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احلريري يعتذر عن التأخري :زمن املسكّنات انتهى واألهم التضامن ملواجهة ِّ
التحديات

والدة احلكومة الثالثينية حتققّت يف الشهر التاسع
واجتماعها األول والصورة التذكارية اليوم

احلكومة احلريرية االوىل بعد
االنتخابات النيابية حتققت
يف الشهر التاسع ..اذًا،
الوالدة طبيعية وكذلك
يعمر
املولود ،ولكن هل
ّ
سيكون
وهل
طويال؟
مولودا معافى ومنتجا؟
بعد قرابة  252يوما ،ويف
األسبوع األول من الشهر
التاسع ،استغرقت معظمها
باخلالفات واالنقسامات،
وبني التفاؤل والتشاؤم،
حتى ربع الساعة األخري،
ابصرت احلكومة الثالثينية
اجلديدة النور ،بعد اجتماع
ومشاورات مجعت الرؤساء

سيواجه مشكلة معي ومع
رئيسي اجلمهورية وجملس
النواب».
وستعقد احلكومة اول جلسة
هلا السبت (اليوم) برئاسة
رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف قصر
بعبدا ،بعد اخذ الصورة
التذكارية عند احلادية

التتمة صفحة 21

الثالثة يف بعبدا جتاوزت
فإعتذر رئيس
الساعة،

الرؤساء الثالثة يف قصر بعبدا
احلكومة سعد احلريري من
اللبنانيني على التأخري،

«االحتاد األوروبي» يشكل جمموعة اتصال حول أزمة فنزويال
أعلنت مفوضة السياسة
االحتاد
يف
اخلارجية
فيديريكا
األوروبي
موغرييين ،أن وزراء خارجية
الدول األعضاء فيه اختذوا

قرارًا لبدء العمل على
تشكيل جمموعة اتصال
خاصة بفنزويال.
وقالت موغرييين ،يف مؤمتر
صحايف عقدته عقب اجتماع

االحتاد
خارجية
لوزراء
األوروبي يف بوخاريست
إنـــهم
االول،
أمــس
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 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

وله مكافأة مالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

Hanan Abou Rass
يرجى ممن جيده االتصال على الرقم:
0449 288 776

مشريا إىل ان «زمن
املسكنات قد انتهى ،واىل
العمل در».
واكد الرئيس احلريري
انه ينوي مع الوزراء العمل
جبدية ،و «من يريد ذلك
منهم ،عليه ان يثبت
نفسه ،ومن ال يريد العمل

تركيا تتهم دوالً بدعم «النصرة» لتعطيل
االتفاق الروسي  -الرتكي حول إدلب

اتهمت تركيا دو ً
ال يف
التحالف الدولي حملاربة
«داعش» بدعم «هيئة
حترير الشام» (النصرة
سابقًا) يف إدلب من أجل
احباط االتفاق الروسي -
الرتكي للهدنة ،وتعطيل
تشكيل اللجنة الدستورية.
اخلارجية
وزير
وقال
الرتكي مولود جاويش
أوغلو إن «بعض الشركاء
يدعمون
التحالف
يف
«حترير الشام» من أجل
إحلاق الضرر باتفاقية
إدلب أو ً
ال ،وثانيًا ألن

هذه الدول تبذل جهودًا
كبرية ملنع تشكيل اللجنة
الدستورية يف سورية»،
وزاد يف تصريح لصحيفة
«حرييت» الرتكية ،أن
«هذه الدول حترض حترير
الشام على انتهاك اتفاق
إدلب بتقديم الدعم املالي
هلا» ،مشريًا إىل أن لدى
«الروس اقرتاحًا لعملية
مشرتكة إلخراج اإلرهابيني
من هناك» .وكشف أن
القمة الرابعة لقادة البلدان

الـتتمة ص 21

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

للـبيع بداعي التقاعد

مـطلوب للعمل

مـحالت الـعرجة للـخضار والـسمانة
العربية يف بانشبول

مـطلوب شـخص للعمل يف أفران

 45سـنة فـي خـدمة الـزبائن..
عقد ايـجار  ..3x3سـعر مغري.

للراغبني يرجى االتصال بـ كمال على الرقم:

0424288432

للـبيتزا واملـناقيش واللـحم بـعجني
وغريها من املعجنات..اخلربة ضرورية.
لالتصال97911321 :

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
البقر والغنم الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس
عن انتقال امللحمة FRANCIS
مواقف السيارات مجانا للزبائن
 MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd, Merrylands 2160 - Tel: 96371759
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لــبنانيات

احلريري من بعبدا :التعاون بني الوزراء واجب
لنكون على مستوى التحدي وجدول أعمال
احلكومة ال حيتمل التأخري وزمن املسكنات انتهى

رئيس الحكومة سعد الحريري مستقبال املهنئني
اعلن رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،اثر اذاعة
احلكومة
تشكيل
مراسيم
ال  3من قصر بعبدا« :مدة
طويلة مرت ووصلنا اىل
تشكيل حكومة على صورة
لبنان  ،2019ونبقى مع
رئيس اجلمهورية فريقا واحدا
يف خدمة البلد ،و نعتذر
من اللبنانيني على التأخري،
ونؤكد ان مهمة عمل احلكومة
جملس
داخل
والتضامن
الوزراء ،فنحن أمام حتديات
اجتماعية واقتصادية».
اضاف« :احلل ال يكون بالتنظري
بل بربنامج واضح ،والقضايا
ال حتتمل التأخري واملساومات،
والتعاون بني الوزراء واجب
لنكون على مستوى التحدي،
وجدول أعمال للحكومة ال
حيتمل التأخري وزمن املسكنات
انتهى».
موجود
«التمويل
وتابع:
واملطلوب قرار التنفيذ ،وهذا
القرار حيتاج اىل اصالحات
ادارية والتمويل ال يكون اال
باصالحات جدية».
واشار اىل ان «وجودنا
يف احلكومة مهمة ليست
بسهلة ،وال خيار أمامنا اال
حتمل املسؤوليات ،وأعتمد
على مجيع الوزراء يف بناء
الدولة».
«رئيس
احلريري
وشكر
اجلمهورية والقوات اللبنانية
اليت قامت جبهد كبري اليوم
وأشكر رئيس القوات مسري
جعجع على تعاونه والوزير
جربان باسيل».
واعلن ان «اول اجتماع جمللس

الوزراء سيكون السبت الساعة
احلادية عشرة والنصف».
وقد أمت دارة رئيس جملس
احلريري،
سعد
الوزراء
مساء امس االول اخلميس،
شخصيات ووفود من بريوت
وخمتلف املناطق اللبنانية كانت
بانتظاره يف بيت الوسط لدى
عودته من قصر بعبدا ،اثر
اعالن مراسيم تشكيل احلكومة
اجلدية ،وقدمت له التهاني
باملناسبة.
والقى الرئيس احلريري كلمة
باحلضور قال فيها« :بداية
أود أن أشكر اجلميع وأن
أبارك لكم وللبنان وللبنانيني.
هذه احلكومة لن تكون حكومة
كالم بل عمل إن شاء اهلل،
واود ان اشكر كتلة املستقبل
وكل الذين دعمونا من كل
املناطق ،من أقصى الشمال
إىل أقصى اجلنوب وعكار
وصيدا وبريوت اليت حتتضننا
واحتضنت الرئيس الشهيد
رفيق احلريري .كانت هناك
بعض العراقيل امام تشكيل
احلكومة ،أما اليوم وبعد
التشكيل فسنضع كل ذلك
خلفنا ونبدأ بالعمل لنتمكن من
النهوض بالبلد ونفتح صفحة
جديدة».

زيارة الضريح

بعد ذلك توجه الرئيس
الداخلية
ووزيرة
احلريري
والبلديات ريا احلسن اىل
ضريح الرئيس الشهيد رفيق
احلريري يف وسط بريوت
قرب مسجد حممد االمني وقرآ
الفاحتة عن روحه وعن ارواح
الشهداء الذين سقطوا معه.

رئيس التحرير :انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة :أحـمد ديـب
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جعجع بعد اجتماع تكتل اجلمهورية القوية :ميقاتي هنأ رئيس احلكومة واعضاءها
قررنا تبديل الثقافة بالتنمية لتسهيل
باملسؤوليات اجلديدة
والدة احلكومة

جعجع متوسطا عدوان والرياشي خالل اجتماع التكتل
عقد تكتل «اجلمهورية القوية»
اجتماعه الدوري يف معراب،
برئاسة رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،وحضور
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الصحة يف حكومة تصريف
األعمال غسان حاصباني ،وزير
اإلعالم يف حكومة تصريف
األعمال ملحم الرياشي ،نائب
رئيس احلزب النائب جورج
عدوان ،النواب :أنيس نصار،
ماجد إدي ابي اللمع ،وهيب
تالوزيان،
جان
قاطيشه،
سيزار معلوف ،فادي سعد،
زياد حواط ،شوقي الدكاش،
أنطوان
عقيص،
جورج
حبشي ،عماد واكيم وجوزيف
اسحق ،الوزيرين السابقني
جو سركيس وطوني كرم،
فادي
السابقني:
النواب
كرم ،إيلي كريوز ،أنطوان أبو
خاطر ،األمينة العامة شانتال
سركيس ،رئيس جهاز اإلعالم
والتواصل شارل جبور وعضو
اهليئة التنفيذية إيلي براغيد.
فيما تغيب عن اإلجتماع وزير
الشؤون اإلجتماعية يف حكومة
تصريف االعمال بيار بو عاصي،
وزير الدولة لشؤون التخطيط
يف حكومة تصريف األعمال
ميشال فرعون ،النائبة سرتيدا
جعجع ،والنواب السابقون:
أنطوان زهرا ،جوزيف املعلوف،
وشانت جنجنيان.
وعقب اللقاء ،قال جعجع:
«لقد كانت أشهر طوال أدمت
الوطن واملواطن ،قامت خالهلا
اثنتان من القوى السياسية
الرئيسية يف البالد ،بتعطيل
تشكيل احلكومة من خالل القاء
مطالب غري حمقة ،وغري عادلة
وال منطقية ،على كاهل رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف.
وحتى بعد هذا التعطيل ،ما زال
البعض ،حتى اللحظة األخرية،
حياول ابتزاز الرئيس املكلف
حبقيبة من هنا ،أو بوزير من
هناك ،ما دفع بالرئيس املكلف
إىل املناداة على أصحاب النوايا
احلسنة والغيارى على الدولة
واملواطن ومن بينهم القوات
اللبنانية للمساعدة يف تذليل
آخر العقبات وبالتالي والدة
احلكومة».
أضاف« :ان القوات اللبنانية
مل تبخل يوما حتى بدماء أبطاهلا
يف سبيل لبنان ،فكيف باحلري
بتبديل حقيبة حبقيبة أخرى،

إذا كان هذا التبديل سيؤدي
إىل والدة حكومة جديدة يف
لبنان .من هذا املنطلق،
اختذ تكتل اجلمهورية القوية
قرارا بالقبول بتبديل حقيبة
الثقافة اليت كانت خمصصة
حلزب القوات اللبنانية ،حبقيبة
التنمية اإلدارية ،إذا كانت هذه
املبادلة ستؤدي إىل والدة
احلكومة فورا ماذا وإال يعترب
موقفنا هذا كأنه مل يكن».
وتابع« :إىل األسباب اآلنفة
الذكر ،يضاف سببان رئيسيان
دفعا التكتل إىل القبول بهذا
التبديل :أوال ،إن التحضري
للحكومة اإللكرتونية جيري عمليا
يف وزارة التنمية اإلدارية،
والقوات اللبنانية بذلت يف
السنوات األخرية جهودا كبرية
لدراسة احلكومة اإللكرتونية،
اإلقرتاحات
كل
وأعدت
ومشاريع القوانني الضرورية
لوالدتها فمستقبل لبنان يقع
يف جانب منه على وجود حكومة
وإدارة الكرتونية ،ومن هنا
قبول القوات اللبنانية بهذه
احلقيبة .ثانيا ،يقع على عاتق
وزارة التنمية اإلدارية مهمة
إجياد وتطبيق اآلليات املناسبة
للتعيينات يف الدولة ،هذا
املوضوع الذي شهد فوضى
عارمة وفسادا انتخابيا هائال
قبل اإلنتخابات النيابية األخرية،
وتسبب بإدخال آالف املوظفني
اعتباطيا ومن دون أي مقاييس
بل ألسباب انتخابية حبتة.
كذلك تسبب بتعيينات يف أكثر
املراكز حساسية يف الدولة،
استنسابي
بشكل
وأيضا
انتخابي ،من دون أي معايري
أو مقاييس ،مما يشكل حافزا
إضافيا للقوات اللبنانية للقبول
بهذه احلقيبة».
وختم« :ليس هناك من
حقائب حقرية ،إمنا هناك أناس
حقريون .ان تكتل اجلمهورية
القوية يعاهد املواطنني على
مواصلة النضال للوصول إىل
الدولة اليت يطمحون هلا :دولة
السيادة واحلرية واإلستقالل،
دولة تكون هلا وحدها حصرية
السالح ،دولة يكون كل القرار
اإلسرتاتيجي العسكري واألمين
يف مؤسساتها ،دولة القانون
واحلق والعدالة ،دولة خالية من
الفساد ودولة تليق باملواطن
آبائنا
وبتضحيات
اللبناني
وأجدادنا».

الرئيس نجيب ميقاتي
غرد الرئيس جنيب ميقاتي عرب
موقع تويرت« :واخريا تشكلت
احلكومة اليت نبارك لرئيسها
وأعضائها باملسؤوليات اجلديدة،
متمنني هلم ان يكونوا على قدر
آمال اللبنانيني والتحديات

ونبارك
املنتظرة.
الكبرية
خصوصا ملعالي وزير الدولة
لشؤون تكنولوجيا املعلومات
عادل افيوني ،ابن طرابلس،
وحنن على ثقة أنه سيكون على
قدر اآلمال املعقودة عليه».

البعريين هنأ اللبنانيني بتأليف احلكومة
وعون لقدرته على حتمل الصعاب

النائب السابق وجيه البعريني
صدر عن رئيس التجمع الشعيب
العكاري النائب السابق وجيه
البعريين بيانا جاء فيه« :وأخريا
وحبمد اهلل تعاىل تشكلت
احلكومة بعد طول انتظار...ويف
هذه املناسبة نتوجه بالتهنئة
الصادقة إىل مجيع اللبنانيني
على هذا اإلجناز العظيم الذي
كان من املمكن أن يتم لو أن
املسؤولني ختلوا عن أنانياتهم
الرخيصة وانتبهوا ملصلحة
الوطن واملواطن وكذلك أمام
كل التحديات السياسية واألمنية
واإلقتصادية واإلجتماعية اليت
تعصف يف لبنان منذ تسعة
أشهر وكادت أو تكاد أن
تقضي على أحالم املواطنني
بتجاوز األزمات وصوال إىل
بر األمان حتى يتسنى للجميع
اإلنصراف إىل العمل واإلنتاج
والنهوض من كل املعاناة اليت
طالت وطال زمانها.

كما أننا نتوجه بالتهنئة
للحكومة جمتمعة متمنني هلا
النجاح والتوفيق يف املهمة
الصعبة اليت شاءت الظروف
أن تكون مهمتها كحكومة
فعلية أوىل للعهد الذي أردنا
له ومنذ اللحظة األوىل النجاح
والتوفيق.
كذلك نتوجه بالتهنئة لفخامة
الرئيس على صربه الطويل
وقدرته اليت تفوق اخليال
يف حتمل الصعاب ومواجهة
التحديات وكذلك على سعة
صدره وعلى رؤيته اإلستشرافية
النادرة الوجود.
وأخريا وبعد محد اهلل تعاىل
نرجو أال تتكرر هذه األزمة مرة
أخرى وان نصبح قادرين كما
كل الدول املتطورة على إجناز
حكوماتنا حسب األصول ليبقى
الوطن أساسا ونرباسا وهدفا
وكيانا حرا سيدا مستقال».

جورج عطاهلل مغردا :مبارك للكورة وبطرام الوزير البري سرحان

غرد النائب جورج عطاهلل عرب حسابه على موقع «تويرت» قائال:
«للعدل ،للحق والستقامة الرأي لكل الوطن سيف العدالة إن
حكم..مبارك للكورة وبطرام الوزير القاضي البري سرحان».
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لـبنانيات

عون وقع ورئيس جملس الوزراء مرسوم تشكيل احلكومة من  30وزيرا

احلريري:انوي والوزراء العمل جبدية وامللف االهم هو الوضع االقتصادي
وقع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون مساء امس
االول اخلميس يف قصر بعبدا
ورئيس جملس الوزراء الرئيس
سعد احلريري مرسوم تشكيل
احلكومة اجلديدة واليت تضم
ثالثني وزيرا ،واليت ستعقد
اول جلسة هلا قبل ظهر اليوم
السبت يف قصر بعبدا.
واعتذر رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري من اللبنانيني
عن التأخري يف تشكيل
احلكومة ،مؤكدا ان «زمن
العالج باملسكنات قد انتهى،
ومل يعد الحد القدرة على ان
يدفن رأسه بالرمل ،فاالمور
واضحة كالشمس» ،مشددا
على انه «باق مع فخامة
الرئيس كفريق واحد وقلب
واحد خلدمة البلد».
وقال ان «هناك من يرغب يف
رمي اجلمر بني يدي ،وبالتالي،
ليس لدي ولدى الوزراء اي
خيار ،وعلينا مع فخامة الرئيس
واجمللس النيابي ان نتحمل
هذه املسؤولية ،ومننع انتقال
اجلمر اىل بيوت اللبنانيني».
واكد الرئيس احلريري انه
ينوي مع الوزراء العمل جبدية،
و»من يريد ذلك منهم ،عليه
ان يثبت نفسه ،ومن ال يريد
العمل سيواجه مشكلة معي
ومع فخامة الرئيس ودولة
رئيس جملس النواب».
وكان الرئيس عون استقبل
والنصف
اخلامسة
قرابة
مساء الرئيس احلريري يف
قصر بعبدا ،وعرض معه آخر
االتصاالت اليت اجراها حول
عملية التشكيل ،قبل ان
ينضم اليهما قرابة السادسة
والربع رئيس جملس النواب
نبيه بري ،واستدعي الحقا
االمني العام جمللس الوزراء
السيد فؤاد فليفل الذي توىل
تالوة املراسيم.
مساء،
السابعة
وقرابة
غادر الرئيس بري القصر
استكمل
فيما
اجلمهوري،
االجتماع بني الرئيس عون
والرئيس احلريري.

املراسيم

وعند الساعة السابعة والنصف
مساء ،صدرت ثالثة مراسيم
عن قبول استقالة حكومة
الرئيس متام سالم ،وتسمية
النائب سعد احلريري رئيسا
جمللس الوزراء ،وتشكيلة
ووقع
اجلديدة،
احلكومة
املرسومني االولني رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون،
فيما وقع الثالث الرئيسان
عون واحلريري.وأذاع املراسيم
االمني العام لرئاسة جملس
الوزراء فؤاد فليفل كاالتي:
مرسوم رقم  - 4338إعتبار
احلكومة اليت يرئسها السيد
سعد الدين احلريري مستقيلة.
«ان رئيس اجلمهورية،
بناء على الدستور ،ال سيما
البند  5من املادة  53منه،
والفقرة ( )8من البند  1من

املادة  69منه،
يرسم ما يأتي:
املادة األوىل :اعتربت احلكومة
اليت يرئسها السيد سعد الدين
احلريري مستقيلة.
املادة الثانية :ينشر هذا
املرسوم ويبلغ حيث تدعو
احلاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا يف 2019/12/31
رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون».

مرسوم رقم  - 4339تسمية
السيد سعد الدين احلريري
رئيسا جمللس الوزراء
«ان رئيس اجلمهورية،
بناء على الدستور ،ال سيما
البند  3من املادة  53منه،
بناء على املرسوم الرقم 4338
تاريخ  2019/1/31املتضمن
اعتبار احلكومة اليت يرئسها
السيد سعد الدين احلريري
مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
املادة األوىل :يسمى السيد
سعد الدين احلريري رئيسا
جمللس الوزراء.
املادة الثانية :ينشر هذا
املرسوم ويبلغ حيث تدعو
احلاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا يف 2019/1/31
رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون».

مرسوم رقم  - 4340تشكيل
احلكومة
«ان رئيس اجلمهورية،
بناء على الدستور ،ال سيما
البند  4من املادة  53منه،
بناء على املرسوم الرقم 4339
تاريخ  2019/1/31املتضمن
تسمية السيد سعد الدين
احلريري رئيسا
جمللس الوزراء،
بناء على اقرتاح رئيس جملس
الوزراء،
يرسم ما يأتي:
املادة األوىل :عني السادة:
سعد الدين احلريري رئيسا
جمللس الوزراء
غسان حاصباني نائبا لرئيس
جملس الوزراء
اكرم شهيب وزيرا للرتبية
والتعليم العالي
علي حسن خليل وزيرا للمالية
حممد فنيش وزيرا للشباب
والرياضة
جربان باسيل وزيرا للخارجية
واملغرتبني
وائل ابو فاعور وزيرا للصناعة
ريا حفار احلسن وزيرا للداخلية
والبلديات
سليم جريصاتي وزير دولة
لشؤون رئاسة اجلمهورية
الياس بو صعب وزيرا للدفاع
الوطين
مجال اجلراح وزيرا لالعالم
وزيرا
فنيانوس
يوسف
لالشغال العامة والنقل
وزيرا
كدنيان
اواديس
للسياحة
الربت سرحان وزيرا للعدل
حممود قماطي وزير دولة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسوم التشكيل
لشؤون جملس النواب
منصور بطيش وزيرا لالقتصاد
والتجارة
مجيل صبحي جبق وزيرا
للصحة
كميل ابو سليمان وزيرا
للعمل
ريشار قيوجميان وزيرا للشؤون
االجتماعية
مي شدياق وزير دولة لشؤون
التنمية االدارية
حسن اللقيس وزيرا للزراعة
حممد شقري وزيرا لالتصاالت
عادل افيوني وزير دولة
لشؤون تكنولوجيا املعلومات
فادي جريصاتي وزيرا للبيئة
وزيرا
اهلل
عطا
غسان
للمهجرين
حسن مراد وزير دولة لشؤون
التجارة اخلارجية
صاحل الغريب وزير دولة
لشؤون النازحني
حممد داوود داوود وزيرا
للثقافة
فيوالت خري اهلل الصفدي
وزير دولة لشؤون التأهيل
واالقتصادي
االجتماعي
للشباب واملرأة
ندى البستاني وزيرا للطاقة
واملياه
املادة الثانية :ينشر هذا
املرسوم ويبلغ حيث تدعو
احلاجة ويعمل به فور صدوره.
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس جملس الوزراء سعد
الدين احلريري

بعبدا يف 2019/1/31
رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون».

وقد دعيت احلكومة ألخذ
الصورة التذكارية عند الساعة
احلادية عشرة والنصف من
قبل ظهر يوم السبت (اليوم)،
تليها جلسة جمللس الوزراء
برئاسة الرئيس عون يف قصر
بعبدا.

الرئيس الحريري

ثم حتدث الرئيس احلريري
اىل الصحافيني فقال»:ينتهي
اليوم األسبوع األول من الشهر
التاسع على تأليف احلكومة،
وهي فرتة طويلة «تنذكر وال

تنعاد ان شاء هلل» .املهم
اننا توصلنا لتشكيل حكومة
على صورة لبنان  ،2019وبعد
شكر فخامة الرئيس على ثقته
والتأكيد على انين باق معه
كفريق واحد وقلب واحد خلدمة
البلد ،يقتضي الواجب اإلعتذار
من كل اللبنانيني على التأخري،
خصوصا من جيل الشباب الذي
انتظر فرصة لتصحيح األوضاع.
قد ال يكون هناك ما استدعى
هذا التأخري فهناك الكثري من
القضايا وامللفات أهم من
احلصص وتوزيع احلقائب.
وهلذا السبب حتديدا يهمين
التأكيد منذ البداية ان املهم
إعتبارا من اليوم ،هو كيفية
عمل احلكومة ،وكيفية التعاون
والتضامن داخل جملس الوزراء
كي نكون خلية عمل متجانسة.
حنن أمام حتديات اقتصادية
ومالية واجتماعية وادارية
اىل
اضافة
وخدماتية،
التحديات املعروفة عن األوضاع
والتهديدات
املنطقة
يف
اإلسرائيلية على احلدود .هذا
يعين ان التعاون بني أعضاء
الفريق الوزاري شرط وواجب
كي نكون مبستوى التحدي
وكي تنجح احلكومة يف جتاوز
هذه املرحلة.
لدى احلكومة جدول أعمال ال
حيتمل التأخري والرتدد أو
«التشاطر على الناس» .لقد
انتهى زمن العالج باملسكنات،
ومل يعد ألحد القدرة على
ان يدفن رأسه بالرمل،
فاالمور واضحة كالشمس،
وكل املشاكل وأسباب اهلدر
اإلداري
واخللل
والفساد
اللبنانيني
وكل
معروفة،
يعيشون القلق على الوضع
اإلقتصادي.
وعلى اللبنانيني والسياسيني
خصوصا ان يدركوا ان احلل
ال يكون من خالل الشكوى
واخلطوات
والنظريات
الشعبوية ،بل عرب برنامج
واضح ومبادرات واصالحات
جريئة ،وورشة تشريع وتطوير
للقوانني ال حتتمل التأخري وال
املساومة.بهذه الطريقة حنمي
اقتصاد البلد وحقوق الناس

ومصاحل ذوي الدخل احملدود
خصوصا .ان حكومتنا هي حكومة
اإلستثمار باحللول اإلقتصادية
ان
واخلدماتية.
واإلمنائية
الربنامج اإلستثماري بالبنى
التحتية واخلدمات األساسية
من كهرباء ومياه وصرف
إضافة
وطرقات،
صحي
اىل برنامج تفعيل قطاعات
اإلنتاج هو بني ايدينا ،وقد
دخل اجملتمع الدولي شريكا
متضامنا معنا لتحقيق النهوض
اإلقتصادي ،وقدم لنا يف
مؤمتر «سيدر» أكثر من 11
مليار دوالر لتمويل مشاريع
النهوض والتطوير ،وعلينا
كحكومة وجملس نيابي ان نقوم
بالباقي ،عرب الشراكة احلقيقية
والفعالة بني القطاعني العام
واخلاص.
ان الربنامج املذكور يلحظ
قرار
واملطلوب
التمويل
التنفيذ ،وهو يتطلب عمال
متواصال وإصالحات أساسية
مالية واقتصادية وإدارية
ميكنين
وقطاعية.وببساطة
القول انه ال ميكن للتمويل ان
يصل من دون إصالحات جدية
تلحظ تالزما بني التزامات
اجملتمع الدولي واإلخوة العرب
الدولة
والتزام
بالتمويل،
اللبنانية باإلصالحات والتنفيذ
الشفاف لألعمال.
ادرك جيدا ان وجودي يف
احلكومة مع الوزراء مهمة غري
سهلة ،ويقال لي ان البعض
«يرغب يف رمي اجلمر بني
يديك» ،اما انا فأقول :ليس
لدي ولدى الوزراء اي خيار،
وعلينا مع فخامة الرئيس
واجمللس النيابي ان نتحمل
هذه املسؤولية ،ومننع انتقال
اجلمر اىل بيوت اللبنانيني.
انين اعتمد على تعاون اجلميع،
بعد اإلتكال على اهلل سبحانه
وتعاىل ،واهلل دائما ،ولي
التوفيق».

حوار

ثم دار بني الرئيس احلريري
والصحافيني احلوار التالي:
سئل :كيف كانت طبيعة
االتصاالت اليت حصلت يف
لتشكيل
االخرية
اللحظات
احلكومة؟
اجاب :كما تعلمون ،كانت
هناك مشاكل صغرية ،واشكر
فخامة الرئيس على اجلهد الذي
قام به ،واالفرقاء السياسيني
الذين قاموا جبهد كبري
كـ»القوات اللبنانية» و»التيار
الوطين احلر» ورئيسي القوات
والتيار مسري جعجع وجربان
باسيل على اجلهد الذي بذاله،
كما اشكر «تيار املستقبل»
الذي تعاون يف مسألة تبديل
ايضا
والشكر
احلقائب،
للجميع .كانت مرحلة سياسية
صعبة بعد االنتخابات وعلينا
طي الصفحة والبدء بالعمل.
سئل :هناك بيان وزاري جيب

اعداده ،فمتى اجللسة؟
اجاب :سيكون االجتماع عند
الساعة احلادية عشرة والنصف
من قبل ظهر السبت املقبل.
سئل :هل سيكون هناك
تضامن بني افراد احلكومة،
ام ستعود اخلالفات وتتعطل
االمور؟
اجاب :ميكنين القول انين
اليوم خالل اجتماعي بفخامة
الرئيس ودولة الرئيس نبيه
بري ،كان الكالم واضحا حول
وجوب التضامن ،وقد شددا
على اهمية التضامن للسري
قدما وبسرعة لتنفيذ كل هذه
املشاريع .فمن ال يتضامن مع
احلكومة سيكون مسؤوال عن
اضاعة وقته.
سئل :هناك حتديات كثرية،
فما هو امللف االهم بالنسبة
اىل احلكومة؟
اجاب :امللف االقتصادي.
سئل :لقد عانت هذه احلكومة
قبل والدتها من تفاصيل
صغرية خلقت مشاكل ،فهل
سينعكس هذا االمر على عمل
احلكومة؟
اجاب :ان تشكيل احلكومة
خيتلف عن عملها .صحيح ان
التشكيل اخذ وقتا ولكن هذا
ال يعين اننا يف احلكومة على
خالف مع بعضنا.
احلكومة
تتضمن
سئل:
االطراف نفسها اليت شاركت
يف احلكومة السابقة ،وهناك
صراع سياسي منعها سابقا
من البت مبلفات كثرية ،فما
الذي سيتغري؟
اجاب :ان تشكيل احلكومة مت
من خالل االطراف اليت فازت
يف االنتخابات ،وخياري كان
متثيل هذه االطراف ،وانا
ارى ان جملس النواب شهد
جتديدا لغالبية اعضائه ،وهو
يعمل بوترية اسرع ومت اقرار
قوانني جديدة .ال اعتقد ان ما
حصل يف السابق سيؤثر على
ما ننتظره يف املستقبل.
سئل :الحظنا ان حضور
العنصر النسائي ،وعلى عكس
احلكومات السابقة ،يطغى يف
هذه احلكومة.
اجاب :ان السيدة ريا احلسن
بستاني
ندى
والسيدة
ستتوليان حقيبتني مهمتني
هما الداخلية والطاقة واملياه،
واؤكد ان جناحهما سيكون
كبريا ألنهما من السيدات.
سئل :بعد تسعة اشهر بدا
وان احلكومة مل تتغري تقريبًا
عن سابقتها.
اجاب :انوي مع الوزراء العمل
جبدية ،ومن يريد ذلك منهم
عليه ان يثبت نفسه ،ومن ال
يريد العمل سيواجه مشكلة
معي ومع فخامة الرئيس
ودولة رئيس جملس النواب.
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لـبنانيات

جنبالط للحريري عرب تويرت:
روكز هنأ احلكومة :ان شاء اهلل ما ياخد البيان
الصحناوي مغردا :لنا ملء االميان بان
تكون احلكومة على قدر تطلعات الشعب سنساعدك ضمن ثوابتنا يف احلزب
الوزاري  9اشهر آخرين

النائب نقوال الصحناوي
غرد النائب نقوال صحناوي
عرب حسابه على تويرت قائال:
احلكومة
تشكيل
«مربوك
اجلديدة ،لنا بها ملء االميان
بان تكون على قدر تطلعات
ونعمل
اللبناني،
الشعب

واياها حتت توجيهات فخامة
الرئيس على حتسني الوضع
االقتصادي وخلق فرص عمل
خاصة جليل الشباب الواعد
املواطنني
ثقة
واسرتجاع
بالدولة».

فيصل كرامي مغردا :مربوك جلميع
اللبنانيني وهيا اىل العمل

جنبالط

غرد رئيس «احلزب التقدمي
االشرتاكي» النائب السابق
وليد جنبالط عرب حسابه على
«تويرت» قائال« :مربوك شيخ
سعد احلكومة بعد جهد جهيد.
سنساعدك ضمن الثوابت اليت
نؤمن بها يف احلزب ونعرتض
على اي خلل يصيب املال

العام والثروة الوطنية ،كما
جرى يف دير عمار ومصفاة
طرابلس .
وباملناسبة مل تكن مالحظيت
اليوم حول تأخري التشكيل اال
من باب التخمني وال داعي
جلعلها مادة خالف ،املهم
املستقبل».

عالمة :نأمل ان تعوض احلكومة ما فات
بتكثيف عمل الوزارات ورفع إنتاجيته

النائب شامل روكز
غرد النائب شامل روكز على
حسابه على تويرت فقال:
«مربوك للبنان احلكومة اجلديدة
ومربوك للسيدات اللبنانيات

متثيلهن ب 4نساء كفوؤات يف
العمل الوزاري ...ان شاء اهلل
ما ياخد البيان الوزاري  9اشهر
آخرين ،البلد بدو حلم اهلل!».

الطبش  :نفتخر بوجود  4سيدات يف احلكومة

النائب روال الطبش
النائب فادي عالمة

الوزير السابق فيصل كرامي
غرد عضو «اللقاء التشاوري»
الوزير السابق فيصل كرامي
عرب حسابه يف «تويرت»
قائال:

«مربوك جلميع اللبنانيني،
مربوك للزمالء يف اللقاء
السنة
للنواب
التشاوري
املستقلني ،هيا اىل العمل».

غرد النائب فادي عالمة
عرب «تويرت» قال »:نبارك
للبنانيني اإلعالن عن تشكيل
احلكومة واليت نأمل أن تعوض
ما فات من خالل تكثيف عمل
الوزارات ورفع إنتاجيتها.ونؤكد

الثقة خبيار الرئيس نبيه بري
لألخوة الوزراء ممثلي «كتلة
لتنمية والتحرير» وحركة أمل
يف احلكومة والذين يتمتعون
بسرية علمية ومهنية ووطنية
متميزة».

مكاري مغردا :احلكومة تضم أشخاصا
ممتازين املهم ان يعملوا كفريق واحد

غردت النائب روال الطبش
عرب حسابها على موقع تويرت
قائلة :مربوك للبنانيني تأليف
احلكومة ،وأمتنى للرئيس
سعد احلريري كل التوفيق
يف مهامه امللقاة على عاتقه
وكلنا ثقة به.

عسى أن حتمل احلكومة العتيدة
يف سلم أولوياتها مشاكل
املواطن وتليب تطلعاته بعد
انتظار دام أشهر ،ونفتخر
بوجود  4سيدات يف احلكومة
إحداهن يف وزارة الداخلية
ريا احلسن.

السيد مغردا :الوزراء اجلدد يتبعون للقوى
السياسية نفسها اليت أوصلت البلد حلالته اليوم

سالم :والدة احلكومة تظهر ان
التسوية والتنازالت املتبادلة هي السبيل حلفظ
االستقرار وانتظام احلياة السياسية

صدر عن الرئيس متام سالم
البيان التالي:
«نتوجه بالتهنئة اىل دولة
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري واللبنانيني مجيعا
بوالدة احلكومة اليت ستتوىل
ادارة البالد يف مرحلة صعبة
مليئة بالتحديات .ان اجلهود
اليت بذلت يف اآلونة االخرية
وأدت اىل والدة احلكومة بعد
طول انتظار تظهر مرة اخرى
ان احلوار والتوافق والتسوية
والتنازالت املتبادلة من اجل
الصاحل الوطين العام هي

السبيل الوحيد حلفظ االستقرار
وانتظام احلياة السياسية يف
البالد».
اضـاف الـرئيس سـالم قــائال:
«اننا ،اذ نسجل ارتياحنا
لنسبة املشاركة النسائية
يف احلكومة نعرب عن ثقتنا
بأن الفريق احلكومي اجلديد
سيخوض سريعا يف معاجلة
التحديات االقتصادية اليت
تواجه لبنان ،مبا يؤدي اىل
ازالة اجواء القلق السائدة
وبث الطمأنينة يف نفوس
اللبنانيني».

النائب جميل السيد
النائب السابق فريد مكاري
غرد النائب السابق لرئيس
جملس النواب فريد مكاري عرب
حسابه على «تويرت»:
أشخاصا
تضم
احلكومة
ممتازين .املهم ان يعملوا

كفريق واحد منسجم ومنتج.أما
يف شأن متثيل املرأة ،فهناك
تقدم كبري ،وعسى أن يساهم
ذلك يف احلد من التوترات
واملناكفات.

غرد النائب مجيل السيد عرب
حسابه على موقع «تويرت»:
«كما قلنا ولدت احلكومة قبل
نهاية األسبوع  30وزيرا13 .
قدامى و 17جديدا .كلهم
السياسية
للقوى
يتبعون
نفسها اليت أوصلت البلد حلالته

اليوم! نتفاءل أو نتشاءم؟!
نفس األسباب تؤدي إىل نفس
النتائج!
منرجع للحجة :يا إبين ،يللي
بيجرب اجملرب بيكون عقلو
خمرب! إنشاهلل تكون غلطانة
هاملرة».

صفحة 5

Saturday 2 February 2019

الـسبت  2شـباط 2019

Page 5

لـبنانيات

تويين هنأ رئيس اجلمهورية باحلكومة:

الوزير الغريب زار دارة الشيخ الغريب:

باسيل :حصلنا على أكثر مما نريد
عسى ان تكون بداية خري وتقدم عسى أن نكون على القدر املطلوب
يف احلكومة!

الشيخ الغريب مستقبال الوزير الغريب
الوزير السابق نقوال تويني

وزير الخارجية جربان باسيل
اعترب وزير اخلارجية واملغرتبني
ان «تكتل لبنان
جربان باسيل ّ
يتحدى يومًا بأخذ الـ
القوي» مل
ّ
 11وزير ،الفتًا إىل ّ
أنه ويف
الوقت عينه ال ميكن الحد ان
يقول اننا ال نستطيع احلصول
على  11وزير ،فنتئح االنتخابات
كانت واضحة.
وقال باسيل يف حديث للـ «ال
بي سي»« :حصلنا على اكثر

مما نريد يف احلكومة ولكن
املهم ان حيصل اللبنانيون على
ما يريدون».
ان االولويات يف هذه
واشار ّ
احلكومة ،هي االقتصاد والفساد
أن الثالثة
والنازحني ،الفتًا إىل ّ
مرتبطني ببعضهم البعض.
وقال« :مستعدين للتعامل مع
اجلميع ،وجناح وزارة هو جناح
ّ
الكل».

غرد الوزير السابق نقوال تويين
عرب حسابه على تويرت قائال:
رئيس
لفخامة
«مربوك
اجلمهورية العماد ميشال عون
ولدولة الرئيسني احلريري
اللبناني
وللشعب
وبري
تشكيل احلكومة اجلديدة عسى

ان تكون بداية خري وتقدم وأن
تدفع هذه التشكيلة بلبنان
اىل اإلمام بعد كل التأخري
يف مواعيد ملحة وملزمة وأن
يتم إجياد احللول للمواضيع
واحلياتية
االقتصادية
املستعصية».

أعلنت «مديرية االعالم» يف
«احلزب الدميقراطي اللبناني»،
يف بيان ،أن «وزير الدولة
لشؤون النازحني صاحل الغريب،
وصل فور صدور مرسوم تأليف
احلكومة ،إىل دارة الشيخ نصر
الدين الغريب يف كفرمتى».
وتوجه الوزير الغريب اىل الشيخ
الغريب قائال« :ال ميكننا بدء

املسرية والعمل قبل أخذ بركتكم
وبركة مشاخينا األفاضل ،وأتوجه
بالشكر اجلزيل إىل عطوفة األمري
طالل أرسالن على الثقة اليت
منحين إياها ،عسى أن نكون
على القدر املطلوب معه ومع
فخامة الرئيس العماد ميشال
عون يف خدمة لبنان عموما
واجلبل خصوصا».

جورج عطاهلل مغردا :مبارك للكورة وبطرام تيمور جنبالط مغردا :سنستكمل صناعة
اإلجنازات لتكون على قدر طموح الشباب
الوزير البري سرحان

وزير تكنولوجيا املعلومات عادل أفيوني:

نأمل باحلكومة اجلديدة أن نتمكّن
من حتقيق نتائج إجيابية
غداة والدة احلكومة اجلديدة،
وجه وزير الدولة لشؤون
ّ
تكنولوجيا املعلومات عادل عبد
حتيًة شكر
اللطيف أفيوني،
ّ
إىل الرئيس جنيب ميقاتي،
«أوجه كلمة شكر إىل
فقال:
ّ
الرئيس جنيب ميقاتي الذي
اقرتح امسي ودعمين ،وآمل
أن أكون عند حسن ّ
ظنه ،كما
أشكر الرئيس سعد احلريري
الذي دعمين أيضًا ،وذلك شرف
لي ومسؤولية كبرية تقع على
عاتقي».
وأضاف« :كما آمل أن أكون
ّ
كل اللبنانيني
ظن
عند حسن
ّ
ألن اجلميع اليوم ينتظر من
ّ
هذه احلكومة اجلديدة تدابري
وإصالحات كي نتمكن من

اإلقتصادي
الوضع
معاجلة
واملعيشي واإلجتماعي بالدرجة
ّ
نتمكن
األوىل ،وأهم أمر أن
من حتقيق نتائج إجيابية جلميع
اللبنانيني الذين يرتقبون عمل
هذه احلكومة».
«أما يف ما خيص قطاع
وختمّ :
التكنولوجيا واملعلومات ،فهو
قطاع أساسي خصوصًا يف
القرن الـ ،21فنحن لدينا جهود
وإمكانيات وموارد ،واملطلوب
تنميتها يف خمتلف القطاعات،
اخلاص والعام ،وعلينا أن
نقدم إصالحات جذرية وقوانني
ّ
عصرية كي نتمكن من دعم
النمو اإلقتصادي ،الذي يرتبط
بالنمو يف قطاع املعلومات
والتكنولوجيا».

وليد البعريين هنأ لبنان بتشكيل
احلكومة

غرد النائب وليد البعريين
مباركا للبنان تشكيل احلكومة
وقال« :ألف مربوك للبنان
تشكيل احلكومة ونسأل اهلل
هلذا الوطن كل اخلري وللوزراء
مجيعا مسرية مليئة بالنجاح
والتطور واإلزدهار».

أضاف»:الشكر هلل ثم للشيخ
سعد احلريري الذي قاد هذه
املرحلة حبكمة وصرب ومل
يكل جلمع األطراف على هذه
الصيغة».
وأرفق التغريدة بصورة للعلم
اللبناني وسط العاصمة.

النائب جورج عطاهلل

رد النائب جورج عطاهلل عرب
حسابه على موقع «تويرت»
قائال :للعدل ،للحق والستقامة

الرأي لكل الوطن سيف العدالة
إن حكم..مبارك للكورة وبطرام
الوزير القاضي البري سرحان.

اجلسر :ال أحد إنهزم يف احلكومة اجلديدة

النائب تيمور جنبالط
غرد رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب تيمور جنبالط عرب حسابه
على «تويرت» ،قائال« :سوف
نستكمل صناعة اإلجنازات لتكون
على قدر طموح الشباب اللبناني

وننجح يف تربية اجيال تؤمن
بلبنان علماني غري طائفي بعيد
عن الفساد واحملاصصة .ورغم
طعن األقربني واالبعدين سنخوض
التحدي وننتصر».

خمزومي رحب بتشكيل احلكومة ودعا اىل
تسريع العمل يف وضع خطة إنقاذ وطين

النائب سمري الجسر
اعترب النائب مسري اجلسر انه «
مل جيهض احد نتائج االنتخابات
النيابية وال اعترب ان احدًا انهزم
يف احلكومة احلالية».
ورأى اجلسر يف حديث اىل
برنامج «صار الوقت» عرب قناة
الـ»ام تي يف» ان «مرحلة
التأليف انتهت واهلدف اليوم
واحد فالبلد حبالة خطرة وجيب

اختاذ قرار يف احلكومة بأن
يكون هناك «صفر مشاكل».
ومجيع
«احلريري
وتابع:
الفرقاء تنازلوا من أجل تشكيل
احلكومة».
واكد اجلسر انه «طاملا حزب اهلل
ميتلك السالح فهو عائق امام
قيام نظام برملاني دميقراطي
يف لبنان».

رحب رئيس حزب «احلوار
الوطين» النائب فؤاد خمزومي
بتشكيل احلكومة ،مهنئا رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
ورئيس احلكومة سعد احلريري
والوزراء باحلكومة اجلديدة.
للحكومة
«التوفيق
ومتنى
والوزراء يف مهماتهم» ،داعيا
إىل «تسريع العمل يف وضع
خطة إنقاذ وطين خصوصا
لالقتصاد».
وأمل أن «يتضمن البيان
الوزاري االسرتاتيجية الدفاعية
وقضية النازحني والتأمينات
«على
قائال:
االجتماعية».
عاتق احلكومة العتيدة الوفاء
بالتزامات لبنان جتاه اخلارج
يف مؤمتر «سيدر» جلهة تنفيذ

االصالحات وخفض االنفاق
ووضع حد للتوظيف العشوائي
بالرتاضي
العقود
وترسية
وحماربة الفساد ،وبالتالي نرجو
أن ال تكون هذه احلكومة عبئا
على املواطن الذي ينتظر حلوال
ملشاكله ،وللشباب الذي يرتقب
فرصا للعمل».
وأكد أن «األولوية لالقتصاد
ومن ثم للسياسة اخلارجية».
آمال أن «يؤدي جملس النواب
دوره يف التشريع ويف الرقابة
واحملاسبة بشكل كامل وفعال،
على الرغم من أن احلكومة تضم
نفس توازنات القوى السياسية
يف اجمللس ،وهذا يشكل أيضا
«نقزة» لكننا دائما نتفاءل
باخلري».
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والدة قيصرية حلكومة وقف اإلنهيار ..إنتعاش سوق السندات 17 ...وزيراً جديداً بينهم
أربع سيدات ..والتمثيل املسيحي يذوب يف التيار العوني و«القوات اللبنانية»

ولدت حكومة الوحدة الوطنية رقم  ،2يف عهد الرئيس ميشال عون،
بعد صراع مرير مع جمموعة من أمراض اجلسم السياسي اللبناني:
شلت املساعدات ،وهددت مقررات «سيدر» الباريسي ،ووضعت
رواتب موظفي الدولة امام عقبة «السيولة املشروعة» ،وهددت
مؤسسات القطاع اخلاص والشركات اليت افلست أو اقرتبت من
اإلفالس.
ولئن كانت احلكومة احلالية ،هي الثالثة اليت يشكلها الرئيس
احلريري ،والذي اقرتب أكثر فأكثر من النادي السياسي اللبناني
بتقليديه وحمديثه ،فإن أعباء املرحلة الراهنة جسيمة ،وسط تنازع
مصاحل كربى دولية وإقليمية على مساحة لبنان ،الذي ما يزال
مطلوبًا امنه واستقراره ،وحتى استعادة عافيته.
بعد  252يومًا بالتمام والكمال ُو ِل َدت احلكومة ،ليعلن الرئيس احلرير
ان العالج «باملسكنات» انتهى.
أول تغريدة له« :احلكومة عندها جدول أعمال وورشة
وقال يف ّ
شغل وال حتتمل التأخري والرتدد والتشاطر على الناس .زمن العالج
باملسكنات انتهى ومل يعد أحد يستطيع أن خيبئ رأسه يف الرمال.
األمور واضحة وضوح الشمس .كل املشاكل معروفة وأسباب اهلدر
والفساد واخللل اإلداري معروفة أيضا وكل اللبنانيني عايشني
القلق على الوضع االقتصادي».
واعترب الوزير جربان ان حماربة الفساد ومعاجلة الوضع االقتصادي،
والنازحني السوريني هي يف صلب األولويات ،فيما عربت القوى
السياسية املشاركة يف الوزارة العتيدة ان التعاون شروط من
شروط جناج التجربة اجلديدة ،عشية دعوة احلكومة اللتقاط الصورة
أول اجتماع لتشكيل جلنة صياغة
التذكارية اليوم السبت ،وعقد ّ
البيان الوزاري.
ومن أوائل االنعكاسات اإلجيابية ملا مُيكن تسميته حبكومة وقف
االنهيار ،انتعاش أسواق سندات لبنان السيادية الدوالرية ،إىل
أعلى مرتبة منذ متوز  ،2018إذ قفزت السندات استحقاق 2037
بواقع  4.3سنت.
والبارز ،عدا عن العودة لوزيرين سياديني هما وزير املال علي
حسن خليل ،ووزير اخلارجية واملغرتبني باسيل ،هو خروج وزير
الصراف ليحل حمله وزير الدفاع اجلديد
الدفاع االرثوذكسي يعقوب
ّ
الياس بوصعب ،وهو ارثوذكسي ايضا ميثل التيار الوطين احلر،
من حصة رئيس اجلمهورية ،وخروج وزير الداخلية والبلديات نهاد
ريا احلسن يف الداخلية ،كواحدة
املشنوق لتحل حمله الوزيرة سابقة ّ
من أربع نساء ،وكأول امرأة تتوىل وزارة سيادية ،هي الداخلية منذ
استقالل لبنان.
وخبروج  17وزيرًا ،يكون دخل إىل احلكومة اجلديدة 17 ،وزيرًا جديدًا،
جلهم من الشباب مع غياب عدد من الوزارات ،مثل وزارة الدولة
ملكافحة الفساد ،ووزارة الدولة لشؤون التخطيط ،ووزارة الدولة
لشؤون اإلنسان ،فيما حلت مكانها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا
املعلومات ،ووزارة الدولة لشؤون التجارة اخلارجية ،وتغيري اسم
وزارة الدولة لشؤون املرأة لتصبح :وزارة دولة لشؤون التأهيل
االجتماعي واالقتصادي للشباب واملرأة ،واليت اعرتضت على
حممد الصفدي)
تسميتها فيوليت الصفدي (زوجة النائب السابق
ّ
اليت اسندت إليها الوزارة.
ولي ًال ،زار الوزير السابق نهاد املشنوق الرئيس احلريري يف «بيت
الوسط» ،وهنأه بوالدة احلكومة.
لقد فعلها الرئيس احلريري ،حبكومة ثالثينية حبسب ما كان متمسكًا
بها طيلة هذه الشهور التسعة ،وفق صيغة الثالث عشرات ،ولو
كان رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان باسيل ،اعترب انه
حصل على  11وزيرًا مع الثلث املعطل ،وانه حصل على أكثر مما
يريد يف احلكومة ،إذ ان واقع األمور خيالف اعتبارات الوزير باسيل،
ألن وزير «اللقاء التشاوري للنواب السنة املستقلني» ال جيوز
اعتباره عضوًا يف تكتل «لبنان القوي» وان كانت تسميته متت من
حصة رئيس اجلمهورية واال ملا كانت كل هذه املفاوضات طيلة
الشهرين املاضيني ،أخذت كل هذه املماحكات واملناورات ،شرط
ان ال يكون الكالم فوق الطاولة غريه حتتها.
ومهما كان من أمر ،فإن هذه احلكومة ،واليت انتكست والدتها عدة
مرات ،جاءت أمس مكتملة بضوء أخضر سواء كان داخليًا او خارجيًا،
ولو كانت أجواء بعبدا تؤكد انها حكومة صنعت يف لبنان.
صحيح مل تكن التوقعات تدل على ان احلكومة ستبصر النور أمس
االولُ ،
وتشري إىل احتمال الوالدة امس او اليوم ،لكن املؤشرات
كانت توحي على ان املناخ هو مناخ والدة ،وان األمر حيتاج فقط إىل
بعض «الروتوش» على تفاصيل صغرية ،وعليه بقيت االتصاالت
مستمرة حتى يف الربع الساعة األخرية ،وهي احنصرت يف مسألة
تبادل حقائب ،بعد ان ّ
مت حسم مسألة متثيل «اللقاء التشاوري»
على ان يكون من حصة رئيس اجلمهورية ،وانه ميكن ان ُيشارك
يف اجتماعات تكتل «لبنان القوي» فيما لو دعي إليها ،من دون ان
يكون عضوًا فاع ًال فيه ،كما ّ
مت حسم اسم حسن مراد جنل النائب
عبد الرحيم مراد من خالل البيان الذي أصدره النائبان فيصل كرامي
وجهاد الصمد ،والذي نفى ان يكونا قد اعرتضا على اسم مراد.
ويف مسألة احلقائب ،كان البارز االتصال الذي ّ
مت بني الرئيس
احلريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع لتسهيل آخر
التبادل احلكومي ،والذي احنصر بإمكان ختلى «القوات» عن حقيبة
الثقافة لصاحل حركة «امل» يف مقابل حصول «القوات» على وزارة

التنمية اإلدارية ،فتجاوب جعجع ،وبقيت حقيبة اإلعالم من حصة
«املستقبل» بعد ان رفضها سائر األطراف.
ومبوجب حمصلة هذا االتصال ،والذي تعهد فيه جعجع بأن يعلن
االتفاق يف مؤمتر صحايف بعد اجتماع كتلة «اجلمهورية القوية»،
يف معراب ،صعد الرئيس احلريري إىل بعبدا ،وكانت الساعة قرابة
اخلامسة والنصف غروبًا ،وعرض مع الرئيس ميشال عون ،حصيلة
بري
اتصاالته األخرية ،وبعد قرابة نصف ساعة ،انضم الرئيس نبيه ّ
أول إشارة رمسية إىل والدة احلكومة ،ال سيما
إىل االجتماع ،فكانت ّ
بعد ان استدعي الحقا األمني العام جمللس الوزراء فؤاد فليفل الذي
توىل تالوة املراسيم.

الحصص باألرقام

وحبسب هذه املراسيم ،فقد متثلت كل الكتل النيابية يف احلكومة،
باستثناء حزب الكتائب واحلزب القومي ،فيما كان الفتا حصول
فريق رئيس اجلمهورية ومعه «التيار الوطين احلر» على حصة األسد،
أي الثلث املعطل ،واليت مُيكن احتسابها ،حبسب الوزير باسيل ،بـ11
وزيرًا يف حال اعترب الوزير الدرزي الثالث صاحل الغريب.
ضمت التشكيلة احلكومية  17وزيرا جديدًا هم :مي شدياق،
وقد
ّ
حممد شقري ،حسن مراد ،ندى
منصور بطيش ،حممود قماطي،
ّ
بستاني ،مجيل جبق ،عادل أفيوني ،ريشار قيوجميان ،حسن اللقيس،
كميل بو سليمان ،فيوليت خري اهلل الصفدي ،فادي جريصاتي ،البري
وحممد داوود.
غسان عطا اهلل ،صاحل الغريب
ّ
سرحانّ ،
ريا احلفار
وكانت مفاجأة اللحظة األخرية تسمية الوزيرة السابقة ّ
هن :فيوليت خري
احلسن للداخلية ،مما رفع عدد الوزيرات إىل أربع ّ
اهلل اليت عهد إليها وزارة دولة للتأهيل االجتماعي وندى بستاني
للطاقة ومي شدياق للتنمية اإلدارية واحلسن.
اما بالنسبة إىل احلصص فقد كان الفتًا ان جمموعة من احلقائب
الدمسة ذهبت إىل وزراء «التيار احلر» الذي نال حقائب اخلارجية
والدفاع والعدل والسياحة واالقتصاد والبيئة والطاقة ،فيما مل يعهد
لوزراء «املستقبل» سوى الداخلية ،واإلعالم واالتصاالت ،وحسب ما
كان متفقًا عليه أعطيت «القوات اللبنانية» أربعة حقائب هي نائب
رئيس احلكومة ،والعمل ،والشؤون االجتماعية والتنمية اإلدارية،
اليت وافقت عليها «القوات» يف اللحظة األخرية ،بد ً
ال من حقيبة
الثقافة اليت عهدت إىل كتلة حركة «أمل» يف مقابل ذهاب البيئة
من حصة احلركة إىل «التيار احلر».
واحتفظ «حزب اهلل» بالشباب والرياضة ،وشؤون جملس النواب،
بعدما فاز حبقيبة الصحة اليت عهدت إىل وجه جديد من احلزب هو
مجيل صبحي جبق ،الذي يقال عنه انه الطبيب اخلاص للسيد حسن
نصر اهلل ،كذلك احتفظت حركة «أمل» حبقيبة «املال» اليت بقيت
للوزير علي حسن خليل ،باإلضافة إىل الثقافة والزراعة.
واألمر نفسه انسحب على حقائب احلزب التقدمي الذي احتفظ
بالرتبية للوزير اكرم شهيب ،والصناعة للوزير وائل أبو فاعور،
وكذلك األمور بالنسبة إىل «املردة» الذي احتفظ باالشغال للوزير
يوسف فنيانوس.
والالفت يف سياق احلقائب تسمية وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا
املعلومات أعطيت ملمثل الرئيس جنيب ميقاتي عادل افيوني ،كذلك
وزارة دولة لشؤون التجارة اخلارجية اليت أعطيت ملمثل «اللقاء
التشاوري» حسن مراد وهو جنل النائب عبد الرحيم مراد ،ووزارة
دولة لشؤون التأهيل االجتماعي واالقتصادي للشباب واملرأة
اليت ذهبت إىل فيوليت خري اهلل ،فيما بقيت وزارة الدولة لشؤون
رئاسة اجلمهورية لفريق الرئيس عون واليت عهدت إىل الوزير سليم
جريصاتي ،فيما غابت وزارات مكافحة الفساد والتخطيط وحقوق
اإلنسان.
ويف التقسيم الوزاري نال تكتل لبنان القوي ورئيس اجلمهورية 11
وزيرًا من بينهم وزير «اللقاء التشاوري» والوزير الدرزي الثالث،
يف حني اقتصرت حصة كتلة «املستقبل» على مخسة وزراء مع
الرئيس احلريري ،يف حني حافظ الثنائي الشيعي على ستة وزراء،
واحلزب التقدمي على وزيرين ،و»القوات» بأربعة و»املردة» بواحد،
وجنح «اللقاء التشاوري» يف فرض تسمية ّ
ممثل عنه كوزير جاء من
حصة رئيس اجلمهورية.
ويف الشكل ،ال ختتلف احلكومة اجلديدة عن احلكومة السابقة،
بتوزيعها الطائفي والسياسي ،لكن ما قاله الرئيس احلريري بعد
تأليف احلكومة أكثر من واضح يف العمل كفريق مع رئيس اجلمهورية،
وهو ّ
أكد لـ»اللواء» ان كل ما ذكره عن قضايا املواطن ستحضر يف
ً
ً
البيان الوزاري ،مشريا إىل انه مل خيرت امسا حلكومته اليت تعقد جلسة
أوىل هلا غدًا السبت بعد الصورة التذكارية.
واعتذر الرئيس احلريري من اللبنانيني عن التأخري يف تشكيل
احلكومة ،مؤكدًا ان «زمن العالج باملسكنات قد انتهى ،ومل يعد الحد
القدرة على ان يدفن رأسه بالرمل ،فاالمور واضحة كالشمس»،
ومشددًا على انه «باق مع فخامة الرئيس كفريق واحد وقلب واحد
خلدمة البلد».
يدي ،وبالتالي« ،ليس
وقال ان هناك من يرغب يف رمي اجلمر بني ّ
لدي ولدى الوزراء اي خيار ،وعلينا مع الرئيس واجمللس النيابي ان
ّ
نتحمل هذه املسؤولية ،ومننع انتقال اجلمر اىل بيوت اللبنانيني».
واكد احلريري انه ينوي مع الوزراء العمل جبدية ،و»من يريد ذلك
منهم ،عليه ان يثبت نفسه ،ومن ال يريد العمل سيواجه مشكلة معي

ومع الرئيس ورئيس جملس النواب».

ردود فعل

ومع ان ردود الفعل جاءت مبعظمها مرحبة ،فقد كان الفتًا خروج
الوزير باسيل إىل اإلعالم بوجه املنتصر ،إذ ّ
أكد ان «تكتل لبنان
القوي» حصل على  11وزيرا يفاحلكومة  ،وهذا اكثر مما كنا نريد»،
مشريًا اىل أنه «ال أحد ميكنه أن مينع هذا األمر بأي حجة بغض النظر
اذا كان له غاية معينة» ،الفتًا اىل أن «هذه احلكومة ال يوجد فيها
اصطفافات».
واوضح أنه «ال يوجد  3عشرات يف احلكومة» ،معتربًا ان «البلد
ارتاح عندما خرجنا من واقع اإلنقسام العامودي ،وحنن منسك بيدينا
اجلانبني لنجمعهما معا».
ورأى «أننا لو قبلنا من أول حلظة بنتيجة اإلنتخابات ملا كنا وصلنا
اىل هنا» ،مشريًا اىل «أننا كنا  20نائبا وأصبحنا  ،29طرحوا علينا ان
يقللوا من عدد حقائبنا ومن حقائب رئيس اجلمهورية» ،مشددًا على
أنه «جيب علينا مجيعا أن نقبل باحلقائق السياسية ونتعامل معها».
رد عليه جعجع ،مؤكدًا «أنه ال يستبشر خريًا ،قياسًا
وسرعان ما ّ
على التصرفات يف احلكومة السابقة ،مستعيدًا عرقلة صفقة بواخر
الكهرباء واليت كانت ستكلف املليارات» ،مشددًا على ان عالقته
بباسيل مقطوعة يف حني ان عالقته برئيس احلكومة مفتوحة ،وهذا
ما أدى إىل تشكيل احلكومة ،لكنه قال ان أبوابه مفتوحة يف كل
األوقات ضمن الثوابت والقناعات اليت يؤمن بها ،مكررًا قوله انه
«ليس هناك من اعمال حقرية بل اناس حقريون».
اما رئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط ،فغرد عرب حسابه على
«تويرت» مباركًا للرئيس احلريري احلكومة بعد جهد جهيد ،مشريًا إىل
انه سيساعده ضمن الثوابت اليت يؤمن بها احلزب ،لكنه ّ
أكد انه
سيعرتض علي أي خلل يصيب املال العام والثروة الوطنية ،كما يف
دير عمار ومصفاة طرابلس.
ولفت جنبالط إىل ان «مالحظته حول تأخري احلكومة ،مل تأت اال من
باب التخمني ،وال داعي جلعلها مادة خالف ،املهم املستقبل».
وأصدرت املمثلة العليا لالحتاد األوروبي للسياسة اخلارجية واألمنية
فيدريكا موغريين ،بيانًا «رحبت فيه بتشكيل احلكومة» ،واصفة إياها
بأنها «خطوة إجيابية بالغة األهمية بالنسبة إىل استقرار لبنان».

برنامج زيارة الفنان اللبناني
املعروف رودي رحمة يف سيدني

تتشرف الرابطة املارونية يف أسرتاليا بدعوة اجلالية اىل
لقاء الفنان اللبناني الزائر رودي رمحة املعروف بإبداعه
حنتًا وشعرًا وثقافة ،وذلك يف املناسبات التالية:
 مؤمتر صحايف ولقاء تعارف اخلميس  21شباط 2019الساعة السادسة والنصف مساء يف صالة كاتدرائية
سيدة لبنان هاريس بارك.
 حفلة الرابطة املارونية السنوية اجلمعة  22شباط 2019يف الدولتون هاوس دارلينغ آيلند وورف بريمونت.
 أمسية ثقافية شعرية للفنان رودي رمحة تقام بدعوةمن الرابطة املارونية وبدعم من اجمللس املاروني
األسرتالي للمهنيني  AMPCالثالثاء  26شباط 2019
الساعة السابعة مساء يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان
هاريس بارك
 معرض ألعمال رودي رمحة النحتية الرائعة .حفلاألفتتاح اجلمعة  1اذار  2019الساعة السابعة مساء
ويستمر املعرض طوال يومي السبت واألحد  2و 3أذار
يف قاعة مجعية بشري على العنوان
3/ 14 Coronation Parade Enfield
للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال برئيس الرابطة
املارونية يف اسرتاليا أنطوني سعيد اهلاشم على الرقم
أو أمني السر جوزيف املكاري على
0412334443
الرقم0414675237
أهال وسهال باجلميع
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مـقاالت وتـحقيقات

دعم القروض السكنية :األولوية ليست لذوي الدخل احملدود
مـحمد وهـبة
أصدر مصرف لبنان تعميمًا لدعم القروض السكنية
يف عام  2019بصيغة متويل جديدة ال تغطي أكثر
من  %10من حجم الطلب السنوي على السكن،
وميز مصرف اإلسكان بأن مسح له منح القروض
ّ
ّ
يغطي
بفائدة أقل بنحو  %1من غريه ،رغم أنه
تعد من ذوي الدخل
القروض للشرائح اليت ال
ّ
احملدود.
بعد أكثر من  10أشهر على غياب القروض
السكنية املدعومة من السوق ،أطلق مصرف
لبنان رزمة الدعم املخصصة لعام  .2019فقد
صدر أمس تعميم عن مصرف لبنان ينص على
إعادة العمل بالقروض السكنية املدعومة منه
أقرها جملس النواب لدعم القروض
(غري تلك اليت ّ
السكنية لذوي الدخل احملدود عرب املؤسسة العامة
لإلسكان) ،يتضمن شروطًا جديدة لالستفادة من
الدعم وصيغة جديدة للتمويل وثالثة مستويات
من الفائدة على الزبائن.

شروط جديدة

خيصص  790مليار لرية لدعم القروض
التعميم
ّ
موزعة على الشكل اآلتي:
السكنيةّ ،
  490مليار لرية لدعم القروض السكنية اليتال تزال عالقة لدى املصارف من السنة املاضية،
سواء حصلت على موافقة من املصرف املعين
أو على موافقات اجلهات املعنية بالربوتوكوالت
من املؤسسة العامة لإلسكان وجهاز إسكان
العسكريني وسواها ،أو تلك اليت مل يتمكن
املصرف من تنفيذها بسبب نفاد مبالغ الدعم
اليت خصصت له يف السنة املاضية ،أو تلك اليت
نفذتها املصارف يف السنة املاضية وأخذت على
عاتقها حتمل كلفة الدعم لعام  ،2018على أن
يسري دعم مصرف لبنان عليها يف .2019
ــ  300مليار لرية لدعم القروض السكنية اجلديدة
اليت متنح خالل « 2019على أن يقوم كل مصرف
مبنح هذه القروض من املبالغ املودعة بامسه لدى
مصرف لبنان باللرية اللبنانية والناجتة من عمليات
بيع دوالر أمريكي يقوم بها مع مصرف لبنان
هلذه الغاية .ال تدخل القروض السكنية املمنوحة
وفقًا هلذه اآللية يف احتساب نسبة الـ( %25كان
مصرف لبنان قد أصدر تعميمًا حيظر على املصارف
إقراض الزبائن باللرية بنسبة تفوق  %25من
جمموع ودائع الزبائن باللرية».
واشرتط مصرف لبنان لالستفادة من هذا الدعم،
أن يكون سقف القرض السكين  450مليون لرية،
َ
وحظر بيع الوحدات اليت حصلت على قرض مدعوم
منه ،إال بعد انقضاء سبع سنوات ،ومنع استبدال
الوحدات السكنية إال ألسباب خاصة جدًا ،مثل
تغيري تصنيف القرض حبيث يصبح مشكوكًا يف
حتصيله ،أو رديئًا ،أو توقف دخل العميل ،أو
ّ
تسلم شقته أو عدم إمكانية تسجيلها… ومنع
عدم
احتساب بوالص التأمني ضمن القروض السكنية
اليت تستفيد من الدعم.
يف املقابل ،مسح مصرف لبنان بإعادة جدولة
القرض إذا ُحِّول هلذه الغاية من اللرية إىل الدوالر
األمريكي.

ارتفاع الفوائد

أما بالنسبة إىل الفوائد املرتتبة على املقرتضني،
فقد ارتفعت هذه الفوائد وحددها التعميم ضمن
ثالثة مستويات:
حددت الفائدة مبعدل  %5.5لزبائن القروض
 ّاملدعومة اليت تقع ضمن صيغ الربوتوكوالت
املوقعة بني املصارف وجهات أخرى مثل املؤسسة
العامة لإلسكان ،والقضاة ،واجليش ،وقوى األمن
الداخلي ،واألمن العام ،وأمن الدولة ،واجلمارك،
وفوج اإلطفاء ،والقضاة الشرعيني ،وحرس بلدية
بريوت ،وموظفي التعليم العالي ،وموظفي هيئة
األسواق املالية ،وموظفي جلنة مراقبة هيئات
الضمان ،وموظفي وزارة املهجرين ،وسواهم…
كانت الفائدة على هذه القروض تراوح بني
 %2.2حتى %4.7تبعًا لكل فئة.
 الفوائد على القروض املدعومة اليت ال تقعضمن صيغة الربوتوكوالت املذكورة ستكون
 %5.9بعدما كانت .%5.4

حصة املؤسسة
لرية استفادت منه  26981أسرةّ .
حتدد سقفًا للقروض بقيمة
العامة لإلسكان اليت ّ
 280مليون لرية (القيمة األعلى اليت ميكن ذوي
حتملها) كانت  2352مليار لرية،
الدخل احملدود ّ
أو ما يوازي  %32من جممل قيمة الدعم الذي
حصة
ّ
قدمه مصرف لبنان طوال هذه السنوات .أما ّ
املؤسسة من عدد األسر املستفيدة من الدعم،
فكان  %46.5أو  12533أسرة.
ّ
تدل بوضوح على طبيعة النظام
هذه األرقام
املالي والنقدي املعادي للشرائح املتوسطة
وذوي الدخل احملدود واملوالية للميسورين على
حساب الفئات األكثر قهرًا .فهذا النظام كان
سخيًا جدًا مع امليسورين الذين «شفطوا» اجلزء
األكرب من القروض املدعومة ،سواء عرب منتج
«القروض املدعومة مباشرة من مصرف لبنان»،
أو عرب منتجات خلقت بنتيجة «الربوتوكوالت».

 الفوائد على القروض املدعومة املمنوحة عربحددت بـ %4.75مقارنة بـ
مصرف اإلسكان
ّ
.%3.75

محدودية الدعم

إذًا ،بات واضحًا أن الدعم لن يشمل سوى عدد
حمدود من القروض السكنية لعام  ،2019إذ
حبسب التقديرات لن يتجاوز عدد هذه القروض
أكثر من  1300قرض ،أي ما ال يزيد على %10
من حجم الطلب السنوي على القروض السكنية،
يضاف إليها الطلبات قيد االنتظار منذ عام
 .2018اجليش لديه أكثر من  700طلب قيد
االنتظار ،وهناك عشرات الطلبات املماثلة يف
مصرف اإلسكان .وبالتالي ،إن إمكان استنفاد
الدعم بسرعة ،أمر حمتمل جدًا ،ال بل متوقع.
ستحد من االستنفاد السريع
لكن املشكلة اليت
ّ

للدعم املخصص لعام
 ،2019أن عمليات
التدقيق يف امللفات
باتت تسلك مسارات
أطول وأكثر تعقيدًا
بعدما تبينّ وجود الكثري
من املخالفات لدى

فوائد القروض
عرب الربوتوكالت
صارت %5.5
مقارنة بـ %4.75
ملصرف اإلسكان

املصارف يف منح القروض املدعومة .كذلك باتت
القروض املدعومة ،بشكل عام ،مرتبطة بتوافر
الدوالرات الالزمة لإليفاء بشروط مصرف لبنان،
أي إنه بات لزامًا على املصارف أن متلك الدوالرات
وتبيعها ملصرف لبنان من أجل استعمال اللريات
الناجتة منها يف تقديم منتجات القروض السكنية
املدعومة الفوائد ،ما يزيد مشكلة النقص يف
القروض املدعومة من السوق ويعقدها أكثر.

نظام قهري

التعديالت اليت أدخلها مصرف لبنان على شروط
االستفادة تشي بأن مصرف لبنان حياول أن
ينسجم مع مضمون النقاشات اليت جرت يف
جملس النواب يوم أقر
ختصيص دعم للقروض
السكنية بقيمة  100مليار
لرية عرب املؤسسة العامة
لإلسكان .كان النقاش
يومها أن يكون الدعم
من نصيب ذوي الدخل

 300مليار لرية
هي كمية الدعم
لعام ،2019
ويتوقع استنفادها
سريعاً

قرر مصرف لبنان أن خيفض سقف
احملدود .لذاّ ،
القرض من  1.2مليار لرية إىل  450مليون لرية.
وباستثناء أن هذا األمر ينسجم مع سياساته
التشددية اليت تسعى ملنع ضخ كميات
النقدية
ّ
كبرية من اللريات يف السوق حتى ال تنقلب طلبًا
على الدوالر ،فإن هذا األمر ينسجم مع توجهات
الدولة بإعطاء القروض املدعومة لذوي الدخل
احملدود.

يف الواقع ،إن هذه احملاولة من مصرف لبنان هي
عبارة عن حماولة استغفال للناس والشرائح اليت
ميز مصرف
يفرتض أن الدعم يستهدفها ،ألنه ّ
اإلسكان الذي مينح القروض لغاية  800مليون
لرية بفائدة أقل من غريه بنقطة مئوية .فهو ال
يزال يرتك هامشًا واسعًا للشرائح اليت يفوق
تصنيفها «ذوي الدخل احملدود» لالستفادة من
الدعم كما فعل سابقًا .فقد تبينّ أنه بني عام 2013
قدم مصرف لبنان دعمًا بقيمة  7155مليار
وّ 2018

يف ِ
«حسبة» أولية للقروض املدعومة اليت أجازها
مصرف لبنان أمس (بفائدة  5.9يف املئة) ،يظهر
أن الدفعة الشهرية (يف حال كانت «األقساط»
ثابتة) لسداد قرض على مدى  25عامًا ،ستكون
حنو  957ألف لرية (حنو  638دوالرًا أمريكيًا)
لتسديد قرض قيمته  150مليون لرية (حنو 100
ألف دوالر أمريكي) .ويعين ذلك أن من يطلب
احلصول على قرض بقيمة ال تتجاوز املئة ألف
دوالر ينبغي أن ُيثبت أن دخله الشهري يتجاوز
عتبة املليونني و 870ألف لرية (أكثر من 1900
دوالر أمريكي) .اجلدول اآلتي ُيظهر قيمة الدفعات
الشهرية التقريبية تبعًا لقيمة القرض:
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 7من كل  10أسرتاليني :ال نريد شركة املقاوالت «ايكون» تتوقف على غرار أسرتاليا ..أونتاريو
عن دفع تكلفة اإلقامة املؤقتة تدرس تطبيق نظام رعاية صحية
املزيد من السكان
جديد لألثرياء فقط
لسكان برج أوبال

كشف استطالع رأي أجرته
اجلامعة الوطنية األسرتالية
أن ثالثة فقط من كل 10
أسرتاليني يؤمنون بأن الدولة
حتتاج إىل استقبال املزيد من
األشخاص.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
تتشابك فيه احلكومة الفيدرالية
واملعارضة بشأن سياسات
اهلجرة مع اقرتاب االنتخابات.
احندارا
االستطالع
وأظهر
دراماتيكيا يف مستوى دعم
النمو السكاني.
ومع جتاوز تعداد أسرتاليا
مستوى  25مليون نسمة،
وجه االستطالع سؤاال إىل أكثر
من  2000بالغا أواخر العام
املاضي إذا ما كانوا يرون أن
البلد يف حاجة إىل املزيد من
األشخاص.
وقال  %30.4فقط من
املشاركني إن أسرتاليا يف
حاجة إىل املزيد من األشخاص،
مقابل  %69.6قالوا إنها ليست
يف حاجة إىل املزيد.
التكاليف املرتفعة للسكن،
والتكدس السكاني يف املدن
الكربى ،واالختناق املروري
يف املدن الكربى ،واخنفاض
الوظائف بني أكثر األسباب
شيوعا يف إجابات املشاركني

لتفسري رغبتهم يف احلد من
النمو السكاني.

من جانبه ،شدد الوزير سيمون
برمنغهام على أن رئيس
احلكومة سكوت موريسون جيري
عملية إعادة تقويم دراماتيكية
يف سياسات التعداد السكاني
من خالل تقليص استيعاب
أسرتاليا للهجرة إىل احلد
األدنى بالتنسيق مع الواليات
واألقاليم.
وأضاف السيناتور برمنغهام
يف تصرحيات صحفية« :تتبنى
احلكومة نهجا يتعلق بالسياسة
السكانية ومعدل استيعاب
اهلجرة مع التنسيق مع املناطق
املختلفة من أسرتاليا»
واستطرد« :ونأمل أن تثمر
تلك السياسة يف عدم تكرار
وضع تكون فيه البنية التحتية
غري كافية الستيعاب التعداد
السكاني».
ملبدأ
التأييد
ويتناقص
بشكل
الكبرية»
«أسرتاليا
ملحوظ مقارنة بعام  2010عندما
مماثل عام
كشف استطالع
 2010تأييد  %45.8الستقبال
أسرتاليا ألعداد إضافية من
السكان.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

وظائف جنسية يف معرض جامعة
برايتون األسرتالية
إذا كنيت مستعدة للدراسة هذا
العام وتبحثني عن وظيفة بدوام
جزئي لتعينك على املصروفات،
فلست وحدك.
وإذا كنت تستعدين للدراسة،
وتأخذين يف اعتبارك إمكانية
اجلنس
جمال
يف
العمل
الستكمال تعليمك فأنت أيضا
لست وحدك لكنها وظيفة قد
جتعلك تشعرين بالعار واخلزي.
وأثري الكثري من اجلدل يف
األسرتالية
برايتون
جامعة
العام املاضي عندما قام فرع
«سوسيكس» التابع للمشروع
اجلنسي «آوت ريتش بروجيكت»
بإنشاء كشك له داخل معرض
اجلامعة السنوي الذي يستهدف
الرتحيب بالطالب اجلدد.
ويف تغريدة مثرية للجدل،
كتب الفرع املذكور« :إذا
كنيت تريدين دفع رسوم
دراستك من خالل العمل يف
جمال اجلنس أو تعانني من أجل
املواءمة بني الدراسة والعمل،
أو ال تعرفني أين تذهبني فنحن
هنا من أجلك'.
بتوجيه
الكثريون
وبادر
انتقادات للجامعة للسماح هلذا

املشروع اجلنسي بالتواجد يف
املعرض.
لكن املشروع دافع عن تواجده
قائال يف تغريدة أخرى« :
نتفهم ملاذا يتجه الطالب إىل
العمل اجلنسي».
وإذا كان العمل اجلنسي أمر
ال مفر منه فإن األفضل هو
الرتكيز على الصحة اجلنسية
املالية
واحلقوق
والقانون
للعامالت قبل امتهانها.
وكشف استطالع رأي تزايد جلوء
الطالبات األسرتاليات لصناعة
اجلنس للصرف على نفقات
التعليم واالحتياجات الرئيسية
من غذاء ومسكن وخالفه.
املشاركات
نصف
وقالت
يف االستطالع إن الوظائف
العادية تؤثر سلبا على أدائهن
اجلامعي.
ويبلغ متوسط الدخل السنوي
لطالب أسرتاليا املنتظمني
يف الدراسة أقل من  20ألف
دوالر ،أي أدنى من خط الفقر،
وأقل حتى من تكلفة معيشة
الطالب الدوليني الذي حددته
وزارة الشؤون الداخلية.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

من املتوقع أن يعود املزيد
من السكان إىل شققهم يف
برج أوبال بسيدني خالل
األيام املقبلة بعد توقف شركة
املقاوالت املسؤولة عن تشييد
املبنى عن دفع مصاريف
إقامتهم املؤقتة وغذائهم.
وأعلنت شركة «ايكون» األحد
أنها لن تدفع مصروفات
اإلقامة أو الطعام باستثناء
الفطور لسكان  ٧٤شقة بعد أن
أعلن مهندسو شركة «كاردنو»
أن هذه الوحدات آمنة للسكن.
وقالت ايكون يف رسالة
للسكان « :من املهم مالحظة
أننا نواصل العمل مع كافة
املهندسني للتيقن من شفافية
مجيع التحقيقات.
وتابعت الرسالة« :حوالي ٪٦٥
من الشقق جاهزة للسكن
حاليا».
لكن السكان اآلخرين سيكون

بإمكانهم البقاء ،يف السكن
الفندقي حتى يوم األربعاء على
األقل.
التصميمات
شركة
وقالت
اهلندسية « دبليو إس بي»
اخلميس إنها وضعت جدوال
يتعلق بشقق الربج اليت ما
زالت بعيدة عن اإلصالح.
وأضافت أن أعمال التدعيم
تشمل ثالثة جدران يف املبنى
على امتداد  ١٢مستوى.

ذكرت تقارير أن رئيس وزراء
أونتاريو رمبا خيطط لنظام رعاية
صحية يعتمد على الطبقات
االجتماعية ويستهدف الربح
وفقا لصحيفة تورنتو ستار
الكندية.
وميثل ذلك بوضوح قرارا خاطئا
حلل مشكالت الرعاية الصحية
باملقاطعة وكندا بوجه عام.
ويف خطاب مت إرساله إىل ٦٨
ألف موظف مدني يف أونتاريو،
ويعزي تاريخ كتابته إىل
السابع من يناير ،قال فورد
إنه سيقوم بإنهاء األسلوب
القديم للعالج لتوفري متويل
مالئم للرعاية الصحية.
ال يوجد شك يف أن نظام
الرعاية الصحية ألونتاريو يف
حاجة إىل حتسن لكن إجراء
تغيريات حبيث تعتمد على من
ميلك قدرة أكرب على الدفع بدال

من احلاجة الطبية سوف جيعله
مقتصرا على املرضى األثرياء
كما يزيد من قوائم االنتظار.
ومنح مؤشر جودة الرعاية
الصحية والقدرة على الوصول
إليها عام  ٢٠١٧كندا تقييما بلغ
 ٨٨نقطة من إمجالي  ١٠٠مما
يضع الدولة األمريكية الشمالية
يف أعلى  ٪١٠بني  ١٨٨مشلها
املؤشر.
لكن هل يصح أن يكون ذلك
والرتاخي
لالمباالة
دافعا
يف مناطق ينبغي أن ختضع
للتحسن؟ اإلجابة هي ال
بالطبع.
وتكشف األدلة يف بلدان عديدة
من أسرتاليا إىل أملانيا أن
نظام خصخصة املدفوعات يزيد
قوائم االنتظار ألغلبية املرضى
الذين ال يقدرون على الدفع.
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شواء كلب يثري فزع أطفال أسرتاليا

وشددت على أن البناء اهليكلي
للمبنى سليم إنشائيا وهو نفس
احلكم الذي أصدرته جلنة خرباء
هندسية مستقلة تابعة حلكومة
نيو ساوث ويلز.
يأتي ذلك بعد أسابيع من عدم
التيقن بعد اكتشاف شروخ
كبرية باملبنى وإخالء سكانه
عشية الكريسماس.
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اقتصاد املشاركة حيكم أسرتاليا
والعامل
يف أسرتاليا والعامل بأسره،
تزايد نطاق وحجم ما يسمى
باقتصاد املشاركة على مدار
العقد املاضي للحد الذي أصبح
يؤثر فيه على كافة نواحي
حياتنا تقريبا.
تطبيقات التوصيل مثل أوبر
أحدثت تغيريا يف الكيفية اليت
نتحرك بها.
وعالوة على ذلك ،فقد غريت
الطعام
توصيل
تطبيقات
«دليفري» عاداتنا الغذائية.
وتسبب تطبيق  Airbnbيف
تغيريات كبرية تتعلق بقضاء
العطالت.
كما أن تطبيقات املواعدة
غريت النهج الذي نلتقي فيه
مع شركاء حياتنا.
هذه
بعض
أثرت
ورمبا
التطبيقات على كيفية عملنا
وأساليب دفع اإلجيار.
وعادة ما يتم ربط التحول إىل

تطبيقات املشاركة باعتبارها
مؤشرا للثقافة االستهالكية
اليت يتسم بها اجملتمع املعاصر
ألنها تدعم املشاركة أكثر من
امللكية.
لكن مثة سؤال مفاده إذا
ما كانت منصات املشاركة
قد خلقت منطا جديدا من
الرأمسالية؟
وكشفت دراسة حبثية جديدة
أن اقتصاد املشاركة يعيد
تعبئة نفس رغباتنا االستهالكية
القدمية ولكن من خالل رسالة
أكثر جذبا.
تقييما
الدراسة
وكشفت
مشابها بني احلمالت اإلعالنية
وتطبيقات املشاركة.
ويتشكل اقتصاد املشاركة من
خالل كل من مقدمي اخلدمة
واملستهلكني لتلك اخلدمات
املشاركة.
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حيلة املنظمة بشواء كلب غري حقيقي أفزعت صغار السن الذين تجمعوا
ملشاهدة ما يحدث.
انتابت الصدمة أطفال أسرتاليا
بعد أن قام حقوقيون مناصرون
حلقوق احليوان بشواء كلب غري
حقيقي يف أحد أكثر مناطق
سيدني ازدحاما.
وحتتج املنظمة ضد تناول
بالسؤال
متوجهني
اللحوم
التالي « إذا كنتم ترفضون
أكل حلوم الكالب ،ملاذا تأكلون
الضأن إذن؟»
كما طالب النشطاء بضرورة
االجتاه إىل أنظمة الغذاء النباتية
بعيدا عن تناول اللحوم».
وقام النشطاء بشواء كلب
مزيف أشبه باحلقيقي جبانب
الزيت والبصل واملشروم.
وقالت املنظمة احلقوقية يف
بيان« :فكرة شواء كلب
تغضب األسرتاليني يف نفس
الوقت الذي تتعرض فيه
ماليني احليوانات إىل معاناة
فظيعة حيث يتم قتلها من أجل
صناعة اللحوم».
وطالبت املنظمة أي شخص

شعر باالمشئزاز من فكرة شواء
الكالب بتوجيه نفس العاطفة
جتاه احليوانات األخرى».
«بصفتنا
تقول:
ومضت
بالتعاطف
نشعر
اإلنسانية
مع احليوانات لكننا تعلمنا أنه
ال توجد مشكلة يف استعباد
وتناول حلوم بعضها دون أن
مننح ألنفسنا فرصة التفكري
الفردي يف ذلك».
لكن حيلة املنظمة بشواء كلب
غري حقيقي أفزعت صغار السن
الذين جتمعوا ملشاهدة ما
حيدث.
احليلة مت تنفيذها على أيدي
ملؤسسة
ينتمون
نشطاء
اوف
تريتمنت
«ايثيكال
أنيمالز» (التعامل األخالقي مع
احليوانات) يف مركز تسوق
«بيت سرتيت» وسط سيدني
يوم اخلميس من االسبوع
املاضي.
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اسـرتاليات

جلنة خرباء حتذر :أيام
سوداء تنتظر أسرتاليا
اخنفاض أسعار املنازل وسلبية
األجور وتراجع النمو السوقي
اليت
جمموعة من املخاوف
قالت جلنة مؤلفة من خرباء
اقتصاديني إنها تتوقع أن تتجه
إليها أسرتاليا اليت ينتظرها
شبح الركود
وجاء هذا التوقع املظم على
لسان  ١٩خبريا اقتصاديا من
خمتلف جامعات أسرتاليا.
وحدث إمجاع بني اخلرباء على
أن فرصة حدوث ركود يف
أسرتاليا خالل عامني من
االنتخابات الفيدرالية املقبلة ال
تقل . ٪٢٥
اخلبري ستيف كني من جامعة
غرب سيدني سابقا ،وكلية
لندن حاليا هو األكثر تشاؤما
حيث قال إن نسبة حدوث
ركود يف اسرتاليا ال تقل عن
.٪ ٩٥

تراجع اسعار املنازل من شأنه
أن يؤدي إىل الركود وفقا
لتحذيرات جلنة اخلرباء.
وتتوقع اللجنة اليت قامت
جملة الكونفرسيشن بتجميع
أعضائها أوقاتا مظلمة تنتظر
أسرتاليا يف أعقاب االنتخابات
الفيدرالية املزمع إقامتها يف
مايو املقبل.
كما رجح اخلرباء عدم حدوث
زيادة يف األجور ومعدل بطالة
كبري وعجز كبري يف املوازنة.
يذكر أن أحدث معدل منو
اقتصادي يف أسرتاليا بلغ
مستوى .٪٣
واستطرد احمللل االقتصادي
ستيف كني أن معدل البطالة
يف أسرتاليا سوف يرتفع إىل
 ٪٦.٨مقارنة مبعدهلا احلالي
الذي يقف عن مستوى .٪٥
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بعد اغتصاب ومقتل آية مصاروة

هل أصبحت أسرتاليا األكثر
عنفا يف العامل؟

ّ
استقالة وزيرة شؤون املرأة
حث األمهات واآلباء يف نيو ساوث ويلز
تعكس معاناة النساء يف برملان على إرسال أطفاهلم إىل دور احلضانة
أسرتاليا
لتعلّم مهارات حياتيّة هامة للغاية

االستقالة اليت تقدمت بها كيلي
أودوير ،وزيرة املرأة والوظائف
الفيدرالية ،تؤكد لنا ما نعرفه
منذ فرتة من الوقت وهو
أن الربملان األسرتالي أصبح
مكانا عدائيا للنساء واألمهات
العامالت.
رغبة الوزيرة املستقيلة يف
وقضاء
تكوين عائلة أكرب،
وقت أكثر مع أطفاهلا الصغار
تعكس بشكل عام التحديات
اليت تواجه األمهات العامالت
العاديات يف أسرتاليا بشكل
يومي والصعوبات اليت تقف حجر
عثرة أمام التحاق اإلناث بعامل
السياسة بشكل خاص.
وكما كتبت السيناتورة الليربالية
ليندا رينولدز يف مقال رأي:
« استقالة أودوير ليست
ببساطة قضية نوع لكنها قضية
أمومة».
ومن املعروف أن النساء يف
أسرتاليا ما زلن يلعنب الدور
األكرب يف تربية األبناء بغض
النظر إذا ما كانت عضوة برملان
أو سيناتورة
يأتي ذلك رغم التحسن املؤسسي
الذي حققه برملان أسرتاليا خالل
العقد املاضي لتسهيل أوضاع

األمهات األعضاء من حيث وجود
خدمات لألطفال وغرفة للرضاعة
بعيدا عن األنظار يف كل من
جملسي الشيوخ والنواب.

وعالوة على ذلك ،فإن النائبات
األمهات الالتي يرضعن أوالدهن
طبيعيا يستطعن التصويت
بالوكالة يف جملس النواب.
ويف  ،2017أصبحت سيناتورة
اخلضر الريسا ووترز أول عضوة
برملان فيدرالية ترضع طفلها
دخل الربملان.
لكن رغم ذلك ،ما زال الربملان
ميثل مكانا عدائيا للمرأة وليس
صديقا هلا .حيث متتد اجللسات
إىل ما بعد األوقات املخصصة
لرعاية الطفل وأثناء عطالت
املدارس مما يؤثر سلبا على
اهتمام الربملانيات بأبنائهن
وتضحى أمامهن خيارات قليلة
العامالت
بالنساء
مقارنة
األخريات.
وعالوة على ذلك ،يشهد برملان
أسرتاليا من حني إىل آخر
هجمات قاسية ضد النساء مثلما
حدث مع سيناتورة اخلضر سارة
هانسون -يانغ..
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خرب لن يسعد سكان سيدني..

زيادة فاتورة املياه  ٣٥دوالرا

من املقرر أن تتم إضافة حوالي
 ٣٥دوالرا على فواتري املياه
السنوية اليت يتكبدها سكان
سيدني.
أثار اغتصاب ومقتل الطالبة
الدولية آية مصاروة األسبوع
املاضي االهتمام جمددا مبسألة
سالمة املرأة يف أسرتاليا ومدى
األمان املرتبط بالسري ليال يف
األماكن العامة.
وأعاد ذلك إىل األذهان
ذكريات جرائم أخرى مثل مقتل
الكوميدية يوريدايس ديكسون
اليت فقدت حياتها قبل ٦
شهور يف ظروف مشابهة آلية
مصاروة على يد غريب أثناء
عودتها إىل املنزل.
وحدثت كلتا اجلرميتان يف والية
فيكتوريا.
وقالت شقيقة مصاروة« :لقد
كانت أخيت تعيش حلما يف
ملبورن لكنه حتول إىل أسوأ من
كابوس».
لذلك مثة سؤال مفاده :هل
أسرتاليا مكان خطري؟
اإلحصائيات
تقول
وماذا
املتعلقة بالعنف ضد النساء يف
األماكن العامة؟
كشف أحدث تقارير املعهد
األسرتالي لعلم اجلرمية بشأن
اجتاهات جرائم القتل لعامي
 ١٣-٢٠١٢و ١٤-٢٠١٣اخنفاض

وترية مثل هذه احلوادث إىل
أدنى معدل هلا خالل الربع قرن
األخري يف أسرتاليا.
واستند التقرير إىل جرائم
اتهامات
توجيه
شهدت
ألشخاص إما تتعلق بالقتل أو
القتل اخلطأ.
وتناقص معدل القتل يف
أسرتاليا من  ١,٨جرمية قتل
لكل  ١٠٠ألف شخص عام
 ١٩٩٠_١٩٨٩إىل جرمية واحدة
لكل  ١٠٠ألف شخص عام
املعدل
١٤-٢٠١٣ويتضاءل
بشكل ملحوظ منذ .٢٠٠٥
وخالل الفرتة من  ١٣-٢٠١٢إىل
 ١٤-٢٠١٣كان هناك  ٤٨٧جرمية
قتل عمد يف أسرتاليا مشلت
 ٥١٢ضحية و ٥٤٩مذنبا.
ويبدو معدل القتل يف اململكة
املتحدة مقاربا ألسرتاليا حيث
بلغ  ١لكل  ١٠٠ألف شخص
عام  ٢٠١١مقابل  ١,١يف
أسرتاليا.
أما الدولة األكثر خطورة
عامليا فهي الواليات املتحدة
األمريكية مبعدل  ٤.٧مقابل
 ٠,٩يف السويد.
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تستهدف
املقررة
الزيادة
تغطية تكلفة إعادة تشغيل
حمطة حتلية املياه وفقا حلكومة
بريجييكليان.
الثالثاء بلغت سعة
سيدني ووولونغونغ
 ٦٠.٣باملائة.

سدي
نسبة

ووفقا للتوقعات احلالية ،فإن
نهاية األسبوع قد تشهد نسبة
امتالء للسدين بنسبة أقل من
 ٪ ٦٠مما يؤدي إىل ضرورة
تشغيل حمطة حتلية املياه
لتعويض النقص.

احلدائق بني العاشرة صباحا
واالكتفاء
مساء،
والرابعة
بتنظيف السيارات واملراكب
دلو أو
واملباني باستخدام
أداة تنظيف تعتمد على الضغط
العالي أو خبرطوم يتم وضع
فوهة حتكم يف املياه يف أحد
طرفيه.
وكانت حمطة حتلية املياه يف
سيدني تقدم احلد األدنى من
اإلنتاج منذ  ٢٠١٢حتى ضربت
عاصفة شديدة املوقع البالغ
مساحته  ٤٥هكتارا مبنطقة «
كورنيل» عام .٢٠١٥

وبالرغم من اإلصالح الكامل
حملطة التحلية ،لكن عملية
إنتاجها سوف تستغرق وقتا
طويال.

وقال املتحدث باسم دون
هارين ،وزير املياه يف املناطق
احلضرية إن العائالت سوف
تتكبد حوالي  ٣٥دوالرا إضافية
سنوية لتغطية نفقات حمطات
التحلية

وقال متحدث باسم احملطة:
«ستكون احملطة قادرة على
إنتاج ماء صاحل للشرب خالل
فرتة ترتاوح من  ٣إىل  ٤شهور
من تشغيلها».

الرمسي
املتحدث
وطالب
املواطنني باتباع اإلرشادات
احلكيمة اليت تروج هلا هيئة
مياه سيدني «سيدني ووتر».

وأضاف أن األمر سيستغرق
فرتة ترتاوح بني  ٦إىل ٨
شهور للوصول إىل السعة
اإلنتاجية القصوى.

وتتضمن النصائح جتنب ري
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سيدني ،أسرتاليا  29-كانون
الثاني/يناير  - 2019مع بداية
ّ
حثت دائرة
السنة اجلديدة
التعليم األمهات واآلباء يف
نيو ساوث ويلز على إرسال
أطفاهلم إىل دور احلضانة
ً
تزامنا مع اإلعالن عن سلسلة
فيديو جديدة بعنوان ’بداية
قوية لألطفال‘.
ّ
يعرض أطفال دور احلضانة
من خمتلف ضواحي وأقاليم نيو
أفكارا كبرية جتود
ساوث ويلز
ً
بها أدمغتهم اخل ّالقة الصغرية
وذلك باإلجابة على بعض أهم
األسئلة يف مناقشات سلسة
الفيديو ،م ِربزين يف ذلك
كونوها من
ضرورية
مهارات
ّ
ّ
خالل مشاركتهم يف برامج بدور
استعدادا للمدرسة
الروضة
ً
االبتدائية.
إن دائرة التعليم ملتزمة بضمان
ّ
لكل
وجود أفضل فرصة ممكنة
طفل لتنمية كامل طاقته ودعم
العائالت للحصول على تعليم
عالي النوعية ألطفاهلم يف
مرحلة مبكرة من حياتهم.
سندرا
الدكتورة
وقالت
كبرية
وهي
تشيزمن،
حماضرين يف دراسات دائرة
ومدرسة
الرتبية جبامعة مكواري
ّ
ومديرة وكبرية إداريني سابقة
يف ميدان الطفولة املبكرة
ّ
نتعلم الكثري من
«إننا ميكن أن
جتارب األطفال الصغار».
ومما قالته« :يبينّ لنا األطفال
ّ
مدى ما يعرفونه عن أشياء
هامة هلم .فهم فضوليون
ومتحمسون ملعرفة عاملهم
ّ
ومشاركة أفكارهم .إن مشاهدة
كيفية تفاعلهم يف دور احلضانة
ّ
يثبت كيف أن األطفال يف هذه
السن يستمتعون باالختالط
بأصدقاء هلم وإجياد فرص
ّ
والتعلم
لتجربة أشياء جديدة
من بعضهم البعص».
يعطي التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة األطفال أفضل فرصة
ممكنة لبدء حياتهم ترتك لديهم
تأثريا يستمر خالل حياتهم
ً
البحوث أن
كبالغني .تبينّ
 %90من دماغ الطفل ينمو قبل
سن اخلامسة .واألطفال الذين
يشاركون يف برامج جيدة يف
دور احلضانة منذ بلوغهم سن
ثالث أو أربع سنوات يغلب أن
يصلوا إىل مستوى املدرسة

ّ
مسلحني باملهارات االجتماعية
واإلدراكية والعاطفية اليت
يف
للمشاركة
حيتاجونها
ّ
التعلم.
وقالت الدكتورة تشيزمن« :إن
العثور على التوازن الصحيح
وعلى ما هو األفضل لطفلك
هو أساس التعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة».
«هناك جمموعة من العوامل
اليت ينبغي أخذها باالعتبار
لضمان حصول طفلك على ما
الفردية يف
حيتاجه من جتربته
ّ
برنامج دار احلضانة.
«تبينّ البحوث أن حصول الطفل
على تعليم جيد النوعية يف دار
احلضانة ملدة  15ساعة على
األقل يف األسبوع ،أي 600
ساعة يف السنة ،خالل السنة
ّ
تعلمه بدوام
اليت تسبق بدء
كامل يف املدرسة ،يؤدي إىل
حتقيق مستويات جناح أعلى يف
حتصيله التعليمي ،وإىل مزيد
من الصحة والعافية ،وإىل
فرص توظيف أفضل يف حياته
ً
الحقا.
ً
«وفضال عن ذلك ،فإن األطفال
الذين يعانون من احلرمان أو
فائدة
يستفيدون
التضرر
ّ
كربى من التعليم جيد النوعية
يف دور احلضانة وعلينا العمل
معا لضمان توفري هذه الفرص
ً
جلميع األطفال».
ّ
برناجما يف دار
لكل طفل يرتاد
ً
احلضانة الفرصة لالستفادة
من فوائد تستمر مدى احلياة
يف اجملاالت التالية:
• عقد صداقات
• ّ
تعلم أشياء جديدة من خالل
اللعب
• زيادة استقالليته
• املشاركة يف روتينات جديدة،
و
• الشعور بثقة يف بدء الدراسة
يف املدرسة.
سيستفيد ّ
كل طفل من ارتياد
برنامج يف إحدى دور احلضانة.
ّ
إال أنه على األمهات واآلباء
البحوث
ودراسة
االستماع
ومعرفة املزيد لتحديد خدمة
الروضة األفضل الحتياجات
أطفاهلم.
ملعرفة املزيد ُيرجى زيارة
h t t p s: / / e d u c a t i o n.
n s w. g o v. a u/ e a r l yeducation

اعالناتكم يف
«الهريالد»
طريقكم النجاح
لالتصال:
0403482345
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مـقاالت وتـحقيقات

جيل رابع من العقوبات األمريكية

«قـانون قيـصر» :ممـنوع إعادة اإلعمار!
زيـاد غـصن

منذ ما يزيد على مخسة
عقود ،وسوريا دولة ُم َ
عاقبة
غيت
أمريكيًا .لكن ال سوريا رّ
من مواقفها السياسية ،وال
بدلت من
اإلدارات األمريكية ّ
قناعاتها بعدم جدوى العقوبات
االقتصادية ،بدليل النسخة
حاليًا،
املتداولة
األحدث
واملسماة اختصارًا «قانون
ّ
قيصر»
ليست هذه هي املرة األوىل
تتعرض فيها دمشق
اليت
ّ
لتهديد أمريكي بالعقوبات،
فسوريا دولة ُم َ
عاقبة أمريكيًا
منذ ما يزيد على مخسة عقود،
وحتديدًا منذ سبعينيات القرن
املاضي مرورًا بالثمانينيات
وحصارها االقتصادي الشهري،
وصو ً
ال إىل مطلع العام 2011
وبدء حزمة جديدة من العقوبات،
تتوسع عامًا بعد عام
كانت
ّ
طيلة احلرب ،إىل أن ظهر

درجة تأثري العقوبات تعتمد اليوم على قدرة الدولة واستعدادها الجيد ملواجهتها (أرشيف ـ أ ف ب)

مشروع «قانون قيصر» .لكن العقوبات احلالية ،املتوقع صدورها
بني الفينة واألخرى ،قد تكون األقسى بالنسبة إىل دولة تواجه
منذ مثاني سنوات حربًا كارثية متعددة اجلبهات ،وال تسيطر على
اجلزء األهم من ثرواتها ومواردها الطبيعية .ومع ذلك ،فإن هناك
من يطمئن إىل أن «معاناة حصار فرتة الثمانينيات القاسية لن
تتكرر اليوم ألسباب عدة» .وخالفًا لبدايات األزمة ،فإن التعاطي
توجهات الغرب لفرض مزيد من العقوبات االقتصادية
احلكومي مع ّ
على التعامالت التجارية اخلارجية لسوريا ّ
يتصف حاليًا بالعقالنية.
فمن جهة هناك اعرتاف من املسؤولني بوجود تأثريات سلبية هلذه
العقوبات على بعض القطاعات االقتصادية احليوية ،ومن جهة
ثانية هناك ما يشبه «االستنفار» احلكومي لتنفيذ خطة طوارئ
احلد منها.
لتاليف تلك التأثريات أو
ّ

الحصار مجدداً

حنت اإلدارة األمريكية يف عقوباتها على دمشق منذ العام 2011
منحى خمتلفًا عن السابق ،إذ مل تكتف مبنع شركاتها ومؤسساتها
ً
من التعامل التجاري املباشر مع نظرياتها السورية مثلما فعلت
إثر حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق احلريري
ّ
كل الشركات
امتدت عقوباتها لتشمل
يف العام  ،2005وإمنا
ّ
واملؤسسات األمريكية وغري األمريكية اليت تتعامل مع سوريا،
وكذلك املؤسسات والشخصيات الرمسية واالقتصادية احملسوبة
على «النظام» ،واملتهمة بدعم احلكومة السورية اقتصاديًا.
وتنوعت تلك العقوبات بني جتميد األرصدة املالية يف البنوك
ّ
العاملية ،ومنع دخول تلك الشخصيات إىل الدول امللتزمة بتطبيق
العقوبات ،واحليلولة دون تصدير السلع واملواد الغذائية وغري
الغذائية إىل سوريا.
وحبسب مسؤول حكومي كبري حتدث إىل «األخبار» ،فإن «العقوبات
تسببت يف زيادة أسعار
املطبقة منذ بداية األزمة
الغربية واألمريكية
ّ
ّ
السلع واملواد املستوردة بنسبة ترتاوح ما بني  20و 30يف املئة،
نتيجة الرتفاع تكاليف النقل وبدالت التأمني وغريها» .ويضيف أن
انصب خالل سنوات احلرب على عرقلة حصول البالد
«اجلهد الغربي
ّ
على احتياجاتها الرئيسية من النفط ومشتقاته ،وذلك بالتزامن
مع توفري الغرب الدعم للمجموعات املسلحة للسيطرة على احلقول
مقدرًا نسبة تأثر إمدادات النفط من اخلارج
املنتجة للنفط والغاز»ّ ،
بفعل العقوبات بنحو  80يف املئة.
وال خترج العقوبات اجلديدة املرتقبة مبوجب «قانون قيصر» عن
ّ
املتبع منذ العام  ،2011والساعي إىل إبقاء دمشق
النهج األمريكي
حتت مطرقة الضائقة االقتصادية ،واحليلولة دون حدوث أي انفتاح
وبناء على ذلك ،فإن إعادة إحياء
اقتصادي إقليمي ودولي عليها.
ً
مشروع القانون املذكور مل يكن مستغربًا كما يعتقد مدير حترير
صحيفة «النور» الصادرة عن «احلزب الشيوعي السوري» بشار
منري ،الذي يرى أن «الضغوط األمريكية على الدولة السورية
وحلفائها ستتصاعد ،فاملنطق األمريكي اليوم يقول إن سوريا
جيب أال تستفيد مما حققته ميدانيًا خالل الفرتة املاضية ،بل جيب
أن تبقى حماصرة ،ليكون مبقدور اإلدارة األمريكية فرض إيقاعها
على أي مسعى جدي حلل األزمة ،ومشروع القانون املذكور يتضمن
بنودًا واضحة حول تلك النية األمريكية».
وإذا كان اجلميع متفقًا على الغايات السياسية األمريكية من إعادة
إحياء مشروع «قانون قيصر» ،فإن اجلميع أيضًا متفق على أن
املشروع يف حال إقراره ستكون له تأثريات اقتصادية سلبية على

حدتها تبعًا لإلجراءات املسبقة اليت ستتخذها احلكومة
سوريا ،تتباين ّ
السورية وحلفاؤها ،ال بل إن نائب عميد كلية االقتصاد يف جامعة
حلب الدكتور حسن حزوري ،يرى أن «تأثرياته االقتصادية ستكون
أكيدة ،وهي بدأت تظهر قبل أن يصبح القانون املذكور ساري
املفعول» ،يف إشارة منه إىل أزمة الطاقة اليت تعاني منها املناطق
السورية ،والناجتة أساسًا من عرقلة وصول ناقالت النفط والغاز
إىل املوانئ ،وتهديد سفن البحرية األمريكية بضرب بعضها .وهذا
أيضًا ما تذهب إليه ّ
توقعات رئيس احتاد غرف الصناعة السورية،
املهندس فارس الشهابي ،الذي يؤكد يف تصرحيه إىل «األخبار»
قطاعي العقارات
أن هذه العقوبات «سيكون هلا تأثري سليب على
َ
والطاقة حتديدًا ،وكذلك على القطاع املصريف بكل أشكاله .لكن
درجة تأثريها تعتمد اليوم على قدرة الدولة واستعدادها اجليد
ملواجهة تلك العقوبات وتوقع أسوأ خماطرها .وعندئذ ميكن كثريًا
احلد من آثارها السلبية».
وتبعًا لتقديرات «املركز السوري لبحوث السياسات» يف العام
 ،2013والذي أكد أن اخلسائر االقتصادية النامجة عن العقوبات
تشكل  %28.3من خسائر الناتج احمللي اإلمجالي ،فإن التقديرات
األولية غري الرمسية خلسائر سوريا جراء العقوبات اخلارجية تصل
إىل حنو  75مليار دوالر مع نهاية العام .2018

النفط أو ً
ال

يتصدر قطاع الطاقة ،إىل جانب العقارات واملصارف ،قائمة
ّ
القطاعات االقتصادية املستهدفة مبوجب العقوبات األمريكية
املرتقبة ،العتبارات تتعلق مبحورية هذا القطاع يف احلراك
تلمس نتائجه بعد
االقتصادي الذي جتهد احلكومة السورية يف ّ
بسط سيطرتها على مناطق واسعة من البالد .وتاليًا ،فإن النجاح
يف قطع إمدادات النفط القادمة عرب البحر أو التضييق عليها يعين
بنظر واشنطن إحلاق األذى مرحليًا باملشروع السياسي واالقتصادي
للحكومة السورية ،ومنعها أيضًا من حتقيق أي اخرتاق على مستوى
عملية إعادة اإلعمار ،خصوصًا أن اجلزء األكرب من اإلنتاج النفطي
واملقدر بنحو  380ألف برميل يوميًا قبل األزمة ،ال يزال
احمللي،
ّ
خارج سيطرة احلكومة.
يقر مسؤول نفطي سوري بتأثري العقوبات األمريكية على
وهنا،
ّ
انتظام توريد احتياجات البالد من النفط والغاز ،وانعكاس ذلك
سلبًا على تأمني احتياجات املواطنني واملنشآت اإلنتاجية واخلدمية.
ويشري يف حديثه إىل «األخبار» إىل أن «سوريا تنتج اليوم من
اآلبار اخلاضعة لسيطرتها ما يزيد على  16ألف برميل يوميًا مقارنة
بنحو  10آالف برميل قبل األزمة ،وهي كمية ال تشكل أكثر من
 15يف املئة من حجم االحتياجات احلالية للبالد ،حيث جيري تأمني
الباقي عرب طريق االسترياد ،الذي تصل فاتورته الشهرية إىل أكثر
من  200مليون دوالر» .ويضيف أن «احلقول الرئيسية املنتجة لنحو
 95يف املئة من اإلنتاج احمللي متمركزة أساسًا يف منطقة شرق
الفرات ،وهي حاليًا ال تزال خارج سيطرة احلكومة السورية ،ومع
عودتها الحقًا فإن البالد ستكون قادرة على االستغناء عن اجلزء
األكرب من مستورداتها النفطية ،وبالتالي جتاوز آثار أي عقوبات
أمريكية أو غربية تفرض» .لكن ،وحتى تتم استعادة السيطرة على
املنطقة الشرقية سياسيًا أم عسكريًا ،فإن سوريا ستكون مرغمة
على خوض «اشتباك» اقتصادي مع الغرب ليس بالسهل ،كما
سواء متت املصادقة على مشروع «قانون
حدث يف الثمانينيات،
ً
يتم ذلك.
قيصر» أم مل ّ

«النوم مع العدو» أم االنفجار الكبري؟
صهيب عنجريني

املتكررة .إذ دخل
خيترب امللف السوري ذروة أخرى من ُذرى التصعيد
ّ
على اخلط أخريًا «قانون قيصر» ،الذي يستهدف فرض عقوبات طويلة
األمد على قطاعات شديدة احليوية .تصعيد اقتصادي ال ينفصل عن
السياقات األخرى للملف السوري ،مبا تنطوي عليه من احتماالت إعادة
تفجري املشهدين امليداني والسياسي
«إذا رحبت دمشق احلرب ،فال ينبغي أن تربح السالم» .توجز هذه اجلملة
كثريًا من األوراق وتقارير الوضع والتقديرات اليت أجنزَتها يف خالل
العام املاضي مراكز حبثية غربية عديدةُ ،أفرد معظمها للبحث يف السبل
املتاحة للحيلولة «دون إرساء تسوية على مقاس النظام» .وعلى رغم
أن ملفات عسكرية كثرية ال تزال ّ
معلقة يف املشهد السوري ،إال أن
احنسار رقعة احلرب يف خالل العامني املاضيني كان قد أفرز موجات
من التفاؤل ،وصلت ذروتها يف افرتاض البعض أن احلرب بعمومها قد
دخلت مرحلة اخلواتيم ،وأن «االحتفال بالنصر» بات ممكنًا.
ويقف املشهد السوري اليوم أمام بوابات مفتوحة على خمتلف االحتماالت.
وهو أمر طبيعي ،يف ّ
ظل التعقيدات اهلائلة اليت راكمها امللف على
امتداد السنوات السابقة .وجيدر ،يف ّ
ظل هذه التعقيدات ،تبويب
أي انفراجة جزئية يف إطار التسابق على شروط احلل النهائي ،من
ّ
دون أن يؤشر ذلك على حلحلة وشيكة حتمية .ضمن هذا اإلطار ،ميكن
إدراج انفتاح بعض العواصم العربية على دمشق عالنية يف الشهرين
األخريين .وللمفارقة ،إن اإلطار نفسه يصلح إلدراج بعض التطورات
امليدانية الكفيلة بتأجيج جوالت صراع عسكرية جديدة ،وال سيما هيمنة
«جبهة النصرة» على حمافظة إدلب بشكل شبه كامل ،وعلى أجزاء من
َ
ريفي محاة وحلب (راجع «األخبار» 8 ،كانون الثاني .)2019
ومع التسليم بقدرة بعض الالعبني اإلقليميني على التأثري يف جُ
املريات
(حربًا أو سلمًا) ،فمن املؤكد أن األدوار اإلقليمية وحدها قاصرة عن
وضع نقطة يف آخر السطر السوري ،مبعزل عن القوى الكربى املنخرطة
يف الصراع (روسيا ،والواليات املتحدة ،وأوروبا بدرجة أقل) .وال
تستثين هذه املعادلة أي طرف إقليمي ،مبن يف ذلك طهران وأنقرة،
اليت باتت صاحبة اليد اإلقليمية الطوىل يف سوريا .وسط هذه املعمعة،
ميكن فهم التصعيد االقتصادي األخري ،الذي اشتمل حتى اآلن على
توسيع لقائمة العقوبات األوروبية ،وعلى قطع «قانون قيصر» األمريكي
خطوة إىل األمام .وكان مشروع القانون املذكور حاضرًا منذ ثالث
سنوات ،قبل أن ينجح أخريًا يف حتقيق قدر من التوافق بني النواب
أهله للوصول إىل طاولة جملس الشيوخ.
الدميقراطيني واجلمهورينيّ ،
ومنذ طرحه يف نسخته األوىل ،بذلت أطراف معارضة (وعلى رأسها اخلط
«اإلخواني») مساعي كبرية لتحشيد الدعم الالزم له ،قبل أن تتالقى
هذه اجلهود أخريًا مع رغبات الساسة األمريكيني الناقمني على قرار
االنسحاب العسكري.
ومن املعروف أن العقوبات االقتصادية األمريكية قد انتعشت منذ العام
األول لألزمة السورية ،يوم كانت جهود واشنطن منصبة على الرتكيز
على العقوبات االقتصادية ،وتشجيع االنشقاقات ،ودعم املعارضة
ُّ
تشكلها .ومع أن إجراء العقوبات ليس جديدًا ،إال أن
املسلحة يف حال
تصعيده على النحو الذي يتضمنه «مشروع قيصر» جييب بوضوح عن
تساؤالت سبق طرحها حول «اخلطة ج» األمريكية (راجع «األخبار»19 ،
آذار  .)2018ويشكل القانون ـــ حال إقراره ـــ منظومة ضغط متكاملة،
تستهدف قطاعات شديدة األهمية ،مبا يف ذلك عملية إعادة اإلعمار.
ويتكامل إدراج ملف اإلعمار على الئحة العقوبات األمريكية مع الرؤية
وعدت ملف إعادة
األوروبية اليت أعلنها االحتاد بوضوح منذ عام ّ ،2016
اإلعمار واحدًا من أربعة عناصر أساسية يف تشكيل «الوضع النهائي
ُ
املرضي جلميع األطراف».
ويبدو التلويح بورقة التصعيد االقتصادي كفي ًال بتقويض مكتسبات
اقتصادية أفرزتها تغريات اجلبهة اجلنوبية ،وما تبعها من فتح معرب
نصيب بني سوريا واألردن ،ووعدت بها توافقات أستانة وسوتشي
أوتوسرتادي «حلب – الالذقية» و»حلب – دمشق» احليويني،
جلهة فتح
َ
وصو ًال إىل إعادة تفعيل أوتوسرتاد «حلب – غازي عنتاب» .يف الوقت
نفسه ،يأتي هذا التصعيد يف ّ
ظل احتقان كبري يعيشه الشارع السوري،
األشد فقرًا (النسبة العظمى) ،من جراء األوضاع
وال سيما الفئات
ّ
االقتصادية املرتدية ،معطوفًا على خيبة أمل أسهم يف تعزيزها انعدام
وتغول الفساد ،وتسويق وهم انتهاء احلرب.
الشفافية
ّ
ودخلت احلكومة السورية يف مرحلة استنفار يف األسبوع األخري ،حبثًا عن
اسرتاتيجيات تناسب املرحلة .وتنقسم التحديات االقتصادية الراهنة إىل
ّ
ويتمثل يف ضرورة توفري احتياجات حوامل الطاقة
ملح،
قسمني :أوهلما ّ
(غاز ،مشتقات نفطية) ،والسعي إىل ضبط أسعار الصرف؛ والثاني
مستقبلي ،يتعلق بإعادة اإلعمار .ويقود التحدي األول إىل ضرورة إجياد
صيغ تفاهمات مع «قوات سوريا الدميقراطية» اليت تسيطر على معظم
ّ
التصلب يف
تعده األخرية دافعًا إىل
منابع النفط والغاز ،األمر الذي قد ّ
املسار التفاوضي (املضطرب أص ًال) بينها وبني دمشق .ويتزامن ذلك
مع تزايد طروحات داخلية يف بعض دوائر القرار السوري ،تدعو إىل
ضرورة السعي إىل «اخرتاق إجيابي» على خط دمشق ـــ أنقرة.
حتى اآلن ،يبدو أن كل هذه املعطيات جمرد تفاصيل يف سياقات
غامضة أوسع ،تبتغي خلط األوراق يف مرحلة ما بعد االنسحاب العسكري
األمريكي .وال تزال خيارات معظم األطراف تراوح بني احتمالني اثنني:
االستعداد لـ»النوم مع العدو» ،أو االجنرار إىل سيناريو التفجري ،مع ما
يعنيه من خماطر تتهدد اجلميع (بنسب متفاوتة) .الصورة العامة توحي
بأن معظم األطراف ليست مستعدة لـ»التفجري» أو راغبة يف اختباره.
لكن ،يف الوقت نفسه ،قد يشعر كثري من الالعبني بأن مثن «النوم مع
العدو» سيكون باهظًا جدًا ،ما قد يدفع األمور حنو التصعيد الكارثي.
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مـقاالت وتـحقيقات

تواطؤ أمين يغ ّطي تعديات الليطاني
آمال خليل
تستنفر
فيما
الدولة لوقف تلوث
الليطاني
نهر
الذي
حتول قضية
ّ
وطنية ،ال يزال
ملوثي
كثريون من ّ
واملعتدين
النهر
عليه حيظون بتغطية
رمسية .غري بعيد
عن
سد القرعون،
ّ
تستخدم
كسارة
مبا
التفجريات
يهدد سالمة السد،
مصلحة
حبسب
فيما
الليطاني،
تؤكد القوى األمنية
أن الكسارة مقفلة
بالشمع األمحر!

حـسن حـردان

مقلع مجدل بلهيص يف القرعون (األخبار)

مطلع أيلول املاضي ،تقدمت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني بشكوى أمام حمافظ البقاع
والنيابة العامة البيئية يف البقاع واللجنة
الوطنية إلدارة الكوارث واألزمات ووزارة
الطاقة واملياه ضد صاحب مقلع صخري
(أ .ك .د ).يف خراج بلدة جمدل بلهيص
(منطقة القرعون) على العقار  .461وجاء يف
الشكوى أن صاحب املقلع يقوم «من وقت
آلخر بتفجريات ضخمة داخل اجلبل املواجه لسد
القرعون ،والذي ال يبعد أكثر من  1800مرت
من
السد ،وحنو  1000مرت من القناة .»900
ّ
«تتسبب مبوجات
ولفتت اىل أن التفجريات
ّ
اهتزازية مرتفعة
تهدد سالمة السد والقناة».
ّ
وراسلت املصلحة ،يف القضية نفسها ،ك ًال
من وزارة الداخلية والبيئة واملدير العام لقوى
األمن الداخلي ،الختاذ التدابري الالزمة لوقف
املقلع .وأرفقت املراسالت بوثائق مصورة
تثبت حدوث التفجريات.
بناء على الشكوى ،ختمت فصيلة جب جنني
ً
معدات املقلع بالشمع األمحر
بناء على إشارة
ّ
ً

وسالمة املواطنني» ،علمًا بأن للمقلع والكسارة
امللحقة به صوالت وجوالت مع القرارات
الرمسية املتناقضة .ففي  8آب  ،2017أصدر
وزير البيئة طارق اخلطيب موافقة اجمللس
الوطين للمقالع والكسارات على ترخيص
استثمار كسارة صغرية لزوم معمل لصناعة
أحجار الباطون على العقار  8141يف منطقة
القرعون العقارية .ويف تشرين الثاني من
العام نفسه ،رفعت «البيئة» كتابًا إىل وزارة
الداخلية والبلديات تطلب فيه وقف األعمال
غري املرخصة يف املقلع والكسارة الواقعني يف
العقار  461يف جمدل بلهيص وختمها بالشمع
األمحر ،علمًا بأن كسارة العقار  8141مرتبطة
مبنشأة العقار  461العائدين للمالك نفسه.
وبعد شهر ،ختمت القوى األمنية الكسارة
واملقلع يف العقار  461بالشمع األمحر .اخلطيب
نفسه أصدر يف  10نيسان  2018قرارًا يناقض
قراره السابق ،إذ منح موافقة على إذن مرحلي
ومؤقت لتشغيل كسارة بهدف تأهيل مقلع
مع نقل يف العقار رقم  461ملدة  4أشهر
لصاحل شركة «مسنت كونسرتاكشن للتجارة
واملقاوالت» اليت ميلكها أ .ك .د .والسماح
له باستعمال التفجري العمودي شرط عدم
إحلاق الضرر بغريه .مدة ترخيص الكسارة يف
العقار  8141انتهت مبوجب قرار اخلطيب يف
آب الفائت ،وكذلك مدة الرتخيص بالتفجري
العموي .ومع ذلك ،استمرت األعمال ،فتقدمت
املصلحة يف أيلول بشكواها.

وتبديل قطع ميكانيكية» لآلليات اليت يفرتض
أنها ال تعمل! .ويف السادس من الشهر
ردت وزارة الداخلية على الشكوى يف
اجلاريّ ،
كتاب اىل وزارة الطاقة واملياه ،وأرفقت ردها
بكتاب من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
يفصل اإلجراءات املتخذة ،وخيلص اىل أنه بعد
ّ
الكشف تبينّ أن املقلع ال يعمل.
أمس ،رفع رئيس املصلحة سامي علوية كتابًا
إىل وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليلّ ،
أكد
فيه أن «إنكار وجود أي اعمال تفجري أو توقف
لعمل الكسارة ،أمر جيايف احلقيقة» ،مؤكدًا
أن صاحب املقلع «بادر إىل استئناف أعمال
التفجري فور انتهاء التحقيق».
وشدد على
ّ
أن «أعمال التفجري متحققة رغم ما ورد يف
احملاضر بعدم وجود آثار ألعمال تفجري ،وكل
ذلك ثابت بإفادات عناصر املصلحة وسكان
املنطقة القريبة» .ولفت اىل أن صاحب املقلع
«أكد لوسائل اعالمية وللمصلحة أنه كان
يقوم بالتفجريات نافيًا تأثريها على السد».
ومحل اجلهات املعنية «نتائج هذا التقصري ،مبا
ّ
فيه من تهديد لسالمة سد القرعون وسالمة
السكان».
مصادر مواكبة للقضية أشارت إىل أن املدعى
عليه «حيظى بتغطية من أحد األجهزة األمنية»،
فيما وصف علوية ما حصل بأنه «تقصري
فاضح وتغطية سافرة للتعدي على امللك العام

مرامل الريحان تعمل رغم «إقفالها»!

املدعي العام البيئي
يف البقاع القاضي إياد
الربدان .لكن األخري عاد
ّ
وأشار
بفض األختام،
يف  10تشرين األول
املاضي« ،ملدة شهرين
إلجراء الصيانة فقط،

مقابلة السيد نصراهلل… أول قائد عربي بعد عبد
الناصر يستحوذ االهتمام «إسرائيلياً» وعربياً

تؤكد مصلحة
الليطاني أن
نتائج تحقيقات
القوى األمنية
«تجايف الحقيقة»

التواطؤ األمين احملتمل مع املخالفني يف
القرعون ،مياثله تواطؤ مع املخالفني يف جبل
الرحيان .فقد مرت تسعة أيام على تقديم إخبار
ضد أصحاب مرملة يف العيشية بتهمة تلويث
الليطاني من دون أن تتحرك النيابة العامة
املالية .كما مل تتأثر حركة املرامل يف جبل
الرحيان باإلخبار الذي قدمته املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني.
وكشفت جولة ميدانية قام بها فريق من
املصلحة ووزارة الزراعة والقوى األمنية،
األسبوع الفائت ،بأن أعمال احلفر واجلرف
ّ
مستمرة وكذلك غسل الرمول.
ووثقت اجلولة
التلويث الذي تسببه املرامل للينابيع اليت
تغذي الليطاني وروافده يف جبل الرحيان.
واىل مرملة العيشية ،هناك أيضًا مرملة
يف بلدة عرمتى .وهما تستندان يف عملهما
إىل تراخيص من اجمللس الوطين للمقالع
والكسارات يف وزارة البيئة ،تسمح هلما حبفر
واستخراج الرمول ،علمًا بأن املنطقة مصنفة
كموقع طبيعي لطبيعتها احلرجية الكثيفة
وبيئتها املائية الغزيرة.
والالفت أن املصلحة كانت قد تبلغت من
وزارة البيئة أنها أقفلت حمفار الرمل واملقلع
يف العيشية وعرمتى عرب القوى األمنية ،إال أن
اجلولة األخرية أثبتت العكس!

احدثت مقابلة األمني
العام حلزب اهلل،
مساحة السيد حسن
نصراهلل ،على قناة
يف
«امليادين»،
حوار العام ،ما يشبه
الزلزال يف كيان
العدو الصهيوني..
فقد شغلت اهتمام
املعلقني واحملللني
الصهاينة ،واحتلت
مهمة
مساحة
من التغطية يف
اإلعالم
وسائل
« ا ال سر ا ئيلية »
والعربية والعاملية على حنو غري مسبوق..
وأجربت اجلمهور الصهيوني وقادة العدو على
التسمر امام شاشات التلفزة ملدة تقارب
ّ
ّ
لكل
الثالث ساعات ملتابعة املقابلة واالستماع
كلمة يقوهلا قائد املقاومة ..حتى ميكن القول
ان السيد حسن نصراهلل هو أول قائد عربي
ّ
يستحوذ على مثل هذا االهتمام ملا يقوله ،بعد
الرئيس الراحل مجال بعد الناصر ..وطبعًا يعود
ذلك إىل املصداقية اليت يتمتع بها ،ودوره
القيادي وتأثريه يف صنع األحداث باعتباره
أحد قادة حمور املقاومة الذي جنح يف صنع
االنتصارات املتتالية وتغيري املعادالت وموازين
القوى يف الصراع العربي الصهيوني ،ويف
ضد القوى االستعمارية ووكالئها من
الصراع
ّ
التنظيمات اإلرهابية اليت ُهزمت يف سورية ما
أدى إىل إحلاق هزمية اسرتاتيجية كربى باملشروع
ّ
األمريكي «اإلسرائيلي» ،وإجياد بيئة اسرتاتيجية
جديدة يف املنطقة ملصلحة حمور املقاومة حتاصر
ّ
احملتل لفلسطني وأجزاء
كيان العدو الصهيوني
من جنوب لبنان واجلوالن العربي السوري،
وذلك على حنو غري مسبوق يف الصراع العربي
الصهيوني ..إىل جانب إضعاف النفوذ األمريكي
الغربي االستعماري وإجبار الواليات املتحدة على
االنكفاء والرتاجع واختاذ قرار اهلروب من سورية
التورط يف حرب استنزاف كربى طويلة
خوفًا من
ّ
حتمل تكاليفها املادية وال
ال قدرة هلا على
ّ
حتقيق النصر فيها ،فيما هي ال تزال تعاني من
تداعيات نتائج هزميتها يف العراق وأفغانستان
اللتني كلفتا عدة تريليونات من الدوالرات كما
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب..
ان كالم السيد حسن نصراهلل أكد انتصار
على ّ
حمور املقاومة يف سورية ..واهلزمية االسرتاتيجية
لـ «إسرائيل» ،وعكس يف الوقت نفسه الثقة
العالية بقدرات حمور املقاومة وامتالكه اجلهوزية
جير إليها نتنياهو
أي حرب قد
الكاملة خلوض ّ
ّ
املنطقة ،اذا أخطأ يف حساباته ..وأثبت مساحة
السيد أنه أستاذ يف احلرب النفسية يعرف
وحيرض
كيف يلتقط نقاط ضعف قادة العدو
ّ
ضدهم ..عندما أظهرهم
اجلمهور الصهيوني
ّ
ويدعون أنهم
بأنهم يكذبون على هذا اجلمهور…
ّ
حققوا انتصارات وهمية يف ما أمسوه عملية درع
الشمال ،او يف االعتداءات على سورية ،اليت مل
تنجح يف منع وصول الصواريخ الدقيقة الينا،
بأن قادة العدو إمنا يسعون من وراء ّ
كل
كاشفًا ّ
ً
ان
ذلك اىل حتقيق مصاحلهم اخلاصة ..مؤكدا ّ
املقاومة باتت متلك ّ
اي حرب
كل ما حتتاجه ،يف ّ
مقبلة ،من صواريخ دقيقة وغري دقيقة ..وعلى
جدول أعماهلا السيطرة على اجلليل يف مشال
فلسطني احملتلة..
إن حماوالت قادة العدو رسم
وميكن القول ّ
األوهام لدى الرأي العام الصهيوني ،حول صحة
وأدت إىل نتائج عكسية
تبددت ّ
قائد املقاومةّ ،
مع إطاللة السيد نصراهلل والتغطية اإلعالمية
االستثنائية الواسعة اليت حظيت بها مقابلته بعد
أشهر من الصمت ..وجتلى ذلك يف اخلالصات

التالية:
أو ً
ال :تركيز املعلقني واحملللني الصهاينة على
حديث السيد نصراهلل على الفشل اإلسرائيلي
ان أيزنكوت ويعالون
االستخباراتي ،والقول ّ
واجلميع من القيادات العسكرية والسياسية
يكذبون على اإلسرائيليني…
أن أمني عام حزب اهلل «مل يتلق صفعة
ثانيًاّ :
عام  2006وأنه جنح يف خلق معادلة ردع مقابل
شن هجوم بسبب اخلوف من
إسرائيل متنعها من
ّ
حرب أخرى والقصف العنيف من حزب اهلل على
اسرائيل».
إن السيد حسن نصراهلل «عندما ينوي
ثالثًاّ :
وان األمر
احتالل حترير اجلليل سيعطي األمر
ّ
ليس معقدًا..
رابعًا :تفاعل الرأي العام على مواقع التواصل
بشكل استثنائي مع ّ
كل موقف وكلمة يف احلوار
ال سيما اإلشارة إىل اآلية املعلقة اليت ظهرت يف
مكان املقابلة «سندخلها آمنني»…
أما الصحافة الغربية ،ال سيما األمريكية
والربيطانية والفرنسية ،فقد كان الفتًا أنها
ركزت يف تغطيتها للمقابلة على مسألة
االكتشاف اإلسراىيلي لألنفاق وسخريتة من
عده فش ًال استخباراتيًا ،وان حمور
األمر الذي ّ
سريد على االعتداءات «االسرائيلية»
املقاومة
ّ
الرد سيطال تل أبيب..
وان
ّ
يف سورية ّ
أن كالم السيد فعل فعله ،ليس
من الواضح ّ
فقط يف داخل كيان العدو الصهيوني ،بل
أدى
أيضًا يف العامل العربي ،وهو بالقدر الذي ّ
إىل النجاح يف تعميق الشرخ وعدم الثقة بني
قيادات العدو واجلمهور «اإلسرائيلي» وزاد من
قلقه من عدم قدرة اجليش «اإلسرائيلي» على
أي حرب مقبلة خصوصًا بعد
محايته من تأثريات ّ
بأن املقاومة
أن مسع من السيد حسن نصراهلل ّ
أي هدف
باتت متلك القدرات الكافية لضرب ّ
يف فلسطني احملتلة من الشمال إىل اجلنوب
فإن قائد املقاومة جنح أيضًا يف
مرورًا بالوسطّ ،
استنهاض اجلمهور العربي ورفع معنوياته بأن
عزز الثقة لديه بقدرات املقاومة وحمورها على
حتقيق املزيد من االنتصارات ،واجلاهزية ملواجهة
أي حرب صهيونية قد يقدم عليها رئيس وزراء
ّ
العدو بنيامني نتنياهو هربًا من أزمته الداخلية،
واالستعداد لدى املقاومني لتحرير اجلليل يف
أن قوة
مشال فلسطني احملتلة يف مؤشر إىل ّ
املقاومة قد ازدات بعد احلرب اإلرهابية الكونية
وان اجليش السوري أصبح أكثر
على سورية
ّ
قدرة قتالية وتسليحية وخرج من احلرب أقوى
مما كان عليه قبل عام  2011وقد بات ميلك
قدرات ردعية يف مواجهة العدوانية الصهيونية
تشل قدرة الطائرات الصهيونية على حتقيق
أهدافها وصو ً
ال إىل إسقاطها وهو ما يثري قلق
قادة العدو الصهيوني وجيعلهم يف حالة من
التخبط واالضطراب واخلوف من نتاىج ومضاعفة
ّ
ذلك على مستقبل وجود الكيان الصهيوني ،ال
سيما مع تراجع النفوذ األمريكي يف املنطقة
والعامل…
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الدلـيل الـتجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مـقاالت وتـحقيقات

خماوف من تصاعد التوتر بني سيناريو بداية احلرب اإلقليميّة ...تلويح خبيارات دستورية للرؤساء الثالثة
اذا مل تشكل احلكومة مطلع شباط
ناجي س .البستاني
اللبنانيني والنازحني السوريني

بعد توسع رقعة االعرتاضات
بوال أسـطح

ل األسبوع املاضي ،جلهة خروج
مل يكن ما حصل يف عرسا 
ّ
شكلت بيئة حاضنة
جمموعات من أهالي البلدة اليت لطاملا
للنازحني السوريني وبوقت سابق ملقاتلي املعارضة ،يف
ً
عنيفا ،أمرا عابرا .فاذا كان
اعرتاضية اختذت طابعا
مسريات
ّ
االحتجاج على تفاقم أعداد النازحني ومنافستهم اليد العاملة ال
لبنانية ظاهرة اعتدناها يف الكثري من املدن والقرى اللبنانية،
ترحب بوجودهم وفرضت عليهم شروطا
اليت منذ البدء مل
ّ
متدد
أن ما يبدو مستغربا مؤخرا هو ّ
قاسية للسكن والعمل ،اال ّ
ً
أيضا مل
االحتجاجات اىل «البيئات احلاضنة» اليت يبدو انها
ح املستمر منذ حنو 7
حتديات هذاالنزو 
تعد قادرة على احتمال ّ
سنوات.
واذا كان هناك من يربط هذه التحركات ،اليت طالت االسبوع
املاضي عرسال وبعلبك ومت العمل على تنظيم بعضها يف 
ل وبالتحديد يف منطقةوادي خالدّ ،
خبطة لزيادة الضغوط
الشما 
على النازحني ما سيدفعهم للعودة اىل بلدهم ،يرى البعض
اآلخر أن ما حيصل يندرج يف السياق الطبيعي لألمور .فاألوضاع
املرتدية للبنانيني واليت بلغت مستويات
واالجتماعية
االقتصادية
ّ
ّ
ّ
غري مسبوقة جعلتهم يلتفتون اىل أحد أسباب األزمة اليت يرزحون
حتتها واليت يعتقدون انهم قادرون على التأثري فيها ،لذلك
يرتددوا بالتصويب على النازحني الذين يفوق عددهم يف
مل
ّ
عرسال مثال عدد سكان البلدة االصليني.
األمنية سريعا ما شهدته عرسال مطلع
وقد استوعبت األجهزة
ّ
يتحول اىل انفجار اجتماعي
األسبوع املاضي والذي كاد أن
ّ
وأمين لو خرج النازحون بأعداد كبرية ليتواجهوا مع أهالي
ني عن كثب هذه املستجدات،
البلدة .وتتابع مفوضية الالجئ 
وهو ما َ
املفوضية يف لبنان ليزا
أشارت اليه الناطقة باسم
ّ
أبو خالد اليت قالت انهم جيرون اتصاالت منتظمة مع السلطات
حد سواء،
ّ
اللبنانية ملتابعة أحوال النازحني واللبنانيني على ٍّ
بعد ّ
تلقيهم تقارير عن تصاعد التوتر بني اجملتمعني اللبناني
املضيف والسوري النازح ،الفتة اىل ان النازحني أبلغوا
املفوضية بأن اخلوف والقلق ينتشر بينهم نتيجة للتظاهرة اليت
ّ
ّ
والتوترات املتصاعدة.
شهدتها عرسال
املفوضية تدعو إىل التعايش السلمي
وأشارت أبو خالد اىل أن
ّ
بني اجملتمعني اللبناني والسوري يف عرسال ،موضحة أن
األمنية أكدت أنه تتم مراقبة الوضع حسب
السلطات واألجهزة
ّ
األصول.
املفوضية مع مجيع
وشددت على أنه يف الوقت الذي تعمل فيه
ّ
ّ
املعنية يف لبنان وسوريا واملنطقة إلزالة العقبات
السلطات
ّ
اليت يراها النازحون متنع عودتهم إىل سوريا ،جيب احلفاظ على
كرامة وسالمة النازحني يف لبنان.
وتابعت انه «من املهم السيطرة على التوترات والتحريض على
سلمية للمجتمعني» .وأوضحت أن املفوضية
العنف لضمان بيئة
ّ
واملنظمات األخرى ستواصل تقديم الدعم لكل من اللبنانيني
والسوريني.
املتمسكون من أهالي عرسال ببقاءالنازحني السوريني
وقد بات
ّ
أقلية ،كما ّ
ان معظم
تؤكد مصادر
يف البلدة
معنية ،الفتة اىل ّ
ّ
ّ
السكان يؤكدون انهم دفعوا قسطهم للعلى وقاموا مبا يقتضيه
الواجب االنساني واالخالقي وزيادة .وتشري املصادر اىل انه
يرتددوا يف مطلع االزمة
العرساليون الذين مل
بعدما شعر
ّ
ّ
بأن
السورية بتحويل بلدتهم «قاعدة
خلفية» ملقاتلي املعارضةّ ،
ّ
ّ
مصريهم ومصري أوالدهم بات على احملك ،قرروا االنتفاضة.
فعليا على االرض ُ
سترتجم قريبا
بعض االنتفاضات اليت نراها
ًّ
سياسية بدأت مالحمها تتبلور شيئا فشيئا .فالقوى
بقرارات
ّ
احمللية اليت كانت ال تزال حتى االمس القريب تعترب ورقة
ّ
النزوح راحبة ترفض التنازل عنها ،أيقنت اخريا وبعد خروج
مناصريها اىل الشوارع ،انها باتت ورقة حترق يديها ،وستلقي
بها قريبا حتى ولو كان ذلك لن يرضي حلفاءها االقليميني
والدوليني.

السيد حسن نصر اهلل ليل
من إنتظر ُمقابلة أمني عام «حزب اهلل»
ّ
أي خرب ُمفرح بالنسبة إىل تشكيل ُ
احلكومة يف 
السبت-األحد لسماع ّ
لبنان خاب ّ
كرر موقفه السابق يف هذا
أن
ظنه ،حيث ّ
ّ
السيد نصر اهلل ّ
ليثبت
ا،
عابر
ا
رور
م
ا
موم
ع
الداخلي
اللبناني
الوضع
على
ومر
اجملال،
ُ
ُ ً ُ ً
ً
ّ
واألمنية
ة
السياسي
وأدواره
ة
اإلقليمي
اهلل»
«حزب
إهتمامات
جديدة
مرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
اللبنانية الصغرية
التفاصيل
عن
ا
بعيد
تكامل،
م
عقائدي
ور
من
ض
ً
محُ
ُ
ّ
املقابلة املذكورة كانت لصاحل ّ
أن ُ
حمطة
علما ّ
تهم املواطن العاديً ،
اليت ّ
فضائية واسعة اإلنتشار ،ما قد ُي ّربر الرتكيز على قضايا
مشولية الطابع
ّ
ّ
لبنانية صرف .والالفت يف حديث أمني عام «حزب اهلل» قوله
وليس
ّ
ية ُ
بأن
ً
تكررة يفسورياّ ،
ردا على سؤال بشأن الضربات الإسرائيل ّ
امل ّ
ٍ
اإلسرائيلية،
بتعاط خُمتلف مع اإلعتداءات
«هناك إحتما ًال باختاذ قرار
ّ
امل ّ
جدا» .وهذا التهديد ُ
بطن يأتي بعد تهديدات
أخريا خطري ً
ّ
ألن ما حصل ً
ُمشابهة من جانب قيادات
بأن إستمرار إسرائيل يف ضرب مطار
سورية ّ
ّ
الدولي قد يدفعها إىل ضرب مطار «تل أبيب» .فهل مُيكن أن
دمشق َ
أغلبية األطراف
أن
تنزلق األمور إىل حرب
إقليمية شاملة ،على الرغم من ّ
ّ
ّ
أي حرب واسعة
الدخول
نظرا إىل
املعنية فيها ،ال ُيريدون ُ
حاليا يف ّ
ً
ّ
ً
عواقبها ُ
دمرة على اجلميع؟.
امل ّ
ّ
أن أبرز األهداف
ال
ة-اإلسرائيلية يف سوريا ترتكز على
األمريكي
شك ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ُ
ُ
مولة من
وامل
دعومة
امل
حة
سل
امل
والقوى
ية
ن
إيرا
ل
ا
ات
القو
إخراج
مسألة
ّ
ّ
قتالية
السورية ،وبالتالي وقف مشاريع بناء ُبنية
طهران من األراضي ُ
ّ
ُمتماسكة على طول ُ
ورية مع إسرائيل ،وكذلك على مسألة
احلدود ُ
الس ّ
تطورة وصواريخ بعيدة املدى وأخرى ُمتطورة إىل
وقف نقل أسلحة ُم ّ
ورية .وعلى الرغم من الضربات
«حزب اهلل» يف لبنان من األراضي ُ
الس ّ
اإلسرائيلية ُ
تكررة ُ
عسكرية خُمتلفة
ضد أهداف
الصاروخية والغارات
ّ
ّ
ّ
امل ّ
فإن إسرائيل مل تتمكن من تبديل هذا الواقع ُ
هدد
يف سوريا،
امل ّ
ّ
األمنية
وحتركاتها
ألمنها اإلسرتاتيجي،
اإلستباقية ال تتجاوز مسألة
ّ
ّ
ّ
تأخري سيناريو ُ
املواجهة ال أكثر .وعلى الرغم من ُ
األمريكية
الضغوط
ّ
ُ
التوسط
السوري وعلى حلفائه ،ومن محُ اوالت
نوعة على النظام
امل ّ
ّ
ُ
واإلقليمية معروسيا ،يف محُ اولة لتغيري سياسة «حمور ُ
املقاومة
ة
الغربي
ّ
ّ
ُ
اإلسرائيلية
متاما للقيادة
واملمانعة» يف سورياّ ،
فإن النتيجة جاءت خُم ّيبة ً
ّ
بنية
من
حتضريه
يتم
ما
وقف
يف
الساعة
حتى
فشلت
اليت
عسكرية
ّ
ّ
احلدود ُ
متتد على كل ُ
املشرتكة من
قتالية ُمتماسكة وخطرية ألمنها،
ّ
هضبة اجلوالن السوري املحُ ّ
رورا مبزارع شبعا ُوصو ًال إىل القرى
م
تلً ُ ،
اجلنوبية اليت تالمس البحر األبيض املتوسط.
اللبنانية
والبلدات
ّ
ّ
الصاروخية
حتمية إستمرار الغارات والضربات
وهذا الواقع يعين
ّ
ّ
ألن وقفها يعين اإلقرار الشامل من جانب
اإلسرائيلية يف سورياّ ،
ّ
ُ
إسرائيل باهلزمية أمام ما يحُ ّضره «حمور ُ
واملمانعة» هلا ،بدعم
املقاومة
ة-الروسية ،ونشر منظومة
اإلسرائيلي
أن التفاهمات
علما ّ
إيراني مفتوحً ،
ّ
ّ
اجلوي «أس  »300يف سوريا بغطاء روسي ،ألزم إسرائيل
الدفاع
ّ
السوري ،مع إستثناء
أغلبية هجماتها من خارج اجملال
بتنفيذ
ّ
اجلوي ُ
ّ
طائرات «أف ُ »35
املعروفة بإسم «الشبح» كون الرادارات تعجز عن
فعالية هذه اهلجمات .يف
حتديد موقعها ،لكن من دون التأثري على
ّ
امل ّ
إن إيران وكل الفصائل والقوى ُ
ُ
سلحة املدعومة منها،
املقابلّ ،
ضطرة بدورها إىل
م
جديدة،
ة
أمريكي
قوبات
ع
ملوجة
ا
حالي
ض
تتعر
واليت
ُ
ُ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تتمكن من صرف اإلنتصارات اليت ّ
حققتها
التمسك بسياستها ،حتى
ّ
حاليا
ألن ُرضوخ طهران
ورية يف التسوية النهائيةّ ،
خالل احلرب ُ
ً
الس ّ
البشرية الباهظة
للمطلب باإلنسحاب من سوريا ،يعين ضياع الكلفة
ّ
اليت دفعتها إيران والقوى احلليفة يف سوريا ،من دون حتقيق نتائج
النهائية ،وذهاب اإلنتصار بكامله لصاحل روسيا.
مفيدة هلا يف املرحلة
ّ
العسكرية اليت دعمت النظام
أولوية خُمتلف القوى
إن
أكثر من ذلكّ ،
ّ
ّ
تبدلت اليوم مع ُوصول هذه احلرب إىل مرحلة
السوري خالل احلربّ ،
النهائية ،مع بعض اإلستثناءات النامجة عن تضارب مصاحل
التسويات
ّ
املعنية ،وبسبب ورقة «إعادة اإلعمار» اليت
والدولية
اإلقليمية
القوى
ّ
ّ
ّ
العربية لتحصيل تنازالت من
يستخدمها العامل الغربي وبعض الدول
ّ
امل ّ
السوري .وبالتالي ،صارت هذه القوى ُ
تفرغة
جانب النظام ُ
سلحة ُم ّ
أكثر لرتكيز ُجهودها لصاحل مشروع ُمواجهة إسرائيل ،بد ًال من إستكمال
امل ّ
مشروع القضاء على الفصائل ُ
سلحة اليت حاولت إسقاط النظام
السوري.
أن إسرائيل ُ
شن الضربات
ستواصل
تعين
احلقائق
هذه
وكل
عملياّ ،
ّ
ً
ُ
السكوت عن
على
هلا
املناهض
احملور
درة
ق
لكن
وري،
الس
الداخل
يف
ّ
ُ
ُ
الرد الصاروخي على أهداف داخل
هذه اهلجمات يتضاءل
سريعا .وصار ّ
ً
إسرائيل ،والذي طال إنتظاره ،أقرب من أي وقت مضى .ومن املحُ تمل
فعليا يف سوريا،
إسرائيلية جديدة مؤذية
أن تتسّبب أي ضربة
ً
جدا ّ
ً
ّ
برد صاروخي يف إجتاه أهداف يف العمق اإلسرائيلي .وعندها ستكون
ّ
فورية أكثر ُقّوة وشمُ
ولية ،إذا
إسرائيل ُملزمة بتنفيذ ضربات جديدة
ّ
ّ
التمسك مبا تحُ اول اإلحتفاظ به منذ ُعقود من ُقّوة ردع أمين
ما أرادت
ّ
على ُخصومها.
يف اخلالصة ،وعلى الرغم من عدم رغبة أي طرف معين بالصراع بني
ُ
ُ
واملمانعة» من جهة أخرى ،باشعال
«املقاومة
إسرائيل من جهة وحمور
فإن
التوقيت،
هذا
يف
وتصميم
ر
تصو
سابق
إقليمية عن
أي حرب
ّ
ّ
ّ
اإلقليمية الشاملة،
احلرب
سيناريو
إىل
ا
إرادي
ال
ينزلق
أن
كن
ي
اجلميع مُ
ً
ّ
من خالل تصعيد تدرجيي ُمتبادل ،يبدأ بغارة إسرائيلية عنيفة يف
برد صاروخي حنو العمق اإلسرائيلي ،ويصل إىل ضربات
سوريا،
ومير ّ
ّ
إما يكتفي «حمور
إسرائيلية جديدة أوسع وأمشل وأعنف .وعندها ّ
ّ
ُ
يرد مجُ ّد ًدا لتجريد إسرائيل من واقع
املقاومة واملمانعة» مبا حصل ،أو ّ
إمتالكها «الكلمة األخرية» يف أي ُمواجهة ،لتدخل املنطقة ّ
كلها يف حرب
معلوما كيف بدأت ،لكن جمهو ًال كيف ستنتهي!.
يكون
ً

علي ضاحي

وحده يبدو ان التيار الوطين احلر «مصر» على تفاؤله احلكومي
ويؤكد لسائليه ان اللقاءات بني الرئيس املكلف سعد احلريري
ورئيسه وزير اخلارجية جربان باسيل اجيابية ،اثنان يف باريس
وآخر يف بريوت االحد املاضي بعد عودة احلريري من باريس.
ويشدد التيار الوطين على ان اللقاء الثالث كان «ثابتًا» وان
هناك تقدمًا ملموسًا يف التأليف بعد تأكيد الوزير باسيل انه غري
متمسك بالـ 11وزيرًا وانه يوافق على صيغة الـ 3عشرات اذا
ما اعطي التيار اىل جانب احلقائب السيادية حقائب خدماتية.
ل واالشرتاكي ان طرح تبادل
يف املقابل تؤكد اوساط حركة ام 
احلقائب بني امل والتيار واالشرتاكي مل ينجح فالرئيسنبيه بري
قبل باستبدال البيئة بالصناعة او بالثقافة لكن النائب السابق
ط اصر على الرتبية والصناعة يف حني رفض الدكتور
وليد جنبال 
مسري جعجع التخلي عن الثقافة .ورغم ما تقدم ،يقول التيار ان
االتصاالت «ماشية» وال داع للقلق او نسف التفاؤل واللجوء اىل
التشاؤم مرة جديدة.
يف املقابل تؤكد اوساط الرئيس املكلف ان اللقاءات اليت مجعت
احلريري بباسيل كانت اجيابية لكنها مل تقدم اجوبة على االسئلة
احلكومية املطروحة ومل تطرح حلو ً
ال جذرية للعقدتني املوجودتني.
وفيما يشبه التحدث بلغة «االلغاز واالسرار» ،ترفض االوساط
تأكيد او نفي ما تردد عن طرح باسيل على احلريري مرة جديدة
استعادة الوزير املسيحي منه يف مقابل اسرتداد الوزير السين
السادس اىل حصة احلريري على ان يبحث احلريري بدوره مع
اللقاء التشاوري امر متثيلهم .وتشري االوساط اىل طرح باسيل
ايضًا الفكار قدمية وسقطت مسبقًا كما طرح تعديالت على الصيغة
الثالثينية رفضها احلريري سابقًا لكونها ستعيد التأليف اىل املربع
االول وتنسف كل ما اتفق عليه سابقًا وخصوصًا بعد تلويح جنبالط
ن والوزير
اثر تصاعد الصدام الدرزي بينه وبني الوزيرطالل ارسال 
السابقوئام وهاب بالرتاجع عن االتفاق معالرئيس ميشال عون
كما تبلغ احلريري وفق االوساط من  8آذار وخصوصًا امل وحزب
هلل انهما اذا ما تعدلت الصيغ سيعدل مبطالبه احلكومية ويطالب
ا 
حبصة موازية لتمثيله البالغ  45نائبًا .وعليه يرفض احلريري العودة
اىل املربعات السابقة واليت استغرقت  5اشهر لتنتهي .وتقول
االوساط ان التيار وباسيل عادا اىل املطالبة ايضًا بوزارة االشغال
وهو امر مرفوض من املردة واحلريري .يف احملصلة تؤكد اوساط
احلريري اننا امام مربع اخري وفيه العقدتان االخريتان وسيتضح لنا
خالل هذا االسبوع وحتى مطلع شباط حقيقة االمور والنوايا املبيتة
فإذا صفت ستؤلف احلكومة واذا مل تؤلف فهناك خيارات سيلجأ
اليها احلريري ترتاوح بني االعتكاف او اللجوء اىل االنتقال اىل
السراي لتصريف االعمال وتفعيل احلكومة يف امللف املالي واقرار
املوازنة اما خيار االعتذار فتقول االوساط انه مرهون بالرئيس
سيج ّد بعد مطلع شباط
احلريري وحده وال ميكن التكهن بأي خيار
ُ
اذا مل تتشكل احلكومة.
يف املوازاة تؤكد اوساط يف  8آذار ان الثنائي الشيعي وحتالف
 8آذار مل يتبلغ خالل اجتماعه التشاوري خبروقات نوعية للتأليف
وقد حتدث فرقًا خالل االربعة او اخلمسة ايام املقبلة وخصوصًا
ان ال طروحات جديدة او عملية على اللقاء التشاوري وبالتالي ال
معطيات لدينا عن تأليف حكومي قريب او ميكننا القول اننا انتهينا
من االزمة احلكومية.
وتصف االوساط ما تسمعه عن وجود خيارات للرؤساء الثالثة عون
وبري واحلريري اذا مل تتألف احلكومة مطلع شباط بانها خيارات
للحث فال ميكن تفعيل احلكومة بال موافقة الرؤساء الثالثة معًا وال
ميكن للحريري ان يعتكف او يعتذر النه سينسف كل اجلهود اليت
بذلت حتى اآلن وسيسقط التسوية الرئاسية وال ميكن للرئيس
بري ان يدعو اىل جلسات نيابية بال تأمني امليثاقية هلا .وتقول
االوساط ان تلويح عون برسالة اىل جملس النواب يف ملف احلكومة
ايضًا دونه حماذير ومن شأنه ان ينسف العالقة بني الرئاستني
االوىل والثالثة وسيحرج الرئيس بري الذي لن يدعو اىل جلسة
لقراءة رسالة عون اذا ما قاطعها املستقبل والقوات.
وعليه تقول االوساط اننا امام وضع صعب وجامد وقد نصل
اىل مجود اكرب وتعيطل البلد اقتصاديًا وسياسيًا اذا مل تتشكل
احلكومة كما وعد احلريري وباسيل خالل االسبوع املقبل.

صفحة 14

Saturday 2 February 2019

الـسبت  2شـباط 2019

Page 14

مـقاالت وتـحقيقات

الضمان بني فكّي «التيار» و«أمل» :إهمال وظيفي وهدر أموال
محمد وهبة
«صندوق الضمان االجتماعي» هو ساحة املعركة
احلر وحركة أملُ .فتحت
املقبلة بني التيار الوطين ّ
هذه املعركة ،بإحالة من وزير العدل سليم
جريصاتي إىل مدعي عام التمييز مسري محود،
أعده مخسة أعضاء يف
تستند إىل تقرير مالي
ّ
جملس إدارة الضمان قبل سنة عن هدر أموال
الصندوق الناتج من اإلهمال الوظيفي واملخالفات
القانونية.
أول من أمس ،أحال وزير العدل سليم جريصاتي
إىل النائب العام لدى حمكمة التمييز القاضي
مسري محود كتابًا بعنوان «هدر األموال العمومية
يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي» .هذا
الكتاب يستند إىل وثيقة «فريدة» من نوعها ،هي
أعده مخسة أعضاء يف جملس
عبارة عن تقرير مالي ّ
إدارة الضمان بتاريخ  2018/1/10عن «وضع
ّ
شفاف» ،فض ًال
حماسيب ومالي غري صحيح وغري
عن «العجز املتزايد يف ضمان املرض واألمومة»،
ّ
ّ
الغش والفساد» ،وهو مرفق بتقرير
و»تفشي

سعي أمريكي حثيث الخرتاق اجليش:

فنزويال مستعدة لألسوأ
علي فرحات

املؤسسة هي إحدى آخر «قالع» الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة (أرشيف)

للمدقق اخلارجي ( )UTC internationalيتطرق إىل أخطاء جسيمة يف
إعداد قطع احلساب لعام  .2010توقيت اإلحالة ،واجلهة السياسية
اليت تقف وراءها ،واجلهة السياسية اليت تعترب نفسها مستهدفة،
حتول الصندوق إىل ساحة ملعركة سياسية بني
كلها عناصر قد ّ
التيار الوطين احلر وحركة أمل ،مبعزل عما إذا كانت اهلجمة العونية
على الضمان مقصودة سياسيًا ،أو ستعمل «أمل» على تسييسها
للدفاع عن نفوذها يف هذه املؤسسة .فالتيار يريد أن يستلم مواقع
يف الصندوق ،ليخرق سيطرة «أمل» املطلقة منذ عقود ،وهو يطالب
بأن تكون له كلمة وازنة يف تعيينات املديرين وتشكيالت املوظفني
وتوزيع املكاتب والسلفات املالية وسائر القرارات املهمة اليت
ّ
تقدم يف إطار الزبائنية السياسية.
تشكل أدوات انتفاع وخدمات
ّ
تتشدد يف االحتفاظ بالسيطرة الكاملة من
«أمل»
فإن
وبالعكس،
ّ
دون أي تقاسم للنفوذ مع أحد ،سواء بسيطرتها على جملس اإلدارة
واإلدارة ومن خالهلما على سائر املديريات.
كان الفتًا أن اإلحالة اليت قام بها وزير العدل ،تأتي بعد أكثر من
سنة على إعداد التقرير وتسجيله يف جملس إدارة الضمان .وحبسب
معدي التقرير
أعضاء يف جملس إدارة الضمان ،فإن اثنني من بني ّ
اخلمسة ،هما أنطوان واكيم ورفيق سالمة ،كانا قد زارا رئيس
ّ
وسلماه نسخة من التقرير بعد إعداده مباشرة
اجلمهورية ميشال عون
كما ّ
سلما نسخًا من التقرير لعدد آخر من املسؤولني أيضًا يف حماولة
حلثهم على القيام بتغيريات يف الضمان تتعلق مبواقع أساسية
فيه .وأكثر من ذلك ،فبحسب مصادر مطلعة ،إن كل حماوالت
واكيم وسالمة جاءت يف السياق الزمين للدعوة اليت وجهها وزير
العمل حممد كبارة إىل اهليئات األكثر متثي ًال لتسمية مندوبيهم إىل
جملس إدارة الضمان .وعملية تسمية املندوبني توقفت بعدما أوعز
املدير العام لوزارة العمل جورج إيدا ،احملسوب على التيار الوطين
احلر ،إىل مندوبي الوزارة عدم حضور انتخابات مجعية الصناعيني
تردد يومها أن
املخصصة لتسمية مندوبهم جمللس الضمان .وقد ّ
إيدا قام بهذا األمر بعدما تلقى اتصا ً
ال من «القصر» ألن االنتخابات
كانت ستقصي التيار عن جملس الضمان.
نية سياسية ،إال أنها حبسب
قد ال تنطوي إحالة جريصاتي على ّ
مصادر حزبية من الطرفني ،ستشعل حتمًا املعركة املفتوحة بني
التيار وأمل يف أكثر من إدارة أو مؤسسة عامة .يف صندوق
الضمان ،على سبيل املثال ،كانت هناك أكثر من معركة بني التيار
وأمل .النائب السابق نبيل نقوال أطلق معركة على تشغيل عدد من
املياومني يف الضمان ،وال سيما العاملني يف مركز طرابلس ،وكان
مثة خالف على تعيني مدير مالي للصندوق قبل أن يذهب األمر من
نصيب مستخدم ال يعرتف به التيار وال تعرتف به القوات اللبنانية.
أما موقع املدير اإلداري فلم حيصل عليه التيار كام ًال بل نال تعيينًا
يعد خمالفًا للقانون وغري مستدام وبوساطة مباشرة من نائب كتلة
ّ
التحرير والتنمية ميشال موسى.
ويف غري الضمان ،املعركة املفتوحة بني الطرفني ،دفعت بوزير
االقتصاد رائد خوري إىل االدعاء على بشارة األمسر املنتخب رئيسًا
لالحتاد العمالي العام بأصوات نقابات حركة أمل ،كما استدعت منه
توجيه إنذار له بوجوب احلضور إىل مركز عمله يف مرفأ بريوت.
ومبعزل عن مضمون هذه امللفات املثارة مبا فيها امللف األخري
املتعلق بالضمان االجتماعي ،مثة الكثري من هوامش احلرب املفتوحة
بني الطرفني ،وأكربها املعركة اليت اندلعت يوم تلزيم معامل إنتاج
سرب من كالم على لسان النائب ياسني جابر عن
الكهرباء وما ّ
الفساد يف العقود وسواها .وال ميكن إغفال ما قيل عن إقصاء
حلركة أمل عن وزارة اخلارجية مقابل إقصاء للتيار عن املراكز
األساسية يف وزارة املال.
مل تكن دومًا ساحة الصراع بني التيار وأمل يف القضاء أو يف
املؤسسات العامة أو يف جملس الوزراء ،بل كانت أيضًا على «تويرت»
بني النائب زياد أسود ووزير املال علي حسن خليل ،حيث تبادل
الطرفان اتهامات بشأن كيفية إنفاق األموال العامة وجبايتها.

اخلالصة أن «الضمان االجتماعي» ،املؤسسة اليت ّ
متثل إحدى آخر
«قالع» الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ،دخلت حلبة الصراع بني
يؤمل هو أن يتم إصالح ما فسد
حركة أمل والتيار الوطين احلر .وما ّ
فيها ،وحتسني مستوى تقدمياتها للعمال ...واألهم ،أن تنجو.

«أمل» :توقيت إثارة امللف مستغرب

مل تتمكن «األخبار» من احلصول على تصريح أو تعليق من املدير
العام للضمان االجتماعي حممد كركي على إحالة وزير العدل سليم
جريصاتي ملف هدر األموال يف الضمان على النائب العام لدى
حمكمة التمييز ،فيما رفض بعض نواب حركة أمل التعليق قبل
االطالع على مضمون اإلحالة اليت ستناقش اليوم يف عدد من
االجتماعات واللقاءات .لكن رئيس
املكتب العمالي حلركة أمل علي
محدان قال لـ»األخبار» إنه يستغرب
أعد قبل حنو سنة وإحالته
إثارة تقرير ّ
على النائب العام التمييزي اليوم.

«التيار» يريد أن
يستلم مواقع يف
الصندوق ،ليخرق
سيطرة «أمل» املطلقة

ومتنى محدان «أال تكون هناك نوايا سياسية يف هذا األمر ،وأن
تطبق القوانني على اجلميع ألن االستهداف ملؤسسة الضمان هو
استهداف لكل املضمونني والفقراء».
ولفت إىل أن التقرير الذي تستند إليه إحالة جريصاتي ،يأتي «بعد
سنوات طويلة من وجود جملس إدارة ضمان «ناقص» فيه أعضاء
مستقيلون وفيه أعضاء أصبحوا يف ذمة اهلل ،وفيه أعضاء حبكم
املتغيبني الدائمني ،علمًا أن هناك من أفشل تشكيل جملس اإلدارة
يف عام .»2018

جريصاتي :التوقيت مرتبط بتس ّلمي اإلخبار

ّ
تسلم إخبارًا
يقول وزير العدل سليم جريصاتي ،إنه قبل حنو أسبوع
ّ
موثق باملستندات عن وجود هدر
من أعضاء يف جملس الضمان
يف األموال العمومية العائدة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي
ناتج بصورة أساسية من اإلهمال يف القيام بالواجبات الوظيفية
وعن خمالفة األحكام القانونية املتعلقة بإدارة مالية الصندوق فض ًال
تورط بعض معقيب املعامالت واملوظفني يف عمليات تزوير
عن
ّ
املستندات الرمسية العائدة للمشرتكني.
يؤكد جريصاتي أن هذه اخلطوة ال تندرج يف أي سياق سياسي،
مشريًا إىل أنه ال ميلك إال أن حييلها إىل النائب العام لدى حمكمة
التمييز .ووصوهلا إليه يف هذا الوقت هو امل ّربر الوحيد لعدم إجراء
أي إحالة سابقًا ،وهو بالتالي يقوم بواجباته حصرًا.
إحالة جريصاتي تتضمن تفنيدًا للمخالفات على عدة مستويات :اإلهمال
الوظيفي ،وجود عمليات تزوير يف احلسابات ،تغطية اختالس املال
العام ،ريبة م ّربرة باألرقام وقيود احلسابات املالية للصندوق.
«وباإلضافة إىل ما سبق ،فقد ُأبلغ وزير العدل مقتطفات عن تقرير
وضع يف متوز  2017من بعثة االحتاد األوروبي لواقع تكنولوجيا
ّ
اخلطة الكلية املوضوعة
املعلومات واالتصاالت يف ضوء مراجعة
للصندوق يف هذا اخلصوص ،وهو يشري إىل الوضع املأسوي
واملتباطئ للمعلوماتية واالتصاالت يف الصندوق… أما يف ما
يتعلق باملؤسسات الوهمية اليت تبني أنها مل تدفع قرشًا واحدًا من
االشرتاكات منذ سنوات واستفاد مئات األشخاص على امسها من
ضج اإلعالم بها
تقدميات الصندوق من دون رقيب أو حسيب واليت
ّ
يتحدد
يبدو أن جملس اإلدارة قد فوجئ بهذه الفضيحة حيث أنه مل
ّ
حتى اليوم ال حجم اخلسارة املتأتي عنها وال املسؤولون عنها».
وتضيف اإلحالة :هذه الوقائع تشكل باحلد األدنى إهما ً
ال بالقيام
بالواجبات الوظيفية وإخفاء هدر يف األموال العمومية أو اختالسها
وتستدعي فتح حتقيق قضائي فيها وتنطبق عليها اجلرائم املنصوص
عليها يف املواد  376 ,373 ,371 ,360 ,359من قانون العقوبات.

تسعى الواليات املتحدة ،بالرتغيب والتثبيط ،إىل استمالة
ّ
صف حلفائها ،يف سياق
املؤسسة العسكرية الفنزويلية إىل
املواجهة املفتوحة مع حكومة الرئيس نيكوالس مادورو .وعلى
رغم ما تنطوي عليه تلك املساعي من خماطر ،إال أن واشنطن
ّ
تستعد له كاراكاس على
خمططها ،وهو ما
تبدو ماضية يف
ّ
يَ
جتربت الربازيل
املستويات كافة ،عازمة على عدم تكرار
واألرجنتني
ّ
تتوقف احملاوالت األمريكية يومًا واحدًا عن االتصال املباشر
مل
وغري املباشر بقيادات عسكرية فنزويلية ،بهدف إجناز خرق
امل َ
تستطيع استثماره يف حربها السياسية واالقتصادية ُ
علنة
تهول من خالل تسريب
على فنزويال .فالواليات املتحدة ،اليت
ّ
متعمد عن محاسة رئيسها دونالد ترامب للحل
معلومات بشكل
ّ
جو من اإلحباط داخل املؤسسة
إثارة
إىل
تسعى
العسكري،
ّ
العسكرية .وهي حماوالت ترتافق مع إغراءات وضمانات ،حتى
وصلت العروض املتتالية إىل إبقاء بعض القيادات العسكرية
يف مهامها ،ومكافأة أخرى حال تعاونها مع رئيس اجلمعية
الوطنية خوان غوايدو ،الذي أقسم اليمني الدستورية كرئيس
انتقالي لفنزويال .
مصدر مطلع أكد ،لـ»األخبار» ،أن القيادة الفنزويلية الشرعية
تحسبة للدور االستخباري
تراقب عن كثب هذه اإلجراءاتُ ،م ّ
الذي ينشط بصمت ،مستغلاًّ ضوضاء التصرحيات والتهويل.
فالدور السري لوكالة االستخبارات األمريكية ال يقتصر على
حتريض املعارضة وجذب الطبقات الشعبية لالنضواء حتت راية
ما ُيطلق عليه مشروع «اخلالص الوطين» ،بل تسعى الوكالة
إىل اخرتاق صفوف املواالة من الطبقة العسكرية والسياسية
وحتى النقابية .التحرك األمريكي يستند إىل دراسة أجرتها
املتخصصني األمريكيني بطلب من ترامب وحتت
جمموعة من
ّ
تتحدد مهامها يف وضع خطة إلسقاط الرئيس
إشرافه املباشر،
ّ
تتعدى أسبوعني،
الفنزويلي نيكوالس مادورو ،يف مهلة ال
ّ
ابتداء من الثالث والعشرين من الشهر احلالي.
ً
يفسر تصرحيات رئيس اجلمعية الوطنية املعارض،
وهذا ما
ّ
ّ
سيتحقق بني
واليت قال فيها إن «تداعي احلكم االشرتاكي
ساعة وأخرى».
املصدر الفنزويلي املطلع أكد ،أيضًا ،أن اجلزء األكرب من
سيستخدم
امليزانية اليت ّ
حولتها واشنطن إىل حسابات غوايدو ُ
كإغراءات مالية ُ
حمددة ،خصوصًا بعد
ستعرض على شخصيات
ّ
حماولة جتفيف امليزانية احلكومية عرب تطبيق عقوبات اقتصادية
قاسية ّ
متثلت يف جتميد سبعة مليارات دوالر من أصول شركة
النفط احلكومية الفنزويلية « ،»PDVSAيف وقت يدرك فيه
األمريكيون حجم الكارثة اإلنسانية اليت ستصيب الفنزويليني
جراء هذه العقوبات ،لكن هذه املعاناة تأتي يف سياق اخلطة
ّ
املتبعة لتجويع الفنزويليني وإخضاعهم ،من دون احلاجة إىل
تدخل عسكري مباشر.

وجـّه القضاء الفنزويلي بمنع خوان غوايدو من مغادرة البالد

امتصت صدمة األسبوع األول ،يبدو أنها
حكومة مادورو اليت
ّ
ومحل مادورو
خطابها،
ة
حد
من
فرفعت
الثانية،
تهيأت للمواجهة
ّ
ّ
ّ
نظريه األمريكي مسؤولية إراقة دماء الفنزويليني ،يف إشارة
واضحة إىل تصميم الزعيم البوليفاري على الوقوف يف وجه
عززته دعوة وزير دفاعه ،اجلنرال
القرار األمريكي .موقف ّ
فالدميري بادرينو لوبيز ،اجليش الفنزويلي ،إىل اجلاهزية ملواجهة
املرتزقة القادمني من اخلارج .فهل هذا التحشيد املتبادل ينذر
حبرب مباشرة؟
يؤكد اخلرباء أن املواجهة العسكرية بني واشنطن وكاراكاس
دونها عوائق عديدة ،أهمها املعارضة الداخلية يف الواليات
املتحدة ،واليت مشلت تيارًا يف احلزب اجلمهوري أيضًا ،وتراجع
دول اجلوار الالتيين عن محاستها للمشاركة يف أي عمل عسكري،
خصوصًا بعد استقراء اآلراء الشعبية اليت ال تؤيد بأغلبيتها
برمتها
الساحقة أي عمل عسكري قد يفتح املنطقة الالتينية ّ
أمام اجملهول .لكن ،وعلى رغم استبعاد املواجهة العسكرية يف
األيام املقبلة ،إال أن تداعيات املشهد الفنزويلي املتسارعة قد
ال تضبطها قواعد السياسة واالقتصاد ،وخصوصًا أن ترامب
دخل يف صلب املقامرة اخلطرة ،حيث إن الرتاجع حتت أي ذريعة
يتكبدها حلفاؤه.
سيتسبب يف هزمية ال ميكن أن حيملها أو
ّ
ّ
كما أن الرتاجع عن إسقاط مادورو سيعطي الفرصة والوقت
للتمدد الروسي ــــ الصيين ،الذي ما زال يف بدايته،
الكافيني
ّ
وميكن تطويقه (حبسب نظرة ترامب).
يف اجلانب اآلخر ،يؤمن احلزب االشرتاكي بأن أي تراجع يف
هذه املواجهة سيقضي عليه لعقود زمنية مقبلة .وهذا ما تشري
ّ
سخر اليمني
إليه جتارب حلفائه يف الربازيل واألرجنتني ،حيث
وزجهم
الضطهادهم
املتحالف مع واشنطن القضاء والسياسة
ّ
تتكرر
لن
أنها
مادورو
املقربون من
يف السجون .جتربة يؤكد
ّ
ّ
يف فنزويال ،وأن قرار املواجهة قد خُ
اتذ.
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مـقاالت وتـحقيقات

إسرائيل والعصبية البيضاء الصاعدة
وليد شرارة
مل يكن مفاجئًا أن تسارع إسرائيل إىل
االعرتاف برئيس الربملان الفنزويلي،
االنقالبي خوان غايدو ،رئيسًا للبالد.
ال غرابة أيضًا يف ابتهاجها بانتخاب
الفاشي جايري بولسونارو ،رئيسًا
للربازيل ،منذ بضعة أشهر ،وال بقرار
هذا األخري نقل سفارة بالده إىل
القدس احملتلة.
اخللفيات نفسها تفسر قوة عالقة
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،ينيامني
نتنياهو ،بوزير الداخلية اإليطالي
الفاشي ماتيو سالفيين ،الذي وصفه
األول بـ»الصديق الكبري إلسرائيل»،
خالل زيارته الكيان نهاية العام
املاضي ،وبرئيس وزراء اجملر فكتور
أوربان ،اليميين العنصري .بني
نتنياهو ورموز العصبية البيضاء
الصاعدة ،ومنهم الرئيس األمريكي
ٍ
متاه ثقايف ـــ
دونالد ترامب طبعًا،
أيديولوجي ،وهلع مشرتك من حتوالت
مساه وزير اخلارجية الروسي ،سريغي
ما ّ
الفروف ،يومًا ما «عامل ما بعد الغرب».
نشهد اليوم نشأة حلف حقيقي بني
املذعورين من هذه التحوالت ،مبساهمة
نشطة من الواليات املتحدة وإسرائيل،
للتصدي هلا واالنتقال جمددًا
كمحاولة
ّ
إىل اهلجوم ،كما حيصل يف فنزويال،
وقد حيدث يف بقاع أخرى .قوى اهليمنة
اهلرمة ووكالؤها احملليون يسعون إىل
إعادة عقارب الساعة إىل الوراء،
مع ما يستتبع ذلك عادة من احتدام
للصراعات األهلية الداخلية والدولية.

فلسطني كحدّ فاصل

بني إسرائيل وشعوب أمريكا الوسطى
السكان
فيها
مبن
والالتينية،
َ
دام ينساه أو
األصليون ،تاريخ
ٍ
يتعامى عنه معظم احملللني ،الذين
يتناولون قضايا هذه القارة .لقد
كانت إسرائيل ،منذ ستينيات القرن
املاضي حتى أواخر مثانينياته ،احلليف
األنظمة
جلميع
وامليداني
األبرز
الديكتاتورية والطغم العسكرية اليت
حكمت هذه البلدان ،بدعم وإشراف
الواليات املتحدة .من تشيلي بينوشيه
وأرجنتني فيديال ،إىل الكونرتاس يف
نيكاراغوا ،والطغمة العسكرية يف
غواتيماال ،لعب اخلرباء واملستشارون
العسكريون اإلسرائيليون ،إىل جانب
نظرائهم األمريكيني ،دورًا حموريًا يف
ضد احلركات
التمرد
حروب مكافحة
ّ
ّ
الثورية وأحزاب املعارضة املناضلة
ختصصت
يف مواجهة الديكتاتوريات.
ّ
إسرائيل يف «املهام القذرة» اليت
وقدمت خرباتها
اقتضتها هذه احلرب،
ّ
يف جمال التنكيل بالسكان ،وتهجريهم
من مناطق سكنهم ،وتدمري األحياء
الشعبية املكتظة يف املدن والبلدات،
وإعادة بنائها لتصبح غري مالئمة حلرب
العصابات ،وتشكيل فرق املوت
وامليليشيات الرديفة للقوى النظامية.
ففي غواتيماال مث ًال ،استعانت الطغمة
العسكرية احلاكمة بأرييل شارون خالل
سبعينيات القرن املاضي ،ملواجهة
احلركات الثورية املسلحة ،مستندة
إىل جتربته يف قمع املقاومة الشعبية
يف قطاع غزة ،واليت كان من بني
قادتها الشهيد حممد األسود« ،غيفارا
غزة» ،يف أواخر الستينيات وبداية
السبعينيات .األمر نفسه ينطبق على
السلفادور وكولومبيا ،حيث شارك
اخلرباء اإلسرائيليون يف احلرب على
القوى الثورية.
أسس عدد من هؤالء اخلرباء،
وقد ّ

بعد تقاعدهم ،شركات أمنية خاصة،
واستمروا يف العمل حلساب األنظمة
احلاكمة أو العائالت املسيطرة على
مقدرات تلك البالد .لقد ّ
خلفت هذه
ّ
احلروب ،وسياسات القمع املنهجي،
ّ
املنظم ،عشرات آالف الضحايا،
والرتويع
من مناضلني سياسيني ونقابيني
ومثقفني وفنانني ومواطنني عاديني،
وال سيما بني السكان األصليني الذين
تعرضوا لتنكيل بالغ الوحشية .مل
ّ
تنس تلك الشعوب ،ولن تنسى ،ما
َ
فعلته إسرائيل .مجيع حركاتها الثورية
كانت على صلة مباشرة باملقاومة
َ
درب العديد من
الفلسطينية،
وت ّ
أعضائها يف معسكراتها ،وحصلوا منها
على دعم مباشر بالسالح والعتاد حتى
بداية الثمانينيات .مساندة املقاومة
الفلسطينية للجبهة الساندينية يف
نيكاراغوا ،وجلبهة فارابوندو مارتي يف
السلفادور ،واليت كان من بني قادتها
الفلسطيين األصل شفيق حنظل ،مل
تكن سرًا.
وقد شارك بعض أعضاء احلركات
املذكورة يف عمليات إىل جانب هذه
املقاومة ،كالشهيد باتريك أرغويللو،
املناضل النيكاراغوي يف اجلبهة
الساندينية ،والذي سقط يف عملية
خطف طائرة يف لندن ،إىل جانب رفاقه
يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني
عام .1970
احنياز ثوار أمريكا الالتينية إىل املقاومة
الفلسطينية مل يكن نتاج جمرد تقاطع
مصاحل ظريف ضد عدو مشرتك ،أو
ترمجة ملبدأ التضامن األممي فقط،
بل ارتبط أيضًا بشعور عميق بالتماهي
يتعرض
مع الشعب الفلسطيين الذي
ّ
لعملية اقتالع استعماري من أرضه،
إلحالل مستوطنني يف مكانه« .عندما
أنظر إىل ما يتعرض له الفلسطينيون،
أرى أهلي وأجدادي الذين ُ
اقتلعوا من
أرضهم عرب القتل والتشريد».
بهذه الكلمات بدأت مناضلة
هندية من شعب «املابوش» ،الذي
تعرض حملاوالت إبادة يف األرجنتني
ّ
والتشيلي على أيدي املستوطنني
البيض ،مداخلتها يف اجتماع تضامين
مع فلسطني منذ عدة سنوات.
جذرية املواقف اليت عبرّ عنها هوغو
تشافيز وإيفو موراليس من القضية
الفلسطينية ومن املقاومة املسلحة،
تنبع من هذا التماهي مع شعب يقاوم
استعمارًا استيطانيًا ،وهو أقوى وأعمق
من جمرد التضامن الذي تعبرّ عنه قوى
اليسار األوروبي مث ًال ،باسم «احلق يف
تقرير املصري» و»السالم العادل».
يقابل هذا الواقع متاهي اجليوب البيضاء
مقدرات قسم كبري من
املسيطرة على
ّ
دول أمريكا الالتينية ،واملنحدرة من
املستوطنني األوروبيني ،مع إسرائيل،
كقلعة غربية يف مواجهة «الربابرة».
ليس من باب الصدفة ارتداء أحد أبناء
بولسونارو ،خالل زيارة إىل إسرائيل،
قميصًا ُكتب عليه «تساهال» ،االسم
العربي للجيش الصهيوني ،واالبن اآلخر
قميصًا ُكتب عليه «موساد» .إسرائيل،
يف نظر تيارات الفاشية اجلديدة ،منوذج
يحُ تذى يف كيفية التعامل مع األغلبيات
غري الغربية باللغة الوحيدة اليت
املتحررة
تفهمها ،وهي القوة العارية
ّ
من أي قيود .حتى أنصار اجملموعات
الفاشية الشديدة الفظاظة ،كـ»اجلبهة
الوطنية الربيطانية» وقطعانها من
حليقي الرؤوس ،ومثيالتها يف دول
مشال أوروبا ،باتوا يتظاهرون حاملني

األعالم اإلسرائيلية .مل يعد «العداء
للسامية» ،ونظرية األعراق اليت دحضها
العلم منذ زمن طويل ،األساس النظري
ملواقفهم السياسية ،بل أطروحة صراع
احلضارات اليت يستندون إليها لزعم
وجود تراتبية هرمية بني احلضارات،
ّ
حتتل فيها احلضارة الغربية البيضاء
رأس اهلرم .حنن اليوم أمام عنصرية
أساسها االختالف الثقايف و»احلضاري»
ال العرقي .وإسرائيل ،يف نظر هؤالء،
جزء أصيل من الفضاء الثقايف
واحلضاري الغربي.

تحالف األوغاد

يذكر الكاتب األمريكي ،ألفريد ماك
كوي ،يف مؤلفه املهم «يف ظالل القرن
األمريكي» ،أن جملس األمن القومي
األمريكي «اجتمع يف البيت األبيض يف
كانون األول  1954لبلورة اسرتاتيجية
التحرر الوطين اليت
للتصدي لتيارات
ّ
اجتاحت أفريقيا وآسيا ،وطردت قوى
االستعمار األوروبي القديم ،ومل
ترتدد يف نسج حتالفات مع املعسكر
الشيوعي ...خالل االجتماع ،قال
وزير اخلزينة األمريكي النافذ ،جورج
هامفري ،إن على واشنطن أن توضح
بشكل حاسم أنها لن تسمح للشيوعية
باحلصول على موطئ قدم يف أي بقعة
من جنوب القارة .ونصح هامفري زمالء
يف اجمللس بالتوقف عن احلديث عن
الدميقراطية ،وبدعم الديكتاتوريات
اليمينية إذا كانت سياساتها منسجمة
مع تلك األمريكية .قاطعه الرئيس
األمريكي ،دوايت أيزنهاور ،بسؤال
عما إذا كان يقصد التحالف مع
ّ
هؤالء احلكام إذا ارتضوا أن يكونوا
«أوغادنا» ،فأجاب باملوافقة ،مضيفًا
نصرح به
أنه أيًا كان ما اخرتنا أن
ّ
حول القيم واحللول املثالية ،علينا يف
ّ
نغلب االعتبارات العملية
ما بيننا أن
واحللول الواقعية».
يف الواقع ،قامت السياسة اخلارجية
األمريكية حيال بلدان اجلنوب خالل
احلرب الباردة على «إعاقة الدميقراطية»،
كما أشار نعوم تشومسكي يف كتاب
خصصه لتحليلها يف
محل هذا العنوانّ ،
أواخر الثمانينيات .دعم الديكتاتوريات،
ومنع التغيري الدميقراطي الذي قد
حيمل إىل السلطة قوى وطنية ،كانا
شجعت
من ثوابت هذه السياسة اليت
ّ
على االنقالبات يف غواتيماال وإيران
والتشيلي
والكونغو
وإندونيسيا
واألرجنتني وبنما ،والعديد من البلدان
األخرى.
بعد سقوط االحتاد السوفياتي ،وسيادة
أوهام اهليمنة األحادية األمريكية على
العامل ،عملت واشنطن على اعتماد
اسرتاتيجية «نشر الدميقراطية» كأداة
إلسقاط األنظمة الوطنية ،وتوسيع
دائرة نفوذها.
لكن تغيرّ موازين القوى الدولية اليوم،
وبداية تراجع هيمنتها ،يدفعانها إىل
العودة إىل سياساتها القدمية القائمة
على التحالف مع «أوغاد» مكشوفني
كمحمد بن سلمان ،وبولسونارو،
وأوربان ،ونتنياهو.
يصدق مزاعم إسرائيل
مل يعد أحد
ّ
عن نفسها يف الغرب ،والتحالف
معها مل يعد ي ّربر باحلديث عن القيم
الرتهات ،بل
املشرتكة وغريها من
ّ
رص الصفوف الغربية يف
بضرورة
ّ
مواجهة «اآلخرين» .اجتمع األوغاد على
فنزويال ،وعلى الذين يرفعون شعارات
التحرر والعدالة واملساواة أن خيتاروا
ّ
معسكرهم!

«قمعة» عوفر ...األخطر منذ 2007
عبد القادر عقل

يف سجن «عوفر» غرب رام اهلل،
َ
باغت ْتهم
يقبع  1200أسري فلسطيين.
قوات العدو أخريًا بسلسلة من عمليات
التفتيش ،حبجة البحث عن هواتف
حممولة .قد تبدو هذه اإلجراءات
روتينية ومتكررة يف السجون كافة،
لكن املفاجأة كانت عندما اقتحم
َ
وحدتي القمع« ،نشحون»
جنود من
و»متسادا» ،قسم  ،15وهجموا على
يومي الـ20
األسرى بشكل عنيف،
َ
رد األسرى
والـ 21من الشهر اجلاريّ .
بإحراق غرفتني داخل القسم ،علمًا أن
إحراق الغرف أسلوب احتجاجي ُم ّ
نظم،
يلجأ إليه األسرى عند اقتحام وحدة
«متسادا» للسجن.
إدارة سجن «عوفر» مل حتاول امتصاص
غضب األسرى ،ومل تحُ سن قراءة
زجت بوحدات عسكرية
املشهد ،بل ّ
العزل داخل
إضافية ملواجهة األسرى
ّ
عدد من أقسام السجن ،وهي وحدات
أدى إىل إصابة
«درور» و»أليماز» ،مما ّ
العشرات .العنف حبق األسرى ّ
وثقه
«نادي األسري» ،الذي أعلن إصابة
ستة بكسور ،و 40جبروح يف الرأس،
ّ
تركز ضرب قوات القمع على
حيث
توزعت بقية اإلصابات
الرؤوس ،بينما ّ
بني الرصاص املطاطي والغاز .وهو
ما أكده األسرى يف «عوفر» ،الفتني
إىل أن ما ُنشر عرب وسائل اإلعالم ميثل
 %1فقط من فظاعة القمع الذي ّ
نفذته
قوات العدو حبقهم.
َ
معتقلي
توسع االحتجاجات إىل
بعد
ّ
صعد األسرى من
«نفحة» و»جلبوع»،
ّ
مواجهتهم ،فأوقفوا األعمال اليومية،
إضافة إىل وقف التمثيل االعتقالي،
ما يعين أن لكل أسري حق اختاذ قرار
السجان وحده ،من دون
مواجهة
ّ
االلتزام بأي قرار تنظيمي أو من
ّ
ممثليه القادة يف السجن .بعد هذه
اخلطوات ،استشعر العدو خطر التصعيد
يف السجون ،فسارع إىل طلب جلسة
حوار بني إدارة السجون واألسرى ،إال
أن األخريين رفضوا واشرتطوا عقد
جلسة داخلية بني ممثلي الفصائل
الفلسطينية إلدارة هذا احلوار مع
العدو ،وهو ما حصل.
توصل
يف أعقاب لقاء إدارة السجون،
ّ
ممثلو األسرى إىل اتفاق مع االحتالل،
نص على إلغاء العقوبات املفروضة.
ّ
فرتاجع االحتالل عن عقد حماكمات
لألسرى يف الغرف اليت مت حرقها يف
أقسام  15و ،11ووافق على استكمال
العالجات للمصابني .حاليًا ،يفاوض
األسرى إدارة السجون إلعادة األوضاع
إىل ما كانت عليه قبل الـ 20من الشهر
اجلاري ،مقابل موافقة األسرى على
اخلروج إىل «الفورة» (الساحة اخلارجية
للسجن) ،وعدم إرجاع وجبات الطعام،
ووقف اختاذ أي خطوات نضالية
تصعيدية أخرى ،وحتى اآلن مل تصل
هذه املفاوضات إىل نتيجة.

ما هي «القمعة»؟

تبدأ «القمعة» بإغالق العدو الغرف
على األسرى ،وقطع التيار الكهربائي
تتقدم وحدات من القمع على
عنهم.
ّ
شكل صفوف منتظمة كأنها تتحضر
القتحام ضد مسلحني .يبدأ اجلنود
برش الغاز أو «البودرة» كما يسميها
األسرى داخل الغرف من خالل فتحات
األبواب .يف هذه اللحظة ،ال ميلك
األسرى وسيلة للمواجهة سوى الطرق
على األبواب ،ووضع فرشات اإلسفنج
يف حماولة لغلق الفوهات ،إال أن هذه
اخلطوات ال متنع انتشار الغاز .حلظات
ويبدأ األسرى باالختناق والتساقط

تباعًا.
احملررين،
األسرى
أحد
يشرح
ّ
لـ»األخبار» ،طبيعة الغاز أو «البودرة»،
ويقول إنه خمتلف عن ُ
ستعمل خارج
امل
َ
السجون ويف املواجهات اليومية يف
احملافظات الفلسطينية .متتاز هذه
«البودرة» بسرعة انتشارها وفاعليتها
وتأثريها الشديد على الرئتني واجللد،
لدرجة أن أقسام السجن املقموعة
حتتفظ ببقايا الغاز ألسابيع طويلة بعد
انتهاء التصعيد .مضيفًا« :يسارع معظم
ّ
رش اجلنود
األسرى يف الغرفة عند
البودرة إىل الذهاب إىل املرحاض
ٍ
كمالذ أخري ،حيث تنعدم التهوئة
يف كافة أرجاء الغرفة» .بعدما يفقد
األسرى وعيهم ،يقتحم جنود العدو
ّ
املطاطي
األبواب ،ويطلقون الرصاص
ورصاص «الفلفل» الذي يرتك آثارًا
كبرية يف اجلسم ،ثم يعتدون على
األسرى بالضرب باستخدام اهلراوات
وأحيانًا الصواعق الكهربائية ،قبل
يقيدوهم ويضعوهم يف ساحة
أن
ّ
السجن.

تبدأ «القمعة» بإغالق الزنازين وقطع
التيار الكهربائي عنها

يف اهلجوم األخري ،أعاد االحتالل
استخدام الكالب البوليسية اليت تعترب
«مدربة وقوية وعدوانية للغاية».
ّ
وكان قد توقف عن االستعانة بهذه
«الوحدة» بعد احتجاجات عنيفة رفضًا
إبان االنتفاضة
هلا ،قام بها األسرى ّ
الثانية ،حيث كانت الكالب ُت ّ
دنس
زنازين الصالة وغرفهم ،فاكتفى
العدو منذ ذلك الوقت بإبقائها خارج
أقسام السجن ،علمًا أن عدد الكالب
العاملة يف السجون بلغ أكثر من .500
وحبسب شهادات عدد من األسرى
حول عملية القمع األخرية داخل سجن
«عوفر» ،فقد أعاد العدو استخدام
عد «جتاوزًا خلط أمحر
الكالب ،وهو ما ُي ّ
جديد ،ويدل على تصعيد خطري يف
اهلجمة اجلديدة داخل السجون».
وخيسر األسرى يف «القمعة» كل ما
ميلكونه ،سواء مذكراتهم أو الكتب
أو الصور أو معدات الطبخ واملالبس.
ووفقًا لشهادات أسرى حمررين ،فإن
«القمعة» يتلوها انتقام من بعض
األسرى الذين ُيبدون مقاومة أكرب
من يعتربهم العدو
خالل االعتداء ،أو مِ َّ
قيادات وأسرى نشطني داخل األقسام
ُ
قتحمة .ويف اليوم الذي يلي القمع،
امل َ
ُتلغى كافة زيارات األسرى املفرتضة.

ورقة انتخابية

صعدت قوات العدو
يف العام ،2007
ّ
من عمليات القمع والتنكيل باألسرى
رد األسرى
يف سجنيَ النقب ونفحةّ .
بتنفيذ عمليات طعن فردية متتالية
أجربت العدو على وقف التنكيل.
آنذاك ،طعن األسري خالد السيالوي
سجانيه يف سجن «نفحة» ،وبعد
أحد
ّ
ساعات ضرب األسري أمحد نصار أحد
ضباط العدو بآلة حادة يف وجهه.
جُيمع أغلب الباحثني واألسرى احملررين
على أن أحداث القمع األخرية يف سجن
«عوفر» هي األعنف منذ عملية القمع
داخل سجن النقب يف العام ،2007
حيث ارتقى آنذاك الشهيد األسري
حممد األشقر بعدما أطلق جنود العدو
النار عليه« .قمعة عوفر» أعادت ملف
األسرى الفلسطينيني يف سجون العدو
إىل الواجهة جمددًا .وبني «دوافع
شخصية» و»كسر عظم» ،يدرك
األسرى أن ما جيري حبقهم من تشديد
للقمع هو حماولة استثمار معاناة
الفلسطينيني كورقة انتخابية.
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اعــالنات

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

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

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

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

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

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

صفحة 17

Saturday 2 February 2019

الـسبت  2شـباط 2019

Page 17

فــن

أمين السليم بني الرسم والنحت ..أجنز منحوتة العذراء بارتفاع  6أمتار

متابعة :كوليت إسكندر سركيس ـ سيدني

تطل الوجوه والعناصر اإلنسانية والخيول والطيور
وعناصر الطبيعة وغريها ،يف أعمال الفنان أيمن
السليم كرمز لحلم مستعاد أو ليقظة كالسيكية،
وتشكل املدخل لتسجيل سياق األداء املنضبط بأصول
وقواعد ومعادالت ،وسط رواج اإلستعراضي واآلني
والعابر ،يف أعمال العديد من التشكيليني املعاصرين.
ومنذ البداية كان متوحداً مع الطبيعة ،حني كان يشرد
بنظره يف السهول القريبة ،وكان والده يصطحبه معه
يف جوالته ويشجعه على الرسم ،وقد شكلت الرموز
الطفولية األوىل ملشاهدة األشياء مجمل الهواجس
الفامضة والخفية يف تصوير سحر الرؤى الخرافية
وأشكال الطيور والعصافري والفراشات والرموز
الطفولية األخرى.
وكان يمضي أيام الصيف يف قرية والدته (الشيخ
بدر) مما ساهم أيضاً يف تشكيل هذا اإلنحياز الدائم
نحو تأمل ألوان الطبيعة وأشكال الطيور والحيوانات،
التي كانت وال تزال تتكرر يف أعماله .فمنذ البداية
كانت تثريه ألوان الزهور وإنفاس الضباب واشكال
الفراشات والضفادع والعصافري ،وكان يعكس هذه
التأمالت كرموز طفولية يف رسوم دفاتره املدرسية،
وما لبثت أن ظهرت املؤشرات األوىل لتعلقه بالفن
الذي تبلور أثر مشاهدته لوحات كبار فناني عصر
النهضة ،من أمثال :ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو
ورفائيل وصو ً
ال إىل مرحلة تأثره بشيخ الفنانني
السورياليني سلفادور دالي  ،ولقد شاهد بعض
لوحات كبار الفنانني العامليني القدامى واملحدثني عن
قرب ،خالل جوالته اإلطالعية على بعض املتاحف
الربيطانية.
منحوتات نصبية
وهو من الفنانني الواقعيني الذين يجمعون بني الرسم
والنحت ،ولقد أنجز منحوتات نصبية بإرتفاعات كبرية
وصلت أحيانا اىل عدة أمتار ،وخاصة يف لبنان ( من
ضمنها نصب العدراء يف بريوت بارتفاع6أمتار ).
هكذا يمكننا االقرتاب من عوالم لوحات أيمن السليم،
وتفهم معاني قصيدة اللغة البصرية املزروعة يف
ألوان الواقع ،وهو ال يلغي اإلشكال ليصل إىل وترية
االلتباس بني املؤشرات املحلية ومعطيات الحداثة
األوروبية ،وإنما يجسد العناصر بواقعيتها الحقيقية
إلظهار أحاسيس االرتباط باملاضي والحاضر معاً.
ومنحوتاته ولوحاته يمكن أن تالقي القبول من شريحة
واسعة من الجمهور ،ولهذا ال يمكن التنكر للعالقة
املتواصلة القائمة بني الناس يف املجتمع العربي وبني
الرسم الواقعي ،حتى أن الهاجس الواقعي الذي
يمارسه بخربة تقنية طويلة يساهم يف تقريب الفن

التشكيلي من الناس ،وبالتالي يكسر حالة القطيعة
القائمة بني الجمهور واللوحة أو املنحوتة يف البلدان
العربية ،ألن الصياغة الواقعية الواثقة ،تجسد سمات
العودة إىل األصل ،أي إىل الشكل الواضح واملفهوم
والقادم من مصادر نهضوية واقعية وكالسيكية
وسوريالية .
هكذا يستعرض قدراته التقنية والتأليفية  ،ويطرح
أمام املشاهد جمالية األسلوب الواقعي ،الذي يعطي
مشاهده بعداً خيالياً،ويتجه يف لوحاته ومنحوتاته
الواقعية يف أحيان كثرية نحو الغرابة ،ويقوم برتويض
وتكييف وتوليف أشكال الواقع ،متبعاً تجليات ابتكار
تداعيات الحركة الواقعية والخيالية يف آن واحد ،وهذا
التداخل نجده يف أعماله السوريالية حصراً .
دالالت حلمية
وهذا يعني أنه ال يبقى دائماً عند ضفاف الصورة
الواقعية ،وإنما يتجاوزها أحياناً نحو دالالت حلمية
مفتوحة على بعض تيارات الفنون القديمة والحديثة
معاً ،حيث يمد اللوحة واملنحوتة بثمرات خرباته
التقنية ،يف خطوات الوصول إىل الهدف الجمالي
املطلوب.
ويف هذا اإلطار يمكن القول أن له طريقته الخاصة يف
توليف األشكال  ،لذا يتجه نظرنا لإلحساس بأسلوبية
خاصة على الصعيدين التكويني والتلويني رغم
تفاوت املعالجة ،وهذا يزيد من إيقاعية الحوار اللوني،
ويفسح املجال لرؤية العمل منفذة بحساسيات لونية
مختلفة ومتفاوتة.
هكذا يرسم وينحت بإضفاء املزيد من الدراية
العقالنية والتقنية على عناصره الواقعية عرب الضربات
اللونية والهادئة واملدروسة والرصينة املستعادة من
مخزون ذاكرته البصرية ،التي عمقت من هواجس
نزعته املثالية .
ومن الناحية التشكيلية والتقنية جسد عناصره
بالزيت واملائي والحرب الصيني واملواد املختلفة ،
ورغم تعلقه الدائم بالرسم الواقعي ،كان يعمل
إلظهار خصوصيات بحثه التشكيلي  ،وكان يضفي
على لوحاته املزيد من الشاعرية البصرية  ،فأعماله
لها خصوصيتها ،ألنه ينجزها بصدق احساس ومحبة،
وحني يكون الصدق يكون التميز .
وهو يعيدنا يف لوحاته إىل الكالسيكية القديمة
والكالسيكية الحديثة  ،والواقعية القصوى التي جاءت
يف فنون العصر كردة فعل ضد النزعات العبثية
والدادائية والرتكيبية .فإن اعماله تبدو أكثر مي ً
ال نحو
التجسيد الذي يعتمد طريقة إظهار البعد الثالث،
برؤية بصرية تتدرج فيها اإلضاءة داخل األشكال
الواقعية أو الكالسيكية ،باإلضافة إىل تقديمه مالمس

لونية ناعمة يف تجسيد األشكال وتظليلها وإبراز
رصانة الرسم يف معالجة التفاصيل الصغرية
والدقيقة التي تحتاج إىل جلد وصرب ووقت
طويل.
وهذا ما عرب عنه الفنان الكبري الراحل فاتح
املدرس يف كلمته التي نشرت يف دليل معرض
الفنان أيمن السليم الذي أقامه يف دمشق خالل
عام  1988حيث كتب يقول« :وهناك فنان مثل
أيمن ال يتخلى عن عامله السري املليء بالرموز
اإلنسانية والحيوانية يضعها يف تناظر شبه
هندسي وبألوان غاية يف الصرامة والحرارة
يعيش فيها لوحده».
يذكر أن أيمن السليم من مواليد حمص عام
 1962وسكان طرطوس وبريوت  ،ويف مجال
تفسري العالقة املتبادلة واملتداخلة بني النحت
والتصوير يقول« :الرسم والنحت وجهان لعملة
واحدة ،وبأن كل ملسة ريشة لوحة ،وكل لوحة
معرض مؤكداً :أن الفن ذوق وأخالق وتواضع ،وبأن
الغرور مقربة الفنان».
هكذا يرسم باضفاء املزيد من الدراية العقالنية
والتقنية على عناصره الواقعية والسوريالية
 ،ويبدو مولعاً برسم البورتريه واالجساد
واالشكال الحيوانية ،ويحمل الذاكرة إىل عوالم
منسية ،من خالل تجسيد مشاهد طفولية  ،بكل
ما فيها من تفاصيل وعناصر  ،وكل ما تقع عليه
عيناه املفتونتان باألعمال الكالسيكية والواقعية،
بكل ما فيها من عناصر مجسدة عرب ملسات
ريشة رفيعة تجنح بقوة نحو إظهار تفاصيل
وكل العناصر القادمة من وضوح الرؤية يف
االبعاد الحقيقية .فلوحاته تمنحنا االنطباع ،بأنه
يمتلك القدرة لتحسس إيقاعات ألوانها املأخوذة
من الطيف الشعري ،يقدر ما يذهب لتكثيف
الوعي التصويري والتقني ،يف إطار اللوحة عرب
الضربات اللونية والهادئة واملدروسة والرصينة،
والتي عمقت من هواجس نزعته املثالية األقرب
إىل الواقعية القصوى ،دون أن يعني هذا خروجاً
عن إطار التواصل مع نقاط ارتكاز أساسية تحقيق
الناحية األسلوبية ،وال تبقى يف حدود الصياغة
الواقعية العادية.
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كـتابات

حزمة الضوء يف اجملموعة الشعرية يف «كلما أفسدوا قلماً؛ طويت ورقي»
عندما ينبثق النص الشعري من زمحة خراب شامل،
خ��راب يف البلد ،وخ���راب يف العالقة اإلنسانية،
سواء كان ذلك بني املرأة والرجل يف تلك العالقة
ً
اإلنسانية اليت احتدت بني زوجني ،او عالقة الصداقة،
أو العالقة مع الناس كل الناس  ،أو العالقة مع
الذات عندما تكون مع كل هذه الفوضى ،عندها حتدث
اإلنكسارات الكبرية ،واهلزات الروحية املتكررة اليت
تشبه تلك اهلزات االرتدادية اليت حتدث يف الطبيعة،
ليتمخض عنها نصوص شعرية ال فراغ فيها ،ويكون
اإلحساس فيها أشبه بانطالقة حلزمة ضوء تنشطر
اىل عدة أجزاء ،لتدخل اىل الوجدان والذهن والروح
لتحيلها كتلة متحدة مع النص وهذا ما سوف جنده يف
اجملموعة الشعرية (كلما أفسدوا قلمًا،طويت ورقي)
للشاعر جواد ّ
غلوم  ،كما أن تلك النصوص أتاحت
لي فرصة ،لكي أمر على عالقة الشاعر بالنص الذي
يقوم بصياغته ،وما هي تلك العالقة؟ ،وكيف تكون،
وما الذي ينتج عنها؟،إذ أننا سنقف على حقيقة مهمة
جدًا وتدخل ضمن إنشاء وتكوين الشعر ،ومستواه يف
الوعي والنسق الفين وثيماته الكبرية وموضوعاته اليت
ختتلف باختالف كل شاعر من حيث الوعي والثقافة
ومعرفته لصناعة القصيدة ؛ إذ أننا سوف نكتشف
ومن خالل رحلتنا مع تلك النصوص ،أن الشاعر جواد
ّ
غلوم ،مل يتمكن أن ينسج قصيدته بهذا النسق الفين
الرائق ،مامل يكن قد سرب أغوار فن صناعة القصيدة
الشعرية بكل أمناطها ،وتسلح بالثقافة واملعرفة
التامة ومتكن من اللغة بشكل مبهر ،وخاض التجارب
املستمرة من أجل الوصول اىل هذا النضج الفين،
ألننا سوف نكتشف بأن كل شيء يف فضاء النص هو
عامل من الشعر الصايف النقي اإلصيل،وهذا اليعين
اإلطراء والغلو يف املديح ،ألن ذلك إن مل يكن يف
مكانه الصحيح سيكون حديثا زائفا وكاذبا  ،فاحلكم
بيننا هو التكوين والتشكيل والبناء لبنية القصيدة،
حيث وجدت .
إن القصيدة لدى الشاعر ،قد اكتمل بناؤها نضجًا
وفنًا وثيمة وموضوعًا ومفردات تنتمي اىل هذا العامل
الكبري ، ،عامل الشعر ،كونه قد استحضر كل أدوات
إعداد النص الشعري ،وكما تشري بنية العنونة ،اليت
حنس من خالهلا أن الشخصية اليت رسم مالحمها يف
النص الشعري ،وهي ذات الشاعر ،قد حاول انتزاعها
من كل هذا اخلراب ليكون شاهدا نقيا صافيا صادقا
.
يقدم لنا حقيقة هذا اإلنقالب املرعب الرهيب يف
وجه احلياة ،واليت تأثر بها فأحدثت له االهتزازات
االرتدادية اليت أنتجت هذه النصوص ،اليت جند فيها
الدهشة واالستغراب ،وجن��د فيها الصورة النقية
ً
مضمرة حتت هذا البناء للنص الشعري،ألن
الصافية
اجلمال الميكن أن يتوضح اال إذا شاهدنا الوجه املضاد
له القبح  ،وكلما كرب وازداد هذا القبح ظهر اجلمال
موازيًا له.
كما أن العناوين ال�تي اختارها الشاعر لتكون
مدخ ًال لنصوصه الشعرية ،هي جمتزأة من منت النص
الشعري ،قد تكون من البداية ،او الوسط ،أو نهاية
القصيدة ،وهي ليست كلمة واح��دة  ،وإمن��ا حسب
سياق القصيدة وأسلوب تناوهلا.
وهكذا فنحن مهيؤون متامًا خل��وض غمار جتربة
الشاعر ،للولوج اىل عامله الشعري ،وسرب كنهه.
وأبرتد)
ج��ِر ِك
ُ
�رش مَ ْ
يف قصيدة (أستوي على ع� ِ
نرحل معه وهو يقدم لنا رؤيته الشعرية لعالقته مع
ام��رأة متردت عليه ،واختلت موازين العالقة بينهما
فيقول :
الدهاء
أتدركني ياحفيدة
ُ
ْ
ِ
ِ
العرش
استويت أعلى
بأنك
ً
ُ
احلاشية
ها
يؤم
مليكة
الكبار
ُّ
ُ
ُ
الصغار
والرعية
ْ
ُ
حييطها املالئك األبرار
آهلٌة
هائج
ثور
جنون
سأمتطي
وأنين
َ
ٍ
ٍ
ٍ
نار
وصهوة من ْ
ْ
عريض
صاخب
بكرنفال
ٍ
ٍ
ّ
مقط ْ
عة
وأنين ضحية
ْ
جائعة
بني ذئاب
ْ
المعة
وسط سيوف
ِ
ِ
ِ
الفؤاد
كالشغاف يف
كنت
باألمس
كالسنى الطالع يف اآلفاق
ُ
ُ
الزرق
عيون ِك
رت
تنم ْ
فهل ّ
باحلنان
الطافح
قليب
يقوى
وكيف
ِ
َ
َ
َ
والذئبة
اللبوة
يغازل
أن
ويف النص الشعري ( القصيدة الثانية البن زريق
البغدادي) ولكي نكتشف مضمون هذا النص ،علينا
أن منر بشكل موجز عن حياة ابن زريق البغدادي.
(ابن زريق البغدادي (املتويف سنة  420هـ 1029 /
م) هو أبو احلسن علي أبو عبد اهلل بن زريق الكاتب
البغدادي شاعر عباسي.
ارحتل ابن زريق من بغداد موطنه األصلي قاصدًا

بقلم يوسف عبود جويعد  -ايالف

بالد األندلس ،لعله جيد فيها من لني العيش وسعة
الرزق ما يعوضه عن فقره ،ويرتك الشاعر يف بغداد
زوج��ة حيبها وحتبه كل احل��ب ،وخيلص هلا وختلص
له كل اإلخالص ،فمن أجلها يهاجر ويسافر ويغرتب
وهناك يف بالد األندلس – كما تقول لنا الروايات
واألخبار املتناثرة – جياهد الشاعر ويكافح من أجل
حتقيق احللم ،لكن التوفيق ال يصاحبه ،فهناك ميرض
ويشتد به املرض وتكون نهايته ووفاته يف الغربة؛
ويضيف ال��رواة بعدًا جديدًا للمأساة ،فيقولون أن
شعر سواها وجدت معه عند
القصيدة اليت ال يعرف له
ٌ
وفاته سنة أربعمائة وعشرين من اهلجرة .قصيدة ( ال
تعذليه فإن العذل يولعه).
وهكذا جند هذا النص متص ًال اتصا ًال محيمًا مع حياة
ابن زريق يف رحلته وغربته ووفاته يف الغربة:
ببغداد م َّت ٌ
كأ للحنني
تركت ُمناي
ُ
َ ُ
قذى يف العيون
الناضرات
ُبنياتي
ُ
ٌ
والغم
اهلم
ُّ
وزوجي أرجوحٌة تقاذفها ُّ
َ
َ
الوقوف وال تستكني
تأبى
مجٌر ُّ
كوتُه الشجون
وقليب ُ
َ
كفاني أجوب الفيايف الطوال
ذرعت الرباري
سلكت القفار،
ُ
ُ
وتد يستطيل
خيامي بادت ،فال ٌ
َ
متى أستظل بأفياء أهلي؟!
حني يعمى مسار الطريق
ُ
وجه الربيق
ويصدأ ُ
ْ
أثقلتُه الصعاب
شاعر
أنا
ٌ
أوالده
جاع
ُ
ضوؤه
وهوى
ُ
كنت أمشي أحاذي اجلدار
ُ
ِ
والقدح
املد ِح
وأبعد عن
ْ
زمرة ْ
لي عاملي الذي ضمين
ُ
القنوت اىل اهلل ِشعرًا ثريًا
أصوغ
َ
وأدعو اىل احلب والصلوات
مل أكن داعرًا مثل صحيب
وال شامتًا أحدًا
وال شاحذًا مثل شطارنا .
ويف قصيدة ( محاميت والطيور السود) اليت يقول
عنها :
( كتبت هذه القصيدة إثر سقوط طيور سود على
املارة ويف الطرقات يف لويزيانا وأركنسو
رؤوس
ّ
قبل بضع سنوات)
بينا أنا أحتسس بطاقة «ألبان أمريكان»
اليت دسستها يف جيب معطفي
ُ
صدمة طائٍر هطلت على رأسي
فإذا
حزمت أمتعيت مسافرًا إىل وطين
كنت
ُ
ُ
قل لي أيها الرأس:
حتام تبقى مشتتًا؟
َ
فإذا بطائر أسود آخر لطم رأسي
ويف قصيدة (هزمية بنكهة النصر) نكون مع فضاء
نص شعري ،تتحول فيه اهلزمية اىل نصر.
تصوب حنوي من بعيد
ال أعبأ من رصاصة
ّ
إنها بالكاد تالمس أناملي
تدغدغ سكوني
ٍ
علي عن قرب
خويف من
حجارة ترمى َّ
فتشج رأسي ُ
وتدمي قليب
ُ
ِ
رماة املنجنيق
حجارة أهلي
إنها
أما قصيدة (ماذا لو صارت « إذا « جازمٌة) اليت
جند فيها حالة من الثورة الشعرية الرافضة لواقع
منبوذ جتتاح النص.
إذا أوقف املتفيقهون فتاواهم الفاسدة
روائحهم الكريهة من أفواههم
واحنسرت
ْ
ُ
وابيضت أسنانهم الصفر
ْ
واخضرت أعينهم العور
ّ
ظهر ِ
أية سلحفاة ُم ّ
سنة
سأستعري
َ
وأرفع بعاتقي َّ
ِ
املسالت الكونكريتية
كل
ِ
اجلامثة على صدر عاصميت
ٌ
جسدي)
ضرني
مجرة جتثو علي َ
ويف قصيدة (ما ّ
اليت نطوف فيها عرب لغة شعرية يف قصيدة ما يعرف
بالشعر العمودي  ،بني الوطن باالمس واليوم.
ِ
وزمرته
حنن ابتلينا بإبليس

واجلربا
أشاع فينا األسى والفقر
َ
ِ
لوثتهم
فرط
الفضاء بهم من
ُ
ْ
ضاق َ
وأطفئوا الشمس واألقمار والشهبا
ضرني مجر جتثو على جسدي
ما ّ
بل شاقين صحبٌة صاروا هلا هلبا
أين النجوم اليت كانت تالحقنا
حتدو الزمان إىل األجماد واحلقبا؟
أين العراق الذي ناخ اجلميع له
وأنبت ّ
هر واألطهار والنجبا؟
الط َ
َّ
رش احلضارات عطرًا وافرًا مثال
اجملد منه حيثما سكبا
تضو َع
ُ
ّ
قاد الريادة يف االصقاع منفردًا
الكر َم املعطاء ما وهبا
وأجزل
َ
وهي قصيدة طويلة تستعرض بكل دقة واقع هذا
البلد االصيل املتصل بعمق التاريخ
ومبا أن الذات اليت إنسلخت من روح الشاعر لتدخل
فضاء النص ،هي
ناقمة مستاءة من سوء احلياة وانقالب الصحب
واخل�لان ,وانتشار الكذب وال��ري��اء ،وس��اد اخلراب
ومشل كل نواحي احلياة ،فأنه ال جيد سوى البيت
منجى وواح��ة لراحة باله ،هذا ما تقدمه قصيدة (
ً
منجى وواحٌة) العمودية ايضا :
البيت
فمالي إال
ُ
ً
ٌ
شرخ واجلسوم هزيلة
ويف الروح
احللق قيء والسماوات ال تصبو
ويف
ِ
فليس أمامي غري قحط ُ
وغصة
يع ّ
أرى القتل طغيانًا إذا ُ
الل ُب
ض َ
ِ
السحت واألسى
ميادين من
بالدي
ٌ
أحبتنا ْ
تنأى وفرساننا تكبو
منجى وواحٌة
فما لي إال البيت
ً
ُ
الصعب
واملركب
املشحوف
إذا ُث ِق َب
ُ
ُ
اىل اهلل شكوانا فقد طفح الضنى
حسب
فليس لنا غري الرؤوف لنا
ُ
وعن الشعر والشاعر ،واستسهال تدوين القصيدة،
والسرعة يف إعدادها يقدم لنا الشاعر قصيدة (شاعر
ثقيل الظل):
ُ
صبية الشعر
يالحقه
ليت هذا الشاعر الذي
ُ
ويرفعونه اىل منابر جتاور االجنم
َ
عباءة املهابة
يلبسونه
توجونه بباروكة شكسبري
وي
ُ
ُ
يشدون عنقه بربطة «اليوت»
حمسد
يكسون جسده بطيلسان أبي
ّ
ِ
بدواوينه
ليت هذا املكثر
ُ
املسرف أمواله بني جيوب الناشرين
وصائدي الكلمات الرثة
ليته يطبع يف ذاكرتنا بيتًا مجي ًال واحدًا
ضمت هذه اجملموعة نصوص شعرية كبرية تضاهي
يف جودتها ونضوجها ورصانة بنائها األعمال الكبرية
لشعرائنا الذين أج��ادوا صياغة القصيدة الشعرية
باستحضار كامل ادواتها ،كما جند يف هذا اجملموعة
الوعي والثقافة واللغة الطيعة املرنة .

يف أحضان اهلباء
من شاهق القصيدة العالية

()1
نلتقي ...
ٌ
شوق للعناق
ويف أصابعنا
َ
ُ
ِ
ونضحك،
هلفتنا،
خلف
خنتبئ
ً
نضرب صمتا بصمت.
ثم
ّ
ُ
()2
َّ
ّ
ُ
وحزني
ك
صمت
ني:
فك
بني
عني
الل
ُ
...
ُ
ذكريات تتقاذف حلظاتي حتت
ٌ
ِ
غيبوبة احلنني،
القصب يف ّ
ِ
ظل الفراغ.
ووشوشة
ِ
()3
ترتاجع ّ
اللهفةُ
ُ
ُ
االحرتاق
وترعوي شهوة
قرب
ِ
َ
ِ
صمتك...
َ
ينهض
الليل أن
من أين هلذا
ِ
َ
ِ
قميص ِه؛
ويسحب ياقة
َ
َ
الصدأ عن جبينه؟
ليدرأ ّ
اجلسد أن ُت َ
ِ
ِ
الرتعاشة
هذه املجموعة الشعرية هي من إصدارات أمل الجديدة – من أين
عانق
وح
طباعة – نشر – توزيع – سورية – دمشق لعام  .2018شوقًا
ّ
الر ِ
سرمديًا؛ النعتاق ّ
يف أحضان اهلباء؟!
()4
ُ
ِ
عريك قليب،
سأ
َ
ليتك تشعرين ما
بأعماق انكساراتي
ِ
ان حّبيت حتى تعيش بالدنيا منيح
سامح وحب مفروض ال تزعل حدا !!
َ
ليتك تعرفني ما اعرتاني
ذات
َ
ال تزعل حدا من الناس وحتاشى القبيح
اشتياق لعينيك
ٍ
برتتاح وبيبعد عنك سهام الردى
ٍ
من
اليتم واحلرمان
رغبة دامسة ُ
وحتى تكون بالعمر مع حالك صريح
اعمل منيح برتتاح عا طول املدى !!!
()5
خلي احملبة ّ
تنور الدرب الصحيح
ِ
شفتيك،
بالقرب من
املوت
هدهد
ُ
ِ
َ
ّ
ونفذ وصية قاهلا رب الفدى
َ
يسرد
واضطجع إىل جواري
حكاية
ُ
َ
وكترّ األحباب وعاملهن منيح
ّ
الل ِ
هفة األوىل،
وال تعاشر األشرار من أهل الردى
ُ
حيث تسكنني
سافرت إىل
ُ
و سامح األعداء وداوي اجلريح
قاع ذاكرتي،
وأطعم اجلوعان ما يشوفك حدا يف ِ
َّ
خرايف ّ
الشهوة
ُمنتشيًا،
ونفذ وصايا قاهلا الرب املسيح
َ
شاهق
أسوار
فوق
احلنني
ِ
وحدو طريق اجملد واهلداية واهلدى
الغياب.
شو قال ملن كان عاخلشبة جريح
()6
بارك وسامح األعداء تالشعب انفدى
شوق الفرتار ّ
ٌ
الضوء...
تبسم
ّ
وتا تقوم من موتك بقرب الضريح
ُ
صافحته... ،
آمن ّ
وضحي وأعطي وسامح وحب
القرفصاء
وجلست
ُ
َ
وبارك كل انسان بالرب اهتدى
َ
ِ
الواقف
اخلريف
يامسني
أبكي
َ
الرحيل.
بقلم نوفل حنا نوفل خادم كلمة الرب سدني يف وجه ّ
قصي عطية -سورية
اوسرتاليا بتاريخ ٢٠١٩-١- 24

ان حبّيت حتى تعيش بالدنيا منيح
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ما صحة طالق جورج كلوني وأمل إميا ستون تتم عامها الـ  ...30تعرفوا براد بيت حيتفل بعيده الـ ...55
علم الدين؟
سنوات من النجاح واحلب واخليبات
معنا على أبرز حمطات حياتها!

مل مير هذا األسبوع مرور الكرام على عائلة املمثل العاملي جورج
كلوني  George Clooneyوزوجته احملامية اللبنانية األصل أمل
 ،Amal Clooneyفقد انتشرت كالنار يف اهلشيم إشاعات طالق
الزوجني ووصل االمر لتحديد كلفة الطالق وحضانة التوأم .
الشائعات اليت نفتها أهم املواقع االلكرتونية العاملية مل يعرف
مصدرها إال أنها ليست األوىل بالنسبة للنجمني وعالقتهما الزوجية
تعد من األجنح يف العامل.
اليت ّ
يقدم نفسه :أنا زوج أمل كلوني
جورج كلوني ّ
وكانت صحف التابلويد تدعي منذ بعض الوقت أن جورج كلوني
وآمل كلوني حيصالن على الطالق .وقد فضحت الصحف العاملية
اشاعات ال تعد وال حتصى حول هذه األخبار الزائفة .فيما يلي
متس عالقة النجم بزوجته احملامية
مخس إشاعات خاطئة حديثة
ّ
الشهرية.
يف األسبوع املاضي فقط  ،قامت جملة National Enquirer
باإلدعاء زورًا أن احملامية املدافعة عن حقوق اإلنسان قد غادرت
منزهلا الزوجي يف إنكلرتا وأخذت التوأمتني إىل خمبأ يف سردينيا
وزوجا
أبا
ً
بإيطاليا .وزعمت اجمللة أن أمل تعتقد أن جورج كان ً
غري ويف مل يكن وفيًا ألسرته ،مع العلم ّ
أنه يف العام املاضي
وجهت أمل حتية مؤثرة جلورج يف حفل توزيع جوائز AFI Life
ّ ،
.Achievement Award
وخالل كلمتها  ،وصفت احملامية املمثل بأنه «زوج وأب مدهش»
دائما يف وجوده» .وأضافت:
وأنه «احلب الكبري الذي كنت آمل
ً
«رؤيتك مع أطفالنا  ،إيال وألكسندر  ،هو أعظم فرح يف
حياتي».
يف وقت سابق من هذا الشهر ّ ،
أن
لفقت  Enquirerقصة تفيد ّ
املمثلة العاملية جوليا روبرتس  Julia Robertsانفصلت عن زوجها
داني مودر  ، Danny Moderوبدأت عالقة رومانسية مع جورج ،
الذي كان من املفرتض أن يكون زواجه على احملك .إدعت اجمللة
أن الصديقني جلأ كل منهما لآلخر وسط أزمات زوجية خاصة
بهما .يف نفس الوقت تقريبًا الذي نشرت فيه القصة  ،شوهدت
روبرتس وزوجها يف حفل غولدن غلوب.
يف هذه األثناء  ،كان جورج وأمل حيضران معًا ليلة ميالدية يف
األمم املتحدة يف مدينة نيويورك قبل شهر واحد .الثنائيان مل
ينفصال وال أساس للشائعات.
وكان لتصريح الزوجني أمل وجورج يف مناسبتني خمتلفتني
حول عدم التفكري يف إجناب املزيد من األطفال تأثري يف ازدياد
لكن ذلك مل يكن صحيحًا.
الشائعات حول خالف بينهما
ّ
هكذا بدأت القصة
يف تشرين األول (أكتوبر) املاضي  ،نشر مقال نشرته غلوب
عن خرب طالق جورج وزوجته بسبب ما وصفوه بأنه «سلوكها
املتطلب» .وأكد الكاتب أن املمثل « انزعج» من طريق «الطريقة
الفوقية يف التحدث» اليت متارسها زوجته وتعبه من « طريقة
تفكريها».
دائما مبهنة زوجته املثرية
يف الواقع  ،لطاملا أشاد جنم السينما
ً
لإلعجاب كمحامية مدافعة عن حقوق اإلنسان .جورج حتى قدم مازحًا
نفسه باسم «زوج «أمل كلوني» يف مأدبة غداء يف حفل « سيدات
العام» السنوية يف فاراييت.
وأخريًا  ،ما كانت نشرته صحيفة «اليف آند ستايل» يف أكتوبر
املاضي حول قصة غالف زائفة عن أن أمل تتخلى عن جورج يف
الذكرى الرابعة لزواجهما.
وزعمت الصحيفة أن احملامية أرادت احلصول على نصف ثروة
زوجها اليت تبلغ قيمتها مليار دوالر .وأكد مصدر مقرب من
الزوجني أن القصة كانت هراء مبجرد ظهورها.
بالطبع  ،ال يزال الزوجان سعيدين سوية بعد أكثر من ثالثة أشهر.
باإلضافة إىل الزوجني اللذين ميدحان بعضهما البعض عالنية
وحيضران العديد من املناسبات معًا  ،فإن مرور الوقت قد أثبت
عدم صحة كل قصص الطالق اليت انتشرت.

احتفل النجمة العاملية إميا ستون  Emma Stoneيف  6تشرين
الثاني ،بذكرى ميالدها الـ  .30هذه النجمة اليت بدأت مسريتها
يف سن صغرية ،استطاعت أن حتجز مكانتها بني جنمات الصف
األول يف هوليوود من خالل متثيلها الرائع واختياراتها الصائبة
وإطالالتها الساحرة.
هنا نستعرض وإياكم بعض حمطات حياة إميا ستون:
إمسها احلقيقي ليس إميا بل إميلي جان ستون.
هي من أصل سويدي ،وكان لقب العائلة أنغليسز اال أنه تغيرّ اىل
ستون بعد هجرة العائلة اىل الواليات املتحدة األمريكية.
مل تتابع دراستها ،بل تركت املدرسة الثانوية يف العام ،2004
وانتقلت مع والدتها اىل لوس أجنلوس ،ثم أكملت التعليم يف
املنزل.
حب التمثيل بدأ يراودها يف سن صغرية .شاركت يف صغرها
بالعديد من املسرحيات ،ودعمها والدها بشكل كبري حيث أرسلها
لتتلقى دروس خاصة يف التمثيل.
بدأت مسريتها الفنية حني اشرتكت يف برنامج اكتشاف املواهب
 In Search of the New Partridge Familyعام .2004
يف الـ  ،2007حصلت على أحد األدوار الرئيسية يف مسلسل
 ،Driveاال أن املسلسل ُألغي بعد  7حلقات فقط.
يف العام  ،2009بدأ جنم ستون يلمع ،إذ يف شاركت يف فيلم
 Ghosts of Girlfriends Pastمع النحم الشهري ماثيو ماكهوني.
يف العام نفسه ،شاركت ستون يف فيلمني آخرين هماZombie :
 landو .Paper Man
يف العام ُ ،2010منحت ستون أول دور بطولة مطلقة يف فيلم
.Easy A
فيلم  Easy Aحقق جناحًا واسعًا وأوصل إسم إميا ستون اىل العامل،
وفازت جبائزة  Golden Globeعن دورها فيه.
جناح آخر حققته ستون يف الـ  ،2011حيث شاركت يف فيلم
 Crazy Stupid Lifeمع رايان غوسلينغ  Ryan Goslingوجوليان مور
.Julianne Moore
كان هلا حصة أيضًا من األوسكار ،إذ ترشحت للجائزة عام 2015
عن مشاركتها يف فيلم  ،Bird Manوحصدت اجلائزة عن فيلمها
الشهري  Lala Landعام .2017

احتفل يوم  18كانون االول املاضي النجم العاملي براد بيت Brad
 Pittبذكرى ميالده الـ  .55وبهذه املناسبة نعرض اليكم أهم
حمطات هذا النجم الذي تربع على عرش جنوم هوليوود بفضل
وسامته وبراعته وأدواره اهلامة يف عامل السينما.
ولد براد بيت يف  18ديسمرب  1963يف والية أوكالهوما بالواليات
املتحدة األمريكية ،ووالده كان يعمل مديرًا يف شركة نقل بوالية
ميسوري.
درس الصحافة وختصص يف اإلعالم يف جامعة ميسوري ،وشارك
يف تقديم العروض التلفزيونية.
ترك دراسته اجلامعية قبل التخرج بوقت قصري ،ليحقق حلمه يف
الشهرة والتمثيل.
انتقل بعد ترك اجلامعة اىل والية لوس أجنلوس األمريكية لإللتحاق
بأحد معاهد التمثيل ،وعمل هناك يف أكثر من مكان (نادل،
سائق).
بعد مشاركته يف الكثري من األعمال بأدوار قصرية وبسيطة ،حصل
يف العام  1996على أول بطولة مطلقة له يف فيلم The Dark Side
.of the Sun
اىل جانب وسامته ،أبدع بيت يف األدوار اليت كان يؤديها ،فتم
ترشيحه أكثر من مرة لألوسكار :مرة عام  2009عن فئة أفضل ممثل
رئيسي عن فيلم  .The Curious Benjamin Buttonمرة عام 1995
عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره يف فيلم .Twelve Monkeys
املرة الثالثة كانت عام  ،2012حيث مت ترشيحه عن فئة أفضل ممثل
رئيسي عن فيلم .Money Ball
عام  ،1996فاز جبائزة اجلولدن جلوب كأفضل ممثل عن فيلم
.Twelve Monkeys
خالل تصوير فيلم «سوزان» ،التقى بالنجمة غوينيث بالرتو ووقع
يف حبها .وقالت األخرية مؤخرًا ان انفصاهلا عن براد بيت هو أكرب
خطأ يف حياتها.
بعد انفصاله عن بالرتو ،تعرف اىل النجمة جينيفر أنيستون عام
 ،1998وتزوجا عام  ،2000ومت الطالق يف الـ .2005
بعد الطالق ،تعرف اىل اجنلينا جولي ،وعاشا قصة حب خيالية
استمرت  11سنة توجت بالزواج سنة .2016
لدى براد بيت  6أطفال 3 ،منهم بالتبين.
خطف الوسيم براد بيت الكثري من األلقاب ،كما اختري الرجل األكثر
جاذبية عام 1994

اعتقال كريس براون يف فرنسا
والتهمة ...اغتصاب

ألقت السلطات الفرنسية القبض على النجم األمريكي كريس
براون  ،Chris Brownبتهمة إقدامه على االغتصاب.
عاما ،إضافة إىل اثنني
واعتقلت الشرطة النجم البالغ من العمر ً 29
من معاونيه ،مبا يف ذلك أحد احلراس الشخصيني.
أن كريس واثنني من معاونيه
عاماّ ،
وادعت امرأة تبلغ من العمر ً 24
أقدموا على اغتصابها يف اجلناح ،الذي يقيم فيه براون بفندق
مقهى
ماندرين أورينتال يوم  15يناير اجلاري ،بعد أن التقيا يف
ً
ليلي بالقرب من الشانزليزيه.
وبدوره نفى النجم تهمة االغتصاب املوجهة له ،وعادت السلطات
مستمرا يف القضية.
وأطلقت سراحه ،إمنا التحقيق ال يزال
ً
وكتب كريس على إحدى صفحاته يف مواقع التواصل االجتماعي :
«أود توضيح األمر .هذا كذب» ،وأضاف «بالنسبة البنيت ولعائليت،
هذا سلوك غري حمرتم ويتنافى مع شخصييت وأخالقي».
وسبق أن واجه براون مشكالت قانونية منها االعتداء على صديقته
املغنية ريانا عام  ،2009حيث أقر حينها بالذنب يف االعتداء ،بعدما
وحكم عليه
جرى نشر صورة ظهرت فيها بوجه مليء بالكدماتُ ،
حينها بالسجن ملدة مخس سنوات ،واستشارة ملدة عام واحد يف
العنف املنزلي ،وستة أشهر من اخلدمة اجملتمعية.
وألقي القبض على براون يف لوس أجنلوس يف  ،2016بعدما
أي
سالحا
صوب
قالت امرأة إنه
ً
ناريا حنوها ،ونفى براون ارتكاب ّ
ّ
ًّ
خمالفات.
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ماريا كاري مل تصل إىل السعودية وهذه حقيقة صور احلجاب

مـاريا كاري
ضجت مواقع التواصل
ّ
االجتماعي يف السعودية،
ب��ص��ور للنجمة العاملية
م���اري���ا ك����اري Mariah
 Careyوه����ي ترتدي
احل���ج���اب وت��ك��ش��ف عن
صدرها.
ومت انتشار الصور على
نطاق واسع يف اململكة،
أن هذه الصور
مع التأكيد ّ
ال� ُ
�ت��ق��ط��ت للنجمة أثناء
وصوهلا إىل السعودية،
حيث انتقد اجلميع طريقة
تغطية شعرها وكشف
صدرها بشكل فاضح.
ويف هذا السياق ،وبعد
تبي
التحقق من الصور،
نّ
أن الصور قد خضعت
لنا ّ
وأن الصور
للتعديل،
ّ
تعود إىل شهر أيار/مايو
م��ن ع��ام  ،2016عندما
كانت ماريا كاري متوجهة
إىل استديو خاص إلجراء
مقابلة مع اإلعالمي Andy
.Cohen
ُ
وتظهر الصور احلقيقة،
أن ماريا ك��اري مل تقم
ّ
أن
كما
شعرها،
بتغطية
ّ
قصريا،
فستانها ك��ان
ً
ومل يكن بالطول الذي
ظهر به بعد التعديل.
وك��ان��ت النجمة حينها
الت�����زال خم��ط��وب��ة لرجل
األعمال االسرتالي James
 ،Packerح��ي��ث كانت
اخل��ط��وب��ة احل���دث األهم
يف املقابلة اليت وصلت
متأخرة إليها.
ُي��ذك��ر

أن
ّ

السعودية

الصور املعدلة اليت انتشرت لـ مـاريا كاري
حتتضن يف األيام القليلة
ِ
الفعاليات
امل��ق��ب��ل��ة،
واملوسيقية
ال��ع��امل��ي� َ�ة
ألبرز النجوم العامليني،
يف م��دي��ن��ة امل��ل��ك عبد
اهلل االق���ت���ص���ادي���ة يف
ج��دة؛ حيث ُتقام إحدى
األم��س��ي��ات ال��ف��ن��ي��ة يف

منطقة ال�ترف��ي��ه ،وذلك
ِ
املصاحبة
ضمن الفعاليات
السعودية
ل��ل��ب��ط��ول��ة
الدولية حملرتيف الغولف،
ح��ي��ث تستقبل اإلث� َ
���ارة
وال��ت��ش��وي� َ
ٍ
مرة
�ق وألول
ب��ال��س��ع��ودي��ة ،يف يوم
اخلميس  31من الشهر

احل��ال��ي ،عندما ستحيي
الفنانة األمريكية ماريا
ك���اري ح��ف�ًل�اً
غنائيا يف
ًّ
اهلواء َّ
الطْل ِق.
وسيشاركها يف احلفل
املوسيقي «تيستو»
أح����د م��ن��ظ��م��ي احلفالت
األوروبية.
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الـسبت  2شـباط 2019

تتـمات

والدة احلكومة الثالثينية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
احلادية عشرة صباحا.
وكان الرئيس عون استقبل قرابة اخلامسة والنصف من مساء امس
االول اخلميس الرئيس احلريري يف قصر بعبدا ،وعرض معه آخر
االتصاالت اليت اجراها حول عملية التشكيل ،قبل ان ينضم اليهما
قرابة السادسة والربع رئيس جملس النواب نبيه بري ،واستدعي
الحقًا االمني العام جمللس الوزراء السيد فؤاد فليفل الذي توىل
تالوة املراسيم.
وقرابة السابعة مساء ،غادر الرئيس بري القصر اجلمهوري ،فيما
استكمل االجتماع بني الرئيس عون والرئيس احلريري.
ثم ّ
وقع الرئيسان عون واحلريري مرسوم تشكيل احلكومة اجلديدة،
وتالها فليفل.

الرئيس الحريري

اىل
ثم خرج الرئيس احلريري كرئيس للحكومة ،ليتحدث
الصحافيني فقال« :ينتهي اليوم (امس االول) ،األسبوع األول
من الشهر التاسع على تأليف احلكومة ،وهي فرتة طويلة «تنذكر
وال تنعاد ان شاء اهلل» .املهم اننا توصلنا لتشكيل حكومة على
صورة لبنان  ،2019وبعد شكر فخامة الرئيس على ثقته والتأكيد
على انين باق معه كفريق واحد وقلب واحد خلدمة البلد ،يقتضي
الواجب االعتذار من كل اللبنانيني على التأخري ،خصوصًا من جيل
الشباب الذي انتظر فرصة لتصحيح األوضاع .قد ال يكون هناك
ما استدعى هذا التأخري فهناك الكثري من القضايا وامللفات أهم
من احلصص وتوزيع احلقائب .وهلذا السبب حتديدًا يهمين التأكيد
منذ البداية ان املهم اعتبارًا من اليوم ،هو كيفية عمل احلكومة،
وكيفية التعاون والتضامن داخل جملس الوزراء كي نكون خلية
عمل متجانسة.
اضاف :حنن أمام حتديات اقتصادية ومالية واجتماعية وادارية
وخدماتية ،اضافة اىل التحديات املعروفة عن األوضاع يف املنطقة
والتهديدات اإلسرائيلية على احلدود .هذا يعين ان التعاون بني
أعضاء الفريق الوزاري شرط وواجب كي نكون مبستوى التحدي
وكي تنجح احلكومة يف جتاوز هذه املرحلة.
وقال :لدى احلكومة جدول أعمال ال حيتمل التأخري والرتدد أو
«التشاطر على الناس» .لقد انتهى زمن العالج باملسكنات ،ومل
يعد الحد القدرة على ان يدفن رأسه بالرمل ،فاالمور واضحة
كالشمس ،وكل املشاكل وأسباب اهلدر والفساد واخللل اإلداري
معروفة ،وكل اللبنانيني يعيشون القلق على الوضع االقتصادي.
وعلى اللبنانيني والسياسيني خصوصا ان يدركوا ان احلل ال يكون
من خالل الشكوى والنظريات واخلطوات الشعبوية ،بل عرب برنامج
واضح ومبادرات واصالحات جريئة ،وورشة تشريع وتطوير للقوانني
ال حتتمل التأخري وال املساومة .بهذه الطريقة حنمي اقتصاد البلد
وحقوق الناس ومصاحل ذوي الدخل احملدود خصوصا .ان حكومتنا
هي حكومة اإلستثمار باحللول اإلقتصادية واإلمنائية واخلدماتية .ان
الربنامج اإلستثماري بالبنى التحتية واخلدمات األساسية من كهرباء
ومياه وصرف صحي وطرقات ،إضافة اىل برنامج تفعيل قطاعات
اإلنتاج هو بني ايدينا ،وقد دخل اجملتمع الدولي شريكًا متضامنًا
معنا لتحقيق النهوض اإلقتصادي ،وقدم لنا يف مؤمتر «سيدر»
أكثر من  11مليار دوالر لتمويل مشاريع النهوض والتطوير ،وعلينا
كحكومة وجملس نيابي ان نقوم بالباقي ،عرب الشراكة احلقيقية
والفعالة بني القطاعني العام واخلاص.
واشار إىل ان الربنامج املذكور يلحظ التمويل واملطلوب قرار
التنفيذ ،وهو يتطلب عم ًال متواص ًال وإصالحات أساسية مالية
واقتصادية وإدارية وقطاعية .وببساطة ميكنين القول انه ال
ميكن للتمويل ان يصل من دون إصالحات جدية تلحظ تالزمًا بني
التزامات اجملتمع الدولي واإلخوة العرب بالتمويل ،والتزام الدولة
اللبنانية باإلصالحات والتنفيذ الشفاف لألعمال.
وختم «ادرك جيدًا ان وجودي يف احلكومة مع الوزراء مهمة غري
سهلة ،ويقال لي ان البعض «يرغب يف رمي اجلمر بني يديك»،
لدي ولدى الوزراء اي خيار ،وعلينا مع فخامة
اما انا فأقول :ليس ّ
الرئيس واجمللس النيابي ان نتحمل هذه املسؤولية ،ومننع انتقال
اجلمر اىل بيوت اللبنانيني .انين اعتمد على تعاون اجلميع ،بعد
االتكال على اهلل سبحانه وتعاىل ،واهلل دائما ،ولي التوفيق».

حوار مع الصحافيني

ثم دار بني الرئيس احلريري والصحافيني احلوار التالي:
سئل :كيف كانت طبيعة االتصاالت اليت حصلت يف اللحظات
االخرية لتشكيل احلكومة؟
اجاب :كما تعلمون ،كانت هناك مشاكل صغرية ،واشكر فخامة
الرئيس على اجلهد الذي قام به ،واالفرقاء السياسيني الذين
قاموا جبهد كبري كـ»القوات اللبنانية» و»التيار الوطين احلر»
ورئيسي القوات والتيار مسري جعجع وجربان باسيل على اجلهد
الذي بذاله ،كما اشكر «تيار املستقبل» الذي تعاون يف مسألة
تبديل احلقائب ،والشكر هو ايضًا للجميع .كانت مرحلة سياسية
صعبة بعد االنتخابات وعلينا طي الصفحة والبدء بالعمل.
سئل :هناك بيان وزاري جيب اعداده ،فمتى اجللسة؟
اجاب :سيكون االجتماع عند الساعة احلادية عشرة والنصف من قبل
ظهر السبت املقبل.
سئل :هل سيكون هناك تضامن بني افراد احلكومة ،ام ستعود
اخلالفات وتتعطل االمور؟

اجاب :ميكنين القول انين اليوم خالل اجتماعي بفخامة الرئيس
ودولة الرئيس نبيه بري ،كان الكالم واضحًا حول وجوب التضامن،
وقد شددا على اهمية التضامن للسري قدمًا وبسرعة لتنفيذ كل
هذه املشاريع .فمن ال يتضامن مع احلكومة سيكون مسؤو ً
ال عن
اضاعة وقته.
سئل :هناك حتديات كثرية ،فما هو امللف االهم بالنسبة اىل
احلكومة؟
اجاب :امللف االقتصادي.
سئل :لقد عانت هذه احلكومة قبل والدتها من تفاصيل صغرية
خلقت مشاكل ،فهل سينعكس هذا االمر على عمل احلكومة؟
اجاب :ان تشكيل احلكومة خيتلف عن عملها .صحيح ان التشكيل اخذ
وقتًا ولكن هذا ال يعين اننا يف احلكومة على خالف مع بعضنا.
سئل :تتضمن احلكومة االطراف نفسها اليت شاركت يف احلكومة
السابقة ،وهناك صراع سياسي منعها سابقًا من البت مبلفات
كثرية ،فما الذي سيتغيرّ ؟
اجاب :ان تشكيل احلكومة ّ
مت من خالل االطراف اليت فازت يف
االنتخابات ،وخياري كان متثيل هذه االطراف ،وانا ارى ان جملس
النواب شهد جتديدًا لغالبية اعضائه ،وهو يعمل بوترية اسرع ومت
اقرار قوانني جديدة .ال اعتقد ان ما حصل يف السابق سيؤثر على
ما ننتظره يف املستقبل.
سئل :الحظنا ان حضور العنصر النسائي ،وعلى عكس احلكومات
السابقة ،يطغى يف هذه احلكومة.
اجاب :ان السيدة ريا احلسن والسيدة ندى بستاني ستتوليان
حقيبتان مهمتان هما الداخلية والطاقة واملياه ،وانا اؤكد ان
جناحهما سيكون كبريًا النهما من السيدات.
سئل :بعد تسعة اشهر بدا ان احلكومة مل تتغري تقريبًا عن
سابقتها.
اجاب :انوي مع الوزراء العمل جبدية ،ومن يريد ذلك منهم عليه ان
يثبت نفسه ،ومن ال يريد العمل سيواجه مشكلة معي ومع فخامة
الرئيس ودولة رئيس جملس النواب.

زيارة الضريح واستقبال مهنئني

وبعد اعالن احلكومة ،غرد الرئيس احلريري عرب حسابه على «تويرت»
قائال« :اىل العمل».
امت دارة احلريري شخصيات ووفود من بريوت وخمتلف
ً
ومساءّ ،
املناطق اللبنانية كانت بانتظاره يف بيت الوسط لدى عودته من
قصر بعبدا ،وقدمت له التهاني باملناسبة ،وألقى الرئيس احلريري
كلمة باحلضور قال فيها« :بداية أود أن أشكر اجلميع وأن أبارك
لكم وللبنان وللبنانيني .هذه احلكومة لن تكون حكومة كالم بل
عمل إن شاء اهلل ،واود ان اشكر كتلة املستقبل وكل الذين
دعمونا من كل املناطق ،من أقصى الشمال إىل أقصى اجلنوب
وعكار وصيدا وبريوت اليت حتتضننا واحتضنت الرئيس الشهيد
رفيق احلريري .كانت هناك بعض العراقيل لتشكيل احلكومة ،أما
اليوم وبعد التشكيل فسنضع كل ذلك خلفنا ونبدأ بالعمل لنتمكن
من النهوض بالبلد ونفتح صفحة جديدة».
بعد ذلك توجه الرئيس احلريري ووزيرة الداخلية والبلديات ريا
احلسن اىل ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري يف وسط بريوت
قرب مسجد حممد األمني ،وقرآ الفاحتة عن روحه وعن ارواح
الشهداء الذين سقطوا معه.
واستقبل الرئيس احلريري مساء امس االول يف «بيت الوسط»
الوزير السابق نهاد املشنوق الذي هنأه بتشكيل احلكومة اجلديدة.
(التفاصيل الكاملة ص )3

تركيا تتهم دوال ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الضامنة التفاق آستانة تركيا وروسيا وإيران ستعقد يف  14شباط
اجلاري يف سوتشي جنوب روسيا.
وبعد قرار واشنطن االنسحاب من شرق الفرات ،طالبت روسيا
الواليات املتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوب شرقي
سورية وتسليمها للنظام ،ويف حني أعلنت األمم املتحدة أنها
سرتسل قافلة مساعدات ملخيم الركبان الواقع قرب املنطقة،
قالت روسيا إنها تأمل يف عدم تكرار األخطاء السابقة أثناء توزيع
املساعدات السابقة على سكان املخيم يف تشرين الثاني (نوفمرب)
املاضي .ومع اشارتها اىل وفاة عشرات االطفال الرضع يف خميم
«اهلول» مشال شرقي سورية ،أعربت منظمة الصحة العاملية عن
قلقها من أوضاع صعبة لنحو  33ألف نازح من مناطق القتال مع
«داعش».
ويف إحاطة إعالمية ،قالت الناطقة باسم اخلارجية الروسية ماريا
زاخاروفا« :ندعو واشنطن اىل سحب قواتها من منطقة التنف
وتسليمها للسلطة السورية القادرة على االهتمام مبواطنيها ،وحنن
نرى أنها قادرة على فعل ذلك» .ومع إشارتها إىل أن األمم
املتحدة حتضر لتسيري قافلة ثانية من املساعدات اإلنسانية لسكان
خميم الركبان ،وإنه« :جيري تنسيق مجيع املعايري مع احلكومة
السورية».
وأعربت زاخاروفا عن أملها أن «ال يسمح العاملون يف جمال
املساعدات اإلنسانية التابعون لألمم املتحدة بتكرار أوجه القصور
اليت حدثت خالل القافلة األوىل يف تشرين الثاني  ،2018وأنهم
سيؤمنون القافلة والنقل لتسليم وتوزيع الشحنات».
ولفتت إىل «حمنة سكان خميم الركبان للنازحني داخليًا» ،والذي
يقع داخل املنطقة األمنية اليت يبلغ طوهلا  55كيلومرتًا ،لكنها أكدت
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أن «الوضع احملبط يف املخيم يقع على الواليات املتحدة ،اليت
حتتل هذه املنطقة بطريقة غري قانونية وتنشر قاعدتها العسكرية
هناك ،وتقوم بتنظيم دعم مادي وتقين بانتظام ،يف حني أنها ال
تساهم يف إيصال الغذاء والدواء لسكان املخيم .من الضروري
اختاذ تدابري فورية إلعادة توطني املخيم».
وجاءت تصرحيات املسؤولة الروسية بعد تأكيد مساعد األمني العام
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك أن األمم املتحدة
حصلت على «موافقة شفوية» من النظام السوري إلدخال 100
شاحنة إىل خميم الركبان ،وأوضح املسؤول الدولي أن الشاحنات
ستصل بدءًا من يوم الثلثاء  5شباط اجلاري بعد ضمانات أمنية من
روسيا والواليات املتحدة اليت تتمركز قواتها يف املنطقة.
ويعيش حنو  40ألف نازح من مناطق شرق الفرات وريف محص
والبادية يف ظروف مأسوية يف املخيم الواقع قرب املثلث احلدودي
بني سورية واألردن والعراق ،ويعاني السكان يف املخيم من ندرة
املساعدات ،وغالء املواد الغذائية ،إضافة إىل عدم وجود خدمات
طبية ما أدى إىل وفاة عشرات األطفال واملرضى.
وكانت آخر قافلة مساعدات دخلت خميم الركبان يف الفرتة بني
 3و 8تشرين الثاني املاضي بعد تسعة أشهر منع خالهلا النظام
ِ
احملاصرة للمخيم من دخول املساعدات إىل
السوري واجلهات
النازحني احملاصرين داخله.
وعلى صعيد اوضاع النازحني الصعبة ،قالت منظمة الصحة العاملية
إن أنباء وردت عن وفاة ما ال يقل عن  29من األطفال وحديثي
الوالدة يف خميم اهلول مشال شرقي سورية يف األسابيع الثمانية
املاضية أغلبهم نتيجة اخنفاض درجة احلرارة .وحذرت املنظمة
من أن الوضع أصبح «خطريًا» بالنسبة اىل ثالثة وثالثني ألف
شخص يعيشون يف برد قارس من دون خيام أو أغطية أو تدفئة.
وأضافت أن كثريين ساروا أليام بعد فرارهم من القتال يف دير
الزور .وأوضحت املنظمة يف بيان أن «كثريين ممن وصلوا حديثًا
يعانون من سوء التغذية واإلرهاق بعد سنوات عاشوها يف ظروف
بائسة حتت حكم تنظيم داعش ...العراقيل البريوقراطية والقيود
األمنية حتول دون وصول املساعدات اإلنسانية للمخيم والطرق
احمليطة».
وتزامنًا مع حمادثات جيريها وفود من وزارة الدفاع الرتكية مع
نظرائهم الروس يف موسكو لبحث االوضاع يف إدلب واملنطقة
اآلمنة شرق الفرات ،جددت زاخاروفا قلق موسكو من «تقارير عن
حماوالت اإلرهابيني القيام باستفزازات باستخدام األسلحة الكيماوية
ضد املدنيني يف سورية» ،وزادت أنه «وفقًا للمعلومات املتوافرة
لدينا ،فإن جمموعة من نشطاء ما تسمى باملنظمة اإلنسانية اخلوذ
البيض زودت بعض املستشفيات يف إدلب باألجهزة الالزمة لتصوير
مثل تلك االستفزازات» ،وأشارت زاخاروفا إىل أن «التوترات حول
منطقة ختفيض التصعيد ال ترتاجع .وأن مسلحي هيئة حترير الشام
املتواجدين هناك ،يقصفون يومًا املناطق السكنية اجملاورة وكذلك
يزيدون حشد قواتهم قرب خط التماس مع القوات السورية».

«االحتاد االوروبي» يشكل ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

تشكيل جمموعة اتصال دولية لتسوية األزمة يف فنزويال» من خالل
إجراء انتخابات جديدة يف البالد.
وشددت على أن اجملموعة ،اليت ستدخل ضمن تشكيلتها بريطانيا
وفرنسا وأملانيا وبوليفيا واإلكوادور ،ستستمر أعماهلا اخلاصة بإجياد
حل لألزمة الفنزويلية خالل  90يومًا ،مشرية إىل أن «حتديد هذه
الفرتة مرتبط بضرورة وضع حدود زمنية واضحة حلل النزاع».
وأوضحت أن «جمموعة االتصال اخلاصة بفنزويال ستسهم يف إعداد
إجراء انتخابات رئاسية جديدة ،وستنعقد اجللسة األوىل هلا يف
األسبوع املقبل».
ولفتت إىل ضرورة جتنب وصف مطالبة االحتاد األوروبي بإجراء
االنتخابات يف فنزويال باإلنذار «ألن هذا األسلوب يتناقض مع
الثقافة السياسية للمنظمة».
وشددت مفوضة السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي على أن االحتاد
«يدعم بشكل كامل اجلمعية الوطنية يف فنزويال وزعيمها» خوان
غوايدو ،الذي أعلن نفسه رئيسًا للبالد يوم  23كانون الثاني،
باعتبارها «املؤسسة الوحيدة املنتخبة دميوقراطيًا وجتب محايتها».
وأكدت مع ذلك أن دول االحتاد األوروبي تلتزم مبوقف واحد حول
«ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة يف فنزويال وحل النزاع
سلميًا» ،مشددة« :إننا موحدون يف سعينا إىل جتنب أي حل للنزاع
عسكريًا أو باستخدام العنف».
وأشارت إىل أن االحتاد األوروبي قد ينظر خالل األيام املقبلة
يف فرض عقوبات جديدة على فنزويال حال غياب «تطور إجيابي
للوضع» ،مؤكدة مع ذلك استعداد دول املنظمة لتوسيع املساعدات
اإلنسانية لسكان البالد.
بدوره ،أعرب رئيس الربملان الفنزويلي خوان غوايدو عن شكره
للربملان األوروبي ،لتبين دعوة تطالب قادة أوروبا باالعرتاف به
رئيسًا لفنزويال ،موضحًا أن بالده حتتاج لالستقرار وإجراء انتخابات.
وقال غوايدو يف كلمة له يف العاصمة كاراكاس أمس االول:
«حنتاج لالستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية يف فنزويال».
ورحب بتبين الربملان األوروبي دعوة للقادة األوروبيني لالعرتاف
ّ
به رئيسًا شرعيًا لفنزويال ،قائ ًال« :نشكر الربملان األوروبي على
هذا اجلهد السلمي والحرتام الدستور» ،مشريًا إىل أن الرئيس
احلالي نيكوالس مادورو «ال حيمي أحدًا ،وسيادة القانون هي اليت
سنعيدها».
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اعالنات ملبـورن

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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مــلبورن

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـجتمع ونـجاح

 10صفات جتعل منكم ناجحني كيفية التعامل مع اآلخرين أنواع العالقات بني الناس يف العمل
والتأثري فيهم

ختتلف أنواع العالقات بني الناس يف العمل باختالف املرتبة
تبعا للمهام الوظيفية ،وللتعرف إىل تلك األنواع؛
الوظيفية ،أو ً
تواصلنا مع مدرب التنمية البشرية سعود فقيها ليطلعنا عليها،
حيث أشار إىل أن العالقات بني الناس يف العمل تنقسم إىل 3
أقسام بشكل عام ،وهي:
• العالقة بني املوظف واملديرين.
• العالقة بني املوظفني.
• العالقة بني املوظفني والعمالء.
مهارات التعامل مع الزمالء يف العمل
خيربنا املدرب سعود فقيها أن عالقاتك مع الناس يف العمل
حتتاج إىل عدد من الصفات الشخصية اليت متكن من التعامل مع
خمتلف أمناط الشخصيات ،وهي:
املوضوعية:
البعد عن العواطف واملشاعر واالنفعاالت ،والبحث يف األمور
واختاذ القرارات على مبدأ املوضوعية وفق القوانني والتحليالت
احلقيقية.

أسبابا للنجاح؟ أم أن الظروف ُهيئت هلم؟
هل ميتلك الناجحون
ً
أم أنهم حمظوظون؟ هذ ما أجابتنا عليه األخصائية االجتماعية
نيفني عشو ،اليت أفادتنا قائلة:
يف احلقيقة
كثريا ما يسأل الناس تلك األسئلة ،واإلجابة
ً
هي أن بعض الصفات املكتسبة اليت يتمتع بها الناجحون
هي اليت تساهم يف صناعة جناحهم ،فهم ميتلكون مقومات
النجاح ،ومن هذه الصفات:
صفات الناجحني:
• الوضوح وااللتزام :الناجحون واضحون ويعرفون ما يريدون
وملتزمون به وميلكون اإلصرار على حتقيقه.

مييزه
لكل شخص َخَل َقُه اهلل (عز وجل) على هذه األرض ما ِّ
وخصوصا يف الطباع وطريقة التفكري ،لذا فإنه
عن اآلخرين،
ً
من الفن والذكاء معرفة شخصيات اآلخرين وطريقة التعامل
ُّ
معهم،
وتعلم املفاتيح اليت تؤثر عليهم ،واليت تعطي عنك
انطباعا
إجيابيا لدى اآلخرين .تعريف على هذه املفاتيح اليت
ً
ًّ
ترشدك إليها األخصائية االجتماعية وعد حامد.

• اجلدية والصرب :الناجحون هم أشخاص يأخذون أهدافهم على
حممل اجلدية ويصربون ،حتى حيققوا كل أهدافهم.

تتعدد األساليب اليت يستخدمها األفراد إليصال أفكارهم،
بناء على شخصية كل منهم ،لكن هناك بعض األساليب
وذلك ً
تقرب الناس منك ،وجتعلهم يثقون فيك ويف رأيك ،بل
اليت ِّ
حيبون التعامل معك ،مثل:

• التنظيم :من صفات الناجحني أنهم منظمون يف عملهم ويف
خطواتهم.

* اطليب معونتهم يف األشياء اليت ال تعرفينها ،واشكريهم
على مساعدتهم لك.

• اإلجيابية والتفاؤل :الناجحون متفائلون بكل األحوال ،حتى يف
املصاعب ينظرون إىل اجلزء املضيء من العقبات.

ِ
أردت احلصول على شيء ما ممن هو أعلى منك
* إذا
مركزا
ً
مثل مديرك يف العمل ،-فارفعي سقف طلبك قليلاً ؛ حبيثِ
يرضيك إذا َّ
مت التفاوض.
تصلني لشيء

• تقدير الوقت :الناجحون يقدرون الوقت ويهتمون به.
• القدرة على حل املشاكل :وهي مهارة ميكن اكتسابها ومييزها
اختاذ القرارات والتعلم من األخطاء والتجارب السابقة.

ً
ِ
ذهبت إىل مكان جديد كوني
* إذا
حريصة على أن تشعري
من حولك أنك تشبهينهم؛ حتى ال ينفروا منك ،وحتى يشعروا
أنك قريبة منهم ،وميكنهم التحدث إليك بكل راحة.

• االعتماد على الذات والثقة بالنفس :فاإلميان بالنفس ومعرفة
نقاط القوة هو أساس النجاح.

* حاولي أن تسمعي أكثر من أن تتكلمي؛ فاإلصغاء فن ال
يتقنه إال قليلون.

• اجلرأة على إحداث تغيري :وتقوم على أساس تقبل التغريات
يف احلياة واستغالهلا الستخراج فرص.

* قدمي املساعدة ملن حولك ،واعرضي خدماتك فيما
تستطيعني فعله؛ فروح املشاركة تقربهم منك أكثر.

• التخطيط :الناجحون خيططون للمستقبل ولديهم أهداف
ذكية.
• االستثمار بالذات وتطوير النفس :واملقصود هنا مجيع اجلوانب
احلياتية من التعلم والتطور واالهتمام بالذات.

* أظهري مواهبك
وإجيابياتك ،ودعي من حولك يعرفون
َّ
إمكانياتك؛ ليتأكدوا أنه بإمكانهم االعتماد عليك ووضع
ثقتهم فيك.

واخلرب السار أن كل هذه الصفات بإمكان أي إنسان أن
يدرب نفسه على امتالكها ،فاإلنسان أو ً
ال
وأخريا قادر على
ً
اكتساب ما يريد.
لكن النقطة اليت ختتلف أن الناجحني قرروا عدم االستسالم
للحجج واألسباب واملربرات وقرروا ببساطة أن يبدأوا بالعمل
َعلى ما يتمنون.

* كوني شخصية مستقلة هلا أفكارها ومبادئها ،وال جتعلي
ِّ
رأي أحد
يؤثر عليك إال إذا ملست أن هذا الشخص على
صواب؛ فال داعي ألن تكابري يف اخلطأ.
* إذا كنت تريدين أن تكوني شخصية مؤثرة فعليك االلتزام
بأن تكوني مثا ً
وطو ِري من مهاراتك ومن
جيدا يحُ تذى به،
ال
ً
ِّ
َّ
َّ
وتثقفي ،وال تتوقفي عن مالحقة
وتعلمي
نفسك ،واقرئي
ومواكبة أخبار ومواضيع العصر احلديث.

املرونة:
التعامل بكل الوسائل املمكنة وعدم التمسك باآلراء واالعتقادات
وفتح اجملال ملناقشتها وتعديلها.
املصداقية:
أسرع طريق للتعامل مع اآلخرين وإبقاء األمور حتت السيطرة دون
غموض وعدم وضوح.
التواضع:
وهو صفة حتفظ احلقوق الشخصية وحقوق اآلخرين.
األمانة:
صفة أساسية ُيبنى عليها االتصال الفعال بني املوظفني على
اختالف أنواع العالقات بينهم.
اإلنسانية:
تقدير ظروف اآلخرين والتعامل معهم حسب إمكانياتهم؛ ما يعزز
االتصال الفعال.
أنواع املوظفني
ميكن تصنيف املوظفني من خالل عالقتك معهم يف العمل على
الشكل التالي:
 -1املوظف اجلازم «النتائج» :يعود الطبع إىل رغبة املوظف يف
السيطرة أو التأثري يف األشخاص أو يف الوضع من حوله.
 -2املوظف التفصيلي «التحليلي» :يركز هذا املوظف على
احلصول على مجيع الوقائع والتفاصيل واملعلومات املتعلقة
باخلدمة اليت يطلبها.
 -3املوظف الشخصي «الودود» :يركز هذا النوع من املوظفني
على إقامة العالقات ،ويتميز عامة برتحيبه وجتاوبه.
 -4املوظف املتعجل :وهذا النوع يرغب يف تصريف أموره بأعلى
سرعة.
 -5املوظف البطيء :وهذا النوع من املوظفني لديهم صرب كبري.
 -6املوظف املسوق :وهذا النوع من العمالء يكونون حمنكني.
 -7املوظف احلساس :وهذا النوع من املوظفني يفسر األمور
بطريقة سلبية.
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مـن هـنا وهـناك

الضحايا الصامتات لالعتداء اجلنسي يف املستشفيات

صدم العامل بقصة مريضة محلت وولدت أثناء غيبوبتها اليت
ُ
استمرت سنوات يف والية أريزونا األمريكية .وهذه املريضة مثال
معرضات العتداء جنسي ،وقد تكون جانبا جديدا
على حمنة نساء
ّ
حلركة  MeTooاليت تشري إىل أولئك الذين ال يستطيعون التحدث
عالنية عمن اعتدى عليهم.
وأجنبت الضحية ،اليت مل يعلن عن امسها ،طفال يف  29ديسمرب/
كانون األول ،أثناء وجودها يف دار للرعاية الصحية تديره شركة
هاسيندا (  )Haciendaحيث كانت تعيش يف حالة غيبوبة ألكثر
من عقد من الزمن .واتهم املمرض ،ناثان ساذرالند 36 ،سنة،
ويعمل هناك ،بارتكابه اعتداء جنسيا واالعتداء على شخص بالغ
يف موقع ضعف.
وقال موظفون يف املنشأة إنهم مل يدركوا أنها حامل حتى بدأت
مرحلة املخاض.
وقدم املمرض ساذرالند عينة من احلمض النووي مبوجب أمر من
احملكمة ،وأظهرت نتيجة االختبار أن محضه النووي متوافق مع
الطفل .ولألسف ،هذه ليست احلالة األوىل من العنف اجلنسي
ضد املرضى اإلناث الالتي يبقني لفرتات طويلة يف دور الرعاية
الصحية وتنتهي باحلمل.
فقد سجلت حاالت عدة مشابهة يف أحناء العامل مبا يف ذلك
األرجنتني والربازيل وبريطانيا ،فض ًال عن ثالث حاالت على األقل
يف الواليات املتحدة.
إحدى هذه احلاالت ارتكبت يف مدينة نيويورك عام  1995عندما
اغتصب أحد املساعدين ،كاثي كوب البالغة من العمر  29عامًا،
وتسبب ذلك يف محلها.
وكشف عن محل املرأة ،اليت بقيت يف غيبوبة لعدة سنوات،
عندما كانت حامال يف شهرها الرابع .ورفض أقاربها ،إجهاضها،
فأكملت كاثي محل اجلنني حتى النهاية .توفيت كاثي عام ،1997
ادعى
قبل وقت قصري من عيد ميالد الطفل األول .وحينها ّ
مغتصبها ،جون هوراس ،يف احملكمة أنه اعتقد أن احلمل قد
«يوقظها» ،وسجن ملدة  13عاما.
أدت تلك القضية إىل تشريعات جديدة يف والية نيويورك،
وفرض إجراء حتققات من خلفية موظفي الرعاية املنزلية ،فيما
أصبح يعرف بـ «قانون كاثي» .لكن ال يزال هناك نساء ضعيفات
أكثر عرضة جلرائم العنف اجلنسي يف الواليات املتحدة.
ظهرت بيانات من وزارة العدل نشرتها حمطة  NPRيف يناير/
كانون الثاني  2018أن نسبة وقوع ذوي اإلعاقة ضحايا لالغتصاب
واالعتداء اجلنسي تزيد مبقدار  4أضعاف.
ويقول متحدث باسم منظمة «العدالة لإلعاقة »Disability Justice
وهي منظمة أمريكية غري حكومية« :أكثر من  %80من النساء
ذوات اإلعاقة سيتعرضن لالعتداء اجلنسي يف حياتهن» .وعام
 2015وردت حالة أخرى من حاالت احلمل أثناء الغيبوبة يف
األرجنتني ،لكن وسائل اإلعالم احمللية قالت إن أسرة الضحية
رفضت توجيه اتهامات ألحد.
وقبل ذلك بسنتني ،حكم على ممرض يف مدينة بيا بالنكا بالسجن
ملدة مثاني سنوات بتهمة اغتصاب مريضة كانت تبلغ  60عامًا
ويف حالة غيبوبة.
أما يف بريطانيا ،فاعتدى أندرو هتشينسون ،وهو ممرض يف
مستشفى جون رادكليف يف مدينة أكسفورد ،على مريضتني
فاقدتي الوعي ،حتى أنه صور اعتداءاته عليهما بني عامي 2011
و.2013
عاما يف مارس/آذار .2015
15
ملدة
بالسجن
عليه
وحكم
ُ
ً
ويف مستشفى راشد يف مدينة دبي ،سجلت حالة اعتداء جنسي
على مريضة متر بغيبوبة يف مايو  /أيار  .2010كما مت تسجيل
حاالت تتضمن االعتداء على مرضى يف غيبوبة يف الربازيل ،مثل
حالة روجر عبد املسيح ،وهو طبيب متهم بـ  56تهمة تتعلق
باالعتداء اجلنسي على مرضاه ،مبا يف ذلك العديد من النساء
الالتي مت ختديرهن.
ووصلت هذه القضية إىل السينما مع الفيلم اإلسباني «توك تو
هري  »Talk to Herعام  ،2002ويتهم فيه موظف يف دار التمريض
باالعتداء على مريضة يف غيبوبة لتصبح حامال ،وكانت املريضة
راقصة أعجب بها املوظف بشدة بها قبل دخوهلا املستشفى .وفاز
الفيلم جبائزة األوسكار عن أفضل سيناريو.
وكشف حتقيق عام  2016أجرته جريدة أتالنتا جورنال عن وجود
 2400حالة اعتداء جنسي على مرضى حتت تأثري املخدر يف
الواليات املتحدة .ووقعت تلك احلوادث يف كل الواليات منذ
عام .1999
ويقول داني روبينز ،وهو أول صحفي كشف عن تلك القصة،
ليب بي سي« :ال يزال نصف هؤالء األطباء حيملون رخصهم الطبية
عام  .»2016وأضاف« :فيما يتعلق باألطباء ،فإن النظام حيمي
اجلناة».
وتعد دور الرعاية والتمريض من القطاعات الكبرية يف الواليات
وقدر تقرير صادر عن شركة األحباث  IBIS Worldأن
املتحدة،
ّ
عائدات هذا القطاع بلغت  132مليار دوالر عام .2018
وأنفقت املستشفيات ودور رعاية املسنني ما يزيد عن 73
مليون دوالر يف أنشطة كسب التأييد العام املاضي ،وفقًا
ملنظمة  ،OpenSecrets.orgوهي جمموعة تتعقب اإلنفاق يف جمال

Page 25

السياسة.
ووفقًا ملنظمات مثل مركز « National Sexual Violence Resource
 ،»Centerال تزال حاالت العنف جتاه املرضى أمرا نادر احلدوث.
لكنها سلط الضوء على ضعف هذه الفئة من الناس.
وقالت اللجنة يف بيان« :من الشائع وجود معتدين انتهازيني،
ونرى أنهم يظهرون يف مجيع البيئات اليت يوجد بها أشخاص
ضعفاء» .وكان دار رعاية صحية تديره شركة هاسيندا (
 )Haciendaمنخرطا يف حتقيق عام  2013بعد تقارير تفيد بأن
ً
موظفا حتدثت بتعليقات ذات طابع جنسي صريح أمام عدد من
املرضى.
وطرد املوظف من عمله ،وفقًا لوزارة اخلدمات الصحية يف والية
أريزونا ،ووعدت شركة هاسيندا بتحسني رعاية املرضى.
واتصلت «بي بي سي» بشركة هاسيندا (  )Haciendaللتعليق
على حالة احلمل أثناء الغيبوبة.
ويف بيان قال غاري أورمان ،نائب الرئيس التنفيذي جمللس
اإلدارة إن الشركة «لن تقبل بأقل من احملاسبة الكاملة هلذا
روعت كل املعنيني،
الوضع املروع ،وهذه حالة غري مسبوقة ّ
ابتداء من الضحية وعائلتها وانتهاء مبوظفي هاسيندا على كل
مستويات املنظمة».
وأضاف« :أريد أن أؤكد ملرضانا ،وأحبائهم ،وشركائنا يف
اجملتمع ،والوكاالت اليت نتعامل معها ،وسكان أريزونا ،أننا
سنواصل التعاون مع شرطة فينيكس ووكاالت التحقيق على
مجيع املستويات وبكل الطرق املمكنة».
كما قال« :سنبذل كل ما يف وسعنا لضمان سالمة كل مرضانا
وموظفينا».
وأدت الفضيحة إىل استقالة الرئيس التنفيذي لشركة هاسيندا،
بيل تيمونز ،يف وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلنت الشركة يوم االثنني  14يناير/كانون الثاني أنها بدأت
مراجعة داخلية «شاملة» لتحديد كيف محلت املريضة.
وقالت أسرة املرأة ،عن طريق حماميها ،إنها أجنبت «صبيا بصحة
جيدة» سيهتم به أقاربه.

بالصورة ..ثقب يف حذاء
األمري ويليام!

ما حكاية ميغان ماركل مع
جنينها؟

يف كل الصور واللقطات واللقاءات واملشاهدات ،منذ الكشف عن
محلها ،تضع ميغان ماركل ،زوجة األمري هاري ،يديها على بطنها
وكأنها حتمي جنينها ،أو رمبا كأن هناك خطبا ما.
هذا األمر دفع الربيطانيني إىل التساؤل عن سبب تصرف دوقة
ساسكس ،بل رصدوا كل حركات يديها ووضعها عل بطنها ،حيث
اعترب البعض أنها تبالغ يف استخدام هذه احلركة ،بينما اعتربها
كثريون جمرد حركة استعراضية.
ودفع سلوك ميغان ماركل وسائل إعالم بريطانية إىل التوجه إىل
اخلرباء ملعرفة ما جيري مع زوجة حفيد امللكة إليزابيث.
تعتقد الصحفية املتخصصة يف اجملال الصحي والطيب ليز جونز
أن السبب أقرب إىل «شارة التحذير على السيارة بوجود أطفال»،
لكنها تضيف ساخرة أن هذا السلوك يعين «كأن بقيتنا يستحق أن
حيرق يف السيارة».
أما خبرية معاجلة آالم الوالدة كاثرين غريفز فتقول إن احتضان
اجلنني باليدين بهذه الطريقة يساعد املرأة احلامل على إفراز
هرمون األوكسيتوسني ،املهم يف عملية الوالدة ،باإلضافة إىل
أهميته ودوره الكبري يف عالقة األم بطفلها والعالقة بني الرجل
واملرأة.
وقالت مديرة حترير جملة «يو» جو إلفني إنها جتد األمر مزعجا مع
األخذ بعني االعتبار فكرة الركل واحلركة اليت يقوم بها اجلنني يف
الرحم بني احلني واآلخر.
أضافت جو أن ما حيدث مع ماركل هو استمرار وضع اليد على
البطن «حتى صار األمر غري مريح ملن يشاهده» ووصفتها بأنها
«دوقة االستعراض» ،اجلاهزة واملستعدة لاللتقاط الصور ،وكأنها
املرأة الوحيدة احلامل يف العامل».
أما خبري لغة اجلسد هاري ويتشل فيقول إن زوجة األمري هاري متيل
إىل محاية جنينها بشبك يديها حول اجلنني بطريقة طبيعية ،مستبعدا
أن يكون األمر «متثيال».
ويضيف موضحا أن األمر أشبه بامرأة مدركة لتغيري حيدث يف
جسمها ،حبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وقالت الصحفية ألكساندرا شوملان إن الكثري من النساء يشعرن
بالراحة عندما يضعن أيديهن على البطن أثناء احلمل.

تعرض األمري ويليام ،النجل األكرب لولي عهد بريطانيا ،األمري
تشارلز ،ملوقف حمرج جدا بسبب ثقب يف حذائه ،أثناء حضوره
املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس بسويسرا.
وشارك األمري ويليام يف املنتدى للنقاش حول احلفاظ على احلياة
الربية واحلفاظ والعامل الطبيعي ،وكانت الفعاليات مباشرة عرب
اإلنرتنت ،واستطاع بعض املشاهدين مالحظة الثقب يف حذائه أثناء
جلوسه ،وفقا جمللة «هالو» اإلنكليزية.
وانهالت التعليقات الطريفة على الواقعة ،بينما علق آخرون أن
األمر يف غاية الصعوبة ،لكي يكتشفه األمري ويليام بنفسه.
يذكر أن هذه هي املرة الثانية اليت يتم فيها مالحظة ثقب يف
أحذية أفراد العائلة امللكية ،حيث مت رصد ثقف يف حذاء األمري
هاري شقيق األمري ويليام ،يف أغسطس املاضي ،خالل حضوره
حفل زفاف أحد أصدقائه.

لكنها أشارت إىل أن دوقة ساسكس تفعل هذا األمر أكثر من
النساء األخريات بكثري ،معتربة أن األمر يبدو حالة سرور باحلمل،
على اعتبار أنها تبلغ من العمل  37عاما ومل تكن متأكدة من أن
احلمل سيحدث بهذه السرعة.
أما املصورة أليسون جاكسون فتقول إن ما تفعله ميغان ماركل
يظهر بوضوح أنها حامل وليس فكرة أن جسمها متضخم ،مضيفة
أن ماركل تفعل هذا األمر عن وعي وإدراك.
وقالت إنها بعد سنوات من العمل يف التمثيل ،فهي مدركة لزوايا
الكامريا وكيفية التعامل معها ،وكيف تتيح التقاط صورة بشكل
مريح مع احلمل.
باإلضافة إىل ذلك فإنها تبدو وكأنها تتعامل مع الوضع بصفتها
«حتمل أغلى محولة وأمثنها ..وهي بالتأكيد سعيدة للغاية وفخورة
بنفسها».
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مـن هـنا وهـناك

أبرز  10مهمات فضائية يف
تاريخ البشرية

يشهد العامل الكثري من املهمات الفضائية اليت تتنافس من خالهلا
الدول ،إال أن بعض املهمات الكبرية بقيت حمفورة يف التاريخ،
بعد أن أظهرت إىل أي حد ميكن لإلنسان أن يذهب الكتشاف أغوار
الكون.
وقدم موقع «بوبالر ميكانيكس» أبرز  10مهمات فضائية يف تاريخ
البشرية:
 -1مهمة «سبوتنيك  :»1أول قمر اصطناعي يسبح يف الفضاء،
أطلقه االحتاد السوفييت يوم  4أكتوبر عام  .1957وكان إطالق
هذا القمر بداية لسباق الفضاء بني القوتني (االحتاد السوفييت
والواليات املتحدة األمريكية).
 -2مهمة «فوستوك  :»1أول مركبة فضاء خترج من الغالف اجلوي
لألرض ،وحتمل على متنها رواد فضاء ،بقيادة الرائد يوري
غاغارين .وكان ذلك يوم  12أبريل .1961
 -3مهمة «أبولو  :»11هي األوىل من نوعها اليت تقود اإلنسان
للنزول على سطح القمر .وجرت يوم  20يوليو .1969
 -4مهمة «أبولو  :»13هي مركبة فضائية أمريكية ،أرسلت يف 11
أبريل  1970للقيام مبهمة استطالعية واهلبوط على سطح القمر.
 -5مهمة «إس تي إس-51-إل» :هي الرحلة رقم  25ضمن برنامج
الفضاء األمريكي ،جرت يوم  28يناير  ،1986وانتهت يف أقل من
 73ثانية ،بعد انفجار املكوك ووفاة مجيع أفراد الطاقم.
 -6مهمة «فوياجر  :»1أول مسبار فضائي مت إطالقه يوم  5سبتمرب
 1977لتقديم صورة تفصيلية عن كوكيب املشرتي وزحل.
 -7مهمة «مارس باثفايندر» :رحلة استكشافية لسطح املريخ،
أطلقت يف  4ديسمرب  1996من طرف وكالة «ناسا» .كان اهلدف
منها دراسة وحتليل الغالف اجلوي للمريخ ومناخه وتركيبة الصخور
فيه.
 -8حمطة الفضاء الدولية :بدأ بناؤها مبوجب تعاون دولي بقيادة
أمريكا وروسيا عام  .1998ويف  2نوفمرب  ،2000وصل أول طاقم
فضائي على منت احملطة الفضائية الدولية.
 -9مهمة «كيبلر» :هو مرصد فضائي مت إطالقه ،يف مارس ،2009
من طرف «ناسا» إىل الفضاء من أجل اكتشاف إذا ما كانت هناك
حياة يف جمرة درب التبانة.
 -10مهمة «كاسيين-هويغنز» :مشروع تعاون مشرتك بني «ناسا»
ووكالة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء اإليطالية ،إلرسال
مسبارين لدراسة كوكب زحل ونظامه .دامت املهمة  20عاما (من
 1997إىل .)2017

فضيحة جنسية ته ّز الرأي العام ..يأتني
لـ «الرقية» ف ُيواجهن اإلغتصاب!
«راق شرعي» يف اخلمسينات من العمر
هزت فضيحة جنسية بطلها
ّ
ٍ
الرأي العام يف املغرب.
وحدثت الواقعة يف مدينة بركان الساحلية املغربية ،حيث ّ
مت
ٍ
عدد من الفتيات
متورط باغتصاب
أن «الراقي الشرعي»
اكتشاف ّ
ّ
ّ
لتلقي «الرقية الشرعية» على يديه.
كن يقصدنه
اللواتي ّ
أن أمره افتضح بعد تداول مقطع فيديو له مع فتاة على مواقع
إال ّ
التواصل االجتماعي ،ما دفع الفتاة للخروج عن صمتها وفضحه.

سجن « 5جنوم» يف بريطانيا ..بعد حبث مضن ..تعثر على
بألعاب فيديو ومالعب كرة
أمها وعمرها  103أعوام

ختطط بريطانيا لتشييد سجن فاخر ،يضم العديد من املرافق
الرتفيهية كمالعب كرة القدم والصاالت الرياضية وألعاب الفيديو،
بقيمة تصل إىل  91مليون جنيه إسرتليين.

«مل أعد يتيمة» ..بهذه الكلمات أعربت امرأة يف الثمانني من عمرها
عن سعادتها لدى عثورها على والدتها ،بعد رحلة حبث استمرت
حنو  60عاما.

وسيستوعب السجن  1400سجني ،وسيضم  6مالعب كرة ،فضال
عن حدائق ومراكز لياقة بدنية ،حسب ما ذكرت صحيفة «مريور»
الربيطانية.

واستمرت إيلني ماكني يف البحث عن والدتها البيولوجية طوال 61
سنة ،لتنجح يف العثور عليها حية وهي تبلغ الـ  103أعوام.

وسيتم تشييد السجن ،الذي سيحظى بنوافذ بال قضبان معدنية،
على مقربة من سجن «إتش إم بي فول ساتون» مبدينة «إيست
يوركس» الربيطانية.

ومل تعثر ماكني على أمها فقط ،بل اكتشفت أيضا أن لديها
شقيقني يبلغان من العمر حوالي  70عاما.
وكانت ماكني تسعى للعثور على أقاربها يف الدم« ،ألنها باتت
تشعر بالوحدة» ،كما رغبت يف معرفة تارخيها الطيب حبيث ميكنها
حتديد أي مشكالت طبية حمتملة البنتيها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مل تكشف عن امسه ،أن «ألعاب الفيديو
اليت ستتاح للمساجني لن تكون متصلة باإلنرتنت ،لتجنب إتاحة
الفرصة للسجناء بالتواصل مع جمرمني آخرين ،كما سيتم أوال
تقييم األلعاب اليت سيسمح بها».

ولتحقيق ذلك ،استعانت بعامل وراثة وجينات ،وجنحت أخريا يف
العثور على والدتها بعد إجراء اختباراحلمض النووي.

وسيستقبل السجن أخطر املساجني يف البالد ،حبسب الصحيفة
الربيطانية ،اليت أشارت أن العاملني على املشروع يأملون يف أن
تساعد الرفاهية اليت ستتوفر فيه يف «حتسني سلوك املساجني
وإعادة تأهيلهم».

وقالت املرأة اليت تبلغ من العمر  81عاما ،واليت تعيش مع زوجها
روالند وابنتيها وابنها يف دبلن ،إنها «كانت تشعر بأنها وحيدة
بال أبوين وال أشقاء أو شقيقات ،وال حتى أقارب الدم» ،حبسب
صحيفة «ميرتو» الربيطانية.

من جهة أخرى ،يعارض كثريون ملثل هذه املشاريع ،مستشهدين
مبا جرى يف واحد من السجون املميزة اليت افتتحت قبل عام ونصف
تقريبا ،الذي شهد انتشارا كبريا للمخدرات والعنف واستياء يف
صفوف العاملني به ،مع فشل كل ما مت تقدميه من تسهيالت يف
تغيري سلوك املساجني.

وعن اللقاء الذي مجع االبنة بأمها ،قالت ماكني إنها مل تتمكن بعد
من زيارة والدتها ألنها ستخضع قريبا لعملية جراحية يف عينها،
لكنها «أجرت لقاء معها عرب اهلاتف» ،بالرغم من ضعف مسع األم.

وميثل مشروع السجن الفاخر اجلديد ،جزءا من اسرتاتيجية تتبناها
احلكومة الربيطانية ،لبناء  4سجون جديدة يف بريطانيا ،ستستوعب
 10آالف سجني حبلول عام  ،2020وبقيمة  1.3مليار جنيه
إسرتليين.

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري..
أنا فضيحة!

مالبس «قابلة لألكل» ..أزياء
كورية تشعل محلة سخرية!

أثارت تشكيلة من األزياء الرجالية والنسائية ،اليت تصنع يف
العاصمة العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ ،محلة من السخرية
على مواقع التواصل االجتماعي ،بعد أن تضمنت جمموعة من
املالبس القابلة لألكل.
ووصف مركز أحباث «كيم» لألزياء يف بيونغ يانغ ،األزياء بأنها
«مثالية» ملمارسي النشاطات اخلارجية كالتسلق مثال ،حسب ما
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وضم «كتالوغ» األزياء اليت ابتكرها املركز التابع لوزارة املواد
الغذائية واالحتياجات اليومية الكورية الشمالية ،تشكيلة مالبس
نسائية ضمت سرتات «شانيل» مقلدة ،وحقائب «غوتشي» مزيفة
بأسعار رخيصة ،فضال عن سرتات رجالية «قابلة لألكل».

نشرت الفنانة اللبنانية املثرية للجدل مرييام كلينك ،على
«إنستغرام» ،صورة بدت فيها وهي ترتدي ثوب االستحمام
وتغطي شعرها باملنشفة وحتمل يف يدها ميكروفونًا.

وأوضح املركز ،حبسب الصحيفة ،أن تلك األزياء القابلة لألكل
املكون من الربوتينات واألمحاض
صنعت من «الفالنيت الصناعي»
ّ
األمينية واملغنسيوم والكالسيوم واحلديد ،وهي قابلة لألكل وقت
اجلوع ،دون ذكر تفاصيل حول كيفية تناول السرتات أو حتللها
يف اجلسم مثال.

وأحدثت الصورة ضجة كبرية ،حيث وجه اليها الكثري من املتابعني
االنتقادات معتربين أنه ال داع ألن تظهر بهذه اإلطاللة ،لتعود
كلينك وتنشر مقطع فيديو هلا ،أرفقته بهذا التلعليق« :لقد غريت
مفهوم احلرية يف
لبنان
 .قلبت كل شئ رأسًا على عقب».

وأثارت الصور اليت انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي ردود
ّ
شكك البعض بقدرة بيونغ يانغ على صنع
فعل ساخرة ،فبينما
سرتات قابلة لألكل ،استهزأ آخرون باالسرتاتيجية الدعائية ،خاصة
وأن الكثري من األشخاص هناك بالكاد ميلكون أمواال تكفي لشراء
أطعمتهم ،قبل أن يفكروا بشراء مالبس ألكلها.

«هب بلد كامل ليمنعين من أن أكون حرة وأوقفوني
أضافت كلينك:
ّ
وأهانوني معنويًا وكالميًا .إال أنين وقفت بوجه كل هذا الكره.
واليوم تقلدني الكثريات ويتعرين لكي يتم التحدث عنهن .لكن
تأخر الوقت وقد سرقت كل األضواء ...أنا فضيحة».
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صـحة وغـذاء

ملاذا ال يصاب البعض بنزالت الربد وكيف نصبح مثلهم؟ هل أنت مرتدّد يف إجراء تنظري املعدة؟
يعاني الكثريون خالل فصل الشتاء من أعراض
الربد والتهاب احللق وانسداد األنف ،بينما
يعيش بعض الناس احملظوظني يف راحة تامة
خالية من هذه املعاناة ،فما هو سرهم؟
وبهذا الصدد ،وجدت دراسة استمرت 24
عاما أجرتها جامعة هارفاردُ ،
ونشرت نتائجها
األسبوع املاضي ،أن التوائم يعانون (يف
الغالب) من أمراض متماثلة ،ما يشري إىل
أن احلمض النووي ( )DNAيقود  %40من
األمراض.
وقال خبري أمراض اجلهاز التنفسي ،الربوفيسور
رون اكليس ،الذي يعمل يف جامعة ،Cardiff
إنه مقتنع بأن الوراثة هي السبب يف إصابة
بعض الناس بفريوس الربد.
وأضاف موضحا« :نولد جبهاز مناعة فريد ،مثل
البصمة .إن من ال يعانون من نزالت الربد رمبا
يكونون مصابني بالفريوس ،ولكن نظامهم
املناعي يقتله حتى ال تظهر األعراض».
وتستهدف فريوسات الربد الشائعة بطانة
األنف واحلنجرة يف املقام األول ،وكذلك
اجليوب األنفية.
وتقول الدكتورة ،جينا ماكيوشي ،من جامعة
ساسيكس« :هناك أكثر من  160نوعا خمتلفا
من إصابات الربد ،مع وجود أنواع جديدة تظهر
على مدار الوقت ،لذلك من املنطقي متاما أن
يصاب الشخص العادي بإحدى نزالت الربد يف
السنة الواحدة .وعندما يدخل الفريوس جمرى
اهلواء ،فإن اجلهاز التنفسي الدقيق يتعرض
للهجوم ،ما يؤدي إىل انسداد األنف والعطس
والسعال والتهاب احللق».
وتوافق الدكتورة ماكيوشي على أن هناك
أشخاصا ،ألسباب جينية ،قادرين على مقاومة
نزالت الربد بصورة أفضل من غريهم .ولكن
هل بوسعنا فعل شيء حلماية أنفسنا؟ اجلواب
هو نعم ،وجيب أن يكون اهلدف األول هو
احلصول على قسط كاف من الراحة.
واستطردت جينا موضحة« :يعتمد نظامنا املناعي
على النوم إلنتاج عدد قوي من اخلاليا املناعية
السليمة ،والتخلص من القدمية اليت قد تكون
غري فعالة» .كما حتذر من أن املدخنني وأولئك
الذين يشربون الكحول بانتظام ،يعملون على
زيادة عوامل اخلطر.
وقال الربوفيسور ،دانيال ديفيس ،مؤلف
« »The Beautiful Cureوأستاذ علم املناعة
جبامعة مانشسرت ،إن «القلق يؤثر على جهاز

املناعة ،على املدى الطويل ،ما يضعف قدرته
على حماربة فريوس الربد».
ويعتقد الطبيب العام ،جيف فوسرت ،الذي لديه
حولي  17ألف مريض يف قائمة «Leamington
 ،»Spaأن األفراد األكثر عرضة لإلصابة بنزالت
الربد ،يعانون عادة من نقص التغذية ،وأن
األنظمة الغذائية اليت حياول العديد منا احلفاظ
عليها كجزء من قرارات سنوية جديدة ،ال
تساعد.
وتوجد أيضا أدلة على أن البدانة تزيد من
خطر اإلصابة باألمراض الفريوسية ،وتقلل من
االستجابة املناعية.

أنواع الشاي اليت ميكن أن حتمي من السرطان
أجرى علماء أمريكيون من جامعة سانت لويس
دراسة وجدوا فيها أن الشاي األخضر وشاي
أولونغ الصيين (الشاي الذي يعرض إىل عملية
أكسدة خفيفة) ميكن أن مينع تطور خاليا سرطان
الثدي.
وفقا للخرباء ،يف املناطق اليت تكون فيها أنواع
الشاي املذكورة أعاله شائعة جدا ،يقل احتمال
معاناة الناس من سرطان الثدي ،ألن الشاي
مينع منو اخلاليا السرطانية.
وتقول املادة يف ديلي ميل« :هذه األنواع من
الشاي ميكن استخدامها على نطاق واسع كإجراء
وقائي للمرض».
يف الوقت نفسه ،الشاي األسود ليس له تأثري
شايف ،وفقا لتقارير ديلي ميل.
ً
أيضا حاالت اإلصابة بسرطان
وحلل الباحثون
الثدي والوفيات منه يف الصني ووجدوا أنه يف
املناطق اليت ينتشر فيها استخدام أولونغ — هي
أقل معدالت للسرطان.
أولونغ الصيين معروف منذ العصور القدمية
خبصائصه املفيدة ،هو حيتوي على الكافيني
والفيتامينات واملعادن واألمحاض األمينية
ومضادات األكسدة.

تنظري املعدة إجراء طيب مُي ّكن الطبيب من النظر
إىل املريء ،املعدة ،واألمعاء (اإلثنا عشر)
بطريقة مباشرة .املنظار عبارة عن أنبوب مرن
مزود مبصدر ضوئي وكامريا فيديو يدخله
ّ
الطبيب إىل املعدة عرب الفم.
أي إجراء خمربي أو عملية طبية ما هي إال
ّ
لتخفيف عبء تناول الدواء من دون فائدة
وتشخيص احلالة املرضية بوقت أسرع وبشكل
دقيق
ال ُيالم املريض إن شعر باخلوف بعد أن طلب
طبيبه منه إجراء تنظري للمعدة ،ألنه سيعتقد
بأن حالته خطرة وأن العالج الدوائي مل يف
باملطلوب وبأن خربًا سيئًا ينتظره بعد إنتهاء
أي إجراء خمربي أو
التنظري .ليته يدرك بأن ّ
عملية طبية ما هي إال لتخفيف عبء تناول
الدواء من دون فائدة وتشخيص احلالة
املرضية بوقت أسرع وبشكل دقيق.
تنظري املعدة إجراء طيب مُي ّكن الطبيب من النظر
إىل املريء ،املعدة ،واألمعاء (اإلثنا عشر)
بطريقة مباشرة .املنظار عبارة عن أنبوب مرن
مزود مبصدر ضوئي وكامريا فيديو يدخله
ّ
الطبيب إىل املعدة عرب الفم .وكما ذكرنا ،لن
يطلب منك الطبيب إجراء تنظري املعدة إال بعد
ّ
التأكد من أن األدوية غري كافية وأنه حيتاج
لطريقة مباشرة لتشخيص احلال املرضية إذّا قد
يطلب طبيبك هذا اإلجراء يف احلاالت التالية:
ّ
التأكد من سبب عسر اهلضم
ّ
التأكد من سبب األمل املستمر يف البطن
نزيف يف املريء أو املعدة أو األمعاء
ارجتاع معوي (حرقة)
صعوبة يف البلع
ّ
التحقق من سبب فقر الدم (قد يكون بسبب
نزيف يف املعدة)
ربط الدوالي يف املريء أو لعالج بعض احلاالت
املرضية كاستئصال األورام يف املعدة أو
املريء
قبل إجراء التنظري سيطلب الطبيب من
ّ
يتوقف عن تناول األدوية املضادة
املريض أن
للحموضة وتناول عشاء خفيف  ،واألهم أن
ابتداء من
يتوقف املريض عن تناول الطعام
ً
منتصف الليل أو قبل مثان ساعات من موعد
التنظري .أخرب طبيبك عن األدوية اليت تتناوهلا
فقد يطلب منك وقف بعضها مؤقتًا كاألدوية
املسيلة للدم أو رمبا قد ُيعدل يف اجلرعة
بشكل مؤقت .ومن األفضل أن تصل إىل
املركز الطيب قبل نصف ساعة على األقل من
املوعد وأن تصطحب معك أحد أفراد أسرتك أو
رمبا صديقًا ألنك لن تسطيع العودة للمنزل

بعد التنظري مبفردك .ال ميكنك قيادة السيارة
إال بعد ست ساعات من هذا اإلجراء ريثما
ّ
واملهدئة .وال
املسكنة
ينتهي مفعول األدوية
ّ
بأي أمل
داعي للقلق فتنظري املعدة ال
يتسبب ّ
ّ
بشكل عام ويستغرق إجراؤه من مخس إىل
عشر دقائق.
بعد اإلنتهاء من التنظري سيحتاج املريض
لساعة من الراحة على األقل كي يتعافى من
ّ
املسكنة ،رمبا يشعر بانزعاج خفيف
األدوية
يف احللق بسبب مرور املنظار وهذا اإلنزعاج
سيزول تدرجييًا .أما بالنسبة لتناول الطعام
فيمكن للمريض أن يستعيد نظامه الغذائي
الروتيين بشكل تدرجي إال إذا رفض الطبيب
ذلك .لن ُيضطر للتواصل مع طبيبه بعد
التنظري إال إن شعر بأمل شديد يف املعدة ،أمل
يف الصدر ،ارتفاع يف احلرارة ،أو إن استمر
املريض بالتقيؤ مع وجود إفرازات حتتوي على
الدم.
لكل من يعاني من محوضة يف املعدة (حرقة)
ننصحه بتنظيم وجباته حبيث تكون صحية وغنية
والبد من مضغ الطعام جيدًا،
باخلضار والفواكه
ّ
ّ
خيفف من تناول الكحول واملشروبات
وأن
املنبهة احملتوية الكافيني ،اإلمتناع عن التدخني
ّ
ّ
املسيلة للدم أو األدوية
وجتنب تناول األدوية
ّ
ّ
(األدوية
احملفزة إلفراز احلمض
املسكنة
ّ
املضادة لإللتهابات الغري إستريودية) إال بعد
سيقدم
استشارة الطبيب .الصيدلي هو من
ّ
ترتدد
لك اإلرشادات الصحيحة عن أدويتك فال ّ
يف إخباره عن تفاصيل حالتك املرضية.
يتذمر املرضى من طلب الطبيب منهم
غالبًا ما
ّ
الص َور أو التحاليل املخربية ويعتقدون
بعض
ُ
بأن هذا الطلب ُمكلف ماديًا والداعي إلجرائه.
كن على ثقة بأن هذه اإلجراءات ستختصر
عليك فرتة العالج ألنها تساهم يف تشخيص
ْ
عش
احلال املرضية بشكل دقيق وصحيح.
حياة معتدلة واحرص على تناول غذاء صحي
ومتوازن فاملعدة بيت الداء واحلمية رأس
الدواء وبالتأكيد أوكل صحتك دائمًا ألهل
اإلختصاص.

* 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

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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صـحة وغـذاء

فـوائد الكـركم للتـخسيس واضـراره

الكركم ويسمى أيضا باجلذمور هو أحد فصائل عائلة الزجنبيل ،وهو
من النباتات املعمرة ،وللكركم مكانة عظيمة يف الطب األيروفيدي
وذلك ألنه يعد من املواد املنقية لكافة أجزاء اجلسم ،كما أن
ساقه حتتوي على العديد من اخلصائص اليت تساعد على عالج
كافة األمراض،
وجتدر اإلشارة إىل أن الكركم يعد من التوابل اليت تضيف للطعام
مذاقا ولونا شهيني ،وغالبا ما يستخدم طازجا يف الطهي يف
الدول اآلسيوية ،بينما يف باقي الدول يستخدم مطحونا وجمففا،
ويف هذا املقال من موقع صحيت سنعرض أهم الفوائد العظمية
الستخدام الكركم الطازج.
فوائد الكركم الصحية
الكركم هو أحد التوابل الرئيسية اليت عليك إضافتها لتحصل
على الكاري املثالي باللون والطعم املناسبني ،وهو من عائلة
الزجنبيل حيث يشبهه كثريا من الناحية الشكلية والطعمة الالذعة
كما يعد من أفضل الطرق إلضافة النكهة واللون لوجبة طعامك
يف املنزل.
استخدم الكركم للتخفيف من كل شيء بدءًا مبشاكل الكبد
واالكتئاب ونهاية كمسعف أولي للجروح ،ومثل العديد من
العالجات البديلة ،ليس هناك الكثري من األحباث دائمًا؛ للتأكد من
فعالية هذه األعشاب اليت كان يستخدمها أجدادنا القدامى ،ولكن
هنا نذكر بعض فوائد الكركم اليت ُ
أثبت بعضها بالدراسات:
 .1الكركم مضاد لاللتهابات
ميكن ألي التهاب أن يصبح مشكلة كبرية عندما يكون مزمنا
ومنتشرًا بشكل غري صحي يف أنسجة اجلسم ،ويعتقد اآلن أن
االلتهاب املزمن ،قد يكون سببا لكثري من املشاكل املستقبلية،
ويشمل ذلك أمراض القلب والسرطان ،ومتالزمة التمثيل الغذائي
ومرض الزهامير وخمتلف الظروف التنكسية (وهي الظروف أو الداء
الذي يتدهور معه عمل األنسجة أو األعضاء بفعل التقدم يف العمر
أو بسبب العادات املرتبطة بنمط احلياة(.
وتبني من خالل بعض التحاليل املخربية اليت أجراها جمموعة من
األطباء يف جامعة فلوريدا األمريكية يالتعاون مع جامعة بنسلفانيا
لعام  ،2012والذي نشر نتائجها الدكتور ( )Michael Gregerيف
مقال حبثي على موقع ( )NutritionFacts.orgملعرفة أي أنواع
البهارات قد تكون مفيدة يف حالة االلتهاب ،حيث أظهرت أن
الكركم هو أحد مضادات االلتهابات القوية ،حيث تطابق فعاليته
يف بعض األحيان العقاقري املضادة لاللتهابات.
 .2الكركم كمضاد لألكسدة
يزيد الكركم بشكل كبري من القدرة املضادة لألكسدة يف اجلسم،
حيث أن مادة الكركمني املوجودة فيه ليست مضاد التهاب فحسب
بل حتى مضاد قوي لألكسدة نظرا لبنيتها الكيميائية اليت ميكن أن
حتارب اجلذور احلرة الضارة أو ما يعرف بالشقائق (وهي عبارة عن
ذرات أو جزيئات بإلكرتونيات فردية غالبا ما تكون نشيطة وتلعب
دورًا يف التفاعالت الكيميائية سواء التفاعالت الكيميائية املعملية
أو العمليات احليوية اليت تتم يف جسم اإلنسان ،واليت تتلف
أغشية اخلاليا وقد تسبب املوت يف حال أحلقت الضرر باحلمض
النووي للجسم).
كما أن الكركمني يعزز أيضا نشاط األنزميات املضادة لألكسدة
يف اجلسم نفسه ،أو حتى قد تساعد يف منع بعض األضرار اليت
تسببها ،إضافة إىل أن الكركمني يقلل من مستويات اثنني من
األنزميات يف اجلسم اليت تسبب االلتهابات؛ وذلك خالل جتربة
للمعهد اهلندي للدراسات على املواد السمية (Indian Institute of
)Toxicology Research؛ نشر ملخصها على موقع مكتبة (Wiley Online
 )Libraryاإللكرتونية عام  ،2010على فئران مت حقنهم بالزئبق الذي
يعترب من منشطات عمل أنزميات مثل أنزيم الـ()Metallothionein
الذي يسبب نشاطه اإلصابة بتلف يف الكبد ناتج عن التسمم
بالزئبق ثم يصار إىل حقنهم بكمية أخرى من مادة الكركمني اليت
لوحظ أنها تثبط عمل تلك األنزميات مما أثبت فعالية استخدام
الكركمني كعالج يف هذه حلاالت.
 .3يساعد الكركم على رفع مستوى النشاط الدماغي
يعزز الكركمني التغذية العصبية للدماغ حيث يعزز تكوين اخلاليا
العصبية واإلدراك بعد إظهار حتسن يف اخلاليا الدماغية لدى
جرذان مسنني ضمن جتربة أجريت عام  2012حيث قيم الباحثون

األداء السلوكي وتكاثر اخلاليا يف اجلرذان اليت ترتاوح أعمارهم
بني  -6و  12أسبوع بعد إطعامها وجبات غذائية مدعمة بالكركمني،
ومراقبة مسارات العالج بالكركمني ودوره يف زيادة اإلدراك
وتكوين اخلاليا العصبية حيث أظهرت النتائج وجود تفاعل بني
اجلينات املسؤولة عن النقل العصيب ،وتطوير اخلاليا العصبية،
ونقل اإلشارة ،وبني تناول مادة الكركمني.
وهناك احتمال آخر بأن الكركم ميكن أن يساعد على حتسني
عمل الذاكرة وجيعل ممن يتناوله أكثر ذكاء ،حيث طرحت هذه
االحتماالت يف دراسة أجريت على إناث الفئران عام  2013من
قبل فريق من األطباء يف جامعة ( )Selçuk Universityالرتكية؛
نشر ملخصها على موقع ( ،)Springer.comإال أنها تبقى دراسة
أولية فقد.
 .4الكركم كعالج لبعض مشاكل القلب

يؤدي تناول مادة الكركمني لتحسينات خمتلفة منها اخنفاض خطر
اإلصابة بأمراض القلب اليت تشكل السبب الرئيسي لكثري من
حاالت الوفاة عامليًا ،وتشري العديد من الدراسات أن الكركمني
يؤدي إىل حتسن وظيفة بطانة األوعية الدموية حيث أشارت دراسة
جلامعة ( )Chiang Mai Universityنشرت عام  2012واليت مت اختيار
عينتها بصورة عشوائية مؤلفة من  121مريض خيضعون جلراحة
تغيري الشرايني التاجية مع تناول أربع غرامات من الكركمني يوميا
قبل بضعة أيام من اجلراحة وبعدها أيضًا ،وفريق آخر مل يتناوله
واخنفضت لدى الفريق الذي تناول الكركمني خماطر اإلصابة بنوبة
قلبية يف املستشفى بنسبة .%65

يقال أنه ميكنك استخدام الكركم إذا كان لديك مشاكل يف املرارة
(واحلقيقة أن الكركم ميكن أن جتعل مشاكل املرارة أسوأ لديك).
الكركم ليس مفيد ملرضى السكري (واحلقيقة هي أن تناول
الكركم يوميا ملدة  9أشهر ميكن أن تقلل من عدد األشخاص الذين
يعانون من مقدمات السكري للمصابني مبرض السكري).

 6أسباب لن تتخيلها تسبب
السمنة والبدانة

 .5هل حيارب الكركم اخلاليا السرطانية؟
هناك العديد من أشكال السرطان ،ولكن ملعظمها عدة قواسم
مشرتكة ،منها تأثرها على ما يبدو مبكمالت الكركمني ،وجيري
الباحثون دراسة على نبات الكركم كعشب مفيد يف عالج
السرطان ،وميكن أن يؤثر على منو خالياه ،وقد أظهرت الدراسات
أنه قد يساهم يف موتها ،حيث مت تنفيذ جتربة سريرية ملراقبة
تأثري تناول الكركمني يف عالج املرضى الذين يعانون من سرطان
البنكرياس املتقدم ،األمر الذي نتج عنه استجابة موضوعية يف
أقل من  ٪10من املرضى ،حيث ميكن أن يقلل من منو اخلاليا
السرطانية ومينع منو األورام لدى حيوانات التجارب ،لذا فلرمبا
سيستخدم الكركمني جنبا إىل جنب مع عالجات السرطان التقليدية
إذا أثبتت التجارب ذلك ،إال أنه من السابق ألوانه اجلزم ،ولكنه
يبدو واعدًا حتى اللحظة.
طريقة حتضري الكركم للتخسيس
أحضري كميات متساوية من الزجنبيل األخضر املربوش ومسحوق
الكركم ثم أضيفي إليها كمية مناسبة من املاء وحركي جيدا،
ضعي املزيج يغلي على نار هادئة ملدة  5دقائق مع تغطيته
بشكل جيد .صفي املزيج واحتفظي به يف الثالجة مع تناول كأس
قبل كل وجبة ورئيسية بنصف ساعة.
مشروب الكركم والليمون
ضعي ثالث أكواب من املاء يف وعاء حتى تصل درجة الغليان،
أضيفي إليه بعد ذلك ملعقة كبرية من الكركم املسحوق الطازج،
ملعقة كبرية من الزجنبيل الطازج وليمونة مقطعة لشرائح دائرية.
ارفعي الوعاء عن النار ،غطيه واتركيه جانبا حتى يهدأ ثم صفيه
اشربي منه بعد الوجبات الرئيسية الثالثة على أن تستمري على
هذا املنوال طيلة شهر كامل.
آثار جانبية وحماذير تناول الكركم
جيب أن تعلم ما األثار اجلانبية للكركم وما الفوائد احلقيقية
املرجوة من تناوله ،فمثال الكركم قد يبطئ ختثر الدم على سبيل
املثال ،لذلك ينبغي أن تكون حذرا يف تناول مكمالت الكركم
وبطبيعة احلال ندعوك دائما للتحدث مع طبيبك قبل البدء يف
تناول أي نوع من املكمالت الغذائية ،لذلك دعونا نكون واضحني
حول ما يستطيع الكركم فعله لكم كتأثريات سلبية وأخرى قد
تكون إجيابية:
يقال أن الكركم عادة ال يتسبب يف آثار جانبية خطرية (واحلقيقة
هي أن بعض الناس ميكن أن تواجه اضطرابات املعدة ،والغثيان،
والدوخة ،أو اإلسهال) بعد تناوله.

يعد شهر كانون الثاني ،من أشهر مواسم االهتمام بإنقاص الوزن،
حيث يتواكب مع بداية عام جديد وطموح كل شخص بأن يكون
إجيابيًا ويصحح أخطاء غذائية مت ارتكابها خالل عام أو أعوام مضت،
حبسب موقع «.»Care2
وينصح املوقع قراءه بعدم القلق إذا الحظوا عدم فقد وزن أو أي
كيلوغرامات خالل األسابيع األوىل ،ويؤكد أن عدم حتقيق نتائج
سريعة ال يعين الفشل ،ولكن رمبا يكون بسبب عوامل أخرى ،غري
النظام الغذائي ،واليت كثريا ما يتم إغفاهلا عند بدء حماوالت
إنقاص الوزن ،وتكون هي سبب السمنة باألساس ،منها:
1ـ التوتر
عندما يعاني الشخص من توتر منخفض الدرجة ،ولكنه شبه
مستمر ،فإنه سرعان ما يضع نفسه يف وضع قتال أو انفعال
مستمر .مما يشجع اجلسم على إنتاج هرمون الكورتيزول املهدئ،
والذي يرسل إشارة إىل الكبد إلفراز املزيد من الغلوكوز يف جمرى
الدم ،وبالتالي يؤدي إىل زيادة يف إنتاج األنسولني.
2ـ النوم
إن احلصول على ما يكفي من نوعية نوم جيدة هو أمر بالغ األهمية
لفقدان الوزن ،حيث تتسبب ساعات النوم القليلة يف إفراز كميات
كبرية من هورمونات اجلوع ،فضال عن ضعف حساسية األنسولني،
مبا يؤدي إىل ختزين املزيد من الطاقة كدهون طوال اليوم.
ينصح اخلرباء بالنوم لعدد  6إىل  8ساعات حيث إن النوم أقل من
 6ساعات يؤدي إىل اإلصابة بالسمنة وكذلك النوم ألكثر من 8
ساعات.
3ـ احلساسية الغذائية
جيب على كل من يعاني من حساسية من أي أطعمة بعينها مثل
الغلوتني أو منتجات األلبان أو غريها ،أن ميتنع عن تناوهلا ألنها
تؤثر سلبا على اجلهاز املناعي وتسبب االنتفاخ وااللتهاب وتشجع
اجلسم على زيادة الوزن.
4ـ اهلرمونات
ميكن أن يكون سبب زيادة الوزن عدم التوازن يف النظام
اهلرموني .ويرجح أنه ،مع مرور الوقت ،يطور جسم اإلنسان حالة
مقاومة هلرمونات تعطي إشارات مهمة مثل األنسولني واللبتني.
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Catholic schools reap $4.1 billion windfall in Scott Morrison’s funding ‘fix’

Prime Minister Scott Morrison and Education Minister Dan Tehan in Canberra last year.Credit:Alex Ellinghausen

The full extent of the
windfall for Catholic
schools under Prime
Minister Scott Morrison’s funding “fix” last
year has been revealed
in documents that show
the sector will receive
more than $4.1 billion in
additional federal funds
over the next decade.
Official spending projections also show independent schools will
gain $263 million in extra
federal funding over the
same period - in contrast
to earlier fears they could
lose up to $2 billion as a
result of the changes.
The main element of the
package announced by
Mr Morrison and Education Minister Dan Tehan
in September adjusts the
way a school’s wealth is
assessed, meaning it will
now be determined by
the income tax paid by
its parental cohort.
That reform - for which
the Catholic sector lobbied aggressively - will
generate a $3.4 billion
windfall for Catholic
schools by 2029, according to Department of
Education modelling.
While the deal was portrayed by warring lobby
groups as a victory for
Catholic schools at the
expense of their private
independent rivals, the
projections show independent schools will
lose just $221.6 million
over the decade as a result of the change.
Furthermore, in most
states that loss will be

more than offset by the
government’s new $1.2
billion “choice and affordability fund”, which
means federal funding
for independent schools
will actually increase by
$263 million nationwide
over the decade.
The detailed year-by-year
figures are contained in
Education Department
projections newly released under freedom of
information laws.
During tense negotiations over the “personal
income tax” model of assessing private school
wealth, the independent
sector claimed it stood
to lose up to $2 billion
over 10 years - a figure
later rubbished by bureaucrats.
The departmental documents show that once
the modelling changes
and the “choice” fund
are both taken into account, independent private schools will enjoy
increased federal funding in all states except
Queensland, Western
Australia and the Northern Territory.
The figures revealed in
the documents explain
why the independent
sector was broadly happy with the final package
announced by the government in September.
School funding again
became a pivotal political issue last year when
the Catholic sector - led
by its now-departed Victorian leader Stephen Elder - lobbied aggressive-

ly for the changes that
were finally announced
the month after Malcolm
Turnbull was ousted as
prime minister.
Some Liberal MPs had
described the unresolved school funding
wars as one of the key
issues undermining Mr
Turnbull’s leadership.
Former education minister Simon Birmingham
even walked away from
the portfolio to allow Mr
Tehan to broker “peace”
with Mr Elder.
Labor has not decided
whether it would keep
the $1.2 billion “choice
and affordability fund”,
which it has previously
called a “slush fund”. It
is understood the opposition wants further briefings on how the fund will
be used and distributed.
The decade-long school
funding arrangements
with the states are due
to commence from 2020,
meaning a Shorten government would need to
urgently consider whether to proceed with the
changes announced in
September by Mr Tehan
and Mr Morrison.
Labor’s
education
spokeswoman Tanya
Plibersek says the party’s
first priority is to inject a
further $14 billion back
into public schools.
Last year, the Catholic
and independent sectors welcomed the new
arrangements but said
they would need to be reviewed. Acting executive
director of the National

Catholic Education Commission, Ray Collins,
said the extra money
went “a long way to fixing problems caused by
the model introduced in
2017”.
On Wednesday a spokesman stressed the additional funding was a
result of the new income
tax wealth model which
had been recommended

by the National School
Resourcing Board.
The
Independent
Schools Council of Australia has described the
deal as “the foundation
for a fair and reasonable resolution of the
current funding issues”.
Michelle Green, the head
of Independent Schools
Victoria, said it was “a
step forward”.

School funding is a joint
venture by state and federal governments. The
Commonwealth is chiefly
responsible for funding
private schools, while
the states shoulder the
majority of public school
funding.
The deal for private
schools announced in
September did not affect
public school funding.

NSW govt, Labor in close fight: Newspoll
The NSW government is
facing a nail-biter at the
next state election with
Labor closing the gap to
50-50 after preferences,
according to the latest
Newspoll.
NSW Premier Gladys
Berejiklian has brushed
aside talk of working
with a hung parliament.
The latest Newspoll suggests the Liberal leader
is facing a minority government or a slim majority when voters go to the
polls on March 23.
The coalition and opposition are 50-50 on
a two-party preferred
basis, although Labor’s primary vote has
jumped two points to 36
per cent.
That’s an improvement
for the Berejiklian government, which was
trailing the opposition
52-48 in December, The
Australian reported on
Wednesday.
“We always knew it
would be tight,” the premier told reporters in
Sydney.
“My focus is on delivering for the citizens of
this state. That’s been
my focus from day one
and will continue to be.”
When asked about the
possibility of a hung
parliament and how
that might affect voters,
Ms Berejiklian said: “I
wouldn’t presume to tell
what voters think. That’s
a matter for them.”
“I appreciate other peo-

ple want to talk about
other things but when it
comes to delivering and
performing I want to be
judged by what we deliver for the citizens of
this state,” she said.
Ms Berejiklian leads Labor Leader Michael Daley as preferred premier
44-31 but the number of
voters dissatisfied with
her performance has
risen.
Cabinet minister Rob

Stokes said the premier
was doing a “great job”.
“We’re a united team,
we’ve got a great message to tell and we’re
busy just focusing on
the needs of the community,” he told reporters on Wednesday.
Fellow minister Stuart
Ayres acknowledged
the election would be
close, especially in his
western Sydney seat of
Penrith.

NSW Premier Gladys Berejiklian is disappointed
the High Court has ruled
against her government’s
move to reduce the cap
on third-party election
spending.
The NSW premier is “so
disappointed” the High
Court has overturned her
government’s laws capping the amount of money
unions and other third
parties can spend during
election campaigns but
says she accepts it.
The High Court on Tuesday ruled the relevant
section of the Electoral
Funding Act 2018 invalid
because it unreasonably
interfered with the implied
freedom of communication protected by the constitution.
The government in May
2018 capped expenditure by third parties at
$500,000 - down from

$1.05 million - prompting unions to challenge
the new laws in the High
Court.
Ms Berejiklian on Wednesday said she was disappointed the court had
ruled the legislation was
invalid because it would
have made election advertising more transparent.
“People should know
that when they see an ad,
what the real intention
behind the ad is, and who
is paying for it, and that’s
why we put those caps
in place in legislation but
the High Court decided
against it,” Ms Berejiklian
told 2GB.
“I’’m so disappointed by
the result but I can’t argue
against the High Court.
They’ve made their decision clear.”
The government will have
to pay the costs of the
High Court case.

Gladys ‘so disappointed’ by court loss
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Royal Commission finds Murray Darling of- My Health system retains choice: minister
ficials committed ‘gross negligence’
Australians who haven’t guards and protections,” lion Australians already
A Royal Commission has
accused federal officials
of maladministration and
breaking the law in their
management of the $13 billion Murray Darling Basin
Plan and says they committed “gross negligence”
when failing to account for
the devastating impacts of
climate change.
The excoriating 745-page
report handed down on
Thursday called for a huge
shake-up in the way Australia’s longest river system
is managed, including putting the environment at the
centre of decisions about
how water is used and establishing an independent
audit body.
Confronting images of massive fish kills in western
NSW this summer have
stoked fears that the $13
billion Murray Darling Basin
Plan is failing the environment and the vital river system is being mismanaged.
The former South Australian Labor government set
up the royal commission in
November 2017 following
revelations of water theft
and a serious lack of rule
enforcement.In his final report, Commissioner Bret
Walker SC said the Murray
Darling Basin Authority
had acted unlawfully when
determining the so-called
“sustainable diversion limits” that govern how much
water can be extracted for
irrigation.
Mr Walker said the Water
Act underpinning the plan
said the limits should reflect “an environmentally
sustainable level of take” essentially that the volume
of water extracted should
not compromise environmental values.
However the authority had
wrongly applied a “triple
bottom line” approach in
which water recovered for
the environment could be
reduced whenever this
would “benefit farming,
therefore the economy and
therefore society”, the report said.

It described application of
the sustainable diversion
limits as “unlawful”.
The report said the Water
Act mandated that Australians “had to reduce the
amount of water being taken for (mainly) irrigation in
the Basin”.
“It is simply impossible to
reduce that agricultural input without having some
effect, sometimes grievous,
on pre-existing or planned
private enterprises,” he
said, saying that water buybacks and other provisions
sought to mitigate this.
“But it would be absurd …
for the national program to
halt or falter in the face of
demonstrated consequences of reduced water for irrigation leading to adverse
impact on some farming enterprises.”
Mr Walker wrote that current senior management of
the authority and its board
have failed to ensure the
basin plan was lawful with
respect to addressing climate change.
“Their conduct in relation to
climate change - in particular ignoring the advice of the
CSIRO in 2009 - was negligent. But this sorry conclusion does not just mark a
shortcoming in reasonable
care, skill and diligence. It is
an alert of an emergency,”
he said.
Mr Walker wrote that a “head
in the sand approach” to
higher temperatures and
less water in the southern
part of the basin was unfair
to both residents and anyone who had an “interest in
either its economy or environment”, which included
anyone who paid tax.
“It is an approach that is in
breach of the requirements
imposed by the Water Act.
It amounts to gross negligence,” he said.
The report said the causes
of the shocking fish kill at
Menindee Lakes had not
been determined at the time
of writing.
However it described media
statements by NSW Water

Minister Niall Blair following the event as “grossly
irresponsible”.
Those statements consisted of an insistence that
the Menindee Lakes Project
must proceed and that not
doing so would “blow up”
the basin plan. The controversial scheme involves
reducing evaporation in
the lakes by making them
smaller.
“It amounts to saying that
NSW will do what it can to
destroy the plan if this particular highly problematic
project is not guaranteed, in
advance, to contribute to a
reduction in environmental
flows and a commensurate
increase in irrigation take.
This is antithetical to everything the Act and Plan are
intended to achieve,” the
report said.
The report also delivered a
scathing assessment of the
authority’s recommendation that the federal government reduce by 70 billion
litres the target amount of
water that irrigators must
return to the environment
in the northern basin, covering Queensland and part
of NSW.
The authority said the move
would save about 200 jobs
in
irrigation-dependent
communities.
However Mr Walker said the
review amounted to “gross
maladministration … an example of how the current
management of the MDBA
has shown itself unwilling
and incapable of fulfilling
their statutory functions
and obligations”.
The report called for “an
independent, scientifically
astute and experienced
body responsible for auditing the effectiveness of the
implementation of the basin
plan”, saying the authority
had until now been “marking its own work”.
New determinations of how
much water could be extracted for irrigation should
be made urgently, ensuring
the health of the environment was prioritised, it said.

opted out of having a My
Health Record by Thursday will soon have one,
but the health minister
says they can delete it
when they want.
Australians are being reminded it is up to them
whether or not they have
an electronic medical record, as the “opt-out”
deadline for My Health Record looms.
Health Minister Greg Hunt
has stressed that people
can join or leave the system at any time, despite
a formal “opt-out” period
ending on Thursday.
The end of the “opt-out”
period means anyone who
does not already have a record and has not said they
don’t want one, will have
one created for them.
“The great thing is, it’s every Australian’s choice,”
Mr Hunt told reporters in
Sydney on Wednesday.
The deadline for optingout was pushed back from
November 15 to give time
for stronger privacy measures for the system to
pass parliament.
Under the changes, people
found guilty of improper
use of My Health Record
will face up to five years’
jail, instead of two, and the
maximum fine has more
than doubled to $315,000.
Victims of domestic violence will be better protected, with abusive former partners banned from
accessing their child’s records.
Private health insurers
would will be kept further
from the system’s data,
being unable to access it
even when it has been deidentified.
The refinements were
enough to convince the
Australian Medical Association to back the system,
after campaigning for better protections.
Mr Hunt said he can guarantee no person’s My
Health Record data would
ever be wrongfully exposed.
“We listened to the community and we worked on
adding additional safe-

he said.
“Although there hadn’t
been any significant issues, we wanted to provide that extra security
and extra support.”
The system has been under development for more
than 15 years and operational for six, with 6.4 mil-

having a record.
Between July and October,
1.15 million Australians
had opted-out and another
almost 500,000 had optedin to get a record created
sooner.
Final figures for the optout period will be revealed
after January 31.

‘No apologies’ for tax proposals: Labor
Federal Labor makes no
apology for wanting to
change taxes to make the
nation fairer, shadow treasurer Chris Bowen says.
The man who would be
treasurer in a Labor federal government says the
party makes no apology for
wanting to change taxes to
make Australia fairer.
The sentiment by shadow
treasurer Chris Bowen
comes as Prime Minister
Scott Morrison continues his attack on Labor’s
economic credentials and
plans for “$200 billion in
new and higher taxes”.
Mr Bowen says the prime
minister is running a scare
campaign about Labor’s
intentions ahead of the national election due by May.
“What we’re doing is reforming unsustainable, unfair concessions and loopholes in the system,” he
told ABC Radio National
on Wednesday.
“We make no apology for
that, it’s the right policy,”
Mr Bowen didn’t deny the
$200 billion figure linked to
Labor’s reform when it was
put to him.
But he said it was necessary for Australia’s future
to invest more in schools
and hospitals and in initiatives such as universal
preschool for three-yearolds, closing the gender
pay gap and making more
generous personal income
tax cuts than those proposed by the coalition.
Among Labor’s pledged
changes is cutting the
negative gearing tax break
so it only applies to newlybuilt homes, with the policy
grandfathered so the limits

won’t apply to existing investors.
The opposition has also
proposed a reduction in
the capital gains tax discount and ending cash
handouts for non-taxpaying shareholders on their
dividend credits.
Mr Bowen said Labor has
had the courage to be upfront about its plans and
seek a mandate for them.
But the prime minister said
the changes are the worst
thing that could happen
to the Australian economy
as it grapples with global
challenges, such as trade
tensions between the United States and China.
“Make no mistake - the
Australian economy will be
weaker under Bill Shorten
and the Labor Party than
otherwise, because their
policies are designed to
slash people’s home prices, take away their savings,” he told reporters in
Brisbane on Wednesday.
Mr Bowen isn’t afraid of
the war of words.
“We relish the economic
debate. Not only do we
welcome it, we relish it,” he
told reporters in Sydney.
The stoush comes as inflation sped up a little to 0.5
per cent in the December
quarter, beating market expectations of a 0.4 per cent
rise.
But that wasn’t enough
to keep the annual rate
from slipping, figures from
the Australian Bureau of
Statistics on Wednesday
show.
The consumer price index
slowed slightly to 1.8 per
cent in the 12 months to
December 31.

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

WORLD FRUIT

بـإدارة السيد

الـيان بولـس

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

دراق ( 1كيلو) بـ $ 1,99

 10( Jumbo Eggبيـضات)

بـ ( $ 1,99نص سعر)

 1( Peachesكيلو) بـ $ 1,49

لـوز نـيء ( 1كيلو) بـ $ 11,99

عــنب ( 1كيلو) بـ $ 2,99

لـنب ( 2كيلو) بـ $ 4,99
بــندورة ( 1كيلو) بـ $ 0,99

بـطيخ بدون بذر ( 1كيلو) بـ $ 0,99

بزورات مشكـّلة
نبيع بالجملة
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
نؤمـن
واملفرّق..
ّ
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
طلبات املطاعم..
بـ $15,00
وموجودات أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
األسبوع
عـسل بـلدي

هذا العرض
صاحل لغاية
يوم
اجلمعة
 8شـباط

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

لـيمون حـامض ( 1كيلو)
بـ $ 3,99

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

