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النأي بالنفس هو عمـّا حيصل يف سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري

الرئيس عون يضرب يده على الطاولة إلنهاء اجللسة:

أعـرف مـصلحة لـبنان وأنـا املـسؤول

وجودهم يف لبنان من
عبء على واقعنا السياسي
واالقتصادي واالجتماعي
واالمين.
واضاف الرئيس عون ان

الوزراء،
جملس
حبث
خالل اجللسة اليت عقدها
قبل ظهر امس االول يف
قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية وحضور رئيس
جملس الوزراء والوزراء،
معظم البنود املدرجة على
جدول االعمال.
وقد شدد الرئيس عون
خالل اجللسة على وجوب
«االعتماد على انفسنا
الجياد كل السبل املمكنة
لعودة النازحني» الن الدول
اخلارجية «مل تقم بأي عمل
جدي حتى اآلن ملساعدتنا
يف هذا امللف».
اجللسة،
انتهاء
وبعد
حتدث وزير االعالم اىل
الصحافيني فقال:
«عقد جملس الوزراء جلسته
واقر معظم
يف قصر بعبدا،
ّ
البنود الواردة على جدول
االعمال فيما مت ارجاء
بعض البنود ليصار اىل

التتمة صفحة 21

العالناتكم

الرئيس العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

التداول بشأنها واقرارها
يف اجللسات املقبلة.
وخالل اجللسة ،شدد فخامة
الرئيس على ضرورة عودة
النازحني السوريني اىل
ارضهم دون ربط هذه
العودة باحلل السياسي
الذي ميكن ان يطول ،فيما
ال تزال التجربة الفلسطينية

ماثلة امامنا جلهة عدم
الوصول اىل حل سياسي
لالزمة الفلسطينية على
مدى سنوات طويلة ،ما
ادى اىل بقاء الالجئني
الفلسطينيني حتى اليوم
على االرض اللبنانية.
واليوم ،نستقبل مليون
نازح
مليون
ونصف

 Luxuryللسفر والسياحة

سوري ،وال ميكننا التعاطي
مع هذه املسألة سوى
جبدية ومسؤولية واجياد
افضل الطرق العادتهم
ّ
يشكله
اىل سوريا ،ملا

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

التيار الوطين احلر يف اسرتاليا يعقد «خلوته»
السنوية يف ملبورن يف  23و  24شباط احلالي
يعقد التيار الوطين احلر يف
اسرتاليا «خلوته» السنوية
هذا العام يف مدينة
ملبورن حبضور ومشاركة

املنسق العام لالنتشار يف
التيار الدكتور مارك زبال
وعدد من احملازبني الذين

الـتتمة ص 21

حلفاء أمريكا يرفضون احللول مكان
القوات األمريكية يف سوريا

يف الوقت الذي أخرب
فيه إردوغان ترامب بأن
القوات الرتكية ستتحرك

إىل داخل سوريا حملاربة
قال
«داعش»،
بقايا

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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اجتماع طارىء لكتلة املستقبل:

خلفيات قرار اجمللس الدستوري سياسية وكيدية
بامتياز ونشعر بعملية غدر سياسية استهدفت احلريري

كتلة املستقبل خالل اجتماعها
عقدت كتلة «املستقبل» النيابية
مساء امس االول اخلميس يف
«بيت الوسط» اجتماعا طارئا
برئاسة النائبة بهية احلريري،
خصص للتداول يف قرارات
بشأن
الدستوري
اجمللس
الطعون النيابية ،وأصدرت
يف نهايته بيانا تلته النائبة
احلريري ،عربت فيه الكتلة عن
«أسفها للنتائج اليت توصل
اليها اجمللس الدستوري بشأن
الطعن املقدم بنيابة الزميلة
دميا اجلمالي عن مقعد مدينة
طرابلس ،وال متلك سوى أخذ
العلم بالقرار الذي اعلنه رئيس
اجمللس والتعامل معه وفقا
لألطر القانونية والدستورية
املعتمدة».
اضافت« :يهم الكتلة ان تضع
الرأي العام اللبناني ،يف خلفيات
صدور قرار اجمللس الدستوري
بشأن مقعد طرابلس ،وهي
خلفيات أقل ما يقال فيها
أنها سياسية وكيدية بامتياز،
وان التدخل يف عمل اجمللس
وتبديل الوجهة اليت اختارها
للنظر يف الطعن ،يشكل
سقطة دستورية يف سجل من
بدل تواقيعه ونقلها من خانة
الرفض اىل خانة القبول».
وتوقفت الكتلة عند «ما تردد
يف املؤمتر الصحايف وجوابا
على سؤال من أن احد اعضاء
اجمللس الذي كان من بني
قاضيني كلفا من قبل اجمللس
بدراسة الطعن وخلصا إىل
رده ،قام ،وبناء على تدخالت

سياسية واضحة ،باإلنقالب على
تقريره اخلطي املمهور بتوقيعه
الشخصي ،وعلى تصويته يف
جلسة سابقة ،ليتمكن اجمللس
من مجع األصوات السبعة اليت
حيتاجها كحد أدنى للطعن بنيابة
الزميلة مجالي».
واذ اعلنت الكتلة انها «تشعر
بعملية غدر سياسية استهدفتها
سعد
الرئيس
واستهدفت
احلريري شخصيا» ،شددت
على ان «اساليب الطعن
يف الظهر واستخدام أرفع
وسيلة
القضائية
املواقع
لتصفية احلسابات السياسية،
لن تثنيها عن قرارها بوجوب
محاية اجمللس الدستوري من
الدخالء على املهمات املنوطة
به ،واصرارها على الذهاب

لالنتخابات الفرعية يف دائرة
طرابلس ،والوقوف اىل جانب
الزميلة دميا مجالي اليت اثبتت
خالل اشهر قليلة من عملها
النيابي كفاءة علمية وحضورا
مميزا كانا حمل تقدير وثناء
املواطنني يف مدينتها خصوصا
ولبنان عموما».
واهابت الكتلة بـ «أهلنا يف
الزمالء
وبكافة
طرابلس،
والشخصيات
والقيادات
واهليئات الروحية واالجتماعية
واالقتصادية ،اليت نلتقي معها
على محاية طرابلس وقرارها
الوطين ان جتتمع جمددا
على كلمة سواء ،كي تكون
االنتخابات الفرعية املقبلة رد
اعتبار صارخ للمدينة وملن
ميثلها حتت قبة الربملان».

ريفي :قرار الدستوري نافذة ضوء خافت يف ليلنا احلالك
ويف حده األدنى حيفظ ماء وجه النظام الدميقراطي
قال اللواء أشرف ريفي يف
بيان« :بعد صدور قرار اجمللس
الدستوري بشأن الطعون يف
اإلنتخابات النيابية خصوصا يف
دائرة الشمال الثانية ،يبدو أن
اجمللس ،وبكل أسف ،قد حصر
دراسته يف نقاط ،نعتربها أقل
أهمية من اإلنتهاكات الفاضحة
اليت شابت العملية اإلنتخابية،
وكنا نربأ باجمللس ،الذي نكن
له كل الثقة واإلحرتام ،أن ينظر
باملخالفات الكربى يف العديد
من الدوائر ،وإلغائها برمتها
وحتديدا يف دائرة الشمال
الثانية جلهة ما يلي:
النسبة املرتفعة جدا لألوراق
امللغاة واملثرية للشكوك واليت
استهدفت الئحتنا حصرا حيث
بلغ عددها حوالي  7600ورقة
يف هذه الدائرة.
قيام بعض رؤساء األقالم
بإعتماد معايري غري قانونية
وخمالفة للمادة  102من
قانون اإلنتخابات النافذ ،جلهة
خروج عالمة تأشري الناخب
بشكل طفيف جدا خارج املربع
املخصص له إلعتبارها ملغاة،
وهذا اإلجراء مل يستهدف سوى
الئحتنا.
عدم وصول عشرات صناديق
اإلقرتاع من خارج لبنان ،واعتبار
نتائج  479قلم منها صفر،
حسب النتائج الرمسية لوزارة
الداخلية.
الفارق الواسع يف أرقام عدد
الناخبني املسجلني على لوائح
الشطب وعددهم  350144ناخبا
والصادرة عن وزارة الداخلية،
بينما بلغ عدد الناخبني يف

جنبالط من بيت الوسط:

سنناقش مواضيع توافقية وأخرى
خالفية بكل هدوء

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول ،يف «بيت الوسط»
التقدمي
احلزب
رئيس
االشرتاكي النائب السابق
وليد جنبالط ،يرافقه الوزيران
أكرم شهيب ووائل أبو فاعور،
حبضور النائب السابق غطاس

الرئيس الحريري مستقبال النائب السابق وليد جنبالط

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

خوري.
وجرى خالل اللقاء عرض
آخر املستجدات السياسية
واألوضاع العامة ،وختللته
مائدة عشاء أقامها الرئيس
احلريري باملناسبة.
وقبيل االجتماع ،حتدث جنبالط
إىل اإلعالميني فقال« :
يف هذه اجللسة ،سنناقش
وأخرى
توافقية
مواضيع
خالفية ،بكل هدوء .لكين أردت

فقط أن أحتدث ،ألنه سبقت
هذه اجللسة تسريبات معينة،
لست أدري من أين ،حملاولة
نسفها».
أضاف« :أقوهلا بكل صراحة،
الكالم الرمسي الذي يصدر عين
هو إما تصريح أو واتساب .أما
التسريبات اليت تأتي اليوم من
خالل محلة منظمة ،لن أذكر ممن،
وهدفها توتري األجواء ،فلن أجيب
ولست مسؤوال عنها».

اللواء أشرف ريفي
جداول القضاء رؤساء جلان
القيد  416078مقرتعا ،حسب
حماضر الفرز أي بفارق 65934
صوتا.
بنسبة
الكبري
التفاوت
املشاركني يف اإلقرتاع حيث
أعلنت وزارة الداخلية أن هذه
النسبة بلغت  ،%52بينما مل
تتجاوز  %39حسب أرقام
املاكينات اإلنتخابية.
عدم تأمني املواكبة األمنية
الالزمة لصناديق اإلقرتاع،

وعدم ختمها بالشمع األمحر
حسب األصول أثناء عملية
نقلها إىل مراكز جلان الفرز.
وهذا غيض من فيض».
وختم« :ال يسعنا يف النهاية إال
أن نؤكد على احرتامنا الكامل
لقرار اجمللس الدستوري والذي
أصبح نافذا حسب األصول،
ونرى أن هذا القرار يشكل نافذة
ضوء خافت يف ليلنا احلالك،
وهو يف حده األدنى حيفظ ماء
وجه النظام الدميقراطي».

خرياهلل الصفدي عرب تويرت:

سنعمل العادة مجالي اىل الربملان
غردت وزيرة الدولة لشؤون
التمكني االقتصادي للنساء
والشباب فيوليت الصفدي
عرب
حسابها
على
خرياهلل
«تويرت».
وقالت« :مع صدور يوم امس
االول اخلميس قرار اجمللس
الدستوري ،حول إبطال نيابة
نائب طرابلس  -املنية دميا
مجالي ،نؤكد اننا سنعمل من
أجل إعادتها إىل الربملان من
خالل االنتخابات النيابية اليت
ستجرى».

الوزيرة فيوليت الصفدي

كاظم اخلري :إلغاء نيابة مجالي أتى بشكل رفع
عتب جتاه املعرتضني على هذه االنتخابات
اعترب النائب السابق كاظم
اخلري يف بيان ،ان «قرار
اجمللس الدستوري لعمليات
الطعن بانتخابات  2018بالشكل
واملضمون ،جاء عبارة عن
تنفيسة للرأي العام اللبناني
املمتعض من هذه اإلنتخابات
معايري
ألبسط
املنافية
الدميوقراطية .وإن إلغاء نيابة
دميا مجالي أمام الطعن املقدم
من طه ناجي ،أتى بشكل رفع
عتب جتاه املعرتضني على هذه
االنتخابات».
وأشار إىل أن «ما حدث خالل
االنتخابات من تزوير وترهيب
السلطة للمواطن والبلديات
واملخاتري وموظفي الدولة ،وما
رافق ذلك من رشاوى مادية
وتوظيفات انتخابية يدحض ما
جاء على لسان رئيس اجمللس
الدستوري يف مؤمتره الصحايف

كانت

حرة

بأن االنتخابات
ونزيهة».
واعترب أن «مقاطعة نصف
اللبنانيني لالنتخابات ،إضافة
إىل ما جاء من كثرة الطعون وما
تضمنته من وقائع وخمالفات،
أضف اىل ذلك ما جاء يف
تقرير منظمة  ladeاملشرفة
على االنتخابات ،أكرب دليل
على أن االنتخابات مشوهة
ومزورة وخمالفة ألبسط مبادئ
الدميوقراطية ،علما بأن التقرير
الذي رفعته منظمة  ladeإىل
اجمللس الدستوري يفيد بأن
دائرة املنية كانت أكثر الدوائر
تعرضا للمخالفات والتزوير يف
لبنان سواء يف اقالم االقرتاع
الداخلية أو اخلارجية ،وخصوصا
اسرتاليا وكندا .هذا كله كاف
إللغاء االنتخابات يف دائرة
الشمال الثانية».
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الرئيس عون :النأي بالنفس هو عما حيصل يف سوريا كتلة الوفاء للمقاومة أيدت فتح دورة استثنائية للمجلس:
لتفاهم حكومي يرسم برناجما تتحدد فيه االولويات
ال عن مليون ونصف مليون نازح سوري فأنا أعرف

مصلحة لبنان العليا وأحددها

الرئيس العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
حتدث رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون حتدث بعد إقرار
جدول االعمال ،عن األوضاع
السياسية يف ضوء مداخالت
عدد من الوزراء ،فقال« :إن
النأي بالنفس حسب مفهومنا
هو عما حيصل يف سوريا،
وليس عن مليون ونصف مليون
نازح سوري يعيشون يف لبنان،
ما أحلق تداعيات اقتصادية
وأمنية
وامنائية
واجتماعية
أثرت على أوضاعنا ،خصوصا
مع تالحق األزمات االقتصادية
اخلارجية والداخلية اليت أحاطت
بنا».
أضاف« :أتذكر قوال لنابوليون
يقول فيه :السياسة ابنة
التاريخ ،والتاريخ ابن اجلغرافيا،
واجلغرافيا ثابتة ال تتغري.
وبالتالي ،فإن أي بلد جماور مثل
سوريا ،ال بد أن نقيم معه عالقة
خاصة .من هنا ،فإن عالقتنا
بسوريا غري عالقتنا برتكيا
أو إيران مثال .أقول بصراحة
إن الدول اخلارجية ال تريد أن
تستضيف نازحني وال تسمح لنا
بأن نعيدهم إىل وطنهم .كيف
يكون ذلك وبأي حق؟ أنا ال
أقبل بأي شيء يؤذي مصلحة
لبنان .لقد استضفنا النازحني
ألسباب إنسانية وحتملنا أكثر
مما نستطيع أن نتحمل .ما
من دولة استقبلت نازحني
مثلما استقبلنا ،ال نستطيع أن
نستمر هكذا .أنا أقول لكم
وللبنانيني ما أفكر به ،لقد
أقسمت اليمني على الدستور
وعلى احملافظة على السيادة
والقوانني .وال أقبل بأن يكون
على أرض وطين هذا العدد
الضخم من النازحني .إن اللجوء
السياسي يكون ملضطهدين يف
السياسة ،وليس للهاربني من
ويالت احلرب وبداعي احلاجات
املفقودة ،ومتى عاد االستقرار
فإن على هؤالء أن يعودوا .لقد
رحب الرئيس األسد بالنازحني
العائدين ،وإني أتساءل كيف
ننسق انتقال قرابة مليون
ونصف مليون نازح من دون
التواصل والتنسيق مع الدولة
السورية؟».
وتابع الرئيس عون« :كلما
زارنا وفد أجنيب نسمع اطراء

عن اهتمامنا بالنازحني إىل
درجة أني قلت مرة هلم «رح
نصري حننا النازحني ...ما بقا
فينا نقعد ببلدنا وكل شبابنا عم
يسافروا».
وأردف« :أقول ملن يتحدث يف
موضوع النازحني أن بعضهم
غري مدرك للنتائج اليت ترتتب
عن استمرار بقاء النازحني على
أرضنا .هذه مسؤولييت كرئيس
للدولة .أنا اقسمت اليمني
باحملافظة على الدستور وال
ميكنين أن أترك هذه املسألة.
يقولون انتظروا احلل السياسي،
فالقضية الفلسطينية مضى
عليها  70عاما وال تزال من
دون حل ،القضية القربصية
مضى عليها  45عاما وال
تزال هي أيضا من دون حل
سياسي .وإذا مل ندرك هذه
احلقائق اليوم ،ال ميكن أن نواجه
املستقبل .يقولون ان سوريا ال
تريد عودة النازحني ،وأنا أقول
لكم انها تريد هذه العودة .لقد
متت حتى اآلن عودة  156ألف
نازح سوري تأمنت هلم مساكن
موقتة واملدارس ألطفاهلم،
ولبنان تلقى ضمانات سورية
باستقبال النازحني على أرضهم
عندما يعودون .اليوم ،دول
عدة ،ال سيما الدول الكربى
تتواصل مع الدولة السورية
ورئيسها ،فلماذا ال يتواصل
لبنان حلل أزمة مليون ونصف
مليون نازح سوري على أرضه؟
«قاعدين ببييت ...شو برتك
وبفل» .الكل يقول بعودة
النازحني ،لكن متى وكيف؟
غلماذا تريدون أن يتحمل لبنان
عبء النازحني؟ عندما بدأوا
يتوافدون إىل بلدنا بأعداد
كبرية مل نضع حدودا هلم .اآلن
أصبحت كثافة النازحني غري
مقبولة ،والغرب  -يا لألسف -
يساعدهم حتى يبقوا يف لبنان،
فيما اللبناني يهاجر .املسألة
ليست مرتبطة بسالمتهم أو
امنهم ،ألن الذين محلوا البنادق
وأطلقوا النار على اجليش
السوري متت مصاحلات بينهم
وبني الدولة ،فلماذا اخلوف على
أمن العائدين الذين مل يشرتكوا
يف القتال؟».
وقال الرئيس عون« :من

املستغرب أن منظمات األمم
النازحني
تساعد
املتحدة
املوجودين يف لبنان ،فلماذا ال
تساعدهم يف سوريا؟ طاملا أنهم
يتلقون املساعدات يف لبنان
ويعملون فيه فلن يغادروه.
قضية النازحني ما فيي امحلها
على ضمريي».
أضاف« :عشت حتت اخلطر
وواجهت املوت ،وهذا القصر
بالذات تعرض للقصف وأنا
يف داخله .لقد قاتلت السوري
وحتملت النفي  15عاما من أجل
وطين ومن أجل كل اللبنانيني.
واليوم ،ما زلت ملتزما النضال،
دفاعا عن وطين وشعيب».
وتابع« :على حدودنا اجلنوبية،
يقوم وطن قومي يهودي.
ويف سوريا مثة حماولة إلعطاء
األكراد وطن شرق الفرات،
وهذا مثري للقلق ،فما الذي
مينع من إجياد ثغرات واستغالل
النازحني خللق مشاكل لنا يف
الداخل الستكمال هكذا مشروع
تقسيمي ،خصوصا أن جمتمعنا
التعددي نقيض إلسرائيل ،فهل
سيتحملوننا وحنن النقيض؟ هذا
املوضوع خطري وأقوهلا للتاريخ.
أنا وقفت مع وحدة وطين لبنان
وأقول للتاريخ هذا الكالم لي
ولكم».
وأشار الرئيس عون إىل «وجود
اتصاالت من دول عربية عدة
إلعادة عالقاتها مع سوريا ومثة
من جيري وساطات من أجل
ذلك ،فيما حنن خمتلفون على
مصلحة لبنان العليا .بعد احلرب
العاملية الثانية ،ركب الرئيس
شارل ديغول الطائرة وذهب
إىل املانيا واتفق مع اديناور
على التعاون».
وختم الرئيس عون مداخلته
قائال« :أنا أعرف مصلحة لبنان
العليا ،وأنا أحددها ،فأنا يف
مركز املسؤولية وهذه صالحياتي
ألني الوحيد الذي أقسمت ميني
احلفاظ على الدستور وقوانني
األمة وسالمة األرض والشعب،
وأرسيت توازنا وطنيا حتى حنقق
االستقرار ونعيد بناء لبنان من
جديد .هذا هو مفهومي للمصلحة
الوطنية العليا ،وأنا مسؤول
جتاه شعيب».
ورفع الرئيس عون اجللسة.

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري ،بعد ظهر
امس االول يف مقرها يف حارة
حريك ،برئاسة النائب حممد رعد
اعضائها.وأصدرت
ومشاركة
بيانا استهلته باالشارة اىل
تاريخ السادس عشر من شهر
شباط ،معتربة انها «حمطة
سنوية جيسد فيها شعبنا
اللبناني املضحي واملقدام،
وفاءه للقادة الشهداء يف
املقاومة االسالمية عرب تأصيل
الثوابت وتصويب اخلطوات
واستلهام املزيد من الفاعلية
يف مسار العز والنصر الدائم
ضد العدو الصهيوني من جهة
وضد متمماته االرهابية اليت
يلجأ املشغل االسرتاتيجي اىل
استخدامها يف بعض الفرتات
وبعض املناطق يف سياق
تنفيذ خمططاته العدوانية أو
تدعيم حلقات تآمره على بعض
الدول وشعوبها.
أضاف البيان :ويف هذه
احملطة ،تشخص للمقاومني
جوانب جديدة يف سرية القادة
الشهداء ومواقفهم وتوجيهاتهم
فتمتليء القلوب حبا واعتزازا
وتفيض النفوس والعقول عزما
ً
وثقة وابداعا ،ويتواصل احلاضر
مع املاضي ليزداد الوضوح
والوعي يف استشراف معامل
الغد القادم».
وتالع البيان»:ها هم راغب
وعباس وعماد رضوان اهلل
نصر..
عناوين
عليهم..
ومداميك فخر ،وأكاليل غار..
سبق يف املقاوم ,وفوارس
رواد
ٍ
ساحاته ,وبصمات حقبة جهادية
متألقة يف مسار صراع االجيال
الطويل .هلم ولكل الشهداء يف
مسريتهم عهد والء وصرب وعزم
تقر به عيون السائرين حنو
الفتح الكبري».
وتطرقت الكتلة يف بيانها
اىل جلسة منح الثقة للحكومة،
وقالت»:منح اجمللس النيابي
ثقته الوازنة حلكومة «اىل العمل
« ،معربا بوضوح عن استعداده
الكامل للتعاون من أجل النجاح
يف حتقيق االجنازات املأمولة
اللبنانيني
تطلعات
وتلبية
لتأمني البنى الالزمة واخلدمات
املتناسبة مع العيش الكريم.
بامجاع واضح فرض عنوان
«التصدي للفساد» نفسه بندا
اوال مالزما لالداء احلكومي
املطلوب وكاشفا يف الوقت
عينه عن حجم الوجع والتذمر
من اهلدر والفساد اللذين
يؤرقان املواطنني على مدى
تنوعهم الطائفي واملناطقي
والسياسي ،ومعربا يف اللحظة
ذاتها عن تراجع خطري يف
ومؤسساتها
الدولة
متابعة
للبنانيني واوضاعهم املعيشية
الصعبة وتدهور مستوى رعايتها
ملطالبهم وحاجاتهم االمر الذي
دفع مساحة االمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل اىل
التزام التصدي املنهجي هلذا
الوباء واىل تأكيد االلتزام
االخالقي مبكافحته يف كل
مناحي السلطة ومؤسساتها
وأجهزتها فضال عن مناحي

القطاع اخلاص والشراكة اليت
جييزها له القانون لالستثمار
العام واالسهام يف انعاش
احلركة االقتصادية واالمنائية
يف البالد».
وناقشت الكتلة بعض القضايا
وامللفات وخلصت يف اخلتام
اىل ما يأتي :
 -1تدعو الكتلة اىل تفاهم
حكومي يرسم برناجما تتحدد فيه
االولويات اليت ينبغي العمل على
اجنازها البعاد البالد عن خط
املخاطر من جهة وللشروع يف
اجناز املشاريع امللحة وتأمني
اخلدمات الضرورية للمواطنني
من جهة أخرى.
ان خفض عجز املوازنة ضرورة
وطنية ضاغطة ،كما ان املعاجلة
الكهرباء
ملوضوع
النهائية
الصحية
احللول
ومباشرة
ملعضلة
دوليا
واملعتمدة
تشكل
وتراكمها
النفايات
مناذج الولويات عملية ،نأمل
ان تتعهدها احلكومة بالسبل
املالئمة واليت هي برأينا االجدى
نوعية واالقل تكلفة واالبعد
مدى يف االنتاجية.
 -2مع بداية تسلم الوزراء مهام
املسؤولية يف وزاراتهم عادت
احليوية اىل جسم االدارة بعد
فرتة غري قصرية من الرتابة..
واذ الحظت الكتلة مؤشرات
مشجعة يف انطالقة عمل عدد
من الوزراء ..فإنها تلفت انظار
الوزراء كافة اىل ان املواطنني
يتابعون كل ما يتصل مبصاحلهم
ويرتقبون بفارغ الصرب توفري
اخلدمات هلم وتيسري آليات
الوصول اىل حقوقهم.
لذلك تأمل الكتلة ان يتحرى
الوزراء الدقة يف اعتماد الربامج
واملرونة يف االجراءات واحلرص
على اجناز املشاريع احليوية
ضمن صالحيات وزاراتهم مبا
يعزز ثقة املواطن بالدولة
ومؤسساتها.
 -3تؤيد الكتلة دعوة رئيس
جملس النواب االستاذ نبيه
بري اىل االسراع يف فتح
للمجلس،
استثنائية
دورة

كسبا للوقت وانفاذا ملبدأ
تعاون السلطات وخصوصا يف
هذه املرحلة اليت تتطلب من
املؤسسات الدستورية جهودا
متكاملة للنهوض مبسؤولية
البالد.
 - 4تتابع الكتلة املعطيات
اليت ترد حول حماوالت العدو
اىل
التسلل
االسرائيلي
بعض خمزوننا النفطي بالطرق
واالساليب املنتهكة لسيادتنا..
ان الدولة اذ تقوم مبا من شأنه
أن مينع العدو عن القيام مبثل
هذه احملاوالت ..فانها متتلك كل
احلق القانوني كما متتلك أيضا
من خالل ثالثية اجليش والشعب
واملقاومة القدرات اليت تتطلبها
مهمة محاية السيادة الوطنية
يف مياهنا االقليمية.
 -5ترى الكتلة ان املوقف
االمريكي السليب من حزب
اهلل والذي حيرص السفراء
االمريكيون على تكراره عقب
لقاء اي مسؤول يف لبنان ,هو
موقف مرفوض ومدان وميس
بالسيادة الوطنية ويتنكر حلق
مشروع ومثبت يف القانون
الدولي ،وهو حق الدفاع عن
النفس ومقاومة كل تهديد او
عدوا ,،وينحاز بغري وجه حق اىل
كيان ارهابي يواصل احتالله
الراض لبنانية وميعن يوميا يف
انتهاك السيادة اللبنانية.
ان الكتلة ترى ان هذا املوقف
العدواني الدائم متليه نزعة
التسلط واهليمنة وهو ما
يراكم كراهية الشعوب لالدارة
االمريكية اليت مل يثبت ان
سياساتها تلتزم معايري احلق
والعدالة بقدر ما تلتزم القوة
واالرهاب على حساب حقوق
االنسان.
ان االنظمة الدكتاتورية اليت
تدعمها االدارة االمرييكية ال
تسمح هلا مطلقا ان تظهر للعامل
وكأنها راعية الدميوقراطية او
حامية حقوق االنسان.ان ظلمها
وجربوتها هما مصدر كل التوتر
ومبعث كل املشاكل لشعوب
ودول العامل».

الغريب بعد اجللسة :مجيع املعنيني
كانوا يعلمون بزيارتي لسوريا

أكد وزير شؤون النازحني
صاحل الغريب بعد جلسة
جملس الوزراء يف قصر
بعبدا ،امس االول اخلميس
أن «زيارتنا لسوريا هي يف
العلن ،وقلنا يف اليوم األول
إننا سنعلن كل ما حصل وكل
ما تطرقنا اليه .فقد ذهبنا اىل
سوريا واضعني مصلحة لبنان
فوق كل اعتبار ،ورد النازحني
إىل بلدهم ال يعارض النأي
بالنفس ،بل خيفف األعباء
املالية على لبنان».
وقال « :لن يثنينا اي شيء
عن متابعة عملنا وإغالق هذا
امللف ،حرصا على التضامن
احلكومي وعلى اإلنتاجية ،وقد
بادرنا وذهبنا اىل سوريا خدمة

الوزير صالح الغريب
ملصلحة لبنان».
وشدد الوزير الغريب على أن
«مجيع املعنيني كانوا يعلمون
بزيارتي لسوريا وليس فقط
الرئيس عون».
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لـبنانيات

جتمع العلماء :نأمل أن تكون اجللسة
االوىل للحكومة مثمرة تنتج قوانني
لصاحل املواطنني
عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
خالله
تدارست
األسبوعي
األوضاع السياسية يف لبنان
واملنطقة واصدرت بعده بيانا
اشارت فيه اىل ان «احلكومة
اللبنانية تنطلق اليوم (امس
االول) ،يف أول اجتماعاتها
واليت نأمل أن تكون جلسة
مثمرة تنتج قوانني لصاحل
املواطنني وأن تكون حكومة
وحدة وطنية حقيقية هدفها
العمل من دون السعي لتسجيل
نقاط من فريق على فريق آخر
فاملطلوب هو خدمة املواطن
وليس تسجيل انتصارات وهمية
لصاحل هذا احلزب أو ذاك
احلزب .إن املواضيع املطروحة
على احلكومة كثرية إال أن هناك
أولوية كربى ملواضيع النفايات
والكهرباء والصحة ومعاجلة أزمة
الغالء ،وحنن مع تأمني موارد
للخزينة ولكن ليس من خالل
ضرائب مباشرة على الفقراء
وذوي الدخل احملدود ،بل من
خالل ضرائب تصاعدية تطال
الفئة الغنية واألثرياء وحل
مشكلة األمالك البحرية واإلسراع
يف البدء بالتنقيب عن الثروات
النفطية املوجودة يف البحر».
ودعا «احلكومة اللبنانية للعمل
جبد على حل األزمات االجتماعية
وملعاجلة
واالقتصادية
موضوعية ألزمة النازحني من
خالل التواصل بني احلكومتني
اليت
والسورية
اللبنانية
كشفت الزيارة األخرية لوزير
الدولة لشؤون النازحني صاحل
الغريب أن الدولة السورية على
استعداد كامل للتعاون يف
جمال عودة آمنة هلم إىل قراهم

وإىل مناطق أخرى توفرها هلم
الدولة السورية».
وحيا املواقف اليت أعلنها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون يف موضوع النازحني اليت
أعلن فيها رفضه النتظار احلل
السياسي حتى عودة النازحني
وإعالنه عدم ممانعته لزيارة أي
مسؤول لدمشق ،فسوريا بلد
شقيق وجار ولدينا معه اتفاقات
ولنا مصاحل مشرتكة مع بعضنا
البعض».
واعترب أن «القضاء على آخر
بقعة لتواجد داعش يف سوريا
هي إيذان بقرب البدء بالعالج
السياسي وإن كنا نعترب أن
نقل الدواعش إىل مناطق
أخرى بضمانة أمريكية هو دليل
على تواطؤ الواليات املتحدة
األمريكية مع هذه اجلماعات
اليت هي يف األصل صنيعتها
ونستغرب مطالبتها لألوربيني
باستعادة مواطنيها املنتمني
إىل داعش وكأنها تريد نقلهم
إىل هناك كي يكونوا أداة يف
مشروعها للتأثري على هذه
الدول وفرض قرارات سياسية
سيادية عليها».
كما اعترب انه «من املثري للسخرية
مطالبة دونالد ترامب من حلفائه
يف سوريا البقاء فيها ،فيما هو
يسحب قواته من هناك لتتعرض
وحدها لعمليات عسكرية ،يف
حني أنه ينجو جبنوده».
واستنكر التجمع «إقدام العدو
الصهيوني على انتهاك حرمة
والسعي
األقصى
املسجد
املكاني
التقسيم
لتكريس
والزماني للمسجد األقصى
بإدخال قطعان املستوطنني إىل
باحاته حبماية قوات الشرطة».

حب اهلل استقبل وفدين من عصبة
األنصار واحلركة اإلسالمية اجملاهدة
استقبل عضو اجمللس السياسي
يف «حزب اهلل» النائب السابق
حسن حب اهلل وفدين قياديني
من «احلركة اإلسالمية اجملاهدة»
وعصبة األنصار.
وأفادت العالقات اإلعالمية يف
«حزب اهلل» أنه «مت خالل اللقاء
البحث يف األوضاع الفلسطينية
يف الداخل واملخيمات .كما
تناول اللقاء األوضاع املأسوية
اليت يعيشها أبناء الشعب
الفلسطيين يف الداخل من
اعتداءات يومية يف القدس
والضفة والقطاع الذي يعاني
احلصار والتجويع بأبشع صوره،
وعمليات التهويد واالستهداف
والقتل املتعمد ،اليت تطاول
املدنيني واألبرياء يف غزة ،يف
ظل صمت أممي وعربي مدقع».
ورأى اجملتمعون أن «ما جيري
اليوم يف املنطقة من تآمر
وتطبيع وخيانة ،واليت كان
أخرها مؤمتر الذل يف وارسوا،
إمنا يهدف إىل مترير ما مسي
بصفقة القرن اليت تقضي
بتصفية الشعب الفلسطيين

والقضية الفلسطينية ،شاجبني
كل أصناف التطبيع مع العدو
الصهيوني».
كما حيوا «انتفاضة األهالي يف
مسريات العودة السلمية على
احلدود يف قطاع غزة» ،مشيدين
ب»بسالة الشعب الفلسطيين
وإبداعاته اليت أحدثت إرباكا
لدى قادة العدو» ،مؤكدين
«حقه يف العودة إىل أرضه
ودياره وتقرير مصريه».
ودعوا «الفصائل الفلسطينية
إىل التوحد ونبذ اخلالفات عرب
مقاربة وطنية جامعة ورؤية
فلسطينية شاملة عرب برنامج
سياسي موحد ملواجهة املخاطر
اليت تهدد الشعب الفلسطيين
برمته ألنها السبيل الوحيد
بالنهوض بالدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف».
هنأ
اللقاء،
نهاية
ويف
الوفد ب»الذكرى األربعني
النتصار الثورة اإلسالمية يف
إيران كونها الداعم احلقيقي
للقضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيين».

كـتاب مـفتوح التى الـحكومة اللـبنانية
الشيخ

دولة الرئيس
احلريري احملرتم،
معالي الوزيرات والوزراء،

سعد

حتية،
من واقع األمل الذي يعيشه
الوطن ،ومن عمق األمل الذي
حييا اللبنانيون عليه ،أتوجه
اليكم بهذا الكتاب ،غداة
تشكيل حكومتكم واستعدادها
للمضي قدمًا.
ّ
أخط هذه الكلمات ،وأنا املصريف
واالقتصادي الذي يعي معاناة
الناس ويدرك مؤسسات الدولة
بكل تفرعاتها...
أكتب اليكم ،مبا يشبه النداء،
فاألمور ّ
تعقدت
الشهور االخرية كثرت فيها
التحليالت والتوقعات ،وزادت
التصنيفات الصادرة عن وكاالت
عتد بها الواقع تأزمًا،
عاملية ُي ّ
وأتى البيان الوزاري يف سرعة
قياسية تبشر باخلريفكان لنا ما
نعول
متنينا لشهور خلت ،وهذا ما ّ
عليه حنن اللبنانيون وننتظره.
لنتفق أو ً
ّ
ال ان رئيس حكومتنا
العتيدة شخصيته حتظى باحرتام
دولي ملفت ،وان شبكة عالقاته
ّ
تتخطى حدود لبنان
املتينة
واالقليم ،ما ميكن ان يشكل
دافعًا واساسًا ميكن االنطالق
منه ملالقاة ما يتوقعه منا العامل
وما حيتاج اليه الوطن .كما ان
يف عداد اعضاء الوزارة وجوهًا
مرموقة ومثقفة وشابة ،تعكس
الطموح والرغبة يف العمل،
والشوق اىل حتقيق ما ميكن ان
يرونه عالمات فارقة.
حكومتكم تقف اليوم ،وهي
تقاطع
يف مستهل عمرها ،عند
ٍ
حساس :فهي ملزمة بان تقدم
للبنانيني ما خيفف عنهم ويعاود
احياء الثقة بقدراتهم وبوطنهم،
وهي ملزمة ايضًا بان تؤكد للعامل
تصميمها على االقدام ،وصون
السيادة ،واحرتام املواثيق،
وااللتزام بالقانون الدولي.
دولة الرئيس،
يف السادس من نيسان من
العام املنصرم ،صدرت مقررات
مؤمتر «سيدر» ،مبشاركة اكثر
من  48دولة ومنظمة حكومية
وخاصة ،وخرج لبنان بوعود
باحلصول على حوالي  11مليار
و 100مليون دوالر ،ومناشدة
بضرورة بذل اجلهود لتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية ،ومع
خريطة طريق شرطية ،يفرتض
إعتمادها لتحصيل النتائج.
ان ما اشرتطته «سيدر»،
يفرتض ان يكون بندًا أو ً
ال على
جدول أعمال حكومتكم ،خصوصاً
وان الوضع االقتصادي يف
ّ
ترنح كثريًا وأثرت فيه
البالد
ومد
سلبًا تطورات املنطقة،
ّ
للنازحني الذين ّ
شكلوا عبئًا كبريًا
على قدرة لبنان وطاقاته.
ٍ
«تصنيف»
كل هذا أوصلنا اىل
سليب .ال يفصل عنه وعن
التصنيف «اإلفالسي» إال درجة

واحدة.

دولة الرئيس،
أصحاب املعالي،
امسحوا لي ان اعرب بصراحة عما
اعتقده ومن منطلق خربتي،
بان
اصارحكم
فانين
لذا
االقتصاد الوطين يستحيل عليه
ان ُيْن ِع َ
ِ
مقومات ِه يف ظل الواقع
ش
القائم ،وان مؤمتر «سيدر»
لوحده لن يكون ايضًا كافيًا
لتحقيق االنقاذ املرجو .قد تكون
املليارات االحدى عشرة قروض
ضرورية ومفيدة قطعًاّ ...
لكنها
لن تكون كافية!
ما حيتاج اليه االقتصاد ليتعافى
هو اكثر من ذلك بكثري ،اال انه
امر ممكن وليس حما ً
ال.
ٌ
ماض
يكفي ان نتعظ من
ٍ
قريب .يف العام  ،1994اعلن
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
ان «انعاش البلد يكون من خالل
االنتعاش االقتصادي الذي هو
لوحده كفيل بان ينقل اجلميع
اىل خارج املنافسة واخلالف
السياسي».
بالفعل ،انطلق الرئيس احلريري
النقاذ البلد من خالل خطة
اقتصادية:
أنشأ املطار ،أعاد إعمار وسط
املدينة ،عمل على بنية حتتية
خفض
وبالتوازي،
قوية،
الضرائب االستتثمارية ،واعطى
دفعًا للقطاع اخلاص لالنتاج
والعمل...
هذا ما بدأ به الرئيس احلريري،
رمحه اهلل ،وهو ما اعتقد جازمًا
ان على حكومتكم التمثل به ،فما
حنتاج اليه وحيتاج اليه الوطن
امنا هو سياسة اقتصادية تعيد
ضخ احلياة يف الشرايني ،بعدما
كثرت االخفاقات واخلطوات غري
املدروسة ،خصوصًا وان أربعة
ماليني لبناني يعانون ،وعلى
كاهل وطنهم مليون ونصف
مليون نازح ومهاجر من اخلارج.
دولة الرئيس،
ما نطالبكم به ،هو استنساخ
التجربة أو االقتداء بها لتحقيق
نهضة اقتصادية موازية لنهضة
احلريري (.)1
انتم تعلمون ان دولتنا ال تنتج،
لألسف ،وهذا احملرك اجلبار الذي
امسه املواطن اللبناني والذي
ّ
يشكل عماد القوة التارخيية
ً
للبنان ،بات عاجزا ،بدوره،
عن االنتاج ،واملوازنة العامة
ً
للدين ورواتب
خدمة
تتالشى
ّ
للقطاع العام وأكالف حمددة وال
يتبقى منها شيئ لتحريك عجلة
النمو.
االقتصاد وتسريع
ّ
حتولوا حكومتكم
املطلوب ان
ّ
الفتية الطموحة اىل حكومة
اقتصادية يف املطلق وان تكون
بكل مكوناتها يدًا واحدة لرؤية
واحدة وهدف واحد هو خدمة
االقتصاد...
ما عاد مقبو ً
ال االستمرار بهذا
االنفاق على الكهرباء،
ما عاد مقبو ً
ال متضية نصف
ساعات النهار على الطرق،
ما عاد مقبو ً
ال اخلضوع ملافيات
الفساد واهلدر،
ما عاد مقبو ً
ال التعامل مع نسب

الدكتور سليم صفري
الفوائد اليت تعيق االستثمار
وحتول دونه،

املنتشرين ،ألن هؤالء هم العماد
الذي نتطلع اليه لالستثمار يف
الداخل وحتريك عجلة االنتاج
والنمو االقتصادي يف البالد.
البالد حتتاج اىل خطة اصالحية
حقيقية تشمل السياسة املالية
والضريبية واالدارية والتنموية
ّ
ومتكن لبنان من تأدية اخلدمات
املطلوبة للمنطقة برمتها من
خالل مرافقه وطاقاته ومؤسساته
الرتبوية واملالية واالستشفائية
واحلياتية والسياحية.

ما نتطلع اليه منكم هو ان تكونوا
بالفعل حكومة تعيدنا اىل واجهة
الدول احملرتمة ،وهذا لن يكون
اال من خالل خطة عمل تعتمد
نهضة اقتصادية هدفها اعادة
الثقة اىل اللبنانيني ،خصوصًا

دولة الرئيس،
إخرتمت وجوهًا واعدة يف حكومتكم،
فعساهم يكونون كلهم عونًا
ٍ
خلطة واحدة هي« :إنقاذ
واحدًا
االقتصاد  ...والبالد».
ودمتم.

ما عاد مقبو ً
ال عدم السعي
القامة سلسلة مطارات ،أو
تطوير املرافئ ،أو عدم تسهيل
معامالت الناس أو عدم تقديم
خدمات متقدمة يف االتصاالت...
أو ...أو ...أو!
دولة الرئيس
أصحاب املعالي

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:
 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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لـبنانيات

سليمان :الدستوري أبطل نيابة اجلمالي وأعلن املقعد السين اخلامس يف طرابلس
شاغرا ودعا إىل ملئه خالل شهرين من تاريخ صدور القرار
أعلن رئيس اجمللس الدستوري
عصام سليمان يف مؤمتر صحايف
عقده لإلعالن عن قرارات
اجمللس الدستوري يف الطعون
االنتخابية العائدة لدورة ،2018
«إبطال نيابة السيدة دميا
اجلمالي وإعالن املقعد السين
اخلامس يف طرابلس شاغرا».
وقال« :يسعدنا أن نرحب بكم،
ممثلني عن وسائل االعالم
املرئي واملسموع واملكتوب،
اقتناعًا منا بدور االعالم يف
نشر ،حقيقة القرارات الصادرة
عن اجمللس الدستوري يف
الطعون االنتخابية ،ونقلها
اىل الشعب ،فالشعب مصدر
السلطات يف نظامنا الدستوري،
واالنتخابات احلرة والنزيهة هي
الوسيلة الوحيدة اليت يعرب
بواسطتها عن ارادته يف اختيار
من ميثله يف السلطة يف نظام
دميقراطي برملاني ،ال قيامة له
اال بإعادة الروح اليه ،والعودة
به اىل املسار الصحيح».
أضاف« :عندما التقيناكم يف
شهر حزيران من العام املنصرم
إثر انتهاء املهلة احملددة
لتقديم الطعون يف االنتخابات
النيابية ،قلنا بأننا لن نتباطأ
ولن نتسرع يف الوقت نفسه
يف البت بهذه الطعون ألننا كنا
ندرك متاما حجم الصعوبات اليت
ستواجهنا .صعوبات تعود اىل
نظام انتخابي جديد ،مل يألفه
اللبنانيون من قبل ،وهو على
درجة كبرية من التعقيد ،ولعله
األكثر تعقيدا بني األنظمة
االنتخابية يف العامل ،فتح
باب التنافس على مصراعيه
بني لوائح املرشحني ،وبني
املرشحني حتى داخل الالئحة
الواحدة ،ما أفسح اجملال
واسعا أمام تقديم الطعون يف
االنتخابات».
وتابع« :كما تعود الصعوبات
اليت واجهها اجمللس الدستوري
يف الفصل يف الطعون ،اىل
إشكاالت نامجة عن ضعف يف
اخلربة وتدريب غري كاف للذين
أجروا االنتخابات ،من رؤساء
أقالم وكتبة ورؤساء وأعضاء
جلان قيد ،وعن استعمال
نظام الكومبيوتر للمرة األوىل
يف لبنان يف اعالن النتائج.
اجمللس
دفعت
إشكاالت
الدستوري للذهاب بعيدا يف
االستقصاءات لتبيان حقيقتها،
فلم نكتف بتطبيق املبدأ القائل
بأن البينة على من ادعى ،ألننا
ندرك متاما ان الطاعن ليس
باستطاعته احلصول على مجيع
املستندات العائدة لالنتخابات،
بينما اجلهات اليت حبوزتها هذه
املستندات ملزمة بتسليمها اىل
اجمللس الدستوري».
وقال« :عملية التدقيق يف
حماضر جلان القيد االبتدائية
والعليا ،ويف حماضر عائدة
ألقالم اقرتاع جتاوزت املئتني،
والتحقيق يف املخالفات املشار
اليه يف الطعون إستغرق وقتا
طويال نسبيا ،بسبب ما أحاطها
من غموض ،وبسبب ضعف

اجلهاز اإلداري يف اجمللس
الدستوري وهو يضم ستة
موظفني فقط ،يف حني انه حيق
للمجلس الدستوري ،مبوجب
القانون ،خبمسة عشر موظفا.
لقد جرى اإلستماع اىل كبار
املسؤولني عن اجراء االنتخابات
يف وزارة الداخلية ،وعن إعداد
لوائح الناخبني ،واىل عدد من
القضاة رؤساء جلان القيد
االبتدائية والعليا ،وضباط يف
قوى األمن الداخلي ورؤساء
أقالم ،كما جرى االستماع يف
جلستني للمسؤولني يف شركة
 Arabia GISاليت تولت الربجمة
الكومبيوتر
نظام
وتشغيل
االنتخابات،
يف
املستخدم
واستحصلنا منها ،حيث يلزم،
على بيانات بتوقيت إدخال
نتيجة كل قلم من أقالم
االقرتاع يف نظام الكومبيوتر،
يف التاريخ والساعة والدقيقة
والثانية .وقد مشل التدقيق
حماضر ونتائج أقالم اقرتاع
غري املقيمني اليت أشري
اليها يف الطعون ،وتلك اليت
أثريت إشكاالت بشأنها يف
وسائل االعالم كما حدث لقلم
.»Ottawa
أضاف« :إن اجمللس الدستوري
عمل على اكتشاف املخالفات
اليت حدثت أثناء العمليات
االنتخابية ،وقدر مدى تأثريها
على النتائج املعلنة ،وهذا
ما تطلب جهدا كبريا ،أما
ترافقت
اليت
املخالفات
واحلمالت االنتخابية ،واليت هلا
أثر كبري على تكافؤ الفرص
بني املرشحني ،وهي تتعلق
باإلعالن واالعالم االنتخابيني،
والتقيد بسقف االنفاق املالي
على احلملة االنتخابية ،فقد أناط
قانون االنتخاب مراقبتها بهيئة
اإلشراف على االنتخابات ،وقد
تسلم رئيس اجمللس الدستوري
تقرير هيئة اإلشراف يف
الثامن من شهر كانون الثاني
 ،2019ومل جتِر اإلشارة فيه
اىل خمالفات يف جتاوز سقف
االنفاق املالي وال اىل خمالفات
يف االعالم واالعالن االنتخابيني
من شأنها اإلخالل مببدأ تكافؤ
املرشحني.
بني
الفرص
وذلك بسبب الصعوبات اليت
واجهتها هيئة اإلشراف وضعف
اإلمكانيات املتوافرة هلا».
وقال :لقد طور اجمللس
الدستوري يف قراراته اليت
االجتهادات
اليوم،
نعلنها
املعتمدة يف البت يف الطعون
االنتخابية ،وجاء باجتهادات على
درجة كبرية من األهمية ،نابعة
من واقع قانون االنتخاب اجلديد
ومن رؤيته لالنتخابات كركيزة
أساسية للدميقراطية الربملانية.
وهلذه االجتهادات اجلديدة قيمة
قانونية وعلمية كربى ،ونأمل
تدريسها يف كليات احلقوق
والعلوم السياسية يف لبنان
واخلارج ،لذلك سننشر هذه
القرارات ،بالتعاون مع مشروع
دعم االنتخابات اللبنانية التابع
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

يف كتاب يصدر خالل شهرين،
وسنعمل على نشرها باللغة
الفرنسية أيضا كسائر قرارات
اجمللس الدستوري».
وتابع« :من أهم اإلجتهادات
اليت توصلنا اليها اجتهاد أدى
اىل إعطاء صحة االنتخابات
قيمة دستورية ،وذلك استنادا
اىل مقدمة الدستور ،فغدت
صحة االنتخابات جزءا ال يتجزأ
من الكتلة الدستورية يف
اجلمهورية اللبنانية .إننا يف
اجمللس الدستوري حريصون
أشد احلرص على احرتام إرادة
الناخب ،وعلى عدم التفريط
باإلجراءات اليت نص عليها
قانون االنتخابات من أجل
احلفاظ على صحتها ونزاهتها
وصدقيتها .واملخالفات اليت
تشوب العمليات االنتخابية
تتطلب اثباتات دامغة للتثبت
الركون
ميكن
وال
منها،
غري
واألقاويل
للشائعات
املسندة بدليل.
لقد تبني للمجلس الدستوري
من التحقيقات اليت أجراها
واالستقصاءات والتدقيق يف
حماضر جلان القيد وحماضر
أقالم االقرتاع موضع الشك،
والتدقيق يف بيانات نظام
الكومبيوتر ،ان ليس هناك
ما يستدعي ابطال نيابات أو
ابطال انتخابات دائرة بريوت
األوىل .كما ان الطعون املقدمة
يف دائرة بريوت الثانية ،ونظرا
لعدم تضمنها وقائع تساعد
على التوسع يف التحقيق،
وللفارق الكبري باألصوات بني
الطاعنني واملطعون بنيابتهم،
مل جيد اجمللس الدستوري
مثة مربر البطال نيابات فيها،
فالقرارات اليت صدرت عنه
قضت برد هذه الطعون».
أضاف« :أما الطعن املقدم يف
دائرة املنت فقد استند فقط
اىل أقوال احدى الصحف لذلك
أخذ اجمللس قرارا برده .دراسة
الطعون يف الدوائر األخرى
أدت اىل تصحيح النتائج بسبب
خمالفات ارتكبت أو أخطاء مت
اكتشافها يف حماضر أقالم
اقرتاع املقيمني وغري املقيمني،
وذلك يف دائرة بعلبك-اهلرمل،
ودائرة زحلة (قلم ،)Ottawa
ودائرة الشوف-عاليه ،ودائرة
(بشري)،
الثالثة
الشمال
غري ان التصحيح مل يؤد اىل
إبطال نيابات ،بسبب الفارق
الكبري باألصوات بني الطاعنني
واملطعون بنيابتهم».
وتابع« :أما يف دائرة الشمال
الثانية ،فتم رد طعنني يف
األساس ،وطعن يف الشكل
لوروده بعد انتهاء املهلة
القانونية .ونتيجة التدقيق يف
الطعن املقدم من املرشح اخلاسر
طه ناجي بنيابة املرشحة املعلن
فوزها دميا اجلمالي ،تبني أن
قلم قرصيتا رقم  546املدرسة
الرمسية غرفة رقم  5قد جرى
العبث مبحتويات املغلف العائد
له والذي تسلمته جلنة القيد
بدون مستندات ،وبعد التدقيق

يف أوراق االقرتاع املوجودة
يف هذا املغلف تأكد العبث
بها أيضا ،لذلك قرر اجمللس
الدستوري ابطال نتيجة هذا
القلم وتصحيح النتيجة املعلنة
رمسيا يف دائرة الشمال
التصحيح
وبنتيجة
الثانية،
احتفظت الئحة العزم باملقاعد
األربعة العائدة هلا ،بينما أصبح
عدد املقاعد اليت فازت بها
الئحة املستقبل بعد التصحيح
 4.55249أي فازت بأربعة
مقاعد وبقي كسر يساوي
 ،0.55249أما عدد املقاعد اليت
فازت بها الئحة الكرامة الوطنية
فأصبح  2.55256أي فازت
مبقعدين وبقي كسر يساوي
 ،0.55256الفارق يف الكسر
بني الالئحتني هو التالي:
= 0.55249 - 0.55256
 0.00007أي  7من مئة الف
ما يعين ان الفارق يكاد يكون
معدوما  epsilonأي يكاد يكون
مبثابة صفر .هذا الفارق ال
يعول عليه العالن فوز أي من
الالئحتني املتنافستني على
املقعد السين اخلامس يف
طرابلس بهذا املقعد ،وخباصة
ان االنتخابات شابتها عيوب».
وختم« :لذلك قرر اجمللس
الدستوري باألكثرية إبطال نيابة
السيدة دميا اجلمالي وإعالن
املقعد السين اخلامس يف
طرابلس شاغرا ،على ان جترى
االنتخابات مللئه خالل شهرين
من تاريخ اعالن هذا القرار عمال
ً
ووفق
باملادة  41من الدستور
للفقرة  4من املادة  43من
قانون االنتخاب رقم ،2017/44
واليت جاء فيها ما يلي« :جترى
االنتخابات الفرعية مللء املقعد
الشاغر على مستوى الدائرة
الصغرى العائد هلا هذا املقعد،
وفقا لنظام االقرتاع األكثري
على دورة واحدة ،»...أي
جترى االنتخابات يف دائرة
طرابلس لوحدها وليس يف
دائرة الشمال الثانية اليت تضم
طرابلس والضنية واملنية .نأمل
قراءة القرارات بتمعن قبل
التعليق عليها».
بعد تالوة البيان ،قال القاضي
سليمان« :أريد أن أضيف ،ان
بعض وسائل اإلعالم ذكرت أنه
جرى داخل اجمللس الدستوري
التصويت مرتني ،يف  12شباط
ويف  19شباط .هذا الكالم ال
يعرب متاما عن احلقيقة ،والذي
أدىل به يف اإلعالم ال يفهم
شيئا عن آلية العمل يف اجمللس
الدستوري».
اضاف« :لذلك سأشرح هذه
اآللية ،عندما يأتينا طعن إىل
اجمللس الدستوري ان كان
بدستورية قانون أو بالطعون
النيابية ،فان رئيس اجمللس
يعني مقررين من اعضاء
اجمللس ،لديهما مخسة عشر
يوما لوضع التقرير ومن ثم
رفعه إىل رئيس اجمللس الذي
يقوم بتوزيعها على األعضاء،
وحيدد جلسة للتداول بالتقرير،
والتصويت ال جيري على

التقرير .يتم التداول بالتقرير
مع ملف الطعن ،ومن ثم بعد
املداوالت يف عدة جلسات،
وحنن نعتمد يف آلية عملنا
األصول الدميوقراطية ،كل
عضو يبدي رأيه ويتناوله مع
زمالئه ،وميكن أن يعدل رأيه
نتيجة املناقشات اليت حتصل.
ومن ثم يتم وضع القرار،
وقد يأتي عكس التقرير .ويف
أحيان كثرية حيصل ان القرار
يأتي عكس التقرير والتصويت
يتم على القرار وليس على
التقرير».
وأكد ان «التصويت على هذا
القرار مت يوم الثالثاء املاضي
يف  19شباط ومل يتم التصويت
كما ورد يف بعض وسائل
اإلعالم يف  12شباط .لذلك ان

ما أثري يف وسائل اإلعالم فيه
إساءة للمجلس الدستوري وال
يعرب عن احلقيقة».
واشار اىل ان الكثريين علقوا
بأن هناك تدخالت سياسية
مع اعضاء اجمللس الدستوري،
وقال« :اؤكد لكم ان اعضاء
اجمللس الدستوري حمصنون
إىل أقصى احلدود وال أحد يؤثر
بهم وال أحد بتدخل بهم ،وانا
اشهد على ذلك .ال أحد تدخل
معي منذ أن توليت مسؤولييت
يف اجمللس الدستوري وال أحد
تدخل مع األعضاء .لذلك كل ما
يقال عن تدخالت يف شؤون
اجمللس الدستوري عار عن
الصحة .تدخالت السياسيني
تقف على باب سياج اجمللس
الدستوري وال تدخل إليه ابدا.

بانو ردا على حداد :اجمللس الدستوري
قال كلمته ونستغرب أصوات املشككني
رد النائب أنطوان بانو ،يف
بيان ملكتبه اإلعالمي ،على «ما
ورد على لسان مجانة حداد يف
شأن القرار الصادر عن اجمللس
الدستوري برد الطعن املقدم
من قبلها بنيابتنا».
وأسف ألن «تستمر السيدة
حداد بإطالق التهم جزافا بعدما
قال اجمللس الدستوري كلمته،
علما أنه سبق لوكيلنا احملامي
داني كرم أن بني يف معرض
أن املخالفات
اجلواب على الطعن ّ
املزعومة اليت ارتكزت عليها
السيدة حداد يف طعنها ،هي
غري جدية وغري ثابتة ،فضال عن
أنه لو مت جدال اعتبارها حاصلة،
فما كانت لتغري يف النتيجة
بعد تبيان يف شكل علمي أن
إعادة احتساب األصوات يف
هذه احلال تدل يف وضوح
على أن فارق الكسر ملصلحة
الئحتنا يبقى األعلى يف مطلق
األحوال».

وأضاف البيان « :وأما من جهة
أخرى ،فقد تطرقت السيدة
حداد غمزا إىل مسألة اإلنفاق
لكنها أخطأت يف العنوان ألن
ما أنفقته يف االنتخابات ال
يتجاوز اخلمسة وسبعني ألف
دوالر أمريكي ،يف حني أن
السقف املسموح بها قانونا
يف دائرتنا يفوق اخلمسمائة
ألف دوالر أمريكي .وأخريا إن
صدور قرار اجمللس باألكثرية
ال يشكل حجة ملصلحة الطاعنة
إمنا هو دليل إضايف على عراقة
الدميقراطية وحسن سري العمل
املؤسساتي ضمن اجمللس
الدستوري الذي لن يقوى أحد
على تضييق اخلناق حول عنقه
أو يعيق استقالليته املطلقة يف
ممارسة أعماهلكما ادعت السيدة
حداد .نعم لقد جسد اجمللس
الدستوري يف أدائه صوت
الضمري واحلق والعدالة .وهذا
ما اقتضى بيانه».

مجالي من بيت الوسط :حنرتم قرار
الدستوري لكنه استجابة لتدخالت سياسية
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عصر امس االول
يف «بيت الوسط» ،النائب
املطعون يف نيابتها دميا مجالي
اليت قالت بعد اللقاء« :بعد
ان مسعنا اليوم حكم اجمللس
الدستوري ،جيب علينا مجيعا
احرتامه ،مع العلم انه متت
تدخالت سياسية ولكن ما صدر
اصبح امرا واقعا .اود ان اشكر
الرئيس احلريري النه جدد ثقته
بي من خالل دعوته لي اىل
«بيت الوسط» للطلب مين ان
أعود ألترشح عن تيار املستقبل
عن املقعد السين يف طرابلس.
لذلك أجدد شكري له على الثقة
اليت منحين اياها».
أضافت« :أعلم ان شرعييت
منبثقة من الشعب اللبناني

امجاال ومن الشعب الطرابلسي
خصوصا الذي انتخبين ووضع
ثقته بي اول مرة ،وانا متأكدة
انه سيعاود منحي هذه الثقة
مرة ثانية ،النه رأى ماذا
فعلنا خالل فرتة قصرية يف
اجمللس النيابي جتاه عاصمة
الشمال ،وأمتنى االستمرار يف
خدمة مدينة طرابلس من خالل
اجمللس النيابي بعد إجراء
االنتخابات النيابية الفرعية،
وانا مستمرة يف املعركة ،وان
شاء اهلل خري».
سئلت :ماذا تقصدين بالتدخل
السياسي؟
أجابت« :كان بالطبع هناك
تدخالت سياسية وهذا االمر
ليس غريبا عن لبنان ،وقد متت
االستجابة هلذه التدخالت».
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لـبنانيات

احلسن جمللة األمن :ابتعادي عن عامل األمن سابقا قد يكون
عامال إجيابيا لي يف مهميت اجلديدة
اكدت وزيرة الداخلية والبلديات
ريا حفار احلسن ،يف حديث جمللة
«االمن» ،حاورها رئيس حترير
اجمللة العقيد الركن شربل فرام،
«ان ابتعادي عن عامل األمن
سابقا قد يكون عامال إجيابيا لي
يف مهميت اجلديدة ،إذ دفعين
ذلك إىل وضع خطة عمل أولية
انطالقا من هواجسي كمواطنة
قبل أن أكون مسؤولة ،وهذه
هواجس كل مواطن لبناني»،
وقالت« :بإمكاني إطالق وعود
كثرية ،لكن الوعود تبقى كالما
اآلن ،األفضل أن نتحدث عن
أولويات أراها أساسية لنجاحي
يف مهميت اجلديدة».
اضافت« :بالنسبة إلي ،األمن
االجتماعي هو الضامن لالستقرار
اجملتمعي ،وبالتالي فإن األمن
باملفهوم الشائع مهم بقدر األمن
البيئي واألمن األسري وأمن
اجملتمع املدني.
ثم إنين ،كما يعرف اجلميع،
من تيار سياسي يؤمن بأن
احلكم استمرارية ،ما حيتم علي
أن أنطلق من امللفات اليت بدأ
بها سلفي الوزير الصديق نهاد
املشنوق الذي ترك بصمته على
الوزارة وسأسعى ألن يكون
لي فيها بصمة خاصة أيضا.
وهنا مثة وعد حقيقي ،بأن
أبقى كوزيرة للداخلية خارج
نظام اخلدمات الزبائنية اليت
تعود عليها كثريون يف البلد،
والتشدد يف تطبيق القوانني
ال سيما يف ما يتعلق مبسألة
املرامل والكسارات .وسأحرص
على خدمة من هو حباجة إليها
فعال من ضمن إطار القانون
وبعيدا متاما عن احملسوبيات
السياسية .وسيكون هديف
حتسني عالقة املواطن مع وزارة
الداخلية ،وذلك عرب تبسيط
ومكننة املعامالت اليومية من
ضمن اسرتاتيجية الدولة لتطبيق
احلكومة اإللكرتونية .ورمبا بهذه
الطريقة خنفف من معاناة املواطن
بكل أنواعها».
وردا على سؤال عن تصورها
االولي كوزيرة معنية مباشرة
باألمن اليومي للمواطن ،قالت:
«كان هناك جهد كبري يف
السنوات األخرية لتحسني الوضع
وتثبيت اإلستقرار ،وترتبط
بالوزارة مديريتا األمن الداخلي
واألمن العام ويتسلمهما مديران
بكفاءتهما
معروفان
عامان
ومناقبيتهما .وال شك يف أن
العمليات اإلستباقية اليت حصلت
وما زالت حتصل دفعت إىل أن
يصل الوضع األمين إىل مرحلة
مهمة من االستقرار .ومن أجل
ضمان استمرار هذا االستقرار،
سأعمل على تعزيز التعاون
بينهما من ضمن خطة سوف
أعدها وأطرحها قريبا من أجل
ضمان استمرارية التنسيق بني
القوى العسكرية واألمنية كافة،
وسنعمل على تطوير آلياته
كعامل أساسي لالستقرار األمين
يف البلد».
سئلت :هل سيكون األمن أوال
وقبل أي شيء؟
اجابت« :بالنسبة إلي األمن
ال يتعارض مع احرتام حقوق
اإلنسان وحرية التعبري ،فهذه

العقيد الركن شربل فرام يحاور وزيرة الداخلية ريا حفار الحسن
احلرية هي فوق كل اعتبار».
سئلت :يف خطة عملك املنطلقة
من هواجسك كمواطنة أوال ،كيف
تنظرين إىل أزمة زمحة السري
اليومية؟
اجابت« :من الضرورة امللحة
التشدد يف تطبيق القانون جلهة
قمع املخالفات وختفيف حوادث
السري املميتة اليت ختطف كل
يوم واحدا من أوالدنا وشبابنا.
وعلينا البدء بتطبيق إجراءات،
ولو بسيطة ،من أجل تسهيل
حركة املرور وختفيف زمحة السري
اليت ،باإلضافة إىل تكلفتها
االقتصادية الكبرية جدا ،فهي
تستنزف أعصاب اللبنانيني
كل يوم .ومن هذه اإلجراءات،
إزالة العوائق واجلدران اإلمسنتية
وغريها من احلواجز ،وهنا أريد
أن أقول لكم إنين سأكمل ما
بدأناه من وزارة الداخلية .وألن
شرطة السري هي شرط أساسي
من هذه املنظومة ،لذا سأبذل
جهدي لتنشيط دورها وتنشيط
عمل السالمة املرورية .ثم إن
شرطة السري تعكس صورة
هيبة الدولة ،إذ يراها املواطن
كل يوم ويفرتض ان تظهر له
الصورة الفضلى عنها».
سئلت :ما هو امللف األصعب يف
تقديرك اآلن؟
اجابت« :ال شك يف أنه ملف
السجون ،إذ إنه ليس مسألة
إنسانية فقط بل يعكس صورة
لبنان يف اخلارج ومدى احرتامنا
حلقوق اإلنسان .ننسى أحيانا
أن اهلدف األساسي من السجن
هو إعادة تأهيل السجني ليصبح
عضوا فاعال يف جمتمعه .اليوم
هناك بعض السجون ال متلك
أدنى املقومات لتوفري حياة كرمية
للسجني ،وهلذا سنسعى إلجياد
مصادر متويل إلنشاء سجون
جديدة ومنوذجية لتغيري واقع
السجون ومع إجراء اإلصالحات
املطلوبة حتى نصون حقوق
السجناء وكرامتهم وسالمتهم».
وعن موضوع البلديات ،قالت:
«بفعل جتربيت يف التنمية،
خصوصا يف امللف الذي كنت
مسؤولة عنه يف طرابلس ،أدرك
متاما أهمية التعاون مع البلديات
وتفعيل مهامها التخطيطية لكي
تستفيد من مشاريع جهات
ماحنة ،وذلك من أجل متكينها
ومساعدتها ودعمها إلجياد حلول
للمشاكل اليت يواجهها املواطن

يوميا ،كتأمني مواقف للسيارات
وحل مشكلة النفايات وتفعيل
شرطة البلدية .وبالتوازي ،من
املهم التعاون مع وزارة املالية
من أجل تأمني األموال الالزمة
لتحسني اخلدمات على املستوى
احمللي».
وعن األمن البيئي ،اكدت ان
«الوضع البيئي مل يعد حيتمل.
فعال وصلنا إىل درجة سيئة
ومتدهورة كثريا ،وهي تؤثر
سلبا على صحتنا وصحة أوالدنا.
وسأسعى ،بالتعاون مع وزارات
البيئة والطاقة واملياه والعدل
اىل التشدد بتنفيذ كل القرارات
لوقف أي نوع من أنواع التلوث أو
التعدي على املوارد الطبيعية».
سئلت :مثة عناوين وملفات كثرية
ميكن احلديث فيها مع أي وزير
للداخلية ،لكن ما الذي يشغلك
أيضا غري العناوين املعتادة؟
اجابت« :يف عناويين البارزة
اجملتمع املدني وكيفية تكثيف
العالقة وزيادة التنسيق معه ،ألن
التعاون مع اجملتمع املدني جزء
أساسي من رؤييت لعمل ووظيفة
الداخلية .وهناك أيضا عناصر
الدفاع املدني الذين سأعمل كل
جهدي لكي يتمكنوا من إسعاف
ومساعدة الناس الذين هم حباجة
إليهم بأفضل الطرق املمكنة،
وهذا الشيء ال يتحقق إذا كانوا
غري مرتاحني .وسأتشدد مبعاقبة
اجلرائم ومالحقتها ،ال سيما اليت
تتعلق بالتعنيف األسري .وهنا

أطلب من كل امرأة معنفة أن
تتذكر أنه جيب على كل خمفر
يف كل قرية محايتها .ومن
جهيت ،سأتشدد مع قوى األمن
يف هذا املوضوع .كما سأتشدد
إىل أقصى حد يف مسألة إطالق
النار والسالح املتفلت .هذا
موضوع حباجة إىل تعاون كبري
من جملس الوزراء ،وحتديدا
من وزارة الدفاع ،باإلضافة إىل
األحزاب والقوى السياسية ،كما
لوسائل اإلعالم اليت عليها أن
تكون معنا يدا واحدة لوضع حد
هلذا املوضوع اخلطري».
سئلت :كثريون انتظروا التسليم
والتسلم يف وزارة الداخلية
لريوا وزيرتهم األوىل تستعرض
ثلة قوى األمن وتستقبل بتحيات
عسكرية من كبار الضباط .ما
كان إحساسك عندها؟
اجابت« :ال أخفيكم أنين كنت
مضطربة بعض الشيء يف
داخلي ،ألنين أحسست بثقل
املسؤولية امللقاة على عاتقي،
وثقل التحدي للنجاح ألكون
على قدر اختيار الرئيس سعد
احلريري لي وعلى قدر إثبات
أهلية املرأة اللبنانية يف اجملال
العام .يف هذا اليوم ،شكرت
روحي الشهيدين باسل فليحان
وحممد شطح اللذين آمن بهما
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
واللذين آمنا بي وكانا من أهم
الداعمني ملسريتي املهنية يف
احلقل العام».

كرم:من يسمي نفسه مصدرا حكوميا ليس اال مصدرا
سوريا يف احلكومة اللبنانية
غرد امني سر تكتل اجلمهورية
القوية النائب السابق فادي
كرم عرب حسابه على تويرت قائال:
«من يسمي نفسه مصدرا حكوميا

ويتحفنا بافكاره غري اللبنانية من
خالل صحافة مشبوهة ،للحقيقة
ليس اال مصدرا سوريا يف
احلكومة اللبنانية».

مكاري مغردا :على القوى الراغبة باملنافسة على
مقعد مجالي املبادرة اىل ترشيح نساء
غرد النائب السابق جمللس النواب
فريد مكاري عرب حسابه على موقع
«تويرت» قائال« :أقرتح على كل
القوى الراغبة باملنافسة على
املقعد الشاغر بإبطال نيابة دميا
مجالي ،أن تبادر لرتشيح نساء

لئال ينقص التمثيل النسائي،
وليبقى املقعد للمرأة اللبنانية،
سواء من خالل السيدة مجالي
نفسها أو من خالل غريها ،وأمتنى
التوفيق للنائبة مجالي اليت اثبتت
سريعا أنها عنصر نيابي ممتاز».

بوغدانوف اكد ألبو زيد اصرار روسيا
على مواكبة عودة النازحني

التقى ممثل وزارة اخلارجية
يف اللجنة اللبنانية الروسية
العادة النازحني السوريني
أمل ابو زيد املبعوث اخلاص
للرئيس الروسي اىل الشرق
االوسط نائب وزير اخلارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف،
ومت التداول يف سبل خلق

الفرص وإجياد املناخ املناسب
لعودة النازحني السوريني اىل
بالدهم.
واكد بوغدانوف «صالبة املوقف
الروسي بدعم وحدة وسيادة
لبنان» ،معربا عن «اصرار
موسكو على مواكبة عملية عودة
النازحني يف أقرب وقت».

قيوجميان :استحضار اجمللس األعلى
اللبناني السوري من عمل الشيطان

قال وزير الشؤون االجتماعية
ريشار قيوجميان ،تزامنا مع
جلسة جملس الوزراء« :أنا
مؤمن باالعاجيب ،ولكن مشهد
خوري
نصري
استنهاض
وتنسيقه مع الوزراء واستحضار
اجمللس األعلى اللبناني -

السوري ليس من عمل اهلل بل
من عمل الشيطان.
اتفقنا يف البيان الوزاري على
النأي بالنفس وفوجئنا بتحركات
بعض الوزراء باجتاه سوريا اليت
وضعت رئيس حكومتنا على
الئحة االرهاب».

اجلماعة اإلسالمية يف طرابلس :عدم إصدار العفو
عن املوقوفني حاليا او التأخر به ليس للصاحل العام
صدر عن اجلماعة اإلسالمية يف
طرابلس البيان اآلتي»:تابعت
اجلماعة حترك املوقوفني يف
سجن القبة وإعالن إضرابهم عن
الطعام منذ بضعة أيام مطالبني
بالعفو العام الذي وعدوا به مرارا
من قبل اجلهات املعنية وانتظروا
صدوره ،لكن يبدو أن هذه الوعود
طارت يف مهب الريح يف الفرتة
املنصرمة قبل تشكيل احلكومة
العتيدة ،ويبدو أنها ستطري يف
الفرتة احلالية رغم تأمل أهاليهم
بصدور العفو ،وكذلك الوعود
اليت أخذوها جمددا بعد أن أزحيت
عقبة تشكيل احلكومة ،لذا كان
إضرابهم عن الطعام يهدف إىل
العمل على حتقيق هذه الوعود،
لكن صربهم مل يدم طويال،
مما اضطر أحدهم إلشعال النار
داخل السجن وإحداث حالة من
الفوضى جعلت قوى األمن
يف حالة من االستنفار العام

يف مبنى السجن ،األمر الذي
أدى إىل االصطدام مع أهالي
املوقوفني وخروج األمور عن
طبيعتها مما تسبب بوقوع عدد
من اإلصابات ،ووصل احلدث
إىل ما ال حتمد عقباه».
أضاف البيان »:طالبنا سابقا
باالستعجال يف إصدار العفو
العام ألنه مطلب حمق للمظلومني
منهم ،الذين حيكت هلم التهم
اجلزاف ومل جتِر حماكمتهم رغم
قضاء سنوات قد تزيد عن فرتة
حمكوميتهم لو كانوا قد قاموا
بارتكاب جرم ما ،ويف كل مرة
يتم تأجيل اجللسات هلم وكأن
عامل الزمن ليس ذا أهمية
عند اجلهة املعنية ،ونؤكد أخريا
أن عدم إصدار العفو حاليا أو
التأخر به ليس للصاحل العام،
وقد يؤدي إىل فورة أكرب من
فورة سجن القبة اليت حصلت
اليوم».
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مـقاالت وتـحقيقات

مغارة االتصاالت :صفقة مشبوهة وخماوف من خرق أمين ..من يراقب «داتا» اخللوي؟
هديل فرفور
شكوك كثرية ُتثريها مسألة «دخول» إحدى الشركات إىل قطاع
املعد لكشف
االتصاالت يف لبنان عرب تسويقها منتج الـ DPI
ّ
ُ
تتعدى مسألة
املستخدمني وحركتهم .هذه الشكوك
بيانات
ّ
الفساد املالي «املعتاد» يف القطاع الذي حيكم عمليات التلزيم
ّ
ّ
عزز
وتتخطاه اىل خماوف من احتمال إجراء خرق أمين.
ولعل ما ُي ّ
هذه املخاوف ،هو ما ُيثار حول عالقة هذه الشركة بشركة أمريكية
ُمدانة مبوجب قرارات قضائية بسرقة معلومات ُ
املستخدمني وبيعها
جلهات «جمهولة».
ً
ً
ّ
يتعلق
قدمًا من شركة nexius
م
ا
عرض
ا
حالي
«تاتش»
تدرس شركة
ُ ّ
بشراء منتج الـ .)DPI) Deep packet inspectionهذا املنتج ،وفق
عدد من اخلرباء الذين تواصلت معهم «األخبار» ،يسمح بتحديد
يتضمنه
مسوه «سلوك ُمستخدم اهلاتف الذكي» ،مع ما
ّ
وكشف ما ّ
من تسجيل مجيع التطبيقات واملواقع اليت يزورها حامل اهلاتف
ويستخدمها ،فض ًال عن معرفة اجلهات اليت يتواصل معها عرب
ّ
املشفرة.
التطبيقات غري
ُ
أن شركة
حني
يف
اآلن،
حتى
نتج
امل
هذا
متلك
ال
«تاتش»
شركة
ّ
«ألفا» لديها منتج الـ  DPIمنذ عام ( 2015وقد أوكلت تشغيله
يف الفرتة السابقة لشركة  PROCERAمبوجب عقد رضائي قبل
بأن «ألفا»
أن تستغين عن الشركة بعدما قيل إنها إسرائيلية) ،علما ّ
ّ
وقعت عقدًا بالرتاضي مع شركة  nexiusاملذكورة أعاله منذ حنو
سنة ،بعد موافقة وزارة االتصاالت ،لشراء منتج  DPIاجلديد
ودفعت ُمسبقًا حنو  3ماليني دوالر للحصول عليه ،باعرتاف
املعنيني يف الشركة أنفسهمُ .
أن هذا املنتج اجلديد ال
املفارقة ّ
يزال قيد التطوير ومل جيهز بعد! ما يعين أن «ألفا» دفعت كلفة
منتج قبل أن يصبح موجودًا ،فيما تسعى الشركة صاحبة املنتج
يف الوقت الراهن إىل تسويقه وبيعه لشركة «تاتش» .وفيما
إن كلفة
تقول مصادر يف إحدى الشركات املنافسة لـ»ّ »nexius
وإن العقد
شراء وتشغيل منتج الـ  DPIال تتجاوز املليوني دوالرّ ،
ينص على دفع سبعة ماليني دوالر ،ما يعين أن
املوقع مع «ألفا»
ّ
مخسة ماليني دوالر إضافية ُ
ستدفع من مال وزارة االتصاالت»،
ّ
أن شركة  nexiusستتقاضى 3
تؤكد مصادر «ألفا» لـ»األخبار» ّ
ماليني دوالر فقط.
مل ُت ّ
ّ
ستحل
نظم «ألفا» مناقصة الستدراج عروض الشركات اليت
أما السبب ،فربأي مصادر األوىل ،هو
.procera
شركة
مكان
ّ
إن غالبيتها تكون
إذ
السوق،
يف
موثوقة
شركات
«غياب
ّ
إسرائيلية أو مملوكة من شركات إسرائيلية .لذلك ّ
فضلنا تلزيم
شركة ّ nexius
وقررنا منحها الوقت إلنتاج منتج الـ
ألنها لبنانية،
ّ
.»DPI
يف ُ
املقابل ،تعرض مصادر شركات منافسة لـ»نكسيوس» وجود
ثالث شركات متلك املنتج جاهزًا يف السوق ،وهي سبق هلا
تقدمت بعروض لدى إدارة «تاتش» وهي :شركة protei
أن
ّ
الروسية Vedicis ،الفرنسية وشركة  F5األمريكية« ،ما يعين
حجة غياب الشركات والعروض غري منطقية» ،على حد تعبري
املصادر.
إلاّ أن قضية  nexiusومنتجها
تتعدى مسألة «الفساد
اجلديد
ّ
املالي» والتنفيعات احلاصلة
ّ
وتتخطاه
يف قطاع االتصاالت
ّ
تتعلق بقضية
جدية
إىل شكوك ّ
خرق أمين بسبب حساسية
املنتج املذكور.

أعلنت الشركة
األمريكية املدانة
بسرقة بيانات وبيعها
انضمام أحد مؤسسي
«نكسيوس» إليها

فمن هي شركة NEXIUS؟ وما هي عالقتها بشركة COMSCORE
األمريكية املتهمة بسرقة بيانات املستخدمني؟
ّ
السجل التجاري يف لبنان،
ال وجود السم شركة  NEXIUSيف
ً
ما يعين أنها ليست لبنانية ،خبالف ما مت الرتويج له (علما بأن
مالكيها يؤكدون أنها «لبنانية ،لكنها مسجلة يف دبي وان يف
شركة «وايكوم» التابعة هلا واملسجلة يف لبنان ،حنو  200موظف
فإن
لبناني يعملون من لبنان على تطوير الربامج») .يف املبدأ،
ّ
البحث عن اسم «نكسيوس» على موقع «بلومربغ» ُيبينّ أنها
مملوكة من قبل شركة  COMSCOREاألمريكية ولديها ستة
فروع ،من بينها فرع يف املنطقة احلرة يف دبي /جبل علي ،وهو
تقدم بالعرض لدى شركة «تاتش» والذي سبق أن
الفرع الذي
ّ
أن شركة  COMSCOREاألمريكية
ّ
تقدم لشركة «ألفا» .الالفت ّ
سبق أن ُأدينت ،مبوجب أحكام قضائية صادرة حبقها ،بسرقة داتا
سرية .إذ يظهر يف هذا الصدد وجود
املستخدمني وبيعها جلهات ّ
حكم قضائي مربم صادر بتاريخ  2013/1/31حبق الشركةُ ،يثبت
أنها قامت بسرقة معلومات ُ
املستخدمني بطريقة غري شرعية من
خالل مقرصنني ،فض ًال عن استخدامها برامج الخرتاق احلواسيب
الشخصية وسرقة امللفات وكلمات املرور اخلاصة باملستخدمني
وغريهم.
ثبت
كذلك،
ّ
فإن قرارًا قضائيًا آخر صادرًا بتاريخ ُ 2017/7/28ي ّ

ّ
ويؤكد أن
التهم املنسوبة للشركة
األخرية قامت ببيع املعلومات بطريقة
غري قانونية من دون أن حُت ّدد اجلهات
الشارية .والالفت أن قيام الشركة
بإخفاء أمساء الشركات واجلهات
اليت اشرتت منها الداتا يوحي ،وفق
بأن البيع
مصادر ُم ّطلعة على امللفّ ،
مل يكن لشركات جتارية وإلاّ كانت
أمساؤها معلنة بشكل صريح« ،ما
يطرح شكوكًا حول احتمال أن تكون
هذه املعلومات قد بيعت لشركات
وجهات استخبارية»ُ .يشار هنا اىل
أن شركة  COMSCOREوافقت على
تسوية دفعت مبوجبها حنو  110ماليني
دوالر لبعض املستثمرين املتضررين
جراء عملياتها بعد رفض احملكمة
من ّ
ُ
قدم من
امل
االعرتاض
نيويورك
يف
ّ
قبلها.
وبالعودة إىل شركة ،nexius
يقول مسري طالب ،أحد مؤسسيها
إن الشركة قامت منذ
اللبنانينيّ ،
حنو  10سنوات ببيع أحد منتجاتها
اىل شركة « comscoreوهي ليس
هلا عالقة أبدًا بها .كل ما يف األمر
ّ
صنعته  nexiusباتت
أن املنتج الذي
متلكه شركة  ،comscoreلذلك قد
يظهر أن  nexiusمملوكة من قبل
ّ
موضحًا أن  nexiusمت
،»comscore
تأسيسها على يديه وأيدي أشقائه،
عدة شركات،
وهي كبرية وتضم ّ
شددًا على أن ال عالقة لشركته بـ
ُم ّ
.comscore
ماذا عن الشعار (اللوغو) املوحد
الذي ظهر يف الطلب ُ
املقدم اىل
شركة «تاتش» واملوجود نفسه يف
موقع «بلومربغ» للشركة املنضوية
حتت comscore؟ جييب طالب بأن

مالكو «نكسيوس» :الشركة األمريكية اشرتت منّا شركة ومنتجاً ،وال صلة لنا بها حالياً (بالل جاويش)

ّ
مصنعًا من .nexius
«هذا األمر طبيعي ،ألن  comscoreمتلك منتجًا
فنحن ّ
كلما أنتجنا برناجمًا ،أسسنا له شركة لتملك حقوق ملكيته
الفكرية والقانونية .وعندما نبيع املنتج ،نبيع معه الشركة
اليت متلك حقوقه .وكومسكور
مسج ًال باسم
اشرتت منتجًا كان
ّ
شركة ُتدعى «نكسيوس إينك»،
ولذلك يظهر اسم «نكسيوس»
كإحدى الشركات اليت متلكها
«كومسكور»».
هذه األجوبة تتناقض مع ما تؤكده
مصادر إحدى الشركات املنافسة

مصادر «تاتش»:
الوزارة كانت تدفع
باتجاه التعاقد مع
«نكسيوس» ،لكننا
لم نحسم أمرنا بعد

ً
الفتة
لـ»نكسيوس» ،مشرية إىل «استحالة ازدواجية اهلويات»،
«إىل وجود شركة  nexiusواحدة هي ليست إال فرعًا من فروع
شركة  .»comscoreالالفت هو ما ُيشري إليه موقع COMSCORE
جلهة انضمام أحد أفراد «آل طالب» ،وهو الرئيس التنفيذي
لشركة  ،NEXIUSاىل فريق عمل الشركة ( )COMSCOREعام
جدية حول طبيعة العالقة اليت
 ، 2010األمر الذي يطرح تساؤالت ّ
تربط الشركتني.
تقدمت يف عرضها (سواء
إىل ذلك ،يقول طالب إن الشركة
ّ
لـ»تاتش» أو لـ»ألفا») باسم شركة « ،nexiusإلاّ أن الشركة
اليت ستقوم بإنتاج الـ  DPIهي شركة  NET VEEاليت هي
وإن من سيقوم بإجناز هذا املنتج هم حنو
تابعة لشركة ّ NEXIUS
 200موظف لبناني يعملون يف شركة وايكوم اللبنانية» .ملاذا
مل يتم التقدم باسم  NET VEEمنذ البداية؟ «ألنها كانت قيد
اإلنشاء»!
قررت تلزيم شركة قيد
هذا األمر يعين عمليًا ّ
أن شركة «ألفا» ّ
اإلنشاء إنتاج منتج غري جاهز لديها بعد؟ «نعم» ،جتيب مصادر
«ألفا» لـ»األخبار»!

تقنيو «تاتش» قلقون

تقدم بشأن تاريخ
يف «تاتش» ،يستند الفريق التقين على ما
ّ
شركة  ،COMSCOREإىل مطالبة إدارة الشركة بـ»إجراء املزيد
من التحقيقات» قبل املضي يف مشروع شراء املنتج من شركة
 .nexiusهذه التوصية وردت يف كتاب أرسله الفريق التقين يف

«تاتش» إىل إدارة شركته ،قبل حنو  3أسابيع ،واطلعت «األخبار»
على مضمونه .وتناول الكتاب خمالفة شركة  comscoreلقانون
االتصاالت املخزنة وقانون خصوصية االتصاالت اإللكرتونية،
فض ًال عن خمالفات تتعلق باالحتيال .كذلك ،يذكر الكتاب مسألة
إدانة الشركة جبمع املعلومات الشخصية للمستهلك وبيعها،
مبا يف ذلك أرقام الضمان االجتماعي وأرقام بطاقات االئتمان
وأرقام املعلومات املالية وغريها.
ّ
إىل تلك ُ
املتعلقة خبلفية الشركة املثرية للشكوك ،مثة
املالحظات
ّ
ّ
يتمثل بـ»فشل
ولعل أبرزها
مالحظات تقنية يشري إليها الكتاب،
 nexiusحتى اآلن يف تطوير الـ  DPIوتسليمه لشركة «ألفا»،
الفتًا اىل أن «تاتش ال متلك منتج الـ  DPIبعد ،وهي ال متلك ترف
انتظار الشركة لتطويره يف وقت يتوافر فيه الكثري من املنتجات
اجلاهزة يف السوق» .يف املقابل ،تؤكد مصادر «ألفا» أن املنتج
صار موجودًا لديها ،و»دخل مرحلة التجربة إلدخال تعديالت عليه،
متهيدًا لبدء تشغيله يف غضون شهرين أو ثالثة».

إصرار على التعامل مع NEXIUS؟

ُت ّ
ركز بعض املصادر املتابعة للملف على أهمية هذه اجلملة
ّ
الواردة على لسان تقنيي «تاتش» املتعلقة بوجود خيارات
أخرى متنوعة يف السوق ،علمًا بأن مصادر يف «تاتش» قالت
لـ»األخبار» إن «الشركة مل حتسم بعد أمر التعاقد مع «،»nexius
وإن وزارة االتصاالت هي اليت كانت تدفع يف اجتاه االتفاق مع
موحدة ملنتج الـ  DPIبني
«نكسيوس» بذريعة إجياد «منصة»
ّ
ألفا وتاتش .وفيما قالت مصادر من داخل الشركة إن إدارتها
ماضية يف النقاشات املتعلقة بالعرض من دون أن تتوقف عند
مالحظات التقنيني العاملني فيها ،قالت مصادر إدارية «إن
الشركة مستمرة يف املفاوضات ودراسة كل العروض من أجل
اختيار األفضل واألكثر أمانًا ،وحتى اآلن مل يحُ َسم أي خيار».
املرة األوىل اليت حتاول فيها
وتفيد املعلومات بأنها ليست
ّ
« NEXIUSالدخول» اىل شركة «تاتش» .إذ سبق هلا أن عرضت
قبل ثالث سنوات منتجًا آخر (بالشراكة مع  ،)SAND VINEفيما
كانت اإلدارة املعنية حينها تستعد إلطالق مناقصة« ،قبل أن
تتخذ وزارة االتصاالت حينها (الوزير السابق مجال اجلراح) قرارًا
بإلغاء املناقصة» .بدوره ،يقول وزير االتصاالت حممد شقري
لـ»األخبار» إنه مل يطلع بعد على امللف ،وإنه «مستعد للبحث فيه
يف ما بعد إلبداء الرأي واختاذ اإلجراءات الالزمة».
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 6تفاحات بـ  25سنتا!! ..حتول مذهل يف متاجر وولورث يف نصف قرن شؤون اسرتالية ولبنانية بني
ديب وياسني

كم تغري الزمن .امرأة تقف يف ممر اإلفطار يف فرع املتجر يف «دوبل باي» بنيو
ساوث ويلز وتحمل يف يدها عبوة من الحبوب وتبدو أنيقة املظهر والشعر.

“كيف يمكننا مساعدتك؟» موظفون يرتدون جاكتيت بيضاء مميزة وقبعات
يبتسمون أثناء خدمة الزبائن

يا لها من صفقة حيث يستطيع الزبائن شراء  6تفاحات أو برتقاالت مقابل
 25سنتا فقط يف متجر «بانسكتاون» غرب سيدني

زبائن يصطفون يف سبعينيات القرن املاضي للحصول على لحوم باردة
اليت كانت متتلئ مبنتجات أيقونية
مثل «فيجمايت» و «ويتبيكس»
و «كرافت» و «نستله».
وتزخر األرفف تزخر مبعلبات
احلبوب و برطمانات العسل،
الذوبان،
سريعة
والقهوة
والفواكه
املعلبة
واألطعمة
واخلضروات الطازجة مع تباين
شديد يف شكل املمرات.
ويف  ،1973أطلقت وولورث
أوىل منتجاتها اليت حتمل
«عالمتها اخلاصة».
وبعد مرور عشر سنوات،
أطلقت وولورث ما يسمى

كان اللنب ومنتجات األلبان تباع يف عبوات زجاجية أو كرتونية وليس بالستيكية
كما هو الحال اآلن

أحد العاملني بقوم بتوضيب فواكه طازجة يف أحد األرفف داخل متجر مول
وارينجا يف سيدني.

كشفت جمموعة من الصور
التحول املذهل الذي اعرتى
سلسلة متاجر وولورث بأسرتاليا
خالل اخلمسني عاما األخرية يف
األسعار والشكل حتى أن 6

تفاحات كانت تباع بسعر ال
يتجاوز  25سنتا.
أي شخص ترعرع يف سبعينيات
القرن املاضي يتذكر بالتأكيد
أرفف منتجات البقالة يف املتجر

«هوم براند» ،الذي يضم حنو
 150منتجا يف عبوات ذات لون
«أبيض وأسود» ولوجو «أمحر
وأبيض» مميز.
وتطور األمر اآلن إىل ما يسمى
«وولورث سيكلت» (اختيار
وولورث».
وفيما يلي ،يعرض موقع ديلي
ميل أسرتاليا مقارنة نادرة
بالصور لكشف التحول الرهيب
والتغيريات اليت اعرتت املتجر
األشهر يف أسرتاليا خالل حوالي
نصف قرن:

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا حتذر املهاجرين:

اإلقامة يف املناطق اإلقليمية أو
إلغاء التأشريات

املهاجرين
على
سيتعني
االنتقال إىل املناطق اإلقليمية
بأسرتاليا مبوجب خطة سكانية
جديدة للحكومة الفيدرالية وإال
يتم إلغاء تأشريتهم وخياطرون
بإمكانية ترحيلهم.
وأعلنت احلكومة الفيدرالية
األسبوع املاضي ختصيص
متويل بقيمة  ١٩,٤مليون
دوالر لصاحل خطة تستهدف
احلد من التكدس السكاني
ومتنح األولوية يف التأشريات
للسكان املستعدين لالستقرار
يف املناطق اإلقليمية.
وإذا غادر املهاجرون تلك
املناطق اإلقليمية قبل احلصول
على إقامة دائمة ،فسيتم إلغاء
تأشرياتهم.
من جانبه ،قال وزير اهلجرة
ديفيد كوملان بعد اجتماع

احلكومات األسرتالية األسبوع
املاضي« :التأشرية ترتبط
بالعمل يف هذه املناطق،
ولذلك ال ميكنك الذهاب
والعمل يف مكان آخر».
واستطرد« :سيتعني عليهم
احلصول على تأشرية أخرى».
ورأى كوملان أن اخلطة ستساعد
على انتقال املهاجرين إىل
مناطق تعاني من نقص حاد
يف العمالة.
بيد أن شاين نيومان وزير
اهلجرة يف حكومة الظل
املعارضة قام بإلقاء اللوم على
احلكومة الفيدرالية يف تلك
املشكلة.
وفسر ذلك قائال « :ينبغي أن
يتم منح حوافز للناس لالنتقال
إىل تلك املناطق».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

استقبل املستشار ونائب
رئيس مجعية الضنية اخلريية
يف اسرتاليا احلاج عمر ياسني
الوزير يف حكومة الظل ونائب
منطقة الكمبا يف والية
نيوساوث ويلز معالي جهاد
ديب.
وشهد اللقاء استعراض عدد
من األمور والقضايا اليت تهم
اجلالية اللبنانية ،مع تسليط
الضوء على الظروف واملعطيات

يف إطار االنتخابات االسرتالية
املقبلة على الصعيدين احمللي
والفيدرالي.
وكان اللقاء بني النائب ديب
واملستشار ياسني مناسبة
للبحث يف الوضع اللبناني
وآخر التطورات بشأن احلكومة
اجلديدة يف لبنان ،حبضور
االستاذ الزائر حسني شندب
وعضو بلدية إيزال مدحت
ياسني.

بولني هانسون تفضح
سيناتورا حترش مبوظفاته
اتهمت بولني هانسون زعيمة
حزب «أمة واحدة» سيناتورا
أسرتاليا متزوجا بالتحرش
اجلنسي بالعديد من املوظفات
الالتي يعملن لديه.
ووجهت هانسون هذا االدعاء
يف جملس الشيوخ الثالثاء
املاضي وأضافت أن الرجل
استخدم أموال دافعي الضرائب
إلسكات ضحاياه.
ومل تكشف هانسون عن اسم
عضو جملس الشيوخ.
واستطردت« :ينبغي على هذا
اجلبان الذي نطلق عليه لقب
سيناتور أن يشنق نفسه هذه
الليلة من شدة العار».
وتابعت تقول ان« :كافة ضحايا
هذا السيناتور مت إسكاتهن عن
التحدث علنا بشأن التجربة».

وحتدثت هانسون مبزاج حاد
عن مزاياها الربملانية لتوجيه
اتهامات إىل الرجل.
وأردفت أن حتقيقا بدأ بالفعل
للنظر يف هذه الوقائع.
وواصلت« :كونك برملانيا ال
مينحك احلق يف وضع يدك غري
املرغوبة أو شفتيك يف أجساد
موظفاتك».
وألقت هانسون باللوم جزئيا
على الربملان والسماح بصدور
أوامر حظر نشر.
ومضت تقول« :احملبط هو أن
هذا الربملان يسمح مبواصلة
تلك املعاملة املروعة للموظفات
وعدم إجبار هذا الشخص على
الرحيل».

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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بعد طعنه داخل أحد سجون أسرتاليا..

نبوءة «األخطبوط» طوني مقبل تتحقق

يف الشهور التالية بعد ضبطه
متنكرا مرتديا باروكة رديئة
داخل مقهى بأثينا ،بذل طوني
مقبل قصارى جهده إلقناع
السلطات أن حياته يف خطر إذا
عاد إىل أسرتاليا.
ويف  2007و ،2008أخرب
أنطونيوس سجيع مقبل احملكمة
اإلنسان
حلقوق
األوروبية
واحملكمة اليونانية العليا أن
اجملرمني والشرطة الفاسدة يف
أسرتاليا يرغبون يف قتله.
واستغرق األمر حوالي 10
سنوات حتى حتققت نبوءة مقبل
بنصل سالح أبيض.
وتلقى مقبل  3طعنات ،وعثر
عليه يف حالة حرجة بني احلياة
واملوت بعد ما يبدو أنه صراع
على القوة داخل سجن بارون
بوالية فيكتوريا.
ويف وقت ما ،كان طوني مقبل
ملكا غري قابل للمساس يف
ملبورن.
وذكرت تقارير أن مقبل كانت
لديه عالقات كبرية مع جمرمني
وشرطة وبعض القضاة «واضعا
إياهم يف جيبه».
ولد مقبل يف الكويت يوم
 8أغسطس  ،1965وجاء إىل
أسرتاليا مع والديه اللبنانيني
يف الثامنة من العمر ،واستقر

يف مشال ملبورن.

موران.

ويف البداية ،اجته مقبل للعمل
يف غسيل الصحون داخل ملهى
ليلي ،قبل أن يرتقى إىل حارس
بنفس امللهى.

ومت احلكم عليه غيابيا بالسجن
 9سنوات جللب الكوكايني ،كما
اتهم الحقا بقتل موران وشخص
آخر.

ويف عمر  19عاما ،قام مقبل
بشراء بار للنب يعاني من أزمة
مالية لكن التعثر استمر حتت
قيادته.

وذكرت الشرطة أن مقبل أرسل
 20مليون دوالر إىل اخلارج قبل
أن يبدأ رحلة اهلروب اليت بدأت
باختبائه  7شهور يف «بوني
دون» مبنطقة إقليمية يف والية
فيكتوريا ،ثم غرب أسرتاليا
ليبحر من بريث متنكرا يف
صورة قس ماروني على منت
خيت يدعى «إدوينا» ليذهب
إىل ماليزيا جبواز سفر مزيف
حتت مسمى «ستيفن باباس».

واكتسب طوني مقبل لقبا
جديدا يف ذلك الوقت ،وهو
كان
حيث
«األخطبوط»،
ميلك أيادي كثرية يف كافة
اجملاالت.

كما أفادت تقارير أنه جنا من
إطالق نار على يد خصوم بيزنس
يف بلدة شكا مشال لبنان ،قبل
أن يذهب إىل دبى ثم يستقر
يف حياة من الرفاهية داخل
اليونان حيث عاشت معه هناك
صديقته دانييل ماكغواير اليت
أجنبت منه ابنة تدعى «رينات».

وأدرك مقبل أن هناك وسائل
أفضل لصنع املال ،واستطاع
حبلول عام  2000أن يكون لديه
 38شركة ،تشمل مالهي ليلية
ومقاهي ومتاجر مالبس ،وكذلك
منزال مباليني الدوالر.

وأشارت تقارير إىل أن جتارة
املخدرات هي مصدر معظم
ثروته.
وهرب من أسرتاليا يف آذار
 2006أثناء فرتة حماكمته بتهمة
جلب  2كلغ من الكوكايني إىل
أسرتاليا من املكسيك.
وأفادت تقارير أن هروبه حدث
مبساعدة تاجر املخدرات لويس

وظل مقبل هاربا ملدة  15شهرا
حتى ألقي القبض عليه يف 5
حزيران  2007داخل مقهى
مرتديا باروكة بهدف التنكر
وحاول إقناع السلطات اليونانية
بعدم ترحيله إىل أسرتاليا لكن
دون جدوى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بطلة كمال أجسام متهمة بنشر فيديوهات
إباحية ...ولن تصدقوا السبب!

السيربانية
الشرطة
إتهمت
الصينية العبة كمال األجسام
األسرتالية صينية املولد ،الرا
تشانغ ،بنشر مواد إباحية بسبب
نشرها فيديو وهي ترتدي مالبس
البحر على شبكات التواصل
االجتماعي.
وحبسب ما نقلت «روسيا اليوم»،
ذكرت صحيفة «»SupChina
أن الرياضية الرا تشانغ عرضت،
ّ
يف متوز  ،2018جمموعة من مقاطع
الفيديو على شبكة التواصل

االجتماعي الصينية «،»Weibo
تستعرض فيها تشانغ وضعيات
خمتلفة وهي بلباس حبر أخضر
اللون حبذاء ذي كعب عال.
وأعلن ضباط الشرطة السيربانية
أن
الصينية ،يف شباط اجلاريّ ،
الفيديوهات تناقض مع «قواعد
األمن القومي» ،وحذروا تشانغ
من نشر مواد ذات حمتوى غري
مقبول على اإلنرتنت.
الشرطة
تقرير
يف
وجاء
السيربانية« :خيضع مثل هذا

السلوك للمساءلة والتحقيق يف
إدارات أمن الدولة وسيعاقب
للقوانني
وفقا
مرتكبوه
السارية».
ورفضت تشانغ هذه التهم
أن مالبسها تعد زيًا
وأصرت على ّ
رمسيًا رياضيًا حملرتيف والعيب
رياضة كمال األجسام .وإعتربت
أن الشرطة
الرياضية املخضرمة ّ
السيربانية الصينية «رجعية
ّ
وأنها ستناضل من
وجاهلة»،
أجل حقوقها.
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استطالع ايبسوس :تدني الدعم للعمال
على خلفية الالجئني وأمن احلدود

عانى حزب العمال من اخنفاض
حاد يف الدعم الشعيب بعد
أسبوع من السجاالت السياسية
احلادة بشأن محاية احلدود.
وقد متكن االئتالف من تضييق
الفارق بنسبة  3يف املئة لتصبح
 51إىل  49يف املائة لصاحل مع
حزب العمال.
وحتول الناخبون ضد حزب
العمال بأعداد كبرية وسط
اخلالف املتصاعد بشأن قانون
نقل املرضى للمعاجلة يف
مستشفيات اسرتاليا الذي مرره
الربملان األسبوع املاضي ،مما
أدى إىل خفض الدعم للحزب
من النتيجة السابقة اليت بلغت
 54إىل  46يف املائة لصاحله
يف كانون االول املاضي اىل
النتيجة احلالية.
والنتائج اليت تضمنها استطالع
أجرته إيبسوس بشكل حصري
للزميلتني السيدني مورنينغ
هريالد والـ ايدج  ،هي عالمة
حتذير لزعيم املعارضة بيل
شورتني بسبب قوة ادعاءات
احلكومة بشأن «تفكيك» نظام
االعتقال يف اخلارج وحجة جديدة
مفادها أن القوانني اجلديدة
لن توقف اجملرمني املتهمني
القادمني إىل أسرتاليا.
كما خسر السيد شورتن بعض
األرضية يف تقييمه الشخصي،
حيث اخنفض صايف الرضا على
ادائه من ناقص تسعة إىل
ناقص  12نقطة مئوية.
وقد شهد رئيس الوزراء سكوت
موريسون زيادة طفيفة ،يف
صايف املوافقة على ادائه،
من  8إىل  9نقاط مئوية ،ضمن
هامش خطأ بلغ  2.9يف املائة
هلذا اإلجراء وغريه من املعايري.
السيد
الناخبون
ويفضل
موريسون على السيد شورتن
كرئيس مفضل للوزراء بنسبة
 48إىل  38يف املائة ،لكن
الفارق بالكاد تغري من فجوة 9
نقاط مئوية بني الزعيمني يف
كانون االول املاضي.
غري إن تقدم موريسون على
السيد شورتن كرئيس وزراء
مفضل هو أقل من نصف الفجوة
اليت كان يتمتع بها مالكومل
تورنبول على زعيم املعارضة،
وهي  57مقابل  30يف املائة،

قبل شهر واحد من قيام حزب
األحرار بإالطاحة بزعامته يف آب
املاضي.
وجيادل السيد موريسون بأن
السيد شورتن قد أضعف
حدود البالد من خالل مترير
مشروع قانون النقل الطيب رغم
اعرتاضات احلكومة.
وقال خالل محلته االنتخابية يف
تزمانيا« :ستفعل حكومتنا كل
شيء يف حدود سلطاتنا ،رغم
ما فعله حزب العمال لتقويض
وعدم
نظامنا حلماية احلدود
وصول هذه القوارب».
ويسمح القانون اجلديد لطبيبني
بالتوصية بنقل طالب جلوء من
جزيرة مانوس أو ناورو إىل
أسرتاليا ،بعد اخلضوع للمراجعة
من قبل جلنة طبية وقرار من
وزير اهلجرة بشأن ما إذا كان
تهديدا لألمن
الشخص يشكل
ً
القومي أو مت سجنه ملدة سنة
واحدة أو أكثر الرتكابه جرمية.
وسيتم اعتقال طاليب اللجوء
الذين ُينقلون إىل أسرتاليا يف
مراكز احتجاز أثناء خضوعهم
لعمليات تقييم طيب.
وقد وصف السيد شورتن
مشروع القانون بأنه إجراء
إنساني ال يشكل أي خطر على
محاية احلدود ،مع الرتكيز على
سنوات النزاع داخل حكومة
االئتالف.
وصرح السيد شورتن يف
ملبورن قائال انه «ال ميكن
حلزبي الوطين واالحرار االتفاق
على سياسة الطاقة فهما خارج
املشهد .لذلك  ،حنن نركز على
الناس ،وأعتقد أن هذه هي
أفضل اسرتاتيجية».
ويعترب آخر استطالع لـ Ipsos
عالمة أخرى على التذبذب
يف السياسة األسرتالية منذ
االضطرابات داخل احلكومة يف
اب املاضي.
وكان حزب العمال يتصدر
االئتالف بنسبة  51إىل  49يف
املائة يف متوز املاضي ،قبل أن
يؤدي انقسام االئتالف حول
الطاقة اىل توسيع الفجوة إىل
 55إىل  45يف املائة لصاحل
حزب العمال يف األيام اليت
سبقت إزاحة تورنبول.
يف حني كان هناك انتعاش

طفيف للحكومة حتت قيادة
موريسون يف ايلول املاضي،
عندما تصدر حزب العمال
االئتالف بنسبة  53إىل  47يف
املائة ،انتهى العام مع تقدم
العمال بنسبة  54إىل  46يف
املائة بعد احتساب االصوات
التفضيلية.
استطالعات
آخر
وتشري
الرأي إىل أن نسبة األصوات
االساسية حلزب العمال قد
اخنفضت من  37إىل  33يف
املائة على مدى شهرين ،وهي
نتيجة متدنية بشكل غري عادي
ً
مقارنة باالستطالعات األخرى
املنشورة ،يف حني ارتفعت
األصوات األساسية لالئتالف
من  36إىل  38يف املائة.
ومشل االستطالع  1200شخص
عرب اهلاتف من الثالثاء إىل
اجلمعة وبلغ هامش اخلطأ 2.9
يف املائة.
احلملة
موريسون
وقضى
الصيفية بالرتكيز على دعم
املناطق اليت ضربها اجلفاف
والتهديد الذي تشكله سياسات
حزب العمال لناحية زيادة
العائدات الضريبية واحتمال
وصول املزيد من طاليب
اللجوء.
وحيتفظ رئيس الوزراء بتصنيف
شخصي إجيابي بني الناخبني،
على عكس السيد شورتن ،حيث
أظهر االستطالع اجلديد أن نسبة
الناخبني الذين يوافقون على
أدائه ارتفعت من  47إىل 49
يف املائة .وارتفع عدد الذين
رفضوا من  39إىل  40يف
املائة.
ونتيجة لذلك ،ارتفع معدل
القبول الصايف ملوريسون -
وهو الفرق بني أولئك الذين
يوافقون والذين ال يوافقون
على ذلك  -بشكل طفيف إىل
تسع نقاط.
واخنفضت النسبة اليت وافقت
على أداء السيد شورتن من 41
إىل  40يف املائة وارتفع عدد
الذين رفضوا من  50إىل 52
يف املائة.
كما تدهور تصنيف صايف
الرضى عن السيد شورتن من
ناقص تسع نقاط مئوية إىل
سالب  12نقطة.
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مـقاالت وتـحقيقات

فضيحة قرض الـ 400مليون دوالر:

الدولة تستدين للمستشارين واألثاث ...والتوطني!
مـيسم رزق
ِ
تنغمس احلكومة اللبنانية يف عملية االقرتاض
من املؤسسات الدولية بصورة تثقل املالية
ُ
خدمتها
متتص
وتورطها بديون إضافية
العامة،
ّ
ّ
غالبية واردات الدولة .آخر ما ظهر يف هذا اجملال
قرض تتفاوض عليه احلكومة مع البنك الدولي،
بقيمة  400مليون دوالر ،سيذهب جزء كبري منها
للمستشارين واألثاث ...أما األخطر ،فهو مترير
ما يساهم يف تثبيت وجود النازحني السوريني
يف لبنان!
تعد سياسة اللجوء إىل البنك
يف لبنان ،مل ُ
الدولي أو املؤسسات الدولية للحصول على
ِ
لحة لتمويل
القروض
تنطلق من قاعدة احلاجة المُ ّ
حتولت هذه السياسة إىل
مشاريع أساسية .بل ّ
عند احلكومات ُ
املتعاقبة .صار
نوع من اإلدمان
َ
االنغماس يف االقرتاض من املؤسسات الدولية،
عادة ُتثقل مالية الدولة وتورطها بديون جديدة
فوائدها اجلزء األكرب من واردات الدولة،
تستهلك
ُ
تقرتن يف أغلب
وهي عادة أخطر ما فيها أنها
ِ
تعمد احلكومة
مرة
َ
األحيان بالفساد .إذ يف كل ّ
إىل االستدانة من البنك الدولي (أو غريه من
براقة،
املؤسسات)ُ ،تدرج القروض حتت عناوين ّ
بعد البحث والتدقيق يف كيفية صرف
َ
ليتبينّ
األموال وتوظيفها أن جزءًا ال بأس به منها مل
يكن سوى هدر .وكلمة «هدر» ما هي إال تعبري
ّ
ملطف عن السرقة.
أوضح مثال على ذلك ،هو ما أشار إليه عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل
اهلل من على منرب جملس النواب أثناء مناقشة
البيان الوزاري الثالثاء املاضي .لفت فضل اهلل
يتم التفاوض عليه حاليًا مع البنك
إىل «قرض
ّ
الدولي بقيمة  400مليون دوالر 120 .مليونًا
منها للمجلس األعلى للخصخصة ،وحتديدًا 100
مليون دوالر للمستشارين فيه ،إضافة إىل 30
مليون هبات عرب وزارة االقتصاد».
ِ
حيمل اسم مشروع البنك
هذا القرض الذي
الدولي لتمويل الوظائف الوطنية ،هو منوذج
وحساس
عن كيفية تعامل الدولة مع ملف خطري
ّ
تكمن حساسيته يف أنه يرفع
كملف االقرتاض.
ُ
من كلفة حجم الدين العام ،ويزيد من إدمان
النموذج االقتصادي اللبناني على االستدانة من
جهة .ومن جهة أخرى يزيد من قدرة املؤسسات
املالية املاحنة على فرض شروطها وبراجمها يف
لبنان.
فاملشكلة الكربى يف هذا القرض ،حبسب
الوثائق اليت اطلعت عليها «األخبار» ،وبعضها
صادر عن وزارة املالية ،هو يف أن الدولة
تلجأ إىل مؤسسات مثل البنك الدولي وتطلب
قروضًا لتنفيذ برامج من دون دراسات ،وبال
ٍ
حتديد للحاجات أو معرفة للواقع ،وحتى من دون
جدي مع املؤسسة املقرضة اليت تستطيع
نقاش ّ
أن تفرض شروطها ،سواء عرب التهديد بعدم منح
لبنان قروض مستقبلية ،أو بإغراءات منها على
سبيل املثال (كما هو مذكور يف نص االتفاقية)
منح لبنان دعمًا بنحو  70مليون دوالر ،بشرط
أن ُيستخدم جزء من القرض يف خلق وظائف
للنازحني السوريني.
وبعيدًا من املوقف العنصري الرافض لتشغيل
النازحني ،إال أن هذا البند يؤكد ما تسعى إليه
مؤسسات «اجملتمع الدولي» من تثبيت للنازحني
السوريني يف لبنان ،على أن يدفع األخري الكلفة
احلقيقية هلذا التثبيت.
وبد ً
تتحمل الدول الكربى مسؤوليتها
ال من أن
ّ
عن إغاثة النازحني ،كونها املسؤولة األوىل عن
التسبب بنزوحهم ،وبد ً
ال من منح لبنان ما مُيكنه
من خلق وظائف كبلد مضيف ،يتم حتميله أعباء
حالية ومستقبلية ،عرب االستدانة خللق وظائف
للنازحني.
خيص اجلانب اللبناني ،فتكشف الوثائق
أما يف ما
ّ
تعمد إىل حتضري دراسات جدية بشأن
أن الدولة مل َ

يشرتط البنك الدولي خلق وظائف للنازحني السوريني مقابل منح لبنان دعماً بـ 70مليون دوالر (هيثم املوسوي)
حد أنها تقوم بتوزيع أمواله
هذا القرض ،إىل ّ
على إدارات هي إما ليست حباجة إليها ،أو غري
قادرة على االستفادة منها ،أو غري قادرة على
تنفيذ الشروط اليت يفرضها ُ
املقِرض .وأكثر ما
حتول بسحر ساحر
يظهر هذا األمر يف أن القرض ّ
من  200مليون دوالر إىل  400مليون دوالر بناء
على اجتماعات عقدت بني رئاسة جملس الوزراء
والبنك الدولي ،فض ًال عن اآلتي (مما يرد يف
وثائق رمسية اطلعت عليها «األخبار»):
أو ً
ال :إن إدارة اإلحصاء املركزي قررت عدم
االستفادة من املبالغ امللحوظة هلا ،وذلك
لصعوبة حتقيق «املؤشرات املرتبطة بها» (أي
الشروط)،
ثانيًا :إن املبالغ املوزعة على بنود نفقات عدد من
الوزارات هي أكرب من حاجة اإلدارات واملؤسسات
العامة،
ثالثًا :أن املبالغ اليت ّ
مت رصدها معرضة للهدر
وعدم إنفاقها بالوجهة املفيدة،
رابعًا :يقوم املشروع على متويل عدد من الوزارات،
بينها وزارة شؤون املرأة ووزارة مكافحة الفساد.
َ
سبق وأن حذرت ،خالل
علمًا أن وزارة املال
التفاوض مع البنك الدولي من إمكان التخلي عن
بعض وزارات الدولة يف احلكومة اجلديدة ،وهو
ما حصل مث ًال يف وزارة الدولة لشؤون مكافحة
الفساد اليت ألغيت( .بعد
اإلطالع على تفاصيل
القرض ،بات من املمكن
فهم األسباب الكامنة
وراء تسمية «وزارة
الدولة لشؤون التأهيل
االقتصادي
االجتماعي

 97مليون
دوالر للخدمات
االستشارية يف
املجلس األعلى
للخصخصة

للشباب واملرأة» ،وهي التسمية اليت أثارت جد ً
ال
دفع باحلكومة إىل تغيريها .فجزء من هذا القرض
موجه خللق وظائف للشباب والنساء بالدرجة
األوىل)!
ومع أن البنك الدولي شرح تفاصيل هذا املشروع
عرب اجتماعات متتالية مع مديرية الدين العام
ومديرية املوازنة ومراقبة عقد النفقات يف وزارة
املالية حبضور املستشار االقتصادي لرئيس
احلكومة نديم املال ،وضعت كل من مديرية الدين
العام ومديرية املوازنة عددًا من املالحظات،
أهمها «الصعوبة يف حتديد املؤشرات املرتبطة
بالصرف» (أي الشروط اليت ينبغي على اإلدارات
املعنية االمتثال هلا) ،معتربة أن «الطريقة اجلديدة
املعتمدة يف القروض من شأنها أن تؤدي إىل
ّ
وحذرت من
تعقيدات مجة من حيث التطبيق».
«تداعيات أي اقرتاض على املالية العامة من
الناحيتني اإلدارية والتنفيذية» .على رغم ذلك
ووضع
استمر التفاوض بني لبنان والبنك الدوليُ ،

تصور أولي لكيفية توزيع القرض يف لبنان،
ّ
فشملت «احلصص» الوزارات واإلدارات اآلتية:
وزارة االقتصاد والتجارة ،مديرية اجلمارك ،وزارة
العمل ،وزارة االتصاالت وأوجريو ،ورئاسة جملس
الوزراء (إيدال واملنطقة االقتصادية اخلالصة يف
طرابلس واجمللس األعلى للخصخصة).
وتظهر جداول توزيع األموال اليت ستستفيد
منها هذه املؤسسات حجم اهلدر .حيث سيتم
إنفاق جزء كبري من هذا القرض الضخم على

استشاريني ورواتب وأثاث ومعدات الزمة
ودراسات واجتماعات وأعمال صيانة وبعثات
خارجية وتكاليف شخصية .ويف مثال واحد على
حجم اهلدر فإن اجمللس األعلى للخصخصة وحده
ستكون حصته من هذا القرض حوالي  120مليون
موزعة على الشكل اآلتي 1.78 :مليون
دوالر
ّ
دوالر إجيارات وخدمات ذات صلة ،حنو  3مليون
دوالر عالقات عامة 16 ،مليون دوالر رواتب
وتكاليف ذات صلة 97 ،مليون دوالر للخدمات
االستشارية ،حنو مليون دوالر جتهيزات وأثاث،
وحنو  1.43مليون دوالر متفرقات! وستحصل
وزارة االقتصاد والتجارة على حنو  34.39مليون
دوالر (سيتم توزيع حنو  30مليون دوالر منها
على شكل هبات لدعم املؤسسات املتوسطة
والصغرية ،علمًا أن البنك الدولي مل يوافق على
اقرتاح وزارتي املالية واالقتصاد مبنح قروض من
دون فائدة) .املنطقة االقتصادية يف طرابلس
ستحصل على  68.94مليون دوالر .اإلدارة
املركزية لإلحصاء حصتها  6.70مليون دوالر؛
رئاسة احلكومة 3 :ماليني دوالر؛ املؤسسة
الوطنية لالستخدام 56.89 :مليون دوالر؛
املديرية العامة للجمارك :حنو  100.7مليون
دوالر (سيخصص اجلزء األكرب منها لتشييد أو
شراء مبنى!)؛ باإلضافة إىل مشاريع أخرى تصل
قيمتها إىل  14مليون دوالر.
بناء على ما سبق بات واضحًا أن القرض الذي
تسعى احلكومة لنيله ستنفق أمواله يف اإلدارات
ملحة
واملؤسسات املستفيدة على حاجات ليست ّ
أو ضرورية ،كما هي احلال يف اجمللس األعلى
للخصخصة ،ويف اجلمارك .وهذا يعين إضافة
دين على مالية الدولة بقيمة  400مليون دوالر
(قبل احلديث عن الفوائد) ،من دون أن تكون
هلذا املبلغ نتائج تذكر ،سوى أنه سيضاف إىل
قائمة القروض اليت تضيع أغلبها يف مزاريب
احملسوبيات والتنفيعات .مواجهة هذا املشروع
ال تزال ممكنة .فبوصوله إىل جملس الوزراء ثم
اللجان النيابية فاهليئة العامة جمللس النواب،
سيكون من الصعب منع إقراره ،ألن غالبية الكتل
النيابية ستدعم االستدانة ...وإهدار األموال!
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مـقاالت وتـحقيقات

أسعار الفائدة تواصل االرتفاع :تأليف احلكومة مل ُيعِد بناء الثقة!
محمد وهبة
رغم التأكيدات اليت صدرت عن مسؤولني رمسيني بأن
أسعار الفوائد ستنخفض ،إال أن املعطيات السوقية تشري
إىل أن الفوائد يف لبنان ال تزال على مسار تصاعدي .مجعية
املصارف أصدرت معدالت الفائدة املرجعية لتصبح %9.29
على الدوالر و %12.39على اللرية ،أي بزيادة نقطة مئوية
على فائدة الدوالر و 0,49حنو نصف نقطة على فائدة اللرية
مقارنة بالشهر السابق .هذه الفوائد املرتفعة ال تعكس درجة
املخاطر يف لبنان فحسب ،بل تسهم يف سحق ما تبقى مشن
اقتصاد حقيقي.
يف  12شباط  ،2019أصدرت مجعية املصارف تعميمًا (حيمل
الرقم  )2019/68بشأن «معدل الفائدة املرجعية يف سوق
بريوت»،
قرر يف
ّ
وينص على أن جملس إدارة مجعية املصارف ّ
اجتماعه بتاريخ  2019/2/12توصية املصارف األعضاء اعتماد
املعدالت اآلتية بدءًا من مطلع شهر آذار %9.29 :يف سوق
بريوت للدوالر األمريكي ،و %12.39يف سوق بريوت للرية
اللبنانية .ويضيف التعميم« :للتذكري ،فإن هذه املعدالت ال
ّ
ّ
حتل حمل معدالت الفوائد املدينة الفضلى ،بل
تشكل قاعدة
الحتسابها بعد إضافة نوعية خماطر االئتمان والرحبية بالنسبة
للتسليفات والقروض بالدوالر وباللرية».
بهذه التوصية تكون أسعار الفائدة املرجعية على الدوالر قد
ارتفعت من  %6.2يف  2016لتبلغ  %8.2يف كانون األول
 2018و %8.58يف كانون الثاني  ،2019أي إنها ارتفعت 3
نقاط يف غضون سنتني ،وارتفعت نقطة مئوية منذ مطلع
 2019إىل اليوم .أما أسعار الفائدة املرجعية على اللرية
فهي كانت  %8.7يف نهاية  2017ثم ارتفعت إىل %11.5
يف نهاية  2018و %11.9يف نهاية كانون الثاني  ،2019أي
إنها زادت أكثر من  3نقاط مئوية يف غضون سنتني ،وزادت
 0.89نقطة يف .2019
حبسب هذه األرقام ،بات واضحًا أن أسعار الفوائد تواصل
االرتفاع رغم كل ما يشاع عن
تطورات سياسية إجيابية ظهرت
ّ
مع تأليف احلكومة .مذذاك ،سرى اعتقاد خاطئ يف األسواق،
حدها
بأن األزمة املالية اليت ختنق اقتصاد لبنان ،توقفت عند ّ
ومل تعد قابلة ملزيد من التفاقم والتدهور ،ألن عملية التأليف
هي خطوة إجيابية قائمة بذاتها ،وستعيد بناء «الثقة» الالزمة
لتجاوز األزمة .على األقل هذا ما اعتاد أن يشيعه املصرفيون
وكبار التجار وأصحاب الرساميل عمومًا ،بعد نهاية كل أزمة
سياسية .درجوا على القول إن األزمة منشؤها سياسي،
وأن زوال األسباب يؤدي إىل زوال النتائج.
مروجو هذه
ّ
األفكار يعتقدون ،رمبا ،أن التصرحيات اإلعالمية تعيد بناء
«الثقة» اليت
تدمرت خالل السنوات املاضية ومل تعد قادرة
ّ
على استقطاب الدوالرات من اخلارج .خيفون أن األزمة بنيوية
وليست ظرفية ،بدليل أن ميزان املدفوعات
يسجل عجزًا
ّ
متتاليًا منذ  2011إىل اليوم بلغ  14.8مليار دوالر .ويف
منتصف عام  2016ظهرت هشاشة هذه الثقة مع جلوء مصرف
ّ
لبنان إىل اهلندسات املالية اليت
شكلت بدي ًال من رفع أسعار
الفائدة ،إال أنه بعد كلفتها الباهظة وزوال نتائجها خالل
بضعة أشهر واالنتقادات اليت وجهها صندوق النقد الدولي
ملصرف لبنان ،عاد هذا األخري إىل استعمال األداة التقليدية
الستقطاب الدوالرات من اخلارج ،أي رفع أسعار الفائدة.
بهذا املعنى ،فإن أسعار الفائدة تعكس مستوى املخاطر يف
لبنان ،إذ كلما تدهورت الثقة (مع عوامل أخرى طبعًا) ،ارتفع
مستوى الفوائد.
على رأس الشرحية اليت تشيع األجواء اإلجيابية ،يقف جتار
العقارات الذين يقفزون فوق املنطق بادعاء أن أسعار
العقارات قابلة الستعادة مستوياتها املرتفعة السابقة ،ال بل
االرتفاع أيضًا
مبجرد تأليف احلكومة .كذلك هناك املصرفيون
ّ
الذين خيوضون األزمة بتفاصيلها من ارتفاع أسعار الفوائد،
ّ
إىل ّ
ختلف الزبائن عن السداد ،والتحايل على الديون
املتعثرة
من خالل عمليات إعادة اجلدولة باجلملة واملفرق ،ثم الرتكيز
على املؤونات بد ً
ال من اخلسائر ،فض ًال عن مجود التسليفات،
والصراع على الودائع ،وصعوبة جذب التدفقات من اخلارج...
ّ
رغم كل ذلك يفضل املصرفيون
«غش» الزبائن بكالم معسول
على أمل بناء تلك «الثقة».
املشكلة أن فكرة تلميع وجتميل صورة النموذج املنهار مل
تقتصر على هذه الشرحية ،بل مشلت أيضًا مسؤولني رمسيني.
فعلى سبيل املثال ،استقبل رئيس اجلمهورية ميشال عون
ّ
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف  5شباط
وتبلغ منه
«التطورات اإلجيابية» .سالمة قال بعد اللقاء إنه بعد تشكيل
احلكومة «أصبح الدوالر معروضًا يف السوق احمللية لشراء

اللرية اللبنانية ،وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية يف
االدخار» .ويف اليوم التالي ،أي يف  6شباط ،استقبل عون
وفدًا من
جتمع رجال األعمال .بعد الزيارة ،صدر بيان عن
ّ
املكتب اإلعالمي يف القصر اجلمهوري طمأن فيه عون بأن
ّ
«كل املعطيات
تبشر مبرحلة صعود يف لبنان ألن االزمات
املالي
والوضع
باتت وراءنا،
يتحسن ،ومن املتوقع أن تبدأ
ّ
الفوائد باالخنفاض قريبًا» .أيضًا وزير االتصاالت حممد شقري
كان يقول قبل تأليف احلكومة إن لبنان «على شفري االنهيار،
جيب إنقاذ الوضع قبل فوات األوان» ،وبعد التأليف أعرب
عن عدم رغبته يف استخدام كلمة انهيار ،الفتًا إىل أن «األمل
كبري يف املستقبل».
عينة عشوائية مما بعد التأليف .بقدر ما يبدو املشهد
هذه ّ
«غنيًا» بالتفاؤل ،إال أنه يف موازاة الوقائع السوقية يبدو
مشهدًا هزليًا .فالسوق ال تزال تعاني من نقص
حاد يف
ّ
الدوالرات .حبسب مصادر معنية ،فإن شركات االسترياد
تعاني للحصول على الدوالر .شركات استرياد األغذية
وشركات استرياد املالبس وشركات استرياد احملروقات وكل
الشركات اليت تستورد سلعًا أساسية أو كمالية تتنافس على
السيولة الشحيحة بالدوالر املتوافرة لدى املصارف .فهذه
الشركات تستورد سلعًا من اخلارج وتدفع مثنها بالدوالر،
وتبيعها يف السوق احمللية
باللرية اللبنانية ،أي إنها
حباجة إىل حتويل إيراداتها من
اللرية إىل الدوالر لتدفع مثن
مستورداتها ،لكنها اصطدمت
بشح السيولة بالدوالر لدى
ّ

الفائدة املرجعية
على الدوالر
ارتفعت  3نقاط
خالل سنتني

املصارف .هذا الوضع مل
يتبدل منذ تأليف احلكومة إىل
ّ
اليوم.
أكثر من ذلك ،إن التعميم
الذي أصدره مصرف لبنان
والرامي إىل دعم القروض
السكنية ،كان مشروطًا
بأن يكون لدى املصارف
حتوهلا لدى مصرف
دوالرات ّ
لبنان إىل لريات تستعمل
يف القروض املدعومة ،إال
أنه تبينّ أن الغالبية العظمى
ّ
التخلي
من املصارف ترفض
عن سيولة الدوالر مقابل
قروض باللرية على املدى
الطويل ،حتى وإن كانت
هذه القروض مدعومة وحتقق
للمصارف أرباحًا مهمة .ورغم
ّ
أن هذا الدعم ال
يغطي أكثر
من ربع الطلب على القروض
السكنية ،إال أنه ال ترمجة
فعلية له يف السوق بسبب
الشح يف الدوالرات.
ّ
يف الواقع ،هناك
تقصد يف
ّ
إغفال االرتفاع الذي طرأ على
أسعار الفائدة على سندات
اخلزينة باللرية يف مطلع
السنة اجلارية بعد ضغوط
واسعة قادها مصرف لبنان
ومجعية املصارف .أسعار
الفائدة ارتفعت من %7.46
ّ
إىل  ،%10.5ما
يرتب
تداعيات كارثية على خدمة
الدين العام .خالل ثالث
سنوات سرتتفع خدمة الدين
إىل  11600مليار لرية ،أي
 7.7مليارات دوالر.
ويف موازاة هذا األمر ،فإن
األكرب
الكلفة
سيتكبدها
ّ
االقتصاد احلقيقي .ارتفاع
أسعار الفائدة بات أعلى

بكثري من معدالت الرحبية يف القطاعات االقتصادية ،ما
يعين أن املستوردين واملصدرين سيكون عليهم أن يرفعوا
األسعار لتعويض كلفة الفائدة عليهم ،والتخفيف من كلفة
التشغيل ،أي صرف موظفني وإغالق خطوط إنتاج ...ارتفاع
أسعار الفوائد يساهم يف تدمري االقتصاد.
يرتدد يف السوق
ّ
أن حاالت اإلفالس ارتفعت بشكل خميف .طبعًا ،املستوردون
سريفعون األسعار على املستهلك احمللي ،فيما املصدرون
قد ال يكون بإمكانهم رفع األسعار على مستهلكي الدول
اليت يصدرون إليها ،وبالتالي باتوا يف موقف صعب بعدما
تراجعت قدرتهم التنافسية.
ّ
هذا بعض مما حيصل يف السوق .جزء بسيط
يدل على أن
املخاطر حقيقية ومستمرة بدرجة مرتفعة .الديون على القطاع
اخلاص تزيد على  60مليار دوالر أو ما يوازي  %110من
الناتج احمللي اإلمجالي ،واألسر اللبنانية تأكلها الديون ،إذ
إنها مدينة بأكثر من  21.5مليار دوالر ،أي أكثر من نصف
الدخل املتاح هلا لالستهالك ،وأكثر من  %40من جممل الناتج
احمللي .ارتفاع أسعار الفوائد
يهدد جديًا بسحق ما تبقى من
ّ
اقتصاد حقيقي.

مكوّنات الفائدة املرجعية

تصدر مجعية املصارف ،دوريًا ،توصيتها بشأن أسعار الفوائد
من أجل متكني املصارف من احتساب أسعار الفوائد السوقية
على التسليفات باالستناد إىل جمموعة
مكونات ،أبرزها
ّ
كلفة الودائع (الفائدة على الودائع) وكلفة التشغيل ،ثم
تضاف إليها كلفة املخاطر والرحبية .مبعنى ما ،فإن الفائدة
املرجعية هذه توازي أسعار الفائدة على القروض اجلديدة أو
ّ
اجملددة ،وهي
مؤشر أساسي الحتساب الفائدة على القروض
ّ
والتسليفات .وحبسب مصادر مصرفية ،فإن غالبية املصارف
حتدد ما بني نقطتني و 4نقاط إضافية على الفائدة املرجعية
ّ
لتحديد كلفة التسليفات واإلقراض.
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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

تهويد املقامات« :حرب اخلرافة» مستم ّرة
ريم رضا

مزيف ،حياول
حتت ستار توراتي
ّ
العدو اإلسرائيلي ،وال سيما
مستوطنوه يف الضفة احملتلة،
اخرتاع رابط بينهم وبني األرض اليت
ّ
حيتلونها بقوة السالح .هم مل يكتفوا
وساق لـ»تهويد»
بالعمل على قدم
ٍ
امتد االستغالل
القدس احملتلة ،بل
ّ
السياسي لـ «التوراة» ليطاول
حنو  23مقامًا يف الضفة يقتحمها
املستوطنون بصورة متكررة ،على
رغم أن مقامات كثرية منها أتت بعد
قرون على التوراة.
يعود تاريخ املقامات الدينية
والتارخيية يف فلسطني إىل حقب امتدّ االستغالل السياسي لـ«التوراة» ليطاول نحو  23مقاماً يف الضفة
إبان فرتات احلكم اإلسالمي
تارخيية متعددة ّ
املتعاقبة ،لكن العهدين اململوكي والفاطمي
شهدا االنتشار األوسع هلا .ومن جهة أخرى ،ال
بد من التفريق بني املقام والضريح العادي،
ّ
فالثاني هو القرب املتعارف عليه ،بينما املقام
يضم ضرحيًا داخله أو ُيبنى
غرفة أو أكثر وقد
ّ
من دون قرب ،ت ّربكًا أو عالمة على مرور الشخص
نسب املقامات
من املكان أو تكرميًا له .وعامةُ ،ت َ
يف الضفة احملتلة خاصة ،وفلسطني عامة ،إىل
أنبياء أو علماء أو أولياء صاحلني ،فيما تكون
مقامات األنبياء والصحابة أقدم عمرًا من البقية
ّ
األقل شهرة ،طبقًا للموروث الديين والتارخيي،
وأحيانًا الشعيب.
وقسم
تتوزع هذه املقامات على امتداد الضفة،
ٌ
منها بات حتت سيطرة العدو منذ احتالله القدس
والضفة عام  ،1967مثل :مغارة «مشهد إبراهيم»
الواقعة داخل احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل
وتسمى بالعربية «املكفيال» ،وقد
(جنوب)،
ّ
انتزعها العدو من الفلسطينيني وأجرى تعديالت
عليها ،كما أقام مستوطنات يف حميطها؛ أبرزها
«كريات أربع» بعدما سيطر على احلرم كليًا.
وتكرر األمر نفسه يف بلدة كفل حارس ،مشالي
مقامي النيب ذي الكفل
سلفيت ،مع فارق أن
َ
ويوشع بن نون يالصقان بيوت الفلسطينيني.
القسم اآلخر من املقامات فقده الفلسطينيون بفعل
سرقة األراضي إلنشاء املستوطنات وتوسعتها
أو لبناء جدار الفصل العنصري ،وقد تكون
هذه الطريقة يف السيطرة على املقام مدموجة
مقامات سيطر العدو
مع أساليب أخرى .فهناك
ٌ
ثم
قربها،
املستوطنات
وشيد
عليها منذ 1967
ّ
ّ
ّ
قطع اجلدار أوصال أراضي الفلسطينيني حوهلا.
وعلى أي حال ،ميكن رصد السعي اإلسرائيلي
للسيادة على املقامات مبكرًا ،إذ تزداد وترية
اقتحامات املستوطنني هلا بالتوازي مع نشاط
ملحوظ حلمالت التنقيب عن اآلثار اليت يقودها
«علماء» إسرائيليون.

«أوسلو» أسـّس للسرقة

وجد العدو يف اتفاق أوسلو  1993وملحقاته يف
العامني التاليني فرصة ساحنة ليشرعن سيطرته
على مقامات حمددة َأ ْوالها اهتمامًا خاصًا ،فمث ًال
قبة مسجد بالل بن رباح ،املسماة «قبة راحيل»
إسرائيليًا ،الواقعة على املدخل الشمالي ملدينة
ّ
مصنفة وفق «أوسلو  »2يف
بيت حلم (جنوب)
سلخ
بعدما
إسرائيلية،
«ج»
 1995كمنطقة
ُ
املكان عن بيت حلم املصنفة «أ» حتت سيطرة
حتولت القبة من
السلطة الفلسطينية .وبعد ذلكّ ،
«مكان مقدس للديانات الثالث» وفق «أوسلو»
ٍ
إىل معسكٍر استيطاني رئيسي يفصل بيت حلم
عن القدس واخلليل .أما قرب يوسف وتل بالطة،
الواقعان يف املنطقة الشرقية من مدينة نابلس
ُ
فاستثنيا وحدهما
(مشال) املصنفة «أ» أيضًا،
َ
مقدسني» من سيطرة
«يهوديني
كمكانني
ّ
َّ
السلطة!
باالنتقال إىل قرية عورتا اىل اجلنوب الشرقي
من نابلس ،منح اتفاق التسوية املقامات فيها
ّ
صنفها ضمن منطقة «ج» خبالف
وضعًا خاصًا ،إذ
ّ
املصنفة «ب» ،واألخرية تتبع
بقية أراضي القرية
للسلطة (إداريًا) والعدو اإلسرائيلي (أمنيًا) معًا.
أما املقامات داخل املدن الرئيسة الكبرية اخلاضعة
للسلطة ،ومل يتمكن العدو من فرض واقع خاص

بها ،فتنال احلصة األكرب من االقتحامات املتكررة
(نابلس ،بيت حلم ،اخلليل) ،ويصار إىل تهويدها
عرب استباحتها ،لربطها بالرتاث اليهودي متهيدًا
لتحويلها إىل جزء من «التاريخ» املزعوم ،أو
للسيطرة األمنية عليها كحد أدنى.
مهما يكن وضع هذه املقامات ،وطريقة الوصول/
السيطرة عليها ،يوليها العدو أهمية بالغة ملا
ّ
ويتجلى
حتمله من أبعاد سياسية ودينية وتارخيية،
ذلك يف الدعم احلكومي واألمين؛ فاجليش وأجهزة
وتؤمن هلم
تسهل اقتحامات املستوطنني،
األمن
ّ
ّ
احلماية ،فيما تقضي األوامر العسكرية مبصادرة
أراضي الفلسطينيني اليت جتاور بعض املقامات،
أو منع أصحابها من الوجود فيها.
تقول مصادر متابعة هلذا امللف ،لـ»األخبار» ،إن
خمتصني يف اآلثار وأعمال التنقيب رافقوا جيش
العدو خالل السنوات اخلمس املاضية يف جوالت
مفاجئة على مقامات وقبور جديدة الستكشافها
ّ
وختلل هذه اجلوالت تصوير لألماكن
يف الضفة،
من دون أن يتغري الوضع على األرض حتى
اللحظة ،لكن «اخلشية ال تزال موجودة من وضع
اليد بالقوة عليها استنادًا إىل مزاعم توراتية».
وتتعدد مواقيت اقتحامات املستوطنني للمقامات،
فمنها ما يكون خالل األعياد العربية ،أو ذكرى
وفاة صاحب املقام ،أو وفق تاريخ ثابت ،كما
خُيتار يوم عشوائي أحيانًا.

غياب الصدقية العلمية

جانب فهم هذا التهويد للمقامات ضمن
ميكن من
ٍ
سياق االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني ،لكن العدو
جيد مشكلة يف توثيق هذا التهويد ،ولذلك يسعى
سد اهلوة الكبرية بني علم اآلثار و»إسرائيل
إىل ّ
التوراتية» .فحمالت التنقيب اإلسرائيلية وحتى
الغربية منذ التسعينيات مل تنجح يف ذلك ،بل
كلما كانت املعلومات األركيولوجية ترتاكم،
يتبينّ للمؤرخني واملختصني أن مالءمة الواقع
الفلسطيين مع الصورة القدمية لتاريخ إسرائيل
أمر بالغ الصعوبة.
وبرصد حماوالت لصق الروايات التوراتية مبقامات
الضفة ،يتبني أنها روايات تفتقد الدالئل
التارخيية املوثقة أو حتى املادية ،ومنها مث ًال
حقيقة أن العمران اإلسالمي الذي جيمع ما بني
هذه املقامات ال يزال ماث ًال حتى اليوم ،وميكن
بسهولة رصده يف جممل فلسطني .وإذا كانت
النقوش اإلسالمية داخلها دلي ًال على حنو ما ،فإن
جزءًا منها ُ
ش ّيدت القبور فيها بشكل يدل على
إسالميتها بوضوح.
وجود خلط
يعزز ضعف حجج العدو وحاخاماته،
وما ّ
ُ
ولبس يف أماكن عدد من القبور داخل املقامات،
فمقام يوشع بن نون مث ًال يتخذه املستوطنون مربرًا
القتحام بلدة كفل حارس مشالي سلفيت (وسط
الضفة) ،رغم أن الرواية األوىل ملكان وجود القرب
كانت يف طربيا احملتلة ،فيما توجد رواية قدمية
أيضًا تقول إنه يف قرية عورتا (جنوبي شرقي
نابلس) ،جبانب روايتني خمتلفتني عن وجوده
قرب السلط األردنية وبغداد العراقية .التضارب
نفسه ينسحب على مسجد النيب يونس يف بلدة
حلحول (مشالي اخلليل) ،إذ يقتحمه مستوطنون
منسوب
بذريعة وجود قرب النيب فيه ،رغم أن القرب
ٌ
إىل مكانني آخرين هما :املوصل العراقية ،وبني
إدلب وحلب السوريتني ،فض ًال عن مقام للنيب
يضم ضرحيًا.
نفسه يف جنوب لبنان ،لكنه ال
ّ

الوزيرة الليرباليّة وحكاية ابريق الزيت
بيار أبي صعب
اليوم يف لبنان ،كل أهل السياسة
باتوا من دعاة االصالح ،ومن
مكافحي الفساد .بل إن هناك
سياسية مل
تيارات وشخصيات
ّ
حصة كافية يف «طورطة»
تنل
ّ
احملاصصات ،أو خافت على
االقتصادية يف املعادالت
مصاحلها
ّ
اجلديدة ،فغافلتنا مجيعًا وقفزت
ّ
ّ
ضفة
ضفة «الزعماء» إىل
من
«الشعب» ،ومشت ّ
كلها يف جنازة
جورج زريق الذي دفناه ونسيناه
يف أقل من  48ساعة .الطبقة
السياسية باتت ناطقة باسم «الشعب املسكني».
هذا الشعب اليت يعتاش «ثوار» آخر زمن من
دمه ،منذ أجيال ،وقبلهم آباؤهم وأجدادهم،
مجهورية املزارع ،كل ذلك لألسف يف
أقطاب
ّ
ريا احلسن،
الوزيرة
أما
ة.
الديني
املؤسسة
محاية
ّ
ّ
اقطاعية ،بل هي هنا تلعب دور
ساللة
من
فليست
ّ
العصرية ،الليربالية ،اليت وصلت
املرأة ،الشابة،
ّ
خيوهلا أن تكون
ما
وعلمها…
بنضاهلا
اىل السلطة
ّ
من «دعاة االصالح» ،أكثر من فلول االقطاع
السياسي« .إصالحية» إذًا الوزيرة احلسن ،مبعزل
سنيورية.
عن جذورها النيو -
ّ
املهم أن الوزيرة الشابة بوسعها أن تغري
الرأي العام اجلديد الذي تعجز االحزاب الوطنية
ّ
املستقلةّ ،
حتى اآلن ،عن استقطابه.
والتقدمية
ّ
ً
زج بها يف
اليت
،
ا
شباب
واألقل
الشابة
الكتلة
تلك
ّ
خانة غامضة ،ملتبسة ،هي «اجملتمع املدني»،
التقليدية اليوم ،ويعمل
تتنازع عليها كل القوى
ّ
احلكومية على تدجينها
أخطبوط املنظمات غري
ّ
الصحية .هذه
اندفاعتها
واحتواء
واستغالل غضبها
ّ
يوحدها العداء للنظام اللبناني
اليت
القوة املشتتة
ّ
ّ
الفاسد والطائفي ،ليس لديها من خياطبها اليوم
يف دائرة السلطة سوى نائبة واحدة تأتي إىل
جربت
«عملها» على منت الـ  vespaالزرقاء .ماذا لو ّ
الداخلية ّ
حظها ،يف غواية «اجملتمع املدني»،
وزيرة
ّ
ماذا لو «رمت حجرًا يف املياه الراكدة»؟
بعد أن رفعت السواتر من أمام وزارتها ،معلنة
والدة «دولة املواطن» ،كما تعلن سنونوة والدة
مقدمات إىل… معركة
الربيع ،انتقلت من دون
ّ
«الزواج املدني» .يا هلا من امرأة شجاعة! يا
قدها؟ روال طبش
عدي للعشرة… هل أنت ّ
معاليك ّ
واحدة تكفي ،مصريك سيكون «االستتابة»! ال
بد من أن ريا احلسن صادقة يف ما أعلنته على
ّ
جتل« :أحّبذ ،شخصيًا ،أن
«يورونيوز» يف حلظة
يكون هناك إطار للزواج املدني» .وأضافت،
ّ
كأنها أدركت هول هذا التصريح« :سأسعى لفتح
الباب حلوار جدي وعميق حول هذه املسألة مع
كل املرجعيات الدينية وغريها ،وبدعم من رئيس
احلكومة سعد احلريري ،حتى يصبح هناك اعرتاف
بالزواج املدني».
إن معركة الزواج املدني يف لبنان ،صارت مثل
«حكاية ابريق الزيت» .والكل يعرف منذ أيام
الرئيس إلياس اهلراوي على األقل ،أن انتظار
رضى املؤسسة الدينية يف هذا السياق ال جيدي،
علمًا ّ
أنه غري دستوري .فمشروع القانون الذي
تقدم به الرئيس الراحل يف أواخر أيام عهده،
ّ
باألكثرية الساحقة
الوزراء
جملس
عليه
ووافق
ّ
( 18آذار  ،)1998دفنه الرئيس الراحل رفيق
احلريري ،ومل حيقق سوى اجناز واحد :توحيد كل
الطوائف ،املتناحرة آنذاك ،ضد املشروع .هذه
املؤسسات ال تدافع عن الدين ،بل عن امتيازاتها
ّ
يتطلب بروز
ووجودها .وأي تغيري يف املعادلة
قوى سياسية جديدة ،وازنة ،ميكنها أن تزعزع
ثوابت النظام القديم .والقوى البديلة اليت ستحمل
التغيري لن تأتي غدًا صباحًا ،ولن جندها يف أي من
اجملموعات السياسية احلالية ،خصوصًا يف التيار
السياسي الذي تنتمي إليه احلسن ،ويف اجلهات
وااليديولوجيات اليت ترعاه.
هدد املفيت األسبق حممد قّباني
يف العام ّ 2013
ّ
«كل املسؤولني املسلمني يف السلطة التشريعية
والتنفيذية» ،بأن من يوافق بينهم «على تشريع
الزواج املدني وتقنينه ،ولو اختياريًا ،مرتد وخارج

عن دين اإلسالم ،وال يغسل وال يكفن وال يصلى
املرة
عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني» .هذه
ّ
ّ
يتأخر رد فعل «دار الفتوى» أص ًال« :الرفض
مل
املطلق ملشروع الزواج املدني يف لبنان ،ألنه خيالف
ً
مجلة وتفصي ًال،
أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء
وخيالف أيضًا أحكام الدستور اللبناني» .لندع جانبًا
وجهة النظر القانونية لـ «دار الفتوى» بالدستور،
إذ يضيق اجملال مبناقشتها هنا .ولنتفاد النقاش
نتمسك
الديين فهو ليس من اختصاصنا ،ولو إننا
ّ
باجتهادات العالمة الراحل الشيخ عبد اهلل العاليلي
الذي رأى أن على «الشريعة أن جتيب عن حاجات
الناس يف زمنهم» ،وقال بامكان الزواج بني
كتابي ومسلمة مستندًا إىل اآلية الكرمية «اليوم
ّ
أحل لكم الطيبات ،وطعام الذين أوتوا الكتاب ّ
ّ
حل
لكم ،وطعامكم ّ
حل هلم ،واحملصنات من املؤمنات،
واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»
(املائدة.)5:
ّ
يشكل خطرًا على الدين
إن الزواج املدني ال
وال اإلميان ،وال يهدد
بـ «تفكيك اجملتمعات
خيولنا
االسالمية» ،بل
ّ
ّ
أن نبين أخريًا دولة تقوم
على أساس القوانني
حرية
الوضعية ،وحترتم
ّ
ّ

هذا الزواج
يخولنا بناء دولة
تحرتم حرية
املعتقد

املعتقد ،ووطنًا جديرًا بهذا االسم ،يتألف من
شعب واحد بغض النظر عن انتماءات ابنائه
السياسية .وطنًا حمصنًا ضد
الدينية وعقائدهم
ّ
األهلية .هذا الزواج
كل االنقسامات واحلروب
ّ
املدني «االختياري» الذي يتعايش مع الزواج
الديين ،ينهي حالة الفصام اليت يعيشها لبنان ،إذ
يعرتف بالزواج املدني ،إذا أقيم يف دول أخرى.
أما الفقراء ،فممنوعون من التزاوج يف ما بينهم
الطائفية…
خارج غيتوهاتهم
ّ
نعرف متامًا أن توقيت هذا النقاش ،ليس مفيدًا
ّ
التشنج،
اآلن ،بل إنه ال حيمل ،كما رأينا ،إال
ويفتح أبواب اخلوف من جهة واألصوليات من
اجلهة األخرى .ويعيدنا إىل الوراء يف معركة الزواج
املدني ،برتسيخ اخلطاب احملافظ الرافض هلا ،من
االنعزالية ومواويل
كل اجلهات ،ويزكي النزعات
ّ
الفدرالية والكونفدرالية على قاعدة «اجلماعة ما
بينعاش معهم»! الغريب أن الوزيرة الشابة،
العصرية ،الليربالية ،يف حكومة «إىل العمل» ،بدأت
ّ
العمل من املكان اخلاطئ ،ومل تنتبه إىل كل ذلك!
الواقعية هي فضيلة الفضائل .يف
يف السياسة،
ّ
انتظار أن يلتحق لبنان بركب احلضارة ،ميكن أن
ّ
بأقل من الزواج املدني بكثري .هناك منذ
نكتفي
ً
سكرية
مخس سنوات ،وحتديدا منذ سابقة خلود
ّ
ونضال درويش ،واجتهادات حماميهما طالل
املدنية ،بني مواطنني
يسمى العقود
احلسيين ،ما
ّ
ّ
اهلوية .ال نعرف
من اجلنسني شطبوا مذهبهم عن
ّ
إذا كان الوزير نهاد املشنوق هو من أزال احلواجز
الداخليةّ ،
لكنه ترك خللفه يف أدراج
من أمام وزارة
ّ
الشرعية ،اليت
املدنية،
الوزارة عشرات العقود
ّ
ّ
عرقل تسليمها ألصحابها لسبب غامض .مبا أن
يؤيد وزيرته يف منحاها التقدمي
الرئيس احلريري ّ
التنويري ،ومبا أن القانون جييز هلا ذلك ،لتبدأ
وزيرة الداخلية رحلة األلف امليل حنو الزواج املدني
الذي «حتّبذه» ،خبطوة صغرية ،متواضعة ،هي
املدنية احملتجزة ،ضد منطق
اطالق سراح العقود
ّ
القانون ،يف األدراج اليت باتت اآلن أدراجها…
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مـقاالت وتـحقيقات

بلدية بريوت :دعوا السيّارات تأتي إل ّي!
ايلدا الغصني

على مبدأ « ...وداوني باليت كانت هي الداء»،
تبحث بلدية بريوت عن حل ألزمة ازدحام
السري يف العاصمة! اجمللس البلدي أطلق
أخريًا مناقصات إلنشاء مواقف للسيارات يف
قلب بريوت ،ال على مداخلها ،ومن خارج خطة
ّ
«احلل» البلدي ،وفق
متكاملة للنقل العام.
خرباء التخطيط املدني« ،دعوة معلنة» للبنانيني
للنزول إىل العاصمة بسياراتهم اخلاصة ،ما
والتلوث!
يعين مزيدًا من االزدحام
ّ
بلدية
على مشارف العام  ،2020ال تزال
ّ
ّ
تفكر بـ»أين يركن أصحاب السيارات
بريوت
سياراتهم؟» ،بدل البحث عن طريقة خلفض
أعداد املركبات اليت تدخل العاصمة يوميًا،
وفق خطة متكاملة تتضمن حتسني النقل
العام وتشجيع استخدام وسائل ّ
تنقل صديقة
للبيئة.
أربع مناقصات أطلقها رئيس بلدية بريوت
مبان
مجال عيتاني ،مؤخرًا ،لتشييد ثالثة
ٍ
للمواقف ،بطوابق حتت األرض وفوقها ،يف
احلمرا واألشرفية وكورنيش املزرعة ،وحتت
حديقة الرملة البيضاء ،إضافة إىل تلزيم جملس
اإلمناء واإلعمار إنشاء موقف حتت حديقة املفيت
حسن خالد يف منطقة عائشة ّ
بكار.
املناقصات تأتي ضمن «خطة» اجمللس
ّ
حلل مشكلة السري يف العاصمة وزمحة
البلدي
ً
الـ» 250ألف سيارة اليت تدخل إليها يوميا»،
وفق عيتاني .علمًا أن األرقام تشري إىل
أن ما يزيد على نصف مليون مركبة تدخل
بريوت يوميًا .من خارج جدلية األرقام ،تؤمن
املباني املقرتحة حنو  1850موقفًا ،وهو رقم
ضئيل مقارنة بأعداد السيارات اليت تدخل إىل
العاصمة ،وقياسًا إىل الكلفة اإلمجالية إلنشاء
املواقف ،واليت قد تصل ،وفق مهندسني،
«إىل ما يناهز الـ  30مليون دوالر» .إال أن
األهم هو أن العقارات اليت اختريت إلنشاء
املواقف تقع يف قلب العاصمة ،ويف مناطق
سكنية مزدمحة أساسًا ،وأن املخططات
ّ
تتضمن إنشاء حمالت جتارية يف
املطروحة
ّ
املواقف ،ستجذب بطبيعة احلال مزيدًا من
الزوار والسيارات ...واالزدحام .العقارات
املستهدفة باملشاريع هي حاليًا إما مواقف
للسيارات أو حدائق مرتوكة مثل حديقة الرملة
البيضاء وحديقة املفيت حسن خالد ،ما يشري
إىل استسهال يف االختيار بدل أن يكون األمر
من ضمن خطة مدروسة للتخفيف من استخدام
املتطور.
السيارات واستبداهلا بالنقل العام
ّ
ّ
نفكر نعبيه باركينغ»
«مش كل مطرح فارغ
يقول املهندس املعماري واملخطط املدني
مبان
مشددًا على «أن إنشاء
إبراهيم منيمنة،
ّ
ٍ
ملواقف السيارات جيب أن يأتي ضمن خطة
اسرتاتيجية ملواقعها بالنسبة إىل النقل العام،
أي أن تكون قرب حمطات الباصات املقرتحة
من البلدية حتى يرتك الناس سياراتهم على
مداخل العاصمة ويدخلوا إليها بالنقل العام ،ال
أن ُتزرع املواقف داخل العاصمة».

تتضمن أبنية املواقف املطروحة
للتلزيم إنشاء محالت تجارية ما يجتذب
مزيداً من االزدحام!
ّ
ذكر ،أثناء اإلعالن عن
علمًا أن عيتاني
مناقصات املواقف ،مبشروع الـ( BRTحافالت
الرتدد السريع من طربجا إىل بريوت) الذي
ّ
ّ
ينفذه جملس اإلمناء واإلعمار بتمويل من
البنك الدولي ،ومشروع الـ( Monorailخط
سكك أحادي) والباصات الصديقة للبيئة
«الذي سنبدأ به يف  .»2019وعليه ،فإن
األجدى حبسب خرباء يف التخطيط املدني،
أن يتم اختيار أماكن إنشاء املواقف على
مداخل العاصمة (يف خلدة والكرنتينا مث ًال)
حيث تنخفض قيمة العقار مقارنة باملواقع
املقرتحة ،وحتى يتسنى للداخلني إىل بريوت
ركن سياراتهم فيها واستخدام النقل العام.
اخلبري يف نظم النقل الدكتور متام نقاش اعترب

أن «زيادة املواقف يف منطقة ما هو دعوة
علنية للناس للمجيء بسياراتهم إليها» ،الفتًا
ّ
ّ
يتطلع
إىل أن «االجتاه العاملي يف قوانني البناء
إىل خفض عدد املواقف املسموحة لألبنية
ويصل إىل حد إلغائها يف املباني السكنية أو
املخصصة للمكاتب لتحفيز السكان والعاملني
على استخدام النقل العام».
يلفت نقاش أيضًا إىل أنه على رغم الشكاوى
من ارتفاع تسعرية املواقف يف بريوت ،إال أن
االجتاه جيب أن يكون حنو رفعها أكثر وفق
احلقيقية لسعر األرض وكلفة البناء
الكلفة
ّ
لتشجيع الناس على عدم استخدام سياراتهم،
«لكن ذلك كله ال ميكن تطبيقه ما مل توضع
خطة متكاملة».

حلول غري مستدامة

التقديرات تشري إىل أن حنو  70يف املئة من
عمليات التنقل ضمن بريوت الكربى جيري
بواسطة السيارات اخلاصة ،فيما تتوقف
اإلدارية.
خطوط النقل العام عند حدود بريوت
ّ
مبان كمواقف
استنادًا إىل ذلك ،يصبح إنشاء
ٍ
ضد مصلحة
للسيارات «حلاًّ غري مستدام ،بل
ّ
املدينة ويزيد التلوث فيها» حبسب أستاذة
التخطيط العمراني يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت منى فواز .إذ «ال ميكن االستثمار يف
املواقف ألنها تزيد من استخدام السيارات
اخلاصة ،ما مل ترتبط حبركة الباصات
ّ
التحفظ على املشاريع
واملشاة» .بكثري من
املطروحة ،ترى فواز أنه «جيب التفكري حبركة
اإلنسان يف املدينة خارج حركة السيارة.
املدن الكربى مثل باريس ولندن تضع هدفًا
سنويًا يقضي خبفض عدد مواقف السيارات
ّ
التنقل مشيًا واستخدام
لتشجيع الناس على
النقل العام والدراجات اهلوائية» .أما املواقف
للحي
«فيجب أن توضع ضمن خمطط كامل
ّ
الذي تبنى فيه ،لتكون خبدمة سكانه وحاجاتهم
وليس السيارات الزائرة.
على سبيل املثال ،قد يكون مطلوبًا إنشاء موقف
زوار الكورنيش .لكن
يف الرملة البيضاء خلدمة ّ
إنشاء موقف حتت حديقة حسن خالد سيزيد
االزدحام وفقًا ملوقع احلديقة على الطريق
العام» .فيما احملال التجارية املقرتحة ضمن
مباني املواقف «مشكلة أخرى ألنها ستزيد
من زمحة السري حوهلا وعلى مداخلها وخمارجها
وستجذب مزيدًا من السيارات» .برأي فواز،
على بلدية بريوت «التفكري على مستوى بريوت
الكربى وليس بريوت اإلدارية» .وتلفت إىل أن
األوتوسرتاد الدائري حول بريوت من األمثلة
على استمرار ذهنية تشجيع التنقل بالسيارة
اخلاصة وتسهيل ركنها وحركتها داخل املدن،
وتوجهات التخطيط العمراني
وهو ما يتعارض
ّ
احلديث ،مشرية إىل أن «اقرتاح األوتوسرتاد
الدائري يعود إىل الستينيات وهو مشابه للـ
 Boulevard Périphériqueحول باريس والذي
يعتربه الفرنسيون اليوم غلطة»!

تقليص املساحات الخضراء

إنشاء موقف حتت حديقة عامة يعين «خسارة
ثلث مساحة احلديقة بني منحدرات ومصاعد
وسالمل حرائق وفتحات تهوئة ،كما أنه يزيد من
للحد منه» حبسب
التلوث الذي وجدت احلدائق
ّ
منيمنة .ناهيك عن اآلثار البيئية ،فـ»إنشاء
موقف حتت حديقة يفصل األشجار عن الرتبة
األم وعن النظام البيئي ككل ،وال ميكن إعادة
البيئة نفسها للشجرة يف حال أزيلت احلديقة
وأعيد زرعها فوق الباطون» ،وفق املهندسة
املعمارية واملخططة احلضرية سهري عاصي.
تسأل عاصي عما إذا «مت إجراء مسح للقيمة
البيئية للحدائق املنوي تشييد املواقف حتتها،
وهل محاية األشجار ضمن دفاتر الشروط؟».
وكذلك عن «دراسة تقييم تأثري حركة
سكنية،
املرور قبل بناء مواقف يف مناطق
ّ
التلوث سيزداد يف ّ
ظل نوعية
خصوصًا أن
ّ
احملروقات املستخدمة ،كما أن االزدحام على
مداخل املواقف سيزيد من نسب التلوث».
ال ميكن ،وفق عاصي ،الركون إىل «حلول

تؤمن املباني املقرتحة نحو  1850موقفاً وهو رقم ضئيل مقارنة بأعداد السيارات التي تدخل إىل العاصمة
يومياً(أرشيف)
جزئية كإنشاء أبنية للمواقف من دون إجياد
ّ
حل ألزمة السري» ،ناهيك عن ضرورة «أن
تكون املواقف متعددة االستعماالت مع معايري
حديثة ،كالتشجيع على استخدام الدراجات
اهلوائية بإعفاء مستخدميها من رسوم الركن،
وتفعيل تطبيقات إلكرتونية ّ
متكن الناس من
مشاركة سيارة األجرة نفسها أو حتى السيارة
اخلاصة يف حال كانوا ضمن املنطقة نفسها
ويف طريقهم إىل منطقة مشرتكة ،والتوعية
على ثقافة تشارك السيارة بني املواطنني
ّ
خيفض الكلفة البيئية
( )Car Sharingمبا
املالية على املواطنني».
والكلفة
ّ

عيتاني :املواقف ستلزّم لشركات خاصة!

قال رئيس بلدية بريوت مجال عيتاني
ستلزم لشركات
لـ»األخبار» إن «إدارة املواقف
ّ
خاصة ملصلحة البلدية لعدم امتالك البلدية
جهازًا إلدارتها» ،وعن العائدات املقدرة،
ّ
حنضر الدراسات
أجاب« :ال نعرف التفاصيل،
الالزمة لذلك» .أما يف ما يتعلق بالتسعرية،
ّ
فأكد أنها ستكون «وفق شروط تلزيم إدارة
املواقف وستتناسب واألسعار املعمول بها يف
بريوت».

1846موقفاً يف قلب بريوت

تنوي بلدية بريوت تشييد مواقف السيارات
يف املواقع اآلتية:
 شارع املقدسي يف منطقة احلمرا فوق أرضتستعمل حاليًا موقفًا للسيارات (العقار 495

رأس بريوت ،مساحة العقار اإلمجالية 1867
مرتًا مربعًا).
وفق املخطط ،يستوعب املبنى  476سيارة
موزعة على  6طوابق حتت األرض ( 252سيارة)
و 7فوق األرض ( 224سيارة 1443 ،مرتًا مربعًا
للطابق) ،إضافة إىل  905أمتار حملالت جتارية
ومساحات خضراء على السطح.
 كورنيش املزرعة بعد جامع عبد الناصر (العقار 605 - 535املزرعة ،املساحة اإلمجالية للعقار
 2112مرتًا) .يستوعب املبنى  406سيارات
موزعة على  5طوابق سفلية ( 150سيارة) و8
طوابق علوية ( 206سيارات 1185 ،مرتًا مربعًا
للطابق) ،مع  358مرتًا للمحالت التجارية.
 األشرفية ،طلعة أوتيل ألكسندر قرب ساحةساسني (العقار  ،)1502يستوعب  282سيارة
موزعة على  6طوابق سفلية ( 192سيارة) و3
ّ
طوابق علوية ( 90سيارة 1190 ،مرتًا للطابق)
بينها طابق للـ»شوبينغ» و 970مرتًا للمحالت
التجارية.
 حتت حديقة الرملة البيضاء تنوي البلديةتشييد طابقني للمواقف يستوعبان 176
سيارة ،مع حتسني احلديقة وهو «جزء من
مشروع كبري للرملة البيضاء» حبسب رئيس
البلدية مجال عيتاني.
 حديقة املفيت الشهيد حسن خالد (العقار 202املصيطبة) عرب إنشاء  4طوابق حتت
احلديقة (تستوعب  440موقفًا) مع  69موقفًا
فوق األرض.
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مـقاالت وتـحقيقات

احلسن ميكن أن تبدأ من أدراج وزارتها!
هديل فرفور
امتناع وزارة الداخلية والبلديات عن
عرقلة تنفيذ عشرات عقود الزواج
املدنية اليت ُن ّظمت يف لبنان ،هو
أبرز اخلطوات اليت ميكن أن تقوم بها
ريا احلسن ،إلثبات
الوزيرة اجلديدة ّ
جدية بوضع إطار للزواج
وجود نية ّ
املدني .أما «احلوار مع املرجعيات
الدينية» فيعين ،ببساطة ،العودة
إىل النقطة الصفر.
صرحت الوزيرة حسن
قبل أيام،
ّ
إىل حمطة «يورونيوز» ّ
أنها حُتّبذ
شخصيًا أن يكون هناك إطار
ً
شرية إىل أنها
للزواج املدنيُ ،م
«ستسعى إىل فتح الباب حلوار
جدي وعميق حول هذه املسألة
مع كل املرجعيات الدينية وغريها
( )...وبدعم من رئيس احلكومة
سعد احلريري ،حتى ُيصبح هناك اعرتاف بالزواج
املدني» .تصريح احلسن ينسجم وما قاله احلريري
قبل ست سنوات ،يف أحد الربامج احلوارية
السياسية جلهة ّ
متنيه «شخصيًا إقرار زواج مدني
يف لبنان ( )...بعد حوار حقيقي مع املرجعيات
الدينية».
«بدعم» من احلريري،
بهذا املعنى ،تكون احلسن،
ٍ
قد ربطت مسألة إقرار حق اللبنانيني باالختيار
املدني احلر يف احلياة الشخصية والعائلية ،بـ
العدو
«نتائج احلوار مع املرجعيات الدينية»:
ّ
األول للزواج املدني .ما يعين العودة إىل
النقطة الصفر .وكل ما فعلتهّ ،
أنها أقامت الدنيا
وأقعدتها ،بـ «شبه تصرحيها» الذي أعاد معركة
الزواج املدني يف لبنان إىل اخللف .وخري دليل
على ذلك بيان «دار الفتوى» أمس ،تعليقًا على
الوزيرة احلسن .وكان مفيت اجلمهورية السابق
حممد رشيد قباني قد ّ
كفر عام  2013كل من
ّ
و»كل املسؤولني املسلمني يف
يتزوج مدنيًا،
ّ
السلطة التشريعية والتنفيذية» الذين يوافقون
على قانون يسمح بهذا الزواج.
الكرة يوم االثنني
وقد عاودت دار الفتوى
ّ
املاضي ،إذ أصدر مكتبها اإلعالمي بيانًا أشعل
مواقع التواصل االجتماعي بالتعليقات والتعليقات
وقسم سكان العامل االفرتاضي بني
املضادة،
ّ
مؤيد ومعارض .إذ ّ
أكد أن موقف دار الفتوى
معروف منذ سنوات «يف الرفض ُ
املطلق ملشروع
الزواج املدني يف لبنان ومعارضته ألنه خيالف
أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء (…)» .ودعا
إىل «عدم اخلوض والقيل والقال يف موضوع
الزواج املدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى
يف اجلمهورية» .هذا املوقف ينسجم مبدئيًا مع
املوقف املعلن ،أو غري املعلن ،ملرجعيات دينية
أخرى يف لبنان ،ترفض جمرد فكرة مناقشة
«الزواج املدني».
احلقوقية والناشطة يف جمال احلريات
نايلة جعجع،
ّ
وحقوق املواطنة ،أشارت ،تعليقًا على البيان ،إىل
ّ
احلق بالزواج املدني االختياري هو تكريس
أن
وأن «احرتام
للدستور اللبناني ،وليس انتهاكًا لهّ ،
خصوصية الطوائف يف جمال األحوال الشخصية
نص عليه الدستور ،وليس احتكارًا أو
هو استثناء ّ
ً
أن مسألة تنظيم الزواج
امتيازًا هلا»ُ ،م
شرية إىل ّ
املدني «من صالحيات وواجبات ُ
شرع املنتخب
امل ّ
من الشعب وليس دار الفتوى أو أي مرجعية
طائفية أخرى» .ولفتت جعجع إىل أن هناك
ّ
املتعلقة بالزواج املدني
عشرات مشاريع القوانني
يف لبنان« ،فمنذ اخلمسينيات حتى عام ،2014
صيغت الكثري من القوانني يف هذا الشأن ،إلاّ
أنها بقيت مهملة يف أدراج جملس النواب».
جتدر اإلشارة إىل أن لبنان شهد يف السنوات
املاضية سوابق إجيابية ،بشأن إمكانية مقاربة
الزواج املدني يف القانون اللبناني .هذه الطريقة
اهلوية ،وبصفة
تشرتط شطب املذهب عن
ّ
الالمنتمي إىل أي طائفة ،يصبح بإمكان املواطن
مدنيًا مع مواطن من اجلنس اآلخر.
أن يقيم عقدًا
ّ
َ
س ِّجلت عقودها يف لبنان
ثالث عشرة زجية مدنية ُ
يف عهد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان

شربل ( ،)2013كما ّ
ذكر هذا األخري .تلك العقود
ُن ِّف َذت بعدما أقدم أصحابها على حجب اإلشارة
بناء
عن قيدهم الطائفي من سجالت النفوس
ً
على تعميم أصدره ،قبل شربل ،وزير الداخلية
والبلديات السابق زياد بارود ( ،)2009وبات كل
ذلك ممكنًا استنادًا إىل اهليئة العليا لالستشارات
وزارة
يف
اليت
العدل
رأت أن «من
ّ
اللبناني
حق
الذي ال ينتمي
إىل طائفة ما
إن يعقد زواجه
يف
مدنيًا

ربط إقرار الزواج
املدني بـ «الحوار مع
املرجعيات الدينية»
عودة إىل النقطة
الصفر

لبنان» ،على أن يكون الكاتب العدل هو املرجع
املختص لعقد الزواج املدني والتصديق عليه،
ّ
وأن تكون للزوجني حرية تعيني القانون املدني
الذي خيتارانه لريعى عقد زواجهما.
بعد تلك الزجيات ،وصل إىل الوزارة حنو 52
متزوجني كانوا قد شطبوا قيدهم
عقدًا مدنيًا (من
ّ
سجل
الطائفي) ،إلاّ أن أيًا من هذه العقود مل ُي ّ
بسبب إيعاز وزير الداخلية السابق نهاد املشنوق
إىل املوظفني املعنيني باالمتناع عن التسجيل
وتسليم وثائق الزواج وسجالت إخراج القيد
العائلي .أطلق الوزير يومذاك حتفته الشهرية:
«قربص ليست بعيدة» ،داعيًا من يريد أن يتزوج
مدنيًا إىل أن يفعل ذلك خارج لبنان! مع كل
ما حيمله هذا األمر من تكاليف على فئة من
اللبنانيني تطمح إىل قوانني مدنية خارجة عن
سلطة املرجعيات الدينية.
األهم اليوم هو التذكري بأن هناك ،يف لبنان،
تنص على إمكانية
سوابق إدارية ُمثبتة قانونيًا
ّ
«اجلدية»
عقد زواج مدني .وبالتالي إن اخلطوات
ّ
ّ
حد لقرار
املتعلقة بهذا امللف تبدأ ،رمبا ،من وضع ّ
جتميد عشرات العقود املدنية القابعة يف أدراج
الداخلية من أيام املشنوق .وحبسب مصادر
وزارة
ّ
قانونية ُم ّطلعة على امللف ،فإن احلسن «لن حتتاج
إىل إجراء استشارات جديدة الختاذ قرار من أجل
ُ
املضي بعقود الزواج املدني املبين على شطب
الطائفة» .أما الذين ال يريدون شطب قيدهم
الطائفي ،رغم اختيارهم الزواج مدنيًا ،فهؤالء
حيتاجون إىل قانون يقره جملس النواب…
وأعدت جمموعة من «الناشطني» احلقوقيني
ّ
(ات) كتابًا موجهًا إىل الوزيرة احلسن ،تطالبها
بـ «إصدار تعميمات وتوجيهات إىل املوظفني
ّ
تذكرهم بواجبهم ومسؤولياتهم جلهة
املعنيني
قبول طلبات شطب اإلشارة إىل القيد الطائفي
من جهة (يف دوائر النفوس وعلى كافة األراضي
اللبنانية) ،وتسجيل عقود الزجيات املدنية
املعقودة على األراضي اللبنانية من جهة أخرى».
وأعلنت اجملموعة استعدادها ملواكبة هذا امللف،
وتزويد الوزارة بكل املستندات واملعطيات اليت
ّ
تؤكد قانونية هذا املطلب ومشروعيته .فهل
تتجاوب الوزيرة اجلديدة ُ
وتثبت نيتها اجلدية
بوضع إطار للزواج املدني؟

 1.4مليار دوالر لـ«توطني» النازحني :الدولة آخر من يعلم!
ليا القزي
يف عام  ،2018دفعت  10دول ماحنة مبلغ مليار
ً
«استجابة
و 477مليونًا و 939ألف دوالر يف لبنان،
لكن مل يدخل اخلزينة
ألزمة النزوح السوري».
ْ
اللبنانية ،يف العام نفسه ،سوى  21مليون دوالر
كتربعات وهبات «لدعم جهود االستجابة لتداعيات
ّ
أن
النزوح السوري إىل لبنان».
تؤكد األرقام ّ
«اجملتمع الدولي» يتجاوز سلطة الدولة اللبنانية،
خص النزوح السوري،
فارضًا عليها رؤيته يف ما ّ
من دون أن ختفي دوله الكربى قرارها بإبقاء
النازحني حيث هم!
ً
استضافة للنازحني يف
عد لبنان من أكثر الدول
ُي ّ
ً
نسبة إىل مساحته وعدد السكان وقدرته
العامل،
االستيعابية .إال ّ
أنه مل يتمكن بعد  7سنوات من
احلرب السورية ،من أن ُيبلور قرارًا رمسيًا جتاه أزمة
النزوح .تبدو الدولة اللبنانية ،من خالل انقسام
ً
ستقيلة من هذه املهمة،
مكوناتها السياسيةُ ،م
على الرغم من أهمية امللف وأبعاده االسرتاتيجية.
ٍ
سياسة لرئاسة اجلمهورية
يمُ كن احلديث عن
احلر وفريق  8آذار السياسي،
والتيار الوطين
ّ
ّ
باحلل
مؤيدة لعودة آمنة للنازحني غري مشروطة
السياسي يف سوريا ،ولكن ليس عن «سياسة
دولة» .فاملوقف العلين لرئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،وبقية األحزاب اليت كانت منضوية
حتت عباءة فريق  14آذار ،هو العمل على إعادة
النازحني إىل بلدهم «بشكل طوعي ....فقناعيت
أن النظام يف سوريا ،يريد أن ينتقم من النازحني
ّ
ويضع شروطًا على عودتهم» (كما قال احلريري
متاه ّ
يف خطابه يوم  14شباط) ،يف ٍ
كلي مع وجهة
نظر الدول الغربية ،الرامية إىل إبقاء النازحني يف
بلدان
البلدان املضيفة ،أو إعادة توطينهم يف
ٍ
ثالثة.
استفادت الواليات املتحدة األمريكية وعدد من
الدول األوروبية من الشرذمة اللبنانية ،فكانت
هذه ذريعتها لفرض سياستها على البلد ،وحتويل
ّ
ملف النازحني من أزمة إنسانية ،إىل أداة تطويع

سياسية .فـ»اجملتمع الدولي» ليس مؤسسة
حمايدة تعمل على إجياد احللول «السلمية»
لألزمات «اإلنسانية» ،والتقريب بني اجلهات
املتنازعة ،بل طرف يف معركة كسر الدولة
السورية وتدمري بنيتها الدميغرافية .احلؤول دون
سالح ُيستخدم يف
عودة املواطنني إىل سوريا،
ٌ
هذه احلرب .غياب املقاربة اللبنانية املوحدة ،خلق
يسده «اجملتمع الدولي» ،من خالل أموال
فراغًا
ّ
ً
«استجابة ألزمة النزوح» .مبالغ
الدول املاحنة،
ضخمة ُأغدقت على البلد (بلغت  6.7مليارات
دوالر ،منذ الـ ،2011حبسب وكالة األمم املتحدة
لالجئني .مع سعي األخرية ،إىل استجالب 2.6
مليار دوالر يف الـُ ،)2019و ّزع القسم األكرب منها
ً
مباشرة على املنظمات الدولية واملؤسسات غري
احلكومية ،من دون املرور بالدولة اللبنانية ،كما
تقتضي األصول .ويف عام  2018وحده ،بلغت
األموال املصروفة من  10دول ماحنة (الواليات
املتحدة األمريكية ،االحتاد األوروبي ،بريطانيا،
فرنسا ،أملانيا ،إيطاليا ،هولندا ،كندا ،النروج،
اليابان) مليارًا و 477مليونًا و 939ألف دوالر.
هذا الرقم ،هو منوذج جديد عن كيفية تعامل
«اجملتمع الدولي» مع بلدان العامل الثالث،
وتنصيب نفسه صاحب صالحيات فوق العادة،
ّ
بتخطي املؤسسات الرمسية وصرف
تسمح له
األموال مبا جيده مناسبًا .ويف مراجعة لعشرة
مراسيم صادرة عن جملس الوزراء ،ومنشورة يف
اجلريدة الرمسية ،بشأن التربعات واهلبات الواردة
إىل اخلزينة لعام  ،2018يتبني ما هو أسوأ .توجد
أن «اهلبة هي
أربعة مراسيم فقط ،تذكر بوضوح ّ
لدعم جهود االستجابة لتداعيات النزوح السوري
إىل لبنان» .ويبلغ حجم اهلبات األربع 21 :مليونًا
قسمة بني
و 25ألفًا و 972مليون دوالر أمريكيُ ،م ّ
قدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون
هبة ُم ّ
الالجئني ( ،)UNHCRوهبتني من اليونيسف،
وهبة من احلكومة اهلولندية .الالفت للنظرّ ،
أنه
ال «دليل» يف اخلزينة اللبنانية على املليار و477
مليون دوالر ،اليت دفعتها الدول املاحنة العشر،
إال املبلغ ُ
قدم من حكومة هولندا (يبلغ قرابة 4
امل ّ
أن مجُ مل املبلغ الباقي،
ماليني دوالر) ،يف حني ّ
قدم من ُمنظمتني تابعتني لألمم املتحدة .يتطابق
ُم ّ

بأن الدولة اللبنانية
ذلك مع كالم مصادر رمسيةّ ،
«ال علم لديها حبجم األموال الواردة إىل البلد،
وال بكيفية توزيعها على املنظمات غري احلكومية
ومؤسسات األمم املتحدة ،وطريقة صرفها .من
أن قسمًا من هذه األموال يذهب
دون إغفال ّ
ً
العينات
باشرة إىل النازح السوري ضمن برنامج
ُم
ّ
النقدية املباشرة ،اليت تهدف إىل ترغيب النازح
بعدم العودة إىل بلده».
ماديًا،
ليست املشكلة يف دعم البلدان املضيفة ّ
سيما
فهذا األمر أساسي لتمكني الدول (وال
ّ
ّ
تعثر اقتصادي ومالي) من
تلك اليت تعاني من
ّ
ختطي التحديات اليت تسّببها استضافة أعداد
كبرية من النازحني .وال ُب ّد أيضًا من أن ترتفع
ُمساهمة الدول العربية  -اخلليجية أو ً
ال ،والغربية
ثانيًا ،كنوع من ُ
حتمل املسؤولية عن
املشاركة يف ّ
أن اخلطورة من
تهجري السوريني من أوطانهم .إال ّ
دفع املال ،تكمن يف استباحة السيادة الوطنية
للدولة ،ويف أن ُيصبح البلد سائبًا أمام أموال
«اجملتمع الدولي» ّ
حتى ُتصرف حبسب ما تقتضي
األجندة السياسية لـ»الدول املاحنة» ،من دون أي
رقابة لبنانية .والنقطة الثانية اليت ال ّ
تقل خطورة،
هي ُ
املساعدات املادية املشروطة بتسجيل عدد
من النازحني وتوظيفهم ،يف متهيد لتوطينهم يف
بلدان اللجوء .يف ذكرى  14شباط ،حاول احلريري
أن «هناك من
تسخيف النقطة األخريةُ ،معتربًا ّ
يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطني» .إال
أن ما يصدر عن منظمات «اجملتمع الدولي» ،يف
ّ
قدم دلي ًال يدحض كالم رئيس
هذا اخلصوصُ ،ي ّ
احلكومة .فالتوجه العام
جلميع الدول املاحنة يف
خص منطقة الشرق
ما
ّ
األوسط ،يقضي برهن
املادية
املساعدات
ببقاء النازحني يف
بلدان النزوح أو إعادة
توطينهم يف بلد ثالث.

ال تعلم الدولة
بحجم أموال
«املانحني»
الواردة وطريقة
صرفها

مثة أمثلة عديدة على ذلك ،تذكرها مصادر رمسية:
منظمة « »Secours Islamique Franceغري احلكومية،
تشرتط لقاء أي نشاط ُتنظمه توظيف عدد من
النازحني .يف القرض الذي تتفاوض عليه الدولة
اللبنانية مع البنك الدولي ،يحُ كى عن منح 70
مليون دوالر ،على أن يكون هناك يف املقابل
خلق وظائف للنازحني (راجع «األخبار» ،عدد اجلمعة
 15شباط) .والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
(« ،)USAIDتشرتط أن يكون هناك ما ال يقل
عن  %30من الوظائف يف املشاريع الزراعية اليت
تدعمها ،خُمصصة للنازحني»ُ .يضاف إىل ذلك،
التقرير الذي نشرته منظمة «راند» (ممولة أساسًا
من وزارة الدفاع األمريكية) ،عبارة عن دراسة
تتحدث فيها عن أهمية االستفادة من اليد العاملة
السورية يف لبنان وتركيا واألردن («األخبار»،
عدد  21كانون األول .)2018
لدى «اجملتمع الدولي» قرار سياسي واضح بشأن
النازحني السوريني .يف املقابل ،يتلهى أركان
الدولة اللبنانية بانقساماتهم ،فيعجزون عن وضع
تصور لكيفية مقاربة األزمة .ال يتعلق األمر فقط
برفض التواصل املباشر مع الدولة السورية،
وتوكيل املهمة إىل األمن العام اللبناني ،بل
يتعداه إىل أمور تنفيذية أخرى .لبنان ال ميتلك رقمًا
دقيقًا ألعداد النازحني ،بغياب الفارق الواضح
بني ُ
املسجلني لدى مفوضة األمم املتحدة لشؤون
ُ
الالجئني ،والسوريني غري املسجلني .نقاط
وجودهم غري محُ ّددة .ال توجد دراسة جدية ،بعيدًا
عن الكالم العنصري حبق النازحني وغري املبين
على أساس علمي ،تتحدث عن تأثري وجودهم
على اجملتمع املضيف .دفن الدولة رأسها يف
الرمال ،وتغييبها لنفسها عن ّ
حل أزمة النزوح،
التصرف يف البلد
سهال على «اجملتمع الدولي»
ّ
ّ
ّ
بواب» على ما يقول املثل
وكأنه «وكالة من غري ّ
أن أموال الدول املاحنة
الشعيب املصري .واألكيد ّ
ستبقى تصل إىل لبنان ،علنًا ،ومن دون أن يكون
للمؤسسات الرمسية ّ
حق املعرفة بها والرقابة على
تتصرف مع هذا
التصرف بها ،ما دامت احلكومة مل
ّ
مسًا بأمن البالد وسيادتها.
األمر بصفته ّ
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خطة حزب العمال حلث املزيد من االطفال على تعلم اللغات

تانيا بليربسك

طوني بورك

جودي ماكاي

سام كراسبي

أقام حزب العمال الفيدرالي
لقاء مع االعالم االثين
لشرح سياسته بالنسبة
حلث املزيد من االطفال
على تعلم اللغات.
شارك يف اللقاء كل من
النواب الفيدراليني نائبة
تانيا
املعارضة
زعيم
بليربسك وطوني بورك
وجايسن كلري وميشال
روالند وشاين نيومان
ونائبة الوالية جودي ماكاي
ومرشح حزب العمال ملقعد
سرتافيلد سام كراسيب.
حتدث يف املناسبة مرشح
كراسيب
سام
العمال
والنائبان طوني بورك
وجودي ماكاي ونائبة
زعيم املعارضة جودي
ماكاي اليت قالت ان
مدارس اللغة العربیة
ستحصل على دعم متویلي
من خالل تقدیم حكومة
برئاسة
العمال
حزب

للمنح
شورتن
السید
اليت تصل إىل 2٥,000
دوالر لكل مدرسة ،حتى
تتوفر الفرص للمزید
لتعلم لغات
من األطفال
ّ
أخرى مبا يف ذلك اللغة
العربیة ،ولضمان حفاظ
األطفال على اللغة العربیة
وثقافة وتقالید آبائهم
وأجدادهم.
وهذا هو جزء من استثمار
حزب العمال ،الذي تبلغ
قیمته  8مالینی دوالر،
يف املدارس اجملتمعیة
ویظهر
لتعلیم اللغات
ُ
تعهد حزب العمال جتاه
املتعددة الثقافات
أمتنا
ّ
الناجحة والعصریة.
میكن إستخدام املنح يف
سد تكالیف إنشاء مدرسة
ّ
تدریب أفضل
جدیدة ،أو
ٍ
للمدرسنی ،أو موارد
للصفوف ،كما ستسمح
بتوسیع برامج اللغة العربیة

لتشمل أطفال الروضة.
يف الوقت احلالي ،تقوم
املدارس اجملتمعیة لتعلیم
اللغات بتعلیم األطفال
يف سن املدرسة .ولكن
تعلم الطفل لغة
كلما
ّ
بسن مبكرة سهل
أخرى
ّ
علیه التقاطها .وهلذا
السبب سنساعد املزید
من املدارس اجملتمعیة
لتعلیم اللغات على فتح
صفوفها ألطفال الروضة
باإلضافة إىل األطفال يف
سن املدرسة.
تعمل املدارس اجملتمعية
لتعلم اللغات يف اسرتاليا
منذ أكثر من  150عاما،
ويوجد اآلن حواىل 700
مدرسة جمتمعية لتعلم
اللغات يف مجيع احناء
البالد ،وتقوم بتدريس
 100,000كالب بأكثر من
 80لغة.
إن مدارس تعلیم اللغات

هي مدارس غری هادفة
للربح وتعمل خارج ساعات
الدوام املدرسي ،وغالبا
ما تفتح أبوابها یوم
السبت .وهي تستقبل
مجیع الطالب بغض النظر
عن خلفیتهم اللغویة أو
الثقافیة .ومیكن للمدارس
يف
األطفال
مساعدة
احلفاظ على لغة وثقافة
آبائهم وأجدادهم وأفراد
اجملتمع الذین من املمكن
أنهم قد تع ّ
ملوا اللغة
اإلجنلیزیة كلغة ثانیة.
كلما زاد عدد األسرتالینی
الذین یتعلمون لغات أخرى
غری اللغة اإلنكلیزیة ،كلما
كان ذلك أفضل القتصادنا
وجمتمعنا.
املدارس
وتساهم
لتعلم اللغات
اجملتمعیة
ّ
أسرتالیا
اعتبار
يف
متعددة
ناجحة
دولة
الثقافات .فهي تساعد

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

صورة جامعة ملسؤولي حزب العمال
يف احلفاظ على الثقافات
والتقالید واالحتفال بها
التنوع والشمول
وتعزیز
ّ
واالحرتام.
ثم افسح اجملال لطرح
االسئلة على وزراء الظل
فسأل الزميل انطونيوس
بو رزق وزير الظل للهجرة
شاين نيومان عما اذا
فاز حزب العمال باحلكم
سياسة
على
سيبقي
اهلجرة املتشددة ام انه
سيجري بعض التغيريات
فأجاب انه ستكون هناك
بعض التغيريات وخاصة
لفئة اهلجرة االنسانية حيث
ميكن االشخاص استقدام
افراد العائلة وهكذا يصبح
مبقدور االحفاد التعرف

الزميل أنطونيوس بو رزق مع وزير الظل للهجرة
شاين نيومان

بغاية االهمية.
على اجدادهم.
وقال ان حزب العمال وشكر املهاجرين على
يثمن التعددية الثقافية املساهمة اليت قدموها
ّ
وان اهلجرة بالنسبة له السرتاليا.

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

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

القوات اللبنانية تكرم راعي ابرشية بعلبك ودير االمحر املطران حنا رمحة

املطران حنا رحمه

املطران انطوان شربل طربيه

منسق اسرتاليا طوني عبيد

الطاولة الرسمية :املطرانان أنطوان شربل طربيه وحنا رحمه واالب لويس الفرخ ورجال دين مع طوني عبيد وجهاد داغر وسليم الشدياق والضيف ميشال رحمة

ميشال الدويهي ،جان ناصيف ،طوني خطار ،ابراهيم الخوري وحضور
اقامت منسقية اسرتاليا  -مركز سيدني يف
حزب القوات اللبنانية حفل عشاء على شرف
راعي ابرشية بعلبك ودير االمحر املطران حنا
رمحه والوفد املرافق له من لبنان بتاريخ
 .2019/2/18برئاسة منسق اسرتاليا طوني
عبيد واعضاء من املنسقية ورئيس مركز
سيدني جهاد داغر واعضاء املركز.
وقد شارك يف العشاء راعي ابرشية
اسرتاليا ونيوزيالندا املطران انطوان شربل
طربيه ،املونسينيور مارسيلينو يوسف ،االب
لويس الفرخ ،االب طوني رمحه ،االب ايلي
رمحه ،االب برنار عاصي ،واحزاب الكتائب
واملرده والوطنيون االحرار والتيار الوطين
احلر وحركة االستقالل واحلزب االشرتاكي
وتيار املسقبل ،رئيس اجمللس املاروني
الفيدرالي ،اجلامعة الثقافية  ،الرفيق جوزيف
اسطفان من جهاز الشهداء واملصابني
واالسرى وعدد من رجال االعمال ،جريدة
النهار ،جريدة التلغراف ،الوكالة الوطنية
لالعالم ،جريدة اهلريالد ،جريدة املستقبل
واذاعة صوت الغد.
افتتح العشاء رئيس مركز سيدني جهاد
داغر بكلمة ترحيبية جبميع احلضور ،ثم القى
منسق اسرتاليا كلمة شدد فيها على اهمية
اللقاء حول مائدة الشراكة اليت جتمع كل
الشرائح اللبنانية ،ونوه بزيارة قداسة البابا

منسق الوالية جهاد داغر

االب عاصي ،سليم الشدياق ،شربل فخري وعقيلته ،يوسف رحمه وحضور

ليشع الشدياق ،داني جعجع ويوسف رحمه

فرنسيس اىل االمارات حيث مت التوقيع على
وثيقة االخوة االنسانية اليت تدعو اىل لقاء
االديان على احملبة والتسامح واالنفتاح.
واثنى على جهود سيادة املطران رمحه يف
منطقته ورعيته اليت جتمع اكثرية الطوائف
وسعيه مع رؤساء الطوائف االخرى اىل زرع
احملبة والعيش املشرتك ،وعمله الدؤوب يف
املنطقة لناحية مجع الشبيبة ومساعدة العائالت
ودعوتهم للتشبث بأرضهم وبناء مستشفى
ومركز للمطرانية مؤكدا على تقديم الدعم
المتام واجناح ما يقوم به .وكذلك نوه بعمل
راعي ابرشية اسرتاليا ونيوزيالندا املطران
طربيه الذي جعل املطرانية مركز لقاء للجميع
بكافة طوائفهم وانه دائم التخطيط واحلركة
بدءا بفتح كنائس جديدة وبعقد املؤمتر الرعوي
املاروني والعمل على نسج شبكة واسعة من
العالقات مع املسؤولني االسرتاليني خلدمة
اجلالية اىل جانب الكثري من االجنازات.
اما بالنسبة للقوات اللبنانية ابناء الكنيسة
وحجر الزاوية ،حنن امتداد للقافلة التارخيية
اليت دفعت شهداء كثرا على مذبح الرب،
لذلك حيرص الدكتور جعجع على االشارة
اىل اجلذور التارخيية للمقاومة اللبنانية عرب
التذكري بالبطريرك حنا مارون.
املطران رحمه
توجه بالشكر وحيا حزب القوات اللبنانية،

ممثلو االحزاب والحركات والتيارات

جانب من الحضور
احلزب الذي فعال اثبت وجوده وحضوره
يف لبنان وكل االحرتام الداء وزراء القوات
اللبنانية يف وزاراتهم باعرتاف اجلميع ،ومتنى
من كل الوزراء وخاصة املسيحيني ان يتمثلوا
بهذا النموذج القواتي من حيث نظافة الكف
واحملافظة على املال العام ،ولفت اىل ان
لبنان يف خطر النه يعاني من ازمة اخالقية.
كما تطرق املطران رمحة اىل الصعوبات اليت
واجهها المتام بناء مستشفى دير االمحر.
وسعيه القامة منوذج يف منطقة البقاع
الشمالي بني مجيع الطوائف وحث املغرتبني

على تقديم املساعدة لوطنهم االم.
املطران طربيه
ويف اخلتام توجه املطران طربيه بكلمة
خمتصرة معربا عن فرح اللقاء بروح االميان
واحملبة واالنسان ،طالبا التضامن والتكاتف
ضمن جاليتنا اللبنانية االسرتالية.
وحتدث سيادته عن النمو الروحي اي التنمية
الروحية واالجتماعية والرجوع اىل امياننا
واحملافظة على النموذج اللبناني وااليعاز
للمساعدة يف املزيد من التربع ملستشفى
دير االمحر.

Saturday 23 February 2019

الـسبت  23شـباط 2019

صفحة 18

Page 18

كـتابات

الـقصيدة الـعالية 2019

برعاية إعالمية من صحيفة اهلريالد  ،وبعد

حلظة انتظار

القصيدة العالية ملدة شهر ونصف الشهر .
تعلن نتائج املسابقة رمسيا يف صحيفة اهلريالد
الراعية.

املركز األول لألديب ميالد ديب عن قصة
هروب
املركز الثاني لألديبة ليلى أمحد عن قصة
سخرية
املركز الثالث لألديبة مها ريا عن قصة حكمة
أهالينا

عمل أدبي متواصل من شعراء وأدباء جمموعة الفئة الوطنية

النتائج الشاهقة للقصيدة العالية
نتائج الشعر املوزون
الشعر العمودي
فئة العمودي الوجداني

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة
أسئلة
املركز الثاني للشاعرة مها خليل الصبح عن
قصيدة وشاح
املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة
مها

فئة العمودي الوطني

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة
كفر مناصفة مع الشاعرة مثرية حسني عن
قصيدة همس اليامسني

فئة العمودي العام

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن
قصيدة يراودني ضياؤك
املركز الثاني للشاعرة مها خليل الصبح عن
قصيدة نهر القصيد
املركز الثالث للدكتور زهري ناصر عن قصيدة
أنثى الكون

شعر التفعيلة

فئة التفعيلة وطني
املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة

سفر اليمام
املركز الثاني للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة
صورة للتاريخ

فئة التفعيلة العام

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن
قصيدة كأني تنبأت هذا الوصول

فئة التفعيلة الوجداني

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن
قصيدة رماد األمنيات
املركز الثاني للشاعرة مها خليل الصبح عن
قصيدة يف هدأة األحداق
املركز الثالث للشاعر حممد سعيد حسني عن
قصيدة حلم

الشعر املحكي

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن كل
املشاركات
املركز الثاني للدكتور زهري ناصر عن قصيدة
حماولة
املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن قصيدة مو
أنت فصلت
احملكي الوطين املركز األول للدكتور زهري
ناصر عن قصيدة تقنني

الشعر الغنائي الحر

املركز األول للشاعرة نرجس عمران يف كل
املشاركات

الومضة املوزونة

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة قدر
املركز الثاني للشاعرة مثرية حسني عن ومضة
تعويذة
املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن ومضة
ندري
الومضة املوزونة احملكية املركز األول للشاعر
حممد سعيد حسني يف مجيع املشاركات

الفئة العامة

القصة القصرية

املركز األول لألديب حممد سعيد حسني عن
قصة صديقي التافه
املركز الثاني لألديب حممد سعيد حسني عن
قصة تاريخ
املركز الثالث لألديبة نرجس عمران عن قصة

القصة القصرية جدا

الفئة الوطنية
املركز األول لألديب ميالد ديب عن قصة
حياة
املركز الثاني لألديبة لينا فرح عن قصة
مسؤول
املركز الثالث لألديبة ليلى أمحد عن قصة
حمبوسة
الفئة السريالية
املركز األول لألديبة لينا فرح عن قصة
اختناق
تتائج الشعر املنثور
قصيدة النثر
فئة السريالي الوطين
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
وعجزت عنا املشرحة
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن قصيدة
متاهة
املركز الثالث للشاعرة مها بالن عن قصيدة
موت
املركز الرابع للشاعرة لينا قنجراوي عن قصيدة
غواية حلم

الفئة األسطورية

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة
أهداب كاذبة
املركز الثاني للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
أعدني إليك مناصفة مع الشاعرةرماح بوبو عن
قصيدة إني أستمتع هنا
املركزالثالث للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
صالة بطعم الطوفان
املركز الرابع للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة
وميض

الفئة الوجدانية

املركز األول للشاعر قصي عطية عن قصيدة
زجاجة واحدة ال تكفي
املركز الثاني للشاعرة هناء العمر عن قصيدة
أضمومة
املركز الثالث للشاعرة مها بالن عن قصيدة
يا أمي
املركز الرابع للشاعرة ليلى أمحد عن قصيدة
خيبة

الفئة الرمزية

املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
على سبيل أكسجني مناصفة مع الشاعرة لينا
فرح عن قصيدة بطاقة قهر
املركز الثاني للشاعرة ليندا تقال عن
قصيدةكثافة مناصفة مع الشاعرة أمل هندي
عن قصيدة بذرة رمتها الريح
املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن قصيدة
حمراب صيد
املركز الرابع للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
أسافني مقدسة .

الفئة العامة

املركز األول للشاعر ميالد ديب عن قصيدة
أمي
املركز الثاني للشاعرة أميمة ابراهيم عن
قصيدة هذا املدى موحش
املركز الثالث للشاعرة هناء العمر عن قصيدة
بقعة حرب مناصفة مع الشاعرة منار اخلطيب عن
قصيدة سأظل أكتب
املركز الرابع للشاعرة نرجس عمران عن قصيدة
حني سهوة

الفئة الوطنية

املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة
دنان من قصب

املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن قصيدة
طوفان
املركز الثالث للشاعرة عليا عيسى عن قصيدة
هوية الطني
املركز الرابع للشاعرة أمل هندي عن قصيدة ال
أكتب عن احلرب

املوصدة
املركز الثالث للشاعرةرنيم أبو خضري عن نص
لو بعض الناس
املركز الرابع للشاعرة ليلى أمحد عن نص
مصور
اخلاطرة األدبية

الفئة السريالية

املركز األول للشاعرة ليلى أمحد عن مجيع
املشاركات
املركز الثاني للشاعرة رنيم أبو خضري عن مجيع
املشاركات
املركز الثالث للشاعرة لينا قنجراوي عن مجيع
املشاركات
املركز الرابع للشاعرة ثناء األسعد عن خاطرة
صالة
الفئة السريالية
املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن نص إله
الدراق
املركز الثاني للشاعرة ليلى أمحد عن نص
مكعبات
املركز الثالث للشاعرة مها ريا عن نص ندى
الصباح
املركزالرابع للشاعرة ليلى أمحد عن نص
مدارات

املركز األول للشاعر ميالد ديب عن قصيدة
فطنة
املركز الثاني للشاعر قصي عطية عن قصيدة
وقت ضرير مناصفة مع الشاعرة لينا فرح عن
قصيدة أرق
املركز الثالث للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة
تهاويم
املركز الرابع للشاعرة أمل هندي عن قصيدة
معرض األحالم املؤجلة

فئة الكتابة الجديدة

املركز األول للشاعرة مها فاضل عن قصيدة
حب وقيثارة
املركز الثاني للشاعرة نرجس عمران عن
قصيدة القوة الضاربة
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن قصيدة
بانوراما الغد
املركز الرابع للشاعرة ثناء األسعد عن قصيدة
جحود

فئة الومضة النثرية
الومضة العامة

املركز األول للشاعرة هناء العمر عن ومضة
أبدية
املركز الثاني للشاعر حممد سعيد حسني عن
ومضة طويف بظلك
املركز الثالث للشاعر ميالد ديب عن ومضة
قول

الومضة السريالية

عن ومضة

املركز األول للشاعرة أمل هندي
كائن من غبار
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن ومضة
شهوة
املركز الثالث للشاعرة ليناقنجراوي عن ومضة
ذات مرة

الومضة الوجدانية

املركز األول للشاعرة أميمة ابراهيم عن ومضة
رد لي
املركز الثاني للشاعرة أمل هندي عن ومضة
عطر
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة
بصمة

الومضة الرمزية

املركز األول للشاعرة لينا فرح عن ومضة
خرير
املركز الثاني للشاعرة منار اخلطيب عن ومضة
سجادة
املركز الثالث للشاعرة هناء العمر عن ومضة
قطفة

الومضة الوطنية

املركز األول للشاعرة هناء العمر عن ومضة
طائر الصبار

الومضة األسطورية

املركز األول للشاعرة عليا عيسى عن مجيع
املشاركات

قصيدة الهايكو

املركز األول للشاعرة رنيم أبو خضري يف جمموع
املشاركات
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح عن نص
قراءة
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن نص
هايكو

فئة النص األدبي

املركز األول للشاعر حممد سعيد حسني عن
نص ال شيء يف بريدها
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن نص األبواب

الفئة الوجدانية

الخاطرة العامة

املركز األول للشاعرة أميمة ابراهيم عن نص
ولي ألف ألف
املركز الثاني للشاعرة مثرية حسني عن نص
دوار
املركز الثالث للشاعرة عبري علي عن نص
حزينة
املركز الرابع للشاعرة نانسي عزام عن نص
مدانة باحلب واهلذيان
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعرة منار اخلطيب عن نص
حلم
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن نص وتفر
الكلمات
املركز الثالث للشاعرة لينا قنجراوي عن نص
وددت لو استطعت
املركز الرابع للشاعرة ليلى أمحد عن نص يا
باب

الخاطرة األسطورية

املركز األول للشاعر منهل حسن عن نص
الليلة الثانية بعد األلف
اخلاطرة الوطنية املركز األول للشاعرة ليلى
أمحد عن نص على الرصيف
املركز الثاني للشاعر صادر علي شريقي عن
نص وقع تراتيل
متنح شهادة تقدير خاصة من إدارة القصيدة
العالية لكل من األديبة لينا فرح واألديب
حممد سعيد حسني حلصوهلما على أكثر املراكز
األوىل يف املسابقة
متنح شهادة تقدير خاصة من إدارة القصيدة
العالية لكل من الشعراء:
رماح بوبو  -لينا فرح  -علياء عيسى  -مثرية
حسني  -حممد سعيد حسني  -ميالد ديب .
وذلك حلصادهم العالمة الكاملة يف بعض
املشاركات
متنح شهادة تقدير خاصة من إدارة اجملموعة
لكل من الشاعرتني أمل هندي و ليلى أمحد
وذلك لتطور األداء الشعري املذهل عند
الشاعرتني خالل فرتة املسابقة .
شكرا ملدير التحرير يف صحيفة اهلريالد األستاذ
اإلعالمي الكبري طوني أبو رزق ولكل الطاقم
اإلعالمي يف فريق عمل اهلريالد الراعية  ،شكرا
ل جلنة التحكيم وإلدارة اجملموعة للجهد املبذول
واملتابعة احلثيثة من قبل الشاعرتني مثرية
حسني وليندا تقال ،شكرا لكل من ساهم معنا
يف املشاركة والتفاعل من شعراء ومتابعني .
مدير جمموعة القصيدة العالية

محمد عامر األحمد  -سورية
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كــتابات

تقول جدتي :سنقاوم وسنجلب املاء والكهرباء

هنا ال ّضاحية  ...التّعيسة واملقاوِمة

براق ،تسري وإىل جانبها
ّ
جدتي يف فستان أبيض ّ
شاب وسيم يف العشرين من عمره .أنا يف صالة
ّ
وأترجز للعروسني .ماما وبابا وإخوتي
العرس أزغرد
ّ
هنا .يا اهلل! انبعثوا إىل احلياة من جديد! مجيعنا
جدتي ووراء من يفرتض ّ
أنه سيصبح
منشي وراء ّ
«جدي» .فجأة ،نسمع صوت ديك جمنون ..يهرول
ّ
ّ
وميزقه.
ينقض على فستان زفافها
جدتي،
ّ
حنو ّ
مقزز ،ينساب إىل رأسي وينقره.
صوت صياحه
ّ
اّ
السادسة،
الساعة
«يل،
جدتي وتقول
حتدق بي ّ
ّ
ّ
ّ
قومي».
أذني .أين هو
الديك الننت يف
أستيقظ ،وصياح ّ
ّ
هذا ّ
جدتي هذا ،جيب أن يكون يف
اللعني؟ منّبه ّ
ّ
الوطين ال يف بيتنا.
املتحف
حقيقيًا ،لذحبته ،وطهوت
جدتي،
«لو كان ديكك ،يا ّ
ّ
عظامه شوربًا للكالب ّ
الشاردة».
«هيا إىل اجلامعة يا كسولة».
تقهقه
ّ
الديك هذا ،وهي تستيقظ قبل
ما حاجتها بصوت ّ
آذان الفجر بساعة؟ سريبح «املليون» من يعرف
اإلجابة.

*****
ّ
الضاحية اليوم خمتلفة .صفراء ،ناصعة،
مشس
عسلية إن
جدتي
حارقة .أكاد
أصدق عندما تقول ّ
ّ
ّ
ّ
الضاحية
مشوس العامل ،ال ميكن أن جتاري مشس
مجا ًال« .يكفيها شرفًا وكرامة ّ
أنها صفراء».
ّ
الضاحية الصفراء» انتظرت
حتت خيوط «مشس
سيارة أجرة ّ
الدراجات
تقلين إىل اجلامعة .عشرات
ّ
ّ
النارية تصادفين .إحداها كادت تصطدم بي .ال
ّ
سيارة!
أريدكم ،أريد ّ
سيارة تاكسي .لكن لوحة منرتها بيضاء .اّ
كل.
هذه ّ
أها ،هذه لوحة محراء .صاحب
تلك بيضاء أيضًاّ ...
قرآنية تتصاعد
الس ّن .آيات
الس ّيارة عجوز طاعن يف ّ
ّ
ّ
ّ
أربعيين .ويف املقعد
من مذياعه .إىل جانبه ،رجل
شابة ..يا سالم .هذه مواصفات
اخللفي فتاة
ّ
ّ
ّ
ّ
عسلية .ففي عرفها،
جدتي
التاكسي
املفضلة عند ّ
ّ
أن
العمومية خطف
الس ّيارات
مهمة
الصبايا .علمًا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا ليس شائعًا.
تنتهي اإلذاعة من ّ
القرآنية فيطفئ
بث اآليات
ّ
إياه يف
ّ
السائق املذياع ،وخيرج شريطًا قدميًا واضعًا ّ
بالس ّيارة .ثوان وينطلق صوت
اخلاصة
«املسجلة»
ّ
ّ
ّ
الناس بعد حرب ّ
ألفه ّ
متوز.
«هنا ّ
الضاحية ..امسنا ..رمسنا»..
طفي ّ
«عمي ّ
ّ
طفي.
األربعيين بامشئزاز
الرجل
ّ
يرمقه ّ
بطيخّ .
يرضى عليك بال ضاحية بال بريوت بال ّ
طفي..
بهالبلد ،ما راحتش إلاّ
ّ
عالشهدا واملقاومة».
أمي وأبي وإخوتي الذين استشهدوا
الشهداء أمثال ّ
يف عدوان ّ
متوز .يا هلا من ذكريات!
إياه
يرضخ ّ
الراكب .يفتح املذياع تاركًا ّ
السائق ألوامر ّ
ّ
املغنية
السائق «هذه
على إذاعة
غنائية .بثقة يقول ّ
ّ
مغنيات عصرها .يقولون ّ
إنها ّ
ّ
فنانة».
من أفضل
فنانةّ .
وهي فع ًال ّ
فنانة يف أدائها ،ويف كلمات
وحلن األغنيةّ .
فنانة تغنيّ «للعلكة» .صوتها ميتزج
مع صوت ّ
سيارة أخرى ،يغنيّ ألشياء
«فنان» آخر من ّ
جدتي! جيتاز صوتهما
غري مفهومة ..ظلمت ديك ّ
ّ
الضاحية،
شرائط الكهرباء املزدمحة يف مساء
ّ
يقض مضاجع ّ
النجوم.
ويصل إىل ما بعد مسائنا.
«جنوميتهما».
الصباح .فتتهاوى أمام
جنوم ّ
ّ
اهلل لن يساحمكما.
*****
ّ
احلفريات
الطريق مشيًا.
الس ّيارة وأكمل
أترك
ّ
ّ
وعماهلا ،ميألون
البلدية
واإلصالحات ورجال
ّ
ّ
ّ
الطرقات ،مسّببني زمحة سري قاتلة.
ّ
املتعفنة ،إلاّ
للبلديات إصالح البنى ّ
حتية
ال حيلو
الت ّ
ّ
مع بداية ّ
دراسي ..واألعظم آت مع هطول
كل عام
ّ
األمطار.
أيام اآلحاد .فارغة من ّ
ّ
سكانها.
الضاحية ال مثيل هلا ّ
ال شيء خيرتق أشباح شوارعها ،إلاّ رائحة شواء
ّ
تطل من بعض ّ
الشرفات .فكيف إذا كان األحد يومًا
الربملانية؟
لالنتخابات
ّ
ّ
ّ
سكانها ومركباتها.
الضاحية من
فرغت
يومها
ْ
ّ
ّ
ممثلني عنهم.
احيويون» يف قراهم لينتخبوا
«الض
ّ
ّ
صباح اليوم ّ
الضاحية.
التالي عاد االكتظاظ إىل

وعاد أبناؤها وصفرة مشسهم مكتسحة زرقة مساء
لبنان.
ّ
«ممثلونا نالوا ّ
النسبة األكرب من األصوات .هم
لكن صباحات األحد ال تشبه
األوائل يف لبنان».
ّ
أتأمل األشياء
صباحات اإلثنني ،بداية األسبوع ،أبدًاّ .
نطقت أرواحها تسري
واألشخاص من حولي .أجساد
ْ
آلي .وجوه ّ
الناس فارغة من احلياة .حنيلة.
بشكل ّ
تستفزني .اإلحباط خّ
اتذ منها
هزيلة .مرعبة .مالحمهم
ّ
واليأس هرم حتت عيونهم .املقاهي
مرقصًا له.
ّ
ّ
ّ
ّ
بالشباب البائس .أمسعهم
بالشباب.
مكتظة
ّ
والرياضة .هؤالء متعلمون
بالسياسة
يتناقشون
ّ
ّ
ّ
لكن فرص العمل تتبخرت يف مكان آخر.
ومثقفون.
ّ
بعيدة منهم .بعيدون منها.
مبطب صغري ،فأقع أرضًا وأصرخ.
تتلعثم قدمي
ّ
الناس يف ّ
تتقاذفين أنظار ّ
الشارع واملقهى.
وأحدق يف اجلميع .أعيد ّ
التحديق .أحد
أقوم بسرعة
ّ
مل يضحك ّ
ألني وقعت .هذا مشهد مضحك .عليكم
احلد وصل ّ
الشقاء؟
أن تضحكوا .أهلذا ّ
عسلية عندما قالت «اضحكوا ،بكرا
جدتي
صدقت ّ
ّ
ّ
الضحك بيغلى».
لكن مشاكلنا
حنن هزئنا باالحتالل .نعم .هذا صحيحّ .
الداخلية هزئت بنا ،وجعلتنا أضحوكة القرن.
ّ
*****
ّ
الدكتور األمر.
أصل
متأخرة إىل احملاضرة .اعتاد ّ
ّ
ّ
ّ
الصف،
نتأخر .وهو صار مثلنا ...بعد انتهاء
كلنا
ّ
باحية العظيمة .يرسل
تأمالتي ّ
أحكي ألصدقائي ّ
الص ّ
ّ
والنتائج
صادق ابتسامة شامتة «انتخبوهم أنفسهم
ّ
«أهم شي الكرامة
كالتالي» .يضيف
ستكون
ّ
والعزة».
ّ
تضع سهى يديها العاريتني على شعرها األشقر
احللو ،وتقول منفعلة «ملاذا تدخل سالح املقاومة
يف ّ
كل شيء؟ حقود».
السالح إال الفقر
جييبها صادق «ماذا جاءنا من هذا ّ
واجلهل؟ ّ
إنهم يكتمون أنفاسنا بسالحهم ذاك».
يرد عليه سليم «مشال لبنان ..طرابلسّ ..
عكار..
ّ
مناطق فقرية بسبب وجود سالح املقاومة .معك
ّ
حق .أدعوك لزيارتنا ...أساسًا لو كانوا يكتمون
تتفوه بكلماتك ،ولو
أنفاسك ملا كان مبقدورك أن
ّ
بينك وبني نفسك».
«طيب عندما جتوعون كلوا صواريخ».
ّ
ّ
الصواريخ دحرت
تتدخل ريم بلهجتها
البقاعية «هذه ّ
ّ
ّ
وأذلتهم يف عامي
اإلرهابيني
الصهاينة اجملرمني
ّ
ّ
 2000و  .2006اليوم ال جيرؤون على االقرتاب ّ
منا.
ملاذا؟ ّ
أألنهم خيافون من أبيك؟».
يكرر صادق يف ّ
مرة
املكرر .كلمات يسمعها يف
كل ّ
ّ
ّ
هيونية)
ة-الص
ة-األمريكي
(العربي
الفضائيات
بعض
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عائية« .أنتم مغسولو األدمغة ..متقوقعون.
ّ
الد ّ
ثوروا على اجلماعة ..ال تكونوا غنمًا».
ْ
«خالف يا صادق ّ
أرد عليه بال مباالة ساخرة
لعلك
ّ
ْ
ْ
خالف.»..
خالف..
تعرف.
*****
السياسة ،لكن علينا أن نتقّبل آراء بعضنا
خنتلف يف ّ
أن كثريين يقولون
البعض .هذه قاعدة عندنا .رغم ّ
«املقاومة حمض وجود وليست سياسة».
نرتك اجلامعة ،ونرجع إىل املنزل .يف طريقنا،
األمهات واآلباء
أالحظ أشياء مل أحلظها من قبل.
ّ
صور أبنائهم يف بيوتهمّ .
إنهم
ال يكتفون بتعليق
َ
الربيع أزاهريه يف
ينثرونها يف شوارعهم ،كما ينثر ّ
الصباح ويف
احلقول .ينظرون إىل تلك
َ
الصور يف ّ
املساء .ال يعرفون إن كان قمر ّ
الليل يعكس نوره
إن وجوههم تلهم القمر
على وجوههم فتتألأل ،أم ّ
فيتوهج.
ّ
هؤالء الفخر الوحيد يف بلد خنره البؤس.
الصور ،أرى على أحد اجلدر هذه العبارة:
بعيدًا من
َ
اليهودية يف فلسطني
الدولة
«فليسقط تنظيم ّ
ّ
احلبيبة» .أشري إىل صادق لرياها.
فليحررها
لبناني.
«وما شأني أنا وفلسطني؟ أنا
ّ
ّ
أصحابها».
ّ
«اللعنة عليك وعلى سايكس -بيكو».
أرمقه
عدوّ .
لكنين أريد أن
«لست مع إسرائيل .إسرائيل ّ
أعيش هذه احلياة».

«ولست مع املقاومة! ال عيش وال حياة يف ّ
ظل
إسرائيلّ .
التجارب كثرية».
وأوجهه إىل
كالمي ال يعجبه .أشيح بنظري عنه،
ّ
جمموعة من األطفال الذين يلعبون حبماس شديد.
السمع إىل
الفرح ينطنط بينهم .أغبطهم .أسرتق ّ
أغنية أحفظها عن ظهر قلب:
ّ
احلرامية
«نط عليك
ّ
البلدية
اك
ب
ش
ّ
من ّ
بالسكني وباملنشار
ّ
برا يا ختيار»
طالع
ّ
مه ًال مه ًال .منشار؟ «صادق ،أمسعت .نعم حنن لدينا
صواريخ ،لكن ليس لدينا منشار».
*****
جدتي تسجيل صوتي عرب «واتساب».
يصلين من ّ
«أحضري معك كيس مشعّ ،
الدولة
الليلة كهرباء ّ
مقطوعة» .أين سأجد مشعًا يف هذا العصر؟
أول ّ
دكان يصادفينّ .
مثة من ال يزال يعيش
أدخل ّ
ّ
الشمع« .عطل» أصاب غرفة الكهرباء
مستخدمًا
األساسية يف املنطقة قبل أسبوعني.
ّ
عسلية
ترد
«طيب ،تيتا ،ماذا عن اإلشرتاك؟»ّ .
ّ
ّ
«تيتا مل أدفع له شهرين متتاليني .قطع ّ
الشريط.
إن غرينا كثر سيشرتكون مع أزمة العطل
قال ّ
ذاك».
ّ
اللعنة عليه.
ّ
حممد .قال أمس «أصحاب
احلق مع جارنا أبو
ّ
املولدات اجتمعواّ ،
ّ
الدولة،
خططوا لتعطيل كهرباء ّ
واآلن مياطلون بإصالح العطل ،ومن ورائهم بعض
العاملني يف شركة الكهرباء».
«املؤامرة .هيدا الشاطرين فيه العرب .مش
ّ
ومعلقني خطوط كهربا.
عأساس كلكن سارقني
ّ
الضغط؟» .جييبه جارنا أبو صادق
بدو يروح
وين ّ
(والد صديقي صادق) بشزر.
«إيه حبييب .مل ننس ماذا فعلت وأبناء عمومتك العام
ّ
والناس تعرف بعضها».
ضيقة
املاضي .حارتنا
ّ
حممد أبا صادق بيد ال توجعه .فهو غري
ميسك أبو ّ
عنجهية ببطوالته.
جياهر
مهتم ،بل
ّ
ّ
ّ
«انتظرنا ّ
املولد.
حتى نام اجلميع .هجمنا على
املرة ّ
ّ
الثانية قلب
املرة
املولد احرتقّ .
أحرقناه .هذه ّ
أمه سيحرتق» .ويضحك أبو صادق مطلقًا رذاذ لؤمه
ّ
يف فضاء ّ
الضاحية.
ّ
مقسمة .أحد ال ّ
حيق له
الضاحية تكاد تكون
أحياء
ّ
حينا يقع يف دائرة عائلة
غريه.
حي
على
ي
التعد
ّ
ّ
ّ
الدولة عن توفريه من ماء
أبي صادق .يعين ما تعجز ّ
وكهرباء طيلة العامّ ،
توفره عائلة جارنا احتكارًا.
*****
عسلية حبديثي مع أصدقائي يف اجلامعة.
تي
جد
أخرب ّ
ّ
بتأمالتي وحبال منطقتنا« ..هذا من دون
أخربها
ّ
وجود إسرائيل .كيف لو كانت موجودة؟».
ّ
وذل .دولة فاشلة .ال أمن عرفت
«شحار وتعتري
جتيب ،وال كرامة ،وباآلخر يلومون ّ
الشباب .يلومون
بدن دويلة
املقاومة .ما دخل املقاومة؟ هأل صار ّ
عسلية.
داخل دولة» .يأتي اجلواب من
ّ
ّ
تتوقف
جدتي.
صراخ عنيف يزلزل هدوء جلسيت مع ّ
عسلية عن كيل ّ
الشتائم لصادق وأبيه ،مصغية إىل
ّ
اخلارج.
ّ
أم حسن .إبنها صعقته الكهرباء!
إنه صوت جارتنا ّ
الصيب ثالث سنوات! مات فورًا!
عمر
ّ
املسكينة .خسرت طفلها ّ
األول مات ّ
ألنهم
الثانيّ .
مل يستطيعوا تأمني دواء غالي ّ
الثمن له.
أم حسن ،وبائسون حنن .ال كهرباء إلاّ
بائسة ّ
لتقتلنا .وال ماء إال ليغرقنا.
****
عسلية« :يقول دكتورنا
تي
وجد
أنا
احلديث
نكمل
ّ
ّ
يف اجلامعةّ ،
إنهم حياولون إفقار بيئة املقاومة،
ّ
السالح .ويقول ّ
ليتخلى ّ
إنهم يدفعون
الناس عن
ّ
ّ
جاذبية بعيون ّ
الشباب،
أقل
املقاومة
ليجعلوا
املال
ّ
احلقيقي».
العدو
معامل
وليطمثوا
ّ
ّ
عسلية عن
جدتي
كرسيها وتصرخ يف وجهي:
تقوم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسطيين
والشعب
«أغبياء هم .سبعون عامًا
يعيش الفقر والعذاب يف بالد ّ
شتى .سبعون عامًا.
ّ
ّ
أنتخلى عن
قضيتهم ومقاومتهم؟
ختلوا عن
هل
ّ
وجودنا من أجل الكهرباء واملاء؟ سنقاوم .وسنجلب
املاء والكهرباء».
ثم تردف بعينني جاحظتني
تشرد بذهنها بعيدًاّ ،
متحديتني« :سيكون لنا حياة كرمية ..وسنحيا كما
ّ
نريد».

ما هو مصري كل أمة ال يوجد عندها
احملبة واإلخالص والعمل املشرتك
ما هو مصري كل أمة ال يوجد عندها احملبة
واإلخالص والعمل املشرتك واالنفتاح
العام ،على بعضها بعضًا علميًا وعمليًا،
ثقافيًا وحزبيًا ،دينيًا واجتماعيًا ..هنا
السؤال هل يستطيعون الذهاب اىل
االفضل واالرقى يف مجيع الدول من
العامل الثالث وباالخص بعض الدول
حييوا ويتقدموا يف حياتهم
العربية بأن ّ
امام احلائط املسدود ،والذين اغلقوا
األبواب والنوافذ والعقول والبصرية
والبصر واالمتناع الشامل عن التبادل
العلمي والفكري واحلضاري يف ما
بينهم ،والذين مل يغريوا وجه التاريخ
منذ آالف السنني ،وعلى انهم يف حالة
تراجع وراثي أليم وامور استغاللية فادحة
ليس هلا مثيل على اإلطالق.
السؤال الثاني ملاذا مل جند سب ًال جديدة
واسرتاتيجيات حديثة ونفتح النوافذ
واألبواب ونفتح عقولنا وقلوبنا لبعضنا
بعضًا عن جديد ،واملضي قدومًا يف
نظام اجتماعي جديد ومجيل وحمرتم ،لكي
يعطي مجيع احلقوق للمواطن بدون قيد
او شرط وبدون اأي وسيط او وساطة
من احد ،واالبتعاد عن حياة الذل لبعض
من رؤساء األديان ،والبعض من رؤساء
الدول واألحزاب الذين يعيشون يف
عقلية قدميه اكل الدهر عليها وشربَ ،اي
عقلية اإلقطاع العشوائي الظامل واملتخلف
الذي ال يرحم أحدًا من الناس الضعفاء
والفقراء واملعوزين واملرضى ،ولكنه
الواقع املؤسف لبعض الدول يف العامل
الثالث يعيشون وكأنهم يف مستنقع
العصور احلجرية او يف زنزانة التخلف
البيئي واالجتماعي ،واذا صح التعبري
كانهم يعشون يف ظالم دائم وعقول
مظلمة ومتحجرة عاجزة عن التفكري،
وأعماهلم تشهد على ما هم عليه ،من
ويالت وقرصنة ومأساة وفقر واهمال
وحروب وموت وجماعة وبغض وكراهية.
فلماذا كل هذا التباعد االجتماعي ما بني
الناس والطوائف واحلقد املميت بني
الناس الذي هو عالمة التخلف الفطري
واالستبداد الشامل واملخجل ،والذي ال
يفيد أحدًا من الناس ،ومثلما قال املثل
فرق تسد ،وهذه الشرذمة والعصبية
ّ
والتعصب األعمى الذي يسود العامل
العربي والعامل الثالث والذي ينعكس
عليهم حربًا اجتماعية وشرخًا انسانيًا
يف مجيع االمور االجتماعية واملعيشية،
عض ً
مرضًا ّ
ّ
وفتاكًا على مجيع األصعدة
اال
واملستويات.
جيب علينا ومن الواجب على كل واحد
منا بأن ينطلق من الذات ،ونعمل معًا
الصالح جمتمعاتنا الفاشلة يف الكثري من
االمور الوراثية وغريها ونتحد يدا واحدة
وشعبا واحدا ،ليكون لنا جمتمع أفضل
بكثري مما عليه حنن اليوم ،بدون َاي حتيز
حزبي او حتيز ديين ،ومنضي قدمًا يف
مجيع اإلصالحات لكي نؤمن حياة رائعة
وبيئة واحدة سليمة ،من غري حدود بني
االنسان الواحد يف خلقه وأخالقه ونبقى
أمثولة جيدة وفريدة ونظهر يف اشراقة
جديدة مميزة يف مجيع انواع التمدن
ّ
حلة جديدة
واالزدهار والعمران ،ويف
كالشمس اليت ال تغيب لي ًال نهارًا،
ّ
تستمر يف
وال تنفصل عن ذاتها لكي
شعاعها وعطائها اىل األبد ،ويف عملها
الرائع والدؤوب  ،وشكرًا
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-٢-٢٠
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بـيئة

خـرافة «الـعجز املـائي»:

اسرتاتيجية السدود دراسات منقوصة بأكالف خيالية
حبيب معلوف

ّ
وتسلم وزير جديد حلقيبة البيئة ،مناسبة
تشكيل احلكومة
للدعوة اىل اعادة تقييم األثر البيئي ملشاريع السدود ،وإجراء
تقييم اسرتاتيجي لقطاع املياه عمومًا ،قبل أي استدانة أخرى
إلنشاء سدود أو حمطات معاجلة جديدة .كما أنها مناسبة
إلعادة تقييم خطة وزارة الطاقة اليت وضعت عام 2010
وأقرها جملس الوزراء عام  ،2012من دون مراجعة عميقة
وقبل إقرار اسرتاتيجية شاملة وقانون املياه .وهذا تفرضه
تسبب
التجارب غري املشجعة حتى اآلن ،ومنها اجلرمية اليت
ّ
سدا جنة وبقعاتة بتدمري اثنني من أهم الوديان يف لبنان
بها ّ
جلهة تنوعهما البيولوجي وأهميتهما التارخيية .وهي اجلرمية
اليت تبدو السلطة ماضية اىل تكرارها يف وادي بسري مع بدء
التحضريات امليدانية للمباشرة يف األشغال.
ترمي اخلطة الوطنية اليت وضعتها وزارة الطاقة واملياه الدارة
قطاع املياه (ويتم االستناد اليها لتنفيذ مشاريع السدود) ،اىل
حتقيق سبعة أهداف رئيسية ،هي :التوصل إىل احلد األقصى
من استغالل مصادر املياه السطحية ،حتسني إدارة مصادر
املياه اجلوفية ومحايتها ،تغطية العجز من خالل استعمال املياه
اجلوفية و/أو ختزين املياه السطحية ،تأمني خدمة مياه الشفة
بطريقة متواصلة وبنوعية عالية ،تأمني كميات مياه كافية
وبنوعية مقبولة وصحية للري ،زيادة نسبة تغطية شبكات
جتميع مياه الصرف الصحي وقدرة املعاجلة ،وإعتماد تقنيات
مثلى ملعاجلة الصرف الصحي.

عجز «امليزان املائي»

املعطى األساسي الذي تستند اليه اخلطة (املسماة اسرتاتيجية)
هو افرتاض وجود «عجز مائي» ي ّربر ختزين املياه فوق سطح
األرض وبكلفة عالية جدًا .إال أن السؤال األساس ،هنا ،هو:
على أية معطيات يستند احلديث عن العجز ،بعدما توقفت
الوزارة منذ زمن بعيد عن رصد املتساقطات (أمطار وثلوج)
وقياس الينابيع ودراسات األحواض اجلوفية؟ فيما معظم
البيانات اليت مت االستناد اليها قدمية جدًا.
ومع العلم ،أيضا  -وهو االهم  -أن البيانات املتعلقة بنسب
ّ
املغذي االول واالكرب للخزانات
تساقط الثلوج اليت تعترب
اجلوفية ،معدومة!
ويف هذا السياق ،تنبغي االشارة إىل ما أثبتته دراسات اهليئة
العلمية االملانية ،منذ سنوات ،بأن حجم التدفق من نبع جعيتا
الذي يغذي بريوت وقسمًا من جبل لبنان يف فصل الشحائح
هو ضعف ما تصرح عنه دراسات وزارة الطاقة.
كما أن الوزارة مل جتب ،منذ عام  2010أثناء النقاشات اليت
رافقت اعداد اخلطط اليت تنفذ حاليًا ،عن حجم السحب من
اخلزانات اجلوفية ،وعن عدد اآلبار اجلوفية غري املرخصة ،وعن
كمية اهلدر يف الشبكات ،وحجم املياه املعبأة اليت تباع يف
لبنان وخارجه من الشركات املرخصة وغري املرخصة .ناهيك
عن اجلواب على سؤال مركزي يطرح دائمًا :كيف تتوافر املياه
للصهاريج وتغيب عن الشبكات؟
وعليه ،إذا كان املعطى األساسي يف االسرتاتيجية ،أي ما
متنحنا إياه الطبيعة من مياه ،غري مدروس كفاية ،فكيف نؤكد
وجود «عجز» ونضع على أساس ذلك اسرتاتيجية ملعاجلته؟
وهل ُأخذت كل هذه املعطيات يف االعتبار عند احلديث عن
«امليزان املائي» وعن «عجزه»؟ مع العلم أن اختاذ اجراءات
غري مكلفة ،مثل تغيري أمناط الري يف الزراعة ودعم الزراعات
البعلية وتنميتها ،واستخدام األساليب احلديثة كالتنقيط
والبحريات الصغرية ،وغريها ،توفر  %50من االستهالك األكرب
يف الزراعة .ناهيك عن معاجلة مياه الصرف وامكانية اعادة
العدادات
استخدامها يف الزراعات غري الغذائية ،واستخدام
ّ
يف املدن بدل العيارات بعد ضبط اهلدر يف الشبكات (املقدر
بـ ،)%30وضبط االستهالك يف القطاع السياحي املسكوت عنه
يف تقارير الوزارة ،وإعادة االستخدام يف القطاع الصناعي…
وهذه كلها إجراءات توفر يف االستهالك وختفض الطلب
ّ
وتقلل من احلاجة اىل السدود السطحية املدمرة.

«تغري املناخ» حجة ضد السدود

تغري املناخ وتوقع ارتفاع حرارة األرض وزيادة اجلفاف
اما حجج
ّ
والتصحر والطلب على املياه… فكلها ليست يف مصلحة إنشاء
ّ
سدود سطحية لتجميع املياه وتعريضها للتبخر والتلوث ،مما
حيتم إنشاء حمطات معاجلة اضافية بعد كل سد ،يف حني
ختزن املياه حتت االرض عرب
أن املطلوب تقليد الطبيعة اليت ّ

تبدو السلطة ماضية اىل تكرار جريمتي بقعاتة وجنّة يف وادي بسري مع بدء التحضريات امليدانية للمباشرة يف األشغال (علي حشيشو)
تعزيز التخزين اجلويف ،وليس حتديها بقطع جماري االنهر .أما
موضوع التكيف مع تغري املناخ فهو غري مطروح يف اسرتاتيجية
وزارة الطاقة ،كما مل ُتدرس التغريات اليت ستطرأ على النظم
االيكولوجية يف مواقع السدود الـ  42املقرتحة ،وتلك قيد
اإلنشاء ،وال تأثري السدود على البيئة البحرية (اليت ميكن أن
تزيد ملوحتها وتتسبب يف نقص غذائي للكائنات والثروات
البحرية) ،وال ،أيضًا ،تأثريها على املياه اجلوفية اليت تغذي
الينابيع .وقد بينت دراسة اولية وجود تأثري لسد القيسماني
على نبع الشاغور يف محانا ،ولسد جنة على نبع جعيتا!

ما غاب عن االسرتاتيجية

ّ
ترتب أعباء
بالتجربة والربهان ،ثبت أن اسرتاتيجية السدود
صرح عنها دفعة واحدة .هذا ما حصل يف سدود
إضافية ال ُي ّ
عدة بعدما تبني أن التشققات يف أرضها ال تسمح بتخزين
املياه ،مما اضطر املقاولني اىل «تبطينها» بكميات ضخمة من
االمسنت ،كما حصل يف سد بلعة الذي بين فوق بواليع ،أو
اىل «تغليفها» كليًا كما يف القيسماني.
ّ
سيكلف 65
وهذا ما سيحصل يف سد بقعاتة (املنت) الذي
مليون دوالر لتخزين سبعة ماليني مرت مكعب من املياه،
من دون احتساب كلفة االستمالكات ،وكلفة تغليف السد
باالمسنت املقدرة بنحو 14
مليون دوالر اضافية مل تكن
مدرجة يف الكلفة األساسية،
وستة ماليني دوالر كلفة إنشاء
حمطة التكرير بالقرب منه! هذه
األكالف الضخمة ما كانت ُ
لتدفع
لو ُأخذ برأي اهليدروجيولوجيني
الذين حذروا مرارًا من أن
األراضي اللبنانية مبعظمها،

اجراءات غري مكلفة
يمكن أن توفر %50
من االستهالك األكرب
للمياه يف الزراعة وتق ّلل
الحاجة اىل السدود
املدمرة

وضمنها مواقع السدود املقرتحة ،تتميز بنعمة التشققات اليت
تسمح بتخزين املياه طبيعيًا حتت االرض ،وبالتالي فإنها ال
املعرض للتبخر والتلوث.
تصلح للتخزين السطحي
ّ
ناهيك عن خمالفة شروط االمان ،ال سيما امكانية تعرض هذه
املواقع هلزات أرضية ميكن أن تسبب بتشققات وكوارث،
ّ
يشكل تهديدا
وجعل هذه املنشآت أهدافًا اسرتاتيجية للعدو ما
ألمننا املائي.
االسرتاتيجية مل تدرس مسألة اسرتداد الكلفة (العالية) وربط
تسعري توصيل املياه مع تسعري معاجلة مياه الصرف ،مع
العلم أن كل زيادة يف استهالك املياه العذبة تزيد من كلفة

معاجلة مياه الصرف ،ال بل قد تصبح كلفة معاجلة مياه الصرف
أكرب من كلفة تأمني املياه العذبة! كما أنها مل تدرس اآلثار
البيئية ملا حتتاجه السدود من حفريات ضخمة ومقالع خاصة
الستخدامها يف البناء ،األمر الذي يتسبب بتدمري الوديان
وتغيري معاملها وتشويهها ،وتغيري النظم االيكولوجية يف
املناطق احمليطة بها ،بتحويل أماكن جافة صيفًا اىل مناطق
رطبة ستكون معرضة حتما للتلوث ،اسوة مبا حصل لبحرية
القرعون .وحينها تصبح كلفة املعاجلة ورفع التلوث أكرب من
كلفة اإلنشاء! كذلك مل تلحظ أين تذهب الردميات بعد احلفر
وأثر ذلك على البيئة ،كما حصل يف سد بقعاتة حيث كان
التدمري مزدوجًا :ملوقع السد ،ولألودية واألنهار اليت ُرميت
فيها الردميات!
األولوية األوىل املطلوبة هي مقارنة هذه االسرتاتيجية ،اثناء
اجنازها وبعده ،باخلطة الشاملة لرتتيب األراضي ومتطلباتها
وضوابطها اليت أقرها جملس الوزراء عام  ،2009واحرتام
مبادئ االستدامة والعدالة البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
ومنح األولوية ملعاجلة مياه الصرف واعادة استخدامها ،ووقف
اهلدر يف الشبكات وضبط سرقة املياه وبيعها… على حساب
إنشاء السدود السطحية.

جريمة سد بسري

تبلغ كلفة انشاء سد بسري حنو مليار و 200مليون دوالر
قروضًا من البنك الدولي والبنك اإلسالمي لتخزين 125
مليون مرت مكعب من املياه خلدمة بريوت الكربى .جرمية كربى
ومتعددة األوجه سرتتكب ،اذا سار املشروع وفق ما هو خمطط
له .الوجه األول يتعلق باملوقع الذي حيتوي على تنوع بيولوجي
فريد ما كان يفرتض تدمريه مع تراث أثري غين .كما أن موقع
السد ،حبسب اجليولوجيني ،ال يستوعب املياه.
اما الوجه الثاني للجرمية فهو يف مصادر مياه هذا السد لناحييت
الكمية والنوعية .لناحية الكمية ،سيتم ختزين  60مليون مرت
مكعب من نهر األولي لن تصمد بسبب تفسخ االرض.
كما أن املخطط جر  60مليون مرت مكعب من حبرية القرعون،
فيما السعة القصوى هلذه البحرية ال تتجاوز  125مليون مرت
مكعب ،علمًا أن مشروع قناة الـ  800ينص على نقل 110
ماليني مرت مكعب من البحرية نفسها اىل اجلنوب! إضافة
اىل أن مياه القرعون مل تعد أصال صاحلة للزراعة ،ناهيك عن
الشرب ،بسبب تلوثها بالسينوبكترييا السامة اليت ال عالج هلا،
واليت ميكن أن تنتقل اىل االولي عرب هذا املشروع… فيما كان
ينبغي أن تعطى األولوية ملعاجلة مياه الصرف اليت تصب حاليا
من قرى اإلقليم يف وادي ونهر بسري ،على انشاء سدود
لتجميع مياه الشرب يف املكان نفسه!
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تتـمات

التيار الوطين احلر...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يرافقونه يف زيارته احلزبية اىل اسرتاليا.
وقال منسق التيار الوطين احلر يف اسرتاليا السيد شربل راضي
لـ «اهلريالد» ان اخليار هذا العام لعقد «خلوة» التيار السنوية
يف اسرتاليا وقع على مدينة ملبورن حيث ستعقد على مدى يومي
السبت واالحد ( 23و 24شباط احلالي) مبشاركة مسؤولني يف التيار
والعديد من االعضاء من مجيع الواليات ،وعلى جدول االعمال مناقشة
الربنامج احلزبي اوال ومن ثم مستجدات االوضاع العامة واجراء تقييم
للعديد من القضايا املطروحة ،بعضها يتعلق خبيارات وسياسات
التيار وبعضها اآلخر بالقضايا العامة يف لبنان.
وقد وصل مسؤول االنتشار يف التيار الدكتور مارك زبال اىل
سيدني يوم الثالثاء من االسبوع احلالي قادما من لبنان مع جمموعة
من رفقائه للمشاركة يف االجتماعات السنوية اليت يعول عليها بغية
االرتقاء باالداء العام ووضع خطة عمل لألعوام املقبلة.

الرئيس عون يضرب يده...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدول اخلارجية مل تقم بأي عمل جدي حتى اآلن ملساعدتنا يف هذا
امللف ،وبالتالي جيب االعتماد على انفسنا الجياد كل السبل املمكنة
لعودة النازحني ،وانه يعمل انطالقًا من قسمه اليمني الدستورية
للمحافظة على القوانني وسالمة االراضي اللبنانية والشعب اللبناني،
من اجل اجياد احللول الالزمة النهاء العبء الذي ّ
ميثله النازحون على
لبنان».
وتابع الوزير اجلراح« :استغرقت اجللسة اربع ساعات ونصف ،وقد
رفعها الرئيس عون لضيق الوقت ،وقد كان هناك وزراء قد طلبوا
الكالم عن موضوع النازحني وبعض الشؤون السياسية .وطلب الوزير
شهيب ادراج موضوع الدرجات الست لالساتذة الثانويني،
اكرم
ّ
ّ
وليطلع الوزراء عليه بشكل
ومت تأجيل املوضوع ملزيد من البحث
تفصيلي».
سئل :قيل ان النقاش احتدم حول امللف السوري وزيارة الوزير
الغريب اىل سوريا؟
اجاب :حصل نقاش حول هذا املوضوع وغريه من املواضيع ،ومن
ّ
وختف حينًا آخر.
الطبيعي عند اي انقاش ان تعلو النربة حينًا
وكان سبق اجللسة خلوة بني الرئيس عون ورئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مت فيها حبث جدول االعمال وآخر التطورات الراهنة.

عون :أنا املسؤول

وقالت مصادر قصر بعبدا ان الرئيس عون حتدث بعد إقرار جدول
االعمال ،عن األوضاع السياسية يف ضوء مداخالت عدد من الوزراء،
فأكد أن النأي بالنفس حسب مفهومنا ،هو على ما حيصل يف سوريا
وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يعيشون يف لبنان،
ما أحلق تداعيات اقتصادية واجتماعية وامنائية وأمنية أثرت على
أوضاعنا ،خصوصًا مع تالحق األزمات االقتصادية اخلارجية والداخلية
اليت أحاطت بنا.
واضاف« :اتذكر قو ً
ال لنابوليون يقول فيه :السياسة إبنة التاريخ،
والتاريخ إبن اجلغرافيا ،واجلغرافيا ثابتة ال تتغري» .وبالتالي فإن أي
بلد جماور مثل سوريا ،ال بد أن نقيم معه عالقة خاصة .من هنا،
فإن عالقتنا بسوريا غري عالقتنا برتكيا أو إيران مث ًال .أقول بصراحة
إن الدول اخلارجية ال تريد أن تستضيف نازحني وال تسمح لنا بأن
نعيدهم إىل وطنهم .كيف يكون ذلك وبأي حق؟ أنا ال أقبل بأي
شيء يؤذي مصلحة لبنان .لقد استضفنا النازحني ألسباب إنسانية
نتحمل .ما من دولة استقبلت نازحني
وحتملنا أكثر مما نستطيع أن
ّ
ّ
مثلما استقبلنا ،ال نستطيع أن نستمر هكذا .أنا أقول لكم وللبنانيني
ما افكر به ،لقد أقسمت اليمني على الدستور وعلى احملافظة على
السيادة وعلى القوانني ...وال أقبل أن يكون على أرض وطين هذا
العدد الضخم من النازحني .إن اللجوء السياسي يكون ملضطهدين
يف السياسة وليس للهاربني من ويالت احلرب وبداعي احلاجات
املفقودة ،ومتى عاد االستقرار فإن على هؤالء أن يعودوا .لقد رحب
ننسق انتقال
الرئيس األسد بالنازحني العائدين ،وإني أتساءل كيف ّ
قرابة مليون ونصف مليون نازح من دون التواصل والتنسيق مع
الدولة السورية.
وقال الرئيس عون« :كلما زارنا وفد أجنيب نسمع اطراء عن اهتمامنا
بالنازحني إىل درجة أني قلت مرة هلم «رح نصري حننا النازحني ...ما
بقا فينا نقعد ببلدنا وكل شبابنا عم يسافروا».
وأضاف« :أقول ملن يتحدث يف موضوع النازحني أن بعضهم غري
مدرك للنتائج اليت ترتتب عن استمرار بقاء النازحني على أرضنا.
هذه مسؤولييت كرئيس للدولة .أنا اقسمت اليمني باحملافظة على
الدستور وال ميكنين أن أترك هذه املسألة .يقولون انتظروا احلل
السياسي ..القضية الفلسطينية مضى عليها  70عامًا وال تزال من
دون حل .القضية القربصية مضى عليها  45عامًا وال تزال هي أيضًا
من دون حل سياسي .إذا مل ندرك هذه احلقائق اليوم ال ميكن أن
نواجه املستقبل .يقولون ان سوريا ال تريد عودة النازحني ..أنا
أقول لكم انها تريد هذه العودة  ...لقد متت حتى اآلن عودة 156
ألف نازح سوري تأمنت هلم مساكن مؤقتة واملدارس ألطفاهلم،
ولبنان تلقى ضمانات سورية باستقبال النازحني على أرضهم عندما
يعودون .اليوم دول عدة ،وال سيما الدول الكربى تتواصل مع
الدولة السورية ورئيسها ...فلماذا ال يتواصل لبنان حلل أزمة مليون
ونصف مليون نازح سوري على أرضه« .قاعدين ببييت ...شو برتك
ّ
وبفل»! الكل يقول بعودة النازحني ..لكن متى وكيف؟ ملاذا تريدون

أن يتحمل لبنان عبء النازحني؟ عندما بدأوا يتوافدون إىل بلدنا
بأعداد كبرية مل نضع حدودًا هلم .اآلن أصبحت كثافة النازحني
غري مقبولة ،والغرب -ويا لألسف -يساعدهم حتى يبقوا يف لبنان،
فيما اللبناني يهاجر .املسألة ليست مرتبطة بسالمتهم أو امنهم،
ألن الذين محلوا البنادق وأطلقوا النار على اجليش السوري متت
مصاحلات بينهم وبني الدولة ،فلماذا اخلوف على أمن العائدين الذين
مل يشرتكوا يف القتال؟
واضاف الرئيس عون« :من املستغرب أن منظمات األمم املتحدة
تساعد النازحني املوجودين يف لبنان ،وملاذا ال تساعدهم يف سوريا؟
طاملا أنهم يتلقون املساعدات يف لبنان ويعملون فيه فإنهم لن
يغادروه« .قضية النازحني ما فيي امحلها على ضمريي» .وقال:
«أنا عشت حتت اخلطر وواجهت املوت ،وهذا القصر بالذات تعرض
للقصف وأنا يف داخله ...قاتلت السوري وحتملت النفي  15عامًا من
أجل وطين ومن أجل كل اللبنانيني .واليوم ال زلت ملتزمًا النضال
دفاعًا عن وطين وعن شعيب».
وتابع« :على حدودنا اجلنوبية يقوم وطن قومي يهودي ،ويف سوريا
مثة حماولة إلعطاء األكراد وطن شرق الفرات ،وهذا مثري للقلق
فما الذي مينع إجياد ثغرات واستغالل النازحني خللق مشاكل لنا
يف الداخل الستكمال هكذا مشروع تقسيمي ،خصوصًا أن جمتمعنا
التعددي نقيض إلسرائيل ،فهل سيتحملوننا وحنن النقيض؟ هذا
املوضوع خطري وأقوهلا للتاريخ .أنا وقفت مع وحدة وطين لبنان وأنا
اقول للتاريخ هذا الكالم لي ولكم».
واشار الرئيس عون إىل وجود اتصاالت من دول عربية عدة إلعادة
عالقاتها مع سوريا ومثة من جيري وساطات من أجل ذلك ،فيما حنن
خمتلفون على مصلحة لبنان العليا .بعد احلرب العاملية الثانية ،ركب
الرئيس شارل ديغول الطائرة وذهب إىل املانيا واتفق مع اديناور
على التعاون.
وختم الرئيس عون مداخلته قائ ًال« :أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا
أحددها ،وأنا يف مركز املسؤولية وهذه صالحياتي ألني الوحيد الذي
أقسمت ميني احلفاظ على الدستور وقوانني األمة وسالمة األرض
والشعب ،وأرسيت توازنًا وطنيًا حتى حنقق االستقرار ونعيد بناء
لبنان من جديد .هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا ،وأنا
مسؤول جتاه شعيب».
ورفع الرئيس عون اجللسة.

حكومة «اىل العمل» والعالقة مع سورية

أهلب النقاش السياسي يف ملف العالقة مع سوريا اجللسة األوىل
حلكومة «اىل العمل» بعد نيلها الثقة من جملس النواب ،وكاد يطيح
بها حتى قبل ان تقلع .كانت املرة األوىل اليت يرتفع فيها سقف
الكالم ،عكسته الوزير مي شدياق بقوهلا« :استذكار مرحلة احلرب مل
اتقبلها» ،فهذه العبارة بقيت من دون شرح ،وبدت شدياق مستاءة
إىل درجة كبرية.
انها بداية قد ال تكون موفقة حلكومة اختذت شعار العمل فاصطدمت
بتباين قديم -جديد ،وقبل ان تشهد انهيارًا ،رفع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون اجللسة بعدما ضرب بيده معلنًا وقف مواصلة
البحث ،ورفع اجللسة ،بعدما كان وزراء «القوات اللبنانية» افصحوا
عن مكنوناتهم منتقدين بشدة زيارات الوزراء إىل سوريا وتعاطي
األمني العام للمجلس األعلى اللبناني -السوري نصري خوري مع
بعض الوزراء يف مشهد وصفه وزير الشؤون االجتماعية ريشاد
قيوجميان بـ»الشيطاني املقيت».
وهكذا مل تفلح احلكومة يف أول اختباراتها ،فلم تكن دعساتها ناقصة
فحسب إمنا حتمل أكثر من سؤال عن املرحلة املقبلة لعمل جملس
الوزراء واملواجهة بني مكونات احلكومة ،وزراء «القوات اللبنانية» من
جهة ومن ال يعارض عودة العالقات مع سوريا ،وبقوة سواء من «باب
النازحني» أو غريه .اما مواقف وزير الدفاع الوطين الياس بوصعب
يف مؤمتر ميونيخ واليت مل تصب بسهام ألن هذه السهام أصابت
زيارة وزير شؤون النازحني صاحل الغريب إىل سوريا ،اما وزيرا
االشرتاكي فلم ُيتح هلما اجراء مداخلة بسبب رفع اجللسة.
كل الكالم كان يدور يف القسم األخري من جملس الوزراء بعدما أنهى
اجمللس من مناقشته جدول أعمال فضفاض تضمن  103بنود ملدة
 5ساعات.
ومساء أسهبت مصادر قصر بعبدا يف نقل موقف الرئيس عون
ً
املباشر جلهة «تنسيق انتقال قرابة مليون ونصف مليون نازح من
دون التواصل والتنسيق مع الدولة السورية» ،مستشهدا بالرئيس
شارل ديغول الذي ذهب إىل املانيا واتفق مع اديناور على التعاون
من أجل مصلحة البالد.
وأفيد ان رئيس جملس الوزراء سعد احلريري مل يكن مرتاحًا وشوهد
مرة وفسر البعض ذلك امتعاضًا من الكالم داخل
واقفًا أكثر من ّ
اجللسة ومن نتائج الطعون يف اجمللس الدستوري.
وكان الوزير بوصعب قد ّ
حضر ردًا على كالمه يف ميونيخ ،وأبلغ
الصحافيني األمور ضاعت ولكن وجدنا األمور منتهية.
وعرب وزراء «القوات» من انزعاجهم من الزيارة إىل سوريا وقال:
حنن ملتزمون مبادئ جامعة الدول العربية ولست معرتضًا يف أي
مكان على املنطقة اآلمنة ،كاشفًا ان ما قاله لنظريه الرتكي وهو أمر
موثق بالصوت والصورة هو اننا نريد محاية لبنان من االرهابيني وان
طرحه أي (الوزير الرتكي) لقيام منطقة آمنة بوجود جيش تركي يف
داخل سوريا حيتاج ملوافقة دولية كما ملوافقة سوريا .ولفت إىل ان
اتفاقية أضنة تسمح بإنشاء منطقة آمنة حبدود  5كيلومرتات ،ووافق
على هذا الكالم األمني العام جلامعة الدول العربية ،ونفي ان يكون
خرج عن بيان جملس الوزراء وميثاق جامعة الدول العربية ال سيما
املادة الثانية منه.
من جهته ،وزير املال علي حسن خليل قال بعد اجللسة :أكدنا موقفنا
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بضرورة توسيع العالقات مع سوريا إىل أقصى الدرجات ملصلحة
لبنان أو ً
ال والدستور ينص على ذلك.
اما الوزير قيوجميان فوصف باملنظر الشيطاني واملقزز ما شهده
من نصري خوري أمني عام اجمللس األعلى اللبناني -السوري على
الشاشات.
وقال :دخلنا إىل احلكومة بذهنية التعاون والتضامن بني أعضائها
واتفقنا على النأي بالنفس عن الصراعات اخلارجية ،ونفاجأ قبل
اجللسة بتحركات بعض الوزراء باجتاه سوريا .وحنن نقول وبشكل
منطقي ان أي خطوة من هذا القبيل جيب ان تبحث يف جملس الوزراء
سواء ذهب إىل سوريا أو إىل أي مؤمترات خارجية.
وقال ان منظر نصري خوري أمني عام اجمللس األعلى اللبناني-
السوري يثري لدي شعورًا معينًا ،فض ًال عن الطريقة اليت استدعي
فيها وزيرنا من قبل وزير سوري.
وأيد عودة النازحني ولكن ضمن آلية حمددة وواضحة.
الوزيرة شدياق أثارت زيارة الوزير الغريب وقالت :صدري رحب
ولكنين لن اتقبل استذكار مرحلة احلرب .كلنا اكدنا ان ال خالف على
عودة النازحني ولكن السؤال املطروح :هل النظام السوري يريد
العودة فع ًال؟
واضافت :البعض يعتقد ان الوضع طبيعي مع سوريا مع وجود
التمثيل الدبلوماسي متناسني ان النظام السوري ادرج رئيس
حكومتنا وقادة لبنانيني على الئحة اإلرهاب.
وأشارت إىل ان احلريري مل يفتح فمه ممتعضًا من كل شيء مبا يف
ذلك ابطال نيابة دميا مجالي.
وطالب الوزير كميل أبو سليمان بضرورة التقشف يف االسفار
الرمسية نظرًا للوضع االقتصادي الصعب.
ووافقه الرأي وزير اخلارجية وقال :سأعمل على إرسال آلية السفر
املعتمدة يف الدولة اللبنانية.
ويف تصريح إىل الصحافيني رفض الغريب محلة التهويل ضده يف
اإلعالم حول زيارته سوريا مؤكدًا انه عندما يزور سوريا يعلن عن
زيارته وانه ال يعترب ان للنأي بالنفس عالقة بعودة النازحني .وقال:
اننا لن نذهب لفرض أمر واقع إمنا لوضع مصلحتنا فوق كل اعتبار.
وحرصًا على التضامن احلكومي وعدم طرح مواضيع إشكالية على
طاولة جملس الوزراء ،بادرنا واخذنا األمور بصدرنا ،مشددا على ان
كل املسؤولني املعنيني كانوا على علم بزيارتنا.
وختم :لن يثنينا أي شيء عن متابعة مهامنا يف هذه القضية.
وعلم ان الوزير خليل قال داخل اجللسة ال نريد الكالم بلغة السنوات
املاضية فأمامنا حتديات كبرية وعلينا التخاطب مع سوريا فهي بلد
عربي ولدينا معها عالقات مشرتكة مرتبطة باحلدود .ورفض وصف
ما قام به نصري خوري بالعمل الشيطاني.
اما وزير اإلعالم مجال اجلراح فتحدث عن النازحني والنظام السوري
والنأي بالنفس .ال خنتلف على عودة النازحني اليت هي قرار سياسي
كبري .عانينا ما عانيناه من النظام السوري وما زال حتى اليوم
يصدر قرارات واتهامات حبقنا .وقال :لدينا حتفظات على عمل وزارة
النازحني وجيب اتباع سياسة واضحة يف هذا الشأن.
حممد فنيش :كنت امتنى اال يثار موضوع سوريا بعدما
ورد الوزير
ّ
حققناه بإقامة العالقات الدبلوماسية .من حقنا ان نذهب إىل سوريا
وال أحد مينعنا .هناك اتفاقيات وال جيب إعادة النظر فيها .وإذا كنا
سنتحدث بلغة الشيطان فعلينا العودة إىل وثيقة الوفاق الوطين.

حلفاء أمريكا يرفضون...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

املسؤولون األمريكيون إن ذلك غري حمتمل ،نظرًا لقدراتهم األمنية
احملدودة نسبيًا.
نقلت صحيفة واشنطن بوست األمريكية عن مسؤولني أمريكيني
وأجانب أن حلفاء أمريكا القريبني قد رفضوا طلب إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب سد فجوة انسحاب القوات األمريكية من
سوريا ،بقوات منهم ،وذلك مع اقرتاب املوعد النهائي النسحاب
القوات األمريكية اليت تقاتل تنظيم «داعش» يف سوريا.
وقال أحد كبار املسؤولني يف اإلدارة األمريكية للصحيفة إن احللفاء
«باإلمجاع» قالوا للواليات املتحدة إنهم «لن يبقوا إذا انسحبت».
وفرنسا وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان لديهما قوات على
األرض يف التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة والذي يقاتل تنظيم
«داعش».
قدمت بريطانيا وفرنسا إىل جانب الواليات املتحدة ،التدريب
وقد
ّ
واملؤن واألمور اللوجستية واملعلومات االستخبارية لقوات سوريا
الدميقراطية (قسد) اليت يهيمن عليها األكراد.
كما تقوم القوات األمريكية الفرنسية والربيطانية باستخدام
مدفعيتها الثقيلة وبشن غارات جوية ضد مواقع حامسو ضد مقاتلي
«داعش».
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان األسبوع املاضي إنه
يشعر باالرتباك بسبب سياسة ترامب ،اما وزير اخلارجية الربيطاني
جريميي هانت فقال إنه «ال يوجد احتمال أن حتل القوات الربيطانية
حمل األمريكيني» يف سوريا.
الرفض األوروبي للبقاء يف سوريا ما مل يغري الرئيس ترامب قراره
باالنسحاب وإبقاء جزء من قواته على األقل هو أحد العوامل العديدة
اليت قال املسؤولون العسكريون األمريكيون واملشرعون وكبار
املسؤولني يف اإلدارة األمريكية إنه جيب أن جيعل ترامب يفكر
باألمر مرة أخرى.
وتتزامن خماوف فرنسا وبريطانيا مع فشل اإلدارة األمريكية ،حتى
اآلن ،يف التوصل إىل اتفاق مع تركيا بعدم مهامجة قوات سوريا
الدميقراطية ،اليت تقول أنقرة إنها مجاعة إرهابية.
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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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مـلبورن

اجلالية اللبنانية
والعربية يف
فيكتوريا تودع
املناضل سعيد
صيداوي
(أبو عمـّار)

تتقدم أسرة «الهريالد» بأحر التعازي من العائلة
طالبة للفقيد الكبري الراحة االبدية ولذويه الصرب
والسلوان.

تصوير استديو عبوشي
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مـتفرقات

من اجلو ...لبنان كما مل تروه من قبل

«حلمي حتقق حني أوصلت صوري
اليت تربز مجال لبنان اىل العامل»،
هكذا خيتصر رامي رزق املصور
اللبناني من جزين مشواره خالل
عام .فقد بدأ رزق طريقه حببه
وشغفه لتصوير الطبيعة ،حيث انه
متخصص يف األساس باحلقوق،
لكنه طور موهبته فكانت بالتقاط
الصور فتنقل يف أماكن عدة من
لبنان.
يأخذنا رزق يف رحلة سياحية عرب
جولة على مناطق لبنانية من بريوت
اىل الناقورة اىل البقاع الغربي اىل
بشري واهدن وشكا وعيون ارغش
مرورا بالبابلية وصغبني وجزين
اىل بكاسني وحامات وعميق اىل
الزعرور وحريصا وجبيل والبرتون وغريها.
والتقط خالل  2018أكثر من  3000مناطق لبنانية،
ومجع حنو  60منها يف ألبوم نشره عرب صفحته
على الـ «فيسبوك»حتت عنوان «لبنان كما مل تره
من قبل» ،حيث انتشر بطريقة سريعة واسعة،
وأوصله اىل صحف ومواقع الكرتونية عاملية
وحملية حيث متت مشاركتها وسط آالف االعجابات
والتعليقات من كل احناء العامل تقريبًا.
يقول رامي رزق «تعلمت فن التصوير الكرتونيا
من خالل الــ يوتيوب وبعض الربامج اليت ساعدتين
يف تطوير عملي ،فاكتسبت خربة تراكمية» .يضيف
«ساهم الـ social mediaبانتشار صوري ،فقد بدأت
بنشرها عرب الـ instagramثم  ،« facebookحيث
القت رواجا» .ويعترب ان «الفكرة ليست جبديدة
وال حتى تقنية التصوير من فوق باالستعانة بالـ»

 ،»droneولكن الزوايا اليت التقطت منها الصور
هي اليت ميزت صوره».
وعن مشاريعه املستقبلية حيضر رزق لفيديو
عن لبنان بفكرة جديدة ،وكتاب يتضمن جمموعة
صور ذلك بالتعاون مع وزارة االعالم ،اما وزارة
السياحة فقد بادر رزق بالتواصل معها للرتويج
للمناطق للبنانية من خالل صوره.
اما صورته احملببة اىل قلبه فهي حرج بريوت،
فيعترب رزق انها «جذبت االنتباه اليها ،فالناس
اعتقدت انها ليست طبيعية ومعدلة بالـ
«فوتوشوب» وليست بلبنان» ،يوضح انها «أكرب
مساحة خضراء يف بريوت جيب احملافظة عليها».
كما حازت الصورة يف وسط بريوت اليت جتمع
كنيسة مار جرجس وجامع حممد األمني العدد
األكرب من املعجبني.
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مـن هـنا وهـناك

رجل دين سعودي يثري اجلدل :فيديو حمزن لكلب يالعب حالة مرضية غريبة ..ما قصة
زواج املسيار صحيح و»ال صاحبه ويركض وراءه بعدما «الطفل الذئب» يف اهلند؟
عالقة له باجلنب أو اخلوف» رماه على الطريق وهرب!

رجل دين سعودي يثري اجلدل :زواج املسيار صحيح و»ال عالقة
له باجلنب أو اخلوف» رجل دين سعودي يثري اجلدل :زواج املسيار
صحيح و»ال عالقة له باجلنب أو اخلوف»
أثارت فتوى الشيخ عبد اهلل املنيع ،عضو هيئة كبار العلماء يف
السعودية ،حول زواج املسيار جد ً
واسعا على مواقع التواصل
ال
ً
الزواج «صحيح إذا اشتمل على
إن هذا ّ
اإلجتماعي ،بعدما قال ّ
شروط وأركان الزواج ،وعلى انتفاء موانعه» ،حبسب ما نقل موقع
«روسيا اليوم» عن صحيفة «عكاظ».
واعترب املنيع أن اللجوء إىل هذا الزواج أو اإلعراض عنه «ال عالقة
له باجلنب أو اخلوف» ،حبسب صحيفة «عكاظ» السعودية .وأكد
على أن زواج املسيار «تصرف شخصي راجع للمتصرف نفسه»،
موضحا أن أحكام الزواج كلها ثابتة يف املسيار.
كذلك أشار املنيع إىل أن للمرأة احلق يف أن تتنازل عن حقها يف
مشد ًدا على أن «هلا احلق
قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غري ذلك،
ّ
وأن الزوج خميرّ بعد عودتها حلقها بني طالقها
يف العودة إليه
ّ
أو إمساكها ...لكن الزواج صحيح» .وأضاف« :ما يتعلق بأحكام
الزواج كلها ثابتة يف زواج املسيار ،فإن مات ورثته ،وهلا احلق يف
مهرها ،وعليها عدة الوفاة ،وأوالدهما من هذا الزواج شرعيون».

ّ
متكن سائق عابر من تصوير لقطات حزينة لكلب ُيلقي به مالكه على
لكن األخري
الطريق ،فيما يقفز هو على صاحبه وحياول اللعب معهّ ،
يبعده ويركله وحياول الفرار.
سيارته ،استمر الكلب (من نوع البرادور
الرجل إىل
ّ
وعندما عاد ّ
ّ
وكأنه مينعه من الذهاب ،حبسب ما نقلت
أسود) يف القفز عليه
صحيفة «النهار» عن موقع «مرتو» الربيطاني».
صورت بالقرب من حبرية مينغ يف بيكرسفيلد يف
اللقطات
ّ
كاليفورنيا ،من قبل السائق ستيفن سيج سيلفر .وميكن مساع
صوته وهو يقول« :ال تفعل ،هذا كلبك .هذا الشخص يلقي بكلبه
هنا».
ونشر ستيفن اللقطات على فايسبوكّ ،
معل ًقا عليها بالقول« :هذا
الرجل كان يضرب الكلب على وجهه ّ
كلما اقرتب منه أو قفز عليه.
ثم ترك الكلب على الطريق وذهب».
ً
ّ
حتقيقا ُفتح يف احلادثة ،وحياول مركز خدمات
بالذكر أن
اجلدير
حيوانات مقاطعة كرين تعقب املالك ،فيما ُوضع الكلب يف رعاية
ملجأ ّ
حملي.

اجللوس ألكثر من ساعة أمام التلفاز يؤدّي اىل السرطان؟!
أخبار منوعة

توصلت دراسة حديثة إىل أن اجللوس أمام التلفاز مدة ساعة
واحدة يف اليوم «قد يزيد من خطر اإلصابة بسرطان األمعاء مع
ارتفاع معدل اخلطر بنسبة  %70عند اجللوس ألكثر من ساعتني»،
حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
ّ

وقال باحثون دوليون إن النتائج تؤكد على أهمية احلفاظ على
النشاط ،على الرغم من أن الدراسة مل تشمل وزن الفرد أو
مستوى التمرين.
وقامت الدراسة اليت قادها الدكتور ،لونغ جنوين ،يف مستشفى
ماساتشوستس العام وكلية هارفارد الطبية ،بتحليل أوقات مشاهدة
برامج التلفاز وغريها من السلوكيات غري املرتبطة بالنشاط .ومشلت
«صحة املمرضات» ما جمموعه  89ألفا و 278امرأة أمريكية ،تراوحت
وسجلت
أعمارهن بني  25و 42سنة ،يف بداية الدراسة عام ُ .1991
 118حالة إصابة بسرطان القولون واألمعاء يف بداية الشباب،
ُ
شخصت على مدى عقدين من املتابعة.
وارتبط اجللوس ألكثر من ساعة أمام التلفاز بزيادة املخاطر بنسبة
 ،%12باملقارنة مع أولئك الذين قضوا وقتا أقل يف مشاهدة
التلفاز .وكانت النتائج متسقة بني النساء اللواتي مل يكن لديهن
تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان األمعاء.
وجاء يف نتائج الدراسة ،اليت ُنشرت يف جملة JNCI Cancer
 ،Spectrumأن النساء اللواتي شاهدن التلفاز كن يف الغالب أكثر
شراهة يف تدخني السجائر ،مع ارتفاع معدل إصابتهن بالسكري،
وأكثر استخداما لألسربين وأقل نشاطا جسديا ،كما كان نظامهن
الغذائي أفقر عموما.
وقال الباحث املشارك يف الدراسة ،الدكتور يني تساو ،من كلية
الطب جبامعة واشنطن« :ميكن أن تساعد هذه الدراسة يف التعرف
على األشخاص املعرضني خلطر كبري ،والذين قد يستفيدون أكثر

من الفحص املبكر».

يعاني أحد التالمذة يف اهلند من حالة نادرة تعرف باسم «متالزمة
الذئب» ،جعلت وجهه مغطى بالشعر الكثيف.
ولد التلميذ ،الليت باتيدار ،البالغ من العمر  13عاما ،يف مدينة
راتالم بوالية ماديا براديش بوسط اهلند ،وهو يعاني منذ صغره
من فرط الشعر اخللقي ،حبسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية أمس اجلمعة.
هو ناجح ومشهور يف مدرسته ،كما أنه متقبل ملظهره ،لكن الغرباء
يرمون احلجارة عليه أحيانا ،ويطلقون عليه تسمية «قرد» ،حبسب
قوله.
وعلى الرغم من حالته ،فإنه حيلم بأن يصبح ذات يوم ضابط شرطة
وأن «يضع كل اللصوص واجملرمني يف السجن».
وتسبب «متالزمة الذئب» املستعصية كميات غري طبيعية من
الشعر  ،يصل طوهلا إىل  5سم ،ويغطي وجه الشخص وذراعيه
وأجزاء أخرى من جسده.
وتقول والدة الليت إنه« :بعد ساعة من والدته دهشت لرؤية
جسده مغطى بكمية غري عادية من الشعر ،طلبنا على الفور من
طبيب األطفال احمللي أن يفحصه ،فقص شعره الزائد وقال إنه
ال يوجد عالج هلذا».
وتضيف« :إنه خمتلف ولكن ما زال مميزا للغاية بالنسبة لي ،ألنه
ولد بعد العديد من الصلوات اخلاصة».

سنجاب يساعد يف العثور على
كنز «القبيلة الذهبية» املدفون!

موجة سخرية من صورة معدلة
لـ «ترامب»!

وجد مستخدمو مواقع التواصل يف صورة للرئيس األمريكي دونالد
ترامب أدخلت عليها تعديالت ليظهر من دون شعر رأس ،وبلون
بشرة «طبيعي» فرصة للسخرية.
وكان أحد رواد موقع التواصل االجتماعي «تويرت» نشر صورة
معدلة لرتامب ،قال إنها للرئيس األمريكي بالشكل الطبيعي ،ومن
ّ
دون شعر مزروع ومسرة مكتسبة على الوجه.
ّ
وعلق أحد املستخدمني قائال« :هذا ليس مجيال ،لكن على األقل
مل يعد يبدو وكأنه مقدم لربنامج مسابقات تلفزيوني» ،ورأى آخر
أنه «لسبب ما يبدو الرجل على اليمني أكثر موثوقية  ..كم هو
غريب ذلك».
وسخر مستخدم ثالث قائال ،إن الرئيس األمريكي يف هذه الصورة
«يظهر مثل السكرتري العام لالحتاد السوفييت» ،فيما بدت الصورة
لرابع كما لو أنها «لعصيدة من الرز» ،ووجد آخرون أوجه شبه بني
مالمح الرئيس األمريكي يف هذه الصورة وشخصيات «شريرة»
شهرية يف السينما.

عثر علماء آثار من جامعة ماري أثناء قيامهم بأعمال التنقيب يف
مقاطعة آسرتاخان الروسية ،على كنز قديم يعود إىل القرن الرابع
عشر بفضل سنجاب األرض.
وأثناء حفر سنجاب جلحر يف املكان ،اصطدم بقطع معدنية صلبة
غريبة اضطر إىل إخراجها من اجلحر.
وانتبه علماء اآلثار إىل هذه القطع ،وتبني أنها نقدية ذهبية عددها
أكثر من  ،150حبسب ما نقل موقع روسيا اليوم.
ووجد العلماء الكنز يف مدينة سراي اليت كانت عاصمة لدولة القبيلة
الذهبية ،من القرن الثاني عشر ولغاية القرن اخلامس عشر.
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صـحة وغـذاء

 7منشطات طبيعية تع ّزز
الرغبة اجلنسية!

انتبهوا جيّ ًدا ...األرز واملعكرونة
قد يكونان مميتني يف هذه احلالة!

جي ًدا ...األرز واملعكرونة قد يكونان مميتني يف هذه
انتبهوا ّ
جي ًدا ...األرز واملعكرونة قد يكونان مميتني يف
احلالة! انتبهوا ّ
هذه احلالة!
ً
ّ
حديثا ونشرت يف «Nature
حذر علماء ،يف دراسة أجريت
 ،»Microbiologyمن تناول األرز واملعكرونة إذا كانت مطبوخة منذ
بضعة أيام ومت ختزينها ،حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن
«.»Science Alert
وجاء يف الدراسة أن تلك األطعمة ميكن أن تتسبب يف تكوين
بكترييا تؤدي إىل التسمم الغذائي ،وحتى إىل املوت ،مشرية اىل
ّ
ينصب اهتمام الناس على اللحوم والدواجن واألمساك
أنه «عادة ما
ّ
اليت ختزن يف الثالجة لبضعة أيام ،ظنا منهم أن البكترييا الضارة
باإلنسان ميكن أن تصيب هذه األطعمة ،بينما ال يهتم أحد باألرز
أو املعكرونة».
ً
شكوكا بأن «هناك بكترييا قاتلة حمتملة باسم
أبدى العلماء
<باسيلوس سرييوس> ( ،)Bacillus cereusميكن أن تتكاثر يف
هذه األطعمة (األرز واملعكرونة)» ،حبسب «.»Siencealert
ّ
وحذر صاحب الدراسة ،الباحث األسرتالي من اجلامعة األسرتالية
الوطنية ،ماتور أنوكرييت ،من خطورة تلك البكترييا الشائعة،
حيث أنها «تعيش يف أي بيئة جتدها صاحلة لبقائها مثل الرتبة
واحليوانات واحلشرات والغبار والنباتات» ،وقد تعيش «باستخدام
العناصر املغذية من املنتجات الغذائية ،مبا يف ذلك األرز ومنتجات
األلبان والتوابل واألطعمة اجلافة واخلضروات».
أما عن احلاالت املميتة لإلصابة بهذه البكترييا ،فقد مت اإلبالغ
ّ
عن حالة  5أطفال من عائلة واحدة عام  ،2005أصيبوا باملرض
جراء تناوهلم لسلطة معكرونة طبخت قبل أربعة أيام ،فعانى مجيع
أفراد العائلة من تسمم غذائي بدرجات خمتلفة ،بل وتويف االبن
األصغر.
وتابع أنوكرييت قائال إن «بكترييا (باسيلوس سرييوس) ميكن أن
تنتقل عن طريق الغذاء ،لكن العدوى بها مل ترصد بسبب أعراضها
اخلفيفة بشكل عام ،لكن حالة مستعصية كهذه تؤكد على احتمال
خطورة هذه البكترييا بسبب ما أحدثته من فشل بالكبد».

نستعرض
كما تزيد
وكل ذلك
«ستاندرد

هنا  7أطعمة ،تقلل اإلجهاد وتشعر متناوهلا باالرتياح
من تدفق الدم ،وحتفز إنتاج الدوبامني يف الدماغ،
يساعد على تعزيز الرغبة اجلنسية ،وفق ما ذكر موقع
ميديا».

الشوكوالتة الداكنة :تتمتع الشوكوالتة الداكنة بشهرة كبرية منذ
قرون باعتبارها منشطا جنسيا ،فهي حتتوي على مود حتفز اجلهاز
العصيب ،وهلا دور فعال يف إنتاج الدوبامني ،وهو مادة كيميائية
عصبية مرتبطة مباشرة باملتعة.
العسل :غين بفيتامني (ب) ،وهو يعزز مستويات هرمون
التستوستريون يف الدم ،املسؤول عن تعزيز الدافع اجلنسي لدى
كل من الرجال والنساء.
كما حيتوي العسل على البورون ،وهو أحد املعادن النادرة اليت
تساعد اجلسم على استخدام واستقالب اإلسرتوجني ،اهلرمون
اجلنسي األنثوي.
التني :منذ فرتة طويلة يعتقد أن التني من املنشطات ،إذ ترتكز
الفالفونيدات والبولي فينول ومضادات األكسدة يف هذه الفاكهة،
مما يساعد على وضع الشخص يف حالة مبهجة تطيل فرتة الرغبة
اجلنسية.
الرحيان :استخدمت الشعوب القدمية الرحيان كمنشط جنسي ،فهو
ال يضيف نكهة جذابة لألكل وحسب ،بل له رائحة رائعة ،إذ
يساهم يف زيادة معدل ضربات القلب وحتسني تدفق الدم.
األفوكادو :هذه الفاكهة هلا مسعة كمنشط جنسي يعود إىل
زمن شعوب األزتيك األمريكية القدمية ،وكانوا يطلقون عليها
اسم «شجرة اخلصية» .ويعتقد أن املستويات العالية لفيتامني
(إي) يف األفوكادو حتافظ على حيوية الشباب ومستويات الطاقة
العالية.
الكمأة :هذه الفطريات الرتابية املكلفة هلا نكهة الذعة ،وهي ذات
شهرة كمنشط جنسي متتد إىل العصور الرومانية القدمية .وكان
يعتقد أن رائحتها اليت تشبه تلك املوجودة لدى الرجال ،تعترب
عامل جذب للجنس اآلخر.
اهلليون :كما هي احلال مع األفوكادو ،فإن اهلليون غين بفيتامني
(إي) الذي يساهم يف حتفيز اهلرمونات اجلنسية .كما أنه حيتوي
على فيتامني (ب) املعروف باسم محض الفوليك الذي يساعد يف
زيادة اهلستامني ،وهو أمر مهم من أجل الدافع اجلنسي الصحي.

«الربوفني» ..دواء يومي
حبقيقة «خميفة»

يستخدم املرضى حبوب دواء «الربوفني» بشكل كبري ،كمسكن
عند حاالت املرض البسيطة مثل االلتهاب والصداع واآلالم ،ولكن
دراسات جديدة تشري إىل أضرار «خفية» هلذا الدواء «اليومي».
ويف مقالة كتبتها مقدمة تلفزيونية لصحيفة أكدت فيها أنها
«كادت أن متوت» بعد تناوهلا «الربوفني» لتسكن آالم التعرض
إلصابة بالركبة.
وقالت أنها تناولت احلبوب املسكنة يوميا ملدة  4أسابيع ،حتى
انهارت وبدأ باستفراغ الدم ،قبل أن يتم نقلها للمستشفى ،حيث
مت معاجلتها بنقل الدم.
وأخربها األطباء أن الربوفني خلق  4تقرحات عمالقة داخل معدتها،
إحداها كانت فوق شريان القلب الرئيسي ،الذي تعرض للقطع،
وكاد أن يتسبب بوفاتها.
ومن األعراض اجلانبية األخرى ،تأثري الدواء على من هم فوق الـ65
عاما من العمر ،ووفقا ملنظمة الصحة الربيطانية ،فإنه يساهم
بألفي حالة وفاة سنويا يف بريطانيا.
وقال مسؤولون يف الصحة أن الدواء املنتشر يعترب آمنا بشكل
عام ،ولكنه نوعا حمددا من املرضى عليهم االبتعاد عنه متاما،
ومنهم من أصيب بتقرحات املعدة يف السابق ،ومن تعرض
ملشاكل يف القلب أو الكبد.
كما قالت منظمة الصحة الربيطانية إن املصابني مبرض الربو
أو مرض كرون أو ارتفاع يف ضغط الدم ،عليهم باالبتعاد عن
«الربوفني» كذلك.
وعدا بعض املخاطر اليت قد يسببه دواء «الربوفني» للمصابني
باألمراض السابقة ،فأن الدواء يعد آمنا ورخيصا للعامة ،لذا دعا
األطباء إىل االستمرار باستخدامه لكن مع احلذر.

* 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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Lawyers prepare to launch court Taxpayer legal bill for AWU raids hits $800,000
challenges on refugee medical Taxpayer-funded legal bills for takes more days, it will cost no changes to your education
transfers to Christmas Island
the Australian Workers Union more.”
program ... What do you do?”
The Morrison government
could face dozens of expensive legal cases as a result of
its plans to transfer sick refugees and asylum seekers
to Christmas Island instead
of the Australian mainland,
with lawyers and advocates
confirming they are prepared
to launch court action.
Prominent refugee lawyers
said they were optimistic
about the potential for legal challenges to overturn
someone’s detention on
Christmas Island on the
basis that the medical care
available on the island is insufficient.
Immigration Minister David
Coleman said on Wednesday the government would
“ensure” adequate care
was provided on the island,
but could not say what that
would require. The president
of the island’s council, Gordon Thomson, says the hospital had only six beds and
that the island’s own residents are frequently flown to
Perth for treatment.
Human Rights Law Centre
executive director Hugh de
Kretser said the legal basis for a challenge would
be that the government had
breached its duty of care
by sending refugees and
asylum seekers to a place
where inadequate treatment
was available.
“It’s something we’d look at
if someone was transferred
to Christmas Island with a
particular medical need and
there was medical evidence
it couldn’t be appropriately
provided on Christmas Island,” he said.
“It is certainly something
that could be explored given
that the reason someone
would be brought to Australia is that they need medical
care of a standard that they
can’t get on Nauru or Manus
Island.”
George Newhouse, director
of the National Justice Project, said it would be easier to
mount a legal challenge for
clients detained on Christmas Island than for those
held offshore.
“It is my view that you could
challenge the minister or department’s decision to treat

them on Christmas Island if
there were not appropriate
medical services available
there,” he said.
“As a lawyer based in Australia, it’s obviously easier to
proceed to court where your
client is within the jurisdiction - you have Australian
experts available to assess
them or even see them, and
I’m not in fear of being arrested or deported.”
There are legal precedents
for such cases, including numerous instances where the
courts found Australia was
in breach of its duty of care
by holding people on Nauru
or Manus Island despite their
urgent medical needs.
Domestically, there have
been cases where courts
had ordered minors to be
transferred out of remote immigration detention - such
as the long-closed Woomera
and Baxter centres - due to
a lack of appropriate medical care.
The government has estimated the cost of reopening Christmas Island at $1.4
billion over a number of
years, including staff, charter flights to the island and
medical services.
“We will ensure that adequate medical facilities are
provided,” Mr Coleman said
Wednesday, though he did
not detail how much that
would cost or what it would
involve.
Earlier this week, Labor
leader Bill Shorten said it
was “fine” if refugees received medical treatment on
Christmas Island, as long as
it was of an adequate standard it worked.
Shadow foreign minister
Penny Wong echoed that position on Wednesday. “What
we want is for them to get
the medical care they need,
wherever that may be,” she
said.
Department of Home Affairs
secretary Michael Pezzullo
revealed at Senate estimates
it was the government’s policy to send any refugees and
asylum seekers transferred
under that law to Christmas
Island in the first instance,
unless there were extenuating circumstances.

raids dispute have been tallied
at more than $800,000, with
more expenses to be incurred
as the case continues.
The Registered Organisation
Commission, which is defending the AWU challenge to
raids on the union’s offices by
the Australian Federal Police
in 2017, has racked up legal
costs of almost $550,000,
commissioner Mark Bielecki
told a Senate estimates hearing on Wednesday night.
It comes on top of the $288,000
legal bill incurred by Small
Business Minister Michaelia
Cash, who has defended the
use of taxpayers’ money for
her legal representation.
Senator Cash told an estimates hearing the same day
that the expenditure had been
approved by the AttorneyGeneral and was consistent
with previous ministerial
spending - including when Labor was in government.
“Joe Ludwig, in one financial
year alone, cost the Commonwealth almost $800,000,” she
said, also naming Penny Wong,
Wayne Swan, Kevin Rudd and
Julia Gillard as among those
who had “received assistance
under the same rules that I
was approved assistance for
legal fees”.
Senator Cash said “proper
process” had been followed
and pointed out that the AWU
had brought the proceedings
against the commission.
“If they had the documents
and handed them over to the
Registered
Organisations
Commission - or alternatively
just produced, back in August
of 2017, the relevant authorisations - none of these fees
would have been incurred,”
she said.
Mr Bielecki told the estimates
hearing that the commission
had spent $507,582 on fees
for its legal team made up of
two barristers, two instructing
solicitors and a paralegal, and
had received $42,903 worth of
invoices that were yet to be
paid, with more to come.
He said the funds came from
the commission’s operating
budget, which was now being
tightly monitored after being
hit with the unanticipated expense.
“The course of the trial is not
something I can control ... If it

The taxpayer-funded ROC
had an annual budget of $7.7
million, meaning the court
case was taking a significant
portion of funds away from
the regulator’s activities, Mr
Bielecki said.
Senator Doug Cameron, who
used the estimates hearings
to repeatedly accuse the commission and Senator Cash of
perpetuating a “cover up”,
said Labor would abolish the
ROC if it won the coming election and “save the public a lot
of money”.
He demanded to know what
extra training the commission had given staff since the
raids, after the Federal Court
heard that the commission’s
media officer had allegedly
passed on information about
the police raids to Senator
Cash’s former chief of staff
Ben Davies.
Mr Davies, who worked for
the senator when she was
employment minister, told the
court on Monday that an unsolicited tip-off about union
raids had “obvious political
implications” for federal Opposition Leader Bill Shorten.
The commission was investigating the union over allegations of document destruction
linked to two donations made
when Mr Shorten was the
AWU national secretary.
Mr Bielecki and ROC executive
director Chris Enright - who is
due to give evidence in court
next week - repeatedly refused
to answer Senator Cameron’s
questions, invoking the public
interest exemption.
“As the committee will be
aware, there is a proceeding
before the Federal Court,” Mr
Bielecki said.
“As the matter is part heard, it
would be inappropriate for me
to comment on the matters
before the courts.”
The ROC is defending the
AWU claim that its investigation into donations by the
union was politically motivated and improper.
Senator Cameron called the
ROC “an incompetent organisation”, declaring: “The cover
up is still on”.
“You won’t answer any
questions, you’ve made no
changes to processes or procedures after what is a disgraceful breach, you’re made

he said.
Mr Bielecki hit back, saying
the commission had a dedicated staff who did important
work in educating unions and
ensuring they complied with

the law.
Senator Cash told an earlier estimates hearing on
Wednesday that she had “no
prior knowledge” of the police raids - despite her former
media advisor having told the
Federal Court last week that
he heard about the raids from
Cash’s then chief of staff Ben
Davies.

NSW schools face ‘unprecedented’ levels of disability

Schools in NSW are facing
“unprecedented pressure”
due to soaring disability rates,
with the number of students
with autism increasing by
almost 15 per cent per year
and those with mental health
needs growing by more than
five per cent.
Yet there are fewer staff
trained to support them as the
number of special education
graduates fall and more than
half of teachers admit to a lack
of confidence in the area.
Education Minister Rob
Stokes on Thursday released
the NSW Education Department’s new disability strategy,
which responds to a damning
2017 parliamentary report
that found an “unacceptable”
number of mistreatment allegations.
The inquiry heard cases of
“blatant abuses suffered by
students ... such as ‘caging
and isolation’”, facial and
head injuries and unexplained
bruising, sexual and physical
assault, and use of restraint
and seclusion.
The strategy found the system faced “unprecedented
pressures”, with demand for
disability support growing at
four times the general enrolment growth, while only 9 per
cent of teachers were trained
to support them.
Fewer disability specialists
were graduating university every year, while more than 60
per cent of support teachers
were now aged over 50, compared with 43.6 per cent of the
wider teacher workforce.
There was significant growth
in students with autism and
mental health needs every
year between 2013 and 2017.
Other categories - physical,
sensory, and intellectual - declined slightly, while behavioural disabilities fell by more
than 5 per cent.
However, intellectually disabled students still made up

more than 40 per cent of those
with special needs.
Mr Stokes said the government would spend $205 million on measures to fix the
problem, such as helping
principals hire extra support
staff, giving school leaders
and teachers extra training,
and working with the universities to boost numbers.
“Equality of education is the
bedrock that supports the
entire public school system.
This is why it is our job to support every child’s fundamental
right to learn in an open and
inclusive environment,” Mr
Stokes said.
A new online portal would
connect parents so they
could share information. “We
must treat parents and carers
as partners with us in their
child’s education,” Mr Stokes
said.
Henry Rajendra from the NSW
Teachers Federation said the
strategy was the result of a
long campaign by teachers
and parents. “Finally it looks
like we are heading in the
right direction,” he said. “This
announcement goes a long
way to meeting the needs of
these students.
“Whether it is enough, we’ll
see. There’s still more to be
negotiated. They need to train
up more teachers with special
ed qualifications, and provide
them with permanent work.
The last thing these kids need
is a high turnover of teachers.”
David Roy, a lecturer at the
University of Newcastle and
a disability education reform
advocate who was involved in
formulating the strategy, said
it was well-researched, and
considered the views of many
of those involved.
“This is a step forward and
a path on a long journey, because if you rush any of these
significant changes, than we
tend to fail.”
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$1b cash splash: Govt promises for hos- PM defends ambassador over company claim
pitals, waiting lists
Labor and the coalition Mr Hockey nor Mr Burnes town, all the insider deals

NSW Premier Gladys Berejiklian has committed
nearly $1 billion towards
upgrading two Sydney hospitals and slashing elective
surgery waiting times.
Ms Berejiklian on Monday
announced her government
would invest $385 million
in St George Hospital and
$479 million in Ryde Hospital to improve healthcare
and increase the number of
beds.
Premier Gladys Berejiklian
announced an additional
$384 million in funding to
upgrade St George Hospital, and a further $479 million for Ryde Hospital.
With the March 23 poll
looming, she also said if
re-elected her government
would spend $31 million
over four years to deliver
an extra 10,000 cataract
surgeries and another $45
million over four years to
deliver 8000 additional
paediatric operations.
“These record investment in our health system wouldn’t be possible
if it wasn’t for our strong
budget position ... we’re
not just spending billions
on building the hospitals
but billions on staffing the
hospitals,” she said at St
George Hospital in the Labor-held marginal seat of
Kogarah.
NSW Health Minister Brad
Hazzard said planning for
the two major hospital
upgrades was already underway and construction
could begin in about two
years. The upgrades could
be complete in about three
and a half years.
The $31 million funding
boost to increase cataract
surgeries would allow hospitals to employ 46 clinical
staff including nurses, surgeons and anaesthetists.
The 6257 patients who received cataract extraction
surgery in NSW between
July and September last
year had waited a median
of 236 days, an increase
of 35 days on the same
period the previous year,

according to the Bureau of
Health Information.
Ms Berejiklian said she hopes
the funding boost would not
only reduce the waiting list
but also the time patients
have to wait between surgeries for each eye.
Michael Hennessy, an ophthalmologist, said the one
year wait faced by some
patients between surgeries
“needs to be fixed” and the
extra funds would “help
drive that change”.
“We’ve scoped five major issues to make this all
work better [such as] the
pathway for people being
listed for surgery ... proper
outpatient facilities to look
after a person with a range
of issues ... and doing both
eyes in appropriate timing is one of the areas,” Dr
Hennessy said.
James Tongue, a 72-yearold retiree from Darling
Point, near Wagga Wagga,
received cataract surgery
on his left eye last November and has to wait at least
one year before the second
surgery on his right.
He welcomed the funding
news but said the system
was too “rigid” and needed
to better take into account
people’s personal circumstances.
“I was only moved up the
waiting list because I complained that I couldn’t see
and safely dial up and inject insulin into my abdomen,” said Mr Tongue, who
has type two diabetes.
“I can now see in one eye
but I don’t have depth of
field so I’m bumping into
things and falling.”
Labor’s health spokesman
Walt Secord said under
the Coalition government,
the waiting list for elective
surgery had grown from
67,293 in April 2011 to
77,826 now.
“Patients have been crying
out for the government to
stop adding patients to the
longest elective surgery
waiting list the country has
ever seen – but the Berejiklian Government has sim-

ply sat on their hands,” Mr have sparred in parliament
over a travel company run
Secord said.
by the Liberal Party’s fedChildren’s surgery
About 97 per cent of pae- eral treasurer.
diatric surgery in NSW is Prime Minister Scott Morperformed on-time, but the rison has defended Ausgovernment hopes the ex- tralia’s ambassador to the
tra $45 million will reduce United States over a Libwaiting times and get chil- eral-linked travel company
dren back to their normal tender, as Labor sought an
investigation.
lives sooner.
The Sydney Morning HerThe funding will allow hosald and Age reported ampitals to hire 10 more docbassador Joe Hockey, a
tors and 25 more nurses. former Liberal govern“We want to remove any ment federal treasurer, had
obstacles to a child’s so- asked embassy staff to
cial and learning develop- meet with travel services
ment and get them back company Helloworld behome as quick as we can,” fore it lobbied for governMr Hazzard said.
ment work.
“Surgeries to remove ton- Mr Hockey is one of the
sils, grommets and ad- top 20 shareholders in Helenoids which are usually loworld, which is run by
classified as semi and non- Liberal Party federal treaurgent, can also help kids surer Andrew Burnes.
overcome educational and Mr Morrison told parliament
on Wednesday Mr Hockey
behavioural issues.”
The extra money is expect- had no role in the tender
ed to reduce the time taken process and had declared
to receive non-urgent elec- his business interests in
tive surgeries by around accordance with the Dethree months, and halve partment of Foreign Affairs
the time taken to receive and Trade’s guidelines.
semi-urgent elective sur- He said the April 2017
meeting which was the
geries.
subject
of the media report
Urgent elective surgeries
was
not
in relation to the
are already delivered as
tender process.
soon as possible.
Helloworld
said in a stateThe Australian Medical Asment to the ASX one of its
sociation NSW welcomed
subsidiaries QBT had rethe government’s election quested a meeting in 2017
pledge.
with DFAT personnel in the
“The important part about US to discuss the provithis announcement is that sion of travel management
extra clinical staff will be services and the meeting
employed to carry out the took place.
additional procedures,” its “QBT understands DFAT
president Kean-Seng Lim personnel met a number
said.
of travel services providLabor’s promise
ers as part of its considLabor leader Michael Daley erations in relation to the
and Mr Secord announced provision of travel services
it would spend $50 million in the United States,” the
more than the Liberals on company said.
the Goulburn Base Hos- “In August 2018, DFAT
pital and Health Service started a formal tender proredevelopment, increasing cess, which QBT has rethe total funding to $200 sponded to. No announcement has been made in
million.
relation
to this tender.”
It said the extra amount
meant new outpatient and The company confirmed
allied health clinics, renal at no time had Mr Hockey
and chemotherapy facili- or Helloworld CEO Anties could be added to the drew Burnes discussed the
DFAT tender and “neither
plans.

have had any involvement
in the tender process”.
“At all times Helloworld
and Mr Burnes have acted
properly in the tender process.”
Labor sought to suspend
question time on Wednesday to call on the prime
minister to investigate
Liberal dealings with Helloworld.
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus read in parliament correspondence
which indicated Mr Hockey
had requested the meeting
with Helloworld.
Labor finance spokesman
Jim Chalmers said “serious issues” needed an explanation.
“This is a very Liberal
scandal that we’re dealing with ... it has got all of
the mates at the top end of

that lockout ordinary working people, all of the ingredients of what we’ve come
to expect from this government,” Mr Chalmers said.
On Tuesday, Finance Minister Mathias Cormann said
he “genuinely thought” he
had paid for a family holiday booked through Mr
Burnes.
The senator has now paid
$2780 for flights to Singapore in January 2018, after
it was revealed he got the
holiday for free.

City of Parramatta councillors voted on Wednesday
night to sack their suspended chief executive
Mark Stapleton.
Mr Stapleton had been suspended on full pay since
September, following the
publication of a series of
articles in the Herald raising questions about his resume and the way he was
hired for the key position.
The decision to sack Mr
Stapleton was made under
a clause of his contract
which requires him to be
paid 38 weeks’ salary –
bringing an end to a hugely
disruptive and costly affair
for the Sydney council.
The council already had
to pay about $200,000 to
lawyers to conduct an investigation into Mr Stapleton. The investigation was
presented to councillors
at a closed meeting earlier
this month, and has not
been released.
And the council has also
had to pay to defend its position in court proceedings
initiated by Mr Stapleton.
Mr Stapleton on Monday

lost his bid in the Supreme
Court to restrain the council from sacking him.
In a statement on Wednesday night, a council
spokeswoman said: “This
decision was taken after
careful consideration.
“Council would like to reassure the community that
it will continue its commitment to providing the
highest level of service
and represent their interests whilst achieving great
outcomes for our City.”
Before being appointed
chief executive, Mr Stapleton worked for the council
for a year as its director of
property.
Of a five-person committee of councillors set up
last year to select a chief
executive, Liberals Ben
Barrak and Steven Issa,
and Labor’s Pierre Esber,
pushed for his hiring. Two
councillors, independent
mayor Andrew Wilson and
Labor’s Donna Davis, voted against him.
He was ultimately selected
on a contentious 8-7 vote
among the 15 councillors.

Helloworld was chosen for
a $21 million government
tender just weeks before
the trip was booked, but
Senator Cormann said he
had no involvement with
the choice of the company
or any influence over the
process.

Parramatta Council sacks chief
executive Mark Stapleton
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Ipsos poll: Support for Labor falls after clash over
refugees and border security

Labor has suffered a sharp
fall in popular support after a
week of incendiary political
claims over border protection, with the party leading
the Coalition by 51 to 49 per
cent in its narrowest result
in more than six months.
Voters have shifted against
Labor in significant numbers amid the escalating
row over the refugee medical transfer law passed by
Parliament last week, cutting the party’s lead over the
Coalition from the previous
result of 54 to 46 per cent
last December.
The results, contained in an
Ipsos poll conducted exclusively for The Sydney Morning Herald and The Age, are a
warning sign for Opposition
Leader Bill Shorten over the
power of government claims
of a “dismantling” of the offshore detention regime and
a fresh argument that the
new laws will not stop accused criminals coming to
Australia.
Mr Shorten has lost some
ground on his personal approval rating, with his net
approval falling from minus
nine to minus 12 percentage points, but the furore
over borders has not made
a significant difference to
his standing.
Prime Minister Scott Morrison has seen a marginal
increase in his net approval,
from eight to nine percentage points, within the margin of error of 2.9 per cent
for this and other measures.
Voters prefer Mr Morrison
over Mr Shorten as prime
minister by 48 to 38 per
cent, a difference barely
changed from the gap of
nine percentage points between the two leaders last
December.
Mr Morrison’s lead over Mr
Shorten as preferred prime
minister is less than half
the gap Malcolm Turnbull
enjoyed over the Opposition
Leader, 57 to 30 per cent,
one month before the Liberal Party removed him as
leader in August.
Mr Morrison argued on Sunday that Mr Shorten had
weakened the nation’s borders by passing the medical
transfer bill over the government’s objections.

“Our government will be
doing everything within our
powers, despite what the
Labor Party have done to
undermine our border protection regime, to ensure
these boats don’t come,” he
said while campaigning in
Tasmania.
The new law allows two
doctors to recommend the
transfer to Australia of an
asylum seeker from Manus
Island or Nauru, subject to
review by a medical panel
and a decision by the Immigration Minister on whether
the person is a threat to national security or has been
imprisoned for one year or
more for a crime.
Asylum seekers transferred
to Australia would be kept
in detention centres while
undergoing medical assessments, subject to the minister’s decision on whether
to allow them to live in community detention.
Mr Shorten has described
the bill as a humanitarian
measure that poses no risk
to border protection, while
focusing on the years of
dispute within the Coalition
government.
“They’re on their third Prime
Minister, the National Party

and the Liberals can’t agree
on energy policy, they’re
all over the show. So we’re
focusing on the people and
that’s I think the best strategy,” Mr Shorten said on
Saturday in Melbourne.
The latest Ipsos survey is
another sign of the volatility
in Australian politics since
the turmoil within the government last August.
Labor held a lead of 51 to
49 per cent last July, before
the Coalition split on energy
helped widen the gap to 55
to 45 per cent in the days
before Mr Turnbull was removed.
While there was a slight recovery for the government
under Mr Morrison in September, when Labor led by
53 to 47 per cent, the year
ended with Labor ahead by
54 to 46 per cent based on
preference flows at the last
election.
The latest survey shows
Labor’s primary vote has
fallen from 37 to 33 per
cent over two months, an
unusually low result compared to other published
polls. The Coalition’s primary vote rose from 36 to
38 per cent.
The survey of 1,200 re-

spondents was conducted
by telephone from Tuesday
to Friday and has a margin
of error of 2.9 per cent.
Mr Morrison has spent the
summer campaigning on
support for areas hit by the
drought, the threat of Labor
policies to increase tax revenue and the prospect of
more asylum seeker arrivals.
The Prime Minister retains
a positive personal rating
among voters, in contrast
to Mr Shorten, with the new
poll showing the proportion
of voters who approve of
his performance rose from
47 to 49 per cent. The number who disapproved rose
from 39 to 40 per cent.
As a result, Mr Morrison’s
net approval rating – the difference between those who
approve and those who disapprove – increased slightly to nine points.
The proportion who approved of Mr Shorten’s
performance slipped from
41 to 40 per cent and the
number who disapproved
increased from 50 to 52 per
cent.
Mr Shorten’s net approval
rating deteriorated from minus nine percentage points
to minus 12.

Parliament backs disability abuse inquiry
The federal government
has supported a motion
calling for a disabilities
royal commission, despite
voting against it within the
past week.
A motion supporting a
royal commission into
the mistreatment of people with disabilities has
passed federal parliament,
with the prime minister
vowing to seek further advice from the states and
territories on the issue.
The coalition government
backed the motion in the
House of Representatives
on Monday, four days after it passed the Senate
without their support.
«I take the issue of abuse
and neglect of people with
disability very seriously
and so does the government I lead,» Scott Morrison told parliament on
Monday.

«We take it seriously because abuse and the neglect of our most vulnerable is abhorrent.»
Despite backing the motion, Mr Morrison stressed
that the states and territories have previously
rejected a call for a royal
commission.
He will be seeking further
advice from them.
«These are hurdles that
will have to be addressed,»
Mr Morrison said.
Labor has accused the
government of dragging
the chain on setting up an
inquiry, considering it voted against it last week.
But Opposition Leader
Bill Shorten welcomed
the motion>s success on
Monday and called for a
decision on the inquiry>s
timeline.
Your opinion is power-

ful. Share your thoughts
with news.com.au and you
could WIN $10,000!
«It has been on the books
for too long, this proposition,» he told parliament.
Mr Shorten stressed royal
commissions - which can
only be called by the executive - have previously
been called without the
support of states and territories.
Greens leader Adam
Bandt agreed with the Labor leader on the need for
a timeline.
«What we need now is action. People have been
waiting for a very, very
long time,» he said.
Mr Morrison earlier told
parliament it>s vital there
is bipartisanship on the
issue of caring for people
with disabilities.
He said at no point had he
opposed the royal com-
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Sydney father released after struggle
with intruder who died in his home

The Western Sydney father was released without charge. (9News)

Detectives are awaiting
test results on the body of
a home intruder who died
following a struggle with
a Sydney father inside his
family home.
Francois Schwartz, 44, was
quizzed by NSW Police and
released without charge after a 35-year-old intruder
he confronted in his lounge
room in Harrington Park
died following a struggle
between the two men.
He had been at home with
his wife and young daughter when the family dog
started barking at 7.30am
on Sunday morning.
He went to investigate and
found a barefoot intruder in
the two-storey house, according to police.
“He confronted that male
intruder and a struggle has
mission.
That came after the prime
minister allowed the longest question time on record on Thursday, avoiding a potential vote on the
motion.
Mr Morrison said he understood there would be
no opportunity for the
matter to be discussed in
the lower house Thursday,
as it was in the process
of transmission from the
Senate.
Greens senator Jordon
Steele-John, who uses a
wheelchair and is a vocal advocate for disability
rights, had raised the issue in the upper house.
He tweeted Mr Morrison
«well done» on Monday,
after which he asked for a
timeline and Mr Morrison
told him: «I>ve said what
I said.»
«Not a good start,» Senator Steele-John wrote on
Twitter.

ensued,” Detective Chief
Inspector Shane Woolbank
said.
“As a result of that struggle, the male intruder has
collapsed and become unconscious.”
Mr Schwartz says he was
alerted to the intruder’s
presence when the family
dog began barking.
The western Sydney business analyst was entitled
to use “reasonable force”
to protect himself and his
family, said Det Ch Insp
Woolbank.
A NSW Police source on
Monday told AAP homicide
detectives are assisting in
the investigation and are
awaiting the outcome of
a post-mortem examination of the intruder’s body
to determine the cause of
death.
Sydney driver hit and killed
exchanging details after
minor crash
Elderly residents outraged
after ‘beautiful’ gardens
destroyed
“Generally people are entitled to their home and
they’re entitled to use reasonable force to protect
themselves and their property,” he told reporters.
Residents say they heard
screaming as Schwartz’s
wife ran to get help from
emergency worker who
lived nearby.
Despite neighbours and
paramedics performing
CPR on the intruder, he
was unable to be revived.
Mr Schwartz was taken to
Narellan police station but
was later released.
Neighbours say they saw
another man running barefoot down the street at the
time of the incident, according to reports.

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

WORLD FRUIT

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

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

عـنب أخـضر ( 1كيلو) بـ $ 2,99

 1( Peachesكيلو) بـ $ 1,49

ثـوم اسـباني Spanish Galic

( 1كيلو) بـ  $ 1,99الصندوق بـ $15

مرطبات بنكهات عدة (1,25ليرت) بـ $ 1,50

مـاء  Bluاو  Cedersمستورد من
لبنان( 12قنينة) بـ $ 2,99

خــيار لبناني ( 1كيلو) بـ $ 1,99

مسحوق  9( omoكيلو) بـ $ 21
بـطيخ بدون بذر ( 1كيلو) بـ $ 0,99
تفاح رويال غاال ( 1كيلو) بـ $ 2,99

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

نبيع بالجملة هذا العرض
بزورات مشكـّلة
نؤمـن صاحل لغاية
ورق تواليت عدد  48بـ  $ 7,99واملفرّقّ ..
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
يوم
طلبات املطاعم..
بـ $15,00
اجلمعة
أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
وموجودات
 1آذار
األسبوع
عـسل بـلدي
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

