوة  االول  والسيدات  االوىل 

مأدبة  اىل  هاغوبيان  السيدة 
دار  اىل  بعدها  انتقلت  غداء، 
العريقة  االرمينية  املخطوطات 
أسسها  اليت   Matenadaran
االجبدية  خمرتع  ماتشوتس 
القرن  اىل  تعود  اليت  االرمينية 

اخلامس امليالدي.
اللبنانية  استقبال  يف  وكان 
االوىل والوفد مدير الدار، الذي 
قدم شرحا عن تاريخ تأسيسها 
احملفوظة  املخطوطات  واهم 
فيها، وهي من املكتبات االقدم 
من  اكثر  وتتضمن  التاريخ  عرب 
خمتلف  يف  خمطوطة  ألف   20
امليادين العلمية والثقافية كما 
والدين  والطب  الفلسفة  يف 
والرياضيات،  واملوسيقى 
للبحوث  مركز  انها  اىل  إضافة 

العلمية.
بعد جولة يف ارجاء الدار واالطالع 
على اهم املخطوطات املعروضة 
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راعي  على  التطاول  بشدة  أسرتاليا  املارونية يف  الرابطة  تشجب 
ما  طربية يف  شربل  انطوان  السيادة  املارونية صاحب  األبرشية 

نشرته صحيفة »سيدني مورنينغ هريالد«. 
عن  البعد  كل  بعيدة  كانت  املذكورة  املقالة  أن  الرابطة  وتعترب 
احلقائق اليت تتطلبها املوضوعية واملهنية. وال ميكن تصنيف هكذا 
من  هلا  أساس  ال  اليت  املزاعم  وبث  التجين  خانة  يف  إال  مقالة 
الصحة، واليت يراد منها تقويض املقام املاروني القيادي األعلى 
والبناء  الفعال  وبدوره  السيادة  بصاحب  املتمثل  البالد  هذه  يف 

واملؤثر.
وراء صاحب  تقف  وأعضاء،  رئيسًا  الرابطة،  إن  القول  وغين عن 
واملسؤولة  احلكيمة  قيادته  يف  الكاملة  ثقتها  وتضع  السيادة 
واملثمرة. وهو الراعي الصاحل وصاحب الرؤية واملشاريع البناءة 
الالحمدودة اهلادفة اىل تعزيز دور الكنيسة املارونية واجلالية يف 
أسرتاليا على خمتلف الصعد. وهو قائد سياسة األنفتاح والتنسيق 
مع قادة سائر الطوائف اللبنانية، فضاًل عن سعيه لتقريب القوى 
اللبنانية سواء أكان ذلك يف لبنان املقيم ولبنان املنتشر من بعضها 
األسرتاليني  املسؤولني  مع  والدؤوب  املتواصل  وعمله  البعض، 

خلدمة مصلحة اجلالية وموقعها ومكانتها.
أبناء  كافة  مع  تضامنها  أسرتاليا  يف  املارونية  الرابطة  وتؤكد 
تؤكد  كما  التطاول،  هذا  وإدانة  إستنكار  يف  املارونية  الطائقة 
وقوفها معهم يدا واحدة يف ظل قيادة صاحب السيادة انطوان 

شربل طربية ورعايته. 
رئيس الرابطة املارونية يف اسرتاليا
د. أنطوني سعيد الهاشم  

الرابطة املارونية يف أسرتاليا 
تشجب التطاول على سيادة راعي 

األبرشية املارونية

:MTV الوزير جربان باسيل لل
الغاء احلصة الرئاسية من 

احلكومة خطيئة اسرتاتيجية
مقتطفات من مقابلة مارسيل غانم 

مع الوزير جربان باسيل:
ان  يستطيعون  ال  البعض   -
ما ميكن  امرا  ان هناك  يتخيلوا 
بال  البلد  هذا  يف  حيصل  ان 

صفقة
- ليس مهما اذا كنت وزيرا او 
بالكالم  الناس  نوهم  وملاذا  ال 
على حكومة تكنوقراط؟ احلكومة 
وجيب  اجمللس  ثقة  تتطلب 

اجمليء بوزراء خمتصني
- ما رأيناه باالمس بني الطالب 
ال اريده ابدا وال اقبل به واتوجه 
اىل كل الطالب بأننا جيل يبين 

السالم وقوتنا بتنوعنا
عن  حتدث  معراب  اتفاق   -
املسيحية  الوزارات  تقاسم 
بيننا وبني القوات بعد احتساب 
الرئيس ومع حفظ متثيل  حصة 

اآلخرين
باالغتيال  يوميا  الثمن  ادفع   -
اىل  التزوير  ووصل  السياسي 
عرب  انفسنا  بتخريب  اتهامنا 

عرقلة تشكيل احلكومة
- لست انا من يضع املعيار بل 

اقرتح وال اخجل ان اقرتح
رئيس  ان  صحيحا  ليس   -
احلصة  عرف  ازال  اجلمهورية 
الرئاسية بل طالب بادراجه يف 

الدستور
من  الرئاسية  احلصة  الغاء   -

احلكومة خطيئة اسرتاتيجية
 200٥ منذ  معركة  خضنا   -
وهذا  ميثاقي  رئيس  اليصال 
للرئيس  فقط  ليس  املوضوع 

سيأتي  رئيس  لكل  بل  عون 
الحقا

برأينا  اللبنانية  القوات  حصة   -
مانع  وال  وزراء  ثالثة  هي 
حصته  من  غرينا  يعطيهم  ان 
وادعو للعودة اىل روحية اتفاق 

معراب
وزيرا  عشر  احد  ليس  هدفنا   -
نتيجة  فاالمر  آخر  رقم  اي  او 
اجلمهورية  ورئيس  التمثيل 
حيتاجان  ال  احلكومة  ورئيس 
الطرح  وهذا  املعطل  للثلث 

اخرتعوه الهلاء الناس
حصول  يتمنون  كثريون   -
مشكلة بيين وبني احلريري لكن 

االمر لن حيصل
- انا جربان باسيل وموقعي هنا 
ألني  بل  »الصهر«  ألني  ليس 

نائب منتخب ورئيس تكتل
الصحايف  مؤمتري  ان  اعترب   -
واذا  يعرقل  ومل  سهل  االخري 

كنا خارج احلكومة لن خنرب
- سهلنا بأمور كثرية واعتقد ان 
تكتل  اكرب  مع  الرئيس  من حق 
نيابي ان ينال وزارة الداخلية او 
املالية ومن حق االقليات التمثل 
يف احلكومة ومل نتمسك باالمرين 

كي ال يقال اننا نعرقل
- التيار ال ميانع ان تنال القوات 
عرضنا  وحنن  سيادية  حقيبة 
لنا  فقيل  اخلارجية  يأخذوا  ان 
على  فطرحنا  ممانعة  هناك  ان 
الداخلية  اعطاءهم  احلريري 
يتم  فلم  اخلارجية  هو  وليأخذ 

االمر

صالة  يف  حمطة  كانت  فيها، 
افتتحت  اليت  »الفرنكوفونية« 
القمة  انعقاد  ملناسبة  حديثا 
على  حتتوي  وهي  يريفان،  يف 
القدمية  جمموعة من املخطوطات 
الفرنسي  للخبري  ملكيتها  تعود 
من اصل ارمين كلود ماتوسيان 
تدل على تاريخ العالقة االرمنية-

الفرنكوفونية.
وقد أبدت السيدة عون اعجابها 
املبذولة  اجلهود  وقدرت  بالدار 
من قبل القيمني عليها للمحافظة 
واقدمها  املخطوطات  اهم  على 
اهمية  على  يدل  ما  العامل  يف 

الثقافة االرمينية.
شكرت  اجلولة،  ختام  ويف 
السيدة  االوىل  اللبنانية 
متمنية  دعوتها،  على  هاغوبيان 
الرمينيا  والتوفيق  النهضة  كل 
الغنية برتاثها وثقافتها وحيوية 

شعبها وارادته. 

السيدة اللبنانية األوىل ناديا عون تشارك يف الجولة

معوض  ميشال  النائب  قال   
»ما  »تويرت«:  عرب  حسابه  يف 
لقاء  النعقاد  منع  من  حدث 
مرفوض  اجلبل  سيدة  دير 
يف  العامة  احلريات  بالكامل. 
طليعتها  ويف  مقدسة،  لبنان 
اليت جيب  السياسية  احلريات 
جلميع  جامعا  عنوانا  تبقى  أن 
اللبنانيني بغض النظر عن أي 

اختالف سياسي«.

معوض: منع النعقاد 
لقاء دير سيدة اجلبل 

مرفوض بالكامل

السابق  والنائب  الوزير  غرد 
على  حسابه  عرب  حرب  بطرس 

موقع »تويرت«، قائال:
النهار  طلعة  حملل  »وصلنا   
احلكومة  وتشكيل  ليل  حتولت 
العيش  ولقمة  مصيبة  صار 
الكرمية صارت شبه مستحيلة 

واعتزوا يا لبنانيي«.
أضاف حرب يف تغريدة ثانية: 
اللي  والقلم  اخلري  أهل  »يا 
تسمحوا  ال  بيقروا  بعدهم 
االعالمية  منابرنا  بسقوط 
منارة  لبنان  من  جعلت  اللي 
والتطور  واحلرية  للحضارة 
بيسقط  سقطوا  إذا  النو 
ودوره  االنساني  لبنان  وجه 
مبارح  واحلضاري.  الثقايف 
مهددة  النهار  واليوم  االنوار 
واملصيبة ما حدا سئالن، وما 

بدي طبعا انسى السفري«.

حرب: يا أهل اخلري 
والقلم ال تسمحوا 

بسقوط منابرنا االعالمية

التقدمي  احلزب  وقيادة  الدميوقراطي«  »اللقاء  من  وفد  التقى 
للشؤون  الوطين  الدميوقراطي  »املعهد  يف  املسؤول  اإلشرتاكي 
الدولية« )NDI( بلري مكدوغال حبضور السيدة مايا فواز، حيث مت 

التباحث يف الدورة التشريعية املقبلة وسبل التعاون املشرتك.
حضر االجتماع النائب فيصل الصايغ، أمني السر العام يف التقدمي 

ظافر ناصر وعضو جملس القيادة عفراء عيد.
ومت خالل اللقاء مناقشة امللفات التشريعية وسبل مقاربتها بطريقة 
السياسات  خالل  من  التشريعي  العمل  وتعزز  الفعالية  من  تزيد 
املقرتحة وإقرتاحات، باإلضافة إىل البحث يف سبل ترمجة الوعود 

اإلنتخابية إىل تشريعات نافذة.

وفد من اللقاء الدميقراطي والتقدمي التقى 
مسؤوال يف املعهد الدميوقراطي للشؤون الدولية

»الوفاء  كتلة  عضو  قال 
نواف  النائب  للمقاومة« 
املوسوي يف تصريح من جملس 
اللجان  اجتماع  بعد  النواب 
املشرتكة: »شهدنا انقالبا على 
اإلجناز الذي حققناه يف االجتماع 
املاضي حني توصلنا بعد نقاش 
مفهومي، إىل ضرورة أن يتوىل 
مبا  صالحياته  النواب  جملس 
يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية، 
االلتزامات  يف  البت  وحتديدا 
واالمتيازات اليت تعطى، ال سيما 
منها اليت تعطى حقا حصريا، ما 
يعين احكتار استغالل املوارد«.

السابقة  اجللسة  »يف  أضاف: 
هذا  أن  على  بالتصويت  قمنا 
جملس  صالحيات  من  هو  األمر 
النواب، وتوصلنا إىل إقرار هذا 
من  اليوم  ولكننا مسعنا  املبدأ، 
حباجة  هو  املبدأ  هذا  إن  يقول 

إىل إعادة النقاش جمددا«.
يريد  ال  من  »هناك  وتابع: 
له  يكون  أن  النواب  جمللس 
يف  عليه  املنصوص  دوره 
الدستور، وأن ال يكون له هذا 
برتاخيص  يتعلق  ما  يف  الدور 
يف  واالستخراج  االستكشاف 
اليت تربم حول هذا  االتفاقيات 
املوضوع، بعنوان أن هذا األمر 
هو من شأن احلكومة، وال ينص 
فإن  وبالتالي  الدستور،  عليه 
العجب كل العجب أن هناك من 
يدافع عن صالحيات ما يسميه 
مواجهة  يف  التنفيذية  السلطة 
النواب  مطالب استعادة جملس 
لصالحياته، وكأن املعتدى عليه 
التنفيذية، يف  السلطة  هنا هو 

وفقا  عليه  املعتدى  أن  حني 
جملس  هو  الدستوري  للنص 
املادة  يف  نص  الذي  النواب، 
أي  أو  التزام  أي  أن  89، على 
إطار  فيه  عمل  كل  أو  امتياز 
يبت  أن  جيب  االحتكار،  من 

بقانون«.
عدنا  »اليوم  املوسوي:  وقال 
رقم  املادة  إىل  النقاش  يف 
اليت  اجلهة  من  تقرر  اليت   6
حتدد حصة وموارد الدولة، هل 
السلطة  أم  التنفيذية،  السلطة 
التشريعة، وعليه قلنا رأينا بأن 
اليت  هي  التشريعية  السلطة 
انتقلنا إىل  حتدد ذلك. وبعدها 
النقاش يف املادة رقم 7 حول 
الوطنية  الشركة  إنشاء  موضوع 
وبالتالي  عام،  مرفق  هي  اليت 
املرافق  أن  املعروف  من  فإنه 
مبوجب  إال  تنشأ  ال  العامة 
قانون. وحنن أقررنا هذا النص 
على نص  حاكما  ليكون  أساسا 
وبالتالي   ،2010/132 القانون 
ال ميكننا أن نستشهد بالقانون 
على  لنحكم  السابق   2010/132
هو  الالحق  ألن  الحق،  هو  ما 

الذي حيكم على السابق«.
 13 رقم  »املادة  أضاف: 
مينح  الوزراء  جملس  إن  تقول 
اقرتاح  على  بناء  الرتاخيص 
توصية  إىل  باالستناد  الوزير 
حصريا  برتوليا  حقا  اهليئة 
البرتولية  باألنشطة  للقيام 
االستكشاف  اتفاقيات  مبوجب 
واالنتاج وذلك وفقا ألحكام هذا 
نسأل:  فإننا  وعليه  القانون. 
هل جملس الوزراء هو الذي مينح 

املوسوي: جملس النواب هو من حيق له اإلشراف على استثمار املوارد الطبيعية
جملس  أن  أم  احلصري،  احلق 
النواب بصريح املادة 89 هو من 
اإلطار  هذا  املنح يف  له سلطة 
مبوجب قانون. لذلك حنن نقول 
النواب  جملس  استمر  إذا  إنه 
بالسري يف هذا املوضوع، فإنه 
ألن  دستوريا،  طعنا  سيواجه 
على  اعتداء  تشكل  املادة  هذه 

صريح املادة 89«.
السرعة  بشأن  »أما  وختم: 
يتأمن  األمر  واالستعجال، فهذا 
جمللس  جلسات  خالل  من 
النواب، مع العلم أن احلكومة مل 
احلديث  أردنا  وإذا  أسرع.  تكن 
عن الرقابة واألمانة، فإن جملس 
انتخب  الذي  وباألخص  النواب 
النسيب،  القانون  أساس  على 
هو أكثر متثيال، وبالتالي هو من 
استثمار  على  اإلشراف  له  حيق 

املوارد الطبيعية«.
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لــبنانيات

 أكد نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الصحة العامة غسان حاصباني 
يف حديث اىل اذاعة »لبنان احلر«، 
أن »تشكيل احلكومة ال حيصل يف 
والتسريبات  وبالبيانات  االعالم 
واملصادر، بل بعرض واضح ملا 
سيحصل عليه كل طرف سياسي، 
جدي«،  بشكل  النقاش  ويتم 
بعض  هناك  أن  »يبدو  وقال: 
الوزارات املقفلة يف وجه اطراف 
حمددة وبعض الوزارات املطروحة 
للتداول، وهذا أمر مرفوض. حنن 
التسهيالت  لبنانية قدمنا  كقوات 
الالزمة لتسهيل التشكيل، وعلى 

اآلخرين القيام بذلك«.
هناك  وزارة  كل  »يف  أضاف: 
يطرح  حني  ولكن  حتديات، 
الوزراء  امللف على طاولة جملس 
أن  فعلينا  املوضوع،  ويناقش 
نتجه يف االجتاه السليم، وهذا ما 

مل يكن يتم يف هذه الفرتة«.
الكهرباء  »مشكلة  أن  إىل  وأشار 
مزمنة وقدمية، لكن احلل واضح، 
عدة«،  مرات  مناقشته  ومتت 
خطة  يف  أن  »الغريب  وقال: 
الكهرباء، اليت تضم 13 بندا، مت 
املوقتة  الطاقة  بند  على  الرتكيز 
أو ما يعرف ببند البواخر يف معظم 
مهمة  أخرى  بنود  هناك  الوقت. 
وأقرها  الشبكة،  كتطوير  وجيدة 
تستطيع  كي  الوزراء  جملس 
أيضا  هناك  الطاقة.  حتمل  ان 
ببناء  املتعلق  الشروط  دفرت 
إن  لنا  قيل  الدائمة،  املعامل 
االستشاري حيتاج إىل سنة كاملة 
مع  التعاقد  يتم  ومل  لتحضريه، 
أي استشاري، إال أخريا، أي بعد 
مرور حنو سنة على املوافقة على 
حتسني  يف  احلل  اخلطوة.  هذه 

الشبكة واالسراع يف بناء املعامل 
الدائمة، الكهرباء املوقتة مل نقف 
عرب  متر  ان  شرط  ولكن  ضدها، 
اجللسة  ويف  املناقصات.  دائرة 
االخرية جمللس الوزراء، عدنا اىل 

دائرة املناقصات«.
املقدر هو 2800  »العجز  أضاف: 
أو  تغطية  أجل  من  لرية  مليار 
سعر  ارتفاع  بعد  الكهرباء  انتاج 
كان  الكلفة،  هذه  ويف  الفيول. 
حزب  إن  املعامل.  بناء  باإلمكان 
من  أول  هو  اللبنانية  القوات 
الذي  الشبكة،  تطوير  على  وافق 
تقدم به وزير الطاقة، واالعرتاض 
كان على السري بالبواخر من دون 
املرور بإدارة املناقصات، وهناك 
على  اعرتضوا  سياسيون  أفرقاء 
منا.  أكثر  قاسية  بطريقة  البواخر 
وبناءة  واضحة  كانت  مقاربتنا 
ملف  معاجلة  يف  االداء  لتحسني 
مصداقية  على  واحلفاظ  الكهرباء 

جملس الوزراء«.
احلكومة  يف  الثقة  »إن  وتابع: 
عالقة  له  ليس  وهذا  اهتزت، 
بالقوات اللبنانية، بل بثقة الناس 
عدم  اىل  البعض  سعى  بعدما 
لقد  املناقصات.  بدائرة  املرور 
طالبنا بإرسال امللف حول موضوع 
املناقصات،  دائرة  إىل  البواخر 
على  ووافقنا  حصل.  ما  وهذا 
الشبكة، وسندعم  تطوير  موضوع 
حتسني  أجل  من  مشروع  أي 
الكهرباء، وساهمنا يف إجياد احلل 

ملعمل دير عمار«.
وسأل: »ملاذا مل يتحدث أحد عن 
إعادة تأهيل معمل الزوق، وليس 
املوافقة  متت  فلقد  صيانته، 
مل  ملاذا  مؤمن؟  والتمويل  عليه، 
يتحدث عنه أحد حتى داخل جملس 

الوزراء، بل خالل طرح خطة 13؟ 
تأخري  دوما  هناك  كان  لالسف 
وتسويف ملصلحة الطاقة املوقتة 

على حساب الطاقة الدائمة«.
اإلقتصاد  وزير  حاصباني  وحيا 
تصريف  حكومة  يف  والتجارة 
يقوم  »الذي  رائد خوري  األعمال 
بواجبه من أجل محاية املستهلك«، 
يكمن  »الشيطان  أن  إىل  مشريا 
وقال:  لالسف«،  التفاصيل  يف 
ترسيخ  شبه  نشاهد  »اليوم، 
تشريع  شبه  عرب  املولدات  لواقع 
منطلق  من  بدأت  اخلطوة  هلا. 
املستهلك،  محاية  وهو  إجيابي، 
وعوض أن يكون الضغط احلاصل 
من أجل إزالة حالة املولدات أصبح 
ضاعت  ولذلك،  لبقائها.  عمليا 
ان  جيب  االسرتاتيجية  املعادلة. 
وتطوير  املولدات  الزالة  تكون 

الكهرباء«.
أضاف: »هناك تضييع للرأي العام 
واملسألة  سيمنز،  موضوع  يف 
ال.  أم  عرضا  هناك  أن  ليست 
وكذلك  تصورا،  قدمت  سيمنز 
اليت  الكربى  الشركات  غريها من 
متلك التقنية من أجل تسريع حل 
علينا  ولذلك،  الكهرباء.  ملف 
رمبا  احللول.  هذه  من  االستفادة 
وتورببينات،  معدات  سيمنز  لدى 
إن تأخرنا باالجابة عليها قد تباع، 
الوقت  من  مزيدا  يتطلب  قد  ما 
قدمت  سيمنز  جمددا.  لتصنيعها 
الكهرباء،  ملف  حلل  عاما  تصورا 
وإذا استمررنا يف مناقشة احللول 
املوقتة لن نصل إىل مكان. على 
احلكومة املقبلة ان تكون جريئة، 
 18 خالل  الكهرباء  مشكلة  وحتل 
ومستدامة،  دائمة  حبلول  شهرا 
البيان  يف  يدرجونها  ليتهم  ويا 
الوزاري. األموال اليت تؤثر عليها 
وضخمة.  كثرية  الطاقة  وزارة 
ولذلك، رمبا يتمسك بها البعض، 
بالنفط  املعنية  أنها  إىل  إضافة 

والغاز«.
وتابع: »حنن لدينا وزارة الطاقة 
هي  الكربى  والكارثة  واملياه، 
كارثة  من  اكرب  وهي  املياه،  يف 
الطاقة، ألن املياه اجلوفية تعاني 
من  نعلم  ال  خميف.  تلوث  من 
اىل  باملياه  الصهاريج  تأتي  اين 
من  أقل  أبار؟  أي  ومن  البيوت، 
الصرف  مياه  من  املئة  يف   20
الصحي تعاجل، والبقية تذهب إىل 
البحر وأماكن أخرى، وهذا يتسبب 
على  سرطانية  وبأمراض  بتلوث 
ستصل  فهل  البعيد.  املدى 
قضية املياه إىل ما وصلت اليه 
الكهرباء؟ وهل سنضع تشريعات 

للصهاريج؟«.
الطبية  »النفايات  وأردف: 
معاجلة  من ضمن  تكون  أن  جيب 
أدوية  فهناك  النفايات،  أزمة 
داخل  ختزن  الصالحية  منتهية 
هناك  ليس  ألن  املستودعات، 
نفايات  اما  إلتالفها.  طريقة  أي 
شركات  فهناك  املستشفيات 
من  هناك  كان  وان  تعاجلها، 
وتتخذ  ان حياسب  فيجب  يرميها 
االجراءات حبقه من وزارات البيئة 

والصحة والداخلية«.
وأشار إىل أن »هناك 170 حمرقة 
يف اهلواء الطلق يف لبنان، وهذا 
مباشر«،  بشكل  السرطان  ينشر 
بالطمر  إما  احللول  »إن  وقال: 
احلراري،  بالتفكك  وإما  الصحي 
الثقة  عدم  جراء  من  هو  واملأخذ 
والدولة،  الناس  بني  املوجودة 
فال احد يثق بصاحب املعمل الذي 
وبالرقابة  النفايات  سيقوم حبرق 
اليت ستشرف على هذه احملارق. 
رقابة  هناك  تكون  ان  جيب 

املدني  اجملتمع  خالل  من  دائمة 
والبلديات.  املختصة  والوزارات 
وجيب فرض غرامات تلقائية لدى 
وجود اي خلل. ففي الدول األكثر 
تطورا بفرز النفايات من املصدر، 
من  باملئة   28 نسبة  إىل  وصلوا 

فرز النفايات فقط«.
جملس  رئيس  نائب  موقع  وعن 
الوزراء، قال: »يف احلكومة نائب 
رئيسها يساعد رئيسها بعدد من 
داعم  ودوره  واملهام،  االعمال 
واملمارسة،  بالعرف  وهذا  له، 
وهذا كرس منذ حكومة االستقالل 
االوىل ويصدر يف مرسوم. جملس 
استحدث  وقد  مؤسسة،  الوزراء 
احلاجات  على  بناء  املوقع  هذا 
االخرى  الدول  جتارب  وعلى 
الدستور  منها  استوحينا  اليت 
وساعدت اجلمهورية اللبنانية عند 

تشكيلها«.
أبرز  من  اللجان  »ترؤس  تابع: 
وأنا  الرئيس.  نائب  به  يقوم  ما 
هناك  الشخصية،  خربتي  يف 
األبرز،  وهما  ترأستهما،  جلنتان 
فقمت خالل إحداهما باالجتماع مع 
وممثلني  بلدية   1200 من  اكثر 
والقائمقامني  الوزارات  كل  عن 
كامل  برنامج  لوضع  واحملافظني 
االساسية،  واملشاريع  للحاجات 
اعتمدت  معلومات  قاعدة  وكونا 
يف مؤمتر سيدر. وكذلك ترأست 
لبنان  تقرير  وضعت  اليت  اللجنة 

اىل مؤمتر التنمية املستدامة«.
شبه  »االقتصاد  أن  إىل  ولفت 
الن  احلالي  الوقت  يف  متوقف 
كل الرتكيز كان على تثبيت سعر 
استقرار  »أمنا  وقال:  اللرية«، 
حساب  على  النقدي  الوضع 

الوضع االقتصادي«.
وعن وزارة الصحة، قال حاصباني: 
مل  الصحة  وزارة  تسلمنا  »حني 
يكن احد يريدهاـ وكانت تعاني من 
عجز يالمس 85 مليار لرية يف بند 
الدواء الذي كان مقطوع كليا يف 
الكرنتينا، وسنعمل على تسليمها 
معنا.  تعد  مل  ان  سليم  بشكل 
تصريف  يف  وندخل  نستسلم  مل 

االعمال من باب االنتظار«.
»إن  قال:  سؤال،  على  وردا 
مربجمة،  االخبار  صحيفة  محلة 
فبعضها  واضحة،  مصادرها 
وبعضها  الوزارة،  داخل  من 
من  وبعضها  القطاع،  داخل  من 
واملعلومات  البيانات  إن  خارجه. 
مع  وتبني  ومغلوطة،  منتقصة 
مصداقيتها،  مستوى  الوقت 
تستهدف  سياسي  فأساسها 
أنها  والبارز  اللبنانية.  القوات 
انطلقت بعد االستحقاق االنتخابي 
للقوات  كبريا  تقدما  أظهر  الذي 
اإلصالحات  أيضا  ورمبا  اللبنانية، 
اليت قمنا بها وما حققناه استفز 

بعضهم«.
أضاف: »حني ننظم توزيع السقوف 
املالية، الذي كان يتم من دون 
بني  اتفاق  على  وبناء  قاعدة  أي 
وفق  السياسية،  االطراف  بعض 
خطوة  تكون  فهذه  علمية،  آلية 
القائمة على  اآللية  إن  إصالحية. 
مؤشرا،  تعطينا  علمية  معادلة 
وفق  تسري  األرقام  ألن  وتوجهنا 
مسار مير يف وزارة املال، فديوان 
الفاتورة من  احملاسبة، ثم تدقق 
قبل شركات التدقيق tpa، ووزارة 
الصحة فوزارة املال حيث ختضع 
دائرة  اىل  وبعدها،  حلسومات. 
املالي  فالسقف  ولذا،  الصرف. 

هو بداية الطريق فقط«.
وتابع: »حني أنهى املدعي العام 
امللف  وأقفل  حتقيقاته،  املالي 
ووضعه يف احلفظ قاموا القيامة 

وسائل  هامجوا  وكذلك  عليه، 
ملن  جتاريهم.  مل  عدة  اعالم 
عن  الصحف  بعض  يف  يكتبون 
فليعلموا  احلكومية،  املستشفيات 
املستشفيات  بعمل  دققنا  اننا 
الوضع  يف  وحققنا  احلكومية، 
 17 حنو  احلنا  زمن  ومنذ  القائم، 
املركزي،  التفتيش  على  ملفا 
بتها.  يف  االسراع  منه  وطلبنا 
لدينا على سبيل املثال، ملف يف 
جزين  ادارة  جملس  رئيس  شأن 
واحلنا  اليه،  نسبت  واتهامات 
للتأكد  التفتيش  على  امللف 
احلكومية  املستشفيات  منه. 
قوانينها،  هلا  عامة،  مؤسسات 
مطلقة،  ليست  الوزير  وسلطة 
بل  منا،  فقط  ليست  والرقابة 
ايضا.  الرقابية  املؤسسات  من 
ولن  نتخطى صالحياتنا،  لن  حنن 
خنرتع صالحيات جديدة فقط ألن 

البعض يستهدفنا«.
وردا على سؤال، قال حاصباني: 

هناك  بل  للدواء،  احتكار  »ال 
آلية  تنظيم شفاف وتسعري وفق 
برتكيا،  يقارنون  وملن  واضحة، 
فال جيوز ألن الصناعة مدعومة يف 
مدعوم وتصديره  والدواء  تركيا، 
غري مسموح. من كل دواء اصيل 
جنيسي  دواء  من  اكثر  لدينا 

بالرتكيبة نفسها«.
وعن البطاقة الصحية، قال: »ما 
يف  مر  الصحية  بالبطاقة  يعرف 
أكثر من جلنة نيابية، وأنا حضرت 
اهلدف  إن  اجتماعاتها.  شخصيا 
اجلهات  بني  اجلهود  تنسيق 
وهكذا  بينها،  والتكامل  الضامنة 
تؤمن التغطية الصحية الشاملة«.

الوزير   شكر  اخلتام،  ويف 
على  اليسا  الفنانة  حاصباني 
الوطنية  احلملة  يف  مشاركتها 
للتوعية عن سرطان الثدي، داعيا 
»املشاركة يف  إىل  النساء  مجيع 
النشاط يف حرش بريوت السبت 

واالحد املقبلني«.

حاصباني: على احلكومة املقبلة ان تكون جريئة وحتل مشكلة الكهرباء خالل 18 شهرا حبلول دائمة ومستدامة
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صادر عن مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية
تعرضت صحيفة سيدني مورنينغ هريالد لراعي االبرشية املارونية 
املطران انطوان شربل طربيه وللكنيسة املارونية مبقال بتاريخ 
2018/10/6 مليء بالتجين واالفرتاءات، موردة جمموعة مغالطات 
عن طريق أفكار غري متناسقة ال منطقيا وال تارخييا مملوءة زيفا 
اىل  تهدف  أنها  بوضوح  يظهر  مما  اثبات،  أو  برهان  أي  دون 
باملطران  الثقة  تهديم  التهديم،  بهدف  والتشويه  التضليل 

وتهديم الثقة بالكنيسة.
حنن واثقون من أن املطران طربيه والكنيسة املارونية الكاثوليكية 
لن يتأثروا بهذه اهلجمة الظاملة املوحى بها من التفكري االحلادي، 

متامًا كما جنوا من هجمات مماثلة عرب التاريخ.
كل ما تفعله وسائل االعالم هذه ينطلق من عداوتهم للكنيسة 
لذلك جيب علينا أن نكون حذرين لكيال ختلق هذه االضاليل أي 

تشويش يف افكارنا فنقع يف شراكهم.
ليست  مصارعتنا  »فان  بولس:  القديس  قاله  ما  هنا  لنتذكر 
العامل  والة  مع  السالطني،  مع  الرؤساء،  مع  بل  مع دم وحلم، 
على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية يف السماويات«. 

افسس 6: 12
لقد وقف املطران طربيه موقفا صلبا كلما ناداه واجب الدفاع عن 

االميان مما أزعج كل أعداء الكنيسة:
احدى  يف  فقال  املسيحية  القيم  عن  طربيه  املطران  دافع   -1
تتعرض هلجوم خطري  بها  نؤمن  اليت  »القيم   :2017 عظاته يف 
يف  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  طريق  عن  ومستمر، 

اسرتاليا« 
تشريع  قانون  بصالبة ضد  ووقف  الدينية  احلرية  عن  دافع   -2

Safe School Program  زواج املثليني وضد
ألنها  الصحيحة،  االجنيل  روحانية  الكثريين  نفوس  زرع يف   -3

املصدر األول لقوة الكنيسة ورسالتها.
4- بفضل نشاطه الذي ال يهدأ، نقل العمل الكنسي اىل املستوى 
للمرتبصني  يروق  ال  وهذا  فعالية  أكثر  جعله  مما  املؤسساتي 

بالكنيسة.
تتزعزع  ال  بالكنيسة  املوارنة  ثقة  ان  فاتهم  لقد  النهاية  يف 
واميانهم يقوى أيام احملن والتفافهم حول مسؤوليهم الروحيني 

ال تهزه أقالم حاقدة.

القوات اللبنانية تستنكر حملة التجني على 
الكنيسة واملطران أنطوان شربل طربيه

ادارة  جملس  رئيسة  أعلنت 
التحرير  رئيسة  »النهار«  جريدة 
نايلة تويين، »ان صدور اجلريدة 
إلطالق  هو  أبيض،  بلون  اليوم 
وجه  يف  ابيض  »نهار  شعار 
تعبري  حلظة  وهي  الظلمة«، 
والعميق  االخالقي  دورنا  عن 

باملسؤولية جتاه وضع البلد.
وقالت يف مؤمتر صحايف عقدته 
حضور  الصحيفة، يف  مبنى  يف 
وطوني  اجلميل  نديم  النائبني 
لوزارة  العام  املدير  فرجنية، 
فلحة،  حسان  الدكتور  اإلعالم 
.تي.  »ام  ادارة  رئيس جملس 
واإلعالمينن  املر،  غابريال  يف« 
وحشد  الصحيفة  يف  العاملني 
»ان  اإلعالمية:  الوسائل  من 
صفحات  وبياض  سالح،  القلم 
»النهار« اليوم سالحنا، استخدمنا 
قلمنا يف كل املراحل واملعارك 
واجب  وشعبه،  لبنان  اجل  من 
القلم هو نقل نبض هذا الشعب 
وهمومه، فالقلم كان اىل جانب 
كل اجناز وفرحة يف هذا الوطن، 
مؤامرة  كل  ايضا  رفض  وهو 

ضد األرض واإلنسان«.
تعب  »الشعب  وأضافت: 
تكتب  ان  تعبت  و«النهار« 
املكررة  ووعودكم  حججكم 
سنوات  انتظرنا  لقد  الفارغة، 
ينتخب  ان  حق  الشعب  لتعطوا 
لننتخب  اشهرا  وانتظرنا  نوابه، 
زلنا  وما  للجمهورية،  رئيسا 
والدة  ننتظر  اشهر  مخسة  منذ 
لعبة  على  ونتفرج  احلكومة 
يعلم  واهلل  احلصص،  تقاسم 
كم يوم سنظل ننتظر لنرى هذا 

اليوم األبيض الذي ننتظر.
الوقت مير واخلطر يزيد، ونواجه 
املراحل  اشد  من  مرحلة  كلنا 
لبنان،  تاريخ  يف  خطورة 
البيضاء  »النهار«  وصفحات 
خمتلفة  تعبري  حلظة  هي  اليوم 
العميق  األخالقي  شعورنا  عن 
اعالمية  كمؤسسة  باملسؤولية 
وطنية جتاه وضع البلد الكارثي. 
واكثر ما يوجع هو عندما تتعطل 
لغة الكالم، وكأنه حمكوم علينا 
الوضع. فأجيال  ان نعيش هذا 
يف  ينتظرها  ماذا  تعرف  ال 
هواء  يتنفسون  اوالدنا  الغد، 

مصدرا  اصبحت  وبيئتنا  ملوثا 
اليوم  ابيضنا  ولكن  لألمراض، 
القلم  ان  وال  اليأس  يعين  ال 
انكسر، ويف هذا اليوم األبيض 
نؤكد االلتزام، ان صفحاتنا هي 
صفحات الشعب ومساحات تعبري 
والصرخة  الغضب  عن  مفتوحة، 
دولة  لنبين  واحللول،  والقضايا 
حضارية على مستوى احالم اجليل 
ليست  اليوم  صرختنا  اجلديد. 
صرخة  هي  آخر،  ضد  طرف  مع 
ان  ولنقول  الوجع  عن  لنتكلم 
الوضع غري حممول. اليوم نتوجه 
الناس  اىل  البيض  بالصفحات 
لنقول يكفي، ولندعوهم لكي ال 
كل  رغم  بالبلد  اميانهم  خيسروا 
اىل  املسؤولني  ولندعو  شيء، 
املصلحة  ليجعلوا  ضمري  وقفة 
مصلحة  اي  من  اهم  الوطنية 
اخرى وإلعالن تشكيل حكومة يف 
اسرع وقت قادرة على التصدي 

للمخاطر«.
ببلدنا  نؤمن  »أننا  وأكدت 
حنن  اجله،  من  حنارب  وسنظل 
هو  وصوتكم  سالحنا  القلم 
القيود  من  حترروا  سالحكم، 
شعارنا  قلبكم،  يف  ما  وقولوا 
هو  اليوم  اطلقه  ان  اريد  الذي 
الظلمة«.  بوجه  ابيض  »نهار 
وادعو كل الشعب اللبناني اىل 
ان ينضم الينا ليعود هلذا البلد 
الظلم. هذا  بياضه، ونرفع عنه 
الصحافة  بدور  اميان  هو  العدد 
استمرارها  وضرورة  املستقلة 
الناس،  اجل  من  ضغط  كآلة 
الذي ملسته  التفاعل  حجم  وان 
أن  على  دليل  اكرب  هو  اليوم 
مرآة  وستبقى  كانت  الصحافة 
أبذل  أن  وأتعهد  الناس.  لوجع 
كل جهدي لتبقى النهار رغم كل 
شيء. وهذا اإلصرار نتمنى ان 
يكون نقطة حتول وناقوس خطر 
جتاه األزمات وحلظة وعي خلالص 
بيضاء،  صفحتنا  اليوم  لبنان. 
القلم  اللحظة سيعود  ومن هذه 
وانتم  ويصرخ،  ويعرب  يكتب 
لتعربوا  اإلصدار  هذا  استعملوا 
وعن  وجعكم  عن  صفحاته  على 
بلدنا  اجل  من  قلبكم  يف  ما 

وشعبنا«.

نايلة تويين: صدور اجلريدة باألبيض إلطالق 
شعار نهار أبيض يف وجه الظلمة والنهار 

مستمرة ورقيا ومن خالل املوقع اإللكرتوني
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يوم ألّفت دمشق حكوماتنا: أسبوعان ال أكثر!
نقوال ناصيف

الذي يستغرقه التأليف، كما يف مراحل التأليف 
خصوصًا. ذلك ما يعنيه متّسك معظم هذه باكرًا 
وبفرض  تارة،  عنها  تتنازل  ال  حمّددة  حبقائب 
افرقاء فيتوات على افرقاء آخرين يف ما حيوزونه 

او ال حيوزونه مقاعد وحقائب.
اّتبعت دمشق آلية تأليف احلكومات املتعاقبة ابان 

زمانها يف لبنان وفق القواعد اآلتية:
1 - بسبب عامل السرعة يف التأليف، مل تظهر 
تلك  املرحلة  يف  التسع  احلكومات  مّر  على  مرة 
مشكلة التكليف املفتوح الذي يضع زمام التأليف 
وال  عليه،  ويقبض  املكلف  الرئيس  يدي  بني 
يتخلى عنه، ويتحّول اىل اداة ضغط على رئيس 
اجلمهورية الذي ال يسعه انتزاعه منه، كما على 
عن  املشكلة  هذه  تفصح  مل  اآلخرين.  االفرقاء 
نفسها اال منذ عام 2008، وامست عقبة كأداء يف 
املكلف  الرئيس  يرفعه  مصلتًا  وسيفًا  التأليف، 
احدهم  يف وجه هؤالء كما طوائفهم كلما ذّكره 

بأن الوقت طال اكثر مما ينبغي.
2 - اخذ السوريون على عاتقهم، ما ان تستقيل 
حكومة، العمل على اجراء مشاورات مع حلفائهم 
قليلة كي تتضح  ايام  اىل  مل تكن حتتاج سوى 
مالمح احلكومة اجلديدة. كانت املشاورات تشمل 
السلطة  خارج  املعارضة  كون  فحسب،  احللفاء 
االحتجاج  التأثري ليس يف مقدورها سوى  قليلة 
يوّزع  السرعة،  من  االفادة  بغية  واالعرتاض. 
رئيس  ثالث:  قوى  على  احلصص  السوريون 
اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس احلكومة، 
حلفائها  خالل  من  لدمشق  هي  رابعة  حصة  اىل 
الذين يشكلون يف نهاية املطاف - مع حصص 
الرؤساء بالتأكيد - نصاب الثلثني الذي تتطّلبه. 
عندما حيرد فريق او حليف من تقليص حصته او 
حرمانه منها يعّوضونه بالعبارة التالية: »معليش 
يف املرة اجلاية«. بذلك يتفادون تنافس احللفاء 
و«استقتاهلم« على التوزير احملكوم بسقف االرادة 

منذ اتفاق الدوحة بات كل تأليف للحكومة يتحّول 
التكليف  مهلة  بسبب  مفتوحة  وطنية  أزمة  اىل 
وصواًل  واحلقائب  املقاعد  على  والتناحر  تارة، 
اىل اخلالف على نصابها قبل الوصول اىل البيان 

الوزاري طورًا
يف عقد من الزمن أضحى كل تأليف حلكومة جديدة 
جيرجر أشهرًا من الشروط املتبادلة قبل إبصارها 
رئيس  انتخاب  كذلك  ما.  سّر  كلمة  بعد  النور 
اجلمهورية، يف اوانه الدستوري، حتّول اىل ازمة 
وطنية مفتوحة بسبب اخلالف على الشخص مرة، 
وعلى املرحلة املقبلة وتوازن القوى الداخلي مرة 
اخرى، اىل ان تهبط ايضًا كلمة السّر. بل اوشك 
جملس النواب ان يطاوله شغف التعطيل، حينما 
 2014 عامي  بني  ما  مرات  ثالث  واليته  ُمّددت 

و2017 قبل ان يستعيد مواعيده الدستورية.
كأسالفه،  احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  حال 
يواجه املآزق نفسها من دون متكنه - على وفرة 
الدستورية واصراره  مرات دفاعه عن صالحياته 
على انها ختصه - من تأليف حكومة ال تأخذ يف 
القوى  الداخلية، واحجام  القوى  احلسبان موازين 
مقاعد وحقائب. يف احسن االحوال، شأن اسالفه 
املرة  يف  وسيسّلم  ـ  و2016   2009 عامي  سّلم 
الثالثة ـ مبا فرضته الكتل عليه او ستفرضه، اذ 

تقامسه يف الواقع صالحية التأليف.
نظريًا  تعرف  2008، مل  عام  منذ  البالد  ما ختربه 
له ما بني عامي 1990 - مع اول حكومة طبقت 
 - الطائف  اتفاق  يف  الدستورية  االصالحات 
الرئيس  ترأسها  االوىل  ان  للمفارقة  و2004. 
عمر كرامي، واالخرية كذلك، قبل ان جيد اجليش 
السوري نفسه مرغمًا على االنسحاب من لبنان يف 

نيسان 2005.
مراجعة  فان  هاتني،  كرامي  حكوميت  مر  على 
والتأليف  التكليف  بني  الفاصلة  للمهل  سريعة 
 1990 )حكومات  ادنى  حدًا  ايام   4 بني  ترجحت 
)حكومة  اقصى  حدًا  يومًا  و14  و2000(،  و1995 
1996(. ُعزيت املهلة املقتضبة هذه، ابان احلقبة 
السورية، اىل الدور املرجعي لدمشق يف تأليف 
حكومات جتمع حلفاءها يف الطوائف املختلفة، كما 
يف سائر االستحقاقات الدستورية. تتوىل ادارتها 
مباشرة كي يفضي االستحقاق تلو اآلخر اىل ما 
كان السوريون يتوخونه، وهو االمساك بالسلطة 
الدستورية اجلديدة ونصابها. تطّلب الوصول اىل 
هذا اهلدف ـ وإن بتطبيق ملتٍو للدستور - ابتكار 
احلصان  امام  العربة  وضع  مسبوقة:  غري  فكرة 
من وضع  احيانًا  فائدة  اكثر  يكون  وقد  يصلح، 
وال  التكليف  يسبق  تأليف  العربة:  امام  احلصان 

يليه.
استمرت  وقد  اجلديدة،  اآللية  بهذه  املقصود 
عقدًا ونصف عقد من الزمن، االتفاق على تأليف 
احلكومة قبل تكليف الشخصية املعنية - املعروفة 
واملتفق يف االصل سلفًا عليها - كي ال تؤول 
احلال اىل ما بات اللبنانيون يدركونه على الدوام 
بالضرورة  كافيًا  وال  آمنًا  ليس   :2008 عام  بعد 
من  فعاًل  يتمكن  كي  املكلف  الرئيس  تسمية 
باوسع  حظي  وإن  املطلوب،  الوقت  تأليفها يف 
او  االمجاع  حتى  او  النيابية  االكثرية  من  تأييد 
النزاعات  تنفجر  الغالب  يف  عليه.  االمجاع  شبه 
والطموحات والصراع على املقاعد واحلقائب بعد 
التكليف، من غري ان يؤدي اىل التأليف بالسهولة 

املتوخاة.
آلية كهذه، حتمًا، مناوئة الحكام الدستور - ومل 
الظاهر سواء يف  يتجاهلونه يف  السوريون  يكن 
االستشارات النيابية امللزمة او مفاوضات التأليف 
واملناصفة وتوزيع احلصص على الطوائف - بيد 
انها كانت تفضي باستمرار اىل اختصار املهل، 
دمشق  تولت  اليت  السياسية  التفاهمات  بفضل 
راحت  تنظيمها ورعايتها. احلصيلة نفسها  سلفًا 
وضعت  عندما   ،2008 عام  بعد  ما  حكومات 
احلصان امام العربة، تنتهي اليها بتقاسم املقاعد 
االساسية  عن  السيادية  تلك  ومتييز  واحلقائب، 
عن الثانوية، وتسويات بعيدة من االضواء ومن 
اآللية الدستورية يف املادة 53 اذ حتصر التأليف 
برئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية. اال ان املهل 

ليست كذلك.
بعد خروج السوريني اضحت الكتل الكربى شريكًا 
الطويل  الوقت  يف  عنه  ُيستغنى  ال  رئيسيًا 

اال،  ليس  السورية 
نفسه  الوقت  ويف 
يأخذون يف احلسبان 
الداخلية.  التوازنات 
املقاعد  يوّزعون 
واحلقائب بناء عليها. 

 اعتمدت دمشق 
التأليف قبل التكليف 
فابصرت الحكومات 
النور يف اسرع وقت 
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ما كان يعنيهم ان يكون حلفاؤهم داخل احلكومة 
اجلديدة.

3 - مطبخ املشاورات يف دمشق اواًل، واستكماهلا 
عّرابني  ثالثة  مكاتب  يف  هناك  بريوت.  يف 
رضاهم  كسب  على  اللبنانيون  احللفاء  يتسابق 
عبداحلليم  الرئيس  نائب  هلم:  والئهم  وابراز 
الشهابي،  حكمت  العماد  االركان  رئيس  خدام، 
اللواء حممد ناصيف. ناهيك مبكتب رابع يف عنجر 
هو للواء غازي كنعان. اال ان الرجال االربعة هؤالء 
يدورون يف فلك الرئيس حافظ االسد، ثم خلفه 
من  الشهابي  خروج  قبل  االسد،  بشار  الرئيس 
املعادلة عام 1998، وكنعان عام 2002، والتفكك 
التدرجيي لنفوذ خدام وصعود هيبة ناصيف يف 
النظام، وقد بات االسد االبن حمور االرادة والقرار 
وحده. بذلك كان من السهولة مبكان العثور على 

حصة لكٍل من هؤالء يف احلكومات املتعاقبة.

ثالث قواعد ادرجها السوريون للتأليف فلم تظهر 
مشكلة املهلة املفتوحة )هيثم املوسوي(

العالج  تلّقي  على  العرقوب  أبناء  من  أيًا  ال يشجع 
منذ  دفعها  االمارات  بدأت  اليت  املبالغ  فيما  فيه. 
عام 2016 غري معروفة الوجهة اليت ُصرفت فيها، 
سياسيًا  املوظفني  لبعض  مرتبات  دفع  باستثناء 
وفق  املستلزمات«،  وبعض  أمن  ولشركة  وحزبيًا 

هاشم.
الفضيحة الثانية، هنا، كانت يف تعيني »املقاصد« 
دون  ومن  عشوائي،  بشكل  املستشفى  موظفي 
أن  ليتبني  املدنية،  اخلدمة  جملس  اىل  اللجوء 

غالبيتهم من موظفي اجلمعية يف بريوت.
حاصباني  اىل  هاشم  حتدث  املاضي،  اخلميس 
فأتاه  املستشفى،  شأن  يف  سيفعله  عما  لسؤاله 
اجلواب مقتضبًا: »جيب أن ال يبقى الوضع على ما 
هو عليه«. علمًا أن أحدًا ال يعلم السبب الذي حال 
دون تدخل الوزير لرتتيب هذا »الوضع« خالل عام 
ونصف عام من توليه وزارته، وال عن خططه يف 
هذا الشأن يف ما تبّقى له من والية، وال عن عدم 
الوزاري لفرض  القانون واملرسوم  بقوة  استعانته 
سيطرة الوزارة على املستشفى واصالح وضعه عرب 
االمارات  مع  يتعاقد  قانوني  ادارة  جملس  تعيني 

حتت اشراف الوزارة.
عضو اماراتي يف املستشفى!

رّب قائل بأن هذه مشكلة ورثها الوزير القواتي من 
سلفه. لكن ما جرى يف 28 أيلول املاضي يشري، 
بوضوح، إىل أن حاصباني على بّينة من هذا الوضع 
املريب وجزء منه. يومها خرج سفري دولة االمارات 
محد الشامسي ليطمئن عمال املستشفى املعتصمني 
احتجاجًا على تأخر رواتبهم بأن حقوقهم ستصلهم 
ممكن.  وقت  أقرب  يف  املقاصد  ادارة  خالل  من 
وقال إن التنسيق جار بني السفارة ورئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري وحاصباني نفسه ملتابعة وضع 
املستشفى وابقاء أبوابه مفتوحة، وأوضح أن هذا 
»املقاصد« بتعيني  ادارة  التنسيق أسفر عن وعد 
األغرب  ولعل  للمستشفى.  جديد  ادارة  جملس 
خبصخصة  االستمرار  على  حاصباني  موافقة  من 
إعالن  كان  األنظمة،  لكل  خالفا  املستشفى  هذا 
الشامسي اتفاقه مع وزير الصحة على »تعديل يف 
جلنة ادارة املستشفى لتضّم عضوًا اماراتيًا يشرف 
تعيني عضو  املالية«! هكذا، سيتم  الشؤون  على 
لبنانيًا!  حكوميًا  مستشفى  تدير  جلنة  يف  اماراتي 
»أين حدود القانون والسيادة يف لبنان العظيم؟«، 
يسأل هاشم. لكن السؤال األهم هو: كيف صرفت 
منذ  »املقاصد«،  مجعية  تقاضتها  اليت  الدفعات 
سنتني، بقيمة مليون دوالر سنويا على مستشفى 
وزارة  ختصص  كيف  أهمية:  واألكثر  يعمل؟  ال 
الصحة سقفا ماليا بنحو مليار لرية ملستشفى شبه 
مقفل يعمل كعيادات خارجية، يشّكل جملس إدارته 

محد الشامسي، وتديره مؤسسة خاصة؟
950 مليون لرية من دون عقد

من  الصحة  وزارة  ولـ«تربئة«  املاضي،  متوز  يف 
»االتهامات« خبفضها السقوف املالية للمستشفيات 
احلكومية ورفعها للمستشفيات اخلاصة، أخرج وزير 
فيها  تال  جيبه  من  ورقة  حاصباني  غسان  الصحة 
للمستشفيات  وزارته  أقّرتها  اليت  »الزيادات« 
احلكومية، وذكر من بني هذه مستشفى شبعا مشريًا 
اىل أن سقفه املالي يبلغ 950 مليون لرية. علمًا 
الوزارة واملستشفى  أنه ليس هناك أي عقد بني 
الذي مل يستحصل من »الصحة«، أصاًل، على رخص 

لتشغيل أقسامه!

العدو  حيتلها  مزارع  جمرد  شبعا  ليست 
ومعها  أيضًا،  شبعا،  الوطن.  ختوم  على 
حيلمون  فقراء  يسكنها  منطقة  العرقوب، 
بدولة يتعّلمون يف مدارسها وُيعاجلون يف 
أن  إال  الدولة  تأبى  فيما  مستشفياتها. 
تكون مزرعة يف التعامل معهم. يف شبعا 
مستشفى حكومي ال يعمل، تديره سفارة 
له  وختصص  خاصة،  ومؤسسة  أجنبية 
»مزرعة« وزارة الصحة مليار لرية سنويًا!

يف ما يأتي منوذج عن كيفية ادارة الدولة 
وكيفية  احلكومية  للمؤسسات  ووزاراتها 
آالف  حبياة  والطائفية  السياسة  حتكم 

املواطنني:
عقب انتهاء عدوان متوز 2006 وبدء مرحلة 
اعادة االعمار، تربعت دولة االمارات بـ10 
شبعا  يف  مستشفى  لبناء  دوالر  ماليني 
العثرات  غيث  أول  وتشغيله.  وجتهيزه 

مزرعة وزارة الصحة
مستشفى شبعا احلكومي تديره سفارة أجنبية ومؤسسة خاصة

رىل إبراهيم

حاصباني اتفق مع سفري االمارات على أن تعني »املقاصد« مجلس 
إدارة جديدًا للمستشفى! )مروان طحطح(

أمام املستشفى ــــ احللم لكثريين من أبناء منطقة 
فؤاد  الرئيس  حكومة  اختيار  يف  كان  العرقوب، 
سياسية  ومصاحل  طائفية  ألسباب  ــــ  السنيورة 
على  يتعذر  تلة،  فوق  املستشفى  موقع  ــــ  ضيقة 
الثلوج.  موسم  يف  بلوغها  اجملاورة  القرى  أهالي 
ورغم االنتهاء من بناء املشروع عام 2009، بقيت 
أبواب املستشفى موصدة رغم رصد الدولة املاحنة، 
االمارات، مليون دوالر سنويًا لتشغيله ملدة مخس 

سنوات، ما لبثت أن ُمّددت اىل 10 سنوات.
بتاريخ 2012/1/5، صدر مرسوم حيمل الرقم 7398 
)حصلت »األخبار« على نسخة منه( يقضي باضافة 
»مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان« يف 
بلدة شبعا اىل مالك وزارة الصحة وإنشاء مؤسسة 
مع  االدارة  جملس  يتعاقد  أن  على  الدارته،  عامة 
غري  وتشغيله.  املستشفى  لتمويل  االمارات  دولة 
أن وزير الصحة، آنذاك، علي حسن خليل مل ينجح 
يف فتح املستشفى بسبب »عدم تفاهمه مع اجلهة 
»التنمية  كتلة  يف  خليل  زميل  حبسب  املاحنة«، 

والتحرير« نائب املنطقة قاسم هاشم.
الوزارة  فاعور  بو  وائل  الصحة  وزير  توّلي  بعد 
ممثلة  االمارات  دولة  مع  اتفاقًا  عقد  خلليل،  خلفًا 
اللبنانية  للقوانني  خمالفة  يف  لبنان  يف  بسفريها 
واألنظمة الراعية للمستشفيات احلكومية، فضال عن 
أو  الدولة  نيابة عن  اتفاقًا  وزير  توقيع  جواز  عدم 
عليا  جلنة  تشكيل  االتفاق  تضّمن  الوزراء.  جملس 
لالشراف على املستشفى تضم وزير الصحة وسفري 
خليفة  الشيخ  ملؤسسة  العام  واملدير  االمارات 
االدارة،  جملس  مكان  لتحل  االجتماعية  للخدمات 
لتمويله  االمارات  دولة  اىل  املستشفى  وتسليم 
جملس  لقرار  خالفا  سنوات،   10 ملدة  وتشغيله 
أكّد على  الذي  بتاريخ 2012/1/5  الوزراء رقم 49 
ضرورة »انشاء مؤسسة عامة« الدارة املستشفى. 
ويف موازاة ذلك، ومن دون املرور أيضًا بأي جهة 
السفري  بني  ثانية  اتفاقية  ُوقعت  رمسية،  لبنانية 
االسالمية،  اخلريية  املقاصد  ومجعية  االماراتي 
تعهدت االمارات مبوجبها دفع مليون دوالر سنويا 
لـ«املقاصد« إلدارة املستشفى ملدة عشر سنوات، 
وهي اإلدارة اليت باءت بالفشل بعدما علت صرخة 
املوظفني أخريًا نتيجة عدم تقاضي رواتبهم. هكذا، 
مؤسسة  إدارة  خاصة  مؤسسة  اىل  االمارات  لّزمت 
حكومية من دون أن يسأل أحد من الدولة اللبنانية 
وزير  يتكّبد  أن  دون  ومن  الفضيحة،  هذه  عن 
الصحة غسان حاصباني عناء املطالبة باستعادة هذا 

املستشفى احلكومي اىل مالك وزارته.
»خليفة بن زايد« بال جدوى

مستشفى خليفة بن زايد مل يفتح فعليًا يومًا. جتربة 
ألسباب  تبدأ  أن  قبل  انتهت   2015 عام  االفتتاح 
يف  املستقبل  تيار  أعضاء  أحد  تعيني  أوهلا  عدة، 
العليا  للجنة  رئيسا  اهلل،  عبد  احلكيم  عبد  شبعا، 
لالشراف على املستشفى، علمًا أنه حيمل دكتوراه 
مجعية  أن  وثانيها  الطب!  يف  ال  اهلندسة  يف 
»املقاصد« نفسها تعاني من أزمة كبرية، »ويبدو 
أن الغاية من كل ذلك هي حّل أزمة املقاصد على 
ضهر مستشفى شبعا احلكومي، وتسخري املؤسسات 
احلكومية خدمة للمصاحل اخلاصة واملآرب السياسية 
إذ  لـ«األخبار«.  هاشم  أّكد  ما  وفق  والطائفية«، 
أن املستشفى »مل يستقبل حاالت مستعصية رغم 
امكانياته الكبرية وجتهيزاته االستثنائية ما يدعونا 
اىل السؤال عن جدواه، ال سيما أن موقعه البعيد 
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تركيب العدادات: أصحاب املوّلدات يشفطون 46 مليون دوالر
وهم.  أمام  الناس  االقتصاد  وزارة  وضعت 
حقوقهم،  حلماية  حاضرة  الدولة  أن  أوحت 
على  احلصول  اخلطأ.  الباب  من  دخلت  لكنها 
سعر عادل للكهرباء املنتجة عرب موّلدات األحياء 
ليس هو احلق الذي ينشده املواطنون، فحقهم 
أن  بدل  الكهرباء،  هي  تؤمن  أن  الدولة  على 
انتشار  من  السنني  عشرات  بعد  تكتشف 
القطاع حباجة  هذا  أن  القانونية  غري  املولدات 
بتدخلها  منتجة  لتنظيمه،  فتتدخل  تنظيم،  إىل 
أكالفًا فورية سيدفعها املواطنون، وتعويضات 
بعشرات  املولدات،  ألصحاب  مسبقة  مالية 

ماليني الدوالرات!
قطاع  بتنظيم  السلطة  تفاخر   ،2018 عام  يف 
املولدات، الذي يفرتض أن يكون قد انقرض 
منذ سنوات، لو ُنّفذت الوعود املتكررة بكهرباء 
24 / 24. ليست وزارة االقتصاد هي املسؤولة 
يف  ُوضعت  لكنها  املشبوه،  العجز  هذا  عن 
الواجهة لتوحي بأن الدولة حريصة على الناس 
الرسالة  فكانت  عنهم،  األعباء  ختفيف  وعلى 

وزير االقتصاد: 
التأمني على 
االشرتاكات 

100 ألف لرية 
والتمديدات تصل 

إىل 50 ألفًا

لرية باحلد األقصى، »بعد إبراز كافة الفواتري الالزمة اليت جيب أن 
تكون من املصدر وليس من صاحب املولد«. وهذا املبلغ مرتبط 
بضرورة نقل علب الكهرباء املثّبتة على أعمدة الكهرباء، على سبيل 
املثال، إىل مداخل األبنية. أي إن مبلغ التمديد يفرتض أن ينخفض 
أن  خاصة  األبنية،  مداخل  يف  العلب  كانت  حال  يف  الصفر  إىل 
القرار ينص على أن يتحمل صاحب املوّلد تكلفة العدادات )ميكن 
من  بالتقسيط  أن حيسم  على  نفقته  على  أن يشرتيها  للمشرتك 

فاتورة املولد(.
ما تقّدم يعين كلفة جيب على األسر وأصحاب املؤسسات الصغرية 
دفعها، فورًا. السعي إىل خفض كلفة االشرتاك أمر حممود بطبيعة 
عبئًا  يشّكل  قد  واضحة،  خطط  وبال  وحده،  تنفيذه  لكن  احلال. 
إضافيًا على السكان، وعلى الدولة معًا )رمبا يلجأ مشرتكون إىل 
نقل جزء من استهالك الكهرباء من املولدات إىل »كهرباء الدولة«، 
وتاليًا،  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  االنتاج يف  كلفة  زيادة  يعين  ما 
لوزارة  العشوائي  العمل  نتائج  يف  ما  أخطر  لكن  الدعم(.  كلفة 
االقتصاد هو تضمنه مجع مبلغ بعشرات ماليني الدوالرات، ووضعه 
يف جيوب أصحاب املولدات. فبافرتاض أن نصف املشرتكني يف 

املواطنني،  مستلزمات  من  أي  تأمني  يف  الفشل  إعالن  الفعلية 
لن  االقتصاد  وزارة  العاملني يف  والكهرباء. محاسة  املاء  وأوهلا 
تغطي على نظام متهالك يبحث عن إجنازات زائفة هنا وهناك، كي 

يداري سقوطه.
وألنه ال إجنازات تقدم للناس، كان قرار تركيب العدادات لدى 
املشرتكني يف املوّلدات املوّزعة يف األحياء هو اإلجناز. أصّرت وزارة 
املستهلكني  »حلماية  واجباتها  من  واحدًا  بوصفه  عليه  االقتصاد 
ورفع مستوى اخلدمات املقدمة هلم«، ودعمتها وزارات عدة، أوالها 
وزارة الداخلية، فكان التأكيد وما زال: قرار وزير االقتصاد نهائي 
املولدات  أصحاب  »على  فإن  وبالتالي  تنفيذه،  لعدم  جمال  وال 

تركيب العدادات ونقطة على السطر«.
املولدات  أصحاب  وأن  النقاش،  تنه  مل  النقطة  أن  تبني  سريعًا 
الدولة،  غياب  مستغلني  السنني،  مّر  على  األموال  راكموا  الذين 
كذلك،  وألنهم  أقوياء.  هم  النظام.  هلذا  انعكاس  سوى  ليسوا 
ميكن القول إن وزير االقتصاد رائد خوري تسّرع عندما أعلن أنه 
»ال مزيد من املفاوضات مع أصحاب املولدات«، فاملفاوضات ال 
تزال مستمرة وتطال السعر والتكاليف، وُيضاف إليها وعود بإلغاء 
بقرارات  التزموا  حال  يف  املخالفني،  بعض  حبق  الضبط  حماضر 
اإلضايف،  التحقيق  إجراء  صالحية  االقتصاد  وزير  )ميلك  الوزارة 
الذي يسمح بإلغاء العقوبة يف حال عاد املخالف عن خمالفته(. مع 
األول،  األول من تشرين  منذ  ما حيصل  ذلك، كان ميكن وصف 
أصحاب  ألن  باإلجيابي،  االقتصاد،  وزير  قرار  سريان  بدء  تاريخ 
املولدات، يف أغلبهم، اقتنعوا بأن ال بديل من تنفيذ القرار. لكن 
هذا التنفيذ سيتم بشروط أصحاب املولدات اليت وافقت الوزارة 

على معظمها.
ترفض مصادر مسؤولة يف الوزارة اتهامها بالرتاجع. تعيد التأكيد 
أن قرار تركيب العدادات ال رجعة عنه، لكنها يف املقابل تشري إىل 
أنه ال ميكنها أن تصّر على رفض »املطالب احملقة أو املنطقية. 
املطالب«،  هلذه  ضوابط  وضع  هو  وفعلته  فعله  ميكن  ما  لكن 
كمطالبة أصحاب املولدات للمشرتكني بدفع »مبلغ تأمني« لضمان 
»حقهم« )أصحاب املولدات( يف حال ختلف املشرتك عن الدفع. 
وبعد »تطّوعها« لتنظيم قطاع املولدات العشوائي، انتقلت الوزارة 
إىل تنظيم بند »مبلغ التأمني« العشوائي بدوره. فأصحاب املولدات 
بدأوا بفرض املبلغ على املشرتكني، فاختلفت قيمته من منطقة إىل 
أخرى، من دون أن يقل عن 100 دوالر عن كل 5 أمبري. وألجل 
ذلك، ما كان من الوزارة سوى أن تتدخل، عرب القرار الذي أصدره 
خوري، أمس، لتحديد قيمة »التأمني« بـ100 ألف لرية عن أول 5 
أمبري، على أن ُيضاف 75 ألف لرية عن كل 5 أمبري إضافية. يعين 
ذلك أنه بات على كل أسرة أو مؤسسة دفع مبلغ 100 ألف لرية 

لصاحب املولد، كـ«تأمني لضمان حق« األخري!
لكن قبل الضبط، ملاذا التأمني يف األساس؟ أمل يكن املشرتكون 
يدفعون بدل اشرتاكهم يف نهاية الشهر، أي بعد استهالك الكمية 
وحتديد وزارة الطاقة عدد ساعات القطع ومثن كل ساعة تقنني يف 
الشهر الذي سبق؟ تربر الوزارة بأن األقلية من أصحاب املولدات 
الساحقة تضع فاتورة  األغلبية  تعمد إىل ذلك، فيما كانت  كانت 
مسبقة يف أول الشهر، لكن بناًء على التعرفة احملددة من الوزارة 
عن الشهر الذي سبق، وهكذا دواليك. وألن ذلك لن يكون متاحًا 
بعد تركيب العدادات )التعرفة حتدد على أساس االستهالك(، كان 
ال بد من التأمني، ربطًا بإحصاءات تشري إىل أن عدد الذين يلغون 
الدفع!  عدم  من خماطر  يزيد  ما  بسيطًا،  ليس  اشرتاكهم شهريًا 
هكذا حتّولت الوزارة من ساعية إىل ضمان »حقوق املستهلكني«، 
رة بضرورة محايتها  إىل حريصة على حقوق أصحاب املولدات، ومبشِّ
من »تعديات« املستهلكني الذين كان جيب على الدولة أن تؤمن 
هلم الكهرباء 24/24، وتعفيهم بالتالي من ذل اللجوء إىل املولدات 

وكلفته العالية.
أما بشأن التمديدات اليت حدد بعض أصحاب املولدات سعرها بنحو 
115 ألف لرية، فقد خّفضتها الوزارة يف قرارها امللزم إىل 50 ألف 

مؤسسة كهرباء لبنان )مليون و400 
يف  أيضًا  مشرتكون  مشرتك(  ألف 
املولدات، فهذا يعين أن 700 ألف 
منهم  كل  سيكون  ومنشأة  منزل 
مضطرًا إىل دفع مبلغ 100 ألف لرية 
مليار   70 أن  يعين  ما  األقل،  على 
مليون   46 من  )أكثر  لبنانية  لرية 
إىل  فورًا  ستنتقل  أمريكي(  دوالر 
جيوب أصحاب املولدات! ورغم أن 

هذا املبلغ سُيعّد مبثابة »مبلغ تأمني« مستَحق للمشرتكني، إال انه ال 
ضمانة باسرتداده مستقباًل، ومل جتد الوزارة نفسها معنية بضمانه، 
فيما هي قررت إلزام املشرتكني بضمان »حقوق أصحاب املولدات«! 
فضاًل عن أن نقل مبلغ بهذا القدر إىل أصحاب املولدات، سيمّكنهم 
عن  املسبق«  »التعويض  يشبه  ما  على  للحصول  استخدامه  من 
االستغناء عنهم بعد سنوات، يف حال متّكنت الدولة من تأمني إنتاج 
مستقر للكهرباء يغطي كل األراضي اللبنانية، 24 ساعة يوميًا.قبل 
ذلك، متثلت اخلطوة األوىل اليت خطتها الدولة إىل الوراء مرتاجعة 
أمام أصحاب املولدات، برفع سعر الكيلو واط. مع تنفيذ القرار 
مل يعد السعر بني 300 لرية و350 لرية، بل قفز إىل ما بني 410 
لريات و450 لرية. صحيح أن أصحاب املولدات كانوا يطالبون بأن 
يكون السعر 600 لرية، مع استعدادهم للوصول إىل اتفاق وسطي 
يقضي بأن يكون سعر الكيلوواط 500 لرية، إال أن السعر الذي أقّر 
مل خيتلف كثريًا عن مطلب أصحاب املولدات، أضف إىل أن الوزير 
كان وعد يف االجتماع الذي عقد األسبوع املاضي، أن »التسعرية 
اليت تصدر عن وزارة الطاقة شهريًا ستجرى هلا دراسة جديدة«، 
الوزارة، مع  إمكانية رفعها أكثر. وهو ما أكدته مصادر  ما يعين 
تقليلها من أهميته، إذ أشارت املصادر إىل أنه حتى لو وصلت 
الـ5  تكلفة  فإن  الطاقة(،  وزارة  )حتددها  لرية   500 إىل  التعرفة 
أمبري، على افرتاض استعماهلا كاملة، ستعين دفع فاتورة تعادل 

100 ألف لرية!
يهواه:  الذي  الدور  خوري  رائد  الوزير  يلعب  القطاع،  هذا  يف 
»الناظم« بني القطاع اخلاص اهلادف إىل تضخيم أرباحه، واملواطنني 
أال  قررت  »الدولة«  ألن  القطاع،  هذا  إىل  اللجوء  إىل  املضطرين 
تقوم بواجبها االول، وهو تأمني اخلدمات للسكان. وبداًل من ذلك، 
تقف إىل جانب القطاع اخلاص، ولو كان غري قانوني، منتحلة صفة 
البتزاز  باخلضوع  تدّخلها  لينتهي  املواطنني،  حقوق  على  احلريص 
»أصحاب األموال«، حتت عنوان خفض الكلفة على املستهلكني، 

لكن بتحميل األسر نفقات فورية كانت يف غنى عنها.

وزارة االقتصاد ترفض اتهامها بالرتاجع: نأخذ بالطلبات املحّقة ونصرّ على تركيب العدادات )هيثم املوسوي(

»االخبار«

بعملية  املعنية  األوساط  احلديث يف  بدأ  املاضية،  األيام  يف 
تأليف احلكومة عن تقدم على مستوى التمثيل الدرزي، ال سيما 
بعد »املرونة« اليت أبداها رئيس احلزب »التقدمي اإلشرتاكي« 
عدم  قّرر  يبدو  ما  على  الذي  جنبالط ،  السابق  وليد  النائب 
اإلستمرار يف مواجهة »التيار الوطين احلر«، ما ُترجم من خالل 
دعوته إىل دراسة الطرح الذي تقدم به وزير اخلارجية واملغرتبني 
يف حكومة تصريف األعمال  جربان باسيل  بشكل معّمق، واإلعالن 

عن إستعداده للتسوية »من أجل الوطن«.
إنطالقًا من ذلك، يتم الرتويج ملعادلة جديدة على هذا الصعيد، 
عنوانها حصول »اللقاء الدميقراطي« على وزيرين درزيني، بينما 
يتم التوافق بني رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  ورئيس 
»اإلشرتاكي« على االسم الثالث، على أن يكون من الشخصيات 
الوسطّية، اليت ال تستفز رئيس »احلزب الدميقراطي اللبناني« 
النائب  طالل أرسالن ، لكن عمليًا ليس هناك من تقدم ملموس 

يصل إىل مرحلة احلل حتى الساعة.
التهدئة  أن  مطلعة،  مصادر سياسية  تؤكد  السياق،  هذا  يف 
التقدمي  و«احلزب  احلر«  الوطين  »التيار  بني  القائمة، 
اإلشرتاكي«، من املمكن أن تؤدي إىل بلورة حّل على قاعدة 
»ال غالب وال مغلوب«، ال سّيما أن جنبالط كان قد أرسل أكثر 
من إشارة تؤّكد رغبته بالوصول إىل تسوية ملسألة متثيله يف 
احلكومة، لكنه يف املقابل ال يزال يتمّسك برفضه توزير أرسالن 
أو احدى الشخصيات احملسوبة عليه، ويفضل أن تقوم املعادلة 
على أساس التوافق مع رئيس اجلمهورية على الوزير الدرزي 

الثالث.
هلذه  متحّمس  احلّر«  الوطين  »التيار  أن  يبدو  ال  املقابل،  يف 
إىل  تشري  واليت  نفسها،  املصادر  تؤكد  ما  املعادلة، حبسب 
أن متثيل أرسالن أولوية بالنسبة إىل التيار، على قاعدة عدم 
إحتكار التمثيل السياسي يف اجلبل، ال سيما أن هناك إتفاقًا 
حصل مع »الدميقراطي« على تشكيل كتلة من النواب الفائزين 
إىل  باإلضافة  اليوم،  واليت تضم  اجلبل«،  »ضمانة  عن الئحة 
أرسالن، النواب سيزار أبي خليل  و فريد البستاني  و ماريو عون 

.
من  حل  أي  أن  على  املصادر  هذه  تشدد  ذلك،  من  إنطالقًا 
املمكن الوصول إليه ال ميكن أن يكون من دون موافقة رئيس 
مع  املبادلة  قاعدة  على  بالنسبة  كان  سواء  »الدميقرطي«، 
جنبالط، وزير درزي مقابل آخر مسيحي، أو على قاعدة التفاهم 

على اسم الوزير الدرزي الثالث.
واشارت إىل أن التيار حريص على عدم كسر أرسالن، خصوصًا 
النيابية،  اإلنتخابات  إنتهاء  منذ  يبدي،  كان  »اإلشرتاكي«  أن 
رغبة واضحة بذلك، والسبب الرئيسي هو حتالفه مع »الوطين 
دائرة  يف  موحدة  الئحة  تشكيل  مبادرات  فشل  بعد  احلر« 

الشوف-عاليه.
من جانبها، تؤكد مصادر مطلعة يف »الدميقراطي اللبناني«، أن 
ال جديد لديها بالنسبة إىل عملية تشكيل احلكومة، مشددة على 
أن كل ما يطرح ليس إال حتليالت إعالمية أو تسريبات ملغومة 
معروفة املصدر، يبدو أن هدفها اإليقاع بني احلزب و«التيار 
وزير  إستعداد  أيام عن  ما طرح قبل  والدليل  احلر«،  الوطين 
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف األعمال جربان للتخلي 
العامة  األشغال  حقيبة  على  احلصول  مقابل  احلزب  متثيل  عن 

والنقل، األمر الذي سارع باسيل إىل نفيه.
جدًا،  التيار صلب  مع  التحالف  أن  إىل  املصادر  هذه  وتشري 
وبالتالي لن تنجح كل احملاوالت القائمة يف احداث شرخ بني 
اجلانبني، معربة عن قناعتها بأن ليس هناك من تسوية ستجري 
على حساب »الدميقراطي« بأي شكل من األشكال، بل تذهب 
إىل التأكيد بأن ال حكومة ال يكون أرسالن راضيًا عن التمثيل 
الدرزي فيها، وتضيف: »عندما تبصر احلكومة املنتظرة النور 

سيكتشف اجلميع حقيقة كل ما يرسم اليوم من معادالت«.

العقدة الدرزية:

 إنفتاح جنبالطي يقابله إصرار 
إرسالني على التمثيل

ماهر الخطيب
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الطالب  رفض  يتم  قد 
يف  املثليني  واملدرسني 
مبوجب  الدينية  املدارس 
املناهضة  للقوانني  تغيريات 
جلنة  من  بتوصية  للتمييز 
مراجعة فيدرالية تتعلق باحلرية 

الدينية.
العام  املدعي  رودوك،  فيليب 
جلنة  ترأس  الذي  السابق، 
املراجعة قال إن حق املدارس 
واملدرسني  الطالب  إبعاد  يف 
املثليني ينبغي أن ينص عليه 
قانون التمييز اجلنسي اجلديد.

ودافع رئيس الوزراء الفيدرالي 
سكوت موريسون عن التوصية 
احلالي  القانون  أن  إىل  مشريا 
الدينية بطرد  باملدارس  يسمح 
الطالب املثليني بالرغم من أن 
هذا  الواليات حتظر  من  العديد 

اإلجراء.
وقالت املراجعة، حبسب تقرير 
نشرته صحيفة سيدني مورنينج 
لبعض  »بالنسبة  هريالد: 
فإن  املدرسية،  اجملتمعات 
تتطابق  وأخالقيات  بيئة  زراعة 
أمر  هو  الدينية  املعتقدات  مع 

بالغ األهمية«.
»يف سياق أن ذلك  وأردفت: 
الطفل  حلقوق  ضمانات  مينح 
اللجنة  تقبل  العقلية،  وصحته 
حق املدرسة يف اختيار الطالب 
هذا  بقناعات  املتمسكني 

اجملتمع«.
وإقالة  توظيف  أن سلطة  يذكر 
على  استنادا  املدرسني 
متواجدة  اجلنسية  توجهاتهم 
قوانني  العديد من  بالفعل يف 

جلنة مراجعة أسرتالية توصي بطرد املثليني من املدارس 
الدينية وموريسون يدافع عن التوصية

املدارس  تعفي  اليت  الواليات 
القوانني  تطبيق  من  الدينية 
اليت حتظر التمييز على أساس 

اجلنس.
توصيات  تبين  مت  إذا  ولكن 
املدارس  ستحظى  رودوك، 
ضد  للتمييز  بسلطات  الدينية 
املوظفني املثليني يف الواليات 
اليت ال تطبيق بشكل كبري  مثل 
هذه االستثناءات مثل تسمانيا 
التمييز  كامل  بشكل  حتظر  أو 

ضد الطالب مثل كوينزالند.
شأنه  من  رودوك  اقرتاح 
تعلن  بأن  املدارس  يلزم  أن 
سياستها لتستطيع التمييز ضد 
املوظفني والطالب على أساس 

التوجه اجلنسي.
بعد  رودوك  مراجعة  وبدأت 
بزواج  اخلاص   2017 استفتاء 
النتائج  تسليم  ومت  املثليني 
 5 الفيدرالية قبل  احلكومة  إىل 

شهور لكنها مل تنشر بعد.

رئيس  نائبة  بليربسك،  تانيا 
حزبها  إن  قالت  العمال  حزب 
رغم  املتزايد  التمييز  يعارض 
سابق  وقت  يف  ذكرت  أنها 
أن العماليني ال خيططون إللغاء 

تلك االستثناءات.
ناين  شبكة  بليربيسك  وأخربت 
وأم،  إنسانة  »بصفيت  قائلة: 
أو  بالغني  رفض  فكرة  فإن 

أطفال تبدو لي مروعة متاما«.
األربعاء،  له  بيان  ويف 
سكوت  الوزراء  رئيس  قال 
ستدرس  »حكومتنا  موريسون: 
رد  نشر  قبل  التفاصيل 

فعلنا«.
احلرية  »سنحمي  وواصل: 
التوازن  وحنقق  الدينية 
دراسة  يتم  حبيث  املطلوب 
كل اقرتاح بعناية واحرتام قبل 

اختاذ  قرارات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فيليب رادوك

يف تدوينة على موقع فيسبوك، 
وجه مواطن أسرتالي نقدا الذعا  
األسرتالي  الوزراء  لرئيس 
موريسون خمربا  اجلديد سكوت 
إياه بضرورة »البدء يف تنفيذ 
مهام وظيفته اليت حيصل على 
الكثري من األموال من أجلها«.

موقع  على  املذكورة  التدوينة 
التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
سعر  ارتفاع  بسبب  جاءت 

البرتول إىل رقم قياسي.

املواطن  تدوينة  وانتشرت 
رهيب،  بشكل  األسرتالي 
ألف   13 من  بأكثر  وحظيت 

مشاركة.

لرت  سعر  يصل  أن  ويتوقع 
بنهاية  دوالرين  إىل  البنزين 
بلغت  أن  بعد  اجلاري  العام 
النفط  لربميل  العاملية  التكلفة 
عامني  خالل  هلا  مستوى  أعلى 

يف شهر نيسان املاضي.

الذعا  نقدا  أسرتالي  ووجه 
األسرتالي  الوزراء  لرئيس 
موريسون خمربا  اجلديد سكوت 
إياه بضرورة »البدء يف تنفيذ 
مهام وظيفته اليت حيصل على 

الكثري من األموال من أجلها«.

وخالل األسابيع القليلة املاضية، 
تكبد أصحاب السيارات حوالي 
1.7 دوالر لكل لرت من الوقود 
وهو  الرصاص  من  اخلالي 

بعد ارتفاع قياسي ألسعار البنزين.. 

فيسبوك جيلد سكوت موريسون

السعر الذي يتضخم أيضا جراء 
الدوالر  قيمة  يف  االخنفاض 

األسرتالي.

املزيد  االقتصاديون   ويتوقع 
الدوالر  سعر  يف  اهلبوط  من 
أسعار  تضرب  أن  ويتوقعون 
دوالرا   1.80 مستوى  النفط 
مع »صدمة عاملية إضافية« من 
 2 عن  السعر  تزيد  أن  شأنها 

دوالر.

بربيزن وغولد  وتشهد كل من 
أسعار  يف  صعودا  كوست 
 4.5 خالل  األعلى  هو  الوقود 

عاما.

وحث مستخدم فيسبوك رئيس 
يف  البدء  على  أسرتاليا  وزراء 
ترتك  »أشياء  على  الرتكيز 

األشخاص  على  إجيابيا  تأثريا 
يومي،  أساس  على  البسطاء 

مثل تكلفة البنزين«.

األسرتالي  املواطن  وأوضح 
تعد  مل  دوالرا   30 أن  كيف 
تكفي لشراء 17 لرتا من الديزل 

صباح الثالثاء.

مبساعدات  أسرتاليا  وساهمت 
دوالر  ماليني   10 جتاوزت 
الزلزال  ضحايا  ملساعدة 

وتسونامي يف إندونيسيا.

عن  فيسبوك  رواد  وحتدث 
تأييدهم للتدوينة وقال أحدهم 
يف تعليقه: أخي األسطورة حنن 

خلفك«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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االجانب  العاملني  من  سيطلب 
وملبورن   سيدني  خارج  العمل 
سنوات  مخس  ملدة  وبريزبن 
كجزء من خطة حلكومة موريسون 

ملعاجلة النمو السكاني.
من  جزءا  اخلطة  هذه  وتشكل 
اجلديدة  السكانية  السياسة 
االزدحام يف  لتخفيف  للحكومة  

املدن الرئيسية.
وقد ناقش الثالثاء املاضي وزير 
السكن والبنية التحتية احلضرية 
يف املناطق احلضرية آالن تودج 
يف  املقبلة  السكانية  السياسة 
خطاب له القاه يف مركز مينزيس 

لألحباث يف ملبورن.
وقال الوزير آالن تودج  إن النمو 
أدى  له  املخطط  غري  السكاني 
إىل خلل يف البنية التحتية وعدم 
ما  األمة  يكلف  مما  االستقرار، 
يصل إىل 25 مليار دوالر سنويا 

بسبب االزدحام يف العواصم.
الكلفة  هذه  أن  من  وحذر 
مليار   40 من  أكثر  إىل  ستصل 
سنوات،   10 غضون  يف  دوالر 
االزدحام  تكاليف  »عموما،  قائال 
بالفعل،  كبرية  االقتصاد  يف 
حتٍد  هذا  حاد..  بشكل  وترتفع 
اقتصادي  وحتٍد  للعائالت  خطري 
بنية  هناك  تكن  لألمة. مل  جدي 
أوائل  يف  بنيت  كافية  حتتية 
احلالي،  القرن  من  األول  العقد 
وال سيما يف ملبورن وسيدني، 
لتلبية النمو املتوقع، ناهيك عن 

النمو الفعلي«.
إىل شراكة  تودج  الوزير  واشار 
الفيدرالية  احلكومة  بني  جديدة 
وحكومات الواليات إلدارة البنية 

التحتية والنمو السكاني.
التأشرية  شرط  وضع  وسيتم 
اجلديد على جمموعة من املهاجرين 
باملناطق  املرتبطني  غري  املهرة 
الذين  أولئك  مثل  اجلغرافية.. 
نحون  يمُ أو  الشركات  ترعاهم 
تأشريات عائلية.. وفقا للزميلة 
يثلون  وهؤالء  »االسرتاليان«، 
إمجالي  من  املئة  حوالي 45 يف 

الداخلني.
عدم  حياولون  الذين  وأولئك 
التقيد بهذه الشروط يكن إلغاء 
تأشرياتهم، أو فقدان فرصتهم 
يف اإلقامة الدائمة للتقدم بطلب 

للحصول على اجلنسية.
حني  »يف  تودج:  السيد  وقال 
أن إمجالي سكان أسرتاليا ينمو 
مبعدل سريع يبلغ 1.6 يف املائة 

خطة حكومية حلظر العمال األجانب من العمل يف سيدني وملبورن وبريزبن
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السكانية  مراكزنا  فإن  سنويًا، 
الكبرية الثالثة )سيدني، ملبورن 
وبريزبن( كانت من أسرع املدن 

منوًا يف العامل«.
العام  ملبورن  »منت  وأضاف 
املئة،  يف   2.7 بنسبة  املاضي 
املئة  يف   2.1 بنسبة  وسيدني 
كوينزالند  والية  شرق  وجنوب 
بنسبة 2.3 يف املئة. حنن نعمل 
املزيد  جلعل  تدابري  اختاذ  على 
إىل  يتوجهون  الوافدين  من 
الصغرية  واألقاليم  الواليات 
والطلب منهم البقاء هناك لبضع 
سنوات.. وبعد هذا ذلك الوقت، 
الكثريين  أن  إىل  األدلة  تشري 
)الواليات  جيعلونها  سوف 
وطنهم  الصغرية(  واألقاليم 
وسيتطلب  الطويل.  املدى  على 
ذلك تعاوًنا وثيًقا بني الوكاالت 
التنمية  ذلك  يف  مبا  املختلفة، 
على  اإلقليمية، لضمان حصولنا 
اإلعداد الصحيح حتى تتمكن هذه 
الواليات واملناطق األصغر حجمًا 
من االستفادة من النمو السكاني 

اقتصادًيا.«
العامل  »كان  يقول  وتابع 
هو  منونا  دفع  الذي  الرئيسي 
هجرة االجانب، وهو ما يثل 60 
يف املئة من النمو السكاني خالل 
العقد املاضي، يف حني أن النمو 
الزيادات  بسبب  كان  املتبقي 

الطبيعية«.
واوضح انه »كانت هناك زيادة 
السكاني  النمو  كبرية يف معدل 
حكومة  ظل  يف   2007 عام  منذ 
راد، مدفوعة بالكامل تقريًبا برفع 
النمو  معدل  كان  اهلجرة.  معدل 
الكبرية(  مدننا  )وخاصة  ألمتنا 

أعلى بكثري من التوقعات«.
التأشرية  شرط  وضع  وسيتم 
اجلديد على جمموعة من املهاجرين 
يرتبطون  ال  الذين  املهرة 
باملناطق اجلغرافية يف إطار خطة 

حكومة موريسون اجلديدة.
الستة  األشهر  مدى  وعلى 
بشأن  خماوف  أثريت  املاضية 
ما إذا كانت مدننا الكربى قادرة 
على االستمرار يف التأقلم حتت 
حيث   ، اجلدد  القادمني  ضغط 
 25 أسرتاليا  سكان  عدد  جتاوز 
مليون نسمة يف وقت سابق من 

هذا الشهر.
الداخلية  وزارة  ألرقام  ووفقًا 
من  املئة  يف   87 فإن  األخرية، 
املهرة  املهاجرين  من  ألفا   111

السنة  يف  البالد  إىل  وصلوا 
املالية املاضية واستقروا بشكل 

دائم يف سيدني أو ملبورن.
 ،2016 و   2006 عامي  وبني 
يف  القادمني  معظم  استقر 
سيدني أو ملبورن ، بنسبة 27.6 
يف املائة و 26.3 يف املائة من 

إمجالي الوافدين على التوالي.
وعلى سبيل املقارنة ، مل ينتقل 
سوى 3.2 يف املئة إىل منطقة 
اإلقليمية،  ويلز  ساوث  نيو 
فيكتوريا  إىل  املئة  يف  و9،1 

اإلقليمية.
من  اجلديد،  النموذج  ومبوجب 
املفهوم أن فرتة اخلمس سنوات 
وبعد  أدنى،  حد  على  ستعتمد 
ذلك يكن للمهاجرين البقاء يف 

موقعهم أو التنقل.
اخلطة  موريسون  اقرتح  وعندما 
أثار  آب،  شهر  يف  مرة  ألول 
اخلرباء الشكوك حول مدى فعالية 

السياسة يف املمارسة.
وتساءل الدكتور طوني ماثيوز، 
عما  املدن،  أحباث  معهد  من 
للتطبيق  قاباًل  النموذج  كان  إذا 
وصرح  القانونية،  الناحية  من 
حاول  »لقد  قائال  كوم  لنيوز. 
نظام اهلجرة يف املاضي تشجيع 
الناس على االنتقال إىل املناطق 
االقليمية من خالل منحهم نقاًطا 
إضافية. أنا لست متأكدًا من أن 

ذلك قابل للحياة قانونيًا«.
أنه  املؤكد  »من  يقول  واضاف 
من غري املستدام االستمرار يف 
النموذج احلالي مع وصول معظم 
وملبورن  إىل سيدني  املهاجرين 

ألن ذلك خيلق ضغًطا كبرًيا«.
واعرتف بأنه ستكون هناك فوائد 
يف كال االجتاهني، مبا يف ذلك 
اإلقليمية،  االقتصادات  تعزيز 
على  تتساءل  أن  »عليك  قائال 
اقتصادات  إذا كانت  الفور عما 
فرص  توفر  اإلقليمية  املدن 
هؤالء  إليها  حيتاج  اليت  العمل 

املهاجرون املهرة«.
وتابع يقول »»جيب عليك حماولة 
مطابقة هذا النقص يف املهارات 
يف مدن إقليمية حمددة حملاولة 
ضمان وجود استمرارية واتصال 
كانت  إذا  املهارات.  هذه  بني 
إذا مل  إليها، ولكن  هناك حاجة 
فسيبدو  مطابقتها،  من  تتمكن 

ذلك غري مثمر«.
ووافق بول بريتون، مدير املعهد 
مفاجًئا  موقًفا  كان  أنه  على   ،

حلكومة موريسون، وقال لنيوز. 
كوم »ال يقتصر األمر على تقييد 
حقوق بعض األفراد يف العيش 
يف األماكن اليت خيتارونها، بل 

يتعارض مع قوى السوق«.
من  أنه  حني  »يف  يقول  وتابع 
الصعب ختيل أي حكومة تقيد حق 
األغلبية الساحقة من األسرتاليني 
يف العيش يف أي مكان يرغبون 
اتباع  بالطبع  مت  فقد  فيه، 
إلجبار  قبل  من  السياسة  هذه 
األسرتاليني األوائل على العيش 
يف مهام ومناطق حمددة.. وحبق 

، لقد ختلينا عنها«.
واضاف »فقط ألن هذا االقرتاح 
خالل  من  تنفيذه  يكن  األخري 
فرض شروط التأشرية، فهذا ال 
كيف  لكن  صحيًحا.  األمر  جيعل 

يكن أن ينجح يف املمارسة؟
سيتعني   ، »أواًل  قائال  وفّصل 
االستبعاد،  منطقة  حتديد  عليك 
أنها  املفرتض  من  اليت 
الكربى  سيدني  من  كال  تغطي 
مناطق  من  بداًل  ملبورن  ومدينة 
حتمل  اليت  املركزية  االختصاص 

هذه األمساء.
واضًحا  تكون  أن  ، جيب  »ثانًيا 
مل  بريث  أو  بريزبن  ازدحام  أن 
يكن يستحق أيًضا اإلدراج. ثم، 
سيكون هناك استثناءات ممكنة 
من القاعدة. على سبيل املثال ، 
إذا اخرتتمُ العيش يف نيوكاسل، 
وفقدتمُ وظيفيت وقدم لي عرض 
آخر ورمبا أفضل يف سيدني، فهل 
جيب علّي أن أرفضه وأن أبقى 
العمل يف نيوكاسل؟  عاطاًل عن 
هناك  التنقل؟  يكنين  رمبا  أو 
هذا  من  الصعوبات  من  العديد 
االقرتاح  هذا  جتعل  اليت  القبيل 
على  منطقي  وغري  عملي  غري 

مستوى السياسة.«
»سياسة  كانت  هذه  إن  وقال 
رمزية«، مشريا إىل أن مستخدمي 
إذا  بالفرق  يشعروا  لن  سيدني 
إىل  فجأة  املهاجرين  توجيه  مت 
املناطق اإلقليمية. هناك قضايا 
التحتية  البنية  يف  أساسية 

واإلسكان حتتاج إىل معاجلة.
جادين يف  كنا  »إذا  انه  واعلن 
التعامل مع التوزيع غري املتكافئ 
للوظائف واملنازل والبنية التحتية 
فنحن  البالد،  أحناء  مجيع  يف 
تسوية  اسرتاتيجية  إىل  حباجة 
تسخر  وشاملة  متماسكة  وطنية 
املستويات  مجيع  وخربات  قوى 
الثالثة للحكومة.. ستساعد هذه 
االسرتاتيجية على توجيه قرارات 
مبقدمي  اخلاصة  االستثمار 
العام  القطاعني  يف  اخلدمات 
واخلاص ، وقد تؤدي إىل مدن 

العواصم  خارج  أصغر  وبلدات 
أكثر  أماكن  لتصبح  املزدمحة 

جاذبية للعيش والعمل«.
وقال ان »القليل من تأشريات 
وجزرات التحفيز إلعادة التوطني 
ستفعل القليل ولكن تزعج بعض 

اآلخرين  آمال  وختيب  الناس 
العام  املال  بعض  وتضيع 
الشحيح. حتتاج احلكومة اجلديدة 
وأكثر  أكرب  بشكل  التفكري  إىل 
تدير  أن  عليها  كان  إذا  جرأة 

األزمة املتنامية يف مدننا«.

سكوت موريسون

يشرتط يف منح تأشرية العمالة العمل خارج املدن الرئيسية

ونوعية  للوظائف  ويلز  نيو ساوث  والية  من  أفضل  مكان  يوجد  ال 
احلياة وفرص حتصيل العلم.

لكن بالرغم من متانة االقتصاد يف نيو ساوث ويلز فإن العائالت 
ترزح حتت ضغوطات كبرية تتعلق بتكاليف املعيشة؛ لذلك وضعت 
املعيشة  تكاليف  املبادرات خلفض  من  عددًا  أرأسها  اليت  احلكومة 

عنكم وعن أفراد عائالتكم.
تشمل هذه املبادرات أمور ًا مثل تسجيل السيارات جمانا للسائقني 
عبور  رسوم  لقاء  األسبوع  دوالرًا يف   25 معدله  ما  ينفقون  الذين 
الطرقات السريعة، مما يعين توفري ما يصل إىل 729 دوالرًا وفقا 

لنوع السيارة اليت يقودها السائق.
ويسرني إطالعكم على مبادرة أخرى تتيح لسكان الوالية أخذ موعد 
تستحق  اليت  والتخفيضات  املرجتعات  ملعرفة   Service NSW مع 

لعائالتهم من ضمن ال 40 مرجتعا وختفيضا حكومي ا املتوافرة.
على سبيل املثال يكن أن تتأهل العائلة النموذجية يف سدني اليت 
يف  حسومات  عرب  دوالر   1500 من  أكثر  توفري  إىل  طفلني  لديها 
النشيطني«  »األطفال  برنامج  وقسائم  الكهرباء  فواتري  تكاليف 
سعر  خفض  خالل  من  الغري  ضد  اإللزامي  التأمني  يف  ووفورات 
اإلعانة  برنامج  خالل  من  للسيارة  جماني  وتسجيل  ومرجتع  التأمني 

اخلاصة برسوم عبور الطرقات السريعة.
ويكن أن يتأهل األزواج الذين يتلقون معاش السن لتوفري حوالي 
2000 دوالر من خالل مرجتعات فواتري الكهرباء ووفورات يف التأمني 
اإللزامي ضد الغري وبرنامج استبدال األدوات الكهربائية ومرجتعات 
فواتري املياه للمحالني على املعاش ومرجتعات سكان املنازل ذوي 

الدخل املنخفض وتسجيل السيارات جمانا للمحالني على املعاش.
على  املعيشة«  تكاليف  مواعيد  مع »خدمة  موعد  حجز  اآلن  يكن 

. Service NSW موقع
ويلز  ساوث  نيو  واألفراد يف  العائالت  على  اخلدمة  هذه  تسّهل   

إمكانية توفري مئات الدوالرات.
بإمكان سكان الوالية زيارة موقع »خدمة مواعيد تكاليف املعيشة« 

عرب املوقع التالي:
liviNg- httpS: / / WWW. Service. NSW. gov. au/

traNSactioN/coSt أو االتصال على الرقم 1377 88 أو أخذ موعد 
مع اختصاصي يف تكاليف املعيشة.

تـكاليف املـعيشة

رئيسة والية نيو ساوث ويلز، السيدة 
غالديس برييجيكليان
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التعدين  صناعة  رفضت 
موريسون  وحكومة  األسرتالية 
يطالب  دوليا  مناخيا  تقريرا 
التدرجيي  بالتخلص  الدول 
تعمل  اليت  الطاقة  مجيع  من 
القرن  منتصف  حبلول  بالفحم 
وترك معظم احتياطيات الوقود 
لتجنب  مستغلة  غري  األحفوري 

االحرتار العاملي اخلطري.
للفريق  اخلاص  التقرير  وقال 
بتغري  املعين  الدولي  احلكومي 
املناخ، الذي صدر يوم االثنني 
املاضي، إن متوسط   الزيادات 
أن  ميكن  احلرارة  درجات  يف 
ولكنه  درجة   1.5 يبقى حبدود 
جلميع  عامليا«  »حتوال  يتطلب 

قطاعات االقتصاد.
وقد قاد رئيس الوزراء سكوت 
عن  حكومته  دفاع  موريسون 
تقرير  إن  قائال  املناجم،  عمال 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بتغري املناخ »مل يقدم توصيات 
حكومته  تركيز  وأن  ألسرتاليا« 
اخنفاض  »لضمان  سيكون 
أسعار الكهرباء« بالنسبة لألسر 

والشركات، على حد سواء.
على الرغم من ذلك، اخنفضت 
يف  املوارد  شركات  أسهم 
بقيادة  األسرتالية،  البورصة 
South32، وهي شركة مناجم 
 .BhP التابعة  الرئيسية  الفحم 
يف   5.4 سعرها  اخنفض  وقد 
املئة أو أكثر من ثالثة أضعاف 
بنسبة  اإلمجالي  السوق  انزالق 

1.4 يف املائة.
الصناعة،  جمموعات  ورفضت 
كوينزالند،  موارد  جملس  مثل 
مبكر  زوال  حدوث  احتمال 
البالد، قائلة  لقطاع الفحم يف 
يتميز  األسرتالي  الفحم  إن 

بانبعاثات منخفضة نسبيًا.
وهو  ماكفارلني،  إيان  وقال 
جمللس  التنفيذي  الرئيس 
يف  سابق  ووزير  الشركة 
للفحم  دور  »هناك  االئتالف 
األسرتالي العالي اجلودة الذي 
يتوافق مع أهداف اتفاق باريس 

خلفض االنبعاثات«.
ان«اقتصادنا  يقول  واضاف 
الفحم،  صناعة  على  يعتمد 
وميكننا أن يكون لدينا صناعة 
فحم قوية وخنفف من انبعاثات 

الكربون«.
وقال متحدث باسم جملس نيو 
ساوث ويلز للمعادن إن الفحم 
يتمتع مبستقبل »إجيابي للغاية« 
يف الوالية، مع طلب قوي من 
التقليدية  التصدير  أسواق 

والناشئة.
مؤشرات  »هناك  يقول  وتابع 
الظروف  هذه  أن  على  اجيابية 
العقود  يف  ستستمر  اجليدة 
توقعات  إىل  مشريا  املقبلة« 
الطلب  بأن  حديثة  صناعية 
الفحم  على  السنوي  اآلسيوي 
الطاقة  حمطات  يف  احملرتق 
من  النصف  مبقدار  سيقفز 
إىل  طن  مليون   740 حوالي 
حبلول  مليون طن  و147  مليار 

عام 2030.

رفض تقرير الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ
مويسون:تركيز حكوميت سيكون »لضمان اخنفاض 

أسعار الكهرباء« لألسر والشركات
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ميزانيات الكربون
تقرير  مؤلفو  قال   ، ذلك  ومع 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بتغري املناخ إن العامل سيواجه 
يتم  مل  إذا  وخيمة  عواقب 
الوقود  من  األكرب  اجلزء  ترك 
الفحم  ذلك  يف  مبا  األحفوري 

والنفط والغاز يف األرض.
 1.5 مبعدل  حرارة  درجة  وعند 
درجة حرارية، مقارنة مبستويات 
ما قبل الصناعة، فإن ما يصل 
الشعاب  من  املئة  إىل 90 يف 
ستموت  العامل  يف  املرجانية 
إذا  تقريبًا  مجيعها  وستزول 
بنسبة  احلرارة  درجات  ارتفعت 
ضعف  حوالي  أي  درجتني، 

الزيادة حتى اآلن.
رئيس  هودن،  مارك  وقال 
معهد تغري املناخ التابع للجامعة 
الوطنية األسرتالية ، إن إنبعاث 
من  مليارا   420 حنو  يعادل  ما 
سوف  الكربون  أكسيد  ثاني 
يستنفد ما تبقى من مستويات 
الكربون لوضع سقف  الرتفاع 
درجة.   1.5 عند  احلرارة  درجة 
السنوية  االنبعاثات  وتبلغ 
طن،  مليار   42 حوالي  احلالية 
من  يقرب  ما  وجود  يعين  مما 
»احلاجة  قبل  التلوث  من  عقد 
إىل  العمودي«  االنتقال  إىل 
على  للحفاظ  صفرية  انبعاثات 

حدود درجة احلرارة.
البيئة  وزيرة  واعلنت  
برايس   ميليسا  الفيدرالية 
تقرير  يف  ستنظر  احلكومة  إن 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بتغري املناخ، قائلة إن احلكومة 
وتأخذ  باريس  باتفاق  »ملتزمة 
حممل  على  الدولية  التزاماتها 

اجلد«.
بشكل  قلقون  »حنن  وقالت 
اآلثار املرتتبة على  خاص حول 
تقرير  مع  املرجانية،  الشعاب 
املناخي سوف  التغيري  ان  جيد 
يؤثر على الشعاب املرجانية يف 
مجيع أحناء العامل ، مبا يف ذلك 

أسرتاليا«.

اتفاق  توقيع  مت  قد  وكان 
من  سنوات  ثالث  قبل  باريس 
دولة    200 من  يقرب  ما  قبل 
درجة  ارتفاع  بابقاء  تعهدت 
اىل  درجة   1.5 حبدود  احلرارة 

درجتني مئويتني.
خبفض  أسرتاليا  وتعهدت 
كانت  الذي  االنبعاثات  معدل 
 26 بنسبة   2005 عام  عليه 
عام  حبلول  املئة  يف   28 إىل 
2030، ووصفت ذلك جمموعات 
 Action Action« مثل 
trAcker« بأنه »غري كاف«.

العمال والخضر
العمال  حزبا  هاجم  بدورهما 
مما  االئتالف،  حكومة  واخلضر 
يصبح  أن  احتمال  إىل  يشري 
تغري املناخ قضية رئيسية يف 
املقبلة  الفيدرالية  االنتخابات 
املقرر إجراؤها يف منتصف عام 

.2019
املتحدثة  وونغ  بيين  وقالت 
للتغري  العمال  حزب  باسم 
درجة،   1.5 »عند  املناخي 
سنرى عواقب املخاطر املرتبطة 
وموارد  صحتنا  على  باملناخ 
رزقنا وأمننا الغذائي وإمدادات 
والنمو  البشري  واألمن  املياه 

االقتصادي«.
وتابعت السناتورة وونغ تقول 
اخلاصة  احلكومة  بيانات  »إن 
تظهر أنها ستفشل يف حتقيق 
اتفاق  ألهداف  التزامناتها 
تصاعدي  ارتفاع  مع  باريس 

للتلوث إىل عام 2030«.
بزيادة  العمال  حزب  وتعهد 
من  للحد  أسرتاليا  جهود 
يف   45 إىل  الكربون  انبعاثات 
املئة عن مستويات عام 2005 
حصة  مرات  ثالث  وحوالي 
الطاقة املتجددة احلالية إىل 50 

يف املائة حبلول عام 2030.
املتحدث  باندت،  آدم  وقال 
اخلضر،  حزب  املناخ يف  باسم 
احلكومية  اهليئة  تقرير  إن 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية 

سكوت  الوزراء  رئيس  صّعد 
على صالت  هجماته  موريسون 
بيل  العمال  حزب  زعيم  ورابط 

شورتن باحلركة النقابية.
من  موريسون  سكوت  وحذر 
أن حكومة حزب العمال سرتبط 
النقابات«  »عقدة  بـ  الشركات 
شورتن  بيل  رفض  أن  بعد 
إىل  العودة  دعم  استبعاد 

املساومة على نطاق القطاع.
بتزخيم  الوزراء  رئيس  ويقوم 
خطابه حول العالقات الصناعية 
بعد أن كثفت النقابات الضغط 
خطط  لدعم  العمال  حزب  على 

إصالح قوانني مكان العمل.
األسرتالي  اجمللس  ويريد 
يكون  أن  العمالية  للنقابات 
الوظيفة  نفس  يف  العمال 
على  التفاوض  على  قادرين 
خمتلف  يف  األجور  اتفاقيات 
الصناعات، جمادال بان املساومة 

مع الشركات قد فشلت.
وال يستبعد شورتن دعم اجمللس 
االسرتالي للنقابات العمالية من 
أجل العودة إىل املساومة على 

مستوى الصناعة.
ملبورن  للصحفيني يف  وصرح 
االئتالف  لدى  يوجد  »ال  قائال: 
خطة لرفع األجور يف هذا البلد، 
حان  قد  الوقت  أن  أعتقد  لذا 
حتسني  ميكننا  كيف  لدراسة 
للماليني من  املنافسة  مستوى 

العاملني يف أسرتاليا«.
يصر  موريسون  السيد  لكن 
العمال سيسمح  حزب  أن  على 
للنقابات  االسرتالي  للمجلس 
بتسيري  والصناعية   التجارية 

البالد إذا مت انتخابه.
إن  الوزراء  رئيس  وقال 
الشركات الصغرية ستعاني إذا 

موريسون يهاجم خطة شورتن لقوانني مكان العمل

حان  قد  »الوقت  أن  أظهر 
املناخية«،  الطوارئ  زر  لكبس 
ليسا  الرئيسيني  احلزبني  وأن 
اخلطوات  الختاذ  استعداد  على 

الالزمة.
باندت يقول:  السيد  واضاف  
الفحم،  عن  نتخّل  مل  »إذا 
املصاحل  حناَصر..  فسوف 
إطار  يف  كاملعتاد  والشركات 
حكم  هي  والعمال  االحرار 

باإلعدام«.
اغالق

على  السوق،  قوى  وتشري 
أن  إىل  أسرتاليا،  يف  األقل 
التخلي عن مجيع مصانع الطاقة 
من  الفحم  على  العاملة  الكربى 
عام  حبلول  يكون  ان  املرجح 
2050، ما مل تتدخل احلكومات 

لتمديد حياتها.
تعتزم  املثال،  سبيل  فعلى 
 origin energy شركة 
 erAring مصانع  إغالق 
تعمل  اليت  الكهرباء  لتوليد 
بالفحم يف nSW.. وهي األكرب 
عام  حبلول   .. أسرتاليا  يف 

.2032
الرئيس  كاالبريا  فرانك  وقال 
أورجيني  لشركة  التنفيذي 
 2018 لعام  الشركة  تقرير  يف 
»نعتقد أن االنبعاثات الصافية 
الصفرية لقطاع الكهرباء حبلول 
ميكن  ذلك  قبل  أو   2050 عام 

حتقيقها«.
أنطونيوس  وقال 
املتحدث  باباسيربوبولس، 
باسم معهد غلوبال كابتشر آند 
ستوريج، يف تصريح لفريفاكس 
ميديا: »من الواضح أن اللجنة 
نظام  ضرورة  بتأييد  سعيدة 

حجز وختزين الكربون«.
من  حموري  جزء  »هذا  وقال: 
املناخي..  التغري  حصار  عودة 
أوسع  قبواًل  نرى  بدأنا  لقد 
من  املزيد  بذل  بالتزام  نطاقًا 
اجلهد ملكافحة تغري املناخ، وأن  
من  جزء  الكربون  وختزين  حجز 

هذا«.

بتغيريات  شورتن  السيد  قام 
بها  حتكم  اليت  الطريقة  على 
بشأن  الصناعية  العالقات 

النزاعات املتعلقة باألجور.
وقال رئيس الوزراء للصحفيني 
»بيل  كوست:  الغولد  يف 
شورتن سيزيد الضرائب ويزيد 
من القوانني ويربطها يف عقدة 

النقابة«.
إنه  فأعلن  شورتن  السيد  اما 
االئتالفية،  احلكومة  ظل  يف 
كان كل شيء يرتفع باستثناء 
األجور، مضيفا »حنن حباجة إىل 
رؤية األجور تتحرك من جديد«.

اجمللس  تغيري  محلة  وجتري 
التجارية  للنقابات  االسرتالي 
على  احلملة  لقواعد  والصناعية 
محلة  انطالق  مع  وساق،  قدم 
يف  واحد  شهر  ملدة  إعالنية 
مجيع أحناء البالد كما هو خمطط 

هلا بدءا من يوم االحد )غدا(.
وتقول سكرترية اجمللس سالي 
تريد  النقابات  إن  مكمانوس،  
من  العاملني  للناس  العدالة 

خالل اعطائهم حقوًقا أقوى.
الصناعية  العالقات  وزيرة  اما 
إذا  إنه  فقالت  أودواير  كيلي 
والسيدة  شورتن  السيد  كان 
تعزيز  يف  جادين  مكمانوس 
االزدهار فعليهما تعزيز التعاون 
بني قطاع األعمال واملوظفني.

اودواير  الوزيرة  وصرحت 
االسرتالية  الصحافة  لوكالة 
سالي  »بيان  ان  قائلة 
للصراع  وصفة  هو  مكمانوس 
مل  اليت  والفوضى  الصناعي 
القرن  سبعينات  منذ  نشهدها 
التحرك  كان  عندما   ، املاضي 
الصناعي أعلى 40 مرة مما هو 

عليه اليوم.« 

املصرفية  اجلمعية  أصدرت 
ممارسات  مدونة  األسرتالية 
أعقاب  يف  حمدثة  صناعية 
النتائج امللحة اليت توصلت إليها 

املفوضية امللكية املصرفية.
الصناعة  مدونة  وتهدف 
إىل  حتديثها  مت  اليت  املصرفية 
البنوك عن فرض رسوم  إيقاف 
على االموات والتأكد من أنها ال 
حتصل على رسوم اال من العمالء 
مقابل اخلدمات املقدمة بالفعل.

املصارف  مجعية  وقامت 
قواعد  بتحديث  األسرتالية 
إلنهاء  بها  اخلاصة  املمارسة 
»الرسوم بدون خدمة«، والتوقف 
العمالء  الرسوم من  عن حتصيل 
أي رسوم  واسرتداد  املتوفني  
صحيح   غري  بشكل  حتصيلها  مت 
مستقبل  يف  التغيريات  ودعم 
املالية  االستشارات  إصالحات 

لعام 2013.
التطوعي  امليثاق  سريان  ويبدأ 
املقبل،  العام  من  متوز   1 يف 
وتأتي التغيريات استجابة للنتائج 
امللكية  للمفوضية  املؤقتة 
املصرفية اليت مت إصدارها قبل 

أسبوعني تقريًبا.
الكربى  األربعة  البنوك  وكانت 
ستنهي  أنها  بالفعل  ذكرت  قد 
منتجات  على  جوفاء  عموالت 

الثروات.
املصرفية  اجلمعية  وتقول 
ستسأل  البنوك  إن  األسرتالية 
العمالء عن املشورة املالية اليت 

إال  رسوًما  تفرض  وال  يطلبونها 
أو  وتوقف  توفريه  يتم  ما  على 
تعيد رسوم املنتجات أو اخلدمات 
قبل  من  مطلوبة  تعد  مل  اليت 

العمالء الذين لقوا حتفهم.
املالية  األوراق  جلنة  ووافقت 
واالستثمارات األسرتالية بالفعل 

على مدونة املمارسات.
التنفيذي  الرئيسة  وقالت 
للجمعية املصرفية األسرتالية آنا 
بالي Bligh  يف بيان يوم الثالثاء 
املاضي: »كان من غري املقبول 
بتاتا أن تفرض أي منظمة رسوًما 

من دون تقديم خدمة.«
اإلعالن  هذا  »إن  تقول  وتابعت 
ال يدع جمااًل للشك يف أن هذه 
املمارسة ال مكان هلا يف الصناعة 

املصرفية يف أسرتاليا«.
جلنة  بيانات  أحدث  إن  وقالت 
واالستثمارات  املالية  األوراق 
األسرتالية  تشري إىل أن العمالء 
مليار  من  أكثر  على  سيحصلون 
عليهم  فرضت  مبالغ  من  دوالر 

مقابل رسوم دون اي خدمة.
رفع  »مت  انه:  بالي  وواضحت 
بتقاضي  املتعلقة  املسألة  هذه 
رسوم بدون خدمة ، خاصة عندما 
مؤخرًا،  توفوا  قد  العمالء  يكون 
أثناء عمل املفوضية امللكية، ومت 
حتديدها على أنها غري مقبولة«.

أحدهم  يفقد  »عندما  وقالت   
إىل  حيتاج  فإنه  عزيًزا،  شخًصا 
الدعم والتعاطف فيما هو ]خيّلص[ 

الشؤون املالية ألحبائه«.

البنوك تعد  بعدم فرض رسوم على املوتى



Page 12صفحة 12     

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

 2018 األول  تـشرين   13 Saturday 13 October 2018الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

»منجم« النزوح السوري
وجـه آخر للمأساة ساهم يف تأجيل األزمة املالية

األثر  لقياس  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
االقتصاد  على  االنسانية  للمعونة  االقتصادي 
املساعدات  حزمة  من   %44 أن  اللبناني، 
يف  ضخها  مت  لبنان  يف  السوريني  للنازحني 
االقتصاد على شكل نقد مباشر للمستفيدين، 
وُأنفق يف السوق اللبنانية منذ نهاية 2011 إىل 

منتصف 2014.
جلهة  الدراسة  إليه  أشارت  ما  هو  والالفت 
النزوح  من  اللبنانيني  بعض  »استفادة« 
أنه  بّينت  إذ  اقتصاديًا.  فيه  و»االستثمار« 
بني عامي 2011 و2014 كان لبنانيون ميتلكون 
انشئت  اليت  اجلديدة  الشركات  من   %84.1
للنازحني  الرمسية  غري  املخيمات  من  بالقرب 

)17% منهم يقيمون يف هذه املخيمات(.
السوريني  للطالب  خمصصة  دوامات  خلق 
نفقة  على  الرمسية  املدارس  يف  وتعليمهم 
اجلهات املاحنة ساهم، بدوره، يف توفري عدد 
الفت من فرص العمل للبنانيني. فبعدما أدرجت 
وزارة الرتبية والتعليم العالي، ضمن براجمها، 
عام  السوريني  باألطفال  خاصًا  مسائيًا  دوامًا 
لسد   )2013 عام  فعليًا  تنفيذه  )بدأ   2012
ارتفع  النزوح،  عن  النامجة  التعليمية  الفجوات 
عدد املدارس اليت أضافت دوامًا مسائيًا إىل 
براجمها ثالثة أضعاف من 90 مدرسة عام 2013 
إىل 330 عام 2017، ما وّفر كثريًا من فرص 
العمل ملئات من اللبنانيني واللبنانيات. إال أن 
الالفت أنه رغم هذا الربنامج، بقي مئات اآلالف 
املدارس  خارج  لبنان  النازحني يف  أطفال  من 
من دون تلقي أي تعليم. ووفق الدراسة، فإّن 
من بني كل ثالثة أطفال سوريني ال يرتادون 

املدرسة يف لبنان، إثنان منهم يعمالن.
عائدات لم تحّل األزمة

ورغم أن حجم املبالغ اليت »ضّخها« النزوح 
السوري يف اإلقتصاد اللبناني كان الفتًا، إاّل أن 
الدراسة ُتشري إىل معطيات تشي بأّن استجابة 
املؤسسات الرمسية املعنية لألزمة مل تكن على 
إىل  مثاًل،  الدراسة،  تلفت  األموال.  تلك  قدر 
السكان تضاعف يف 56 منطقة وزاد  أن عدد 
اال  أخرى،  منطقة   84 يف  و%100   %50 بني 
حمدودية  من  عانت  املناطق  هذه  بلديات  أن 
املوارد واملقدرات، فلم تتمّكن 70% منها من 
حنو  افتقرت  فيما  األساسية،  اخلدمات  تقديم 
التحتية  البنى  اىل  األخرى  البلديات  من   %57
مليون   73 ختصيص  مت  أنه  علما  اإلدارية. 
لتحسني  بلديات  واحتاد  بلدية  لـ240  دوالر 
آلية تقديم اخلدمات، ولتوظيفها يف استثمارات 
واملستشفيات  العامة  األماكن  بتأهيل  كفيلة 
البلديات  دعم  مت  كما  واإلسكان.  واملدارس 
تعزيز  بهدف  إضافيًا  موظفًا  بـ97  بتزويدها 
لألزمة.  األول  االستجابة  خط  بوصفها  دورها 
وكجزء من خطة لبنان لالستجابة لألزمة، استثمر 
مبلغ 105 ماليني دوالر لتحسني تقديم الطاقة 
تأمني  ومت  املضيفة،  اجملتمعات  يف  واملياه 
مليون   2.4 أصل  من  مليون  من  أكثر  حاجة 
على  أفضل  حصول  إىل  حاجة  يف  كانوا  ممن 
توزيع  شبكات  حتسني  بعد  والكهرباء،  املياه 
املياه وتوفري خزانات الصرف الصحي للمناطق 
النائية. كما مت تعيني 772 موظفًا إضافيًا يف 
اإلدارات الرمسية اللبنانية لتعزيز قدراتها على 

الصعيد امليداني.
يريدون العودة ولكن!

أكثر من مليون سوري جلأوا منذ بداية احلرب 
ربع  تقريبًا  يوازي  عددهم  وبات  لبنان،  إىل 
النازحني  عدد  هو   66000 اللبنانيني.  السكان 
الذين يقدر أنهم عادوا بشكل عفوي إىل سوريا 
من البلدان اجملاورة بني كانون الثاني وتشرين 
األول 2017. 89% من النازحني يف لبنان عربوا 
عن رغبتهم بالعودة إىل سوريا، إال أن خماوف 
تتمّلكهم حتول دون ذلك، كعدم وجود فرص 

ارتفاع عدد سكان لبنان بأكثر من 25%، خالل 
سنوات ست، نتيجة تدّفق أكثر من مليون نازح 
سوري، أمر مرئي ال ميكن جتاهله أو نكرانه. وال 
شّك أنه رّتب ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية 
إال أن  باألساس والبيئة املتدهورة.  املتهالكة 
فارس  عصام  معهد  مجعها  اليت  اإلحصاءات 
للسياسات العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة 
األمريكية يف بريوت، تسمح باالستنتاج أن أثر 
باحلّد  »مأساويًا«  يكن  مل  السوري  النزوح 
الذي مّتت مقاربته، سواء سياسيًا أو اجتماعيًا 
أو اقتصاديًا. ال بل على العكس، يقول باحثون 
تأجيل  يف  ساهم  اللجوء  هذا  إن  اقتصاديون 
األزمة املالية يف لبنان اليت نعيش وطأتها يف 
الوقت الراهن، من خالل ضّخ كميات هائلة من 
حاليًا  لبنان  وراءها  يلهث  ـــ  األجنبية  العمالت 
قّدمتها  اليت  النقدية  املساعدات  عرب  وذلك  ـــ 
الدول املاحنة واملؤسسات الدولية. وال ينحصر 
األثر اإلجيابي هنا، بل ينسحب أيضًا على زيادة 
الطلب على السلع واخلدمات واملسكن والرعاية 
وهو  العرض  زيادة  إىل  أّدت  اليت  واخلدمات 
ما استفاد منه اللبنانيون وشّكل دخاًل إضافيًا 

هلم.
السورية  احلرب  بداية  منذ  لبنان  إىل  تدّفقت 
خالل  من  االجنبية  وبالعمالت  طائلة  مبالغ 
معهد  النازحني.  ملساعدة  الدولية  املؤسسات 
عصام فارس يف اجلامعة األمريكية وّثق هذه 
من   101« عنوان  حتت  كتيب  يف  املبالغ 
احلقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري«، 
)إعداد مدير املعهد الدكتور ناصر ياسني(، عرب 
مجع أرقام خمتلفة واردة يف إحصاءات رمسية 
ودولية. ورغم كونها عينة من جممل ما حصل 
عليه النازحون أو ساهموا يف إنتاجه وضّخه يف 
االقتصاد، ورغم أن الدراسة مل تستخلص اي 
نتائج، إال انها تبقى أرقامًا مرتفعة، ومتّكننا من 
مل  ضخامتها  رغم  بأنها  أولي  استنتاج  تقديم 
فعاًل،  حيتاجونه  ما  للنازحني  تؤّمن  أن  تستطع 
إّما هلدر قسم كبري منها على نفقات مل تذهب 
ما  وّظفت يف  ألنها  أو  النازحني،  إىل  مباشرة 
ال حيتاجونه بشكل أساسي، أو بسبب الفساد 

الذي اعرتى عملية توزيع املساعدات.
مشوليتها  عدم  رغم  األرقام  هذه  تبقى  ولكن 
دلياًل على أن أزمة النزوح السوري تنطوي على 
وجه آخر »خدم« لبنان، وهو يناهض األفكار 
هذه  مع  التعاطي  على  طغت  اليت  العنصرية 
القضية اإلنسانية. وجه يصلح رمبا ألنه يكون 
مدخاًل لتصويب بعض األفكار وإجياد سياسات 

وحلول بديلة وتنظيمية هلذا الوجود الضاغط.
حنو 965.5 مليون دوالر هو جمموع املبالغ اليت 
اإلقتصاد  يف  العاملي  األغذية  برنامج  ضّخها 
على   2012 عام  منذ  مباشر،  بشكل  اللبناني، 
خلفية استقبال لبنان النازحني السوريني. وإىل 
هذا الرقم، مئات ماليني الدوالرات »ضّخها« 
النازحون أنفسهم. ففي عام 2012، مثاًل، وصل 
حجم ما دفعه هؤالء الستئجار مساكن اىل حنو 
378 مليون دوالر، فيما ُقّدر حجم عمليات شراء 
لبنان  العقارات اليت قاموا بها عام 2016 يف 

بنحو 78 مليون دوالر.
كل دوالر يساوي 1.6 دوالر

وقّدرت الدراسة حجم »املضاعف االقتصادي« 
الذي نتج عن املساعدة املالية املمنوحة للنازحني 
يف لبنان واجملتمعات املضيفة هلم بـ1.6 دوالر 
لكل دوالر، ما يعين أن املعونة االنسانية البالغة 
1.258 مليار دوالر اليت قدمت إىل لبنان منذ 
عام 2011 حتى بداية 2017، ضخت يف الواقع 
2.01 مليار دوالر يف االقتصاد اللبناني، وأّدت 
إىل زيادة مقابلة يف الطلب تكملها زيادة يف 

العرض.
األمم  لربنامج  تقرير  السياق، كشف  هذا  ويف 
لألمم  السامية  واملفوضية  اإلمنائي  املتحدة 

زينب اسماعيل

سبل  لتأمني 
العيش، التجنيد 
ي  لعسكر ا
 ، مي ا لز إل ا
يف  النقص 
فقدان  املأوى/ 
ت  ملمتلكا ا
 ، ية ر لعقا ا
د  ضطها ال ا
عدم  واملالحقة، 
األمن،  استقرار 

اخل...
األطفال  يعاني 
ن  يو ر لسو ا
انعدام  من 
الغذائي  األمن 
يعّرضهم  الذي 

التعليم  يف  وحقهم  التنقل  يف  وحريتهم 
الصحية والعمل. وقد عملت احلكومة  والرعاية 
لتسهيل تسجيل  مرسوم  إصدار  على  اللبنانية 

الوالدات. 
تبدأ يف  األطفال  امتام عملية تسجيل  اجراءات 
مكان الوالدة، ثم عند املختار، فدائرة النفوس، 
وأخريًا دائرة وقوعات األجانب. 98% يقومون 
فقط   %2 لكن  الوالدة،  مكان  يف  باملطلوب 
يصلون إىل اخلطوة الرابعة واألخرية. والنتيجة: 

أطفال حمرومون من اجلنسية.

الدوام املسائي يف املدارس وّفر فرص عمل للبنانيني ولم يزد نسبة التعلم بني أطفال 
النازحني )مروان طحطح(

الغذاء  بتناول  ترتبط  سلبية  صحية  لتداعيات 
بكميات أقل من الالزم. وتشمل هذه التداعيات 
وفقر  الضعيف،  املعريف  النمو  النمو،  سوء 
أطفال   4 كل  من   1 يعاني  لبنان،  يف  الدم. 
لبنان  خطة  إطار  ويف  الدم.  فقر  من  نازحني 
لالستجابة لألزمة 2017 ــــ 2020، حيتاج لبنان 
إىل 308 ماليني دوالر لتمويل اخلدمات الصحية 
لـ 1535297 شخصًا. 82940 هو عدد النازحني 
الذين حصلوا على مساعدات غذائية يف لبنان 
عام 2016، من خالل قسائم طعام عرب بطاقات 

مصرفية الكرتونية بقيمة 
للشخص  دوالرًا   27
ركز  وقد  شهريًا. 
جمال  يف  العاملون 
أيضًا  الغذائي  األمن 
على تعزيز االستثمارات 
وتوسيع  الزراعية 
املشاريع  ذوي  آفاق 
إىل  سعيًا  الصغرية، 
صحية  ممارسات  تعزيز 
قوية، وتدعيم هيكليات 
احمللي.  الغذائي  األمن 
 %77 فإن  ذلك،  رغم 
من  عانت  األسر  من 
أو  املأكل  يف  نقص 

املال لشراء الغذاء
يواجه األطفال السوريون 
لبنان  يف  ولدوا  الذين 
خطر أن يصبحوا مكتومي 
القيد. وحبسب مفوضية 
السامية  املتحدة  األمم 
مل  الالجئني،  لشؤون 
من   %83 تسجيل  يتم 
طفل  ألف   130 أصل 
لبنان  سوري ولدوا يف 
منذ عام 2011. وهناك 
حتول  عّدة  أسباب 
النازحني  تسجيل  دون 
طول  أهمها  ألطفاهلم، 
ونقص  العملية  مدة 
صفوفهم  يف  التوعية 
مبتطلبات  يتعلق  ما  يف 
التسجيل وغياب وثائق 
جراء  اإلقامة  أو  الزواج 

النزوح.
األطفال  ذلك  يضع 
ما  يف  مشاكل  أمام 
حبقهم  بتمتعهم  يتعلق 
هوية  على  احلصول  يف 
وجنسية،  قانونية 
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لبنان  بني  العالقة  شهدت 
وزير  والية  خالل  واملغرتبني، 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
باسيل، تطورًا مقارنًة بالعهود 
املؤمترات  أّن  إال  السابقة. 
مل  ُنظمت،  اليت  والزيارات 
تؤدِّ إىل »نقلة نوعية« يف هذا 
املّلف، وبقيت األمور يف إطار 
الشكليات. إال أّن املسؤولية ال 
»اخلارجية«،  على  فقط  ُتلقى 
اليت  ُمتمعة،  الدولة  على  بل 
لالغرتاب  اسرتاتيجية  تضع  مل 

يف سّلم أولوياتها
متّكن وزير اخلارجية واملغرتبني 
تسلمه  منذ  باسيل،  جربان 
خلق  من  الوزارية،  حقيبته 
امُلغرتبني  مع  إجيابي  »جّو« 
لقاءات،  تواصل،  اللبنانيني. 
لعبت دورًا  خطوات  مؤمترات… 
أساسيًا يف »العالقة النفسية« 
معهم. »عجقة« مل تكن دوائر 
»اخلارجية« ُمعتادة عليها، وهذه 
مجيع  عليها  جُيمع  يكاد  نقطة 
االغرتابي.  بامللف  املعنيني 
مُلديرية  السابق  العام  فاملدير 
حركة  رئيس  نائب  املغرتبني، 
خالل  قال  مجعة،  هيثم  أمل 
اخلارجية يف  وزارة  تكرميه يف 
الثاني 2017، مبناسبة  تشرين 
تقاعده: »نشهد أّنكم )باسيل( 
اخلارجية  وزراء  أكثر  من 
دول  جتاه  وديناميكية  حركة 
من  »بعيدًا  ولكن،  االغرتاب«. 
فرحة املغرتبني بوجود من قطع 
ُترتجم  أميااًل ليسأل عنهم، مل 
يف  عملية  بطريقة  اخلطوات 
الوطن«،  مع  االغرتاب  عالقة 

يقول دبلوماسيون.
بقيت األمور يف ُمرّبع »الواجبات 
االجتماعية« واحلركة اإلعالمية، 
ملرحلة  التأسيس  دون  من 
أبناء  بني  العالقة  من  جديدة 
املهجر والوطن، ال على الصعيد 
وال  السياسي  وال  االقتصادي 
بني  العالقة  مسار  االجتماعي. 
»لبنان«  بأّن  يوحي  الفريقني، 
خارجه،  الساكنني  إىل  ينظر 
»رافدًا«  أو  »خزنًة«  بوصفهم 
انتخابيًا. فهل مُيكن للمسؤولني 
)إجناز  »إجنازًا«  ُيسّموا  أن 
إعالمية  حقيقي وليس خطوات 
أو ما ُيدرج يف خانة الواجبات( 
واحدًا يف مّلف االغرتاب؟ ماذا 
فعلت الدولة حلماية اللبنانيني 
وأمريكا  اخلليج  دول  يف 
اجلنوبية من اعتداءات الواليات 
وإسرائيل،  األمريكية  املتحدة 
و«فربكة« املّلفات هلم وسحب 
جنسية بعض تلك الدول منهم؟ 
مزدوجة،  معايري  توجد  ملاذا 
نزار  بقضية  االهتمام  فيكون 
إيران(  يف  )املسجون  زكا 
يف  املستويات،  أعلى  على 
وقت يتدنى إىل أدناها متابعة 
مّلف اعتقال ستة لبنانيني يف 
أين  أحد  يعلم  وال  اإلمارات، 
األعمال  رجل  قضية  أصبحت 
سّلمه  الذي  الدين  تاج  قاسم 
لتاج  املرور  بلد  )كان  املغرب 
أفريقيا  أثناء سفره من  الدين 
املتحدة؟  للواليات  لبنان(  إىل 
هل من ُيتابع مّلف جورج إبراهيم 
ويضغط  فرنسا،  يف  عبداهلل 
أنهى  بعدما  إطالقه  أجل  من 
يف  السؤال  حمكومياته؟  كل 
»اخلارجية« عن مّلف االعتقاالت 

املـغرتبون بعـيون الـدولة: فـلوس وأصـوات انتـخابية
اليت يواجهها بعض املغرتبني، 
نفعل  »ماذا  جواب:  إىل  يقود 
أكثر من املراجعة؟ حنن ال منلك 
وسائل ضغط يف اخلارج، وال 
من  الدول  نستعدي  أن  مُيكن 
جهة، ونستدين األموال منه من 

جهة أخرى«.
السياسة  هي  ما  حسنًا... 
من  املوضوعة  االقتصادية 
وأي  االستثمار،  تشجيع  أجل 
أعمال املغرتبني  قوانني ترعى 
يف وطنهم األم؟ ملاذا ال توجد 
يف  لبنانية  ضغط  مموعات 
دورًا  تلعب  االغرتاب،  بلدان 
ويتم  كافة،  املستويات  على 
للطوائف  بـ«لوبيات«  االكتفاء 
منها  لكل  اليت  واألحزاب، 
سياسة اغرتابية؟ حتى اجلامعة 
انقسمت  الثقافية،  اللبنانية 
قسمني، واحد »مسيحي« مييل 
والثاني  اللبنانية،  القوات  إىل 
»شيعي« أقرب إىل حركة أمل، 
يف  إاّل  »شكليًا«  تتوحد  ومل 

العام 2014.
القدوم  املغرتبني  من  ُيطلب 
فيه  واالستثمار  البلد  إىل 
االستحقاقات  يف  وامُلشاركة 
أدنى  دون  من  االنتخابية، 
هلؤالء  بأّن  رمسية،  مسؤولية 
الواجب  من  حقوقًا  أيضًا 
عديدة،  العّلة  أسباب  تأمينها. 
كغياب اسرتاتيجية للدولة جتاه 
بعض  وشخصية  املغرتبني، 
امُلتعاونني  غري  الدبلوماسيني 
مع أبناء اجلالية، وعدم فاعلية 
اإلدارات امُلختصة داخل وزارة 
اليت  واجلمعيات  اخلارجية 
تعّددها:  رغم  على  اسُتحدثت، 
الثقافية،  اللبنانية  اجلامعة 
مديرية  املغرتبني،  مديرية 
مجعية  االغرتابية،  الشؤون 
واجمللس  االغرتابية،  الطاقة 
املنوي  لالغرتاب  الوطين 

إنشاؤه…
مديرية   Vs املغرتبني  مديرية 

الشؤون االغرتابية
كانت   ،2000 عام  قبل 
ُألغيت  وزارة،  للمغرتبني 
 247/2000 القرار  مبوجب 
القاضي بدمج وزارَتي اخلارجية 
القرار  نّص  وقد  واملغرتبني. 
العامة  املديرية  ُتلحق  أن  على 
للوزارة  التابعة  للمغرتبني 
اخلارجية  بوزارة  امللغاة 
النتيجة،  فكانت  واملغرتبني، 
أّنه أصبح هناك املديرية العامة 
رأسها  على  )ُيعني  للمغرتبني 
اإلداري  املالك  يف  عام  مدير 
مبرسوم يصدره ملس الوزراء 
ومديرية  الثلثني(،  بأكثرية 
)التابعة  االغرتابية  الشؤون 
وُيعني  اخلارجية  وزارة  ملالك 
من  كان  دبلوماسي(.  فيها 
املفرتض، بعد دمج الوزارتني، 
الوزارة،  هيكلة  يف  ُينظر  أن 
ومن  جديد،  داخلي  نظام  مع 
إال  املديريتني.  دمج  ضمنه 
الطائفية  امُلاصصة  أّن منطق 
)ينتمي  الدولة  ُيسرّي  الذي 
املدير العام للمغرتبني، ُعرفًا، 
الشيعية(، قضى  الطائفة  إىل 
على  امُلديريتني،  على  باإلبقاء 
املتداخلة.  صالحياتهما  رغم 
حتريك  إعادة  باسيل  حاول 
الدمج، ولكن ألّن األمر أتى يف 
بني  السياسي  اخلالف  سياق 

التيار الوطين احلّر وحركة أمل، 
الشروع  قبل  مبعارضة  جوبه 

به.
الشؤون  مديرية  مهمة 
حاليًا  )ترأسها  االغرتابية 
توثيق  بّري(،  فرح  السفرية 
الروابط بني الوطن واملغرتبني 
يف  معهم  التعاون  وتنمية 
تقريبًا  وهي  اجملاالت،  خمتلف 
العامة  املهام نفسها للمديرية 
للمغرتبني )املنصب شاغر منذ 
التقاعد  على  إحالة هيثم مجعة 
أحد  املاضي(.  العام  نهاية 
اإلداريني ُياول التفريق بينهما 
إّن »ملديرية املغرتبني  بالقول 
استقاللية، إذ إّن تواصل امُلدير 
الوزير،  مع  ُمباشرًة  هو  العام 
وهلا ميزانية خاصة تبلغ قرابة 
املليارين ونصف املليار لرية. 
على  سياسي  دور  وللمديرية 
الشؤون  مديرية  من  العكس 
نطاق  يقتصر  اليت  االغرتابية 
واألحوال  اجلاليات  على  عملها 
مع  والتواصل  الشخصية 

البعثات الدبلوماسية«.
»تشابك«  يف  ساهم  ما  أكثر 
املصاحل، أّن هيثم مجعة، طيلة 
مسؤواًل  كان  واليته،  فرتة 
عن املديريتني معًا، فبات من 
الصعب التفريق بني صالحيات 
كّل منهما. بعد قرابة العشرين 
يف  »مرجعًا«  مجعة  بات  عامًا، 
امللف االغرتابي. وعلى رغم أّنه 
كان »احلاكم بأمره«، وبإمكانه 
اإلصالحات،  من  الكثري  حتقيق 
املغرتبني  مّلف  »بقي 
إىل  أحد  ُيبادر  ومل  هامشيًا، 
لعالقة  عامة  سياسة  وضع 
حبسب  باملغرتبني«،  الدولة 
دبلوماسيني يلومون مجعة ألّنه 
باملغرتبني  فقط  يهتم  »كان 
إداريني  أّن  إال  أفريقيا«.  يف 
آخرين ينفون ذلك، ُمعتربين أّن 
»أول  كانت  املغرتبني  مديرية 
من نّظم مؤمتر رجال األعمال يف 
مؤمتر  وأول  الـ2000،  حزيران 
للمغرتبني يف بريوت عام 2005 
)علمًا أّن املؤمترات كانت ُتنظم 
جان  الوزير  والية  خالل  أيضًا 
عبيد بني الـ2003 والـ2004(، 
خُميم شباب املغرتب،  ونّظمت 
ملس  إنشاء  يف  وساهمت 
أمناء املغرتبني العرب، وعّززت 
يوجد  حيث  الدول  مع  العالقة 
مغرتبون«. ُتعّدد املصادر هذه 
املؤمترات، حُماولًة تصوير األمر 
وكأّن حاجات املغرتبني تقتصر 
اليت  »الشكليات«،  هذه  على 
جربان  والية  خالل  اسُتكملت 
الطاقة  مجعية  مع  باسيل 

االغرتابية.

LDE تحّل مكان »الخارجية«؟
 1035 رقم  وخرب  علم  بيان 
»الطاقة  مجعية  بتأسيس 
 ،)LDE( االغرتابية«  اللبنانية 
الرمسية  اجلريدة  يف  املنشور 
أيار 2018، يشري إىل  يف 24 
جّل  يقع يف  اجلمعية  مركز  أّن 
ومانًا،  حاليًا،  )تشغل  الديب 
يف  بسرتس  قصر  يف  طابقًا 
غايات   10 ولديها  األشرفية(، 
بني  التواصل  بتعزيز  تتعلق 
املقيمني واملغرتبني، إشراكهم 
إجراء  السياسية،  احلياة  يف 
النشاطات  وتنظيم  هلم،  مسح 

واملؤمترات… هي باختصار مهام 
»جتيريها«  جرى  اليت  الوزارة، 
باسكال  أسسها  خاصة  جلمعية 
وفادي  النجار  وزياد  دحروج 
وجوزيف  الرتك  وايلي  اخلوري 
قسطنطني  وأنطوان  غصوب 
مستشارو  أي  رزق…  ورواد 

باسيل.
مصادر يف »اخلارجية« ُترّبر بأّن 
الـLDE ُأنشئت »ألّن االغرتاب 
كان ُمهماًل، ومديرية املغرتبني 
يف  باملنتشرين  فقط  تهتم 
باسيل  وجد  األفريقية.  البالد 
أّن تفعيل العالقة مع املغرتبني، 
املديرية،  عرب  يكون ممكنًا  لن 
فأتت فكرة الـLDE«. ملاذا مل 
العمل  إىل حتسني  اللجوء  يتم 
جُتيب  الرمسية؟  املديرية  عرب 
ذلك،  »أردنا  بأّنه  املصادر 
ولكن فلنكن واقعيني، ونعرتف 
بأّن كّل األمور تتم عرقلتها يف 
السياسة. أنشأنا مجعية الطاقة 
النتيجة  يف  وهي  االغرتابية، 
ستبقى تعمل يف كنف الوزارة، 
أيًا تكن هوية الوزير«. افرتض 
اخلارجية،  وزارة  يف  املعنيون 
االغرتاب  مّلف  ولوجهم  أّن 
سيجابه  املعنية،  املديرية  عرب 
قبل  من  و«عرقلة«  مبعارضة 

حركة أمل.
الوزارة،  مصادر  كالم 
يتعارض مع رأي رئيس مركز 
االستشارات القانونية واألحباث 
السفري  حينه(  )يف  والتوثيق 
سعد زخيا )يرأس حاليًا البعثة 
دمشق(.  يف  الدبلوماسية 
حبسب  األخري،  وضع  فقد 
على  مالحظاته  املعلومات، 
طلب إنشاء اجلمعية، »فوجدها 
كما  الوزارة«.  لقانون  خمالفة 
أّن هيثم مجعة أعلن عدم جواز 
اجلمعية  إنشاء  على  املوافقة 
الوزارة،  مكان  ستحّل  ألنها 
وقد أرسل مالحظاته إىل وزارة 
الداخلية، »ال سّيما أّن اجلمعية 
والوزارة جتاوزتا وجوب موافقة 
على  للمغرتبني  العام  املدير 
يلق  مل  اجلمعيات«.  تأسيس 
أو مجعة صدًى يف  زخيا  كالم 
»اخلارجية«، واستمرت اجلمعية 
أن  إىل  املؤمترات،  تنظيم  يف 
أيار  يف  الثالث  املؤمتر  حّل 
كتابًا  مجعة  فأرسل  الـ2016، 
أّن  فيه  ُيربه  باسيل  إىل 
اختصاص  من  للمؤمتر  اإلعداد 
مبوجب  املغرتبني،  مديرية 
رقم  املرسوم  من   13 املادة 
4859. وأوضح مجعة يف كتابه 
أّن املعلومات امُلرسلة من قبل 
أن  جيب  اخلارج  يف  البعثات 
وليس  املديرية  يف  ُتستثمر 
توضع  خاصة  مجعية  قبل  من 
خاصة  أوراق  تصرفها  يف 
اخلاصة  البيانات  على  وتطلع 
صفة  دون  من  باالغرتاب 
إمكانات  هلا  ر  وُتَسخَّ قانونية 
والدبلوماسيني.  البعثات 
اجلمعية  أعضاء  أّن  إىل  إضافًة 
للموظفني  اجتماعات  يرتأسون 
وُيكلفونهم  والدبلوماسيني، 

باملهام.
يقول دبلوماسيون شاركوا يف 
املؤمترات االغرتابية إّن »فكرتها 
ممتازة لو ُطوّرت داخل اإلطار 
الدبلوماسيون  وكان  الوزاري، 
يف صلبها، وبقيت بعيدة عن 

كما  السياسية،  الصراعات 
أبيدجان،  مؤمتر  خالل  حصل 
حيث قاطعت فئة من املغرتبني 
املنظمون  يتمكن  مل  املؤمتر«. 
من حتصني املؤمترات، حتى ال 
ٌتصبح »أداة تعطيلية«، ومنربًا 
لـ«النكايات السياسية«. يعترب 
حتولت  املؤمترات  أّن  هؤالء 
أصحاب  جلمع  لقاء  ُمّرد  »إىل 
إىل  منهم  كّل  يعود  الثروات، 
حياته، من دون النجاح يف خلق 
واجتماعية  اقتصادية  روابط 
توضع  مل  بينهم«.  ما  يف 
لتسويق  اقتصادية  سياسة 
اخلارج،  يف  اللبناني  اإلنتاج 
البرتون  يف  املغرتبني  وبيوت 
اليت ُقدمت كإجناز، »هي اليوم 
فارغة«. بات املنظمون وكأنهم 
»عجقة  الوقت،  مع  سباق  يف 
عجل،  على  ُتنّظم  مؤمترات 
املؤمترات  كثرة  عمليًا  ولكن 
كان هلا مردود سليب أّدى إىل 
محاسة  وخّفت  املتابعة،  غياب 

املغرتبني للمشاركة بها«.

    تقول مصادر الخارجية إّن كّل 
ما تحّقق، هو أقّل من 20٪ ممـّا 
يـُفرتض القيام به تجاه املغرتبني

اخلارجية  لوزارة  أّن  إال 
»نتائج  آخر.  رأيًا  واملغرتبني، 
املدى  على  ستظهر   ،LDEالـ
البعيد«، تقول املصادر، مؤكدة 
اتبعناها  اليت  »السياسة  أّن 
املغرتبني،  إىل  الذهاب  هي 
وخلق تواصل عن قرب معهم. 
ليس باألمر السهل، مجع آالف 
اللبنانيني يف مكان واحد، يتم 
وُسبل  األفكار  عرض  خالله 
على  حتى  التعاون«.  تفعيل 
»لقد  االقتصادي،  الصعيد 
بني  صلة  خلق  يف  ساهمنا 
الوطن ويف  األعمال يف  رجال 
املهجر، ويف تعريف املغرتبني 
وتأمني  امللية  املنتجات  على 
تسويقها إىل اخلارج، وقد أتى 
اقتصاديني  ملحقني  تعيني 

للغاية نفسها«.

مسؤولية الدولة مجتمعة
يف تعدادها لـ«اإلجنازات« اليت 
قامت بها الدولة جتاه املغرتبني، 
تذكر مصادر »اخلارجية«، إقرار 
ملس النواب لقانون استعادة 
اجلنسية يف 12 تشرين الثاني 
2015. تقول إّن »الوزارة والـ
املارونية  واملؤسسة   LDE
مهمًا  دورًا  لعبوا  لالنتشار، 
أّن  علمًا  الصعيد«،  هذا  على 
القانون ال تزال تعرتيه شوائب 
يشمل  ال  أّنه  أبرزها  عّدة، 
قبل  هاجروا  الذين  املغرتبني 
العام 1921. األمر الثاني، هو 
يف  الدبلوماسية  »التعيينات 
استثنينا  ما  إذا  البعثات،  كّل 
القناصل  وتعيينات  الكويت، 

أّن  إال  الفخريني«.  والقناصل 
من  املصادر  مينع  ال  ذلك، 
»االعرتاف« بأّن كّل ما حتّقق، 
»أقّل من 20٪ مّما ُيفرتض بنا 
القيام به جتاه املغرتبني«. من 
»اجلميع،  املسؤولية؟  يتحّمل 
من  سياسة  غياب  وحتديدًا 
الدولة جتاه االنتشار«. وهناك 
بعض  تسهيل  »عدم  أيضًا، 
البعثات لطلبات املغرتبني، ما 

يلق نفورًا«.
بني  ما  اللبنانية  الدولة  جتمع 
املغرتبني،  جتاه  الالمباالة 
الدول  أمام  الضعيف  وموقعها 
األخرى. الصراعات السياسية، 
إىل  النظرة  على  انسحبت 
غياب  إىل  أّدى  ما  االغرتاب، 
أي رؤية أو سياسة جتاه هذه 
الفئة من اللبنانيني، اليت رّدت 
على »اإلهمال« حبقها، بامتناع 
نسبة كبرية منها عن املشاركة 
اليت  النيابية  االنتخابات  يف 
ُنظمت يف اخلارج، على رغم أّن 
قام  لالقرتاع  منهم  تسّجل  من 

بذلك طوعًا.

خلق ُأطر اغرتابية جديدة
عوض أن يلجأ املسؤولون يف 
واملغرتبني،  اخلارجية  وزارة 
املوجودة  الدوائر  تعزيز  إىل 
جلأوا  االغرتاب،  يف  واملعنية 
من  الصالحيات  تشتيت  إىل 
خالل خلق ُأطر جديدة. اجمللس 
على  مثاٌل  لالغرتاب  الوطين 
باسيل  عنه  قال  وقد  ذلك، 
لكي  طوياًل  طريقًا  »أمامه  إّن 
العمل  يؤطر  أّنه  إال  ُيقّر، 
لالنتشار«.  الراعي  الرمسي 
الفرق  عن  بعد  تفاصيل  ال 
وبني  الوطين  اجمللس  بني 
االغرتابية  الشؤون  مديرية 
واهلدف  املغرتبني،  ومديرية 
الوقت،  هذا  يف  إنشائه.  من 
حصلت مجعيتان جديدتان على 
اجلمعية  إلنشائهما.  وخرب  علم 
األوىل أسسها هيثم مجعة وعبد 
الصلح وطوني منّسى،  املوىل 
اللبناني  »املنتدى  امسها 
اهلدف  واهلجرة«.  للتنمية 
مجعة  حفاظ  ببساطة،  منها، 
اليت  والعالقات  النفوذ  على 
خدمته.  سنوات  طيلة  راكمها 
للرئيس  هي  الثانية  اجلمعية 
االغرتابي  للمجلس  السابق 
اللبناني لألعمال أسامة طبارة، 
األعمال  رجال  »مجعية  باسم 
واليت  املغرتبني«،  اللبنانيني 
ألن  ُمتحمسًا  باسيل  يكن  مل 
تنال العلم واخلرب. ولكن، وبعد 
أتت  والرّد،  األخذ  من  سنوات 
»املقايضة« على املوافقة على 
إنشاء اجلمعيات: LDE، املنتدى 
واهلجرة،  للتنمية  اللبناني 
املغرتبني، يف  األعمال  ورجال 

الوقت نفسه.

ليا القزي

ال توجد مجموعات ضغط لبنانية يف االغرتاب، ويتم االكتفاء بسياسات 
اغرتاب الطوائف واألحزاب )هيثم املوسوي(
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مـقاالت وتـحقيقات

إذا كانت بداية العام الدراسي احلالي قد محلت تباشري استعادة 
الّرمسّية  املدرسة  أّن  ينفي  ال  هذا  فإّن  الرمسي،  بالتعليم  الثقة 
ال تزال مأزومة وينقصها الكثري لتنهض من كبوتها، وأن بعض 
اإلشارات املضيئة لتقدمها عائد جلهود فردية ملديريها ومعلميها، 
وال يتعلق حتى اآلن بأي قرار سياسي بتعزيز هذا املرفق احليوي 

الوطين على مستوى الّتخطيط والّتنظيم والّرقابة والّتقويم.
يعّول بعض الرتبويني على نتائج االمتحانات الّرمسّية يف الّسنوات 
واملدارس،  الثانويات  بعض  يف  التالمذة  عدد  وازدياد  األخرية 
وتفّوق البعض القليل من تالمذة املدارس الّرمسّية، مقارنة بالعدد 
اإلمجالي للمتفّوقني، كمؤشرات تطور وتقدم. لكّن هذا ال يعين أّن 
أّن الّسياسات الرّتبوية على  املدرسة الّرمسّية ليست مأزومة، أو 
مستوى الّتخطيط والّتنظيم والّرقابة والّتقويم تسري على ما يرام، 
رغم اجلهود املبذولة. فهذا اّلتقدم احملدود قد يكون يف األغلب 
وثانويات  مدارس  مستوى  على  استثنائّية  فردية  جهود  نتيجة 
املناسبة  الّظروف  توفري  يف  ومعّلموها  مديروها  يتأخر  ال  حمّددة 
للتعّلم ومواجهة املعّوقات اليت ميكن أن تعرتضهم، وإن كانت هذه 
النتائج تشي بأن املدارس الّرمسّية ميكنها أن تتصّدر وتتأّلق إذا 

توفرت هلا الظروف املناسبة.
حجم أزمة املدرسة الرمسية تربزها، بوضوح، نتائج دراسة ميدانية 
ضمن رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية يف اجلامعة اإلسالمية، 
مشلت عينة عشوائية من 35 مديرًا و250 معلمًا ومعّلمة يف الّتعليم 
الرمسّي، إضافة إىل مقابالت مع مسؤولني تربوّيني، وأسفرت عن 

مؤشرات مقلقة.
دور املدير رقابي

من   60% أّن  الّدراسة  أظهرت  املدارس،  مديري  مستوى  على 
املديرين يعّينون وفق معايري غري موضوعية وغري علمّية، إذ تشّكل 
رغم  االختيار،  األساس يف  املعيار  واحلزبّية  الّسياسّية  الّتدخالت 
خضوع املرّشح ملنصب اإلدارة الختبار مقابلة أمام جلنة من وزارة 
الرّتبّية. وخيضع املديرون لتدريب غري كاٍف خالل سنوات اخلدمة، 
إن جلهة املّدة الّزمنّية للتدريب، أو جلهة املوضوعات التدريبّية اليت 

ال تشمل كل املهارات اإلدارّية والفنّية الالزمة لعمل املدير.
طابعًا  يأخذ  املعلمني  على  املديرين  إشراف  أنَّ  الّدراسة  وبّينت 
ففي  وتوجيهيًا.  تربويًا  طابعًا  كونه  من  بكثري  أكثر  إداريًا  رقابيًا 
والقرارات  األنظمة  بتطبيق  الّرمسّية  املدارس  مديرو  يهتم  وقت 
املتعّلمني  وغياب  حضور  ورصد  الوزارة،  عن  الّصادرة  اإلدارية 
واملعّلمني، يقّصرون يف تطبيق األنظمة اليت تضمن سري العملّية 
الّتعليمّية بانتظام، إىل جانب الّتقصري يف تعزيز الّنمو املهيّن لدى 

املعلمني.
أما الّتقويم امُلعَتَمد، فال يرتقي إىل حتقيق شروط الّتقويم املدرسّي 
الّتقويم ذات  أساليب  الّتنويع يف  إذ ال جيري  امل،  والشَّ الفاعل 
معلومات دقيقة  باحلصول على  واّليت تسمح  الّتشخيصّي،  الّطابع 
م الّتحصيل العلمّي واملعريّف لدى املتعّلمني وعن  عن مستوى تقدُّ
حتّقق األهداف والكفايات الرتبوّية، إذ إّن تقييم حتصيل املتعّلمني 
ينحصر يف إجراء االختبارات الفصلّية أو الّشهرّية فقط، من دون 

العمل جديًا على حتليل وتقويم نتائج االختبارات.
تدني أعداد التالمذة اللبنانيني

َأَمرُّ دليل على أزمة التعليم الّرمسّي هو مؤشر االخنفاض الّدائم لعدد 
التالمذة الّلبنانّيني )أي من دون األجانب( املسّجلني يف املدارس 
الّرمسّية. إذ تشري إحصاءات املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء اىل أّن 
الّتعليم الّرمسي اخنفض من 320396  الّلبنانّيني يف  عدد التالمذة 
ـــ 2018، يف  ـــ 2005 إىل 264364 تلميذًا عام 2017ـ  تلميذًا عام 2004ـ 
مقابل ارتفاع العدد يف املدارس اخلاّصة غري اجملانّية بشكل تصاعدّي 
الفت من 452120 إىل 512077 تلميذًا خالل الفرتة نفسها. وكذلك 
عدد  ارتفع  إذ  اجمّلانّي،  شبه  اخلاّص  التعليم  إىل  بالّنسبة  احلال 
التالمذة الّلبنانّيني من 110128 إىل 125486، أي أّن الفارق ازداد 
131347 تلميذًا )من 241852 إىل 373199(، مبا يعادل الثلث تقريبًا، 
خالل 15 سنة ملصلحة املدارس اخلاّصة )جمانّية وغري جمانّية( على 

حساب الّتعليم الّرمسّي.
الثانويات تحتفظ بطالبها

اخلاّصة  املدارس  على  الكبري  اإلقبال  متامًا  األرقام  هذه  تعكس 
اخنفض  اليت  الّرمسّية  باملدرسة  مقارنة  اجملانّية،  وغري  اجملانّية 
االنتساب إليها بشكل كبري جدًا، خصوصًا يف الّتعليم األساسّي، 
يف حني أّن الّتعليم الّثانوّي الّرمسّي يشهد تطورًا الفًتا بعدما حافظ 
على عدد املنتسبني إليه خالل السنوات العشر األخرية بنحو 56000 
 ،2018 ــــ   2017 عام  60000 طالب  ارتفاعًا جتاوز  طالب، ومسّجاًل 
مناهزًا بذلك، وعن جدارة، عدد طالب املرحلة الّثانوّية يف املدارس 

اخلاّصة، ومنافسًا جبّدّية الّتعليم الّثانوي اخلاّص.
خيار اضطراري

والّسؤال املهم، إالم يشري هذا الّتدني يف عدد التالمذة، مع أّن 
عدد املدارس والثانويات الّرمسّية يفوق عدد املدارس اخلاّصة غري 
اجملانية )1256 مقابل 1197(، واألبنّية املدرسّية الّرمسّية أصبحت 
أكثر جودّة وانتشارًا يف املناطق والقرى؟ وكيف سيصبح العدد لو 
أّن األحوال املادية ألهالي التالمذة أفضل، ولو أّن الّتعليم اخلاّص 
اجملانّي مشل املرحَلَتنينْ املتوّسطة والّثانوّية؟ اجلواب، باختصار، هو 
ضعف ثقة الّلبنانيني باملدرسة الّرمسّية الوطنّية، واعتبارها خيارًا 

اضطرارّيا وليست بديال عن املدارس اخلاّصة.

 أزمة املدرسة الرمسية: نصف طالب املرحلة املتوّسطة متأّخرون دراسيًا
ماجد جابر

 2018 األول  تـشرين   13 Saturday 13 October 2018الـسبت 

ارتفاع نسب املتأخرين دراسيًا
من املؤشرات امُلقِلقة، أيضًا، ارتفاع ِنَسب املتأّخرين دراسيًا )عمر 
التلميذ أكرب من العمر الطبيعي لصفه(، إذ تشري إحصاءات املركز 
الرتبوّي للعام 2017 ــــ 2018، إىل أّن نسبة املتأّخرين يف املرحلة 
املتوّسطة )احللقة الّثالّثة( بلغت حنو %50 من العدد الكلّي للمسجّلني 
)34334 تلميذًا من أصل 68949 تلميذًا(، و %33.4 يف الّتعليم الّثانوّي 
)20122 طالبًا من أصل 60305(. والالفت أّن %26 من التالمذة يف 
دراسيًا  متأّخرون  الثانوية  املرحلة  يف  و12.7%  املتوّسطة  املرحلة 
سنتني أو أكثر، وقد ينتهي األمر إىل تسّرب العدد األكرب منهم 

نتيجة تأّخرهم الّدراسّي.
باملدرسة  املهتّمون  يطرحها  أسئلة  مّثة  جيري،  ما  كل  ضوء  يف 
تقدميات  الدولة ملوظفيها  إعطاء  أمل يساهم  وبنهوضها:  الّرمسية 
ومنحًا مالّية مدرسية سنويًا عاماًل أساسيًا يف إضعاف الّثقة بالّتعليم 
الّرمسّي، وتعزيز الّتعليم اخلاّص ماديًا واجتماعيًا؟ وملاذا ال تفرض 
الدولة على موّظفيها وضع أبنائهم يف املدارس الّرمسية؟ أال يدعم 
ذلك تطوير الّتعليم الّرمسّي، املعرب احلقيقي إىل الوطن واملواطنية؟ 
وكيف سيصبح الّتعليم الّرمسّي لو أّن جمموع املنح املالية بعشرات 

ماليني الدوالرات سنويًا ُأنِفَقت لتطويره؟
ال شّك أنًّ هذه التساؤالت مشروعة، وال تعفي الدولة من توّرطها 
يف إضعاف الّتعليم الّرمسّي ولو عن غري قصد. لكن يف املقلب 
املدارس  يف  أبنائهم  وضع  املوّظفني  غالبية  يعارض  ال  اآلخر، 
الّرمسية، إذا جرى تذليل مشكالت هذا التعليم البنيوّية واملسلكّية 
والرّتبوّية  الّتعليمّية  باملستلزمات  النهوض  على  قادرًا  جيعله  مبا 

املطلوبة، وهنا بيت القصيد.
بداية العام الدراسي 2018 ــــ 2019 محلت تباشري استعادة الّثقة 
باملدرسة الرمسّية، فاألعداد الوافدة بكثرة على الّتعليم الّرمسّي هذا 
العام، كما رشح عن مصادر رمسية، تشي بأّن هذا القطاع الّتعليمي 
رمبا بدأ يستعيد عافيته ونهوضه. ولكن، لكي ال نفشل يف تعزيز 

زاد االقبال على املدارس الخاصة على حساب الرسمية بمعدل الثلث 
خالل 15 عامًا )هيثم املوسوي(

هذه الّثقة وتكريسها واقعًا حمتمًا، يصبح 
لزامًا على الّسلطة الّسياسّية والقائمني 
الّتعليم  دعم  الّتفكري يف  الّدولة،  على 
بعدما  وجوهرّي،  جدّي  بشكل  الّرمّسي 
طواٍل  لسنوات  وأهملوه  عنه  تغافلوا 

عجاف.
ويبقى أن نتذكر بأّن املدرسة الّرمسّية 

اجلميع  أمام  أبوابها  تفتح  جمانّية  الطبقّية،  مدرسة  مراحلها،  بكل 
الوطن  مساحة  على  متتد  مناطقية  ال  ومدرسة  متييز،  دون  من 
دة لكّل  ويتعّلم فيها أبناؤها تعليمًا واحدا، ومدرسة ال طائفّية، موحِّ
الّلبنانّيني على اختالف مذاهبهم وانتماءاتهم االجتماعية والّسياسّية 

واملناطقّية، وحاضنة لتنّوعهم الّثقايّف وتعددهم الدييّن.
أبرز املعوقات

اهتمام  بعدم  تتعلق  أساسية  معوقات  الّرمسّية  املدرسة  تواجه 
العلمّية  باملختربات  املدارس  تزويد  وعدم  أبنائهم،  مبتابعة  األهل 
إضافة  الالزمة،  املالّية  املوارد  توّفر  وعدم  الكافية  والّتجهيزات 
إىل الّتدخالت الّسياسّية واخلارجّية يف عمل املدير وقراراته وعدم 
امتالكه الصالحّيات الكافية، وضعف العالقة والّتواصل مع اجملتمع 
احمللّي ومؤّسساته، وعدم إجراء دورات تدريبّية كافية للمعلمني، 
وعدم اتباع برامج ممنهجة للّتعليم الّتعويضّي والّتصحيحّي، وتفّشي 
العشوائّية  واملناقالت  واملنافعّي  العشوائّي  الوظيفّي  الّتعاقد 
بعض  يف  والرّتهل  األساسّي،  الّتعليم  يف  وخصوصًا  للمعّلمني 

الكوادر الّتعليمّية.
مديرون ناجحون... مدارس ناجحة

والفاعلة  الناجحة  الرمسية  والّثانويات  املدارس  أّن  أثبتت  التجربة 
فنّية  الّتعليم أصبح مهنة  أّن  مديريها، وخصوصًا  بأمساء  اقرتنت 
إيالء  ضرورة  جانب  إىل  ضرورّية،  ومهارات  كفايات  تتطلب 
واملديرين  واملرشدين  املعّلمني  إعداد  بها  املنوط  املؤّسسات 
اليت  القانونّية  النصوص  تعديل  أو  واستصدار  الالزم،  االهتمام 
ميكن أن تعّزز عالقة املدرسة باجملتمع احمللّي وبالبلدّيات، والعمل 

على اعتبار املدرسة الرمسّية أهّم مشروع وطيّن.

 60% من املديرين 
يعيـّنون وفق 

معايري غري علميـّة 
وبناء على تدخالت 

سياسية وحزبية

خالل  امُلشرتكة سورياليًا.  النيابية  اللجان  اجتماع  املشهد يف  بدا 
ُمناقشة اقرتاح قانون املوارد البرتولية يف األراضي اللبنانية، ظهر 
ُمدافعًا عن حق احلكومة مبنح الرتاخيص، فيما  وزير الطاقة وحيدًا 
الكتل  نواب  غالبية  أيدوا، كما  القوي«  »لبنان  تكتل  نواب  معظم 

األخرى، فكرة العودة إىل جملس النواب للتصديق عليها.
اإلقليمية  )املياه  البحر  يف  البرتولية  املوارد  قانون  إقرار  بعد 
اتفاقييت  أّول  لبنان  وتوقيع  اخلاصة(،  االقتصادية  واملنطقة 
املوارد  إىل  البحث  انتقَل  فيها،  والغاز  للنفط  وإنتاج  استكشاف 
البرتولية يف الرب اللبناني. هلذه املوارد اقرتاح قانون سبق أن تقّدم 
به النائب السابق حممد قباني. درسته جلنة فرعية برئاسة النائب 
السابق جوزف املعلوف، وباَت اليوم يف عهدة اللجان املشرتكة اليت 

بدأت مبناقشته.
مل مُيّر النقاش من دون جدل ظاهره دستوري وباطنه سياسي، فأخذ 
مساحة ساعتني من األخذ والرد. وصل النواب إىل املادة الثانية - 
الفقرة 3، اليت تنّص على أن »حيّدد جملس الوزراء املناطق احملظورة 
من األراضي اخلاضعة للوالية القضائية للجمهورية اللبنانية مبوجب 
مرسوم بناء على اقرتاح الوزير املعين )وزير الطاقة( امُلستِند إىل 
توصية هيئة« إدارة قطاع النفط. هنا انقسم النواب، وُفتح السجال 
حول ما إذا كانت احلكومة اللبنانية هي اجلهة الصاحلة ملنح الشركات 
النفطية عقود تشغيل أو امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز يف 
الرب، أو أن قرار احلكومة حيتاج إىل تصديق جملس النواب. الغالبية 
موافقة  »ضرورة  على  أصرت  النيابية  الكتل  خمتلف  من  الساحقة 
جملس النواب«، مستندة إىل املادة 89 من الدستور اليت تنّص على 
أنه »ال جيوز منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة 
البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إال مبوجب 
قانون«. نواب حزب اهلل وحركة أمل والقوات من أكثر املدافعني عن 
هذه الفكرة. فأكد النائب إبراهيم املوسوي أن »من حق اجمللس 
القوانني  ويشّرع  يسّن  حني  الربملان  ألن  احلكومات.  عمل  مراقبة 

يلحظ مستقبل أجيال مقبلة وال حيصرها بفرتة آنية«.
الوزير سيزار أبي خليل مل يتآلف مع الفكرة، ومعه قّلة من نواب 
الدستوري  اجمللس  بقرار  الطاقة  وزير  تسّلح  القوي.  لبنان  تكّتل 
)رقم 2\2002( الذي »سبَق أن أجاز للحكومة منح رخصتني لتقديم 
خدمات اهلاتف اخلليوي«، مؤكدًا أمام النواب أن »ما سُيمنح يف جمال 
النفط والغاز يف الرب ليس امتيازًا، بل عقد استكشاف وإنتاج توقعه 
الدولة اللبنانية مع أطراف آخرين«. نواب تيار املستقبل أصروا على 
أن هذا األمر من مهمات احلكومة. فيما الغلبة، يف التصويت، كانت 
لرأي نواب الكتل األخرى، إضافة إىل نواب عونيني، أصروا على 
ضرورة العودة إىل جملس النواب. لكن إقرار هذه املادة يف اللجان 
املشرتكة ال يعين حتّوهلا إىل قانون، فالكلمة الفصل ستكون للهيئة 

العامة جمللس النواب حني ُيدرج االقرتاح على جدول أعماهلا.
يف اتصال مع »األخبار« ُيعيد وزير الطاقة ما قاله يف جلسة اللجان 
املشرتكة عن قرار اجمللس الدستوري وعقد االستكشاف. ويعترب 
أن ما حصل »ليس معركة دستورية، بل هي معركة صالحيات بنَي 
جملس النواب واحلكومة«. أبي خليل أكد أّن »املوارد البرتولية حتتاج 
ترخيص.  لكل  خاص  قانون  إقرار  تستوجب  ال  لكنها  قانون،  إىل 
وزير  ويدافع  الوزراء«.  جملس  صالحيات  ضمن  يدخل  األمر  هذا 
الطاقة عن موقفه انطالقًا من أن »جملس النواب مهمته التشريع 
واحملاسبة. فإذا أعطي جمللس النواب حق املصادقة على الرتاخيص 
وظهر يف ما بعد أي خلل، فحينها من حياسبه؟ هل حياسب جملس 

النواب نفسه، فيما دوره هو حماسبة احلكومة والوزراء؟«.
نواب املستقبل تالقوا مع وزير الطاقة حبصر هذا األمر باحلكومة. 
النقاش كانت من منطلق سياسي. فأكدوا أن  لكن خلفيتهم يف 
»االقرتاح كله يف مضمونه هو عمل حكومي، لذا ينبغي أن تبادر 
احلكومة إىل إعداده وحتمل مسؤوليته، منعًا لتداخل عمل السلطتني 
نقوال حناس يف  النائب  أّكد  جهته،  من  والتشريعية«.  التنفيذية 
هيئة  رأي  اىل  »االحتكام  األفضل  من  أن  »األخبار«  مع  حديث 
التشريع واالستشارات«. وهو موقف أعلنه يف اجللسة وأيده زمالء 

آخرون منهم النائب ميشال معوض.
إىل  بالعودة  موقفهم  على  األخرى  الكتل  نواب  أصّر  املقابل،  يف 
الربملان، مؤكدين أن الكالم داخل اجللسة »كان نقاشًا دستوريًا«، 
على  احلرص  باب  من  هو  إمنا  النواب  جملس  حبق  التمسك  وأن 
الدستور. هذه »الشريعة« تطرح سؤااًل عن تغاضي النواب سابقًا 
عن »خرق الدستور«. فلماذا مل ينتِبه »أصحاب السعادة« )سواء 
كانوا هم شخصيًا حاضرين يف النقاشات السابقة، أو كتلهم( إىل 
حق جملس النواب يف املصادقة على الرتاخيص حني أقرت احلكومة 

قانون املوارد البرتولية يف البحر؟
 هل تذكر النواب اليوم املادة 89؟ ملاذا ُيفرتض مبجلس النواب 
أجوبة  واحملاسبة؟  التشريع  يف  مهّمته  تنحِصر  فيما  »امُلصادقة« 
الشفافية«،  مبدأ  »برتسيخ  يربطها  بعضهم  أسهل«.  »وال  النواب 
وآخرون اعتربوا أن »ما حصل سابقًا هو خطأ وال يربر ذلك ارتكابه 
إدارة  مسائل  مع  التعاطي  جيري  إذًا  البساطة  بهذه  أخرى«.  مّرة 
البرتول. يف  األهمية كقطاع  مواضيع شديدة  العام، ويف  الشأن 
هذه  عن  »التغاضي  أن  الفرزلي  إيلي  النائب  يرى  اإلطار،  هذا 
املسألة يف قانون املوارد البرتولية يف البحر كان خطأ. لكن إذا 
كانت األكثرية السابقة غري مكرتثة بالدستور، فهل نتبع نهجها؟«. 
ويشري إىل أنه »يؤيد فكرة العودة إىل جملس النواب، بشرط أاّل 

يؤدي ذلك إىل عرقلة اإلجراءات التلزميية«.

قانون »النفط يف الرب«: وزير الطاقة وحيدًا
ميسم رزق
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مــقاالت وتـحقيقات

خليل  توقيف  منذ 
لالشتباه  الصحناوي 
يف كونه العقل املدّبر 
قرصنة  عملية  ألكرب 
مل  البالد،  شهدتها 
تتوقف الضغوط ألجل 
إطالق سراحه. مل ُترتك 
وسيلة إال واستخدمت 
أهمية  من  للتخفيف 
اشتغلت  امللف. 
من  ضخمة  ماكينة 
السياسية  العالقات 
واألمنية  والقضائية 
األجهزة  على  للضغط 
والقضائية،  األمنية 
تسخيف  بهدف 
إىل  املنسوبة  اجلرائم 
فجأة،  الصحناوي. 

القضاء بعد األمن حتت الضغط يف ملف 
الصحناوي..القرصنة ليست جنحة!

رضوان مرتضى

وفعل  قرصنتها.  جرت  اليت  السرية  باملعلومات 
على  اعتداًء  ُيعّد  ذاته  حبد  واالخرتاق  القرصنة 
ويضيف  اسُتهِدفت.  اليت  الرمسية  اإلدارات 
العقوبات  قانون  من   ٢٨١ املادة  أّن  القاضي 
تنطبق على حالة الصحناوي يف ما يتعلق جبرائم 
أو  دخل  »من  أّن  إىل  تشري  إنها  إذ  التجسس. 
احلصول  بقصد  حمظور  مكان  إىل  الدخول  حاول 
على أشياء أو وثائق أو معلومات جيب أن تبقى 
مكتومة حرصًا على سالمة الدولة، عوقب باحلبس 
التجسس،  بقصد  سعى  وإذا  األقل،  على  سنة 
القاضي  ويلفت  املؤقتة«.  الشاقة  فباألشغال 
نفسه إىل أّن املشّرع ذهب إىل اعتبار ذلك من 
من  األوىل  الفقرة  يف  حلظ  فقد  اجلناية.  قبيل 
»من  أنه  إىل   )٢٨٢ )املادة  تليها  اليت  املادة 
سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كاليت ُذكرت 
عوقب  عليها،  استحصل  أو  السابقة  املادة  يف 
باألشغال الشاقة املؤقتة«، أي السجن حلد مخس 
سنوات. وأحلقها يف الفقرة الثانية باإلشارة إىل 
أّنه إذا اقرُتفت هذه اجلناية ملنفعة دولة أجنبية 

كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة.

اليت  املواد  تقتصر  ال 
إىل  ُينسب  ما  جتّرم 
سبق  ما  على  الصحناوي 
فقط. كذلك تنص املادة 
العقوبات  311 من قانون 
على إنزال عقوبة األشغال 
واليت  املؤبدة،  الشاقة 
املادة  مبقتضى  تشدد 

من سرق 
معلومات يجب 
أن تبقى مكتومة 
عوقب باألشغال 

الشاقة املؤقتة

 2018 األول  تـشرين   13 Saturday 13 October 2018الـسبت 

257 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى اجلنايات 
املنصوص عليها يف املادتني 309 و 310، مدنيني 
كانوا أو عسكريني، إذا أقدم على أعمال ختريب 
أو تشويه يف أبنية خمصصة مبصلحة عامة أو يف 
سبل املخابرات أو املواصالت أو النقل. وهذا ما 
الذي  الصحناوي واملقرصن  إفادة  وارد يف  هو 
كان يعمل حلسابه رامي ص. وقد اعرتف االثنان 
باحلصول على معلومات ووثائق تصّنف سّرية عرب 
اخرتاق عدد من املواقع الرمسية وغري الرمسية، مع 
ما يستتبع ذلك من تهديد ألمن الدولة القومي. 
وهذا يؤلف ُجرم املادة ٢٨٢ من قانون العقوبات. 
واليت تنص على أنه من سرق أشياء أو وثائق أو 
معلومات جيب أن تبقى مكتومة حرصًا على سالمة 
باألشغال  عوقب  عليها،  استحصل  أو  الدولة 

الشاقة املؤقتة.
أما األدلة اليت تعّزز حتقق اجلرائم اآلنفة الذكر، 
رامي  اإللكرتوني  املقرصن  اعرتاف  من  فتتدرج 
ص. بأّن الصحناوي كّلفه بتنفيذ أعمال القرصنة 
أقواهلما، لتصل إىل  تناقض بني  وما تالها من 
واقعة تشفري مجيع امللفات اليت ُعثر عليها لدى 
الصحناوي وإقفاهلا بكلمات سّر، ثم تهّرب األخري 
من  ذلك  يستتبع  ما  مع  للقاضي،  إعطائها  من 
اليت  األقراص  حتتويه  ما  خبطورة  القناعة  تعزيز 

ُعثر عليها لديه.

ال يوجد قانون لجرائم املعلوماتية يف لبنان )أرشيف(

جلرائم  قانون  يوجد  ال 
لبنان،  يف  املعلوماتية 
الراهنة  القضية  أّن  إال 
واليت ُتعترب اعتداًء على 
للدولة،  القومي  األمن 
القاضي  على  تفرض 
إىل  استنادًا  االجتهاد 

النص العام. حتى أّن ارتباط صحناوي وعالقته 
مع  صورة  يف  وظهوره  إسرائيليني  بأشخاص 
مقرصنة إسرائيلية، تعزز الشبهة يف شأن ارتكابه 

جناية التجسس ملصلحة جهات أجنبية.
يستعيد أحد القضاة نص املادة ٦٣٨ من قانون 
العقوبات الذي ينّص على إنزال عقوبة األشغال 
الشاقة من ثالث سنوات إىل عشر سنوات على 
السرقة يف إحدى احلاالت التالية: »-1 إذا وقعت 
السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو 
أي مركز أو مكتب إلدارة رمسية أو هيئة عامة«. 
السرقة  على  تقتصر  ال  هنا،  الواقعة  والسرقة 
املعلوماتية،  السرقة  إىل  تتعداها  إمنا  التقليدية 
تتمثل  موجودات مؤسسة حكومية  تطاول  لكونها 

القضية الراهنة 
تُعد اعتداًء على 
األمن القومي 
وتفرض على 

القاضي االجتهاد

ما  ومقتنعًا، حبسب  اليدين،  مكبل  القضاء  صار 
قالت ممثلة وزارة العدل يف اجتماع جلنة اإلعالم 
واالتصاالت النيابية األسبوع الفائت، بأن سرقة 
ملفات سرية لألمن العام واألمن الداخلي وهيئة 
أوجريو ومصارف وشركات، وامتالك القدرة على 
إنرتنت  و«داتا«  الثابتة  اهلواتف  على  التنصت 
تشبه  جنحة  سوى  ليست  الذكية...  اهلواتف 
»استعارة« حلن أغنية من دون إذن مؤلّفه! يف 
إىل  املنسوبة  األفعال  أن  قضاة  يؤكد  املقابل، 
ما  جنح. يف  ال  جنايات  هي  وزمالئه  الصحناوي 
ضرورة  )مع  القضاة  هؤالء  رأي  ملّخص  يأتي، 
التأكيد بأن الصحناوي ورفاقه ال يزالون يتمتعون 
املدعى  مرحلة  يف  يزالون  وال  الرباءة،  بقرينة 

عليهم، ومل يتحولوا إىل متهمني بعد(
اعرتف املدعى عليه خليل صحناوي باالستيالء على 
معلومات حّساسة، من دون أن يعرتف باجلهة اليت 
كان يعمل حلسابها. أقّر بأّنه كان ُيشّغل قراصنة 
املؤسسات  واخرتاق  املعلومات  جلمع  إلكرتونيني 
»هوى  دافعه  أّن  زاعمًا  الرمسية،  وغري  الرمسية 
شخصي«. احتفظ ببيانات عشرات آالف املواطنني 
اللبنانيني ودخل قراصنته إىل داتا أوجريو وأجهزة 
حّساسة  مبعلومات  وحتّكم  رمسية،  ومواقع  أمنية 
مع قدرته على التالعب مبضمونها، وتنصت على 
اتصاالت اهلاتف الثابت، لكن مل جيد القضاء سبياًل 
التهام الرجل بارتكاب جناية. ُتقّدم »األخبار« يف 
ما يلي اجتهادات قضاة وآراء قانونية ُتفضي إىل 
اعتبار أّن ما ُينسب إىل الصحناوي جناية يعاَقب 
بعقوبة  احملكمة،  أمام  ثبوتها  حال  يف  عليها، 
استناد  رغم  وعلى  املؤبد.  السجن  إىل  تصل 
بأّنه  القائل  املبدأ  إىل  برباءة صحناوي  املنادين 
أّنه  »ال ُجرم وال عقوبة من دون نص«، باعتبار 

 تعويم ما قبل الطائف حيّظره 
دستور ما بعده

نقوال ناصيف
يف 4 ايار. للفور إعتربت احلكومة ساقطة بوفاة 
رئيسها. مل يكن يف وسع الرئيس امني اجلمّيل 
تأليف حكومة جديدة ختلفها، يف ذروة املواجهة 

بينه ودمشق وحلفائها. 
يتكّرر  مل  داخلها  من  مبتكر  حبل  االمر  انتهى 
يف  الثاني  السّن  خيلف  بأن  قضى  مذذاك، 
احلص،  سليم  الرئيس  املستقيلة،  احلكومة 
رئيسها الراحل وترؤسها وتعيينه وزيرًا للخارجية 
بالوكالة يف احلقيبة اليت كانت لكرامي، على ان 
يصري اىل توليه تصريف االعمال اىل حني تأليف 

حكومة جديدة. 
الزعماء  مبوافقة  تعوميها  مرسوم  اجلمّيل  اصدر 
السابقة.  فكانت  دمشق،  واغضاب  املسلمني 
استمرت حكومة 1987 اىل عام 1989 عندما اضحى 
االعالن عن  بعد  ما  اوىل حكومات  احلص رئيس 

اتفاق الطائف.
دون  حدودًا  رسم  الطائف  اتفاق  ُوِضع  عندما 

هرطقة التعويم:
اوهلا، اعتباره احلكومة مستقيلة عند وفاة رئيسها 
تبعًا ملا نصت عليه املادة 69، تفاديًا الستعادة 

ما حدث عام 1987.
رئيس  يعد  مل  ثانيها، 
اجلمهورية مرجعية تسمية 
تأليف  املكلف  الرئيس 
جملس  بل  احلكومة، 
 53 باملادة  عماًل  النواب 
اجراء  اىل  تدعوه  اليت 

يفضّل الحريري 
حكومة معوّمة 
منه تكليفًا ال 

يؤدي اىل تأليف

استشارات نيابية ملزمة بنتائجها، يتوىل من ثم 
احلكومة  ترؤس  تكليفها  املعنية  الشخصية  ابالغ 
بعد اطالع رئيس جملس النواب على النتائج تلك. 
بذلك ليس رئيس اجلمهورية َمن مينح التكليف، 
وال هو َمن يسحبه. ليس للرئيس املكلف عندما 
تتعثر مهمته سوى ان يعتذر عن عدم التأليف، ال 
ان يرتاجع عن استقالة حكومته السابقة، وال حتمًا 
ان يتصّرف كما لو االستشارات النيابية مل تقع.

اتى  السابق،  الدستور  يف  يرد  مل  ما  ثالثها، 
من   2 الفقرة  يف  تكريسه  على  الطائف  دستور 
باملعنى  اعمال  تصريف  عن  بتحدثه   64 املادة 

الضّيق للحكومة املستقيلة. 
رئيس  كان  الطائف  اتفاق  قبل  ما  مرحلة  يف 
اجلمهورية يدعو احلكومة اىل تصريف االعمال موقتًا 
اىل حني تأليف حكومة جديدة، من غري ان يستند 
قضائية  اجتهادات  اىل  بل  دستوري،  نص  اىل 
للمرة  وايراده  االعمال،  تصريف  اتى  ادارية. 
االستقالة  كي حيسم  الدستور،  منت  االوىل يف 
اجلمهورية  رئيس  يصدر  ان  ما  نافذة  ويعتربها 
ينطوي  الذي  االعمال  تصريف  منها  يطلب  بيانًا 

على قبوله استقالة احلكومة.
للرئيس  وال  اجلمهورية،  لرئيس  ليس  رابعها، 
اجل  من  استقالته  عن  الرتاجع  يقّرر  اذ  املكلف 
تعويم حكومته، جتاوز اآللية الدستورية اليت جزمت 
بقبول استقالته ما ان يدلي بها، ويدعو رئيس 
اجلمهورية اىل اجراء استشارات نيابية ملزمة. يف 
حال كهذه متسي املبادرة بني يدي جملس النواب 
الذي يسّمي الرئيس املكلف. ال يسعه ان يفعل 
اال بعد االستشارات النيابية امللزمة اليت جيريها 
رئيس اجلمهورية وحيصي اصوات املرشح احلائز 

اعلى نسبة منها.
 ال جيري ذلك كله اال بعد تسّلم رئيس الدولة 

االستقالة اخلطية وفقًا لالصول.
املستقيلة  احلكومة  الدستور  يعِط  مل  خامسها، 
يف   3 الفقرة  يف  النواب  جملس  اىل  اعطاه  ما 
املادة 69 بأن دعاه اىل عقد استثنائي حتى تأليف 
الباب  هذا  حتت  الثقة.  ونيل  اجلديدة  احلكومة 
»تشريع  بّري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  ادخل 
احلكومة  الدستور  اعطى  املقابل  الضرورة«. يف 
املستقيلة صالحية تصريف االعمال يف وقت منع 
على اجمللس، عند انتهاء واليته، االلتئام او او 
ممارسة اي نشاط موقت اىل حني انتخاب برملان 

جديد خيلفه.

مل يفِض االجتماع السادس بني الرئيسني ميشال 
عون وسعد احلريري يف 3 تشرين االول سوى اىل 
العودة بالتكليف اىل ما حتت الصفر. عندما حتدث 
كان  احلكومة،  لتأليف  ايام  عشرة  عن  احلريري 
يشري اىل توّقع اجتماع سابع بالرئيس اكثر منه 

ابصارها النور.
يف لقائهما االخري، االربعاء املنصرم، من غري ان 
قصر  اىل  احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  حيمل 
بعبدا عناصر جّدية وليس جديدة فحسب، للخروج 
اجلمهورية  رئيس  اخطره  احلكومي،  املأزق  من 
يف  التالية  االيام  يف  سيكون  انه  عون  ميشال 
ــــ  يأمل  وهو  ارمينيا،  يف  الفرنكوفونية  القمة 
عندما يعود ـــــ يف ان تكون اتضحت متامًا مسودة 
احلريري، على ان يلتقيا على االثر. تضمنت هذه 
االشارة تلميحًا اىل ان توجيهه رسالة اىل جملس 
النواب، عماًل مبا تنيطه به الفقرة 10 من املادة 53، 
ال يزال احتمااًل واقعيًا. اذذاك يضع االزمة احلكومية 
بني ايدي الربملان ايًا يكن قراره. حييل ذلك تأليف 

احلكومة اآلن اىل ما حتت الصفر بقليل.
على ان ارتفاع نربة التصعيد بني التيار الوطن 
جعلهما يف صدارة  اللبنانية  القوات  وحزب  احلر 
مع  والربط،  باحلل  ميسكان  انهما  على  املواجهة 
ان  اال  شأنًا.  اقل  ليست  الدرزية  العقدة  ان 
يصّر  أعقلهما.  انه  على  يتصّرف  جنبالط  وليد 
الوقت  ويبدي يف  الثالثة،  الدرزية  املقاعد  على 
نفسه انفتاحًا على تسوية ما. يتلطى وراء العقدة 

املسيحية كأنها االصل يف مأزق احلكومة.
افضى التصّلب املتبادل بني احلزبني املسيحيني 
ما  مغاير متامًا، هو  منحى  التكليف يف  اىل دفع 
راح يرتّدد يف االيام االخرية، باالكثار من الكالم 
عن »تعويم« حكومة تصريف االعمال، ما يتيح هلا 
استعادة اجتماعاتها يف جملس الوزراء ونشاطات 
مستقيلة.  تعد  مل  انها  لو  كما  خارجه،  وزرائها 
علنًا،  املنحى،  هذا  الدفع يف  االكثر محاسة يف 
يتصّرف  املقابل  اللبنانية. يف  القوات  حزب  هو 
احلريري كما لو انه يفّضل ان يكون رئيس حكومة 
يتعّذر  حكومة  تأليف  مكلفًا  رئيسًا  منه  معّومة، 

تأليفها.
ان  احلكومة،  تعويم  اىل  املساقة  احلجج  بعض 
هلا ان تفعل ما سبقها اليه جملس النواب، وهو 
»تشريع«  اىل  هي  فتعمد  الضرورة«،  »تشريع 
مما  بكثري  اوسع  نطاق  على  دورها  استعادتها 
جييزه هلا تصريف االعمال. حيلو للحريري ايضًا ان 

يعاود نشاطه من السرايا ال من بيت الوسط.
حكومة  تعويم  يف  الطائف  اتفاق  منذ  سابقة  ال 

مستقيلة. وهو حتمًا حيّظر حاًل ملتويًا كهذا.
آخر تعويم حكومي خربه لبنان، يف مرحلة ما قبل 
اتفاق الطائف، كان مع احلكومة االوىل للرئيس 
سليم احلص يف عهد الرئيس الياس سركيس. 
تألفت يف 9 كانون االول 1976. اال ان رئيسها 
الوضع  انهيار  1978 بعد  19 نيسان  استقال يف 

االمن يف البالد.
انه  اال  تكليفه،  نيسان   28 يف  سركيس  اعاد   
التناحر  بسبب  جديدة  حكومة  تأليف  يف  اخفق 
ذلك  نزاعات  افرقاء  بني  فيها  التمثيل  على 
الزمان، اجلبهة اللبنانية واحلركة الوطنية والزعماء 

التقليديني يف طوائفهم.
آنذاك  تعوميها.  اىل  يومًا   26 بعد  االمر  انتهى   
بتفاهم  التعويم:  لتربير  مبتكرة  آلية  اعتمدت 
متفق عليه كمخرج من املشكلة، ابلغ احلص اىل 
سركيس اعتذاره عن عدم تأليف احلكومة اجلديدة، 
فسحب الرئيس منه التكليف، وتراجع عن قبول 
االستقالة، فاستعادت احلكومة املستقيلة دورها 
وشرعيتها كأن شيئًا مل حيدث، واستمرت حتى 

16 متوز 1979.
مثة سابقة قريبة من تلك، يف حقبة ما قبل اتفاق 
الطائف، اال ان احدًا مل يكن يف وسعه محل وزر 
تعويم يتعذر جعله شرعيًا ودستوريًا اال حتت وطأة 

فرض امر واقع.
 يف االول من حزيران 1987 اغتيل الرئيس رشيد 
خال  شهر  من  القل  استقال  كان  بعدما  كرامي 
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املطلب  اآلن،  حتى  اكي،  يحُ الصحية  البطاقة  مشروع  أن  يبدو  ال 
قيمني اللبنانيني. ففي وقت  »األزلي« بإقرار نظام صحي مّوحد للمحُ
شرى« لنحو أربعة ماليني لبناني يفتقرون  رّوج للمشروع على أنه »بحُ يحُ
ظهر املعطيات أن املشروع ليس إال منوذجًا  اىل التغطية الصحية، تحُ
حت دائمًا،  تزأة اليت اقتحُ هجينًا عن مشاريع التغطية الصحية املحُ
جتّنبا إلقرار نظام صحي موحد يكون ممواًل من الضرائب املباشرة. 
قتحة للمشروع مفاهيم واضحة  حتى اآلن، ال تتضّمن النصوص املحُ
حول طبيعة عمل هذه البطاقة ودورها يف إرساء نظام صحي شامل. 
بّينه هو التوجه حنو إعتماد بطاقة تكون مبثابة سجّل صحي  كل ما تحُ
زمع  املحُ الصحي  النظام  طبيعة  وبني  بينها  الربط  أما  ستفيد.  للمحُ

إرساؤه فال يزال مبهمًا.
شتكة حاليًا مشروع إقتاح القانون الرامي  تبحث اللجان النيابية املحُ
إىل إنشاء نظام البطاقة اإلستشفائية حتت عنوان مناقشة »مشروع 
القانون:  إقتاح  من  نسختان  مّثة  اآلن،  حتى  الصحية«.  البطاقة 
اإلدارة  جلنة  من  عّدلة  محُ والثانية  الصحة،  جلنة  من  عّدلة  محُ واحّدة 

والعدل.
كما  كنعان،  ابراهيم  النائب  واملوازنة  املال  جلنة  رئيس  حبسب 
صّرح عقب انتهاء جلسة مناقشة املشروع األربعاء املاضي، فإّن 
البطاقة عبارة عن »سجّل صحي« يتضّمن التاريخ الصحي للفرد، 
سّهل »عملية العالج املطلوبة من دون احلاجة إىل  ومن شأنها أن تحُ
تقديم املريض يف كل مرة تقارير طبية بتارخيه الصحي«. وقال إن 
شريًا اىل أّن »حتقيق تغطية  البطاقة »ستشمل 4 ماليني لبناني«، محُ
اإلستاتيجية  أهداف  أهم  عد من  يحُ املواطنني  صحية شاملة جلميع 
الوطنية للصحة )...( وذلك يتطّلب تأمني الرعاية الصحية الوقائية 
املالي  العبء  ورفع  املواطنني  اجلودة جلميع  املضمونة  والعالجية 
قدر اإلمكان عن األكثر فقرًا«. لكن كنعان مل يشرح الرابط بني 
»سجّل صحي«  عن  عبارة  ليست سوى  لبطاقة  اللبنانيني  امتالك 
وبني إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة الذي طال انتظاره. رمّبا 
قّدم تعريفًا واضحًا )حتى  ألّن نص اإلقتاح نفسه، بنسختيه، مل يحُ
اآلن( ملفهوم هذه البطاقة، ومل يشرح »دورها« يف إقرار النظام 

الشامل.
خلط بني املفاهيم

زّعتا على  وحُ اللتني  القانون  اقتاح  اّطلعت على نسخيت  »األخبار« 
قارنة يف اجللسة األخرية للجنة املال واملوازنة. ولعّل  شكل جدول محُ
ثريها النسختان تتمّثل باخللط غري املفهوم  فارقة األهم اليت تحُ املحُ
التغطية  وبني  جهة،  من  الصحية  والتغطية  الصحية  البطاقة  بني 

اإلستشفائية والتغطية الصحية من جهة أخرى!
جلنة  عّدلته  كما  القانون،  اقتاح  من  األوىل  املادة  تنّص  إذ 
نشأ يف وزارة الصحة العامة نظام البطاقة  الصحة، على ما يلي: »يحُ
اإلستشفائية اإللزامي )مشروع البطاقة الصحية(«. يف حني تنص 
على  والعدل  اإلدارة  من جلنة  املعدل  اإلقتاح  من  األوىل  املادة 
نشأ يف وزارة الصحة العامة نظام التغطية الصحية الشاملة  اآلتي: »يحُ
التغطية  أن  املعروف  الصحية(«. ومن  البطاقة  اإللزامية )مشروع 
بكثري  أوسع  فالثانية  الصحية.  التغطية  عن  ختتلف  اإلستشفائية 
من األوىل، وتشمل التغطيات اإلستشفائية والطبابة والفحوصات 
املخربية وغريها، يف حني تقتصر التغطية اإلستشفائية، كما يشري 
امسها، على تغطية تكاليف اإلستشفاء فقط. والالفت أن اجلدول 
البطاقة  ملاهّية  واضحًا  تعريفًا  يتضّمن  مل  النسختني  يضم  الذي 
ودورها يف استفادة املريض من نظام التغطية الصحية الشاملة. 
بل مت دمج مفهوم البطاقة الصحية بنظام التغطية الصحية الشاملة 
اإللزامية تارة، وبنظام التغطية اإلستشفائية اإللزامية تارة أخرى.

البطاقة لقاء بدل: أين اإللزامية؟
رّبر بني مفاهيم الصحة والبطاقة  ويف معزل عن ذلك اخللط غري املحُ
»إلزامية«  على  التكيز  يف  القانون  نسختا  تشتك  الصحية، 
البطاقة، ويف الوقت نفسه تفرضان نوعًا من اإلشتاك أو البدل 
لقاء احلصول عليها. ففيما تنّص املادة اخلامسة يف نسخة جلنة 
الصحة على أن واردات النظام/ البطاقة تتألف من بدل االشتاك 
)املبالغ  أخرى  موارد  اىل  إضافة  ستفيد  املحُ يدفعه  الذي  السنوي 
املرصودة يف املوازنة/ التربعات واهلبات، ضريبة تعاضدية إخل(، 
تشري املادة اخلامسة من نسخة جلنة اإلدارة والعدل اىل »حتديد 
مساهمة املستفيد« من واردات البطاقة/ النظام. وتنص على دفع 
ستشفيات  املحُ يف  اإلستشفاء  فاتورة  قيمة  من   %10 املستفيد 
قيمة  من  الصحة، و%20  وزارة  مع  املتعاقدة  واخلاصة  احلكومية 
يف  والشعاعية  املخربية  والفحوصات  الطيب  الفحص  فاتورة 

املستشفيات احلكومية.
ينايف  النظام  البطاقة/  من  ستفيد  املحُ على  اشتاك  بدل  وفرض 
مفهوم اإللزامية. إذ كيف ميكن لغري القادر على دفع اإلشتاك أن 
لزمًا باإلستفادة من البطاقة؟ علمًا أن جلنة الصحة ذكرت يف  يكون محُ
نسختها أن من ميتنع عن تسديد بدل اإلشتاك السنوي »ال ميكنه 
أن يستفيد شخصيًا أو يستفيد أحد أفراد أسرته الذين هم على 
سدد البدالت املتوجبة من فتات  عاتقه من تقدميات النظام ما مل يحُ
سنويا   %5 قدرها  غرامة  احلالة  هذه  يف  عليه  فرض  وتحُ سابقة. 
القادرين  غري  الفقراء  أن  عمليًا،  تعين،  القاعدة  وهذه   !»)...(
على دفع اإلشتاك سيلقون املصري نفسه الذي يلقونه حاليا جلهة 
حرمانهم من التمّتع حبقهم يف الطبابة واإلستشفاء. وبالتالي، فإّن 
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صيغة القانون احلالية ــــ بنسختيه ــــ تلقي جزءًا من التمويل على 
شتكني واملرضى غري املضمونني، مبا ال يّقق اإلصالح  عاتق املحُ

البنيوي املطلوب للنظام القائم.
وكان وزير العمل السابق شربل حّناس قد تقّدم مبشروع قانون 
لتطبيق نظام موحد للتغطية الصحية يشمل كل املقيمني اللبنانيني 
يكون مموال من الضرائب املباشرة على الثروة والدخل والريوع. إاّل 
أن املشروع مت رفضه من قبل مجيع القوى السياسية كونه »ميّس 
شّكل  بالكثري من املصاحل اليت يرسيها غياب نظام صحي موحد ويحُ

أداة إلعادة توزيع املداخيل بني الطبقات«.
ضرب الضمان اإلجتماعي؟

ستفيدين من البطاقة هم اللبنانيون  قتحات احلالية، فإّن املحُ وفق املحُ
»الذين ال يستفيدون من أي تغطية صحية أخرى، بصفتهم الشخصية 
أو بصفتهم متلقي حق«. مبعنى آخر، تتوّجه هذه البطاقة اىل الفئة 
على  عاجلون  يحُ الذين  أولئك  أي  الوزارة«،  »مرضى  بـ  عرف  تحُ اليت 
نفقة وزارة الصحة العامة. علما أّن مهمة تأمني التغطية الصحية 
للمواطنني ليست من مهام الوزارة، إذ تقوم األخرية، يف حاالت 
إاّل  احلاالت،  لبعض  النفقات  بعض  بدفع  وإضطرارية  إستثنائية 
القطاع  حتكم  اليت  الفوضى  نتيجة  واقعا  ّرس  كحُ »اإلستثناء«  أن 
الصحي، ما مسح بـ »خلق« تلك الفئة اليت تتلّقى العالج على نفقة 

الوزارة.
قيمني يف لبنان يف  حبسب حّناس، مهمة تأمني التغطية الصحية للمحُ
املبدأ تقع على عاتق الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، »فيما 
تقتصر مهمة وزارة الصحة على مراقبة العمليات اليت حتكم القطاع 
الصحي واإلشراف على كيفية إدارة النظام الصحي«، الفتا إىل أن 
غياب اإلستاتيجيات مسح بتكريس اإلستثناء وبالتالي أرسى واقع 
تكبيد وزارة الصحة أكالف تغطية نفقات املرضى الذين ال ميلكون 

أي تغطية صحية أخرى.
شري إىل أن إنشاء بطاقة صحية يف  ينطلق حناس من هذه النقطة ليحُ
ساهم يف »انتقال«  عّزز هذا الواقع اإلستثنائي ويحُ وزارة الصحة يحُ
سّجلني يف صندوق الضمان اإلجتماعي اىل »كنف«  جزء كبري من املحُ
الوزارة لإلستفادة من البطاقة، إذ »من الطبيعي أن يتخّلى الفرد 
سّجل يف الضمان عن الصندوق من أجل االستفادة من البطاقة  املحُ

طاملا أن اإلشتاك سيكون أقل كلفة«.
يف ضوء ذلك، مّثة من يطرح إشكالية أخرى. إذ أن إقرار البطاقة، 
تسجيل  عدم  على  العمل  أرباب  سيشّجع  املقتحة،  الصيغ  وفق 
دفع  من  تهّربًا  اإلجتماعي  الضمان  يف  لديهم  العاملني  األجراء 
البطاقة  من  هؤالء  استفادة  المكانية  نظرا  السنوية،  اإلشتاكات 
رحبًا« هلؤالء، ما يطرح  الصحية. مبعنى آخر، سيكون خيار البطاقة »محُ
تساؤالت حول مصري الضمان اإلجتماعي جّراء إقرار البطاقة وفق 
تزأة اليت ال تأخذ يف اإلعتبار آلية معاجلة جذرية  هذه املعادلة املحُ

للتغطية الصحية الشاملة.
ماذا عن بقية الجهات الضامنة؟

إىل جانب الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، مثة جهات ضامنة 
العاملني يف  من  لفئات  تعاضد خمصصة  بصناديق  تتّمثل  أخرى 
القطاعني العام واخلاص إضافة اىل شركات التأمني اخلاصة اليت 
الصناديق يتلقى  احلّرة. فبعض هذه  نقابات املهن  تتعاقد معها 
دعما من اخلرينة العامة مبليارات اللريات اللبنانية )تساهم الدولة 
عرب وزارة العدل، مثاًل، بدعم مباشر بنحو 12 مليار لرية لصندوق 
على  قائم  إلزامي  شامل  صحي  نظام  وجود  القضاة(.  تعاضد 
الضرائب املباشرة من شأنه أن جيعل بقية اجلهات الضامنة مبثابة 
قّدمها  كّملة للخدمات الصحية األولية الرعائية اليت يحُ أنظمة صحية محُ
مثاًل،  الضامنة،  اجلهات  هذه  من  املستفيد  صبح  فيحُ النظام،  هذا 
ستفيدًا حكمًا من تقدميات النظام الصحي الرعائي من جهة، ومن  محُ
سّجل لديها.  قدمها اجلهة الضامنة املحُ »اخلدمات اإلضافية« اليت تحُ
إاّل أن الصيغة املقتحة للبطاقة الصحية حتصر املستفيدين بأولئك 
الذين ال ميلكون تغطية صحية )مرضى وزارة الصحة(، ما يعين، 
أعبائها  مع  الضامنة  الصناديق واجلهات  بقية  اإلبقاء على  عمليًا، 
املهن  العاملني يف  منها سواء  ستفيدين  املحُ على  املتتبة  املالية 

احلرة أو يف القطاع العام أو يف القطاعات اخلاصة.

الصيغة املقرتحة للبطاقة الصحية تحصر املستفيدين بـ»مرضى الوزارة« 

أبرز  بني  التاشق  وصل  حتى  احلكومة  تأليف  مفاوضات  تتأزم 
العلن.  باسيل، إىل  والوزير جربان  الرئيس سعد احلريري  عرابيها، 
وبعد »تهديد« باسيل بشروط إلعادة تكليف احلريري يف حال فشله 
رئاسة  إىل  العودة  بعدم  مهّددًا  املكّلف  الرئيس  رّد  التأليف،  يف 

احلكومة يف حال اعتذاره عن عدم التشكيل.
أعاد رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري إعالن التزامه أّن »احلكومة 
ستتشكل خالل األيام العشرة املقبلة«، لكن األهم كان تأكيده أنه 
ثانية،  مرة  تكليفه  يقبل  فلن  التأليف،  عدم  عن  اعتذاره  قّدم  إذا 
مشريًا إىل أنه »إذا اعتذرت عن عدم التشكيل، فإنين لن أطلب من 

أحد أن يكلفين«.
جربان  الوزير  على  مباشرة  الرّد  هذا  خطابه  من  احلريري  أراد  وقد 
باسيل، واصفًا كالم األخري يف مؤمتره الصحايف يوم اجلمعة املاضي، 
بـ«غري اإلجيابي«. وكان وزير اخلارجية قد مّلح إىل أنه يف حال اعتذار 
احلريري، فإن التكليف سيجري بشروط جديدة، قائاًل: »إحدى وسائل 
نهايتها  معينة ويف  مرحلة  احلكومة هي حتديد  لتشكيل  وضع مهلة 
يقول هذه هي احلكومة اليت نريدها ويذهب بها إىل امللس النيابي 
بعد موافقة رئيس اجلمهورية، فإذا نالت الثقة باإلمجاع أو باألكثرية 
يكون ذلك جيدًا، وإذا سقطت تكون رسالة من امللس إىل رئيسي 
اجلمهورية واحلكومة أنها حكومة غري مقبولة، ويف هذه احلالة نعود 
ونسمي الرئيس احلريري لتشكيل احلكومة، ولكن على قواعد أخرى 
نتفق عليها كي تنال هذه احلكومة الثقة«. وعليه، فقد كانت رسالة 
احلريري واضحة: االعتذار لن يكون احلل الذي يشتهيه باسيل لفرض 
شروط جديدة، بل سيفتح أبواب أزمة حكم، ليس من مصلحة أحد 
الوصول إليها. خاصة أنه إذا كان احلريري مصرًا على موقفه املؤيد 
ملطالب االشتاكي والقوات، ربطًا باعتبارات داخلية تتعلق بتوازنات 
فإن  السعودي،  بالقرار  تتعلق  خارجية  باعتبارات  أو  الوزراء  جملس 

العقد لن تتغري يف التكليف احلالي أو يف حال تكليفه جمددًا.
وإذا كان احلريري قد طوى بـ«تهديده« هذا احلديَث عن االعتذار وما 
أبدى، يف دردشة مع االعالميني قبيل ترؤسه اجتماعًا  يتبعه، فقد 
التأليف  إىل  الوصول  بإمكانية  تفاؤاًل  النيابية،  »املستقبل«  لكتلة 
من  التفاؤل مستمّد  »هذا  أن  إىل  اليت وضعها، مشريًا  املهلة  يف 
وافق  أنه  معروفًا  صار  الذي  اجلمهورية«،  رئيس  مع  لقائه  أجواء 
على التنازل عن نيابة رئاسة احلكومة، لكن بشروط، ومن أن »مجيع 
األفرقاء قدموا تنازالت، مبن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطين 
احلر«. وقال: »الوضع القائم حّتم على اجلميع أن يقدموا التنازالت 

وكل العقد يف طريقها إىل احلل«.
وردًا على املوقف الذي يتبناه التيار الوطين احلر والذي يدعو إىل 
»وضع أسس واضحة للتأليف يسري تطبيقها على اجلميع يف كل مرة 
بشكل واضح ووفق معيار واحد«، قال احلريري إن »املعيار الوحيد 
الذي اعتمده يف التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطين، ويف اللحظة 
اليت نضع فيها معايري، نكون نكّبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة يف 
له  وال  عريف،  وال  أصل دستوري  له  ليس  األمر  وهذا  املستقبل، 

تاريخ وال جغرافيا«.

    الحريري قد يقدّم، مع نهاية املهلة التي ألزم نفسه بها، تشكيلة 
جديدة بعد تخفيف عناصر التفجري فيها

وكشف احلريري أن »هناك بعض التغيريات يف توزيع احلصص«، 
رافضًا اإلفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق، علمًا أنه 
ترتفع يف  احلقائب  عقبة  فإن  واألحجام،  التوزيع  أجنزت مسألة  إذا 
العدل  عون حبقيبة  املثال، متسك  على سبيل  ومنها  التأليف،  وجه 
ورفضه حصول املردة على حقيبة األشغال، وعدم محاسة »القوات« 
عن  بتنازله  أنه  يعترب  جنبالط  وليد  أن  إىل  إضافة  التبية،  حلقيبة 
ال، وهو لن يقدم تنازاًل  الثالث، يكون قد قّدم قسطه للعحُ الدرزي 
جديدًا يتعلق بنوعية احلقائب اليت يصل علها تكتله. كذلك، ال تزال 
القوات مصرة على احلصول على حقائب وازنة إىل جانب نيابة رئاسة 

احلكومة.
احلريري سيقوم  أن  التأليف  لعملية  متابعة  تؤكد مصادر  ذلك،  مع 
خبطوة مع نهاية املهلة اليت وضعها لنفسه، فإما أن يعود إىل قصر 
اجلميع، على طريقة تشكيلة 3  بعبدا بتشكيلة غري متفق عليها مع 
أنه سيجد جتاوبًا  أو  فيها،  التفجري  عناصر  مع ختفيف  لكن  أيلول، 
من األفرقاء، مبا يعطيه هامشًا إضافيًا إلجناز التشكيلة بالتوافق مع 

اجلميع.

    عون متمسّك بـ »العدل« ويرفض حصول املردة على »األشغال«، 
والقوات غري متحمسة لـ »الرتبية«

ويف السياق نفسه، أكد النائب آالن عون، الذي تال البيان الصادر 
عن اجتماع تكتل لبنان القوي، أنه »ال منلك جديدًا يف ما خيصنا يف 
ما يتعلق باحلكومة، فاملوضوع اليوم بني أيدي الرئيس املكلف، على 
أمل أن يستثمر ما بقي من الوقت، املهلة اليت وعد اللبنانيني بأن 
دعوة  التكتل  كرر  كذلك  الباقية«.  العقد  هذه  غضونها  يف  ينهي 
يبشر  أن  فأمل  املطالب،  بعض  إىل ختطي  املكلف  احلكومة  رئيس 
احلريري اللبنانيني بأنه آن أوان والدة هذه احلكومة، مشريًا إىل أنه 
»ميكن أن تبقى هناك أطراف حتى اللحظة األخرية غري راضية كليًا، 
لكن املهم أن يصل الرئيس احلريري اىل قناعة بأن ما يقدمه هو 
ما هو مقبول وما هو عادل وما هو ممكن، وأعتقد أن هذا ما جيعلنا 

حنسم املوضوع وخنرجه من عنق الزجاجة«.

  احلريري: االعتذار يعين الالعودة

»االخبار«
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من  حتّذر  تقارير  الغربية  اإلعالم  وسائل  بعض  نشرت 
باالستناد  لبنان،  يف  واقتصادية  مالية  أزمة  انفجار 
إىل مؤشرات متصلة بعجز املالية العامة وتدهور أسعار 
الرتكيز  هذا  الدولية.  السوق  يف  اليوروبوندز  سندات 
على لبنان، يفتح الباب أمام سيل من األسئلة عن اهلدف 
الدولية على  من استنتاجات كهذه تتناغم مع الضغوط 

لبنان
)اللبنانية(  اليوروبوندز  سندات  أحوال  تدهور  شّكل 
املتداولة يف األسواق الدولية حمور حديث وسائل إعالم 
بضعة  خالل  االقتصادية.  بالشؤون  متخصّصة  أجنبية 
إىل  »ايكونوميست«  من  تقارير  مخسة  ظهرت  أسابيع 
مضامني  و«رويرتز«.  »بلومربغ«  تاميز«،  »فاينانشيال 
اللبنانيني عن قرب  التقارير عّززت خماوف سائدة بني 
ختّلي  بعد  بالظهور  معاملها  بدأت  مالية  أزمة  حدوث 
القلق من  اليوروبوندز ما يثري  املستثمرين عن سندات 
أن يدخل لبنان يف دوامة التخّلف عن سداد الديون، على 
األجنبية على  الصحافة  تركيز  يومًا.  أنه مل يفعلها  رغم 
الوقت  هذا  يف  لبنان  يف  واالقتصادي  املالي  الوضع 
يثري القلق أيضًا. فما الذي وضع لبنان ضمن أولوياتها، 
على رغم أن األزمة ليست مستجّدة وبوادرها ظهرت قبل 
سنتني، على األقل، مع جلوء مصرف لبنان إىل هندسات 
مالية غري تقليدية وغري حمّبذة لتمويل الديون واستقطاب 
اليوروبوندز  سندات  أزمة  أما  اخلارج؟  من  الدوالرات 
احلريري  احلكومة سعد  احتجاز رئيس  بعيد  اندلعت  فقد 
تظهر  مّذاك،   .2017 الثاني  تشرين  السعودية يف  يف 
أسابيع:  بضعة  كل  السندات  هذه  على  األزمة  عوارض 
اخنفاض يف السعر وارتفاع يف العائد. هل بلغت هذه 
األزمة حّد االنفجار؟ أم أن التقارير األجنبية تتماهى مع 

الضغوط الدولية على لبنان؟
تقارير مالية أم سياسية؟

باكورة التقارير بدأت مع »إيكونوميست« )وهي الوحيدة 
مل  اليت  األخرى  األجنبية  اإلعالمية  املؤسسات  بني  من 
يف  إال  اللبناني،  االقتصادي  الوضع  عن  احلديث  تعتد 
حاالت نادرة وحمددة(، بعنوان »أزمة تلوح يف األفق«. 
امُلتبعة  النقدية  السياسات  أن  من  اجمللة  حذرت  يومها 
»غري قابلة لالستدامة«، مشرية إىل أن »أي انهيار يف 
قيمة سعر صرف )اللرية( سيكون مؤملًا« فيما ال يزال 

»أصحاب القرار يغضون الطرف عنها«.
»سوق  عنوانه  تقريرًا  تاميز«  »فاينانشيال  ونشرت 
بأزمة نقدية تلوح  اللبنانية ينذر  السندات  التأمني على 
يف أفق لبنان«. استندت اجمللة على جمموعة مؤشرات من 
أبرزها ارتفاع نسبة الدين إىل الناتج ليبلغ 150% وهو 
من أعلى املعدالت يف العامل. كذلك أوضحت أن ارتفاع 
معدالت الفوائد العاملية يؤدي إىل توّرم كلفة االستدانة 

من اخلارج.
نشرت  بل  وحيد،  بتقرير  تكتِف  تاميز« مل  »فاينانشيال 
أيضًا تقريرًا موسعًا يف 3 تشرين األول بعنوان »ارتفاع 
امتناع  من  اخلوف  يثري  اللبنانية  السندات  على  العائد 
احلكومة عن تسديد ديونها«. حتدّثت عن كلفة خدمة الدين 
العام الذي سيمتص أكثر من 44% من إيرادات اخلزينة 
يف السنة اجلارية. وتقّر اجمللة بأنه ال معلومات جديدة 
تتخطى  املالية  أوضاعه  أن  سيما  ال  لبنان،  عن  كثرية 
املنطق فيما مل يتخلف لبنان عن سداد ديونه أبدًا«. لكن 
اجمللة تتبّنى رأي مسؤول األسواق الناشئة يف »كابيتال 
إيكونوميكس« جايسن توفاي الذي ربط أوضاع سندات 
إيران  بني  حيصل  مبا  الدولية  السوق  يف  اليوروبوندز 
وأمريكا والدور اخلليجي، مشريًا إىل انه »بات واضحًا أن 
هناك خطرًا من أنه كلما زادت وترية العقوبات على إيران 
ارتفعت احتماالت التوتري اإليراني يف املنطقة. التجارب 
السابقة تشي بأن لبنان قد يكون من بني األماكن اليت 
أعلنت  »إذا  توفاي:  ويضيف  املرمى«.  هذا  تقع ضمن 
دول اخلليج طرد اللبنانيني من أراضيها، فإن هذا األمر 
سيضرب حتويالت املغرتبني. أي أزمة جديدة ستؤدي إىل 

ختلف لبنان عن سداد ديونه بالعمالت األجنبية«.
يف السياق نفسه اعتمدت »رويرتز« على رواية مشابهة 
جاميس توريف التقنية. الرجل استنتج بأن »استمرار خروج 
رأس املال قد جيفف سريعًا االحتياطات األجنبية وجيرب 
اللرية«.  السلطات يف نهاية املطاف على خفض قيمة 
»تراجع  أيضًا:  األزمة مقبلة  بأن  »رويرتز« يشي  عنوان 
وضغوط  العملة  شأن  يف  خماوف  يعزز  لبنان  سندات 

لتنفيذ إصالحات مالية«.
تقرير »بلومربغ« جاء بعنوان »الدين اللبناني على مسار 
غري مستدام: البنك الدولي خيفض توقعاته«، ال خيتلف 
اليوروبوندز  سندات  سوق  جلهة  املضمون  يف  كثريًا 
صعوبة  إىل  أيضًا  يشري  لكنه  املؤشرات،  من  وسواها 
منو  عن  توقعاته  الدولي  البنك  وتغيري  احلكومة  تأليف 
لبنان االقتصادي من 2% إىل أقل من 1% وجاء بعنوان 

»الدين اللبناني على مسار غري مستقر«.

الصحافة األجنبية حتّذر من »االنهيار النقدي«: األزمة قائمة والتهويل حقيقي
األجانب باعوا واشرتوا

األجنبية  الصحافة  تقارير  الواردة يف  املعطيات  غالبية  بأن  شّك  ال 
الكبري من هذه  أن املشكلة تكمن يف كون اجلزء  إال  كان صحيحًا، 
املعلومات قدميًا أو غري مستجد باملعنى اخلربي. مسار األزمة يف لبنان 
مل يبدأ مع تدهور أسعار سندات اليوروبوندز، ال بل إن هذا التدهور 
إن  الواقع،  السداد. يف  احلكومة على  أبدًا على قدرة  ليس مؤشرًا 
ختّلي املستثمرين األجانب عن سندات اليوروبوندز شّكل ظاهرة الفتة 
يف الفرتة األخرية، خصوصًا أن الرتاجع أصاب السندات ذات األجل 

القريب، أي تلك اليت تستحق بني 2018 و2024.
األمر حمرّي قلياًل، فعندما تصاب هذه السندات بأزمة، يرتفع العائد 
ألن  أيضًا،  عليها  التأمني  كلفة  وترتفع  أسعارها  وتنخفض  عليها، 

املستثمرين يرون فيها خماطر كبرية فيبدأون بالتخّلي عنها وبيعها خبسارة 
على االحتفاظ بها. هذا بالفعل ما حصل أخريًا، إال أن املفاجأة جاءت يف 

هوية الذين اشرتوا السندات إذ تبنّي أن غالبيتهم أجانب.
 فهل انقسم املستثمرون األجانب بني من يرى يف سندات اليوروبوندز 
ثقيل  عبء  أنها  يرى  من  وبني  إضافية،  أرباح  لتحقيق  فرصة  اللبنانية 
جيب التخّلي عنه سريعًا؟ صحيح أن هناك مشكلة يف لبنان، لكن سندات 
اليوروبوندز هي احللقة األضعف يف هذه املشكلة اليت تظهر بوضوح يف 
تراكم عجز ميزان املدفوعات ليبلغ 13.3 مليار دوالر حتى متوز 2018، ويف 
النمّو الضعيف لقاعدة الودائع يف القطاع املصريف بنسب أقل من معدالت 
منّو الفوائد ما يشري إىل ضعف قدرة النظام على استقطاب الدوالرات من 

اخلارج.
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مـقاالت وتـحقيقات

ألاّ  على  ينص  املصري  الدستور  أن  صحيح 
يرتشح عبد الفتاح السيسي جمددًا يف 2022، 
لكن  )الثانية(،  احلالية  وليته  مدة  انتهاء  مع 
اخلطوات اليت جيريها النظام متهد لعكس ذلك، 
وذلك يف ظل اتباع سياسة السيطرة وخنق املناخ 
فرغ  بعدما  خاصة  مسبوقة،  غري  بصورة  العام 
دارت يف  اليت  الداخلية  الصراعات  من  النظام 
العامة«  »املخابرات  األوىل بني جهازي  الولية 
و«املخابرات احلربية«، وانتهت بسيطرة األخرية 
القرارات  والتحكم يف مجيع  على املشهد كليًا 

املصريية.

السيطرة على الربملان واإلعالم
من  السيسي  أتى  اليت  »احلربية«،  غريت 
عباس  السابق  رجلها  ميسك  واليت  صفوفها، 
مجيع  مع  التعامل  سياسة  بـ«العامة«،  كامل 
اليت  الصارمة  العسكرية  اخللفية  امللفات. 
الرئيسي  احملرك  باتت  قياداتها  فيها  نشأ 
لة  املذياّ والتوجيهات  التصرفات  مجيع  يف  هلم 
الربملان،  على  السيطرة  فبخالف  بتوقيعاتهم. 
ومنع نواب املعارضة احلقيقية من ممارسة أي 
املاضية  الشهور  يف  املخابرات  نفذت  دور، 
عملية استحواذ كامل على احملطات التلفزيونية 
اخلاصة، بالقوة اجلربية والتهديد، بل دون سداد 
بل  األصليني،  القنوات  ملالكي  مستحقات  أي 
كان املقابل إبقاءهم حتت احلماية، وإل فسُيصار 
إىل خمالفتهم.هكذا جرى الستحواذ على خمتلف 
الشاشات، بل عوقب كل من أبدى اعرتاضًا أو 
اإلعالميني  من  التعليمات،  تنفيذ  على  حتفظًا 
حد  إىل  وصلت  قاسية  بعقوبات  واملنتجني، 
عرب  الظهور  على  اإلجبار  أو  الظهور،  من  املنع 
قنوات أخرى وتقديم أنواع اخرى من الربامج اليت 
ل تنتقد الواقع ول تتطرق كثريًا إىل السياسة. 
وحتى الدمية الساخرة »أبلة فاهيتا«، اليت اعتزلت 
السياسة يف برناجمها، مل تسلم من العرتاض 
نسب  تصل  املعلومات،  ووفق  حمتوياته.  على 
الستحواذ ألجهزة الدولة يف احملطات املختلفة 
إىل 51%، ما يشكل رقيبًا مينع بث أخبار كثرية، 
أخرى  قنوات  فيه  أغلقت  الذي  الوقت  يف 
وسراّحت إعالمييها دون احلصول على تعويضات 
»الصوت  سياسة  هو  اليوم  واملشهد  مالية. 
الواحد« اليت تسيطر على احملطات، مع الرتكيز 
بأي  الحتفاء  واستمرار  معينة  موضوعات  على 
أي  ذكر  منع  مع  الرئيس  يدشنها  مشروعات 
إىل  الذاكرة  يعيد  مشهد  فيها.  سلبية  جوانب 
احلكم السابق وحتى ما قبله، إىل حداّ أن قرارات 
األسعار،  وارتفاع  احملروقات  عن  الدعم  رفع 
ومفيدة  لالقتصاد  داعمة  بوصفها  تربر  كانت 

لألجيال املقبلة!

تغييب الوجه املنافس
ها مردها إىل خشية النظام من  هذه اخلطوات كلاّ
وجه سياسي  يوجد  ل  أنه  مع  املفاجأة،  عنصر 
ميكن أن يكون قادرًا على مواجهة السيسي يف 

أي انتخابات مقبلة.
 وقانونيًا، جيري العمل لتعديل الدستور وزيادة 
مدة الرئاسة لتصري 5 أو 6 سنوات، فضاًل عن 
أو  وأخرية  ثالثة  ملرة  ح  الرتشاّ له  يتيح  تعديل 
ح مفتوحة، األمر الذي يكسب  جعل مرات الرتشاّ
من  اخلوف  يبقى  لكن  إضافيًا،  وقتًا  السيسي 
عنصر املفاجأة وسيناريو ظهور وجه جيمع شتات 
رجاله  جيعل  ما  وهو  النظام،  ويربك  املعارضة 
يسعون إىل إسكات أي صوت حتى لو مل يكن 
أنفسهم،  النظام  رجال  بشأن  أما  مسموعًا. 
فسجلت الشهور املاضية أحداثًا متسارعة، منها 
ما هو استباقي، ومنها ما هو عقابي، كالقبض 
عسكريًا  وحماكمته  عنان  سامي  الفريق  على 

وسريًا.
كذلك ُأوقف املستشار هشام جنينة وُأحيل على 
احملاكمة )على خلفية تصرحياته عن وجود أوراق 
سرية مع عنان من أيام »ثورة 25 يناير« تدين 
شخصيات عدة، ومنها السيسي شخصيًا(، مرورًا 
بتوقيف السفري معصوم مرزوق والقبض عليه 
التحرير،  ميدان  للتظاهر يف  طرحها  دعوة  بعد 
العظيم  عبد  حازم  املعارض  توقيف  وأيضًا 

 السيسي على عرش »مملكة اخلوف«

 2018 األول  تـشرين   13 Saturday 13 October 2018الـسبت 

السيسي  الشباب« يف محلة  »جلنة  الذي توىل 
النتخابية عام 2014 بسبب دعوته إىل تشكيل 
تكتل للمعارضة خيوض النتخابات، وصوًل إىل 
مينعه  علي،  خالد  احملامي  ضد  حكم  استصدار 
هذا  الرئاسة.  لنتخابات  الرتشح  من  مستقباًل 
من  جزءًا  ل  مثاّ أو  السيسي  مع  كان  من  بشأن 
»املخضرمني«، لكن النظام خيشى املفاجآت أيضًا 
من النظام األسبق ووجوهه، مثل جنلي الرئيس 
األسبق حسين مبارك، عالء ومجال، خاصة عقب 
ظهورهما يف أكثر من مناسبة والرتحيب الشعيب 
قبل  أليام  اعتقاهلما  على  عمل  ولذلك  بهما، 
خروج  با  سباّ اللذان  فالرجالن،  عنهما.  اإلفراج 
ب بهما اآلن  الشعب على النظام يف 2015، مرحاّ
بعد قرارات رفع األسعار وحتريك سعر الصرف 
وصعوبة احلالة املعيشية للمواطنني أكثر من أي 
وقت مضى، خاصة أنهما يسعيان إىل احلصول 
قضية  يف  ذمتهما  بإبراء  قضائي  حكم  على 
حال  ويف  فيها،  أدينا  اليت  الرئاسية  القصور 
منهما  أي  خيوض  أن  ميكن  ذلك،  يف  جناحهما 

النتخابات املقبلة.

على رغم النتقادات اليت وجهها 
عبد الفتاح السيسي، بني حني 
وآخر، إىل حماولة نظام حسين 
أمام  الطريق  متهيد  مبارك 
لنتخابات  للرتشح  مجال  جنله 
نفسه  السيسي  فإن  الرئاسة، 
ل عائلته يف الدولة  مل مينع توغاّ
أجهزة  يف  بل  قوي،  بنفوذ 
جنل  حصل  عمليًا،  سيادية. 
ترقية  على  حممود،  الرئيس، 
استثنائية ليجري تصعيده إىل 
رتبة عميد يف جهاز »املخابرات 
توىل  عندما  وذلك  العامة«، 
الفين  املكتب  رئيس  منصب 
العام  نهاية  اجلهاز  لرئيس 
الذي  املنصب  وهو  املاضي، 

قليلة.
جرأة »اجلنرال« يف تغيري وزيري الدفاع والداخلية 
ت بوضوح عن الطريقة اليت اتبعها  مرة واحدة عرباّ
أخرى،  وإقصاء  قيادات  تصعيد  مع  التعامل  يف 
بهم،  للمطاح  مشرف«  »خروج  ضمان  وهي 
بإرضائهم مبناصب شرفية متنح رواتب أعلى، فيما 
مل  لو  حتى  اعرتاض،  أدنى  أبدى  من  جتاهل  مت 
خيرج هذا العرتاض عن الدائرة احمليطة بالقصر. 
السابق،  مطروح  حمافظ  مع  متامًا  حدث  ما  هذا 
التجاوز والوصول إىل  الذي حاول  أبو زيد،  عالء 
السيسي مباشرة، فما كان من اللواء كامل )مدير 
البقاء  منه  طلب  أن  إل  آنذاك(  الرئيس  مكتب 
يف املنزل، ثم استبعد بعد هذا املوقف بشهرين 
تقريبًا من منصبه، علمًا أن أبو زيد هو مدير سابق 

لـ«املخابرات احلربية« يف احملافظة نفسها.
لكن، رمبا يكون التغيري األكثر مفاجأة هو إقصاء 
الرئيس  مكتب  مدير  منصب  من  نفسه  كامل 
النيب.  عبد  حمسن  اللواء  إىل  املهمة  وإسناد 
اإلقصاء الذي جاء مفاجئًا وعلى عكس رغبة اللواء، 
وزير  منصب  إليه  ُأسند  لكن  مصادر،  تنقل  كما 
خالد  باللواء  اإلطاحة  بعد  العامة«،  »املخابرات 
تقول  اجلربية.  اإلقامة  حتت  األخري  ووضع  فوزي 
املصادر إن اللواء عباس، الذي مجع بني اإلشراف 
على »العامة« وإعادة هيكلتها، وبني إدارته مكتب 
عن  الرحيل  يف  يرغب  يكن  مل  شهورًا،  الرئيس 
إدارة  تتوىل  أن  ميكن  أمساء  قدم  بل  الحتادية، 
لدى  ترحيبًا  تلق  األمساء مل  لكن هذه  املخابرات. 
كامل  إىل  املهمة  إسناد  قرر  الذي  السيسي 
وإبعاده عن الحتادية، ليبقى يف املخابرات فقط 
برفقة فريق عمله الذي كان يرافق السيسي منذ 
عمله يف »احلربية« وتصعيده مديرًا هلا قبل أكثر 

من 9 سنوات.
من  ومقربيه  عباس  أخرج  الرئيس  أن  ومع 
»الحتادية«، فإن نفوذهم ظل موجودًا يف القصر 
الستعانة  حني  إىل  وحتديدًا  قريب،  وقت  حتى 
باللواء حمسن عبد النيب ليدير فريق عمل الشؤون 
علم  الذي  وحمسن،  الرئيس.  جبوار  املعنوية 
بالقرار خالل وجوده خارج البالد، يسعى حاليًا إىل 
األخري  أن  خصوصًا  عباس،  من  صالحياته  انتزاع 
بات يفرض املخابرات ورجاهلا يف كل شيء حول 
السيسي، وحتى خالل اجلولت اخلارجية للرئيس، 
غالبيتها  حيضر  يكن  مل  مثاًل  فوزي  خالد  أن  مع 
ليس  السيسي  املصادر،  ووفق  مرحلته.  خالل 
القوى  موازين  تغيري  أراد  لكنه  كامل  من  غاضبًا 
داخل »الحتادية«، خصوصًا مع رسوخ قوة األخري 
وتدخالته يف خمتلف امللفات، وظهوره كأنه يتحدث 
توليه  بعد  بشدة  تراجع  ما  وهو  الرئيس،  باسم 
املخابرات على رغم إشرافه على ملفات عدة أبرزها 
»منتدى شباب العامل« املقرر إقامته الشهر املقبل 

يف شرم الشيخ.
رئيس حكومة »شكلي«

شريف  السابق،  احلكومة  رئيس  تغيري  جاء 
مدبولي  مصطفى  املهندس  وتعيني  إمساعيل، 
خلفًا له متوقعًا، يف ظل مرض إمساعيل الذي عني 
ملفات  يتابع  وصار  اجلمهورية  لرئيس  مستشارًا 
القاهرة،  وسط  تطوير  مشروع  بينها  من  ثانوية 
فيما حافظ مدبولي يف منصبه اجلديد على طبيعة 
مفاجآت  من  لكن  الرئيس.  لتعليمات  منفذًا  عمله 
الرقابة  »جهاز  برئيس  اإلطاحة  األخرى  التغيريات 
امسه  ملع  الذي  عرفان،  حممد  اللواء  اإلدارية«، 
بقوة بعد عمليات ضبط الرشى املتعددة وقضايا 
الفساد يف اجلهاز اإلداري للدولة، وذلك بطريقة 
الرجل  أن  خصوصًا  والدستور،  للقانون  خمالفة 
وحاليًا،   .2022 عام  منصبه  من  خروجه  يفرتض 
طلب السيسي من الرئيس اجلديد للجهاز تقليل 
للرأي  القضايا  مجيع  يعلن  وأل  اإلعالمي  الظهور 

العام.
بالنظر إىل جممل التعديالت اليت مشلت تغيري عدد 
مل  اجلنرال  أن  املؤكد  فإن  احملافظني،  من  كبري 
يعد يرغب يف أن تكون هناك حاشية حول الرئيس 
معروفة بقوة نفوذها على غرار ما حدث إبان أيام 
مبارك، ففضل التخلص من اجلميع وإرجاعهم خطوة 
شخصيًا،  له  ولئهم  على  احلفاظ  مع  اخللف  إىل 
أدوار  يف  ببعضهم  الستعانة  إمكانية  مع  وذلك 

أخرى قريبًا.

عائلة »اجلنرال« يف مفاصل الدولة
جالل خريت

هذه الخطوات كلها مردّها إىل خشية النظام من عنصر املفاجأة )أي بي أيه (

استحدث خصيصًا له، ليكون مشاركًا مع الرئيس 
اجلديد لـ«العامة«، اللواء عباس كامل، يف إعادة 
للرئيس  ثاٍن  أدخل جنل  كما  كليًا.  اجلهاز  هيكلة 
إدارة  يف  ليعمل  مهندس،  وهو  حسن،  يدعى 

التصال داخل اجلهاز.
أمحد  املستشار  السيسي،  شقيق  يتوىل  أيضًا، 
سعيد، منصب نائب رئيس حمكمة النقض ورئيس 
جملس أمناء »وحدة مكافحة غسيل األموال ومتويل 
يتعلق  ما  يف  مهمًا  دورًا  متارس  اليت  اإلرهاب« 
بإعداد التقارير والتحريات للجهات القضائية حول 
مصادر التمويل. مع ذلك، ل يظهر أيٌّ من عائلة 
»اجلنرال« يف وسائل اإلعالم، على رغم مناصبهم 
يتجنب  صار  الذي  شقيقه  خصوصًا  املختلفة، 

الظهور يف دار القضاء العالي لدواٍع أمنية.
رجال الوالية الثانية

مل تكن األسابيع األوىل اليت أعقبت إعادة انتخاب 
السيسي رئيسًا حتى 2022 سوى مرحلة متهيدية 
فيها  »اجلنرال«  يرغب  جديدة  مرحلة  لبداية 
فجاءت  عدة،  لعتبارات  جديدة  بوجوه  بالستعانة 
حركة التغيريات أكرب من التوقعات، يف تأكيد أن 
ل أحد باٍق يف منصبه سوى الرئيس. فحتى من 
ت  تغرياّ املراحل  أصعب  وساندوه يف  حوله  كانوا 
مقاعدهم وتراجع تأثريهم مع ظهور قيادات جديدة 
يف مجيع مؤسسات الدولة بال استثناء، حتى على 

رأس وزارة الدفاع.
صحيح أن الرئيس ختلص تدرجيًا من أعضاء اجمللس 
مرسي  حممد  حكم  ان  إباّ ترأسه  الذي  العسكري، 
املنتخب  املدني  بالرئيس  اإلطاحة  أقر  قد  وكان 
وإسناد احلكم إىل رئيس احملكمة الدستورية، لكن 
كانت  العسكريني  القادة  لدى  الكربى  املفاجأة 
اإلطاحة بالرجل الثاني يف اجمللس، أي الفريق أول 
صدقي صبحي، الذي أقيل يف تعديل وزاري. بعد 
ذلك، ُأسندت حقيبة الدفاع إىل الفريق أول حممد 
أمحد زكي الذي ل يعرف غالبية املصريني مالحمه 
حتى اآلن، فالرجل الذي جاء من قيادة »احلرس 
اجلمهوري« ول يظهر إل يف حضرة الرئيس، ونادرًا 
ما خيرج تصريح له أو يظهر منفردًا، على عكس 
صبحي الذي سلطت األضواء عليه بوصفه خليفة 
حمتماًل للسيسي من إطار العسكر، مع أنه مل يبد 

أي مواقف سرية أو علنية عن طموح سياسي.
بتعيينه  مكرمًا  خرج  صبحي  أن  أيضًا  وصحيح 
هذا  لكن  اجلمهورية  لرئيس  عسكريًا  مستشارًا 
املنصب ل يعدو كونه خروجًا مشرفًا لوزير الدفاع 
يف  الرئاسية  النتخابات  على  وأشرف  ن  أماّ الذي 
2014 وأوصلت السيسي إىل احلكم، خصوصًا أن 
األخري استقال من منصبه وزيرًا للدفاع قبل غلق 
باب الرتشح بأيام كي يقدم أوراقه يف النتخابات 
القوات  قواعد  بسبب  مدني،  كمواطن  الرئاسية 
أو  التصويت  من  العسكريني  متنع  اليت  املسلحة 
الرتشح. والسيناريو نفسه تكرر مع وزير الداخلية 
أن  السيسي  وجد  الذي  الغفار  عبد  جمدي  اللواء 
من  نوعًا  يفرض  الوزارة صار  رأس  على  وجوده 
ل لرجال عبد الغفار داخل الوزارة، ما دفعه  التوغاّ
السابق،  األمن  إىل إقصائه وتعيني رئيس جهاز 
اجلديد  الوزير  واصل  فيما  توفيق،  حممود  اللواء 
عشرات  أقصي  فبوجوده  سلفه.  سياسات  إلغاء 
التنقالت  حركة  عرب  آخرون،  د  وُصعاّ القيادات 
السنوية اليت اعتمدها بعد توليه املنصب بأسابيع 

سيطر النظام 
بصورة 

شبه كلية 
على اإلعالم 

والربملان وقيـّد 
البقية

نظام  خارج  من  أما 
فال  السيسي، 
واحد  شخص  يوجد 
مواجهة  على  قادر 
يف  »اجلنرال« 
)لو  انتخابات  أي 
يسمح  تعديل  طرأ 
بالرتشح  للرئيس 
أو   - جديدة  مرة 
وليته  بعد   - أخرية 

الثانية(. األمر املرتبط باخلوف الذي زرعه األمن 
مظلم،  مصري  من  والسياسيني  األحزاب  يف 
وسط تأكيدات داخلية )وأمنية( بأن الدعم الذي 
األوروبية  الدول  من  السابق  يف  موجودًا  كان 
حتت مسميات حقوق اإلنسان لن يكون متوافرًا 
حبق  أخطاء  من  النظام  ارتكب  مهما  مستقباًل 

معارضيه.
 هذه التأكيدات، من قيادات النظام، يؤكدها 
يف  بالتوسع  وذلك  أيضًا،  بطريقته  النظام 
قيادات  حبق  املتعاقبة  األحكام  استصدار 
»اإلخوان املسلمون« وحتى املتهمني بالنضمام 
»إرهابية«،  احلكومة  صنفتها  اليت  اجلماعة  إىل 
أخريًا  قوانني صدرت  حزمة  مع  أيضًا  بالتوازي 
نت الدولة من مصادرة أمواهلم وضمها إىل  ومكاّ

خزانة الدولة دون انتظار أي أحكام نهائية.
الستثناء الوحيد من كل ذلك، حتى اآلن، هو 
العربية،  الدول  جلامعة  األسبق  العام  األمني 
لرتضيته  حماولت  جتري  الذي  موسى،  عمرو 
واستمالته من وقت إىل آخر، خاصة أن السمعة 
اليت يتمتع بها عربيًا ودوليًا جتعل النظام غري 
قادر على التعامل معه بطريقة الردع اليت عومل 
بها الفريق أمحد شفيق وأجربته على النسحاب 
من احلياة السياسة كليًا، أو سياسة التهديدات 
مع  بها  التعامل  جرى  اليت  السجون  يف  بالزج 
محدين صباحي )منافس السيسي يف انتخابات 
2014( الذي أعلن أنه لن يرتشح مستقباًل مرة 

أخرى.
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الرابطة  أحيت  طربية،  شربل  أنطوان  املطران  سيادة  وحضور  برعاية 
املارونية أسرتاليا بهيئتها األدارية الجديدة برئاسة الدكتور أنطوني سعيد 
الهاشم مناسبتها األوىل التي شهدت إطالق رؤيتها وبرنامجها املستقبلي 
تحت شعار »رؤية مشرتكة« املتمحورة حول خطة تأسيس املركز املاروني 
برعاية  العاملة  املارونية  املؤسسات  كل  الرابطة،  جانب  اىل  يضم،  الذي 
العناية  املارونية، مؤسسة  الرابطة  املارونية وهي باإلضافة اىل  األبرشية 
املجلس  ملحم،  داريل  السابق  النائب  برئاسة  كري«  »مارونايت  املارونية 
املاروني  املجلس  طايع،  رياض  برئاسة  للمهنيني  املاروني  األسرتالي 
قزي،  شربل  برئاسة  ميشني«  أون  و«مارونايت  خطار،  طوني  برئاسة 
العاملية  البطريركية  واملؤسسة  الدويهي،  زيتا  برئاسة  األنجيل  وسيدات 

برئاسة سركيس ناصيف. 
حضر املناسبة سعادة قنصل لبنان العام شربل معكرون وعقيلته، وصاحب 
السيادة املطران أنطوان شربل طربية ورئيس دير مار شربل األب لويس 
الفرخ، واألب الرئيس مارون موسى، واألم الرئيسة العامة لراهبات العائلة 
غصن  بو  ايرين  الفاضالت  والراهبات  سعادة،  أنطوانيت  ماري  املقدسة 
وإلهام جعجع ومارغريت غصن وجوزفني وهبة ومارلني شديد، والرئيس 
وعقيلته  الدويهي  ميشال  العالم  يف  اللبنانية  الثقافية  للجامعة  األقليمي 
انطوان  بلدية سرتاثفيلد  الدويهي، وعضو  زيتا  األنجيل  رئيسة سيدات 
الدويهي وعقيلته، وعضو بلدية درامويند مايكل ماغنوم، واملدير العام لبنك 

سيدني ميلتوس ميكايلس وعقيلته، والربوفسورة الهام سعيد الهاشم.
وعقيلته،  حرب  أنور  »النهار«  جريدة  تحرير  رئيس  اإلعالم  من  وحضر 
التلغراف انطوان قزي، ورئيس تحرير املستقبل جوزيف  ورئيس تحرير 
الوكالة  مكتب  ومدير  وعقيلته،  الدويهي  جميل  د.  التحرير  ومدير  خوري 
انطونيوس  الهريالد  تحرير  ورئيس  مخايل،  سايد  اسرتاليا  يف  الوطنية 
بو رزق، ورئيس تحرير مجلة امليدل إيست تايمز كميل شالال، واإلعالمية 

سوزان حوراني.  
وحضر رؤساء واعضاء من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار املردة 

والكتائب وحركة األستقالل.
الذي  جرجس  باخوس  السابق  املارونية  الرابطة  رئيس  املناسبة  عرّف 

رحب بالحضور وقدم املتكلمني بأسلوبه اللبق. وسلط باخوس الضوء على 
أهداف الرابطة املارونية وتطلعات العاملني فيها على مر السنوات، منوهًا 

بجهود كل من خدم الرابطة وساهم يف استمراريتها وتقدمها.
العامة  الرئيسة  األم  من  واللبناني وصالة  األسرتالي  النشيدين  استهالال 

ماري أنطوانيت سعادة. 
ومن ثم كلمة معربة عن مارونيتها وتأثريها على حياتها ألقتها الشابة ناتالي 
هذا  تحديات  عن  تامر  جورج  فانيسا  الجامعية  تحدثت  بعدها  بستاني. 
للشماس  وكلمة  الكنيسة.  بتعاليم  اإللتزام  عرب  مواجهتها  وكيفية  العصر 
كاهنًا  ليصبح  املارونية ومسريته  الكنيسة  داخل  زاعوق عن خربته  دوري 

يخدم املؤمنني يف زمن أكثر ما نحتاج فيه اىل نشر كلمة الرب. 
صاحب  سيما  وال  بالحضور  الهاشم  أنتوني  د.  الرابطة  رئيس  ورحب 
السيادة وسعادة القنصل واألباء والراهبات واملؤسسات املارونية،  وشكر 
جاء  ومما  املاروني،  املركز  ومشروع  الرابطة  برنامج  شارحًا  الداعمني، 
على  تتعاون  مبادرة هامة  املاروني يشكل  املركز  أن  املؤكد  »من  كلمته  يف 
ملجتمعنا.   األكرب  العام  الصالح  لخدمة  مارونية، سعيًا  تحقيقها مؤسسات 
املارونية األسرتالية، يف قلب واحد، وعقل واحد، وروح  الجالية  معًا نمثل 

واحدة، مع »رؤية مشرتكة« من أجل تقدمنا اليوم وغدًا. وبالتعاون مع هذه 
مستوحني  كنيستنا،  دعم  رسالة  يف  الكثري  تحقيق  يمكننا  املؤسسات، 

ثقافتنا وتراثنا اللبناني«.
وأضاف »كرئيس منتخب حديثًا للرابطة، وبدعم من أعضاء مجلس إدارة 
جميع  دمج  فكرة  واقرتحنا  املشروع،   طرح  اىل  بادرنا  املارونية،  الرابطة 
الوكاالت يف »املركز املاروني« بالتشاور مع صاحب السيادة واللجنة املالية. 
وسوف يضم املركز املاروني جميع مكاتب أبرشية أسرتاليا املارونية بما 
يف ذلك الوكاالت املارونية تحت سقف واحد.  وإنه لشرف لي أن أخاطبكم 
ليس بصفتي كرئيس للرابطة املارونية وحسب، بل باسم جميع الوكاالت 

املشاركة لتشكيل رؤية مشرتكة للمستقبل«.
الليلة  هنا  املمثلة  املارونية،  الوكاالت  »جميع  اىل  بالشكر  الهاشم  وتوجه 
من قبل رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها، على تكليفي بهذه املهمة وعلى 

ثقتهم، وعلى دعمهم إلطالق هذا املشروع«.

حتت شعار »رؤية مشرتكة«.. الرابطة املارونية اسرتاليا تطلق مشروع »املركز املاروني« يف حفل ناجح ومميز

املطران والرابطة يقطعون قالب الحلوىباخوس جرجسانطوني هاشماملطران انطوان شربل طربيه

من اليمني: توفيق كريوز، جان ناصيف، لودي فرح ايوب، ميشال الدويهي، بيرت مارون وطوني خطار املطران طربيه والقنصل معكرون ورؤساء وكاالت املركز املاروني يقطعون قالب الحلوى

 املطران طربيه مع جان ونيسي ناصيف وتشان والزميل مخايل وحضورمن اليمني: القنصل وعقيلته، املطران طربيه مع االب الفرخ وراهبتنيسركيس ناصيف ولودي ايوب يتوسطان شديد وخوري وكرم وحضور

هاشم وجرجس وبركات، الشدياق، ليشع الشدياق وعقيلته، جعجع وحضور

تيار املردة
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اخرى  حملة  ليست  الليلة  مناسبة  »إن  بالقول  وشدد 
لجمع التربعات، وإنما هي لتحقيق رؤية تجمع وتوحد 
مكان  يف  واحد  سقف  تحت  وكياناتنا  إداراتنا  جميع 
واحد، وبعبارة أخرى تحت سقف مكتبنا الرئيسي.  هذا 
املاروني«،  الذي نطلقه سيعرف باسم »املركز  املفهوم 
الذين  جميع  »رؤية مشرتكة« تضم  لديه  املركز  وهذا 
يرغبون يف تحقيق نفس الهدف املتمثل يف إحداث فرق 

يف مجتمعنا املاروني األسرتالي«. 
ومن  بعد.  املقرتح  املوقع  مكان  تحديد  يتم  »لم  وتابع 

املؤكد أننا سنقوم ببحث موسع إليجاد املوقع املناسب.  
أما املركز املاروني املؤقت فسيضم مكاتب لكل من هذه 
املنظمات والوكاالت املارونية، حيث يمكن لكل مؤسسة 
دراسية  وحلقات  اجتماعات  عقد  املؤسسات  هذه  من 

ونشاطات أخرى«.
وختم الهاشم بالقول »يد واحدة ال تستطيع التصفيق« 
لكنه مع دعمكم املستمر وصلواتكم، يمكننا أن نثابر يف 
املوارنة  القادمة من  لبناء أسس قوية لألجيال  جهودنا 
شعار  هو  واالنفتاح«  »اإلخالص  إن  أسرتاليا.  يف 
أقول إن حضوركم هو  السيادة، وانطالقا منه  صاحب 

عالمة على هذا »اإلخالص واالنفتاح« مما يساهم يف 
جعل هذا املفهوم حقيقة«.

طربية  شربل  انطوان  املطران  سيادة  حيا  كلمته  ويف 
وعلى  على جهودهم  املارونية  الرابطة  وأعضاء  رئيس 
الرؤية املارونية املشرتكة وخططهم املستقبلية. ونوّه 
ناتالي  تامر والشابة  فانيسا  الجامعية  الشابة  بكلمات 
بستاني والشماس دوري الزاعوق، مشيدا بتصميمهم 
فعل  مثلما  األيام  هذه  الكثرية  التحديات  مواجهة  على 
تالمذة السيد املسيح الذين تغلبوا على األمرباطورية 
سيادته  وقال  بإيمانهم.   عليها  وأنتصروا  الرومانية 

»تجمعنا اليوم رغبتنا وعزيمتنا لنتقاسم ونتشارك يف 
ومجتمعنا.  وجاليتنا  لكنيستنا  مستقبلية  رؤية  تحقيق 
اللبنانية  املارونية وجاليتنا  إكرامًا لكنيستنا  نفعل ذلك 
اليوم«.   يجمعنا  ما  فعال  وهذا  وشبيبتنا.  واملسيحية 
انتخابها  على  الدويهي  زيتا  السيدة  سيادته  وهنأ 
منوها  التوفيق،  لها  متمنيا  األنجيل  لسيدات  رئيسة 

بجهود الرئيسة السابقة شريلي وهبة.
تشكر الرابطة املارونية اسرتاليا كل من حضر من ابناء 
الراعية  والشركات  املؤسسات  بسخاء  وتنوه  الجالية 

والداعمة للرابطة املارونية ومشروع املركز املاروني. 

االب لويس الفرخ مع ميشال الدويهي وعقيلته زيتا وجان ناصيف واحالم حرب وراهبات  وحضورأنطوني هاشم وسركيس ناصيف وحضور

جان ونيسي ناصيف، لورين تشان، ميلتوس ميكاالس   وحضورسركيس ناصيف يتوسط أنطوني هاشم وبدوي صادق

املطران طربيه، القنصل شربل معكرون وعقيلته ونسرين خضراجان ونيسي ناصيف مع لورين تشان

األب لويس الفرخ وسليم الشدياقجورج بدر وعقيلته سلوى بدرطاولة االعالم تصوير شارل نصر
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اجلنون  بتوقيت  غيابًا  الّشاعرة  متام 
..

اجلماجم  مع  للثرثرة  مالئم  والّشعر 
حتت رذاذ حمرقة ..

يتصاعد اجملاز كلما نضج حرف علة 
يف ارتباكه ..  ثم يهبط بأسئلة أقل 

من احلياة ! 
تتساءل الّشاعرة مقّنعة بكربياء تسّلط 
على مشهد الّنوافذ .. وتستنفر اللغة 
املقدد  الوقت  عن  الطفلة  النسالخ 

..
منقار  على  العنيد  الّتسلط  هذا  ما 

الّطائر أيتها الوصّية ؟
قبل قليل كان العمل احلقيقي على 

فلسفة اخلرافة ..
يف  وأنت  احلواس  مجوح  يوقف  من 

أعالي الكارثة ؟
عمر  يف  لطفلة  أقفاصًا  يصنع  من 

الّشعر ؟
كان هذا املوجز الثرثار ..

وإليكم اللغة بالتفصيل مع طفلةأربكت 
طالعها .. لكنها اقرتفت قصيدة .

حممد عامر األمحد
املقابر  يفتح  ما  اجلنون  من  لي 
ويستنفر كل أحرف العلة لتعاود نصب 
احلواجز...فكيف لي أن اتركها تهيم 

على الشبابيك طفلة اجلنون تلك..
اخلروج من ثقب فكرة لن يعفيها من 
ضريبة أنها خرجت.. ولن يسمح هلا 
مباء يفيض عن حّجة الوقت املقدد..

أذكر..  أعد  مل  احلبل  ناولوني  كيف 
طائر  منقار  على  ألفه  رويدًا  بدأت 
على  استويت  ثرثرة..  غاوي 
حتى  هناك..  ونسيتين  صورتي.. 
وكلما  بكيت  كتابا  فتحت  كلما  أنين 

أغلقته.تابعت البكاء..

شـطحات
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رماح بوبو -محمد عامر األحمد

عامل  بني  عظيم  الصراع 
وعامل  التقليدي  الصحافة 
أحدثها حتى  اليت  الرقميات 
املفاهيم  مستوى  على 
هنا  واملهنية.  والدقة 
بريطاني  صحايف  ينربي 
خمضرم ليشرح ما حدث وما 
حيدث، وليحذر من سلبيات 
شيء،  كل  على  ستنعكس 
مبا يف ذلك على الدميقراطية 

نفسها.   

يلفت الكاتب آالن روزبريدجر 
إىل أن هناك حقيقتني شبه 
هي  أوالهما  حالًيا،  ثابتتني 
بني  وقع  كبرًيا  صداًما  أن 
وعامل  املطبوعة  الصحافة 
السنوات  خالل  الرقميات 
يدفع  ما  وهو  املاضية، 
باألوىل حنو موت حمقق يف 

يف عامل الرقميات، وهي فاينانشال تاميز ونيويورك
 تاميز وإيكونومست وواشنطن بوست، بعدما احتكرت مؤسستان 
عمالقتان، هما فايسبوك وغوغل، عامل الدعاية الرقمية، وأزاحتا 

الصحافة من موقع الصدارة.

 سبب جناح هذه املؤسسات الصحافية هو متكنها من مواكبة عامل 
الرقميات، وحصوهلا على دعم مادي يسمح هلا بالبقاء. 

أما البقية فقد غرقت بشكل عام، ومنها نيويورك ديلي نيوز، اليت 
أعلنت يف يوليو 2018 تسريح نصف عدد العاملني لديها.

صعوبة التمييز
لكن كتاب روزبريدجر ال يسرد تاريخ الغارديان والصحافة وتراجع 
موقعها بشكل عام فحسب، بل يناقش فكرة مهمة تتعلق بنزاهة 
هذه الصحافة وصدقها والتزامها بقواعد الرصانة ومعايري الدقة 

والتمحيص قبل النشر وبعده.

ففي عاملنا احلالي الذي يشهد أضخم ثورة يف عامل االتصاالت 
ال ميكن التمييز بني خرب صحيح وآخر كاذب، ألن نشر األخبار ما 
املعلومات  ودقة  على صحة  حريصني  على صحافيني  حكًرا  عاد 
اليت ينشرونها، ثم لتوفر عدًدا كبرًيا من األماكن اليت ميكن مترير 
أي خرب عربها، وهو ما يشكل خطًرا كبرًيا على مستقبل الصحافة 

نفسها، ثم على الدميقراطية، حسب قول الكاتب.

يشري روزبريدجر يف كتابه إىل مواقف رجال السلطة والسياسية، 
الذين يشككون مبا ينشر، عندما يتعارض وأجنداتهم، بل ويسفه 

بعضهم وجهات نظر اخلرباء واملتخصصني أيًضا. 

ويالحظ الكاتب أن رجال السياسة يقولون ما يشاؤون، وحيّورون 
وغري  الصادق  بني  التمييز  الصعب  من  أصبح  حتى  احلقائق، 
على  خطًرا  يشكل  ما  وهو  والكذب،  الصدق  وبني  الصادق، 
الدميقراطية نفسها، وذلك لتعطل دور السلطة الرابعة يف متابعة 

املسؤولني يف املستقبل. 

يدافع الكاتب يف كتابه دفاًعا شبه مستميت عن صحافة صادقة 
تعتمد معايري الدقة واملهنية اليت أصبحت نادرة يف أيامنا هذه. 
وهو يرى أن املعلومة السيئة وغري الصحيحة تنتشر يف مكان، 
يف حني أن املعلومة الصحيحة أصبحت مقصورة على خنب صغرية 

جًدا.. وهو ما يناقض الدميقراطية.

السبيل إىل البقاء؟
وسائل  أمام  املتاحة  البقاء  وسائل  كتابه  روزبريدجر يف  يشرح 
أوالها  اليوم، وهي ثالث،  الرقميات  عامل  والصحف يف  اإلعالم 
ضخامة  أمام  يتضاءل  مضمار  وهو  اإلعالنات،  على  االعتماد 

فايسبوك وتصدره هذا اجملال.

القراء مقابل تصفح موقع  الثاني فرض مبالغ مالية على  اخليار 
الصحيفة االلكرتوني، وهي طريقة أثبتت فشلها أيًضا، ألن القراء 
ال يريدون دفع نقود للحصول على أخبار تبدو متوافرة يف كل 

مكان وباجملان.

 أما الوسيلة الثالثة فهي االعتماد على منظمات خريية وعلى تربعات، 
وهو أمر من الصعب ضمانه بالنسبة إىل مجيع املطبوعات.

أعطين صحافة رصينة... أمنحك دميقراطية!
ميسون أبو الحب - ايالف

أن  ثانيهما  غري.  ال  وقت  مسألة  األمر  أن  يعين  ما  حلظة،  أية 
ليست  ذلك  أو  االلكرتوني  املوقع  هذا  يف  نقرأها  اليت  األخبار 

كلها صحيحة.

انطالًقا من هاتني احلقيقتني، خرج روزبريدجر بكتاب هو أشبه ما 
يكون مبانفيستو من أجل مستقبل الصحافة يف عامل ما عادت فيه 
األخبار حكًرا على أحد، بعد الثورة اهلائلة اليت نشهدها يف جمال 

االتصاالت والتواصل.  

من هو؟
عنوان الكتاب »أخبار عاجلة: إعادة تشكيل الصحافة وملاذا األمر 
مهم اآلن«. وقد جذب إليه أنظار مجيع املهتمني بعامل الصحافة 
عمالقة  من  واحد  الكاتب  ألن  ذلك،  إىل  وما  واألخبار  والكتابة 
الصحافة الربيطانية، إذ كان رئيس حترير صحيفة الغارديان على 
مدى عشرين عاًما )غادرها يف عام 2015(، وقد قادها يف فرتات 
صعبة، بعضها بسبب أخبار عاجلة مهمة وأسباق صحافية كانت 
تتطلب قرارات شجاعة من جانب من يشغل منصبه، وبعضها اآلخر 
بسبب تكنولوجيا االتصاالت اليت غريت الكثري من الواقع الصحايف 
املعتاد سابًقا، ووضعت الصحافة اجلديدة ووسائل اإلعالم كلها 

على احملك أمام حالة مل تكن هلا أي سابقة منذ زمن غوتنربغ.

القرارات الصعبة اليت وجد هذا الصحايف نفسه أمامها كانت عديدة 
ويكيليكس،  بوثائق  يتعلق  ما  منها  العقدين،  هذين  مدى  على 
ومنها ما كشف عنه موظف املخابرات األمريكية إدوارد سنودن، 

ثم فضيحة قرصنة اهلواتف وأوراق بنما وغريها  الكثري. 

كان على روزبريدجر أن يتخذ موقًفا صرحًيا وجريًئا بأن ينشر أو 
ال ينشر، وهو يعلم أن قصة مثل قصة سنودن مثال قد تنتهي به 
إىل السجن، علًما أن الصحيفة حصلت بعد نشر هذا السبق على 

جائزة بولتزر يف عام 2015. 

جماراة العصر
أما التغريات العظيمة اليت شهدها العقدان املاضيان على صعيدي 
االتصاالت والتكنولوجيا فقد تعامل معها روزبريدجر بطريقة ذكية 
االنرتنت سيغري كل  بأن  مبكر  أدرك يف وقت  إذ  واستقرائية، 
احتضان  فقرر  املطبوعة،  الصحافة  قتل  إىل  وسيؤدي  شيء، 

مبادئ الرقميات، ليحافظ على وجود صحيفته حية.

باللغة  إخباري  موقع  ثالث  هي  اليوم  الغارديان  أن  إىل  يشار   
االنكليزية يزوره القراء على اإلنرتنت يف العامل.

اجملال،  هذا  يف  املهمة  القرارات  من  عدًدا  بريدجر  روز  واختذ 
على  الصحيفة  موقع  زوار  على  مالية  مبالغ  فرض  رفضه  منها 
االنرتنت، وهو ما ضمن تفاعل القراء معه ومع منشوره، يف وقت 
القراء  املبالغ عزوًفا من  أخرى فرضت مثل هذه  واجهت صحف 

عن زيارتها.

صحف صمدت
تبيع صحيفة الغارديان حالًيا أقل من 140 ألف نسخة مطبوعة، فيما 
يزور موقعها االلكرتوني ما يقارب من 25 مليون قارئ شهرًيا يف 

بريطانيا وحدها، ويعود الفضل يف ذلك إىل روزبريدجر. 

ويف الواليات املتحدة متكنت صحف ومطبوعات معدودة من البقاء 
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مناسبات
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ظاهرة  الحبيس،  الراهب  لرفع  الـ41  الذكرى  بمناسبة 
مذابح  على  مخلوف،  شربل  األب  العشرين،  القرن 
املجلس  نّظم  الرسولية،  الجامعة  الكاتوليكية  الكنيسة 
الرعوي يف كنيسة مار شربل مهرجانـًا شاملاً متشعـّب 
الروحي والفني، وكان يف متناول  االتجاهات، يف وجهيه 
كافة الفئات، تخلله قداس احتفالي ترأسه سيادة راعي 
األبرشية املطران أنطوان شربل طربيه السامي االحرتام، 
روبرت  املطران  امللكية  الطائفة  الراعي  سيادة  وحضور 
الطائفة  راعي  ممثل  البابا،  رومانوس  واألب  رباط، 
األرثوذكسية، سيادة املطران بازيليوس قدسية السامي 
االحرتام،  وجمهور غفري من املؤمنني من كافة الطوائف 

وعلى رأسهم:
يف  املعارضة  زعيم  ممثل  ديب،  جهاد  الكمبا  نائب   
بروك،  غلني  هيلز  ايست  نائب  فولي،   لوك  الوالية 
نائبة بانكستاون تانيا ميهايلوك، رئيس بلدية كنرتبري 
ناديا  الرئيس  ونائبة  وعقيلته  عصفور  كال  بانكستاون 
اسحق  وتشارلي  زخيا  جورج  البلدية  واعضاء  صالح 
وبلل الحايك وراشيل حريقة وممثلو االحزاب السياسية 

وجمعيات وداعمو هذا الحفل. 
افتـُتِح املهرجان بكلمة ألقاها رئيس دير مار شربل األب 

الدكتور لويس الفرخ.
كلمة األب الدكتور لويس الفرخ عند افتتاح املهرجان

القديس  مهرجان  يف  بكم  ومرحبا  جميعا،  الخري  مساء 
شربل السنوي. كنا جميعـًا قلقني بشأن الطقس ، لكن 

معجزة القديس شربل جعلته مشمسـًا.
نود أن نظهر االحرتام لسكان األرض التقليديني. 

واملواطنة  الهجرة  وزير  بسعادة  خاصااً  ترحيبااً  أرحب 
ديفيد  الفيدرالي  النائب  الثقافات  املتعددة  والشؤون 
موريسون،  سكوت  الوزراء  رئيس  اليوم  ممثل  كوملان 
وزار  قبل بضع سنوات،  لبنان  الوزراء  رئيس  زار  الذي 
كلماته  تأتي  وهكذا  قزحيا،  يف  أساسي  بشكل  ديرنا 

بالتأكيد من مكان للحنني والتقدير.
أود أيضًا أن أرحب بجميع رعاتنا وداعمينا   وأبرشياتنا 

ومجتمعنا النابض بالحياة  وجميع ضيوفنا.
 Nassour ،وعلى وجه الخصوص ، نشكر رعاة االحتفال
 Henley و    ،Taxation and Accounting

Constructions، و Dib Group  التي تربعت بسيارة 
كيا بيكانتو، وهي الجائزة األوىل يف السحب اليوم.

حيث  هنا يف سانت شربل،  تقليدي  تجمع  هو   ، اليوم 
هذه  راعي  شربل  القديس  شفيعنا  بذكرى  نحتفل 
نحن  الرعاية.  ومراكز  والتعليمية  الرعوية  املؤسسات 
نستوحي مسريته الحياتية والروحية لنعيش على مثاله 

حياتنا من خلل التضحية واإلخلص واملحبة.
الخدمات  من  املزيد  توفري  على  يساعدنا  املهرجان  هذا 
واملرافق لتلبية الطلب املرتفع من مجتمعنا املحبوب. لذا، 
أشكركم جميعـًا على انضمامكم إلينا ، ولكونكم جزًءا من 

هذا الحدث الرائع.
واملنظمني   املتطوعني  لجميع  خاص  شكر   ، وأخريا 
دون  الذين  ومجتمعنا  رعيتنا  سيما  وال  والداعمني، 

مشاركتهم وتفانيهم ولطفهم ملا كان ذلك ممكنا اليوم.
أعرب   ، والحاضر  املاضي  يف  الرهبان  جميع  عن  بالنيابة 
البعثة  إنشاء هذه  تلقيناه منذ  الذي  للدعم  عن تقديرنا 

وتطويرها  عرب جميع مراحلها.
مسؤولياتنا تنمو لتلبية احتياجات مجتمعنا. نحتاج دائمـًا 
املستويات،  جميع  على  املستمر،  ودعمكم  جهودكم  إىل 
لتحقيق ومتابعة رحلة خدمة هذا املجتمع ، إىل أقصى حد 

ممكن، يف هذا البلد املتعدد الثقافات.
واآلن ، إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بالوزير كوملان 

على املسرح. )رسالة رئيس الوزراء  أدناه(
كلمة األب الدكتور لويس الفرخ يف الكنيسة

تقليدي هنا يف سانت شربل  حيث  تجمع  ، هو  اليوم 
نحتفل بذكرى شفيعنا القديس شربل  راعي ارساليتنا.

دليل على دعمكم الرسالية  اليوم هو  إن حضوركم هنا 
واالعرتاف  الحيوي   لدورها  وتقديرا  شربل   القديس 
املجتمع.. هذا  الثقايف يف  وتراثها  وقيمها  بخصوصياتها 

نشكركم جميعـًا على دعمكم املستمر والحقيقي.
ونشكر أيضا  وزير الهجرة واملواطنة والشؤون املتعددة 
سكوت  الوزراء  رئيس  ممثل  كوملان  ديفيد  الثقافات 
موريسون.. كما أشكر جميع الذين ساهموا يف تطوير 
وجه  وعلى   ،1972 عام  يف  إنشائها  منذ  البعثة  هذه 
السعادة  صاحب  لعبه  الذي  الكبري  الدور  الخصوص 
املطران طربيه، أثناء وجوده يف منصب الرئيس واملدير 

هنا يف سانت شربل ودوره اآلن كراعينا.
هذه  روح  الرهبان  ألشقائي  خاص  شكر 
تفانٍ  وبكل  كلل  بل  يعملون  الذين  البعثة، 
القديس  ينريهم  أن  نرجو  ونعمة.  ورعاية 
تقديم  من  يتمكنوا  لكي  مهامهم  يف  شربل 

الخدمة بحب وتواضع.
هذه  ونجاح  تطور  عن  نتحدث  أن  يمكننا  ال 
املؤسسة الرعوية والتعليمية ومركز الرعاية، 
دون ذكر دعم ممثلي الحكومة والدور النشط 
والدعم اللمتناهي الذي تقدمه لجان الكنائس 

ومجموعات شبابنا وأبناؤنا واملجتمع ككل.
املتطوعني   لجميع  خاص  شكر  وأخريا، 

واملنظمني والداعمني واملنظمات املجتمعية.
لتبقى  البعثة  هذه  إنجازات  على  اهلل  نشكر 
مكانًا يشعر فيه الجميع بالراحة وكأنهم يف 

منازلهم.
القديس  شفاعة  خلل  من  اهلل  نسأل  دعونا 
ملواصلة  وقادته  البلد  هذا  يبارك  أن  شربل 
عائلتنا  لحماية  وأمانة  تفانٍ  بكل  العمل 
وتنوير شبابنا وإعطاء األمل للمحتاجني ومنح 
اسرتاليا  لبلدنا  والسلم  للمرضى..  الصحة 

ولبنان.

رسالة رئيس الوزراء  ألقاها معالي وزير الهجرة دايفيد كوملن 

قديسا العالنه  الـ41  الذكرى  مبناسبة  شربل  مار  يف  ومهرجان  قداس 

الوزير كوملان، األب الفرخ، النائب بروكس مع بعض الداعمني والحضوراملطرانان طربيه ورباط واألب الفرخ مع داعمي ورعاة املهرجانالذبيحة االلهية

النائب ميهايلوك وحريقة وصالح وعصفور وعقيلته والحايك واسحق وحضورالنائبان جهاد ديب وغلني بروكس وجورج زخيا وحضور داخل الكنيسةالوزير كوملان، األب الفرخ، النائب بروكس، جورج زخيا وحضور

جانب من املهرجانحضور داخل الكنيسةمن اليمني: اليان بولس، النائب بروكس، جورج زخيا، والزميل أنور حرب

الربوفيسورة فاديا غصني ونجلها وديع غصني مع عضو 
حكومة كنرتبري بانكستاون املحلية جورج زخيا

خيمة World Fruit Punchbowl ويبدو صاحبها رجل 
األعمال اليان بولس وزوجته وابنتهما وبعض العاملت
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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
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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
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Melbourneملبورن

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2018 األول  تـشرين   13 Saturday 13 October 2018الـسبت 
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صمم علماء قناديل حبر روبوتية ميكن ان ُتستخدم ملتابعة األنظمة 
البيئية البحرية املهددة ومراقبتها.  

من  أضيق  فتحات  عرب  تسبح  ان  الرخوة  الروبوتات  وتستطيع 
هياكلها وتعمل مبجسات سيليكونية مائية.   واُخترب العديد من هذه 
الروبوتات اليت ُأدخلت يف ثقوب حمفورة يف صفيحة من الزجاج 

الشبكي ، كما أفادت صحيفة الديلي ميل. 
اآللية هذه اىل بيئات  البحر  إرسال قناديل  وميكن يف املستقبل 
أو  االصطدام  خطر  تواجه  ان  دون  املرجانية  الشعاب  مثل  هشة 
التلف.   ويعتقد مصممو هذه احليوانات املائية االصطناعية انها 
ميكن أن تقوم بدور »حراس احمليطات« دون ان تتدخل يف احلياة 

الربية اهلشة.   
ونقلت صحيفة الديلي ميل عن الدكتور اريك اينغبريغ احد خمرتعي 
»ان دراسة  اتالنتيك قوله  البحر اآللي من جامعة فلوريدا  قنديل 
البيئات اهلشة ومراقبتها مثل الشعاب املرجانية كانت دائمًا مهمة 
شاقة على الباحثني البحريني وان للروبوتات الرخوة امكانية كبرية 

للمساعدة يف ذلك«.  
وُصمم الروبوت ليحاكي بدقة حركة قنديل البحر مبجساته املرنة يف 
السباحة حتت املاء.   وأشار الدكتور اينغبريغ اىل ان الروبوتات 
الرخوة اليت حتاكي العمليات البيولوجية القت رواجًا يف األوساط 
بأنه  البحر  املاضية واصفًا قنديل  القليلة  السنوات  العلمية خالل 

»مرشح ممتاز« ألنه سباح جيد جدًا. 
 

وأوضح اينغبريغ ان من التطبيقات الرئيسية للروبوت استكشاف 
األنظمة البيئية اهلشة ومراقبتها بآالت مائية رخوة ملنع تعرضها اىل 

أي اضرار بطريق الصدفة.  

وحملاكاتها  حمايدة  طفوية  البحر  لقنديل  ان  اىل  اينغبريغ  وأشار 
اثناء  اهليدروليكية  الروبوتات  لتعويم  املاء  الباحثون  استخدم 
سباحتها.   وُأنتجت مخسة قناديل ماء آلية مبستويات خمتلفة من 

الصالبة لالختبار باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد.  
السباحة  الروبوتات كانت قادرة على  ان  اينغبريغ  الدكتور  وقال 
عرب فتحات أضيق من قطرها اإلمسي. وستكون لروبوتات املستقبل 
حساسات بيئية وبرجمة مالحية ملساعدتها على اجياد ثغرات والنفاذ 

من خالهلا.

قناديل حبر روبوتية 
حلراسة احمليطات

لـ  اململوك  الصور  لتشارك  »إنستغرام«  تطبيق  مؤسسا  قّدم   
»فيسبوك« استقالتهما مساء االثنني بسبب خالف مع الشركة األم 

الغارقة يف املشاكل، حبسب ما أفادت معلومات صحافية.

»أنا  بيان  سيسرتوم يف  كيفن  للشركة  التنفيذي  املدير  وكتب 
ممنّت جّدا مع مايك على السنوات الثماني املاضية يف إنستغرام 

والسنوات الست يف فيسبوك ... 

وسوف نأخذ عطلة لنحّفز حّسنا االستكشايف واالبتكاري«، مؤكدا 
بتصرحياته معلومات تداولتها صحيفة »نيويورك تاميز«.

مايك  بالتعاون مع  »إنستغرام«  عاما(   34( وقد صّمم سيسرتوم 
التقنية،  العمليات  مدير  منصب  يتوىّل  الذي  عاما(   32( كريغر 
سنة 2010 عندما كانا طالبني يف جامعة ستانفورد يف سيليكون 

فالي.

وتقّدر جملة »فوربز« ثروة سيسرتوم حبواىل 1,4 مليار دوالر. وعّلق 
بيان  »فيسبوك« على هذه االستقالة يف  زاكربرغ مؤسس  مارك 
إنستغرام  وتعكس  رائعان  مديران  ومايك  »كيفن  الشبكة  نشرته 
تعاونهما اإلبداعي. وقد تعّلمت منهما الكثري خالل السنوات الست 

األخرية وكان األمر ملن دواعي سروري«.

وأعلنت  اجلديد«.  مشروعهما  على  لالطالع  متحّمس  »أنا  وأضاف 
مستخدم،  مليار  عتبة  ختطيها  حزيران/يونيو  يف  »إنستغرام« 

مستفيدة من رواجها يف أوساط املراهقني.

 وأطلقت خدمة خمصصة ألشرطة الفيديو. وكانت »فيسبوك« قد 
وبدأ  دوالر.  مليار  مقابل  يف   ،2012 سنة  »إنستغرام«  اشرتت 
من  وغريها  اإلعالنات  إىل  باالستناد  األرباح  بتحقيق  التطبيق 

احملتويات الرتوجيية.

مؤسسا »إنستغرام« التابعة 
لـ«فيسبوك« يستقيالن

يف أزمة جديدة تضرب »فيسبوك« مبقتل، أعلنت الشركة األمريكية 
العمالقة، اجلمعة، أن موقع التواصل االجتماعي تعرض خلرق أمين 

كبري، عّرض حنو 50 مليون مستخدم خلطر القرصنة.
وفوجئ ماليني املستخدمني صباح اجلمعة املاضي بأنهم مطالبون 
مرة أخرى بإدخال كلمات املرور اخلاصة بهم، من أجل الوصول إىل 

حساباتهم يف »فيسبوك«.
ومل توضح الشركة بعد ما إذا كان اخلرق مرتبطا باخرتاق حسابات 
أم بتسرب معلومات، كما أنها مل تتوصل إىل اجلاني، لكنها أشارت 

إىل أنها أبلغت الشرطة باألمر.
وقالت الشركة إن االخرتاق مصدره تغيري أدخلته »فيسبوك« على 
خاصية حتميل مقاطع الفيديو يف يوليو عام 2017، وأوضحت أن 
القراصنة متكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مقاتيح إلكرتونية 

تسمح للمستخدمني بالولوج حلساباتهم.
وأوضح نائب رئيس الشركة إلدارة املنتجات غاي روزن أنه »من 
لقد  فيسبوك.  تشفري  يف  خلال  استغلوا  املهامجني  أن  الواضح 
أصلحنا األمر وأبلغنا قوات إنفاذ القانون«، مشريا إىل حتقيق جار 

يف األمر.
واعترب روزين أن »خصوصية وأمن الناس أمر مهم بشكل ال يصدق، 

حنن آسفون ملا حدث«.
وكإجراء احرتازي، أخرجت »فيسبوك« حنو 130 مليون مستخدم من 
حساباتهم، وطالبتهم بإعادة إدخال كلمات املرور اخلاصة بهم، كما 

أزالت خاصية متكن املستخدمني من رؤية حسابات اآلخرين.
وأوضح مؤسس »فيسبوك« ومديره التنفيذي مارك زوكربرغ، أن 
بإصالحه  وقاموا  املاضي،  الثالثاء  االخرتاق  اكتشفوا  املهندسني 

مساء اخلميس.
وقال: »ال نعلم إذا كانت احلسابات أسيء استخدامها«، مشريا إىل 

أن »هذا أمر خطري«.
وكتب زوكربرغ على حسابه يف املوقع: »نواجه هجمات ثابتة من 
أشخاص يريدون االستيالء على حسابات أو سرقة معلومات حول 
نقطة  وأصلحنا  ذلك،  اكشتفنا  أننا  بالسعادة  أشعر  فيما  العامل. 
الضعف وقمنا بتأمني احلسابات اليت رمبا كانت يف خطر، احلقيقة 

أننا حنتاج ملواصلة تطوير أدوات جديدة ملنع حدوث ذلك«.
ويواجه »فيسبوك« انتقادات واتهامات بأنه يشكل منصة لعمليات 
الرئاسية  االنتخابية  احلملة  خالل  سيما  ال  السياسي،  التالعب 
»كامربيدج  شركة  فضيحة  خلفية  على   ،2016 عام  األمريكية 
من  املاليني  عشرات  بيانات  استغلت  اليت  الربيطانية  أناليتيكا« 

املشرتكني.

»كارثة« تضرب 50 مليون حساب 
على فيسبوك.. ماذا حصل؟

كشفت شركة »دلتا إيرالينز« األمريكية، عن عزمها اعتماد تقنية 
من  واليت  للمسافرين،  بالنسبة  السفر  إجراءات  لتسريع  متطورة 

املمكن أن تغين عن جوازات السفر وتذاكر الطريان.

وتعتزم الناقلة اجلوية، تبين تقنية التعرف على وجوه املسافرين، 
وذلك كبديل عن جوازات السفر وتذاكر الطريان، مما يقلل زمن 

صعود الركاب إىل الطائرات.

األوىل  مرحلتها  يف  »البيومرتية«  اهلوية  حتديد  تقنية  وستطبق 
بـ15 أكتوبر، على منافذ تسجيل الوصول وتسليم احلقائب ونقاط 
هارتسفيلد  مبطار   F باملبنى  الدولية،  للرحالت  األمنية  التفتيش 
ميل«  »ديلي  صحيفة  نقلت  ما  وفق  الدولي،  أتالنتا  جاكسون 

الربيطانية.

سيجري  فإنه  الشركة،  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  وحبسب 
األولية، بتقليص  التجربة  التقنية يف حال جناح  توسيع استخدام 

زمن الصعود إىل الطائرة.

املسافرون  سيمسح  حيث  اختيارية،  البداية  يف  اخلدمة  وستكون 
لتقوم  الصعود،  لتسجيل  مرحلة  أول  خالل  جوازاتهم  بيانات 
الكامريات املنتشرة يف املطار مبسح وجوههم، وإعطائهم الضوء 

وداعا للجوازات والتذاكر

األخضر لالنتقال إىل النقطة التالية.
زمن  من  اجلديدة ستخفض  التقنية  فإن  الطريان،  لشركة  وطبقا 

إجراءات الصعود إىل الطائرة مبعدل 9 دقائق.
خصوصية  عن  املدافعني  قلق  الوجوه  على  التعرف  تقنية  وتثري 
املسافرين، إذ يرون أن على السلطات املعنية اإلجابة على عدد 
من األسئلة املهمة املتصلة بها، كاجملاالت األخرى اليت ستستخدم 
فيها هذه البيانات، وكيفية ختزينها، واجلهات املخولة بالوصول 

إليها.

زعمت جريدة أمريكية أن جمموعة من قراصنة الكمبيوتر املرتبطني 
بروسيا اخرتعوا سالحا إلكرتونيا رهيبا.

وحبسب جريدة »ذي ديلي بيست« فإن جمموعة اهلاكرز املسماة 
بـ«الدب اخليالي« ابتكروا برناجما ضارا جديدا ال ميكن التخلص منه 

حتى من خالل إعادة برجمة جهاز الكمبيوتر.
إذا  األمريكية:  اإللكرتونية  اجلريدة  نشرته  الذي  املقال  وجاء يف 
وصل فريوس بوتني إليك فال جدوى من تنظيف جهاز الكمبيوتر، 

وعليك أن ترمي جهازك للتخلص منه.
وزعم كاتب املقال أن الربنامج الضار اجلديد الذي ال فكاك منه إال 
من خالل التخلص من جهازك أعدته املخابرات العسكرية الروسية.
بوتني« وهم من شركة  »فريوس  اكتشفوا  الذين  اخلرباء  وأطلق 

.LoJax األوروبية، أطلقوا عليه اسم ESET
أن  يكشف  املتطور  الضار  الربنامج  أن  املقال  كاتب  زعم  كما 

الكرملني يواصل االستثمار يف عمليات اهلاكرز.
وكانت شركة »ميكروسوفت« األمريكية أعلنت يف األسبوع املاضي 
عن حماوالت قراصنة اإلنرتنت من جمموعة »الدب اخليالي« للتدخل 

يف االنتخابات األمريكية.

جريدة تتحدث عن »فريوس 
بوتني« ال فكاك منه

تكنولوجيا وعلوم
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بيـئة

بناء وال حتافظ على  الرتاثية ال حتمي  لألبنية  العام  اجلرد  الئحة 
األبنية  تنتهي  ان  قبل  فقط  الوقت«  »كسب  مهمتها  تراث. 
املدرجة فيها اىل اهلدم. يف غياب أي آلية قانونية للحفاظ على 
هذه األبنية، تبقى محايتها خاضعة لالستنسابية واملزاجية والوالء 

السياسي.
قبل أياٍم، ُنِزعت أحجار ما تبقى من اجلدار الروماني الذي كان، 
يومًا ما، سورًا ملدينة بريوت. مل يعد مّثة سور هناك. مل يبق منه 
الطابع  »ذات  األشياء  بأرشيف  األخرى،  هي  أحلقت،  صورة  إال 

الرتاثي«.
قبل شهرين من ذلك، واجه بيت عتيق املصري نفسه، يف العقار 
مونو.  شارع  يف  اإلنكليزي  الوهاب  عبد  حي  عتبة  عند   ،1231
يومها، وقف سكان احلي يتفّرجون على أحجار البيت تسقط واحدًا 
تلو اآلخر، رغم وجود قراٍر لوزارة الثقافة بإدخاله يف الئحة اجلرد 
العام لألبنية الرتاثية. قبل ذلك، سقطت بيوت كثرية »ذات طابع 
تراثي«، معظمها كان موضوعًا على الالئحة: »بيت ورد«، معمل 
البرية، مبنى »آر ديكو«، فرن احلايك، بيت أمني معلوف، املرفأ 
األخرى  هي  موضوعة  كثرية  بيوت  وبعدها،  وغريها.  الفينيقي، 
على الئحة اجلرد العام ستواجه املصري نفسه. وهو ما يدعو اىل 
القليلة  السنوات  يف  منها  تهاوى  بعدما  جدواها  عن  التساؤل 

املاضية ما ال يقّل عن 20 منزاًل لتتضاءل إىل حدود 30 بيتًا.
األبنية  »محاية  قانون  يف  فصل  مثة  كان  املاضي،  القرن  يف 
التارخيية« )1933(، يتحّدث عن الئحة جرٍد لألبنية التارخيية، تضم 
د  تعدادًا للمواقع األثرية والقالع والقصور وغريها من املواقع. ُجّ
العمل بالقانون بسبب قدمه، فيما ال يزال مشروع اقرتاح قانون 

بديل له حبيس أدراج اجمللس النيابي منذ زمن.
يف االنتظار، اسُتعري تعبري الئحة اجلرد من القانون لضمان محاية 
بعض األبنية اليت صارت تنتمي لزمٍن سابق وتستوجب املصلحة 
واملنفعة العامة احلفاظ عليها. لكنها مل تكن تلك استعارة راحبة 
لسببني: أوهلما يتعّلق باملفهوم الذي صيغ على أساسه القانون 
السابق الذي وردت فيه تسمية الالئحة للمرة األوىل، وثانيهما 
معايري التصنيف اليت ختتلف بني قرنني. يف الشق األول، تبدو 
»حلماية  األصل  بقانون صيغ يف  العمل  لتجميد  كافية  عامًا   85
اآلثار«، ومل يطل ما جاء بعده من تغيريات يف األمناط العمرانية. 
فمن بعد هذا القانون، بنيت آالف العمارات واألشكال اهلندسية 
بقي القانون قاصرًا عن ضّمها. »عندما نتحدث عن قانون لآلثار، 
بني  كبري  فارق  وهناك  الرتاث،  وليس  اآلثار  نقول:  ما  نعين 
التعبريين«، يقول مسؤول وحدة ترميم األبنية األثرية والرتاثية 
يف املديرية العامة لآلثار الدكتور خالد الرفاعي. يتحّدث الرفاعي 
»سوبر  باعتباره مفهومًا  الرتاثية  عن مفهوم احلفاظ على املعامل 
جديد«، وهو ما ينسحب تاليًا على تعبري الئحة اجلرد العام املستقاة 
من قانون العام 1933، اليت تبقى جمرد تعبري مستعار لسّد نقٍص 
 »point de vue politique»الـ به  موصول  الدولة،  تقاعس  سببه 

للوزراء املعنيني.
اجلرد،  الئحة  شؤون  يف  العارفون  يتحّدث  الثاني،  الشق  يف 
الئحة  معايري  أن  عن  فعدا  عبثية.  معايري  عن  الرفاعي،  ومنهم 
عليه  تكون  أن  يفرتض  ما  مع  تتواءم  ال  السابق  القانون  جرد 
اليوم، ال يبدو أن مثة معايري جامعة لتصنيف املبنى تراثيًا أم ال. 
بتعبري آخر، »ال اتفاق على املعايري«، يقول الرفاعي. وإن كانت 
قد صيغت بعض املعايري للحفاظ على ماء وجه الدولة يف ملف 
واجلمالية  التارخيية  واخللفية  العمر  مراعاة  منها  الرتاثية،  األبنية 
املعمارية ومنط البناء واألهمية املدينية التخطيطية، إال أن اإللتزام 
بها بقي استنسابيًا. وميكن فهم ذلك إذا ما اطلعنا على بعض 
طلبات التصنيف اليت تأتي من زعماء سياسيني لتصنيف بيوتهم، 
كثرية  عقارات  عن  احلديث  كما ميكن  فقط!  بيوتهم  أنها  جملّرد 
دخلت الئحة اجلرد الستيفائها بعض تلك املعايري، ثم خرجت منها 
النتفاء املعايري نفسها! وهنا تفيد اإلشارة إىل عقار املصيطبة 
رقم 4199 املصنف على الئحة اجلرد، والذي حاول 3 وزراء ثقافة 
أمام الئحة وهمية  أننا  »يعين  ماذا يعين كل ذلك؟  منها.  نزعه 
على  بناء  الالئحة  يف  مبنى  الثقافة  وزير  فيها  ُيدخل  ومفتعلة، 
نصيحة من معماريني، ثم يأتي وزير آخر وخيرجه منها بناء على 
مفعول  ال  إذًا،  فياض.  رهيف  املعماري  يقول  أخرى«،  نصيحة 
قانونيًا هلا، بل هي »أضعف اإلميان. إذ أن مهمتها كسب الوقت 
ليس أكثر«، حبسب املهندس املعماري عبد اجلليل جرب. تفتقد 
الالئحة األهلية القانونية ألن ال مرسوم يلزم بها. وحبسب الناشط 
يف جعية »تراث بريوت«، رجا جنيم، هي أشبه بـ«الفرامات، بس 
كل فرتة حدا بريخيهن«. واليوم، يف ظل غياب القانون، يعّول 
للحفاظ  وفق جنيم،  مفرطعة«،  قانونية  »نصوص  على  املعنيون 

على بعض تلك األبنية، لكنها ليست كافية.

ال قانون وال استمالك
آخر بيتني أضيفا إىل  بيتا فريوز والرئيس بشارة اخلوري  كان 

30 موقعاً على الئحة اجلرد: الرتاث وجهة نظر!
    راجانا حمية 

من  خمتارة  جمموعة  لتقرير  واستنادًا  وزاري  بقرار  اجلرد،  الئحة 
املباني  تضاف  الطريقة،  بهذه  املعماريني.  واملهندسني  اخلرباء 
إىل الالئحة. لكنها، ال تصمد يف غالبيتها فيها، فقرار احلماية هنا 
ال حيمي، والئحة اجلرد ليست »خيمة زرقا«. غالبًا ما تسقط مباٍن 
منها بقرار وزير أيضًا، منها مثاًل العقار 1231 يف حي عبد الوهاب 
اإلنكليزي الذي أدرجه وزير الثقافة األسبق غابي ليون يف الالئحة 
ونزعه منها الوزير احلالي غطاس خوري، بقرار فردي ومن دون 
كتاب  على  موافقته  معطيًا  لآلثار،  العامة  املديرية  لرأي  الرجوع 
اهلدم، مشروطًا بنص هّش يتعلق باحلفاظ على الواجهة اخلارجية. 
األمر نفسه فعله ليون باملرفأ الفينيقي وبيت أمني معلوف اللذين 
وضعا يف الالئحة يف عهد الوزير الذي سبقه. وهلذه اآللية حكاية 
القدمية. هي  العقارات  مالكي  وجشع  الوزراء  نظر  بوجهة  تتعّلق 
حكاية ملف إما يقبل أو ال يقبل، إذ حتيل جلنة اخلرباء يف املديرية 
العامة لآلثار امللف إىل وزير الثقافة لدراسته و«أخذ املقتضى«. 
وللسياسة دورها هنا. مثة ناخبون وأصحاب عقارات متمولون، ما 
يعين أن القضية، سياسيًا، خاسرة. انطالقًا من عمله يف وحدة 
األبنية الرتاثية، يتحدث الرفاعي عن كثري من قرارات »اإلخراج« 
اليت أتت خمالفة لرأي املديرية العامة لآلثار. كيف ميكن رؤية هذا 
األمر؟ بالرقم الذي وصلت إليه الئحة اجلرد اليوم، واليت تستقر 
عند الرقم 30، بعدما كانت تضم أكثر من مثانني مبنى. لكنها، 
سقطت نظرًا لغياب قانون رادع، ولعجز املديرية العامة لآلثار عن 
إدخال كل البيوت الرتاثية ضمن الالئحة واستمالكها أو ترميمها. 
ويلفت الرفاعي يف هذا اإلطار إىل أنه »إذا دخلت بيوت بريوت 

الرتاثية كلها يف الالئحة بتفلس الدولة«.

    عقارات كثرية دخلت الئحة الجرد الستيفائها املعايري 
وخرجت منها النتفاء املعايري نفسها!

يف ظّل ذلك، نشأت الئحة جديدة تسمى بالئحة جتميد اهلدم أو 
كتب جتميد اهلدم. وهي تفرتض أن كل بناء يتقدم مالكوه أو 
مستثمروه بكتاب إىل بلدية بريوت يطلبون هدمه »جيب أن خيضع 
ملوافقة مسبقة من املديرية العامة لآلثار«، حبسب الرفاعي. سبع 
سنوات سار الوضع على ما يرام، إىل أن خرج أول قرار قضائي 

يطعن بقرار املديرية.
اليوم، تضم هذه الالئحة حنو 250 بيتًا. خالل السنوات القليلة 
أكثر من ذلك، لكن اهلدم قضى على 40  املاضية كانت تضم 
مبنى حتى استقرت عند هذا الرقم. أما كيف سقطت؟ هنا، يعود 
عن  قضائي،  قرار  أول  تاريخ صدور   ،2014 عام  إىل  الرفاعي 
اهليئة احلاكمة يف جملس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري 
صادر، بسحب عقار كان موضوعًا على الئحة جتميد اهلدم وإباحة 
هدمه. بعدها كّرت السبحة، فصار كل مالك مبنى قديم أو مستثمر 
يف  اليوم،  هناك،  الدولة.  شورى  جملس  إىل  فوره  من  يتوجه 
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الئحة الجرد العام وهمية وال مفعول قانونيًا لها ومهمتها كسب الوقت ليس أكثر )بالل جاويش(

شورى الدولة 80 ملفًا لبيوت تراثية، أو يف أحسن األحوال قدمية، 
تنتظر قرار القاضي للمباشرة يف اهلدم. هنا، يتبنّي العجز. فال 
وال  املباني،  استمالك  على  قادرة  الوزارة  وال  موجود  القانون 
امللتزم  وهو  اهلدم،  جتميد  الئحة  »يبلع«  الدولة  شورى  جملس 

بالقانون 1933 اجملّمد أصاًل!
من 1017 إىل 209

عقب 15 عامًا من احلرب، بدأت ورش إعادة اإلعمار. كانت تلك 
أول رحلة من مشوار كنس الذاكرة. جرفت شركة »سوليدير«، 
يف إطار إعادة اإلعمار، بيوتًا كثرية. يومها، نفدت »سوليدير« 
بفعلتها بعدما صيغ هلا مرسوم تنظيمي أباح هلا ذلك. يف تلك 
الفرتة من تسعينيات القرن املاضي، كلف وزير الثقافة آنذاك 
ميشال إّده »جعية تشجيع محاية املواقع الطبيعية واألبنية القدمية 
يف لبنان« )أبساد(، إجراء مسح لألبنية الرتاثية حول وسط بريوت 
اليت جيب احلفاظ عليها. وصل العدد إىل 1017 مبنى »موزعة على 
3 درجات: مهم. متوسط األهمية. ضعيف«، حبسب املعماري عبد 
اجلليل جرب. بدا يف ذلك الوقت أن الـ1017 عدد كبري، فُطلب »من 
التنظيم املدني أن خيتزل العدد بطريقة منطقية. وصلنا عندها 
املباني  باحلفاظ على  الرقم 570، وأرفقناها بتوصية تتعلق  إىل 
املنفردة البارزة معماريًا واجملموعات اليت تشكل نسيجًا معماريًا«، 
قام  إذ  العدد،  هذا  عند  تستقر  مل  الدراسة  لكن،  جرب.  يتابع 
التنظيم املدني، بالتعاون مع بلدية بريوت »بشطب 50 مبنى«. 
بعد ذلك، أرسلت الدراسة إىل جملس الوزراء الذي كلف جملس 
اإلمناء واإلعمار إعادة النظر بالدراسة، فكلف األخري شركة »خطيب 
وعلمي« اليت اختزلت الرقم اىل 209، من خالل تقسيم املعايري 
إىل مخس جمموعات )a,b,c,d,e(، حيث جرى احلفاظ على البيوت 
اليت تنتمي إىل اجملموعات الثالث األوىل وإلغاء تلك اليت تنتمي 
إىل اجملموعتني األخريتني. هنا يتحدث الناشط يف جعية »تراث 
بريوت« رجا جنيم عن »معايري منقوصة مت اإلستناد إليها لتقدير 
ما إذا كان البيت تراثيًا أم ال«. استندت الدراسة إىل »كل شي 
arcade قناطر، ومل تراع احلقبات التارخيية والعمرانية اليت حلقت 
بعمارة القناطر واحلجر الرملي، مثل بيوت مرحلة األربعينيات ما 

بني احلجر والباطون وبيوت بريوت الستينيات«.
ال دراسة جديدة أعادت تصنيف األبنية الرتاثية املتبقية يف بريوت. 
دراسة »آبساد« وما طرأ عليها من تعديالت كثرية هي آخر دراسة 
اإلستدالل  لكن، ميكن  جديدة.  إحصاءات  ال  بعدها،  من  أجريت. 
من »فوق« العاصمة إىل ما صارت عليه األمكنة الرتاثية، فسماء 
بريوت اليوم تعّج بالناطحات ومكعبات الزجاج واإلمسنت. وهذه 
لكان  قانون،  هناك  كان  لو  قانون.  وجود  لعدم  أخرى  ضريبة 
»األوىل أن يكون بديل اهلدم بناء حيافظ على النسيج احلضري 
للمنطقة«، يشري جنيم. يف هذه احلالة، تسبق املصلحة العامة تلك 

اخلاصة والتطوير العقاري.
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املصري  املطرب  مجهور  تلقاها  كبرية  صدمة 
يف  »احتباس  بـ  إصابته  إعالن  بعد  حسين  تامر 
الصوتية  األحبال  التهاب حاد يف  جراء  الصوت« 
سيمنعه من الكالم والغناء ملدة أسبوعني، ولكن 
العزاء أنه ليس الوحيد.. فقبله بشهر واحد عانى 
عليه  وبات  نفسه  احملنة  من  راتب  املمثل مجيل 
مع  معاناته  لظروف  الواقع  لألمر  يستسلم  أن 
أمراض الشيخوخة، والقائمة طويلة جدًا تضم عدة 
جنوم أشهرهم لطيفة وعصام كاريكا وسوما اليت 

احتاجت معجزة حتى تتكلم مرة أخرى.

تامر حسين آخر املصابني باحتباس الصوت غادر 
حفله األخري يف بورتو جولف مارينا إىل املستشفى 
األطباء  وأكد  املالحظة،  حتت  ساعة   48 ليقضي 
إصابته بالتهاب حاد يف األحبال الصوتية نتيجة 
إجهاد شديد، حيتاج إىل راحة كاملة ملدة 15 يومًا، 
مينع فيها من الغناء أو التحدث بانفعال مبالغ أو 

 10 جنوم فقدوا صوتهم أشهرهم لطيفة وآخرهم تامر حسين
عمرو رضا - مجلة سيدتي

بصوت عالي.

وتلقى تامر حتذيرًا مشددًا من فريقه املعاجل بأن 
أي إجهاد حيدث له يف األحبال الصوتية قد يفقده 
بتنظيم  وطالبوه  األبد،  إىل  الغناء  على  القدرة 
اجلهد بعد انتهاء فرتة العالج والتوقف عن الغناء 
فورًا إذا شعر بأي إجهاد، حتى ال تتفاقم حالته 

الصحية.

شهرين  استمرت  مبعاناة  مر  راتب  مجيل  الفنان 
نفسه  ليجد  النوم  من  استيقظ  بعدما  كاملني 
غري قادر على الكالم، وخضع للعالج داخل غرفة 
إىل  سافر  ثم  أسبوعني،  ملدة  املركزة  الرعاية 
باريس حبثًا عن تشخيص دقيق حلالته، وكانت 
الصدمة مع التقرير الطيب الفرنسي الذي أكد أن 
املمثل الشهري لن يستعيد صوته جمددًا نظرًا ألنه 
حيتاج جلراحة معقدة يف األحبال الصوتية، يصعب 

إجراؤها ملعاناته مع أمراض الشيخوخة.

مرضها  حقيقة  كشفت  لطيفة  التونسية  الفنانة 

بنفسها ولكن بعد استعادة صوتها وقالت إنها 
صوتها  أفقدتها  حادة،  صحية  لوعكة  تعرضت 

ريم بنالطيفة

حسن فالنجميل راتب

نادر ابو الليف

طارق فؤاد
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15 يومًا، إىل أن استعادته بشكل تدرجيي مبساعدة 
طبية متطورة تلقتها يف سويسرا.

احلنجرة  حاد يف  التهاب  من  »عانيت  وأضافت: 
الكالم  على  القدرة  أفقد  جعلين  مما  واألذنني 
ملدة 15 يومًا، وقد ألزمين املرض الفراش ملدة 
إىل  وبعدها سافرت  منزلي مبصر،  يومًا يف   20
األحبال  يف  أخصائي  أشهر  ملراجعة  سويسرا 
الصوتية د. بنشاوو«، الذي أكد عليها ضرورة 

عدم إجهاد صوتها ملدة شهر على األقل.

يفقد  أن  كاد  كاريكا  عصام  املصري  املطرب 
صوته إىل األبد شهر أبريل املاضي لوال خضوعه 
جلراحة عاجلة أدت إىل فقدانه القدرة على الكالم 
تدرجييًا،  يتعافى  بدأ  وبعدها  كامل،  شهر  ملدة 
واضطر وقتها لتقديم حفالت فنية كان متعاقدًا 
مصارحة  مع  باك«  »البالي  غناء  بطريقة  عليها 

اجلمهور حبقيقة مرضه!!

اجلزائري ياسني مصباح  الفنان  عام 2011 فقد 
 -  les Folies berberes« الشهرية  الفرقة  عضو 
لعملية  خضع  أن  بعد  صوته  الرببري«،  اجلنون 
مبستشفى  الصوتية  األحبال  يف  معقدة  جراحية 

فرنسي.
من  فيها  يشكو  خاصة  رسالة  مصباح،  وكتب 
منذ  قائاًل:  متاًما،  لفقدانه صوته  نظًرا  اإلهمال، 
لعملية  خضوعي  تاريخ  أي  تقريًبا،  أشهر  مخسة 
واألطباء  الصوتية،  األحبال  يف  معقدة  جراحية 
من  وسأمتكن  بأن وضعي سيتحسن،  يطمئنوني 
ووصف  جدوى،  دون  لكن  جديد،  من  النطق 

ياسني نفسه بقوله: أنا إنسان معوق اآلن«.
وتابع: »كنت أعتقد أن يف مقدوري العودة إىل 
الثالثية  فرقتنا  أفراد  مع  املسرح  على  التمثيل 
الشهرية »اجلنون الرببري«، لكن مشواري الفين 

حتطم منذ خضوعي للعملية اجلراحية املعقدة«.

اآلخر  هو  يتمكن  مل  فالن  حسن  املغربي  الفنان 
معقدة  جلراحة  اخلضوع  بعد  صوته  اسرتجاع  من 
وصفت بالناجحة يف احللق داخل إحدى مصحات 
الدار البيضاء، وأكد األطباء وقتها أنه سيتعافى 
لتقوية  لتدريبات  للخضوع  وحيتاج  الوقت  مع 

 10 جنوم فقدوا صوتهم أشهرهم لطيفة...

الصوت.

املطربة سوما غابت عن عامل الغناء عامني كاملني، 
ظلت ختضع  بعدما  لألبد  بالغياب  مهددة  وكانت 
لعالج خاطئ ألحباهلا الصوتية ظنًا منها أنها مصابة 
ب »دور برد« ولكن تبني الحقًا أنها تعاني من 
حالة متدهورة لظاهرة وجود نتوءات على األحبال 
أن  وقتها  املعاجل  الطبيب  وأخربها  الصوتية، 
قدرتها  استعادة  على  وتركز  متامًا  الغناء  تنسى 

على الكالم.

سوما خضعت جلراحة معقدة وامتنعت عن الكالم 
ملدة شهر كامل، واستعادت بالفعل جانبًا كبريًا 

من قدرتها على الغناء.

املطرب نادر أبوالليف عانى من عدة أزمات صحية 
احلقيقي  اخلطر  ولكن  والقلب،  بالتنفس  متعلقة 
كان قريبًا من األحبال الصوتية حيث الحظ الفريق 
املعاجل أنها مهددة بالضمور، ومت التدخل العاجل 
جبراحة »شق حنجري« عام 2016 للحفاظ على ما 

تبقى من قدراته الصوتية.

الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا أعلنت يف رحلة 
معاناتها األخرية مع مرض السرطان »توقفها عن 
الغناء حاليًا ورمبا طوال حياتها بسبب مرض عجز 
األطباء عن كشفه أو حتديد سببه«. وكتبت ريم 
رسالة  بوك  الفيس  على  اخلاصة  على صفحتها 
حزينة قالت فيها: »صوتي الذي كنتم تعرفونه 
.. توّقف عن الغناء اآلن أحبيت .. ورمبا سيكون 
األطباء  .. مل يستطع  أعلم  ال   .. األبد  إىل  هذا 
معرفة السبب بعد كل الفحوصات والصور اليت ال 
ُتظهر أي عالقة بني مرضي وشلل الوتر اليساري 
الذي تسبب به عطب ما يف العصب املوصول به 

.. والسبب؟ »جمــهــول« ..
وأكدت ريم أن أعضاء جسمها تقاوم احلالة الصحية 
اليت تسببت بشلل الوتر الصوتي األيسر وأضافت 
: »اليوم ... قمت بكشف طيب عند طبيب حنجرة 
فلسطيين .. جراح وخمتص د. ربيع شحادة الذي 
أمضى معي أكثر من ساعة ليكّون صورة شاملة 
عن وضعي .. وكانت دهشته كبرية .. حني رأى 
أن الوتر اليميين السليم .. جيتهد كي يقوم بدور 
أعضاء جسدي  حتى   .. إهلي  يا   .. معًا  الوترْين 

وُتاهد  ُتقاوم  كلها 
.. «

املصري  املطرب 
يزال  ال  فؤاد  طارق 
جراحة  مثن  عن  يبحث 
صوته،  إلنقاذ  عاجلة 
مبرض  أصيب  بعدما 
الصدر«  »حساسية 
والدته،  عن  وراثة 
حتى  األمر  وتطور 
اضطر للخضوع للعالج 
الذي  بالكورتيزون 
أجهد أحباله الصوتية، 
كاد  حتى  عليها  وأثر 
متامًا،  صوته  يفقد 
للعالج  بعدها  وجلأ 
جلسات  طريق  عن 
التخاطب، لكن األطباء 
وأن  ُبد  ال  أنه  أكدوا 
عن  العالج  يكون 
جراحة  إجراء  طريق 
معقدة يف فرنسا ومل 
هلا،  اخلضوع  يستطع 
قدراته  لضعف  نظًرا 

لدعمه، ولكنه مل يظهر جمددًا ليكشف مصريه. املادية، وتطوع وقتها عدد كبري من جنوم الفن 

سوما

عصام كاريكا

تامر حسني

ياسني مصباح
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الصني  تسعى 
إىل  اجتهاد  بكل 
سيدة  تكون  أن 
الذكاء  عامل 
 ، عي صطنا ال ا
يف  تنجح  وهي 
على  متفوقة  ذلك 
املتحدة  الواليات 
بسبب أفضلية يف 
حمددات:  أربعة 
ورأس  العقول 
والتنظيم  املال 

الصني تتسيد الذكاء االصطناعي متفوقة على أمريكا
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أول منصة اجتماعية للدردشة بني الروبوتات

تقديم  من  الشركات  ومتكني 
مستويات استثنائية من خدمة 
بتعزيز  يساهم  مما  العمالء، 
وحيد  الذاتية  اخلدمة  مستوى 
بشري  تدخل  إىل  احلاجة  من 

وتعليم الروبوتات«.
»تشكل  حلمي:  أمحد  ويضيف 
ملحوظًا  تقدمًا  اخلطوة  هذه 
الصعوبات  تذليل  صعيد  على 
املعلومات  قلة  عن  الناجتة 
أنظمة  توفرها  اليت  واخلدمات 
أضف  الدردشة،  روبوتات 
التواصل  منصة  أن  ذلك  إىل 
أفايا  عمالء  متكن  االجتماعي 
من تعزيز قيمة حلول روبوتات 
دون  يقدمونها  اليت  الدردشة 
يف  االستثمار  إىل  احلاجة 
األمد  وطويلة  مكلفة  مشاريع 

لتوفري املعلومات«.
وتوصلت دراسة علمية أجرتها 
أفايا يف عام 2018 مشلت آراء 
العامل،  8 آالف مستهلك حول 
من  املئة  يف   80 أن  إىل 
استجابة  يتوقعون  املشاركني 
تساؤالتهم  كافة  على  فورية 
واملستشفيات  البنوك  من 
حكوماتهم،  وحتى  والفنادق 
توفري  أهمية  على  يؤكد  مما 
خدمة متميزة على مدار الساعة 

للعمالء.
وميكن للشركات االستفادة من 
املعوقات  لتجاوز  األمتتة  مزايا 
الكوادر  نقص  يفرضها  اليت 
توقعات  وتلبية  البشرية 
عمالئها من خالل تقديم جتارب 
سلسة وذكية عرب خمتلف نقاط 

التواصل.
األهمية  تأتي  هنا  ومن 
تكتسبها  اليت  املتزايدة 
أقوى  من  كواحدة  الروبوتات 
إجيابي  تأثري  إلحداث  السبل 
العمالء،  خدمة  على  وملموس 
وجهًا  التواصل  فقط  يسبقها 

لوجه.
مؤسسة  نشرته  ملا  ووفقًا 
هذا  مؤخرًا  لألحباث  جارتنر 
تتحكم  أن  املتوقع  من  العام، 
روبوتات الدردشة يف 25 يف 
املئة من عمليات خدمة العمالء 
املؤسسات  يف  وإدارتها 
والشركات على مستوى العامل 

حبلول عام 2020.
اليت  التقنية  هذه  وتعد 
أفايا  شركة  تستعرضها 
احلافل  لسجلها  امتدادًا 
صعيد  على  والتميز  بالريادة 

خدمة العمالء الذاتيه.
 2018 جيتكس  لزوار  وميكن 
املنصة  هذه  على  االطالع 
املبتكرة  األفكار  من  وغريها 
 C10-Z1 رقم  اجلناح  يف 
دبي  مبركز  زعبيل  قاعة  يف 
إىل   14 من  العاملي،  التجاري 

18 أكتوبر.

القابضة  أفايا  شركة  أعلنت 
أول  عرض  عزمها  عن  اليوم 
خمصصة  اجتماعية  منصة 
الكتابية  الدرددشة  لروبوتات 
واليت  العامل،  يف   )chatbots(
ستطرح ألول مرة خالل أسبوع 
جيتكس للتقنية 2018، لتتخذ 
بذلك قفزة نوعية على صعيد 
تقنيات اخلدمة الذاتية للعمالء.

وعلى غرار التقنيات املستخدمة 
التواصل  منصات  يف 
االبتكار  يوفر  االجتماعي، 
األحدث من أفايا منصة منظمة 
مع  التفاعل  للروبوتات  تتيح 
وسلسة  آمنة  بطريقة  بعضها 
يف سبيل توسيع نطاق خربات 

وفعالية كل روبوت دردشة.
جيتكس  زوار  وسيحظى 
على  أواًل  االطالع  بفرصة 
متكني  يف  ودورها  املنصة 
فتح  من  الشركات  مجيع 
حساب تواصل اجتماعي خاص 
الروبوتات  وإضافة  بروبوتها 
اجملاالت  خمتلف  من  األخرى 

والقطاعات كأصدقاء.
وستتيح هذه املنصة االجتماعية 
للروبوتات أيضًا تقييم بعضها 
مقاييس  وختزين  البعض، 
املعلومات  جلودة  وفقًا  الثقة 
وانطباعات  وآراء  املستلمة 
إىل  سيؤدي  مما  العمالء، 
جودة  يف  متواصل  حتسني 
وسرعة اخلدمة اليت يقدمها كل 

روبوت للعمالء.
الذي  املتزايد  الرتحيب  ورغم 
الدردشة  روبوتات  به  حتظى 
يف قطاع خدمة العمالء، تواجه 
رئيسي  قصور  التقنية  هذه 
متخصصة  كونها  يف  يتمثل 
على  وقادرة  معني  جمال  يف 
نسبيًا  حمدودة  جمموعة  إدارة 
الذي حيد  األمر  احلوارات،  من 
بشكل ملموس من قدرتها على 
بشكل  العمالء  احتياجات  تلبية 
يطرحون  عندما  وفعال  كامل 
تدريبها  يتم  مل  أسئلة  عليها 
عن  خارجة  أو  عليها  لإلجابة 
هلذه  املشغلة  املؤسسة  نطاق 

الروبوتات.
وعلق أمحد حلمي، مدير تصميم 
أفايا  لشركة  التطبيقات 
والشرق  أوروبا  يف  العاملية 
وآسيا  وأفريقيا  األوسط 
واحمليط اهلادئ، قائاًل: »ماذا 
لو أحتنا لروبوتات الدردشة من 
والقطاعات  النطاقات  خمتلف 
وتبادل  التعاون  على  القدرة 
منظمة  منصة  عرب  املعلومات 
وتوفري  املعايري  ألعلى  وفقًا 
أخرى،  روبوتات  من  اإلجابات 
فقط؟  أشخاص  من  وليس 
هذه  ربط  لنا  سيتيح  فذلك 
وبالتالي  بأمان،  الشركات 
تعزيز كفاءة وخربة كل روبوت 

نشر موقع »آف بي ري« الروسي تقريرا، حتدث فيه عن 
كوكب القمر، الذي يعترب من أقرب الكواكب إىل األرض، 

واألسرار املتعلقة به اليت حياول العلماء كشفها.
وقال املوقع يف تقريره الذي ترمجته »عربي21«، إن »من 
أبرز هذه األسرار؛ كيفية نشأة القمر، إذ يعتقد العلماء أنه 
قبل حوالي 4.5 مليارات سنة، اصطدم جسم غريب باألرض 
ما خلق كمية كبرية من احلطام الذي بقي حائما حول األرض، 
ومع مرور الوقت، اندمج هذا احلطام يف كوكب واحد مشكال 

القمر، رغم أن هذه الفكرة ال تعترب مؤكدة«.
وتساءل املوقع عن سبب عدم سقوط قطع احلطام هذه على 
األرض قبل أن تتوحد يف شكل كوكب يف حال تشكل القمر 
على هذا النحو بالفعل؟ ويفند هذا السؤال النظرية اآلنف 
ذكرها، عالوة على ذلك، رفض العلماء النظرية القائلة إن 
القمر جمرد حطام من األرض، ذلك أن تكوين هذا الكوكب 

قوي.
النظام  يتبع  كان  القمر  أن  »يعتقد  أنه  املوقع  وأضاف 
الشمسي، قبل أن تسحبه األرض جباذبيتها، لكن، يواصل 
العلماء دراسة نظريات أخرى حول نظرية االصطدام ونشأة 
كوكب القمر، دون أن يفلحوا يف كشف أسرار هذا الكوكب 
تؤكد  دالئل  إجياد  األقل  على  أو  األرض،  من  القريب 

نظرياتهم«.
ما  معرفة  العلماء  حياول  سنوات،  »منذ  أنه  املوقع  وأفاد 
إذا كان هناك ماء على كوكب القمر من عدمه، ويف سنة 
2009، أرسلت ناسا صاروخا إىل فوهة بالقرب من القطب 
اجلنوبي للقمر، وقد مت العثور على جزيئات من اجلليد يف 
مناطق ُمظللة باستمرار، مما يعين أنه يوجد ماء يف املناطق 

امُلظللة بالقرب من قطيب القمر«.
أو برك على  السياق، ال نتحدث هنا عن حبريات  يف هذا 
سطح القمر، ولكن عن املاء، وقد متكن العلماء من حتليل 
أن  جيزمون  جعلهم  ما  قمرية،  صخور  من  العينات  بعض 
هناك مياها يف اجلزء الداخلي من القمر، تصل إىل السطح 
أثناء الثورات الزلزالية على هذا الكوكب، مثلما حيدث على 

األرض.
ونوه املوقع إىل أنه »من األمور املثرية لالهتمام على سطح 
هي  أسرارها،  كشف  جاهدين  العلماء  حياول  اليت  القمر، 
املنطلق،  هذا  ومن  القمر،  على سطح  حياة  وجود  إمكانية 
حياول العلماء دراسة عينات اجلليد املوجود على الفوهات 
ما  لكشف  األخرى،  العينات  من  وغريها  القمر  سطح  على 
الكوكب  هذا  على  احلياة  وبعث  للتطور  قابلة  كانت  إذا 

اجلاف«.
وأورد املوقع أن »سكان كوكب األرض ال يرون إال جانبا 
واحدا من كوكب القمر، وقد فسر العلماء ذلك بأن الوقت 
الذي يدور فيه القمر على حموره يتزامن مع الوقت الذي 
يدور فيه القمر حول األرض، لذلك ال نرى إال جانبا واحدا 
بتأثري  أن لذلك عالقة  العلماء  القمر، مع ذلك، يعتقد  من 

جاذبية األرض على القمر«.
تعترب  القمر،  سطح  من  نقطة  أبعد  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
قشرتها أكثر مسكا وصالبة، ويعتقد العلماء أن ذلك يرتبط 
بكمية احلرارة اليت تصل هلذا اجلزء من سطح القمر، باملقارنة 
الربكاني  النشاط  غياب  من  الرغم  وعلى  أجزائه،  بقية  مع 
إذ  كبريا،  زلزاليا  نشاطا  هناك  أن  إال  القمر،  سطح  على 
منذ  الفضاء  رواد  اليت وضعها  االستشعار  أجهزة  رصدت 
سبعينيات القرن املاضي، زالزل كبرية كافية لتدمري مدن 

بأكملها على كوكب األرض.
أضاف املوقع أنه »على الرغم من عدم تأثر كوكب القمر 
اجلاذبية  أن  إال  األرض،  كوكب  وتضخم حميطات  باحنسار 
القمر،  إىل تشوه قشرة  تؤدي  القمر  لكوكبنا جتاه  القوية 
جوانب  أحد  أن  يعتقد  كما  زالزل،  حدوث  يف  يتسبب  ما 
أكثر  احلرارة  الشمس شديدة  معرض ألشعة  القمر  كوكب 
من اجلانب اآلخر شديد الربودة، وهو ما من شأنه أن يسبب 

حدوث الزالزل«.
للعلماء  احملرية  الطبيعية  الظواهر  »من  أنه  املوقع  وذكر 
واملرتبطة بالقمر هي عواء الذئاب ليال عند اكتماله، علما وأن 
العلماء مل يتمكنوا من حتديد سبب علمي ومنطقي لذلك«، 
معتربا أن »الذئب احليوان الوحيد الذي يتأثر باكتمال القمر، 
حيث يضطر أصحاب احليوانات املنزلية )من كالب وقطط( 
القمر،  اكتمال  عند  البيطرية  الطوارئ  أقسام  إىل  ألخذهم 
بنسبة أعلى بنحو 28 باملئة للكالب و23 باملئة للقطط مقارنة 

باأليام العادية اليت ال يكون فيها القمر بدرا«.
البشر  العلماء حول مدى تأثر  وأشار املوقع إىل تساؤالت 
باكتمال القمر، علما وأن أرسطو يعتقد أن دماغ اإلنسان 
بتصرفات  يقوم  قد  أنه  يعين  ما  القمر،  بتطورات  يتأثر 
جمنونة عند اكتمال هذا الكوكب، لكن العلماء ال زالوا غري 

مقتنعني بذلك.
وأفاد املوقع أنه »وفقا للعاملني يف جمال الصحة، ترتفع 
نسبة اجلرمية خالل اكتمال القمر، على الرغم من أن علماء 
النفس مل يتمكنوا من العثور على أي عالقة بني هذا احلدث 
أكدت  ذاته،  الوقت  لكن، يف  لإلنسان،  النفسية  واحلالة 
دراسات أن أغلب األشخاص حيصلون على ساعات نوم أقل 

أثناء اكتمال القمر، مقارنة ببقية األيام«.

يظن  باألحرى  أو  لي  طرح  يف  الغائبة 
أن القيم ُتلهي عما هو مهم. يكتب لي 
إن  القائلة  الفكرة  حيتضن  الغرب  أن 
تعبري،  حرية  يتطلبان  واإلبداع  االبتكار 
الصيين  االقتصاد  منو  أن  حني  يف 
يدحض ذلك. وعلى الرغم من أن تدفق 
يف  ضرورًيا  يكون  قد  حبرية  األفكار 
التكنولوجيات  ففي  االجتماعية،  العلوم 
النظام  أثبت  السياسة  تعرف  ال  اليت 

الصيين أنه نظام جتديدي. 
وراء  تقف  اليت  املعلومات  حشد  أما 
عمل منظومات الذكاء االصطناعي، فإن 
املستهلكني  استعداد  أن  يعتقد  لي 
اخلصوصية  عن  للتنازل  الصينيني 
الصينية  الشركات  مينح  نفعية  ألسباب 
تسيد  على  السباق  يف  كبرية  أفضلية 

الذكاء االصطناعي.
لكن لي ال يأخذ يف االعتبار كيف ميكن 
أن تتغري مصاحل املستهلكني، خصوًصا 
عندما يصبح األشخاص أكثر ثراء وأشد 
تطلًبا إزاء احلكومة. يتهرب من القضية 
الدولة،  متارسها  اليت  للمراقبة  امللّحة 

وُتستخدم لقمع احلرية الفردية. 
طبًقا لتقديرات لي، فزهاء نصف فرص 
ستكون  أمريكا  يف  والوظائف  العمل 
عاًما،   20 غضون  يف  باألمتتة  مهددة 
يف  مماثل  شيء  حيدث  أن  ويتوقع 
تتعامل  أن  يرّجح  أيًضا  وهنا  الصني، 
من  أفضل  بطريقة  ذلك  مع  الصني 
أمريكا، ألن اقتصادها يف مرحلة مبكرة 
مبرونة  وعّماهلا سيتكيفون  التطور،  من 

أكرب. 

ال بديل
للبلدان  االقتصادي  األمنوذج  سينهار 
العاملة  األيدي  على  القائم  النامية 
بديل واضح،  الرخيصة من دون وجود 
جديد  إمرباطوري  عاملي  نظام  وسيظهر 
تابعة  دواًل  األخرى  البلدان  فيه  تصبح 
قطاع  يف  العظميني  القوتني  إلحدى 
الذكاء االصطناعي، وفًقا لتوقعات لي. 
لكن »إكونوميست« ترّجح أال يكون لي 
الذكاء  أن  توقعاته. صحيح  مصيًبا يف 
السباق  من  جديدة  نسخة  االصطناعي 
يف  وأمريكا  والصني  الفضاء،  لغزو 
لي  حتليل  لكن  املتسابقني.  صدارة 
املقارن للرأمسالية الصينية والرأمسالية 
فخربة  البيانات.  إىل  يفتقر  الغربية 
 30 تتعدى  ال  الرأمسالية  مع  الصني 
عاًما، وال تكفي للتوصل إىل أن نظام 
من  أفضل  بقواعد  احملكوم  املنافسة 

التنافس بال ضوابط. 
مر الغرب بكوارث مالية مدمرة قبل أن 
يدرك ضرورة جلم ممارساته الرأمسالية 
بال  شهيتها  إطالق  من  بداًل  السيئة، 
قيود. ومن اجلائز أن حتدث أزمة مالية 
اعتدادها  من  للتخفيف  الصني  يف 

بنظامها االقتصادي. 
أن  »إكونوميست«  تقول  اخلتام  يف 
موضوعته  من  الرغم  على  لني  كتاب 
املستقبلية، ينتمي إىل جنس مألوف من 
آفاق  بشأن  اخلوف  تبث  اليت  الكتابات 

عامل املال واألعمال.

واملعلومات.
خطًطا  عام  منذ  الصني  أعلنت  إيالف: 
طموحة لبسط هيمنتها يف قطاع الذكاء 
ويعتقد   .2030 عام  حبلول  االصطناعي 
كاي فو لي أن طموح الصني سيتكلل 
بالنجاح. وهو يف موقع يتيح له إصدار 

مثل هذا احلكم. 
للذكاء  العظمى  »القوى  كتاب  فمؤلف 
االصطناعي: الصني ووادي السيليكون 
 AI Superpowers:»والنظام العاملي اجلديد
 China. Silicon Valley and the New
World Order )املؤلف من 272 صفحة، 
منشورات Houghton Mifflin  28 دوالًرا، 
تايوان  انتقل من   )Harcourt منشورات 
إىل أمريكا حني كان يف احلادية عشرة، 
ونال الدكتوراه يف الثمانينيات، وعمل 
األمريكية،  الشركات  أقوى  يف  مديًرا 
وغوغل.  ومايكروسوفت  آبل  بينها 
املال  لرأس  صندوًقا  يدير  اآلن  وهو 
املغامر. هذه املؤهالت تتيح له أن يتابع 
السباق بني »القوتني العظميني للذكاء 

االصطناعي«، أي الصني وأمريكا. 
السباق،  سرتبح  الصني  أن  لي  يعتقد 
فلديها أفضلية يف أربعة حمددات لنجاح 
ورأس  العقول  االصطناعي:  الذكاء 
املال والتنظيم واملعلومات. تقول جملة 
إن  لكتابه  »إكونوميست« يف مراجعتها 

تقديره للمعايري الثالثة األخرية مقنع. 

َتقُتل أو ُتقَتل
فيها  مسألة  العقول  لقوة  لي  حتليل 
نظر. فهو يعرتف بأن لدى الغرب خرية 
يعودوا  مل  أنهم  يرى  لكنه  الباحثني، 
طغى  التنفيذ  عصر  وأن  الصدارة،  يف 
الذكاء  االخرتاقات يف قطاع  على عصر 
حلل  ألغوريثمات  بتشغيل  االصطناعي 

مشكالت يومية. 
يف  اليوم  الرئيسة  األفضلية  تكمن 
املستعدين  الباحثيني  ماليني  امتالك 
لديها  والصني  جديدة.  أشياء  لتجريب 
هذه األعداد، حبسب املؤلف. وباملقارنة 
الصينيني  املبادرات  أصحاب  مع 
واملندفعني،  والطموحني  األذكياء 
تبدو  السيليكون  وادي  شركات  فإن 
حد  على  كساىل  ومهندسيها  متثاقلة، 
نشأوا  األولني  أن  إىل  مشرًيا  تعبريه، 
والثانني  واالضطرابات  الفقر  وسط 
أصحاب  برأيه،  مرفهني.  مهنيني  أبناء 
على  »مصارعون«  الصينيني  املبادرات 
الدروس  استوعبوا  الرومانية،  الطريقة 
وهي  القتال،  حلبات  يف  تعلموها  اليت 
»أن َتقُتل أو ُتقَتل«. وهم حني يتلقون 

ضربة يردون الصاع صاعني. 

فالشركات  ذلك،  من  النقيض  على 
تفارق  ال  لديها،  مبا  قانعة  األمريكية 
مثل  االنرتنت،  على  هلا  املرحية  الزوايا 
فايسبوك يف اإلعالم االجتماعي وأمازون 
يف التجارة االلكرتونية، من دون منافسة 

حقيقية بينها. 

القيم غائبة
هي  القيم  أن  »إكونوميست«  تالحظ 

ما هي أسرار القمر اليت حياول العلماء كشفها؟



Page 31صفحة 31     
تتـمات

انتخاب الرئيس العماد...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

ودرست القمة املواضيع املدرجة على جدول اعماهلا، واختذت يف 
شأنها القرارات املناسبة.

وعلى هامش اجللسة، التقى الرئيس عون أمري موناكو البري الثاني، 
كما كانت له لقاءات أخرى مع عدد من رؤساء الوفود.

ويف اخلتام رفعت اجللسة على أن تستأنف قبل ظهر امس اجلمعة.

كلمة الرئيس عون
 - الفرنكفونية  للقمة  االفتتاحية  اجللسة  يف  عون  الرئيس  كلمة 

أرمينيا:
إن خسارة لغة تعين لي خسارة إنسان عزيز، مع ما حتمل اخلسارة 
على  بريقها  من  تفقد  الفرنسية  اللغة  اليوم  هي  وها  أمل!  من 
شبكات التواصل اإلجتماعي سواء بتفّكك اجلمل أو بضياع قواعد 
النحو واإلمالء، ويبقى صون هذا اإلرث الثمني ونقله إىل األجيال 

املقبلة هو واجبنا مجيعًا
أعرب عن تقديري وسروري بالقرار الذي اختذته املنظمة الفرنكفونية 
باعتمادها بريوت مقرًا ملكتبها اإلقليمي يف الشرق األوسط، وأحيي 
بتقديم كل  أعد  القرار كما  اىل هذا  التوصل  كل من ساهم يف 

الدعم الالزم للمكتب اجلديد كي يتمكن من القيام بدوره ومهامه
تقّدمت إىل األمم املتحدة برتشيح بالدي لتكون مقرًا رمسيا هلذه 

األكادميية »أكادميية اإلنسان للتالقي واحلوار«
عّدة  ومذاهب  ديانات  فيه  تلتقي  والذي  التعددي  لبنان مبجتمعه 
هو مبثابة »عامل مصغر«. وبعد سنوات طوال من احملن جنحنا يف 
»العيش املشرتك«  الذات« وصار  »التقوقع على  إغراءات  جتاوز 

إرادتنا مجيعًا
التطّرف  على  تقوم  ظالمية  لقوى  املتنامي  الصعود  خضّم  يف 
والتعّصب وإذكاء مشاعر اإلقصاء والتهميش فإن املطلوب اليوم 
من الفرنكوفونية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد رسالتها القائمة 
جيمعنا  الذي  املوضوع  أهمية  تربز  وبالتالي،  معًا«  »العيش  على 

اليوم
حضور الفرنكوفونية يف الشرق هو تأكيد على التضامن والتفاعل 

مع اللغة والثقافة العربية
من  قريبة  الفرنسية  اللغة  جعل  عن  فضاًل  تهدف  الفرنكوفونية 
اجملتمعات إىل تعميق احلوار بني احلضارات وتقريب الشعوب عرب 

معرفة بعضها البعض وعليه
كل لغة بالنسبة لي، هي إنسان جديد داخل اإلنسان وكلما زادت 
اللغات اليت يتقنها املرء كلما اغتنى إنسانيًا، وكلي يقني أن اللغة 

الفرنسية يف لبنان هي عبارة عن لغة أصلية أيضًا
أول عالقات اإلنسان عند والدته هي تلك اليت يقيمها مع أمه وهي 
ما سيحدد لغته األم يف ما بعد، تلك اللغة اليت سوف تساهم يف 

بناء شخصيته ومتّيزه.

الوزير جربان باسيل

مقنطفات من املقابلة التي اجراها مارسيل غانم مع الوزير باسيل: 
- كل شخص صّوت للرئيس بشار االسد يف االنتخابات يف لبنان 

جيب ان يعود اىل بلده
- البعض ال يستطيعون ان يتخيلوا ان هناك امرا ما ميكن ان حيصل 

يف هذا البلد بال صفقة
- ما رأيناه امس )االربعاء( بني الطالب ال اريده ابدا وال اقبل به 
واتوجه اىل كل الطالب بأننا لسنا جيل حرب بل جيل يبين السالم 

وقوتنا بتنوعنا
- هناك قدرة اعالمية اكرب منا يف البلد تشوه احلقائق

- نرى حماربة غري طبيعية لتفشيل العهد وهذا ما يتطلب الدخول 
اىل حكومة نعرف انها ستعمل وتكون منتجة

وزارة  جانب  اىل  االشغال  وزارة  نريد  حنن  سؤال:  على  ردا   -
الطاقة... واال طمئنونا بأن يستلمها من يرسم اخلطط وينفذها ال 
من يستعملها للزفت االنتخابي وحق القوات حبقيبة اساسية وليس 

حبقيبتني
- ال ميكن القول للتيار انه ليس جزءا من اجلبل والتحالف مع املري 

طالل مت قبل االنتخابات ومل »نركب« له كتلة كما يقولون
- اقول للبنانيني ان هناك حكومة وهم يضيعون الوقت كل مرة 
املوجود فيه من يشكل  الوضع  النتيجة ونفهم  لنصل اىل نفس 

وحنن نساعده
- نتابع يوميا حتليالت ومقاالت عدا التقارير عن رئاسة اجلمهورية 
بينما انا لست مرشحا احرتاما للرئيس ولنفسي واي موضوع من 

هذا النوع يبحث بعد االنتخابات النيابية عام ٢٠٢٢
- الرئيس عون جبل »قدي وقدك وقد البلد كلو« فلماذا التسلية 

والتلهي بأمور ال معنى هلا؟
- عن لقاء جعجع-فرجنية: امر جيب ان حيصل وافرح حبدوثه ألني 
اذا كان قادرا على مساحمة من  ان سليمان فرجنية  افكر عندها 
الرئاسة  اخذ  انه  قتل عائلته سيكون قادرا ان يسامح من يعترب 

من دربه
- القوات اللبنانية يستغلون موضوع الكهرباء شعبيا وصوروا كأن 
خطتنا للكهرباء هي البواخر اليت انا ضدها لكنها حل موقت حتى 

اجناز بناء املعامل
بالكالم  الناس  نوهم  وملاذا  ال  او  وزيرا  كنت  اذا  مهما  ليس   -
على حكومة تكنوقراط؟ احلكومة تتطلب ثقة اجمللس وجيب اجمليء 

بوزراء خمتصني
- اتفاق معراب حتدث عن تقاسم الوزارات املسيحية بيننا وبني 

القوات بعد احتساب حصة الرئيس ومع حفظ متثيل اآلخرين
- ادفع الثمن يوميا باالغتيال السياسي ووصل التزوير اىل اتهامنا 

بتخريب انفسنا عرب عرقلة تشكيل احلكومة
- لست انا من يضع املعيار بل اقرتح وال اخجل ان اقرتح

- ليس صحيحا ان رئيس اجلمهورية ازال عرف احلصة الرئاسية بل 
طالب بادراجه يف الدستور

- الغاء احلصة الرئاسية من احلكومة خطيئة اسرتاتيجية
- خضنا معركة منذ ٢٠٠٥ اليصال رئيس ميثاقي وهذا املوضوع 

ليس فقط للرئيس عون بل لكل رئيس سيأتي الحقا
- حصة القوات اللبنانية برأينا هي ثالثة وزراء وال مانع ان يعطيهم 

غرينا من حصته وادعو للعودة اىل روحية اتفاق معراب
- هدفنا ليس احد عشر وزيرا او اي رقم آخر فاالمر نتيجة التمثيل 
ورئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ال حيتاجان للثلث املعطل وهذا 

الطرح اخرتعوه الهلاء الناس
االمر  لكن  احلريري  بيين وبني  يتمنون حصول مشكلة  - كثريون 

لن حيصل
- انا جربان باسيل وموقعي هنا ليس ألني »الصهر« بل ألني نائب 

منتخب ورئيس تكتل
- اعترب ان مؤمتري الصحايف االخري سّهل ومل يعرقل واذا كنا خارج 

احلكومة لن خنرب
الرئيس مع اكرب تكتل  بأمور كثرية واعتقد ان من حق  - سهلنا 
نيابي ان ينال وزارة الداخلية او املالية ومن حق االقليات التمثل 

يف احلكومة ومل نتمسك باالمرين كي ال يقال اننا نعرقل
- التيار ال ميانع ان تنال القوات حقيبة سيادية وحنن عرضنا ان 
ان هناك ممانعة فطرحنا على احلريري  لنا  اخلارجية فقيل  يأخذوا 

اعطاءهم الداخلية وليأخذ هو اخلارجية فلم يتم االمر.

توقعات بتشكيل احلكومة...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

يف احلكومة عرب االستمارة اإللكرتونية اليت أطلقها عبد املهدي«. 
وأشار إىل أنه »يرفض مرشحي األحزاب من املستقلني«، كونهم 
التجارب  يف  احلاالت  معظم  يبني  كما  مستقلني  يبقون  ال  »قد 

املاضية«.
ما  واملستقلني،  اجلمهور  بني  عظيمة  كفاءات  »وجود  إىل  ولفت 
يوجب االنفتاح عليها لالستفادة منها«. وعن انتقاد تشغيل املوقع 
اإللكرتوني للرتشيح للمناصب الوزارية، ذكر أن املنصب »سياسي 
وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل اجلمهور، وهذا النقد سيصح لدى 
مقارنته بالعادة املعروفة الختيار الوزراء، ونقصد اعتماد مسوحات 
وعالقات الطبقة السياسية وقواها، واليت تكون استطلعت مسبقًا 
السياسية  احلياة  يف  األصل  واملهنية...  السياسية  اخلريطة 
املعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو 
ما دعمناه سابقًا وما سنستمر يف دعمه«. ولفت إىل أن »ترشحه 
هلذا املنصب وجناح احلكومة ال ميكن أن يتحققا من دون دعم هذه 
القوى أو غالبيتها، إضافة إىل الدعم احلقيقي الذي جيب أن حنصل 
عليه من اجلمهور«. وأضاف: »املفارقة نشوء فجوة بني اجلمهور 
للتقليل  حلواًل  تتطلب  استثنائية  حالة  وهذه  السياسية،  والقوى 
من أضرارها. لذلك، نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام، بل 
حتى لدى األحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة املستقلني األكفاء 
النزيهني يف إدارة دفة البالد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك 

كله ملنع احتكار أي جهة للسلطة«.
املرشح  بقاء  عدم  إمكان  حول  املهدي  عبد  تأكيدات  رغم  وعلى 
املستقل للحزب غري مستقل، فهي رمبا جاءت لقطع الطريق أمام 
للوزارات.  سرتشح  أنها  ادعت  اليت  السياسية  واألحزاب  القوى 
ستتفاوض  اليت  الوزارات  صورة  فرمست  السنية،  األحزاب  أما 
عليها خالل تشكيل احلكومة املقبلة، وتقول مصادر إن »الوزارات 
العالي  التعليم  العدل،  الدفاع،  هي:  عليها  احلصول  تنوي  اليت 
العلوم  وكذلك  االجتماعية  والشؤون  العمل  العلمي،  والبحث 

والتكنولوجيا«.
وباشر رئيس الوزراء املكلف استقبال طلبات الرتشح إىل احلقائب 
»تيار احلكمة«  القيادي يف  إلكرتوني، ورجح  الوزارية على موقع 
حبيب الطريف، يف تصريح إىل »احلياة«، »أن يعلن عبداملهدي أمساء 
أعضاء حكومته خالل 1٠ أيام كحد أقصى، ويسبق نهاية املواعيد 
األزمة  إنهاء  إىل  املقبلة تسعى  »احلكومة  أن  وتابع  الدستورية«. 

السياسية وحتسني األوضاع األمنية واالقتصادية واخلدمات«. 
احلكومة  يف  »التقليص  إن  قال  الوزارات،  عدد  تقليص  وعن 
السابقة تسبب بكارثة، إذ أحيل مجيع الوزراء الذين استغنى عنهم 
اختصاصهم  عن  تبتعد  دوائر  إىل  موظفون  وحتول  التقاعد،  على 
كما حصل مع موظفي وزارة حقوق اإلنسان، إذ نقلوا إىل وزارة 
ما هي  على  بقيت  والتكاليف  »الرواتب  أن  واستدرك  الزراعة«. 

رت«. عليه، فيما وزارات مهمة دمِّ
احللبوسي،  حممد  العراقي  الربملان  رئيس  أعلن  آخر،  على صعيد 
موافقة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، على طلب زيادة ضخ 
البصرة  ومنها  العراق،  إىل كل حمافظات  لضمان وصوهلا  املياه 
خصوصًا، والتزام تركيا احلصص املائية ومساندة العراق يف هذا 

امللف.

أنقرة تعلن استكمال...
تتمة املنشور على الصفحة  األوىل

إقامة منطقة منزوعة السالح بعمق 1٥-٢٠ كيلومرتًا على طول خطوط 

التماس يف منطقة خفض التصعيد باحملافظة«.   
إردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  عن  حريت  ونقلت صحيفة 
قوله إن االتفاق بني تركيا وأمريكا خبصوص منبج يف مشال سوريا 

تأجل »لكن مل ميت متامًا«.
باجلدول  االلتزام  »بعدم  املتحدة،  الواليات  إردوغان  واتهم 
الزمين املتفق عليه بني أنقرة وواشنطن النسحاب وحدات محاية 

الشعب«الكردية من مدينة منبج مشال سوريا.
أن  كالني،  إبراهيم  الرتكية  الرئاسة  باسم  املتحدث  رأى  بدوه 
الواليات املتحدة تؤجل انسحاب وحدات محاية الشعب الكردي من 
خطة  تنفيذ  يفشل  الذي  األمر  السورية مشال سوريا،  منبج  بلدة 

واشنطن املشرتكة مع أنقرة حول منبج.
من جهتها، قالت اخلارجية الروسية إن موسكو تدقق يف املعلومات 
بشأن اكتمال عملية سحب األسلحة الثقيلة، ومغادرة أكثر من ألف 

مسلح املنطقة حتى اآلن.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية ماريا زاخاروفا »لقد أشرنا بالفعل 
إدلب  السورية يف  املسلحة  املعارضة  مجاعات  من  عددًا  أن  إىل 
أّيد اتفاق سوتشي، مضيفة أن »أكثر من ألف مسلح قد غادروا 
املنطقة املنزوعة السالح، ومّت سحب حواىل 1٠٠ قطعة من اآلليات 

العسكرية«.
اكتمال  أعلنت عن  الرتكية  اإلعالم  »وسائل  أن  زاخاروفا  وتابعت 
هذه  مبراجعة  اآلن  خرباؤنا  ويقوم  الثقيلة،  األسلحة  سحب  عملية 

املعلومات«.
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أعلن األربعاء املاضي أن 
إدلب  يف  السالح  املنزوعة  املنطقة  من  املسلحني  إخراج  عملية 

تسجل تقدمًا متدرجًا.
إىل  اخلارجيني  الالعبني  مجيع  صحايف  مؤمتر  يف  الفروف  ودعا 

مساعدة دمشق يف مكافحة اإلرهاب.
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اخلميس،  االول  أمس  الصينية  املال  وزارة  يف  مسؤول  أعرب 
اجلمود  كسر  إمكان  حيال  التفاؤل«  من  أكرب  »بقدر  شعوره  عن 
التجارية مع واشنطن، قائاًل إن اجلانبني متكامالن  يف احملادثات 
اإلجراءات  بعواقب  السماح  معه  يتعذر  كبري  حنو  على  اقتصاديًا 

املتبادلة بني الطرفني.
العامل  يف  اقتصادين  أكرب  بني  الرسوم  حرب  تصاعد  وتسبب 
يف توتر األسواق العاملية، وأثار حالة من الضبابية يف شأن منو 

االقتصاد العاملي.
الواليات  تفرضها  رسوم  أحدث  أغضبتها  اليت  الصني  ورفضت 
املتحدة على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ بليون دوالر، دعوة واشنطن 
وحضت  التجارية،  احملادثات  من  أخرى  جلولة  املاضي  الشهر 
عن  التخلي  عرب  أواًل  النية«  »حسن  إظهار  على  املتحدة  الواليات 

التهديد بفرض رسوم.
وقال تشو شاينغ وو املستشار بإدارة العالقات الدولية يف وزارة 
املال، لوكالة »رويرتز« على هامش االجتماعات السنوية لصندوق 
لكنين  ملعبهم.  »الكرة يف  إن  بالي،  الدوليني يف  والبنك  النقد 
شخصيًا أكثر تفاؤاًل بقليل«. وأضاف أن »احملادثات مستمرة عرب 
سوى  ميس  ال  الرمسية(  التجارية  )حمادثات  إلغاء  شتى.  قنوات 
إحداها فقط«. لكنه مل يذكر تفاصيل، وأضاف أنه غري متأكد من 

موعد عقد املفاوضات الرمسية املقبلة.
وجدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب االربعاء املاضي، تهديده 
بليون   ٢67 بقيمة  إضافية  صينية  واردات  على  رسوم  بفرض 
دوالر، إذا ردت بكني على رسوم وإجراءات أخرى فرضتها الواليات 
املتحدة يف اآلونة األخرية. وأضاف ترامب الذي كان يتحدث إىل 
مستعدة  ليست  الصني  أن  البيضاوي،  املكتب  يف  الصحافيني 

للتوصل إىل اتفاق يف شأن التجارة.

»تفاؤل« صيين بإنهاء التوترات 
التجارية

باإلسكندرية امس االول اخلميس يف  العسكرية  أصدرت احملكمة 
اإلسكندرية،  كلى  عسكرية  جنايات   )٢٠17  /  16٥( رقم  القضية 
حكمًا بإعدام 17 متهما والسجن املؤبد لـ19متهما، والسجن املشدد 
1٥ سنة لـ 8 متهمني والسجن 1٥ سنة ملتهم، والسجن املشدد 
1٠ سنوات ملتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ٢ متهمني، بعد 
إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية والذي أسفر عن 
أدائهم  أثناء  آخرين   )34( قتل  يف  وشروعهم  شخصا   ٢9 قتل 
الصالة - واستهداف كنيسة ماري جرجس بطنطا، مما أسفر عن 
قتل ٢7 شخصا وشروعهم يف قتل 7٥ آخرين - واستهداف الكنيسة 
املرقسية باإلسكندرية، مما أسفر عن قتل18 شخصا وشروعهم يف 
قتل 43 آخرين - واستهداف كمني النقب، مما أسفر عن قتل 8 

وشرعوا يف قتل 14 من رجال الشرطة.
من  جرائمهم  ارتكاب  يف  استخدموها  اليت  األدوات  تنوعت  وقد 
أسفرت  ما  إمجالي  ليكون  مفرقعات،   - ذخائر   - اآللية  البنادق 
عنه جرائمهم قتل 8٢ فردا والشروع يف قتل 166 فرد وختريب 

املمتلكات العامة .

احلكم بإعدام 17 متهما بقضية 
تفجريات الكنائس يف مصر
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صـحة وغـذاء

97505588

 * 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

يقضي معظم األطفال وقتًا طوياًل أمام الشاشات 
وخاصة األجهزة اللوحية واهلاتف الذكي.

وتتكّرر وضعية تقّوس الظهر كثريًا، ما يثري قلق 
اآلباء. إليك بعض اإلجراءات اليت تساعد طفلك 
مشاهدة  أثناء  سواء  جسمه  قوام  تصحيح  على 
حقيبة  ومحل  الوقوف  أو  اجللوس  أو  التلفزيون 

املدرسة:
األطفال  حيشو  األحيان  من  كثري  يف  احلقيبة. 
أهمية هلا، كما قد يتم محل  حقائبهم بأشياء ال 
وال  الرقبة،  معها  تنحين  خاطئة  بطريقة  احلقيبة 
وهي  مستقيمًا،  خالهلا  الفقري  العمود  يكون 
على  احلقيبة  تسرتيح  أن  ينبغي  مّضة.  وضعية 
له  ليس  ما  كل  منها  ُيسَتبَعد  وأن  الكتفني، 

ضرورة.
الطفل  عيون  اجليدة  اإلضاءة  ال حتمي  اإلضاءة. 
فقط، وإمنا حتسن وضعية جسمه أيضًا. أحيانًا ما 
جترب اإلضاءة السيئة الطفل على أن يثين رأسه 
يستقبل  طفلك  أن  من  دائمًا  تأكد  األمام.  إىل 

إضاءة كافية أثناء االستذكار.
الدراسة. من اهلام غرس عادة استخدام  طاولة 
طاولة الدراسة بداًل من اجللوس على األريكة أو 

األرض أو السرير عند الكتابة واملذاكرة.
أنشطة اهلواء الطلق. الشك أن التكنولوجيا طّورت 
اهلواء  أنشطة  عن  غنى  ال  لكن  كثريًا،  األلعاب 
بقضاء  لطفلك  تسمح  ال  احلرة.  واأللعاب  الطلق 
وقته يف ألعاب الكومبيوتر، وشجعه على احلركة 

والنشاط البدني.
عملية  يف  رئيسي  عامل  السرير  جودة  السرير. 
تصحيح القوام االستلقاء اجليد واستخدام وسادة 
بالعمود  املتعلقة  القضايا  مجيع  مينع  مناسبة 

الفقري.
النوم. وضعية النوم على الظهر واجلانبني أفضل 

من النوم على البطن أو يف وضعية اجلنني.
استشارة الطبيب. على األم واألب شرح وضعية 
اجلسم الصحيحة أثناء اجللوس والوقوف والنوم، 
واستشارة الطبيب إذا كانت هناك آالم يف الرقبة 

أو الظهر.

7 نصائح حلماية طفلك من 
تقّوس الظهر
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تتعدد أنواع احلليب بتعدد مصادر وأماكن إنتاجها، 
واستهالك  واملبيدات  األراضي  استخدام  فسوء 
املياه هلا تأثري كبري يف طبيعة تكون هذه األنواع، 

وصناعة احلليب ككل.

وعلى الرغم من ازدهار سوق إنتاج احلليب على 
الصعيد العاملي يف العقد األخري )منت هذه التجارة 
بنسبة 8 باملئة كل عام(، فإن البحث عن اخليار 

األنسب من بينها ال يزال يشغل الكثريين.

أو  احلليب  بني  هلا  نهاية  ال  اختالفات  فهناك 
مشتقاته املستخرجة من اللوز أو فول الصويا أو 

الشوفان أو األرز أو جوز اهلند أو املاشية.

ويعد حليب اإلبل واحدا من أحدث املنتجات اليت 
إذ  احلليب،  بدائل  على  املنافسة  سباق  دخلت 
أسرتاليا  يف  األلبان  ملنتجات  شركة  أكرب  قامت 
اإلبل  من  قطيعها  حجم  بزيادة  املاضي  العام 

بهدف حتويل اإلنتاج إىل عملية جتارية أكرب.

ويقول ميخاليس هادجيكاكو، الباحث يف استدامة 
جبامعة  البيئية  العلوم  كلية  يف  الغذائية  النظم 
ديكني، إن حليب اإلبل ميكن أن يكون خيارا مثريا 
لالهتمام، ألن اجلمال تنتج كميات أقل بكثري من 

امليثان، مقارنة مع احليوانات األخرى.

ويضيف أن حلليب اإلبل قيمة غذائية عالية، كما 
من  املشتقة  األلبان  ملعظم  بالنسبة  احلال  هو 
تتعلق  أخرى  خصوصية  للجمال  لكن  احليوانات، 

بلحمها الذي يعترب مصدر بروتني ال مثيل له.

وحيذر هادجيكاكو من خماوف رفع زيادة اإلنتاج 
من حليب اإلبل ليصل إىل املرحلة التجارية البحتة، 
حينها قد يؤدي ذلك إىل اإلضرار بالبيئة والتنوع 

البيولوجي.

بتحديد  احلليب  عشاق  هادجيكاكو  وينصح 

اليكم.. فوائد “حليب االبل”
الكربون  انبعاثات  مدى  على  بناء  اختياراتهم 
واألمسدة  احلشرية  واملبيدات  املياه  واستهالك 
املستخدمة خالا عملية الزراعة، ال سيما يف مراعي 

هذه احليوانات.

حصيلة  اجلمعة،  العاملية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
اإلفراط  جراء  توفوا من  الذين  مفزعة لألشخاص 
يف شرب الكحول، مشرية إىل أن أكثر الوفيات 

كانت بني الرجال.
ماليني   3 من  أكثر  أن  الدولية  املنظمة  وذكرت 
شخص توفوا يف عام 2016 بسبب اإلفراط يف 
واحدة من كل 20  أن  الكحول، مما يعين  شرب 
بهذا  مرتبطة  العامل  أحناء  مجيع  يف  وفاة  حالة 

السلوك.

أكثر  ان  املتحدة  لألمم  التابعة  املنظمة  وقالت 
يف  الرجال،  بني  الوفيات  هذه  أرباع  ثالثة  من 
حني كشفت الدراسات أنه من املتوقع أن يزيد 
العشر  السنوات  للكحول يف  العاملي  االستهالك 

القادمة.

من جانبه، أوضح العضو يف إدارة الصحة النفسية 
وسوء تعاطي املواد يف منظمة الصحة العاملية، 
هو  الكحول  »شرب  لرويرتز:  بوزنياك،  فالدميري 
أهم عامل خطر على الصحة يف الفئة العمرية من 

15 إىل 49 عاما«.

ويف أوروبا أكرب معدل استهالك للكحول بالنسبة 
للفرد على مستوى العامل، على الرغم من اخنفاضه 

بنسبة 10 باملئة تقريبا منذ عام 2010.
أنه  مضيفا  قاتل«،  »الكحول  إن  بوزنياك  وقال 
ال يوجد »استهالك آمن للكحول«، وأن شرب أي 

كمية منه يشكل خطرا.

وفيات الكحول.. أرقام تفوق 
التصور

سوداء  هاالت  من  األشخاص  بعض  يشكو 
إخفاءها  عموما  السيدات  وحتاول  العينني  حتت 
إنها  األطباء  يقول  فيما  جتميلية  مبستحضرات 
وينصحون  طبية  حللول  حتتاج  مشكلة  تكون  قد 

بكمادات الثلج والنوم الكايف للتخفيف منها.
أوضح  املاوردي  وسام  الدكتور  األسرة  طبيب 
لنشرة سانا الصحية أن اهلاالت السوداء مشكلة ال 
تستدعي القلق عادة وختتلف عن الكدمات النامجة 
عن  النامجني  والتورم  االمحرار  أو  الصدمات  عن 

إصابة العينني بعدوى ما.
أسباب  أكثر  اإلرهاق  أن  إىل  املاوردي  ولفت 
اجللد  اللتهاب  إضافة  شيوعا  السوداء  اهلاالت 
التحسسي  األنف  والتهاب  واالكزميا  التماسي 
العني  وحساسية  األنفية  اجليوب  وصداع 
مثل  عوامل  عن  فضال  التجميل  ومستحضرات 

الوراثة وفرك العينني.

نبه  الطبيب  زيارة  تستدعي  اليت  احلاالت  وعن 
رئيس رابطة أطباء األسرة إىل ضرورة استشارة 
إحدى  حتت  اجللد  لون  تغري  حال  يف  خمتص 

العينني.

من  التخلص  على  وطبية  حلول جتميلية  وتساعد 
املشكلة حسب املاوردي منها الكرميات والعالج 
الفراغات  وحقن  الكيميائية  واملقشرات  بالليزر 
للعمليات  اللجوء  ميكن  كما  ظالال  تسبب  اليت 

اجلراحية إلزالة انتفاخات اجلفون.

وعن العالجات املنزلية بني املاوردي أن اهلاالت 
تستجيب  ما  غالبا  واملتوسطة  اخلفيفة  السوداء 
وضع  مثل  املكلفة  غري  البسيطة  العالجات  إىل 
ملعقة صغرية باردة أو كيس مملوء بالثلج حتت 
ورفع  املتسعة  الدموية  األوعية  لقبض  العينني 
إضافية  وسادة  باستخدام  النوم  أثناء  الرأس 
لتقليل االنتفاخ الذي ينشأ عندما تزداد السوائل 

داخل اجلفون إضافة للنوم الكايف.

 عالج اهلاالت السوداء حتت 
العينني منزليا
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صـحة وغـذاء

حّذرت دراسة بريطانية حديثة، من اهلواء امللوث 
آثاره  متتد  احلوامل  األمهات  تستنشقه  الذي 
الضارة لتصل إىل اجلنني عرب املشيمة. الدراسة 
لندن،  يف  ماري  كوين  جبامعة  باحثون  أجراها 
املؤمتر  أمام  األحد،  اليوم  نتائجها،  وعرضوا 
التنفسية،  لألمراض  الدولية  للجمعية  األوروبي 
الذي يعقد يف الفرتة بني 15-19 سبتمرب اجلاري 
نقلت  ما  حبسب  باريس،  الفرنسية  بالعاصمة 

وكالة »األناضول« لألنباء.
رصدت  سابقة  دراسات  أن  الباحثون  وأوضح 
وجود روابط بني تعرض األمهات احلوامل لتلوث 
اهلواء والوالدة املبكرة، واخنفاض وزن املولود، 
ووفيات األطفال، ومشاكل اجلهاز التنفسي لدى 
األطفال. وللوصول إىل نتائج الدراسة اجلديدة، 
يف  مقيمات  كلهن  حوامل  نساء  الفريق  راقب 
لندن وكان من املقرر أن يلدن والدة قيصرية 

يف مستشفى لندن امللكي.
وكانت مجيع النساء غري مدخنات، وقد ولد كل 
الباحثون مبشيمة  واستعان  منهن طفاًل سليمًا. 
السيدات بعد الوالدة لفحصها، واهتموا خباليا 
معينة تسمى »البالعم املشيمية »، وهي جزء من 
نظام املناعة يف اجلسم، يلعب دورًا رئيسيًا يف 
محاية اجلنني من غزو اجلسيمات الضارة، مثل 
البكترييا وجسيمات اهلواء امللوث يف املشيمة.

من  خلية   3500 جمموعه  ما  الفريق  وفحص 
على  وعثروا  اجملهر،  حتت  املشيمية«  »البالعم 
60 خلية حتتوي على 72 منطقة سوداء صغرية 
يعتقد الباحثون أنها جزيئات الكربون الصغرية 
اليت وصلت إىل املشيمة عن طريق استنشاق 

األم للهواء امللوث.
أدلة  الدراسة تضيف  نتائج  إن  الباحثون  وقال 
جديدة تكشف ألول مرة عن أخطار اهلواء امللوث 
تتنفس  عندما  أنه  إىل  وتشري  لألجنة،  بالنسبة 
اجلسيمات  فإن  امللوث،  اهلواء  احلوامل  النساء 
عرب  املشيمة  إىل  الوصول  على  قادرة  السامة 

جمرى الدم.
فريق  قائد  مياشيتا،  ليزا  الدكتورة  وقالت 
تلوث  أن  الوقت  لبعض  عرفنا  »لقد  البحث: 
يستمر  أن  وميكن  اجلنني  منو  على  يؤثر  اهلواء 
وطوال  الوالدة  بعد  األطفال  على  التأثري  يف 
حياتهم«. وأضافت: »كنا مهتمني مبعرفة ما إذا 
كانت هذه اآلثار ميكن أن تكون بسبب جزيئات 
التلوث اليت تنتقل من رئيت األم إىل املشيمة. 
األدلة  من  جدًا  القليل  هناك  كان  اآلن،  حتى 
الدم  على أن اجلسيمات املستنشقة تدخل إىل 

من الرئة«.
وأشارت إىل أن »نتائج الدراسة تقدم أول دليل 
على أن جزيئات اهلواء امللوث املستنشقة ميكن 
أن تنتقل من الرئتني إىل الدورة الدموية ومن 

ثم إىل املشيمة أثناء احلمل«.
ويعترب تلوث اهلواء عامل خطر مساهما لعدد من 
االمراض، مبا فيها مرض القلب التاجي، وأمراض 
الرئة، والسرطان، والسكري. وكشفت منظمة 
األمم املتحدة للطفولة »يونسيف«، أن حنو 17 
يتنفسون  العامل  أحناء  شتى  رضيع يف  مليون 

هواًء سامًا، مبا قد يضر بتطور أدمغتهم.
يف  الدولي  البنك  عن  صدر  تقرير  وحبسب 
شخص  وفاة  يف  اهلواء  تلوث  يتسبب   ،2016
من بني كل 10 أشخاص حول العامل، ما جيعلها 
الدول  رابع أكرب عامل خطر دوليًا، واالكرب يف 
الفقرية حيث يتسبب يف 93% من الوفيات أو 

االمراض غري املميتة.

حتذير للحوامل!

بـ«املهمة  وصفت  حديثة،  دراسة  توصلت 
قد  يوميا  األسربين  تناول  أن  إىل  للغاية«، 
يسبب أضرارا لكبار السن األصحاء، تصل إىل 

خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

ووفقا للدراسة األمريكية األسرتالية، اليت نشرت 
صحيفة »الغادريان« الربيطانية مقتطفات منها، 
فإن التجارب مل تؤكد فوائد األسربين لألشخاص 

األصحاء فوق سن السبعني.

اخلرباء  قال  الكبرية،  الدراسة  هذه  نتائج  وعن 
الذاتي  العالج  من  حمذرين  للغاية،  مهمة  إنها 

باألسربين.

وتضمنت الدراسة األخرية جمموعتني، مشلت 19 
ألفا و114 شخصا، فوق 70 عاما يف الواليات 
املتحدة وأسرتاليا كانوا مجيعا بصحة جيدة، ومل 
وُمنحوا  القلب،  يف  مشاكل  من  سابقا  يعانوا 
مخس  مدة  األسربين  من  يوميا  جرعة  نصف 

سنوات.

من  تقلل  مل  األقراص  فإن  الدراسة،  وحبسب 
خطر التعرض ملشاكل يف القلب أو يثبت عنها 
أي فوائد أخرى، بل زادت من عدد حاالت نزيف 

املعدة الرئيسي.

وزادت خماطر الوفاة لدى اجملموعة اليت كانت 
مقارنة  املئة  يف   5.9 بنسبة  األسربين  تتناول 
تتناول  ثانية مل  املئة جملموعة  5.2 يف  بنسبة 

األسربين.

جامعة  من  ماكنيل  جون  الربوفيسور  وقال 
موناش األسرتالية: »هذا يعين أن املاليني من 
كبار السن األصحاء يف مجيع أحناء العامل الذين 
يتناولون جرعة منخفضة من األسربين دون سبب 

طيب، يفعلون ذلك بال داع«.

وأضاف أن هذه النتائج ستساعد األطباء الذين 
عليهم  كان  إذا  ما  بشأن  متأكدين  غري  ظلوا 

التوصية بتناول األسربين للمرضى األصحاء.

بينما وضف الربوفيسور بيرت روثويل، من جامعة 
بارز يف صنع  الربيطانية، وهو خبري  أكسفورد 
أن  من  حمذرا  بـ«احلامسة«،  النتائج  األدوية، 
باألسربين يف غياب مؤشر طيب  الذاتي  العالج 

واضح »أمر ال ُينصح به«.

من  منخفضة  جرعة  أخذ  شخص  أي  وينصح 
السريع،  التوقف  بعدم  طويلة  لفرتة  األسربين 

ألن ذلك قد يسبب أيضا مشاكل.

منتجات  تنظيم  وكالة  من  رين  جون  وعلقت 
املتحدة،  اململكة  يف  والطبية  الصحية  الرعاية 

على الدراسة.
وقال »أي معلومات هامة جديدة قد تؤثر على 
سرتاجع  األسربين  وخماطر  وفوائد  التوازن 
بعناية، وسنطلب املشورة العلمية املستقلة إذا 

اقتضت احلاجة ذلك«.

ماذا قد يصيبك من 
تناول “االسربين” يومياً؟

باسم  املعروف  الغذائية  احلمية  نظام  إن 
»كيتوجينيك ketogenic« هو أحد أحدث الصرعات 
يف  واسع  نطاق  على  تنتشر  اليت  الغذائية، 
الواليات املتحدة، حيث تؤكد الدعايات املؤيدة 
له سرعة ختفيض الوزن، وتعزيز وظائف املخ، 

وتوليد الطاقة املستدامة طوال اليوم.

وتعتمد محية »كيتو« على استبدال األطعمة عالية 
الكربوهيدرات بأطعمة غنية بالربوتينات، حتتوي 
الدهون، مما يصل باجلسم  على قدر كبري من 
الكيتوزية،  حالة  بلوغ  إىل  املطاف  نهاية  يف 
وهي احلالة األيضية الطبيعية، اليت حيرق فيها 
اجلسم الدهون للحصول على الوقود، بداًل من 

الكربوهيدرات.

يشاع  ما  فرغم   ،»Big Think« موقع  وحبسب 
عن محية »كيتو« من أنها تصنع العجائب فيما 
يتعلق بفقدان الوزن على املدى القصري. ولكن 
ال يتم تسليط أي ضوء على تأثريات ذلك النظام 

الغذائي على املدى الطويل.

وهو  ويليامز،  كيم  الدكتور  عن  املوقع  وينقل 
رئيس سابق للكلية األمريكية ألمراض القلب، 
قوله إنه من اجليد أن يكون هناك تغيري للعادات 

الغذائية كمفهوم أساسي.

إىل  الكيتو  محية  نظام  يؤدي  أن  ميكن  ولكن 
الصحية  واحلالة  االفرتاضي  العمر  على  التأثري 

ملن يتبعه على املدى البعيد.

األسانيد العلمية

ويستند الدكتور وليامز يف رفضه لنظام محية 
لـ17   2013 عام  منهجية  مراجعة  على  »كيتو« 
دراسة علمية أثبتت أن النظم الغذائية منخفضة 
الوفاة،  زيادة فرص  إىل  تؤدي  الكربوهيدرات 
على إثر خماطر متزايدة بشكل خاص على صحة 

القلب واألوعية الدموية.

بشكل  حيرص  أنه  ويليامز  الدكتور  ويضيف 
متواصل على نشر حتذيراته ليعلم بها القاصي 
العلمية  الدورية  والداني، مستشهدًا أيضًا بأن 
الصادرة عن مجعية القلب األمريكية نشرت بعد 
ذلك ببضع سنوات، أن هناك زيادة بنسبة %53 

يف معدل

الوفيات، بني مرضى القلب الذين اتبعوا نظام 
محية »كيتو«.

احلميات منخفضة الكربوهيدرات

الدكتور  حبسب  العلمية،  الدورية  وتذكر 
أن تشكل  الكيتونية  للحمية  أنه ميكن  ويليامز، 
إن  حيث  الطويل  املدى  على  صحية  خماطر 
إىل  تؤدي  الكربوهيدرات  منخفضة  »الوجبات 
فضال  والفواكه،  األلياف  استهالك  اخنفاض 
املصادر  من  الربوتينات  تناول  زيادة  أن  عن 
احليوانية والكولسرتول والدهون املشبعة، تعترب 
اإلصابة  أو  للوفاة  تؤدى  خطر  عوامل  مجيعها 
ولكن  الدموية«.  واألوعية  القلب  بأمراض 
 2013 لعام  املنهجية  املراجعة  أن  مالحظة  جيب 
تشري بصفة عامة إىل النظم الغذائية منخفضة 
»كيتوجينيك«،  نظام  فيها  مبا  الكربوهيدرات، 
وأن هناك بعض الطرق املتوازنة العتماد النظام 
الغذائي »كيتوجينيك«، وميكن أن تكون مفيدة 

للبعض ولكن حتت إشراف طيب دقيق.

النظام املتوازن

مارسيلو  الدكتور  ينصح  أخرى،  ناحية  ومن 
كامبوس، يف مقاله املنشور يف مدونة الصحة 
النظام  »إن  قائاًل:  هارفارد،  جبامعة  اخلاصة 
الغذائي املتوازن وغري املعاجل والغين بالفاكهة 
اخلالية  واللحوم  باأللوان،  الغنية  واخلضراوات 
الكاملة،  واحلبوب  واألمساك،  الدهون،  من 
واملكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، والكثري 

احذروا هذه احلمية ..

من املاء هو أفضل الوسائل على املدى البعيد 
حلياة أكثر حيوية وصحة«.

يعترب الشوفان من أغنى احلبوب وأكثرها فائدة، 
فالشوفان مرتفع القيمة الغذائية، ويساهم يف 
الصحية، كما يعترب  الكثري من املشكالت  عالج 

من أهم األغذية لالعيب كمال األجسام.
من  اخلالية  الكاملة  احلبوب  من  الشوفان  يعد 
الغلوتني،  حساسية  ملرضى  املناسبة  الغلوتني 
 100 وكل  الكوليسرتول،  على  حيتوي  ال  كما 

غرام من الشوفان حيتوي على:

380 سعرة حرارية
13 غرام من الربوتني

6.5 غرام من الدهون
67 غرام من الكربوهيدرات

10 غرام من األلياف الغذائية
بغرام  ُيقدر  السكريات  من  منخفض  حمتوى 

واحد

الفيتامينات،  من  الكثري  على  حيتوي  كما 
واملعادن، ومضادات األكسدة.

الشوفان غين بالكربوهيدرات اجليدة، واأللياف 
الغذائية وميكن استغالل فوائد الشوفان لكمال 
اجلسم  ميد  الشوفان  أّن  حيث  من  األجسام 
أثناء  البدني  الكجهود  مقابل  الالزمة  بالطاقة 
احلرارية  السعرات  أّن كمية  الرياضة خصوصوا 
املوجودة بوجبة من الشوفان ال تتجاوز الـ140 

سعرة حرارية.

توقيت تناول الشوفان:

قبل  اخلفيفة  الشوفان  وجبات  تناول  ميكن 
بهضم  للسماح  وذلك  التدريب،  من  ساعتني 
الطعام، وترك الطعام للقناة اهلضمية واألمعاء 
قبل بدأ التدريب. ُيفضل تناول وجبات الطعام 
ثانوية،  كوجبة  الشوفان  تستخدم  اليت  الكبرية 
اهلضم.  إلمتام  ساعات  أربع  إىل  ثالث  قبل 
فإنه  اهلضم،  من  ملزيد  حباجة  اجلسم  كان  إذا 
يستهلك الطاقة اليت ميكن استغالهلا خالل رفع 

األثقال.

اخليار األمثل للطاقة 
وبناء العضالت
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NEWS

Australia’s mining indus-
try and the Morrison gov-
ernment have rejected 
an international climate 
report that demands na-
tions phase out all coal-
fired power by mid-cen-
tury and leave most fossil 
fuel reserves untapped to 
avoid dangerous global 
warming.
The Intergovernmen-
tal Panel on Climate 
Change’s special report, 
released on Monday, said 
average temperature in-
creases could still be kept 
to 1.5 degrees but would 
require a “global trans-
formation” of all sectors 
of the economy.
Prime Minister Scott 
Morrison led his govern-
ment’s defence of miners, 
saying the IPCC report did 
not “provide recommen-
dations to Australia” and 
that his government’s fo-
cus would be “to ensure 
that electricity prices are 
lower” for households 
and businesses, alike.
Resources companies, 
though, fell on the Aus-
tralian Stock Exchange, 
led by South32, the main-
ly coal miner spun-off 
from BHP. Its price sank 
5.4 per cent or more than 
triple the overall market’s 
slide of 1.4 per cent.
Industry groups, such as 
the Queensland Resourc-
es Council, dismissed 
the prospect of an early 
demise for the country’s 
coal sector, saying Aus-
tralian coal boasted rela-
tively low emissions.
“There is a role for high-

quality Australian coal 
and it’s compatible with 
meeting Paris emissions 
reductions targets,” Ian 
Macfarlane, council chief 
executive and a former 
Coalition energy minis-
ter.
“Our economy depends 
on the coal industry, and 
we can have both a strong 
coal industry and reduce 
carbon emissions.”
The NSW Minerals Coun-
cil likewise said coal had 
“very positive” future in 
the state, with strong de-
mand from traditional and 
emerging export markets, 
a spokesman said.
“There are positive signs 
that these good condi-
tions will continue in 
coming decades,” he 
said, citing a recent in-
dustry forecast that an-
nual Asian demand for 
coal burnt in power plants 
would jump by half from 
about 740 million tonnes 
to 1.147 billion tonnes by 
2030.
Carbon budgets
However, the IPCC re-
port’s authors said the 
world would face severe 
consequences if the 
great bulk of fossil fuels 
including coal, oil and 
gas, weren’t left in the 
ground.
At 1.5 degrees of warming, 
compared with pre-indus-
trial levels, as much as 
90 per cent of the world’s 
coral reefs will die, and 
virtually all would be lost 
if temperatures rose two 
degrees, or about twice 
the increase so far.

Sunset for coal and other fossil fuels? Not yet, says the Morrison government.Credit:Nic Walker
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Mark Howden, head of the 
Australian National Uni-
versity’s Climate Change 
Institute, said emitting 
the equivalent of about 
420 billions of carbon di-
oxide would exhaust the 
remaining carbon bud-
get to cap warming at 1.5 
degrees. Current annual 
emissions are about 42 
billion tonnes, implying 
about a decade of pollu-
tion before “the need to 
go vertical” to zero emis-
sions to keep within the 
temperature limit.
Melissa Price, the fed-
eral Environment Minis-
ter, said the government 
would consider the IPCC 
report, saying the gov-
ernment “is committed to 
the Paris Agreement and 
takes its international ob-
ligations seriously”.
“We’re particularly con-
cerned about the implica-
tions for coral reefs, with 
the report finding climate
change will impact reefs 
across the world, includ-
ing Australia,” she said.
The Paris accord was 
signed three years ago by 
almost 200 nations, who 
pledged to keep warm-
ing to 1.5-2 degrees. 
Australia’s pledge is to 
cut 2005-level emissions 
26-28 per cent by 2030, 
a target environmental 
groups such as the Cli-
mate Action Tracker de-
scribe as “insufficient”.
Labor, Greens
Both Labor and the 
Greens attacked the Co-
alition government, sig-
nalling the likelihood that 

climate change will be-
come a major issue at the 
next federal poll due by 
mid-2019.
“At 1.5 degrees, we will 
see the consequences 
of climate-related risks 
to our health, our liveli-
hoods, our food secu-
rity, water supply, human 
security, and economic 
growth,” Penny Wong, 
Labor’s acting spokes-
woman for climate 
change, said.
Senator Wong said “the 
government’s own data 
shows they will fail to 
meet their already inad-
equate Paris targets with 
pollution rising all the 
way to 2030”.
Labor has pledged to in-
crease Australia’s carbon 
reduction effort to 45 per 
cent from 2005 levels and 
roughly triple the current 
share of renewable en-
ergy to 50 per cent by 
2030.
Adam Bandt, the Greens 
climate spokesman, said 
the IPCC report showed 
it was “time to hit the cli-
mate emergency button”, 
and that neither major 
party was prepared to 
take the necessary steps.
“If we don’t quit coal, we 
are screwed,” said Mr 
Bandt. “Business as usu-
al under Liberal and La-
bor is a death sentence.”
Shutting down
Market forces, at least in 
Australia, indicate an exit 
from coal in the electric-
ity sector is likely for all 
major plants by 2050 - 
unless governments in-
tervene to extend their 
lives.
Origin Energy, for in-
stance, plans to shut the 
Eraring coal-fired power 
station in NSW - Austra-
lia’s largest - by 2032.
“We believe that net-zero 
emissions for the elec-
tricity sector by 2050 or 
earlier is achievable,” 
Origin chief executive 
Frank Calabria said in the 
company’s 2018 Sustain-
ability report.

One industry hoping to 
benefit from any shift to-
wards low emissions in 
the carbon capture and 
storage (CCS) industry, 
a sector signalled out by 
the IPCC as necessary if 
global temperatures are 
to avoid “overshooting” 
the targets.
“It’s obviously very pleas-
ing the panel is endorsing 
the necessity for CCS,” 

Mining sector, Morrison government on the defensive over IPCC report
Global Carbon Capture and 
Storage Institute spokes-
man Antonios Papaspiro-
poulos told Fairfax Media.
“This is a pivotal part of 
turning back the climate 
change siege,” he said. 
“We’re starting to see a 
wider acceptance that 
more needs to be done 
to fight climate change, 
and CCS is part of this 
‘more’.”

Prime Minister Scott Mor-
rison has ramped up his 
attacks on Labor leader 
Bill Shorten’s links to the 
union movement.
Scott Morrison has 
warned a Labor govern-
ment would tie business-
es up in “union knots” 
after Bill Shorten refused 
to rule out supporting a 
return to sector-wide bar-
gaining.
The prime minister is 
ramping up the rhetoric 
on industrial relations 
after unions dialled up 
pressure on the ALP to 
support plans to overhaul 
workplace laws.
The Australian Council 
of Trade Unions wants 
workers in the same job 
to be able to negotiate 
pay agreements across 
industries, arguing en-
terprise bargaining has 
failed.
Mr Shorten isn’t ruling 
out supporting the AC-
TU’s push for a return to 
industry-wide bargaining.
“The coalition has no plan 
to lift wages in this coun-
try, so I do think it is time 
to examine how we can 
improve the level playing 
field for millions of Aus-
tralian working people,” 
Mr Shorten told reporters 
in Melbourne.
But Mr Morrison is ada-
mant Labor will let the 
ACTU run the country if 
elected.
Small business will suf-
fer if Mr Shorten makes 

changes to the way the 
industrial relations um-
pire makes decisions on 
wage disputes, the prime 
minister said.
“Bill Shorten will increase 
their taxes, increase their 
regulation and tie them up 
in union knots,” Mr Morri-
son told reporters on the 
Gold Coast.
Mr Shorten said under the 
coalition government, ev-
erything was going up ex-
cept wages.
“We need to see wages 
moving again,” Mr Short-
en said.
The ACTU’s Change The 
Rules campaign is in full 
swing, with a month-long 
advertising blitz kicking 
off on Sunday and ral-
lies around the country 
planned over coming 
weeks.
ACTU secretary Sally Mc-
Manus says unions want 
a fair go for working peo-
ple by giving them stron-
ger rights.
Industrial Relations Min-
ister Kelly O’Dwyer said 
if Mr Shorten and Ms Mc-
Manus were serious about 
boosting prosperity they 
would promote coopera-
tion between business 
and employees.
“Sally McManus’ mani-
festo is a recipe for indus-
trial conflict and chaos 
not seen since the 1970s, 
when industrial action 
was 40 times higher than 
today,” Ms O’Dwyer told 
AAP.

Morrison attacks Shorten’s 
work laws plan
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The NSW government con-
tinues to embrace a lesser 
known visa scheme that 
provides wealthy foreign-
ers with a pathway to per-
manent residency, despite 
a federal review finding 
the scheme had few eco-
nomic benefits and should 
be axed.
The NSW government 
nominated 112 people dur-
ing the first full year of the 
permanent visa scheme in 
2017-18, according to the 
latest figures supplied to 
the NSW Legislative Coun-
cil.
Under the scheme, known 
as the Significant Investor 
Visa (SIV) stream, “high 
net worth individuals” 
are granted permanent 
residency in exchange 
for investing $5 million 
in Australian “complying 
investments”, such as 
venture capital projects, 
shares, and corporate and 
government bonds.
In order to be eligible, in-
vestors need to be nomi-
nated by state govern-
ments and must show 
a “genuine and realistic 
commitment” to residing 
in that state.
While the scheme ac-
counts for a tiny proportion 
of Australia’s total migrant 
intake, the Productivity 
Commission, in a 2016 re-
view, flagged concerns it 
generated the perception 
“that visas are being ‘sold’ 
to wealthy foreigners”.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian, via a spokesman, 
justified the government’s 
participation in the scheme 
on economic grounds, and 
said only 78 of the inves-

tors it nominated in the 
past financial year had 
been approved for SIVs by 
the federal Department of 
Home Affairs.
“Each of these individuals 
invested at least $5 million 
into the NSW economy, 
creating opportunities and 
jobs for the broader popu-
lation,” the spokesman 
said.
The NSW Department of 
Industry also endorsed the 
program, with a spokes-
man saying NSW was 
“well positioned to lever-
age additional investment 
from business and inves-
tor migrants to the benefit 
of NSW”.
“NSW is headquarters for 
many of the financial com-
panies that offer SIV com-
plying investments and 
these companies facili-
tate SIV investment heav-
ily into NSW businesses 
through the program,” the 
spokesman said.
However, the Productiv-
ity Commission rubbished 
the scheme’s purported 
broader economic benefits 
in its 2016 report, finding 
they were “negligible” and 
“any benefits accrue to 
mainly those visa holders 
and to fund managers”.
It also identified the poten-
tial for SIV holders to have 
poorer social integration 
than other visa subclass-
es because of the lack of 
language requirements or 
age thresholds, and the 
risk the scheme could be 
“used as a pathway for 
investing ‘dirty money’ in 
Australia”.
It recommended the SIV 
scheme be abolished.

One company that has 
capitalised on the scheme 
is Moelis Australia, an in-
vestment bank with head-
quarters in Sydney and run 
by Sydney Swans chair-
man Andrew Pridham.
In a 2017 pitch to the 
Queensland government, 
the company billed itself 
as the “pioneers of SIV 
in Australia”, and a “one-
stop shop of SIV comply-
ing investment options”. It 
also claimed to have $1.5 
billion of assets through 
the SIV scheme.
Labor’s industry spokes-
man Adam Searle said the 
Berejiklian government’s 
continued participation in 
the scheme demonstrat-
ed “the wrong priorities” 
around migration. But he 
stopped short of commit-
ting Labor to abandoning 
the program if elected in 
March.
“Given the criticism of the 
program, we would take a 
lot of convincing to keep 
the program but as a first 
step we would undertake 
a strenuous review,” Mr 
Searle said.
The scheme was created 
under the Gillard govern-
ment in 2012, and has two 
sub-streams – an initial 
four-year SIV temporary 
visa (s188C), which is the 
precursor to applying for 
the permanent SIV visa 
(s888C).
To date, the NSW govern-
ment has nominated 1329 
people for the temporary 
visa, but the four-year con-
dition means it has only 
been able to nominate ap-
plicants for the permanent 
stream from November 
2016.
A spokesman for the De-
partment of Home Affairs 
said that, as of June 2018, 
“more than $10 billion has 
been invested in comply-
ing investments as a result 
of the SIV program”.
Chinese nationals have 
been the main beneficia-
ries of the scheme, ac-
counting for 87 per cent 
of all 2022 SIVs granted 
since 2012.
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NSW government continues to back 
wealthy foreigner visa program

The NSW government nominated 112 people during the first full year of 
the permanent visa scheme in 2017-18.Credit:Alamy

Sydney rail commuters 
will be eligible for refunds 
for avoidable train delays 
of 30 minutes or more 
under a policy Labor has 
promised to introduce if it 
wins the state election in 
March.
The election promise came 
as Sydney commuters en-
dured significant delays 
to train journeys during 
the morning peak on Mon-
day after more than 110 
staff called in sick.
Around 112 train staff took 
sick leave on Monday, but 
the NSW Transport Min-
ister says affected com-
muters need to consider 
Sydney’s growth and the 
challenging job on-shift 
staff had. 
And disruptions con-
tinued into the evening 
peak after Sydney Trains 
cancelled a number of 
services on lines such as 
T1 Western, Northern and 
North Shore, and the T2 
Inner West. The cancella-
tions were expected to be 
fewer than the 57 on Mon-
day morning.
By 6pm, frustrated com-
muters facing severe 
overcrowding, delays and 
cancelled services had re-
turned to Twitter to vent.
NSW Labor leader Luke 
Foley said his party’s fare 
refund policy was intend-
ed to “concentrate the 
minds” of Sydney Trains 
management and reduce 
avoidable delays from 
problems such as staff 
shortages or mechanical 
breakdowns.
“At the moment there is 

just no incentive for the 
people running the rail-
ways to do better,” he 
said. “There will be un-
der a Labor government, 
because the government 
will be refunding passen-
gers if this continues.”
Under Labor’s proposal, 
the state’s Independent 
Pricing and Regulatory 
Tribunal would help de-
termine the criteria for 
refunds, and commuters 
would have 28 days to 
apply.
However, commuters 
would not be able to claim 
for delays caused by natu-
ral events such as floods 
and bushfires, or fatalities 
or incidents such as tres-
passing on tracks.
It is based on a fares pol-
icy in London where train 
commuters are eligible for 
refunds for delays caused 
by factors deemed within 
the control of rail opera-
tors. NSW’s Opal elec-
tronic ticketing system 
is operated by Cubic, the 
same company which 
runs London’s.
Labor estimates it could 
cost the government up 
to $6 million over four 
years.
Mr Foley accused the Be-
rejiklian government of 
overseeing a rail system 
that “lurches from crisis 
to crisis”, and failing to 
fix a driver shortage.
But Transport Minister 
Andrew Constance has 
ruled out refunding pas-
sengers for delays, and 
demanded Mr Foley ex-
plain how he would im-

plement a scheme that he 
said would require about 
$100 million in technol-
ogy upgrades to the Opal 
system.
“The way the current Opal 
system works means pas-
sengers tap on and off at 
station gates – not spe-
cific trains,” he said. “It is 
impossible to track which 
trains passengers are 
boarding, therefore im-
possible to know if they 
are late.”
Earlier, Mr Constance 
apologised to commuters 
for the delays on Monday 
morning but said railway 
staff were “doing a phe-
nomenal job” given a 
surge in demand for ser-
vices across the rail net-
work.
“We have had some addi-
tional sick leave but that 
is no reflection on staff,” 
he said, adding that there 
was “nothing untoward” 
about the extra staff ab-
sences.
Mr Constance said more 
than 110 workers were 
sick or absent for other 
reasons, and that Sydney 
Trains had been expect-
ing 76 workers to call in 
sick.
“No one should be blam-
ing any staff here, this is 
just obviously a little bit 
of a blip,” Mr Constance 
told reporters.
Rail Tram and Bus Union 
secretary Alex Claas-
sens said fare refunds for 
avoidable delays would 
help keep the Transport 
Minister accountable but 
cautioned that a “proper 
process” was needed 
to ensure that it did not 
place undue pressure on 
railway staff.
“I don’t want more stress 
on a workforce which is 
already overworking,” he 
said.
“We want to keep this 
minister accountable but 
let’s make sure account-
ability doesn’t flow down 
the river and other people 
end up wearing it.”

Labor promises refunds for train de-
lays if it wins next election

Labor leader Luke Foley says the refund policy will “concentrate the 
minds” of Sydney Trains management.Credit:Dean Lewins
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OVERSEAS workers will be 
required to settle outside 
Sydney and Melbourne for 
five years as part of the Mor-
rison government’s plan to 
address population growth.
It’s part of the new govern-
ment’s landmark population 
policy to ease congestion in 
the two major cities.
Population and Urban 
 Infrastructure Minister Alan 
Tudge will today discuss 
the forthcoming population 
policy in a speech to the 
Menzies Research Centre in 
Melbourne.
According to The Austra-
lian, he will say that our un-
planned population growth 
has led to an infrastructure 
and settlement imbalance, 
costing the nation up to $25 
billion per year due to con-
gestion in capital cities.
He also warns this will reach 
more than $40 billion within 
10 years.
“Overall, the costs of con-
gestion to the economy are 
already great, and rising 
steeply,” he will say. “This 
is a serious challenge for 
families and a serious eco-
nomic challenge for the na-
tion. There was insufficient 
infrastructure built in the 
early 2000s, particularly in 
Melbourne and Sydney, to 
cater for forecast growth, let 
alone the actual growth.”
Mr Tudge will flag a new 
partnership between federal 
and state governments to 
manage infrastructure and 
population growth.
The new visa condition 
will be placed on a pool of 
skilled migrants who are 
not tied to geographic areas 
- like those sponsored by 
companies or granted fam-
ily visas. According to The 
Australian, this accounts for 
around 45 per cent of the to-
tal intake.
Those who try to defy these 
conditions could have their 
visas revoked, or lose their 
chance at permanent resi-
dency to apply for citizen-
ship.
“While the overall popula-
tion of Australia has been 
growing at the rapid rate of 
1.6 per cent per annum, our 
three large population cen-
tres have been some of the 
fastest-growing cities in the 
world,” Mr Tudge will say.
“Melbourne last year grew 

by 2.7 per cent, Sydney by 
2.1 per cent and southeast 
Queensland by 2.3 per cent. 
We are working on mea-
sures to have more arrivals 
go to smaller states and re-
gions and require them to be 
there for a few years. In that 
time, the evidence suggests, 
many will make it their home 
for the long term. This will 
require close co- operation 
across different agencies, 
including regional develop-
ment, to ensure we get the 
settings right so that those 
smaller states and regions 
can benefit economically 
from population growth.
“The main factor driving our 
growth has been net over-
seas migration, accounting 
for 60 per cent of population 
growth over the last decade, 
while the remaining growth 
has been due to natural in-
creases.
“Most notably, there was 
a step change increase in 
population growth from 
2007 under the Rudd gov-
ernment, almost entirely 
driven by lifting the immi-
gration rate. The growth rate 
for our nation (and particu-
larly our big cities) was well 
above projections.”
The new visa condition will 
be placed on a pool of skilled 
migrants who are not tied to 
geographic areas under the 
Morrison government’s new 
plan.
The new visa condition will 
be placed on a pool of skilled 
migrants who are not tied to 
geographic areas under the 
Morrison government’s new 
plan. 
Over the past six months, 
concerns have been raised 
over whether our biggest 
cities can continue to cope 
under the strain of new ar-
rivals, with Australia’s popu-
lation surpassing 25 million 
earlier this month.
According to recent De-
partment of Home Affairs 
figures, 87 per cent of the 
111,000 skilled migrants 
who arrived in the country 
this past financial year had 
permanently settled in Syd-
ney or Melbourne.
Between 2006 and 2016, 
the majority of arrivals have 
settled in Sydney or Mel-
bourne, at 27.6 per cent and 
26.3 per cent of total arriv-
als respectively.

Migrants to be banned from Sydney and Melbourne
By comparison, only 3.2 
per cent moved to regional 
NSW, and 1.9 per cent to re-
gional Victoria.
Under the new model, it’s 
understood the five-year 
period would be based on 
a threshold, after which mi-
grants could stay in their lo-
cation or move around.
When Mr Morrison first pro-
posed the plan in August, 
experts raised doubts about 
how effective the policy 
would be in practice.
Cities Research Institute’s 
Dr Tony Matthews ques-
tioned whether the model 
would be legally viable.
“The immigration system 
in the past has tried to en-
courage people to move to 
regions by giving them ex-
tra points. I’m not sure it’s 
legally viable,” he told news.
com.au.
“It’s certainly unsustainable 
to continue with the current 
model with the bulk of immi-
grants going to Sydney and 
Melbourne because it’s cre-
ating significant pressure.”
He acknowledged there 
would be benefits both 
ways, including a boost to 
regional economies.
“You have to question imme-
diately whether the econom-
ics of regional cities offer 
the employment opportuni-
ties those skilled migrants 
would need to access.
“You would have to try 
match up these skill short-
ages in specific regional cit-
ies to try and ensure there 
was continuity and connec-
tion between these skills. If 
it’s needed, but if you can’t 
match it, that seems coun-
ter-productive.”
Paul Burton, director of the 
institute, agreed, saying it 
was a surprising position for 
the Morrison government to 
take.
“Not only does it restrict the 
rights of some individuals to 
live where they choose but it 
interferes with market forc-
es,” he told news.com.au.
“While it is difficult to imag-
ine any government restrict-
ing the right of the vast ma-
jority of Australians to live 
where they like, we have of 
course been down this road 
before in forcing First Aus-
tralians to live on missions 
and reservations. And, right-
ly, we have abandoned it.

“Just because this latest 
proposal could possibly be 
implemented through the 
imposition of visa condi-
tions, doesn’t make it right. 
But how might it work out in 
practice?

“First, you would have to de-
fine the exclusion zone, pre-
sumably covering the whole 
of metropolitan Sydney and 
Melbourne rather than just 
the central area jurisdictions 
carrying those names.
“Second, you’d have to be 
clear that congested Bris-
bane or Perth didn’t also 
merit inclusion. Then, there 
would be possible excep-
tions to the rule. For exam-
ple, if I chose to live in New-
castle, lost my job and was 
offered another and perhaps 
even better one in Sydney, 
would I have to turn it down 
and remain unemployed in 
Newcastle? Or perhaps I 
could commute? There are 
many difficulties like this 
that make this an impracti-
cal as well as an unreason-
able policy proposal.”
He said this was a “sym-
bolic policy”, noting Syd-
neysiders would not feel the 
difference if migrants were 
suddenly directed to region-
al areas. There are baseline 
issues in infrastructure and 
housing that need to be ad-
dressed.
“If we are serious about 
dealing with the uneven 
distribution of jobs, houses 
and infrastructure around 
the country, we need a co-
herent and comprehensive 
national settlement strategy 
that harnesses the powers 
and expertise of all three 
levels of government.
“Such a strategy will help 
guide the investment deci-
sions of public and private 
sector service providers 
and might lead to smaller 
cities and towns beyond the 
congested capitals becom-
ing more attractive places to 
live and work.
“Little visa sticks and small 
relocation inducement car-
rots will do little but annoy 
some people, disappoint 
others and waste some 
scarce public money. The 
new government needs to 
think bigger and more bold-
ly if it is to manage the grow-
ing crisis in our cities.”

The Australian Banking As-
sociation has produced a 
updated industry code of 
practice in the wake of the 
damning findings of the 
banking royal commission.
A refreshed banking indus-
try code will aim to stop 
banks charging dead peo-
ple and ensure they only 
extract fees from custom-
ers in exchange for servic-
es actually provided.
The Australian Banking 
Association has updated 
its code of practice to end 
‘fees for no service’, stop 
charging dead customers 
and to refund any fees in-
correctly levied, and to sup-
port changes to the 2013 
future of financial advice 
reforms to remove all leg-
islative provisions allowing 
grandfathered payments 
and trail commissions.
The voluntary charter 
comes into force on July 1 
next year and the changes 
come in response to the 
damning interim findings of 
the banking royal commis-
sion, released almost two 
weeks ago.
The big four banks have 
already said they have al-
ready said they will end 
grandfathered commis-
sions on wealth products.
The ABA says banks will 
ask customers what finan-
cial advice they required 
and only charge for what 
is provided, stop or refund 
fees for products or ser-
vices no longer required by 

customers who have died, 
and to support legislative 
changes to the FOFA re-
forms regarding provisions 
for grandfathered payments 
and trail commissions.
The Australian Securities 
and Investments Commis-
sion has already approved 
the code of practice.
“It has always been unac-
ceptable for any organisa-
tions to charge fees with-
out providing a service,” 
ABA chief executive Anna 
Bligh said in a statement 
on Tuesday.
“This announcement will 
put beyond the shadow of 
a doubt that this practice 
has no place in Australia’s 
banking industry.”
Ms Bligh said latest ASIC 
data indicates customers 
will receive more than $1 
billion in refunds for fees 
charged for no service.
“This issue of charging fees 
without service, particularly 
when customers have re-
cently died, was raised dur-
ing the royal commission 
and identified as unaccept-
able,” Ms Bligh said.
“When someone loses a 
loved one, they need sup-
port and compassion as 
they finalise their loved 
one’s financial affairs.”
She said ending provisions 
for grandfathered commis-
sions would help end con-
flicts of interest between 
customers’ best interests 
and incentives for advis-
ers.

Banks promise to stop charging dead people

Prime Minister Scott Mor-
rison has denied the gov-
ernment is considering 
giving the Australian Fi-
nancial Complaints Au-
thority increased powers.
Scott Morrison has dis-
missed suggestions 
banks could be forced to 
compensate customers 
to make amends for harm 
caused by dodgy loans.
The prime minister de-
nied the government was 
considering giving the 
industry watchdog more 
wide-ranging powers to 
force lenders to cover 
subsequent customer 
losses such as jobs, cars 
or houses.
Mr Morrison said the gov-
ernment wouldn’t pre-

empt recommendations 
from the banking royal 
commission about the 
powers of the Australian 
Financial Complaints Au-
thority.
“I can’t really comment on 
something which has not 
come from the govern-
ment and is not currently 
under consideration by 
the government,” he told 
reporters in Sydney on 
Tuesday.
Mr Morrison said he was at 
a loss over the source of 
a media report about the 
government considering 
beefing up AFCA’s pow-
ers, brushing off the story 
as “industry scuttlebutt”.

Bank customer compo not considered: PM
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العطوف القلب  لهفة  يا  ايلي  أم  يا 
الظروف كل  بمستوى  بيت  وست 
وحنني شعور  وكلـّك  كنتِ  أم 
يطوف أياديكِ  بيدر  من  والخري 
رصني وعقلك  صالحه  زوجي  وكنتِ 
تشوف العالم  الوفا  بعني  وأخالقك 
املؤمنني صالة  تصلـّي  مؤمني 
وبالوقوف بالركوع  لربك  تصلـّي 
املتديـّنني بتقى  تقولي  واملسبحه 
وتضوي الشمع بحرارة القلب الشغوف
بالعرين بعدك  ألبري  تاركي 
كسوف نهارو  وتحوّل  احرتق  دمعو 
وعاليمني عالشمال  وقفوا  واوالد 
الحروف بكيوا  وعالصال  النوايا  يصلـّوا 
عارفني مش  والبعد  بيعرفوكِ  اللي 
الفيلسوف بكالم  يرثوكِ  املفروض 
طيـّبني موتن  رغم  بيضلـّوا  املتلك 
لأللوف عربه  بيضل  وتذكارهم 
القادمني الضيوف  طلـّوا  اذا  كنتِ 
من خبز ذوقك تشبـّعي ذوق الضيوف

دوا وال  عالج  لو  ما  بمرض  وقعتِ 

وصرتِ بدموعك ترسمي خطوط النوى
وتتبسـّمي تتأهـّلي  الوجع  وتحت 
وكنتِ يا لبوي بضعفك تحطـّي القوى
ميتـّمي حزيني  ديارك  تاركي 
واملستوى املرتبي  ست  عا  بتبكي 
معلـّمي  عالبواب  دموعك  وبقيت 
انطوى تاريخ  ذكر  تبكي  والدار 
املكرمي أم  عا  ناحوا  بنات  تالت 
الهوى بحبال  الحزن  من  وتكبـّشوا 
تكرمي وجومانا  ويمنى  اندرا 
انكوى عليكِ  وقلنب  أمي  يا  يقولوا 
يحتمي دموعو  بفيـّة  ايلي  وابنك 
نوى يف  وما  رايحه  أمي  ويقول 
املريمي عبري  تقطف  وكنـّتـِك 
احتوى أم  عاطفة  عليها  القلبـِك 
الحاتمي الحنان  بيبكوا  واحفادِك 
والغوى ستـّن  عطف  حرمهم  موتك 
آدمي مؤمن  وكل  آدميي  وكل 
نعشـِك سوى زيـّحوا  الكنيسي  بقلب 

شواح وعيلة  األحمر  دير  بنت  يا 
الرياح بتلويها  املا  األصيلي  العيلي 

الويف ألبري  النجار  وزوجـِك 
ونجاح بسرور  هالعمر  معك  القضـّى 
عندما سراجـِك طفي يا حسره  وهلق 
ونواح دموع  مواسم  حياتو  انقلبـِت 
والعاطفي القيم  جوهرة  عا  بيبكي 

دمعة رثاء يذرفها الشاعر مروان كساب
 على املرحومة لور شواح النجار »أم ايلي«

الجناح مكسور  نسر  بموتك  وصفـّى 
وقفي غاب  زمن  املن  الياس  وعمـّك 
ناح بكل  العتابا  سلطان  وكان 
الفلسفي خلـّى  كان  بموتـِك  لو 
املالح ستـّات  عا  تدمع  عيونها 

املقربه قبال  اوقف  ايلي  بو  يا 
واملقدره الكرم  ست  على  وابكي 
الوداع من  يبكي  الصخر  وخلـّي  ابكي 
متحسـّره معك  تقشعها  والقلوب 
اجتماع بآخر  وزرتـِك  أنا  وشاعر 
اآلخره طريق  عا  وشفتـِك  زرتـِك 
واالرتفاع الصال  جناح  على  لقيتـِك 
طايره ربِّك  العند  املالك  متل 
يساع يقدر  تا  خلق  قلبك  اللي  انتِ 
واملبخره الشمع  وضو  الصال  غري 
واالطالع البحث  كل  بعد  بقلك 
الصال مسبحة  معـِك  تكوني  ما  وين 
جوهره. انحطـّت  ما  وين  والجوهره 

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:
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More Victorians living with 
disability will be supported 
to create a meaningful ca-
reer in the public sector, as 
part of the state’s first dis-
ability employment action 
plan launched on wednes-
day.
Minister for Housing, Dis-
ability and Ageing Martin 
Foley said the Getting to 
work action plan was the 
Victorian Public Sector’s 
blueprint for creating safe, 
inclusive and respectful 
workplaces free from dis-
crimination.
The plan includes attrac-
tion, recruitment, retention 
and progression strategies 
for people with disability, 
as well as ways to support 
prospective and existing 
employees with disability 
and their managers.
Getting to work outlines 
21 actions the government 
will take to lift the number 
of people with disability 
working in the public sec-
tor from four percent to six 
percent by 2020, and then 
to 12 percent by 2025, as 
part of a commitment in 
Every opportunity: Victo-
rian economic participa-
tion plan for people with 
disability 2018–20.
Initiatives include more 

pathways into the pub-
lic sector for people with 
disability, equal access to 
flexible work arrangements 
for people with disability, 
and disability awareness 
and confidence training for 
more employees.
As one of the state’s larg-
est employers, the Vic-
torian Government is a 
leader in the employment 
of people with disability, 
who bring valuable experi-
ence to the workplace and 
are motivated, reliable, and 
productive.
For more information, or 
to read a copy of the plan, 
visit the Victorian Public 
Sector Commission web-
site at https://vpsc.vic.gov.
au.
Quotes attributable to Min-
ister for Housing, Disability 
and Ageing Martin Foley
“We all want to do mean-
ingful work that matters, 
and this plan will ensure 
more people with disability 
have greater access to em-
ployment opportunities.” 
“We are leading by exam-
ple and removing employ-
ment barriers to help more 
people with disability to 
work in flexible and sus-
tainable roles within the 
public sector.”

More Public Sector Jobs For 
People With Disability

Religious schools would 
be guaranteed the right 
to turn away gay stu-
dents and teachers under 
changes to federal anti-
discrimination laws rec-
ommended by the gov-
ernment’s long-awaited 
review into religious free-
dom.
However the report, 
which is still being de-
bated by cabinet despite 
being handed to the Co-
alition four months ago, 
dismisses the notion reli-
gious freedom in Australia 
is in “imminent peril”, and 
warns against any radical 
push to let businesses re-
fuse goods and services 
such as a wedding cake 
for a gay couple.
The review was commis-
sioned in the wake of last 
year’s same-sex marriage 
victory to appease con-
servative MPs who feared 
the change would restrict 
people’s ability to prac-
tise 
general Philip Ruddock 
has been appointed to en-
sure religious freedoms 
are protected as the gov-
ernment pushes ahead 
with legalising same-sex 
marriage.
The contents of the report 
- seen by Fairfax Media 
- are unlikely to placate 
conservatives and reli-
gious leaders, and will 
trigger concern within the 
LGBTI community about 
the treatment of gay stu-
dents and teachers.
The report calls for the 
federal Sex Discrimina-
tion Act to be amended 
to allow religious schools 
to discriminate against 
students on the basis of 
sexual orientation, gender 
identity or relationship 
status - something some 
but not all states already 
allow.
 “There is a wide variety 
of religious schools in 
Australia and ... to some 
school communities, cul-
tivating an environment 
and ethos which con-
forms to their religious 

beliefs is of paramount 
importance,” the report 
noted.
“To the extent that this 
can be done in the context 
of appropriate safeguards 
for the rights and mental 
health of the child, the 
panel accepts their right 
to select, or preference, 
students who uphold the 
religious convictions of 
that school community.”
Commonwealth law al-
ready contains some 
provisions to permit dis-
crimination against gay 
students and teachers.
However the report said 
any further amendments 
to the Sex Discrimination 
Act should only apply 
to new enrolments. The 
school would also have 
to have a publicly avail-
able policy outlining its 
position, and should re-
gard the best interests of 
the child as the “primary 
consideration of its con-
duct”.
The panel also agreed 
that faith-based schools 
should have some discre-
tion to discriminate in the 
hiring of teachers on the 
basis of religious belief, 
sexual orientation, gen-
der identity or relation-
ship status.
In a statement on Wednes-
day morning, Prime Min-
ister Scott Morrison said: 
“Our government will 
consider the details and 
release our response af-
ter it has gone through a 
proper cabinet process.”
“We will protect religious 
freedom, and get the 
balance right,” he said. 
“Each proposal will be 
considered carefully and 
respectfully before any fi-
nal decisions are taken.”
The religious freedom re-
view, which was handed 
to former prime minis-
ter Malcolm Turnbull in 
May, received more than 
15,000 submissions.
The panel was chaired 
by Howard government 
attorney-general Philip 
Ruddock and included 
the Australian Human 

Religious freedom review enshrines right of schools to turn away gay children and teachers
Rights Commission pres-
ident Rosalind Croucher, 
former Federal Court 
judge Annabelle Bennett, 
human rights lawyer and 
priest Frank Brennan and 
constitutional law profes-
sor Nicholas Aroney.
The authors rejected sev-
eral measures demanded 
by conservatives, includ-
ing some which were un-
successfully floated as 
amendments to the same-
sex marriage legislation 
passed last year.
The panel did not accept 
that businesses should be 
allowed to refuse servic-
es on religious grounds, 
warning this would “un-
necessarily encroach 
on other human rights” 
and “may cause signifi-
cant harm to vulnerable 
groups”.
The review also found 
civil celebrants should 
not be entitled to refuse 
to conduct same-sex wed-
ding ceremonies if they 
became celebrants after it 
was was legalised.
The review does not rec-
ommend any changes to 
the Marriage Act. Nor does 
it recommend a dedicated 
Religious Freedom Act - 
championed by several 
major Christian churches 
- which would have en-
shrined religious organi-
sations’ exemptions from 
anti-discrimination laws.
“Specifically protecting 
freedom of religion would 
be out of step with the 
treatment of other rights,” 
the report found.
However it did recom-
mend the government 
amend the Racial Dis-
crimination Act or create 
a new Religious Discrimi-
nation Act, which would 
make it illegal to discrimi-
nate on the basis of a per-
son’s religious belief or 
lack thereof.
The panel said it had 
heard a broad range of 
concerns about people’s 
ability to “manifest their 
faith publicly without suf-
fering discrimination”.
This included wearing re-

ligious symbols and dress 
at school or work, com-
municating views based 
on religious understand-
ings, obtaining goods and 
services and engaging in 
public life without fear of 
discrimination.
The report also recom-
mends federal legislation 
“to make it clear” that re-
ligious schools cannot be 
forced to lease their facili-
ties for a same-sex mar-
riage, as long as the re-
fusal is made in the name 
of religious doctrine.
Mr Morrison last month 
told Fairfax Media new re-
ligious freedom laws were 
needed to safeguard per-
sonal liberty in a chang-
ing society.
“Just because things 
haven’t been a problem 
in the past doesn’t mean 
they won’t be a problem 
in the future,” he said.
While the panel accept-
ed the right of religious 
school to discriminate 
against students on the 
basis of gender identity 
or sexual orientation, it 
could see no justification 
for a school to discrimi-
nate on the basis of race, 
disability, pregnancy or 
intersex status.
It said the states should 
abolish any laws that al-
lowed for discrimination 
against teachers or stu-
dents on this basis.
Religious schools already 
enjoy exemptions from 
discrimination laws when 
it comes to hiring teach-
ers in all jurisdictions.
Some religious groups 
argued these exemptions 
should be retained while 
LGBTI groups - who told 
the panel of the stress 
and mental health pres-
sure on teachers forced to 
hide their identity - called 
for them to be repealed.
“(An) example was given 
of an employee at a reli-
gious school who was 
employed despite being 
open about being same-
sex attracted,” the report 
said. “Later, when the 
leadership of the school 

changed, that teacher was 
dismissed on the basis of 
his sexuality.”
Last year’s same-sex mar-
riage victory triggered the 
religious freedom review. 
Credit:AAP
The panel found that 
when it came to employ-
ment in religious schools, 
“undoubtedly the most 
difficult issue” was ex-
ceptions for sexual orien-
tation and gender identity 
and marital status in light 
of the passage of mar-
riage equality.
It recommended the 
Commonwealth law be 
amended to allow this 
discrimination, but only if 
the school had a publicly 
available policy.
“For the panel, the key to 
the maintenance of exist-
ing exceptions (to dis-

crimination law) is clarity 
and transparency…”.
The report also recom-
mends the states ensure 
existing same-sex teach-
ers are not discriminated 
against if they get married 
to a same-sex partner.
The panel also found that 
blasphemy laws are out of 
step with a modern, toler-
ant, multicultural society 
and should be abolished, 
and said there was an ab-
sence of any concrete in-
dications that funding to 
faith-based charities was 
under immediate threat.
In his statement Wednes-
day, Mr Morrison said the 
religious freedom review 
“is an independent report 
to government, not a re-
port from government” 
and was the product of 
community consultation.
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العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
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
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