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دوَّامة التأليف :إنفعال سياسي ..تفلُّت يف الشارع ..نصائح دولية!
املعارضة املسلحة ترفض عرض روسيا
جنبالط حيتوي حماوالت التوتري مع بيت الوسط ..وباسيل يلتقي احلريري! املساعدة يف إنهاء «النصرة» يف إدلب

هل اللحظة الستجماع
عناصر القوة يف مواقف
عناصر
أو
األطراف،
املواقف
يف
الضعف
للجهات نفسها ،استعدادًا
«حلفلة جنون» أو توتر
جديدة أم للعودة إىل
يتخبط
العقل ،يف بلد
ّ
مسؤولون ونوابه وحكومة
تصريف األعمال فيه،
يف معاجلة أزمة الرواتب،
أو بدائل العودة عن
الكف،
أو
السلسلة،
أقله عن إبداء املراجل
وتوفري
والعنرتيات،
األجواء سواء عرب «تويرت»
أو تغيري االشكال والصور
على شاشات التلفزة!
مع بداية اليوم السياسي
أمس االولّ ،
تيار
أكد
ّ
املستقبل ان اشخاصًا -
يقصد بهم نواب اللقاء
من
بينهم
التشاوري
يتهم الرئيس املكلف
«بالعمالة للمحور األمريكي
 اإلسرائيلي» لن يطأوابيت الوسط..
ومساء امس االول ّ
أكد

الحريري مستقبال باسيل (أرشيف)
الرئيس
احلريري
موقفه

املكلف
انه لن
املعروف

سعد
يغيرّ
من

توزير أحد النواب السنة
و»الصراخ السياسي ال
يوصل إىل أي مكان».

العالناتكم

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

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
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 Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

وهو يف موقفه هذا
ألوساطه يلتزم وفقًا
حدود الصالحيات وال
يتنازل عنها.
واالهم ان حركة الشارع
مل تتوقف ،على الرغم

مطلوب للعمل
مطلو ب
شخص للعمل
يف ملحمة
الخربة
ضرورية

لالتصال:
0414 938 121

من البيانات والدعوات
تيار
من
املتكررة
ّ
املستقبل أنه ال يعرتف
بهذه احلركة ،ويتمسك
باالستقرار ،وبأن تأخذ
وفقًا
سريها
العدالة
للقوانني اليت ّ
أكد مدير
قوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان القدرة على
تنفيذها..
واألهم على هذا الصعيد،
احتواء التوتر الذي تسببت
وهاب
به تغريدات وئام ّ
واليت تنصل منها النائب
السابق وليد جنبالط،
باسم حزبه وأهل اجلبل،
فيما أجرى شيخ عقل
الطائفة الدرزية نعيم
حسن اتصا ً
ال بالرئيس
احلريري ،رافضًا احلمالت
يتعرض
املغرضة ،اليت
ّ
هلا.

التتمة صفحة 31

فيما أعرب املبعوث الدولي
ستيفان
سورية
إىل
دي ميستورا عن أسفه
لالخفاق يف حتقيق أي
تقدم ملموس يف تشكيل
اللجنة الدستورية ،أكدت
مصادر يف املعارضة أن
النتيجة األهم يف اجلولة
احلالية هي «افشال مراهنة
النظام السوري وإيران
على احللول العسكرية
يف إدلب» ،لكن مواقف

املعارضة تباينت يف شأن
خروج االجتماعات بأي نتائج
حقيقية يف مجيع امللفات،
وخباصة موضوع اللجنة
واملعتقلني.
الدستورية
ويف املقابل دعت الدول
الضامنة حملادثات آستانة
(روسيا وتركيا وإيران)
مجيع الفصائل املسلحة
يف سورية إىل االنفصال

التتمة صفحة 31

أوكرانيا تشكو «حصاراً» حبرياً روسياً ..
وانقسام أوروبي حول معاقبة موسكو
أعلنت أوكرانيا فرض قيود
على املواطنني الروس يف
أراضيها ،وطالبت دول
احللف األطلسي بنشر
سفن حربية يف حبر آزوف،
لدعمهما يف مواجهتها
«حصارًا» تفرضه موسكو

اليت نشرت أنظمة صاروخية
من طراز «أس »400-يف
شبه جزيرة القرم.
وتضامنت دول غربية مع
كييف ،بعدما احتجز خفر
السواحل الروسي  3سفن

التتمة صفحة 31

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة ألصحاب
اخلربة يف جمال صناعة
احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات
الالزمة
لالتصال0414 600 042 :

صفحة 2
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لــبنانيات

لقاءات ديبلوماسية وامنائية ونقابية يف قصر بعبدا
دان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بقاء القرار رقم
 194الصادر عن االمم املتحدة
والذي اكد على حق العودة
لالجئني الفلسطينيني اىل
ارضهم ،كما اغلب القرارات
الدولية املتعلقة بفلسطني،
حربا على ورق.
وشدد على ان هذا االمر ادى
اىل تعميق الشعور بالقهر
الفلسطيين
الشعب
لدى
وسط حماوالت يومية لتغييب
هويته والقضاء على حقوقه
املشروعة.
ورأى الرئيس عون ان اعالن
السرائيل
عاصمة
القدس
ونقل بعض السفارات اليها
ضد ارادة اجملتمع الدولي،
«القومية
قانون
واقرار
اليهودية لدولة اسرائيل»،
اضافة اىل حجب املساعدات
ّ
تشكل جمتمعة
عن «االونروا»
امعانا يف ضرب القرار 194
وحماوالت متعددة الفراغه من
مضمونه.
ّ
وحذر رئيس اجلمهورية من
تقاعس اجملتمع الدولي عن
تنفيذ واجباته جتاه القضية
الفلسطينية واعتماده لسياسة
الكيل مبكيالني ،معتربا ان
من شأن ذلك ان يؤدي اىل
استمرار احلروب املشتعلة يف
الشرق االوسط نتيجة النعدام
العدالة.
مواقف الرئيس عون جاءت يف
الرسالة التضامنية اليت بعث
بها باسم اجلمهورية اللبنانية
اىل السيد شيخ نيانغ ،رئيس
جلنة االمم املتحدة املعنية
مبمارسة الشعب الفلسطيين
حلقوقه غري القابلة للتصرف،
«اليوم
ملناسبة
وذلك
العاملي للتضامن مع الشعب
الفلسطيين» الذي يصادف
اليوم.
نص

رسالة

ويف ما يلي
الرئيس عون:
« سعادة السيد شيخ نيانغ
احملرتم
رئيس جلنة االمم املتحدة
الشعب
مبمارسة
املعنية
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة
للتصرف
حتية طيبة وبعد،
يتزامن احياء «اليوم العاملي

الشعب
مع
للتضامن
الذكرى
مع
الفلسطيين»
السبعني لصدور قرار اجلمعية
العامة لالمم املتحدة رقم
 194يف  1948/12/11الذي
اكد على حق العودة لالجئني
الفلسطينيني وعلى وجوب
العمل على اغاثتهم اىل ان تتم
نص على وجوب
عودتهم ،كما ّ
محاية االماكن املقدسة ،ووضع
مدينة القدس حتت مراقبة االمم
املتحدة الفعلية ،وضمان حرية
الوصول اليها نظرا الرتباطها
بالديانات السماوية الثالث.
ولالسف الشديد ،فان القرار
املذكور بقي حربا على ورق
ومل ينفذ كما أغلب القرارات
الدولية بفلسطني وشعبها
املظلوم ،وقد نتج عن ذلك
الشعور العميق بالقهر لدى
هذا الشعب الذي ُيعمل كل
يوم على حماوالت لتغييب
هويته والقضاء على حقوقه
االنسانية والسياسية املشروعة
واملعرتف بها دوليا.
وقد شهد العامل مؤخرا فصوال
عديدة تسري يف هذا االجتاه
مستندة اىل سياسة الكيل
مبكيالني وتقاعس اجملتمع
الدولي عن تنفيذ واجباته حيال
مما ينبىء
هذه القضية احملقةّ ،
باستمرار احلروب املشتعلة يف
منطقة الشرق االوسط نتيجة
النعدام العدالة يف معاجلة
اسبابها واعادة احلق الصحابه.
وما اعالن القدس عاصمة
السرائيل ونقل بعض السفارات
اليها ضد ارادة اجملتمع الدولي
والقرار رقم 22.L/10-A/ES
الذي يطالب بعدم تغيري طابع
مدينة القدس الشريف ،واقرار
اليهودية
«القومية
قانون
لدولة اسرائيل» ،هذا القانون
التهجريي القائم على رفض
االخر ،اضافة اىل قرار حجب
املساعدات عن وكالة االمم
املتحدة الغاثة وتشغيل الجئي
فلسطني يف الشرق االدنى
(االونروا) ،سوى امعانا يف
حماوالت افراغ القرار  194من
مضمونه واهدافه السامية،
والعمل على ضرب كل مساعي
السالم ومشروع الدولتني.
كل ذلك يؤكد على اهمية
الدور الذي تقومون به يف
سبيل الدفاع عن حقوق الشعب

الرئيس العماد ميشال عون
ّ
وحض الدول
الفلسطيين،
االعضاء يف منظمة االمم املتحدة
على االلتزام بتنفيذ القرارات
الصادرة عنها ،متطلعني اىل
اليوم الذي نرى فيه حصول
الشعب الفلسطيين على حقوقه
غري القابلة للتصرف وحتقيق
والشامل
العادل
السالم
وفقًا لقرارات االمم املتحدة
ذات الصلة ومبادرة السالم
العربية».

سفري اسبانيا

اىل ذلك ،شهد قصر بعبدا
قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات
تناولت مواضيع ديبلوماسية
ونقابية وامنائية.
ديبلوماسيا ،استقبل الرئيس
عون سفري اسبانيا يف لبنان
خوسيه ماريا فريي JOSE
 ،MARIA FERREواجرى معه
جولة افق تناولت التطورات
احمللية واالقليمية الراهنة.
واعرب السفري فيرّ ي عن
اهتمام بالده مبشروع « اكادميية
االنسان للتالقي واحلوار»
الذي اطلقه رئيس اجلمهورية
خالل انعقاد اجلمعية العمومية
لالمم املتحدة يف نيويورك يف
شهر ايلول املاضي ،موضحا
ان اسبانيا اليت تثمن التجربة
اللبنانية املميزة يف التالقي
واملذاهب
الطوائف
بني
واحلضارات ،تعترب لبنان مكانا
طبيعيا الغناء هذه التجربة،
وهي تدعم اخلطوات اليت ينوي
لبنان اختاذها يف هذا اجملال.
وقد اطلع الرئيس عون السفري
فيرّ ي على ردود الفعل الدولية
على املبادرة اللبنانية ،واصفا
اياها باملشجعة والداعمة.

نقابة املمرضات واملمرضني

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
مدير مكتب ملبورن:
مـيالد اسـحق
printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 2116

على الصعيد النقابي ،استقبل
الرئيس عون يف حضور
مستشاره للشؤون الصحية
واالجتماعية النائب السابق
الدكتور وليد خوري ،وفدا من
نقابة املمرضات واملمرضني
برئاسة الدكتورة مرينا ابي
عبد اهلل ضوميط اليت اطلعت
رئيس اجلمهورية على اوضاع
العاملني يف مهنة التمريض
من خمتلف فئات اجملتمع
والفئات العمرية .ويشمل

نطاق عملهم املستشفيات
الصحية
الرعاية
ومراكز
واملدارس
واملستوصفات
واحلضانات ومؤسسات اخلدمة
التمريضية املنزلية واملراكز
الصحية واالستشفائية كافة.
وقدمت الدكتورة ابي عبد
اهلل ضوميط سلسلة مطالب
لتحسني اوضاع العاملني يف
ليستمروا
التمريض
مهنة
يف العمل يف لبنان بعدما
غادر كثريون منهم الوطن
اثر تلقيهم عروضا للعمل يف
اخلارج .ومن هذه املطالب
اعادة النظر يف سلسلة الرتب
والرواتب للعاملني يف قطاع
التمريض الذي بدأ يعاني من
نقص كبري يف اليد العاملة
اللبنانية االمر الذي تتذرع به
املستشفيات لتربير استخدامها
لليد العاملة االجنبية خالفا
للقوانني املرعية االجراء .كذلك
تضمنت املطالب ضرورة اعادة
النظر بدوام العمل والعالوات
على الدوامات ومكافآت اخلدمة
وبدل النقل وغريها.
ورحب الرئيس عون بالوفد
مؤكدا على ان مهنة التمريض
هي رسالة اكثر منها وظيفة
االمر الذي يوجب االهتمام
باوضاع العاملني فيها وحتسني
ظروفهم .واكد ان هذه
املسألة ستكون حمور اهتمامه
فور تشكيل احلكومة اجلديدة.
واعطى توجيهاته اىل اجلهات
املختصة ملتابعة معاجلة مطالب
املمرضات واملمرضني.
يذكر ان عدد املسجلني يف
النقابة يبلغ  15703ممرضات
وممرضني ،من بينهم حوالي
 2000يعملون يف املستشفيات
احلكومية.

الراهبات الباسيليات املخلصيات

واستقبل رئيس اجلمهورية
للراهبات
العامة
الرئيسة
الباسيليات املخلصيات االم
منى وازن مع وفد من الرهبانية
ضم :االم ترييز روكز واالخوات
كالديس صباغ واغاتي حنا
وحياة اسكندر اللواتي اطلعن
الرئيس عون على املشاريع
اليت تقوم بها الرهبانية ومنها
للعالج
املتخصص
املركز
الفيزيائي يف كسارة زحلة
الذي انشىء قرب مركز رعاية

املسنني «دار السعادة».
واوضحت االم وازن ان
مركز العالج الفيزيائي فريد
من نوعه يف منطقة البقاع
املعدات
احدث
ويتضمن
واالجهزة املتطورة والعصرية
ملختلف العالجات اضافة اىل
غرف اسرتاحة واقامة للحاالت
اليت تتطلب عالجات ملدة
متوسطة او طويلة .ويؤمن
املشروع فرص عمل جديدة
البناء املنطقة وتلبية حاجات
تعرضوا
الذين
االشخاص
حلادث مرضي وموقت.
واشارت اىل ان تدشني املركز
سيتم يوم السبت  29حزيران
.2019
ونوه الرئيس عون بعمل
الرهبانية واهتمامها بذوي
احلاجات اخلاصة متمنيا التوفيق
للمشروع االنساني اجلديد.

وفد بلدية اهمج وجمعية التحريج
يف لبنان

والتقى الرئيس عون يف حضور
املساعدة الشخصية لرئيس
اجلمهورية السيدة كلودين
عون روكز وفدا من بلدية
اهمج برئاسة السيد نزيه ابي
مسعان ومن مجعية التحريج يف
لبنان برئاسة السيدة مايا نعمة
اطلعوا رئيس اجلمهورية على
املراحل اليت قطعها مشروع
اقامة الغابة اليت حتمل اسم
الرئيس عون يف اهمج ،وعلى
التعاون القائم بني البلدية
ومجعية التحريج لزرع اشجار
االرز وغريها يف الغابة اليت
شهدت منذ اسبوعني اطالق
موسم التحريج برعاية وحضور
اللبنانية االوىل السيدة ناديا
الشامي عون ،حيث مت يف
الوقت نفسه افتتاح الغابة
اليت متتد على مساحة 15
هكتار ويبلغ ارتفاعها بني
 1400و 1600مرت عن سطح
البحر وهي من اعلى املراكز
يف بلدة اهمج.
واوضح الوفد ان الغابة بدأت
تتحول اىل مقصد للسياح
احملليني والعامليني من عشاق
الطبيعة واليت مت فيها ،جبهود
البلدية ومجعية امناء اهمج

واجلهات املاحنة ،تطوير 17
مسارا للسري يف الطبيعة.
ولفت اعضاء الوفد اىل ان
الغابة تقع على جزء من ممر
االرز الشمالي وتتميز بالتنوع
البيولوجي املرتفع ،ووجود
اشجار كبرية ومعمرة ومنها
اشجار اللزاب والعرعر واالرز
والسنديان والعزر القدمية.
ونوه الرئيس عون مببادرة
بلدية اهمج ومجعية التحريج
يف لبنان مركزا على ضرورة
االهتمام بالنبات والشجر حفاظا
على البيئة واملناخ فيه ،الفتا
اىل انه اخذ على عاتقه العمل
ليعود لبنان اخضرا وعدم بقاء
تالله جرداء كما هي عليه
اليوم.
واشار اىل انه يعمل ايضا على
زرع زنار من االرز على سلسلة
جبال لبنان لكي تصبح متصلة
بعضها ببعض ،فتعرب بذلك
االرزة كافة االراضي اللبنانية
وتربط ابناء الشعب اللبناني
باسره.

الربوفسور طوني عطا اهلل

ويف قصر بعبدا ،عميد املعهد
العالي للدكتوراه يف احلقوق
والعلوم السياسية واالدارية
اجلامعة
يف
واالقتصادية
اللبنانية الربوفسور طوني
عطا اهلل الذي قدم للرئيس
عون جمموعة الكتب اليت
اعدها واصدرها .ومتنى له
رئيس اجلمهورية دوام العطاء
والتوفيق.

برقيات تهنئة باالستقالل

اىل ذلك ،تلقى رئيس
اجلمهورية مزيدا من برقيات
اخلامس
بالعيد
التهنئة
من
لالستقالل
والسبعني
عدد من قادة الدول ،ابرزهم
الدكتور
العراقي
الرئيس
برهم صاحل ،رئيس هيئة
رئاسة جملس الشعب االعلى
جلمهورية كوريا الدميوقراطية
الشعبية تيم يونغ نام ،ملك
غوستاف،
كارل
السويد
الرئيس البولوني اندره دودا،
ورئيس مجهورية اذربيجان
اهلام علييف.

الوزيـر رائـد خـوري عـرب :MTV
ّ
حيذر
 واجب املسؤول انمن الوضع القادم ولذلك
ّ
توقعه
قدم فخامة الرئيس ما
ّ
للوضع االقتصادي امام جملس
الوزراء
 ارقام اعطيت يف جملسالوزراء تقول بان كلفة
السلسلة شيء واصبحت شيئًا
اخر
يتحمل مشكلة
ال
املالية
وزير
ّ
االرقام يف سلسلة الرتب
والرواتب وهو اتبع االرقام
اليت اعطيت له من االدارات
 القطاع اخلاص كان العامودالفقري لالقتصاد اللبناني
ولكن مت ضربه بزيادة الضرائب
لتمويل سلسلة الرتب

 فخامة الرئيس عون كانيرى خماطر اقرار السلسلة
على االقتصاد اللبناني
وكالة سانا السورية :التصدي
للعدوان مستمر فوق املنطقة
اجلنوبية ودفاعاتنا تسقط
عددًا من األهداف املعادية
 الرئيس عون من أكثرتشكيل
على
احلريصني
احلكومة وهو املستفيد األول
واملتضرر األول
من تشكيلها
ّ
من عدم والدتها
 املهم ان نتفق انو بدناخطة!
مع
حجم
عون
الرئيس
لدى
ينّ
نتمسك بالـ 11وزيرًا وهذا
وال
ّ
ليس اهلدف
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بطاركة الشرق الكاثوليك زاروا رئيس احلكومة
العراقي وشددوا على وجوب تكريس مبدأ املواطنة
زار وفد من بطاركة
الشرق الكاثوليك قبل
ظهر امس االول ،رئيس
جملس الوزراء العراقي
الدكتور عادل عبد املهدي
يف القصر احلكومي يف
بغداد ،ضم البطريرك
الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،البطريرك
الكاردينال مار لويس
روفائيل ساكو ،البطريرك
إبراهيم إسحاق سدراك،
البطريرك مار اغناطيوس
يوسف الثالث يونان،
البطريرك يوسف العبسي،
البطريرك كريكور بدروس
العشرون ،املطران وليم
شوملي ،السفري البابوي
يف بغداد واألردن املطران
البريتو أورتيغا مارتني،
األمينة العامة جمللس
كنائس الشرق األوسط

الدكتور ثريا بشعالني،
أمني عام جملس بطاركة
الشرق الكاثوليك األب
خليل علوان ،رئيس ديوان
أوقاف الديانات املسيحية
والصابئة
وااليزيدية
املندائية رعد كجه جي.
التهنئة
تقديم
بعد
لرئيس احلكومة اجلديد
عرض االباء مجلة قضايا
وشؤون «تتعلق باالوضاع
العامة يف الشرق االوسط
ومسألة النازحني» ،آملني
من «احلكومة اجلديدة ان
تعمل على خلق بيئة تشجع
على عودتهم» .كما شددوا
على «وجوب تكريس مبدأ
املواطنة».
ومتنوا أن «ينعم الشعب
املرحلة
يف
العراقي
القادمة باالمن واالستقرار
والسالم بعد كل املعاناة

قائد اجليش استقبل
مساعد وزير الدفاع
األمريكي والسفري الفرنسي

قائد الجيش مستقبال مساعد وزير الدفاع االمريكي
استقبل قائد اجليش
العماد جوزاف عون ،يف
مكتبه بالريزة ،مساعد
وزير الدفاع األمريكي
واست أوين على رأس
حبضور
مرافق،
وفد
األمريكية
السفرية
ريتشارد.
إليزابيت
ومت البحث يف عالقات
جيشي
بني
التعاون

البلدين.
السفري
استقبل
كما
الفرنسي برونو فوشيه،
يرافقه امللحق العسكري
العقيد فابريس شابيل،
يف
التداول
ومت
األوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة.
ثم استقبل قائد اجليش
القاضي صقر صقر.

شيخ العقل اتصل باحلريري ودريان رافضا
احلمالت املغرضة واخلطاب املشحون
أجرى شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن اتصاال هاتفيا
برئيس احلكومة املكلف
وقد
احلريري.
سعد
أعرب حسن عن «كامل
والشجب
االستنكار
للحمالت
والرفض
املغرضة الذي يتعرض
هلا دولته» ،داعيا اىل
«التمسك بأدب املخاطبة
والكالم والقيم اليت جيب
على اجلميع التحلي بها».
كما دعا «املعنيني بتقديم
كل التسهيالت لتسريع

تأليف احلكومة العتيدة
اليوم قبل الغد ،وقد بات
تأليفها حاجة ضرورية يف
ظل ما يعاني منه لبنان
من حتديات كبرية على
خمتلف املستويات».
كما أجرى حسن اتصاال
مبفيت اجلمهورية اللبنانية
اللطيف
عبد
الشيخ
دريان للغاية عينها ،ومت
التأكيد على «رفض كل
أشكال اخلطاب املشحون
واملنحدر وضرورة االرتقاء
إىل ما يليق مبستوى
التخاطب العام».

واحلروب اليت عاشها واليت
كبدته اضرارا كبرية».
من جهته ،شكر عبد
املهدي البطاركة على
«مع
للعراق
زيارتهم
كل ما حتمله من دالالت
وحمبة
ودعم
تضامن

للشعب العراقي دون
متييز» ،مؤكدا «ان هناك
صعوبات وحتديات كبرية
ولكن ميكن مواجهتها مبزيد
من التماسك والتعاضد
ملا فيه مصلحة الشعب
العراقي».

البطاركة خالل الزيارة
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اللقاء التشاوري للنواب السنة جدد املطالبة بلقاء
الرئيس املكلف وأعلن سحب التنازل بعدم اشرتاط
حقيبة معينة ملمثله يف احلكومة

اللقاء التشاوري
عقد «اللقاء التشاوري للنواب
السنة املستقلني» اجتماعه
يف دارة الرئيس الراحل عمر
كرامي ،حبضور النواب :عبد
الرحيم مراد ،جهاد الصمد،
الوليد سكرية ،عدنان طرابلسي
وفيصل كرامي ،مت خالله البحث
يف املستجدات على الساحتني
اللبنانية واالقليمية.
وعلى االثر ،أصدر اجملتمعون
بيانا أكد فيه اللقاء «للبنانيني
مجيعا ،خالل هذه االزمة الدقيقة
اليت تؤخر تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية االنقاذية ،نهجه
مبصارحتهم بكل املستجدات
منعا ألي تأويالت وافرتاءات،
وتأكيد اعضائه على التزامهم
جتاه الشعب والوطن بالصدق
واالحساس
والشفافية
باملسؤولية الوطنية الكربى قوال
وفعال».
وأشار اىل أنه «بعدما نأى
الرئيس املكلف بنفسه عن
مباشرة صالحياته راميا الكرة
يف ملعب رئيس اجلمهورية،
وبعدما كلف رئيس اجلمهورية
الوزير جربان باسيل باملتابعة،
وبعدما قام الوزير باسيل
مبساعيه اليت اختتمها باالجتماع
بنا وابالغنا بفشل هذا املسعى
وبأن املشكلة صارت بني
اللقاء التشاوري وبني الرئيس
املكلف حصرا ،ومتنى علينا
بإحلاح ان نبادر اىل طلب موعد
للقاء الرئيس املكلف ومناقشة
االمور معه .بعد كل ذلك ،ال
خنفي على اللبنانيني بأنه قد
مت مناقشة طلب املوعد بني
اعضاء اللقاء ،ومت االتفاق اىل
طلب اللقاء تأكيدا منا على هيبة
وموقع وصالحيات الرئيس
املكلف».
ولفت اللقاء اىل أنه «كما رأى
ومسع مجيع اللبنانيني ،قد بادر
عرب معالي الوزير عبد الرحيم مراد
اىل طلب املوعد مرة ومرتني،
وأكد عرب االعالم ان اللقاء
منفتح على احلوار مبديا اقصى
ما ميكن من حسن النوايا .وايضا
كما رأى ومسع مجيع اللبنانيني،
فإن الرئيس املكلف استمر
بالنأي عن صالحياته واطلق من

بيت الوسط مواقف متكررة بأنه
يرفض االجتماع بهؤالء النواب
الستة كما يسميهم ،وأوحى
اىل نواب وقياديني يف تيار
املستقبل بالرد علينا بعبارات
تضمنت قدرا غري مسبوق
من االستخفاف ،فضال عن
االتهامات اليت قاربت االهانات
يف الشكل واملضمون ،وحرصنا
على عدم اخلوض يف هذه
السجاالت مع تيار املستقبل
انطالقا من فكرة اساسية
وهي ان خالفنا ليس مع سعد
احلريري رئيس تيار املستقبل
وامنا مع سعد احلريري رئيس
احلكومة املكلف .ومن هنا ندعوه
اىل تثبيت صالحياته بالشكل
واملضمون كرئيس حلكومة
تصريف االعمال ،وبالتالي فإن
هذا التصريف جيب ان يتم من
السراي الكبري وليس من بيت
الوسط ،ونستغرب خشيته
وتردده يف القبض الكامل على
صالحياته بشكل يوحي وكأن
هناك آخرين يشاركونه تصريف
االعمال».
وأوضح اجملتمعون أنهم «اليوم،
وبعد اعطاء الوقت الكايف
حلسن النوايا وكذلك حلمالت
التأكيد
وبعد
االستخفاف،
القاطع من الرئيس املكلف بأنه
ال يرغب برؤيتنا ،فنحن نؤكد
جمتمعني وللمرة الثالثة على
طلب املوعد ألننا ال نرى حكمة
يف الرد على السلبية بسلبية
مماثلة ،تاركني للرئيس املكلف
احلرية الكاملة يف حتديد وتوقيت
االجتماع به عندما يرى ضرورة
لقيام هذا االجتماع .ونؤكد هنا
ان مسألة طلب املوعد وعدم
اعطائنا هذا املوعد لن تدفعنا
اىل اخذ االمور بشكل شخصي،
فاملسألة سياسية ودستورية
وحنن حريصون على ان تبقى
يف اطارها السياسي وعلى
احرتام الدستور الذي ينص
على الدور احملوري للرئيس
املكلف يف تشكيل احلكومة
ولسنا بوارد املس بالصالحيات
اليت منحها الدستور للرئيس
املكلف من منطلقات شخصية.
وعليه ،فإننا نوضح امام الشعب

اللبناني التالي:
اوال ،ان املبادرة اىل طلب
املوعد هو عمليا تنازل يف
الشكل من قبل اللقاء التشاوري
وهي تضحية ال نندم عليها ألننا
طالب مصلحة وطنية ولسنا
طالب مكاسرة ومناحرة ووجاهة
شكلية ،وقد قوبل هذا التنازل
بسلبية ال نتحمل مسؤوليتها.
ثانيا ،ان التلويح باالخطار
االقتصادية اليت تتهدد لبنان
وحماولة حتميل اللقاء التشاوري
املسؤولية عنها ،امنا يندرجان
يف اطار التحريض السياسي
والغرائزي واالخطر هو التهرب
الدستورية
احلقيقة
من
يتحملها
اليت
والسياسية
حصرا الرئيس املكلف والعهد
بشكل اساسي وكل القابضني
على السلطة التنفيذية .وحنن
هنا نناشد رئيس البالد الذي
اقسم اليمني بأن يبذل كل ما
اوتي من مقدرة وشجاعة وقوة
النقاذ الوطن من هذه االالعيب
السياسية اليت تكاد تطيح
بالوطن.
ثالثا ،يهم اللقاء ان يشيد
مبوقف رئيس اجلمهورية حني
حتدث عن مفهوم ام الصيب،
وحنن نعترب ان ام الصيب يف
موضوع تشكيل احلكومة حسمها
الدستور وحصرها بالرئيس
املكلف بالتفاهم مع رئيس
اجلمهورية ،وهما معا يوقعان
مرسوم التشكيل ،وبالتالي ال
جدوى بالبحث عن ام للصيب
خارج القواعد الدستورية.
رابعا ،يعلن اللقاء التشاوري
عن سحب التنازل الذي سبق
وقدمه يف عدم اشرتاط حقيبة
معينة للوزير الذي سيمثله
يف احلكومة ،فنحن شأننا
شأن غرينا ونصر على ان يتم
اختيار احلقيبة الوزارية بالتشاور
والتوافق معنا .ويؤكد اعضاء
اللقاء على املؤكد وهو ان احلل
يكون بتوزير احد نواب اللقاء
الستة حصرا.
اللهم فاشهد اننا قد بلغنا».

مشاورات سياسية ثنائية بني باكستان ولبنان:

تعزيز التفاعل بني البلدين لتعميق
الروابط احلالية

عقدت اجللسة االفتتاحية
للمشاورات السياسية الثنائية
بني باكستان ولبنان يف بريوت
أمس االول .وترأس وفد
باكستان السكرتري اخلاص يف
وزارة اخلارجية يف باكستان
السفري سيد حسان رضا ،يف
حني ترأس وفد لبنان مدير
الشؤون السياسية والقنصلية
يف وزارة اخلارجية واملغرتبني
السفري غدي خوري.
وقيم الوفدان ،وفق بيان مشرتك،
الوضع احلالي للعالقات اليت
جتمع باكستان ولبنان ،وتبادال
وجهات النظر حول القضايا
اإلقليمية والعاملية ذات االهتمام
املشرتك .وعرب الوفد الباكستاني
عن تضامنه مع لبنان يف القضايا
واملشاكل اليت يواجهها .واتفق
الطرفان على تعزيز تعاونهما يف
كل جماالت العالقات الثنائية،
مشددين على «تشابه التحديات
اليت يواجهها البلدان كالعداء
املستمر مع أحد البلدان اجملاورة
وتدفق الالجئني من بلد آخر وعدم
االستقرار اإلقليمي واإلرهاب».
وقرر الوفدان «تعزيز التفاعل
والتبادالت الثنائية بني البلدين
روابطهما
وتوسيع
لتعميق
احلالية».
التعاون
تعزيز
وبهدف
الطرفان
اتفق
االقتصادي،
على «اختاذ التدابري املناسبة
لتسهيل التجارة الثنائية ،مبا
يف ذلك تبادل الوفود التجارية.
كما سيعقد الطرفان االجتماع
اإلفتتاحي للجنة املمثلني اليت
تشكلت مبوجب اتفاقية التجارة
الثنائية ،بعد والدة احلكومة
اجلديدة يف لبنان» .وأطلع رئيس
وفد باكستان اجلانب اللبناني
على مشروع املمر االقتصادي
الباكستاني الصيين ودعا رجال
األعمال اللبنانيني لالستفادة
من الفرص الناشئة عن هذا
املشروع.
واتفق الطرفان على «تعزيز
الثنائية
املؤسسية
اآلليات
القائمة وعلى العمل لوضع
اللمسات األخرية على العديد من
االتفاقات ومذكرات التفاهم اليت
ال تزال قيد التفاوض بينهما».
كما مت النقاش يف احلاجة إىل
عقد اتفاقات جديدة كإلغاء
التأشرية حلاملي جوازات السفر
الدبلوماسية واخلدمية .وقدم
الطرف اللبناني نص هذا اإلتفاق

لينظر

فيه

خالل املشاورات
الطرف البكستاني.
وشدد الطرفان على تقارب
وجهات النظر حول القضايا
اإلقليمية والعاملية املهمة واتفقا
على تعزيز تنسيق مواقفهما مبا
يف ذلك بني بعثتهما الدائمة يف

مقرات األمم املتحدة.
ووجه رئيس الوفد الباكستاني
دعوة إىل اجلانب اللبناني لزيارة
إسالم آباد جللسة املشاورات
التالية اليت قرر الطرفان عقدها
خالل تشرين الثاني وكانون
األول .2019

احلريري استقبل بيين وترأس اجتماعا لكتلة
املستقبل واهليئات املنتخبة يف التيار :لن أغري
موقفي والصراخ السياسي ال يوصل ملكان

الحريري مرتئسا الهيئات

أكد رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري أنه باق على موقفه
ملسألة
بالنسبة
السياسي
تشكيل احلكومة العتيدة ،وقال:
«لن أغري موقفي ،وكالمي هذا
ليس من باب التحدي ألحد،
إمنا إلمياني املطلق بأن الصراخ
السياسي ال يوصل إىل أي
مكان ،وال حيل مشكلة الكهرباء
أو النفايات أو املطالب احلياتية
واملعيشية للمواطنني».
أضاف« :إن التسويات تقوم
عندما تكون هناك مصلحة
للبلد ،وأنا كنت يف مقدمة
الساعني إليها باستمرار .حنن
نعيش كلبنانيني مع بعضنا
البعض ،والبلد حباجة لكل
أبنائه وفئاته لكي ينهض
ويتقدم حنو األفضل ،ولكن ما
هو مطروح حاليا ال عالقة له،
ال بالتسويات وال مبصلحة البلد
وال اللبنانيني».
كالم الرئيس احلريري جاء خالل
ترؤسه مساء اليوم ،يف «بيت
الوسط» اجتماعا ضم كتلة
«املستقبل» النيابية وممثلي
تيار «املستقبل» يف القطاعات
واهليئات املنتخبة ،حبضور
النائبة بهية احلريري ،جرى
خالله إطالق املنتدى التشريعي
التشاوري الذي ينظم احلوار

بني الكتلة واهليئات املنتخبة.
وحتدث الرئيس احلريري مشددا
على أهمية املنتدى الذي «يشكل
جسر تعاون وتبادل خربات بني
كتلة املستقبل وممثلي اهليئات
«هناك
وقال:
املنتخبة».
إصالحات بنيوية لعدة وزارات
وقطاعات ،وقوانني حباجة إىل
تعديل ،ومشاريع قوانني ال بد
من إقرارها يف املرحلة املقبلة،
وذلك من ضمن تطبيق مقررات
مؤمتر «سيدر» ،وكل هذا حيتاج
إىل خرباتكم يف النقابات .من
هنا ستكون هناك اجتماعات
لألهداف
حتقيقا
دورية
املنشودة».

املفوض التجاري الربيطاني

وكان الرئيس احلريري قد
التجاري
املفوض
استقبل
مللكة بريطانيا ملنطقة الشرق
األوسط سيمون بيين سيمون
بيين ،حبضور السفري الربيطاني
يف لبنان كريس رامبلينغ.
بعد اللقاء ،قال بيين« :حتدثنا
عن التجارة والعالقات بني لبنان
واململكة املتحدة ،والفرص
بني بلدينا .كما تطرقنا إىل
املشاريع والدور الذي ميكن أن
تلعبه بريطانيا ملساعدة لبنان
يف حتقيق هذه املشاريع».
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املشنوق استقبل سفري روسيا ومديرة املوسوي :شعرت يف عيد االستقالل بغربة شعب بأكمله ال يذكر
اللجنة الدولية للمفقودين :جاهزون
استقالال حقيقيا ميثل رمزيته أدهم خنجر
لتقديم التسهيالت جلالء مصريهم

املشنوق مستقبال السفري الروسي
استقبل وزير الداخلية والبلديات
يف حكومة تصريف االعمال نهاد
املشنوق سفري روسيا يف لبنان
ألكسندر زاسبكني ،وكانت جولة
أفق حول التطورات السياسية
يف لبنان وسوريا واملنطقة،
وحبثا يف ملف النازحني
السوريني واملبادرة الروسية
إلعادتهم إىل بالدهم .كما جرى
نقاش التفاهمات األمنية بني
البلدين.
وقد أكد السفري الروسي
رغبة حكومة بالده يف «أفضل
العالقات مع لبنان ،خارج
التجاذبات السياسية ،وبغض
النظر عن اخلالفات احمللية
واإلقليمية والدولية».

لجنة املفقودين

وكان املشنوق التقى املديرة
العامة للجنة الدولية للمفقودين
 ICMPكاترين بومبريغر ،ملناقشة
مسألة املفقودين اللبنانيني
خالل احلروب اللبنانية ،وكان
عرض لتجارب مؤسستها يف
دول عديدة ،وكيف ساهمت يف
املصاحلة والوحدة الوطنية.
«كامل
املشنوق
وأبدى
االستعداد للتعاون مع اللجنة»،
مؤكدا أن «أبواب وزارة الداخلية
واملديريات التابعة هلا ،مفتوحة
وجاهزة لتقديم كل التسهيالت
الالزمة واملساعدة يف جالء
مصري املفقودين وإنهاء هذا
امللف».

فرعية اللجان تابعت درس اقرتاحات
القوانني املتعلقة بالالمركزية
االدارية

فرعية اللجان مجتمعة
عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة
من اللجان النيابية املشرتكة،
واملكلفة درس اقرتاح قانون
الالمركزية االدارية ،جلسة
بعد ظهر امس االول اخلميس
برئاسة النائب جورج عدوان
ويف حضور النواب :مسري
اجلسر ،سامي اجلميل ،االن
عون ،نواف املوسوي ،بالل عبد
اهلل ،عدنان طرابلسي ،جورج
عقيص ،اسامة سعد ،هنري
شديد ،سليم عون.
إثر اجللسة صدر عن اللجنة
البيان اآلتي« :تابعت اللجنة
اقرتاحات
درس
الفرعية
القوانني املتعلقة بالالمركزية
االدارية ،واستعرضت يف هذه
اجللسة بعض املؤسسات املالية
واالقتصادية اليت هي على
عالقة بتمويل االقضية واليت

عرضها اخلبري املالي الدكتور
سامي عطااهلل.
واطلعت على التوقعات املالية
واالقتصادية اليت ميكن أن
تؤخذ يف االعتبار لتمويل
االقضية ،وعرضت هلذه الغاية
النفقات العامة للدولة املركزية
ونسب توزيعها يف حال أقرت
الالمركزية االدارية ،اضافة اىل
اطالعها على نفقات البلديات
حاليا ،وبالتالي التقديرات عالية
حلاجات السلطات املركزية.
واطلعت من جهة أخرى على
القوانني املقارنة جلهة النسب
املئوية لتوزيع الواردات بني
السلطة املركزية والسلطات
الالمركزية ،واملؤشرات املعتمدة
هلذا االمر ،والسيما مؤشرات
املساحة والسكان والتنمية
ونسب اجلباية».

املوسوي
قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب نواف املوسوي يف تصريح
عن البيان الذي أصدره يوم عيد
االستقالل ،والذي لفت فيه إىل
أن «بطل االستقالل احلقيقي هو
أدهم خنجر ومن معه واستمر
يف طريقه» ،إن «املوضوع
ليس أكثر من أنين شعرت يف
هذا اليوم بغربة شعب بأكمله
ال يذكر استقالال حقيقيا ميثل
رمزيته أدهم خنجر ،فهذا حجم
املوضوع ،ألن التاريخ اللبناني
الذي تعلمناه يف املدارس،
كان تاريخ منطقة واحدة ،وحنن
اجلنوبيني أو البقاعيني ،أو يف
مناطق ناحية عكار أو طرابلس،
مل نقرأ تارخينا بالتاريخ الرمسي
الذي قيل لنا ،ولذلك شعرت
بالغربة ،فشخص مثل أدهم
خنجر ،هذا املقاوم الذي
حتاكمه حمكمة فرنسية بتهمة
اللصوصية ،علما أنه قبض عليه
ألنه حاول اغتيال اجلنرال غورو،
الذي أطلق امسه على شارع يف
لبنان ،يف حني أنه هو قائد
قوات االحتالل الفرنسي يف
لبنان ،وهناك بعض ال يرى أنه
احتالل».
وردا على سؤال عما إذا كانت
تسمية شارع يف اجلميزة
باسم «شارع غورو» تسببت
باإلزعاج ،شدد املوسوي على
أن «الشوارع يف لبنان جيب أن
تسمى بأمساء األبطال وبأمساء
املقاومني ،وليس باسم احملتل
كشارع فوش وغورو .فبالطبع
هذا مزعج ،ال سيما أنه ال يوجد
أحد ميجد مستعمريه وحمتليه».
وهل جدلية أو إشكالية أدهم
خنجر تشبه االشكالية حول بشري
اجلميل ،إن هو بطل أم ال ،قال:
«طبعا هناك فارق شاسع يف
النظرة ،فأدهم خنجر بالنسبة
لنا هو بطل ومقاوم ،وأما بشري
اجلميل فلست اآلن يف صدد
إعالن موقف منه ،وبالتالي من
املؤكد أن هناك فارقا ،ولكن
الذي يستفزه الكالم على أدهم
خنجر ،عليه أن يتفهم كالم غريه
على بشري اجلميل».
وأكد أن «الشهيد أدهم خنجر مل
يعط حقه ،ولكن «اهلل يكثر خري
الرئيس نبيه بري» ،ألنه الوحيد

فهناك حدود الـ  1920و1923
و  1949و  1978و 1982وصوال
اىل اخلط االزرق ،وهذا ليس
تشكيكا حبدود لبنان ،وحدودنا
هي ما تقوهلا الدولة ،وحنن
متمسكون بها ،ولنبق متمسكني
بها».
وقال ردا على سؤال إن كان
أدهم خنجر قد أنصف يف بيئة
املقاومة ،أو أن أهل هذه البيئة
يعرفونه« :ال تفاجأ ،فكنت مرة
يف بلدة املروانية ،وسألت
الشباب واحلاضرين كيف كانت
نهاية أدهم خنجر الذي أمسك
بوعي الناشئة وحنن كنا منهم،
متى تعرفنا اىل أدهم خنجر؟
فبعدما دخلت اجملال السياسي
وقرأت تاريخ لبنان ،ليس
التاريخ الرمسي املعهود ،قرأت
التاريخ احلقيقي حتى عرفت
أدهم خنجر ،فهل نعمل حنن
على هذا املوضوع؟ بالتأكيد،

وهنا حتية لعدد من املؤرخني،
ولن ندخل بالتسميات ،فالذين
يكتبون تاريخ هذه املناطق على
االقل ،لتكون جزءا من تاريخ
لبنان الذي صار عند بعضهم
تارخيا ملنطقة معينة».
ولفت املوسوي ردا على سؤال
هل من الالزم أن يكون حزب
سرايا باسم أدهم خنجر ،إىل أن
«كل التسميات هي على أمساء
املعصومني عليهم السالم ،وأما
ما ندرسه لكوادرنا على مجيع
املستويات ،فهو هذا التاريخ
احلقيقي الذي ينصف االبطال
الذين خاضوا ،وكما يعلم اجلميع،
مدى تركيز مساحة السيد حسن
نصر اهلل على موضوع السيد عبد
احلسني شرف الدين ،وهو يف
كل مناسبة يتحدث عن أبطال
املقاومة أدهم خنجر وصادق
محزة ،وهذا التزام بالنسبة
الينا».

الذي أنشأ يف مكان رمسي
أو شبه رمسي يف دارته قاعة
أمساها قاعة أدهم خنجر ،وأما
على املستوى الرمسي ،فلم يعد
االعتبار إىل البطل املقاوم أدهم
خنجر ،وبالتالي ،حنن معنيون
على املستوى الرمسي بإعادة
االعتبار إىل هذا التاريخ ،تاريخ
صادق محزة الفاعور وأدهم
خنجر».
وتساءل «ملاذا حنن على
املستوى الرمسي ال نريد إعطاء
احلق لصادق محزة الفاعور،
وأدهم خنجر الذي اعتقل يف بيته
مبكيدة فرنسية ،وهما زميالن
لسلطان باشا األطرش الذي
هو حمل إكبار وتقدير ،فهذا
أمر مستفز ،ال سيما أن ما أمثله
جيب أن يكون جزءا من الكيان،
وإىل اآلن يقولون إنه من الالزم
أن نكون كلنا لبنانيني ،فهذا
أمر جيد ،وبالتالي أن نكون كلنا
وهاب
لبنانيني ،فهذا يعين أن كل
تراثنا ،وكل ارثنا ،وكل رموزنا ،قال الوزير السابق وئام وهاب عليه يف أصعب األوقات،
وكل أفكارنا جيب أن تكون جزءا يف سلسلة تغريدات عرب حسابه وسيأتي وقت نتحدث فيه
من املعادلة اللبنانية».
على «تويرت»« :لنرجع اخلالف مقرونة بالوثائق.
وهل التصريح الذي أدىل مع احلريري إىل أصله ،وحنن رابعا :حنن وأهل السنة كنا
به قد استفز بعض رجاالت ،إعتذرنا عن الشخصي ألننا أبناء وسنبقى شركاء يف العروبة
أو من هم من ساللة رجاالت طائفة معروفة بتعاليها عن كل واملصري .ومل ولن نفرق بني
االستقالل كاملري جميد ،وعادل ما هو شخصي ،ولن أستدرج موحد وسين ومسيحي وشيعي
عسريان ،أكد النائب املوسوي اىل لغة تبعدنا عن جوهر ولن نسمح ألحد جبر لبنان اىل
أنه ليس لديه أي نية اآلن أو اخلالف ،وهو باألصل سياسي أي مشاكل داخلية فنحن جيل
احلرب طوينا صفحة احلرب
يف أي وقت الحق ،أن يدخل مالي وهذه بنوده.
يف سجال مع أحد أبدا ،فكل أوال :لو كان خالفنا شخصيا ملا اللعينة اىل ما ال نهاية.
ما كان يرغب فيه هو التعبري دافعت عنه سابقا يف أكثر من خامسا :أؤكد أن ال مشكلة بيين
عن شعور« ،ال سيما أن هناك حمطة .لذا كنت أدعوه باستمرار وبني سعد احلريري بل مشكليت
أناسا حتب أن تعرب عن شعورها إىل النأي بالنفس عن ملفات مع الفساد ،وأدعوه اىل أن
ورأيها ،وبالتالي أنا أعكس الفساد كونه ميثل جيال جديدا يضع يده يف يدنا حتت رعاية
الرئيس ميشال عون ودعم
رأي وشعور مساحة واسعة يف السلطة.
من األراضي اللبنانية ،ألن ثانيا :حني فتحنا ملف الفساد السيد حسن نصراهلل الذي
جزءا كبريا من الشعب اللبناني كنت أنتظر أن يؤيدنا ويشجعنا جعل مكافحة الفساد على رأس
يفكر هكذا ،وعلى سبيل املثال بوصفه حلكومة كل اللبنانيني ،أولوياته الداخلية.
موضوع لبنان الكبري ،فهناك وعندما حذرته من عالء اخلواجا سادسا :إن التاريخ سيحاسبنا
من يريد لبنان الكبري ومع وبعض الشخصيات املشبوهه والغد لنا باملرصاد إن مل منش
لبنان الكبري ،وعليه هل يعلم مل أتوقع أن يهامجين يف حلقة على رسم سليم احلص ورشيد
البعض أن القرى السبع ومع الصديق مارسيل غامن.
كرامي ومعروف سعد يف
القرى السبع هناك  20مزرعة ثالثا :منذ عهد الرئيس الشهيد النظافة واإلستقامة وأخالقيات
كلها حمتلة؟ أخذوا للكيان رفيق احلريري كنت شاهدا على احلكم والنضال».
الصهيوني من لبنان الكبري؟ أال ملفات مصرييه يف لبنان وبني وختم تغريداته بالقول« :ختاما
يريدون لبنان الكبري؟ فلنرجعها لبنان وسوريا ،ال بل وفاعال أقول لك ضع يدك بيد الشرفاء
إىل لبنان الكبري ،وطبعا سيقال فيها ،ولو كان رمحه اهلل على ملكافحة الفساد ألن استمراره
احلدود وصارت ،وهل نعلم قيد احلياة ملا ترك أحدا من سيطيح بنا مجيعا ،وهذه شهادة
حنن اآلن أي حدود موجودة؟ خاصته يهاجم من كان حريصا للتاريخ والوطن فوق اجلميع».

وهاب للحريري :ضع يدك بيد الشرفاء
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لـبنانيات

قاسم عاد إىل بريوت بعد مشاركته دريان إلتقى وفدا من ديوان العشائر لقاء اجلمهورية دعا للعمل على إنهاء
يف املؤمتر الدولي الـ 32للوحدة العربية يف لبنان والنائب سليمان «الفراغ احلكومي» شاجباً التعرض
اإلسالمية يف طهران
للمقامات ونبش قبور الشهداء
املفتي دريان مستقبال الوفد

الشيخ قاسم
عاد إىل بريوت نائب األمني
العام لـ «حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم بعد مشاركته يف املؤمتر
الدولي الـ  32للوحدة اإلسالمية
الذي انعقد يف طهران بدعوة
من جممع التقريب بني املذاهب
بعنوان «القدس حمور وحدة
األمة» ،والذي شاركت فيه
شخصيات علمائية ومفكرون
وقادة أحزاب من  80دولة من
السنة والشيعة.
وألقى الشيخ قاسم كلمة
«حزب اهلل» يف افتتاح املؤمتر
حبيث أكد «التالزم بني الوحدة
وبني حترير فلسطني» ،وحيا
«اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
اليت دعت إىل هذا املؤمتر يف
ظل العقوبات االقتصادية لتؤكد
أن ال شيء يثنيها عن خياراتها
السياسية وتبنيها لدعم املقاومة

يف املنطقة».
وعرض «دور «حزب اهلل» يف
حترير لبنان واستقراره ،وما
أوجده من توازن الردع الذي
جلم إسرائيل يف عدوانها ،وأن
اجلهوز الدائم لـ»حزب اهلل»
وزيادة تسليحه وجتهيزه ضرورة
دائمة يف إطار ثالثية اجليش
والشعب واملقاومة حلماية لبنان
واملساهمة يف حترير األرض».
وكانت للشيخ قاسم لقاءات
عدة مع كل من :مستشار اإلمام
علي خامنئي الدكتور علي أكرب
والييت ،رئيس جممع أهل البيت
الشيخ حممد علي األخرتي،
العالمة الشيخ مصباح يزدي،
وعدد من الشخصيات اليت
حضرت املؤمتر لتداول الشؤون
العامة ومضمون عنوان املؤمتر
واملقرتحات.

اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى النائب
حممد سليمان الذي قال بعد
اللقاء :قدمنا التهاني لسماحة
املفيت بذكرى املولد النبوي
الشريف ،وحنن دائما نأتي
اىل هذه الدار اليت أبوابها
مفتوحه للجميع لنتزود من
حكمة صاحب السماحة ورؤيته
القائمة على االعتدال والوحدة،
وحنن من هذه الدار اليت هي
مرجعيتنا نرفض التطاول على
الرئيس املكلف وعلى حقوقه
الدستورية ،كما نرفض التطاول
على مقام رئاسة احلكومة ،ومن
هذه الدار ندعو املعرقلني
لتأليف هذه احلكومة الرجوع اىل
ضمريهم رأفة بالبالد والعباد،
ألن السقف إذا انهار سينهار
على اجلميع ،وال أحد فوق رأسه
مشسية.
واستقبل املفيت دريان وفدا
من ديوان العشائر العربية يف
لبنان حبضور القاضي الشرعي
الشيخ خلدون عرميط وبعد اللقاء
قال األمني العام للديوان جهاد
املانع باسم الوفد :زيارتنا اىل
هذا الصرح اإلسالمي والوطين
الكبري هي للتأكيد بأننا جئنا

من كل املناطق اللبنانية لنقول
لسماحته املفيت باننا جنودا
هلذه الدار وسيدها وهي مظلتنا
ومرجعيتنا الدينية الدائمة ،وان
مرجعيتنا السياسية والوطنية
بي
هو الرئيس سعد احلريري ّ
كل املسلمني السنة ،وهو
املؤمتن على املصلحة الوطنية
وعلى العيش الواحد بني
اللبنانيني ،وعلى عروبة لبنان،
وعلى حقوقنا كمسلمني ،وعلى
حقوق اللبنانيني مجيعا بالتعاون
مع فخامة رئيس اجلمهورية،
وبقية القيادات الصادقة .جئنا
لنقول لصاحب السماحة بأن
مقام رئاسة جملس الوزراء خط
امحر ،وصالحيات رئاسة احلكومة
خط امحر ،ومقام مساحتكم
خط امحر ،وحنن جنود أوفياء
لسماحته ،وللرئيس احلريري،
وحنن نعمل بتوجيهات مساحته
والرئيس احلريري ومشروعنا
كان وسيبقى الدولة اللبنانية
ومؤسساتها ،وال نريد سالحا
إال سالح الدولة اللبنانية ،وال
سلطة إال سلطة الدولة ،وخيارنا
سيبقى لبنان أو ً
ال.
وتسلم املفيت دريان من الكاتب
يوسف مرتضى كتابه بعنوان
«املسلمون يف روسيا».

سفري رومانيا خالل حفل استقبال يف العيد الوطين لبالده :جنح لبنان باجتياز الصعاب واحملافظة على الوحدة الوطنية
أقام سفري رومانيا فيكتور
مارسيا ،حفل استقبال ملناسبة
العيد الوطين لبالده ،يف فندق
الكورال بيتش ،يف صالة
السفراء ،حضره ممثل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وزير الدولة ملكافحة الفساد
نقوال تويين ،ممثل رئيس
جملس النواب االستاذ نبيه
بري النائب نقوال حناس ،ممثل
رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري امني عام جملس الوزراء
فؤاد فليفل ،وزير الدفاع
يعقوب الصراف ،وسفراء:
االحتاد االوروبي كريستينا
السن ،فلسطني اشرف دبور،
رافيت،
كريستينا
قربص
روسيا الكسندر زاسيبكني،
اسبانيا خوسيه ماريا فريي،
مصر نزيه النجاري ،تركيا
هاكان تشاكيل ،كوريا اجلنوبية
يونغ مان لي ،تونس كريم
بودالي ،املغرب حممد كرين،
اجلزائر امحد بو زيان  ،تشيكيا
ميكايال فرنكوفا ،اورغواي
بلغاريا
بيتزانيللي،
مارتا
نيقوالوي موسكوف ،السفري
جوزف
املونسنيور
البابوي
سبيتاري ،الكوييت عبد العال
القناعي،النائب السابق شانت
جينجينيان ،النائب السابق
رياض رحال ،ممثل السفارة
القطرية يف لبنان املستشار
سلطان الكبيسي ،القنصل

االماراتي محدان اهلامشي،
ممثل قائد اجليش العميد
الركن بسام ياسني ،ممثل
املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم العميد الركن
وليد عون ،ممثل املدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان العقيد جهاد اخلازن،
املدير العام للطريان املدني
حممد شهاب الدين ،وحشد
الديبلوماسية
اهليئات
من
واالجتماعية ورجال االعمال.

مارسا

بعد النشيدين اللبناني والروماني
القى السفري مارسيا كلمة جاء
مبرور
اليوم
فيها»:حنتفل
مئة عام على احلدث التارخيي
اهلام للشعب الروماني .ففي
سنة  1918اختار مجيع سكان
اإلمارات الرومانية أن تكون
رومانيا بلدا هلم ،ونتيجة هذا
احلدث يف االول من كانون
االول عام  1918حنتفل بالعيد
الوطين ،ىاليوم ميضي مئة
عام على احلدث ،وحيمل معاني
األمل والثقة واحلب لشعبنا
خيتار مستقبله الواضح.
أصبحت رومانيا دولة موحدة
مستقلة وهذه الوحدة مسحت
هلا بالنمو التنظيمي السريع.
هذه الوحدة اليت جسدت
القوة فاصبحت رومانيا عضوا
يف االحتاد االوروبي ،ويف
الفصل األول من السنة املقبلة

سرتأس رومانيا جملس االحتاد
األوروبي.
ان لبنان القريب من أوروبا
بثقافته وتنوعه ميثل منوذجا
للعيش املشرتك ،لبنان قلب
التوازن والتنوع واالعتدال
والذي جيب احلفاظ عليه».
اضاف« :لقد ذكرت ان
لبنان غين بشعبه الذي يتميز
بالقوة املناسبة اليت تسمح له
باملقاومة والنجاح يف مواجهة
صعوبة احلياة.
أن العالقة الرومانية اللبنانية ال
تتوقف على التجارة واالقتصاد
بل على تاريخ طويل من الصداقة
عرب العصور .إن العالقات يف
كل اجملاالت والتعاون الثنائي
بني البلدين تزداد تطورا يوما
بعد يوم ويستطيع لبنانمواجهة
التحديات اليت عصفت يف
املنطقة يف السنوات االخرية.

لقد حافظ لبنان رغم األزمات
الداخلي،
االستقرار
على
والقوى األمنية واجليش عملت
بشكل متميز وحافظت على
األمن واالستقرار يف الدولة.
أن العالقات العسكرية بيننا
مهمة وحنن ندعم اجليش بالعتاد
ورغم احلالة غري املستقرة
يف املنطقة جنح لبنان باجتياز
الصعاب واحملافظة على الوحدة
الوطنية ،وبعد تسع سنوات،
استطاع ان جيري انتخابات
نيابية للحفاظ على كيانه
الداخلي».
وختم»:جئت إىل لبنان منذ
مخسة اعوام ومنذ ذلك الوقت
وأنا اشعر بأنين يف بلدي
واشعر بالسعادة يف هذا البلد
اجلميل واليوم أمثل رومانيا يف
هذا البلد واحتفل معكم بالعيد
حماطا باالصدقاء».

لقاء الجمهورية مجتمعا
دعا «لقاء اجلمهورية» خالل
اجتماعه الدوري مجيع القوى
إىل تغليب منطق الدولة عند
مقاربة األمور املصريية وعدم
االلتفات لصغائر األمور ،والعمل
على إنهاء «الفراغ احلكومي» مبا
ميليه املنطق وما حُتتمه املصلحة
الوطنية العليا.
وإذ شجب «اللقاء» التعرض
للمقامات ونبش قبور الشهداء،
دعا يف الوقت عينه إىل سحب
فتيل االجنرار إىل لعبة الشارع،
والعمل على معاجلة املشكالت
بالنقاش واحلوار وعدم السماح
ألي «طابور خامس» االصطياد
يف ماء االنقسامات لتوتري الشارع
وإنهاك اللبنانيني أكثر فأكثر.
كما استقبل الرئيس ميشال
سليمان يف دارته يف الريزة
الوزير والنائب السابق غازي
العريضي ،ونائب رئيس حزب
الكتائب الوزير السابق سليم
الصايغ ،وحبث مع كل منهما يف
األوضاع السياسية ويف كيفية
مقاربة األزمة الراهنة والعمل على
جتنيب لبنان االنعكاسات السلبية
النامجة عن بعض السياسات
املتبعة إلضعاف الدولة.
كذلك استعرض الرئيس سليمان
األوضاع الدولية مع سفرية االحتاد
االوروبي يف لبنان كريستينا
السن ،ومع السفري الفرنسي يف
لبنان برونو فوشيه ،والسفرية
التشيكية ميكاييال فرونكوفا.
وبعد اللقاء حتدث الوزير الصايغ،
فقال :تعترب زيارة الرئيس
العماد ميشال سليمان يف هذا
الظرف اكثر من ضرورية ،النه
يشكل مرجعية وطنية كبرية
وله خربة طويلة ورأيه مهم جدا
ويستحق االستماع اليه ،وحنن
يف حزب الكتائب اللبنانية
ّ
نفتش عن طريقة نستطيع معها
اجياد احللول يف لبنان تواكب
التطورات اليت حتصل يف العامل
واليت تعين لبنان ،النه يف يومنا
احلاضر يتعرض لبنان اىل ضغط
دولي كبري ان كان يف موضوع
العقوبات او يف موضوع لفت
النظر اىل القرار  1701ومندرجاته

وخاصة ضرورة ان يكون هناك
«حوار وطين» وضرورة االلتزام
نص
بسياسة «حتييد لبنان» اليت ّ
عليها «اعالن بعبدا» والذي اصبح
وثيقة وطنية».
واضاف« :كل ذلك مطالبات
واضحة من اجملتمع الدولي ومن
االمم املتحدة واالمني العام لالمم
املتحدة حتدث يف هذا املوضوع
االسبوع املاضي وباالمس حتدث
الرئيس ماكرون حول هذا
املوضوع ،وحنن يف لبنان هذا
صوتنا الدائم ومطالبتنا الدائمة
بأنه ال ميكن ان تستمر االمور
من دون ان يوضع على الطاولة
ويف اطار حوار وطين يبين محاية
حقيقية للبنان من كل اجلوانب،
لدينا «االسرتاتيجية الدفاعية»
و»حتييد لبنان» واهلم االقتصادي
ومواجهة العقوبات وقوانني مهمة
تريح اللبنانيني وتعزز انتمائهم
للبلد».
سئل :بالنسبة اىل احلكومة كيف
تنظر اىل نهاية للسيناريو الذي
منر فيه؟
اجاب :الضغط الذي ميارسه
رئيس
على
اهلل»
«حزب
اجلمهورية وعلى «التيار الوطين
احلر» وحجة توزير السنة هي من
ناحية لتطبيع العملية السياسية
يف لبنان بشكل يستطيع معها
احلزب فرض اجندته براحة وال
يعود هناك من مقاومة سياسية
او ثقافية ملا يريده «حزب اهلل»،
ومن ناحية اخرى فان قراءتنا
هي ملنع التيار الوطين احلر من
امتالك الثلث املعطل متهيدا
الي استحقاقات قد تأتي يف
املستقبل قبل انتهاء العهد
كوقاية من ظروف معينة ،البعض
يريد الثلث املعطل والبعض االخر
يريد منع ذلك ،وكأن االنتخابات
الرئاسية غدا ،يف حني ان
االنتخابات الرئاسية ليست غدا
وقد يكون هذا التفكري اهانة
لرئيس اجلمهورية الذي نتمنى
ان يكمل عهده حتى آخر يوم
اقوى مما بدأه ،لكن حنن نرى
واقع االمور اليوم ان املعركة
الرئاسية بدأت.

جنبالط مغردا :كالم وهاب يذكرنا بالكالم
والتحريض العبثي للبعث السوري منذ سنوات أسامة سعد على تويرت :اجلماعة الطائفية
تصادر السياسة ومقدرات الدولة
غرد رئيس احلزب التقدمي وهاب ،الذي تعرض فيه

االشرتاكي الوزير والنائب
السابق وليد جنبالط عرب
حسابه على «تويرت» قائال:
«بامسي وباسم احلزب التقدمي
االشرتاكي وباسم عموم أهل
اجلبل ،أشجب وأدين الكالم
الذي صدر من قبل السيد

للشيخ سعد احلريري ،والذي
خرج عن كل األعراف والقيم
االخالقية .إن هذا الكالم
يذكرنا بالكالم والتحريض
العبثي للبعث السوري منذ
سنوات وما نتج عنه من مآس
حبق اللبنانيني».

علق األمني العام للتنظيم الشعيب الناصري النائب الدكتور أسامة
سعد على «تويرت» قائال« :ليست أزمة تأليف حكومة بقدر ما هي أزمة
نظام طائفي وسياسات اجلماعة الطائفية تصادر السياسة ومقدرات
الدولة .اجلماعة الوطنية الدميقراطية صوتها خافت وإفرتاضي ،ويف
حالة سكون ...التحرك ضروراته ضاغطة وملحة .غيابه حيتاج إىل
نقاش وتفسري ...ال للبطالة السياسية أيضا».
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مـقاالت وتـحقيقات

صراع االستخبارات األمريكية مع ترامب فرص اعادة النازحني اىل سوريا شبه
معدومة فكيف يواجه لبنان؟

املؤسسة الحاكمة يف أمريكا تخشى من توريط ترامب بالده يف أزمة تصرف األنظار عن املالحقة القانونية
للرئيس وأعوانه (أ ف ب)

حرب اليمن اليت تقودها السعودية واإلمارات
وحصار البلدين لقطر «حليف أمريكا األساس» يف
اخلليج ،شكال فرصة ساحنة لتحميلهما املسؤولية
«يف تدهور األوضاع اإلنسانية» دون املساس
مبكانة ومركزية القرار األمريكي يف احلرب على
اليمن بشكل خاص.
«سيطرة حممد بن سلمان على السلطة أضحت
حمفوفة باملخاطر ومكانته اإلقليمية اهتزت كثريًا
على خلفية مقتل مجال خاشقجي» .هكذا مهدت
وكالة االستخبارات املركزية ،عرب أركان املؤسسات
اإلعالمية ،املشهد السياسي األمريكي وإعادة
صياغة مستقبل العالقة املقبلة ،باستثنائها عامل
النفط واذا «ما زالت السعودية أه ًال لتلعب دورًا
يف االسرتاتيجية الكونية» للواليات املتحدة؛ بل
«هل من احلكمة أن تقرن واشنطن ثقلها إىل
جانب ابن سلمان ،يف الوقت الذي يطالب فيه
اجملتمع الدولي تقديم (اجملرمني) إىل العدالة».
حرب اليمن اليت تقودها السعودية واإلمارات
وحصار البلدين لقطر «حليف أمريكا األساس» يف
اخلليج ،شكال فرصة ساحنة لتحميلهما املسؤولية
«يف تدهور األوضاع اإلنسانية» دون املساس
مبكانة ومركزية القرار األمريكي يف احلرب على
اليمن بشكل خاص .وجرى توظيفها ،من قبل
الوكالة املركزية وأركان املؤسسة احلاكمة،
لتحميل الرئيس ترامب مسؤولية التدهور «نظرًا
لفهم وإدراك قاصر يف إدارته ملاهية املصاحل
األمريكية يف اإلقليم ..واليت باتت صنوًا لعالقة
شخصية تربط ابن سلمان مع صهر الرئيس جاريد
كوشنر» .تلك هي من الفرص النادرة اليت تسلط
فيها املؤسسة احلاكمة سهام انتقاداتها على
الدائرة العائلية الضيقة حول الرئيس ترامب،
على األقل يف توجيه اجلدل السياسي هلذا املنحى
من النقاش.
جال رئيس وكالة االستخبارات املركزية األسبق،
جون برينان ،على وسائل اإلعالم املقروءة
واملرئية للرتويج ضد «تعويم» حممد بن سلمان
واصفًا األخري بأنه «سرطان» يهدد العالقة
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة «وينبغي علينا
استنباط سبل للقضاء على السرطان واملضي
قدمًا (بتعزيز) العالقة مع الرياض اليت تعد بالغة
الدقة لالستقرار اإلقليمي ومصاحلنا القومية».
برينان ،قبل تسلمه منصب مدير الوكالة
شغل منصب مدير حمطة السعودية يف وكالة
االستخبارات املركزية ويتمتع بعالقات وثيقة
مع معظم «شرحية األمراء النافذين» يف العائلة
احلاكمة السعودية.
وزادت الوكالة املركزية بأن ابن سلمان «اضحى
عبئًا على مستقبل العالقات األمريكية السعودية»،
نظرًا لسلوكياته املتهورة «واندفاعه اجلنوني»
لتحقيق مآربه ،معززًا خماوف األجهزة األمنية
األمريكية من كونه مصدر قلق ملغامراته املتعددة
وعدم الثقة بأهليته وما قد يشكله من «تهديد
على املصاحل األمريكية يف املنطقة».
«االنقالب» على العرش السعودي جتذر داخل
املؤسسة األمريكية بكافة تشعباتها وامتداداتها،
وبات للوكالة املركزية حضورًا ثابتًا ومرئيًا يف

املؤسسات اإلعالمية ،ال سيما مؤسسيت واشنطن
بوست ونيويورك تاميز وشبكة سي ان ان
للتلفزة بشكل مكثف ،عنوانًا للصراع الداخلي بني
الرئيس ترامب ومؤيديه من ناحية ،وبني أركان
املؤسسة االستخباراتية واألمنية والعسكرية
ونفوذها اإلعالمي ،لتقليص العالقة «الشخصية»
اليت نسجها ترامب وصهره جاريد كوشنر مع ابن
سلمان بالتوازي أو بالرغم من القنوات الرمسية
القائمة؛ ولرغبة املؤسسة اجلاحمة التحكم مبفاصل
الصراع يف اليمن ،ليس رغبة يف انهاء املأساة
االنسانية ،كما يقال ،بل لضمان عدم خروجها
عن احلد الذي قد يقوض الصراع األوسع ألمريكا
يف آسيا.
اصطفاف بعض أبرز قادة الكونغرس من
احلزبني ،ال سيما يف احلزب اجلمهوري ،لنداءات
«اإلمجاع األمريكي» مبعاقبة ابن سلمان يأتي يف
ذات السياق خلشية املؤسسة احلاكمة من توريط
الرئيس ترامب بالده يف أزمة تتدحرج يف ابعادها
لتصرف األنظار عن املالحقة القانونية للرئيس
وأعوانه.
يستنتج من جممل التوجهات يف جملسي الكونغرس
أن املؤسسة احلاكمة «جنحت» يف استدراج
املؤسسة التشريعية للعب دور مؤيد هلا يف
الصراع الداخلي ،حتت عنوان مضلل وهو مستقبل
السعودية .وبرزت تساؤالت عالية الوترية مؤخرًا
متسائلة عن «دور الكونغرس يف صون املصاحل
األمنية للبالد يف حال احجم أو فشل الرئيس
ترامب عن لعب دور حموري واسرتاتيجي يف
حتجيم نزعة حممد بن سلمان املتعطشة لرتكيز
مصادر القوة بني يديه ،وعدوانيته جتاه جريانه»
العرب وتراجع الزخم السياسي والعسكري القصاء
ايران نتيجة لذلك.
على الطرف املقابل من اجلدل داخل أجنحة
املؤسسة احلاكمة ،تصدر معهد نايت (الفرسان)
التابع جلامعة كولومبيا العريقة ،مساعي مقاضاة
املؤسسات االستخباراتية بتقدميه دعوى تطالب
فيها القضاء للتدخل ضد «وكالة االستخبارات
املركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة
األمن القومي ووزارة اخلارجية ومكتب مدير
االستخبارات الوطنية» لالفراج عن سجالتها
ووثائقها اخلاصة مبا يتعلق باخلاشقجي استنادًا
ملعلومات توفرت لدها حول «احجام» تلك
املؤسسات عن إبالغ خاشقجي باخلطر الذي
تهدده أن وطيء بناء القنصلية السعودية يف
اسطنبول.
وانضمت مؤسسات حقوقية أمريكية موازية،
جلنة محاية الصحافيني ،تطالب تلك املؤسسات
باإلفراج عما لديها من معلومات خاصة بهذا
الشأن.
وعليه ،ميكننا القول أن بعض التيارات
«الليربالية» داخل املؤسسة احلاكمة حتمل األجهزة
االستخباراتية األمريكية «جزءًا» من املسؤولية
وتتهمها بالتواطوء يف عملية اغتيال «الصحفي»
مجال خاشقجي ،كما تصفه دوما واشنطن بوست
واقرانها؛ بينما ختوض تلك املؤسسات جولة
صراع مع املؤسسة الرئاسية.

يف غياب اي مالمح جدية ازاء امكان حتريك ملف
اعادة النازحني السوريني اىل بالدهم ،بعدما
باتت مهيأة ميدانيا الستقباهلم يف اجلزء االوسع
من املناطق اليت حتررت من التنظيمات االرهابية،
وانعدام املؤشرات الروسية يف اجتاه اعادة ضخ
احلياة يف عروق املبادرة اليت اطلقتها موسكو يف
متوز املاضي ودخلت وفق املتوفر من معطيات يف
شأنها يف حالة موت سريري بفعل جبال املمانعة
اليت رفعتها واشنطن وعواصم اوروبية يف وجه
عودة هؤالء قبل ارساء احلل السياسي لالزمة
ّ
املعلقة
السورية ،اخنفض منسوب اآلمال اللبنانية
على ختفيف ،ولو جزء بسيط ،من عبء املليوني
نازح بأوزارهم الثقيلة اليت انهكت البالد سياسيا
واقتصاديا وامنيا واجتماعيا يف موازاة تقلص
حجم املساعدات الدولية ،على رغم املناشدات
املتكررة من كبار املسؤولني اللبنانيني للعامل
واملنظمات الدولية املعنية باالضطالع مبهمة
مساعدة النازحني وزيادة حجم املساعدات ليتمكن
لبنان من استكمال مهمة استضافتهم اىل حني
العودة املأمولة.
بيد ان طريق هذه العودة ،ال تبدو معبدة حتى
الساعة وال يف طور التعبيد ،على ذمة اوساط
دبلوماسية غربية تؤكد لـ»املركزية» ان الوضع
السوري دخل يف حال من اجلمود ال يتوقع ان
يتحرك يف وقت قريب ،على االقل ليس قبل
نهاية العام املقبل ،وان «الستاتيكو» القائم
راهنا سيبقى من دون اي تعديل ،ما دام يناسب
مجيع القوى املنخرطة يف منظومة االزمة السورية
ميدانيا مبا فيها الدول الكربى الواليات املتحدة
االمريكية ،روسيا ،تركيا ،ايران والنظام السوري
الذي تفيد االوساط انه مرتاح اىل وضعه ،اذ ان
املؤشرات مبجملها تصب يف خانة بقاء الرئيس
بشار االسد يف احلكم ملدة طويلة ،خالفا لتوقعات
البعض ،وانه راض عن الوضع العام يف ظل
اسرتجاع مناطق واسعة من قبضة االرهابيني
واالرجح انه يفضل عدم عودة النازحني ،خصوصا
ان معظمهم من املناهضني للنظام وبقاءهم خارج
البالد ملصلحته من ضمن سياسة الـ «ترانسفري»

اليت ينفذها.
ويف معرض تدعيم وجهة نظرها ازاء عدم عودة
النازحني اىل سوريا يف املدى املنظور ،تلفت
االوساط اىل االشارة البالغة السلبية اليت جتسدها
خطوة اقدام املبعوث االممي اىل سوريا ستيفان
دي ميستورا على تقديم استقالته ،على ان يرتك
مهامه نهاية العام ،بعدما بذل جهودا جبارة من
اجل اجناز املهمة اليت انتدب الجلها ،اجناز احلل
السلمي لالزمة السورية ،لكن احلظ مل حيالفه يف
ضوء احنراف مسار االزمة عن خط تغيري النظام
يف اجتاه صراع القوى العاملية الكربى على االرض
السورية.
حتى مسار استانة ،تضيف االوساط مل يتمكن من
حتقيق تقدم على طريق احلل ،واقصى اجنازاته مل
يالمس التسوية السياسية مكتفيا بتثبيت مناطق
«خفض التوتر» حقنا للدماء ،يف حني يبقى مسار
جنيف يدور يف دوامة املراوحة السلبية وسط
حزم الشروط والشروط املضادة ألطراف النزاع.
وتبعا لذلك ،تنقل االوساط عن مراجع غربية عليمة
دعوتها املسؤولني اللبنانيني لتحصني بالدهم
يف مواجهة الواقع الصعب وتشغيل حمركات
وساطاتهم مع الدول الفاعلة واملؤثرة يف ملف
العودة ال سيما االدارة األمريكية اليت متلك ،يف
رأي االوساط ،مفاتيح كثرية ميكن استخدامها
ملساعدة لبنان يف هذا اجملال ،على ان يساعد
نفسه اوال من خالل قطع الطريق على حماوالت
تذر بقرنها لضرب استقراره من بوابة اثارة
بدأت ّ
الفتنة يف الشارع ،وثانيا عرب الوقوف سدًا منيعا
يف مواجهة مساع تبذل يف اكثر من اجتاه لتغيري
دميوغرافيته وقلب املوازين ملصلحة هذه الفئة
او تلك ،الن شأنا من هذا النوع سيطيح دور
لبنان الرسالة والعيش املشرتك .واذ حتذر من
يّ
السن-
خطر االنزالق املسيحي اىل حلقة الصراع
الشيعي ملا له من تداعيات على الساحة اللبنانية،
تلفت اىل الدور الروسي يف اطار محاية الوجود
املسيحي يف الشرق عموما ولبنان يف شكل
خاص.
«املركزية»

ترامب حيمل خالفاته الدولية إىل قمة العشرين
رؤساء دول جمموعة قمة العشرين يصلون
إىل العاصمة األرجنتينية وسط خالفات جتارية
تهز اقتصاد العامل واحلرب التجارية بني
كبرية
ّ
الواليات املتحدة والصني .الرئيس األمريكي
يأمل خالل لقائه نظريه الصيين أن يصل التفاقية
جتارية مع بكني ختفف حدة التوتر بني البلدين
كما أنه أعلن إلغاء لقاءه مع بوتني على خلفية
األزمة األوكرانية ،يف حني سبقت فضيحة مقتل
الصحايف مجال خاشقجي ولي العهد السعودي
إىل بيونوس آيريس حيث من املتوقع أن تشهد
تظاهرات تزامنًا مع مطالبة منظمة هيومن رايتس
ووتش مبالحقة األخري قضائيًا.
بدأ وصول وفود رؤساء دول جمموعة قمة
العشرين اليت ستعقد يف العاصمة األرجنتينية
بيونوس آيرس غدًا اجلمعة على وقع خالفات
تهز اقتصاد العامل ،واحلرب التجارية
جتارية كبرية ّ
بني الواليات املتحدة والصني.
العمالقان الكبريان الواليات املتحدة والصني فشال
يف التوصل إىل اتفاق حلل النزاع الذى تصاعد
بينهما أخريًا بعدما فرض الرئيس األمريكي دونالد
ترامب رسومًا كبرية على البضائع الصينية يف
أيلول /سبتمرب املاضي بقيمة  200مليار دوالر.
ردت فورًا على عقوبات الرئيس األمريكي
بكني ّ
الذي أشار إىل أنه يف حال اختاذ الصني إجراءات
انتقامية فسيتم االنتقال إىل املرحلة الثالثة ،وهي
فرض رسوم مجركية على واردات صينية بقيمة
 267مليار ،ففرضت على واشنطن رسومًا مجركية
طالت منتجات أمريكية بقيمة  16مليار دوالر ،يف
تصعيد جديد للخالف التجاري بني البلدين.

آلية
كما أشارت بكني إىل أنها ستقدم شكوى إىل ّ
ّ
فض النزاعات يف منظمة التجارة العاملية.
ترامب سيلتقي نظريه الصيين شي جينغ بينغ يف
القمة يف حماولة لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد
بسبب الرسوم اجلمركية اليت تهدد البلدين.
وتطالب واشنطن بكني بتحسني فتح أسواقها،
ومحاية حقوق امللكية الفكرية للشركات
األمريكية ،وختفيض فائض جتاري مع الواليات
املتحدة مبعدل  375مليار دوالر.
وكالة «بلومربغ» نقلت من جهتها عن مصادر
مطلعة قوهلا إن ترامب يريد التوصل إىل
اتفاق جتاري مع نظريه الصيين حول خالفاتهما
التجارية.
نائب وزير التجارة الصيين وانج شوين رأى أن
التجارة العاملية تواجه «وضعًا معقدًا مع ارتفاع
منسوب النزاعات األحادية واحلمائية ما يتسبب
حبالة من الضبابية بالنسبة للتنمية االقتصادية».
وأعرب شوين عن أمله يف أن يتوصل ترامب
ونظريه الصيين إىل حل للحرب التجارية بني
بلديهما لدى لقائهما فى القمة.
وإىل جانب التوتر بني موسكو وواشنطن ،وأزمة
روسيا وأوكرانيا ،تتعرض موسكو النتقادات من
قبل واشنطن والغرب لتدخلها يف سوريا وعمليتها
العسكرية ضد سفن أوكرانية يف حبر آزوف.
وفيما كان الكرملني قد أعلن أن الرئيسني
لقاء ثنائيًا خمتصرًا،
الروسي واألمريكي سيعقدان
ً
ستليه حمادثات موسعة تستغرق حنو ساعة ،أعلن
ترامب إلغاء لقاءه مع بوتني بسبب تطورات األزمة
األوكرانية يف تغريدة له على موقع «تويرت».
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مقاالت وتحقيقات

قناة الـ  :800مشروع املليون فقري أم قتيل؟
فيفيان عقيقي
ّ
جلر املياه من
يتوقف مشروع القناة 800
هل
ّ
الليطاني إىل اجلنوب مع قرب انتهاء املرحلة
األوىل منه بكلفة  450مليون دوالر؟ أم جيري
استكماله وإنفاق  350مليونًا إضافية من القروض
اليت سيحصل عليها لبنان مبوجب اجتماع سيدر
ّ
التمكن من تشغيل املشروع؟
(باريس  )4من دون
تربز هذه اإلشكالية يف ضوء التغريات االجتماعية
والزراعية يف املناطق املستفيدة من املشروع،
التلوث يف نهر الليطاني وحبرية القرعون
ونتيجة
ّ
ّ
وسامة،
خطرية
باتت
مياهها
أن
اخلرباء
د
يؤك
اليت
ّ
وتسبب األمراض ،وهي غري صاحلة
احلياة
د
تهد
ّ
ّ
للري وال للشرب!
ّ
عام  2023هو املوعد ُ
املفرتض إلنهاء «مشروع
الليطاني  -القناة  »800لنقل مياه حبرية القرعون
إىل جنوب لبنان .وهو يأتي بعد  75عامًا على
وضع الدراسة املبدئية األوىل حول نهر الليطاني
أعدها إبراهيم عبد العال عام  ،1948وبعد
اليت ّ
 50عامًا على وضع الدراسة االوىل للمشروع
عام  ،1973وحنو  11عامًا من انطالق األشغال
التنفيذية عام  .2012املعضلة احلقيقية اليت
ينطوي عليها املشروع ال تنحصر بأنه قد يصبح
صاحلًا للتشغيل بعد  7عقود من االنتظار ،بل
بتحول أهدافه املرتقبة مصدرًا للخطر .إذ بد ً
ال من
ّ
توفري املياه ملليون فقري يف حمافظيت اجلنوب
والنبطية ،انسجامًا مع الشعار الذي رافقه ،حتوم
والتسبب
املخاوف من أن يصبح سببًا يف وفاتهم
ّ
وحتوله مكبًا
تلوث الليطاني
ّ
هلم بأمراض نتيجة ّ
ومصبًا للصرف الصحي والسوائل
للنفايات
ّ
الصناعية وحاضنة للجراثيم اخلطرية.
هذه اإلشكالية طرحها مؤمتر «مشروع الليطاني -
منسوب الـ  800مرت :التحديات وسبل االستفادة»
ّ
نظمه «املركز االستشاري للدراسات
الذي
والتوثيق» بالتعاون مع احتادي بلديات بنت جبيل
وجبل عامل ،يومي  27و 28اجلاري ،نوقشت فيه
سبل تكييف املراحل الباقية من املشروع مع
التحوالت اليت أصابت نهر الليطاني نفسه وتراجع
ّ
كميات املياه فيه ،وتغيرّ استخدامات األراضي
ّ
املستفيدة منه وتراجع املساحات املزروعة على
التمدد العمراني العشوائي ،فض ًال عن
حساب
ّ
التبدالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية
ّ
للمستفيدين منه ،مبا يؤدي إىل طرح سبل وآليات
لرفع مستوى االستفادة من املشروع.

ما هي القناة 800؟

يعود مشروع «الليطاني القناة  »800إىل
سبعينيات القرن املاضي ،وهو يهدف إىل نقل
املياه بواسطة اجلاذبية من حبرية القرعون إىل
اجلنوب اللبناني .إلاّ أن تنفيذه الذي تأخر نتيجة
االحتالل االسرائيلي وعدم توافر التأمني ،بدأ عام
 2012بعد تأمني قرض من الصندوق الكوييت
للتنمية .وهو يقسم إىل مرحلتني :األوىل اليت
بدأت جمموعة اخلرايف تنفيذها ،بإنشاء القناة
بأجزائها املختلفة ،بكلفة  330مليون دوالر ،قبل
أما
أن ترتفع إىل  450مليونًا مع بدء العمل بهّ .
املقدرة كلفتها بـ  350مليون
املرحلة الثانية
ّ
الري والشفة
دوالر ،فتقضي بتجهيز شبكات
ّ
اخلزانات إىل األراضي الزراعية
لنقل املياه من
ّ
والقرى.
ميتد املشروع من منطقة مشغرة يف البقاع الغربي،
ّ
وصو ً
ال إىل بلدة يارين يف اجلنوب ،ويقع اجلزء
األكرب منه يف حمافظة النبطية ،وحتديدًا ضمن
أقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل .وفقًا
اعدتها دار اهلندسة عام  ،2001من
للدراسة اليت ّ
خيصص املشروع إلفادة حنو 105
املفرتض أن
ّ
قرى عرب إيصال  110ماليني مرت مكعب إليها
(نصف سعة حبرية القرعون) ،منها  90مليون
لري حنو  13.300هكتار من املساحات
مرت مكعب ّ
الزراعية ،و 20مليون مرت مكعب ملياه الشفة.
يؤدي املشروع إىل استقرار
ومن املفرتض أن
ّ
ّ
السكان يف املنطقة وتقليل اهلجرة إىل العاصمة
وحتسني نوعية العيش ،وخلق فرص عمل ،وفرص
استثمارية جديدة ،وحتقيق منو يف إنتاج القطاع
حتديات أساسية يواجهها
الزراعي .إلاّ أن هناك ّ
حتول دون حتقيق األهداف املرجوة منه ،أبرزها

تراجع عدد العاملني يف الزراعة يف املنطقة التي يستهدفها املشروع من أكثر من  %20يف بداية االلفية إىل
 %6.8يف ( 2015علي حشيشو)
تلوث نهر الليطاني وحبرية القرعون ،التغيرّ ات
ّ
املناخية وتراجع نسبة املتساقطات واخنفاض
منسوب النهر ،فض ًال عن التغيرّ ات احلاصلة يف
استخدامات األراضي وتراجع النشاط الزراعي يف
املنطقة املستفيدة منه.

تلوّث يعدم الحياة!

تلوث نهر الليطاني وحبرية القرعون يعدمان أي
ّ
للري
إمكانية الستعمال املياه املوجودة فيهما ،ال
ّ
أعدها
وال للشرب .هذه اخلالصة تعرضها دراسة ّ
عضو اللجنة العلمية يف اجمللس الوطين للبحوث
العلمية كمال سليم ،وتبينّ وجود  4مصادر
للتلوث ،هي «النفايات املنزلية واملخلفات الطبية
ّ
فتتسرب عصارتها
اليت ُترمى يف النهر أو حترق
ّ
ّ
املتدفقة
إىل املياه اجلوفية ،ومياه الصرف الصحي
تقدر بنحو  45.4مليون مرت
إىل النهر ،وكانت
ّ
ّ
املتوقع أن ترتفع إىل
مكعب عام  ،2010ومن
 62.9مليون م 3يف  ،2030فض ًال عن املنشآت
يقدر عددها بنحو  723مؤسسة
الصناعية اليت
ّ
تتضمن مبيدات وخملفات
اليت
نفاياتها
تطرح
ّ
معدنية يف حوض النهر ،باإلضافة إىل املبيدات
الكيماوية الزراعية غري
ّ
للتحلل وتصل
القابلة
إىل جماري األنهر،
مصحوبة باجنراف الرتبة
والفائض من مياه
الري».
ّ
ووفقًا للدراسة «توجد
اليوم يف حبرية القرعون

تحدّيات
أساسية يواجهها
املشروع تحول
دون تحقيق
األهداف املرجوة
منه

ثالثة أنواع من اجلراثيم البكتريية اخلطرية من نوع
 Cyanobacteriaظهرت للمرة األوىل عام ،2007
احلية على األرض
علمًا أنها من أوىل الكائنات
ّ
ّ
ولديها القدرة على مقاومة كل درجات احلرارة
ّ
وتتغذى من
واخنفاض األوكسيجني والصمود،
النرتات والفوسفات وتفرز مسومًا وتقضي على
ّ
كل أشكال احلياة .وتبينّ جتارب عاملية أجريت
ّ
عليها صعوبة التخلص منها .وهو ما أدى إىل
انعدام وجود الطحالب يف القرعون بعدما كان
يوجد حنو  160نوعًا منها ،كذلك تراجعت أنواع
األمساك من  110أنواع إىل نوع واحد .فيما
تراكمت الرسوبيات يف قعر البحرية ،وهي عبارة
عن أحياء ميتة واجنرافات تربة ووصلت إىل 12
مرتًا».

تغريات بيئية واجتماعية!

جديًا آخر ،يكمن يف
حتديًا ّ
أيضًا ،يواجه املشروع ّ
التغيرّ ات املناخية احلاصلة منذ عام  2001تاريخ
إعداد الدراسة .إذ تبينّ هذه الدراسة أن جدوى
تتأمن من خالل توفري النهر حنو 110
املشروع
ّ
ماليني مرت مكعب إليصاهلا إىل القرى املستفيدة
ّ
تشكل
الكمية
يف اجلنوب والنبطية ،علمًا أن هذه
ّ
نصف سعة القرعون اليت تراجعت من  220مليون
م 3إىل  130مليونًا حاليًا ،فض ًال عن تراجع

منسوب املياه من  800مليون م 3إىل 350 - 300
مليونًا ،وهو ما يعود إىل تراجع كمية املتساقطات
بأكثر من  %30وفقًا للمجلس الوطين للبحوث
العلمية ،وانتشار اآلبار االرتوازية املنتشرة
وتقدر
بأذونات استثنائية على طول ضفاف النهر
ّ
ب
ت
ذلك،
بأكثر من  30ألف بئر .فض ًال عن
ينّ
األرقام تغيرّ البنية االجتماعية واألراضي الزراعية
يف هذه املنطقة .إذ تراجع عدد العاملني يف
الزراعة من أكثر من  %20يف بداية األلفية إىل
 %6.8يف عام  2015وفقًا للمركز االستشاري
للدراسات والبحوث ،حبيث هجر كثريون الزراعة
وتقدم املزارعون احلاليون
حنو قطاعات أخرى،
ّ
بالسن .وتراجعت أيضًا األراضي الزراعية نتيجة
ّ
أدى
التمدد العمراني وفقًا للتنظيم املدني ،ما ّ
ّ
إىل احنسار األراضي اليت يستهدفها املشروع.

هل من جدوى للمشروع؟

أعدها املركز االستشاري للدراسات
تشري دراسة ّ
والبحوث إىل أن االستفادة القصوى من املشروع،
مكعب ،ترتبط بعوامل
أي تأمني  110ماليني مرت
ّ
الكميات من املياه ،وأن
رئيسية ،هي توافر هذه
ّ
ملوثة ومستدامة ،فض ًال عن تأمني
تكون غري
ّ
اإلطار التنظيمي لالستثمارات الزراعية والتدريب
الزراعي واالعتماد على الدراسات العلمية .فوفقًا
ٍ
جمد
للتحليل املالي ،يتبينّ أن املشروع «غري
بناء على فرضيات عام 2001
من الناحية املالية ً
الواردة يف دراسة دار اهلندسة ،كذلك فإن
ّ
املتوقعة ّ
لكل مزارع تبلغ حنو  8000دوالر
الفائدة
ّ
لكل حيازة فوق الـ 10هكتارات ،إال أن
سنويًا،
هذا الرقم قد ينخفض إىل  4000دوالر (330
دوالرًا شهريًا) لكون  %98من احليازات ال تزيد
على  5هكتارات».

إال أن رئيس املركز الدكتور عبد احلليم فضل
اهلل ،يشري إىل أن «املطلوب حتديد اهلدف من
هذا املشروع واألولويات :هل هي اإلفادة
املالية اليت ميكن تأمينها من خالل توليد الطاقة
الكهربائية ،أم الرتكيز على الفوائد االقتصادية
وتعزز التنمية واإلمناء
يؤمنها
واالجتماعية اليت
ّ
ّ
يف املناطق املستفيدة منه .إذ إنه كفيل بزيادة
مداخيل املزارعني يف املنطقة ،ولو كانت نسبها
متواضعة ،وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بنحو
 %11.7مع اعتماد أنواع جديدة من الزراعات،
وتدريب املزارعني وتطوير قدراتهم وتأمني
اإلطار التنظيمي لعملهم والتمويلي هلم».

وأضاف أن «املردود من املشروع قد يصل إىل
 500مليون دوالر كنتائج مباشرة وغري مباشرة
ناجتة منه ،وهناك إمكانية لزيادة إنتاجية القطاع
الزراعي بنحو  %11.7مع اعتماد انواع جديدة من
الزراعات وتدريب املزارعني وتطوير قدراتهم
وتأمني اإلطار التنظيمي لعملهم والتمويلي هلم،
لكن املطلوب إجياد سياسة زراعية متكاملة للبلد
والتفكري جبدوى املشروع من الناحية االقتصادية
التحديات قبل
واالجتماعية واالنطالق يف معاجلة
ّ
ّ
يتمكن
انتهاء املشروع بعد مخس سنوات كي
املستفيدون منه من االستفادة منه فع ًال».

روسيا ولبنان واملساعدات
العسكرية :قصة ابريق الزيت
طوني خوري

عادت قصة املساعدات العسكرية من روسيا اىل
اجليش اللبناني بالظهور من جديد ،بعد فرتة غري
احمللية .وعلى غرار
قصرية من الغياب عن الساحة
ّ
العديد من املواضيع واالمور يف لبنان ،مل حتتج
املسألة اىل الكثري من اجلهد لتطفو على سطح
اللبنانية املتخم اص ًال بالقضايا السياسية
املشاكل
ّ
املتداخلة واملزمنة .من املؤكد ان املشكلة ستختفي
جمددًا كما حصل يف السابق ،من دون انذار ،ولكن
الرمسية جتعل
الرمسية وغري
الوضع احلالي والردود
ّ
ّ
الروسية للبنان
العسكرية
من مسألة املساعدات
ّ
ّ
مادة دمسة ميكن التوقف عندها.
جمرد ابيض
ال ميكن للمسائل يف لبنان ان تكون ّ
او اسود ،فاللون الرمادي هو الذي يطغى على كل
املواضيع ،وفيما خص العالقة مع روسيا ،فإنها
والعدو عندما تدعو احلاجة.
تتمحور بني الصديق
ّ
ففي حني ،تكون موسكو بالنسبة اىلبريوت اقرب
من واشنطن وباريس ،ويف اوقات اخرى تصبح
املسافة مماثلة لطهران او رمبا لبيونغ يانغ.
استعمل لبنان روسيا يف السابق كمحاولة للخروج
من الطوق االمريكي-الغربي الذي ُفرض عليه يف ما
خص االسلحة ،وفيما مل يكن هناك سوى طهران
كملجأ اخري للحصول على السالح دون دفع اموال
طائلة ،تغيرّ ت املعطيات بشكل فجائي ودخلت 
امريكا وبريطانيا وغريها من الدول على اخلط،
واعادت احلركة اىل عجلة السالح.
ّ
تغنى لبنان خالل عهد الرئيس السابق ميشال
نوعية السالح
ن بأنه سيخرق احلظر على
سليما 
ّ
املقدم للجيش ،وذهب اىل ّحد التبجح حبصوله على
جوية ّ
نفاثة ،ما لبث ان كان مصريها جمهو ًال
طائرات ّ
هجومية
مروحية
بعد ان حتول الطلب اىل طائرات
ّ
ّ
السياسية
قبل ان تضيع املبادرة وتغرق يف الرمال
ّ
املتحركة .اليوم ،يكاد التاريخ يعيد نفسه ،مع فارق
مهم ،وهو ان روسيا باتت على االبواب اللبنانية،
ومل تعد تقبل ان يتم النظر اليها على انها «عدو»
ّ
حيظر التعاطي معها ،فهي متسك بأوراق
او دولة
ً
ً
كثرية جتعلها العبا اساسيا يف املنطقة وخارجها.
ارسلت موسكو اكثر من إشارة اىل لبنان وعربه
املعنية به ،بأنها قادرة على الدخول يف
اىل الدول
ّ
اللعبة نفسها وان «تفرض» امورًا على هذا البلد
الصغري مبساحته اجلغرافية ،عرب «غض النظر» عن
بعض املمارسات اليت تسيء اليه ان يف ما خص
جماله اجلوي ،او االعتداء عليه حتت ذرائع خمتلفة،
وقد تلقف لبنان هذه الرسالة بشكل كامل ،وعمد
اىل التعاطي معها وفق ما تقتضيه االوضاع ،فحصل
على «التصرحيات» الالزمة لالبقاء على العالقة مع
الروس بشكل يطمئنهم من جهة ،وال يثري غضب
الواليات املتحدة والغرب من جهة ثانية .ليست
املشكلة يف السالح ونوعه ،فالـ»فيتو» املوضوع
على الئحة االسلحة احملظور على اجليش اللبناني
احلصول عليها ،هي موضع امجاع خارجي شامل،
وليست روسيا بوارد اخلروج عن هذا االمجاع بأي
حال من االحوال ،ولكن املشكلة تكمن يف املصدر،
فـ»ممول» السالح للجيش ،ولو انه ال يتحكم بقراره
السياسي ،اال انه يصبح قادرًا على التحكم بعتاده
الذي حيتاج اىل الصيانة وقطع الغيار وغريها كي
يكون السالح فاع ًال .وفيما كانت اهلبة السعودية
السابقة -اليت ذهبت ادراج الرياح -والبالغة قيمتها
 3مليارات دوالر قد ّ
حطت قبل اختفائها يف فرنسا،
أقرت للجيش يف مؤمتر روما
ّ
فإن املساعدات اليت ّ
الدولية كانت حمصورة ،وتركزت على
واملؤمترات
ّ
حتويل اجليش اللبناني اىل «قوات ردع» ملواجهة
االرهابيني فقط ،وليس اىل «قوات محاية» قادرة
أي جيش حياول االعتداء
على الدفاع عن لبنان ضد ّ
على الوطن.
قد ال تكون روسيا حاضرة عسكريًا يف لبنان ،ولكن
الوضع مغاير متامًا يف سوريا ،حيث تتواجد بقوة على
ّ
الشقني السياسي والعسكري،
الساحة امليدانية يف
معنية بتوريد السالح اىل لبنان
وهي ال تعترب نفسها
ّ
ام ال ،طاملا انها مطمئنة اىل عدم السماح بتحول
فإن
لبنان اىل مصدر قلق هلا يف سوريا ،وبالتالي ّ
االجنبية
الثقة لن تكون عرب السالح بل عرب الضمانات
ّ
اللبنانية لزعزعة املخططات
بعدم استعمال الورقة
ّ
أن اجلميع متفق
الروسية يف املنطقة ،وهو أمر يبدو ّ
ّ
عليه يف الوقت الراهن.
الروسية للبنان
قصة املساعدات
وعليه ،فإن
ّ
ّ
انضمت اىل قافلة القصص اليت حتمل مغزى قصة
ّ
«ابريق الزيت».
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دايلي مايل أسرتاليا تقتحم عامل املنقّبات يف سيدني  5أساليب لتقليل فاتورة
الكهرباء

مع الطقس الدافئ ،يسعى
األسرتاليون إىل طرق غري
استهالك
خلفض
مكلفة
الكهرباء خالل الصيف.
وتتزايد فواتري الكهرباء عندما
يكون لديك عائلة تعيش يف
منزلك.
تحدثت دايلي ميل أسرتاليا إىل منقبات الجمعة املاضي ملعرفة ملاذا يرتدين هذا الزي

الربقع أو النقاب هو رداء يغطي وجه املرأة

بيد أنه من خالل بعض
التعديالت البسيطة ،تستطيع
تقليص مئات الدوالرات من
استهالك الطاقة لديك.
مثة  5طرق لتقليل فاتورة
الكهرباء اليت تعاني منها
معظم العائالت األسرتالية
وفقا ملا يلي:

شرحت النساء املسلمات أسباب ارتدائهن الربقع ورد فعل ذلك داخل أسرتاليا

مسلمة ترتدي الربقع أمام مسجد الكمبا
ترتدي بعض النساء املسلمات
الربقع (النقاب) لتجنب نظرات
الناس إليهن لكنهن يف واقع
األمر جيذبن عيون األمة كلها.
بولني
اليمينية
السياسية
هانسون تقود احلرب ضد
املالبس اإلسالمية اليت تغطي
الوجه بأكمله ،عرب الدعوة إىل
فرض حظر ضد ارتدائه يف
العلن.
ويف خطوة مثرية للجدل ،قامت
هانسون يف اب  2017بارتداء
النقاب يف الربملان الفيدرالي
إللقاء الضوء على محلتها.
ولكن رغم أن حماولتها مل تسفر
عن شيء ،يظل العداء جتاه هذا
امللبس اإلسالمي قائما حيث
ال يفهم الكثريون ملا ترتديه
النساء املسلمات يف أسرتاليا.

وتقول هانسون إنها حتظى بدعم
العديد من األسرتاليني.
ومن أجل فهم أفضل من النساء
أنفسهن ،قامت صحيفة ديلي
ميل أسرتاليا بزيارة بانكستاون
والكمبا يف قلب سيدني يف
حماولة لكشف النقاب عن أكثر
رداء للمرأة مثري للجدل رمبا منذ
اخرتاع البيكيين.
وقالت نساء منتقبات إنهن ال
يستطعن مناقشة قرار ارتدائه
ألن أزواجهن لن يسمحوا هلن
بذلك.
واقرتبت دايلي مايل أسرتاليا
من  5نساء منتقبات اعرتفن
أن أزواجهن لن يسمحوا هلن
بالتحدث يف هذا األمر.
وقالت إحداهن « :أود ذلك لكن
زوجي لن يسمح لي».

الكمبا التي تقع جنوب غرب سيدني هي موطن لعدد كبري من املسلمني

وقالت أخرى« :آسفة ال أستطيع،
زوجي لن حيب ذلك».
وأجابت امرأة ثالثة« :زوجي
ال يريدني أن أحتدث يف هذا
األمر».
وقالت منتقبة رابعة« :ينبغي أن
يسمح لي زوجي باحلديث».
ورفضت امرأة خامسة احلديث
مع ديلي ميل أسرتاليا وسارعت
باملغادرة.
منقبة جاءت إىل أسرتاليا قادمة
من طرابلس اللبنانية ذكرت
أنها حتب ارتداء الربقع لكنها
رفضت ذكر امسها خوفا من
غضب زوجها.
واستطردت« :البعض حيب
النقاب ،وآخرون ال حيبونه.

الشيء األهم هو ضرورة الشعور
باالرتياح عند ارتدائه حيث دأبت
زوجات النيب على ارتدائه».
وتابع« :النساء يرتدين النقاب
ألسباب شخصية ودينية ،ولدينا
يف أسرتاليا احلرية الدينية لفعل
ذلك ،املرأة تفعل ذلك من أجل
نفسها وإرضاء اهلل».
وقال حممد Safargalani
إنه ال ينبغي إجبار مسلمة على
ارتداء النقاب.
وحتدثت منتقبة تدعى هنا
حلواني عن حبها وامتنانها
للنقاب وشددت على أن فكرة
ارتدائه جاءتها خالل املنام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 -1املاء الساخن
يعد املاء الساخن أحد أكرب
املصادر املستهلكة للطاقة
يف املنزل.
ولذلك احرص على غسيل
الباردة
باملياة
املالبس
فقط ،وقم بتشغيل غسالة
األطباق فقط عندما تكون
ممتلئة باألطباق اليت يستحسن
كشطها من بقايا الطعام قبل
غسلها.
 -2التحكم يف املناخ
عادة ما يكون التسخني
والتربيد من أكرب األشياء
املستهلكة للطاقة.
يف فصل الشتاء ،احرص على
جعل احلرارة بني درجيت 18
إىل  20سلزيوس.
أما يف فصل الصيف ،ضع
مؤشر الرتمومرت بني درجيت
حرارة  25إىل  27سلزيوس.
أي درجة حرارة إضافية تزيد
من من طاقة التسخني والتربيد
املستخدمة بنسبة ترتاوح من 5
إىل .%10
-3مراقبة النوافذ
حوالي %40

من

احلرارة

داخل منزلك قد تتسرب خارج
النافذة.
لذلك ،يستحسن أن تقوم يف
فصل الصيف بإغالق الستائر
خالل الوقت احلار من اليوم
 .أما يف املساء فقم بفتح
الستائر والنوافذ للسماح
خبروج اهلواء الدافئ .
 -4استخدام األجهزة حبكمة
قد تكون األجهزة مسؤولة عن
حوالي  %33.4من فاتورة
الطاقة لديك ،لذلك قم بفصل
الثالجات اإلضافية عندما ال
تكون يف حاجة إليها وفكر يف
التخلص منها.
كما جيب استخدام أغطية
«احللل» عند الطهي واالكتفاء
مبلء املاء الضروري فقط
سواء عند إعداد الطعام أو
داخل الغاليات الكهربائية.
 -5قم بإغالق األجهزة املعلقة
على احلائط عندما ال تكون يف
حاجة إىل استخدامها ،مما ميثل
أسلوبا سهال لتوفري الطاقة.
وعالوة على ذلك ،فإن طهي
الطعام خارج أوقات الذروة
ميكن أن يقلل فاتورة الكهرباء
إىل النصف.
مكيفات اهلواء متثل أيضا سببا
رئيسيا يف استهالكك للطاقة
خالل موسم الصيف.
إذا استطعت تقليل استخدام
مكيف اهلواء اخلاص بك من
ست ساعات إىل ثالث ساعات
يف اليوم  ،فإن ذلك ميكن أن
يرتجم إىل توفري بنحو 150
دوالرا يف  3أشهر.
ً
تنظيف الغبار من املرشحات
يقلل الطاقة أيضا ألن األجهزة
ستعمل آنذاك بكفاءة أكرب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اعالناتكم يف «الهريالد»
طريقكم النجاح
لالتصال0403482345 :
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اسرتاليا يف أسبوع

تعديالت أسرتاليا يف قانون
إلغاء اجلنسية يهدد بوجود
أشخاص «بال وطن»

هذا األسبوع ،أعلن رئيس
الوزراء سكوت موريسون ووزير
الشؤون الداخلية بيرت داتون
الفيدرالية
احلكومة
اعتزام
تقديم تغيريات تتعلق بقوانني
التجريد من اجلنسية.
ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل
جعل النظام األسرتالي بشأن
إلغاء اجلنسية األوسع نطاقا
يف العامل وخياطر بتحويل بعض
األسرتاليني إىل أشخاص بال
وطن.
يف  ،2015قدمت أسرتاليا
تشريعا ينص على إلغاء
اجلنسية على أسس تتعلق
باألمن القومي.
مبوجب القانون ،فإن الشخص
يفقد جنسيته يف حالتني
أساسيتني أوالهما االرتباط
يف أنشطة باخلارج تضر باألمن
القومي ،وال حيتاج إىل إدانة
قضائية يف هذا الصدد ليتم
حرمانه من املواطنة.
أما احلالة الثانية فتتمثل يف
إدانته قضائيا يف اتهامات أمن
قومي معينة وصدور حكم حببسه
ملدة ال تقل عن  6سنوات.
بيد أن احلكومة ال تستطيع إال
إلغاء مواطنة أصحاب اجلنسية
املزدوجة.
ويعين هذا أن القانون احلالي
حيظر على أسرتاليا جتريد أحد

من اجلنسية إذا تسبب ذلك يف
أن يكون «بال وطن».

وقال داتون إن القانون احلالي
مت استخدامه لتجريد  9أشخاص
من جنسيتهم األسرتالية.
وبني هؤالء التسعة ،كان
هناك  6أشخاص خارج أسرتاليا
وفقدوا جنسيتهم جراء خمالفات
ارتكبوها.
لكن القانون اجلديد املقرتح
جيعل األمر سهال للسلطات
جنسية
إللغاء
األسرتالية
األسرتاليني مع تعديالت كبرية
منتظرة يف شرط اجلنسية
املزوجة وفقا لبيان مشرتك من
مكتيب موريسون وبيرت داتون.
وقال البيان« :احلكومة سوف
جتري تغيريات يف معايري حتديد
اجلنسية املزدوجة».
ومل يذهب مشروع القانون بعد
إىل الربملان ،لكن هناك احتمال
أن مينح التشريع للوزير سلطات
حتديد إذا ما كان الشخص
مواطنا أجنبيا أم ال رغم أن ذلك
قد يثري مشكالت دستورية.
العليا
احملكمة
وأوضحت
األسرتالية يف العديد من
املناسبات أن اإلقرار بأن
شخص ما أجنيب يعتمد على
قوانني الدولة األجنبية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حتذير لألسرتاليني :مياه الصنبور ملوثة
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قضاة سابقون يطالبون رئيس وزراء أسرتاليا بعد قرار احملكمة األسرتالية العليا
بإنشاء مفوضية فيدرالية ملكافحة الفساد عائلة عبيد مدينة لنيو ساوث
ويلز بـ  5ماليني دوالر

ضغوط على رئيس وزراء أسرتاليا سكوت موريسون إلنشاء مفوضية
فيدرالية ملكافحة الفساد

كثف العشرات من القضاة
األسرتاليني السابقني ضغطهم
على رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون لتأسيس
مفوضية فيدرالية مناهضة
للفساد.
حماولة من
يأتي ذلك قبل
النواب املستقلني حلشد التأييد
من أجل تنفيذ الفكرة دون
احلاجة إىل دعم احلكومة.
ويف رسالة مفتوحة ،قال 32
قاضيا سابقا إن تأسيس
مفوضية نزاهة وطنية فيدرالية
مطلوب الستعادة ثقة الشعب
األسرتالي يف دميقراطية تلك
الدولة.
واستطردت الرسالة« :الثقة
يف احلكومة واملؤسسات العامة
تقبع يف أدنى مستوياتها على
مر العصور».
وفسر املوقعون على الرسالة
تدني نسبة الثقة يف احلكومة
واملؤسسات العامة إىل الشكوك

بأن الفساد يتوغل داخل
القرارات واملمارسات احلكومية.

الذي
الرسالة
واستطردت
مت نشرها« :احلكومة تتجاهل
مطالب املواطنني الداعية إىل
مكافحة الفساد حبزم ،نطالبكم
بتأسيس فوري ملفوضية نزاهة
وطنية مستقلة وفعالة».
الرسالة املذكورة جاءت بتنسيق
من «معهد أسرتاليا» الذي تعاون
مع خرباء قانونيني مثل أنتوني
ويلي ،والقاضي السابق مبحكمة
فيكتوريا لالستئناف ستيفن
تشارلز من أجل تأسيس هيئة
فيدرالية مناهضة للفساد.
وتضم قائمة املوقعني على
الرسالة جريارد برينان ،كبري
قضاة احملكمة العليا السابق،
باإلضافة إىل ماري جودرون،
أول قاضية أنثى باحملكمة
العليا.

اختذت حكومة نيو ساوث ويلز
اخلطوات األوىل حنو استعادة
ماليني الدوالرات اليت أنفقتها
على استئنافات إيدي عبيد
وعائلته يف قضايا أسفرت عنها
حتقيقات املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد.
ويف وقت سابق هذا الشهر،
رفضت احملكمة األسرتالية العليا
استئنافا قدمه عضو الربملان
السابق املوصوم إيدي عبيد،
وألزمته بتحمل التكاليف.
ويعين ذلك أن عائلة عبيد يتعني
عليها اآلن رد األموال اليت مت
إنفاقها يف املعركة القانونية
واليت قدرتها احلكومة بنحو 5
ماليني دوالر.
وقال وزير اخلزانة بنيو ساوث
ويلز دومينيك بريوتيت إن قرار
احملكمة العليا مهم جدا للوالية.
واستطرد« :ما زال سكان نيو
ساوث ويلز يستعيدون حقوقهم
من إيدي عبيد».
وواصل« :األموال اليت أنفقتها
والية نيو ساوث ويلز عليه
تساوي تقريبا  5ماليني دوالر،
وحنن ملتزمون بشكل مطلق
باستعادتها».
وصدر حكم حببس الوزير

العمالي السابق ملدة ثالث
سنوات كحد أدنى بعد إدانته
بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده
وظيفة عامة.
ويف سبتمرب  ،2016خسر إيدي
عبيد وثالثة من أبنائه استئنافا
ضد املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد ،ومفوضها السابق
ومستشارها
إيب،
ديفيد
حمققيها
وبعض
املساعد
باإلضافة إىل حكومة نيو ساوث
ويلز.
وذكر بريوتيت أن األمر قد
الستعادة
وقتا
يستغرق
األموال ،الفتا أن طلب التكاليف
قد يستغرق  6شهور.
بيد أن ديفيد دويتش ،حمامي
إيدي عبيد ،قال إنه مل يتم
اختاذ أي خطوات ضد موكله يف
هذا الشأن.
وواصل« :عائلة عبيد سوف
تلتزم مبوضوع التكاليف وفقا
ملا ستسفر عنه تقديرات أحد
املقيمني املستقلني الذين
ترشحهم احملكمة العليا».
ويتوقع أن يشهد العام املقبل
النظر يف استئناف منفصل
تقدمت به عائلة عبيد.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تصدم السائقني املبتدئني
بتلك القواعد املرورية

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سيناتورة أسرتالية خلصومها:

ال تستحقون وصف
«رجل»

تلقى األسرتاليون حتذيرات
طارئة من خطورة شرب مياه
الصنبور (احلنفية) امللوثة ال
سيما األطفال الذين قد يؤدي
بهم األمر إىل التسمم.
وأصدرت هيئة الصحة الفيدرالية
بيانا إرشاديا يف يوليو املاضي
حيذر من خماطر التسمم مبادة
الرصاص يف املياه املندفعة
من الصنابري.
بيد أن التحذير مل يتم انتشاره
بشكل واسع النطاق حتى بدأت
صحيفة الصنداي تليجراف يف
طرح أسئلة بشأنه.
وتعتمد درجة خطورة التلوث
على كمية املياه املستهلكة.
وحث البيان األسرتاليني على
تشغيل مياه الصنبور ملدة 30
ثانية قبل الشرب حمذرا من أن
األطفال الصغار الذين يشربون
املاء امللوث بالرصاص هم أكثر

تعرضا للخطر نظرا لتناوهلم
كميات كبرية مقارنة بأحجام
أجسادهم الصغرية.
وقال الدكتور بول هاريف من
جامعة ماكواري يف تصرحيات
للصحيفة إن هذا األمر ميثل
مشكلة منذ سنوات الفتا إىل
ضرورة إبالغ العامة بشكل
أفضل باملشكلة.
الكثري من األسرتاليني يعتربون
أن مياه الصنبور خالية من
الرصاص ألن اللوائح املرتبطة
املسؤولني
تلزم
بالصحة
بإجراء عمليات مراقبة روتينية
ملستويات الرصاص يف املاء.
بيد أن البيان اإلرشادي قال
إن الرصاص ما زال يستخدم
لتصنيع منتجات الضخ مثل
وصالت الصنبور.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف كلمتها بالربملان األسرتالي،
شنت السيناتورة األسرتالية
سارة هانسون-يانغ هجوما
عنيفا على سياسيني خصوم
هلا على خلفية ما وصفته
بالبلطجة واإلهانات.
حزب
سيناتورة
وأضافت
اخلضر إن النساء الالتي
ميارسن السياسة يف أسرتاليا
يشعرن باالمشئزاز وفاض بهن
الكيل من «اإلهانات املقرفة
واالعتداءات من جمموعة معينة
داخل الربملان».
وحددت هانسون-يانغ أربعة
من أعضاء جملس الشيوخ
وهم باري أوسوليفان وفريزر
أنينغ ،وكوري برناردي وديفيد
ليونهلم واتهمتم بأنهم ال
يستحقون لقب رجل.
قائد اخلضر ريتشارد دي
ناتال هاجم يف وقت سابق

السيناتور أوسوليفان واصفا
إياه بـ «اخلنزير» خالل
مشادة عنيفة دافع خالهلا عن
بهانسون -يانغ.
وأفادت تقارير أنه تقرر إيقاف
زعيم اخلضر ريتشارد دي ناتال
عقابا له على وصف السيناتور
أوسوليفان باخلنزير.
وقالت هانسون -يانغ يف
كلمتها أمام الربملان الثالثاء:
«باعتباري الشخص الذي
وجهت إليه التعليقات املثرية
السيناتور
من
لالمشئزاز
أوسوليفان ،أشعر باالمتنان
ملوقف ناتال الداعم لي».
وأردفت« :الرجال احلقيقيون
ال يسبون ويهددون النساء،
وال يوجهون إليهم إهانات
مشينة ،وال ميارسون البلطجة
يف أماكن العمل».
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يتم إجبار السائقني املبتدئني
على تسليم رخص قيادتهم بعد
خمالفة قوانني ال يعرفون أصال
بوجودها.
عدم اليقني حييط باستخدام
اهلواتف اخللوية يف السيارات
اليت حتمل الفتات مؤقتة (حتت
التجربة) اليت يقودها سائقون
مبتدئون ما زالوا ال ميلكون
اخلربة الكافية.
وكشف حبث جديد أجرته جامعة
كوينزالند للتكنولوجيا أن ذلك
األمر يكلف السائقني اجلدد حق
القيادة يف أحناء أسرتاليا.
ورغم أن معظم السائقني
يدركون أن اهلواتف اخللوية ال
ينبغي أن تكون يف يد السائق،
كشفت الدراسة أن الكثريين
ال يعرفون أن استخدام خاصية
«اهلاند فري» قد يؤدي إىل
إضافة نقاط سلبية عديدة يف
سجالتهم وخصم نقاط إجيابية.
ويتضمن ذلك قيودا على
عرب
للموسيقى
االستماع

البلوتوث أو استخدام خرائط
«جي بي إس» أثناء القيادة.
وعالوة على ذلك ،فإن سائق
سيارة حتمل الفتة مؤقتة»بي»
ال ميكنه استخدام مكرب الصوت
حيث يتم اعتبار ذلك مبثابة إهلاء
عن القيادة.
ال
السائقني
من
الكثري
يدركون عواقب تلك القواعد
املفروضة.
سائقو نيو ساوث ويلز يف
املرحلة األوىل من رخصهم
املؤقتة (بي  )1يتم ضبطهم
حال استخدام اهلاتف اخللوي
ولو لالستماع إىل املوسيقى من
خالل البلوتوث وخيصم  5نقاط
إجيابية من رصيدهم وغرامة
 337دوالر.
مثة قوانني مشابهة يف فيكتوريا
وكوينزالند واإلقليم الشمالي
رغم أنها جمهولة للسائقني
حبسب الدراسة البحثية.
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برملان نيو ساوث ويلز ميرر
هكذا ميكن جناح
أسرتاليا تصفع
سياسة التغري املناخي يف قانون ملناهضة العنف املنزلي
الالجئني بهذا القرار
أسرتاليا

مرر برملان نيو ساوث ويلز
قانون
مشروع
األربعاء
ملناهضة العنف املنزلي يسمح
للشرطة باختاذ تغيريات عاجلة
من أجل إنقاذ الضحايا.

أكدت حكومة سكوت موريسون
إنها لن توقع على اتفاق هجرة
تابع لألمم املتحدة بدعوى أنه
سيقوض السياسات الصارمة
اليت تنتهجها أسرتاليا لردع
طاليب اللجوء من دخول البالد.
يأتي ذلك بالرغم من أن
أسرتاليا نفسها لعب دورا
بارزا يف صياغة االتفاق األممي
املذكور.
الالجئني
جملس
ورفض
األسرتالي ذريعة احلكومة يف
رفض التوقيع مشددا على
أن االتفاق األممي ليس ملزما
كما أن هناك بندا ينص على
احتفاظ الدول بسيادتها بشأن
برامج اهلجرة.
وقدم حزب العمال املعارض
رد فعل متباين على القرار
احلكومي حيث قال املتحدث
باسم حكومة الظل يف املعارضة
ريتشارد مارلس إن حزبه سوف
يتعاون مع اجملتمع العاملي
بشأن قضايا اهلجرة.
وباملقابل ،قال قائد املعارضة
سكوت موريسون إنه سوف يتخذ
قراره بعد تلقي االستشارات

املالئمة الفتا إىل أن الرفض
احلكومي مل يصدمه.

سيقوم الناخبون األسرتاليون
السياسيني
خطط
بدعم
املتعلقة بالطاقة إذا متكنوا
من فهمها ووجدوا أنها متس
املشكالت اليت متتد لعقود.

ويف يوليو املاضي ،أشار
االئتالف إىل رفضه لالتفاقية
ألن الصيغة النهائية هلا تنص
على أن معسكرات احتجاز
الالجئني ينبغي أن تستخدم
فقط كخيار أخري وطالبت الدول
بالبحث عن بدائل.

وفشلت األحزاب الرئيسية
األسرتالية يف التعامل مع
أزمة التغري املناخي حيث
طرحوا أفكارا غري مفهومة مثل
تسعري الكربون ،باإلضافة إىل
اقرتاحات أخرى أخرى تشمل
 EISوCETو .Neg

ومتلك أسرتاليا مركزي احتجاز
الجئني يف مانوس ببابوا غينيا
اجلديدة وجزيرة ناورو املطلة
على احمليط اهلادي.

بيد أن كافة تلك اخلطط فشلت
يف جذب الناخبني ،وحان
الوقت لوضع سياسة جديدة
واملضي قدما يف أفكار جريئة
مفهومة جتيب على املشكلة
اليت تتعلق باحلياة.

موريسون
حكومة
وأكدت
األربعاء أن أسرتاليا لن توقع
على االتفاق لتنضم بذلك إىل
قائمة الرافضني اليت تشمل
الواليات املتحدة وإسرائيل
وعدد من بلدان شرق أوروبا.
يأتي ذلك يف وقت أشارت فيه
أسرتاليا إىل اعتزامها ختفيض
احلد األقصى الستقبال الالجئني
سنويا والذي يبلغ حاليا 190
ألف.
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فكروا مثال يف مناذج ناجحة مثل
التزام كافة األحزاب بالوصول
إىل نسبة اعتماد  %100من
الطاقة املتجددة يف إقليم
العاصمة األسرتالية ،أو دعم
رئيس حكومة فيكتوريا دان
طاقة
ملشروعات
أندروز
متجددة واسعة النطاق تبلغ
طاقتها  900ميجا وات ،أو
تأييد رئيس حكومة جنوب
أسرتاليا السابق جاي ويثرييل
ملشروع طاقة مشسية عمالق.

حنتاج إىل التعلم من تلك
النجاحات حتى نتقدم إىل
األمام.

وعالوة على ذلك ،يضاعف
التشريع من الزمن احملدد
ألوامر منع العنف اليت يتم
إصدارها ضد املعتدين.

-1جعل أسرتاليا قوة عظمى يف
الطاقة املتجددة ال سيما وأنها
متلك املصادر املمكنة لتحقيق
ذلك وخلق فرص اقتصادية
هائلة يف هذا الصدد.

وقال املدعي العام حبكومة نيو
ساوث ويلز مارك سبيكمان
ووزيرة مكافحة العنف املنزلي
واالعتداء اجلنسي بالوالية
األسرتالية برو جوارد إن
التشريع اجلديد ،الذي يضم
يضا تسهيل إجراءات التقاضي
بتهمة «اخلنق» ،من شأنه أن
يعزز عملية محاية ضحايا العنف
املنزلي واملساعدة على تقليل

وفيما يلي بعض األفكار
املفيدة يف هذا الشأن:

 -2توفري طاقة نظيفة للجميع
وزيادة أعداد من ميلكون
الطاقة الشمسية يف منازهلم
والذين يناهزون  1.8مليون
يف الوقت احلالي.
 -3إنشاء هيئة انتقالية تكون
مسؤولة عن محاية العاملني
يف قطاع صناعة الفحم
وتعزيز سبل األمن بالنسبة
هلم ال سيما وأن احملطات
واملناجم اليت يعملون بها
باتت بالية ومهددة باالنهيار
حلني االعتماد على الطاقة
املتجددة.
 -4وضع قوانني ذات أنياب
ملكافحة التلوث اهلوائي.
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إحصائيات %28 :من سكان أسرتاليا أجانب
من املقرر أن تشكل سياسة
اهلجرة قضية هامة يف
انتخابات نيو ساوث ويلز
واالنتخابات
وفيكتوريا
الفيدرالية األسرتالية املقبلة.
التأثري غري املالئم للهجرة على
النمو السكاني والبنية التحتية
العامة يف سيدني وملبورن
ميثالن املفتاح الرئيسي.
وإذا نظرنا إىل منوذج دولة
هجرة أخرى صديقة ألسرتاليا،
وهي كندا ،ميكننا أن نرى
كيف تلعب الدول واملناطق
دورا أكرب يف حتديد هدف
اهلجرة ،وكيف خيفف االختيار
الضغط عن املدن الكربى دون

تقليل جذري ملعدالت اهلجرة.
وتؤثر اهلجرة بالتأكيد على
التعداد السكاني ألسرتاليا
بدرجة كبرية يتجاوز معظم
الدول الغربية.
وبني دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ال توجد
بلدان تتجاوز أسرتاليا يف
نسبة األشخاص املولودين
باخلارج باستثناء سويسرا
ولوكسمربج.
ويف أسرتاليا ،جند أن %28
من عدد السكان مولودون يف
اخلارج .
املشكلة الرئيسية يف أسرتاليا

هو أن املهاجرين يرتكزون يف
املدن الكربى ويبتعدون عن
املناطق اإلقليمية.
اإلحصاء
ملكتب
ووفقا
األسرتالي ،فإن  %85من
يف
يعيشون
املهاجرين
املناطق احلضرية الرئيسية
مقابل  %64من االسرتاليني
املولودين بالداخل.
الدولية
للمنظمة
ووفقا
للهجرة ،فإن سيدني حتتل
املركز الرابع باالشرتاك مع
أوالند ولوس أجنلوس يف أكرب
نسبة من املقيمني املولودين
يف دولة أجنبية ( )%39مقابل
 %35يف ملبورن.

كما تكشف اإلحصائيات أن
حوالي ثلثي السكان يف
وبريث
وملبورن
سيدني
ميلكون أحد الوالدين على
األقل من مواليد اخلارج.
وتدرس احلكومة األسرتالية
االستيعاب
سقف
تقليل
السنوي للمهاجرين من 190
ألف إىل  160ألف خالل املوازنة
الفيدرالية العام القادم مع
إلزام املهاجرين اجلدد بالبقاء
يف املناطق اإلقليمية بعيدا
عن املدن الكربى  5سنوات
كشرط للحصول على اإلقامة
الدائمة.
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تكرار ارتكاب اجلرائم.
هذه
سبيكمان:
وأردف
اإلصالحات اليت تستهدف
ً
مكونا رئيسيا
إنقاذ احلياة متثل
لإلسرتاتيجية اجلديدة واسعة
النطاق بالوالية للحد من لعنة
العنف املنزلي».
وتتضمن أبرز التعديالت زيادة
مدة أوامر منع العنف املنزلي
من  12شهرا إىل عامني.
كما حيق للمحكمة جتديد هذا
األمر إىل أجل غري مسمى يف
احلاالت احلادة.
وعالوة على ذلك ،ميتد أمر
عدم االعتداء تلقائيا ملدة
عامني بعد خروج اجلاني من
السجن خشية إعادة تكرار
احملاولة.
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باألرقام..فيكتوريا أقل واليات
أسرتاليا إنفاقا على املدارس احلكومية

حدد حزب اخلضر األسرتالي
سياسته
األسبوع
هذا
الفيدرالية للتعليم احلكومي
قائال إنه سينفق  20.5مليار
دوالر إضافية على املدارس
العامة خالل األعوام العشرة
املقبلة.
وعالوة على ذلك ،تتضمن
السياسة تقديم مشروع قانون
إلزالة احلد األقصى إلسهامات
الكومنولث يف القطاع ،وإخفاء
ما مساه بالصفقات اخلاصة
للمدارس احلكومية باإلضافة
إىل العديد من االقرتاحات
األخرى.
فيكتوريا
انتخابات
وقبل
املزمع إجراؤها السبت ،قام
حزب اخلضر بالوالية األسرتالية
بتوزيع منشورات حلملته واليت
طالب فيها برفع متويل
التعليم بالوالية إىل املتوسط
القومي.
وأردف احلزب أن والية
املستوى
متلك
فيكتوريا
األدنى ملعدالت اإلنفاق على

مقارنة

املدارس احلكومية
بكافة الواليات األخرى.
من جانبه ،قال متحدث باسم
حزب اخلضر بوالية فيكتوريا:
«وفقا ألحدث التقارير اليت
نشرتها مفوضية اإلنتاج حتت
عنوان « تقرير عن اخلدمات
احلكومية عام  ،٢٠١٨فإن
التمويل احلكومي املخصص
لكل طالب مبدارس فيكتوريا
العامة هو األدنى بني واليات
أسرتاليا حيث بلغ ١٣٣٠١
دوالر أسرتالي وهو أقل من
املتوسط العام يف أسرتاليا
مبقدار  ١٥٨٩دوالرا أسرتاليا
عام .»١٦-٢٠١٥
وحتتل تسمانيا املركز الثاني
يف قائمة أقل الواليات إنفاقا
مبعدل  ١٤٣٧٢دوالر أسرتالي
لكل طالب.
غرب
تبوأت
وباملقابل،
أسرتاليا صدارة الواليات
األكثر إنفاقا مبستوى ١٧٣٠٦
دوالر أسرتالي لكل طالب.
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

فرجنية لـ«األخبار» :املصاحلة مع القوات ليست
حتالفاً سياسياً
فراس الشويف

ال شيء تغيرّ عند سليمان فرجنية .قبل
املصاحلة مع مسري جعجع وبعدها ،يبدو
رئيس تيار املردة هو هو ،يف الشكل
واملضمون ،يف املوقف واللغة ،ثابت
يف حتالفاته السياسية ويف مواقفه
من سوريا واملقاومة ،ويف رؤيته لدور
املسيحيني يف لبنان والشرق.
أسئلة كثرية ارتسمت بعد مصاحلة
بكركي األخرية ،عند مجهور حلفاء
فرجنية وأخصامه .هل كانت املصاحلة
مع رئيس حزب القوات مسري جعجع
لزوم ما ال يلزم؟ هل حتالف مع
ّ
صك براءة لسمري
القوات؟ هل منح
جعجع من دم عائلته؟ أم أن سلوك
التيار الوطين احلر ،وحتديدًا وزير
اخلارجية جربان باسيل ،دفع فرجنية
إىل «أبغض احلالل» ،مبصافحة جعجع
وإعالن «املساحمة» بعد أربعني عامًا
على جرمية إهدن؟
أوراق اخلريف ،متأل ضفاف الطريق
ّ
املعتق يف بنشعي.
إىل البيت اخلشيب
إجراءات أمنية معتادة بني املدخل
الرئيسي والبيت .فرجنية يف الباحة
الفسيحة ينتظر ضيوفه الستقباهلم،
والغيم الرمادي يف السماء القريبة
يهم باهلرب من املطر ويرحل صعودًا
ّ
حنو اجلبال العالية ،مع الريح الغربية.
هنا يف البيت متعة المتناهية هلواة
حائر
الصيد الربي ،ورئيس املردة
ٌ
ّ
ليعلق فيه كبش معزاة
مكان
يبحث عن
ٍ
ّ
ودب كندي عجوز
حمنطة
جبلية جديدة
ّ
ّ
املعلقة
ضخم ،إىل جانب طرائده األخرى
على كل جدار.
قبل حديث السياسة ،يبدو فرجنية
«متشائ ًال» حيال املستقبل .يقتنع بأن
«لبنان لديه فرصة تارخيية يف املرحلة
املقبلة مع التحوالت االقتصادية من
استخراج النفط والغاز إىل إعادة إعمار
سوريا والعراق وشبكات املواصالت
احلديثة ،ليلعب دورًا متقدمًا يف
ّ
لكنه يف املقابل ،يرى أن
حميطه».
«قدرة لبنان احلالية وظروفه السياسية
وعدم وجود رؤية يف البالد ،قد يغرقنا
يف الديون واألزمات االقتصادية
والبطالة أكثر ممّ ا حنن فيه».
يعطي فرجنية مثا ً
ال على ذلك أزمة
الكهرباء ،وكيف أن بلدًا مثل لبنان
بهذا العدد من السكان ،مل ينجح حتى
اآلن يف حل أزمة عميقة من هذا النوع.
ّ
حيمل طرفًا
وهو على عكس
املتوقع ،ال ّ
مسؤولية هذه األزمة ،حتى ولو كان
خصمًا مستجدًا كالتيار الوطين احلر .مّإنا
يرى أن «أزمة الكهرباء هي نتاج مسار
طويل من اجلهل والالمعرفة» ،ويقرتح
أن «تضع الدولة خطة اكتفاء ذاتي،
تصورًا للحل عرب دمج مصادر
ثم تضع
ّ
الطاقة من معامل اإلنتاج والغاز إىل
حمطات الطاقة املتجددة ،ثم نذهب
ونبحث هلا عن متويل كامل ،ولو أخذت
وقتًا أطول لكن نصل إىل حل جذري
ونصارح اللبنانيني ونضعهم يف صورة
اخلطة ونهيئ األرضية للصرب .صربنا
كل هذه السنني ،فلنصرب لننجز ح ًال
متكام ًال نهائيًا».
نعود إىل املصاحلة .يبتسم فرجنية،
«شو بها املصاحلة؟ امسها يكفي
لشرحها» .يبدأ رئيس املردة بوضع
إطار ملا جرى األسبوع املاضي يف
بكركي« :هي مصاحلة من دون أي
اتفاق سياسي أو التزام أو تفاهم
مستقبلي .طبعًا هناك تهدئة بني
احلزبني واجلمهور من نتائج املصاحلة،

وأص ًال كان هناك قناة اتصال لتخفيف
التوتر واالحتقان الذي كان حيصل يف
السنوات املاضية».
لكن ملاذا اآلن ،أمل حتصل مصاحلة
يف لقاء الزعماء املسيحيني األربعة يف
يرد فرجنية« :مل
بكركي قبل سنوات؟ ّ
تكن مصاحلة وقتها ،كان لقاء عابرًا
جرى برعاية بكركي ملصلحة املسيحيني
ولبنان ،وما حصل األسبوع املاضي
هو أيضًا برعاية بكركي ،وملصلحة
لبنان واملسيحيني» .يتابع« :أما
ملاذا اآلن ،فلنسأل عكسيًا ،متى
هو الوقت املناسب؟ ليس هناك من
حمدد ،لكن الظروف نضجت،
توقيت
ّ
التمسك باألحقاد .وأكرر
وال فائدة من
ّ
هي مساحمة ومصاحلة وليست حتالفًا
سياسيًا».
لكن البعض يقول إنك تنازلت عن دم
ردك على هذا املنطق؟
عائلتك ،ما ّ
«أو ً
ال هذا ليس تنازال
جييب فرجنيةّ :
عن دم عائليت ،هذه مصاحلة ومساحمة
عن شيء لي احلق فيه أنا وأهالي
الشهداء الذين جلست وإياهم قبل
القيام بأي حترك .ال أريد اخلوض يف
يّ
لكن على األقل تنازلت
التفاصيل،
من دون مقابل عن ّ
حقي ،فيما تنازل
آخرون عن دم غريهم ألجل الرئاسة».
بيتكم وأنت وحكاية جمزرة إهدن،
ّ
معينة لدى
متثلون حالة وجدانية
ّ
شرحية واسعة من اللبنانيني ،فهل
منحت مصاحلتك جلعجع صك براءة له؟
يرد فرجنية« :جعجع خرج من السجن
ّ
بتوافق سياسي ،وهو موجود يف احلياة
السياسية ،واحللفاء واخلصوم يتعاملون
ثم إن منطق
معه بهذه املعطياتّ ،
«صك الرباءة» منحه التيار الوطين
احلر والرئيس ميشال عون لرئيس
القوات يف معراب ،وأوقفوا احلمالت
ّ
ووقعوا وثيقة
اإلعالمية ضد القوات
وعملوا تفاهم سياسي طويل عريض،
ّ
كله ألجل الرئاسة ،وعندما وصلوا
إىل الرئاسة انقلبوا على االتفاق على
مراحل .أنا على األقل مل أتعهد له بأي
شيء وهو كذلك».
تقوم الفائدة بالنسبة إليك وبالنسبة
كم ّ
إىل جعجع؟
ثم
«ممم» ،يفكر فرجنية قبل أن جييبّ ،
يرد« :ال أرى أن املسألة ربح وخسارة،
اجملردة هي
لكن أعتقد أن املصاحلة
ّ
ربا
ربح  50للمردة و 50للقوات .مّ
تتحول هذه الفائدة ،حبسب الظروف
ّ
ملصلحة ألحد الفريقني ،ألن الظروف
احمللية واإلقليمية متغرية».
هل ميكنك أن تعطي مثا ً
ال؟
يرد رئيس املردة« ،نعم ،فلنأخذ مثا ً
ال،
مع أن االنتخابات الرئاسية املقبلة بعيدة
املدى ،لكن إذا بقيت الظروف احلالية
وتقدم سوريا وحمور املقاومة يف
ّ
املرجح لسنوات مقبلة،
اإلقليم ،وهذا
ّ
فإن حظوظي مرتفعة ألكون الرئيس
املقبل .يف املرة املاضية ،كان
حمسومًا أن الرئيس من قوى  8آذار
ورئيس احلكومة من فريق  14آذار،
أرجح أن تكون الرئاسة املقبلة على هذا
ّ
األساس مع أنها بعيدة وليس وقتها
للنقاش ،لكن ستكون موازين القوى
نفسها .لذلك سيكون االستحقاق
حمصورًا بيين وبني جربان باسيل .جعجع
جرب سابقًا خيار عون ،وكانت النتيجة
ّ
االنقالب على التفاهم .أعتقد أنه بيين
وبني باسيل خيتارني ،فأنا وباسيل
من ذات اخليار السياسي ،لكن الفرق

حزب اهلل لفرجنية :نثق بِك وال
خناف منك
ميسم رزق

أنين أخاصم بشرف
وأعطي كل ذي حق
ّ
حقه وال أنقلب على
اتفاقات».
هل يعين هذا الكالم
أن هناك اتفاقًا على
هذا األمر؟
يرد فرجنية سريعًا:
«طبعًا ال .قد تقف
القوات إىل جانب
هذا اخليار أو ال
تقف ،مل نناقش
األمر ومل نقرتب
منه أص ًال .لكن
أعطي مث ًال ،ألن
ّ
حيضر
هناك من
النتخابات الرئاسة
منذ اآلن بأي مثن
الوسائل،
وبكل
ومنها حماولة القول

فرنجية :تنازلتُ عن دمي من دون مقابل ،فيما تنازل غريي عن دم غريه

باحتكار النواب واألصوات املسيحية
وهذا غري صحيح طبعًا ،أو القول إن
املردة خارج جبل لبنان وهذا تفكري
ّ
متخلف ،التمييز بني مسيحي من جبل
لبنان ومسيحي من األطراف».
هل تأخذ القوات من مجهور املردة
مستقب ًال؟
يرد فرجنية« :مستحيل ،حنن مجهوران
وعنوانان منفصالن يف السياسة.
املردة ال يتحولون إىل قوات والعكس
صحيح .لكن كلنا نتنافس على الكتلة
احلر
الرمادية .لألسف ،التيار الوطين
ّ
ّ
وحيرك العصبية ،وعندها
يوتر الشارع
ّ
ميكن للقوات أن تستقطب من هذه
الشرحية».
هل ال يزال جعجع خميفًا بأدواره على
الساحة اللبنانية ،يف األمن مث ًال؟
يرد فرجنية« :اجلميع خميف باألمن
حبسب الظروف .يف الظروف احلالية
ال أعتقد .فليكن السؤال األخري عن
املصاحلة ،ال أريد ختريبها ،لقد مضى
ما مضى».
متى تتألف احلكومة؟
ّ
معقدة.
فرجنية« :أعتقد أن األمور
هم باسيل الوحيد
من الواضح أن
ّ
هو احلصول على  11وزيرًا ،للتأكد
من قدرته على إمساك احلكومة يف
تطور ،طاملا أن هناك
حال حصول أي
ّ
اعتقادًا بأن هذه احلكومة ستبقى مدة
طويلة .إذا كان باسيل يثق حبلفائه،
ّ
املعطل؟ هذا
يصر على الثلث
فلماذا
ّ
يعين أنه يفتعل أزمة ثقة ،تضاف إىل
سلوك عام أخريًا .هل تستأهل معركة
الرئاسة توتري البلد منذ اآلن؟ هذا
سؤال جيب أن يطرح عليه .هناك عقل
إلغائي ضد اجلميع».
سؤال أخري ،حتدثنا يف البداية عن
التطبيع مع العدو اإلسرائيلي يف العامل
العربي ولبنان ،ما هو موقفك من هذا
األمر؟
فرجنية :موقفي مثل موقفي من املقاومة
والقضية الفلسطينية .هناك حماوالت
يف لبنان لفرض التطبيع علينا ،بكل
أشكاله ،علينا مواجهته بكل الوسائل
حمددة ،القانون
أيضًا .هناك حاالت
ّ
ال يلحظها ،لذا علينا تعديل القانون
حتى يلحظ كل احلاالت واالستثناءات
وليس اختاذ قرارات فردية .ال أقول
أن ننعزل عن العامل ،ولكن ما حيصل
ويصب يف سياق تصفية القصية
خطري
ّ
الفلسطينية وإنهاء الصراع مع العدو
اإلسرائيلي».

بني حزب اهلل ورئيس
تقوم العالقة
َ
تيار «املردة» سليمان فرجنية على
حتت هذا
ركيزة أساسية هي «الثقة».
َ
َ
وفق ما يراه
يتحرك «البيك»
السقف
ّ
مناسبًا ،للحفاظ على موقعه السياسي
حاضرًا ،ومستقب ًال جلهة معركته
الرئاسية .و»الثقة» هي ما خيتصر به
حزب اهلل موقفه من مصاحلة فرجنية
ومسري جعجع.
يعرتي التقدير القائل أن الوزير
ذهب إىل
السابق سليمان فرجنية
َ
مصاحلة مع مسري جعجع ،بضوء أخضر
من حزب اهلل ،الكثري من ُ
املبالغة .كما
أن القول إنه خطا مثل هذه اخلطوة
مبعزل عن رأي احلزب ،فيه أيضًا مقدار
لعمق العالقة بني
كبري من التبسيط ُ
الطرفني .مل ُ
ُ
املصاحلة
تكن صورة
اليت رعتها بكركي بني فرجنية وجعجع
تبادر إىل أذهان
مألوفة .أول سؤال
َ
بعض املتابعني هو موقف احلزب
منها ،علمًا أن األخري ُ
يرفض أي حوار
مع «القوات» خارج مؤسسات الدولة.
لكن إجابة أوساط احلزب كافية على
حنو ال يرتك جما ً
ال لالجتهاد.
يستمع ّ
ِ
بدقة إىل ما تقوله األوساط
من
عن «احلليف الصادق» ُيدرك متامًا أن
الثقة اليت حفرت طريقها بني بنشعي
وحارة حريك كفيلة بأن ُتبقي األخرية
«يديها ورجليها يف مياه باردة».
بأي
يكفي أن يضع فرجنية حزب اهلل ّ
يسمع
خطوة ينوي القيام بها ،حتى
َ
«مباركته» .وتعليقًا على ترميم
العالقة مع معراب ،مجلة واحدة مسعها
رئيس تيار املردة من قيادة احلزب،
َ
ِ
قيل له باحلرف:
جيمعهما.
ختتصر ما
َ
ِ
افعل ما
«نثق بك .وال خناف منك.
َ
تراه مناسبًا».
ال مُيكن احلديث عن فرجنية يف الضاحية
اجلنوبية من دون العودة إىل عام
ُ .2004
منذ ذلك الوقت بدأت العالقة
تتطور على حنو مضطرد .أصَبح
بينهما
ّ
صديق الرئيس السوري بشار األسد،
صديقًا لألمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل.
َ
حافظ على شعبية كبرية يف بيئة
احلزب وبني كوادره ،على رغم «ورقة
التفاهم» اليت مجعت األخري بالرئيس
ميشال عون ،وتغليب احلزب هذا
التفاهم يف مقاربة امللف الرئاسي
على حساب فرجنية.
مل ُ
يكن ذلك نتيجة نقزة قيادة حزب
اهلل من الدعم السعودي  -احلريري

لوصول فرجنية ،بل
«كان التزامًا أخالقيًا
مع عون ،كما يلتزم
ّ
سنة 8
اليوم حبلفائه،
آذار».
فـ «نور العني» كما
وصفه السيد نصراهلل
يومها هو «أحد األعمدة
حمور
يف
الثابتة
املقاومة ال مُيكن أن
و»شخصية
يهتز»،
ّ
مبدئية مُيكن الوثوق
بها إىل أبعد احلدود».
هذا هو جوهر عالقته
حني
حبزب اهلل ،سواء
َ
ذهب إىل باريس للقاء
َ
سرًا (للتفاهم
احلريري
ّ
حول الرئاسة) ،أو
حصل مؤخرًا يف
مبا
َ
املصاحلة مع القوات

اللبنانية.
يف هذا اإلطار السياسي يتعامل حزب
اهلل مع فرجنية .بعيدًا من منطق الشروط
واإلمالءات يرتك له تقدير الوسيلة
لتحقيق ما يصبو إليه ،متامًا كما تعامل
ذهب إىل ُمصاحلة
حني
احلزب مع عون
َ
َ
معراب بهدف احلصول على دعمها
يوم ُو ّقع هذا االتفاق بني
الرئاسي.
َ
ّ
الوطين
اللبنانية والتيار
حزب القوات
ّ
ّ
وتبنى فيه جعجع ترشيح العماد
احلر،
كان قبلها من
عون إىل الرئاسة ،وما
َ
دعم الرئيس احلريري لفرجنية يف
ِ
ربح
هذا
السباق ،اعترب حزب اهلل أنه ِ

تتعدّى عالقة فرنجية بحزب
اهلل حدودَ التفاصيل إذ يحكمها
تفاهم اسرتاتيجي
جائزتني« :اللوتو واليانصيب».
َ
كرست
وصل احلزب إىل خالصة
حينها،
ّ
انتصاره ،بوضع حليفيه على طريق
َ
دخل نادي رؤساء
بعبدا .وكما أن عون
اجلمهورية ،ال يزال احلليف «الثابت
يعبد طريقه للوصول.
واملوثوق» ّ
حدود
تتعدى عالقة فرجنية حبزب اهلل
َ
ّ
التفاصيل .يكتفي الزعيم الزغرتاوي
بإرسال إشارة تبليغية إىل حارة حريك.
واملدى الذي ميكن أن تصل إليه
حني
خطواته «مرتوك له ملء الثقة».
َ
َ
وضع حليفه يف صورة بناء العالقة مع
معرابِ ،
مسع فرجنية كالمًا يقفز مبعناه
السياسي فوق كل «حماوالت احلصار»
تعرض هلا وال يزال .آخرها يف
اليت
ّ
موضوع متثيله داخل احلكومة حني
حاول رئيس التيار الوطين احلر جربان
ّ
تسلمه وزارة
باسيل وضع فيتو على
َ
ووقف احلزب سدًا منيعًا يف
األشغال،
وجه وزير اخلارجية .الكالم «عن الثقة»
يفرط به ،بل سيستثمره لتوسيع
لن
ّ
مساحة ملعبه على قاعدة أنه «األحق
برئاسة اجلمهورية» يف االستحقاق
املقبل ،ال سيما أن احلزب يرتك له
والتحرك حتت سقف
«هامش احلرية
ّ
التفاهم اإلسرتاتيجي».
إذًا املسألة كلها هي سباق على
الرئاسة املقبلة .سابقًا كان حزب اهلل
ملتزمًا بدعم عون.
أما فرجنية فيعترب أن احلزب غري ُملزم
سوى به ،ولو أن األخري يقول يف
كواليسه «إن احلديث عن الرئاسة ال
يزال ُمبكرًا».
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مـقاالت وتـحقيقات

مَن «احلاكم» ...مصرف لبنان أم «املاليّة»؟
محمد وهبة
حد حصول
هل بلغت األزمة املالية ّ
كباش بني وزارة املال ومصرف
لبنان؟ السؤال مثار على خلفية امتناع
مصرف لبنان عن االكتتاب بسندات
اخلزينة ومطالبته برفع الفائدة كشرط
أساسي لالكتتاب .هذا هو أحدث
شكل تأخذه األزمة ،وأخطرها أيضًا،
فاملشكلة ما عادت تتعلق بالكلفة
املدفوعة حلماية االستقرار املالي،
بل بضعف هذه احلماية على رغم
كل الكلفة ،وتآكل قدرة النظام على
استقطاب التمويل.
ما ّ
حذر منه البنك الدولي بدأ حيصل
تتحول إىل «أعطال
فعليًا .األزمة
ّ
نظامية» يف ظل حمدودية «األدوات
املتاحة لتحقيق االستقرار» .كان
التحدي يف كيفية استقطاب التمويل
ّ
من اخلارج من خالل األدوات التقليدية
(رفع أسعار الفائدة) أم غري التقليدية
(اهلندسات) ،ثم أصبح اليوم ،يف
شح التمويل ،أزمة يف االستخدام
ظل ّ
وتوزيع الكلفة بني وزارة املال
ومصرف لبنان .ما حيصل هو تنافر
بني قيادتي السياسات املالية حول
ترتيب األولويات النقدية واملالية
وأثرها االقتصادي .فهل يأتي
الدفاع عن سعر الصرف أو ً
ال ،أم
ّ
التضخم ،أم
متويل الدين العام ،أم
أسعار الفوائد ...أيها جتب معاجلته
مبا ال ينعكس سلبًا على بقية مؤشرات
الوضع االقتصادي؟
هذا األمر ليس تفصي ًال صغريًا
يعب عن حجم
يف بنية النظام ،بل
رّ
«األعطال» اليت أصابته ،وعن قدرة
مصرف لبنان على توجيه العمليات
مبا يتالءم مع سياساته بعيدًا من أي
اعتبارات أخرى.
مصرف لبنان يف هذه احلالة ،لطاملا
كان املدافع الشرس عن بنية هذا
النظام الذي يرتقي فيه سعر صرف
اللرية فوق كل األولويات ،سواء أيام
«البحبوحة» اليت تتيح له التصرف
بسخاء مع الطبقة احلاكمة ،أو يف أيام
الشح اليت تتيح له األخذ من الطبقات
ّ
املتوسطة والفقرية.
يعب مصرف لبنان عن أولوياته
رّ
بطريقة واضحة .فهو يرفض االكتتاب
بسندات اخلزينة اجلديدة اليت تصدرها
وزارة املال إال بعد رفع فوائدها.
يأتي قراره على رغم علمه باألعباء
الكبرية اليت ّ
يرتبها قراره على كلفة
خدمة الدين العام وعلى العجز يف
اخلزينة .األهم بالنسبة له أن اخليارات
ليست كثرية ،بل هناك خيار واحد:
شراء املزيد من الوقت والرهان على
تغيري ما.
يف هذا اإلطار ،جاء شرط مصرف
لبنان رفع معدالت الفائدة إىل
مستويات الفائدة السوقية .هو أص ًال
قام باهلندسات املالية املتواصلة منذ
عام  2016إىل اليوم ،ثم جلأ إىل رفع
أسعار الفائدة السوقية بالتعاون مع
املصارف ،من أجل مساعدته على
حتقيق هدفني :مواصلة استقطاب
الدوالرات من اخلارج ،واإلمساك
بالسيولة.
يف البداية رفضت الوزارة االستجابة
هلذا املطلب ،إال أنها أبدت مرونة
لدراسة هذه املسألة .حسابات
الوزارة تنطلق من كون هذا التغيري،

الفاتيكان :اجملتمع الدولي ال يريد عودة
النازحني السوريني
نقوال ناصيف
مل يكن الرئيس
بري مرة يف
نبيه ّ
حال من التشاؤم
كهذه االيام ،عندما
ُيسأل عن املأزق
احلكومي .يف الغالب
ُيرسل  -وإن يف ظل
ّ
تعثر كامل  -اشارات
واحياناً
اجيابية
ويوحي
وهمية،
بأن االبواب ليست
موصدة متامًا ،حتى
عندما تكون كذلك.
يبدو رئيس جملس

األرباح اإلضافيّة للمصارف تدفع السياسيني إىل التماهي مع زيادة الضريبة على
البنزين (مروان بوحيدر)
يف فائدة سندات اخلزينة ،سيؤدي
إىل ارتفاع كلفة خدمة الدين العام
وبالتالي املزيد من العجز املالي.
ويف احلسابات أيضًا،
يتبي أنه يف
نّ
النصف األول من هذه السنة ارتفع
العجز إىل  4577مليار لرية بسبب
زيادة النفقات وتراجع اإليرادات،
فيما تشري التوقعات إىل أنه يف نهاية
عام  2018سيكون العجز بلغ أكثر من
 8000مليار لرية ،وهو رقم يفوق
التقديرات اليت وردت أثناء مناقشة
مشروع موازنة عام  .2018هذا يطيح
بكل التزامات لبنان أمام الدول املاحنة
يف مؤمتر «سيدر» ،حيث ُ
اتفق على
أن يقوم لبنان خبفض عجزه مبعدل 1
يف املئة من الناتج احمللي اإلمجالي
سنويًا ،وذلك ملدة مخس سنوات.
الالفت أن وزارة املال لديها حاجات
لإلنفاق تزيد على ملياري دوالر حتى
نهاية السنة اجلارية ،وهي متلك يف
حساباتها لدى مصرف لبنان أقل من
 3000مليار لرية ،وال ميكنها احلصول
على املزيد إال إذا رفعت كلفة خدمة
الدين العام ،أي رفعت فوائد سندات
اخلزينة اجلديدة.
يف املقابل ،تبدو حسابات مصرف
لبنان خمتلفة .فمن جهة هو حيتاج
ّ
التضخم
بشدة أن يسيطر على معدالت
ّ
اليت بلغت  7يف املئة ،وهناك احتمال
مبزيد من االرتفاع أيضًا ،إذا مل يتمكن
مصرف لبنان من اإلمساك بها .ومن
جهة ثانية ،فإنه حيتاج إىل مواصلة
الدفاع عن سعر صرف اللرية .مصرف
لبنان ال ميكنه حتقيق هذين اهلدفني من
دون إدارة للسيولة تتيح له السيطرة
ّ
والتحكم بالكتل النقدية باللرية ،أي
ّ
ضخ السيولة بها ،مبا
أنه سيتوقف عن
فيها عمليات خلق النقد باللرية ،اليت
تنتج من اكتتاباته بالديون اجلديدة
اليت تصدرها وزارة املال على شكل
سندات خزينة باللرية.

يرفض مصرف لبنان سندات
الخزينة الجديدة التي تصدرها «املالية»
إال بعد رفع فوائدها
حبسب مصادر مطلعة ،هذه هي
«اخلطوط االسرتاتيجية اليت تفرض
على مصرف لبنان االمتناع عن
االكتتاب بالسندات اجلديدة ،إذ ال
ّ
ضخ السيولة وخلق
ميكنه التوسع يف

النقد نظرًا ملا سريتبه هذا األمر من
زيادة يف الضغوط التضخمية».

إذًا ،السيطرة على السيولة ستفسح
اجملال أمام مصرف لبنان أن يستكمل
ما فعله خالل السنتني املاضيتني،
أي االنتقال من سياسة تثبيت سعر
الصرف بواسطة استقطاب النقد ودعم
القروض ،إىل حتقيق النتائج نفسها
ّ
بالتضخم ودعم
بواسطة اإلمساك
الودائع من خالل رفع أسعار الفائدة.
يف أدوات السياسة
هذا التغيرّ
النقدية مل تفرضه ظروف حملية فقط،
بل كانت هناك جمموعة أسباب وراءه،
أبرزها ارتفاع أسعار الفوائد العاملية
على الدوالر (هناك هامش بأكثر من
نقطتني بني الفائدة على الدوالر يف
اخلارج والفائدة على الدوالر املودع
يف لبنان)ّ ،
تقلص التدفقات النقدية
من اخلارج باجتاه لبنان ،إضافة إىل
املنافسة على العمالت األجنبية من
دول املنطقة...
ويف هذا الوقت كانت هناك ظروف
حملية فرضت عليه هذا التغيري أيضًا،
من أبرزها تنفيذ هندسات مالية
يف عام  ،2016اليت خلقت كميات
كبرية من النقد باللرية واضطرار
مصرف لبنان إىل امتصاصه بكلفة
ّ
التضخم،
عالية بهدف السيطرة على
ثم زيادة اإلنفاق االنتخابي ،وإقرار
سلسلة الرتب والرواتب وارتفاع
أسعار احملروقات.

بهذا التغيري حياول مصرف لبنان
ّ
التحكم
تكريس قاعدة سوقية تتيح له
وحده بسعر الفائدة ،بعيدًا من أي
رأي لوزارة املال ،وبالتالي عليها أن
تنصاع له عندما يطالب بزيادة أسعار
الفائدة على سندات اخلزينة اجلديدة.
هذا األمر يؤمن له إيرادات جديدة يقلل
تكبدها نتيجة تنفيذ
فيها اخلسائر اليت
ّ
اهلندسات املالية ،وهذا املستوى من
الفوائد ينسجم مع مطالب املصارف،
ّ
سيوفر هلا أرباحًا إضافية
أي أنه
سهلة ،ما يؤدي بطبيعة احلال إىل
اإلمساك بالسيولة والسيطرة نوعًا ما
ّ
التضخم .هذا ما يدفع
على معدالت
السياسيني حنو التماهي مع مشروع
احلاكم رياض سالمة القائم على
زيادة الضريبة على البنزين .سحب
األموال بهذه الضريبة هو عملية إدارة
للسيولة.

رئيس املجلس :ال مفر من الحوار املباشر مع سوريا العادة
النازحني (علي فواز)

بري اآلن اقرب اىل اليأس
النواب نبيه ّ
منه اىل الشعور بأن مثة مشكلة نامجة
ّ
تعذر تأليف احلكومة ،مع دخول
عن
التكليف شهره السابع اليوم.
يف خلوته القصرية  -بالكاد عشر
دقائق  -مع رئيس اجلمهورية ميشال
عون والرئيس املكلف سعد احلريري،
على هامش االستقبال الرمسي يف
االستقالل اخلميس يف قصر بعبدا،
مل يسعه اخلروج سوى بسوداوية
مطبقة .تكلم اىل احلريري عن الوضع
يتحمل مشكلة
االقتصادي «الذي مل يعد
ّ
وزير بالناقص او وزير بالزايد» ،فلم
َ
يلق جوابًا .قال انه لن يسأل بعد اآلن
يف هذا املوضوع.
ال يعثر رئيس اجمللس على تباين يف
املوقف بني عون واحلريري ،وهما
املعنيان مباشرة باصدار مراسيم
احلكومة ،ويالحظ بأن املأزق عالق بني
ويصر عليه
ما يرفضه الرئيس املكلف
ّ
ّ
يكرر تيقنه
النواب
السنة الستة .بذلك ّ
من ان املشكلة سياسية بني فريقني
ينتميان اىل الطائفة نفسها .ليس يف
ّ
التدخل ،لكنه يرى ايضًا ان ليس
وارد
مثة فرصة للتوسط يف ظل املواقف
القاطعة :ال يريد احلريري ايًا منهم يف
حكومته ،وال يتخلى هؤالء عن التمسك
يسموه
بتوزير احدهم  -من دون ان
ّ
هم  -ويرفضون اخلوض يف توزير َمن
ّ
ميثلهم.
بري جمددًا يقول ان احدًا
عندما ُيسأل ّ
ّ
السنية «ال يريد ان
من طريف العقدة
يتزحزح عن موقفه .كل منهما ينتظر
اآلخر كي يرتاجع ،وليس بينهما َمن
يريد ان يرتاجع».
يقول ايضًا« :القصة ميتة متامًا .اخشى
انها ستطول» .اذذاك ال يستبعد ان
جيرجر التكليف اىل ابعد من الشهر
السابع.
للفور يقلب الصفحة .يسأل النائب
بزي ،العائد من الفاتيكان يف
علي ّ
عداد الوفد النيابي مع املؤسسة
املارونية لالنتشار ،عن حصيلة اللقاء
بالبابا فرنسيس يف  20تشرين الثاني،
ثم وزير خارجية الفاتيكان املونسنيور
بول ريتشارد غاالغر يف اليوم التالي.
يقول بري عن الكرسي الرسولي انه
«اهم مدرسة ديبلوماسية يف العامل
النها الدولة االكثر استقطابًا للمعلومات
واملعرفة .كل الدول املهمة والفاعلة
تدلي بدلوها فيها .انها كرسي االعرتاف
السياسي».
بزي لربّ ي عن وقائع
يف ما رواه ّ
اللقاءين ان البابا فرنسيس حتدث امام
الوفد الزائر عن «التقليد اللبناني» يف
العالقات املسيحية  -االسالمية الذي هو
«صلب كأرز لبنان» ،قائ ًال انه عنصر
اساسي يف التوازن الوطين.

يف اجتماع الغداة 21 ،تشرين الثاني،
ارخى وزير خارجية الفاتيكان ظال ً
ال من
التشاؤم على اوضاع املنطقة.

وزير خارجية الفاتيكان :االسد سيبقى
رئيساً اىل وقت طويل للغاية

بعدما اصغى اىل النواب اللبنانيني فردًا
فردًا .اورد املعطيات اآلتية:
« -1اعطاكم البابا البارحة رسالة امل
وتسامح وتشجيع وحمبة ،لكنين اود
اآلن التحدث معكم بواقعية .لن اروي
لكم قصص اطفال .الوضع اللبناني غري
سليم .يف ما يتعلق بالنازحني السوريني،
لن حتصل عودتهم ألن اجملتمع الدولي
برمته ضد هذه العودة يف الوقت
احلاضر .اذا اردمت املعاجلة الفعلية
هلذه املشكلة إذهبوا اىل واشنطن .هذا
املوضوع غري قابل للمناقشة يف حساب
اجملتمع الدولي يف الظرف الراهن.
 - 2الرئيس السوري بشار االسد سيبقى
رئيسًا اىل وقت طويل ،طويل للغاية.
وهو يفضل ان يكون رئيسًا لسوريا على
شعب اقل عددًا مما كان عليه قب ًال.
 - 3ال تقللوا من تأثري ايران ونفوذها يف
املنطقة ،ويقتضي ان يحُ سب حسابها.
 - 4سارعوا اىل معاجلة مشاكلكم بعضكم
مع بعض ،ألن الوضع يف املنطقة خطري.
تنبهوا اليه كي يكون يف وسعكم مواجهة
التحديات املطروحة امامكم.
 - 5حنن سنعمل كل ما يف وسعنا
ملساعدة لبنان .كي نكون واقعيني
ليس بني ايدينا عصا سحرية.
 - 6رساليت اليكم كما ترون ليست
مشجعة ومطمئنة .لكن علينا ان نعيش
يف العامل الواقعي الذي يكون احيانًا
مناقضًا خلياراتنا.
 - 7ليست لدينا اشارة اجيابية من
واشنطن وصو ً
ال اىل اي دولة اخرى يف
العامل حيال عودة النازحني السوريني اىل
بالدهم قبل التوصل اىل احلل السياسي
االنتقالي .هذا احلل يف اعتقادي لن
حيصل قريبًا».
توقف رئيس اجمللس امام الفقرة
االخرية ،قائ ًال ان يف وسع لبنان
جتاوز هذه العقبة« :ما ان تتألف
احلكومة اجلديدة سنمضي قدمًا يف
العودة الطوعية للنازحني السوريني
اىل بالدهم .هذا االمر اتفقت عليه مع
رئيس اجلمهورية .هناك تفاهم نهائي
معه على العمل من اجل عودة هؤالء
اىل سوريا من دون انتظار اي احد يف
اخلارج .سنساعد اولئك الذين يريدون
ان يرجعوا من تلقائهم وبإرادتهم،
يتطلب او ً
ّ
ال حوارًا
ونشجعهم .لكن ذلك
مع سوريا وتنسيقًا ،وهو ضروري ،من
اجل تأمني اعادتهم .من دون التفاهم
مع سوريا واجراء حمادثات مباشرة يعين
اننا نرتك النازحني هنا».
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أحكام وتهم جاهزة حب ّق عامالت حتى قبل استجوابهن

قـضاة يـمألون الـفراغ بالـحكم العنصري «املناسب»!

جوليانا :قصة من «سجن الكفالة»
ريم طراد

راجانا حمية
«حنكم بإدانة املدعى عليها
مواليد  ،1983افريقية (.»)...
«نطلب حتويل  38سريالنكية من
التابعية البنغالدشية (.»)...
«تبي أن املدعى عليها أقدمت
نّ
على الفرار من منزل خمدومها
عينة من مناذج
( .»)...هذه ّ
أحكام قضائية أصدرها قضاة
حتت قوس العدالة حبق عامالت
يف اخلدمة املنزلية .مثة أمران
الفتان يف هذه األحكام :أوهلما
يتعلق باملصطلحات اليت ال يزال
القضاء يستخدمها ،وثانيهما
املعدة سلفًا
يف مناذج األحكام
ّ
بالوقائع وحكم اإلدانة ،واليت ال
ينقصها سوى تاريخ اإلدعاء!
«اللي بعدو» .ينادي العسكري
على صاحب القضية التالي
للمثول أمام القاضي .تدخل
«اللي بعدو» .صبية مسراء
بتفاصيل منهكة .وحدها ،تقف

القضاة جزء من املنظومة األكرب التي تصرّ على التعاطي مع العامالت على أنهن «خادمات» و«صانعات» (مروان طحطح)

خلف القضبان القريبة من قوس العدل .يناديها القاضي بامسها،
«بدك مرتجم؟» .جتيبه بسؤال هي
فتومئ برأسها إجيابًا .يسأهلا
ّ
األخرى «شو؟» ،فيقول «خلص بتحكي عربي!» .يبدأ استجوابها
على أساس استنتاجه األخري .ميطرها باألسئلة اليت ،يف ّ
جلها،
ٍ
ساعة ،ينتهي كل شيء،
تتمحور حول حياتها الشخصية .يف نصف
ثم يأتي احلكم الذي سيصدر «باسم الشعب اللبناني» والذي
خيلص إىل «احلكم بإدانة املدعى عليها مواليد  /1983افريقية سندًا
للمادة  36أجانب (…) وسجنها ملدة شهر وتغرميها مبلغ ستماية
ألف لرية لبنانية (.»)...
هذه ليست قصة عاملة يصدر قرار بسجنها وتغرميها مبلغًا يعادل
ثالثة أضعاف راتبها الذي تتقاضاه من عملها .ففي كل يوم،
حتت قوس العدل ،حيدث الكثري مثلها .تدان عامالت كثريات
بتهم «إكزوتيك» على شاكلة «الفرار من منزل خمدومها» أو
«اإلقدام على السرقة» أو «اإلقامة بصورة غري مشروعة» .الالفت
«تطور» إىل حد ختصيص مناذج مطبوعة سلفًا
أن القضاء ،هنا،
ّ
تصدر «باسم الشعب اللبناني» ،تتضمن التهمة اجلاهزة .وما على
القاضي إال أن ميأل الفراغات على طريقة الكلمات املتقاطعة ،وميهر
احلكم بتوقيعه! إال أنه حتى هذه الفراغات ال مُتأل كلها .ففي
القصة أعالهّ ،
ظلت الشابة ،يف احلكم النهائي ،بال اسم .بقيت
خانة اإلسم فارغة ،واستعاض عنها القاضي برقم القضية .كأنها
نكرة .بعدها ،أكمل عمله ،كما أماله عليه ضمريه املهين ،فمأل خانة
اجلنسية بـ…».إفريقية»!
النماذج املسبقة اليت يستعني بها القضاة هي مناذج أحكام مكتوبة
سلفًا بالوقائع واملواد القانونية اليت جرى االستناد إليها للحكم
«املدعى عليها» .فيما تغيب عنها
النهائي حتى قبل استجواب
ّ
املعلومات البديهية كاالسم واجلنسية .ففي غالبية األحكام يغيب
اسم «املتهمة» ويستعاض عنه بتاريخ ميالدها ورقم القضية .أما
اجلنسية فهي يف غالبية األحكام اليت ّ
اطلعنا عليها «إفريقية»! إذ
أن «كل عامل أسود إفريقي ،وأيًا تكن جنسية العاملة يف اخلدمة
املنزلية فهي إفريقية يف ميزان القضاء» ،يقول أحد احملامني
املتابعني لقضايا العمال األجانب ...متامًا كما هي «سريالنكية»،
يف الوعي «املدام» ،حتى لو كانت بنغالية مث ًال.
هنا ،يبدو بعض (وليس كل) القضاة جزءًا من املنظومة األكرب
تصر على التعاطي مع العامالت يف اخلدمة املنزلية على أنهن
اليت
ّ
«خادمات» و»صانعات» .يستعني أحد القضاة خبالصة حكمني
قضائيني «يف األول ،يقرر أحد القضاة رفض قبول دعوى
أحدهم على عاملة منزلية بتهمة السرقة ،سائ ًال إياه :بضمريك
هيي سرقت؟ وحكم آخر يصادق فيه القاضي على جرم السرقة
دسه يف احملضر لتحرير ذمة صاحب العمل».
الذي غالبًا ما جيري ّ
قاض وآخر .وهذا
يفسر متامًا الفارق بني
الفارق بني احلكمني
ٍ
ّ
ليس أمرًا خارجًا عن املألوف ،إذ يتصرف هؤالء على طريقة أنهم
«من هاجملتمع» ،تقول احملامية موهانا إسحاق .ففي الوقت الذي
يصدر البعض منهم قرارات منصفة ،يتصرف آخرون على قاعدة
«تفر من
أن العاملة يف اخلدمة املنزلية عندما ترتك املنزل فهي
ّ
فارة من اجلندية أو من السجن ،علمًا
منزل خمدومها» كما لو أنها ّ
يتحدث عن فرار من العمل! وهذا يدل على
نص يف القانون
ّ
أن ال ّ
«قوة األفكار املسبقة ،وعلى النظرة الدونية جتاه هذه الفئة» ،على
ما تقول إسحاق.
احتج احملامي قاسم كريم لدى أحد القضاة ضد مناذج األحكام
عندما
ّ

املطبوعة سلفًا وما حتمله من تعابري عنصرية كـ»خادمة» و»الفرار
من منزل خمدومها» و»سريالنكية من التابعية البنغالدشية»...
«الريس» بأن األمر سببه «ضغط العمل» .فعندما
جاءه جواب
ّ
حيمل القاضي ثالث مهام «عجلة وتنفيذ وجزاء ،ما بقدر ّ
حلق إذا مل
يكن هناك منوذج مسبق»! ما حيصل ليس عابرًا .حيصل هذا يف
سلك القضاء الذي يفرتض أن يكون أعلى «رتبة» يف الدفاع عن
التدرب على
والسباق يف
حقوق «جمموعات معينة» يف اجملتمع،
ّ
ّ
الـ»بوليتيكال كوركتنس» ،أو ما ميكن تسميته اصطالحًا بـ»اللياقة»
وجتنب اإلساءة ألفراد معينني يف اجملتمع ً
لغة أو سلوكًا ...ولكن
يبدو أن دون ذلك مسارَا طوي ًال لتغيري الالوعي املسكون بالفصل
والعنصرية.

القضاة ليسوا وحدهم

مثة ضالعون آخرون يف مسار الالعدالة الذي يرتجم تهمًا مطبوعة
سلفًا ،ومنها ما حيصل داخل خمافر قوى األمن الداخلي .يبدأ األمر
ببالغ من «رب العمل» عن «فرار العاملة» متهيدًا إلسقاط كفالتها،
بد
وألن ال قانون يبيح مالحقة العاملة
جملرد أنها تركت البيت ،ال ّ
ّ
من «إجياد» جرم كي يستطيع «الكفيل» تسجيل شكواه .سرعان
ادعي عليها بالسرقة
ما تأتي «التعليمة» من عنصر األمن« :ليكّ ...
وسيدعي
ولو كانت  50دوالرًا» .ستعجب الفكرة «رب العمل»
ّ
بالسرقة على الفتاة اليت تركت منزله ألنها مل تتقاض ،منذ عام
ونصف عام ،راتب الـ 150دوالرًا مقابل  30يومًا من التعب ،أو 5
دوالرات عن يوم عمل أكثر من كامل ،من «الفجر إىل النجر».
هكذا ،تتهم العاملة بالسرقة ،ال لشيء إال ألنه علينا إجياد جرم
يتحرر «رب العمل» منها .كي يربئ «ذمته» اليت ال يزال
كي
ّ
عالقًا عليها تعبها .مل يكرتث العسكري للجرم الذي ارتكبه صاحب
يسجلها يف احملضر .هو يفعل
العمل ،وذهب أبعد للبحث عن تهمة
ّ
ذلك ،ألن هذا ما يفرضه «السيستم».

«معاملة خادمة»!

أصدرت وزارة العمل قبل سنوات تعميمًا ّ
حذرت فيه مكاتب
مغبة استخدام عبارة «خادمة»،
استقدام العامالت املنزليات من
ّ
وطلبت استبداهلا بعبارة «عاملة يف اخلدمة املنزلية» .التعميم،
كوة أمل ،فإنصاف هذه الفئة من العمال،
يف ذلك الوقت ،فتح ّ
ولو بعبارة ،هو «إجناز»  ،وإن أتى متأخرًا .لكن ،على ما يبدو،
هذا اإلجناز مل يرتجم داخل حرم الوزارة .فهناك ،يف املكان الذي
تقصده لتسوية إقامة عاملة يف اخلدمة املنزلية ،ستجد يف آخر
الطلب مالحظة مكتوب عليها «معاملة خادمة» .هذه ليست مفاجأة.
هذا دأب ،ونهج يومي تقوم به مصلحة القوى العاملة داخل الوزارة
عشرات املرات يوميًا!

خالف على «امللكية»!

يف الشكاوى اليت ّ
اطلعت عليها «األخبار» إدعى أحدهم ضد حفيدته
ألنها أخذت «العاملة لديه من املنزل بسبب خالف على أحد العقارات
مسه كثريًا
ورفضت إعادتها له» .يروي اجلد بأن ما فعلته احلفيدة ّ
ألنه «كبري يف السن وحيتاج إىل من يساعده وهي حرمته هذه
املساعدة» .لذلك ،تقدم باستحضار أمام قاضي األمور املستعجلة،
بوكالة أحد احملامني ،يطلب مبوجبه «اسرتداد حيازة» العاملة اليت
يسدد هلا رواتبها! هكذا باتت العاملة واحدة من عناصر اخلالف
كان
ّ
على امللكية بني اجلد وحفيدته ،على اعتبار أنها تصبح ملكًا ملن
تسرتد ويستحوذ عليها ،طاملا أن أحدًا
يدفع هلا راتبها ،وأنها سلعة
ّ
يعطيها ما ً
ال يف املقابل!

(مروان بو حيدر)
ست سنوات من العمل يف «السخرة» يف لبنان ،عادت جوليانا
بعد
ّ
إىل بلدها خالية الوفاض إلاّ من خيبة األمل .مل حتصل من سنوات
ّ
مرتب أحد عشر شهرًا،
«سجنها» يف اخلدمة املنزلية إلاّ على
وذكريات مريعة واضطرابات نفسية.
يف «مكتبة عليا» يف اجلميزة ،قبل أيام ،وقفت الكاتبة والناشطة
قصة من قصص نظام الكفالة
النيجريية سلمات لرتوي
باإلنكليزية ّ
ّ
ّ
جتمع السرد القصصي cliffhangers
يف لبنان ،يف جلسة
ينظمها ّ
شهريًا .بالكاد خيرج صوت سلمات وهي تروي قصة جوليانا اليت
توفيّ زوجها تاركًا على عاتقها إعالة أطفاهلما .تركت بلدها إىل
املنزلية .مل تشأ سلمات أن تذكر جنسية
لبنان للعمل يف اخلدمة
ّ
جوليانا وال البالد اليت أتت منها .ليس ذلك مهمًا طاملا أن كل
عامالت املنازل يف لبنان «سريالنكيات» أيًا تكن جنسيتهن.
ّ
املؤلف من ثالث طبقات ،كان القبو غرفتها .عاشت
يف املبنى
حبيسته .سرير صغري بالكاد يسعها .عزلة تامة ،وإلزامية ،عن
العامل اخلارجي وعن العائلة اليت تعمل لديها .ممنوع اخلروج ّ
حتى
ولو اندلع حريق .تأكل وحدها مما ُيسمح هلا به ،فيما ممنوع عليها
الغسالة .كان عليها أن تقوم بكل األعمال
أن تغسل مالبسها يف
ّ
املنزلية ،على أن ال تكون موجودة مع أي من أفراد األسرة يف
مكان واحد يف أي وقت من األوقات! كان بعض ضيوف املنزل
حتملت
يرفضون تناول القهوة اليت
ّ
تقدمها هلم «سوداء قذرة»ّ .
ذلك كله على أمل العودة إىل أطفاهلا يومًا .لكن لقدرة االنسان
التحمل حدودًا .وجوليانا ،باملناسبة ،إنسان أيضًا .بدأت تعاني
على
ّ
ّ
تتلقى
من مضاعفات صحية واضطرابات نفسية كثرية من دون أن
ربة املنزل كان فتح الباب
عالجًا« .العالج» الوحيد الذي ّ
قدمته ّ
والطلب منها أن ترحل إىل غري رجعة .كان ذلك مبثابة إطالق
سراح من سجن مظلم .لكن فرحتها باخلروج إىل العامل الذي حرمت
ست مل تكتمل .لثالثة أيام بقيت جتوب
منه على مدى سنوات
ّ
ً
تائهة بـ»البيجاما» اليت غادرت بها سجنها .مل يكن العامل
الشوارع
ً
تعرضت لالستغالل اجلنسي مرارًا من قبل
اخلارجي أكثر
إنسانيةّ .
ّ
تتذكر جوليانا اليت
سائقي تاكسي عديدين» .تصمت سلمات وهي
ست سنوات من الصمت .مل تعد تستطيع أن
نسيت الكالم بعد
ّ
بالعربية
تتواصل ،ال بلغتها األم ،وال باإلنكليزية اليت تعرفها ،وال
ّ
اليت مل تعرف من قواعدها إال فعل األمر .بصعوبة بالغة ،روت ما
تأمن جلوليانا
حصل معها للكاتبة .بعد التواصل مع
قنصلية بالدهاّ ،
ّ
ً
منكسرة ومن دون أبسط حقوقها.
العودة إىل أطفاهلا...
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مـناقصة الـغاز 800 :مـليون دوالر بال جـدوى
إيلي الفرزلي

مثانية حتالفات قدمت عروضها إىل مناقصة استقدام حمطات
استرياد الغاز الطبيعي ( )FSRUاملوزعة على البداوي وسلعاتا
والزهراني ،اليت سبق أن أطلقت يف  16أيار  .2018لن يتأخر
االستشاري قبل البدء بدراسة امللفات التقنية ثم املالية ،بعدما
أجنزت منشآت النفط دراسة امللفات اإلدارية .لكن ذلك ال يلغي،
بالنسبة لكثر ،أن تلك املناقصة تشوبها شوائب كثرية وستؤدي
إىل دفع أموال طائلة ميكن توفريها لو روعيت املصلحة الوطنية
ال املصاحل السياسية .حتى أكثر املؤيدين ملبدأ «االستقالل
الطاقوي» يتحفظون على وجود ثالث حمطات ،معتربين أن
املربر الوحيد لوجودها هو تثبيت الفيدرالية غري املعلنة ،ماليًا
وطائفيًا.
مثة إمجاع يف لبنان على احلاجة املاسة للغاز الطبيعي لتشغيل
معامل الكهرباء أو ً
ال .وهو اإلمجاع نفسه الذي يربط بني التأخر يف
اللجوء إىل خيار الغاز وبني اخلسائر اهلائلة اليت يتكبدها االقتصاد
اللبناني نتيجة االستمرار يف االعتماد على الفيول لتشغيل هذه
تكبد الدولة اللبنانية لـ 27مليار
املعامل .وزير الطاقة يتحدث عن ّ
دوالر منذ التسعينيات نتيجة ذلك ،وآخرون يصلون إىل حد
التأكيد أن اخلسارة ال تقدر بثمن ،معتربين أنه لو عمد لبنان إىل
تشغيل املعامل على الغاز منذ سنوات ملا كان اليوم يف أزمة.
عام  ،2016ألغيت مناقصة استقدام حمطات استرياد الغاز
الطبيعي.
وكان دفرت الشروط ينص على إنشاء حمطة «تغويز» واحدة ترك
للشركات حتديد مكانها (حمطة حتويل الغاز املسال املستورد
بواسطة الناقالت البحرية إىل غاز ميكن استخدامه لتوليد الطاقة).
أدى صراع املصاحل السياسية الذي نشأ بعد إلغاء املناقصة
(اليت أطلقت يف العام  )2013إىل تأخري إعادة إطالق املناقصة
حتى  20تشرين األول .2017
حينها أجنزت التسوية ،فوافق جملس الوزراء على مشروع مسودة
إعالن النوايا (شروط التأهيل) إلنشاء ثالث حمطات عائمة (بواخر)
ال واحدة :البداوي والزهراني وسلعاتا .كذلك قضى القرار بإنشاء
خطي أنابيب ،األول من صور إىل اجلية مرورًا بالزهراني ،والثاني
من البداوي إىل الزوق مرورًا بسلعاتا ،مع درس إمكانية ربط
مدينة بريوت واملناطق الصناعية خبطوط الغاز املنشأة.
هكذا صارت احملطات الثالث أمرًا واقعًا سياسيًا ال يكرتث للمعايري
العلمية واملالية .حتى إذا ُوجد من يقتنع بأهمية إضافة حمطة يف
الزهراني ،فإن حمطة سلعاتا بدت أسطورة للشركات املتقدمة.
كل من يسأل منها عن جدوى تلك احملطة ،يسمع كالمًا واضحًا:
هذا قرار سياسي ،ودفرت الشروط ينص على احملطات الثالث
واملناقصة لن تسري من دونها مجيعها.
ففي الواقع ،مل يكن أحد ميلك أي سبب تقين إلضافة هذه احملطة
إىل املخطط .لكن مجيع العاملني على خط املشروع ،أدركوا أنه
مل يكن ليسري حنو التنفيذ لوالها ولوال حمطة الزهراني .ببساطة،
ألن الوزير جربان باسيل أصر
على أن تكون هناك حمطة يف
املناطق املسيحية ،بعدما أصر
وزراء حركة أمل على استقدام
حمطة إىل الزهراني أسوة
بالبداوي ،غري مكرتثني إىل
أن األخرية هي اخليار األنسب

لم يتفق السياسيون
على مكان محطة
الغاز ،فكان الحل
بثالث محطات!

واألرخص حبسب نتائج املناقصة اليت ألغيت.

ملاذا املحطات؟

حتى التسليم بأهمية وجود حمطة واحدة ،مثة من ينقضه ،ناسفًا
مبدأ اللجوء إىل حمطات التغويز يف زمن صار فيه الغاز مادة
متوافرة بكثرة وخباصة يف الدول العربية .يذهب البعض إىل
التأكيد أن اخليار األقل كلفة هو العودة إىل التفاوض مع مصر
ومع سوريا للحصول منهما على الغاز ،عرب اخلط العربي ،وبالتوازي
البدء مبد أنبوب حبري أو برمائي من البداوي إىل اجلنوب ،يتصل
بكل املعامل الساحلية ،ويشكل خيارًا اسرتاتيجيًا ُيستعمل بداية
لالستفادة من اخلط العربي ،ثم ُيستعمل الحقًا الستجرار الغاز
اللبناني ما إن يبدأ اإلنتاج.
تربر املصادر املؤيدة هلذا اخليار موقفها باإلشارة إىل أن مصر
لن تتأخر قبل أن تبدأ اإلنتاج من حقل ُزهر ،أكرب مكامن الغاز يف
احلوض الشرقي للبحر املتوسط ،فيما سوريا وصلت حاليًا إىل
مرحلة االكتفاء الذاتي ولن تتأخر قبل أن تبدأ بالتصدير ،بعدما
شارفت على االنتهاء من ترميم حقول الغاز املتضررة يف احلرب
وبدأت بتطوير حقول أخرى ،يتوقع أن تفوق حاجاتها املستقبلية.
أصحاب هذا الرأي جيدون يف فارق التكلفة سببًا كافيًا لغض
الطرف عن احملطات العائمة ،فلبنان سبق أن استورد الغاز من
مصر بسعر  5،6دوالر لكل مليون «بي تي يو» (وحدة قياس

للغاز الطبيعي) ،فيما
ُيتوقع أن يصل السعر عرب
احملطات إىل  12دوالرًا
(يربط السعر بسعر طن
ُ
الفيول) ،وملدة عشر
سنوات .ويقول أصحاب
هذا الرأي أن خيار «بواخر
التغويز» له نتيجة إجيابية
خفض
وهي
وحيدة،
امللوثة للهواء،
االنبعاثات
ّ
فيما سيتبخر وهم ختفيض
السعر.
ال تدخل مصادر معنية
باملشروع يف تفاصيل
فض
بانتظار
السعر،
العروض املالية ،مكتفية
باإلشارة إىل أن لبنان
سريبح حكمًا إنتاجًا أفضل
وكفاءة أكرب ملعامل إنتاج
الكهرباء ،وهو ما سيؤدي
إىل خفيض كلفة إنتاج
الكيلواط .أما يف شأن مبدأ االعتماد على االستجرار ،فتعتربه
املصادر خيارًا غري واقعي حاليًا« ،ألن مصر حتتاج إىل سنوات
حتى يستقر اإلنتاج لديها وتكون قادرة على االلتزام بعقود
تصدير ،أضف إىل أنها وقعت مؤخرًا عقدًا الستجرار الطاقة
من إسرائيل ،أي أنها ال تزال غري قادرة على تأمني اكتفائها
الذاتي .أما االستجرار من سوريا ،فبدوره متعذر حاليًا ،نظرًا
للعالقات السياسية غري املستقرة بني البلدين ،وبالتالي عدم
ضمان احلصول على الغاز منها ،هذا يف حال كانت قادرة على
التصدير» ،خصوصًا أن الطلب السوري على الغاز سيرتفع كلما
استقرت األوضاع األمنية وعادت البالد إىل إنتاجها االقتصادي
تقدم أن مصر سبق أن ّ
وقعت عقدًا
السابق للحربُ .يضاف إىل ما ّ
إلمداد لبنان بالغاز ملدة  15عامًا،
لكن العقد املوقع مل ُي َّ
نفذ سوى
لعام واحد ،سواء بسبب ّ
ختلف لبنان
عن دفع مثن الغاز ،أو ألن الغاز
املصري مل يعد كافيًا لسد حاجات
السوق احمللية ،وبالتالي ،غياب
الفائض املعد للتصدير.
إن كان بسبب عدم وجود إمكانية

 800دوالر
تكلفة إضافية...
والخالصة توفري
بيئي ال مالي

يف الزهراني ،تستغين عن وصلة بريوت وتسمح بوصل معامل
الزهراني واجلية وصور بها.
تكتفي املصادر املعنية باملشروع بالقول إن استقدام ثالث
مربر تقنيًا أيضًا،
حمطات هو خيار سياسي بالدرجة األوىل ،لكنه َّ
فماذا لو مل يتمكن لبنان من مد األنابيب لسبب أو آلخر ،خصوصًا
أن خيار مد األنابيب سبق يف العام  2010لكنه مل ينفذ حتى
اليوم ألسباب تقنية وسياسية)؟ هل تكون النتيجة تأمني الغاز
ملعمل دير عمار فقط؟ وهلذا ترى املصادر أن وجود حمطة
ثانية يف الزهراني ميكن أن يكون كفي ًال بتأمني الطاقة للمعامل
ّ
تعثرت األنابيب .أما يف شأن حمطة سلعاتا،
اجلنوبية ،حتى لو
فيكتفي املصدر باإلشارة إىل أنه على رغم قلة املسافة بني دير
عمار وسلعاتا ،إال أن ذلك ال يعين أن مد األنبوب سيكون سه ًال،
فاألرض العائدة لسكة القطار (من املقرر استخدامها ملد أنابيب
الغاز) يف طرابلس مليئة بالتعديات ،وبالتالي جيب التحسب
الحتمال عدم القدرة على مد األنبوب ،وهذا احتمال ينطبق على
كل اخلط الساحلي ،املليء بالتضاريس الصعبة والذي تندر فيه
امللكيات العامة غري املعتدى عليها ،ما يزيد من صعوبة مد
األنابيب وجيعل اللجوء إىل بناء ثالث حمطات أمرًا مربرًا تقنيًا
أيضًا ،خصوصًا أنه بعد إنشاء معمل دير عمار  2ومعمل سلعاتا،
فإن ثقل إنتاج الكهرباء سيرتكز يف الشمال ،ما يعين احلاجة إىل
املزيد من كميات الغاز يف تلك املنطقة.

محطة غاز ملعمل غري موجود

لالستجرار أو حتت عنوان «االستقالل الطاقوي» ،قد يتفهم
خرباء حمليون جلوء احلكومة إىل تقنية التغويز ،اليت حترر البلد من
االرتهان ملصادر حمدودة ،فتتكفل الشركات بتأمني هذه املادة
احليوية من أي مصدر يف العامل ،لكنهم ال يتفهمون ملاذا على
لبنان أن يستقدم ثالث حمطات ،فيما األردن أو مصر ،على سبيل
املثال ،ميلك كل منهما حمطة واحدة ،وكذلك العدو اإلسرائيلي،
وال يتخطى عدد احملطات يف العامل ثالثني حمطة.
أو
النموذجي،
وعليهُ ،يؤكد معنيون بقطاع الكهرباء أن اخليار
يبلغ حبسب أرقام املناقصة
امللغاة ،ما بني  100و120
املنطقي ،يف حال اإلصرار
ألف دوالر يف اليوم .وهذا
على خيار التغويز ،هو إنشاء
يعين ما بني  350و 400مليون
حمطة واحدة يف البداوي،
دوالر على عشر سنوات ،من
األنابيب
متديد
ومنها
دون احتساب تكلفة التجهيزات
إىل املعامل األخرى على
والربط… (تكلفة
واإلدارة
الساحل اللبناني أو يف
اإلجيار اليومي *  30يومًا *
املياه اللبنانية .أما ملاذا
 12شهرًا *  10سنوات) ،فهل
البداوي ،فألنها أكثر

كل النقاش التقين ال يهم .السياسيون قرروا أن لبنان ،بقدراته
احملدودة ماليًا ومبعامل الكهرباء لديه اليت ال تنتج حاليًا أكثر من
ألفي ميغاواط ،والذي ال حيتاج يف املستقبل إىل أكثر من 5000
ميغاواط ،حباجة لثالث حمطات تغويز! وهنا ،فإن احلديث باألرقام
ّ
تكلف الدولة اللبنانية ما يقارب  400مليون
يعين أن كل حمطة
دوالر ،عدا عن سعر الغاز نفسه ،فإجيار احملطة ،الباخرة العائمة،

يف كل من مصر
واألردن محطة
تغويز واحدة ولبنان
يريد استقدام ثالث!

املناطق جاهزية الستقبال بواخر التغويز ،إن بسبب طبيعة املرسى
أو لكون املنطقة هناك هي األقل تعرضًا لألمواج ،بالنظر إىل
وجود حاجز طبيعي هو اجلزر املواجهة للبحر يف الشمال (حتتاج
عملية ربط بواخر نقل الغاز السائل بباخرة التغويز إىل تقنيات
عالية وجتهيزات دقيقة ليتم نقل احملتوى بسالسة) .وهذا خيار
ّ
يوفر عمليًا ما يقارب  800مليون دوالر ،هو بدل إجيار احملطتني
األخريني ،خصوصًا أنه يف ظل وجود حمطة أو ثالث ،فإن األنابيب
الساحلية سيتم متديدها حبسب دفرت شروط املناقصة .وإن كان
متديدها عرب بريوت حيتاج إىل جهد وكلفة أكرب ومدة أطول بسبب
مربرًا لوجود حمطة ثانية
تعذر مدها يف الرب ،فذلك قد يكون ِّ

محطة سلعاتا
ال يمكن تربير
وجودها تقنياً...
لكنها مربرة
فيدرالياً!

ميلك لبنان ترف صرف ما يقارب  800مليون دوالر مثنًا حملطتني
إضافيتني (يف حال التسليم بأهمية خيار التغويز) ،أو على األقل
 400مليون دوالر مثنًا حملطة سلعاتا ،حيث ال يوجد أي معمل
إلنتاج الكهرباء ،إمنا هنالك جمرد خطط لبناء معمل؟
ليس هذا فحسب ،فاملناقصة احلالية تنص على متديد األنابيب
من دير عمار إىل الزوق مرورًا بسلعاتا (حنو  70كلم) ،أي أن الغاز
سيصل إىل معمل الكهرباء املزمع إنشاؤه بعد سنوات تلقائيًا،
فكيف ُتنشأ حمطة تغويز يف مكان موصول مبحطة أخرى؟ أضف إىل
أن احملطة تبعد عن حمطة دير عمار  28كلم فقط ،أي أن احملطتني
تعتربان متالصقتني ،باملقارنة مع املسافات اليت تقطعها أنابيب
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مــقاالت وتـحقيقات
الغاز يف العامل .وأكثر من
ذلك فإن حمطة سلعاتا هي
األكثر تكلفة من بني احملطات
الثالث .يكفي أنها حباجة إىل
سنسول تصل تكلفة إنشائه
إىل  80مليون دوالر (كان ذلك
أبرز أسباب تقديم الشركات
املشاركة يف املناقصة األوىل
العرض األرخص إلنشاء حمطة
البداوي).
ما التربير؟ هو املنطق الفيدرالي
فقط الذي يتحكم بهذا القرار،
فليس املهم أن يكون لبنان
مستق ًال طاقويًا ،إمنا املطلوب
االستقالل الغازي لكل كانتون
على حدة! هنا تسقط املعايري
البيئية أيضًا .فاملنطق يقول،
حبسب مصدر تقين مطلع ،إن
حصول أي منطقة أو معمل على
الغاز أو الكهرباء من دون أن

يكون لديها معمل أو حمطة هو ميزة ألن هذه املنطقة ستكون
يف غنى عن التلوث الذي قد يلحقها .ليس هلذا املعيار مكان
يف هذه احلالة .احملاصصة هي السمة الغالبة ،واملعمل ال يضمن
الفدرلة فقط ،إمنا يضمن احملاصصة املالية ،فالعقود مبئات
ماليني الدوالرات ،والشركات اللبنانية املنضوية يف التحالفات
حمسوبة على معظم الطيف السياسي اللبناني .كذلك فإن احلديث
املتداول عن عموالت ضخمة ال ميكن نقضه كما ال ميكن تأكيده،
لكن الشكوك ،حبسب معرتضني على املناقصة ،مشروعة ،طاملا
أن مثة من أصر على إبعادها عن إدارة املناقصات (راجع« :حترير»
حمطات الغاز من «املناقصات» ...جمددًا).
حتى دفرت الشروط جاء ليحرتم استقالل الطوائف على حساب
املعايري التقنية .فعلى رغم أنه حيق لكل شركة أن تتقدم على
املناقصة بهدف بناء حمطة أو اثنتني أو ثالث ،إال أنه يف احملصلة
ال بد أن تشمل العقود املوقعة كل احملطات .أي يف حال صودف
أن التحالفات وجدت لسبب أو آلخر أن ال مصلحة هلا بالتقدم إىل
حمطة الزهراني على سبيل املثال ،فإن هذا يعين ببساطة إلغاء
املناقصة .وأكثر من ذلك ،يوضح مصدر مطلع أن دفرت الشروط
فرض توقيع كل العقود فورًا ،على رغم أن حمطة سلعاتا لن
ّ
تركب قبل أربع إىل مخس سنوات ،حيث سيسبقها استقدام
حمطة دير عمار ثم الزهراني .وهذا احلرص ال يكرتث عمليًا
الحتمال البدء بإنتاج الغاز من البحر اللبناني ،حيث ستنخفض
تلقائيًا احلاجة إىل حمطات التغويز ،ألن أولوية من أقر املناقصة
هي يف مكان آخر.

شهر إلعالن الفائز

حيتاج االستشاري العاملي « ،»Poten & Partnersالذي
أعد دفرت إعالن النوايا (شروط التأهيل) يف كانون
سبق أن
ّ
أقره جملس
الذي
املناقصة
شروط
دفرت
وكذلك
،2017
األول
ّ
الوزراء يف  16أيار املاضي ،إىل حنو شهر لدراسة العروض اليت
ستقدم ،واختيار «الفائز املؤقت» من بينها .هذا الفائز ،ليكون
ّ
دائمًا ،هو حباجة إىل قرار من جملس الوزراء ،على أن يتم بعد
ذلك التفاوض معه على تفاصيل العقد ،وأبرزها حتديد الكميات
املطلوبة من الغاز يف كل مرحلة من مراحل العقد الذي يستمر
لعشر سنوات («.)»gas supplies agreement
التنفيذ حيتاج حبسب وزير الطاقة إىل سنة ونصف السنة ،منذ
حلظة توقيع العقد ،لكن يف املقابل فإن مصادر معنية بامللف
جتزم بأن جتهيز احملطة األوىل حيتاج إىل  30شهرًا على األقل،
سيخصص إلجناز االستمالكات وجتهيز البنية
منها حنو عام
ّ
التحتية.
اشرت أو ادفع
ِ
جمهزة خبزانات عديدة،
حمطة «التغويز» هي عبارة عن باخرة
ّ
وبتقنية قادرة على إعادة الغاز السائل ،الذي ُيستقدم يف
البواخر ،إىل طبيعته الغازية جمددًا ،حبيث ينقل بعدها مباشرة
إىل معامل الكهرباء أو أي منشأة أخرى تعمل على الغاز.
بناء على عقود
وال يتم استخراج الغاز من مكامنه الطبيعية إال
ً
ّ
موقعة سلفًا ،على قاعدة «اشرت أو ادفع» .وهذا يعين أن على
الشاري أن يلتزم مبا يطلبه من غاز حبسب العقد ،وأي تغيري أو
سوء تقدير للكميات اليت حيتاج إليها سيؤدي إىل دفع مثن الغاز
حتى لو مل حيصل عليه .فهل لبنان قادر على االلتزام باتفاق
التوريد الذي ّ
يوقعه أم أنه سيضطر إىل الدفع حتى لو مل يتسلم،
خاصة أنه اعتاد التأخر يف بناء معامل الكهرباء؟

تعدّيات

أقر جملس الوزراء اجلمع بني استقدام حمطات الغاز ومتديد
بعدما ّ
األنابيب ،قامت الشركات بتنفيذ مسح ميداني خلط سكة احلديد،
وتبني هلا وجود تعديات كبرية عليه ،بعضها من النوع الذي ال
ميكن إزالته ،كوجود مستشفى على سبيل املثال .وبالرغم من
ّ
تكفلت بإزالة التعديات ،إال أن الشركات تدرك أن
أن الدولة
ذلك لن يكون أمرًا يسريًا ،وسيتطلب قرارات كبرية من السلطة
التنفيذية ،وتغطية حزبية أكرب.
لذلك ،وبعد أن اشتكت الشركات أمام املراجع املعنيني من

تهديد بـ»سفك الدماء» بسبب دكان
لبيع اخلمر:

ماذا حيصل يف البازورية؟
يف بلدةالبازورية يفقضاء صور ،دكان صغري كباقي الدكاكني،
إال أن ما ّ
يفرقه عنها هو بيعهاملشروبات الكحولية .هذا الدكان،
الذي يعود لصاحبه أمحد شهاب ،ليس حديثًا ،إال أن اجلديد هو
ظهور بعض األصوات املطالبة بـ»سفك دماء» صاحب الدكان
وقتله .أول من بدأ هذه احلملة إلقفال الدكان بـ»كل الوسائل
املمكنة» هو شخص من البلدة ُيدعى الشيخ زكريا جبارة.

صعوبة متديد األنابيب على خط سكة احلديدُ ،
ش ّكلت جلنة وزارية
لدراسة هذه املشكلة ،وخلصت إىل فتح اجملال أمام الشركات
لتقديم عرضني؛ األول يلتزم بدفرت الشروط ،أي يتضمن متديد
األنابيب ،والثاني يكتفي باستقدام احملطات ،على أن يصار
إىل درس امللفات كل على حدة ،وأن يعمد جملس الوزراء فور
تشكيله إىل تغطية أي خيار ال يتواءم مع دفرت الشروط احلالي.
يوضح مصدر ّ
مطلع على املناقصة أن الشركات متيل إىل اخليار
الثاني (استقدام احملطات فقط) ،ألنه يوفر عليها تكلفة إضافية
تقدر بـ 250مليون دوالر ،مبا يسمح هلا بتسريع اسرتداد كلفة
االستثمار ،وألنه يقلل املخاطر عليها ،إذ إن األنابيب ستعود
ملكيتها إىل الدولة اللبنانية ،خبالف البواخر (احملطات) اليت ميكن
سحبها يف حاالت الطوارئ.
كذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن مترير أنابيب الغاز لن يكون ممكنًا
يف بريوت ،واحلل الوحيد لتمديده هو عرب البحر ،مع ما يعنيه
ذلك من تكاليف إضافية ،مرتبطة باألعماق الكبرية اليت تصل
إىل  700مرت مقابل فندق السان جورج على سبيل املثال .مع
ذلك ،يدرك اجلميع أن هذا اخليار هو خيار اسرتاتيجي ،وإن تأجل
تنفيذه لبعض الوقت ،فإنه ال بد منه يف نهاية املطاف ،إن مل
يكن لنقل الغاز من احملطاتِ ،
فل َن ْقل الغاز من حقول اإلنتاج بعد
االنتهاء من التنقيب يف البحر اللبناني.

 3مليارات دوالر ثمن تأجيل املناقصة األوىل

يعود مصدر مسؤول بالذاكرة إىل عام  .1999يقول إن قطر
عرضت حينها على لبنان إنشاء حمطة «تغويز» عائمة ،على أن
مبدها بالغاز ،بأسعار زهيدة جدًا مقارنة بأسعار اليوم.
تتكفل ّ
مر العرض كما لو أنه مل يكن .وغابت السلطة حنو  10سنوات
ّ
ّ
فتوقع عقدًا ملدة  15عامًا مع
لتستفيق جمددًا على أهمية الغاز،
مصر الستجرار الطاقة عرب اخلط العربي ،بعدما ُو ِ
صل لبنان به
خبط يربط محص (سوريا) بالبداوي (لبنان) بطول  32كلم .مل
جد اجلانب املصري العمل
تدم الفرحة اللبنانية ألكثر من سنة .مَ ّ
بالعقد من طرف واحد ،من دون أي اعرتاض لبناني ،ليعود بعدها
تردد أن سبب توقف
لبنان إىل االعتماد كليًا على الفيول .حينها ّ
مصر عن تصدير الغاز كان تأخري وزيرة املالية ريا احلسن دفع
الفواتري اليت كان أرسلها هلا وزير الطاقة جربان باسيل لنحو
ستة أشهر ،ما راكم حنو  30مليون دوالر من املتأخرات .أضف
إىل ذلك أن القاهرة «اكتشفت» ،حينذاك ،أن الغاز املصري
مل يعد كافيًا إلشباع السوق احمللية ،فخفضت الكميات املعدة
للتصدير.
مرت قبل إطالق مناقصة الستقدام
اخلسائر
من
جديدة
سنوات
ست
ّ
حمطة «تغويز» يف البداوي (معمل دير عمار) يف عام  ،2013أعيد
إلغاؤها الحقًا بسبب اخلالف السياسي على نتيجتها ،لكن حبجة أن
الشركة مل تكن مؤهلة الستقدام احملطة وإدارتها .وبالرغم من
أن تلك الشركة (تقدمت جمددًا إىل املناقصة احلالية مع وكيل
لبناني خمتلف) قدمت عرضًا يقضي بإنشاء احملطة ،يف مدة تقل
عن غريها بثالثة أشهر ،أي مبا خيفض الكلفة حنو  90مليون دوالر
(قدرت كلفة كل يوم تأخري بتشغيل املعامل على الغاز مبليون
دب حول مكان احملطة الفائزة .احملطة اليت
دوالر) ،إال أن اخلالف ّ
كان يفرتض أن تستقر يف البداوي يف حزيران  2015انتقلت إىل
مصر ،واألنابيب اليت كان يفرتض أن متد حينها ال تزال يف خرب
كان ،أما اخلسارة باألرقام ،فهي ما بني  2.5و 3ماليني دوالر
يف اليوم (من جراء استمرار االعتماد على الفيول) أي ما يزيد
على  3مليارات دوالر حتى اليوم.
مل يكرتث أحد هلذه األرقام .كانت األولوية إللغاء املناقصة
متهيدًا لتحسني املواقع يف املناقصة الثانية ،اليت كانت حتتاج
ّ
لتحل مكانها
إىل تعديل طفيف يف دفرت الشروط ،إذا بها ُتنسف
مناقصة جديدة عبرّ ت عن نضوج التسوية السياسية .ففي 20
تشرين األول  ،2017وافق جملس الوزراء على مشروع مسودة
إعالن النوايا (شروط التأهيل) إلنشاء ثالث حمطات ال واحدة:
البداوي والزهراني وسلعاتا ،قبل أن يعود يف  16أيار ،2018
فيوافق على إطالق املناقصة.

يف مقطع صوتي نشره على مواقع التواصل اإلجتماعي ،وضع
جبارة اللوم على أهالي البازورية لسكوتهم عن وجود هذا
الدكان ،مقررا تنفيذ ما وصفه بـ»حكم اهلل» وقتل من اعتربهم
ّ
والكفار».
بـ»امللحدين
ودعا إىل قتل بائع اخلمر يف بلدته .وعزا جبارة غضبه ِب َكون بلدته
«تضم آالف املؤمنني ،والذين يتوجهون إىل القبلة يف صالتهم
ّ
ولي اهلل» ،خامتًا
ويتلون شهادة «ال إله إلاّ اهلل وأن َعِل ًّيا باحلق
ّ
تسجيله الصوتي قائ ًال «سوف ّ
أعلم أهل البازورية كيف يكون
وسيحرق حمله إذا مل يقفل
سيسفك
الرجال ،فدم أمحد شهاب
ُ
ُ
دكانه».
قضائية بسبب التهديد
تقدم صاحب الدكان شهاب بدعوى
ّ
ّ
املباشر بالقتل ،إال أن جبارة ّ
التنصل من املوضوع،
متكن من
ّ
بدعم سياسي معينّ  ،وبنشر فيديو جديد له تراجع فيه عن التهديد
رد جبارة بالقول «داعش هي
بالقتل .وعن تشبيهه بـ»داعش»ّ ،
حريتها على اآلخرين» ،أما هو فيحاول فقط ما
اليت تريد فرض
ّ
اعتربه «فرض شرع اهلل ودينه وليس حريته الشخصية».
التنوع السياسي والديين املوجود يف البازورية ،جعل من هذا
ّ
البلدية مبا
املوضوع نقطة خالف كبري بني املواطنني .فما رأي
ّ
حصل؟ وهل يسمح الدين اإلسالمي بـ»سفك دماء» من يبيع
اخلمر؟.
اإلجراءات القانونية
بلدية البازورية بهيج احلسيين ،يف
يف هذا السياق ،أكد رئيس
ّ
حديث مع «النشرة»« ،أننا كبلدية ّ
منثل القانون يف البلدة كما
أننا ّ
منثل اجلهات الرمسية ،لذا حنن ننتظر أي قرار قضائي لنبين
على الشيء مقتضاه» ،الفتًا إىل أن «صاحب احملل أمحد شهاب
تقدم بدعوى قضائية وحنن بانتظار قرار القضاء».
ّ
وعما ُيشاع بأن اهالي البلدة بصدد تقديم عريضة للبلدية إلقفال
ّ
الدكان ،نفى احلسيين علمه باملوضوع ،إال أنه أكد أنه «يف حال
تقدم األهالي بهذه العريضة فسنسلك الطريق القانوني ،أي اننا
ّ
يقدمها للمحافظ
سنقدم هذه العريضة للقائمقام وهو بدوره
ّ
ّ
الذي يأخذ القرار بإقفال الدكان من عدمه» ،مشريًا إىل أن «هذا
من حق أهل البلدة وهذا التصرف يصونه القانون».
ومن وجهة نظره الشخصية ،أكد رئيس البلدية «أنين ال أشرب
الروحية إال أنين أتبع القانون وما ميليه القانون
املشروبات
ّ
سنقوم به».
النظرة الدينية
الشرعية يفاجمللس االسالمي الشيعي
دينيًا ،اعترب عضو اهليئة
ّ
االعلىالشيخ قاسم قبيسي ،يف حديث مع «النشرة» ،أن «اخلمر
ليس من األمور اليت تستوجب القتل وسفك الدماء يف اإلسالم،
اإلسالمية»،
بل تستوجب منعه أي منع انتشاره يف اجملتمعات
ّ
الفتًا إىل أن «هذا املوضوع هو ضمن فريضة «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» لذا وجب على املسلمني عدم بيع اخلمر يف
حم ّالتهم أو شرائه».
شدد إمام جممع االمام احلسني يف الشياح على أن «اخلمر هو
وإذ ّ
احملرمات يف كل املذاهب اإلسالمية» ،لفت إىل أن «اإلسالم
من
ّ
اإلسالمية ،لكن دون سفك
يأمر بتحرميه ومنعه يف اجملتمعات
ّ
الدماء ألن هذه املسألة تستوجب يف اإلسالم احلصول على فتوى
من احلاكم الشرعي ،أي املراجع الدينية العليا اليت تتمتع بشروط
معروفة اسالميا».
هي ليست املرة األوىل اليت حتصل هكذا حادثة يفلبنان .وإن
معينة يف
جمتمعية
كان هذا املوضوع مرفوض من قبل شرحية
ّ
ّ
بأي حال من االحوال أن يكون
بعض البلدات ،إال أنه ال يعين ّ
مقبوال من رجال الدين «تكفري اآلخرين وحتليل قتلهم» ،خصوصا
واننا يف دولة يرعاها القانون ،وال شيء سوى القانون.

Saturday 1 December 2018
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مــناسبات

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بعيد استقالل لبنان الـ 75

ويندي والر تلقي كلمتها

كال عصفور يلقي كلمته

أقام مجلس الجالية اللبنانية حفال
بمناسبة عيد استقالل لبنان الـ
 75وذلك مساء الخميس يف 22
تشرين الثاني املاضي يف مكتبه يف
بانكستاون.
حضر املناسبة ،اضافة اىل املجلس،
رئيسة بلدية ليفربول السيدة
ويندي والر وعدد من اضاء
املجلس البلدي ،رئيس بلدية
بانكستاون كال عصفور ،الدكتور
اميل الشدياق ،الناشط يف حزب
االحرار االسرتالي فؤاد االشوح،

الياس طنوس يقدم املناسبة

علي كرنيب يلقي كلمته
بعض اعضاء املجلس مع رئيسة بلدية ليفربول وبعض اعضاء البلدية ،والزميالن بو رزق وسكرية وحضور

الشاعر شربل بعيني يلقي قصيدة

من اليمني :طوني بو ملحم ،خلدون عجاج ،بهية بو حمد ،الدكتور اميل الشدياق وحضور

ويندي والر وبعض اعضاء بلدية ليفربول ،فؤاد االشوح وحضور
الشاعر شربل بعيني ،املحامية
ابو حمد ،رجل االعمال طوني بو
ملحم ،االعالم العربي وعدد كبري
من ابناء الجالية.
قدم املناسبة املسؤول يف املجلس
الياس طنوس وتحدث فيها نائب
رئيس بلدية ليفربول رئيس
املجلس السيد علي كرنيب (الكلمة
ادناه) ورئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور ورئيسة بلدية
ليفربول ويندي والر والقى الشاعر
شربل بعيني قصيدة باملناسبة
نالت استحسان وتصفيق الحضور
حيث ركزت الكلمات على استقالل
لبنان والتضحيات التي قدمها
رجاالت االستقالل يف سبيله
مهنئة لبنان والجالية اللبنانية بهذه
املناسبة املجيدة.
كلمة رئيس املجلس االستاذ علي
كرنيب
ايها اللبنانيون شعبا وقيادات
ومقامات،
اليوم ذكرى استقالل لبنان الـ ،75
يف كل عام مثل هذا اليوم نتهيأ
للمناسبة حيث تعود بنا الذكريات
اىل املاضي لنتذكر والدة لبنان

الجديد.
ايها اللبنانيون ،يف مثل هذا اليوم
من كل عام تتكاثر الخطب وتهب
يف وجهك املقاالت لتنفخ العزيمة
او االحباط او تدغدغ الشعور
الوطني ،فترتدد الكلمات على
كل لسان سياسي واجتماعي يف
فصائل املواالة واملعارضة وغري
ذلك ،كلمات ترتدد لتحقيق الحلم
املرتجى -استقالل ،سيادة  -حرية
 كرامة  -ديمقراطية ..كلمات -كلمات  -كلمات ..فبالنسبة للبعض
االستقالل ناجز وكل شيء على ما
يرام باستثناء احتالل مزارع شبعا
وبالنسبة للبعض اآلخر ال استقالل
وال من يحزنون ،بل احتالالت
متعددة االطراف وترقب ليوم
الفرج.
اما اآلن وبمراجعة سريعة وبسيطة
للتاريخ القديم والحديث نرى ان
العديد من الدول ..خاصة تلك
التي تتضمن مجتمعات تعددية..
هي يف حال من عدم االستقرار،
تتكون او تزول عرب ضم االقاليم
الجغرافية والشعوب املختلفة او
انفصالها,
اذن ،االستقالل وسيلة من وسائل

نشأة الدول ،وهو التعبري األسمى
عن حق الشعوب يف تقرير
مصريها ،بمعنى اهم ،االستقالل
مسألة بناء دولة وتعزيز وجودها
وخاصة بالنسبة للدول ذات
التعددية الدينية او العرقية او
اللغوية.
لذا نعرف ،وكما تعلمنا ان االستقالل
عبارة مرادفة للسيادة عن الخارج،
بمعنى ان القرارات التي تتخذها
مؤسسات الدولة املعربة عن ارادة
الشعب صاحب السيادة يحق لها
وحدها (اي الدولة املستقلة) حماية
حدودها من العدو الغاشم.
واالستقالل بالنسبة للبنان كان
عند اعالن دولة لبنان الكبري
بانفصاله عن السلطنة العثمانية
يف حدوده املتعارف عليها دوليا
بشعبه ومؤسساته التي تحددت
يف دستور العام  1926وجميع
تعديالته وتكريسه دولة وأمة
لبنانية ،ومع الزمن قوي عود لبنان
ولم تستطع الحروب املتعاقبة
وخاصة منذ العام  1975تفكيكه او
ضمه بل ثبت ان العقد االجتماعي
بني اللبنانيني هو رابط سياسي
واجتماعي حقيقي .وقد ترجم ذلك

وقوفا للنشيدين االسرتالي واللبناني
يف مقدمة الدستور الذي اضيف
عام  1990عقب اتفاق الطائف.
تكرست نهائية لبنان وبناء عليه
املطلوب ان نحمي استقالله عرب
تعزيز الوحدة الوطنية ضمن
التعددية التي تغني لبنان..
فالوحدة ال تستقيم اال عرب احرتام
النظام الديمقراطي التوافقي يف
لبنان ،هذه الديمقراطية التي هي
اكثر من انتخابات حرة ونزيهة بل
احرتام الحريات االساسية وحقوق
االنسان ..اذن ،بالوحدة الوطنية

نحمي استقالل لبنان ونحمي الوفاق
الوطني ونحمي الديمقراطية.
لقد تكرس االستقالل الذي نعيشه
اليوم بتحرير لبنان من االحتالل
الفرنسي يف  22تشرين الثاني
عام  1942وذلك بجالء جميع
الجيوش الفرنسية عنه حتى ان
املجلس النيابي يومها رفض ابرام
اي معاهدة خاصة مع فرنسا.
فاالستقالل الحقيقي كما تعلمنا
وفهمنا هو اتخاذ القرارات بعيدا
عن اي تدخل خارجي ومن اي جهة

اتى.
يف الختام نؤكد ان ذكرى االستقالل
هي حافز للعمل الدائم والدؤوب
لتحقيق ما نرتجيه ،فلنتضامن
ولنبق فسحة
يف املسعى والرجاء
ِ
لألمل رغم املصاعب التي تمر بها
بالدنا ونتجه بفكرنا وعملنا اىل
املستقبل املرتجى.
عشتم وعاش لبنان وعاش علم
لبنان مرفوعا على ارضه ،وكل عام
وانتم ولبنان بألف خري.
عاشت اسرتاليا والسالم عليكم.
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مـقاالت وتحقيقات

تهويل بـ«االنهيار النقدي» :تدفيع الفقراء مثن ما جناه األغنياء
محمد وهبة

مثة محلة استباقية ملنع النقاش يف خفض الدين العام كمدخل
ملعاجلة األزمة املالية ـــ النقدية .يقود حاكم مصرف لبنان
وتروج
رياض سالمة هذه احلملة يف االجتماعات املغلقة،
ّ
يهددون بإمكان حصول
هلا هيئات أصحاب العمل علنًا.
ّ
انهيار نقدي ناتج عن «قرار خاطئ» بإقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،ويغفلون عمدًا احلديث عن وجود «عطب» يف
أساس النموذج االقتصادي الذي أعطى الكثري للمنتفعني
وحجب الكثري عن احملتاجني .مطلب القائمني باحلملة واضح:
املزيد من أخذ الكثري من احملتاجني!
تتماهى هيئات أصحاب العمل مع مصرف لبنان يف الدعوة
إىل إجراء «إصالحات» مالية على رأسها تقليص حجم القطاع
روج هلذا األمر على أنه خيار ينطوي على أولوية
العام .ال ُي ّ
قصوى ملعاجلة األزمة املالية ـــ النقدية املتنامية فحسب،
بل تزعم اهليئات ،كما نقل عن رئيسها حممد شقري وعدد
من أعضائها ،أن اخليارات حمصورة بأمرين :جتميد تطبيق
سلسلة الرتب والرواتب ملدة ثالث سنوات ،أو انهيار سعر
صرف اللرية مقابل الدوالر .هذه املقاربة ال ختلو من حقد
يعدون ضحايا «منوذج»
جتاه العاملني يف القطاع العام الذين ّ

هل يقرأ املعنيون بالتأليف
رسالة ماكرون جبدية قبل وقوع
الواقعة؟
حسني زلغوط

النزاع بني املالية ومصرف لبنان يتعلق بالتضخم وكبح الطلب على الدوالر

يعتمد على جذب التدفقات املالية من اخلارج وتركيزها حمليًا بيد
القلة احلاكمة وأدواتها .واهليئاتّ ،
ّ
ّ
القلة وتعبرّ عن رفضها
متثل هذه
مبنية على أساس توزيع اخلسائر بني «املنتفعني»
مقاربة
ألي
ّ
و»الضحايا» .املنتفعون اقتنصوا  %92من الدين العام ،أو ما
يوازي  75مليار والر دفعتها اخلزينة فوائد على أصل الدين ،يف
مقابل الضحايا الذين وجدوا وظيفة «بطلوع الروح» ،أو استجدوا
ويهددهم أصحاب العمل ومصرف
وظيفة من هذا الزعيم أو ذاك
ّ
لبنان بتجميد سلسلة الرتب والرواتب ،بذريعة تاليف حصول انهيار
نقدي.
قوة هو جزء من بنية
األكثر
اجلهات
مصاحل
وفق
األولويات
ترتيب
ّ
عمل النموذج االقتصادي اللبناني .يف مقابل إنكار وجود «أعطال
قوة مانعًا من
نظامية» (على ّ
حد وصف البنك الدولي) ،ال جيد األكثر ّ
اتهام فئات أخرى بالتسبب يف األزمة رغم أنه ال يد هلا يف تأسيس
هذا النظام وال يف إدارته .واألعطال النظامية بدأت تظهر مع نزاع
بني وزارة املال ومصرف لبنان على متويل اخلزينة العامة .حتى
منتصف هذه السنة ،مل يكن مصرف لبنان ميانع االكتتاب بسندات
قرر االمتناع
اخلزينة اجلديدة الصادرة عن وزارة املال ،إال أنه فجأة ّ
عن االكتتابات يف ظل وجود حاجات متواصلة للخزينة قد ال تكون
كافية ألكثر من  40يومًا.
ليس هذا النزاع عابرًا بني الطرفني ،بل هو أحد أوجه األعطال
النظامية اليت ّ
حذر البنك الدولي من حدوثها .وهو أيضًا ليس
نزاعًا عاديًا حول كلفة الفائدة ،بل هو نزاع على حتديد األولويات
للحفاظ على النموذج .فهل هي أولويات تثبيت سعر صرف اللرية
أم أولويات أخرى؟
هذه هي النقطة احملورية اليت عقد على أساسها اجتماع بني رئيس
احلكومة سعد احلريري ووزير املال علي حسن خليل وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة قبل أيام .واملفاجأة أن سالمة الذي كان قد
ّ
وحذرهم من صعوبات وحتديات األوضاع
جال على املسؤولني
املالية والنقدية ،بدأ يتحدث مباشرة عن السبب الفعلي وراء قرار
مصرف لبنان االمتناع عن االكتتاب بسندات اخلزينة .يف رأيه أنه
ّ
ضخت يف السوق مبالغ أكرب
بسبب إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
ّ
التضخم عن املعدالت
أدى إىل ارتفاع
من تقديرات وزارة املال ،ما ّ
ّ
احملبذة (وصل إىل  %7فيما جيب أن يبقى أقل من  ،)%5وارتفاع
الطلب على الدوالر ،ألن غالبية السلع االستهالكية يف لبنان هي
ّ
ضخ مبالغ
مستوردة ،وبالتالي ندفع مثنها بالدوالر ،ما يعين أن
يتحول طلبًا على الدوالر.
باللرية يف السوق
ّ
حبسب املعلومات ،فإن سالمة مل يقصد حصرًا لوم وزارة املال على
تقديراته اخلاطئة بشأن كلفة سلسلة الرتب والرواتب ،بل انطلق
حنو احلديث عن عدم وجود أي برنامج أو ّ
خطة اقتصادية للوزارة،
فيما لبنان التزم يف مؤمتر «سيدر» بإصالحات على رأسها تقليص
القطاع العام ،وبالتالي فإنه ليس مضطرًا إىل التفريط باحتياطاته
بالعمالت األجنبية يف ظل هذا الوضع .وحبسب مصادر مطلعة ،فإن
جيدًا ،رغم أنه ميكن القول إنه ليس عاط ًال ،إذ مل
«االجتماع مل يكن ّ
تأجل النقاش إىل اجتماع مقبل» .وتقول
بل
اتفاق
يتم التوصل إىل
ّ
املصادر إن إشارات سالمة كانت واضحة إىل ضرورة «التخطيط
لتقليص القطاع العام» يف مقابل احلفاظ على سياسة تثبيت سعر
صرف اللرية.
املرة األوىل اليت يشري فيها سالمة إىل هذا األمر .ففي
ليست
ّ
يكرر سالمة
والسياسيني،
واملصرفيني
األعمال
رجال
مع
لقاءاته
ّ
العبارة اآلتية« :ال أعلم إىل أي مدى ميكنين اإلمساك بالوضع».
يف الواقع ،كان سالمة ممسكًا بزمام السلطة النقدية ألكثر من
 25سنة ،وهو متكن من انتزاع وكالة عامة من السياسيني بإدارة
يصر اليوم على انتقاد وزارة املال.
الوضع االقتصادي أيضًا ،لكنه
ّ
لذا ،فإن املعطيات تشري إىل أن سالمة ال يبدو راغبًا يف إجياد ّ
حل
ملشكلة متويل اخلزينة ،بل ميارس ضغوطًا نقدية يف خدمة أهداف
متزج بني السياسة ومصاحل طبقة رجال األعمال .هو يقول إن رفع
فوائد سندات اخلزينة من  %7.25إىل  %10.50قد ّ
حيفز املصارف

على االكتتاب يف السندات اجلديدة اليت تصدرها وزارة املال ما
ّ
جينبه القيام بعمليات مكلفة .يف السابق كان مصرف لبنان يشرتي
سندات اخلزينة من وزارة املال ،ثم يبيع املصارف شهادات إيداع
بفوائد أعلى من فوائد سندات اخلزينة بنحو نقطتني مئويتني .عمليًا،
هو كان يقرض وزارة املال بفائدة منخفضة ويقرتض من املصارف
بفائدة أعلى .إال أنه يف ظل ارتفاع كلفة توظيفات املصارف لدى
مصرف لبنان ،وحاجة هذا األخري إىل التخفيف من خسائره النامجة
عن عمليات إدارة السيولة ،مبا فيها اهلندسات املالية ،وبسبب
تطبيق معايري احملاسبة الدولية واالنتقادات اليت وجهها صندوق
حصة «املركزي» من سندات
النقد الدولي ملصرف لبنان ،فإن رفع ّ
اخلزينة اللبنانية ليس خيارًا.
يروجه سالمة ،يقود رئيس هيئات أصحاب العمل
ومتاهيًا مع ما ّ
حممد شقري محلة علنية على «القرار اخلاطئ الذي ارتكبته قوى
السلطة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب» .شقري قال هذا الكالم
أمام الرؤساء الثالثة ،وأخربهم مباشرة أن هناك ضرورة لتقليص
حجم القطاع العام ،وأن كلفة السلسلة
بلغت  2.5مليار دوالر ،وأن الوضع اليوم
ملدة ثالث
يفرض علينا جتميد السلسلة ّ
سنوات يف انتظار إقرار «إصالحات» ،منها
إعادة النظر يف أكالف املتقاعدين ويف
تعويضات التقاعد يف القوى األمنية...
وإال فإن االنهيار النقدي سيصبح واردًا.
شقري يقول أيضًا إنه لوال طلب وزير املال علي حسن خليل من
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي االكتتاب بسندات اخلزينة اليت
تصدرها الوزارة ،ملا متكن من مجع  500مليار لرية يف آخر إصدار،
وإنه جرى الضغط أيضًا على املؤسسة الوطنية لضمان الودائع،
ّ
تشكل حلاًّ  ،بل جيب تقليص القطاع
لكن عمليات الضغط ال ميكن أن
العام أو ً
ال وتشكيل احلكومة ثانيًا.
الرد السياسي على
بعض املطلعني يضعون كالم شقري يف إطار
ّ
مطلب توزير سنيّ من خارج تيار املستقبل ،وهم يرون أنه يسعى
إىل الفوز مبكسبني :املكسب السياسي من وراء التهويل باالنهيار
النقدي ،واستباق النقاش عن خفض كلفة الدين العام (الذي يبلغ
أرقامًا قياسية تتجاوز حاليًا  5مليارات دوالر أمريكي ،وستستمر يف
التصاعد) بالرتكيز على «كلفة سلسلة الرتب والرواتب ونتائجها
املدمرة على العملة الوطنية» .فاملستفيدون املباشرون من كلفة
ّ
الدين العام هم أصحاب املصارف وشركاؤهم من كبار املودعني.
وهم يريدون الدفاع عن مصاحلهم ،والسعي إىل إبعاد كأس
النقاش حول كلفة الدين العام ،خبوض معركة تقليص القطاع
العام أو الرتاجع عن السلسلةُ .يضاف إليهم «أصحاب العمل»
الذين يرفضون أي تعديل على النظام الضرييب الذي قد يطاهلم.
وتقول املصادر املطلعة إن قدرة شقري ،ولوبي أصحاب العمل عمومًا،
على تسويق طروحاتهم أمام السياسيني اجلاهلني متامًا باالقتصاد
واملال أو املنحازين إىل فئة رجال األعمال ،تزيد من فرصة هؤالء
قررت السلطة تصحيح الوضع املالي
يف الفوز مبكاسب أكرب إذا ّ
والنقدي ،أي توزيع اخلسائر بشكل طوعي .فاملشكلة أص ًال ليست
ّ
يشكل جزءًا من املشكلة.
حمصورة يف عجز اخلزينة ،بل إن هذا العجز
فاملعروف أن النظام املالي يف لبنان قائم على تدفقات العمالت
األجنبية من اخلارج ،وهي مل تعد متاحة اليوم كالسابق ،فض ًال عن
أن حجم االسترياد بالعمالت األجنبية «يستنزفها» ،وهو األمر الذي
جيعل من عملية تثبيت سعر صرف اللرية أمرًا مكلفًا .هذا يعين أن
التصحيح الطوعي الذي دعا إليه الوزير السابق شربل حناس ،هو
أحد العالجات اليت ينطوي على عدالة نسبية يف توزيع اخلسائر بني
الالعبني من مصرف لبنان ومصارف وأجراء وسواهمّ .
كل واحد عليه
أن يدفع وفق قدراته ،وال ميكن املساواة بني الذين راكموا الثروات
من االستثمار يف الدين العام ومن آليات استقطاب الدوالرات
وأدوات االستدانة ،مع مداخيل الطبقة املتوسطة والفقرية.

نسبة %92
من الدين العام
دُفعت فوائد
استفادت منها
الق ّلة

على ذمة املتابعني ملسار االتصاالت واملشاورات اجلارية بشأن
تأليف احلكومة ،فإن املراوحة السلبية قد متتد إىل مطلع العام
املقبل ،ويبين هؤالء توقعهم هذا على معطيات ميلكونها تؤكد بأن
أي من األطراف املعنية بالعقدة اليت تعرتض طريق والدة احلكومة
ٍّ
غري مستعد للرتاجع قيد أمنلة عن مواقفه أو مطالبه ،وأن عمليات
التفاوض اليت جتري يف السر ويف العلن مل تنجح يف إحداث أي
كوة يف جدار هذه األزمة والذي يرتفع يومًا بعد يوم ،مشرعًا األبواب
َّ
امام هاجس اخلوف من العودة إىل لغة الشارع وما أدراك ما لغة
التحرك
الشارع يف ظل هذه األجواء السياسية املشحونة ،وما موجات
ّ
االعرتاضية احتجاجًا على مواقف تناولت الرئيس سعد احلريري إال
عما سيكون عليه الشارع يف حال مل يستطع سعاة اخلري إخراج
عينة ّ
التشكيلة احلكومية من قعر البئر ،ويف حال ارتفع منسوب التشنج
السياسي أكثر.
وإذا كانت مصادر سياسية متابعة ترى أن ال شيء ملموسًا قد
حتقق على مستوى التأليف من خالل احلراك السياسي احلاصل ،إال
أنها ال تنفي وجود رغبة لدى اجلميع بالوصول إىل تفاهم يؤدي إىل
إخراج احلكومة العتيدة إىل النور ،بعد ان ايقنوا بأن الوضع بات
صعبًا على كافة املستويات ال سيما االقتصادية منها ،معتربة ان
التحذيرات اليت تطلق من هنا وهناك من الذهاب يف اجتاه االنهيار
هي حتذيرات جدية وال تدخل يف خان التمويل كما يظن البعض،
وهذه الصورة غري املرحية تكونت من خالل اشارات وصلت من أكثر
من جهة دولية ال سيما من البنك الدولي.
َّ
تسنى هلا االطالع على بعض جوانب
وتكشف املصادر السياسية اليت
ل يفعني
بري مع الوزيرجربان باسي 
اللقاء الذي مجع الرئيس نبيه ّ
التينة باألمس من ان وزير اخلارجية طرح امام رئيس اجمللس مجلة
بري أعطاه رأيه حول كل فكرة سلبًا أو
من األفكار ،وأن الرئيس ّ
أصر الطرفان على
أفكار
ثالث
على
احملادثات
إجيابًا ،إىل ان رست
ّ
ان تبقى طي الكتمان للبحث فيها مع أطراف سياسية أخرى ،حيث
اتفق على ان يستكمل الوزير باسيل حتركه باجتاه رئيس اجلمهورية
العمادميشال عون والرئيس املكلف سعد احلريري ،وكذلك النواب
السنة املستقلني وأطراف سياسية أخرى للوقوف على رأيهم من
األفكار اليت ابتدعها حلل أزمة التأليف.
بري قوله أنه ملس بأن الوزير باسيل
وتنقل املصادر عن الرئيس ّ
متحمس إلجياد احلل ملشكلة التأليف وأن نواياه طيبة يف هذا
االجتاه ،وأنه أبلغ باسيل بضرورة البقاء على تواصل ،ومتنى عليه
مواصلة مبادرته وأنه على استعداد للمساعدة لكي تؤلف احلكومة
باالتفاق بني مكوناتها ،ألنه من دون التفاهم واالتفاق ال تكون
احلكومة منتجة.
وترى املصادر السياسية ان الوزير باسيل يسعى لكي تكون عملية
التأليف قريبة ،لكنه ال ميلك مفتاح احلل ،حيث ان املسعى الذي
يقوم به وإن كان ينجح يف حتريك املياه السياسية الراكدة بشأن
حد ميكن القول معه بأنه
التأليف ،إال ان هذا املسعى مل يصل إىل ّ
قادر على اجرتاح احللول ،خصوصًا وأن باسيل ينطلق يف هذا
املسعى من كونه ليس طرفًا بل فاعل خري ،فاملشكلة يف تقديره
ليست عند رئيس اجلمهورية وال عند «التيار الوطين احلر» ،وبذلك
يقطع الطريق على إمكانية ان حتل العقدة من حصة بعبدا ،مع
اإلشارة هنا إىل ان الرئيس عون يقفل الباب امام أي طرح يرمي
إىل ان يكون متثل النواب السنة املستقلني من حصته ،وكذلك
يفعل الرئيس املكلف الذي يرفض توزير أحدهم من األساس وهو
بالتالي ال يرى مربرًا الستقباهلم.
يف ظل هذا اجلو الداخلي املقفل امام والدة احلكومة برزت أمس
الرسالة الفرنسية اليت تلقاها الرئيس عون من نظريه اميانويل
ماكرون واليت تضمنت دعوة فرنسية صرحية بضرورة اإلسراع يف
تأليف احلكومة ،وهذه الرغبة الفرنسية يف التأليف ليست األوىل ،إذ
ت منذ أسبوعني حث املسؤولني
ان املوفد الفرنسي الذي زاربريو 
اللبنانيني على اإلسراع يف التأليف ألن استمرار الوضع السياسي
على ما هو عليه سيكون له آثار سلبية على مفاعيل مؤمتر سيدر،
وهذا بدوره سيكون له ارتدادات كارثية على الوضعني االقتصادي
ن رياض
والنقدي يف لبنان على رغم من حرص حاكم مصرف لبنا 
سالمة على التأكيد يف كل مناسبة بأن االستقرار النقدي يف لبنان
مستمر واإلمكانات متوافرة لذلك.
هل تستجيب القوى السياسية للرغبة الفرنسية وتذهب إىل التأليف،
أم تقع الواقعة وينزلق البلد يف اجتاه االنهيار ،فلننتظر اخلرطوشة
األخرية اليت حيملها باسيل ليتبني اخليط األسود من اخليط األبيض
بالنسبة للتوليفة احلكومية.
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مــناسبات

حـفل ناجـح لبلدية بايسايد مبناسبة عيد استقالل لبنان الـ 75

السيناتور شوكت مسلماني

السفري ميالد رعد

القنصل شربل معكرون

السيناتور مسلماني،السفري رعد ،القنصل معكرون ،سارافينوفسكي ،ناصيف ،صالح ،الشيخ سيف وحضور

رئيس البلدية بيل سارافينوفسكي

السفري رعد والقنصل معكرون والنائب هاونيغ مع سارافينوفسكي وعواضة وابراهيم وماكدوغول وحضور

جان ونيسي ناصيف يتوسطان السيناتور مسلماني وسارافينوفسكي

من اليمني :جو عواضة ،السيناتور مسلماني والقنصل معكرون

خضر صالح مع النائب كريس مينس

السفري ميالد رعد يتوسط احمد ديب وخليل ابراهيم

أقامت بلدية بايسايد حفال
ناجحا بمناسبة عيد استقالل
لبنان وذلك يوم االثنني يف
 26تشرين الثاني املاضي يف
باحة بلدية روكدايل جرى فيه
رفع العلم اللبناني اىل جانب
العلم االسرتالي.
حضر الحفل ،اضافة اىل رئيس
البلدية بيل سارافينوفسكي
ونائب الرئيس جو عواضة
طارق
البلدية
وعضوي
ابراهيم وادوارد ماكدوغول

واعضاء اخرين ،سفري لبنان
يف كانبريا ميالد رعد ،قنصل
لبنان يف سيدني شربل
معكرون ،السيناتور شوكت
مسلماني ،النواب ستيفن
كامرب وستيف مينس ورون
هاونيغ ،نائب رئيس بلدية
كانرتبريي سابقا خضر
صالح ،الشيخ فايز سيف،
رجل االعمال جان ناصيف
وعقيلته ،الدكتور عماد برو،
الدكتور اميل الشدياق ،خليل

ابراهيم ،احمد ديب ،الزميالن
أنطونيوس بو رزق وممدوح
سكرية وحسني ديراني وعدد
كبري من ابناء الجالية.
قدمت املناسبة ملكة جمال
الجالية لعام  2018وتحدث
فيها كل من السفري ميالد
شربل
والقنصل
رعد
معكرون ورئيس البلدية
بيل سارافينوفسكي وعضو
البلدية كارق ابراهيم حيث
ركزت كلماتهم على املعاني

نائب رئيس البلدية جو عواضة

عضو املجلس البلدي طارق ابراهيم

التي يتضمنها استقالل لبنان
وعلى املساهمات التي قدمتها
الجالية اللبنانية السرتاليا
عامة ولبلدية بايسايد خاصة.
كما القى نائب رئيس البلدية
السيد جو عواضة كلمة ومما
جاء فيها:
اود ان اعرتف ان هذه املناسبة
تقام على ارض ابوريجينية
واعرتف بقوة ومكانة الشعب
االبوريجيني يف هذه االرض.
اليوم نرفع العلم اللبناني يف

السفري ميالد رعد يرفع العلم اللبناني ويبدو مسلماني وسارافينوفسكي

العيد الـ  75الستقالل لبنان
من االحتالل الفرنسي الذي
استمر حواىل  20عاما.
اللون االحمر يف العلم يرمز
اىل التضحيات الجسام التي
بذلت لنيل االستقالل ..اللون
االبيض يرمز اىل السالم ،اما
اللون االخضر فريمز اىل االرزة
التي تمثل الصالبة والخلود.
وليس سرا القول ان لبنان ما
زال مستمرا رغم الظروف
الصعبة التي مر بها.

وكأسرتاليني من اصل لبناني
نأمل جميعا الرفاهية واالزدهار
للبنان وشعبه.
لقد هاجر العديد من اللبنانيني
اىل اسرتاليا منذ اكثر من
 160عاما ،فوالداي وصال
اىل اسرتاليا عام ..1976
ونحن نرفع العلم اللبناني اىل
جانب العلم االسرتالي ..يا
لها من امة متعددة الثقافات
والحضارات.
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مــناسبات

ملكة جمال الجالية مع ناريمان عواضة وبناتها

السفري اللبناني ميالد رعد يتوسط جان ونيسي ناصيف

الدكتور عماد برو ،الزميلة نادين الشعار ،الزميل عباس مراد وحضور

ففي بايسايد يسكن ما يقرب
من  8آالف لبناني وهم دائما
يجهدون لتعزيز املناسبات
املتعددة الثقافات والرتويج
لها من اجل دمج املجتمع

املحلي مع املجتمع االسرتالي
العريض.
وقبل ان انهي كالمي،
فبالنيابة عن رئيس البلدية
بيل سارافينوفسكي واعضاء
اتوجه
البلدي
املجلس
بشكر خاص لعضو املجلس

التشريعي املحامي شوكت
مسلماني الذي بدأ هذا
االحتفال من اكثر من عشر
سنوات والذي اصبح تقليدا
بلديا كل عام.
وكل استقالل ولبنان والجالية
واسرتاليا بألف خري.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

الدكتور اميل الشدياق ،بهية ابو حمد ،النائبان مينس وهاونيغ ،جان ناصيف ،فؤاد االشوح وحضور

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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أدب

فيلسوف الوفاء وشاعر األمل ومهندس اإلبداع
بقلم الدكتور الشاعر مروان كساب

إنه ملن اجلرأة مبكان ،أو باألحرى من املغامرة احلافلة
بالتحديات ،اخلوض يف خضم خواطر وتأمالت األديب
ّ
آن؛
الكبري
واملفكر املبدع ال بل الفيلسوف والشاعر يف ٍ
ُ
َ
ذلك انه ،وللوهلة األوىل ،عندما قيض لي ،أن اطلع
على مؤلفه الفريد من نوعه .اسرتعى انتباهي لدرجة
اإلجنذاب ،العنوان املتألق الوارد يف هذه العبارات
الالفتة« :خواطر من قلب الوفاء واألمل» ،حتى إنه
لكنت أدركت
ولو مل أقرأ إسم الكاتب العظيم،
ُ
تلقائيًا ،أن صاحب هذا املؤلف ،هو األديب الكبري
واملفكر اخل ّالق ،املهندس املبدع ،والشاعر الفيلسوف
قائل
ورب
والفيلسوف الشاعر ،نقوال سليمان داود؛
ٍ
َّ
تصح هذه املعادلة
يقول كيف يكون ذلك أو كيف
ّ
اإلفرتاضية اليت تكاد تكون مستحيلة على ذوي األلباب
املدركة؟ أجل ان قلب الوفاء واألمل هو قلب ووجدان
وإحساس أديبنا الكبري ،األديب اللبناني ابن البيت
بالرقي واألصالة ،ابن تلك البلدة اجلامثة على
املزدان
ّ
الشماء واملتكئة على صوجلان خرير األنهار
قمم اجلبال
ّ
والينابيع الدافقة باحلنني والعطاء ،تلك البلدة اليت مل
املقدسة ،اال من خالل
يتهيأ لي أن أتبارك من زيارتها
َّ
أهاليها الكرام الذين أعتربهم مقلع علم وثقافة ،وبيدر
تضحية وسخاء ،واعالمًا أينما ّ
حلوا وكيفما ارحتلوا،
انهم ،واحلق يقال ،اخلمرية الصاحلة يف معجن التقاليد
اللبنانية اآليلة لنا من أجدادنا وابائنا الكرام الذين
ونرتحم على ترابهم الطاهر مع
نكرب بهم على الزمن
ّ
كل نسمة هواء تتهادى على أغصان أرزنا اخلالد.
عنوان مؤلف األديب واملفكر والفيلسوف الشاعر نقوال
سليمان داود يرتاءى لي ولكل من ُأوتي له التقدير
واإلحياء ،ان هذا العنوان ينطوي على أجماد وعظائم
وقيم أقل ما ُيقال فيها ،انها املثال األعلى لإلنسانية
ولإلنسانيني واني أسارع ألقول ،ان هذا العنوان
العظيم الذي تألق بتلك املزايا والفضائل ،ليس إال
مرآة صافية تنعكس على لوحتها الشفافة شخصية
املؤلف ،شخصية االستاذ نقوال سليمان داود،
املهندس البارع والباني الالمع الذي استطاع التوفيق
بني رصف املداميك ،الرصف اهلندسي األنيق ،وبني
رصف وحبك الكلمات األدبية الناصعة ،حيث تراه يف
كال احلالني ويف أحوال متعددة ،املهندس املوهوب
على كل األصعدة ويف أي جمال فكري وعملي آخر؛
ومع ذلك تراه يف كل كلمة ال بل يف كل حرف أو
اشارة ،اإلنسان اخللوق املتواضع لدرجة اإلنسحاق أمام
عظمة اخلالق ،وحمبته غري احملدودة لفادي األكوان
يسوع املسيح حامل خطايا اإلنسان ليزودها الصفح
والغفران.
ُ
حقًا إن صاحب هذا املؤلف ،على الرغم مما أوتي من
ثروات فكرية وأدبية مميزة ومن ثروات وممتلكات
مادية طائلة ،تراه القلب البنفسجي النابض باحلنان
وموزع العبري على نسيمات الوداعة واإلحتشام،
واحلنني
ّ
أود ّ
أال يعترب البعض أن هذا التوصيف قد يندرج يف
ُّ
خانة املدح اإلطرائي ،ك ّال وألف ك ّال ،إن شخصية مبقام
ّ
الفذة اليت يتوق يراعي الصريح اىل
هذه الشخصية
مكاشفة احلقائق واستشفاف مكامن املشاعر والتأمالت،
أي سبيل لسلوك طريق املدح
ال يكون مبثل هذه احلالة ُّ
أو اعتماد أسلوب اإلطراء الفضفاض؛ التواضع ال ميكن
وصفه ّ
إال بالتواضع نفسه ،هو الصوت ووصفه هو
التحسس بالواقع احلقيقي
الصدى احلاكي على إيقاع
ّ
واالتيان باملعيار املوضوعي الصحيح لوضع األمور
واألوصاف يف نصابها الثابت واملستمر.
أديب كبري باعتبار أن كلمته ّ
متشحة بوشاح األدب
اإلنساني املعطاء ،األدب الكائن احلي يف كل زمان
ومكان ،أدبه هو رصيد اإلنسانية املكتنز بعبقريته
ّ
لتتجلى يف
املصقولة بإزميل اإلجتهاد واملعاناة،
ّ
باحلس
والتجليات على لوحات ناطقة
أرقى التصاوير
ّ

الواقعي واإلحساس الوجداني التشخيصي حيث تسري
اخللجات الروحية لتعانق الذكريات العتاق يف مهرجان
األحالم والتأمالت النابضة بالرؤى واإلحياءات اخلالدة.
لقد كتب الكثريون من األدباء واملفكرين الكبار عن
صاحب هذا املؤلف العظيم ،وقد أجاد كل منهم
بالتوصيف والتشخيص ،حبيث أكاد أقول أنهم مل
يرتكوا اية شاردة أو واردة إال وقد تطرقوا اىل تسليط
األضواء عليها؛ إال أنه ككل عمل أدبي مهما بلغ مبلغه
للمد
بد له من أن يظل عرضة
من
ّ
الرقي واإلبداع ،ال َّ
ّ
واجلزر ولألخذ والعطاء ،ال سيما عندما يكون املوضوع
منصبًا على تقييم هذا الكتاب الثري الذي أحتفنا به
أديبنا وشاعرنا املهندس نقوال سليمان داود.
كنت أمتنى على َم ْن كتب وأجاد بهذا السبيل ،أن
يتطرق اىل حبث الفلسفة الروحانية اليت تستحوذ كليًا
ّ
على هذا املؤلف الثمني ،لقد قيل عن األديب واملفكر
ُّ
كل شيء جدير
واملهندس نقوال سليمان داود،
بالتقدير والثناء على أدب هذا اإلنسان العظيم ،ولكن
بقي أن هناك ما حيملنا على القول بأن صاحب هذا
الكتاب قد مجع بني دفتيه األدب اإلنساني والفلسفة
الروحانية ،حبيث يقتضي القول واحلالة على ما هي
عليه أن نعترب حبق وموضوعية ،أننا وحنن نطالع هذا
املؤلف نرى أنفسنا حبضرة أديب وفيلسوف وشاعر
وقد صودف اللقاء بينهم جمتمعني ،يف حني أنه
قد يرتاءى للسواد األعظم من املفكرين ،انه قد
يستحيل على اإلنسان الفرد جتسيد هذه القدرات
الفكرية وصهرها يف بوتقة شخصية واحدة؛ ليس
باألمر مغاالة ،ان األديب والشاعر والفيلسوف نقوال
سليمان داود استطاع أن جيمع يف شخصيته األصيلة
ما عجز عن مجعه اآلخرون من قدامى وحمدثني ،ومع
مقرًا مبن
ذلك بقي على عرش تواضعه البنفسجي،
ّ
زرع يف قلبه وعقله نبضة احلروف وموسيقى الكلمة
املبدعة ،ليعلم األجيال الطالعة حفظ اجلميل للمعلم
قبل حفظ الدروس الباقية ،ألن العرفان بعرفه هو
أنشودة احملبة وأريج الوفاء يف بستان اإلنسانية.
وهنا نرى أن أديبنا نقوال داود يلتقي حبفظه جلميل
املعلم مع ما قاله أمري الشعراء أمحد شوقي يف الميته
الشهرية بشأن رسالة املعلم والتعليم:
قم للمعلم ِّ
وف ِه التبجيال
ّ
كاد املعلم أن يكون رسوال
فض ًال عما أورده أديبنا بهذا الشأن فإنه أيضًا
ّ
املتجذر
وأيضًا وقبل كل ذلك يتوجه بإميانه العميق
ينص ُب نفسه
حنو رب األرض والسماء وكأننا به
ِّ
مرشدًا وموجهًا حنو عظائم وأعاجيب خالق األكوان،
يعر ُج حنو
مسرتشدًا باملخلوقات على أنواعها وهو
ِّ
الكواكب املتجلية وسواها على مناكب اجملرة الساحبة
يف الفضاء األعلى ،ال سيما وهو يتأمل مليًا يف
الشمس العجيبة ،معتربًا إياها كما هي احلال فع ًال،
انها أم احلياة ومن توازن موضعها العجائيب تستمد
الطبيعة احلرارة املعتدلة والربودة احملتملة؛ وكما حيلو
يتعمق مبا قاله هذا األديب الكبري جتاه
للقارىء أن
ّ
األم أم احلنان واألمان ،معتربًا إياها القلب املتسع
إلستيعاب اآلالم دفاعًا عن أوالدها يف احلياة وجعل
األفراح واملباهج كلها يف متناوهلم مبعنى أن أمل
األوالد هو أملها وفرحهم هو فرحها .األم هي أنشودة
احلياة ورسالة التضحية واحلنان ،ان من يقرأ ما قاله
أديبنا بهذا اخلصوص ،يتعرف أكثر فأكثر اىل هذه
ّ
الفذة اليت َّ
قل نظريها ،انه شخصية العطاء
الشخصية
والنبل والوفاء والعلم والذكاء؛ انه الكنز النادر يف
خزينة العظماء وما أقوله فيه هو النزر اليسري وغيض
من فيض ،وعسى أن تاتي أجيال من بعدي لتتلقف
وتتزود من بيادر هذا األديب املبدع القمح املصفى
َّ
واملنقى يف غربال األلوهة امللهمة للروعة واالبداع.

واىل من يسأل كيف أني قد ألفيته شاعرًا يف نثره
األدبي ،اجلواب على هكذا سؤال إمنا يكمن يف كينونة
املخيلة املوهوبة ألديبنا الكبري املهندس نقوال سليمان
داود؛ ذلك انه هو شاعر من حيث يدري أو ال يدري،
ّ
شتى وقد
واهلندسة والشعر يلتقيان يف تصورات
قيل على لسان سعيد عقل الشاعر اخلالد:
إن أعظم الشعراء يكونون يف الغالب من املمتازين يف
علم اهلندسة .وهذا القول له النصيب األوفر من الصحة
والثبوت ،مبعنى أن كل علم من العلوم الطبيعية واليت
تقوم على املقاييس واملعادالت إمنا قد تأخذ يف معظم
األحيان منحى من الفن اإلبداعي الذي يكون لإلنسان
فيه اليد الطوىل يف إطالق املواهب والعبقريات؛
وهكذا نرى ونسمع كلمات أديبنا ومهندسنا تنساب يف
سيمفونية وجدانية متناغمة يف أوتارها ورنني أحلانها
العابقة بالرقة واللهفة اللتقاط صور املاضي الراتع
يف كهوف الذكريات ،فتخال وأنت تقرأ وصف هذا
األديب الشاعر لبلدته حقل العزمية أنك جتول وتطوف
بني الكروم والبساتني وتتنسم النسيمات البليالت
من بني أوراق وأغصان األشجار الوارفة الظالل ،وترى
البيوت والطرقات وتسمع قرع األجراس لتتظلل أفياء
الديان ،رب العباد كل العباد،
الشفاعة يف هيكل
َّ
ً
ً
حقًا انه الشاعر يف أدبه املتألق احساسا ووجدانا.
فالبساطة اليت تطرز كلماته هي القصيدة العذراء
املعمدة بأنداء الفجر املنسكبة من أجفان السحب
السارية بني منعرجات احلقول ،ويف طليعتها حقل
العزمية زارع القيم وحاصد النبل واألدب واألخالق انه
حقل العزائم والعظائم ،وحسبه فخرًا واعتزازًا ما أعطى
وما يعطي للوطن لبنان املقيم وللبنان املغرتب من
رجاالت أفذاذ وعمالقة أدهشوا األمم والتاريخ ،ومنهم
بالطبع ،األديب والشاعر املهندس نقوال سليمان
داود.
وكيف ميكن القول عنه بأنه فيلسوف ،وهل تلتقي
الفلسفة واألدب والشعر ،ولكل مقوماته وخصائصه
املختصة به دون سواه.
أجل انه فيلسوف تفكريه ومنهجيته املتماسكة يف
كينونتها وصريورتها ،حبيث تراه متمسكًا أبدًا بالوفاء
وبروحه ،ناذرًا نفسه على مذبح اإلميان املطلق برسالة
املسيح رسالة التضحية والفداء بامتياز ،رسالة
التسامح واحملبة والغفران ،فهو أي أديبنا تراه ملتزمًا
يتجسد
كل االلتزام بروح الوفاء ،أمام وجتاه كل من
ّ
فيه العطاء ،يكون أديبنا مباركًا ومصليًا صالة العرفان
ٍ
حرف من حروف أجبديته املبدعة.
والوفاء يف كل
وينبغي َّ
القيم من
الكتاب
هلذا
ما
بالنا
عن
يسهو
أال
ّ
رؤى وآراء سياسية واصالحية ،حبيث تطغي على
معظمها صبغة العتاب واألسف على الطاقات الفكرية
واالجتماعية اليت غالبًا ما تذهب هدرًا ويبقى الوطن
لبنان مبنأى عن االفادة من األدمغة الغنية اليت أغدقها
اهلل عليه؛ وهنا نرى أديبنا يف معظم آرائه اهلادفة اىل
اإلرتقاء واإلصالح ينحو بالالئمة على تفككنا اإلجتماعي
وعدم إلتزامنا بالوالء الكامل لبناء الوطن واحلرص على
دميومته وبقائه سيدًا حرًا مستق ًال سرمديًا.
هذا هو املهندس االستاذ نقوال سليمان داود األمنوذج
اإلنساني ،امللتزم الهوتيًا ودينيًا ومسيحيًا بعبادة
واملتصوف بروح املسيح بصومعة اإلميان
رب العباد
ّ
وتعاليم اإلجنيل املقدس ،والداعي من عمق جوارحه
التحسس مع اإلنسان بأي مكان من
وخلجاته اىل
ّ
العامل مبعزل عن اللون واالثنية والعرقية والطائفية
واملذهبية ،إميانًا منه بأن االنسان هو أخ لإلنسان
واإلنسانية هي الرباط الشعوري املشرتك وان الدين
السماوي هو العقل واإلميان اجلامعان بني األرض
والسماء لنرتفع بهما من االرض اىل السماء على سلم
اإلميان والرجاء.
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مــناسبات

حركة االستقالل يف سيدني احيت الذكرى الـ
 ٢٩الستشهاد الرئيس معوض ورفاقه

صورة جامعة يف قاعة الكاتدرائية

الذبيحة االهلية

رمسيون وحضور

القنصل معكرون وعقيلته ،اسعد بركات ،ايلي بو هارون وحضور

أنطوني هاشم ،ميشال الدويهي وعقيلته وحضور

جو خطار ،بيرت مارون،طوني رزق ،سليم الشدياق وحضور

طوني عبيد ،عبد اهلل املري ،ايلي بو هارون وحضور

طوني نكد ،مارك البطي وحضور

لودي فرح ايوب ،فادي مللو ،طوني خطار وحضور

الراهبات مع الزميلني ميالد الدويهي وانطونيوس بو رزق وحضور

زينة مرعي وموسى حمفوظ وحضور

احيت حركة االستقالل الذكرى ال
 ٢٩الستشهاد الرئيس رينه معوض
ورفاقه بقداس يف كاتدرائية
سيدة لبنان  -هارس بارك ،ترأسه
خادم الرعية االب طوني سركيس
وعاونه عدد من كهنة وآباء سيدة
لبنان ومار شربل مبشاركة راهبات
العائلة املقدسة املارونيات .
وشارك يف القداس قنصل لبنان
العام يف سيدني شربل معكرون
وعقيلته ،منسق اوسرتاليا يف
حركة االستقالل اسعد بركات،
منسق سيدني سعيد الدويهي،
الرئيس اإلقليمي للجامعة
الثقافية ميشال الدويهي ،التيار
الوطين احلر ،القوات اللبنانية،
تيار املستقبل ،حزب الكتائب،

رؤساء وممثلو االحزاب والتيارات وحضور

تيار املردة ،حزب الوطنيني
االحرار ،احلزب التقدمي
االشرتاكي ،الرابطة املارونية،
الرابطة الدرزية ،رئيس
اجمللس املاروني طوني خطار،
رئيس غرفة التجارة اللبنانية
االسرتالية جو خطار ،رؤساء
مجعيات ومؤسسات وفاعليات من

اجلالية اللبنانية وكوادر حركة
االستقالل ومناصرون واعالميون.
والقى االب سركيس عظة من
وحي اإلجنيل نوه فيها مبسرية
الرئيس الشهيد ،وقال« :ان
احلضور الكثيف داخل الكاتدرائية
الرئيس معوض استشهد مع
ً
ذكرى استشهاد الرئيس معوض.
رفاقه ليبقى لبنان مستقالً حرا بعد القداس ،دعت احلركة الكاتدرائية.
وسيداً».
وف ملبورن اقيم احتفال مماثل يف
اىل لقاء للحاضرين يف صالون يِ
تصوير أراكس
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ملــبورن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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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Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

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

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
:لالتصال
0422 350 768

ملبورن

25 صفحة

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

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

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

مهرجان احتفالي كبري ومميز حلزب الكتائب يف ملبورن يف ذكرى
اغتيال الشهيد بيار أمني اجلميل

أقيم مساء يوم األربعاء الفائت بتاريخ2018/11/21
يف مقر بيت الكتائب يف ملبورن حفل كوكتيل
رائع مل تشهده ملبورن من قبل مبناسبة ذكرى
مرور أثين عشر عاما على اغتيال الوزير األسبق
حيث شارك حشد
الشهيد بيار أمني اجلميل
كبري من أبناء اجلالية اللبنانية قدر باملئات فقد
غصت قاعة بيت الكتائب باحلشد اجلماهريي
الكبري وكأنك يف مهرجان عاملي ترى أوله
وال تشاهد أخره حيث بدأ االحتفال يف متام
الساعة السابعة ووقف احلضور احرتاما لسماع
النشيدين االسرتالي واللبناني ونشيد حزب
وبعدها ألقى املسؤول االعالمي
الكتائب
يف حزب الكتائب االستاذ منري حداد كلمة
مجيلة رحب من خالهلا جبميع احلاضرين فكان
ناجحا يف التقديم وااللقاء وبعد االنتهاء من
كلمته أقيمت صالة روحية كنسية رائعة لروح
الشهيد بيار اجلميل وترأس االحتفال الكنسي
املونسيور قدس األب جو طقشي وعاونه لفيف
من الكهنة والراهبات نذكر منهم قدس األب
الياس متى وقدس األب أالن فارس راعي
كنيسة سيدة لبنان املارونية وعدد أخر من
الراهبات والرهبان كما ألقت الراهبة كلمة

روحية معربة اقتبستها من تعاليم السيد املسيح
وشارك األب مسري حداد راعي كنيسة مار
يوسف للروم الكاثوليك كما شارك سعادة
قنصل لبنان الدكتور زياد عيتاني وعدد كبري
من النواب وعلى رأسهم النائب نزيه األمسر
والنائبة االسرتالية املتميزة اليت ألقت كلمة
رائعة أشادت من خالهلا بالرتحيب حبزب
الكتائب اللبنانية كما شارك عدد كبري من
األحزاب الصديقة واحلليفة ومنهم تيار املردة
برئاسة االستاذ نبيل حنا وتيار املستقبل برئاسة
والقوات اللبنانية
االستاذ حسني احلولي
وغريها وعدد كبري من الفعاليات االقتصادية
واالجتماعية نذكر منها الشيخ بشارة طوق
ووسائل االعالم املقروء واملسموع ومنها اذاعة
الشرق األوسط الذي مثلها صاحبها ومديرها
املتميز الزميل أمحد صبح الذي قام بتسجيل
وغريها كما شارك الفنان
وقائع احلفل
املبدع كريم عبوشي الذي قام بتغطية كاملة
لوقائع احلفل والتقاط أمجل وأفضل الصور
وجريدة اهلريالد الذي مثلها مدير
التذكارية
مكتب ملبورن احملامي واالعالمي والباحث ميالد
وبعد االنتهاء من الصالة على روح
اسحق

الشهيد بيار أمني اجلميل ألقى رئيس قسم
ملبورن األسبق حلزب الكتائب رجل األعمال
الناجح االستاذ جورج حداد كلمة شاملة ومعربة
شكر من خالهلا مجيع احلاضرين كما أشاد
مبسرية حزب الكتائب منذ تأسيسه حتى تاريخ
االحتفال وأضاف قائال نفتخر بثبات الكتائب
على املبادئ حيث الكتائب دفعوا مثن تعنتهم
ومازلوا متمسيكني باملبادئ بينما بقية األحزاب
القريبة وغريها قد ساروا يف طريق أخر لقاء
وأشاد بالرئيس احلالي حلزب
بعض األمثان
الكتائب اللبنانية االستاذ سامي اجلميل الذي
انتقل باحلزب للحداثة وبعدها ألقى رئيس
قسم ملبورن للكتائب رجل األعمال الناجح
االستاذ زكي يرق كلمة موجزة على قاعدة خري
الكالم ماقل ودل رحب من خالهلا بالضيوف
وبعد االنتهاء من كلمته ختلل املهرجان حفل
كوكتيل غين ومميز مل تشهده مطاعم ملبورن
من قبل حيث متيز بالذوق الرفيع املستوى
العالي من الرقي واللباقة والتعاون فيما بني
اجلميع حيث كان املنسق العام حلزب الكتائب
ورجل األعمال الكريم املتميز االستاذ جورج
حداد يعمل بصمت وهدوء وحيمل بيده أشهى

أنواع املعجنات ويقدمها بوجه بشوش جلميع
احلاضرين فكان جنما متميزا من حيث التواضع
واألناقة واللباقة والرقي وكذلك زميله رئيس
قسم ملبورن األسبق رجل األعمال الناجح
االستاذ جورج حالل الذي كان يدور بني اجلميع
حامال بكلتا يديه طبق من املعجنات وطبق من
الشيش ويوزع على اجلميع بدون استثناء أحد
بذوق رائع وكذلك رئيس قسم ملبورن حلزب
الكتائب رجل األعمال النشيط االستاذ زكي يرق
حيث كان يعمل وابتسامته ال تفارق حمياه ال
تفارق وجهه وكذلك املسؤول االعالمي يف
الكتائب االستاذ منري حداد الذي كان يعمل
على مدار الساعة بدون تعب وملل اضافة
اىل بقية أعضاء الكتائب فكان اجلميع كخلية
النحل كما لوحظ تقديم املشروبات الباردة
جبميع أنواعها وكان الكرم واضح جدا كوضوح
الشمس يف النهار وكان الذوق والكرام هما
عنوانا الكتائب يف هذا احلفل كما كان احلفل
ناجحا بامتياز بكل املقاييس وودع احلاضرون
بعضهم البعض مع أخذ الصور التذكارية فيما
بينهم على أمل اللقاء املتجدد.

ميالد اسحق
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كتابات

«يونيسكو» تك ّرم مسرح «الظ ّل» السوري

قّ
ل لي من اي مدرسة
خترجت

فصول

ّ
قل لي من اي مدرسة خترجت
تا نقول الف مربوك وماشاهلل

وحتى تكون انسان حمرتم حمبوب
انخفض معدل انتشار «مسرح خيال الظل» كثرياً على مرّ السنوات
املاضية (ويب)

يف اجتماع عقد االربعاء املاضي يف بورت لويس ،عاصمة مجهورية
موريشيوس ،وهو الثالث عشر للجنة احلكومية الدولية ،أدرجت
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة «يونيسكو» ،سبعة
عشر عنصرًا جديدًا يف الئحة الرتاث الثقايف غري املادي ،ومن بينها
«مسرح الظل» السوري.
ّ
«مسرح خيال
الظل» السوري ،هو من ضمن سبعة عناصر مدرجة
ً
حديثًا ،وحباجة إىل «صون عاجل» .هو إذا مسرح دمى ،يعمل بربنامج
نصي مع موسيقى خلف ستارة أو شاشة شفافة .ويغلب على هذا
ّ
النوع من العروض ،النقد االجتماعي الفكاهي ،إذ
يقدم روايات
ّ
وقصصًا ساخرة،
تتضمن شخصيتني رئيستني .وتقام العروض،
ّ
غالبًا ،يف املقاهي الشعبية ،حيث
يتجمع الناس ملشاهدة قصص
ّ
عدة ،منها التكنولوجيا
عن احلياة اليومية .ومع ذلك ،وجراء عوامل ّ
احلديثة ،والتشريد اجلماعي الذي سببته احلرب ،اخنفض معدل
مر السنوات املاضية.
انتشار «مسرح خيال الظل» كثريًا على ّ
وتضم اجملموعة اجلديدة ( ،)2018املدرجة ضمن الئحة الرتاث الثقايف
ّ
غري املادي اليت حتتاج إىل «صون عاجل» ،العناصر اآلتية:
«اإلنكيباتا»« ،األيونوتو» ،و»األولنغ إشري» ،وهي ثالثة طقوس
للعبور إىل الرجولة عند مجاعة «مازاي» يف كينيا.
«السوري جاغيك» (مراقبة الشمس) ،وهي ممارسة تقليدية مرتبطة
باألرصاد اجلوية والفلك تقوم على مراقبة الشمس والقمر والنجوم،
ومقارنتها بالطوبوغرافيا احمللية ،ومكانها باكستان.
«الالخون خول» ،يف «وات سفاي أنديت» ،يف كمبوديا.
ُ
ّ
«اليلي»
(الكشري والتنزيري) ،وهي رقصات مجاعية تقليدية يف
ناخيتشيفان ،يف أذربيجان.
الدمى التقليدية احملركة يدويًا (األراجوز) يف مصر.
املعارف واملهارات اخلاصة بكيالي املاء العاملني يف الفقارة يف
توات وتيديكلت ،يف اجلزائر.
ّ
الظل» يف اجلمهورية العربية السورية.
«مسرح
وأدرجت املنظمة على قوائم الرتاث الثقايف غري املادي« ،السرييوم/
السريم» ،وهو شكل من أشكال املصارعة الكورية التقليدية ،وذلك
قدمته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
بناء على طلب مشرتك ّ
ً
ومجهورية كوريا معًا (الشمالية واجلنوبية).
أن
وقد أعلنت املديرة العامة لـ»اليونسكو» ،أودري أزواليّ ،
«قبول الكوريتني دمج طلبيهما ّ
ميثل خطوة غري مسبوقة .ومل يكن
ذلك ليحدث لوال الثقة الكبرية اليت تضعها السلطات
الكورية يف
ّ
إن إدراج هذا العنصر باسم كال الطرفني ميثل خطوة
اليونسكوّ .
رمزية مهمة يف طريق حتقيق املصاحلة بني الكوريتني .ويذكرنا
بقدرة الرتاث الثقايف على حتقيق السالم بوصفه همزة وصل بني
الشعوب .وميثل انتصارًا للعالقات الوثيقة والطويلة اليت جتمع
الطرفني عرب احلدود القائمة بني الكوريتني».
وتضم الئحة الرتاث الثقايف غري املادي اخلاصة بعام ( 2018باإلضافة
إىل الالئحة اليت حتتاج إىل صون عاجل) العناصر اآلتية:
«البلودروكُ /
املدروتيسك /الكيكفيستيسُ /
املدروتالتش» ،وهي
الطباعة بالقوالب اخلشبية والصبغ باللون النيلي يف أوروبا ،يف
كل من دول :النمسا ،اجلمهورية التشيكية ،أملانيا ،هنغاريا،
سلوفاكيا.
«امليدميورسكا بوبيفكا» وهي أغاني شبيعة من مدميورجي؛
كرواتيا.
«الربنداس» يف وسط كوبا.
احتفاالت
َّ
االحتفال الذي يقام تكرميًا أليقونة سيدتنا «بودسالو» (عيد
بودسالو) يف بيالروس.
املهارات املرتبطة بالعطور يف بايي «دو غراس» :زراعة النباتات
العطرية ،واإلملام باملواد األولية الطبيعية وحتويلها ،وفن تركيب
العطور يف فرنسا.
تراث «دده قورقود /كوركيت أتا /دده قورقوت» بثقافته امللحمية
وحكاياته الشعبية وموسيقاه يف أذربيجان ،كازاخستان ،تركيا.
محامات «لوم» الطبية املرتبطة «بالسوا ريغبا» ،معارف وممارسات
الشعب التبيت يف الصني بشأن احلياة والصحة والوقاية من
األمراض ومعاجلتها يف الصني.
فن البناء باحلجر اجلاف ،واملعارف والتقنيات املرتبطة بذلك؛
كرواتيا ،قربص ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا ،سلوفينيا ،إسبانيا،
وسويسرا.
قطف عشبة اجلعدة يف جبل أوزرن.
«السرييوم/السريم» ،وهو مصارعة كورية تقليدية ،يف مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا.

ال تكون باطل وعن احلق متخلى
خملوق

االنسان

رايق

وحساس

ّ
يتحلى
باالميان واحلب مفروض

وأملىء حياتك حب مع احسان
متعلى
طريق معبده وسالم
ّ

ّ
والشر

قوة

ّ
والشر

هاجم

بقبضة

الشيطان

َّ
ودىل
الدني
والناس يا ويلها ّ
ّ
حيارب

االنسان

يقتل بشر يف كفرها وذل

فيق ّ
يلي عايش بغفوة النسيان

حملى
واعرف حقيقة سابيت
ّ

ختدم

ال

ّ
الشر

وتعبد

األوثان

بتخصر حياتك وبتاخد غضب اهلل
احلق

اطلب

واحلب

واإلميان

ّ
متجلى
بتشوف ثالوث عاالرض

وال تكون عايش متل شخص هربان
ً
جلى
أركع جملدو وكلمتو
حان

برتبح

الوقت
مسا

تقبل

خريات

عا

أالميان
ّ
حلى

وهيك قال من ماضي الزمان
عن كل مؤمن مش معقول ّ
اختلى

اطمئنان
اطلب الرب بتعيش حياة
ً
متحلى
وبتصري انسان جديد
ّ

سؤالي الك يا حضرة الفهمان
ّ
خترجت
قل لي من َاي مدرسة ّ

من

مدرسة

مرجوعها

االنسان

او من مدرسة مرجوعها اهلل
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي
خادم كلمة اهلل بتاريخ ٢٠١٨-١١-٢٤

السجن
يف ّ
كان احللم يأتي
السجان
كما اليريد قليب ..وال ّ
ّ
شفافًا و أبيض
رأيت رفاقي حيملون دفاترًا و أزهارا
و يتمشون يف مشس آذار
و كانت..
ٌ
اقحوانة..حنلة!
تنمو يف إمسنت قاعدة عمود الكهرباء
ّ
كلما صادفت حلمي
تصري خنلة!
يف البيت
أكور زبيبات عمري
ُ
كنت َّ
جراب ّ
شف ٍ
اف و ناعم
يف
ٍ
وأعطيها ألطفالي
كرتهم اآلن
لن تكسر زجاج القلب
وإن غدا
ٍ
زبيبة..حلوة!
فارغًا من
يف ّ
الطريق إىل املساء
مل أفكر بالقمر
الضوء باردًا كان
ومتسكعون مل يشعلوا لي سيجارتي
ومل أكرتث
مل أحرتس
حتى
فاجأني
املطر!.
يف صفحات الفيسبوك
مل يزل يباغتين رحيلهم
ومل أزل
أبكي
حتى
ينتهي شحن املوبايل! .
تين رحيلهم
ومل أزل
أبكي
حتى
ينتهي شحن املوبايل!
رماح بوبو -سورية
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فــن

هند حممد :الغرية سائدة يف الوسط الفين وهذا ما ينقص الفنانة السعودية

مؤخرا من تصوير أول مسلسل
انتهت الفنانة السعودية هند حممد
ً
عربي مشرتك يف جنوب أفريقيا ،حيث كانت أعماهلا السابقة مجيعها
وحتد َث ْت بصراحة عن مشاركتها
التقت بها
حملية ،جملة «سيدتي»
ْ
َّ
يف دراما رمضان ،وكذلك الكثري من األمور الفنية وبداياتها من
خالل هذا
صَّو ُر جبنوب
بدايةِّ ،
حدثينا عن مشاركتك يف أول مسلسل عربي ُي َ
أفريقيا؟
انتهيت قبل أيام من تصوير مشاهدي يف مسلسل عربي مشرتك
ُ
يف جنوب أفريقيا ،حيمل عنوان «بشر ،»2قصة حممد عبد الصمد،
وسيناريو وحوار أدهم عبد الغين ،وهو عمل ضخم ،وتشرتك يف
إنتاجه ثالث شركات؛ شركة سعودية ،وأخرى مصرية ،وثالثة جنوب
إفريقيةُ ،
وت َعُّد املشاركة العربية األوىل لي.
حدثينا قليلاً عن مالمح هذا العمل؟
ِّ
حمدد اهلوية ،وفكرته جديدة ومميزة للغاية ،حيث متزج
العمل غري
َّ
اخليال بالواقع وصو ً
ال إىل املستقبل البعيد ،وفيه تركيز كبري على
ويتكون من  13حلقة منفصلة ،كل حلقة حتمل
املادة املطروحة،
َّ
فكرة خمتلفة ومغايرة عن األخرى ،وال أستطيع اإلفصاح عن تفاصيل
ْ
جس ْدت مثل هذه
دوري ،لكنه بشكل عام متنوع ،ومل
يسبق لي أن َّ
َ
ٌ
هادف ،ويتميز بالبعد اخليالي ،ومت تصوير
العمل
الشخصيات ،كما أن
وي َعُّد نقلة
مجيع مشاهده يف مدينة «كيب تاون» جبنوب إفريقياُ ،
نوعية على مستوى األعمال الدرامية ،سواء السعودية أو اخلليجية أو
العربية ،ويشاركين فيه خنبة من الفنانني ،من أبرزهم الفنانة إهلام
علي ،وعبد العزيز السكريين ،وعبد العزيز الغرباوي ،وخالد صقر،
ُ
صدى
العمل
وفيصل الدوخي ويف فؤاد ،وآخرون ،وأتوقع أن جيد
ً
نوعا ما عن األعمال
ً
جيدا عندما ُيعرض؛ ألن الفكرة خيالية وغريبة ً
التقليدية.
كيف كانت أصداء عملك الرمضاني «شري شات» خالل عرضه؟
احلمد هلل ،أنا راضية عنه ،وال يهمين سوى رأي ُ
امل َش ِ
اهد ،وقد
ُح ِس َم األمر بالنسبة للجمهور وذوقه العام ،والصدى األقوى كان
من نصيب حلقة (أطالب باالعتذار) ،حيث نالت استحسان اجلمهور
كبريا من اإلعجاب ،وصارت «ترند» على «تويرت» يوم
وأخذت نصيًبا
ً
عرضها ،وأعتقد أن هذا الشيء كان ُم ِ
رض ًيا لي ولفريق العمل.
ِ
قدمت من خالل املسلسل االجتماعي الكوميدي
عما
هل أنت راضية ّ
«شري شات»؟
من الصعب إطالق كلمة الرضى ،ولكن كقناعة باملسلسل بشكل عام
نعم ،وذلك من خالل قراءتي األوىل حللقات املسلسل اليت قد تكون
أطروحاتها تتناسب مع وقتنا احلالي ،ولذلك شاركت فيها.
َ
الفنانينْ فايز املالكي وحسن عسريي؟
وكيف كانت التجربة مع
بالنسبة للمشاركة مع الفنان فايز املالكي فهي ُت َعُّد األوىل،
واإلحساس باالختالف والتنوع ال يكون إال من خالل املشاركة مع
اآلخرين ،أما الفنان حسن عسريي فقد كانت هناك مشاركة معه يف
خيص العمل.
عدة أعمال بسبب التوافق الكبري معه فيما
ُّ

نر لك سوى عمل تلفزيوني واحد يف رمضان ،ومل تشاركي
ملاذا مل َ
بأكثر من عمل كبقية الفنانات؟
عندما تكون الفرصة ساحنة للمشاركة يف أكثر من عمل سأفعل،
َّ
وأتشتت
الكم ال يتساوى مع الكيف لكي أشارك بأكثر من عمل
ولكن
ّ
بني أكثر من شخصية قد حتتاج إىل عطاء وإحساس ،ناهيك عن أن
األعمال السعودية يف التلفزيون السعودي َ
يحة ،وإذا وقعت
ش ِح َ
عيناي على النص اجليد والعمل املناسب وكان الوقت يف صاحلي،
فإنين لن أتأخر عن املشاركة وستكون لذلك العمل األولوية.

عملي يف اإلذاعة

ِ
َ
شاركت ببعض
لن ُع ْد إىل الوراء قلي ًال ..وعن بداياتك عرب اإلذاعة حيث
حدثينا عنها؟
األعمالِّ ،
كانت مشاركيت يف اإلذاعة مع الكثري من الفنانني وعلى رأسهم
الفنان يوسف اجلراح ،وذلك يف العديد من املسلسالت اإلذاعية ،مع
واكتسبت اخلربة يف جتسيد الشخصيات مع تغيري
تنوع املواضيع،
ُ
الصوت ،وكان من ضمن ما َّ
مت تقدميه الكثري من الربامج املتنوعة
الثقافية والسياسية واالجتماعية والصحية ،وكذلك برنامج كان ُيَب ُّث
على اهلواء مباشرة حيمل اسم (أموال ومسارات).
ِ
شاركت يف فيلم «كيف
أنت أول ممثلة سينمائية سعودية ،حيث
احلال» ،هل أفادتك هذه التجربة؟
وشاركت
استفدت منها،
التجربة هي سبب معرفتنا للشيء ،وبالتأكيد
ُ
ُ
يف العديد من األفالم السينمائية ،القصرية منها والطويلة ،وكان
الفيلم السينمائي املميز بالنسبة لي هو فيلم «صدى» ،حيث كنت
أجسد شخصية فتاة من ذوي االحتياجات اخلاصة ،والعمل يعتمد على
ّ
لغة اإلشارة ،وليس من السهل تأدية الدور الذي كان حيتاج إىل
مدربة خمتصة يف لغة اإلشارات ،حيث كان من الالزم اكتساب اللغة
ِّ
قبل الذهاب إىل التصوير ،ومن خالل جتربيت أقول إنه شتان بني
العمل التلفزيوني والسينمائي.
وماذا عن التجربة السينمائية يف فيلم «شروق وغروب» ..هل
ِ
شعرت أنها كانت أنضج مما سبق؟
النضج عبارة عن مراحل ،ويف كل مرحلة هناك تفاصيل عميقة جيب
ِّ
مررت به من خالل إعادة َ
الكَّرة.
لتخطي كل ما
أخذها بعني االعتبار،
ُ
كيف ترين السينما اآلن بعد السماح بها بالسعودية؟
أعتقد أنها مسألة وقت ،ولرمبا أستطيع اإلجابة حينها ،كيف سأراها
أي أمٍر خبصوصها.
يف السعودية ،أو أحدد َّ
هل هناك مشاريع قادمة ملشاركتك يف عمل سينمائي سعودي
جديد؟
علي أي عمل ،ويف حال وجود النص
ض
عر
ي
مل
احلالي
الوقت
يف
ُ
َ
ّ
املناسب والدور الذي سيضيف لي ،سأقول نعم ومرحًبا باملشاركة.
ِ
قدمت جمموعة أعمال لشركة اإلنتاج اخلاصة بالفنان حسن عسريي،
باإلضافة إىل مشاركتك معه ،فهل تشعرين أن العمل معه أفضل؟ أم

عقد احتكار بينكما؟
أن هنالك
َ
ليس هناك عقد احتكار بيين وبني عسريي ،والعمل مع شركة إنتاج
هلا مسعة جيدة هو ما يهمين ،وحرص بعض الفضائيات على طلب
األعمال وتكرار التجربة معها مرارًا وتكرارًا دليل على جناح الشركة،
وهذه أسباب تعاملي مع شركة إنتاج الفنان حسن عسريي.
فنيا أم
هل ترين أن احتكار شركة فنية معينة للفنانة خيدمها
ًّ
يظلمها؟
ليس هناك أي خدمة ُتذكر غري التأثري وقيادة اآلخرين ،واستخدام
لون معني فقط ،فمن باب إنصاف النفس قطع االحتكار.

الفن عبارة عن «شلليـّات»

سيئ
الكثريون يرون أن عامل الفن عبارة عن
«شلليات» ،وهذا أمر ِّ
ّ
وم ِ
ضر وغري فين ..ما رأيك بهذا؟
ُ
«شلليات»،
أضم صوتي لصوت قائل هذه العبارة ،فالفن عبارة عن
ُّ
ّ
الشللية سوف تتحول إىل مافيات فنية ،على الرغم من أن
وأرى أن
ّ
يصب يف القالب نفسه ،والبعض يزعم أن االنسجام والتناغم
اجلميع
ّ
متاما،
الشللية ،ولكنين ضد هذا التفكري
هما السبب يف تكوين
ً
ّ
فالتنوع بني أفراد طاقم العمل يضيف الكثري بني احلني واآلخر.
هل هناك غرية يف الوسط الفين بني الفنانات؟
نعم ،ولكنها غرية غري حممودة ،ال تقتصر على التنافس والتطور حنو
األفضل ،بل إنها تعمل على ختريب العالقات ال تطويرها ،والغرية
ً
أيضا بينهم غرية ،وهي
ليست مقتصرة على الفنانات ،فالرجال
ليست كما ُي َ
أي مربر ،فهي ال
طلق عليها «غرية فنية» ،وليس هلا ّ
ختدم وال تزيد ِحَّدة إبداع أحد على اآلخر ،بل هي منافسة يف مضمار
أشبه بالشائك.
ِ
يوما ما ألذى بسبب الغرية يف الوسط الفين؟
وهل
تعرضت ً
من الطبيعي أن أتعرض إىل الغرية ،حتى إن مل أذكر
األسباب،
َ
ولكن كلما كانت االستمرارية موجودة واملسرية يف تقدم ،ازدادت
الغرية.
أنت أول امرأة سعودية تشارك يف مهرجان اجلنادرية عرب تقدميك
أوبريت «مشس الشموس» ،مع الدكتور الفنان راشد الشمراني
والفنان حسن عسريي ،حدثينا عن هذه التجربة؟
املشاركة مبهرجان اجلنادرية كانت جتربة مجيلة ومميزة ،فاألوبريت
كان من كلمات األمري بدر بن عبد احملسن ،وهو من الشعراء
وي َعُّد مهرجان اجلنادرية من املهرجانات املتميزة ،حيث
املميزينُ ،
سنويا وليس بشكل عابر ،ومرتادوه من كل أحناء اململكة،
يقام
ًّ
وكان لي الشرف أن أكون أول سعودية تشارك بهذا املهرجانًّ ،
حقا
أسعدتين املشاركة.
كيف ترين الدراما السعودية ،وماذا ينقصها؟
الدراما السعودية «مصابة» بالنهوض ،مع مراعاة كلمة «مصابة»،
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يسرا  :هذه حقيقة خناقيت مع
اهلام شاهني يف كواليس مهرجان
القاهرة»

واليت أقصد بها أن الدراما
إعصار ال يهدأ،
السعودية
ٌ
وقد نرى الكثري من األعمال
اجلودة
ولكن
الدرامية،
والنصوص واملضمون وطابع
التقديم هو ما حتتاجه كي
تزيل عنها اإلصابة بأنفلونزا
التقديم وحسب.
ما هي األعمال الرمضانية اليت
ِ
وشدت انتباهك هذا
شاهدتها
َّ
العام؟
يف احلقيقة ،مل أجد الفرصة
ملتابعة أي عمل بسبب ظرويف
اخلاصة يف شهر رمضان
الكريم ،ولكن ال أستبعد
أبدا وجود أعمال مميزة مت
ً
وحتما
عرضها خالل الشهر،
ً
سيعاد عرضها ،وعندما أجد
ُ
الفرصة سأتابع يف حال عدم
انشغالي.
جسدته فنانة
ما الدور الذي َّ
ِ
ِ
لعبت أنت هذا
ومتنيت لو
الدور؟
أجس َد إال ما أرى أنه باستطاعيت جتسيده ،ويف اجململ
ال أمتنى أن
ِّ
أمتن جتسيد دور لعبته فنانة ما ،حتى وإن أعجبتين
ولألمانة مل
َّ
الشخصية ولفت انتباهي األداء.
دائما يف األدوار اجلادة ..هل هو اختيارك أم أنها ُفِر َ
ضت
جندك
ً
عليك؟
فلدي األحقية يف اختيار ما يتناسب
ليس هناك إجبار على األداء،
َّ
أدوار
علي
عرض
معي ،وللدور أهمية كبرية بالنسبة لي ،فرمبا ُت َ
ٌ
َّ
أدوار كبرية
صغرية ،ولكن ترتك خلفها بصمة ،والعكس ،فهناك
ٌ
بالسحاب الكاذب الذي ال مطر فيه ،والبعض
ولكنها تكون أشبه
َّ
ُي ّ
كثريا خالل
نظرا ألنين قدمتها
فضل أن يراني يف أدوار جادة
ً
ً
مشواري الفين.
قدمت أعما ً
ِ
ال كوميدية؟
هل
ُ
قدمتها كانت كوميديا مواقف ،ولعل البعض
األعمال الكوميدية اليت
قدمت أعمالي الكوميدية
يرى أنين جادة يف أغلب األحيان ،ولكن
ُ
أتقنهاُ ،
وأ ْع ِج َب ُ
َ
امل ِ
شاه ُد بها.
واستطعت أن
ُ
أيهما أقرب إليك ..األعمال الدرامية أم الكوميدية؟
األقرب هو ما أجده مناسًبا ،فالدراما قد ال ختلو من الكوميديا،
والكوميديا ً
أيضا تتخللها الدراما ،والربط بني النوعني وارد ،والنص
وجدت أعما ً
ال كوميدية
هو املتحكم الرئيس يف إبراز الشخصية ،وإذا
ُ
مناسبة ،وال تستخف بعقل املشاهد ،بالطبع سأقوم باختيار الدور
املناسب لي لتقديم الكوميديا على أصوهلا.
ماذا ينقص الفنانة السعودية؟
ال شيء سوى اقتناص الفرصة وإثبات الوجود من خالل تقديم
العمل ،ولكن شركات اإلنتاج هي من لديها الدعم يف إعطاء األولوية
للفنانة السعودية بشكل خاص ،وإذا توفرت املؤهالت واخلربة
حتما سنرى الفنانة السعودية كما
والنصوص والكتابة واإلبداع،
ً
ينبغي أن نراها.
هل ترين أن الفرص الفنية اليت ُق ّد َم ْت لك كانت جيدة؟
كانت وما زالت جيدة ،والقادم أمجل إن شاء اهلل.

الخطوط الحمر

فنيًا؟
هل هنالك خمرج ساهم يف تطويرك ّ
فنيا
التطوير قد يكون من خالل اآلخرين ،وال مانع من ذلك ،ولكن ًّ
تطور من نفسها ،ومن تعب واجتهد على نفسه
أرى هند حممد هي من ِّ
فسوف يرى النتائج.
من هم أصدقاؤك من الوسط الفين؟
لست من الذين يبحثون عن أصدقاء يف الوسط الفين،
بصراحة،
ُ
التقيت بهم فسوف حيظون مين بكل احرتام ،وهم َم ْن
ولكن إذا
ُ
أمسيهم زمالء الفن ،ناهيك عن التواصل اهلادف بيين وبني بعض
الزمالء.
ما الدور الذي ال تزال هند تبحث عنه؟
أحدد ،ولكن أستطيع أن أقول «سيأتي وقته».
ال أستطيع أن ِّ
ِ
ِ
وشعرت أنه صعب؟
قمت به
ما الدور الذي
ليس هناك دور صعب إال من خالل ماهية الدور ونوعه ،وإذا كان ال

يضيف وال خيدم فمن الصعب أن أختاره.
ِ
ِ
وندمت عليه؟
قمت بأدائه
ما الدور الذي
قد ُ
مته
وندمت عليه ،فأنا حريصة كل احلرص على اختياري
ُ
ال يوجد ما َّ
علي َّ
مت استبعادها ألن أبعادها
املعروضة
األدوار
من
وكثري
لألدوار،
َّ
ومضمونها ال يضيفان لي.
طموحك كفنانة؟
احمللية ترضي
هل ترين أن األعمال
َ
َّ
األعمال احمللية قد تضيف لي الكثري ولكنها ال ترضي الطموح مهما
تعد َد ْت ،فالفنان يطمح إىل أن يخُ رج َّ
كل ما بداخله من طاقة وإبداع
َّ
ً
وجيسدها ال ترضي ما
وأحيانا األعمال اليت ُتعرض عليه
ومواهب،
ِّ
بداخله ،وينتظر فرصة مناسبة للخروج وإبراز مجيع ما لديه.
ني أن تؤديها باألعمال
هل هنالك خطوط محر بالنسبة لألدوار اليت َت ْقَبِل َ
الدرامية؟
نعم ،فمن الصعب أن أقوم بأداء أدوار تسيء لي ولسمعيت كفنانة
مهما كانت ُ
امل ْغريات.
مل َنَر ِ
لك مشاركات يف أعمال درامية خليجية مثل بعض الفنانات
ِّ
والفنانني السعوديني ..هل مل ُي ْعَر ْ
تفضلني
ض عليك؟ أم أنك ال
َ
املشاركة اخلارجية بالدراما؟
تود أن تكون هلا مشاركات درامية داخلية وخارجية ،وقد
كل فنانة ُّ
ْ
انتهيت قبل أيام من
علي وقتها ،ولكن
ض
ر
ع
ي
مل
أنه
يكون السبب
ُ
ْ
ُ َ
َّ
عمل درامي عربي أمتنى أن ينال إعجاب متابعي الدراما السعودية
واخلليجية والعربية.

لستُ راضية

ِ
طموحك
شاركت مبسرحيات نسائية عديدة ..هل ترين أنها ترضي
َ
كفنانة؟ وهل أنت راضية عن تلك املشاركات؟
لست
شاركت يف مسرحيات عديدة ،ولكن إىل اآلن
صحيح أنين
ُ
ُ
قدمت متامًا ،أما اآلن مع وجود هيئة الرتفيه  -اليت
عما
ُ
راضية َّ
تطور احلركة املسرحية من خالل توفري
سيكون هلا املساهمة يف
ُّ
وتشجيع الكوادر بال استثناء  -فالوضع اآلن ليس كسابقه ،حيث
أصبح املخرج باستطاعته إخراج عمل نسائي ،وأصبح وجود العناصر
النسائية ضروري الكتمال العمل وإظهاره بالشكل املطلوب.
ما هي طموحاتك الفنية؟
حدًا للطموح سأحتدث عن طموحاتي ،فطموحاتي ال تتوقف
عندما أجد ّ
حد معني. .
عند ٍّ

فقاعات الصابون

ً
كبريا
دورا
وأحيانا تمُ نح
اآلن الفن لألسف يعتمد على مجال الفنانة
ً
ً
وهي ال تجُ يد التمثيل ،بينما هنالك يف نفس العمل فنانة متتلك
قدرات فنية ولكن دورها حمدود ..ما رأيك يف ذلك؟
لنكن واقعيني ..برأيي ،أن من تعتمد على مجاهلا ال على أدائها هي
كفقاعات الصابون ،سرعان ما ختتفي ،وال أستطيع أن أنكر أن هذا
الشيء موجود لألسف ،ولكن ال يزال هناك من هلم كلمة يف االختيار
ِّ
يفضلون األداء ويعتمدون عليه
 سواء كانوا منتجني أو خمرجني -وليس على اجلمال. .

هي واحدة من أبرز جنمات الوطن العربي ،وأكثرهن متيزا وقدرة على
اإلبداع واختيار األدوار حبنكة وذكاء ..يف الوقت نفسه هي واحدة
من أكثر النجمات قربا من زمالئها وتعاونا معهم ،وأقلهم خالفا
وإثارة للمشاكل واجلدل..
ورغم ذلك ،واجهت يسرا خالل الساعات األخرية اتهامات باخلالف
مع زميلتها اهلام شاهني يف كواليس مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي ،يف إحدى فعالياته اليت أقيمت أمس ،حيث انتشرت صورة
على مواقع التواصل االجتماعي تشري إىل وجود «خناقة» بني
النجمتني..
عن الصورة وكواليسها ،وعن وجودها يف املهرجان وعالقتها بزمالئها
يف الوسط الفين وأعماهلا الفنية املقبلة فتحت يسرا قلبها للزميلة
«سيدتي نت» يف احلوار التالي:
ما حقيقة «خناقتك» مع اهلام شاهني يف كواليس مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي؟
ال يوجد أي خالف بيين وبني زميليت الفنانة اهلام شاهني ،اليت
أحرتمها وأقدرها وأحبها كثريا وتربطنا عالقة مودة وحب وسنوات
طويلة من العشرة والتعاون سويا يف أعمال فنية جيدة ومميزة .
لكن الصورة اليت مت التقاطها لكما ونشرتها إحدى وكاالت األنباء
وتداوهلا عدد من رواد السوشال ميديا تؤكد وجود خالف؟
هذه الصورة مت التقاطها يف وضعية توحي بوجود خناقة بالفعل،
ولكين أصفها باللقطة اخلبيثة ،فقد مت نشرها دون توضيح طبيعة
املوقف ،فكل ما هنالك أنين كنت ٌأقول إلهلام أنين لن أمتكن من
حضور حفل عيد ميالدها ،وكانت هي تلح علي يف ذلك ،فأصريت
على موقفي وقلت هلا إنين بالفعل مشغولة جدا ،ولدي تفاصيل يف
حياتي لن ّ
متكنين من احلضور ،فعاتبتين بشدة ويف تلك اللحظة مت
التقاط الصورة...
ملاذا وصفتها باللقطة اخلبيثة؟
ألنه كان هناك العديد من اللقطات اليت مل يكلف املصور نفسه
ليلتقطها ،منها سالمنا سويا واحتضاننا لبعضنا البعض ،ووقوفنا
ملدة طويلة نتحدث عن حياتنا ،ملاذا مت جتاهل كل هذه اللقطات
والرتكيز على هذه اللقطة الوحيدة ،وكأنهم عايزين جنازة ويشبعوا
فيها لطم حبسب التعبري املصري الشهري؟
بعيدا عن الصورة ،مب تربرين إحراجك إلحدى املذيعات يف حفل
االفتتاح؟
كنت أقف اللتقاط صورة تذكارية مع وزيرة التضامن االجتماعي
غادة والي ،وطلبت مين املذيعة اإلجابة عن سؤال هو عبارة عن
الكشف عن سر ما خيصين ،فهل كان هذا وقتا مناسبا للكشف عن
األسرار أو اإلجابة عن سؤال؟ وما اإلحراج يف أنين قلت هلا «الوقت
غري مناسب» ؟ املوقف مل يكن حيتمل أي مبالغات من تلك النوعية
اليت تتم على مواقع التواصل االجتماعي ،فمن املعروف عين احرتامي
للجميع وتقديري الشديد لإلعالم ،لكن الوقت مل يكن مناسبا لإلجابة
أي إحراج.
على سؤال ما ،وهذا كل ما يف األمر ،وال يوجد فيه ّ
صرحت أن تكريم حسن حسين يف املهرجان أدخل السرور إىل قلبك..
كيف تصفني هذه اخلطوة؟
خطوة مهمة ورائعة ،وشكرا لكل من فكر يف تكريم هذا النجم الكبري،
فهو فعال خري سند لنا كممثلني ،فكلنا عملنا معه وسعدنا بهذا
التعاون ،فهو حمبوب من اجلميع ولديه موهبة وابداع بال حدود ،لذا
فقد أدخل تكرميه السرور إىل قلوبنا مجيعا ونتمنى له مجيعا الصحة
وطول العمر.
بشكل عام ،ماهو انطباعك العام عن الدورة احلالية من مهرجان
القاهرة السينمائي؟
بديعة ..منظمة وراقية ،وأشكر كل القائمني عليها ،فهم يتعاملون
مع عملهم حبب شديد وصل إلينا مجيعا ،ويكفي أنه لدينا مهرجان
مشرف .وأوجه الشكر
مهم ودولي بهذا التنظيم ،إنه فعال شيء
ّ
للمنتج والسيناريست حممد حفظي رئيس املهرجان على كل ما قدمه
من أجل خروج الدورة بهذا الشكل الرائع.
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دالل عبد العزيز :أفكر بإجراء عملية لشد جتاعيد الرقبة ولكن خويف مينعين
واحدة من النجمات الالتي يصعب اخلالف على موهبتهن الفنية .فهي
من أجدر النجمات يف تقديم دور األم ،مالحمها تشعرك دومًا بأنها
فرد من العائلة ،األم أو اخلالة ورمبا العمة الطيبة .إنها الفنانة
دالل عبد العزيز اليت جنحت يف جتسيد العديد من األدوار واشتهرت
يف الفرتة األخرية بتقديم دور األم بكفاءة يف العديد من األعمال
الفنية.
التقتها «سيدتي» للحديث معها عن فيلميها «قلب أمه» و»سوق
اجلمعة» وكذلك عن مسلسلها الرمضاني «أرض النفاق» .وكان هلا
العديد من التصرحيات اجلريئة عنها وكذلك عن حياتها العائلية. ..
كيف تصفني جتربة مشاركتك يف فيلم «قلب أمه»؟
بشكل عام ،التجربة كانت رائعة .فشيكو وهشام ماجد جنحا يف
تكوين مجهور عريض من خالل أعماهلما الكوميدية اليت تتمتع خبفة
الظل .وكنت أشعر أنين وسط عائليت خالل فرتة التصوير ،واحلمد هلل
ردود األفعال كانت جيدة جدًا ومرضية لنا مجيعًا.
شاركت مؤخرًا يف فيلم «سوق اجلمعة» مع املخرج سامح عبد العزيز،
كيف كان التعاون بينكما؟
كان تعاونًا رائعًا .فسامح خمرج متميز .وكذلك أعجبتين الفكرة اليت
ترصد قضايا اجتماعية مهمة واحلياة يف منطقة مهمشة ال تظهر كثريًا
يف الدراما املصرية وهي سوق اجلمعة.
ماذا عن دورك يف الفيلم؟
أقدم شخصية أرملة لديها ولدان أحدهما ناجح يف حياته واآلخر عكسه
متامًا فاشل ومل يصنع أي إجنازات حقيقية .تسعى هذه األرملة لرتبية
ولديها بشكل جيد رغم ظروفها الصعبة.
ما سبب عودتك للسينما؟
علي أعمال كثرية .ولكين أرفض عندما أشعر أنها لن تضيف
تعرض ّ
إىل رصيدي الفين ،أنا أحبث عن سينما تشبهنا وال أحب األعمال
املصرية اليت تقلد السينما األمريكية ،تلك السينما الصاخبة اليت
تعتمد على املسدسات والقتل ال متت لواقعنا بصلة.
ما سبب محاسك لـ «سوق اجلمعة»؟
أعجبين الفيلم ألنه يقرتب من مناذج مصرية حقيقية ،من خالل
السوق ،وهو عامل كبري فيه البشر ألوان ،يوجد الفاشل والناجح
والشهم والنذل ،وقد شعرت حبب هلذا العمل ألنين أقدم دور سيدة
«مطحونة» وقليلة احليلة ،وكل هدفها تربية أوالدها بشكل حمرتم
رغم قسوة احلياة.
ما هي أصعب مشاهد الفيلم؟
كل املشاهد صعبة وحتتاج تركيزًا ،خاصة أن أغلبها مت تصويره وسط
زحام شديد ،ولكن العمل مع خمرج متميز مثل سامح عبدالعزيز وفريق
يسهل األمور إىل حد كبري.
موهوب
ّ

تابعت هذه املسلسالت

ما الذي دفعك لقبول دورك يف مسلسل «أرض النفاق»؟
محسين للمشاركة يف العمل هو قصته اليت تعترب األقرب إىل
أكثر ما ّ
قليب ،األمر الثاني هو حيب للعمل مع حممد هنيدي ودعمه يف عودته
من جديد للدراما التلفزيونية ،بعد غياب عنها لفرتة طويلة دامت أكثر
من سبعة أعوام ،منذ آخر أعماله الدرامية «مسيو رمضان مربوك أبو
العلمني محودة» .كما أنين أشعر بالراحة النفسية مع فريق العمل،
ومكان التصوير مليء باملواقف اجلميلة ،بل إن الكوميديا بيين وبني
هنيدي تنتقل من املشاهد إىل الكواليس.
العمل يدور يف إطار كوميدي ،وهو مأخوذ عن رواية «أرض النفاق»
ليوسف السباعي اليت قدمها الفنان الراحل فؤاد املهندس يف عمل
سينمائي حقق جناحًا كبريًا عام  ،1968ومازلنا نستمتع مبشاهدته حتى
اآلن ،لكن بطل العمل حممد هنيدي يقدم الشخصية بطريقته اخلاصة،
لذا جيب عدم وضع أي مقارنات بني العملني.
ما املسلسالت اليت حرصت على متابعتها يف شهر رمضان؟
تابعت بعض احللقات من مسلسل «عزمي وأشجان» إلميي وحسن
الرداد وأعجبين جدًا وفخورة بابنيت وزوجها وجناحهما ،وكذلك تابعت
بعض احللقات من مسلسل «باحلجم العائلي» بطولة حييى الفخراني
ومريفت أمني وأرى أنه أشبه باملأساة املبهجة وأعجبتين فكرته جدًا.
ماذا عن باقي األعمال الفنية؟
بشكل عام ،أنا ال أتابع مسلسالت كثرية يف شهر رمضان؛ ألن هذا
الشهر الفضيل خمصص للعبادة ،فال أضيع هذه الفرصة العظيمة
اليت مينحنا اهلل تعاىل إياها مرة كل سنة ،يف الفرجة على املسلسالت
مع كامل احرتامي للجميع .لذلك ،نصيحيت للجمهور ال تدعوا متابعة
املسلسالت يف رمضان تنسيكم العبادات .فاألعمال الفنية سوف
تعاد مرة ثانية وثالثة بعد الشهر الفضيل .رمبا كان موعد عرض
مسلسل «أرض النفاق» الذي شاركت يف بطولته مناسبًا لي كي
أتابع العديد من حلقاته .فقد كان يعرض قبل اإلفطار مباشرة .ومع
ّ
أفضل املتابعة برتكيز أكرب بعد رمضان .فمن املسلسالت مث ًال
ذلك

اليت تابعتها يف العرض الثاني ،وأعجبت بها جدًا مسلسل «ألعلى
سعر» بطولة نيللي كريم وزينة.
هل توقعت كل هذا النجاح ملسلسل «سابع جار»؟
توقعت أن ينجح ولكن ليس بهذه الطريقة .فقد فوجئت بردود
األفعال وأتصور أن السر وراء جناحه بهذا الشكل الكبري هو غياب
الدراما االجتماعية عن أعمالنا التلفزيونية .فصحيح أن الشعوب
العربية حتب األكشن واألحداث املثرية ،لكن هذا ال مينع شغفنا
الدائم منذ قديم األزل باألعمال االجتماعية اليت حتاكي املشاكل
املوجودة يف معظم البيوت العربية.
يف أحد مشاهد املسلسل تبدين رغبتك يف عمل شد للرقبة كنوع من
التجميل ،هل فكرت يف إجراء أي عمليات جتميل يف احلقيقة؟
نعم ،فكرت يف إجراء عملية شد جتاعيد الرقبة بالفعل .وهذا ليس
عيبًا لكن تراجعت ألني أخاف من العمليات.
كيف تأتي مشاركتك وزوجك الفنان مسري غامن يف األعمال اليت تقوم
ببطولتها دنيا وإميي؟
مشاركتنا تأتي بناء على وجود دور مناسب وفكرة تليق بنا وليس
ألي اعتبارات عائلية .فنحن نفصل متامًا بني العمل واحلياة اخلاصة.
فاألهم هو الدور ومناسبته لكل منا .وعادة ،عندما تعرض علينا
إحداهما دورًا يف عمل فين تقوم ببطولته خنتار ما يكون مناسبًا لنا.
تقيمني أداء إميي ودنيا كأم وكممثلة؟
كيف ّ
رغم أن شهادتي فيهما جمروحة لكين أراهما متميزتني .فلكل منهما
شخصية خمتلفة يف التمثيل .إميي تشبه والدها مسري غامن يف األداء.
أما دنيا فهي متيل أكثر إىل أدائي التمثيلي.

أعامل زوجيّ ابنتيّ كأبنائي

من الذي اختار امسي ابنتيك إميي ودنيا؟
دنيا اخرتناه سويًا ليكون معناه الواسع «دنيا مسري غامن» .وبالفعل،
كانت هي دنياه اليت تغيرّ بسببها .فقد ّ
أثر وجود دنيا يف حياة مسري
بشكل كبري جدًا .أما إميي فامسها احلقيقي هو أمل وقد اختاره والدها
مسري غامن .وكان لواء شرطة صارمًا جدًا اقرتح االسم .ومل جيرؤ أحد
خصوصا أنه كان يقوم باستخراج شهادات امليالد
أن يثنيه عن قراره
ً
بنفسه .فأمسيناها أمل وأصبحنا نناديها باسم إميي.
من األقرب لك ولسمري غامن منهما؟
كلتاهما قريبتان منا وكل منهما تشبهنا يف إحدى الصفات .لكين
سعيدة بأنهما ورثتا جينات خفة الظل من والدهما .وبشكل عام،
حواراتهما منذ الطفولة يف املنزل ،كانت ومازالت تتميز خبفة الظل.
هل تذكرين موقفًا بعينه تظهر فيه بوضوح خفة ظلهما داخل

املنزل؟
عندما كانتا طفلتني وتطلبان مين زيادة يف املصروف أو أي طلب
آخر وأرفض أن ألّبيه ألي سبب من األسباب ،كانتا تذهبان لسمري
وتقوالن له« :ملقتش إال دالل عبد العزيز وتتجوزها ما كنت اجتوزت
يسرا وال مريفت أمني مش أحلى منها؟».
مبناسبة احلديث عن مريفت أمني مسعنا أنها صديقتك املقربة ،كيف
نشأت هذه الصداقة؟
مريفت أخيت وحبيبيت وكذلك رجاء اجلداوي .فنحن الثالثة ال نفرتق
أبدًا ،وصداقتنا نشأت منذ سنوات طويلة .هي ِعشرة عمر ال أذكر
حتديدًا كيف ومتى لكين أعرف جيدًا أنه ال يوجد ما ميكن أن يفرقنا
عن بعض.

أحرص على تعليم حفيدتي هذه الصفات

ما الصفة اليت حترصني على تعليمها حلفيدتك كايال ابنة دنيا؟
النجاح واملثابرة عليه وكذلك السعي وراء األهداف والدراسة جبد
واجتهاد .وبشكل عام ،كايال تشبه والدتها اليت تشبهين يف كثري
من الصفات .وباملناسبة ،هي عنيدة مثل والدتها لكنه العناد الذي
يوصل للنجاح وليس العناد مبفهومه السيئ.
مبناسبة احلديث عن العائلة ،هل تذكرين كيف مت التعارف بينك وبني
مسري غامن؟
كان يف كواليس مسرحية «أهال يا دكتور» .فقد كنت وجهًا جديدًا
وعرفين على املخرج وكذلك على
واكتشفين الفنان جورج سيدهم
ّ
الفنان مسري غامن باعتباري موهبة فنية جديدة .وكنت وقتها فتاة
صغرية ومسري غامن كان جنمًا معروفًا .وكنت أسعى للتعرف عليه وهو
يعاملين كطفلة صغرية فالفارق يف العمر بيننا عشرون عامًا.
وكيف بدأت قصة احلب؟
أحببته من أول نظرة ومن أول لقاء ألنه يتمتع خبفة ظل وقدرة ساحرة
على التعامل مع النساء .وبدأت يف مطاردته بشتى الطرق .وكنت
أشعر بالغرية عليه وأحاول أن أبعد عنه كل النساء حتى اعرتف لي
حببه ومتت خطبتنا وتزوجنا بعدها بفرتة.
قال هو يف أحد لقاءاته التلفزيونية إنه تزوجك ليتخلص من مطاردتك،
هل حدث هذا بالفعل؟
جتيب ضاحكة :وارد طبعًا ،ألني كنت أطارده يف كل مكان أم ًال يف
الزواج منه .فشخصيته كانت تعجبين جدًا.
من الذي يتوىل إدارة األمور املالية يف املنزل؟
أنا أتوىل إدارة األمور املالية لكن كالنا يساهم يف امليزانية .فنحن
متفاهمان جدًا يف هذه النقطة وال يوجد بيننا أي خالفات كما أمسع
يف العديد من العائالت واألسر.
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جنبالط حيتوي حماوالت...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعلى الرغم من انتقال التوتر امليداني إىل بعض نقاط يف اجلبل
وهاب ،فإن مصادر واسعة االطالع
بني أنصار التقدمي وتيار وئام ّ
توقعت ان يعود الوزير جربان باسيل إىل بريوت اجلمعة (امس)،
ويتوجه إىل بيت الوسط للقاء الرئيس املكلف ،والتداول معه يف
االقرتاحات اليت جرى تداوهلا للخروج من عقدة متثيل سنة  8آذار.
يف هذا الوقت ،كشفت مصادر دبلوماسية ان نصائح دولية ،أوروبية
واممية وروسية اسديت ملسؤولني كبار بأن الوقت مل يفت ،ليتحرك
املعنيون بتأليف حكومة للخروج من املأزق.
وحذرت املصادر ان العودة إىل التوتر بني إسرائيل واحملور اإليراني
 السوري  -حزب اهلل تكشف عن عمق التأزم اإلقليمي  -الدولي،وخماطر انعكاساته السلبية على لبنان.
ويف هذا اإلطار ،علم ان رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي سيزور
العاصمة الروسية موسكو غدا األحد ،وان وزير اخلارجية سريغي
بناء على موعد مسبق ..يف إطار التشاور مع
الفروف ،سيستقبلهً ،
الشخصيات اللبنانية للخروج من املأزق الراهن.

أزمة فوق أزمة

يف هذا الوقت ،مل يعد مثة جمال للنكران بأن
تأليف احلكومة ذاهبة إىل التأزم أكثر مما بلغته
تصاعد القلق من تفجر االحتقانات يف الشارع،
األعظم ،يف وقت تقرتب فيه القوى السياسية
عن إجياد احللول لألزمة.
ويف تقدير مصادر سياسية ،ان تغريدة رئيس احلزب االشرتاكي
وليد جنبالط الصباحية ،من ان هناك أمر عمليات معممًا بالتهجم
والتعرض للكرامات واختالق األكاذيب ،مل تكن سوى مؤشر إىل
ان ما جيري من تصعيد ،سواء على صعيد املواقف السياسية أو
ردات فعل ،بقدر ما هي أمور خمطط
جمرد ّ
التجريح الشخصي ليس ّ
هلا الستقدام الشارع إىل ساحة االشتباك السياسي ،أو إىل «معركة
عض االصابع» اجلارية حاليًا ،الجبار طرف على التنازل ملصلحة طرف
ووهاب،
تيار «املستقبل»
ّ
آخر ،وهو ما ظهر يف اتساع التساجل بني ّ
من جهة ،وبني األخري وجنبالط من جهة ثانية ،ومت خالله استحضار
حد تعبري زعيم املختارة،
«التحريض العبثي للبعث السوري» على ّ
بالتزامن مع معلومات عن قطع طرقات يف اإلقليم وبرجا واملدينة
الرياضية ،نفاها الحقًا «تيار املستقبل».
تيار «املستقبل» قد سارعت صباحاً
وكانت هيئة شؤون اإلعالم يف ّ
إىل «نفي اتهام التيار بالتحريض على استخدام الشارع ،مؤكدة
ان التيار ال حيتاج للشارع وال القفال الطرقات للتعبري عن موقفه
السياسي ،وهو يقف دائمًا يف اخلط االمامي حلماية االستقرار
الداخلي».
وارفق «املستقبل» هذا النفي ،بإدعاء تقدمت به جمموعة من احملامني
من تيارات سياسية خمتلفة ومن حمامني مستقلني ،امام النيابة العامة
وهاب يف جرم إثارة الفنت والتعرض للسلم األهلي،
التمييزية ضد ّ
سندًا إىل املادة  317عقوبات ،وذلك على خلفية تداول «فيديو»
وهاب للرئيس الشهيد رفيق احلريري وعائلته وللرئيس
يتعرض فيه ّ
ّ
املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري.
وهاب على االدعاء بشكوى ضد الرئيس احلريري ومعاونيه على
ورد ّ
خلفية اليافطات اليت تضمنت شتائم وتهديدًا بالقتل ،واليت قال
انها سبقت الفيديو املسرب ،وانه «ينتظر مدعي عام التمييز لريى
توازن القضاء».

 ..وتصعيد على تصعيد

األمور يف شأن أزمة
حتى اآلن ،يف مقابل
وانكشاف البالد على
من االستسالم للعجز

ومل يكن هذا التصعيد على املستوى السياسي واالحتقان الشعيب،
سوى ترمجة لتصعيد آخر على املستوى احلكومي ،وال سيما من
قبل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة الستة ،الذي رمى «قفاز
التحدي» يف وجه رئيسي اجلمهورية والرئيس املكلف ،عندما أعلن
سحب التنازل عن عدم اشرتاط حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله
يف احلكومة ،مؤكدًا «اصراره على ان يتم اختيار احلقيبة الوزارية
بالتشاور والتوافق معه ،معتربًا ان احلل يكون بتوزير أحد نواب اللقاء
الستة حصرًا».
ً
وبدا من خالل املعطيات ،ان هذا التصعيد جاء ردا على ما كان
تيار «املستقبل» عن رفض الرئيس احلريري
أعلنه مصدر قيادي يف ّ
استقبال هؤالء النواب ،متسائ ًال :كيف ميكن للرئيس املكلف ان
يستقبل جمموعة نواب ،وهناك يف صفوفها من يتهمه بالعمالة
للمحور األمريكي اإلسرائيلي؟ وزاد« :اشخاص من هذا املستوى لن
يطأوا «بيت الوسط».
تزامن هذا املوقف ،مع تأكيد الرئيس املكلف بأنه «باق على موقفه
وشدد خالل
السياسي بالنسبة ملسألة تشكيل احلكومة العتيدة»،
ّ
ترؤسه مساء أمس االول يف «بيت الوسط» اجتماعًا ضم كتلة
«املستقبل» النيابية وممثلي التيار يف القطاعات واهليئات املنتخبة،
على انه «لن يغري هذا املوقف» ،مشريًا إىل ان كالمه ليس من باب
التحدي ألحد ،بل إلميانه املطلق بأن الصراخ السياسي ال يوصل إىل
أي مكان ،وال حيل مشكلة الكهرباء اوالنفايات أو املطالب احلياتية
واملعيشية للمواطنني.
ويف إشارة إىل رفضه لالقرتاحات أو لالفكار املطروحة حلل األزمة،
ّ
أكد احلريري ان «ما هو مطروح حاليًا ال عالقة له ال بالتسويات وال
ً
مبصلحة البلد وال اللبنانيني» ،الفتا «نظر أصحاب هذه األفكار من
دون ان يسميهم ،إىل ان التسويات تقوم عندما تكون هناك مصلحة
للبلد ،وانه كان يف مقدمة الساعني إليها».
واستقبل الرئيس احلريري مساء امس االول عضو «اللقاء الدميقراطي»
النائب وائل أبو فاعور ،موفدًا من جنبالط ،يف حضور الوزير غطاس

خوري.

تتـمات
سقوط اقرتاحات باسيل

اىل ذلك ،اكدت مصادر سياسية مطلعة ان التصلب يف املواقف ال
يزال سائدا يف ملف تأليف احلكومة ،وانه يف ظل سقوط اقرتاحي
الوزير حربان باسيل ملعاجلة العقدة السنية فانه يبقى االقرتاح الثالث
الذي مل يكشف عنه وهو يف عهدة رئيس جملس النواب نبيه بري
واملرجح ان يقوم على اقناع حزب اهلل بدور يلعبه جلهة التنازل عن
الوزير الشيعي من حصته ملصلحة احد الوزراء السنة املقربني منه
لكن كل املعطيات تشري اىل ان رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري
ليس يف وارد القبول بتوزير احد النواب الستة املستقلني كما يردد
كما انه غري موافق على استقباهلم ككتلة امنا بشكل افرادي.
ولفتت املصادر اىل انه ما مل ميارس حزب اهلل ضغوطه فإن الوضع
سيبقى معقدا ،واوضحت ان الوزير باسيل قد يلتقي جمددا الرئيسني
بري واحلريري.
واعلنت ان رئيس اجلمهورية على موقفه القاضي بأال يكون احلل على
حسابه كلما اختلف فريقان .وشددت هنا على ان املشهد احلكومي
هو كما يلي :حزب اهلل يقذف املسؤولية باجتاه احلريري يف حني ان
احلريري يرمي الكرة يف ملعب الرئيس عون الذي يريد من الفريقني
املتخاصمني ان يقدما على احلل.
والحظت املصادر ان الصورة احلكومية صورة تشاؤمية وان التطورات
اليت حتصل يف اخلارج ودخول بعض االطراف اخلارجيني على خط ازمة
احلكومة دليل على ان احلل لن يكون سريعا خصوصا اذا كان هناك
انتظار ملا قد جيري يف اخلارج والتحركات اليت بدأت تنطلق.

سنة  8آذار

وكان النواب السنة الستة املنتمني لفريق  8آذار ،اجتمعوا مساء
أمس يف دارة الرئيس الراحل عمر كرامي ،يف غياب النائب قاسم
هاشم لوجوده خارج لبنان.
وجدد اجملتمعون يف البيان الذي تاله النائب فيصل كرامي ،طلب
ّ
«اللقاء التشاوري» اللقاء بالرئيس املكلف للمرة الثالثة ،تاركني
له احلرية الكاملة يف حتديد وتوقيت موعد االجتماع بهم عندما يرى
ضرورة حلصول هذا االجتماع.
واكدوا ان «مسألة طلب املوعد وعدم اعطائهم هذا املوعد لن
تدفعهم إىل أخذ األمور بشكل شخصي ،فاملسألة سياسية دستورية،
وحنن حريصون على ان تبقى يف اطارها السياسي وعلى احرتام
الدستور».
هدد
ورأى اللقاء يف بيانه ،ان التلويح باالخطار االقتصادية اليت ُت ّ
لبنان وحماولة حتميله املسؤولية عنها ،إمنا يندرجان يف إطار
التحريض السياسي والغرائزي ،واألخطر هو التهرب من احلقيقة
الدستورية والسياسية اليت يتحملها حصرًا الرئيس املكلف والعهد
بشكل أساسي ،وكل القابضني على السلطة التنفيذية ،لكن اللقاء
أشاد من ناحية ثانية مبوقف رئيس اجلمهورية حني حتدث عن مفهوم
«أم الصيب» ،معتربًا أن «أم الصيب» يف موضوع تشكيل احلكومة
حسمها الدستور وحصرها بالرئيس املكلف بالتفاهم مع رئيس
اجلمهورية ،الفتًا اىل انه ال يرى جدوى من البحث عن «أم الصيب»
خارج القواعد الدستورية.
واعلن أخريًا عن سحب التنازل الذي سبق وقدمه يف عدم اشرتاط
حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله يف احلكومة ،مؤكدًا اإلصرار على
ان يتم اختيار احلقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معه ،وأن اللقاء
ُي ّ
ؤكد على املؤكد ،وهو ان احلل يكون بتوزير احد نواب اللقاء الستة
ً
حصرا.

املعارضة املسلحة ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«داعش» و»جبهة النصرة» ،وأكدت يف بيان مشرتك عزمها بذل
املزيد من اجلهود املشرتكة إلطالق اللجنة الدستورية السورية،
وأبدت روسيا استعدادًا ملساعدة الفصائل املسلحة السورية يف
حماربة «هيئة حترير الشام» ،لكن مصدرًا قياديًا يف «اجليش احلر»
اتهم روسيا بأنها «أكرب داعم لإلرهاب يف سورية» ،مشككًا يف وجود
«أي مصلحة لروسيا يف انهاء وجود النصرة يف إدلب ألنها إحدى
املشغلني هلا واملستفيدين من وجودها».
وكشفت مصادر روسية أن اخلالف حول اللجنة الدستورية بات
حمصورًا يف تسمية مثانية أعضاء بعد االتفاق على إدراج 142
شخصًا يف قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل  .150لكن
مصادر معارضة أكدت لـ»احلياة» أن «ال نتائج جديدة واخلالف حول
الشخصيات الثمانية قديم ومنذ أشهر».
وقال دي ميستورا يف بيان إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت يف
حتقيق أي تقدم ملموس يف تشكيل جلنة دستورية سورية أثناء اجتماع
يف آستانة عاصمة كازاخستان ،وذكر البيان أن «دي ميستورا يأسف
بشدة لعدم حتقيق تقدم ملموس للتغلب على اجلمود املستمر منذ 10
أشهر يف تشكيل اللجنة الدستورية» .ومع إشارته إىل أنه آخر اجتماع
يف العام احلالي ضمن جوالت آستانة ما يعين أنه األخري لدي مستورا،
أعرب البيان عن اسفه من أن اجلولة املنتهية «كانت فرصة ضائعة
لإلسراع يف تشكيل جلنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة
يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها األمم املتحدة».
وقال عضو اإلئتالف السوري املعارض ياسر الفرحان إن «احملادثات
كانت مفيدة يف ما يتعلق مبوضوع إدلب والواضح أنه ثبت الوضع
ومنع حماوالت النظام وإيران لنسف االتفاق ومت التأكيد على اتفاق
خفض التصعيد يف إدلب وصو ً
ال إىل وقف اطالق النار الحقًا» ،وفيما
نفى مصدر معارض شارك يف اجلولة املنتهية «حدوث أي تقدم يف
اللجنة الدستورية بسبب حماوالت النظام التدخل يف تشكيل ثلث
اجملتمع املدني» ،أشار رئيس وفد املعارضة إىل احملادثات أمحد
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طعمة إىل «تقدم بسيط يف تشكيل اللجنة ميكن التعويل عليه يف
الفرتة املقبلة» ،لكن طعمة رفض حتديد موعد حمدد لالنتهاء من
تشكيل اللجنة» .ووصف طعمة احملادثات بأنها «كانت مستفيضة
وجادة» ،وأشار إىل «تقدم يف ملف إدلب بهدف الوصول إىل اتفاق
طويل األمد لنقل منطقة خفض التصعيد يف إدلب والوصول إىل
وقف شامل الطالق النار».
وقال مبعوث الرئيس الروسي اخلاص إىل سورية ألكسندر الفرينتيف
إن «روسيا تعترب نتائج اجلولة احلالية حملادثات آستانة ناجحة»،
مشريًا إىل أن اجلولة ناقشت «جمموعة كبرية للغاية من املسائل
ابتداء من الوضع على األرض وحول إدلب ويف املناطق السورية
األخرى ،والوضع العام يف ما خيص االستقرار» ،وخبصوص اللجنة
الدستورية أعلن الفرينتيف أن «تشكيل اللجنة الدستورية مسألة
ذات أهمية كبرية .وال يزال العمل عليه مستمرًا ،ونقرتب من اهلدف
املرغوب فيه» .ويف تصريح الفت ،ومع تشديده على أن «استمرار
وجود مسلحي جبهة النصرة يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب أمر
غري مقبول ،أعرب الفرينتيف عن استعداد روسيا ملساعدة املعارضة
السورية املعتدلة يف القضاء على مسلحي «جبهة النصرة».
وتعليقًا على تصرحيات الفرينتيف ،قال املسؤول السياسي يف
«اجليش الوطين» املقرب من تركيا مصطفى سيجري إن «روسيا يف
نظر الشعب السوري وجيشه احلر تعترب أكرب داعم لإلرهاب يف سورية،
عرب دعمها األسد يف جرائمه ضد الشعب السوري ،ودعمها امليليشيات
اإلرهابية اإليرانية وامليليشيات الطائفية العراقية واالفغانية وتأمني
التغطية اجلوية لكل أعماهلم االجرامية حبق املدنيني» .ورأى سيجري
أن «التصرحيات الروسية دائمًا كانت مبنية على الكذب واخلداع،
بهدف التضليل وحتقيق مكاسب سياسية لنظام األسد» ،مشريًا إىل
أن «روسيا مل تستهدف يومًا أيًا من مقرات جبهة النصرة أو تنظيم
داعش ،بل كانت دائمًا تستهدف مقرات ومعسكرات اجليش السوري
احلر واملستشفيات واملدارس واجلامعات واملرافق العامة ومؤسسات
املعارضة ،ومؤسسات اجملتمع املدني» ،مشددًا على أنه «ال ميكن أن
يكون بيننا وبني الروس أي تعاون عسكري».

اوكرانيا تشكو حصارا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

عسكرية أوكرانية يف البحر األسود .وأعرب االتحّ اد األوروبي عن
ّ
للتوتر بني موسكو وكييف يف حبر
«قلق شديد» حيال «زيادة خطرة»
آزوف ،لكنه ّ
جتنب تكثيف الضغوط على الكرملني ،إذ دانت وزيرة
خارجية االحتاد فيديريكا موغرييين «استخدامًا للقوة من روسيا ،وهذا
أمر ليس مقبو ً
ال يف سياق عسكرة متزايدة يف املنطقة» .واستدركت
حر وبال عراقيل يف مضيق كريتش
مرور
بـ»ضمان
مطالبة موسكو
ّ
ّ
وحضتها
يف اجتاه حبر آزوف أو منه ،وذلك مبوجب القانون الدولي»،
على «اإلفراج بال شروط وال تأخري عن السفن احملتجزة وطواقمها
وجتهيزاتها».
يف السياق ذاته ،شددت املستشارة األملانية أنغيال مركل على أن
«ال ّ
حل عسكريًا هلذه املواجهات» ،وتعهدت مناقشة األمر مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،خالل قمة جمموعة العشرين يف األرجنتني.
وأشارت مصادر ديبلوماسية إىل خالفات جدية بني الدول األوروبية
يف شأن تشديد العقوبات على روسيا ،علمًا أن فرضها ليس ممكنًا
أيدت فرض عقوبات ،لكن دو ً
ال
سوى باإلمجاع .وأضافت أن بولندا ّ
أخرى ،بينها فرنسا وأملانيا ،اعتربت األمر سابقًا ألوانه.
تصرحيات مركل أتت بعدما قال الرئيس األوكراني بيرتو بوروشينكو
لصحيفة «بيلد» األملانية« :أملانيا واحدة من أقرب حلفائنا ،ونأمل
بأن تكون هناك دول يف احللف األطلسي جاهزة إلرسال سفن إىل
حبر آزوف ،ملساعدة أوكرانيا وضمان األمن هناك» .وأضاف أن بوتني
«ال يريد شيئًا سوى احتالل حبر (آزوف) .اللغة الوحيدة اليت يفهمها
هي وحدة العامل الغربي .على أملانيا أيضًا أن تتساءل :ماذا سيفعل
بوتني بعد ذلك إذا مل نوقفه» .وتابع« :ال ميكننا قبول هذه السياسة
العدوانية لروسيا .أو ً
ال شبه جزيرة القرم ،ثم شرق أوكرانيا ،واآلن
يريد (بوتني) حبر آزوف .بوتني يريد عودة االمرباطورية الروسية
القدمية .القرم ،الدونباس ،يريد البالد بأكملها (أوكرانيا)».
وكتب بوروشينكو يف «تويرت» أن أوكرانيا ستفرض قيودًا على
املواطنني الروس يف أراضيها.
يف الوقت ذاته ،أعلن وزير البنى التحتية االوكراني فولدميري أوميليان
أن  18سفينة أوكزانية تنتظر السماح هلا بالعبور من البحر األسود
ممر مهم جدًا بالنسبة اىل صادرات احلبوب او
اىل حبر آزوف ،وها ّ
الصلب اليت ُتنتج يف شرق أوكرانيا .وهناك  9سفن أخرى تنتظر يف
االجتاه املعاكس .وقال« :املوانئ األوكرانية يف حبر آزوف تعاني
عمليًا حصارًا من االحتاد الروسي».
لكن الكرملني نفى األمر ،مؤكدًا أن مضيق كريتش «مفتوح ويعمل
يف شكل عادي» ،علمًا أنه يفصل بني البحر األسود وحبر آزوف.
ودعا الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بوتني وبوروشينكو
إىل تسوية كل املشكالت «بوسائل ديبلوماسية» ،وزاد« :هل
وقدم بوتني
ميكننا القيام بوساطة؟ حتدثنا عن ذلك مع الطرفني،
ّ
وبوروشينكو طلبات .سننقل املطالب (األوكرانية) إىل بوتني خالل
حمادثاتنا يف األرجنتني».
اىل ذلك ،أعلن ناطق باسم األسطول الروسي يف البحر األسود
املتطورة يف القرم .يف
نشر أنظمة صاروخية من طراز «أس»400-
ّ
الوقت ذاته ،نقلت وكالة «إنرتفاكس» لألنباء عن مصدر أمين يف
القرم إن موسكو تعتزم تشييد حمطة رادار جديدة للتحذير املبكر من
الصواريخ ،يف شبه اجلزيرة العام املقبل ،مشريًا اىل أنها ستكون
قادرة على تتّبع الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» من على
مسافة كبرية.
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صـحة وغـذاء

 10أعراض تكشف أنك قد تكون مصابا
بالسرطان!
كل واحد بني اثنني قد يصاب مبرض السرطان
خالل حياته .هذا ما كشفته دراسة بريطانية
مؤخرا .ويف حال اكتشافها مبكرا ،تكون معظم
األورام قابلة للعالج .فمن يتعرف مبكرا على
أعراض اإلنذار األوىل ،قد ينقذ نفسه!
نصف الربيطانيني الذين ولدوا بعد عام 1960
ُمعرضون لإلصابة بالسرطان يف مرحلة ما من
حياتهم .هذه النتيجة املخيفة توصلت إليها مؤخرا
دراسة بريطانية عن «أحباث السرطان يف اململكة
املتحدة» .وقد نشر الباحثون نتائجهم يف «اجمللة
الربيطانية للسرطان».
وكلما ازداد عمر اإلنسان كلما ارتفع احتمال
إصابته بالسرطان .لكن ،بني املخاوف املبالغ
فيها والتجاهل التام ،جيب العثور على نقطة
توازن يف التعامل مع األعراض اليت تظهر يف
جسم اإلنسان.
نقال عن موقع فوكوس األملاني ،تضع مجعية
السرطان األمريكية سبع مؤشرات حتذيرية
للسرطان وهي:
 .1تغري يف الفضالت سواء على مستوى األمعاء
أو املثانة ،ومن ذلك مثال تغري لون البرُ از أو
طبيعته ،التقلب بني اإلسهال واإلمساك ،وجود
دم يف البول أو البرُ از.
 .2اجلروح اليت ال ُتشفى ،وهي جروح ملتهبة
وفيها تقرحات ال تتحسن مع الوقت بل يزيد أملها
ونزيفها.
 .3نزيف أو إفرازات غري عادية ،مثال نزيف
األعضاء التناسلية أو حلمات الثديني .نزيف الدم
لدى املرأة حتى بعد انقطاع الطمث لديها.
 .4ظهور ُعقد .مثال تكتالت أو تورمات يف
الثديني أو اخلصيتني أو أعضاء أخرى .باإلضافة
إىل ظهور كتل أو أورام حتت اجللد.
ُ .5عسر يف اهلضم أو صعوبة البلع وأيضا الشعور
بالتخمة حتى دون تناول الكثري من الطعام.
 .6ظهور تغريات يف الشامات اجللدية سواء من

حيث اللون أو احلجم والشكل واحلواف .مثال على
ذلك ظهور ظالل لدرجات لون الشامة على اجللد أو
جتاوز حجمها خلمس إىل ست ميليمرتات.
 .7السعال وحبة الصوت .مثال أن يعاني اإلنسان
من سعال مستمر أو يتغري صوته باإلضافة إىل
وجود دم يف اللعاب أو النخامة.
اجلمعية األمريكية توصي بالتوجه للطبيب إن كان
الشخص يعاني من إحدى هذه األعراض ألكثر من
أسبوعني دون أن يكون هلا سبب معني.
وباإلضافة إىل هذه األعراض ،توجد ،حبب موقع
فوكوس ،بعض العالمات األخرى اليت قد تكون
مؤشرا كبريا على اإلصابة باملرض اخلبيث مقارنة
بأعراض أخرى ،وهي:
 .8فقدان الوزن غري املربر يتم ربطه عادة
بسرطان الرئة ،أوالبنكرياس أو املريء أو
املعدة.
 .9الشعور باألمل يف بداية املرض يتم ربطه
بسرطان العظام ،وأوجاع الظهر مؤشر أحيانا على
سرطان القولون سرطان الرحم.
 .10احلكة وميل لون اجللد إىل األصفر البين
قد تدل على سرطان الكبد ،ووجود امحرار على
الثدي قد يعين سرطان الثدي.
ويضيف موقع تي أونالين األملاني أعراضا أخرى
ال جيب االستهانة بها كذلك وهي :تضخم الغدد
اللمفاوية ،وآالم البطن اليت تدوم ألكثر من أسبوع
دون سبب واضح ،عالوة على الرغبة املتكررة يف
التغوط ،اإلرهاق املستمر.

التثاؤب» قد يكون خطريًا !
قد يكون التثاؤب بكثرة عالمة غري صحية،
ويذهب األطباء إىل أبعد من ذلك ،إذ يؤكدون
خطريا ،ويهدد صحة اإلنسان يف
أنه قد يكون
ً
بعض احلاالت.
وميثل التثاؤب املفرط ،خصوصا ذلك الذي
مؤشرا على
حيدث أكثر من مرة يف الدقيقة،
ً
بعض األعراض الصحية اخلطرية .فهذه احلالة،
عبارة عن رد فعل عصيب غامض ،أي أنه يرتبط
مبا يعرف «العصب املبهم» ،املمتد بني الدماغ
والبطن مرورا باحللق ،وفق ما ذكر موقع «ويب
طب».
وعندما يزداد نشاط العصب املبهم يزداد
التثاؤب ،لكن ذلك يؤدي إىل اخنفاض يف معدل
ضربات القلب وضغط الدم أيضا ،وبالتالي يلحق
خطريا بالقلب.
ضررا
ً
ً
وعلى الرغم من عدم جناح األطباء يف معرفة
السبب الدقيق للتثاؤب ،إال أنه يرتبط بالنعاس
أو التعب ،حيث يعمل التثاؤب يف هذه احلالة،
كتقنية لدى اجلسم إليقاظ نفسه.
ومن بني هذه األسباب أيضا ،اضطرابات النوم،
واآلثار اجلانبية لبعض األدوية اليت تستخدم لعالج
االكتئاب أو القلق.

اكتشاف سكر يقضي على اخلاليا السرطانية
كشف علماء بريطانيون أن السكر البسيط «املانوز»
يساعد على حماربة اخلاليا السرطانية ،لكنهم ال
ينصحون باستخدامه دون مشورة الطبيب.ووفقا
للمقال الذي نشر يف جملة «نيتشر» فقد وجد
الباحثون أن املانوز ليست فقط مادة تفيد يف
إنقاص الوزن ،لكنها تبطئ منو اخلاليا السرطانية،
وتوفر وسيلة جديدة لتحسني تقبل العالج
الكيميائي.
وقال أحد مؤلفي الدراسة :اخلاليا السرطانية
تتغذى بشكل كبري على الغلوكوز وهذا يف
احلقيقة ميكن استخدامه يف القضاء على الورم…
وقد وجدنا أن األجسام السرطانية ال ميكنها هضم
املانوز ،مما يبطئ منوها.
وحبسب الدراسة فإن املانوز مل مينع وصول
الغلوكوز إىل اخلاليا السرطانية ،لكنه أثر على
كيفية استعمال تلك اخلاليا له.
وأوضح البحث ،أن املانوز ال يعترب عالجا ألورام
السرطان وال يشفي املريض منها ،ولكنه يساعد
يف العالج يف فرتة ما قبل العالج السريري.
وحذر ،مارتن ليدويك ،أحد املشاركني يف
الدراسة ،املرضى من استخدام سكر املانوز
بأنفسهم ،مشريا إىل أن الدراسة مازالت يف
بداياتها ،وأنه قد تكون له آثار جانبية سلبية ،مع
أنها مل تظهر بعد.

زيادة استهالك القهوة
والشاي خالل احلمل تقلل
حجم اجلنني

حذرت دراسة طبية جديدة من أن النساء احلوامل
الالتي يستهلكن الكافيني سواء يف القهوة أو
الشاي يلدن أطفا ً
ال أصغر حجمًا مقارنة بنساء
ميتنعن عن تناول هذه املادة املنبهة خالل شهور
احلمل.
ووفقًا للكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض
النساء تزيد خماطر الوالدة املبكرة أو والدة
أطفال أقل وزنًا لدى حتى النساء الالتي يتناولن
أقل من  200ميليغرام من الكافيني يوميًا وهي
الكمية اآلمنة خالل شهور احلمل.
وقال لينغ وي تشني قائد فريق الدراسة وهو
باحث يف جامعة دبلن يف إيرلندا يف رسالة بالربيد
اإللكرتوني« :استنادًا إىل الصالت الثابتة اليت
الحظناها بني تناول هذه املنبهات وصغر حجم
األجنة فإننا ننصح احلوامل أو النساء الراغبات
يف احلمل على األقل باحلد من استهالك القهوة
والشاي اللذين حيتويان على الكافيني».
وقال :إن الدراسة ال ميكنها تفسري العالقة
بني السبب والنتيجة الفتًا إىل أن العديد من
الدراسات السابقة ربطت التعرض للكافيني يف
الرحم بتأثريات سلبية ويف معظم هذه الدراسات
كانت القهوة هي املشروب الرئيسي الذي حيتوي
على الكافيني.
وأشارت الدراسة إىل أن كل  100ميليغرام
إضافية من الكافيني يوميًا خالل الشهور الثالثة
األوىل من احلمل ترتبط باخنفاض وزن املولود
 72غرامًا وباخنفاض كبري يف فرتة احلمل وطول
الطفل عند الوالدة وحميط رأسه.
وأوضح تشني أن «تناول كميات كبرية من
الكافيني ميكن أن يؤدي إىل احلد من تدفق
الدم يف املشيمة األمر الذي قد يؤثر الحقًا
على منو اجلنني كما أن الكافيني يستطيع عبور
املشيمة بسهولة ما يؤدي إىل تراكمه يف أنسجة
اجلنني».

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

Sutherland
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صـحة وغـذاء

عادة خاطئة نتبعها أثناء نزالت
الربد تزيد من حالتنا سوءا!

دراسة تؤكد خطر اهلواتف
الذكية على الصحة النفسية
لألطفال

يعاني معظمنا من سيالن األنف عند اإلصابة باإلنفلونزا أو نزالت الربد،
لذلك ال ننفك حناول إزالة املخاط الكثيف لفتح جمرى التنفس.
ولكن ،يبدو أن طريقة إزالة املخاط ،أو ما يعرف بعملية التمخيط،
ميكن أن تكون سيئة بالنسبة لنا ،مع خلق مشاكل صحية إضافية مل
نكن نتوقعها.
ومن املؤكد أن الشعور بانسداد اجملاري األنفية يعود إىل تراكم
املخاط ،ولكن يف الغالب ،يكون ذلك دليال على انتفاخ والتهاب
الفتحات األنفية.
ويف حديثها مع  ،Good Housekeepingقالت الطبيبة ،لوسي بيلتون:
«التمخيط ليس أمرا جيدا ،حيث أنه ميكن أن يؤذي داخل األنف،
ويؤدي إىل تلف بطانة األنف واجليوب األنفية .وهذا ميكن أن يسبب
عدم الراحة ،ورمبا جيعل املريض أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب اجليوب
األنفية».
وقال أحد اجلراحني أيضا ،إن التمخيط بقوة ميكن أن يؤذي أنابيب
اهلواء املرتبطة بأذنينا وأعيننا ،ما يتسبب يف املزيد من األمل.
 ماذا جيب أن نفعل عند انسداد األنف؟أوال ،اضغط بإصبعك على أحد فتحيت األنف ،تاركا األخرى مفتوحة،
وذلك إلخراج املخاط بكل راحة.
ثانيا ،جتنب التمخيط بقوة يف حماولة لتطهري أنفك ،ما يتسبب يف
تدهور احلالة الصحية.
ثالثا ،استخدم مضادات االحتقان األنفية ،اليت ميكن أن تساعد يف
ختفيف األعراض ،يف حني أن األدوية املضادة لاللتهاب ميكنها
ختفيف التورم واألمل.

مواد غذائية تبطئ الشيخوخة!

اكتشف علماء أمريكيون ،أن األطفال دون سن  18عاما الذين
يقضون ساعة أو أكثر يوميا أمام شاشات اهلواتف الذكية وغريها
من األجهزة ،باإلضافة إىل التلفزيون ،ميكن أن يعانوا من مشاكل
نفسية.
حلل العلماء نتائج حبث وطين لآلباء حول صحة األطفال يف عام
 ،2016وسألوا عن وجود مشاكل يف سلوك الطفل وحالته العاطفية
ومنوه ،وكذلك كم من الوقت يقضيها أمام الشاشات ،حبسب ما
نقلته جملة “.”Preventive Medicine Reports
ونتيجة لذلك ،الحظ العلماء أنه حتى ساعة واحدة يف اليوم تكفي
لتؤدي إىل تدهور احلالة النفسية للطفل ،وعلى وجه اخلصوص،
تظهر مشاكل يف احلد من حب االستطالع ،وضبط النفس،
واالستقرار العاطفي ،والتشتت ،كذلك مشاكل يف التواصل مع
أقرانهم.
باإلضافة إىل ذلك ،وجد الباحثون أنه بالنسبة لألطفال من عمر 14
إىل  17عاما  ،فإن قضاء وقت أمام الشاشات ملدة سبع ساعات
أو أكثر ،تؤدي إىل االكتئاب والقلق من نفس الفئة العمرية ،من
الذين يقضون أمام الشاشات ساعة واحدة يوميا .وأيضا ،كثريا ما
يقع هؤالء املراهقني حتت عناية متخصصني نفسيني.
ويالحظ العلماء ،أن صلة الوصل بني الوقت الذي يقضيه الطفل
أمام الشاشات الذكية وحالته النفسية أقوى لدى املراهقني منها
عند األطفال.

دراسة طبية :عام على األقل
املدة اآلمنة للحمل بطفل جديد

نصحت دراسة طبية حديثة األمهات املقبالت على محل جديد
بضرورة االنتظار ملدة عام ،على األقل ،بعد والدة آخر طفل للحد
من املخاطر صحية وحتقيق األمان لألم واجلنني.
وحبسب الدراسة« ،تؤدي فرتات الراحة القصرية بني محل وآخر
إىل خماطر من بينها احتمال حدوث والدة مبكرة أو والدة أطفال
أقل وزنًا ،وقد تصل املخاطر إىل وفاة الرضيع أو األم» ،وفق ما
ذكر موقع «.»BBC
وقالت الدكتورة املشاركة يف الدراسة ،ويندي نورمان ،إنه «جيب
أن حتقيق ذلك الفاصل يكون بسنة واحدة بني الوالدتني على
األقل ،وهذا ممكن بالنسبة للعديد من النساء ،ويبدو أنه مفيد للحد
من خماطر حدوث مضاعفات».
ومشلت الدراسة ما يقرب من  150ألف عملية والدة يف كندا،
بإشراف من جامعة بريتيش كولومبيا وكلية هارفارد تي إتش
تشان للصحة العامة.
وخلصت الدراسة يف النهاية إىل أن «فرتة  12إىل  18شهرًا هي
املدة املثالية بني والدتني» ،بينما تقول إرشادات منظمة الصحة
العاملية احلالية ،إن «الفاصل املثالي بني والدتني هو  24شهرًا
وال يقل عن  18شهرًا».

عدم الرغبة يف شرب املاء مؤشر
على مشاكل يف جسمك!

العلماء يكشفون عن فوائد
جديدة غري متوقعة للقهوة
يؤكد العلماء على ضرورة شرب املاء دائما ،حتى إذا كنت ال تشعر
بالعطش ،وخصوصا املاء النقي ،وليس املشروبات مثل العصائر
والشاي واملرق وغريها.

كشف العلماء يف جامعة ايرالنغني األملانية أن املركب العضوي
«اهليدروكينون» املوجود يف الشوكوالته والشاي والقهوة
والنبيذ ،بالتعاون مع الزنك مينع عملية األكسدة يف اجلسم ويبطئ
الشيخوخة.
وتوصل هؤالء العلماء إىل استنتاج مفاده أن الزنك ينشط عمل
اجملموعات من اهليدروكينون وينتج محاية طبيعية ضد أنيون فوق
األكسيد الذي يلحق ضررا باجلزيئات احليوية للجسم مثل الربوتينات
والليبيدات.
ويعد اهليدروكينون املركب الوحيد القادرة على تدمري فوق األكسيد.
لكن يف حال توحيد الزنك واهليدروكينون تنشأ يف اجلسم جمموعة
تشبه إنزيم سوبر أكسيد ديسميوتاز .وحتمي هاتان املادتان اجلسم
ضد عملية االحنطاط اليت تتسبب فيها األكسدة .ويعين ذلك أن
أنيون فوق األكسيد ميكن أن يؤثر على األيض ومينع تلف اجلسم.

وجد علماء من جامعة توماس جيفرسون يف فيالدلفيا أن القهوة
تشبع خاليا اجلسم باألكسجني وتساعد على تعافيهم.
نتيجة لدراسة علمية ،متكن العلماء من معرفة أن القهوة األكثر فائدة
هي اليت يتم سكب املاء املغلي على حبات القهوة املطحونة وشربها
خالل مخس إىل عشر دقائق .حيث حتقق هذه الطريقة املستوى
املثالي للحموضة ،وفق موقع « .»Scientific Reports
ويؤدي إشباع الدم مبضادات األكسدة والفيتامينات والعناصر
الدقيقة اليت حنصل عليها من القهوة ،إىل تقليل إلتهاب األنسجة
وتعزز القلب واألوعية الدموية.
وأشار العلماء إىل أن القهوة اليت أصبحت مشهورة اآلن حتت مسمى
«  »Cold brew coffeeتكون أقل فائدة على اجلسم من القهوة
الساخنة املتعارف عليها.

ولكن ملاذا ال يرغب البعض منا بشرب املاء؟ يقول العلماء إن ذلك
قد يكون أحد األعراض الضطرابات حتدث داخل اجلسم ،ألن جسم
اإلنسان من الناحية الفيسيولوجية حباجة دائما للماء ،حتى وإن مل
يشعر بالعطش ،لذلك فإن عدم الرغبة بشرب املاء قد يكون نتيجة
عدم قيام الكلى بوظيفتها بصورة كاملة ،أو خلل يف إرسال واستالم
اإلشارات يف اخلاليا العصبية.
يشري العلماء إىل أن جسم اإلنسان يصرف يوميا بطرق خمتلفة ما
مقداره  2.5لرت من املاء ،ومعدل الصرف هذا ال يكون يف األجواء
احلارة ،بل يف ظروف حرارة ورطوبة مرحية .ولكن يف درجات احلراراة
العالية ،وعند القيام مبجهود بدني يفقد اجلسم املاء بصورة سريعة،
لذلك حيتاج اجلسم إىل املاء أكثر من أجل احلفاظ على التوازن املائي،
فقلة املاء يف اجلسم تسبب تكون احلصى يف الكلى ،وخلال يف
عملية التمثيل الغذائي ،وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم ،والصداع،
وظهور التجاعيد يف الوجه.
إن عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق جدا ،وجيب على من يعاني
من ذلك مراجعة أخصائي أمراض الكلى ،وأخصائي أمراض اجلهاز
العصيب.
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Morrison government weighs early budget as revenues soar Bishop calls for energy deal with Labor

Prime Minister Scott Morrison is heading into an election with higher-than-forecast revenues up his sleeve.
Credit:AAP

The Morrison government
is heading into the federal
election flush with cash,
with a report predicting
federal coffers will swell
by an extra $9.2 billion
this financial year as the
economy steams ahead.
The government is within
sight of posting a surplus
one year earlier than previously forecast, just as
it considers whether to
schedule the annual budget in March or April next
year instead of the usual
early May.
In November, Treasurer
Scott Morrison spoke
about the “unprecedented boom in job creation”
since the mining downturn.
The budget strategy
would allow the government to use the major
economic statement as
the launching pad for
the election campaign,
which is expected by
May 18.
The Deloitte Access
Economics report concludes the budget could
“squeak into surplus”
this financial year if the
government made policy changes to build on
strong revenue gains,
but this would depend
on political calculations.
“The most compelling
politics may be more
likely to lie in spending
in marginal electorates,”
said Deloitte Access
Economics partner Chris
Richardson.
“And, either way, on current trajectory, surplus

will be reached next year
anyway.”
The government is likely
to reveal some of its future planning this week
when it releases the
parliamentary calendar
for 2019, signalling its
options for a budget in
March or April.
One consideration is
the way the traditional
federal budget, including a major speech to
Parliament and a media
blitz, could help Prime
Minister Scott Morrison and Treasurer Josh
Frydenberg set out their
economic agenda just
before the election campaign begins.
The government is expected to release a budget update in early December and will save its
major policy agenda for
the budget next year. One
factor in the timing is the
release of the quarterly
national accounts from
the Australian Bureau of
Statistics on March 6, because it could take several weeks after this date
for Treasury officials to
update their forecasts
and projections.
In Deloitte’s mid-year
budget monitor report,
released on Monday, Mr
Richardson said Australia was on track for
a “modest” underlying
cash deficit of $4.9 billion in 2018-19 - the
smallest since the global
financial crisis - followed
by a small surplus of $4.2
billion in 2019-20.

The surpluses increase
to $14.1 billion and $16.1
billion in the following
two years on the Deloitte
forecasts.
Mr Richardson warned
that the good times “may
not last” and that the
surge could be dangerous if it led to overly exuberant election promises
or pork barrelling by the
major parties.
“The danger is that official methodologies tend
to lock in temporary
good news into permanently better budgetary
forecasts,” he said.
With an election looming, he said, both major
parties could be expected to “wave cash in your
face while crossing their
hearts and reverently
assuring you that ‘Treasury says the money is
there’.”
With the unemployment
rate at its lowest since
2012 and the nation’s
economy growing ahead
of official projections,
Mr Richardson said the
“toxic politics of budget repair” could well be
over. “Australia’s decade
of deficits is drawing to a
close,” he said.
He said income tax
bracket creep was on
track to hit $11.2 billion
by 2021-22, delivering a
bigger chunk of Australian salaries to the taxman.
“So, chances are we
haven’t heard the last
of tax cuts ahead of the
coming federal election,”

he said.
The Australian economy
was “well advanced on
the strategy unveiled in
the 2017 budget”, he
said, with the return to
surplus financed by “a lift
in revenues rather than
spending restraint”.
“To be fair, spending has
been on a tight leash,
and the government deserves a lot of credit for
that. But policy discipline
is being aided by the
tailwinds from a strong
economy.”
Mr Richardson said
weaker bank profits and
uncertain medium-term
coal and iron ore prices
could hit company tax
revenues in 2019-20,
while the “slow speed
of recovery” in wages
would “start to overwhelm the good news
on jobs” and drag down
PAYG taxes by $1.3 billion.
Revenues would continue to beat official forecasts over the next two
years, he said, before
falling below them by
$1.6 billion in 2021-22.
Labor’s finance spokesman Jim Chalmers said
Australia’s net national
debt had more than doubled to hit “a new record
high of $354.5 billion”,
while its gross debt had
“crashed through halfa-trillion dollars for the
first time ever in the nation’s history”.
“Instead of using the
surging revenue from
this global upswing to
help pay down their record and growing debt,
the Liberals would rather give tax handouts to
those who need them
least,” Mr Chalmers
said.
In a joint statement with
shadow treasurer Chris
Bowen, he said Labor
would deliver bigger
surpluses while at the
same time investing in
schools, hospitals and
infrastructure, if it won
the election.

Julie Bishop

A bipartisan approach
with Labor is needed over
energy policy to ensure
business certainty, former Liberal frontbencher
Julie Bishop says.
Former foreign minister
Julie Bishop has urged
for a bipartisan approach
to energy policy, so the
industry can have certainty.
Ms Bishop has downplayed suggestions she
was calling for agreement
on the coalition’s dumped
National Energy Guarantee, given that Labor has
put it on the table.
“What I was suggesting
was that given we have
had so much uncertainty
surrounding energy policy for so long,” she told
reporters in Sydney on
Tuesday.
“The ground must be
fertile for there to be negotiation around energy
policy because business
is demanding certainty.”
Confidence is needed for
long-term investments to
drive generating capacity, she added.
“I’m agnostic about the
type of generating capacity but they need a framework for stability of an
energy policy.”
When asked about Ms
Bishop’s
comments,
Prime Minister Scott Morrison turned the tables to
suggest Labor is considering a price on carbon.
“This government will
not introduce a carbon
tax. We won’t introduce a
carbon tax,” Mr Morrison
told parliament.
“Our government has a
responsible emissions
reduction target of 26 per
cent.”

The coalition officially
scrapped the NEG in
September, after debate
over the policy played a
key role in the downfall
of former prime minister
Malcolm Turnbull.
But Labor has now thrown
its support behind the
NEG, leaving business
leaders briefly hopeful of
an end to the decade-long
climate wars in Australia.
Mr Morrison quickly
dashed those hopes on
Friday, refusing to back
the plan developed by
now treasurer and then
energy minister Josh
Frydenberg.
The NEG was the only
policy that could achieve
the “elusive” bipartisanship on energy business
is craving, Ms Bishop told
the Australian Financial
Review on Tuesday.
The government’s current approach to energy
involves prioritising reducing household power
costs, including by taking
a “big stick” to energy
companies through new
divestiture laws.
Ms Bishop said reliability and affordability of
energy is important but
“this must and has to be
balanced with concerns
for our environment and
preservation for our planet”.
Labor energy spokesman
Mark Butler said Ms Bishop was right to suggest
the NEG was the best
chance for a solution to
the energy crisis, adding
it was not too late for Mr
Morrison to get on board.
“We have two weeks of
parliament set for the rest
of the year. We are ready
to start discussions this
afternoon on finishing the
work of the National Energy Guarantee,” he told
reporters in Canberra.
Mr Turnbull will buy into
the debate next week
when he gives a speech
on “opportunities for a
clean energy transition”
at the NSW Smart Energy
Summit in Sydney.
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Scott Morrison under pressure as internal Liberal tensions explode

Dr Phelps

Scott Morrison is under immense pressure
on multiple fronts today
amid the bitter aftermath
of the Victorian election.
Follow all the day’s news
live here.
The House is debating
legislation for a national
anti-corruption watchdog.
Labor and the crossbenchers, including new
MP Kerryn Phelps, support the idea. The government is not so sure.
Attorney General Christian Porter just spent
five minutes listing his
various problems with
the legislation, saying an
“abundance of caution”
was needed.
Mr Porter claimed ABC
journalist Andrew Probyn
would be found corrupt
under the proposal before
the House. Mr Probyn was
found to have breached
the ABC’s code of conduct when he said Tony
Abbott was the most destructive politician of his
generation.
“Under this Bill, no ifs,
ands or buts, Andrew
Probyn would be found to
have committed corruption,” Mr Porter said.
He also said hundreds of
instances of misconduct
at the Australian Federal
Police could be considered corruption under the
current Bill.
Labor’s Deputy Leader
Tanya Plibersek said the
best way to address the
government’s concerns
would be for it to work
on the idea of a national

integrity commission in a
bipartisan manner.
Julie Bishop has given the
red heels she wore when
she announced her resignation as foreign minister
to the Museum of Australian Democracy.
“The shoes were seen as
a bold statement and a
symbol of solidarity and
empowerment
among
Australian women,” the
museum says.
Ms Bishop continues to
slay.
Fear not! There will be a
government senator on
the Q&A panel tonight.
Senior conservative Eric
Abetz has replaced Jim
Molan, who pulled out after being bumped down
the party’s Senate ticket.
If you’re wondering why
so many Liberals are
cranky this morning,
this map of the Victorian
election results tells the
story.
The incumbent Labor
government
actually
picked up 16 seats, and
there was a large swing of
more than 5 per cent towards it.
If that swing is echoed at
the federal election next
year, at least six Liberal
seats in Victoria will probably fall, and several more
could become dangerously close, including those
of senior ministers Greg
Hunt and Kelly O’Dwyer.
The most vulnerable seats
are Corangamite, Dunkley, Chisolm, La Trobe,
Casey and Deakin.
Hey remember Fraser An-

ning, the guy who called
for a ban on Muslim immigration in his maiden
speech?
This morning he formally
advised the Senate he
had left Katter’s Australian Party and become an
independent.
The party announced he’d
been booted last week.
“The party cannot and will
not have any representative from our executive,
members of parliament,
senators or candidates
dividing Australia along
racial ‘Europeans’ and
‘non-Europeans’ divides,”
the party’s federal President Shane Paulger said
on Thursday.
“In spite of the most severe and clear warnings,
Senator Anning has continued down this pathway
and consequently we announce the termination of
his endorsement by the
KAP.
“Clearly Fraser wants the
freedom to pursue his
crusade. And we think
it is best for he and the
party to give him this freedom.”
Mr Anning entered parliament as the replacement
for One Nation’s Malcolm
Roberts, who was disqualified from parliament over
dual citizenship. Pauline
Hanson kicked him out of
that party on his first day
as a senator.
He attracts drama.
Crossbench MPs have
held a news conference
voicing their support for
a national integrity com-

mission.
“It beggars belief that in
a country like this, in this
day and age, we still do
not have a federal anticorruption body,” Andrew
Wilkie said.
Kerryn Phelps also spoke,
getting straight to business after being sworn in
as an MP an hour or so
ago.
We can expect this issue
to come up in the House
at some point before
Question Time.
The President of the Senate, Liberal Scott Ryan,
spoke to Radio National
this morning and backed
up Tim Wilson’s comments about the party’s
base.
“These voters who are
our electoral base, this is
our real base of the Liberal party, they sent us a
message,” Mr Ryan said.
“A lot of Liberal voters,
they’re fairly conservative in their own lives,
they raise kids, they work
hard, they run small businesses, they support
strong local communities,
they volunteer, but they’re
pretty liberal in their political outlook. They don’t
want views rammed down
their throat and they don’t
want to ram their views
down other people’s
throat.”
He said he thought
some of the tone and the
“noise” out of Canberra
and some commentators,
which he refused to name,
did strongly influence the
scale of the loss.
Mr Ryan pointed to comments in the wake of the
Wentworth by-election
loss that tried to dismiss
those local voters as “not
part of real Australia”.
“Labelling people, dismissing them, that’s not
the Liberal way. I want to
cast the net wide in the
Menzies and Howard tradition, as to give people a
reason to be Liberals, not
come up with litmus tests
and say if you don’t hold

this view o a social issue,
or if you don’t hold this
particular view on climate
change or renewable
energy, that somehow
you’re not a real liberal,”
he said.
“That is not the path to
electoral success. And I
am sick of being lectured
to by people who are not
members of the party, by
people who have never
stood on polling booths
about what it means to be
a real Liberal.”
Independent
Kerryn
Phelps has been sworn
in as the MP for Malcolm
Turnbull’s old seat Wentworth, robbing the government of its majority.
That changes the arithmetic in parliament. Mr
Morrison will no longer
be able to pass legislation
without support from the
crossbench.
Dr Phelps plans to push
for legislation to set up
a national integrity commission, and the Prime
Minister may face a revolt
from his own backbench
in support of the idea, the
New Daily reports.
There is also the looming
prospect of Labor again
trying to refer Home Affairs Minister Peter Dutton to the High Court to
determine whether he is
eligible to sit in parliament.
Mr Dutton has taken medical leave this week after
suffering an injury to his
arm on Friday afternoon,
which required immediate
surgery.
As if the chaos in Victoria weren’t enough, internal Liberal tensions are
also springing up in New
South Wales.
Over the weekend,
Senator Jim Molan was
snubbed on the party’s
Senate ticket, claiming
third place behind Hollie Hughes and Andrew
Bragg. It means Mr Molan
is almost certain to lose
his place in parliament at
the next election.

He responded by pulling
out of his scheduled appearance on the ABC’s
Q&A program tonight.
“I cannot bring myself to
defend my party at the
moment,” Mr Molan said.
2GB radio host Ray Hadley blew up about the
snub during an interview
with Tony Abbott this
morning.
“This deal done with Andrew Bragg, to parachute
him there, a moderate and
probably a left-leaning
moderate, is an embarrassment to your party,”
Mr Hadley said.
The former prime minister didn’t exactly shut him
down.
“I have some sympathy
with what you’ve said.
There’s no doubt what we
saw was a factional power play, a sense that Hollie Hughes and Andrew
Bragg were ‘owed’,” Mr
Abbott said.
Federal Victorian MP Tim
Wilson followed up Mr
Kroger’s interview by directly contradicting him.
“You can go on saying
this has got no federal
implications, but sorry,
not true,” Mr Wilson said.
“You saw a heartland and
a voter base who turned
around and said to us,
‘We’ve had enough’.”
He disputed the idea that
the Liberal base was opposed to action on climate change and the environment.
“Some of us have been
saying this internally for
some time. We have a
choice. We can keep trying to stuff reality through
people’s ideological opinions. Or we can listen,”
Mr Wilson said.
“If anybody thinks that
there’s this great public
sentiment out there that
people hate renewables, I
say get real.”
The party can’t seem to
agree on what its own
base wants, let alone
the rest of the voting
public.
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Bank of Sydney wins ‘Best of the Best 2019’ Bank of Sydney and the Immigration Museum proudly present
awards – making it three years running
Kahlil Gibran: The Garden of the Prophet

Bank of Sydney is very
excited to announce winning two awards in Money magazine’s Best of the
Best 2019 awards: the
‘Cheapest Home Loan
Package – Bank’ category for ‘Expect More
Variable- Package only
$100k+’, and ‘Best Term
Deposit Short Term –
Bank’ category.
We are thrilled with this
recognition, especially
as our ‘Cheapest Home
Loan Package – Bank’
award is our third consecutive year winning it.
We are so proud of this
year’s achievements, and
we will continue to deliver market-leading and
competitive
products
that help our customers
get the most out of life.
Some of Australia’s leading research houses are
involved in the Best of
the Best awards. Agencies such as Canstar,
Morningstar, SQM Research, SuperRatings,
WhistleOut and Zenith
Investment
Partners
identify the best financial
products, services and
investments from around
the country, and then
Money magazine reviews
the nominees before selecting the winning providers.
Mr Miltos Michaelas, CEO
of Bank of Sydney, said:
“We received the great
news about our third consecutive Best of the Best
award with not only appreciation, but aspiration
for the year ahead. Every
day across our Australian
branches, regular conversations inspire and inform how we deliver our
competitive products and

services. We are always
here for our customers,
and we will continue this
journey alongside them.
As a member of the Bank
of Sydney family, our relationship extends beyond
your finances. That’s why
we are committed to your
home, your business and
your future.”
Now in its 18th year, the
annual Best of the Best
is one of the most recognised and well-respected
awards in our industry.
Most importantly, it’s valued by consumers as an
indicator of quality.
In addition to our Best of
the Best win, Bank of Sydney was recently awarded
a 5-star Canstar rating for
‘Outstanding Value’ for
its EveryDay Saver and
SuperRate Savings accounts.

Bank of Sydney is proud
to announce its partnership with Museums Victoria in presenting its latest
exhibition, Kahlil Gibran:
The Garden of the Prophet.
The Immigration Museum
opened the exhibition on
28 November, 2018.
Widely considered to be the
third most popular poet of
all time after Shakespeare
and Lao-Tzu, Kahlil Gibran
was a much-loved and respected Lebanese-born
writer and artist. He migrated to America as a young
man in the 1890s and rose
to prominence in both the
East and West through his
creative works.
Mr Miltos Michaelas, CEO at
Bank of Sydney, expressed
his esteem and admiration
for the timeless works of

Kahlil Gibran: “At Bank of
Sydney, we are very proud
to partner with the Immigration Museum in its
mission to fulfil the dream
of many through this exhibition. Kahlil Gibran: The
Garden of the Prophet will
feature original paintings,
sketches, manuscripts and
artefacts borrowed from
the Gibran Museum in his
hometown of Bsharri, Lebanon.
“Gibran’s
masterpiece,
The Prophet, continues to
inspire and influence generations to this day, almost
a century after the first edition was published in 1923.
We invite everyone to visit
the Immigration Museum,
explore the work of Kahlil
Gibran and be inspired by
his life.”

The Honourable Steve
Bracks AC, Board Member
at Bank of Sydney and a
key supporter of this project, became inspired by
Kahlil Gibran after visiting the Gibran Museum in
Bsharri: “There is something for everyone in the
works of Kahlil Gibran.
Visitors to this exhibition
are going to discover that
there is a great universality to his words that makes
them both accessible to a
wide community of people,
but also deeply evocative
and meaningful. I personally have found the exhibition inspirational.”
Rohini Kappadath, General Manager at the Immigration Museum, is also
a great admirer of Kahlil
Gibran and his works: “To

many, Gibran is a cultural
icon and literary rebel. He
took a great deal of inspiration from his experiences
as a migrant, and strove
constantly to resolve cultural and human conflict.
We hope that visitors to
this exhibition will be able
to discover the power and
relevance of his ideas and
works today.”
Highlights include:
• 12 original Gibran paintings to accompany The
Prophet, displayed within
a space that invites visitors
to sit, contemplate and read
excerpts from the book.
• A signed and annotated
copy of The Prophet by Elvis Presley, who was known
to purchase the book as a
gift for friends.
• A galley proof of The
Prophet replete with Gibran’s annotations to his
publisher.
• Artefacts including Gibran’s writing desk and artist box.
Kahlil Gibran: The Garden
of the Prophetopens exclusively at the Immigration
Museum (400 Flinders St,
Melbourne) on Wednesday 28 November, 2018
and will run until 17 March,
2019.

Bank of Sydney sponsors Aussie Golfer Dimitrios Papadatos

At Bank of Sydney, we are
committed to supporting
young talent all across
Australia, so we’re excited
to announce our sponsorship of professional golfer
Dimitrios Papadatos.
Despite being just 27
years old, Greek-Australian Dimitrios already
has numerous achievements under his belt. He
then went on to win twice
in 2017 winning the WA
PGA and the Victorian

Open and was named the
PGA Tour of Australiasia
Player of the year. Following on from this, in 2018
Dimitrios proceeded to
win the Portugal Open on
the European Challenge
Tour.
In addition to his personal
achievements, Dimitrios
can draw on the knowledge and support of another Australian sports
legend, with former rugby
league champion Braith

Anasta as his sports
agent.
“We are proud to support
a talented individual who
has achieved major success thanks to his skill
and passion,” said Miltos
Michaelas, Bank of Sydney CEO.
“It is not only his achievements, but also his grit,
determination and perseverance to continue learning and improving as he
navigates his golfing ca-

reer.”
This perseverance is evident in how he bounced
back after narrowly missing his European Card at
the Ras Al Khaimah Challenge Tour Grand Final in
the UAE. Just two weeks
later, Dimitrios soared
as high as second place
during the 2018 Emirates Australian Open. This
achievement earned him a
place at the British Open.
Dimitrios will make his
major 2019 championship
debut at the Royal Portrush Golf Club in Northern Ireland next year.
Not one to rest on his laurels, Dimitrios is about to
tee off at the Australian
PGA Championship on the
Gold Coast. It’s the perfect
opportunity to get back
into the running for another European Tour card.

“In celebration of Dimitrios’s international success,
our Bank of Sydney Ambassadors, Danny Chronopoulos and George Kostopoulos, will host Golf
Days in New South Wales,
Victoria and Adelaide,” Mr
Michaelas said.
“To show our appreciation for all of our valued
Bank of Sydney clients,
they will be able to attend
these events and meet
Dimitrios Papadatos in
person.”
Setting his sights on returning to the European
Tour, Dimitrios intends to
play as many events as
he can in order to reach
the Top 15 in the Order
of Merit. With unlimited
potential and the professionalism to match, the
Bank of Sydney family is
enthusiastic about sponsoring Dimitrios, and we
will watch his career with
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شـكر على تــعزية

عائلة احملامي الشاب رامي شربل فخري تشكر
أصدرت عائلة املأسوف على
شبابه احملامي شربل فخري بيان
شكر جاء فيه:
اما وقد ودعنا حبيبنا رامي اىل
حياته اجلديدة يف حضن أمه
العذراء يف السماء حيث هناك
السعادة األبدية ،وبعد ان ملسنا
هذا الكم اهلائل من العزاء على
عزيز رحل دون ان يغيب ،فال بد
من ان نوجه كلمة شكر من أعماق
مسحوقة باألمل بلسم بعض جراحها
موقفكم االنساني النبيل ،لنؤكد
لكم ان ما أظهرمتوه حيالنا زادنا
قناعة بان املشيئة اإلهلية هي
نورنا وسراجنا اىل االميان واىل
الصرب على اجلراح الساخنة وعلى
املصائب مهما كانت موجعة.
أين نبدأ قد نعرف ،ومع هذه
الظاهرة االنسانية اليت أبديتموها
حيالنا يف الساعات الصعبة ،نعرف
أيضًا أين ننتهي.
فالشكر لرب السماء الذي أعطانا القوة
والقدرة على مواجهة هذا املصاب النازف،
واالمتنان اىل راعي أبرشيتنا املارونية
سيادة املطران انطوان شربل طربيه الذي
أفاض علينا من حاضرة الفاتيكان حيث
تواجد ،مشاعر املؤاساة ومشاطرة االحزان،
وأبوته
وهو الصادق مبوقفه النبيل نبل إميانه
ّ
الروحية.
كما نشكر مجيع رجاالت الدين والراهبات،
وخنص النائب األبرشي العام حضرة
املونسنيور مارسلينو يوسف على ترؤسه
مراسم اجلنازة وعلى العظة اليت بلسمت
جراحنا.
كذلك نتوجه باالمتنان اىل دير مار شربل
رئيسًا ومجهورًا رهبانيًا على كل الرعاية
واالهتمام ،دون ان ننسى رابطة بشري
وكافة أطياف اجلالية اللبنانية من مجيع
األلوان والطوائف أحزابًا وتيارات ومجعيات
ومؤسسات وأفرادًا وروحانيني وعلمانيني.
وقد حنرج أنفسنا وحنرجهم أيضًا اذا توجهت
العائلة بالشكر اىل رفاقنا يف حزب القوات
اللبنانية .ولكن يكفي ان نقول ان رامي
وكما هو ابن العذراء مريم هو أيضًا إبنهم
ورفيقهم ،وان خسارتنا هي خسارتهم وان

National

Strata Management

بلسمهم ِ
وكرَبهم ونبلهم هي زرع من الوفاء يف
أعماقنا لن يسقط ولن ميوت.
واذا توجهنا اىل خارج احلدود ،فال ميكننا كعائلة
اال ان نعود اىل عائلتنا الكربى حزب القوات
اللبنانية الذي أظهر رئيسه الدكتور مسري جعجع
انه مبثابة األب الذي حيتضننا يف النضال ويف
الوجع ،يف السالم ويف االحزان ،وما عرب عنه
لنا مع عقيلته الرفيقة النائب سرتيدا جعجع
اليت منحتنا الكثري الكثري من اهتمامها مبصابنا،
سيبقى يف قلوبنا عربون وفاء له وهلا مع كافة
اركان احلزب واعضائه.
ولن نغفل عن توجيه آيات االمتنان اىل كافة
الشخصيات والقوى واالفراد الذين اتصلوا من
مدينة بشري احلبيبة ومن لبنان ودول االنتشار
للتعزية.
اننا وضعنا رامي أمانة يف أحضان السيدة
العذراء وابنها يسوع ..وهو كما يصلي من
اجلنا يف السماء ،فهو سيصلي دائمًا لكل
واحد منكم النه إبن اإلميان.

عن العائلة
شربل فخري
(والد الراحل رامي)

لجميع حاجاتكم من بيع وشراء وتأجري العقارات
السكنية والتجارية اتصلوا بـ جو على الرقم:
97211611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au
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Craig Kelly denies imminent
crossbench move as Labor overturns parliamentary calendar
Liberal MP Craig Kelly
has ruled out moving to
the crossbench before
a looming preselection
showdown but is holding
firm on his threat to contest the next election as
an independent.
Donning a T-shirt emblazoned with the face of
Liberal Party legend Robert Menzies, Mr Kelly acknowledged people close
to him had urged him to
quit the Liberals immediately.
But Mr Kelly, who represents the Sydney seat of
Hughes, said he wanted
to contest Liberal preselection for his seat, which
party officials are delaying as long as possible to
avoid Mr Kelly defecting
to the crossbench.
“People have been urging me to do all sorts of
things,” he said. “I’m
looking forward to putting
my record on the line.”
Fairfax Media has been
told Mr Kelly also expressed interest in joining the National Party, the
junior Coalition partner,
in an attempt to prevent
the Liberals from running
a candidate against him but decided against it.
Asked about that matter
and his sartorial choices
on Thursday, Mr Kelly told
Fairfax Media: “I always
wanted to be a fashion
model. But I don’t think an
Akubra would fit.”
Former prime minister
Tony Abbott posted a
photograph of himself
with Mr Kelly under the
caption: “Always good to
be with a real Liberal!”
It came just days after
Senate president Scott
Ryan, a senior Liberal
from Victoria, warned that
one lesson from the party’s disastrous election
loss in that state was that
Liberal voters “don’t want
litmus tests for what it is
to be a real Liberal”.
As the week’s sense of

chaos persisted, Labor
was able partly to overturn the government’s
parliamentary
sitting
schedule for 2019, which
it has labelled a “surrender document” and an attempt to dodge scrutiny.
The changes adopted by
the Senate on Thursday
will bring forward budget
estimates hearings from
May and June to April,
just days after the April 2
budget.
Such hearings enable
senators to question ministers and senior public
servants about the budget and other government
policies.
The changes were forced
by a Labor amendment
that passed by 33 votes
to 30 with the help of the
Greens and other crossbenchers. The government later agreed to the
new sitting schedule during negotiations.
Labor senator Jacinta
Collins accused the government of “clearly ducking for cover” by trying to
avoid the scrutiny of budget estimates. She said an
eight-week gap between
the budget and estimates
hearings was “unprecedented”.
Hughes MP shot down reports that he was considering moving to the cross
bench as an independent
if he lost preselection.
Leader of the house Christopher Pyne has insisted
there is nothing unusual
about the 2019 calendar,
which contains just seven
parliamentary sitting days
before the budget.
Mr Morrison is expected
to call an election shortly
thereafter for either May
11 or May 18.
On Wednesday, Mr Pyne
told ABC radio the issue
was a “storm in a teacup”
and voters were “not the
least bit interested” in
how often Parliament sat
before the budget.

$10 billion in accelerated tax
cuts on the cards
Income tax
How much of the $144
billion income tax cuts
will you get?
“The potential ‘war chest’
is augmented by the
abandoning of tax cuts
for big companies and an
unusually large contingency reserve,” he said.

Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh Frydenberg.Credit:Dominic Lorrimer

Accelerating $10 billion
of income tax cuts for up
to 12 million Australians
is an option being considered by the Morrison
government, as it looks
to sharpen the Coalition’s
pitch to aspirational voters after months of chaos
and disunity.
The tax cuts, worth up to
$1350 or $25 a week for
median to high income
earners, would wedge Labor into matching or bettering the government’s
proposal earlier than
expected in a move that
would affect 94 per cent
of taxpayers.
Labor has so far opposed
stage two of the government’s 10-year plan on
the basis that they were
planned so far in advance
that they were in the
“never-never” and mostly
benefited median to higher income earners.
The opposition can afford
to match the tax cuts,
which were not due to begin until 2022, due to its
sizeable $200 billion preelection war chest bolstered by proposed savings on negative gearing
and dividend imputation.
The Parliamentary Budget Office found the tax
cuts would cost $9 billion
in the first year before rising to $11.5 billion in the

fourth.
Government sources said
it was now unlikely there
would be a major tax announcement in December’s mid-year economic
update (MYEFO), and it
would instead be saved
for the April 2 budget,
which has been brought
forward ahead of an expected May election.
The tax cuts would see all
income between $40,000
and $120,000 taxed at the
single rate of 32.5¢ in the
dollar, while also increasing the offset for low-income earners to $645 a
year and the 19 per cent
tax bracket from $37,000
to $40,000.
Fuelling the acceleration is the government’s
self-enforced “tax speed
limit” of 23.9 per cent of
GDP.
Prime Minister Scott Morrison said earlier this
year: “That is as high as
we believe taxes should
be as a share of the economy and we will be sticking to that plan.”
That limit will be breached
next year if the government does not offer further tax cuts beyond those
delivered in 2018. Its own
budget projections show
taxes will reach 24.1 per
cent in 2020.
Mr Morrison and Trea-

surer Josh Frydenberg
also have up to $30 billion to play with over a
decade after the Coalition shelved its signature
company tax cuts for
larger businesses as well
as a $21 billion “contingency reserve” of unannounced expenses in the
last budget.
These amounts, combined with $9 billion extra
in tax revenue driven by
iron ore and coal prices,
mean the government
will be able to deliver an
early surplus next year
- the first in a decade and the second stage of
its income tax package
ahead of time.
“We have exercised
spending restraint in
terms of the growth of expenditure,” Mr Morrison
said on Tuesday. “We’ve
also exercised restraint
when it comes to taxes,
we have put a speed limit
on taxes.”
Commonwealth
Bank
economist Michael Blythe
said “the faster‑than‑expected inflow of revenue”
and shortfall in spending
“has increased the possibility of some fiscal
stimulus [tax-cuts]”.
Related Article
How much of the $144
billion income tax cuts
will you get?

“Some $10 billion of this
war chest was used to
bring forward tax cuts
for [small to medium enterprises]. Perhaps some
of the remainder will be
used to bring forward the
personal income tax cuts
also built into the 2018
budget.”
The early 2019 budget
means the mid-year-economic update in December is likely to contain few
major announcements,
with government tacticians wary of going early
and campaigning over
summer without leaving
enough in the tank for
budget night.
Nationals leader Michael
McCormack is expecting
a $500 million boost to
water infrastructure for
drought-stricken areas.
Small Business Minister Michaelia Cash has
flagged an extension of
the instant asset write-off
for small business purchases under $20,000,
due to expire in 2019.
The government also now
has the cover of Britain’s
decision to implement
a popular digital tax on
internet giants to push
through with its own local plan to tax the likes
of Google, Uber and Facebook.
The long-awaited tax
could be unveiled in MYEFO or withheld for the
budget as a 3 per cent
tax on all advertising revenue from “globally significant enterprises” with
annual turnovers of more
than $1 billion.

العامل الروحاني د .عالء العوادي

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(9632 4818
0403482345

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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WORLD FRUIT

بـإدارة السيد

الـيان بولـس

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

حــمص ( 1كيلو) بـ $ 1,99

دزيـنة بـيض ( ) Jumbo 700gبـ $ 2

دراق ( 1كيلو) بـ $ 1,99

جـوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ $ 11,99

مــوز ( 1كيلو) بـ $ 1,49

مانـغو ( 1كيلو) بـ $ 2,99

زيت بلدي
اسرتالي (Extra
 ..)Virginحلويات
مشكـلة مستوردة
ّ
مباشرة من دبي

زيـتون الـريف
( 10كـيلو صـايف) بـ $ 35

نؤمـن طلبات املطاعم ..نفتح  7أيام يف األسبوع
نبيع بالجملة واملفرّقّ ..
هذا العرض
بزورات مشكـّلة
صاحل لغاية
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
يوم
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت بـ $15,00
وموجودات أخرى كثرية بأسعار خيالية
اجلمعة
عـسل بـلدي
 7كانون األول

بـقدونيس
(الربطة) بـ $ 3,99

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

