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«الطبخة» استوت واحلكومة اليوم أو غدا!

الرئيس الحريري مجتمعا بالوزير باسيل
اهلل حسن نصر اهلل شرط
توزير أحد النواب السنة
الستة عائقًا امام تشكيل
احلكومة اجلديدة اليت كانت
قيد التشكيل وقالت :انه

إزاء تلقي القيادة الروسية
عدة من سفارتها يف
تقارير ّ
بريوت عن منحى األوضاع
جراء التعقيدات
السياسية ّ
احلاصلة بعملية تشكيل

تهنئة

يتقدم الزميل ايلي بأحر التهاني من الجالية بمناسبة عيدي امليالد
املجيد ورأس السنة املباركة ،اعادهما اهلل على الجميع بالخريوالربكة.

 Luxuryللسفر والسياحة

عدة من
احلكومة واتصاالت ّ
أصدقاء وسياسيني ،أوفد
الرئيس الروسي فالدميري
بوتني ممثله الشخصي
ومسؤول امللف السوري

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

واشنطن تغري أنقرة بصواريخ
نتنياهو رفض صفقة
روسية أمريكية بشأن «باتريوت» وتركيا وروسيا تتم ّسكان
سوريا وإيران
بعقد «أس»400-

كشفت القناة العاشرة
النقاط اليت تضمنتها
صفقة روسية أمريكية
بشان سوريا وايران
ورفضها رئيس احلكومة
بنيامني
اإلسرائيلية
إن
فقالت
نتنياهو،
مستشار األمن القومي
الروسي
للرئيس
فالدميري بوتني نيكوالي
برتوشيف بعث يف شهر
أيلول لنظريه اإلسرائيلي
مائري بن شبات وثيقة
غري رمسية ،تتضمن
مسودة لصفقة بني
روسيا والواليات املتحدة
األمريكية بشأن سوريا
وايران  ،كجزء من صفقة
كبرية لتحسني العالقات
بني موسكو وواشنطن.

الـتتمة ص 31

التتمة صفحة 31

متسكت أنقرة وموسكو
بعقد لبيع تركيا أنظمة
روسية للدفاع الصاروخي
من طراز «أس،»400-
على رغم موافقة وزارة
اخلارجية األمريكية على

صفقة حمتملة قيمتها 3.5
بليون دوالر ،لبيع أنقرة
أنظمة «باتريوت» للدفاع
اجلوي والصاروخي.
ووصف مسؤول تركي

الـتتمة ص 31

تنويه

تعلن الهريالد انها ستحتجب عن الصدور ابتداء من
هذا العدد على ان تعود اىل االسواق يف - 1 - 26
 2019كاملعتاد ،ولذلك اقتضى التنويه.

تنويه

نتقدم بأحر التهاني من الجالية بمناسبة األعياد
املباركة ،اعادها اهلل على الجميع بالخري والربكات،

وكل عام والجميع بألف خري.

عدد اهلريالد السنوي املمتاز جتدونه
يف االسواق

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
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Follow us on

للتدخل الروسي ومساعي ماكرون الدور األكرب يف والدتها
«الطبخة» احلكومية استوت
بعدما مت تفكيك غالبية
«العقد» ،ان مل نقل
على
وخيمت
مجيعها،
الساحة السياسية اللبنانية
اجواء اجيابية توحي بأن
والدة احلكومة العتيدة
سيكون اليوم السبت
او غدا األحد ،على أبعد
تقدير.
هذا االنفراج على صعيد
تشكيل احلكومة جاء بعد
تدخل اوروبي وخاصة
روسي وفرنسي حيث
كشفت مصادر دبلوماسية
رفيعة املستوى كيفية
تبدل املواقف السياسية
باجتاهات إجيابية بعدما
وضع األمني العام حلزب

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

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

سامي اجلميل :املشكلة االكرب هي الفساد السياسي
واملطلوب فصل اجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية

سامي الجميل يلقي كلمة خالل اللقاء
دعا رئيس حزب الكتائب النائب
سامي اجلميل خالل لقاء حول
«دور الربملانيني يف دعم تنفيذ
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد» الذي عقدته منظمة
«برملانيون عرب ضد الفساد «
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
الفساد ،دعا جملموعة من التدابري
والتعديالت يف القوانني والنهج
القائم ،لتمكني النواب واألجهزة
الرقابية يف لبنان من القيام
بدورها يف مكافحة الفساد،
استنادا اىل التجربة اليت خاضها
حزب الكتائب يف مقاربة عدد
من ملفات الفساد والعقبات
اليت واجهته».
وأكد اجلميل «ضرورة التوقف اوال
عند موضوع استقاللية القضاء»،
الفتا اىل ان «التشكيالت
القضائية يتم التفاوض عليها
بالسياسة وتدخل يف منظومة
املكافآت يف احلكومة وتعترب
اجنازا حكوميا إذا ما متت ،وهذا
دليل على ان القضاء موضوع
حتت الضغط السياسي من قبل
السلطة التنفيذية ،وهو أمر ال
جيوز ان يستمر إذا ما اردنا
تطبيق مبدأ فصل السلطات».
واعترب ان «املشكلة الثانية هي
موضوع الفساد السياسي وهو
املشكلة األكرب ،فبمجرد ان
يصار يف معرض تقاسم املقاعد
الوزارية اىل تصنيف احلقائب
باخلدماتية ،يعترب األمر تكريسا
للفساد ألن املقصود أن هذه
الوزارة سيستغلها الوزير للقيام
مبجموعة خدمات حيصد مقابلها
أصوات الناخبني» ،معتربا ان
«هذه الطريقة يف التعاطي
بالشأن العام تقرتب كثريا من
منطق الفساد».
وسأل« :كيف ميكن لديوان
احملاسبة والتفتيش املركزي ان
يكونا سلطة رقابة ويراقبا عمل
السلطة التنفيذية يف الوقت
الذي يتبعان فيه مباشرة للسلطة
التنفيذية ولرئيس احلكومة؟»،
معتربا أن «فصل أجهزة الرقابة

عن السلطة التنفيذية خطوة
اساسية يف االجتاه الصحيح».
وقال« :إذا ما أريد للنواب القيام
بدورهم الرقابي فال بد جلدول
األعمال ان يوزع عليهم قبل
اسبوع من موعد اجللسة ،ال قبل
يومني فقط ،افساحا يف اجملال
أمامهم لدراسة القوانني الواردة
فيه جبدية وعمق» ،ولفت اىل
ان الكتائب «تقدمت باقرتاح
قانون للتصويت االلكرتوني منذ
مثاني سنوات وحولته إىل تعديل
دستوري» ،معتربا أن «من غري
املمكن اال يعرف الشعب اللبناني
موقف كل نائب من القوانني
املطروحة ،فتصويت النائب ال
بد ان يسجل يف حمضر اجللسة
ليكون خاضعا حملاسبة الناخبني
ومراقبتهم».
وتناول اجلميل دور دائرة
املناقصات ،كما تناول موضوع
التلزيم بالرتاضي «الذي ما
زال معتمدا وعندما يصطدم
بعراقيل قانونية كأن يتخطى
سقفه املئة مليون ويصبح غري
قابل للتمرير ،نذهب عندها اىل
التجزئة وهو مفهوم مت ابتكاره
يف لبنان ،فيقسم اىل عروض
صغرية بشكل يلزم كل قسم
منه بالرتاضي».
واعترب ان «جملس اإلمناء
واالعمار خيطط ويضع دفرت
الشروط ويلزم وينفذ ويراقب
يف الوقت نفسه ،وهذا أمر غري
معقول وغري موجود يف أي دولة
يف العامل؟» ،مطالبا «بتسهيل
إنشاء جلان برملانية للتحقيق»،
الفتا اىل ان «الكتائب طالبت
بإنشاء جلنيت حتقيق مل تتشكل
اي منهما إىل يومنا هذا ،ومل
يطرح املوضوع حتى على
التصويت».
الكتائب
رئيس
وابدى
«االستعداد للتعاون مع اجلميع
ان من خالل اقرتاحات قوانني
أو عرب ميثاق شرف يوضع بني
النواب من اجل تغيري األداء الذي
تشهده احلياة السياسية».

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

بو عاصي من اوتاوا :ربط ملف عودة النازحني السوريني باحلل السياسي مرفوض
اكد وزير الشؤون االجتماعية
النائب بيار بو عاصي يف مقابلة
عرب اذاعة « »CHINيف اوتاوا ان
«مقاربته يف الوزارة انطلقت من
الناس ،فدوره ال يقتصر فقط
على وضع السياسات العامة
بل يتجسد ايضا يف التواصل
مع املواطنني واالطالع على
همومهم ومطالبهم» ،مشريا اىل
انه «علينا االنطالق من اجملتمع
حنو السياسات العامة وليس
العكس».
وشدد بو عاصي على انه «وزير
للمحتاجني وليس للفقراء من
دون التمييز طبقيا او مناطقيا
او دينيا الن الناس متساوون
بالفرح واحلزن واالمل» ،الفتا اىل
انه «حاول توسيع مساحة الفرح
واالمل لدى الناس لذا كان
من املهم لديه القيام بزيارات
االحتياجات
وذوي
للفقراء
وااليتام
واملسنني
اخلاصة
والنساء املعنفات واملدمنني
الشرائح
ومجيع
والسجناء
الضعيفة يف اجملتمع».
واعترب ان «االساس عند
االهتمام بالشرائح الضعيفة
هو املسار املتبع الن ال حمطة
وصول يف هذا امللف ،لذا جيب
ان يكون املسار مبنيا على القيم
واملبادئ ال تقنيا فقط» ،الفتا
اىل انه «ال ميثل شخصه فقط
بل جمتمعا متكامال مع السلطة
السياسية فيه» .مشريا اىل ان
«هناك منظومة رباعية االضالع
للعمل االجتماعي ،تضم الفرد
االكثر احتياجا وهو يف صلب
هذه املنظومة اضافة اىل
اجملتمع ومجعيات اجملتمع االهلي
والدولة».
وتوقف عند «مشروع دعم االسر
االكثر فقرا» التابع للوزارة،
شارحا« :انه برنامج مهم يساعد
العائالت االكثر فقرا يف لبنان
وكان من املفرتض ان يساعد 44
الف عائلة لبنانية اال انه وبسبب
التسييس والزبائنية وقلة اجلدية
ارتفع عدد العائالت اىل  104االف
عائلة ما كسر النظام القائم لذا
اختذت قرارا صعبا باعادة تقييم
العائالت املستفيدة وختفيض
العدد اىل  44الف بطاقة كي
ننجح باالهتمام بهم ،من خالل
تأمني مساعدات غذائية وطبابة
واستشفاء وتعليم الوالدهم»،
واطلقنا اليوم برنامج «التخريج»
الذي يساعد الفقري للخروج من
فقره».
اما يف ما خص االدمان فوصفه
بو عاصي «بكارثة الكوارث»،
متمنيا على الشباب «االبتعاد عن
هذه اآلفة مهما كانت االسباب اذ
نسبة الشفاء من االدمان متدنية
جدا» ،مركزا على «دور اجملتمع
والوزارة يف توعية الشباب لعدم
االجنرار لتجربة اي نوع من انواع
املخدرات».
وقال« :يف حال دخل الفرد يف
هذه املنظومة ال اقبل بأن حنكم
عليه النه ضحية ،لذا جيب ان
نعمل الحتضانه فهو اكثر من
يعاني ،وان نعمل على مساعدته
بالتعاون مع اجملتمع االهلي».
ونوه بو عاصي بعمل اجلمعيات
«الذي يدل على ان جمتمعنا
ومتضامن
وديناميكي
حي
على
مشددا
ومتماسك»،

«اهمية التفاعل بني اجلمعيات
السياسات
لوضع
والوزارة
العامة واملعايري الواجب اتباعها
مبنطق التكامل والشراكة والدعم
املالي» ،متوقفا عند «الصعوبات
اليت تواجه الوزارة بسبب
موازنتها اليت تشكل  %1فقط
من موازنة الدولة ما مينعها من
القيام بواجباتها كافة».
اضاف« :اما يف ملف النزوح
السوري الذي له جوانب عدة،
فنبه من ان يصبح الشعب اللبناني
شعبا عنصريا ،فالعنصرية ال
تؤدي اىل اي امر اجيابي»،
مذكرا «مبنعه استغالل قضية
النازحني يف االنتخابات النيابية
االخرية» ،مؤكدا ان «النازحني
ضحايا وليسوا جمرمني لذا سارع
من اليوم االول ملساعدتهم
للمحافظة على القيم واملبادئ
االنسانية».
وعن العالقة مع املاحنني ،جدد
التأكيد «انه ال يقبل ان يقوم
املانح بأي مشروع او مساعدة
من دون املرور بالدولة اللبنانية،
الننا دولة ذات سيادة ولسنا
ملعبا او مساحة جغرافية» ،مشريا
اىل انه يف البداية واجه «بعض
االمتعاض ولكن مع الوقت حتسن
االمر».
وتطرق بو عاصي اىل املوقف
السياسي من النزوح ،مذكرا ان
«لبنان الدولة االكثر استقباال
للنازحني رغم املعاناة اليت
يعيشها ابناؤه» ،مضيفا« :انا
سياسي ووزير ونائب مسؤول
عن مصلحة الشعب اللبناني
فقط ولست هنا الرضاء احد
بل الدافع عن مصاحل الشعب
اللبناني واكرر ان لبنان ال
يستطيع حتمل هذا العبء ،فهو
اصبح يف خطر».
وتابع« :خالل جوالتنا على
النازحني السوريني كنا حنضرهم
للعودة اىل بالدهم وهذا ما قلناه
للماحنني واملنظمات الدولية،
فالنازح هو ضيف يف لبنان.
ولكن لالسف ،مل املس محاسة
مفرطة لدى النازحني حتى من
كبار السن للعودة اىل سوريا،
وعدم العودة ينعكس على تغيري
صورة لبنان الذي نعرفه وهو امر
خطري».
واعترب ان «ال حل اال بعودتهم
اىل بالدهم ،خصوصا االطفال
الذين ولدوا وترعرعوا يف اخليم
كي يستطيعوا تأمني مستقبلهم
وحياتهم» ،متحدثا عن «اهمية
اجياد حلول سريعة الن مساحة
املناطق االمنة يف سوريا اكرب
من مساحة لبنان كما ان اعدادا
كبرية من السوريني يعيشون
حياة طبيعية هناك».
ورفض «ربط ملف العودة باحلل
السياسي فهو امر غري مقبول،
خصوصا ان ال حل سياسي يف
االفق» .وذكر «مبا جرى يف
لبنان بعد احلرب ،اذ شهد حال
سياسيا اال ان بلداته مل تشهد
عودة اهلها اليها وال يزال
بعضها مهجرا حتى اليوم».
وحتدث بو عاصي عن زيارته
اىل كندا ،الفتا اىل ان «كل
جولة خارج لبنان تكون مناسبة
للقاء اجلالية اللبنانية النهم
ليسوا معزولني عن اجملتمع
األم فيستمع اىل هواجسهم

الوزير بو عاصي يلقي كلمته
وتطلعاتهم ويتواصل مع لبنان
املغرتب الذي يلعب دورا ثقافيا
واجتماعيا وحضارية واقتصاديا
اساسيا الستمرار لبنان» ،معتربا
ان «هذه الزيارات تعيد اىل ذهنه
سنوات النضال اليت عاشها يف
فرنسا رغم ان الظروف اليوم
حتسنت» ،مستذكرا تلك املرحلة
بالقول« :فرتة االغرتاب مجيلة
على املستوى الشخصي فتعلمت
الكثري من فرنسا على املستويني
الثقايف واحلضاري ولكن كان
هناك جرح كبري يف قليب لبنان
احملتل واعتقال الدكتور مسري
جعجع والرفاق واضطهادهم
وهجرة الشباب من دون اي
مقومات .وكنا نسعى لتحقيق

هدفني اساسيني هما حترير
لبنان من هيمنة االحتالل السوري
واخراج الدكتور جعجع من معتقله
لذا حافظنا على رغبة النضال
ومساعدة لبنان الننا مقتنعون
بأن لبنان بلد لديه مقومات
احلياة والتطور وهذه القناعة ال
تزال راسخة فينا».
وختم بالتشديد على انه «سيسلم
وزارة الشؤون االجتماعية ،اليت
كان له شرف متثيل الشعب
فيها ،خللفه كما تسلمها فهي
ملك الشعب اللبناني وليس ملك
السياسيني ،فهم جمرد عابري
سبيل» ،آمال ان «تتشكل حكومة
يف وقت قريب ليسلم هذه
االمانة».

احلريري استقبل وفدا من رؤساء عائالت احتاد
مجعيات العائالت البريوتية والتقى احلوت

الرئيس الحريري مستقبال الحوت
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري مساء امس االول
يف «بيت الوسط» وفدا من
رؤساء عائالت احتاد مجعيات
برئاسة
البريوتية
العائالت
رئيس االحتاد حممد عفيف ميوت
وحضور النائب السابق حممد
األمني عيتاني وعرض معهم
األوضاع العامة وشؤونا متعلقة
بالعاصمة.
بعد اللقاء ،أوضح ميوت «أن
الوفد أعرب للرئيس احلريري عن
تقدير العائالت لصالبة مواقفه
الوطنية وتأييدهم للجهود اليت
يبذهلا يف تشكيل احلكومة».
وقال  »:نقلت للرئيس احلريري

هواجس البيارتة ومجيع املواطنني
من تعثر الوضع االقتصادي،
وتعرض قطاعات اقتصادية
متعددة للجمود ،األمر الذي
يستهدف االستقرار االجتماعي
ويزيد من منسوب البطالة
وهجرة األدمغة» ،آمال أن يؤدي
تشكيل احلكومة وتنفيذ مقررات
مؤمتر «سيدر» إىل حتريك العجلة
االقتصادية وتوفري فرص العمل
للشباب».

الحوت

ثم استقبل الرئيس احلريري
رئيس جملس إدارة طريان
الشرق األوسط حممد احلوت
وعرض معه أوضاع الشركة.

املكتب االعالمي لكرامي :أي اسم خيتاره رئيس اجلمهورية
من بني االمساء املطروحة سيكون ممثال للقاء التشاوري
أوضح املكتب اإلعالمي لرئيس
«تيار الكرامة» النائب فيصل
كرامي يف بيان أن «ما صدر عن
مصدر مقرب من النائب فيصل
كرامي أن اللقاء التشاوري قد
تبنى توزير جواد عدرة ممثال
عنه وينتظر حتديد املوعد يف
قصر بعبدا غدا العالن االتفاق،
يفيد املكتب االعالمي ان اللقاء

التشاوري اختار عددا من االمساء
من بينها جواد عدرة».
أضاف« :أي اسم يتم اختياره
من قبل فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون صاحب
املبادرة من بني هذه االمساء
سيكون ممثال للقاء التشاوري
حصرا يف حكومة الوحدة
الوطنية».
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حـفل تكـرميي حـاشد للـنائب الـضيف عن الطائفة العلوية مصـطفى حـسني

النائب مصطفى حسني

النائبة صويف كوتسيس

النائبة بيني شارب

جوزيف عساف

سليمان اسكندر

علي اسكندر

النائب مصطفى حسني مع رجال الدين

مع النائبتني كوتسيس وشارب وجو عساف وسليمان وعلي اسكندر وحضور

شارب وكوتسيس مع كرنيب واسكندر وبو ملحم وعواضة وابراهيم ومصطفى

النائب حسني مع تيار املردة واليان بولس وابراهيم ساروفيم وريتشاردطنوس

النائب مصطفى حسني د .سام نصـّار ومحمود سليمان وحضور

مع كرنيب وسارافينوفسكي وعواضة وابراهيم وبو حمد وخليل ابراهيم وحضور

النائب حسني مع تيار املردة وريتشارد طنوس

النائب حسني مع د .نصـّار وسليمان ومحمود محمد وحضور

مع محمود سليمان ود .علي جوريه ،واحمد زينة وحضور

جورج زخيا وخليل ابراهيم
اقيم ،مساء االربعاء املاضي يف
صالة فيال بالنكا يف بانكستاون،
حفل تكريمي حاشد للنائب العلوي
الضيف يف تكتل التغيري واالصالح
يف الربملان اللبناني ملنطقة عكار
االستاذ مصطفى حسني ،الذي يزور
اسرتاليا تلبية لدعوة من الطائفة
االسالمية العلوية ويف مقدمتها
رجل االعمال هاشم محمود.
حضر املناسبة نائبة زعيم املعارضة
يف نيو ساوث ويلز بيني شارب،
النائبة صويف كوتسيس ،عدد من
رجال الدين رئيس بلدية بايسايد
بيل سارافينوفسكي ونائب الرئيس
جو عواضة وعضو البلدية طارق

ابراهيم ،نائب رئيس بلدية ليفربول
رئيس مجلس الجالية اللبنانية علي
كرنيب ،عضو حكومة كنرتبري
بانكستاون املحلية جورج زخيا،
الناشط يف حزب االحرار االسرتالي
فؤاد االشوح ،د .بهية بو حمد ،د.
سام نصـّار ،رجال االعمال اليان
بولس وريتشارد طنوس وطوني
بو ملحم وفادي ملو ومحمود سليمان
وخضر ابراهيم وكثر أخرون وعدد
كبري من رؤساء وممثلي تيارات
واحزاب وروابط وجمعيات وحركات
ومؤسسات واالعالم العربي يف
اسرتاليا.
قدم املناسبة علي اسكندر وتحدث

خضر ابراهيم واحد االصدقاء
فيها كل من النائبتني شارب
وكوتسيس ،عضو بلدية اينر
ويست سليمان اسكندر ومؤسس
اثنيك كوميونيكايشن جو عساف.
وكانت مسك الختام كلمة النائب
الضيف االستاذ مصطفى حسني
حيث تحدث فيها عن مسريته
السياسية وعن الوضع الحكومي
وقال ان الحكومة من املتوقع ان
تتشكل هذا االسبوع وذلك بفضل
تنازل رئيس الجمهورية عن وزير
سني يف حصته للقاء التشاوري.
ووصف النائب الضيف رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
باملناضل الذي يعمل ليل نهار ملحاربة

االشوح ،علوش ،حافظ وحضور
الفساد وارساء اساسات دولة تعمل
ملصلحة الشعب وخدمته.
وقال النائب مصطفى حسني
«صحيح انني نائب علوي عن منطقة
عكار ولكن منذ انتخابي اصبحت
نائبا عن كل لبنان».
واشاد باملساهمات التي تقدمها
الجالية اللبنانية السرتاليا يف كافة
املجاالت ،واصفا اسرتاليا ببلد
الديمقراطية والحرية والفرص وبانها
احتضنت اللبنانيني وغريهم ووفرت
لهم كل وسائل الحياة الكريمة.
ويف الختام شكر النائب مصطفى
حسني منظمي زيارته اىل اسرتاليا
وما بذلوه من جهد النجاحها.

مع الشيخ حبوس ومحمود سليمان ورجب سليمان

كرنيب ،عواضة ،ابراهيم ،مصطفى ،مراد وحضور
وكان النائب الضيف قد زار
السفارة اللبنانية يف كانبريا واجتمع
مع السفري ميالد رعد كما زار
القنصلية العامة يف سيدني واجتمع

مع القنصل شربل معكرون ودارت
املحادثات يف اللقاءين حول اوضاع
الجالية يف اسرتاليا كذلك االوضاع
على الساحة اللبنانية.
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لـبنانيات

وفد اللقاء الدميقراطي والتقدمي زار جعجع

الوفاء للمقاومة :على احلكومة املقبلة مباشرة تنفيذ شهيب:نتمنى أن يكون الوحي قد نزل
سياسات اصالحية مدروسة ونزيهة
لتكون والدة احلكومة عيدية للجميع
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك بعد ظهر امس
االول برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
وأصدرت على األثر البيان
اآلتي« :عشية ميالد السيد
املسيح عيسى ابن مريم ،وقبيل
انبالج فجر السنة امليالدية
اجلديدة ،الحت تباشري تسوية
سياسية حاكتها اتصاالت جادة
رعاها فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وأسفرت
عن فتح االبواب املوصدة
فانتعشت آمال اللبنانيني بقرب
اجناز حكومة الوفاق الوطين اليت
يشارك فيها كل من له احلق
يف التمثيل مبن فيهم النواب
السنة املستقلون الذين جنحوا
يف حتقيق مطلبهم وانتزاع اقرار
حبقهم يف حجز مقعد وزاري هلم
وبامسهم.
وعلى وقع اخلطوات املتتابعة
ينتظر ان تصدر املراسيم قريبا
وتتهيأ احلكومة اجلديدة الطالق
ورشة صياغة بيانها الوزاري
ونيل ثقة اجمللس النيابي على
اساسه يف أسرع وقت ممكن.
ان كتلة الوفاء اذ تعرب عن
ارتياحها اليوم النطالقة عجلة
تتقدم
احلكومي,
املسار
من اللبنانيني مجيعا بأمسى
التربيكات مبناسبة ميالد السيد

املسيح واطاللة رأس السنة
اجلديدة اليت نأمل ان يعم فيها
اخلري والتقدم ملصلحة لبنان
واللبنانيني والناس مجيعا.
ولعل من نافل القول ان
حتديات كربى ومتعددة ،ال
بد من تضافر اجلهود وتعاون
مجيع السلطات ملواجهتها،
ويف طليعة تلك التحديات
النهوض بالوضع االقتصادي
للبالد ورفع نسبة النمو وخفض
العجز وضبط اهلدر ومكافحة
اللصوصية والفساد ،فضال
عن محاية االمن واالستقرار
وحفظ السيادة الوطنية ومنع
اي عدوان غاشم من أن حيقق
اهدافه يف بلدنا.
لقد درست الكتلة مجلة من
املواضيع واملسائل املهمة
وخلصت يف نهاية جلستها اىل
ما يأتي:
 -1ان االوضاع املرتدية يف
لبنان وخصوصا على املستوى
االقتصادي واالداري تتطلب
من احلكومة املقبلة ،اليت نأمل
ان تكون متجانسة وفاعلة،
مباشرة تنفيذ سياسات اصالحية
مدروسة ونزيهة ،يرتفع معها
مجيع املسؤولني عن كل مكسب
شخصي ويبذلون جهودهم
املخلصة لتطبيق القوانني املقرة
والحداث تغيريات نوعية على
صعيد القوانني قيد االقرار،

او على صعيد التطبيق الشفاف
للمعاجلات الواقعية املطروحة.
 -2جتدد الكتلة التزامها اولوية
مكافحة الفساد وعلى كل
املستويات يف البالد ومتد يدها
لكل القوى اليت تشاركها هذه
االولوية ،إلنقاذ املال العام
ومحاية مسعة لبنان ولتعزيز
دور اهليئات الرقابية وملء
شواغرها ولتعميم ثقافة النزاهة
واالستقامة وتغليب املصلحة
الوطنية العليا على املصاحل
الفئوية االخرى.
 -3تؤكد الكتلة انها ماضية
يف دعم سياسات واجراءات
مكافحة التلوث واحلفاظ على
البيئة ومحايتها من نهم
املرتكبني واملفسدين .وستقف
حبزم اىل جانب تطبيق اخلطة
الوطنية ملكافحة تلوث حوض
نهر الليطاني ،وتصويب االمور
وحماسبة املستخفني بأهمية
الثروة املائية والثروة احلرجية،
وكذلك العابثني الفوضويني
الذين يشوهون معامل االرض
باملقالع والكسارات واملرامل
دون اي التزام منهم بالقوانني
والضوابط اليت تنظم سري
العمل يف هذه املرافق وفق
ما يضمن استصالحا حقيقيا
وجديا لالراضي املستثمرة يف
هذا الصعيد ،كما ستتابع الكتلة
موضوع معاجلة النفايات بكل

اجلدية الالزمة.
 -4تدين الكتلة االنتهاكات
االسرائيلية املتواصلة بشكل
شبه يومي ،ضد لبنان جوا وبرا
وحبرا ،وحتيي اجليش اللبناني
واالهالي يف اجلنوب على
وقفتهم املشرفة ضد مثل هذه
االنتهاكات ،وتعترب ان العدو
االسرائيلي مل يلتزم منذ  14آب
من العام  2006بوقف العمليات
العدائية ضد لبنان وشعبه،
وان سجل خروقه املوثقة ميثل
الصفحات السوداء يف تاريخ
جملس االمن الذي يلتزم بعض
النافذين فيه التغاضي الوقح
عن تلك اخلروق واالنتهاكات.
 -5تدعو الكتلة اىل مواصلة
اجلهود الرامية لتحقيق وقف
كامل الطالق النار يف اليمن
وصوال اىل اجناز حل سياسي
يضع حدا للعدوان الغاشم على
الشعب اليمين املظلوم وبالده.
كما تؤكد الكتلة رؤيتها أن احلل
السياسي يف سوريا هو الضمان
احلقيقي المنها واستقرارها بعد
هزمية االرهابيني التكفرييني
وانهاء وجودهم على أرضها».

ميقاتي استقبل
نقابة موظفي شركة
نفط العراق ووفدين
جامعيني

جنيب
الرئيس
إستقبل
ميقاتي رئيس واعضاء نقابة
موظفي شركة نفط العراق-
مصفاة طرابلس يف دارته يف
طرابلس ،يف حضور ممثلني
عن االحتاد العمالي العام
يف الشمال ،وجرى عرض
آلخر املستجدات يف ما خص
تشغيل املصفاة.
وقال نقيب موظفي شركة
نفط العراق (املصب) IPC
بسام عيسى يف تصريح:
«الزيارة لدولة الرئيس هي
الستطالع آخر املستجدات يف
ما خص إمكان ضخ النفط
من العراق ،حيث تبني أن
هناك عطال على اخلط املوجود
بني العراق وسوريا جيب
إصالحه بسرعة ،مع العلم
ان السلطات العراقية راغبة
باعادة الضخ».
املوظفني
«حنن
أضاف:
سررنا بهذا اخلرب ،ومستعدون
للمضي يف عملنا وجاهزون
لذلك .اليوم تتجه األمور اىل
بدء الضخ من العراق إىل
لبنان لتكون املصفاة جاهزة
للتخزين ،ومن ثم التشغيل
بإذن اهلل».

لقاءات جامعية

وفدا
ميقاتي
واستقبل
من كلية اآلداب والعلوم
االنسانية يف اجلامعة اللبنانية
(الفرع الثالث) ووفدا من كلية
الفنون اجلميلة يف اجلامعة
الثالث)
(الفرع
اللبنانية
شكراه على الدعم الذي قدمه
لكل منهما.

خالل االجتماع
زار وفد من «اللقاء الدميقراطي»
و»احلزب التقدمي اإلشرتاكي»،
يف إطار اجلولة اليت يقوم بها
على املرجعيات السياسية من
أجل عرض الورقة االقتصادية
اليت أعدها إلنقاذ الوضع املالي
واالقتصادي يف لبنان ،رئيس
حزب «القوات اللبنانية» مسري
جعجع ،يف معراب.
وضم الوفد النواب :هادي
أبو احلصن ،أكرم شهيب،
هنري احللو ،بالل عبد اهلل،
أمني السر العام يف احلزب
«اإلشرتاكي» ظافر ناصر،
عضو جملس القيادة يف احلزب
«اإلشرتاكي» حممد بصبوص،
مستشار النائب تيمور جنبالط
حسام حرب ،يف حضور النائب
النائب
الدكاش،
شوقي
السابق أنطوان زهرا ،األمينة
العامة ل»القوات» شانتال
سركيس ،ورئيس جهاز اإلعالم
والتواصل شارل جبور.

شهيب

على أثر اللقاء الذي دام قرابة
الساعة ،حتدث شهيب باسم
الوفد فقال« :إن مسارنا مع
حزب القوات هو مسار غين
منذ املصاحلة التارخيية يف
اجلبل إىل اإلنتخابات النيابية
اليت خضناها سوية يف
مناطقنا إىل املواقف املشرتكة
يف جملس النواب واحلكومة
والشق اإلجتماعي اإلنساني
الذي نعيشه يف البالد ،فنحن
ناضلنا سوية ،وسنستمر سوية
ومع معظم القوى الفاعلة
املهتمة بامللفات اإلقتصادية
واإلجتماعية واإلنسانية اليت
تهمنا والقوات».
ووضع الشهيب الزيارة «يف
إطار تقديم األفكار اليت طرحها
احلزب التقدمي اإلشرتاكي
يف الورقة اإلقتصادية ،وهي
عبارة عن إجراءات خلفض العجز
املالي يف الدولة بعد املرحلة
اليت مر البلد فيها ،وهي تبدأ
برتشيد اإلنفاق ووقف التوظيف
واحلد من التهريب ،كما احلد
من الفساد يف البداية من
أجل الوصول إىل القضاء عليه

الحقا».
وهنأ شهيب مجيع اللبنانيني
وقال:
األعياد،
مبناسبة
«قدمنا التهنئة إىل حزب
القوات اللبنانية ورئيسه خالل
اللقاء ،ونقلنا مشاعر اإلحرتام
اليت يكنها له رئيس اللقاء
تيمور
النائب
الدميقراطي
جنبالط».
ومتنى «أن تكون السنة املقبلة
مليئة باخلري ،الذي يبدأ بالعودة
وحفظها،
املؤسسات
إىل
ووقف اهلدر من أجل تعزيز
دور هذه املؤسسات على كل
األراضي اللبنانية ،كما بإجياد
فرص عمل للشباب وبإقتصاد
اللبناني»،
الشعب
حيمي
وقال« :حنن على أبواب تأليف
حكومة ،وهذا أمر مهم جدا،
إال أن اإلئتالف والعمل اجلاد
داخلها هو املطلب األساس
لكل الشعب اللبناني من أجل
الوصول إىل جتاوز حتديات
الداخل وخطر اجلوع الذي يهدد
بدخول كل بيت».
وردا على سؤال عما إذا كانت
والدة احلكومة ستكون قريبة،
قال شهيب« :حنن لسنا من
الذين يطبخون احلكومات ،إال
أننا حبسب ما نراه نتمنى أن
يكون الوحي قد نزل لتكون
والدة احلكومة عيدية جلميع
اللبنانيني».
ولفت إىل أن «األوراق
اإلقتصادية مهمة جدا ،إال
أن األهم هو تنفيذها ،األمر
الذي ال ميكن حتقيقه من دون
إصالحات جوهرية» ،وقال:
«ولذلك ،حنن حباجة إىل تشريع
جديد والقيام بالرقابة املطلوبة
هلذه اإلصالحات ،ونأمل أن
يتم هذا األمر على املستويات
كافة إن يف جملس النواب أو
يف احلكومة اجلديدة».
املساعدات
«إن
وختم:
اخلارجية تشرتط اإلصالحات.
كما أن الشعب اللبناني يطالب
به ،وجيب أن يكون على هذه
اإلصالحات رقابة .ولذلك،
جيب أن تتآذر كل القوى
اللبنانية لكي نصل إىل وقف
الفساد».

قائد اجليش عرض االوضاع مع حبيش

استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف
الريزة ،النائب هادي حبيش وتناول البحث األوضاع
الراهنة يف البالد.
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لـبنانيات

التقى موظفي اخلارجية
كلودين عون روكز تسلمت رئاسة
باسيل :موقف لبنان يف جملس االمن وطين جامع اجمللس االعلى ملنظمة املرأة العربية

الوزير جربان باسيل
اكد وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف االعمال
جربان باسيل ،ان «حجم
االعتداءات اليومية علينا من
قبل اسرائيل واضح وحنن مل
نعتد يوما عليها ،وحنن ال خناف
من اي موقف دولي وقد ظهر
ذلك يف جملس االمن يوم أمس
(االربعاء املاضي)».
كالم الوزير باسيل جاء خالل
لقائه مع املوظفني والعاملني يف
الوزارة مبناسبة األعياد اجمليدة،
يف حضور األمني العام للوزارة
السفري هاني الشميطللي وكبار
املوظفني والديبلوماسيني.
وقدم باسيل شرحا حول اجنازات
وزارته للعام  ،2018فقال:
«ملناسبة االعياد اجمليدة وكما
يف كل سنة ،نلتقي معا للمعايدة
ولنتحدث عما أجنزناه خالل سنة
مضت ،وما سنقوم به يف السنة
اجلديدة .هو موعد سنوي نتمنى
فيه لكم ولعائالتكم أياما حلوة
وسنة ملؤها اخلري .واخلري لن
يهل على الناس اذا مل يعم على
الوطن كله ،لذلك نتمنى اخلري
لكل الوطن ولوزارتنا الننا نعمل
لصاحل الوطن ،على ان نقوم
مبهامنا كما يلزم .وترون كيف
يتطور عملنا واالدارة اجلديدة يف
الوزارة اليت احدثت فرقا .وآمل
من االمني العام للوزارة واللجنة
االدارية ،استكمال االنتاجية بعد
ان ركزنا أنفسنا ،وخصوصا بعد
ان متت التشكيالت».
اضاف« :أعرف ان الديبلوماسيني
اجلدد ينتظرون املغادرة اىل
اخلارج لتسلم مهامهم وليتم
تعيني ديبلوماسيني آخرين
جدد ما يتطلب مرسوما جديدا،
وقد حبثت مع الرئيس املكلف
سعد احلريري يف ذلك وسنتابع
وبذلك
الصداراملرسوم،
متأل الفراغات يف البعثات
الديبلوماسية يف اخلارج».
وتابع« :إن وزارة اخلارجية
قامت على املستوى السياسي
بعمل مقبول وأحسن تعبري عن
فعاليتنا والتنسيق بني مجيع
البعثات كان يوم امس يف
جملس االمن ،وموقف لبنان
املهم املرتكز على موقف
وطين جامع .حنن ندافع عن
بلدنا وسيادتنا ،ومل نعتد يوما
على اسرائيل .وأقله ان يكون
موقفنا متماسكا ولكن االهم ان
يكون منسقا .فحجم االعتداءات
اليومية من قبل اسرائيل علينا
واضح .وحجتنا معنا ،حنن ال
خناف من اي موقف دولي وقد
ظهر ذلك يف جملس االمن يوم

أمس (االربعاء املاضي)».
وشدد على انه «جيب ان نتعود
ان يكون املوقف اللبناني قويا
وموقفنا الديبلوماسي متماسك
ويستمر بالتنسيق بني االدارة
يف الداخل والبعثات يف اخلارج،
واعتقد ان حمطة امس والتحضري
هلا كانت املعيار لنتابع على
اساسه عملنا الديبلوماسي».
ورأى ان «ما أجنزته وزارة
اخلارجية يف موضوع االنتشار
واالغرتاب كان جيدا ولكن
املطلوب أكثر ،فليس من
السهل الوصول اىل مجيع
املنتشرين .حتى اليوم هناك
بلدان مل نزرها ،على سبيل
املثال االسبوع املاضي كنا
يف املغرب حيث التقينا اجلالية
اللبنانية وعرفنا انها املرة
األوىل اليت تلتقي فيها بوزير
خارجيتها ،ما يدل على اننا ال
زلنا مقصرين وامامنا الكثري من
العمل جتاه املنتشرين ،وامتنى
ان نتمكن من ايصال الصوت
لتحفيزهم ليتسجلوا الستعادة
يف
واملشاركة
جنسيتهم
االنتخابات املقبلة ،فحني تعطى
هلم هويتهم ويؤخذ رأيهم يف
عني االعتبار يصبح كل شيء
اسهل».
واذ لفت باسيل اىل ان وزارة
اخلارجية «بدأت تأخذ مكانها على
الساحة اإلقتصادية» ،أمل «أن
يأتي اليوم الذي تسمى فيه
الوزارة باسم وزارة اخلارجية
واملنتشرين والتعاون الدولي،
الن بلدا مثل لبنان لديه عدد
كبري من املنتشرين يف اخلارج
ال جيب ان تكون صادراته
منخفضة ،خصوصا بعد ان
اصبح لدينا ملحقني اقتصاديني
سيتوزعون على عشرين دولة
حول العامل ،وهذه جتربة جديدة
لنتمكن من فتح اسواق خارجية
امام لبنان ونزيد من صادراتنا
ما حيل مشكلة كبرية يف خلل
العجز التجاري لدينا».
واعلن «اجنزنا الكثري لكن
امامنا الكثري الجنازه ،واليوم
نعايدكم ونقول لكم السنة
اجلديدة فيها الكثري من العمل
يف وزارة اخلارجية ،وسنتعاون
مجيعا الجناز الكثري ،وهديتنا
لبعضنا وللبنان ان نعمل اكثر
واكثر باجتاه االفضل ،وكل جهد
مهما كان صغريا يصل بلبنان
اىل موقع دولي متميز .أنا ارى
العيد ان نعمل وان نعطي اكثر
واكثر .وامتنى ان نعيد السنة
اجلديدة مع حكومة جديدة لتعمل
وحتل مشاكلنا كلها».

كلودين عون روكز خالل تسلمها رئاسة الهيئة
تسلمت رئيسة اهليئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية السيدة
كلودين عون روكز ،رئاسة
اجمللس االعلى ملنظمة املرأة
العربية ،بعد ان ترأست وفد
لبنان اىل املؤمتر السابع الذي
عقدته املنظمة يف سلطنة عمان
يف  18و 19من الشهر احلالي.
وقد تسلمت السيدة عون روكز
رئاسة اجمللس من سلطنة عمان
على ان تبدأ مهامها الرمسية
بدءا من آذار  2019لفرتة متتد
حتى العام .2021

يذكر ان منظمة املرأة العربية
هي منظمة حكومية تعمل يف
اطار جامعة الدول العربية،
ووافق جملس اجلامعة على
انشائها يف العام ،2000
ودخل االتفاق حيز التنفيذ يف
العام .2003
وقد تلقت السيدة عون روكز
تهاني العديد من املسؤولني
يف لبنان والدول العربية،
احلسنة
النوايا
وسفريات
املرأة
هيئات
ومسؤوالت
العربية يف عدد من الدول.

افتتح فندق هيلتون وسط بريوت

احلريري:علينا العمل يف احلكومة اجلديدة
على وقف الفساد واهلدر احلاصلني
رعى رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري ،مساء امس
االول ،حفل افتتاح فندق
«هيلتون» يف وسط بريوت،
لصاحبه رجل األعمال نظمي
أوجي ،يف حضور نائب رئيس
جملس النواب إيلي الفرزلي
والوزراء يف حكومة تصريف
األعمال :يعقوب الصراف،
أواديس كيدينيان وميشال
فرعون وشخصيات.
ويف املناسبة ،حتدث الرئيس
احلريري فتوجه إىل أوجي
بالقول« :السيد نظمي كان
الصديق الويف للوالد ،رمحه
اهلل ،آمن بلبنان ،جبباله وأرضه
وشعبه ،بهذا الشعب العنيد
الذي ال يرضخ ألحد ،هذا الشعب
الذي عانى ما عاناه من حروب
وأزمات سياسية واقتصادية.
رمبا يكون قدر اللبناني يف
مكان ما أن يسافر أو يواجه
يف بلده ما يواجه ،فهناك
رجاالت آمنوا ببلدهم وبالشعب
اللبناني ،وأعطوا الكثري جدا مما
لديهم ،لكنهم اغتيلوا .واليوم،
نرى مشروعا آخر لك ،يا سيد
نظمي ،وإن شاء اهلل نرى
مشاريع أخرى الحقة يف لبنان،
يف حني أن بعض اللبنانيني
جندهم يستثمرون يف اخلارج
وال يستثمرون يف بلدهم .لقد
آمنت أنت بهذا البلد ،الذي
يشكرك بدوره ألنك فتحت أمام
املواطنني فرص عمل جديدة،
فشكرا لك».
أضاف« :التحديات أمامنا كثرية
جدا ،وكذلك الصعوبات ،لكن
هذا ال يعين أنه ليست لدينا
حلول .جيب علينا أن نعمل

بشكل غري عادي يف احلكومة
اجلديدة ،وأن نتخذ قرارات
تكون يف مصلحة كل البلد
واللبنانيني ،وعلينا أن نوقف
الفساد واهلدر احلاصلني.
وقد آن األوان لنا كدولة أن
نعطي الفرصة ملن يرغب يف
االستثمار ،ال أن يبقى 16
سنة لكي يبين فندقا .فليس
من الطبيعي أن يبقى مستثمر
ينتظر  16سنة للحصول على
الرخص واألوراق الالزمة .فإذا
كان هناك من يود أن يستثمر
بفندق أو مصنع أو مستشفى
أو أي مشروع آخر ،فيجب أن
تنجز كل الرخص واألوراق
اليت حيتاج إليها خالل سنة
أو سنتني على األكثر ،هذا
لبنان الذي نريده ،اللبنانيون
يف اخلارج يعملون وينجزون
بشكل طبيعي ،فلماذا جيب أن
تكون األمور فضفاضة ومثقلة
بالفساد واهلدر وغريه حني
نصل إىل لبنان؟».
وختم قائال« :هناك قرارات
كربى علينا أن نتخذها بعد
تشكيل احلكومة .إن إمياني
كبري بهذا البلد ومبحبة الناس
الذين تعبوا لكي ينهض هذا
الوطن .إن إمياني يكرب أيضا،
حني أرى السيد نظمي وعائلته
وأوالده وأحفاده ،ألن هناك
من يؤمنون بهذا البلد رمبا أكثر
من بعض اللبنانيني .فشكرا
لك سيد نظمي ،ووفقك اهلل
بهذا املشروع ،وستجد لك
صديقا يف السراي احلكومي
ويف بيت الوسط ،وأنا أعتربك
أخا ووالدا وصديقا ،ألنك كنت
رجال صادقا مع الوالد».

هنأ بإسم رئيس اجلمهورية وبإمسه نقابة حمرري الصحافة

الرياشي :متنينا متابعة العمل
لتحقيق التغيري يف النقابة وتطويرها
زار وزير االعالم يف حكومة
تصريف االعمال ملحم الرياشي
فندق مونرو مقدمًا التهاني
لنقيب وأعضاء جملس نقابة
احملررين املنتخب ،باسم رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وبامسه الشخصي ،وقال بعد
التهنئة« ،متنينا على النقيب
اجلديد وجملس النقابة متابعة
العمل لتحقيق التغيري والتطوير
للنقابة الذي بدأناه معًا ومع
النقيب العزيز الياس عون
وما النقيب القصيفي وجملسه
اال من املشاركني يف هذا
املشروع ،الذي اصبح مشروع
قانون متكامل ولكنه معلق يف
ادراج جملس الوزراء ،واهم ما
فيه هو حتديث هذه النقابة

تؤمن
لتصبح لكل االعالميني،
ّ
هلم احلصانة النقابية والتعاضد
املهين والصحي كما والتقاعد
الالئق،
والتعاقد
املشرف
ّ
وتكون كذلك مستقلة عن
نقابة اصحاب الصحف اليت
حتتاج بدورها اىل حتديث كبري
وجذري مل يعمل القيمون عليها
بأي خطوة لألسف ،على الرغم
من دعواتي احلثيثة واملتكررة
لتصبح نقابة اصحاب وسائل
االعالم على اختالفها فتجاري
العصر ،وال تبقى نقابة قدمية
وللصحف املطبوعة فقط.
وختم الرياشي داعيًا الزمالء
االعالميني اىل «خوض معركة
حقوقهم بقوة» ،مؤكدًا «ان
هلذا احلديث تتمة».

يف افتتاح مشروع حفر بئر إرتوازية يف الرحيانية يف ببنني عكار

معوض :االهتمام بالنازحني مسؤولية دولية
ولبنان قدم تضحيات كبرية
لـ
التنفيذي
املدير
أكد
معوض»
رينه
«مؤسسة
النائب ميشال معوض أنه «يف
انتظار العودة اآلمنة للنازحني
السوريني اىل بلدهم واليت
نتمناها سريعا ،هناك مسؤولية
دولية لتحسني اوضاعهم يف
مناطق االستضافة ،من جهة،
وملساعدة اللبنانيني على حتمل
االعباء االقتصادية واالجتماعية
الناجتة من هذه االزمة ،من جهة
اخرى».
املسؤولية
«هذه
وقال:
السوريني
جتاه
املزدوجة
واللبنانيني مسؤولية انسانية
واخالقية وسياسية وال ميكن
ان تكون مسؤولية لبنانية
فقط ،فلبنان قام بواجباته
وقدم تضحيات وعانى اكثر
من اي دولة بالعامل يف هذا
املسؤولية
هذه
املوضوع،
مسؤولية دولية ،وبالتالي ال
ميكنها ان تتعب او متل».
كالم معوض جاء خالل االحتفال
بافتتاح مشروع «حفر بئر
إرتوازية وجتهيزها يف الرحيانية»
يف القصر البلدي يف ببنني،
ضمن إطار برنامج «املساعدة
الطارئة يف املياه والصرف
الصحي لالجئني السوريني
والسكان املتضررين يف مشال
لبنان» الذي تنفذه املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني بالشراكة مع «مؤسسة
رينه معوض» ،وبالتعاون مع
وزارة الطاقة واملياه ومؤسسة
مياه لبنان الشمالي وبالتنسيق
مع بلدية ببنني  -العبدة ،يف
حضور جيمي جبور ممثال وزير
الطاقة واملياه يف حكومة
تصريف األعمال سيزار ابي
خليل ،املدير العام ملؤسسة
مياه لبنان الشمالي خالد عبيد
وقد مثله غابي نصر ،مديرة
السامية
املفوضية
مكتب
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 UNHCRيف الشمال آيتا

شويت ،رئيس جلنة املياه
يف بلدية ببنني  -العبدة عبد
الرحيم ابراهيم ،رئيس بلدية
ببنني  -العبدة كفاح الكسار،
وحشد من رؤساء بلديات عكار
وخماتريها.
وقال« :اننا جنتمع اليوم يف
ببنني البلدة العزيزة على قلبنا
كـ»مؤسسة رينه معوض»،
هذه البلدة اليت اعطت الوطن
شهداء وانتماء ونضاال وواجه
ابناؤها احلرمان مدى سنوات
ألن الدولة تقاعست عن القيام
مبسؤولياتها من كل النواحي
من توظيف وفرص العمل وبنى
حتتية ،باالضافة اىل دورة
اقتصادية احمللية».
واضاف« :كلما حتدثنا عن عكار
نتكلم على احلرمان ،وهذا ما
نسعى اىل رفعه ،طبعا احلرمان
تفاقم مع انفجار ازمة النزوح
السوري اليت بدأت منذ العام
 ،2011واالرقام تتكلم ،فببنني
فيها  25الف نازح سوري وعدد
ابنائها  50الفا».
واذ شكر اهالي ببنني على
استضافتهم االنسانية للنزوح
السوري ،رأى ان «هذه االزمة
اضافت اىل احلرمان ضغطا
كبريا» ،وتابع« :انطالقا من
هذا الواقع وحاجة ببنني اىل
مياه الشفة ،قامت «مؤسسة
رينه معوض» ،وضمن مشروع
«املساعدة الطارئة يف املياه
لالجئني
الصحي
والصرف
السوريني والسكان املتضررين
يف مشال لبنان» حبفر بئر
ارتوازية وصلت مبحطة الضخ
اليت افتتحت منذ قرابة عام
لنؤمن بالتالي  50ليرتا من
املياه البناء البلدة يف الثانية
الواحدة».
وأكد ان «هذا املشروع مساهمة
لتأمني حياة كرمية الهالي
ببنني ،من جهة ،وللنازحني
يف انتظار عودتهم اآلمنة اىل
بلدهم».
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لـبنانيات

قاسم يف ذكرى القنطار :مرتاحون ملسار التشكيل ومبادرة عون فتحت مسارا للحل
اشار نائب األمني العام لـ «حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم يف
كلمة القاء يف الذكرى السنوية
لرحيل مسري القنطار ،يف حسينية
الربجاوي  -بئر حسن ،انه «إذا
أردنا اليوم ،أن نتعرف على
أزمات املنطقة على امتداد
العامل العربي واإلسالمي سنرى
أن سبب كل األزمات إسرائيل،
شردت الفلسطينيني،
إسرائيل
َّ
إسرائيل ضيقت على الذين
فلسطني،
داخل
يعيشون
إسرائيل مل ترتك وسيلة من
الوسائل اإلجرامية والبشعة َّ
إال
واستخدمتها ،قتلت األطفال
البيوت،
وهدمت
والنساء،
وأعدمت يف وضح النهار الشباب
واملارة والنساء ،وطردت الناس
من أراضيهم ومنازهلم ،وحاصرت
يف غزة ،واحتلت أجزاء من دول
عربية عدة ،مصر واألردن
وسوريا ولبنان ،وهي دائما يف
املوقع املتآمر على منطقتنا ويف
موقع العمل الدؤوب من أجل أن
حتدث الفنت املتنقلة بني بلد
وآخر ،كثري من الفنت مصدرها
إسرائيل .إسرائيل هذه حتاول
أن تبدي مظلوميتها أمام العامل
لتثبت حقها يف فلسطني ،ولكن
ال حق هلا ،األرض ليست هلا،
واحلق ليس هلا ،وهذا اإلدعاء
يف العامل حتى ولو كان مبساندة
أمريكا والدول الكربى لن يغري
احلقيقة ولن يغري الواقع».
اضاف« :إسرائيل اليوم خترتق
األجواء اللبنانية ،يف الشهر
املاضي بلغ عدد االخرتاقات يف
األجواء  150خرقا ،وإذا قسمناها
على  30تكون النتيجة مبعدل 5
خروقات يوميا ،أال يعترب هذا
اخلرق اعتداء على لبنان؟ أين
جملس األمن وأين الدول الكربى
وأين اإلنصاف الذي يتحدثون
عنه؟ مسموح إلسرائيل أن
تعتدي ،ومسموح إلسرائيل أن
خترتق ،ومسموح إلسرائيل أن
حتاصر ،ومسموح إلسرائيل أن
تقتل ،ألن أمريكا مع إسرائيل،
وألن الدول الكربى راضية بوجود
إسرائيل يف منطقتنا على حساب
شعوب هذه املنطقة ،لكن عندما
تكون املقاومة موجودة وشعب
املقاومة موجودا وإرادة املقاومة
موجودة ال ميكن إلسرائيل أن
تنجز مشروعها ،وال ميكن أن
ختصص حدود دولتها ،وال ميكن
أن تبقى يف املستقبل بيننا مع
وجود هذه املقاومة الشريفة
البطلة اليت تعمل وتضحي ومنها
الشهيد القائد مسري القنطار».
وتابع« :من هنا حنن واضحون يف
قناعتنا ،قلناها وأعلناها للمأل :ال
حل مع إسرائيل َّ
إال باملقاومة،
أما التسوية اليت يقولون عنها
فهي على سيئاتها ليست معربا
إلنهاء القضية الفلسطينية،
بدليل صفقة القرن ،املبنية
على ان تعطي القدس بكاملها
إلسرائيل وأن تلغي حق العودة
وأن تنهي كل شيء امسه
القضية الفلسطينية ،إذا أي
تسوية تتحدثون عنها؟ حنن آمنا
بأن املقاومة هي احلل ،هذه
املقاومة ستستمر ال على قاعدة
األالعيب السياسية ،لسنا مقاومة
الدول اليت تستثمر مقاومة
الشعوب ملصاحلها السياسية،
حنن مقاومة الشعب املصر على

املشنوق ترأس اجتماعا جمللس األمن املركزي:

خطة أمنية استثنائية ملنع احلوادث وتسهيل املرور يف األعياد

الشيخ قاسم

أن يستعيد حقه بالكامل وأن
يستعيد أرضه بالكامل ،ولن
يرد على أي معادلة سياسية
ال يف املنطقة وال يف العامل،
ال ختيفونا باجملتمع الدولي ،وال
تضعوا لنا قواعد كما تريدون،
وجاهدت
تأسست
املقاومة
لتستمر
وانتصرت
وأجنزت
بقواعدها ال بقواعد اآلخرين ،من
هنا نقول هلم يف الوقت الذي
نقف فيه يف املوقف الدفاعي
وليس يف املوقع اهلجومي ،من
حقنا وحق الفلسطينيني وكل
املقاومني أن يتجهزوا ويبنوا
قوتهم ويستخدموا كل األساليب
والوسائل وأسباب القوة ملواجهة
إسرائيل ،لستم أنتم من حيدد لنا
نوعية السالح وكميته وضوابطه،
املقاومة ستستخدم كل اإلمكانات
األقوى،
لتكون
والوسائل
ولتنتصر يف املعركة ،ولتواجه
إسرائيل وكل الداعمني هلا من
املوقع اإلسرائيلي ،وسنستمر
يف أسباب قوتنا العسكرية
مهما ارتفع الصراخ ألننا أدركنا
على املستوى العملي أننا عندما
أصبحنا أقوياء حررنا أرضنا يف
اجلنوب ،وعندما أصبحنا أقوياء
بنينا توازن الردع مع إسرائيل،
وعندما أصبحنا أقوياء استعدنا
األسرى واملعتقلني ،وعندما
أصبحنا أقوياء استطعنا أن ننقل
هذه التجربة إىل شعوب املنطقة
لتقاوم وتواجه اإلرهاب التكفريي
الذي هو صنيعة إسرائيل».
واردف« :املقاومة هي احلل
لثالثي احلق :للحماية والردع
والتحرير ،احلماية من العدوان
اإلسرائيلي الذي ال يفهم َّ
إال
بلغة القوة ،والردع لنضع حاجزا
أمام تصرفاته العدوانية بأي
وقت يشاء ،والتحرير لنستعيد
نعب عن
أراضينا احملتلة .حنن
رِّ
ارتياحنا ملسار تشكيل احلكومة
يف األيام األخرية ،خاصة أن
مبادرة رئيس اجلمهورية فخامة
العماد ميشال عون قد فتحت
مسارا للحل واملعاجلة ،حيث
ميكن إطالق وصف حكومة الوحدة
الوطنية عندما يتم االعرتاف
باللقاء التشاوري وكل اجملريات
يف األيام األخرية تبني أن هذا
االعرتاف حصل ،وأن املطلوب
استكمال بعض التفاصيل،
ليكون متثيل اللقاء التشاوري
باختيار من خيتارونه جزءا ال يتجزأ
من حكومة الوحدة الوطنية».
وقال« :قلنا مرارا بأن حزب
اهلل ليس له مطالب خاصة يف
احلكومة ،وال يريد حصة إضافية،
وإمنا يريد إنصاف اللقاء التشاوري
الذي ميثل أفراده رصيدا شعبيا
ظهر من خالل االنتخابات النيابية،
عندما حيصل هذا األمر ويوافقون

عليه ،وإن شاء اهلل تسري األمور
يف هذا االجتاه ،فاحلكومة تتشكل
بشكل طبيعي ،عندها ستبصر
احلكومة النور يف القريب
العاجل ،ويكون أمامها مهمات
كبرية اجتماعية واقتصادية ،لتبدأ
معاجلة هذا الواقع وتهتم بشؤون
املواطنني ،وتعمل على مكافحة
الفساد كأولوية ،وتعدل بعض
القوانني اليت تعرب عن الشفافية،
وعلى إجراء املناقصات يف
التعهدات املختلفة ،مصحوبة
بالتفتيش واملساءلة ،لنصل
إىل بعض اإلصالح يف هذا
الواقع املهرتىء ،وهنا ألفت
النظر احلكومة القادمة تستلم
مسؤوليتها ولدينا استقرار أمين
وسياسي ،وهذا دفعة مهمة
لتنطلق احلكومة إىل أعماهلا
الداخلية يف منطقة تعيش القلق
والتطور واملشاكل اليت استطعنا
حنيد لبنان عن التأثر فيها.
أن ِّ
كفانا جتاذبات ختسرنا النتائج
العملية».
وختم« :أمريكا تعلن االنسحاب
من سوريا لفشلها ،أمريكا يف
الواقع فشلت يف مواقع عدة
يف املنطقة ،هي مل تنجح يف
العراق وال يف لبنان وال يف
دعم إسرائيل ،ومل تنجح يف دعم
اإلجرام ضد اليمن ،ومل تنجح
يف سوريا ،ألن سوريا بعد سبع
سنوات حترر بقسم كبري منها،
هنا يأس األمريكي من حتقيق
شيء على األرض ،ولذا أعلن
قراره باالنسحاب ،وللعلم مربر
أنه ينسحب ألنه انتهى من داعش
جمال للسخرية واالستهزاء ،ألنه
هو الذي أتى بداعش ،وهو الذي
أطال وجودها ،وهو الذي دعمها
يف السالح واإلمكانات ،ولعلمكم
عندما حرر اجليش السوري
وحلفاؤه منطقة دير الزور وقف
األمريكيون حاجزا يف منطقة
شرق الفرات كي ال ميس داعش
ألن هلا وظيفة إضافية ،وبالتالي
من أعاق انهاء داعش يف شرق
الفرات يف منطقة دير الزور
لسنة ونصف تقريبا هو أمريكا
ألنها تريد أن تستبدل داعش
بغريها ،أمريكا حامية داعش،
وليست هي اليت أخرجت داعش
من منطقتنا ،اجليش السوري
واحلشد
السوري
والشعب
والشعب
واجليش
العراقي
العراقي ،وحزب اهلل لبنان ومن
معه من احللفاء ،وإيران اإلسالم،
كل هؤالء الذين هم يف حمور
املقاومة هم الذين قضوا على
إمارات داعش يف العراق وسوريا
واحتمال إمارة داعش يف لبنان،
وإال اجليش االمريكي كان يريد
داعش حمطة من أجل أن يسيطر
على املنطقة».

الوزير زعيرت يلقي كلمته
شكر وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق «قادة االجهزة
على
وعناصرها
األمنية
التعاون والتنسيق يف التجربة
الناجحة خالل السنوات اخلمس
املاضية» ،قائال« :وضعت فور
وصولي إىل وزارة الداخلية
أسس جلنة تنسيق دائمة
بني األجهزة ،وكانت جتربة
ناجحة حققت لبريوت ولبنان
أمانا غري مسبوق ،عرب اعتماد
األمن الوقائي ومنع حصول
عمليات انتحارية ،ما جعل
لبنان من دول العامل األكثر
أمنا ،خصوصا طوال السنوات
الثالث والنصف املاضية ،ومن
دول قليلة جنحت يف تنفيذ
عمليات استباقية ،سواء عرب
شعبة املعلومات يف قوى األمن
الداخلي أو خمابرات اجليش أو
األمن العام».
ودعا إىل «استمرار هذا التعاون
واألمن الذي جيب أن تكون
نتيجته املزيد من الزائرين
والسائحني إىل لبنان ،رمبا
بعد تشكيل احلكومة وتسهيل
األمور السياسية ،بعدما حرصنا
على تسهيل األمور األمنية».
وكان املشنوق ترأس اجتماعا
األمن
جمللس
استثنائيا
الداخلي املركزي للبحث يف
اإلجراءات األمنية اليت ستتخذ
خالل فرتة األعياد ،وقال إنه
طلب هذا االجتماع بشكل عاجل
بعد عودته من السفر منتصف
ليل أمس (االربعاء املاضي)
«بسبب ما عاناه منه اللبنانيون
يف األيام األخرية من زمحة
سري غري طبيعية عطلت مشاغل
الناس بسبب سوء األحوال
اجلوية خصوصا» ،ووعد بأنه
«ابتداء من صباح غد (امس
االول اخلميس) ستتخذ إجراءات

جديدة يف كل بريوت الكربى
من خالل شرطة بريوت وقيادة
الدرك ،عرب تعزيز جمموعة من
عناصر قوى األمن الداخلي يف
خمتلف املناطق لتسهيل أمور
الناس وحياتها خالل فرتة
األعياد».
وكشف عن «اختاذ اإلجراءات
االستثنائية اليت اعتمدت العام
املاضي والذي قبله ،عرب إنشاء
غرفة عمليات مشرتكة بني
األجهزة األمنية والعسكرية،
ملنع حصول أي عمل أمين يهدد
أماكن العبادة وأماكن السهر،
واليت جنحت بالتعاون بني
اجليش وقوى األمن الداخلي،
ومتت االستعانة عند الضرورة
بقوى من األمن العام وأمن
الدولة ،ونأمل أن يتكرر النجاح
نظرا اىل دقة اخلطة ،خصوصا
يف التشدد مبنع تناول الكحول
أثناء قيادة املركبات وختفيف
حوادث التصادم عرب نشر آليات
أمنية متشي ببطء يف الشوارع
ومتنع السرعة».
وشهد االجتماع تشديدا من
وزير الداخلية على اختاذ ما
يلزم من تدابري لتأمني راحة
الركاب الواصلني واملغادرين
من داخل مطار الرئيس الشهيد
رفيق احلريري الدولي ويف
حميطه ،باإلضافة إىل وضع
خطة طوارىء لتخفيف ازدحام
السري على الطرق العامة
والتشدد يف ضبط خمالفات
السرعة الزائدة والقيادة حتت
تأثري الكحول ،والتشدد يف
منع إطالق العيارات النارية
خالل هذه الفرتة ،خصوصا
ليلة رأس السنة.
وأعطى توجيهاته إىل املديرية
العامة للدفاع املدني وقيادة
فوج إطفاء بريوت« ،ليكونا

جنبالط األب واالبن استقبال وفدا
نيابيا فرنسيا

استقبل رئيس احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد جنبالط يف
كليمنصو ،وفدا من النواب الفرنسيني برئاسة جان كريستوف
الغار رئيس إحتاد الدميقراطيني واملستقلني ،حبضور رئيس اللقاء
الدميقراطي النائب تيمور جنبالط ،وزير الرتبية والتعليم العالي يف
حكومة تصريف األعمال مروان محادة ،وزير الدولة لشؤون حقوق
اإلنسان يف حكومة تصريف األعمال أمين شقري ،النائبني وائل أبو
فاعور وهنري حلو ومستشار النائب جنبالط حسام حرب.
وجرى البحث يف آخر التطورات اإلقليمية والدولية.

على جهوزية تامة خالل هذه
اللبنانيني
لطمأنة
الفرتة،
وحفظ سالمتهم».
ومتنى على النيابات العامة
مواكبة عمل األجهزة األمنية
وتأمني االستنابات القضائية
الالزمة هلا.
وردا على سؤال ،قال املشنوق
إنه يف امللف احلكومي «املهم
النتجية ،فكل األطراف قدمت
تنازالت يف الشكل واملضمون،
لكنها كانت ضرورية ،وان
شاء اهلل خالل  48ساعة يكون
االستقرار احلكومي قد استتب،
فضال عن االستقرار األمين الذي
هو عنوان البلد» .وردا على
سؤال آخر عن النواب السنة،
أجاب« :هم منتخبون وال ميكن
ألحد أن ينكر هذه احليثية».
وسئل عما ينوي فعله يف الفرتة
املقبلة وعن فصل النيابة عن
الوزارة يف «تيار املستقبل»،
فأجاب« :سأكون يف فرتة
تفكر وتدبري ونقاهة ،وكل
شيء سيأتي يف وقته .من حق
الرئيس احلريري فصل النيابة
عن الوزارة ،وأنا كان اعرتاضي
على الشكل وليس على مضمون
القرار ،وهذا املوضوع انتهى
اآلن وأصبح وراءنا».
وقد االجتماع يف وزارة الداخلية،
يف حضور النائب العام لدى
حمكمة التمييز القاضي مسري
محود ،واملدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابرهيم،
واملدير العام لقوى األمن
الداخلي بالوكالة العميد فؤاد
خوري ،ومدير خمابرات اجليش
العميد الركن طوني منصور،
ونائب رئيس األركان للعمليات
يف اجليش العميد الركن نواف
مفوض
مبشاركة
جباوي،
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
جرمانوس،
بيرت
القاضي
واملدير العام ألمن الدولة
اللواء طوني صليبا ،واملدير
العام لألحوال الشخصية ومدير
اإلدارية املشرتكة بالتكليف
العميد الياس اخلوري ،وقائد
شرطة بريوت العميد حممد
األيوبي ،وأمني سر جملس
األمن الداخلي املركزي بالوكالة
العقيد سامي ناصيف ،ورئيس
شعبة اخلدمات والعمليات يف
قوى األمن الداخلي العقيد جان
عواد.
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مقاالت وتحقيقات

الصراع على شرقي الفرات يف ظ ّل التهديد بالغزو الرتكي؟
أمني حطيط

ّ
شكلت تركيا منذ بدء العدوان على سورية يف
العام  2011رأس احلربة يف العدوان وابتغت إقامة
اإلمرباطورية العثمانية اجلديدة اليت يشكل االخوان
املسلمون عصبها ،ولكن بعد هزمية مشروعها اضطرت
خلفض سقف تدخلها وادعت مؤخرًا بأنها تنفذ أعما ً
ال
ذات طبيعة دفاعية ،وبالتحديد ملعاجلة احلالة الكردية
االنفصالية اليت تزعم تركيا انها تهدد وحدة األراضي
االدعاء الرتكي هذا ال ينسجم عمليًا
أن
ّ
الرتكية .بيد ّ
مع السلوك الرتكي امليداني .فاملتتبع للحركة امليدانية
واملواقف الرتكية يف سورية يستنتج بأن لرتكيا
مشروعها اخلاص يف سورية وهي ترتقب الفرص
واملناسبات لتنفيذه بصرف النظر عن أي موقف او
التزام تلتزم به.
َّ
تتخل عن فكرة إعادة النظر باحلدود اليت
فرتكيا مل
ق وسورية ،واذا كانت
تفصلها عن كل من العرا 
هناك عقبات أمام إعادة رسم خرائط الدول الثالث مبا
يتيح لرتكيا ضم املنطقة املمتدة من جنوبي املوصل
اىل الرقة اىل جنوبي حلب ،وصو ً
ال إىل إدلب وجسر
الشغو ر فهي ترى يف بسط النفوذ امليداني املباشر
على هذه املنطقة عرب إعادة توزيع السكان وفقًا
الستنسابها ثم إقامة منظومة حكم وسيطرة مبنية
على مفهوم الالمركزية اإلدارية املوسعة املنفتحة على
أبعاد سياسية تربط املنطقة بالقرار الرتكي يف انقرة
 ،هو احلل األمثل واألقل كلفة ،لكنه يتطلب احتال ً
ال
للمنطقة لإلمساك بقرارها ثم اختاذها ورقة تتيح لرتكيا
التأثري يف العملية السياسية اليت ستفضي اىل احلل
النهائي .تكثف تركيا تدخلها يف تشكيل جلنةالدستور
وجتاهر بأنها لن خترج من سورية إال بعد احلل وإجراء
االنتخابات
وهلذا نرى الزئبقية يف املواقف الرتكية ونسجل
عدم تنفيذ تركيا أي التزام تقطعه حيال أي طرف
تعهد منها بالعمل على
دولي أو إقليمي حتى بات أي
ّ
ّ
حل سياسي للمسألة السورية خداعًا من أجل كسب
الوقت ليس أكثر هو وقت حتتاجه لتنفيذ مشروعها
العدواني اخلاص .ومن يتتبع مواقف تركيا يف آستانة
ن وروسيا يف
وسلوكياتها منذ أن دخلت مع إيرا 
منظومة رعاية مسار آستانة حتى األن يتحقق من صحة
هذا التوصيف .واآلن نطرح السؤال :هل مبقدور تركيا
تنفيذ مشروعها وهل ستنجح يف احتالل شرق مشالي
تهدد؟
ت كما
الفرا 
ّ
بالعودة اىل واقع املنطقة املستهدفة من تركيا جند أن
د قسد
هناك ثالثة أطراف تعمل فيها :أمريكا واألكرا 
وداعش ،اما املتأثرون باملشروع الرتكي فهم الدولة
السورية املركزية وفئات الشعب السوري املقيم يف
تلك املنطقة بعربهم وكردهم .فكيف ستكون مواقف
هؤالء من املشروع الرتكي وما هي النتائج املتوقعة؟
نبدأ بأمريكا اليت متارس اليوم عدوانها على سورية
بازدواجية ظاهرة كالعادة .فهي تنفذ احتال ً
ال ملنطقة
شرق الفرات عرب أداتني ،األداة الكردية «قسد»
واألداة اإلرهابية داعش ،كما انها تعمل على مشروع
انفصالي تتكئ فيه على «قسد» ،وتقوم اسرتاتيجيتها
ّ
وتعذر إمساكها بقرار
البديلة بعد فشلها يف العدوان
سورية على منع حسم الوضع ميدانيًا من قبل أي طرف
ألجل اطالة امد النزاع الذي يربر هلا البقاء يف سورية
ملنعها من استثمار انتصارها واحلؤول دون عودتها اىل
احلالة الطبيعية ،فض ًال عن تأمني هدفها االسرتاتيجي
املتمثل بقطع التواصل الربي بني طريف حموراملقاومة
يف الشرق إيران ويف الغرب سورية ولبنان.
بيد أن هذه االسرتاتيجية قد تبدو متعارضة مع األهداف
الرتكية خاصة يف مسألة األكراد الذين ترفض تركيا
أي حيثية أو خصوصية هلم على حدودها وتصفهم
باجلهة اإلرهابية خاصة أن قيادتهم الفعلية معقودة
حلزب العمال الكردستاني «اإلرهابي الرتكي» الذي
سريتد خطرًا على امنها
ترى تركيا أن جناحه يف سورية
ّ
القومي .هذا التعارض قد يعين احتمال املواجهة بني
الطرفني األمريكي والرتكي يف حال أقدمت تركيا على
اجتياح منطقة «نفوذ قسد» .فهل سيكون هذا؟
بالعودة اىل طبيعة األشياء ومواقعها االسرتاتيجية،
جند أن تركيا كانت وتبقى حليفًا ألمريكا قبل األكراد
وبعدهم ،فاذا وجدت امريكا ان احلضور الرتكي سيؤمن
مصاحلها االسرتاتيجية منع احلل السوري ،ومنع العودة
اىل وحدة سورية فإنها لن تكون حباجة حلماية األكراد
يف كامل املنطقة ولن يفيدها انفالشهم الواسع الذي
يتطلب االستعانة بوحدات عسكرية عربية السعودية
واإلمارات لطمأنة السكان العرب يف املنطقة الرافضني
حكم األكراد .وعليه فإن جل ما ميكن ان تفعله امريكا

يف مواجهة الغزو الرتكي هو الضغط ملنعه ومنع توفري
سبل جناحه ثم تأمني محاية انسحاب األكراد اىل مناطقهم
ذات األغلبية الكردية وهي ال تتجاوز الـ  12من املساحة
اليت يسيطرون عليها اآلن بدعم أمريكي دون أن تنزلق
امريكا يف حرب مع تركيا .فتكون أمريكا حققت مصاحل
الطرفني الكردي والرتكي وأبقت على عالقاتها التحالفية
حد سواء.
معهما على ّ
أما عن موقف األكراد قسد يف مواجهة الغزو احملتمل
فإنهم ال ميلكون يف األصل القدرة الذاتية الكافية حلماية
املناطق اليت يسيطرون عليها اآلن ،وهي منطقة تطلب
للدفاع عنها قوة عسكرية قد تصل اىل  6أضعاف ما ميلك
األكراد من قوة اليوم ،وان كانوا يظنون بأن امريكا
ستقاتل تركيا ألجلهم فإنهم واهمون ان مل نقل أكثر
أما عن دعوة بعضهم للحكومة السورية بالتدخل لنجدتهم
فإنها دعوة تغفل أنهم ارتكبوا اخلطأ االسرتاتيجي القاتل
باخلروج من حضن الدولة السورية والعمل مع أمريكا يف
سياق مشروع انفصالي وبالتالي من غري املنطقي أن
تتدخل سورية لتحمي مشروعهم هذا .فهي عندما ستتدخل
سيكون تدخلها للتحرير ضد اجلميع مبا فيهم «قسد».
يبقى موضوع داعش ،الذي حتتفظ امريكا بورقته خدمة
السرتاتيجيتها ،فإننا نعتقد ان تركيا لن جتازف بالدخول
اىل «اجلزيرة» املتبقية لداعش يف شرق سورية على
احلدود مع العراق حبماية أمريكا اليت تتخذها م ّربر وجودها
االحتاللي ،لذلك نرى أن تركيا اليت جتنبت املواجهة مع
العصابات اإلرهابية منذ وجودها يف سورية واستمرت
تعمل معها بالرعاية واالحتضان ستكرر األمر نفسه
يف هذه املنطقة ،ولن يكون أي نوع من الصدام بني
الطرفني كما لن تتأثر داعش بالغزو الرتكي .فاجلميع
على تنسيق وتناغم يف األهداف االسرتاتيجية حتت مظلة
الرعاية األمريكية .
اذن قد ترى تركيا أن فرصة تنفيذ تهديدها مفتوحة
ومتاحة انطالقًا من تصورها ان األطراف الثالثة اليت
تسيطر يف شرق الفرات ال متتلك او ً
ال إرادة املواجهة
او ال تقدر على منعها ميدانيًا وجديًا من تنفيذ التهديد
الذي أطلقته ،وإذا كان من عائق مينع هذه العملية او
يؤخر تنفيذها فقد يكون حسب ظنها سياسيًا كما أظهر
االحتاد األوروبي و»نصح» تركيا بعدم تنفيذ التهديد او
كما تؤكد كل من إيران وروسيا من أن العملية الرتكية
إن نفذت ستكون بعيدة عن تفاهمات آستانة .ما يعين
أن تركيا قد متضي يف غزو «حمدود «ملنطقة مشال شرق
الفرات يف عملية لن تصل اىل االحتكاك بداعش ،وطبعًا
لن تحُ رج القوات األمريكية اليت ستعيد متوضعها مبا خيدم
األهداف الرتكية اما «قسد» فستجد نفسها وحيدة يف
امليدان تسمع من أمريكا ومما يسمى حتالفًا دوليًا كالمًا
يطمئن وال ترى أفعا ً
ال تنقذها .فأي موقف ستتخذ سورية
يف هذا اجملال؟
بديهي أن يكون موقف سورية ومعها حمور املقاومة مرتبطًا
مببادئ السياسة السورية الثابتة وباإلمكانات املتوفرة
اليت متلي جدول األولويات .فسورية ترى يف كل وجود
عسكري على أرضها وجودًا غري مشروع إن مل يكن بطلب
او مبوافقة منها .وبالتالي فإن األربعة السالف ذكرهم
ٍ
معتد حمتل أمريكا وتركيا أو خارج على
يتوزعون بني
القانون منتهك لألمن العام بإرهاب أو حبركة انفصالية
داعش وقسد ما يعين أن املواجهة بني هؤالء إمنا هي
مواجهة بني منتهكي السيادة وال يستحق أحدهم من
سورية دعمًا أو تشجيعًا .وعلى «قسد» إن أرادت محاية
ّ
تكف عن مشروعها االنفصالي والتوقف
شرعية سورية أن
عن العمل بأوامر أمريكية ضد وحدة سورية .وهنا حتفظ
نفسها وتنزع الذريعة من يد تركيا ملهامجتها.
وعليه نرى أن ك ًال من األطراف األربعة الذين يتحركون
على الشمال الشرقي السوري له اسرتاتيجيته اليت تتنافر
مع األخر أو يستوعبه كما هو حال امريكا ،وأما سورية
فمتمسكة مببادئها وجبدول أولوياتها املوضوع لتحرير
إدلب أو ً
ال وتراقب ما جيري يف الشرق ثانيًا لتبين على
الشيء مقتضاه .فيكون لكل موقف مستجد قرار يناسبه
من أجل حترير املنطقة من كل احتالل وإرهاب مهما كانت
العوائق ،وستجد تركيا أن احتالهلا أرضًا إضافية لن
جيعلها شريكًا يف احلكم يف سورية ،وبالتالي لن يكون
الغزو الرتكي إن حصل إال قفزة متهورة من غري نتيجة
عملية وتتكامل مع احلمق واخلداع الرتكي املتمثل اآلن يف
عدم تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب ،ولن تكون النتيجة
إال تراكمًا للخسائر الرتكية املستمرة منذ بدء العدوان.
فهل يكون ما أعلنه وزير اخلارجية الرتكي باألمس من
استعداد للعمل مع الرئيس بشار األسد إذا أعيد انتخابه
بداية عودة تركيا اىل الواقعية السياسية والعقالنية
وترك سياسة املغامرات اخلاسرة؟

«املناصفة يف قوى األمــن:

«مشروع مشكل» أم تسوية؟
مالك عقيل

على عكس جوالت سابقة من «التطاحن»
مع قوى سياسية تنفيذًا ملشروع «إستعادة
حقوق املسيحيني» يف املؤسسات
واإلدارات ،خيوض «التيار الوطين احلر»
معركة مكتومة الصوت ،بعيدًا من أسلوب
«إستفزاز» اخلصم ،داخل املديرية العامة
ٍ
جزء من
لقوى األمن الداخلي الستعادة
املراكز األمنية «تأمينًا للتوازن الطائفي
وامليثاقية» ،كما يقول.
حيدد نسبة
على رغم تداول أكثر من رقم ّ
وجود الضباط املسيحيني داخلقوى االمن
ل جيزم
أن الوزيرجربان باسي 
الداخلي ،إلاّ ّ
بأن «رقم الـ،32%
يف جمالسه اخلاصة ّ
مبالغ فيه ،والرقم األدق هو .»36%
يف مطلق احلاالت ،وبغض النظر عن
نسبة الرقمّ ،
مثة أمران أساسيان :خيوض
باسيل هذه املعركة من دون جلبة
سياسية بعكس كثري من معاركه يف هذا
أن هناك إقرارًا عند اجلميع
اجملال ،كما ّ
تقريبًا بوجود تفاوت يف توزيع املراكز
لكن
بني الضباط املسيحيني واملسلمنيّ ،
مقاربة هذا الواقع ال تزال ختضع لنقاش
ّ
املكلف سعد
هادئ أبدى خالله الرئيس
التوصل
ي مرونة الفتة ،من دون
احلرير 
ّ
حتى اآلن اىل تثبيت خريطة شاملة إلعادة
توزيع املراكز بني ضباط قوى األمن.
ّ
يبشر «العونيون» منذ اآلن
مع ذلك
صل ُح عطبًا طائفياً
بـ»إجناز غري مسبوق ُي ِ
ٍ
ُمزمنًا يف املؤسسة» ،ويبدو أنهم
يستعجلون إعالن إنتصار ال تزال تعرتضه
ّ
حتل
العديد من العقبات خصوصًا حني
إن بعض املراكز قد
ساعة
ّ
اجلد ،حيث ّ
يبقى «عاصيًا» على التفاوض من منطلق
متسك أولياء الطائفة به!
ّ
أن أبرز املراكز اليت
وتفيد معلوماتّ ،
يسعى الفريق املسيحي داخل جملس
القيادة إستعادتها هي« :الشعبة
اإلدارية» يف مديرية قوى االمن ،قائد
سرية املطار،
سرية سري بريوت ،قائد
ّ
ّ
سرية السجون ...وال يبدو واضحًا
قائد ّ
منذ اآلن ،إذا املناصفة تعين أيضًا إحتمال
ختلي الفريق املسيحي املفاوض ،إستنادًا
اىل مبدأ التبادل ،عن بعض املواقع
ٌ
ضباط
األمنية «النوعية» اليت يشغلها
مسيحيون!
فإن شبه املصاحلة اليت جرت
وبالتأكيد
ّ
يف مكتب املدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء عماد عثمان يف  16تشرين
الثاني الفائت بينه وبني النائب أسعد
م ساهمت يف سلوك امللف «خطًا
درغا 
عسكريًا» حنو التفاوض «على الرايق»
أن درغام كان قد فتح مواجهة
خصوصًا ّ
ً
مباشرة مع عثمان ّ
متهما إياه مبخالفة
القانون وإطاحة جملس القيادة وتثبيت
أن أوساط
واقع االستئثار» ،مع العلم ّ
أن عثمان مل ُينشئ أعرافًا
املديرية تؤكد ّ
جديدة يف املؤسسة بل هو واقع قائم
ّ
ومتجذر ،والتشكيالت ،أو «أمر
بذاته
مفر منه لكن ال ميكن
النقل العام» ال
ّ
أن هذه
أن
يتم حتت الضغط ،والدليل ّ
ّ
التشكيالت ُتطبخ اليوم على نار هادئة
ملحة للمؤسسة أص ًال كونها
وهي حاجة
ّ
متوقفة منذ العام .»2004
يف إجتماع جملس القيادة األخري ،والذي
كان أعضاء يف جملس القيادة قد
هددوا بأنه لن يعقد إلاّ
لبت بند واحد
ّ
ّ
هو التشكيالت األمنية يف املديرية،
ّ
مت االتفاق على جدول ترقيات الضباط
الذين تستحق ترقيتهم يف 2019-1-1
يتم يف كل
و ،2019-7-1وهو األمر الذي ّ
األجهزة األمنية نهاية كل سنة ،كذلك ّ
مت
االتفاق على تسريح  90عسكريًا من رتبة
معاون أول وما فوق.

هنا برزت خماوف العسكر من إمكانية جنوح
الوضع املالي حنو مزيد من السوء وإخنفاض
سعر صرف اللرية ،فبعدما كان قرار التسريح
ّ
معلقًا يف إنتظار دورة التطويع اجلديدة ّ
بت
مت ّ
امللف حتت ضغط طلب هؤالء تسرحيهم خوفاً
من ّ
تدني قيمة تعويضاتهم الحقًا!
ّ
تشكيالت قوى االمن املعلقة
هكذاُ ،تطبخ
ُ
منذ آخر أمر نقل عام يف  ،2004واملستعاض
عنها بقرارات فصل موقت للضباط ،يف
للمرة األوىل من خالل
األروقة السياسة ،لكن
ّ
ُ
الش َعب والسرايا
تطبيق مبدأ املناصفة يف
والفصائل واملفارز...
املفاوضات حول إستعادة مراكز ملصلحة
ً
نيابة
املسيحيني يف املديرية يقودها درغام
ن والوزير
عن رئيس اجلمهورية ميشال عو 
جربان باسيل ويعاونه مسؤول املراجعات مع
قوى االمن الداخلي و»أمن الدولة» يف «التيار
الوطين احلر» جوزف صليبا ،وقد دخل قائد
الدرك العميدمروان سليالتي ،احملسوب على
عون ،على خط هذا امللف بعيد تعيينه.
يقول درغام لـ»اجلمهورية»« :لقد إتفقنا
على مبدأ املناصفة الكاملة يف قوى األمن
إلتقيت الرئيس احلريري الذي
الداخلي.
ُ
لقاءات
وتفهمًا ،كذلك حصلت
أبدى إجيابية
ٌ
ّ
وتوصلنا اىل
مع رئيس اجلمهورية وباسيل،
ّ
تسوية ترضي اجلميع فيما تبقى تفاصيل
صغرية وبعض التوزيعات للمراكز اليت
جيرى العمل عليها واليت ال تعوق االتفاق
االساسي» ،مؤكدًا «أننا كفريق سياسي
سجلنا إجنازًا بتثبيت
يف التيار الوطين احلر
ّ
املناصفة للمرة االوىل من خالل تشكيالت
متوازنة طائفيًا ستصدر بعد توقف دام 14
عامًا».
أن «اللقاء مع عثمان كان
ويشري درغام اىل ّ
جيدًا واستتبعته لقاءات بعيدًا من االعالم
وتوصلنا اىل نتيجة ترضي اجلميع حبيث
ّ
التقينا عند منتصف الطريق».
عمليًا التغيري املنشود ،يف هذه احلال،
سيطاول غالبية املراكز باستثناء قادة
املوزعة مناصفة.
املناطق
ّ
جدية عن مدى إمكانية
وفيما ُتطرح تساؤالت ّ
صدور هذه التشكيالت قبل والدة احلكومة،
أن تعيني ضباط باألصالة ال حيتاج
مع العلم ّ
اىل موافقة جملس الوزراء ،يشري درغام اىل
أن «هذه التشكيالت ستحصل على مرحلتني،
ّ
تتم قبل والدة احلكومة،
املرحلة االوىل قد ّ
األولية ملبدأ املناصفة،
وتعكس الرتمجة
ّ
مزيد من التأخري يف تأليف
خصوصًا إذا حصل
ٌ
اجلزء
احلكومة .أما املرحلة الثانية فستشهد
َ
ّ
واملتبقي من التشكيالت وستكون
األكرب
سريعة».
أن «إتفاقًا حصل أيضًا
كذلك يشري درغام اىل ّ
مع اللواء عثمان على ممارسة رئيس األركان
العميد نعيم مشاس صالحياته من دون ّ
ختطي
رؤساء الشعب هذه الصالحيات».
أيًا من مسؤولي
وفيما مل تشمل
ُ
لقاءات درغام ّ
فإن املعطيات
حركة «أمل» أو «حزب اهلل»ّ ،
أن األعضاء الشيعة يف جملس القيادة
تفيد ّ
قد منحوا موافقتهم على مبدأ املناصفة،
أي موقف سليب من
فيما مل يصدر حتى اآلن ُّ
الثنائي الشيعي حول هذه التسوية.
ّ
أن تكريس
لكن
مطلعني يشريون اىل ّ
ّ
معينة من طائفة
املناصفة أو إنتقال مراكز
ّ
جدية قد
اىل أخرى يصطدم بوجود عوائق ّ
ّ
ٍ
مركز ما
طائفة ما عن
لتخلي
ُتظهر ممانعة
ٍ
لاّ
العرف هلا حبكم املمارسة إ مقابل
كرسه ُ
ّ
بديل آخر قد ال يكون متاحًا ،كما أنه قد
يصعب تنفيذ «التبادل» بسبب حساسيات
طائفية يف بعض املناطق!
سبب
درغام جيزم يف هذا السياق «هذا
ٌ
إضايف إلجراء توزيعات جديدة متوازنة يف
إحتكار ضباط من لون طائفي
املناطق تكسر
َ
معينّ يف مناطق من اللون نفسه».
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سياسة

الـشرق الـسوري أمـام مـنعطف جـديد
صهيب عنجريني

«انسحاب أمريكي من سوريا» ،هذا ليس مآ ً
ال مفاجئًا إال يف ما
ّ
يتعلق بتوقيته ،وكيفيته .هل هو تفضيل للحل األقل تكلفة؟
أم هو مناورة؟ أم جزء من صفقة؟ سيلزم بعض الوقت لتظهري
أن اخلطوة
املعطيات يف شكل أوضح وتقديم اإلجابات .الثابت ّ
جوهرية يف مستقبل امللف السوري ،وتضع «قوات
تعد بتغيرّ ات
ُ
ّ
الدميقراطية» أمام احلقيقة العارية« :الرهان على األمريكي
سوريا
ّ
ليس خيارًا حكيمًا».
زوبعة ال ُي ّ
ً
األمريكية
أثارت اإلدارة
توقع هلا أن تهدأ سريعًا ،عقب
ّ
األمريكية من سوريا يف
القوات
بسحب
مفاجئ
قرار
الكشف عن
ّ
مهلة تراوح «بني  60و 100يوم» .ورغم صعوبة اجلزم بتنفيذ
فإن توافق التصرحيات الصادرة عن
هذا االنسحاب يف موعده،
ّ
«البيت األبيض» و»البنتاغون» يف شأنه ،جيعل إجنازه مسألة
كلي أو
وقت على األرجح .وسواء انتهت األيام املئة بانسحاب
ّ
جزئي ،الثابت أن املشهد يف «شرق الفرات» قد ضرب موعدًا
ّ
هيكلية القوى
تبدل
مع تغيرّ ات جوهرية ُينتظر أن ُتفضي إىل ّ
ّ
احلد األدنى ،أو إىل ارتسام خريطة
املسيطرة على اجلغرافيا يف
ّ
ٍ
رايات جديدة .وتكتسب املعطيات
سيطرة مغايرة حتتوي على
الرتكي بتكرار سيناريو
الوعيد
تصاعد
أهمية خاصة يف ظل
األخرية
ّ
ّ
تركية لـ»األخبار» ّ
أنه
مصادر
أكدت
أن
سبق
أمر
وهو
«عفرين»،
ّ
ٌ
مربمج يف «إطار خطة بعيدة املدى» (راجع «األخبار» 8 ،تشرين
ّ
فإن
أن معطيات األمس تبدو
مسخرة خلدمة أنقرةّ ،
الثاني) .وبرغم ّ
أن األمور قد تكون أعقد مما تبدو
اخلوض يف التفاصيل يوضح ّ
عليه .وينبغي ّ
ترقب ردود فعل بقية الدول املنضوية حتت راية
«التحالف الدولي» ومدى استعدادها للسري يف ِركاب واشنطن،
وخمابراتيًا
عسكريًا
األوروبية احلاضرة على األرض
وخاصة الدول
ّ
ّ
ّ
(تربز يف هذا اإلطار فرنسا وبريطانيا على وجه اخلصوص).
ّ
ّ
تتنطع دول «التحالف» مللء الفراغ الذي
املتوقع أن
ومن غري
ّ
التخلي عن النفوذ
لكن
سينشأ يف حال تنفيذ االنسحاب املوعود،
ّ
الذي ّ
«شرقي الفرات» ال يبدو خيارًا
حققته بعض تلك الدول
ّ
ٌ
عدة،
يمُ كن حسمه بسهولة .يف املقابل ،تربز سيناريوات
حمتملة ّ
قوات من «البيشمركة
من بينها الوصول إىل اتفاق يسمح بدخول ّ
السورية» إىل «شرق الفرات» ،أو حدوث اتفاق مفاجئ ُيفضي إىل
ّ
الشمالية .وينطوي ّ
كل من
انتشار اجليش السوري على احلدود
ّ
السيناريوات املطروحة على تعقيدات كثرية جتعل احتماالت ّ
حتققه
مساوية الحتماالت فشله يف أفضل األحوال .ووسط هذه الزوبعة
الدميقراطية» بوصفها «اخلاسر األكرب» ،يف ّ
ظل
«قوات سوريا
تربز
ّ
ّ
متسكها خبيار الرهان على واشنطن طوال السنوات املاضية .ومن
ّ
ّ
أن جناح «قسد» يف فرض هيمنتها على مساحة تقارب
املسلم به ّ
ليتم من دون الغطاء األمريكي.
السورية ما كان
ثلث اجلغرافيا
ّ
ّ
وعلى امتداد األيام الثالثة املاضية حاولت «األخبار» التواصل مع
مسؤولي «قسد» العسكريني وناطقيها للوقوف على تفسريات
أول األمر،
لقضية انتشار «البيشمركة» يف مناطق
«شرقي الفرات» ّ
ّ
لكن التواصل ّ
تعذر مع
وتقييم ملسألة االنسحاب األمريكي تاليًا،
ّ
بعضهم ،وامتنع بعضهم اآلخر عن اخلوض يف أي تفصيل .ويرى
أن
«الرئيس املشرتك جمللس سوريا
الدميقراطية» رياض درار ّ
ّ
شرقي الفرات ،آخر أوراقها ،وإذا خسرت
«وجود القوات األمريكية
ّ
هذه الورقة فسينتصر حلف الشرق :روسيا وإيران وتركيا» .ويقول
إن «وجود األمريكيني أو عدمه ليس يف يدنا .حنن
لـ»األخبار» ّ
مل نطلبهم ،جاؤوا لقتال داعش ،وصادف أن ّ
كنا نقاتله فتحالفنا
معًا» .ويضيف« :ليس بيننا وبينهم أي أوراق سياسية متفق
عليها ،هم أحرار يف قراراتهم ،وحنن أحرار يف الدفاع عن أرضنا
اليت سيسجل التاريخ أننا رفعنا رايتها ،واآلخرون كانوا يبحثون
عن مناصب هلم يف أحضان اآلخرين» .ويأتي االنسحاب األمريكي
ّ
ٍ
تتلقاها «قسد» يف سياق صعوبات
ضربة جديدة
املوعود مبثابة
ّ
احمللي .وتكشف معلومات متقاطعة
غري ُمعلنة يواجهها هذا التحالف
حادة
عدة عن وجود خالفات ّ
حصلت عليها «األخبار» من مصادر ّ
ّ
تتعلق بـ»مستقبل شرق الفرات».
داخل «قسد» حول قضايا
قوات «البيشمركة
وتأتي على رأس تلك القضايا فكرة انتشار ّ
ّ
تتبناها
الشمالية ،وهي فكرة
احلدودية
السورية» يف املناطق
ّ
ّ
ّ
بشدة .وال يقتصر
أطراف داخل «قسد» وتعارضها أطراف أخرى
ّ
يتعداه إىل داخل
مكونات «قسد» ،بل
االنقسام يف املوقف على
ّ
ّ
فاعلية يف الرتكيبتني
األشد
العنصر
عد
املكون الكردي الذي ُي
ّ
ّ
ّ
شرقي الفرات.
ة»
و»اإلداري
ة
العسكري
ّ
ّ
ّ
وتربز يف املقابل طروحات أخرى ترى إمكانية إحالل قوات
«عشائرية» من خارج «قسد» على امتداد الشريط احلدودي،
ّ
ٍ
كاف من التوافق .ويرى «الرئيس
ّ
حبد
لكنها كسابقتها ال حتظى ّ
العراب الفعلي هلذه األفكار هو «رئيس
أن
درار
رياض
املشرتك»
ّ
ّ
تيار الغد» أمحد اجلربا .ويقول« :هذه لعبة ،وأمحد اجلربا يصبح
طرفًا فيها من جديد ،هو طرف يسعى للتخريب أكثر من العمل
أن «عناصر البيشمركة مل يدخلوا
لتوحيد املسارات» .يؤكد درار ّ
ٌ
خطط بدأت ُترسم منذ زيارة اجلربا لكردستان
مناطقنا ،هناك
إن «البيشمركة مل تدافع حتى
العراق ،ثم عودته إىل أنقرة» .يقول ّ
عن مناطقها ،هي قوات ُد ِّر َبت يف أربيل وختضع للطرف احملسوب
عدة فقط إلثارة املشكالت».
على اجمللس الوطين الكردي ،وهي ُم َّ
ووفقًا للمصدر نفسه ،فـ»البيشمركة ال ترغب يف الدفاع عن

ضد إرهاب داعش ،هي بالعكس ال ترى أن قتال داعش
املنطقة
ّ
أولوية كردية ،وتتهم القوات الكردية اليت قاتلت التنظيم بأنها
أثارته على األكراد» .حيرص درار على ترك الباب مفتوحًا أمام كل
موحدة مع
االحتماالت ،فـ»إذا جاءت البيشمركة لتنضوي يف قيادة ّ
قوات سوريا الدميقراطية ،ميكن التفاهم بشأن ذلك ،ألنه خيدم
ّ
الصف الكردي ،وبالتالي خيدم املنطقة واملشروع الوطين
وحدة
السوري» .ويضيف« :ال يوجد شيء يفرض فرضًا ،ميكن أن نقيم
تفاهمًا ،سواء مع البيشمركة ،أو مع قوات العشائر اليت يتحدث
اجلربا عن وجودها وقدرتها على محاية احلدود ،وإن ّ
كنا ال ندري
من أين جاءت هذه القوات ،فنحن نعرف األرض ومن عليها».

بعد ليلة جنس مع شقراء..

مساعد نائب رئيس وزراء أسرتاليا
يتقدم باستقالته

«باتريوت» أمريكي إىل أنقرة

قبيل الكشف عن قرار االنسحاب األمريكي بساعات قليلة ،أعلنت
واشنطن أنها وافقت على بيع تركيا صواريخ «باتريوت» بقيمة
 3.5مليارات دوالر ،لتعود وزارة اخلارجية وتؤكد الصفقة اليت
تشتمل على  80صاروخ باتريوت عقب إعالن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدث باسم وزارة اخلارجية
«وجهنا حتذيرًا واضحًا إىل تركيا من أن احتمال
األمريكية قوله:
ّ
شراء منظومة (إس  )400الروسية قد يؤدي إىل الرتاجع» عن بيع
أنقرة مقاتالت «إف  »35األمريكية ،وقد يعرضها لعقوبات من
جانب واشنطن.
وبالتوازي ،قال املتحدث باسم «الكرملني» دميرتي بيسكوف،
إن «صفقة باتريوت» لن تؤثر بصفقة بيع منظومة «إس »400
الصاروخية الروسية ألنقرة.

الجيش رمز البالد ...ولكن

كرر «جملس
يف خطوة ليست األوىل من نوعها «حتت الضغط»ّ ،
الدميقراطية» دعوة اجليش السوري إىل «الدفاع عن حدود
سوريا
ّ
أن الدعوة «ليست مسألة
البالد» .يوضح رياض درار لـ»األخبار» ّ
ُّ
وتسلم .قلنا إن اجليش السوري رمز البالد ،والتعاون معه
تسليم
حلماية احلدود عمل وطين ،لكن النظام ال يريد العالقة مشرتكة،
بل يريد فرض أمر واقع على طريقة التسليم» .يرى «الرئيس
أن «النظام خرج من املنطقة حني جاء داعش،
املشرتك» لـ»مسد» ّ
ومل حيررها هو ،بل حررناها بقوات من أبناء املنطقة .قلنا للنظام
إن هذه القوات ستصبح جزءًا من اجليش بعد التسوية» .ويضيف:
«ذهبنا إىل دمشق حبثًا عن هذه التسوية ،لكن ردود الفعل جاءت
السورية)
اخلارجية
متعال ،وخاصة يف تصرحيات (وزير
خبطاب
ٍ
ٍ
ّ
ّ
وليد املعلم األخرية حول مشروع الفيدرالية» .يشري درار إىل
ً
ضرورة ،لكننا اليوم ألغيناه
الفيدرالية كان سابقًا
أن «مشروع
ّ
ّ
من أدبياتنا واستبدلنا به الالمركزية الدميقراطية ،وهي مشروع
لكل سوريا .إذا أرادوا أن نتحدث يف هذا ،فنحن جاهزون».
ويضيف« :على النظام أن يستجيب مبدئيًا ملطالبنا بأن ُيرسل
قوات عسكرية بال شروط ،ألنها ستدخل وتتمكن وسنشعر بالثقة
من خالل وجودها ،وسنرى مجيعًا نتائج إجيابية جتعلنا نبحث يف ما
وراء ذلك من تفاهمات».

الالجئون أرسلوا إىل عائالتهم 5
ماليني دوالر

قام اآلالف من املهاجرين
غري الشرعيني الذين وصلوا
أسرتاليا عرب قوارب غري شرعية
بإرسال حوالي  5ماليني دوالر
من أموال الدعم إىل عائالتهم.
ويف الوقت احلالي ،تقوم
السلطات األسرتالية بالتحقيق
مع  8000طالب جلوء جراء الكذب
بشأن أوضاعهم املالية من أجل
احلصول على املدفوعات.
ومن بني هؤالء ،مثة  44حالة
التفتت إليها وكاالت األمن
القومي جراء حجم التحويالت
خارج البالد بينهم الجئ زعم
أنه بال دولة وأرسل أكثر
من  450ألف دوالر إىل غانا
وبنجالديش.
قضية أخرى أشارت إليها
الديلي تليجراف تتضمن أحد
الجئي القوارب غري الشرعيني
الذي قام بتحويل حوالي
 220ألف دوالر إىل العراق

وسويسرا.
املفرتض أن هذا التمويل
يستهدف مساعدة أكثر طاليب
اللجوء بؤسا يف األعوام اخلمسة
املاضية.
من جانبه ،قال وزير الشؤون
الداخلية بيرت داتون إن احلكومة
تستهدف منع املهاجرين غري
الشرعيني من خمالفة النظام.

ومضى يقول« :هؤالء األشخاص
جاءوا إىل أسرتاليا عرب القوارب
بشكل غري شرعي وادعوا أنهم
مفلسون وأخذوا دوالراتنا
اليت يتكبدها دافعو الضرائب
ثم يقومون بتحويل كل هذه
الكميات الكبرية من املال يف
أحناء العامل».
وجتري احلكومة األسرتالية اآلن
عملية حذف طاليب الذين يتم
ضبطهم حيولون مبالغ مالية
كبرية من خطة التمويل.
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أندرو برود مساعد نائب رئيس وزراء أسرتاليا
تقدم أندرو برود مساعد
نائب رئيس وزراء أسرتاليا
باستقالته من املقاعد األمامية
يف أعقاب فضيحة جنسية ميكن
أن تضرب حكومة موريسون
يف ظل اتهامات مبضاجعته
إحدى الفتيات يف فندق خارج
أسرتاليا.
ومتت اإلشارة إىل اسم برود يف
قصة خربية مبجلة « نيو آيديا»
ذكرت أنه قضى وقتا يف هونج
كونج مع شقراء تستخدم االسم
احلركي «سويت صوفيا روز»
يف موقع يستهدف التعارف
بني الشابات والرجال األثرياء
األكرب عمرا.
وأحيلت القضية إىل البوليس
الفيدرالي األسرتالي.
وقال برود يف تصرحيات
للمجلة « :لقد مت إخباري أن
صاحبة االدعاء رمبا تكون
ضالعة يف نشاط إجرامي».
وتابع « :لقد مت تقديم بالغ إىل
البوليس الفيدرالي األسرتالي
ولن أدلي بأي تعليقات
إضافية'.
برود ،عضو الربملان عن
حزب الوطنيني ،والذي ميثل
دائرة « مالي» الفيدرالية يف
منطقة إقليمية بوالية فيكتوريا
كان مساعدا لنائب رئيس
الوزراء وقائد الوطنيني مايكل
ماكورماك.
ومل يستجب برود على طلب

للتعليق.
تقرير «نيو آيديا» يدعي أن
برود دخل يف عالقة مع املرأة
من خالل موقع مواعدة والتقيا
يف نهاية املطاف يف هونج
كونج.
وقالت املرأة« :لقد أخربني أنه
يف هونج كونج حلضور مؤمتر
لكنه مل يكن عليه اجمليء إىل
هنا باملرة».
وأردفت« :لقد كرر القول إنه
شخص مهم جدا وأنه عندما
يغادر سوف يقوم بإلقاء
هاتفه ،واصفا نفسه جبيمس
بوند مرات عديدة».
وقال ماكورماك يف بيان أنه
وافق على استقالة برود،
وقدم إليه الشكر للخدمات اليت
قدمها منذ ترقيته إىل الصفوف
األمامية يف سبتمرب.
طبيعة
«بسبب
وأردف:
االدعاءات ،من املالئم أن يعلن
برود استقالته».
بيد أن ماكورماك رفض اإلدالء
مبزيد من التعليقات على أساس
أن القضية ختضع لتحقيقات
مستقبلية.
وأردف« :سيستمر ماكورماك
كعضو برملان فعال وجمتهد
بدائرة مالي» أحد املقاعد اآلمنة
لالئتالف».
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وزير اخلزانة يزف بشرى سارة
ملوازنة أسرتاليا

موريسون
حكومة
كشفت
عن املوازنة األفضل أرقاما
خالل السنوات العشر األخرية
ممهدا الطريق لضريبة بقيمة
إمجالية  ١٠مليار دوالر وبعض
التغيريات يف وترية النفقات.
وأعلن وزير اخلزانة الفيدرالي
جوش فرايدنربغ عن حتديثات
موازنة منتصف العام اليت
تظهر اخنفاضا يف العجز إىل
 ٥,٢مليار دوالر هذا العام قبل
أن يعلن عن فائض موازنة
بقيمة  ٥,٢مليار دوالر يف

السنة املالية .٢٠_٢٠١٩

لكن املوازنة تكشف أيضا
تباطؤا يف االقتصاد حيث
حيتمل أن يتكبد العمال معاناة
أكثر يف األجور يف ظل عدم
وجود عالمة على زيادة كبرية
يف هذا الصدد.
وأردف فرايدنربغ أن تقليص
عجز املوازنة ميثل نتاجا للتحكم
الوطيد يف النفقات وزيادة
اإليرادات.
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سـياسة

كامريات نيو ساوث ويلز تضبط برنامج موريسون الصحي منظمات علمانية حتذر:
 11ألف سائق يستخدمون
يستحق الفوز جبائزة القانون األسرتالي اجلديد
املوبايل أثناء القيادة
حيمي الشريعة
الفشل الذريع
ينبغي أن يفوز برنامج صحة
اجملتمع واملستشفيات ،الذي
أعلنه رئيس الوزراء الفيدرالي
سكوت موريسون هذا األسبوع،
جبائزة السياسة الفاشلة.
وترجع اخلطوة بالكومنولوث إىل
الوراء عقودا طويلة وليس من
الواضح حجم األموال املرتبطة
باخلطة املذكورة.

أحد السائقني تمادى وأمسك الهاتف بكلتا يديه بينما يتحكم الراكب
بجواره يف «عجلة القيادة».

وبدال من االعتماد على اجتاه
مفهوم ومتماسك ،يبدو أن
هدف اخلطة الرئيسي يتمثل
يف حشد التأييد االنتخابي.
ومتثل اخلطة اجلديدة أنباء
سيئة للعالقات بني احلكومة
الفيدرالية من جانب وحكومات
الواليات األسرتالية من جانب
آخر.
أحد العوامل املعقدة يف توفري
الرعاية الصحية لألسرتاليني هي
حقيقة أن كال من الكومنولث
والواليات متلك أدوارا قيادية
يف أجزاء خمتلفة من النظام
حيث يرتبط األول بالرعاية

ضبطت كامريات املراقبة عالية التكنولوجيا بوالية نيو ساوث ويلز
حوالي  11ألف سائق يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة يف شهر
واحد فقط.

األساسية فيما تشرف الواليات
على املستشفيات احلكومية.
ويتطلع العاملون يف القطاع
الصحي اىل أن يكون هناك
مستوى حكومي وحيد مسؤول
عن الرعاية الصحية للمرضى.
مثل هذا املطلب أثبت خداعه
لكن االجتاه احلديث يسعى
على األقل اىل توضيح أدوار
املستويني احلكوميني فيما
قطاع
بسؤوليات
يتعلق
الصحة.
بيد أن اقرتاح موريسون اجلديد
يطرح العقالنية السياسية جانبا
من أجل مصاحل انتخابية.

الشيخ نسيم عبدي املنتمي لجمعية أهل السنة والجماعة املتشددة،
قال إن النساء املتزوجات ينبغي أن يقدمن الجنس يف أي وقت يطلبه
أزواجهن.

وكان حزب العمال قد شن
محلة مدمرة يف االنتخابات
الفرعية الفيدرالية اليت جرت
يف يوليو ال سيما يف مقعد
لوجنمان يف كوينزالند  ،واليت
ركزت على سوء أوضاع أحد
املستشفيات يف ظل السياسة
الصحية الليربالية.
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اختفاء  76مليار دوالر من
أموال أسرتاليا

الشيخ جميل البيزا أعلن أن تقديم املسلمني التهنئة للمسيحيني يف عيد
امليالد ذنب ال ينبغي اقرتافه
ترويج املسلمني املتشددين
للشريعة قد يتم محايته مبوجب
قوانني احلريات الدينية اجلديدة
وفقا ملخاوف منظمات علمانية.
وأشار رئيس الوزراء الفيدرالي
سكوت موريسون هذا األسبوع
إىل قانون جديد للتمييز الديين
يف أعقاب مراجعة أجراها املدعي
العام السابق فيليب رودوك.

بعث رسائل نصية أو فيديو أو التقاط صور أثناء القيادة لم يعد
مسموحا
ضبطت كامريات املراقبة عالية
التكنولوجيا بوالية نيو ساوث
ويلز حوالي  11ألف سائق
أثناء
هواتفهم
يستخدمون
القيادة يف شهر واحد فقط.
الكامريات اجلديدة شديدة
الفاعلية لدرجة أنها تستطيع
ضبط أي سائق بسرعة تصل
إىل  300كم\ساعة على طرق
نيو ساوث ويلز.
الديلي
صحيفة
وذكرت
تليجراف أن الكامريات تستخدم
الذكاء االصطناعي الخرتاق
للسيارات
األمامي
الزجاج
وضبط املخالفني.
وتعمل الكامريات الثابتة 24

ساعة يوميا يف كافة الظروف
اجلوية من أمطار ومشس
وخالفه.
ميلندا بايف وزيرة املواصالت
مارست ضغوطا من أجل أن
أال يستطيع السائقون استنتاج
أماكن تواجد مواقع الكامريات.
ويف اختبار دام أربعة أسابيع
على طريق «إم  »4يف سيدني،
مت ضبط أكثر من  11ألف
سائق يستخدمون هواتفهم
أثناء القيادة.
ولفتت بايف إىل أن الصور اليت
التقطت يف أكتوبر متثل تذكريا
صارخا باحلقيقة اخلطرية.
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ختتفي األوراق النقدية يف
أسرتاليا بشكل غامض جراء
صفقات خمدرات غري مشروعة
وغريها يف إطار سوق سوداء
سرية تعتمد على عملية ختزين.
وتسببت حوالي  76مليار دوالر
من البنكنوت املختفي يف إزعاج
البنك املركزي الذي يعاني من
أجل توفري سيولة نقدية.
ويرتبط حوالي  %8من النقود
إجرامية
بأنشطة
املختفية
الضرائب
من
والتهرب
واملخدرات حبسب حتذيرات
بنك االحتياطي األسرتالي.
وبالنسبة للمواطن األسرتالي
متوسط الدخل ،فإن ذلك
يعادل خسارة ترتاوح بني
 340-170دوالرا من النقود
سنويا.
ويعد تعقب تلك األموال عملية
شبه مستحيلة حيث أنها تأتي
يف إطار يغذي اقتصاد الظل

ألسرتاليا الذي يعتمد إخفاء
كميات كبرية من األموال من
أجل الدفع لبضائع وخدمات غري
مشروعة.
وتشري التقديرات إىل أن حجم
اقتصاد الظل يف أسرتاليا
يساوي حوالي  41.5مليار
دوالر.
األموال النقدية اليت تستخدم
يف تسهيل صفقات مشبوهة
ترتاوح بني  3.5إىل  6مليارات
دوالر من البنكنوت األسرتالي.
13.5
األسرتاليون
وأنفق
مليار دوالر على خمدرات غري
مشروعة يف العام الذي انتهى
يف أغسطس . 2017
وميثل امليثامفيتامني والقنب
أكثر من  70يف املائة من
املشرتيات.
مت إنفاق أكثر من  6مليارات
دوالر على امليتامفيتامني.
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وحيظر القانون املقرتح التمييز
ضد شخص ما استنادا إىل
الدين على أن يتم تأسيس
منصب جديد حيمل اسم مفوض
احلريات الدينية.
مثة مشاعر قلق تعرتي بعض
أعضاء جملس الشيوخ أن
يتم استخدام التشريع اجلديد
كدرع للشريعة ومحاية املاللي
«اجملانني» ودعاة الكراهية.
وجاء االقرتاح احلكومي بعد
اإلسالمي
اجمللس
تقدم
بفيكتوريا بطلب يدعو إىل

محاية املمارسة اآلمنة للحرية
الدينية بأسرتاليا.
يذكر أن بعض اجلماعات
املتشددة التابعة هلذا اجمللس
أدلت بسلسلة من التصرحيات
املثرية للجدل تتعلق بتفسريهم
املتشدد للشريعة.
ويف تصرحيات حديثة للشيخ
نسيم عبدي املنتمي جلمعية
أهل السنة واجلماعة املتشددة،
قال إن النساء املتزوجات
ينبغي أن يقدمن اجلنس يف أي
وقت يطلبه أزواجهم.
شيخ آخر باجلمعية اليت تدعمها
السعودية هو الداعية مجيل
البيزا أعلن أن تقديم املسلمني
التهنئة للمسيحيني يف عيد
امليالد ذنب ال ينبغي اقرتافه
كما هاجم املثليني العام
املاضي ناعتا إياهم بلفظ حيمل
سبابا.
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اعالناتكم يف «الهريالد»
طريقكم النجاح
لالتصال0403482345 :
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كريغ كامبل ..الرجل الذي أنقذ لبنانيني من املوت يف كرونوال
يعترب ريج كامبل بطال يف عيون
الكثري من األشخاص.
وقبل  ١٣عاما ،خالل أحداث
«شغب كورنوال» أحد أيام
الثالثاء ،استطاع كامبل تفريق
حشد من األشخاص انهالوا
بالضرب على شابني شرق
أوسطيني داخل إحدى عربات
قطار.
وقال مصور وشاهد عيان
يدعى كريغ غرينهيل متذكرا
األحداث« :احلشد كان على
شكل دائرة وأخذ أعضاؤه
يصيحون ويرددون األغاني،
قبل أن يقرر رجالن االعتداء
على الشابني اللذين مل يدافع
عنهما أحد حتى جاء كامبل».
وكان كامبل آنذاك شرطيا
ميلك خربة تتجاوز  ١٥عاما عام
.٢٠٠٥
وقال كامبل « :لقد انضممت
إىل شرطة نيو ساوث ويلز
ألنين أردت فعل شيء من أجل
جمتمعي.
بيد أن كامبل يشعر اآلن بغصة
جراء هذا اليوم املشبوه.
وتابع « :لقد شهدت تلك
الفرتة توترات بني األسرتاليني
البيض احملليني وهؤالء أصحاب
اجلذور اللبنانية الذين يعيشون
يف الضواحي الغربية».
ثم انتشرت فجأة تقارير مفادها
أن منقذا يف أحد الشواطئ مت
االعتداء عليه مما كان حافزا
الشتعال الشغب».
وقال غرينهيل« :لقد أصبح
األمر كله قبيحا عندما رأيت
ثالثة أشخاص من جزور حبر
متوسطية على ما يبدو يسريون
على امتداد الشاطئ ،وحملهم
احلشد الغفري الذي يتألف من
حوالي  1000شخص وبدأوا يف
مطاردتهم».
وواصل« :ثم مسعنا همسات
بوجود قطار حممل باللبنانيني
قادما إىل كورنوال ،ومن ثم
بدأت اجلميع يف اإلسراع حنو
حمطة قطار كورنوال».
وشهد غرينهيل اهلجوم املثري
استهدف
الذي
لالمشئزاز
الشابني داخل القطار».
ينتمي
«كامبل
واستطرد:
للمدرسة القدمية للشرطة وكان
أحد أول العناصر األمنية الذين
يتوافدون على مشهد احلادث
ليجد الشابني وهما يتعرضان
للضرب بالزجاجات والركالت
واللكمات وكل شيء».
ويتذكر كامبل قائال« :لقد
إلبعاد
هراوتي
استخدمت
األشخاص».
وأخذ غرينهيل زمام احلديث
قائال« :لقد كان يضرب بعصاه
كافة املتواجدين يف مشهد
احلادث واستطاع تفريق معظم
األشخاص بسرعة حقيقية».
وتابع كامبل« :لقد تعني علي
نقل الشابني إىل بر األمان،
وتوفري الرعاية الطبية هلما».
واستطرد« :مل يكن لدي خيار،
ماذا كنا عسانا أن نفعل أن
نقول للحشد مثال« :من فضلكم
هل من املمكن أن تسمحوا
لنا بالتحرك خلرج الشابني
اللذين حتاولون ضربهما حتى
املوت؟»
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عصابة إفريقية تسطو على هواتف
وأحذية  4مراهقني يف حفل

داهمت الشرطة مقر الحفل بعد أن شهد الكثري من أعمال الشغب

كريغ كامبل أثناء إبعاده للمحتشدين يف أحداث شغب كورنوال

احد شوارع بوينت كوك يف ملبورن التي شهدت إقامة الحفل»

كريغ كامبل لعب دورا بطوليا يف إنقاذ حياة شابني
الشرطة يف «ساحة املعركة؟»

احد املصابني بيده

كريغ غرينهيل املصور الفوتوغرايف وشاهد العيان على أحداث شغب كورنوال

قامت عصابة إفريقية عنيفة
بالسطو باإلكراه وضرب ٤
مراهقني بعد أعمال شغب
نفذها أكثر من  ٢٠٠شخص
غري مرغوب فيهم يف حفل
بغرب ملبورن.
وقامت الشرطة مبداهمة املكان
الذي يقع يف بوينت كوك غرب
ملبورن عندما حتول احلفل إىل
أعمال فوضى وشغب حوالي
الساعة العاشرة مساء.
وقالت الشرطة يف بيان« :بدأ
بلطجية يف السطو على اهلواتف
احملمولة وأحذية رواد احلفل».

كامبل يعيش اآلن حياة هادئة يف نيو ساوث ويلز
وانتشرت الصور اليت التقطها
احملكمة
واعتربتها
غرنهيل

دليال ضد املتهمني مما جعل
كامبل يتصدر مانشيتات صحف

العامل.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

واقرتب  5شباب من أصل
إفريقي حاملني أسلحة بيضاء
من مراهقني وقاموا بالسطو
على ممتلكاتهم.
وبعدها بدقائق ،متت مهامجة
مراهقني آخرين والسطو عليهما
بواسطة جمموعة من مثانية
ذكور بعد حوالي  10دقائق من
احلادث األول.
فيكتوريا
شرطة
وقالت
يف بيان« :اجلناة يف كلتا

اجلرميتني يعتقد أنهم من أصل
إفريقي».
ماك املكان الذي أقيم فيه
احلفل والذي يؤجره مببلغ 200
دوالر يف الليلة قال لصحيفة
هريالد صن أنه شعر بالصدمة
عندما حضر مئات األشخاص
احلفل.
وواصل« :كان من املفرتض
أن يشارك يف احلفل  4ضيوف
فقط».

كانت
«لقد
واستدرك:
الشرطة جيدة حقا وسيطرت
على املوقف وكان املراهقون
متعاونني للغاية».
وحتقق الشرطة حول إذا ما
كانت حوادث السطو واالعتداء
ترتبط بأعضاء احلفل.
وقال متحدث باسم الشرطة
لديلي ميل أسرتاليا« :يعتقد
أن هؤالء الضالعني يف اهلجوم
حضروا مجيعا احلفل يف وقت
الحق».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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على ثالثة أشخاص يف ملبورن
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وثائق :أسرتاليا أنقذت مدينة
هل يزيد حزب العمال بدل
البطالة وحيفظ كرامة فقراء بريطانية من التدمري النووي على
حساب منطقة للسكان األصليني
أسرتاليا؟
يف عام  ،١٩٧٤قال رئيس
الوزراء األسبق غوف وايتالم:
« على مدى سنوات طويلة،
نفسها
أسرتاليا
أهانت
واملاليني من مواطنينا من خالل
فكرة أن هؤالء غري القادرين
على العمل يستحقون اإلعانات
اخلريية لكنهم خيسرون حقهم
يف احرتام الذات».
وخالل املؤمتر الوطين هذا
األسبوع ،ينبغي على حزب
العمال مواجهة حقيقة مفادها
أن األسرتاليني العاطلني عن
العمل ما زالوا يعانون من
نفس هذا الوضع املهني.
وعلى مدى ربع قرن ،شهدت
أسرتاليا منوا اقتصاديا مستمرا
لكن مواطنينا أصحاب الدخل
املنخفض مل تشهد أجورهم
زيادات حقيقية.
ومنذ سنوات طويلة ،مير بدل
البطالة حبالة من التجمد دون
أي زيادة.

وأدى ذلك إىل ترك العاطلني
السيئة
لظروفهم
فريسة
وأصبحوا حاليا األكثر فقرا بني
مواطين العامل املتقدم.
ومع فوز حزب العمال احملتمل
باالنتخابات املقبلة ،حان الوقت
لكي يقوم احلزب جمددا بالتيقن
من حصول فقراء أسرتاليا على
املعاملة الكرمية واالحرتام.
زيادة االئتالف الطفيفة لبدل
البطالة بقيمة  2.2دوالر
أسبوعيا ميكنها وصفها بأنها
صغرية بشكل مهني.
يذكر أن احلكومة أعلنت التزامها
بتخفيضات ضريبية بإمجالي 13
مليار دوالر يستفيد منها أثرياء
أسرتاليا.
وتتزايد الضغوط جراء ذلك
على حزب العمال للتعامل مع
قضايا الال مساواة اليت تتزايد
وطأتها يف أسرتاليا.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

صور مذهلة الختبار نووي نفذه الجيش الربيطاني يف خمسينات
القرن املاضي

دراسة :اخلمور تزيد أوزان
األسرتاليني

منطقة أسرتالية تدعى مارالينجا أصبحت منطقة اختبار نووية لربيطانيا

حتقق الشرطة يف مالبسات
اهلجوم الوحشي الذي تعرض
له ثالثة أصدقاء من ملبورن
يف العشرينيات من العمر.
ونشرت الشرطة مقطع فيديو
للحظة تعرضهم للهجوم على يد
عصابة إفريقية.
وكان الشباب الثالثة يسريون
يف منطقة شاطئية يف «إس تي
كيلدا» مبدينة ملبورن األسرتالية
حوالي الساعة  ١١.١٥مساء يف
األول من ديسمرب اجلاري عندما
اقرتبت منهم جمموعة تتكون
من  ١٢رجال.
وبدون سابق إنذار ،بدأت
اللكمات
توجيه
العصابة
والركالت لألصدقاء الثالثة.
وحاول الضحايا الفرار لكن
العصابة بدأت يف مالحقتهم

وانضم إليهم
األشخاص.

املزيد

من

وتلقى أحد الضحايا يبلغ من
العمر  ٢٤عاما ،ويسكن شرق
بريوود ،ضربات متكررة يف
رأسه حتى فقد الوعي.
هاتفه
العصابة
وسرقت
اجلوال وحمفظته وهو فاقد
الوعي ومصاب بكسر يف أنفه
وكدمات سطحية.
أما الضحية الثانية ٢٦ ،عاما،
فحاول التدخل ملساعدة صديقه
لكنه تلقى ضربة يف الرأس
وفقد الوعي ،وأصيب بقطع
وكدمات عديدة يف وجهه.
أما الضحية الثالثة ٢٠ ،عاما،
من «فريمونت ساوث» فقد
تلقى إصابات ثانوية طفيفة.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

ال حنسب دائما السعرات
احلرارية اليت تكتسبها أجسادنا
جراء تناول كؤوس اخلمر أو
البرية وال نهتم بتأثريها على
زيادة الوزن.
بيد أن دراسة جديدة تظهر أن
زيادة أسعار اخلمور ميثل اخليار
األكثر جدوى ملنع البدانة يف
أسرتاليا.
الدراسة اليت صدرت منذ أيام
قليلة تشري إىل أننا إذا قمنا
بزيادة ضريبة اخلمور ،سوف
ينخفض االستهالك اإلمجالي
للكحوليات مما سيؤدي إىل
تقليل جوهري لعدد السعرات
يكتسبها
اليت
احلرارية
األسرتاليون يوميا.
شرب
،2017-2016
ويف
األسرتاليون  186مليون لرت من
الكحول الصايف والذي يساوي
أكثر من  9لرت للشخص الواحد
فوق عمر  15عاما حبسب

اإلحصائيات.
األضرار الصحية واالجتماعية
املرتبطة باخلمور كثرية جدا
ومت توثيقها جيدا لكن حبثنا
هو األول من نوعه الذي يظهر
أن السياسات اليت تستهدف
تقليل استهالك الكحوليات من
شأنها أن حتدث تأثريا ملحوظا
فيما يتعلق بتقليل زيادة
الوزن.
وتتسم الكحوليات بشكل عام
بزيادة السعرات احلرارية حتى
أن نصف لرت من البرية يساوي
قضيبا من الشيكوالتة فيما
يتعلق بكمية الطاقة املكتسبة.
ولذلك ،فحتى الكميات الصغرية
من استهالك الكحوليات حتدث
تأثريا كبريا على امتصاص
الطاقة اليومي.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

بعد أكثر من  ١٠سنوات
من تدمري قنبلة ذرية مدينة
هريوشيما اليابانية ،كانت
مدينة إنكليزية صغرية مطلة
على البحر على وشك أن تكون
التالية.
سكيبسي ،اليت تقع غرب
يوركشاير كانت املكان الذي
اختاره اجليش الربيطاني للتبخر
من على وجه األرض باستخدام
حوالي  ١٢قنبلة ذرية حيث
وضعت بريطانيا آنذاك قوتها
موضع اختبار.
لكن املدينة الساحلية الصغرية
مت إنقاذها بعد موافقة احلكومة
األسرتالية على اقرتاح باختيار
منطقة نائية تابعة لسكان
لتكون
األصليني
أسرتاليا
النووية
التجارب
موضع
الربيطانية.
املنطقة النائية تعرف باسم
مارالينجا يف جنوب أسرتاليا
على بعد أكثر من  ١٥ألف
كم من إنكلرتا حيث أصبحت
منطقة جتارب نووية مما أدى

إىل تشريد قبيلة حملية من
ميثلون
الذين
األبورجيينيز
سكان أسرتاليا األصليني.

وبعد مرور أكثر من ستة عقود
على تلك الواقعة ،حتولت تلك
املدينة األسرتالية إىل «عاصمة
سرطان» يف تلك املنطقة
النائية من البالد مما يثري
الشكوك إذا ما كانت أسرتاليا
تستطيع امتالك طاقة نووية.
وكشفت وثائق مت كشف
النقاب عنها يف وقت سابق
هذا العام اخلطة املذهلة اليت
كان فيها اخلرباء سيدمرون
مبوجبها قرية كاملة بعشرات
التجارب النووية.
ومت بناء سرداب حتت أرض
املدينة مما يدل على مدى
تقييم مستوى التدمري.
لكن الفكرة مت وأدها قبل
الوصول إىل أروقة الربملان
الربيطاني ووقع االختيار على
املنطقة األسرتالية بدال منها.

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 :
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مـقاالت وتـحقيقات

فيضان الرملة البيضا :التحقيق شكلي!
رىل ابراهيم
قبل شهر ،طافت بريوت مبجاريرها،
وخاصة يف الرملة البيضا وشارع
حتقيق،
ُفتح
يومها
«بلس».
واستنفرت الدولة .اما اآلن ،فيبدو
األمر كـ»مسرحية» .املدعى عليهم
هم حصرًا وسام عاشور ،ومهندسان
جبالة! أما
يعمالن معه ،وسائق
ّ
املسؤولون عن املدينة وأشغاهلا ،من
احملافظ والبلدية إىل جملس اإلمناء
واإلعمار ،فلم يقرتب منهم أحد للبحث
عن املتورطني واملهملني! ُيضاف إىل
ذلك أن أي حتقيق مل ُيفتح يف فضيحة
طوفان شارع ِ
«بلس»!
مر شهر على غرق كورنيش الرملة
ّ
البيضاء باجملارير ( 16تشرين الثاني
املاضي) ،نتيجة رمي كمية كبرية من
االمسنت داخل الـ»ريغار» الرئيسي
بهدف إقفاله .يومها ،وألن الفضيحة
كانت أكرب من أن تلفلف ،طالب كل
من حمافظ بريوت زياد شبيب ورئيس
بلدية املدينة مجال عيتاني بفتح حتقيق
ّ
وتسلم املدعي
لتحديد املسؤوليات.
العام التمييزي القاضي مسري محود
التحقيق ،قبل أن حُيال على قاضي
التحقيق يف بريوت شربل أبي مسرا.
بعد شهر ،ال يزال التحقيق مفتوحًا من
دون موقوفني أو متهمني أو نتيجة
فعلية ،األمر الذي تضعه جهات قضائية
«ضب» امللف ونسيانه.
يف خانة
ّ
يف موازاة التحقيق القضائي ،عقدت
جلنة األشغال النيابية ،بعد البيئية،
جلسة دعي إليها كل املعنيني يف
امللف ،مبن فيهم القاضي محود.
أن احملافظ ،قبيل افتتاح
وتبينّ
أوتيل «ايدن باي ريزورت» بأيام،
طلب حتويل اجملرور (املتفرع من
س ّد بالباطون) احملاذي
الريغار الذي ُ
للمشروع اىل منطقة السلطان ابراهيم
حيث توجد حمطة ضخ ( .)PS2لكن
احملطة اليت كان يفرتض أن تضخ ما
يصل إليها حنو حمطة ثانية يف منطقة
الغدير ،مل تعمل .ففاضت اجملارير
على فقراء السان سيمون؛ اعرتضت
بلدية الغبريي وطلبت إعادة اخلط اىل
ما كان عليه ،فوجد احملافظ منفذًا
آخر لتجنب إعادته اىل قرب الـ»ايدن
باي» قبل أن تفضح األمطار ما جرى.
وعلمت «األخبار» أن شبيب ،قبيل 10
أيام من الطوفان ،أرسل كتابًا اىل
قائد شرطة بريوت بتاريخ 2018/11/6
محل الرقم ( 23409حصلت «األخبار»
على نسخة منه) يطلب فيه «تأمني
املؤازرة الالزمة بشكل مستمر حلني
إعادة تنفيذ ووصل خط اجملاري الذي
ّ
التعدي عليه (املالصق لاليدن
مت
ّ
باي) ليعاد تصريف املياه اآلسنة
كما كان سابقًا» .ويف  12تشرين
الثاني ،أي قبيل  4أيام من فيضان
اجملارير ،بعثت مفرزة شواطئ بريوت
بربقية (حصلت الزميلة «األخبار» على
نسخة منها) اىل الشرطة تقول فيها:
«الساعة السابعة من تاريخ اليوم،
حضر اىل حملة االيدن باي جمموعة
من العمال من بلدية بريوت برئاسة
املهندس عبد الناصر سعد وعملوا على
املباشرة بأعمال احلفر للجهة الغربية
وعلى الرصيف العام للجهة الشرقية.
وحواىل الساعة التاسعة توقفت األعمال
وغادر العمال مع املعدات ،باستثناء
«بوكلني» كبري احلجم قرب مدخل
االيدن باي .وباستيضاح املهندس
املسؤول عن تنفيذ األشغال ،أفادنا
بأن األعمال توقفت بأمر من حمافظ
مدينة بريوت حلني حضور اجتماع

بتاريخ اليوم وتقرير الالزم بشأن هذه
األعمال» .إذًا ،احملافظ الذي «فوجئ»
بسد «الريغار» باالمسنت ،كان،
ّ
فعليًا ،على معرفة تامة باألمر ،لكنه
آثر التغطية على املعتدين .قبل أن
يعود ويسمي صاحب الـ»ايدن باي»
يف مؤمتره الصحايف (يوم  18تشرين
«القيمني على
الثاني) ،مشريًا اىل أن
ّ
الفندق عمدوا إىل صب املمر من اجلهة
السفلى فوق شاطئ الرملة البيضاء،
ومت رمي كميات من االمسنت اخلام».

أبو سمرا :تقدم عاشور بعذر
طبي ثم قدمت محاميته دفوعا
شكلية

على املستوى القضائي ،تبدو األمور،
كما هي حاليًا ،متجهة حنو اللفلفة.
مهندسني وسائق جبالة
أوقف القضاء
َ
باطون قبل أن خيلي سبيلهم .مصادر
قضائية تؤكد أن قاضي التحقيق ال
ميكنه االستمرار يف توقيفهم ،ألن
النيابة العامة ادعت عليهم مبوجب
َ
قانوني العقوبات والبناء
مواد من
تصل عقوباتها القصوى إىل السجن
مدة سنتني .وبالتالي ،فإن قاضي
التحقيق ال ميكنه اإلبقاء عليهم
موقوفني ألكثر من  5أيام.
الثالثاء املاضي ،حضر القاضي أبي
مسرا اجتماع جلنة العدل النيابية اليت
سألته عما توصل إليه التحقيق .تقول
مصادر اللجنة إن القاضي «أبلغ
احلاضرين مباشرته التحقيقات فور
تسلمه امللف وأنه استدعى صاحب
مشروع االيدن باي وسام عاشور،
لكن األخري قدم عذرًا مرضيًا ،ثم
قدمت حماميته دفوعًا شكلية» .لكنه
أكد نيته تسريع امللف ،ففي غضون
أسبوع سينتهي من الدفوع الشكلية،
مشريًا اىل أنه أصدر قرار منع سفر
حبق عاشور .كالم أبو مسرا بقي يف
اإلطار الشكلي ،إذ ّ
أكد للنواب أنه ال
ميكنه إطالعهم على مضمون التحقيق
ألنه سيبقى سريًا إىل حني صدور
القرار الظين.
من جهة أخرى ،دفع تأخر نتيجة
التحقيق وزير العدل سليم جريصاتي
اىل إرسال كتاب اىل رئيس التفتيش
القضائي بركان سعد قبل يومني
محل الرقم  6614يتناول فيه موضوع
التحقيق السري يف امللف .إذ «مع
حرصنا على سريته ،مل تتضح لنا أوجه
االدعاء حتى تارخيه واجلهات املسؤولة
عن االرتكابات ومالبسات امللف
وتطوره وخلفياته وحتديد املسؤوليات
واملسؤولني» ،كما جاء يف كتاب
جريصاتي.
حتى اللحظة ،تبدو التحقيقات حمصورة
يف اجلانب التقين البحت ،جلهة البحث
سدوا «الريغار» .وهلذا السبب،
عمن ّ
ِ
«جبالة الباطون» الذي
أوقف سائق
ّ
ُيشتبه يف أن مهندسني من شركة
عائدة لعاشور استأجروا خدماته ،وال
ُيعتقد أنه كان على دراية بأن ما
يقوم به عمل غري قانوني .هذا املسار
التحقيقي أهمل حتديد املسؤولية
اإلدارية عما جرى .فمن املسؤول عن
اإلهمال الذي أدى إىل الطوفان؟ ومن
املتورط؟ مثة جهات رمسية ،أبرزها
حمافظ بريوت وجملسها البلدي وجملس
اإلمناء واإلعمار وقوى األمن الداخلي،
كانت مشاركة ،بصورة أو بأخرى ،عن
املقدمات اليت أنتجت طوفان الصرف
ّ
الصحي.

«بِلس»!
ال حتقيق يف فيضان جمرور ْ
ّ
سلطت
يف  16من الشهر الفائت،
كل األضواء على اجملرور احملاذي
ملشروع وسام عاشور يف منطقة الرملة
البيضاء ،كون «فضيحة الباطون»
كبرية .إال أن كارثة أخرى حدثت
يومها يف شارع ِ
«بلس» ،حيث فاضت
اجملارير ودخلت إىل حرم اجلامعة
األمريكية ،من دون أن يلقى األمر
صدى مماث ًال .رغم أن حمافظ بريوت
زياد شبيب ،ويف املؤمتر الصحايف
الذي عقده إثر الفيضان ،اتهم مالك
أحد املباني يف ِ
«بلس» ،صاحب حمطة
«اجلديد» حتسني خياط ،بالتعدي على
شبكة الصرف الصحي احملاذية للمبنى.
وتلك فعليًا نصف احلقيقة ،إذ كشف
احلاضرون يف جلسة جلنة األشغال
العامة أن اخللل هناك ناتج من أمرين:
بتعد على الشبكة ،وآخر
األول يتعلق
ّ
متصل بطريقة متديد شبكات الصرف
شارعي ْبِلس وجان دارك
الصحي يف
َ
وخلط مياه األمطار باملياه اآلسنة.
وكان جملس بلدية بريوت قد وافق
بتاريخ  2016/10/25على حمضر جلسة
املناقصات القاضي «بإعالن العارض
املهندس جهاد املوىل ملتزمًا مؤقتًا
لتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير شارع
جان دارك (أحد الشوارع املتصلة
بشارع ِ
بلس) لقاء مبلغ مليون و536
ألفًا و 117دوالرًا» (القرار الرقم .608
حصلت «األخبار» على نسخة منه) .لكن
بعد مرور عام ونصف عام ،أي بتاريخ
 ،2018/4/12طلبت البلدية من اإلدارة
(القرار الرقم  )275عدم املوافقة على
ّ
تسلم األعمال النهائية للمشروع نظرًا
إىل سوء األعمال املنفذة من املتعهد
(حصلت «األخبار» على نسخة منه).

البلدية لم تحسب حساب
األمطار فرتكت الشارع على اّ
علته

وتقول مصادر متابعة للقضية إن سوء
األعمال املنجزة يف خط تصريف املياه
اآلسنة الواقع يف نهاية الشارع هو
الذي أدى اىل «الكارثة البيئية» يوم
 16تشرين الثاني .إال أن «البلدية مل
حتسب حساب األمطار ،فرتكت الشارع
على علاّ ته».
وألن هناك من قرر أن يتعامل مع
«جمارير بسمنة وأخرى بزيت» ،سلطت
األضواء على الرملة البيضاء وأسقط
ِ
«بلس» من حسابات النواب
جمرور
والوزراء واجلهات القضائية واإلعالمية،
وجهه صاحب
باستثناء االتهام الذي ّ
«شركة اجلنوب لإلعمار» ،رياض
املتعهد جهاد العرب
األسعد ،إىل
ّ
املتعهد هو
بالتسبب باألزمة (علمًا بأن
ّ
جهاد املوىل ال جهاد العرب).
وحبسب مصادر وزارة العدل ،مل يتم
فتح حتقيق مبا حصل يف ِ
بلس «حتى ال
حيصل تضارب مع التحقيق يف طوفان
الرملة البيضاء الذي جيري التعامل معه
كأولوية .وبعد إمتامه ،سنفتح حتقيقًا
باجملرور الثاني».
طبعًا ،كالم املصادر غري مقنع ،إذ
ال صلة للقضيتني إحداهما باألخرى،
إال جلهة وجود سلطة بلدية (بشقيها
التقريري والتنفيذي) وقوى أمنية
مل تقم بواجباتها كاملة قبل هطول
َ
الفيضانني .وحاولت
األمطار وحدوث
«األخبار» التواصل مع رئيس بلدية
بريوت لسؤاله عن أعمال شارع جان
ِ
«بلس» ،اال أن
دارك وما جرى يف
األخري مل جيب.

عون يتبنّى ملف جورج عبد اهلل:

سعي إىل اإلفراج عنه قريباً
ليا القزي
للمرة األوىل ،منذ  34عامًا ،تبدو الدولة
ّ
اللبنانية عازمة على تبنيّ قضية ُ
املناضل
جورج إبراهيم عبد اهلل .ثالثي رئاسة
اجلمهورية  -وزارة اخلارجية واملغرتبني
 األمن العام ،يتعاون من أجل الضغطعلى السلطات الفرنسية ،لإلفراج عن عبد
اهلل ،بالتزامن مع زيارة إميانويل ماكرون
يف شباط.
ليس ُ
املناضل جورج إبراهيم عبد اهلل،
ضحية هيمنة سياسة الواليات املتحدة
األمريكية و»إسرائيل» على توجهات
فرنسا ،وحسبُ .معاناته تشمل أيضًا،
الطريقة اليت تعاملت بها الدولة اللبنانية
مع هذا امللف 34 .عامًا مضت على
اعتقال عبد اهلل («األخبار» 20 ،تشرين
األول  ،) 2018من دون أن ُتظهر الدولة
جديًا باملطالبة بإخراجه من زنزانته
اهتمامًا ّ
يف سجن «لنموزان» يف البريينيهّ .
حتى
قررت غرفة تطبيق العقوبات
بعد أن ّ
ثم
يف باريس اإلفراج عنه ،عام ّ ،2013
امتنعت النيابة العامة يف فرنسا عن تنفيذ
القرار حتت الضغوط األمريكية ،أذعن
الفرنسي الراضخ
للتعسف
لبنان الرمسي
ّ
ّ
حمكومية
مدة
لواشنطن ،غري ُم ٍ
بأن ّ
بال ّ
ّ
عبد اهلل انتهت عام  ،1999وقد ُق ّدمت
من حينه تسعة طلبات إفراج مشروط،
ُر ّدت مجيعها .هو مزيج من عدم حتديد
الدولة ألولوياتها ونظرتها إىل اللبنانيني
يف اخلارج وعدم شعورها باملسؤولية
جتاههم ،وبني ضعف موقع لبنان أمام
البلدان الغربية وغياب سياسة خارجية.
يتحول جورج ،ابن
النتيجة كانت يف أن
ّ
اللبنانية»  ،FARL -إىل
الثورية
«األلوية
ّ
ّ
حريته ،يف
على
ق
ب
ط
وي
سياسي،
معتقل
َ
ُ
ّ
انتهاك صريح لشرعة حقوق اإلنسان.
الوقاحة تكمن يف أن يكون منتهكو
حقوق جورج عبد اهلل هم الواليات املتحدة
األمريكية وفرنسا وسائر «اجملتمع
الدولي» ،الذين حيملون الفتات «حقوق
اإلنسان» و»الدميقراطية» و»احلرية»،
أنظمتهم
يضعون
بها.
ُمتاجرين
يف مرتبة أمسى من «بلدان العامل
ّ
احلق بتقديم
الثالث» ،فيعطون أنفسهم
«احملاضرات األخالقية» لسائر البشرية
ِ
«القيم» اليت
التقيد بهذه
حول ضرورة
ّ
يضربون بها عرض احلائط يف فلسطني
وضد
واليمن وسوريا وكوبا وفنزويال
ّ
اللبنانيني يف سائر أحناء العامل...
ّ
كل هذه السوداوية،
على الرغم من
بدأت تظهر مؤشرات جديدةُ ،تشري إىل
تنب لبناني رمسي لقضية جورج عبد اهلل.
ٍّ
املوقف اجلديد حيمله رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،يعاونه وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،واملدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم .الغاية
َكسب إطالق سراح عبد اهلل ،بالتزامن

مع زيارة الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون للبنان يف شباط املقبل.
التحرك بدأ باهتمام من اإلدارة املركزية
ّ
يف وزارة اخلارجية بامللف ،فجرى
التواصل مع جلنة األهل إلعداد ورقة
التحرك
قدم إىل الوزير« ،ليكون هذا
ُت ّ
ّ
كم ًال لألجواء السياسية املؤوتية ،إن
ُم ّ
كان وجود ميشال عون يف الرئاسة ،أو
التباعد ُ
املالحظ بني اإلدارتني الفرنسية
واألمريكية» ،حبسب مصادر دبلوماسية
يتحدث
ُمتابعة للملف .يف هذا اإلطار،
ّ
الزميل روبري عبد اهلل (شقيق جورج)
ٍ
«حركة بدأت ،تراوح بني عمل وزارة
عن
اخلارجية والتحركات يف الشارع ،ولكن
جديتها .ففي اخلارجية،
ال نعرف مدى ّ
بأن
ُوعدنا باملتابعة ،ولكن ال نشعر
ّ

هناك دولة قد رفعت هذا املوضوع إىل
مرتبة قضيتها الفعلية».
من الطبيعي أن تشعر عائلة جورج
الصغرية ،والقوى الوطنية واليسارية،
بتقصري أو أن يبقوا حذرين جتاه أي «أمل»
ٍ
يرتاءى من بعيد .فمنذ  34سنة ،وجورج
«ي َ
للمحتل.
عاقب» على نضاله ومقاومته ُ
ُ
تبدل
لكن مصادر «اخلارجية» ُتشري إىل ّ
يف طريقة التعامل مع األمر ،مع إصرارها
على ّ
ٍ
عهود سابقة ،كانت
أنه «خالل
املسألة ُتعرض مع الرئاسة الفرنسية».
أن احلديث
تذكر املصادر ذلكُ ،متناسية ّ
عد «رفعًا للعتب» ،إن
يف هذا امللف ُي ّ
مل يرتافق مع ضغوط سياسيةُ ،مطابقة
لطبيعة القضية .حاليًا ،الضغط يرتفع
من أجل «ضمان أن تكون قضية جورج
عبد اهلل ،بندًا رئيسيًا يف املباحثات
الثنائية بني عون وماكرون» .متامًا ،كما
عرض عون املسألة خالل زيارة الدولة
اليت قام بها سابقًا لباريس« ،ولكن
حينها أتى اجلواب الرمسي والواضح من
اإلدارة الفرنسية ّ
تتعرض لضغوط
بأنها
ّ
من الواليات املتحدة وإسرائيل».
إضافة إىل املباحثات الرمسيةّ ،
ً
كلف
عون املدير العام لألمن العام التواصل،
باسم رئيس اجلمهورية ،مع رئيس جهاز
االستخبارات اخلارجية الفرنسية برنارد
إميييه ،ليطلب منه السعي إىل إجياد
ّ
حل للقضية .الرد الفرنسي مل يصدر
بعد ،فيما أشارت مصادر فرنسية معنية
إىل أن «هذا األمر حيتاج إىل بعض
الوقت ،ورمبا إىل مباحثات مباشرة على
مستوى معي» .وسيسبق زيارة الرئيس
الفرنسي ،إرسال الدولة اللبنانية «كتابًا
رمسيًا إىل وزارة الداخلية الفرنسية،
سمى طلب ترحيل جورج إىل
يتضمن ما ُي ّ
قدمه
لبنان» .طلب الرتحيل ،سبق أن ّ
حمامي عبد اهلل ،الفرنسي جان لوي
شاالنسيه «إىل احلكومة الفرنسية يف
متوز املاضي ،من دون أن أحصل بعد
رد» ،كما يخُ رب يف اتصال مع
على أي ّ
إن «نوابًا فرنسيني
«األخبار» .ويقول ّ
بعثوا طلبًا إىل القضاء من أجل اإلفراج
الرد عليهم بوجود
عن جورج ،ولكن جاء
ّ
استقاللية للقضاء .لذلك ،كان خياري أن
ُأرسل الطلب إىل احلكومة ،وحتديدًا وزارة
الداخلية ،من أجل تنفيذه» .الضغوط
األمريكية ُمستمرة ملنع اإلفراج عن
جورج« ،عرب الدبلوماسيني األمريكيني أو
املالحظات اليت ُترسل .أما االسرائيليون،
فال يوجد ضغوط رمسية من قبلهم».
ولكن ،يذكر شاالنسيه «حادثة ُمشابهة
يف أملانيا ،حني ُأفرج عن رجل ُمتهم
بقتل دبلوماسي أمريكي» ،ليخلص إىل
ّ
أنه ال ُيفرتض أن يكون هناك مشكلة يف
إطالق سراح جورج.
ُيالحظ احملامي الفرنسي اهتمامًا ُلبنانيًا
بالقضية .وقد التقى ،قبل قرابة أسبوع،
السفري اللبناني لدى فرنسا رامي
لقاء إجيابيًا .وقد طلب
عدوان« ،وكان
ً
السفري إذنًا لزيارة جورج يف سجنه ،حنن
اآلن بانتظار أن حيصل عليه» .اللقاء
بني عبد اهلل وعدوان سيكون األول
للمناضل اللبناني مع رئيس البعثة ،فقد
ُ
اعتاد سابقًا أن يزوره دبلوماسيون يف
السفارة ،ال السفري.
أيام قليلة ،اتصل جورج بعائلته.
قبل ّ
بعد  34سنة« ،معنوياته بعدها مرتفعة،
ّ
وكأنه يف اليوم األول بعد اعتقاله»،
يقول روبري عبد اهلل .مل يتغيرّ ابن
َ
يشف من اليسار
القبيات« ،ومل
والنضال».
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مـقاالت وتـحقيقات

سوزان احلاج سعت اىل اخرتاق هواتف
اللبنانيني؟
رضوان مرتضى

ليس جديدًا أن نسمع عن
جتسس أجهزة
«احتمال»
ّ
أمنية ،يف دولة ما ،على
مواطنني من خالل اهلواتف
الذكية .مسعنا عن ذلك،
ّ
لكن
سابقًا ،يف لبنان،
ّ
سربة أن
ذكر وثائق ُم ّ
احلاج،
سوزان
الرائد
عرب املكتب األمين الذي
مرتبطة
ترأسه،
كانت
«سيربانية»
بشركة قرصنة
ّ
دولية ،بغية شراء برامج
ّ
متطورة ،أمر يدعو
جتسس
ّ
ّ
إىل القلق ...والكثري ِمن
األسئلة.
َمن كان يتوقع أن اسم
مكافحة
مكتب
رئيسة
جرائم املعلوماتية السابقة،
الرائد سوزان احلاج ،وارد

إيطاليا ألزمت الشركة بعدم بيع برامجها على أراضيها أو يف أي دولة ضمن
االتحاد األوروبي (مروان طحطح)

مسربة كان موقع «ويكيليكس» قد
ضمن رسائل
ّ
تتحدث عن
نشرها عام 2015؟ إحدى تلك الرسائل
ّ
أن مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية ،التابع لقوى
ّ
األمن الداخلي يف لبنان ،كان يسعى لشراء برنامج
«ُ »Galileo
عد الخرتاق األجهزة اخللوية .سعر
امل ّ
احلد
ذاك الربنامج يبدأ من نصف مليون يورو ،يف
ّ
املسربة بني
األدنى ،حبسب ما تبينّ احملادثات
ّ
املكتب يف لبنان وشركة قرصنة ّ
تتخذ من إيطاليا
إلكرتونية
مركزًا هلا .يتبينّ من خالل رسائل بريدية
ّ
مسربة للمحادثات ،بني املكتب املذكور وثالثة من
ّ
أن
املسؤولني يف شركة االخرتاق «السيرباني»ّ ،
الربيد اإللكرتوني الشخصي العائد لسوزان احلاج
كان حاضرًا يف مجيع تلك املراسالت .مل تستجب
الشركة ،بداية ،لإلفادة عن أي سؤال قبل موافقة
احلاج على توقيع «»non disclosure agreement
احلرص
(بهدف
السرية)...
على
لكن بعد التوقيع،
ست ِ
ُ
الشركة
بلغ
«مكتب املعلوماتية»
مبو ا صفا ت
ا لـ » G a l i l e o
 .»softwareتكشف

برنامج «»Galileo
الذي سعت الحاج
لشرائه يُستخدم
الخرتاق كافة أنواع
الهواتف الخلوية
الذكيّة

عن سعره األولي ،الذي يرتفع تبعًا للمواصفات
ّ
كل ذلك يف رسائل الربيد
املطلوبة .يظهر
املؤرخة يف  ٢٦آذار
املسربة،
اإللكرتوني
َّ
ّ
 ٢٠١٥واليت حتمل الرقم  .٢٣٠٣٣٥هي ُمرسلة
من اجلانب اإليطالي باسم شخص يدعى عماد
شحاتة ،باللغة اإليطالية ،حتت عنوان« :طلب
برنامج معلومات».
وردت تلك الرسائل من ضمن أكثر من مليون
سربها موقع «ويكيليكس» يف
رسالة
ّ
إلكرتونية ّ
 8متوز  .٢٠١٥أكثر من مليون رسالة مرسلة عرب
ّ
تنصت وفرق
تتعلق بأجهزة
الربيد اإللكرتوني
ّ
قرصنة إيطالية .تكشف تلك الرسائل جوانب
ِمن آليات العمل اخلفي يف تلك الصناعة ،املثرية
بالتنصت والقرصنة.
للجدل عامليًا ،املرتبطة
ّ
أن شركة «Hacking
بينت ّ
عملية حبث بسيطة ّ
«سيربانية»
 »teamمتخصصة بتأمني برامج
ّ
(بعض الدول ِمن زبائنها الكبار) .مزيد من البحث
يكشف أن تلك الشركة ،وحبسب موقعها ،ألزمتها
احلكومة اإليطالية بعدم بيع براجمها يف إيطاليا
أو ألي دولة ضمن االحتاد األوروبي .التسريبات
تكشف أن دو ً
ال مستفيدة ،كزبائن لتلك الشركة،
منها السعودية واإلمارات وتركيا والربازيل
ونيجرييا والواليات املتحدة األمريكية وغريها.
أما بالنسبة إىل برنامج « »Galileoاملذكور،
فيتبني ّ
أنه برنامج كمبيوتر ُيستخدم الخرتاق
كافة أنواع اهلواتف اخللوية ،مبا فيها «آيفون»
السرية
و»بالك بريي»ُ .يعترب من أكثر الربامج
ّ
«السيربانية» اهلجومية.
فعالية ضمن التكنولوجيا
ّ

بإمكانه تسجيل كافة االتصاالت اهلاتفية اجملراة
عرب اهلاتف الذكي ،أيًا كان نوعه .كذلك بإمكانه
تسجيل وإرسال مجيع الصور واحملادثات ،إضافة
إىل حتكمه بالكامريا وبامليكروفون اخلاص باهلاتف.
ّ
فك تشفري امللفات
برنامج « »Galileoبإمكانه
ّ
املشفرة عرب الربيد اإللكرتوني ،أو
واحملادثات
سجل املكاملات اجملراة
عرب أي تطبيق ،وكذلك ُي ّ
عرب تطبيق «سكايب» بالصوت والصورة .أكثر
ِمن ذلك ،بإمكانه اخرتاق ُّ
النظم الدفاعية احلديثة
للمؤسسات واحلصول على كل البيانات (مبا فيها
كلمات املرور وتاريخ البحث).

املسربةُ ،ت ِ
بلغ الرائد
(اللبنانية)
يف احملادثات
ّ
ّ
أن غايتها من احلصول على الربنامج
احلاج الشركة ّ
هي «االستفادة منه ملصلحة البلد» .تقول ّ
إنه
سيساعد «املكتب» يف حتقيقاته .ويف احملادثات
ُ
نفسها ،يعرض ممثل الشركة ،املدعو عماد
شحاتة ،على الرائد احلاج اللقاء يف مدينة ميالن
اإليطالية ،قبل أن يقرتح مدينة دبي ،وذلك نتيجة
يصر على
عدم موافقة الطرف اللبناني ،الذي كان
ّ
أن يكون اللقاء يف بريوت .إىل هنا ّ
كل شيء
مسربة منذ أكثر ِمن  3سنوات.
حبسب وثائق
ّ
األمنية اليت ارتبطت باسم
اليوم ،وإثر الفضيحة
ّ
احلاج ،حيث ُ
«ف ِرب َكت» تهمة تعامل مع العدو
بد
اإلسرائيلي ملواطن بريء ،نكون أمام أسئلة ال ّ
ِمن طرحها :هل كانت احلاج ،بتواصلها مع الشركة
اإليطالية املذكورة ،تفعل ذلك «من رأسها» أم
بتكليف ِمن مؤسستها األمنية؟ إن كان ذلك،
تقصى
باألصل ،بتكليف ِمن املؤسسة ،فهل
ّ
املعنيون إن كانت احلاج قد التزمت ما ُكِّل َفته،
أم ّ
أنها «شطحت» بعيدًا؟ هل ما كانت تفعله،
أو تنوي فعله ،يعود فع ًال «إىل مصلحة البلد»
تطرقت التحقيقات،
أم إىل مصاحل أخرى؟ هل
ّ
والقضية عمومًا ما زالت
اليت أجريت مع احلاج،
ّ
أمام القضاء ،إىل تلك التفاصيل أم أن ال علم
خلوية،
التجسس على هواتف
ألحد بها؟ مسألة
ّ
ّ
هكذا باملطلق ،ليست تفصي ًال مُيكن العبور فوقه،
هذا لو كان األمن يف بالدنا بال «فربكات»
وفضائح ثقيلة ،فكيف وهو كذلك؟ على وزارة
عما مُيكن من تلك األسئلة،
الداخلية أن تجُ يب ّ
ّ
األمنية أن توضح ،فض ًال
كذلك على املؤسسة
ّ
عن القضاء الذي ،يف دولة القانون واملؤسسات
للتقصي ما إن
يتحرك
طبعًا ،سيكون عليه أن
ّ
ّ
خصوصيات
ميس اآلن،
مس ،أو
ّ
كان هناك من ّ
ّ
اللبنانيني بذلك النحو .احلديث أقرب إىل «األمن
النواب،
نتوجه إىل
القومي» .أخريًا ،هل مُيكن أن
ّ
ّ
النواب ،الذين ّ
ّ
ميثلون الشعب احلامل للهواتف
كل ّ
الذكية ،بطلب توجيه أسئلة إىل املعنيني عن هذا
ّ
األمر؟ ليست هذه األسئلة نكاية ،أو تسلية ،أو
افرتاء حتمًا ،بل هي «حلماية البلد» ّ
حقًا .من حق
ً
دافعي الضرائب ،كما يقال ،أن يعرفوا إىل ما
أفضت تلك ُ
السرية ...اليت مل تعد
املراسالت
ّ
سرية.
ّ

احتجاجات «السرتات الصفر» :هدنة األعياد أم «ثورة حتى النصر»؟
تباينت املواقف والتعليقات
والتقديرات ،غداة اجلولة
احتجاجات
من
اخلامسة
يف
الصفر»
«السرتات
فرنسا ،حول مستقبل هذا
احلراك واستمراريته .فقد
شهدت التظاهرات اليت ُنظمت
السبت املاضي يف باريس
وعدد من كربيات املدن تراجعًا
ملحوظًا يف أعداد احملتجني ،إذ
مل تستقطب سوى  66ألفًا،
وفق تقديرات وزارة الداخلية،
مقابل  126ألفًا يف اجلولة
السابقة.
احملتجني
أعداد
تراجع
لوحظ باألخص يف العاصمة
باريس ،حيث مل يتجاوز عدد
املتظاهرين ألفي شخص،
حبسب وزارة الداخلية (4
آالف وفق تقديرات وسائل

عثمان تزغارت

لوحظ تراجع كبري يف أعداد املحتجني يف باريس ،فيما سجّلت مارسيليا
االستثناء ،حيث فاق عدد املتظاهرين فيها الجوالت السابقة (أ ف ب )

اإلعالم) ،مقابل  22ألفًا خالل جولة االحتجاج الرابعة.
أما بقية املدن الكربى ،مثل تولوز وبوردو ونانت
وسانت ايتيان فقد استقطبت فيها االحتجاجات
أعدادًا مقاربة ملا سجل قبل أسبوع أو أقل منها
بقليل .وحدها «أفنيون» شهدت تراجعًا كبريًا،
بسبب إصدار حمافظ املقاطعة قرارًا حبظر التظاهر
يف وسط املدينة ،خشية حدوث أعمال عنف ،إثر
مقتل أحد أصحاب «السرتات الصفر» يف عملية
دهس ،عند نقطة اعتصام قرب املدينة ،يوم
األربعاء املاضي .يف املقابل ،كانت «مارسيليا»،
كربى مدن اجلنوب ،مبثابة االستثناء ،إذ فاق عدد
املتظاهرين فيها خالل هذه اجلولة من االحتجاجات
سجلت يف اجلوالت السابقة .وجاء ذلك
األعداد اليت ّ
تقرر توحيد أربع تظاهرات خمتلفة أقيمت
بعد أن ّ
يف املدينة ،وهي تظاهرات «السرتات الصفر»،
وحركة طالب الثانويات ،ونقابة  CGTالقريبة من
احلزب الشيوعي ،وتظاهرة حزب «فرنسا املتمردة»،
الذي يتزعمه جان لوك ميالنشون ،الذي يشغل
أيضًا منصب نائب مارسيليا يف الربملان .وقد
انطلقت هذه التظاهرات األربع بشكل منفصل،
ثم مت التوافق على توحيد وجهتها ،ليصل عدد
املعتصمني مبيناء املدينة القديم إىل حنو  15ألف
حمتج ،مقابل  12ألفًا خالل اجلولة السابقة.
لكن تراجع أعداد احملتجني يف باريس ،وبشكل
أخص على جادة «الشانزلزيه» ،كان كافيًا إلطالق
روجت بأن هذا الرتاجع
محلة إعالمية وسياسية ّ
يؤشر إىل «بداية انطفاء حراك السرتات الصفر».
وذلك على رغم أن غالبية أقطاب احلراك دعوا إىل
جولة سادسة من االحتجاجات ،يوم السبت املقبل،
فيما توعد املعتصمون على مفرتقات الطرق عند
مداخل غالبية املدن بقضاء األعياد يف أماكن
اعتصامهم.
أما أركان احلكم «املاكروني» ،ويف مقدمهم
رئيس الربملان ،ريشار فريان ،والناطق باسم
احلكومة ،بنجامني غريفو ،فقد سارعوا إىل الرتويج
بأن هذا الرتاجع جاء استجابة خلطاب إميانويل
ماكرون والوعود اليت أطلقها مطلع األسبوع
املاضي ،متجاهلني أن هذا الرتاجع اقتصر أساسًا
على العاصمة ،وجاء نتيجة حلملة سياسية وإعالمية
ّ
مكثفة دعت احملتجني إىل تفادي
التنقل إىل
باريس حبجة التهديدات اإلرهابية اليت عادت إىل
الواجهة بعد اهلجوم الذي حدث يف سرتاسبورغ،
الثالثاء املاضي.
لكن استطالعًا للرأي نشرته األحد املاضي مؤسسة
 IFOPسرعان ما دحض املزاعم بأن تراجع
االحتجاجات جاء استجابة للوعود املاكرونية ،إذ
بينّ أن شعبية نزيل «اإليليزيه» اخنفضت بنقطتني
إضافيتني ،لترتاجع نسبة الذين مينحونه ثقتهم إىل
سجل رئيس احلكومة،
 23يف املئة فقط .بينما
ّ
إدوار فيليب ،الذي تقع على عاتقه مهمة تطبيق
وعود ماكرون ،تراجعًا جديدًا يف شعبيته مبقدار 3
يف املئة ،حبيث مل يعد يثق فيه سوى  31يف املئة
من الفرنسيني ،بينما كانت هذه النسبة  38يف
املئة قبل نشوب احتجاجات «السرتات الصفر».
مل تقتصر الدعاية احلكومية فقط يف حماولة ربط
تراجع أعداد احملتجني بوعود ماكرون ،بل جتاوزت
ذلك إىل الرتويج بأن «ضعف هذه اجلولة اخلامسة
من االحتجاج يؤشر على قرب انطفاء احلراك» ،وأن

«وقت االحتجاج انتهى ،وعلى (السرتات الصفر)
االخنراط يف احلوار الوطين املوسع الذي حتضر له
احلكومة».
الالفت أن وزير الداخلية ،كريستوف كاستانري،
تروج هلا الدعاية
بدا وكأنه ّ
صدق هذه املزاعم اليت ّ
احلكومية ،إذ عاد لتشديد نربته جتاه احملتجني،
ملوحًا بـ»حترير» مفرتقات الطرق من املعتصمني،
ّ
وذلك بعد أن ظل طوال األسبوع املاضي يناشدهم
«عدم التنقل إىل باريس ،والبقاء يف نقاط
اعتصامهم»!
احلديث عن «حترير» مفرتقات الطرق من املعتصمني
أعطى االنطباع بأن وزير الداخلية يعتقد أن موازين
القوى تغيرّ ت بعد «فشل» اجلولة اخلامسة من
االحتجاجات ،وأن حراك «السرتات الصفر» يف
طريقه بالفعل إىل «االنطفاء» .وذلك يناقض
تقديرات األجهزة األمنية ،اليت يشرف عليها الوزير،
واليت ترجح أن ما حيدث «تغيري على صعيد الشكل
ال املضمون ،حيث قد يغيرّ احلراك أمناط االحتجاج
املعتمدة ،لكن ذلك ال يعين اختفاء تراجع خمزون
الغضب الشعيب على املدى املنظور».
من جهته ،يرى عامل االجتماع ،ميشال فيز ،وهو
مؤلف كتاب شهري بعنوان «وكأن ثورة  1968مل
تكن» ،أن «انتكاسة اجلولة اخلامسة من االحتجاجات
ال تعين نهاية حراك السرتات الصفر» ،الفتًا إىل
أن «تراجع أعداد احملتجني ليس باألمر باجلديد،
فاجلولة الرابعة من االحتجاجات ،اليت ُ
اعتربت األكثر
قوة وتأثريًا ،ألنها كانت مبثابة اجلولة احلامسة اليت
اضطرت الرئيس املاكرون إىل تقديم تنازالت،
بعد أن ظل طوال ثالثة أسابيع يرفض أي تغيري
سجلت بدورها تراجعًا
يف توجهه السياسي ،إال أنها ّ
يف أعداد احملتجني ،حيث مل تستقطب سوى 126
ألف متظاهر ،مقابل  290ألفًا خالل جولة االحتجاج
األوىل ،يوم  17نوفمرب املاضي» .بالتالي يتوقع
أن يشهد احلراك «حتوالت يف بنيته التنظيمية،
ويف أمناط االحتجاج املستعملة ،لكنه مرشح ألن
يعمر طوي ًال على الساحة السياسية وعلى جبهة
النضاالت االجتماعية يف فرنسا».
التحوالت اليت يشري إليها فرانسوا فيز بدأت
بوادرها بالظهور .فعلى رغم تباين مواقف
أصحاب «السرتات الصفر» ،بني من يقرتحون
«هدنة مؤقتة» خالل أعياد امليالد ونهاية السنة،
لتخفيف الضغوط على صغار التجار املتضررين من
االحتجاجات ،ومن يرون بالعكس أن احلراك «جيب
أن يستمر حتى النصر النهائي ،حتى لو اقتضى
ذلك أن نقضي األعياد على نقاط االعتصام» .إال
أن كال الطرفني جيمعان على ضرورة «هيكلة»
احلراك ،مبختلف الصيغ والوسائل .بعض أصحاب
«السرتات الصفر» شرعوا يف ترمجة هذه «اهليكلة»
بشكل ملموس من خالل إطالق «دفاتر مطلبية»
شعبية ،على غرار ما حدث قبل ثورة  ،1789لتكون
مبثابة الربنامج املطليب للحراك .بينما يدعو البعض
إىل «جلسات تأسيسية» النتخاب مندوبني رمسيني
للحراك ،ورمبا ترشيح عدد منهم يف االنتخابات
األوروبية اليت ستجرى يف حزيران /يونيو املقبل.
وقد أعلن ائتالف «السرتات الصفر» يف حمافظات
جنوب فرنسا ،أن «جلسة تأسيسية» أوىل من هذا
النوع ستنظم يوم  5كانون الثاني /يناير املقبل
يف مارسيليا.

صفحة 15

Saturday 22 December 2018

الـسبت  22كانـون األول 2018

Page 15

مـقاالت وتـحقيقات

فرنسا :عـودة املـسألة االجـتماعية
وليد شرارة
اذا استندنا إىل األرقام اليت تداولتها وسائل
اإلعالم الفرنسية ،فإن عدد املشاركني يف
حركة االحتجاجات االجتماعية اليت تشهدها
فرنسا منذ حواىل الشهر قد
سجلت تراجعًا
ّ
ملحوظًا يوم السبت املاضي باملقارنة مع عدد
املشاركني يف األسابيع اليت سبقت .ضمت
التظاهرات يف أحناء خمتلفة من البالد حواىل
 66000شخص بينما وصل عددهم يف األسبوع
الذي سبق حواىل  126000متظاهر.
جزمت بعض التحليالت أن القرارات اليت أعلن
عنها الرئيس إميانويل ماكرون ،وأبرزها إلغاء
الضريبة على الوقود وزيادة احلد األدنى
لألجور مبئة يورو من جهة ،واخلوف من أعمال
العنف واملواجهات اليت وقعت خالل تظاهرات
األسابيع املاضية ومن االنتشار األمين الكثيف
( 69000رجل أمن على املستوى الوطين بينهم
 8000يف باريس) من جهة أخرى ،حذت بغالبية
نسبية من املؤيدين للحركة االحتجاجية إىل
العدول عن املشاركة يف حتركات يوم اخلامس
عشر من كانون األول .اخنفاض املشاركة يف
حراك اجتماعي ممتد زمنيًا ال يؤشر بالضرورة
إىل أن هذا األخري يف طريقه إىل فقدان قوته
ّ
الدافعة اليت
شكلها تعاظم الغضب الناجم عن
الشعور مبظامل متزايدة ،هي نتاج لعقود من
السياسات النيوليربالية اليت أدت إىل تفكك
«النموذج االجتماعي» الفرنسي واملكتسبات
ميزته بالنسبة لقطاع واسع من
واخلدمات اليت ّ
املواطنني الفرنسيني« .التنازالت الطفيفة»
اليت قدمتها الرئاسة للمحتجني لن تنجح يف
احتواء العودة املدوية للمسألة االجتماعية
وللصراع الطبقي إىل الواجهة ،واليت تعبرّ عنها
اليوم حركة «السرتات الصفر» ،وستجد على
أغلب الظن تعبريات أخرى يف األسابيع واألشهر
املقبلة بسبب االختالالت العميقة اليت أحدثتها
سياسات من يسميهم املفكر االسرتاتيجي آالن
جوكس« ،برجوازية دافوس» املعوملة يف البنية
االجتماعية الفرنسية.

دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة

تعرضت حركة «السرتات الصفر» منذ انطالقتها
إىل محلة أيديولوجية -إعالمية هدفت إىل تشويه
طبيعتها وتربير جتاهل مطالبها الرئيسية عرب
اتهامها بـ»الشعبوية» .وهي تهمة جاهزة ضد
أي حترك شعيب تصدرها النخب الليربالية اليت
ترى أن السياسة اختصاص حصري لـ»النخب»،
وحماولة ربطها باليمني املتطرف .صحيح أن
أنصار اليمني املتطرف شاركوا يف االحتجاجات
وأن أهم تنظيماته السياسية« ،التجمع الوطين»
بقيادة مارين لوبن ،أيد مطلبها األول ،وهو
إلغاء الضريبة على الوقود ،إال أنه عزف عن
دعم مطلبها األساسي اآلخر ،وهو رفع احلد
األدنى لألجور ،اليت كانت لوبن قد عارضته
بوضوح خالل احلملة االنتخابية الرئاسية ويف
تصرحيات تلتها .حتسني القدرة الشرائية
للطبقات الشعبية ،الذي مير حكمًا برفع احلد
لألجور بني إجراءات أخرى ،هو اهلدف املركزي
للحركة االحتجاجية احلالية .هذا ما خلصت إليه
دراسة هامة صادرة عن مركز اميل دوركهايم،
شارك فيها سبعون باحثًا وأستاذًا جامعيًا
ونشرتها صحيفة «لو موند» يف احلادي عشر
من هذا الشهر.
اعتربت الدراسة أن «الدافعني األساسيني
للمشاركني يف االحتجاجات هما املطالبة باملزيد
من العدالة االجتماعية وبإنصات السلطة ملطالب
الشعب وتطلعاته».
وهي قد توصلت إىل االستنتاجات التالية:
ــــ الرجال والنساء املشاركون يف االحتجاجات
ينتمون يف غالبيتهم إىل الطبقات الشعبية
والشرحية الدنيا من الطبقة الوسطى .املشاركة
األعلى هي لصغار املوظفني ( )%33يليهم
العمال ( )%14واحلرفيون وصغار التجار
( )%10,5ومن ثم املهن «الوسطية»،

كاملمرضني أو أساتذة الرياضة املستقلني
مث ًال ( ،)%10واملوظفني املتوسطني ()%5
واملتقاعدين والعاطلني من العمل (.)%25,5
معدل أعمار املشاركني هو  45سنة مع نسبة
مشاركة مرتفعة لشرحية  41-35سنة ومن ثم
ملن هم بني  50و 64سنة وبني  25إىل 30
سنة .وتصل مشاركة من تتجاوز أعمارهم 65
سنة إىل .%17,3
عدد الرجال ( )%54يفوق نسبيًا عدد النساء
( )%45يف االحتجاجات اليت تنتمي غالبيتهن
إىل الطبقات الشعبية %47 .من املستطلعني،
حبسب إجاباتهم ،يشاركون للمرة األوىل يف
حركة احتجاجية وقد سبق لـ %44منهم أن
ساهموا يف إضرابات وتعرتض أكثريتهم على
أعمال العنف .القسم اهلام اآلخر للدراسة
يتعلق بامليول السياسية للمحتجني%42,6 .
منهم يعرفون عن أنفسهم باعتبارهم يساريني،
وبينهم  %15مؤيدين لليسار اجلذري ،و%12,7
باعتبارهم ميينيني ،مع  %5,4من أنصار اليمني
املتطرف ،و %33يضعون أنفسهم خارج هذا
االستقطاب السياسي.
وتشري الدراسة إىل أن «القضايا» اليت يضعها
اليمني املتطرف يف طليعة أهدافه السياسية،
أي تلك املتعلقة باحلفاظ على «نقاء اهلوية»
الفرنسية أو التحذير من خطورة اهلجرة أو
اإلسالم ،تغيب متامًا عن اهتمامات احملتجني.
تؤكد الدراسة ،وعشرات املقابالت اليت أجرتها
وسائل اإلعالم الفرنسية والعاملية مع مشاركني
يف االحتجاجات ،أن إدانة الفوارق الطبقية
املتزايدة والتوزيع غري العادل للثروة والدعوة
إىل إصالح اقتصادي واجتماعي جذري وإىل
تغيري تعاطي السلطة السياسية مع الطبقات
الشعبية ومطالبها ،هي الغايات الكربى اليت
حتركهم.

مبدأ املساواة وجذوره العميقة

كون اجملتمع الفرنسي أيد بغالبيته التوسع
االستعماري وما أتاحه من تراكم هائل للثروات
على حساب شعوب اجلنوب ال يتناقض مع حقيقة
أن لفكرة املساواة بني أفراده (احملظوظني)
جذورًا عميقة وضاربة يف القدم .إميانويل تود،
الدميوغرايف وعامل األنرتوبولوجيا ،جيزم أن هلذه
الفكرة جذورًا أنرتوبولوجية تعود إىل البنية
العائلية والتوزيع املتساوي للمرياث اللذين
كانا سائدين يف مناطق واسعة من فرنسا،
ويف قلبها ،باريس حتى قبل الثورة الفرنسية
يف .1789
لقد لعبت البنى األنرتوبولوجية ،وفقًا لتود،
دورًا حامسًا يف حتديد اخليارات الفكرية
والسياسية للمجتمع الفرنسي ومتسكه بفكرة
املساواة على عكس اجملتمع الربيطاني مث ًال
الذي يتقبل بسهولة أكرب الفوارق االجتماعية
وغياب توزيع عادل إىل حد ما للثروة .النظر
إىل التاريخ الفرنسي يف القرنني األخريين،
الذي ختللته ثورات وانتفاضات عدة (،1830
 ،1848كومونة باريس )1871
واهلبات الشعبية
ّ
واإلضرابات وحركة نقابية قوية وحزب شيوعي
واسع االنتشار منذ أربعينيات القرن العشرين
إىل آخر مثانينياته ،ومقارنته باالستقرار النسيب
الذي عاشته بريطانيا يف احلقبة التارخيية إياها
يظهر هذه احلقيقة بوضوح .انتشر اعتقاد واسع
النطاق أيام سطوة أيديولوجية العوملة السعيدة
يف تسعينيات القرن املاضي أن من أبرز
تداعياتها اندثار اخلصوصيات األنرتوبولوجية
وتنميط الثقافة السياسية وغريها من األساطري
واخلرافات اليت كذبتها التطورات الدولية
املتسارعة يف العقدين األخريين .انفجار الصراع
الطبقي جمددًا يف فرنسا تكذيب جديد جململ
هذه الفرضيات ومؤشر على أن املستقبل مليء
باملفاجآت ملن اعتقدوا أن انهيار جدار برلني
يؤذن ببداية سيطرتهم املطلقة واألبدية على
األرض ومن عليها.

كريدية يساعد «سريتا» من كيس أوجريو!
ايلي الفرزلي
مل يكرتث املدير العام
كريدية
عماد
ألوجريو
لتحذير مدير املالية حممد
حميدلي ،يف وثيقة رمسية،
من إقراض شركة «سريتا»
كابالت تعود ملكيتها إىل
اهليئة .مضى بقراره تنفيذ
طلب الشركة حبجة توفري
الوقت ،متغاضيًا عن نظام
أوجريو الذي ال يلحظ أي
آلية إلعارة موادها ،فوفر
على الشركة
حتمل أي
ّ
تبعات مالية لتقصريها يف
تأمني مستلزمات العقد.
أعلن رئيس هيئة أوجريو،

«سريتا» تستعري كابالت من أوجريو بموافقة املدير العام (هيثم املوسوي)

عماد كريدية ،يف حديث إىل «األخبار» أن اهليئة
تزود شركة «سريتا» (فازت بعقد متديد األلياف
ّ
الضوئية يف اجلزء األكرب من املناطق اللبنانية)
بكابالت ألياف ضوئية على سبيل اإلعارة،
بهدف اإلسراع يف العمل وتوفري الوقت .لكن
هل حيق هليئة عامة أن خترج من مستودعاتها
معدات على سبيل اإلعارة؟ يوضح كريدية أن
العملية ممكنة وتتم وفق آلية وضعتها وزارة
االتصاالت ،وتتضمن توقيع الشركة على
تعهد
ّ
بإعادة الكمية اليت استعارتها .خيتصر املدير
العام ألوجريو املسألة بأنها عملية روتينية
تسهم يف كسب الوقت ريثما تصل طلبية
الكابالت ،اليت وافقت عليها أوجريو ،من
املوردين يف اخلارج.
لكن يف املقابل ،يتبني ،يف وثيقة حصلت
عليها «األخبار» ،ومؤرخة يف  ٢١حزيران ،٢٠١٨
أن مدير املالية يف اهليئة حممد حميدلي سبق
نبه املدير العام إىل أن إعارة املواد أمر غري
أن ّ
ممكن حبسب نظام أوجريو.
يوضح حميدلي أن «مبدأ تسليم الكوابل من
مستودعات اهليئة وفق الربامج واألنظمة
والقوانني يكون للقيام بأعمال الصيانة
واملهمات املوكلة إىل اهليئة ويتم تسجيل حركة
الكوابل على حساب النفقات يف السجالت وال
ميكن تسجيلها على زبائن أو موردين وفق
حماسبة املواد».
وأكثر من ذلك ،يؤكد أنه «حيث إن مشروع
 FTTCله ميزانية منفصلة عن موازنة اهليئة
ويتم التحاسب مع الوزارة خبصوص املستحقات
الواجبة إىل
املوردين مبوجب آلية وضعت هلذا
ّ
الشأن ،نرى صعوبة يف حسم أية متوجبات (يف
رجع الشركة ما اقرتضته)».
حال مل ُت ِ
هذا التوضيح مل يأت من فراغ ،إذ كان حميدلي
قد ّ
تلقى إحالة من املدير العام ّ
موقعة بتاريخ ١٨
حزيران املاضي يوافق فيها على تنفيذ طلب
مديرية التخطيط االسرتاتيجي «تسليم الكوابل
النحاسية على سبيل اإلعارة إىل شركة سريتا،
وذلك لتنفيذ مشروع  FTTCيف خلدة» (١٤
حزيران) ،كما يطلب «استكمال الالزم حسب
األصول املرعية اإلجراء استثنائيًا على أن تتقدم
الشركة املتعهدة بكتاب ضمان تتكفل فيه
حبسم املتوجبات مقابل املواد من مقبوضاتها
يف حال عدم إرجاع ما اقرتضت» .ويدعو كريدية
يف اإلحالة املرسلة إىل مديرية املالية (قطاع
املستودعات من ضمنها) ومديرية التخطيط،
إىل «العمل على إعداد إجراءات وآليات إلقراض
املواد» ،علمًا بأن مدير التخطيط عماد أبو راشد
كان قد أرفق طلبه بالئحة باملواد املطلوبة وهي
عبارة عن ستة أنواع من الكابالت يبلغ جمموع
طوهلا حنو  ١٣ألف و ١٠٠مرت.
كذلك ،كان أوضح أن طلبه يعود إىل األسباب
اآلتية:
«توجيهاتكم (املدير العام) تنفيذ مشروع FTTC
يف منطقة خلدة بأسرع وقت ممكن.
التعهد بتنفيذ املشروع مبدة أقصاها  ٤٥يومًا.
طلب الشركة استعارة بعض الكابالت النحاسية،
حيث تصنيع الكابالت املطلوبة يتطلب فرتة

زمنية ال تقل عن  ٤أشهر.
تعهد الشركة بإعادة الكمية املستعارة بنفس
املواصفات ومن نفس املورد فور تسلمها من
املصنع (كابالت لبنان)».
الالفت أن كريدية مل يعلق على كتاب حميدلي،
بل اكتفى بإحالته إىل مديرية التخطيط ومديرية
التدقيق الداخلي ،من دون أن يرتاجع عن
موافقته أو يعدهلا .فما كان من مدير التخطيط
وإدارة املشاريع إال أن أصدر وثيقة إحالة ،كان
الفتًا أنها حتمل الرقم نفسه لإلحالة اليت أرسلها
إىل املدير العام ،موجهة إىل مديرية الشبكات،
يقول فيها إنه «بناء على موافقة الرئيس املدير
العام املرفقة ربطًا التفضل بإصدار أمر الشغل
املطلوب وذلك باالستناد إىل الئحة املواد
املطلوبة املرفقة ربطًا».
حبد ذاته يؤكد ما
التحويل إىل مديرية الشبكات ّ
ذهب إليه حميدلي ،فال آلية يف أوجريو لتسليم
املواد ألي طرف خارجي ،وهي ال ميكن أن خترج
بناء على أوامر شغل ،أي إن
من املستودعات إال ً
وجهة استعماهلا تكون حمصورة بأعمال تنجزها
أوجريو حصرًا ،ويف
الوجهة اليت اشرتيت
ألجلها.
أما حصول شركة
سريتا حتديدًا على
املواد بهدف تسريع
وااللتزام
األعمال
املقررة،
بالفرتة

مدير املالية يف
أوجريو :املواد ال
يمكن أن تس ّلم
للمورّدين

فيفرتض أن ال يكون من مهام أوجريو ،بل من
مهام الشركة اليت فازت بالعقد ،على أساس
دفرت شروط ملزمة بتنفيذه وإال تعرضت لغرامات
مالية .ثم إن سريتا ليست الوحيدة اليت ّ
وقع
العقد معها ،فلماذا مل تطلب الشركات األخرى
املواد ،وأال يفرتض مبن تقدم إىل استدراج
العروض أن يدرك أنه حباجة إىل معدات لبدء
األعمال ،وأوالها الكابالت بطبيعة احلال؟ وإن
كان العقد قد ّ
وقع يف شباط  ،٢٠١٨فلماذا مل
تؤمن الشركة حاجتها من الكابالت خالل أربعة
أشهر ،خاصة أنها حصلت سلفًا على  ٢٥يف
املئة من قيمة العقد؟ وكم يبلغ الوفر الذي
حققته من جراء اقرتاض الكابالت من أوجريو،
واليت ال يوجد آلية الستعادتها؟ وحتى لو
أعادتها ،هل من آلية تسمح ألوجريو بتعويض
مصاريف حفظ الكابالت وإدارة املستودعات،
اليت ّ
وفرتها الشركة؟ وقبل ذلك ،ماذا كان
موقف مدير التدقيق الداخلي أمحد رمالوي الذي
وصلته نسخة من اإلحالة؟ وماذا كان موقف
االستشاري املسؤول عن مراقبة تنفيذ املشروع
أي «خطيب وعلمي»؟
وقبل هذا وذاك ،ملاذا أكد املدير العام ألوجريو
يف حديثه للزميلة «األخبار» أن الشركات
تقرتض األلياف الضوئية حصرًا ،نافيًا أن
تكون قد اقرتضت أي كابالت حناسية أو أنها
قد طلبت أي نوع من النحاس ،انطالقًا من أن
«النحاس موجود وميكن شراؤه من كابالت
لبنان بسهولة»؟
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مــقاالت وتـحقيقات

قمة بولندا للمناخ تفشل يف تفعيل اتفاقية باريس:

حـرارة األرض سـتزيد أكـثر مـن درجـتني!
حبيب معلوف
كاتوفيتسه | انتهت قمة بولندا للمناخ باحملافظة على ماء وجه
رؤساء وفود  169دولة شاركوا فيها ،بالرغم من فشلهم يف
زيادة التزاماتهم كما كان مأمو ً
ال .انتهت القمة بتأكيد االلتزامات
غري امللزمة للدول األعضاء يف اتفاقية باريس اليت أبرمت منذ
 3سنوات ،يف حني أن املطلوب كان ،يف أقل تقدير ،مضاعفة
ّ
يقل عن ثالث مرات ،لكي ال ترتفع درجة
االلتزامات املعلنة ما ال
حرارة األرض أكثر من درجتني.
كان متوقعًا أن تكون نتائج القمة  24للمناخ اليت عقدت على
رائحة الفحم احلجري يف مدينة كاتوفيتسه يف بولندا ،أكثر برودة
لو جاهر الكثري من الدول حبقيقة موقفها من االتفاقية وقضية
املناخ.
إال أن ديبلوماسية املفاوضني ،كما يف كل جولة مفاوضات،
كانت تنتصر على اإلعالن الصريح حلقيقة املواقف والسياسات.
لذلك جاء املخرج الديبلوماسي لفشل املفاوضات بالقول إن «الـ
 COP24يعتمد املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية باريس» ،كتأكيد
للمؤكد الذي يعين أن الدول ال تزال تلتزم اتفاقية باريس ،من
دون أن تلتزم شيئًا!
ً
ً
انتهت القمة بعد متديدها يوما إضافيا (بني  2و 15اجلاري) ،يف
حني أن املطلوب كان ،يف أقل تقدير ،مضاعفة االلتزامات لكي
ال ترتفع درجة حرارة األرض أكثر من درجتني.
جديد القمة هذا العام ،إعالن الربازيل (مع رئاستها اجلديدة
الشبيهة بـ»أفكار» دونالد ترامب) االنسحاب من اتفاقية باريس
العام املقبل ،واعتذارها عن عدم استقبال القمة  25للمناخ
( )2019كما كان مقررًا.
ً
صحيح أن الدول األطراف استدركت املوقف فورا وقررت أن
تنعقد القمة املقبلة يف تشيلي ،إال أن مؤشر انسحاب الربازيل
ّ
ّ
تقل خطورة على
شكل صفعة ال
اليت ُت َع ّد غاباتها رئة العامل،
قضية تغيرّ املناخ عن انسحاب الواليات املتحدة األمريكية العام
املاضي.
كذلك أنهت القمة أعماهلا من دون أن حتسم مسألة مساهمات
التعهد بدفع
الدول الكربى يف متويل صندوق املناخ ،ما يعين أن
ّ
 100مليار دوالر أمريكي كل سنة حبلول عام  ،2020مع بدء
تطبيق االتفاقية ،ال يزال ضمن املستحيالت ،كما مسألة خفض
االنبعاثات اليت ال تزال تزداد بدل أن تنخفض.

لم يتغيّر شيء يف الخطابات واملواقف منذ انطالق مفاوضات املناخ رسمياً عام ( 1992أ ف ب )

الدول املصنفة ناشئة أخريًا ويف طليعتها الصني ،اليت تراهن
على أسعار نفط رخيصة وعلى زيادة االستهالك لزيادة النمو،
يعين ذلك أن توقعات حماربة تغيرّ املناخ باتت منعدمة يف املرحلة
القادمة ،خصوصًا أن مع معظم التقارير الدولية ذات الصلة تؤكد
أن لوقف زيادة درجة حرارة األرض عن معدل درجتني فقط ،علينا
أن نبقي  %80من خمزون النفط والغاز حتت األرض من دون
من دون قيادة
شعر املشاركون يف قمة بولندا هذا العام برتاجع الفت يف تنقيب يف املرحلة املقبلة.
احلماسة وغياب القيادة الفاعلة عن احملادثات .وإذا كان يتوقع
الدول األقل نمواً
البعض من االحتاد األوروبي أن يأخذ دور القيادة ،كما كان يفعل
ّ
تدخل الرئيس األمريكي السابق باراك مل يتغيرّ شيء يف اخلطابات واملواقف والتناقضات العمودية
دائمًا ،باستثناء مرحلة
ً
أوباما ،وال سيما يف قمة كوبنهاغن وما بعدها ،فقد كانت واضحة منذ انطالق مفاوضات املناخ رمسيا عام  .1992االنقسامات
يف بولندا انقسامات دول االحتاد وضعف اخلطاب واحلماسة ،األساسية بني الدول الغنية اليت تتحمل املسؤولية التارخيية عن
وال سيما بعد انسحاب بريطانيا من االحتاد ،وتظاهرات السرتات مراكمة االنبعاثات منذ ثورتها الصناعية ،واليت ال تزال تتهرب
الصفر يف فرنسا احتجاجًا على ضريبة الكربون على احملروقات ،من متويل عملية االنتقال إىل الطاقات املتجددة
والتكيف مع تغيرّ
ّ
اليت كانت ُت َع ّد حتى األمس القريب املفتاح األساسي خلفض املناخ والتعويض عن األضرار اليت ستنجم عرب االشرتاط على
االنبعاثات املسببة لظاهرة تغيرّ املناخ .باإلضافة إىل عدم جناح
البلدان النامية باختاذ إجراءات
دولة مثل أملانيا بالتخلي عن الفحم احلجري أيضًا ،وإصرار بولندا
ختفيفية ،ومطالب هذه األخرية
على االعتماد على الفحم احلجري بأكثر من  %80من حاجتها
بالتعويضات والتمويل وعدم
للطاقة الكهربائية .كل ذلك وغريه من العوامل جعلت «بروكسل»
إلزامها مبا ال تستطيع ومنحها
مكبلة وغري مبادرة.
ّ
املزيد من الفرص يف استخدام
وإذا كان هناك من يراهن على أن تكون دول االحتاد األوروبي
الوقود األرخص من أجل
الرافعة لتمويل صندوق املناخ بعد انسحاب واشنطن ،تراجعت
الوصول إىل درجات النمو اليت
كل هذه اآلمال يف قمة بولندا ،ليس بسبب أحداث فرنسا فقط،
بل بعدما بدأ التفكري جديًا بتقوية اجليوش األوروبية وعدم االتكال وصلت إليها الدول املتقدمة.
على األمريكيني .وقد فسر ذلك ،بأن هذا «التمويل العسكري» وال يزال اجلدل يدور حول تصنيف الدول بني متقدمة ونامية
املستجد سيكون حتمًا على حساب متويل صندوق املناخ.
وبلدان أقل منوًا اليت حدد عددها بـ 47دولة ،وهي اليت ستحصل

أصرّت تركيا
على تصنيفها دول ًة
نامية لكي ال تُحرَم
املساعدات!

إنتاج النفط أو ً
ال

على املساعدات «الرمزية»« ،أو ً
ال» وقبل غريها ،وهو ما يعترب
مدخ ًال للدول املتقدمة لكي ال تدفع كثريًا وكي ال تظهر يف
الوقت نفسه أنها تعرقل مفاوضات املناخ وأنها تتهرب من
مسؤولياتها.
وكان الفتًا يف نهاية مؤمتر كاتوفيتسيه إصرار دولة مثل
تركيا ،كما يف كل مرة تقريبًا ،على االعرتاض على تصنيفها
ً
ّ
تفضل أن تصنف دولة نامية لكي ال تحُ َرم
دولة متقدمة ،وأنها
املساعدات املتعلقة بتغيرّ املناخ!

من املؤشرات السلبية اليت كانت الفتة أيضًا ،موقف كل من
الواليات املتحدة وروسيا والسعودية والكويت من تقرير اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بقضية تغيرّ املناخ وتوصياته ،وإصرارهم
على أن ال ترد يف النص مفردات توحي بالقبول مبضمون التقرير،
واالكتفاء بالقول إن الدول األطراف «أخذت علمًا» مبا ورد يف
التقرير .وهو موقف مل يكن مستغربًا بالنسبة إىل املتابعني للحرب
على الطاقة واالقتصاد واألسواق يف العامل يف الفرتة األخرية،
ضريبة الكربون
وال سيما بعد اتفاق أكرب منتجني للنفط يف العامل (الواليات
املتحدة والسعودية) على زيادة اإلنتاج واخنفاض األسعار ،ما من القضايا اليت مل تناقش بنحو رمسي ومنفصل يف هذه اجلولة
يعين زيادة االنبعاثات .وإذا ربطنا كل ذلك مع برامج وسياسات من املفاوضات ،واليت فرضت نفسها على حمادثات الكواليس،

إعادة النظر مبا يسمى «ضريبة الكربون» ،اليت اعتربت يف وقت
من األوقات األداة الضاربة حملاربة تغيرّ املناخ .والتجربة البالغة
تنته فصو ً
ِ
ال يف شوارع فرنسا بعد ،يف الدولة
السلبية اليت مل
اليت أبرمت فيها اتفاقية باريس منذ ثالث سنوات واليت توج فيها
الرئيس إميانويل ماكرون « championاملناخ» ...تلقت ضربة
كبرية على فكرة هذه الضريبة الكربونية.
مل يبتدع الرئيس الفرنسي «ضريبة الكربون» بالطبع .وقد بدأ
احلديث عنها فعليًا أثناء صياغة بروتوكول كيوتو عام ،1997
تطبيقًا لالتفاقية اإلطارية لتغيرّ املناخ اليت أبرمت عام ،1992
واليت كانت ملزمة للبلدان املتقدمة صناعيًا .هي ضريبة على
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون املنتجة بشكل رئيسي من الوقود
االحفوري ،على أن تكون تصاعدية لناحية الوقت والقيمة حلني
إجياد البدائل.

احملاولة األوىل العتمادها يف فرنسا نفسها كانت عام  2000مع
حكومة ليونيل جوسبان ولكنها مل تطبق حبجة أن فرنسا تعتمد
كثريًا على الطاقة النووية ،وهي األقل تسببًا باالنبعاثات من
غريها من الدول .ثم وضعت حكومة عام  2014قانونًا الحتسابها
يف االستهالك ،وليس يف الكهرباء ،ثم لتصبح ضريبة على املنتج.
وهي تطورت من  7يورو على الطن عام  2014إىل  44يورو عام
 ،2018وكان مقرتحًا أن تصل إىل مئة يورو عام .2022
ال يزال اخلالف على طرق احتساب هذه الضريبة مدار جدل يف
فرنسا وغريها ،باإلضافة إىل اخلالف على توظيف عائداتها .فهل
التحول الطاقوي ،أم من أجل تغيري السلوك ،أم غري
هي من أجل
ّ
ذلك .باإلضافة إىل مشكلة مشوليتها ومن تستهدف ،خصوصًا
إذا كان يف كل دولة صناعات أساسية مدعومة .ولطاملا تناول
احلديث الفرق بني ضريبة الكربون وسوق الكربون ومن حيدده.
وكما هو معلوم ،فإن سوق الكربون يف االحتاد األوروبي اخنفض
سعره ليصل إىل  5يورو للطن عام  ،2017ثم عاد وارتفع إىل 20
يورو للطن نهاية عام .2018
وقد صدر الكثري من األصوات املعرتضة يف فرنسا على هذه
االزدواجية يف الضريبة بني الدولة (الفرنسية) ومع االحتاد
ودوله أو ً
ال ،ولكونها غري عادلة ثانيًا .مع العلم أن ليس هناك
سوى  46دولة يف العامل حتاول أن تطبق ضريبة الكربون بطرق
غري متساوية.
أما املشكلة اليت استجدت يف فرنسا واليت كشف عنها أخريًا ،أن
 %46من عائدات هذه الضريبة ذهبت إىل اإلصالحات يف البيئة،
و %44منها ذهبت لتمويل اخلزينة العامة للدولة ،ما ساهم يف
زيادة دوافع االعرتاض عليها.
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مــقاالت وتـحقيقات

 6مـليارات دوالر خـدمة الـدين عـام !2019
محمد وهبة
رفع أسعار فائدة سندات اخلزينة إىل %10.5
سيكون له تداعيات كارثية على خدمة الدين
أعده خرباء يف املالية العامة،
العام .مثة سيناريو ّ
خيلص إىل أنه خالل ثالث سنوات سرتتفع خدمة
الدين إىل  11600مليار لرية ،أي  7.7مليارات
دوالر 7.7 .مليارات دوالر سيدفعها اللبنانيون
يف سنة واحدة ،للجهات اليت أقرضت الدولة،
وأبرزها املصارف ومصرف لبنان.
اعتبارًا من مطلع الشهر اجلاري ،وحتديدًا منذ
االتفاق بني وزارة املال ومصرف لبنان على
رفع أسعار سندات اخلزينة باللرية اللبنانية من
 %7.46إىل  ،%10.5بات الدين العام على
مسار متسارع وخطري جدًا .هذا االرتفاع يف أسعار
ّ
سريتب أعباء كبرية على اخلزينة «ال
الفائدة،
حتملها» حبسب رئيس املركز االستشاري
ميكن ّ
للدراسات والتوثيق عبد احلليم فضل اهلل.
املقصود ،أنه يف ظل الظروف الراهنة ،دوليًا
تبدهلا قريبًا
وحمليًا ،وغياب أي مؤشرات على ّ
ملصلحة لبنان ،هناك شكوك بأن يكون النظام
املالي يف لبنان قادرًا على االستمرار يف متويل
التورم اهلائل يف املديونية العامة .لذا،
هذا
ّ
فإن اخليارات باتت حمدودة :االنهيار ،التصحيح
الطوعي التوافقي والتصحيح بالضغط .اليوم،
ليس هناك خيار رابع .حتى شراء املزيد من
الوقت قد ال يكون ممكنًا.

قفزة الدين العام

تطور خدمة الدين العام
باالستناد إىل دراسة عن
ّ
بعد التغيرّ ات اليت طرأت على أسعار الفائدة،
يتبينّ أن خدمة الدين ستقفز قفزات عمالقة يف
السنوات الثالث املقبلة .الدراسة تنطلق من
مؤشرات ثابتة:
(منو الناتج احمللي اإلمجالي)
النمو االقتصادي
ّ
ّ
سيبقى خالل السنوات الثالث املقبلة عند
مستوى  ،%2.5أي ما يوازي املعدل الوسطي
املسجل خالل السنوات السبع املاضية.
ّ
 ستنخفض اإليرادات احلكومية يف الفرتةاملقبلة إىل ما نسبته  %21من الناتج احمللي
اإلمجالي ،مقارنة مع  %23يف السنوات
السابقة.
 أسعار الفائدة ارتفعت على سندات اللريةاللبنانية من  %7.46إىل  %10.50بعد اتفاق
وزارة املال مع مصرف لبنان واملصارف.
 أسعار الفائدة على سندات اخلزينة بالدوالرمقدرة عند مستوى  ،%9.50وهو
(يوروبوندز)
ّ
ّ
متحفظ جدًا قياسًا على سعر الفائدة
مستوى
عليها يف األسواق العاملية ــــ حيث يتم تبادهلا
ّ
يقل عن .%11
وشراء ــــ الذي ال
بيعًا
ً
 لن يكون لدى اخلزينة فائض أولي أو عجزأولي .أي تغيرّ يف هذا األمر ينعكس مباشرة
ّ
على كلفة الفائدة املدفوعة ،لكن ميكن اإلشارة
إىل أنه يف حال عدم متكن اخلزينة من حتقيق
أولي تصل قيمته إىل  3مليارات دوالر،
فائض ّ
فلن يكون باإلمكان تقليص كلفة خدمة الدين
العام بأي شكل من األشكال ،واألسوأ أن يرتفع
العجز يف امليزان األولي إىل حدود كبرية ،إذ
ّ
سيؤثر ذلك بشكل حتمي على كلفة خدمة الدين
العام ألن اخلزينة ستعمد إىل زيادة استدانتها
من أجل تسديد املستحقات املالية.

دورة خطرية

بنتيجة هذا السيناريو ،يتبينّ أن خدمة الدين
العام سرتتفع من  8600مليار لرية يف نهاية
 ،2018إىل  8900مليار لرية يف عام ( 2019حنو
 6مليارات دوالر) ،ثم إىل  10250مليار لرية
يف  ،2020ثم تقفز إىل  11600مليار لرية يف
.2021
وبذلك ،ترتفع خدمة الدين نسبة إىل إيرادات
اخلزينة من  %49حاليًا ،إىل  %52يف ،2019
ثم إىل  %58يف  ،2020و %64يف .2021
أما نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجالي،
فستشهد أيضًا قفزة خطرية ،من  %157حاليًا
إىل  %161يف السنة املقبلة ،ثم  %169يف
 2020و %178يف  2021ليصبح لبنان مرتبعًا

على عرش أعلى دين نسبة إىل الناتج يف العامل
(ويف أحسن السيناريوات ،سيبقى يف املركز
الثاني أو الثالث).
تطور الدين العام بهذا النمط املتسارع ال ميكن
إال أن يكون مثريًا للقلق .فهذا السيناريو
يكتفي باإلشارة إىل أن الدولة لديها قدرة
الضغط على الدائنني احملليني واخلارجيني
وإقناعهم باملشاركة يف عملية إعادة متويل
السندات القائمة ومتويل قيمة الفوائد املرتتبة
عليها وقيمة السندات اجلديدة اليت ستصدرها،
أي أن هناك رهانًا على أن الدائنني ليس لديهم
أي خيارات سوى املشاركة يف إقراض الدولة.
كذلك ،يأخذ هذا السيناريو يف االعتبار أنه لن
خيص اإلنفاق
تطورات كبرية يف ما
حتصل
ّ
ّ
احلكومي ،ولن حتدث أي مفاجآت سياسية
وأمنية.
إذًا ،السؤال املطروح اليوم :هل بإمكان لبنان
التطورات املالية؟
حتمل هذه
ّ
ّ
يعتقد رئيس املركز االستشاري للدراسات
والتوثيق عبد احلليم فضل اهلل ،أنه ال ميكن
التورم الكبري «فالعجز صار كبريًا
احتمال هذا
ّ
جدًا ،وبسبب السياسات اجلديدة لدى مصرف
لبنان اليت تأخذ يف االعتبار أن توسيع السيولة
حد ما االستقرار النقدي،
يف السوق
يهدد إىل ّ
ّ
فإن مصرف لبنان مل تعد لديه القدرة على
متويل اخلزينة .واألسوأ ،أن تدفق الودائع من
اخلارج ال يزال متباطئًا وقد يكون صفرًا .يف
ضوء هذه املعطيات ،فإن إمكانية احلصول على
متويل سهل غري متوافرة ،وبتنا معرضني ملخاطر
الدخول يف دورة خطرية وسيئة من العالقة بني
ارتفاع الفائدة وارتفاع العجز .كلما ارتفع العجز،
نضطر اىل أن نرفع أسعار الفائدة».
ّ

محدودية خيارات التصحيح

هكذا تبدو اخليارات حمدودة بني ترك األمور
تذهب يف مسار احنداري ،وصو ً
ال إىل االنفجار،
أو املبادرة إىل إجراء عملية تصحيح (للعالقة
بني الدولة واملصارف ،من خالل االتفاق على
خفض كلفة الدين العام) ،أو فرض عملية
التصحيح بالضغط.
قبل بضعة أسابيع ،اقرتح الوزير السابق شربل
حناس خيار التصحيح الطوعي ،وهو خيار مشابه
ملا يطرحه فضل اهلل بدوره .حناس يرى أن
التصحيح جيب أن يبدأ قبل انفجار الوضع حيث
ال يعود باإلمكان السيطرة على توزيع األعباء
والنتائج ،أي أن يكون طوعيًا بني األطراف

املعنية من القوى
السياسية ومصرف
واملصارف.
لبنان
وفضل اهلل يرى أنه
«جيب حتييد سندات
اخلزينة عن أسعار
السوقية،
الفائدة
وال سيما إذا كانت
السوقية
األسعار

يف 2021
ستبلغ خدمة
الدين 11600
مليار لرية ونسبة
الدين إىل الناتج
%179

حمددة بني
مرتفعة .جيب أن تكون هناك إدارة
ّ
املصارف ومصرف لبنان ووزارة املال ،لتكون
حركة أسعار الفائدة على السندات بطريقة
متفق عليها».
يف الواقع ،ليس هناك ما يشري اىل أن هناك
مبادرة يف اجتاه التصحيح الطوعي ،رغم أن
الصرخة اليت أطلقها حناس نالت تفاع ًال من
ّ
بري
بعض القوى
املؤثرة ،مثل الرئيس نبيه ّ
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،ومجعية
وبري
املصارف .وحبسب املطلعني ،فإن سالمة ّ
تطورات
واملصارف ،أبدوا قلقهم وخوفهم من
ّ
األوضاع ،أي أنهم مدركون خلطورة الوضع
وعلى اختالف مواقعهم الوظيفية ورؤيتهم
التقنية ،فإن تشخيص املشكلة واضح بالنسبة
ّ
احلل واملعاجلة متباينان بينهم وبني
إليهم ،لكن
حناس .بالنسبة إىل املصارف ،فإن التصحيح
ّ
سيؤثر مباشرة على
الطوعي ،مهما يكن شكله،

(هيثم املوسوي)
مصاحلها ،فاملطلوب منها ،نظرًا إىل كونها
الطرف األكثر مراكمة للثروة املغروفة من
تقدم تنازالت ال تتعلق فقط
الدين العام ،أن
ّ
بأرباحها ،بل رمبا بضريبة استثنائية عليها أو
ضريبة على رؤوس أمواهلا.
يف املقابل ،يقف سالمة يف منتصف الطريق
ّ
واحلل املالي
بني رغبات القوى السياسية
التقين .هو أبدى سابقًا ،أمام حناس أيام كان
وزيرًا يف احلكومة ،رغبته يف إجراء إصالحات
مالية يتم من خالهلا توزيع األعباء بشكل عادل،
لكنه أوضح أن رغبته هذه غري كافية بل هي
يقرره
مرتبطة مبا
ّ
السياسيون ،إذ إن
حلاًّ كهذا ال ميكن
إال أن يتم بقرار
سياسي.
عند هذا املستوى،

الخيارات محدودة:
االنفجار ،التصحيح
الطوعي والتصحيح
بالضغط

هنا تكمن املشكلة .فالقرار السياسي بتنفيذ
ّ
حل طوعي وإجراء إصالحات مالية متنع االنفجار
ً
ّ
حدته ،يعين حكما أن الطبقة السياسية
أو تقلل ّ
مضطرة اىل أن توافق على إجراء تعديالت
يعد أحد مكتسباتها بعد
يف بنية النظام الذي
ّ

اتفاق الطائف وأحد أبرز مصادر فسادها.
لذا ،رغم اقتناع عدد كبري من املسؤولني يف
ّ
احلل ،إال أن التجارب السابقة
لبنان بضرورة
ّ
األقل قدرة
تشي بأنهم سيلجأون إىل حتميل
الكلفة األكرب من عملية التصحيح ،فض ًال عن أن
التجارب الدولية تشري إىل أن من النادر اللجوء
إىل التصحيح الطوعي ،بل ترك األمور تسري
حنو االنفجار حيث يصبح بإمكان املستفيدين
من النظام احلالي أن يستفيدوا جمددًا من
حتييد ثرواتهم أو اجلزء األكرب منها ،عن مسار
التصحيح.
بعبارة أخرى ،إن توزيع األعباء على اجملتمع
اللبناني من أفراد وشركات وطبقات لن يكون
عاد ً
حصة الطبقات سيكون
ال ،والتفاوت بني
ّ
كبريًا.
هذه املقاربة تفرض اللجوء إىل خيار التصحيح
ّ
التخلي
بالضغط .لن ترضى القوى السياسية
عن قدرتها على املشاركة بالفساد مع احليتان
الكبار من مصارف وجتار عقارات ...وبالتالي،
تقدم تنازالت طوعية ،فال يبقى من
هي لن
ّ
خيار سوى «التصحيح بالضغط» .بيد مصرف
لبنان الكثري من األدوات ،والضغط الشعيب
حادة أيضا.
أداة ّ
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مــناسبات

وفد من القوات اللبنانية يزور األباتي اهلاشم ودير مار شربل للتهنئة

النائب صويف كوتسيس ( )MPتهنئ
I hope that you and
your family have
a happy holiday
season, and I wish
you all the very best
for the New Year in
2019.
I look forward to
working with you
and for our local
community.

SOPHIE COTSIS MP
Member for Canterbury

أمتنى لكم ولعائالتكم أعيادا سعيدة وأن حيمل لكم العام
اجلديد  2019كل اخلري والفرح واألمل.
زار وفد من منسقية
القوات
يف
اسرتاليا
اللبنانية برئاسة املنسق
طوني عبيد يرافقه رئيس
مركز سيدني جهاد داغر
ومسؤولني قواتيني لتهنئة
الرئيس العام للرهبانية

اللبنانية املارونية االباتي
نعمة اهلل اهلاشم والوفد
املرافق ورئيس دير مار
راهبني
بسيامة
شربل
جديدين ومبناسبة حلول
االعياد اجمليدة ،ومتنى
الوفد لقدس االباتي والوفد

املرافق زيارة رعوية مكللة
بالنجاح.
وكذلك تقدم الوفد بالتهنئة
للراهبني انطوني القزي
الساندروسي
ومايكل
حبضور االهل واالقارب.

إنين أتطلع قدما للعمل
معكم مجيعا من اجل جمتمعنا
احمللي.
Add: Suite 201, Level 2, 308 - 312 Beamish Street,
CAMPSIE NSW 2194, P: (02) 9718 1234
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قصور النظام الصحي« :البقاء لألغنى»! اجملتمع املدني اللبناني بني غائب ومغيَّب
حسني عاصي

هديل فرفور

يف لبنان نحو  1500سرير فقط للعناية الفائقة (هيثم املوسوي)
جُم ّددًا ،حيصد قصور النظام الصحي وإهمال
املستشفيات احلكومية أرواح املواطنني،
خصوصًا الفقراء منهم ،على قاعدة «البقاء
لألغنى»! الثالثاء املاضي ،سقطت ضحية
جديدة هلذا النظام .الطفل الفلسطيين حممد
وهبة ،ابن السنتني ونصف السنة ،فارق احلياة
أسرة شاغرة يف غرف العناية الفائقة يف
ألن ال
ّ
املستشفيات.
فجر ألثالثاء املاضي ،مات الطفل الفلسطيين
أم لبنانية حممد وهبة .ثالثة أيام
املولود من ّ
بقي فيها ابن السنتني ونصف السنة يف
غيبوبة يف غرفة عادية يف ُ
املستشفى اإلسالمي
يف طرابلس ،بعدما أخفق ذووه يف إدخاله
قسم العناية الفائقة يف مستشفيات عديدة
أسرة ،وهي الذريعة اليت
بذريعة عدم وجود
ّ
ّ
صحي
نظام
ظل
يف
قبله
آخرين
أزهقت أرواح
ّ
حيصر إمكانية حجز سرير يف قسم العنايات
حبجم األموال املتوافرة لدى املريض.
ووفق رواية أهل الطفل ،فإنه كان يعاني من
احتقان املاء يف رأسه ،وخضع لثالث عمليات
محود يف صيدا .يف املرة األوىل،
يف ُمستشفى ّ
ُزرع له جهاز يساعد على إخراج املياه .وبعد
فرتة ،تبينّ أنه يف حاجة اىل عملية إلخراج املياه
بعدما ثبت عدم فعالية اجلهاز ،ثم خضع لعملية
عم الطفل،
ثالثة بعدما عاد االحتقان .يروي ّ
غسان وهبة ،لـ»األخبار» ،أنه بعد فرتة من إجراء
ّ
العملية الثالثة ،تدهور الوضع الصحي حملمد
وارتفعت حرارته .تواصلت العائلة مع إدارة
محود اليت أبلغت األهل بضرورة نقله
ُمستشفى ّ
اىل أحد ُ
املستشفيات القريبة لعدم وجود سرير
شاغر يف قسم العناية الفائقة لديها .بعدها،
بدأت «جولة» األهل على ُ
املستشفيات من دون
جدوى ،فيما بقي الطفل ثالثة أيام راقدًا يف
غرفة عادية يف ُ
املستشفى اإلسالمي .وبعد
اتصاالت مع وزارة الصحة واملعنيني ،مت تأمني
سرير شاغر يف ُمستشفى طرابلس احلكومي ،إال
أنه تويف بعد ساعات قليلة من وصوله إليه.
خرب الوفاة أثار موجة من الغضب واالستياء
على مواقع التواصل االجتماعي ،خصوصًا بعدما
ُأشيع أن أحد املستشفيات اشرتط الستقباله
تأمني ألفي دوالر .كما ُربط األمر بتقليص
«وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني» (األونروا) خلدماتها منذ شباط
املاضي ،ما أدى اىل احتجاجات عفوية وحرق
إطارات يف خميمي البداوي ونهر البارد (حيث
تعيش عائلة الطفل) ،احتجاجًا على «موت
الفلسطينيني على أبواب املستشفيات»،
واعرتاضًا على تقليص «أونروا» خلدماتها،
ورفضًا لسياسات تهميش حقوق الفلسطينيني
يف لبنان .واستدعى ذلك توضيحًا من الوكالة
اليت ّ
أكدت يف بيان أن الطفل ُأدخل اىل

ُ
املستشفى اإلسالمي يف  14اجلاري على
نفقة الوكالة« ،غري أن حالته تدهورت بشكل
سريع ما استدعى نقله اىل غرفة عناية مركزة
متخصصة لألطفال ،وهي وحدة غري متوافرة يف
املستشفى ذاته».

تتذرّع املُستشفيات الخاصة
بمحدودية أسرّة العناية الفائقة البتزاز
املرضى

كما أوضح بيان للمكتب اإلعالمي لوزير الصحة
غسان حاصباني أن الطفل تلقى العالج على
نفقة «أونروا»ُ ،
«وأدخل اىل املستشفيات وفق
املطلوب» ،متمنيًا من اجلميع التحقق من أي
معلومات قبل تداوهلا «حرصًا على صورة القطاع
الصحي يف لبنان» ،علمًا بأن صورة هذا القطاع
املخدوشة ال حتتاج اىل محالت «تشويه» ،يف
تذرع ُ
ّ
أسرة
املستشفيات اخلاصة مبحدودية
ظل ّ
ّ
العناية الفائقة يف لبنان (تقدر بنحو 1500
سرير فقط وفق نقابة أصحاب ُ
املستشفيات
اخلاصة) البتزاز املرضى و»عصرهم» للحصول
على املال لقاء خدماتها .وأيضًا ،يف ّ
ظل تدهور
ُ
املستشفيات احلكومية وعدم قدرتها
وضع
على تلبية احتياجات املرضى بسبب الفوضى
اليت تتخبط فيها نتيجة سنوات من اإلهمال
والتهميش .وهو واقع ال ُينبئ إال بازدياد
حاالت املوت على أبواب ُ
سيما
املستشفيات ،ال ّ
يف املناطق النائية.

الصحة للجميع بـ 173مليون يورو

فيما كانت قضية الطفل حممد وهبة تشغل
الرأي العام ،كانت وزارة الصحة العامة تطلق
«الربنامج الصحي ُ
املشرتك لدعم مرونة النظام
الصحي اللبناني وتوفري اخلدمة الصحية واألدوية
املزمنة للجميع» ،بالتعاون مع االحتاد األوروبي
ّ
ومنظمة الصحة العاملية .يف مؤمتر
و»يونيسف»
صحايف ُعقد يف ُمستشفى الكرنتينا ،أعلنت
رئيسة بعثة االحتاد األوروبي يف لبنان كريستينا
السن أن «املشاريع اليت نطلقها اليوم هي جزء
من حزمة صحية بقيمة  173مليون يورو تشمل
الرعاية الصحية األولية والثانوية وتهدف إىل
التوصل إىل خدمات صحية ذات جودة وبكلفة
مقبولة ومتاحة لكل من حيتاج إليها يف لبنان».
وجددت التزام االحتاد األوروبي بتعزيز نظام
ّ
الرعاية الصحية اللبنانية وضمان الوصول
اىل األدوية املزمنة واللقاحات واملواد الطبية
أن
األساسية للمجتمعات األكثر ضعفًا .وأضافت ّ
سي ّ
مكن «يونيسف» ومنظمة الصحة
هذا الدعم
ُ
العاملية من دعم األشخاص احملتاجني املقيمني
يف لبنان من خالل ضمان توفري خدمات الرعاية
الصحية ودعم النظام الصحي ومتكينه.

أن الوضع يف البالد ليس
ليس خافيًا على أحد ّ
يف أحسن أحواله هذه األيام ،على الرغم من ّ
كل
اجلهود اليت يبذهلا البعض لتفادي «الكارثة»
اليت ّ
حذر منها رئيس اجلمهورية ميشال عون
احلكومية األخرية قبل أيام.
مبادرته
أطلق
عندما
ّ
قد يكون الوضع
احلكومي املستعصي أحد أبرز
ّ
جتليات هذه «الكارثة» ،بعد سبعة أشهر على
تكليف رئيس حكومة استبشر بها الكثريون
خريًا ،من دون أن ينجح
القيمون عليها يف
ّ
ّ
منحها احلياة ،هذا قبل احلديث عن التوقعات
اهلزيلة
بإنتاجيتها ،إن ُو ِلدت.
ّ
وال تقتصر مؤشرات «الكارثة» على احلكومة،
اليت يعتربها كثريون «خشبة اخلالص» املنتظرة،
بالنظر إىل الواقع االقتصادي واالجتماعي الذي
يئن بسببه مجيع اللبنانيني ،من دون استثناء،
ّ
وال متييز بني انتماء سياسي أو طائفي هنا أو
هنالك.
الذين
السياسيون،
يرفع
حني
ويف
حيملهم
ّ
البعض أسباب األزمة ،الصوت
بشكل شبه
ٍ
يومي ،يغيب عن السمع ما
يسمى بـ «اجملتمع
ّ
ّ
املدني» ،فال
رصد له،
حتركات «ضاغطة» ُت َ
ّ
بعيدًا عن «متثيليات رفع العتب» ،فما سبب
يغيب اجملتمع املدني عن
هذا «التقاعس»؟ ومن ّ
ٍ
وقت يفرتض أن
املشهد اليوم ،يف
يتصدره؟
ّ
مربر؟!
غياب غري َّ
الفتة تصرحيات املسؤولني السياسيني اليت
صدرت يف األيام األخرية ،بدءًا من رئيس
اجلمهورية ميشال عون ،الذي حذر من «الكارثة»
ّ
اليت ميكن أن
حتل بالبالد والعباد إذا مل تنجح
ً
ا
علم
احلكومة،
تأليف
مبادرته يف
أن كثريين
ّ
يدرك
عون
أن
أن «العهد» من أكثر
يعتقدون ّ
ّ
ً
املتضررين من الواقع املأزوم ،خصوصا ّ
أنه
ّ
يأتي على حسابه ومن عمره ،فيما يريد ان
يكون عهدًا لإلجنازات ،ينهي الصورة التقليدية
السابقة للدولة.
ومل يكن عون وحيدًا يف إبداء «القلق» ،فقد
واكبه يف ذلك كل من رئيس جملس النواب
ي الذي بات كمن ينتقي مفردات
نبيه بر 
لريددها بصورة شبه يومية يف
«القلق»
ّ
ٍ
ٍ
تصرحيات
وبيانات متسلسلة ،حيذر فيها من
«االنهيار» الذي تذهب إليه البالد ،ومثله
يفعل رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري
حمم ًال خصومه الذين يتهمهم بالضغط عليه
،
ّ
لعرقلة والدة احلكومة املسؤولية الكاملة عن
ذلك.
إن عون وبري واحلريري ،فرادى
قد يقول قائل ّ
يتحملون مسؤولية إيصال
أو جمتمعني ،هم من
ّ
وأن مقولة «ضربين
األمور إىل هذا الدرك،
ّ
وبكى ...سبقين واشتكى» قد تنطبق عليهم،
أن املطلوب منهم هو إجياد َ
خارج
باعتبار ّ
امل ِ
لإلنقاذ ال البكاء على األطالل .قد يكون ذلك
أن هؤالء ّ
ميثلون السلطة حاليًا،
صحيحًا ،باعتبار ّ
ولو كان ٌّ
منهم
كل
مييز نفسه عن اآلخرين ،إال
ّ
أن غياب املعارضة
ّ
أن األصح من ذلك يبقى ّ
عن الصورة واملعادلة ،وحتديدًا اجملتمع
املدني ،يبقى األكثر استهجانًا.
فأين هو اجملتمع املدني من الواقع الذي
وصلت إليه البالد اليوم؟ هل اكتفى بإيصال
ممثلة وحيدة له إىل الربملان ،ال
يرتدد الكثري
ّ
مكوناته يف «التربؤ» منها أساسًا ،يف إطار
من ّ
«الصراع الداخلي» بني جمموعاته؟ وهل تعبرّ
عنه التحركات «اخلجولة» ،ورمبا «اليتيمة»،
اليت تقوم بها فئات
حمددة داخله بني الفينة
ّ
متر مرور الكرام ،مع بعض
واألخرى ،واليت ّ
«التكبيل» اإلضايف للمواطنني؟
أمل حين الوقت بعد ليدرك هذا اجملتمع املدني
حتركًا جديًا ومسؤو ً
ال من قبله اليوم ،بعيدًا
ّ
أن ّ
عن حتركات «رفع العتب» غري املثمرة وال
ّ
املنتجة ،أكثر من واجب،
أقله للضغط على
السياسيني لتأليف احلكومة؟ هل «استسلم»
أن
للواقع القائم ،وأخذ «إجازة طويلة» ،أم ّ
حتركاته باتت مربوطة باالستحقاقات االنتخابية،
ّ

البعيدة نسبيًا اليوم؟.
خيبات باجلملة
ٌ
إذا كانت تظاهرة «احلزب الشيوعي اللبناني»
جنحت األحد املاضي ،يف إعادة تسليط الضوء
على األزمات اليت يعاني منها اللبنانيون ،وعلى
ّ
التحرك لرفع الصوت،
ضرورة
فإنها جنحت
ّ
أكثر ،خصوصًا من خالل مشاركة الكثريين
ممن ال ينتمون إىل «الشيوعي» أص ًال ،يف
ّ
اإلضاءة على غياب اجملتمع املدني غري
املربر
َّ
عن املشهد العام.
أن اجملتمع املدني
ويف حني يعترب كثريون ّ
ال يزال يلملم ذيول «اخليبة» اليت مين بها
يف االنتخابات النيابية األخرية ،بعدما عجز عن
خوض مواجهة «الند للند» مع أحزاب السلطة،
فإن مثل هذا املنطق يتعارض يف األساس،
ّ
شك ًال ومضمونًا ،مع مفهوم وفلسفة اجملتمع
املدني ،الذي ال يفرتض أن يكون مرتبطًا
بالسلطة واملناصب ،بقدر ما
جيسد قضايا
ّ
نضالية مشرتكة ،بل ّ
إنه ميكن أن يشمل من
ّ
ضمن من يشملهم ،من حيث املبدأ ،قوى
ٍ
السلطة نفسها،
بصورة أو بأخرى.
ّ
ّ
أن االنتخابات األخرية مل
وال
تشكل
شك ّ
«احلاجز» الوحيد أمام هذا اجملتمع املدني ،الذي
ترددات حراكه الشهري يف العام
ال يزال يعيش ّ
ٍ
 ،2005والذي سقط
بضربات باجلملة ،معظمها
من هيكليته الداخلية ،وبسبب الصراعات اليت
نشبت بني خمتلف
مكوناته ،واضعة حدًا لـ
ّ
«احللم» الذي انتاب الكثري من اللبنانيني بـ
«التغيري» ،فإذا بـ «النموذج البديل» غري قادر
على الصمود أمام ّ
أقل «العواصف» وأدناها.
ً
ّ
ّ
يشك
ال
ا
أحد
أن
بأن واقع
ولعل املفارقة ّ
ّ
البالد اليوم ليس أفضل منه يف العام ،2015
إن األزمات اليت خلقت حراك  2015ال تزال
بل ّ
هي هي اليوم ،بل ّ
إنها تفاقمت ،من دون أن
ّ
امللف
ننسى
احلكومي الذي كان يفرتض بأن
ّ
يدفع الشباب اللبناني إىل التحرك عفويًا ،من
أي توجيهات أو تعليمات.
دون انتظار ّ
ّ
رغم
كل ذلك ،مل تعلن اجملموعات املدنية
رصد يف الشارع وغريه
«االستنفار» ،ومل ُت َ
أي حتركات جدية لرفع الصوت،
وكأن اجملتمع
ّ
ّ
املدني ،بوجوهه القدمية واجلديدة ،أعلن
«االستسالم» ،تاركًا الشعب للمصري الذي
اختاره لنفسه ،عندما انتخب ممثليه من أحزاب
السلطة مبلء إرادته.
يغيب نفسه بنفسه...
ّ
كعادتهم ،مل يتأخر اللبنانيون يف «التعليق»
على حتركات «السرتات الصفراء» يف فرنسا.
بعضهم عبرّ عن «إعجابه» بالشعب الفرنسي
حترك بسبب ضرائب ال أكثر ،وبعضهم
الذي ّ
وجد يف مواقف الرئيس الفرنسي إميانويل
ن واحلكومة ما يستدعي «الثناء» لكونهم
ماكرو 
مل يتجاهلوا صوت الشارع ،ولو بطريقة
تصاعدية.
بعضهم أيضًا من ذهب إىل «التنمري» ،عرب
انتقاد بعض حركات «الشغب» أو ما
يسمى
ّ
إىل
بـ «الطابور اخلامس» ،ومن ذهب
حد
ّ
ّ
استدعاء «نظرية املؤامرة» الشهرية ،مبا ذكر
أص ًال
بالفرضيات اليت أطلقت حول احلراك
ّ
املدني اللبناني ،وكانت من أسباب إطفائه
بشكل أو بآخر.
ٍ
لكن بني هذا وذاك ،يبقى السؤال ،أين
اللبنانيون من ّ
كل ذلك ،وهم الذين
ّ
يئنون
حتت وطأة الضرائب باجلملة ،وكثريون منهم
يعيشون حتت خط الفقر أص ًال؟ وإذا كان
اجملتمع املدني ،بصيغته التقليدية ،اختار
غيب نفسه
االستسالم واالنكفاء ،وبالتالي ّ
بنفسه ،أمل حين الوقت لـ «انتفاضة ما»،
قد
يتصدرها اجملتمع املدني احلقيقي ،بكامل
ّ
تركيبته ،اليت تشمل ّ
كل أبناء الوطن ،من دون
متييز بني
ألن اخلطر
احلزبي وامللتزم وغريهّ ،
ّ
يطال اجلميع من دون استثناء؟!.
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مــناسبات

دير مار شربل يكرم االباتي اهلاشم وسط حضور ديين وسياسي وشعيب حاشد

املطران انطوان طربيه

االباتي نعمة اهلل هاشم

األب لويس الفرخ

مقدم الحفل انطوني هاشم

رئيس ورهبان مار شربل يقدمون هدية لالباتي نعمة اهلل الهاشم

املطران طربيه واالباتي الهاشم واحد املطارنة مع جو خطار وجو عساف

االب الفرخ وهاشم مع ريتشارد عنداري وعقيلته وباخوس جرجس وعقيلته

سليم الشدياق مع ليشع الشدياق وعقيلته

االب الفرخ مع جورج وفاديا غصني والزميل حرب وعقيلته ووهبه وبو حمد

االب الفرخ مع اليان بولس وعقيلته ميشلني وجورج وسلوى بدر وحضور

ميشال الدويهي وعقيلته وحضور

االخوات الراهبات

مارون طراد وحضور

خليل طرطق مع الزميل كميل شالال وعقيلته

اقام دير مار شربل يف سيدني حفل عشاء حاشد على شرف رئيس
الرهبانية اللبنانية املارونية قدس االباتي نعمة اهلل الهاشم وذلك مساء
الثالثاء املاضي يف صالة البلفيو يف بانكستاون.
والحفل ،الذي قدمه رئيس الرابطة املارونية يف اسرتاليا املهندس أنطوني
هاشم بلباقته املعهودة ،حضره ،اضافة اىل املطرانني انطوان شربل
طربيه وروبري رباط وعدد من االساقفة ورهبان الدير وراهبات ورجال
دين ،قنصل لبنان العام يف سيدني شربل معكرون وعقيلته جويل ،النائب
ديفيد كوملان ممثال رئيسة الوالية غالديس برييجيكليان ،جورج زخيا ممثال
النائب جان عجاقة ،النائب ديفيد كالرك ،رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية
يف اسرتاليا ونيوزيلنده ميشال الدويهي وعقيلته زيتا ،رئيس بلدية
كنرتبريي بانكستاون كال عصفور وعدد من اعضاء املجلس البلدي ،رئيس
الرابطة املارونية السابق باخوس جرجس وعقيلته ،رجال االعمال جورج
غصني وعقيلته الربوفيسور فاديا وجو خطار وعقيلته شاد واملحامي فادي
الزوقي وسليم الشدياق وريتشارد عنداري وعقيلته وجو عساف ،واليان
بولس وعقيلته ،كمال زخيا ،وممثلو احزاب وتيارات ،مجالس ادارة معهد
ومأوى مار شربل ولجان الكنيسة وأهالي الرهبان الساكنون يف سيدني
وعدد كبري من فعاليات وابناء الجالية واالعالم العربي يف اسرتاليا.
بارك املناسبة راعي االبرشية املارونية يف اسرتاليا املطران انطوان
شربل طربيه وتحدث فيها رئيس دير مارشربل االب لويس الفرخ

(الكلمة ادناه) وكانت مسك الختام كلمة االباتي الهاشم التي تحدث
فيها نشأة املوارنة وقال ان القديس مارون عندما تنسك لم يكن يخطط
النشاء الطائفة املارونية غري ان اهلل هو املخطط واملدبر ،ثم جاء الراهب
والعالمة السرياني مار يوحنا مارون الذي أصبح أول بطريرك للكنيسة
املارونية يف أنطاكيا.
ثم تحدث قدسه عن نشأة الرهبانية اللبنانية املارونية على يد ثالثة
رهبان اتوا من حلب يف سورية اىل جبل لبنان حيث عاشوا حياة زهد
وتقشف ولم تكن غايتهم تأسيس الرهبانية اللبنانية املارونية غري ان
اهلل دبر وخطط.
واضاف يقول عندما اتى اثنان من الرهبانية اىل اسرتاليا يف سبعينات
القرن املاضي لم يكن هدفهم تأسيس رهبانية هنا غري ان ارادة اهلل كان
املوجه واملخطط يف كل خطوة حتى اصبح دير مار شربل يف سيدني من
اكرب االديرة وانشطها يف بالد االغرتاب اضافة اىل عدد اخر من االديرة
مثل دير القديسة رفقا ودير القديس نعمة اهلل الحرديني وغريهما.
كلمة االب لويس الفرخ
أيـّـُهـا الحضور الكرام لقاؤنا اليوم ما هو إال تكريمـًا لرئيس رهبانيّة
عريقة أعطت الكنيسة جمعاء ولبنان قدِّيسني كبار وعلماء ،والتي منذ
بداياتها سنة  ،1695تلعب دورًا رائدًا على املستوى الرهباني والكنسي
والوطني والرعوي والزراعي والثقايف والرتبوي واالجتماعي.

هذه املؤسـّـسة الرهبانيـّة الفاعلة بحضورها البشري املؤ ّلف من 320
راهبـًا ،موزعني على  52ديرًا يف لبنان ،إضافة إىل  16رسالة ،وديرين يف
بالد االنتشار ،ومن  11مدرسة يف لبنان ،و 3معاهد يف بالد االنتشار،
ومن مستش َفيـَني اىل جامعة الروح القدس -الكسليك بفروعها الثالثة.
ومن أبرز هذه الرساالت الـ  ،16رسالتنا يف سيدني أسرتاليا ،التي
تأسـّست سنة  ،1972بناء لرغبة املوارنة يف أسرتاليا الذين يريدون
املحافظة على التواصل مع وطنهم وكنيستهم األمّ ،فكان البناء األساس
الكنيسة التي دشنت سنة  ،1974ثم تابع الرهبان العمل مع أبناء الجالية
والرعيـَّة فبنوا معـًا سنة  1984املدرسة االبتدائيـّـة ،وسنة  1985كان
بناء الدير ،ثم تابعوا شراء البيوت املجاورة لبناء األقسام األخرى من
املدرسة ،وها نحن اليوم يف مرحلة متقدمة من انتهاء بناء بيت الراحة
ني أن يصبح جاهزا الستقبالهم يف شهر تموز املقبل.
للمسنـّني ،آمل َ
تعاقب على خدمة هذه املؤسـّسة -الرسالة حوالي  44راهبـًا ،منهم من
غاب عنا ،ومنهم ال يزال يخدم يف لبنان ،وها نحن جمهور الدير نـُكمل
مسرية العطاء ،ونعمل بناء الرشادات قدس األب العام ،وبالتنسيق
مع السلطات الكنسـيـّـة ،والزمنيـّة ،وبالتعاون مع أبناء رعـيـّتنا األحباء،
يف تطوير وإنماء رسالتنا املميـّزة يف ديناميتها الروحيـّة والرعويـّة
واالجتماعيـّة.
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مـناسبات

االباتي الهاشم يتوسط املطرانني طربيه ورباط والقنصل شربل معكرون وعقيلته جويل وحضور
ُ
نعمل اآلن على وضع خطة مستقبلية  ،30/20لتطوير هذه املؤسـّسة
الرهبانيـّـَة ،كي تلبي حاجات أبناء رعيـّتنا وجاليتنا ،التي تزداد يومـًا بعد يوم،
وخاصة يف تأمني مناخ مالئم لحماية الهوية والرتاث وتنمية قدرات شبيبتنا.
لنظل عنصرًا فاع ً
ال لجعل املجتمع األسرتالي غنيـًّا يف التنوع الثقايف وتأمني
الخدمات األساسيـّـَة ومواجهة التحديات التي تدور بنا.
وال يسعني َّ
إال أن أغتنم هذه املناسبة السعيدة ،ألشكر وأنحني تقديرًا
وامتنانـًا لكل من تعب ،وشارك معنا وال يزال يف بناء وتطوير هذه
املؤسـّسة الجامعة ،وأترحم على جميع الذين عملوا وتعبوا وأعطوا ،وخاصة
اآلباء الرهبان الذين سبقونا إىل دنيا الخلود.
وَيـَطيبُ لي أن أشكر إخوتي الرهبان -جمهور الدير ،الذين يخدمون هذه
الرسالة بفرح وعطاء ،وهم :كبرينا األب بولس كرباج ،املحرتم األب أنطوان
طعمه وهو املؤسسيني ،األب إيلي رحمة ،األب طوني موسى ،األب مارون
ً
ونشاطا
يوسف واألخ يوحنـّا غنطوس ،نطلب من اهلل أن يزيدهم صحة
وقداسة.
ونطلب يف هذه املناسبة من قدس األب العام الذي اطلع على تطوّر وإمكانيات
وحاجات هذه املؤسـّسة أن يرسل لنا رهبانًا يتابعون املسرية ويواصلون
رسالة الخدمة والعطاء أصحاب كفاءات روحيـَّة وعلميـَّة واجتماعيـَّة.
قدس األب العام نتطلع بأمل كبري أن تزورنا السنة القادمة يف  21تموز،
بمناسبة عيد القدّيس شربل ،لتدشني بيت الراحة للمسنـّني.
كما نصلي إىل الربّ أن يعطي رهبانيـّتنا املزيد من الدعوات ،إضافة إىل
األربعة من أبناء الجالية ،ونحتفل بسيامتهم الكهنوتيـّة هنا ،على غرار

فادي الزوقي ،كال عصفور ،ناديا صالح ،شارلي اسحق ،راشيل حريقة ،جورج وكمال وفاديا زخيا وحضور

رجال دين

االباتي الهاشم واالب الفرخ مع رجلي االعمال فادي الزوقي وجورج زخيا
األبوين القزي وساندروسي .وهم :أنطوني مرتي ،بيرت بطرس ،إيليا
عوض ،وطوني بطرس ،على أمل أن نرسل دعوات أُخرى يف املستقبل.
يف الختام ،وبإسمكم جميعـًـا؛ أجدد الرتحيب بقدس األب العام ،والوفد
ّ
ولكل من حضر ،وشارك معنا ،يف هذا اللقاء ،وأتمنى للكاهنـني
املرافق،
الجديدَين ّ
كل التوفيق والنجاح ،يف مهامهم الكهنوتيـّة ،والرهبانيـّة ،طالبني
من اهلل أن يرسل إىل الرهبانيـّة والكنيسة ،املزيد من الدعوات ،وخاصة من
أسرتاليا ،وأتمنى لكم جميعـًـا متابعة أجواء امليالد يف كثري من الفرح واألمل

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

يف أسرتاليا ولبنان.

وجرى خالل الحفل عرض شريط عن عدد أديرة الرهبانية
اللبنانية املارونية الـ  52املنتشرة يف سائر انحاء لبنان ويف
االغرتاب وتواريخ تأسيسها.
ويف نهاية الحفل قدم رئيس ورهبان دير مار شربل هدية
لقدس االباتي نعمة اهلل الهاشم.

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

مـيالد مـجيد و عـام مـبارك

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

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 وفــن

النحات مكي حسني يوثق «اجملزرة»
نصري عواد  -ايالف
من سرداب ببغداد إىل سرداب مبدينة
َ
(كوتنكن) األملانية يعمل الفنان مكي
حسني بصمت وتواضع الفتني ،اشبه
بالصوفيني الذين نقرأ عنهم يف كتب
ّ
التاريخ ،تكشف متاثيله عن رؤية فنية
رافدينية متد خيوطها
حمملة مبفردات
ّ
ّ
العراقي منتصف القرن
إىل فن النحت
ّ
املاضي.
االعمال النحتية الــ( )31اليت ُعرضت
مبدينة َ
(كوتنكن) بتاريخ 17ـ 11ـ 2018
حبضور مجاهريي كبري ،وعزف هادئ ألنغام
عراقية قدمية بعود (نزار رهك) كانت ّ
متثل
األول للنحات مكي
الشخصي
املعرض
ّ
ّ
حسني يف أملانيا .صحيح ان فن النحت
ّ
بقلة انتاجه ويف عدد عروضه
معروف
وتسويقه إال ان الظروف الصعبة اليت
وصحيا
ماديا
عاشها الفنان مكي حسني،
ّ
ّ
واجتماعيا ،كذلك مل تساعده بالعمل
ّ
واالنتشار ،فاملنفى ليس على الدوام
ودودا مع أصحاب التجارب املؤملة.
التماثيل اليت ُعرضت يف غالريي(  )Alte Feuerwacheكانت من
تنوعت فيها املواضيع والعناوين ،ووزعت األلوان باقتصاد
الربونزّ ،
مدروس ،كانت فيها الغلبة لعتيق الربونز .مخسة مصبوبات منها
ُطليت ّ
قدمي
باللون الذهيب يف حني حضر األمحر على استحياء عند
ّ
امرأة .مناخ العرض ال خيلو من مفردات الفنان ،املربع واخلط
والكتلة املعربة عن جدية املواقف وقوتها ،إىل جانب موضوعات
درامية أكثر اعتداال من السابق ،احتلت شخوصها مساحة هادئة من
احلوار والتناغم واالنسجام ،فالنحت كباقي الفنون مرتبط بالغرض
الوظيفي وبتغيرّ إيقاع احلياة.
رغم ان االعمال الــ( )31كانت معروضة يف غالريي ( Alte
يكن خاليا ،فيه الكثري من
 )Feuerwacheإال ان سرداب الفنان مل
ْ
املنحوتات الطينية اليت تنتظر اخلروج إىل ضوء الشمس ،إىل جانب
دفاتر ُخطت عليها بأناقة اسكيكات ألعمال قادمة ،وفيه أيضا ابريق
شاي يطيب للنحات ان يسقي ضيوفه بيدين دافئتني .يف املنحت
ّ
بصري مليء باإلحياء
نص
حول متثال
ّ
تكومنا ّ
ّ
طيين ينتظر الصبٌ ،
ٍ
قاعدة ثابتة ،عنوانه (صرخة من عمق اجلبال) موضوعه
استقر على
شهداء جمزرة «بشتاشان» اليت وقعت احداثها بكوردستان العراق،
ّ
الوطين
يف األول من ايار عام ( )1983واليت ارتكبها حزب االحتاد
العراقي ،وقد
الشيوعي
الكردستاني (أوك) ضد قواعد احلزب
ّ
ّ
ّ
ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء واجلرحى واالسرى.
صرخة من عمق اجلبال ،لذكرى شهداء بشتاشان*
اجملزرة عند النحات مكي حسني ليست ّ
ظنا او نتاج خميلة ،بل كان
هو أحد شهودها وضحاياها .شهد رحيل رفاقه الواحد تلو اآلخر،
شهد قتل االسرى وقطع بنصر (أحالم) النتزاع خامت زواجها ،إنه
صور نفسه حني صور اجملزرة .اجلملة املفتاحية لتمثال الــ(صرخة
من عمق اجلبال) هي أجساد الشهداء ،من دون رؤوس ،على خلفية
جبلية حفر الزمن خطوطه عليها ،تروي حكاية الصمود وصعود
االرواح .اجساد توحي بالقوة والشموخ ،يتصاعد هذا اإلحياء
عند الدوران حول التمثال ،ولكن النحات مل يلجأ لعنصر املبالغة
ِ
يضف االناقة على «أنصاره» بل أوقفهم بني صخور اجلبل،
ومل
كما كانوا يقاتلون ويعيشون حياتهم ،بأجساد شاخصة وسيقان
مشدودة ،اعطاها شيئا من ملمح ساقيه ،اضاءها التوازن الداخلي
يف توزيع األجساد وتنظيم املسافة بينها.
من الصعب انكار انه توجد متاثيل للنحات اكثر اعتداال وجاذبية،
ولذلك ال نستطيع القول بأن متثال الــ(صرخة من عمق اجلبال ) هو
األفضل واألكثر حضورا من بني اعماله االخرى ،فلكل متثال موضوعه
ولكل عني موضوعها .ولكن بالنسبة ملن وقفوا يف املنحت يومذاك
أظن االمر كان كذلك ،فلقد محل الكثري من مالحمهم وذكرياتهم.
كان التمثال بالنسبة ألصدقاء النحات أكثر من «متعة» اخذوا منه
وأعطوه ،فبعضهم شهد اجملزرةّ .
كنا ندور حول التمثال ،وننصت
ملالحظات الفنان عن فكرة وظروف نشأته .عيوننا حتاول أن تأخذ
ما استطاعت من األجساد الواقفة ،فهناك على الدوام مركز بصري
جيذب االهتمام ،رغم الضوء اخلافت يف السرداب .بعضنا خبربته
أدرك مغزى التمثال .وبعضنا اآلخر ،بصمت ،استشعر حضور املوت.
وبعض ثالث مس الطني بأطراف أصابعه تلبية لرغبة قدمية ،يف
حني ذهب آخرون للبحث عن واقعية العمل وارتباطه باحلدث اجللل.
اما الرأي الذي مل نقله يف العلن أن جمزرة «بشتاشان» هي اليت
انتجت التمثال ،وليس العكس .كان الدوران واسرتسال املخيالت
مل ِ
يغض النحات ومل يوقف ابريق الشاي ،فليس اجلميع مسع
صوت الضحايا بنفس اإلحياء.
إن متثال الــ»صرخة من عمق اجلبال» ال يصنع اهلدوء واالطمئنان
ّ

بقدر ما يقلق املشاهد ويستفز ذاكرته ،بعد ان وثق جمزرة واحدة
فقط ،وسط عشرات اجملازر اليت بقيت طي النسيان .والسؤال
هو كم من التماثيل حنتاج لتوثيق جمازرنا وإيقاف ماكينة القتل
َ
والق َتلة مل يلقوا
لق سالحها بعد،
العراقية ،فالقبائل السياسية مل ُت ِ
جزائهم العادل بعد ،والضحايا ما زالوا دون شهادة وفاة أو
شاهدة قرب .وسط هذه الظروف املعقدة واملستمرة منذ عقود
كان الفنان مكي حسني (أبو بسيم) من أوائل الذين التحقوا
الشيوعيني ،يف مثانينيات القرن الفائت ،ملواجهة
بفصائل األنصار
ّ
وحل ندوب ما
الديكتاتور .يف اجلبل فقد الكثري من رفاقه واحبته مَ
زالت تلهيه حتى اليوم ،جتلى ذلك يف مواقفه الصرحية وذكرياته
املؤملة عن تلك االحداث .عندما كان النحات يروي ّ
ذكرياته عن تلك
الفرتة املضطربة كانت تبدو بعض االحداث أكثر قسوة من متثال
«الصرخة» وأن النحات احتفظ لذاكرته مبرارات أخرى ،ولكن هذا
هو الضوء الذي خرج من روحه.
صحيح ان املشروع الثقايف للنحات مكي حسني فرديا ،مثل أغلب
املشاريع الثقافية باملنفى ،إال أن جتربته احملتدمة ربطت مشروعه
والسياسية ،جتلى
الوطنية
الفين باآلخرين ،ربطته بقضايا اجملتمع
ّ
ّ
احلياتية ،واليت
يف اعمال ورؤى فنية غري منفصلة عن التجربة
ّ
بالــ(االجتماعية) أفضل من تسميتها بالبعد
منيل إىل تسميتها
ّ
االيديولوجي .رغم القوة والتوتر املهيمنان على بعض التماثيل جند
ّ
َ
اجلمالية ،وميكن رؤية ذلك يف أكثر
يتخل عن ملساته
النحات مل
ّ
من موضوع ،إذ ال ميكن جتريد العمل وفصل اجلمالي عن عناصر
واالجتماعية .على العموم فان
واألخالقية
السياسية
العمل األخرى،
ّ
ّ
ّ
عنصر املعاناة ليس غريبا على الفن ،وال ميكن فصله عن اجلمالي،
ولكن األعمال الفنية اليت تتناول احلروب والبشاعات قد يكون
من االجحاف أحيانا التعامل معها على أسس مجالية فقط بعيدا عن
حياة الفنان وطبيعة الظروف اليت عاشها ،فالفن منذ البدايات نشأ
إن التوتر الدرامي لتمثال الــ»صرخة من عمق
على عالقة بالواقعّ .
اجلبال» اشار إىل ابعد من اجلمالي والسياسي ،اشار إىل حقيقة
ان النحات ما زال يعاني من تكدس وجوه الشهداء يف مناماته،
وان تلك االذرع املرفوعة يف التمثال عرفها عن قرب ،صافحها
وشاركها عمليات التحطيب والبناء وسحب «الباكردان»* على
سطوح البيوت الطينية.
جمزرة «بشتاشان» موضوع قديم ينتمي إىل تاريخ العراق ومستقبله،
ّ
صناع التجربة
يندر أن تناوله اآلخرون ،واحنسر موضوعه بني
وضحاياها .رووه بأدواتهم ،متكأين إىل ذاكرات انهكتها برودة
املنايف .تارة يأتي موضوع اجملزرة يف كتابات األنصار ومذكراتهم
الشخصية ،وتارة أخرى نقرأه يف قصائدهم وقصصهم،
ورسائلهم
ّ
السينمائية .وتساوقا مع
وثالثة نشاهده يف لوحاتهم واشرطتهم
ّ
ذلك فإن متثال الــ(صرخة من عمق اجلبال) للفنان مكي حسني ُيعد
إضافة جديدة يف ختليد ضحايا جمزرة بشتاشان ،يف جزء منه إثراء
اإلنسانية ضد احلروب واجملازر،
الثقافية وتطوير ملواقفنا
ملعارفنا
ّ
ّ
بعد ان صار املوت يف بلداننا ألف القوم وياؤهم .وبالتالي على
األنصار وعوائل الشهداء واملنضمات اإلنسانية العمل على صب
التمثال مبعدن الربونز ،باحلجم الذي يتناسب مع األغراض.
* بشتاشان قرية على احلدود العراقية اإليرانية ،قرب جبل قنديل،
كانت مسرحا للمجزرة.
َ
*الباكردان كلمة كوردية تعين حجر ثقيل يتحرك اشبه بالعجلة،

جيري سحبه على سطح البيت الطيين بعد سقوط املطر والثلج حتى
ال يتسرب املاء من الشقوق.

لـغز املـطر
للمرة ال ....أسقط يف لغز املطر !
فيستحيل قلبي لهف ًة! ( بقج ًة) منتفخ ًة
من ضحكات تشبه الفرح
لوال رائحة الغبار!
نهداي حياة مشرئبة بفعل البلل،
يناديان عليّ بعينني من حليب
على ارتفاع جناح نفخ عليه تسونامي
القلب
يعابثني سؤال ويمضي:
كيف تصري الدروب أهازيج من
ياسمني ،بر ّفة عطر!
كجنني ضاق تعباً بالعتمة ،كانت الرغبة
تشاكس تالفيف األنشوطة العنيدة
عناد صرب أمي
فراشة عمياء  ،تتلمس  -بنور قلبها -
نسيج الشال الالزوردي كروحي اآلن
..
تتحول أصابعي فجأ ًة إىل عصبة من
الخارجني عن املنطق!
تماشياً مع الجنون
ّ
تنسل خلس ًة ،نحو جهاز الهاتف
املستلقي كس ً
ال أمامي
ترتفع السمّاعة ع ّلو صوت لزج ..
ولون
بلون ستارة آخر مسرحيةٍ كان يفرتض
بها أن تُضحكني!
حني خذلني العرض ،ولم تخذلني
الستارة!
مجرد صوت أطلق إليّ عبارته ،
ومات.
الرقم املطلوب غري مخصص.
أمل /مسّ أصابني كي أنسى !
أيّ ٍ
لم يكن يوماً مخصصاً لي ..
ذلك القلب املطلوب.
لجينة نبهان  -سورية
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مــناسبات

باربكيو ناجح جلمعية كفرصارون مبناسبة عيد امليالد اجمليد

ايلي ناصيف وأطفال مع سانتا كلوز

أقامت مجعية كفرصارون باربكيو مبناسبة عيد
امليالد اجمليد يف شيبني نورثورن بارك ،حضره،
باالضافة اىل اهليئة االدارية ،العديد من
االصدقاء واملشجعني.
وكالعادة كانت املناسبة ناجحة جدا ،ومما اضاف

جانب من احلضور مع سانتا كلوز

اليها قيمة ورونقا ومجاال وجود الشاعرين
الكبريين مروان كساب وحنا الشالوحي.
ويف نهاية احلفل وبعد املأكوالت الشهية وصل
صديق اجلميع وحبيب االطفال املنتظر «سانتا»
حامال اهلدايا القيمة لتوزيعها اىل االوالد

On behalf of the City of Canterbury Bankstown,
I wish you a Merry Christmas and a safe and
!prosperous New Year
May you enjoy this festive season with your
family and loved ones and I look forward to
leading Council’s continued strong support
of the community in 2019.

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

ايلي ناصيف وحضور مع سانتا كلوز

مداورة.
واخريا شكر رئيس اجلمعية ايلي ناصيف احلضور
وخاصة اعضاء اهليئة االدارية وعائالتهم وهنأ
اجلميع بعيدي امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة،
ومتنى للجميع اعيادا مباركة.
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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

رحيل االعالمي السوري املعروف هشام بشري
رحل كبري االعالميني يف سورية
والوطن العربي االستاذ هشام
بشري اىل العامل اآلخر مساء
الثالثاء املوافق ٢٠١٨/١٢/١١
رحل األديب هشام بشري
عضو املكتب التنفيذي الحتاد
الصحفيني العرب لعدة دورات
وعضو املكتب التنفيذي الحتاد
لعدة
الصحفيني السوري
رحل وابتسامته
سنوات
العريضة ما فارقتنا يوما
ومسريته الطاهرة خالدة يف
عقولنا وقلوبنا فقد جترأ املرض
القاسي وسكن يف جسده وخنر
فقد كان للنبأ
عظامه الوفية
املفجع بوفاة االعالمي الكبري
االستاذ هشام أعمق أثار األسى
واألمل يف قلوبنا مجيعا وافتقدنا
تلك الشخصية النبيلة املفعمة
باحلب والصدق والوفاء والعطاء
حيث كان ملء السمع والبصر
فقد كان رحيله مؤملا وصعبا اذ
يرحل ويرتك يف قلوبنا دموعا
كغيمة حبيسة يف أفق شتائي
جمنون.
واهلل ال أتذكر جملسا من
جمالسه اال ويعظم أمام عيين
املصاب اجللل بفقدانه فقد
ندرت براءته وطيبته وتعامله
االنساني عرفته منذ أكثر من
عشرين عاما عندما كان مدير
حترير صحيفة تشرين السورية
حيث غمرني حببه وعطفه ومسح
لي بنشر مقاالتي االجتماعية
والعلمية والتارخيية يف الصفحة
الثقافية جلريدة تشرين ولعدة
سنوات وكانت بداية انطالقيت
فهو من أرشدني
االعالمية
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Melbourne

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

وعلمين ألف باء االعالم فكان
حمدثا لبقا رائعا وأبا وأخا
وصديقا وعندما كنت أجلس
يف مكتبه ثالث ساعات كل يوم
مجعة مع ضيافته الرائعة وهي
وكانت متر
الشاي والقهوة
الساعات وال أشعر بها حلديثه
العذب وطيبته النادرة وحقيقة
األمر مل أر يف سورية من
تبوأ مركزا ولو أقل من مركزه
مثل أخالقه وتواضعه الكبري
واسلوبه الراقي.
يف احدى املرات حدثته وقلت
له يا استاذ هشام جيب أن
تكون مديرا عاما لصحيفة
أو وزيرا لإلعالم او
تشرين
فكان يبتسم
وزيرا للثقافة
بابتسامته الطيبة ويقول أنا ال
أسعى للمناصب واألمور تأتي
يا
لوحدها وكنت أقول له

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

استاذ هشام يف وطننا توزع
املناصب على أساس ومعيار
احملسوبيات والدعم ال على
معيار الكفاءة والنظافة والوفاء
ورغم أنه يستحق أن يكون
وزيرا لإلعالم والثقافة لكنهم
ال يريدون يف وطننا أن يتبوأ
أمثاله منصبا هاما.
وبصدق منذ يومني يف اسرتاليا
تذكرته جيدا ،أما األن فأقول
وداعا أيها العمالق الكبري
الطيب القلب وستبقى حيا فينا
سنفتقدك أخا وأبا
اىل األبد
وصديقا ومكتبك مل يدفأ يف
غيابك سيبقى باردا كالصقيع
وداعا أيها النبيل العظيم وداعا
اىل حيث شاء قدرك أن حيملك
اىل حيث السالم احلقيقي اىل
حيث ال جتاذبات وال سجاالت.

ميالد اسحق

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

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

اعرتافات بلقيس فتحي :عانيت من الرهاب
االجتماعي...وهكذا انتصرت عليه

درة تكشف سر عدم زواجها حتى اآلن ..ومربر
واحد فقط قد يدفعها العتزال التمثيل

معتز الشافعي  -ايالف

عمرو رضا  -ايالف
الفنانة
كشفت
درة
التونسية
سر عدم زواجها
ارتباطها
أو
عاطفيًا حتى اآلن،
مؤكدة أنها مل جتد
الشخص املناسب،
وأن «املواصفات
احللوة» يف الرجال
نادرة،
صارت
وأشارت إىل أن
أي رجل يطلب
منها التفرغ له
واالبتعاد عن الفن
«ال حيبها» ولن
ترتبط به ،ألنها
لن تتزوج إال عن
حب»،
«قصة
ولكن إذا قدم هلا
مربرًا مقنعًا فقد
توافق على اعتزال
التمثيل.
أشارت درة خالل
حوارها مع اإلعالمي
الليثي،
عمرو
يف برنامج «واحد
الناس»،
من
املذاع على قناة
«النهار» ،إىل أنها
ال تعرتف بزواج
الصالونات ولن
بزوجها
يربطها
جمرد عقد زواج،
«الزم
وقالت:
أحبه قبل ما نتجوز
أنا مش هتجوز
والقلم
بالورقة
وخالص».

الفنانة
نشرت
فتحي
بلقيس
فيديو
مقطع
للكلمة اليت ألقتها
حماضرة
خالل
حتفيزية يف «مؤمتر
تيدكس» العاملي
مبحافظة مسقط يف
سلطنة عمان ،يوم
السبت  8ديسمرب
اجلاري.
بلقيس
وحتدثت
ّ
خالل احملاضرة عن
رحلتها مع العالج من
الرهاب االجتماعي
باللجوء إىل طبيب
ساعدها
نفسي،
على التخلص من
املزمنة
املشكلة
اليت سيطرت على
سن
حياتها منذ
ّ
ومل
املراهقة،
تفارقها إلاّ قبل
فرتة قصرية.
بلقيس
وتابعت
فتحي يف كلمتها
أنها كانت ختجل
من
وختشى
تبعات احلديث عن
لكنها
املشكلة،
باتت متلك اليوم
الكافية
الشجاعة
لذلك.
ونوهت
هذا
ّ
بلقيس يف احملاضرة إىل املخاطر اليت متأل طريق
النجاح احملفوف باملشاكل والصعاب وكشفت
أنها ّ
نهائيا عندما وقفت على
ختلصت من الرهاب
ً
مسرح األوبرا أمام األمري بن عبداحملسن يف عام
 2011حبضور مجهور عريض من خمتلف الفئات
العمرية.
وغردت بلقيس الحقًا عرب حسابها الرمسي على
موقع «تويرت» قائلة « :منذ فرتة بسيطة مضت
كان اسم (الدكتور النفسي) يوحي باجلنون
والعته ،وأن الشخص لن يزور الطبيب النفسي إال
إذا كان فاقد األهلية ،ولكن يف احلقيقة نتعرض
لبعض التوعك النفسي كما اجلسدي ،ويستلزم
الوضع العالج من أجل الراحة والسعادة ..ملا

كنت أشتكي من العوارض يقولون لي األهل
تبالغني ،لكن عندما شرحت للطبيبة وبكيت من
شدة احلرج واعتقدت أني مو طبيعية وعدتين
أن الوضع سيتحسن إذا جتاوبت معها يوميًا
(بالتمارين والعقاقري) وحتسنت متامًا ،بل أصبحت
جريئة جدًا ومنفتحة ومنطلقة وتبدل احلال ٪١٠٠
وكأني إنسانة أخرى مو بلقيس املراهقة االنعزالية
املليئة بالغموض».
يذكر أن بقليس قدمت موخرًا عددًا من احلفالت
الغنائية باإلمارات؛ احتفا ً
ال باليوم الوطين
اإلماراتي الـ  ،47ومازالت حتصد جناح أغنيتها
اجلديدة «شوف لي حل» من كلمات حممد اجلبوري،
وأحلان علي صابر وتوزيع ميثم عالء الدين.

مؤكدة
وتابعت
أن «املواصفات
احللوة يف الراجل
ومابقتش
قلت
كتري»،
موجودة
وردًا على سؤال
حول موقفها إذا
عليها
اشرتط
التوقف
حبيبها
عن التمثيل إلمتام
الزواج قالت« :لو
فرض عليا ده
يبقى مابيحبنيش
الشخص
ومش
املناسب ليا ،لكن
لو أقنعين ممكن
أعمل ده».
وكشفت عن درة
عن الرجل األكثر
تأثريًا يف حياتها،
مؤكدة أنه والدها

الذي تويف منذ ثالثة أعوام ،وأكدت
أنه كان «ظهرها وسندها» يف احلياة،
كثريا.
وأنها افتقدته
ً
أشارت إىل أن والدها تويف يف حضنها
كثريا عليها ،مشرية
وهو ما كان صعًبا
ً
إىل أنها ال تتصور حتى اآلن أنها
فقدته ،وقالت« :بتعب أكرت ملا بكون
يف تونس ألني يف مصر متعودة إنه
مش معايا ،هو كان مريض وارتاح
مبوته وأمتنى إنه يكون يف مكان أفضل
دلوقيت».
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مـن هـنا وهـناك

إبنة ترامب ..تواعد شاباً
لبنانياً!

ليس بغريب أن يرتبط جنوم عامليني أو سياسيني أو وجوه معروفة
ٍ
أصول لبنانية ،وكان آخر من ارتبط ،ابنة الرئيس
بشريك من
ٍ
عاما واليت تعيش قصة حب
األمريكي دونالد ترامب البالغة ً 25
لبناني اجلذور ُيدعي «مايكل بولس».
قوية مع شاب
ّ
دي اذ ان
ويف التفاصيل ،بدأت عالقة
الثنائي تتخذ املنحى ِ
اجل ّ
ّ
أيام خالل عشاء
عرفته على عائلتها وأهلها قبل ٍ
تيفاني ابنة ترامب ّ
ً
وفقا لتصرحيها ألحد املواقع األمريكية.
عيد الشكر،
وعن «مايكل بولس» ،هو جنل رجل األعمال واملغرتب اللبناني
املليونري مسعد بولس ،الذي حقق جناحات كبرية يف نيجرييا،
حبيث ُيدير جمموعة من الشركات تقدر مبليارات الدوالرات يف
أما مايكل فهو
قطاعات خمتلفة مثل السيارات واملعدات والبناءّ ،
مقيم يف لندن حيث يتابع دراسته.

العلم حيذر :ال تضع حمفظتك
باجليب اخللفي!

يفضل أغلبية الرجال وضع احملفظة يف اجليب اخللفي للبنطلون،
ثم جيلسون على الكرسي لساعات ،لتبدأ حينها خماطر صحية ال
يدركها كثري ممن يقومون بهذا السلوك اخلاطئ.
فقد أثبتت دراسات طبية عدة أن اجللوس على حمفظة متخمة
بالبطاقات واألوراق والنقود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ،
املتصلة بدروها يف منطقة أسفل الظهر ،وهم ما يفسر الكثري من
اآلالم يف هذه املنطقة بالتحديد.
وحذر أطباء من أن األمل الشائع ،الذي ميتد إىل أسفل الفخذ أيضا،
ويصيب الكثري من الناس ممن تتطلب أعماهلم اجللوس لفرتات
طويلة على الكرسي ،ناجم عن الضغط على العصب الوركي ،وفق
ما ذكر موقع «هيلث سنرتال».
وأوضحت جملة «نيو إجنالند للطب» ،أن الضغط على أعصاب
الورك ،نتيجة وجود احملفظة ،أو اجللسة اخلاطئة لفرتة طويلة ،من
شأنه أن ينشر األمل إىل أعلى وأسفل منطقة الورك ،وهو ما يسبب
الشد العضلي لدى كثريين.
وأشارت اجمللة إىل دراسة واحدة على األقل ،خلصت إىل أن
اجللوس مع احملفظة يف اجليب اخللفي يف وضع غري صحيح ،كانت
له آثار صحية كبرية على نصف املشاركني يف الدراسة.
وتزداد خماطر وضع احملفظة يف اجليب اخللفي واجللوس عليها
مع زيادة وزن اجلسم ،باإلضافة إىل انتفاخ احملفظة إىل درجة
كبرية ،مما جيعل اجللوس خمتال بشكل كبري ،وجيعل األمل سريعا
ومضاعفا.
وينصح األطباء بوضع احملفظة يف اجليب األمامي ،أثناء اجللوس
على األقل ،أو االحتفاظ بها يف أي مكان آخر أثناء اجللوس،
خصوصا يف أوقات العمل الطويلة.

يف الشتاء ..اليكم خماطر
نشر الثياب داخل املنزل؟

يف خطوة غري مسبوقة..

جويل ماردينيان تتبنى
طفالً حديث الوالدة

بثت صحيفة «إسبانيول» اإلسبانية تقريرا حتدثت فيه عن مسألة
نشر الثياب داخل املنزل خالل فصل الشتاء ،وما تنطوي عليه هذه
العادة من خماطر.
وقالت الصحيفة يف تقريرها ان «الطقس البارد وهطول األمطار
بشكل متواصل جيعل جتفيف الثياب مسألة معقدة للغاية يف
الكثري من البلدان ،على غرار إسكتلندا .وخالل األشهر املمطرة،
يكون من املستحيل جتفيف الثياب املبللة يف حال ُنشرت يف
اخلارج ،لذلك يضطر أغلب سكان أوروبا الشمالية لشراء جمفف
املالبس ،أو يغسلون الثياب يف الغساالت العمومية اليت عادة ما
تكون مزودة بهذا اجلهاز».
ووفقا لدراسة إسكتلندية حديثة ،فإن «نشر املالبس داخل املنزل
يعد من بني العادات اخلاطئة ،ألنه مكلف من حيث استهالك
الطاقة ويؤثر على جودة اهلواء داخل املنزل .وعلى الرغم من أننا
مجيعا نضطر يف كثري من األحيان إىل نشر املالبس داخل املنزل
خالل فصل الشتاء ،إال أن هذه الدراسة تقرتح تغطية الثياب
املنشورة يف اخلارج بقطعة من البالستيك ،علما بأن ذلك سيجعلها
تستغرق وقتا أطول لتجف».
وأشارت الصحيفة إىل أن «بعض قطع املالبس املبللة وحفنة من
مشابك الغسيل من شأنها أن تساهم يف زيادة مستويات الرطوبة
داخل املنزل» .وأكدت جمموعة من العلماء أن «البيئة الطبيعية
تستوعب متوسط لرتين من املاء جراء عملية جتفيف الثياب .وقد
حذر اخلرباء من أن هذه البيئة الرطبة مالئمة لتكاثر العفن وقمل
الغبار .وهذه الكائنات اجملهرية ضارة ،خاصة بالنسبة لألشخاص
الذين يعانون من ضعف جهاز املناعة ،أو مشاكل يف اجلهاز
التنفسي أو احلساسية».
وأوردت الصحيفة أن «املالبس املبللة ال تؤثر على صحتنا فحسب،
بل على نفقات الطاقة أيضا ،خاصة عندما نشغل املشعاعات من
أجل تسريع عملية جتفيف املالبس .وميكن أن نقلص من نسبة
الرطوبة يف البيت عرب فتح النوافذ على الرغم من أن هذه الطريقة
تعترب حمدودة النتائج .كما حذر الباحثون اإلسكتلنديون من أن فتح
النوافذ يف الشتاء هلذا الغرض ،يزيد من نفقات الطاقة بسبب
اإلفراط يف استعمال جهاز التدفئة».
وتطرقت الصحيفة إىل أحد البحوث التحليلية الذي اكتشف أن
« 25باملائة من منازل اإلسكتلنديني املتعودين على نشر مالبسهم
تسبب التهابات الرئة
داخل املنزل ،حتتوي على خلية البوغ اليت
ّ
لدى األشخاص الذين يعانون من ضعف املناعة .ومن الضروري
البحث عن حلول أقل تأثريا على الصحة والبيئة يف البيت .فعلى
سبيل املثال ،ميكن اقتناء جمفف املالبس على الرغم من أنه يزيد
من نفقات الطاقة».
وذكرت الصحيفة أنه «من الضروري جتفيف املالبس يف غرفة
ال منكث فيها كثريا وغري رطبة .ويعد املطبخ من غرف املنزل
اليت ميكن أن تساعدنا على جتفيف الثياب .إىل جانب ذلك ،ميكن
جتفيف بعض قطع الثياب من خالل جتميدها داخل كيس بالستيكي
ووضعها يف الثالجة ،وعن طريق عملية التسامي ينتقل املاء من
حالته الصلبة إىل غاز ما يساهم يف جتفيف الثياب».

يب أيضاً!
لص وغ ٌ

حاول أحد اللصوص اقتحام مطعم صيين فارغ يف كاليفورنيا عرب
الدخول من قناة تصريف الشحوم ،لكنه علق فيها ملدة يومني.
فبعد يومني ،استجاب فريق الطوارئ التصال األربعاء من صاحب
متجر يف شارع جتاري يف سان لورينزو بكاليفورنيا .وعند وصوهلم
إىل املنطقة املعنية ،مسعوا صوتا واهنا يأتي من داخل املبنى،
وعندها أدركوا أن هناك رجال عالقا يف
قناة تصريف الشحوم اليت تعلو املدفأة ،كما أفادت إدارة اإلطفاء
يف مقاطعة أالميدا.
وحتولت احلادثة إىل عملية إنقاذ حيث عثر على الرجل العالق يف
املصرف ،ومت إخراجه منها يف عملية استغرقت نصف ساعة.

وسيدة األعمال جويل
يف خطوة غري مسبوقةّ ،
تبنت خبرية التجميل
ّ
ماردينيان طف ًال حديث الوالدة كان موجودًا قرب إحدى الكنائس
يف بريوت.
واختذت جويل من حسابها اخلاص عرب موقع «إنستغرام» منربًا
ً
صورة هلا مع املولود اجلديد
لتعلن عن هذا اخلرب ،حيث قامت بنشر
الذي أطلقت عليه اسم «ناثان مارك»ْ ،
إذ حرصت على احتضانه
حبب ورقة بالغتني.
وعلقت «جويل» على الصورة مؤكدة أن مارك هدية من اهلل
لعائلتها .ولفتت انها كانت تصلي من أجل حتقيق هذا احللم،
ولوال بعض املالئكة من البشر الذين ساعدوها لتنفيذه ملا كان
حتقق هذا األمل .وأضافت «أنا شاكرة أولاً إلمياني واعتقادي أن
دائما يفوز على الشر ..وكذلك أشكر زوجي وأبنائي الذين
اخلري
ً
رحبوا بهذا الطفل يف حياتنا بكل حب».
ّ
خطوة جويل مل متر مرور الكرام ،اذ هنأها عدد كبري من الفنانني
على هذه اخلطوة االنسانية حيث علقوا على الصورة بكلمات مجيلة
وداعمة هلا منهما :مايا دياب ،اليت أعربت عن تأثرها الشديد
ً
حتس به
مؤكدة أنها سعيدة للغاية وتشعر مبا
مبوقف جويل،
ّ
جويل .ونسرين طافش اليت دعت اهلل أن جيعلها سعيدة وحيميها
وعائلتها.
أول شخصية عربية مشهورة تتبنى طف ًال
نشري ان جويل ماردينيان ّ
القانوني األستاذ
ليصبح حتت رعايتها ،وذلك مبساعدة وكيلها
ُ
ّ
قرار قضائي لصاحلها
مارك حبقة ،الذي جنح يف اإلستحصال على
ٍ
ٍّ
بهذا الشأن.
نذكر ان جويل تزوجت مرتني :أو ً
ال من والد ابنها «بايلي» وتزوجت
مرة ثانية يف  2010من رجل األعمال اللبناني كمال قدورة والد
ابنتها «ايال صوفيا».

وبعد إنقاذه ،قال الرجل إنه ظل عالقا يف القناة الضيقة ملدة
يومني.
ونشرت إدارة الطوارئ صورا للص وهو داخل مصرف الشحوم،
حيث كانت تغطيه مادة شحمية بنية اللون ،بينما كان يغطي رأسه
بيديه.
وكان صاحب متجر جماور اتصل بقسم الطوارئ ليخربهم أنه يسمع
أصواتا واهنة من داخل املطعم الفارغ ،مشريا إىل أنه مسع هذه
األصوات يوم الثالثاء ،وكذلك صباح يوم األربعاء.
وأوضح أنه بعد ذلك توجه إىل الباب اخللفي للمطعم فوجده
مفتوحا ،وعندما دفع الباب مسع الصوت ،الذي كان يقول
«أرجوكم ساعدوني ،أرجوكم ساعدوني».
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مــقابلة

«اعتداء» آينت عامر دفعين لالنتقام وأنصح املرأة بعمليات التجميل

مـريهان حـسني :أنـا كـيم كـاردشيان الـعرب
غنية ملع امسها يف «ستار أكادميي» وممثلة متعددة املواهب.
بإمكاناتها برزت على الشاشة ،وجبهدها أسرت املشاهد ،وجيمعها
شبه كبري بـ كيم كاردشيان .إنها مريهان حسني ،الفتاة اليت
تعرف أهدافها ،وتتأنى يف اختياراتها.
حاورتها الزميلة «سيدتي» فاستكشفنا معًا جوانب من شخصيتها،
مبهجا ،كطبيعتها اهلادئة املرحة معنا...
وحتدثنا فكان الكالم
ً
بداية هل نعترب هذا العام من أكثر األعوام متيزًا لك؟
احلمد هلل ّ
أني خضت هذا العام  3بطوالت يف  3مسلسالت كانت
أحب الناس الشخصيات اليت قدمتها،
وقد
زة،
ممي
فيها
مشاركيت
ّ
ّ
بداية من املومسني األول والثاني من «األب الروحي» ،ثم مسلسل
«أيوب» مع النجم مصطفى شعبان يف رمضان املاضي ،ثم املوسم
الرابع ملسلسل «جريان».
هل هناك تطور سيطرأ على شخصية «يامسني العطار» يف املوسم
الثالث من «األب الروحي»؟
حدث تطور بالفعل يف شخصية «يامسني العطار» بداية من نهاية
اجلزء األول ،إذ كانت الناصحة لعائلتها باالبتعاد عن جتارة السالح،
ثم تقوى شخصيتها بشكل أكرب على زوجها إياد ،بعدما صارحها
بعمله يف جهاز املخابرات لرصد حتركات عائلة العطار بدقة أكثر
ومعرفة معلومات مفصلة عن سوق السالح.
متى سيبدأ تصوير املوسم الثالث من «األب الروحي»؟
حنن يف انتظار ّ
اتفاق جديد وقراءة السيناريو ليتم تنفيذه.
إىل أي مدى سيصل صراع نوح مع عائلة «العطارين» للسيطرة
على سوق السالح؟
املتابع للمومسني األول والثاني ،سيشاهد حتو ً
ال كبريًا يف شخصية
نوح اليت يقوم ببطولتها النجم حممد حممود عبدالعزيز ،من إنقاذه
لعائلة العطارين من التصفية يف اجلزء األول ،ثم ينقلب عليها يف
الثاني ليصبح هو املورد الرئيسي بعد ختلي «العطارين» عن جتارة
السالح.

أصعب املشاهد

ِ
قلت إن شخصية «رغدة» يف مسلسل «أيوب» هي أفضل
مل
جس ِ
دتها على اإلطالق؟
اليت
الشخصيات
ّ
علي
بالفعل ،شخصية «رغدة» من أفضل الشخصيات اليت ُعِرضت
ّ
خالل الـ 10سنوات السابقةّ ،
املكررة اليت
ألنها بعيدة عن األدوار
ّ
أن «رغدة» مرت يف أكثر من مرحلة
ُتعرض
علي ،باإلضافة إىل ّ
ّ
وأديت معها أكثر من شخصية يف دور واحد ،فبدأت ضعيفة جدًا
ّ
أي نية للشر باإلضافة
عندها
يوجد
وال
ومساملة
أمرها
على
ومغلوبة
ّ
ضطرها الظروف للدفاع عن نفسها من اعتداء أخت
إىل محلها ،ثم ُت
ّ
زوجها (آينت عامر) عليها ،ثم تتحول كليًا إىل االنتقام بسبب الظلم
واالغتصاب وأخذ طفلها منها .هذا أمجل ما يف شخصية «رغدة» أي
أنين ُأ ِّ
مثل أكثر من دور يف شخصية واحدة.
ثان من مسلسل «أيوب» سيتم تصويره قريبًا؟
هل هناك جزء ٍ
يتم إبالغي أو تفاوضت شركة اإلنتاج معي على جزء
إىل اآلن مل ّ
ألي ّ
ألن لديه مجهور
شرف
شعبان
مصطفى
مع
ثان .والعمل
فنان ّ
ّ
ٍ
ينتظر ما سيقدمه.
ِ
عليك كيف ّ
مت تصويره؟
مشهد اعتداء آينت عامر
أشد
هو من أصعب املشاهد اليت قمت بأدائها ،وأعتربه بالفعل من
ّ
أنواع االعتداءات على املرأة احلامل ،إذ أصر املخرج أمحد صاحل على
وكنت أضع
أن تضربين آينت عامر يف بطين بالفعل بالـ»شلوت»،
ُ
يف هذه املنطقة قطعة عريضة من اإلسفنج كي أحتمل الضربة القوية
أصور معظم مشاهدي بدون ماكياج كي أجعل
وكنت أيضًا
منها.
ُ
ّ
ورميت
بالفعل
ومكسورة
وحزينة
«موجوعة»
بأني
يصدق
املشاهد
ُ
يف الشارع بسبب الظلم الذي حيوهلا لالنتقام بصورة خميفة.
ِ
برأيك ما أفضل العوامل اليت رشحت «أيوب» ألن يكون مسلسل
«الغالبة»؟
أو ً
ال وجود خمرج مميز كأمحد صاحل ،واملؤلف حممد سيد بشري،
وشركة إنتاج كـ»سينرجي» لتامر مرسي ال تبخل يف اإلنفاق على
العمل ،وأيضًا جنوم كمصطفى شعبان وآينت عامر وغريهم ،هو ما
ميز مسلسل «أيوب» عن باقي املسلسالت .أما ثانيًا ،فتوافر أكثر
ّ
من  21حلقة دفعة واحدة قبل بدء التصوير ،وهذا مل أكن أجده
سابقًا يف أي مسلسل قمت ببطولته ،ألن باقي األعمال ُيقدم لي
أما أن يقدم لي أكثر من ثلثي
فيها  6أو  7حلقات على األكثرّ ،
العمل ،فباستطاعيت وقتها أن أذاكر الشخصية وأضيف عليها أكثر،
ُ
قدمها بإنسانية أعجبت
وتكون واضحة لي وبالتالي عرفت كيف أ ّ
الناس.

ِ
شاركت فيها هذا العام كانت قريبة الشبه
أي الشخصيات اليت
ّ
منك؟
ال توجد أي شخصية قمت بأدائها كانت قريبة الشبه مين سواء
«يامسني العطار» يف «األب الروحي» واليت كانت شخصية هادئة
جدًا وأنا يف احلقيقة لست بهذا اهلدوء ،فأنا عصبية جدًا .أما «الرا»
يف املسلسل اللبناني «قصة حب» ،فهي شخصية رومانسية
و»سالفة» يف «جريان» كانت شخصيتها مبالغة يف الكوميديا ويف
طريقة كالمها وثرثارة جدًا .ورغدة يف «أيوب» ،فمغلوب على
أمرها .والنجاح احلقيقي لي أن تكون الشخصية اليت أقدمها بعيدة
عين ،ال أن تشبهين.
أخربينا عن تفاصيل تعاقدك على مسلسل «قيد عائلي» ،وهل
سيعرض يف رمضان 2019؟
ُ
مسلسل «قيد عائلي» كان امسه يف البداية «البيت األبيض»،
وقد ّ
رشحين لبطولته املخرج تامر محزة وشركة فنون مصر لإلنتاج
لرميون مقار وحممد حممود عبد العزيز .ومت تسليمي أكثر من 20
وصورنا أكثر من  %20منه ،ومن
حلقة ألقرأها وقد بدأنا التصوير،
ّ
املفرتض إما أن يدخل رمضان أو يتم عرضه خارج الشهر الفضيل،
وهذا اختصاص شركة اإلنتاج باالتفاق مع القنوات الفضائية اليت
ستعرضه.

ال يرتقي لفيديو كليب ألني ابتكرته على سبيل التسلية.

كيم كاردشيان العرب

هناك شبه كبري بينك وبني جنمة «تلفزيون الواقع» األمريكية كيم
كاردشيان ليطلق عليك لقب كيم كاردشيان العرب .فما رأيك؟
(تضحك بشدة يف إعجاب) «واهلل دي مش حاجة مقصودة خالص،
ربنا هو اللي اداني الشبه ده» وأنا مل أسع إليه .ففي بداية ظهور
كيم كاردشيان ،أخربني عدد كبري من أصدقائي بأن هناك شبهًا
شكليًا بيننا من حيث تركيبة عظم الوجه و»سحبة الوجه» ،و»لوهلة
ظننت أننا من أم واحدة»!! ولكين بصراحة أرفض أن أكون شبه
أحد .ومن كثرة تشبيه الناس لي بكاردشيان ،قررت وضع املكياج
بدقة وخرجت بنفس إطاللة كيم ألجرب الشبه بالفعل بيننا ،فجاء
رد زمالئي بالذهول.
وملاذا ال تستغلني شبهك بكيم كاردشيان لتقدمي «تلفزيون
واقع» مبواصفات عربية؟
تقليد أحد من األمور الصعبة جدًا ،باإلضافة إىل ّ
أنين أحرتم عقل
الناس ،وال ُأ ِح ُّب أن أستخف أو أستهني بعقل أحد ،وال أريد أن
أكون سخيفة أو أقدم هلم شيئًا بسيطًا ال قيمة له ،فاملقاييس
اختلفت ،كما ال أحب أن أكون وسط زمحة «وخالص» .ال أسعى
ألقدم شيئًا ال قيمة له سوى وجود شبه كبري بيين وبني كيم يصل
حلد «التوأم» .أما فكرة «تلفزيون الواقع» إذا طبقتها ،فسأطبقها
جبودة وحمتوى خمتلف كي ال أبدو للمشاهد وكأني أقلد كيم
كاردشيان فحسب.

بعد إعالن تعاقد جنمات شابات على بطولة أعمال درامية لرمضان
القادم كريهام حجاج ويامسني صربي ويامسني عبد العزيز ،هل
أصبحت الفرصة قريبة لك للمشاركة يف «دراما الشباب»؟
أمتنى أن أنال فرصة كبرية كاليت نالتها دينا الشربيين ويامسني
صربي وريهام حجاج .وأنا على املستوى الشخصي ،أنتظر ما
ستقدمه النجمة يسرا كل عام فــي رمضـان .وليس هدفـًا بالنسبة
لي أن أنتظر خوض بطولة درامية ،فإني ُأ ِّ
مثل ألني أحب التمثيل،
وال وجود ألهداف أخرى من وراء امتهاني التمثيل سوى حيب له
وإثبات ذاتي ،مثلما حققته يف الغناء.

هل اسم مريهان حسني هو اسم الشهرة ،وعرفينا على أفراد
عائلتك؟
(تضحك) «ال واهلل ده امسي احلقيقي» .فوالدي يعمل مهندسًا
مدنيًا وامسه حسني بسيوني ،فهو امسي احلقيقي وليس للشهرة.
أما والدتي فتعمل موجهة لغة إجنليزية ،ولي أخ امسه نزار يعمل
حماسبًا ،وأخيت امسها نادين مهندسة ديكور من معهد السينما،
وهؤالء هم عاملي اخلاص ،ألنه ال يوجد لدي أصدقاء كثر أو غروب
خاص.

األلبوم األول

قضية كمني الهرم

األول؟
متى سيصدر ألبومك الغنائي ّ
بتأن جدًا ألني كنت «مكسلة» يف الغناء قلي ًال ،إذ
أنا «شغالة فيه»
ٍ
ٍ
واحد ،وبالتالي
ال أستطيع الرتكيز على أكثر من موضوع يف وقت
جنبت الغناء فرتة كبرية بعد خترجي يف «ستار أكادميي».
وهل سيتم تصوير فيديو كليب لأللبوم ،أم سيصدر ألبومك دفعة
واحدة؟
سأصور كل فرتة فيديو كليب ألغنية منفردة «سينغل» .وسأصدرها
قبل الفيديو بشهر ،ولن أصدر األلبوم بالشكل التقليدي املوجود
صورتها منذ أكثر من سنة
حاليًا .وهناك فكرة غري تقليدية للكليب
ّ
ونصف ،إذ صورت كليب على «سناب شات» بفلرت «السناب»،
وعكفت على هذا الفيديو ألكثر من  6أشهر كي أنتهي منه ،ولكنه

مل يلتفت املنتجون إال ملشاكل مريهان حسني األخرية يف أزمة ما
ُيسمى «كمني اهلرم» برغم مواهبك وملكاتك اخلاصة اليت متتلكينها.
مب تفسرين ذلك؟
َ
َ
ضابط ْي
علي من قبل
االعتداء
أزمة
تفاصيل
يعرف
بداية ،ملن ال
ّ
شرطة يف كمني اهلرم منذ أكثر من سنتني :هما طلبا تفتيش
سيارتي ،فطلبت منهما إذن النيابة للتفتيش .عندما مل ُيربزا
اإلذن ،رفضت أن ّ
علي بالضرب والسب.
يفتشا سيارتي ،فاعتديا ّ
قمت بتحرير حمضر وتوجهت إىل املستشفى لتوقيع الكشف الطيب
يدعيان فيه
حررا حمضرًا ّ
وأخذ تقرير طيب بالواقعة ،وهما باملقابل ّ
اعتدائي عليهما ،ولكن هذا مل حيدث .ثم أخذت القضية جمراها إىل
أن صدر حكم ابتدائي من حمكمة أول درجة بالسجن سنة وغرامة 30
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مــقابلة
ويفضل استخدامه لي ًال ألنه شتوي أكثر .أما يف
من توم فورد»ُ ،
فيفضل أن يكون العطر «فريش» .ويف الليلُ ،يفضل أن
النهارُ ،
تتضمن يف تركيبتها جزءًا بسيطًا من عطر
ُتستخدم الروائح اليت
ّ
العود وممزوجة به وباملسك أيضًا.
ما األغراض اليت ال تستغنني عنها يف حقيبة يدك؟
عطر صغري ببخاخة وشاحن التليفون و»الباور بنك» يكون يف
سيارتي باستمرار ،باإلضافة إىل فيزا كارد ومفاتيح سيارتي
ومناديل معطرة و»علكة لبان».
أي احلقائب تفضلني؟
ُّ
أن تكون احلقيبة صغرية احلجم يف يدي ،وأيضًا على حسب املكان
واملشوار الذي سأذهب إليه .وال أفضل ماركة حمددة سوى أن
تكون احلقيبة عملية ومجيلة ومتناسقة مع إطالليت.
كم حقيبة يد متلكني؟
لدي عدد كبري من احلقائب لدرجة ال ميكن أن تتخيلها واليت تتعدى
 100حقيبة.

األزياء

ما هي القطع اليت اشرتيتها يف آخر جولة تسوق؟
عال.
اشرتيت جاكيت فرو
وحذاء رياضيًا ،وآخر بكعب ٍ
ً
ماذا تفعلني بأزيائك القدمية أو اليت ارتديتها السنة املاضية؟
جزء أعطيه ألخيت الصغرى نادين ،وجزء أحتفظ به أو أعطيه ألحد
يستفيد منه.

وغرامة  30ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ .كما ُحكم عليهما أيضًا
بالسجن والغرامة .وهذا احلكم مل يكن خيصين أنا فقط بل ُأدينا
حمامي اخلاص احلكم وحنن يف
هما اآلخران أيضًا .وقد استأنف
ّ
انتظار بداية جلسات االستئناف.
وما حجم الضرر النفسي الذي مَ ّ
أل ِ
بك بعد صدور حكم باحلبس
عليك؟
هذا اخلرب آذاني جدًا ،وهو ليس حقيقيًا على اعتبار أنه حكم ابتدائي
ولست أنا فقط من ّ
مت صدور حكم عليها ،بل بقية األطراف أيضًا،
سبب هذا اخلرب أذى
وقد
فقط،
أنا
عين
اخلرب
ولكن لألسف ُك ِتب
ّ
نفسيًا لعائليت ..ويف األول واآلخر ،أنا بنت مصرية وعندي أهل،
مبن فيهم «أبي وأمي وأخي وأخيت» .الناس لألسف خيلطون بني
سي
أدوار قدمتها على الشاشة وبني شخصييت احلقيقية .وإذن ملا مُ ِّ
فنًا باألساس؟! .ويف نهاية أي يوم شاق من العمل والتمثيل ،أعود
ملنزلي وأكون بنتًا عادية يف وسط أهلي ،وعندي مبادئ و»مرتبية
احلمد هلل على احلالل واحلرام ،وأعمل حسابًا هلذا جدًا».
ّ
ّ
الفنان أو
الفنانة يف النهاية بشر وليس خارقًا ،وليس من حق
علي أحكامًا .ففي النهاية ،أنا بنت طبيعية جدًا،
طلق
ي
أن
أحد
أي
ّ
ُ
ّ
رد فعل.
وأي مشكلة حدثت معي ،هي كانت ّ
ولست خمتلة عقليًا ّ

أنا إنسانة حساسة جداً

هل قلبك دق قبل العشرين ..وما هي مواصفات فارس أحالمك؟
(تعلو نربة صوتها بالضحك يف سعادة وخجل) «أنا لسه ما متتش
العشرين أص ًال ..أنا عارفه إني كدابة أوي» ،ولكن ال توجد فتاة
خترب أحدًا بسنها ،ولكين أترك هذا للنصيب ،ولست ممانعة أو
أرفض الزواج .أما زوجي ،فال بد أن يكون رج ًال أستطيع االعتماد
عليه ،ويكون شخصًا ناجحًا وطموحًا و»جدع ،ودمه خفيف» ،ألني
أرى مناذج أن الست أصبحت هي الرجل ،فأصبح الرجل عملة صعبة
ّ
ولكنه حب
وأي بنت َأ َحّبت يف سن املراهقة،
يف الوقت احلالي.
ّ
من طرف واحد.
ما أحب البالد اليت زرتها مؤخرًا؟
لبنان من أحب البالد اليت زرتها حيث أحس أنه بلدي الثاني ،ألنه
ّ
وتشكلت موهبيت الفنية فيه.
بداية شهرتي
ما الرياضة اليت متارسينها كي حتافظي على قوامك اجلميل؟
مل أكن شخصية رياضية نهائيًا ،ولكين تغريت وأحببت «اجليم»
وأمارس تدريبات اللياقة باستمرار ّ
ألنها تعطيين ثقة عالية يف
نفسي ،فأنا إنسانة حساسة جدًا وهذا يؤثر يف وزني .وعيب
الكامريا أنها تضخمين جدًا ،وقد أنقصت وزني  10كيلو يف
أسبوعني ألصل لـ 55كيلو فقط ،وأخذت قرارًا بأال يزيد وزني
ألن الكامريا ستظهرني بزيادة مضاعفة ،ما سيرتك أثرًا سلبيًا
علي من حيث الراحة والثقة بالنفس .ونصيحيت ألي بنت أال تأكل
ّ
بعد العاشرة مساء نهائيًا ،وأن متضغ األكل وتبلعه ببطء ،وتقلل
األكالت املقلية وتستبدهلا باملشوي.
ِ
مارست السباحة أو أي رياضة عنيفة؟
وهل
مل أمارس السباحة سابقًا ،وآخذ تدريبات مكثفة يف الرقص
«الالتيين».
أي فريق كرة قدم أجنيب أو مصري تشجعني؟

ال أحب الكرة أبدًا ،برغم أن عندي يف البيت «جمانني كورة عاملية»،
خصوصًا أن نادين أخيت تلعب كرة قدم ،ووالدي حيب الكرة جدًا.

الجمال والفاشن

كيف حتافظني على نضارة وإشراقة بشرتك؟
داخليًا ،النفسية أهم من املكياج بصراحة ،وأنا أحبث عن الطاقة
اإلجيابية .أما خارجيًا ،فأخضع جللسات تنظيف البشرة باستمرار،
وأضع كرميات تغذي البشرة وجتعلها نضرة.
هل ختضعني جللسات عناية بالبشرة وما هي؟
عندما أشعر أن بشرتي أصبحت ضعيفة ،أخضع هلا مرة كل شهر
على األقل.
ما الروتني التجميلي الذي تتبعينه يوميًا؟
أحب أن أريح بشرتي قبل التصوير ،أو خالل األيام اليت ال يكون
فيها تصوير لتكون البشرة هادئة من كثرة وضع املكياج لساعات
طويلة .أما املكياج ،فأنصح بوضعه بكميات بسيطة جدًا ،وال أضع
«باودر» أو «كريم أساس» أبدًا حتى ال أؤذي مسام البشرة،
باإلضافة إىل ضرورة إزالته قبل النوم.
متى تلجئني إىل عمليات التجميل؟
إذا وجدت أن هناك مشكلة يف وجهي تضايقين باستمرار ،مثل
عيب معني يسبب مشكلة نفسية لي ،وأريد أن أشعر بتحسن .وال
يوجد توقيت معني كي أجلأ إليها ،وطاملا ال تصل حاجة العمليات
للهوس ،فأنا أنصح أي امرأة باخلضوع هلا.
من هي املرأة أو النجمة اليت ترينها يف منتهى اجلمال؟
توجد مجيالت كثريات مثل يامسني صربي ،سريين عبد النور،
نادين جنيم ،شرييهان ،شادية وسعاد حسين.
من هي النجمة اليت تعتقدين أنها شوهت مجاهلا من كثرة

العمليات؟
(تضحك بسخرية) ال يوجد أحد
حمدد يف ذهين حاليًا ،ولكين أرى
أنه لألسف أصبحت املواصفات
عجيبة يف اجلمال ،واملعايري اآلن
خمتلفة ،فكلما أصبحت املرأة تشبه
الرجل يف أن يكون وجهها مليئًا
بالعظم تكون مجيلة ،وهذا لألسف
غري صحيح.
يتميز لون شعرك باألسود الفحمي
ّ
كيف جتعلينه ناعمًا وبهذا اللون؟
أهم شيء أنصح به الفتيات هو
أال يصبغن شعرهن كثريًا ألن
ِ
تضعف الشعر جدًا،
الصبغات
باإلضافة إىل االهتمام به كثريًا
وغسله يوميًا بالشامبو وخاصة جبوز
اهلند والعسل.
يفارقك؟
عطرك املفضل الذي ال
ِ
أحب استخدام عطر «بالك أوركيد

كم حذاء يف خزانتك؟
أحب األحذية الرياضية واليت يصل عددها لـ 50حذاء وأكثر ،إذ
أعاني من كثرتها فع ًال خاصة إذا سافرت ،وال أفضل ارتداء الكعب
العالي إال يف املناسبات اخلاصة.
أغلى قطعة جموهرات عندك؟
األملاس احلر والسوليتري أرتديهما يف املناسبات اخلاصة .أما يف
حياتي العادية ،فال أضع أي قطعة جموهرات إال نادرًا.
ماركة تفضلينها؟
أحب «شانيل» و»ديور».
أي جنمة تلفتك بإطالالتها؟
يامسني صربي.
أي املصممني املفضلني لديك؟
فيكتوريا بيكهام.
ألوانك املفضلة يف األزياء؟
أحب األسود واألبيض واألزرق واألخضر ،وال أحب املوف ودرجاته
وال البنفسجي..

أنجلينا جولي

تنكرت يف شخصية أجنلينا جولي يف فيلم  Maleficentيف احتفال
«اهلالووين» ..هل ُحّبك هلا دفعك لتصبحي نسخة منها؟
كنت أريد االحتفال بعيد ميالدي الذي يوافق ذكرى «اهلالووين»
من كل عام ،بطريقة خمتلفة وسط إخوتي وأسرتي .أما التنكر يف
ّ
فألني أحبها كثريًا ،وأريد يف يوم من األيام أن
ِز ّي أجنلينا حتديدًا
أصل إىل ما وصلت إليه .كما وضعت املاكياج كله بنفسي دون
مساعدة من أحد ،باإلضافة إىل اختياري األزياء بالكامل..
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أنت واملرأة

 10مشاكل جنسية ميكن تفاديها للحصول على حياة زوجية سعيدة أماكن يف جسد الرجل تلهب
مشاعر النساء

بعض املشاكل اجلنسية قد تؤدي إىل تدمري العالقة الزوجية .عدد
كبري من املتزوجني يعتربون استمرار العالقة من األمور املسلم بها،
لكن الواقع يؤكد أن العالقات حتتاج إىل الكثري من اجلهود إلجناحها
وضمان استمرارها.
احلب له دوره يف مساعدة الزوجني على العيش معًا بشكل مريح،
لكن اجلنس جيعل هلما احلياة أكثر إثارة ومتعة ،فالعالقة اجلنسية إما
جتعل الزواج مغامرة أو معاناة يومية .من الطبيعي أن تدخل العالقة
اجلنسية مرحلة الربود والروتني ،بعد مضي فرتة على الزواج .لكن
ما هو غري طبيعي هو استمرار هذه احلالة من دون أن يبادر أي من
الزوجني مبحاولة إعادة الشرارة إليها.
هناك أسباب عديدة شائعة جتعل احلياة اجلنسية حافلة باملشاكل،
لكن حلسن احلظ ميكن تفادي هذه املشاكل واستعادة حياة الزوجني
اجلنسية الرائعة.
استخدام اجلنس كعقاب
رغم أن معظم الرجال سينكرون اعتمادهم على األسلوب هذا ،لكنهم
يف الواقع يلجأون إليه بشكل دائم .حني يغضب الرجل من زوجته
أو يطلب منها اجلنس وترفض ،فإنه يرد هلا الصاع صاعني ،فيبتعد
ويستخدم اجلنس كعقاب .نعم الرجل يتمنع أيضًا ملعاقبة زوجته.
يف املقابل يلجأ الرجل إىل ذكر عيوبها أو تقصريها اجلنسي يف كل
مشاجرة ،األمر الذي يرتك أثره السليب جدًا عند املرأة.
وقد تعتذر إن كانت خمطئة ،لكنها لن تنسى ولن تسامح على
تسجيلك النقاط على حسابها؛ من خالل احلديث عن تقصريها يف
ذلك اجملال يف حلظة غضب.
رفضها الدائم
املشكلة األزلية اليت تواجه مجيع الرجال حول العامل ..هو يريد اجلنس
وهي ال تريده .التوقيت هو كل شيء ،وأحيانًا الرجل ال يعرف متى
عليه عدم الطلب ،والنتيجة بطبيعة احلال مشاجرات وتباعد ونفور من
الطرفني .لذلك لتفادي هذه املشكلة ،عليك التوقف عن طلب اجلنس
حني تعلم مسبقًا أنها سرتفضه.
املرأة ال ميكنها فصل حياتها اليومية عن حياتها اجلنسية ،فحني تكون
قد مرت بيوم سيئ اتركها وشأنها ،وال تطلب منها اجلنس .تعديل
يف املقاربة أيضًا لن يضر بأحد ،فرمبا سبب رفضها املتكرر مرتبط
أيضًا بطريقة طلبك أو تلميحك للجنس.
األنانية اجلنسية
األنانية قد تكون من الطرفني ،فاملرأة قد تتجاهل الرجل بعد حصوهلا
على سعادتها اجلنسية ،وهو قد يقوم باألمر نفسه .حصول الرجل
على متعته أمر ضروري ومهم ،لكن ليس على حساب الشريكة.
الرتكيز على املتعة الفردية يعين عالقة سيئة بكل املعايري؛ ألن رضا
الطرف اآلخر يعين تفاع ًال أكرب ،ما يعين عالقة جنسية أفضل.
االجنذاب اجلسدي
األمر هنا ال يتعلق مبا إذا كنت جتدها جذابة أو العكس ،ما نتحدث عنه
هو التعود على جسد اآلخر .فحني تتم ممارسة اجلنس بنفس الطريقة
مرة تلو األخرى ،فإنه من السهولة مبكان التوقف عن مالحظة األمور
اليت كانت تثريك أو تثريها سابقًا .لذلك ميكن عدم خلع املالبس كليًا
خالل العالقة لبعض الوقت ،يف إطار التجديد ،وإلخفاء ما اعتدت على
رؤيته طوال الوقت ،لدرجة أنه مل يعد يعين لك شيئًا.
وطبعًا خالل الزواج ،مييل الشريكان ،أو أحدهما على األقل ،إىل
إهمال نفسه كليًا ،فيصبح يف حالة يرثى هلا .احرص بشكل دائم
على أناقتك ،وعلى االهتمام بشعرك وجسدك؛ ألن عدم الشعور
باالجنذاب لآلخر من املسائل اخلطرية جدًا ،اليت ميكنها تدمري الزواج.
رغبات جنسية غري متطابقة

ميكن للرجل احلصول على متعته خالل بضع دقائق ،لكن املرأة حتتاج
إىل وقت أطول .يف حال كان أحد الشريكني يصل إىل نشوته قبل
اآلخر ،فإن العالقة سرعان ما ستتحول على عبء مزعج ،على أحد
الزوجني حتمله.
أضف إىل ذلك الشعور باالحباط والغضب ،األمر الذي سيؤدي حتمًا
إىل رفض متكرر للجنس .خصص الوقت الكايف للعملية اجلنسية،
واحرص على حصول كل منكما على متعته؛ من خالل مقارنة جتارب
سابقة ،وحتديد املدة املثالية اخلاص بكما.
عدم القدرة على التواصل حول اجلنس
تلعب الثقة دورًا مهمًا جدًا يف احلد من املشاكل اجلنسية .حني يثق
كل من الزوجني ببعضهما بعضًا ،فإن ذلك سيساعدهما على االنفتاح
ومشاركة ومناقشة كل شيء ،سواء كانت الرغبات والتفضيالت
اجلنسية ،أو حتى بعض املقاربات اليت ال تعجب اآلخر .إن معظم
املشاكل الزوجية يف عاملنا العربي سببها عدم قدرة الزوجني على
التواصل بصراحة يف املواضيع اجلنسية.
استحواذ األوالد على كل وقتكما
ال توجد نصيحة ميكنها قلب األمور ملا كانت عليه قبل إجناب األطفال،
فمن الطبيعي جدًا أن تنقلب احلياة الزوجية رأسًا على عقب بعد
اإلجناب .األم ستنشغل باالهتمام بأطفاهلا ،والوالد سيجد نفسه أمام
ضغوطات ومسؤوليات إضافية.
اجلنس لن يكون بنفس الوترية أو اآللية اليت كان عليها سابقًا.
ختصيص بعض الوقت لكما ليس بالفعل األناني ،بل هو ضرورة
ملحة إلعادة شحن طاقتكما .الغرق يف الروتني جيب أال ينحسب على
عدم ممارسة اجلنس ،قد متر بعض األيام اليت ال رغبة ألي منكما
بالدخول يف عالمة محيمة ،لكن حاول أال تتحول إىل عادة قد متتد
ألسبوع أو أكثر.
منط حياة متعب
مل تولد ويف فمك ملعقة من الذهب ،حالك حال معظم البشر حول
وحتمل ما ال تتحمله عادة ،فهذه
العامل .عليك العمل لساعات طويلة
ّ
هي احلياة الواقعية ،وكل من يقول عكس ذلك يعيش يف عامل خيالي
خاص به .حاول اعتماد مقاربة خالية من الضعوطات ،قم باحتضانها
وإمضاء الوقت معها ،وليس بالضرورة إرغام نفسك على ممارسة
اجلنس ،إن مل تكن يف املزاج لذلك .احلميمة العاطفية هذه تساعد
على إعادة احلميمة اجلنسية تدرجييًا.
االلتهاء بأمور أخرى يف السرير
اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية والتلفزيون والكمبيوترات وغريها،
مصدر إهلاء للرجل و للمرأة على حد سواء ،وحني يتواجد الرجل مع
زوجته يف الفراش ،فهو على األرجح سيمضي وقته وهو يتطلع
إىل هاتفه فبد ً
ال من القيام بذلك ،حاول اعتماد احلديث املباشر
مع زوجتك ،وليس بالضرورة أن يؤدي التواصل إىل عالقة جنسية
يف كل مرة ،لكن أهمية التواصل هذا تكمن يف أنه يقوي العالقة
وجيعلها أفضل ،األمر الذي ينعكس على العالقة اجلنسية.

مثلما ميتلك مجيع الرجال مواصفات اجلسدية املختلفة جلمال املرأة
بالنسبة إليهم ،فإن النساء أيضًا ميتلكن بعض املواصفات اجلمالية
اليت ال يستطعن مقاومتها يف أجسام الرجال .
ففي هذا التقرير سوف تتعرف على أهم املواصفات اليت تعشقها
املرأة يف جسد زوجها ،أو تتمنى وجودها إن مل تكن تتواجد فيه لذلك
عليك أن تعلم أنك جيب أن تهتم بنفسك كما تفعل النساء .
 -1عضالت البطن
إن عضالت املعدة املنحوتة والقوية هي أحد أبرز ما تتمنى املرأة
أن تراه يف جسد الرجل ،الذي سوف تتزوجه فعلى الرغم من عدم
إفصاحها بذلك إال أنها بالتأكيد سوف تفضل أن تتزوج من أحد
الرجال الذين تتميز أجسادهم بالقوة والعضالت الواضحة؛ ألن املرأة
حتب املالمح الرجولية القاسية .
 -2العينان
عندما نصح املتخصصون يف العالقات الزوجية الرجال بالرتكيز على
النظر إىل وجوه زوجاتهم أثناء العالقة اجلنسية مل يكن هذا األمر
عبثيًا ،فاملرأة تشعر بأنها مرغوبة دائمًا من ِقبل زوجها عندما ينظر
إليها أثناء عملة االتصال اجلنسي ،وهو األمر الذي يزيد من قوة
شعورها بالنشوة اجلنسية.
 -3عضالت الذراعني
جبانب املظهر القوي واجلذاب الذي متنحه لك عضالت ذراعيك
الضخمتني ،جتذب هذه العضالت اجلنس اللطيف أيضًا؛ فهي تعطي
هلن الكثري من االنطباعات اإلجيابية عن مدى قوتك بالنسبة هلن .
 -4انتبه من فمك!
إن نظافة وصحة الفم واألسنان من أهم األشياء اليت تلفت نظر املرأة
إىل الرجل ،فبالتأكيد لن تود أي امرأة يف العامل الزواج برجل ميتلك
أسنانًا صفراء وغري نظيفة أو رائحة فم كريهة.
 -5انظر إىل يدك
بعكس ما يعتقد الرجال ال حتب املرأة امتالك الرجل يدين ناعمتني،
فما ذكرنا من قبل تعشق املرأة مجيع املظاهر الذكورية اخلشنة فهذه
األشياء هلا تأثري كبري جدًا على مشاعر النساء .
 -6الشعر
جيب أن ختتار قصة الشعر اليت تتناسب مع شكل وجهك ،واحرص
دائمًا على اختيار تسرحيات الشعر العصرية احلديثة؛ حتى ال تبدو كبري
السن يف نظر زوجتك احلالية أو املستقبلية .
 -7عضالت الصدر
تعترب هذه العضالت مبثابة وسائد النساء فالزوجة ال تستطيع مقاومة
وضع رأسها على صدر زوجها أثناء النوم ،أو تبادل األحاديث
الرومانسية أو الضاحكة؛ لذلك تعترب عضالت الصدر القوية والضخمة
من أكثر العضالت اليت تعشقها النساء.
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تتـمات

«الطبخة» استوت واحلكومة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
والعالقات مع إيران ألكسندر الفرينتيف ونائب وزير اخلارجية
الروسي سريغي فريشينني إىل سوريا ،فزارا دمشق يوم الثالثاء
يف احلادي عشر من الشهر اجلاري واجتمعا بعدد من املسؤولني
السوريني املعنيني بالوضع يف لبنان ونقال رغبة الرئيس الروسي
بضرورة بذل على ما مُيكن من جهود ممكنة مع حلفائهم اللبنانيني
لتسريع خطى تشكيل احلكومة اللبنانية وإزالة كل العقبات أو
العراقيل القائمة بفعل بعض املطالب ،مع تشديد القيادة الروسية
على احلفاظ على االستقرار السياسي واألمين يف لبنان .ثم انتقل
املوفدان الروسيان بعد يومني إىل طهران وقاب ًال مسؤولني
ايرانيني كبار ،مكررين موقف الرئيس الروسي ودعوته لتسريع
خطى قيام احلكومة اللبنانية وقيام املسؤولني اإليرانيني مبا مُيكن
من خالل عالقاتهم اجليدة وحتاهلم مع حزب لبلوغ هذا اهلدف بأسرع
وقت ممكن ،مع التشديد على املوقف الروسي الداعم الستقرار
وسيادة لبنان واملساعدة يف كل ما ميكن تشكيل احلكومة اللبنانية
اجلديدة.
ولي ًال ،أكد الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يف تصريح عرب
ن مستقر
وسائل التواصل اإلجتماعي أن «فرنسا تعمل من أجللبنا 
ومستقل» ،معلنا أنه حتدث مع رئيس اجلمهورية ميشال عون
ورئيس احلكومة املكلف سعد احلريري ،مشددا على «أننا نريد
تسمية سريعة حلكومة يف بريوت لتعزيز تعاوننا».
وتتجه األنظار ملعرفة املعطيات اليت آلت إىل «فكفكة» العقدة
األخرية وارتباطها بإعادة الروح إىل العالقات اللبنانية  -السورية،
فور تشكيل احلكومة اجلديدة ،مبا يف ذلك حلظها يف البيان الوزاري
العتيد..
ُ
وتشري كل املعطيات املتوافرة اىل ان األجواء أصبحت مالئمة
العالن مراسيم احلكومة العتيدة خالل اليومني املقبلني (اليوم او
غدا) ،حبسب ما ّ
أكد وزير اخلارجية جربان باسيل ،بعد لقاء الرئيس
املكلف على مدى ساعتني يف «بيت الوسط» ،حيث يبدو ان هناك
مرة
شبه توافق على ذلك ،إذا مل يطرأ أمر مفاجئ يؤخر الوالدة ّ
جديدة ،لكن الواضح ان «الروتوشات» النهائية جترى على هذه
التشكيلة من خالل االتصاالت واملشاورات القائمة على قدم وساق
بني القوى السياسية على اختالفها ،قبل اجتماع الرئيس املكلف
برئيس اجلمهورية ميشال عون يف الساعات املقبلة جلوجلة آخر
األفكار واألمساء املطروحة للتوزير ،خصوصًا وان الرئيس املكلف
كان تسلم أمساء الوزراء من كافة الكتل واألحزاب السياسية اليت
ستشارك يف احلكومة باستثناء وزراء «حزب اهلل» الذي ربط تسليم
أمساء وزرائه بقبول توزير أحد من أعضاء «اللقاء التشاوري».
ومبا انه ّ
مت االتفاق على ان يتمثل اللقاء بأحد الشخصيات القريبة
منه ،فإنه من الطبيعي ان يسلم احلزب أمساء وزرائه بعد ان حلت
«العقدة السنية» ،لكن الالفت ان نواب «اللقاء» مل يتفقوا يف ما
بينهم على اسم شخصية واحدة ،علمًا ان االتفاق مع املدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،كان قضى من ضمن مبادرة
حل العقدة السنية ،بأن يطرح كل نائب منهم امسًا واحدًا أو ثالثة
أمساء ،على ان خيتار رئيس اجلمهورية االسم الذي سيكون وزيرًا
من حصته.
واشارت مصادر سياسية مطلعة اىل ان زيارة اللواء ابراهيم اىل
قصر بعبدا االربعاء املاضي اندرجت يف اطار تقييم االتصاالت
اليت اجراها وقالت ان اللقاء حضره الوزير باسيل مؤكدة ان اللقاء
التشاوري سلم اللواء ابراهيم  4امساء باستثناء النائب جهاد
الصمد يف حني ينتظر اسم مرشح النائب فيصل كرامي .وافيد ان
ما من مشكلة يف االمساء.
وقالت املصادر ان هناك معلومات شبه مؤكدة ان الرئيس املكلف
سيلتقي بأعضاء اللقاء اجلمعة (امس) يف القصر اجلمهوري يف
حضور رئيس اجلمهورية بعدما يتم العمل على اجياد اخراج معني
هلذا اللقاء ومفاعيله ال سيما ان هؤالء النواب يريدون اقرارا
بدورهم السياسي.
وتوقعت ان تولد احلكومة اجلمعه اذا اسفرت اللقاءات عن نتائج
اجيابية واال السبت او االحد (اليوم او غدا) مع العلم ان ما من
شيء حيول دون اصدار مراسيم التأليف االحد كما كانت عليه
والدة احلكومة املستقيلة ،ولفتت اىل ان ال اشكال حول البيان
الوزاري الذي يكون نسخة طبق االصل عن البيان الوزاري للحكومة
مع إضافة بند يتصل بتنفيذ مقررات املؤمترات الدولية من اجل
لبنان كسيدر وروما وبروكسل .كذلك نفت املصادر وجود اشكال
يتصل بالتمثيل االرمين.

جلسة الثقة

ويف هذا السياق ،نقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي
بري قوله امام نواب األربعاء ،بأنه يف حال
بزي عن الرئيس نبيه ّ
تشكيل احلكومة قبل األعياد ،فمن املمكن ان ُيصار إىل عقد جلسة
نيابية بعد السادس من كانون الثاني املقبل ،للتصويت على الثقة
باحلكومة ،وهو يأمل يف ان يكون البيان الوزاري مقتضبًا.
ولفت بزي اىل ان «ما حصل من اشارات اجيابية عن قرب تشكيل
ّ
شكل عملية انقاذ يف اللحظة االخرية على رغم ان هذا
احلكومة
املخرج قد طرحه بري منذ اكثر من  4شهور».
فكفكة العقد
وكانت اخلطوات التنفيذية لفكفكة عقد تشكيل احلكومة ،قد
تواصلت أمس ،وكان لولبها اللواء إبراهيم ،الذي عمل على حل
عقدة التمثيل األرمين اليت استجدت فجأة ،والتقى هلذه الغاية

ك ًال من رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان باسيل يف قصر
بسرتس ،ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان،
فيما كان «اللقاء التشاوري» للنواب السنة على خط مواز يتابع
لقاءاته املفتوحة يف منزل النائب عبد الرحيم مراد جلوجلة األمساء
اليت سيقرتحها على الرئيس عون ليختار واحدًا منها باالتفاق مع
الرئيس احلريري لتمثيل نواب سنة  8آذار يف احلكومة ،ورست
االمساء رمسيا حتى مساء امس االربعاء على اربعة هم :عثمان
اجملذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي ورئيس «مركز الدولية
للمعلومات» جواد عدرة ،على ان يتخذ القرار النهائي بعد عودة
عضو اللقاء فيصل كرامي من لندن مساء اليوم ،والذي كان على
تواصل دائم مع ممثله عثمان اجملذوب ومع اعضاء اللقاء.

خالفات حول األسماء

إال أن طرح اسم عدرة ،من قبل النائب قاسم هاشم شكل إشكالية،
داخل «اللقاء التشاوري» هلؤالء النواب السنة ،على اعتبار انه ال
ميثلهم ،ومل يسبق له ان حضر اجتماعاتهم ،فض ًال عن انه من
بري ،وله عالقات مع قوى يف فريق  14آذار.
املقربني للرئيس ّ
وأشارت معلومات ،إىل ان اجتماع نواب اللقاء ،والذي غاب عنه
هاشم ،اىل جانب فيصل كرامي املوجود يف لندن ،كان عاصفًا،
وهو استمر من األوىل بعد الظهر حتى الثامنة مساءص يف منزل
النائب عبد الرحيم مراد ،من دون ان حيصل توافق على اسم
تردد ان نوابًا من هذا التجمع سيلتقون يف الساعات
عدرة ،فيما ّ
املقبلة املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج حسني
اخلليل للوقوف منه على موقف احلزب من املوضوع.
ونسب إىل مصدر يف اللقاء التشاوري رفضه ألي اسم من خارج
األمساء األربعة اليت طرحناها ،واال تكون املبادرة قد ذهبت إىل
مكان آخر ،مشريًا إىل انه سيتم تبليغ املعنيني يف هذا األمر ،يف
إشارة إىل اللواء إبراهيم وحزب اهلل.
وأشار املصدر إىل ان األمساء املقرتحة هي :الزميالن إبراهيم
عوض وعثمان جمذوب ،حسن مراد وطه ناجي ،مضيفًا ان ال موقف
سلبيًا لدينا من جواد عدرة لكن امسه مل يكن مطروحًا ،وإمنا اقرتحه
النائب هاشم يف ظرف مغلق ،وكأنه هبط علينا مبظلة تسوية رتبت
على حسابهم.
وعلق هاشم على اعرتاض زمالئه قائ ًال ردًا على سؤال :علمن
ّ
ولكل رأيه وأنا مل
ميتعض ألنين مسيت جواد عدره فليمتعض،
أتعلم إال أن أكون حرًا وأن أفعل ما ميليه علي ضمريي ،وانا مل
أشارك يف اجتماع نواب «اللقاء التشاوري» ألنين مشغول.
أما كرامي فقال يف مداخلة تلفزيونية انه «ملتزم بقرار اللقاء
التشاوري جمتمعًا ،واي قرار يصدر عنه ميثلين وانا على تواصل
دائم معهم واالتصاالت مل تنته بعد».
وعن التداول بإسم عدره ممث ًال عن اللقاء التشاوري ،قال كرامي:
«ان جواد عدره كشخص صديق يشكل قيمة مضافة ألي حكومة
ينضم اليها لكنين ملتزم مبا يصدر عن اللقاء التشاوري جمتمعًا».

حل العقدة األرمنية

اما بالنسبة للعقدة األرمنية ،واليت نتجت عن ترشح «القوات
اللبنانية» للنائب ريشار قيوجميان لتولي حقيبة الشؤون االجتماعية،
ما ترك «للطاشناق» وهو احلزب األرمين األكثر متثي ًال حقيبة دولة
فقط ،وهو ما رفضه احلزب.
وحبسب املعلومات ،فإنه تقرر خالل اجلولة املكوكية للواء إبراهيم
على بعبدا وقصر بسرتس إبقاء حقيبة السياحة للوزير افيديس
كيدانيان ،من حصة الطاشناق ،داخل كتلة «لبنان القوي» ،وهو ما
أكده بقرادونيان بعد لقاء ابراهيم ،على ان يتوىل قيوجميان حقيبة
دولة ،ولكن بعض املصادررجحت ان يتسلم نائب رئيس احلكومة
َ
حقيبة الشؤون االجتماعية على
غسان حاصباني (أرثوذكسي) أيضا
ان يكون قيوجميان وزير دولة للشؤون االجتماعية ،على أن يتوىل
قيوجميان بنفسه إدارة وزارة الشؤون االجتماعية ،يف استعادة
لسابقة تولي الرئيس الراحل الشهيد رفيق احلريري حقيبة املالية
وتسليم الرئيس فؤاد السنيورة وقتها حقيبة دولة للشؤون
املالية..

باسيل يف «بيت الوسط»

اما االجتماع الذي وضع اللمسات األخرية على التشكيلة احلكومية
واملهمات املطروحة هلا ،فكان الذي ّ
مت بني الرئيس احلريري والوزير
باسيل يف «بيت الوسط» ،وختلله غداء ،أمل بعده وزير اخلارجية
ان تبصر احلكومة النور خالل اليومني املقبلني (اليوم او غدا)،
وبذلك ُيعيد اللبنانيون يف ظل وجود حكومة جديدة ،مشريًا إىل ان
«اهلدية الكبرية» اليت استغرقت جزءًا كبريًا من احلديث» ،فهي ان
ينجز كل ما يتعلق باحلكومة اجلديدة بسرعة ،من البيان الوزاري،
اىل الثقة ومباشرة العمل ،فنعطي اشارة من اجللسة االوىل اىل
ان هذه احلكومة جاءت لتعمل  24على  24وحتقق اجنازات للبلد
وللمواطنني وتعيد حتريك االقتصاد ،وهذه هي العيدية احلقيقية
للبنانيني .اما التفاصيل فهي يف عهدة رئيس احلكومة الذي،
ومبوجب الدستور وحبسب صالحياته ،هو يؤلف احلكومة ثم حيدد مع
رئيس اجلمهورية املوعد املناسب العالن والدتها.
ولوحظ ان التجاذب مل يقتصر على األمساء ،بل تعداه إىل احلقائب،
تردد ان التيار الوطين احلر بقي للحظة األخرية يضع عينه على
إذ ّ
االشغال ،فيما ترددت معلومات أخرى عن جتاذبات حول ملن تكون
وزارة الزراعة« :القوات» أم لفريق آخر.

تشكيلة متداولة

وخالل هذه االتصاالت ،جرى تسريب تشكيلة حكومية ثالثينية ،ال
تضم ثلثًا معط ًال ألي طرف ،أطلق عليها حكومة الثالث عشرات،
على الوجه اآلتي:
{ حصة الرئيس عون 3( :وزراء) ،مل يعرف من بينهم سوى اسم الوزير
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الدرزي الثالث ،صاحل الغريب ،وهو من األمساء اليت اقرتحها النائب
طالل أرسالن.
{ حصة «التيار الوطين احلر» 7( :وزراء) الثابت منهم اسم كل من
الوزير جربان باسيل باق يف اخلارجية ،الياس بو صعب للدفاع،
ندى البستاني للطاقة ،افاديس كيدانيان للسياحة ،وبقي ثالثة
وزراء مل تعرف امساؤهم ،بينهم سليم جريصاتي للعدل أو إبراهيم
كنعان.
{ حصة «القوات اللبنانية» ( 4وزراء) سبق ان أعلنت امساؤهم وهم:
غسان حاصباني نائب رئيس احلكومة وزيرًا للشؤون االجتماعية،
ّ
مي شدياق للثقافة ،كميل أبو سليمان للعمل ،ريشار قيوجميان
وزير دولة للشؤون االجتماعية (حقيبة مستحدثة).
{ حصة «املستقبل» 5( :وزراء) إىل جانب الرئيس احلريري ،عرف
حممد مكاوي للداخلية ،عادل افيوني
حممد شقري لالتصاالتّ ،
منهمّ :
ممث ًال كتلة الرئيس جنيب ميقاتي وغطاس خوري (ماروني).
{ حصة حركة «أمل» ( 3وزراء) :علي حسن خليل للمالية ،حسن
اللقيس للزراعة والثالث لسيدة قد تكون السيدة عناية عز
الدين.
حممد فنيش وزير دولة ،حممود
{ حصة «حزب اهلل» ( 3وزراء):
ّ
قماطي للشباب والرياضة ومجيل جبق أو مجال الطقش للصحة.
{ حصة احلزب التقدمي االشرتاكي (وزيران) :اكرم شهيب للرتبية
ووائل أبو فاعور للصناعة.
{ حصة «املردة» (وزير واحد) :يوسف فنيانوس لالشغال.
{ حصة «اللقاء التشاوري» (وزير واحد) يتفق عليه الحقًا ،واالرجح
ان يكون عدرة.

واشنطن تغري أنقرة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلارجية األمريكية بأنه إشارة جيدة إىل العالقات املضطربة ألنقرة
مع واشنطن ،الفتًا إىل أن بالده تنتظر اآلن اخلطوة األمريكية
تبدل قرار شراء أس 400-من روسيا.
التالية .وأضاف« :تركيا مل ّ
بوصفها حليفًا ،على الواليات املتحدة بيع تركيا (باتريوت) ،لكننا
ننتظر موافقتها».
وكان الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف شدد على أن
الصفقتني «غري مرتبطتني» ،وزاد« :ننفذ اتفاقاتنا مع زمالئنا
وسئل هل ختشى موسكو أن
األتراك .العقد ُينفذ ،وسيستمر ذلك»ُ .
تكشف أنقرة أسرار نظام «أس »400-لواشنطن واحللف األطلسي،
فأجاب« :ليس هناك ما ي ّربر عدم الثقة بزمالئنا األتراك».
جاء ذلك بعدما أعلنت وكالة التعاون األمين والدفاعي التابعة لوزارة
الدفاع األمريكية أن وزارة اخلارجية أبلغت الكونغرس مبوافقتها
موجهًا و60
على صفقة حمتملة لبيع أنقرة  80صاروخ «باتريوت»
ّ
صاروخًا آخر ومعدات أخرى ذات صلة ،بينها أجهزة رادار ومراكز
ّ
حتكم وحمطات إطالق ،يف صفقة قيمتها  3.5بليون دوالر .لكن
ذلك ال يعين توقيع العقد أو استكمال املفاوضات.

نتنياهو رفض صفقة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقالت القناة املذكورة إن مسؤولني إسرائيليني كبريين اطلعوا
على التفاصيل وكانوا على علم مبحتوى الوثيقة ،لكن رئيس
احلكومة رفض االقرتاح .وأوضحت أن «وثيقة برتوشيف» نقلت
إىل (إسرائيل) يف اللقاء الذي عقد يف موسكو يف  13أيلول،
أي قبل أربعة أيام من إسقاط الطائرة الروسية «أيل» يف سوريا
والذي أدى إىل ازمة خطرية يف العالقات بني إسرائيل وروسيا.
املسؤولون اإلسرائيليون الكبار أشاروا إىل أن روسيا اقرتحت أن
تكون إسرائيل كوسيط بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية
وتشجيع البيت األبيض على ترميم العالقات مع الكرملني.
مسؤول أشار إىل ان الروس طلبوا من (إسرائيل) أن تفتح
لصاحلهم الباب يف واشنطن من أجل حوار مع ترامب ،مشريين إىل
أنها تتضمن النقاط التالية:
جتميد اخلطة األمريكية لفرض عقوبات اقتصادية مشددة على
ايران يف بداية شهر تشرين الثاني /نوفمرب كجزء من االنسحاب
األمريكي من االتفاق النووي.
تعهد روسي بإخراج القوات اإليرانية واملوالية هلا من سوريا.
خروج القوات األمريكية من سوريا وإخالء قاعدة التنف.
فتح حوار بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا بشأن املسألة
اإليرانية بشكل عام.
استغالل احلوار يف مسألة سوريا وإيران لتحسني العالقات بني
روسيا والواليات املتحدة األمريكية.
وأشار مسؤوالن إسرائيليان إىل أن نتنياهو رفض وثيقة برتوشيف
واالقرتاح الروسي ،النه كان يعتقد بأن إعادة العقوبات األمريكية
كجزء من انسحاب ترامب من االتفاق النووي ستستخدم كرافعة
ضغط ضد اإليرانيني يف سوريا وليس العكس .حبسب كالم
املسؤولني اإلسرائيليني» وبالنسبة لنتنياهو فإن وقف الربنامج
النووي اإليراني هو فوق كل اعتبار لذلك هو مل يوافق على املرونة
يف مسألة العقوبات ضد إيران».
ومع ذلك يؤكد أحد املسؤولني اإلسرائيليني انه لو مل ترفض
(إسرائيل) االقرتاح كان ميكن استخدامه من أجل الوصول إىل
اخلروج األمريكي من سوريا كجزء من صفقة مع روسيا تؤدي إىل
خروج اإليرانيني من سوريا .وفق كالمه ،وقرار ترامب باالنسحاب
األحادي اجلانب من سوريا ،خفض من رافعة الضغط األساسية
مقابل روسيا واإليرانيني يف سوريا.
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صـحة وغـذاء

ما عالقة مستحضرات التجميل
وبلوغ الفتيات املبكر؟

إهمال تنظيف األسنان
يهدد حياتك!

أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن استخدام مواد جتميلية أو للعناية
الشخصية كالصابون وغريها ،واليت حتتوي على مواد كيميائية
معينة ،قد تؤثر على اهلرمونات اجلنسية وموعد البلوغ لدى األطفال
وخصوصًا الفتيات .ما هي هذه املواد؟
خلصت دراسة أمريكية إىل أن الفتيات الالتي يتعرضن ملواد
كيميائية يشيع استخدامها يف معاجني األسنان ومساحيق التجميل
والصابون وغريها من منتجات العناية الشخصية رمبا يبلغن قبل
نظرائهن ممن ال يتعرضن ملثل هذه املواد .وقال باحثون يف جملة
«هيومن ريربودكشن» إن دراسات أجريت على احليوانات ربطت
بني البلوغ املبكر ومواد كيميائية عديدة ،من بينها الفثاالت ،اليت
توجد عادة يف منتجات هلا رائحة كالعطور والصابون والشامبو،
وكذلك مادة البارابني ،اليت تستخدم كمادة حافظة يف مساحيق
التجميل ،ومادة تريكلوسان.
وإلجراء الدراسة ،تتبع الباحثون  338طف ًال منذ الوالدة حتى املراهقة
وقاموا بتحليل بول األمهات خالل احلمل وأجروا مقابالت معهن
لسؤاهلن عن احتماالت تعرضهن للمواد الكيميائية .بعد ذلك حلل
الباحثون بول األطفال لرصد التعرض للمواد الكيميائية عند سن
التاسعة وفحصوا األطفال لرصد أي إشارات على البلوغ كل تسعة
أشهر بني سن التاسعة والثالثة عشر .وأظهر أكثر من  90يف املائة
من عينات بول األطفال تركيزات لكل املواد الكيميائية اليت ميكن
أن حتدث تغيريات هرمونية.
وتوصلت الدراسة إىل أن شعر العانة بدأ ينمو لدى نصف الفتيات
عندما كن يف سن التاسعة على األقل ،فيما بدأت الدورة الشهرية
لديهن عندما كن يف سن العاشرة.
وقالت كيم هارلي ،كبرية الباحثني يف الدراسة وهي مديرة
مساعدة ملركز األحباث البيئية وصحة األطفال جبامعة كاليفورنيا
يف بريكلي ،إن مواد «الفثاالت والربابني والرتيكلوسان» غري
حمظور استخدامها يف منتجات العناية الشخصية وليس مثة دليل
قوي على أنها تضر بصحة البشر.
وأشارت هارلي إىل أن النتائج األخرية تضيف إىل األدلة املتزايدة
اليت توصلت إليها دراسات علمية على أن هذه املواد ميكن أن
تسبب خل ًال يف اهلرمونات الطبيعية يف اجلسم ،كاإلسرتوجني،
وتؤثر عليها .وأوصت هارلي املستهلكني بالتأكد من خلو املنتجات
املراد استخدامها من هذه املواد قبل شرائها.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من  36ألف امرأة مسنة ،أن النساء
اللواتي فقدن أسنانهن أكثر عرضة بنسبة  %20الرتفاع ضغط
الدم.
وميكن أن يقلل تنظيف األسنان من خطر حدوث اضطراب خطري يؤثر
على أكثر من ربع البالغني ،كما يقول العلماء.
ويتمثل أحد التفسريات احملتملة لالرتباط القائم بني تنظيف
األسنان واألمراض ،يف فكرة أن الناس الذين يفقدون أسنانهم،
قد يغريون نوعية الوجبات الغذائية ،لتشمل أطعمة أكثر ليونة
ومعاجلة ،لذلك فإنهم ميضغون أقل ،ما يقلل تدفق الدم.
وميكن أن ترتبط هذه التغيريات يف أمناط األكل مع املزيد من
حاالت ارتفاع ضغط الدم.
وقال كبري الباحثني ،الربوفيسور جان واكتواسكي-ويندي ،من
جامعة بافالو يف نيويورك« :هذه النتائج تشري إىل أن فقدان
األسنان قد يكون عامال هاما يف تطور ارتفاع ضغط الدم».
وتتبعت الدراسة اليت ُنشرت يف اجمللة األمريكية الرتفاع ضغط
الدم ،جمموعة من األحباث السابقة اليت تربط بني أمراض اللثة
وارتفاع ضغط الدم .ولكن العالقة ما تزال غري واضحة.
وقال الدكتور جان إن الدراسة تشري إىل أن النساء اللواتي انقطع
لديهن الطمث وفقدن أسنانهن ،ميثلن اجملموعة األكثر تعرضا
الرتفاع ضغط الدم.
وعلى هذا النحو ،يقول فريق البحث إن تنظيف األسنان وكذلك
التدابري الوقائية ،مثل مراقبة ضغط الدم وتعديل النظام الغذائي
والنشاط البدني وفقدان الوزن ،ميكن أن حيمي البشر من
األمراض.
وتشري النتائج أيضا إىل أن فقدان األسنان قد يكون مبثابة عالمة
حتذير سريرية لتطوير ارتفاع ضغط الدم ،ما يتيح الفرصة إلنقاذ
األرواح.
ومت ربط إهمال نظافة األسنان مبجموعة من األمراض املميتة ،مبا
يف ذلك أمراض القلب والسرطان.
ويعتقد أن البكترييا املوجودة يف اللثة ،ميكنها الدخول إىل جمرى
الدم واالنتقال إىل أجزاء أخرى من اجلسم ،ما يسبب االلتهاب.

ما الضرر الذي يسببه الثوم
للجسم؟

مينع الطيارون وسائقو الشاحنات واحلافالت للمسافات الطويلة من
تناول الثوم أو أطباق الطعام احملتوية عليه قبل الرحلة منعا باتا.
لقد أثبتت نتائج دراسة أجراها الربوفيسور األمريكي ،روبرت بيك،
يف نهاية القرن املاضي ،أن الثوم يؤثر سلبا يف خاليا الدماغ
وخيفض إىل الثلث رد فعل الشخص ،ألن الثوم حيتوي على أيون
السلفانيل-هيدروكسيل الذي ميكن اعتبار تأثريه يف خاليا دماغ
الثدييات بأنه سام.
وهلذا السبب ينصح اخلرباء كبار السن بعدم اإلفراط يف تناول
الثوم ،ألنه قد يؤدي إىل اخلرف.
ويف موسم أمراض الربد واإلنفلونزا ،يلجأ كثريون إىل الثوم،
ألنه فعال يكافح الفريوسات .بيد أن البعض يفرطون يف تناوله،
ما ميكن أن يؤدي إىل قرحة املعدة ،ألنه كما يقتل الفريوسات،
يسبب تلف الغشاء املخاطي للمعدة.
واكتشفت خاصية الثوم املضادة لتكون الصفائح الدموية قبل
فرتة قريبة نسبيا ،ولكن الطب الشعيب كان يعرفها منذ زمن بعيد.
فصحيح أن الثوم يرقرق الدم ومينع تكون اجللطات.
بيد أن وجود أمراض مثل قرحة املعدة قد جتعل تناوله مميتا
للمصابني بها ،ألنه يسبب نزيفا دمويا داخليا أحيانا قد يؤدي
إىل الوفاة.
كما أن تناول كمية كبرية من الثوم يؤدي إىل «ضخ» الدم بقوة
حبيث يشعر الشخص بالصداع والدوخة والغثيان واخلفقان وحتى
حاالت االختناق.
وحيتوي الثوم على مواد يطلق عليها فيتونسيدات (.)Phytoncides
حتتوي على مركبات عضوية فيها الكربيت ،ويف درجة حرارة
الغرفة ،تصبح هذه املركبات مكانا خصبا للبكترييا الالهوائية اليت
تسبب التسمم الغذائي ،وميكنها التأثري يف اجلهاز العصيب ،وقد
تؤدي إىل الوفاة.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL
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صـحة وغـذاء

نقص الكالسيوم ..أعراضه فائدة غري متوقعة يف كوب
الشاي
وعالجه وكيفية الوقاية منه

يعد الكالسيوم أحد املعادن اهلامة والضرورية للجسم ،واليت
حيتاجها بشكل خاص لبناء عظام وأسنان قوية ،كما أنه هام أيضا
لصحة القلب والعضالت.
وعندما ال حيصل اجلسم على كفايته من الكالسيوم ،فإن هذا
يزيد من خطر إصابته بأمراض عدة ،مثل :هشاشة العظام ونقص
كالسيوم الدم وقلة كثافة العظام.
ومن أسباب نقص الكالسيوم عدم احلصول على كمية كافية منه
لفرتات مطولة ،ال سيما يف الطفولة املبكرة ،وتناول أدوية تقلل
من قدرة اجلسم على امتصاص الكالسيوم ،وفق ما ذكر موقع
«ويب طب».
يضاف إىل ذلك حتسس اجلسم من األطعمة الغنية بالكالسيوم،
والتغريات اهلرمونية املختلفة ،خاصة لدى النساء ،واجلينات
والوراثة ،واإلصابة بقصور الدرقية ،سوء التغذية أو سوء
االمتصاص.
وعادة ال يصاب الشخص بنقص يف الكالسيوم بني ليلة وضحاها،
بل حتدث اإلصابة تدرجييا عند عدم احلصول على الكالسيوم الكايف
لفرتات مطولة.
وال تظهر أعراض نقص الكالسيوم يف الفرتات األوىل ،إذ إن
اجلسم يستمر يف تزويد نفسه حباجته من الكالسيوم عرب أخذها
من العظام.
األعراض
ويؤدي نقص الكالسيوم لفرتات مطولة إىل الشعور باالرتباك
وفقدان الذاكرة وتشنج العضالت وتنميل يف اليدين والقدمني
والوجه ،باإلضافة إىل االكتئاب واهللوسات وترقق وضعف األظافر
وسهولة التعرض للكسور.
وقد يؤثر نقص الكالسيوم على كافة أجزاء اجلسم ،مبا يف ذلك
إبطاء منو الشعر وتضرر البشرة وشحوبها وضعفها.
وميكن أن يكون لنقص الكالسيوم مضاعفات خطرية ،تشمل
تضرر العينني واضطراب نبض القلب واإلصابة بهشاشة العظام
واإلعاقة وتضرر وكسور العمود الفقري وكسور العظام وصعوبات
يف املشي.
العالج

اكتشف علماء جامعة غرب أسرتاليا بأن تناول كوب من الشاي أو
كمية بسيطة من الثمار يوميا خيفض خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية.
وتفيد جملة  Live Scienceبأن اخلرباء حللوا معطيات لـ  53ألف
شخص شاركوا يف هذه الدراسة اليت أجراها Danish Diet, Cancer
 and Health Studyمنذ تسعينيات القرن املاضي ،حيث أجاب كل
مشرتك فيها عن األسئلة املثبتة يف استمارة حول نظامه الغذائي
مع اإلشارة إىل األطعمة اليت تناوهلا وعدد املرات.
تابع الباحثون احلالة الصحية جلميع املشرتكني يف الدراسة على
مدى  23سنة ،وعند نهاية املدة املقررة اكتشفوا أنه لدى  12ألف
مشرتك وجود اضطرابات يف عمل القلب.
وتقول نيكوال باندونو من كلية العلوم الطبية احليوية املشرفة على
الدراسة ،اتضح لنا بأن الذين تناولوا يوميا  500ملغم من مادة
الفالفونويد كانوا أقل عرضة لإلصابة باجللطة الدماغية وأمراض
الشرايني الطرفية ونقص الرتوية.
وميكن احلصول على هذه الكمية من الفالفونويد املضادة
لاللتهابات من تناول حفنة من الثمار مثل العنب أو الربوكلي
وغريهما .ولكن مقابل ذلك الحظ الباحثون بأن هذه الكمية (500
ملغم) من الفالفونويد للمدخنني ومتعاطي املشروبات الكحولية
غري كافية ،لذلك عليهم تناول كمية أكرب منها للوقاية من أمراض
القلب واألوعية الدموية.

القهوة قد حتارب مرضني قاتلني!

وأشار املوقع إىل أهمية احلصول على قسط من الراحة ملساعدة
اجلسم على توجيه طاقته حملاربة نزالت الربد موضحا أنه يفضل
التدفئة خالل النوم.
وبني املوقع أن الغرغرة باملاء املاحل تساعد على ترطيب التهاب
احللق وميكن القيام بها من خالل وضع ملعقة صغرية من امللح
املذاب يف املاء الدافئ والغرغرة بها ملدة أربع مرات يوميا.
وركز املوقع على أهمية شرب السوائل الساخنة لتخفيف احتقان
األنف ومنع اجلفاف وتقييد األغشية امللتهبة غري املرنة اليت تبطن
األنف واحللق إضافة إىل نصائح أخرى هي احلصول على محام
خبار لرتطيب املمرات األنفية واستخدام حزم ساخنة أو باردة حول
اجليوب األنفية من خالل أخذ قطعة قماش مبللة وتسخينها ملدة
 20ثانية يف كل مرة يف امليكروويف ثم اختبار درجة حرارتها
أو ً
ال للتأكد من أنها ليست ساخنة أو أخذ كيس صغري من البازالء
اجملمدة الستخدامه كحزمة باردة على األنف.
ولفت املوقع إىل أن النوم على وسادة إضافية يساعد يف تصريف
املمرات األنفية مشريا إىل أنه عند ركوب الطائرة جيب على املريض
محل رذاذ األنف الستخدامه قبل إقالعها وهبوطها وذلك لتخفيف
تغريات الضغط اجلوي اليت ميكن أن تسبب مضاعفات صحية أثناء
اإلصابة بالزكام .

الكشف عن السرطان من خالل
النظر إىل أصابع القدم

وأوضح الباحثون أن القهوة حتوي مركبني ،أحدهما الكافيني،
يعمالن على منع تراكم بروتني سام يف أدمغة الفئران.
وترتبط املادة الثانية وهي الربوتني املعروف باسم alpha-
 ،synucleinبكل من مرض باركنسون واخلرف.

وإذا ما أصيب الشخص بنقص يف الكالسيوم ،فمن املمكن عالجه
بسهولة .ومن بني احللول تناول مكمالت الكالسيوم حتت إشراف
الطبيب املعاجل ،مع التقيد باجلرعات املوصى بها.
كما ميكن للمصاب إدخال تغيريات بسيطة يف النظام الغذائي
وتناول املزيد من مصادر الكالسيوم .وإذا مل تكف هاتني
الطريقتني ،قد يلجأ الطبيب حلقن املريض بالكالسيوم بانتظام.
ويف العادة تبدأ آثار العالج اإلجيابية بالظهور على املصاب
بعد بضعة أسابيع ،لكن لدى املصابني حباالت حادة من نقص
الكالسيوم ،قد حيتاج األمر فرتات أطول ترتاوح بني شهر أو 3
أشهر من العالج.

وأجرى الباحثون اختبارات لتقييم مهارات التعلم والذاكرة لدى
الفئران ،تعكس النشاط يف أجزاء خمتلفة من الدماغ ،حيث وجدوا
حتسنا واضحا.

تستطيع محاية نفسك من اإلصابة بنقص الكالسيوم عرب خطوات
بسيطة ،أبرزها التغذية السليمة ،وتكون من خالل اختيار منتجات
األلبان القليلة أو املنزوعة الدسم ،إذ إن هذه املنتجات غنية
بالكالسيوم.
ويوصي األطباء أيضا بتناول مسك السردين والسلمون والفاصولياء
البيضاء والربوكلي والتني اجملفف وعصري الربتقال ،على أال يكون
هناك إفراط يف تناوهلا.

أورد موقع «هيلث الين» عددا من النصائح ملواجهة اإلصابة بنزالت
الربد بسبب برودة الطقس.

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة « »Rutgersإىل أن القهوة ميكن
أن تقاوم مرض باركنسون وأحد أشكال اخلرف.

وأظهرت االختبارات اليت أجريت على القوارض املعرضة خلطر
اإلصابة باملرضني «جينيا» ،أن مزج الكافيني مع مركب ،EHT
مينع تراكم  alpha-synucleinبعد  6أشهر فقط.

الوقاية

الراحة والغرغرة باملاء املاحل
ملواجهة نزالت الربد

ويأمل الباحثون اآلن أن تدمج مادة الكافيني و EHTيف دواء واحد،
للمساعدة يف عالج مرض باركنسون لدى البشر.
وأكدوا أنه هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات لتحديد النسب
الصحيحة للكافيني و ،EHTللمساعدة يف محاية األشخاص من
املرضني القاتلني.
يذكر أن مرض باركنسون هو اضطراب عصيب تنكسي يؤثر بشكل
رئيسي على شبكات الدماغ املنتجة للدوبامني يف املادة السوداء.
وتشمل األعراض :االهتزاز والتصلب وصعوبة املشي والتوازن.
ُ
ونشرت الدراسة يف جملة Proceedings of the National Academy
.of Sciences

اكتشف علماء من الواليات املتحدة األمريكية طريقة جديدة ميكنك
من خالهلا اكتشاف ما إن كنت مصاب مبرض السرطان أم ال.
وقال العلماء ،إنه ميكن التعرف على املرض اخلبيث من خالل النظر
إىل أصابع القدم .حيث تكون األعراض خمتلفة حسب مكان تواجد
الورم يف اجلسم.
وأشار العلماء إىل أن وجود بقع بنية أو سوداء على الساقني أو
انتفاخات ،ميكن أن يكون دليال على إصابة الشخص بسرطان
اجللد ،وفق موقع «وان».
وميكن ظهور مثل هذه البقع على جلد القدمني ،ولكنها قد تتشكل
حتت األظافر أو على أصابع القدم .حيث يبدأ السرطان كبقعة
صغرية بنية مائلة إىل اللون الوردي أو األمحر على اجللد.
وينصح العلماء ،يف حال اكتشاف مثل هذه البقع ،جيب استشارة
الطبيب على الفور .وأشار األطباء إىل نوع آخر من سرطان اجللد،
وهو سرطان اخلاليا القاعدية ،حيث يظهر على شكل بقع بيضاء
على اجللد.
وقال الباحثون إن املراقبة املستمرة للكشف عن البقع والشامات
جتنب صاحبها اإلصابة مبرض خطري.
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WestConnex toll road project panned for lack Andrew Broad resigns from Morrison minisof transparency
try over bombshell sex scandal allegations

Nationals MP Andrew Broad Credit:Darren Seiler

WestConnex has faced stiff opposition from residents in Sydney’s inner west.Credit:Steven Siewert

The NSW government has
been urged to improve the
public’s ability to scrutinise transport projects
after an inquiry found
the delivery of WestConnex by a corporate entity
weakened the “accountability and disclosure
rules” for the $16.8 billion
toll road.
The parliamentary inquiry
into WestConnex also
found that the government
had failed to “adequately
consider alternative options” at the start of the
project, undermining the
justification for the 33kilometre motorway and
heightening community
opposition.
But despite calls for the
final stage of WestConnex
to be cancelled, the committee chaired by Reverend Fred Nile determined
in its report released on
Monday that it should be
built because the benefits of the entire project
would not be realised if it
was dumped.
Cancelling the third stage
would also expose taxpayers to “enormous”
costs because construction contracts had already been signed. On
Friday, the government
awarded the $3.9 billion
contract for a complex
underground junction at
Rozelle in Sydney’s inner
west as part of the third
stage.
Much of the criticism of

WestConnex has centred
on the public’s inability
to properly scrutinise the
project after the government transferred control
to Sydney Motorway Corporation.
The transfer has meant
that information about
the private entity charged
with delivering the project
could not be captured by
freedom of information
requests.
The inquiry found that
the delivery of the project
by the corporation had
“weakened the accountability and disclosure
rules” that would have
applied to a government
agency.
And it said it was “very
difficult to ignore the
fact” that the delivery of
WestConnex by a private company gave the
government a “potential
means to obscure its operations”.
The committee recommended the government
ensure that future projects be subject to the
“same levels of transparency and accountability”
that would be required of
those overseen by a public agency.
It also found that removing a planned motorway
extension to Sydney Airport from the overall project was likely to lead to
a “significant change” in
the benefit-to-cost ratio
for WestConnex.

The link to the airport –
known as Sydney Gateway and costing up to
$2.6 billion – was originally part of WestConnex,
and was one of the main
justifications for building the controversial toll
road.
The government first announced that the gateway
had been separated from
WestConnex last year, although officials from the
state’s roads agency told
the inquiry it occurred in
October 2015.
Aside from Rev Nile, the
committee comprised two
Labor MPs, one from the
Greens and three from
the Coalition.
Upper house Liberal Peter
Phelps filed a dissenting
report in which he said
the inquiry had mostly
been a “litany from anticar Green extremists, whinging baby boomers, and
NIMBYs”.
The Greens’ Cate Faehrmann also disagreed
with the committee’s support for completion of the
third stage, saying the
impact of proceeding had
not been properly quantified.
Construction of WestConnex is almost half complete.
The first major stage of
WestConnex – 5.5-kilometre tunnels connecting
Homebush and Haberfield
– is expected to open to
traffic early next year.

Assistant minister Andrew
Broad has quit the frontbench in the wake of a sex
scandal that could rock
the Morrison government,
amid claims he met a “sugar baby” in an overseas
hotel.
Mr Broad has been named
in a New Idea magazine
feature that says he spent
time in Hong Kong with a
“blonde beauty” who used
the online alias “Sweet Sophia Rose” on a website to
connect young women with
wealthier older men.
The accuser is now the
subject of a referral to the
Australian Federal Police.
“I have been advised that
the person making the allegation may have engaged
in criminal activity,” Mr
Broad told New Idea.
“This matter has been reported to the Australian
Federal Police and I will
not be making any further
comment.”
The Nationals MP, who represents the federal electorate of Mallee in regional
Victoria, was the assistant
minister to Deputy Prime
Minister and Nationals leader Michael McCormack.
Mr Broad did not respond
to a request for comment.
The New Idea article claims
Mr Broad connected with
the woman through a dating website and they eventually met in Hong Kong.
“He told me he was in Hong
Kong for a conference but
he shouldn’t have been
here at all,” the woman
claimed.
“He kept saying that he was
very important and that
when he left he was going
to have to throw away his
phone. He referred to him-

self as James Bond numerous times.”
Mr McCormack said in a
statement he had accepted
Mr Broad’s resignation and
thanked him for his service
since his promotion to the
frontbench in September.
Mr McCormack said that
“due to the nature of the
allegations made, it is appropriate for Mr Broad to
resign” but he declined to
make any further comment
on the grounds that the
matters were subject to future investigation.
Mr McCormack said Mr
Broad would continue as
an “effective and hardworking” member for Mallee,
which is one of the Coalition’s safest seats.
Mr Broad was the first Coalition MP to call for former
Nationals leader Barnaby
Joyce to resign in February after details of an affair
with staffer Vikki Campion
became public.
Asked to respond to Mr
Broad’s announcement,
Labor treasury spokesman
Chris Bowen said: “His
resignation does not help
the chaos and dysfunction
at the heart of the government.”
Deputy Prime Minister Michael McCormack says he
has accepted the assistant
minister’s resignation and
wants to make sure his
ministers “are always doing the right thing”.
Mr McCormack said that he
learned of the matter two
weeks ago and urged Mr
Broad to go to the AFP, but
he did not answer a question directly about whether
he was concerned about
the MP’s conduct.
“I urged him to go to the

AFP. The AFP is investigating it. The fact is they’re
very diligent, they’re very
earnest and they will uncover, if there has been
impropriety done, they will
uncover that,” Mr McCormack said.
“Mr Broad has made the
right decision this morning
when I accepted his resignation.
“I want to make sure that
all of my ministers, all of
my members are doing the
right thing.
“The National Party stands
for better regional services.
We do what is right for regional Australia and these
sorts of things, they take
away from the good message that we are selling.
“We have been a very good
government.”
Mr McCormack would not
say more about the matter
on the grounds that it was
being investigated by police.
“The fact is it was a matter for the AFP, the fact is
we don’t want to distract
in any way, shape or form
from what we’re saying and
doing as a government.
“Andrew has taken the right
step to resign this morning.
I have accepted that resignation. That is the right and
proper course of action.”
Mr McCormack said the
government had a “very
good story” with the latest figures in the mid-year
budget update, with low
unemployment and lower
taxes, and did not need the
“distraction” from the story
about Mr Broad.
He also said he had acted
quickly on strong criticisms
of a Nationals adviser had
been put on “indefinite
leave” after sending vile
text messages to a journalist after she reported on
moves against Nationals
Senator Barry O’Sullivan.
“The fact is, over the past
24 hours, we’ve had a couple of things which have
been very unfortunate and
I’ve acted decisively and
swiftly to make sure the appropriate course of action
was taken,” he said.
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Tax cuts over budget repair, NSW budget review shows PM pays pre-Christmas visit
Morrison government sets its surpluses in tact but ‘head- to troops
priorities
winds’ ahead
Prime Minister Scott Mor- Australian soldiers deployed

They are the two rules that
have defined the Coalition’s economic management - budget repair and a
“speed limit on taxes”. On
Monday, they found themselves on the final stretch
of the collision course they
have been hurtling down
for years.
We now know how this
crash will turn out.
The government’s own rule
book, reprinted in Monday’s
mid-year economic update
states: “The overall impact
of shifts in receipts and
payments due to changes
in the economy will be
banked as an improvement
to the budget bottom line.”
MYEFO shows the rhetoric
does not match the numbers.
The government’s tax
speed limit, 23.9 per cent
of GDP, would be breached
next year if they did not offer further tax cuts to millions of Australians. It has
already been accounted
for in the “decisions taken,
not yet announced” tab of
the update.
There will be at least $2 billion worth of tax cuts next
year, $3.7 billion in 202021 and another $3 billion
in 2021-22.
The pre-election summer
splurge will cancel out
much of the boost from
better external economic
conditions, including an
extra $3.4 billion from the
corporate sector this year
and $2.5 billion in 201920.
Pressed on how the government reconciled its
budget rules with the reality of the budget numbers,
Finance Minister Mathias
Cormann revealed his
hand.
“It is a matter of balancing competing priorities
and making judgments to
ensure that Australians
have the best possible opportunity to get ahead,” he
said.
“Our commitment to keep
taxes as a share of GDP
below the 23.9 per cent
cap is the reason why we
had to make the adjustments that we’ve made.”
It’s a chicken and the egg

scenario for Cormann. The
Coalition maintains that
tax cuts will spur spending, leading to higher economic growth and higher
tax receipts.
But the alternative approach enshrined by five
years of the government’s
own budget rule is the
money should have been
used to pay-down Australia’s debt, putting the
budget even further ahead
of the $4.1 billion surplus
Treasurer Josh Frydenberg says he will deliver
next year.
There are good reasons
economists are cautious.
China - which Australia
depends on for much of its
economic growth - is slowing, and the local housing
market is falling faster
than many anticipated.
A mooted 20 per cent drop
in house prices in Sydney and Melbourne from
peak to trough is likely to
see nervous homeowners
tighten their wallets, creating weaker consumption
figures and lower tax revenues - just in time for a
likely May election.
And despite the government’s claims that spending restraint is “the centre
foundation of the budget
repair story over the last
five years”, this year does
not look so restrained as
infrastructure projects pile
up.
At 4.8 per cent, only the
Global Financial Crisis
and one other year, when
the Coalition loaded an
extra $8 billion onto Labor’s books in 2013-14,
have seen higher rates of
growth in the past decade.
When John Howard left office it was 3.8 per cent.
“It’s the oldest problem in
budgeting in Australia; we
make permanent promises
off the back of temporary
revenues and regret it later,” said Deloitte Access
Economics partner Chris
Richardson.
“The better economic
news becomes better budget news, Treasury bakes
it into the cake forever,
then the politicians serve
it up.”

NSW Treasurer Dominic Perrottet
warned “headwinds” were “starting
to pile up”.Credit:James Brickwood

The NSW government
has revised down its expected budget surplus
for this financial year, but
predicts low unemployment and strong infrastructure investment will
sustain solid growth in
the state economy.
Treasurer Dominic Perrottet, in the half-yearly
budget review unveiled
on Tuesday, projected
average surpluses of $1.3
billion for the next four
years, but warned “headwinds” were “starting to
pile up”.
The review forecast a
surplus of $1.12 billion
in 2018-19, down by
around $300 million from
the $1.42 billion forecast
in the June budget.
The state economy is
forecast to grow by 2.75
per cent in 2018-19 before easing to 2.5 per
cent in the following three
years.
The review warned
“downside risks” to the
economic outlook are
building.
“Domestic risks over the
next two years centre
around softening prices
in the housing market and
tighter lending standards,
as well as their potential
to flow on to household
consumption,” it said.
The review included a
$2.5 billion write down of
stamp duty revenue due
to weakness in the Sydney property market.

“Despite headwinds from
the drought and the softening of the housing market, the finances of NSW
are rock solid and we are
pleased to deliver another pipeline of surpluses
across the next four
years,” Mr Perrottet said.
The Treasurer revealed a
$2.5 billion increase in infrastructure investment,
taking the total investment to a record investment of $89.7 billion over
four years.
“The state has a large
pipeline of infrastructure
investment,” the review
said. “This will continue
to be a pillar for growth in
the years ahead.”
Public investment in infrastructure boosted economic growth in NSW by
half a percentage point in
2017-18 and is expected
to do the same in 201819.
With the March state election looming, the Treasurer warned that “significant risks that lie ahead”
as he attacked the Labor
opposition.
Mr Perrottet accuses opposition leader Michael
Daley of having a “hit list
of projects to cancel and
pledges with little detail
on how they will be funded”.
Wages growth is forecast
to pick-up over the next
four years, mainly due to
strong conditions in the
jobs market. Unemployment is expected to remain close to its current
level around 4.5 per cent
over that period.
“The NSW labour market
is operating at around
full-employment,” the review said.
While jobs growth in NSW
has been broad-based
across most industries
the strongest employment conditions have
been in healthcare and
social assistance along
with construction.

rison has travelled to the
Middle East to meet with
Australian troops deployed
overseas for Christmas.
Prime Minister Scott Morrison has made a secret preChristmas visit to troops,
declaring Australia had done
“something positive” for the
future of the Middle East.
Mr Morrison travelled to
Iraq on Wednesday to meet
special forces soldiers and
other Australian Defence
Force personnel training the
Iraqi Army to combat Islamic
State.
“I understand it’s a sacrifice
- I understand it’s a big thing
to be away from your family at this time of year - and
that’s why I’ve decided to
come just to say thank you
from one Australian to another,” he told troops at the
Taji military complex north
of Baghdad.
It was his first visit to the
Middle East after taking on
the top job in August.
A planned visit to Afghanistan was cancelled due to
operational security reasons, on advice from the
Chief of the Australian Defence Force, Anus Campbell.
Mr Morrison acknowledged
that for many troops it
would be the first Christmas
away from their families and
friends.
The prime minister, who was
travelling in-country with
General Campbell, brought
along some rugby league
footballs and shirts from his
beloved Cronulla Sharks, as
well as AFL balls.
Before heading back to Australia, the prime minister
joined ADF personnel for
breakfast in an aircraft hangar.
“Stay safe, look after each
other, do the job which I
know you will,” he said.
“When you return home
to Australia, you’ll be able
to remember the time that
you’ve been here and know
that you helped change a
country, know that you’ve
done something positive for
the future.”
Tens of thousands of Australian soldiers have served
in the region since 2001.
There are now about 800

in Iraq, as well as Australia’s
main logistical hub in the
Middle East.
Roughly 300 of these troops
are involved in Task Force
Taji.
The rotating group has
trained almost 40,000 Iraqi
soldiers since its mission
began in 2015.
Its focus has gradually shifted from delivering frontline
training to mentoring Iraqi
security forces.
Captain Steve Moye, who is
just one month into his first
deployment, has noticed an
immediate impact.
“Even just in the four weeks
we’ve been here the improvement in the individual
skills of the Iraqi soldiers
has been exponential,” he
said.
Australia has 150 ADF
troops assigned to the air
task group, along with 80
special operations soldiers.
Addressing special forces
troops at a Baghdadi base,
the prime minister conceded
that while each had chosen
to serve, many other major
decisions were beyond their
control.
“I would hate you to think
that as you are doing that
- and there are great days,
and there are really difficult
days - that on any of those
days, you didn’t know how
much your country appreciated you.”
With a wife and two kids
back home in Brisbane, Captain Moye was forced to reshuffle birthday parties and
open Christmas presents
early before he was shipped
overseas.
Just how he will cope on
Christmas remains to be
seen. “We’ll see how I go on
the day.”
Lance Corporal Manika
Goode, a transport and logistics expert, will be leaning on her fellow troops
come Christmas Day.
“We’re all really close so
it’ll make it a lot easier,” she
said.
Handshakes and small talk
gave way to brass bands
and a bilateral meeting when
Mr Morrison sat down with
newly-elected Iraqi Prime
Minister Adil Abdul-Mahdi at
his palace in Baghdad.
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LABOR TO RECOGNISE THE STATE OF PALESTINE
As Penny said, this resolution is the product of many
more people than Penny
and myself. I want to specifically acknowledge the
consultation with Richard
Marles and long standing
work of Wendy Turner.
In previous conferences we
have had resolutions that
went forever. Every possible view and recent event
would find its way into the
preamble and we could all
find some words somewhere that we could agree
with. Today we haven’t
done that. We’re simply
noting all those resolutions
and the views we have previously expressed.
We note them because we
haven’t resiled from our
commitment to security.
Both Israelis and Palestinians have a right to be
safe.
On tuesday’s resolution
focuses on one issue. On
recognition.
Bill Shorten and Penny
Wong have put the very
reasonable case that recognition, the form of recognition and the precise timing
of recognition should be a
cabinet decision. We have
seen the debacle of Scott
Morrison with respect to
Jerusalem where decisions
were taken and announcements made without a
proper cabinet process,
ignoring our agencies and
blindsiding the region and
our allies.
It’s another example of
the difference between the
failed advertising guy looking for a new slogan and a
team that is ready to serve
as a Shorten Labor Government.
But acknowledging that the
decision should be made
by cabinet does not take
away the right or responsibility of this conference
to provide its view. And
the view of the conference
will be clear if this is carried: we are calling on the
next Labor government to
recognise the state of Palestine.
Recognition is the normal
approach for Australia.

Across the world there are
governments we believe
are poor at governance but
we recognise them. There
are governments we believe are responsible for
human rights atrocities, we
still recognise them. There
are governments where we
believe they are pursuing
objectives that are hostile
to our national interest and
yet for all these countries
we still recognise them as
states.
We held off recognising
Palestine partly because
it was one of the issues
to be resolved in the final
negotiation. But in recent
years, particularly with the
growth of settlements we
have seen the balance of
those negotiations shift. I
suspect this room is full of
more negotiators than any
other part of our country.
People in this room understand the implications of
a bargaining table, where
one side of the bargaining
table disproportionately
already has most of what
they want
No one today can see the
momentum that seemed
imminent in the days of
Rabin, Arafat and Bill Clinton. Some of us have always
believed a resolution like
this was required but many
people like Bob Hawke, Gareth Evans and Kevin Rudd
have changed their views
over time. But whether that
view has changed because
of comments and policies
from Benjamin Netanyahu
himself, or the fact that
two thirds of his cabinet
are on record saying there

will never be a Palestinian
state, whether it be because the settlements driving a wedge between Bethlehem and Ramallah all the
way to Jericho, whether it
be the military courts, the
home demolitions, the restrictions on water, or that
we are now looking at what
is currently the longest military occupation, we have
reached the point where
the arguments to wait have
become thinner, and the
arguments for recognition
have become stronger.
This resolution is not anti-Israel. Since 1948 this
country and this party has
recognised and supported
the people of Israel having
a land of their own. Today
we say the Palestinians
also deserve a land of their
own.
At each of our state and
territory conferences there
have been resolutions calling for this. None of them
are a rejection of Israel. But
they are a rejection of some
of the hard-liners who believe that the occupation
of another people can be
permanent. It is a rejection
of the largely US and Russian armed settlers who
have moved to places like
Hebron wanting the local
community to live in fear.
Labor has always believed
in a two state solution. Today conference calls on the
next Labor Government to
recognise both of them.
Two states. Side by side.
Both secure. Israel and Palestine.
MEDIA CONTACT: GRACE
CRAMER 0431 021 105

ICAC raids NSW Labor’s Sydney offices
The Independent Commission Against Corruption has
raided the NSW Labor party’s Sydney headquarters in
relation to a 2015 fundraising event.
The offices of the NSW Labor party have been raided
by the state’s corruption
watchdog as part of an investigation into political donations.
Staff from the Independent
Commission Against Corruption raided the Sussex
Street headquarters on
Tuesday morning, sources
have told AAP.
“The donations in question
were received in 2015 and
have been fully investigated
by the NSW Electoral Commission with the full cooperation of NSW Labor, including the provision of all
relevant documents,” NSW
Labor said in a statement.
Several Labor MPs have
been linked to wealthy Chinese donors in recent years.
The raid was in relation to
an annual Chinese Friends
of Labor fundraising event
held in 2015, according to
News Corp Australia and the
Sydney Morning Herald.
A party source told AAP the
ICAC staff accessed computers at the NSW Labor offices.
The source argued the raid
had been timed to coincide
with the ALP national conference in Adelaide, which
is attended by the organisation’s heavyweights.
“It’s clearly intentional,”
they said.
An ICAC spokeswoman said
the commission would not
be commenting on operational matters.
Federal Labor MP Matt This-

Telstra appeal over Optus ads rejected
Victoria’s Court of Appeal
has refused to allow Telstra
to appeal a ruling over advertisements published by
Optus.
Telstra has lost its attempt to
appeal a ruling over adverts
published by rival network
Optus.
The telco claimed the adverts, which included the
phrase, “Empires end. That’s
what they do”, were mislead-

ing and deceptive under consumer law.
It argued this wrongly implied
Optus “undisputedly” operated Australia’s best mobile
network.
The claims were rejected by
Victoria’s Supreme Court in
May, but Telstra sought leave
to appeal.
The Court of Appeal dismissed the application on
Tuesday, adding in its judg-

ment “none of the proposed
grounds has any real prospect of success”.
The adverts at the centre of
the legal battle featured an
image of a telephone box,
half sunken in a desert-like
landscape.
They also stated Optus’s
network had been “ranked
the best overall in voice and
data”, adding in the small
print this was backed by the

tlewaite said he supports
the work of ICAC.
“It’s been a great body that’s
uncovered corruption, investigated corruption and
ultimately led to the prosecution of a number of individuals and the jailing of
a number of individuals in
NSW,” he told Sky News on
Tuesday.
Former NSW Labor powerbrokers Eddie Obeid and Ian
Macdonald are both in jail
on corruption charges after
initially being investigated
by ICAC.

Mr Thistlewaite said he
couldn’t comment on the
“ongoing investigation”.
The Sydney-based MP
wouldn’t be drawn on on
the timing of the raids saying he didn’t want to “second guess” the corruption
watchdog.
“They should be given all
of the support to do the job
that they’re established to
do,” he said.
ALP national president
Wayne Swan said he wasn’t
worried “at all” about the
raid.

Labor will lift foreign aid every year

A future Labor government
will lift foreign aid every year,
after the coalition slashed
the aid budget.
Labor will lift foreign aid every year if it wins the next
election, with the eventual
goal to more than double it
from the lowest level in Australia’s history.
The coalition government
slashed the growth rate of
foreign aid funding, opening
the door for other nations to
offer controversial loans to
neighbouring Pacific countries.
At Labor’s national conference in Adelaide on Tuesday,
factions agreed to incrementally lift the foreign aid budget to 0.5 per cent of gross
national income.
It is currently at 0.22 per
cent.
Labor’s foreign affairs
spokeswoman Penny Wong
said unprecedented cuts to
the aid budget had harmed
some of the world’s poorest
people.
“Labor believes Australia
should do its fair share internationally,” Senator Wong.

P3 Mobile Benchmark in December 2017.
Telstra suggested the Supreme Court judge had not
considered its claim that they
depicted a “significant and
permanent change” in the
networks’ market position.
Lawyers for the telco also argued that the overall impression of the adverts and nuances in how they might be
perceived by different groups
of people had not been considered.

“We all believe Australia can
show humanity, decency
and compassion because we
believe in a fair go for all at
home, on our doorstep and
abroad.”
The party will also call on a
Shorten Labor government
to officially recognise Palestine.
The conference passed a
motion supporting the recognition and right of Israel
and Palestine to exist as two
states within secure and recognised borders.
“We recognise that a just
two-state resolution will require recognising the right of
both the Israeli and Palestinian peoples to live in peace
and security,” Senator Wong
said.
But the decision will be based
on the advice of foreign policy experts, and will be left to
a future Labor cabinet.
Prime Minister Scott Morrison last week announced
Australia will recognise West
Jerusalem as Israel’s capital,
once a two-state solution
with Palestine is agreed.
“He made a decision to junk
longstanding bipartisan foreign policy in a cynical attempt to win votes,” Senator
Wong said.
Labor resolved to sign and
ratify the United Nations’ nuclear weapon ban treaty after
working to achieve universal
support for it, and ensuring
there is effective verification
other nations are complying.
“Labor will act with urgency
to reduce the risk of nuclear
war and to rid the world of
nuclear weapons,” Senator
Wong said.
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النائب االسرتالي اللبناني األصل نزيه األمسر لـ «اهلريالد»:

أشجع الشباب العربي على دخول املعرتك السياسي
شاهد أبناء اجلالية العربية
وخاصة اللبنانية جنم رجل
والدبلوماسية
السياسة
النائب االسرتالي من أصل
لبناني االستاذ نزيه األمسر
يسطع يف األفق حملقا حنو
بنبوغه وسرعة
السماء
بديهته وقوة حجته وعبقريته
وسعة علمه
ووفرة جتربته
واطالعه
وثقافته الغزيرة
الواسع على مناهج احلياة
وعلومها وكذلك باحلكمة اليت
باستمرار وبعذوبة
تالزمه
وحالوة حديثه واتساع أفق
واملامه بثقافة
تفكريه
العصر وطبائع األمم وأخبار
وقوة االرادة
اجملتمعات
وطموحه
الفوالذية لديه
الذي ال يقف يف
الكبري
مكان ،حيث استطاع بكل هذه
املواهب والصفات أن يدخل
الربملان الفيكتوري وتتحدث
عنه منتديات وأندية السياسة
يف لبنان واسرتاليا.
استطاع النائب نزيه االمسر
اسم لبنان يف
أن يرفع
األندية السياسية االسرتالية
وال تزال أحاديثه ومتابعاته
مرجع املتميزين
املستمرة
الناس
اعجاب
وموضع
مجيعا.
عندما جتلس معه ال يسمح
أن يكون احلوار اال هادئا رزينا
متزنا وما زال فارس امليدان
يف الندوات االجتماعية وجيهر
باحلق بنربات صادقة كونه
نشأ يف كنف عائلة علم وأدب
وثقافة ويقف اجلميع اجالال
هلل الذي زرع فيه هذه النعم
وكذلك لوطنه الذي فيه نشأ
شب.
وعلى عاداته وتقاليده
ّ
وقبل أن ألتقي به مسعت
ثم التقينا يف
عنه الكثري
مناسبات كثرية من دون
االجتماع مع بعضنا وبعدها
تواصلنا هاتفيا وزاد شوقنا
وأخريا
لرؤيته أكثر وأكثر
حصل اللقاء واجتمعنا يف
وجلسنا ملدة ساعة
مكتبه
وأكثر استمعنا حلديثه الدافئ
الذي زاد اللقاء حرارة أكثر
مل
وبكل صدق وصراحة
نشعر مبرور الوقت.
أنه النائب يف الربملان
نزيه
االستاذ
الفيكتوري
األمسر النائب املتميز الذي
خص مدير مكتب اهلريالد يف
ملبورن الزميل ميالد اسحق
بهذا احلوار.
متى وصل اىل اسرتاليا
وكيف بدأ حياته العملية
فيها قال النائب االمسر لـ
«اهلريالد» جئت اىل اسرتاليا
يف منتصف سبعينات القرن
وبدأت حياتي
املنصرم
املهنية يف أول األمر مفتشا
يف حمطة القطار يف والية
فيكتوريا ومن ثم تدرجت يف
العمل الوظيفي حتى أصبحت
مفتشا على جمموعة كبرية من
املفتشني ثم مديرا للمنطقة
يف والية فيكتوريا.

النائب نزيه االسمر مع الزميل ميالد إسحق وعقيلته موني فصيحة
وردا على سؤال حول كيفية
بدء حياته السياسية أجاب
«يف بداية تسعينات القرن
بأن
املنصرم بدأت أشعر
هناك فراغا سياسيا بالنسبة
للجالية العربية يف اسرتاليا
ففكرت مليا باألمر وكانت
لدي رغبة كبرية باالخنراط
يف
يف العمل السياسي
اجملتمع االسرتالي الذي يؤمن
بالتعددية الثقافية وانتسبت
حلزب العمال االسرتالي يف
والية فيكتوريا وتدرجت به
حتى نلت ثقة اجلميع بعدها
ترشحت إلحدى بلديات ملبورن
وجنحت يف االنتخابات البلدية
وعلى أثرها نلت منصب رئيس
بلدية وبعدها ترشحت لدورة
برملانية عن حزب العمال
االسرتالي وكان الفوز من
نصييب وهذا الفوز أعطاني
وبدأت
حافزا حنو األمام
النشاط السياسي
أمارس
ورفعت اسم وطين احلبيب
لبنان عاليا داخل الربملان
كما
االسرتالي وخارجه
قمت بكل ما بوسعي لتنفيذ
برناجمي االنتخابي وترمجت
كل ذلك على أرض الواقع»
وعما اذا كان العمل السياسي
قد أخذ كل وقته وأبعده عن
العمل االجتماعي وخصوصا
على صعيد اجلالية قال
«بالطبع ال ،من الناحية
االجتماعية أشارك يف كل
فعاليات ونشاطات اجلالية
العربية وخاصة اللبنانية كما
أنين أشارك يف كل الفعاليات
والنشاطات اليت تقوم بها
وكما
احلكومة االسرتالية
ّ
أنين
ويف لوطين لبنان فأنا

ّ
ويف للوطن الثاني االسرتالي
الذي يؤمن بالتعددية الثقافية
ويقدم كل اخلدمات ألي
مواطن اسرتالي بدون متييز
بني العرق والدين واملذهب
واللغة واجلميع سواسية أمام
القانون».
وبالنسبة لرتشحه يف
االنتخابات الفيكتورية االخرية
قال «منذ أكثر من شهر
لدورة برملانية
ترشحت
وجرت االنتخابات يف جو
دميوقراطي رائع وفزت يف
االنتخابات وحصلت على نسبة
كبرية من األصوات واآلن أنا
نائب يف الربملان الفيكتوري
وأمارس
ألكثر من دورة
عملي السياسي بشكل ممتاز
يف كل اجملاالت وأنا فخور
جدا بأن العلم اللبناني يرفرف
عاليا داخل الربملان االسرتالي
وكل هذا نتيجة عمل وجهد
متواصل وارادة قوية وطموح
كبري لدي»
وهل يشجع الشباب العربي
على العمل السياسي قال
«أنين أشجع املتميزين من أبناء
اجلالية العربية للدخول يف
املعرتك السياسي االسرتالي
ألن ذلك ينعكس اجيابا على
وطننا وعلى اسرتاليا واعلن
عرب صفحات جريدتكم ان باب
مكتيب مفتوح بشكل دائم
الستقبال اخلريين من أبناء
جاليتنا االغرتابية ،واود هنا
ان أتوجه بالشكر ألسرة حترير
جريدة اهلريالد ومدير مكتبها
يف ملبورن احملامي واالعالمي
ميالد إسحق على هذا اللقاء.
حاوره الزميل ميالد إسحق
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AFIC Statement Regarding Jerusalem

simply illustrates the duplicity in its words and actions.
To refuse to do so, and to
make recognition of East
Jerusalem conditional on a
solution being reached, is a
diplomatic humiliation of the
Palestinian people.
Dr Jneid further states, “This
announcement appeases Israel and its supporters while
giving nothing to Palestine.
Once again Australia has
shown itself incapable of
having a genuinely objective
position on Palestine.
The message this sends to
the Palestinian people is
that their concerns are of little importance to Australia.
AFIC is concerned as to the
precedent that this sets and
the possible repercussions
that may result and calls on
all nations to stand firm for
justice and oppose the continued dispossession and
oppression of the Palestinian people.
AFIC calls on the Australian
government to immediately
recognise the State of Palestine and its rights under
UN resolutions and international law.

AFIC President, Dr Rateb Jneid, said

annexing of Palestinian land
and marginalisation of the
Palestinian people.
AFIC President, Dr Rateb
Jneid, said “The announcement by Mr Morrison is a
blatant disregard of the United Nations, the international
community and more importantly of the Palestinian people and their hopes of a just
”peace and sovereignty.
If Australia was genuine
in its desire to push for a
two-state solution, then it
would immediately recognise Palestine as a State. It’s
continued refusal to do so

Muslims Australia - AFIC
notes the announcement of
the Australian Government
in relation to the status of
Jerusalem and its intentions
with respect to the Australian Embassy.
This change of policy runs
counter to Australia’s position since the occupation of
Palestine and to that taken
by almost the rest of the international community. This
change of policy will in no
way further the stated objective of a two-state peace
resolution and will most
likely lead to further illegal
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Leakers don’t know the cold desperation of Swipe left: Labor hangs up on Christopher
opposition, warns acting PM McCormack Pyne’s electronic voting

Acting Prime Minister Michael McCormack says some of his MPs don’t know the cold desolation of opposition.Credit:Nick Moir

Acting Prime Minister and
Nationals leader Michael
McCormack has flayed
leakers within the government as selfish promoters
of their own agenda who
do not understand the
cold desolation of opposition.
Mr McCormack told The
Sydney Morning Herald
and The Age there were
people actively working
against the interests of the
government who should
consider leaving politics
if they continued to whiteant their fellow MPs.
In a wide-ranging discussion of the scandal surrounding Nationals member for Mallee, Andrew
Broad, and the pressures
facing the government,
Mr McCormack said it
was time for some Coalition politicians to realise
the electoral damage they
were causing.
“Surely they can see
what’s going to happen
if they keep this up. Maybe some of them haven’t
been in the cold, desolate
days of opposition,” he
said.
“Labor won’t do the regions any favours if they
win. You want to get a
coat of paint for that leaky
public hall? You want to
put bitumen on a dirt road
or realign that road so
that you can save lives?
Try doing that from opposition.”
Clearly angry at the revelations around Mr Broad
and a trip he made to Hong
Kong to meet a “sugar
baby” and the way some
internal critics have been
targeting his own leader-

ship, Mr McCormack said
in most aspects his hands
were tied.
“It is what it is. I can’t
help what some of my colleagues do in their own
time and with their own
money,” he said.
“Sometimes you just have
to wonder about their discretion.”
In a direct call to the Liberal and National Party
backbenches, Mr McCormack said the government had a good message
to sell to voters ahead of
next year’s election.
That included the state
of the budget, the overall
economy and the government’s efforts to push
down electricity prices.
A Bill Shorten-led Australia would focus on issues
such as the republic and
changing the flag before
descending into leadership chaos, Mr McCormack said.
MPs should be focused on
their communities and the
good of the government,
not their own agendas.
“The focus should be on
their local community.
The fact is it’s a privilege
and an honour to represent that community, to
speak up for the good of
the community and the
local people who have
put their trust in you,” he
said.
“When you’ve got people
thinking about themselves
and their own agenda, or
their promotion or the demotion of someone else
in the party, then maybe
you should be having a
look at another career.”
The Nationals are now try-

ing to find a replacement
in Mallee, which has been
held by the junior Coalition partner since the seat
was created in 1949.
Party president and former minister in the Howard government, Larry
Anthony, said he was
hopeful of a woman standing for Nationals in Mallee
at next year’s election.
He urged the Liberal Party, which is entitled under
Coalition rules to run a
candidate in an open seat,
not to run.
“We don’t want to spend
huge amounts of resources in a three-cornered
contest. Looking at the
last state election, the
Liberal Party got hammered in Melbourne and I
want them to do well,” he
told ABC television.
“They need to defend all
of their seats, so I think it
might be prudent here to
divide and conquer but
ultimately that is a decision for the Liberal Party
in Victoria.”
Some speculation has
centred on Nationals deputy leader Bridget McKenzie, who is setting up
a presence in the northeastern Victorian seat of
Indi, as a possible candidate in Mallee, which is in
the state’s north-west.
Mr McCormack said while
Senator McKenzie was a
“brilliant” minister and
deputy leader it was more
likely a person from the
Mallee community would
stand for the Nationals.
“We generally don’t drop
people into seats. Generally we want local champions,” he said.

Labor has said no to Christopher Pyne’s idea of electronic voting for MPs.Credit:Rohan Thomson

Labor’s Tony Burke says the idea was ‘an indulgence’.Credit:AAP

A Coalition plan to let
MPs vote on legislation
via a mobile phone app
is indulgent, wasteful and
will further entrench ministers as out of touch, Labor says.
Christopher Pyne, the
leader of the governmment in the house, said
this week that in the new
year, MPs would vote
electronically, to cut voting and counting times
down by five minutes per
vote and provide real-time
results.
But the idea has been
slammed by Labor’s manager of opposition business, Tony Burke, who
said that Mr Pyne had not
even bothered to check
with Labor if the opposition supported the changes.
“They haven’t even asked
if we would support changing standing orders to allow this,” Mr Burke said
“I don’t know about the
crossbench but I can’t
imagine Labor supporting
changes like this.”
Mr Burke said the time
spent voting in the chamber was valuable as it was

was one of the few opportunities MPs had to raise
constitutent issues with a
minister.
“One of the main problems in the new Parliament
House is the ministry is almost completely separated from the backbench,”
he said.
“Divisions are now one of
the only times backbenchers can access ministers without having to go
through their staff, cut that
off and the once a week
party room meeting is all
that’s left.
“Government ministers
might not like what they
hear from colleagues
when they get cornered
during divisions but they’d
be stupid to cut that time
short.”
Mr Burke said there was
no justification for the millions that would be needed
to roll out secure electronic voting systems for MPs.
“Changes like this cost
millions of dollars - and for
what? To save politicians
five to 15 minutes a day,
when people wait months
for pension approvals and
spend an age on hold with

government services,” he
said.
“The priorities are all
wrong. It’s indulgence and
waste - pure and simple.”
In 2016, Parliament’s bipartisan procedure committee endorsed electronic
voting for the House provided MPs still voted in the
chamber and maintained
the practice of dividing.
But the report raised concerns about allowing MPs
to vote from their phones
- a change it estimated
would cost up to $3.8 million.
One of the concerns the
Department of Parliamentary Services raised was
the ability to quarantine
the app’s use to the chamber, to ensure that MPs
were physically present
when voting.
“A member may be able to
vote on their mobile device
from outside the chamber
after they are locked out,”
it said.
“This proposal would
rely on the integrity of
members to respect that
they could only vote
from the floor of the
chamber.”
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