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مؤمتر وارسو يفشل يف تشكيل
جبهة دولية ضد إيران

الرئيس احلريري يف ذكرى اغتيال والده:

لسنا دولة تابعة ألي حمور ومصلحتنا عودة النازحني

اتفاق الطائف هو الدستور وزمن تصفية احلسابات مل يعد جيدي

أكد رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري يف
االحتفال الذي أقامه تيار
«املستقبل» عصر امس
االول ،يف مركز «سي
سايد أرينا» ،ملناسبة
الغتيال
14
الذكرى
والده الرئيس الشهيد
رفيق احلريري أن «ليس
دولة تابعة ألي حمور ،أو
ساحة لسباق التسلح يف
املنطقة ،إمنا هو دولة
عربية مستقلة ،هلا دستور
ومؤسسات
وقوانني
والتزامات عربية دولية،
دولة أكدت على التزام

جملس الوزراء وجملس
النواب خلية عمل .هناك
فرصة من غري املسموح
أن تضيع .والقرار بيدنا
والتنفيذ بيدنا .فإما أن

التتمة صفحة 21

العالناتكم

النأي بالنفس .وأي أمر

الرئيس الحريري يلقي كلمته

آخر يكون وجهة نظر ال تلزم

الربملان املصري مُيرر مبدئياً تعديالت دستورية تتضمن متديد فرتة الرئاسة
النواب
جملس
وافق
املصري (الربملان) من
حيث املبدأ على تعديالت
دستورية تتضمن متديد
فرتة الرئاسة إىل  6سنوات،

ولفرتتني متتاليتني على
أقصى تقدير ،مع احتفاظ
الرئيس احلالي عبد الفتاح
السيسي باحلق يف الرتشح
وفقًا لتلك التعديالت ،يف

حال ُأقرت يف استفتاء
عام ،بعد انتهاء واليته
احلالية عام .2022

التتمة صفحة 21

 Luxuryللسفر والسياحة

الدولة وال اللبنانيني».
احلكومة
موضوع
ويف
قال« :فخامة الرئيس
عون ودولة الرئيس بري
وأنا ،أخذنا قرارا بتحويل

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

مل يصدر أي بيان مشرتك
أو ختامي عن مؤمتر وارسو،
الذي مجع دو ً
ال غربية على
رأسها الواليات املتحدة،

باإلضافة إىل «إسرائيل»
ودول خليجية لتشكيل
حلف ضد إيران ،مما يعين

الـتتمة ص 21

قمة سوتشي :ضرورة بذل اجلهود لتطبيق اتفاق
إدلب وروحاني مستعد للتوسط بني تركيا وسوريا

أعلن البيان اخلتامي لقمة
سوتشي ،اليت مجعت بني
رؤساء روسيا وتركيا

وإيران ،أنه مت االتفاق
على املضي قدمًا لتطهري

الـتتمة ص 21

للـبيع بداعي التقاعد

يرجى االتصال
بصاحب الخربة مـحالت الـعرجة للـخضار والـسمانة
العربية يف بانشبول
والكفاءة
 45سـنة فـي خـدمة الـزبائن..
واالختصاص
عقد ايـجار  ..3x3سـعر مغري.
ايلي على الرقم:

0412 224 604

للراغبني يرجى االتصال بـ كمال على الرقم:

0424288432

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

لإليجار ()Granny Flat
مؤلفة من غرفة نوم ومطبخ
وحمام وغرفة جلوس واسعة
وغريها ..كلها مجددة بالكامل..
يف منطقة غيلدفورد.
لالتصال0412 079 757 :

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع :من  5صباحا  5 -بعد الظهر

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
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 MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

احلريري يف ذكرى اغتيال والده 2019 :ستكون سنة العدالة ولسنا دولة تابعة ألي
حمور وسأتعاون مع كل األحزاب دون استثناء ومصلحتنا عودة النازحني

أحيا تيار «املستقبل» ،عصر
امس االول اخلميس ،الذكرى
 14الستشهاد الرئيس رفيق
احلريري ورفاقه ،حتت شعار
«البلد مكفى بشغلك» ،يف
«سي سايد آرينا» ،مبشاركة
شعبية حاشدة فاقت  12ألف
شخص ،حبسب املكتب اإلعالمي
للتيار ،ويف حضور ممثل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
الوزير سليم جريصاتي ،املوفد
امللكي السعودي املستشار
يف الديوان امللكي نزار بن
سليمان العلوال ،ممثل رئيس
جملس النواب نبيه بري النائب
ميشال موسى ،رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،ممثل
الرئيس أمني اجلميل الوزير
السابق سليم الصايغ ،الرئيس
فؤاد السنيورة ،رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع
وعقيلته النائبة سرتيدا جعجع،
«املستقبل»
كتلة
رئيسة
النائبة بهية احلريري وشفيق
احلريري وأفراد العائلة وعائالت
الشهداء.
كما حضر نائب رئيس جملس
حاصباني،
غسان
الوزراء
الوزراء :ريا احلسن ،مجال
فنيانوس،
يوسف
اجلراح،
ألربت
كيدانيان،
أفاديس
سرحان ،منصور بطيش ،كميل
أبو سليمان ،ريشار قيوميجيان،
مي شدياق ،حسن اللقيس،
حممد شقري ،فادي جريصاتي،
صاحل الغريب ،غسان عطاهلل،
ندى البستاني ،عادل أفيوني،
النائب نقوال صحناوي ممثال
الوزير جربان باسيل ،الوزراء
السابقون :جو سركيس ،نهاد
املشنوق ،غطاس خوري ،باسم
السبع ،أمحد فتفت ،حممد
فرنسا،
سفراء:
املشنوق،
الواليات املتحدة األمريكية،
كندا ،الصني ،اململكة العربية
السعودية ،العراق ،اإلمارات،
اجلزائر ،املغرب ،قطر وسلطنة
عمان.
وحضر أيضا النواب :مسري
اجلسر ،حممد كبارة ،هنري
شديد ،إدي أبي اللمع ،سامي
فتفت ،عاصم عراجي ،عثمان
علم الدين ،بكر احلجريي،
حممد القرعاوي ،حممد سليمان،
حممد احلجار ،طارق املرعيب،
وليد البعريين ،أنور اخلليل،

رىل الطبش ،مروان محادة،
هنري حلو ،سليم عون ،سيزار
معلوف ،فريد هيكل اخلازن،
نزيه جنم ،دميا مجالي ،نديم
اجلميل ،ميشال معوض ،زياد
حواط ،وإلياس حنكش ،نواب
سابقون ،األمني العام لتيار
«املستقبل» أمحد احلريري وعدد
من مستشاري رئيس التيار
وأعضاء األمانة العامة واملكتبني
السياسي والتنفيذي.
الدينية
الشخصيات
ومن
حضر :مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان،
ممثل البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي املطران
بولس مطر ،شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ،املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن ،ممثل
البطريرك يوحنا العاشر اليازجي
املطران إلياس كفوري ،رئيس
الطائفة القبطية األب رويس
األورشليمي ،ممثل الكاثوليكوس
آرام األول األرمشندريت جورج
صابوجنيان.
ومن احلضور :رئيس اجمللس
العام
النائب
الدستوري
التمييزي مسري محود ،رئيس
جملس الشورى القاضي هنري
خوري ،قائد اجليش العماد
جوزف عون ،املدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد
عثمان ،املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،املدير
العام ألمن الدولة اللواء أنطوان
صليبا ،أمني اجمللس األعلى
للدفاع سعد اهلل احلمد ،رئيس
اهليئة العليا لالغاثة اللواء حممد
خري .احملافظون :زياد شبيب،
حممد مكاوي ،عماد لبكي ومنصور
ضو ،رؤساء بلديات واحتادات،
نقيب احملررين جوزف قصيفي،
نقيب حمامي بريوت أندريه
شديد ،نقيب حمامي طرابلس
حممد املراد ،رئيس االحتاد
العمالي العام بشارة األمسر،
رئيس اجمللس االقتصادي
االجتماعي شارل عربيد ،وحشد
كبري من الشخصيات الروحية و
السياسية واحلزبية واالجتماعية
والديبلوماسية
واإلعالمية
واألمنية.

وقائع االحتفال

بعد النشيد الوطين ودقيقة
صمت عن روح الرئيس

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

الشهيد ،مت عرض كلمة
السيدة نازك رفيق احلريري يف
املناسبة ،ومن ثم اعتلى الفنان
عالء زلزلي املسرح وأعاد غناء
أغنية «عالوعد نكمل دربك»،
قبل أن يهدي الرئيس احلريري
أغنية جديدة من وحي املناسبة،
ويتم عرض فيلم وثائقي عن
الرئيس الشهيد.

إطالق «»mustaqbalweb

ثم أعلن رئيس حترير «املستقبل
ويب» جورج بكاسيين إطالق
املنصة االلكرتونية اجلديدة
عنوان
حتت
ل»املستقبل»
،www. mustaqbalweb. com
قبل أن يتم عرض فيلم عن
مكونات املنصة اجلديدة ،من
املوقع اإلخباري وما يتضمنه من
متابعات وإضاءات ،إىل «web
 »tvوشبكة براجمه األسبوعية
واليومية ،وصوال إىل موقع تيار
«املستقبل» املختص بكل أخبار
التيار يف لبنان واالغرتاب.
بعدها ،قدمت «كشافة لبنان
املستقبل» مشهدية ،ختتصر
 14إجنازا ،من إجنازات رفيق
احلريري ،بالصوت والصورة.

الحريري

ويف اخلتام ،ألقى رئيس جملس
الوزراء كلمة استهلها بالقول:
«أتشرف بداية ،بالرتحيب بكل
األصدقاء واحللفاء والرؤساء
الشقيقة
الدول
وممثلي
والصديقة .وأخص بالرتحيب،
موفد خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز،
األخ نزار علوال ،الذي حيضر بيننا
ذكرى الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،شهيد لبنان والعروبة
وحبيب لبنان واململكة».
وإذ سأل« :من منكم ال يذكر
يف هذه األيام الرئيس الشهيد
رفيق احلريري؟ من ال يقول
«رزق اهلل» على أيامه« ،رزق
اهلل» على زمن «البلد ماشي...
والشغل ماشي» ،و»رزق اهلل»
على بريوت حني كانت تغلي
حركة ونشاطا وسياحا وشبابا
وشابات من كل لبنان؟»،
قال« :اليوم ،ككل سنة،
جمتمعون بعد  14سنة على
جرمية االغتيال ،وبعد  11سنة
على انطالق احملكمة الدولية.
جمتمعون وحلم رفيق احلريري
ما زال معنا .ومشروعه لالعمار
والنمو واالستقرار على لسان
كل لبناني يريد أن يعود العمل

الرئيس الحريري يلقي كلمته

إىل البلد .بعد بضعة أشهر،
تنعقد جلسة احلكم يف قضية
الرئيس الشهيد ورفاقه .وبتنا
نستطيع القول ،إن سنة 2019
هي سنة العدالة اليت ننتظرها
لنعرف احلقيقة».
أضاف« :كثر يقولون إن
احلقيقة معروفة ،واحلكم تأكيد
لشيء معلوم .لكن احلقيقة
بالنسبة إلينا ،ال تكون حقيقة،
إن مل تصدر بشكل واضح
ورمسي عن احملكمة الدولية.
وال نرى وال نقبل أن نرى احلكم
طريقا لالنتقام وردات الفعل.
احلكم هو طريق للعدالة ورفض
التغطية على احلقيقة مهما
كانت قاسية .رفيق احلريري مل
يستشهد ليخرب البلد .شهادة
وحدت اللبنانيني.
رفيق احلريري ّ
ولن نعطي أحدا أي فرصة،
ليجعل من احلكم على املتهمني
أداة للفتنة بني اللبنانيني».
وتابع« :من قتل رفيق احلريري
كان هدفه ختريب لبنان ،ومنع
اللبنانيني من املطالبة برفع
اليد عن قرار البلد .ومن قتلوه
يعرفون ،ماذا يعين وقوف
رفيق احلريري ،حبجمه وعالقاته
وإمكانياته وشعبيته ،بوجه
السلبطة على الدولة وقرارها.
مل تنفع معه كل حماوالت
الرتغيب والرتهيب .خونوه
وشنوا عليه أعنف احلمالت
السياسية واإلعالمية ...لكنها
مل تنفع .عطلوا مشروعه وهددوه
بالسجن والطرد من البلد
وبتكسري بريوت على رأسه...
ومل تنفع ....قتلوه».
وأردف« :بعد  14سنة ،ما
زال رفيق احلريري قضية حية
يف وجدان ماليني اللبنانيني
والعرب .أوال ،ألن رفيق
احلريري ،شخصية ال تنسى،
وأنتم عرفتموه وأحببتموه وعشتم
معه .وثانيا ،ألن اغتيال رفيق
احلريري ،كان حماولة الغتيال
حلم لبنان .والنتيجة ترونها من
 14سنة .من العام  2005والبلد
ممسوك بالتعطيل واألزمات
واملناكفات وتراجع اخلدمات
والنمو والعمل وفرص العمل.
هلذا السبب ،كثر من الناس،
حني تريد أن «تفش خلقها»
تسأل ...وينك يا رفيق؟ وين
احللم؟ رفيق احلريري مل يعد
إىل البلد ليشارك باحلرب ،وال
عاد ليقيم اصطفافا مذهبيا وال

لتغليب طائفة على الطوائف
األخرى».
واستطرد« :بعد اتفاق الطائف،
عاد رفيق احلريري لتغليب دور
الدولة واملؤسسات والشرعية.
الشباب
خرية
ومعه
عاد
واخلربات من كل الطوائف،
ليشارك يف وقف احلرب.
ليعمر ،ويبين ،ويفتح مدارس
وجامعات وطرقات .عاد ليقول
ومؤسسات
مجهورية
لبنان
وقانون ودستور ودولة للعيش
املشرتك ،وليس ساحة مفتوحة
حلروب اآلخرين ،وال لصراع
الطوائف على السلطة .وضع
على رأسه خوذة العمل ونزل
على األرض ،لريفع املتاريس
من قلب بريوت ،وليلغي
اخلنادق بني شرقية وغربية،
وليقول حنن أبناء وطن واحد،
و»ما يف حدا أكرب من بلدو» .يف
كل تارخيه وتارخينا ،ليست على
أيدينا نقطة دم ،لكننا دفعنا
دما من خرية رموزنا وشبابنا.
مل نتعاط بالسالح ،وال فتحنا
مراكز تدريب للمسلحني ،لكن
فتحنا الباب ألكثر من أربعني
ألف شاب وشابة ،أقاموا أكرب
جيش للخرجيني من كل لبنان
ومن كل جامعات العامل».
وقال« :أمامنا اليوم ورشة
عمل كبرية يف احلكومة وجملس
النواب .وجوه اخللل والتقصري
يتحدث فيها الناس كل يوم،
من الكهرباء إىل البيئة واخلدمات
وغريها.
والتهريب
واهلدر
قضينا عشر سنني نربط مصري
البلد مبصري حروب املنطقة.
شد حبال وخالفات دفعنا
مثنها من استقرارنا السياسي
واالقتصادي واالجتماعي .اليوم
نقف عند مفرتق طرق ،إما أن
نبقى غارقني بالكالم واخلالف،
وإما أن نأخذ القرار بأن نبدأ
مجيعا ورشة العمل .الوقت
ليس لعرض العضالت ،وال
للنكايات وتصفية احلسابات،
وال للتنظري على الناس بكالم
ملوا مساعه» ،،مؤكدا أن «زمن
«علي وخود مجهور» ،مل يعد
ينفع ،وال يبين دولة ،وال يرفع
النفايات من الطرقات .زمن
املزايدات ليل نهار ،بالنزاهة
واألخالق وتوجيه االتهامات
صعودا ونزوال مل يعد ينفع،
خصوصا بالنسبة إىل اجليل
اجلديد ،الذي يريد أفعاال وعمال

وفرص عمل وإجراءات وقوانني
حتارب اهلدر والفساد ،ويريد أن
يرى دولة نظيفة ،وليس أشباه
دويالت لألحزاب والطوائف».
أضاف« :بني أيدينا برنامج
واضح ،له متويل وآليات
عمل واضحة األساس ،فيها
الشفافية واإلصالحات .وال جمال
للهدر وال للصوص احلصص
برنامج
الفرص.
وقناصي
لالستثمار مبشاريع وخدمات يف
كل املناطق ،خصوصا املناطق
احملرومة .وهذا الكالم موجه إىل
كل اللبنانيني ،إىل أهلنا يف
عكار الذين أمثلهم أنا شخصيا
يف احلكومة ،إىل أهلنا يف املنية
والضنية وكل الشمال .وأهلنا
يف جبل لبنان وكل البقاع
من بعلبك اهلرمل إىل الغربي
واألوسط ،وأهلنا يف صيدا
وكل اجلنوب ،وإىل كل مواطن
يف بريوت ينتظر حلوال للكهرباء
والنفايات وأزمات السري .إذا،
ليس هناك من منطقة ،أو أحد
يشعر أنه غري ممثل باحلكومة.
أنا سعد احلريري خبدمة كل
املناطق والناس وتأكدوا متاما،
أن برنامج العمل ليست له هوية
طائفية أو مناطقية ،هوية العمل
لبنانية بامتياز ،لكل الناس وكل
املناطق».
وتابع« :هذا الربنامج مل يهبط
على البلد بالبيان الوزاري ،وال
هو خطة يتم تهريبها بغفلة عن
أحد يف جملس الوزراء .هذه
خطة تعمل عليها احلكومة منذ
سنة ونصف السنة ،عرضت
على كل األحزاب والقوى
السياسية يف احلكومة ،وأتت
بعد اجتماعات عمل مع أكثر
من  1600بلدية يف السراي
احلكومي .الربنامج صناعة لبنانية
بامتياز ،ومؤمتر سيدر تبناه،
شرط أن تلتزم الدولة قواعد
الشفافية واإلصالحات ومراقبة
اجلهات الدولية املختصة لتنفيذ
املشاريع .هذا يعين ،أن
اجملتمع العربي والدولي وقف
معنا ،ومحلنا مسؤولية التصحيح
والتنفيذ .الكرة اليوم يف
ملعبنا ،والتحدي مطروح أمام
اجلميع ،وأنا أراه حتد شخصي،
للعهد ولي وللحكومة وجمللس
النواب».
وأردف« :هناك كالم يقال ،إن
البلد سريهن نفسه ملزيد من
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لـبنانيات

بري استقبل يف عني التينة كوبيز ودشيت وودع داراغون

كريوز :بشري اجلميل كان مثال
احلريري يف ذطرى اغتيال...
طربيه :متفائلون بتأليف
الرئيس القوي واملتسرعون
بالتخوين يقامرون بالوحدة الوطنية احلكومة وحنن بانتظار بدء العمل

الديون ،وإن الدولة تعرض
نفسها للبيع خارجا .امسحوا
لي أن أقول ،إن هذا الكالم
ليس له أي عالقة باالقتصاد
وبرنامج االستثمار .كالم للنق
والتعطيل يأتون به من كتب
قدمية للعرقلة .وشخصيا لن
أسكت اجتاه أي حماولة لتعطيل
العمل وعرقلة برنامج احلكومة.
اجلميع يقول إن الوضع مل يعد
حيتمل ،ليتفضل اجلميع ويشارك
يف ورشة إنقاذ الوضع .ليس
هناك جماال للبهورة على حساب
الدولة والناس .إذا كنا مجيعا
يف جملس الوزراء وجملس
النواب غري قادرين على أن جند
حلوال ملشاكل البلد ،وال قادرين
أن نسري باإلصالحات وتأمني
اخلدمات ،لنذهب إىل بيوتنا
أفضل».
واستطرد« :احلكومة اليوم تطلب
الثقة من اجمللس النيابي .وبهذه
املناسبة أريد أن أتوجه إليكم،
مجهور رفيق احلريري ،مجهور
تيار املستقبل ،ألجدد طلب الثقة
منكم .هذه الثقة كبرية وعزيزة
على قليب ،سأمحلها وأنزل بها
غدا إىل جملس النواب .حنن
نريد ورشة عمل ،إذا كان غرينا
يريد ورشة مزايدات ،ليتحمل
هو املسؤولية .يف هذا اجملال،
حنن نتمنى «صفر» مشاكل
على طاولة جملس الوزراء،
وصفر مشاكل وسجاالت مع كل
الشركاء بالوطن ،ألن ال شيء
جيب أن يتقدم ،على استقرار
البلد وإنهاء مهزلة انقطاع
الكهرباء ومشاكل النفايات
والصرف الصحي ومزاريب اهلدر
والفساد».
وأكد «ال أقول أوقفوا النقاش
حول برنامج احلكومة ،وحول
قضايا أساسية يف البلد .ألنه
من غري املعقول أن تكون هناك
حياة سياسة طبيعية وسليمة،
من دون نقاش وحوار ومعارضة
وتبادل أفكار .لكن من غري
املعقول ،بعد كل اجلهد الذي
بذل يف مؤمتر سيدر ومع اجملتمع
الدولي ،أن نعود إىل سياسية
«دق املي ...مي» ،أو أن يعود
جملس الوزراء ساحة للنكايات
السياسية».
وقال« :فخامة الرئيس عون
ودولة الرئيس بري وأنا ،أخذنا
قرارا بتحويل جملس الوزراء
وجملس النواب خلية عمل.
هناك فرصة من غري املسموح
أن تضيع .الوجع معروف.
والعالج معروف .القرار بيدنا
والتنفيذ بيدنا .فإما أن خنوض
التحدي ونتعاون مجيعا ،وأشدد
على كلمة مجيعا ،لنأخذ البلد
إىل فرصة إنقاذ حقيقية ،وإما
أن نرتك البلد يغرق يف اجلدل
البيزنطي حول جنس احللول.
األمن االقتصادي واالجتماعي
هو بأهمية األمن السياسي.
هلذا السبب ،أمد يدي للتعاون
مع كل القيادات واألحزاب دون
استثناء .وأعرف سلفا أن هناك
قضايا خالفية لن تشطب جبرة
قلم من حياتنا .البيان الوزاري
أجرى مقاربة لكثري من القضايا،
على قاعدة تدوير الزوايا ،ووجدنا

خمارج يف النص لعناوين خالفية
عديدة».
اضاف« :إمنا يهمين اليوم أن
أؤكد  3أمور:
 األمر األول :اتفاق الطائف.االتفاق هو الدستور وصيغة
والقاعدة
الوطين،
الوفاق
األساس للعيش املشرتك بني
اللبنانيني .الكالم عن الطائف
واضح ومباشر يف البيان
الوزاري ،وغري خاضع للتأويل
والتفسري .وإذا أردنا أن نكون
صرحيني ،نقول إن اخلروج على
الطائف ،كان يتم أيام الوصاية
السورية ،عن طريق التدخل بكل
شاردة وواردة بشؤون الدولة.
أما اليوم ،فنسمع كالما واضحا
من فخامة الرئيس عن الطائف،
وكالما صرحيا ومسؤوال من
قيادات أخرى ،تؤكد التزام
الطائف وعدم اخلروج عنه،
حلدود التخلي عن آراء كاملؤمتر
التأسيسي وغريها .يف كل
األحوال ،ليس سعد احلريري من
ميكن أن يتنازل عن الطائف ،أو
يقبل خبرق الطائف .حنن حراس
اتفاق الطائف ،باألمس واليوم
وغدا.
 األمر الثاني :موضوع النازحنيالسوريني .مصلحة البلد أن
يعود النازحون إىل سوريا
بكرامتهم وبالشروط اليت توفر
هلم السالمة واألمن .أفضل
أمر نقدمه للنازحني أن نعمل
لنعيدهم إىل بالدهم بشكل
طوعي .وأشدد على كلمة
طوعي .وانفتاحنا على املبادرة
الروسية يصب يف هذا التوجه،
واملطلوب من اجملتمع الدولي
خطوات عملية إضافية ،تنهي
مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف
الدولة أعباء اجتماعية وخدماتية
ومالية يف كل املناطق .وقناعيت
أن النظام يف سوريا ،يريد أن
ينتقم من النازحني ويضع
شروطا على عودتهم .واملوضوع
ال يتعلق بنا .أنظروا إىل األردن،
الدولة على اتصال مع النظام وال
نتيجة جدية معه .حتى تركيا اليت
أعلنت رمسيا وجود اتصال أمين
بينها وبني النظام ،مل تصل إىل
نتيجة معه أيضا.
ال حياولن أحد أن يزايد ،ألن
تنسيق بعض األجهزة األمنية يف
لبنان قائم مع اجلانب السوري
لتفعيل عودة النازحني .ألن
هدفنا بكل بساطة عودتهم إىل
بالدهم وإنهاء الظروف املعيشية
القاسية اليت يعيشونها .لكننا
ال نستطيع أن نكون وال نقبل
حتت أي ظرف ،أن يكون البلد
أداة لتسليم النازحني رهائن
للنظام.
 األمر الثالث :الذي أود أنيسمعه اجلميع جيدا ،ألن فيه
كالما كثريا عن احملاور يف
املنطقة :لبنان ،أيها األخوة
واألخوات ،ليس دولة تابعة
ألي حمور .وليس ساحة لسباق
التسلح يف املنطقة .لبنان دولة
عربية مستقلة ،هلا دستور
وقوانني ومؤسسات والتزامات
عربية دولية ،دولة أكدت على
التزام النأي بالنفس .وأي أمر
آخر يكون وجهة نظر ال تلزم
الدولة وال اللبنانيني .أقول
قولي هذا وأستغفر اهلل».

النائب ايلي كريوز
علق النائب السابق إيلي
كريوز ،يف بيان له امس
االول« ،تعقيبا على السجال
الساخن الذي حصل يف جملس
النوب ،وتناول خالله النائب
نواف املوسوي الرئيس الشهيد
بشري اجلميل» ،وقال« :يهمين
أن أدلي بالنقاط التالية،
متوسال املوضوعية واملنطق
اللذين حيتاجهما لبنان وال سيما
يف هذه املرحلة».
أضاف« :إن التعرض للشيخ
بشري اجلميل هو تعرض ألكثر
من نصف اللبنانيني الذين
ينظرون إليه نظرة حمبة وتقدير.
إن بشري اجلميل يبقى قائدا
لبنانيا ورمزا مسيحيا ورائدا يف
مواجهة االحتالل ورجل مقاومة
وقضية ،وال جيوز االقرتاب منه
بالتحامل والتجريح».
وتابع« :بشري اجلميل ،اىل كونه
شهيدا ،دفع حياته مثنا إلميانه
بلبنان ال  10452كلم ،2كان
أيضا الرئيس السابع للجمهورية
اللبنانية ،وحظي بالشرعية عرب
انتخابه من خمتلف األطياف
اللبنانية املتمثلة يف جملس

النواب ،على الرغم من الضغوط
وتفجري املنازل واالعتداءات اليت
تعرض هلا البعض».
وقال« :بشري اجلميل كان
املثال احلقيقي للرئيس القوي
الطالع من معاناة املسيحيني
اىل
وتوقهم
واللبنانيني
ومثل
واالستقالل،
احلرية
فرصة حقيقية الستعادة لبنان
وحتريره من اهليمنتني السورية
والفلسطينية ،وقدم لبنان على
كل عالقة بأي دولة مهما كانت،
رافضا كل تبعية وارتهان ،وهو
ما يعرفه األقربون واألبعدون».
وختم كريوز« :إن النقاش احلاد
يف اجمللس أعاد اىل الذاكرة
مفهومي املقاومة والبطل يف
والذاكرة
اللبناني
التاريخ
املتسرعني
إن
اللبنانية.
اىل
واملسارعني
بالتخوين
تصنيف القادة اللبنانيني،
الوطنية
بالوحدة
يقامرون
واملصاحلة بني الطوائف وطي
صفحة اجلراح املاضية ،علما
بأن لبنان ال يقوم ولن يقوم
يف أي يوم على منطق الغلبة
ألي فريق».

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،بعد ظهر امس االول،
يف عني التينة ،جملس إدارة
مجعية املصارف ،برئاسة جوزف
طربيه.
وقال طربيه بعد اللقاء:
«زرنا دولة الرئيس بري،
وأبدينا تفاؤلنا بتأليف احلكومة
اجلديدة ،وقرب حصوهلا على
الثقة لتستأنف العمل ،وحنن
بانتظار بدء العمل ،ألن الوضع
االقتصادي ال يتحمل التأجيل،
وأمام احلكومة برنامج واسع جدا
من املتطلبات اإلقتصادية».
املصريف
«القطاع
أضاف:
بالطبع ،ينتظر حتسني هذا
اجلو ،اجلو االستثماري ليعود
وينكب على امللفات األساسية،
ومنها ملف الدين العام وملف
إعادة حتسني تصنيف لبنان،
الذي نتيجة التأخري يف تأليف
احلكومة تعرض للتخفيض،
وهذا أمر رئيسي لنا ،وبالطبع
سنعمل عليه بعد بدء احلكومة
بنشاطها».
وتابع« :استمعنا من دولته إىل
رؤيته ،وإىل الدور الذي سيقوم
به اجمللس النيابي يف الفرتة
القادمة ،وهو دور املساءلة
واحملاسبة ،حبيث أن اجمللس

سيعقد جلسات شهرية ملتابعة
أداء احلكومة وتقييمه ،وبالتالي
سيشكل قوة ضغط أيضا على
الوضع ،وبصورة خاصة يف ما
يتعلق بامللفات امللحة ،وعلى
رأسها موضوع حماربة الفساد.
وهذا املوضوع نشرتك مجيعا
يف االهتمام مبكافحته واملطالبة
واملساءلة بوضع حد له».
وأكد «بالطبع حنن سنتابع
اجتماعاتنا يف الشهور املقبلة،
مع دولة الرئيس ،ملتابعة كافة
األوضاع االقتصادية ،ألننا
نعترب أن القطاع املصريف هو
أم الصيب بالنسبة لالوضاع
االقتصادية».

استقباالت

وكان الرئيس بري استقبل ظهر
امس االول ،املنسق اخلاص
لألمم املتحدة اجلديد يف لبنان
جان كوبيز يف زيارة تعارف،
كما استقبل بعد الظهر سفري
«منظمة فرسان مالطا» يف
لبنان شالز هنري داراغون ،يف
زيارة وداعية ،ثم وكيلة األمني
العام لألمم املتحدة واألمينة
التنفيذية لألسكوا اجلديدة يف
لبنان الدكتورة روال دشيت يف
زيارة تعارف.

بيانه مكتب احلص :يتمتع بصحة جيدة

دار الفتوى نفت خربا منسوبا إليها
عن وفاة احلص :أطال اهلل بعمره

صحناوي :بشري اجلميل جزء من
تارخينا وافضل طريقة لتخليد
ذكراه هي يف دعم الرئيس القوي
الرئيس سليم الحص

النائب نقوال صحناوي
غرد النائب نقوال صحناوي عرب
«تويرت» ،قائال« :بشري اجلميل
للجمهورية،
رئيسا
انتخب
واستشهد كذلك ...هو الرئيس
السابع بعد االستقالل ...هو
جزء من تارخينا  ...االختالف

على مسريته ال يلغي كل ما
سبق ذكره ...حلم بشري يف بناء
دولة القانون يتحقق .وافضل
طريقة لتخليد ذكراه تكمن يف
دعم الرئيس القوي ومشروع
الدولة العادلة والقادرة».

نفت دار الفتوى ،اخلرب الذي
نسب إليها عرب مواقع التواصل
االجتماعي عن وفاة الرئيس
سليم احلص.
وأعلن املكتب االعالمي يف دار
الفتوى ،يف بيان ،انه «مل يتم
أي نعي للرئيس احلص ،أطال
اهلل بعمره» ،متمنيا «التحري
عن أي خرب يصدر عن دار
الفتوى قبل نشره ،فاقتضى
التوضيح».

مكتب الحص :يتمتع بصحة
جيدة ولن نسكت عن مطلقي
الشائعات

صدر عن املكتب االعالمي
للرئيس الدكتور سليم احلص،

البيان اآلتي« :تناقل بعض
والتواصل
االعالم
وسائل
اإلجتماعي خربا يتعلق بصحة
الرئيس الدكتور سليم احلص،
إن هذا اخلرب عار من الصحة
كليا ،والرئيس احلص ،هذه
اهلامة الوطنية الكربى ،يتمتع
بصحة جيدة .ونسأل :من وراء
هذا اخلرب وما هي غايته منه؟».
أضاف« :نؤكد لكل الطاحمني
إىل حتقيق سبق صحفي من
وراء نشر مثل هذه األخبار،
أن صحة الناس وأرواحهم
ليست سلعة للتناقل ،واملكتب
االعالمي سيحمل املسؤولية ملن
أطلق هذه الشائعة وتناقلها
ولن يسكت أبدا عنها».
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وديع اخلازن شكر فنيانوس الهتمامه
كيدانيان :املبادرة الروسية
ومعاجلة مسألة انتهاك حرمة
والتناغم الداخلي معها سيساهمان
يف ختفيف عبء النزوح عن لبنان الكنيسة املخصصة للصالة يف املطار

الطبش :رسالة الرئيس الشهيد
مستمرة بكل امانة مع الرئيس سعد
احلريري

الوزير السابق وديع الخازن

الوزير كيدانيان

رحب وزير السياحة أفيديس
كيدانيان ،يف حديث لـ «صوت
احلرية» ،بـ «القرار السعودي
الذي عرب عنه السفري وليد
البخاري من السراي ،واملتمثل
برفع اململكة احلظر عن سفر
مواطنيها إىل لبنان» ،معتربا ان
«هذا القرار من شأنه أن يعود
بالفائدة على القطاع السياحي
وعلى االقتصاد ،ال سيما أن
السائح اخلليجي هو مبثابة العمود
الفقري للسياحة يف لبنان».
ويف ملف النازحني ،اعترب
كيدانيان ان «املبادرة الروسية
والتناغم الداخلي مع هذه
املبادرة املتكاملة ،سيساهمان
يف ختفيف عبء النزوح عن
لبنان».
ورأى ان «الركود االقتصادي

يف لبنان ،يفرض على اجلميع
سيدر
مبقررات
االلتزام
واستثماراته» ،مضيفا «اننا
حنتاج إىل هذه الديون اجلديدة
اليت هي ميسرة ولفرتات طويلة،
فلبنان إذا جنح يف التعامل مع
مقررات سيدر بشكل صحيح ويف
الوقت عينه جنح يف االستفادة
من ثروته النفطية ،فإن مشاكله
االقتصادية ستحل».
على صعيد آخر ،شدد كيدانيان
على «عالقة حزب الطاشناق
اجليدة مع خمتلف األفرقاء»،
مشريا إىل ان زيارة السفارة
السعودية يف بريوت واملشاركة
يف عشاء فينيسيا أمس «يأتيان
يف سياق الرد االجيابي على
االنفتاح السعودي علينا ،ال سيما
من السفري وليد البخاري».

شكر رئيس اجمللس العام
السابق
الوزير
املاروني
وديع اخلازن ،يف بيان،
وزير األشغال والنقل يوسف
فنيانوس« ،الهتمامه ومعاجلة
مسألة انتهاك حرمة الكنيسة
املخصصة للصالة يف حرم
مطار رفيق احلريري الدولي»،
مثنيا على «إعطائه التعليمات
للضابطة العدلية اليت بدورها
أعادت األمور إىل نصابها».
وكان اخلازن قد دان يف
حرمة
«انتهاك
تصريح
الكنيسة املخصصة للصالة
يف حرم املطار» ،معتربا أن
«هذا األمر يشكل استفزازا
ملشاعر املؤمنني».
وسأل اخلازن تعليقا على
احلادثة« :هل جيوز السماح

دينية
حرمة
بانتهاك
للصالة ،يف حرم مطار رفيق
احلريري الدولي ،لالفرتاش
واالسرتاحة ،من دون أي
املكان
لقدسية
اعتبار
املخصص لتأدية الصالة لدى
املسيحيني ،وما ميكن أن
يثري من استفزازات ملشاعر
املؤمنني املسافرين والغادين
إىل لبنان؟».
وقال« :وإننا ،إذ نثين على
الكاثوليكي
املركز
بيان
لالعالم ،ندين بشدة هذه
اإلنتهاكات املخجلة ،ونطلب
من السلطات األمنية ،أن
تضع حدا هلذه التجاوزات،
حفاظا على خصوصية وحرمة
دور العبادة يف املطار،
مسيحية كانت أم مسلمة».

مسافرون حيولون كنيسة املطار إىل
«مكان للنوم واإلسرتاحة» ..واملركز
الكاثوليكي لإلعالم يستنكر

األحدب يف ذكرى استشهاد احلريري:
 14شباط ذكرى مفصلية يف تارخينا

صورة متداولة على مواقع التواصل اإلجتماعي
أعلن املركز الكاثوليكي لالعالم،
أن «بعض مواقع
يف بيانّ ،
التواصل االجتماعي تناقل صورًا
تظهر استخدام بعض املسافرين
املخصصة للصالة يف
الكنيسة
ّ
حرم مطار رفيق احلريري الدولي،
للنوم واالسرتاحة».

النائب السابق مصباح االحدب
غرد رئيس «لقاء االعتدال املدني» النائب السابق مصباح األحدب،
عرب حسابه على «تويرت» قائال« :الرابع عشر من شباط ذكرى
مفصلية يف تاريخ لبنان وبها نرتحم على الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،صاحب مشاريع إعادة بناء البلد ،وإزالة رواسب احلرب
األهلية ،وإحياء مفهوم الدولة احلقيقية القائمة على العدالة
االجتماعية بني مجيع مكونات الوطن».

«إن هذا االمر مرفوض
وأضافّ :
ومستنكر إذ يشكل انتهاكًا
ملكان مقدس ميس شعور
ٍ
املسيحيني ،وعليه ّ
فإننا نطالب
اجلهات املسؤولة بعدم السماح
بتكرار ما حدث واختاذ التدابري
الالزمة لذلك».

اجلراح يف ذكرى احلريري :كل ما مرت
سنة على غيابك ،تزداد معرفتنا بك
غرد وزير االعالم مجال اجلراح عرب حسابه على تويرت يف ذكرى
استشهاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري ،فقال« :كل ما مرت
سنة على غيابك ،تزداد معرفتنا بك وجتربنا ان نعرتف كم كنا
جنهلك».

النائب روال الطبش

توجهت عضو كتلة «املستقبل»
النائب روال الطبش جارودي
اىل الشعب اللبناني والعامل
العربي وعائلة الرئيس الشهيد
رفيق احلريري بأحر التعازي.
ورأت ،يف تصريح ،أن «جرمية
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري املت بكل اللبنانيني
وكل شخص آمن بهذا الرجل
الذي ضحى واستشهد ألجل
وحدة هذا البلد وترسيخ مبادئ
االنسانية والوطنية».
وأكدت ان «الرئيس الشهيد
كان رجال عظيما بعطائه ،ولن
نكون حزينني ،حتى انه استشهد
بعيد احلب ،اعتقد اغلبية الناس
فرحت عندما علم اوالدها»،
مذكرة بأن «يف كل مؤمتر
دولي نستذكر الرئيس الشهيد
وجند له بصمة ،واخلطاب املريح
الذي يدعو به االخر للتسامح
والتفاهم ،تعلمنا منه كثريا».
والحظت ان «اخلطاب السياسي
اليوم تعدى االخالقيات ،ويعتقد
البعض ان هكذا يوصل ما يريد،
بالعكس الكالم املتزن الواضح
هو الذي حيل ،الن الرئيس
الشهيد كان حيل اصعب االمور
من دون ان يهني الطرف
االخر».
وعن امانة الرئيس الشهيد،
قالت« :ال شك ان الرئيس
سعد احلريري استلم هذه
الرسالة وهو قال انه عندما
استلم االمانة مل يكن باجلهوزية
الكاملة اليت كان بها الرئيس
الشهيد ،ومع الوقت وكما قال

انا اليوم غري سعد احلريري يوم
االستالم ،قد ال يكون لديه
الطريقة نفسها ،ولكن الرسالة
واحدة واهلدف واحد ،وحتى
ان الرئيس احلريري اعتقد انه
متسامح اكثر ويتعاطف لدرجة
أكرب لذلك حيارب».
وشددت الطبش على ان «رسالة
الرئيس الشهيد مستمرة بكل
امانة مع الرئيس سعد احلريري
وقد تكون بطريقة خمتلفة وهلا
اجيابيات اضيفت اىل رسالة
الرئيس الشهيد».
وعن دعم الرئيس الشهيد
دور املرأة ،أشارت اىل ان
«الرئيس الشهيد كان يؤمن
بدور املرأة وهو من شجعها
للمشاركة باملؤمترات الدولية،
اليت من خالهلا كان يتم توقيع
االتفاقيات اليت تضمن حقوق
املرأة وترفع عنها الظلم ،كذلك
شهدنا بعهده انشاء اهليئة
الوطنية لشؤون املرأة اليت هي
حتت مظلة رئاسة جملس الوزراء
واليت استمرت بعملها وحتقق
امورا كثرية».
وختمت الطبش« :ان الرئيس
الشهيد ساعد بتولي النساء
مراكز كبرية باالدارات العامة
والسفارات ،وال ننسى ان
اول نائبة انتخبت من بريوت
هي غنوة جلول بعهد الرئيس
الشهيد ،وهو اول من طالب
بقوانني مكافحة العنف ضد
املرأة والتحرش اجلنسي ،وهو
اول من طالب وبدأ العمل
بها».

شدياق يف ذكرى احلريري:

الـعدالة آتـية آتـية آتـية

غردت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية مي شدياق ،عرب
حسابها على «تويرت» ،قائلة« :امتدت يد االرهاب يف مثل هذا
اليوم الذي يرمز إىل احلب وعيده ،لتنال من الرئيس رفيق
احلريري .اغتيل من أحب بريوت ،حماولني بذلك اغتيال لبنان
الساعي إىل السالم واالزدهار .اشتقنا لك يا دولة الرئيس
رفيق احلريري ،العدالة آتية آتية آتية».
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زاسبكني وضع إكليل زهر على ضريح
احلريري باسم الدولة الروسية

جنبالط التقى العلوال والبخاري يف كليمنصو:

لقاء ودي ومحيم ختللته ذكريات
مجيلة عن عالقة آل جنبالط وآل سعود

أبي رميا:اول مسمار د ّق يف نعش القاعدة
الشعبية ملظاهرة  14اذار كان التحالف الرباعي

النائب سيمون ابي رميا
زار السفري الروسي الكسندر
زاسبكني ،ضريح الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،ووضع
إكليال من الزهور بأسم الدولة
الروسية على الضريح.
وكان يف استقبال زاسبكني

سعد
الرئيس
مستشار
احلريري للشؤون الروسية
جورج شعبان والنائب السابق
أمني وهبة ،وقد وقفا دقيقة
صمت احرتاما واجالال لروح
الشهيد.

باسيل أعطى تعليماته ملتابعة التحقيق
يف مقتل سينتيا وكارل صيدناوي

اخلارجية
وزارة
توجهت
واملغرتبني ،يف بيان ،بأحر
املرحومني
لعائلة
التعازي
سينتيا وكارل صيدناوي اللذين
توفيا اليوم (االربعاء املاضي)
يف حادث طريان يف كينيا.
وقد أعطى وزير اخلارجية

باسيل
جربان
واملغرتبني
تعليماته لسفري لبنان يف
القاهرة وقنصل لبنان الفخري
يف كينيا ملتابعة التحقيق يف
احلادث والتأكد من نقل جثماني
الفقيدين يف اسرع وقت ممكن
إىل لبنان.

شارك رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع وعقيلته
النائبة سرتيدا جعجع ،يف
الذكرى الرابعة عشر إلغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري،
يف الواجهة البحرية ملدينة
بريوت ،على رأس وفد من
«القوات» ضم نائب رئيس
احلكومة غسان حاصباني ،وزير
العمل كميل ابو سليمان ،وزيرة

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
مي الشدياق ووزير الشؤون
اإلجتماعية ريشار قيوموجيان،
نائب رئيس احلزب النائب
جورج عدوان ،والنواب :جورج
عقيص ،زياد احلواط ،أنيس
نصار ،ايدي ماجد ابي اللمع،
فادي سعد ،وهيب قاطيشا
وجوزيف اسحق والوزير السابق
جو سركيس.

جنبالط مستقبال العلوال
إستقبل رئيس «احلزب التقدمي
اإلشرتاكي» وليد جنبالط يف
دارته يف كليمنصو ،املستشار
يف الديوان امللكي السعودي نزار
العلوال ،يرافقه سفري السعودية
وليد البخاري ،يف حضور رئيس
«اللقاء الدميوقراطي» النائب
تيمور جنبالط ،وزير الرتبية
والتعليم العالي أكرم شهيب،
وزير الصناعة وائل ابو فاعور
والنائب مروان محادة ،وجرى
خالل اللقاء عرض للتطورات
السياسية الراهنة يف لبنان
واملنطقة .واستبقى جنبالط

ضيوفه إىل مائدة الغداء.
وباملناسبة كتب وليد جنبالط
عرب حسابه اخلاص على موقع
«تويرت»« :لقاء ودي ومحيم مع
املستشار يف الديوان امللكي
السيد نزار العلوال حبضور
السفري السعودي يف لبنان
السيد وليد البخاري .ختلل
هذا اللقاء ذكريات مجيلة عن
عالقة آل جنبالط وآل سعود
واململكة العربية السعودية .كما
استذكرنا عالقة االمري شكيب
أرسالن بامللك عبد العزيز آل
سعود».

أشار عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب سيمون أبي رميا أن
«القيادي السابق يف التيار
الوطين احلر نعيم عون صديق
وأكثر من صديق وعالقيت معه
شخصية» ،موضحا ان «الصداقة
شيء واالنتماء احلزبي شيء
آخر ،ونعيم عون قام خبيار آخر
وأنا أفهمه وال مشكلة بهذا
االمر» .وأضاف «جلست مع
الرئيس ميشال يف فرنسا منذ
أول يوم له هناك وال زلت عند
مبادئي وأؤمن بلبنان السيد
احلر املستقل».
بتحقيق
«سأكمل
وأضاف
األهداف من خالل مؤسسيت
احلزبية ،التيار الوطين احلر ،وأنا
مل أختل يوما عن مبادئي وأجسدها
من خالل موقعي يف احلزب ومن
خالل موقعي النيابي» ،موضحا
ان «االشكاالت اليت حتصل
باالحزاب ليست حكرا على
التيار الوطين احلر ،ففي حزب

ب والقوات وغريها من
الكتائ 
االحزاب هناك اشكاالت داخلية
أيضا».
وأضاف «اول مسمار ّ
دق يف
نعش القاعدة الشعبية ملظاهرة
 14اذار كان التحالف الرباعي
ت ايار  2005الذي
يف انتخابا 
ُعزل به التيار الوطين احلر،
الرد ببـ «تـسونامي
فكان
ّ
برتقالي».
من جهة أخرى ،أشار إىل أنه
«انا فخور بكل حرف كتب يف
التفاهم مع حزب اهلل مار خمايل
الذي محانا من احلروب الداخلية
مكون كنا
وقرب املسافات مع
ّ
ّ
بعاد كتري عنه» .وشدد على
ان «العماد ميشال عون ميثل
احليثية املسيحية االوىل قاهلا
السيد نصراهلل وحزب اهلل
كان داعمًا اساسيًا للرئاسة».
ورفض الكالم عن ان بندقية
حزب اهلل اتت بالعماد ميشال
عون اىل رئاسة اجلمهورية.

الصايغ :السالح والفساد وجهان لعملة
جعجع ووفد قواتي رفيع يشاركان يف واحدة والكل يغطي الفساد يف لبنان
احلريري
رفيق
الشهيد
ذكرى
مستشار احلريري يف البقاع :مشروع الدولة

ماريو عون :ال ميكن حل أي موضوع
إقتصادي يف لبنان بوجود عبء النازحني

سليم الصايغ
ن القوي»
اكد عضو تكتل «لبنا 
ماريو عون ،خالل حديث
تلفزيوني ،أنه «ال ميكن حل
أي موضوع إقتصادي يف لبنان
وحنن لدينا عبء النازحني

السوريني» ،مستبعدًا «عملية 
ري داخل احلكومة حول هذا
تفج 
املوضوع ،وحنن ننتظر عودة
سوريا إىلجامعة الدول العربية
حتى نبحث هذا املوضوع».

سينتصر مهما حاولوا اإلنقالب على الثوابت

سليم الصايغ
أكد نائب رئيس حزب «الكتائب
اللبنانية» سليم الصايغ أن
« 14آذا ر كلحظة تارخيية عام
 2005انتهى عندما حصل اإلتفاق
الرباعي أدى إىل أخذ مواقف من
الرئيس ميشال عون» ،مشريًا
إىل أنه « كان حلمنا يف  14اذار
نوحد لبنان ونعرب اىل الدولة،
ان ّ
عربنا اىل الدولية».
وخالل حديث تلفزيوني ،لفت إىل
أن «املعركة ال تنتهي ،وعلينا
أن نسعى بالشعارات ذاتها وأن
نستخلص دروس املرحلة اليت
مرت سابقًا» ،مشددًا على أنه
ّ
«جيب أال منر مرور الكرام على
تلك املرحلة لنربر باسم الواقعية
السياسية االستسالم ملا يقوم
به حزب اهلل يف لبنان ،فقد
ذهبنا اىل مكان آخر ،وعربنا اىل
الدويلة وليس اىل الدولة وعلينا
اعادة التوازن واال فنحن نؤسس
حلالة أخرى تأخذنا اىل  18سنة
من الالاستقرار يف لبنان».
ودعا الصايغ «ألن تبدأ كل

حزب جهة حزبية مبحاربة الفسا 
د
من داخلها ،وهناك كالم عن
أن «حزب اهلل» يريد حماربة
الفساد لكن أليس وزير املال 
ل هو الوصي على
علي حسن خلي 
املرافئ اليت يتم فيها التهرب
اجلمركي» ،موضحًا أن «تطبيق
القوانني حيتاج عشر سنوات
لذلك فإن التنظيف يبدأ من كل
جهة» ،مشددًا على أن «السالح
والفساد وجهان لعملة واحدة،
فكل واحد منهما يغطي على
االخر ،اجلميع يغطون الفساد
يف لبنان».
ّ
«املعلم الكبري الذي
ورأى أن
هندس احلكومة هو حزب اهلل
والفساد والسالح وجهان لعملة
واحدة ،فأحدهما حيمي االخر،
واليوم كل القوى املمثلة بوزن
معني يف هذه السلطة مسؤولة
عن مكافحة الفساد» ،مشريًا إىل
أن «هناك ثقافة معارضة جيب
علينا الدخول بها وال جيوز أن
خنون كل من خيالفنا الرأي».
ّ

أكد مستشار الرئيس سعد
احلريري لشؤون البقاع علي
حسني احلاج يف بيان ،ملناسبة
الذكرى الرابعة عشر الغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري»
أن إغتيال الرئيس رفيق
احلريري هو اغتيال ملشروع
وحلم ورؤية ،جاء يف توقيت
دقيق وعند مفرتق استثنائي
بني زمنني ومرحلتني ،فاغتالوه
لتغييب املشروع ،وقتل حلم
بناء الوطن وشطب برنامج
ورؤية الشهيد ،لكي يبقى
لبنان حتت قبضة االرتهان
للخارج ،لكن روح الرئيس
الشهيد مل متت ،فتفجرت ثورة
شعبية تارخيية يف 14اذار من
العام  ،2005واستمرينا واستمر
لبنان مع رئيس احلكومة سعد
احلريري ،ومع القادة املخلصني
من كبار الشخصيات احملبة
للرئيس احلريري.
وتابع «اليوم ورغم احلصار
وحماوالت االنقالب على مشروع
الدولة وعلى املنجزات اليت
املكتسبات
وعلى
حتققت،
الوطنية اليت دفع لبنان مثنها
عشرات الشهداء ،ستنتصر
العدالة وسيبقى رفيق احلريري
أقوى من االغتيال ،وأبلغ من
أن يقتل سيبقى رمزا للوحدة
الوطنية وحارسا للقيم بإرثه

وفكره وتارخيه.
وقال «إن املناسبة اليوم،
تتزامن مع ثقة ستكون كبرية
جدا حبكومة الرئيس احلريري،
الذي كان وسيبقى رقما صعبا
يف املعادلة السياسية والوطنية
والدولية ،وهي تزيدنا قناعة أن
مشروع الدولة سينتصر ،مهما
زادت الصعوبات والتحديات،
ومهما حاولوا االنقالب على
الثوابت الوطنية.
وختم «اىل حامل الراية واىل
خري من محل أمانة الرئيس
الشهيد ،حنن معك يف السراء
والضراء ويف كل احملطات،
وثقتنا كبرية خبياراتك ،ونعاهد
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
أن البقاع الذي كان وفيا
لنهجك ورسالتك ومشروعك
احللم ،سيبقى على العهد وعلى
الوعد مع حامل الراية وحارس
احللم الرئيس سعد احلريري
اىل اخر الطريق ،من أجل بناء
املؤسسات ،وسنسري سويا مع
كل الشرفاء يف البقاع ويف
لبنان ومع احللفاء واالصدقاء،
حنو حقبة جديدة من النضال
الوطين لتثبيت مرجعية الدولة
وسيادتها وحضورها ،وملعاجلة
الوضع االقتصادي واملعيشي،
لكي نصل اىل ما تصبو اليه
حكومة اىل العمل».
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لـبنانيات

سفري لبنان يف الرياض :نرحب
بقرار اململكة رفع حتذير
السعوديني من السفر إىل لبنان

حردان التقى تقي الدين:

البيان الوزاري شكل جتاوزا للدستور والعالقة
مع سوريا يف صلب وثيقة الوفاق الوطين

حشد من املعزين بروبري غامن

حردان مستقبال تقي الدين

السفري فوزي كبارة
رحب السفري اللبناني يف
الرياض فوزي كبارة بقرار
اململكة العربية السعودية رفع
التحذير من سفر السعوديني
إىل لبنان ،والذي جاء يف
خضم زيارة املستشار يف
الديوان امللكي السعودي نزار
العلوال مبعوثا من خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز إىل لبنان ،منوها
«بعمق الروابط األخوية اليت
الشقيقني
البلدين
تربط
وحرصهما على تعزيزها».
جاء ذلك يف كلمة للسفري كبارة
يف احتفال السفارة اللبنانية
بالرياض يف الذكرى الرابعة
عشرة الغتيال رئيس وزراء
لبنان األسبق الشهيد رفيق
احلريري ،والذي حضره عدد
من املسؤولني السعوديني،
السفري السعودي السابق يف
لبنان علي عواض عسريي،
دبلوماسيون عرب وأجانب ،مجع
من رجال االعمال السعوديني
واللبنانيني وحشد من ابناء
اجلالية اللبنانية يف الرياض.
وأكد السفري كبارة «أن اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
عام  2005كان اغتياال للقيم
واألخالق واملبادىء السامية،
وان الذين اغتالوه أرادوا النيل
من وحدة الوطن ومتاسكه وأمل
أبنائه يف حياة كرمية ومستقبل
زاهر كانت تتطلع إليه خمتلف
األجيال اللبنانية يف كافة بقاع
األرض».
ونوه يف هذا الصدد بـ

«اإلجنازات اليت حققها الرئيس
الشهيد للبنان على مدى اثين
عشر عاما وبالقيم واملبادئ اليت
أرساها وهي املبادىء نفسها
اليت يسري عليها اآلن جنله ،دولة
الرئيس سعد احلريري» ،معتربا
تشكيل احلكومة اجلديدة «إيذانا
بإستئناف احلياة السياسية
الطبيعية يف لبنان».

عسريي

من جانبه أكد عسريي الذي
كان ضيف شرف احلفل على
«الضرر الكبري الذي خلفه
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري» ،مشريا إىل «أن
لبنان ومنذ حلظة اغتياله يف
 14شباط وإىل يومنا هذا مل
يستعد لبنان استقراره احلقيقي
واملأمول».
وعدد مناقب الرئيس الشهيد
وما قدمه للبنان والعرب،
مشريا إىل «أن لبنان حني توىل
رئاسة وزارته ألول مرة كان
مير بأسوأ األوضاع على الصعيد
املالي واالقتصادي وكان على
حافة اهلاوية االقتصادية ،فكان
أهم ما أكتسبه هو عامل الثقة
الذي أعطى مكانة عالية للبنان
بني مجيع الدول واجلميع يعلم
أن أولويات الرئيس احلريري
كانت إعادة إعمار ما دمرته
احلروب وخصوصا مدينة بريوت
وتنظيفها من الركام».
وختم« :بعيدا عن املبالغة ال
أعتقد أن لبنان سيعرف رجال
بقدرة وحكمة ووفاء رفيق
احلريري».

أمحد احلريري :الشكر لكل من جدد العهد
ملسرية الرئيس الشهيد والثقة حلامل األمانة

توجه األمني العام لتيار «املستقبل» أمحد احلريري ،يف تغريدة عرب
حسابه على «تويرت» ،بالشكر «لكل من جدد العهد ملسرية الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،والثقة حلامل األمانة دولة الرئيس سعد
احلريري من كل املناطق اللبنانية».

زار رئيس «حزب الوفاق
الوطين» بالل تقي الدين،
رئيس اجمللس األعلى يف
القومي
«السوري
احلزب
اسعد
النائب
األجتماعي»
حردان ،ومت البحث يف األوضاع
احمللية واألقليمية.
وخالل اللقاء شدد حردان على
أن «األولوية هي لالنصراف
إىل معاجلة املشكالت ولتحقيق
األمن االجتماعي وحتصينه»،
سائال« :لكن هل احلكومة اليت
تشكلت يف لبنان ،ستذهب إىل
املعاجلات ،يف وقت مل نلمس
هذا االجتاه جديا يف بيانها
الوزاري ،وال حتى حتديد جدولة
زمنية للمعاجلات امللحة».
ورأى أن «البيان الوزاري شكل
جتاوزا للدستور ،من خالل إغفال
مندرجات الدستور ،ويف مقدمها
سن قانون جديد لالنتخابات
النيابية على أساس النسبية
ولبنان دائرة انتخابية واحدة
وخارج القيد الطائفي ،علما
أن النسبية اليت اعتمدت يف
القانون احلالي ،جرى تشويهها
وتفريغها من مضامينها باعتماد
الدوائر الطائفية».
ولفت إىل أن «اإلمناء املتوازن
هدف أساسي نص عليه
الدستور ،غري أن غياب آلية
حكومية واضحة لرتمجته على
أرض الواقع ،يثري عالمات
استفهام حول النهج احلكومي
يف التعاطي مع اإلمناء وقضايا
الناس وأوجاعهم».
وأكد أن «العالقات اللبنانية
السورية املميزة يف صلب
وثيقة الوفاق الوطين ،واملطلوب
تعزيزها على كل املستويات،

إخضاعها
مقبوال
وليس
األفرقاء،
بعض
العتبارات
والتعاطي معها مبا يرضي قسما
من اجملتمع الدولي ،أو بعض
املنظومة العربية اليت شاركت
يف العدوان على سوريا»،
معتربا أن هذا «تعاط خاطئ
وغري مسؤول ،ألن العالقات
اللبنانية السورية مصلحة للبنان
واللبنانيني ،ومصلحة لبنان
تتقدم على كل االعتبارات».

تقي الدين

من جهته ،شدد تقي الدين
بعد اللقاء على «ضرورة حتمل
احلكومة اجلديدة مسؤولياتها
يف إجياد احللول يف القضايا
األقتصادية واملالية واملعيشية
والبيئية واالجتماعية اليت تثقل
كاهل املواطن واإلسراع إىل
معاجلات جذرية لكل القضايا
وامللفات ومنها ظاهرة البطالة
وضرورة بذل املزيد من اجلهود
للقضاء على مظاهر الفساد
وآثاره يف مؤسسات الدولة».
ودعا إىل «أن تتحمل مجيع القوى
السياسية مسؤولياتها إزاء
التحديات واألخطار اليت تواجه
لبنان يف هذه املرحلة الدقيقة
اليت يتعرض هلا من ضغوط
من قبل اإلدارة األمريكية على
املستوى األقتصادي وهو هدف
لتصفية مقاومته وتغري موقفه
ودوره».
وختم تقي الدين بالقول« :ان
حمور املقاومة واملمانعة قد
انتصر من خالل مقاومته الباسلة
وحلفائها يف سوريا ولبنان وهو
انتصار تارخيي بعد حرب دامت
سبع سنوات».

العمل االسالمي :اهلجوم االرهابي يف ايران يهدف إىل
زعزعة األمن فيها

نددت جبهة العمل االسالمي ،بـ
«اهلجوم االرهابي الدموي البشع
الذي استهدف قافلة للحرس
الثوري االيراني يف حمافظة
سيستان وبلو شستان جنوبي
االسالمية
اجلمهورية
شرقي
االيرانية وأدى إىل سقوط
عشرات الشهداء واجلرحى».
واعتربت اجلبهة يف بيان «أن هذا
اهلجوم االنتحاري الذي نفذته
مجاعة إرهابية تكفريية خيدم
املشروع األمريكي الصهيوني يف
املنطقة ويهدف إىل زعزعة األمن
وضرب االستقرار يف اجلمهورية
االسالمية االيرانية ألنها تقف
بوجه أمريكا وإسرائيل وتدعم كل
قوى وحركات املقاومة وخصوصا
املقاومة االسالمية يف لبنان
وفلسطني».

ورأت «أن االرهاب التكفريي
املدعوم من بعض دول املنطقة
لن يستطيع حتقيق أهدافه ،وأن
الشعب اإليراني الشقيق مبختلف
طوائفه ومذاهبه يقف صفا واحدا
ويدا واحدة يف مواجهة املؤامرة
اليت
األمريكية
الصهيونية
تستخدم االرهاب التكفريي لزرع
الفتنة والشقاق بني أبناء البلد
الواحد والدين الواحد».
للجمهورية
تعازيها
وقدمت
االسالمية االيرانية وألهالي
الشهداء ،سائلة املوىل الشفاء
العاجل للجرحى واملصابني ،مؤكدة
«أن ما حصل من هجوم إرهابي
فظيع سيزيد الشعب االيراني
الشقيق عزما وإرادة وتصميما
على مواجهة املؤامرات اخلارجية
مهما بلغت التضحيات».

تقبلت عائله النائب والوزير
السابق روبري غامن ،التعازي
برحيله يف صالون كاتدرائية
مار جرجس املارونية يف وسط
بريوت ،ومن أبرز املعزين
على التوالي :الرئيس حسني
فؤاد
الرئيس
احلسيين،
«احلزب
رئيس
السنيورة،
وليد
االشرتاكي»
التقدمي
جنبالط ،النائب األسبق لرئيس
جملس الوزراء عصام ابومجرة،
وزير االعالم مجال اجلراح ،وزيرة
الدولة لشؤون التنمية االدارية
مي شدياق ،النواب :بهية
احلريري ،بوال يعقوبيان ،هنري
شديد ،نزيه جنم ،نعمة فرام،
سامي فتفت ،ميشال موسى،
مسري اجلسر ،حممد احلجار

وغازي زعيرت ،الوزراء والنواب
السابقون :سجعان قزي ،بهيج
طبارة ،بطرس حرب ،حممد
جواد خليفة ،بشارة مرهج،
وليد الداعوق وعدنان القصار،
انطوان زهرة ،عمار حوري،
مصباح األحدب ،جربان طوق،
عصام نعمان ،نعمة اهلل ابي
النصر ،سريج طور سركيسيان،
سعود روفايل ،امساعيل سكرية
وباسم السبع ،القضاة جان فهد
وشكري صادر وسعيد مريزا،
األمني العام لتيار «املستقبل»
أمحد احلريري ،السيدة منى
اهلراوي ،وشخصيات سياسية
واجتماعية ودينية وقضائية
وإعالمية
ونقابية
وعسكرية
وفنية من خمتلف املناطق.

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  2019يفالدولتون هاوس دارلينغ آيلند وورف بريمونت.
 أمسية ثقافية شعرية للفنان رودي رمحة تقام بدعوة منالرابطة املارونية وبدعم من اجمللس املاروني األسرتالي
للمهنيني  AMPCالثالثاء  26شباط  2019الساعة السابعة
مساء يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان هاريس بارك
 معرض ألعمال رودي رمحة النحتية الرائعة .حفل األفتتاحاجلمعة  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 0412334443
أو أمني السر جوزيف املكاري على الرقم0414675237
أهال وسهال باجلميع
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مـقاالت وتـحقيقات

عن جنبالط وأنتيناته
وأرباحه من الغاز
حـسن عليق

يف السابع والعشرين من الشهر املاضي ،بعث النائب السابق
وليد جنبالط رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل الكاتب الربيطاني جاميس
بار ،قال فيها (باالنكليزية):
«يوم امسّ ،
وقع لبنان ،ممث ًال بوزير الطاقة والطاقة (كذا) ،اتفاقًا
مع شركة روسنفت بشأن خزانات النفط التابعة ملصفاة طرابلس
اليت بنتها شركة النفط العراقية يف الثالثينات على ما اعتقد.
يف األمس الربيطانيون والفرنسيون ،اليوم الروس واإليرانيون.
سايكس  -بيكو اجلديد .سوف نسميه الفروف  -ظريف» .وختم
جنبالط الرسالة بتحية ووردة.
ّ
«خط فوق الرمل»،
املرسل إليه ،جاميس بار ،هو صاحب كتاب
َ
الذي يؤرخ للصراع الفرنسي  -الربيطاني الذي أعاد رسم خريطة
املشرق بعد سقوط السلطنة العثمانية .يف حالة مماثلة ،قد
خيرج من يعبرّ عن إعجابه بـ»أنتينات» البيك ،وبقدرته على قراءة
املتغريات اجليواسرتاتيجية ،فضال عن ثقافته الواسعة ،وعالقاته
املتشعبة .لكن القليل من التدقيق ُيظهر أن جنبالط مل يكن يعبرّ
عن قدرة فائقة على رؤية ما ختفيه االتفاقات االقتصادية من
حتوالت سياسية.
كل ما يف األمر أنه مذعور من توقيع االتفاق مع الشركة النفطية
الروسية ،وإمكان أن يكسر احتكاره للغاز املنزلي الذي يدر عليه
أرباحًا سنوية تبلغ حنو  4.8مليون دوالر .هنا لب القضية بالنسبة
إليهّ .
ميثل جنبالط يف هذه احلالة النموذج األفضل الستحالة فصل
االقتصاد عن السياسة .ويف بلد كلبنان ،قد يلتصق االقتصاد
بالسياسة بصورة أكثر متاسكًا مما هو عليه يف غريه من البلدان،
بسبب «مادة عضوية» المحة بينهما امسها «الفساد واستغالل
السلطة».
ً
نتيجة للتحالف بني سياسيني
ليس النموذج السياسي اللبناني
ورجال أعمال .السياسيون ،أي واضعو السياسات احلقيقيون ،هم
أنفسهم رجال األعمال .صاحب املصرف هو صاحب كتل نيابية
وتيار سياسي .وصاحب شركة النفط وشركة الغاز وشركة الرتابة
وشركة صناعة النبيذ وشركة عقارية هو صاحب كتلة نيابية
ووزارية وصاحب حزب سياسي« ...انتينات» جنبالط قرأت بعمق
االتفاق بني لبنان والشركة الروسية يوم  25كانون الثاني .2019
لكن ليس من زاوية «اسرتاتيجية» ،بل من زاوية  4.8مليون دوالر
تدخل حساباته املصرفية سنويًا من أرباح الغاز .اطلق مستوردو
املشتقات النفطية النفري ،وأقنعوا البيك بأن أرباحه يف خطر ،فلم
جيد األخري للتعبري عن غضبه سوى القالب التارخيي اجليوسياسي
ليضع فيه خماوفه الضيقة.
مل يكن جنبالط املذعور الوحيد .معاونو السفرية االمريكية إليزابيت
ريتشارد كادوا ُيفرغون «بطارية» هاتف الوزير السابق سيزار أبي
خليل من كثرة اتصاالتهم به .يضغطون عليه طارحني سؤا ً
ال وحيدًا:
«هل ميكنك توقيع اتفاقية مماثلة وأنت وزير يف حكومة لتصريف
رد أبي خليل جتاوز «االنبطاح» الدبلوماسي الذي اعتاد
االعمال»؟ ُّ
موظفو السفارة االمريكية مساعه من املسؤولني اللبنانيني .قال
قاض امسه هنري خوري ،هو رئيس جمللس
للمتصلني به« :لدينا
ٍ
سيحال على التقاعد قريبًا .أنصح سعادة السفرية
شورى الدولةُ ،
برتشيح نفسها لشغل هذا املنصب بعد شغوره ،لتمارس حرصها
على حسن سري العمل اإلداري يف الدولة اللبنانية»!
لكن ممثلة دونالد ترامب يف بالدنا مل تيأس .اتصلت برئيس
احلكومة سعد احلريري ،وبغريه من السياسيني ،حمتجة .األمريكيون
هنا ،كجنبالط .ال فرق عندهم بني السياسة واالقتصاد .هما أمر
واحد .الوجود الروسي يف شرق املتوسط «خطر اسرتاتيجي».
وال فرق إن كان قاعدة عسكرية ،او خزانًا للنفط .سلوكهم عندنا
ال خيتلف عن البلطجة اليت ميارسونها يف شتى أصقاع األرض،
من «هواوي» الصينية إىل «السيل الشمالي» يف أملانيا .متامًا
كجنبالط .قولوا ما شئتم ،وافعلوا ما شئتم .لكن ال تهددوا
أرباحي .يف السياسة ،ويف االقتصاد .أرباحي واحدة .وكذلك
خسارتي!

عب يف «كارتيل النفط»« :روسنفط» ته ّددنا!
محمد وهبة
قد تكون مزايدة تلزيم تأجري خزانات النفط اململوكة من احلكومة
اللبنانية ،لشركة «روسنفط» الروسية ،الضربة الوحيدة اليت
تلقاها كارتيل النفط يف لبنان .هي ضربة قاسية دفعت أعضاء
الكارتيل ورجاالته إىل الصياح من األمل .النائب وليد جنبالط
مث ًال .قد يكون هو الوحيد من بني «رجاالت» الكارتيل الذي ميلك
حصصًا علنية يف شركات النفط.
ً
مثة باقة من السياسيني اآلخرين الذين ميلكون حصصا «من
الباطن» ،مقابل توفري احلماية الالزمة للشركات وأرباحها .املهم
أن هؤالء خائفون من العقد بني احلكومة اللبنانية ،ممثلة مبنشآت
ّ
حيق للشركة
ينص على أنه
النفط ،وبني «روسنفط» .فالعقد
ّ
اليت تلتزم استئجار خزانات النفط يف طرابلس أن تبيع الكميات
مصبًا حبريًا ،وميكنها أن تبيع مباشرة
املخزنة للشركات اليت متلك
ّ
للقطاع العام أيضًا.
جتمع
هذه البنود يف العقد جاءت بعد سلسلة ضغوط قادها
ّ
مستوردي النفط يف لبنان قبل إطالق دفرت شروط املزايدة.
ّ
التجمع على إلغاء كل بند يتعارض مع مصاحله ومع أرباحه
ركز
ّ
الفاحشة .كان اهلدف إلغاء منع دخول أي منافس حمتمل يقتنص
فالتجمع متفق على أن التنافس
حصة سوقية من الشركات.
ّ
ّ
مسموح بني الشركات ضمن حدود السيطرة على عقود حمطات
الوقود ،ولكن ليس مسموحًا ان يتنافسوا على السعر .مبعنى
آخر ،إن املادة األوىل من قرارات التسعري اليت تصدر عن وزير
احلد األعلى لسعر مبيعات احملروقات
«حيدد
تنص على أنه
الطاقة
ّ
ّ
ّ
حيدد سقفًا للسعر ميكن الشركات
السائلة ،»...أي أن القرار
ّ
أن تتنافس حتته ،لكن مل نشهد ّ
قط أي شركة تبيع احملروقات
احلد األقصى .هذه هي حدود التنافس يف ما بينهم،
أقل من
ّ
وهذا هو مصدر قلقهم .فهم ّ
متكنوا ،بالضغط السياسي ،من
منع الشركة امللتزمة ،من أن تبيع يف السوق احمللية مباشرة،
لكن وزارة الطاقة ومنشآت النفط فرضت يف املقابل استثناءات
للبيع يف السوق احمللية يشمل القطاع العام وكل الشركات اليت
متلك مصبًا حبريًا ،أي كل مستوردي النفط احلاليني والشركات
اليت ميكن أن تنشأ مستقب ًال.

جنبالط شريك يف واحدة من خمس شركات تستحوذ
على استرياد الغاز املنزلي إىل لبنان

بهذه اخللفية ،انطلقت املزايدة 18 .شركة سحبت دفرت الشروط.
بينها أكثر من  6شركات أجنبية ،من ابرزها فيتول اليت ميلك
أمريكيون أسهمًا فيها ،ونويز الكندية ،وسينوبيك الصينية...
حتى إن أمريكيني ميلكون أسهمًا يف شركة «روسنفط» الروسية
اليت فازت يف املزايدة ،وهي مملوكة من الدولة الروسية بنسبة
 %51من أسهمها.
الشروط اليت فازت على أساسها «روسنفط» ،تتلخص يف
أن منشآت النفط (اململوكة من الدولة اللبنانية) ستنشئ 18
خزانًا يف منطقة طرابلس ضمن ملكيتها بقدرة ختزينية تصل إىل
 450ألف طن .الشركة الفائزة تلتزم استئجار اخلزانات ملدة 20
حد
سنة وفق معايري دولية متعارف عليها يف هذا اجملال ضمن ّ
أدنى لعمليات التخزين وحوافز
لزيادة وترية التخزين الشهرية،
أي إن الشركة تلتزم تسديد
املبلغ املتفق عليه على القدرة
ملدة شهر واحد على
التخزينية ّ
األقل ،ثم تنخفض كلفة التأجري
يف حال زيادة وترية التخزين
خالل شهر واحد .والدولة

يمكن «روسنفط» أن
تُشعل املنافسة مع
أعضاء الكارتيل ،وأن
تبيع بأسعار ّ
أقل من
أسعارهم

ستخصص اعتمادات هلذا االستثمار .فإذا مل تكن كافية هذه
ّ
االعتمادات ميكنها أن تطلب من امللتزم أن يدفع دفعات مسبقة
عن عمليات التخزين من أجل إنهاء عمليات اإلنشاء والتأهيل اليت
تتطلبها اخلزانات .أما عمليات إنشاء اخلزانات ،فهي اآلن يف
مراحلها األوىل اليت قد تتطلب بني ثالثة أشهر و 6أشهر لبدء
اإلنشاءات اليت تتطلب حنو  18شهرًا.
إذًا ،خالل سنتني سيكون لدى لبنان قدرة ختزينية .املقلق
بالنسبة إىل شركات النفط ،أن بإمكان الشركة الروسية أن
مصب حبري ،أو أن تشرتي أيًا من
تنشئ شركة حملية لديها
ّ
مصبًا حبريًا ،وال حتقق أرباحًا كافية لالستمرار
الشركات اليت متلك
ّ
املخزنة لديها يف
يف السوق احمللية ،ما يتيح هلا بيع الكميات
ّ
لبنان ،وميكنها ايضًا أن تشعل املنافسة مع أعضاء الكارتيل وأن
تبيع بأسعار أقل بكثري يستفيد منها املستهلك وتكشف األرباح
الطائلة اليت حققها التجار منذ سنوات.
طبعًا ،ما سبق ليس هدفًا اسرتاتيجيًا لدى «روسنفط» إال أنه
يدب الرعب يف أعضاء
أمر حمتمل .هذا االحتمال كان كافيًا ألن
ّ
الكارتيل ورجاالته .زيارتهم للنائب وليد جنبالط جاءت يف هذا
اإلطار .فهذا الرجل ،ميلك أسهمًا يف شركتني تعمالن يف جمال
النفط .الشركة األوىل هي «كوجيكو» اليت باع  %60منها لشركة
«هيبكو» اململوكة من آل البساتنة الذين يستخدمون خزاناتها

وينفذون غالبية عمليات البيع عرب «هيبكو» ،ويدفعون جلنبالط
حصة شركات جنبالط والبساتنة من
حصة من األرباح .جممل
ّ
ّ
مبيعات البنزين واملازوت يف لبنان تتجاوز .%10
الشركة الثانية هي «صيداكو» .هذه الشركة واحدة من كارتيل
يتألف من مخس شركات تستحوذ على استرياد الغاز املنزلي
إىل لبنان .هذه الشركات تستأجر من الدولة خزانات بقيمة
 1.5مليون دوالر فقط من أجل إقفاهلا ومنع استعماهلا واحتكار
حصة صيداكو من االسترياد تتجاوز %30
االسترياد واملبيعاتّ .
من جممل الواردات البالغة  220ألف طن يف  .2017وحبسب
السجل التجاري ،فإن «صيداكو» مملوكة من النائب وليد
جنبالط ،والنائب نعمة طعمة وجورج متى و»غاز لبنان هولدينغ».
هذه األخرية مملوكة أيضًا من جنبالط وطعمة ومتى ،إال أن بني
مؤسسيها ،نبيه الصيداني وحممود الصيداني ونزيه الصيداني
الذين ميلكون شركة «يونيغاز».
ومتلك «غاز لبنان» ،أيضًا ،جمموعة شركات متخصصة بالعمل
على الغاز؛ أبرزها «ناتغاز» اليت يربز بني مؤسسيها بيار ميشال
فرعون وبيار هنري حلو ،إىل جانب جنبالط وطعمة وغريهم .أما
مالكو «غاز لبنان» ،فهم جنبالط وابنه تيمور وطعمة إىل جانب
شركات أجنبية مصدرها «غري حمدد» يف السجل التجاري وهي:
«جستمار أنرتناشيونال» (« ،)%23.88الوود فيننس انك»
(« ،)%32.99بندر أوفرسيز انك» (« ،)%6.99ارنال فيننس»
(.)%36.12
األرباح املقدرة من مبيعات الغاز املستورد تصل إىل  200دوالر
على كل طن غاز ،فيما األرباح املقدرة من مبيعات كل طن
مستورد من البنزين واملازوت فهي تصل إىل  30دوالرًا.
أي إن أرباح صيداكو تصل إىل  13,2مليون دوالر ،فيما أرباح
«هيبكو» و»كوجيكو» تصل إىل  6ماليني دوالر «ما عدا السهو
حد تعبري أحد املطلعني على اجلانب األسود من
واخلطأ» على ّ
عمليات استرياد النفط.

خزانات «اسرتاتيجية»

ال يأبه جتمع مستوردي النفط وال شركاؤه السياسيون لألهمية
االسرتاتيجية الكامنة يف امتالك لبنان خزانات نفط .روسنفط
و 18شركة أخرى كانت لديها فكرة واضحة عن هذه األهمية.
فاملوقع اجلغرايف على املتوسط بالقرب من أسواق استهالكية
أساسية ،كدول أوروبا اجلنوبية ،جيعل االهتمام مبواقع ختزينية
يف لبنان أمرًا حيويًا لشركات النفط ،وال سيما تلك اليت تستورد
الكميات عرب ممرات حبرية عليها الكثري من الطلب والضغط،
وفيها الكثري من عدم االستقرار املناخي.
فض ًال عن أن االهتمام الروسي بالتحديد يعزى إىل العقود اليت
حصلت عليها الشركات الروسية يف كركوك ،فيما لدى لبنان خط
نقل مباشر مع العراق (متوقف عن العمل حاليًا) ميكن استخدامه
لنقل الكميات املنوي ختزينها ثم بيعها .وأهمية املوقع اللبناني
ال تقل عن أهمية املرونة يف االستخدام.
فبحسب مصادر مطلعة ،متلك تركيا قدرات ختزينية هائلة ،لكن
لديها الكثري من القيود اليت تعوق عمل الشركات العمالقة يف
جمال استرياد النفط وتصديره ،فيما كانت لدى لبنان الفرصة
يف منح هذه الشركات املرونة الالزمة للعمل يف جمال مزج
تصدر
املشتقات النفطية وخلطها وفقًا ملواصفات البلدان اليت
ّ
إليها.

أرباح خيالية طارت ...والروس يعرضون املزيد

يكشف مصدر مطلع أن الشركة الروسية «روسنفط» أبلغت
جهات معنية يف لبنان بأنها مهتمة ببناء املزيد من اخلزانات ،ما
يسمح بتخزين كمية تصل إىل حدود مليون ونصف مليون طن من
املشتقات النفطية .وأشارت الشركة إىل قدرتها على توفري مجيع
حاجات الدولة اللبنانية عرب هذه اخلزانات ،وهي تشمل الفيول
املطلوب ملعامل الكهرباء وحاجات املؤسسات الرمسية املدنية
والعسكرية ،إضافة إىل تغذية السوق احمللية للتجار الصغار،
وأن أسعارها ستكون خمتلفة جدًا عن األسعار القائمة حاليًا ،وأن
مشروعًا بهذا احلجم سيزيد من واردات الدولة مقابل استثمار
اخلزانات واألراضي اللبنانية من جهة ،وسيحقق وفرًا قد يالمس
ّ
وسيوفر ما يوازي 20
 30باملئة من كلفة شراء حاجات الدولة،
باملئة من الكلفة على املستهلك.
اجلانب الروسي يبدو متحمسًا أكثر لتوسيع دوره يف جمال الغاز
املستخرج من البحر أيضًا ،وهو يعرض املساعدة يف إنشاء شبكات
لوجستية حتتاجها الشركات املستثمرة على األرض ،باإلضافة إىل
استعداد روسيا للعمل على تسويق الغاز اللبناني املستخرج.
يشار إىل أن قرار تسليم اجليش اللبناني حاجاته من احملروقات
من املنشآت النفطية مباشرة ،وليس عرب شركة «مدكو» قد حقق
وفرًا كبريًا على الدولة ،وال تزال املؤسسات املعنية ترفض
الكشف عن الفروقات احلقيقية يف األسعار ،علمًا أن مصدرًا
رمسيًا أوضح لـ»األخبار» أن بعض الوثائق باتت متداولة وتشري
إىل «أرباح خيالية» كانت قائمة.
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هزمية تارخيية حلكومة موريسون تدني مؤيدي بولني هانسون
يف جملس النواب
بسبب مرشحة مسلمة

كان اليوم الربملاني االول يف
كانبريا لعام  2019يوم «وجع
راس» للحكومة اليت خسرت
ً
جوهريا يف جملس
تصويتا
ً
النواب الذي صوت ،للمرة
األوىل منذ عام  ،1941على
مشروع قانون النقل الطيب مع
مجيع التعديالت بـتيجة ،74-75
ليصبح لزاما ان يعود مشروع
القانون إىل جملس الشيوخ.
وقد شن السيد سكوت
موريسون هجوما على زعيم
املعارضة السيد شورتن قائال
«كم عدد االنتخابات؟ كم مرة
قال شعب أسرتاليا بكل وضوح
أنه يريد ان تكون حدوده آمنة؟
كم عدد املرات اليت فشل فيها
حزب العمال يف هذه القضية؟..
لن أقف هنا وأدع هذا الربملان
يعطي نفسه العذر إلضعاف
احلماية احلدودية اليت أنقذت
األرواح».
وقال موريسون إنه يتذكر
سياسة حزب العمال عندما
أصبح كيفن رود رئيسًا للوزراء
«حيث فتحت التجارة اخلسيسة..
وبدأت الوفيات ..وتزايدت
شهرا بعد شهر،
اعداد اجلثث،
ً
أسبوعا بعد أسبوع ،وكان على
ً
موظفي محاية احلدود أن يسحبوا
األطفال من املاء».
ّ
احلطامون
واضاف يقول «اآلن
انفسهم الذين دمروا ذلك يف
املرة األخرية يف هذا املكان
وهمسوا يف آذان اعضاء جملس
الشيوخ من املستقلني واالحزاب
الصغرية ،ها هم أقنعوهم
بتقويضها مرة أخرى».
وتابع يقول «لن نسمح للربملان
أن خيدع نفسه  ،أو حزب العمال
أن خيدع نفسه  ،أن هناك نسخة
آمنة من هذا القانون حلماية
احلدود».

واستطرد يقول «لقد كسر
حزب العمال هذا النظام وقمنا
بإصالحه .واآلن حتى يف
املعارضة يسعون إىل كسره
مرة أخرى».
وتابع رئيس احلكومة يقول «أدت
أنشطتهم اإلنسانية  ،كما كان
من املفرتض يف املرة األخرية،
إىل وفيات األطفال ..أدت إىل
تدمري كامل حلدودنا».
وقال موجها كالمه للسيد
شورتن« :سوف يتذكر شعب
أسرتاليا هذا اليوم ،ويعلم االن
انه يف رقبتك».
أما الوزير كريستوفر باين،
فقد حذر حزب العمال حممال
املسؤولية جمللس الشيوخ.
وقال« :إنهم ال يهتمون
ال
األسرتالي..
بالدستور
يهتمون بتقاليد ويستمنسرت
اليت تشكل أساس دستورنا».
فقد صوت الربملان على اقرتاح
طوني بورك االخذ يف االعتبار
تعديالت جملس الشيوخ على
الفور.
اما السيناتور بوب خطار فكان
املستقل الوحيد الذي وقف إىل
جانب احلكومة.
وقد أخرب املدعي العام كريستيان
بورتر الربملان بأن مشروع قانون
النقل الطيب «سيزيد النفقات
من اعتماد دائم» وقال ان
هذه «حقيقة ال ميكن املساومة
عليها» ،مضيفا «كل ما نقوم
به هنا له عواقب».
«إن مسؤولية ما إذا كان هذا
الربملان يلتزم بدستور أسرتاليا
هو قرارنا ..جيب أن يفهم كل
عضو هنا» كما قال.
وكان اقرتح العمالي طوني
بورك إدراج كلمات مفادها
أن اخلرباء يف اللجنة الطبية لن
يتقاضوا اي مدفوعات.

فأر عمالق داخل مطعم شهري يف سيدني
التقطت إحدى الكامريات فأرا
عمالقا يسري على امتداد اجلزء
األعلى من مطبخ أحد املطاعم
يف أحد أكثر مراكز التسوق يف
أسرتاليا ازدحاما.
وأظهرت لقطات صادمة متت
مشاركتها مع «ريديت» الفأر
العمالق داخل مطبخ مطعم
 Din Tai Fungالذي يقع
يف ساحة الطعام بشارع «بيت»
مبدينة سيدني عاصمة والية نيو
ساوث ويلز األسرتالية.
ومع كون املطعم مغلقا هذا
اليوم ،يبدو أن الفأر انتهز
الفرصة للبحث داخل املطبخ
الفارغ عن أي بقايا طعام.
وميكن مشاهدة الفأر بوضوح
وهو يتجول على امتداد اجلزء
األعلى من املطبخ الذي يتم
فيه إعداد الطعام.
وقام أحد رواد املركز التجاري
بتنبيه أحد عمال املطعم بشأن
الزائر غري املرغوب فيه قائال:
«أال ترى هذا الفأر؟ هناك فأر
هناك».
وتكشف لقطات الفيديو الفأر
وهو حيدق يف الكامريا اليت
التقطت حتركاته.

التواصل
مستخدمو
وسخر
االجتماعي من الفأر بعد أن
أصابهم باالمشئزاز قائلني
إنه قد يكون «النجم اخلفي»
للمطبخ.
وكتب أحدهم قائال« :لقد بدأ
راتاتوي دوامه يف العمل»،
مشريا إىل أحد أفالم األطفال
الذي كان فيه أحد الفئران
سريا.
طاهيا
ً
وقال املطعم يف بيان له
مبتخصصني
استعان
إنه
يف املبيدات بعد إخطاره
بالواقعة مؤكدا التزامه الشديد
بربوتوكوالت النظافة.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

اتخذت بولني هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» خطوة غري عادية
بانتقاد مرشحة مسلمة يف مقطع فيديو يف أعقاب ردود فعل غاضبة
من مؤيديها

يف أوائل شباط ،قال موقع ديلي ميل أسرتاليا إن مارك الثام ،قائد
حزب «أمة واحدة» بوالية نيو ساوث ويلز سوف يختار إروس
للرتشح عن أحد مقاعد الوالية.

أدى اختيار «أمة واحدة» بقيادة
بولني هانسون لسيدة األعمال
املسلمة إميا إروس للرتشح
عن أحد مقاعد نيو ساوث ويلز
إىل إثارة غضب الكثري من
أنصارها الذين أعلنوا خروجهم
من احلزب.
ونشرت هانسون فيديو جيمعها
مع إروس لكنها فشلت يف
حتقيق اهلدف حيث قال العديد
من األشخاص أنهم لن يدعموا
احلزب جمددا.
ِ
قمت
وقال رجل« :بولني ،لقد
باالنتحار السياسي» .وكتب
ِ
خسرتين يا بولني.
آخر« :لقد
ِ
كنت على الطريق
يؤسفين أنك
ِ
واحنرفت عن ذلك».
الصحيح
وحث غروب «بلو غرو» اليميين
املتطرف أنصاره على فيسبوك
مبقاطعة «أمة واحدة» بسبب
اختياره مسلمة للرتشح.
ويف أوائل شباط ،قال موقع
ديلي ميل أسرتاليا إن مارك
الثام ،قائد حزب «أمة واحدة
بوالية نيو ساوث ويلز والقائد
العمالي السابق سوف خيتار
إروس للرتشح عن أحد مقاعد
الوالية.
واختذت بولني هانسون زعيمة
حزب «أمة واحدة» خطوة غري
عادية بانتقاد املرشحة املسلمة
يف مقطع فيديو يف أعقاب
ردود فعل غاضبة من مؤيديها.
واختار حزب أمة واحدة سيدة
األعمال املسلمة إميا إروس
للرتشح يف انتخابات نيو ساوث
ويلز املقبلة.
ولدت إروس ٣٩ ،عاما ،أم
لولدين ،يف أسرتاليا من أبوين
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لبنانيني ،وتؤكد أنه ال مكان
للشريعة يف أسرتاليا كما تؤيد
دعوات هانسون حلظر الربقع.
وظهرت هانسون مع إروس يف
الفيديو الذي مت التقاطه يف
سيدني حيث ذكرت السيناتورة
األسرتالية أن املرشحة املسلمة
«لن تقفز من السفينة».
وحذرت هانسون إروس من أي
حماولة لفرض وجهات نظرها
املتعلقة باإلسالم الفتة أن ذلك
ميكن أن يسمح به يف حزب
العمال أو اخلضر ولكن ليس
يف «أمة واحدة».
واستطردت« :لن حيدث ذلك
ألنها لن جتد أي فرصة لفعل
ِ
ظننت أنك
ذلك األمر .وإذا
قادرة على ذلك ،فإنت تقللني
من قدراتي».
وواصلت« :مل أعمل طوال تلك
السنني حتى يأتي أشخاص
ساعدتهم على دخول الربملان
ويظنون أنهم قادرون على
التحكم بي».
يشار إىل أن هانسون سبق
هلا ارتداء الربقع يف الربملان
يف أغسطس  2017لتسليط
الضوء على جهودها حلظر الزي
اإلسالمي.
وأعلنت هانسون أنها قضت 20
عاما حتارب التطرف اإلسالمي.
وأضافت« :من الذي ارتدى
الربقع يف الربملان؟ من الشخص
الذي قال إن اإلرهابيني ال
ينبغي عليهم اجمليء إىل هنا؟
من الشخص الذي يقاتل من
أجل تلك القضايا؟ إنه أنا».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

احلكومة بصدد نقل  300الجئ من جزيرتي
مانوس وناورو اىل كريسماس ايالند

موريسون يتهم حزب العمال باملساومة
على أمن احلدود معلنا سياسية قاربي
اللجوء معركة انتخابية
تستعد حكومة موريسون إلخالء
 300الجئ من جزيرتي مانوس
وناورو يف املوجة األوىل من
التحويالت الطبية مبوجب قانون
جديد مثري لالنقسام أثار عاصفة
سياسية حول خطر استئناف
وصول قوارب اللجوء.
وسيتم إرسال ملتمسي اللجوء
إىل األراضي األسرتالية النائية
يف كريسماس ايالند مبوجب
القانون اجلديد ،وسط مزاعم
حكومية بأن مهربي األشخاص
«سيعودون إىل العمل»
نتيجة للتشريعات اجلديدة.
واتهم حزب العمال رئيس
موريسون
سكوت
الوزراء
بالكذب على الناخبني بعد أن
حذر األخري من أن قوارب طاليب
اللجوء قد تستأنف بعد أن أقر
جملس الشيوخ قانون النقل
الطيب اجلديد رغم معارضته.
وبعد ان منيت احلكومة بهزمية
تارخيية نكراء يف جملس
الشيوخ على خسارتها التارخيية
صعد
يف التشريع الرئيسي،
ّ
موريسون من حتذيراته بشأن
تأثري التغيريات مؤكدا خوض
معركة انتخابية بشأن سياسة
طالب اللجوء.
وقد اختار زعيم املعارضة
بيل شورتن عدم حتويل هزمية
احلكومة إىل دعوة إلجراء
انتخابات مبكرة ،جماد ً
ال أن
تغيريا
القانون اجلديد كان
ً
إنـسانيا لـيس له تأثري كبري
ً
على التعامل مع القوارب
الوافدة.
وأبلغت دائرة الشؤون الداخلية
احلكومة األسبوع املاضي أنها
على علم بوجود  300حالة
شخصية يف جزيرة مانوس
وناورو من املرجح أن يوصى
طبيا مبوجب القانون
بنقلها
ً
اجلديد.
يف حني مل يتم تقديم الطلبات
بعد ،فقد ُطلب من احلكومة أن
تتوقع التوصيات الطبية ،وهي
وجهة نظر مدعومة بنصيحة
من خدمات الصحة والطبابة
الدولية ،حيث يقوم املتعاقد
بتقديم الرعاية الطبية لطاليب
اللجوء.
وقالت خدمات الصحة والطبابة
الدولية للحكومة انها تشهد
زيادة يف االستفسارات من
حول
االسرتاليني
األطباء
طاليب اللجوء يف جزيرتي
ناورو ومانوس ،مما يشري إىل
االستعدادات لتقديم طلبات
النقل.
وهناك حواىل  300حالة
يف صفوف االنتظار بتقدير
الطبيب األسرتالي نيك مارتن،
ومقره ناورو يف عامي 2016
و ، 2017الذي أخرب الزميلتني
 The Ageو The Sydney

 Morning Heraldاألسبوع
املاضي أن حوالي  30يف املائة
من ألف شخص يسعى لنقلهم.
وتقول النائب املستقل كريين
فيلبس وزعيم اخلضر ريتشارد
دي ناتالي أيضا أن يكون عدة
مئات من طاليب اللجوء مؤهلني
للنقل والعالج.
وصعد السيد موريسون يف
ّ
اطالقه التنبيه والتحذير على
أمن احلدود من خالل عقد
اجتماع للجنة األمن القومي،
وطلب إحاطات من مسؤولي
األسرتالية
احلدود
قوات
وحذر من أن مهربي البشر يف
إندونيسيا سيستغلون القانون
اجلديد يف أسرتاليا لتشجيع
الناس على ركوب القوارب.
وقال «مهميت اآلن هي التأكد
من عدم قدوم املراكب».
واضاف يقول «إذا مل
يأتوا ،فسيكون ذلك بسبب
العمل والقرارات اليت نتخذها
اآلن واإلجراءات اليت نضعها
موضع التنفيذ ..أما إذا جاءوا،
فيمكنكم أن تشكروا حزب
العمال وبيل شورتن ألنه
هو الشخص الذي قاد هذه
العملية ..لقد قاد هذه العملية
إلضعاف حدودنا واملساومة
عليها».
وينطبق القانون اجلديد على
 1000شخص يف جزيرتي
مانوس وناورو لكن السيد
موريسون قال إن مهربي البشر
ال يهتمون بـ «الفرق» يف
القانون.
وقال بريندان أوكونور املتحدث
باسم عالقات مكان العمل يف
املعارضة إن رئيس الوزراء
اختار «حتريف احلقيقة»
الشعب
على
و«الكذب
حماولة
يف
األسرتالي»
الكتساب ميزة سياسية يف
حني يتعني عليه احلفاظ على
املصلحة الوطنية.
واضاف يقول “أكثر من رائع
وشنيع ،رأيناه يعلن افتتاح
كريسماس ايالند ..حسنًا ،إذا
مل يكن هذا هو اإلعالن األكرب
ملهربي البشر ،فأنا ال أعرف ما
ممول من
هو ..ان فتح موتيل
َّ
دافعي الضرائب يف كريسماس
ايالند ،لإلعالن بشكل أساسي
ملهربي األشخاص يف املنطقة
الذين عادت أعماهلم بالفعل،
عمل يائس“.
وقال رئيس الوزراء السابق
طوني أبوت إن قوانني حزب
العمال ستعين أن الناس قد
قاربا ويصلون إىل
“يركبون
ً
ناورو وميرضون ويصلون إىل
أسرتاليا“ وذلك دون اإلشارة
إىل حقيقة أن القانون اجلديد
ال ينطبق على القادمني اجلدد
على منت القوارب.

صفحة 9

Saturday 16 February 2019

الـسبت  16شـباط 2019

اسـرتاليات

مارغريت كونني حمامية
الدفاع يف حماكمة ماكدونالد
وإيدي عبيد
كونني،
مارغريت
أصبحت
مسؤولة النيابة البارزة السابقة
ناقدة صرحية ملفوضية مكافحة
الفساد بنيو ساوث ويلز.
وجنحت كونني قضائيا يف
اسدال الستار على حتقيق أجرته
مفوضية مكافحة الفساد ضدها
بشأن سلوكيات تتعلق حبادث
سيارة.
واآلن تتأهب احملامية مارغريت
كونني للمثول أمام حمكمة
جنائية ماراثونية يف قضية متثل
نتاجا لتحقيق آخر أجرته مفوضية
مكافحة الفساد.
بيد أن كونني تدخل احملكمة هذه
املرة كممثلة لفريق الدفاع يف
القضية اليت تضم السياسيني
العماليني السابقني بوالية نيو
ساوث ويلز إيدي عبيد وأيان
ماكدونالد جبانب موسى عبيد
حيث يواجه الثالثي اتهامات
تتعلق بصفقة تعدين مشبوهة
مبنطقة بيلونغ فالي.
وتدافع كونني عن ماكدونالد،
وزير التعدين السابق ،الذي
صدر ضده يف حزيران 2017
حكم بالسجن  10سنوات كحد
أقصى ملنحه رخصة استكشاف
فحم إىل شركة التعدين «دويلس
غريك ماينينغ» ،اململوكة لزميله

هذا ما حدث يف قضية احملامية
«إكس» أو املخربة  3838اليت
كانت تتظاهر بالدفاع عن متهمني
بارزين ويف نفس الوقت تعمل
لدى الشرطة كمخربة مسجلة.
امللكية
املوضية
وكشفت
مالبسات الفضيحة حيث ذكرت
أن احملامية «إكس» عملت لدى
شرطة فيكتوريا وأفشت أسرار
موكليها.
وكشف التحقيق أن بداية
تسجيل املخربة «إكس» مع
الشرطة حدثت عام  1995أي
قبل  10سنوات من االعتقاد
السابق بأنها شرعت يف هذا
العمل عام .2005
يشار إىل أن جلنة التحقيق امللكية
تشكلت يف ديسمرب  2018للبحث
يف الفضيحة اليت تنتهك معايري
مهنة احملاماة حيث ال جيوز ألي

مايكل دالي ..بني مطرقة عبيد وسندان التربعات

يشهد هذا األسبوع  ١٥عاما على
إطالق مارك زوكربرغ مؤسس
التواصل
منصة
فيسبوك
عامليا
األشهر
االجتماعي
بالتعاون مع زميله إدواردو
سافرين.
ومنذ ذلك احلني ،منا فيسبوك
ليصبح مشروعا عامليا عمالقا.

السياسي العمالي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد

بيد أن كونني جنحت يف احلصول
على حكم قضائي لوقف التحقيق
يف قرار أيدته احملكمة العليا
اليت قالت إنه ال ينبغي توجيه
اتهامات قضائية ضدها على
خلفية تلك االدعاءات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حمام أن يكشف أسرار موكليه.
«إكس» متثل منوذجا للمحامية
السيئة اليت ختدع موكليها
وتفضح أسرارهم مبعرفة كاملة
من الشرطة.
يذكر أن الفضيحة ميكن أن
ترتبط بعواقب قانونية حيث أن
األحكام اليت أصدرها القضاة
يف قضايا ترافعت فيها احملامية
«إكس» عن املتهمني ميكن
إسقاطها جراء هذا اخللل.
ويعزي ذلك إىل أنه ال ميكن
إدانة شخص أو معاقبته دون
مثوله أمام حماكمة عادلة وفقا
ملا ينص عليه ميثاق حقوق
اإلنسان بوالية فيكتوريا.
ويقول امليثاق إن أي شخص
متهم جنائيا لديه احلق يف املثول
أمام حمكمة مستقلة نزيهة بعد
جلسات عادلة وعلنية.
وعالوة على ذلك ،فإن احملكمة
العليا األسرتالية أقرت بذلك
احلق على مدار عقود طويلة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك
حاليا أكثر من  ٢.٣٢مليار
شخص على أساس شهري
يف
وحيتل املرتبة اخلامسة
القيمة السوقية بني أكرب
شركات اإلنرتنت يف العامل.
ومل خيل تاريخ فيسبوك من
باخرتاق
املتعلقة
الفضائح
بعدم
واتهامات
البيانات
القدرة على محاية خصوصية
املستخدمني.

يشار إىل أن عبيد يقبع يف
السجن بعد قرار حمكمة أسرتالية
يف كانون االول  2016حبسبه
 5سنوات كحد أقصى على
خلفية إخفاء مصاحل جتارية
مبنطقة «سركيالر كي».
وكانت كونني هدفا ملفوضية
مكافحة الفساد على خلفية
حادث سيارة لصديقة ابنها يف
أيار .2014

رغم انتهاكه اخلصوصية..

األسرتاليون حيبون فيسبوك

يذكر أن احملاكمة اجلنائية
ملاكدونالد أعقبت سلسلة من
حتقيقات مفوضية الفساد بشأن
سلوكيات شخصيات عمالية بنيو
ساوث ويلز.

األسرتالية «إكس» ..حمامية يف
العلن وخمربة شرطة يف السر
هب أنك اتهمت جبرمية خطرية
ثم اكتشفت أن حماميتك خادعة
وتزعم أنها تعمل لصاحلك لكنها
يف حقيقة األمر تساعد الناس
الذين يرغبون يف وضعك خلف
األسوار.

Australian News

السياسي والنقابي السابق جون
ميتالند.

وعلمت احملكمة أن إيدي عبيد
ال ميلك حماميا خالل احملاكمة
اليت تبدأ يف  20أيار وتستمر
ملدة  20أسبوعا.
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وزعمت تقارير إىل أن العديد من

زعيم حزب العمال بنيو ساوث ويلز مايكل دالي

حتى قبل السقوط املذهل
للوك فولي من النعيم ،بدأ
الليرباليون يشنون اهلجوم على
خليفته املنتظر آنذاك مايكل
دالي .قائد حزب العمال بنيو
ساوث ويلز.
واعتمدت خطتهم يف البداية
على استغالل واقعة عام ٢٠١٢
عندما أشارت تقارير إىل أن
مايكل دالي كان خممورا داخل
الربملان بعد جلسة يف أواخر
الليل.
ودرس اإلسرتاتيجيون سبل
االستفادة من لقطات فيديو
للواقعة على أمل ظهور دالي
أمام الناخبني يف صورة املخمور
أثناء ممارسة عمله.
لكن دالي قتل تلك األهداف
مبكرا من خالل إنكار أنه كان
مثال مؤكدا أنه ال يتعاطى اخلمور
أثناء اجللسة.
وبعد فشل مأرب االحراريني،
حتولوا إىل اهلجوم على خطابه
االفتتاحي ووجدوا فرصة ذهبية
حينما وجه دالي الشكر إىل
إيدي عبيد السياسي العمالي
املثري
السابق
والربملاني
للجدل.
ويقضي عبيد عقوبة السجن بعد
إدانته بسوء السلوك أثناء توليه
منصبا عاما.
وهكذا ،عثر الليرباليون على
سالحهم ضد القائد العمالي
اجلديد.
يشار إىل أن عبيد وزميله يف
السجن الوزير السابق أيان
ماكدونالد من األمساء اليت ال
يتمنى حزب العمال بالوالية
االستماع إليها جمددا.
بيد أن الليرباليني يعشقون
حزب العمال بهذين
تذكري
االمسني.
يذكر أن الوزيرين احملبوسني
ميثالن مرادفا حلزب سيطر متاما
على مقاليد األمور بالوالية لكن
حلق به ضرر بالغ يف نهاية
املطاف.

ولكن هل  ٨سنوات فرتة كافية
ليتناسى الناخبون ما حدث
ويتساحمون معه؟
لو كانت ذكريات احلكومة
العمالية السابقة قد تعرضت
للذبول ،فقد مت إحياؤها جمددا
هذا األسبوع.
وبعد مداهمة مقر حزب العمال
بنيو ساوث ويلز يف شارع
 ،Sussexاتضح أن مفوضية
مكافحة الفساد حتقق يف
تربعات قيمتها  100ألف دوالر
إىل احلزب العمالي خالل حفل
عشاء عام  2015استضافه
أصدقاء صينيون للحزب.
وتأتي التسريبات حول تلك
التربعات املشبوهة قبل أسابيع
من االنتخابات مما ميثل ضربة
خطرية حلزب العمال.
حتقيق جتريه مفوضية مكافحة
الفساد هو آخر شيء حيتاجه
حزب العمال يف هذا التوقيت،
حيث مل تعد اهلياكل العظمية
القدمية متثل األزمة الوحيدة أمام
العماليني.
ويف حماولة للخروج من األزمة،
شدد دالي أن مبلغ التربعات
املذكور مل يتم إنفاقه يف
االنتخابات مؤكدا أنه ال يقبل
تربعات ملوثة.
بيد أن هذا املبلغ بالفعل سبق
إنفاقه على احلملة االنتخابية
العمالية عام .2015
حكومة
رئيسة
وتستضيف
نيو ساوث ويلز غالديس
بريجييكليان حفل عشاء مع وزير
خزانتها دومينيك بريوتيت مساء
الثالثاء ويبلغ سعر التذكرة 990
دوالرا.
ولكن بعد حتقيقات مفوضية
الفساد اليت مشلت  10أعضاء
برملان ليرباليني على خلفية
تربعات غري قانونية قبل
انتخابات  ،2011تسلل اخلوف
إىل قلوب املتربعني.

ااملصدر :العنكبوت االلكرتوني

املستخدمني تركوا تلك املنصة
على خلفية تلك الفضائح.
لكن اإلحصائيات تشري إىل
العكس فقد كشفت نتائج أولية
ألحد البحوث احلديثة أنه بالرغم
من قلق مستخدمي فيسبوك
األسرتاليني خبصوصية وأمن
معلوماتهم الشخصية لكن ذلك
ليس سببا كافيا بالنسبة هلم
لدفعهم ملغادرة منصة التواصل
االجتماعي.
يشار إىل أن إحدى أشهر
الفضائح يف هذا الصدد مت
كشفها يف مارس  2018حينما
اتضح أن شركة «كامربيدج
أناالتيكا» استخدمت بيانات
مستخدمي فيسبوك ملساعدة
أطراف سياسية يف محالتهم
االنتخابية يف الواليات املتحدة
وبريطانيا وأماكن أخرى من
العامل.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خسرت  56كيلوغراما من
زوها خالل  14شهرا

يلجأ بعض من يعانون السمنة
إىل محية قاسية حتى يتخلصوا
من الوزن الزائد ،لكن امرأة
أسرتالية استطاعت أن حتصل
على جسم رشيق من خالل اتباع
خطوات بسيطة للغاية.

وصارت كيلي ،تأكل األرز
البين عوض األبيض ،وعلى
هذا املنوال ،زادت أيضا وترية
التمارين الرياضية حتى صارت
أمرا البد منه يف حياة املرأة اليت
كانت تعاني البدانة.

وحبسب موقع «ّذا إبوش
تاميز» ،فإن األم البدينة ،متكنت
من خسارة  56كيلوغراما يف
غضون  14شهرا ،من خالل اتباع
خطة تقوم على التدرج يف كل
شيء.

ويقول خرباء إن أكثر من يتبعون
نظاما قاسيا للحمية يعودون
إىل عاداتهم السيئة خالل فرتة
قصرية بالنظر إىل تطلعهم
لتحقيق نتائج مبهرة يف فرتة
قياسية.

وتقول كيلي ديليت ،وهي أم
لثالثة أطفال ،إنها ختلصت من
العادات الغذائية السيئة مثل
الوجبات السريعة عن طريق
اإلنقاص التدرجيي ،ففي أيام
احلمية األوىل كانت حترص على
تناول مقدار أقل من الربغر
والبطاطا املقلية.

ويعتمد النظام الغذائي لكيلي
على فطور بسيط من بيضتني
خمفوقتني إضافة إىل خليط من
الشوفانوالتوت ،أما وجبة الغداء
فتضم يف األغلب سلطة من
اخلضر إىل جانب مسك التونا أو
الدجاج.

ويف مرحلة موالية ،استطاعت
كيلي أن تعوض املشروبات
الغازية بالعصري ،وعقب هذا
التحول ،صارت تشرب املاء
الفوار حتى تتفادى مادة السكر
قدر اإلمكان.

وعند العشاء ،تتناول املرأة
«املذهلة» وجبة من السمك
املطهو على البخار إىل جانب
اخلضروات ،ويف فرتات النهار
األخرى ،قد تأكل قطعا من اجلزر
وكمية حمدودة من زبدة الفول
السوداني.

صفحة 10
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مـقاالت وتـحقيقات

لبنان يف ّرط بأراضي «التحفّظ»!
فراس الشويف
قبل حنو شهرُ ،منع اجليش اللبناني من التحرك
ملنع العدو اإلسرائيلي من احتالل
أراض
ٍ
لبنانية «متحفظ عليها» يف منطقة العديسة
اجلنوبية .قضم العدو ما يوازي  144دومنًا
من
أراض ميلكها لبنانيون ،والدولة يف غفوة
ٍ
متعمدة ،فرضتها التهديدات األمريكية .العدو
ّ
عاود يف األيام املاضية استكمال قضمه
لألراضي يف بقعة «الطيارة» ،و»ال حياء ملن
تنادي»...
عاجزًا ،يقف اجلدار اإلمسنيت قرب مستوطنة
ّ
ّ
املطلة يف مشال فلسطني
احملتلة ،عن حجب
الرؤية .هنا من كفركال ،تبدو قمم جبل الشيخ
البيضاء
متصلة بالسماء ،وحتتها السفوح
ّ
ّ
تشكل امتداداً
الغربية للجوالن السوري احملتل،
طبيعيًا للجنوب اللبناني ،والشمال الفلسطيين،
باحلقول
املخضرة وغابات الصنوبر والشربني
ّ
املتناثرة على جانيب احلدود املصطنعة.
وحده جدار املوت اإلمسنيت ،اجملبول بالرعب
واالنعزالية والعنصرية ،حياول أن حيول بني
احلياة واحلياة ،أن يوقف ّ
تدفق العشب واهلواء
والشمس.
من خلف الساتر الرتابي ،يف فجوة بنحو مئة مرت
ّ
يف اجلدار قرب بوابة فاطمة يف كفركال،
يطل
مصور جيش العدو مسرتقًا النظر ،مستطلعاً
ّ
زوار الصباح .القناع األسود ّ
يغطي وجهه ،ويف
ّ
يده اليمنى كامريا،
لكنه سرعان ما خيتفي،
ّ
مفض ًال أن يتنازل عن الصورة خشية تصويره.
يف هذه البقعة« ،نقطة ّ
حتفظ» (يوجد  13نقطة
ّ
حتفظ على احلدود اللبنانية  -الفلسطينية هي
ّ
ّ
الفارق بني اخلط األزرق وخط اهلدنة ،يعتربها
لبنان أراضي لبنانية حمتلة) بعمق  7أمتار خلف
ّ
اخلط األزرق ،حبسب اتفاقية «ترسيم احلدود
النهائي» بني لبنان وفلسطني ،اليت ّ
وقعها
ّ
املقدم بوليه ()N. PAULET
ممثل االحتالل
ّ
الفرنسي،
واملقدم نيوكومب (S.F.NEW
ّ
 )COMBممثل االحتالل الربيطاني يف العام
( 1923راجع «األخبار» 15 ،شباط .)2018
صباح اخلميس املاضي ،استكمل
العدو أعمال
ّ
اجلرف واحلفر متهيدًا إلكمال بناء اجلدار ،إلاّ
ّ
يؤكد
أن أكثر من مصدر معين باحلدود هنا،
أن
العدو أوقف األعمال متهيدًا لاللتفاف على
ّ
ّ
«التحفظ» ،واستكمال عمليات البناء خلف
األمتار اللبنانية السبعة .بالتوازي ،بدأ العدو
يف وادي هونني مقابل بلدة مركبا ،قبل
أيام ،باستحداث شيارات صخرية يف حماذاة
«الطريق العسكرية» ،وافتتح ورشة هندسة
يف منطقة الرميش قرب اخلط األزرق.
على ميني الطريق يف كفركال ،تقف دورية
للجيش اللبناني وعلى بعد مئة مرت دورية
لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) .ما إن
الزوار الوقوف على احلافة اإلمسنتية
حياول ّ
الضيقة قرب السياج الشائك ،حتى يسارع
اجلنود إليهم« ،ال جتتازوا احلافة اإلمسنتية...
العدو قد يرسل وثيقة فورًا لإلبالغ عن خرق
ّ
للخط األزرق»! ومع ذلك ،يروح وجييء جنود
العدو وآلياتهم وموظفو شركة التعهدات اليت
ّ
«التحفظ».
تبين اجلدار داخل أراضي
صعودًا حنو عديسة ،يظهر عامالن يف رافعة
وهما يضيفان فوق اإلمسنت عوائق حديدية
مشبكة .وعلى ضخامة األعمدة اإلمسنتية عن
ّ
قرب ،تظهر صغرية ما إن تنحرف السيارة
صعودًا حنو ّ
ّ
تلة قليلة االرتفاع
تطل على
كامل البقعة .وتبدو أمامها اخليمة اليت نصبها
جيش االحتالل فوق فوهة ما ادعى أنه نفق،
جبالة من اإلمسنت
وقام بإغراقه حبمولة ّ 400
السائل ،على مرمى حجر ،حرفيًا ...متامًا كما
كان رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو حني
أتى ليستعرض إجنازاته
حج
الوهمية ،وحني ّ
ّ
قائد القيادة الوسطى يف اجليش األمريكي
جوزف فوتيل قبل حنو عشرة أيام يف زيارة
للكيان ليسمع «مظلومية» العدو ويتعاطف

معها ،فورًا بعد زيارته بريوت.
جيدًا ،كيف أن هذه اجلدران
هنا يفهم الزائر ّ
عدمية اجلدوى أمام اجلغرافيا ،وأن واضعيها،
وهم خينقون كيانهم باجلدران العازلة ،يبيعون
وهمًا ملستوطين الشمال بأن هذه اإلجراءات
ستحميهم ،إذا ما قررت املقاومة فع ًال تنفيذ
«هونوا علينا
تهديداتها بالوصول إىل اجلليل.
ّ
القفز فوق اجلدار ،حبال الرابيل (القفز) تعلق
ّ
أكثر على احلديد منها على الباطون»،
يعلق
«الدليل» ساخرًا ،وهو أحد أبناء املنطقة.
ّ
القروي وغريه من
املفارقة ،أن هذا
السكان
ّ
الذين يتابعون حياتهم اليومية بطمأنينة،
حيفظون عن ظهر قلب
ضباط العدو الذين
ّ
ّ
يتنقلون على املقلب اآلخر من احلدود ،وجوهاً
وأمساء وقطعات ومهام ،كما حيفظون سيارات
العمال ومسؤولي الورشة وأوقات العمل،
حترك للعدو،
وميلكون التفسري الدقيق ،ألي ّ
مدنيًا كان أم عسكريًا.

خرق عديسة ...والصمت املطبق!

صعودًا من خلف حاجز اجليش اللبناني الذي
شهد «معركة الشجرة» يف عديسة عام ،2010
ُتوصل الطريق إىل منطقة «اخلرق األكرب»،
والنقطتني  B86-B79و  ،B86-BP37املطلة
على مستعمرة «مسكافعام» .ما إن تالحظ
دورية القوات الدولية ،حركة ما ،حتى تستنفر
هوية
وتبدأ اتصاالتها الستطالع
الزوار .يف
ّ
ّ
األيام األخرية ،استكمل العدو ضم اجلزء األكرب
ّ
«التحفظ» يف عديسة إىل داخل
من منطقة
اجلدار .من على الطريق العام ،تظهر عشرات
أشجار الصنوبر الربي اللبنانية خلف اجلدار،
يف مساحة  144886مرتًا مربعًا ،من األراضي
اللبنانية اليت ميلك أهلها من أبناء القرى أوراق
ّ
«طابو» تثبت ملكيتهم هلا.
ولعل هذه البقعة،
هي األكثر أهمية واسرتاتيجية من ضمن نقاط
ّ
التحفظ الـ  ،13إضافة إىل نقطة رأس الناقورة،
اليت تعرف بـ  ،BP1-B1ومساحتها  3341مرتًا،
عدا عن ثالث نقاط ّ
حتفظ «شعبية» يف ميس
اجلبل وبليدا وعيرتون ،يرفض أهلها االعرتاف
ّ
باخلط األزرق فيها مللكيتهم هذه األراضي
الزراعية ،وهم يزورونها اليوم بالتنسيق بني
اجليش واألمم املتحدة.
يف  10كانون الثاني
املاضي،
«جس»
ّ
العدو نبض الدولة
بتحريك
اللبنانية،
جرافة يف هذه البقعة
(عديسة  -مسكافعام)
املعروفة لبنانيًا بـ»تلة
رد
احملافر» ،فكان ّ

وضع العدو حتى
اآلن  480حاجزاً
إسمنتياً بطول
 720مرتاً متذرعاً
بحماية مستعمرة
«مسكافعام»

اجليش اللبناني سريعًا ،بنشر جنوده وآلياته.
ويف مقابل دبابات
العدو ،نشر اجليش جمموعة
ّ
من الصواريخ املضادة للدروع ،بعضها ظاهر
وبعضها خمفي عن عيون العدو .وبعد أن بدأت
االتصاالت وحضرت عناصر القوات الدولية
وضباط االرتباط الفرنسيون واإليطاليون،
ّ
ّ
توقف العدو عن حتريك اآلليات.
لكن
ّ
املفارقة ،أن العدو عاد للعمل بعد ساعات،
ومل يعر اهتمامًا جمللس الدفاع األعلى الذي
انعقد مساء ذلك اخلميس ،واختذ فيه قرار
التحرك منفردًا ،إلاّ
منع اجليش اللبناني من
ّ
بأمر من املستوى األعلى يف السلطة اللبنانية.
يف اليوم التالي ،أي يوم اجلمعة  11كانون
الثاني ،وصلت التعليمات إىل قطعات اجليش
التحرك إلاّ بناء على األوامر،
على احلدود بعدم
ّ
بالتوازي مع شروع العدو بأعمال البناء على
نطاق واسع.
وحبسب املعلومات ،وضع
العدو حتى اآلن
ّ
 »T« 480إمسنتية ،أي ما يعادل  720مرتًا من
ً
الباطون ،قاضمًا
مساحة ضخمة من األراضي

كيف للمواطن الجنوبي أن يثق بالدولة والجيش طاملا يتم التفريط باألرض خضوعاً للضغوط األمريكية؟ (أ
فب)
اللبنانية ،وهو عاد قبل أربعة أيام للعمل
جمددًا على قضم
أراض جديدة يف البقعة
ٍ
نفسها ،املسماة لبنانيًا منطقة «الطيارة» من
حيرك أحد يف الدولة اللبنانية ساكنًا،
دون أن ّ
وعلى مرأى ومسمع من القوات الدولية.
القوة
التهديد األمريكي وخسارة أوراق
ّ
ّ
مل
يوفر أي مسؤول أمريكي زار لبنان خالل
العام املاضي ،فرصة إال ومارس فيها الضغط
على الدولة اللبنانية بهدف فصل ّ
ملف الصراع
«احلدودي» يف الرب عن الصراع «احلدودي»
على البحر .أراد هؤالء انتزاع أوراق
القوة يف
ّ
ال ّرب من يد الدولة ،مثل نقطة عديسة ،متهيدًا
للبدء بانتزاع أوراق
القوة يف البحر ،مثل نقطة
ّ
ّ
رأس الناقورة اليت
تؤثر تأثريًا مباشرًا يف
حصة لبنان من املنطقة االقتصادية اخلالصة
ّ
يف البحر ،وتاليًا حصة لبنان من النفط والغاز
يف احلقول اجلنوبية املشرتكة مع فلسطني
احملتلة.
من حماوالت «الوسيط» األمريكي السابق
فريديريك هوف ،إىل زيارة وزير اخلارجية
األمريكي السابق ريكس تيلرسون إىل بريوت
العام املاضي وقبلها نائبه ديفيد ساترفليد،
وبعدهما نائب وزير اخلارجية احلالي ديفيد
هيل،
يكرر األمريكيون مطالباتهم بفصل
ّ
عن
البحرية
احلدود
ملفات
الربية .ومع أن
ّ
موحد ،وهو رفض هذا
اللبنانيني خرجوا مبوقف ّ
لاّ
الفصل أمام املوفدين األمريكيني ،إ أن ذلك
ال خيفي االنقسام اللبناني الضمين .إذ يعترب
رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس احلكومة
سعد احلريري ووزير اخلارجية جربان باسيل،
أن فصل امللفني عم ًال بالطلب األمريكي،
هو ما حيمي حقوق لبنان وأن البديل عن
املواجهة هو جلوء لبنان إىل التحكيم الدولي
عم ًال بقانون البحار ،وكأن قرارات «منظمات
العدالة الدولية» أتت يومًا بنتيجة أو أعادت
حقوقًا للبنان أو فلسطني ،يف مواجهة الدعم
األمريكي املطلق إلسرائيل .فيما يتمسك
الرئيس نبيه بري وحزب اهلل بضرورة ربط
امللفني ،واستخدام أوراق
القوة يف ال ّرب
ّ
للحفاظ على احلقوق يف البحر .ومن هذه
األوراق ،مسألة بقعة عديسة ،اليت
يصر العدو
ّ
اإلسرائيلي على احلصول عليها بهدف محاية
مستعمرة «مسكافعام» ،وكان قد عرض يف
السابق التنازل عن هذه البقعة املرتفعة مقابل
إعطاء لبنان بقعة منخفضة قريبة ،وقوبل طلبه
بالرفض.
وليس خافيًا أن التهديدات األمريكية ،ومعها
الضغوط الفرنسية والربيطانية ،تعاظمت يف
املرحلة األخرية ،مع تأكيد تلك الدول بأن
العناد لن ينفع لبنان برفضه فصل امللفني،

ضم بقعة عديسة
وأن إسرائيل ستعمل على
ّ
بالقوة ،وهو ما أبلغه
ضباط العدو للجيش
ّ
اللبناني خالل اجتماعات اللجنة الثالثية يف
الناقورة بتاريخ  11كانون الثاني املاضي.

أي اسرتاتيجية مواجهة؟

ّ
«التحفظ» يف
حتول احتالل العدو لبقعة
أمام ّ
بد من طرح جمموعة
عديسة إىل أمر واقع ،ال ّ
من األسئلة،
تتعمد السلطة السياسية عدم
ّ
اإلجابة عنها ،أو إهماهلا ،يف الوقت الذي
ال ميلك القادة العسكريون األجوبة عليها،
خصوصًا بعد أن ُمنع اجليش من القيام بواجبه
والوقوف بوجه العدو ،كما حصل يف ميس
اجلبل قبل حنو شهرين وقبلها يف الناقورة.
أو ً
ال ،ملاذا أعطيت أوامر مغايرة للجيش خالفًا
ّ
للمرات السابقة اليت ترك فيها له
حرية
ّ
التصرف مبا يراه مناسبًا ملنع العدو من اخلرق
ّ
الربي؟ فإذا كان منع اخلروقات اجلوية اليومية
صعبًا بسبب عدم امتالك األسلحة املضادة
للطائرات ،ما الذي مينع اجليش من منع العدو
عن القيام باخلروقات
الربية ،وهو ميلك احلد
ّ
األولي،
األدنى من السالح املطلوب لالشتباك ّ
ويف ّ
ظل وقوف املقاومة بقوتها الربية الكبرية
على كامل احلدود خلفه ،وخشية العدو
اإلسرائيلي من االنزالق إىل احلرب الواسعة؟
ثانيًا ،إذا استمر
العدو بقضم األراضي ،وهو
ّ
نقاط
عن
لبنان
ض
يعو
القوة
مستمر ،ما الذي ّ
ّ
يف ال ّرب وما الذي مينع العدو من استخدام
ثم من مل
االسرتاتيجية نفسها يف البحر؟ ّ
يستطع منع العدو من وضع اجلدار االمسنيت
يف األراضي احملتلة ،كيف سيجربه مستقب ًال
على نزعها؟ أم ستتحول تلك األراضي إىل
مزارع شبعا حمتلة جديدة وقرية الغجر حمتلة
جديدة؟
عدم
خلفيات
هي
ما
ثالثًا،
الرد؟ وما هو حجم
ّ
التهديدات األمريكية؟ ما هي اسرتاتيجية
املواجهة املقبلة؟ وما هو تربير دعاة فصل
البحر عن ال ّرب وسط كل هذه العنجهية
اإلسرائيلية والتآمر األمريكي؟
رابعًا ،كيف جييب دعاة نزع سالح املقاومة
على أسئلة اللبنانيني ،واملواطنني اجلنوبيني
حتديدًا ،طاملا أن السلطة السياسية متنع
اجليش اللبناني من القيام مبهامه خضوعًا
للضغوط األمريكية؟ وكيف ميكن للمواطنني
الثقة بقدرة الدولة على محايتهم وهم يرون
العدو ينتزع أراضيهم من دون أي مقاومة؟
وكيف ميكن الركون مستقب ًال ،للقبول خبضوع
املقاومة لقرار الدولة اللبنانية الرمسي يف أي
اسرتاتيجية دفاعية مقبلة ،طاملا أن الدولة
تتجاوب مع الضغوط الدولية ولو على حساب
حقوقها وسيادتها؟
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريري يقبض على «مفاتيح»
املستقبل
علي ضاحي

مل تهدأ بعد التداعيات اليت خلفها إبعاد الشمال وطرابلس عن
التعيينات التنظيمية اجلديدة لتيار املستقبل اليت اعلنت منذ
ثالثة اسابيع باالضافة اىل إستبعاد طرابلس وعكار عن التوزير
يف احلكومة اجلديدة «اىل العمل» واليت تتجه اىل «االقالع» بعد
ايام عرب نيلها ثقة «مرحية» يف جملس النواب مطلع االسبوع
املقبل.
فلم يكد يعلن االمني العام جمللس الوزراء التشكيلة احلكومية
اجلديدة واليت خلت من اي شخصية مشالية من تيار املستقبل
يف احلكومة رغم الوعود اليت كانت معطاة من رئيس احلكومة
سعد احلريري اىل النائب السابق وعضو املكتب السياسي يف
تيار املستقبل الدكتور مصطفى علوش والذي التقى احلريري
قبل ساعات من اعالن التشكيلة وابلغه قرار عدم توزيره رغم
الوعود السابقة.
ومع استبعاد علوش وتوزير فيوليت الصفدي زوجة الوزير
السابق حممد الصفدي وعادل افيوني احملسوب على الرئيس
جنيب ميقاتي بعدما كان التوجه لدى احلريري لتوزير جنل
النائب حممد كبارة والدكتور علوش .وقبل احلكومة مل تشمل
التعيينات احلزبية للمستقبل اي وجه مشالي بارز ومل يكن
للشمال احلصة الوازنة كذلك يف املناقالت احلزبية .وهاتان
املسألتان مل تهدأن بعد يف الشارع الطرابلسي واثارتا ردود
فعل شعبية ويف اوساط مناصري املستقبل على االرض وعرب
مواقع التواصل االجتماعي.
استبعاد الشمال وزاريًا ومتثيل احلريري بشخصيات خارج تياره
حزبيًا ،انعكس بدوره على ما جرى يف متثيل العاصمة وخصوصًا
استبعاد وزير الداخلية السابق نهاد املشنوق من الداخلية وتعيني
سيدة هي ريا احلسن ووزير آخر هو حممد شقريواالثنان هلما
بعد اقتصادي ومن مؤيدي خيارات «احلريرية» يف اخلصخصة
والشراكة مع القطاع العام من منطلق تغليب مصاحل املصارف
والقطاعات اخلاصة اليت متتلك سيولة قادرة على ضخها مت
استدعت حاجة احلريري اىل حتقيق اجنازات ولو «وهيمة» يف
جمال املال وهندساته وابتكار طرق «استدانة» جديدة عرب
مشاريع مشابعة لباريس  1و 2و 3وسيدر . 1
هذه االجواء تعكسها شخصية قيادية يف املستقبل و»متضررة»
مما جيري من اعادة خلط االوراق داخل تيار املستقبل وتشري
اىل ان حالة االحباط املوجودة يف اوساط مناصري وكوادر تيار
املستقبل غري الراضني عما جيري من وقت االقاالت اجلماعية
بعد صدرو نتائج االنتخابات النيابية واليت اثبتت تراجع حضور
التيار االزرق يف الشمال وبريوت وصيدا والبقاع االوسط
والغربي .وتعترب هذه االوساط املستقبلية املعارضة لتوجهات
احلريري اجلديدة ان موافقة احلريري على قانون االنتخابات
اجلديد والنسيب كانت «مبثابة انتحار» سياسي وخسارة كبرية
هزت قواعد واركان التيار وجعلته خيسر النواب العشرة مباشرة
على الورق وعلى االرض واحلريري وكبار مستشاريه كانوا
يعرفون ان املوافقة على القانون اجلديد ستكون له تداعيات
كبرية سياسيًا وشعبيًا ونيابيًا جلهة العدد واحلضور .وتؤكد
االوساط ان سياسة االقاالت اجلماعية ومن ثم التعيينات
اجلديدة يف اهليكلية التنظيمية للتيار كانت اجراءات للتخفيف
من اخلسارة وللتاكيد على قبضة احلريري املركزية يف استبعاد
من يراهم السبب يف اخلسارة وتراجع احلضور ولكن احملاسبة
مل تطال املتورطني احلقيقيني يف اخفاء قسم من االموال اليت
كانت خمصصة لالنتخابات.
وتقول االوساط ان رغم كل ما تقدم فإن احلالة االعرتاضية
اليت بدات تتكون داخل املستقبل لن تتطور لتكون حالة
اعرتاضية او انشقاق ميداني او تشكيل حالة «ريفية» جديدة
يف الشمال.
يف املقابل تؤكد اوساط قيادية يف املستقبل ان الرئيس
احلريري يقوم بإعادة قراءة للمرحلة املاضية من االنتخابات
وحتى اليوم وقام بإجراء التغيريات املناسبة داخل التنظيم
ومن ضمن الشفافية واحملاسبة وإعطاء الفرصة للجيل الشاب
وتوظيف خربته يف نهضة التيار والذي سيخوض االنتخابات
املقبلة بعد ثالثة سنوات وهي ستمضي بسرعة وحنتاج اىل
مواكبة املتغيريات فمضى ما يقارب التسعة اشهر ونيف من
تاريخ اعالن نتائج االنتخابات واالمور امليدانية مستمرة النهضة
ستشمل كل قطاعات املستقبل احلزبية واالعالمية واالدارية.
اما على مستوى التعيينات احلكومية فاختيار الرئيس احلريري
للوزراء والوزيرات مل يكن عبثيًا او تشفيًا من احد او «عقابًا»
له بل من منطلق مواكبة املرحلة املقبلة واليت حتتاج اىل دماء
جديدة وذات خلفية اقتصادية ومالية ومن دون االنشغال
بالقضايا احلزبية او امليدانية بل التفرغ لتنفيذ سياسات
احلكومة يف احلك مراحل لبنان اقتصاديًا وماليًا.

تفاهم احلريري–باسيل حول
«النازحني» يلحظ الشكل ال
اآلليات واملضمون

«إعالم» بلدية بريوت يكلّف ربع
مليون دوالر ...بالرتاضي!
راجانا حمية

بوال أسطيح

ليس مستغربا أن يصل السجال بني وزير الدولة لشؤون
النازحني السابق معني املرعيب واحلزب «الدميقراطي اللبناني»
اىل ما وصل اليه ّ
مؤخرا بعد قرار األول عدم املشاركة يف حفل
ب احملسوب على «الدميقراطي
تسليم الوزارة خللفهصاحل الغري 
اللبناني».
فانتقال الوزارة من ّ
دفة اىل أخرى كان وحده الكفيل بطرح
خلفية القرار ومضمون التفاهمات اليت
ألف عالمة استفهام حول
ّ
توصل اليها رئيس «التيار الوطين احلر» وزير اخلارجية جربان
ّ
ل مع رئيس احلكومة سعد احلريري يف باريس خبصوص
باسي 
ملف النازحني.
وال تزال حتى الساعة اخلطوط العريضة هلذه التفاهمات غري
واضحة متاما ،وان كان قد بات حمسوما اقتناع احلريري باسقاط
الرمسية مع التمسك
الطوعية من كل البيانات
مبدأ العودة
ّ
ّ
بالعودة اآلمنة حصرا ،وهو ما حصل فعال سواء يف البيان
العربية اليت انعقدت يف بريوت أو
االقتصادية
للقمة
اخلتامي
ّ
ّ
ّ
أقرته احلكومة مؤخرا.
الذي
ي

الوزار
البيان
يف
ّ
وأشار املرعيب اىل أنه اعتذر من الغريب لعدم قدرته واستعداده
ً
الفتا اىل وجود ظروف
للمشاركة يف حفل تسليم الوزارة،
خاصة وعائلية متنعه من ذلك ،كما أسباب أخرى معروفة مرتبطة
ّ
امللف واليت عبرّ عنها منذ تعيينه
بتوجهات الوزير اجلديد يف هذا
ّ
أكثر من مرة.
وقال املرعيب« :الوزير اجلديد ّ
يتجه للتواصل مع نظام جمرم
ارتكب ما ارتكبه من جرائم قتل وتهجري وتغيري دميوغرايف
وبالتالي فهو ال ّ
وموضوعية مع
بانسانية
يتجه للتعامل
ّ
ّ
ّ
امللف».
جدية لتسليم األخوة السوريني
«حماولة
عن
املرعيب
ث
وحتد
ّ
ّ
جل ّالدهم ،وهو ما بدا جليا سواء يف مواقف وزير اخلارجية جربان
باسيل أو مؤخرا يف نص البيان الوزاري» ،معربا عن خشيته من
األصلية
«يتم ابعادهم اىل أماكن سكن بعيدة عن مساكنهم
أن
ّ
ّ
تطبيقا خلطة التغيري الدميوغرايف».
ّ
امللف
واذا كان املرعيب يتجنب التصعيد بوجه احلريري يف هذا
مسؤولية املوافقة على تسليم الوزارة ألحد املقربني
وحتميله
ّ
من النظام السوري ،أو التعليق على ما حيكى عن تفاهم بني
أن
«التيار الوطين احلر» وتيار «املستقبل» حول املوضوع ،اال ّ
تتحدث عن «مبالغة يف احلديث عن تفاهم
مصادر «املستقبل»
ّ
ٍ
ّ
متاه مع سياسة الوزير باسيل يف هذا امللف»،
واتفاق ال بل
الفتة اىل ان وجهات نظر الفريقني ال تزال خمتلفة متاما ال
بل متناقضة ،والسقف الوحيد الذي جيمعنا هو سقف املبادرة
الطوعية واآلمنة يف آن».
الروسية اليت تقول بالعودة
ّ
ّ
ومل يعد خافيا على أحد أن الغريب يتجه إلحداث ما يشبه
«االنقالب» على سياسة املرعيب يف هذه الوزارة ،وإن كان
ليس بصدد اإلقدام ،وفق مصادر مطلعة ،على «خطوات
استفزازية غري حمسوبة».
ّ
فزيارته اىل سوريا باتت حمسومة ،لكنه سيسعى قبل ذلك
لتأمني غطاء حكومي هلا بعد االنتهاء من وضع ّ
حمددة
خطة
ّ
يتحرك على اساسها .وتبدو مصادر «التيار الوطين احلر»
ّ
التوصل اىل «خروقات كبرية» يف
إمكانية
مطمئنة متاما اىل
ّ
ّ
هذا اجملال قريبا ،وان كانت تعترب أن اصرار «املستقبل» و
التمسك باملبادرة
«التقدمي االشرتاكي» كما «القوات» على
ّ
الروسية ليس يف مكانه متاما ،باعتبارها وبإقرار من جهات
ّ
جدية».
دولية «مبادرة غري ّ
وبانتظار تبلور اخلطوط العريضة لتفاهم «املستقبل»–»التيار
سيما ان ما رشح حتى
الوطين احلر» مبوضوع النازحني ،ال
ّ
الساعة يوحي ّ
بأنه ليس اال شكليا وبالتالي ال يلحظ اآلليات
واملضمون ،يبدو حمسوما ان ما كان عليه هذا امللف قبل العام
 2019لن يكون كما بعده ،يف ظل املعلومات املتداولة عن
ّ
واليت توحي
املعنية
الرمسية
اجراءات جديدة تتخذها الدوائر
ّ
ّ
ّ
ختفض أعداد النازحني بنسب
بالتوجه العتماد سياسة صارمة
ّ
كبرية خالل أشهر معدودة.

البند الرابع من عقد االتفاق بالرتاضي بني بلدية بريوت وشركة
ّ
« »noiseللعالقات العامة ّ
«صف» اجمللس يف اجتماعه األخري
شق
ينص
الذي
البند
األعضاء
نصف
حنو
اخلميس املاضي .مل «يبلع»
ّ
أتعاب للشركة لقاء
بدل
دوالر
ألف
على «تدفيع» البلدية 246
ٍ
تقدميها خدمات «العالقات العامة واإلعالم واإلعالن لبلدية بريوت»،
على أن ُ
مبعدل  20ألفًا و 500دوالر شهريًا.
قسط»
ّ
«ت ّ
صحيح أن اجللسة مل يطر نصابها ،لكن موافقة «األكثرية» على عقد
الرتاضي جاءت بصعوبة ،بعدما شهدت غياب مثانية أعضاء واعرتاض
أربعة آخرين (مغري سنجابة وهدى األسطه وانطوان سرياني وغابي
فرنيين) .ال عالقة لـ»االشتباك» بالشركة نفسها وال «مبن ميلكها»،
كما يقول املعرتضون ،بل بتجربة العام املاضي مع «،»noise
وباملبدأ الذي تسيرّ به البلدية العقود خبالف ما تنص عليه القوانني.
ّ
يتعلق
وهي ،يف هذه احلالة ،خالفت قانون احملاسبة العمومية يف ما
بشروط العقود بالرتاضي ،وال سيما املواد  147و 149و 150اليت
حتصر اللجوء إىل هذه الصيغة يف ما إذا «كانت تتعلق باللوازم
واألشغال واخلدمات اليت ال ميكن وضعها يف املناقصة ،إما لضرورة
بقائها سرية وإما ألن مقتضيات السالمة حتول دون ذلك ( )...أو
باللوازم واألشغال واخلدمات اإلضافية اليت جيب أن يعهد بها إىل
امللتزم األساسي لئال يتأخر تنفيذها (( »)...املادة .)147
كما «ال جيوز التعاقد إال مع من تتوفر فيهم املؤهالت التقنية
الالزمة ،على أن تبني هذه املؤهالت بالتفصيل يف دراسة تضعها
اإلدارة قبل عقد الصفقة ،بعدها ميكن عقد االتفاق عند االقتضاء
بعد مباراة جتري بني من تتوفر فيهم املؤهالت املذكورة» (املادة
.)150
يؤكد أحد املعرتضني أن االعرتاض هو على «انعدام األصول
القانونية يف التعاقد مع الشركة :ملاذا عقد الرتاضي طاملا أن
الشركة ال تتمتع وحدها باملؤهالت املطلوبة؟ وملاذا مل تلجأ البلدية
إىل الصيغة القانونية باإلعالن عن حاجتها إىل التعاقد وأبقت هذا
طي الكتمان؟».
األمر ّ
وهذا ما أظهره حمضر اجللسة الذي ثّبت اعرتاض سرياني على
«أن الشركات اإلعالمية مل تعلم برغبة البلدية يف تكليف شركة
لتقديم االستشارات وخدمات العالقات العامة واإلعالم واإلعالن
وفق املؤهالت اليت مت إقرارها يف جلسة اجمللس البلدي أواخر العام
املاضي ،إذ مل ينشر القرار علنًا على موقع البلدية اإللكرتوني ،وال
على صفحتها على وسائل التواصل االجتماعي ،وال حتى على لوحة
اإلعالنات العائدة للبلدية ،لتتمكن الشركات من تقديم عروضها

(.»)...
أما يف اجلزء الثاني من االعرتاض،
فلم تكن جتربة العام املاضي مع
مشجعة ،إذ إنها «مل
«»noise
ّ
نص عليه العقد
كما
بواجباتها
تقم
ّ
السابق ،ومل تواكب كل نشاطات
البلدية ،فيما الرتويج للبلدية
وأخبارها على املواقع اإللكرتونية
ونشر بعض الصور ال يستأهل

«الرتويج للبلدية
وأخبارها على
املواقع اإللكرتونية ال
يستأهل رصد هذا
املبلغ الكبري»

رصد هذا املبلغ الكبري» ،حبسب معرتض آخر.
مل اإلصرار على «»noise؟ َ
َ
ومل جاء جتديد العقد بعد حواىل شهرين
على انتهائه؟ َ
يرد املؤيدون التأخر
ومل اللجوء إىل الرتاضي أص ًال؟ ّ
يف التجديد إىل اإلجراءات اإلدارية ،مشريين إىل أن إعادة التجديد
للشركة لكونها ذات مؤهالت «وبتعرفنا وبتعرف الشغل»! فيما
حتدث معرتضون عن «ضغوطات سياسية مورست إلخراج ملف
التجديد من أدراج اجمللس» ،غامزين من قناة أن الشركة هي فرع
من الشركة األم« ،كليمونتني» ،اليت متلكها كلودين عون روكز،
ويديرها جورج جنم الذي يشغل منصب شريك مؤسس ومدير يف
«كليمونتني».
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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

صفحة «تفاهم معراب» لن ُتفتَح من جديد! الضمان «خياصم» األمريكية :خمالفات وتالعب!
حسني عاصي
يف مرحلةاالنتخابات النيابية األخرية ،وما سبقها
ٍ
واشتباكات بني
ورافقها وتالها من مناوشات
أن صفحة
خمتلف الفرقاء ،بدا واضحًا للجميع ّ
«تفاهم معراب» الذي مجع «التيار الوطين احلر
» و»القوات اللبنانية» منذ ما قبل االنتخابات
وأن خل ًال غري
الرئاسيةُ ،طويت بني اجلانبني،
ّ
ٍ
بسيط طرأ على العالقة بني اجلانبني ،معيدًا
عقارب الساعة إىل الوراء.
بشكل
تعززت
أن هذه
الفرضية ّ
ٍ
وعلى الرغم من ّ
ّ
أو بآخر ،خالل تشكيل احلكومة ،خصوصًا يف
ّ
ظل ما ُعِرفت بـ»العقدة
مرحلتها األوىل يف
املسيحية» ،واليت أوحت «القوات» على
ّ
امتدادهاّ ،
تتعرض الستهداف مباشٍر من
بأنها
ّ
جانب «التيار» ،ورئيسه الوزير جربان باسيل
فإن األخري جنح يف إعادة رسم «قواعد
حتديدًاّ ،
االشتباك» يف األيام املاضية.
أملح باسيل إىل إمكان عودة «التقارب» بني
إن «عينه»
اجلانَبني ،بل ذهب إىل ّ
حد القول ّ
احلصة «القواتية» قد يكون
على وزيٍر من
ّ
ّ
«تلميحات» طرحت
الوزاري،
تكتله
مشرتكًا مع
ٌ
ّ
عما إذا كانت عودة «التطبيع»
استفهام
عالمات
ٍ ّ
بني «التيار» و»القوات» واردة يف ّ
ظل احلكومة
يرتدد البعض بتوصيفها
اجلديدة ،اليت ال
ّ
بـ»حكومة املتاريس»!.

«العمل» أو ً
ال

ٌ
كل من «التيار الوطين
حتى اليوم ،ال يزال
ّ
ٌ
كل على
يؤكدان،
احلر» و»القوات اللبنانية»
بروحية «تفاهم معراب» الذي
متسكهما
حدة،
ّ
ّ
ً
ً
خّ
ا
صراع
أحيان كثرية
يف
ذ
ات
»
ا
«تارخيي
أنهى
ٍ
كرس «املصاحلة»
شك ًال «دمويًا» ،وبالتالي
ّ
بأمس
املسيحي
اجملتمع
اليت كان وال يزال
ّ
ّ
احلاجة إليها.
ً
«روحية» التفاهم ،ال يزال
عن
ا
وبعيد
ولكن،
ّ
ّ
كل من «التيار» و»القوات» يتقاذفان كرة
املسؤولية عن «التفريط» بتفاصيل التفاهم ،يف
ّ
إطار املنافسة الشرسة بينهما على «القيادة»،
ً
ٍ
نيابي هنا أو هناك ،وطورًا
مقعد
تارة لصاحل
ّ
ٍ
وزاري بالزائد أو الناقص ،فض ًال
مقعد
من أجل
ّ
الرئاسية» اليت يشري الكثري من
عن «املعركة
ّ
ّ
املطلعني إىل أنها انطلقت ،بل «احتدمت» قبل
أوانها ،ولو عاند اجلميع على نكران وجودها
اآلنية.
ضمن «حساباتهم»
ّ
عمومًاّ ،
يتفق «التيار» و»القوات» يف هذه
ّ
كل املناوشات اليت دارت
أن
املرحلة ،على ّ
بينهما خالل األشهر القليلة املاضية ،باتت من
أن
املاضي النتفاء أسبابها ودوافعها ،باعتبار ّ
وأن احلكومة ُ
ش ّكلت،
االنتخابات
النيابية انتهتّ ،
ّ
ٍ
سجاالت
وبالتالي مل يعد جمديًا الدخول يف
حول «الشياطني» اليت كمنت خلف املفاوضات
«املبيتة» اليت ُ
اتهم
اليت أحاطت بها ،والنوايا
ّ
ّ
فإن
كل فريق بتدبريها لآلخر .بالنسبة إليهما،
ّ
فإن
الظروف باتت اليوم خمتلفة ،وبهذا املعنىّ ،
التقاءهما كما اختالفهما يبقى واردًا يف ّ
ظل
احلكومة اجلديدة ،اليت تطرح شعار «العمل» يف
عز ٍل عن ّ
كل اخلالفات السياسية
مب َ
املقام األولُ ،
السابقة والالحقة.
ّ
ولعل فكرة «التحالف على القطعة» ،وإن
بامل َ
فرقتهما ُ
طلق يف االنتخابات النيابية األخرية،
ّ
عادت لتلقى قبو ً
ال «مبدئيًا» لدى الطرفني،
الفعلية للحكومة اجلديدة،
على أعتاب االنطالقة
ّ
املنتظرة بعد نيلها ّ
الثقة األسبوع املقبل ،باعتبار
أن حتويلهما احلكومة إىل «ساحة حرب» بينهما،
ّ
أو «نكايات» إن جاز التعبري ،وإن ّ
حقق هلما
يصب يف
بنسب متفاوتة ،لن
بعض «النشوة»
ٍ
ّ
ّ
سيشل العمل احلكومي ،مبا
أي منهما ،بل
صاحل ّ
يلحق الضرر عليهما على ٍ
أن
حد سواء ،خصوصًا ّ
ٍ
«إجنازات» ُتضاف
ك ًال منهما يسعى إىل حتقيق
ّ
سجلهما يف املرحلة املقبلة ،وإال ملا قبلت
إىل
«القوات» مث ًال بالدخول إىل احلكومة على رغم ما
ّ
ولفضلت الذهاب إىل
تعتربه «ظلمًا» حلق بها،
ً
أسوة حبزب «الكتائب».
املعارضة،

عودة «النكد»؟!

أن فكرة «إحياء»
من حيث املبدأ إذًا ،يبدو ّ

التفاهم بني «الوطين احلر» و»القوات» قابلة
والرد ،طاملا ّ
أنهما يلتقيان اليوم يف إطار
لألخذ
ّ
ٍ
ٍ
واحدة تنشد االنسجام ،ما يفرض «تضامنًا
حكومة
احلد األدنى
وزاريًا» قد ال يكون ُمتاحًا ،من دون
ّ
من «التفاهم» بني
مكونات احلكومة .لكن ،من
ّ
أن مثل هذه الفكرة ال
حيث التطبيق ،يبدو ّ
ّ
ٍ
مؤشراتها
بعقبات باجلملة ،بدأت
تزال تصطدم
بالظهور منذ األيام األوىل النطالقة احلكومة ،من
دون انتظار نيلها الثقة حتى.
ّ
ي أعطت أكثر
ولعل جلسات صياغةالبيان الوزار 
املؤشرات «قلقًا» بالنسبة إىل «التيار» الذي
أن أداء «القوات» خالهلا كان
يرى
مقربون منه ّ
ّ
ٍ
شيء آخر،
أي
أقرب إىل «النكد السياسي» من ّ
ما أوحى ّ
بأنها مل تقابل «اليد املمدودة» للوزير
جربان باسيل باملثل ،بل بالعكس على األرجح.
ّ
«حتفظ» وزراء «القوات» على بعض
وإذا كان
بنود البيان الوزاري السياسية ،وحتديدًا الفقرة
ّ
التوقعات،
املتعلقة باملقاومة ،مل خيرج عن دائرة
فإن إصرارهم على استبدال عبارة «حتفظ»
ّ
بـ»اعرتاض» أتى لينسف ّ
«تفهم» خلطوات
كل
ّ
أن القاصي والداني يدركان
«القوات» ،علمًا ّ
ّ
يؤخران،
يقدمان وال
أن االعرتاض والتحفظ ال
ّ
ّ
ٌ
ٌ
متكامل ،وإما
كل
أن البيان الوزاري
باعتبار ّ
ُيقَبل أو ُي َ
أن التصويت
رفض بالكامل ،بدليل ّ
مرة واحدة ،ال فقرة تلو فقرة.
عليه ّ
يتم ّ
أن ما أثار حفيظة «التيار» أكثر من ّ
كل ذلك،
إال ّ
ّ
يتمثل يف اختيار الوزيرة مي شدياق من جانب
«القواتية» لتكون «رأس حربة» داخل
القيادة
ّ
يتلمس،
جملس الوزراء ،حبسب ما بدأ البعض
ّ
وما ترجم باهلجوم املباشر الذي ّ
شنته على باسيل
من بوابة جلسات صياغة البيان الوزاري ،على
خلفية تصريح األخري عن عودةسوريا إىل جامعة
عزل عن اخلالف السياسي
العربية.
الدول
ومب ٍ
ُ
ّ
الواقعي بني اجلانبني على هذه النقطة ،انطالقًا
ّ
فإن «التيار»
اإلقليمي
من التموضع
لكل فريقّ ،
ّ
يستغرب دخول «القوات» يف «معركة مبكرة»
اجلمهورية ،ومن خلفه وزير
صالحيات رئيس
على
ّ
ّ
اخلارجية ومعاملها.
السياسة
برسم
اخلارجية،
ّ
أن وزراءها مل
يف املقابل ،وفيما تعترب «القوات» ّ
يقوموا سوى مبا ينسجم مع رؤيتهم السياسية،
وبديهي ،رافضة وضعها يف
طبيعي
أمر
ّ
ّ
وهو ٌ
تتحدث
سياق «معارك» افرتاضية ال وجود هلا،
ّ
ّ
سلبية
مؤشرات غري إجيابية ،إن مل تكن
عن
ّ
بامل َ
ُ
طلق جتاهها.
ويتصدر هذه املؤشرات تصريح وزير اخلارجية
ّ
بعد تشكيل احلكومة ،فعلى الرغم من ّ
أنه بدا
مكان
«إجيابيًا» بالظاهر ،تعتربه «القوات» يف
ٍ
إن
ما «ملغومًا» ،خصوصًا حني يقول باسيل ّ
«القواتية» ليكون
احلصة
«عينه» على وزير من
ّ
ّ
وكأن ّ
مثة
«مشرتكًا» مع «التيار» ،ما أوحى
ّ
حصة «القوات» ،وهو ما
«وزيرًا ملكًا» يف
ّ
«القواتيون» شك ًال ومضمونًا.
يرفضه
ّ
«القواتيون» تصريح
ويف اإلطار نفسه ،يقرأ
ّ
الوزير باسيل يف ذكرى «تفاهم مار خمايل»
«التيار» و»حزب اهلل» ،عن دور احلزب
بني
ّ
يف وصول العماد ميشال عون إىل رئاسة
اجلمهوريةّ ،
وأنه لوال احلزب ملا وصل عون إىل
الرئاسة ،وما انطوى عليه هذا التصريح برأيهم،
«القوات»
من «جتاهل تام» للدور الذي لعبته
ّ
على هذا الصعيد ،وهو ما تضعه يف إطار نهج
ّ
أن
التنكر لـ»تفاهم معراب» ،الذي تعتقد ّ
ماض به ،ولو جاهر بالعكس.
«التيار»
ٍ

يف خرب كان!

لن ُتفتح صفحة «تفاهم معراب» من جديد .قد
ال يكون من السابق ألوانه إطالق هذا احلكم،
ّ
سلبية ظهرت
إجيابية أو
مؤشرات
أي
مب ٍ
عزل عن ّ
ُ
ّ
ّ
خالل األسبوع األول من عمر احلكومة ،وقبل أن
تنال الثقة النيابية املطلوبة.
فإن
«روحية» التفاهم أم ال،
وسواء بقيت
ّ
ّ
االعتقاد الراسخ لدى اجلانبنيّ ،
أدى قسطه
أنه ّ
للعال ،لتبدأ مرحلة «املنافسة» اليت قد تصل
بينهما إىل أوجها يف ّ
ظل احلكومة «اجلامعة»،
بانتظار مرحلة «املواجهة املباشرة» اليت قد ال
تكون بعيدة املدى...

محمد وهبة
قررت إدارة الصندوق
ّ
للضمان
الوطين
فسخ
االجتماعي
التعاقد مع مستشفى
األمريكية
اجلامعة
بسبب خمالفته بنود
العقد النموذجي املوقع
املخالفات،
بينهما.
مصادر
حبسب
الضمان ،ال تنحصر
العقد،
بنود
بأحد
بل بغالبيتها ،إذ إن
املستشفى يستقبل
الضمان
مرضى
بـ»القطارة» ،ويفرض
فروقات
عليهم
مالية طائلة… الئحة
طويلة،
املخالفات
املستشفى
وإدارة
ترد بأن اخلطوة ذات
ّ
طابع «سياسي»!
قبل حنو سنة وثالثة
وجه الصندوق
أشهرّ ،
للضمان
الوطين
االجتماعي إنذارًا إىل
اجلامعة
مستشفى
ّ
حمذرًا إياه
األمريكية
من اإلمعان يف خمالفة
بنود العقود النموذجي
قرر
بينهما .يومها،
ّ

املضمونون يدفعون الثمن مرتني (هيثم املوسوي)

الصندوق حرمان املستشفى من السلف املالية
القصة
لنحو شهر قبل أن يعاد العمل بها .اليوم
ّ
قرر أن يفسخ العقد مع
خمتلفة .فالصندوق ّ
املستشفى باالستناد إىل ما يكفي من األسباب
املوجبة.
املدير العام للضمان االجتماعي حممد كركي أصدر
أمس قرارين ،يقضي األول بفسخ التعاقد مع
 ،AUHمستثنيًا مركز سرطان األطفال (سانت
املقررة
جود) ،والثاني يوقف السلفات املالية
ّ
له .القراران استندا اىل تقرير رئيس مصلحة
املراقبة اإلدارية على املستشفيات حول خمالفات
مرتكبة .مصادر هذه املصلحة تقول إنه رغم كل
ّ
يتلقى يوميًا عشرات
التحذيرات ،فإن الضمان
ّ
املوقع
الشكاوى عن خمالفات يف بنود العقد
مع املستشفى .أقصى املخالفات تتعلق بتدفيع
املضمونني فروقات مالية طائلة ،وأدناها يتعلق
بالفوترة املتالعب فيها.
وحبسب مصادر الضمان ،فإن حجم املخالفات
«مل يعد حيصى» .فقد تبينّ للرقابة اإلدارية،
على مدى األشهر املاضية ،أن مرضى الضمان
ال يتم استقباهلم يف درجة الضمان املنصوص
عليها يف العقد إال يف ما ندر .كذلك يفرض
املستشفى على املرضى املضمونني دفع
تدعي
فروقات مالية طائلة عن أعمال جراحية ّ
إدارة املستشفى أن الضمان ال يغطيها ،وال
ّ
تقل يف كثري من احلاالت عن  10آالف دوالر،
فيما هناك حاالت يصل فيها الفارق إىل أكثر
من  40ألف دوالر .ومن املخالفات أيضًا ،أن
إدارة املستشفى ال حترتم الكثري من االتفاقات
بني الطرفني ،وال سيما جلهة املستلزمات الطبية
اليت تستعمل يف العمليات اجلراحية .فالضمان
اتفق على أن يتوقف املستشفى عن «فوترة»
عدد كبري من هذه املستلزمات باألسعار الباهظة
الثمن ،إال أن املستشفى مل يلتزم باالتفاق.

املستشفى يرد

مصادر يف مستشفى اجلامعة األمريكية قالت
إن خطوة فسخ العقد كانت «صدمة» أتت من
دون أي م ّربرات واقعية« .فاملستشفى رفع
نسبة استقبال مرضى الضمان بشكل كبري يف
الشهرين األخريين ووصل عددهم اىل أكثر من
 1600مريض مضمون رغم أن نسبة اإلشغال
يف املستشفى تبلغ  .»%87وأكدت أنه ُحذف
بناء على طلب الضمان،
من لوائح الفواتري،
ً

أكثر من  50بندًا تتعلق باملستلزمات الطبية
املستعملة يف املستشفى ،لذا ،فإنه «ليس
هناك أي تفسري منطقي هلذه اخلطوة سوى أنها
تأتي بدافع سياسي للتعمية على ملفات الفساد
اليت بدأت تظهر أخريًا».

من يدفع الثمن؟

ورد
املوجهة من الصندوق
بني االتهامات
ّ
ّ
املستشفى ،يدفع املضمونون الثمن مرتني :مرة
بسبب املخالفات اليت ترتكبها إدارة املستشفى،
ومرة ثانية بسبب عشوائية قرارات الضمان اليت
مل تلحظ إىل جانب فسخ العقد ،كيف ميكن
تأمني العالج للمرضى املضمونني الذين لديهم
مواعيد للقيام بعمليات جراحية أو يستشفون من
أمراض مستعصية مثل غسل الكلى واألمراض
السرطانية وسواها ،وال أولئك الذين يأتون إىل
الطوارئ.

مصادر الضمان :حجم مخالفات
املستشفى لم يعد يحصى

مصادر الضمان تشري إىل أن هذا األمر كان
أدت إىل اختاذ القرار.
حاضرًا يف النقاشات اليت ّ
وأوضحت أن املرضى الذين حيصلون على
عالج من األمراض املستعصية وحصلوا على
ّ
مؤخرة من الضمان لالستشفاء يف
موافقات
مستشفى اجلامعة ،جيب أن يستكملوا العالج
هناك وفواتريهم ستدفع .أما من لديهم مواعيد
لعمليات جراحية أو سواها ،فعليهم أن ينتظروا
معاجلة املشكلة أو تغيري طبيبهم واملستشفى.

هدايا للمستشفيات

وحيصل مستشفى اجلامعة األمريكية على سلفة
مالية من الضمان االجتماعي بقيمة  3.3مليارات
لرية شهريًا ،شأنه شأن كل املستشفيات
املتعاقدة مع الصندوق وفق نظام السلف الذي
ُولد على يد جملس إدارة صندوق الضمان بشكل
خمالف لألصول ،مستندًا إىل أسباب تتعلق
برتاجع قدرة الضمان على تصفية املعامالت.
حبسب مصادر نقابة املستشفيات ،فإن حجم
ّ
املصفاة يتجاوز .%70
املعامالت املرتاكمة وغري
هدية
تعد مبثابة
واملشكلة أن هذه السلف
ّ
ّ
للمستشفيات ،علمًا بأن الضمان ال يتأخر يف
تسديد املستحقات املالية املرتتبة عليه ،ولكنه
يتأخر يف تصفيتها.
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مـقاالت وتـحقيقات

مثول احلكومة يف الربملانٌ :
وقوف أمام املرآة
نقوال ناصيف
االستحقاق
أن
مع
دستوري ملزم ،يدخل
يف صلب قواعد النظام
الربملاني،
الدميوقراطي
اال أن مثول حكومة
الرئيس سعد احلريري،
منذ اليوم ،أمام جملس
النواب لنيل ثقة حمسوبة
سلفًا ،أقل من حدث
عادي ،إذ يكون غري
ذي مغزى وهدف وخارج
الواجب الدستوري.
قد يكون من السهل
احتساب النواب الذين
سيحجبون الثقة عن حكومة
الرئيس سعد احلريري
أكثر منه احتساب الذين
سيمنحونها .املرجح أن

منذ اتفاق الدوحة ستّ كتل يدور من حولها املجلس والحكومة (حسن ابراهيم)

ستة نواب سيقرتعون ضد الثقة ،أما الباقون من
فسيصوتون هلا .يزيد رقم هؤالء أو
احلاضرين
ّ
ينقص تبعًا لعدد املتغيبينّ  .الستة املعارضون،
ال املحُ تملون ،هم نواب حزب الكتائب الثالثة
اجلميل والياس حنكش
اجلميل ونديم
سامي
ّ
ّ
والنواب املستقلون الثالثة اللواء مجيل السيد
وأسامة سعد وبوال يعقوبيان.
مع ذلك ،فإن جلسة مناقشة البيان الوزاري
ويفرتض
للحكومة اجلديدة اليت تبدأ أعماهلا اليومُ ،
أن تنتهي بعد غد ،وصل عدد طاليب الكالم حتى
املرجح أن يكون
قبل ظهر امس اىل  55نائبًا .من
ّ
ارتفع إذا كان ال بد من االخذ يف االعتبار عاملني
م ّربرين:
أوهلما ،أنها أول جلسة مناقشة عامة ،متلفزة
خصوصًا ،ينخرط فيها الربملان اجلديد منذ بدء
واليته قبل سبعة اشهر.
ثانيهما ،أن أقل من ثلثي اجمللس املنتخب بقليل
نواب جدد نواب ( 79نائبًا بينهم  64جديدًا 15 +
نائبًا سابقًا عادوا) من املفيد هلم أن يبصرهم
ناخبوهم على الشاشات يساجلون ويتساجلون
كأنهم امام املرآة.
ما ان باتت حكومات الوحدة الوطنية ،منذ اتفاق
الدوحة ما خال اليت ترأسها الرئيس جنيب ميقاتي
عام  ،2011هي املعيار الوحيد لنشوء جملس
الوزراء ،سقط نهائيًا اجلدار السميك الذي يفصل
ما بني السلطتني االجرائية واالشرتاعية .تاليًا
اضحت احلكومة برملانًا مصغرًا ،شأن ما هو جملس
ِ
واحملاسب واحد.
احملاسب
موسعة.
النواب حكومة
َ
ّ
ال ينفصل احدهما عن اآلخر ،مقدار ما يتكامالن
كي يستمر دوران عالقة هذا بذاك داخل السلطة.
كالهما يف احلكومة والربملان يف آن واحد .يف
كليهما ست كتل كبرية ّ
متثل مرجعية السلطتني
ست كتل صغرية يف
الدستوريتني ،فض ًال عن
ّ
جملس النواب ال تغين وال تسمن.
يف انتخابات  ،2018ست كتل حصدت  103نواب
ِ
تكتف بوضع
بنسبة  %80من مقاعد الربملان ،مل
النصابني املوصوف والعادي بني أيديها ،بل
أعطت لنفسها صفة قيادة السلطتني االجرائية
واالشرتاعية على السواء :كتلة التيار الوطين
احلر وحلفائه  29نائبًا ،كتلة تيار املستقبل 20
نائبًا ،كتلة التنمية والتحرير  17نائبًا ،كتلة حزب
القوات اللبنانية  15نائبًا ،كتلة حزب اهلل 13
نائبًا ،كتلة احلزب التقدمي االشرتاكي وحلفائه
 9نواب .أما الكتل الست الصغرية الباقية ،فلم
يزد عدد نواب كل منها عن اربعة ،ومل يقل عن
نائبني ،أضف  8نواب مستقلني.
مع ذلك ،أتاح تأليف احلكومة احلالية ،رغم
خماضها الطويل ،استيعاب كتل صغرية يف
صفوفها جنبًا اىل جنب مع حوت الكتل الكربى:
مرة جراء خيارات مشرتكة وحتالفات مزمنة ككتلة
تيار املردة ،واخرى بغية احداث توازن مذهيب
ككتلة تيار العزم ،ومرة ثالثة بفعل نكاية مذهبية
ذات حجة انتخابية مقنعة شأن توزير ممثل عن
ّ
السنة الستة.
النواب
َمن سيناقش البيان الوزاري حلكومة احلريري يف
ساحة النجمة هم واضعوه بالذات يف السرايا.

سيصوتون له هم كتل الوزراء املمثلني هلا
ومن
ّ
َ
يف احلكومة نفسها .بالتأكيد ليست املرة االوىل
ُيتوقع ان حتوز احلكومة غالبية نيابية مرجحة منبثقة
من قوة الكتل الرئيسية اليت ادارت تأليفها
وتقامست حصصها.

 6نواب يحجبون الثقة عن حكومة
الحريري

كرس تعاقب حكومات
منذ اتفاق الدوحة الذي ّ
الوحدة الوطنية ،بدءًا بتمثيل متوازن اىل حد بني
فريقي  8و 14آذار حينذاك وصو ً
ّ
حتلل
ال اىل
هذين الفريقني منذ حكومة  ،2016بات حصول
حكومات الوحدة الوطنية على ثقة مرجحة حتميًا،
يف مقابل حجبها مل يكن يزيد عن اربعة نواب،
وامتناع ال يزيد عن ثالثة نواب :حكومة الرئيس
فؤاد السنيورة ( )2008حازت ثقة  100نائب،
حكومة احلريري ( )2009حازت ثقة  122نائبًا،
حكومة الرئيس متام سالم ( )2014حازت ثقة
 96نائبًا ،حكومة احلريري ( )2016حازت ثقة
 87نائبًا .وحدها حكومة ميقاتي ( ،)2011جراء
انبثاقها من غالبية قوى  8آذار حينذاك ومقاطعة
تيار املستقبل وحلفائه املشاركة فيها ،حصلت
على ثقة  68نائبًا .هي االدنى .يومذاك يف جلسة
 7متوز  2011خرج نواب قوى  14آذار عند بدء
التصويت على الثقة.
يف أي من احلكومات املتعاقبة تلك ،مل يقرتن
التصويت على الثقة بالبيان الوزاري سوى ظاهرًا،
ما دام ـــ كإجراء دستوري ـــ يقتضي ان يكون
على اثر اجناز مناقشته .كان التصويت يف واقع
االمر تكريسًا الئتالف الكتل الرئيسية الكربى،
املمسكة بنصاب احلكومة.
بسبب اتفاق الدوحة اضحت الكتل النيابية
الرئيسية ستًا .منذ اتفاق الطائف ،يف ظل
احلقبة السورية ،ثالث كتل فقط امسكت بقراري
السلطتني االجرائية واالشرتاعية ،مع ان معظم
حكومات املرحلة تلك وصو ً
ال اىل آخرها عشية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري عام  ،2005مل يكن
ـــ باستثناء حكومة كرامي ( )1990ـــ حكومة وحدة
وطنية .اال انها كانت حكومات الغالبية احلليفة
لدمشق ،على صورة الربملانات املتعاقبة احلليفة
بدورها .كانت يف قبضة ثالث قوى ترأسها
بري واحلريري االب بعد انتخابات
الرئيس نبيه ّ
 1996وجنبالط .رابعة القوى الثالث هم احللفاء
املتفرقون لسوريا ،املستقلون احملظوظون .يف
ّ
اوىل احلكومات اليت تلت اغتيال احلريري االب
برئاسة السنيورة ،دخل حزب اهلل للمرة االوىل
يف معادلة التأثري يف تأليفها واملشاركة فيها.
بعد اتفاق الدوحة دخل بقوة الطرفان املستبعدان
على امتداد احلقبة السورية ،التيار الوطين احلر
والقوات اللبنانية ،يف عداد الكتل املؤثرة
ـــ بتفاوت ـــ يف تأليف احلكومات .منذ اتفاق
تكرس تطابق الكتل يف
الدوحة ،مرة بعد اخرىّ ،
الربملان واحلكومة يف آن واحد.
فإذًا هذه مذذاك ،رمبا اىل أمد أبعد ،ال متلك اال
ان تقف ،استحقاقًا بعد آخر ،امام املرآة :تبصر
نفسها بنفسها.

آخر بدع بيرت جرمانوس :صحافيون أمام «احلاكم العسكري»!
رضـوان مـرتضى
يسعى القضاء العسكري إىل خنق حرية الرأي
مفوض احلكومة لدى احملكمة
والتعبري .يسري
ّ
العسكرية بيرت جرمانوس خبطى ثابتة لكتم
أنفاس الصحافيني متى سنحت له الفرصة.
يدعي على
خُيالف القانون
ببدع ال سابق هلا ،كأن ّ
ٍ
صحافيني أمام القضاء العدلي بصفته مدعيًا عامًا
عسكريًا ،ويقرر حماكمة صحافيني آخرين أمام
«احلاكم العسكري»!
ال شك يف أن رئيس حمكمة املطبوعات فوجئ
قدم من القاضي
بادعاء على جريدة «األخبار» ُم َّ
مفوض احلكومة لدى
بيرت جرمانوس بصفته
ّ
مر على رئيس
أن
يسبق
احملكمة العسكرية .مل
ّ
احملكمة املذكورة قيام النيابة العامة العسكرية
باالدعاء وإحالة دعواها أمام القضاء العدلي.
واألنكى من ذلك أن تعمد النيابة العامة
االستئنافية إىل تغطية جرمانوس ،باالدعاء على
الصحيفة وكاتب املقال املشكو منه .ملاذا يعمد
القضاء العسكري إىل «جرجرة» الصحفيني إىل
احملكمة العسكرية؟ هل ختشى املؤسسات األمنية
«ستاتوس» فايسبوك لتسعى إىل تشكيل طوق
خانق للحريات؟
االدعاء على «األخبار» وإحالتها على املطبوعات
ليس ،على ما يبدوّ ،
زلة من القاضي جرمانوس.
فقد َد َرج ،بصفته نائبًا عامًا عسكريًا ،يف األسابيع
األخرية ،على مالحقة عدد من الصحافيني جبرم
حتقري مؤسسات أمنية وعسكرية ،كأنمّ ا ُيريد
إطاحة ما بقي من حرية صحافة يف لبنان.
أن القانون اللبناني شديد
ال خيتلف اثنان يف ّ
التخلف .لكن الصحافة ّ
متكنت من حتصيل حقوق
ال جيوز ألحد انتزاعها منها ،كأن يكون التحقيق
مع الصحافيني حمصورًا بالقضاة املدنيني .لكن
جرمانوس يقود حماولة «انقالبية» على هذه احلقوق.
وبعد االدعاء مرتني على «األخبار» وإحالتها على
حمكمة املطبوعات (مرة ضد «األخبار» ورضوان
مرتضى ،على خلفية نشر حتقيق بعنوان «حرب
على «ضباط املخدرات»» يوم 2018/7/11؛ ومرة
ضد «األخبار» والزميلة ميسم رزق على خلفية
نشر تقرير بعنوان «وقائع اجتماع اجمللس األعلى
للدفاع حول اجلنوب :خالفات على الرتسيم وعلى
رد اجليش» يوم  ،)2019/1/26أمر جرمانوس
ّ
مبالحقة ناشر موقع «ليبانون ديبايت» ميشال
قنبور ،على خلفية إشارته إىل قائد اجليش يف
خ ٍرب غري صحيح ُنشر على موقعه .يف اليوم نفسه
ُ
استدعي قنبور إىل التحقيق
الذي ُنشر فيه اخلرب،
لدى الشرطة العسكرية يف الرحيانية .مل يرضخ
قنبور ،طالبًا إمهاله حتى اليوم التالي لكونه قد
ُ
لكن املتصلني
استدعي يف يوم عطلة رمسية،
ّ
به أصروا على حضوره يف اليوم نفسه .وعندما
أبلغهم ّ
أنه ال ميكنه احلضور ،دهمت الشرطة
العسكرية مكاتب املوقع ،ومكث عسكريوها فيه.
عندها ُ
التوجه إىل الرحيانية بتمام
اضطر قنبور إىل
ّ
مساء .استمع إليه ضابط عسكري لنحو
العاشرة
ً
ساعة ونصف ساعة قبل أن ُيرتك بسند إقامة .مل
يكن قنبور الوحيد الذي تالحقه الشرطة العسكرية.
قبله بأيام ،استدعت الشرطة العسكرية الزميل
يف قناة «اجلديد» آدم مشس الدين مبوجب ادعاء
بناء على شكوى من املدير العام
من جرمانوسً ،
ألمن الدولة اللواء طوني صليبا.
مشس الدين روى لـلزميلة «األخبار» أن استدعاءه
جرى على خلفية كتابته منشورًا على صفحته على
الفايسبوكّ ،
معلقًا على عملية توقيف مشتبه فيه
من قبل جهاز أمن الدولة التهامه بنشر مرض
اآليدز! يستغرب مشس الدين توقيت االستدعاء،
متسائ ًال« :ملاذا بعد أربعة أشهر على كتابة
أن
التعليق يتذكرون استدعائي؟» ،مشريًا إىل ّ
تاريخ الـ»بوست» يعود إىل  ٣٠تشرين األول
«عرف عن نفسه باملؤهل
أن شخصًا
 .2018يذكر ّ
ّ
أول فالن من حمكمة جبل لبنان العسكرية اتصل
بي األربعاء الفائت بتمام الواحدة والنصف ظهرًا،
ليبلغين ّ
أني مطلوب للتحقيق يف الفياضية على
خلفية تعليقات تحُ ّقر أمن الدولة» .ويضيف
املراسل يف قناة «اجلديد« :سألته ما هو
فرد بـ»ال أعرف» .قلت له إني ال أمثل
التعليقّ ،
بأن
فأجاب
صحايف،
ألنين
العسكري
أمام القضاء
ّ
مهمته إبالغي» .يستغرب مشس الدين استدعاءه
إىل حمكمة عسكرية وليس حمكمة املطبوعات،

أن املنشور مرتبط مبلف كان يتابعه يف
علمًا ّ
التلفزيون.
حتدث
وكيل مشس الدين احملامي أمين رعد،
ّ
ً
أن
ا
كاشف
لـ»األخبار» عن عيب يف التبليغ،
ّ
ّ
موكلي عرب
«احلاكم املنفرد العسكري استدعى
اهلاتف ،لذلك أرجئت اجللسة إلبالغه أصو ً
حتدث
ال»ّ .
رعد عن تهديد
تتعرض له حرية الرأي والتعبري،
ّ
مستعيدًا نقاشًا ُيتداول يف اآلونة األخرية بشأن
قانون اإلعالم .يقول رعد« :يعتربون أن الصحايف
عندما يكتب على صفحاته على مواقع التواصل
االجتماعي ال تدخل ضمن جرائم املطبوعات ،تبعًا
أن صفحة الفايسبوك ليست وسيلة
العتبار ّ
يتحدث رعد عن
اإلعالم».
قانون
حبسب
إعالمية
ّ
«حصانة الصحايف» ،مشريًا إىل ّ
أنه «ال جيوز
استدعاؤه قبل مراجعة نقابة احملررين ،لكن هناك
مشكلة ّ
أنه ليس مجيع الصحفيني منتسبني إىل
نقابة احملررين».
أن أخطر ما جيري هو استدعاء
ويرى رعد ّ
الصحفيني تبعًا للمادة  ٣٨٤من قانون العقوبات
أن
اللبناني جبرم
املس مبؤسسة عسكرية .ويرى ّ
ّ
ّ
أن عقوبة هذه املادة تصل
يف
ل
تتمث
«اخلطورة
ّ
إىل السجن ملدة ستة أشهر ،إمنا جرت العادة أن
ُيصدر احلاكم العسكري قرارًا باحلبس ويستبدله
ّ
جاف ويعود
إن «النص
بغرامة» .وبالتاليّ ،
للقاضي توسيع وتضييق مفهوم حرية التعبري
حبسب ما تقتضيه مصلحة من هم يف السلطة».
ويف إطار املعارك اليت خُتاض يف خصوص
الدفاع عن حرية الرأي والتعبري ،يستعيد احملامي
رعد قضية فادي كحيل الذي لوحق جبرم قدح
أن النقيب عصام كرم ،كبري نقباء
وذم ليذكر ّ
احملامني ،ترافع عن كحيل بالقول هليئة احملكمة:
«كل الدول يف العامل عندها أربع حدود ،إال لبنان
وحده اخلامس هو احلرية ،فال
لديه مخسة حدود.
ّ
ضيقوا علينا احلدود».
ُت ّ
ّ
يعلق وكيل جريدة «األخبار» احملامي
من جهته،
بأن «احملكمة العسكرية تستدعي
نزار صاغية
ّ

يتعرض
من
دومًا
للمؤسسة العسكرية،
مثل
اجليش
ألن
اجلمهورية»،
رئيس
أن
لكنه يلفت إىل ّ
«من غري الطبيعي أن
ميد القاضي جرمانوس
ّ
يده إىل ملفات أمام
املطبوعات.
حمكمة
الفظاعة قيامه باالدعاء

نقيب املحررين:
بعض الصحافيني
محرومون
َ
الحصول على
سجل عدلي
بسبب أحكام
املطبوعات

على «األخبار» ثم إحالته االدعاء على حمكمة
مفوض احلكومة
«أن
املطبوعات» .يؤكد صاغية
ّ
ّ
ال ميكنه االدعاء أمام القضاء العدلي ،إمنا له احلق
بتقديم شكوى خاصة .وما فعله خمالف للقانون».
ّ
يتعلق باستدعاء صحفيني على خلفية
أما يف ما
كتابات ضد املؤسسات األمنية والعسكرية،
أنه «قانونًا ،يف ّ
فريى صاغية ّ
مرة يكون
كل ّ
فيها الضحية أو املعتدى عليه هو اجليش ،تكون
احملاكم العسكرية هي احلكم ،إال إذا جاء هذا
االعتداء عرب وسائل اإلعالم».
يف املقابل ،أكد نقيب احملررين جوزف القصيفي
أنه يرفض مالحقة أي صحايف جزائيًا ،مذكرًا
ببيان نقابة احملررين بالتحذير من قمع حرية الرأي
والتعبري.
ورأى القصيفي أنه ال جيوز أص ًال اتهام صحايف
نشر خربًا بارتكاب جرمية تفرض حماكمة جزائية،
إمنا مسى ذلك خمالفة تفرض حماكمة أمام حمكمة
املطبوعات حصرًا .وكشف القصيفي أنه اجتمع
برئيس جملس القضاء األعلى جان فهد للبحث
باإلجراءات املتخذة ،متحدثًا عن ورشة عمل جيري
اإلعداد هلا بني القضاء واإلعالم «حرصًا على
محاية احلقيقة» .كذلك تطرق نقيب احملررين
إىل املغاالة يف الغرامات اليت تصدرها حمكمة
املطبوعات حبق الزمالء ،واصفًا اهلدف منها
بالتحذيري الذي يرهب الصحافيني .وحتدث عن
عدد من الصحافيني «حمرومني احلصول على
سجل عدلي بسبب أحكام املطبوعات الصادرة
حبقهم ،وال يستطيعون دفعها ،وباتوا مالحقني
كأنهم جمرمون».
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إخالء متّهم بتهريب أطنان من املخدرات :هل صدر «العفو العام» على ّ
جتار املمنوعات؟
رضـوان مـرتضى
املخدرات بني لبنان ومصر .أخلت اهليئة االتهامية
هو متهم بتجارة
ّ
يف جبل لبنان أخريًا سبيله .كان اعرتف مبا ُن ِسب إليه ،وتضافرت
إفادات اآلخرين على ذلك أيضًا ،يف جتارة ُي َّتهم فيها مع آخرين
بـ»اللعب» مباليني الدوالرات .كيف خُيلى سبيله؟ هناك من حاول
صحية للمتهم ،فيما
دواع
فتحدث عن
الدفاع عن قرار القاضي،
ّ
ٍ
ّ
رأى آخرون وجود خدعة ما.
قبل ستة أشهر ،أوقفت قوى األمن الداخلي سبعة أشخاص ُيشتبه
املخدرات (حبوب «الكبتاغون»
يف كونهم ينشطون يف تهريب
ّ
وحشيشة الكيف) بني لبنان ومصر .جاء ذلك بعد سلسلة عمليات
دهم ّ
نفذها فرع املعلومات يف مناطق احلمودية ودورس (البقاع)،
صيدا ،برج محود وعني املريسة .آنذاك ،وحبسب البيان األمين
فإن املوقوفني اعرتفوا خالل التحقيق معهم ّ
أنهم «ومنذ
الصادرّ ،
عام ّ ،2013
نفذوا  15عملية تهريب من لبنان إىل مصر بواسطة
الشحن البحري ،عن طريق توضيب حشيشة الكيف وحبوب
وأن ِزنة الشحنة الواحدة كانت
الكبتاغون داخل جلود املواشي»ّ ...
أن آخر
ترتاوح ما بني ثالثة إىل عشرة أطنان .كذلك َذ َكر البيان ّ
عملياتهم ّ
نفذوها يف شهر حزيران عام  ،2018أي قبل أيام من
توقيفهم ،مشريًا إىل اعرتافهم بأنهم كانوا بصدد «التحضري لشحن
سبعة أطنان من احلشيشة وثالثني صندوقًا من حبوب الكبتاغون،
يف األيام املقبلة ،وبالطريقة ذاتها ،ولكن جاءت عملية توقيفهم
لتمنعهم من التنفيذ» .ختم البيان ّ
أنه ّ
«مت التنسيق مع السلطات
مهربة».
خمدرات
شحنة
املختصة بشأن ضبط آخر
املصرية
ّ
ّ
لعمليات التهريب تلك.
املدبرة
مهدي مُ ،م ّتهم بكونه أحد العقول
ّ
ّ
هو أحد الذين أوقفهم فرع املعلومات يف  27حزيران املاضي
ضمن اجملموعة املذكورة .حبسب االتهام القضائي ،كان ينشط
يف تهريب حشيشة الكيف إىل مصر ،حيث ُيباع طن احلشيشة
«تهريبية» أخرى.
مبليون و 200ألف دوالر ،إضافة إىل أنشطة
ّ
وقضائيًا ،وفق املألوف يف
أمنيًا
إىل هنا كانت جتري األمور،
ّ
ّ
قرر رئيس اهليئة االتهامية يف جبل لبنان،
هذه القضايا .فجأةُ ،ي ّ
ّ
متوقع ،إخالء سبيل مهدي.
القاضي منذر ذبيان ،وبشكل غري
فإن أمد توقيف املشتبه فيهم يف قضايا جتارة املخدرات،
وللعلمّ ،
عد إخالء سبيل ّ
متهم
حبسب القانون ،يكون مفتوحًا ،وبالتالي ُي ّ
بهذه التجارة ،صادر حبقه قرار ظنيّ  ،مبثابة إجراء غري مألوف
قضائيًا .قرار َيطرح أكثر من عالمة استفهام.
ّ
أن ُ
املخلى سبيله كان اعرتف تفصيليًا بدوره يف أربع
الالفت ّ
عمليات تهريب إىل مصر .كذلك يرد امسه يف إفادات عدد من
املوقوفني ،يف اجملموعة نفسها ،على ّ
أنه شخص أساسي يف
عمليات التهريب احلاصلة .شهد امللف شوائب أخرى أيضًا ،ما
بأن هناك من حياول لفلفته ،مثل أن أحد حماضر التحقيقات
أوحى ّ
األمنية املرتبطة بامللف ،والذي ُأحيل إىل القضاء ،مل يعد موجودًا،
أي «ضاع» بطريقة ما.
اعرتافات مهدي كانت جلية ،وتقاطعت مع إفادات بقية املوقوفني،
فض ًال عن ّ
أنه من أصحاب األسبقيات يف جتارة املخدرات دوليًا.
هو ذكر أمام حمققي فرع املعلومات ،والحقًا أمام قاضي التحقيق،
ّ
هرب «الكوكايني» من فنزويال إىل سوريا ولبنان ،قبل
أنه كان ُي ّ
توقيفه من قبل السلطات السورية من عام  2007إىل عام 2009
(خرج بعفو عام) .آنذاك ،يف سورياُ ،
ضبط حبوزته  36كلغ من
«الكوكايني» .كان ُ
املخلى سبيله ،حبسب املعلومات ،عمل عام
 2016مع حسن ج .وعباس ز .يف جتارة املخدرات وتهريبها إىل
جهز  22صندوق «كبتاغون» مقابل 40
مصر ملرة واحدة ،حيث ّ
يؤمن طريق تصريفها يف
ألف دوالر للصندوق الواحد ،على أن
ّ
مصر .ذكر يف اعرتافاته أن حصته من تلك العملية وحدها كانت
 200ألف دوالر.
أفاد مهدي أنه عمل الحقًا مع خالد
د .وذكر أن ابن عم األخري طالل
د .كان واسطة املعرفة بينهما،
حيث اتفقا على آلية العمل،
احلصة 500
وكذلك على أن تكون
ّ
ألف دوالر مقابل الطن الواحد.
حتدث عن شراكة كانت جتمعه
بشقيقه ماضي ،وكذلك شراكته

عالمات استفهام
حول «ضياع» أحد
محاضر التحقيقات من
امللف بعد إحالته إىل
القضاء

مع مجال ش.
استفاض مهدي أكثر ،حيث شرح كيفية توضيب املخدرات ،قائ ًال
إنها كانت توضع يف أكياس نايلون بأشكال هندسية خمتلفة،
حتدث عن الثقة اليت
وذلك لكي يسهل توضيبها يف اجللود.
ّ
مجعته خبالد ،واليت تعززت بعد جناح التهريبة األوىل من دون
ضبطها .أفاد عن أربع عمليات تهريب ناجحة ،وقدم شرحًا وافيًا
عن ظروف التحضري هلا وتنسيقها مع األشخاص املشاركني .بدأ
منذ العام  2017يستخدم أرقامًا أمنية للتواصل مع ّ
كل من علي
ف .ا .وحسن ج .وخالد .كان يعمد إىل تغيريها كل أسبوعني .أين
كان يذهب بتلك املبالغ اليت جناها؟ يقول ّ
إنه صرف جزءًا منها،
فيما استثمر بعضها يف تشييد مبنى يف بلدة دورس لالستفادة
منه عرب تأجريه.

ّ
عما سلف .كان ميلك
مل
تشذ إفادة خالد دّ .
«ملحمة» ،قبل أن يعرض عليه حممد ش.
العمل يف تهريب املخدرات واإلجتار بها،
فأغراه ما ميكن أن جينيه من مال .جاءه
العرض املذكور مببلغ  100ألف دوالر مقابل
التهريبة الواحدة .بدأ العمل ،لكنه مل يلبث
أن تلقى عرضًا أفضلُ .عِرض عليه  500ألف
دوالر من قبل تاجر آخرّ .
أن
أكد خالد هذا ّ
نسقها طالل د .بغية االتفاق
عالقته مبهدي ّ
أن
على تهريب املخدرات إىل مصر .ذكر ّ
مهدي ّ
اتفق معه على أن تكون حصته
مهرب
طن
كل
لقاء
دوالر
مليون
نصف
ّ
من احلشيشة ،وأنه هو بدوره عرض على
صديقه أنطون ع .العمل يف جمال التهريب
نفسه أيضًا فوافق.
خاض خالد بدوره يف تفاصيل توضيب
كانت
اليت
واملستودعات
املخدرات
ّ
املخلصني
ُتستخدم هلذه الغاية .ذكر أمساء
ّ
لكنه
اجلمركيني الذين كان يستعني بهم،

سبق أن سـُ ِجن املُخلى سبيله يف سوريا بعدما ضُبط بحوزته  36كلغ كوكايني كان يـُهرّبها
(هيثم املوسوي)

ّ
أكد ّ
املخبأة .وقال خالد إنه
أنهم مل يكونوا على دراية باملخدرات
ّ
ساهم يف «ختليص» أربع شحنات خمدرات ملهدي الذي تواصل
معه قبل عشرة أيام من توقيفه بغية التحضري لنقل شحنة جديدة.
مفصلة جلهة حتديده عناوين مستودعات يف
إفادة خالد جاءت
ّ
مصر كان ينقل املخدرات إليها ،وذلك قبل أن ُي ّ
سلمها إىل جتار
مصريني.
إزاء ّ
كل هذه االعرتافات ،وغريها ،يعود السؤال عن «جواز» إخالء
فإن القاضي،
سبيل مهدي ِمن قبل القاضي .حبسب املعلوماتّ ،
على ما يبدو ،ال ُيريد األخذ مبا سلف .مصادر قضائية حتدثت عن
تشكيك القاضي يف امللف ،وذلك نتيجة «عدم وجود مضبوطات».
يف املقابل ،هل حيق له ،وهو ليس قاضي احلكم ،أن خُيلي
سبيل متهم اعرتف بتهريب أطنان من املخدرات واالجتار بها،
بل وتضافرت اعرتافات اآلخرين على ذكر دوره الرئيسي؟ إذا
كان القاضي ُي ّ
خيل سبيل
شكك فع ًال يف التحقيقات ،فلماذا مل
ِ
يستدع أحدًا من ضباط فرع املعلومات
مل
ملاذا
مجيع املوقوفني؟
ِ
لسؤاهلم عن كيفية انتزاع تلك االعرتافات؟
بأن القاضي ذبيان اتخّ ذ قرار إخالء السبيل استنادًا
ّ
ترد املصادر ّ
إىل تقارير أطباء شرعيني كشفوا على مهديُ .يقال إن تلك
أنه مصاب بداء الكبد ،وبالتالي ّ
التقارير تفيد ّ
فإنه ُيعاني صحيًا.
هذا ما ُتظهره املعلومات املتداولة يف أروقة العدليةُ .تقابل ذلك
وجهة نظر ُأخرى ،يقف أصحابها يف صف القاضي صاحب إخالء
السبيل ،ورأيهم يتلخص بـ»عدم قناعة رئيس اهليئة االتهامية
أن «شعبة املعلومات مل
بالتحقيقات» .يذهب هؤالء إىل اعتبار ّ
ُتكمل حتقيقاتها حتى النهاية ،إذ هل ُيعقل ّ
أنه ال توجد مضبوطات؟
ّ
توضب فيها حشيشة الكيف داخل
ماذا عن عدة التغليف اليت كانت
جلود نتنة؟» .يف هذا السياق ،تتحدث مصادر ّ
مطلعة على مسار
التحقيق عن إضاعة كتاب «إنرتبول» ُمرسل إىل النيابة العامة
فرتد املصادر
التمييزية .أما عن سبب إخالء سبيل املوقوف،
ّ
ّ
بأن القاضي استند إىل
املطلعة
ّ
تقارير أربعة أطباء شرعيني تفيد
بأن حالة املوقوف الصحية حرجة،
ّ
وأن النائب العام االستئنايف يف
ّ
عينت
جبل لبنان القاضية غادة عون ّ
جلنة طبية للكشف على املوقوف،
فكانت النتيجة هي نفسها :إنه
ُيعاني.

يـُقال إن القاضي
وافق على إخالء
السبيل نتيجة
ملعاناة املوقوف من
داء الكبد

مه ًال ،مكث ُ
املخلى سبيله ،حبسب مصادر أمنية ،قرابة ثالثة أشهر
لدى فرع املعلومات ،ومل يذكر أبدًا ّ
دواء لداء الكبد .بل
أنه يأخذ
ً
مرة مركز
أكثر من ذلك ،علمت «األخبار» ّ
أن والدة املوقوف قصدت ّ
أن ابنها يعاني من داء الكبد ،تاركة له األدوية
املديرية ،زاعمة ّ
الالزمةّ .
حذره املعنيون ّ
أنه إن مل يكن مصابًا باملرض فع ًال ،وأخذ
جدًا .تبني ّ
أنه مل يتناول
الدواء ،فإنه حالته الصحية ستصبح سيئة ّ
الدواء .هل كان ذلك خدعة لتسهيل مترير إخالء سبيله؟ معلوم يف
لبنان واقع «تقارير» بعض األطباء الشرعيني لناحية «الفساد» .ال
شيء يجُ زم به هنا ،والسوابق تدفع إىل مزيد من الشك ،وهلذا تكثر
األسئلة .ماذا عن سبب عدم استدعاء أحد من احملققني األمنيني
بأن «فرع املعلومات ال
لالستماع إىل إفادته؟ ّ
ترد مصادر قضائية ّ
يتجاوب مع مطالب القضاة يف هذا اخلصوص» .طيب ،ملاذا مل
يقم القاضي بواجبه هلذه الناحية ،ويطلب مثول احملققني أمامه،
وخباصة أن لديه سلطة إجبارهم على االستجابة له؟
امللف كبري يف حجمه وشائك يف تشعباته .اسم مهديُ ،
املخلى
سبيله ،يرد أيضًا يف إفادات موقوفني آخرين .الشقيقان ذو

الفقار وحسني د .اعرتفا بالعمل حلساب شقيقهما خالد يف جمال
تهريب املخدرات إىل مصر منذ عام ،2014
وحتدثا بالتفاصيل عن
ّ
العمليات اليت جرى تنفيذها حلساب مهدي .بدوره املوقوف أنطون
ع( .الذي ميتلك شركة لتجارة املواشي) ،اعرتف بأنه كان يتقاضى
أن
 500ألف دوالر مقابل كل عملية تهريب .لفت يف إفادته إىل ّ
ّ
خملص مجركي مل يكن يعلم
عملية التهريب كانت تتم مبعاونة
شيئًا عن موضوع املخدرات .يف إفادته حتدث عن ّ
أنه ذات مرة
استلم املخدرات وتواصل مع جتار مصريني ،من خالل رقم هاتفي
زوده به مهدي (تقاضى مقابل هذه العملية مليون ونصف مليون
ّ
دوالر من طالل ومهدي).
أقر ّ
لقاء بني
نسق
ً
بأنه ّ
أما املوقوف طالل ،ويف إفادته ،فقد ّ
مهدي وخالد بهدف العمل بني الطرفني يف جمال التجارة باملخدرات
أن دوره اقتصر على نقل األموال من
وتهريبها إىل مصر ،مؤكدًا ّ
مهدي إىل خالد والتنسيق بينهما بشأن أوقات نقل املخدرات إىل
املستودعات .كانت حصته ترتاوح ما بني  100ألف دوالر و150
ألف دوالر يتقاضاها من خالد ،ثم يتقاضى من مهدي  30ألف
أنه ّ
وأقر طالل ّ
سلم أنطون مبلع  320ألف دوالر على أربع
دوالر.
ّ
دفعات ُمرسلة من مهدي.
إىل ذلكُ ،يشار إىل أن بعض املوقوفني تراجعوا عن إفاداتهم
الحقًا ،أمام قاضي التحقيق بسام احلاج ،فيما ّ
أكدها آخرون .برز
ّ
املؤكدين ،حبيث كرر أقواله واعرتافاته بشأن
اسم خالد من بني
أن إفادة مهدي ،كأحد
تهريب املخدرات واالجتار بها .كان الفتًا ّ
املوقوفني الرئيسيني يف امللف ،مل تتعد الصفحتني لدى قاضي
س ّجل فيها تراجعه عن اعرتافاته ،مدليًا ّ
أنها ُ
انتزعت
التحقيق ،حيث ُ
منه حتت الضرب .لوحظ ّ
أنه استغرب اعرتافات اآلخرين ضده .يربز
اسم حسني د .من بني الذين غريوا إفاداتهم ،ولكن لدى سؤاله
عن سبب تأكيد شقيقه ّ
أنه يعاونه يف توضيب حشيشة الكيف
بأن شقيقه «يعاني أمراضًا نفسية».
داخل جلود املواشيّ ،
رد ّ
هكذا ،األسئلة كثرية حول ما شهده هذا امللف من شوائب .أسئلة
ال بد هلا من أجوبة ،قطعًا للشك مبا ال يود أحد التشكيك فيه.
احلديث هنا عن املخدرات اليت يقول مجيع املسؤولني يف بالدنا
ّ
إنهم حياربونها.

اإلنرتبول يؤكد

عمد جمهولون إىل إخفاء حمضر حتقيق أجراه عناصر من مكتب
مكافحة املخدرات املركزي مع أحد املوقوفني لدى فرع املعلومات،
علمًا أن هذا احملضر يتضمن دلي ًال وإثباتًا على وجود بضعة أطنان
خمبأة يف جلود البقر ُ
ضبطت يف مصر ،وال
من حشيشة الكيف
ّ
سيما أن فرع املعلومات مل يتمكن من ضبط الشحنة املهربة ،لكون
سفينة الشحن قد انطلقت قبل التوقيف .وقد تضمن احملضر
اعرتافًا من املوقوف خالد د .يفيد بأن مهدي م .املخلى سبيله
يرأس شبكة تهريب ّ
نفذت عدة عمليات تهريب حشيشة إىل مصر.
وعلمت «األخبار» أن امللف تضمن كتابًا صادرًا عن الشرطة اجلنائية
الدولية والعربية (إنرتبول القاهرة) يؤكد ّ
أنه جرى «إجهاض خمطط
لتشكيل عصابي يضم مصريني ولبنانيني قاموا جبلب شحنة كبرية
من خمدر احلشيش بلغت مثانية أطنان ومخسمئة كلغ داخل ثالث
حاويات مشموهلا جلود خام مبيناء الداخلية البحري» .وأشار الكتاب
إىل أن «تشكيل املتهمني اهلاربني مؤلف من اللبنانيني خالد د.
زعيم التشكيل ،وأنطوان ع .واملصري هاني ا .وقد أصدرت
جهاتنا القضائية أمر ضبط وإحضار هلؤالء الفارين الثالثة يف
بناء على
القضية» ،علمًا أن عملية ضبط احلشيشة املهربة جرت
ً
زودت بها قوى األمن اللبنانية نظريتها املصرية.
املعلومات اليت ّ
وقد أصدرت مديرية مكافحة املخدرات املصرية بيانًا إعالميًا كشف
عن ضبط عملية التهريب.
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مـناسبات

الباربكيو السنوي للقوات اللبنانية اسرتاليا  -مركز سيدني

يف اطار التواصل الدائم
وضمن اللقاءات السنوية
سيدني
مركز
اقام
الباربكيو السنوي بتاريخ
يف
2019/2/10
مركز القديس نعمة اهلل
الحرديني يف منطقة
. Appin
افتتح النهار بالذبيحة
االلهية التي ترأسها االب
ميالد قزي وعاونه رئيس
الدير االب بولس ملحم
واالب بيرت دياب ،وقدمت
الذبيحة عن نفس شهداء
القوات اللبنانية وجميع
املوتى املؤمنني.
وقد شارك راعي ابرشية
بعلبك ودير االحمر املارونية
سيادة املطران حنا رحمه
املوجود يف اسرتاليا حاليا
بحضوره والوفد املرافق له
وقد القى كلمة مقتضبة عن
مار مارون واملوارنة ولبنان،
كما اثنى على كفاءة ونجاح
وزراء القوات اللبنانية يف
وزاراتهم .
وتميز النهار بحضور كثيف
بمشاركة منسق اسرتاليا
طوني عبيد واعضاء من
املنسقية اىل جانب رئيس

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

مركز سيدني جهاد داغر
واعضاء املركز ومشاركة
من االحزاب:
الكتائب  -الوطنيون االحرار
 التيار الوطني الحر  -حركةاالستقالل  -تيار املرده
-اليسار الديمقراطي -

ورئيس املجلس املاروني
الفيديرالي ،وعدد كبري
من رجال االعمال والرفاق
وعائالتهم،
واملناصرين
حيث امضى الجميع يوما
مميزا على انغام املوسيقى
واناشيد القوات.

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au
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كــتابات

يف الـذكرى العاشـرة لـغياب
الدكـتور خـليل مـصطفى!
ه���ن���اك أن����اس
وإن رح��ل��وا يبقى
ل��س�يرت��ه��م عبق،
ولنهجهم بصمة،
ولسمعتهم دوام،
ولتواضعهم قيمة،
اثر،
ولتعاملهم
ومل��وت��ه��م ح���زن.
وه����ن����اك رج����ال
وه����ام����ات ك�ب�رى
مجعوا ب�ين العلم
وامل���ع���ارف وبني
ح���س���ن االخ���ل��اق
والتواضع وسخاء
النفس وطهارة القلب..وهذا وجدناه وعايشناه يف
سلوكيات الدكتور خليل مصطفى.
فاالقالم هنا تنحين تواضعا واجالال هلذا الطبيب الذي
قضى جل حياته ومسريته العلمية واملهنية ،اإلنسانية
واألجتماعية خدمة لألرض والناس.
متر علينا اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الدكتور خليل
طيب اهلل ثراه..سأحاول أن ُ
أدخل يف زيارة اىل عامله
اخلاص ،ألعيش فيها معه والدة أفكار وصياغة مشاريع
وأحباث ،لكن األهم من هذا كله معايشته يف كل أدواره
االجتماعية ،فرأيت كيف كان زوجًا ،كيف كان أبًا ،كيف
كان جدًا ،كيف كان طبيبًا ،كيف كان مفكرًا ،كيف كان
مبدعًا ،كيف كان مشاكسًا ،كيف كان ُمعلمًا ،كيف كان
صديقًا ،كيف كان أخًا...ثم كيف كان يعشق احلياة.
فقدان شخص مثل الدكتور خليل مصطفى خسارة
كبرية لكل من اق�ترب منه أو عرفه ،تولد إحساسا
ب��امل��رارة والغربة واليتم .إحساس متماثل يف كل
املميزة اليت كان
أصدقائه ورفقائه وحمبيه ،والروابط
ّ
خيلقها بينهم تعززت أكثر وأصبح كل واحد جيتهد يف
الوفاء واإلخالص لذكراه...
فكل ما كان يصدر من الدكتور خليل ،كان يصدر عن
حب غرس بذوره يف قلوبنا ونفوسنا ،وأصبحنا وكأنا
جتسيد لروحه نلتقي لنرتقي.
ٌ
وقد إكتمل تواطؤنا يف الوفاء للرجل بزيارة أصدقاء
عمره األطباء مصطفى علم الدين ،ممدوح مطر ،علي
بزي ،األستاذ عادل احلسن مرقده يف بلدته بنت جبيل-
ّ
جنوب لبنان صيف سنة  2016حتقيقا لواحدة من آخر
رغباته.
أخي أبو لؤي،
كتبت
كنت وال تزال أخ اجلميع وصديق اجلميع ،فإذا
ُ
يومًا فلن يكون ذلك إال إكراما لذكراك.

عماد برّو
سيدني ،املوافق فيه العاشر من شباط 2019

مـطلوب للعمل
مـطلوب شـخص للعمل يف أفران

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

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

عشر سنوات على رحيل بسام حجار

إله_الـدراق

مع بسام حجار ( 1كانون الثاني /يناير  1955ـــــ  17شباط /فرباير  ،)2009مل يكن الشعر
مهنة أو ّ
فنًا ،فيمكننا بذلك أن ننصب ميزانًا للمفاضلة بينه وباقي املهن والفنون ،بل
حتول إىل ما يصفه روبرتو خواروث بالـ «مهنة األساسية» .فالقصيدة هنا تهرب من كل
تعريف تقين ممكن إىل نوع من الكشف ،شيء ما يضيء لإلنسان ما يف داخله ،أو ذلك
«السري» الذي يصنع الطريق على رأي أنطونيو ماتشادو .شعر بسام حجار ليس بالزخرفة
َ
أو باألحاجي اللغوية أو باإلستيتيقا ،بل هو أقرب إىل املعنى اليوناني للكلمة الذي يقرنه
بالفعل أو التحقق .الفعل هنا ليس بكتابة معينة يف عامل يطوف باملكتوب ،بل هو التماثل
مع احلياة ذاتها ،مع الكائن األساسي يف داخله الذي يعطي للشعر روحًا جتعله أمسى من
كل مقايسة وأعلى من كل مفهوم ،إىل ذلك اجلوهر الفريد الذي يستحق اسم املطلق.

جتربة ً
أعماله الكاملة صدرت يف بريوت :الشعر ً
كيانية وفلسفة حياة
محمد ناصر الدين

«لكن السري هو ما يصنع السائر /بني أقزام
تقدمت يف السن/
العتمة /وباقة األشجار اليت
ّ
ً
شاكية /على الرصيف واجلدران املتداعية»
ومالت
(بسام حجار ــــ ألبوم العائلة)
مع بسام حجار ( 1كانون الثاني /يناير 1955
ـــــ  17شباط /فرباير  ،)2009مل يكن الشعر مهنة
فنًا ،فيمكننا بذلك أن ننصب ميزانًا للمفاضلة
أو ّ
بينه وباقي املهن والفنون ،بل حت��ول إىل ما
يصفه روبرتو خواروث بالـ «مهنة األساسية».
فالقصيدة هنا تهرب من كل تعريف تقين ممكن
إىل نوع من الكشف ،شيء ما يضيء لإلنسان ما
«السري» الذي يصنع الطريق
يف داخله ،أو ذلك
َ
على رأي أنطونيو ماتشادو .شعر بسام حجار ليس
بالزخرفة أو باألحاجي اللغوية أو باإلستيتيقا ،بل
هو أقرب إىل املعنى اليوناني للكلمة الذي يقرنه
بالفعل أو التحقق .الفعل هنا ليس بكتابة معينة
يف عامل يطوف باملكتوب ،بل هو التماثل مع
احلياة ذاتها ،مع الكائن األساسي يف داخله الذي
يعطي للشعر روحًا جتعله أمسى من كل مقايسة
وأعلى من كل مفهوم ،إىل ذلك اجلوهر الفريد
الذي يستحق اسم املطلق.
شاب َه بسام شعره ،فكان كما يصفه صديقه
َ
عباس بيضون «وكأن القصيدة حتت لسانه»،
ليكون الشعر معه جتربة كيان ووج���ود .إنها
تلك التجربة اليت يصوغها الفرد مع أناه األكثر
محيمية ،مع البيت وال��ِرواق (عندما أتى املساء
الصديق /وجلس أمامي يدخن غليونه الكبري/
مل أقل شيئًا /كانت اجلدران حتدث نفسها /عن
التعب والوقت والغرفة ال��ب��اردة /كان الرواق
يتثاءب من فمه املربع) ،أو حميطه األقرب الذي
جنده يف قصائده ملروى ابنته أو لرينيه وجنال .إذ
مل يعرف بسام ككائن اجتماعي ،وإن مل ينقصه
الكرم وحسن الضيافة .الشعر عند بسام هو
هذا النبض الداخلي احليوي الذي جيد بهجته أو
حسرته يف اللغة ،أو هو كما رثاه الشاعر أنسي
«جوانية حتفر ذاتها» .إنه تعريف قريب ملا
احلاج
ّ
يقوله إيف بونفوا عن أن الشعر هو ِ
«فعل احلقيقة
ومكانها».
لفرط ما امنحت احل��دود بني بسام وشعره،
ن��ك��اد ن��رى الكلمات وق��د حت��ول��ت إىل جتاعيد
ِّ
تغضن العينني عند األرق ،إىل ذلك التوتر يف
القدمني أو املسافة ما بني النافذة والنافذة:
«لفرط ما أحذف النهارات مل يبق مين إال كائن
األرق ،شبيهي ،الذي حيسب أن الوقت ميضي إذا
مشيته مرارًا من الباب إىل النافذة ،من النافذة
إىل النافذة ،وال أدرك جدواه .لفرط ما أحاول
أن
نسيان الوقت أقع يف خطأ االنتظار وأعلم ّ
من هو مثلي ال ينتظر شيئًا وال يرغب يف شيء،
ألن األشياء قاطبة تقيم يف نهارات أحذفها لكي
ال يبقى مين إال رميم األرق ،شبيهي ،الذي ما
عرفت سواه».
مر بسام حجار يف املشهد الشعري اللبناني
ّ
ادعاء،
مثل اجلوهريني أو الرهبان ،ثقافة من غري ّ
وعمقًا من دون فقاعات ،وتأم ًال من غري صخب.
ثقافة بسام أكثر ما تبدت يف مقاالته الصحافية
يف «النهار» و»السفري» و»املستقبل» ،ويف
نصوصه النثرية من «صحبة الظالل» ()١٩٩٢
الذي خلق فيه أفقًا يستلهم فيه لوتريامون وفوكنر
ولوي فريديناند سيلني وموريس بالنشو وغريهم
من أعالم األدب والفكر يف الغرب ،ليستكمل
يف «معجم األشواق» ( )١٩٩٤حفريات نثرية يف
اللغة واملعنى ،تتكئ على الرتاث من األناجيل

إىل ابن عربي يف «ترمجان األشواق» وجمنون بين
عامر وابن الفارض وابن حزم األندلسي ،وكذلك
يف «كتاب الرمل» ( )١٩٩٩ال��ذي تقمص فيه
بورخيس يف عامله وسيميائياته ومتاهاته ،فكان
أشبه بكتاب فوق كتاب ،أو برمل فوق الرمل.
يف ترمجاته ــ هو الذي كان قارئًا نهمًا للرواية
حجار إىل املكتبة العربية ذخائر من األدب
ــــ نقل ّ
األجنيب مثل «قطارات حتت احلراسة املشددة»
للتشيكي بوهوميل ه��راب��ال و»ال��ي��وم املرجتى
لسمك املوز» لسالينجر ،وهو الذي كان له السبق
يف تعريف املكتبة العربية بأدب غربي «أساسي»
مثل رواي��ات أغوتا كريستوف ويوكو أوغاوا.
تأمل بسام كان من النوع اجلوهري ،واملتأملون
ُّ
«اجلوهريون» ميكن أن يكونوا من صنف الشعراء
خباز حيدق يف الطحني أو امرأة
أو غريهم ،مثل ّ
تفكر يف أمر ما عند نشر الغسيل .حلظات التأمل
هذه جوهرية ألن الكون يتنفس عربها ،وألنه يف
هذه اللحظات بالذات يتخفف الواقع من خوفه
ليصل إلينا.

ال��س��اك��ن��ون شعريًا
ووجوديًا يف الكون مثل
ب��س��ام ح��ج��ار ،ينظرون
وينتظرون ،ينظرون إىل
الكائنات واألشياء وكل
ما هو يف دائرة اإلنساني

صدرت أخرياً
يف بريوت أعماله
الشعريّة الكاملة
عن «دار الرافدين»
و«منشورات تكوين»

تقرتب منا لتأخذ أشكاهلا وتستجدي أمساءها،
وينتظرون ألن من هم مثل بسام يكتفون أو ً
ال
باملشاهدة من دون أن يأخذوا أو أن يطلبوا
السلوى ،من دون أن يطلبوا أي شيء ،بنوع من
احلضور الشفاف يف الكون (أقرأ البياض على
ورق داف��ئ كالضريح /استمهل الضريح /أقرأ
تعب النهارات يف الصحف اليومية /أستمهل
تسرح األحالم
وأعلم كم هو مرعب /أن
الضريح/
ُ
ّ
َ
وأس��ن��ان��ك /وأن تزجر غراب
العالقة بشعِرك
عينيك) ،وعندها سيتفتح شيء يف هذا الكون
مثل زهرة اللوز .بعدها ،يقوم املتأملون كل على
حدة بالفعل الذي يتوجب عليهم فعله ،بالطريقة
اخلباز هي أرغفته املتوهجة،
األسهل ،قصائد
ّ
وأرغفة بسام هي قصائده من «مشاغل رجل
ِ
و»مهن القسوة»
يدك»،
هادئ جدًا» ،و»فقط لو
َ
و»جمرد تعب» وغريها من إرثه الذي ،والكالم
ألنسي أيضًا «وبعد أن ختتفي أص��وات كثرية
وينحسر املوج ،سيناط اللثام عن جواهر قليلة
يف قعر اجل��رة املقدسة ،وسيكون بسام حجار
إحدى هذه اجلواهر».

بسام الذي تنبأ يف «تفسري الرخام» ()٢٠٠٦
َ
يبق ما أصنعه /برجائي/
برحيله املبكر (فلم
ّ
ت��ب��ق��ت /مل يبق م��ا أصنعه
وب��ال��ش��ه��وات ال�تي
ّ
مبتسع اليوم /كل يوم /باحلبور األمحق /لعابرين
يف أوقات شاغرة) ،ها هي النبوءة تتحقق حول
اجلواهر القليلة يف قعر اجلرة املقدسة :جيل جديد
من الشعراء والشاعرات يضيئون مشوعًا حول
أعمال بسام حجار املتفرقة عن «دار اآلداب» أو
«املركز الثقايف العربي» ،أو األعمال الشعرية
الكاملة الصادرة أخ�يرًا يف جملدين كاملني عن
«دار الرافدين» و»منشورات تكوين» (...)٢٠١٨
«يد الغائب اليت تدل على الغياب» أضحت عند
بسام حجار تدل على كل من أراد أن يتخذ من
الشعر طريقة للعيش شعريًا يف ال��ع��امل ،يف
احلضور كما يف الغياب.

سريته يف سطور

يف ذلك اليوم من شهر شباط (فرباير) قبل
عشرة أعوام ،رحل بسام حجار الذي كان يعيش
تقريبًا متواريًا عن األن��ظ��ار .قلة قليلة كانت
تعرف بسام خ��ارج كتبه وأمكنة عمله القليلة
أيضًا ،وهو املولود يف صور يف اجلنوب اللبناني
عام  ،١٩٥٥واحلاصل على اإلجازة التعليمية من
اجلامعة اللبنانية ليتابع دراسته يف «السوربون»
الباريسية مستحص ًال على دبلوم يف الدراسات
العليا يف االختصاص ذاته .عمل يف الصحافة،
فكتب لـ «النداء» (-١٩٧٩ـ )١٩٨٢و»النهار» اليت
كان أحد مؤسسي ملحقها الثقايف .غادرها بعد
غياب الكيمياء مع أحد املسؤولني عن امللحق،
فانتقل إىل «السفري» ليستقر أخريًا عام ١٩٩٩
كمحرر وأح��د أه��م أعمدة ملحق «ن��واف��ذ» الذي
كان يشرف عليه الروائي حسن داوود ،وهو
امللحق الثقايف األسبوعي جلريدة «املستقبل».
هذه القلة اليت عرفت بسام كانت تعي متامًا
أنها فقدت شاعرًا من قماشة نادرة ،وأن الشعر
العربي احلديث سينتظر طوي ًال ليحظى بشاعر من
معدن بسام وفرادته.
يف املرحلة األوىل ،خصوصًا من شعره ،اليت
ظهرت يف أعمال مثل «مشاغل رجل هادئ جدًا»
( )١٩٨٠و»ألروي كمن خياف أن يرى» ()١٩٨٥
ِ
ي���دك» ( )١٩٩٠ال�تي خاطب فيها
و»فقط ل��و
أش��ي��اءه احلميمة مثل ب��اب الغرفة مبشرًا إياه
بأنه «سيحيا من بعده» ...كانت لديه القدرة
أن حيبس الكون يف غرفته ،ويستحضر احلياة
إىل أشياء وكائنات لتأخذ معه مقام األيقونات.
يف هذه املرحلة األوىل ،كان بسام مثل النحات
اإليطالي جياكومييت ،ال يتعب من الرجوع إىل
األشياء نفسها ،ليجعلها يف كل مرة تتشابه مع
ذراتها ،لكن بتغيريات مينيمالية ،وهي األشياء
الذي يدين هلا وتدين له يف الوجود والذاكرة.
أعمال املرحلة الثانية مثل «صحبة الظالل» ()١٩٩٢
ِ
و»مهن القسوة» ( )١٩٩٣و»جمرد تعب» ()١٩٩٣
و»معجم األشواق» ( )١٩٩٤ميكن أن نطلق عليها
اصطالحًا مرحلة «النثر» :مرحلة أخذ النثر إىل مداه
األقصى وتطعيمه بالفلسفة والفكر وحماورة
الرتاث اإلنساني يف جناحيه الشرقي والغربي.
ما كان يفتنه عند بورخيس الذي كتب «كتاب
الرمل» ككتاب فوق كتاب الصانع األرجنتيين
املاهر ،كانت لعبة املرايا حيث يقف الكاتب يف
مواجهة قرينه ،كما لو أن الكائن حيرر هنا كل
املتعدد الذي فيه ،ويصري أحدنا آخره املختلف
على رأي رامبو.
ك��ان بسام حجار جيد أمانه يف ال��ع��ودة إىل
«البيت» ،ويف شعره مل يضع عالمات سيميائية
حول توجهاته السياسية ،أو غرامياته ،أو حتى
ّ
بكتاب قد يكون
وعرف املكتبة العربية
قراءاته،
ّ
ما أجنزه هو بطاقة التعريف الوحيدة بأعماهلم مثل
يوكو أوغاوا وسالينجر وايشنوز وأغوتا كريستوف
وكواباتا.
أراد من شعره أن يبدأ مع بداية كل يوم أن
يكتب إجنيل ذات��ه حب��واري��ة مع ال��ذات والعامل
جمدولة باألسئلة ،ليجعل من البيت «ثيولوجيا»
يومية يكون ه��و يف وسطها ووس��ط وضوح
كافكاوي يطغى على قلقه الشعري.
ك��أن ذل��ك ال��وض��وح ك��ان يدفع النص لنعي
صاحبه ،استدعاء املوت الذي أكثر ما جنده يف
املرحلة الثالثة واألخ�يرة يف أعمال مثل «ألبوم
العائلة» ( )2003و»تفسري الرخام» (.)2006
وقد صدرت أخريًا يف بريوت عن «دار الرافدين»
الشعرية الكاملة
و «منشورات تكوين» األعمال
ّ
للشاعر اللبناني الراحل بواقع جملدين من القطع
املتوسط وبإعداد وتقديم الشاعر علي حممود
خضيرّ .

بغلو احلنني..
ّ
ُ
الراعدة،
تستيقظ
ُ
اللحظات ّ
مواقد القلب.
يف
َ
ُ
ِ
خبمرة وجهك،
تتكاثف أنفاسي وحيا
ُ
النبض..
فيسكر
ُ
َ
غمام ٍ
وله،
عطرك
وأزفر
َ
َ
ُ
ِ
رئات املكان.
ُي َقِّن ُع
اخلدر،
مشاغب
مالحم َك نبيذا
تتقاطر
ُ
َ
ِ
ُ
ُ
ستائر شرفاتي..
وتغرق
ُ
شهي العتمة.
غسق
بظالل
ِ
ٍ
ّ
َّ
ترتن ُح صحوتي..
ً
نيِة امسك،
مثلة على ّ
يتوسنن جفنا املسافة
و
ُ
ِ
أصابع االنتظار.
اشتباك
عند
ِ
نتضارع ..
ُ
َ
عرائش ناغشها ضوء القمر،
كظالل
ِ
َّ
املساء
ليفك
اهلارب من حبِر عينيك
ُ
ُ
الليلكي
َ
جدائل األقحوان يف شعري.
ُ
ابتسامت َك العقيق..
تغفو
َ
قالدة مجٍر
فوق هدير مرمر َّ
النحِر.
ٌ
مسبحة أنبياؤك..
لنار اللهفة على جسد اللقاء.
ُ
تسجد ِ
يرتادني العناق..
ّ
ُ
ِ
خلجات الليل يتلظى مالك
منادما
األرق،
ِ
ّ
الغنات
وسائد
وبشفاعة
ِ
كرقصات ُحبارى..
ماء،
متازجنا وهمًا مخرا و ً
فوق وجعي طفى ّ
ظل َك احملظور!
أيتها اجلهات..
أال تشفعني ملرتادي احلرية!
ُ
حفيف نبضه البعيد.
قد ع َرب مسمعي
ُ
خطواتُه..
تنكر
لن
َ
َ
بوصلة صربي،
ِ
سراباته مسلكا
سأرتدي
حلم مستحيل ؟!
ِ
جلنان ٍ
يتهاجس قلبان
ال
ُ
عاقد قران عطرهما!
إال كان اهلل
َ
جنييت:
هكذا قالت ّ
أخضر الصراط.
عشق
كتاب
يف
ِ
ٍ
َ
َ
تعال..
خَتّل ْد بإكسري دراقي،
ٍ
ربيع طارئ.
عرش
فاكهة على
إله
َ
ِ
ٍ
ُت ُ
صوم املسافة..
طفئ
َ
ّ
ُ
ضحكتك
فار ْت
كلما َ
عسل يف البال،
ينابيع
ٍ
َ
ّ
تتجلى حتت جلدي ..
ُ
فتسقسق بدمي
آيات ّ
حل
ُ
ُ
الن ِ
مبواسم اجللنار.
خدي
ويتلو ُن ّ
ّ
ِ
َ
نكبتُه..
يبتلع خريفي
حاسرا
ُ
مبواثيق الفصول
يلحد
ُ
ِ
ويذوي.
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كــتابات

من بعد ما مضى من هنري حاماتي :اهلجرة من وإىل «جمدلون»
عمري سنني
عبيدو باشا

أحمد محسن

من بعد ما مضى من عمري سنني
صرنا نفتش ليش عا هيك دني جينا
وبلشت فتش كتب واقرأ عناوين
وصـار البحث مع ناس كتار وحكينا
عن سر الدني وجمال هالتكوين
ما كان يف جواب كـتري يـرضينا
ورجعت صلي وقول يا ربي تعني
عا طــريق الــحق واملجد تهدينا
وبصدفة وص ّلي كتاب وسطور مكتوبني
مني نحنا وكيف وليش عاالرض جينا
مفروض نرجع عاسما ما عاد مغرتبني
ونـعرف طريق السما ومني يهدينا
قرأت عن يسوع يف ماضي السنني
أنو أجى عاالرض تا يـموت يـفدينا
زادني إيمان مع حب وحنني
طلبت املغفرة وقلت يا رب نجيـّـنا
وب ّلشت اقرأ باربعة أناجيل مكتوبني
كيف نرجع عن طريق املنـّها جينا

وابتدا املشوار مع الرب وتالميذ قديسني
اللـي عا نـور اهلل والرب دلـونـّا
وكتار ما عرفوا هال  ١٢مني
اللي اجمل بشارة وكالم عطيونا
طلعوا  ١٢من اهلل وبروحو مباركني
وروح اهلل دلهم كيف يبشــّرونا
وحل بالثالوث القدوس يوم الخمسني
وصاروا التالميذ بصنع العجايب يبهرونا
وكانوا بني البشر كتري مكروهني
ومـا فـي مـرة بالـعمر كــرهونا
لكن كانوا كتري مظلومني
ومـا فـي مرة بالـعمر ظلــمونا
بروحو ال  ١٢تلميذ متحدين
تا يحفظوا ال  ١٢سبط ويخلصونا
وتا يكون اسمك وكل االسماء محفوظني
مفروض نركع ادام خشبة املصلوب
ومن دمو الربي قلن عاكفوف القداسة يسجلونا
بقلم نوفل حنا نوفل خادم كلمة الرب
والبشارة الحسنى بتاريخ ٢٠١٩-٢-١٤

تغطي األوراق الصفراء جنبات الطرقات .كل
ورقة صديق ،كل ورقة رفيق .كل أجبدية ،مل
تستعر مثارها من زمن العزالت ،ألن زمن من يقع
عن شجرة اخلريف زمن مل تهجع فيه األحالم ،حني
مسحت العيون األراضي القريبة والبعيدة ،لكي
تذخر فيها أجسادها وعقوهلا ال مبا بقي ،مبا ُأنتج.
ذلك زمن التواصل واالتصال ،حبيث إذا مال جذع
امرأة على جذع رجل أحكم الغرام أنيابه كأفعى
أحكمت أنيابها بصرامة مبا َّ
ولت وجهها إليه .ال
أفالم شخصية وال صور كثرية .الصورة للضرورة
أحد وجهه،
والفيلم جزء من ظالم الصالة .مل ِ
يول ٌ
ألن أحدًا مل يرغب بكشف األوراق على الطاولة.
العامل واحد بال عوملة .صراع العاملني االشرتاكي
حول العامل إىل عامل واحد .ال تعجل
والرأمساليَّ ،
وال نسخات مسروقة .ال ضرورة للتذكري بأن
إشهار الفلسفات واالجتاهات واملناهج الكربى أخذ
أوامره من مناطق أبعد من األدمغة على اخلرائط.
ال أشكال بال أفكار .ال أفكار بال صراع .إنها
مرحلة العدم اآلن ،بعد التغريب والتبعيد ومسرح
بوب ويلسون و»الربيد أند بابيت» و»الليفينغ
تياتر» مع جوليان بك وجوديت مالينا ومسرح
البورديل كلونديستان ومسرح الكاراج والكباريه
واجليب والطليعة ومسرح الوثيقة بالتوثيق مع
بيرت فايس.
مقاالت مرتبطة

رسائله قريباً بني دفتي كتاب علي حمية

استحال املشي على هدى طريقة واحدة ،مع
انبثاقات الثورة البلشفية وأصابع الرأمسالية
الوحشية العشر حتفر لألوىل طقوس دفنها .حنن
مدينون للمرحلة هذه بتبادل اهلواء بني الرئات،
مدينون بالقفز فوق التعثرات .ألن رجال ونساء
املرحلة ،رجال أمميون ونساء أمميات .مل يعثر
الفنانون على سكاكني حفر التجارب جبيوبهم.
ألن السكاكني وخزت األرض ،أرضهم ،من
السماء .مل يستطع أحد وقف الزحف وال وقف
اجلرافات الفكرية بعامل بال لصوص .ألنه عامل
جير العامل إىل العامل ،كما جتر الغيوم الغيوم .جر
احلدث اللبنانيني من وراء ظهورهم ،حني مسح
هلم أن يرموا ما يشاؤون من النظرات وأن يعثروا
على موسيقى تليق بهم كما تليق بقلوب سوف
تذهب بعيدًا من مملكة قلوب الثلج .مثة حزن،
غري أن ال خوف .هكذا سقط مرشدو السوء على
الطرقات الواضحة .رأى اللبنانيون بيضهم بني
الصخور ،بدون مرشدين .ألن مرشدهم ،انفتاحهم
على نظام من اإلشارات الصديقة ،الطالعة من
بيوت األصدقاء بالعامل .أصدقاء بال بروفايالت.
وألنهم هكذا :بدوا كما لو أنهم صديق واحد.
دب
املعسكر صديق افرتاضي ال الشخص.
ّ
الفنانون واملثقفون على الثقافة كما يدب النمل
على األغصان املثمرة .دبوا باملسرح والتشكيل
َ
خيش
والسينما والقصة والرواية اجلديدة .مل
أحد فرجينيا وولف وال األجساد امللفوفة بأقمشة
املسرح ،من ستانسالفسكي إىل مايرخولد وبوبوف
وفاختانكوف وال غروتوفسكي وال مسرح الشمس
وال أريان منوشكني وال التجريد والتكعيب وال
السريلة وال فقريات ظهور الفوضويني وال
غريهم .عامل يتفتح فيه الواحد على اآلخر برغبة
وبال رغبة .هنري حاماتي ( 1934ـ  ،)2019من
طيور صباحات املرحلة هذه .عقدة يف عقد ذهيب.
ال أحد الواقفني على وليمة النهب .ألن الرجل
باحة متنوعة من الكلمات الصعبة وغري الصعبة.
وجد السوري القومي االجتماعي يف بستان أواخر
اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين،
حيث ُقرعت كل األجراس دفعة واحدة فوق أكوام
الشوك باملعسكر اآلخر (معسكر األعداء األعزاء).
مل تتمدد أذن الرفيق هنري ألنه وجد ريشته
الذهبية باأليديولوجيا ال جبناح غراب أو عصفور
املسرح .فتح كل شيء على كل شيء ،حبيث
بدا صاحب باقة ورد غريبة وهو يصعد السلم
خبطوات أنيقة تعود إىل «جوهرة املدرحية» .آمن
أن فكر أنطون سعادة سوف حيول األشكال إىل
معادن مثينة .مل يتوقع أن تسقط النبتة هذه كزر
مريض على سرير كره األيديولوجيا على نوافذ
املسرح.

راوح الرجل أمام فكرة البحث عن املسرح يف لبدة
فكر سعادة وأيديولوجيا احلزب السوري القومي
االجتماعي ،حني ذابت األيديولوجيات باحلاجات.
مل ميأل الواقع اجلديد أكواب هنري حاماتي القدمية
باملسرات اجلديدة .ألنه مل ينزل معطف الفصول
عن «البورت شابو» .بقيت يده ال تتدفأ إال جبيب
احلزب السوري القومي االجتماعي ،ما مل يسمح
له بأن يلحظ مشس األيديولوجيا واملناقبية
احلزبية وهي تهرب من فضاء البالد.
حني غمر املسرح بالدماء ،وجد حاماتي الدماء
على أوراق مسرحياته ذات اللمسات ال ذات
أصوات املاكينات اجلديدة .أدرك األمر بعدما
رأى اجلمهور حكمة الكاتب جنونًا ال برتقا ً
ال أو
تفاحًا أو كرزًا يسقط باحلضن .أدرك الرجل أنه
منح املسرح طعامًا قلي ًال ،إذ منح طعامه كله
إىل من يرغب بالكالم مثله .هكذا ،وجد أزهاره
بالكتابة يف السياسة أكثر مما وجدها يف الكتابة
للمسرح .مل يقدم عينه الواسعة للمسرح .كلما
ختاصر الكالم ،كالمي وكالمه ،على هذه احلقيقة،
حول صوته إىل منجل .مل أعرف أنه هاجر إىل
َّ
باريس إال ببيان النعي .ألنه اختفى كما اختفت
نصوصه .نصوصه نادرة ،إال أنه وجد مهنته يف
كتابة النصوص للمسرح بعدما وقع ،كما يقع
شيء من السماء ،يف حضن «حمرتف بريوت
للمسرح» مع روجيه عساف ونضال األشقر ورضا
كربيت وكلود إده وغريهم ممن تواتر حضورهم
يف املسرح كنرد ال يرغب بالكالم وهو يضحك
حتى وهو يرتطم بأطراف طاولة اللعب .كتب
«جمدلون» ( )1969ما انفك يصرح باألمر .إال
أن كالم أباطرة «حمرتف بريوت للمسرح» حول
احتشاد الكتاب بأنفاسهم الضيقة والواسعة
حول الرجل الكيس
بالنص الواحد ،مل يلبث أن َّ
إىل رجل سهم يعرب املسرح بسرعة كما يعرب
السهم الفضاء .ثم أن هنري حاماتي ،وسط
انشغاالته بالسياسة ،مل يدرك أن نصًا واحدًا
ال يصنع حياة يف املسرح .وأن املسرح مهنة
وشغف يف الوقت ذاته .أطلق حاماتي ساقيه
فوق الشغف بدون قدرة على أن حيول املسرح
إىل مهنة كثرية األضواء .ثم راح يتكلم كناج
أمام تصرحيات أعضاء احملرتف املؤكدة أن
االرجتال أصل الكتابة .كتابة حتتشد باجلرحى.
يردد بأن
مذاك ،وقف الرجل على أعصابه وهو ّ
نص «جمدلون» نصه ،مع ترديد األعضاء يف
احملرتف أن احملرتف يكتب باجلملة وأن كتاب
نصوص احملرتف هم مولفون ال مؤلفون .مل
يكتب طالل حيدر وال عصام حمفوظ وال هنري
حاماتي لـ «حمرتف بريوت للمسرح» .ولفوا
جنوم االرجتال احلارقة على ورق أمحق ،مل يلبث
أن احرتق على اخلشبات واملنصات البريوتية،
عندما اهتدى االرجتال بالتمارين إىل االرجتال
بالعروض .ارجتال على ارجتال .هكذا ،استفاق
هنري حاماتي على فقدان أحد أبرز النصوص يف
جتربة املسرح اللبناني .ال يعرف كيف حدث األمر
بالضبط ،غري أنه عرف أن احملرتف أعلن على
الشهود أن نصوص احملرتف من صنع احملرتف.
اندلق كوب احلليب الساخن على بدلة هنري
حاماتي .غرق حبليب الكوب ،حني مسع العامل
مواء «جمدلون» اللذيذ األشبه مبواء قطة عظيمة
اجلمال على خشبة «مسرح بريوت» .تدحرجت
املسرحية من «مسرح بريوت» إىل طاوالت الـ
«هورس شو» بعدما دهمتها أجهزة السلطة
اللبنانية .مل يستطع حاماتي أن يكتب شيئًا آخر،
ما عزز من كالم أعضاء احملرتف وصدقيتهم على
قطار االرجتال .مات حاماتي حني سال النص
على طاوالت الـ «هورس شو» كما يسيل املطر
حبفر الليل والنهار .أضحى النص جنة املسرحيني
وخربة الكاتب أو املولف .حني وجد النص بغرف
منازل اللبنانيني خبفة طري ،فقد حاماتي رؤوس
آثار الكتابة يف «حمرتف بريوت للمسرح» .كتابة
«جمدلون» حلم .كل خطوة فيها ترفع األجساد
املتأهبة للقفزات احلامسة من األرض إىل السماء.
ال رائحة وجود قوية هلنري حاماتي يف نص
«جمدلون» .مثة عالمات غامضة من يديه على
النص ،ال أكثر .كلما جادلته باألمر ،اعترب اجلدل

من خبث العقل أو من رأس موجود حتت اإلبط.
ال من قيام املسرحي والنقد املسرحي على خدمة
املسرح .عرب الكالم بشارعه كسهم مثل ،ليسقط
الكالم إثرها بني املتحاورين حتت شرفة الصداقة
ال على الشرفة نفسها.
«جمدلون» وعله ،على ما ظن على الدوام.
نصوصه األخرى ال تقوم على خدمة املسرح إال من
وجهة نظر كاتب يتحسس رائحة الوجود بالكتابة.
ويقف عند حدود التحسس هذا .مل يرد سوى
نص «جمدلون» وهو يرسل نصوصه األخرى
إىل مكتيب يف «تلفزيون لبنان» .نصوص ميوت
غناؤها كما ميوت عصفور يوم والدته .نصوص
ال تدع األحالم تقفز فوق التالل .نصوص ترتك
اخلياالت يف مطرات اخليال .نصوص تكتب
باألزاميل ال باألقالم ،بعدما استسلمت لعادات
األيديولوجيا «الشامية» أو أيديولوجيا بالد الشام
اجملبولة بسري اآلهلة« .مردو البابلي» واحد من
النصوص هذه .نص مؤرخ يف  5كانون األول
 ،١٩٧٤سعره عشر لريات لبنانية .نص مطبوع
يف «مطابع قدموس اجلديدة» يف فرن الشباك.
نص يدور بني شولكي امللك وملكي احلارس
العظيم يف بابل قبيل «السيب األول» كما جاء
على الصفحة األوىل .شغل على األسطورة ،زاد
من زاد السوريني القوميني الواسع .نص شبح
لنص «جمدلون» .النصوص األشباح عند هنري
حاماتي كثرية .نص «هؤالء الطلبة» نص شبح
( « .)١٩٧٠ذات أصيل» (قصة وسيناريو وحوار
 ....)١٩٧١ /هذا ال يؤكد أن الرجل من عامل
املسرح وال يؤكد أنه بقي خارج عامل املسرح.
هنري حاماتي من هذا العامل ،بدون أن يدرك
أن املسرح يطري حني ينتهي العرض املسرحي.
طار املسرحي من هنري حاماتي ،إذ مل يدرك
أن املسرح ليس لسانًا فقط .وأن حنل املسرح
شرطه موت ملكة النحل ،فامللك /الزوج ضحية ال
يسمح هلا باقتسام احلديقة ال مع امللكة وال مع
النحل الطائر فوق الطرقات .طرقات حتط عليها
أمجل العصافري بدون قدرة على امتالكها.

وجد الرجل نفسه يف ماء املسرح ،ألن السياسة هي
األساس يف حياته

«جمدلون» طيف نص ملقى على الطريق .ال تعود
العظام إىل الرتاب ،ألنها بالرتاب أص ًال .جمدلون
وردة ميتة بكف هنري حاماتي وشجرة ورد يف
مسرية «حمرتف بريوت للمسرح» .ألن حاماتي
نافذة مطلة على السياسة أكثر من جماالت احلياة
األخرى .كتب يف الشعر «إىل الفقر» ()١٩٦٠
كما كتب يف املسرح والسياسة .السياسة أكثر.
«مجاهري وكوارث» (  )١٩٦٨و»كيف نتجه» (
 .)١٩٦٩الدراسات بالسياسة ،ضرب خبشخشة
العامل اجلديد .املسرح عند هنري حاماتي مسكة
ملعت على سريره ذات مساء .فات الرجل أن
ميلح مسكته ،هكذا عربت كما يعرب ذئب غابة،
ال تهمه األنوار .ألن مدينته ال تستيقظ عليها.
اشتاق هنري حاماتي إىل املسرح على الدوام،
ألن املسرح نبيذ اجلرار يف الغابات اجملاورة
للسياسة .ما دام املسرح مسرحًا سياسيًا،
مسرح سياسة يف الستينيات .وجد الرجل نفسه
يف ماء املسرح ،ألن السياسة األساس حبياته:
نول املسرح األول وخيطانه ،خيرج منها األنبياء.
كثر األنبياء يف ذلك الوقت .ثم أن «األنبياء
املسلحني» علموا األنبياء غري املسلحني أن القتل
وحده يرشد السفن إىل املوانئ .هاجر الرجل
أكثر من مرة ألنه ال حيسب على أتباع القتل.
هذه هجرته األخرية.
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مـقاالت وتـحقيقات

تسوية «ليسيه عبد القادر» :حت ّدي قبول لبنان املساعدة اإليرانية
نـهاية مـدرسة عـريقة؟ والتحرر من اإلمالءات األمريكية
حـسن حـردان

فاتن الحاج

تالمذة الليسيه سيتوزعون بني مدرسة الحريري ومجمع «كنام» (هيثم املوسوي)
بعدما قرر معهد العلوم التطبيقية واالقتصادية
 CNAMالبقاء يف اجملمع الرتبوي الرمسي يف
زقاق البالط ،جتري الرتتيبات الستيعاب طالب
املعهد مع تالمذة ليسيه عبد القادر املنوي
نقلها ،العام املقبل .التسوية اليت تقضي
بتقسيم الطالب بني مدرستني ،أثارت نقمة
األهالي اخلائفني على مصري اوالدهم ،والذين
ابدوا خشيتهم من أن تكون اخلطوة بداية نهاية
املدرسة العريقة.
ّ
تبلغ أهالي طالب ليسيه عبد القادر الثالثاء
املاضي القرار النهائي بانتقال ليسيه عبد
«جممع الشيخ سعد
القادر ،العام املقبل ،إىل
ّ
العبد اهلل السامل الصباح الرتبوي» يف زقاق
البالط ،بعد االتفاق مع معهد العلوم التطبيقية
واالقتصادية  ،CNAMعلى تقاسم املبنى بني
املؤسستني.
إدارة املدرسة وضعت األهالي يف أجواء
أن املعهد لن يرتك
املفاوضات على قاعدة ّ
املكان قبل مطلع عام  ،2021بعد االنتهاء من
تشييد مبناه اخلاص .وأوضحت ،يف رسالة
أن اهلدف هو «السماح
إلكرتونية إىل األهاليّ ،
لكل مؤسسة بالعمل بصورة مستقلة ،مع وجود
مسافات و/أو أوقات منفصلة بشكل صارم،
حبيث ال خيتلط الفريقان بعضهما ببعض» .وعلم
أن مديرة القسم االبتدائي ،باتريسيا الفريون،
ّ
وقعت عقد إجيار منزل يف شارع اجملمع ،ما
يشري إىل أن خيار االنتقال حسم نهائيًا.
يتضمن تقسيم التالميذ بنقل
قرار االنتقال
ّ
صفوف الروضة إىل «مدرسة احلريري الثانية»
اجملاورة ،فيما سينقل تالمذة األول أساسي
وما فوق إىل اجملمع .ووعدت املدرسة بـ»تأهيل
املوقعني قبل العام الدراسي اجلديد يف انتظار
توفري مشروع دائم ومناسب يليب طموحات
اجلميع».
مصادر األهالي استنكرت أن ترسو األمور على
«ميس األمن االجتماعي لكل عائلة الليسيه،
خيار
ّ
نتيجة تغيري املوقع ،وتدني مستوى اخلدمات
توزع
يف املبنى اجلديد».
وشددت على رفض ّ
ّ
األخوة بني مدارس عدة واختالط طالب مدرسة
مع طالب جامعة .وسألت عن «احلال النفسية
واملعنوية اليت سيعيشها اجلميع لدى االنتقال
من مدرسة ذات مواصفات مميزة إىل مدرسة
ال مالعب فيها ،وال مساحات خضراء ،وال
جتهيزات ،وهي بأكملها ال تتسع هلم ،فكيف
ُ
جزء منها فقط؟» .وهذا «يستدعي
إذا
استعمل ٌ
خفضًا للقسط وليس فرض زيادة إضافية
للسنة املقبلة ،كما ذكرت املدرسة على موقعها

اإللكرتوني» .وأعربت املصادر عن خشيتها من
أن «هذه التسوية قد تكون مقدمة لنهاية هذه
املدرسة العريقة» ،الفتة إىل أن بعض األهالي
«حجزوا أماكن أخرى ألبنائهم يف مدارس
فرنسية بديلة» .وأشارت إىل «معلومات عن
موجة صرف قريبًا لبعض املعلمني واملعلمات،
بسبب عدم تسجيل تالمذة جدد للعام املقبل،
ونتيجة مغادرة العديد من التالمذة يف خمتلف
الصفوف» ،مشرية إىل أن «التكاليف اخليالية
لفتح ملفات يف مدارس بديلة هي ما حيول
دون مغادرة مجاعية
حتى اآلن».
القرار ،حبسب مصادر
يتضمن
األهالي،
قانونية
«شوائب
واجتماعية
وإنسانية
ومحلوا
ولوجستية»،
ّ

معلومات عن
موجة صرف
بسبب عدم
تسجيل تالمذة
جدد للعام املقبل

«مؤسسة احلريري» اليت تدير املدرسة بالشراكة
مع السفارة الفرنسية مسؤولية «هدر الوقت
وعدم تأمني بديل الئق على مدى أكثر من
أربع سنوات ،ما يرتب عليها التزامات مادية».
وناشدت املصادر مالك العقار احلالي متديد
مهلة اإلنذار باإلخالء ثالث سنوات تسمح بإجياد
أو تشييد بديل الئق وحتميل «مؤسسة احلريري»
كلفة هذا التمديد ببدل عادل حتدده اجلهات
املختصة.
ودعت جلنة األهل إىل االستقالة «لتخلفها عن
لعب الدور الذي انتخبت من أجله» ،وإىل عقد
مجعية عمومية النتخاب جلنة جديدة «تستطيع
مواكبة التطورات بشفافية».
عضو جلنة األهل ،سعد السبع أعنيّ ،
أكد أن
«القرار أكرب من اللجنة وخارج عن إرادتها
وسلطتها وصالحياتها .ومل يكن باإلمكان
االعرتاض على املوازنة املدرسية ألن اإلدارة
مل تزد قرشًا واحدًا على قسط العام الدراسي
احلالي  .»2019 - 2018ماذا عن القسط للعام
املقبل؟ أجاب« :ليس هناك شي مؤكد يف هذا
اخلصوص».
وكانت إدارة  CNAMقد رفضت إخالء القسم
الذي تشغله حاليًا من اجملمع واالنتقال إىل
مبنى تابع جلمعية املقاصد اخلريية ،وأبلغت
وزارة الرتبية بذلك .مدير املعهد الياس
اهلاشم ،أكد للزميلة «األخبار» «أننا نفاوض،
اليوم ،إدارة الليسيه بشأن احليثيات املطلوبة
لتقاسم اجملمع».

هلل السيد حسن
بعد عرض أمني عام حزب ا 
نصراهلل بإعالن استعداده تأمني املساعدات من
اجلمهورية اإلسالمية الإيرانية ،ال سيما تزويد
ّ
وحل أزمات
اجليش اللبناني بنظام دفاع جوي
ت واملواصالت
لبنان على صعدالكهرباء والنفايا 
إخل… إذا ما وافقتالدولة اللبنانية على ذلك،
ف اىل
جاء وزير اخلارجية اإليرانيحممد جواد ظري 
ت يف زيارة رمسية لتقديم التهنئة بتشكيل
بريو 
احلكومة اللبنانية اجلديدة ،وأعلن خالل اجتماعه
مع قادة األحزاب والقوى اللبنانية ،انه سيعرض
على املسؤولني اللبنانيني استعداد إيران لدعم
لبنان يف اجملاالت اليت حيتاج إليها…
املتجدد ،يف
يأتي هذا العرض اإليراني العملي
ّ
وقت تزداد فيه أزمات لبنان على الصعد ال
بأمس احلاجة إىل
اقتصادية واخلدماتية وهو
ّ
املساعدة إلجياد حلول عملية هلا ويعاني من
أزمة تزايد دينه العام والعجز يف املوازنة…
تقدم من دولة
أن هذه املساعدة اليت ّ
والالفت ّ
حتمل لبنان أعباء ديون وفوائد جديدة
صديقة ال ّ
تعول عليها
يئن منها ،فيماالقرو 
بات ّ
ض اليت ّ
احلكومة اللبنانية للحصول عليها من مؤمتر
«سيدر» ستكون مقابل فوائد وشروط جتعل
لبنان يقع حتت املزيد من أعباء الديون وخدمتها
وستتسبب تداعياتها ،اإلصالحية االقتصادية
ّ
واملالية على الصعيد االجتماعي ،مبضاعفة
األزمات االجتماعية واملعيشية اليت يعاني منها
اللبنانيون…
لكن يبقى السؤال الكبري املطروح هو :هل ستقبل
واملتجدد
احلكومة اللبنانية هذا العرض السخي
ّ
من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،والذي حيتاج
إليه لبنان بشدة ألنه ّ
جينبه املضاعفات السلبية
ّ
ستتولد ماليًا واجتماعيًا عن شروط ديون
اليت
سيدر؟
ّ
بكل تأكيد متوقف على مدى استعداد
األمر
وقدرة احلكومة على أخذ قرار سياسي ينطلق
من مصلحة لبنان األساسية اليت تفرتض
قبول هذه املساعدة اإليرانية السخية وغري
املشروطة ،ومثل هذا القرار ال شك انه يتطلب
جرأة يف حتدي اهليمنة واإلمالءات األمريكية اليت
تقف وراء منع لبنان قبول هذه املساعدة من
إيران وغريها من الدول اليت ال ترضىالواليات
املتحد ة عن سياساتها…
أن من وقف وال زال عقبة أمام
وهذا يعين ّ
إجياد احللول لألزمات االقتصادية واخلدماتية
اليت يعاني منها لبنان إمنا هو االرتهان للشروط
واإلمالءات األمريكية من قبل بعض أطراف
تصر على مواصلة 
الطبقة السياسية اليت
ّ
سياسة ربط لبنان بعجلة التبعية السياسية
واالقتصادية واملالية للواليات املتحدة ،وحصل
ذلك وحيصل على الرغم من النتائج الكارثية
أن 
لقبول اخلضوع هلذه اإلمالءات… يف حني ّ

تقدم البديل ّ
حلل هذه األزمات بل
واشنطن ال
ّ
إنها متعن يف سياسة الضغوط اليت تسهم يف
إغراق لبنان يف املزيد من األزمات إلبقائه يف
مستنقع االرتهان لسياساتها ،وما العقوبات
املالية املفروضة على لبنان ،حملاصرةاملقاومة
وبيئتها خدمة لكيان العدو الصهيوني ،إال دلي ًال
ساطعًا على ذلك..
ويف هذا اإلطار يندرج الفيتو األمريكي املتواصل
أي سالح
الذي مينع حصولاجليش اللبنان 
ي على ّ
نوعي ميكنه من التصدي لالعتداءات واالنتهاكات
الصهيونية على سيادة لبنان وحترير ما تبقى من
أراضيه احملتلة ومحاية ثرواته النفطية واملائية
من أطماع كيان العدو الصهيوني…
ان عنوان قبول لبنان عرض املساعدة اإليرانية،
ّ
ّ
حلل أزماته
أي مساعدة روسية أو صينية،
أو
ّ
املزمنة على أكثر من صعيد ،إمنا يشكل حتديًا
التمرد ،ألول مرة ،على
كبريًا ألنه سيعين
ّ
قرر سلوك خيار
الوصاية األمريكيةّ ،
وان لبنان ّ
العمل على جعل مصاحله هي األساس الذي
ترسم توجهاته ملعاجلة أزماته ،وهذا اخليار
ّ
بكل ما يف الكلمة من
سيكون خيارًا استقالليًا
معنى ،خيار السري يف بناء عالقات اقتصادية
أي دولة ،مبنية على املصلحة واملنفعة
مع ّ
وتصب يف تعزيز اقتصاد لبنان
املتبادلة،
ّ
يؤمن االستقرار
اإلنتاجي ومعاجلة أزماته ،مما
ّ
وحيصن البالد يف مواجهة االحتالل
االجتماعي
ّ
الصهيوني وأطماعه…
أما اإلصرار على رفض هذه املساعدة ،استجابة
لإلمالءات األمريكية ،فإنه سيكون مبثابة مؤشر
أن لبنان خيضع لوصاية الواليات
جديد على ّ
وأن توازن القوى احمللي وعلى
املتحدة،
ّ
مستوى السلطة السياسية ال يزال يقف عقبة
أمام اختاذ لبنان قرارًا جريئًا خيرجه من عباءة
تتسبب مبفاقمة
هذه الوصاية والتبعية اليت
ّ
فإن املهمة امللحة ،اليت جيب
أزماته… وبالتالي ّ
أن تكون على جدول أعمال النضال الوطين ،هي
العمل إلجياد موازين قوى لفرض حترير لبنان من
هذه الوصاية والتبعية ،ألنه من دون ذلك لن
يتمكن لبنان من اخلروج من أزماته االقتصادية
واملالية واخلدماتية واالجتماعية ،واليت هي نتاج
نهج السياسات النيوليربالية الريعية الذي ساد
وأدى
يف لبنان على مدى ربع قرن املاضيّ ،
أيضًا إىل تعميق تبعية لبنان للنظام الرأمسالي
الغربي ،بقيادة الواليات املتحدة األمريكية،
وجعله خاضعًا للوصاية واإلمالءات األمريكية…
التحرر من هذه التبعية االقتصادية
إن معركة
ّ
ّ
والسياسية إمنا هي جزء ال يتجزأ من معركة 
االستقالل الوطين من االحتالل الصهيوني الذي
ّ
حيتل أجزاء من ارضنا ،ومن دون حتقيق
ال يزال
هذا التحرر ال أمل بتنمية حقيقية أو خروج من
األزمات اليت يرزح لبنان حتت وطأتها…
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Saturday 16 February 2019

الـسبت  16شـباط 2019

تتـمات

لسنا دولة تابعة الي حمور...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
خنوض التحدي ونتعاون مجيعا ،لنأخذ البلد إىل فرصة إنقاذ حقيقية ،وإما
أن نرتك البلد يغرق يف اجلدل البيزنطي حول جنس احللول» ،مؤكدا أنه
سيمد يده «للتعاون مع كل القيادات واألحزاب دون استثناء ،وأعرف
سلفا أن هناك قضايا خالفية لن تشطب جبرة قلم من حياتنا».
ويف قضية عودة النازحني السوريني إىل بالدهم ،اعترب أن «مصلحة
البلد أن يعود النازحون إىل سوريا ،لكن بكرامتهم وبالشروط اليت
توفر هلم السالمة واألمن» ،مشددا على «عودتهم الطوعية» ،وذلك
ضمن «انفتاحنا على املبادرة الروسية ،الذي يصب يف هذا التوجه»،
وقال« :قناعيت أن النظام يف سوريا ،يريد أن ينتقم من النازحني
ويضع شروطا على عودتهم .واملوضوع ال يتعلق بنا ،وال حياولن أحد
أن يزايد ،ألن تنسيق بعض األجهزة األمنية يف لبنان قائم مع اجلانب
السوري لتفعيل عودة النازحني» ،مؤكدا «لن نكون وال نقبل حتت أي
ظرف ،أن يكون البلد أداة لتسليم النازحني رهائن للنظام».
وقال احلريري ان اتفاق الطائف هو الدستور وزمن املزايدات وتصفية
احلسابات مل يعد جيدي.
واستهل احلريري كلمته بالقول« :أتشرف بداية ،بالرتحيب بكل
األصدقاء واحللفاء والرؤساء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة.
وأخص بالرتحيب ،موفد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ،األخ نزار علوال ،الذي حيضر بيننا ذكرى الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،شهيد لبنان والعروبة وحبيب لبنان واململكة».
وإذ سأل« :من منكم ال يذكر يف هذه األيام الرئيس الشهيد رفيق
احلريري؟ من ال يقول «رزق اهلل» على أيامه« ،رزق اهلل» على زمن
«البلد ماشي...والشغل ماشي» ،و»رزق اهلل» على بريوت حني كانت
تغلي حركة ونشاطا وسياحا وشبابا وشابات من كل لبنان؟» ،قال:
«اليوم ،ككل سنة ،جمتمعون بعد  14سنة على جرمية االغتيال ،وبعد
 11سنة على انطالق احملكمة الدولية .جمتمعون وحلم رفيق احلريري ما
زال معنا .ومشروعه لالعمار والنمو واالستقرار على لسان كل لبناني
يريد أن يعود العمل إىل البلد .بعد بضعة أشهر ،تنعقد جلسة احلكم يف
قضية الرئيس الشهيد ورفاقه .وبتنا نستطيع القول ،إن سنة 2019
هي سنة العدالة اليت ننتظرها لنعرف احلقيقة».
وأردف« :بعد  14سنة ،ما زال رفيق احلريري قضية حية يف وجدان
ماليني اللبنانيني والعرب .أوال ،ألن رفيق احلريري ،شخصية ال تنسى،
وأنتم عرفتموه وأحببتموه وعشتم معه .وثانيا ،ألن اغتيال رفيق
احلريري ،كان حماولة الغتيال حلم لبنان .والنتيجة ترونها من 14
سنة .من العام  2005والبلد ممسوك بالتعطيل واألزمات واملناكفات
وتراجع اخلدمات والنمو والعمل وفرص العمل .هلذا السبب ،كثر من
الناس ،حني تريد أن «تفش خلقها» تسأل ...وينك يا رفيق؟ وين
احللم؟ رفيق احلريري مل يعد إىل البلد ليشارك باحلرب ،وال عاد ليقيم
اصطفافا مذهبيا وال لتغليب طائفة على الطوائف األخرى».
وقال« :أمامنا اليوم ورشة عمل كبرية يف احلكومة وجملس النواب.
وجوه اخللل والتقصري يتحدث فيها الناس كل يوم ،من الكهرباء إىل
البيئة واخلدمات واهلدر والتهريب وغريها .قضينا عشر سنني نربط
مصري البلد مبصري حروب املنطقة .شد حبال وخالفات دفعنا مثنها من
استقرارنا السياسي واالقتصادي واالجتماعي .اليوم نقف عند مفرتق
طرق ،إما أن نبقى غارقني بالكالم واخلالف ،وإما أن نأخذ القرار بأن
نبدأ مجيعا ورشة العمل .الوقت ليس لعرض العضالت ،وال للنكايات
وتصفية احلسابات ،وال للتنظري على الناس بكالم ملوا مساعه» ،،مؤكدا
أن «زمن «علي وخود مجهور» ،مل يعد ينفع ،وال يبين دولة ،وال يرفع
النفايات من الطرقات .زمن املزايدات ليل نهار ،بالنزاهة واألخالق
وتوجيه االتهامات صعودا ونزوال مل يعد ينفع ،خصوصا بالنسبة إىل
اجليل اجلديد ،الذي يريد أفعاال وعمال وفرص عمل وإجراءات وقوانني
حتارب اهلدر والفساد ،ويريد أن يرى دولة نظيفة ،وليس أشباه
دويالت لألحزاب والطوائف».
واستطرد« :احلكومة اليوم تطلب الثقة من اجمللس النيابي .وبهذه
املناسبة أريد أن أتوجه إليكم ،مجهور رفيق احلريري ،مجهور تيار
املستقبل ،ألجدد طلب الثقة منكم .هذه الثقة كبرية وعزيزة على
قليب ،سأمحلها وأنزل بها غدا إىل جملس النواب .حنن نريد ورشة
عمل ،إذا كان غرينا يريد ورشة مزايدات ،ليتحمل هو املسؤولية .يف
هذا اجملال ،حنن نتمنى «صفر» مشاكل على طاولة جملس الوزراء،
وصفر مشاكل وسجاالت مع كل الشركاء بالوطن ،ألن ال شيء جيب
أن يتقدم ،على استقرار البلد وإنهاء مهزلة انقطاع الكهرباء ومشاكل
النفايات والصرف الصحي ومزاريب اهلدر والفساد».
وقال« :فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري وأنا ،أخذنا قرارا
بتحويل جملس الوزراء وجملس النواب خلية عمل .هناك فرصة من
غري املسموح أن تضيع .الوجع معروف .والعالج معروف .القرار بيدنا
والتنفيذ بيدنا»،اضاف« :إمنا يهمين اليوم أن أؤكد  3أمور:
 األمر األول :اتفاق الطائف .االتفاق هو الدستور وصيغة الوفاقالوطين ،والقاعدة األساس للعيش املشرتك بني اللبنانيني .الكالم
عن الطائف واضح ومباشر يف البيان الوزاري ،وغري خاضع للتأويل
والتفسري .وإذا أردنا أن نكون صرحيني ،نقول إن اخلروج على الطائف،
كان يتم أيام الوصاية السورية ،عن طريق التدخل بكل شاردة وواردة
بشؤون الدولة .أما اليوم ،فنسمع كالما واضحا من فخامة الرئيس
عن الطائف ،وكالما صرحيا ومسؤوال من قيادات أخرى ،تؤكد التزام
الطائف وعدم اخلروج عنه ،حلدود التخلي عن آراء كاملؤمتر التأسيسي
وغريها .يف كل األحوال ،ليس سعد احلريري من ميكن أن يتنازل عن
الطائف ،أو يقبل خبرق الطائف .حنن حراس اتفاق الطائف ،باألمس
واليوم وغدا.

 األمر الثاني :موضوع النازحني السوريني .مصلحة البلد أن يعودالنازحون إىل سوريا بكرامتهم وبالشروط اليت توفر هلم السالمة واألمن.
أفضل أمر نقدمه للنازحني أن نعمل لنعيدهم إىل بالدهم بشكل طوعي.
وأشدد على كلمة طوعي .وانفتاحنا على املبادرة الروسية يصب يف
هذا التوجه ،واملطلوب من اجملتمع الدولي خطوات عملية إضافية ،تنهي
مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية وخدماتية ومالية
يف كل املناطق .وقناعيت أن النظام يف سوريا ،يريد أن ينتقم من
النازحني ويضع شروطا على عودتهم .واملوضوع ال يتعلق بنا .أنظروا
إىل األردن ،الدولة على اتصال مع النظام وال نتيجة جدية معه .حتى
تركيا اليت أعلنت رمسيا وجود اتصال أمين بينها وبني النظام ،مل تصل
إىل نتيجة معه أيضا.
ال حياولن أحد أن يزايد ،ألن تنسيق بعض األجهزة األمنية يف لبنان
قائم مع اجلانب السوري لتفعيل عودة النازحني .ألن هدفنا بكل بساطة
عودتهم إىل بالدهم وإنهاء الظروف املعيشية القاسية اليت يعيشونها.
لكننا ال نستطيع أن نكون وال نقبل حتت أي ظرف ،أن يكون البلد أداة
لتسليم النازحني رهائن للنظام.
 األمر الثالث :الذي أود أن يسمعه اجلميع جيدا ،ألن فيه كالما كثرياعن احملاور يف املنطقة :لبنان ،أيها األخوة واألخوات ،ليس دولة تابعة
ألي حمور .وليس ساحة لسباق التسلح يف املنطقة .لبنان دولة عربية
مستقلة ،هلا دستور وقوانني ومؤسسات والتزامات عربية دولية ،دولة
أكدت على التزام النأي بالنفس .وأي أمر آخر يكون وجهة نظر ال
تلزم الدولة وال اللبنانيني .أقول قولي هذا وأستغفر اهلل»( .مزيد من
التفاصيل على الصفحتني  2و .)3

مؤمتر وارسو يفشل...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«فشله يف تشكيل جبهة دولية ضد طهران».
وقال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف ختام أعمال املؤمتر
إن لقاء القادة اإلسرائيليني والعرب يف الغرفة نفسها ليلة أمس
ّ
«شكل يومًا تارخييًا» ،مضيفًا يف مؤمتر صحايف مشرتك
(اخلميس)
مجعه مع نظريه البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش يف ختام مؤمتر وارسو،
أنه مل يكن هناك أي مدافع عن إيران بني املشاركني يف املؤمتر.
يف حني قال تشابوتوفيتش إنه إذا مت العمل على حنو موحد ميكن
التوصل إىل حل ملشاكل الشرق األوسط.
األمريكي مايك بنس دعا حلفاء واشنطن األوروبيني
وكان نائب الرئيس
ّ
إىل االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني.
وقال بنس خالل مؤمتر وارسو إن اآللية اليت وضعها االحتاد األوروبي
«مسعى لكسر العقوبات األمريكية على
لتسهيل التجارة مع إيران هي
ً
النظام اإليراني القاتل» ،حبسب تعبريه.
واكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،الذي التقى وزير
الدولة العماني يوسف بن علوي يف وارسو ،أنه سيلتقي الوفد
السعودي ووزير الدولة للشؤون اخلارجية عادل اجلبري.
وحول جلوسه قرب وزير خارجية حكومة هادي يف اليمن قال نتنياهو
«إننا نصنع التاريخ» ،فيما قام وزير خارجية البحرين إىل اجللوس على
مقربة منه ،واعترب نتنياهو وجود وحدة حال وتفاهمًا وتضامنًا بني
«إسرائيل» وبعض الدول العربية بشأن التهديدات اإليرانية ،على حد
تعبريه.
وقلل وزير اخلارجية يف حكومة هادي خالد اليماني من وطأة جلوسه إىل
جانب نتنياهو يف املؤمتر ،معتربًا أن ذلك جزء من الربوتوكول.
وأثار املوضوع موجة ردود فعل مينية منتقدة ،على رأسها وزير اخلارجية
السابق يف حكومة هادي ،عبد امللك املخاليف ،الذي انتقد وجود الوزير
احلالي خالد اليماني قرب نتنياهو يف وارسو.
واعترب املخاليف يف تغريدة على «تويرت» أن التطبيع مع العدو الصهيوني
«خيالف كل ثوابت شعبنا واجملاملة يف هكذا مواقف ال ختدم إال أعداء
األمة».

قمة سوتشي:ضرورة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إدلب من العناصر اإلرهابية.
وأفيد بأن هناك جهودًا جدية إلطالق احلوار السوري الرتكي ،مؤكدًا أنه
مت اتفاق على أن تكون االتفاقيات والقوانني الدولية هي اليت حتكم
العالقات بني تركيا وسوريا.
ودعا الرئيس الروسي فالدميري بوتني إىل اختاذ خطوات عملية روسية
تركية إيرانية للقضاء على البؤرة اإلرهابية بالكامل يف إدلب السورية،
مشددًا على أهمية بدء عمل اللجنة الدستورية السورية يف أقرب
وقت.
وقال الرئيس الروسي إنه مت حتديد األولوية بالقضاء على ما تبقى
من اإلرهابيني وعودة سوريا إىل اجلامعة العربية ،كما متت مناقشة
كيفية خروج القوات األمريكية من سوريا تدرجييًا ،مشريًا إىل أنه
لتحسني األوضاع يف سوريا بشكل تام جيب إعادة االقتصاد لوضعه
الطبيعي ،وعدم تقييد املساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار باالعتبارات
السياسية.
وأعرب عن قلقه من مؤامرة أمريكية يف منطقة شرق الفرات يف ظل
مالبسات االنسحاب من هناك ،مشددًا على أنه يف حال انسحاب القوات
األمريكية من منطقة شرق الفرات جيب أن تنتقل تلك املناطق إىل
سيطرة احلكومة السورية.
وأضاف بوتني أن األراضي السورية كافة جيب أن تكون حتت سيطرة
احلكومة الشرعية سواء يف إدلب أو مناطق شرق الفرات ،مشريًا إىل
أنه يتم االلتزام حاليًا يف مجيع أحناء سوريا تقريبًا بنظام وقف األعمال
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العدائية ومستوى العنف ينخفض.
وأشار إىل أن اجلولة اجلديدة من املباحثات الدستورية حول سوريا يف
أستانا ستعقد نهاية آذار أو بداية نيسان.
بدوره روحاني اتهم الواليات املتحدة مبواصلة «دعم اإلرهابيني يف
العراق وسوريا» ،وأبدى استعداد إيران ومبساعدة روسيا للتوسط بني
أنقرة ودمشق.
وقال الرئيس اإليراني إن لقاء اليوم ناقش ضرورة القضاء على ما
تبقى من اإلرهابيني يف سوريا ،مشريًا إىل أن هناك أطرافًا تعمل على
إرسال ما تبقى من اإلرهابيني يف سوريا إىل افغانستان وهذه مشكلة
أخرى .وربط بني اإلرهاب وعودة الالجئني ،فشدد على ضرورة القضاء
على اإلرهاب إلزالة خماوف الالجئني من العودة إىل ديارهم ،داعيًا
اجملتمع الدولي إىل خلق املناخ املناسب لعودة الالجئني إىل سوريا.
ولفت إىل أنه على األمريكيني أن يعلموا أن الكرد جزء من الشعب
السوري ،وإىل ضرورة االهتمام بالكرد السوريني إلعادتهم إىل الدولة،
منوهًا إىل أن دور الواليات املتحدة مل يكن يومًا إجيابيًا «وعليها أن
تدرك أن الطريق الذي اختارته لدخول املنطقة خاطئ».
وأكد روحاني أن كافة القوات اليت دخلت سوريا من دون موافقة
احلكومة السورية تنتهك سيادة الدولة ،مشريًا إىل أن انسحاب القوات
األمريكية من شرق الفرات يصب يف مصلحة الشعب السوري والكرد
يف سوريا.
وأضاف أن األراضي السورية كافة جيب أن تكون حتت سيطرة احلكومة
الشرعية سواء يف إدلب أو مناطق شرق الفرات ،مشريًا إىل ضرورة
دراسة طرق تنفيذ اتفاق ادلب خصوصًا وأن جبهة النصرة تسيطر حاليًا
على  %90من ادلب ،وشدد على ضرورة وجود اجليش السوري على
احلدود السورية  -الرتكية.
ونوه إىل أن طهران تدعم مهمة املبعوث األممي إىل سوريا وتدعو إىل
احلفاظ على استقالل سوريا وسيادتها.
اما إردوغان من جهته قال إن الدول الثالث متكنت من احلفاظ على
مبادئ أستانة واحلفاظ على وحدة األراضي السورية.
واعترب أن تركيا كانت دائمًا «متد يد املساعدة للشعب السوري»،
مشريًا إىل أن «الشعب السوري ينتظر من أنقرة قرارات تكون يف
مصلحته ويف مصلحة الوصول إىل السالم».
وأضاف أنه مت النقاش يف املصاحلة السورية مبا يف ذلك املشكلة
اإلنسانية يف إدلب ،وأهمية خروج القوات األمريكية من سوريا وعودة
املناطق إىل السلطة السورية ،مشريًا إىل أن هناك وقف إطالق نار
وجيب أن «حيافظ عليه النظام السوري» ،حبسب تعبريه.
وشدد إردوغان على أنه جيب تشكيل اللجنة الدستورية يف أسرع وقت
ممكن ألنها مدخل االستقرار يف سوريا ،مؤكدًا أن التسرع يف موضوع
إطالق اللجنة الدستورية السورية أمر مضر.
كما شدد أيضًا على ضرورة مواصلة احلرب «ضد اإلرهاب يف عفرين
ومنطقة شرق الفرات» ،الفتًا إىل أنه ال جيب التخلي عن أي جزء يف
إدلب لإلرهابيني يف إطار تأمني سالمة تركيا عند حدودها ،وعن ملف
الالجئني ،قال الرئيس الرتكي إن بالده تدعم العودة الطوعية لالجئني
إىل سوريا من كل البلدان ،منوهًا إىل أنه من أجل عودة الالجئني إىل
سوريا جيب أن يتم إعداد البنية التحتية «وتركيا مستعدة للمساعدة
يف ذلك».
وأعرب عن أسفه لعدم تقديم االحتاد االوروبي املساعدات الكافية
لالجئني السوريني ،مشريًا إىل أن لدى دول اخلليج العربي أموا ًال طائلة
تنفق على التسلح وليس على املساعدات اإلنسانية.

الربملان املصري ميرر...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ومرر الربملان التعديالت يف جلسة عامة أمس بغالبية كبرية ،يف مؤشر
قوي على اجتاه الربملان للموافقة عليها يف التصويت النهائي ،ليبقى
طرحها من رئيس اجلمهورية الستفتاء شعيب.
ووافق  485نائبًا (عدد أعضاء الربملان  598نائبًا) على تقرير اللجنة
العامة خبصوص التعديالت ُ
لتحال على اللجنة التشريعية والدستورية
ثم ُتطرح مجُ ددًا على الربملان لتمريرها يف صيغتها النهائية ،علمًا أن
التصويت األخري يستلزم موافقة ثلثي عدد الربملان.
وتضمنت موافقة الربملان على التعديالت اإلبقاء على اهليئتني الوطنيتني
للصحافة واإلعالم ،وعدم حذف املادتني  212و 213من الدستور
احلالي ،اللتني تنصان على تشكيل اهليئتني ،وتضمنت التعديالت
دعم متثيل املرأة يف اجملالس النيابية واالتفاق على نسبة ثابتة هلا،
مع استمرار متثيل العمال والفالحني والشباب واألقباط واملصريني
يف اخلارج وذوي اإلعاقة يف اجملالس النيابية بعد أن كان متثيل تلك
الفئات موقتًا .ونصت التعديالت على إمكانية تعيني نائب لرئيس
اجلمهورية أو أكثر ،مع تنظيم آلية موحدة لتعيني رؤساء اهليئات
القضائية والنائب العام ورئيس احملكمة الدستورية العليا ،وإنشاء
جملس أعلى للشؤون املشرتكة للقضاء ،يرتأسه رئيس اجلمهورية ،مع
إعادة صوغ دور القوات املسلحة وتعميقه ،وجعل تعيني وزير الدفاع
يتم بعد موافقة اجمللس األعلى للقوات املسلحة ،وإنشاء غرفة ثانية
يف الربملان ،هي «جملس الشيوخ».
وأكد رئيس الربملان الدكتور علي عبدالعال أن الشعب يف النهاية
هو صاحب الكلمة األوىل واألخرية يف شأن التعديالت الدستورية،
الفتًا إىل أن إقرار الربملان للتعديالت ،لو مت ،سيعقبه حوار جمتمعي
واسع تقوده جلنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مدار ستني يومًا
كاملة ،الفتًا إىل أن اللجنة ستسمح بتلقي املالحظات واملقرتحات مدة
شهر ،وستعقد جلسات استماع على مدى أسبوعني تاليني ،ثم تستغرق
مداوالتها أسبوعًا ،على أن ُتعد تقريرها النهائي يف أسبوع آخر ،لطرحه
على الربملان يف صيغته النهائية.
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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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فــن

نوال الزغيب :مل أعش احلب احلقيقي ..ابنيت تيا ال تشبهين بشيء وهذه حقيقة اخلالف بيننا ..إليسا يف «روتانا» بعد جنوى كرم وبعدي
ثم متتمت نوال أغنية «مجالو ولو شعراتو ولو» (واصفة األغنية بأنها
اهلم عن القلب) .وأضافت« :أغنية جتعلك تتصرفني على
ترفع
ّ
طبيعتك».

«التفاؤل واحلياة احللوة واألمل والنشاط» عناوين ختتصر شخصية
الفنانة نوال الزغيب اليت ال يوقفها شيء عن فنها والبحث عن
األفضل يف أعماهلا .احلب وحده غري موجود يف قاموسها ،ألن
عقلها وأمومتها أهم حاجزين يقفان حيال أي «خفقــة قلـب» قد
تشعـــر بهــا .نوال اليوم ستعيد عصرها الذهيب من خالل ألبومهـا
املقبــل .أما قوتها حاليًا ،فتستمدها من املنافسة مع الفنانة جنوى
كرم .ابنتها تيا ما زالت تعيش بعيدة عنها ومع ذلك تصلي هلا
وتدعوها الختبار احلياة بشكل صحيح .وردتها احلمراء يف يوم احلب
تهديها ألوالدها ولـ»الفانز» الذين رافقوها طوال مسريتها .أما
أغنية «حماية» ،فهي عنوان جديد يف حياة نوال اليت أرادت أن متحو
بها كل وجع شعرت به« .سيدتي» التقتها يف احلوار التالي:
ُأعلن على أحد املواقع اإللكرتونية أنك ستطرحني ألبومًا الشهر احلالي
وسيتضمن أغنية ستكون على كل شفة ولسان .ملاذا هذا التأكيد
منك؟
لدي أغنية يف ألبومي الذي
لدي أمل كبري يف األلبوم املقبلّ .
صحيح ّ
أصرح اآلن عن اسم
سأطرحه ،ستكون على كل شفة ولسان .لن
ّ
األغنية اليت ستحمل عنوان األلبوم ألن عنوانها فع ًال سيكون على كل
وت ّ
شفة ولسان .ومن املمكن جدًا إذا ذكرته ،أن ُيسرق عنوانها ُ
ركب
عليه أغنية .فأنا حريصة جدًا على إبقاء عنوانها سرًا حلني صدور
أصرح عن اسم أغنيتني من األلبوم هما أغنية
األلبوم .أستطيع أن
ّ
بعنوان «مية وجع» من كلمات إيهاب عبد العظيم وأحلان مصطفى
العسال وأغنية بعنوان «حماية» من كلمات مازن ضاهر وأحلان فضل
سليمان.
هل تضع الفنانة نوال الزغيب آماهلا على أن يكون هذا األلبوم مبثابة
عودتها إىل العصر الذهيب ملسريتها الفنية؟
فع ًال هذا األلبوم هو مبثابة روح ألبوماتي السابقة .حاولت أن أمجع
كل السنوات الفنية الناجحة اليت شهدتها ألبوماتي يف اختيار أغنيات
تشبه إىل حد بعيد تلك املرحلة الذهبية أللبوماتي .حنن يف عصر
فين صعب أن خيتار الفنان أغنية ( hitضاربة) ،خصوصًا أن ذوق
اجلمهور قد تغري ومل نعد حنن كفنانني قادرين على فهمه ،يف زمن
االنفتاح الواسع على وسائل التواصل االجتماعي .جهدنا يف حتضري
أعمال ناجحة تضاعف آالف املرات عن السابق .حاليًاّ ،
رت ألبومي
حض ُ
والتوفيق من عند ربي.
حتمل أغنية «حماية» يف عنوانها عدم االلتفات إىل الوراء ونسيان
ما نستطيع من مآسي .ما الذي ستمحيه نوال الزغيب من حياتها لو
كان لديها فع ًال ممحاة؟
يا ليت يكون لكل إنسان ممحاة ميحو فيها كل وجع شعر به يف
حياته .وممكن جدًا من خالهلا أن أحمو كل أوجاعي املاضية .حاليًا،
لدي أي وجع احلمد هلل .ربنا جيربنا وجيعلنا نعيش صعوبات
ليس
ّ
ومن ثم يفرجها علينا من كل النواحي .فبعد كل عسر يسر.
ماذا بإمكان الفنانة نوال الزغيب أن متحو من حياتها أمورًا قد ال
تكون عائلية؟
قد أحمو أشخاصًا من ذاكرتي اشتغلوا معي .أمتنى أن أحمو قرارات
ً
خطأ وتأخرت يف اختاذ قرار العدول عنها.
اختذتها
حاولت الزميلة «سيدتي» طرح عدد من األمساء اليت عملت معها
وكنا صائبني يف بعضها ،لكن نوال رفضت تسمية أي شخص،
حرصًا منها على األسرار اخلاصة بها.

لديّ بصمة قوية يف الساحة الفنية

ما هو القرار الذي تأخرت يف اختاذه؟
قرار انفصالي عن زوجي.
إذا أرادت نوال استخدام املمحاة يف مسريتها الفنية أي مرحلة
متحوها؟
ال أستطيع حمو أي مرحلة فنية من حياتي .بالعكس ،مسريتي الفنية
أقدم يف مسريتي
مشرفة
ولدي بصمة قوية يف الساحة الفنية .مل ّ
ّ
ّ
لدي عمل أجنح من آخر ،لكن
عم ًال فنيًا دفعين إىل الندم .قد يكون ّ
وال مرة ظلمت نفسي فنيًا .رمبا مشاكلي العائلية ّ
فيي سلبًا
أثرت ّ
يف املرحلة السابقة ،لكن حاليًا كل تركيزي على عملي وال شيء آخر
قد يؤثر أو مينعين عن فين إذا اهلل أراد لي ذلك.

إذا طلبت تيا روحي أقدمها لها

نوال األم كيف هي عالقتك بابنتك تيا؟
تيا يف النهاية هي ابنيت ومن حلمي ودمي ،لكن على تيا أن تتعلم
الصح من احلياة .وأنا دائمًا أصلي هلا.
هل ما زلت على اتصال بـ تيا وهل تتكلمني معها؟
أحيانًا نعم وأحيانًا أخرى ال.
هل تشبهك؟
ال تشبهين يف عقلها وال يف شخصيتها.
هل صحيح أن خالفك مع تيا يعود إىل أن صفحتها على «اإلنستغرام»
حازت على شهرة أكثر من صفحتك ،مما دفعك إىل إغالق صفحتها
وبالتالي وقع اخلالف بينكما؟

حنن حاليًا يف مناسبة يوم احلب ملن تهدين وردة محراء؟
أهديها ألوالدي ولـ»الفانز».
من هو الثنائي الفين املتزوج الذي يليق به يوم احلب؟
قالت متسائلة« :ليه مني بعدو يف هذا الوسط متزوج»؟ (هل ما
زال يف الوسط الفين ثنائي متزوج؟) .فمعظمهم انفصلوا .لذلك كل
الذين ما زالوا لغاية اآلن متزوجني ،يليق بهم يوم احلب الذي يليق
بالفنانة شريين عبد الوهاب وبالفنانة نانسي عجرم ،كذلك بالفنان
عاصي احلالني وزوجته كوليت .فهي سيدة بكل معنى الكلمة.
كالهما أسسا عائلة ترفع الرأس.
ما رأيك بصوت ابنهما الوليد من خالل متابعتك له يف برنامج «ديو
املشاهري»؟
الوليد صوته رائع.

قالت نوال« :شو هاملسخرة»! هذا الكالم غري صحيح .أنا اليت
فتحت هلا صفحتها على «اإلنستغرام» ودعمتها وأخذتها معي إىل
كل مكان ذهبت إليه .أنا اليت جعلت الناس يهتمون بها .إذا طلبت
تيا روحي أقدمها هلا.
ما حقيقة خالفكما؟
يف احلقيقة ليس هناك خالف بيننا .هناك بعض األمور العائلية اليت
تبقى سرًا من أسرار البيت.
هل كل الذي مررت به من مشاكل يف حياتك قد يعود سببه ملرحلة
النجومية اليت جعلتك رمبا تتعالني على الناس .فكانت هذه املشاكل
إنذارًا لك كي تعودي إىل الواقع والتواضع؟
أمحل نفسي هذه املشاكل .احلياة سكة قد مير بها كل إنسان.
ال ّ
ِ
كنت قوية ومؤمنة باهلل ،قد تتخطني املشاكل .أنا احلمد هلل
فإذا
ختطيت هذه املشاكل .أنا مثلي مثل كل الناس ،حياتهم تارة حلوة
مرة .ولـوال ذلك ،لكــانـــــت السعــــــــادة ال طعم هلا .كل
وطورًا ّ
إنسان مشاكله على «قده» (مقاسه) وسعادته على «قده» .احلياة
جعلت مين امرأة قوية ،فوالذية ومؤمنة .لذلك أنا امرأة ورجل يف
الوقت ذاته.
هل تتمنني بينك وبني نفسك لو كان يف حياتك رجل يساندك؟
يا ليت .كنت أمتنى لو أن الرجل موجود يف حياتي ،وأخذ دوره
كرجل وأنا أخذت دوري كامرأة .اليوم أنا حريصة على مشاعر أوالدي
وحريصة على نفسيتهم وسعادتهم .أنا اليوم مسؤولة عن عائلة.
فالذي يسعدني وال يسعد أوالدي لن ُأقدم عليه.

أنت منفصلة وليس هناك رجل يف حياتك .هل ختافني من الزمن؟
أفكر يف الزمن .استدركت نوال السؤال ،قائلة «ليه وين عم
نكرب»؟ طاملا متارسني الرياضة وحتافظني على صحتك ال تتقدمني
يف السن .املمثلة العاملية صوفيا لورين أصبح سنها  80عامًا وال
تظهر عليها الشيخوخة.

منافسة شريفة مع نجوى كرم

شهدناك مؤخرًا حتلني ضيفة شرف على احتفاليات شركة «روتانا».
وكان آخرها حفل عودة الفنانة جنوى كرم إليها .ولكن مل نشهد يف
املقابل احتفا ً
ال أقامته «روتانا» على شرفك؟
ترد متسائلة« :من قال لك إن شركة روتانا لن تقيم حف ًال لي؟»
مل يتسن لي الوقت إلقامة احتفال ملناسبة توقيعي عقدًا مع شركة
«روتانا» .لذلك سأقيم احتفا ً
ال عند صدور ألبومي .سأقيم حفل
توقيع يف لبنان وآخر يف مصر.
يف

حفالت

«فرباير

ملاذا مل تشاركي
تقيمها»روتانا»؟
أحب املشاركة يف حفالت «فرباير الكويت» و»ليالي دبي» أيضًا.
وإذا مل أشارك بهما فسأشارك يف مهرجانات أخرى لـ»روتانا».
الكويت»

اليت

هل أنت مرتاحة بانضمامك إىل شركة «روتانا»؟
هذه أكثر مرة أكون فيها مرتاحة خاصة أنه ال يوجد حاليًا شركات
إنتاج فين غري شركة «روتانا» .يف الفرتة املاضية كان الفنان ينتج
أعماله الفنية على حسابه اخلاص .شركة «روتانا بييت األول» .أبو
فواز (سامل اهلندي الرئيس التنفيذي لـ»روتــانــــا» للصــوتيات
واملرئيـــات) حيتضنين بكل حمبة وواثق يف أعمالي الفنية اليت
أقدمها .وكل ما أريده من الشركة أحصل عليه .وقد رصدت لي
الشركة ميزانية كبرية .لذلك أنا مرتاحة .سأقدم كل ما يف وسعي
ألعمالي الفنية .أبو فواز حبيب قلبنا كلنا.

هل تعتربين أنك ظلمت نفسك يف احلياة؟
عندما يوجد يف حياتي أشخاص أهم بكثري من حياتي الشخصية ،ال
أكون قد ظلمت نفسي.

كنت من أهم املدعوين إىل املؤمتر الذي أقامته شركة «روتانا»
احتفا ً
ِ
عربت أثناء اإلحتفال أنك ارحتت
ال بعودة جنوى كرم .وقد
ِ
ِ
إطمأنيت؟
مم ارحتت وعلى ماذا
واطمأنيتَ .
ارحتت وأطمأنيت على جنوى من جهة ،وعلى «روتانا» من جهة أخرى.
عندما ُ
افتتحت شركة «روتانا» يف عام  ،1994كانت جنوى أول فنانة
ّ
توقع عقدها معها .يعين جنوى سبب جناح شركة «روتانا» و»روتانا»
سبب جناح جنوى .لذلك قلت عندما يقولون جنوى يقولون «روتانا»
وعندما يقولون «روتانا» يقولون جنوى.

هل أنت واقعية؟
أنا واقعية جدًا وأعرتف بأي خطأ قد أقرتفه ومن ثم أصححه.

ولكن اليوم تغريت املعادلة وأصبحت عندما يقولون إليسا يقولون
«روتانا» والعكس صحيح ،بعد غياب جنوى عن الشركة لفرتة زمنية
طويلة؟
ردت نوال مشددة :ال «مش مظبوط» (غري صحيح) هذا الكالم .أنا
دخلت إىل شركة «روتانا» بعد جنوى ،وإليسا دخلت إىل «روتانا»
بعد جنوى كرم وبعدي .أنا نوال الزغيب أقول جنوى ـ «روتانا»
و»روتانا» ـ جنوى .وهذه هي احلقيقة.

أعرتف بأي خطأ قد أقرتفه

إىل أي حد شخصيتك كالسيكية؟
أنا كالسيكية يف أزيائي وكالمي واختيار أصدقائي.

هل أنت امرأة رومانسية؟
تنهدت ثم قالت متسائلة :هل تقصدين بالرومانسية أن يكون هناك
رجل ما يف حياتي وأعيش معه الرومانسية؟ ال أعيش الرومانسية
حاليًا( .مازحة) عشت الرومانسية مع العاصفة الثلجية نورما عندما
كنت يف البيت وشاهدت منظر املطر على الزجاج.

عقلي يتحكم بمشاعري

هل للحب مكانة يف حياتك؟
مل أعش احلب احلقيقي ال يف سن املراهقة وال يف سن النضوج.
إذا تقدم إليك رجل لديه مواصفات تتمناها أي امرأة يف سنك ويف
مركزك كنجمة ،هل أنت حاضرة لكي ختطي خطوة باجتاه فتح قلبك
حلب جديد؟
إذا وافق أوالدي عليه َ
مل ال؟ لكن أنا حاليًا لست يف سن العشرين
كي تنجرف عواطفي .عقلي هو الذي يتحكم يف مشاعري .أهم شيء
يف حياتي هو راحة أوالدي .أنا حاليًا يف سن النضوج وأشعر أن
عمري  100سنة وليس  40سنة .وأنا يف هذه السن ،أحب كل
شيء .أما أن يكون يف حياتي رجل فأريده «مثل ما بدي أو باله».

هل ستحول صداقتكما أنت وجنوى دون منافستكما كما كانت يف
السابق؟
املنافسة بيننا كانت وستبقى منافسة شريفة .ويف املستقبل،
ستصبح أكثر قوة وأكثر فعالية .حنن كلتانا اليوم يف ذات الشركة
وحنب وندعم بعضنا وسنتنافس يف أعمال فنية قوية .وكل منا
ستهنىء األخرى على أعماهلا.
برغم الصداقة واحملبة اليت جتمعك بنجوى كرم مل نركما سويًا ومل
نر إحداكما تقوم بزيارة األخرى .ملاذا هذا التقصري بينكما يف
الزيارات؟
ليس من الضرورة إذا كنت أحب شخصًا ما أن أكون إىل جانبه 24
ساعة .جنوى لديها عمل وأنا أيضًا مشغولة.
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مـتفرقات

شخصيات بارزة جنت من مأساة «تايتانيك» ..تعرف عليهم؟
خالل الليلة الفاصلة بني يومي الرابع عشر واخلامس عشر من شهر
أبريل/نيسان سنة  1912عرفت سفينة «تايتانيك» ()Titanic
نهاية تراجيدية خالل أوىل رحلة هلا واليت قادتها من ساوثهامبتون
( )Southamptonبأجنلرتا حنو مدينة نيويورك ( )New yorkبالواليات
املتحدة األمريكية.

 10معلومات ال تعرفها عن
الفاتيكان

ويف خضم هذه الرحلة املأساوية ،اصطدمت التيتانيك جببل جليدي
يف عرض احمليط األطلسي لتغرق خالل فرتة زمنية قدرت بنحو 3
ساعات وتسببت يف وفاة حنو  1500من ركابها.
ويف األثناء ،عرفت هذه الرحلة األوىل واألخرية للتيتانيك نهاية
العديد من الشخصيات البارزة ولعل أبرزهم رجل األعمال واملخرتع
والكاتب األمريكي جون جاكوب أستور الرابع (John Jacob Astor
 )IVومواطنه رجل األعمال واملستثمر بنجمان غوغنهايم (Benjamin
 )Guggenheimومصمم السفن ورجل األعمال اإليرلندي توماس
أندروز (.)Thomas Andrews
ومع انطالقها حنو نيويورك محلت سفينة التيتانيك على متنها أكثر
من  2200راكب من خمتلف اجلنسيات والطبقات االجتماعية.
فضال عن ذلك ،ألغى عدد من الركاب رحالتهم على منت التيتانيك
قبل إحبارها لسبب أو آلخر وبينما رفضت بعض العائالت الثرية
السفر على متنها بسبب تصميم غرفها ختلى عدد من كبار الشخصيات

تتعرى متامًا أمام طالبها
لشرح احملاضرة

عن الرحلة على منت التيتانيك بسبب التزاماتهم املهنية.
وعقب وقوع الكارثة وسقوط هذا العدد الكبري من الضحايا تناقلت
الصحف العاملية أمساء هؤالء املسافرين احملظوظني الذين ظلوا على
اليابسة ساعة إحبار التيتانيك.
ويعترب السفري األمريكي بباريس روبرت بيكون ()Robert Bacon
واحدا من هؤالء احملظوظني حيث حجز األخري تذاكر السفر على منت
التيتانيك لنفسه ولزوجته والبنته للعودة حنو األراضي األمريكية
عقب انتهاء مهامه .لكن بسبب تأخر قدوم السفري اجلديد مريون
تيموثي هرييك ( ،)Myron Timothy Herrickأجرب السفري روبرت
بيكون على إلغاء رحلته على منت التيتانيك ليسافر بدال من ذلك
حنو موطنه يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل/نيسان  1912على
منت السفينة أس أس فرنسا (.)S.S. France
وإضافة لذلك تواجد املستشار امللكي وعضو الربملان الربيطاني
نورمان كريغ ( )Norman Craigضمن قائمة املسافرين على منت
التيتانيك حيث اجته األخري لزيارة األراضي األمريكية هربا من
روتني احلياة بلندن .لكن قبل انطالق الرحلة بفرتة وجيزة تراجع
األخري عن خيار السفر مفضال البقاء بربيطانيا.
وخالل نفس الفرتة ،كان من املقرر أن يسافر إدغار سيلوين
( )Edgar Selwynوالذي يعد ضمن كبار رواد املسرح والسينما
ّ
فضل
األمريكية رفقة عائلته على منت التيتانيك ،ولكن األخري
التوجه لباريس بدال من ذلك الحرتام ارتباطات مهنية.

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف العامل ،قامت أكادميية بريطانية
متاما ونشر فيديو هلا وهي تلقي حماضرة أمام عشرات
بالتعري
ً
الطالب للفت األنظار إليها العرتاضها على خروج بريطانيا من
االحتاد األوروبي.
فقد قامت الدكتورة فيكتوريا بايتمان اليت تعارض خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي ،معروف اختصارًا بربيكسيت ،بكتابة عدد من
الكلمات اليت تتعلق بالربيكسيت على جسدها وخلع مالبسها من
أجل كسب مزيد من االهتمام ولفت االنظار .وقامت ايضا بنشر
مقاطع فيديو حملاضرتها عرب صفتحها على تويرت.
وقفت األكادميية بايتمان ،اليت تدرس االقتصاد يف جامعة
كامربديج الربيطانية العريقة ،أمام العشرات من الطلبة وزمالئها
من األكادمييني واحلضور تتحدث إليهم وهي عارية متاما تتحدث عن
اآلثار السلبية على خمتلف مناحي احلياة يف بريطانيا.
وهذه األكادميية هي ليست الوحيدة اليت تعارض بريكسيت بل أن
أغلب اجلامعات واألكادمييني الربيطانيني يعارضونه بشدة .
كان عنوان حماضرة الدكتورة بايتمان «تعرية حقيقة الربيكسيت»
وكتبت ذلك على جسدها ووقفت عارية تتحدث على خشبة مسرح
املدرج االكادميي وهي تصول وجتول على اخلشبة ملدة تزيد على
نصف ساعة.
و من بني ما قالته بايتمان« :احلرية هي جوهر معارضيت للربيكسيت
ونشاطي النسوي».
وأمضت الباحثة أغلب حياتها األكادميية وهي تبحث عن الوصفة
املناسبة لتحقيق االزدهار االقتصادي و ترى أن أهم عامل لتحقيق
ذلك هو وجود «جمتمع حر متسامح منفتح».
ومبزيج من السخرية والفكاهة حتدثت الدكتورة عن ما واجهته من
إنتقادات وإدانات وعداء عرب اإلنرتنت بسبب ما أقدمت عليه وجاء
ذلك حتى من اثنتني من زميالتها األكادمييات العامالت يف نفس
جماهلا.

أيضا ،كان رجل األعمال الثري األمريكي ألفرد غوين فاندربيلت
( )Alfred Gwynne Vanderbiltمن ضمن ركاب التيتانيك حيث
خطط األخري للعودة لوطنه على منت هذه السفينة .وأمام اعرتاض
عدد من أقاربه على إحباره على منت سفينة ختوض أول جتربة هلا
يف عبور األطلسي ختلى ألفرد عن فكرة السفر على منت التيتانيك.
لكن خالل سنة  ،1915لقي ألفرد حتفه على منت سفينة لوسيتانيا
( )Lusitaniaواليت غرقت عقب استهدافها بطربيد أملاني خالل
احلرب العاملية األوىل.
وبالتزامن مع ذلك تواجد ثالثة من عمالقة عامل الصناعة واملال
على قائمة احملظوظني الناجني من ركوب التيتانيك .وقد كان
ّ
يصنف كواحد
أوهلم هنري كالي فريك ( )Henry Clay Frickوالذي
من أثرياء الواليات املتحدة األمريكية مطلع القرن العشرين حيث ختلى
األخري عن السفر على منت التيتانيك بسبب إصابة زوجته على مستوى
كاحلها ومكوثها باملستشفى.
أما احملظوظ الثاني فلم يكن سوى جون بريبونت مورغان (John
 )Pierpont Morganواملعروف جبي بي مورغان املصنف كأحد أبرز
املهيمنني على املصارف يف وقته وقد جنى األخري من أهوال
سفينة التيتانيك بعد أن قرر التمديد يف فرتة زيارته ألوروبا.
وبالنسبة للمحظوظ الثالث املعروف جبيمس هوراس هارديغ (J.
 ،)Horace Hardingأحد أكرب املصرفيني األمريكيني فقد أقدم على
السفر على عجل بشكل مبكر على منت السفينة أر أم أس موريتانيا
( )RMS Mauretaniaمتخليا بذلك عن فكرة ركوب التيتانيك.
وإضافة لكل هؤالء كان من املقرر أن يسافر رجل األعمال األمريكي
صاحب مؤسسة هريشي لألغذية وامللقب بهنري فورد الشوكوالتة،
ميلتون سنيفلي هريشي ( )Milton Snavely Hersheyعلى منت
التيتانيك ولكن األخري ّ
فضل العودة مبكرا قبل ثالثة أيام من موعد
انطالق التيتانيك للواليات املتحدة األمريكية على منت السفينة أس
أس أمريكا ( )SS Americaبسبب بعض املشاغل املهنية.
أيضا ،حصل العامل اإليطالي وخمرتع اإلبراق الالسلكي غوليلمو
ماركوني ( )Guglielmo Marconiعلى تذاكر سفر جمانية على
منت التيتانيك ولكن املخرتع اإليطالي أجرب على التوجه مبكرا حنو
األراضي األمريكية ليغادر على منت سفينة أخرى أحبرت قبل ثالثة
أيام من موعد رحيل التيتانيك.

تتمتع دولة الفاتيكان ،مبكانة مميزة كونها قبلة الكاثوليك يف
العامل ،لكنها حتتضن أيضا أسرار ومعلومات ،قد جيهلها الكثري
من الناس.
أصغر دولة
تتمتع الفاتيكان ،اليت تعترب دولة وفق القانون الدولي ،بسلطة
مستقلة وفق نظام حكم ملكي مطلق يرتأسه البابا .وتبلغ مساحتها
نصف كيلومرت مرت تقريبا .وللفاتيكان جواز سفر وطوابع بريد
ولوحات سيارات وعلم ونشيد خاص بها.
مدينة املوتى
يف القرن الرابع امليالدي ،أصبحت املسيحية الديانة الرمسية يف
إيطاليا ،وشيدت كاتدرائية فوق مكان دفن القديس بطرس ،يف
القرن السادس عشر .وتقع الكاتدرائية احلالية فوق مدينة حتتوي
رفاة مسيحيني قضوا يف سنة  64ميالدية.
مسلة ساحة القديس
نقلت قوات نريو «العمود العظيم» (املسلة) ،الذي يتكون من
قطعة واحدة تزن  350طنا من الغرانيت ،من هليوبوليس إىل
مكانها احلالي يف ساحة القديس بطرس .وكانت قد بنيت ألحد
الفراعنة قبل أكثر من  3000عام.
رفض املغادرة
بعد توحيد إيطاليا عام  ،1870توترت العالقة بني احلكومة والكنيسة،
إذ وضعت األوىل يدها على أراضي الثانية .ورفض الباباوات
االعرتاف بالدولة ،واعتصموا يف الفاتيكان ملدة  60عاما تقريبا.
االعرتاف بالدولة
وقعت احلكومة اإليطالية والكنيسة يف عام  1929اتفاقية مت مبوجبها
االعرتاف بالفاتيكان دولة مستقلة ،ومنحت الدولة الكنيسة تعويضا
ماليا عن املناطق اليت أصبحت حتت سيطرتها.
املقر اجلديد
بعد أن استقر الباباوات يف فرنسا لفرتة طويلة ،انتقل مقر الكنيسة
إىل روما عام  1377ميالدي ،وبدأ الباباوات باستخدام الفاتيكان
مقرا للحكم والسكن منذ ذلك العام إىل يومنا هذا.
حرس سويسري
حيرس البابا بشكل شخصي حرس سويسري ،وهذا التقليد موجود
منذ عام  1509حني قام البابا يوليوس باستئجار قوة سويسرية
حلمايته ،ليكون مبثابة «أصغر جيش يف العامل».
نفق للهروب
يوجد نفق يربط الفاتيكان مع قلعة سانت أجنيلو على ضفاف نهر
تيرب ،وقد مت تشييده يف عام  1277بهدف تأمني اهلروب للباباوات
يف حاالت اخلطر .وقد أنقذ النفق بابا الفاتيكان يف عام .1527
شعب الفاتيكان
يبلغ عدد السكان احلاملني جلنسية دولة الفاتيكان حوالي 600
شخص ،وفق إحصاءات عام  ،2011يعيش معظمهم خارج البلد،
ويعملون يف مناصب كنسية يف عدة دول بالعامل.
مرصد فلكي
متتلك الفاتيكان تلسكوبا بامسها يف الواليات املتحدة األمريكية
لرصد النجوم ،وتقوم بإجراء أحباث من خالل التلسكوب الذي يقع
على قمة جبل غراهام جنوب شرقي والية أريزونا.
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دراسة حديثة :الصيام املتقطع فتح الفم أثناء النوم ..أسباب
وحلول
يساعد على حماربة الشيخوخة

توصلت دراسة يابانية حديثة أجراها باحثون من معهد أوكيناوا
للعلوم والتكنولوجيا إىل أن الصيام املتقطع ُيعزز من مستويات
االستقالب يف اجلسم وقد يساعد على حماربة الشيخوخة وتأثرياتها
يف اجلسم ،باإلضافة إىل دوره املعروف يف ختفيف الوزن .ما
ُيضيف دلي ًال آخر على فوائد الصيام املتقطع.
ومن املعروف بأن الكربوهيدرات ُتعد مصدر الطاقة املفضل
للجسم ،حيث يقوم اجلسم بتحويلها إىل غلوكوز .ولكن يف حال
عدم توفرها فإن اجلسم يفتش عن مصادر أخرى للطاقة ،مثل
احلموض األمينية.
وميكن للعلماء حتري عملية حتويل مصادر الطاقة الالكربوهيدراتية
إىل غلوكوز عن طريق قياس مستويات عناصر استقالبية حمددة
يف الدم ،مثل الكارينتينات والبوتريات.
وقد وجد الباحثون بأن مستويات هذه العناصر االستقالبية يرتفع
يف الدم بعد الصيام ،كما الحظ الباحثون زيادة يف منتجات دورة
محض السيرتيك .وحتدث دورة حامض السيرتيك يف املتقدرات،
وتكون مهمة هذه الدورة حترير الطاقة املخزنة.
كما وجد الباحثون بأن الصيام يزيد من مستويات البورين
والبريمييدين ،وهو ما يشري إىل زيادة تصنيع الربوتينات وزيادة
التعبري اجليين ،ما يعين أن خاليا اجلسم تزيد من الربوتينات
الضرورية لوظائفها كمًا ونوعًا ،كما يشري إىل زيادة مستويات
أنواع حمددة من مضادات األكسدة ،وهو ما يرتبط بزيادة معدل
العمر ويساعد على مكافحة الضرر الكامن الذي تسببه اجلذور
احلرة.
ويأمل الباحثون من خالل هذه النتائج فهم آلية تأثري الصيام
يف تعزيز االستقالب ،وبالتالي ابتكار وسائل حملاكاة ذلك األثر
اإلجيابي دون احلاجة إىل االمتناع عن الطعام لفرتات طويلة.

تعرف على أكثر املواد الغذائية
فائدة للقلب

نشرت مجعية خرباء التغذية واحلمية الربيطانية قائمة مؤلفة من 5
منتجات غذائية تعد األكثر فائدة لعمل القلب.
وذكرت صحيفة « ،»Sunday Expressأن القائمة اليت وضعها
الباحثون الربيطانيون تتصدرها منتجات احلبوب الكاملة كاألرز
البين واملعكرونة من دقيق القمح الكامل وعصيدة الشوفان.
ويرى اخلرباء أن إدراج هذه املواد الغذائية يف قائمة النظام
الغذائي ،يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب واألوعية الدموية
بنسبة .%9
كما حتتوي القائمة يف الدرجة الثانية على البقوليات ،وتناول
 130غراما منها يعد كافيا لتخفيض مستوى الكوليسرتول الضار
بنسبة  ،%5فالبقوليات غنية بألياف تتحول أثناء هضمها إىل نوع
من اهلالم الذي يرتبط بالكوليسرتول ويقلل من امتصاصه يف
اجلسم.
وحيتاج القلب أيضا إىل الفواكه واخلضروات اليت حتتوي على
البوتاسيوم ،ما يساعد على التحكم يف ضغط الدم.
وختتتم القائمة باألمساك ،اليت حتتوي على األمحاض الدهنية
الداعمة للقلب .وحتتوي األمساك أيضا على الكثري من البوتاسيوم
وفيتاميين ب  12وب  .6وخلص الباحثون إىل أن تناول السمك
أربع مرات يف األسبوع ،يقلل من خطر اإلصابة باألزمات القلبية
بنسبة .%21

يعاني كثريون من صعوبة التنفس عرب األنف أثناء النوم،
فيضطرون إىل فتح أفواههم للتمكن من التنفس بسهولة ،ويرجع
ذلك لبعض املشاكل الصحية يف جمرى التنفس وأسباب أخرى،
ميكن حلها ببساطة للتخلص من هذه العادة.
وهناك عدة أسباب وراء فتح الفم خالل النوم ،أبرزها تضخم
الزوائد األنفية ،واحتقان األنف ،والتهاب اجليوب األنفية ،وتضخم
اللوزتني.
وتعد نوبات توقف التنفس أثناء النوم من املشكالت الصحية اليت
تؤدي إىل اضطرابات النوم ،مما يؤدي إىل االعتماد على الفم يف
التنفس.
ومن األسباب األخرى اليت تؤدي إىل فتح الفم ،التوتر والقلق،
حيث يزداد اإلجهاد العصيب ،مما يؤدي إىل تنفس سريع وغري
طبيعي ،ويكون ذلك من خالل الفم.
وعند اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي ،يكون التنفس من الفم
حينها أمرا مؤقتا لصعوبة التنفس من األنف ،ومبجرد التعايف من
املشكلة ،يعود الشخص للتنفس من األنف بصورة طبيعية.
ومن شأن اآلالم اليت تصيب األسنان التأثري على التنفس ،حيث
تؤدي يف بعض احلاالت إىل التنفس من الفم ،وينطبق هذا على
األطفال يف مرحلة التسنني.
وقد يؤدي عدم النوم بوضعية مرحية إىل التنفس من الفم ،ومبجرد
تعديل وضعية النوم ،يتنفس الشخص من األنف .فمثال عند النوم
على وسادة غري مرحية ،أو عدم رفع الرقبة بدرجة مناسبة.
أعراض مصاحبة
ميكن أن تكون هناك بعض األعراض األخرى املصاحبة لفتح الفم،
كإصدار أصوات وهذا يشري إىل وجود مشكلة يف اللوزتني،
واإلصابة باللحمية ،ويكون مثل صوت الصفري ،وكذلك الشخري
أثناء النوم.
ومن األعراض املصحابة الكحة والشرقة أثناء النوم ،وكذلك
الشعور باالختناق ،وذلك نتيجة كثرة التنفس من الفم وابتالع
اهلواء بطريقة خاطئة.
باإلضافة إىل متالزمة انقطاع التنفس ،اليت غالبا ما يصاب بها
الشخص الذي يتنفس دائما من فمه ،بسبب مشكلة يف قنوات
التنفس باألنف.
ولتقليل خماطر فتح الفم أثناء النوم ،ينصح بشرب كوب من املاء
فور االستيقاظـ ،فهذا يعزز إنتاج اللعاب وختفيف جفاف الفم،
وتقليل اآلثار السلبية للبكترييا ،وفقا ملوقع «ويب طب».
كما ينصح بغسل األسنان قبل النوم وبعد االستيقاظ لضمان
وقايتها من البكترييا والتسوس بقدر املستطاع ،وكذلك التخلص
من الرائحة الكريهة للفم.
العالج
للتخلص من فتح الفم أثناء النوم ،ينصح باللجوء إىل طبيب أنف
وأذن وحنجرة ،الكتشاف السبب وراء فتح الفم واالعتماد عليه
يف التنفس.
وعن كيفية العالج ،عادة ما ينصح الطبيب باستخدام األدوية
املناسبة ،أو إجراء جراحة يف األنف ،إذا كانت املشكلة تؤثر على
حياة الشخص املصاب بها بصورة كبرية.
ويف حال كان السبب هو توقف التنفس أثناء النوم ،فينصح
الطيب بارتداء قناع خمصص ( )CPAPأثناء النوم ،مما يساعد على
إمداد األنف باهلواء.
أما إذا كان السبب هو تورم الغدد الليمفاوية واللوزتني ،فيمكن
أن يكون استئصال اللوزتني للتخلص من مشكالتهما هو احلل
األجنع.

صحة الكبد ...عالمات تدل على
إصابتك بتليف الكبد

الكبد عضو مهم ومسؤول عن كثري من الوظائف يف اجلسم ،إذ
هناك كثري من العادات اليومية اليت نفعلها دون أن نشعر ،من
املمكن أن تسبب بعض املخاطر املتعلقة بصحة الكبد.
لذلك ،حرص «اليف ستايل مصراوي» على تقديم بعض العالمات
اليت قد تكون مؤشرا قويا على إصابتك بأمراض الكبد ،وحال
تكرارها ُيفضل زيارة الطبيب ،حبسب ما جاء يف موقع «Bright
 »sideاألمريكي املتعلق باملنوعات.
 -1لون البشرة والعني مائل لالصفرار:
لوجود مادة تسمى «البيلريوبني» بنسبة زائدة على الكبد ،تظهر
كعالمة على الوجه والعني مائلة لالصفرار ،ما يدل على وجود
بعض املشكالت بالكبد.
 -2الشعور الدائم باإلجهاد:
يف بعض األوقات تشعر باإلرهاق والتوتر وعدم القدرة على
الرتكيز ،لكن حال استمرار هذا الشعور ُيفضل زيارة الطبيب
للتأكد من صحة الكبد.
 -3حدوث انتفاخ يف البطن:
لكن عليك معرفة إذا كان االنتفاخ بسبب الوجبات أم أن هناك
مشكلة يف الكبد؟
ومشاكل الكبد من املمكن أن حتبس السوائل يف املعدة ،وبالتالي
ً
وأيضا تورم يف الساقني والكاحلني.
تؤدي إىل االنتفاخ،
 -4نقص الشهية وفقدان الوزن:
نقص الشهية أو فقدانها بشكل ملحوظ دون اتباع رجيم إلنقاص
الوزن ،من العالمات الدالة على وجود بعض املشكالت يف
الكبد.
 -5حدوث بعض الكدمات يف اجلسم:
إذا كنت تعاني من مشكالت يف الكبد ،يتوقف إنتاج الربوتني
أو يصبح أبطئ ،بسبب جتلط الدم يف اجلسم ،وبالتالي سيظهر
عالمات مثل الكدمات على اجلسم دون معرفة السبب.
 -6تغري يف لون البول:
من أحد املؤشرات الرئيسية ،إذ املعتاد أن يكون باللون األصفر
الفاتح ،وحال حتوله للون الربتقالي الغامق ،يكون بسبب إنتاج
ً
أيضا يف لون البول.
البيلريوبني الزائد على الكبد والذي يظهر
 -7الشعور باحلكة يف اجلسم:
من أحد األسباب اليت تبدو غريبة لدى البعض ،ويرجع إىل عدم
قدرة الكبد على التخلص من الدهون الزائدة املتواجدة يف اجلسم،
وبالتالي تسبب تلك السموم حدوث حكة يف اجللد ،خاصة فرتة
الليل أو عند تعرض جسمك لدرجة حرارة عالية.

العلماء يكشفون عالقة اإلفطار بإنقاص الوزن
قال علماء أسرتاليون ،إن اإلفطار هو الوجبة األساسية يف اليوم،
لكن تناوهلا ال يساعد يف ختفيض الوزن.
وكشفت بيانات الدراسات السابقة ،وجبة اإلفطار حتتوي على أكثر
من  260سعرة حرارية ،أي يكسب الشخص وزنا إضافيا بقدر
 453.6غرام مقارنة بهؤالء الذين ال يتناولون وجبة اإلفطار.
لكن خيتلف خرباء آخرين مع االستنتاج السابق ،ويؤكدون أن وجبة
اإلفطار مصدر جيد إلمداد اجلسم بالكالسيوم واأللياف.
ثم أن تناول وجبة اإلفطار يزيد أيضا من مستويات الرتكيز
واالنتباه لدى األطفال على وجه اخلصوص ،كما مينح اجلسم طاقة
وميد اجلسم بالعناصر الغذائية األساسية.
وأظهرت دراسة أسرتالية ،بعد حتليل نتائج  13حبثا ،عالقة تناول
وجبة اإلفطار بتغري الوزن واستهالك الطاقة ،ووجدت دليال ضعيفا
يؤيد هذه اآلراء ،حبسب «بي إم جيه» الطبية ،فعدم تناول وجبة
اإلفطار ميكن أن يكون طريقة جيدة لتقليل حجم السعرات احلرارية

املكتسبة يوميا.
باإلضافة إىل ذلك رأت الدراسة ،أن من يتناولون وجبة اإلفطار
يستهلكون سعرات حرارية أكرب بينما من ال يتناولون تلك الوجبة ال
تكون لديهم شهية أكرب لتناول الطعام بعد الظهر.
وحيذر اخلرباء ،من عدم تناول البالغني لوجبة اإلفطار بهدف تقليل
الوزن ألنه قد يؤدي إىل نتائج عكسية.
وقال الدكتور كيفني والني خبري علم النظم الغذائية ورئيس
قسم علوم التغذية يف جامعة كينغز كوليدج يف لندن ،إنه جيب
أال نكرتث كثريا ملسألة استهالك السعرات احلرارية كأول شيء
يف الصباح.
كما أضاف أن «هذه الدراسة ال تشري إىل أن تناول اإلفطار ضار
بالصحة ،فتناول اإلفطار مهم لإلمداد بالعناصر الغذائية كاحلبوب
واللنب وهي عناصر مفيدة من أجل زيادة الكالسيوم واأللياف».
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العلماء يكشفون أمراضا جديدة «خطرية» تنتقل البرية اخلالية من الكحول تقي من أمراض خطرية!
عرب ممارسة اجلنس
يستمر العلماء بإجياد أمراض جديدة خطرية،
ومن هذه األمراض ما ينتقل عرب ممارسة
اجلنس.
وهناك أربعة أنواع من البكترييا تهدد صحة
اإلنسان ،وهي النيسرية السحائية واملفطورة
والد َبيلة
فلكسنرية
وشيغيلة
التناسلية
ُّ
املناخية.
Neisseria
السحائية،
النيسرية
وتسبب
 ،meningitidesالتهاب السحايا اهلجومي ،وهي
عدوى يصاب بها املخ واألغشية الواقية للحبل
الشوكي وقد تؤدي إىل الوفاة ،وذلك إثر
عدوى اجلهاز البولي التناسلي.
واستنتجت دراسة على القرود أجريت يف
السبعينات ،أن حنو  5إىل  10يف املئة من
البالغني حيملون النيسرية السحائية يف اجلزء
اخللفي لألنف واحلنجرة ،يعين ذلك أن الشخص
قد ينقل البكترييا إىل الشركاء أثناء ممارسة
اجلنس الفموي ،والتقبيل القوي الذي خيتلط
فيه اللعاب أو أنواع أخرى من االتصاالت
احلميمة اليت تنتقل من خالله قطرات لعاب
حتمل اإلصابة.
واجلانب اجليد ،أن اخلرباء أنشأوا لقاحات
للوقاية من النيسرية السحائية ،فهناك مخسة
أنواع منها مسؤولة عن حاالت اإلصابة حول
العامل.
وحيدث نوع البكترييا الثانية «املفطورة
التناسلية» ،Mycoplasma genitalium ،اإلصابة
بالكالميديا أو السيالن على األرجح ،مع حدوث
تهيج مستمر ملنطقة جمرى البول وعنق الرحم،
وترتبط اإلصابة أيضا بالعقم واإلجهاض
والوالدة املبكرة وحتى والدة أجنة ميتة.
ويصاب واحد إىل اثنني يف املئة من السكان
بهذه العدوى ،وتنتشر غالبا بني املراهقني
والشباب.
كما تنتقل البكترييا الثالثة «شيغيلة فلكسنرية»
أو داء الشغيالت ،Shigella flexneri ،عرب
االتصال برباز اإلنسان ،عن طريق ممارسة
اجلنس الشرجي الفموي.
وتؤدي العدوى إىل حدوث تقلصات مؤملة
يف املعدة ونوبات إسهال شديدة مليئة بالدم
واملخاط.
ويبدأ ظهور أعراض اإلصابة بالبكترييا
الد َبيلة ُ
املناخيةLymphogranuloma( ،
الرابعةُّ ،

 ،venereum (LGVمن بثرة تناسلية مؤقتة أو
فقاعة أو قرحة ،يتبعه هجوم يستهدف اجلهاز
الليمفاوي للجسم ،عدوى املستقيم أعراض
مرض التهاب األمعاء ،وتؤدي إىل تشوهات
مزمنة للقولون
بالد َبيلة ُ
املناخية من خطر اإلصابة
وتزيد اإلصابة ُّ
بفريوس نقص املناعة البشرية ،باإلضافة إىل
عدوى املستقيم أعراض مرض التهاب األمعاء،
تؤدي إىل تشوهات مزمنة للقولون.
وتقاوم هذه البكترييا املضادات احليوية،
لذلك جيب تطوير العالج بشكل مستمر وإجياد
دواء متقدم للحد من انتشارها.

أفضل طريقة للوقاية من السرطان
املركز
رئيس
باومان،
مايكل
قال
األملاني ألحباث السرطان (Das Deutsche
إن
)Krebsforschungszentrum, DKFZ
اإلقالع عن التدخني هو أفضل طريقة للوقاية
من السرطان ،ومن املهم أيضًا تناول الطعام
بشكل جيد والتحرك كثريًا.
وقال األخصائي« :مع اتباع نظام غذائي معقول
وحركة كافية ،ميكنك مواجهة تطور السرطان.
وأفضل طريقة هي عدم التدخني! حوالي %30
من مجيع أنواع السرطان مرتبطة بالتدخني».
يتم االحتفال باليوم العاملي ملكافحة السرطان
يف  4فرباير /شباط .الغرض من هذا اليوم
العاملي هو زيادة الوعي بالسرطان باعتباره
أحد أفظع أمراض احلضارة احلديثة .وتوصي
خدمة املعلومات اخلاصة مبركز أحباث السرطان
األملاني يف هايدلربغ بثالث طرق للحماية من
السرطان :منط حياة صحي والتطعيم والكشف
املبكر.

توصلت دراسة ُأجريت يف جامعة إيرالنغن-
نورمبريغ األملانية إىل أن البرية اخلالية من
الكحول تعود بالنفع على جسم اإلنسان،
إذ تعمل على منع تليف الكبد وتقتل اخلاليا
السرطانية فيه.

على اجلنجل (حشيشة الدينار) هلا تأثري إجيابي
على جسم اإلنسان ،خاصة يف معاجلة أضرار
الكبد بفعل السمنة أو الوقاية منها ،وهنا تبدو
مادة زانتوهومول وأمحاض ألفا إيزو واعدة جدًا
إلجياد عالجات مستقبلية».

معروف عن األملان حبهم لشرب قدح من البرية
بعد انتهاء العمل ،لكن الكحول املوجودة فيها
ً
وباال على اجلسم ،ناهيك عن
ميكن أن تنقلب
الذين جيب عليهم قيادة السيارة .هلذا يلجأ
البعض إىل البرية اخلالية من الكحول .لكن هل
تتسبب هي األخرى بأضرار للجسم؟
هذا السؤال كان دافعًا لباحثني بافاريني
للوقوف على إجابة له .ووجدوا أن البرية
اخلالية من الكحول تعود بفوائد إجيابية على
اجلسم وأعضائه ،حسبما ينقل موقع جملة
«فوكوس» األملانية .وحبسب فريق حبثي من
جامعة إيرالنغن-نورمبريغ األملانية فإن سبب
ذلك يعود إىل تركيب من مادتني.

ان كنتم من عشاق االطعمة الدمسة..
إليكم احلل للبقاء على الرجيم

يقول الباحثون إن مادتي زانتوهومول وأمحاض
ألفا إيزو املوجودتني يف نبات اجلنجل أو
«حشيشة الدينار» الذي ُتصنع منه البرية يعود
بآثار إجيابية على جسم اإلنسانُ .يذكر أن مادة
زانتوهومول ال توجد إال يف أوراق هذه النبتة.
ومن آثارها عدم ختزين الدهون على الكبد
بفعل السمنة أو التغذية اخلاطئة ،كما متنع
تليف الكبد .إضافة إىل ذلك فإن هذه املادة
املوجودة يف العصري األصفر ألوراق اجلنجل
تقتل اخلاليا السرطانية يف الكبد ومتنع زيادة
الوزن جراء اإلسراف يف تناول الطعام.
كما يؤكد الباحثون يف مقال هلم على صفحة
اجلامعة األملانية أن أمحاض ألفا إيزو املوجودة
يف البرية اخلالية من الكحول تعود بنفع كبري
على اجلسم .وتنشأ هذه األمحاض أثناء ختمري
املر .وتسهم هي
البرية وتعطيها طعمها
ّ
األخرى يف التقليل من تضرر الكبد بتأثريها
على عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر.
لكن تأثري هاتني املادتني ال يكون جيدًا إال
بوجودهما معًا ،إذ تعمالن أيضًا على احلد من
االلتهابات بشكل ملموس ،فكمية قليلة منهما
توقف مسببات االلتهاب يف الكبد واخلاليا
الدموية.
لكن على الرغم من كل هذه املزايا ،يؤكد
الباحثون أن البرية ليست عالجًا ،كما حيذر
املسؤول عن الدراسة كالوس هيلربراند،
الذي يضيف ملوقع جملة «فوكس» بأنه «ميكن
تصور أن استهالك البرية اخلالية من الكحول
أو غريها من األطعمة واملشروبات احملتوية

يف ما يعاني العديد ممن يتبع االنظمة الغذائية
خلسارة الوزن من احلرمان ،كشفت دراسة
جديدة عن نتائج مثرية الجياد حل ملقاومة
األطعمة الدهنية بطريقة بسيطة.
ولفت العلماء ان جتنب شم رائحة االطعمة
اليت نعشقها واملليئة بالدهون مثل الربغر أو
البيتزا او املقالي واملعجنات بأنواعها ملدة
دقيقتني فقط يكفي إلبعاد الرغبة عن تناول
هذه الوجبات.
واوضح هؤالء أن استنشاق الرائحة ملدة أقل
من  30ثانية سوف حيفزك وجيعلك تستسلم
لتجربة تناول تلك االطعمة من جديد وبالتالي
فشل الرجييم واكتساب السعرات احلرارية.
واوضح الباحثون أن شم رائحة أخرى أو
جتنب استنشاق رائحة الطعام الدهين ألكثر
من  90ثانية سيبعد احلواس عن البحث عن
تلك األطعمة ،ومحاية الرجييم وخسارة الوزن
بسهولة.
وأوضح املؤلف الرئيسي للدراسة اليت نشرها
موقع «دايلي ميل» ديبايان بيسواس خبري
األنف واألذن واحلنجرة جبامعة فلوريدا أن
الرائحة احمليطة عندما تكون قوية ميكن أن
تكون أداة قوية ملقاومة الرغبة الشديدة يف
تناول األطعمة ،وبالتالي حاسة الشم ميكن أن
تكون املفتاح ملكافحة مرض السمنة يف مجيع
أحناء العامل.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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Government prepares to remove 300 refugees from
Manus Island and Nauru in first wave of transfers

The Morrison government
is preparing to remove 300
refugees from Manus Island
and Nauru in the first wave
of medical transfers under
a divisive new law that has
sparked a political storm
over the risk of a resumption
in boat arrivals.
Asylum seekers will be sent
to the remote Australian territory of Christmas Island
under the plan, amid government claims that people
smugglers will be “back in
business” as a result of the
new legislation.
Labor accused Prime Minister
Scott Morrison of lying to voters after he warned that asylum seeker boats could restart after the Senate passed
the new medical transfer law
over his objections.
The Senate vote confirmed
the government’s historic
loss on major legislation as
Mr Morrison escalated his
warnings about the impact of
the changes, guaranteeing
an election fight on asylum
seeker policy.
Opposition Leader Bill Shorten chose not to turn the government’s defeat into a call
for an early election, arguing
the new law was a humanitarian change that made no
significant alteration to offshore processing of boat arrivals.
The Department of Home
Affairs told the government
last week it was aware of 300
cases of people on Manus
Island and Nauru likely to be
recommended for medical
transfer under the new law.
While the applications have
not been lodged, the government was told to expect the
medical recommendations,
a view supported by advice
from International Health
and Medical Services, the
contractor providing medical
care to the asylum seekers.
IHMS told the government
it was seeing an increase in
enquiries from Australian
doctors about asylum seekers on Nauru and Manus
Island, suggesting preparations were being made for
applications for transfer.
The estimate of 300 cases is
in line with the estimate from
Australian doctor Nick Martin, who was based on Nauru
in 2016 and 2017 and told

The Age and The Sydney
Morning Herald last week
that about 30 per cent of the
1,000 people on the islands
would seek a transfer.
Independent MP Kerryn
Phelps and Greens leader
Richard Di Natale have also
predicted several hundred
asylum seekers could qualify
for transfer and treatment.
Mr Morrison ramped up the
alert on border security by
convening the national security committee of cabinet, seeking briefings from
Australian Border Force
officials and warning that
people smugglers in Indonesia would use the new law in
Australia to encourage people onto boats.
“My job now is to ensure
that the boats don’t come,”
he said.
“If they don’t come, it will be
because of the work and the
decisions we are now taking
and the actions we are putting in place.
“If they do come, you can
thank the Labor Party and
Bill Shorten because he is
the one who has led this
process. He has led this process to weaken and compromise our borders.”
The new law only applies to
the 1,000 people currently
on Manus Island and Nauru
but Mr Morrison hedged
when asked to confirm this
fact on Wednesday, saying
people smugglers did not
care about the “nuance” of
the law.
Labor workplace relations spokesman Brendan
O’Connor said the Prime
Minister had chosen to “misrepresent the truth” and “lie
to the Australian people” in
an attempt to gain political
advantage when he should
be safeguarding the national
interest.
“Most remarkably and outrageously, we’ve seen him
announce the opening of
Christmas Island. Well if this
wasn’t the biggest advertisement to people smugglers, I don’t know what is,”
he said.
“To open up a taxpayer
funded motel in Christmas
Island to basically advertise
to people smugglers in the
region that indeed business
is back - that is a desperate

act.”
Former prime minister Tony
Abbott said the Labor rules
would mean people could
“get on a boat, get to Nauru,
get sick and get to Australia” – making no mention of
the fact the new law did not
apply to new boat arrivals.
Labor legal affairs spokesman Mark Dreyfus said Mr
Morrison had chosen to “endorse lies”.
The government has not
said how many medical
transferees will likely live
in the community and how
many will need to be held in
detention centres.
The new law states that
those who are transferred
must be in detention but Labor argues this continues to
allow the Immigration Minister to release them into community detention.
Most refugees who arrived
by boat have gone into the
community in the past. As of
December, 380 boat people
were in detention and 15,674
in the community.
Add to shortlist
The likelihood of an imminent boat may be lessened
by the fact it is monsoon
season in Indonesia. The
monsoon, which has historically dampened - though
not stopped - asylum-seeker
journeys, peaks in January
and February.
Jacinta Carroll, a former national security official who
worked in border protection and is now based at the
Australian National University, said people smugglers
would likely use the change
to market themselves but
she doubted this would produce a flood.
“I don’t think we can see
what we saw before.”
John Coyne, a former Australian Federal Police officer
now at the Australian Strategic Policy Institute, said the
law was well-constructed
but it did “change the narrative”, which could encourage some people to risk a
boat journey.
“The narrative of the past
six years has been one of
crushing any hope,” he said.
“You can’t underplay the impact that a spark of hope will
have when people are desperate.”

Banks face massively increased
penalties for wrongdoing

Banks still dealing with
the fallout from the royal
commission are now facing the prospect of massively increased penalties
for wrongdoing.
Banks still dealing with
the damning results of
the royal commission are
now facing the prospect of
massively increased penalties for wrongdoing.
Today the Labor Party will
introduce amendments
in the Senate to overhaul
a government bill, the
Treasury Laws Amendment, which is designed
to strengthen penalties in
the corporate and financial sectors.
It believes the punishments for misconduct
should be even more severe than those the government is proposing, given the royal commission’s
findings.
Labor will push for two
key amendments, the first
of which would increase
jail time for the most serious corporate crimes from
10 years in prison to 15.
Much of the dishonest
conduct that dominated
Commissioner Kenneth
Hayne’s report — such
as fees for no service
— would fit into that category.
Mr Hayne asked the securities watchdog to consider
criminal charges against a
number of organisations
swept up in fees for no
service scandals. Customers were being charged
for advice they never received, in some cases
even after they died.
Labor’s other amendment
would double the government’s proposed cap on
financial penalties for big
businesses to $525 million.
In its current form, the bill
sets one of the maximum
civil penalties for corporations at 10 per cent of their
annual turnover — with a
cap of one million penalty
units, which is about $210

million.
The opposition wants to
increase that cap to 2.5
million penalty units, arguing the current legislation would only serve to
protect the largest companies from facing the same
financial risk as other
firms when they engage in
misconduct.
“The royal commission
has shown that the big
banks made hundreds
of millions of dollars of
profit from the fees for
no service scandals, and
the maximum penalty of
$200 million that the government has proposed
is simply too low,” said
opposition financial services spokeswoman Clare
O’Neil.
“Labor will increase the
maximum civil penalty to
$525 million to ensure that
banks don’t profit from
misconduct.”
“After what’s been exposed through the Royal
Commission, Australians
expect tough action on
corporate crime, and Labor is delivering.”

Ms O’Neil said parliament
needed to send a clear
message to banks that
they will face serious consequences for breaking
the law.
“Many Australians feel
that if they steal from a
bank, they would go to
jail, yet if the bank steals
from them they get a bonus and a promotion. And
we just can’t allow that to
continue,” she said.
“One of the offences Labor is proposing to increase to a 15 year maximum sentence is the very
same offence that Commissioner Hayne has recommended that the big
banks be charged with
for ripping off consumers
through the fees for no
service scandal.”
There is, of course, a political aspect to this as well.
Labor has been hammer-

ing the government this
week after frontbencher
Christopher Pyne admitted it would not legislate
in response to the royal
commission until after the
election, which is due in
May.
“To change the laws
around financial services
and respond to the banking royal commission in
the way that we wish to
will take about 40 different pieces of legislation,”
Mr Pyne said.
“So trying to do that in a
rushed job to fulfil a political stunt that the Labor
Party is trying to pull is no
way to govern.
“And what we’ve tried to
do in the last five years, of
course, is to be sensible
and methodical about the
way we govern, and that’s
what we’ve done.”
Labor says the delay is
proof the government
“cannot be trusted” on
banking policy.
Meanwhile, Prime Minister
Scott Morrison is resisting pressure to schedule
more parliamentary sitting
weeks before the election
to deal with the royal commission’s findings.
Labor needs the crossbenchers’ support to win
a vote on the floor of the
House and force the government to schedule more
time. But one of those
crossbenchers, Bob Katter, has indicated he will
not support the move.
Following
yesterday’s
historic defeat on asylum
seeker legislation, when Mr
Morrison saw his own government’s bill amended by
Labor and the crossbench
against his wishes, he now
faces a perilous dilemma in
the Senate.
Does the government acquiesce, support Labor’s
amendments and implicitly
agree that its own proposed
penalties for banks are too
weak? Or does it resist the
move, and risk another embarrassing defeat?
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HUMILIATING BLOW: Morrison Govern- Hinch plays hardball on refugee transfers
Changes to medical trans- and every crossbench lum seekers.
ment suffers historic defeat
fers for asylum seekers member to think long and “I just say to people try-

It’s The first day of parliament in 2019 has delivered
high drama, with the government losing a substantive vote on the floor of
the House for the first time
since 1941. Follow all the
latest news live.
GOVERNMENT SUFFERS
HUMILIATING DEFEAT
And that’s it. By a margin
of 75-74, the House has
voted to agree to the medical transfer bill with all the
amendments.
Now the bill has to go back
to the Senate.
This is historic - it is the first
time a government has lost
a substantive policy vote on
the floor of the House since
1941.
On that occasion, parliament voted to change Prime
Minister Arthur Fadden’s
budget by just one pound.
Mr Fadden then resigned.
‘IT WILL BE ON YOUR
HEAD’
Scott Morrison himself
stood to argue against Mr
Shorten’s motion, and he
got properly fired up.
“Here we are again. How
many elections? How many
times have the people of
Australia said so clearly that
they want their borders secure? How many times has
the Labor Party failed them
on this issue?” Mr Morrison
said.
“I will not stand here and let
this parliament give itself
the excuse to weaken the
border protection framework that has saved lives.”
Mr Morrison said he remembered Labor’s policy when
Kevin Rudd became prime
minister.
“Then the vile trade opened.
And the deaths started. And
the bodies mounted up,
month after month, week
after week, and our border
protection staff had to pull
children out of the water,”
he said.
“Now the same wreckers
who destroyed it last time
have come into this place
and whispered in the ears of
those who sit on the crossbench and they have convinced them to undermine
it again.
“We will not allow the parliament to delude itself, or the

Labor Party to delude itself,
that there is a safe version
of this bill for border protection.
“The Labor Party broke this
system and we have fixed
it. And now even in opposition they will seek to break
it again.
“Their humanitarianism, as
supposed last time, led to
child deaths. It led to the
total destruction of our borders.
“The people of Australia
will remember this day,
and know that this is now
on your head,” he told Mr
Shorten.
PYNE INVOKES ENGLISH
CIVIL WAR
The substantive debate is
happening now.
Christopher Pyne, shouting
himself hoarse, warned Labor it would “rue the day” it
abrogated responsibility to
the Senate.
“They don’t care about the
Australian constitution, that
they don’t care about the
Westminster traditions that
form the basis of our constitution,” he said.
“I will remind the House that
the English fought a civil
war over this matter.
“The civil war was over the
right of the parliament or the
king to make an appropriation.”
That war happened hundreds of years ago, incidentally. King Charles I tried to
implement a ship tax, the
parliament didn’t like that,
and war ensued.

After that, Bill Shorten
moved that the Senate
amendments be agreed to.
Those amendments include
the line saying members of
the independent panel would
not be paid - neutralising the
constitutional issue.
THE HOUSE VOTES
Parliament just voted on
Tony Burke’s motion to
consider the Senate amendments immediately.
Bob Katter was the only crossbencher siding with the government. The motion passed
by a single vote, 75-74.
LABOR PROPOSES SOLUTION
Attorney-General Christian
Porter has told parliament
it is an “unarguable fact”
that the medical transfer bill
would “increase expenditure from a standing appropriation”.
“Everything we do here has
a consequence,” Mr Porter
said.
“The responsibility for
whether or not this parliament abides by the constitution of Australia is our decision.
“This needs to be understood by every single member here.”
In response, Labor’s Tony
Burke suggested inserting
words to the effect that the
experts on the medical panel would not get paid.
In that case it would no longer be a money bill - and
presumably, no longer an
existential threat to the government.

are expected to get the final green light in federal
parliament, but the government is warning against
them.
Key crossbench senator
Derryn Hinch is demanding a security briefing before deciding if he will back
faster medical transfers for
asylum seekers in offshore
detention.
Senator Hinch, who supported the changes late
last year, is now wavering
as the draft laws return to
the federal parliament’s
upper house for final approval.
He wants a guarantee the
legislation is constitutionally sound and is seeking
an assurance its security
checks are strict enough
to stop serious criminals
coming to Australia.
If he has second thoughts,
the vote could be close but
those driving the legislation remain confident they
have the numbers to get it
over the line.
The changes make it easier for doctors to facilitate
medical evacuations for
sick asylum seekers on
Manus Island and Nauru.
Cabinet minister Simon
Birmingham fears the reforms will restart the people-smuggling trade and
is urging Senator Hinch to
reconsider his support.
“We would urge Derryn

Govt warns against NSW Greens solar push

The Greens want to double the number of NSW
properties with solar in
four years but the state
government is warning
against a rapid push..
The NSW Greens want to
spend $1.25 billion to double the number of homes
and small businesses with
solar panels in four years
but the state government
warns the push could result in unsafe batteries being installed in homes and
a less stable energy grid.
Solar panels and batteries would be installed on
850,000 homes - includ-

ing all new homes - under the Greens plan while
310,000 unit dwellers and
public housing tenants
would be able to access
solar rebate schemes.
NSW at present has
454,000 solar electricity
units on homes and small
businesses, having added
about 54,000 last year, according to the federal government’s Clean Energy
Regulator.
“It is negligent that in 2019
we have over 70,000 new
dwellings in NSW every
year and no requirement
for solar panels on these

developments,” Greens
environment spokeswoman Cate Faehrmann said in
a statement on Tuesday.
“We are seeing the devastating impacts of climate
change now. That’s why
we need more ambition
for household solar than
the plans announced by
the Labor party and the
government.”
The Greens want 500,000
households with a weekly
income of under $3000 per
week to be able to access
a $2000 rebate for rooftop
solar and batteries.
The Greens, who say they

hard about the necessity
of this legislation versus
the consequences of this
legislation,” he told Sky
News.
Home Affairs Minister Peter Dutton is already bracing for more asylum seekers to land in Australia
after the changes narrowly
cleared the lower house on
Tuesday, handing the government an historic defeat.
It was the first time in almost 80 years that a federal government had been
rolled on significant legislation in the House of Representatives.
Mr Dutton said the development marked a dark day
for Labor.
“This is a very problematic
position that Bill Shorten
has put our country in,” he
told reporters in Canberra.
“He needs to explain why
he has taken a decision that
is inconsistent with the advice from our intelligence,
our law enforcement and
our operations sovereign
borders agencies.
“When you act against the
advice of the experts - including the Chief of the
Defence Force, the head
of ASIO and the head of
the federal police - I promise you, there’s a price to
pay.”
Opposition Leader Bill
Shorten sought to send a
message to would-be asy-

ing to put out the welcome
mat for people smugglers,
the medivac legislation applies for people who are
already there, it does not
apply to anyone new,” he
told reporters at Parliament House.
“So if you think that by
buying a ticket on an unsafe boat, paying a people
smuggler, a criminal syndicate, you’ll get a better
deal to come to Australia,
you’re wrong.”
Under the negotiated
amendments, the home affairs minister will have 72
hours to make a decision
on whether to agree to a
medical transfer.
If the minister rejects the
medical reasons, the decision may be reviewed by a
medical panel, which can
recommend it goes ahead.
Then it’s up to the minister to reject it on medical
grounds again, or national
security grounds, or if the
person has a substantial
criminal record and poses
a threat to the Australian
community.
For the bill to pass the
Senate, where it is likely
to return on Wednesday,
39 votes in favour will be
needed.
With Labor’s 26 votes
and the Greens’ nine, four
other senators will need
to give the changes their
backing.

won’t support a LiberalNationals government,
have also guaranteed a
minimum price for power
fed back into the electricity grid.
NSW Energy Minister Don
Harwin says the Greens
policy is very irresponsible and “could destabilise
the energy grid”.
“Trying to push through
all these solar panels and
batteries in just four years
would absolutely compromise quality and safety for
households,” the minister
told AAP on Tuesday.
Your opinion is powerful. Share your thoughts
with news.com.au and you

could WIN $10,000!
He said the minimum price
for solar would push up
bills for consumers.
Both the coalition government and Labor opposition unveiled their solar
panel policies at the weekend.
The Berejiklian government is offering zero-interest loans to 300,000 homeowners over 10 years to
purchase solar and battery systems.
Labor has vowed households with earnings under
$3450 per week would be
eligible for a rebate of up
to $2200 to install solar
panels.
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Senate threat to medical transfer bill puts Labor commits $8 billion to fast-track Sydney Metro West
heat on Labor

Finance Minister Mathias Cormann at Parliament House on Tuesday.
CREDIT:DOMINIC LORRIMER

Labor is being warned
against amending a crossbench bill to allow refugee
medical transfers from
Manus Island and Nauru
amid signs the Senate
could drag out debate on
any changes until the election.
The Morrison government
is prepared to use delaying
tactics in the Senate to slow
or halt the passage of the divisive bill, turning this into
a key factor for crossbench
MPs in their negotiations
with Labor on Tuesday.
Independent MP Kerryn
Phelps said the bill needed
to be passed swiftly to allow medical treatment for
asylum seekers.
“I don’t want to see the politics get in the way of a good
solution here,” Dr Phelps
said.
“What we’ve been seeing
is a lot of discussion about
the politics. And what we
need to bring this back to
is that this is about the lives
of real human beings.Add
to shortlist
“We have a detention system that is inhumane, it’s
cruel, it lacks accountability
and it’s enormously expensive.”
Dr Phelps and other crossbench MPs are negotiating
the wording of any amendments ahead of a vote in the
House of Representatives
on Tuesday afternoon on
the bill passed by the Senate last December.
The bill would become law
without another vote if it is
approved by the House on
Tuesday. If amended, however, it would have to go
back to the Senate for approval.

While an alliance of Labor,
the Greens and independent
Senators could secure a
majority in the upper house
to force the medical transfer bill through, the Greens
are concerned about any
delaying tactics from the
government.
Finance Minister Mathias
Cormann, the government’s
leader in the upper house,
signalled a hard-line approach to the bill if it goes
back to the Senate.
“We are doing whatever
it takes to prevent this bill
from becoming law and
you will of course see how
these processes are going
to evolve over the next 24
to 48 hours,” he said.
“I know as is always the
case in this place many
people have made judgements about what they apparently know will happen,
all I will say is ‘watch this
space’.
“The government is unequivocally committed to
protecting our borders. As
we did before Christmas we
will do everything we can
to stop Bill Shorten from
undermining our national
security and our strong
border protection arrangements.”
The Labor caucus agreed
on Monday night to authorise negotiations on the
crossbench bill to widen
the definition of security in
the bill to allow refugees to
be rejected if they have a
criminal history, to give the
Immigration Minister more
than 24 hours to decide
transfers and to limit the
rules to about 1,000 individuals currently on Nauru
and Manus Island.

The bill is expected to come
to a vote in the House after matters of public importance are debated after
Question Time.
The supporters of the bill
will not need an absolute
majority – that is, 76 of the
150 members of the lower
house – to win the debate.
Labor has 69 members and
is negotiating support for
its changes from Greens
MP Adam Bandt and independents Julia Banks,
Cathy McGowan, Rebekha
Sharkie and Andrew Wilkie
as well as Dr Phelps.
If it is not decided on Tuesday, the crossbench may
need to suspend standing
orders on another day – a
move that would require 76
votes and may be impossible.
The Greens are concerned
about Senate delays and
about the way the amendments give the Immigration
Minister more discretion,
which could force applications for medical transfers
to go through the courts as
they are today.
“On first look, Labor’s
amendments don’t make
the current terrible situation
any better,” Mr Bandt said.
“Labor is giving a lot of
power back to Peter Dutton
and it’s not clear that sick
refugees will come to Australia any quicker than they
do now.”
Dr Phelps raised concerns
about the definition of security and the character test
when a criminal history was
already grounds to reject
an application for refugee
status.
“We need to look at what
the definition of serious
crime is,” Dr Phelps told
ABC TV.
“What I am very keen to do
is to avoid being in exactly
the same position we are
in now where the minister
excessive veto powers and
runs every serious medical
case through the courts,
only to find that the doctor’s original recommendations were upheld.”

Public transport in Sydney’s west is shaping up as
a key battleground in the
state election campaign
after Labor leader Michael
Daley vowed to spend $8
billion to “fast-track” a new
metro train line between
Parramatta and the central
city.
In a pitch designed to resonate with voters in vulnerable seats in the city’s west,
Mr Daley said the funding injection meant Labor
would deliver the signature
rail project – the total cost
of which has been estimated at up to $18 billion
– “more quickly” than the
Berejiklian government.
A driver who rammed into
a railway signal box delaying services has reignited
the political posturing over
Sydney’s ageing train network. The opposition has
promised to spend big to
speed up construction of a
metro link between the city
and Parramatt
The bulk of the money
Labor has committed to
the new rail line, if it wins
the election on March 23,
would come from cancelling toll road projects such
as the Beaches Link in the
city’s blue-ribbon northeast.
Mr Daley would not say
how the new Sydney Metro
West rail line would be fast
tracked, or how much earlier it would be completed,
sparking accusations from
the government that he
was making “empty promises” to voters in the city’s
west.
Instead, he said a Labor
government would “at
least match” the Coalition
government’s promise to
have the line open by the
late 2020s.
“Our hope is that we will
get it done more quickly,”
Mr Daley said. “These projects can be delivered much
more quickly if you have a
big upfront injection.”
The $8 billion includes $3
billion already committed to the project by federal Opposition Leader Bill

Shorten, should Labor win
government at the federal
election.
State Labor has said it
will cancel the proposed
$14 billion Western Harbour Tunnel and Beaches
Link toll road project, as
well as a conversion of
the existing Sydenham-toBankstown rail line to carry
metro trains, and direct the
money needed for them to
Sydney Metro West.
It has also vowed to ditch
an extension of the F6 motorway in Sydney’s south,
the first stage of which has
been estimated at up to
$2.6 billion. Funds for the
F6 would form part of a $3
billion package Mr Daley
unveiled on Monday for the
existing rail network.
The Berejiklian government
will sharpen its campaign
pitch on public transport in
the next few weeks when it
releases more detail about
Sydney Metro West. That
will include the likely timing
of construction, and the final number of train stations
and their locations.
Transport Minister Andrew
Constance stepped up his
attacks on Mr Daley for
promising to cancel vital
projects in Sydney such as
the Western Harbour Tunnel, and ridiculed his ability to fast-track construction of a metro train line
between Parramatta and
the CBD.
“He’s got no start date, no
end date – how can you
fast track a project without
a date?” he said.
“He can’t on one hand say
he needs all planning approvals and a parliamentary
inquiry before he starts the
job, and then tell everyone
he is going to fast-track it.
We have a record of fasttracking these projects –
Labor has a record of cancelling these projects.”
But Mr Daley said his policies were “modest, real,
affordable, costed and focused on people”.
They include allowing local
communities and the business community to view

plans for transport projects
worth more than $1 billion
through “public planning
inquiries”.
When it first announced
the Metro West project in
late 2016, the Coalition
government said it wanted
construction of the line for
single-deck trains to start
within five years – or by
2021 – and for the line to
open in the second half of
the 2020s.
Mr Constance last month
vowed that project’s construction would be “well
under way” in the next term
of government if the Coalition was re-elected.Add to
shortlist
It earmarked $3 billion
for the Metro West in last
year’s state budget.
Leaked documents have
shown that Transport for
NSW estimates the project
will cost up to $18 billion.
However, the final cost will
depend on the route chosen and the number of stations built.
Mr Daley said the $3 billion package for Sydney’s
existing rail network would
be guided by a board of experts to increase services
and improve reliability.
“Trains are running late,
the system can’t cope with
increased demand and the
public can no longer rely
on government to deliver
to deliver a basic service,”
he said.
Mr Daley’s rail commitments were accompanied
by a number of other transport announcements, including a promise to spend
$900 million improving regional and rural roads, and
a further $1.1 billion expanding the government’s
$825 million pinch-point
program, which aims to
ease congestion on Sydney’s major roads.
He also promised to give
$10 million to Liverpool
council to undertake a feasibility study and prepare a
business case for a rapid
transport system between
Western Sydney Airport
and the city’s south-west.
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