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بـوتني بـحث مع نـتنياهو تـشكيل «جمموعة
عمل» إلخراج كل القوات العسكرية من سورية

منسق «سيدرز» حبث اخلطوات العملية «إلشارات على لبنان إرساهلا إىل اجملتمع الدولي»

ترأس جلسة جملس الوزراء مؤكدا على ضرورة التضامن الوزاري

احلريري :لعدم اللعب على وتر اخلالف بيين وبني رئيس اجلمهورية

بدأ منسق قرارات مؤمتر
«سيدر» واملكلف من
قبل الرئاسة الفرنسية
متابعة تطبيقه السفري بيار
دوكني لقاءاته يف بريوت
من أجل التحضري النطالقة
اإلصالحات واالستثمارات
اليت أقرها مؤمتر باريس
يف نيسان املاضي ،بعد
أن كان وصل إىل لبنان
أول من أمس.
وجاءت زيارة دوكني مع
انطالقة احلكومة اليت شابها
يف جلستها األوىل سجال
حول املوقف اللبناني من
مسألة إعادة النازحني ،مل
تنته إىل نتيجة ،سوى أنها
تركت آثارا سلبية لدى
الرأي العام وأتاحت ظهور
اجتهادات وتساؤالت يف
شأن اجلهة اليت تقع عليها
مسؤولية حتديد سياسات
الدولة.
وحيمل دوكني أسئلة حول

واهليئة
لبنان
كهرباء
الناظمة للقطاع ،فضال عن
اهليئة الناظمة لالتصاالت،
وللطريان املدني...
اجلهات
تتوقعه
وما
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العالناتكم

الرئيس الحريري مرتئسا جلسة مجلس الوزراء (علي سلطان)

األولويات اليت ستباشر
احلكومة التعامل معها،
سواء يف بند اإلصالحات
أو يف بند االستثمارات
بدءأ باليت توفر على
خزينة الدولة النزيف الذي
يفاقم عجزها ،والكهرباء
انطالقا
الطليعة،
يف
من القاعدة القائلة أن
اإلصالحات تشجع الدول
واهليئات املاحنة على

توظيف األموال يف البنية
التحتية اللبنانية إلنقاذ
االقتصاد املتهاوي.
ّ
وتذكر جهات خارجية معنية
بتطبيق «سيدر» ،حسب
قول مصادرها ،بأن على
احلكومة قبل البدء خبطواتها
اليت تأخرت بفعل العراقيل
تأليف
واجهت
اليت
احلكومة ،أن جتري تعيينات
إدارية يف القطاعات اليت

 Luxuryللسفر والسياحة

وضعت هلا خطط وبرامج
تطوير ،معتربة أن هذه
مقدمة
هي
التعيينات
لضمان انتظام العمل يف
اإلدارات اليت تسيرّ هذه
القطاعات ،وأهمها تعيني
مؤسسة
إدارة
جملس

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

الروسي
الرئيس
أكد
فالدميري بوتني أنه حبث مع
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتانياهو تشكيل

«جمموعة عمل» الخراج
كل «القوى العسكرية
من األراضي السورية»،

الـتتمة ص 21

قيادات عراقية تناقش انسحاب
القوات األمريكية من البلد

ناقشت القيادات العراقية
يف اجتماع يف مكتب رئيس
اجلمهورية برهم صاحل،

النظر
وجهات
تقريب
لتجسري فجوة اخلالفات بني

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

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة
ع
الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لــبنانيات

الراعي :الزواج املدني عقد اجتماعي ال عالقة له باالسرار املقدسة
واإلختياري طرح لشق املسيحيني وتفريق اللبنانيني
أكد البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،يف كلمة القاها،
خالل حلقة التنشئة املسيحية
شاشة
على
األسبوعية
تيليلوميار ،يف كنيسة الصرح
البطريركي يف بكركي« ،ان
الزواج الكنسي هو سر مقدس
( )sacrementمن أسرار الكنيسة
السبعة وهو تأسيس اهلي حيمل
نعمة اهلية .اما الزواج املدني
فهو عقد اجتماعي ال عالقة له
ال باألسرار املقدسة وال باهلل وال
بالروح القدس .وانا كمسيحي،
باعتمادي الزواج املدني اضع
اهلل جانبا ،ألنين قررت حتويل
هذا السر املقدس اىل جمرد
عقد اجتماعي».
وقال الراعي« :مع انطالق
الكنيسة مل يكن هنالك سوى
الزواج الكنسي ،ثم مع تطور
العلمنة
ودخول
اجملتمعات
ووجود امللحدين وغريهم برز
الزواج املدني وهما يلتقيان
طاليب
أهلية
أمرين:
يف
الزواج ،حبيث ال توجد موانع،
والرضى الزوجي السليم على
صعيد العقل واالرادة واحلرية.
ولكنهما خيتلفان يف الصيغة
القانونية لتبادل الرضى الذي
يتم يف الزواج الكنسي ،أمام
كاهن يبارك وشاهدين ضمن
رتبة طقسية ،وهنا يتم السر
املقدس .اما الزواج املدني
فيتم امام موظف األحوال
الشخصية وشاهدين ،وهنا
ينتفي السر».
وأضاف« :ان املسيحي ملتزم
باألسرار السبعة ،وهي املعمودية
واملريون والقربان والتوبة
ومسحة املرضى والكهنوت
والزواج ،وال ميكنه انتقاء ما
يعجبه منها .لذلك كمسيحيني
علينا اإللتزام بها كاملة .وانا
كمسيحي ال ميكن ان يكون
زواجي مدنيا واال فانا اكون يف
حالة خطيئة ضد السر .اي انين
أخطىء ضد اهلل الذي اسس سر
الزواج .وهذا امر خمالف لإلرادة
اإلهلية وبالنتيجة ال حيق لي ان
اتناول جسد الرب ودمه متاما
كوضع اإلنسان الذي يكون يف
حالة خطيئة جسيمة هو ايضا ال
ميكنه تناول جسد املسيح ودمه
ألنها اهانة وبالتالي ال ميكنين
التقدم من املناولة».
وتابع« :نعم الزواج املدني هو
خطيئة ضد السر ولكنه ليس
مساكنة وليس حالة زنى امنا
هو عقد مدني خطيئته انه ضد
السر املقدس .والكنيسة بلسان

القديس البابا يوحنا بولس الثاني
تعلم« :غالبا ما يتأتى ان يفضل
الكاثوليك عقد زواج مدني فقط
او ارجاء الزواج الديين اىل ما
بعد على االقل وذلك بدافع من
اسباب عقائدية او عملية .فال
ميكن مساواة وضعهم بوضع
من يتساكنون دون اي ميثاق
زوجي.
ذلك ان لديهم على األقل قصدا
يف اتباع منط حياة حمدد ومستقر
على األرجح ولو بقي لديهم على
الغالب جماال لطالق حمتمل .لكن
الكنيسة ال ميكنها ان تسلم
بهذا الوضع فتسعى اىل افهام
الزوجني واجب التوفيق بني ما
اختاراه من حياة وما يعرتفان
به من اميان .وتبذل الكنيسة
ما بوسعها ليعمل امثال هؤالء
األزواج على تصحيح وضعهم
وفقا للمبادئ املسيحية اي
بعقد زواج كنسي .وبالرغم
مما يعاملهم به رعاة الكنيسة
من حمبة بالغة وحيثوهم على
اإلشرتاك يف حياة مجاعتهم
الكنسية فال جيوز ويا لألسف
ان يسمح هلم باقتبال األسرار.
(االرشاد الرسولي  :يف وظائف
العائلة املسيحية.») 95 ،
وقال الراعي« :يف لبنان اليوم
يغنون اغنية الزواج املدني،
فما هو املطلوب؟ اوال تعديل
املادة  9من الدستور اليت تقول
ان الدولة اللبنانية بعد اإلجالل
هلل تعاىل حترتم مجيع األديان
وتقر بقوانني احواهلا الشخصية،
وهذه تتضمن قضايا الزواج
ومفاعيله املدنية .الدولة تقول
أنها تقر بقوانني الطوائف ،ثم
تقول باقرار الزواج املدني .يف
هذه احلالة جيب على الدولة ان
تعدل املادة  9من الدستور.
ولتعديلها -كما تنص املادة 65
من الدستور  -حتتاج اىل التوافق
واذا اقتضى االمر التصويت
بثلثي االصوات قبل ارساله اىل
اجمللس النيابي».
وتابع« :ملاذا تعديل الدستور
صعب يف هذا اخلصوص؟ وملاذا
صعب التوافق؟ ان اخواننا
املسلمني اعلنوا منذ 1936
ويف سنة  1998وباالمس ،انهم
يرفضون الزواج املدني باملطلق
فكيف ميكن التوافق على اقراره.
يف العام  1936يف عهد اإلنتداب
الفرنسي أقر املفوض السامي
قانون  60ل .ر .القائل انه اذا
عقد اللبنانيون زواجا مدنيا خارج
لبنان ،فالدولة اللبنانية تعرتف
به .هذا القانون ال يزال ساريا
حتى اليوم ،وخيضع عقد الزواج

عطاهلل تابع مع إدغار طرابلسي وزوار
ملف املهجرين وشؤونا امنائية
استقبل وزير املهجرين غسان
عطاهلل يف مكتبه يف مبنى
الوزارة  -ستاركو ،النائب إدغار
طرابلسي والنائب السابق صالح
حنني ،حبضور مدير عام الوزارة
املهندس أمحد حممود والنائب
السابق فادي األعور كل على

حدة ،وحبث معهم يف أمور
تتعلق باستكمال ملف املهجرين
وخطته على هذا الصعيد ،وأمور
إمنائية وخدماتية خمتلفة وسبل
التعاون ..وكان عطاهلل التقى
األباتي سعد منر ورئيس مجعية
«البورا» األب طوني خضرا.

الحكام قوانني الدولة اليت عقد
فيها .اعرتض املسلمون فاضطر
املندوب السامي سنة  1939اي
بعد  3سنوات اىل اصدار قانون
آخر يقول فيه ان قانون ال60
ال يطبق على املسلمني وحتى
اليوم ال يقبل املسلمون بالزواج
املدني يف لبنان اينما عقد».
واضاف« :يف عهد املغفور له
الرئيس الياس اهلراوي الذي
قدم مشروع قانون الزواج
املدني ،أعلن املسلمون موقفهم
الرافض باملطلق .وباالمس
جددوا موقفهم هذا من دار
الفتوى .اذا ال جمال للتوافق.
ويف كل حال الزواج املدني
يقتضي تعديل املادة  9من
الدستور فال حيق للدولة حتريض
املؤمنني والقول هلم ميكنكم
التقيد بالدستور كما ميكنكم عدم
التقيد به ،وليس بامكانها أن
تقول :انا كدولة ميكنين التقيد
باملادة  9كما ميكنين خمالفتها.
انه كالم غري منطقي».
وأردف« :أما مشروع الزواج
اإلختياري الذي طرحوه فهو
ايضا حيتاج اىل تعديل املادة 9
من الدستور .حنن نرفض الزواج
اإلختياري ونقول انها لعبة ألن
فريقا كبريا يف لبنان رفض
الزواج املدني اإللزامي ،لذلك
طرح اإلختياري لشق املسيحيني
النه يفرق بني اللبنانيني.
ثم ،هل حيق للدولة أن ختري
املسيحي بني اتباع شريعة دينه
أو خمالفتها؟ هل لدى الدولة
سلطة للعب بضمائر املؤمنني.
هذا امر خطري جدا .لقد قلنا هلم
اعطونا قانونا واحدا يف العامل
يكون اختياريا فالقانون بطبيعته
الزامي .تعلمنا منذ دراستنا
للحقوق ان ميزة القانون الزامية.

هل تستطيع املدرسة السماح
مبخالفة قوانينها ،وختري الطالب
بني التقيد بها وخمالفتها؟ وهل
يقبل اي حزب ان خيالف املنتمون
اليه قوانينه؟ ملاذا الدين وحده
خاضع للخيار ،وهل حيق التالعب
بالضمري والقيم الروحية؟».
وتابع الراعي« :لقد اعربت
عن رأيي يف القصر اجلمهوري
وقلت ،اذا أرادت الدولة
اقرار القانون فليكن الزاميا
ولتبدأ العمل بتعديل املادة
 9من الدستور .فعندما يكون
القانون الزاميا ميكننا الطلب
اىل امليسحي بتصحيح وضعه
وعقد زواج كنسي ،فإما يرفض
اميانه وااللتزام به ،واما يصحح
وضعه ،وعندئذ تعرف املؤمن
من غري املؤمن .ولكن يف
حال الزواج املدني االختياري،
يصعب جدا اجراء هذا الطلب».
وختم« :لقد قلنا هلم مثة من
جحد دينه فال ميكننا منحه سر
الزواج ،واال كان الزواج باطال.
أمثال هؤالء حباجة اىل زواج
مدني .ماذا نقول هلم؟ اذهبوا
اىل قربص؟ املوضوع على هذا
القدر من اخلطورة .فليتفضلوا
يف اجملتمع اللبناني ويتعمقوا
فيه اكثر ،وليكفوا عن التحدث
بسطحية ال تدل اال على جهل
مدقع .يؤملنا ان نسمع من
يتكلمون
مثقفني
نعتربهم
بطريقة خالية من املوضوعية
واملعرفة ،وخيتمون حديثهم بان
رجال الدين ضد الزواج املدني
ألن الزواج الكنسي يدر عليهم
األموال ويؤمن هلم اهليمنة.
هذا امر معيب متاما فاملوضوع
اكرب واخطر وجيب عدم التالعب
بالشؤون اإلميانية او ليعلن كل
واحد عدم التزامه باي دين».

جمدالني :ما يدعيه حزب اهلل معركة
مكافحة الفساد ال يعدو كونه جمرد
حماولة لتصفية حسابات سياسية
دعا النائب السابق الدكتور
عاطف جمدالني «حزب اهلل» ،يف
تصريح امس االول اخلميس،
اىل «تغيري النهج الذي يتبعه
حتت مسمى االصالح ومكافحة
الفساد ،والذي قد يؤدي اىل
مزيد من األزمات واخلراب يف
البلد».
وقال« :يطالعنا نواب يف «حزب
اهلل» يف هذه الفرتة ،مبناظرات
عن االصالح والفساد ،وقد
نصبوا أنفسهم مسؤولني عن
هذا امللف ،وكان ميكن لكل
لبناني ان يؤيد هذا التوجه ،ألن
الناس عطشى اىل وقف السرقة
والنهب والفساد املستشري.
لكن املشكلة ،انه تبني مبا ال
يقبل الشك ،ان ما يدعيه حزب
اهلل معركة مكافحة الفساد ،ال
يعدو كونه جمرد حماولة لتصفية
حسابات سياسية قدمية ،ورمبا
جديدة ،ويندرج يف اطار الكيدية
السياسية».
أضاف« :اذا كان حزب اهلل

يصدق فعال ان ما يفعله اليوم
يندرج يف اطار مكافحة الفساد،
من الضروري لفت انتباهه اىل
ان مفهوم االصالح ومكافحة
الفساد ملتبس عليه .االصالح
ال عالقة له بالكيدية السياسية،
وال بتوجيه االتهامات جزافا
اىل من يعتربهم خصومه يف
السياسة .هذا النهج ال يؤسس
سوى اىل توترات وأزمات،
البلد يف غنى عنها اليوم.
أما اذا كان احلزب ،وهذا هو
األرجح ،حياول النيل من خصومه
السياسيني الذين قارعوه ومل
يقدر على هزمهم يف السياسة،
وهو جيرب هزمهم باملباغتة
حتت يافطة االصالح ،فقد اخطأ
العنوان ،ولن جيين اليوم افضل
مما جناه يف االمس .املزيد من
اخليبات .واالخطر ان االصالح
نفسه سيصاب بنكسة قد
تؤدي اىل انهيار خطوط الدفاع
احلقيقية عن هذا النهج ،ونصل
اىل خراب البصرة .فتعقلوا».

عون استقبل خمزومي وفهد وزوارا ورابطة
النواب السابقني وضعت امكاناتها بتصرفه

الرئيس عون مستقبال النائب مخزومي

شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس
االول سلسلة لقاءات تناولت
مواضيع سياسية وقضائية
واجتماعية .ويف هذا االطار،
اجلمهورية
رئيس
استقبل
العماد ميشال عون ،النائب
فؤاد خمزومي الذي اوضح ان
«اللقاء مع الرئيس عون هو
لتهنئته بتشكيل احلكومة»،
متمنيا أن «تسلك نهجا جديدا،
فالبلد بأمس احلاجة إىل حكومة
فاعلة تضع حدا لألزمات» ،داعيا
إىل «التضامن احلكومي ،بعيدا
من إضاعة الوقت باملهاترات
والسجاالت».
وشدد خمزومي «على ضرورة
العمل على خريطة طريق واضحة
مللف النازحني والعالقة مع سوريا
ختدم مصلحة لبنان يف الدرجة
األوىل وتؤسس ملشاركته يف
إعادة إعمارها» ،معتربا أن
«مسألة النازحني جيب أن تسلك
طريقها إىل احلل» ،الفتا إىل أن
«جزءا مهما من قروض «سيدر»
ستذهب لتأمني عمل للنازحني»،
داعيا إىل «ضرورة أن يستفيد
الشباب اللبناني من قروض
الـ 11مليار دوالر لتنفيذ مشاريع
تنموية من شأنها توفري فرص
عمل وحتسني فرص االستثمار».
وقال« :أعطينا احلكومة ثقة
مشروطة مبهلة ستة أشهر ،ألننا
ندرك أن ظروف البلد تتطلب
جهودا جبارة خصوصا على
املستوى االقتصادي» ،واشار
اىل أن «الرئيس عون يدفع
باجتاه إجناح هذه احلكومة ،ويدعم
كل ما يرفع الضغوط عن كاهل
املواطنني».
وشدد خمزومي على «ضرورة
أن تتحمل احلكومة اجلديدة
مسؤولياتها ،فتصدر املراسيم
التطبيقية للقوانني الصادرة
عن جملس النواب ،خصوصا تلك
املتعلقة مبكافحة الفساد ووقف
اهلدر والتوظيف العشوائي».
رابطة النواب السابقني

سياسيا ايضا ،استقبل الرئيس
عون اهليئة االدارية لرابطة
النواب السابقني برئاسة الوزير
والنائب السابق طالل املرعيب
وعضوية :ناصر نصر اهلل،
جاك جو خدريان ،امحد العجمي
وجورج جنم ،الذين هنأوا رئيس
اجلمهورية ب»تشكيل احلكومة
اجلديدة» ،ووضعوا امكانات
الرابطة بتصرفه.

املرعبي

وقال املرعيب« :ان الرابطة تدعم
مسرية العهد واحلكومة والرئيس
سعد احلريري ،وتتطلع اىل
تعزيز التعاون الوثيق بني كل
القيادات ملواجهة املرحلة الراهنة
واستحقاقاتها ،ال سيما مع
وجود ملفات حتتاج اىل تعاون
اجلميع».

فهد

قضائيا ،استقبل الرئيس عون،
رئيس جملس القضاء االعلى
القاضي جان فهد ،وعرض معه
التحضريات اجلارية لعقد املؤمتر
الذي سوف يدعو اليه رئيس
اجلمهورية واملخصص لدرس
«سبل تطوير العدالة واالرتقاء
بأداء القضاء ،واملواضيع اليت
ستعرض فيه».

مدير العناية الطبية

واستقبل الرئيس عون ،مدير
العناية الطبية يف وزارة الصحة
الدكتور جوزف حلو وعرض معه
االوضاع الصحية يف البالد
ودور املديرية اليت يتوالها يف
جمال االهتمام باملرضى ورعاية
شؤونهم الصحية واالستشفائية
وتلبية حاجاتهم يف كل املناطق
اللبنانية.

عائلة غانم

ويف قصر بعبدا افراد عائلة
املرحوم الوزير والنائب السابق
روبري غامن ،الذين شكروا رئيس
اجلمهورية على مواساتهم يف
مصابهم ،وعلى منحه الفقيد
وسام االرز الوطين من رتبة
ضابط اكرب.

رئيس اجلمهورية أبرق إىل السيسي
معزيا بضحايا حادثة القطار

أبرق رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون إىل الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي
معزيا بضحايا حادثة القطار .
وقال الرئيس عون يف برقيته
للرئيس السيسي« :ان لبنان
الذي يشاطركم حزنكم على
ضحايا احلادث األليم ،يؤكد
تضامنه معكم يف حمنتكم ويرفع
الدعاء أن حيفظ العلي القدير
بالدكم وشعبكم بعيدا عن أي

مكروه.
واني ،بامسي الشخصي وباسم
الشعب اللبناني ،أتقدم منكم،
ومن خاللكم إىل حكومة بالدكم
والشعب املصري الشقيق،
بتعازي احلارة بالضحايا ،سائال
اهلل عز وجل أن يتغمدهم واسع
رمحته ويسكنهم فسيح جناته
ويلهم ذويهم الصرب والسلوان،
وأن مين على اجلرحى بالشفاء
العاجل».
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لـبنانيات

جملس الوزراء أقر الدرجات الست لالساتذة

بري ترأس اجتماع هيئة مكتب اجمللس

الفرزلي :جلسات اللجان
احلريري :لعدم اللعب على وتر اخلالف بيين وبني رئيس اجلمهورية
املشرتكة ستعقد دائما األربعاء
انتهت جلسة جملس الوزراء
اليت عقدت يف السراي برئاسة
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري عصر أمس االول
اخلميس ،أدىل على أثرها
وزير الصناعة وائل ابو فاعور
باملعلومات الرمسية اآلتية:
«عقد جملس الوزراء جلسة له
يف السراي احلكومي برئاسة
والسادة
احلريري
الرئيس
الوزراء الذين غاب منهم:
الوزراء مجال اجلراح ،مجيل جبق
وفيوليت الصفدي.
افتتح دولة الرئيس اجللسة
بالبدء مباشرة جبدول االعمال
رغبة يف اجناز البنود ،على
ان يتم االنتقال اىل النقاش
السياسي بعد االنتهاء من
ذلك .ويف هذا االطار ،وافق
جملس الوزراء على طلب وزارة
املالية اصدار سندات خزينة
يف العمالت االجنبية وتقديم
عروض استبدال كامل او جزء
من سندات اخلزينة بالعمالت
االجنبية ،مبا فيها اليوروبوند
املستحقة خالل العام ،2019
وتفويض وزير املالية إجراء
عمليات االستبدال ،وتنفيذ
قرارات اإلصدارات ومتثيل
احلكومة اللبنانية يف ابرام مجيع
العقود املتعلقة بهذا الشأن.
وكانت مداخالت لعدد من
الوزراء ،منهم وزير املالية،
ركزت على ضرورة اإلسراع
يف اجناز قانون املوازنة وإجراء
نقاش جذري حول االوضاع
املالية وطرق معاجلتها من
احلكومة.
كما ناقش جملس الوزراء عرض
محاية بعض املنتجات الوطنية
(املعكرونة ،الطحني ،الربغل،
البسكويت ،والويفر ومواد
التنظيف) ومت االتفاق على
تشكيل جلنة وزارية برئاسة
رئيس احلكومة وعضوية نائبه
ووزراء االقتصاد والصناعة
واملال واالتصاالت والدولة
اخلارجية،
التجارة
لشؤون
على ان تعقد اول اجتماعاتها
االسبوع املقبل لبت كل قرارات
احلماية املرفوعة سابقا وأخريا
اىل جملس الوزراء.
كما وافق جملس الوزراء على
مجلة قرارات أبرزها:
 اتفاقية متويل مقدمة مناالحتاد األوروبي لتمويل مشروع
التنمية احمللية على امتداد
حوض الليطاني.
 طلب وزارة الداخلية والبلدياتاملوافقة على مشروع مذكرة
تفاهم بني برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي واملديرية العامة للدفاع
املدني.
 طلب وزارة الداخلية والبلدياتاإلجازة للوزير إعطاء املوافقة
البلديات
واحتاد
للبلديات
وحراس
شرطة
باستخدام
موقتني عند احلاجة للعام 2019
مت عرض موضوع اللجان الوزارية
املشكلة بقرارات صادرة ،فتم
إلغاء بعضها لغياب اجلدوى
او النتفاء احلاجة ،ومت توسيع
وتفعيل بعضها اآلخر وانتظار
مشاريع واقرتاحات الوزراء
للبحث يف اي جلان مقبلة.

الرئيس الحريري مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
وإضافة اىل بنود عدة حول قبول
هبات او موافقات سفر ،وافق
جملس الوزراء على الطلبني
املقدمني من وزارة الرتبية ،اوال
لتمكني التالمذة الذين تابعوا
دراستهم يف سوريا او اي
دولة اخرى والتالمذة السوريني
وسواهم من سائر اجلنسيات،
من التقدم لالمتحانات الرمسية
يف العام  2019للشهادتني
املتوسطة والثانوية بفروعها
األربعة وان كان متعذرا عليهم
تأمني املستندات املطلوبة
أساسا لقبول ترشيحهم اىل
هذه االمتحانات.
ثانيا :طلب املوافقة على مباشرة
املتعاقدين للتدريس بالساعة
عملهم يف الثانويات واملدارس
الرمسية للعام الدراسي 2018
و 2019قبل تصديق عقودهم،
وتسديد بدالت أتعابهم عن
الساعات املنفذة قبل تصديق
عقودهم دون اللجوء اىل عقود
مصاحلة.
كما أثار وزير الرتبية والتعليم
العالي ضرورة إنصاف األساتذة
الناجحني يف كلية الرتبية
الست
الدرجات
بإعطائهم
املستحقة هلم مبوجب سلسلة
الرتب والرواتب ومتت مناقشة
هذا االمر وإقراره من تاريخ
صدور املرسوم ،باعتبار أنه قد
متت التوافق عليه يف مداوالت
جملس الوزراء عند اقرار قانون
السلسلة ،وقد حتفظ عدد من
الوزراء عن القرار.
 طلب وزارة االقتصاد والتجارةتشكيل الوفد اللبناني املشارك
يف اجتماعات اللجان التحضريية
املشرتكة
اللبنانية-السعودية
وتفويض وزير االقتصاد توقيع
مجيع الوثائق مبا فيها مذكرات
التفاهم والربامج التنفيذية
وبروتوكوالت التعاون وحماضر
االجتماعات اليت تتفق اللجنة
على توقيعها يف نهاية هذه
االجتماعات».
وأضاف أبو فاعور« :عند االنتهاء
من جدول األعمال ،فتح دولة
الرئيس باب النقاش السياسي
بني الوزراء ،وقد وضعهم يف
أجواء مناقشاته ومشاركته يف
القمة العربية -األوروبية اليت
عقدت يف مصر بشرم الشيخ،
واللقاءات اليت عقدها مع عدد من
الرؤساء واملسؤولني والقضايا
اليت طرحت خالهلا ،خصوصا يف
اجلانب االقتصادي ،واستكمال
تطبيق مقررات مؤمتر «سيدر»،
وأهمية اللقاءات اليت عقدت يف
هذا اإلطار ،سواء مع الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي،

حيث متت مناقشة مسألة استجرار
الغاز والربط الكهربائي ،أو مع
امللك السعودي سلمان بن عبد
العزيز والتحضري الجتماع اللجنة
العليا اللبنانية السعودية ومع
أمري الكويت الذي حيضر لزيارة
مرتقبة إىل لبنان ومع املستشارة
األملانية أنغيال مريكل اليت كان
النقاش معها حول دعم لبنان
يف استضافة النازحني ومؤمتر
برلني ،ومع رئيسة وزراء
بريطانيا ترييزا ماي والقرار
الذي صدر بشأن الربيكسيت،
والذي لن يؤثر على العالقات
بني اململكة ولبنان ،واستمرار
الدعم للبنان رغم القرار األخري
الذي صدر بعدم التمييز بني
اجلناح العسكري حلزب اهلل
واجلناح السياسي ،إضافة إىل
االجتماع املهم مع وزير اخلارجية
الفرنسي الذي ستكون له زيارة
قريبة للبنان ملتابعة مقررات
مؤمتر «سيدر».
كما أكد دولة الرئيس ضرورة
إيالء مؤمتر «سيدر» ومتابعة
مقرراته االهتمام الكايف من
الوزراء ،والطلب إليهم مجيعا
التزام مركزية التواصل مع
اجملتمع الدولي واملؤسسات
الدولية واملالية املاحنة .فقط،
وفق رأي وقول دولة الرئيس،
رئاسة احلكومة هي املخولة إجراء
اتصاالت كهذه ،والتنسيق بني
كل الوزارات ،وسوف تعقد
اجتماعات دورية للتنسيق مع
الوزارات املختصة ،كل منها
وفق املوضوع الذي يعنيها.
كذلك أكد دولة الرئيس
ضرورة التزام سرية تداول
جدول أعمال جملس الوزراء،
وعدم تسريب أي بند من البنود
قبل بته وأخذ القرار به من قبل
أي من الوزراء ،وأكد ضرورة
التزام التضامن الوزاري« ،فقد
بدأنا مسرية جديدة» ،حسبما
قال« ،واملواطنون اللبنانيون
يريدون نتائج وإجنازات وال
يريدون مناكفات» .وقد ختم
دولته كالمه مبالحظة أخرية ،دعا
فيها إىل عدم اللعب على وتر
اخلالف بينه وبني فخامة رئيس
قوله،
فبحسب
اجلمهورية،
«حنن كلنا يف جملس وزراء
واحد ،شركاء مع فخامة الرئيس
ومع اجمللس النيابي ،ملباشرة
العمل ،وهذه هي الروحية اليت
جيب أن حتكم عملنا يف األيام
املقبلة».
سئل :هل حبثتم يف موضوع
التعيينات؟
أجاب« :مل يتم النقاش يف
موضوع التعيينات ،ألن بعضها

ناضج وبعضها اآلخر ال يزال
غري ناضج ،ومل يكن مطروحا أي
أمر من هذا القبيل على جدول
األعمال».
سئل :هل مت احلديث عن زيارات
بعض الوزراء لسوريا؟
أجاب« :كال مل تتم مقاربة هذا
األمر».
سئل :أمل يطرح وزير الزراعة
موضوع زيارته لسوريا؟
أجاب« :كال مل يطرح هذا األمر
يف جلسة جملس الوزراء».
سئل :من عارض يف موضوع
منح األساتذة الست درجات؟
أجاب« :كان هناك رأي من طيف
غري قليل من الوزراء بأن املسار
العام للدولة اللبنانية هو خفض
اإلنفاق .والرسالة اليت جيب أن
تعطى داخليا وخارجيا هي عدم
اإلغراق يف إنفاق إضايف ،وإن
كان مستحقا .فلم ينكر أحد
من الوزراء استحقاق أصحاب
الدرجات ،لكن كان هناك
نقاش حول الرسالة اليت ميكن
أن تصدر إذا ما متت املوافقة
على هذا األمر .وجهة النظر
املقابلة من عدد من الوزراء
كانت تقول بأن هذا األمر قد
مت االتفاق عليه ،ولكن مل يتم
إقراره ،والعقود املوقعة مع
هؤالء األساتذة هي عقود سابقة
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب،
ورأي جملس اخلدمة املدنية
وأكثر من مؤسسة كان بضرورة
إنصافهم .والرأي الغالب العام
كان يقول :حنن ال نضيف أعباء
جديدة ،بل نعترب األمر مستحقات
قدمية .مت االتفاق كحل وسط
على إعطائهم الدرجات الست
منذ تاريخ صدور املرسوم ،أي
ليس مبفعول رجعي ،مبا خيفف
بعض األعباء املالية عن الدولة
اللبنانية».
سئل :هل مت وضع مهلة حمددة
لوضع املوازنة على طاولة
جملس الوزراء؟
أجاب« :كان هناك أكثر من رأي
من أكثر من وزير ،منهم وزيرا
املال واالقتصاد وغريهما ،بأن
اإلنفاق بدون خارطة واضحة
عرب املوازنة هو يف غري مكانه،
وخيلق أعرافا ووقائع تتحول بعد
ذلك إىل أعراف أو أمر واقع.
مل يتم حتديد مهلة زمنية ،لكن
القرار الذي مت االتفاق عليه هو
اإلسراع قدر اإلمكان يف هذا
األمر».
سئل :هل تطرقتم اىل موضوع
كارلوس غصن الذي اثاره وزير
الدفاع؟
أجاب« :طرح يف نهاية اجللسة
ومل يتسن نقاشه».

الرئيس بري مرتئسا االجتماع
ترأس رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة ،اجتماع
هيئة مكتب اجمللس ،يف حضور
نائب الرئيس ايلي الفرزلي
والنواب :مسري اجلسر ،مروان
محادة ،االن عون ،واغوب
بقرادونيان ،واالمني العام
للمجلس عدنان ضاهر واملدير
العام حممد موسى.
وبعد االجتماع صرح الفرزلي:
«دعا رئيس جملس النواب
مكتب
هيئة
اجتماع
اىل
اجمللس للبحث يف مواضيع
متعددة ويف مقدمها درس
تشكيل اجمللس االعلى حملاكمة
الرؤساء والوزراء ،واختذ قرار
بهذا الشأن .وسيقوم دولته
بإدراج هذا املوضوع على جدول
اعمال اهليئة العامة للمجلس
اليت ستنعقد قريبا .كما مت
درس جدول اعمال للمشاريع
واقرتاحات القوانني املنجزة،
وأبلغ رئيس اجمللس موعد
اجللسة نهار االربعاء واخلميس
يف  6و 7آذار املقبل ،على ان
تكون جلسات اللجان املشرتكة
بعدما نقل جملس الوزراء
موعد اجتماعه من االربعاء اىل

اخلميس ،نهار االربعاء دائما يف
متام الساعة العاشرة صباحا.
ودعا دولة الرئيس هيئة مكتب
اجمللس من أجل جدول األعمال
هذا ،واختذت القرارات املناسبة
بهذا الشأن».

استقباالت

وكان بري استقبل ظهر اليوم
يف عني التينة وفدا برملانيا
نروجيا برئاسة النائبة كارين
اندرسن والسفرية النروجية
لني ليند ،وتناول احلديث
التعاون الربملاني والعالقات
الثنائية بني البلدين واالوضاع
يف لبنان واملنطقة.
ثم استقبل رئيس جملس النواب
الفيليبيين السابق خوسيه دي
فينسيا ووفدا من رجال االعمال
اللبنانيني والصينيني ،وجرى
عرض التعاون يف جماالت
اإلمناء واالستثمار.
من جهة أخرى ،أبرق بري اىل
الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي معزيا بضحايا كارثة
القطار ومتمنيا الشفاء العاجل
للمصابني ،كذلك بعث بربقية
مماثلة اىل رئيس جملس النواب
املصري علي عبد العال.

فنيانوس قبل اجللسة:

سنبحث يف كيفية تأمني اموال
اهليئة ملعاجلة االنهيارات
لفت وزير االشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس قبيل دخوله
جملس الوزراء اىل اننا «سنبحث
يف جلسة جملس الوزراء كيفية
تأمني أموال للهيئة العليا
لإلغاثة من اجل معاجلة خملفات
أضرار العواصف وال سيما تلك
املتعلقة بإنهيار الطرق .يف وقت

تواصل وزارة االشغال العامة
والنقل أعمال جرف الثلوج وفتح
الطرق اجلبلية ،كما تقوم الفرق
الفنية التابعة للوزارة بالكشف
على املناطق املتضررة من جراء
االمطار ،ووضع التقارير بشأنها
لدرسها وكيفية معاجلتها بالطرق
املناسبة».

لطبش هنأت االساتذة :عسى أن
يكون هذا القرار حافزا لرفع
مستوى قطاع التعليم
هنأت عضو كتلة «املستقبل»
النائب روال الطبش االساتذة يف
تغريدة عرب حسابها على موقع
«تويرت» وقالت« :نهنيئ األساتذة
على منحهم الدرجات ال  ،6واليت
جاءت انصافا حلقوقهم ،وبعد

متابعة حثيثة لكتلة «املستقبل»
والرئيس سعد احلريري ،عسى أن
يكون هذا القرار حافزا لألساتذة
مع رسالتهم السامية من أجل
رفع مستوى قطاع التعليم يف
لبنان».
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لـبنانيات

الراعي يف رسالة الصوم :لنعش زمن الصوم بالصيام والصالة والصدقة
ونسأل اهلل الوطاننا االستقرار والسالم
املاروني
البطريرك
وجه
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي رسالة الصوم التاسعة
بعنوان «مشاركة يف سر برية
يسوع» ،جاء فيها:
 - 1ربنا يسوع ،حاال بعد
معموديته يف نهر األردن
واعتالن بنوته اإلهلية« ،قاده
الروح إىل الربية ،فصام أربعني
يوما وأربعني ليلة حتى جاع» .
وذلك استعدادا ليبدأ رسالته
اخلالصية .هناك جربه إبليس
ثالثا بشهوات احلياة الثالث،
فانتصر عليها بقوة أمانته لكالم
اهلل  .يف الربية ،صلى يسوع
وصام واستعد ليحمل للناس
عطايا رمحته وحمبته .فلما عاد
إىل اجلليل ،دخل اجملمع يف
السبت ،وقرأ على الشعب نبوءة
أشعيا اليت حتققت فيه« :روح
الرب علي مسحين وأرسلي
وأنادي
املساكني،
ألبشر
لألسرى باحلرية ،وللعميان
بعودة البصر إليهم ،وألحرر
املظلومني»  .وهكذا ،أصبح
الصوم الكبري األربعيين مشاركة
يف سر برية يسوع ،القائمة على
ركائز ثالث :الصالة والصوم
والصدقة .ويدعوها بولس
الرسول «الزمن املقبول ويوم
اخلالص»  .نتناول يف هذه
الرسالة الهوت الربية ،والزمن
املقبول ،وتوجيهات راعوية.

أوال :الهوت الربية

 - 2يف جنة عدن أسكن اهلل
اإلنسان األول ،آدم وحواء
امرأته .وكانت اجلنة غناء
ومثارها،
احلسنة
بأشجارها
وبأنهرها األربعة اليت تسقيها
 .ولكن ،خبطيئة هذا اإلنسان
األول ،حتولت اجلنة إىل «أرض
ملعونة تقتضي كد اإلنسان
شوكا
له
وتنبت
وتعبه،
وعوسجا ،وهو يأكل خبزه بعرق
جبينه» .
 - 3لكن سر برية يسوع ،هو أنه
جاء حيول برية هذا العامل إىل
ملكوت اهلل« ،ملكوت احلقيقة
القداسة
ملكوت
واحلياة،
والنعمة ،ملكوت العدالة واحملبة
والسالم»  .وهو ملكوت
يناقض برية الكذب واملوت
والنجاسة واخلطيئة والظلم
والبغض والنزاع .ولقد حوهلا
بقوة احتاده باآلب والطاعة
لكالمه ،وبانتصاره على جتارب
إبليس ،وبصومه الدال على
جترده وتواضعه ،مستبقا به
سر آالمه وموته لفداء اجلنس
البشري.
وعندما أرسل تالميذه اإلثين
عشر بعد اختيارهم ،قال هلم:
«بشروا يف الطريق أن ملكوت
إشفوا
اقرتب:
السماوات
املرضى ،أقيموا املوتىِ ،
طهروا
الربص ،واطردوا الشياطني» .
 - 4كذلك يوحنا املعمدان ،وقد
امتأل من الروح القدس ،وهو
جنني يف حشا أمه ،جاء يبشر يف
برية اليهودية ويقول« :توبوا!
ملكوت اهلل اقرتب» .وعنه تنبأ

أشعيا أنه «صوت صارخ :يف
الربية  -برية اإلنسان واجملتمع-
قوموا طريق الرب ،واجعلوا
ِ
سبله مستقيمة .كل واد ميتلئ،
وكل جبل وتل ينخفض ،والطرق
املعوجة تستقيم ،والوعرة تصري
سهال ،فريى كل بشر خالص
اهلل» .
هذا الكالم النبوي جمازي إذ
يدعو كل إنسان إىل تهيئة قلبه
هلل ،وجيعل مسلكه مستقيما.
فيدعو الوضيع إىل االرتفاع،
واملتكرب إىل التواضع ،والغرقان
يف شؤون الدنيا إىل التحرر.
إنه بذلك ينال خالص اهلل.
يف الواقع ،ملا جاءت اجلماهري
النادمة تسأل يوحنا عما جيب
فعله ،كانت أجوبته للجموع:
ِ
فليعط من
«من كان له ثوبان،
ليس له؛ ومن كان له طعام
فليتقامسه مع اآلخرين؛ وجلباة
الضرائب :ال جتمعوا أكثر مما
فِرض لكم ،وللجنود :ال تظلموا
أحدا ،وال تشوا بأحد ،واقنعوا
بأجوركم» .
 - 5يتضح من كل ذلك أن
سر الدخول يف برية يسوع
يعين التغيري يف جمرى حياتنا
بروح الندامة ونعمة غفران اهلل.
فالربية مبفهومها اجملازي هي
برية اإلنسان الداخلية مبا فيها
من نقائص وخطايا وعادات
رديئة وأميال منحرفة ،وكربياء
وأنانية وبغض وحقد وأفكار
سوء .هذه قال عنها يسوع
أنها تنجس باطن اإلنسان ،ال
ما يدخل فمه .
والربية مبعنى جمازي آخر تعين
الدخول إىل عمق الذات ،بوقفة
وجدانية أمام اهلل وصوت
الضمري والكالم اإلهلي ،من أجل
اكتشاف امللتوي والعمل على
تقوميه.

ثانيا :الزمن املقبول

« - 6الزمن املقبول الذي نرى
فيه خالص اهلل» هو بامتياز
زمن الصوم الكبري القائم على
الصدقة والصالة والصوم .وقد
جعلها الرب يسوع جزءا من عظة
اجلبل ،املعروفة بدستور احلياة
املسيحية ،مع الرتكيز على الروح
اليت تسود ممارستها .فالصدقة
ال تكون تبجحا والتماسا ملديح
الناس ومكافأتهم ،بل بالصمت
واخلفاء «وأبوك الذي يرى يف
اخلفية جيازيك» .والصالة ال
تكون للظهور أمام الناس،
بل بينك وبني اهلل الذي ال
تراه عني «وأبوك الذي يرى
يف اخلفية جيازيك» .وال تكون
كالوثنيني حبيث
برتداد الكالم
ِ
أنهم ال يوجهونها إىل شخص
حي بل إىل جمهول أصم .أما
أنتم فصلوا إىل أبيكم الذي يف
السماء ،الذي يعرف ما حتتاجون
إليه قبل أن تسألوه .والصوم
وال يكون بوجه عابس كاحل
إظهارا للناس ،بل أنت ،إذا
صمت ،إغسل وجهك وادهن
رأسك حتى ال يظهر للناس أنك
صائم «وأبوك الذي يرى يف

اخلفية جيازيك».
بهذه الثالثة ،ننمو كأبناء
وبنات ملكوت اهلل ،وهو منو
متواصل كل يوم ،ويقتضي
تغيريا مستداما .ليس صدفة
أن زمن الصوم الكبري يالمس
جزءا من فصل الشتاء وجزءا
آخر من فصل الربيع .فاألول
هو يف الطبيعة فصل تعريها،
ويف اإلنسان فصل جترده من
ذاته وأنانيته وعتيقه بوعي
خطاياه والنواقص واإلقرار
عنها بالندامة ،والثاني هو يف
الطبيعة فصل بروز براعم احلياة
ومجال الزهور الواعدة ،ويف
اإلنسان هو قيامته حلياة جديدة
بقوة نعمة املصاحلة واملقاصد
الشخصية اإلرادية.
 - 7زمن الصوم الكبري هو زمن
االنتصار على جتارب الشيطان
وقد اختصرها يوحنا الرسول
بشهوات العامل الثالث« :شهوة
اجلسد ،وشهوة العني ،وكربياء
احلياة»  .إن الشيطان حبيله
وهو «أبو الكذب» (يو )44 :8
كما مساه يسوع ،جرب الرب
بهذه الثالث من بعد أربعني
يوما وليلة من الصالة والصوم،
وقد أنهكه اجلوع.
جربه أوال بتحويل احلجر إىل
خبز فيأكل ،ألنه ابن اهلل .إنها
«شهوة اجلسد» الذي جيعل
اإلنسان أسري حاجاته املادية.
أما يسوع فانتصر على التجربة
بتحرره منها وارتباطه باهلل الذي
يسد كل حاجة .فأجاب بالكالم
اإلهلي «ليس باخلبز وحده حييا
اإلنسان ،بل بكل كلمة خترج من
فم اهلل».
وجربه ثانيا باخلضوع له
و»عبادته» فيعطيه كل ممالك
الدنيا اليت مجيعها يف حوزته،
وقد مساه يسوع «سيد هذا
العامل» (يو  .)30 :14إنها
«شهوة العني» لكن يسوع
الذي سبق و»أخلى ذاته ،ومل
حيسب ألوهته غنيمة» (يف :2
 )7وأتى خاضعا متاما إلرادة
اآلب اخلالصية ،وانتصر على
التجربة بالكالم اإلهلي« :للرب
وحده تسجد ،وإياه وحده
تعبد» .والرب نفسه سيقول:
«ال ميكنكم أن تعبدوا ربني:
اهلل واملال( »...متى .)24 :6
فليتشجع أولئك اجملربون بعبادة

الناس واملال ،وليتحرروا من
أجل كرامتهم وضمريهم.
وجربه ثالثا بإظهار عظمته إذ
يرمي بذاته من على جناح اهليكل
إىل األسفل ،ألن مالئكة اهلل
سيحملونه لئال يصطدم حبجر،
كما هو مكتوب .إنها «كربياء
احلياة» .لكن الرب الذي أخفى
الهوته يف ضعف ناسوته أجاب
بكالم آخر من الكتاب« :ال جترب
الرب إهلك».
 - 8زمن الصوم الكبري هو زمن
التغيري يف العالقات:
تغيري يف العالقة مع الذات
كوسائل
واإلماتة
بالصيام
لرتويض اإلرادة واحلواس.
وتغيري يف العالقة مع اهلل
بالصالة والتوبة وتصحيح جمرى
حياتنا ،وعيش بنوتنا هلل وحفظ
كرامتها .وتغيري يف العالقة مع
الناس بالتصدق وأعمال احملبة
والرمحة جتاه اإلخوة واألخوات
يف حاجاتهم ،وباملصاحلة وطي
صفحة املاضي مع من حنن على
خالف ونزاع معهم .ولنسع إىل
إجراء املصاحلات يف العائالت
واجملتمع .إننا بذلك نرمم األخوة
الشاملة.
مجيع أناجيل آحاد زمن الصوم
الكبري تنقل إلينا آيات التغيري
يف األشياء واألشخاص الذي
أجراه الرب يسوع .املاء حيوله
مخرا فائق اجلودة يف عرس قانا
اجلليل؛ األبرص يطهره؛ النازفة
منذ اثنيت عشرة سنة يوقف
نزيفها؛ املخلع حيييه من شلله؛
واألعمى يفتح له عينيه .كلها
آيات عالمات لتغيري أساسي هو
تغيري اإلنسان اخلاطي املعرب عنه
يف مثل االبن الضال ،الذي بعد
ندامته وتوبته وعودته واإلقرار
خبطيئته عند أبيه ،صاحله أبوه
وقال عنه «كان ميتا فعاش
وضاال فوجد» .وكان الفرح
والعيد.
يف ختام الصوم األربعيين ندخل
أسبوع فصح املسيح ،وهو
سر موته وقيامته الذي يصبح
سر فصحنا حنن ،إذ منوت عن
عتيقنا ونقوم حلياة جديدة بنعمة
سري املصاحلة والقربان.

ثالثا :توجيهات راعوية

 - 9كتب قداسة البابا
فرنسيس يف رسالة الصوم
هلذه السنة أن «زمن الصوم

الكبري هو عالمة االرتداد إىل
اهلل بالتوبة والغفران .والصوم
يدعو املسيحيني إىل جتسيد
السر الفصحي واقعيا وعمليا
يف حياتهم الشخصية والعائلية
واالجتماعية ،وخباصة بواسطة
الصيام والصالة والصدقة
(عدد  .)3هذه الثالثة تشكل
وحدة مرتابطة ومتكاملة تصدر
كلها من حمبتنا هلل.
 - 1الصوم الكبري والقطاعة
والصوم القرباني
 .10بالصوم ،وما يتصل به من
قطاعة عن أكل اللحم والبياض،
ومن إماتات ،نكفر عما ارتكبنا
من خطايا وزالت ونقائص
وإهمال لواجب ،ونتشبه بصوم
يسوع ونشرتك يف آالمه من
أجل فداء العامل ،ونكتسب
مناعة لإلرادة والسيطرة على
الذات؛ وننتصر على جتارب
الشيطان وشهوات العامل.
يدوم الصوم الكبري سبعة
أسابيع ،استعدادا لعيد الفصح.
يبدأ يف اثنني الرماد ،وينتهي
يوم سبت النور ظهرا .ويقوم
على االمتناع عن الطعام من
منتصف الليل حتى الساعة
الثانية عشرة ظهرا ،وعلى
القطاعة عن اللحوم والبياض
(احلليب ومشتقاته والبيض).
يفسح من الصوم والقطاعة
أيام السبوت واآلحاد واألعياد
شهيدا
األربعني
التالية:
(9آذار) ،مار يوسف (19
آذار) ،بشارة العذراء ( 25آذار)
وشفيع الرعية .أما طيلة أسبوع
اآلالم من االثنني إىل سبت
النور فيبقى الصوم والقطاعة
إلزاميني.
يعفى من الصوم والقطاعة
على وجه عام املرضى والعجزة
الذين يفرض عليهم واقعهم
الصحي تناول الطعام ليتقووا
وخصوصا أولئك الذين يتناولون
األدوية املرتبطة بأمراضهم
يف
هم
والذين
املزمنة
أوضاع صحية خاصة ودقيقة،
باإلضافة إىل املرضى الذين
خيضعون لالستشفاء املؤقت
أو الدوري .ومعلوم أن األوالد
يبدأون الصوم يف السنة اليت
تلي قربانتهم األوىل ،مع اعتبار
أوضاعهم يف أيام الدراسة.
هؤالء املعفيون من شريعة
مدعوون
والقطاعة
الصوم
لالكتفاء بفطور قليل كاف
ونظرا
الدواء.
لتناول
ملقتضيات احلياة وختفيفا عن
كاهل املؤمنني واملؤمنات،
تبقى شريعة القطاعة إلزامية،
يف األسبوع األول من الصوم
الكبري ،ويف أسبوع اآلالم،
على أن يعوض من ال يستطيع
االلتزام بالقطاعة بأعمال خري
ورمحة.
 - 11ومتارس الكنيسة القطاعة
يف مناسبات أخرى ،وقد حصرنا
كال منها بأسبوع مبا لنا من
سلطان .وهي اآلتية:
قطاعة الرسولني بطرس وبولس

والرسل االثين عشر (من  21إىل
 28حزيران) ،وقطاعة انتقال
السيدة العذراء (من  7إىل 14
آب)  ،وقطاعة امليالد (من 17
إىل  24كانون األول).
أما قطاعة يوم اجلمعة فتبقى
على مدار السنة .يستثنى منها
يوم مجعة أسبوع املرفع ،وأيام
اجلمعة الواقعة بني عيدي الفصح
والعنصرة ،وبني عيدي امليالد
والدنح .وتستثنى أيام اجلمعة
اليت تقع فيها األعياد التالية:
ختانة الطفل يسوع (أول كانون
الثاني) ،عيد مار أنطونيوس
الكبري ( 17كانون الثاني)،
دخول املسيح إىل اهليكل (2
شباط) ،عيد مار مارون (9
شباط) ،عيد مار يوحنا مارون
( 2آذار) ،عيد األربعني شهيدا
( 9أذار) عيد مار يوسف (19
آذار) ،عيد بشارة العذراء (25
آذار) ،عيد القديسني الرسولني
بطرس وبولس ( 29حزيران)،
عيد الرسل اإلثين عشر(30
حزيران) ،عيد التجلي ( 6آب)،
عيد إنتقال العذراء ( 15آب)،
عيد قطع رأس يوحنا املعمدان
( 29آب) ،عيد ميالد العذراء
( 8أيلول) عيد إرتفاع الصليب
املقدس ( 14أيلول) ،عيد احلبل
بسيدتنا مريم العذراء بال دنس
( 8كانون األول) ،عيد ميالد
الرب يسوع ( 25كانون األول)،
عيد شفيع الرعية ،عيد قلب
يسوع.
 - 12ويبقى التذكري بالصوم
القرباني ،وهو اإلنقطاع عن
لتناول
إستعدادا
الطعام
القربان األقدس خالل الذبيحة
اإلهلية ،أقله ساعة قبل بدء
القداس اإلهلي .هذا باإلضافة
إىل احملافظة على حالة النعمة
واحلشمة يف اللباس واخلشوع،
واستحضار املسيح الرب احلاضر
حتت شكلي اخلبز واخلمر.
 - 2الصالة والتوبة والرياضات
الروحية
 - 13زمن الصوم الكبري
كمشاركة يف سر برية يسوع،
هو زمن قوي من السنة
الطقسية ،ألنه زمن العودة إىل
اهلل بالصالة الفردية واجلماعية،
يف العائلة والرعية وعرب زيارات
تقوية موجهة روحيا .والعودة
إليه بالتوبة عرب سر املصاحلة.
فنطلب من كهنة الرعايا تنظيم
أوقات إضافية واالستعانة
بكهنة آخرين ،لسماع اعرتاف
املؤمنني واملؤمنات ،لكي يتمكن
مجيع أبناء رعاياهم وبناتها من
االحتفال بفصحيتهم.
ومبا أن «املشاركة يف سر برية
يسوع» هي اخلروج من ضجيج
العامل وهموم احلياة اليومية،
ينبغي إعطاء بعض الوقت لسماع
كالم اهلل سواء بالقراءة والتامل
الشخصي ،أم مبتابعة الربامج
الروحية اليت تقدمها وسائل
اإلعالم والتواصل االجتماعي.
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لـبنانيات

الراعي استقبل القصيفي وحلود وجتار
جونية ورجال اعمال وزوارا

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي امس االول ،وفدا من
اهليئة اجلديدة جلمعية جتار
جونيه  -كسروان  -الفتوح،
برئاسة سامي العرياني ،ونائب
الرئيس أنطوان سيف ،وكان
عرض لألوضاع االقتصادية
الصعبة اليت يعاني منها جتار
كسروان بشكل عام بسبب
األوضاع الراهنة.
بعدها التقى الراعي نقيب
احملررين جوزف القصيفي ،الذي
عرض معه شؤونا عامة ،كما

جرى التطرق «لوضع الصحافة
واالعالم ،يف ظل التحديات
والصعوبات اليت يعاني منها
لبنان والعامل».
واستقبل مدير عام وزارة الزراعة
لويس حلود ،وجرى البحث يف
القضايا الزراعية واملشاكل اليت
يعاني منها القطاع ،واحللول
املمكنة .وهنأ الراعي حلود ،على
«جتديد تفويضه صالحية متثيل
الوزارة يف احملافل الدولية
واحمللية املعنية بقطاع النبيذ
والعرق واملشروبات الروحية،
للمرة الثالثة».

الراعي يف رسالة...
أما الوسيلة الفضلى لعيش
العودة إىل اهلل فهي الرياضات
الروحية يف الرعايا .إننا نشدد
على واجب احملافظة على هذا
التقليد الروحي وتعزيزه .فال
تقتصر الرياضة الروحية يف
زمن الصوم الكبري على عظة
يوم اجلمعة ،وال على يومني أو
ثالثة يف األسبوع .فالرياضة
األسبوعية متأل من كالم اهلل
املؤمنني الصائمني عن اخلبز،
وتوفر هلم إمكانية االعرتاف
واعية،
بندامة
خبطاياهم
ونيل الغفران من رمحة اهلل
واملصاحلة معه .إنهم ببمارسة
سر التوبة ينالون النعمة اليت
تقدسهم وتعطيهم مناعة على
مقاومة جتارب الشيطان ،وقوة
لالنتصار .هذا الواجب يثقل
ضمائرنا الكهنوتية.
 - 3الصدقة وأعمال احملبة
والرمحة
 - 14بالصدقة ،عرب أفعال احملبة
والرمحة جتاه اإلخوة املعوزين،
نعرب عن صدق حمبتنا هلل اليت
جناهر بها قوال ،على ما جاء
يف رسالة يوحنا الرسول« :من
كانت له خريات العامل ،ورأى
أخاه حمتاجا فأغلق قلبه عنه،
فكيف تثبت حمبة اهلل فيه؟ ال
تكن حمبتنا بالكالم أو باللسان
بل بالعمل واحلق» (1يو-17 :3
.)18
الصيام يساعدنا على الصدقة،
ألنه يفتح قلبنا على من هم يف
العوز واحلاجة ،ويستحثنا على
التشبه بالسامري الصاحل الذي
احننى ملساعدة أخيه املتأمل.
 - 15لذا ،ندعو إىل تنظيم
خدمة احملبة والرمحة يف الرعايا
فضيلة
وألن
واألبرشيات.
التضامن اإلنساني تقتضي منا

مجيعا مساعدة إخوتنا وأخواتنا يف
حاجاتهم ،فإنا ندعو للمشاركة
التضامنية يف محلة كاريتاس
لبنان السنوية ( 2آذار29-
نيسان) عمال بقرار جملس
البطاركة واألساقفة الكاثوليك
الذي أقر إجراء هذه احلملة خالل
الصوم الكبري ،حبيث يقوم بها
مندوبو كاريتاس يف الرعايا
وأمام الكنائس ،ويف املدارس
واملؤسسات
واجلامعات
والبلديات ،وعلى الطرقات .إنها
مناسبة لكي يستطيع كل واحد
منا ،حبسب إمكانيته وما جيود به
قلبه ،تلبية دعوة الرب يسوع:
«كنت جائعا فأطعمتموني،
وعطشانا فسقيتموني ،وعريانا
فكسومتوني ،وغريبا فآويتموني،
ومريضا فزرمتوني ،ومسجونا
فعدمتوني» (متى .)36-35 :25
وإنا نعرب عن تقديرنا لكل
الفردية
احملبة
مبادرات
واجلماعية ،والسيما تلك اليت
تقوم بها املدارس واألخويات
واملنظمات الرسولية وسواها.
فاهلل الذي يرى كل هذا هو
يعرف كيف يكافئ بفيض من
نعمه وعطاياه.

الخاتمة

 - 16يف ختام هذه الرسالة،
أرفع معكم الصالة إىل اهلل،
بشفاعة أمنا وسيدتنا مريم
العذراء ،وأبينا القديس مارون،
كي جيعل من هذا الصوم
املقدس زمنا مقبوال لديه ،إذ
نعيشه مبكوناته الثالثة :الصيام
والصالة والصدقة .ونسأله
تعاىل نعمة العبور ،مع فصح
املسيح ،إىل حياة جديدة جندد
بها عالقاتنا مع اهلل وذواتنا
ومع إخوتتنا وأخواتنا احملتاجني
ومجيع الناس .هذا ما نسأله
أيضا ألوطاننا :للبنان وبلدان
الشرق األوط

احلريري استقبل وفد اجلماعة واطلع من مال اهلل
على مشاريع املعهد العربي للتخطيط

احلوت :للتعاطي مع موضوع الفساد
بعيدا عن االستعراض االعالمي

الحريري مستقبال وفد الجماعة
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري مساء اليوم ،يف
السراي احلكومي ،وفدا من
«اجلماعة االسالمية» برئاسة
االمني العام عزام االيوبي
الدائرة
رئيس
وعضوية
السابق
النائب
السياسية
الدكتور عماد احلوت والدكتور
بسام محود.
بعد االجتماع ،قال احلوت:
«زيارتنا للرئيس احلريري اليوم
تأتي يف اطار التأكيد على دور
احلكومة يف رسم االستقرار
واحلديث حول االولويات يف هذه
املرحلة ،وكان هناك اتفاق على
ضرورة ان تعمل احلكومة بهدوء
وصمت بعيدا عن االستعراضات
االعالمية اليت رأيناها يف
وكان
االخريين،
اليومني
هناك تأكيد على ان االولوية
االساسية يف اداء احلكومة
قائمة على أمرين :االول ،امللف
االقتصادي ومسألة إجياد خمارج
لالزمة االقتصادية واملعيشية
اليت يعيشها لبنان واللبنانيون.
والثاني هو موضوع الفساد
واهلدر .وقد اكد الرئيس احلريري
على جدية التعامل مع هذا االمر،
ولكن وجهة نظرنا كانت بأن هذا
املوضوع دقيق جدا ،حبيث جيب
ان يتم التعاطي معه بعيدا عن
االستعراض االعالمي والبيانات
واملؤمترات االعالمية لنذهب اىل
املعاجلة احلقيقية داخل االطر
املؤسساتية السليمة».
أضاف« :تطرقنا ايضا اىل
الوعد بالعفو العام الذي كان
صدر سابقا ،وقد اكد رئيس
جملس الوزراء انه مت انشاء جلنة
وزارية لوضع هذا املوضوع على
سكة التنفيذ ،وهذا امر ان شاء
اهلل يساعد على ختفيف االحتقان
داخل اجملتمع اللبناني مبختلف
اطيافه».
وتابع« :كذلك ناقشنا الواقع
الدقيق يف لبنان والذي حيتم
علينا ان نتعاون مجيعا كلبنانيني
للخروج من هذه االزمة .كما ينبغي
ان نتوقف عن اهلجمات واهلجمات
املضادة ،فاالستعراض والتعبئة
الشعبويني يضران باجلميع ،لذا
علينا ان نتعاون ونتكاتف لكي
خنرج بالبلد من االزمة اليت مير
بها».

غانم

وكان الرئيس احلريري قد
استقبل الرئيس السابق جمللس
القضاء األعلى القاضي غالب

غامن على رأس وفد من العائلة،
يف زيارة شكر على تعزيته
بالراحلني الشاعر روبري غامن
ومارسيل غامن اللذين توفيا يف
وقت متقارب.

املعهد العربي للتخطيط

والتقى أيضا ،رئيس املعهد
العربي للتخطيط بدر مال اهلل،
يرافقه مدير اجلهاز اإلداري يف
املعهد كريم عادل درويش
ومدير عام مجعية «نهوض»
الدكتور نزيه خياط.
بعد اللقاء ،قال مال اهلل:
«عرضنا مع دولته املشاريع
واألنشطة اليت نقوم بها حاليا،
ومنها على وجه اخلصوص
احلوكمة اإلدارية واملالية جلمعية
املقاصد اخلريية اإلسالمية ودار
األيتام اإلسالمية ،ويف خطوة
ثالثة ،حوكمة دار اإلفتاء ،إذا
متت املوافقة على ذلك».
أضاف« :كنا قد التقينا باألمس
مع مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،الذي أكد على
أهمية اجلهود اليت نقوم بها يف
اطار حوكمة املؤسسات اخلريية
اإلسالمية .كذلك التقينا الرئيس
جنيب ميقاتي بهدف إعداد
خارطة استثمارية لطرابلس،
وهي ستكون خطوة مهمة جدا
لتعزيز االستثمار يف الشمال
وفتح فرص عمل للشباب .كما
اتفقنا مع الرئيس السنيورة على
عقد مؤمتر حول أوضاع العمالة
اللبنانية والعالقة بني الدول
املصدرة واملستوردة للعمالة،
يف حماولة لتوأمة أسواق العمل،
مبا يؤدي إىل انسياب العمالة
وعملها يف دول اخلليج وغريها.
هذا باإلضافة إىل العديد من
املشاريع املستقبلية ،وأهمها
ما طرحناه مع الرئيس احلريري
بشأن توسيع نطاق اخلارطة
االستثمارية لتشمل كل لبنان.
وقد بارك دولته هذه اجلهود.
كما أخربنا الرئيس احلريري
أننا ندرب أسبوعيا عددا من
املتدربني العاملني ،باإلضافة
إىل الربامج التدريبية األخرى
اليت نقدمها .وقدم دولته كل
الدعم لنشاطنا يف لبنان .وحنن
من جهتنا نتمنى أن خندم هذا
البلد الشقيق».

سلطان

كما استقبل الرئيس احلريري
توفيق سلطان ،وعرض معه
ألوضاع مدينة طرابلس.

احلسن طلبت من أمانة السالمة املرورية تصورا حلل االزمة

سالمة :السرتاتيجية تتضمن التوعية والرقابة
وحتسني البيئة ألمن الطريق

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات
ريا احلسن مساء امس االول
اخلميس اجتماع أمانة سر كل
من اجمللس الوطين للسالمة
الوطنية
واللجنة
املرورية
للسالمة املرورية.
وشددت احلسن خالل اللقاء
على «وجوب عقد اجتماعات
دورية» ،وابلغت احلاضرين بان
«موضوع السالمة املرورية يأتي
من ضمن االولويات اليت كانت
حددتها عند توليها منصبها».
وطلبت منهم «وضع تصور
قصري ومتوسط وبعيد املدى
حلل هذه املعضلة» ،ووعدت
بانها «ستقوم بكل ما يلزم
من اجل تثبيت مسألة السالمة
املرورية».
وبعد االجتماع ،قال امني سر
اللجنة الربوفسور رمزي سالمة:
«تشرفت بلقاء معالي وزيرة
الداخلية والبلديات ،وهو اللقاء
االول كأمني سر اللجنة الوطنية
للسالمة املرورية .والحظت
اهتماما شديدا من معاليها يف
مسألة السالمة املرورية ،واكدت
لي انها تضع هذا املوضوع من
بني اولوياتها يف عملها يف
الوزارة ومن ذلك تفعيل دور
اللجنة الوطنية للسالمة املرورية
اليت هي جلنة استشارية يتم
استشارتها يف مجيع االمور اليت
تعزز السالمة املرورية ،واتفقنا
على متابعة اسبوعية هلذا امللف
وحتقيق اجنازات يف أقرب

وقت ممكن وبشكل تراكمي
يف ملفات عدة تعنى بها وزارة
الداخلية والبلديات كوزارة
مسؤولة عن وسائل متعددة
يف ما خيص السالمة املرورية،
وكرئيسة للجنة الوطنية للسالمة
املرورية اليت لديها مهمات عدة
مرتبطة باكثر من وزارة يف هذا
امللف».
اضاف« :اتفقنا على متابعة
هذه االمور بشكل حثيث وتقديم
مقرتحات الختاذ قرارات من
شأنها ان تعزز السالمة املرورية
على الصعيد الوطين» ،واشار
اىل «اننا سنعمل على ان تكون
هناك اسرتاتيجية وطنية لتعزيز
السالمة املرورية تتطرق اىل
خمتلف العناصر ،منها حتسني
البيئة ألمن الطريق وتعزيز
الرقابة على املركبات والسيارات
والتوعية يف املدارس لكي
نغري سلوك مستخدمي الطريق،
لتصبح اكثر امانا واكثر اعتبارا
لالخالق املرورية ،وكذلك حفاظا
على البيئة من التلوث ومن
الضوضاء وغريها».
وختم« :كل ذلك سيكون من
ضمن االسرتاتيجية الوطنية
للسالمة املرورية اليت نعمل
على وضعها واليت ستعرض
على معالي الوزيرة ،قبل ان
تأخذ جمراها لالقرار يف اللجنة
املرورية
للسالمة
الوطنية
للسالمة
الوطين
واجمللس
املرورية».

تعميم للحسن بتنظيم أشغال احلفر والتقيد
باملواصفات الفنية عند ردمها

الداخلية
وزيرة
أصدرت
والبلديات ريا احلسن تعميما
يتعلق بوجوب اتباع االصول
القانونية عند تنفيذ اعمال
حفريات على الطرقات العامة
وبراحاتها .وطلبت اىل مجيع
احملافظني ،االيعاز اىل كل
البلديات واحتادات البلديات
والقائمقامني بالتشدد يف
القانونية
االحكام
تطبيق
املتعلقة بوجوب االستحصال
على الرتخيص باحلفر من املرجع
املختص ،والتقيد باملواصفات
الفنية الالزمة عند ردم اعمال
احلفر ،واعادة حال الطريق اىل
ما كانت عليه بالسرعة الالزمة.
وجاء يف التعميم« :نظرا اىل
ما يشوب حالة غالبية الطرقات
العامة من ترد جراء اعمال
احلفريات العائدة ملد خطوط
اخلدمات العامة والبنى التحتية
على الطرقات املصنفة اليت
ترعى شؤونها وزارة االشغال
العامة والنقل ،او الطرقات
الداخلية الواقعة ضمن النطاق
البلدي ،وعطفا على احكام
املرسوم االشرتاعي رقم 68
الصادر بتاريخ ( 1983 9/9تنظيم
أشغال احلفر ملد خطوط اخلدمات
العامة يف الطرق براحاتها)،
واملرسوم رقم  13495الصادر
بتاريخ  ( 1998/11/5حتديد
دقائق تطبيق وتنفيذ املرسوم

رقم  68تاريخ ،)1983/9/9
وحرصا منا على املصلحة العامة
واملال العام ،وتطبيقا لالنظمة
اليت ترعى تلك االعمال ،يطلب
اىل مجيع احملافظني ،كل ضمن
نطاق احملافظة ،االيعاز اىل كل
البلديات واحتادات البلديات
اىل
بالنسبة
والقائمقامني
القرى اليت ليس فيها بلديات،
عند تنفيذ أشغال على الطرقات
املصنفة التابعة لوزارة االشغال
العامة والنقل ،او الطرقات
الداخلية الواقعة ضمن نطاقها
البلدي ما يلي:
 -1التشدد يف تطبيق أحكام
املرسوم االشرتاعي رقم 68
الصادر بتاريخ ( 1983 9/9تنظيم
أشغال احلفر ملد خطوط اخلدمات
العامة يف الطرق براحاتها)،
جلهة وجوب االستحصال على
الرتخيص باحلفر من املرجع
املختص ،وفق املادة رقم /5/
من املرسوم املذكور اعاله ،وان
جيري االشراف على التنفيذ من
قبل اجلهة املختصة وفق املادة
 /6/من املرسوم نفسه.
 -2التشدد يف تطبيق املرسوم
رقم  13495الصادر بتاريخ
 ،1998/11/5يف ما يتعلق
باملواصفات الفنية الالزمة
عند ردم اعمال احلفر ،واعادة
حال الطريق اىل ما كانت عليه
بالسرعة الالزمة».
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لـبنانيات

جعجع :اجلوني حكمت لألسف وفقا لطعجتها السياسية فرحبنا الشق
القانوني من الدعوى إال أنها قررت سلبنا ما رحبناه قانونا
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن «أكثر
من وضح لنا حقنا بالـ « »LBCهو
هذا احلكم» ،وقال« :حنن رحبنا
الشق القانوني من الدعوى ،إال
أن القاضية فاطمة جوني قررت
سلبنا ما رحبناه قانونا ألسباب
ال عالقة هلا بالدعوى ،فاجلزء من
القرار الذي لصاحلنا ميثل احلكم
القانوني ،فيما اجلزء الثاني هو
افتئات علينا ألسباب سياسية
حبتة كونها وضعت رأيها
السياسي البحت يف احلكم».
جعجع ،ويف إطاللة تلفزيونية
مع اإلعالمية دنيز رمحة فخري
عرب  ،mtvنفى «تدخل أي
جهة سياسية لدى القاضية
اجلوني من أجل إصدار هذا
القرار» ،وقال« :هي لديها
يف حد ذاتها إحنناءات وميول
سياسية يف اإلجتاه الذي برز
يف القرار ،فلكل فرد منا
«طعجة» سياسية ،حيث هناك
من يعترب أن حزب اهلل مقاومة،
فيما الباقون ال يرونه كذلك،
والظاهر أن القاضية اجلوني من
الذين ال يعرتفون بأي تنظيم
مسلح وال حتى مبا حصل يف
لبنان ما بني عامي ال1975
وال 1990وال حتى يف أن حربا
نشبت يف تلك الفرتة ،وهذه
الطعجة هي اليت طغت على
حكمها».
وردا على سؤال عما إذا كان
هناك من أفرقاء سياسيني ال
مصلحة لديهم يف أن تستعيد
«القوات اللبنانية» ال»،»LBC
قال جعجع« :هناك العديد من
األفرقاء السياسيني ،إن مل
نقل األكثرية ،ال يناسبهم ذلك،
إال أنين ال أملك أي دليل .وعلى
الصعيد الشخصي ،ال أعتقد
أن هناك أي فريق سياسي
تواصل مع القاضي اجلوني يف
هذه املسألة ،وإمنا هي اليت
حكمت لألسف وفقا لطعجتها
السياسية».
أضاف« :لو كانت وزارة العدل
مع القوات اللبنانية لكان احلكم
صدر اليوم على ما هو عليه
باعتبار أن ما صدر فيه هو رأي
القاضية الشخصي ،يف حينه ال
حيق للقاضي ان يدخل قناعاته
السياسية ومعتقداته الشخصية
يف احلكم القضائي باعتبار ان
جوهر الدعوى هو إن متت عملية
البيع أم ال ،وحنن رحبنا هذه
النقطة».
وطالب جعجع «جملس القضاء
األعلى بأخذ هذه القضية بني
يديه ،يف ظل وجود تناقضات
كبرية يف احلكم الصادر عن
القاضية اجلوني» ،وقال« :ألنه
إذا ما ذهبنا مبنطقها يف أن
القوات كانت ميليشيا وال حيق
هلا التملك فبيار الضاهر وجد
يف ال LBCبتعيني من قبل
القوات ،وال أحد ينكر ذلك،
وإن اعرتفت أيضا أن عملية
البيع مل تتم ،فهذا يعين أن
الضاهر مل يشرت ال .LBCومبا
أن القاضية اعتربت أن الLBC
تأسست من مال الناس أي جيب

أن تكون مشاعا أو ملكية عامة.
من هنا ،إذا افرتضت القاضية
أن هذه امللكية جيب أال تعود
للقوات فكيف هلا أن تعطيها
لبيار الضاهر؟ ولو كانت تريد
أن تكون منسجمة مع نفسها
لكانت حكمت يف أن تعود
ملكية ال LBCللدولة ،ولو مل
أكن أوافقها الرأي يف كل هذه
النظرية ،يكون هناك انسجام
يف احلكم باحلد األدنى».
أضاف« :حنن ضد هذا املنطق،
ألنه إذا ما أردنا العودة إىل هذه
األسس ،علينا إعادة النظر يف
وثيقة الوفاق الوطين والكثري
من األمور املوجودة اليوم ويف
كثري من املؤسسات واملصاحل
واألمالك احلزبية ،وهذا طبعا
أبعد من نطاق حكمها».
وتابع« :بدل أن حتد نفسها
القاضية اجلوني يف موضوع
الدعوى ،ذهبت إىل أماكن أخرى
كأنها جملس شورى الدولة،
وحنن يف اليوم الثاني لنهاية
احلرب ،وتبحث يف ما حيق ويف
ما ال حيق للقوى اليت كانت
تنظيمات مسلحة .لألسف،
كانت السقطة هنا كبرية جدا.
وهلذا السبب حتديدا ،أدعو
جملس القضاء األعلى إىل
أخذ هذا احلكم املتناقض بني
يديه».
وأردف« :إن حزب «القوات
اللبنانية يف طور التحضري
املهلة
خالل
لالستئناف
القانونية ،وهي  15يوما،
باعتبار أن باب املراجعة
القانونية املتاح أمامنا اليوم هو
االستئناف».
وتوقع «أن يتبدل احلكم على
خلفية أن الذي صدر اليوم أكد
لنا أن عملية البيع اليت يزعم
الضاهر أنها حصلت هي غري
واقعة ،وهذا هو أساس الدعوى
اليت تقوم على ما إذا كنا بعنا
التلفزيون للضاهر أم ال ،إال
أننا اليوم إذا ما أخذنا احلكم
كما هو بعد جنوح القاضية
السياسي يصبح بيار الضاهر
متسلطا على حقوق الناس».
وكان قد استهل جعجع كالمه
بالقول« :فاجأني قرار القاضية
كثريا باعتبار أنه من املمكن
للمرء أن خيسر قضية ما
بالقانون ،إال أن هذه القضية
واضحة وضوح الشمس ،وما
فأجين أكثر كان منت احلكم
الذي يزيد عن املئة صفحة».
أضاف« :سأفسر ما فاجأني يف
هذا القرار مع أخذي يف اإلعتبار
ان نية القاضية فاطمة اجلوني
سليمة ،إال أن من املؤكد أن
آراءها السياسية طغت على
حكمها ألنها حكمت لصاحلنا
قانونا يف جوهر القضية،
فاحلكم نص على أن التلفزيون
أسس من قبل القوات اللبنانية
ومن مال الصندوق الوطين.
كما أقرت القاضية بتناقضات
بيار الضاهر يف إفاداته كافة،
وأكدت أنه مل حتصل أي عملية
بيع لل LBCIومل يتم تسديد
أي مال وكل واقعة الشراء غري

ثابتة».
وتابع« :إن جوهر الدعوى اليت
رفعناه ضد بيار الضاهر هي أنه
يدعي ،منذ عام  2005حتى يومنا
هذا ،أن ال LBCملكا له ،فيما
نقول حنن إنها ملك للقوات،
وهو يشغل منصب مديرها.
ولذلك ،ادعينا عليه بتهمة سوء
األمانة ألننا نصبناه مديرا على
الـ ،LBCإال أنه ذهب ليزعم
ملكيته هلا .وقد بنى ادعاءاته
على خلفية أن هناك عملية بيع
متت بينه وبيين ،األمر الذي
يدحضه قرار القاضية».
وسأل جعجع« :إذا كانت القوات
هي اليت أسست الـ  LBCومل
حتصل أي عملية بيع ،فلمن
تكون ملكية التلفزيون؟ ميكن
لولد يف الرابعة من عمره اإلجابة
على سؤال مشابه ألنه واضح
متاما كالنكتة اليت يسألونها
لألطفال عن فاكهة لونها من
اخلارج أخضر ،مستديرة الشكل،
داخلها أمحر وحتتوى على بذور
سوداء فما هي تلك الفاكهة؟
هي طبعا البطيخ».
وأردف« :من جراء ما تقدم،
ميكننا أن نرى أن القاضية
أصابت يف القانون وعادت
لتهدر كل ما أصابته يف مكان
آخر وألسباب ال عالقة هلا يف
الدعوى ،فهي دخلت يف جماهل
ميوهلا وآرائها السياسية حيث
تصر يف حكمها على أن للدولة
فقط حق إنشاء القوات املسلحة.
وهنا السؤال ،هل للقاضية
اجلوني احلق يف حماكمتنا عن
الفرتة ما بني عامي 1975
و 1990إذا كان للدولة فقط
احلق يف إنشاء القوات املسلحة
أم ال؟ يف حني أن صراعنا
هو من أجل أن يكون للدولة
فقط هذا احلق .انا ال أعرف
أين كانت القاضية اجلوني يف
تلك املرحلة ،فأنا كنت تلميذ
طب يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت ومل أكن جالسا على
قارعة الطريق وعاطال عن العمل
وقمت باإلنضمام إىل تنظيم
مسلح .أنا ورفاقي الذي واحد
منهم أصبح يف ما بعد رئيسا
هلذه اجلمهورية ،كنا مقاومة
دفعت غاليا لكي تعود الدولة
من جديد ما بعد عام ،1990

إال أنه كأن كل تاريخ لبنان
احلديث غائب عن ذهن القاضية
اجلوني ،وهي ال تعرتف به،
فيما هو واقع ،وليس هلا احلق
يف اإلعرتاف به أم ال ،ألنه لو
مل نقم رفاقي من قبلي وأنا
بعد انضمامي هلم ما بني عامي
 1975و 1990لكان لبنان اآلن
دولة بديلة وملا كان هناك
وجود اليوم للقضاء اللبناني أو
للقاضية اجلوني اليت تتقاضى
راتبها من الدولة وحتكم باسم
الشعب اللبناني».
وقال« :إن القاضية اجلوني ال
تعرتف بالقوات اللبنانية ألنها
كانت ميليشيا وللدولة فقط
احلق بإنشاء القوات املسلحة،
وهذا ما ندعو إليه اليوم ،إال أن
سؤالي هلا :حني تنهار الدولة
فماذا تريد من الشباب اللبناني
أن يفعل؟».
أضاف« :إن القاضية اجلوني
يف قرارها جتزم بأن القوات
ميليشيا وال ميكنها أن تتملك،
فيما هذا القرار ال يعود لسعادة
القاضية ،فهل إذا صح انها
ميليشيا وال حيق هلا التملك
كيف هلا أن تأتي برئيس
مجهورية يف عام 1982؟ وحنن
من أكرب املساهمني يف اتفاق
الطائف وإرساء قواعد اجلمهورية
الثانية ،وأكرب دليل على أن زعم
القاضية ال يصح هو يف أن أوىل
احلكومات اليت تشكلت ما بعد
اتفاق الطائف أصر من يؤلفها
على أن تتمثل كل التنظيمات
املسلحة ،اليت تسميها القاضية
اجلوني ميليشيات يف احلكومة،
وهذا ما يدل على أن صفتها
شرعية».
وسأل جعجع« :إن كان ال حيق
لنا متلك ما هو لنا ،فكيف حيق
لنا أن يكون لدينا  15نائبا و4
وزراء يف السلطة اليت تشغل
هي منصب قاضية فيها؟».
ولفت إىل أن «القاضية اجلوني
تعود لتقول يف أماكن أخرى
من حكمها أن ال LBCتأسست
بأموال املواطنني اللبنانيني،
يف حني أن هذه املسألة حلها
ضمنا اتفاق الطائف» ،معتربا
أن «كل املنظمات املسلحة
يف أيام احلرب هي جزء من

السلطة وال تزال حتى اليوم
جزءا منها».
وقال« :القاضية اجلوني أعطتنا
حقنا يف القانون جلهة أننا
أسسنا ال ،LBCومل حتصل
أي عملية بيع أو شراء ،إال
أنها الحقا سلبتنا هذا احلق يف
حجة أن القوات كانت ميليشيا،
لكنه غفل عنها أنها مل تعد
كذلك اليوم ،وارتكزت على
أنه ال حيق هلا كميليشيا التملك
يف وقتها .ولذا ،سحبت منا
حق التملك اليوم .كما تقول
يف مكان آخر يف حكمها أنها
ال تعرتف بأن القوات اليوم
هي استمرارية للقوات سابقا
بكالمها عن الشخصية املعنوية
والشخصية العسكرية ،وهذا
ما يناقد ما ارتكزت عليه يف
مسألة التملك يف حني أن
حتديد اإلستمرارية ال يعود
هلا يف ظل القرار الصادر عن
جملس شورى الدولة يف عام
 2005عندما تقدمنا للحصول

على رخصة احلزب جمددا بعد
إلغائه على يد سلطة الوصاية،
ويا ليت تسأل نفسها القاضية
اجلوني ملاذا قامت هذه
السلطة بإلغاء القوات ،فهناك
من طعن لدى جملس شورى
الدولة مدعيا ان احلزب اجلديد
الذي يتم تأسيسه ال عالقة
له بالقوات اللبنانية سابقا أو
بتنظيمها املسلح ،إال أن قرار
اجمللس كان واضحا برد الطعن
ألصحابه ،وأكد ان احلزب احلالي
هو استمرارية للحزب الذي كان
قبل احلل والتنظيم املسلح وال
ميكن للقاضية اجلوني إهمال
هذا القرار وعليها اإلستناد
عليه يف حكمها».
وختم جعجع« :انتظرنا  11عاما
لصدور هذا احلكم ومستعدون
النتظار  11عاما إضافية ولكننا
مستمرون حتى النهاية .اليوم
االنتظار سهل ،فنحن كنا قد
انتظرنا سابقا  11عاما يف
املعتقل».

يعقوبيان مغردة :ارباب الفساد حياربون الفساد

غردت النائبة بوال يعقوبيان
موقع
على
حسابها
عرب
«تويرت» قائلة« :قامت احزاب
السلطة بالتكافل والتضامن
والتواطؤ مع بعضها البعض
بتوظيف اكثر من  5000قبل
االنتخابات النيابية ،يف رشوة

مجاعية موصوفة .ممثلو احزاب
السلطة نفسها يصرخون على
الشاشات لقد مت توظيف اكثر
من  5000ويغضبون وحيققون
ويتحققون ويطلبون التقارير.
حياربون
الفساد
ارباب
الفساد».

عقيص مغردا  :مع اقرار قانون
استقاللية القضاءاكثر من اي يوم مضى
غرد عضو تكتل «اجلمهورية القوية» النائب جورج عقيص عرب
حسابه يف تويرت قائال« :اكثر من اي يوم مضى انا مع اقرار
قانون استقاللية القضاء ،حتى يكون اختالفنا مع القضاة حمصورا
فقط مبسائل القانون ،دون اي شبهة تسيس او تسييس يف
أحكامهم .فتطمئن قلوبنا اىل اخللفيات والنوايا وان اختلفنا يف
تفسري القانون ،وهذا حق ،من هنا امسح لنفسي بالتعليق على
حكم صدر اليوم».

املشنوق :السنيورة قامة وطنية كبرية
ال تطاهلا الشبهات املختلقة

غرد النائب نهاد املشنوق عرب تويرت فكتب التالي:
«غدا يوم احلقيقة ..الرئيس فؤاد السنيورة قامة وطنية كبرية ال
َ
املختلقة».
تطاهلا الشبهات
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مـقاالت وتـحقيقات

فرعية طرابلس :ميقاتي مع احلريري« ...من دون فلوس»
لـيا القـزي
قبل أن تنطلق معركة االنتخابات الفرعية يف
ّ
«توقعت» القوى السياسية اّأل تكون
طرابلس،
نسبة االقرتاع مرتفعة ،وال يبدو الناخبون معنيني
مبعركة «رجال السياسة» الذين أقفلوا مكاتبهم
االنتخابية منذ تسعة أشهر ،وباتت السياسة
يف طرابلس خُتاض «من دون فلوس» .أما
على جبهة العمل السياسي ،فنقطتان شبه
حمسومتني :دعم جنيب ميقاتي لتيار املستقبل،
وعدم قبول األخري استقالة النائب حممد كبارة
ّ
إنه االستحقاق الثالث الذي ُيعيد إبراز اسم كريم
قرر
كبارة .هو جنل النائب حممد كبارة ،الذي ّ
والده «اقتناص فرصة» االنتخابات الفرعية يف
طرابلس ،من أجل توريث ابنه الثالثيين مقعدًا
ّ
نيابيًا .يعتقد «أبو العبد» ّ
يتمكن من
أنه إذا مل
«تأمني ُمستقبل» كريم النيابي ،يف حياته ،فال
شيء يضمن أن يفوز الشاب باملقعد الحقًا.
حاول فرض األمر على تيار املستقبل ،خالل
أن
التحضري لالنتخابات النيابية األخرية ،إال ّ
اخلوف من قانون النسبية ،وحاجة «املستقبل»
إىل أن يكون النائب كبارة حاضرًا شخصيًا يف
املعركة لتجييش قاعدته االنتخابية ،حاال دون
ّ
مرة جديدة ،حني
ترشح كريم .سقطت ورقته ّ
ً
مل ينجح والده يف مترير امسه وزيرا يف احلكومة
اجلديدة.
املرة أيضًا ،قد ُتطوى ورقة توريث كريم
وهذه
ّ
أجل أبعد ،ما دام ال توجد أرضية حاضنة
إىل
ٍ
لرتشيحه داخل تيار املستقبل .تقول مصادر
إن «أبو العبد ،بعد األزمة الصحية اليت
األخري ّ
ّ
أملت به ،قبل االنتخابات املاضية ،رغب يف أن
ّ
بأن األخري ميلك
ُيسلم املشعل لكريم ،العتقاده ّ
لكن املصادر تعتقد
الصفات اليت تؤهله لذلك»ّ .
ّ
أنه «جيب درس املوضوع من الناحية القانونية،
ً
إضافة إىل إجراء دراسة ميدانية للتأكد من مدى
تقبل قاعدة آل كبارة واجلمهور الذي يدور يف
ّ
نطاقها لرتشيح كريم» .كالم املصادر ال يوحي
بأن االنتخابات الفرعية ستشمل مقعدين ،فمن
ّ
األساسي بالنسبة إىل التيار األزرق أن «يكون
تقب ًال لفكرة استقالة
الشارع الطرابلسي ُم ّ
أبو العبد ،وأن ال ُيفرض التوريث عليه بهذه
الفجة».
الطريقة
ّ
ربمّ ا لو ترشح كريم «يف ظروف طبيعية ،لكان
تقبلوا األمر بطريقة أفضل .القصة
الناخبون قد ّ
جيب أن ُتدرس من جوانبها كافة قبل احلسم»،
كبارة ستفتح الباب
وخاصة أن استقالة النائب ّ
بالرتشح بد ً
ّ
ال
أمام مستقبليني كثر ليبدوا رغبتهم
من ابنه.
أن مستشار رئيس
يرتافق ذلك مع
أخبار عن ّ
ٍ
احلكومة لشؤون الشمال عبد الغين كبارة (شقيق
«يّرض» سعد احلريري على عدم
حممد كبارة) حُ
أن املصادر تنفي
قبول استقالة «أبو العبد» .إال ّ
ذلك ،وترفض حسم استقالة كبارة من عدمها.
علمًا ّ
تردد الثالثاء املاضي يف طرابلس،
أنه
ّ
أن األمني العام لتيار املستقبل أمحد احلريري،
ّ
سيتوجه خالل األيام املقبلة ،إىل منزل آل كبارة،
«للوقوف على خاطر» الوزير السابق ،وتقديم
وعد بأن يكون كريم ُمرشحًا يف الدورة االنتخابية
املقبلة.
سببها دخول كريم إىل املشهد
البلبلة اليت
ّ
االنتخابي لتيار املستقبل ،ليست املشكلة
الوحيدة اليت تواجهه .النائبة (السابقة) دميا
حبد ذاتها «عقبة» أمام «املستقبل»
مجالي ،هي ّ
يف طرابلس .فبعيدًا عن الكامريا اليت ُترافقها
يف ّ
كل حتركاتها ،يجُ مع ممثلو القوى السياسية
ّ
أن مجالي مل تتمكن من خلق حالة
يف املدينة على ّ
شعبية «بعيدًا عن احلركة اإلعالمية» .ال يزال
ُينظر إليها «كعنصر غريب مل يتمكن من فهم
نسيج املدينة».
حد سينعكس سلبًا،
وال ُيعرف بعد إىل أي ّ
فتعل»
على مجالي،
«ي َ
ّ
«اجلو اإلسالمي» الذي ُ
يؤدي ذلك إىل خفض
ضد التصويت هلا .قد
ّ
حد
عدد األصوات اليت ستناهلا ،ولكن ليس إىل ّ
تشكيل خطر على فوزها.
يتحدث مسؤولون طرابلسيون عن سبب رئيسي،
ّ
هو «غياب خصم قوي ،مع عدم بروز نية لدى
فريق  8آذار خلوض املعركة ،ووجود صعوبة
يرد
يف تسويق مرشح لألحباش بشكل منفرد»ّ .

بأن هذا احلديث
ُمرشح «األحباش» طه ناجي ّ
«سابق ألوانه ،فيصل أفندي وجهاد الصمد مل
حيسما خياراتهما بعد ،وحنن اتفقنا على أن نبقى
على تشاور» .مل ُيعلن بعد ترشيحه بانتظار ألن
عدة ،املعركة على مقعد شيء
«تظهر معطيات ّ
ّ
وعلى مقعدين أمر آخر» ،مع تأكيد «جاهزيتنا
وماكينتنا القوية».
تصب ملصلحة «املستقبل»،
النقطة الثانية اليت
ّ
حسم رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي ّ
أنه
لن يكون يف اجلبهة املعارضة لسعد احلريري،
ولن يكون له ُمرشح إن حصلت االنتخابات على
مرشحني« ،ميقاتي ُي ّ
فكر اليوم يف وجود مشاريع
عرض
يريد تأمينها لطرابلس ،وبالتالي لن ُي ّ
عالقته باحلريري ألي اهتزاز بسبب مقعد نيابي»،
ً
إضافة إىل وجود اتفاق بني
حبسب املعلومات،
االثنني ،على أن حيصل ميقاتي على حصة من
التعيينات اإلدارية املركزية ،والتعيينات يف
عاصمة الشمال .وترتدد معلومات عن رفع
الغطاء عن رئيس بلدية طرابلس أمحد قمر
الدين« ،وانتخاب رياض ميق أو عزام عويضة
بدي ًال له» .ال يقف ميقاتي مع احلريري بسبب
عالقتهما اليت باتت جيدة أخريًا واملصلحة منها
وحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل رغبته يف عدم
إعطاء أي «متريرة إجيابية» لفيصل كرامي ،ومن
خلفه فريق  8آذار ،مبا يسمح لألخري بأن يقوي
صحيح ّ
أنه بعد
«موقعه السنيّ يف طرابلس».
ٌ
صدور قرار اجمللس الدستوري بإبطال نيابة
مجالي ،أجاب ميقاتي على اتصال كرامي به،
(كما تواصل مع الوزير السابق أشرف ريفي)،
ولكن ال يمُ كن القفز فوق اخلالف بني ميقاتي
وكرامي على خلفية تشكيل التكتل النيابي .مع
أن معركة احتفاظ تيار املستقبل
األخذ باالعتبار ّ
مبقعد النائبة دميا مجالي ليست «معركة جنيب
أن الرجل لن يكون ُمتحمسًا
ميقاتي» ،مبعنى ّ
إلعادة تفعيل ماكينته االنتخابية ،على الصعد
كافة.
االنتخابات الفرعية يف طرابلس ال تعين سوى
األحزاب والتيارات السياسية ،الساعية إىل
تثبيت مواقعها« .أبناء البلد» ،همومهم يف
مكان آخر ،يتقامسونها مع غريهم من املواطنني.
ٍ
إن الطرابلسيني
ليس يف األمر اجلديد القول ّ
ناقمون .مضت سنوات على حاهلم هذه ،منذ
أن حتولوا «وقودًا» ملعارك القوى السياسية
يف عاصمة الشمال ،جيري «استغالل» ضعفهم
املادي لالستحواذ على أصواتهم االنتخابية ،قبل
ّ
أن ُتقفل أبواب مكاتب اخلدمات يف وجوههم
مرة جديدة .بعد االنتخابات النيابية يف أيار
ّ
املاضي ،عمد تيار العزم وتيار املستقبل وآل
الصفدي وتيار الكرامة… إىل ختفيف نسبة
اخلدمات ُ
قدمة (مساعدات نقدية مباشرة أو
امل ّ
ً
حد
غري مباشرة) إىل احلدود الدنيا ،وصوال إىل ّ
«جتفيفها» يف بعض األحيان.
مل يكن ربمّ ا يف حسبان السياسينيّ ،
أنهم
«مد اليد» جُم ّددًا طلبًا ألصوات
سيجربون على
ّ
ُ
الطرابلسيني .هذا الكالم يرد على لسان العديد
من الناس يف «الفيحاء» ،للوصول إىل خالصة
أن «أبناء األحياء الشعبية ناقمون ،وغري ُمبالني
ّ
باالنتخابات الفرعيةّ .
قلة ستعترب نفسها معنية
سيما إذا مل ُي َعد تفعيل اخلدمات
باالستحقاق ،وال ّ
واملساعدات النقدية ،وستكون نسبة االقرتاع
متدنية جدًا».
هناك «ريبة» من تكرار سيناريو االنتخابات
أدى إىل فوز الالئحة املدعومة من
البلدية ،الذي ّ
أشرف ريفي .هناك تعاطف شعيب مع األخري،
ُخلق بعد خسارته يف «النيابة» ،لكن مشكلته
«معاناته من أزمة مادية ،وانقطاع التمويل
متيز
اإلقليمي» .حتى اخلطاب السياسي الذي ّ
به ريفي ،بات «ألطف» يف املرحلة األخرية (عاد
حاليًا إىل رفع مستوى هجومه على حزب اهلل)،
مرة باجتاه احلريري ،ما يعين ّ
أنه
وبادر أكثر من ّ
نزع عن نفسه بنفسه هوية «حامي إرث رفيق
عول ريفي على شغور مقعدين
احلريري»ُ .ي ّ
لرتتفع إمكانية اخلرق من ناحيته ،وهو ينتظر
تاريخ  14آذار إلعالن موقفه «دعمًا أو ترشيحًا»،
مع تأكيد املقربني منه ّ
أنه «لن يرتك املقعد
جائزة ترضية ألحد».

«نادي قضاة لبنان» ...أم بعض قضاته؟
محمد نزال
أصبح للقضاة يف لبنان ناديهم .هذا ُيزعج جملس
القضاء األعلى ،الذي ،وبالتنسيق مع احلكومة،
سعى لعدم توقيع «العلم واخلرب» .أصبح هذا
ِ
وولدت
رمسيًا...
ِمن املاضي ،إذ ُو ِلد النادي،
ّ
معه مؤاخذات وأسئلة .قضاة لبنان ُيشبهون ّ
كل
ُ
مجع على شيء ،يف
شيء يف هذه البالد .هل أ ِ
تاريخ لبنانّ ،
حتى يجُ مع القضاة على ناديهم؟
ً
للداخلية ،نهاية
ا
وزير
له
األخرية
يف الساعات
ّ
ّ
يوقع
قرر نهاد املشنوق أن
الفائت،
الشهر
ّ
على «العلم واخلرب» جلمعية باسم «نادي قضاة
لبنان» .ذاك النادي الذي بتنا نسمع عنه كثريًا
يف اآلونة األخريةّ .
ظل الطلب يف ُدرج الوزير
ُم ّ
والرد ،ألكثر ِمن  9أشهر.
علقًا ،بني التوقيع
ّ
ّ
لعل املشنوق أدرك ،يف اللحظة األخرية ،أو
ّ
أن
كان ُيدرك ِمن قبل
ولكنه أراد املناورةّ ،
ذاك النادي اللبناني أصبح واقعًا ،وأن نوادي
متقدمة ،واملستقبل هلا،
عاملية
القضاة ظاهرة
ّ
ّ
لذا أبى أن ُيغادر الوزارة ِمن غري أن يربط امسه
التأسيسية للنادي .هذه قرارات تذهب
باألوراق
ّ
للتاريخ .مل يرتك القرار ملن سيأتي بعده ،أن
«يقطفها» .هكذا ،أصبح لقضاة لبنان (أو َ
ملن
يود ِمنهم) ناديهم .ما حكاية هذا النادي؟
ّ
حسنًا فعل مؤسسو الناديِ ،من القضاة ،أن
أطلقوا على قاعة اجتماعاتهم اسم القاضية
الراحلة ماري دنيز املعوشي .كانت األخرية
ِمن أكثر املشجعني على تأسيس النادي .كان
مبثابة أمنية هلا .رحلت املعوشي منتصف العام
املاضي ،عندما كان «العلم واخلرب» ينتظر توقيع
الداخلية.
وزير
ّ
ويف بيان نعيها ،الصادر عن النادي ،عاهدها
القضاة األعضاء بالسري على خطاها و»متابعة
النضال لتحقيق حلمها :استقالل القضاء
ومنعته» .كان األعضاء املؤسسون للنادي ،يف
تقدموا بطلب «العلم واخلرب»،
نيسان املاضي،
ّ
ِ
سرًا وعلنًا ،جعلت
جهة،
ن
م
أكثر
لكن مواقف
ّ
ّ
يرتيث.
ة
الداخلي
وزير
ّ
ّ
باملناسبة ،مؤسسو النادي مل يكونوا ينتظرون
التوقيع ليباشروا نشاطهم ،يف لبنان واخلارج،
مبا يف ذلك إصدار البيانات تعليقًا على أكثر
قضية رأي عام ،إذ بالنسبة إليهم هم أعطوا
ِمن
ّ
علمًا وخربًا بشأنهم ،وبالتالي على َمن يهمه األمر
ضد الفكرةِ ،من
األخذ بذلك .مل يكن املشنوق
ّ
شخصية له مع القضاة
حيث املبدأ ،وال مشكلة
ّ
أن جملس القضاء
إياهم ،ولكن ما حصل هو ّ
ّ
األعلى ،وبالتكافل والتضامن مع وزير العدل
السابق سليم جريصاتي ،طلبا ِمن املشنوق أن
أن
نيم» األوراق يف درجه .اجمللس يرى ّ
«ي ّ
ُ
ِ
أما
أخرى،
وأشياء
صالحياته،
ن
م
يأخذ
النادي
ّ
املتحمسني
سرًا ،فلم يكن ِمن
ّ
جريصاتي ،وليس ّ
الستقاللية القضاة (ال القضاء) أص ًال .كان دخل
ّ
حادة مع جملس
على هذه
اخللفية يف سجاالت ّ
ّ
استقاللية القضاة يف
القضاء األعلى ،لناحية
ّ
انتخاب أنفسهم ،فإذا به أمام شيء جديد امسه
نادي القضاة .ما هذا؟ تلك كانت فرصة اللتقاء
ضد النادي.
اخلصمني ،جملس القضاء والوزير،
ّ
مجعتهما اخلصومة.
ما هو نادي قضاة لبنان هذا؟ َمن ُيتابع شؤون
دوليًاّ ،
فإنه حتمًا مسع عن
القضائية
السلطات
ُ
ّ
ّ
نوادي للقضاة يف كثري ِمن دول العامل .يف
مصر ،مث ًال ،نادي القضاة كيان يصعب القفز
فوقهّ .
يوحد القضاة .يف
إنه أشبه بـ»لوبي»
ّ
مصر ،حتديدًا ،يتسع دور النادي إىل حدود
اجتماعية متكاملة للقضاة
كونه دائرة حياة
ّ
وعائالتهم .شيء أعمق ِمن نقابة ،وما هو
يتحسب
بنقابة .لطاملا اضطر «احلاكم» هناك أن
ّ
أما يف لبنان ،وحبسب بيان «العلم واخلرب»
هلمّ .
املنشور ،فيصل عدد أهداف النادي إىل عشرة،
السلطة
أبرزها« :املساهمة يف حتقيق
استقاللية ُ
ّ
عمليًا ِمن
ة
االستقاللي
القضائية ،وترمجة هذه
ّ
ّ
ّ
معنويًا ،باتت
ة».
واملعنوي
املادية
الناحيتني
ّ
ّ
ّ
ماديًا فترُ جم ذلك ،حبسب
أما
املسألة واضحةّ ،
ّ
املس بصندوق
عدم
على
احلرص
البيانات ،يف
ّ
تعاضد القضاة مث ًال .هم ُيريدون الذهاب أبعد
ِمن ذلكُ .
املهم ،يضع النادي ِمن بني أهدافه
أيضًا« :العمل على تعزيز كرامة القضاة والدفاع
والشفافية ،حبيث
عنها ،مع تغليب روح املساءلة
ّ

ّ
ّ
والتدخل يف دعاوى
االدعاء
احلق يف
يكون له
ّ
اجلرائم الواقعة على القضاء والقضاة من أعمال
يتعرض
شدة وحتقري وذم وقدح» .يف لبنان،
ّ
ّ
كثري ِمن السياسيني لقضاة ،صدقًا أو افرتاء،
وال يكون بوسع القاضي أن يدافع عن نفسه
الرد
بنفسه لكون «أدبيات القضاة» حتظر عليه
ّ
يف اإلعالم .أحيانًا ميكن أن ُيعاقبه «التفتيش»
إن فعل .هذا ما ُيسمى قانونًا بـ»موجب
ّ
التحفظ» .باملناسبة ،نادي قضاة لبنان ،هذا
الكيان املعنوي اجلديد ،يبدو ّ
أنه ال يكره شيئًا
بقدر كره لذاك «املوجب»ّ .
إنهم ُيريدون أن
يتكلموا .كان هذا أحد أسباب تصادم النادي
مع جملس القضاء األعلى .اجمللس الذي ّ
ذكر
مؤسسي النادي بذاك املوجبّ ،
وأنه يشملهم
ّ
«موظفي الدولة» ...يف حني ّ
أنه كان،
مع سائر
أي اجمللس ،يف مرحلة سابقة يرفض أن تعامل
احلكومة القضاة كموظفني! بدا اجمللس مصابًا
بانفصامّ .
مثة هدف الفت للنادي ،حيمل الرقم
عشرة ،وهو« :تعزيز ثقافة املساءلة يف اجملتمع
وتكريس دولة القانون ،وتقديم اإلخبارات
خبصوص جرائم الفساد واإلثراء غري املشروع».
هكذا ،نادي القضاة «داخل بقوة» أيضًا يف موجة
سجل للنادي ّ
أنه ،ويف
مكافحة الفساد .هنا ُي ّ
مناسبة الحقة ،أعلن ،يف بيان أذاعته رئيسته
السرية
القاضية أماني سالمة ،طلب «رفع
ّ
املصرفية عن حسابات القضاة وعائالتهم».
ّ
هذه إشارة طيبة ،شجاعة وغري مألوفة.
وزير العدل اجلديد ،ألربت سرحان ،يبدو أكثر
تفهمًا لفكرة نادي القضاة ِمن سلفه ،يقول
لـ»األخبار» ّ
يتفهم م ّربر إنشاء مثل هذا
إنه
ّ
مرت
اليت
القاسية
الظروف
«بعد
ة
خاص
النادي،
ّ
ّ
إن
وولدت نقمة عند القضاة ...لكن يقال اليوم ّ
الذين أسسوا النادي استنسخوا بعض صالحيات
يؤدي األمر
جملس القضاء األعلى ،وأنا أخاف أن ّ
قاض سابق
إىل تشرذم بني القضاة» .سرحان
ٍ
جيدًا.
ويعرف تلك األجواء ّ
وعلى سرية التشرذمُ ،يشار إىل أن  32قاضيًا
هم َمن بادروا إىل التأسيس ،واليوم يضم النادي
حنو  80قاضيًا ِمن أصل أكثر ِمن  ،500حبسب
ما تذكر رئيسة النادي يف حديث مع «األخبار».
سالمة تلفت إىل أن الرقم مشجع ،علمًا «أننا
ال نقول ما يعيب القضاة الذين مل ينتسبوا،
حر ،هلم كل االحرتام طبعًا» .لكن
االنتساب ّ
أليس الفتًا أن العدد األكرب مل ينتسب بعد إىل
ّ
يتوقع أن جيلب هلم منفعة؟ ال يريد القائمون
ما
على النادي أن خيوضوا يف هذه املسألة ،ولكن
ِمن الواضح أن اجلواب هو يف طبيعة تكوين
ّ
كل
النظام القضائي يف لبنان ،الذي يشبه
شيء آخر يف البالد ،لناحية أن القضاة آتون ِمن
سياسية خمتلفة .هي مسة االنقسام.
مشارب
ّ
مسألة أخرى يثريها بعض القضاة ،ممن مل
ينتسبوا إىل النادي ،إذ ُيشريون إىل أن بعض
يقدمون أنفسهم على أنهم «ثوار»
املؤسسني
ّ
ِمن أجل استقاللية القضاء عن السياسة ،فيما
اجلميع يعرف اجلهات السياسية اليت حُيسبون
عليها ،وهناك «أمساء معروفة» .الالفت أيضًا
خلو النادي ،إىل اآلنِ ،من أمساء بعض القضاة
حتزبهم ،بل اشتهروا
الذين ُعِرف عنهم عدم
ّ
بنفسهم الثوري داخل اجلسم القضائي .على
النادي أن يسأل نفسه عن أسباب عدم كونه
جاذبًا هلؤالء.
أحد القضاة يتحدث عن عدد وازن ِمن القضاة
جيدة يف
املؤسسني الذين «نالوا مراكز
ّ
أقرتها يف
اليت
التشكيالت القضائية األخرية،
ّ
النهاية احلكومة ،ومن ال تكون احلكومة راضية
عنه ال يصل إىل مراكز مهمة ،أليس كذلك؟».
عمومًا ،ال يوجد بني القضاة ،الذين انتسبوا
والذين مل ينتسبواَ ،من ال يدعم فكرة النادي
عمومًا ،ولكن اخلالف قائم حول التطبيقات
وحول «سلوك» املؤسسني .قاض عتيقِ ،من
ّ
«صدقين ،دائمًا
معلقًا:
احملزبني ،يقول
غري
ّ
ّ
نتحدث عن استقاللية القضاء عن السياسة،
ّ
وهذا مطلب بديهي ،ولكن يف واقعنا حنتاج
ّ
تسلط
ذهنية
أيضًا إىل استقاللية القضاء عن
ّ
بعض القضاة على القضاة .أنا مل أنل األذى إال
ِمن القضاة أنفسهم».
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معركة كابراماتا :كيف متكنت عصابات عرقية قاتلة من ترويع سيدني؟ اطالق سراح وزير التعدين السابق
أيان ماكدونالد

الشرطي املخضرم كريس هيوز أثناء القبض على أحد املشتبهني
بانتمائه إىل عصابة «5تي» بعد مطاردة يف كابراماتا
رئيس عصابة « 5تي» تري مني تران يف عمر  17عاما وقد مات
نتيجة إطالق النار عليه

عضو الربملان جون نيومان الذي تم اغتياله
أصبحت كابراماتا اليوم اليت تقع
يف جنوب غرب سيدني منطقة
ملونة نابضة باحلياة تشتهر
بأسواقها الصاخبة ومهرجاناتها
البوذية ومطاعمها املتميزة.
وتعترب كابراماتا أكثر مناطق
أسرتاليا تعددية ثقافية ،ووطنا
ألكرب جالية فيتنامية ،وأكرب
منطقة جتارية غري أنغولية يف
أسرتاليا.
ولكن قبل  20عاما فقط ،شهدت
كابراماتا أعنف اشتباكات يف
أسرتاليا شارك فيها حوالي
 10من العصابات اإلجرامية
العرقية ،اليت قاتلت بعضها
البعض للسيطرة على سوق
توزيع اهلريويني والكوكايني.
كما تطورت تلك املعارك إىل
أول حادث اغتيال سياسي
للناشط املناهض للمخدرات
جون نيومان.
وعلى مدى  6أعوام على األقل،
أدت املشاحنات بني العصابة
إىل موجة غري مسبوقة من
العنف اليت سرعان ما انتشرت
من كابراماتا وامتدث إىل مدينة
سيدني سعيا للسيطرة على
سوق تهريب املخدرات والذي
تسبب يف قتلى وعمليات
شرطة فيدرالية وعلى مستوى
برملاني،
وحتقيق
الوالية،
وجمموعة من القوانني املناهضة
للعصابات واليت ما زالت قائمة
حتى اآلن.
وأشعل املوقف املعقد أيضا
الكثري من اجلدل بشأن التعددية
الثقافية حيث مت إلقاء اللوم
على الشرطة لكشفها تفاصيل
عرقية بشأن العصابات تشمل

الكشف عن بعض الطقوس
القدمية.
وجعل ذلك بعض اجلاليات
املنغلقة على نفسها ثقافيا
تنظر إىل الشرطة يف الشوارع
باعتبارها قوة احتالل وليست
تنفيذ قانون.
ومت اغتيال عضو الربملان عن
دائرة كابراماتا جون نيومان بعد
إطالق النار عليه أثناء طريقه إىل
منزله يف  5سبتمرب  1994يف
حادث جذب مانشيتات األخبار
اليت وصفته بأنه أول اغتيال
سياسي تشهده أسرتاليا.
لقد كان األمر مبثابة صرخة
انتباه للسلطات لكن السكان
احملليني كانوا يشعرون أن ذلك
سيحدث ال حمالة يف وقت ما.
ويف منتصف الثمانينات من
تأسست
املاضي،
القرن
عصابة «تي  »5يف كابراماتا،
ومت إطالق امسها اشتقاقا من
 5كلمات فيتنامية تبدأ حبرف
«تي» وترتجم إىل احلب واملال
والسجن والعقوبة واالنتحار.
واستطاعت العصابة املذكورة
جتنيد مراهقني من عائالت
مهاجرين فيتناميني.
زعيم العصابة تري مني تران
نفسه كان الجئا هرب من
فيتنام مع عائلته لبدء حياة
جديدة يف أسرتاليا يف سن
السابعة ،وانضم إىل العصابة
يف سن  14عاما وسرعان ما
ذاعت مسعته بني السلطات
فيما يتعلق بتجارة اهلريويني
واستخدام العنف.
وواجه تران اتهامني بالقتل يف
عمليتني منفصلتني تتضمنان

قتل أحد مساعديه مما مكنه
من الصعود وقيادة العصابة
املؤلفة من  200شخص.
وعلى مستوى الشوارع ،كانت
عصابة «تي  »5صاحبة اهليمنة
يف بيع املخدرات مما دفع
نيومان آنذاك إىل التحذير
من أن العصابات اآلسيوية ال
ختشى القوانني األسرتالية،
واختص باالسم «تي ،»5لكن
تلقى بعدها تهديدات بالقتل،
وبالفعل قام أحدهم بقتل الرجل
الذي مل يكن يتجاوز من العمر
 47عاما.
وخالل أيام بعد مقتل نيومان،
أصبح تران املشتبه به الرئيسي،
وقامت الشرطة باستجوابه لكن
مت اغتياله يف آب .١٩٩٥
بيد أن عائلته كشفت فيما
بعد كيف أن نيومان رفض
مكافأة من صاحب نادي حملي
وسياسي طموح يدعى فونغ جنو
لقتل نيومان.
ومت القبض على جنو وإدانته
وحبسه جراء إصدار أوامر
بالقتل.
وصعدت تلك األنباء بأسهم
«تي »5يف عامل اجلرمية لكن
ظهرت عصابات عرقية أخرى يف
أرجاء سيدني.
وكانت جتارة املخدرات يف
باراماتا يتم تنفيذها على املأل
حيث يقف التجار يف الشوارع
ويبيعون ألصحاب السيارات.
ويف شباط  ،٢٠٠٠ناشد مفوض
الشرطة آنذاك بيرت راين
اجملتمع للمساعدة يف كبح مجاح
اجملرمني بعد  ٤٠حادث إطالق
نار وقتيلني يف  ٤شهور يف
مناطق بكابراماتا
ومع نهاية  ،2001مت تشكيل
وحدة أمنية خاصة حتت مسمى
العصابات
مكافحة
«قوة
بهدف
املنظمة»
واجلرائم
القضاء على حوالي  20عصابة
عرقية وأنغلوساكسونية.
ومت تدعيم القوة اجلديدة مبجموعة
من القوانني لزيادة عقوبة
السجن يف االتهامات املتعلقة
باخلطف وإحلاق إصابات خطرية
وإطالق
العصابي
والتجنيد
الرصاص.
والحقا ،كشف تقرير أصدرته
جمموعة االستخبارات التابعة
لشرطة والية نيو ساوث ويلز
تفاصيل حول وجود  40عصابة
على األقل يف سيدني تتاجر

جرائم
وترتكب
باملخدرات
أخرى كما امتد نشاطها إىل
مدن أسرتالية أخرى من ضمنها
ملبورن.
وقامت العصابات اإلجرامية
بعملية غسيل أموال عن طريق
ٍ
ومقاه مرخصة يف
شراء مطاعم
شرق سيدني.
كما دأبت العصابات على جلب
طالبات من اخلارج للعمل يف
مهنة الدعارة املزدهرة آنذاك.
وكانت عصابتان فيتناميتان
معروفتان باسم «»Khanh
و « »Davidوراء سلسلة من
حوادث إطالق النار يف إطار
صراع القوة للسيطرة على
جتارة اهلريوين املرحبة.
وانضم مراهقون وشباب لعضوية
عدد قياسي من العصابات ذات
العرقية الصينية.
أما العصابات اإلجرامية املاليزية
فرتكز نشاطها يف جمال
بطاقات االئتمان وتزوير اهلوية
واألموال.
وفيما يتعلق باألسرتاليني من
أصول لبنانية فقد مارسوا
ضغوطا من أجل توزيع املخدرات
بشكل متزايد يف منطقة
ساذرالند.
أن
«أعتقد
راين:
وقال
العصابات تشبه إىل حد ما
اجليلي ال تستطيع اإلمساك به
بشكل حمكم».
ومع انتشار العصابات الصينية
جراء تزايد املهاجرين القادمني
من آسيا ،صعدت أسهم عصابة
«بيغ سريكل»اليت كانت تكتظ
جبنود سابقني مما يسمى
وعناصر
األمحر»
«اجليش
إجرامية.
كما زاد نشاط عصابة Sing
 Waالذي يعتمد على جتنيد
من
مباشرة
جدد
أعضاء
املدارس.
ومع نهاية  ،2003الحظت
الشرطة أن العصابات املنظمة
تواصل اهليمنة على سيدني
بالرغم من إلقاء القبض على 50
عنصرا إجراميا يف نيو ساوث
ويلز كل  3شهور وتوجيه 150
اتهاما خمتلفا.
لكن على مدار السنوات اخلمس
تفككت العصابات
الالحقة،
تدرجييا وهدأ العنف ،وتغري
شكل كابراماتا إىل األفضل
لتصبح كما نراها اليوم.
املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

قررت حمكمة أسرتالية إلغاء
إدانة وزير التعدين السابق يف
نيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد
وإعادة حماكمته بتهمة سوء
السلوك أثناء تقلده وظيفة
عامة.
يشار إىل أن السياسي العمالي
السابق يقبع يف السجن منذ
 2017عندما صدر ضده حكم
باحلبس  10أعوام ،مع  7سنوات
حد أدنى ،بعد إدانته بتهمة
سوء السلوك املتعمد باملنصب
العام.
لكن يوم اإلثنني من االسبوع
احلالي ،قررت حمكمة االستئناف
إلغاء إدانة ماكدونالد البالغ
من العمر  69عاما ،وإعادة
احملاكمة.
كما اختذت نفس احملكمة قرارا
مشابها يف حق القيادي النقابي
السابق جون ميتالند الذي صدر
ضده حكم بالسجن  6سنوات
بعد إدانته بالتواطؤ يف جرمية
سوء السلوك.
وكانت تقارير قد ذكرت أن
ماكدونالد منح رخصة تعدين يف
منطقة هانرت فالي إىل شركة
Doyles Creek Mining
اليت يقودها ميتالند بدون إجراء

وزير السابق أيان ماكدونالد

مناقصة.
واستطاع ميتالند حتقيق كسب
مفاجئ  6ماليني دوالر جراء
الصفقة بعد بيع األسهم.
ناتالي
القاضية
وأصدرت
آدمز ،مبحكمة نيو ساوث ويلز
العليا حكم إلغاء اإلدانة على
ماكدونالد الذي أعقبته فرحة
عارمة من زوجته اليت أخذت
تبكي وحتتضن أحد مناصري
زوجها.
وكان احملامي فيليب بولتون
قد تقدم باستئناف ضد حكم
حبس موكله ماكدونالد.
يشار إىل أن ماكدونالد حياكم
يف قضية أخرى تتعلق مبناقصة
تعدين ترتبط بالسياسي العمالي
السابق إيدي عبيد وجنله موسى
عبيد.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني

حتذير :حزب العمال يدخل أسرتاليا دوامة
الركود ويضرب أسعار املنازل

قد تؤدي خطة حزب العمال اليت
تستهدف احلد من اإلعفاءات
الضريبية ألصحاب األراضي
إىل ختفيض متوسط أسعار
املنازل يف سيدني وملبورن
 300ألف دوالر وإدخال البالد
يف مرحلة من الركود بعد أعوام
طويلة من النمو املتواصل وفقا
ملخاوف جمموعة مسسرة الرهن
العقاري.
وتوقع بوشي مارتن ،مؤسس
جمموعة «نو أوف هاو بروبرتي
فينانس» ،أن تؤدي خطة
املعارضة اليت تتعلق بإلغاء
القروض السلبية على صفقات
الشراء املستقبلية للعقارات
الراهنة إىل إدخال أسرتاليا يف
دوامة الركود للمرة األوىل منذ
عام .1991
ووصف مارتن الركود املتوقع
بالكارثي ال سيما وأن أسرتاليا
حتقق منوا اقتصاديا على مدار
 28عاما متوالية.
ومضى يقول»: :أن ندخل
أنفسنا إىل دوامة ركود كنا يف
غنى عنها بسبب قصر نظرنا هو
أمر ال معنى له».
وتابع« :الركود يعين نسبة
أكرب من البطالة ،وعدم امتالك
الناس أمواال كافية لالستمتاع

حبياتهم».
وأردف بوشي مارتن« :الركود
يعين أن يفعل املواطنون
األشياء بشكل أصعب مما كانت
عليه».
وتوقع مسسار الرهون العقارية
الذي يتخذ من أدياليد مقرا له
اخنفاض متوسط أسعار املنازل
يف سيدني  300ألف دوالر.
ورأى أن توصيات اللجنة امللكية
اخلاصة باملصارف من شأنها أن
تضع مزيدا من الضغوط على
قواعد اإلقراض وأسعار املنازل
بالتالي.
ومضى يقول« :حيتاج الناس
مليا بشأن من
إىل التفكري
ً
مينحونه أصواتهم يف االنتخابات
الفيدرالية املقبلة».
وتوقع مارتن أن تؤدي سياسات
حزب العمال إىل انهيار أسعار
املنازل  %30مقارنة ملا كانت
عليه قبل عامني.
ووجه مارتن أصابع االتهام إىل
وزير اخلزانة يف حكومة الظل
كريس بوين لرغبته يف زيادة
معاناة األمهات واآلباء اجملدين
يف عملهم ،وحتويل حياتهم إىل
مأساة.

املصدر:إلعنكبوت االلكرتوني
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Australian News

فضيحة «إيه بي سي» و»سي بي إس».

مآدب عشاء باذخة ومخور على حساب األسرتاليني
َّ
سجل االستثمار يف الط ُرق يف املناطق الغربية
مللبورن نسبة ُّ
تقدم عالية

السائقون
يستمتع
سوف
برحالت أفضل يف املناطق
الغربية مللبورن حيث يتم إجراء
طرق رئيسية
حتسينات على
ُ
وجيري العمل حاليًا على حتسني
اجلسور كجزء من خطة ترقية
طرق الضواحي اليت تنتهجها
ُ
حكومة أندرو العمالية.

كشفت تقارير أن شبكتا «إيه
بي سي» و»إس بي إس»
األسرتاليتني أنفقتا مئات

اآلالف من الدوالرات العام
املاضي على حساب دافعي
الضرائب للصرف على مآدب

الشرطة األسرتالية تغرم رجال
على منت اسكوتر كهربائي

عشاء باذخة ومخور وأشياء
أخرى.
املؤسستان
صرفت
كما
 507898دوالرا من إمجالي
 1.5مليون دوالر قيمة فاتورة
الضيافة اخلاصة مبؤسسة
االتصاالت والفنون.
إحدى املناسبات الفاخرة
«معرض
إقامة
تضمنت
للدراما» استضافته شبكة
«إس بي إس» يف مبنى
الربملان بكانبريا من أجل
الربملانيني.
كما أقامت «إيه بي سي»
منتديني اجتماعيني بتكلفة 20
ألف دوالر من أجل الوصول
إىل الرتوش النهائية لصفقة
حكومية.
أقامتها
مناسبة
ويف
«إي بي سي» يف مقرها
بسيدني ،كانت هناك على
مائدة الضيوف مخور «بالك
البل»يصل سعر الزجاجة منها
 41.99دوالرا.

الشرطة تغرم أرتيم كوزمني يف سيدني بعد ركوبه اسكوتر على امتداد ممشى
شاطئ بوندي يف سيدني
اعرتت الدهشة رجال بعد
أن فوجئ برجال الشرطة
يستوقفونه أثناء ركوبه اسكوتر
كهربائي على امتداد ممشى
شاطئ بوندي بيتش يف مدينة
سيدني األسرتالية عاصمة والية
نيو ساوث ويلز.
وكان أرتيم كوزمني ،البالغ
من العمر  ٣٨عاما ،قد ركب
االسكوتر الكهربائي يف شرق
سيدني حوالي الساعة العاشرة
صباح الثالثاء.
وكان كوزمني جيلس يف اجلزء
اخللفي من االسكوتر مرتديا
قبعة محراء بينما جلس جنله يف

اجلزء األمامي مرتديا خوذة.
وقام الضباط بتغريم كوزمني
 ٢٠٢٠دوالرا بعد اتهامه بركوب
سيارة غري مسجلة وغري آمنة
دون ارتداء خوذة.
وحاول كوزمني منازعة القرار
يف الوقت الذي التقط فيه أحد
املارة صورا للواقعة.
وعندما سئلت الشرطة ملاذا
الحقت كوزمني ،قال متحدث
رمسي إن االسكوتر ليس مرخصا
أو آمنا للسري يف الطريق مبا
خيالف قوانني املرور.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وقال متحدث باسم املؤسسة
لصحيفة هريالد صن إن
ارتبطت
اليت
النفقات
باملناسبة تتسق مع القوانني
وال متثل خرقا هلا.
كما ذكرت «إيه بي سي» أنها
حترص دائما على االلتزام
بالسياسات املنصوص عليها
يف هذا الصدد.
من جانبها ،قالت متحدثة
باسم شبكة «سي بي إس»
اإلعالمية
املؤسسة
إن
تتواصل عادة مع جمموعة
من األطراف املعنية عرب إقامة
منتديات عديدة تساعد يف
حتسني فهم اجملتمعات».
واستطردت« :نقدم أيضا
فرصا قيمة لزيادة الوعي
مبحتوانا وخدماتنا».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قامت وزيرة البنية التحتية
Jacinta Allan
للنقل
اليوم بزيارة موقع حتسني أول
جسر على  Hyde Streetيف
 ،Spotswoodوهو جزء من
الطرق يف املناطق
خطة ترقية
ُ
الغربية مللبورن اليت تبلغ
ميزانيتها  1.8مليار دوالر.
وجيري العمل حاليًا على تشييد
أساسات وحواجز أمان جديدة
وحتسينات للوقاية من التآكل
من أجل تقوية ومحاية اجلسر
الستيعاب أكثر من 14,000
سيارة ومئات الشاحنات اليت
تستخدم اجلسر يوميًا.

حيث جيري حاليًا حتديث مجيع
الطرق الرئيسية الثمانية من
حتى
Altona North
.Tarneit

ستتم إضافة مسارات جديدة
إىل  Palmers Roadبني
و
Princes Freeway
،Western
Freeway
وسيتم حتسني  16نقطة تقاطع،
Sayers
تقاطع
وحتسني
 Roadمن أجل حتسني الرحالت
لـ  11,000سيارة.
كما ستتم ،ضمن أعمال حتسني
تقاطع ، Forsyth Road
إضافة مسارات جديدة وحتسني
الوصول إىل
Princes
Freeway
وحتسني حركة املرور بني
الشمال واجلنوب لـ 28,000
سيارة يوميًا.
يشارك أكثر من  1,100عامل
الطرق يف
يف أعمال حتسني
ُ
املنطقة الغربية ،حيث من
اإلنشاءات
اكتمال
املقرر
ّ
الرئيسية حبلول عام .2021

سيتم يف الشهر املقبل حتديث
جسر  Ballarat Roadعلى
نهر  ، Maribyrnongحيث
ستتم إضافة حواجز أمان جديدة
وتقوية اجلسر لتقديم أفضل
خدمة للمركبات الثقيلة .وستبدأ
ٍ
وقت الحق من هذا العام
يف
أعمال حتسني التقاطعات يف
 ،Altonaو Brooklyn
 Roadو .Geelong Road

باإلضافة إىل ذلك ،جيري
حاليًا حتسني أكثر من 260
كيلومرت من الطرق الرئيسية
وإعادة
وترميمها
املهمة،
تأهيلها من Footscray
حتى  Werribeeقبل برنامج
صيانة ملدة  20سنة.

كما سيشاهد السائقون أعمال
التشييدات اجلارية يف تقاطع
 Forsyth Roadوعلى طول
 Palmers Roadاملزدوج،

ٍ
وكجزء من األعمال ،سيتم
تشييد منحوتة إبداعية  -واليت
قد يصل ارتفاعها إىل 15
مرت  -عند تقاطع Duncans

 Roadحُ
امل َّسن .وسوف يقوم
McClelland Sculpture
 Park + Galleryباختيار
جمموعة من املنحوتات اجلديدة،
كما يتم تشجيع الفنانني الذين
لديهم عالقة بالضواحي يف
املنطقة الغربية لتقديم طلباتهم
لتصميم املنحوتات.
مقتطفات من أقوال وزيرة
البنية التحتية للنقل Jacinta
Allan
«سواء أكان األمر يتعلق
بتشييد املزيد من املسارات
لتقليل االزدحام أو حتسني
التقاطعات الرئيسية أو إجراء
حتسينات كبرية أو إعادة
نقدم إجنازات
التأهيل  -فنحن
ِّ
من أجل السائقني واجملتمعات
يف املناطق الغربية مللبورن»
الطرق
«تشمل خطة ترقية
ُ
يف املناطق الغربية حتسينات
على الطرق الرئيسية خللق
تراث للمجتمعات يف أرجاء
املناطق الغربية مللبورن  -مبا
يف ذلك منحوتة جديدة مميزة
على  Duncans Roadيف
.»Werribee
مقتطفات من أقوال عضو
الربملان Melissa Horne
نائبة Williamstown

«إن هذا الكم اهلائل من األعمال
ّ
جيعل الطرق احمللية أكثر سالسة
ً
أمانا ملستخدمي الطريق
وأكثر
العمال فقط هو
 ألن حزبُ
يقدم اإلجنازات للمناطق
الذي
ِّ
الغربية».

الصني تعاقب شركة صينية بعد فضيحة عسل
مغشوش ..وأسرتاليا ال تكرتث
بينما تتحرك الصني بقوة لفرض
عقوبات ضد املتسببني يف
إعادة تدوير عسل مغشوش،
تتخذ أسرتاليا موقفا سلبيا يف
حاالت احتيال مشابهة.
وقررت السلطات الصينية
وقف ترخيص إنتاج العسل
لدى شركة بارزة وتغرميها 14
مليون يوان( 2.9مليون دوالر)
بعد ضبطها تعيد تدوير العسل
منتهي الصالحية يف عبوات
جديدة وتعرضها للبيع يف
املتاجر.
يشار إىل أنه بعد انتشار مشكلة
خلط العسل بشراب السكر يف
الصني ،زاد االعتماد على شركة
«تون رين تانج» باعتبارها أكثر
االختيارات أمانا.

«تونج رين تانج» هي أكرب
الشركات الصينية يف هذا
مسعتها
واكتسبت
اجملال،
منذ القدم ،حيث كانت مبثابة
لعائلة
امللكية
الصيدلية
تشينغ.
واتسع نطاق الشركة مع مرور
الوقت وباتت متاجر األعشاب
الطبية التابعة هلا تنتشر يف
 21دولة حول العامل بينها
أسرتاليا.
بيد أن اإلعالم الصيين ذكر أن
الشركة «المست اخلط األمحر
يف سالمة الغذاء من خالل
مشكلة العسل».
وقامت هيئة ملراقبة الفساد
يف الصني بتحويل  14مديرا
بالشركة إىل التحقيق ،كما
اضطر رئيس الشركة إىل كتابة
اعرتاف باخلطأ.

وكشف برنامج تلفزيوني صيين
أن املئات من عبوات العسل
منتهية الصالحية يتم أخذها
إىل املصانع ليعاد تعبئتها من
جديد حتت نفس شعار «تونج
رين تانج».
وأوضح حتقيق رمسي أجرته
إدارة الغذاء والدواء األمريكية
الحقا أن  2284عبوة دخلت
السوق منذ أكتوبر.
وباملقابل ،تتسم السلطات
األسرتالية بالسلبية يف هذا
اجملال رغم فضيحة العام
حينما مت اكتشاف
املاضي
عمليات خلط عسل صيين
مغشوش بآخر أسرتالي ويتم
بيعه يف أرفف املتاجر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مـقاالت وتـحقيقات

شروطه تفرض إنفاق  165مليون دوالر من املال العام!
قرض البنك الدولي «يتم ّدد»
ال يكتفي البنك الدولي بالضغط على الدولة
اللبنانية للقبول بقرض الـ 400مليون دوالر.
املقدم بعنوان «خلق فرص
توسع املشروع
فقد
ّ
ّ
اقتصادية لدعم الربنامج الوطين للتوظيف يف
لبنان» ليضم مصادر متويل إضافية (وزارة املالية
والقطاع اخلاص) ووصل حجم التمويل إىل 695
مليون دوالر .اجلهات اللبنانية املستفيدة من هذا
املشروع ال تزال مرتددة ،فيما يضع البنك الدولي
شروطًا للتوقيع أهمها القبول بتدريب نازحني
سوريني وخلق فرص عمل هلم
ُ
املقدم
دوالر
مليون
منذ افتضاح أمر قرض الـ400
ّ
من البنك الدولي حتت عنوان «خلق فرص اقتصادية
لدعم الربنامج الوطين للتوظيف يف لبنان» ،مل
تتوقف زيارة موفدي البنك إىل مسؤولني يف الدولة
اللبنانية للرتويج له والضغط بهدف متريره .الكشف
الرتدد
عن تفاصيله دفع جبهات مستفيدة عدة إىل
ّ
ً
طالبة بإعادة دراسة
املخصصة هلاُ ،م
بقبول املبالغ
ّ
العقد نظرًا لوجود «مالحظات كثرية عليه» كما أكدت
فبعد أن أشار رئيس جملس النواب
مصادر وزارية.
َ
نبيه بري إىل رفضه مترير هذا القرض ،وتأكيد
أهمية درسه بالتفصيل يف اهليئة العامة للمجلس،
ّ
تتحضر كتل سياسية عدة ملواجهته ورفضهّ .
حتى
وزارة املالية ليست بعيدة عن هذا التوجه ،باعتبار
أن «املوافقة عليه يف الظرف املالي الدقيق الذي
متر فيه البالد حتتاج إىل تدقيق كبري».
ّ
يكثف البنك الدولي اجتماعاته
الرتدد،
أمام هذا
ّ
مع جهات حكومية وممثلني عن اهليئات االقتصادية
إلقناعهم بأهمية القرض وضرورة احلصول عليه،
ولكن بشروط ،أبرزها تلك اليت تتعلق بتدريب
نازحني سوريني وخلق فرص عمل هلم.
وكان وفد البنك الدولي قد التقى كل من وزراء
العمل (كميل أبو سليمان) ،والشؤون االجتماعية
(ريشار كيوجميان) واالقتصاد (منصور بطيش).
وهو على تواصل دائم مع وزارة املال ع َرب املدير
اإلقليمي لدائرة املشرق يف البنك الدولي ساروج
كومار .آخر نشاطات الوفد ،ندوة عقدها مع
اهليئات االقتصادية يف غرفة التجارة والصناعة
يف بريوت منذ أيام استمرت لنحو ساعة ونصف
ضم مخسة أشخاص عن
ساعة .حتدث الوفد الذي
ّ
غري أن هذا
لبنان.
إىل
بالنسبة
أهمية هذا القرض
َ
القرض مشروط باستفادة النازحني السوريني منه.
فبحسب مصادر الندوة ،أشار الوفد إىل أن الفقرة
اليت تتعلق بالنازحني السوريني حتدد أن املبلغ
الذي سيستفيد منه السوريون ال يتجاوز الـ 10
ماليني دوالر ،لكنه أكد أنه «من دون املوافقة
على هذا املبلغ لن يكون هناك توقيع للعقد» .لكن
الغريب يف ما ّ
ملح إليه الوفد بأن «كل العقود
اليت ستوقع يف ما بعد مع البنك الدولي سيكون
َ
تلك
خمصصًا للنازحني ،خصوصًا
جزء من أمواهلا
ّ
اخلاصة بأموال سيدر»! ما يعين «أن هذه العقود
كلها هي اسم حركي للتوطني يف مرحلة الحقة» كما
أشارت املصادر .وفيما اعرتض بعض احلاضرين
رد الوفد بأن «يف إمكان
على هذه الفقرة جاء ّ
الدولة اللبنانية توقيعه من دون االلتزام بفقرة
يعد ذلك خمالفة للقوانني ،لكن
السوريني ،وال
ّ
حينئذ لن حتصلوا على الـ  10ماليني دوالر» .وقد
ّ
«فخ» ،ألن أي
اعتربت املصادر هذا األمر مبثابة
اعرتاض من الدولة اللبنانية يف ما بعد على شروط
رد من البنك
تتعلق بالنازحني السوريني سيقابلها ّ
الدولي بأنه «سبق وأن وقعتم عقودًا تتضمن بنودًا
خاصة بالنازحني».
واجلديد يف هذا امللف ،هو أن هذا الربنامج الذي
سيمول بقيمة  400مليون دوالر من قبل البنك
كان
ّ
توسعت مصادر متويله املفرتضة لتضم
الدولي،
ّ
الدولة اللبنانية ع َرب وزارة املال ،والقطاع اخلاص،
ليصبح مبلغ التمويل كله  695مليون دوالر! فقد
حصلت «األخبار» على وثيقة الربنامج املقدمة من
البنك الدولي إىل وزارة املالية تشرح من هي
اجلهات املمولة ،وكيفية توزيع األموال .وحبسب
الوثيقة ،تنقسم مصادر التمويل إىل:
 -1البنك الدولي 400 :مليون دوالر
 -2الدولة اللبنانية (وزارة املال) 165 :مليون

مـيسم رزق

قدر بقيمة  120مليون دوالر ،سيذهب منها
في َّ
ُ
 110ماليني دوالر للمنطقة االقتصادية اخلالصة
يف طرابلس (جملس اإلمناء واإلعمار) و 20مليون
لوزارة االتصاالت.
ويف هذا اإلطار ّ
تؤكد معلومات أن وزارة املالية مل
توافق على هذه الورقة بعد ،فيما أشارت مصادر
يف وزارة االقتصاد إىل وجود «مالحظات كثرية
على املشروع وقد أبلغت الوزارة وفد البنك الدولي
بضرورة إدخال تعديالت» ،الفتة إىل أنها «مل
ترفضه ومل توافق عليه حتى اآلن» .وكان الوفد قد
أبلغ من التقى بهم بأن جزءًا من املبالغ سيدفع إىل
خرباء سيأتي بهم البنك الدولي ملساعدة لبنان يف
حتضري العقود القانونية ودراسات اجلدوى ملشاريع
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
هذا القرض الذي جيري التفاوض عليه ،سيشكل يف
املرحلة املقبلة مشروع مواجهة بني اجلهات اللبنانية
الداعمة له والكتل السياسية اليت تعارضه .إذ ال
ميكن للبنان املثقل بديون تتخطى الـ  80مليار دوالر
أن يتحمل ديونًا إضافية سيتم إنفاقها بصورة هي
أقرب إىل اهلدر (حنو  100مليون دوالر للخدمات
االستشارية يف اجمللس األعلى للخصخصة) ،ولو
كانت الفوائد منخفضة نسبيًا (تسديد القرض
سيتم على مدى  30عامًا ،بفائدة تبلغ حنو 1.5
يف املئة) .أما أخطر ما يف هذا القرض وغريه ،هو
تضمنه مقدمات ملشروع توطني النازحني السوريني
ّ
حتت مسميات تأمني فرص عمل!

حايك يؤ ّكد :حصتنا  120مليون دوالر!

كل العقود التي ستو ّقع يف ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخصّصاً
للنازحني السوريني (مروان بوحيدر)
دوالر
 -3القطاع اخلاص 130 :مليون دوالر.
مدة الربنامج ،فهي  5سنوات من  2019حتى
أما ّ
.2023
مقسمة إىل 100 :مليون
مساهمة البنك الدولي
ّ
دوالر ( 92 - )2019مليون دوالر (78 - )2020
مليون دوالر ( 56 - )2021مليون دوالر (- )2022
 74مليون دوالر (.)2023
وتكمن املشكلة ،حبس اجلهات الرمسية املعرتضة
على القرض ،يف كيفية توزيع األموال ،وهي ،وفق
ستوزع وفق اآلتي:
وثيقة البند الدولي
ّ
اجمللس األعلى للخصخصة 120 :مليون دوالر
(رواتب ،حوافز ،مصاريف مقدمي خدمات ،تكاليف
استشارات ،تقييم املشاريع ،قوانني وجداوى
اقتصادية).
مصرف لبنان 5 :ماليني دوالر متويل ملساعدات
تقنية.
وزارة االتصاالت 120 :مليون دوالر هليئة أوجريو
من أجل البنية التحتية ومشاريع الفايرب أوبتيك
ومعدات نظام الـIT؛
اجمللس األعلى للجمارك 110 :ماليني دوالر تقسم
بني رواتب ( 69مليون دوالر) ومعدات نظام IT
( 40مليون دوالر)؛
وزارة االقتصاد والتجارة 56 :مليون دوالر بني
رواتب وتقدميات اجتماعية
( 19مليون دوالر) ودعم
الصغرية
املؤسسات
واملتوسطة ( 35مليون
دوالر)؛
االقتصادية
املنطقة

مصادر وزارة
االقتصاد :هناك
مالحظات كثرية
على املشروع

اخلالصة يف طرابلس (جملس اإلمناء واإلعمار)70 :
مليون دوالر لالستثمار يف البنية التحتية والرواتب
واملعدات؛
وزارة العمل 66 :مليون دوالر (خدمات للتوظيف،
حبث عن أول فرصة عمل ودعم برامج).
وفيما حدد الربنامج أهدافه بـ»خلق  52ألف فرصة
عمل دائمة و 12ألف فرصة عمل مؤقتة ،وتدريب
 12ألف لبناني و 3000سوري) تكشف الورقة
املقدمة من البنك الدولي إىل وزارة املال بأن
الرواتب و»املنافع» والتكاليف اجلارية وبرامج
ّ
تشكل وحدها  43يف املئة من التكاليف
التوظيف
بقيمة  246مليون دوالر .وتتوزع االعتمادات على
الشكل اآلتي:
 565مليون دوالر ( 400مليون دوالر من البنك
الدولي و 165مليون دوالر من الدولة اللبنانية):
 رواتب و»منافع اجتماعية» وتكاليف جارية153 :مليون دوالر ( 27يف املئة)
(اجمللس األعلى للجمارك  69مليون دوالر  -اجمللس

األعلى للخصخصة  22مليون دوالر  -املنطقة
االقتصادية يف طرابلس  28مليون دوالر  -ووزارة
االقتصاد  19مليون دوالر)
 بنية حتتية ومعدات وخدمات واستثمارات301 :مليون دوالر ( 53.27يف املئة)
(اجمللس األعلى للخصخصة  96مليون دوالر –
وزارة االتصاالت  120مليون دوالر -اجمللس األعلى
للجمارك  40مليون دوالر).
 خدمات التوظيف وبرامج لتوفري فرص عمل93 :مليون دوالر ( 16يف املئة).
أما مبلغ التمويل الذي سيدفعه القطاع اخلاص

يؤكد األمني العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد
حايك صحة ما كشفه النائب حسن فضل اهلل يف
جلسة الثقة عن قرض البنك الدوليّ ،
معلقًا« :نعم
حصتنا من القرض تبلغ  120مليون دوالر ،ستذهب
يف أغلبها لتغطية تكاليف الدراسات االستشارية».
لكنه ،يف املقابل ،يوضح أن هذا املبلغ هو خط
ائتماني على مخس سنوات سيستعمل يف عمليات
اإلعداد لعقود الشراكة بني القطاعني اخلاص
والعام.
حتى الكلفة الباهظة يراها حايك «طبيعية» ،قائ ًال
إن «كل مشروع حيتاج إىل دراسات دقيقة تطال
النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية واملالية
واألمنية والقانونية واملالية ...وهذه دراسات
تصل تكلفتها إىل حنو مخسة ماليني دوالر ،حبسب
حجم املشروع».
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مـقاالت وتـحقيقات

هل جيرؤ ميقاتي وريفي بري يعزز موقعه كـ»ناظم» وطين بني املتخاصمني
على مواجهة احلريري
يف طرابلس؟
علي ضاحي

حسان الحسن
بعد صدور قرار الطعن عن اجمللس الدستوري بإبطال نيابة
«املستقبلية» دميا مجالي ،مل تتضح حتى الساعة ،جمريات
اإلنتخاب الفرعي املرتقب يف مدينة طرابلس ،خصوصًا جلهة
ّ
الرتشح ،والتحالفات واإلصطفافات السياسية واإلنتخابية ،هذا إذا
بلغت األوضاع حد الوصول اىل حدوث معركة إنتخابية حقيقية يف
األساس.
بالنسبة للجهة املعنية األوىل يف هذه املعركة املرتقبة ،وهي
مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية ،تؤكد أوساطها أن مرشحها
الدكتور طه ناجي ،نال ثقة الناخبني يف الدائرة اليت ترشح عنها،
اي (طرابلس ،املنية – الضنية) ،وهو املمثل احلقيقي هلم ،منذ
اإلنتهاء من عملية فرز األصوات ،يف اإلنتخابات النيابية اليت جرت
يف أيار الفائت.
وتعترب أن إرادة الناخبني املذكورين ،سلبت مرتني ،األوىل عند
تزوير اإلرادة الشعبية ،والتالعب يف عملية إحتساب األصوات،
عقب اإلنتهاء من اإلنتخابات الربملانية ،بالتالي إعالن اجلمالي نائبا،
هذا بتأكيد أعلى سلطة قضائية يف لبنان ،بدليل إصدارها طعنًا
بنيابة األوىل.
واملرة الثانية ،عند إصدار «الدستوري» ،قرارًا بإعادة إجراء إنتخاب
فرعي ،بعد إبطال نيابة مجالي ،بد ً
ال من إحقاق احلق ،وإعالن فوز
ناجي بالنيابة ،خصوصًا بعد إقرار األول ،أن هناك خطأ يف عملية
اإلحتساب ملصلحة مرشح «املشاريع.
لكن اجمللس اعترب أن فارق كسر األصوات بني الئتحي الكرامة
والوطنية و»املستقبل» ،ضئيل وهو  0.0004ملصلحة األوىل،
بالتالي أصدر قراره املذكور آنفًا ،الذي شكل ضربة معنوية للثقة
بأعلى سلطة دستورية ،أحلق غبنًا يف حق الناخبني الطرابلسيني
والشماليني ،على حد قول األوساط.
شكل من األشكال
لكن تيار املستقبل ،الذي مل يتقبل وال أي
ٍ
اإلعرتاف بسقوط أحاديته السلطوية لدى الشارع السين يف لبنان،
وهو اليزال يكابر ،وحياول طمس احلقيقة والواقع اجلديد ،من
خالل بذله أقصى جهده إلقصاء ممثلي أهل السنة املؤيدين خلط
املقاومة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية الراهنة ،إعتمد
إسلوب «ضربين وبكى وسبقين وإشتكى» ،بالتالي أعتربت أوساطه
أن القرار املذكور أعاله ،يستهدف زعامة الرئيس سعد احلريري.
باإلنتقال اىل حيثيات «اإلنتخاب» املرتقب ،فلم تتضح معامله
راهنا ،خصوصا أن اللقاء التشاوري اليزال جيري إستشاراته مع
حلفائه ،إلختاذ القرار املناسب ،حبسب تأكيد مصادره.
أما يف شأن توجه باقي القوى املؤثرة يف الساحة الطرابلسية ،ويف
مقدمها الرئيس جنيب ميقاتي واللواء أشرف ريفي ،تؤكد مصادر
سياسية طرابلسية أن هاتني اجلهتني ،هما دون مستوى اجلرأة
على مواجهة احلريري يف الوقت الراهن واملدى املنظور ،مرجحة أن
يبيعان موقفهما لرئيس احلكومة يف اإلستحقاق النيابي املرتقب،
خصوصًا أنهما يسعيان اىل التقارب مع األخري ،ونيل رضاه على
حد قول هذه املصادر.
وال تستبعد مصادر قريبة من ميقاتي مشاركة ماكينته اإلنتخابية
لدعم مرشح «التيار األزرق» ،يف حال حصول معركة إنتخابية.
رغم كل ما ورد آنفا ،يبقى إحتمال حصول اإلنتخاب وارد جدًا،
خصوصًا أن هناك مثة توجه لدى «اجملتمع املدني» يف خوضه ،من
دون إعالن التفاصيل حتى الساعة.
يف احملصلة ،الريب أن الثنائية لدى الشارع السين شقت طريقها،
وبدأ حضور فريق املقاومة يتبلور بقوة يف هذا الشارع ،أوال من
خالل النتائج اليت حققها يف اإلنتخابات الربملانية األخرية ،ثم
مشاركته يف احلكومة ،ثم إعرتاف أعلى سلطة دستورية بالثقة اليت
منحوها املواطنني للدكتور ناجي ،على احلريري التسليم بالواقع
الشعيب اجلديد ،والقبول به ،والتعامل معه بواقعية ،بالتالي الكف
عن كل أشكال املكابرة والتعالي وحماولة طمس احلقائق وتغييب
تراجع حضوره الشعيب ،خصوصا لدى الشارع املذكور ،وحتديدًا
يف عاصمة أهل السنة طرابلس ،الذي فاز فيها عمليًا مرشحان
للحريري من أصل مثانية نواب.

يف آواخر ايلول املاضي إنعقد املؤمتر احلركي العام الـ 14حلركة
امل والذي مل حيدث تغيريات جذرية يف بنية القيادة العليا لكنه
استبدل رئيس اهليئة التنفيذية للحركة الشخصية اجلنوبية وهي
حممد نصراهلل ابو جعفر بشخصية بقاعية وهي مصطفى فوعاني
بسبب انتخاب نصراهلل نائبًا عن احلركة عن دائرة البقاع الغربي
وراشيا .وقبل املؤمتر انتهت االنتخابات النيابية بفوز  16نائبًا
للحركة بينهم اربعة نواب جدد وهم نصراهلل وحممد خواجة وفادي
عالمة وبينهم سيدة هي عناية عزالدين وانضم اليهم النائب
الـ 17الحقًا وهو النائب ابراهيم عازار جنل النائب الراحل مسري
عازار عضو كتلة التنمية والتحرير السابق وحليف الرئيس نبيه
بري اجلزيين الدائم .ومع تشكيل احلكومة اجلديدة يف آواخر
كانون الثاني املاضي وضمت يف صفوفها وزيرين جديدين
حلركة امل وهما الدكتور حسني اللقيس القيادي يف اجملال
الرتبوي والشبابي والدكتور حممد داوود داوود وجنل القيادي
البارز يف املقاومة الوطنية وحركة امل ابان االجتياح الصهيوني
يف العام  1982الشهيد داوود داوود.
وتنطلق اوساط بارزة يف حركة امل من هذا السرد لتقول ان
رئيس جملس النواب ورئيس حركة امل الرئيس نبيه بري يطبق
ما يتعهد به وما يعلنه جلهة انصاف البقاع واجلنوب كخزانني
للمقاومة الوطنية وللكوادر البارزة وآالف الشهداء وإعطاء فرص
للدم اجلديد والشاب والكفاءات و اهل االختصاص ومن خالل
تعزيز احلضور البقاعي احلزبي والنيابي والوزاري على غرار
السعي لرفع احلرمان عن اهل البقاع وحتقيق االمناء املتوازن
وكذلك حل مشكلة عشرات اآلال ف من املذكرات الغيابية وبعض
وثائق االتصال واجللب واليت مر عليها الزمن باالضافة اىل
تشريع احلشيشة لتكون بدي ًال عن زراعة املمنوعات واملخدرات
يف هذه املنطقة ومبا خيدم تقدمها ومنوها.
وتقول االوساط ان املطالب اليت اطلقها الرئيس بري منذ عامني
وحتى اليوم من ضرورة ضبط اهلدر يف ملف الكهرباء والبواخر
واالنتقال حنو حلول جذرية وبناء املعامل اثبتت املرحلة احلالية
صوابية هذا املطلب وجتمع معظم القوى السياسية على حل ازمة
الكهرباء وانشاء معامل ومت تبين هذا املطلب يف البيان الوزاري
وتعهد رئيسها يف الربملان حبلها بالتعاون مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون والتيار الوطين احلر الذي ميسك حبقيبة
الطاقة يف العديد من احلكومة املتتالية .كما طالب الرئيس بري
برتسيم احلدود البحرية والربية وبالتنقيب عن النفط يف البلوكات
8و 9و 10واثبتت املرحلة املاضية صحة هذه املطالبة واهميتها
للمصلحة الوطنية كما اعلن الرئيس بري انطالق احلملة على
الفساد مع تذكريه بضرورة تشكيل اهليئة العليا اللغاء الطائفية
السياسية وهي كلها مطالب حتاكي تطلعات اللبنانيني عمومًا
واجلنوبيني والبقاعيني خصوصًا .وتقول االوساط ان الرئيس
بري بذل جهودًا كبريًا خالل فرتة تعطيل تشكيل احلكومة وحاول
طيلة التسعة االشهر املاضية ومنع التعطيل من االنسحاب بدوره
على جملس النواب وافتى جبواز التشريع للحاالت الضرورية
وفق ما تقتضيه املصلحة الوطنية العامة.
وتشري االوساط ومع تكلل جهود الرئيس بري يف االيام االخرية
قبلتشكيل احلكومة بتشكيلها يسعى الرئيس بري اىل ان تكون
انطالقة احلكومة مواكبة لورشة برملانية منتجة وخصوصًا يف
امللف االجتماعي -االقتصادي واالصالحات املالية ومكافحة
التوظيف العشوائي واهلدر والفساد.
وعن دور الرئيس بري يف املرحلة املقبلة وخصوصًا جلهة
تكريسه التمايز عن حزب اهلل ،تذكر االوساط مبوقع الرئيس بري
الدستوري والوطين وهو نقطة االلتقاء بني خمتلف القوى املمثلة
يف احلكومة والربملان وهو عراب احلوار واحللول والتفاهمات
وصلة وصل بني املتباعدين واملتخاصمني واحللفاء وهو لن
يكون يف اية جبهة او حمور وال مع جبهة او حمور ضد اخر.
وتشري االوساط اىل ان تقارب الرئيس سعد احلريري والنائب
السابق وليد جنبالط والدكتور مسري جعجع والتقاءهم يف ملفات
عليها خالف كبري كالنزوح السوري والعالقة مع وسوريا وبعض
امللفات السياسية الداخلية ،ال يعين تقاطع الرئيس بري مع هذه
القوى يف جبهة واحدة يف احلكومة اوالربملان وخصوصًا ان هذه
القوى تلتقي على ملفات سياسية فيها تنافر وخالف مع الرئيس
عون والتيار الوطين احلر .وتؤكد االوساط على ان الرئيس بري
سيكون يف املرحلة املقبلة الناظم السياسي والوطين الداخلي
بني خمتلف القوى السياسية احلليفة او املتخاصمة ولن يكون
مع طرف ضد طرف آخر وحتى عن احلليف االسرتاتيجي حزب اهلل
يتمايز الرئيس بري عنه يف ملفات داخلية كثرية رغم تأكيد
التحالف العميق مع حزب اهلل واالرتباط الوثيق واالسرتاتيجي
الوطين بينهما .وال يرى الرئيس بري من داع الن يكون هناك
جبهات وحماور داخل جملس الوزراء الن احلكومة متثل اجلميع
وشكلت باتفاق سياسي واسع فخلق جبهات داخلها للتعطيل
مراهقة سياسية وهرطقة ولن يقبل بها الرئيس بري وهو متمسك
بعالقة جيدة مع العهد ورئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة وفق

ما تقتضي املصلحة الوطنية والضرورات الدستورية واالنتظام
بني املؤسسات.

هكذا يقرأ التيار والقوات
إنفجار عالقتهما على
الطاولة احلكومية
مارون ناصيف
يف اجللسة األوىل جمللس الوزراء جبدول أعمال ،إنهارت أجواء
التهدئة اليت كانت قائمة بني التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية،
منذ أن ُحّلت عقدة التمثيل املسيحي يف احلكومة بعدما أعلنت
القوات قبوهلا بأربعة مقاعد وزارية من ضمنها نائب رئيس احلكومة
وثالثة حقائب.
وعاد الرتاشق بني الفريقني اىل أعلى سقوفه ،إذ بدأ بني رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ووزير الشؤون اإلجتماعية ريشار
قيوجميان على خلفية ملف النزوح السوري ،ومنه كان اإلنزالق اىل
زمن احلرب ،ثم إستكمل حبفلة بيانات وتعليقات عالية السقف بني
التيار والقوات.
سجال تقول مصادر التيار عنه «لقد حصل يف جلسة جملس الوزراء
اخلارجية جربان باسيل أن ّ
حذر منه خالل عملية تأليف
ما سبق لوزير
ّ
احلكومة وقبلها أي يف الفرتة اليت كاد فيها تفاهم معراب أن
ينهار كليًا ،ومن باب التذكري ،لقد قال باسيل ويف أكثر من
مناسبة إن القوات غدرت بالعهد يف احلكومة السابقة ،ولعبت
دور املعرقل للمشاريع على الطاولة احلكومية ،كما مسحت لنفسها
بإتهام وزراء التيار بالفساد من دون ّ
أدلة ،ومن دون أن تلجأ اىل
القضاء حملاسبتهم ،كل ذلك فقط بهدف العرقلة عرب خطاب شعبوي
معارض تعتقد قيادتها أنه قد يغيرّ شيئًا يف التمثيل الشعيب ،على
رغم كل ذلك كل ما قامت به قيادة معراب حبق التيار والعهد،
جاءت اإلنتخابات النيابية وأفرزت األحجام اليت أفرزتها وشكلت
احلكومة على أساسها».
يف املقابل ،ال ترى مصادر القوات أن ما حصل على طاولة جملس
الوزراء حيتاج كل هذه الضجة السياسية ،إذ «أننا مل خنتلف مع
سيادية
التيار على ملف معيشي أو إقتصادي بل على مسألة
ّ
عنوانها النظام السوري الذي يعرف العامل أمجع موقفنا منه ،وإذا
كان البعض يعتقد أننا سنسكت عن أي طرح يتطلب التنسيق مع
السورية إلعادة النازحني السوريني ،فهو واهم ألن هناك
السلطات
ّ
الكثري من الدول الفاعلة يف هذا امللف ،واليت ميكنها املساعدة
أكثر بكثري من النظام السوري الذي لو أراد عودة النازحني اىل
هجرهم من األساس وملا إصدر القانون رقم  ،١٠وملا
أرضهم ملا ّ
قام بكل ما قام به منذ إنطالق احلرب السورية».
يف احملصلة ،حصل اخلالف بني طريف تفاهم معراب ،وكل
املؤشرات تؤكد تكراره مع كل جلسة جمللس الوزراء ،األمر غري
املطمئن بالنسبة اىل اللبنانيني الذين ينتظرون إجنازات ال خالفات
من حكومة العهد األوىل ،ويف املعلومات غري املطمئنة أيضًا ،ما
يقال عن أن ما من وساطة أو فاعل خري ينشط على خط التهدئة
بني معراب ومرينا الشالوحي ،ال النائب أبراهيم كنعان وال الوزير
شخصية أخرى ،وأنظار الفريقني
السابق ملحم الرياشي وال أي
ّ
باتت ّ
متجهة حنو اجللسة املقبلة جمللس الوزراء ملعرفة عنوان
اإلشتباك التالي.
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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

لبنان وطن الرشاوى سجني عالمات التع ّجب
واإلستفهام
نسيم الخوري
السر
بعد خروجه من احلكم ،سئل الرئيس الدكتور سليم احلص عن
ّ
العربية ملكافحة
يف املوافقة السريعة بالرتخيص له بإنشاء «املنظمة
ّ
الفساد» .قال ضاحكًا  :رشوناهم.
ٍ
كلمة
الكالم أو الكتابة يف الفساد والتغيري تصادفه اليوم بني
يتلوى اللبنانيون بني اهلمس
وأخرى وسطر وسطر آخر يف لبنان.
ّ
واجلهر املكلف عند تبادل أمساء الفاسدين .ستعريون األمساء
الوهمية اليت تبقى قارات اجملهولة املعلومة أو القنابل املوقوتة
حتت األلسن .إداريني كبار خرجوا من حلم أكتاف زعماء طوائفهم
مث ًال ،يفاجئون سامعيهم بسرد قصص الفساد .تطري األحاديث حنو
ماليزيا ومشاهد الوزراء يرمون يف براميل القمامة وتعود بالثناء على
جتربة ولي العهد حممد بن سلمان الذي أفرغ جيوب أمراء الفنادق
املنتفخة يف الفندق.
أيبشر صعود النربة بالتغيري؟
وتعجب!!! ملاذا؟
عالمات إستفهام ؟؟؟
ّ
ألن لبنان بلد الفصول الالمتناهية .فصل يطوي آخر .ما أن
ّ -1
ريا احلسن وزيرة الداخلية بكلمة الزواج املد ...حتى دنا
نبست ّ
اللبنانيون من احلروب الطائفية ناسني أزماتهم وإنهياراتهم وبيانهم
الوزاري.
يسمون سوريا ب سويسرا الشرق إذ
 -2كان العديد من اللبنانيني
ّ
ً
تورية بالنقد .بعد خروجهم من لبنان يف ال 2005إنفجرت
يتناولونها
األلسن املكبوتة دفعة واحدة وما عاد ميكن ضبطها أو قياس مدى
األحقاد املكبوتة يف نفوس اللبنانيني حيال سورية يف لبنان .يكفي
اليوم إلتقاط غبار ما يتداول حول النازحني السوريني أو الالجئني
أي مستقبل للتغيري يف لبنان
كما حيلو للبعض تسميتهم لندرك ّ
حافل بعالمات اإلستفهام.
 -3لو قسنا املسافة الكامنة بني صورة ما كان عليه حزب اهلل
وما أصبح فيه من نعوت ترتاوح بني أقصى اإلجيابيات وأقصى
األخوة اللغوية القائمة بني كان وأصبح يف كتبنا
السلبيات لسلخنا
ّ
املدرسيةّ ،
إال إذا كان املاضي هو القاعدة واحلاضر هو اإلستثناء أو
ّ
اإلبراء املستحيل يف معضلة التغيري.
تراخت النريان يف املوقد السوري وإنطلق لسان حزب اهلل عاليًا
يف مكافحة الفساد إذ غرق اللبنانيون يف اإلنهيارات اإلقتصادية
واملالية والنقدية والبطالة واهلجرةّ .
مت تعيني هيئة حزبية ملعاينة
مواقع الفساد وتوضيب ّ
ملفاتها وأوكل «قيادتها» إىل حسن فضل
اهلل إحد نوابه وراح ينفذ املهمة .وبالتزامن ،دأبت إحدى الصحف
ّ
ّ
املنظم للدولةّ .
كل
مللفات الفضائح والنهب
مستمر
بنشر يومي
ّ
ذلك حتت وابل ّ
إتهامات احلزب
بالفساد .وبالتزامن أيضًا راح زميل جامعي جيمع الوثائق املنشورة
كمشروع ألطروحة دكتوراه لكنه كما روى رمى أوراقه يف برميل
القمامة.
 -4التغيري مستحيل؟؟؟
لكن
توحد الداخل املذهيب،
إن الذهاب إىل احلروب اخلارجية قد
ّ
ّ
ّ
ّ
تشتت الداخل .قصدت بهذه
الذهاب إىل احلروب الداخلية قد
أن «أبطال» الفساد مقيمون همسًا يف ألسنة الناس ال
املعادلة ّ
يتجاوز عددهم أصابع اليدين أو اليد الواحدة .قلت همسًا ّ
ألنهم عرب
العقود الثالثة منذ ّ
إتفاق الطائف يستغرقون يف الفساد واإلثراء
واجلشع واحملاصصة يف تقاسم املنافع واملال العام .يتناوبون
ويتخاصمون ويتصاحلون ويطبقون على لبنان وكان منهم ّ
حكامًا
أو مسؤولني بارزين يف احلكومات ومصرفيني بدوا وكأنهم وكالء
للحكومات ،وهم من أفصح الناس تعبريًا يف مهامجة الفاسدين.
ألن لبنان شبيه بإيطالية ّ
هزت
حتى اآلن .فالفضائح اليت ّ
ّ - 5
إيطالية خصوصًا يف  1994ودفعت باإليطاليني إىل تسمية روما
تهز زعامة
بإمسها القديم»  Tanjintopolliأي مدينة الرشاوى  ،مل
ّ
رئيس حكومتهم سيلفيو برلسكوني الثري ال 14يف العامل من العودة
يضحي ويسدي خدمات للناس
بأن «
إىل احلكم يف ال 2001قائ ًال ّ
ّ
ٍ
ّ
وحتى عندما طرده
حباجة إىل منصب أو سلطة».
والدولة ،وهو ليس
بأن أضخم الثروات
الشعب من منصبه بعد مخس سنوات ،مثبتًا للعامل ّ
عاجزة وحمدودة يف محاية الفاسدين وإبقائه يف منصبهّ ،
علق باحلرف
إن «شعورًا أعمق ينتابين ّ
بأنين
وإقتصاد إيطالية ينهار حتت قيادتهّ :
أقدم هلم خبروجي كما بدخولي إىل احلكم تضحية تارخيية».
ّ
وللمرة األوىل وزارة جديدة
السابقة
اللبنانية
احلكومة
أطلقت
-6
ّ
ل« :مكافحة الفساد» ،سرعان ما شطبتها من احلكومة احلالية.
وكأن لبنانهم ملعب يف ما بينهم لتقاذف بالونات املاء إذ يطلقون
التسميات الوزارية ويلغونها الهني وصارخني يف جروح الناس.
ّ
مصاصة الكاوتشوك يف فم الرضيع إذ يصرخ
إنهم كمن
يدس ّ
ّ
ميص الطفل اهلواء اجملبول بريقه فيغفو ناسيًا
ألي سبب.
ّ
باكيًا ّ
ٍ
درجة هزال
وجتوفها إىل
متص عظام اللبنانيني
أن طبقة برلسكونية
ّ
ّ
ّ
تسمى الرأي العام  .هم هم أطلقوا تسمية
التظاهر بهياكل فارغة
ّ
وزارة البيئة قب ًال فجاءت متزامنة مع كارثة براميل املواد الكيماوية
اليت طمرت يف أعالي جبال لبنان أو رميت يف الشواطيء اللبنانية،
وتدهور الوضع البيئي ليحتل صفحات العامل وشاشاته مثا ً
ال خمج ًال.
لكن قواعد
تتغيرّ احلكومات والبيانات والوجوه الوزارية يف لبنان،
ّ
اللعبة السياسية تبقى رهينةعالمات التعجب واإلستفهام حتى اآلن

قرار «الدستوري» يهدي «املستقبل» انتصاراً مزدوجاً؟!
حسني عاصي
يف الشكل ،أتى قرار اجمللس الدستوري إبطال نيابة عضو كتلة
«املستقبل» النائب دميا مجالي ،واعتبار مقعدها شاغرًا بانتظار إجراء
انتخابات فرعية خالل شهرين من تاريخ صدور قراره يف اجلريدة
رض للطرفني ،أي تيار «املستقبل» ،واملرشح اخلاسر
الرمسية ،غري ُم ٍ
الطاعن بنيابة مجالي ،طه ناجي.
«مسيسًا»،
دليل على ذلك ،مسارعة الفريقني إىل اعتبار القرار
وخري
ٍ
ّ
واتهام «الدستوري» باخلضوع للتدخالت ،فكتلة «املستقبل» اعتربت
إن رئيس احلكومة
ما حصل «غدرًا سياسيًا وطعنًا يف الظهر» ،قالت ّ
ستهد ٌ
ف» من خالله ،فيما شعر ناجي ،الذي
«م
َ
سعد احلريري شخصيًا ُ
ُ
مرة ثانية.
كان ينتظر إعالنه نائبًاّ ،
أن لقب «السعادة» انتِزع منه ّ
ّ
أن قرار «الدستوري» ،ولو
ولكن ،وأبعد من الشكل ،مثة من يعترب ّ
رفضه «املستقبل» ظاهريًا ،قد يكون مبثابة «هدية جمانية» للتيار
قوته يف عاصمة
«األزرق» ،الذي سيكون قادرًا على استعراض ّ
ٍ
األحب على
انتخابات فرعية وفق النظام األكثري،
الشمال ،من خالل
ّ
ّ
قلبه ،بل ّ
تواقًا للمعركة ،وخيشى فوز مرشحته بالتزكية...
إنه بات ّ

انتصار شكليّ

بعكس ما اعتقد كثريون ،مل يكن املرشح اخلاسر طه ناجي «الرابح
األكرب» من قرار اجمللس الدستوري إبطال نيابة دميا مجالي والدعوة
فرعية يف عاصمة الشمال ،حلسم املقعد السنيّ
إىل انتخابات
ّ
اخلامس ،بل يكاد ينطبق عليه وصف «اخلاسر األكرب» أكثر ،إذا
بناء على ما
جاز التعبري ،باعتبار ّ
أن الرجل كان «شبه واثق» بالفوزً ،
ّ
يقول ّ
يتطلب الكثري من «االجتهاد».
إنه «خطأ مادي» ال
ً
انطالقًا من هنا ،اعترب ناجي ،ومن يقف وراءه ،خصوصا يف «اللقاء
النيابية،
التشاوري» الذي كان «موعودًا» هو اآلخر بتوسيع كتلته
ّ
ّ
قدم
أن قرار اجمللس الدستوري أتى
«مسيسًا» ،خصوصًا أنه ّ
ّ
ّ
ٍ
خالصة غري منسجمة
مطالعة دستورية متكاملة ،قبل أن يذهب إىل
مع مضمونها ،وال مع مضمون قانون االنتخاب النسيب الذي أجريت
على أساسه االنتخابات النيابية األخرية ،والذي حلظ كيفية التعامل
مع حاالت التعادل ،وليس فقط تدني الفارق يف األصوات ،الذي
وجد «الدستوري» ّ
عول عليه».
أنه «ال ُي َّ
َّ
متوقعًا ،بدا «تيار املستقبل» متفاجئًا
أن إبطال نيابة مجالي كان
ومع ّ
يرتدد يف توجيه سهامه إىل اجمللس الدستوري،
بالقرار ،ومل
ّ
وذهبت كتلته النيابية إىل احلديث يف بيان عالي السقف ،عن «غدر»
و»كيدية» وما شابه ذلك ،بل وصل إىل حداللعب على «الوتر
بشكل
بأن القرار يستهدف رئيس احلكومة
ٍ
احلساس» ،باإلحياء ّ
ّ
مباشر ،يف «اسرتاتيجية» أراد منها «إطالق» املعركة االنتخابية
إن «االسرتاتيجية»
مبكرًا .وميكن القول ّ
اليت اعتمدها «املستقبل» يف وجه قرار
«الدستوري» منحته االنتصار األول يف
املعركة ،ولو شكليًا ،من خالل تصوير
تعرض هلا ،ما يزيد من
«مظلومية» ما
ّ
ّ
نسبة «املتعاطفني» معه.
ّ
تعزز من خالل الرتكيز على
ولعل هذا األمر ّ
تغيري أحد أعضاء «الدستوري» توقيعه،
وهو حتديدًا العضو الشيعي أمحد تقي
ٍ
إحياء خبضوع األخري للتدخالت
الدين ،يف
السياسية ،فض ًال عن إعطاء البعض أبعادًا
أن اجمللس مل
«نسوية» لألمر ،باعتبار ّ
ضد نيابة امرأة،
مقدم
يقبل سوى طعن
ّ
ّ
أن طعونًا أخرى كانت متلك
على الرغم من ّ
ّ
يفسر قرار
املقومات للقبول ،وهو ما
كل
ّ
ّ
«املستقبل» إعادة ترشيح مجالي نفسها
التكهنات اليت
إىل املعركة ،بعيدًا عن
ّ
انتشرت يف األوساط «الطرابلسية» عن
إمكان استبداهلا بالنائب السابق مصطفى
علوش.

إىل املعركة دُر

أن «تيار املستقبل»
عمومًا ،كان واضحًا ّ
«واقعية» يف تقّبل قرار اجمللس
بدا أكثر
ّ
الدستوري والتعامل معه ،من املرشح
اخلاسر طه ناجي ،إذ سارع «التيار» إىل
إعالن خوضه املعركة االنتخابية من خالل
مجالي نفسها ،فيما آثر ناجي انتظار
فهم امل ّربر
«استشارات قانونية» مل ُي َ
أن القانون ال يسمح بالطعن
منها ،باعتبار ّ
بقرارات اجمللس الدستوري أص ًال ،على
أن ّ
يتخذ قراره يف شأن خوض السباق
وقت ِ
ٍ
الحق.
االنتخابي يف
ّ
ّ
ولعل هذا «التفصيل» يعطي فكرة
عن «األرحيية» اليت يشعر بها «تيار
املستقبل» على حساب خصومه ،وهو ما

أن اجمللس الدستوري منح احلريري
يفسر القراءات اليت اعتربت ّ
ّ
أن
بقراره «فرصة ذهبية» لتحقيق «انتصار جماني» ،خصوصًا ّ
النسيب ،وهو
االنتخابات ستجرى على أساس النظام األكثري ال
ّ
تقدمًا واضحًا يف الشارع ،بل يعطي مجالي
الذي يعطي «املستقبل» ّ
ّ
مرش ٍح منافس ،سواء كان ناجي أو غريه،
أي
الفرصة للفوز على ّ
عول عليها»،
بفارق ّ
يرجح أن يكون كبريًا ،وليس بضع أصوات «ال ُي َّ
ٍ
ّ
ولعل ما جيعل «املستقبل» مرتاحًا أكثر
وفق اجتهاد «الدستوري».
ّ
يتمثل يف الظروف السياسية اليوم اليت ال
االنتخابي،
إىل واقعه
ّ
تشبه تلك اليت خيضت االنتخابات األخرية على أساسها ،خصوصاً
ّ
يتوقع
بعد التحالفات اجلديدة اليت تبلورت مع تشكيل احلكومة ،حيث
أن يكون رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي إىل جانبه وليس
يف مواجهته ،إضافة إىل الوزير السابق حممد الصفدي الذي كانت
ّ
«املبشرة األوىل» بـ»إعادة» مجالي
عقيلته الوزيرة فيوليت خري اهلل
إىل الندوة الربملانية.
ً
ّ
تواقًا
وإذا كان «املستقبل» انطالقا من كل هذه املعطيات ،يبدو ّ
الشعبيةّ ،
يصر على
مثة من
إىل خوض املعركة الستعراض قوته
ّ
ّ
أن ّ
كل السيناريوهات تبقى
ضرورة «عدم نومه على حرير» ،باعتبار ّ
واردة ،ومنها سيناريو االنتخابات البلدية األخرية يف طرابلس،
اليت خاضها احلريري مرتاحًا إىل وضعه ،متحالفًا مع ميقاتي ،فمين
أن
حتالفهما بهزمية نكراء يف وجه الوزير السابق أشرف ريفي .إال ّ
أن ريفي الذي قال
الظروف اليوم تبدو أيضًا خمتلفة كثريًا ،علمًا ّ
ً
ّ
إنه سيدرس قرار الرتشح من عدمه ،ال يبدو مستعدا لذلك ،هو
أن احلريري استعاد الكثري من قوته اليت كانت مفقودة،
الذي يدرك ّ
ٍ
خسارة
أن ال مصلحة لديه يف
التقرب منه
ولذلك بدأ
ّ
جمددًا ،كما ّ
ّ
تعيد إىل الواجهة خسارته املدوية يف االنتخابات األخرية ،حني فشل
ٍ
ٍ
واحد يف مدينته.
مقعد
يف انتزاع

العني على «االنتصار»

ضد اجمللس الدستوري،
ال يعين بيان كتلة «املستقبل» العالي السقف ّ
إن هناك من سأل ،ما الذي
أنه مل يكن راضيًا فع ًال عن قراره ،بل ّ
قرر
كان ميكن أن تضيفه الكتلة إىل بيانها لو ّ
أن اجمللس الدستوري ّ
مث ًال إعالن فوز املرشح اخلاسر طه ناجي ،ما كان من شأنه أن حيرج
فع ًال التيار «األزرق» ،وجيعله «خاسرًا» ّ
بكل املوازين.
االنتخابية
أن املعركة
املوضوعية
أن القراءة
والواقعية توحي ّ
إال ّ
ّ
ّ
ّ
مبجرد إعالن قرار اجمللس الدستوري ،وحتى قبل صدوره
انطلقت
ّ
«عدة
أن بيان «املستقبل» جزء من
يف اجلريدة
ّ
الرمسية ،ما يعين ّ
ّ
االنتخابية اليت خيوضها التيار «األزرق» ،وعينه على
الشغل»
ّ
يرد له االعتبار على أكثر من صعيد
«االنتصار
املدوي» فيها الذي ّ
ّ
دفعة واحدة...
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مصلحة الليطاني تتحفّظ عن سد بسري :بريوت ستشرب مياهاً ملوّثة
آمال خليل
يومًا بعد يوم ،يتكاثر الرافضون ملشروع سد
بسري لدواع بيئية وثقافية واجتماعية فيما تدير
الدولة األذن الطرشاء لكل االعرتاضات .آخر
ّ
املتحفظني املصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالئحة
طويلة من املآخذ ،من بينها ترويج خمططي السد
لكميات مائية مبالغ فيها ،وأخطرها أن املشروع
سيحمل إىل بريوت مياه حبرية القرعون امللوثة.
بسبب «مقتضيات الصحة العامة وحفظ اختصاص
وزارة الطاقة واملياه» ،أبلغت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني شركة «دار اهلندسة» ،يف كتاب
أمس ،رفضها التعاون مع األخرية إلجراء دراسة
ّ
الشفة وختزينها يف دائرتي صيدا
إلنتاج مياه
وجزين ألن مصدر هذه املياه هو حوض أنان
ّ
ّ
وعللت
امللوثة.
يتغذى من حبرية القرعون
الذي
ّ
املصلحة الرفض بأن «دار اهلندسة» جتاوزت
صالحيات وزارة الطاقة واملياه ،و»بسبب
نوعية املياه وعدم صالحيتها للشفة ولالستخدام
املنزلي ،وبسبب عدم القدرة على تأمني كميات
املياه يف ضوء املشاريع القائمة واملستقبلية».
أبرز أسباب الرفض ،وفق املدير العام للمصلحة
سامي علوية ،هي «نوعية املياه وعدم صالحيتها
ّ
الشفة يف ظل عدم
لالستخدام املنزلي وملياه
اكتمال منظومة حمطات التكرير وشبكات الصرف
الصحي يف احلوض األعلى لنهر الليطاني وعدم
اكتمال إزالة التعديات عن ضفافه» .وعن مشروع
جر مياه البحرية نفسها إىل بريوت الكربى ضمن
مشروع سد بسري؟ ،يسرد علوية الئحة طويلة من
املآخذ ،من بينها «عزل املصلحة عن وضع خمطط
املشروع وتنفيذه ،والرتويج لكميات مبالغ فيها
من امليزان املائي وجودة املياه».
وكان املرسوم الرقم  16( 14522أيار )1970
«وزع مياه نهر الليطاني واملياه األخرى
الذي
ّ
املتوافرة من خمتلف مصادر املياه بني طريق
بريوت  -دمشق وبني ينابيع عنجر مشسني
واملياه اجلوفية يف منطقة تربل مشال هذه
الطريق يف البقاع األوسط ،ألغراض الري» ،حلظ
«االحتفاظ بكمية  50مليون مرت مكعب كاحتياطي
ملدينة بريوت وللمشاريع الصناعية» .وبعد 21
عامًا ،ورد يف حمضر جلسة جملس الوزراء يف
 20آذار عام « 1991التأكيد على ما ورد يف
مرسوم  1970لناحية كمية  50مليون مرت مكعب
املخصصة من الليطاني ملدينة بريوت ومنطقتها
الستعماالت الشرب والصناعة».
ّ
يشكك يف ما تضمنه قرار جملس
إال أن علوية
الوزراء (رقم  2جلسة  )2011/10/11لكميات
املياه «غري الدقيقة اليت عرضها جملس اإلمناء
واإلعمار ،واليت تعكس خل ًال يف تقديره للميزان
املائي وسوء تقدير ملتطلبات املشاريع املائية»،
وكذلك يف الكميات املائية «اليت روجت هلا
وزارة الطاقة واملياه عام  2011إلقرار مشروع
قدر
سد بسري بهدف احلصول على التمويل» .إذ ّ
البنك الدولي (أحد املمولني) كميات املياه اليت
ستغذي سد بسري من نهر األولي (بسري) بني
 60و 100مليون مرت مكعب ،ومن نبع عني الزرقاء
بني  14و 41مليون مرت مكعب ،ومن ينابيع جزين
بني  5و 17مليون مرت مكعب ومن حبرية القرعون
بنحو  60مليون مرت مكعب.
ّ
يؤكد علوية أن كمية الـ  50مليون مرت مكعب «هي
احلد األقصى بسبب الضغط على كميات املياه
نتيجة االستثمار اجلائر للمياه يف حوض الليطاني
من قبل مؤسسيت مياه البقاع واجلنوب ،ونظرًا
إىل ضرورة تأمني مصادر مياه كافية للمشاريع
احلالية وتلك اليت تنوي املصلحة تنفيذها ضمن
مشروع الليطاني الذي وجد حصرًا للري» .ويلفت
القيمني على السد يريدون جر حتى 41
إىل أن
ّ
مليون مرت مكعب من نبع عني الزرقاء الذي
يستخدم للشفة واالستخدام املنزلي يف البقاع
الغربي وراشيا .يف حني تعتمد أراضي بلدات
البقاع الغربي واجلنوب حتى األولي على مشاريع
الليطاني يف الري .كما أن وزارة الطاقة واملياه
أقرت بأن مشروع تزويد بريوت الكربى باملياه
ومشروع قناة الـ 800يعتمدان على مصدر واحد
للمياه« .وهنا ،من الضروري اإلشارة إىل اآلثار

السلبية الناجتة من مشروع الـ  .800فقد بينّ
الكشف الفين أن تنفيذه يؤثر يف كميات املياه
امللحوظ جرها إىل بريوت ،وقد يؤدي إىل انعدامها
يف بعض السنوات الشحيحة».
ليست الكميات املائية التحدي الوحيد أمام مشروع
سد بسري .تنفض املصلحة يديها من املسؤولية
ّ
يتغذى من
عن نوعية املياه يف مشروع ملياه الشفة
حبرية القرعون امللوثة ،حتى بعد مرورها يف حمطة
التكرير يف الوردانية .يلفت غسان جربان ،رئيس
مصلحة اإلنتاج الكهرمائي يف مصلحة الليطاني،
إىل أن مياه سد بسري ستلتقي مع املياه اآلتية
من حبرية القرعون (عرب نفق مركبا – جون) يف
نفق األولي – جون بطول ستة كيلومرتات ،قبل
أن يتفرع منه نفق آخر يتوجه حنو الوردانية –
خلدة – احلدث .ويوضح أن دفق املياه اآلتية من
القرعون سيكون أعلى بأضعاف من دفق املياه
اآلتية من بسري .التقاؤهما سيؤدي إىل طغيان
املياه امللوثة على مصادر املياه النظيفة األخرى.
وجيزم بأن «مياه القرعون ستصل حتمًا إىل
بريوت مشبعة بامللوثات الصناعية والكيميائية
واملعادن الثقيلة ومياه الصرف الصحي .فض ًال
عن أن مسارها بني حمطة التكرير يف الوردانية
واخلزان الرئيسي يف احلدث ،سيكون يف قنوات
إمسنتية قابلة لتسرب الصرف الصحي يف املياه
اجلوفية» .ناهيك عن أن نهري بسري واألولي
ليسا بعيدين عن تلوث الصرف الصحي يف غياب
حمطات للتكرير يف البلدات املشرفة على مرج
بسري اليت حتول مياهها املبتذلة حنوه.
والالفت أن دراسة «تقييم األثر البيئي واالجتماعي
ملشروع جر مياه نهر
األولي إىل بريوت»
الصادرة عن جملس
اإلمناء واإلعمار ،تظهر
جودة
حتليل
بأن
املياه اخلام مت للمرة
األوىل بني عامي
 1968و ،1972واملرة

أحدث تحليل
لجودة املياه أجراه
مجلس اإلنماء
واإلعمار للمشروع
يعود إىل عام
2001

الثانية يف آب  ،1984واملرة الثالثة يف 1994
و .1995أما أحدث حتليل جلودة املياه فيعود إىل
عام !2001

املصلحة تطلب تعويضات

من سيتوىل أعمال الصيانة والتشغيل ملعمل
األولي اجلديد املزمع إنشاؤه يف حوض سد
بسري على استمالك مصلحة الليطاني؟ تساؤل مل
«ضم املعمل
حيصل علوية على إجابة عنه ،مقرتحًا
ّ
إىل منشآت املصلحة لتقوم بتشغيله وصيانته
بواسطة الفرق الفنية نفسها اليت تعمل حاليًا يف
معمل األولي القديم» .ال جيد علوية يف ما يقرتحه
تطف ًال ،بل هو «تعويض عن خسارة املصلحة من
إنتاج الطاقة الكهربائية يف معمل جون ،لكون مياه
نهر بسري اليت كانت تغذي املعمل ستحول إىل
بريوت ،ولن يصبح قادرًا على إنتاج الكهرباء».
كذلك طالب مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان (أحد
أصحاب املشروع) بتسديد كلفة نقل املياه إىل
سد القرعون واألنفاق التابعة
بريوت عرب منشآت ّ
للمصلحة (البحرية والسد ونفق مركبا – األولي
وحوض األولي ونفق األولي – جون) ،بدل صيانة
وتشغيل من استعمال تلك املنشآت واملشاركة
يف كلفة التشغيل والصيانة» .علمًا بأن علوية
أرسل كتابًا إىل الشركة املتعهدة «بوجوب تركيب
 flow meterلتحديد كميات املياه اليت متر عرب
إنشاءات املصلحة لتسديد البدل املتوجب».

ممنوع الدخول إىل مرج بسري

رمسيًا ،خسر أهل جزين والشوف مرج بسري حتى
قبل انطالق أشغال سد وحبرية بسري .السبت
املاضي ،منعت القوى األمنية األهالي والناشطني
من تنفيذ مسريهم األسبوعي داخل املرج ،حبجة
أن الدولة استملكته ودفعت ألصحاب األراضي
بدالت تعويض .فيما استحدثت شركة «نورال
أوزالتني» الرتكية املكلفة من قبل جملس اإلمناء

تؤكد مصلحة الليطاني أن املخططني ملشروع سد بسري يروجون لكميات مياه مبالغ فيها (علي حشيشو)

واإلعمار تنفيذ املشروع ،قاطعًا حديديًا عند مدخل
املرج الرئيسي ،واستعانت بشركة أمن خاصة
ملنع الدخول .أحد مراقيب األحراج يف جزين ّ
أكد
لـ»األخبار» أن الشركة بدأت قطع األشجار ،رغم

عدم حيازتها ترخيصًا من وزارة الزراعة .فيما
يتناقل األهالي شائعات عن تسلل أشخاص
يقومون بقطع الشجر والتنقيب عن اآلثار ،بتغطية
بلدية وحزبية يف البلدات املشرفة على املرج.

االنقسام السياسي والشحن املذهيب مينعان وقوف أي
مسؤول وراء القضبان
حسني زلغوط

عد الفساد واحدًا من أخطر الظواهر السلبية يف
ُي ّ
هدد استقرار الدولة يف الكثري من
الدولة ،فهو ُي ّ
املراكز احليوية والوظائف .وال يوجد يف كل أحناء
خال من الفساد وهذه احلقيقة ال
األرض جمتمع
ٍ
مُيكن ألحد أن ينكرها أو يتجاهلها ،وحتى الكتب
السماوية من قرآن واجنيل جاءت على ذكر الفساد
عشرات املرات وبأوجه متعددة ،وهو ما يعين
ان الفساد عمره من عمر املعمورة وأن القضاء
عليه مهما كان كبريًا أو صغريًا هو شبه مستحيل
خصوصًا يف األنظمة السياسية اليت هي يف األصل
قائمة على الفساد ومن بينها النظام اللبناني.
صحيح أن قوى سياسية متعددة أعلنت احلرب
على الفساد ،لكن أيًا من هذه القوى مل حتدثنا
عن اآللية اليت ستعتمدها للقضاء على هذه اآلفة
اليت اغرقت لبنان وال تزال بديون ال طاقة له
على حتملها أو سدادها يف ظل وضع سياسي
غري صحي ووضع اقتصادي مرتهل ،ناهيك عن
املذهبية اليت تعد السد املنيع الذي حيمي كبار
الفاسدين يف هذا البلد ،فمعركة القضاء على
الفساد عنوان مجيل ،ولكن طعمها ُمّر بالنظر على
عدم التفاؤل املسبق يف بلوغ هذا األمر الغاية
املرجوة ألنه يستحيل أن يطلب الرباءة ملدان
خصوصًا وأن الغالبية شريك يف عملية الفساد.
يف تقدير مصادر سياسية عليمة ان «حزب اهلل»
وغريه ممن اعلنوا احلرب على الفساد قد اعدوا
العدة هلذه املعركة وهم الزموا أنفسهم من خالل
مواقفهم املعلنة االستمرار فيها ،ومن هنا كانت
حركة النائب يف «حزب اهلل» حسن فضل اهلل
التوجه املباشر إىل املدعي العام املالي القاضي
علي إبراهيم حيث سلمه ملفات حتدث عنها يف
األول واعتربت اخبارًا
مؤمتره الصحايف أمس
ّ
التحرك على أساسه .كما كان الفتًا رسالة
وجب
ّ
وزير املال علي حسن خليل لوزير االتصاالت
حول «اوجريوا» وضرورة تسليم وزارة املالية
الكشوفات واحلسابات حول اجلباية واالنفاق،
هذان األمران يعدان عالمة توحي بأننا ذاهبون
باجتاه حماربة الفساد وهي تعد رحلة األلف ميل
ألن الفساد هو العدو األقوى ،أقوى من كل
األطراف اليت هي ليست بريئة من دمه.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على
مستوى الرأي العام الذي مل يستطع ان يهضم

بعد فكرة إعالن احلرب على الفساد من منطلق
ان من «جرب اجملرب كان عقله خمرب» ،كيف
سيفتح هذا امللف ،وكيف سيقفل وإىل أين
سيصل فيه املعنيون بهذا األمر؟
فهل الطاقم السياسي احلالي الذي يف معظمه
شريك يف الفساد هو أهل للثقة حملاربة هذا
الفساد ،هذا سؤال يتم التداول فيه لدى كل
الناس من دون ان يتلقوا أية أجوبة تقنعهم بأن
احلملة املوجودة على الفساد حاليًا بعد ان بلغت
البالد مقت ًال على كافة املستويات لن تكون على
شاكلة محالت كثرية شنت يف السابق ومل تصل
إىل أية نتيجة والدليل أننا مل نشاهد أي مسؤول
مهما كان حجمه كبريًا أم صغريًا وراء القضبان.
وتبدي غالبية ّ
الناس خوفها من ان تكون هذه
احلملة على الفساد نزوة مؤقتة ينتهي مفعوهلا
وفق ظروف قد تستجد وحترف االهتمام اللبناني
عن هذه املعركة النشغاله مبعارك جديدة رمبا
تكون خمتلفة لفرملة هذه االندفاعة لدى البعض
يف القضاء على الفساد وهو أمر اعتاده لبنان يف
العديد من احملطات املماثلة ،فالدخول يف معركة
الفساد أشبه بدخول مغارة ال ُيعرف دهاليزها وال
إىل أين تؤدي ،وهي دوران يف حلقة مفرغة أشبه
بدواليب اهلوا.
ولنفرتض جد ً
ال أن معركة الفساد انطلقت وأن
الدفاتر فتحت ،وأن االتهامات وجهت ،فهل
سيكون بإمكان أحد ممن أعلن احلرب على الفساد
ضمان دخول أحد من السياسيني وغري السياسيني
إىل السجن يف ظل االنشطار السياسي واالنقسام
الطائفي واملذهيب املوجود يف البلد.
من املؤكد ان الغريزة املذهبية ستتحرك ،ومن
املؤكد ان التحالفات السياسية ستشكل مظلة عند
اتهام أي فاسد ،وستتحول املعركة من معركة على
الفساد إىل تبادل االتهامات ونبش للقبور وتوتري
حد التغاضي عن هذه
لألجواء لتصل األمور إىل ّ
احلملة ما دام البلد سينزلق إىل آتون التجاذبات
والصراعات من جديدة وستصبح مصلحة البلد
العليا فوق أي اعتبار ،وتعود امللفات لتوضع
على الرف من جديد لتكون الغبار كفيلة يف حمو
أثارها مع قابل األيام ،وهكذا تبقى األوضاع على
حاهلا طاملا ان النظام السياسي يف البلد حجره
أساس بنيانه هو الفساد.

Saturday 2 March 2019
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مـقاالت وتـحقيقات

حرق النفايات يف مصانع االمسنت ..

«الوقود البديل» :من حتت الدلفة لتحت املزراب
حبيب معلوف
يف موازاة استعدادات مساسرة مشاريع حمارق النفايات ،جلهة
اعداد دفاتر الشروط واختيار االماكن واعالن املناقصات ،تسري
خبطى حثيثة ،أيضًا ،خطط اخرى لسماسرة تقنية حرق النفايات يف
أفران معامل االمسنت ،حتت عنوان «الوقود البديل» .دون اعتماد
هذه التقنية شروط كثرية ومواصفات دقيقة يصعب ختيل االلتزام
بها يف ظل انعدام املراقبة واحملاسبة ،ما يعين زيادة التلوث...
تلوثًا أكثر خطورة.
ّ
يف إطار السباق على االستثمار يف أزمة النفايات ،تكثفت ،يف
السنوات األخرية ،حماوالت التسويق لتقنية حرق النفايات يف أفران
معامل الرتابة واالمسنت .وأخذت هذه احملاوالت ،يف األسابيع
األخرية ،طابعًا أكثر جدية مع عقد اجتماعات مكثفة مع بلديات
واحتادات بلديات تقع هذه املعامل ضمن نطاقها (ال سيما يف
سبلني وشكا) .ويتم يف هذه االجتماعات الرتويج للوقود املشتق
من النفايات ( ،)Refuse Derived Fuel: RDFحتت عنوان «الوقود
البديل» عن الفيول او الفحم احلجري .إال أن ما ال ُيطرح ،بالتأكيد،
هو التحديات والصعوبات واملخاطر العتماد مثل هذا اخليار ،يف
غياب اإلطار االسرتاتيجي ويف ظل اإلشكاليات املتعلقة بنوعية
النفايات ،والقدرات التشغيلية واملتطلبات القانونية واملالية
واالقتصادية واآلثار البيئية.
والـ RDFهو وقود ينتج من عملية تفتيت النفايات الصلبة
وجتفيفها ،ميكن استخدامه لتوفري احلرارة وتوليد الكهرباء يف
املنشآت الصناعية كمصانع االمسنت .واستخراج النوع املطلوب
ّ
يتطلب فرزًا دقيقًا للنفايات وتعقيمها
وفق املواصفات من الـ RDF
قبل حرقها خلفض نسبة الضرر من انبعاثاتها.
يطلق اسم «الوقود البديل واملواد اخلام» (Alternative Fuel
 )and Raw Materials: ARFو»الوقود الصلب املسرتد» (Solid
 )Recovered Fuel: SRFعلى النفايات املفرزة ذات الطاقة احلرارية
العالية .وحبسب دراسة اولية مل تنشر بعد للدكتورة مسر خليل
(من «ائتالف ادارة النفايات») ،هناك انواع عدة من هذا الوقود
الذي ُيستخدم عادة يف مصانع االمسنت.
ُي ّ
شتق الـ  RDFمن النفايات املنزلية أو الصناعية أو التجارية غري
املتجانسة الناجتة عن املعاجلة امليكانيكية  -البيولوجية للنفايات
(الورق والكرتون ،املعادن ،البالستيك ،الزجاج ،اخلشب ،األقمشة
ً
عادة كوقود
واملطاط ،)...وميكن أن حيتوي مواد خطرة ،ويستخدم
امللوثات .أما
بديل يف حمارق النفايات اجملهزة بأنظمة لضبط
ّ
في ّ
شتق حصرًا من النفايات املنزلية غري اخلطرة وخيضع
الـ ُ SRF
ملواصفات معينة الستعماله يف املنشآت الصناعية ،ويتم إنتاجه
ً
وفقا ملواصفات جودة حمددة.

من يخدم من؟

يف غياب اإلطار االسرتاتيجي حلل مشكلة النفايات ،فإن أسئلة
عدة تتبادر اىل الذهن :هل املطلوب معاجلة هذه املشكلة من
أساسها أم تأمني الوقود للمصانع؟ وهل يكون احلرق للتخلص من
مواد خطرة ،ما من طريقة أخرى للتخلص منها ،ام هو حلرق كل
ما هو قابل للحرق؟ وهل االولوية هي حلماية املوارد ،ام النتاج
طاقة قليلة من كمية كبرية من النفايات الرطبة (كما هي حال
ملوثات يستحيل ضبطها (رماد وانبعاثات
نفاياتنا) تنتج عن حرقها ّ
وتكبد اخلزينة كلفة إضافية ملعاجلة نواتج احلرق مبا يطيح
سامة)
ّ
ّ
تتحول النفايات اىل
بكل مكتسبات الطاقة؟ وما الذي مينع أن
ّ
خدمة تشغيل احملارق وأفران شركات الرتابة ،بدل أن ختدم هذه
التقنيات حل مشكلة تزايد النفايات؟ مع العلم أن ما تشتهيه النار
من موارد ،هو نفسه ما تشتهيه معامل اعادة التصنيع .فعلى اي
اساس ستتم املفاضلة؟

حرق بال فرز

يف ما يتعلق بنوعية النفايات اليت يفرتض اعتمادها كوقود بديل،
بينت الدراسات أن النفايات الصلبة اخلام يف لبنان حتتوي على
نسبة عالية من الرطوبة ،وطاقة حرارية منخفضة ،وحمتوى عال
من الرماد ،ما جيعل استخدامها كوقود أمرًا غري مرغوب فيه .إذ
أن وجود نسب عالية من الكلور واملواد اهلالوجينية أو الزئبق
والبالستيك املصنوع من البولي فينيل كلورايد ( )PVCيف النفايات
ّ
يسبب مشاكل تشغيلية وبيئية للمصانع اليت تستعملها.
ميكن أن
ّ
لذلك تتطلب املعاجلة املشرتكة ( ،)Co-processingأو حرق الوقود
البديل الناتج عن النفايات يف املصانع ،حبسب دراسة خليل ،اىل
تركيبة نفايات متجانسة نسبيًا ،مع خصائص حمددة للتحكم بعملية
االحرتاق .وتستوجب هذه التقنية معاجلة مسبقة لتحويل النفايات
إىل ما يسمى بـ»الوقود الصلب املسرتد» ( .)SRFكما يفرتض
حمددة للوقود املشتق ،سواء كان  SRFأو
أن تعتمد معايري جودة ّ
.RDF
يعين كل هذا أن هناك حاجة ملحة لفرز النفايات واعدادها بشكل
دقيق قبل اعتمادها كوقود بديل .أما ما جيري واقعًا فهو أن
النفايات يف لبنان ال تعرف أي نوع من أنواع الفرز .إذ أن اخلطرة
منها وغري اخلطرة ،واملنزلية والصناعية والتجارية والطبية والزراعية

يتطلب الوقود البديل فرزاً دقيقاً من املصدر (هيثم املوسوي)
ونفايات املساخل والردم ،تجُ مع كلها معًا وتنقل يف معظم األحيان
يصعب فرزها يف املعامل بفعالية جيدة،
يف شاحنات ضاغطة مما
ّ
التقيد باملواصفات املطلوبة للوقود البديل.
وبالتالي
ّ
وهذا يزيد من احتماالت تلوث الوقود البديل مبواد خطرة جتعل
من استخدامه يف معامل االمسنت أمرًا دونه خماطر كربى ،إذا
امللوثات اهلوائية والغازات احلمضية اليت تنجم
ما أضيف اىل
ّ
تلوث مضاعف .ناهيك
عن إنتاج االمسنت ،لنكون عندها أمام
ّ
عن أن أحدًا ال ميكنه ضمان جتهيز املعامل بالتجهيزات الالزمة
ً
مباشرة يف األقسام ذات
لضبط امللوثات وتلقيم الوقود البديل
درجة احلرارة العالية من األفران ،وااللتزام مببادئ عاملية حمددة
لدى استخدام هذا الوقود ،واملراقبة املستمرة وفحص املنتجات
النهائية من األمسنت ملنع احتماالت تسرب املعادن الثقيلة إليها
ختيل حجم
قبل استخدامها يف املباني والطرق واملنشآت .وميكن ّ
الكارثة املرتقبة ،بالنظر اىل األداء احلالي ملعامل االمسنت والرتابة
اليت ال ميكن الوثوق بأدائها البيئي وبالتزامها باملعايري البيئية يف
ظل سوء املراقبة واحملاسبة وانعدام تطبيق القوانني.

الجوانب القانونية

وجود اإلطار التشريعي املناسب شرط أساسي ومسبق للنجاح
يف تطبيق تقنية املعاجلة املشرتكة يف معامل االمسنت .إذ ينبغي
حتديد معايري االنبعاثات واملواصفات الفنية ،إضافة إىل آليات
الرتخيص واملراقبة واحملاسبة .وبسبب التعقيد التقين العالي هلذه
التقنية ،فإنها تتطلب مراقبة مستمرة وعمليات تفتيش دورية ،كما
تتطلب وجود موظفني مؤهلني وجمهزين بشكل كاف للقيام بعمليات
املراقبة .وهو أمر حيتاج وقتًا يف ظل غياب تطبيق القوانني وضعف
القدرات البشرية والتقنية يف وزارة البيئة وجهل السلطات احمللية
بزواريب هذه التقنية واالفتقاد إىل أجهزة القياس واملختربات
اجملهزة لفحص بعض أنواع امللوثات اخلطرة.

وقود بديل ام تبديل امللوثات!

حبسب تقرير «اآلفاق العاملية إلدارة النفايات» ،تزيد كلفة سوء
إدارة النفايات على اجملتمع واالقتصاد يف البلدان املتوسطة أو
املنخفضة الدخل ،بأكثر من  5إىل  10أضعاف ما ميكن أن تكلفه
اإلدارة السليمة .لذلك يفرتض يف بلد مثل لبنان ،راكم الكثري من
االخطاء وال يزال يعمل ضمن
خطط طوارئ مكلفة جدا
على كل األصعدة ،اعتماد
املبادئ املوفرة او األوفر،
يف إدارة النفايات بطريقة
سليمة بيئيًا ،بدل «تنظيف
أخطاء املاضي» ،عرب نقل
امللوثات من مستوى معني
اىل مستوى آخر ،ومن مناطق
اىل اخرى!
اسرتاتيجية
غياب
ويف

هل تتحوّل النفايات
اىل خدمة تشغيل
أفران املصانع بدل أن
تخدم هذه التقنيات
حل مشكلة تزايد
النفايات؟

وطنية متكاملة ونظام إدارة متكامل للنفايات يعتمد هرمية إدارتها
(الذي يبدأ بالتخفيف والفرز من املصدر) ووضع اإلطار التشريعي
والقانوني ودرس األداء البيئي والتجهيزات املتوفرة والقدرات
البشرية والتشغيلية ملعامل االمسنت واجلدوى االقتصادية للمعاجلة
املشرتكة ...حنن ،بالتأكيد ،غري قادرين على اعتماد هذا اخليار.

هل تنفجر ألغام ترامب بوجهه يف
أمريكا الالتينية؟
قاسم عز الدين

فشل املراهنة االمريكية على االنقالب العسكري يف فنزويال،
جير يف أذياله فشل املراهنة على الغزو عرب كولومبيا والربازيل
ّ
بذريعة إدخال «املساعدات اإلنسانية» .لكن انسداد الطرق امللتوية
للسيطرة األمريكية على ثروات فنزويال ،قد يدفع ترامب إىل مغامرة
عسكرية عارية تؤدي إىل توحيد شعوب القارة الالتينية ضد عودة
اليانكي األبيض .كيف وملاذا؟
ما بذلته سوريا من تضحيات مضنية إلحباط املناورة الغربية،
حتت مسمى «املساعدات اإلنسانية» ،هو درس تستقيه حركات
ّ
تشربت مفاصل
تتعلم من فشله اإلدارة األمريكية .فقد
التحرر وال
ّ
اإلدارات الغربية اخرتاع الوزير الفرنسي برنار كوشنري ما يسمى
«حق التدخل اإلنساني» منذ العمل على تفتيت العراق وال تزال
بني اكتشافاتها عالقة.
تتصور أن الغزو ال ّربي لفنزويال ،ميكنه
إدارته
خميلة ترامب وصقور
ّ
مير عرب الربازيل وكولومبيا بشاحنات حصان طروادة املطلية
أن ّ
برائحة الغذاء والدواء .وما يدل على تهافت هذه املخيلة هو
ّ
تظنه خائرًا من اجلوع ،يهب
اعتقادها أن الشعب الفنزويلي الذي
باخرتاق احلدود حلمل عودة اليانكي االمريكي على أكتافه مبتهال.
عشرات من الفنزويلني تدل على حجم أنصار املعارضة اليت دعاها
لبت دعوته .وعشرات
خوان غويدو حلماية «املساعدات اإلنسانية»ّ ،
أخرى من القوات األمنية البالغة  360ألفًا تهرب إىل كولومبيا
لتلبية دعوة جون بولتون االنشقاق عن اجليش .بينما تستفز أمريكا
وحلفاؤها كرامة الشعب يف فنزويال وأمريكا الالتينية .فيضع
الناقمون على سوء اإلدارة واألزمة االقتصادية غضبهم جانبًا،
وتستعيد الشعوب الالتينية ذاكرتها اخلصبة ضد جرائم أمريكا
دونها إدواردو غاليانو ( )1971يف كتابه «شرايني
وأوروبا اليت ّ
أمريكا الالتينية املفتوحة» وبات أيقونة إىل جانب بابلو نريودا
محلها هوغو تشافيز هدية إىل باراك أوباما يف أول قمة بني
االمريكيتني اجلنوبية والشمالية.
السفن «الغذائية» اليت تسيرّ ها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
تتقدم من جزيرة كوراساو اليت تتخذ منها أمريكا
مل تستطع أن
ّ
مركزًا عسكريًا متقدمًا باالتفاق مع هولندا .فاضطر مدير الوكالة
هددت البحرية الفنزويلية بالتصدي
مارك غرين إىل الرتاجع ما أن ّ
صرح رئيس اجلمعية التأسيسية
ألي مغامرة أمريكية .ومن خلفها
ّ
القوي ديو سداد كابيللو «مل تتمكن شاحنة واحدة من املرور» .وال
سفينة من خرق احلدود البحرية.
ّ
جتندت يف سوريا وراء الذريعة الغربية
اهليئات الدولية اليت
تنجر لتكرار
أن
تستطع
مل
اإلنسانية»،
«إلدخال املساعدات
ّ
املناورة يف فنزويال .فالصليب األمحر الدولي امتنع عن املشاركة
ونأت املنظمات األخرى بنفسها ،حني اضطر األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتريتش من « العنف الذي ترافق مع عملية
إيصال املساعدات» .ويف احملصلة يؤدي احرتاق ورقة املساعدات
بني أيدي كولومبيا وإدارة ترامب ،إىل احتمال كبري الحرتاق ورقة
غويدو الذي جرى تهريبه إىل كولومبيا وبات من الصعب إعادة
تهريبه إىل فنزويال بعد فشل املراهنة على انشقاق اجليش وعلى
انفجار الغضب الشعيب ضد مادورو ،حتت تأثري ألغام املساعدات
اإلنسانية .وقد يكون هذا الفشل هو الطريق املفتوح العتقال
غوايدو وحماكمته مبجرد عودته إىل فنزويال.
جمموعة «ليما» اليت تلتقي يف عاصمة كولومبيا «بوغوتا» برئاسة
مايك بنس ،تدرس اإلجراءات «إلجبار مادورو على مغادرة
السلطة» .لكنها يف اللقاء السابق بتاريخ  5شباط /فرباير مل
تستطع قبول التدخل العسكري وهو اخليار الذي تلمح إليه إدارة
ترامب .لكن هذا اخليار يف التدخل العسكري األمريكي ،ليس
أمامه سوى االعتماد على امليليشيات العسكرية الكولومبية مبساندة
جنراالت احلكم يف الربازيل وبقايا الدكتاتوريات العسكرية السابقة
يف تشيلي واألرجنتني.
الغزو العسكري األمريكي املكشوف ،يقلب املراهنات األمريكية
على احالم االنقالب الداخلي وانقسام اجليش والشعب ،إىل
املراهنة على مواجهة عسكرية بني كولومبيا وفنزويال .لكن هذه
املواجهة ال تقتصر على اجليشني ،فبينما تتدخل القوات اخلاصة
األمريكية إىل جانب كولومبيا واملليشيات االجرامية ،يدخل اجليش
الشعيب الفنزويلي إىل ساحة املواجهة بقوات منظمة تضم حوالي
متطوع .وهذه القوات مدعومة مبساعدة كوبية وميكن
 1,6مليون
ّ
أن تنضم إليها مساعدة من نيكاراغوا وبوليفيا ومن قوى شعبية
واسعة يف خمتلف دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت محلت
السالح يف حروب التحرر ضد أمريكا.
أمريكا حتشد يف كولومبيا جالوزة الدكتاتوريات العسكرية
وامليليشيات االجرامية« ،خللق ظروف تؤدي إىل احلرية والدميقراطية
يف فنزويال» كما يقول رئيس كولومبيا إيفان دوكي .لكن التدخل
العسكري األمريكي يستفز كرامة الشعوب الالتينية املدعومة من
روسيا وإيران والصني وتركيا والرأي العام العاملي الرافض
للفاشية.
ماركو روبيو الذي يتهم الفلسطينيني بأنهم يعلمون أطفاهلم قتل
عينة من الذاهبني للحرب ضد فنزويال .ويتهم رشيدة
اليهود ،هو ّ
طليب مبعاداة السامية .لكن أحالمه قد تصطدم باضطرار ترامب
إىل االنسحاب من مغامرة قد تنفجر بوجهه يف أمريكا الالتينية.
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حفلة الرابطة املارونية يف أسرتاليا تتحول اىل مهرجان حافل أعلنت فيه رئيسة والية نيو ساوث
ويلز غالديس بريجييكليان عن رصد  7ماليني دوالر إلستكمال بناء دار املسنني يف سيدة لبنان

غالديس برجيكليان

دايفد كوملان

مايكل دايلي

هدية للمطران رحمة

سركيس ناصيف وعقيلته برناديت

هدية لباخوس جرجس

النائب كوتسيس وزوجها ،جان ونيسي ناصيف وتوفيق كريوز

جو خطار وعقيلته شاد وابراهيم الدويهي وعقيلته

طاولة القوات اللبنانية ،الكتائب اللبنانية وحركة االستقالل

الفنان رودي رحمة

طوني بورك

املطرانان رحمة ورباط ،رحمة ،بول عنداري وعقيلته وحضور

السيناتور مسلماني ،النواب كوتسيس وديب ،وفني وحضور الفنان رحمة ،مايكل كلتوم وعقيلته واملحامي بزعوني وعقيلته

املطران طربيه مع النائبني ويليامز وكوملان ،جورج زخيا وجهاد داغر وحضور

النواب جهاد ديب وجوليا فني وصويف كوتسيس مع باخوس جرجس

برعاية سيادة املطران انطوان شربل طربيه وبحضور أصحاب السيادة املطارنة
حنا رحمة وروبري رباط و باسيليوس قدسية والضيف الفنان رودي رحمة وحشد
من الرسميني ومؤسسات وابناء الجالية ،أقامت الرابطة املارونية برئاسة الدكتور
أنطوني سعيد الهاشم حفلتها السنوية بنجاح كبري يف «الدولتون هاوس»
سيدني ،حيث أعلنت فيه رئيسة والية نيو ساوث ويلز غالديس برييجيكليان
يف كلمتها تخصيص مبلع سبعة ماليني دوالر إلستكمال بناء دار املسنني يف
سيدة لبنان هاريس بارك.
حضر الحفل من الرسميني وزير الهجرة دايفد كوملان ممثال رئيس الحكومة
الفيدرالية سكوت موريسون ،النائب طوني بورك ممثال زعيم املعارضة بيل
شورتن ،رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غالديس برييجيكليان ،زعيم املعارضة
يف نيو ساوث ويلز مايكل دالي ،رئيس مجلس النواب يف الوالية جان عجاقة،
وزير التعددية الثقافية راي وليامز ،السناتور شوكت مسلماني ،والنواب طوماس

فراد فرنجي

املطران طربية

املطران رباط

د .أنطوني الهاشم

االخت الراهبة تتوسط توفيق كريوز ،ميشال الدويهي ،ناصيف وكوتسيس

جورج وعقيلته وجوليا فني وجيف لي وجهاد ديب ،وداميان تادهوب وغاي زانغاري
ونيك الليش وصويف كوتسيس وجان سيدوتي ،وتانيا ميهايلوك ،وزعيم العمال
السابق مارك اليثم ،النائب السابق طوني عيسى ،قنصل لبنان العام شربل
معكرون وعقيلته ،املونسنيور اسطفان فرنجية ،القنصل الفخري فادي الزوقي،
رئيس بلدية عيناتا األرز ميشال رحمة ،رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال
عصفور ،رئيس البلدية طوني مارون سرتاثفيلد سابقا ،أعضاء املجالس البلدية
جورج زخيا ونيال هايل وآنيتا قزي وستيفان عيسى ومارتن زعيرت ،الرئيس
األقليمي للجامعة الثقافية يف العالم ميشال الدويهي ،رئيسة سيدات االنجيل
زيتا الدويهي ،رئيس غرفة التجارة األسرتالية اللبنانية جو خطار ،رئيس
املؤسسة البطريركية سركيس ناصيف ،رئيس التجمع املسيحي والي وهبة،
رئيس املجلس املاروني طوني خطار ،رئيس مؤسسة مارونايت كري داريل
ملحم ،رئيس مجلس املهنيني املوارنة رياض طايع ،مدير بنك سيدني مايكل

النائب غلني بروكس وعقيلته

طوني خطار وبول عنداري

ميكايلس ،مدير البنك العربي جو رزق ،ورؤساء التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية وحركة األستقالل والكتائب وتيار املردة واألحرار وجمعية بشري وجمعية
الجية ،رؤساء تحرير النهار انور حرب ،والتلغراف طوني قزي واملستقبل جو
خوري والهريالد انطونيوس بو رزق واذاعات صوت الغد وأس بي أس وصوت
املحبة و 2أم إي ،وعدد من الكهنة والراهبات ،وكذلك حضر الداعمون للرابطة من
مؤسسات وشركات.
عرف الحفل بمهنية عالية ولباقة نسرين خضرا وفريد فرنجي.
استهالال صالة للمطران روبري رباط ومن ثم ألقت رئيسة حكومة نيو ساوث
ويلز غالديس برييجيكليان كلمتها التي أشادت فيها بالكنيسة املارونية وبالرابطة
املارونية وبالجالية وانجازاتها ،وأعلنت فيها عن تخصيص مبلع سبعة ماليني
دوالر إلستكمال بناء دار املسنني يف سيدة لبنان هاريس بارك.
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مـناسبات

مستكملني ورشة العمل التنظيمية مع هيئة التيار الوطين احل ّر -ملبورن

منسق عام قطاع االنتشار الدكتور مارك زبال
يواصل جولته االسرتالية مع الوفد املرافق

رئيس وأعضاء الهيئة األدارية للرابطة املارونية يف أسرتاليا

املطرانان طربية ورحمة ،القنصل معكرون ،عجاقة ،الدويهي ،بعيني ،مللو ،خطار ،الحاج ،تامر ،الزميل حرب وحضور
وكانت كلمة مميزة لضيف الحفل الفنان والنحات والرسام
وألقى كل من زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز مايكل والشاعر رودي رحمة الذي شكر الرابطة املارونية رئيسا
دايلي ووزير الهجرة دايفد كوملان ووزير الظل للمواطنة وأعضاء وكل من ساهم يف تنظيم زيارته من جمعيات
طوني بورك كلمات حيوا فيها الرابطة املارونية وأفراد .ثم ألقى قصيدة رائعة.
واألبرشية املارونية يف اسرتاليا بقيادة املطران انطوان بعد الكلمات سلم املطران طربية والدكتور الهاشم
ميداليات مار مارون اىل راي وهبة وأنطوني خوري وسالم
شربل طربية.
وألقى سيادة املطران طربية كلمة معربة نوه بها بجهود كريوز وداريل ملحم ولويس فليفل تقديراً لخدماتهم.
الرابطة املارونية ورئيسها أنطوني الهاشم وأعضاء كما قدم املطران طربية ورئيس جمعية بشري طوني
جبور هدية تذكارية للمطران رحمة .كما تسلم رئيس
هيئتها األدارية.
بدوره رحب رئيس الرابطة الدكتور الهاشم بالحضور الرابطة املارونية السابق باخوس جرجس هدية تقدير
شاكرا كل من قدم ويقدم الدعم ملشاريع الرابطة التي من رئيس وأعضاء الرابطة املارونية بعدما قدمته آن فرح
هيل تنويهاً بحصوله على ميدالية أسرتاليا.
تصب يف خدمة الكنيسة املارونية واألبرشية.

عزيزي املقيم

املحلي ،على الرقم .131880

أحد أكثر األشياء التي أحبها يف مدينتنا هو
تنوع شعبها .ووفقاً آلخر إحصاء سكاني ،فإن
أكثر من  60يف املائة من السكان يتحدثون
لغة أخرى غري اإلنكليزية يف البيت ونحو
 45يف املائة جاءوا إىل مدينتنا من بلد آخر.
وجزء من هذا التنوع هو شبابنا .لدينا أكثر
من  115000من السكان تقل أعمارهم عن
 24سنة ،مع موهبة هائلة وتفانٍ وتسامح.

وكما تعرفون  ،فإن يوم التناغم (21
آذار) ،وهو احتفال دولي باملساواة والتنوع
والشمول ،ويوم الجار ( 31آذار) ،هي
احتفاالت مهمة ،حيث أنها توحدنا بمجموعة
من القيم األسرتالية األساسية .يواصل
املجلس دعم مجموعاتنا املجتمعية التي تعمل
بال كلل ،عرب جميع الثقافات ،لتعزيز هذه
األحداث والحفاظ على االنسجام االجتماعي
واالندماج يف مدينتنا .أشجعكم على زيارة
 cb.city/whatsonملعرفة األنشطة
املخطط لها يف يوم التناغم .Harmony

إحصاء آخر مثري لالهتمام ،هو عدد السكان
املحليني الذين يصبحون مواطنني أسرتاليني
كل عام .يف عام  ،2018أقسم 1603
أشخاص ،مولودون يف بنغالدش وفيتنام أنا فخور جدا بمجتمعنا املتنوع الرائع وكيف
ولبنان والهند ،اليمني وأصبحوا مواطنني نعيش يف وئام واحرتام لثقافاتنا املختلفة.
أعتقد أن هذا ما يجعل من كانرتبري-
أسرتاليني.
بانكستاون مكانـًا حيويـًا للعيش والعمل
يف عام  ، 2019يف حفلنا األول للجنسية ،فيه وزيارته واالستمتاع به.
يف يوم أسرتاليا  ،كان لدينا  20شخصـًـا
أقسموا اليمني .إذا كنتم مهتمني بأن
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
تصبحوا مواطنني أسرتاليني ،فأنا أشجعكم
رئيس البلدية
على االتصال بقسم الهجرة ،الذي ينسق
كال عصفور
جميع احتفاالت املواطنة باملجلس البلدي

دعت الهيئة اىل اجتماع
عام ضمّ مجموعة من
أعضاء التيار الوطني
الحر يف اسرتاليا،
ترأس االجتماع الدكتور
مارك زبال مع املنسق
الفدرالي السيد شربل
راضي بحضور ممثل
املجلس الوطني يف
اسرتاليا السيد طوني
طوق و السيد مارون
خوري منسق هيئة
ملبورن يف التيار
الوطني الحرّ
طرح د .مارك زبال
عدّة نقاط تدور حول
الخطة التي وضعت
لتطوير وتفعيل عمل
االنتشار مؤكداً على
الدعم املتواصل لرئيس
الحزب معالي الوزير
جربان باسيل وتأييده
ّ
لكل خطة عمل جدية
ومثمرة.
وبحث د .زبال مع
اللجنة واألعضاء يف
سبل تفعيل الرؤية
املوضوعة لتيار اسرتاليا
وكيفية التعاون مع التيار
الوطني الحر يف لبنان.
-ايجاد خطط ونشاطات
لضمّ اكرب عدد من
مناصري التيار املقيمني
يف والية نيو ساوث
وايلز ووالية فيكتوريا.
-تسليط الضوء على
كيفية االنفتاح على
االحزاب االخرى وخاص ًة
األحزاب االسرتالية.
وذ ّكر د .مارك زبال
بأهمية الدور املتكامل
والتنسيق بني لبنان
واالنتشار ،والحث على
العمل املتواصل يف
سبيل محاربة الفساد
واملشاركة يف تسليط
الضوء على االصالحات
التي حققها التيار
الوطني الحرّ يف لبنان.
وشارك وفد االنتشار
بالخلوة السنوية لتيار
اسرتاليا التي صودف
انعقادها هذه السنة
يف ملبورن مع انضمام
جميع ممثلي الهيئات
من مختلف الواليات.
و دار النقاش حول
نفس املبادئ والقوانني
التي بني عليها الحزب،
واتفق الجميع على
خطة عمل بنائة حددت
األدوار واألهداف .تابع
رئيس التيار الوطني
الحرّ معالي الوزير
جربان باسيل كيفية
سري الخلوة ويف اتصال
مع الحاضرين اكد على
دعمه االنتشار طالباً
منهم املثابرة على العمل لتحقيق النجاحات التي يستحقها
التيار مؤكداً على اهميّة االنفتاح على اآلخر ونشر فكر
التيار الوطني الحرّ يف االنتشار وعدم االنجرار يف
املشاكل الفارغة التي تحول دون تقدم الحزب وختم

باسيل اتصاله مهنئاً الجميع على الطاقة االيجابية.
ويف الختام احتفل الحضور بمرور ثالثني عاماً على
تأسيس هيئة التيار الوطني الحرّ يف ملبورن .الذي كان
يعرف بمكتب التنسيق الوطني.
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كـتابات

مخس سنوات على رحيل أنسي احلاج …
الغياب جبرعات صغرية
خمس سنوات على رحيل أنسي الحاج .الشعراء
الكبار يجاورون األبدية .ال عمر لغيابهم ،فهم
يعيشون ويموتون خارج رتابة الزمن .يخلقون
زمنهم الخاص ،ثم يرتكون للعالم أن يأتي إليهم.
يصنعون ذائقتنا ،يؤطرون حياتنا ،يرتكون لنا أن
نعيش قصيدتهم كأنّها قصتنا الحميمة .يؤسّسون
ملستقبل دائم التجدد .إنّهم يف قلب الوقت.
والوقت ،أساساً ،يتش ّكل من لحظة اشتعالهم.

الشاعر الذي أراد أن خيرتق جدار املعنى
محمد ناصر الدين

«اقرتبوا أو اهربوا .سأنقذ الغناء .سأشطف
ّ
الضالة رماد املراثي
األرض .حنجرتي الشياه
واملزامري شعري .آكل القنديل أنفخ الشبح.
ّ
أتسطح على روابي الكلمة .من أجل ذلك تنهض
الصاعقة إلشارتي .املوت للزهرة تلبس بابل
حتتمي مبخلب الندى»
(أنسي الحاج ـــ «الرأس املقطوع»)
مثل اشعيا ورؤياه ،مثل صاعقة تنزل على الراعي
يف برية الرب تشق الثوب وترميه ،أراد أنسي
احلاج ( 27يوليو  1937ــــ  18فرباير  )2014أن
«يبج السد» ،أن يزيح الشعراء املوتى من طريقنا
ليفسحوا لنا مكانًا ،أن يرينا أن تقديسنا لكل ما
قد ّ
مت قوله شعريًا يف أقصى مجاليته وبالغته
ّ
هو ما ّ
يصنمنا ،ما حيجب أعيننا عن
حينطنا ،ما
قوة هي أعلى ،هي لغة الشعر ،روحه احليوية،
طاقته اإليروسية ،ألن «الشعر يعيش يف لغته…
الشعر ليس يف تقنياته اليت ألصقت به لتمييزه
عن النثر مث ًال ،وإمنا يف وظيفة ممارسته اإلميانية
مَ
«عال خفي» حنسه لكن ال نراه .وهنا
بوجود
يكمن البعد الروحي للشعر .حيلم الشاعر بتكوين
بشرية جديدة ال بكتابة شيء جديد فقط .الكتابة
هي اجلسد اجلديد» .مع أنسي حيلم الشعر ِ
بسفٍر
ُ
لتكن الكلمة حباجة احلياة إليها
تكوين جديد،
ال بالشفقة ومن أجل ذلك تكون الكلمة كلها،
وفوق الكل ،أو ال تكون .يف «لن» وجد أنسي
الوقت األمثل الختبار الكلمة :ماذا يربح الشعر
مَ
نفسه؟ وكان على الشعر
العال وخسر
لو ربح
َ
يف بيان أنسي التأسيسي يف مقدمة «لن»
أن خيضع من اآلن فصاعدًا هلذا االختبار ،وإال
«فلتمت الكلمة ،فليمت الشعر ،األدب ،الفن،
لتنقرض اللغة ،ليضمحل اإلنسان اإلهلي حلساب
الربنامج»َ ،ق َدران ال ثالث هلما للكلمة ــــ الشعر:
إما املوت ،وإما «لن» :لن ختدم الكلمة بعد اليوم
نسقًا ال ترغبه ،أو نصرًا ال حتبه ،ولن تعيش
كالوردة األليفة يف احلذر واملطابقة للشروط
البالغية واالستيتيقية .فلتكن إذًا «العشبة
جناحي ملكوته
اهلوجاء» و»ليبسط النسر اجلديد
َ
ليزل هذا الوهم
العمالق على الشرق والغربُ .
إذا كان وهمًا ،وال يرتك بارق غري احلق» .لن
يكون للزهرة بعد اليوم «أن تلبس برج بابل»،
حني تنجح الكلمة يف االختبار سنصل إىل األفق
الذي حتدث عنه لوتريامون «جيب على الشعر أن
يصنعه الكل .ال يصنع الشعر شخص واحد».
حني تسقط أبراج بابل ستصبح كل كلمة مقدسة،
واإلنسان الذي يتصاحل أخريًا مع احلقيقة ،مع
حقيقته ،ليس عليه سوى أن يغلق عينيه كي
ُت َ
ِ
واملقدس.
واملدهش
فتح أبواب اجلميل
ّ
يف أول «كان هذا سهوًا» ( )٢٠١٦الكتاب غري
املنشور يف حياة أنسي احلاج ،نقرأ كلمتني
تصدران القصائد« :ميتافيزيقا ودين» .يقول
ّ
ماتيس إن كل فن هو ديين بالضرورة .عند
أنسي احلاج «األول» لغة دينية تشبه لغة
ّ
املسلحني ،هجوم على اللغة
أنبياء العهد القديم
وتعريتها من فصاحتها نظمًا وأنساقًا وإخضاعها
لتجربة بروميثيوسية قاسية ومتنوعة .يف «ماضي
األيام اآلتية» ( )١٩٦٥و»ماذا صنعت بالذهب،
ماذا فعلت بالوردة» ( ،)١٩٧٠تتخفف لغة أنسي
من القسوة اليت ومست بها يف «لن» و»الرأس

املقطوع» ( )١٩٦٣لتبدو كاملزامري أو األناشيد،
أناشيد مشذبة من السائد واملتداول ومردودة
إىل براءة البشرية األوىل يف ابتهاهلا وتوترها
وحي
وخوفها وغنائها الذي يكون تفاع ًال مع
ٍ
أول .يف أعمال أنسي الالحقة ،ستكون إعادة
االعتبار للمقدس ،ليس بوصفه مقدسًا شكليًا
وإمنا بتماهيه مع جوهر الشعر الذي يضع يف كل
األشياء جرعة من املطلق .الشعر أيضًا عروة تصل
ميت بقرابة لديانة
الكائنات ،وهو وإن كان ال
ّ
أرضية أو مذهب أو دوغماُ ،يشرك أصغر األشياء
يف دورة الكون .يف مقدمة «خوامت» (،)١٩٩١
كان أنسي واضحًا يف ذعره من اإلنسان اجلديد،
الذي مل يعد من شيء خييفه ،أو يدعوه للتأمل
كما اإلنسان القديم الذي كان ميحض الكلمة ما
تستحق من التقديس واالحرتام والرهبة« :يتألق
ّ
املنقب .يتألق العقل
العداد،
العامل التكنولوجي،
ّ
الرياضي يف بروده الساحق ،جربوته املنتصر،
ويدوسين .يتألق ويدوسين أنا املتعامل بالتأمل،
املصرف أعمال احلب من أول نظرة ،أنا الشاعر
ّ
اجلواني ،املالك املاجن ،املالك الذي بتجدد
ّ
اجملاني ،الرغبوي،
سقوطه تتجدد حمبة اهلل ،أنا
ّ
ّ
ِ
اهلش،
الصويف الشبق ،الذاتي
تعوي اهلائم،
امل َ
املكون من خيوط أحالم ،املنسوج برتاثات
أنا
ّ
الوجدان واخليال والنعومة والصالة واحلب ودموع
احلنان والكفر واليأس والتمرد» .بعد أكثر من
مخسني عامًا على «لن» ،وقف أنسي احلاج موقف
املتأمل من التجربة ليعيد فوق صفحته يف جريدة
مربعه األول :كيف ننقذ
«األخبار» السؤال إىل
ّ
األدب والفن واللغة والكلمة؟ هل يكون ذلك
بإنهاء لغة وبناء لغة جديدة؟ بالعنف واالنتهاك
يقول بأننا استنفدنا هذا كله ووصلنا إىل
االبتذال واخلراب« ،لقد أطلقنا أفاعي احلداثة من
صندوق باندورا» .هل كان أنسي الذي باغته
الرحيل وباغتنا يف ذلك اليوم احلزين من شباط
(فرباير) ّ ٢٠١٤
يفكر يف بيان شعري جديد يستبدل
فيه «لن» بـ»كيف»؟ كيف يبتعد الشعر عن لغة
الدهماء والغوغاء؟ كيف نرسم له غابة يهرب إليها
من اللغات اإلعالمية و»التجديدية»؟ كيف نصنع
له خمرجًا للطوارئ حنو لغة نعمل على انتشاهلا
بهدوء ،على إعادة تكوينها ،إذا استطعنا بعد،
مبا كان يسميه «أمومة الصمت»؟ كيف ينتصر
ّ
تضمحل معه اللذة
الشعر اليوم على نسق ونظام
الداخلية اخلاصة ،الفريدة ،العاصية ،واليت
ّ
ومغنيها،
كان الشعر مبعناه األوسع هو
مغنيها ُ
ونبيها أبد األبد؟ وقف أنسي مودعًا
حارسها
ّ
على أطالل املدينة اليت أراد يومًا أن يهدمها
ليبنيها ،متأم ًال يف طغيان املدنية االستهالكية
اليت أغرقتها يف حبر البؤس العقلي ــــ الروحي ــــ
«بج السدود» ،ال الكتابة
اللساني .ال اهلذيان ،ال ّ
األوتوماتيكية ،ال شيء ممكن مثل البدايات.
الشاعر الذي يصفه الناقد الفرنسي كريستوف
دوفان بأنه املرادف احلداثوي العربي ملا كانه
بول إيلوار يف الشعر الفرنسي ،سينعى نفسه
ببيان جدلي أخري« :ستذهب إىل مكان تسمع فيه
روحك أكثر .ينتشر غيابك يف قيلولة السكون
ملغيًا حس احلدود.
من كان يهدي قد يبطل هاديًا ،ولكن من أحيا
سوف يظل يحُ يي».

جوزف مساحة :مل يستوحش طريق الصواب
 12عاما على الغياب
يقول املثل الصيين إن االنسان كمياه النهر،
ّ
تتعكر خالل جريانها.
خترج صافية من النبع ثم
ّ
مر اليوم اثنا
الذي
لعل ميزة جوزف مساحة
ّ
عشر عامًا على رحيلهّ ،
أنه بقي إىل النهاية على
صفائه .أعداد غفرية يف الوطن العربي ،يف
زمن األحالم الكربى و»اقتحام أبواب السماء»،
وحتملت املخاطر
آمنت بالثورة والتغيري ،وناضلت
ّ
والعسف ،وقدمت التضحيات… قبل أن تستسلم
أمام مشقة الطريق ووعورته .أهوال احلروب
والنزاعات ،وبعضها داخلي اهلي ،واهلزائم
املتتالية وما يليها من شعور بالتقهقر املستمر،
إضافة إىل مصاعب احلياة وضغوطها اليومية
بالنسبة إىل األفراد ،دفعتها إىل اخلروج من
املسرية الطويلة.
األنكى من ذلك ،أن موجات «النقد الذاتي» اليت
تبعت اهلزائم والنكسات ،أسهمت يف زعزعة
اقتناعات الكثريين ،ودفعتهم إىل التشكيك يف
واقعية الشعارات واألهداف اليت رفعتها قوى
التحرر العربية ،فض ًال عن صوابيتها .اعتقد
بعضهم ،بوحي من «النقد الذاتي» العتيد ،أننا
عما أصابنا من ويالت ،ألننا مل نفهم
مسؤولون ّ
العامل املعاصر وموازين القوى اليت حتكمه ،بفعل
«العقالنية كامنة يف ثقافتنا ومعتقداتنا» حتملنا
على رفضه وحتديه ،والبحث عن القائد امللهم
واملنقذ ،ملنازلته واالنتصار عليه .هيمن هذا
اخلطاب على الساحة السياسية والثقافية بعد
انهيار االحتاد السوفياتي ،وحرب تدمري العراق
األوىل بذريعة حترير الكويت ،وانطالق عملية
التسوية املزعومة.
من يستعد تفاصيل تلك املرحلة املفصلية يف
تاريخ املنطقة والعامل ،اليت أريد هلا أن تكون
اللحظة التأسيسية هليمنة أمريكية «محيدة
ومديدة» على الكوكب ،جيد أن جوزف مساحة
املتصدين للخطر احملدق مبصائر
كان يف طليعة
ّ
شعوبنا ومستقبلها .مل يكن مساحة خبي ًال بالنقد
الذاتي ملواقف حركة التحرر العربية وسياستها،
بأنظمتها وأحزابها ومفكريها .مراجعة كتاباته على
مدى عقود ،تظهر األهمية اليت أوالها للحوار
وحتى للصراع «الداخلي» مع اطراف املعسكر
الواحد ،حلملهم على تعديل سياسات أو التخلي
عنها ،واعتماد أخرى بديلة.
جوزف مساحة فعل ذلك من موقع االلتزام
بأهداف حركة التحرر :االستقالل والوحدة وحترير
فلسطني والعدالة االجتماعية واحلرص على بلورة
تعرض
السياسات املالئمة لتحقيقها .إال أن
ّ
بلدان املنطقة لالستباحة ،مع ظهور تباشري ما
مسي النظام الدولي اجلديد الذي حرص مهندسوه
على البدء بتشييده عرب االنقضاض على «بطنه
الرخو» ،حسب تعبريهم ،هذا
التعرض غيرّ
ّ
األولويات بالنسبة إىل مساحة .التصدي لالجتياح
االستعماري اجلديد بأشكاله العسكرية والسياسية
واالقتصادية والثقافية كافة ،بات حيتل موقع
األولوية اليت تبنى السياسات والتحالفات على
قاعدتها .لقد أدرك يف تلك األيام العصيبة أن
األهم هو احلفاظ على الثوابت الوطنية والقومية
يف أذهان شعوب األمة .هذه الثوابت ،سعت
احلرب األيديولوجية واالعالمية الشرسة اليت
شنها أعداء العرب ،ووكالؤهم احملليون من أبناء
جلدتنا ،إىل زعزعتها وتبديدها .وقد ّ
خلص مساحة
رؤيته لطبيعة املرحلة وحتدياتها األبرز وسبل
املواجهة يف كتابه املرجعي «سالم عابر ـــ حنو ّ
حل
عربي للمسألة اليهودية» («دار النهار للنشر»،
.)1993

منع محو العرب عن الخارطة

استفز جوزف مساحة ،ومن عرفه جيدًا
أكثر ما
ّ
يتذكر ذلك بالضرورة ،هو قدر الكراهية الغربية
حلق العرب يف تقرير املصري والوحدة ،اليت
ظهرتها احلرب على العراق يف عام  .1991كراهية
سائلة ولزجة نضحت من تصرحيات املسؤولني
األمريكيني والفرنسيني خالل احلرب ،مثل التوعد
بـ»اعادة العراق اىل العصر احلجري» ،أو االحتفاء
بـ»نهاية العامل العربي ككيان سياسي» ،أو
التأكيد أن «األمة العربية ليست سوى خرافة»،
أو املقارنات بني ركوع جنود عراقيني أمام

القوات األمريكية يف الصحراء ،وهروب اجلنود
املصريني حفاة من أمام القوات االسرائيلية
يف حرب حزيران /يونيو  ،1967أو االصرار على
أن العامل العربي «مسرح العمليات املركزية»،
و»قوس اجملازر»…
كانت هذه احلرب مناسبة جديدة النتقام الغرب
ّ
واحلط من شأنهم واذالهلم ألنهم
من العرب،
جترأوا على التطلع إىل االستقالل والوحدة .وهي
أوضحت مرة أخرى الطبيعة احلقيقية للصراع الدائر
منذ بدايات القرن العشرين ،أي منذ أن غزت
اجليوش األوروبية املنطقة وقسمتها وأقامت
دولة اسرائيل يف ظل حرابها .وهذا الصراع
ممتد اىل اآلن .منع االستقالل والوحدة والتنمية
املستقلة عرب التحكم يف الثروات الوطنية ،وهي
األهداف املركزية السرتاتيجية األعداء ،وتلعب
إسرائيل دورًا وظيفيًا يف اطارها .وقد شكل
مسار التسوية ،الذي انطلق بعد حرب ،1991
استكما ً
ال لنتائجها يف حماولة لفرض االستسالم
على البلدان العربية ،وتصفية حركات املقاومة
الشعبية .جتربة تارخيية على مدى قرن ،أكدت
كند سياسي،
رفض الغرب االعرتاف بالعرب
ّ
وإصراره على حموهم من اخلريطة ،ومن لغته
السياسية اليت تفضل احلديث عن «الشرق
األوسط» ،والتعامل معهم كدويالت مشتتة
وضعيفة وتابعة مما يتيح تأبيد سيطرته.
املقاومة حجر الزاوية يف مشروع النهضة العربية
مع دخول اهلجمة االستعمارية إىل املنطقة طورًا
جديدًا حتت شعار إعادة صياغة الشرق األوسط،
أي تفكيك دوهلا القطرية على أسس طائفية
وإثنية ،واليت حولت العراق اىل خمترب لنموذج
مرشح للتعميم ،اعترب جوزف مساحة أن حمور
املقاومة هو القوة الوحيدة القادرة على مواجهتها
وافشاهلا .ال ميكن فصل تأسيس جريدة «األخبار»
عن هذا السياق الذي استعرت فيه «احلرب
الناعمة» إىل جانب احلرب األخرى ،اخلشنة ،اليت
اندلعت ضد لبنان يف متوز /يوليو  .2006لقد جنح
حمور املقاومة يف اسقاط مشروع الشرق األوسط
الكبري ،ويف افشال املؤامرة على سوريا .وهو
ماض يف بناء قدرات عسكرية نوعية يف مواجهة
اسرائيل ،تشل قدرتها على العدوان… وكل ما
سبق بني الشروط املؤاتية العادة بناء مشروع
نهضوي عربي ،حيقق تطلعات وطموحات املاليني
املنكوبة واملفقرة جراء سياسات احلرب والنهب
واالستغالل.
مل يكن جوزف مساحة ساذجًا حيال القضايا
املركزية للعرب .كان مرنًا إىل أقصى احلدود يف
النقاش والتفاعل ،مع أصحاب الرأي اآلخر ،عربًا
أو غربيني .لكنه ،منذ أن أطل االستعمار الغربي
برأسه عائدًا ،يف أوائل التسعينيات ،حسم اجلدل
يف داخله أو ً
ال ،ثم يف ما قاله وكتبه ،ودعا
صراحة إىل اعتبار مواجهة هذا االستعمار ،شرطًا
حامسًا لكل حتول حنو االستقالل والتطور .ومع
الوقت ،صار أكثر اقتناعًا بأن املقاومة هي
اخليار األوحد ،ولذلك ،مل يكن لديه تردد إزاء
فكرة املقاومة املباشرة اليت باتت املمر االلزامي
إلفشال املشروع االستعماري .ويف أكثر حلظات
العرب قساوة (حروب أمريكا والغرب وإسرائيل
على شعوبنا ،من فلسطني ولبنان ،إىل العراق
وأفغانستان ودول يف أفريقيا) وصل األمر
جبوزف مساحة إىل اعتبار اهلدنة خيارًا مشروعًا
مع طغاة واستبداديني ،إذا كان يف ذلك ما
يفيد املشروع األساسي يف مواجهة «االجتياح
األبيض» لبالدنا .وهو األمر الذي أعاد التوازن يف
فكر جوزف مساحة ،بعد مرحلة اختالل أصابه كما
أصاب كثريين ،بسبب انهيار االحتاد السوفياتي،
وتعزز الديكتاتوريات يف العامل.
مرة جديدة ،ال يزال بعضهم يستعيد جوزف مساحة
بطريقة تستهدف اخراجه من السياق الذي انتمى
اليه ،والذي أعلن االنتماء إليه ،فكرًا وكتابة
ونضا ً
ال .وهؤالء خالفوا مساحة الرأي يف حياته،
وال ميلكون اليوم ما يكفي من اجلرأة والنزاهة،
ليعرتفوا بأن الرجل كان على صواب...
مل يستوحش جوزف مساحة يف أصعب الظروف
طريق احلق لقلة سالكيه ،وحنن على الدرب نفسه
سائرون.
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كــتابات

النجمة الفرنسيّة على خشبة «البستان»

من روائع مسابقة 2019

فاني أردان لـ «األخبار :أمريكا عدوة الشعوب

كائن من غبار
جيتنب املطر
خيشى الضوء
لئال خيتفي

اجرى الحوار عثمان تزغارت
بدعوة من املعهد الفرنسي يف لبنان ،حتط الفنانة
الفرنسية فاني أردان الرحال يف بريوت ،لتقدم
إجنازًا مسرحيًا (إخراج بريتران ماركوس) مقتبسًا
من رائعة مارغريت دوراس «هريوشيما يا حيب»
اليت ُكتبت أص ًال كسيناريو لفيلم أالن رينيه الذي
حيمل العنوان املراوغ ذاته ( .)1959لكنها سرعان
ما انتشرت واشتهرت كعمل أدبي قائم بذاته ،بعد
صدورها عن «دار غاليمار» املرموقة ،بعد أشهر
قليلة بعد طرح الفيلم يف الصاالت .هذا اإلجناز
يقدمه الثنائي أردان /ماركوس
املسرحي الذي
ّ
الليلة يف «مسرح البستان» (بيت مري) ،يستعيد
«صيحة الضمري» اليت أطلقها الثنائي دوراس –
رينيه ،خالل «مهرجان كان السينمائي» عام ،1959
ضد هيمنة أمريكا وجرائمها حبق اإلنسانية .جرائم
تقول فاني أردان إنها ما زالت مستمرة ،مستعيدة
الفظائع واألكاذيب والتالعبات ذاتها اليت أدت
إىل جرمية هريوشيما .هنا لقاء أجريناه يف باريس
مع الفنانة الفرنسية املشاكسة قبل توجهها إىل
بريوت
أود سؤالك عن الدافع القتباس هذا النص
بدايةّ ،
الذي كتبته مارغريت دوراس لفيلم أالن رينيه ،بعد
مرور ستني سنة ،على خشبة املسرح؟
اشتغلت مع املخرج بريتران ماركوس
 سبق لي أنُ
على اقتباس مسرحي لنص آخر ملارغريت دوراس
بعنوان «صيف  .»80من خالل تلك التجربة،
اكتشفنا شغفنا املشرتك بأدب دوراس .لذا ،حني
علي املشاركة يف اقتباس «هريوشيما يا
عرضت
ّ
حيب» باالشرتاك مع جريار دو بارديو ،وافقت على
الفور ،رغم أنين كنت أدرك أن األمر مع جريار
لن يكون سهل التحقيق .يف النهاية ،اضطررنا
لتسجيل صوت جريار ،لتعذر تفرغه للعمل املسرحي
بشكل يومي .وامللفت يف هذه التجربة أنين طوال
التمرينات ،ثم خالل العروض الحقًا ،مل أكن أفكر
تعاملت مع
على اإلطالق يف فيلم أالن رينيه ،بعدما
ُ
نص مارغريت دوراس كعمل أدبي منفصل بذاته،
مع أنه بالطبع كان عبارة عن سيناريو متت كتابته
خصيصًا لفيلم رينيه.
يف امللخص الرتوجيي هلذا االقتباس املسرحي،
يتحدث املخرج بريتران ماركوس عن رغبته يف
استعادة قصة «هريوشيما يا حيب» بشكل مبسط،
من دون املؤثرات اخلارجية للسينما ،يف حني أن
البنية اإلخراجية املتشظية اليت اعتمدها أالن رينيه،
من خالل تالعبه املتقن بثنائيات متضادة عدة (سحر
التخييل وفظاعة التوثيق ،توهج احلب وبشاعة
احلرب ،الصمت املطول والسرد اخلطاب القائم على
الشاعرية والغنائية) لعبت دورًا أساسيًا يف االرتقاء
بنص مارغريت دوراس إىل مصاف الروائع األدبية.
فهل من املمكن ،فع ًال ،الفصل بني نص دوراس
وبني ملسة رينيه الفنية اليت رافقته وصنعت
فرادته وشهرته؟
 نعم ،أعتقد ذلك ،وهنا مكمن القوة يف أدبدوراس وشخصيتها .هي مل تتصرف كسيناريست أو
كمجرد كاتبة حوارات وفقًا لرؤية املخرج وتوجيهاته،
بل اشتغلت على هذا العمل ككاتبة روائية هلا
أسلوبيتها وبصمتها املميزتني .بالتالي ،فرضت
على رينيه عواملها الفنية ورؤيتها للعامل .ومن
جهته ،تعامل رينيه بذكاء وصفاء رؤية مبهرين .مل
يعمل على كبح مجاح دوراس ،بل بالعكس شجعها
وحرضها على إطالق العنان لقرحيتها
على التماديّ ،
اإلبداعية ،قائ ًال« :ال تفكري مبنطق أنك تكتبني
سيناريو فيلم سينمائي .عليك أن تنسي متامًا ما
سيتم تصويره ،وكيف سأفعل ذلك .اكتيب عم ًال
أدبيًا على طريقتك ،وأنا سأتكفل بالباقي».
لعل هذا ما يفسر قيام دوراس بإصدار نصها
كعمل أدبي منفصل بذاته ،بعد أشهر على طرح
الفيلم يف الصاالت .وهو ما كرس االنطباع الحقًا
بأن رينيه اقتبس «هريوشيما يا حيب» عن عمل
روائي لدوراس ،يف حني أن األمر يتعلق بسيناريو
كتبته دوراس بناء على فكرة أصلية لرينيه
 بالفعل ،مل يكن التعاون بينهما خاضعًا لالعتباراتأو املعايري التقليدية الدارجة .حنن أمام لقاء بني
عبقريتني .واجلميل يف اللقاء أن كل واحد منهما
احرتم موهبة اآلخر ،وترك له كامل احلرية يف

التصرف والتعديل واإلبداع .مل ُيلِزم رينيه دوراس
بأي توجيهات أو ضوابط حتد حريتها اإلبداعية.
لكنه ،الحقًا ،منح نفسه احلرية ذاتها ،فلم يتعامل
مع السيناريو الذي كتبته دوراس بشكل تقليدي،
بل قام باالقتباس منه ،كما يقوم خمرج سينمائي
باقتباس فيلم من عمل أدبي قائم بذاته ،فأسقط
وعدل أخرى .وحنن يف عملنا اشتغلنا
أشياء كثرية
ّ
على النص األصلي لدوراس ،واستعدنا الكثري مما
نثمن هذا
أسقطه رينيه يف الفيلم .بذلك أردنا أن ّ
النص بوصفه عم ًال أدبيًا قائمًا بذاته ،وميكن مقاربته
قدم هذا النص
من وجهات نظر متعددة .رينيه ّ
وفق منظوره اخلاص ،واقتبس منه فيلمًا يعد من
روائع السينما .لكن ذلك ال مينع مبدعني آخرين من
تقديم مقاربات أو تنويعات أخرى انطالقًا من النص
ذاته ،من خالل اقتباسات مسرحية أو حتى سينمائية
جديدة…
اليوم ،بعد مرور ستني سنة ،على نص دوراس
وفيلم رينيه ،هل تعتقدين أن التيمات اليت منحت
هلذا العمل شهرته وعامليته ما زالت راهنة ،خباصة
يف ما يتعلق بصراع املتضادات والثنائية اليت
كان العمل مسكونًا بها :التوثيق والتخييل ،الشرق
والغرب ،احلب واملوت ،الذاكرة والنسيان ،الكلمة
والصمت...؟
 يف ظل احلياة املعوملة اليت نعيشها اليوم،يحُ اولون إيهامنا بأننا أصبحنا عائلة إنسانية واحدة أو
موحدة مل تعد تفصل بينها حدود أو مصاحل أو حتى
آفاق خمتلفة .وهذه أكذوبة كبرية .جيب أن نتساءل
من املستفيد من العوملة؟ كلما مت جتميع البشر يف
كتل أو جتمعات أكرب ،كلما سهلت مهمة التحكم
بهم والتالعب مبصائرهم .أعتقد أن تلك الثنائيات
املتضادة اليت عبرّ عنها نص دوراس ليست راهنة
فحسب ،بل أزلية .مل يكن منطلق نصها فظاعة
اجلرمية اليت ُ
ارتبكت يف هريوشيما فحسب ،بل
إنها أشارت إىل الطابع اجملاني هلذه اجلرمية اليت
مل يكن هناك ما يربرها عسكريًا .فقد كانت احلرب
وحسمت نتائجها .كان اهلدف
شارفت على االنتهاءُ ،
الوحيد هو الربهنة على التفوق العسكري والعملي
األمريكي ،من أجل بسط هيمنته على العامل الحقًا.
بالتالي مل تكن هريوشيما جرمية حبق سكان املدينة
أو حبق اليابانيني فحسب ،بل جرمية حبق البشرية
مجعاء.
فرادة نص دوراس أنه رصد أيضًا استمرار املفعول
الفظيع جلرمية هريوشيما ،من خالل التشوهات اليت
حلقت بأجساد الضحايا ثم بأبنائهم بعدهم ،للتدليل
على أن اجلرمية مستمرة ،وأن الفظاعة مرشحة
ألن تتكرر من خالل املزيد من احلروب واجملازر
والتصفيات .يف أعقاب احلرب العاملية الثانية،
كانت الرؤى املتفائلة هي الغالبة .اعتقد اجلميع بأن
البشرية تعلمت الدرس ،وأنها ستتخذ االحتياطات
الالزمة لعدم تكرار الفظائع واجلرائم اليت ُ
ارتكبت
حبق اإلنسانية .ميزة عمل دوراس – رينيه أنه اختار
التغريد خارج السرب والسباحة ضد التيار ،حمذرًا
من أن ذاكرة الضمري اإلنساني قصرية ،وأن الطبع
البشري ال يتغري .بالتالي ،فإن اجلرائم والفظائع
مرشحة ألن تستمر وتتجدد ،طاملا ظلت دوافعها
ولعبة املصاحل اليت حتركها قائمة.
كل هذا جيعل نص دوراس راهنًا بامتياز ،وخاصة
يكرر فيها التاريخ
يف دول ومناطق شتى من العامل ّ
األمريكي نفسه ،معيدًا إنتاج اجلرائم والفظائع
والتالعبات واألكاذيب ذاتها اليت أدت إىل
هريوشيما ،مما يشكل استمرارية للجرائم األمريكية
حبق اإلنسانية اليت أسست هلا قنبلة هريوشيما.
وال جيب أن ننسى مقولة العشيق الياباني يف
«هريوشيما يا حيب»« :الصدمة ال تكمن يف أنهم
جنحوا (يف تنفيذ هجوم نووي) ،بل يف كونهم جترأوا
وأقدموا على ذلك».
حني ُعرض الفيلم يف «مهرجان كان» عام ،1959
ُ
اعترب صرخة ضمري مدوية ضد هيمنة الواليات املتحدة
وجرائمها عرب العامل .ماذا عن مشروعكم اليوم؟ هل
ستكون صيحة الضمري هذه حاضرة فيه ،وباألخص
يف العروض اليت ستقدمونها يف الشرق األوسط،
حيث ما زالت جرائم احلرب األمريكية مستمرة يف

عطر

ردان عشية عرضها يف «البستان» :الهيمنة تعني
أيضاً تنويم الوعي اإلنساني من خالل نشر القيم
االستهالكية

املنطقة ،وإن كانت ال ُتقارن باجلرم األفظع الذي
أصاب هريوشيما؟
 نعم ،أريد ذلك وأتبناه .فأنا أنادي بوعي يتجاوزاالعتبارات السياسية ،وعي إنساني يرافع دفاعًا عن
كل املقهورين من قبل القوى املهيمنة ،ويتصدى
للمعتدين دفاعًا عن مسلوبي احلقوق .علينا أن نعمل
باستمرار على وضع هذه القيم املبدئية يف صميم
الروح البشرية .علينا أن نتساءل كيف نشأت اهليمنة
األمريكية احلالية وبأي وسائل؟ أال يكمن العامل
األساسي الذي كرس هذه اهليمنة يف كون أمريكا
هي البلد الذي جترأ على استعمال القنبلة النووية؟
من هذا املنطلق ،جيب أن نتصدى للهيمنة األمريكية
وحناربها .لكن من دون الوقوع يف التسطيح
السياسي ،فمعاداة اهليمنة األمريكية ال تعين أن
نؤيد هيمنة قوة أو قوى أخرى .جيب التصدي
للهيمنة بكل أشكاهلا ،ال ألسباب إيديولوجية أو
حسابات سياسية أو مصلحية ،بل دفاعًا عن القيم
اإلنسانية.
لتحقيق ذلك ،جيب أن نعمل على إيقاظ الضمائر.
فاألخطر يف عاملنا الراهن ليس فقط مشاريع اهليمنة
اليت تسعى لتسليع العامل والتالعب مبصائر الناس،
بل أيضًا ما نشهده من تنويم للوعي اإلنساني
من خالل نشر القيم االستهالكية اليت تؤدي إىل
ترهل الفكر ،وحلول االستكانة واخلضوع حمل العقل
النقدي.

يا أمي الضحييت كتري
يا أمي الضحييت كتري
سهرتي علينا الليالي
يا فخر َو َيا حب كبري
حبك عا قليب غالي
اعظم منك ما بيصري
يا أغلى من الدراري
بيلبقلك اعلى تقدير
كل والدك بتداري
انيت اللي ضحييت كتري
حبب البعروقك ساري
عطفك متلو ما بيصري
نعمة من رب الباري
يا جوهر ببحر كبري
يا جـنة بالـعاللي
ومتل حنانك ما بيصري
ما بينشرى مبال الكون
وال بينوفى مبصاري
نصيحة لكل اإلخوان
بقوال عن حب ووجدان
وحتى ما تضلك ندمان
عا حالك كل االيام
وان كنت مريض وخيفان
ومن وجعك ما فيك تنام
اسرع عا قرب املاما
وجبلك كمشة من ترابا
وحطا كل األوجاع برتجع بالصحة مزدان
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد اجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-٢-15

بصمت وردة يف احلديقة
أترك عطري يتماهى مع زقزقتك
وأنت تقفز من غصن إىل غصن
للطيور ذاكرة
ال ختطئ األماكن...

بذرة رمتها الريح

أنا بذرة رمتها الريح يف حلظة جنون
فقد املطر وعيه فارتويت.
يف العتمة صنعت أكسري احلياة
أوقدت قنديل قليب
ألنري الدرب إىل الوجود
أنا اآلن شجرة
أضلل الريح ألورق
أراقص الضوء حتى يتعب
جذوري ال زالت يف العتمة ...تتمدد
مثاري نوافذ مشرعة لعصافري الصباح
وجذعي ال يكرتث مبصريه
ال هم إن صار حطبًا
يف النهر القريب
ألقيت بذرتي السحرية
ها أنا ...
أنبت يف الضفة األخرى

معرض األحالم املؤجلة»

يغريين العنوان
أقرر الدخول و أدفع كل مايف جييب
ال هم إن عدت سريا» على اخليبات
األحالم
بالقلم الرصاص
بالفحم
وحينا» باأللوان الزيتية
املوج املرتاكض من إحدى اللوحات
يفتح مناطق الذاكرة
املغلة ألسباب «أمنية»
النجمة املشعة يف مساء لوحة كثيفة الغبار
تسحبين لنبدأ الرقص
أهمس هلا:
كربت على الفرح
تتمايل
تغين
تتنقل على أصابعها خبفة اجلناح
األمنيات املتناثرة على الدروب الشائكة
األشجار املنتصبة على ضفيت العمر
الكل خرج من قيود اللوحة
وراح يرقص
قطرة ماء على وجهي
قطرتان...
ثالث.......

إنها تمطر

ال أكتب عن احلرب
ال أكتب عن احلرب
كي ال أوقظ اجلمر يف قلوب األمهات
كي ال حيمل الرجل العجور نعش ابنه آالف املرات
ال أكتب عن احلرب
كي ال ختتنق األزهار بعطرها
كي ال تبتلع الغيوم مطرها
وكي ال حتبس األشجار أنفاسها
ال أكتب عن احلرب
كي الميزق األطفال قصصهم امللونة
كي ال يرتكوا حقائبهم املدرسية يف منتصف
الطريق
ال أكتب عن احلرب
كي ال متارس الشمس كسلها
فتغفل عن نوافذ البيوت املغلقة على الصمت
ال أكتب عن احلرب
كي ال أمنح أشواكها عمرا»
إضافيا»..

أمل هندي  -سورية
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فـنانات

جنمات لبنانيّات وعربيّات وعامليات ارتبطن برجال أصغر منه ّن سنّا ..تع ّرفوا إليه ّن

املوزع
أثار خرب زواج الفنانة املصرية أنغام من
ّ
املوسيقي أمحد إبرهيم حالة من اجلدل ،كون
العريس أصغر من أنغام ما يزيد على عشر
سنوات.
وال تعترب أنغام هي األوىل اليت ارتبطت برجل
أصغر ّ
سنًا ،إذ حيفل الوسط الفين بزواج جنمات
ارتبطن برجل أصغر منهن ،وعلى رأسهن الفنانة
تزوجت من فادي لبنان الذين
الراحلة صباح اليت ّ
كان يصغرها بـ  25عامًا ،واستمر زواجهما 18
تزوجت الراقصة املصرية الراحلة
سنة .كذلك،
ّ
حتية كاريوكا مرارًا برجال يصغرونها ّ
سنًا .فيما
تزوجت الراقصة جنوى فؤاد من الفنان الراحل
ّ
عماد عبد احلليم الذي كان يصغرها بنحو عشرين
سنة.
ويسرا متزوجة منذ سنوات خبالد سليم شقيق
املمثل هشام سليم ،ويصغرها بأكثر من 15
سنة.
أما الزواج الذي كان مادة مثرية للجدل ،زواج
الفنانة مي كساب من أوكا الذي يصغرها بأكثر
من عشرة أعوام .أيضًا زواج مسية اخلشاب وأمحد
سعد الذي يصغرها بـ 15عامًا ،وقد تعرضت
اخلشاب النتقادات بسبب ذلك.
تزوجت الفنانة هيفا وهيب من رجل
من جهتهاّ ،
األعمال املصري أمحد أبو هشيمة الذي يصغرها
بنحو عشر سنوات.
كذلك سبق أن ارتبطت الفنانة ألني خلف قبل
سنوات مبلك مجال العرب السابق أمحد صباغ
ّ
لكنه احتال عليها
الذي يصغرها بنحو  15عامًا،
مببلغ كبري قيل ّ
إنه مليون دوالر ،فرفعت دعوى
قضائية عليه بعدما انفصلت عنه .لتعود وترتبط
جمددًا بشاب يصغرها بأكثر من عشر سنوات ،هو
كارلو ابن الفنان اللبناني إيلي أيوب.

واملمثلة اللبنانية رىل شامية ارتبطت لفرتة بوديع
ابن الفنان جورج وسوف الذي يصغرها بنحو 20
سنة ،ومل يكن الوسوف راضيًا عن هذه العالقة.
بالسن أيضًا.
وحاليًا تزوجت بشاب يصغرها
ّ
املمثلة آثار احلكيم ارتبطت بزوجها الثاني الذي
يصغرها بسبعة أعوام ،ما جعلها عرضة لسخرية
املخرجة إيناس الدغيدي .فبعدما ُ
اتهمت الدغيدي
ّ
ّ
تدني السينما املصرية وأفالمها
بأنها سبب
ردت خالل لقاء مع اإلعالمي
«خادشة للحياء»ّ ،
ً
متهمة احلكيم ّ
بأنها تزوجت شابًا
وائل األبراشي،
ّ
«تتغلب على الكبت
يصغرها بسبعة أعوام كي
اجلنسي والفراغ العاطفي».
وال تقتصر ظاهرة زواج النجمات برجال أصغر
منهن على جنمات العرب ،فنجمات هوليوود أيضًا
تزوجت
مولعات بالرجال األصغر سنًا .دميي مور ّ
من املمثل آشتون كوتشر الذي يصغرها بـ 16
عامًا.
املغنية جنيفري لوبيز ارتبطت بعالقة غرامية مع
الراقص كاسرب مسارت الذي يصغرها بـ  18سنة.
ّ
وأكدت حينها ّ
أنها ال تشعر بفارق السن عندما
تكون معه ،وقالت« :أتصرف معه كما أتصرف
دومًا مع أي شخص ارتبطت به».
أما املغنية املثرية للجدل مادونا ،فقد ارتبطت
بشاب يصغرها بـ 30سنة ،وشارون ستون البالغة
 50سنة ارتبطت بعارض أزياء يبلغ  27عامًا.
أن املغنية اجلزائرية ّ
فلة تزوجت قبل سنوات
يذكر ّ
من عازف العود العراقي عمر البشري ،وكان
يصغرها بعشرين سنة .ويف بداية التسعينيات،
حب
ارتبطت املغنية اللبنانية مادونا بعالقة
ّ
مع الفنان عاصي احلالني الذي يصغرها سنًا،
ّ
عز
وكان
يشق دربه الفين ،فيما كانت هي يف ّ
جنوميتها.
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تتـمات

احلريري :لعدم اللعب...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

األوروبية املعنية بآلية متابعة تنفيذ «سيدر» أن تأتي هذه
التعيينات بعيدة من العشوائية واحملسوبية السياسية وأن تستعني
بأخصائيني يعول على كفاءتهم يف إدارة هذه القطاعات.
والتقى دوكني أمس االول عددا من املسؤولني اللبنانيني املعنيني
بوضع «سيدر» على سكة التنفيذ ،ويف مقدمهم منسق الربنامج
االستثماري مستشار الرئيس سعد احلريري نديم املنال وعدد من
املعنيني ،واهليئات املاحنة ،على أن يواصل اليوم لقاءاته وجيتمع
إىل كبار املسؤولني فيلتقي رئيس احلكومة احلريري بعد الظهر،
ثم يشرح أهداف مهمته لوسائل اإلعالم مساءًا.
وقال املنال إن اجتماعات األمس مع اجلانب اللبناني حبثت البدء يف
اخلطوات العملية حيث اتفقنا على أمور يفرتض باحلكومة اللبنانية
أن تبعث من خالهلا بإشارات إىل اجملتمع الدولي ،عن مباشرتها
تنفيذ مندرجات «سيدر» حتت  3عناوين :اإلصالحات ،أولويات
املشاريع ،وإقرار موازنة ال . 2019وقال املنال إن التعيينات يف
القطاعات املعنية هي جزء من اإلصالحات.

الحريري

بدوره أكد دولة الرئيس ضرورة إيالء مؤمتر «سيدر» ومتابعة
مقرراته االهتمام الكايف من الوزراء ،والطلب إليهم مجيعا التزام
مركزية التواصل مع اجملتمع الدولي واملؤسسات الدولية واملالية
املاحنة .فقط ،وفق رأي وقول دولة الرئيس ،رئاسة احلكومة هي
املخولة إجراء اتصاالت كهذه ،والتنسيق بني كل الوزارات ،وسوف
تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات املختصة ،كل منها
وفق املوضوع الذي يعنيها.
كذلك أكد دولة الرئيس ضرورة التزام سرية تداول جدول أعمال
جملس الوزراء ،وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بته وأخذ
القرار به من قبل أي من الوزراء ،وأكد ضرورة التزام التضامن
الوزاري« ،فقد بدأنا مسرية جديدة» ،حسبما قال« ،واملواطنون
اللبنانيون يريدون نتائج وإجنازات وال يريدون مناكفات» .وقد
ختم دولته كالمه مبالحظة أخرية ،دعا فيها إىل عدم اللعب على وتر
اخلالف بينه وبني فخامة رئيس اجلمهورية ،فبحسب قوله« ،حنن
كلنا يف جملس وزراء واحد ،شركاء مع فخامة الرئيس ومع اجمللس
النيابي ،ملباشرة العمل ،وهذه هي الروحية اليت جيب أن حتكم
عملنا يف األيام املقبلة».
وأوضحت املصادر أن الواضح أن تكرار «حزب اهلل» إثارة قضية
ال 11بليون دوالر على أن وجهة صرفها غري معروفة له وظيفة
سياسية وأنه يصوب على تيار «املستقبل» ورئيس احلكومة
السابق فؤاد السنيورة بهدف حرف األنظار عن مسائل أخرى ،على
رغم أن املعنيني يعرفون كيف صرف هذا املبلغ بني  2006و،2009
فاجلميع كان على طاولة جملس الوزراء يف حينها .ووزارة املال
لديها كل التفاصيل والوثائق عن إنفاقه على مؤسسات الدولة
وحاجات اللبنانيني بعد حرب  2006اإلسرائيلية ضد لبنان ،لكن
هناك من يريد أن جيعل منه بطولة وهمية ،وقنبلة دخانية ،رمبا
استباقا لصدور قرار احملكمة الدولية يف جرمية اغتيال الرئيس
رفيق احلريري ،أوللتغطية على املطالبة بإجراءات تضمن جباية
الدولة رسومها السيما اجلمركية ،يف مواجهة التهريب الذي يتمتع
باحلماية السياسية واجلمركية.

زيارة قريبة ألمري الكويت ولودريان

وكان احلريري وضع جملس الوزراء أمس االول يف أجواء مشاركته
يف القمة العربية -األوروبية اليت عقدت يف مصر يف شرم الشيخ،
واللقاءات اليت عقدها مع عدد من الرؤساء واملسؤولني والقضايا
اليت طرحت خالهلا ،خاصة يف اجلانب االقتصادي ،واستكمال تطبيق
مقررات مؤمتر «سيدر».
وأشار احلريري إىل أهمية اللقاءات اليت عقدت مع الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،حيث متت مناقشة مسألة استجرار الغاز
والربط الكهربائي ،ومع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز والتحضري الجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية،
حيضر لزيارة مرتقبة إىل لبنان واملستشارة
ومع أمري الكويت الذي ّ
األملانية أنغيال مريكل ،اليت حبث معها دعم لبنان يف استضافة
النازحني ومؤمتر برلني.
كما حتدث احلريري عن اجتماعه مع رئيسة وزراء بريطانيا ترييزا
ماي والقرار الذي صدر بشأن الربيكسيت ،مشريا إىل أنه لن
يؤثر على العالقات بني اململكة ولبنان ،واستمرار الدعم للبنان
رغم القرار األخري الذي صدر بعدم التمييز بني اجلناح العسكري
حلزب اهلل وبني اجلناح السياسي ،إضافة إىل االجتماع املهم مع
وزير اخلارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان ملتابعة
مقررات مؤمتر «سيدر».
كما أكد احلريري على ضرورة إيالء مؤمتر «سيدر» ومتابعة مقرراته
االهتمام الكايف من قبل الوزراء ،والطلب إليهم مجيعا االلتزام
مبركزية التواصل مع اجملتمع الدولي واملؤسسات الدولية واملالية
املاحنة.

بوتني حبث مع...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وكشف بوتني أن فكرة اجملموعة تكمن يف حبث تطبيع األوضاع
النهائية يف سورية من قبل احلكومة واملعارضة يف سورية إضافة
إىل الدول االقليمية واألطراف املنخرطة واملهتمة بالصراع السوري

بعد القضاء على آخر بؤر اإلرهاب.
ويف شأن سوري متصل جددت موسكو التشديد على ضرورة إجالء
سكان خميم الركبان جنوب شرقي سورية وإزالته ،وحذرت من أن
«هيئة حترير الشام» (النصرة سابقًا) تعمل على زيادة قدراتها
اهلجومية حنو حلب ومحاة وجبال الالذقية ،واعتربت أنها أهم تهديد
على أمن سورية واستقرارها.
وغداة قمة مجعته مع نتنياهو وكشف مسؤول إسرائيلي بارز حضر
القمة أنه «مت اختاذ قرار بتشكيل فريق عمل مبشاركة روسيا
وإسرائيل وعدد من الدول األخرى لدراسة مسألة إبعاد القوات
األجنبية من سورية» ،قال بوتني« :يف ما خيص جمموعة العمل،
فإن الفكرة تتلخص يف تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع
النهائي لألوضاع بعد القضاء على آخر بؤر اإلرهاب» ،موضحًا أنه
يضم «كافة األطراف املعنية ،وقبل كل شيء اجلمهورية العربية
السورية بالتأكيد ،وقيادة اجلمهورية العربية السورية ،واملعارضة،
وبلدان املنطقة ،ومجيع املشاركني يف هذا الصراع».
وأشار بوتني إىل أن تشكيل اجملموعة «مرتبط ،أيضًا ،بسحب
مجيع القوات املسلحة من أراضي اجلمهورية العربية السورية ،ومع
االستعادة الكاملة للدولة السورية واحلفاظ على وحدة أراضيها».
وقال الرئيس الروسي إن «الوضع (يف سورية) استقر وما زال
هناك بعض بؤر مقاومة من قبل اإلرهابيني لكنهم سيسحقون،
وأعتقد أن هذا سيحدث يف شكل نهائي يف املستقبل القريب»،
مشريًا إىل منطقة إدلب وعدم االستقرار على الضفة الشرقية لنهر
الفرات.
وكان نتنياهو أكد من الكرملني أمس االول ،أن إسرائيل ستواصل
استهداف القوات اإليرانية وامليليشيات التابعة هلا .ونقلت وكالة
«نوفوسيت» الروسية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «األزمة يف
العالقات مع روسيا مت جتاوزها» ،وأكد أن «إسرائيل ستواصل
العمل ،وفق الضرورة ،ضد حماوالت العدوان اإليراني ،مع حفاظها
على آلية منع االشتباك مع روسيا».
وذكرت وزارة اخلارجية الروسية يف بيان أن وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف ونظريه الرتكي مولود جاويش أوغلو أكدا يف
مكاملة هاتفية املوقف والنهج املشرتك ملكافحة العناصر اإلرهابية
يف سورية وإحالل االستقرار وإحراز التقدم يف التسوية السياسية
يف سورية من اجل حتقيق استقرار اسرع لألوضاع والدفع الحقًا يف
التسوية السياسية» ،وزاد البيان أن الوزيرن تبادال «وجهات النظر
حول سري التسوية السورية واجلهود اليت يبذهلا اجلانبان الروسي
والرتكي يف اطار آستانة».
وقالت الناطقة باسم اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا من جانبها،
إن «من بني أهم التهديدات على أمن سورية واستقرارها هو
حتالف إرهابيي «هيئة حترير الشام» (النصرة سابقًا) املسيطر
تقريبًا على منطقة خفض التصعيد يف إدلب بالكامل» ،حمذرة
يف إفادة صحافية من أن القادة امليدانيني للمسلحني يعملون
على «إعادة تشكيل اجملموعات املتحالفة مع اهليئة من أجل زيادة
قدراتها اهلجومية باجتاه حلب ،ومحاة ،وجبال الالذقية ،وتوسيع
نطاق سيطرتهم ،وبسطها بالكامل على حمافظة إدلب» ،الفتة إىل
أن خروقات اهلدنة مل ترتاجع.
وعشية افتتاح روسيا والنظام السوري «ممر آمن» خلروج املدنيني
من خميم الركبان ،قالت زاخاروفا« :نعترب من األولوية البدء فورًا
يف إجالء السكان ،يليها إزالة املخيم».
ونفى قائد «جيش مغاوير الثورة» املقدم مهند الطالع منع أي من
الراغبني من سكان املخيم يف حال أراد العودة إىل مناطق النظام،
وأشار إىل أن «الروس يسعون إىل اعادة مجيع السكان إىل مناطق
النظام ليقولوا إن الثورة انتهت يف سورية» ،وزاد إن موسكو
«تسعى إىل سحب الشرعية عن وجود قوات التحالف الدولي يف
قاعدة التنف ألنها تعترب أن شرعية التحالف يستمدها من وجود
خميم الركبان» ،وشدد االطالع على أن «شرعية التحالف مستمدة
من حماربة اإلرهاب».
ويعيش يف خميم الركبان قرابة  40ألف نازح سوري من أرياف
دمشق ومحص ودير الزور واحلسكة ،ويقع املخيم بالقرب من
احلدود العراقية -السورية -األردنية يف منطقة التنف حيث توجد
قاعدة للتحالف الدولي حملاربة اإلرهاب ليس بعيدًا من طريق دولي
يربط دمشق ببغداد.
ويعاني سكان ظروفًا صعبة يف ظل شح املساعدات اإلنسانية.
ومنذ أيام أعلنت روسيا أنها ستفتح «ممرًا آمنًا» للسكان لكي
يعودوا إىل مناطق النظام ،واتهمت واشنطن بتضليل السكان ملنع
عودتهم إىل مناطقهم ،وطالبتها سحب قواتها «غري الشرعية» من
قاعدة التنف.
ويف موضوع شرق الفرات ،وتزامنًا مع إعالن «قوات سورية
الدميقراطية» (قسد) حترير  24من مسلحيها كانوا حمتجزين لدى
تنظيم «داعش» ،قال القائد العام للقوات مظلوم كوباني يف
تسجيل فيديو وزعه املركز اإلعالمي للقوات إن قواته ستعلن
«االنتصار الكامل» على «داعش» بعد أسبوع.
إىل ذلك ،أعلنت زاخاروفا أن الوزير الفروف سيبحث قضايا
اقليمية بينها األزمة السورية يف اطار جولة خليجية تضم السعودية
والكويت واالمارات وقطر.

قيادات عراقية تناقش...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بني االطراف السياسية «مبا يساهم يف ارساء مبادئ الدميوقراطية
والعدالة يف عراق احتادي» ،وأفاد بيان عن الناطق الرمسي باسم
رئيس اجلمهورية ،ان اجملتمعني أكدوا ان أولويات القيادات
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العراقية حفظ سيادة البالد وانتهاج سياسة النأي بالنفس واالبتعاد
عن سياسة احملاور وإبعاد البالد عن النزاعات والصراعات االقليمية
والدولية.
وذكرت مصادر ان االجتماع عقد يف غياب رئيس الوزراء السابق
حيدر العبادي ،وخروج رئيس «حزب الوفاق الوطين» اياد عالوي
من االجتماع بعد دقائق من بدايته.
وقال الناطق باسم رئيس اجلمهورية لقمان الفيلي يف بيان ان
«االجتماع حبث تطورات األوضاع السياسية واألمنية وآخر املستجدات
يف احلرب ضد االرهاب واملوقف من التواجد العسكري يف البالد،
وما مت تنفيذه من الربنامج احلكومي والعمل على جتاوز اخلالفات»،
وأشار اىل ان «اجملتمعني ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وافكار
تساعد رامسي القرار السياسي يف ادارة البالد وحتقيق نهوضه
وازدهاره وحلحلة االشكاليات اليت تعرتض العملية الدميوقراطية
يف العراق ،كما مت التطرق اىل التشريعات االساسية اليت تهم
املواطن والعالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية» .وذكر
ان «رئيس اجلمهورية حتدث عن نتائج جوالته العربية واالقليمية
ومشاركته يف مؤمتر القمة العربية – االوروبية اليت تعكس انفتاح
العراق على االشقاء واالصدقاء».
وأفاد البيان بأن «رئيس جملس الوزراء عادل عبداملهدي قدم
شرحًا مفص ًال حول تطورات الوضع األمين ،خصوصًا يف املناطق
احملررة واستعدادات القوات االمنية يف هذا الشأن ،اضافة اىل
خطط احلكومة يف معاجلة ملف اخلدمات ،كما ان رئيس جملس
النواب حممد احللبوسي استعرض أهم امللفات اليت سيعاجلها
اجمللس يف فصله التشريعي القادم واالستحقاقات الدستورية
اليت تنتظر مناقشتها من قبل اعضاء جملس النواب بعد استئناف
اجمللس جللساته االسبوع املقبل» .وأضاف ان «معظم املدعوين
ناقشوا جدول االعمال وأثروه باآلراء واملقرتحات ،مؤكدين ضرورة
ان تعقد االجتماعات بصورة دورية من أجل مقاربة وجهات النظر
اليت من شأنها جتسري فجوة اخلالفات بني االطراف السياسية مبا
يساهم يف ارساء مبادئ الدميوقراطية والعدالة يف عراق احتادي»،
وتابع ان «اجملتمعني أكدوا ان أولويات القيادات العراقية حفظ
سيادة البالد وانتهاج سياسة النأي بالنفس واالبتعاد عن سياسة
احملاور وابعاد البالد عن النزاعات والصراعات االقليمية والدولية»،
وشددوا على ان «يكون ساحة للتالقي ،وتغليب مصلحة الشعب
العراقي والعمل على تبين شعار العراق او ً
ال».
وكشف مصدر رفيع ان «االجتماع تناول بشكل عميق توجهات قوى
سياسية باجتاه استصدار تشريع الخراج القوات االجنبية من البالد
وعلى راسهم القوات االمريكية» ،وأوضح أنه «كانت هناك عدة
آراء طرحت بينها تقنني هذا التواجد بد ً
ال من انهائه بالكامل ويدعم
هذا التوجه سياسيون سنة وأكراد».
وكانت قوى سياسية شيعية يتقدمهم «حتالف سائرون» التابع اىل
رجل الدين مقتدى الصدر ،أعلنوا عزمهم تقديم مشروع قانون اىل
الربملان االحتادي مع جلساته االوىل يف الفصل التسريعي الثاني
واليت تبدأ اليوم ،يلزم احلكومة بإخراج القوات االجنبية من البالد،
بعد تصرحيات الرئيس األمريكي دونالد ترامب الشهر املاضي ان
قواته يف العراق ستقوم مبراقبة ايران.

شهادة حمرجة حملامي ترامب أمام الكونغرس
والرئيس األمريكي حياول تقويض صدقيته
أدىل مايك كوهني ،احملامي الشخصي السابق للرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،بشهادة حمرجة أمام جلنة الرقابة يف جملس النواب،
عن مرحلة عمله مع البليونري النيويوركي ،معددًا سلوكيات سيئة
ّ
بتولي احلكم سلميًا،
نسبها اليه ،ومبديًا خيشى من أال يسمح خللفه
إذا خسر انتخابات الرئاسة عام .2020
لكن ترامب وصف شهادة كوهني بأنها «خمزية» ،وزاد« :كذب
كثريًا» .واستدرك« :شيء واحد فقط مل يكذب يف شأنه ،عندما
قال إن ال تواطؤ» بني احلملة االنتخابية للرئيس وروسيا خالل
االقرتاع عام .2016
سئل رئيس اللجنة إيالجيا كامنغز هل يعتقد بأن
يف املقابلُ ،
ترامب ارتكب جرمية بوصفه رئيسًا ،فأجاب« :يبدو أنه فعل ذلك».
لكنه امتنع عن ذكر هل يعترب أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب
عزله ،قائ ًال لصحافيني« :جيب أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا.
التحرك حبذر شديد».
ضعوا يف حسبانكم أني أريد
ّ
ّ
ترشح للرئاسة ليجعل
ووصف كوهني ترامب بأنه «حمتال وخمادع
امسه عظيمًا ،ال ليجعل بالدنا عظيمة» ،مضيفًا« :مل تكن لديه
األمة ،كان يرغب فقط بالتسويق
الرغبة أو النية يف قيادة هذه
ّ
لنفسه وبناء ثروته ونفوذه».
وتابع يف اشارة اىل ترامب« :حضوره كان مسيطرًا .تشعر وكأنك
جزء من مسألة أكرب منك ،بأنك يف طريقة ما تغيرّ العامل .وانتهى
بي األمر بالرتويج خلطاب ترامب ألكثر من عقد .مهمة اجلميع يف
منظمة ترامب هي محايته .يف كل يوم ،كان معظمنا يدرك أننا
سنأتي وسنكذب نيابة عنه حول مسألة ما ،وهذه باتت القاعدة».
وتصرفت يف شكل غري مالئم وبطلب من
وزاد« :فعلت أشياء
ّ
السيد ترامب أحيانًا .نفذت طلباته بطاعة عمياء .والئي للسيد
ترامب ّ
كلفين كل شيء :سعادة أسرتي وصداقاتي ورخصة
مزاوليت احملاماة وشركيت ومصدر رزقي وشريف ومسعيت ،وقريبًا
حرييت .وأنا لن أقف مكتوف اليدين ولن أصمت وأدعه يفعل ذلك
بالبلد أيضًا».
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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
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أسـرة ومـجتمع

 8خرافات عن الزواج ..اكتشفي حقيقتها

شفت دراسة برازيلية ملعهد «سيرباي» يف مدينة ساو باولو،
املعروف بتطرقه للمواضيع االجتماعية واإلنسانية والزواجية ،عن
أن فكرة الزواج تطورت مع مرور الزمنُ ،
وأحيط بها والكثري من
األقاويل اليت يصل بعضها إىل حد املبالغة واخلرافات اليت ال
وجود هلا على أرض الواقع؛
فصحيح أن الزواج من دون قيم ومبادئ ال ُيعد
زواجا ناجحًا،
ً
ً
ولكن
أيضا فإن املبالغة يف ذلك قد جعلت الكثري من مبادئه
يتحول إىل خرافات عقدت حياة اإلنسان يف جمتمعات كثرية.
تسمى خرافات ألنها ال تتحقق
كل ما ال ميكن تطبيقه على أرض الواقع يعترب خرافة ،وقالت
ً
الدراسة
أيضا -إنه ليست هناك مبالغة يف هذا التعريف؛ ألنكل شيء ممكن تطبيقه يعترب حقيقة .وفيما يلي بعض هذه
اخلرافات اليت تتعلق بالقيم واملفاهيم نفسها اليت أصبحت
خرافات بسبب فعل اإلنسان وطريقة تفكريه .ولو كان اإلنسان
منطقيا ملا شغل ذهنه مبا ال ميكن تطبيقه .فما هذه املفاهيم اليت
ًّ
حتولت إىل خرافات؟ وما احلقيقة حوهلا؟

ً
أيضا يف الزواج ال يعين االفتقار للحب ،أي
مثالية .الصراع
أنه إن ُوجد أو مل يوجد يف العالقة الزوجية فإنه ستكون هناك
مشكالت وصراعات.
خرافة :الشريك جيب أن يعرف احتياجات الشريك اآلخر
احلقيقة :هذه خرافة كبرية؛ ألنه ال يستطيع أحد أن يعلم ما يدور
يف أذهان اآلخرين .وحيدث هذا يف العالقة احلميمة ،وخباصة
من طرف النساء؛ فاملرأة ال تتحدث عن تصوراتها احلميمية مع
زوجها ،وتريد أن خيمن هو ذلك .ولذلك فإن النساء يبقني
ً
أحيانا عن متعة العالقة احلميمة بسبب اخلجل من احلديث
بعيدات
عن رغباتهن ،والرجال ال ينتبهون
كثريا إىل ما تريده املرأة بعد
ً
إشباع رغبته ،إال إذا حتدثت معه حول ما ترغبه؛ فتخمني احتياجات
اآلخر يعترب خرافة ً
أيضا.

ماذا حيب الرجل يف شكل املرأة؟

خرافة :الزواج يعين التخلص من الوحدة
احلقيقة :إذا كان الزواج فاش ًال ،أو بعد مرور سنوات طويلة على
الزواج ،فإن األحاديث تقل بني الزوجني ،ليس هناك تعميم،
ولكن نسبة من يشعرون بالوحدة على الرغم من وجود شريك
أو شريكة إىل جانبها أو جانبه تصل إىل %50؛ فاملقولة تعترب
خرافة.

صفات الزوج الصاحل من
وجهة نظر املرأة

شخصية الرجل يف عامل النساء بكثري من الغموض ،سواء
حتاط
ّ
السلوكي أو النفسي أو الفكري ،ورغم أن الغالبية تؤكد أن
مغاير
أن الواقع
الرجل أكثر
ألن
وضوحا من املرأة ،إال ّ
متاما؛ ّ
ً
ً
ٌ
ً
هناك حقائق حول الرجل ال تفهمها النساء،
وأحيانا ال يفهمها
بعض الرجال عن أنفسهم .لذلك النساء
دوما يبحثن عن الرجل
ً
الصاحل يف كل األحوال ،حتى لو مل تتضح شخصيته هلن ،املهم
أن تشعر معه بالراحة.
ْ
التقت الزميلة «سيدتي نت» باملستشار األسري واالجتماعي،
وعضو برنامج األمان األسري الوطين« ،عبد الرمحن القراش»؛
ليعرفنا على صفات الرجل والزوج الصاحل بالنسبة للمرأة،
وقال:
بد من
«حتى نعرف من هو الرجل الصاحل بالنسبة للمرأة ،ال ّ
وأن نستنتج احلقائق حول
دراسة شاملة للرجال يف بيئة املرأةْ ،
شخصياتهم ،وتصرفاتهم ،وردود أفعاهلم ،ثم نعرضها عليها
لتختار ما تريد .ولكن هذا من األمور الصعبة اليت ال ميكن تطبيقها
أن حندد أهم األمور اليت تركز
على أرض الواقع ،ولكن ميكننا ْ
عليها املرأة؛ ملعرفة الرجل الصاحل من غريه ،وهي كالتالي:

خرافة :هو إىل األبد
ً
احلقيقة :هذه املقولة تعترب أيضا خرافة؛ ألن نسبة كبرية من
املتزوجني يطلقون وينهون الزواج ألسباب مقنعة أو غري مقنعة،
بل إن هناك جمتمعات تكون فيها نسبة الطالق أعلى من نسبة
الزواج! فأين إذن موقع هذه املقولة؟
خرافة :ليست هناك خيانة زوجية
احلقيقة :هذا مبدأ من مبادئ الزواج ،ولكن تطبيقه على أرض
الواقع هو من املستحيالت ما دام أن هناك الكثري من الرجال
من املتزوجني ،وحتى النساء املتزوجات ،خيونون الشريك مع
طرف ثالث.

 األمان:ّ
اخلوف قصة تولد مع املرأة حتى متوت؛ ّ
ألنها شديدة
التعلق مبن
حتب؛ لكونها تراه كل شيء يف حياتها ،لذلك جيب أن تشعر
ً
باألمان على نفسها وقلبها ومستقبلها مع الرجل؛ ليكون
صاحلا
يف نظرها.

خرافة :الرومانسية تبقى حية يف الزواج العمر كله
احلقيقة :ليس هناك زواج استمرت فيه الرومانسية العمر كله؛
لذلك فإن هذه املقولة تعترب خرافة كبرية ،وخباصة من جانب
النساء؛ فاملرأة ميكن أن تكون رومانسية ،ولكن نسبة كبرية من
الرجال تصل إىل  %80ليسوا رومانسيني .إذن كيف ميكن أن
ً
تكون هناك رومانسية طيلة فرتة الزواج؟! كما أن املرأة
أيضا
تصل إىل مرحلة ال تهتم فيها بالرومانسبة ما دام أن زوجها ال
يعطي أي أهمية لرومانسيتها.

 احلب:أن يكون
فارسا يف جمموعة
الرجل الصاحل يف نظر املرأة تريده ْ
ً
ّ
حيـمونها
أن يكون يف طيـبة
وحينون عليها ،حيث تريد ْ
من رجال ْ
عمها ،وحنان خاهلا ،ووفاء صديقتها،
أبيها ،وسند أخيها ،وكرم ّ
ً
ومقدرا ملشاعرها،
وفيا هلا،
أن يكون
ومستحقا لعواطفها،
تريد ْ
ً
ً
ّ
ال يستغلها ،وال يؤذيها ،وال يهملها ،وال
يعـنـفها ،وال حيرمها،
وال يقسو عليها.

خرافة :جيعل الناس يشعرون بالسعادة
احلقيقة :الزواج يبدأ بأحاسيس مجيلة يشعر بها الزوجان فرتة من
الوقت ،وهذا رمبا يسمونه السعادة ،ولكن حتى هذه األحاسيس
أمرا صعًبا
اجلميلة ال تستمر طوي ًال؛ فالتعايش بني الناس يعترب ً
للغاية ،فتصوروا شخصني حتت سقف واحد من املفروض -حسب
معا إىل األبد كيف سيصبحان
اخلرافة رقم  -2أن يقضيا العمر ً
بعد فرتة وخباصة عند ظهور أول مشكلة؟ عندما يبدأ الزوجان
بإجناب األوالد تكثر املسؤوليات ،وتتأزم األوضاع املالية ،فكيف
ميكن أن تكون هناك سعادة ما دام أن معظم الناس يتهربون من
املسؤوليات وينزعجون من جمرد الشعور بوجود مسؤوليات؟!
خرافة :املشكالت تغيب بوجود احلب
احلقيقة :احلب بني الزوج والزوجة ال يعين أنه لن تكون هناك
مشكالت ،إذا كان احلب جينب حدوث املشكالت لكانت احلياة

ختتلف أذواق الرجال حول ما جيذبهم أو يعجبهم يف شكل املرأة،
ً
أحيانا صغرية
ولكن هناك بعض األمور والتفاصيل قد تكون
تلفت انتباههم ،وقد جتعل الرجل ُيعجب بها ،ويطلب منها
ً
وفقا ملوقع «برايد سايد».
االرتباط،
 .1االبتسامة
فهي ال جتعل املرأة أكثر جاذبية فحسب ،بل جتعل الرجال
يشعرون بشكل أفضل جتاه أنفسهم.
 .2شعر طويل فوضوي
يرتبط
دائما مع شباب املرأة الشعر الطويل الصحي ،ويدل على
ً
الصحة اجليدة.
 .3اجلسم املمتلئ
ً
وذكاء.
صحة
فهو مرتبط باخلصوبة ،وينجنب أطفالاً أكثر
ً
 .4أمحر الشفاه
دائما ما يرتبط باإلثارة ،وهذا ما جيعل الرجال ينجذبون ً
أيضا.
ً
 .5التان
ّ
يفضل بعض الرجال اللون الربونزي يف املرأة.

حتمل املسؤولية:
 ّاملرأة مهما بلغت من العلم واملعرفة واملنصب واجلاه واملال،
تبقى بطبيعتها ضعيفة حتتاج إىل الرجل يف حياتها؛ ليكون هلا
ً
وسندا؛
عونا
يتحمل املسؤولية اليت ال تطيقها ،مبعنى أال تلعب
ً
ّ
دورا يف احلياة غري دورها الطبيعي وهو األنوثة ،ولن حيقق ذلك
ً
إال الرجل الصاحل.
 الغرية:من صالح الرجل يف نظر املرأة؛ أن ترى غريته عليها نابعة
ألن هذا األمر يعزز دورها كأنثى يف
من احلب وليس الشك؛ ّ
حياته.
 احرتام املرأة:من أبرز صفات الرجل الصاحل للمرأة؛ أن ترى يف عينيه االحرتام
لعقلها وعملها ،والتقدير جلهودها.
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مـتفرقات

هسترييا تصيب طالبات مغربيات بعد تعويذة من
رجل غامض؟!
ٌ
ٌ
ومفزعة انطلقت ،وبعدها بدأت
مدوية
صرخات
ٌ
ً
التلميذات يسقطن تباعا على أرضية املدرسة،
وهن ميزقن مالبسهن ويلحقن األذى بكل من حياول
االقرتاب منهن ..كان هذا هو ملخص احلالة الغريبة
اليت أصابت طالبات مغربيات ،حبسب «عربي
بوست».
أنهت هؤالء الطالبات حصة صباحية عادية ،ولكن
ومدرسي ثانوية
بعدها توالت أحداث جعلت تالميذ ُ
«اإلمام القسطالني» مبدينة الدار البيضاء ،يشعرون
بالذهول واجلزع ملا أصاب  9تلميذات تعرضن حلالة
هستريية عنيفة وغريبة .وعلى الرغم من مرور أسبوع
على هذا احلادث الذي استنفر وزارة الرتبية الوطنية
(التعليم) واجلهات األمنية ،فإن التقرير الطيب
اخلاص بالتلميذات مل يتم اإلفصاح عن تفاصيله
بعد .وما ُعلم مل يفسر ما حدث.
احلالة الغريبة اليت أصابت طالبات مغربيات ،دفعت
البعض إىل توجيه أصابع االتهام حنو خمدر يسمى
«الزوميب» املعروف حمليًا بـ ْ
«فالكا» ،أو إىل وقوع
املراهقات التسعة حتت تأثري تعاويذ السحر األسود! ويسبب
«الفالكا» عند تعاطيه حالة من اهلذيان واهللوسة الشديدة ،قد
تؤدي إىل ممارسة العنف ،ويشبه البعض متعاطي هذا املخدر
بـ»الزومبيز» أو املوتى األحياء؛ إذ يكونون غري واعني لتصرفاتهم،
اليت قد تصل إىل ارتكاب جرائم قتل.
وما يزيد هذا االحتمال أن َ
املدرسة توجد حبي «درب السلطان»،
خرج عددًا كبريًا من
والذي
وأقدمها،
وهو أكرب أحياء الدار البيضاء
ّ
مقاومي االستعمار الفرنسي والفنانني والعلماء املغاربة ،إال أنه
بات اليوم مرتعًا للعصابات اإلجرامية وحصنًا ملروجي املخدرات،
حبسب املوقع.
عبد الصمد حتفي ،املنسق الوطين لقافلة «ال للمخدرات» ،اليت
سبق أن عقدت دورات لتوعية تالميذ «اإلمام القسطالني» منذ
سنوات قليلة ،كشف الوضع السيئ بهذا احلي.
إذ قال لـ «عربي بوست» إن هناك «انتشارًا خطريًا جلميع أنواع
املخدرات مبنطقة درب السلطان ،ومبحيط املؤسسات التعليمية
املوجودة به» ،وفق تعبريه.
وأضاف قائ ًال إن املبادرة اليت يعمل يف إطارها طوال  15سنة،
دقت عدة مرات ناقوس اخلطر ،دون أي اهتمام من املسؤولني،
حسب قوله.
إنه جيعل املتعاطني يشعرون بأنهم «سوبرمان»
وعن إمكانية أن تكون املخدرات ،خاصة «فالكا» ،أحد مسببات
هذه اهلسترييا الغريبة ،قال عبد الصمد حتفي إن هناك أنواعًا من
املخدرات تصيب متعاطيها بالتسمم ،ملا حتتويه من مواد جد سامة
وخمدرة ،تصيب بهسترييا الضحك أو البكاء أو اخلوف الشديد ،يف
حني تصيب أنواع أخرى باخللل العقلي الدائم أو السكتة القلبية.
نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي تناقلوا شريط الفيديو
بكثافة ،وأمجعوا على أن التلميذات تناولن عقار «فالكا» أو
«الزوميب» ،خاصة أنهن كن يف حالة غري طبيعية متيل إىل العنف،
يف حني عمدت بعضهن إىل الرفس وحماولة ضرب من يقرتب
منهن.
وحيمل هذا املخدر أمساء عديدة ،كما يطلق عليه اسم «خمدر السوبر
مان» حيث يشعر متعاطيه بامتالك قوة خارقة ،يف حني يطلق عليه
َّ
ويصنع هذا املخدر يف الصني ويباع
علميًا اسم «ألفا بي يف بي».
بأسعار زهيدة ،وهو ما جيعل انتشاره أسرع بني املدمنني.
َ
باملدرسة اليت توجد باحلي
ولكن هناك تفسريات أخرى ملا حدث
العريق .إذ حتدث شهود عيان عن وجود رجل غريب األطوار،
يشتبه يف تعاطيه الشعوذة ،يف أثناء فرتة االسرتاحة بالقرب
من املؤسسة التعليمية .وقالت التلميذات الحقًا إن الرجل شرع
يف تالوة طالسم وتعويذات على مسامعهن ،قبل أن يطلب منهن
االختيار بني كلميت «كفن» أو «قفل».
هذه الكلمات والطقوس كانت كفيلة بإثارة الرعب يف نفوس
التلميذات املراهقات ،حسب روايتهن ،اليت تفيد بأنهن تعرضن
لصدمة جعلتهن يدخلن يف نوبة هسترييا انقضت بعد ساعة .ولقد
رافقهم آباؤهن وأمهاتهن حنو املنزل قبل أن يعاودوا االلتحاق
باملدرسة عشية اليوم نفسه.
حتقيق بدأته فرقة الشرطة القضائية باملنطقة ،متكن من تشخيص
هوية الرجل الغريب والتحقيق معه بشأن املنسوب إليه حتت إشراف
النيابة العامة املختصة ،ليتم إطالق سراحه الحقًا ،بسبب عدم ثبوت
أي تهمة عليه.
«فحص هؤالء التلميذات ال يظهر تناوهلن أي مادة خمدرة» ،حسبما
ذكرت وزارة التعليم املغربي .ولكنها مل تكشف عن أسباب هذه
اهلسترييا اجلماعية .هذا األمر دفع النائب الربملاني عبد اللطيف
وهيب إىل مساءلة وزير الرتبية الوطنية (التعليم) ،بشأن هذه
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القضية الغريبة .النائب الربملاني تساءل عن اإلجراءات اليت
ستقوم بها الوزارة ملعرفة األسباب احلقيقية هلذه الواقعة ،والسبل
الوقائية ،حتى ال تتكرر مثل هذه احلوادث».

كعكة زفاف «مزيفة» تدفع
بالعروسني اىل قسم الشرطة
كعكة زفاف «مزيفة» تدفع بالعروسني اىل قسم الشرطة بالفيديو
 كعكة زفاف «مزيفة» تدفع بالعروسني اىل قسم الشرطةألقت السلطات الفلبينية القبض على متعهدة حفالت كانت سببا
يف انفطار قلب عروس يف الفلبني ،وقد تفاجأت خالل عرسها
بعدم وجود طعام للضيوف ،وأن نصف كعكة فرحها مصنوع من
رغوة البوليسرتين الشبيهة بالفلني.
وحبسب «سكاي نيوز» فقد دفعت شاين تامايو ( 26عامًا) وشريكها
جون تشون ( 40عامًا)  140ألف بيزو ( 2100جنيه إسرتليين)
ملتعهدة الزفاف ،إلعداد الطعام والزينة حلفل زواجهما يف مدينة
باسيج الفلبينية.
لكن عند وصوهلما إىل قاعة العرس اكتشفا عدم وجود طعام
للضيوف ،كما أن كعكتهما ذات الطبقتني كانت «مزيفة» ،حسبما
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
واضافت الصحيفة انه وبعد هذا املوقف احملرج ،اضطر العروس
والعريس لزيارة مطعم ،وشراء وجبات من املعكرونة واألرز وغريها
من األطعمة ،لتقدميها للضيوف.
اما احلضور ،بدورهم ،قرروا الذهاب بصحبة العروسني ،إىل مركز
الشرطة لإلبالغ عن احلادث ،حيث مت استدعاء متعهدة الطعام
لتحرير حمضر رمسي.
وأكدت العروس أنها «لن تتنازل عن احملضر» ولن تقبل إال بسجن
املتعهدة ،قائلة إنها «دفعت هلا كل ما احتاجته من أموال كي
يكون حفل عرسها مثاليا ،لكنها دمرته».
وألقت الشرطة القبض على املتعهدة بتهمة التزوير واالحتيال.

فتاة سورية تروي تفاصيل االعتداء
عليها يف املانيا بسبب حجابها

«اخلعي احلجاب ،أجانب قذرون» ،بهذه الكلمات هتف الشاب
األملاني ،قبل أن يعتدي على الفتاة السورية اليت مل يتعد عمرها
 16عامًا ،وهي تسري مع رفيقتها ،يف اعتداء عنصري جديد على
املهاجرين.
الفتاة اليت أصيبت بارجتاج يف املخ ،روت تفاصيل مروعة للحادث،
الذي يبدو أنه تكرار حلوادث سابقة يف العاصمة األملانية برلني،
تستهدف باألخص الفتيات واألطفال من املهاجرين.
ونشرت شرطة برلني السبت  9شباط بيانًا ذكرت فيه أنه مت
االعتداء على فتاتني سوريتني يف برلني ،بدافع كراهية األجانب
واإلسالم.
واحدة من هذه الفتيات وتدعى شيماء روت ،لصحيفة « B.Z
 »Berlinاحمللية ،تفاصيل االعتداء عليها الذي وقع يف ساحة
«هيلينه فايغل بالتز» يف منطقة مارتزاهن .وقالت شيماء إن رج ًال
غريبًا هامجها بزجاجة جعة على الطريق بني منزهلا وحمطة قطارات
ضواحي ،ألنها ترتدي احلجاب.
وكانت الطالبة شيماء مع صديقتها اليت تبلغ من العمر  ١٥عامًا يوم
اجلمعة ،يف طريقها للمنزل ،عندما صادفهما شاب طويل ومسني،
ويفرتض أن االعتداء حدث
ختمن أن عمره يقارب الـ  ٢٥عامًاُ .
عندما مرا من قربه .تقول إنه صرخ «أجانب قذرون ،اخلعن احلجاب
ولتختفني من بالدي!».
وعندما شاهد املهاجم حماولتها االستعانة بهاتفها احملمول ،قام
برميه إىل األرض ،وفق روايتها جملريات الواقعة .وحتدثت كيف
صفعها على وجهها ،ولكمها ،ثم ضربها بزجاجة برية يف رأسها
حتى أغمي عليها ،ثم اختفى املهاجم.
أما هي فوصلت وهي مصابة بارجتاج يف املخ للمشفى ،وباتت
حاليًا تتحرك عرب كرسي متحرك ،وفقًا لنصيحة األطباء هلا بعدم
التحرك كثريًا .وقدم والدها بالغًا لدى الشرطة .تقول الصحيفة
إن والدها قال إنه لن جيعلها بعد اليوم خترج وحدها بل سريافقها
يوميًا حتى موقف حمطة قطارات الضواحي ،البعيد عن املنزل مسافة
 ١٠دقائق سريًا على األقدام.
ليست املرة األوىل اليت تتعرض شيماء فيها لإلهانة بسبب
احلجاب ،توضح شيماء أنها كانت تشعر دائمًا باألمان يف أملانيا،
رغم أنها كثريًا ما تعرضت لإلهانات بسبب احلجاب ،إال أن ما حدث
هذه املرة كان سيئًا حقًا .وقالت إنها كانت تشعر باالرتياح
للعيش يف منطقة مارتزاهن ،لكنها مل تعد تريد العيش هناك
اآلن .وتعيش شيماء منذ عام  ٢٠١٢يف أملانيا ،ومت االعرتاف بها
كالجئة من قبل السلطات األملانية وتزور املدرسة الثانوية وتتمنى
أن تصبح طبيبة.
تقول الفتاة للصحيفة إنه مع اندالع احلرب يف بالدها ،جلبتها عمتها
هي وشقيقها عرب مل الشمل ألملانيا ،وجاءت عرب الطائرة ،مشرية
إىل أنها كانت ترتدي احلجاب حينذاك أيضًا طوعًا.
وجاء والداها وشقيقتاها (٢١و ٢٢عامًا) بعد  ٣أعوام لربلني،
عرب طريق البلقان الذي سلكه مئات اآلالف من الالجئني يف عام
.٢٠١٥

بعد اختطافها بعمر  13عاماً...

حترير امرأة أمضت  32عاماً يف العبودية اجلنسية
متكنت السلطات البوليفية من حترير امرأة ارجنتينية أمضت  32عاما
يف العبودية اجلنسية يف بوليفيا ،قضتها يف بيت للدعارة لعشيق
شقيقتها.
ونقلت «روسيا اليوم» عن بوابة» كالرين» احمللية ،أن املرأة
اليت بقي امسها يف طي الكتمان ،اختطفت عام  1987عندما كانت
يف سن املراهقة ( 13عاما) ،وبقيت منذ ذلك احلني يف بوليفيا،
ويقال ،إنها توجهت مع شقيقتها إىل بوليفيا للخدمة عند رجل يف
سن اخلمسني ،كان يف ذلك الوقت على عالقة محيمة بشقيقتها
الكربى.

وبعد  3أشهر من وصوهلما ،اختلفت الشقيقة الكبرية مع عشيقها
وعادت إىل األرجنتني ،ولكنها مل تتمكن من أخذ أختها الصغرية
معها.
وأكدت الشقيقة الكربى ،أن عشيقها خدعها وأجربها مع شقيقتها
الصغرية على العمل يف بيت دعارة يديره.
وقد بدأت يف عام  ،2014السلطات يف الدولتني التحقيق يف
القضية ،ومت العثور على الشقيقة الصغرى اليت يبلغ عمرها اآلن
 45عاما مع ابنها البالغ تسع سنوات يف مرآب يف مدينة بريميجو
القريبة من احلدود مع األرجنتني.
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مـن هـنا وهـناك

خريطة ناطقة تكشف خفايا فيديو حمزن لكلب يالعب
األصوات غري اإلرادية اليت صاحبه ويركض وراءه بعدما
رماه على الطريق وهرب!
نصدرها!
وجد علماء أن األصوات الالإرادية اليت نصدرها عندما نعبرّ عن
الصدمة والغبطة واخلوف ،تكشف الكثري عما نشعر به يف الواقع،
حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
ّ
وتعرض خريطة صوتية تفاعلية ابتكرها العلماء أكثر من 2000
صوت لنحو  24من املشاعر املختلفة ،مثل اخلوف والصدمة
(اإلجيابية والسلبية) واإلحراج والغبطة والنشوة.
كما ُتعرض النتائج بصوت واضح على اخلريطة ،يسمح لك بتحريك
املؤشر عربها ومساع األصوات املختلفة.
إحصائيا للردود املختلفة على
وأجرى علماء جامعة «بريكلي» حتلي ًال
ًّ
أكثر من  2000من أصوات التعجب «غري الشفهي»ُ ،تعرف باسم
«رشقات صوتية» ،الكتشاف وجود آالف األصوات املختلفة ألنواع
متنوعة من املشاعر ،وهي ضعف عدد املشاعر البشرية املختلفة
املسجلة سابقا.
وقاموا بتحليل حنو  2000من األصوات املختلفة الصادرة عن 56
ممثال ومتطوعا ،من دول واسعة النطاق مثل سنغافورة وكينيا،
الكتشاف ما يعنونه وكيف يتم خلط املشاعر األخرى.
وتبينّ أن صوت النشوة هو مزيج من  %25من الرضا  %25 +من
النشوة  %17 +من خيبة األمل  %8 +من الرغبة  %8 +من الذنب
 %8 +من التحليل.
وقال كبري الباحثني يف الدراسة ،داشري كيلتنر ،أستاذ علم
النفس« :تكشف هذه الدراسة مدى ذكائنا الصوتي العاطفي
الغين ،والذي يتضمن إشارات موجزة حلوالي  20من املشاعر ،مثل
الفضول والرهبة والعشق واالهتمام والتعاطف واإلحراج».
واستخدم البشر مثل هذه األصوات ملاليني السنني ،ألنها طريقة
سريعة وبسيطة للتعبري عن املشاعر ،اليت ميكن أن يفهمها اآلخرون
بسهولة ،حتى أولئك الذين ال يتحدثون اللغة نفسها.
وقال الباحث ،آالن كوين ،الذي صمم اخلريطة الصوتية« :تبني
نتائجنا أن الصوت أداة أقوى بكثري للتعبري عن املشاعر ،أكثر مما
كان يعتقد سابقا».
ُ
واستخدمت األصوات املسجلة يف استطالع عاملي عرب اإلنرتنت،
يطلب من ألف بالغ ،حتديد ما هي العاطفة املرتبطة بكل صوت.

ّ
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.

وميكن أن تقدم اخلريطة وسيلة للمهنيني العاملني يف جمال الصحة،
للتعامل مع حاالت اخلرف والتوحد واضطرابات أخرى.
ُ
ونشرت النتائج عرب اإلنرتنت يف جملة علم النفس األمريكية.

يبدو أن احلظ العاثر  ،أو أمرا آخر جعل أكرب تاجر مواد غذائية يف
االردن يفقد هوية األحوال املدنية الشخصية للمرة الثالثة .
وملا كانت دائرة األحوال املدنية تصرف له بطاقة أحوال بعد
دفع الغرامة وتوقيعه التعهد والكفالة  ،وللمرتني السابقيتني ،
فقد رفضت الدائرة  ،اخلميس الفائت إصدار هوية أحوال جديدة
للمليونري املذكور  ،وطلبته للتحقيق .
وال يعرف بعد سبب هذا اإلهمال بشأن بطاقة األحوال  ،إال إذا كان
املليونري األردني املذكور ال يستخدم إال جواز سفره حبكم عمله .

مسعت أصوات غريبة من خزانتها ..وما إن فتحت كانت املفاجأة!
مسعت أصوات غريبة من خزانتها ..وما إن فتحت كانت املفاجأة!
صعقت شابة أمريكية عندما عادت إىل منزهلا ليال ووجدت رجال
يرتدي مالبسها وخيتبئ يف خزانتها الشخصية.
وعندما عادت الشابة إىل منزهلا يف والية نورث كارولينا ،بدأت
تسمع أصواتا غريبة من غرفة النوم ،لتتوصل إىل مصدرها النابع
من خزانتها اخلاصة.
اعتقدت الفتاة أن األصوات صادرة عن راكون متسلل إىل خزانتها،
وقبيل أن تهم بفتح اخلزانة ،سألت الشابة بصوت مرتفع« :من يف
الداخل؟» ،ليجيبها إنسان ما ،قائال« :امسي درو».
وبعد صدمتها بوجود شخص جمهول يف خزانتها ،حاولت الشابة
التحدث إليه قبل أن تفتح اخلزانة ،لكي تتأكد من أنه لن يلحق
أي أذى بها.
وعندما سألت الشابة الرجل الغريب فيما إذا كان ينوي فعل أمر
شنيع بدخوله البيت ،أجاب الرجل من داخل اخلزانة ،أنه ال ينوي
إحلاق األذى بها ،لتهم بعدها الشابة بفتح الباب.
وأتت املفاجأة الثانية مع فتح باب اخلزانة ،إذ شاهدت الفتاة رجال
يرتدي مالبسها النسائية بالكامل ،لتقوم بإرسال رسالة نصية إىل
حبيبها ،دون أن يالحظ املتطفل ذلك.
وبعد مرور وقت قصري ،غادر املتطفل املنزل هاربا ،وقبضت عليه
الشرطة الحقا بالقرب من حمطة وقود ،بينما أكدت الشابة أن الرجل
مل يلمسها أو يؤذها قط.
وأعلنت الشرطة الحقا عن اسم الرجل ،وهو أندرو كاليد سوفورد،
يف حني وجهت له تهما جبنحة االقتحام والدخول غري الشرعي
للمنزل .كما رجحت الشابة أن يكون الرجل قد دخل منذ مدة
واستقر يف شقتها دون أن تشعر ،حيث كانت تعثر على العديد
من األغراض واملالبس املفقودة يف كل يوم جديد.

علكة وعبوة ماء تكشف
جرمية بعد  26عاما

اغمي عليها فتوفيت بطريقة
بشعة داخل حظرية للخنازير...

ويأمل الباحثون استخدام النتائج هذه ملنح أجهزة التحكم يف
الصوت ،مثل أليكسا وسريي ،والروبوتات القدرة على التعرف
على العواطف البشرية ،بناء على األصوات.

التحقيق مع أغنى مليونري يف
األردن بسبب «هوية األحوال
املدنية»

مسعت أصوات غريبة من خزانتها..
وما إن فتحت كانت املفاجأة!

اغمي عليها فتوفيت بطريقة بشعة داخل حظرية للخنازير ...اغمي
عليها فتوفيت بطريقة بشعة داخل حظرية للخنازير...
توفيت سيدة روسية يف مجهورية أودمورتيا يف منطقة األورال
بطريقة بشعة للغاية بعد سقوطها يف حظرية خنازير جائعة ،وفقا
ملا نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وكانت السيدة البالغة من العمر  56عامًا متوجهة إلطعام خنازيرها
ثم انهارت مغشيا عليها ،أو عانت من نوبة صرع ،يف مزرعتها،
لتهامجها اخلنازير اجلائعة ،وفقا ملا ذكرته الشرطة الروسية.
وذكرت تقارير أن اخلنازير هامجتها بشراسة و»أكلت وجهها بأكمله
وأذنيها وكتفيها ،األمر الذي أدى إىل وفاتها متأثرة باإلصابات
اليت حلقت بها والنزيف احلاد».
ويف ذلك الوقت ،استيقظ زوجها ،الذي كان نائما من جراء املرض،
فلم جيدها داخل املنزل فذهب للبحث عنها ،وكانت املفاجأة عندما
عثر على ما تبقى من جسدها يف الزريبة.
وقال متحدث باسم جلنة التحقيق اإلقليمية« :لقد مت طلب رأي
خرباء الطب الشرعي يف هذه احلالة بهدف حتديد كل الظروف
واألسباب اليت أدت إىل احلادثة».
وأشار احملققون إىل أنهم مل يواجهوا مبثل هذه «القضية املروعة
والوحشية» على اإلطالق من قبل.

عام  1992شغلت الرأي العام األمريكي قضية اغتصاب وقتل
معلمة يف منزهلا ،واليت بقيت دون حل طيلة هذه السنوات ،حتى
متكن خرباء أخريا من كشف اللغز والقبض على اجلاني بفضل
«زجاجة مياه وعلكة».
وعثر على املعلمة يف أحد املدارس االبتدائية بوالية بنسلفانيا
ُ
األمريكية ،كريسيت مرياك ،يف غرفة اجللوس مبنزهلا ،بعد أن
تعرضت للخنق والضرب واالغتصاب ،يف احلادي والعشرين من
ديسمرب عام .1992
وبقيت أسرة الضحية حتاول طيلة  26سنة العثور على اجلاني ،إال
أن التحقيقات مل تسفر عن أي نتيجة بهذا اخلصوص ،ومل يتم
توجيه اتهامات ألي أحد.
ومل يتمكن احملققون ،وقت وقوع اجلرمية ،من استغالل احلمض
النووي الذي عثر عليه يف مسرح اجلرمية ،للكشف عن اجلاني،
نظرا ألن التقنيات اليت كانت متبعة حينها مل تكن متطورة كما
هي اآلن.
ويف حماولة للعثور على اجلاني ،مت إرسال عينة من احلمض النووي
الذي عثر عليه يف موقع اجلرمية ،إىل خمترب يف عام  ،2018وكانت
املفاجأة أن التقنيات احلديثة املتعلقة بعلم اجلينات والوراثة،
كشفت مواصفات مرتكب اجلرمية ،من حيث لون الشعر واجللد
والعني.
وبعد إدخال البيانات يف قاعدة متخصصة يف العثور على متطابقني
جينيني ،أشارت النتائج إىل أن مرتكب اجلرمية ينتمي ألسرة معينة،
وبعد إجراء املزيد من التحقيقات مت حتديد شخص بعينه كمشتبه
به ،حسب ما ذكر موقع «فوكس كاروالينا».
وكان املشتبه بارتكابه اجلرمية هو منسق أغان يدعى رميوند رو،
يبلغ من العمر  50عاما ،لذا قام حمققون متخفون حبضور حفل كان
رو حيييه يف فعالية مدرسية ،وحصلوا على علكة كان ميضغها،
وزجاجة مياه شرب منها ،ثم أرسلوها ليتم حتليل احلمض النووي.
وكشفت النتائج أن رو هو بالفعل مرتكب اجلرمية ،وبعد القبض
عليه ومواجهته بالنتائج ،اعرتف اجملرم بفعلته ،وقدم اعتذاره
ألسرة الضحية ،بعد  26عاما على قتلها.
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دراسة تكشف متى يؤدي الزواج إىل املوت!
وجدت دراسة حديثة أن العيش مع شركاء ال يتمتعون بالقدرة
على االستماع إىل املشاكل ،يؤثر سلبا على صحة الناس على
املدى الطويل.
وميكن أن يكون تراكم اإلجهاد كافيا جلعل الناس أكثر عرضة،
بنسبة  ،%42للموت قبل األوان.
ويرتبط اإلجهاد املزمن باألسباب الرئيسة الستة للوفاة :أمراض
القلب والسرطان وأمراض الرئة واحلوادث وتليف الكبد واالنتحار،
وفقا للجمعية األمريكية لعلم النفس.
وقام فريق من علماء النفس يف جامعة إدنربه ،بتقييم جمموعة من
حنو  1200مشارك ،ترتاوح أعمارهم بني  25و 74عاما ،ممن لديهم
أزواج أو عاشوا مع شركاء يف السكن.
وقالت الدكتورة سارة ستانتون ،قائدة فريق البحث« :تشري
النتائج إىل أنه إذا كان لدى األفراد شركاء ميكن اللجوء إليهم،
فإن ذلك يساعدهم على التعامل مع ضغوط احلياة اليومية ،وهلذا
األمر أعراض جانبية مع نتائج صحية الحقة».

ويؤدي اإلجهاد إىل إنتاج هرمون اإلسرتوجني ،الذي ميكن أن
يسرع اإلصابة بسرطان الثدي.

اإلفراط يف استهالك السكر يزيد من
خطر اإلصابة بالسرطان

ومت تقييم املشاركني على مدى  20سنة ،حيث بدأت الدراسة بني
عامني  1995و 1996كجزء من املسح الوطين لتطور منتصف العمر
يف الواليات املتحدة (.)MIDUS
ُ
وطلب من املشاركني تقييم مدى اعتقادهم بأن شركاءهم
يفهمونهم ويعتنون بهم ،ويعربون عن تقديرهم هلم .وبعد 10
سنوات ،يف عام  ،2006أجاب املشاركون عن األسئلة نفسها.

نصح خرباء التغذية بتناول البيض وصدر الدجاج والتونة والعدس
األمحر واللوز والفاصولياء البيضاء للخالص من الدهون الزائدة.
تشكل الدهون احلشوية أو العميقة اليت ترتاكم يف التجويف البطين
جبانب األعضاء احليوية خطورة على اجلسم ،حبسب «إكسربيس يو
كي» نقال عن املصدر.
والحظ العلماء أن نظام غذائي مع كمية كبرية من الربوتني ميكن
أن يساعد للتخلص من احتياطيات الدهون غري الضرورية ،فهذا
النظام ميكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة يف
الطعام بنسبة .% 60
بهذا الصدد نصح خرباء التغذية بتناول البيض والصدر والتونة
والعدس األمحر واللوز والفاصولياء البيضاء.
ومع ذلك ،يوصي اخلرباء بالتخلي عن الكربوهيدرات السريعة
واحللويات ،وكذلك تناول املزيد من األطعمة الغنية باأللياف،
وإذا أضيف إىل ذلك متارين رياضية معتدلة ،ميكن بالفعل حتسني
النتيجة.
ثم أشار اخلرباء أن حماولة إزالة دهون البطن يف الصالة الرياضية
ال جدوى منه تقريبا ،فالرياضة تساعد على إزالة الدهون من
اليدين والظهر والصدر أوال وثم من الفخذين والبطن.
يف سياق آخر ،تلقى محية «كيتو» الغذائية رواجا كبريا يف العامل
مؤخرا ،ذلك ألنها تتيح ملن يتبعوها تناول الدهون والسكريات
فقط ،وعلى الرغم من نتائجها املثمرة ،إال أن دراسة أمريكية
حديثة كشفت عن حتذيرات خطرية منها.

مترين بسيط ينقذ حياتك من خطر
النوبات القلبية والسكتات الدماغية

ووجد الباحثون أن األفراد الذين مل يستجيبوا بشكل جيد للضغط
اليومي ،شعروا بأن شركاءهم أصبحوا أقل اهتماما بهم خالل
السنوات العشر املاضية.
كما وجدوا أن املشاركني الذين أفادوا بأن شركاءهم أصبحوا أقل
استجابة هلم ،تعرضوا خلطر املوت بنسبة  ،%42خالل  20عاما من
الدراسة.
وقال الباحثون إن هذا االرتباط ميكن تفسريه من خالل قدرة
الناس على التعامل مع العواطف السلبية النامجة عن اإلجهاد
اليومي ،رمبا بسبب عدم متكن شركائهم من االستماع هلم.
وعلى الرغم من أن النتائج املنشورة يف جملة «Psychosomatic
 ،»Medicineتقتصر على عدد معني من الناس ،إال أنها قد تكون
ذات تأثري كبري عند وضعها يف حدود أكرب.
ومل يكشف الباحثون بالتفصيل كيف أن الكفاح من أجل التعامل
مع اإلجهاد ،ميكن أن يزيد من خطر املوت ،ولكن من املعروف أن
التوتر املزمن يساهم يف تدمري اجلسم بطرق خمتلفة.
وثبت يف السابق أن تغري البكترييا املعوية ،وزيادة ضغط الدم
وارتفاع خطر السكتة الدماغية ،يؤدي إىل مستويات أعلى من
هرمون الكورتيزول ،ما يزيد من إنتاج الغلوكوز وحيد من تأثري
اإلنسولني ،ما قد يؤدي إىل تشخيص خاطئ ملرضى السكري.

للخالص من الدهون الزائدة عليك
بهذه االطعمة

كشفت دراسة حديثة ،أن القيام بأكثر من  10متارين ضغط،
ختفض خطر اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات
الدماغية.
أكد علماء من مركز أندرسون لألمراض السرطانية يف الواليات
املتحدة أن اإلفراط يف استهالك السكر يزيد من خطر اإلصابة
بالسرطان.
وذكرت وكالة نوفوسيت أن العلماء أجروا جتارب على الفئران
املخربية حيث أطعموا جمموعة منها كمية من السكروز تعادل الكمية
اليت تستهلك يف عدد من البلدان الغربية أما اجملموعة الثانية
فتغذت على النشاء من دون سكر.
ووفقا للباحثني فإن ارتفاع مستوى السكر يف الدم لدى اجملموعة
األوىل سارع يف منو األورام اخلبيثة كما أنهم اكتشفوا أن شراب
الذرة الغين بالفروكتوز والسكر العادي زاد من سرعة انتشار
السرطان يف رئات الفئران.
ونصح العلماء بتقليل كمية السكر املستهلكة يف اليوم من أجل
ختفيض خطر تطور السرطان ومرض السكري والسمنة وأمراض
القلب وتناول الفاكهة بدال من احللويات والعسل بدال من السكر
يف النظام الغذائي.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» ،اكتشف الباحثون أن الرجال يف
منتصف العمر الذين يستطيعون القيام بأكثر من  40مترين ضغط
دفعة واحدة ،شهدوا اخنفاضا واضحا يف خماطر اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية بنسبة  ،%96مقارنة مع أولئك الذين
ميارسون أقل من  10متارين ضغط.
ومشلت الدراسة  1104من رجال اإلطفاء يف والية إنديانا ،مبتوسط
عمر بلغ  ،39.6حيث مت تقييم قدرتهم على حتمل متارين اللياقة
البدنية.
ومتت متابعتهم ملدة بلغت  10سنوات ،وأظهرت النتائج أن ممارسة
مترين الضغط ،أثرت بشكل إجيابي على صحتهم القلبية.
وأكد الباحثون أن مترين الضغط ،يرتبط بشكل عكسي مع خماطر
األمراض القلبية ،بني الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني  21و66
عاما.

* 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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Ex-NSW Labor minister Ian Macdonald and union Premier unveils $85 million ‘free TAFE’ policy to
friend John Maitland’s convictions thrown out
rival Labor plan

Ian Macdonlad has had his conviction thrown out. CREDIT:AAP

‘I can’t believe a film
about menstruation just
won an Oscar’: At last, a
statement
Former NSW Labor minister Ian Macdonald and his
former union boss friend
John Maitland have had
their convictions over the
granting of a multimilliondollar coal exploration
licence set aside and a retrial has been ordered.
In mid-2017, NSW Supreme Court Justice
Christine Adamson sentenced Mr Macdonald to
at least seven years behind bars and Mr Maitland
to at least four over a direct allocation licence in
December 2008 to Doyles
Creek Mining, a company
Mr Maitland chaired, while
Mr Macdonald held the
minerals portfolio.
A jury had, earlier that
year, found Mr Macdonald guilty of two counts of
public misconduct over
the lucrative deal, while
Mr Maitland, who had
made $6 million from the
sale of shares relating to
the deal, was found guilty
as an accessory.
The pair appealed, and, in
its decision on Monday,
the NSW Court of Appeal
quashed their convictions
and ordered a retrial, finding Justice Adamson had
not properly directed the
jury on the mental element of Mr Macdonald’s
offending.
The court said Mr Macdonald could only be found
guilty if he had solely
used his ministerial power to benefit Mr Maitland
and Doyles Creek Mining.

Both men were bailed
in separate applications
before Supreme Court
Justice Natalie Adams
straight after the Court of
Appeal decision. Neither
of them appeared at the
appeal judgment or the
bail applications.
Mr Macdonald’s wife,
Anita Gylseth, burst into
tears and said outside
court that she was “overwhelmed”.
In sentencing Mr Macdonald, Justice Adamson
said he had “sought to
cloak his misconduct” in
the “apparently worthy”
venture of a training mine
to promote mining safety.
“The people of NSW were
betrayed by Mr Macdonald’s conduct,” Justice
Adamson said in sentencing him in June 2017.
But during the November
2018 appeal, Mr Macdonald’s barrister, Phillip
Boulton, SC, said it was
never proven to the jury
who convicted Mr Macdonald that his intentions
in carrying out the deal
were improper.
“The fact was the appellant got nothing out of it,”
Mr Boulton said.
In adding to that argument,
Mr Maitland’s barrister,
Edward Muston, SC, said
that, in order to prove his
guilt, Mr Maitland “needed to have known” of Mr
Macdonald’s nefarious intentions.
“The jury could not be
properly satisfied that
these elements were
made out,” he said.
Mr Muston also said that,
in directing the jury to de-

cide whether Macdonald
had executed the deal to
benefit the public or to
benefit Mr Maitland, Justice Adamson had “essentially bound Mr Maitland to Mr Macdonald’s
wrongdoing”.
He said the question distorted the role of the jury
“by inviting it to engage
in a free-ranging inquiry
as to Mr Macdonald’s motivation”.
“The binary nature of the
inquiry required the jury
to answer a question different to that which they
ought as a matter of law
have been called upon to
answer,” he said.
The Court of Appeal held
that Justice Adamson had
misdirected the jury as to
the state of mind required
to be found guilty of the
offence of wilful misconduct in public office.
“It seems to us that the
direction as to the mental element of the offence
should have been that Mr
Macdonald could only be
found to have committed the crime (subject to
the other elements being
made out) if the power
would not have been exercised, except for the
illegitimate purpose of
conferring a benefit on
Mr Maitland and DCM
[Doyles Creek Mining],”
the court said.
Among his bail conditions, Mr Macdonald must
live at an address in Leura, in the Blue Mountains;
must be of good behaviour; must not contact
any prosecution witnesses and must not approach
any points of international
departure.
He is also required to report to Katoomba police
station every Friday between 8am and 8pm.
Mr Maitland was bailed
on similar conditions, including that he live at an
address in Kingsford and
report to Maroubra police
station every Friday between 8am and 8pm.

The Berejiklian government says it will deliver “more” free TAFE
courses than Labor and
“faster”, as it promised
to fund an extra 100,000
free places over the next
four years.
Premier Gladys Berejiklian also committed to
building a new $80 million
“mega-TAFE” near the
forthcoming Western Sydney Airport if the Coalition
is returned to government
at next month’s state election.
The government’s 100,000
extra free courses will
comprise 70,000 places
for young job seekers taking on traineeships and
30,000 places for matureaged workers wanting to
re-enter the workforce.
The policy is expected to
cost $85 million.
The Premier’s announcement on Wednesday
means the Coalition and
Labor will head into the
election with rival freeTAFE policies.
“This brings the total
number of free TAFE and
VET [vocational education and training] courses
we are offering over the
next four years to nearly
700,000 places,” Ms Berejiklian said.
This month, Labor unveiled a 10-year plan to
provide 600,000 students
with free TAFE courses
in a bid to reduce skill
shortages. The independent Parliamentary Budget Office costed the plan
at $64.5 million.
NSW Deputy Premier John
Barilaro said the “stats
talk for themselves”, with
voters given a choice
between the Coalition’s
offering of 700,000 free
course over four years,
or Labor’s proposal for
600,000 over a decade.
“These courses will help
the next generation of job
seekers to join the workforce,” Mr Barilaro said.
Add to shortlist
Opposition skills spokes-

woman Prue Car said
under Labor’s approach
only TAFE courses - and
not privately run VET
courses - would be subsidised by the state government.
“Unlike the government,
our plan will not include
providing public money
to private training com-

panies that rip off young
people,” Ms Car said.
“This
announcement
comes from a government that has ripped the
guts out of TAFE over
eight years.
“They have done nothing but attempt to make it
completely unaffordable
and inaccessible.”

New push to end workplace sex harassment
More than 100 organisations have signed up to a
five-point plan to end sexual harassment in Australian workplaces.
The scourge of sexual
harassment in Australian
workplaces is being tackled head-on, with more
than 100 organisations
pushing a new plan to
stamp out the behaviour.
Unions, researchers, peak
bodies, health professionals and lawyers are
among those to sign up to
the initiative.
They’re calling on federal
and state governments
to implement a five-point
plan, headlined by calls
for an overhaul of the
complaints process.
It comes in response to
alarming rates of sexual
harassment in Australia,
particularly for women,
with 85 per cent having
experienced it.
Australian Council of
Trade Unions president
Michele O’Neil said the
current complaints process was failing people
sexually harassed at
work.
“It puts people in a position where taking action
means launching a court
case as an individual
against a corporate respondent,” she told AAP.
“This is expensive and
protracted, it’s invasive
and it often means revictimising a person who
has experienced sexual
harassment.”

The ACTU is pushing for
harassment to be brought
under the Fair Work Act,
allowing people to pursue
complaints through the
workplace umpire.
The plan is also focused
on prevention efforts
aimed at addressing the
drivers of harassment.
It includes stronger legal duties for employers
to take proactive steps
to prevent harassment,
creating more accessible
reporting tools and ensuring advocacy is available.
Ms O’Neil knows firsthand what it’s like to be
sexually harassed at work,
having encountered it at
14 while working in her
first job as a waitress.
“My supervisor would systematically push me into
the storeroom and cool
room and try and touch
and kiss me,” she said.
“I was young and in my
first job and it was difficult to talk about.”
After the older women she
worked with got a union
delegate involved, the
behaviour was stopped
and the supervisor disciplined.
Ms O’Neil first revealed
the incident when elected
ACTU president in July, in
a bid to help others.
“I wanted people who are
being harassed to know
that they’re not alone and
what’s being done to them
is not okay, and that it can
be stopped,” she said.
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Derryn Hinch, Ed Husic dragged into BuzzFeed defence in Husar case

life face unfair scrutiny of
their actions and choices.
But there is clear public
Bill Shorten, and later told interest in reporting on
a different staffer in Janu- conduct by an elected
ary 2017 that she had representative in the
been out with Mr Thomas
on what she believed was
a date.
Ms Husar’s barrister,
Sandy Dawson, SC, told Cardinal George Pell has
the court on Friday that been found guilty of child
he understood the rela- sex abuse and is facing
tionship with the Labor a significant term of imMP – now revealed to be prisonment following a
Mr Husic – had ended in sensational trial in Mel2015.
bourne.
On Friday Justice Ste- The third most powerful
ven Rares struck out the man in the Vatican and
particulars relating to Mr Australia’s most senior
Husic and Mr Thomas, Catholic has been found
saying they didn’t “get guilty of raping one choiranywhere near proving boy and molesting anoththe substantial truth” of er in Melbourne’s St Patthe imputations.
rick’s Cathedral 22 years
He urged the parties to ago.
consider mediation, say- A jury delivered the unaning if the “complicated” imous verdict on 11 Deand “expensive” case cember in Melbourne’s
goes to trial, “a lot of col- county court, but the relateral damage might be sult was subject to a supdone to a whole lot of pression order and could
people”.
not be reported until now.
A spokesperson for Buzz- It’s expected there will
Feed said: “Last August be calls for Pell to be deBuzzFeed published de- frocked.
tails of the internal Labor He’s due to return to the
party investigation into County Court for a plea
Emma Husar’s treatment hearing on wedneday
of employees.
and Chief Judge Peter
“The decision to publish Kidd will sentence him in
was not taken lightly. We March.
believed at the time, and Pell’s victims were two 13still do, that the public year-old boys on scholarhad a right to know about ships to the prestigious
this investigation into one St Kevin’s College.
of their elected represen- The pair “nicked off” after
tatives. Husar sued Buzz- a Sunday solemn mass
Feed and we have now in late 1996 and were
filed our defence to the caught swigging sacraclaim.
mental wine in the priest’s
“As part of her claim, sacristy by Pell, newly inHusar says BuzzFeed has stalled as Archbishop of
portrayed her as “a slut”. Melbourne.
This is her word. It is not a Pell scolded them, exword that BuzzFeed ever posed his penis from beused or implied. It is on neath the ornate ceremothis territory that Buzz- nial robes, and molested
Feed has had to defend them.
its reporting. BuzzFeed A Melbourne jury in Dehas no interest in who cember found Pell guilty
Husar has had sex with of five charges — one of
– our interest was in her sexually penetrating a
workplace conduct.
child and four of commit“We believe that politi- ting indecent acts with
cians and public figures children. That verdict was
are entitled to have pri- made public on Tuesday
vate lives. We also recog- after months of procedurnise that women in public al secrecy, and the aban-

workplace.
“We do not intend to make
any further public comments on the proceeding
while the legal process
take its course.”

George Pell found guilty of
child sex abuse

Derryn Hinch says the allegations in the BuzzFeed
defence are “bizarre”.CREDIT:PENNY STEPHENS

Derryn Hinch has been
forced to deny sexually harassing Labor MP
Emma Husar after online
publisher BuzzFeed alleged in court documents
that she told a female
staffer the Victorian Senator “touched her all over
her body” before she allegedly replicated the manoeuvre on her staffer.
The publisher also revealed in court documents that Labor frontbencher Ed Husic and Ms
Husar were previously in
a relationship.
Ms Husar has insisted Mr
Hinch “never acted inappropriately towards me”
and said it was “regrettable that other parties have
been dragged into” her
Federal Court defamation
case against BuzzFeed.
Ms Husar is suing BuzzFeed and its former political journalist Alice Workman for defamation over
a story, tweet and Facebook post on August 2
last year which she says
convey a range of false
and defamatory imputations, including that she
is “a slut who boasts
about who she has had
sex with, which includes
other members of Parliament and members of her
staff”.
BuzzFeed makes the allegations in its written defence to her claim, filed on
February 18 and released
by the court on Monday.
Mr Hinch said there was
“absolutely no truth” to
the harassment allegation, “not a skerrick”.
“This is like throwing a
dart at a dart board and

Emma Husar arrives at the Federal Court in Sydney on
Friday.CREDIT:PETER RAE

seeing whose face it hits.
This is bizarre,” he said.
Ms Husar said that “while
I cannot comment on the
particulars, it’s important
for me to say that Senator Hinch has never acted
inappropriately towards
me”.
Mr Husic confirmed he
and Ms Husar had dated in
the past, that the relationship had ended, and that
they remained friends.
“I’m not a party to the proceedings,” Mr Husic said.
“I haven’t assisted either
party through the course
of this litigation, nor do I
intend to ... I have no interest in responding to
claims raised.”
Ms Husar said BuzzFeed’s
defence “has some glaring omissions and baffling inclusions. I will, as
my lawyers informed the
court on Friday, meet
these allegations head
on.”
In its defence filed in
court, BuzzFeed says
its publications did not
suggest Ms Husar was a
“slut” but in the event the
court finds the imputation
was conveyed it will rely
on a defence of truth.
In support of its truth defence, it pleaded a range
of particulars included an
allegation that in about
May 2017 Ms Husar told
Labor Penrith city councillor Robin Cook, who
worked in her electorate
office, that “she had been
sexually harassed by
Senator Derryn Hinch in
that he had come right up
close to [Ms Husar], and
touched her all over her
body”.

BuzzFeed says Ms Husar,
without Ms Cook’s consent, proceeded to
“[touch] Cook’s body all
over to demonstrate what
Senator Hinch had done
to allegedly sexually harass her”.
“In the circumstances,
[Ms Husar’s] ... sexualised behaviour toward the
staff was inappropriate,”
the defence says.
Mr Hinch said on Monday:
“I shouldn’t deign to even
answer this, but I have
met Ms Husar two, maybe
three times over the past
two-and-a-half years. Always in the company of
staff, to discuss domestic
violence and the need for
a Family Court royal commission.”
The defence also alleges
Ms Husar pressed “her
right breast against [a
male staffer’s] left shoulder and arm” on two occasions in 2017.
In paragraphs that have
since been struck out of
its defence, BuzzFeed
also said Ms Husar told a
staff member in about August 2016 that she was
“in a sexual relationship
with [Mr Husic and] ... that
she enjoyed it and that
she did not want the fact
that she had been elected
to Parliament to complicate that sexual relationship”.
The defence says Ms
Husar also told the staff
member between August and December that
year that she had been
“been out late the previous night” with Andrew
Thomas, then chief of
staff to Opposition Leader

donment of a second trial
over allegations Pell indecently assaulted boys in
Ballarat in the 1970s.
Pell has maintained his
innocence over all allegations and has lodged an
appeal of his conviction.
George Pell arrives at
the Melbourne Magistrate Court. Picture: Tony
Gough
One of the victims, now
in his 30s, brought the allegations to police after
years of having struggled
to understand what he’d
experienced. A month or
so after he was raped by
Pell he was sexually assaulted again, pushed
against a cathedral wall
by the now-Cardinal who
fondled his genitalia.
Pell’s other victim died
in 2014 in accidental circumstances. Top defence
barrister Robert Richter
QC represented Pell in the
trial, and during an earlier
trial in which the jury was
discharged after failing to
reach a verdict.
Mr Richter failed to convince the latest jury that
the cathedral’s processes
were so seamless that
two boys simply could not
have “nicked off” unseen.
He argued the allegations
were a “far-fetched fantasy”, that Pell was always
accompanied after mass
and that the cumbersome
robes would have prevented him revealing his
genitalia.
“Only a madman would
attempt to rape boys in
the priest’s sacristy immediately after Sunday
solemn mass,” he told
the jury.
Pell, who was physically ailing during the trial
and on crutches before a
double knee replacement
over Christmas, remains
on bail.
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Labor’s plan to tax the rich to pay for ‘Blue collar is back’: Berejiklian reveals
extra nurses and midwives
ambitious plan to create 250,000 jobs

NSW Labor Leader Michael Daley.CREDIT:AAP

NSW Labor leader Michael
Daley will hit the “wealthiest in society” with a new
tax on luxury cars to pay
for his signature health
promise to fund more
nurses and midwives.
Mr Daley said it was only
fair that the “big end of
town” contributed to Labor’s nurse to patient ratio commitment, with the
tax on luxury cars worth
more than $100,000 and
yachts worth more than
$200,000 to raise $240
million.
“Labor will fund these
nurse patient ratios and
additional health workers
by asking those who can
most afford it to contribute,” Mr Daley told party
faithful at the North Coast
Country Labor launch.
The state’s peak motoring
group, the NRMA, said
Labor’s commitment was
another tax on drivers.
“The NRMA would love
to see more nurses, as
would everyone. However, our members currently pay the fuel excise,
then GST on the fuel excise, vehicle registration,
CTP, the parking levy and
tolls,” a spokesman said.
“Amongst all of that, we
would have hoped the
policy could have been
able to find extra money
for nurses without taxAdd to shortlist
But Mr Daley said: “These
modest increases will pay
for the ratios, these modest increases will transform our hospitals, this
modest contribution from
some of the wealthiest in

our society will help everyone. This is fair.”
The new stamp duty on
“top end luxury cruisers” would only apply
to yachts worth over
$200,000 while there
would be extra duty of
$7 per $100 on luxury
cars that are sold for than
$100,000, he said.
The extra duty will fund
about half the cost of Labor’s policy, it is understood.
“I am being completely
upfront on how Labor will
pay for our promises,” Mr
Daley said.
Mr Daley said if elected
next month, a Labor Government would enshrine
nurse to patient ratios in
legislation, which are already in place in Queensland and Victoria.
It would mean one nurse
for every three patients in
major emergency departments, one midwife for
every three mothers in
postnatal wards and one
nurse to each patient in
adult and paediatric resuscitation beds.
Health Minister Brad
Hazzard said Labor’s announcement would “put
industrial demands before patients”. The Coalition has also announced
an extra 5000 nurses and
midwives as part of an
election promise.
Mr Daley made the health
announcement in Tweed,
one of the must-win seats
for Labor. The party is
also targeting other north
coast seats, including
Lismore and the Greens-

held seat of Ballina.
He also committed to
boosting hospital security, a new ambulance
station at Alstonville and
building a new Tweed
Valley hospital.
“But not a Gold Coaststyle high rise hospital
on state significant farm
land,” Mr Daley said.
“There’s a choice on the
23rd of March, Labor will
build the new hospital but
not on the protected farmlands on Cudgen Plateau,
[it will be] no more than
three storeys protecting the village feeling of
Kingscliff.”
The Opposition leader
was also forced to defend
his record as a councillor
on Randwick City Council
after it emerged donations
from developers were not
declared when Mr Daley
was assessing development applications.
Mr Daley did not declare
an interest in at least
three cases during his
time on the council between 1995 and 2008,
including applications by
disgraced former Labor
president Michael Williamson and the Randwick Labor Club.
“All donations were not
handled by councillors,
they were handled at
arms’ length by Labor
head office or a campaign
director,” Mr Daley said.
“In my 23 years in public
life, I have always acted
with integrity and propriety.”
In Sydney, Premier Gladys Berejiklian announced
that a Coalition government, if re-elected, would
meet its target of creating
250,000 jobs over fours
years by focusing on increasing opportunities in
western Sydney and regional areas.
She said the plan included opening two new
vocational high schools
and expanding the youth
training program Productivity Bootcamp.

NSW Premier Gladys Berejiklian with Paul Green, founder of Productivity Bootcamp, during a visit to the
Productivity Bootcamp in Construction at Quakers Hill.CREDIT:AAP

NSW Premier Gladys Berejiklian on Monday said
the government, if reelected, would meet this
target by focusing on increasing opportunities in
western Sydney and regional areas.
She said the plan included opening two new
vocational high schools
and expanding the youth
training program Productivity Bootcamp.
“We will be investing
and creating two trade
schools, one in western
Sydney and one in the
Northern Rivers area,
because we know these
areas have challenges in
pockets of youth unemployment,” she said.
“We will also be establishing and supporting
the Productivity Bootcamp to get two more of
these centres in NSW,
one in western Sydney
and another on the South
Coast.”
The announcement comes
after the release of jobs
data from the Australian
Bureau of Statistics showing NSW’s unemployment
rate has dropped to a record low of 3.9 per cent.
The government said the
figures reflected the fact
it had beaten its previous
four-year jobs target of
150,000 by creating more
than 420,000 positions.
But, the youth unemployment rate remains startlingly high in some parts
of the state - 14.3 per cent
in New England and North
West, 14.3 per cent in the
Riverina, and 23.3 per

cent in Coffs Harbour and
Grafton.
Labor leader Michael Daley last week said “business as usual is not working” and promised to
“talk the regions up” and
mandate that local workers and materials be used
in major government contracts.
Ms Berejiklian said the
two trade schools and extra training camps would
help address youth unemployment issues.
The government has committed up to $17 million
to build training facilities
for the two trade schools
at two existing schools.
They will teach “young
people who don’t fit into
the existing system” subjects such as construction, electro-technology
and hospitality.
The Productivity Bootcamp, an eight-week program that teaches trades
such as carpentry, concreting and roof tiling, has
already helped 400 young
people secure jobs in the
construction industry.
Deputy Premier John
Barilaro said a growing
skilled workforce was required to build the state’s
$90 billion worth of infrastructure projects.
“The greatest threat to
our economy is a lack of
skilled workers and we’ve
got to look at new ways
of making sure the pipeline of young people that
are considering a trade
is continuing,” he said.
“[The trade schools] will
give us an opportunity,

in line with what the industry is asking for, to remind kids that blue collar
is back, being a tradie is
the way to go.
The government claims
that if Labor wins and
goes ahead with plans to
axe some infrastructure
projects, such as Western Harbour Tunnel or the
F6 extension, more than
20,000 jobs could disappear.
But Labor’s treasury
spokesman Ryan Park
rejected this claim, saying more than 13,000
jobs would be created under its renewable energy
plan.
“All the money from the
Liberals and Nationals’
wrong infrastructure priorities will be redirected
to job creating investment
elsewhere, including the
Metro West fast rail between Sydney and Parramatta as well as $3 billion
worth of works across the
rail network,” he said.
“Labor is also making
TAFE free for skills shortage courses after the Liberals and Nationals gutted TAFE.”
Paul Green, the founder of
Productivity Bootcamp,
said he was not just training a workforce, but building one.
“This young generation is
going to take productivity
to a whole new level because they’re passionate,
they care, they love purpose and once we create
that environment for them,
the results are going to be
amazing,” he said.

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بكامل التجهيزات الالزمة
Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

لالتصال0414 600 042 :

WORLD FRUIT

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

مــرطبات بنــكهات عــدة
(1,25ليرت) بـ $ 1,50

تفاح رويال غاال ( 1كيلو) بـ $ 2,99

بـندورة ( 1كيلو) بـ $ 2,99

عـدس أخــضر ( 1كيلو) بـ $ 1,99
زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin
مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات
ّ

نبيع بالجملة هذا العرض
بزورات مشكـّلة
نؤمـن صاحل لغاية
واملفرّق..
ّ
ورق تواليت عدد  48بـ $ 7,99
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت
يوم
طلبات املطاعم..
بـ $15,00
اجلمعة
أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
وموجودات
 8آذار
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

