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حيرض العامل على حزب اهلل قبل تأكيد اليونيفيل للنفق
نتنياهو ِّ

زوار نقلوا عن الرئيس عون :البديل عن احلريري حاضر للتكليف!

نقل زوار الرئيس ميشال
عون عنه انطباعه بأن كثرة
سفرات الرئيس احلريري
الذي يستعد جلولة اوروبية
األحد (غدا) توحي بأن
اجناز احلكومة ليس اولوية
لديه.
مصادر اجلديد قالت إن
زوار الرئيس عون نقلوا
عنه انه سيمهل احلريري
لتحديد
قصرية
فرتة
موقفه من حكومة االثنني
والثالثني وزيرا ،واال
فسيوجه رسالة اىل جملس
النواب ملناقشة الوضع
احلكومي.
كما نقل زوار الرئيس عون
عنه انه اذا رفض احلريري
طرح االثنني والثالثني
وزيرا فإن البديل منه
حاضر لتكليفه.
وأضافوا «يعترب الرئيس
عون ان املخرج من املأزق
احلكومي هو حكومة االثنني
والثالثني وزيرا اي بإضافة
وزير للسريان يكون من
حصة عون ومقعد للعلويني

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الكلف سعد الحريري

يكون من حصة احلريري،
أما توزير أحد السنة
املستقلني فيكون من
حصة احلريري».
عبى صعيد آخر قفز فجأة

من
اجلنوبي،
الوضع
زاوية التوتر اإلقليمي
إىل الواجهة ،مع اشتداد
الضغط الداخلي على
احلكومة ،وسط مناخ غري

العالناتكم

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

 Luxuryللسفر والسياحة

مريح ،يتزامن مع تفجر
األزمات على الصعد كافة،
من التمويل إىل السلسلة
والرواتب،
والفوائد
والكهرباء ،وفرص العمل
والكساد
واالستثمار
عشية األعياد اجمليدة..

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

ويف الوقت الذي كانت
االنتظار تتجه فيه إىل
اليت
اليونيفل
مهمة
ارسلت وفدًا تقنيًا إىل
احلدود أصدرت قوات
حفظ السالم بيانًا صادمًا،
إذ جاء فيه:
زار رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء
كول،
ديل
ستيفانو
تقين،
فريق
يرافقه
موقعا بالقرب من املطلة
إسرائيل
مشال
يف
حيث اكتشف اجليش
اإلسرائيلي نفقا بالقرب
من اخلط األزرق.
وبناء على تفتيش املوقع،
ً
تستطيع اليونيفيل ان
يف
نفق
تؤكدوجود
املوقع.
وبناء على ذلك ،اليونيفيل
ً

التتمة صفحة 31

سقوط مشروع القرار األمريكي يف
األمم املتحدة إلدانة حركة محاس
التفاصيل صفحة 31

انطالق احلوار اليمين  -اليمين يف
السويد وغريفيث يعلن االتفاق على
تبادل لألسرى
التفاصيل صفحة 31

لن ننضم ألي اتفاق خلفض إنتاج النفط قبل رفع العقوبات

طهران :سنتعاقب اإلرهابيني وأسيادهم
بعد تفجري تشابهار
التفاصيل صفحة 31

ماي تضع الربملان الربيطاني
أمام  3خيارات «م ّرة»
التفاصيل صفحة 31

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  5صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة
اللحوم يف نيو ساوث ويلز
HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

لصاحبها طوني فرنسيس

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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لــبنانيات

رئيس اجلمهورية خالل إضاءة شجرة ومغارة
امليالد يف القصر:

الظروف الصعبة جتعلنا نقدر أكثر أيام
الفرح وعلينا ان نفرح معا يف هذا العيد

سامي اجلميل :لبنان ال يبنى اال
بوجود دولة قوية وقضاء مستقل
وسيطرة اجليش على كامل األراضي

سامي الجميل يحاور الطالب

الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمة بعد اضاءته الشجرة واملغارة
أضاء رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون واللبنانية األوىل
السيدة ناديا الشامي عون
شجرة ومغارة امليالد يف
القصر اجلمهوري ببعبدا ،وذلك
يف احتفال أقيم عند اخلامسة
والنصف من مساء امس االول،
حضره أفراد عائلة رئيس
اجلمهورية وموظفو املديرية
العامة لرئاسة اجلمهورية وضباط
من لواء احلرس اجلمهوري
وممثلو وسائل االعالم اليت
نقلت وقائع االحتفال مباشرة.
ومت وضع شجرة امليالد يف البهو
الداخلي للقصر ،فيما مت وضع
املغارة يف الباحة اخلارجية،
وكانت الفتة الزينة الضوئية
اليت اضيئت بها مداخل القصر
وحدائقه.
اجلوقة
اطفال
أنشد
ثم
املوسيقية جلامعة سيدة اللويزة
ترانيم ميالدية بلغات متعددة
بقيادة االب خليل رمحة ،فيما
تولت السيدة داليا فريفر
االنشاد الفردي.
وألقى الرئيس عون كلمة يف

املناسبة قال فيها« :اجملد هلل
يف العلى وعلى االرض السالم
والرجاء الصاحل لبين البشر».
هكذا بشر املالك البشرية
بوالدة يسوع املسيح ،وعلينا
اال ننسى أن هذا الطفل هو
املخلص .به اكتملت العائلة
املقدسة ،وبه ايضا وصلت
بشارة السالم للبشر أمجعني.
هذا العيد هو عيد العائلة ،عيد
الفرح لالوالد وجلميع الناس.
آمل هذه السنة أن يكون عيدا
جميدا ويعود الفرح اىل قلوب
الناس ،رغم الظروف الصعبة
اليت منر بها ،ولكنها جتعلنا
نقدر أكثر أيام الفرح ،وعلينا
ان نفرح معا يف هذا العيد .كل
عام وانتم خبري».

ماهر محود اطلع من وفد محاس على أوضاع قطاع غزة

الصور التذكارية

بعدها ،التقطت الصور التذكارية
للرئيس عون واللبنانية االوىل
مع أفراد العائلة واجلوقة
انضمام
قبل
املوسيقية،
احلضور إىل حفل كوكتيل أقيم
للمناسبة.

ريفي عرب تويرت :ما نشرته MTV
عن إتصالي بوهاب غري صحيح ومدسوس

غرد الوزير السابق أشرف ريفي
عرب حسابه على «تويرت» بالقول:
«ما نشرته ال MTVعن إتصالي
بالوزير السابق وئام وهاب غري
صحيح وخمتلق ومدسوس .كنت

اكد رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف لقاء
حواري نظمته دائرة اجلامعة
اللبنانية يف مصلحة الطالب
يف احلزب ،يف بيت الكتائب
املركزي يف الصيفي ان
«لبنان ال يبنى اال بوجود دولة
قوية وقضاء مستقل وسيطرة
اجليش اللبناني على كامل
األراضي اللبنانية».
وقال« :لو كان اجليش يسيطر
على كامل األراضي اللبنانية ملا
واجهنا اليوم ما واجهناه ،من
احداث اجلاهلية اىل موضوع
االتهامات االسرائيلية .املهمة
تقع على عاتق الشرعية
اللبنانية ،يف التعاطي مع األمم
املتحدة ،اليت تتعاطى هي مع
اجلانب اإلسرائيلي وقوات
اليونيفيل ،والقرارات الدولية
تعاجل املوضوع .املشكلة اليوم

ان ليس لبنان الرمسي هو من
يسيطر على االرض».
وحول موضوع األنفاق قال
اجلميل  »:اليوم يدور احلديث
عن وجود أنفاق على احلدود
«هل
سائال:
اللبنانية»،
تعتقدون ان مسؤوال واحدا
ميكنه ان جييب عن هذا
السؤال؟ وأضاف« :اجلواب
عند طرف وحيد هو حزب
اهلل».
شارك يف اللقاء رئيس مصلحة
الطالب زخيا األشقر ،رئيس
دائرة اجلامعة اللبنانية رالف
مراد ورؤساء اخلاليا الطالبية
واألعضاء ،ومت يف خالله تبادل
اآلراء مع اجلميل حول امللفات
املطروحة يف لبنان على الصعد
كافة اىل جانب ملف اجلامعات
يف لبنان واملشاكل اليت تواجه
الطالب واحللول املطروحة.

أمتنى على ال MTVاإلتصال
بي للتأكد من اخلرب قبل بثه،
وأجزم أن من يقف وراءه يهدف
اىل إهلاء الرأي العام برواية
كاذبة».

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

الشيخ ماهر حمود مستقبال الوفد

استقبل رئيس «االحتاد العاملي
الشيخ
املقاومة»
لعلماء
ماهر محود يف مكتب االحتاد
ببريوت ،وفدا من قيادة
حركة «املقاومة اإلسالمية -
محاس» برئاسة حممود الزهار
القيادي يف احلركة ورئيس
كتلتها الربملانية يف اجمللس
التشريعي الفلسطيين.
وأشار بيان لالحتاد ،أن «الوفد
ضم الشيخ الدكتور النائب
مروان أبو راس ،وزير العدل
السابق يف احلكومة الفلسطينية
النائب فرج الغول ،النائب
مشري املصري وعضو املكتب
السياسي للحركة يف قطاع
غزة النائب صالح الربدويل.
وشارك من لبنان مسؤول
العالقات الدولية يف «محاس»
أسامة محدان وممثل احلركة
علي بركة ومسؤول العالقات
السياسية فيها أمحد عبد
اهلادي.

الزهار

وشكر الزهار محود على
«مواقفه وجهوده» ،مشيدا
بدوره واالحتاد يف الدفاع عن
القضية الفلسطينية وتبنيها»،
وحتدث عن أوضاع قطاع غزة،
الفتا اىل «حجم املأساة اليت
يعيشها سكان القطاع ،نتيجة
املفروض
الظامل
احلصار
عليه».
وأوضح أن «جولة الوفد
بدأت بزيارة جنوب أفريقيا
وتواصلت يف لبنان ،على أن
تشمل دوال عربية وإسالمية
منها تركيا وتونس واجلزائر
وإيران وماليزيا وأندونيسيا
والسنغال وغريها ،بهدف
تسليط الضوء على مستجدات
وحتديات القضية الفلسطينية
وبيان معاناة سكان قطاع
غزة».
وختلل اللقاء مأدبة غداء تكرميا
للزهار والوفد املرافق.

الوفاء للمقاومة:

ملعاجلة ذيول ما حصل يف
اجلاهلية بواقعية وحكمة

الكتلة مجتمعة برئاسة النائب محمد رعد

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
إجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أالعضاء،
االتي:
البيان
واصدرت
«ليس من املبالغة يف شيء
ان لبنان قد جتاوز االسبوع
الفائت فتنة خطرية كادت
تهدد سلمه االهلي واستقراره
الداخلي .ولوال العناية االهلية
وسرعة حترك بعض املخلصني
للبالد واحلريصني على وحدة
اللبنانيني ،كادت الشرارة ان
تنطلق من اجلبل بفعل إجراء
غري مدروس يتسم باخلفة
والقصور عن معرفة الوقائع
بدقة وعن كيفية التعاطي
احلكيم مع تعقيداتها .وحيق
حلزب اهلل ان نسجل له مناقبيته
الوطنية وتعاليه عن صغائر
االمور ودفعه املسؤولني اىل
استدراك االمور قبل ان تشتعل
نريان الفتنة وميتد هليبها اىل
حيث يصعب االطفاء.
وان كان من عربة جيب ان
تستخلص من كل ما حصل،
فهي ان من يتصدى ملوقع
مواقع السلطة يف لبنان
من
ِ
ينبغي ان حياذر االنفعال وان
يرتفع عن املناكفات وان يكون
أوسع صدرا من حاشية يوترها
الصخب وحتركها النكايات،
فتشري على املسؤول مبا
يورطه يف األزمات ويغرقه يف
حتمل التبعات وتسبب اجراءاته
بضحايا افرادا او مجاعات.
ومن العربة ايضا ان اولوية
حفظ االمن والسلم واالستقرار
الداخلي مسؤولية ال جيوز الحد
التفريط بها .وان لبنان ال
يتحمل اال لغة التحاور واخلطاب
اهلادئ وحسن التدبري واالدارة
سواء يف تطبيق القانون او يف
فهم مصاديقه ،وان اخلصومات
السياسية ال تعاجل بالشتم
والطعن الشخصي من جهة وال
بإساءة استخدام السلطة من
جهة اخرى.
رحم اهلل العزيز حممد بو ذياب
وأهلم ذويه الصرب والسلوان
واملسؤولني حسن التصرف
وتدبر العواقب .ان كتلة الوفاء
للمقاومة إذ تشارك أهله ورفاقه
العزاء ،تأمل ان يسهم اجلميع
يف مللمة اجلراح ومعاجلة ذيول
ما حصل بواقعية وحكمة.
بعد ذلك ناقشت الكتلة بعض
وغريها،
احمللية
القضايا
وخلصت اىل ما يأتي:
 -1جتدد الكتلة تأكيدها على ان

مصلحة البالد تقتضي انفتاحا
وواقعية لتشكيل حكومة بأسرع
وقت ممكن يتمثل فيها كل من
له حق التمثيل ويتحمل فيها
مجيع املشاركني مسؤولياتهم
الوطنية يف ادارة شؤون البالد
واملواطنني ،مبا حيقق النهوض
املتوازن والقدرة على احتواء
املشاكل ومعاجلتها.
 -2تعترب الكتلة ان اخللل الذي
يظهر يف أداء السلطة بني
احلني واآلخر مرده احلقيقي اىل
غياب القرار السياسي املتوازن
بسبب عدم وجود حكومة ،وهو
امر قد يعوق انتاجية املؤسسات
الدستورية االخرى .لذلك ترى
الكتلة ان من مصلحة كل القوى
احلكومة
تشكيل
السياسية
دون اي إبطاء ،وخيطئ من
يظن ان عجلة البالد ميكنها ان
تسري بانتظام مع غياب إحدى
املؤسسات الدستورية.
 -3جتدد الكتلة دعوتها لالدارات
الرمسية اىل حتمل مسؤوليتها
جتاه املواطنني وعدم التذرع
مبرحلة تصريف االعمال اليت ال
تعفي املعنيني يف الوزارات
واالدارات من القيام مبهامها،
وباالخص القضايا اخلدماتية
امللحة كاملياه والكهرباء .ويف
هذا السياق توقفت الكتلة
عند انقطاع املياه املستمر منذ
اسبوعني عن مئات اآلالف من
املواطنني يف الضاحية اجلنوبية،
وتدعو اىل االسراع يف معاجلة
هذه املشكلة املتفاقمة ملا ترتبه
من اعباء كبرية علال كاهل هؤالء
املواطنني.
 -4تنبه الكتلة اىل ضرورة االتعاظ
من رضوخ السلطة الفرنسية
الفرنسي
اجلمهور
ملطالب
املتضرر من فرض زيادات على
الضرائب والرسوم ،وترى ان
االجتاه الصحيح لتحقيق النمو
يف لبنان وغريه من البلدان،
هو يف زيادة االنتاجية وتوفري
احملفزات لقوى االنتاج بدل
فرض األعباء الضريبية الزائدة
عليهم.
 -5تدين الكتلة الدور التعطيلي
والسليب الذي تلتزمه االدارة
االمريكية ضد مكافحة االرهابيني
وبؤرهم يف سوريا ،وتندد بنهج
العرقلة خلطوات احلل السياسي
وكذلك
االستقرار
وضمان
بإعطاء االرهابيني فرص محاية
ودعم إلنعاش دورهم التخرييب
يف بقية املناطق اليت ال يزالون
يلوذون بها بتواطؤ واسناد من
القوات االمريكية».
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اجنيال أعرج تفوز باجلائزة األوىل واملنحة
الدراسية يف مدرسة مار شربل

 جوان ونسا تقدم املنحة الدراسية النجيال.د

انجيال أعرج مع شقيقها جورج وشقيقتها كلوي وجوائز التفوق

لوالديها وخاصة والدتها
ليليان اليت سهرت عليها
واعطتها الكثري من الرعاية
هلا
فكانت
واالهتمام
األم واملعلمة يف الوقت
.نفسه
«اهلريالد» تهنئ الطالبة
بهذا
والعائلة
اجنيال
.النجاح

ووسط حضور سياسي
وأكادميي
وصحايف
سلم النائب جهاد ديب
)Leadership
Award(
للطالبة اجنيال فيما قدمت
املدرسية
املنحة
هلا
الدكتورة جوان ونسا
والديها
فرحة
وسط
الزميل ايلي وعقيلته
ليليان أعرج وشقيقها
.جورج وشقيقتها كلوي
وال شك ان الفضل االكرب
يف هذا التفوق يعود

فازت الطالبة يف الصف
العاشر يف مدرسة مار
شربل اجنيال اعرج مبنحة
.املدرسة هلذا العام
اجنيال
حصلت
فقد
على املرتبة األوىل يف
واالنكليزية
الرياضيات
والعلوم والتجارة والعلوم
واملعلومات
االنسانية
والتكنولوجيا مما جعلها
تفوز مبنحة املدرسة هلذا
العام اليت تؤهلها للدراسة
.جمانا يف العام املقبل

Mira Jabbour - Entered
Eternal Life on Tuesday
4 December 2018

It is with a heavy heart
and sincere sadness
that we inform you of
the passing of our dear
colleague, friend and
sister, Mira Jabbour.
At the age of 35, Mira
was battling an aggressive cancer for the past
few months. Her battle
with the illness ended
in the early morning of
4 December 2018.
Mira celebrated 10
years with the Arab
Bank Australia family this year and will
be greatly missed by
our team. She was full
of love-and-life, always
smiling and offering her
helping hand.
Mira showed a love for

life like no other. She
was ever grateful for
each moment with her
family, friends and colleagues and exemplified her warm heart in
her words and kind nature.
We greatly acknowledge
all the work and effort
that Mira contributed
to the Bank and thank
her for the leadership,
the good memories and
friendship during her
time with us all.
We keep Mira and her
family in our prayers.
May she rest in peace –
never forgotten.
With heavy hearts,
Arab Bank Australia
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خمزومي بعد لقائه باسيل :أهنئ الوزير على يزبك :الستيعاب األمور واالبتعاد احلريري عرض مع باسيل احللول
موقفه جتاه اخلروقات االسرائيلية وليس من
املطروحة لتشكيل احلكومة
عن خطاب الشتائم
مصلحة أحد أن يكون الرئيس احلريري ضعيفا
واستقبل رئيس وزراء فيجي

الشيخ محمد يزبك
الوزير باسيل مستقبال مخزومي
اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني جربان باسيل النائب
فؤاد خمزومي الذي أعلن انه
هنأ الوزير باسيل على موقفه
جتاه اخلروقات االسرائيلية على
احلدود اللبنانية.
وقال« :حبثنا يف تشكيل
احلكومة وأعتقد أن الكالم الذي
نسمعه عن ان األبواب مقفلة
غري صحيح،
باجتاه أي حل
وهناك الكثري من احللول
املوجودة وعلينا مجيعا العمل
كي ال يكون هناك أي ضعيف
او خاسر .فليس من مصلحة
احد ان يكون الرئيس سعد
احلريري ضعيفًا يف اي معادلة
ميكن التوصل اليها ،لكن يف
الوقت نفسه على اجلميع العمل
مع بعضهم البعض ،الن وحدة
البلد ومصلحته تساعدنا على
ختطي الوضع االقتصادي.
خمزومي الذي وصف االجتماع
الذي حصل بني وزير املال
علي حسن خليل وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة مهم ويريح
االسواق املالية ملرحلة معينة،
اعترب انه ليس باإلمكان شراء

الوقت مؤكدا على وجوب «
ان يكون لدينا حكومة لتحريك
الوضع االقتصادي اذا كنا نود
االستفادة من املنح اليت حصلنا
عليها من دول العامل يف مؤمتر
باريس .من هنا علينا مجيعا
العمل وال جيب ان يكون هناك
خاسرا يف هذه املعادلة ،وكلنا
يعرف ان استحقاقات عدة تنتظر
احلكومة فور تشكيلها واملشاكل
اليت نراها اليوم خارج احلكومة
ستنتقل اىل داخلها .وختم
خمزومي  »:مواقف معظم القوى
السياسية أصبحت واضحة ،و
حبثت والوزير باسيل يف عدة
حلول ميكن ان يربح اجلميع
من خالهلا ،ولبنان بلدنا ونريد
العيش مع بعضنا.

لقاءات ديبلوماسية

واليوم التقى الوزير باسيل
سفراء دول :النروج لينز
كايند ،فنزويالزويد دواجيي،
صربيا إمري إيلفيك ،سريالنكا
وجيريانيت مانديس وتناول
البحث العالقات الثنائية بني
البلدين.

عثمان عرض ووفد نقابة احملامني لرفع مستوى
التعاون والتقى رئيس مجعية اإلرشاد واإلصالح

عثمان مستقبال الوفد

استقبل املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد
عثمان يف مكتبه يف ثكنة املقر
العام ،أمني سر نقابة احملامني
مجيل قمربيس ومفوض قصر
العدل يف النقابة عبدو خنلة
حلود ،يف زيارة جرى خالهلا
البحث يف رفع مستوى التعاون
والتنسيق القائم بني النقابة
وقوى االمن الداخلي.
كما واستقبل عثمان رئيس
«مجعية اإلرشاد واإلصالح»
مجال حميو على رأس وفد من

اجلمعية ضم :أمني السر ومدير
العالقات العامة حممد ربيع
قاطرجي ،واحلاج حممد سنو،
ورند صقر ورانيا العرب ،يف
ٍ
زيارة جرى خالهلا البحث يف
تفعيل التعاون بني مؤسسة
قوى األمن الداخلي واجلمعية،
وأطلعه على نشاطات اجلمعية
يف احلقل االجتماعي وخباصة
تلك اليت تساعد على مكافحة
اإلدمان على املخدرات .وأكد
الوفد تضامنه مع مؤسسة قوى
االمن الداخلي.

دعا رئيس اهليئة الشرعية يف
«حزب اهلل» الشيخ حممد يزبك
«مجيع اللبنانيني إىل االبتعاد
عن خطاب الشتائم ،لكن
ذلك ال يستدعي يف املقابل
أن تتجهز كل الدولة ملواجهة
هذا اخلطاب ،دون االلتفات
إىل ما ميكن أن حيصل من
فتنة ودم» .ورأى أن «على
املسؤول أن يتمتع بسعة
الصدر ،وان يستوعب األمور
بكاملها».
واعترب خالل رعايته مصاحلة
عائلية يف بلدة البزالية أن

«البلد على كف عفريت ،إن
مل يكن هناك حركة يف اجتاه
مللمة هذا الوضع ،وقد دخلنا
يف الشهر السابع دون تشكيل
احلكومة».
وسأل عن «حصة الوطن يف ظل
التحاصص ،دون االلتفات إىل
املعايري واملقاييس ،وإعطاء
كل صاحب حق حقه».
أن
إىل
مشريا
وختم
«االسرائيلي يهدد ،وطائراته
جتول يف لبنان ،والبعض
مشغول بنفسه ،دون ان يكلف
نفسه حتى االستنكار».

لقاء األحزاب :التهديدات االسرائيلية
تهويل ومغامرة اجلاهلية فشلت بالدفع
للفتنة بفعل حكمة املقاومة واجليش

دعا «لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية»
يف بيان اثر اجتماعه الدوري يف
مقر رابطة «الشغيلة»  -بربور،
«فريق  14آذار اىل أخذ الدروس
والعرب مما حصل من مغامرته
الفتنوية يف اجلاهلية ،واليت
هددت السلم األهلي ،يف حماولة
يائسة الستغالل دعوى قضائية
لالنقالب على التوازن السياسي
والشعيب الداخلي الذي أنتجته
االنتخابات النيابية ،وبالتالي
رفضه التسليم بها يف تشكيل
احلكومة ما يؤكد افتقاده لروح
املسؤولية الوطنية».
ورأى ان «هذه احملاولة اخلطرة
على الوطن فشلت يف دفع البالد
إىل آتون الفتنة بفعل حكمة
ووعي املقاومة والقوى الوطنية
وقيادة اجليش» ،الفتا اىل أن
«استمرار فريق  14آذار يف
املراهنة على التهرب من اإلقرار
مبوازين القوى اجلديدة ،ورفض
متثيل تكتل النواب الوطنيني من
أهل السنة يف احلكومة لن جيدي
نفعا ولن يؤدي سوى إىل إطالة
أمد األزمة وتعطيل والدة احلكومة
اجلديدة».
واعترب أن «التهديدات اإلسرائيلية
حتت مسمى «عملية درع الشمال»
ملواجهة ما امساه العدو أنفاق
حزب اهلل ،إمنا تندرج يف سياق
السياسات العدوانية الصهيونية،
والتهويل على لبنان واللبنانيني
يف حماولة ،من قبل رئيس وزراء
العدو بنيامني نتنياهو ،للهروب
من ازمته الداخلية عرب استعراض
القوة ضد لبنان ،والظهور يف
األمم املتحدة مبظهر املعتدى
عليه ،يف حني أن كيانه الغاصب
ألرض فلسطني يواصل يف الوقت

نفسه احتالله ألجزاء من األرض
اللبنانية ،ويرفض االنسحاب منها
ويستمر يف اعتداءاته وانتهاكاته
لألرض اللبنانية ،ومسائها وفق
شرائع األرض والسماء ،ومن حق
لبنان أن يواصل مقاومته لتحرير
أراضيه ،والدفاع عن سياساته
واستقالله».
وشدد على أن «العدو الذي
وقف عاجزا أمام املقاومة يف
قطاع غزة ،واضطر إىل الرتاجع
أمامها بفعل معادلة الردع اليت
فرضتها املقاومة يف املواجهة
األخرية معه ،هو أعجز من اإلقدام
على أي مغامرة عدوانية على
لبنان ألنه يدرك جيدا حجم ومدى
قدرات املقاومة الردعية يف
لبنان ،كما يدرك أن أي عدوان
على لبنان قد يتوسع إىل حرب
واسعة تنخرط فيها كل اطراف
حمور املقاومة ،مما سيؤدي
إىل نتائج كارثية على كيان
االحتالل».
ودان اللقاء «اجلرمية اإلرهابية
اجلديدة اليت استهدفت حمافظة
يف
وبلوشستان
سيستان
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
واليت تندرج يف سياق احلرب غري
املباشرة اليت تشنها الواليات
املتحدة األمريكية عرب أدواتها
اإلرهابية حملاولة النيل من األمن
واالستقرار يف ايران» ،مؤكدا
وقوفه «إىل جانب ايران ،قيادة
وجيشا وشعبا ،يف مواجهة هذه
احلرب اإلرهابية اليت ال تنفصل
عن حرب العقوبات االقتصادية،
إلخضاع اجلمهورية اإلسالمية
للشروط واإلمالءات األمريكية،
لكن هذه احملاولة لن تنجح
وستفشل كما فشلت على مدى
العقود املاضية».

الرئيس الحريري مستقبال الوزير باسيل
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري مساء امس
االول يف بيت الوسط رئيس
وزراء فيجى فرانك باينيماراما،
يف حضور وزير اخلارجية يف
حكومة تصريف األعمال جربان
باسيل ،وجرى عرض لعمل
الكتيبة الفيجية ضمن اطار
قوات اليونيفيل يف جنوب
لبنان والعالقات الثنائية بني
البلدين.

الوزير باسيل

ثم استقبل الرئيس احلريري
الوزير باسيل الذي اكتفى بعد
اللقاء بالقول :لقد جرت متابعة
لتشكيل
املطروحة
احللول
احلكومة ،ولن نهدأ قبل ان جند
احلل املناسب».

وكان احلريري قد ترأس يف
«بيت الوسط» االجتماع الثاني
للمنتدى التشريعي التشاوري،
يف حضور رئيسة كتلة املستقبل
النيابية بهية احلريري وعدد من
وزراء ونواب الكتلة وممثلي
تيار «املستقبل» يف اهليئات
التمثيلية الرتبوية .وجرى خالل
االجتماع البحث بواقع القطاع
الرتبوي يف لبنان.

السفرية األمريكية

وعند الثامنة مساء ،استقبل
السفرية
احلريري
الرئيس
األمريكية يف لبنان أليزابيث
ريتشارد يف حضور الوزير
غطاس خوري ،وعرض معها آخر
املستجدات يف لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية.

اخلارجية :باسيل أعطى تعليماته إىل مدللي
لتقديم شكوى ضد إسرائيل
صدر عن وزارة اخلارجية
اآلتي:
البيان
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
«أعطى
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال جربان باسيل تعليماته
إىل مندوبة لبنان لدى األمم
املتحدة يف نيويورك السفرية
آمال مدللي لتقديم شكوى ضد
إسرائيل ،وذلك يف ظل ما
تقوم به من محلة ديبلوماسية
وسياسية ضد لبنان ،متهيدا
لشن إعتداءات عليه ،ناهيك عن

تعديها على شبكة اإلتصاالت
عرب خرق شبكة اهلاتف اللبنانية
وإرسال رسائل مسجلة اىل
املدنيني
كفركال
أهالي
اآلمنني حتذرهم فيها من
تفجريات سوف تطال األراضي
اللبنانية وتعريض حياتهم
للخطر .خرق جديد تقدم عليه
إسرائيل غري آبهة حبرمة الناس
وخصوصيتهم وتهديد مباشر
حلياتهم ،يضاف اىل خروقاتها
حبرا وجوا وبرا».

وزير الدفاع استقبل وفدا بلغاريا وناقش معه
عقد اتفاقية تعاون عسكري
استقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب رياض الصراف ،وفدا
من وزارة الدفاع البلغارية
برئاسة رئيسة دائرة العالقات
الثنائية واالقليمية يف وزارة
Daniela
البلغارية
الدفاع
 ،Grigorova Dimitrovaويف
حضور ممثل قيادة اجليش

العميد الركن خليل ابو سليمان
من اركان اجليش للتخطيط.
مت خالل اللقاء ،حبث العالقات
الثنائية وسبل تطويرها ومناقشة
عقد إتفاقية تعاون عسكري
بني البلدين باإلضافة إىل سبل
املساعدة يف تطوير وتعزيز
قدرات اجليش اللبناني.

الرياشي حبث مع مدير االذاعة االردنية يف
التعاون االعالمي بني لبنان واالردن
استقبل وزير االعالم يف
حكومة تصريف االعمال ملحم
الرياشي ،بعد ظهر امس االول
اخلميس يف مكتبه يف الوزارة
مدير االذاعة االردنية الرمسية
واملخرج
الصفدي
مهند

االردني حممد اجلزازي ترافقهم
مديرة املكتب االعالمي للدكتور
مسري جعجع انطوانيت جعجع،
ومت البحث يف سبل التعاون
االعالمي االذاعي بني لبنان
واالردن.
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لـبنانيات

وهاب استقبل وفد جتمع العلماء:

املقاومة وحلفها جاهزون لكل االحتماالت

عبد اهلل :خمطط اجلاهلية استهدف خلق فتنة
زار وفد من «جتمع العلماء
املسلمني» برئاسة رئيس اهليئة
اإلدارية الشيخ الدكتور حسان
عبد اهلل الوزير السابق وئام
وهاب يف منزله ببلدة اجلاهلية،
معزيا مبحمد أبو ذياب.
وعلى االثر ،قال عبد اهلل:
«زيارتنا هذا البيت الكريم
لنعلن تعازينا واستنكارنا يف
نفس الوقت ،تعازينا بشهادة
الشهيد حممد أبو ذياب للطائفة
الدرزية الكرمية وألهالي اجلاهلية
ولعائلة أبو ذياب وملعالي الوزير
وحزب التوحيد ،هذه الشهادة
اليت فدا بها ليس فقط اجلاهلية
وليس فقط حزب التوحيد وإمنا
فدا بها لبنان بأسره .حنن على
قناعة تامة بأن املخطط كان
يستهدف خلق فتنة يف البلد
خلدمة أهداف خارجية وحنن ال
نضخم األمور ،من املعروف أن
احلرب اللبنانية برمتها ابتدأت
باغتيال الشهيد معروف سعد،
ولعل املخطط كان أن يغتال
معالي الوزير وئام وهاب واحلمد
هلل على سالمته لكي تكون هناك
فتنة ال تقف عند حد .ولكن
حكمة العاملني على رعاية السلم
األهلي يف هذا البلد واحلكمة
اليت تعاطى فيها أيضا معالي
الوزير وئام وهاب والعلماء
األجالء يف الطائفة الدرزية
املسألة
استوعبت
الكرمية،
وحفظت السلم األهلي».
أضاف« :حنن هنا اليوم لنقول
إنه جيب أال يضيع دم الشهيد
وجيب أال تضيع الفتنة إن بقيت
هناك رؤوس فتنة يف أماكنها
فإن هناك فتنة جديدة ستنتج،
لذلك ال بد من حتقيق شفاف نصل

وهاب مستقبال الوفد
من خالله إىل من كان يقف وراء
كل هذه اإلجراءات غري القانونية
وهذه اإلجراءات اليت مل نسمع
عنها أبدا يف السابق وأصبحت
اليوم حمل تنكر ،فمنهم من قال
مل نطلق النار ومنهم من قال مل
نقصد أن نفعل كذا ونفعل كذا.
ال نريد أن يتم متييع املوضوع،
نريد حماكمة عادلة وحتقيقا
شفافا ،وهذا ال يعين باملطلق
أننا نريد االقتصاص ولكن نريد
احلقيقة من أجل صيانة السلم
األهلي .صدعوا آذاننا باحلقيقة
وحنن أيضا نريد احلقيقة ،ال
يوجد دم أغلى من دم وال يوجد
مواطن أغلى من مواطن مع
احرتامنا للجميع ،حنن أصحاب
تقدير للشخصيات املوجودة
يف هذا البلد ،جنب اهلل البلد
الفتنة».
وطلب من وهاب أن «يبقى على
مواقفه وأن يعدل قليال من لغته
وهلجته» ،وقال« :حنن املشايخ
حنب اللهجة الرايقة واللهجة اليت
ال شتم فيها».

وهاب

بدوره ،قال وهاب« :بداية أريد

أن أشكر جتمع العلماء املسلمني،
التجمع هو باستمرار مبادر على
الساحة اإلسالمية والوطنية
وليس على الساحة اإلسالمية
فقط .هذا التجمع والذي كلنا
نفخر مبواقفه ،ليس إىل جانب
املقاومة ألنه جزء منها ،طبعا نراه
يف كل ساحة نضال واليوم حنن
أمام مواجهة كربى على مستوى
املنطقة ،هذه املواجهة متتد من
بريوت إىل دمشق إىل بغداد إىل
طهران إىل كل عواصم الصمود
يف هذه املنطقة ،إىل غزة إىل
القدس إىل قلب فلسطني .حنن
واحد يف هذه املواجهة وطبعا
االنتصارات اليت حققها حمور
املقاومة مؤخرا أزعجت األعداء
فنراهم كل يوم يف مشروع
فتنة أو عدوان .وبرأيي كل هذه
اهلجمة مرتابطة ،باألمس حصل
تطور خطري على حدود فلسطني،
وهو جزء من املخطط لكل
املنطقة ،ولكن مل يدرك هؤالء
بأننا انتصرنا يف معارك أقسى
ويف ظروف أقسى .اليوم حنن
يف ظروف أفضل ويف معطيات
أفضل واملقاومة وحلفها جاهزون
لكل االحتماالت».

املكتب اإلعالمي للطبش رد على كالم يعقوبيان :ندعوها إىل مراجعة
شاملة واعتماد مقاربة أكثر وعيا ملواقف طبش

رد املكتب اإلعالمي لعضو «كتلة
املستقبل» النائبة روال الطبش
جارودي على كالم النائبة بوليت
يعقوبيان ضمن جلسة املؤمتر
التشاوري الوطين الذي نظمته
االمانة العامة جمللس النواب و
«التجمع النسائي الدميوقراطي»
حلماية
الوطين
و»التحالف
االطفال من التزويج املبكر»،
موضحا اآلتي:
«أوال :إن عدم حضور النائبة
الطبش املؤمتر يتعلق بها،
وال داع ألحد اإلستقصاء عنه،
خصوصا أنها اعتذرت عن
احلضور من اللجنة املنظمة قبل
أيام من انعقاده.
ثانيا :إن موقف النائبة الطبش
عن حقوق املرأة واضح،
وال أحد يزايد عليها ،فهي
محلت هذا امللف إىل الربملان
الفرنسي وحاضرت عن هذا
املوضوع ودافعت عنه يف أكثر
من منرب عربي ودولي وآخره يف
األردن ،حيث ألقت مداخلة عن
العنف األسري وحقوق املرأة
يف مؤمتر «نساء على خطوط

النائبة الطبش

املواجهة».
ثالثا :ندعو النائبة اإلعالمية إىل
مراجعة شاملة واعتماد مقاربة
أكثر وعيا ملواقف النائبة طبش،
فتارة تتهمها بغري حق على منرب
اعالمي وطورا تهامجها أو تتهمها
زورا يف جملس النواب كأنها مل
تكتسب من مهنتها السابقة إال
اللون األصفر.

رابعا :نتمنى على الزمالء يف
موقع «شريكة ولكن» عدم
اعتماد التحليالت والتكهنات
واإلستنتاجات خالل الكتابات عن
النائبة طبش اليت حترتم وتقدر
عمل اإلعالم من أجل الوصول
إىل احلقيقة ،وهي مستعدة
دائما للمراجعة أو االستفهام
عن أي خرب خيصها».

انطوان سعد يف ذكرى ميالد
كمال جنبالط:
ما احوجنا اىل فكره الثاقب
ومواقفه الشجاعة
اعترب النائب السابق أنطوان
سعد يف تصريح ،أنه «يف ذكرى
ميالد الشهيد كمال جنبالط ،ما
أحوجنا إىل فكره الثاقب وعقله
النري وقلبه الكبري ومواقفه
احلكيمة والشجاعة ،كي خنرج
من هذا السجن الكبري الذي
حيتاج هذا اخلروج اىل قامات
وطنية وفكرية كبرية حبجم
كمال جنبالط ،فكم كان صاحب
رؤية ناضجة وضمري حي حني
رفض سجن الطغاة الذين عاثوا
فسادا وخرابا وارتكبوا ابشع
اجملازر حبق شعبهم ،خصوصا
يف سوريا اجلرحية اليت تعاني
اليوم ما تعانيه من قهر وظلم
واستبداد واجرام وقتل .ويف
فلسطني احملتلة اليت يقف
شعبها ومقاومتها يف وجه
العدو اإلسرائيلي الغاشم الذي
لن تقوى ارادته على قهر ارادة
هذا الشعب اجلبار الذي انتصر
باحلجر وسوف ينتصر باطفال
فلسطني».
واكد ان «مثة حاجة اليوم اىل
فكر كمال جنبالط لكي خنرج
من حسابات البعض الضيقة
ومن االرمتاء يف احضان طغاة
العصر ،وهي حاجة لنخرج
اىل النور من كهوف العتمة
والتبعية واالرتهان» ،مؤكدا
أن «ما حيصل يف لبنان اليوم
من جنون سياسي عند البعض
ومجوح حنو السلطة يؤكد ان
لبنان كمال جنبالط مل يعد
موجودا وال خالص اال بالعودة
اىل ذلك احللم».
ورأى أن «مثة بارقة أمل وطنية
ميثلها جيل رئيس احلزب
التقدمي اإلشرتاكي النائب
السابق وليد جنبالط ورئيس
جملس النواب نبيه بري وبعض
القادة الوطنيني» ،آمال «أال
تعرقل مساعي الرئيس املكلف
سعد احلريري من أجل الوصول
اىل حكومة تنقذ لبنان من
اخلراب ،ألن التسهيالت اليت
قدمها احلريري جيب ان ال تقابل
بهذه اإلشرتاطات املقيتة اليت
حياول النظام السوري الذي
اغتال كمال جنبالط واغتال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
ان يفرضها اليوم على الرئيس
سعد احلريري».
وإذ لفت اىل أن «عراضة
وانتهت
سقطت
اجلاهلية
مع انتهاء فصول مسرحية
مجاعة شكرا سوريا» ،أكد أن
«الشرعية ستنتصر مهما عال
صراخ البعض ،وان القضاء
أكرب من تلك الفربكات،
وان فرع املعلومات واجليش
وسائر القوى األمنية ضمانة
للبنان واساس استقراره ،ال
ميليشيا بعض املوتورين ممن
ينعش حضورهم سفك الدماء
الربيئة».
واعترب ان «املختارة برمزيتها
الوطنية وزعامتها التارخيية،
ستبقى عصية على بعض
املارقني وعلى رسائل علي
مملوك ونظام الوصاية السابقة.
ستبقى املختارة بوصلة القرار
واالستقرار» ،مؤكدا «االستمرار
اىل جانب جنبالط ورئيس اللقاء
الدميوقراطي النائب تيمور
جنبالط يف السراء والضراء
ويف كل احملطات النضالية من
أجل وحدة لبنان واستقالله».

السفري الربيطاني زار الشعار:

ندعم لبنان يف مواجهته أعباء النزوح

استقبل مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار يف دارته
بطرابلس السفري الربيطاني
واملستشار
رامبلنغ
كريس
السياسي يف السفارة طوم
فاردن.
وحضر اللقاء راعي ابرشية
طرابلس املارونية املطران جورج
بو جودة ،مرتوبوليت طرابلس
وسائر الشمال للروم الكاثوليك
املطران إدوار ضاهر ،مطران
جبل لبنان وطرابلس للسريان
األرثوذكس ثاوفيلوس جورج
صليبا ،األب نقوال داوود ممثال
راعي أبرشية طرابلس والكورة
وتوابعهما للروم األرثوذكس
املرتوبوليت إفرام كرياكوس.
كذلك شارك يف اللقاء أمني
الفتوى يف الشمال الشيخ
حممد إمام ،رئيس دائرة أوقاف
طرابلس الشيخ عبد الرزاق
إسالمبولي ،وعضو جملس بلدية
طرابلس شادي نشابة ،وعدد
من رجال الدين.

رامبلنغ

وعقب اللقاء أدىل رامبلنغ
بتصريح قال فيه« :تشرفت
للمرة األوىل بزيارة طرابلس بعد
تسلمي مهامي الدبلوماسية يف
لبنان منذ  3أشهر حيث سأزور
تباعا باقي املناطق اللبنانية،
وأنا سعيد جدا يف هذه الزيارة
أن ألتقي مساحة املفيت الشعار،
وهذا لقاء مهم جدا لنناقش
واإلستماع
احلالية
األوضاع
إىل أفكاره القيمة ،وكانت لي
ايضا لقاءات وزيارات يف مدينة
طرابلس السيما منطقة األسواق
واألحياء القدمية وإطلعت على ما
حتتاجه من مشاريع على خمتلف
املستويات».
وردا على سؤال قال« :التعاون
الثقايف واإلقتصادي بني بلدينا
قائم ومستمر من خالل اجمللس
الثقايف الربيطاني يف بريوت يف
ما يتعلق باألمور الثقافية ،ومن
املنتظر أن يتم إفتتاح فرع هلذا
اجمللس يف طرابلس ،واالسبوع
املقبل سيقوم دولة رئيس
جملس الوزراء سعد احلريري
بزيارة للمملكة املتحدة ،وهذه
الزيارة على جانب كبري من

األهمية جلهة البحث يف مناقشة
الفرص واإلمكانات االقتصادية
والتبادل املشرتك بني البلدين،
وهذا مهم جدا».
وسئل عن مساهمات بريطانيا
يف ما يتعلق بقضية النازحني
السوريني إىل لبنان ،فقال:
«كما أشرت يف ما يتعلق
باجملالني اإلقتصادي والثقايف،
انا أعرتف باألعباء اليت يتكبدها
الشعب اللبناني بالنسبة اىل
النازحني ،وهذه الضيافة معروفة
لدى الشعب اللبناني ،وحنن يف
اململكة املتحدة ندعم دولة لبنان
يف هذه األزمة وكذلك الشعب
السوري والشعب اللبناني،
وخصوصا يف جمال التعليم
واملساعدات اإلنسانية وغري
ذلك».

الشعار

وقال الشعار« :زيارة كرمية
وخطوة عزيزة من سعادة سفري
بريطانيا لطرابلس والشمال ،رمبا
تكون املساعدات والدعم هي
القضية األساسية اليت دفعته
لزيارة هذه املدينة ،إال أن ما
حيمله من فكر وثقافة ورغبة يف
التعاون والتواصل بني طرابلس
وبريطانيا ال يقل أهمية وأثرا
عن الدعم واملساهمة يف تبين
املشاريع هلذه املدينة».
بصاحب
«رحبت
أضاف:
السعادة الضيف الكريم ومتنيت
عليه املزيد من الدعم إىل لبنان،
اللبناني
للجيش
وخصوصا
واإلقتصاد
األمنية
والقوى
والتواصل الثقايف عرب املدارس
واجلامعات واملنح اجلامعية،
وسرني جدا األفق الواسع
الذي يتمتع به سعادة السفري
والعاطفة الصادقة لدعم لبنان
عامة وطرابلس بصورة خاصة.
أرحب ثانية وثالثة بسعادة
السفري وببلده الكريم ومبا ميثله
من مضمون سياسي وثقايف
وإقتصادي ،وآمل أن تزداد
العالقة مع بريطانيا متانة وقوة،
وأن تستمر».
ثم تسلم الشعار هدية ،عبارة عن
مسبحة من املطران ثاوفيلوس
جورج صليبا.
وأومل الشعار للحضور.

قائد اجليش استقبل مفيت حاصبيا ومرجعيون
استقبل قائد اجليش العماد
مكتبه
يف
عون
جوزاف
يف الريزة ،مفيت حاصبيا

ومرجعيون القاضي الشيخ
حسن دلي ،وتناول البحث
شؤونا خمتلفة.
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لـبنانيات

السنيورة خالل افتتاح معرض الكتاب العربي والدولي:

مفيت صور وجبل عامل التقى مسؤولني يف اليونيفيل:

احلريري لن يتوقف عن السعي الجياد احللول
والتوصل حلكومة حتقق التوازن الوطين

تصرحيات العدو تقلقنا وااليام االتية
ستكشف نواياه احلقيقية

القى الرئيس فؤاد السنيورة
كلمة رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري يف افتتاح معرض
العربي -الدولي يف دورته
ال 62يف مركز «سي سايد أرينا
للمعارض» ،قال فيها« :أمحل
إليكم حتيات دولة الرئيس سعد
احلريري ،الذي حالت ظروفه
دون مشاركتكم االحتفال اليوم
بهذا العرس السنوي للكتاب.
منذ أكثر من ستني عاما ،وحنن
نقف أجياال تلو أجيال ،من على
هذا املنرب ،لنتحدث عن شؤوننا
العامة ،وعن شؤون الثقافة
العربية ،ومبا يتصل أيضا
بالثقافة العاملية اليت تعرضها
يعرضها
وكذلك
بريوت،
ناشروها وكتابها ومثقفوها،
ويعرضها الكتاب واملثقفون
والناشرون العرب .لقد صنعت
بريوت النادي الثقايف العربي
وصنع هذا النادي العريق
معرض الكتاب العربي والدولي
الذي أصبح يؤازره يف ذلك
اللبنانيني
الناشرين
نقابة
واحتاد الناشرين العرب .وعندما
محل النادي الثقايف العربي هذه
املسؤولية الثقافية الكربى يف
مطلع النصف الثاني من القرن
املاضي ،كان ذلك بشرى
للكثري من اللبنانيني والعرب
بالنهوض الكبري الذي يعتزم
اللبنانيون القيام به والسري فيه
مع أشقائهم العرب الستنهاض
الوطن واألمة .وبناء على
ذلك ،فقد أقبلت سائر فئات
اللبنانيني والعرب على التنافس
البناء يف بريوت باحلرية والتقدم
واالنفتاح واإلبداع واملثابرة.
وها حنن وبعد عدة عقود حافلة
باألحداث السارة يف بعض منها
واحملزنة يف بعضها اآلخر ما زلنا
صامدين ونصر على االستمرار
على مسارات حتقيق النهوض
والعربي،
اللبناني
الثقايف
والعمل على تعزيز اإلبداع
ومكافأته .يف هذا اجملال،
نستطيع أن ندرك أيضا أهمية
العمل اجلاد واملثمر على تعزيز
كل اجلهود احلكومية وكذلك من
قبل اجملتمع املدني الستعادة
النهوض الوطين والتأكيد على
تعزيز التميز العلمي والثقايف
والتشجيع على العلم واالبتكار
ومكافأته لتحفيز اآلخرين على
سلوك ذات الطريق .وأيضا
للتشجيع على التعلم املستمر
لدى خمتلف الفئات العمرية
حلفز عملية التالؤم املستمر مع
التطورات والتحوالت اليت تصبح
من حولنا».
اضاف« :قبل يومني احتفلنا
بإعادة افتتاح املكتبة الوطنية،
لتكون صرحا من صروح الكتاب
والثقافة يف لبنان وجماال
حيويا إضافيا لتحقيق النهوض
الثقايف يف لبنان .أود أن أنتهز
هذه املناسبة ألتقدم بالشكر من
دولة قطر اليت استجابت للتمين
اليت تقدمت به من صاحب
السمو امري دولة قطر الشيخ

محد بن خليفة آل ثاني يف العام
 2006عندما كنت رئيسا جمللس
الوزراء من أجل تبين عملية
إحياء املكتبة الوطنية يف لبنان
وها حنن قد شهدنا منذ يومني
افتتاحها واليت ما كانت لتتحقق
من دون تلك االستجابة الكرمية.
واليوم جنتمع ،كما يف كل عام،
الفتتاح معرض الكتاب العربي
والدولي يف بريوت .البعض
يرى يف هذا املعرض ،مناسبة
سنوية لتسويق االنتاج الفكري
واالدبي العرب ،وحنن حنب أن
نرى فيه رسالة سنوية لتعزيز
دور بريوت الثقايف يف العامل
العربي ،وإشارة للعزم على
إعالن بريوت عاصمة دائمة
للثقافة العربية .هذه هي
بريوت عاصمة لبنان ،اليت نقرأ
يف كتابها ،أنها مدينة العلم
والثقافة واحلضارة واحلوار
واالنفتاح ،وهي أوال وأخريا،
املدينة اليت ما ختلت ولن
تتخلى عن عروبتها ألي هوية
اخرى .حنن مع بريوت ،نقرأ يف
كتاب الدولة والدستور الذي
انبثق عن اتفاق الطائف ويف
كتاب املؤسسات الشرعية،
ولن نقرأ مهما كانت الظروف،
يف الكتب اليت تستقوي على
الدولة والشرعية واملؤسسات.
إن حماوالت استدعاء الفوضى
والفلتان ،والعودة بعقارب
الساعة اىل الوراء ،لن حتصل،
مهما تعددت وجوه اخلروج على
القانون والنظام .لن يكون
يف مقدور بعض الظواهر
الشاذة ،ان تلغي دور الدولة
واملؤسسات العسكرية واألمنية
للدولة اللبنانية .إمياننا الكبري
وثقتنا املستمرة بأن صوت
الكتاب يف بريوت ،سيعلو على
كل الضجيج القائم .إن رهان
دولة الرئيس سعد احلريري لن
يتوقف عن السعي احلثيث من
أجل اجياد احللول والتوصل اىل
حكومة يتحقق من خالهلا التوازن
الوطين ،لينطلق لبنان يف ورشة

االصالح واالنقاذ االقتصادي».
وتابع« :يف احملن ينبغي العودة
إىل املبادئ واألسس ،إىل
املرتكزات ،إىل امللح الذي
منلح به خبزنا ،حيث ليس لنا
يف مواجهتها على املستوى
العربي إال التأكيد على فكرة
العروبة الدميقراطية اجلامعة
واملستنرية واملتقبلة واحملتضنة
لآلخر املختلف ،ولو اختلف هذا
اآلخر باملعتقد والعرق والفكر
والدين واملذهب والرأي .ألنه
علينا االعرتاف بهذه الفروق
واالستفادة من هذا الثراء الذي
يؤمنه ويضفيه هذا التنوع وهذا
االختالف من ضمن الوحدة .علينا
أن حنقق هذا النهوض من أجل أن
نواجه آفات التعصب والتشدد
واملذهبية والعنصرية واالنغالق
ونتغلب عليها .وال يكون ذلك
إال بالعودة للعروبة املستنرية،
وفكرة الدولة املدنية ،اليت جتمع
وال تفرق وحتضن وال حتاصر.
العروبة اليت ال تستسلم للخوف
أو االنطواء بل حتض على
االنفتاح من أجل إطالق اجلديد
واستيالد الفرص من التنوع
ومن رحم املشكالت ،وكذلك
االستفادة من فضيلة التسامح
وكذلك االحتضان جلميع مكونات
جمتمعاتنا .العروبة القادرة على
استعادة دورها فكرة نهضوية
إصالحية تبين على املشرتكات
وال تهمل وال تتجاهل الفروق
بني دولنا وشعوبنا العربية.
عروبة نبنيها على التكامل وعلى
العيش املشرتك واملصاحل
املشرتكة بني تلك الدول
والشعوب .عروبة ال جيري
توظيفها خلدمة دين أو مذهب
أو حزب .عروبة حضارية تتسع
ملفاهيم التنوع واالنفتاح على
الثقافات األخرى وحتتضن قيم
حقوق
واحرتام
الدميقراطية
اإلنسان».
واردف« :التحديات اليت تواجه
وطننا لبنان عديدة ،كما أن
األوضاع على احلدود اجلنوبية،

وللتضامن
للتكاتف
تدعونا
مجيعا من حول الدولة واجليش
وأجهزتنا األمنية والعمل على
تعزيز دورها يف محاية السيادة
وبسط سلطة الدولة والقانون
الكامل
وااللتزام
والنظام،
بالقرار  .1701إن لبنان يستحق
منا التفاؤل والعمل على توحيد
اجلهود رغم كل التحديات.
واللبنانيون يستحقون دولة
تسود فيها العدالة وسلطة
القانون وحيرتم فيها الدستور
ويستعاد فيها دور الدولة
وهيبتها ويعاد فيها االعتبار
للكفاءة واجلدارة واإلجناز يف
حتمل املسؤولية».
وقال« :إذا كنت أثين على
الناشرين اللبنانيني ونقابتهم
الذين يتعاونون مع املؤلفني
اللبنانيني والعرب يف إنتاج
النص اجليد الورقي وغري
الورقي ،فمن احلق الثناء على
اجلهود املستمرة لالخوة يف
النادي الثقايف العربي من أجل
حفز جهود التحديث والتطوير
املستمرين يف هذا املعرض
السنوي وكذلك يف جهود
النادي الثقافية األخرى .هذا
النادي الذي أعتز باالنتماء إليه
وبرئاسته يف فرتة ماضية ويف
استمرار دعم انشطته الثقافية.
وأعتز أيضا بهذا املعرض السنوي
الذي يقيمه النادي والذي هو
عميد املعارض العربية للكتاب،
وكذلك بالنشاطات األخرى اليت
يقوم بها النادي والذي يتحول
جبهوده هذه إىل منتدى للقراءة
وصنع الثقافة بشتى الصيغ
واألشكال .حنن حمتاجون هلذه
اجلهود كلها ،وللمؤسسات
اليت تهتم بثقافة الشباب
ولغتهم ،لكي نستطيع النظر
يف عيون أبنائنا وبناتنا بثقة
وأمل وتفاؤل مبستقبل يرتفع
مناره بالعلم النافع ،والثقافة
احلرة واملستنرية ،واألوطان
القوية واآلمنة والدميقراطية
واملستقرة».

قال مفيت صور وجبل عامل
القاضي الشيخ حسن عبداهلل:
«ان تصرحيات العدو االسرائيلي
حول ما يقوم به قبالة بلدة
كفركال ،جيعلنا ننظر بعني
القلق ،وااليام االتية سوف
تكشف عن النوايا احلقيقية هلذا
العدو».
ورأى عبداهلل خالل استقباله قائد
القطاع الغربي يف اليونيفيل
اجلنرال ديوداتو آبانيارا مرتئسا
وفدا من قيادة القطاع ،حبضور
مدير مكتب دار االفتاء يف صور
حسني عنيسي ،أن «وجود قوات
اليونيفيل يف جنوب لبنان يظهر
بأن اخلطر من العدو االسرائيلي
ال يزال قائما نتيجة النوايا
العدوانية الدائمة على لبنان.
وان التصرحيات السياسية
االسرائيلية هي اصعب من
اطالق الصواريخ على لبنان».
وذكر بأن «لبنان عضو مؤسس

يف االمم املتحدة وال زال ملتزما
بقراراتها ومل خيرق قرار من قبل
الدولة اللبنانية على االطالق»،
مثمنا دور اليونيفيل واجليش
اللبناني يف «احلفاظ على االمن
واالستقرار يف جنوب لبنان».
وأشاد بـ «الدور التارخيي
اليطاليا اليت وقفت اىل جانب
لبنان يف اصعب الظروف واحملن
منذ العام  1982ولغاية اليوم»،
الفتا اىل ان «للقوات االيطالية
بصمات انسانية وهي شاهدة
على االعتداءات ضد لبنان».

ديكوراج

وكان عبداهلل استقبل قائد
الكتيبة الفرنسية الكولونيل
ديكوراج ،وحبث معه يف الوضع
العام وما جيري على احلدود
مع فلسطني احملتلة ،داعيا
إىل «كشف ادعاءات الكيان
الصهيوني الغاصب».

حزب سبعة :حتركنا سلمي وسنغلق اول مرفق عام
السبت (اليوم) يف حال عدم تشكيل احلكومة
عقد حزب سبعة مؤمترا صحافيا
شرح خالله حسب بيان اصدره
«تفاصيل التحرك الذي أطلقه
حتت شعار «خلصنا» حيث
سيغلق صباح السبت (اليوم)
أول مرفق حيوي يف بريوت
احتجاجا على تأخري تشكيل
احلكومة ،باالضافة إىل اخلطوات
املقبلة للحزب يف حال االستمرار
بالتأخري».
حتدث خالل املؤمتر االمني
العام للحزب جاد داغر ،فقال:
«اعلنا قبل حوالي مخسة ايام
اننا سنغلق اول مرفق عام يوم
السبت يف حال عدم تشكيل
احلكومة ،هذا التحرك هو
جزء من محلة تصاعدية نقوم
بها وانتقلنا إىل هذه املرحلة
ملمارسة الضغط لتشكيل حكومة
انقاذية تضع خطة سريعة إلدارة
البالد».
واضاف« :منذ ستة أشهر والبلد
بال حكومة ،يف وقت الطبقة
السياسية مشغولة بتقسيم
احلصص وباللقاءات والزيارات
املتبادلة وافتعال املشاكل من
اجل تضليل الرأي العام واهلائه
عن االزمة االقتصادية اليت
يعاني منها البلد».
وركز على أن «حترك يوم السبت
هو حترك سلمي للعائالت وسيتم
رفع العلم اللبناني فقط».
وقال« :تشكيل احلكومة بغاية

االهمية اذ ال ميكن ان ال يكون
هناك من يدير شؤون البالد،
من يؤمن الكهرباء يف حال عدم
وجود حكومة ،من املسؤول على
حال الطرقات ومتابعة كافة
امللفات ،من املسؤول عن
تأمني املاء ،وخلق فرص عمل».
واضاف« :كل ذلك من مهام
احلكومة لقد قدموا لنا الوعود
خالل االنتخابات وها هم اليوم
يتهربون من حتمل املسؤولية،
وعدونا مبؤمتر سيدر وغريه،
هم جمربون ان يتفقوا ويديروا
البالد بعد فوزهم باالنتخابات
هذه واجباتهم ،واذا كانوا
عاجزين عن امتام هذا االستحقاق
فليعلنوا عن ذلك ،اذ ان هناك
عددا كبريا من الكفاءات يف
البالد قادرا على إدارة البالد».
واضاف« :هذا التحرك هو
البداية فقط حيث سيكون لنا
العديد من التحركات واخلطوات
التصعيدية سواء عرب اغالق
املزيد من املرافق او غريها الن
الوضع مل يعد حيتمل والتظاهر
فقط مل يعد كافيا ،املطلوب
خطوات حتذيرية هلذه الطبقة
السياسية قبل انهيار البلد».
ودعا داغر «املواطنني إىل
االنضمام هلذا التحرك السلمي»،
مشريا اىل انه سيعلن عن «موقع
املرفق العام صباح يوم السبت
(اليوم).

Saturday 8 December 2018
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مــقاالت وتــحقيقات

حدث سوري «من العيار الثّقيل»..

ُ
مفاجآت حزب اهلل؟
هل اقرتبت
أيام قليلة على «نكسة»
بعد ّ
الصاروخية
اهلجمات
ّ
«اإلسرائيلية» باجتاه منطقة
ّ
جنوبي سوريا واليت
الكسوة
ّ
اجلوية
فاعات
الد
رجال
باغتها
ّ
ّ
بصدها وإسقاطها
السورية
ّ
ّ
بنسبة بلغت  % 100دون
مبنظومة
لإلستعانة
احلاجة
الروسية ،سارع
»300
«أس
ّ
بنيامني نتنياهو رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ُبعيد ساعات على
ل اليت طار
عودته من بروكس 
اليها ليل اإلثنني املاضي على

ماجدة الحاج

اخلارجية األمريكي مايك مومبيو،
عجل ملالقاة وزير
ّ
اللبنانية
هوليودية قرب احلدود
عملية
اىل اطالق
ّ
ّ
ّ
املمتدة اىل
حتت عنوان» تدمري أنفاق حزب اهلل
ّ
أيدهاالبيت األبيض
داخل «اسرائيل» ،سرعان ما ّ
ما أبرز بوضوح ضوءا اخضر امريكيا عاد به نتنياهو
بعمليته ،مسارعا اىل مترير تهديدات ساخنة
للبدء
ّ
على متنها ب «تدفيع حزب اهلل مثنا باهظا ان
ردا كما يبدو على
حاول املساس بإسرائيل»ّ ،
وجهها منذ يومني عرب
رسالة احلزب
النارية اليت ّ
ّ
..العملية
فيديو اإلعالم احلربي اىل قادة تل ابيب
ّ
اعالمي قاده
احلدودية اليت ُأحيط اطالقها بصخب
ّ
ّ
مسرحية ُووجهت بتشكيك
نتنياهو وأتى مبنزلة
ّ
الداخل اإلسرائيلي نفسه ،أتت يف ذروة
وسخرية ّ
التجسسي «اإلسرائيلي» الذي بدا ُم ّ
كثفا
النشاط
ّ
ن وصوال اىل بريوت.
مؤخرا يف أجواءجنوب لبنا 
جتسسي الفت
وفيما ُس ّجل بالتزامن نشاط
ّ
ّ
للناتو ُقبالة
ملقاتالت امريكية وأخرى تابعة
والسورية ،وسط تواتر تقارير
السواحل اللبنانية
ّ
ّ
ّ
مركزا وراء دعم الناتو
«اسرائيليا»
تؤكد سعيا
ّ
ضد سورية ولبنان ّ
مت حبثه
لسيناريو معادي قادم ّ
بني نتنياهو ومومبيو يف بروكسل ،مل تستبعد
معلومات مركز «فرييل» األملاني للدراسات،
«اسرائيلية» مباغتة باجتاه
جوية
اقرتاب ضربات ّ
ّ
ّ
يتمثل بقصف
ي
«هدف ما» يفمطار بريوت الدول 
تدعيه «اسرائيل» «خمازن اسلحة تابعة حلزب
ما ّ
بادعاء قصف طائرة
اهلل يف جوار املطار» ،أو داخله ّ
الرأي العام لواقعة «نقل
ايرانية ما ،بعد ان ّ
ّ
هيأت ّ
ّ
حتط يف
ايرانية
اسلحة للحزب على منت طائرات
ّ
املطار املذكور.
فهل عاد نتنياهو من بروكسل اليت ّ
حط فيها بشكل
رئيسياملوساد وهيئة األمن
مفاجئ مصطحبا معه
َ
القومي «اإلسرائيلي» للقاء مومبيو ،بهذا اهلدف
ُ
عملية البحث عن أنفاق حزب اهلل
«املعلن» بإطالق
ّ
خفية «غري معلنة»
ان هناك أهدافا
وتدمريها؟ ام ّ
ّ
محلها معه نتنياهو عائدا أدراجه؟ ماذا لو انه عاد
بضوء أخضر امريكي هلجوم جديد على سورية ،هذه
ان املوافقة األمريكية
املرة بطائرات «أف »35؟ أم ّ
ّ
اقتصرت حصرا على رأس حزب اهلل يف لبنان يف
هذه املرحلة؟ يكشف مركز «فرييل» األملاني عن
حراك امريكي ُمريب ّ
مت رصده منذ نهاية شهر
ّ
متثل بهبوط طائرات
تشرين األول املنصرم،
«جمهولة» يف مطار حامات مشال لبنان بشكل
دوري ،لتفريغ صناديق ضخمة جمهولة احملتوى،
ّ
العمليات
ان الطائرات تتبع لقيادة
ّ
قبل ان يتبينّ
ّ
اجلو األمريكي!
اخلاصة يف سالح
ّ
ّ
فماذا حتوي هذه الصناديق؟ وملصلحة من ّ
مت
وضد من حتديدا
احضارها؟
ّ
حزب اهلل الذي يرصد ّ
ضد
بدقة متناهية ما حُياك
ّ
ُ
داخلية أوعلى
املقاومة يف لبنان – سواء عرب أذرع
ّ
وملحقاتها  ،-فاجأ «اسرائيل»
اجلبهة
اإلسرائيلية ُ
ّ
بتحذير «من العيار الثقيل» يف عرض اإلعالم
مصورا ُتّوج بثالث كلمات
احلربي التابع له ،شريطا
ّ
ّ
إحداثيات
ويظهر
ّ
ّ
جترأمت ستندمون»ُ ،
نارية« :إن ّ
حساسة بينها وزارة األمن
«اسرائيلية»
ملواقع
ّ
ّ
جوية ألهداف يف العمق
وقواعد
عسكرية وصورا ّ
ّ
مقري وزارة احلرب واألركان
اإلسرائيلي تشمل
َّ
النروجية،
يف تل ابيب ..صحيفة »ABC nyheter
ّ
واستنادا اىل ما اعتربته تقارير موثوقة -اكتفت

ان اجليش السوري وحزب اهلل
باإلشارة اىل ّ
ّ
ملهمات «عابرة
خاصة بمهارات عالية
فرقا
ّ
ّ
شكال َ
للحدود» ،ناقلة عن ضابط رفيع املستوى باجليش
ان القلق الكبري الذي يؤرق تل ابيب
اإلسرائيليّ ،
اليوم ،يكمن باملخزون الصاروخي «اخلفي» الذي
باتت متتلكه دمشق« ،وهنا ستربز املفاجآت اليت
تحُ ّي ُدها سورية وحلفاؤها حتى اآلن حلني انطالق
اوىل شرارات املعركة الكربى يف اجلوالن «اليت
يبدو انها وشيكة»!
ويف حني لفت اخلبري العسكري «اإلسرائيلي» رون
ان اجلبهة الشمالية مع لبنان وسورية هي
بن يشايّ ،
ُ
امل ّ
«اإلسرائيلية» املرتقبة ،كشفت
رشحة للضربات
ّ
ان اجليش السوري وحزب
القناة الثانية
العربية ّ
ّ
ّ
اإللكرتونية
مؤخرا قدراتهما يف احلرب
طورا
اهللّ ،
ّ
وبات هلما القدرة على تعطيل ّ
النظام العاملي
بأن على اجليش
لتحديد املواقع «ُ ،« GPSمنّبهة ّ
يستعد ملرحلة تكون فيها املعلومات
اإلسرائيلي ان
ّ
ّ
القوات يف
ستتلقاها
اإلستخبارية واإلتصاالت اليت
ّ
ّ
الرتدد اثناء العمل على اجلبهة
امليدان ،منخفضة
ّ
اللبنانية-السورية خالل املواجهة القادمة.
ّ
ان
القناة العاشرة
العربية ،لفتت من جهتها اىل ّ
ّ
املخاوف الكبرية من اندالع املعركة يف اجلوالن
بني «اسرائيل» من جهة ،واجليش السوري وحزب
ان اخطر ما كشفت عنه
اهلل «عالية جدا» ..اال ّ
القناة نفسها يكمن يف تقرير عرضته يف شهر
ان حزب
اذار من العام  ،2016كشفت فيه ّ
اهلل استطاع تشغيل «أذرع» له داخل اجليش
استخبارية
توصلت اىل مجع معلومات
اإلسرائيلي،
ّ
ّ
«اسرائيلية»،
وحيوية
عسكرية
مفصلة عن مراكز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وفك
السرية
وعن كبار ضّباط اجليش واخلرائط
ّ
شيفرة اإلتصاالت التابعة للجيش نقطة بنقطة..
لتخلص القناة يف تقريرها اىل نتيجة وصفتها
حزب اهلل بات نافذا يف أعماق
ب»املرعبة»« :نعم،
ُ
اجليش اإلسرائيلي»!
كان ذلك قبل املقابلة اليت اجرتها القناة مع اخلبري
يف األمن القومي اإلسرائيلي اوري بار يوسف يف
املنصرم ،حيث ّ
شهر ايلول ُ
عالنية
حذر «اسرائيل»
ّ
انها اذا ّ
شنت حربا على غرميها اللبناني« ،فإنها
لن تدفع ّ
الثمن األثقل منذ سنة  1948وحسب ،بل
حزب اهلل اىل القرون الوسطى»!
عيدها
سي ُ
ُ
ُ
ٌ
غيض من َفيض ما تعرفه «اسرائيل» عن
هذا
اي مغامرة قد
قدرات حزب اهلل ،وعليه،
ّ
فإن ّ
خارجية
شن حرب
يقودها بنيامني نتنياهو باجتاه
ّ
ّ
اخلية وقضايا الفساد اليت باتت
هربا من أزماته ّ
الد ّ
سيما اذا جلأ اىل
تطوق عنقه..لن تكون نزهة،
ّ
ّ
ّ
متسلحا مبقاتالت
سيناريو العدوان على سورية
«أف »35بغطاء امريكي ودعم عربي دون مواربة
املرة..
هذه ّ
ّ
روسية كشفت – نقال عن
صحافية
مثة معلومات
ّ
ّ
قيادي كبري يف احلرس لثوري اإليراني -عن لقاء
استثنائي مجع مؤخرا الرئيس السوريبشار األسد
قيادية رفيعة املستوى يف قيادة حزب
وشخصية
ّ
ّ
اهلل دون نفي او تأكيد ما اذا كانت هذه الشخصية
السيد حسن نصراهلل ،ربطا
االمني العام للحزب
ّ
توج بداية العام القادم،
سي ّ
حبدث اسرتاتيجي كبري ُ
ُمرفقا بتأكيد احد املساعدين الكبار يف دائرة وزير
ان طالئع اجليش
الدفاع الروسي سريغي شويغوّ ،
السوري ستكون يف ادلب قريبا.

كامريات املراقبة «لغز» اجلاهلية!
ليس عاديًا يف قاموس
األمنية-السياسية
العمليات
تسجيل حالة خاصة كـ «عملية
اجلاهلية» .فبعد ساعات قليلة
على حدوثها كاد اجلميع أن
ُ
الكلمة
يت ّربأ منها .قضائيًا،
الفصل للتحقيقات اجلارية ،أما
يفالسياسة فـ «اهلل يرحم حممد
أبو دياب!».
كل األطراف املعنية بـ «عملية
اجلاهلية» أخذت مسافة منها،
فبدا «التربيد» عنوان املرحلة،

مالك عقيل

باستثناء إصراروئام وهاب على مهامجة الرئيس
سعد احلريري وصو ً
بـ»أهليته»
ال اىل التشكيك
ّ
ً
توج ٌه
ألن يكون رئيسًا للحكومة املقبلة ،زاعما أنه ّ
ّ
بأن
عام لدى  8آذار،
ومسلمًا يف الوقت عينه ّ
ً
«القضاء هو بيننا» ،رافضا لغة الثأر.
ّ
تشدد
املكلف سعد احلريري
مصادر الرئيس
ّ
ِ
بتوجه
يعط األمر «السياسي»
أن األخري مل
على ّ
ّ
جمموعة أمنية من «شعبة املعلومات» إلحضار
بناء فقط
حتركت ً
وهاب بالقوة« ،والقوة األمنية ّ
على استنابة قضائية».
النائب السابق وليد جنبالط ينفي متامًا «تهمة
التحريض» على «تكسري رأس وهاب» و»بأنه
حني ِ
أيد
علم
ّ
بتوجه «املعلومات» اىل املكان ّ
العملية إنطالقًا من موقف مسَبق له بالوقوف اىل
جانب احلريري يف «االعتداء» الصريح عليه من
جانب وهاب.
مدعي عام التمييز مسري محود فهو ،وفق
أما ّ
أوساطه« ،مل يكن مقتنعًا» بإعطاء اإلشارة
القضائية لـ «املعلومات» بإحضار وهاب من
ّ
تعذر تبليغه
منزله لالستماع اىل إفادته بعد
مرتني ،خصوصًا أنه كان باإلمكان إعطاء االشارة
لـ «املباحث املركزية» كونها ضابطة عدلية حتت
أمرته.
رصده بوضوح أثناء «عملية اجلاهلية»
وما أمكن
ُ
وبعدها ،هو التحييد التام من جانب رئيس
«حركة التوحيد العربي» و»حزب اهلل» لـ «شعبة
ّ
املتخذ
املعلومات» عن القرار السياسي واألمين
ّ
التوجه بتأكيده،
تكلل هذا
بإحضار وهاب .وقد
ّ
عرب حماميه معن االسعد يف املؤمتر الصحايف
أن «مثة مؤامرة إستهدفت «فرع
االربعاء املاضيّ ،
املعلومات» والوزير السابق وهاب يف الوقت
نفسه».
الرد على «حماولة الفصل» فجاء بعد أربعة
أما
ّ
ِ
اجلامعة
أيام من بيت الوسط من خالل الصورة
للحريري ومدير عام قوى االمن الداخلي اللواء
عماد عثمان ورئيس «شعبة املعلومات» العقيد
أن بعض مناطق
خالد محود يف كادر واحد! ُيذكر ّ
بريوت شهدت يف اليومني املاضيني إنتشار
صور لعثمان بتوقيع «أوفياء اللواء عثمان»،
كذلك يف بلدته الزعرورية.
وبالتأكيد ،تكشف كلمة عثمان على هامش مؤمتر
«إجنازات قوى األمن الداخلي» جزءًا من حقيقة
موقف مدير عام قوى األمن الداخلي من «عملية
اجلاهلية» ،حيث كان األكثر محاسة لـ «تطبيق
القانون» ،قائ ًال «حنن عندما نذهب لتوقيف
األشخاص نبدأ بإشارة قضائية وننتهي باشارة
قضائية ونعرف حقوقنا ،ونطلب منكم أن تعرفوا
«أن اصحاب
حد التأكيد
حقوقكم» ،ذاهبًا اىل ّ
ّ
احلق باستعمال السالح باالمس مل يستعملوا
أن «توقيف
حقهم قي إطالق النار» ،الفتًا اىل ّ
ً
األشخاص ّ
حق تنفيذًا ملذكرة عدلية أو تلقائيا يف
حال اجلناية املشهودة».
حاليًا ،يتولىّ
مفوض
القضاء العسكري عرب
ّ
احلكومة لدى احملكمة العسكرية بيرت جرمانوس
أن عناصر
التحقيق يف حادثة اجلاهلية ،مع العلم ّ
توجهوا بعد  48ساعة اىل
«الشرطة القضائية»
ّ
البلدة وأجروا حتقيقهم امليداني لكنهم ،وفق
ّ
ّ
تعطل
تسلموا  DVRفارغ بسبب
املعلومات،
كامريات املراقبة ،كما نقل عن وهاب.
وجرمانوس ،وفق أوساط قضائية ،سيتولىّ
االستماع تباعًا اىل كافة املعنيني بالقضية ومن
ّ
املسلحة اليت إنتشرت يف حميط
بينهم اجملموعة
منزل وهاب وأطلقت النار يف اهلواء ،إضافة اىل

املختار أجود أبو دياب الذي ،نقل عنه شهود،
تقوص
أن «حممد بو دياب
أنه اعرتف بوضوح ّ
ّ
برصاص رفقاتو».
وقد أوعز جرمانوس اىل مفرزة االستقصاء
والتحري حتديد هوية كل َمن أطلق النار يف
ّ
تلك الليلة الستدعائهم اىل التحقيق واالستماع
اىل إفاداتهم ،متهيدًا إلصدار قراره بتحديد
املسؤوليات.
ومل حُيسم بعد إذا ما كان وهاب سيمثل أمام
أن تصرحيات
جرمانوس ألخذ إفادته ،خصوصًا ّ
«بالصوت والصورة» للوزير السابق كشفت
تضاربًا يف مكان وجوده خالل حصول إطالق
النار.
وال تزال حتيط بـ «عملية اجلاهلية» تساؤالت
عدة أهمها لغز كامريات املراقبة املزروعة خارج
ّ
قصر وهاب خصوصًا أنها قادرة بنسبة كبرية
على حسم نتيجة التحقيق الذي جُيمع ّ
مطلعون أنه
توجهوا
سيكشف واقع ّ
أن عناصر اجملموعة الذين ّ
اىل املكان ،وبقوا داخل آلياتهم ،على مسافة
أي طلقة
بعيدة من مدخل القصر مل يطلقوا َّ
رصاص« ،فلو فع ًال حدث هذا األمر كان سيقابل
ّ
مسلحي وهاب الذين
بكثافة نريان من جهة
إكتفوا بإطالق عياراتهم النارية يف اهلواء» ،برأي
فإن كامريات املراقبة يف
مطلعني .وبالتالي
ّ
حميط منزل وهاب كفيلة أيضًا حبسم مسألة أن
ال مداهمات حصلت للمنزل وال إشتباكات حصلت
ّ
واملسلحني ،كما قال حمامي
بني القوة االمنية
وهاب يف املؤمتر الصحايف.
أن ثالثة عناصر حسمت حتى
وجيزم مطلعون ّ
أن أبو دياب سقط باخلطأ برصاص
اآلن واقعة ّ
أحد رفاقه :األول تقرير الطبيب الشرعي الذي
فصل وضعية إخرتاق الرصاصة من أعلى الصدر
ّ
أن
وإستقرارها يف اسفل اخلاصرة ،والثاني ّ
ُ
إستخرجت من خاصرة أبو دياب
الرصاصة اليت
بناء على تقرير األدلة
متفجرة،
«كاملة» وغري
ً
ّ
اجلنائية ،وهذا ما يعاكس أقوال وهاب بأنها
ّ
متنع وهاب عن تسليم
متفجرة ،إضافة اىل
ّ
تسجيالت الكامريات.
ويف معطيات جديدة بشأن احلادثة تؤكد
أن املعنيني يف مستشفى الرسول
املعلوماتّ ،
األعظ م ّ
متنعوا يف البداية عن اإلفادة بوجود حممد
أن تقرير الطبيب
أبو دياب لديهم ،مع العلم ّ
الشرعي يشري اىل أنه دخل املستشفى عند
الساعة اخلامسة والربع ،وقد أبقوا على تكتمهم
اىل حني حصول الوفاة ،فأبلغوا املخفر ،بعدها
ّ
وسلم
توىل الطبيب الشرعي كتابة تقريره
ّ
األدلة اجلنائية .وهنا
املستخرجة اىل
الرصاصة
َ
أن إدارة مستشفى الرسول
تؤكد املعلوماتّ ،
األعظم رفضت تسليم تسجيالت كامريات املراقبة
اىل قوى األمن.
بأن سيارات القوة
وردًا على قول حمامي وهاب ّ
مزودة بكامريات على سطحها،
األمنية كانت
ّ
بأن
مطالبًا بتسليمها للقضاء ،جتزم مصادر أمنية ّ
املزودة
وأن السيارات
«هذا األمر غري صحيح،
ّ
ّ
بهذا النوع من الكامريات مل تكن مشاركة يف
العملية اليت ّ
نفذتها «القوة الضاربة».
جدية عن فارق الوقت
وقد ُطرحت
تساؤالت ّ
ٌ
الذي كان ميكن من خالله إنقاذ ابو دياب لو
مت نقله اىل أقرب مستشفى يف املنطقة بد ً
ّ
ال
من «الرحلة» اليت إستغرقها نقله اىل مستشفى
يفسر املعنيون هذا األمر
الرسول األعظم .ومل
ّ
سوى مبحاولة حلماية أبو دياب من التوقيف كونه
ّ
املسلحني الذين أطلقوا النار!
كان من جمموعة

صفحة 8

Saturday 8 December 2018

الـسبت  8كانـون األول 2018

Page 8

مقاالت وتحقيقات

«األنفاق» إسرائيلياً« :احلانوكا» ال يُب ّدد القلق حزب اهلل وأمل يسعيان لتفعيل «التأديب»
بريوت حمود

«العسكرية» اليت أعلنها رئيس حكومة
احلملة
ّ
العدو بنيامني نتنياهو ،عند احلدود مع لبنان،
داخلية طاولت
لتصفية حسابات
حتولت مناسبة
ّ
ّ
ّ
«فساد» رئيس الوزراء وزوجته .املراسلون
العسكريون نقلوا دعوات لـ»عدم القلق» ...إال
ّ
بدد خوف املستوطنني.
أن هذا مل ُي ّ
إثر زعم اجليش اإلسرائيلي أنه اكتشف «أنفاقًا
هجومية» حفرها حزب اهلل ،متتد من جنوب لبنان
ّ
إىل داخل املستوطنات ،ثم إعالنه بدء «محلة
عسكرية» لتدمريها ،كانت بعض األنباء ُتشري
ّ
إىل «عمل ما حُي ّ
ضر ضد لبنان» .يف املقابل،
كانت نربة القلق واضحة يف ما تنقله وسائل
إن ما حيصل «إمنا هو
اإلعالم العربية ،كالقول ّ
جير
قد
ما
حيصل
لن
جمرد نشاط داخلي ،وأنه
ّ
إىل تصعيد أمين خطري» .بدا ذلك واضحًا أيضًا
يف الرسائل اليت طلبت اخلارجية اإلسرائيلية ،من
سفرائها حول العامل ،توجيهها إىل رؤساء الدول
اليت يقيمون فيها.
العملية اليت ُ
«نفخت» إعالميًا ،انفجرت يف اللحظة
اليت طلب فيها خصوم رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو إجابات حول ما إذا كانت عملية
عسكرية وقائية ،أم هي جمرد «درع لنتنياهو»
إزاء ملفات الفساد اليت تالحقه وزوجته سارة.
الضباط الذين
عسكريون ،على متاس مع
مراسلون
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،أشاروا إىل عدم
ة
العملي
يقودون
ّ
ّ
عما جيري ،مع ّ
جتنبهم تسمية
اط
الضب
أولئك
رضى
ّ
ّ
بـ»عملية عسكرية» أص ًال .يف املقابل،
حيصل
ما
ّ
كان أولئك املراسلون حذرين أيضًا لناحية نقلهم
تطور األمور وذهابها
أنه «ما من ضامن لعدم
ّ
باجتاه حرب مع حزب اهلل» .ينقل ناحوم برنياع،
وهو املراسل العسكري يف «يديعوت أحرونوت»،
أن هناك حماولة «دراماتيكية لتسويق العملية،
لكنها يف حقيقة األمر هي ليست عملية عسكرية
مثل السيطرة على سفينة كارين أيه ،أو عمليات
أراض بعيدة» .هي عملية
قام بها املوساد يف
ٍ
«ضرورية ومربرة» حبسب برنياع ،وذلك بغية
«حفظ أمن مستوطين الشمال ،لكن أحدًا ،ومن
ضمنهم رئيس هيئة األركان (غادي آيزنكوت) ال
يعرف كيف ستنتهي» .مل يفت املراسل نفسه
التذكري ّ
أنه «عندما اشتكت إسرائيل أمام قوات
مدة،
الطوارئ املوجودة يف جنوب لبنان ،قبل ّ
حول خمازن صواريخ ومنصات يف بيوت يف
رد هؤالء (قوات اليونيفيل) أنه
جنوب لبنانّ ،
ّ
أدلة على كالمكم ،ثم إن فحص
ليست هناك
االدعاءات يتطلب ّ
خاصة ،فيما
منا دخول أمالك
ّ
ّ
حيظر علينا ذلك».
القانون
زمياله يف الصحيفة نفسها ،أليكس فيشمان
ويوسي يهوشواع ،أشارا إىل «وجود شكوك حول
توقيت العملية وجدواها» .الالفت أن كالمهما
هذا منقول عن ضباط يف اجليش اإلسرائيلي،
وحتديدًا من الذين يشاركون يف «عملية درع
التسمية اليت جاءت يف إعالن
مشالي» (حبسب
ّ
اجليش اإلسرائيلي) .كشف يهوشواع أن «بعض
الضباط يف اجليش نصحوا رئيس هيئة األركان،
عدة أشهر ،ولكن
أول من أمس ،تأجيل العملية ّ
بعد اكتشاف النفق األول اعترب هؤالء أن معجزة
احلانوكا (عيد حيتفل به اليهود يف هذه األيام)
قد حصلت».
وبد ً
ال من أن تبدو إسرائيل يف موقع اإلجناز
والقوة ،كشف أداء إسرائيل السياسي
واإلعالمي عن مستوى من االرتداع متغلغل يف
وعي املؤسستني السياسية والعسكرية .وهذا
حتديدًا ما لفت إليه فيشمان (املعلق العسكري
يف «يديعوت أحرونوت») ،بالقول إن املهندسني
الذي يعملون على سد النفق «احتسبوا بدقة
كمية املواد الالزمة لذلك ،كي ال ينزلق  -ال مسح
اهلل  -مرت مكعب واحد ال لزوم له من اإلمسنت
ويشعل الشرق األوسط».
إىل األرض اللبنانية ُ
ووصف احلرص اإلسرائيلي على ذلك باملهزلة،
قائ ًال« :حزب اهلل حيفر أنفاقًا إىل داخل األراضي
أراض
اإلسرائيلية كي يسيطر يف يوم األمر على
ٍ
يف اجلليل ،وعندنا يسريون على أطراف األصابع
 فقط لعدم إثارة غضبه .هذا حصل أيضًاهدد حزب اهلل باملهامجة يف حال واصلت
عندما َّ
إسرائيل إقامة السور واجلدار يف منطقة رأس
الناقورة ومسغاف عام .املسار مل يناسب حزب

إيلي الفرزلي

كاريكاتور يف جريدة «معاريف» اإلسرائيلية

اهلل ،وإسرائيل ّ
علقت األشغال».
من جانبه ،رأى بن كسبيت ،وهو احمللل
العسكري يف صحيفة «معاريف» ،أن اخلالفات
«قزمت الدرع الشمالي» .حتدث عن
يف إسرائيل
ّ
«انتقادات ليربمان آليزنكوت ،والعكس صحيح،
وكذلك انتقادات األول ضد نتنياهو ،إضافة إىل
تعليقات املعلقني العسكريني ومعهم وزراء من
أن بن كسبيت
اليمني ضد اجليش» .وعلى رغم ّ
ِ
ينف استغالل نتنياهو للحدث سياسيًا ،سواء
مل
يف الداخل لناحية التغطية على ملفات الفساد،
أو على املستوى الدولي جلهة بعث رسائل
ضد لبنان وحكومته وحزب اهلل ،فقد اعترب أنه
«ال ميكن إنكار أن ما حيصل عبارة عن عملية
عسكرية بكل ما للكلمة من معنى» .أما آلون
بن دافيد ،املراسل العسكري للقناة العاشرة،
فتساءل« :ملاذا خياف اجليش من معاجلة األنفاق
يف اجلهة األخرى (لبنان)؟» .سؤال يلخص
الكثري من املشهد .بن دافيد ،ويف حوار إذاعي،
قال« :إن آيزنكوت قال بنفسه إن لدى اجليش
خطة األنفاق التابعة حلزب اهلل منذ سنوات ،وقد
حفرت هذه األنفاق قبل سنوات ،وبالتالي حنن
منشي كل يوم مع إحساس يرافقنا بأن الصواريخ
الدقيقة موجهة حنونا من لبنان .حنن نعرف هذه
التهديدات ،ولكن ماذا نفعل حياهلا؟ لقد تعاظمت
القدرات االستخبارية والتكنولوجية بهذا الشأن،
وهذا ما يفسر بدء العملية يف هذا التوقيت،
لكن ماذا نفعل بشأن مصانع السالح اليت هي
التهديد احلقيقي؟».
فإن
العسكريون،
املراسلون
وبعيدًا عما ينقله
ّ
ّ
بلدية مستوطنة «كريات مشونة» ما زالت تنشر،
ّ
على صفحة «فيسبوك» اخلاصة بها ،ملصقات
إعالنية تدعو فيها املستوطنني حلفالت «عيد
غرد رئيس البلدية ،أفيخاي
احلانوكا» .وقد ّ
شطراين ،كاتبًا« :منذ ساعات الصباح ،أعمل
مع املسؤولني األمنيني من أجل التحضري لكل
التطورات .لقد التقيت رئيس األركان وحتدثنا
حول التطورات يف البلدة .املسؤولون يف البلدية
جمهزون لكل السيناريوات ،وكما هو معلوم فإن
بعض السكان يشعرون بالقلق .أطمئنكم ،ال شيء
يدعو لذلك .تعالوا احتفلوا باحلانوكا واملهرجان».
غرد مستوطن «خائف»
ّ
وردًا على هذه التغريدةّ ،
كاتبًا« :ماذا يعين أن ننام بصمت وأال نقلق؟
عدة أشهر دخل لبناني إىل كريات مشونة.
قبل ّ
ما تقوله كالمًا غري مسؤول ،حنن أبعد ما نكون
عن اجلاهزية سواء لناحية املالجئ أو حتى توافر
األدوية والعالجات .حنن بعيدون سنة ضوئية عن
االستعداد لكل سيناريو».

وزير «زحمة سري»!

نشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» مقابلة مع وزير االستخبارات
واملواصالت اإلسرائيلي ،يسرائل كاتس ،حول
عملية «درع مشالي» .عنون املوقع «كاتس :نصر
اهلل يف حالة ذهول» .وبصرف النظر عن حديث
الوزير ،فقد ّ
القراء من املستوطنني
علق عشرات
ّ
حتت املقابلة منتقدين ،فكتب أحدهم« :نصراهلل
يف حالة ذهول من ملفات الفساد اليت تالحق
نتنياهو» ،فيما كتب آخر« :حنن يف حالة ذهول
من عجز وزارة املواصالت وقلة حيلتها» .التعليق
األكثر سخرية كان« :هل أنت وزير استخبارات
أم وزير زمحة سري؟».

ملقانون الذي تقدم به حزب
اهلل وحركة أمل إلخضاع مجيع
الصفقات العمومية لسلطة
إدارة املناقصات ،حتى كان
الثنائي نفسه يقدم اقرتاح
قانون آخر يرمي إىل تفعيل
دور اهليئة العليا للتأديب
وحتريرها من االرتهان ملشيئة
التفتيش املركزي يف إحالة
امللفات عليها.
تقدم النائبان نواف املوسوي
ّ
وهاني قبيسي ،أول من
أمس ،باقرتاح يهدف إىل
«حترير» اهليئة العليا للتأديب
من قيود التفتيش املركزي.
احلديث هنا عن تلك القيود

القاضي عبود :ال تعارض يف اإلحالة على التفتيش وهيئة التأديب (مروان
طحطح)

اليت تعرقل معاقبة املرتشني وسارقي املال
أدت إىل أن ُتصبح اهليئة العليا
العام ،واليت ّ
للتأديب امسًا على غري مسمى .هي حماصرة
بالقانون ،الذي ينص على أنه ال ميكنها التحرك
بناء على
ملكافحة الفاسدين أو املرتشني ،إال
ً
إحالة من التفتيش املركزي واجلهة الصاحلة
للتعيني (جملس الوزراء بالنسبة إىل اإلدارات
العامة ،أو رئيس البلدية أو مدير املؤسسة
العامة).
وملا كان التفتيش املركزي هو املرجع الوحيد
لإلحالة يف كل ما يتعلق باإلدارة العامة ،اليت
تضم عشرات اآلالف ،فكان يفرتض أن تشكل
ّ
إحاالته الرافد األساسي للهيئة الوحيدة القادرة
على فصل املتورطني من اخلدمة ،إال أن النتيجة
كانت غياب اإلحاالت خالل السنوات اخلمس
املاضية (باستثناء إحالة وحيدة) .كان ذلك ما
جعل رئيس اهليئة ،القاضي مروان عبود ،يرفع
صوته عاليًا ،ليعلن أن نصف املوظفني يف لبنان
يرتشون ،وقال« :ما فيي حط راسي براس
موظفي فئة أوىل».
مل يقف عبود عند هذا احلد ،إذ قال حينها:
«لو عندي دكانة فالفل ما بقعد دقيقة بالقضاء،
بروح بيع فالفل بضل أشرف».
بعد ثالثة أشهر من ذاك التصريح الناري ،يبدو
ِ
يكتف بالتعبري عن صدمته
أن مثة من مسعه ومل
والسالم ،بل سعى إىل إنهاء عصر ّ
حتكم التفتيش
املركزي باإلحاالت على اهليئة العليا للتأديب،
اليت تساهم بشكل أو بآخر بتشريع الفساد أو
التشجيع عليه ،وإن بشكل غري مباشر.
ينص االقرتاح على أنه «خالفًا ألي نص خاص
أو عام ،جتري اإلحالة أمام اهليئة العليا للتأديب
جلميع املشمولني بصالحياتها مباشرة ،مبوجب قرار
يصدر عن هيئة التفتيش املركزي أو عن رئيس
جملس الوزراء أو الوزير املختص (للعاملني يف
اإلدارة واملؤسسات العامة) ،أو رئيس اإلدارة أو
وزير الوصاية (للعاملني يف املؤسسات اخلاضعة
لوصايته) أو ديوان احملاسبة أو النيابة العامة
لديه ،أو رئيس جملس إدارة املؤسسة العامة
أو رئيس البلدية ،كل حبسب صالحياته ،مرفقًا
مبلف كامل عن القضية».
بذلك يكون االقرتاح قد حافظ على حق اإلحالة
للتفتيش املركزي وللجهة الصاحلة للتعيني،
لكنه أضاف إليها جهات كان حيق هلا اإلحالة على
التفتيش املركزي فقط ،فتساوت بالتالي مع
جملس الوزراء ورؤساء البلديات ومدير املؤسسة
العامة حبق اإلحالة على التفتيش كما على اهليئة
العليا للتأديب.
وأعطاها ،بالتالي ،حق التصرف «يف حال
متنع اجلهة املعنية عن القيام بدورها ،خالفًا
ُّ
ملقتضيات املصلحة العامة اليت تربر التشدد
يف مكافحة الفساد» (على ما ورد يف األسباب
املوجبة لالقرتاح).
ال جدال بالنسبة إىل رئيس اهليئة يف أن النص
املعمول به حاليًا ليس كافيًا ،ودليله على ذلك
أن «التفتيش» مل حيل خالل السنوات اخلمس
املاضية على اهليئة سوى ملف واحد ،هو ملف
مستخدم فـي مصـلحة سـكك احلديـد والنقـل
املشـرتك ،جرمه الغياب املتكرر عن الوظيفة
من دون مربر .علمًا أن هذه اإلحالة بدت حكمية

حبسب القرار رقم  ٢٠١٨\٧املنشور على املوقع
اإللكرتوني للتفتيش املركزي ،إذ يشري القرار
إىل أن اإلحالة أتت «لكون املستخدم حمال أمامها
من قبل رئيس جملس إدارة  -املدير العام
ملصلحة سكك احلديد والنقل املشرتك ،وأن
اهليئة العليا للتأديب باشرت النظر يف القضية».
هذا ال يعين أن ال ملفات أمام التفتيش من
الوزن الذي يستحق اإلحالة على «التأديب».
أحد هذه امللفات ،على سبيل املثال ،القرار
 ،٢٠١٨\٢الذي يتعلق بتهريب أدوية سرطان
واستعمال «راسورات» منتهية الصالحية يف
أحد املستشفيات احلكومية .هذا اجلرم مل يستدع
اإلحالة على «التأديب» ،فكان القرار تأخري تدرج
ممرضة وإحالة أطباء على ديوان احملاسبة.
جتدر اإلشارة أيضًا إىل أن معظم القرارات كانت
عقوبتها تأخري التدرج أو حسم من الراتب ،فهل
تلك عقوبات رادعة ملن يسبب ضررًا للناس
وللمال العام؟
يف ردة فعل أولية على االقرتاح ،رأى عبود فيه
اقرتاحًا متوازنًا ،مشددًا ،على سبيل املثال ،على
أهمية إعطاء رئيس احلكومة حق اإلحالة ،وهو
املشرف على السياسة العليا للدولة ،بدل أن
يسمع مبلفات الفساد من دون أن يكون له سلطة
اإلحالة ،ما يضطره إىل انتظار مرسوم يصدر عن
جملس الوزراء .فتكون مكافحة الفساد ،بالتالي،
مشروطة بالتوافق السياسي بدل أن تكون عملية
إدارية  -قانونية.
الالفت أن االعرتاضات
جاءت
السياسية
االقرتاح
لرتافق
مبجرد تقدميه .إذ
معارضون
يعيب
لالقرتاح عليه أنه
يلغي مرحلة التحقيق

اقرتاح قانون
لتحرير الهيئة
العليا للتأديب
من استنسابية
التفتيش املركزي

يف املخالفات ،وهي مرحلة جترى عادة يف
التفتيش املركزي ،ويرفع القضية مباشرة إىل
يرد
اهليئة ،اليت هي مبثابة حمكمة .وتلك حجة
ّ
عليها النائب املوسوي بالتأكيد أن قانون اهليئة
يعطيها احلق بالتحقيق حتى لو وصلها امللف من
التفتيش املركزي ،وبالتالي فإن التحقيق هو
إحدى صالحيات اهليئة ،أسوة بصالحية الطلب
من التفتيش املركزي إجراء التحقيقات.
ّ
يوضح عبود أن التحقيق
وأكثر من ذلك،
ليس صالحية حكمية للتفتيش املركزي ،حتى
يف القانون احلالي ،فهو جييز ألصحاب احلق
حتويل امللفات مباشرة إىل اهليئة ،اعتمادًا على
حتقيقات جتريها اإلدارة املختصة ،ومن دون
املرور بالتفتيش املركزي.
وي ّ
بأن جملس شورى الدولة سبق
ذكر عبود ّ
ُ
أن أصدر استشارة يف عام  2017يؤكد فيها
عدم ارتباط اإلحالة بالتحقيق ،مشريًا أيضًا إىل
أن اجلهات املعنية حيق هلا اإلحالة ،يف الوقت
نفسه ،على التفتيش املركزي وعلى اهليئة
العليا للتأديب .وبالتالي ،إن عمل اجلهتني عمل
مواز ال يلغي أحدهما اآلخر ،علمًا بأن اهليئة قادرة
ٍ
على البت بامللفات بشكل سريع ،إذ إنها ملزمة
مبهلة الشهرين إلصدار أحكامها اليت ميكن أن
تصل إىل العزل من الوظيفة.

صفحة 9

Saturday 8 December 2018

الـسبت  8كانـون األول 2018

Page 9

سـياسة

ما وراء األزمة الروسية ــ األوكرانية يف حبر آزوف
هل تلجأ واشنطن لقرع طبول احلرب ضد روسيا والصني أيضا؟
سؤال يرتدد على ألسنة العديد من السياسيني واملراقبني على
السواء .قبل املرور على إجابة مقنعة ،ينبغي النظر إىل ما تعده
الواليات املتحدة من توسع وتدخل عسكري يف دول اوروبا
الشرقية السابقة ،واألعضاء حبلف الناتو لتطوير املطارات العسكرية
وتسهيالت أخرى.
حادث احتجاز السفن األوكرانية يف مضيق كريتش ببحر آزوف،
تزامن مع تقارب انعقاد قمة روسية ــ أمريكية ،على هامش مؤمتر
الدول الصناعية العشرين ،يف األرجنتني ،وعزوف الرئيس ترامب
عن نيته لقاء الرئيس بوتني ،وحتى اللحظات األخرية بعد انتهاء
«االشتباك» العسكري احملدود يف مياه مضيق كريتش.
لكن املؤسسة األمريكية احلاكمة بأركانها املتعددة جاهزة للضغط
مرة أخرى على الرئيس ترامب وتفرض عليه تراجعًا يف موقفه الراغب
باللقاء ،وأن مل يكن بشكل رمسي ،كما تقتضيه الديبلوماسية ،بل
فضل إعالن الرتاجع عرب تغريدة له.
يف هذا األمر ترى موسكو مضيق كريتش جزءًا من املياه اإلقليمية
لروسيا بنت عليه موسكو جسرًا عمالقًا عقب «عودة» شبه جزيرة
القرم لالحتاد الروسي ،وتسمح للقطع البحرية واملالحة «بالعبور
الربيء» فيه شريطة عدم انتهاك القوانني واإلجراءات السارية وإبالغ
السلطات الروسية املعنية خبط السري وطبيعة احلمولة.
على النقيض من ذلك ال تعرتف أوكرانيا بسيادة موسكو على شبه
جزيرة القرم وكذلك األمر مع شواطئها وموانئها البحرية ،بيد أنها
تضطر للتعامل وفق النظم الروسية الناظمة للمالحة .وأصدرت
حكومتها أمرًا لـثالثة زوارق «سفينتني صغريتني مزودتني مبدفعية
وسفينة سحب» على متنهما  24حبارًا بدخول مياه املضيق دون إبالغ
السلطات الروسية اليت تصدت هلا واشتبكت معها وتعرض ثالثة
منهم جلراح متوسطة ،واحتجزت طاقم البحارة بالكامل .أوكرانيا
ادعت أن سفنها «مل ترتكب أي خمالفة» واتهمت روسيا بالعدوان
العسكري وطالبت اجملتمع الدولي بالتحرك العاجل ملعاقبتها.
تنوعت ردود األفعال الدولية عند هذا املنعطف بني إدانة صرحية
لروسيا وحتذيرها من تفاقم األزمة إىل دعوات الرتوي الصادرة عن
أملانيا.
الواليات املتحدة اعتربت اإلجراءات الروسية «انتهاكًا صارخًا لسيادة
األراضي األوكرانية ويتعني على اجملتمع الدولي التنديد به» ،من
على منرب األمم املتحدة .وأصدر وزير اخلارجية مايك بومبيو بيانًا
شديد اللهجة للتنديد باحلادث ،مل يقرنه بوعود انتقامية من روسيا.
أما الرئيس ترامب فقد التزم الليونة قائ ًال للصحافيني يقبل مغادرته
لألرجنتني «ال حنبذ ما جرى يف كال االجتاهني  ..ونأمل أن يتم احتواء
املسألة».
أما دول االحتاد األوروبي فقد طالبت اجلانبني ،الروسي واألوكراني،
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون تصعيد املوقف،
وإعادة فتح املضيق واستئناف املالحة البحرية بشكل اعتيادي.
وأبلغت مصادر عسكرية يف حلف الناتو وكاالت األنباء الغربية أن
الرئيس األوكراني بيرت بوروشينكو ،الذي سعى جاهدًا دون نتيجة
إلقناع واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية هلا على األراضي األوكرانية؛
رغبة منه يف توريط الواليات املتحدة عسكريًا ،من ناحية ،وحلاجة
قواته العسكرية ملساعدة ومهنية حلف الناتو يف أي مواجهة حمتملة
مع روسيا.
يف تعليقها بثت شبكة سي أن أن األمريكية لألنباء خربًا حول وضع
القوات األوكرانية بأنه «مثري للشفقة وهي غري مستعدة خلوض
معركة مع روسيا يف عرض البحر  ..أما القوات البحرية الروسية
فلن تواجه سوى مقاومة رمزية» بالقرب من مياه حبر آزوف .بدون
مشاركة فعالة من حلف الناتو إىل جانب أوكرانيا يف أي نزاع قد
ينشب ستكون القوات الروسية قادرة على إحلاق هزمية عسكرية
سريعة بالقوات األوكرانية إذ ال يوجد جمال للمقارنة بني قوة
البلدين.
روسيا ،من جانبها ،أعلنت عن خططها لنشر مزيد من بطاريات الدفاع
اجلوي املتطورة ،إس ،400-على أراضي شبه جزيرة القرم كخطوة
احتياطية .وأوضحت القيادة العسكرية اجلنوبية لالحتاد الروسي أن
طواقمها من األخصائيني واملهنيني منكبون على جتهيز املعدات
ونقلها «عرب السكك احلديدية إىل قاعدة ثابتة  ..وستدخل املنظومة
اجلديدة اخلدمة العملياتية يف املستقبل القريب حلماية األجواء
الروسية»؛ تعززها سفينة حربية ترابط يف مياه حبر آزوف.
وسارعت روسيا الحتواء املوقف بفتح املضيق واستمرار احتجازها
للبحارة االوكرانيني ،مما «حفز طاقم األمن القومي» يف واشنطن
الضغط على الرئيس ترامب إللغاء لقائه املقرر مع الرئيس الروسي
على هامش القمة.
امللفت يف األزمة املصطنعة ،كما يعتقد املراقبون ،ما أوضحته
احلكومة األوكرانية يف بيان نشرته يومية واشنطن بوست27 ،
نوفمرب ،بإعالنها األحكام العرفية يف البالد؛ واعرتاف جهاز األمن
االوكراني ،اليوم عينه ،بوجود عدد من ضباط استخباراته بني
طواقم البحارة يف مهمة «عمليات مكافحة التجسس لصاحل سالح
البحرية االوكراني».
يشار إىل أن ذاك اجلهاز،SBU – State Security Service ،
اعرتف سابقًا مبسؤوليته عن افتعال حادث مقتل الصحايف الروسي
آركادي بابشينكو ،يف كييف ،بغية الكشف عن خمطط اغتياالت
روسي ( 30أيار/مايو  ،)2018ثبت الحقا أنه حي يرزق .وجاء يف
تعليق لشبكة (بي بي سي) الربيطانية أن مدير اجلهاز االوكراني،
فاسيل هريتساك ،أوضح هلا أن عملية الصطياد قتلة مأجورين من

قبل روسيا قد مت اعدادها؛ استحق على أثرها املطاردة بالسخرية
وعدم الكفاءة.
يف سنوات احتضار االحتاد السوفياتي قامت واشنطن بعملية
«بهلوانية» مشابهة لعملية مضيق كريتش ،وارسلت عام 1988
سفينتني حربيتني على متنهما معدات جتسس دخلتا املياه اإلقليمية
السوفياتية بالقرب من شبه جزيرة القرم؛ صدمتهما البحرية
السوفياتية وغادرتا على الفور «قبل تصعيد األمر».
تلك اإلشارة كانت ضرورية لسرب أغوار ما يعد من خطط عدوانية
ضد روسيا ،بطولة الرئيس االوكراني الذي «ال حيسن قراءة اخلرائط
االسرتاتيجية واملتغريات الدولية »،وأشد ما يراهن عليه وهو مقبل
على جولة انتخابات قاسية هو الظهور مبظهر «رئيس حرب» جدير
بإعادة انتخابه.
حبسب استطالعات الرأي األوكرانية ترتاجح شعبيته مبعدل ال يتعدة
منافسيه
 ،%10يفصله عن
اآلخرين مسافة بعيدة .وهذا ما يعزز
ْ
ْ
اهلدف من قراراه بفرض األحكام العرفية يف هذا الظرف املفصلي
بالذات ،والتحكم التام مبجريات االنتخابات وطواقم اإلشراف
عليها.
منافسته األقوى يف االنتخابات ورئيسة الوزراء السابقة ،يوليا
تيموشينكو ،حذرت يف تصريح هلا يف متوز/يوليو  2018من إعداد
بوروشينكو «خطة بالغة اخلطورة إلعاقة سري االنتخابات عرب تصعيد
وترية احلرب يف (إقليم) دونباس وفرض األحكام العرفية يف
اوكرانيا».
ففرض األحكام العرفية ،وفق دستور البالد ،يستدعي تصويت
الربملان عليه وتبنيه .بيد أن احلضور البارز ألحزاب مناوئة لبوروشينكو
يف اجمللس أفشلت «بعض» خمططه ،إذ نال املوافقة على «فرض
مدته  30يومًا بد ً
ال من  60يوم قابلة للتجديد.
أحكام عرفية مصغر» ّ
قد يلجأ بوروشينكو لاللتفاف على ضوابط الدستور وبشكل خاص
اجراء االنتخابات يف  31آذار/مارس املقبل كما هو مقرر ،وهو األمر
املفضل عنده للبقاء على رأس السلطة ،عرب افتعال نشوب حرب ولو
حمدودة يف شرقي البالد ،منطقة دونيتسك ،أو السعي الستعادة
مطار دونيتسك« ،أو االشتباك مع روسيا مباشرة »،ال سيما وأنه
يتمتع بدعم وتأييد عدد من املؤسسات األمريكية النافذة يف صنع
القرار السياسي الطامعة يف حتدي موسكو «بشكل متدرج».
مركز األحباث املؤيد حللف الناتو واحلكومة الربيطانية ،أتالنتيك
كاونسيل ،والبعض يقول أن متويله يأتي من ميزانية احللف وبعض
الدعم املالي من دول اخلليج العربي ،حث السلطات األوكرانية26 ،
نوفمرب اجلاري ،على «دعوة الواليات املتحدة وحلف الناتو إلرسال
اسطول من السفن احلربية لزبارة (ميناء) ماريوبول» املدينة الرئيسة
على شاطيء حبر آزوف «وحتدي روسيا على إطالقها النار أو أعاقة
قطع احللف من زيارة املوانيء االوكرانية».
ما غاب عن «خرباء» املعهد قراءة صحيحة جلغرافية املنطقة .الوصول
إىل ميناء ماريوبول يستدعي عبور مياه مضيق كريتش ،وهو
ضيق
ّ
على أي حال ال يتعدى عمق مياهه يف تلك املنطقة  8أمتار ،مما يعيق
أي عملية للمناورة العسكرية أن تطلب األمر.
هل تلجأ واشنطن لقرع طبول احلرب ضد روسيا والصني أيضا؟
سؤال يرتدد على ألسنة العديد من السياسيني واملراقبني على
السواء .قبل املرور على إجابة مقنعة ،ينبغي النظر إىل ما تعده
الواليات املتحدة من توسع وتدخل عسكري يف دول اوروبا
الشرقية السابقة ،واألعضاء حبلف الناتو لتطوير املطارات العسكرية
وتسهيالت أخرى.
تبلغ حصة هنغاريا من «املساعدات» األمريكية حنو  50مليون دوالر؛
 60مليون دوالر لتحديث قاعدتني جويتني يف رومانيا؛  100مليون
لتطوير قاعدتني عسكريتني يف سلوفاكيا ،باالضافة ملبالغ طائلة
أخرى لدول املنطقة.
قائد القوات البحرية األمريكية يف اوروبا ،األدمريال جيمس فوغو،
أوضح عن خطط بالده املقبلة يف اوروبا أمام حشد يف املعهد البحري
للواليات املتحدة ،الشهر املاضي ،أنه «من الضروري لنا توفر تواجد
حبري واسع يف اوروبا يفوق ما كان لدينا يف العقدين أو الثالثة
املاضيني ».واسرتشد األدمريال مبجموعة السفن البحرية املشرتكة
والعاملة بالطاقة النووية «هاري أس ترومان و ايوا جيما» يف مياه
احمليط اهلاديء بالقرب من الصني واليت من شأنها «إرسال رسالة
شديدة القوة بأن الواليات املتحدة هلا احلرية بالعمل يف اي مكان،
أما على انفراد أو بالتعاون من شركائنا وحلفائنا يف حلف الناتو».
لعض العقالء يف واشنطن يفضلون أن يلتقي الرئيسان األمريكي
والروسي يف بيونيس آيريس ،ولو ملشاورات قصرية ،دون
االلتفات إىل التخبط الديبلوماسي األمريكي ،ال سيما وأن احداث
اوكرانيا لوحدها تستدعي تبادل اآلراء وعدم االجنرار حلرب هما يف
غنى عنها.
الرئيس الروسي من جانبه يراقب بهدوء أي تغريات أو امياءات
قد تصدر عن املؤسسة األمريكية أو الرئيس ترامب ،أو كليهما
معًا .تفاعل الرئيس ترامب مع مسألة اوكرانيا سيحسم لدى نظريه
الروسي ما ختبئه واشنطن من خطط ونوايا مقبلة ،سواء الذهاب
بالتصعيد ،أو تفادي احلديث مبضيق كريتش ،أو رمبا إرساء أرضية
لتفاهمات مقبلة يف الساحة السورية.
أما السالح األمريكي دائم اجلهوزية ضد روسيا ،لتطبيق عقوبات
اقتصادية ،فلم يعد له ذات املفاعيل القاسية كما يف مراحل سابقة
عقب إعالن روسيا عن ختليها تدرجييا عن التعامل املصريف بالدوالر
األمريكي؛ وتعويلها على تعميق اخلالفات األوروبية.
«امليادين»

ما هي أسباب تهويل نتنياهو حبرب األنفاق؟
قاسم عزالدين
الضجة اليت يفتعلها نتنياهو بذريعة محاية املنطقة الشمالية
ّ
التهرب
من أنفاق حزب اهلل ،قد يكون سببها حماولة األخري
ّ
من فضائح الفساد ومن أزمات حكومته املستفحلة بعد هزمية
ختبطه يف افتعال اهلروب إىل األمام،
العدوان على ّ
غزة .لكن ّ
ّ
تتعرض ألزمة الكيان نتيجة انتفاء
«إسرائيل»
يدل على أن
ّ
شن العدوان ضد سوريا ولبنان.
قدرتها على
ّ
شن العدوان يف
ما تفقده إسرائيل من القدرة النسبية على
ّ
سوريا ،حتاول تعويضه حبلم العودة إىل الزمن الغابر يف لبنان
شن العدوان يف
ما تفقده إسرائيل من القدرة النسبية على
ّ
سوريا ،حتاول تعويضه حبلم العودة إىل الزمن الغابر يف لبنان
تصدع حكومة نتنياهو إثر فشل العدوان على غزة،
على وقع
ّ
يتهرب من املالحقة بتهم الفساد يف الذهاب إىل
تعمد أن
ّ
ّ
بروكسيل للقاء وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو .فاإلشارت
تعمد بها إثارة الشكوك والغبار بشأن
اليت أملح إليها نتنياهو
ّ
قرار َ
جلل سيعرضه على بامبيو ،رمبا يؤدي إىل عملية عسكرية
ضد املقاومة يف لبنان إذا وافق البيت االبيض على الدعم
ومحاية احلرب.
التخبط الذي يعاني منه نتنياهو ،أشار إليه بعض
لكن
ّ
العسكريني االسرائيليني كما أوضح حايم فرنكل يف صحيفة
معاريف فيما أطلقوا عليه خماطر اهلجوم الوقائي يف املنطقة
الشمالية .وهذه املخاطر ستكون نتيجتها االخفاق عند التنفيذ
حيث يصطدم سالح اجلو بصعوبات ليست سهلة.
وعلى الرغم من الضجة الصاخبة بشأن انطالق عملية «درع
الشمال» بينما كان اللقاء مع بومبيو ساخنًا ،أوضح املتحدث
سد
باسم القوات اإلسرائيلية جوناتان كونريكوس أنه سيتم
ّ
االنفاق يف األراضي اإلسرائيلية ولن تتقدم «إسرائيل» إىل
األراضي اللبنانية .وإذا كان نتنياهو قد استأذن بومبيو
حترك عسكري
واإلدارة االمريكية من أجل ّ
سد االنفاق من دون ّ
ّ
يدل على حجم اخلشية اإلسرائيلية من
ملفت للنظر ،فهو أمر
حترك اسرائيلي قد اليكون طابعه عسكريُا
ّ
رد املقاومة على ّ
هجوميًا.
ما يسمى «مشروع االنفاق اهلجومية» اليت تزعم «إسرائيل»
أن حزب اهلل أنشأها على احلدود بني لبنان وفلسطني احملتلة،
هو املشروع الذي ّ
جندت له اسرائيل منذ العام  2014عدة
فرق عسكرية وهندسية ولوجستية حتت قيادة قائد املنطقة
الشمالية يوئل سرتيك « ملنع حزب اهلل من استخدام هذه
االنفاق السرية يف اهلجوم على اجلليل األعلى».
ومل تكتشف «إسرائيل» هذه االنفاق اليت تصل إىل مقربة من
اجلليل األعلى يف العمق الفلسطيين كما تقول .ويف ظل جممل
الشكوك اليت حتيط بادعاءات «إسرائيل» يف هذا الشأن،
مساه «درع الشمال» من
تزداد الشكوك عن إدعاء نتنياهو مبا ّ
سد االنفاق اليت مل يتم اكتشافها وال تعيينها.
أجل ّ
َ
مفتعلة ألسباب تتجاوز األالعيب
قد تكون جممل هذه السردية
السياسية بني نتنياهو ووزرائه بعد فشل العدوان على غزة،
للتهرب من فضيحة الفساد .ولعل
وحتى األالعيب القضائية
ّ
يهدد أسس الكيان يف «إسرائيل»
املأزق الداهم الذي
ّ
ومن ورائه احلكومات اإلسرائيلية املتالحقة هو نتيجة فقدان
«إسرائيل» القدرة على العدوان اليت كانت العمود الفقري يف
بناء شرعية احلكم واحلكومة.
بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق األراضي السورية ،خسرت
«إسرائيل» ما كان حيفظ ماء الوجه وأدركت أنها فقدت
الورقة اليت كانت تراهن عليها لشن العدوان على سوريا
وعلى املقاومة يف األراضي السورية بذريعة مواجهة إيران.
ومل تنجح حماوالت نتنياهو العودة إىل ما سبق يف التفاهم مع
الرئيس الروسي.
فاحملاولة األخرية يف هذا السياق ،قامت بها «إسرائيل» يف
العدوان يف  29من الشهر املاضي الذي استمر ساعة وربع
املدة تشري إىل
حبسب ما رشح يف اإلعالم اإلسرائيلي .فهذه
ّ
أنها أطلقت الصورايخ عن بعد ومل تدخل الطائرات يف اجملال
اجلوي السوري الذي أعلنت موسكو عن محايته ،وال يبدو أن
«إسرائيل» حققت من وراء العدوان اجنازًا ُيذكر يف العودة إىل
ما سبق على الرغم من اإلحياء بأن العدوان ّ
مت بعد اجتماع أمين
بني الروس واإلسرائيليني.
شن العدوان يف
ما تفقده «إسرائيل « من القدرة النسبية على ّ
سوريا ،حتاول تعويضه حبلم العودة إىل الزمن الغابر يف لبنان.
يهول نتنياهو حبرب افرتاضية ضد حزب اهلل أو
ويف هذا اإلطار
ّ
على األصح «لسد أنفاق حزب اهلل» يف األراضي الفلسطينية
احملتلة.
ويف هذا التوضيح على لسان املتحدث باسم القوات اإلسرائيلية،
ترتاجع «إسرائيل» خطوات إىل الوراء عما رشح عن لقاء نتنياهو
مع بومبيو بشأن «مسألة مصانع ّ
دقة الصواريخ» للمقاومة يف
لبنان ،وبشأن التحضري حلملة ضد إيران «وأتباعها» يف سوريا
ولبنان.
الرتاجع اإلسرائيلي عن أحالم ليست مبتناول يد نتنياهو ،رمبا
فرضه األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يف رسالة
جترأمت ستندمون».
اإلعالم احلربي األخرية « إذا ّ
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يف أسـرتاليا ..مـغربية تـضرب نفـسها
وتتـهم زوجـها باالعـتداء علـيها

بعد عام من طالقه من ناتالي..
بارنابي جويس يبيع أرضه

دعا زوج حًمطم السلطات
األسرتالية إىل ترحيل زوجته
إىل مسقط رأسها املغرب
بعد أن اختلقت خطة للتشهري
به بتهمة العنف املنزلي.

وكان فيصل خان ،الذي
يعيش يف سيدني ،قد
التقى باملغربية أمساء من
خالل خدمة مواعدة إسالمية،
وتزوجها ملدة  8شهور قبل
أن تتفشى املشكالت بينهم
يف أبريل.

برنابي جويس وزوجته السابقة ناتالي
بعد عام من إعالن بارنابي
جويس انفصاله عن زوجته
ناتالي ،قام بعرض أرض
ميلكها يف منطقة إقليمية
بنيو ساوث ويلز للبيع بقيمة
 ٨٧٨٠٠٠دوالر للمساعدة يف
تغطية تكاليف تسوية الطالق.
وكان نائب رئيس أسرتاليا
السابق وعضو املقاعد اخللفية
للوطنيني قد أدخل نفسه يف
دائرة من اجلدل حيث جاء طالقه
من زوجته يف أعقاب عالقة مع
مساعدته فيكي كامبيون اليت
أجنب منها طفال.
جاء طالقه من زوجته يف أعقاب
عالقة مع مساعدته فيكي
كامبيون اليت أجنب منها طفال
وعندما اشرتى االرض يف
 ،٢٠٠٧كان جويس قد مكث
 ١٥عاما مع زوجته السابقة
يف رحلة زواج امتدت ربع قرن
وانتهت رمسيا يف ديسمرب

وشعر فيصل بالقلق من أن
زوجته تستغله للحصول على
تأشرية أسرتالية ،ولذلك جلأ
حمام ملساعدته.
إىل
ٍ
ولكن عندما علمت أمساء
خطة الزوج وخشيت أن يتم
طردها خارج أسرتاليا ،بدأت
يف تهديده.
وتابع أنها قالت له« :انظر
ماذا سأفعل بك».
وعاد فيصل إىل شقة
الزوجية يف إحدى الليالي يف
أبريل املاضي ليجد املنزل
مدمرا متاما وفقا لتصرحياته
لـ «كارنت أفريرز».
وتابع أن زوجته كانت
تنتظره يف وسط املنزل
املبعثر قائلة« :أنت تظن
أنك ذكي وتتحدث مع
حمامني بشأني؟»

.٢٠١٧
وقالت طليقته إنها أعادت خامت
الزوجية جلويس يف سبتمرب
 ٢٠١٧بعد أن عرفت مسألة
محل كامبيون.
وولد سباستيان ،جنل جويس
وكامبيون ،يف أبريل من هذا
العام بعد شهرين من تنحي
السياسي األسرتالي من منصبه
كنائب لرئيس الوزراء.
أرض بارنابي جويس ،الذي
اشرتاها مقابل مبلغ 572000
دوالر سوف يتم بيعها اآلن يف
إطار تسوية الطالق مما يعين
النهاية الرمسية إلجراءات عملية
االنفصال.
لصحيفة
جويس
وقال
األسرتاليان إن انهيار العالقة
املؤسف يعين ضرورة وجود
تسوية لتأمني وضع ناتالي
املالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 ٪٤٢من رجال أسرتاليا:

قال فيصل إن زوجته ارتبطت به للحصول على تأشرية أسرتالية

ضحايا االعتداء اجلنسي كاذبات

وأضاف أن زوجته اندفعت
بعدها إىل اخلارج ودخلت
املصعد ،وبعدها بساعات
وجد الشرطة تطرق بابه
وتلقي القبض عليه ووجهت
إليه اتهام باالعتداء على
املرأة.
لكن فيصل نفى ارتكابه أي
خمالفة ،وأنفق أكثر من 20
ألف دوالر مصاريف قانونية
وحصل على مئات الساعات
كامريات
تسجيالت
من
املراقبة ليعرف ماذا حدث
داخل املصعد.
ويف نهاية املطاف ،وجد
لقطة تربئ ساحته من
االتهامات املوجهة ضده
وكشفت لقطات فيديو من
داخل املصعد أمساء وهي
تضرب نفسها داخل املصعد
مرتني مما ترك آثار حول
عينيها وحاجبيها.
أخرى
لقطات
وأوضحت
الزوجة وهي تهرول خارج
املصعد لتطلب النجدة من
الشرطة.
وقال الزوج مطالبا برتحيل

صورة للزوجة داخل املصعد
املرأة إىل املغرب« :أنا
الضحية اآلن ،وتعرضت

لإلساءة
العاطفي

على

املستوى
والنفسي

واملالي».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف استطالع رأي أن أربعة
من كل  ١٠أسرتاليني ()٪٤٢
يشككون يف اتهامات االعتداء
النساء
ويعتربون
اجلنسي
كاذبات.
جاء ذلك وفقا للنتائج الذي
أسفر عنها «استطالع رأي
اجتاهات اجملتمع» يف نسخته
الرابعة الذي صدر اليوم
ويتعلق بأشكال العنف املختلفة
ضد املرأة.
كما أوضح استطالع الرأي
أن  ٪٤٣من النساء خيتلقن
ادعاءات ضد الرجال عند
الذهاب إىل احملاكم للفصل يف
مسائل تتعلق حبضانة الطفل.
بيد أن دراسات حبثية وجدت
أن االدعاءات الزائفة نادرة،

بل أن احلقيقة تتمثل يف وجود
تقصري يف إبالغ الشرطة حباالت
االعتداء والتحرش اجلنسي.
ويعترب العنف ضد النساء ظاهرة
شائعة حيث تعرضت اثنتان من
كل  ٥نساء أسرتاليات إىل
شكل ما من أشكال العنف
البدني أو اجلنسي منذ عمر ١٥
عاما.
اجلناة يف معظم هذه احلاالت
إما أزواج حاليون أو سابقون
للنساء الضحايا.
يذكر أن استطالع رأي اجتاهات
اجملتمع متوله احلكومة الفيدرالية
ويعتمد على إجراء مقابالت
هاتفية مع املشاركني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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يف أسوأ أزمة بتاريخ أسرتاليا..

فوضى يف ملبورن ..عصابة إفريقية تسرق
ثالثة رجال باألكراه
اخنفاض العقارات يف سيدني يقرتب

من  200ألف دوالر

عصابة ضربت وسرقت ثالثة أشخاص
قامت عصابة تتألف من حوالي
 20شابا إفريقيا بضرب وسرقة
ثالثة أشخاص مساء السبت،
وتركت أحد ضحاياها فاقد
الوعي.
ووجهت السلطات اتهامات
ضد داو مابيور 19 ،عاما جراء
ضلوعه احملتمل يف املشاحنات
العارمة اليت وقعت مبدينة
ملبورن يف شارع كيلدا بيتش
مبنطقة الشواطئ الشهرية
بالتواجد السياحي الكبري.
كما وجهت السلطات إليه
تهمة االعتداء على عناصر
شرطة والتهديد بالقتل وحيازة
املارجيوانا.
وذكرت تقارير أن عصابة
الشغب نصبت كمينا لثالثة
باإلكراه
وسرقتهم
رجال

وأفقدت أحدهم الوعي.
ومل يتلق طالب يف العشرين
من عمره من «فريمونت
ساوث» العالج الالزم للتداوي
من اإلصابات الطفيفة اليت
حلقت به خالل الشجار.
مارك الجنورن ،القائم بأعمال
مراقب شرطة «ساوثرن مرتو»
قال لـ هريالد صن إن حادث
السطو العنيف يرتبط مبشاجرة
شارك فيها أكثر من  100شاب
يف وقت مبكر من تلك الليلة.
واستطرد« :لدينا تواجد أمين
كثيف حقا يف تلك املنطقة
ولذلك من املؤسف استمرار
وقوع مثل هذه احلوادث».
وأكدت الشرطة إلقاء القبض
على عدد من األشخاص بتهمة

ارتكاب
للمجتمع.

سلوكيات

معادية

ومضى يقول« :عدد من وحدات
الشرطة بينهم «فرقة استجابة
النظام العام» و»فرقة الكالب
البوليسية» تواجدوا باملنطقة،
ومت تفريق اجلمع احملتشد مبجرد
الوصول».
واختتم قائال« :جتمع عدد كبري من
الشباب أمام املنطقة الشاطئية
واستجابت الشرطة جتاه عدد
من املشاحنات وسلوكيات
العربدة حوالي الساعة 11
مساء ،ومت إلقاء القبض على 9
أشخاص الرتباطهم بالسلوكيات
الفوضوية وحيازتهم خمدرات
وتعاطي اخلمور يف مكان
عام».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

تستعد أسرتاليا لتسجيل أسوأ
األزمات العقارية يف تارخيها،
بعد أن جتاوز اخنفاض املساكن
يف سيدني  %9يف عام واحد،
مبتوسط يقرتب من  200ألف
دوالر.
جاء ذلك وفقا إلحصائيات
مؤسسة «كورلوجيك» اليت
أظهرت أن املنحنى املرتاجع
يف أكرب سوق عقاري بأسرتاليا
سيكون أسوأ مما شهدته فرتة
الركود خالل تسعينيات القرن
املنصرم اليت سجلت خالهلا
أسعار الفائدة صعودا قياسيا.
أسعار
متوسط
واخنفض
املساكن يف سيدني خالل
العام الذي انتهى يف نوفمرب
املاضي بنسبة  ،%9.2بل أن

نسبة الرتاجع بلغت مستوى
 %12.1يف أحد أحياء املدينة
األسرتالية.
ملبورن
مدينة
وشهدت
األسرتالية تراجعا يف أسعار
العقارات بلغت نسبته .%7.6
يأتي ذلك يف ظل حتذيرات
اخلرباء من إمكانية وصول
متوسط الرتاجع إىل أكثر من
 200ألف دوالر.
وكان متوسط سعر املنزل يف
سيدني العام املاضي يتجاوز
املليون دوالر لكنه اخنفض
بشكل سريع.
وفيما يلي إحصائية تربز
نسبة الرتاجع العقاري يف

املدن األسرتالية وفقا ملؤشر
كورلوجيك:
to %9.2 Sydney, down
935,713$
Melbourne,
down
768,929$ to %7.6
to %0.6 Brisbane, up
542,273$
to %1.4 Adelaide, up
469,822$
to %3.8 Perth, down
475,067$
to %8.9 Hobart, up
486,406$
to %5.1 Darwin, up
510,650$
to %4.6 Canberra, up
668,925$

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

يف أسرتاليا ..تشويه السمعة قضية حتذيرات من خطورة املوجة احلارة
يف أسرتاليا
مدنية وليست جنائية

قبل  ٣٠عاما ،اختذ األسرتاليون
قرارا بالبدء يف تنفيذ قوانني
ملناهضة تشويه السمعة أو
«التشهري».
واآلن تتواجد تلك القوانني على
املستوى الفيدرالي والواليات
وإقليم العاصمة االسرتالية.
ولكن بعكس العديد من
البلدان حول العامل ،تتمثل
بؤرة الرتكيز يف أسرتاليا على
القوانني املدنية يف مثل هذه
القضايا وليست اجلنائية.
وبالرغم من امتالك العديد
من الواليات قوانني جنائية
حتظر تشوية السمعة اخلطري
كما هو احلال يف نيو ساوث
ويلز وكوينزالند ،لكن ال

توجد تشريعات جنائية تتعلق
خبطاب الكراهية على املستوى
الفيدرالي.

وبشكل عملي ،فإن الغالبية
العظمى من شكاوى التشهري
يف أسرتاليا يتم التعامل معها
حتت مظلة القانون املدني
وليس اجلنائي.
الفكرة الرئيسية بسيطة جدا.
ففي جمتمع يطمح إىل احتضان
حقوق
وتدعيم
التعددية
اإلنسان للجميع ،ال ينبغي
التشهري بسمعة شخص ما أو
احلط من قدره.
إذا شعر شخص أنه وقع
ضحية تشهري غري مشروع،
يستطيع تقديم شكوى عرب

املعنية
بالسلطة
االتصال
يف واليته مثل هيئة مكافحة
التمييز العنصري بنيو ساوث
ويلز أو جلنة حقوق اإلنسان
األسرتالية.
مثة صعوبات يف تقديم شكوى
حيث ينبغي أن يكون الشخص
مت
اليت
للجماعة
منتميا
استهدافها أو يكون قادرا على
متييز هوية الشخص صاحب
اإلساءة وهو أمر صعب حدوثه
عندما حيدث يف مكان عام أو
عندما يكون اجلاني غريبا.

وبالتالي تتسبب تلك الصعوبات
يف تثبيط الناس عن تقديم
شكاوى أو االستسالم قبل
البت يف الشكوى.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

تؤثر درجات احلرارة الشديدة
على احلالة النفسية لألسرتاليني
بنفس درجة البطالة.
لكن رغم ذلك ،تبدو السياسة
األسرتالية بشأن التغري املناخي
متخلفة عن باقي البلدان صاحبة
الدخول املرتفعة مثل أملانيا
واململكة املتحدة.
وبينما تقرتب أسرتاليا من
صيف آخر ،نواجه حتمية حدوث
موجات حرارة قاتلة.
وكشف تقرير نشرته اليوم
جورنال
«ميديال
دورية
السياسة
أن
أسرتاليا»
بشأن
السلبية
األسرتالية
التغري املناخي ،ال سيما على
املستوى الفيدرالي تضع أرواح

األسرتاليني يف خطر.

التقرير حيمل عنوان «العد
التنازلي للصحة وتغري املناخ:
تقاعس السياسة األسرتالية
يهدد احلياة».
ومت إنشاء التقرير استنادا
على تقرير سابق نشرته دورية
«النست ميديكال جورنال»
واليت اشارت إىل أن التغري
املناخي هو التهديد الصحي
الواحد
القرن
يف
األكرب
والعشرين.
ويعاني األسرتاليون بالفعل
من تداعيات التغري املناخي
حيث يتمثل ذلك يف تعرضهم
لزيادة سنوية يف متوسطات
درجات احلرارة.

وتؤدي موجات احلرارة إىل
كوارث عديدة مثل حاالت
الوفاة اليت شهدتها أدياليد
عام .2014
وعالوة على ذلك ،تسببت
عاصفة رعدية ضربت ملبورن
يف  2016يف أزمة صحية
شديدة وحاالت إصابة بالربو.

وشارك فريق مؤلف من 19
خبريا ينتمون لـ  19جامعة
ومعهدا حبثيا يف إعداد التقرير
املذكور.
وأوضح التقرير أن معظم حاالت
االنتحار يف أسرتاليا تتزامن مع
درجات احلرارة الشديدة مما
ينذر خبطورة املشكلة.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

اللبنانيون «أمّة» مطلّقة!

فرنسا ...الطبقة الوسطى تريد إسقاط النظام؟

أكثر من  100يف املئة نسبة الزيادة يف حاالت الطالق خالل عقد

بيار أبي صعب

رحيل دندش
كثر من  100يف املئة نسبة الزيادة يف حاالت الطالق يف لبنان بني
 2006و ،2017يف مقابل  41يف املئة يف نسبة الزجيات يف الفرتة
نفسها .األوضاع االقتصادية والبطالة من األسباب الرئيسية هلذه
النسبة املرتفعة ،إىل جانب عامل أساسي يتمثل بتحول املرأة إىل
التصور الذكوري التقليدي
عنصر فاعل ومنتج يف األسرة ،بعيدًا عن
ّ
للزواج الذي يرى يف املرأة جمرد ملحق بالرجل.
املسجلة يف لبنان
بني  2006و ،2017تضاعف عدد حاالت الطالق
ّ
س ّجلت عام  2017يف املديرية
بنسبة 101يف املئة 8850 .عقد طالق ُ
العامة لألحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية ،يف مقابل 4388
عقد طالق عام  ،2006علمًا بأن هذه أرقام غري نهائية .إذ إن
طلبات طالق كثرية تنتظر يف احملاكم الشرعية اليت غالبًا ما متاطل
يف ّ
بتها ،ما يرفع النسبة تلقائيًا .كما أنها ال تشمل حاالت اهلجر،
وخصوصًا لدى الطوائف املسيحية.
سجلت حمافظة لبنان الشمالي أعلى نسبة طالق بني احملافظات
وقد ّ
بلغت  1840عقدًا عام  ،2017تليها بريوت ( ،)1486فالبقاع ()1405
وجبل لبنان ( )1348والنبطية ( )1270واجلنوب ( .)1231ورغم أن
تفصل التوزع الطائفي للزيادة يف نسبة الطالق ،إال أن
األرقام ال
ّ
التوزع املناطقي يشري بوضوح إىل أن معظم عقود الطالق املسجلة
ّ
ّ
متوقع نظرًا إىل صعوبة
تعود اىل أتباع الديانة اإلسالمية ،وهذا
الطالق لدى الطوائف املسيحية.
املسجلة يف
النسبة املرتفعة حلاالت الطالق ال تنسجم والزيادة
ّ
نسبة الزجيات يف الفرتة نفسها ( 41يف املئة) ،علمًا بأن حمافظة
لبنان الشمالي حلت أوىل أيضًا بني احملافظات يف عدد عقود
املسجلة ( ،)8289يليها البقاع ( ،)5816فجبل لبنان ()5059
الزواج
ّ
وبريوت ( )4417واجلنوب ( )3737والنبطية (.)3616
ّ
وتتكثف يف العامني
معظم حاالت الطالق تقع بني حديثي الزواج،
األولني من االرتباط ،حبسب ما يؤكد القاضي الشرعي يف احملكمة
اجلعفرية الشيخ أسد اهلل احلرشي .واألسباب عديدة« ،منها األوضاع
حتمل الشريكني أعباء فوق طاقتهما ،وعدم
االقتصادية السيئة اليت ّ
التكافؤ يف املنزلة االجتماعية ،وعدم التكافؤ بالوعي والثقافة»،
فض ًال عن «عدم قيام أحد الزوجني بواجباته الزوجية وسوء اخللق
واستغالل الزوج ملال زوجته العاملة والعقم وتعاطي القمار
واملخدرات».
تردي األوضاع االقتصادية وزيادة معدالت الفقر وارتفاع نسبة
البطالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألسباب
اليت تؤدي إىل هذا االرتفاع امللحوظ
يف حاالت الطالق ،حبسب السيد حسن
فضل اهلل (باحث اجتماعي وعامل دين).
وهو ما ميكن استنتاجه من اإلحصاءات.
إذ إن عدد عقود الطالق جمتمعة يف
حمافظات األطراف ،حيث تقل فرص

 65يف املئة من عقود
الطالق ترتكز يف
محافظات األطراف
حيث الظروف
االقتصادية أكثر
صعوبة

العمل والظروف االقتصادية أكثر صعوبة (الشمال والبقاع واجلنوب
ّ
املسجلة.
يشكل حنو  65يف املئة من عقود الطالق
والنبطية)،
ّ
ويوضح فضل اهلل أن «كثريًا من األزواج جيدون أنفسهم ،بعد
الزواج ،أمام أعباء مادية ضخمة ،بدءًا من تأمني املسكن يف ظل
ارتفاع حاد يف أسعار العقارات وبدل اإلجيارات ،فض ًال عن تأمني
احتياجات البيت من أثاث ومصاريف وأقساط مدرسية واستشفاء،
وما يواكب ذلك من ارتفاع هائل يف أسعار السلع الضرورية وغري
الضرورية ،وكل ذلك من دون وجود أي أفق واضح للحل» .كما
أن «تغري منظومة القيم يف اجملتمع اللبناني وتبدل ّ
سلم األولويات
لدى الفرد يسهمان يف ارتفاع الطالق .إذ تغلغلت الثقافة الفردانية
اليت تتمظهر باهتمام كل فرد حبريته وبعيش حياته واستمتاعه بها
على حساب ثقافة ّ
تغلب اجلانب األسري».
املدبرة»،
وتندرج يف خانة األسباب املؤدية إىل الطالق «الزجيات
ّ
وخصوصًا بني الشباب املغرتب ،واالندفاع إىل الزواج حتت ضغوط

اجتماعية أو إحلاح الرغبة باالرتباط أو تأثري
املشاعر العاطفية من دون وعي ملسؤوليات
الزواج ومتطلباته ،فض ًال عن الزجيات اليت تنشأ
بعد التعارف عرب وسائل التواصل االجتماعي:
«ينجذب طرفان أحدهما إىل اآلخر من خالل ما
يقدم كل منهما نفسه بطريقة مثالية .وعندما
يتزوجان يكتشف كل منهما أن الطرف الثاني
يتصوره» .أضف اىل ذلك التفاوت
ليس كما كان
ّ
يف املستوى االجتماعي والتعليمي «حيث خيفق
التكيف وجتاوز الفروقات يف الثقافة
كثريون يف
ّ
والعادات والتقاليد».
فضل اهلل يلفت أيضًا إىل «تغيرّ طرأ على مفهوم
الزواج نفسه كثريًا ،ما يؤدي اىل الطالق»
وخصوصًا بفعل تطور أوضاع املرأة جراء التعليم
وانفتاحها على سوق العمل «فلم تعد كثري من

بوليغان ــ املكسيك
بالتصور الذكوري للزواج الذي يرى يف املرأة جمرد
النساء ترتضي
ّ
ملحق بالرجل وآلة للمتعة».
«تغيرّ دور املرأة يف اجملتمع غيرّ بصمت ،وسيغيرّ  ،الكثري من
األمور» ،حبسب األب جوزف بو رعد ،وهو من األسباب األساسية
الرتفاع نسبة الطالق .إذ إن «املرأة اليوم هلا دور اقتصادي

يف األسرة ،ويف كثري من األحيان
قد يفوق إنتاجها إنتاج الرجل.
هذا االستقالل املادي ّ
ولد لديها
بطبيعة احلال استقاللية معنوية
وعاطفية ونفسية وزاد من وعيها
حبقوقها واحرتامها لذاتها ،وجعل
متطلباتها يف العالقة مع الرجل

وعي املرأة لحقوقها
وتحوّلها إىل عنصر
منتج يف األسرة جعال
الطالق أكثر سهولة لها
عندما تُنتقص حقوقها

خمتلفة عما كانت عليه سابقًا وتفرتض نوعًا الئقًا من التعامل،
وإال فإن فكرة الطالق بالنسبة إىل املرأة باتت واردة عندما يعاملها
الرجل مبا ينتقص من إنسانيتها وكرامتها وجتد أن ال شيء يدعوها
إىل االستمرار معه» .من هنا «بات الزواج يتطلب جهدًا وعناية
أكرب ليستمر ويبقى صلبًا» .وهو ما تؤكده الباحثة القانونية ماري
روز زلزل ،مشرية اىل أن «القواعد االجتماعية والقانونية اليت
ترعى العالقات الزوجية مل تعد صاحلة وال تأتلف مع طبيعة الثقافة
الرائجة ومع حاجات الناس يف املشاركة والتعاون واليت تقف على
طرف نقيض مع البنية اهلرمية التقليدية .لذلك تولد عالقات مأزومة
تنتهي بالطالق» .فإذا كانت العالقة اهلرمية «تفرتض أن خُيضع
الرجل زوجته ،غري أن هذا األمر صعب التحقق كونها اليوم عنصرا
فعا ً
ال ومنتجًا ،ومشاركتها يف املسؤوليات تستتبع مشاركتها يف
القرار .وكذلك األمر بالنسبة إىل الرجل الذي يفرض على زوجته أال
تعمل ،وعمله وحده ال يكفي أسرته يف ظل أزمة اقتصادية خانقة،
ما ينعكس مشاكل يف األسرة» .يف رأي زلزل« :بدنا ّ
منشي الناس
على قواعد قدمية ،بس هيك مش رح ّ
يقلعوا»!

املصدر :مديرية األحوال الشخصية يف وزارة الداخلية

احلشود الغاضبة يف شوارع فرنسا ،منذ أسبوعني ،غافلت القوى
التقليدية ،وأدهشت العامل ،يف ّ
ظل تراجع املعارضة
السياسية
ّ
ّ
ونقابية ،بعدما جنح الرئيس ماكرون ـــ خريج
ة
حزبي
من
التقليدية،
ّ
ّ
املالية ـــ يف ضرب فكرة األحزاب ،يسارًا
بنك «روتشيلد» والطغمة
ّ
ّ
بعفوية عن بدء «الشتاء
أعلنت
اليت
مة
املنظ
وميينًا .هذه احلشود غري
ّ
الفرنسي» ،على قاعدة «الربيع العربي» (طبعًا ،مع حفظ النسب
بني طريف املقارنة) ،حصلت أمس ،أخريًا ،على أول تنازل من
أهميته ّ
أنه يأتي بعد ّ
تعنت
الفرنسية« .تنازل» خجول ،لكن
احلكومة
ّ
ّ
ّ
امللقب بـ»جوبيرت» ،تدلي ًال
طال ،يعكس غطرسة مانويل ماكرون
اجلمهورية،
تفرده باحلكم من عليائه ،متجاوزًا حتى مؤسسات
ّ
على ّ
حماطًا بفريقه األمريي من «زعران» األمن (بيناال وشركاه) إىل خرباء
احلاشية ومستشاريها .لقد أعلن رئيس احلكومة إدوار فيليب،
ملدة ستة
أمس« ،تأجيل» فرض الضرائب
املقررة على احملروقاتّ ،
ّ
ً
تكتيكيًا حلكومة ماكرون
ا
تراجع
ذلك
أشهر فقط .وميكن أن نعترب
ّ
الثانية ،بعدما تراجعت شعبيته وتزعزعت صورته ،يفتح اجملال أمام
كل املناورات املمكنة .هل يهدف قرار التجميد إىل «تنفيس»
حتركات مقلقة ،إذ ُي ّ
توقع
غضب الشارع اهلادر؟ كل ذلك
ّ
عشية ّ
شعبيًا ،منذ
األضخم
ستكون
حامية،
أن تشهد فرنسا عطلة أسبوع
ّ
اندالع االحتجاجات ضد ما بات ميكن تسميته «النظام» الفرنسي،
يف ظل أوروبا الليربالية القائمة على خدمة األسواق والشركات
الكربى ،واستغالل الشعوب وأبناء الطبقات الوسطى والدنيا.
ال يبدو أن التحرك سيكتفي بهذا التنازل .لكن من هم أصحاب
«السرتات الصفراء» الذين ال ينضوون حتت لواء حزب معينّ  ،أو
نقابة؟ كيف ظهروا فجأة بعد «الفشل» النسيب ،منذ عامني ،للمعارضة
السياسية بقيادة جان  -لوك ميالنشون زعيم
النقابية ،واملعارضة
ّ
االحتجاجية على سياسة
احلركة
تنظيم
يف
دة»،
املتمر
تيار «فرنسا
ّ
ّ
ّ
الليربالية السافرة؟ لقد انطلق ماكرون ،مدعومًا من أكثريته
ماكرون
ّ
النيابية ،يف كسر «النموذج االجتماعي» الفرنسي القائم على
ّ
دولة الرعاية ،وضرب قانون العمل الذي هو نتيجة نضاالت شعبية
ونقابية طويلة تعود إىل «اجلبهة الشعبية» عام  ،1936وذلك خدمة
ّ
الرأمسالية .ومل تستطع
ملنطق السوق وأرباب العمل ،واملصاحل
ّ
ثنيه عن عزميته املعارضة اخلجولة اليت نزلت إىل الشارع .لكن
كان يكفي أن تقرر حكومته رفع الضريبة على احملروقات حتى
يلتهب الشارع ،ويشتعل حريق بات من الصعب إمخاده ،يراهن
اجلمهوية ،أي مبعنى
راديكالية اليوم على إسقاط رئيس
األكثر
ّ
ّ
«عربية»« ،إسقاط النظام السياسي» الليربالي بات
وبعبارة
آخر
ّ
ماكرون صورته ومثاله .هذا النظام املدعوم من النخب اجلديدة،
ّ
صناع
ومجاعات الضغط ،ومالكي املاكينة اإلعالمية وجنومها من
الوعي الليربالي.
الشعبية يف فرنسا اليت اختذت أبعادًا مفاجئة ومقلقة
واالنتفاضة
ّ
ّ
احلزبية
وبرفض
ة
بالعفوي
اتسمت
ح،
بالرتن
الرئيس
تهدد
باتت
ّ
ّ
حصرية.
ة
سياسي
قوة
قبل
من
احتواؤها
يصعب
حبيث
قة،
الضي
ّ
ّ
ّ
فهي استقطبت أبناء الطبقة الوسطى املنشغلة برخائها وامتيازاتها
السياسية من «اليمني املتطرف» إىل
االجتماعية ،بكل أطيافها
ّ
ّ
«اليسار امليالنشوني» ...ما ألصق بـ»السرتات الصفراء» تهمًا
لكن
و»البوجادية» وضيق األفق السياسي.
بالشعبوية
متسرعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حتركها هي يف العمق نتيجة تراكم حقيقي للنقمة
الدينامية اليت
الشعبية على منظومة اقتصادية وسياسية حيكمها البنك املركزي
ّ
وتشكل مالحمها منطق السوق على حساب الرخاء واألمان
األوروبي،
االجتماعي.
اليوم يتغيرّ الواقع بسرعةّ ،
حتى بتنا أمام «حركة احتجاج» باملعنى
ّ
تتنظم وتفرز قياداتها ،وخطابها ،وبرناجمها
الكامل للكلمة ،بدأت
حدًا
يورو
بالـ1300
تبدأ
مطالب
قائمة
ن
يتضم
االجتماعي الذي
ّ
ّ
العاملية
الشركات
على
عالية
ضرائب
بفرض
وتنتهي
أدنى لألجور،
ّ
الكربى للزمن الرقمي ،تتناسب مع ضخامة أرباحها .هل هي والدة
اجتماعية فاعلة كاليت وقفت وراء التحركات الكربى يف تاريخ
قوى
ّ
فرنسا ،من اجلبهة الشعبية اليت أرست اإلجازات املدفوعة والـ 35
أسبوعيًا ،إىل أيار /مايو  ،1968وصو ً
ال إىل التظاهرات
ساعة عمل
ّ
الكربى اليت ّ
عطلت إصالحات الرئيس شرياك الليربالية بني 1994
و1995؟ هل سيفرز حترك «السرتات الصفراء» تيارًا سياسًا
ليربالية ماكرون
منظمًا ،وازنًا ،له قياداته وبراجمه ،يقف بوجه
ّ
املتغطرسة اليت أعطت االنطباع باستحالة مواجهتها؟ أم ّ
أنها طفرة
عابرة ،لن تلبث أن تنحسر فتعود مياه «النظام الفرنسي» إىل
جماريها الطبيعية؟
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مـقاالت وتـحقيقات

تربيرات التهرب من هبة الذخائر ال تقنع موسكو :انزعاج روسي من لبنان
فراس الشويف
أثار كشف الزميلة «األخبار» عن
رفض لبنان هبة ذخائر روسية،
للجيش اللبناني ،سجا ً
ال واسعًا
يف البالد .أكثر من طرف ّ
أكد
العالقة اإلجيابية مع روسيا ،إال
أن مصادر روسية ختشى أن
تبقى املواقف يف إطار اجملاملة
الدبلوماسية.
حرك اجلدال بشأن هبة الذخائر
ّ
اللبناني
للجيش
الروسية
النقاش واسعًا لدى الدوائر
ّ
السياسية ،حول عالقة لبنان
بروسيا ،يف ّ
ظل الدور الروسي
املتنامي يف اإلقليم .وشهدت
ً
حركة مكثفة
األيام املاضية
للسفري الروسي يف بريوت
حنو
زاسبيكني
ألكسندر
القيادات العسكرية واألمنية،
ىّ
مقربون من
وتول سياسيون
ّ
االتصاالت
تفعيل
موسكو
بني لبنان الرمسي والسفارة
الروسية يف بريوت.

رضوان مرتضى

يربط الحريري القرض التسليحي الروسي بتأليف الحكومة (هيثم املوسوي)

ّ
املكلف سعد احلريري أكثر املعنيني باملوقف،
وفيما ظهر الرئيس
متلقيًا صدى الكشف عن رفض لبنان هبة الذخائر الروسية ،بدا
بري يف استيضاح
الفتًا اهتمام الرئيسني ميشال عون ونبيه ّ
مالبسات املسألة ومتابعة التواصل مع الروسٌّ ،
كل عرب قنواته.
ّ
شك فيه أن أجواء االمتعاض الروسية من السلوك اللبناني
ومما ال
العام حيال العالقة مع موسكو ،وصلت إىل املسؤولني اللبنانيني
سيما أن تقويم لبنان خالل جردة نهاية
على أكثر من مستوى ،وال ّ
العام يف وزارتي الدفاع واخلارجية ،أطلق جرس إنذار يف دوائر
القرار الروسية بضرورة إعادة تصويب العالقة مع لبنان ،الواقع
ضمن اجملال احليوي للوجود العسكري الروسي على الضفاف
الشرقية للمتوسط .كما أن موسكو باتت تراقب عن كثب حركة
سيما األمريكية والربيطانية،
السفارات الغربية يف بريوت ،وال
ّ
وتعد
تتقصى نشاط الدبلوماسيني والعسكريني الروس،
اليت
ّ
ّ
الدراسات حول األدوار املستقبلية احملتملة لروسيا يف لبنان وسبل
مواجهتها ،ومتارس الضغوط على مسؤولني لبنانيني لعرقلة أي
تعاون جدي مع موسكو.
ّ
ولعل أبرز نتائج النقاشات األخرية ،كانت عودة قرض املليار دوالر
لتسليح اجليش إىل الواجهة ،الذي سبق للحريري أن طلبه من
روسيا خالل زيارته ما قبل األخرية لعاصمتها ،ثم نام يف األدراج
سيما بعد تناول أكثر من
الحقًا بسبب الضغوط األمريكية ،وال
ّ
مسؤول رمسي لبناني مسألة القرض مع السفري الروسي ،وتأكيد
مستشار احلريري للشؤون الروسية جورج شعبان لوسائل إعالم
روسية عزم رئيس احلكومة على احلصول على القرض بعد تأليف
احلكومة املقبلة .غري أن أكثر من مصدر دبلوماسي وعسكري روسي
أعرب عن خشيته ،لـ»األخبار» ،من أن يكون احلديث عن القرض
يف «سياق إزاحة األضواء عن العقبات احلقيقية اليت تقف يف
وجه التعاون العسكري التقين» ،يف ّ
ظل عراقيل تعانيها الشركات
تكونت لدى الروس
الروسية يف املصارف اللبنانية ،والصورة اليت ّ
بعد رفض اهلبة.
مرة
وزير الدفاع يعقوب
ّ
الصراف ،الذي زار موسكو أكثر من ّ
وحضر مناورات مهمة للجيش الروسي ،وناقش مع املسؤولني
الروس سبل دعم اجليش اللبناني ملواجهة أخطار العدو اإلسرائيلي
مهتم جدًا بالتعاون العسكري
واإلرهاب ،قال لـ»األخبار» إن «لبنان
ّ
مع موسكو» ،نافيًا وجود أي قرار
رمسي باعتماد طرف تسليحي واحد
للجيش ،هو الواليات املتحدة
ّ
وأكد الصراف أن
األمريكية.
«اجليش اللبناني ال يزال يستعمل
معدات عسكرية روسية ،وهو
مستمر بذلك» ،مشريًا إىل أن

اجلاهلية تنجو من اجملزرة

مصدر عسكري :الجيش
ال يزال يستعمل أسلحة
روسية عديدة وقرار
التغيري يطاول السالح
الفردي فقط

«التأخري الذي حصل يف توقيع اتفاقية التعاون العسكري سببه
نية
تقين» .وحول مسألة اهلبة ،جزم
ّ
الصراف بعدم وجود أي ّ
لرفضها ،وأن «التعاون العسكري مع موسكو مستمر على أكثر
من صعيد».
كالم وزير الدفاع يالقيه مصدر عسكري لبناني رفيع املستوى،
يف «دردشة» مع «األخبار» .يشرح املصدر ما حصل يف مسألة
ّ
مؤكدًا أن «سوء تفاهم» حصل لناحية إبالغ الطرف الروسي
اهلبة،
عدم حاجة اجليش اللبناني إىل هذا النوع من الذخائر وليس رفض
اهلبةّ ،
مؤكدًا أن قبول أو رفض أي هبة هو «من صالحيات احلكومة
والسلطة السياسية» .ويقول املصدر إن اجليش اللبناني بالفعل
ينتقل من استخدام بندقية كالشنيكوف إىل البنادق األمريكية،

ّ
مؤكدًا أن هذا اإلجراء هو لألسلحة الفردية ،إذ إن «اجليش ال
يزال يستعمل دبابات ورشاشات متوسطة وقواذف آر .بي .جي.
ورامجات صواريخ روسية ،أثبتت فعاليتها يف معارك اجليش
األخرية يف عملية فجر اجلرود ،بعضها قامت روسيا بتحديثه أخريًا،
كما أن هناك ضباطًا لبنانيني خيضعون للتدريبات يف روسيا».
ويذكر املصدر صفقة شراء  104شاحنات «كاماز» روسية ،كان
يتسلم الدفعة األوىل منها قريبًاّ ،
ّ
مؤكدًا أن اجليش
من املفرتض أن
جربها يف
حصل من قوى األمن الداخلي على ثالث شاحنات منهاّ ،
معركة اجلرود .وبعدما أثبتت فعاليتها ،قرر قائد اجليش العماد
جوزف عون اعتمادها على نطاق أوسع .ويشري املصدر إىل أن
اجليش اللبناني سيتسلم اليوم شاحنة «كاماز» روسية مصفحة.
ّ
يقدر العالقة العسكرية مع
ويؤكد املصدر أن اجليش اللبناني
ّ
روسيا ملا هلا من أهمية يف تطوير اجليش اللبناني ودعمه ،الفتًا
إىل أن «أي خلل يف العالقة مع روسيا أو أي دولة أخرى ال يالم
اجليش عليه ،وصيانة العالقات هي يف عهدة احلكومة والسلطة
السياسية» ،مشددًا على دور امللحق العسكري الروسي يف بريوت
وامللحق العسكري اللبناني يف موسكو.
وعطفًا على ما نشرته «األخبار» أمس ،حول رفض مصرف لبنان
فتح اعتماد مستندي حتى يتمكن اجليش اللبناني من تسديد
مثن شاحنات الـ»كاماز» للشركة الروسية ،علمت «األخبار» أن
ويتذرع حاكم
الرئيسني عون وبري تابعا املوضوع بتفاصيله أمس.
ّ
مصرف لبنان بأن «مراسل» املصرف الذي فتحت فيه «كاماز»
حسابًا باللرية اللبنانية ،يف أمريكا ،هو من يعارض فتح االعتماد،
فض ًال عن إحالة سالمة األمر على السلطة السياسية .لكن الشركة
الروسية طلبت فتح االعتماد باللرية اللبنانية لسحب ذريعة تدخل
مصارف املراسلة يف الواليات املتحدة األمريكية ،علمًا بأن الشركة
أعربت أيضًا عن عدم معارضتها فتح حساب بالدرهم اإلماراتي،
كونها تعمل يف اإلمارات العربية املتحدة .وحبث زاسبيكني ،مع
قائد اجليش جوزف عون ،مسألة اهلبة الروسية وشاحنات «الكاماز»
والتعاون العسكري بشكل عام ،ونقلت مصادر ،اطلعت على فحوى
اللقاء ،أجواء من التوافق بني الطرفني على تعزيز التعاون.
جدي إىل ّ
حل أزمة اهلبة
غري أن املواقف اإلجيابية ،ما مل تقرتن بسعي ّ
يف القريب العاجل (جرى البحث يف إمكانية نقلها من اجليش إىل
قوى األمن الداخلي مع ما يعنيه األمر من إجراءات لوجستية وتقنية
جديدة) وعدم ربطها مبلف تأليف احلكومة ،ومعاجلة مسألة االعتماد
املالي لشاحنات «الكاماز» ،تبقى يف إطار اجملامالت الدبلوماسية،
ومتنع رفع مستوى التعاون العسكري التقين بني البلدين ،وتنفيذ
لعامي  2017و ،2018وسط رغبة
مقررات اللجنة احلكومية املشرتكة
َ
أمريكية وغربية عارمة يف عرقلة هذا التعاون.

املشنوق :دور روسيا متوازن يف اإلقليم

ّ
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق للسفري الروسي
ألكسندر زاسبيكني خالل لقائه قبل يومني ،أن روسيا تؤدي
دورًا مهمًا لتحقيق التوازن يف الشرق ،وأن الوجود الروسي
يف سوريا ساهم يف احلفاظ على االعتدال .وناقش املشنوق مع
السفري الروسي كيفية نقل اهلبة من اجليش اللبناني إىل قوى
األمن الداخلي .وأشار املشنوق لـ»األخبار» إىل أنه سبق للبنان أن
توصل مع اجلانب الروسي إىل اتفاقية أمنية ومت إقرارها يف جملس
ّ
الوزراء ،إال أن اجلانب الروسي طلب إدخال تعديالت طفيفة عليها،
وأن األمر ينتظر احلكومة اجلديدة .وقال املشنوق إن وزارة الداخلية
حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية ،واحلصول على
الدعم الروسي لألمن العام اللبناني وقوى األمن الداخلي.

مقررًا أن ُي ِّ
صعد الرئيس سعد احلريري .قبل صباح يوم
مل يكن ّ
السبت املاضي ،كان ُي ِ
لملم شارعه .حتى بعد انتشار الفيديو
وهاب ،كانت االتصاالت السياسية
املسيء للوزير السابق وئام ّ
واألمنية والقضائية ّ
تتجه صوب «ضبضبة» القضية عرب تسوية
وهاب أمام القضاء اليوم .فما الذي دفع احلريري
تقضي مبثول ّ
ً
إىل اتخّ اذ هذه اخلطوة اجملنونة؟ مل يكن خمططا أن يكون نهار
السبت ملتهبًا.
من دون سابق إنذارّ ،
اتصل احلريري باملدير العام لقوى األمن
وهاب ،وبالنائب العام
الداخلي اللواء عماد عثمان طالبًا توقيف ّ
التمييزي مسري محود طالبًا منه إصدار مذكرة إحضار .أبلغ االثنان
رئيس فرع املعلومات العقيد خالد محود بضرورة التنفيذ« :عليك
وهاب اليوم».
توقيف ّ
وأرسل
األخري
استجاب
قوة أمنية قوامها  150عنصرًا وضابطًا
ّ
من
القوة الضاربة يف فرع املعلومات بإمرة العقيد خالد عليوان.
ّ
القوة إىل اجلاهليةّ ،
اتصل رئيس جلنة التنسيق
توجه
أثناء
ّ
ّ
واالرتباط يف حزب اهلل وفيق صفا بالعقيد محود مستفسرًا،
راض عن هذه اخلطوة .بعدهاّ ،
أن حزب اهلل غري
اتصل
وأبلغه ّ
ٍ
صفا بالقاضي محود
ومحله رسالة واضحة وحامسة« :حزب اهلل
ّ
لن يرضى مبا حيصل» .كذلك ّ
اتصل صفا بعثمان ،فأبلغه األخري
أن القرار ُخّ
وهاب.
اتذ بتوقيف ّ
ّ
ّ
ً
ً
ِ
أن ذلك
من
ا
ر
حمذ
بعنف
صفا
رد
إذ
،
ا
عاصف
االتصال
كان
ّ
ّ
أن القوة األمنية كانت ضخمة.
محام دم ،ال سيما ّ
سيؤدي إىل ّ
مدججني بالسالح
كتيبة عسكرية تضم  150عنصرًا وضابطًا
ّ
ّ
مدعى عليه بالذم والقدح! سابقة مل يشهدها
واملصفحات لتبليغ ّ
مبيتة
هذا
القضاء.
التحرك دفع إىل االعتقاد ّ
بأن هناك نية ّ
ّ
الكم من السالح والعناصر األمنيني
لتفجري األمور ،إذ إن هذا
ّ
وهاب تسليم
ال يعين سوى أمر واحد :معركة مرتقبة إن رفض ّ
نفسه.
وصلت القوة األمنية إىل اجلاهلية .بقيت آلياتها بعيدة نسبيًا
عن منزل وهاب الذي توجهت إليه سيارة وحيدة ،على متنها
قائد القوة العقيد عليوان وسائق ورجل أمن .القاهم عند املدخل
وهاب ّ
اتصل
بأن ّ
خمتار اجلاهلية أجود بو ذياب الذي أبلغ عليوان ّ
ّ
به
لتسلم التبليغ ،مضيفًا« :الوزير ليس هنا ،وهو سيقصد مقر
فرع املعلومات اإلثنني (اليوم) مع حماميه» .يف تلك األثناء ،بدأ
إطالق النار .كان غزيرًا جدًا ،إال أن أكثره كان يف اهلواءُ .أصيب
حممد بو ذياب الذي توفيّ متأثرًا جبراحه الحقًا.
الوضع امليداني كان على حافة انفجار ميكن أن يؤدي إىل
جمزرة .االتصاالت األمنية والسياسية أكدت أن وهاب ليس
يف منزله ،وأن تفادي األسوأ يوجب سحب القوة الداهمة ،وهو
ما ّ
مت سريعًا .أخرج عليوان رجاله من البلدة ،وقصد مع املختار
خمفرًا للدرك لتثبيت إفادته.
انتهت املفاعيل األمنية للقرار السياسي الذي امتثل له القضاء
واألمن الداخلي .وعلى سرية القضاء ،فإن حمامني كثرًا يؤكدون
ّ
أن
مذكرة اإلحضار اليت طلب املدعي العام التمييزي القاضي
تنفيذها حبق وهاب خمالفة للقانون .فاستدعاء الوزير السابق
تقدم به حمامون ،ومذكرة اإلحضار ال تصدر يف
مبين على إخبار ّ
حاالت مماثلة إال عن قاضي حتقيق.
اجلنون الذي سبق ال يبدو حدثًا طارئًا .بيان قوى األمن الداخلي
تضمن مجلة اعرتاضية ّ
الذي روى ما جرى،
تلخص عقل من اختذ
ّ
قرار إرسال قوة عسكرية لتنفيذ مذكرة إحضار حبق سياسي قال
حمامون إن كالمه ميثل جرمًا جزائيًا .فبيان املؤسسة الرمسية قال
«بناء عليه وبالتاريخ ذاته ،توجهت قوة من شعبة املعلومات
إنه
ً
اىل مكان إقامة وهاب يف بلدة اجلاهلية ــــ الذي كان وهاب
عصية على الكون بأكمله ــــ بهدف
صرح مرارًا بأنها
نفسه قد
ّ
ّ
كأن مديرية قوى األمن ،أو من أوعز إليها بكتابة هذا
إحضاره»ّ .
البيان ،تريد أن تقول للرأي العام ،بال خجل ،إن هدفها هو كسر
كلمة وئام وهاب ال تنفيذ قرار قضائي!
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مـقاالت وتـحقيقات

آن جلنبالط أن يق ّر باهلزمية؟
ابراهيم األمني

عندما ال يستطيع املدعي العام التمييزي
القاضي مسري محود استجواب املدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان حول
توقيعه على ارتكاب خمالفات فظيعة لقوانني
البناء أثناء االنتخابات النيابية ...وعندما ال
يتمكن القاضي محود ،ومعه اللواء عثمان ،من
توقيف الضابط و .م .الذي تشتبه قيادته
بتورطه يف أعمال خمالفة للقانون ،ألنه حتت
ّ
محاية «مرجعيته الطائفية» ،وليد جنبالط...
يصبح من غري املنطقي حماولة إقناع أحد بأن
هذه اجلهات تقوم بواجبها عندما تقود عملية
عسكرية كبرية لتوقيف سياسي بارز بشبهة
شتم «الذات احلريرية».
األمر ،ببساطة ،ال عالقة له بهيبة الدولة
املنتهكة من قبل القائمني عليها ليل نهار ،وال
مبحاسبة سياسي ألن «لسانه طويل»!
بعض اهلدوء ،ومراجعة تطورات األسبوع
املاضيُ ،يظهران أننا أمام لعبة القراءات
اخلاطئة من جديد ،وأننا أمام واحدة جديدة من
مغامرات وليد جنبالط املتكررة.
صار الرجل يهوى خطايا  5أيار .ويف كل مرة،
جيد حيلته يف احلكومة ورئيسها .وهو أسلوب
لن يتوقف عن تكراره ،طاملا أنه يتصرف،
كبقية الزعماء الطائفيني ،بأنه فوق املساءلة
واحلساب.
ّ
يف لعبة
اخلفة اليت ختص احلريري وفريقه
األمين والسياسي ،بدا أن حاجة هؤالء اىل
«إجناز» ما أشبه مبن عاد غاضبًا من إهانات رب
عمله ،فقرر «فش خلقه» بأوالده .فال هو ارتاح
ألنه عائد اىل العمل نفسه يف اليوم التالي،
وال أوالده شعروا بهيبة يعرفون أنها بدل من
ضائع .أما احلصيلة ،فهي بهدلة جترف يف
طريقها رصيدًا من اهلدوء واحلكمة .وضحيتها
اإلضافية ،هذه املرة ،شعبة املعلومات يف
قوى األمن ،اليت بدت ،السبت املاضي ،أشبه
مبيليشيا تعمل وفق أجندة سياسية وحزبية،
وطريقة عملها ختيف الناس ،ويقوم عناصرها
بعملية أشبه بغزوة مشبوهة ،فيبادر األهالي اىل
رفع الصوت ثم مقاومتها .مرة جديدة ،ستكون
هلذا اخلطأ الكبري جدًا انعكاساته السلبية على
أفضل وحدات قوى األمن الداخلي .يكفي أن
قائد القوة ،العقيد خالد عليوان ،هاله عند
وصوله اىل اجلاهلية مشهد الشباب املستعدين
ملقاومتهم بالرصاص ،فكانت اخلالصة عنده
أنه ٍ
آت للمشاركة يف جمزرة خيسر فيها بشرًا
وقوة أكثر مما حيقق هدفًا سياسيًا أو أمنيًا
أو قضائيًا .يكفي أن يشكر احلريري وعثمان
وضباط قوى األمن الداخلي من تصرف حبكمة،
ومنع مذحبة كانت
ستجر البالد اىل ما
هو أكرب بكثري من
 7آذار ،وعندها
لن تنفع العباءة
يف
اجلنبالطية
تغطية الدماء.
لكن اللعبة األكثر
خطورة هي تلك

حصل معارضو املختارة
على  42يف املئة من
أصوات الطائفة...
وبدل اإلقرار بالنتيجة
قرر «الزعيم» تقليد
«الدب الداشر» يف
معاقبة خصومه

اليت ّ
فكر فيها جنبالط.
الرجل احلائر يف أموره منذ وقت طويل ،بدل
أن يرتاح قليال ،ويعيد النظر يف أموره وأحوال
بيته وأهله ،ويتفكر يف مآالته السياسية ،قرر
أن يسكن داخل توتره الكبري ،وأن يواصل
ارتكاب األخطاء تلو األخطاء .فال هو وجد ح ًال
يعاجل فيه أزمة عجز جنله تيمور (وعدم رغبته)
يف إدارة البيت السياسي .وال هو استفاد من
تطور األمور يف سوريا إلعادة وصل ما انقطع
مع اجملموعات الدرزية اللبنانية والسورية اليت
حرض على قتلها خالل السنوات املاضية،
ّ
وال هو قرأ نتائج االنتخابات النيابية األخرية،
حيث كانت الصدمة الكبرية اليت حاول أن
خيفيها مبعركة حتصيل املقاعد الوزارية الدرزية
الثالثة.
يف االنتخابات األخرية ،سجلت لوائح الشطب

وجود  210496ناخبًا من الطائفة الدرزية،
واقرتع منهم  106096فقط .وأظهرت عمليات
الفرز أن  103376مقرتعًا أعطوا صوتهم
التفضيلي ملرشحني بعينهم ،اكتفى 2720
منهم بالتصويت خارج الصوت التفضيلي،
وذهبت أصواتهم إما اىل لوائح أو صنفت يف
خانة امللغاة.
أما يف نتائج التصويت السياسي ،فقد حصل
املرشحون الدروز على لوائح احلزب التقدمي
االشرتاكي ،يف كل لبنان ،على  61294صوتًا
تفضيليًا ،وحصدوا مبوجب قانون االنتخاب ستة
مقاعد يف الشوف ( )2وعاليه ( )1والبقاع
الغربي ( )1واملنت اجلنوبي ( )1وبريوت (،)1
بينما حصل املرشحون على اللوائح املنافسة
جلنبالط على  42580صوتًا تفضيليًا حصدوا
مبوجب قانون االنتخاب على مقعدين فقط.
رمبا مل يقرأ كثريون نتائج التصويت .أو هم
تذكروا أن إدارة خمتلفة للعملية االنتخابية يف
الشوف ،مث ًال ،كانت ستتيح فوز املرشح وئام
وهاب على شيخ املرشحني اجلنبالطيني مروان
محادة.
لكن جنبالط ،قرأ ،كما بقية العارفني يف أمور
البالد ،أن خصوم جنبالط ،الذين كانوا مبعثرين
ألسباب خمتلفة ،حصلوا على  41.2يف املئة
من األصوات التفضيلية مقابل  59.8يف املئة
جلماعة جنبالط .وهذا يعين ،ببساطة شديدة،
أن زمن سيطرة جنبالط على الغالبية الساحقة
من الصوت الدرزي انتهى اىل غري رجعة ،وأن
تصويبًا لقانون االنتخاب سيمنحه  5مقاعد نيابية
مقابل ثالثة خلصومه.
مل يكتف جنبالط برفض نتيجة االنتخابات ،متامًا
كما يفعل الرئيس سعد احلريري ،بل رفض
فكرة التعامل مع األمر الواقع اجلديد .وعندما
خاض معركة احلصول على املقاعد الوزارية
الثالثة ،كان يهدف اىل حمو نتائج االنتخابات.
وهو يراهن ،كما يف كل مرة ،على أن خدمات
احلكومة وبعض املعارك الطائفية والعصبيات
املذهبية ستعيد إليه ما خسره يف االنتخابات.
وهو عندما يفعل ذلك ،يكون مصرًا على جتاهل
األسباب العميقة وراء خسارته .وهي أسباب
ال تتعلق فقط بتموضعه السياسي اخلاطئ
حمليًا وخارجيًا ،بل بكون قيادته هلذه الفئة من
اللبنانيني ،والنطق بامسها ،خالل العقود الثالثة
املاضية التالية لتوقف احلرب ،مل تأت ألهل
عشريته مبا جيعلهم يف مصاف بقية اللبنانيني.
وهو ،هنا ،صار يشعر بأن كل صوت اعرتاضي
يف قلب دائرته اجلغرافية أو الطائفية إمنا
يشكل تهديدًا وجوديًا له.
ولذلك ،ظل يفكر بتوتر أوصله اىل فكرته
اجلهنمية ،بدفع احلريري وحتريضه على محاقة
نبهت
اجلاهلية اليت انتهت بنصف جرمية .لكنها ّ
قرر أن يتخذ
من هم يف سبات اىل أن جنبالط ّ
من حممد بن سلمان منوذجًا حيتذى به يف
التعامل مع خصومه ومعارضيه...
صحيح أن طريقة وئام وهاب يف التعليق على
القضايا العامة جتذب االعرتاضات كما جتذب
املؤيدين ،وصحيح أنه «يشطح» بعيدًا يف
توصيف خصومه ،لكنه مل يقدم على أعمال
ّ
هوجاء تعكس فكرًا إلغائيًا دمويًا ،بل
دل
تصرفه خالل الساعات الـ  36املاضية على
نضج من حيتوي أعلى درجات التوتر ،ويذهب
حنو منع االستجابة لفتنة ،كانت ستنحصر يف
بيت أنهكته الزعامات التقليدية الغارقة يف
حتالفات حملية وإقليمية ودولية ،ال تنتج إال
الويالت على أهلها...
هل يعرف اجلنبالطيون أن زعيمهم ،وأنشط
نوابهم ،يعملون منذ شهرين ،ومن دون توقف،
فقط ،ألجل إخراج املقرصن خليل الصحناوي
من السجن ،استجابة فقط لنداء ملهم القومية
اللبنانية نبيل صحناوي وجنله أنطون!
لرمبا ،آن األوان ،أن يستحي أحدهم ،وأن
يقر ،ملرة واحدة ،بأن لكل حكاية نهاية .لكن
ّ
حتويلها اىل احتفال ربيعي أو إىل مأساة رهن
مبن يقرتب من عمر التقاعد!

إخفاق جنبالطي جديد:

استهداف وهاب يو ّحد  8آذار الدرزية
فراس الشويف

اعتاد النائب السابق وليد جنبالط
الرهانات اخلاطئة .هذه املرة،
سقطت حساباته يف اجلاهلية،
مغرقًا معه الرئيس سعد احلريري
خبطوة سياسية ــــ أمنية فاشلة
العتقال الوزير السابق وئام
وهاب.
مرة جديدة ،ينقلب «السحر» على
ّ
النائب السابق وليد جنبالط،
يورط اجلبل يف فتنة
بعدما كاد ّ
خطرية من بوابة اجلاهلية ،ثانية
أكرب القرى الدرزية يف قضاء
ومرة جديدة أيضًا ،ينساق الرئيس سعد
الشوفّ .
احلريري ،ومعه قوى األمن الداخلي
واملدعي العام
ّ
التمييزي القاضي مسري محود وفرع املعلومات ،خلف
جنبالط ،يف خطوة سياسية ــــ أمنية
متسرعة تشبه
ّ
حد ،يف ما تشبه ،حفلة التحريض اليت مارسها
إىل ّ
جنبالط على قرارات  5أيار  2008الشهرية.
فبدل أن يسارع جنبالط إىل مللمة ردود الفعل اليت
وهاب،
تركها تسريب فيديو للوزير السابق وئام ّ
«اجليدة»
منتصف األسبوع املاضي ،مستغ ًال عالقته
ّ
به يف األشهر األخرية ،اقتنص «الفرصة» للتخلص
من رئيس حزب التوحيد العربي ،مقنعًا احلريري،
وهاب
سيمر
التواق إىل «االنتقام» ،بأن اعتقال ّ
ّ
ّ
يؤمنه االشرتاكي.
بسالسة بوجود غطاء درزي ّ
األسبوع املاضي ،بدت القوى السياسية احلليفة
حرج كبري من الفيديو
لوهاب يف
املسرب ،ومل
ّ
ٍ
ّ
أي منها كالمه ،بل أبلغ حزب اهلل تيار
َّ
يتنب ّ
املستقبل ،اخلميس املاضي ،أن كالم وهاب ال
يعبرّ إطالقًا عن وجهة نظر احلزب أو أي من قوى
 8آذار .وبالتوازي ،عاتب الوزير السابق على ما
وهاب نفسه أبلغ أكثر من
صدر عنه حبق احلريريّ .
طرف يف قوى  8آذار أنه فوجئ بانتشار الفيديو،
وأصدر اعتذارًا واضحًا من احلريري،
وكرر اعتذاره
ّ
يف أكثر من تصريح.
وهاب جبولة
مساء اخلميس أيضًا ،قام مناصرو ّ
سيارة يف قرى الشوف ،مرورًا باملختارة ،عمد
جنبالط بعدها إىل إدارة عملية قطع الطرقات على
هؤالء املناصرين واحتجازهم (قبل تدخل اجليش
اللبناني) .تواصل وهاب مع جنبالط وأبلغه بأن
ّ
مروا باملختارة من دون علمه،
وأكد
مناصريه ّ
ملقر الزعامة اجلنبالطية .إلاّ
تعرض
أي
إدانته ّ
ّ
ّ
قرر التصعيد ،من خلفية
أن الزعيم االشرتاكي ّ
حدد معاملها يف تغريدة له بأن
سياسية حبتةّ ،
«املختارة خط أمحر ...بصرف النظر عن املعادالت
اإلقليمية» .وأوحى بأن املسرية الصبيانية خلفها
قرار على أرفع املستويات يف حمور املقاومة! وبعد
التغريدة ،تواصل االشرتاكي مع حزب اهلل ،ومسع
تأكيدًا حلرص احلزب على جنبالط وزعامته.
غري أن االشرتاكي بقي على «نظرية املؤامرة»،
وعمد جنبالط واحمليطون به ،منذ يومني ،إىل ربط
ما حيصل بقرار من القيادة السورية ورئيس األمن
الوطين السوري اللواء علي مملوك .واألسوأ ،هو
وهاب مبحافظة السويداء ،وتسويق
ربط ما حصل مع ّ
أن سوريا تستخدم األخري للضغط على جنبالط يف
بريوت يف سياق ما يسميه هؤالء «الضغط على
أبناء السويداء لاللتحاق باجليش السوري»!

خطة لـ»إصابة عصفورين»

منذ سنوات ،وعالقة جنبالط باحلريري ترتاوح بني
السيئة و»احلد األدنى» من التواصل يف سبيل
املصلحة املشرتكة ،مع ثقة مفقودة بني اجلانبني.
وزاد الطني ّ
بلة ،دخول جنبالط يف تسوية مع
ّ
رئيس اجلمهورية ميشال عون حلل أزمة الوزير
الدرزي الثالث،
تضمنت تعيني رئيس أركان
ّ
للجيش حمسوب على جنبالط وإعادة املوظفني
االشرتاكيني الذين مت نقلهم من مراكزهم يف
وزارة البيئة وشركة الكهرباء إىل أعماهلم .هذه
التسوية أفضت اىل شعور باخلذالن لدى احلريري
الذي كان يقف اىل جانب جنبالط ،وكذلك لدى
الرئيس نبيه بري الذي دافع عن جنبالط ومحى

حصته الوزارية.
تعوض
رأى جنبالط يف التطورات األخرية فرصة ال ّ
وهاب
للوقوف إىل جانب احلريري ،وللقضاء على ّ
على طريق نقل زعامته إىل ابنه النائب تيمور
جنبالط .وهو الذي تسكنه نتائج االنتخابات النيابية
وهاب إىل العب رئيسي
حتول ّ
األخرية وهاجس ّ
يف اجلبل اجلنوبي ،علمًا بأن جنبالط استغل يف
وهاب ورئيس احلزب
األشهر املاضية التوتر بني ّ
الدميوقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن،
وهاب عرب التواصل الدائم معه ،لالستفراد
حميدًا ّ
ّ
بأرسالن.

جنبالط رصّ صفوف  8آذار

مل يصب جنبالط أيًا من أهدافه .يف اخلالصة
املباشرة ،بدل أن ينتج تعاطفه مع احلريري
غطاء
ً
درزيًا للعملية األمنية ـــ السياسية الفاشلة ،اضطر
احلريري إىل استدعائه ليل اجلمعة إىل منزله يف
وادي أبو مجيل ،بعد ورود معلومات عن وقوع
حممد أبو ذياب جرحيًا يف اجلاهلية ،نتيجة تبادل
إطالق النار بني حرس منزل وهاب وعناصر فرع
وهاب
املعلومات .وبدل أن يتم رفع الغطاء عن ّ
و»فرك أذنه» كما اتفق جنبالط واحلريري ،حاز
وهاب تعاطفًا درزيًا
وسياسيًا ،بدأ أو ًال يف
بلدته اجلاهلية اليت
انتفضت على ما اعتربه
أهالي البلدة «انتهاكًا»،
وامتد ليطال غالبية
القرى الدرزية اللبنانية،

ظهر جنبالط أمام
الدروز محل ً
ال دم
أبناء طائفته كما
فعل مع السويداء
قبل سنوات

وصو ًال إىل السويداء وجرمانا يف سوريا .حتى إن
شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز يف فلسطني
احملتلة اضطر إىل إصدار بيان تضامين! وبدل أن
تحُ ِرج حركة احلريري ـــ جنبالط قوى  8آذار ،أبلغ
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل
بوهاب
احلاج وفيق صفا فرع املعلومات أن املس ّ
ممنوع.
أما يف اخلالصة األوسع ،فإن ما حصل يف اليومني
املاضيني أعاد االنقسام السياسي إىل الشارع
الدرزي على قاعدة  8و 14آذار،
ورص صفوف
ّ
املؤيدين لقوى  8آذار يف الساحة الدرزية ،وهو
ما كان غائرًا خالل األشهر املاضية بفعل الندوب
أمنها
اليت تركتها االنتخابات ،وبفعل احلماية اليت ّ
الرئيس بري جلنبالط يف االنتخابات .وفيما كان
أخصام جنبالط على الساحة الدرزية منقسمني،
فتحت التطورات باب احلوار والتواصل بني أرسالن
ووهاب واحلزب السوري القومي االجتماعي،
خصوصًا بعد موقف أرسالن أمس ،والذي
شن
ّ
فيه هجومًا كالميًا على جنبالط معتربًا أنه «يستبيح
ورد يف
وهاب إجيابية أرسالن ّ
اجلبل» ،فيما تلقف ّ
ّ
بالتحية،
خطابه أمس
مؤكدًا حمورية موقع شيخ
ّ
العقل ناصر الدين الغريب ،يف مقابل شيخ العقل
نعيم حسن ،احملسوب بالكامل على جنبالط.
ّ
ولعل أكثر السهام اليت أصاب جنبالط نفسه
بها االحد هي فرضه «أخالقيات جديدة» وظهوره
أمام الدروز ،على عكس أي زعيم درزي ،مستعدًا
لـ»حتليل دماء» أبناء طائفته ،كما فعل يف السويداء
قبل سنوات ،وكما فعل باألمس يف وصفه وهاب
بـ»الشذوذ األمين يف اجلاهلية».
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مــقاالت وتـحقيقات

العجز األعلى يف «ميزان املدفوعات» منذ االستقالل!
فيفيان عقيقي

ميسم رزق

سجل ميزان املدفوعات اللبناني
ّ
عجزًا قياسيًا جديدًا ،إذ بلغت قيمته
احلقيقية املرتاكمة يف الشهور
التسعة األوىل من هذا العام حنو
 4.8مليار دوالر ،باملقارنة مع 189.9
مليون دوالر يف الفرتة نفسها من
عام  ،2017وذلك وفقًا للبيانات
التفصيلية املنشورة على موقع
مصرف لبنان .وهذه القيمة هي
أعلى بنحو  3.5مليار دوالر من قيمة
العجز الذي أعلنه مصرف لبنان حتى
أيلول ( 1.3-مليار دوالر) ،مبوجب
املعدلة ،اليت
املنهجية احلسابية
ّ
اعتمدها منذ تشرين الثاني من العام
املاضي ،واليت أدرج فيها حمفظته
من سندات دين احلكومة اللبنانية
بالعمالت األجنبية (يوروبوندز) خالفًا
للمنهجية السابقة املعتمدة يف معظم
البلدان األخرى.
يعد هذا العجز مؤشرًا خطريًا بإمجاع
ّ
ويؤدي استمراره إىل تراجع احتياطات
االقتصاديني واملصرفيني،
ّ
العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان وزيادة الضغوط على سعر
اللرية .إال أن مدير العمليات يف مصرف لبنان يوسف اخلليل يطمئن
إىل أن هذه الضغوط هي حتت السيطرة ،يف ظل «تكوين مصرف
لبنان احتياطات مرتفعة بالعمالت األجنبية ،ويف ظل اإلجراءات اليت
قام بها للتحكم بالسيولة باللرية اللبنانية» (عرب إصدار تعاميم
تقضي خبفض نسبة القروض باللرية إىل الودائع باللرية حتى
 ،%25وتشجيع اإليداع باللرية لقاء فوائد مرتفعة ،فض ًال عن إطالة
واحلد
آجال بعض فئات الودائع من متوسط  45يومًا إىل  13شهرًا،
ّ
اجملمدة قبل استحقاقها).
من إمكانية كسر الودائع
ّ

ومتنام
عجزٌ مزمن
ٍ

يف الواقعُ ،تبينّ اإلحصاءات املتوافرة أن هذا املستوى القياسي
من العجز يف ميزان املدفوعات مل يشهده لبنان سابقًا ،حتى يف
للمرة األوىل يف تارخيه منذ االستقالل
سنوات احلرب األهلية ،إذ
ّ
عدة متتالية ،بدأت منذ عام 2011
يسجل لبنان عجوزات لسنوات ّ
ّ
فيقدر العجز املرتاكم يف هذه الفرتة بنحو
وال تزال متواصلة،
ّ
 14.8مليار دوالر ،أي أن رصيد األموال اخلارجة من لبنان يف 7
سنوات و 9أشهر ماضية كان أعلى بهذه القيمة من رصيد األموال
اليت دخلت إليه ،وهذا يعين أن  %76من الفوائض احملققة بني
عامي  2006و 2010قد استنزفت.
مل ينجح مصرف لبنان بعكس هذا االجتاه ،على رغم اهلندسات املالية
والعوائد السخية اليت مينحها للمصارف وكبار املودعني لنقل بعض
ودائعهم من اخلارج إىل لبنان .ففي عام  ،2016أجرى مصرف
لبنان واحدة من أكرب اهلندسات املالية لدعم ميزان املدفوعات،
ودرت أرباحًا فورية واستثنائية للمصارف وكبار املودعني بقيمة
 5.6مليار دوالر ،إال أن ذلك مل حيقق فائضًا يف ميزان املدفوعات
إال يف عام  2016فقط ،ليعود بعده إىل تسجيل العجوزات.
يف تشرين الثاني من العام املاضي ،ويف ظل أزمة احتجاز رئيس
احلكومة سعد احلريري يف السعودية ،ظهرت موجة هروب للودائع
قدر حجمها بنحو  2.7مليار دوالر ،فسارع مصرف لبنان إىل تعديل
ّ
طريقة احتساب ميزان املدفوعات لتمويه العجز املتفاقم ،عرب إضافة
سندات دين اجلمهورية اللبنانية بالعمالت األجنبية (اليوروبوندز)
اليت حبوزته (أي األموال اليت أقرضها للدولة اللبنانية بالعمالت
األجنبية) إىل صايف أصوله بالعمالت األجنبية .وقد ّ
علق األمني
العام جلمعية املصارف مكرم صادر على هذه الطريقة احلسابية،
يف النشرة الشهرية للجمعية ،أنها «ال تصبح حقيقية إلاّ إذا استطاع
مصرف لبنان بيع ما ينوي احتسابه إىل أشخاص غري مقيمني ،مبا
ُي ِ
دخل فعليًا سيولة بالعمالت األجنبية إىل موجوداته اخلارجية» .وهذا
املوقف عبرّ عنه أيضًا املدير التنفيذي يف «بلوم بنك» ،فادي
عسريان ،الذي اعترب التعديل احلسابي «مش صحيح باملبدأ»! لكن
على رغم هذا التعديل يف احتساب ميزان املدفوعات ،فهو مل خيدم
املعدلة إىل  1.3مليار
طوي ًال ،إذ وصل العجز وفق الطريقة اجلديدة
ّ
دوالر يف أيلول املاضي ،أي أنه بقي يف حالة عجز حتى بعد إضافة
سندات «اليوروبوندز».

سعر صرف أم نموذج؟

بداية ،ما هو ميزان املدفوعات؟ يف التعريف ُ
املعتمد من صندوق
النقد الدولي ،هو «بيان إحصائي لتسجيل ّ
كل التدفقات املالية
وغري املالية ما بني املقيمني يف بلد ما وغري املقيمني فيه (مثل
البضائع واخلدمات والسياحة والتدفقات الرأمسالية واالستثمارات
اخلارجية املباشرة والتحويالت واملساعدات واملنح) ،بغض النظر عن
سجل امليزان فائضًا
تتم فيها هذه التدفقات .فإذا ّ
العمالت اليت ّ
فهذا يعين أن التدفقات الواردة أكرب من التدفقات الصادرة ،وإذا

اتصال بني اخلليل واحلريري...
و 8آذار يل ّم مشله يف اجلاهلية
مل ُ
يوم السبت املاضي «قطوع
يكن ما شهدته بلدة اجلاهلية
َ
ومرق» .صحيح أن اجلبل اجتاز تداعياته األمنية بعد محُ اولة إحضار
الوزير السابق وئام وهاب من منزله تنفيذًا إلشارة الرئيس سعد
ّ
احلريري ،لكن
اخلضة ومالبساتها استدعت استنفارًا سياسيًا على
أعلى املستويات .ويف هذا اإلطار علمت الزميلة «األخبار» أن
اتصا ً
س ّجل بني الرئيس احلريري واملعاون السياسي
ال مباشرًا ُ

هيثم املوسوي
كان عاجزًا فذلك يعين أن التدفقات الصادرة أكثر من التدفقات
الواردة».
وينقسم ميزان املدفوعات إىل ثالثة أبواب - 1 :احلساب اجلاري
الذي خيتصر التبادالت التجارية من السلع واخلدمات واهلبات
والدخل - 2 .احلساب الرأمسالي الذي خيتصر صايف التحويالت
اليت ّ
متثل استثمارات وعمليات ّ
متلك لوسائل اإلنتاج واألصول
الثابتة وغريها من االستثمارات الرأمسالية - 3 .احلساب املالي
ّ
الذي ّ
تشكل التزامات مالية وودائع
ميثل صايف العمليات اليت
ّ
ومتلك سندات دين وغريها من العمليات املالية.
ّ
املؤشرات ،فوفقًا
يعد هذا املؤشر من أهم
يف احلالة اللبنانية،
ّ
لالقتصادي شربل ّ
تطور ميزان املدفوعات أمر
حناس فان «متابعة
ّ
جدًا بالنسبة لبلد مثل لبنان ،ألنه دليل عن حاجة البلد إىل
مهم ّ
ّ
أموال أجنبية للمحافظة على سعر ثابت للرية ،ولتمويل العجز يف
امليزان اجلاري الناجم عن العجز التجاري ،أي الفارق بني قيمة
الواردات وقيمة الصادرات».
ويشرح ّ
يتم عرب االستدانة
حناس أن «احلصول على هذه األموال ّ
طاغ ،أو عرب بيع
من أطراف خارجية ،وهو أمر موجود ولكنه غري
ٍ
استمر لسنوات وساهم برفع
سيما العقارات وهو منط
األصول وال ّ
ّ
سعر العقار وضرب القطاعات اإلنتاجية ،أو عرب هجرة الشباب
للعمل يف اخلارج وإرسال حتويالت إىل أهاليهم يف لبنان ،وهو
الطاغي».
أما املشكلة ،وفق ّ
حناس ،فتربز عندما تصبح قيمة هذا التمويل
ّ
«يؤدي استمراره إىل تراجع احتياطات
غري كافية لتمويل العجز ،إذ
ّ
العمالت األجنبية مبا ّ
يؤثر يف سعر صرف اللرية ويزيد الضغوط
فيتم اللجوء إىل تقليص االسترياد لتوفري قيمة الفاتورة
عليها،
ّ
االستريادية ،وتقنني الكهرباء بسبب تراجع القدرة على شراء
كميات املواد الغذائية
الفيول ،مع ما يعنيه ذلك من تراجع يف ّ
واألدوية واحلاجات األساسية للناس ،واليت هي غالبيتها مستوردة
من اخلارج فض ًال عن ارتفاع أسعارها».
حتول العجز يف ميزان املدفوعات إىل مسة بنيوية
من الواضح أن ّ
يؤدي إىل تفاقم املديونية اخلارجية ،وكذلك تراجع احتياطات
مزمنة ّ
العمالت األجنبية ،فض ًال عن صعوبة احلصول على التمويل .تزداد
الضغوط على سعر الصرف ويدخل االقتصاد يف ركود وترتاجع
االستثمارات ويضمر االستهالك .عادة ،تلجأ احلكومات إىل إجراءات
قاسية إلعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات ،عرب خفض سعر
الصرف ،وتقليص االسترياد ،وزيادة الصادرات ...إال أن احلالة
اللبنانية ال تبدو متوافقة مع إجراءات كهذه،إذ إن اخنفاض سعر
الصرف يف الثمانينات وبداية التسعينيات ،وفق وزير املال
السابق جورج قرم ،مل يساهم يف استعادة التنافسية وزيادة
التصدير للحصول على العمالت الصعبة.
تنص املادة  72من قانون النقد والتسليف على أن «للمصرف
ّ
املركزي أن يقرتح على احلكومة التدابري اليت يرى أن من شأنها
العامة
التأثري املفيد يف ميزان املدفوعات وحركة األسعار واملالية
ّ
مضرة
يعتربها
والنمو االقتصادي .وأن يطلع احلكومة على األمور اليت
ّ
باالقتصاد والنقد» .كما للحكومة أن «تستشري املصرف يف القضايا
ّ
ّ
مذكراتها حول
املتعلقة بالنقد وتدعو حاكم املصرف لالشرتاك يف
هذه القضايا» .الواضح من نص القانون ،أن مسؤولية التصدي
ألزمة العجز يف ميزان املدفوعات تقع على احلكومة ،وأن دور البنك
املركزي حمصور باملشورة ورفع االقرتاحات والتوصيات ،ولكن ما
ّ
تشكلت أو تعطلت،
حيصل اليوم أن احلكومة ال تفعل شيئًا ،سواء
فيما حيتكر البنك املركزي السياسة االقتصادية ويستخدم األدوات
النقدية املكلفة ،وال يوجد من يسائله أو حتى يسأله.

لألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل احلاج حسني اخلليل
بعد «غزوة اجلاهلية» ،أكد فيه رئيس احلكومة أن «ال أحد يمُ كن
فرد
أن يقبل التعرض ألهله وبيته بهذه الطريقة وبهذه اللغة»ّ ،
اخلليل بأن «الكالم الذي صدر هو مستهجن ومرفوض ،وأعراض
الناس هي أعراضنا ،وال يهني علينا تصرف كهذا» .لكن اخلليل
خالل االتصال سأل احلريري ،مستنكرًا« :هل فع ًال كنتم تنوون
اعتقال وهاب بهذه الطريقة ،وهل كنتم لتتحملوا النتائج؟ ما حصل
خطأ وال يمُ كن ألحد أن
يتحمل مسؤولية تداعياته» .فأكد احلريري
ّ
يتم إحضاره اىل التحقيق».
أن «وهاب كان جيب أن ّ
ما حصل يف اجلاهلية ،ومبعزل عن تفاصيله ،أعاد االلتفاف حول
وهاب ،ال سيما من قبل حزب اهلل الذي ّ
تدخل ملصلحة األخري ،على
اعتبار أن محلة رئيس «التوحيد» على احلريري ُتعاجل مبسار قضائي
ومل ُ
تكن تستدعي املستوى الذي بلغته من جهة ،ومن جهة أخرى
لعلم احلزب بأن النائب السابق وليد جنبالط لعب دورًا أساسياً
يف التحريض على وهاب للنيل منه ،مستحضرًا مناخات  5أيار
اليت كان جنبالط عرابها عام  .2008وهو حتمًا أحدث صدمة داخل
مكوناته سياسيًا حفظًا للتوازن الذي
فريق  8آذار الذي أعاد جتميع ّ
«متهور» وغري مدروس من رئيس
حاول الفريق اآلخر ضربه بقرار
ّ
ّ
احلكومة
املكلف سعد احلريري ورئيس احلزب االشرتاكي وليد
جنبالط .فقد كان الفتًا االثنني املاضي ،وبالوقائع ،أن ما أقدمت
عليه شعبة املعلومات نزل كالصاعقة على فريق  8آذار ،الذي شعر
ِ
منطق االستقواء جبهاز
جزء كبري منه بأن هناك محُ اولة الستخدام
التحسب دفع بـ 8آذار ،وحتديدًا القوى الدرزية ،اىل
أمين .وهذا
ّ
استنهاض مجهورها من جديد لتنبيه اخلصوم يف اجلبل وغريه من
الذهاب بعيدًا يف ما ّ
خيططون له.
أبرز هذه الوقائع هو
توجه وفد من احلزب الدميقراطي اللبناني
ّ
لتقديم واجب العزاء لرئيس حزب التوحيد العربي ،ممث ًال الوزير
طالل أرسالن ،ويرتأسه نائبه نسيب اجلوهري الذي اعترب أن «أمن
اجلبل ال يكون بهدر دم أبنائه واستباحة أمن ُقراه ،وال يكون بقرية
واحدة ّ
خطًا أمحر ،ال بل ّ
كل اجلبل خط أمحر» .وأهمية هذه الزيارة
أنها جاءت
بعد خالف عميق بني أرسالن ووهاب ،وأعلن وهاب
َ
بعدها «أننا ّ
كلنا حتت راية أرسالن ،وسأزور منزله
بعد انتهاء
َ
التعازي».

جنبالط يرتاجع

كان
حركة التضامن مع وهاب الذي قال إن ««املعلومات»
َ
ينقصهم أن يأتوا اىل اجلاهلية ومعهم املناشري»
انضم اليها
ّ
رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جربان باسيل الذي أرسل وفدًا
للتعزية بالشهيد حممد بو دياب ،برئاسة الوزير طارق اخلطيب
الذي قال من اجلاهلية «إن ما حصل سيكون موضوع حتقيق
قضائي لتحديد املسؤوليات» .ومن بني
املعزين شيخ عقل طائفة
ّ
املوحدين الدروز نصر الدين الغريب الذي اعترب ما حصل «غزوة
على املدنيني والشيوخ واالطفال» ،مشريًا اىل «أننا نعرف أن
العمليات تكون ضد اجملرمني واإلرهابيني ،وهذه سابقة خطرية
نأمل أن ال تتكرر».
وهاب،
مع
والتضامن
االلتفاف
يف مقابل هذا
سجل جنبالط تراجعًا
ّ
كبريًا يف مواقفه؛ فبعد أن اعترب من على عتبة منزل الرئيس
َ
احلريري،
قبل أيام ،أن «الدولة قامت بواجبها يف اجلاهلية»،
علمت «األخبار» أن رئيس احلزب االشرتاكي
يسوق يف جمالسه
ّ
أنه «مل ُ
يكن يعلم بأن املشهد سيكون كما حصل» ،لذا سارع
ّ
أمس اىل ضبط مجهوره وتهدئة ساحته .جنبالط مل
يتوقف طيلة
الساعات املاضية عن التغريد ،وقال يف تعليق على موقع «تويرت»
إن «التنسيق مع حزب اهلل منتظم كالعادة بالرغم من التفاوت
ّ
ّ
أما يف ما
يتعلق مبا جرى يف
يف وجهات النظر يف بعض األمورّ .
ّ
اجلاهليةّ ،
أتقدم بالتعازي بالشهيد حممد بو دياب،
فإنين
وكلنا يف
ّ
خدمة أمن اجلبل أيًا كانت اخلالفات».
يف املسار القضائي ،أعلن حمامي وهاب معن األسعد التقدم
بطلب تنحية مدعي عام التمييز القاضي مسري محود عن القضية
ونقل الدعوى ضد وهاب «إىل احملكمة املختصة أصو ً
ال وهي حمكمة
املطبوعات ،كما تقدمنا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه
القاضي محود» ،مشريًا اىل أن «القاضي محود إنسان كفوء لكنه
أخذ قرارًا حتت الضغط السياسي» .كذلك ّ
كلف مفوض احلكومة
لدى احملكمة العسكرية القاضي بيرت جرمانوس الشرطة القضائية
أدت إىل مقتل بو دياب.
بالتحقيق يف املالبسات اليت ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

«غولدمان ساكس» حي ّذر :إىل متى ميكن متويل العجز؟ حزب اهلل :أرادوا قتل و ّهاب!
وفيق قانصوه

محمد وهبة
أعد مصرف «غولدمان ساكس» حتلي ًال للنظام املالي اللبناني،
ّ
خيلص إىل أن لبنان يقف على شفري االنهيار املالي ،إذ إن
اخليارات حمدودة بني حتفيز التدفقات الرأمسالية من اخلارج وبني
خسارة الثقة بهذا النظام ،ما يفرض حصول تصحيح قسري
عنوانه أزمة توقف عن السداد وانهيار سعر صرف اللرية الثابت
مقابل الدوالر ،وذلك بعد سنتني أو ثالث سنوات كحد أقصى.
املصرف األمريكي يستند إىل سيناريو يأخذ يف االعتبار جمموعة
مؤشرات مالية ،أبرزها قدرة مصرف لبنان على االستمرار يف
منو الودائع
استقطاب الدوالرات عرب القطاع املصريف ،سواء عرب ّ
أو عرب اهلندسات املالية .وال خيفي التقرير أن بنية النظام املالي
بدأت تصبح أكثر هشاشة ،وإن كانت تظهر بشكل متماسك حتى
اآلن .ففي هذا اجملال يشري إىل أن «املناعة الالفتة اليت أبداها
النظام املالي يف لبنان ،خالل السنوات األخرية ،بدأت تصبح
أكثر هشاشة ،فيما تزداد املخاوف من احتمال مواجهة أزمة مالية
يتبعها توقف لبنان عن تسديد الديون».
هذه اخلالصة استنتجها املصرف املذكور من «أسعار األصول يف
لبنان ،حيث ارتفعت اهلوامش على الدين اللبناني بشكل كبري يف
األشهر األخرية ،فض ًال عن ارتفاع هوامش الفائدة على الودائع
تعد أحد املؤشرات على خماطر العملة،
بني اللرية والدوالر ،واليت ّ
وارتفاع معدالت الفائدة املدفوعة على الودائع بشكل عام».
هذه اهلشاشة بدأت تظهر خالل السنوات املاضية ،إال أنها
«ارتفعت أكثر منذ  2017إىل اليوم» .من أبرز االستدالالت
ّ
تشكل جوهر عوامل
عليها« :تباطؤ حتويالت املغرتبني اليت
القلق» .فهذه التحويالت كان هلا دور أساسي يف متويل جزء من
احلاجات املالية للبنان .وينقل التقرير عن مصرف لبنان أن هذا
األخري يعزو التباطؤ الذي أصاب التحويالت ،إىل ارتفاع املخاطر
ابتداء من عام ،2014
اجليوبوليتيكية ،واخنفاض أسعار النفط
ً
وعدم االستقرار السياسي احمللي ،وكذلك تباطؤ منو االقتصاد.
ونضيف إىل هذه العوامل «تراجع الدعم اخلارجي بسبب التوترات
بني لبنان ودول اخلليج ،وال سيما ما حصل يف تشرين الثاني
 2017مع رئيس احلكومة سعد احلريري».
العنصر الثاني يف ظهور هذه اهلشاشة هو تدفقات الودائع.
سجلت تدفقات الودائع  2.4مليار دوالر،
ففي أيلول 2018
ّ
أي ما يوازي  %4.2من الناتج احمللي اإلمجالي مقارنة مع 7.3
مليارات دوالر أو ما يوازي  %13من الناتج يف السنة السابقة.
عند هذه املستويات «ارتفعت املخاوف من قدرة لبنان على
االستمرار يف متويل عجزه الثنائي (عجز امليزان التجاري وعجز
ميزان املدفوعات) ،فهل هذه املخاوف مربرة؟».
يعود «غولدمان ساكس» إىل دراسة السنوات الـ 15املاضية،
حني كانت تدفقات الودائع تغطي العجز املالي للخزينة .لكن
لنمو الودائع ملا تبقى من هذه السنة،
يف ظل غياب دفع قوي
ّ
فـ»إننا نتوقع قصورا يف التغطية املالية لعام  2018بقيمة ملياري
دوالر ،أو ما يوازي  %3.4من الناتج احمللي».
املشهد يزداد قتامة بالنسبة إىل املصرف األمريكي بعد دراسة
التمويل اخلارجي (أي املبادالت املالية بني لبنان واخلارج) .يرى
أنه يف السابق كانت تدفقات الودائع كافية لتأمني تغطية كاملة
لكل متطلبات التمويل يف لبنان ،لكن «يف  ،2017وحبسب
ِّ
تغط أكثر من نصف هذه
حساباتنا ،فإن هذه التدفقات مل
احلاجات ،ويف عام  2018نتوقع أنها لن تغطي أكثر من الثلث.
هذا يعين أن هناك فجوة يف التمويل اخلارجي اإلمجالي بقيمة 6.2
مليارات دوالر ،أو ما يوازي  %21من الناتج يف  ،2017وبقيمة
 8.8مليارات دوالر أو ما يوازي  %21من الناتج يف .»2018
التمويل اخلارجي يعبرّ عن حاجة لبنان إىل تدفق الدوالرات لتمويل
عجزي املالية العامة واحلساب اجلاري (املصدر األساسي لعجز
احلساب اجلاري هو عجز امليزان التجاري البالغ  15مليار دوالر
يف عام .)2017
على أي حال ،إن فجوة التمويل اخلارجي ،أي املبالغ اليت
لسد العجز الثنائيَ ،دفعت مصرف لبنان إىل
حيتاج إليها لبنان
ّ
تنفيذ اهلندسات املالية .يف رأي املصرف األمريكي ،فإن هذه
اهلندسات «ساعدت على شراء الوقت وهلا كلفتها .اعتمدت
هذه اهلندسات على استقطاب الدوالرات من القطاع املصريف».
وحبسب النقاشات اليت أجراها «غولدمان ساكس» مع زبائنه
(لديه الكثري من الزبائن يف لبنان) ،فقد برزت أسئلة تتعلق
مبدى «قدرة مصرف لبنان على االستمرار يف تنفيذ مثل هذه
منو الودائع عند مستوى %3
العمليات .فإذا بقيت معدالت ّ
سنويًا ،فإن الفجوة اإلمجالية يف التمويل اخلارجي سرتتفع من
 12.5مليار دوالر يف  2019إىل  14.8مليار دوالر يف ،2023
فيما سترتاوح الفجوة املالية الصافية بني  5.5مليارات دوالر
و 6مليارات دوالر .متويل الفجوة الصافية هو اهلدف الذي يسعى
إليه مصرف لبنان الذي حيمل حاليًا  35مليار دوالر من االحتياطات
اإلمجالية بالعمالت األجنبية.
ووفق التقرير نفسه ،فإن احتياطات مصرف لبنان «كافية لتغطية
الفجوة املالية الصافية على مدى السنوات اخلمس املقبلة ،وهذا
يعطي املستثمرين الثقة وحيافظ على ثبات سعر صرف اللرية.

(هيثم املوسوي)
لكن يف احلقيقة تبدو الصورة خمتلفة بسبب وجود قيود على
استخدام هذه االحتياطات ،من أبرزها أن اخنفاض االحتياطات
ينعكس على الثقة بتثبيت سعر صرف اللرية ويرفع خماطر هروب
رؤوس املال».
ّ
يركز «غولدمان ساكس» على مؤشر أساسي،
يف هذا اجملال،
هو احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية نسبة إىل الكتلة
النقدية  M2اليت ّ
متثل جمموع الكتلة النقدية قيد التداول مع
ً
جمموع الودائع باللرية اللبنانية .كانت هذه النسبة ،تارخييا،
«ترتاوح بني  %70و ،%80إال أنه منذ الفرتة ما بني 2014
و 2015اخنفضت وصو ً
ال إىل أقل من  %60يف منتصف  2016ما
دفع مصرف لبنان إىل تنفيذ اهلندسات املالية اليت أعادتها إىل
ما بني  %60و.»%70
على هذا األساس يضع املصرف األمريكي سيناريو عن استخدام
قرر مصرف لبنان أن يغطي الفجوة
هذه االحتياطات ،حيث «إذا ّ
يف التمويل اخلارجي من احتياطاته ،فإن النتيجة ستكون تراجعًا
يف هذه االحتياطات بقيمة ترتاوح بني  5.5مليارات دوالر
و 6مليارات دوالر خالل السنوات اخلمس املقبلة ،وبالتالي
ستنخفض االحتياطات نسبة إىل  M2لتبلغ  .»%10هذه النتيجة،
ّ
«ستؤثر على سعر صرف اللرية مقابل
حبسب املصرف نفسه،
الدوالر ،وترفع املخاطر من حصول هروب رؤوس األموال بشكل
ملحوظ».

هلذا السبب حاول مصرف
الفجوة
يغطي
أن
لبنان
التمويلية عرب القطاع املصريف
الذي نال حوافز سخية« :طاملا
ظلت املصارف قادرة على
متويل مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية ،سيبقى األمر على
حاله .واملصارف لديها 10.3

مناعة لبنان املالية
بدأت تصبح أكثر
هشاشة مع احتمال
التوقف عن تسديد
الديون

مليارات دوالر من الودائع بالعمالت األجنبية يف مصارف خارج
لبنان ،وحتمل حنو  17مليار دوالر من سندات «اليوروبوندز»
واألصول األخرى القابلة للتسييل نسبيًا ،باإلضافة إىل ديون
سوقية بقيمة  40مليار دوالر» .سيناريو «غولدمان ساكس»
يستند إىل احلدود الضيقة يف استعمال هذه األصول بالعمالت
األجنبية ،وهو يرى أن ودائع املصارف يف اخلارج تغطي أقل
من سنتني من الفجوة املالية ،إال أنه يعتقد أن مصدر العمالت
األجنبية بالنسبة إىل املصارف ال يقتصر على ذلك ،بل متكنت
يف األشهر التسعة األوىل من السنة اجلارية من تسييل أكثر من
 500مليون دوالر من سندات «اليوروبوندز» وخفضت الديون
السوقية بالدوالر بقيمة  1.2مليار دوالر واستقدمت ودائعها يف
اخلارج بقيمة  1مليار دوالر ،ليصبح اجملموع  2.7مليار دوالر».
وخيلص التقرير إىل أنه ميكن املصارف االستمرار يف استجالب
السيولة بالعمالت األجنبية من اخلارج ،فيما لدى مصرف لبنان
القدرة على خفض احتياطاته بشكل طفيف (مبعدل  1مليار دوالر
سنويًا) ،ويف هذه احلالة «فإن الطلب على السيولة بالعمالت
األجنبية من ودائع املصارف يف اخلارج يصل إىل  3مليارات
دوالر سنويًا ،ما يعين أن التمويل اخلارجي متاح حتى نهاية
.»2021
منو للودائع مبعدل
إىل
املستند
السيناريو
هذا
ضوء
يف
إذًا،
ّ
 ،%3فإن هناك «مسارًا مستدامًا خالل السنتني املقبلتني ،أو
ثالث سنوات كحد أقصى ،لكن يف رأينا أنه ال ميكن أن يكون
هناك اقتصاد يسري بثبات حنو األزمة أكثر من ذلك .قد حيصل
أمر من اثنني خالل الفرتة املقبلة :يزداد منو الودائع إىل احلدود
اليت تغطي الفجوة املالية ،أو خيسر لبنان الثقة وتتسارع األمور
حنو سيناريو التوقف عن السداد .ويف حال عدم القدرة على
حتفيز منو الودائع والتدفقات من اخلارج ،فإنها مسألة وقت قبل
أن تتقلص قدرة مصرف لبنان على اإلمساك بثبات سعر صرف
اللرية مقابل الدوالر».

ما فعله حزب اهلل يف اليومني املاضيني ،على خلفية أحداث بلدة
اجلاهلية ،ليس أقل من منع انزالق البلد إىل حرب أهلية ،للمرة
ونيف .املرة األوىل كانت عندما عمل اىل
الثانية يف غضون عام ّ
جانب رئيسي اجلمهورية وجملس النواب وبقية القوى السياسية
على إخراج رئيس احلكومة سعد احلريري من معتقله يف الرياض،
مانعني اجنرار البلد إىل حرب ّ
خططت هلا السعودية.
ليس هذا «تكبريًا للحجر» ،بل توصيف «واقعي ودقيق» جملريات
األحداث نهاية األسبوع املاضي ،وفق مصادر قريبة من احلزب.
«األمور كانت على حافة احلرب» ،وما منعها هو الضغوط املكثفة
اليت مارسها احلزب ،ولكن وحده هذه املرة ،يف وجه رئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري الذي اختذ منفردًا قرار إرسال
القوى األمنية اىل البلدة الشوفية ،ويف وجه شعبة املعلومات
والقضاء ،فيما كانت معظم القوى السياسية غائبة عن السمع،
وعلى غري علم مبا جيري على األرض.
االقتناع ثابت لدى حزب اهلل بأن إرسال  40آلية وأكثر من مئة
عسكري مدججني بالسالح ،مل يكن اهلدف منه تبليغ الوزير السابق
وهاب بضرورة حضور االستجواب يف الدعوى املقامة ضده،
وئام ّ
وال حتى إحضاره إىل القضاء« ،بل كان هدفها أكرب من ذلك»،
على ما قال نائب رئيس اجمللس السياسي يف احلزب حممود
قماطي لدى زيارتهاجلاهلية للتعزية .والـ «أكرب من ذلك» ليس،
أيضًا ،جمرد «فركة أذن» لرئيس حزب التوحيد العربي ،بل هو
متعمد عن طريق افتعال اشتباك يف حميط منزل
حماولة قتل
ّ
وهاب يؤدي إىل إطالق نار متبادل ُيقتل خالله األخري يف اشتباك
ّ
عرضي ،ثم جتري لفلفة األمور.
وبصرف النظر عن النيات ،فإن ما هو موضع تساؤل لدى احلزب
هي «اخلفة اليت تعاطى بها من أرسل دورية شعبة املعلومات اىل
اجلاهلية يف ظل احملاذير السياسية والطائفية ،واالحتماالت اليت
كانت قائمة النزالق التطورات إىل فتنة كبرية يف اجلبل ،ورمبا
فتنة طائفية يف البلد .وإذا كان هؤالء ال يعلمون بهذه احملاذير
فتلك مصيبة كبرية ،أما إذا كانوا يعلمون ،وكانت هناك نيات
مبيتة ،فإن املصيبة أكرب وأخطر مبا ال يقاس».
لوهاب ،األسبوع املاضي ،عن
ّ
بات من نافل القول إن احلزب عبرّ
املس بالكرامات واإلساءة إىل الرموز واالحندار
عدم موافقته على
ّ
الكبري يف اخلطاب السياسي واإلعالمي ،من مجيع األطراف .إال
أنه ،يف املواقف اليت عبرّ عنها مسؤولوه يف اليومني املاضيني،
ّ
أكد مبا ال يدع جما ً
ّ
للشك أنه لن يسمح باستفراد أي من
ال
حلفائه ،عرب استخدام القضاء لغايات سياسية ،واستخدام القوى
ّ
«اخلفة والالمسؤولية» من قبل السلطة
األمنية بهذا املستوى من
السياسية .وهو ّ
ّ
«مظلة أمان كبرية» ،مؤكدًا مرة
لوهاب
وفر
ّ
جديدة أنه يضع الوفاء وااللتزام مع حلفائه يف مستوى أعلى
من السياسة .فكما وقف إىل جانب الوزير سليمان فرجنية يف
تشكيل احلكومة ،وإىل جانب الوزير جربان باسيل زمن تأليف
حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ،وإىل جانب الرئيس ميشال عون
ّ
السنة بفرض
يف معركة رئاسة اجلمهورية ،واىل جانب حلفائه
قانون انتخاب على أساس النسبية ويف تشكيل احلكومة...
جاءت أحداث اجلاهلية لتؤكد ،مرة أخرى ،وقوفه اىل جانب حلفائه
الدروز.
يف خالصات أحداث األسبوع
ّ
املؤكد أن
املاضي ،فإن
األحادية الدرزية يف اجلبل قد
وهاب
ُكسرت .كذلك فإن موقف ّ
االستيعابي لألحداث ،مدعومًا من
احلزب ،جيعل منه رقمًا صعبًا يف
كرسته
املعادلة الدرزية ،وهو ما ّ

يف خالصات أحداث
الجاهلية أن األحادية
الدرزية ُكسرت وأن الحزب
يشجع على تشكيل تحالف
درزي عريض

على أي حال نتائج االنتخابات النيابية األخرية .ويف اخلالصات،
املستجد بني اجلاهلية ودار خلدة حيظى بدعم
أيضًا ،أن الغزل
ّ
احلزب وتشجيعه ،لتشكيل حتالف عريض يضم كل القوى الدرزية
الوطنية واحلزب السوري القومي االجتماعي.
من الواضح لدى حزب اهلل الدور الذي لعبه النائب السابق وليد
جنبالط يف حتريض احلريري على إنهاء «احلالة الشاذة» اليت
ّ
وهاب يف اجلبل ،مؤكدًا له أنه وشيخ العقل والدروز
ميثلها ّ
ً
ً
ّ
مربع
مغادرة
يف
ا
ماضي
احلزب
يبدو
لذلك
ذلك.
ون
سيغط
ا
مجيع
ّ
التحفظ يف خصوصية العالقة اليت يقيمها مع رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي ،واليت كانت تتيح لألخري هامشًا واسعًا من
توجيه االنتقادات ،يف كل مناسبة ،اىل احلزب ودوره يف لبنان
ردًا .وليس خافيًا أن يف مشهد
وسوريا ،من دون أن يلقى ّ
أمها أمس رسالة بالغة الداللة
الذي
اجلاهلية واحلشد السياسي
ّ
جلنبالط أن حلزب اهلل يف اجلبل حليفًا حيظى بدعم واسع منه
بقوة.
ويقف اىل جانبه ّ
يف خطابه األخري ،قبل أقل من شهر ،نصح األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل جنبالط بأن «يضبط أنتيناته»ُ .
وأعلن
بناء على طلب منه ،سيزور
أن الوزير السابق غازي العريضي،
ً
املعاون السياسي لألمني العام حسني اخلليل .وبدا أن جنبالط
رمبا بدأ العمل بالنصيحة.
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مــناسبات

احرز املرتبة االوىل يف املبيعات يف نيو ساوث ويلز بني مكاتب السفر احلديثة االفتتاح

حفل مميز ملكتب  Luxury Travelمبناسبة االفتتاح الرمسي واألعياد

جويل نصـّار وزوجها جاك رعد

جويل نصـّار ومرينا ضو

جويل نصـّار وزوجها جاك رعد مع شهيد جربان ومارون دغيم

جويل نصـّار تتوسط سيلفيا قزي ونادين صالحة

 ...مع مرينا ضو وهيام سليمان وبوال جربان

شهيد جربان ،مارون دغيم وجويل نصـّار

جويل نصـّار مع بعض الحضور

جويل نصـّار تتوسط جان جربان وعقيلته رونيك
أقام مكتب الكشوري ترافل ( )Luxury Travelللسياحة والسفر
لصاحبته جويل نصـّار حفال رائعا بمناسبة االفتتاح الرسمي للمكتب
وكذلك بمناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة.
وقد حضر الحفل عدد كبري من زبائن وعمالء املكتب واالصدقاء.
والقت صاحبة املكتب السيدة جويل نصـّار كلمة رحبت فيها بالحضور
ومما قالته ان هذا الحفل هو بمناسبة االفتتاح الرسمي للمكتب وكذلك
بمناسبة االعياد املباركة.
وتوجهت السيدة نصـّار للحضور قائلة :لوال دعمكم ملكتبنا ملا وصلنا اىل
ما وصلنا اليه من نجاح خالل فرتة قياسية ال تتعدى اربعة اشهر ،فبفضل
ثقتكم بنا وبخدماتنا تمكنا من االنطالق بقوة يف سوق مكتظ بمكاتب
السفر واستطعنا تحقيق ما عجز عن تحقيقه العديد من مكاتب السفر
التي لها يف االسواق سنوات وسنوات.
وقالت السيدة نصـّار ان مكتب الكشوري ترافل احرز املرتبة االوىل يف
املبيعات يف نيو ساوث ويلز ملكاتب السفر الحديثة االفتتاح (Top seller
.)in NSW for new travel Agencies
وشكرت السيدة نصار موظفات املكتب على عملهن الجاد وتعاونهن
لتقديم افضل الخدمات للزبائن كما شكرت الجميع على حضورهم
الحفل.
وكان هناك كوكتيل مميز باملناسبة أشرف على تحضريه Gebran

صورة جامعة لعدد من الحضور
 Lebanese Cuisineاما املعجنات فكانت من تحضري Mt Lewis
.Pizzeria
والحق يقال ان مكتب الكشوري ترافل لم يصل اىل ما وصل اليه ويحرز
هذه الجائزة الهامة على مستوى الوالية لوال الخربة الطويلة التي تتمتع
بها العامالت يف املكتب اضافة اىل الصدق واالستقامة وتقديم النصيحة
املخلصة للزبائن وايالئهم االهتمام الالزم منذ لحظة الحجز وطيلة الرحلة
حتى وصولهم اىل الوجهة املقصودة وعودتهم اىل اسرتاليا.
وينظم مكتب الكشوري ترافل رحالت اىل سائر انحاء العالم كما انه

وكيل معتمد لشركات طريان االتحاد واالمارات والقطرية.
وينظم املكتب ما يسمى  Package Dealوخاصة لشهر العسل يشمل
الطريان واالقامة والتنقالت.
ويقع مكتب الكشوري ترافل على العنوان:

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

جان مارك رويان« :السرتات الصفراء» أحيَت مفهوم املقاومة
وليد شرارة
ال شك يف أن «األعمال
املباشرة» اليت شهدتها شوارع
عدد من مدن وبلدات فرنسا،
أي التصدي لألجهزة األمنية
للسلطة الفرنسية ،واستهداف
رموز الرأمسالية والثراء الفاحش،
من آالف املتظاهرين املشاركني
يف إحدى أكرب احلركات االحتجاجية
اليت عرفتها البالد يف تارخيها
املعاصر ،قد أعطت شحنة
قوية من التفاؤل جلان مارك
رويان ،قائد «منظمة العمل
املباشر» .فالرجل الذي قضى
ما يقارب مخسًا وعشرين سنة

املحامية سندريلال مرهج

أظهرت السلطة عجزها عن إدارة األزمة وتقديم أي حلول (أ ف ب )

يف السجون الفرنسية ،بتهمة املسؤولية عن
عمليات اغتيال لشخصيات عسكرية واقتصادية
فرنسية ،واستهداف مصاحل أمريكية وإسرائيلية،
بقي متمسكًا بالثوابت اليت دفعته إىل اعتماد
العنف الثوري ،دفاعًا عن املستغلني واملقهورين
واملظلومني عرب العامل ،ضد الرأمساليات اإلمربيالية
والصهيونية .وهو يعتقد اليوم أن استعار الصراع
الطبقي ،وسياسة القمع املعتمدة ضد احلركات
االجتماعية ،قد تفسحان يف اجملال إلعادة بناء
حركة ثورية جذرية.
يقول جان مارك رويان عن نشأة حركة «السرتات
الصفراء»« :أكثر ما يدهشين هو سرعة انتشار
السرتات الصفراء من دون أن يكون قد سبقتها
احتجاجات اجتماعية .أساس احلركة حالة غضب
عارمة وشعبية ومتناقضة ،ومكوناتها متناقضة
أيضًا ،فنجد أفكارًا وأطروحات يسارية ،وحتى
ميينية .فاجلماهري تنضم إىل حركة االحتجاج حاملة
معها أفكارها السياسية ساعة انطالقتها ،وغالبًا
ما تكون متناقضة» .ويضيف« :املهم أن احلركة
تتسع يف حلظة تشهد فيها فرنسا أزمة قيادة
وحكومة ،وأزمة أيديولوجية للحكم وملؤسساته
وأجهزته .غضب اجلموع موجه ضد احلكم ،ولكنه
يستهدف أيضًا الصحافيني .أمام هذا االنفجار
االجتماعي العفوي ليس للسلطة الفرنسية
من أجوبة ،وصمت رئيس الدولة يعكس أزمة
احلكم».
لالحتجاجات أسباب سياسية مباشرة وأخرى بنيوية،
مرتبطة بالتحوالت العميقة االقتصادية واالجتماعية
اليت عرفتها باريس يف العقود األخرية« .قد
يكون السبب الرئيسي لالحتجاجات ،هي سياسات
االزدراء الكامل حيال اجلماهري الشعبية املعتمدة
منذ أكثر من عشرين عامًا .مل تتعاظم احلركة بسبب
قرار رفع أسعار الوقود ،بل بسبب غطرسة احلكم
وعجزه عن احلوار .جتلت هذه الغطرسة يف متوز/
يوليو يف الطريقة اليت مت
فيها اختاذ قرار ختفيض
السرعة على الطرق إىل
 80كلم/ساعة ،واليت
استفزت قطاعات كبرية
من الناس ،فبدأت أوىل

روسـيا تـدخل ّ
خـط الـحكومة

تعمل أطراف
داخل الحركة على
تحويلها إىل قوة
قادرة على خوض
االنتخابات

عمليات التخريب ،مبا فيها تكسري الرادارات
املخصصة ملراقبة حركة السري ،وهي يف احلقيقة
عمليات مقاومة» .ويتابع« :قرار رفع سعر الديزل،
كان القشة اليت قصمت ظهر البعري ،وأدى إىل
انفجار االحتقان االجتماعي .طبعًا ،األخري هو
نتاج للتحوالت البنيوية اليت شهدتها فرنسا يف
العقود املاضية .تكاليف العيش املرتفعة يف
املدن الكربى دفعت الفقراء وحمدودي الدخل
إىل الضواحي البعيدة والريف .شهدنا يف الفرتة
اختفاء تدرجييًا لوسائل النقل العام يف هذه
إياها
ً
املناطق ،وأصبحت وسيلة النقل الوحيدة هي
السيارة ،لكن الناس أضحوا ال يستطيعون دفع
الثمن املرتفع للوقود» ويضاف إىل ذلك ،وفق
رويان ،الضرائب «اليت تثقل كاهلهم ،واملتزامنة
مع إلغاء الضريبة على الثروات الكربى .تلغى
هذه الضريبة يف الفرتة ذاتها اليت يسهب فيها
اخلطاب الرمسي املوجه للجماهري ،باحلديث عن
األزمة واإلصالح اهليكلي وضرورة شد األحزمة».
لكن ،من هي القوى السياسية القادرة على التأثري
يف احلركة االحتجاجية ومآالتها؟ «قوتان منظمتان

رئيسيتان تشاركان يف االحتجاجات ،فرنسا
املتمردة ،اليسارية ،واليمني املتطرف ،ولكنهما
ال تعربان عن مجيع الكتل والقوى املشاركة فيها.
هناك قوة ثالثة مكونة من جمموعات ترغب يف
تشكيل إطار سياسي ميثلها ،كما حدث يف إيطاليا
مث ًال مع حركة النجوم اخلمس .التناقضات تتمظهر
برفض املفهوم السائد للسياسة ،وكذلك رفض
املؤسسات .حاولت السلطات جتاهل احلركة
واستنزافها إلضعافها ،لكن النتيجة كانت جتذر
جزءًا منها .غالبية األشخاص الذين شاركوا يف
املواجهات مع األجهزة األمنية ،ويف عمليات
حتطيم وتكسري املتاجر والسيارات ،مل يسبق هلم
أن فعلوا ذلك .حنن أمام شكل من االنتفاضة
الشعبية».
ويواصل« :هنا يف املدينة ،اليت أعيش فيها ،نزل
طالب املدارس الثانوية إىل الشوارع ،واصطدموا
بأجهزة الشرطة .كتل وقوى متعددة تنضم إىل
االحتجاجات مع مطالبها ،وتساهم يف جتذرها يف
مواجهة النظام وأجهزته القمعية ،ومبهامجة ماكرون
كرمز .لقد انضمت األحياء الشعبية أيضًا ،حيث
تقطن غالبية من أبناء املهاجرين ،عانت طوي ًال
من عنف أجهزة الشرطة ،إىل احلركة ،وهذا تطور
شديد األهمية .إنها حركة شديدة التعقيد ،وال
أرى كيف ستنجح السلطات يف احتوائها وتهدئتها
إن كانت تستطيع ذلك أص ًال».
وعن االستثمار السياسي احملتمل للحركة ،وإمكانية
حتوهلا إىل رافعة لتشكيل قطب جذري ،يقول
رويان« :هناك نقاش حمتدم يف أوساط اليسار
اجلذري .رد الفعل األولي يف بعض أوساطه كان
اتهام احلركة بالشعبوية ،وحتى بالفاشية .اختلفت
املواقف اليوم كثريًا .نقابات وجمموعات يسارية
جذرية تشارك فيها ،وقد شكل السبت املاضي
منعطفًا حنو املزيد من املشاركة .قطاعات متسعة
باضطراد من اجلماهري الشعبية ،ومن قواها
السياسية ،تعارض حبزم أكرب النظام وسياساته
وأجهزته .حنن أمام أزمة سيطرة باملعنى الفعلي
للكلمة بالنسبة إىل النظام .السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية ووسائل اإلعالم مجيعها
حمط إدانة من اجلموع الغاضبة .شرعية هذه
املؤسسات باتت عرضة للتشكيك .أزمة السيطرة
تعين حركة احتجاج عارمة وعجز السلطة عن إدارة
األزمة .لقد أظهرت هذه السلطة عجزها عن إدارة
األزمة ،وعن تقديم أي حلول .حلها الوحيد إىل
اآلن هو القمع ،وهو أمر مل يضعف احلركة».
ويضيف« :أزمة السيطرة مستفحلة .سيحاول
اليمني املتطرف استغالل احلركة ،لكن بعض
مواقفه تتعارض مع مطالبها الرئيسية كرفع احلد
األدنى لألجور .ليس لدى اليمني املتطرف حلول
يقدمها إىل هذه اجلموع .أعتقد أن أطرافًا داخل
احلركة ستعمل على حتويلها إىل قوة سياسية
قادرة حتى على املشاركة يف االنتخابات بعيدًا
من حماوالت االستغالل من اجلهات السياسية
املوجودة حاليًا ،لكن األمر ليس سه ًال .احلركة
معقدة لدرجة كفيلة بإفشال حماوالت استغالهلا
أو احتوائها .إن مل ترتاجع احلكومة ،فإن احلركة
بتعقيداتها وتناقضاتها الكربى ستتجه حنو املزيد
من اجلذرية يف رفضها ومعارضتها النيوليربالية
ومجيع السياسات اليت أدت إىل إفراغ الدميوقراطية
من مضامينها يف الدول األوروبية .هذه احلركة
تسمح بإعطاء معنى جديد للتاريخ ،وهو مقاومة
النيوليربالية والرأمسالية عامة».

أفادت أوساط دبلوماسية رفيعة ّ
مطلعة عن كثب
أن الرئيس
على سياسة روسيا يف املنطقةّ ،
ولي العهد السعودي
الروسيفالدميري بوتني أبلغ
ّ
حممد بن سلمان يف اللقاء السريع الذي مجعهما
ّ
قمة دول العشرين تأكيد بالده
على هامش ّ
أهمية استقرار الوضع السياسي واألمين
على
ّ
واإلقتصادي يفلبنان؛ يف إشارة منه إىل حرص
روسيا على ضرورة تشكيل احلكومة اللبنانية
بأسرع وقت.
إن الوضع
حبسب اجملريات الدولية واإلقليميةّ ،
العام يف الشرق األوسط يشهد مرحلة خلط أوراق
قد تعيد رسم خارطة طريق جديدة بشأن السياسات
ّ
العربية فيما
يتعلق بالعالقات
سيما مبا
ّ
القائمة ،ال ّ
بينها وببعض العالقات العربية-األمريكية و أيضًا
العربية-الروسية.
ّ
أن لبنان لن يكون مبنأى عن تلك
مما ال
شك فيه ّ
ّ
املتغيرّ ات ،اليت ستنعكس تعطي ًال يف الداخل قد
ميتد إىل أكثر من مرفق إضافة إلشكالية تأليف
ّ
احلكومة.
من األسباب ما يكمن يف ما يلي :
أو ً
ال-يف الواقع ّ
إنه يصعب على بعض الفرقاء
ّ
التحول االسرتاتيجي الدولي
اللبنانيني استيعاب
ّ
تبد ٌل يف مستوى النفوذ حللفائهم
الذي ينتج عنه ّ
الدوليني ،ما يعكس ارتباكًا يف ادارة الشؤون
الداخلية.
ثانيًا-اقتنع الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعد
التخبط اخلاسر
فشل «صفقة القرن» ،وبعد
ُّ
الذي وقع فيه التحالف الدولي يف احلرب
السورية ،وبعد اخلسارة الكربى اليت ُمنيت
أن
بها االدارة
األمريكية يف العراق ،مبا يبدو ّ
ّ
الرئيس األمريكي األسبق باراك اوباما عمل عليه
قبيل انتهاء واليته باالتفاق مع روسيا االحتادية
على تسليمها اجلزء األكرب من سياسة الشرق
األوسط.
مل تقتنع بعض األنظمة العربية بهذا التغيري؛
ففتحت أبوابها على مصراعيها أمام الرئيس
مقدمة له صفقات مبليارات
األمريكي اجلديد
ّ
حد التطبيع العلين معاسرائيل
الدوالرات وذهبت َّ
شد أواصر
 ،وتبادل الزيارات بني األركان بهدف ّ
التحالف مع احملور األمريكيّ ،
عله يبقى النافذ
األول يف املنطقة فيبقوا هم تبعًا لذلك يف موقع
ّ
القوة .هلذه األنظمة حلفاء يف لبنان يأملون مع
آماهلم.
حصد ترامب اإلستفادة لبالده من املليارات
ثالثًا:
َ
العربية .أرضى اللوبي الصهيو-أمريكي النافذ
ماليا يف الواليات املتحدة األمريكية بقراراته
بشأن فلسطني .أكمل «سياسة املبيع «sales
 strategyالذي ينتهجها بإقناع مواطنيه بتبنيّ
رؤيته ملا هلا من صاحل ومردود مادي ،وبدأ
اجلوال من الشؤون
ينسحب تدرجييا بتكتيك البائع َّ
السياسية حللفائه يف املنطقة العربية امللتهبة .
ّ
ها ُهم ُ
تبدد
الكرد يف سوريا والعراق يعيشون ّ
ّ
املستقلة ،ولي العهد السعودي
حلمهم بالدولة
حممد بن سلمان يواجه االتهام بقضية مقتل مجال

ّ
ظل التباس باملوقف األمريكي.
خاشقحي يف
اليمن ذاهب حنو ّ
حل سياسي يوقف اراقة الدماء
وانسحاب االدارة األمريكية من هذا امللف.
والالئحة تطول ال سيما يف قطر وسوريا والكويت
ومصر ...بعض الفرقاء اللبنانيني ال َيَر ْون ذلك.
إن احلركة اليت يقوم بهاولي العهد
رابعًا ّ
ّ
أن
السعودي باجتاه الدول العربية ،تشري إىل ّ
النظام السعودي يسعى إىل توطيد حتالفاته
جبواره ولكن ...ال وضوح حتى الساعة بشأن
ماهية
مثار هذه اللقاءات .وليس ما يشري اىل
ّ
ّ
امللف
اسرتاتيجية اململكة حيال كيفية التعامل مع
ّ
احلكومي اللبناني بعد مرحلة التشكيل (إن ّ
متت)
يف ّ
ظل وجود «حزب اهلل» داخل احلكومة.
خامسًا-باملقابل عما سبق أعاله ،رغم الضغط
الذي مُيارس على اجلمهورية االسالمية اإليرانية
األمريكية املفروضة عليها ،تواصل
والعقوبات
ّ
ايران حركتها السياسية ،موسعة دائرة حلفائها
ّ
شكلت مع روسيا شراكة
وأصدقائها حبيث أنها
العربية اليت تتخطى
سياسية بشأن بعض العواصم
ّ
ّ
سوريا والعراق واليمن ولبنان.
سادسًا-يف هذه املشهدية ،يسعى البعض اىل
ويقبل على
تصوير الشرق االوسط بأنه يعيش ُ
انقسام حموري بالعمق فيما بني :احملور األمريكي-
االسرائيلي-العربي واحملور االيراني-الروسي-
العربي .من هذا املنطلق تنقسم ختالفات الدول
االسرتاتيجية وكذلك سياساتها .ولكن ،يف قراءة
إن احملورين املذكورين
معمقة لألحداث العامليةّ ،
ّ
أعاله-على الصعيد السياسي (غري االقتصادي و
ص َوريان.
العسكري) ُ
ّ
تسلمتها روسيا
إن الشؤون العربية السياسية
ّ
َّ
األمريكية للنفط اخلليجي.
تقلصت احلاجة
بعدما
ّ
معيار التفاهم ارتكز على املصاحل العسكرية
العسكرية
واألمنية ،حبيث أن تقاسم القواعد
ّ
ّ
يف املنطقة أصبح واضح املعامل ،وكذلك توزيع
العاملية حتى ال نسميها
السياسية
االدارة
ّ
ّ
«الوصاية».
يف هذه املرحلة االنتقالية املرفوضة من بعض
العرب ومن اسرائيل وأذرعها ،هنالك يف املنطقة
يستمر بتعويله على الدور األمريكي ليفرض
َمن
ّ
شروطه .فوضى من نوع آخر غري الفوضى اخلالقة
ُ
استعمل فيها االرهابيون واليت مت االنتصار
اليت
سياسية تصيب بعض العواصم
عليها .فوضى
ّ
العربية ومنها لبنان .اهلدف منها تدمري البنى
واملؤسساتية متهيدا إلعادة احياء
السياسية
ّ
ّ
املشروع التقسيمي .
املؤسساتي
أن التعطيل
حتى الساعة يبدو ّ
ّ
والتقسيم االجتماعي والطائفي يسلك طريقه
يف لبنان بشكل سريع  .فهل سيتم تداركه من
الداخل نفسه؟!.
الوضع االقتصادي وما حصل يف بلدة «اجلاهلية»
ّ
يدل على أن واقعنا يف فوضى خطرية.
منذ أيام
تشري بعض املعلومات ّ
أننا سنشهد قريبا حتركا
تتقدمه
دوليا بشكل مباشر باجتاه لبنان
سياسيا
ّ
ًّ
ًّ
روسيا بهدف إنقاذ الوضع احلكومي بعدما سقطت
ّ
كل التحذيرات .فهل سينجح بوتني؟!.
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مــناسبات

سيدني تصلي للشهيد الشيخ بيار اجلميل وحتتفل بعيد الكتائب

املونسنيور مارسيلينو يوسف

األخت مارلني شديد

الرئيسة لودي فرح ايوب

مسؤول االعالم ابراهيم براك

بنجامني براك

مقدم املناسبة انطوان القزي

لودي أيوب مع رؤساء االحزاب والتيارات وحضور

النائب لي ،مارون ،البطي ،العويط ،الهاشم الخوري وحضور

لودي فرح ايوب مع الدكتور عماد برو وحضور

لودي أيوب تتوسط كلوفيس البطي وطوني نكد وانطوان فرح وميالد ايوب

لودي أيوب تتوسط النائب لي ،انطوان فرح ،بنجامني براك وبعيني

رمزي فرنجيه ،ايلي بو هارون وحضور

لودي أيوب وابراهيم الخوري

لودي أيوب تتوسط اسعد بركات وسعيد الدويهي وانطوان فرح

لودي أيوب وعبد اهلل املري

مايكل كلتوم رحمه وحضور

ااحيا قسم سدني الكتائبي مساء
يوم الجمعة  ٣٠تشرين الثاني
الذكرى الثانية عشر الستشهاد
الوزير الشيخ بيار امني الجميل
ورفيقه سمري الشر توني يف
احتفال حاشد شارك فيه ممثل
املطران املاروني انطوان شربل
طربيه  ,املونسنيور مارسيلينو
يوسف ,نائب منطقة باراماتا
الدكتور جيف لي  ,أعضاء
يف املجالس البلدية والرهبان

والراهبات ...
شارك يف اللقاء رؤساء وممثلو
األحزاب والتيارات اللبنانية ,حزب
القوات اللبنانية ,التيار الوطني
الحر ,تيار املستقبل ,حركة امل,
حزب الوطنيون األحرار ,تيار
املردة  ,حركة االستقالل ,الحزب
التقدمي االشرتاكي ,تيار العزم
واليسار الديمقراطي ,وكذلك
الرابطة املارونية واملجلس
املاروني والتجمع املاروني

االسرتالي,حركة ثورة األرز,
نادي الشرق لحوار الحضارات,
الرابطة الدرزية ,الجمعيات
والروابط القروية اللبنانية
باإلضافة اىل ممثلي وسائل
األعالم املكتوبة واملسموعة,
وحشد من االصدقاء والكتائبيني
وعائالتهم يف سدني.
اقيمت أوال الصالة راحة لنفس
الشهيدين الوزير بيار الجميل
ورفيقه سمري الشرتوني ترأسها

صورة جامعة للكتائبيني واصدقاء

املونسنيور يوسف وشاركته
األخت مارلني شديد ,وكانت
لها كلمة من وحي املناسبة ,
كلمة صادقة من القلب دخلت
اىل قلوب كل املستمعني...حيث
تكلمت عن عشق لبنان للكتائب
وحب الكتائب للبنان ,وشرحت
التضحيات التي قدمها الحزب
وقدمتها عائلة «الجمّيل» ابتداء
مع الرئيس الحلم الشيخ بشري
الجميل وانتهاء مع امري الشهداء
الشيخ بيار الجميل ...
ابتدأ االحتفال بسماع األناشيد
األسرتالية واللبنانية والكتائبية,
وقدم املناسبة رئيس تحرير
جريدة التلغراف األسرتالية
األستاذ أنطوان قزي ومن ثم
تناوب على الكالم عضو مجلس
بلدية مدينة باراماتا املحامي نبيل
براك ومن ثم امني سر قسم
سدني الكتابي
إبراهيم براك باللغة العربية

وكلمة الختام باللغة االنكليزية
لرئيسة القسم لودي فرح
أيوب...
كل الكلمات أجمعت على أهمية
حزب الكتائب يف الحياة اللبنانية
حيث كان للحزب الدور املميز
يف النضال لنيل لبنان استقالله
األول وحماية نظامه وجمهوريته
والدفاع عن حرية وكرامة شعبه
يف كافة املحطات الوطنية ويف
كل االزمات التي تعرض لها لبنان
 ,وصوال اىل االستقالل الثاني
حيث دفعت الكتائب افضل
ما عندها لنيله  ,ضريبة غالية
تمثلت باغتيال امريها وشيخ
شبابها الوزير والنائب بيار امني
الجميل والنائب الشريف أنطوان
غانم والشهيد سمري الشرتوني,
وشددت الكلمات على االستمرار
بالتزام عقيدة حزب اهلل والوطن
والعائلة ,والثبات بالدفاع عن
القيم وعن الحريات والسيادة

الوطنية ,ورفعوا تحية محبة وثقة
وتقدير للقيادة الكتائبية ورئيسها
حامل املشعل الشيخ سامي امني
الجميل  ,وطالب املتحدثون بان
يكون الجيش اللبناني وحده
املسيطر واملدافع عن كل شرب من
 ١٠٤٥٢كلم مربع وتمنى الجميع
ان يخرج لبنان من ازمته الحالية
 ,وبدل التلهي بمعايري لنيل وزير
بالزائد او وزير بالناقص دعوا
لكي تشكل حكومة تعمل ملصلحة
الناس وتبعد كاس االنهيار
االقتصادي واالفالس املالي مما
يؤدي اىل افراغ كامل للبنان من
شبابه وقتل مستقبله ...
وبعدها دعيا الحاضرين للضيافة
والعشاء الذي أعده القسم
حيث اجمع الجميع على محبتهم
للشيخ بيار الجميل وحزنهم
الستشهاده.
مكتب اعالم قسم سدني
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NEWS

Ronney Oueik

)(Yahoo7 News Yahoo7 News24 November 2018
On February 2016,
Seven News published a story regarding the former
Mayor of Auburn
City Council Mr Ronney Oueik.
Mr Oueik has complained that the story suggested that
he made his fortune
by acting corruptly
whilst a Councillor of Auburn City
Council.
Seven News did
not intend to make
any such sugges- to Mr Oueik and to have understood the
tion and apologises any viewer who may story in this way

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

عزيزي املقيم

فيه والعمل فيه وزيارته واالستمتاع به.

الوقت ينفد لرتشيح أحد السكان
املحليني الذي قام بعمل غري عادي يف
مجتمعنا املحلي .قد يكون قريبـًا أو صدي ًقا
أو شخصـًا ال تعرفه ،ولكنه أحد األبطال
املجهولني يف كانرتبري-بانكستاون.

يـُقفل باب الرتشيح يوم االثنني 10
كانون األول /ديسمرب الساعة  5مسا ًء
مع توفر الطلبات على:
• cb.city/australiadayawards
• مراكز خدمة العمالء يف بانكستاون و
كامبسي ؛ و
• مراكز املعرفة واملكتبات التسعة التابعة
للبلدية.

فئات هذا العام هي:
• مواطن العام (أكرب من  26سنة) ؛
• مواطن العام الشاب /الشابة (25-16
سنة) ؛
ال تنسوا أن احتفاالت يوم أسرتاليا
• متطوع العام ؛ و
يف كانرتبري-بانكستاون ()CBCity
• منظمو أو تنظيم العام.
ستجري يف ملعب بلمور (Belmore
 ،)Ovalمع ألعاب نارية يف فرصة ال
هذه الجوائز هي جزء مهم من احتفاالت تفوّت .آمل أن نراكم هناك.
يوم أسرتاليا ،وهي تسلط الضوء على
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
املساهمات غري العادية التي قدمها
رئيس البلدية
الناس العاديون الذين ساعدوا يف جعل
كال عصفور
كانرتبري-بانكستاون مكانـًا رائعـًا للعيش

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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شـعر وأدب

رسالة اىل املغرتبني من شرقنا العربي

اإلضـاءة الـخضراء

اريد بأن أوجه رساليت هذه مع كل متنياتي
وأشواقي العطرية اىل مجيع الناس الشرفاء
واالوفياء واألحباء من شرقنا العربي والذين
املكان  ..مسرح نبت من فكرة
يعيشون ويقيمون يف دنيا االغرتاب  ،حتية
بشري ما...
الزمان  ..توقيت
ّ
ّ
الستارة  ..على اخلشبة طاولة من بقايا  ..خلف
وسالم لكم مجيعًا..
تفتح ّ
عال وقلمي املمتلئ بالغرية من اجلكم
بصوت ٍ
يعز لي أن أرسل
ومن اجل مسعتكم اجليدة ّ
رساليت هذه بكل تواضع وفخر واعتزاز اىل
مجيع املغرتبني االحباء من األمة العربية الغالية،
واليت تنتشر يف بلدان االغرتاب ويف كل بقعة
من بقاع االرض تاركني وراءكم البيت واألهل
واالرض من اجل سياسات قدمية منها دينية
ومنها سياسية ومنها رجعية ،مما سبب القتل
واملوت والتهجري يف املنطقة واحلروب يف كل
مكان وزمان من الدول العربية ،ولقلة وعدم
االزدهار واالستقرار  ،وايضًا أوجه شكري
واحرتامي لكل انسان حمرتم يظهر احملبة
والوفاء لكل دولة وشعوب فتحوا له األبواب
ليؤسس حياته وحياة أوالده يف بالدهم ،فمن
احلق والواجب علينا وعلى كل انسان مغرتب
اصيل بأن يعمل ويتعامل مع مجيع الناس
بوجدانه وأصالته يف املعاملة احلسنة واجلميلة
ويضحي على قدر املستطاع يف مجيع اخلدمات
الب وخيدم
اجملانية الفائقة ،ويساعد يف سبيل رّ
العلم وينفذ القانون وحيرتم شعوبهم وتراثهم
االحرتام
وعوائدهم ويبادهلم اجلميل بكل
والتقدير ،ليظهر هلم حضارة شعبه واصله
احلقيقي ،ولكي يستطيع بأن ينصهر معهم
من دون َاي عائق او َاي سبب عنصري او
طبقي  ،ولكي يصبح مثله مثل أي انسان من
أهل البالد األصليني ويف البلد الذي يعيش
ويسكن فيه لكي يكون قدوة يف جمتمعهم
ومث ًال ومنوزجًا صاحلًا لبالده والبالد اليت يهاجر
ويسكن فيها وكما قال املثل الشائع :الغريب
جيب بأن يكون أديب،
كل هذه األمور تنعكس على املغرتبني بشكل
عام وعلى تعليم وتوظيف أوالد املغرتبني يف
الدرجة االوىل يف مجيع اجملاالت واألشغال
واجلامعات واملعامل
وصفوف املدارس
واملستشفيات وغريها ،وتنتهي العنصرية
والكراهية والدرجة االوىل والدرجة الثانية
والثالثة يف اجلامعات والوظائف بني الناس،
ونصبح متساوين يف كل شيء وصاحلني لكل
زمان ومكان يف كل بلدان العامل ،بدون َاي
متيز عنصري او
تعصب اعمى او ّ
متيز عرقي او ّ
متيز ديين ،وشكرًا للجميع.
متيز حزبي او ّ
ّ
بقلم نوفل حنا نوفل
مرشد اجتماعي
بتاريخ ٢٠١٨-١١-١٥

ّ
الطاولة ركام ال يغمض رائحته  ..وحتت الطاولة
ّ
فتاة بعمر كتابني جتلس يف أسطورتها ومتسك تفاحة
تدسها يف جيبها
ثم
خضراء  ..ختفيها يف جراب طفل ّ
ّ
وتتابع أسطورتها  ..صوت ريح مقرتن بصهيل خيل
واإلضاءة كاملة على اخلشبة  ..من خلف الكواليس
املتنب الهثٌا ..
يدخل
يّ
ّ
أتنبأ بها ؟ كيف
مل
اليت
اعرة
الش
هذه
أين
:
املتنيب
ّ
هلا أن تقول  ..و أنَا كالزبدة روحي
دفء
مسها
ٌ
كلما ّ
اًّ
تسيح طل..على كف اهلل
فيلحس أصابعه مرارًا
ُ
و..
يبتكر !.
ُ
نيب ّ
الشعر مل ينظر اهلل إىل طراوة ما كتبت
وأنا
كيف
ّ
ومل يبتكر من روحي ؟
الفتاة  :هيييييه  ..على رسلك يا أبا ّ
الط ّيب ملاذا
ّ
وتتهكم ؟
تلهث
تغيب اإلضاءة بشكل كامل ويرتعد املتنيب :
يا إهلي كيف حل الليل فجأة دون مغيب ؟
الفتاة  :هههههه هو وقت التقنني يا سيد الشعر
أي مغيب تهذي
حنن يف أول الليل  ..عن ّ
حنن يف حرب  ..الكهرباء وال خماض لفكرة ضوء .
املتنيب  :تقنني ؟ من أنت ..من أين أتيت وما هذه
املصطلحات اليت أربكت لغة زمين ؟
الفتاة  :ششششش ..كفاك هلاثا وأسئلة  ..مل
أسأل من أنت عرفتك من صوت خيلك  ..ومن حبل
سري بني قصائدك والسماء..
ّ
انتظر قليال سأشعل لك قصيدة لرتاني
املتنيب  :حسنا  ..ولكن ال داعي لتسألي ألن ..
أنا الذي نظر األعمى إىل أدبي وأمسعت كلماتي من
به صمم.
الفتاة  :مممم وأنا قلت وال قول يعلو على قولك
هذه القصيدة أعرفها..خشخشة حروفها كارتعاش
للنظر ..قوافيها ّ
الناعسة كقطيت
جفنيك ذات ختاطف ّ
تدعي التشاغل بكبة صوف .
حتك ساقي وهي ّ
تشتعل إضاءة خضراء وخترج الفتاة من حتت الطاولة
وتصافح املتنيب.
الفتاة  :الزلت تلهث يا أبا ّ
الطيب فما حالك ؟
املتنيب  :قلت مرة
الريح حتيت
قلق
على
ّ
ٍ
كأن ّ
ً
أوجهها ميينا أو مشاال..
لكنين مل أستطع توجيه العاصفة اليت ّ
ّ
حلت ببالدك
فاخلراب كان أثقل من عبء خيلي اليت أنهكتها رؤية
الزمن  .ليتين مل أخرج من
ما حدث  ..ملعون هذا ّ
زمين .
سرقت ّ
بكاء
تفاحيت قلت  :أنبش
الفتاة  :وأنا بعد أن
ُ
ً
ثم أسكب نبيذًا ّ
ّ
لتكات
خمدتي
يبس يف
ّ
وأعلقه قمرًا ّ
الساعة  ..للمفتاح  ..للمذيع يف نشرة احلرب و...
ّ
أوووووف.
الزمان أهيله
املتنيب :
اذم إىل هذا ّ
ّ
فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد ..
الفتاة  :كأنها كتبت للتو ..
الريح حتتك !! فهذه وحدها تكفي لتكون
ّ
أما أن تكون ّ
ّ
واحلب .
عر
الش
د
سي
وحدك
ّ
ّ
حب لنكتب ؟.
املتنيب  :هل بقي ٌ
ّ
حتل اإلضاءة احلمراء
صوت قهقه خلف الكواليس ..
َ
ّ
بالتزامن مع دخول َ ولاّ دة بنت املستكفي
ولاّ دة  :سيدي عرفت ّ
الزمن
أنك يف زيارة إىل هذا ّ
ً
تاركة ابن زيدون ميوت غرية
احلب
وأتيت ألبادلك
ّ
ّ
كعادته  ..أمل تسمع قولي  ..أمكن عاشقي من

خدي وأعطي قبليت من يشتهيها
صحن ّ
الفتاة  :على رسلك يا
املشاعية يف القبلة  ..أنا أرى أن
ولاّ دة  ..ما هذه
ّ
للقبلة قداستها اخلاصة  ..لذلك قلت  :لن تعبق بي
كما حتلم إلاّ إذا ّ
سر
سر املاء وحروفك ّ
علمت أصابعك ّ
الرقص على قبلة .
ّ
سيدي و من مسح هلا
يا
الفتاة
ولاّ دة  :من هذه
ّ
ّ
بالتدخل بيننا ..
املتنيب  :هذه اليت لعق اهلل أصابعه بعد أن المس
خمي ً
لة
زبدة روحها  ..مجلتها أقوى يا ولاّ دة وأكثر
ّ
من نظمك ..
الفتاة  :مل أقل يلعق  ..قلت يلحس ..
ولاّ دة  :يبدو أنين أخطأت باخلروج  ..سأعود إىل
ربا أجده مشتاقًا لقبليت .
عروة الغيور  ..مّ
تعود ولاّ دة إىل زمنها وترجع اإلضاءة إىل عشبها.
العامية  ..ثم إن كلمة
أحب ألفاظك
املتتيب  :ال
ّ
ّ
يلحس تقرتن بكلمة رديئة و...
تعصبين فأنت تعرف طبعي وقد قرأت
الفتاة  :ال
ّ
..
أنا امرأة عصبية لدرجة أنين كلما رشقت وجهي باملاء
سارعت جارتنا لقطف غسيلها عن احلبل
تريثي فأنا جئت ألكون صديقًا  ..أبارك
املتنيب :
ّ
حرفك وأرعى موهبتك
نيب الشعر صديقي
يشرفين أن يكون
الفتاة  :وأنا
ّ
ّ
الذي طاملا تعلمت منه العنفوان والكلمة الباذخة
ّ
حمكية  ..وال
أتنمنى أن تكتب لي قصيدة
ولكن
ّ
وعامية  ..هل قرأت
وقافية
وزن
بالتفاصيل
تهتم
ّ
يف كتابي شعرًا أم ثرثرة ؟
املتنيب ّ :
إنه الشعر  ..أعرتف وأقول :
سرقت تفاحا ورفرف بالشعر جناحا
قالوا
ْ
قلتلن سرقت لتلم املعنى وتبقى بالساحة
الشعر
هيدي البنت حبرب
ْ
شوفو ما أقوى رماحا
الصداقة
الفتاة  :مممم موافقة سلفًا  ..أرسل طلب
ّ
على الفيس بوك .
املتنيب  :فيس بوك؟؟؟؟
الستارة
تفتتح
ثم
دهشة
ملدة
الستارة
تنسدل
ّ
ّ
ّ
على خشبة غابت عنها الفتاة وغاب املتنيب وغابت
ّ
ً
محامة
لكن
مدمى !
أجل
الطاولة  ..بقي اخلراب إىل
ٍ
ّ
ّ
بيضاء خرجت من بني األنقاض وهي تلتقط كتابًا ..
ّ
ً
فجأة دون سابق فكرة
وحلقت عاليًا ..
طارت احلمامة
..كانت املالئكة يف جوقة غناء يف األعالي  ..كان
الكتاب يف هديله األعلى وقد كتب على غالفه ..
ّ
تفاحيت وقد سرقتها

الشاعرة رماح بوبو  -سورية
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مــناسبات

Toplaceتقيم حفلة عيد امليالد يف مطعم  sunsetيف باراماتا

جان عجاقة( )MLCيلقي كلمة

جان ناصيف يلقي كلمة

نيسي ناصيف تلقي كلمة

بيل سارافينوفسكي يلقي كلمة

جان ونيسي ناصيف ،سركيس ناصيف ،عضو اجمللس التشريعي يف الوالية جان عجاقة وحضور

جان ناصيف وبعض موظفي الشركة وحضور

جان ناصيف وابنتاه افلني وزوجها واشلني وابنه سركيس وحضور

جان ناصيف وابنته اشلني

سركيس جان ناصيف وحضور

جان ناصيف ونيسي ناصيف يتوسطان راقصتني برازيليتني

جان ناصيف ونيسي ناصيف مع احدى الفنانات

نيسي ناصيف مع احدى الصديقات

اقامت شركة  Toplaceحفال رائعا مبناسبة عيد امليالد وذلك يوم اجلمعة
يف  30تشرين الثاني املاضي يف مطعم  Sunsetيف باراماتا الذي يقع يف احد
مشاريع التطوير العقاري لشركة  Toplaceلصاحبها رجل االعمال الصديق

جان ناصيف.
حتدث يف املناسبة كل من عضو اجمللس التشريعي يف الوالية جان عجاقة وجان
ناصيف ونيسي ناصيف ورئيس بلدية بايسايد بيل سارافينوفسكي.

حضر املناسبة ،اضافة اىل بعض موظفي الشركة ،العديد من مدراء البنوك
واحملامني واملستشارين واملهندسني واملزودين ومتعهدين يف صناعة البناء
والتطوير والعديد من االقارب واالصدقاء
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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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ملبورن

لقاء حار ومجيل مع الطبيب املتميز اجملتهد
الدكتور مارك رزق اهلل
تعرف
جمرد أن جتلس معه
فورا أنه الطبيب العربي املصري
وكون
الذكي الشاب الناجح
الوفاء مستقر يف متنه وحواشيه
فقد متكن أن حيمل الناس على
التسليم بنبوغه وسعة علمه
ومجعه بني أطراف الكفاءات
فهو عبقري ناجح بامتياز وميتاز
بصوته الرصني واتزانه اهلادئ
ورحابة صدره باالستماع اليك
وابتسامته اجلميلة فتكاد تشعر
وكأنك تعرفه منذ نعومة أظافرك
وحتدث نفسك وتقول يا ليت
كل األطباء مثله
وكان ملدير مكتب ملبورن
جلريدة اهلريالد هذا اللقاء احلار
معه
أن حيدثنا عن
وسألناه أوال
سريته الذاتية فأجاب مبتسما
أنه وصل اىل اسرتاليا منذ
لكنه منذ
أكثر من عامني
بداية مسريته الدراسية كان
يتابع دراسته بشكل ممتاز
على مبدأ من جد وجد ومن
سار على الدرب وصل ووضع
أمامه هدف حمدد وهو احلصول
على شهادة الطب بدرجة ممتاز
وحقق مامتناه وشكرا اهلل على
ذلك لكنه أضاف قائال لدى
وصوله اىل اسرتاليا وجد بعض
املادية
وخاصة
الصعوبات
واستطاع بعد فرتة التغلب عليها
من خالل العمل اجلاد وتعديل
الشهادة يف اسرتاليا وهذا

كما
بتوافر االرداة الفوالذية
أضاف قائال لنا باحلرف الواحد
أصبحت طبيبا ناجحا وخملصا
ملهنة الطب الراقية النبيلة
وأنين أواظب على ممارسة مهنة
الطب النبيلة بشكل يومي يف
املركز الطيب املتميز الكائن
يف سدني رود القريب من
حمطة القطار ومواجه الكنيسة
األسقفية العربية وهذا املركز
يوجد به أطباء متميزين وخاصة
رئيس املركز الدكتور ماهر لوقا
الذي ميتاز برحابة صدره وعلمه
الواسع وتعاونه املمتاز معنا
ولدى سؤاله عن اسرتاليا أجاب
الدكتور مارك قائال ان اسرتاليا
بلد مجيل جدا ومتعدد الثقافات
الكثري من اخلدمات
ويقدم
بدون متيز وبلد حيرتم الفرد
وينمي املواهب
واالنسان

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

أنه يقوم
كما أضاف قائال
يوميا بفحص املرضى من بلدان
خمتلفة وأنه يشعر بقمة السعادة
وهو ميارس عمله النبيل يف
معاجلة ومدواة املرضى وقال
أنه منذ األن وضع هدف أخر
نصب عينيه وهو التخصص
ثم أردف
يف الطب العام
قائال بأن للجالية العربية دورا
رائدا
واجتماعيا
اقتصاديا
يف اسرتاليا وخاصة اجلالية
اللبنانية اليت تأتي باملرتبة
األوىل وبعدها اجلالية املصرية
ويف نهاية وختام
والعراقية
اللقاء قال سعادته كبرية بهذا
اللقاء املمتع اجلميل وأنه يقدم
جزيل شكره ألسرة وهئية حترير
جريدة اهلريالد وملدير مكتبها
يف ملبورن احملامي واالعالمي
ميالد اسحق.
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Melbourne

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف الـهريالد

الكاتب الصحايف

الزميل ميالد
اسحق

مديرا ملكتب
ملبورن
لالتصال:
0422 350 768

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

احذري هذه السيّئات اليت تضر محلة عاملية للوقوف يف وجه املضايقات اإللكرتونية للجمال
بشعرك يف اخلريف
ِ
ُتطلق  Rimmel Londonمحلة عاملية
تتحدث من خالهلا باسم  55مليون
ّ
امرأة عانت من املضايقات اإللكرتونية
املسيئة للجمال حول العامل.1
التعرض
 1من كل  4نساء اختربت
ّ
للتعليقات املسيئة للجمال .ما يعين
تعرض ملثل هذا
أن ك ًال منا يعرف أحدًا ّ
النوع من اإلساءة.
عرب محلتها األخرية أنا لن ُألغىّ ،
تتخذ

التنمر اإللكرتوني ،حيث تعرض
ضد
 Rimmelموقفًا واضحًا
ّ
ّ
ّ
وتسلط الضوء على فكرة أن املضايقات
قصصًا من أرض الواقع،
اإللكرتونية املسيئة للجمال تالمس اجلميع :من املؤثرين ،وأيقونات
املوضة ،والعارضات ،واملشاهري وصو ً
منصات
ال إىل مستخدمي
ّ
التواصل االجتماعي.
«تسعى  Rimmelإلهلام الناس وتشجيعهم على اكتشاف أنفسهم
والتعبري عن شخصياتهم من خالل املكياج بالطريقة اليت تربز
هوياتهم .وحنن كعالمة جتارية ،نقف يف وجه ممارسات حتديد
تعرض الناس للظلم ،واألحكام القاسية ،والنقد
وضد
اجلمال،
ّ
ّ
بسبب مظهرهم ،األمر الشائع يف يومنا هذا واملعروف باسم
املضايقات اإللكرتونية املسيئة للجمال ».تقول سارة ولفريسون،
نائب رئيس قسم تسويق  Rimmel Globalيف .Coty

بشعرهن مع تغيرّ الفصول،
بعض السيدات جيهلن كيفية العناية
ّ
نقدم ِ
ّ
لتتجنبيها وحتذري منها يف فصل
السيئات
لك بعض
لذا
ّ
ّ
اخلريف ،واليت قد تؤذي شعِرك:
أي نوع من أنواع اجلل أو الكريم ،أو االسرباي اخلاص
ال تستخدمي ّ
بالتصفيف ،يف هذا املوسم على األخص ،فهذه املستحضرات
وملمعة تلتصق بـ فروة الرأس ،وهو ما
حتتوي على مواد صمغية
ّ
نسعى إىل منعه للتخلص من القشرة والتساقط.
ِ
شعرك من خالل فرده ،أو جتعيده ،أو
ال حتاولي تغيري طبيعة
أي مستحضر ،فقد يسبب ذلك ً
دائما يصبح
تلفا
متوجيه ،باستخدام ّ
ً
من الصعب عالجه.
ال تلجئي لصبغ الشعر بلون غريب ،كالفوشيا الزاهي أو البنفسجي،
أي من األلوان اليت حتتاج إىل كمية كبرية من املادة امللونة،
أو ّ
ً
ِ
باهتا يف النهاية.
شعرك
وترتك
ختلصي من الشامبو املصنوع من املواد الكيماوية ،واستبدليه
بالشامبو املصنوع من األعشاب.
ومن أهم النصائح لـ العناية بالشعر يف اخلريف ،أن ال ختتاري
شد الشعر أكثر من الالزم ،أو استخدام
تصفيفات معقدة تتطلب ّ
أن من الصعب احلفاظ عليها يف
مثبتات للحفاظ على الشكل ،كما ّ
ّ
حاالت تقلب اجلو.
ال تفركي الشعر بقوة لتجفيفه باملنشفة ،فقط استعملي منشفة
قطنية مئة باملئة ،واضغطيها على الشعر برفق حتى متام
التجفيف.
ال تستخدمي اجملفف الكهربائي بشكل يومي ،لكي تقضي على
ّ
ِ
طبيعيا.
جيف
شعرك
جذور الشعر ،وأتركي
ًّ
حاولي عدم التعرض للتوتر قدر اإلمكان ،فالصحة النفسية تنعكس
على اجلسد والشعر بشكل واضح.

النتائج الرئيسية للدراسة اليت أجرتها :RIMMEL
يتم حذف  115مليون صورة
• يف كل عام ّ
للتنمر اإللكرتوني
ضن
تعر
العامل
حول
نساء
أربع
• واحدة من كل
ّ
ّ
بشأن شكلهن اخلارجي
• ّ
للتنمر
أكدت  %65على أن ثقتهن بأنفسهن تزعزعت نتيجة
ّ
اإللكرتوني
مرة أو أكثر
تعرضن للمضايقات اإللكرتونية واجهن األمر ّ
•  %11ممن ّ
يف الشهر الواحد
• تلجأ ( %46آو ما يقارب  16.6مليون) امرأة شابة إىل املخدرات،
أو الكحول ،أو التسبب باألذى ألنفسهن ،أو قد تعانني من مشاكل
يف تناول الطعام بعد تعرضهن للمضايقات اإللكرتونية املتعلقة
مبظهرهن
•  %44فقط من النساء تقمن باإلبالغ عن املضايقات اإللكرتونية
تعرضن للمضايقات اإللكرتونية مل ختربن
•  %57من النساء اللواتي ّ
أحدًا مبا مررن به
•  %33من الشابات يف بريطانيا تعتقدن أن مظهرهن اخلارجي
سيتسبب بتعرضهن للمضايقات اإللكرتونية
•  %51من الشابات أفدن بأن املضايقات اإللكرتونية منعتهن من
تنويع أسلوبهن ومظهرهن
احلملة:
أوهلا ،إطالق نقاش عاملي
هلذه احلملة ثالثة أهداف رئيسيةّ .
حول املضايقات اإللكرتونية املسيئة للجمال من خالل التعاون
ممن لديهم جتارب متعلقة بهذه
مع جمموعة من املؤثرين واألفراد ّ
القضية.
«لقد رغبت حقًا باملشاركة يف هذه احلملة ،ألنها ّ
متثل متامًا أفكاري
اليت أحاول نشرها عرب مواقع التواصل االجتماعي .أمتنى أن ّ
أمتكن،
عرب مشاركة قصيت ،من املساعدة يف إعطاء طابع إنساني لألشياء
اليت نراها عرب اإلنرتنت ،وزيادة الوعي حول هذه املشكلة ».تقول
آسيا الفرج ،مؤثرة كويتية.
شاركت األيقونتان العامليتان كارا ديليفني وريتا أورا جتربتهما
التنمر اإللكرتوني .وقد انضمت النجمتان بصورة شخصية إىل
مع
ّ
احلملة اليت تطالب حبق كل فرد يف التعبري عن نفسه ،ومتنيتا أن
تعرضوا إىل هذه
تتمكنا عرب شهرتهما من الوصول إىل كل الذين ّ
املضايقات وإهلامهم.
التنمر اإللكرتوني ليس أمرًا
أن
فكرة
على
«حنن نريد الرتكيز
ّ
مقبو ً
ال .أنا ممتنة للغاية ألنين حظيت بفرصة التصوير مع أشخاص
يتمتعون بهذه الشخصيات املميزة والفريدة .وقد كان هذا األمر
وما زال جزءًا أساسيًا من مسريتي املهنية ».ريتا أورا ،سفرية
عالمة  Rimmelالتجارية
تعرض هلذه املضايقات،
«الرسالة اليت ّ
أود إيصاهلا إىل كل من َّ
ٍ
أي
ال
!
كاف
أمر
وهو
ورائعون
هي آنكم مجيلون
يهم ما يقوله ّ
ّ
شخص آخر ...أنتم لستم وحيدين .جيب أن نقف إىل جانب
بعضنا البعض وأن نفكر جيدًا قبل أن نكتب تعليقًا .املشكلة
يف التعليقات املسيئة للجمال ،هي أن أحدهم قد يكتب تعليقًا
ّ
يضطر إىل التعامل مع عواقب فعلته .التعليقات اليت
بدون أن
قرأتها مؤذية ،ومن املخيف أن نرى قدرة الكلمات على التأثري
يف حياة شخص ما ».تقول كارا ديليفني ،سفرية عالمة Rimmel
التجارية
تعرضوا
الذين
األشخاص
ثلثي
يقارب
ما
أن
الدراسة
«تثبت
ّ
يتحدثون عنها .وقد
للمضايقات اإللكرتونية املسيئة للجمال ال
ّ
رأينا ذلك كفرصة لالستفادة من منصتنا يف دعم القضية
قصة مؤثرة ويودون مشاركتها
ومجع األشخاص الذين عاشوا
ّ

مع العامل ».تقول سارة ولفريسون ،نائب رئيس قسم تسويق
. Rimmel Globalمع دعم  Rimmelخالل األعوام الثالثة القادمة،
ستقوم مؤسسة  Cybersmileبإطالق « ،»Cybersmile Assistantأداة
ذكاء اصطناعي مبتكرة ،تعمل على اقرتاح املوارد ،واملساعدات،
واملؤسسات ،والوسائل املالئمة للمستخدم واملتعلقة مبشكلته
احملددة .ومع تطور الذكاء االصطناعي يومًا بعد يوم ستصبح
سيتم
 Cybersmile Assistanأكثر ابتكارًا وفعالية مع مرور الوقت.
ّ
إطالق هذه األداة الرائدة يف مجيع الدول الناطقة باللغة اإلجنليزية
يف عام .2019

بشعرك يف
تعلّمي طرق العناية
ِ
فصل اخلريف

سوءا هو
ُيعترب فصل اخلريف موسم سقوط الشعر ،وما يزيد األمر
ً
كثري من السيدات إىل تغيري لون وشكل الشعر يف بداية هذا
جلوء
ٍ
ِ
جملاراة صيحات املوضة ،وكي تتخلصي من شبح تساقط
الفصل،
الشعر يف اخلريف ،وتتمكين يف الوقت نفسه من إحداث التغيري
املطلوب من دون اجملازفة بصحة شعِرك ،تابعي النصائح التالية،
اليت توضح طرق العناية بالشعر يف اخلريف.
حافظي على نظافة فروة الرأس وجفافها ،حتى ال تصبح بيئة
مناسبة لسقوط الشعر.
قومي بتدليك فروة الرأس بالزيت الفاتر مرة يف األسبوع،
منو جذور الشعر ،ويغذي
فاملداومة على هذه اخلطوة يساعد على ّ
الشعر حتى أطرافه.
اختاري القناع األنسب لطبيعة شعِرك ،واحرصي على وضعه مرة
أسبوعيا للحفاظ على ملعان الشعر.
ًّ
ّ
حتسن من طبيعة الشعر،
ألنها
بالربوتينات،
غنيا
نظاما
اتبعي
ً
ّ
غذائيا ًّ
ًّ
وتساعده على مقاومة العوامل اجلوية اليت تضر به.
شعرك يف صورة ذيل حصان ،أو ّ
ِ
جزئيا إذا كان
غطيه
حاولي ربط
ًّ
اً
جدا.
طويل ًّ
ّ
مرطًبا للشعر بعد كل غسلة ،واحرصي على استخدام
استخدمي
دهنيا ،أو
ألن اإلكثار من املرطب يرتك الشعر
الكمية املناسبةّ ،
ًّ
ً
ملتصقا ببعضه.
ّ
مشطي الشعر فقط باستخدام الفرشاة الواسعة أو املشط واسع
األسنان.
ً
ِ
قصه يف اخلريف مع االعتناء
شعرك
إذا كان
ضعيفا ،من األفضل ّ
ً
أيضا.
به
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بــيئة

ثالثي عاشور ــ البلدية ــ احملافظ
حياصر بريوت باجملارير
رىل ابراهيم
طافت شوارع الرملة البيضاء ،يوم
اجلمعة من االسبوع املاضي بالرباز،
إثر فيضان اجملارير اليت تكسرت على
جانب الطريق وهطلت كالشالالت
على اجلهة املقابلة .والسبب؟ إغالق
رجل األعمال وسام عاشور «الريغار»
الرئيسي على الكورنيش بالباطون،
قبيل افتتاح منتجعه املتعدي على
أمالك بريوت البحرية .جرى ذلك
برعاية حمافظ بريوت وجملس اإلمناء
واإلعمار ،وعلى مرأى من الشرطة،
ّ
ٍ
طرف من البلدية ...غري أن
وبغض
إخفاء الفضيحة مل يدم أمام غزارة
األمطار ،فتأهب املذنبون مجيعهم،
ّ
للملمة ،وأقصى طموحاتهم إعادة
اجملرور إىل املسبح الشعيب!
تريد بلدية بريوت مبجلسها وحمافظها،
أن تتمسك العاصمة بـ»هويتها
وأناقتها» .عاصمة ،ترتدي زينة
ّ
َ
وتنظم مهرجانات
مبليوني دوالر
وماراثونات مباليني الدوالرات .ومن
أجل هذا اهلدف «السامي» ،مل يتوان
رئيس بلدية بريوت مجال عيتاني عن
ضرب يده على الطاولة ،كما ينقل
َ
مليوني
بعض احلاضرين جللسة إقرار
الزينة ،عند اقرتاح أحد األعضاء أن
«يستعاض عن الزينة مبساعدات
مدرسية لألوالد احملتاجني» .ضرب
الريس الطاولة بيده قائ ًال« :بريوت
ّ
الزم تتزين».
طبعًا الزينة يومها كانت أهم من
أي مشكلة ثانوية ،كشبكات الصرف
الصحي اليت تنتهي يف البحر!
لذلك مل حيسب اجمللس البلدي وال
احملافظ زياد شبيب ،أن الصورة
اليت ستسبق الصورة امليالدية هي
تلك اليت تفيض فيها ينابيع «الرباز»
على طول كورنيش الرملة البيضاء.
قد يعتقد البعض أن يف األمر مبالغة،
ولكن ما حصل يوم أمس ،هو طوفان
اجملارير وخروجها من «الريغارات»
على شكل نافورة ،لينتشر الرباز
بعدها على كامل الكورنيش ويأخذ
أحيانًا شكل شالالت ...من القذارة!
قد يقول البعض أيضًا ،إن ما سبق
أمر أكثر من طبيعي ويتكرر كل عام
عند هطول األمطار .ولكن ما ال
يعرفه كثريون ،أن سبب انسداد
«الريغارات» هو ِفعل رجل األعمال
وسام عاشور ،صاحب بناء الـ»إيدين
باي» الذائع الصيت ،والذي بات
اليوم منتجعًا على شاطئ الرملة
البيضاء .فعاشور ،وقبيل افتتاح
منتجعه يف أواخر حزيران املاضي،
حرص على أن يكون منظر الفندق من
مجيع اجلهات متكام ًال ومجي ًال .فقام
عمال من قبله ،بغطاء من شرطة
بريوت والبلدية واحملافظ وجملس
اإلمناء واإلعمار ،برمي  2طن من
الباطون يف ريغار الرملة البيضاء
األساسي ،وذلك حتى خيفي منظر
اجملرور احملاذي لـ»حتفته» املنصوبة
على الشاطئ.
وخالل جلسة دعا إليها شبيب وممثل
عن جملس اإلمناء واإلعمار (املسؤول
عن شبكة اجملارير ضمن نطاق بريوت)
واحتاد بلديات الضاحية ممث ًال ببلدية
الغبريي ،اختذ أمر حتويل اجملرور
الشهري اىل منطقة السان سيمون.
وقضت اخلطة بأن حيول اجملرور

حفريّات قرب مدخل الـ«إيدن باي» لفتح «الريغار» املقفل (مروان بوحيدر)

إىل حمطة السان سيمون ،حيث
يسكن الفقراء الذين ال يصل صدى
صوتهم اىل أي كان ،على أن يتم
ضخ القذارة جمددًا اىل حمطة الغدير.
لكن أسقط احلاضرون من باهلم،
أن حمطة السان سيمون ال تعمل،
وبالتالي ال ميكنها استيعاب اجملارير
اليت تصل إليها ،وال قدرة هلا على
الضخ اىل حمطة أخرى .وعندما فاضت
رائحة اجملارير يف حي السان سيمون
املنكوب ،وارتفعت االحتجاجات ،طلب
رئيس بلدية الغبريي إعادة الوضع
اىل ما كان عليه قبيل افتتاح مبنى
الـ»ايدن باي» .إلاّ أن عاشور رفض
طلب بلدية الغبريي ،فأذعنت بلدية
بريوت للرفض ،ومت حتويل اجملرور
إىل قرب «الغران كافيه» .هكذا،
ّ
سخر حمافظ بريوت وبلديتها وجملس
اإلمناء واإلعمار قدراتهم إلرضاء أحد
رجال األعمال األثرياء على حساب
آالف اللبنانيني الذين علقوا أمس
داخل سياراتهم نتيجة التحضري لعيد

تم تحويل مجرور الرملة إىل
محطة السان سيمون ،التي ال
تعمل ،فعمّت الروائح الكريهة
الحيّ املنكوب
االستقالل ...وفيضان الرباز على
الكورنيش!
أما شبيب ،الذي أمن الغطاء سابقًا
لعاشور كي يتمكن من إغالق اجملرور،
فقرر التمادي بهذه «املسرحية»،
وأصدر بيانًا أعلن فيه تكليف «دائرة
املراقبة يف مصلحة اهلندسة يف بلدية
بريوت» إجراء حتقيق فين وهندسي
يف أسباب فيضان مياه اجملارير يف
الرملة البيضاء .فتح شبيب حتقيقًا مع
نفسه؟ ليس ذلك بغريب عنه ،فمنذ
حنو شهرين ،طلب حمافظ بريوت
فتح حتقيق ملعرفة اجلهة اليت أتاحت
للمديرية العامة لألمن العام احلفر يف
أرض تابعة حلرج بريوت ،فيما كان
هو نفسه من أعطى موافقته إلشغال
جزء من هذا العقار يف عام .2015
وسبق ملصلحة اهلندسة يف البلدية
أن أصدرت تقريرًا يوصي بهدم مبنى
عاشور املخالف للقانون من دون أن
يعريه احملافظ أي أهمية .فعاشور
متكن من بناء منشأته عرب رخصة حصل
عليها من شبيب ،ليفتتح منتجعه الحقًا
على مرأى من «رجاالت الدولة» من

دون االستحصال على رخصة إسكان
يكبد الدولة
وسياحة .وها هو اآلن
ّ
اللبنانية مصاريف بغنى عنها إلعادة
فتح الريغار وتغيري «القساطل»
واحلفر من جديد.
الزميلة «األخبار» اتصلت بشبيب
ورئيس بلدية بريوت مجال عيتاني،
من دون أن تتلقى ردًا من أي منهما،
محل الناشط البيئي املتابع
فيما
ّ
لقضايا امللك العام ،رجا جنيم،
يف حديث اىل «األخبار» مسؤولية
ما حيصل من واقع املخالفات على
شاطئ الرملة البيضاء وإقفال الريغار
بالباطون حملافظ بريوت وعيتاني،
قائ ًال« :كالمي مبثابة إخبار للتفتيش
والنيابة العامة حملاسبة الرجلني».
ومل َ
يبق بيان شبيب وحيدًا ،إذ القته
ً
البلدية سريعا يف منتصف الطريق
عرب جلسة استثنائية دعا إليها عيتاني
وموضوعها الرئيسي مناقشة موضوع
فيضان اجملارير يف بريوت .إلاّ أن
أحدًا ال يعرف ملاذا محلت اجللسة
صفة «االستثناء» ،ما دام األمر
نفسه حصل عند أول هطول لألمطار
منذ حنو شهر ،من دون أن يتأهب
أي من اخلائفني على صورة العاصمة
ومن دون أن يعاجلوا أمر الريغار.
املهم ،انعقدت اجللسة ،وتقرر على
أثرها املوافقة على طلب اإلدارة
«إجراء حتقيق مفصل خبصوص
طوفان اجملارير وخطوط تصريف
األمطار يف مدينة بريوت وخاصة يف
جادة الرئيس رفيق احلريري الناتج
من تسكري اجملرور الرئيسي ،الذي
تصب فيه األمطار أيضًا بعدما تبني
س ّد بالباطون».
أنه ُ
كذلك أوصى القرار بأن «يتم التحقق
من هوية األشخاص الذين قاموا بهذه
األعمال والشركاء واملقصرين لالدعاء
عليهم أمام احملاكم اجلزائية».
أحد أعضاء البلدية ،يف اتصال
محل حمافظ بريوت
مع «األخبار»ّ ،
ّ
مؤكدًا أن شبيب
مسؤولية ما جرى،
هو من منح عاشور الضوء األخضر
للتمادي يف تعدياته.
وأضاف إن «الرئيس سعد احلريري
أوصى البلدية بكسر الريغار وإحالة
كل من يظهره التحقيق مسؤو ً
ال اىل
القضاء» .حيصل ذلك يف ظل صمت
التفتيش املركزي ،الذي كان قد
تلقى إخبارًا من احملامي وديع عقل
خيص إنشاءات الـ»ايدن
بكل ما
ّ
باي» ،من دون أن حيرك ساكنًا.

إرجاء إعالن جبل الرحيان حممية
رغم االنتظار 12
عامًا إلعالن جبل
(قضاء
الرحيان
حممية
جزين)
سحب
طبيعية،
ُ
اقرتاح القانون من
جدول أعمال اجللسة
التشريعية األخرية
اللحظات
يف
احلجة
األخرية.
هي احلفاظ على
امللكيات اخلاصة.

امال خليل

املرامل تنهش أحراج الريحان والعيشية وجوارهما منذ عام 2000

لكن ناشطني بيئيني يلفتون اىل أن
ّ
سحب املشروع جاء عقب مهلة إدارية
منحها وزير الداخلية ألصحاب مرملة
تسمح باستئناف العمل فيها لستة
أشهر بعد توقفها لعامني.
للمرة األوىل ،أدرج اقرتاح قانون
«إعالن جبل الرحيان حممية طبيعية»
على جدول أعمال اجللسة التشريعية
يف جملس النواب اإلثنني املاضي.
االقرتاح يستند إىل املرسوم الوزاري
الرقم  17533الذي وافقت فيه احلكومة
يقره
على إنشاء احملمية مبوجب قانون ّ
الربملان .لكن رئيس جملس النواب
نبيه بري ،لدى الوصول اىل البند
الثامن من اجلدول اخلاص بإعالن
احملمية ،استبق مداخالت النواب،
«بناء على متنيات
وسحب االقرتاح
ً
من رؤساء بلديات منطقة الرحيان
وفعالياتها بإرجائه لتحديد امللكيات
اخلاصة الواقعة ضمن حدود احملمية،
منعًا للتعدي عليها وضياع احلقوق».
وكانت احلكومة وافقت يف أيلول
 2006على اقرتاح إعالن احملمية الذي
قدمته بلدية الرحيان عام  .2004لكنها
ّ
شددت على وجوب أن يتضمن مشروع
ّ
القانون نصًا «حيفظ حقوق املالكني»،
علمًا بأن قانون احملميات املعدل الذي
أقرته جلنة البيئة النيابية مطلع العام
ّ
نص على «احلق بإنشاء حممية
اجلاري ّ
طبيعية على األمالك اخلاصة بعد موافقة
أصحابها خطيًا مبوجب عقد بينهم وبني
الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة.
ويف حالة عدم موافقة أحد املالكني
ضم أمالكه اىل احملمية
أو أكثر ،على
ّ
الطبيعية ،ميكن إلدارة احملمية أن
تستملك عقارًا أو عقارات هؤالء عن
طريق إعالن املنفعة العامة البيئية هلذا
االستمالك ،أو مقايضتها بأمالك تابعة
للدولة».
هشام يونس ،رئيس مجعية «اجلنوبيون
اخلضر» اليت أطلقت محلة الستعجال
إعالن احملميةّ ،
أكد لـ»األخبار» أن
«املربرات اليت قدمت للتأجيل غري
جدية» ،إذ إن «إعالن احملمية ال
ينزع امللكية عن العقارات اخلاصة أو
يقيد استعماالتها ،وهي
يصادرها بل
ّ
مقيدة باألصل وفق التصنيف العقاري
ّ
باعتبارها أراضي زراعية ومناطق
حرجية ترعاها قوانني الغابات ()1949
ومحاية الغابات ( )1996ومحاية البيئة
(.»)2002
من جهته ،رئيس بلدية الرحيان حسني
أيد إرجاء اإلعالن ،مع تأكيده أن
فقيهّ ،
البلدية مل تضغط بهذا الشأن .وأوضح:
«أشخاص واصلني من البلدة اتصلوا
وطلبوا التأجيل» .ولفت يف اتصال مع
«األخبار» اىل عدد من املالحظات على
املقرتح احلالي .فـ»عندما قدم رئيس
البلدية األسبق حممد محزة فقيه مشروع
احملمية ،مل تكن الدراسات حوهلا
مكتملة ،إذ مل تراع امللكيات اخلاصة.
وعندما مت حلظها ،صغرت مساحة
احملمية املقرتحة ،ومت تعديل حدودها

عام  .2013مع ذلك ،ال ميكن اعتبار
التعديل كافيًا .ألن املسح العقاري
اإللزامي يف املنطقة اليت كانت حمتلة
حتى عام  ،2000مل ينجز بعد .ننتظر
التأكد من حدود امللكيات اخلاصة،
لكي ال تتداخل مع األمالك العامة».
ّ
تتعلق بدور
لفقيه أيضًا مالحظات
البلدية يف إدارة احملمية ،إذ «يعطي
القانون املقرتح للجمعيات املدنية دور
اإلشراف واإلدارة ،فيما جيب أن يكون
هذا دور البلدية».
إال أن عددًا من الناشطني يربطون
بني اإلرجاء وبني املرامل اليت ال
تزال تنهش أحراج الرحيان والعيشية
وتتسبب
وجوارهما منذ عام ،2000
ّ
تلوث نهر الليطاني اجملاور واملياه
يف ّ
ّ
وتعطل حمطة ضخ املياه يف
اجلوفية،
مشروع الطيبة بسبب ترسب الرمول
من املياه .ويلفت هؤالء إىل قرار
وزير الداخلية يف حكومة تصريف
األعمال نهاد املشنوق ،يف  8تشرين
األول املاضي ،القاضي بإعطاء مرملة
تقع يف العقار رقم  19يف منطقة
قروح يف الرحيان مهلة إدارية للعمل
ملدة ستة أشهر ،بعد قرار وقفها عن
العمل يف أيلول  .2016ويسمح قرار
املشنوق لعلي وإبراهيم ب .بـ»تأهيل
املوقع ونقل الرمول الناجتة عن اعمال
التأهيل ملدة ثالث سنوات» ،علمًا
بأن أصحاب املرملة كانوا مع شركاء
هلم قد أنشأوا مرامل يف مواقع اخرى
من الرحيان ،ونقلوا الرمول من دون
االلتزام مبا ينص عليه القانون بوجوب
استصالحها بعد انتهاء أعمال احلفر
واجلرف .ومنذ عام  ،2002تاريخ
تأسيس أول مرملة يف املنطقة،
مل تقم البلديات والوزارات املعنية
والقوى األمنية بواجبها يف فرض
تطبيق القانون  ،2009\42القاضي
باستصالح املرامل وإعادتها أحراج
صنوبر.
ماذا ستفعل البلدية احلالية مع املرملة
اجلديدة؟ أجاب فقيه« :تواصلنا مع
الدرك ،فقالوا ال نستطيع أن نوقفه
عن العمل .تواصلنا مع صاحب املرملة،
فوعد بأنه سيلتزم باالستصالح».

استصالح أم مرملة جديدة؟

يف اجمللس األعلى للمقالع والكسارات
يف وزارة البيئة ،خيضع للدرس عقد
اتفاق ّ
وقعته بلدية الرحيان مع «شركة
الرحيان للبناء واملقاوالت» الستصالح
العقار رقم  16من منطقة قروح اليت
شوهتها املرامل ،علمًا بأن أصحاب
ّ
الشركة هم أنفسهم أصحاب املرامل.
والالفت أن العقد يتضمن استصالح
شري بارتفاع  50مرتًا سينتج عنه نقل
كميات من الرمول تذهب لصاحل
الشركة نفسها! وحبسب العقد ،تلتزم
«شركة الرحيان» بـ»احلفر بعد موافقة
وزارة البيئة والبلدية وحتت إشرافهما
ملدة سنة واحدة ،بهدف زرع أشجار
الصنوبر واحملافظة عليها ورعايتها بعد
انتهاء األشغال».
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أســرة ومـجتمع

اجعلي احلب مشتعالً بينك وبني زوجك

يف العالقات الزوجية ،يرغب كل من الزوجني يف زيادة مشاعر
الود واحلب بينهما ،وهذا ما جيعل كال الطرفني يبحث عن الطرق
اليت يساعد من خالهلا يف زيادة تعلق كل طرف باآلخر ،وقد ال
تصدقني أن النجاح يف احلياة الزوجية وحتسينها ،ميكن أن حيصل
بفضل بعض النصائح الصغرية؛ فعندما تسألني أصحاب الزجيات
الطويلة وأهل اخلربة عن أفضل الوسائل اليت ميكنك اتباعها لتطوير
عالقتك ،واحلفاظ على احلب املتبادل مع زوجك ،اجلواب :كوني
حمبة تعاملي حبب ،ولكن كيف؟
ّ
التقت جملة «سيدتي» الباحثة واملستشارة النفسية واألسرية
«سعدية ناصر القعيطي»؛ لتقدم لنا بعض النصائح يف ذلك.
•  10نصائح تشعل احلب يف حياتك ،وتبعد شبح امللل والتعاسة،
وهي نتيجة ملا توصلت له الدكتورة «راندي غنثر» ،بعدما أمضت
عاما يف تقديم االستشارات الزوجية:
قرابة األربعني ً
 .1العيش يف قلب وعقل اآلخر(الشريك):
الثقة واالحرتام كمبدأ أساسي يف أية عالقة لتستمر ،ويدرك
الزوجان أن كل ما يقوالنه ويفعالنه ميثلهما؛ فال يقدمان على أي
عمل أو قول قد يؤذي الطرف اآلخر حتى يف غيابه ،وهذا دليل
احرتامهما لبعضهما ،وكنتيجة حتمية سيقوي عالقتهما ببعض.
 .2الثقة باحملافظة على األسرار:
وأسرارا ،مل ولن
تفاصيل
تشاركه
حني تثق بشريكك ،سوف
ً
تشاركها مع أحد غريه ،ولكن يف حال غياب هذه الثقة ،وخوفك
يوما ما ،أو أن يتم تداوهلا
من أن ُتستخدم هذه األسرار يف إيذائك ً
ً
شرخا بالعالقة لن
مع طرف آخر خارج العالقة الزوجية ،سيسبب
يزول بسهولة ،وألجل أن تستمر العالقة حبب وقوة ،ال بد أن
تكون هناك ثقة وقدرة على التحدث عن أي أمر حيتاجه الطرفان
بالعالقة.
 .3قبول النقائص:
نادرا ما يكون هناك انتقاد بني الزوجني يف بدايتهما ،ولكن مع
ً
مرور الوقت ،قد ينتقد أو يستهزئ أو يتعاىل أحدهما على اآلخر؛
جراء ما يعرفه من أسرار وسلوكيات؛ مما يسبب خل ًال بالعالقة،
وجيعلها رمسية حلد ما ،ويف حال أردت احلفاظ على عالقة قوية
وقادرا على أن
صرحيا مع الطرف اآلخر،
ومتينة ،حتتاج أن تكون
ً
ً
تتحدث معه بأي شأن بدون خوف أو قلق ،وهذا لن يتم إال يف
حال تقبل الطرفني لبعضهما البعض.
 .4احلرية يف االختالف:
يظن بعض األزواج ،أن التوافق شيء أساسي لنجاح العالقة؛ مما
جيعلهما يتنازالن عن الكثري مما يريدانه ليتم التوافق يف كافة
اجملاالت ،وبعد مرور ستة أشهر مث ًال ،تتعرض حياتهما ملشكالت
بسبب اكتشاف هذه االختالفات ،وهما ال يدركان أن األوىل بهما
أن يكونا على سجيتهما؛ فهذه االختالفات هي ما تؤدي للتناغم
بينهما ،وتضفي على حياتهما نكهة مجيلة؛ فاملشكلة ليست
باالختالف ،إمنا يف كيفية التوافق معه.
 .5ال تأخذي أي شيء كأمر مسلم به:

كلمات يكرهها الرجل من املرأة

ال تأخذي وجود زوجك كأمر مسلم به ،العالقات املتينة حتتاج أن
تعملي عليها كل يوم؛ فاعتبار أنك مهما فعلت؛ فسوف يبقى
زوجك حبياتك ،جيعلك تهملني الكثري من احلقوق؛ مما يؤدي خللق
نفور بينكما بعد فرتة من الزمن ،العالقات الزوجية الناجحة ُتبنى
على االستمرار بالعمل عليها ،بااللتزام واالهتمام بها.
 .6التحلي بالشجاعة يف مواجهة التحديات يف العالقة:
ال توجد عالقة ال متر بتحديات أو مشكالت؛ فاألزواج الناجحون
يشاركون بعضهم البعض مشكالتهم ،ومبا يتعرضون له ،ومبا
يشغل تفكريهم؛ ليتلقوا الدعم املناسب من أزواجهم.
 .7احملافظة على ُبعد النظر:
يف خضم هذه احلياة وتعقيداتها ،قد يفقد الطرفان أو أحدهما،
األسباب اليت مجعتهما واحلب الذي بينهما ,وقد يقومان ببعض
التصرفات البسيطة والصغرية اليت تؤذي عالقتهما على املدى
البعيد ،األزواج احملبون يذكرون أنفسهم وشركاءهم بهذا احلب،
ويظهرونه بأبسط األساليب بشكل يومي للمحافظة على قوة هذه
العالقة على املدى البعيد.
 .8املالذ اآلمن:
يف العالقات الزوجية اجلديدة ،يشعر كل طرف بأن اآلخر هو
بعيدا عن
املالذ اآلمن الذي يلجأ له ليستمد الراحة والسكينة؛
ً
ضوضاء احلياة ومشكالتها ،ولكن بعد مرور مدة قصرية أو طويلة،
وانشغاهلما باحلياة ،يفقد أحدهما أو كالهما هذه النظرة لآلخر؛ مما
يضعف عالقتهما.
على الزوجني أن يتفهما بعضهما البعض ،وأن يتغاضيا عن مواطن
ُ
واملبهج لبعضهما.
القصور والضعف ،وأن يكونا املصدر اآلمن
 .9االعتقاد بقيمة الطرف اآلخر:
هناك مثة صفة ما مشرتكة بني كل العالقات الزوجية الناجحة ،وهي
أن كليهما يؤمن حبرية الطرف اآلخر ،واليت ال شك فيها ،ولكن
يف بعض العالقات بعد مرور الوقت وحدوث مشكالت وخالفات،
يفقد أحد الطرفني هذه الثقة باآلخر؛ مما يصعب عليه احلفاظ على
عالقتهما وقربهما من بعضهما.
إن األشخاص الذين يستمرون يف حب بعضهم البعض ،ال يرتكون
ألية مشكالت أو خالفات ،القدرة على تغيري نظرتهم ألزواجهم،
وينظرون للمشكالت كحوادث سلوكية طارئة ينبغي حلها ،وليست
داللة خلل يف شخصية اآلخر ،وتسهم هذه النظرة يف تكوين رابط
قوي بينهما.
ً
متلكا:
 .10احلب ليس
يتعامل األزواج الناجحون مع بعضهم البعض حبب وليس مبلكية،
مبعنى أنهم ال يودون التحكم يف شريكهم؛ فالعالقة قائمة على
الثقة واحلب ،وليس التملك ،مبعنى أن كليهما يتقبل اآلخر
وحيرتمه ،وأن يتمتع الطرفان حبرية التعبري والتصرف.
هذه النصائح تتشابه فيما بينها وترتابط؛ فالوجود لواحدة بدون
فعالة؛ ألن جتعل احلياة مجيلة
األخرى ،وكلها أمور بسيطة ولكنها ّ
ومتناغمة.

مهما كانت العالقة اليت تربط بني الرجل واملرأة ،إال أن هناك عدة
كلمات ميقتها الرجل وال يفضلها أن تتفوه بها املرأة ،واليت تعد
من منظورها أنها عادية.
جملة «سيدتي» تواصل مع األخصائية النفسية روان عبداهلل؛
لتخربنا ما هي الكلمات اليت ميقتها الرجل ،لتتجنب املرأة التفوه
بها ،حتى حتافظ على العالقة وتدوم.
«هذا الرجل وسيم جدًا».
هذه اجلملة تثري غرية الرجل والغرية لدى الرجال ال جتعله حزيناً
كاملرأة بل حتوله إىل رجل عدواني ،والرجل بطبيعته يسعى جاهدًا
إلعجاب املرأة ،وال يقبل باملقارنة حتى ولو كانت مع فنانني أو
مشاهري.
«هزمتك جمددًا»
الرجل بفطرته حمب للسيطرة ،فهذه الكلمة من امرأة تشعره
باألقلية ،سواء كانت اهلزمية صغرية أو حتى كبرية.
«أخربت صديقيت بكل شيء».
هذه العبارة يكرهها الرجل وجتعله يتساءل ،ما األشياء اليت أخربت
بها صديقتها ،وما أدق التفاصيل اليت أخربت بها عنه.
«أنت الفتى املدلل لوالدتك».
عبارة مستفزة للرجل ،ألنها حتسسه أنه شخص ال يتحمل املسؤولية
وال زال طف ًال صغريًا.
«أنا أقوم بفعل كل شيء مبفردي».
تعترب هذه اجلملة قاسية وتوبيخًا بسيطًا ،وحتبط الزوج وجترحه
جدًا.
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مــنوعات

كانا ينظفان املنزل فرحبا حنو
مليوني دوالر!

عثر زوجان يف والية لويزيانا بالواليات املتحدة االمريكية على
بطاقة يانصيب ،كانت رحبت اجلائزة الكربى اليت تصل إىل ما
يقارب املليوني دوالر ،أثناء قيامهما بأعمال التنظيف مبناسبة عيد
الشكر.
ونقل «بي بي سي» الربيطانية عن تينا أهرنبريغ قوهلا إنها عثرت
على جمموعة بطاقات يانصيب على منضدة قرب سريرها ،بينما
كانت تقوم بأعمال التنظيف والرتتيب يف بيتها استعدادا الستقبال
الضيوف من بقية العائلة يف يوم عيد الشكر الذي يعد عطلة رمسية
يف أمريكا.
وقد رحبت واحدة من هذه البطاقات اجلائزة الكربى املرتاكمة
وقيمتها  1.8مليون دوالر.
وقد عثر الزوجان على البطاقة الراحبة قبل أسبوعني فقط من موعد
انتهاء صرف قيمتها املالية ،اذ جرى السحب على هذه البطاقة يف
السادس من حزيران املاضي ،ومثة فرتة ستة أشهر ميكن للرابح
التقدم خالهلا الستالم جائزته.
ويف السياق قال هارولد أهرنبريغ ملؤسسة اليانصيب يف لويزيانا
«بقينا ندقق يف األرقام ونعيد التدقيق املرة تلو األخرى».
وأشار إىل أنهما ظال يتوقعان أن مثة خطأ ما قد حيصل قبل أن
يتأكدا ويتقدمان رمسيا الستالم اجلائزة.
ويعيش الزوجان يف مانديفيل ،وهي بلدة صغرية تقع على بعد 75
ميال اىل الشرق من عاصمة الوالية ،باتون روج.
وسيحصل الزوجان على مبلغ صاف يقدر بـ  1.3مليون دوالر بعد
حسم الضرائب الفيدرالية.
وقال الزوجان إن خطتهما الوحيدة هي ايداع املبلغ يف املصرف من
أجل مرحلة تقاعدهما.
وقالت اهرنبريغ «ليست لدينا أي خطط لشراء أي شيء جمنون أو
القيام برحالت كربى».
واضافت أن «الشيء األكثر طرافة وسرورا هو أننا سنودع الصك»
مبجمله يف البنك.

هل أجري الرئيس الروسي عملية
جتميل؟ شاهد الصور واكتشف بنفسك

صدق أو ال تصدق ..ربع
سكان العامل سيكونون
بدناء يف عام 2045

أظهرت دراسة استقصائية مشلت  2066بالغا يف بريطانيا ،أن
اإلجهاد يرتبط بوجود مشاكل كبرية يف احلياة اجلنسية لدى
األزواج.

توقع باحثون أن يصبح ما يقرب من ربع سكان العامل من البدناء
يف  2045إذا ما تواصل املسار احلالي مؤكدين أن الكلفة على
النظام الصحي ستكون باهظة للغاية لذا يتعني خفض نسبة البدانة
إىل  % 10من سكان العامل لتثبيت حاالت البدانة من النوع الثاني
يف العامل حبدود  %10يف .2045
حتى ال يزيد وزنك إليك عدد السعرات احلرارية لكل ما حتبه خالل
شهر رمضان
ويقاس الوزن الزائد والبدانة حبسب مؤشر كتلة اجلسم الذي
حيتسب من خالل قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملرت.
ويصنف الشخص يف حالة وزن زائد يف حال ختطى املؤشر لديه 25
ُ
فيما ُيدرج يف خانة البدناء يف حال ختطى املؤشر لديه .30
وترتبط البدانة والسكري بالتغذية ومنط احلياة .وتنصح منظمة
الصحة العاملية باحلد من استهالك الدهنيات والسكريات وممارسة
نشاط جسدي منتظم.
ووفقا للتقديرات اليت قدمها باحثون دمناركيون وبريطانيون يف
خالصات للمنتدى األوروبي بشأن البدانة يف فيينا الذي عقد مؤخرا
فإن من شأن هذه النسبة أن ترتفع إىل  % 22يف  2045يف حال
بقيت األمور على حاهلا حتى ذلك التاريخ.

يبدو أن هوس الشباب الدائم قد الحق الرئيس الروسي « فالدميري
بوتني» ،ليدفعه يف النهاية للخضوع إىل إجراء العديد من عمليات
التجميل املتعددة للحفاظ على مظهرة الشاب وبنيته املمشوقة اليت
طاملا اعتدنا عليها.
وكشفت العديد من التقارير العاملية إجراء الرئيس الروسي صاحب
 65عام،للعديد من عمليات التجميل يف جفنيه وجبينه وخديه،
بإمجالي نفقات جتاوزت  8أالف جنية إسرتليين.
بوتني وعمليات التجميل السرية
ووفقًا خلبرية التجميل العاملية « إميي سكوت» ،ظهرت اثأر عمليات
التجميل اخلفية اليت خضع هلا الرئيس الروسي خالل السنوات
القليلة املاضية بداية من عام .2010
واستدلت اخلبرية بصور قدمية لبوتني من تسعينات القرن املاضي،
واليت أظهرت بشكل واضح وغري قابل للشك خضوع الرئيس
الروسي لسلسلة من عمليات التجميل ليبدو أصغر سنًا.
وأشارت اخلبرية إىل أن الرئيس الروسي الذي بدأ فرتته الرئاسية
الرابعة أجري حقن احلشو التجميليه يف اخلدين باإلضافة إىل عملية
تقويم جلفون العني واستخدام حقن البوتكس إلخفاء التجاعيد
الواضحة على اجللد.

الكشف عن «قاتل الشغف» يف
العالقة الزوجية!

وحبسب معدي هذه األعمال الذين مل ينشروا نتائجها بعد يف أي
جملة علمية ،ال تظهر هذه التقديرات تباينات تبعا للبلدان .فعلى
سبيل املثال ،إذا ما بقي املسار الراهن على حاله ،سيكون أكثر
من نصف سكان الواليات املتحدة ( % 55حتديدا) بدناء يف 2045
يف مقابل  % 39يف .2017
وأوضح الطبيب االن موزس وهو أحد معدي الدراسة ويعمل
مع شركة «نوفو نورديسك» الدمناركية الرائدة عامليا يف انتاج
االنسولني أن هذا االرتفاع سيرتافق مع ازدياد يف حاالت االصابة
بالسكري من النوع الثاني اليت ستزيد من  % 9من سكان العامل
يف  2017إىل  % 12يف  2045أي شخص واحد من كل مثاني.
وتشكل البدانة حتديا عامليا كبريا يف جمال الصحة العامة .فبحسب
دراسة أمريكية نشرت نتائجها يف يونيو  ،2017يسجل عدد السكان
ازديادا مطردا يف العامل منذ  1980مع ارتفاع بواقع الضعف يف 73
بلدا يف العامل منذ .1980
وبنتيجة ذلك ،سجل ازدياد يف الوفيات النامجة عن األمراض
القلبية الوعائية والسكري وبعض األمراض السرطانية.

ويقول أحد خرباء العالقات العاطفية ،إن الشعور بالضيق واإلجهاد
خيلق القلق ،ما يعرض األزواج ألزمات يف العالقة احلميمية.
وأوضحت الدراسة أن  %45من املشاركني املصابني باإلجهاد،
أبلغوا عن وجود مشكالت يف العالقات اجلنسية.
وكشف االستطالع الذي أجرته  ،Live 5 BBC Radioأن الصحة
البدنية والنفسية هلا ثاني أكرب تأثري على حياة األشخاص اجلنسية،
حيث أفاد  %32من األشخاص بأنها «قاتل الشغف».
وأعقب ذلك مشكالت تتعلق بالصحة العقلية ،واليت تؤثر على %26
من الشغف العام ،و %20فيما يتعلق بإجناب األطفال و %18من
العمل.
كما أثرت مشاهدة األفالم اإلباحية بشكل سليب على احلياة اجلنسية
لـ  %12من الذين مشلهم االستطالع.
وتفاجأت إلني برادي ،وهي خبرية بالعالقات االجتماعية ،باكتشاف
أن  %10فقط من املشاركني أشاروا إىل تأثري مواقع التواصل
االجتماعي على العالقة اجلنسية.
وأضافت موضحة« :إن مواقع أمثال ،انستغرام وفيسبوك ،رمبا
يكون هلا تأثري أكرب مما توحي به نتائج االستطالع ،وعندما ال يكون
هناك اتصال أساسي بني األزواج ،بل إنهم ال جيرون اتصاال بالعني
أو يتكلمون مع بعضهم بعضا ،فال عجب أن يواجهوا مشكالت يف
العالقة اجلنسية».
ويؤثر أفراد األسرة اآلخرون ،باستثناء األطفال ،على نسبة  %10من
الذين مشلهم االستطالع ،يف حني أن تلفزيون الواقع واألصدقاء
ميثلون مشكلة بالنسبة لـ  7و %5من املشاركني ،على التوالي.
وبشكل عام ،كان نصف الرجال الذين مشلهم االستطالع سعداء
حبياتهم اجلنسية ،اليت ارتفعت قليال إىل  %53بني املشاركات
اإلناث.
ومع ذلك ،فإن  %38من الرجال وربع النساء ،الذين مت استجوابهم،
كانوا غري راضني.
وتوصي السيدة برادي بفرض حظر على العالقة احلميمية ،ثم البدء
من الصفر لتحسني العالقة اجلنسية والتواصل العاطفي.
ويأتي هذا االستطالع بعد أن كشفت دراسة صدرت العام املاضي،
عن أن ممارسة اجلنس مرة واحدة على األقل يف األسبوع ،تبطئ
شيخوخة النساء ،حتى يف غياب احلميمية.
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مــن هــنا وهـناك

صاحب صورة مقتل ديانا
خيرج عن صمته

شكك ،دارين ليونز ،الذي يعرف بـ»ملك باباراتزي» أو مطاردي
املشاهري من املصورين ،بالرواية الرمسية ملقتل األمرية الربيطانية،
ديانا ،عام .1997
وقال ليونز يف مقابلة مع صحيفة «تلغراف» الربيطانية ،نشرت
السبت ،بعد مرور  21عاما على مقتل األمرية ،إن الرواية الرمسية
بشأن احلدث «ليست احلقيقة بالضرورة».
وأضاف ليونز أنه لديه كثريا من األسئلة اليت حباجة إىل إجابة حول
ما حدث يف الليلة املأسوية يف أغسطس  ،1997مضيفا «لقد حدثت
أشياء غريبة».
وقال املدير السابق لوكالة «بيغ بيكتشر» اخلاصة بالصور  »:ال
اعتقد أننا سنصل إىل حقيقية القصة».
وخلص حتقيق رمسي استمر سنوات يف بريطانيا إىل أن األمرية
وصديقها املصري ،دودي الفايد ،والسائق ،هنري بول ،قتلوا
نتيجة حادث سري وقع نتيجة إهمال السائق ،كما ألقي باللوم حينها
على مضايقات مصوري الـ»باباراتزي».
وقد جرى استدعاء «ملك باباراتزي» لتقديم شهادته يف التحقيق
الرمسي الربيطاني ،الذي ظل مستمرا حتى عام .2008
وبينما يعرتف دارين بأن «ليس لديه أي دليل على مقتل أمرية
ويلز»  ،إال أنه قال «أنا حمظوظ ألني مل أقتل يف ذلك الوقت».
ويف أعقاب احلادث الذي وقع يف نفق الطريق يف باريس ،احتجزت
الشرطة عددا من املصورين ،كما جرى اقتحام مكاتب عدد من هؤالء
ومصادرة وثائق منها.
وقال إن مكتبه تعرض للمداهمة ،بعد اتهامه بأنه باع صورا لألمرية
بعد موتها مباشرة يف احلادث ،مؤكدا أن مصوره يف باريس قد
التقط صورا لألمرية بعد مقتلها لكنه مل يبعها قط  ،وأضاف « لن
أفعل ذلك أبدا».
ويدعي دارين أن موظفيه تعرضوا لسوء املعاملة يف الشارع وتلقوا
تهديدات بالقتل ،دون أن يدلي مبزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

رجل يقتل زوجتيه معًا لوضع حد لـ الثرثرة!

طفل بعث رسالة إىل «اجلنة»
لوالده املتوفَّى ..فتلقَّى جواباً
غري متوقع!

ماحقيقة معرفة املوتى لوفاتهم
واستمرار عمل وعي الفرد ؟

قصة قصرية ،بطلها طفل عمره  6أعوام ،أرسل رسالة إىل
َّ
َّ
فقرر
املتوفى يف عيد ميالده،
والده
يتسلمها
اجلنة أراد أن
ُ
َّ
أن يبعثها مع ساعي الربيد ،األمر الذي القى ردود أفعال غري
متوقعة ،رغم أنها ليست املرة األوىل اليت يرسل فيها هذه
الرسالة.

كشفت دراسة جديدة غريبة من نوعها عن سبب معرفة املوتى
بوفاتهم واستمرار عمل وعي الفرد بعد توقف نبض قلبه وفشل
حركات جسمه.

اجتاحت القصة شبكات التواصل االجتماعي ،بعد أن تداوهلا
رواد تعاطفوا مع الطفل الربيطاني جيس هيندمان وشقيقته،
ٌ
اللذين اتفقا على إرسال رسالة إىل والدهما املتوفى يف ذكرى
عيد ميالده.
الرد هذا العام كان خمتلفًا
هذه املرة كان الرد على الرسالة خمتلفًا ،ألن آلية إرساهلا
أيضًا جاءت خمتلفة ،بعدما ترك الطفل وشقيقته مالحظة لساعي
الربيد على غالف اخلطاب ،تقول «السيد ساعي الربيد ،هل
ميكنك أن تأخذ هذه الرسالة إىل اجلنة ،لوالدي ،مبناسبة عيد
ميالده .شكرًا» ،حبسب ما ذكر موقع «إدنربه اليف».
رد رمسي
ٌّ
ٌ
رسالة من شركة الربيد امللكي
بعد أيام ،وصلت الطفل جيس
«رويال ميل» ،أخربته أن الرسالة اليت أراد إيصاهلا لوالده قد
وصلت ،وأن َ
املهمة متت بنجاح.
َّ
نستغل هذه الفرصة للتواصل معك،
وقالت الرسالة« :أردنا أن
ولنخربك بأننا جنحنا يف إيصال رسالتك لوالدك يف اجلنة ،لقد
ُّ
لتجنب االصطدام بالنجوم وغريها من األشياء
كان حتديًا صعبًا
املوجودة يف اجملرة يف طريقنا إىل هناك».

ولطاملا ناقش خرباء الطب ما حيدث عندما ميوت شخص ما ،مع وجود
أدلة غري مؤكدة عن األضواء الساطعة أو األحاسيس اليت يشعر بها
من يفارق احلياة.
ولكن الدراسة اجلديدة تشري إىل أن املوتى يظلون «حماصرين» داخل
أجسادهم ،مع استمرار عمل الدماغ لفرتة قصرية فقط ،ما يفسر
سبب معرفتهم مبوتهم.
وأوضح الباحثون أن الناجني من السكتة القلبية كانوا على علم مبا
حيدث حوهلم ،بينما كانوا «ميتني» قبل أن «يعودوا إىل احلياة».
واألمر األكثر إثارة للصدمة ،هو أن هناك بعض األدلة اليت تشري إىل
أن املتوفى قد يسمع إعالن وفاته من قبل األطباء.
ويقوم الدكتور ،سام بارنيا ،بدراسة الوعي بعد املوت وفحص حاالت
السكتة القلبية يف أوروبا والواليات املتحدة.
وقال بارنيا إن األدلة القصصية توصلت إىل أن األشخاص يف
املرحلة األوىل من املوت ،رمبا يعيشون شكال من أشكال الوعي.
ويف حديثه مع  ،LiveScienceقال اخلبري ،إن األشخاص الذين جنوا
من السكتة القلبية يف وقت الحق ،وصفوا بدقة ما كان حيدث من
حوهلم بعد توقف قلوبهم عن النبض.
واستطرد سام موضحا« :سوف يصفون قيام األطباء واملمرضني
بالعمل ،وكذلك شعورهم بالوعي جتاه احملادثات الكاملة ،مبا يف ذلك
األشياء البصرية اليت مل تكن معروفة هلم».

ومحلت الرسالة اليت َّ
توقيع نائب رئيس مكتب
تلقاها الطفل
َ
التوصيل ،شني ميليغان ،كنوع من التضامن معه ،وتعزيزًا
ملشاعره النبيلة يف االحتفال بيوم ميالد والده ،حتى بعد
وفاته.

وعند شرح ما حيدث حلظة إعالن موت املريض رمسيا ،قال سام:
«كل ذلك يعتمد على اللحظة اليت يتوقف فيها القلب».

والدة جيس من جهتها قالت إنها مل تكن تتوقع هذه الردود،
وإنها شعرت ببالغ السعادة واالمتنان لـ «رويال ميل» على هذه
اخلطوة ،من خالل منشور نشرته على صفحتها يف فيسبوك،
ولقي رواجًا واسعًا على شبكات التواصل.

وتتناول الدراسة ما حيدث للدماغ بعد أن يصاب فرد ما بسكتة
قلبية ،وما إذا كان الوعي يستمر بعد املوت وملدة طويلة ،بهدف
حتسني نوعية اإلنعاش والوقاية من إصابات الدماغ أثناء إعادة
تشغيل القلب.

طبيب «سكران» جيري عملية والدة قيصرية ويتسبب مبوت االم وطفلها!
أقدم باكستاني يف مدينة الهور األثرية شرقي باكستان ،على قتل
رميا بالرصاص؛ لوضع حد للثرثرة واالشتباكات اليومية
زوجتيه
ً
بينهما ،ومن ثم الذ بالفرار.
وأوضحت األنباء الواردة من املنطقة ،بأن القاتل ويدعى حممد
رياست امللقب باسم “جكا” ،مل يتمكن من السيطرة على أعصابه
عندما وقعت مشادة كالمية بينه وبني زوجتيه اللتني كانتا تعيشان
معه يف بيت واحد يف ضاحية ستوكتله مبنطقة الهور ،ما دفعه إىل
رميا بالرصاص.
إخراج بندقيته الرشاشة وأردى زوجتيه قتيلتني ً
ومن جانبها ،أحالت الشرطة احمللية جثيت الزوجتني إىل املستشفى
إلكمال اإلجراءات الطبية والقانونية.
عاما)
وأوضحت الشرطة ،أن كال الزوجتني بشرى بي بي (40
ً
فورا إلصابتهن بالطلقات
عاما) فارفتا احلياة
ونسرين (42
ً
ً
جاريا عن الزوج الفار.
العشوائية عن قرب ،بينما ال يزال البحث
ً
وال تعترب ظاهرة تعدد الزوجات مألوفة يف املناطق الشرقية من
باكستان ،وتكثر املشاكل بسبب تدخل واعرتاض البيئة االجتماعية،

اعتقلت السلطات اهلندية طبيبًا جراحًا يف والية غوجارات بعد
إجرائه عملية والدة قيصرية وهو مثل .
وقد ُأعلنت السلطات اهلندية وفاة الطفل مباشرة بعد العملية،
أما األم فتوفيت بعد ذلك بفرتة قصرية.
اىل ذلك قالت وسائل اإلعالم احمللية إن املستشفى أخرب العائلة
بوفاة الطفل يف الوقت الذي كانت به األم ،كاميين تشاتشي،
تنزف بشدة حني قررت العائلة نقلها إىل مستشفى خاص لكنها
توفيت يف طريقها إىل هناك.
وأكدت الشرطة أن نتيجة فحص َن َفس الطبيب ،بي جيه الخاني
كإجراء أولي أثبتت أنه كان بالفعل مث ًال ،ومت القبض عليه
فورًا.
اىل ذلك ال زال التحقيق قائمًا حول ما إذا كان سبب املوت هو
ّ
شكل املستشفى من جهته،
اإلهمال أم أسباب طبية أخرى .كما
جلنة للتحقيق يف السبب املباشر لوفاة األم.

وقالت الشرطة ملوقع قناة «بي بي سي» الربيطانية إن الطبيب
هو َمن استدعى قواتها لطلب املساعدة خوفًا على حياته من
انتقام عائلة السيدة.
ويذكر أن الخاني هو طبيب رفيع املستوى ويتمتع خبربة واسعة
ُ
يف جماله وعمل يف مستشفى سونافاال احلكومي أجرى العمليات
القيصرية على مدى  15عامًا.
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تتـمات

سقوط مشروع القرار ...
أفيد من نيويورك ،يف وقت متأخر من امس االول اخلميس ،بسقوط
مشروع القرار األمريكي إلدانة حركة محاس يف األمم املتحدة بغالبية
 87صوتًا مقابل .57
وقبل التصويت طالب منصور العتييب ،مندوب الكويت ،طالب الدول
العربية التصويت برفض مشروع القرار األمريكي ،وشدد على حل
الدولتني.
من جهته قال قال نائب املندوب اإليراني يف األمم املتحدة ،إسحق
احلبيب ،إن طرح املشروع كما هو ينم عن خداع وتضليل ويتجاهل
تشريد شعوب بطريقة التطهري العرقي وفرض حصار على غزة يشبه
السجن اجلماعي مبا ميثل جرمية حرب.
وانتقد الدبلوماسي اإليراني اعتبار القدس «عاصمة موحدة إلسرائيل»،
وقال إن هذه السياسات تتنافى مع كل القوانني ومبادئ حقوق
اإلنسان.
وعن محاس قال احلبيب «احلركة تلعب دورًا رئيسيًا يف احملافظة
على حقوق الفلسطينيني ومحايتها وهي جزء أساسي من الشعب
الفلسطيين» ،وانتقد إدانة الكفاح الفلسطيين لنيل حقوقه يف
العودة وتقرير املصري وإقامة دولته ،وهاجم الدعم األمريكي األعمى
لالحتالل.

احلوار اليمين اليمين ...

ّ
ّ
اليمين يف السويد امس االول اخلميس ،حيث
اليمين
انطلق احلوار
اخلاص لليمن مارتن غريفيث ّ
االتفاق على
أعلن مبعوث األمم املتحدة
ّ
تبادل األسرى واملعتقلني بني الطرفني املتنازعني.
أن
يقررون مستقبلهم ،حمذرًا من ّ
وأكد غريفيث أن أبناء اليمن هم من ّ
التوصل إىل ّ
حل سيذهب بنصف سكان اليمن إىل اجملاعة.
عدم
ّ
وحتدث غريفيث عن مقرتحات لديه بشأن إعادة فتح مطار صنعاء،
مشريًا إىل أن موضوع احلديدة سيكون حاضرًا على طاولة احملادثات
إىل جانب مواضيع النقاش األخرى ،وأكد أن ختفيف حدة العنف يف
ميدان املعركة له أثر بالغ على حياة أبناء اليمن.
بدورها وصفت وزيرة اخلارجية السويدية ما حيدث يف اليمن بالكارثة
اليت جيب وقفها ،كما حثت أطراف النزاع اليمين على إجراء حمادثات
بناءة خالل املفاوضات.
من جهته ،رئيس وفد حكومة صنعاء للمحادثات حممد عبد السالم،
أكد استعداد الوفد لتقديم كل األفكار اليت تساعد على التوصل إىل
حل سياسي شامل ،حمذرًا من التصعيد العسكري للتحالف السعودي
بالتزامن مع احملادثات.

طهران :سنعاقب االرهابيني ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تبنت مجاعة إرهابية اهلجوم االنتحاري الذي استهدف مقرًا للشرطة
اإليرانية يف منطقة تشابهار مبحافظة سيستان بلوشستان ،جنوب
شرقي إيران .وأدانت كل من الكويت وقطر التفجري اإلرهابي الذي
أدى إىل استشهاد عنصرين من الشرطة اإليرانية يف مدينة تشابهار
شرقي إيران.
مبحافظة سيستان بلوشستان جنوب
ّ
مفخ ً
ً
ّ
خة وكان ينوي مهامجة
سيارة
انتحاريا كان يقود
بأن
وأفيد ّ
ًّ
مقر الشرطة يف تشابهار لكن االشتباك مع حرس املقر أدى إىل
ّ
تفجري السيارة أمام مدخله .وأفادت وسائل إعالم إيرانية بأن جمموعة
«أنصار الفرقان» اإلرهابية ّ
تبنت اهلجوم االنتحاري.
وقال حاكم مدینة تشابهار «رمحدل بامری» إن «اإلرهابینی هامجوا
مقر شرطة تشابهار بسیارة حتمل مواد متفجرة» .أيضًا ،أكد قائد
القوات الربية يف احلرس الثوري اإليراني أن األنباء اليت حتدثت عن
استشهاد قائد القوات األمنية يف تفجري تشابهار كاذبة .وقال وزير
اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف إن مثل هذه اجلرائم لن تبقى من
دون عقاب.
على صعيد آخر قال وزير النفط اإليراني بيجن زنكنه امس االول
اخلميس خالل اجتماع أعضاء منظمة «أوبك» يف فيينا ،إن بالده «لن
تشارك يف أي اتفاق بشأن إنتاج نفط منظمة أوبك» ،مشددًا على أنه
«جيب استثناء طهران من أي قرار بشأن مستوى اإلنتاج ،طاملا أن
احلظر األمريكي املفروض على قطاع النفط اإليراني مستمر».

ماي تضع الربملان ...
ردت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي على إحراجها يف جملس
ّ
العموم (الربملان) وتضييق اخلناق عليها ،حمذرة من أن رفض اقرتاحها
خلروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي (بريكزيت) يعين «طالقًا»
من دون اتفاق ،أو إلغاء االنسحاب من التكتل .وتلقت احلكومة أمس
االول ،دعمًا من «احلزب الدميوقراطي الوحدوي» اإلرلندي ،إذ أعلن
يؤيد إطاحتها إذا ُطرحت الثقة بها.
أنه ال ّ
وقالت ماي أمس االول إن أمام النواب «ثالثة خيارات :إما قبول
اقرتاحي للخروج من االحتاد ،وإما الطالق مع التكتل من دون اتفاق،
وإما إلغاء بريكزيت كليًا» .وأضافت أنها حتدثت مع النواب عن منح
ّ
الربملان دورًا أكرب يف ما
يتعلق باحلدود اإلرلندية ،مشرية اىل أن
ثان
بعضهم حياول إسقاط «بريكزيت» ،ومكررة أن تنظيم استفتاء ٍ
يسوي املشكلة .وتابعت« :واضح أن يف جملس العموم من
لن
ّ
يريد إحباط اخلروج من االحتاد ،والعدول عن نتيجة تصويت الشعب
الربيطاني ،وهذا جيانبه الصواب».
وحتاشت اإلجابة على سؤال عن سعيها إىل تأجيل التصويت على

اتفاق «الطالق» الذي توصلت اليه مع بروكسيل ،إىل ما بعد الثلثاء
ّ
يتعلق مبسألة
املقبل .لكنها حملت إىل استعدادها لتقديم تنازل يف ما
احلدود اإلرلندية .ومل جتب على سؤال عن «اخلطة باء» اليت ستلجأ
إليها ،إذا رفض الربملان االتفاق.
اما وزير «بريكزيت» ستيفن باركلي فأكد أن بريطانيا ستكون
مستعدة للخروج من دون اتفاق ،يف آذار  ،2019مستدركًا أن «األمر
ّ
يتطلب كثريًا من العمل».
إىل ذلك أعلن سامي ويلسون ،وهو نائب عن «احلزب الدميوقراطي
الوحدوي» يف إرلندا الشمالية أن احلزب يعارض إطاحة احلكومة «ولو
خسرت التصويت على بريكزيت» األسبوع املقبل .وأضاف« :لن
نصوت إلطاحتها ،اذ ال سبب يدعونا إىل ذلك» .واستدرك أن احلزب
ّ
حيتفظ حبق سحب هذا التأييد الحقًا.
وتصدر حمكمة العدل األوروبية االثنني (بعد غد) ،عشية التصويت يف
الربملان الربيطاني على اتفاق «الطالق» ،قرارًا يف شأن قدرة اململكة
املتحدة على إلغاء «بريكزيت» ،من دون العودة إىل الدول األعضاء
يف االحتاد .وكان مستشار يف احملكمة أكد الثلثاء املاضي أن هذا
األمر ممكن.
وستذهب ماي إىل بروكسيل يف  13الشهر اجلاري ،ملزيد من
املناقشات ،لكنها تلقت ضربة أخرى بعدما أجربها الربملان على نشر
سيبقي بريطانيا
استشارة قانونية لالتفاق،
ّ
وتتضمن حتذيرًا من أنه ُ
راضخة للتكتل إىل األبد ،إذا طّبقت شروطه ملراقبة احلدود اإلرلندية.
ولفت املدعي العام جيفري كوكس اىل أن هذه الشروط ستجعل
اململكة املتحدة خاضعة لقوانني مجركية خمتلفة.
وعلى رغم كل ما حييط باالتفاق مع بروكسيل ،من انتقادات من
أطراف ميينيني ويساريني ،إال أن ماي غري مستعدة لتأجيل اخلروج
من االحتاد إىل ما بعد  29آذار املقبل ،لئال تبدو أنها ّ
أخلت بوعودها.
لكنها تكون أطلقت محلة داخل حزب احملافظني إلطاحتها.
ّ
ستكلف وزير البيئة مايكل غوف إلقاء خطاب يف الربملان،
وعلم أنها
ُ
قبل التصويت الثلثاء املقبل ،مراهنة على أنه سيستطيع إقناع
مناهضي االحتاد األوروبي بتأييدها .لكن هذا الرهان قد يؤدي إىل
عكس املطلوب منه ،خصوصًا أن قياديني يف حزب احملافظني ،بينهم
غوف ووزير اخلارجية السابق بوريس جونسون ووزير «بريكزيت»
يتحينون الفرصة خلالفتها.
السابق دومينيك راب،
ّ
وأعرب عن هذا االجتاه النائب احملافظ زاك غولدمسيث ،بقوله خالل
املناقشات األربعاء« :أعتقد بأن احلكومة ستخسر التصويت ،فإما
أن تذهب رئيسة الوزراء إىل بروكسيل لتعديل االتفاق ،وإما يتوىل
املهمة رئيس وزراء آخر».

زوار نقلوا عن الرئيس ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

منخرطة اآلن مع األطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة .ومن املهم
جدًا حتديد الصورة الكاملة هلذا احلدث اخلطري.
وسرتسل اليونيفيل نتائجها األولية إىل السلطات املختصة يف
لبنان.
وعلم ان كبار املسؤولني ،حاولوا يف األيام املاضية معاجلة خماطر
التحرش االسرائيلي مع السفرية األمريكية اليزابيث ريتشارد يف
ما يتعلق بالتهديدات اإلسرائيلية بعد جولة بنيامني نتنياهو رئيس
الوزراء اإلسرائيلي برفقة دبلوماسيني معتمدين يف إسرائيل.
ورات مصادر دبلوماسية انه اذا كانت اسرائيل متلك النية للقيام
بعمل عسكري جتاه لبنان ملا قامت بهذا العرض السيما انها اعتادت
على الغدر ،وتنفيذ ما ختطط له من دون سابق انذار.
وقالت :منذ متى يصطحب نتنياهو السفراء االجانب عند احلدود
لوضعهم يف صورة الوضع،وما ميكن القيام به الحقا ،ولفتت اىل ان
ما جيري عند احلدود مع لبنان ليس اال جمرد مناورة سياسية يقوم بها
نتنياهو لتعويم نفسه ،وحكومته انتخابيا.
واستبعدت املصادر القيام باي عمل عسكري حمتمل ضد لبنان،
مؤكدة ان القوى االمنية جاهزة لرد اي عدوان على لبنان.
جولة نتنياهو
ميدانيًا ،رافق نتنياهو أمس االول الدبلوماسيني املعتمدين لدى
إسرائيل إىل احلدود مع لبنان ليشاهدوا األنفاق اليت زعم االسرائيليون
أن حزب اهلل حفرها فيما ّ
أكدت قوة األمم املتحدة يف جنوب لبنان
اإلسرائيلي قرب «اخلط األزرق»
(يونيفيل) وجود نفق يف اجلانب ٍ
احلدودي.
وكان نتنياهو قال يف بيان عقب اجلولة امليدانية على احلدود مع
إن عليهم أن يدينوا بال لبس هذا العدوان من
لبنان «قلت للسفراء ّ
قبل إيران وحزب اهلل ومحاس ،وبالتأكيد تشديد العقوبات على هذه
األطراف».
تدمر فقط التهديدات
ويف وقت الحق قال نتنياهو أيضا ّ
إن إسرائيل ال ّ
ّ
تشكلها األنفاق بل أيضًا الصواريخ.
اليت
ّ
أن حزب اهلل «ليس
وأكد خالل حفل لتهنئة عناصر يف جهاز املوساد ّ
ّ
ً
املوجهة بدقة بدال من اآلالف
لديه سوى بضع عشرات من الصواريخ
ّ
ّ
خيطط حليازتها» ،وفقًا لبيان صادر عن مكتبه .وأضاف
اليت كان
ً
للتصدي
أن ِإسرائيل تبذل جهودا حثيثة
ّ
نتنياهو حبسب البيان ّ
متطورة وأنظمة للتوجيه الدقيق
حملاوالت حزب اهلل «جلب أسلحة
ّ
موجهة ّ
بدقة أو أنظمة لتحويل الصواريخ
إىل لبنان ،سواء صواريخ
ّ
موجهة ّ
بدقة».
التقليدية إىل صواريخ ّ
وأعلن رئيس الوزراء االسرائيلي من ناحية ثانية ّ
أنه طلب من األمني
العام لألمم املتحدة عقد جلسة طارئة جمللس األمن الدولي إلدانة
بأن اجللسة ستعقد «إما يف نهاية هذا
حزب اهلل وأن غوترييش أبلغه ّ
األسبوع أو يف وقت ما يف بداية األسبوع املقبل».
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وقال نتنياهو «من يهامجنا سيتسّبب يف إراقة دمائه .حزب اهلل يعرف
ذلك ومحاس تعرف ذلك»ّ .
أن أحد األنفاق
وأكد اجليش اإلسرائيلي ّ
مت رصدها ينطلق من منزل يف بلدة كفركال وميتد مسافة  40مرتاً
اليت ّ
داخل إسرائيل ،مضيفًا ّ
أنه يعمل على «تدمريها».
تقدم لبنان بشكوى ضد اخلروقات اإلسرائيلية املتكررة
باملقابل،
ّ
للقرار  1701وللسيادة اللبنانية.

جمود طويل

وإزاء هذه التطورات ،علم أن زيارة الرئيس سعد احلريري إىل باريس
مطلع األسبوع تأجلت إىل موعد آخر بسبب األوضاع الراهنة ،ال سيما
التهديدات اإلسرائيلية للجنوب.
ال ختفي مصادر سياسية متابعة خشيتها من ان يدخل الوضع يف
لبنان يف مرحلة من اجلمود الطويل األمد إذا مل تتشكل احلكومة يف
غضون أسبوع من اآلن ،بالتزامن مع مساع عادت إىل الواجهة ،تفيد
بإمكان تنازل رئيس اجلمهورية ميشال عون عن الوزير السين من
حصته لصاحل توزير من ميثل سنة الثامن من آذار ،ويكون مقبو ً
ال من
الرئيس املكلف سعد احلريري.
ويف اعتقادها انه إذا سلك هذا احلل مساره ،شرط عدم بروز عراقيل
أخرى يف وجه التأليف يصبح معها التساؤل عن جهات ال تريد حكومة
مرة جديدة من
جمرد حتليل ،فإن لبنان يكون قد جنا ّ
واقعًا ملموسًا ال ّ
دوامة فراغ قاتل هذه املرة لتزامنه مع مجلة معطيات ال
وقوعه يف ّ
ميكن معها التساهل أو االسرتخاء ،وتتلخص يف إطالق إسرائيل ما
امسته عملية «درع الشمال» حبثًا عن انفاق تقول ان «حزب اهلل»
حفرها للوصول إىل األراضي الفلسطينية احملتلة ،ودخول أزمة
النازحني السوريني يف مسار من اجلمود يف ظل احنسار املبادرة
الروسية ،وتفاقم الوضع االقتصادي يف ظل استمرار تعثر تشكيل
احلكومة ،على الرغم من ان هذا الوضع الصعب قد يكون سيفًا ذا
حدين ،مبعنى انه قد ُي ّ
شكل ،بصعوبته وتعقيداته ،عائقًا امام االنزالق
إىل أية مغامرات سياسية أو عسكرية ،ألنها ستعين حينذاك انهياراً
على كل املستويات ،وفق أبرز التداعيات سقوط احلاضنة الدولية
للبنان اليت جتسدت مبؤمتر «سيدر» ،وما ينتظر ان يتحقق إذا جنح
لبنان بامرار تشكيل احلكومة كخطوة أوىل.
ويف تقدير مصادر سياسية مطلعة ،ان فكرة أو طرح حكومة الـ32
وزيرًا ،ما يزال خيارًا متقدمًا ،وان كان مل يدخل يف مرحلة السباق مع
أفكار أخرى أو يصل إىل نهاية الشوط ،ذلك ان جناح هذا االقرتاح
تقدم به وزير اخلارجية جربان باسيل ،ونال موافقة الرئيسني
الذي ّ
بري مرتبط بتجاوب األطراف معه ،وباملقصود هنا ،هو
عون ونبيه ّ
موقف الرئيس احلريري الذي ال ُيبدي حتى اآلن محاسة معينة جتاهه،
وما يزال غري مقتنع بالفكرة وال حيبذ توسيع احلكومة إىل أكثر من
ثالثني وزيرًا ال تضم يف عدادهم أيًا من نواب الثامن من آذار ،وان
كان مستعدًا لالنفتاح على الصيغ اليت تسرع الوالدة احلكومية ،لكن
دون التنازل عن الثوابت اليت حددها عند تكلييفه تشكيل احلكومة.
وقالت املصادر نفسها ان الصورة احلكومية حتى االن غري مكتملة،
وان موقف رئيس اجلمهورية على حاله جلهة تقدميه كل ما ميكن
للتسهيل يف امللف احلكومي وال سيما يف ما خص التوزيع احلكومي
مقدما كل ما ميكن ان يقدمه ،ورأت ان ما حيكى عن رغبة رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة باحلصول على الثلث املعطل داخل احلكومة
غري صحيح وينم عن عدم معرفة باالصول خصوصا انه يكفي اال
يوافق الرئيس عون على القرارات وجدول االعمال كما انه يكفي
لرئيس احلكومة ان ال يشارك يف جملس الوزراء حتى تتعطل كل
األعمال مؤكدة ان موضوع احلكومة مرتبط بالتوازن التمثيلي وليس
بالتعطيل او غريه.
واوضحت ان املشهد احلكومي ليس سلبيا باملطلق لكنه يسري حنو
احلل مع العلم ان فرضية والدة احلكومة قبل عيد امليالد مستبعدة،
وهو ما أملح إليه الوزير باسيل للصحافيني أثناء مشاركته الرئيس
عون يف إضاءة شجرة ومغارة امليالد يف قصر بعبدا ،قبل ان يتوجه
إىل «بيت الوسط» للقاء الرئيس املكلف.
زوار رئيس اجلمهورية عنه عدم ارتياحه
ويف هذا السياق ،نقل ّ
لالتصاالت اجلارية يف الشأن احلكومي ،معتربًا ان كل اجلهود اليت
تبذل يف هذا اإلطار مل تثمر ،وانه ال يتوقع تأليف احلكومة يف وقت
قريب رغم حاجة البالد إىل ذلك.
وكان الوزير باسيل قد عاود أمس االول حتركه كما كان متوقعًا
بعد عودته من العراق ،واغتنم فرصة مشاركته يف استقبال الرئيس
احلريري لرئيس وزراء فيجي فرانك باينيمارا ،ألن يلتقيه على انفراد
بعد مغادرة الرئيس الفيجي ،ملتابعة البحث يف احللول املطروحة
لتشكيل احلكومة ،مؤكدا للصحافيني قبل انصرافه بأنه «لن يهدأ
قبل ان جيد احلل املناسب» ،يف إشارة إىل ان ملساعيه تتمة ،فيما
نقل تلفزيون «املستقبل» عن مصادره بأن الصيغ املطروحة للحل مل
تقدم أي جديد ،وان هناك من ال يزال يبحث عن حكومة فضفاضة
ّ
وظيفتها تأمني احلقائف لصفوف املستوزرين من املذاهب واشالء
الكتل الربملانية ،وانه إذا كان بني أصحاب املساعي من يعمل على
تدوير الزوايا وتهيئة الظروف النتاج احللول ،فهناك من يراهن على
استحضار أفكار طوتها النقاشات ،يف إشارة إىل اقرتاح توسيع
احلكومة إىل  32وزيرًا.
وحتدثت معلومات جهات شبه رمسية متابعة عن قرب ملسار التشكيل
عن ان العقد كانت حتى مساء امس االول ال زالت تراوح مكانها نتيجة
متسك االطراف ّ
كل مبوقفه والقاء املسؤولية على االخر ،مراهنة على
حترك باسيل املستجد ،ومؤكدة ان اي كالم عن عودة العقدة الدرزية
هو يف غري حمله بعد املوقف الذي صدر عن الوزير طالل ارسالن،
والذي اكد التمسك مبا مت االتفاق عليه سابقا جلهة اختيار شخصية
متفق عليها بني ارسالن والنائب السابق وليد جنبالط ورئيسي
اجلمهورية واحلكومة.
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صـحة وغـذاء

حبة الربكة ..صغرية احلجم وعظيمة املفعول
ما زلنا إىل يومنا هذا نكتشف فوائد حبة الربكة
أو احلبة السوداء أو الكمون األسود على الرغم
من انتشار استخدامها بشكل كبري ،حيث جيهل
كثريون أن بذورها حتتوي على أكثر من 100
مادة نشطة.
ومن املعروف أن حبة الربكة هي عشبة حولية
هلا ساق منتصبة متفرعة وأوراق دقيقة عميقة
الفصوص وأزهار زرقاء إىل رمادية وقرون
وبذور مسننة ،موطنها اجلزيرة العربية واملشرق
العربي واملغرب العربي وإيران واهلند وباكستان،
تزرع يف كثري من أحناء آسيا ومنطقة حوض البحر
األبيض املتوسط.
وحتتوي حبة الربكة على العديد من الفوائد
الصحية اليت تعود بالنفع على اجلسم حيث إنها
غنية جدا بفيتامينات،B6، B3، A ،E ،F ،B1 :
بيتا كاروتني ،البيوتني والعديد من العناصر
الدقيقة واملواد املضادة لألكسدة.
ومتتاز حبة الربكة بالعديد من الفوائد اليت متنحها
جلسم اإلنسان ،ومن أهم الفوائد الطبية هلذه
البذور «السحرية»:
 مضاد للحساسيةأظهرت الدراسات السريرية أن الذين يعانون
من احلساسية مبا فيها التهاب األنف التحسسي
والربو ،ميكن للكمون األسود ختفيف معاناتهم،
حيث اخترب زيت الكمون ( 500ملغم يوميا)
على  150مريضا يعانون من أنواع خمتلفة من
احلساسية ،وكانت النتائج إجيابية.
 مكافحة الطفيلياتلزيت احلبة السوداء تأثري فعال يف القضاء على
الديدان الشريطية يف اجلسم ،وهذا ما أثبتته
االختبارات اليت أجريت على األطفال .كما أن
بذورها تقضي على الديدان وعلى بيضها أيضا.
 ختفيض تأثري السكرييساعد الكمون األسود يف ختفيض تأثري اإلجهاد
التأكسدي وحيافظ على سالمة خاليا البنكرياس.
كما أن زيته خيفض مستوى الغلوكوز يف األمعاء
ويزيد من إفراز اإلنسولني.
 محاية اجلهاز اهلضميحلبة الربكة تأثري إجيابي على املعدة ،كما يزيل
أعراض االرجتاع املعدي املريئي ويقلل تأثري
الكحول.
عالج ارتفاع ضغط الدم
حيث نشرت جملة أساسيات علم األدوية السريرية

أن الباحثني قد أثبتوا مساعدتها على خفض نسبة
ّ
الكولسرتول  LDLوكذلك ضغط الدم بصورة
واضحة ،وبالتالي فهي تعترب العالج األمثل
ملرضى الضغط والكولسرتول.

النوم :احلل الفعال
لفقدان الوزن!

زيادة استهالك القهوة والشاي
خالل احلمل تقلل حجم اجلنني

عالج الربو
حيث أثبتت الدراسات احلديثة ّ
أنها تعترب العالج
االمثل ملرض الربو ،حيث يعتقد بعض األطباء
إمكانية توقف املريض متامًا عن تناول أية أدوية
أو عقاقري خالل فرتة العالج بهذه احلبة.
عالج التهاب احللق
إن هلا القدرة على حماربة البكترييا وكذلك
حيث ّ
الفريوسات؛ نظرًا الحتوائها على بعض املواد
الفعالة واملركبات اليت ختفض من التهابات
احللق.

هل نأكل يف أوقات ال تتناسب مع ساعة
أجسادنا البيولوجية ؟
مجيعنا يعتقد أن ساعة اجلسم البيولوجية ؛ هو
األداة اليت تعمل على حتديد أوقات خلودنا إىل
النوم فقط ؛ إال أن هذه األداة العبقرية ؛ توجد
يف كل خلية من خاليا جسم اإلنسان ؛ حيث تتحكم
بالعديد من العوامل األساسية مثل تنظيم ضغط
الدم ،ودرجة حرارة اجلسم ومستويات اهلرمونات
يف الدم ،وغريها.
ويردد الكثريين املقولة الشهرية «افطر
كامللوك وتغدي كاألمراء و تعشي كالفقراء»؛
فهل نأكل بشكل صحيح يتناسب مع ساعة اجلسم
البيولوجية ؟
يؤكد بعض العلماء صحة املقولة السابقة ؛ فتناول
كميات كبرية من السرعات احلرارية يف الصباح
الباكر قد يكون مفيد لصحتنا ألنه يتناسب بشكل
مثالي مع ساعة اجلسم البيولوجية .
ويشري الباحثون إىل أن تناول وجبة كبرية يف
املساء ؛ هو كارثة ال يتحملها جسم اإلنسان ؛
حيث يستعد اجلسم يف هذا التوقيت إىل اخللود
للنوم وبالتالي تهيئ الساعة البيولوجية اجلسم ؛
الستهالك أقل طاقة ممكنه .
وأكد علماء التغذية أنه ميكن لإلنسان التخلص من
الوزن الزائد ومن هاجس السمنة بشكل نهائي
مبجرد أن تتناول الطعام يف األوقات اليت تناسب
ساعتك البيولوجية والذي سينعكس بشكل فعال
على حتسني الوضع الصحي للجسم .

أنواع الرجييم القاسية وممارسة الرياضة بانتظام،
هي أول ما يتبادر للذهن عند احلديث عن طرق
فقدان الوزن ،لكن هناك طريقة أسهل وأقل
إرهاقا خلسارة الكيلغرامات غري املرغوبة.
اتباع احلمية الغذائية (الرجييم) وممارسة الرياضة
هما املفتاح السحري للراغبني يف إنقاص الوزن،
لكن ما ينساه الكثريون هوأن النوم يلعب دورا
مهما يف فقدان الكيلوغرامات الزائدة .ورصد
فريق من الباحثني الربيطانيني عالقة النوم بزيادة
الوزن من خالل تقييم نتائج  11دراسة خمتلفة.
وخلصت نتيجة الدراسة اليت أجريت يف «كينجز
كولدج» بلندن ،إىل أن عدد ساعات النوم يؤثر
على اختيار نوعية الغذاء ،ويف إحدى الدراسات
مت تقسيم املشاركني جملموعتني ،نامت اجملموعة
األوىل لساعات قليلة خالل الليل (ترتاوح بني
 3.5و  5.5ساعات) ،يف حني مسح للمجموعة
الثانية بالنوم لساعات تراوحت بني سبع و12
ساعة .ومت رصد اختيار مجيع أفراد اجملموعتني
للطعام يف اليوم التالي .وأوضحت النتائج اليت
نشرتها جملة «فوكوس» األملانية ،أن أفراد
اجملموعة األوىل اختاروا يف اليوم التالي األغذية
الدهنية غري الصحية ،يف حني كان أفراد اجملموعة
الثانية أكثر اختيارا لنوعية أطعمة صحية.
وتنوعت آراء الباحثني لتفسري هذا األمر ،إذ يقول
باحثون إن قلة النوم تؤدي الضطراب يف اثنني
من اهلورمونات (هورمون غريلني احملفز للشهية
وهورمون ليبتني اخلاص بالشبع) املؤثرة على
آلية اختيار الطعام.
وعلقت املشرفة على الدراسة ،حياة اخلطيب على
النتائج قائلة« :توضح النتائج اليت خلصنا إليها،
أن النوم هو العنصر الثالث جبانب الرياضة
والتغذية ،والذي يؤثر على فقدان الوزن بشكل
فعال».

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
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صـحة وغـذاء

 5فوائد لشرب املاء والليمون
واملعدة فارغة

لصحة القلب واألوعية الدموية ..تناولوا هذه األطعمة

تؤكد العديد من الدراسات العلمية على أهمية اتباع مرضى القلب
واألوعية الدموية لنظام غذائي نباتي .وتوصلت نتائج حبث علمي،
مت نشرها يف دورية  ،Progress in Cardiovascular Diseasesإىل
أن النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب
بنسبة كبرية تصل إىل .٪40
وانتقى موقع « »Care2أفضل األطعمة النباتية ،اليت أثبتت األحباث
العلمية فوائدها اإلجيابية لصحة القلب واألوعية الدموية.
 -1البنجر
توصل حبث علميُ ،نشرت نتائجه يف اجمللة الطبية ،Nitric Oxide
إىل أن تناول البنجر ،الغين بالنرتات ،يفيد يف عالج ارتفاع ضغط
الدم ،حيث تتحول النرتات بشكل طبيعي يف اجلسم إىل أكسيد
النيرتيك ،وهي املركبات اليت تعمل على حتسني ضغط الدم.

يعد الليمون من املواد الغذائية املهمة للصحة ،بسبب الفوائد
الكبرية اليت يقدمها للجسم ،إال أن الطريقة اليت يتناول فيها
الناس الليمون ،تلعب دورا مهما يف مدى استفادة اجلسم منه.
وينصح خرباء التغذية بشرب املاء الدافئ املمزوج بالليمون يف
الصباح ،على معدة فارغة ،مشريين إىل وجود  5فوائد أساسية
ملثل هذه اخلطوة البسيطة.
بشرة متألقة
يعد الليمون غنيا بفيتامني «سي» ،وهو ضروري لصحة البشرة،
باإلضافة إىل مضادات األكسدة ،اليت حتارب جتاعيد وعيوب اجللد.
كما أن الطبيعة القلوية لليمون حتارب البكترييا املسببة حلبوب
البشرة.
معطر للفم
حيفز محض السرتيك املوجود يف الليمون إفراز اللعاب وحيارب
رائحة النفس الكريهة .أما فيتامني سي فيعمل على حماربة أمراض
اللثة.
كما تعمل مركبات الفالفونويد على حماربة البكترييا املوجودة على
اللسان واألسنان ،واليت تسبب رائحة الفم الكريهة ،حسب ما ذكر
موقع «ستاندرد ميديا».
املساعدة على اهلضم
عندما يتم شرب املاء الدافئ بالليمون يف الصباح قبل تناول أي
شيء ،فإن هذا يساعد اجلسم على التخلص من السموم ،ويقوي
عمل اجلهاز اهلضمي وقدرته على استخالص العناصر الغذائية
املفيدة من الطعام الذي تتناوله الحقا خالل اليوم.
ويعمل الليمون أيضا على التخلص من الشعور باحلرقة واالنتفاخ.
تقوية اجلهاز املناعي
حيتوي الليمون على البوتاسيوم ،الذي يعمل بدوره على حتفيز
الدماغ واألعصاب ،ويتحكم يف ضغط الدم.
ويعمل عصري الليمون على «تذويب» محض اليوريك ،املسؤول عن
الشعور باألمل وااللتهابات يف املفاصل .كما يعمل على ختليص
اجلسم من السموم.
خسارة الوزن
تعمل ألياف البكتني املوجودة يف الليمون على حماربة الشعور
باجلوع .وبالرغم من أن الليمون نفسه ال يساعد يف خسارة الوزن،
فإن شرب املاء الدافئ مع الليمون يساعد يف التخلص من
االنتفاخ.
كما أن استبدال القهوة والعصائر واملشروبات الغازية باملاء
والليمون ،يساعد يف احلفاظ على محية متوازنة السعرات احلرارية

بعض أدوية نزالت الربد ال تناسب األطفال
قال الدكتور هريمان جوزيف كال إن أدوية نزالت الربد املناسبة
للبالغني ،واليت ال حتتاج لوصفة الطبيب ،حتتوي على جمموعة من
املواد الفعالة،
وغري مناسبة لألطفال مثل الكافيني ،ما جيعل آثارها اجلانبية
احملتملة على األطفال أكرب من الفائدة املرجوة .وأضاف طبيب
األطفال األملاني أنه ال جيوز استعمال خباخ األنف املزيل لالحتقان
مع األطفال إال يف حاالت استثنائية ،الحتمال تسببه يف ارتفاع
ضغط الدم أو يف حدوث تقلصات.
وعادة ما تستمر نزلة الربد بني  7و 10أيام ،وغالبًا ما يكفي األطفال
األكرب سنًا استخدام غسول لألنف حيتوي على امللح لعالج انسداد
األنف ،يف حني ميكن ختفيف احلمى واآلالم بواسطة اإليبوبروفني أو
الباراسيتامول باجلرعة املخصصة لألطفال.
ومن املهم أيضًا شرب الكثري من السوائل إلذابة املخاط.

 -2التوت
حيتوي التوت األزرق على أعلى نسبة تركيز من فالفونويد ،أي جمموعة
مركبات عضوية قابلة للتحلل باملاء ،تسمى .Proanthocyanidins
ويعطي الـ  Proanthocyanidinsللتوت لونه األزرق ،كما يعمل كمضاد
احلرة ،اليت تعد أحد أسباب أمراض القلب.
للتأكسد ويدمر اجلذور
ّ
 -3بذور الشيا
حتتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أوميغا ،3-الذي يساعد على
شفاء القلب وختفيف االلتهاب ،مما جيعل هلذه البذور الصغرية
فائدة كبرية ملرضى القلب.
 -4القرفة
كشفت دراسة ،مت نشرها يف دورية ،Annals of Family Medicine
أن تناول  120ملغ من القرفة يوميا (وهي جرعة منخفضة للغاية،
حيث أن ملعقة صغرية واحدة تساوي حوالي  2600ملغ من القرفة)
تؤدى إىل اخنفاض مستويات الكوليسرتول والدهون الثالثية ،مما
مينح فوائد لصحة القلب.
 -5بذور الكتان
تسهم األلياف يف بذور الكتان يف تقليل مستويات الكوليسرتول
املفرطة .أما أوميغا 3-فتحد من االلتهاب يف األوعية الدموية.

الدموية .كما يؤدي إىل زيادة مرونة جدران األوعية الدموية ،مما
يساعد على خفض ضغط الدم.
 -12طماطم
ترجع أهمية الطماطم ملرضى القلب إىل كونها غنية بالليكوبني
الذي خيفض الكوليسرتول والدهون الثالثية .ومينع الليكوبني
التكتل يف الدم (املعروف باسم جتمع الصفائح الدموية) والذي
يعترب عامال من عوامل خطر اإلصابة بتصلب الشرايني.
 -13املكسرات
أجرى معهد القياسات الصحية والتقييم يف جامعة واشنطن دراسة
علمية حول املكسرات وخباصة البندق ،وجدت أن اتباع نظام غذائي
صحي يكثر فيه تناول املكسرات ميكن أن يقلل من خطر الوفاة
بسبب أمراض األوعية الدموية مبقدار النصف تقريبا .واكتشف
العلماء أيضا أن تناول كميات مناسبة من املكسرات والبذور
يعد عامال رئيسيا للوقاية من مضاعفات أمراض القلب واألوعية
الدموية.

عالمة مرتبطة مبرض السكري
ال جيب جتاهلها!

 -6خضراوات ورقية
يوصي اخلرباء بإكثار مرضى القلب من تناول اخلضراوات الورقية
مثل الكرنب واخلس والبقدونس والسبانخ .ونشرت دورية
 Atherosclerosisالعلمية أن هذه اخلضروات تقدم الوقاية ملرضى
القلب واألوعية الدموية.
حتتوي اخلضراوات الورقية على الـ»ليوتني» ،الذي يقلل احتماالت
اإلصابة بأمراض القلب ويساعد يف العالج إذا مت اإلصابة بها.
 -7الرمان
يدعم الرمان صحة القلب ،حيث حيتوي على مستويات عالية
من مضادات األكسدة اليت تساعد على محاية جدران الشرايني
وتقويتها.
وتوصل الباحثون إىل أن عصري الرمان له تأثري عالجي يف حاالت
تصلب الشرايني ،بسبب مادة الـ»بوليفينول» املضادة لألكسدة.
 -8الفجل
كشفت األحباث املنشورة يف جملة  Food Scienceأن العديد
أنواع الفجل وبراعم الفجل تقدم ثروة من العناصر الغذائية،
سيما تلك املعروفة باسم «أنثوسيانينسا» ،وهي جمموعة
املغذيات النباتية املضادة لألكسدة ولاللتهابات ،واليت تسهم
حالة اسرتخاء لألوعية الدموية.

من
وال
من
يف

 -9روزماري
يساعد إضافة عشبة روزماري إىل النظام الغذائي يف عالج أمراض
القلب ،حبسب حبث علمي ،مت نشره يف دورية .Medicinal Food
ووجد الباحثون أن املركبات املوجودة بشكل طبيعي يف روزماري هلا
تأثريات مهمة تعد مبثابة عامل أساسي يف عالج أمراض القلب.
 -10الشوفان
يؤثر الشوفان بدرجة كبرية يف احلد من العالمات الضارة ألمراض
القلب ،مبا يف ذلك خفض نسبة الكوليسرتول .وأثبتت دراسة،
أجرتها جامعة واشنطن ،أن تناول كميات مناسبة من احلبوب
الكاملة ،ميكن أن يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
 -11العنب األرجواني
يعد العنب األمحر واألرجواني من أكثر الفواكه الغنية مبركب
ريسفرياترول املضاد القوي لاللتهابات ،مما جيعله خيارا ممتازا
ملرضى القلب .ويفيد ريسفرياترول يف حتسني متدد األوعية
الدموية ،مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة أكرب من خالل األوعية

يتطور مرض السكري عندما ال ينتج البنكرياس كمية كافية من
اإلنسولني أو تعجز اخلاليا عن استخدامه ،وقد يكون من الصعب
معرفة ما إذا كنت مصابا باملرض ،ولكن ،هناك أعراض جيب
االنتباه هلا.
وتشمل بعض األعراض فقدان الوزن ،واإلرهاق الشديد والشعور
باجلوع أكثر من املعتاد .ولكن ،ميكن أال تكون على علم بعارض
جفاف الفم ،وفقا لـ .Diabetes.co.uk
ويستخدم مصطلح « »xerostomiaلوصف النقص املستمر يف
ُ
اللعاب داخل الفم .ويقول اخلرباء إن الشعور بالعطش الشديد
ميكن أن يكون من عالمات مرض السكري.
ومن الطبيعي أن تشعر بالعطش أكثر من املعتاد يف بعض
األوقات ،ولكن حال استمرار األمر ،فيمكن أن يكون ذلك دليال
على مشكلة ما.
ويطلق مصطلح « »Polydipsiaعلى العطش املفرط ،ويعد واحدا من
ُ
األعراض األولية ملرض السكري .كما يقول  Diabetes.co.ukإن
العطش عادة ما يكون مصحوبا جبفاف مؤقت أو طويل يف الفم.
ويعترب العطش املفرط من عالمات داء السكري الثالث الرئيسة،
ألنه يدل على زيادة مستويات الغلوكوز.
وينصح اخلرباء بضرورة تناول نظام غذائي صحي ومتوازن،
للمساعدة يف احلد من أعراض مرض السكري .باإلضافة إىل
ممارسة الرياضة بانتظام واختبار الدم املنتظم ،ملراقبة مستويات
السكر يف الدم.
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Liberal Party changes leadership ‘It’s not us’: ATO’s fresh warning as
rules after snap late-night meeting scam losses hit $830,000

Former prime ministers Tony Abbott and Malcolm Turnbull, and current Prime Minister Scott Morrison.
Credit:Alex Ellinghausen, Dominic Lorrimer

Prime Minister Scott Morrison says he has gone
one better than Labor’s
rules aimed at bringing
an end to Australia’s revolving door prime ministership, declaring that
an elected Liberal leader
will serve a full term.
Mr Morrison secured the
endorsement of his party
room at a late-night unscheduled meeting on
Monday night for rules
that state a Liberal prime
minister in their first term
cannot be removed unless there is a two-thirds
majority of the party
room for a change. The
rules cannot be changed
unless a two-thirds majority of the party room
agrees.
Mr Morrison, a beneficiary of Canberra’s
coup culture, said he
had consulted John
Howard, who had previously rejected copying
Labor, and Mr Abbott
but not Malcolm Turnbull about the changes
which he said he had decided were needed some
months ago. Monday’s
announcement follows
a voter backlash against
the Liberals in the polls
since the change in August and the Liberals
routing in the Victorian
state election.
“They’re sick of it and
we’re sick of it and it has
to stop. That’s why we’ve
put this rule in place,”

the Prime Minister told
reporters in Canberra on
Monday night.
“We’ve seen it on both
sides of politics. We understand that disappointment, we understand
that frustration. We acknowledge it and we take
responsibility for it.”
[Voters are] sick of it and
we’re sick of it and it has
to stop.
Mr Abbott described
the rules as “atonement” with the Australian people, according to
sources inside the partyroom. He endorsed the
rule change as a “good
safeguard” that “sends a
strong signal of cultural
change to the Australian
people”.
“People are fallen, fragile creatures and in this
place are more given to
fear and greed than perhaps in the world outside
Parliament,” Mr Abbott
is reported to have told
colleagues.
“The parliamentary party
chooses our leader and
the Australian people
sanctifies that choice if
they win government.”
LNP Senator James
McGrath who gathered
the numbers for Mr
Turnbull against Mr Abbott in 2015 and then
for Peter Dutton against
Mr Turnbull in 2018 told
Sky News that he agreed
with the idea of making it
harder to roll leaders.

“The affliction that overtakes us here in Canberra, and I can be as
guilty as charged as the
rest, has annoyed them
all,” he said of voters in
his home state of Queensland.
MPs attending a preChristmas gathering for
the US-Australia alliance
abandoned the event
prematurely after receiving messages to attend a
party-room meeting just
before 8pm. The meeting concluded after less
than one hour.
Many MPs had no clue
what the meeting had
been called to discuss.
Liberal MP John Alexander and former Labor
prime minister Kevin
Rudd urged a change to
the Liberal party’s rules
following the ousting of
Malcolm Turnbull.
Upon his return to the
top job in 2013, Mr Rudd
introduced rules requiring 75 per cent of the
caucus to agree to a spill
in the event the party
decides a sitting prime
minister is not up to the
job. The threshold drops
to 60 per cent to force a
change of an opposition
leader.
Bill Shorten has been
unchallenged as Labor’s leader since 2013,
despite the same rules
stating the leadership
must be spilled after an
election loss.

Healthy Business Finances founder Stacey Price says her clients are still getting calls and is concerned
about information security. Credit:Wayne Taylor

It’s been more than three
months since the Australian Taxation Office first
warned of a sophisticated
phone scam targeting
taxpayers and the fight
against impersonators
continues as the value of
losses hit $830,000 last
month alone.
Accounting professionals say the scammers are
becoming more sophisticated with each passing
month and are still scaring clients with threats of
arrest over outstanding
tax debts.
“I had a client call me last
week about this. He’d had
two calls in one day, saying he would be arrested,” says the founder of
Healthy Business Finances, Stacey Price.
“He did ring them back.
He thought it was a scam,
but then also thought if
it really was the ATO he
should call back. I know,
though, there are others
out there [getting caught
out] who don’t then ring
to tell me.”
The ATO has told The
Age and Sydney Morning
Herald it is asking taxpayers to call and report the
phone numbers these
calls are coming from so
its investigations team
can track activity.

“The reason we ask the
community to advise if
there was a number on
[calling line identification]
is so that we can pick up
new scammer approaches,” a spokesperson said.
The tax office said that
in July of this year, there
were more than 4000 reports of scam calls, last
month that number hit
27,100 as the amount lost
rocketed from $107,000
to $830,000 as 177 taxpayers were caught out.
“Scam phone calls are difficult to regulate because
they represent criminal
activity, often originating
overseas,” the spokesperson said.
But the tax office says
despite its own landline
numbers being spoofed,
taxpayers need to know
that when the ATO makes
a call, there won’t be a
number show up on the
caller ID.
“We can confidently say if
there is a number on your
caller ID it’s not the ATO
calling you.”
The ATO first issued a
warning over the scam in
March and the methods
had evolved since then.
The ATO has told taxpayers via Facebook that every report helps because
“we have a team of dedi-

cated staff that investigate
scams, working closely
with various law enforcement and telecommunications agencies to combat
this form of organised
crime”.
Experts said stemming
the number of calls would
be challenging because
the true origin of the calls
is unknown.
“There’s a bunch of apps
you can access that say,
for a service free, you can
pick a number that you
want your number to look
like. Almost all of these
are based offshore,” professor Cyber Security at
the University of the Sunshine Coast, Dave Lacey,
said in October.
Ms Price said she was
also concerned about the
amount of data being collected by these callers before a taxpayer even thinks
about paying money.
“Once someone gives a
tax file number and address, they [scam operators] can do so many
things. Generally we have
to let clients know to keep
an eye on their tax returns
if they tell them this, but
it’s also that someone
can create a new bank account using just a tax file
number and an address,”
Ms Price said.
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Liberal Party call late-night party room meet- Katter takes aim at ‘peting to change rules around ousting leaders ulant’ Turnbull

Scott Morrison and Josh Frydenberg have changed the leadership rules of the
Liberal Party. Picture: Gary RamageSource:News Corp Australia

Prime Minister Scott Morrison Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

The Liberal party has
agreed to “historic”
changes to make it harder
for it to unseat a Liberal
leader in the future.
It will now be harder to
oust the leader of the Liberal Party after Prime Minister Scott Morrison called
a late-night party room
meeting and passed new
rules to stop the cycle of
knifing.
Mr Morrison called the
unscheduled
meeting
just before 8pm (AEST)
tonight, passing a motion
that now requires twothirds of the party room
to vote on changing the
Liberal leader.
The two-thirds majority
rule would have allowed
both Malcolm Turnbull
and Tony Abbott to survive their respective challenges.
Speaking to reporters tonight, Mr Morrison said
the rule change was “putting the power back into
the hands of the Australian people”.
“Australians have the
very reasonable expecta-

tion that when they elect
a government and a prime
minister then they should
be the ones to decide if
that prime minister should
continue in that office,”
Mr Morrison said.
The PM described the rule
change as “a historic decision” and said it was “the
biggest change of how
our party deals with these
issues in 74 years”.
Mr Morrison said his
party had listened to the
Australian people and
that they “understand
their frustration and disappointment”.
“They’re sick of it, it has
to stop,” he said.
Mr Morrison said the twothirds majority proposal
came from the party
whips, not himself.
The only safeguard for
the Liberal Party will be
the two-thirds majority
rule which Mr Morrison
said “is rarely, if ever
achieved”.
Mr Morrison was supported by Deputy Prime Minister Josh Frydenberg who
said the constant cycle of

revenge had “diminished
the parliament in the eyes
of the Australian people”.
“The Prime Minister received very strong support from our colleagues
and the issue was discussed fully but we have
agreed on a way ahead.
“Our focus is on the Australian people, continuing
to deliver them good government and the services
they need and deserve,”
he said.
There were calls to change
the Liberal Party’s leadership rules in August
when former Prime Minister Malcolm Turnbull was
ousted and replaced by
Scott Morrison.
Senator James McGrath
was forced to cut his interview with Sky News
early tonight to attend the
emergency meeting.
“I’m not allowed to talk
about what happens in
party room, otherwise the
whips would do really bad
things to me,” Mr McGrath
said.
At the G20 summit over
the weekend, Mr Morrison was forced to explain
to US President Donald
Trump why Mr Turnbull
was no longer the leader
of Australia before German Chancellor Angela
Merkel was photographed
holding a cheat sheet of
our nation’s leaders.
Ms Merkel met Mr Morrison on Saturday and
was photogaphed holding briefing note that included a portrait of our
new PM.
Ms Merkel has been leading Germany since 2005,
which covers part of John
Howard’s reign, plus that
of Kevin Rudd, Julia Gillard, Mr Rudd again, Tony
Abbott, Malcolm Turnbull
and now Mr Morrison.
Labor changed its rules
five years ago after it experienced a similar cycle
of revenge — Julia Gil-

lard knifed Kevin Rudd in
2010, and he knifed her
back three years later —
until Mr Rudd introduced
a new rule in 2013 that
meant MPs and rank-andfile party members would
need to vote before a
leadership change.
Immediately after Mr Turnbull’s knifing, Mr Rudd
called for the Liberal Party to follow Labor.
Current Labor leader Bill
Shorten also lashed the
Liberals after Mr Turnbull
was ousted.
Labor introduced a process in 2013 to make
leadership contenders
go through a month-long
process to gain a majority
of votes in the caucus as
well as a grassroots party
ballot to gain the top job.
However another former prime minister, John
Howard, disagreed with
changing the rules.
Mr Howard told The Australian in August all governments faced difficult
periods of unpopularity and this was a test of
the people-management
skills of leaders.
“The current rules have
produced long periods of
stability and long periods
of instability,’’ he said.
On monday, Mr Morrison
said he had directly discussed the process with
Mr Howard.
Liberal backbencher John
Alexander called for a
change to the rules in August after his close friend
Mr Turnbull was ousted
as PM.
Mr Alexander proposed
Liberal leaders serve a
full term before seeking a
fresh vote of confidence
from the party room before every election.
“It didn’t go anywhere and
we are now committing
another act of self-harm
greater than the last,” Mr
Alexander told reporters
in Canberra in August.

Bob Katter MP

Malcolm
Turnbull
has been labelled a
&quot;self-opinionated
performer&quot;
and
urged to keep quiet by
maverick independent
MP Bob Katter.
Bob Katter has launched
an extraordinary attack
on Malcolm Turnbull,
calling the former prime
minister “petulant” and
“self-opinionated”.
The maverick independent MP did not hold
back when asked for
his thoughts on how Mr
Turnbull had acted since
being ousted from the top
job in August.
“I went to one of those
schools where you were
taught to lose graciously
... and never to lose,” Mr
Katter told reporters in
Canberra on Tuesday.
“Well, he’s broken both
rules real bad.
“It’s sad because he will
be remembered as a person that couldn’t take his

hiding.
“I just cannot help but
watch a petulant, selfopinionated performer
who doesn’t like the fact
that he’s lost the limelight.”
Mr Turnbull on Monday
unsuccessfully tried to
stop Liberal executives
from sparing conservative Sydney MP Craig Kelly a preselection battle.
He also called for the federal government to go to
the polls early in a bid to
give the NSW government
clear air ahead of its own
poll in March.
But Mr Turnbull did welcome a major shake-up of
Liberal Party rules aimed
at ensuring leaders serve
a full term.
“I think people will welcome the prospect of
there being less of the revolving door prime ministership. So it’s a welcome
reform,” he told reporters
on Tuesday.

Failed migrants could be
kicked out of the country
quicker under proposed
changes to the Administrative Appeals Tribunal.
Failed asylum seekers
and foreign nationals refused visas could find it
much harder to stay in
Australia under changes
aimed at easing pressure
on an overworked tribunal.
A review into to Administrative Appeals Tribunal,

led by former High Court
Justice Ian Callinan, is expected to recommend restricting the introduction
of late evidence by people
fighting deportation.
The review, to be handed to Attorney-General
Christian Porter this week,
found the AAT is a bloated bureaucracy bogged
down by huge increases
in migration and refugee
cases, The Courier-Mail
reported on Tuesday.

Failed migrants could
be kicked out faster
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Police, spies gain powers to access encrypted ‘Sold down the river’: Leaked emails show Liberal
messages after political deal struck
Party moderates under fire for saving Craig Kelly

Shadow attorney-general Mark Dreyfus said the parliamentary joint
committee on intelligence and security would continue to scrutinise
the bill after it passed Parliament.Credit:Dominic Lorrimer

Police and spy agencies
will soon be able to press
technology firms to help
them access suspected
terrorists’ and criminals’
encrypted messages on
platforms such as WhatsApp and Telegram after
the Morrison government
struck a last-minute deal
with Labor.
Attorney-General Christian Porter announced
what he called “a massive
win for the Australian
people” on Tuesday afternoon with just two days
left of the parliamentary
year.
“Serious criminal offences - homicides, terrorism,
child sex offences - are
being facilitated by serious criminal networks
communicating on encrypted applications,” he
said.
“We’ve been told by our
law enforcement heads
and by ASIO that this
legislation was necessary not to give them an
edge but to give them,
in their words, a fighting
chance.”
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus said the
government had agreed to
Labor’s demands to make
changes to the legislation
including greater oversight and limiting authorities’ access to encrypted
communications to the
most serious crimes.
These will include serious
drug and gun offences as
well as terrorism, murder
and child sex crimes.
Labor’s support comes

despite Mr Dreyfus also
saying that the bill was
“far from perfect and there
are likely to be significant
outstanding issues”.
The bill aims to get around
what police and national
security agencies have
said is one of their greatest modern challenges:
the fact that much communication in the modern
era is done on encrypted
messaging platforms that
are very difficult to decode other than for the
sender and receiver. Even
technology companies
themselves often do not
have the decrypted content.
The new powers will allow
police and national security agencies, once they
have a warrant to access
the content of a particular
communication, to serve
a technology firm with a
notice to help the authorities.
In its most extreme version, called a “technical
capability notice”, a company would have to build
a new capability to get access to the communication.
The bill specifies that
such a capability cannot
introduce a “systemic
weakness” that could imperil all encrypted communications on the same
platform - a key concern
of privacy groups and the
technology sector.
In one of the most significant compromises,
the bill will define what
constitutes a “systemic

weakness”.
There will also be greater
oversight of the technical
notice capability powers.
Any application by police or spies will have to
be authorised by both the
federal Attorney-General
and the Communications
Minister.
And if a technology company disagrees with the
government on whether a
new capability introduces
a systemic weakness, a
former judge and a technical expert will be called
on help resolve the dispute.
The bill was stuck in the
parliamentary joint committee on intelligence and
security, which is dominated by government MPs
but has also traditionally
operated in a bipartisan
way in recognition that
national security should
be above politics.
Mr Dreyfus said that committee would take the
unusual step of continuing to scrutinise the legislation even after it had
passed into law and recommend amendments if
required.
It is not certain that the
government would agree
to any changes once the
bill has passed into law,
even if the committee recommended them. But Mr
Porter said the committee
would review the legislation in the first 12 months
and it was “not unusual”
for complex legislation to
be amended in the first
year or two.
The government had applied heavy pressure on
Labor to support the new
law’s passage before
Christmas, meaning it
had to be crammed into
Parliament’s final sitting
fortnight, which ends on
Thursday.
Spy agencies and police
have said that the Christmas and New Year period
poses a heightened risk
of terrorist attacks.

Liberal MP Craig Kelly in Parliament this week. Credit:Dominic Lorrimer

Malcolm Turnbull’s intervention in a fight over the
future of Craig Kelly has
sparked a war inside the
NSW Liberal Party’s dominant moderate wing, with
its leadership accused of
capitulating to conservatives.
A blistering email obtained by the Sydney
Morning Herald and The
Age reveals the decision
by factional leaders Trent
Zimmerman and Matt
Kean to support Prime
Minister Scott Morrison’s
plan to rescue Mr Kelly
from certain preselection
defeat has triggered bitter
recriminations.
Malcolm Turnbull has criticised the Liberal party’s
plans to automatically
preselect Craig Kelly after
he allegedly threatened to
go to the crossbench and
run as an independent if
he’s dumped.
In a late-night missive on
Monday, Sally Betts — a
close ally of the former
prime minister — attacked
Mr Zimmerman and Mr
Kean for helping save
Mr Kelly, a conservative
backbencher who helped
bring down the National
Energy Guarantee and Mr
Turnbull’s leadership.
“To say that the moderates are disappointed in
you, as our supposed
leader, is an understatement,” she wrote to the
North Sydney MP.
“You supported Kelly - a
thug, a bully, and a disgrace and you need to
explain that to the moderates.
“You were happy to sell
the moderates down the
river and not even ask
for anything for our vote
… how many other deals

are you going to do that
disadvantage the moderates?
“And I am telling you that
you have no authority to
speak for me or anyone
else ever again. I doubt if
the majority of the moderates want you to speak
for them either.”
The comments were also
circulated to a wide group
of people including Mr
Turnbull and influential
lobbyist Michael Photios,
who handed the leadership of the faction to Mr
Zimmerman and Mr Kean
last year.
Mr Kelly was facing defeat by local councillor
Kent Johns, a moderatealigned party operator
who had the numbers to
win the nomination for
the safe southern Sydney
seat of Hughes.
Even if as moderates we
don’t stand for anything
philosophically any more
you might have thought
we had a moral spine
In a separate email sent
to Ms Betts and Mr Zimmerman on Tuesday, Mr
Johns made numerous
references to problems
within Mr Kelly’s office
and wrote: “This was never about political ambition, this was about fixing
the office in Hughes and
our faction failed”.
“Even if as moderates we
don’t stand for anything
philosophically any more
you might have thought
we had a moral spine,” he
added.
Ms Betts, NSW Young
Liberals president Harry
Stutchbury and moderate powerbroker Chris
Rath abstained from voting against Mr Kelly’s reendorsement — a crucial

decision which allowed
him to remain the party’s
candidate in the safe Sydney seat of Hughes at the
next federal election.
Mr Morrison personally
telephoned Ms Betts to
lobby her over fears Mr
Kelly would quit the Liberal Party and move to the
crossbench had he lost
preselection.
In contrast, Mr Turnbull
spent much of Sunday
calling state executive
members urging them to
resist the pressure and
likened the plot to save
Mr Kelly to giving in to
blackmail.
In a radio interview on
Monday, Mr Zimmerman
said Mr Turnbull’s intervention effectively gave
the state executive no
choice but to back Mr
Morrison.
“Malcolm’s intervention
meant it did become an
issue about the Prime
Minister’s authority and
that swung the dial in favour of acceding to the
request the Prime Minister had made.”
In her email, Ms Betts
challenged Mr Zimmerman’s claim that moderates abstained because
of Mr Turnbull’s public
statements: “How dare
you speak for us … that is
simply untrue.”
Mr Kelly said he was
“more than happy to have
a preselection, and I’d be
happy to run on my record”.
“There is no other MP
who sits in the party room
that has moved a seat up
the pendulum as far as I
have,” he said, in reference to the margin in
Hughes.
Mr Zimmerman and Mr
Johns declined to comment. Mr Kean could not
be reached.
When contacted, Ms Betts
said she was disappointed state executive members “were even asked to
vote” to support Mr Kelly.
“I am a loyal servant of
the moderates and the
Liberals, and it is upsetting that my personal
comments were leaked,”
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FASTER JOURNEYS THROUGH BANKSTOWN A STEP CLOSER

take place at night, between 9pm and 5am from
Sunday to Wednesday
and 10pm and 5am on
Thursdays.

The Member for East Hills Glenn Brookes and Melinda Pavey visit to stacey street

Motorists are closer to
experiencing a more reliable journey through
Bankstown with work
progressing to widen Stacey Street, between Stanley Street and Macauley
Avenue.
The Member for East Hills
Glenn Brookes has welcomed the latest update
from Roads and Maritime
Services on this important project which is being funded by the NSW
Government’s $300 million Gateway to the South
Pinch Point Program.
“These improvements
will aim to ease congestion for the high numbers
of vehicles using the Sta-

Glenn Brookes MP. and Melinda Pavey visit to stacey street

cey Street corridor, es- between Salvia Avenue
pecially in the morning and Petunia Avenue.”
and afternoon peaks,” Mr
Brookes said.
“This will deliver improved traffic flow and
“Motorists will be pleased travel reliability, connectto know the upgrade is ing motorists to Sydney’s
moving closer to comple- south, west and CBD
tion, including work dur- more easily.”
ing the next few months The Member for East Hills
to widen Stacey Street said the project is part of
to make space for a new the improvements being
third lane for southbound carried out on Stacey
motorists.”
Street and Fairford Road,
between Stacey Street
“Work will also be carried and Griffiths Avenue.
out to install stormwater
drains and new kerb and “The A6 corridor was
guttering, as part of the identified as part of the
work to extend the turn- Gateway to the South
ing bay on Stacey Street Pinch Point Program
for motorists turning which is delivering short
right into Macauley Ave- to medium term solunue, and a new third lane tions to improve travel

Noisy work will be carried
out during the day wherever possible, and where
possible, will be finished
by midnight where night
work is essential. Two
lanes of traffic will be
maintained in both directions throughout the
project.

time and reliability for all site Petunia Avenue, has
road users,” Mr Brookes also been closed as part Motorists are advised to
drive to the conditions
said.
of the project.
and follow the direction
“This includes improve- “Due to safety concerns of signs and traffic conments for the more than raised by the commu- trollers.
9,900 vehicles which nity and the low numtravel through the inter- ber of people who use For the latest traffic upsection of Stacey Street, the footbridge, it was dates, download the Live
Stanley Street and Sal- closed permanently from Traffic NSW App, visit
via Avenue during the Wednesday 31 October” livetraffic.com or call 132
701.
morning and afternoon Mr Brookes said.
peaks.”
“A safe crossing, using For more information,
“More than 10,500 ve- traffic lights, is located visit the Roads and Marihicles also travel through 200 metres away at the time Services website:
the intersection of Stacey Macauley Avenue inter- https://www.rms.nsw.
gov.au/projects/sydneyStreet, Fairford Road and section.”
south/stacey-fairfordMacauley Avenue during
peak hour – causing con- Work on the project will bankstown/index.html
gestion for commuters.” be carried out between
The footbridge across 7am and 6pm on week- MEDIA: Jennifer Mehanthe storm water culvert days and 8am to 1pm on na | Glenn Brookes MP |
on Stacey Street, oppo- Saturdays. Work will also 9772 2774
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Barnaby Joyce joins Labor to urge crackdown on work Senate changes flagged for
casualisation and fly-ins
encryption bill

Barnaby Joyce wants the government to crack down on labour hire
firms to boost regional employment. Credit:Mick Tsikas

A parliamentary committee
led by Nationals MP Barnaby Joyce has broken ranks
with the Coalition to call on
Industrial Relations Minister Kelly O’Dwyer to crack
down on employers using
labour hire arrangements
to entrench long-term casual work.
The House standing committee on innovation, industry, science and resources has recommended
a review of casualisation
and labour hire, with a view
to amending the Fair Work
Act to prevent misuse, particularly in the mining industry.
The Coalition-dominated
committee echoed Labor’s
policy approach, calling for
a prohibition on “replacing
directly employed, full-time
workers with ‘permanent
casual’ employees, and
other similar casualised
employee types”.
“Changes to the act should
also include provisions
that guarantee that employees have a legal right
to convert from casual to
permanent employment
after a set period of time,”
the report said.
It comes as Ms O’Dwyer
intervenes on behalf of the
Commonwealth in a casual
worker test case brought by
one of the nation’s biggest
labour hire firms, while upholding employer concerns
about “double dipping”.
Mr Joyce said the recommended changes were
needed to stop fly-in,
fly-out workers being deployed in regional towns,
when locals could be hired

instead.
“Fly-in, fly-out is the second best option to people
living in the town,” the former deputy prime minister
said.
“If you fly in and fly out,
then you fly out with the
wealth of those extractive
industries ... It’s no good
to Murrumba if you buy a
house in the Gold Coast.”
The place of casuals in
Australia’s workforce is
highly contested, with employers and unions at loggerheads over whether the
proportion of casual jobs is
increasing.
The best data available
shows that about a quarter
of the nation’s workforce is
employed on a casual basis, the same as in 1998,
with only minor fluctuations since.
But there has been a noticeable increase since 1992,
when they made up 21.5
per cent of the workforce,
according to the Australian
Bureau of Statistics.
The committee chaired by
Mr Joyce, with three other
Nationals MPs - including
George Christensen - sitting alongside three Labor
MPs and two Liberals, was
unanimous in its recommendations.
The Australian Council of
Trade Unions seized upon
the committee report in
support of its campaign
against the use of labour
hire by mining companies,
which the union peak body
claims is “destroying good,
secure jobs” in the sector.
“Australia already has one
of the highest proportions

of temporary labour in the
OECD, and big mining companies are abusing loopholes in our laws to avoid
respecting the basic rights
of the people working for
them,” ACTU secretary Sally McManus said.
She said Coalition MPs
“know they are toast at the
election” if the Morrison
government “continues to
allow big business to casualise what should be good
secure jobs”.
CFMEU national president
Tony Maher said mining
companies were “trashing
their social license to operate, like ripping off small
businesses with unfair
terms of trade”.
Ms O’Dwyer last month
asked the Federal Court to
expedite the case between
WorkPac and its former
employee Robert Rossato,
in which the mining industry labour hire firm seeks
to clarify the definition of a
casual worker and prevent
“double dipping” on loadings and entitlements.
Employers fear that an earlier court decision, which
found a truck driver employed as a casual through
WorkPac at a Rio Tinto
mine was entitled to annual
leave, could expose them
to backpay claims worth up
to $8 billion across the nation’s economy.
Mr Maher said the Federal
Court had “exposed the rort
of the ‘permanent casual’
model in mining” by deeming truck driver Paul Skene
to be a full-time employee,
despite WorkPac having
hired him as a casual.
Ms McManus said the rules
must be changed to “close
the loopholes” and “a proper definition of casual” be
added to the Fair Work Act.
Opposition Leader Bill
Shorten has promised to
introduce a new, stronger
test for the definition of casual employment if Labor
wins the coming federal
election.
A spokesman for Ms
O’Dwyer said the govern-

ment would “carefully consider the recommendations
in the committee’s report”.
“Since October, most
award-covered employees
have had the right to request conversion from casual to permanent work after a set period of ongoing
casual work,” the spokesman said.
“This is an important right
and we respect the Fair
Work Commission’s decision that it should be extended to most award-covered workers.”
Australian Mines and Metals
Association chief executive
Steve Knott said the industry body was disappointed
to see the committee “buy
into divisive language and
ill-informed
campaigns
against responsible and appropriate use of labour hire
and casual employment arrangements”.
“Labour hire is a very small
part of the resources and
energy workforce,” Mr
Knott said.
“Nonetheless these arrangements are essential
for engaging skilled workers for short-term or contract work, particularly in
the more cyclical, projectbased areas of our industry.
“On major resources and
energy projects, a reliable
source of contract labour
contributes to the efficiency and success of projects,
which ultimately deliver
great benefits to the Australian economy.”
He said a modern economy
needed “a wide range of
engagement models” to
give people “more flexibility in how, when and where
they work”.
Mr Joyce said there was
a place for labour hire to
recruit for short-term projects in remote areas like
the Kimberley in Western
Australia.
“But there should not be
FIFO, or drive-in, drive-out
workers, to Singleton, or
Gunnedah, or Emerald,” he
said.

Labor has flagged further
amendments to draft laws
which will give police and
intelligence agencies the
power to access encrypted messages.
Labor will introduce further amendments to draft
laws giving police and
intelligence agencies the
power to access encrypted messages, after supporting the bill through
the first hurdle of parliament.
Manager of Opposition
Business Tony Burke said
Labor were only given the
173 draft amendments
at 6.30am on Thursday
morning, hours before
they were introduced to
parliament.
“We will be seeking in the
Senate to pursue further
amendments to make
sure that this bill properly
reflects the findings of
the intelligence committee,” Mr Burke said.
Labor says the way that
the bill is drafted is too
broad and confusing, including the definition of
“whole class of technology”.
“What does that mean?
No ordinary person can
understand it, and no lawyer can understand it,”
shadow attorney-general
Mark Dreyfus said.
Attorney-General Christian Porter introduced
the amendments to the
bill on Thursday, after the
Joint Committee on Intelligence and Security’s advisory report was tabled
late on Wednesday, putting forward 17 recommendations.
Mr Porter told the lower
house the new powers
are necessary to prevent
further terrorist events.
The laws strike the right
balance between national
security and maintaining
the privacy of Australians,
he assured the house.
They include extending
the powers to state and
territory police forces
and ensuring they cover

a broad range of serious
offences and not simply
terrorism.
These were both issues
Labor had argued against
but gave way on.
Mr Morrison insists ordinary Australians will not
be captured by the laws
designed to stop terrorists and pedophiles from
communicating in secret.
“These laws are used to
catch the scum that try to
bring our country down,
and we can’t give them a
leave pass,” Mr Morrison
told Sydney’s 2GB radio
on Thursday.
The federal government
and Labor this week
struck an agreement on
the legislation, aimed at
fighting terrorism and
grappling with other serious crimes.
The laws are designed
to help security agencies and police access
communications on encrypted applications like
WhatsApp, which are
used in an estimated 95
per cent of serious criminal activity.
But under pressure from
the opposition, the bill
will also now include further scrutiny of the laws
in 2019, limiting the powers to only “serious offences” and defining the
term “systemic weakness”.
Attorney-General Christian Porter says police
and national security
agencies will still require
a warrant to access the
encrypted messages.
“All this legislation does
is request - and if they
decline, require - the tech
companies to assist us in
making good on the warrant,” Mr Porter said.
Releasing the committee
report on Wednesday,
chair Andrew Hastie said
it was the result of more
than three days of public
hearings and extensive
briefings from law enforcement and security
agencies.
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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

جـوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ $ 11,99

بطيخ دون بذر ( 1كيلو) بـ $ 0,89

مــوز ( 1كيلو) بـ $ 1,49

مانـغو ( 1كيلو) بـ $ 1,50

دراق ( 1كيلو) بـ $ 1,99

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

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
 14كانون األول

مسححوق غسيل ()OMO
( 9كـيلو صـايف) بـ $ 21

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

