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فرجنية :حنن بتصرف رئيس اجلمهورية وسنقوم بأي شيء إلعادة النازحني

باسيل :مؤمتر بروكسل ميوّل بقاء النازحني وحنن
نريد مؤمترات تعيدهم إىل سوريا

أكد وزير اخلارجية جربان
«مسرية
أن
باسيل
النضال مستمرة من 30
عامًا ومل يوقفها شيء
ولن يوقفها» ،مشددا
على أن «التيار لن يكون
جزء من سلطة تتسلط
على الناس بل هو سلطة
الناس وسلطة القانون
والدستور وامليثاق وسلطة
الفساد،
على
الدولة
ومعركتنا اليوم اصعب
فنحن نستأصل السرطان
املتفشي يف كل اجلسم
وكما رحبنا معركة التحرير
سنربح هذه املعركة».
وقال باسيل خالل احتفال
للتيار بذكرى مرور 30
عامًا على  14آذار« ،إننا
ناضلنا من قبل الستعادة
حريتنا احملجوزة من اخلارج
واليوم سنحارب من أجل
استعادة دولتنا املنهوبة
من الفساد» ،مشددًا

ثالثني
قبل
احلقيقي
عاما» ،مشريًا إىل «أننا
سنضرب الفساد ونساهم
بتنمية اإلقتصاد» ،الفتًا
إىل أنه «اما عودة نازحني

التتمة صفحة 21

العالناتكم

حكومة نيو ساوث ويلز ترصد  1،3مليار دوالر
لتوسعة وحتسني مستشفى بانكستاون ليدكمب
الـتفاصيل ص 21

إسرائيل تفشل باعرتاض صواريخ «تل أبيب»!
الـتفاصيل ص 21

رئيس اجمللس األوروبي يؤيد تأجيل بريكزيت
ملدة «طويلة» إذا أعادت لندن النظر فيه
الـتفاصيل ص 21

غارات لطائرات يرجح أنها روسية تستهدف
حميط مدينة إدلب

يرجى االتصال
بصاحب الخربة
والكفاءة
مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار
واالختصاص
فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
ايلي على الرقم :يف جمال صناعة احللويات العربية
الـتفاصيل ص 21

على «أننا أخرجنا اجليش
السوري من لبنان وهزمنا
اجليش اإلسرائيلي وسنعيد
الالجئني السوريني إىل
بلدهم وسنرفض توطني
الفلسطيني وحنن أوصلنا
الرئيس ميشال عون إىل

وزير الخارجية جربان باسيل

سدة الرئاسة وأجنزنا قانون
اإلنتخاب وسنؤمن الكهرباء
 24/24وكتبنا «اإلبراء
املستحيل» حتى أصبح
قانونًا وسنرفع الغطاء
املذهيب عن الفساد».
وتابع« :أننا لن منوت

 Luxuryللسفر والسياحة

بالشائعات ألن احلقيقة
وهي
تنتصر
دائمًا
انتصرت يف  14آذار

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
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

0412 224 604

احملل جمهز بالكامل

لالتصال0414 600 042 :

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

خربة طويلة

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
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لــبنانيات

طالبت بإعطاء احلكومة الفرصة قبل احلكم عليها

الوفاء للمقاومة :مستمرون بالتعاون االجيابي
لضبط العجز وكبح مجاح الفساد واهلدر
أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
بعد ظهر اليوم ،يف مقرها حبارة
حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد ،أنه «رغم صعوبات كثرية
وحتديات كبرية تواجه احلكومة
اجلديدة يف انطالقتها االوىل،
فإن املطلوب أن تعطى الفرصة
الالزمة قبل احلكم عليها ،ومن
جهتنا ،سنستمر يف سياسة
التعاون االجيابي لتحقيق مجلة
من االهداف اليت يأتي يف
مقدمتها ضبط العجز وكبح
مجاح الفساد واهلدر وإجياد
احللول العملية ،االقتصادية
والبيئية ،لألزمات الضاغطة
على املواطنني ويف طليعتها
أزمة الكهرباء والنفايات».
ورحبت الكتلة بـ «زيادة
لألساتذة
الست
الدرجات
ألن فيها إنصافا ينسجم مع
قانون السلسلة» ،مشرية إىل
أن «املالية العامة يف الدولة
حتتاج اىل مقاربة شاملة
وهادئة ضمن خطة متكاملة
الدارة الدين ومعاجلة خماطر
األزمة االقتصادية اليت يعيشها
لبنان حاليا».
ويف ما يتعلق مبوضوع النازحني
«موضوع
وهو
السوريني
مهم على الصعيدين الوطين
والقومي» ،فقد طالبت الكتلة
احلكومة بأن «تكون فاعلة
وأكثر جدية يف التصدي هلذا
امللف ،ودفع اجلهات املعنية
اىل املعاجلة املوضوعية والكف
عن الالمباالة ازاء تداعيات هذا
املوضوع على اقتصاد البالد
وأمنها».
وأكدت «وجوب ان ترفع
احلكومة صوتها أمام املعنيني
الدوليني ليرتمجوا دعواهم
احلرص على امن واستقرار
لبنان عرب منع العدو الصهيوني
من أي جتاوز او اعتداء على
منطقتنا االقتصادية ومواردنا
ومياهنا االقليمية واجوائنا
وحدودنا الربية».
وطلبت من احلكومة «تفسريا
واضحا حول جدوى الذهاب
اىل فتح الدورة الثانية من
املناقصات او املزايدات لبعض
البلوكات النفطية املتبقية قبل
تقييم نتائج التلزميات النفطية
السابقة».

ودعت اىل «اعتماد آلية
التعيينات املقررة مللء شواغر
املواقع االوىل يف االدارات»،
مؤكدة «ضرورة إعطاء االولوية
مللء الشواغر يف اهليئات
الرقابية عموما ليتسنى هلا
القيام بدورها يف حتسني
االداء يف الوزارات واالدارات
واملؤسسات العامة».
وإذ رحبت الكتلة ب»جهود
الزمالء النواب وباقرتاحات
القوانني اليت تقدموا بها
اىل اجمللس وخصوصا ذات
البعد االصالحي» ،اعلنت أنها
«ستعمد اىل مالقاة هذه اجلهود
إما باقرتاحات قوانني تتبناها
وتتقدم بها اىل اجمللس النيابي
عرب اآلليات القانونية ،واما من
خالل تعاونها وموافقتها على
اقرتاحات الزمالء النواب اليت
ختدم سياسة ضبط اهلدر
واالنفاق وكبح مجاح الفساد».
وأيدت «رفع السرية املصرفية
عن كل العاملني يف القطاع
العام وكل من يشغل موقعا
رمسيا يف البالد» ،داعية اىل
«درس االقرتاحني املقدمني
من بعض الزمالء النواب
للتوصل اىل صيغة موحدة
تؤدي الغاية املرجوة يف هذا
اجملال».
وأملت الكتلة ان «يقر اجمللس
النيابي يف أول جلسة تشريعية
مقبلة ،اقرتاح القانون الذي
تقدمت به مؤخرا خلفض االنفاق
يف عدد من البنود مبا يوفر
على اخلزينة حوالي  400مليار
لرية لبنانية».
ودانت «كل تدخل امريكي
يف الشؤون الداخلية للدول
امريكا
ومحلت
والبلدان»،
«مسؤولية عواقب اي تدخل
وتداعياته على االمن واالستقرار
االقليمي والدولي».
وأخريا ،دانت الكتلة «اجملزرة
الدموية اليت اوقعها حتالف
العدوان االمريكي  -السعودي
وسط املدنيني اليمنيني يف
احلجة االسبوع املاضي» ،حمملة
«النظام السعودي وداعميه
االمريكيني مسؤولية الدماء
الربيئة اليت أريقت ،وإزهاق
أرواح العشرات من األطفال
والنساء من الشعب اليمين
املظلوم».
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ريفي :املصاحلة وقفة يف وجه من يستهدفون طائفتنا
والفاسد ال حيق له ادعاء حماربة الفساد

قد الوزير السابق اللواء
اشرف ريفي مؤمترا صحافيا
يف مكتبه بطرابلس ،استهله
بالقول« :أهلي يف طرابلس،
أيها اللبنانيون ،أبدأ بالكالم
عن اللقاء مع الرئيس سعد
احلريري يف دارة الرئيس
فؤاد السنيورة وأقول :قمنا
معا خبطوة كبرية لطي صفحة
الشرذمة واخلالفات ،وأنا مقتنع
متام االقتناع أن هذه املصاحلة
اليت أدت اىل عزويف عن خوض
االنتخابات الفرعية يف طرابلس،
رمبا كانت خسارة ملقعد نيابي،
لكنها انتصار لقضيتنا والهدافنا
يف االستقالل والسيادة ودولة
املؤسسات ،كما أنها وبكل
وضوح وقفة يف وجه من
بتهمة
طائفتنا
يستهدفون
الفساد بعدما سبق واتهموها
باالرهاب».
أضاف« :أنا أشرف ريفي الذي
يبدي الكرامة على احلياة اذا
ما خري بينهما ،والذي ال يرى
يف السلطة واملواقع أكثر من
وسيلة لتحقيق هدف نبيل،
أقول لكم وبكل ثقة ،إن هذه
املصاحلة أغلى من مقعد فرعي،
فعندما تهب العواصف سنكون
رجال واحدا يف وجه املعتدين
دفاعا عن وطننا وطائفتنا
وقضيتنا ،وأن عودة الوئام اىل
القلوب ،هو الضمانة الستمرار
مسريتنا وقضيتنا».
وتابع« :تعرفون أنين عزمت على
الرتشح لالنتخابات الفرعية بعد
التشاور مع أهلنا .وكان مقررا
اليوم ان أعلن هذا الرتشيح،
لكن يعرف اجلميع واوهلم
الرئيس السنيورة ،أنين جتاوبت
مع مبادرته منذ اليوم االول،
وتركت الباب مفتوحا وأعلنت
ذلك ،رغم ان اجلهوزية كانت
كاملة خلوض االنتخابات .وأكرر
بكل قناعة :املصاحلة حلماية
طائفتنا ووطننا أغلى من 128
مقعدا نيابيا .علمت أن قوى
 8آذار تنتظر اعالن ترشحي
كي تعلن مرشحا هلا مستغلة
انقسامنا لتخطف مقعدا نيابيا
يف مدينتنا احلبيبة».
وأردف« :ال ليس أشرف ريفي
من يساهم خبسارة قضيته.
لقد سبق ان عارضت قانون
االنتخابات ألنه ميكن دويلة
السالح من اخرتاق الساحات
السيادية ،واليوم اختذت القرار
بالعزوف عن الرتشح لعدم
متكني أي كان من حتقيق املزيد
من هذا االخرتاق .اختذت قراري
بضمري مرتاح وبقناعة عميقة
ومن دون شروط او مكاسب
ومن دون ابتزاز .وباملناسبة،
اوجه حتية كبرية للرئيس
فؤاد السنيورة وللوزير رشيد
درباس لدورهما يف اجناز هذه
املصاحلة».
وقال ريفي« :أهلي يف
طرابلس األبية ،للشيخ سعد
احلريري دولة الرئيس أقول:
ختاصمنا بشرف ملدة طويلة،
واليوم نتصاحل بنية صافية،
صادقة ،متبادلة لنواجه معا
املخاطر احملدقة بالبلد باسم

الوزير السابق أشرف ريفي خالل املؤتمر الصحايف
االكثرية الساحقة اليت أفرحتها
هذه املصاحلة .سنكون معا يف
الدفاع عن الدولة والدستور
والطائف والعيش املشرتك،
ويف احلفاظ على طائفتنا
اللبنانية العربية اليت هي مكون
اساسي من بنيان هذا الوطن.
قناعاتي ال تتغري ،ثوابيت ال
تتبدل ،إمياني باستقالل لبنان
وبرفض السالح غري الشرعي،
نضالي من اجل احملكمة الدولية
والعدالة وشهداء انتفاضة
االستقالل عهد علي حتى
النهاية .اعرتاضي على مسار
التنازل امام السالح غري الشرعي
قائم ما دام هذا السالح مستمرا
بقضم الدولة واملؤسسات.
ويف هذا اليوم العظيم ،هذا
اليوم اجمليد ،ذكرى انتفاضة
الوصاية
وطرد
اللبنانيني
السورية ،أحيي الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ومجيع شهداء
انتفاضة االستقالل .الرواحهم
الطاهرة الرمحة وللبنان السيد
احلر االنتصار».
أضاف« :حتاول دويلة السالح
اليت تعمل حلساب ايران أن
تسيطر على الدولة وتتوهم
االنتصار .كالمي ال اوجهه
للطائفة الشيعية الكرمية اليت
هي طائفة مؤسسة يف لبنان،
واليت تعتز بانتمائها العربي،
فالدستور مالذها وليس السالح
غري الشرعي .لقد اتهم حزب
اهلل الرئيس فؤاد السنيورة
بالفساد وباملسؤولية عن ال
 11مليار دوالر ،فرد مفندا
أكاذيبهم ،فأربكهم وفضح
مكرهم .وال يزالون مستمرين
يف حماولة خداع الناس».
وتابع« :إن من يدعي حماربة
الفساد واحرتام القضاء ال
يقوض الدولة ومؤسساتها.
إن من يدعي حماربة الفساد
واحرتام القضاء عليه ان يسلم
املتهمني باغتيال الشهيد رفيق
احلريري .إن من يدعي حماربة
الفساد واحرتام القضاء عليه
ان يسلم املتهمني مبحاولة
اغتيال النائب بطرس حرب.
ان من يدعي حماربة الفساد
واحرتام القضاء ال يؤسس
ميليشيا سرايا املقاومة اليت
تضم اصحاب سوابق ومطلوبني

للعدالة .إن من يدعي حماربة
الفساد واحرتام القضاء عليه
ان يسلم قاتل الضابط الشهيد
سامر حنا .إن من يدعي حماربة
الفساد واحرتام القضاء عليه ان
يرفع قبضته عن املطار واملرفأ
واملعابر الربية حيث حيصل
مبليارات
اجلمركي
التهرب
الدوالرات .إن من يدعي حماربة
الفساد واحرتام القضاء عليه
ان يتوقف عن تبييض االموال،
وتهديد النظام املصريف .إن
من حيرتم العيش املشرتك ال
يهجر اهل بلدة الطفيل وال
يتصرف خبلفية مذهبية يف
سوريا والعراق واليمن».
وأردف« :أنا اليوم أدعو لكشف
فساد حزب اهلل والقوى اليت
حتتمي به ،كما أدعو القضاء
لوضع يده على ملفات الفساد
كافة .فالفاسد ال حيق له
ادعاء حماربة الفساد .لقد
اتهم احملور السوري االيراني
طائفة بأكملها بالعمالة وأعين
املسيحيني ،واليوم يتهم السنة
باالرهاب والفساد ،وتعلمون
انه هو االرهابي االول وهو
الفاسد االكرب ال بل انه مدرسة
يف الفساد .نقول حلزب اهلل:
خمطىء اذا توهمت انك تستطيع
استفرادنا ،فنحن عندما تهب
العواصف رجل واحد ،وهذه
املصاحلة نضعها اليوم بتصرف
اجلميع ملواجهة كل االخطار،
وسنواجه العاصفة متحدين
وسننتصر بإذن اهلل».
وقال« :أهلي يف طرابلس :لقد
قلت ما يكفي لشرح ظروف هذه
املصاحلة وأسبابها ،وسأقول
املزيد يف املرحلة املقبلة .لقد
اتفقنا مع الرئيس احلريري على
ايالء طرابلس ما تستحق بعد
حرمان طويل ومزمن ،مسؤولييت
أن أتابع مع املعنيني هذه املهمة
اليت ال تعلو عليها مهمة اخرى
فالوضع مل يعد حيتمل ،واجلميع
جيب ان يتحمل املسؤولية
وان نضع اخلالفات جانبا إلمناء
املدينة ،وبناء مرافقها ،وتأمني
فرص عمل ليعيش ابناؤنا بعزة
وكفاية وكرامة فكفانا فقرا .ومع
انين لست يف سدة املسؤولية
اآلن ،فإني أحتمل املسؤولية
أمام اهلي .لقد سبق ان اعتذرت

هلم عن اخفاق اجمللس البلدي،
وأنتهز املناسبة اليوم ألدعو
مجيع القيادات الطرابلسية اىل
التكاتف من اجل إمناء طرابلس
واىل فصل اخلالفات السياسية
عن االمناء».
أضاف« :ردا على من يتساءل
ماذا يطلب اللواء ريفي من
حمبيه يف طرابلس ،أقول انتم
عنوان الوفاء ،انتم رفاقي
واخوتي وعائليت .وكما كان لدي
شجاعة اختاذ املوقف خبتم جروح
املاضي ،لدي الثقة بأن اتوجه
اليكم باملشاركة يف االنتخابات
الفرعية ،كأنين أنا املرشح هلذه
االنتخابات .أدعوكم لتمارسوا
قناعاتكم حبرية كما عرفتكم،
ولكم القرار ،آخذين باالعتبار
كل املخاطر اليت ذكرتها آنفا
ولكم القرار وانتم اهل للقرار.
أهلي يف طرابلس وكافة
املناطق اللبنانية :نبدأ مرحلة
جديدة بأمل وتفاؤل كبريين،
فالصعاب ليست يف قاموسنا.
حنن أقوياء بكم وبإميانكم بعدالة
قضيتنا ،سنناضل من أجل
طرابلس ومن اجل لبنان ،بغض
النظر عن املوقع الذي حنن
فيه .ضمرينا منارتنا ،عزميتنا
صلبة فاستعدوا للمرحلة املقبلة
استعداد األبطال املؤمنني باهلل،
املنتمني اىل وطننا لبنان».
وتابع« :كلمة اخرية أقوهلا من
القلب :تعرفون من هو أشرف
ريفي وتعلمون انين ال أجري
مصاحلات ملصاحل شخصية.
ما جيري اليوم على الساحة
اللبنانية هو استهداف خطري
لوطننا وطائفتنا وقياداتنا،
فنحن نتعرض حملاوالت خبيثة
لتفريقنا واستهدافنا منفردين
الستكمال وضع اليد على ما
تبقى من مؤسسات الدولة.
أقول وبكل صراحة اني اشعر
خبطر كبري على وجود لبنان
كدولة مستقلة ،وهذا ما دفعين
وجيب ان يدفعنا مجيعا ،لرص
الصفوف ومواجهة هذه اهلجمة
الشرسة اليت تستهدف وطننا
وطائفتنا وقياداتنا».
وختم« :يدنا ممدودة للجميع ملا
فيه مصلحة لبنان ليبقى وطننا
وطنا آمنا مستقال مستقرا لكل
ابنائه».
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لـبنانيات

زار الرهبانية املارونية يف غزير وأكد دعم مكافحة الفساد

فرجنيه :أنا بتصرف الرئيس يستدعيين ساعة يريد
ونرفض اخرتاع احلجج لعدم إعادة النازحني
زار رئيس تيار «املرده»
سليمان فرجنيه امس االول،
مقر الرهبانية اللبنانية املارونية
يف غزير ،حيث استقبله الرئيس
العام للرهبانية االباتي نعمة اهلل
اهلاشم واالباء املدبرون مع
مجهور من االباء.
وقد شارك يف الزيارة وزير
األشغال العامة والنقل احملامي
عضوا
فنيانوس،
يوسف
«التكتل الوطين» النائبان فريد
هيكل اخلازن وطوني فرجنيه
والوزير السابق يوسف سعادة.

البطريرك الراعي مستقبال النائب عطا اهلل

فرنجيه

اثر الزيارة ،أكد فرجنيه ان
«املرحلة صعبة باعرتاف اجلميع،
والكل خائف على الوضع
االقتصادي» ،متمنيا ان تكون
«نوايا املعاجلة حسنة للخروج
من املأزق».
وشدد على دعمه «أي موضوع
اصالحي يف مسرية مكافحة
الفساد» ،وقال« :يف موضوع
التعيينات لن يكون لنا شروط
اذا كانت وفق معايري اكادميية،
ولكن اذا كانت املعايري لصاحل
فريق حمدد فعندها من حقنا
وضع الشروط والتعاون مع اي
فريق آخر متضرر».
أضاف« :حنن هنا مع الشيخ
فريد واالخوان كي نؤكد على
انتمائنا لكنيستنا واحلوار مع
اخوتنا الرهبان حول املرحلة اليت
مررنا بها واملرحلة املستقبلية،
وكانت هناك قراءة لكل االمور
وحنن حتت رعاية سيد بكركي
يف هذا املوضوع .لقد طرحنا
وجهة نظرنا واستمعوا إلينا
واالكيد هم لديهم وجهة
نظرهم .اجلميع اليوم خائف على
الوضع االقتصادي واملرحلة
صعبة ،واجلميع لديه النية
اجليدة للخروج من موضوع
مكافحة الفساد اىل االصالح،
حنن داعمون الي مكافحة
للفساد والي موضوع اصالحي
ولكل موضوع خيرجنا من املأزق
االقتصادي الذي حنن فيه.
السياسة شيء واالقتصاد
شيء آخر ،ونتمنى ونصلي على
نية ان نتمكن من اخلروج من
املأزق االقتصادي الذي يطال
كل مواطن لبناني».
وأكد ردا على سؤال ،انه
«لطاملا ردد انه بتصرف رئيس
اجلمهورية» ،وقال« :عندما
يريدنا يستدعينا ،وهو الرئيس
وانا مواطن لست نائبا وال
وزيرا ساعة يشاء يستدعيين
وأنا بتصرفه ،وهو من سيقرر
اللقاء سيكون حبضور من وانا
ال أفرض عليه احدا».
وعن مسألة التعيينات ،قال:
«اذا كانت وفق معايري اكادميية
وضمن املعايري اليت تطرح يف
اي دولة ،لن نضع شروطا ،اما
اذا كانت لصاحل فريق معني
فعندها سنضع شروطنا ويصبح
لنا احلق بالتعاون مع اي فريق
متضرر او لديه نفس التوجهات

الراعي ناقش مع عطااهلل سبل حل
مشكلة النزوح السوري ومكافحة الفساد

الوزير فرنجيه خالل الزيارة
اليت لدينا لنتمكن من ان نأخذ
حق الناس الذين لديهم نفس
موقفنا السياسي ،حق الناس
الذي يدفعون مثن انتمائهم
يف السياسة وهذا امر طبيعي.
لننتظر ونر كيف سيطرح هذا
املوضوع على الطاولة ،لدينا
شكوك وحتى االن ال شيء
يبشر باخلري ،وكل التصرفات
تشري اىل أن التعيينات مطروحة
من اجل ان يأخذها فريق معني،
حنرتم نوايا فخامة الرئيس
وسنرى اذا كانت ستتحقق».
ويف موضوع مكافحة الفساد،
قال« :النوايا جيدة ،واملكافحة
تكون بإقفال ابواب الفساد يف
لبنان».
وعما اذا كان حتالفه مع الرئيس
نبيه بري هو بوجه الرئيس
ميشال عون ،قال فرجنية:
«احللف مع الرئيس بري موجود
منذ العام  1990اىل اليوم ،ومل
خنتلف يوما ،وهو غري موجه ضد
الرئيس عون وال يف وجه احد
غريه ،حنن ننتمي اىل املشروع
السياسي الذي ينتمي اليه
ايضا الرئيس ميشال عون ،امنا
املشكلة ان التيار الوطين احلر
يريد ان حيتكر هذا املشروع
السياسي».
وقال ردا على سؤال« :لدي
مشروعي السياسي الذي بدأت
به منذ ثالثني سنة ،ومن يعترب
ان سليمان فرجنيه صمت
او بدل موقفه ،فأنا ال اقدم
اوراق اعتمادي كل يوم او كل
شهرين ،هناك الكثريون ممن
يقدمون اوراق اعتمادهم ميينا
ويسارا ،انا اوراق اعتمادي يف
 8آذار ،يف مشروع املقاومة
ومشروع العروبة ،وال لزوم ان
اعطي شهادة حسن سلوك،
ومن يريد ان يعطينا شهادة
حسن سلوك «بدو كتري» ،فأنا
من اعطي شهادات لآلخرين.
انا منفتح على اجلميع ،ورجل
حوار وضد االلغاء ،ومن يريد
ان يلغينا حنن ضده ومن يريد
التفاهم معنا حنن معه ،واليوم
ال مشكلة شخصية مع احد ،لدينا
خالفات سياسية ولدينا موقفنا

السياسي ،واكثر من ميكننا ان
نتفاهم معهم هم التيار الوطين
احلر ولكن املشكلة بالنسبة هلم
اننا موجودون».
وعن العالقة مع سوريا ،قال:
«حنن نعترب ان على لبنان ان
يعمل مصلحته ،وعلى سوريا
ان تفعل مصلحتها ،يف بعض
االوقات تلتقي املصلحتان
واوقات اخرى ختتلف ،وعلينا
اختيار مصلحة لبنان من اجل
اعادة النازحني ،عندما يكون
والسعوديون
االمريكيون
وغريهما يتحاورون ،ويفتحون
سفاراتهم عندها حنن ال نقدم
وال نؤخر كثريا ،جيب أال نكون
ورقة بيد اي دولة او اي
مشروع للضغط ال مع النظام
السوري وال ضده ،جيب ان
نعمل مصلحة لبنان واذا رأينا
ان مصلحة لبنان هي بإعادة
النازحني الذين يشكلون عبئا
سياسيا
وعبئا
دميوغرافيا
واقتصاديا ،فإن أي خطوة
العادتهم هي حق».
واذ دعا فرجنيه اىل «تغليب
مصلحة لبنان على ما عداها»،
لفت اىل ان «هذه املصلحة
حتتاج اىل فتح حوار مع النظام
السوري على اعلى مستوى».
وقال« :أنا هنا مع فخامة
الرئيس إلعادة النازحني ،فلما
نقول ال ،الن وزير اخلارجية
االمريكي بومبيو آت اىل لبنان
وخييفنا ،ومع احرتامي المريكا
فأجندتهم ختتلف عن اجندتنا،
االجندة االمريكية هي كسب
اوراق بوجه االجندة الروسية
يف املنطقة والضغط على
النظام السوري لبيع بعض
االوراق ،حنن اليوم اجندتنا هي
الوضع االقتصادي يف لبنان
واعادة النازحني الذين اصبحوا
عبئا اقتصاديا .لذلك امتنى
على االمريكيني ان يتفهموا
هذا االمر ،واننا سنعمل اي
شيء العادتهم ،واملشكلة اننا
نقدم هدايا اكثر مما يطلب منا.
اما عن القول اننا نشرع النظام
السوري ،فهذا غري ممكن الن
النظام السوري يستعيد اليوم

الشرعية الدولية من دون اي
منة من احد ،وخويف ان نركض
يف املستقبل وراء هذه الدولة
او تلك ،او وراء هذا الشخص
كي نذهب باجتاه سوريا.
واقول لكم اذا كانت سوريا
لديها رعاية دولية للعودة اىل
لبنان فليست حباجة لنا ،واذا
مل يكن لديها هذه الرعاية ما
من احد يستطيع إعادتها».
أضاف« :إننا مع استقالل
وسيادة وعروبة لبنان ولكن ال
يستطيع لبنان العيش من دون
حميطه .بالنتيجة سوريا موجودة
على حدود لبنان وجيب اجياد
صيغة للتفاهم معها .سوريا
ال تريد ان ترتك النازحني ورقة
خارجية بيد الغرب الستغالهلا يف
كل الظروف ،وهناك مصلحة كي
نضغط العادتهم ،وهذا يتطلب
احلوار ،هناك فريق يف لبنان
يستطيع التفاهم مع السوريني،
ومنذ العام  2005واستشهاد
الرئيس رفيق احلريري كان
هناك فريق يف لبنان على خالف
مع سوريا وفريق آخر بقي حليفا،
ويستطيع كل فريق ان يعمل
حسب توجهه ،كما نستطيع ان
نتفاهم وجند صيغة ،ولكن ان
خيرتع فريق اي حجة كي ال يعيد
النازحني ألعذار معينة ،فهذا
غري مقبول».
وردا على سؤال عن املسافة
اىل بعبدا ،قال« :الظروف هي
اليت تقرر من سيكون الرئيس
وكيف ستكون الرئاسة ،املهم
اليوم هو الوضع االقتصادي
وان تبقى اللرية ثابتة ،واالهم
ان يبقى البلد مرتاحا ويبقى
الشعب اللبناني متمسكا ببلده
وأال يهاجر كي يؤمن لقمة عيشه.
واذا كان اليوم فخامة الرئيس
على رأس هذه الدولة واحلكومة
يريدون اصالح البلد ،فنحن
داعمون هلم بكل توجهاتهم .اما
اذا كان املشروع هو «انو نشيل
اللي ضدنا ونبقي اللي معنا»
فنحن عندها سنرى اين تكون
مصلحتنا».
واستبقى اهلاشم ضيوفه اىل
مائدة الغداء.

إستقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،النائب جورج عطااهلل
يف زيارة «التماس بركة يف
زمن الصوم املبارك».
ومتنى عطااهلل للبنان «قيامة
حقيقية مع اقرتاب عيد الفصح»،
مؤكدا أخذه «بتوجيهات غبطته»،
وعرضه «لعدد من امللفات
االساسية اليت يتم العمل عليها
يف الوقت الراهن وال سيما
ملف النزوح السوري نظرا اىل
أهميته لكي نتمكن من اجياد
صيغة جامعة على املستويني
احلكومي والشعيب».
وأبرز «اهمية عدم تسييس هذا
املوضوع وادخاله يف زواريب
ضيقة ملا يشكله من مشكلة
كبرية على املستوى االجتماعي
والدميوغرايف،
االقتصادي
وانفجاره سيكون يف وجه كل
اللبنانيني ،وليس يف وجه
فئة من دون أخرى .من هنا
التشديد على الوصول اىل
صيغة موحدة على املستوى

السياسي واحلكومي .وطلبنا
من البطريرك الراعي ان يكون
للقادة الروحيني مبادرة يف هذا
اجملال متثل دافعا للسياسيني
لكي يسريوا يف هذا اإلجتاه».
وختم« :كذلك شددنا على
موضوع اطالق عملية مكافحة
الفساد واحملاسبة بشكل جدي،
على املستوى املالي وعلى
مستوى اعادة انتظام مؤسسات
الدولة املالية واالقتصادية
والوظيفية ،آملني ان حنقق
بربكة غبطته ودعمه املعنوي
الكثري من االمور على هذه
املستويات».
الراعي
البطريرك
والتقى
الدكتور بول اجلميل وايلي
اجلميل وبرنارد ابي رعد ،وكان
عرض لعدد من املواضيع
املتعلقة بالشأنني اإلجتماعي
والثقايف وكان توافق على
«اهمية اخنراط الشباب املسيحي
اكثر واكثر يف اعمال ثقافية
واجتماعية تفعل قدراتهم وتدر
بالفائدة واخلري العام على أبناء
جيلهم عموما وعلى اللبنانيني
خصوصا».

طرابلسي :كالم احلريري يف بروكسل عن
العودة اآلمنة والطوعية للنازحني مؤشر مهم
أكد عضو «تكتل لبنان القوي»
النائب إدغار طرابلسي« ،أن
مؤمتر «سيدر» خيتلف عن
املؤمترات السابقة بأن هناك
إلتزامات مطلوب من لبنان
تنفيذها يف إطار االصالحات
ليحصل على االموال املخصصة
لتنفيذ مشاريع البنى التحتية».
وعن ملف النازحني ،رأى
طرابلسي أن «هذا االمر يتعلق
بالدميوغرافيا نظرا الستغالل
بعض الفرقاء اللبنانيني هذا
امللف بهدف االستغالل املالي،
وهم مستفيدون منه كما إستفاد
يف املاضي بعض اللبنانيني من
الالجئني الفلسطينيني ،مؤكدا
أن «ما يهمنا خطة احلكومة اليت
ستتبع العادة النازحني اىل
سوريا وليس الدارة وجودهم
يف لبنان او لتسهيل حياتهم
يف لبنان».
وقال إن «ما يطلبه لبنان من
اموال لدعم النازحني ،ميكن ان
تنعش االقتصاد نسبيا ولكن
على املدى القصري بينما االزمة
ستبقى وتتفاقم على املديني
املتوسط والبعيد» ،متمنيا أن
«تكون أموال بروكسل اليت
يطالب بها لبنان ،حوافز للعودة
وليس للبقاء ،واهلدف هو إدارة

عملية عودة النازحني ،وكلمة
رئيس احلكومة سعد احلريري
يف بروكسل بقوله «العودة
اآلمنة وليس الطوعية» ،تعترب
تقدما مهما يف هذا االطار.
وشدد طرابلسي على أن «يف
سوريا بات السكن للعائدين
مؤمنا وكذلك الطبابة والتعليم،
فمساحة سوريا أكرب من لبنان
بـ  16مرة ومعظم االراضي
السورية باتت آمنة والنظام يف
سوريا يريد إعادة النازحني،
ووزير الدولة لشؤون النازحني
صاحل الغريب طمأننا إىل
املوقف السوري ولكن هناك
مطابخ اعالمية يف لبنان تسوق
بعكس هذا اجلو االجيابي ،البقاء
النازحني يف لبنان».
وشدد على أن «النزوح السوري
هو إقتصادي مبعظمه لكون
هؤالء حيصلون على مساعدات
من املنظمات الدولية ،فيما هم
سيحرمون منها يف حال عودتهم
اىل سوريا».
وحذر طرابلسي من أن «هناك
فضيحة ستتكشف يف ما خص
اجلمعيات اليت تستغل االموال
االتية اىل النازحني يف لبنان،
وهناك شبهات عليها وحيق لنا
أن نسأل من أين هلا هذا؟».
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لـبنانيات

قيوجميان التقى يف بروكسل مسؤولني من االحتاد األوروبي واألمم املتحدة:

لعودة النازحني ومساعدة لبنان على حتويل األزمة اىل فرصة لبناء املستقبل
التقى وزير الشؤون االجتماعية
ريشار قيوجميان يف اليوم
الثاني للقاءاته يف بروكسل،
مفوض شؤون اجلوار يف
يوهانس
االوروبي
االحتاد
هان يف مكتبه يف املفوضية،
حبضور سفرية االحتاد يف لبنان
كريستينا السن.
كما شارك قيوجميان يف حلقة
حوارية حول احلماية يف الربملان
األوروبي يف بروكسل ضمن
مؤمتر «دعم مستقبل سوريا
واملنطقة» حيث أكد انه مع
دخول الصراع يف سوريا عامه
الثامن ،فالعواقب تتجاوز ما
ميكن أن نتخيله ،اذ يستمر
لبنان بتحمله العبء األكرب من
اآلثار االقتصادية واالجتماعية
املرتتبة على هذا الصراع ،مما
يضاعف التحديات القائمة من
قبل ،ويدفع بلبنان إىل شفري
اهلاوية».
اضاف« :شخص من كل أربعة
أشخاص يف لبنان هو نازح
سوري ،األمر الذي جعل منه البلد
الذي يستضيف العدد االكرب من
النازحني يف العامل مقارنة بعدد
سكانه ،إضافة إىل  1.5مليون
نازح سوري ،يستضيف لبنان
أيضا الفلسطينيني والعراقيني
من بني السكان اآلخرين
النازحني قسريا .ومبا أن 67
 %من اللبنانيني األكثر فقرا
يستضيفون  % 87من النازحني
السوريني ،ويعانون معا من
ضعف البنى التحتية وضعف
التنمية ،ال يسعنا إال أن نعترب أن
املواطنني اللبنانيني قد ساهموا
بشكل كبري يف حتمل أعباء
النزوح ،وبالتالي فإن لبنان
يعد البلد االكثر إستجابة لالزمة
السورية ،ولكن ال ميكننا القيام
بذلك وحدنا ،فقد احتسبت وزارة
املال أن األزمة كلفت االقتصاد
اللبناني حنو  33مليار دوالر،
مع األخذ يف االعتبار تدفق
املساعدات املالية الدولية».
«وزارة
قيوجميان
وشرح
الشؤون االجتماعية ،ومن خالل
قدرتها القيادية خلطة لبنان
تتصدى
لألزمة،
لالستجابة
لالمر بطريقة مبتكرة من خالل
اجلمع بني املساعدة اإلمنائية
واإلنسانية ،وتلبية احتياجات
السوريني النازحني وتأمني بيئة
متكينية قوية للبنانيني لالستجابة
للتحديات اليت تواجههم بسبب
األزمة.
كما أشار اىل أن «عمل الوزارة
مع شركائها يف األمم املتحدة،
من خالل برامج مثل «برنامج
التوظيف املكثف والبنية التحتية
يف لبنان ( »)EIIPوبرنامج دعم
اجملتمعات املضيفة يف لبنان
( ،)LHSPأثبت فعاليته يف
االستجابة لألزمة وحمدوديته يف
حتسني البنية التحتية العامة».
وتابع« :اجلهد والتمويل املقدمان
مفيدان للغاية ولكن احلاجة ال
تزال أكرب بكثري .تستهدف هذه
الربامج املستفيدين مباشرة من
خالل زيادة فرص كسب رزقهم
وأوضاعهم االقتصادية ،وتعزيز

قيومجيان مجتمعا باملفوض يوهانس هان
االجتماعية
اخلدمات
تقديم
وحتسني أمن اجملتمع ،لذلك ،من
وجهة نظر اخرى ،فقد ساهمت
هذه الربامج يف كسب الرزق
وتعزيز ضمانات احلماية وختفيف
الضغط من خالل حتسني ظروف
العمل ،خصوصا للفئات األكثر
ضعفا يف اجملتمع».
النهج
«هذا
أن
وأوضح
الشمولي يساعد اجملتمعات
املضيفة ،والبلد ككل ،على
مواجهة الضغط اهلائل لألزمة
ويشكل الركن الرئيسي ملرونة
بلدنا ،ومينع زيادة تفاقم
الوضع ،ويلعب دورا مهما يف
احلد من التوتر االجتماعي ويعزز
االستقرار ،لذلك ،سيتعني على
مبادرات تأمني مقومات العيش
يف خطة لبنان لالستجابة لألزمة
دعم اسرتاتيجيات وأطر الوزارات
الرئيسية ،وابرزها اسرتاتيجية
الشؤون االجتماعية اليت تشمل
للحماية
الوطنية
السياسة
االجتماعية ،والربنامج الوطين
الستهداف الفقر ،وبرنامج دعم
اجملتمعات املضيفة يف لبنان
(.»)LHSP
ولفت اىل انه «يف خالل
العامني املاضيني ،منت ثقة
املاحنني يف هذه الربامج بسبب
كفاءتها وفائدتها وقبل كل
شيء بسبب شفافيتها» ،مشريا
اىل ان «متويل هذه الربامج جيب
أن يصل إىل  100مليون دوالر
على األقل سنويا ،مع وضع
آليات متويل للسنوات املقبلة
تسمح بتنفيذ مشاريع افضل».
من
الرغم
«على
وتابع:
املساعدات اليت مت توفريها
من خالل خطة لبنان لالستجابة
لألزمة  ،2020-2017نؤكد من
جديد موقفنا املتمثل يف أن
املساعدات املقدمة حتى اآلن
ال تزال غري كافية وال تعوض
مبا يكفي اآلثار السلبية ،إن
إحتياجات السكان املتضررين،
سواء السوريني النازحني أو
املضيف،
اللبناني
اجملتمع
تفوق قدرة حكومة لبنان،
إن النهج التقليدي املتمثل
يف تزويد البلدان املضيفة
باملساعدة اإلنسانية والدعم
واملنح
والقروض
املالي
سيعاجل بالتأكيد بعض اآلثار

االقتصادية واالجتماعية لألزمة،
لكنه يعجز عن التعامل مع
العواقب السياسية والتأثري
االجتماعي
االستقرار
على
واحتمال الصراعات العنيفة اليت
ستندلع يف املستقبل نتيجة
للتغريات الدميغرافية ،لذلك،
يتوجب إجياد حلول دائمة مبا
يف ذلك اسرتاتيجيات قصرية
إىل متوسطة األجل تهدف إىل
الدميوغرايف
العبء
تقاسم
للنازحني ،وضمان أن السوريني
قادرين على العودة إىل وطنهم
أو إعادة إجياد مساكن هلم،
وخصوصا يف حالة البلدان
اهلشة مثل لبنان».
وشدد على «ضرورة العمل معا
إلجياد استجابات تنموية مبتكرة
تدعم اللبنانيني والسوريني
الضعفاء على حد سواء ،وتساعد
لبنان على حتويل األزمة إىل
فرصة بناء للمستقبل ،واجياد
احلل الدائم للنازحني ليعودوا
إىل وطنهم ولتأمني مساكن
هلم».
وتابع قيوجميان« :تشمل احلماية
محاية مجيع أطر اجملتمع وضمان
معرفة الناس حلقوقهم كبشر
وتعترب آداة أساسية لتحقيق
املستدامة،
التنمية
أهداف
لذا حنن حريصون على الوفاء
بالتزاماتنا اليت مت التعبري عنها
يف املؤمترات الدولية مبا فيها
شراكة لبنان اليت مت تطويرها
يف بروكسل  2مع االحتاد
املتحدة.
واألمم
األوروبي
يف الوقت نفسه ،نطلب من
اجملتمع الدولي حتسني تقاسم
املسؤولية وفقا لالتفاق العاملي
بشأن الالجئني ،اذ ال ميكننا
القيام بذلك وحدنا ،ففي مؤمتر
العام املاضي ،التزم اجملتمع
اجلهود
بـ»مواصلة
الدولي
لزيادة فرص إعادة إجياد مسكن
وخلق مسارات تكميلية» ،ومع
ذلك ،اخنفضت نسبة إعادة
إجياد مساكن من  12095يف
العام  2017و 18279مسكنا يف
العام  2016إىل  8707مسكنا يف
العام  ،2018وهذا يدل على أن
اجملتمع الدولي ال يفي بالتزامه
بشأن مشاركة املسؤوليات».
ولفت اىل ان «الشؤون اجنزت
سجال ناجحا يف احلفاظ على

عالقات مستقرة نسبيا ،دون
وقوع أعمال عنف كبرية بني
الطوائف ،من خالل قيادتها
الشاملة خلطة لبنان لالستجابة
لألزمة ».متابعا« :تبقى محاية
الفئات الضعيفة ،واألطفال،
واملسنني ،والنساء ،والشباب،
اإلعاقة،
ذوي
واألشخاص
والفئات املهمشة واألقليات،
فضال عن احلماية من االستغالل
اجلنسي
والعنف
اجلنسي
واجلنساني ،أولوية شاملة يف
مجيع مبادراتنا ،عاجلت وزارة
الشؤون االجتماعية احلساسيات
اليت تؤدي إىل النزاع وتهديدات
احلماية اليت نشأت عنها ،كما
متكنت من القيام باخالء اضطراري
يف ظل الظروف املناخية حيث
متكنا من االستجابة لالستعداد
سريعا لفصل الشتاء».
وأشار اىل تطلع لبنان إىل أن
يقدم اجملتمع الدولي مزيدا من
الدعم فيما يتعلق بالبنية التحتية
للمؤسسات العامة املسؤولة عن
تنفيذ أعمال احلماية اخلاصة
بإسرتاتيجيات محاية األطفال
األشخاص
ودعم
والعنف
ذوي االحتياجات اخلاصة».
وتابع« :يرتكز دورنا كمكلفني
باملسؤولية على السعي إىل
محاية واحرتام حقوق األفراد
ونهدف إىل وضع اسرتاتيجيات
لتحقيق هذا الدور ،عالوة على
ذلك ،يعترب توثيق املستندات
املدنية من االهتمامات الرئيسية
للحماية وشرطا أساسيا للتمتع
باحلقوق الفردية واحلصول على
اخلدمات األساسية مثل اخلدمات
الصحية واملساعدة اإلنسانية،
وكذلك لضمان السالمة واألمن
القانوني واملادي من االعتقال
تقييد
أو
احلجز
لألفراد،
احلركة».
وذكر أن «حكومة لبنان تبنت
سياسة لتسهيل احلصول على
اإلقامة القانونية من خالل
اإلعفاء من رسوم جتديد اإلقامة
لفئات معينة من النازحني ،اال
ان االمر مل يؤد إىل زيادة كبرية
يف اعداد النازحني الذين سووا
وضعهم القانوني».
أضاف« :جيب القيام باملزيد
من العمل لتوسيع نطاق هذه
اإلصالحات السياسية ،مما

يسمح للنازحني باحلصول على
اإلقامة على أساس مبدأ عدم
التمييز ،ولتحقيق ذلك ،حيتاج
لبنان أيضا إىل دعم اجملتمع
الدولي ملؤسساته العامة اليت
تشرف على هذا األمر من أجل
تعزيز قدراتها إضافة إىل ذلك،
عاجلت احلكومة أيضا خماطر عدم
تسجيل الوالدات الذي يعترب
هدفا رئيسيا للحماية ،وهدف
لتسهيل احلل الدائم لعودة
كرمية وغري قسرية إىل بلدهم
األصلي ،وفقا للقانون الدولي
ومبدأ عدم اإلعادة القسرية».
تابع قيوجميان« :لقد ضرب لبنان
مثاال يف الطريقة اليت إستجابت
بها احلكومة ومؤسساتها للحاجة
إىل تسهيل تسجيل املواليد من
األطفال النازحني ،منذ العام
 ،2011ولد حوالي 175000
طفال من النازحني السوريني
املسجلني لدى املفوضية يف
البالد .وبالتالي ،مت إختاذ عدد
من القرارات املهمة املتعلقة
بسياسة تسهيل تسجيل املواليد
لألطفال املولودين من أبوين
سوريني غري حائزين على إقامة
قانونية ،أو لألطفال الذين مل
يتمكنوا من تسجيل والداتهم
يف إطار اإلجراءات املقررة خالل
السنة األوىل من حياتهم ،يتم
بالفعل رؤية نتائج إجيابية هلذه
التدابري ،بزيادة تراوحت من
 %17يف العام  2017إىل %21
يف العام  2018من املواليد
املسجلني على مستوى سجل
األجانب».
وأكمل« :بدعم من وكاالت
األمم املتحدة ،لعبت الوزارات
املسؤولة مبا يف ذلك وزارة
الشؤون االجتماعية التابعة لنا
دورا مهما يف القيام حبمالت
إعالمية بني النازحني ساعدت
يف رفع اعداد احلصول على
شهادة امليالد يف املستشفيات
إىل  ،%98نأمل يف العام
املقبل توسيع سياسة تسجيل
الوالدات ومعاجلة أوجه القصور
األخرى يف الوثائق املدنية من
خالل إصالح السياسات املتعلقة
بشهادات الوفاة».
اضاف« :نهدف إىل احلد من
احلواجز اليت تعرتض حقوق
السكن واألراضي واملمتلكات

اليت يعتربها النازحون السوريون
ضرورية لعودة كرمية إىل
سوريا ،فإننا خنفف أيضا من
حتديات احلماية األخرى النامجة
عن الوفيات غري املوثقة ،مع
توسيع مساحة احلماية للسوريني
النازحني إىل حني يتم التوصل
إىل حلول دائمة ،سيعمل لبنان
أيضا على إعادة التواصل مع
وكاالت األمم املتحدة إلعادة
حتديد
لتحسني
التسجيل
الدولية
احلماية
احتياجات
وتسهيل احللول املناسبة هلم».
وأردف« :هذا هو وضعنا
احلالي ،لقد فعلنا الكثري
ولكن تبقى حتديات عدة من
دون معاجلة ،وتتطلب جهودا
مشرتكة من جانبنا مجيعا إلجياد
احللول املناسبة ،وإىل أن يعود
النازحون إىل سوريا ،ينبغي
على اجملتمع الدولي أن يعمل
بقوة لتهيئة الظروف املناسبة
لعودتهم ،وأدعوه إىل تعزيز
ودعم القوانني املتعلقة باملطالبة
باملمتلكات ،كما أدعوه أيضا
للعمل على ضمان احلماية داخل
سوريا من خالل معاجلة انعدام
األمن وخماوف التجنيد القسري
واالحتجاز واالختفاء وهي عوامل
يعتربها النازحون أكرب املوانع
اليت تقف يف وجه عودتهم إىل
ديارهم ،لكن دعونا ال خنطئ:
إن التحديات الرئيسية لتحقيق
عودة واسعة النطاق ليست يف
لبنان ،إمنا داخل سوريا ،وجيب
اال نتمسك باألمل وحسب ،بل
بالعمل ومشاركة املسؤوليات
من أجل وضع نهاية ألسوأ
األزمات اإلنسانية يف عصرنا».
وختم« :أعرب عن تقديري
وشكري جلميع شركائنا من
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات
االوروبي
واالحتاد
الدولية
واملنظمات الوطنية وجمتمع
املاحنني لتضافر جهودهم يف
االستجابة هلذه األزمة ،فلنصنع
معا مستقبال أفضل لكل من
النازحني واجملتمعات املضيفة
على حد سواء».
من جهة اخرى ،التقى قيوجميان
األمني العام املساعد لألمم
املتحدة ومدير املكتب اإلقليمي
للدول العربية يف برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي مواد وهبه.

اخلارجية عزت عائلة السارجي:

باسيل أعطى تعليماته إىل سفري لبنان يف
أبوجا ملتابعة التحقيقات

اخلارجية
وزارة
توجهت
واملغرتبني يف بيان ،بـ «أحر
بالتعازي من عائلة املرحوم
امحد علي السارجي الذي قتل
يف نيجرييا .وقد أعطى وزير
جربان
واملغرتبني
اخلارجية
باسيل تعليماته إىل سفري لبنان
يف أبوجا حسام دياب ملتابعة
التحقيقات وإجراء كل ما يلزم
لتسهيل نقل جثمان الفقيد إىل
لبنان».

وكان قد اكد حممد السارجي
مقتل شقيقه امحد السارجي
(مواليد  -1965حارة صيدا)
يف نيجرييا.
وأفاد ان «مت قتله بآالت حادة
«سواطري» وانه على تواصل مع
القنصلية اللبنانية يف نيجرييا
ملعرفة مالبسات احلادث.
وكان السارجي قد خطف على
ايدي مجاعة بوكو حرام قبل
اسبوع.
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لـبنانيات

عون تابع اجراءات استكمال التعاون
االقتصادي مع العراق واالوضاع مع ابي
خليل وحسني واستقبل اللقاء التشاوري

الرئيس عون مستقبال النائب ابي خليل
شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس
االول سلسلة لقاءات تناولت
مواضيع سياسية وامنائية،
اضافة اىل متابعة التطورات
االقليمية.

اللقاء التشاوري

ويف هذا االطار ،استقبل
الرئيس عون وفدا من «اللقاء
التشاوري» ،ضم وزير الدولة
لشؤون التجارة اخلارجية حسن
مراد والنواب عبد الرحيم مراد،
جهاد الصمد ،فيصل كرامي،
قاسم هاشم ،الوليد سكرية
الذين
طرابلسي،
وعدنان
شكروا رئيس اجلمهورية على
متثيلهم يف احلكومة اجلديدة.
ومت يف اللقاء التداول يف
عدد من املواضيع السياسية
الراهنة.

سكرية

بعد اللقاء حتدث النائب سكرية
باسم الوفد ،فقال« :تشرفنا
حنن نواب اللقاء التشاوري
والوزير حسن مراد بلقاء فخامة
رئيس اجلمهورية ،وكانت جولة
افق عامة حول االوضاع يف
البلد ،وتناولنا بعض املواضيع
عودة
خبصوص
االساسية
النازحني السوريني وموقفنا
من هذا املوضوع املؤيد لتوجه
الرئيس عون يف معاجلته
واالتكال على دوره يف اجياد
احللول اليت ختدم مصلحة لبنان
من دون االنصياع للضغوط
والسياسات الدولية اخلارجية
اليت قد تكون على حساب
املصلحة اللبنانية .كما تطرقنا
اىل مسألة التوظيف والتعيينات
وكل ما يثار حول هذا املوضوع،
مع التأكيد على أن تكون وفق
احملاصصة
وخارج
الكفاءة
املرفوضة رفضا قاطعا ،وان
تكون ،يف حال أعيد التوظيف،
عرب جملس اخلدمة املدنية».
أضاف« :وكأبناء البقاع ،تطرقنا
أيضا اىل موضوع طريق البقاع
حيث أصبح طريق ضهر البيدر
يشكل عبئا كبريا ،خصوصا أنه
الشريان احليوي للمنطقة وخلط
التجارة من مرفأ بريوت اىل
الداخل العربي بعد حل مشكلة
سوريا وفتح الطرقات .وقد
قدم اقرتاح قانون اىل جملس
النواب يف هذا اخلصوص ،على
أن يعتمد بطريقة الـ»،»BOT
فال حيمل الدولة اللبنانية أعباء
مادية ويسهل عمل وحركة أبناء
البقاع وعمل مرفأ بريوت .وهذا
منوذج ملشاريع أخرى قد تعتمد
يف لبنان من دون حتميل الدولة
أعباء مادية وديون أخرى.
وكانت جولة أيضا حول مكافحة

اهلدر والفساد».
سئل :يبدو أن سياسة مكافحة
الفساد اليوم حتوز باالولوية،
فما تقييمكم هلذه االنطالقة؟
أجاب« :نؤكد أننا مع سياسة
مكافحة الفساد اىل أقصى حد،
وأن حياسب كل املفسدين أيا
كانوا .وكل من أحلق الضرر
واالذى بالوضع اللبناني ومبالية
الدولة اللبنانية ،وأوصلنا اىل
ما أوصلنا اليه ،وأن تصحح
االوضاع بشكل كلي ويبنى
املستقبل على أساس دولة
قائمة على العدالة والكفاءة
والشفافية ،أي دولة مؤسسات
حقيقية فنخرج من باب املرحلة
السابقة ،مرحلة احملاصصة
والتنفيعات هلذا الفريق وذاك
على حساب املصلحة العامة».
سئل :هل الوزير الذي ميثلكم
يف احلكومة مرتاح ألدائها؟
أجاب« :يف احلقيقة أنا ال
استطيع االجابة كليا على هذا
السؤال ،والقول ما إذا كان
أداء احلكومة اىل اآلن مرحيا
او غري مريح ،فوزيرنا هو
املخول االجابة عنه ،لكن حنن
يف اجمللس النيابي ماضون
يف هذا االجتاه واىل اآلخر.
وقد تطرح استجوابات وأسئلة
للوزراء احلاليني حول مسائل
كثرية مستقبال ،كما حماسبة كل
املقصرين وكل من اساء للدولة
يف املرحلة السابقة».

ابي خليل

كذلك استقبل الرئيس عون
النائب سيزار ابي خليل وعرض
معه االوضاع الراهنة واحلاجات
عاليه
ملنطقيت
االمنائية
والشوف.

حسني

واستقبل الرئيس عون النائب
مصطفى حسني ،الذي اوضح
بعد اللقاء ان البحث «تناول
التطورات السياسية الراهنة،
وشؤونا تتعلق بأوضاع الطائفة
العلوية وحقوقها يف الوظائف
العامة».
ولفت اىل انه طلب من رئيس
اجلمهورية «تفعيل االدارات
العامة يف حمافظة عكار».
ويف قصر بعبدا الوزير السابق
نقوال تويين الذي عرض مع
الرئيس عون االتصاالت اجلارية
مع العراق استكماال للمواضيع
املتصلة بالتعاون االقتصادي
بني البلدين واليت كانت اثريت
خالل الزيارة الرمسية اليت قام
بها الرئيس عون اىل العراق.
وكانت ايضا جولة افق يف
حمليا
الراهنة
التطورات
واقليميا.

هاشم طالب أمام مؤمتر الربملانات االسالمية برفض اي تطبيع مع العدو
وبقرار حاسم ضد صفقات توطني الفلسطينيني واملساعدة باعادة النازحني
تابع مؤمتر احتاد الربملانات
االسالمية املنعقد يف الرباط
اعماله مبشاركة الوفد الربملاني
اللبناني الذي يضم النائبني
قاسم هاشم وايهاب محادة
واالمني العام جمللس النواب
عدنان ضاهر.
والقى عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب هاشم كلمة
يف املؤمتر توجه يف مستهلها
«بالشكر اخلالص والتحية اىل
اململكة الشقيقة ،ملكا وبرملانا
وحكومة وشعبا ،على الرعاية
السامية وحسن التنظيم وكرم
الوفادة والضيافة».
وقال« :نأتي اليوم اىل املغرب
وطن التاريخ والعلم والثقافة،
فهنا كتب ابن خلدون مقدمته
ورست ريشة اشرعة مداده وهي
تقرأ لنا كف واقع االمة وعصارة
ما شاهده ورآه وأحسه ابن
بطوطة وابن رشد واالدريسي
نأتي من مدن املشرق ،املدن
اليت ميتد برها سيفا يف البحر
اىل الرباط وحنن ممتلئون
حبكايات املنجمني عن الدار
البيضاء املفتوحة على االفق
وطنجة ومراكش وتطوان مدينة
االغنية والرقة.
نلتقي اليوم والتحديات مجة
والظروف ضاغطة على امتنا
وطنا وطنا بالقرارات واللقاءات
واالعتداءات وحبروب القضاء
على االرهاب واالستثمار عليها
وعلى الوقت لتحويل االنتباه عن
مشاريع الصفقات واملخططات
النهاء القضية املركزية ،القضية
االم قضية فلسطني ومبا ال يليب
متطلبات السالم العادل والشامل
على حساب االماني الوطنية
للشعب الفلسطيين باقامة دولته
وعاصمتها القدس ،وعلى كل
وباستمرار
املنطقة
كيانات
وضعهم على منظار التصويب
يف اطار السعي اىل استبدال
هوية العدو خدمة لـ»صفقة

القرن» صفعة العصر».
وأضاف« :مع استمرار الواقع
بكل
االستعماري
االحتاللي
وآثاره
وتداعياته
فصوله
لفلسطني واجلوالن ومزارع شبعا
وتالل كفرشوبا وجزء من الغجر
وغريها من النقاط السيادية
واملنطقة االقتصادية اخلالصة
واحلدود البحرية يف وطين لبنان،
فإن اخطر القرارات السياسية يف
تاريخ القضية الفلسطينية اليت
نددت بها شعوبنا وحكوماتنا تلك
اليت اختذها الرئيس االمريكي
(دونالد) ترامب بنقل سفارة
بالده اىل القدس ووقف متويل
«االونروا» ،االمر الذي سيرتك
انعكاساته السلبية على الواقع
الرتبوي والصحي وغريه لالخوة
الفلسطينيني».
وتابع« :امام ما تتعرض له
القضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيين ،فاملطلوب اليوم
تأمني املساحة املشرتكة للتفاهم
والتوافق بني القوى الفلسطينية
وإنهاء حالة االنقسام الستعادة
الوحدة الفلسطينية اليت كانت
وستبقى امضى االسلحة ضد
االحتالل وفشل كل االساليب
مع هذه العدوانية اهلمجية
للكيان الغاصب يؤكد من جديد
اننا مطالبون بدعم نهج املواجهة
الذي اختاره الشعب الفلسطيين
بعدما استنفد كل الفرص واميانه
بأن مل يعد امامه اال املقاومة
اوال واملقاومة اوال واملقاومة
 11كوكبا ،كما اكد دولة رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري من
عمان وجنيف ورئيس جملس
االمة الكوييت دولة الرئيس
مرزوق الغامن .واخلطوة االهم
يف مسرية املواجهة والتزام
فلسطني رفض كل انواع
التطبيع والتواصل مع العدو
االسرائيلي حتت اي عنوان او
ذريعة ،فأي شكل من اشكال
التطبيع املباشر واملقنع هو طعنة

قماطي يف افتتاح مركز حارة حريك للتوجيه:
كيف يتدخل اخلارج لتحديد من ميثل لبنان يف بروكسل؟

أقيم حفل افتتاح «مركز بلدية
حارة حريك للتوجيه واإلرشاد
األسري» ،يف مركز التنمية
احمللية املستدامة لبلدية حارة
حريك ،برعاية وزير الدولة
لشؤون جملس النواب حممود
قماطي.

قماطي

عرض يف احلفل تقرير مصور
عن املركز وأهدافه ،ومن ثم
ألقيت كلمات على التوالي
لكل من :مدير مركز بلدية حارة
حريك للتوجيه واإلرشاد األسري
الشيخ يوسف سرور ،ونائب
رئيس البلدية أمحد حاطوم،
قبل أن يلقي الوزير قماطي
كلمة أكد فيها «أهمية احلفاظ
على األسرة اليت متثل نواة
اجملتمع».
ولفت إىل «املخاطر اليت
وخباصة
شبابنا،
تستهدف
املخدرات وتأثريها الكارثي،
إضافة إىل وسائل العوملة
والتواصل االجتماعي مبا فيه
من اجيابيات والكثري من الشر

واخلطورة» ،وخلص بالقول:
«هنا يأتي دور اإلرشاد
األسري» ،ودعا «كل البلديات
يف لبنان على اختالف انتمائها
السياسي وتنوعها الطائفي ألن
حتذو حذو بلدية حارة حريك».
إىل ذلك استغرب قماطي
«تدخل اخلارج يف حتديد من
ميثل لبنان يف مؤمتر بروكسل
الدولي املخصص للبحث يف
قضية النازحني السوريني،
ووضع فيتو على وزير شؤون
النازحني يف مؤمتر يعنى بشؤون
النازحني».
وسأل« :ملاذا استثناء وزير
االختصاص من مؤمتر هو من
صلب عمله ووزارته؟!» ,وأكد:
«ال جيوز ألي جهة التدخل يف
شؤون لبنان الداخلية وأن تضع
فيتو على وزير يف احلكومة
اللبنانية وال نسمح هلا أن
تفرض علينا ذلك ،فالوزير
بعد تعيينه ميثل كل لبنان
واللبنانيني وال يعود ميثل فئة
أو حزب بعينه».

النائب قاسم هاشم
لفلسطني واالمة وشراكة يف
العدوان على فلسطني وشعبها،
وبعد االنتصارات اليت حتققت
يف مواجهة االرهاب يف اكثرية
اوطاننا خصوصا يف العراق
وسوريا ودول املغرب العربي
وهو ما سيؤدي اىل االنتصار
على االرهاب على مساحة العامل،
وهو ما يرتب علينا مسؤولية
املواجهة بنشر الوعي والثقافة
والرتبية على املبادئ والقيم
اليت ارساها ديننا احلنيف».
وقال« :باسم جملسنا النيابي،
نطلب اىل مؤمتركم اختاذ قرار
واضح وحاسم ضد صفقات تبديل
االرض والوطن البديل وتوطني
الالجئني والنازحني من االشقاء
الفلسطينيني والسوريني يف
لبنان وغريه من دولنا ومساعدة
االشقاء السوريني على العودة
اىل وطنهم بإزالة العوائق بعدما
حتررت االجزاء الواسعة من احتالل
االرهاب والعصابات املسلحة».
وأضاف« :اسئلة كثرية ترتدد
عن فعالية احتاد برملاناتنا
وقدرته على التأثري واالنتاجية
يف ظل التحديات واملشكالت
اليت تواجه االنسان يف بلداننا
على كل الصعد واملستويات
احلياتية .ومع ازدياد اخلالفات
واالنقسامات ،تصبح االولويات
يف خرب كان ،فماذا فعلنا للتخفيف

من االعباء عن كاهل املسلمني
يف جهات االرض االربع؟
ماذا قدمنا من حلول الزماتهم
املعيشية اليومية اال بعضا
من فتات ال يسمن وال يغين؟
وملاذا مل منارس دورنا بالضغط
لوضع اخلطط والرؤى االنقاذية
املطلوبة حللول مستدامة؟ فمتى
نستثمر على االنسان ثروة بناء
جمتمعاتنا؟».
وتابع« :ها حنن نعود لنختلف
على تفاصيل البيان وتوجيه
االتهامات ليغين كل على لياله
بدل االعتصام حببل اهلل وال
نتفرق لننجح وننتصر.
فقد آن االوان الختاذ القرارات
اجلريئة ونبتعد عن االحقاد
والوعي
باحلكمة
ونتمسك
النقاش
ونعتمد
والعقالنية
املوضوعي واحلوار البناء حلل
خالفاتنا واختالفاتنا (االسالمية
 االسالمية) مهما كان حجماالزمات الننا ما زلنا يف دائرة
التصويب واالستهداف كأمة
وكي ال يستمروا يف أخذنا
فرادى.
فلنكن عصبة صفيقة واحدة
قادرة على وضع املستقبل
المتنا وشعوبنا وحفظ ديننا.
وختم« :إذا كنا جادين يف محل
تطلعات واماني شعوبنا وقضايا
امتنا ،فاملطلوب تفعيل العالقات
بني بلدان العامل االسالمي بكل
مستوياتها الربملانية والسياسية
واالمنية واالقتصادية واالجتماعية
الغاية
لتحقيق
والتضامنية
املرجوة ملزيد من التواصل
واالندماج ومتابعة تنفيذ القرارات
والتوصيات لنقرن القول بالفعل
وكي ال نعود بعد سنة وسنتني
وعقد لنكرر ولنجدد اخلطاب
والبيان .هذا ما جيب العمل عليه
خلري شعوبنا وبلداننا لنستطيع
ان نكون الرقم واملوقع املميز
يف هذا العامل».

معوض إستقبل أبي نصر ودعم
الئحته النتخابات الرابطة املاروينة

النائب ميشال معوض مستقبال رئيس الرابطة نعمة اهلل ابي نصر
«حركة
رئيس
استقبل
االستقالل» النائب ميشال
معوض املرشح لرئاسة الرابطة
املارونية النائب السابق نعمة
اهلل ابي نصر ،يف دارته يف
زغرتا ،يف حضور منسق العالقات
السياسية واالعالمية يف احلركة
احملامي طوني شديد ومسؤول
العالقات العامة احملامي أدوار
طيون ومديرة مكتب معوض
لوتيسيا بعيين ابو شبكة.

ومت البحث خالل اللقاء ،يف
املارونية
الرابطة
شؤون
واملشاكل اليت تعاني منها
الطائفة يف ظل االزمة اليت
متر فيها البالد .كما عرض
ابي نصر تصوره للمرحلة
املقبلة واالسرتاتيجيات الالزمة
ملواكبتها على صعيد الرابطة.
من جهته ،أكد معوض دعمه
ابي نصر والالئحة اليت يرأسها،
متمنيا له التوفيق.
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لـبنانيات

شيخ العقل التقى وفد نقابة موظفي املصارف
وجلنيت التواصل اكدتا رفض إثارة التفرقة بني
املذاهب اإلسالمية والفنت بني أبناء الوطن

التقى شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ،يف دار الطائفة يف
بريوت امس االول ،جلنيت
التواصل اللتني كلفتهما هيئة
علماء املسلمني ومشيخة عقل
طائفة املوحدين الدروز ،وضمتا
عن اهليئة :نائب رئيس اهليئة
الشيخ خالد عاريف ،والشيخ
حممد طقوش ،والشيخ طارق
مزهر ،وعن مشيخة العقل:
القاضي الشيخ غاندي مكارم،
والشيخني سلمان عودة وعامر
زين الدين.
وعلى اثر االجتماع ،صدر بيان
مشرتك عن اللجنتني جاء فيه:
«اعتبار ما نشر على املواقع
االلكرتونية ووسائل التواصل
االجتماعي وما تبع ذلك من
منشورات جرى توزيعها عمال
مسيئا يف حق املوحدين
مضامينه
جلهة
ومشبوها
وأسلوب توزيعه غري الربيء.
 نبذ وإدانة كل التصرفات علىأنواعها واملطبوعات ومنشورات
املواقع االلكرتونية ووسائل
التواصل االجتماعي اليت تشري
إىل إثارة التفرقة واالختالف
اإلسالمية،
املذاهب
بني
وتصدع وحدتها .وكذلك إثارة
الفنت بني أبناء الوطن الواحد
والعيش املشرتك.
 تأكيد أن هذا العمل يتجاهلجتاهال كليا الرتاث التوحيدي
املنشور وخصوصا كل ما صدر
عن مشيخة العقل واجمللس
املذهيب لطائفة املوحدين الدروز
قدميا وحديثا من منشورات
فضال
ومواقف،
وكتابات
عن انسجام تلك املواقف مع
املوقف الوطين والقومي العام
للموحدين الدروز عرب قياداتهم
السياسية ،وهو جتاهل يزيد من
درجات الشبهة يف القيام مبثل
هذه األعمال.
 نزع غطاء الرعاية عن أيكان من الذين يستسيغون
هذه األساليب وهذا النزوح
اجلامح حنو التأويالت الفردية
املنسجمة مع مشاريع التحريض
والفتنة».
وأكد الفريقان ايضا «التزام
املنهج الرباني (ال إكراه يف
الدين) مع مراعاة حقوق املذاهب
اإلسالمية وممارستها لطقوسها
وشعائرها ،والتعاون مستقبال
ملعاجلة أي ظواهر تتعارض مع
مساحة اإلسالم واعتداله وفكرته
والسرية النبوية الشريفة».
وخالل اللقاء ،جرى التشديد
على «القيم اإلنسانية املشرتكة
بني خمتلف املذاهب واألديان
السماوية ألهميتها يف حتصني
النفوس البشرية من أمراض
ونزعات
الديين
التطرف
التعصب ،والرتكيز على سالح
العلم ونهل معاني الرسالة
عظمة تلك احلضارة اليت تآلفت
بالعقل املوحد وحفظت لألجيال
إرثا نريا وأشرف ما ذخره وجدان
اإلنسانية .وبان ال إكراه يف
الدين ومن نور اهلل بصريته يف
مكنونات الدين احلنيف وتراثه
االثيل ،مبا فيه من البينات

واهلدى ،فإمنا يستقي معنى
املواطنة احلقة يف ظل ما يهدد
العامل من أخطار مجة مبا حتمله
من مكائد اإلرهاب ودسائس
الباطل».
وشكر شيخ العقل أعضاء
اللجنتني ،مقدرا «اجلهود اليت
بذلوها يف هذا اخلصوص».

نقابة موظفي املصارف

من جهة ثانية ،التقى شيخ
العقل وفدا من احتاد نقابة
موظفي املصارف يف لبنان
برئاسة جورج احلاج ونائبه اكرم
عربي وعدد من أعضاء النقابة.
وجرى عرض قضايا متصلة
بشؤون موظفي القطاع اخلاص
وامورا عامة.
واثر اللقاء ،قال احلاج« :كانت
مناسبة للقاء مساحة شيخ العقل
والبحث معه يف هموم النقابة

وأوضاع البلد عموما ،وال سيما
ان العام املاضي كان صعبا
على لبنان ،وتطرق البحث
اىل املسائل العالقة مع وزارة
العمل والوساطة اليت جرت يف
هذا اخلصوص حبيث مل نتمكن
من الوصول اىل حل لتجديد
عقود ،اكان بالنسبة اىل اعادة
توزيع األجور يف القطاع او
النشاء راتب تقاعدي وتعديل
املنح املدرسية واجلامعية .وبعد
اطالعنا مساحته ،نؤكد استمرارنا
يف النضال النقابي للوصول
اىل األهداف املرسومة ومنها
عقد اجتماعي حيفظ ملوظفي
املصارف حقوقهم ،وخصوصا
ان املوظف املصري يعاني
اكثر من غريه من املوظفني
بوجود دوام عمل غري منصف
للموظفني ولالجور».

وفد نيابي فرنسي يف جملس النواب:

رسالتنا رسالة صداقة وثقة وحنن
مع دعم وتطوير لبنان
زار وفد نيابي فرنسي برئاسة
النائب غونيدال رويارد جملس
النواب ،قبل ظهر امس االول،
والتقى النائب ياسني جابر ،فلجنة
الصداقة الربملانية اللبنانية -
الفرنسية برئاسة النائب سيمون
ابي رميا وعضوية النائبني
ميشال موسى وهنري حلو ،يف
حضور النائب عدنان طرابلسي،
وتطرق احلديث ،مع الوفد بصفته
اهليئة النيابية الفرنسية ملتابعة
شؤون املسيحيني واالقليات
يف الشرق ،اىل االوضاع العامة
والعالقات الربملانية الثانية بني
لبنان وفرنسا.

أبي رميا

وبعد اللقاء ،قال ابي رميا:
«كان لنا الشرف ان جنتمع
كلجنة صداقة برملانية لبنانية
فرنسية مع وفد نيابي فرنسي
يزور لبنان ،وهو ميثل اجمللس
النيابي الفرنسي حتت شعار
الفرمسية
النيابية
«اهليئة
املسيحيني
شؤون
ملتابعة
واالقليات يف الشرق االوسط»،
هذه اهليئة انشئت يف فرنسا
يف جملس النواب الفرنسي بعد
االشكاالت واجملازر اليت قامت
بها «داعش» على مستوى
املنطقة ،وكان هناك شعور
عند اجمللس الفرنسي ان هناك
خطرا على الوجود املسيحي
ووجود االقليات بالتحديد يف
البلدان العربية ،وتناول احلديث
العالقة بني اجللسني اللبناني

والفرنسي اضافة اىل التحضري
للزيارات املرتقبة ملسؤولني
فرنسيني كبار اىل لبنان
اوهلم وزير اخلارجية الفرنسي
جان ايف لودريان وحتما يف
مرحلة الحقة الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون ،حنن كلجنة
صداقة لبنانية  -فرنسية ولي
الشرف ان اترأسها يف تواصل
وتنسيق دائم مع زمالئنا النواب
لتفعيل التعاون بني اجمللسني
وتفعيل العالقات الثنائية بني
البلدين».

رويار

أما رويارد ،فأشار اىل انه ميثل
اهليئة النيابية الفرنسية ملتابعة
ودعم شؤون املسيحيني يف
الشرق واننا هنا من اجل احلوار
والتواصل والثقافة ،وال سيما
بعدما قامت به «داعش» يف
املنطقة ،ولدعم املسيحيني يف
املنطقة ،موضحا انه «زار عرسال
وعكار ورأس بعلبك من اجل لقاء
النازحني السوريني واالطالع على
مشاكلهم ،ورسالتنا هي رسالة
صداقة اليت تكنها فرنسا للبنان
وال سيما يف هذه الظروف،
ورسالة ثقة فنحن اصدقاء ،جتاه
الرئيس وجتاه رئيس اجمللس
وجتاه حكومة لبنان اليت لديها
حتديات مهمة ورسالة مهمة جتاه
العمل النيابي ،الن اجمللس
النيابي يف هذه املرحلة لديه
مهمة كبرية سيقوم بها وحنن
مع دعم وتطوير لبنان».

بو صعب اطلع من مويرود عن توقف الدعم
ملشروع نزع األلغام

استقبل وزير الدفاع الوطين الياس بو صعب املمثلة املقيمة
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي سيلني مويرود اليت أطلعته على
جمريات األعمال املتعلقة مبشروع تعزيز قدرات املركز اللبناني
لألعمال املتعلقة باأللغام ،معربة عن «ارتياحها إزاء التقدم الذي
مت إحرازه يف جمال نزع األلغام يف لبنان».

جتمع العلماء :بقاء النازحني يؤدي لكوارث
اجتماعية وأزمة اقتصادية ال يستطيع
لبنان حتملها
عقدت اهليئة اإلدارية يف
املسلمني»
العلماء
«جتمع
اجتماعها األسبوعي وتدارست
خالله األوضاع السياسية يف
لبنان واملنطقة واصدر بعده
بيانا لفتت فيه اىل ان «بعض
الدول العربية تقف مرة اخرى
حائال أمام تعبري املؤسسات
الربملانية عن اإلرادة احلقيقية
للشعوب اليت انتخبتها وتسعى
لفرض ما تريده األنظمة
املتهالكة والالهثة وراء الرضا
األمريكي الصهيوني .ما حصل
يف احتاد جمالس الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي أمر
يندى له اجلبني ،حيث تآمرت
بعض األنظمة على حتويل
بوصلة الصراع من احلديث عن
العدو الصهيوني وانتهاكاته
األقصى
للمسجد
املتكررة
ومنعه للمصلني من الدخول
إىل بعض باحاته والسماح
لقطعان املستوطنني بانتهاك
حرماته ،ليتحدثوا عن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ويتعاملوا
معها بأسلوب غري الئق ينايف
أدنى املعايري الديبلوماسية،
ما أدى إىل متنعها عن حضور
املؤمتر ،مع العلم أنها الرئيسة
السابقة له ومن املفرتض أن

ترأس اجللسات االفتتاحية حتى
انتخاب الرئيس املقبل».
واعلن التجمع رفض «ما وجهه
املندوب السعودي للمندوب
اللبناني ،معتربا ان ذلك «غري
الئق» ،مؤيدا «ما جاء يف رد
النائب إيهاب محادي عليه ،إذ
ال حيق لرئيس لربملان معني
أن يتحدث بهذا األسلوب مع
نائب منتخب من الشعب وميثل
الشعب اللبناني بأمجعه».
وطالب «الوفد اللبناني املشارك
يف مؤمتر بروكسل أن يصر
على تأمني عودة النازحني إىل
سوريا ،إذ أن إمجاع اللبنانيني
هو على ذلك ،ألن بقاءهم يف
لبنان أدى ويؤدي إىل كوارث
اجتماعية وأزمة اقتصادية ال
يستطيع لبنان أن يتحملها».
واستنكر «استمرار الصهاينة
باقتحام باحات املسجد األقصى
واليت حصلت أخريا بدخول 150
مستوطنا حبراسة شرطة العدو
الصهيوني» ،مطالبا «الدول
العربية واإلسالمية أن تتعامل
جبد مع هذه االنتهاكات» ،داعيا
«الشعب الفلسطيين وخاصة
من هم جبوار املسجد األقصى
إىل مؤازرة إخوانهم والبقاء على
جهوزية كاملة ورباط دائم داخل

املسجد األقصى».
«إقدام
استنكاره
واعلن
الواليات املتحدة األمريكية على
إزالة عبارة حمتلة عن مرتفعات
اجلوالن وتغيريها بعبارة «منطقة
تسيطر عليها إسرائيل» ،وكذلك
إزالة مصطلح االحتالل عن الضفة
الغربية وقطاع غزة ،ما يشعر
بأنها مقدمة إلعالن صفقة القرن
واليت تعين التسليم للكيان
الصهيوني باحتالله للجوالن
وإجهاض القضية الفلسطينية
حتى االمتناع عن إعادة الضفة
إىل السلطة الفلسطينية وإبقاء
غزة حتت التهديد الدائم».
واستنكر «استمرار العدوان على
اليمن رغم املآسي اإلنسانية
واالجتماعية هناك واستشهاد
اآلالف من املواطنني األبرياء
أغلبهم من األطفال ،وما يدمي
القلب أن يرفض بعض العرب
إدراج عبارة تتعلق بالوضع
اإلنساني يف اليمن يف بيان
احتاد اجملالس يف دول منظمة
التعاون اإلسالمي» ،داعيا
«دول العامل كافة للوقوف إىل
جانب الشعب اليمين وتوفري
كل مستلزمات الصمود لديه
وهو إن شاء اهلل يف نهاية األمر
سينتصر على إرادة الغزاة».

لقاء االحزاب انتقد طريقة مقاربة احلريري مللف
النازحني وزيارة بومبيو للبنان وشدد على أولوية
معركة حماربة الفساد
توقف لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية،
خالل اجتماعه امس االول
اخلميس يف مقر «جبهة العمل
اإلسالمي» ،عند التطورات
احمللية «وال سيما لناحية طريقة
مقاربة رئيس احلكومة سعد
احلريري ملف النازحني ،ولناحية
زيارة وزير اخلارجية األمريكية
مايك بومبيو للبنان وأهدافها
وسبل مواجهتها والرد عليها».
وكذلك توقف عند «أولوية معركة
حماربة الفساد والفاسدين يف
ضوء ما جاء يف خطاب االمني
العام لـ»حزب اهلل» مساحة
السيد حسن نصراهلل».
ورأى أن «استبعاد وزير
النازحني صاحل الغريب من
املشاركة يف الوفد احلكومي
حلضور مؤمتر بروكسيل حول
ملف النازحني إمنا يشكل
جتاوزا لدور الوزير املعين
ومسؤوليته يف متابعة هذا
امللف ،ويؤشر إىل أن رئيس
احلكومة سعد الدين احلريري
يعارض إعادة النازحني ،من
األشقاء السوريني ،قبل إجناز
التسوية السياسية ،استجابة
للضغوط األمريكية الغربية
اليت تعمل على عرقلة عودة
النازحني لدفع الدولة السورية
اىل تقديم تنازالت سياسية
متس باستقالهلا وسيادتها».

واعترب أن «هذا املوقف
يشكل
احلريري
للرئيس
تعارضا صارخا مع مصلحة
لبنان الوطنية القاضية بعودة
النازحني من دون شروط،
وبالتنسيق مع الدولة السورية،
وحماولة مكشوفة حلجب وجهة
نظر رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون والغالبية احلكومية
والنيابية من ملف النازحني يف
مؤمتر بروكسيل ،وسعي واضح
اىل افشال أهداف زيارة رئيس
اجلمهورية لروسيا واهلادفة
إىل اطالق آلية مشرتكة لتنفيذ
املبادرة الروسية  -السورية
النازحني،
بعودة
اخلاصة
وبالتالي نسفا للحد األدنى
من التوافق الذي رافق تشكيل
احلكومة وتسمية الوزير (صاحل)
الغريب لتولي ملف عودة
النازحني».
«ضرورة
اجملتمعون
واكد
التصدي بقوة وحزم الهداف
زيارة وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو للبنان ،واليت
تسعى إىل تصعيد الضغوط
على الدولة للتضييق على
«حزب اهلل» وإثارة الفتنة بني
حماولة
اللبنانيني ،وكذلك
إجبار لبنان على قبول تسوية
مع حكومة العدو اإلسرائيلي
يف موضوع ترسيم احلدود
البحرية مبا حيقق لكيان العدو

أهدافه على حساب أمن لبنان
واستقراره وحقوقه الوطنية
السيادية يف محاية ثرواته
النفطية والغازية من األطماع
الصهيونية».
ودعا اجملتمعون املسؤولني إىل
«رفض هذه الضغوط األمريكية
باعتبارها تدخال سافرا يف شؤون
لبنان الداخلية واعتداء على
سيادته واستقالله .وأشادوا
ب»ما جاء يف خطاب االمني
العام لـ»حزب اهلل» مساحة
السيد نصراهلل لناحية احلزم
وعدم التهاون أو املساومة يف
خوض معركة حماربة الفساد
والفاسدين».
وأكدوا «ضرورة وأهمية اخنراط
مجيع اللبنانيني يف هذه املعركة
الوطنية بامتياز لوقف سرقة
املال العام واستعادة األموال
املختلسة ،واستطرادا وضع حد
للتعدي على املال العام ،عرب
اسرتاتيجية وطنية شاملة تشمل
السياسية
املستويات
كل
والقضائية
والتشريعية
إىل
واملالية
واالقتصادية
جانب تفعيل دور أجهزة الرقابة
واحملاسبة واملساءلة الكفيلة
مراقبة طرائق انفاق املال العام
والعقود والتلزميات اليت جيب
أن ختضع لدائرة ملناقصات مبا
يلغي نهائيا بدعة إجراء العقود
والتلزميات بالرتاضي».
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مـقاالت وتـحقيقات

«الشراكة» بني الدولة والقطاع اخلاص :فرنسا تص ّدر لنا بضاعتها الفاسدة
صباح أيوب
يف نيسان  ،2018ويف تشرين األول من العام
أجنبيني
وفدين
نفسه ،استضافت باريس
َ
َّ
«باعتهما» منوذجني نقيضني إلدارة
رمسيني
َ
َّ
كارثي
األول
النموذج
العامة:
القطاعات
شؤون
ّ
على مجيع املستويات ،كانت العاصمة الفرنسية
عدلت عنه،
جربته وعانت منه ثم َ
(ومدن أخرى) ّ
أما النموذج الثاني فـ»ممتاز» ُيعتمد يف فرنسا
منذ فرتة وتفتخر به باريس كإجناز تباهت به
زوارها.
أمام ّ
الضيف األول كان لبنان يف مؤمتر «سيدر»،
أمَلتها
باعته فرنسا مشاريع «إنقاذية» بشروط ْ
على املسؤولني اللبنانيني وأقنعتهم ،من دون
ّ
احلل األنسب
بأن ما تعرضه عليهم هو
عناءّ ،
والوحيد إلدارة الشؤون االقتصادية يف لبنان يف
ّ
ظل أزمته وعجزه .النموذج هذا امسه «الشراكة
بني القطاع العام واخلاص» Partenariat public
تضمنته شروط «سيدر»،
 )- privé (pppالذي
ّ
والذي جال مناديًا بضرورة اإلسراع يف تطبيقه
السفري الفرنسي بيار دوكان يف جولته على
املسؤولني اللبنانيني األسبوع املاضي.
ضيف باريس الثاني ،بعد  6أشهر من «سيدر»،
كان اليابان .وزراء يف احلكومة اليابانيةُ ،عمدة
مدينة هاماماتسو (حواىل  800ألف نسمة)
وممثلون عن «بنك اليابان للتنمية» ،زاروا
بلدية باريس يف تشرين األول ليستفسروا عن
(ويستفيدوا ِمن) جتربة ناجحة حققتها العاصمة
الفرنسية يف السنوات العشر املاضية .التجربة
الباريسية امسها :فسخ «الشراكة بني القطاع
العام واخلاص» أو التخلص من منوذج ،ppp
وحتديدًا ،اسرتداد القطاع العام حصرية إدارة
مهمة كقطاع املياه .مياه مدينة
مرافق حياتية
ّ
باريس عادت منذ  2010اىل كنف الدولة (القطاع
العام) بعد جتربة شراكة مع القطاع اخلاص
دامت ألكثر من  25سنة ّ
حتكمت خالهلا شركتان
خاصتان يف حياة أكثر من مليوني نسمة يف
العاصمة الفرنسية ،ما أنتج جتربة كارثية على
الصعيد االقتصادي واإلمنائي واإلنساني.
ما «باعه» الفرنسيون واألوروبيون إذًا كـ»مشروع
إنقاذي» ألزمة لبنان االقتصادية يف مؤمتر
«سيدر» هو فعليًا ما تتخلى عنه مدن فرنسية
وأوروبية وأمريكية وآسيوية عديدة منذ سنوات،
بسبب ما أفرزه ،بعد جتربتهم ،من نتائج سلبية
(وأحيانًا كارثية) على االقتصاد واخلدمات على
وروجوه
املدى البعيد .ما َقِبل مسؤولو لبنان به
ّ
ّ
«احلل السحري» ألزماتهم هو
للبنانيني على أنه
بالضبط ما ّ
حتذر منه ،حرفيًا ،املفوضية األوروبية
يف كتابها األخضر ( )2004الذي يقول بوضوح
«صحيح أن الشراكة بني العام واخلاص قد
تكون إجيابية على الصعيد امليكرو ـــ اقتصادي
إذ تسمح بتنفيذ مشروع ما بأفضل شكل من
حيث النوعية  /السعر مع احلفاظ على أهداف
الصاحل العام ،إال أن اللجوء اىل الـ  pppال ميكن
ّ
كحل سحري للقطاع العام الذي يواجه
قدم
أن ُي َّ
مشاكل يف ميزانيته».
كيف كذب املسؤولون اللبنانيون على املواطنني
تبنوا منوذجًا تسعى
ّ
جمددًا وألي هدف؟ ملاذا
دول عديدة للتخلي عنه؟ وملاذا تشهد الدول
املتقدمة وعدد من الدول النامية منذ سنوات
ّ
موجة إعادة اخلدمات األساسية وبعض املرافق
احلياتية واالقتصادية اىل القطاع العام؟ لن
جتد اجلواب يف خطابات الرؤساء واملسؤولني
الذين بات وصوهلم اىل املناصب مرتبطًا مبدى
استعدادهم لتطبيق السياسات االقتصادية
الليربالية وااللتزام بقواعد وشروط البنك الدولي
والشركات اخلاصة ،وستجد يف اإلعالم العاملي
«جيشًا» من احملللني يدافعون عن النموذج نفسه
معتمدين يف دفاعهم على ظاهرة ازدياد عدد
عقود «الشراكة» املربمة يف السنوات األخرية.
لكن اجلواب األكثر إقناعًا يكمن يف التجارب
سجل العامل
الفعلية على أرض الواقع ،حيث
ّ
حتى عام ( 2017حسب تقرير Transnational
اسرتد فيها القطاع
 )Instituteحنو  835حالة،
ّ
العام خدمات ومرافق كان ّ
وقع فيها اتفاقيات
«شراكة» مع القطاع اخلاص 1600 .مدينة يف

 45دولة ركبوا ما بات يعرف مبوجة «االستعادة»
أو «االسرتداد»  remunicipalisationأي استعادة
الدولة  /البلدية  /شركات القطاع العام إدارة
ّ
سلموا
وتنظيم املرافق العامة بعد أن كانوا
إدارتها كام ًال أو جزئيًا أو من خالل اتفاقية
«شراكة» للقطاع اخلاص .بعبارة أخرى ،دول
العامل الغربي بالدرجة االوىل ،وعدد من الدول
النامية ،عادت إىل ممارسة «التأميم»!

جدل أوروبي ــ دولي بعد تجارب كارثية

اجلدل يف أوروبا حول مبدأ «الشراكة» وماهيتها
وخماطرها وجدواها ُحسم عند بعض الباحثني
االقتصاديني منذ زمن ،ومنتقدوه ُكثر يستندون
يف رفضهم له اىل جتارب خيضت يف بلدان
عديدة يف أوروبا والواليات املتحدة وبريطانيا
وأمريكا الالتينية وآسيا منذ أواخر الثمانينيات
وبداية التسعينيات .حبسب دراسات أكادميية
وأحباث اقتصادية ،فإن تلك التجارب كانت
سلبية مبعظمها يف الدول الغنية كما النامية،
والنتائج الكارثية على االقتصاد واجملتمع
واخلدمات كانت مشرتكة عند اجلميع.
اجلدل يف الغرب حول الـ  pppيبدأ من التسمية،
فالتسميات «ال تكون أبدًا بريئة» ،إذ يرى البعض
تسمية «الشراكة» (وهي عبارة «على املوضة»)
فيها تضليل ومواربة ،ألن املصطلح يوهم بأن
نديًا للقطاع العام مع القطاع اخلاص
هناك دورًا ّ
متساو يف احلقوق
يف االتفاقيات ،ويوحي بوضع
ٍ
والواجبات والصالحيات ونسب األرباح .إال أن
ذلك ليس سوى كذبة كبرية ،إذ إن بعض
احملللني ال يرون فيه
سوى شكل آخر من
«اخلصخصة» مع كل
ما تعنيه من سيطرة
اخلاصة
للشركات
على املرافق العامة

يف تقاريره منذ عام
 ،2014يصف ديوان
املحاسبة الفرنسي
«الشراكة» بـ«القنابل
املوقوتة»

ّ
والتحكم فيها وفق شروطها وملصلحتها حصرًا.
يقول هؤالء إن هذا النوع من االتفاقيات يسمح
ملسؤولي الدول اليت تقع يف عجز اقتصادي
بإخفاء جزء من الدين العام من خالل إيهام
الناخبني بأنهم ينفذون املشاريع كما وعدوا،
وبأن الوضع االقتصادي يف البلد بألف خري ،بينما
ّ
ويسلمون رقبة الدولة
هم فعليًا يراكمون الديون
ورقاب املواطنني اىل مقصلة الشركات اخلاصة!
وهذا ما سيوصل البلد املعين يف املستقبل اىل
كارثة اقتصادية ـــ إنسانية أكرب من اليت كان
يعاني منها قبل اعتماد «الشراكة» .هذا حتديدًا
ما دفع بديوان احملاسبة الفرنسي مث ًال إىل وصف
الـ  pppيف تقاريره منذ عام  2014بـ»القنابل
املوقوتة» ،حسب صحيفة «ليبرياسيون» .تعبري
ّ
احتل عنوان تقرير جمللس
«القنابل املوقوتة»
الشيوخ الفرنسي عام ّ 2014
حذر من املخاطر
واألعباء املالية اليت حتملها اتفاقيات «الشراكة»
«مضرة
للقطاع العام ونتائجها اليت قد تصبح
ّ
جدًا على األجيال املقبلة ( )...ما جيعلها قنابل
موقوتة تنتظر أجيال املستقبل» .ويف هذا اإلطار
ُينقل عن الرئيس األول السابق لديوان احملاسبة
سئل عن
الفرنسي فيليب سيغان قوله عندما ُ
رأيه باعتماد الدولة منوذج «الشراكة» ،إن الدولة
«برهنت أنها مصابة بقصر نظر مكلف جدًا».
«انطلق االحتاد األوروبي ،منذ  ،2004يف عملية
حتويل مستعمراته السابقة اىل مناطق تبادل
مسمى
جتاري مفتوحة بغية غزو أسواقها حتت
ّ
«الشراكات االقتصادية» ،من دون أن يستثين
من هذه العملية طريقة إخضاع الدول وفرض
القيود عليها» ،يلفت يف هذا اجملال حتليل
مفصل صادر عن «جمموعة األحباث من أجل
ّ
اسرتاتيجية اقتصادية بديلة».
أحد تقارير ملف حبثي يف «جامعة كيبيك يف
مونرتيال» الكندية يشرح كيف أن بعض
اتفاقيات «الشراكة» يف مرافق خدماتية أساسية
يف كندا والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
حتسن نوعية اخلدمات كما وعدت
واألرجنتني مل
ّ
ّ
بالتحكم يف الشروط
بل رفعت أسعارها وانتهت

واالستفادة فقط من تقديم الدول مقار جمانية
هلا .كما يثبت كيف أن اقرتاض الدولة األموال
من نفسها لتحسني مرفق عام أوفر بكثري من
تسليم إدارته لشركة خاصة ستفرض عاج ًال
أعباء مالية إضافية على كاهل الدولة
أو آج ًال
ً
واملواطنني .هي يف احلقيقة عملية «نقل
ْ
(ملكية) من العام اىل اخلاص وعبارة الشراكة
ُوضعت لتمويه هذا النقل»ّ ،
يؤكد البعض اآلخر»
كاشفًا عن جانب يسعى ّ
موقعو «الشراكات» اىل
إخفائه ،وهو جانب استحواذ القطاع اخلاص على
املرفق العام واستبعاد أي دور فاعل للدولة يف
عملية إدارته.
■■■
املوجهة اىل اتفاقيات «الشراكة»
أبرز املالحظات
ّ
من قبل حمللني واقتصاديني غربيني بعد مئات
التجارب حول العامل:
 تسهم اتفاقيات «الشراكة» يف تدمري ثقةاملواطنني بالقطاع العام وتثبيت صورة مغلوطة
مفادها أن الدولة ال تستطيع تلبية احلاجات
اخلدماتية بأي طريقة ،وأن الشركات اخلاصة
هي الوحيدة القادرة على ذلك.
 خطورة تسليم شركات خاصة (تبغي الربحيف نهاية األمر) قطاعات مرتبطة مباشرة حبقوق
املواطنني األساسية (املياه ،الكهرباء ،إدارة
النفايات ،النقل).
 الكلفة الباهظة للعقود اليت تفوق بأضعافمتول الدولة بنفسها مشاريع تطوير
كلفة أن ّ
املرافق العامة.
 غياب الشفافية يف احلسابات وعدم القدرة علىتسجل يف ميزانية
مراقبتها ،إذ إن التكاليف ال
ّ
الدولة الرمسية ،إضافة اىل خطورة أن تتجاوز
مصاريف املشاريع احلدود املتفق عليها.
تتحمل الدولة واملواطنون يف أغلب األحيان
ّ
تكاليف الصيانة كما املسؤولية املالية يف حال
حدوث أي طارئ على تنفيذ املشاريع.
 فقدان القطاع العام القدرة على تطوير خرباتهوحصر ذلك االمتياز بأيدي الشركات اخلاصة
ولصاحلها.
املقدمة مل تكن أفضل بكثري،
 نوعية اخلدماتّ
بل باتت أسوأ يف بعض احلاالت.
 تراجع الدميوقراطية ومستوى متثيل املواطننييف مؤسسات القطاع العام ،وبالتالي غياب
املشاركة املدنية يف املراقبة واحملاسبة واملطالبة
باحلقوق،
ّ
فض العقود:
 مشكلةالبنود اجلزائية القاتلة
والباهظة جدًا اليت
تفرضها الشركات على
الدولة يف حال أرادت
ّ
فك «الشراكة» حبيث
تضطر معظم الدول إىل

لم تشهد فرنسا ،على
مدى السنوات الـ20
األخرية ،أي عملية
انتقال من القطاع العام
اىل القطاع الخاص يف
إدارة املياه!

مدة العقود املتفق عليها
االنتظار حتى تنتهي ّ
لتنهيها ،علمًا أنه يف بعض احلاالت قامت بعض
الدول بدفع املبالغ املالية الكبرية املنصوص
عليها لتوقف االتفاقيات بشكل فوري ،نظرًا إىل
مدى الضرر الذي كانت حتدثه «الشراكة» (كما
حصل يف مشاريع يف بريطانيا ،اهلند ،الواليات
املتحدة ،أملانيا ،فرنسا ،كندا).

نموذج عملي« :اسرتداد» مياه باريس وأكثر من 100
مدينة فرنسية

ّ
تصنف «بطلة العامل» يف إعادة مرفق
فرنسا
سجلت بني 2001
املياه اىل القطاع العام ،حيث ّ
و 106 ،2017حاالت اسرتداد من أصل 267
أول
حالة اسرتداد يف العامل .باريس ليست ّ
مدينة فرنسية وال األخرية اليت أوقفت اتفاقات
«الشراكة» بني القطاعني العام واخلاص يف
إدارة مياه الشفة والصرف الصحيُ ،تضاف
اليها بني املدن الكربى غرونوبل ،نيس ،رين
ومونبولييه .األخرية ( 350ألف نسمة) ،اسرتجعت
السيطرة على مرفقها احليوي عام  .2016كانت
تلك املدينة ُت َع ّد معق ًال لشركيت خصخصة املياه

ُ
اعترب
(فييوليا  Veoliaوسوييز  .)Suezولذلك،
ّ
فك شراكتها مع القطاع اخلاص يف مرفق املياه
ً
ً
مهمًا للقطاع العام الفرنسي ،وله
ا
إجناز
ا
حتديد
ّ
دالالت كبرية بني املشاريع االخرى .بعد ّ
فك
سجلت مدينة مونبولييه اخنفاضًا يف
«الشراكة»
ّ
سعر خدمات املياه بنسبة .%10

تحذير من «أهل بيت» صندوق النقد الدولي!

ّ
أعده ماكسيميليان كويران،
حيذر التقرير الذي ّ
وهو حملل يف قسم الشؤون املالية يف صندوق
جيرها
النقد الدولي ،من املخاطر املالية اليت
ّ
منوذج الـ  pppفيعرض أرقامًا ونسبًا معبرّ ة:
يتم إعادة
 %55من جممل اتفاقيات «الشراكة» ّ
التفاوض عليها بعد سنتني من توقيعها؛ يف
 %62من احلاالت بعد إعادة التفاوض ُتفرض
زيادة يف تكاليف اخلدمات؛  %69تأجيل
وختفيض مسؤوليات القطاع اخلاص جتاه
ّ
املكلفة
املشروع قيد التنفيذ؛ قد تعلن الشركة
إفالسها بعد فرتة وتطالب الدولة بإعفائها من
مهامها أو مساعدتها ماليًا
باريس (أكثر من مليوني نسمة) اسرتجعت
بلديتها حصرية إدارة مياه الشفة والصرف
الصحي من شركيت «فييوليا» و»سوييز» عام
ّ
 ،2010وكانت تلك الشراكة بدأت عندما كان جاك
شرياك عمدة للمدينة عام  1984وكانت تربطه
عالقة وطيدة مبدير إحدى الشركتني اللتني ّ
تولتا
إدارة مياه املدينة منذ ذلك احلني ،كما يوضح
تقرير «املركز الدولي لألحباث واملعلومات حول
االقتصاد العام واالجتماعي والتعاوني» CIRIEC
املفصل عن مياه باريس .التقرير يشرح كيف
ّ
عدلتا سنة بعد سنة بنود اتفاقية
أن الشركتني ّ
الشراكة ملصلحتهما وكيف فقدت بلدية باريس
خرباتها املعرفية والتقنية يف جمال املياه،
وبالتالي قدرتها على «القيادة والسيطرة» يف
هذا اجملال ،لتسيطر الشركتان بالكامل الحقًا
على خدمات املياه يف العاصمة الفرنسية .ثم
يف عام  2000فتحت حتقيقات داخلية بشأن
وجود
الشركتني ومسار االتفاقيات ،وتبينّ
خلل كبري يف كيفية إدارة املرفق احليوي .ويف
األول من كانون الثاني عام  2010ألغي االتفاق
واسرتدت شركة «مياه
بالكامل مع الشركتني
ّ
باريس» (قطاع عام) حصرية إدارة مرفق املياه،
ُ
وش ّكل مرصد يشارك فيه ممثلون عن اهليئات
ّ
والسكان «من أجل مشاركة دميوقراطية
املدنية
عدة
فاعلة» يف إدارة هذا اجملال ،وقد اعتمدت ّ
ّ
السكاني» الذي
مدن الحقًا منوذج «املرصد
أرسته باريس.
أوىل املدن الفرنسية الكربى اليت استعادت
حقها يف إدارة املياه هي غرونوبل (حنو 320
ألف نسمة) اليت ّ
فكت شراكتها مع الشركات
لتتوصل الحقًا اىل اسرتجاع
اخلاصة منذ 2001
ّ
مجيع خدمات الطاقة (نظام تدفئة عام مشرتك،
إضاءة الشوارع وغريها من اخلدمات .)...أما
جتربة مدينة نيس (حنو  345ألف نسمة) فكانت
صادمة للفرنسيني ،ألن إدارة هذه املدينة
عدة «شراكات» مع
احملافظة سياسيًا أنهت ّ
القطاع اخلاص ،بدءًا بوسائل النقل عام 2012
ثم املياه عام  ،2015لتنهي بذلك تارخيًا من
إمساك القطاع اخلاص باملرفق احليوي الذي
يعود اىل عام  .1952كما اسرتجعت قطاعات
كإدارة املطاعم املدرسية وبعض النشاطات
ّ
والفنية ،مثل مهرجان اجلاز.
الثقافية
للداللة على املسار اليت تتبعه بعض الدول
املتقدمة ،وأبرزها فرنسا اليت حتمل شرط
«الشراكة» لتفرضه على اللبنانيني عرب «سيدر»،
تكفي اإلشارة إىل أن فرنسا مل تشهد ،على
مدى السنوات الـ 20األخرية ،أي عملية انتقال
من القطاع العام اىل اخلاص يف إدارة املياه!

ديوان املحاسبة األوروبي  :2018تقرير تحذيري

التقرير الرمسي الصادر عن ديوان احملاسبة
األوروبي عام  2018بعنوان «الشراكة بني القطاع
العام واخلاص يف االحتاد األوروبي :قصور
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روبرت ريشرت لن يدافع عن الكاردينال
األسرتالي جورج بال يف االستئناف

حزب «أمة واحدة» يقرتح ربط
سنرتلينك بإجادة اإلنكليزية

مارك الثام زعيم حزب أمة واحدة بوالية نيو ساوث ويلز
اىل اليسار املحامي روبرت ريشرت واىل اليمني الكاردينال جورج بال

الكاردينال جورج بال

يتسم الكاردينال األسرتالي
جورج بال بأنه شخصية مثرية
لالنقسام على مدار مشواره
الوظيفي.
البعض يرى بال ميلك ثقة كبرية
يف معتقداته ،ويتسم بالعند
والغطرسة وعدم القدرة على
مواكبة فارق العصور.
وجهات نظر جورج بال يف
املثلية اجلنسية جيعله يف خالف
مع كثريين.
لقد التقينا يف روما للمرة األوىل
عندما كنت وزيرا للهجرة وكان
يوم الشباب العاملي يلوح يف
األفق.
وتواصلنا جمددا عندما اختذت
من روما مقرا لي لعدة أعوام،
ووجدت الكاردينال بال ذكيا
ومتفاعال وعاقد العزم على ترك
تأثري ملساعدة أشخاص أعرفهم.
ورغم إدانة بال ،لكن ما زالت
هناك مرحلة استئناف ،ولذلك مل
نصل إىل كلمة النهاية بعد.
وغالبا ما متنح احملكمة الفرصة
لبعض الشخصيات للحديث عن
انطباعاتهم وآرائهم يف متهم
ما قبل إصدار احلكم عليه ليكون
عامال مساعدا يف القرار.

مثة شخصيات شهرية مثل
رئيسي الوزراء السابقني جون
هوارد وطوني أبوت حتدثا عن
صداقتهما مع جورج بال بعد حكم
اإلدانة قائلني إن ذلك ال يتسق
مع الرجل الذي يعرفانه.
وأدىل هوارد بشهادته حول
شخصية بال يف احملكمة بينما
اكتفى أبوت باحلديث يف مقابلة
إذاعية.
وأضاف أبوت« :إذا ُطلب مين
التدخل ،سوف أقوم بكتابة
شهادتي كما هي دون إدانة أو
تربئة».
السؤال اآلن ،ماذا لو جنح
استئناف جورج بال؟ ماذا لو متت
معاملته جمددا يف عيون القانون
كرجل بريء؟ ماذا ستكون
مشاعرك جتاهه؟
مثة نقطة سلبية تتفشى يف
اجملتمع األسرتالي وهي أنه
إذا حتدثت بشكل إجيابي عن
الكاردينال بال ،فإنهم يعتربونك
تقف موقفا مناهضا من ضحايا
وتصفهم
اجلنسي
التحرش
بالكاذبني رغم أن الشيئني غري
مرتبطني بالضرورة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

لن يصبح احملامي اجلنائي
البارز روبرت ريشرت جزءا من
الفريق القانوني للكاردينال
األسرتالي جورج بال يف مرحلة
االستئناف.
وكان بال قد أدين يف اتهامات
تتعلق باالعتداء اجلنسي على
طفلني من جوقة الرتاتيل يف
الكنيسة.
أحد أسباب غياب ريشرت يف
االستئناف هو شعوره بأن
عاطفته يف القضية تتجاوز
القدر املطلوب.
ويشعر ريشرت بالغضب الشديد
جتاه حكم اإلدانة الذي أصدرته
احملكمة ضد موكله جورج بال.
وقال ريتشر« :أنا غاضب جدا
من احلكم املنحرف».
وأشار إىل أنه مل يتخل عن
موكله وأنه متاح ألي استشارة
قانونية.
وتابع ريشرت أن الكاردينال بال
الذي أدين خبمسة اتهامات تتعلق
باالعتداء اجلنسي على طفلني
من أطفال الكورال بالكنيسة
يف كاتدرائية القديس باتريك
عامي  1996و 1997سوف خيدمه
بشكل أفضل حمام أكثر انفصاال
مبشاعره عن القضية.
وتابع« :أؤمن أن الكاردينال
بال رجل بريء متت إدانته .إنها
ليست جتربة مألوفة بالنسبة
لي».

قريبا ..القنب مسموح يف نيو ساوث ويلز
قد يصبح استخدام القنب
ألسباب ترفيهية مشروعا يف نيو
ساوث ويلز مبوجب خطة جذرية
جديدة تقدم بها حزب اخلضر
األسرتالي.
وتعهد احلزب األسرتالي بتقديم
مشروع قانون جديد يشرعن
وينظم ويسمح باستخدام القنب
يف والية نيو ساوث ويلز.
ومن املقرر أن يتم تقديم مشروع
القانون اجلديد خالل األيام املائة
األوىل من الربملان بعد انتخابات
الوالية املزمع إجراؤها يوم 23
مارس.
ويف حال متريره ،سيسمح
القانون ملستخدمي القنب بزراعة
 6من نبات القنب لالستخدام
الشخصي واستهالك املخدر
يف األماكن املسموحة فيها
بالتدخني.
قد يصبح استخدام القنب
ألسباب ترفيهية مشروعا يف نيو
ساوث ويلز مبوجب خطة جذرية
جديدة تقدم بها حزب اخلضر.
ومن املقرر أن يكونوا قادرين

ديفيد شوبريدغ عضو الربملان يف حزب الخضر
أيضا على شراء القنب من
املتاجر إذا جتاوز عمرهم 18
عاما.
وقال ديفيد شوبريدغ عضو
الربملان يف حزب اخلضر يف
تصرحيات أدىل بها لديلي ميل
أسرتاليا« :ليس معقوال أن
يتم اعتبار تدخني القنب جرمية.
إنه أمر يهدر ماليني الدوالرات
سنويا رغم أن الوالية يف أمس
احلاجة هلا».

وتابع« :لقد حان الوقت للتوقف
عن التفكري الرتاجعي جتاه
خمدر يستخدمه أكثر من ثلث
األسرتاليني».
ومضى يقول« :األمر ينبغي أن
يشبه اخلمور املسموح بتعاطيها
وفقا لقواعد وتراخيص حمددة
على مستوى الوالية ،وحان
الوقت لفعل ذلك بالنسبة
للقنب».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

األسبوع ما قبل املاضي ،مت
اإلعالن أن احملامي بريت ووكر،
الذي يتخذ من سيدني مقرا له،
سوف يقود مهمة الدفاع عن بال
يف مرحلة االستئناف.
وذكرت مصادر قانونية أنه من
األمور املألوفة أن يتم تغيري
احملامي يف مرحلة االستئناف.
وأعلن ريشرت أنه ال حيب
املشاركة يف استئناف قضية
خسر فيها مشريا إىل غضبه
البالغ من حكم اإلدانة.
ومن املقرر أن يستند االستئناف
على ثالث نقاط رئيسية تتضمن
خطأ هيئة احمللفني يف اعتمادها
على ضحية واحدة كدليل ضد
جورج بال.
وقال نص االستئناف« :احلكم
غري معقول وال ميكن دعمه».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قدمت السياسية األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
اقرتاحا يسلب املهاجرين الذين
يفشلون يف تعلم اإلنكليزية خالل
 18شهرا من وجودهم بأسرتاليا
من إعانات «سنرتلينك».
ونشرت هانسون زعيمة حزب
«أمة واحدة» سياسة جديدة
تستهدف إلزام القادمني اجلدد
إىل أسرتاليا بتطوير مهاراتهم
اللغوية كشرط للحفاظ على
مدفوعات السنرتلينك.
أما الفشل يف تعلم اإلنكليزية
خالل عام ونصف العام سوف
حيرم املهاجرين من بدل البطالة
«نيو ستارت» البالغ قيمته 550
دوالرا كل أسبوعني.
من جانبه ،قال مارك الثام،
زعيم حزب أمة واحدة يف والية
نيو ساوث ويلز ،إن االقرتاح
يستهدف حتفيز املهاجرين
للتغلب على الفجوات العرقية.
واستطرد« :إذا مل يكن لديك
الناس
سيواصل
حافزا،

الذي

ميثل

طريقهم احلالي
كارثة ألسرتاليا».
وأضاف الثام ،قائد احلزب
العمالي الفيدرالي السابق إن
املشكلة هي رفض املهاجرين
تعلم اإلجنليزية مؤكدا أن األمر
تزايد سوءا خالل األعوام العشرة
املاضية.
ومضى يقول« :عدم تعلم
اإلجنليزية ليس حقا يف أسرتاليا
ألنه خيلق نوعا من االنفصال
وعدم االندماج مع اجملتمع».
وأشار الثام إىل أنه الحظ
حدوث تغيريات شديدة يف غرب
سيدني خالل العقد املاضي مل
تكن معهودة من قبل معظمها
يعتمد على وجود جيوب عرقية
ال تتحدث اللغة اإلنكليزية.
واعترب الثام أن فرتة عام
ونصف كافية لتعليم شخص ما
اإلجنليزية ،الفتا أن ذلك يساعد
يف العثور على وظيفة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أي من السيارتني هلا أحقية املرور قبل األخرى؟

تسبب سيناريو يتعلق بسيارتني
على طريق سريع يتكون من
ثالثة ممرات يف إحداث ارتباك
بني مستخدمي اإلنرتنت حيث
اختلفت آراءهم يف السيارة اليت
حيق هلا املرور قبل األخرى.
وحاولت السيارتان االنتقال إىل
احلارة املرورية الوسطى يف آن
واحد.
ومت توجيه سؤال إىل املشاهدين
احلق
ميلك
«من
مفاده:
بينهما؟»
اإلجابة على هذا السؤال ترتبط
بتغيريات يف قوانني املرور
على الطرق األسرتالية.
وقامت هيئة الطرق واملرور
بكوينزالند اإلثنني املاضي عرب
حسابها الرمسي مبواقع التواصل
االجتماعي بنشر الفيديو املثري
للجدل.
وشهد الفيديو تفاعال مشل
مئات التعليقات من السائقني
الذين أدلوا بآرائهم لكن
الكثريين شعروا بالدهشة عندما
مت إخبارهم خبطأهم.
وقالت األغلبية إن السائق يف
املمر األمين هو صاحب احلق يف
املرور قبل اآلخر استنادا إىل
قاعدة ضرورة إفساح اجملال
لليمني.
قال املشاهدون بشكل خاطئ
إن السيارة الربتقالية على
اليسار هي اليت ينبغي أن
تفسح اجملال ملرور السيارة يف

املمر األمني.
لكن الصحيح هو ضرورة انتظار
السيارتني حتى متر كافة
السيارات باملمر األوسط قبل
اختاذ قرار االندماج.
وقالت اهليئة« :عندما تقوم
بتغيري املمر ،ينبغي أن تفسح
اجملال لكافة السيارات يف املمر
الذي تعتزم التحرك إليه».
واستطردت« :يف هذه احلالة،

ينبغي على كل سيارة إفساح
اجملال لألخرى ويتعني على
السائقني االنتظار حتى يكون
األمر آمنا ألي منهما على إمتام
عملية تغيري املمر».
الصحيح هو ضرورة انتظار
السيارتني حتى متر كافة
السيارات باملمر األوسط قبل
اختاذ قرار االندماج.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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موريسون :حمطة جديدة لتوليد الطاقة موريسون يتحدث عن املسؤولية املالية وضريبة بولني هانسون تطالب بإلغاء املعاش
السلع واخلدمات يف والية غرب اسرتاليا
على الفحم احلجري «نقاش افرتاضي»
الربملاني مدى احلياة

اعلن رئيس الوزراء سكوت
جديدا
مشروعا
موريسون إن
ً
ً
بتمويل توليد الطاقة على
الفحم من دافعي الضرائب
هو «نقاش افرتاضي».
السيد
تصرحيات
وتأتي
موريسون يف الوقت الذي
طالب فيه زعيم احلزب الوطين
السابق بارنابي جويس حكومة
موريسون بتمويل حمطة كهرباء
جديدة تعمل بالفحم قبل
االنتخابات املقبلة.
وتستهدف دعوة جويس بشكل
كامل ستة نواب للحزب الوطين
يف كوينزالند يطالبون احلكومة
الفيدرالية بتمويل حمطة تعمل
بالفحم يف واليتهم.
ويريد املتمردون أيضا طرح
مشروع قانون الطاقة «العصا
الغليظة» الذي طرحته احلكومة
للتصويت خالل أسبوع املوازنة،
على الرغم من أن اخلطة من
املرجح أن ختسر.
لكن السيد موريسون يقول إن
حكومة والية كوينزالند ليست
لديها نية للموافقة على مثل
ً
تاركا املسألة
هذا املشروع،
موضع «مناقشة افرتاضية».
وقال للصحفيني يف سيدني
«يتعني على احلكومات أن تركز
على ما ستفعله بالفعل وميكنها
بالفعل تقدميه وهذا ما سأركز
عليه وليس يف مناقشات
افرتاضية».
واضاف يقول «ما ميكن
أن حيدث يف الواقع هو
االستثمارات اليت نقوم بها
يف مشاريع الطاقة املتجددة
واملشاريع املالئمة».

ويشمل ذلك مشروع Snowy
 2.0الذي ستقوم احلكومة بضخ
 1.38مليار دوالر فيه باإلضافة
إىل مشروع Marinus Link
يف والية تزمانيا.
ويصر السيد  - Pittوهو
واحد من ستة نواب للحزب
الوطين يف كوينزالند اثار مسألة
ً
متشبثا
الطاقة  -على أنه ليس
بالفحم ،ولكنه يرى أن سياسة
حكومته صعبة التوضيح.
ويريد هؤالء النواب اختاذ شيء
«ملموس» لالنتخابات املقبلة.
ويقول زعيم حزب العمال ،بيل
شورتن  ،إن السوق ستحول
دون بناء املزيد من حمطات
الطاقة اليت تعمل بالفحم ،وهي
ليست خطة للمستقبل.
ويعرتف السيد شورتن بأن
جزءا من مزيج
الفحم سيكون
ً
الطاقة يف أسرتاليا ،ولكن
مع املزيد من مصادر الطاقة
املتجددة يف نظام التوليد.
وقال للصحفيني يف ياتاال
احدى الضواحي اخلارجية ملنطقة
الغولد كوست «ما لن أفعله هو
أن أخرب الناس بأنك لست حباجة
إىل التغيري».
وتابع يقول «فقط بالتظاهر
بأننا نستطيع القيام بأعمالنا
كاملعتاد ،والتظاهر بأنهم
سيبنون حقوال كاملة مليئة
مبحطات توليد طاقة جديدة
تعمل بالفحم تكون باهظة
الثمن ،فهذا جمرد سخافة».
وقال السيد شورتن «إن
ذلك ال يقدم يف الواقع خطة
للمستقبل ..إنه يقدم صورة
املاضي».

اختتم رئيس الوزراء زيارته
إىل أسرتاليا الغربية يف مقعد
ستريلنغ حيث يسعى إىل
انتخاب مرشح جديد للحزب.
ويأمل رئيس الوزراء سكوت
موريسون أن يكون إصالحه
واخلدمات
السلع
لضريبة
ومحاية
املالية
ومسؤوليته
احلدود كافيًا لتأمني األصوات
احليوية يف غرب أسرتاليا ملرشح
احلزب يف االنتخابات املقبلة.
ودامت زيارة السيد موريسون
للوالية يف املقعد الساحلي
ستريلنغ ،حواىل ثالثة ايام،
حيث يكافح حزب االحرار
لالحتفاظ باملقعد بعد أن أعلن
مايكل كينان استقالته.
وقال موريسون أمام اجتماع
«وضعين
الوالية:
جملس
مواطنو غرب أسرتاليا وحكومتنا
اما االختبار على ضريبة السلع
واخلدمات وفزنا يف االختبار».
واضاف «فشل بيل شورتن يف
هذا االختبار  ...ألنه كالعادة
مل يتمكن من حتديد ما يريد
فعله».
وتابع يقول «إذا ركضت واضعا
رأسك خارج النافذة تطلب من
األشخاص اتباع عدة وجهات
طوال الوقت ،فلن يعرف هؤالء
بشكل صحيح اىل اي وجهة
تذهب بهم ..هذا هو بيل
شورتن».

وكان رئيس الوزراء يضحك
خالل خطابه الذي استمر 30
عاطفيا ومتأثرا
دقيقة ،لكنه بدا
ً
عندما حتدث عن محاية احلدود.
وسرد رئيس الوزراء قصة لقاء
رجل يف إندونيسيا ،كانت لديه
ابنة بعمر ابنته ،وعندما سأل
الرجل ملاذا مل يضع الفتاة
على منت قارب أجاب« :ال أريد
املخاطرة حبياة ابنيت».
وقال موريسون« :أخذت هذا
اخليار عن اآلباء الذين قرروا
عدم وضع أطفاهلم على منت
قوارب».
وانتقد حزب العمال لعدم
مواجهته «احلقيقة الفظيعة
إلخفاقاته» والتعلم من أخطائه
يف محاية احلدود.
وحتدث موريسون عن حتفيز
جناحه املالي ،قائ ًال إن لدى
حكومته افضل معدل منو خالل
عاما  ،وسوف حتقق أول
50
ً
عاما.
فائض يف ً 12
وقال «ختطينا صعوبات كثرية
ووصلنا إىل هنا ..اختذنا قرارات
صعبة من سنة إىل أخرى وعملنا
بصرب من خالل عملية املوازنة».
وصرح موريسون للصحفيني إنه
سيعود إىل والية غرب اسرتاليا
«يف املستقبل غري البعيد».
ممازحا
للصحافيني
وقال
«جربوا ،ال ميكنكم أن تبعدوني
عن املكان».

فتاة تلكم شرطيًا أسرتاليًا

 ..2019-2018أكثر فصول الصيف
حرارة يف تاريخ أسرتاليا
أصبح الصيف يف أسرتاليا أكثر
حرارة عن ذي قبل.
وانتهى مؤخرا أكثر فصول
الصيف حرارة يف تاريخ
أسرتاليا.
وشهد هذا الصيف تسجيل
درجات حرارة قياسية ،مع
موجات جفاف شديدة السوء،
وفيضانات حملية ،وحرائق
غابات مدمرة ،وموجات حرارة
متطرفة.
ومن املتوقع أن يكون فصل
اخلريف أكثر دفئا من املعتاد،
وأكرب يف درجات احلرارة ،مع
مستوى أقل من املتوسط يف
سقوط األمطار ال سيما يف
النواحي الشرقية من البالد.
امللمح الصارخ يف هذا الصيف
كان هذا الدفء الذي ضرب
رقما قياسيا وجتاوز املتوسط
احلراري املعتاد مبقدار 2.1
درجة سلزيوس ،مما جعله
يكسر بسهولة الرقم القياسي
السابق املسجل يف صيف
 2013-2012والذي كان 1.28
درجة سلزيوس فوق املتوسط.

كما اخنفض معدل سقوط األمطار
بنسبة  %30حتت املتوسط وهو
األقل منذ عام .83-1982
ويف ديسمرب  ،2018شهدت
أسرتاليا أكرب درجات احلرارة
وفقا للمتوسط الشهري مقرتنا
بنظريه يف ديسمرب.
ويف ديسمرب ،2018استمرت
احلرارة مع موجة دافئة ممتدة.
وقامت موجات حرارة ملحوظة
بالتأثري على مشال أسرتاليا
يف بداية الشهر ،وانتشرت إىل
الغرب واجلنوب أثناء النصف
الثاني من ديسمرب.
وبلغت درجة احلرارة الذروة يف
ماربل بار بغرب أسرتاليا يف
 27ديسمرب عندما المست 49.3
سلزيوس.
واستمرت احلرارة يف يناير
الذي سجل متوسطا شهريا
أعلى مبقدار  2.91درجة مقارنة
مبتوسط الفرتة من -1961
.1990

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ألقت السلطات األسرتالية القبض على فتاة يف  18من عمرها خالل
مهرجان اجتماعي بأسرتاليا بعد قيامها بتوجيه لكمة يف وجه شرطي.
األسرتالية
السلطات
ألقت
القبض على فتاة يف الثامنة
عشرة من عمرها خالل مهرجان
اجتماعي بأسرتاليا بعد قيامها
بتوجيه لكمة يف وجه شرطي.
والتقطت كامريات الفيديو
حلظة االعتداء الصادم الذي
حدث يف Wyatt Park
مبنطقة «ليدكمب» غرب سيدني
أثناء مهرجان الثقافة األفريقية
السبت.
يشار إىل أن املهرجان احلادي
عشر الذي حيتفل بالطعام
والرقص واملوسيقى واألزياء
األفريقية انتهى حوالي الساعة
السابعة مساء اليوم املذكور
مبشادة بني جمموعة من
اإلناث.
وتدخلت الشرطة لفض املشادة
األصلية لكن حدثت مشادات

أخرى مما أدى إىل حالة من
الفوضى اجلماعية.
واستطاعت عناصر الشرطة
تفرقة احملتشدين بعد طلب
املزيد من الدعم.
وكشفت لقطات فيديو املراهقة
وهي تلكم الشرطة بقبضتها
الذي ظل ثابتا بعد تعرضه
للضرب.
واستطاع شرطي آخر اإلمساك
بالفتاة وطرحها أرضا ثم
تقييدها وألقى القبض عليها
وذهبت إىل قسم الشرطة.
ومت توجيه تهمة االعتداء على
شرطي للفتاة كما وجهت
السلطات اتهامات إىل فتاة
اخرى.
ومن املقرر مثوهلما أمام حمكمة
بريوود يف  28آذار اجلاري .

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالبت السيناتورة األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
بإلغاء املعاش الربملاني مدى
احلياة واصفة تلك املدفوعات
السخية بأنها متثل إهدارا ألموال
دافعي الضرائب.
وصبت زعيمة حزب أمة واحدة
جام غضبها على وزيرة اخلارجية
السابقة جولي بيشوب جراء
استفادة األخرية من معاش
برملاني سخي يبلغ  ٢١٠ألف
دوالر سنويا عندما ترتك الربملان
الفيدرالي يف أيار املقبل.
كما هامجت هانسون وزير
الفيدرالي كريستوفر
الدفاع
باين الذي سيحصل على ١٤٠
ألف دوالر معاشا سنويا بعد أن
أعلن السبت املاضي اعتزاله
عامل السياسة الذي مكث فيه
 ٢٦عاما كاملة.
يشار إىل أن أعضاء الربملان
الفيدراليني املنتخبني قبل
أكتوبر  ٢٠٠٤يستحقون معاشا
سخيا مدى احلياة.
وما يزيد من حجم اإلنفاق هو أن
بعض السياسيني يتقاعدون يف

العقد الرابع من عمره مما يعين
إهدار الكثري من أموال اخلزانة
العامة على تلك املعاشات
الربملانية.
ودخلت هانسون يف مشادة مع
الوزيرة السابقة جولي بيشوب
على خلفية معاشها السنوي
اهلائل.
يذكر أن هانسون تشتهر بآرائها
املثرية للجدل مثل دعوتها إىل
حظر الربقع وتقليص هجرة
املسلمني إىل أسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موريسون بصدد إجراء مزيد من
التخفيضات الضريبية
اعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إنه يريد «ان حيتفظ
مما
باملزيد
األسرتاليون
يكسبونه» وسط تقارير تفيد
بأن احلكومة الفيدرالية تدرس
اجراء املزيد من التخفيضات
الضريبية على الدخل.
ونق ًال عن مصادر حكومية
الزميلة
ذكرت
رفيعة،
«األوسرتاليان» أن االئتالف
يدرس ختفيضات ضريبية
إضافية يف املوازنة املقبلة.
وسيأتي اإلعفاء الضرييب إىل
جانب خطة ضريبة الدخل اليت
تبلغ قيمتها  144مليار دوالر
اليت أعلنت العام املاضي،
وسيكون هذا االعفاء ممكنا
بفضل حتسني وضع املوازنة.
وردا على سؤال حول التقرير،
قال السيد موريسون «لقد
دافعت دائما عن ختفيضات
ضريبة الدخل الشخصية».
يف
للصحفيني
وقال
بريث «أريد ان يكسب

االسرتاليون أكثر ..أريد ان
حيتفظ االسرتاليون أكثر مما
يكسبونه».
واضاف يقول «إن سجلي
بشأن الضريبة على الدخل
واضح للجميع .كل فرصة تتاح
لي لتخفيض العبء الضرييب
على األسرتاليني اقتنصها».
لكن حزب العمال رفض هذا
الكالم حول االعفاء الضرييب
واصفا اياه بالـ «خداع».
واعلن جيم تشاملرز ،املتحدث
باسم حقيبة املالية للصحفيني
يف بريزبن« :أنت تعرف أن
هناك انتخابات قريبة فجأة
ادعى حزب االحرار بأنه يهتم
باألشخاص العاملني يف هذا
البلد».
وقال «إنهم يريدون أن
خيدعوا الشعب األسرتالي
عشية االنتخابات وجعله يعتقد
فجأة بانهم يهتمون برواتبه
ومدفوعاته ،لكنهم ليسوا
كذلك».

حزب العمال يتصدر االئتالف بنسبة 54
مقابل  46يف املئة
مين االئتالف بهزمية نكراء للمرة
الـ  50على التوالي حسب
استطالع نيوزبول يف أسوأ
نتيجة له هذا العام.
فقد تصدر حزب العمال
االئتالف مبعدل  46إىل  54يف
املائة بعد احتساب االصوات
التفضيلية ،حسب آخر استطالع
ملؤسسة نيوزبول نشرته الزميلة
األحد
ليل
«األسرتاليان»
املاضي.
وتراجعت األصوات األساسية
لالئتالف بنسبة واحد يف املائة
إىل  36منذ بداية العام ،يف

حني وصل التأييد حلزب العمال
اىل  39يف املائة يف االحصاء
االخري.
ومع ذلك ،ال يزال رئيس
الوزراء سكوت موريسون هو
رئيس الوزراء املفضل عند 43
يف املائة مقابل  36يف املائة
لزعيم املعارضة بيل شورتن.
وحقق موريسون حتسنًا بلغ
أربع نقاط يف نسبة تأييده
اإلمجالية.
ومت مشل استطالع الرأي 1610
أشخاص بني يومي اخلميس
واألحد من االسبوع املاضي.
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مـقاالت وتـحقيقات

الوزارات ال تعرتف باحلكومة!

فرع املعلومات يوقف أحد ضباطه:

اجلراح ال يزال يف «االتصاالت» وبوعاصي ال ُقضاة يف فضيحة «الفساد القضائي»!
يف «الشؤون»1وزعيرت يف «الزراعة»
راجانا حمية
ما عدا التشريعات والقوانني واألمور «العمومية»
اليت ال حتتاج إىل تفعيل أو تعديل ،ميكن جلولة
على املواقع اإللكرتونية للوزارات واملؤسسات
الرمسية أن تكشف املعنى احلقيقي لـ»املوت
السريري» .تبدو وظيفة هذه الصفحات وكأنها
للقول إن الوزارة موجودة على الشبكة ،من
باب مواكبة التطور فقط .ال أكثر من ذلك وال
أقل.
حيدث أن تكون منسجمًا يف قراءة النبذة
التعريفية عن وزيرة الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية ،مي شدياق ،لتكتشف ،فجأة ،حتت
عنوان «فرتة ّ
تولي املهام» أن شدياق تتوىل
الوزارة منذ عام  ،)!( 2016وأنت من كنت تظن
أن الوزارة كانت يف عهدة الوزيرة السابقة عناية
عزالدين .هذه ،على أي حال ،ليست «سابقة»،
وال أمرًا استثنائيًا أن جتمع «راسني» يف وزارة
واحدة على املواقع اإللكرتونية للوزارات اليت
تعيش موتًا سريريًا ممتدًا منذ سنوات.
تكفي جولة واحدة على تلك املواقع لتكتشف
مفاجآت تفوق تلك املفاجأة .على األقل ،يف
«التنمية» ،بذل «مدير» املوقع جمهودًا حتى…
السطر الثالث ،على عكس مواقع أخرى تعيش
انفصامًا كليًا بني «آخر األخبار» و»النبذة».
ّ
ملتصفح موقع وزارة الزراعة
هكذا ،مث ًال ،ميكن
ّ
املكثفة للوزير احلالي
أن يقرأ عن النشاطات
حسن اللقيس ،فيما صدر الصفحة األوىل ال
يزال حيتفي بغازي زعيرت وزيرًا.
بسيطة ،فقد حيدث مثل هذه األمور ،وهي
ليست حكرًا على موقع وزارة الزراعة .ميكن،
مث ًال ،زيارة موقع وزارة املهجرين لقراءة كلمة
الوزارة باسم الوزير السابق طالل إرسالن،
وفوقها صورة الوزير احلالي غسان عطاهلل،
متامًا كما جيمع موقع وزارة الشؤون بني وزيريه
السابق واحلالي.

الجراح ال يزال وزيراً لالتصاالت على
موقع الوزارة!

وهذه مسة تطال معظم مواقع الوزارات ،ألن
أمر «التغيري» حيتاج إىل قرار «من فوق كي
نبدأ بعملنا» ،على ما يقول أحد املوظفني يف
موقع وزارة الزراعة .وهذا القرار مل يأت بعد،
رغم مرور  45يومًا على حفل التسلم والتسليم.
لكنها «بسيطة» ،على ما يقول املوظف نفسه،
خصوصًا إذا ما ذهب البحث أبعد من النبذة
والنشاطات اليت هي عبارة عن نشاط الوزير
واستقباالته وتوديعاته.
فمث ًال ،يف خانة «الدراسات» ،تعود آخر دراسة
منشورة إىل عام  ،2005أي إىل ما قبل اللقيس
وزعيرت سويًا ،وهي  -للمناسبة  -الدراسة
الوحيدة املنشورة على املوقع .أما التقارير،
فأحدثها يسبق والية زعيرت بسنة ،وفيه حتتفي
الوزارة بـ»اجلناح اللبناني يف معرض ميالنو
الدولي يف إيطاليا عام .»2015
ّ
يتوقف
ويف باب «البيانات واإلحصاءات»،
واقع الزراعة يف لبنان أواخر عام  ،2008أيام
والية الراحل إيلي سكاف ،أي قبل اللقيس
وزعيرت وحسني احلاج حسن حتى .مثة أمر أخري:
«أطلس لبنان».
ّ
لتصفح
من األفضل أال تضغطوا على الرابط
األطلس ألن «احملتوى غري موجود» .أما اخلدمات
اإللكرتونية ،فـ»نعلمكم أنه يتم تشغيل هذا
القسم عند صدور التشريعات الالزمة».
بعيدًا عن الصورة والنبذة ،ميكن احلديث يف
غالبية املواقع عن خانات أخرى ،مثل خانة «آخر
األخبار» اليت تتوقف يف الغالب عند آخر أخبار
موقع على آخر تكمن يف عدد
الوزير« .ميزة»
ٍ
األخبار اليت جيري نشرها يف تلك اخلانة .وقد
تفوقت وزارة العمل يف هذا اجملال ،إذ إن آخر
ّ

األخبار وأهمها مل يتغيرّ منذ  45يومًا ،أي منذ
ّ
التسلم والتسليم بني الوزيرين ،السابق
«حفل
حممد كبارة واحلالي كميل بو سليمان».
ال أخبار «أمحى» من ذلك يف الوزارة اخلدماتية،
رغم أن آخر « »updateللموقع حدث «قبل
قليل».
يف مقابل ذلك ،مثة وزارات أولت أهمية لتفعيل
مواقعها ،ومنها وزارة الداخلية والبلديات اليت
فاق عدد النشاطات والقرارات منذ بدء تولي
مير
الوزيرة ريا احلسن العشرات ،حتى يكاد ال ّ
ّ
املتصفح خربًا جديدًا.
يوم من دون أن جيد
لكن املفارقة أن الـ»آبديت» مل يطل فاكس
الوزارة ،الذي يعود إىل مركز دراسات الوحدة
العربية! مع ذلك« ،بسيطة».
ليست تلك بالفعلة الشنيعة .الوضع هنا،
على األقل ،أفضل حا ً
ال من موقع وزارة
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية اليت تساعد
وزارة املهجرين وصندوق املهجرين يف إدارة
صفحتيهما اإللكرتونية « ،»for freeفيما
«نشرات األسبوع» تتوقف عند النشرة 124
عندما كان نبيل دو فريج وزيرًا.
فيما آخر نشاط رياضي نشره موقع وزارة
الشباب والرياضة كان برعاية الوزير عبد
املطلب حناوي عام .2014
مثة مواقع وزارية ساعدها حسن احلظ ،هي
تلك اليت مل يتغيرّ وزراؤها .وحسن احلظ هنا
ال عالقة له حبسن االختيار وال مبالءمة احلقيبة
لصاحبها ،وإمنا حبفظ ماء وجه «مدير» املوقع
اإللكرتوني ،كما هي احلال يف موقع وزارة
السياحة ،إذ بقيت صورة الوزير أواديس
كيدانيان هي نفسها ونشاطاته وآخر أخباره.
وال ميكن بطبيعة احلال أن «تقفر» متى حدث
التعديل ،إال عند التدقيق يف التواريخ ،اليت
ّ
«حل لبنان
يعود أحدثها إىل متوز  ،2018عندما
ضيف شرف يف املعرض الدولي للسياحة يف
أثينا» .أما يف خانة املهرجانات ،فآخرها على
املوقع االفرتاضي هو «مهرجان بيت الدين -
 !»2015مع ذلك ،لوزارة السياحة نكهة خاصة
يف تقديم «خربياتها» .ففي النبذة عن لبنان،
تعيد تلك «املقطوعة» عن لبنان إىل الذاكرة
درسًا يف اجلغرافيا مل يعد ممكنًا التحدث عنه،
وهو الذي يصف مجال طبيعة لبنان وقرب سهله
من جبله .مثة أمر آخر يف «احلقائق السريعة» عن
لبنان يف املوقع ،إذ إن أول «حقيقة سريعة»
هي سعر صرف الدوالر باللرية.

«السياحة» تحتفي بمهرجان بيت الدين
 2015وآخر الكوارث البيئية يف «البيئة»
تعود إىل 2006

َ
وزارتي البيئة واالتصاالت
وحدهما موقعا
كانا األكثر وضوحًا .يف األول «تغطس» يف
اللون األخضر على اعتبار أنه لون بيئي ،فيما
يعود آخر خرب يف خانة «الكوارث البيئية» إىل
التسرب النفطي يف اجلية يف عدوان .2006
أما الثاني فتتصدره صورة وزير االتصاالت
السابق مجال اجلراح ،وهو حيمل مساعة اهلاتف،
يف حماولة للتأكيد على هوية املوقع! فيما
يشعر املتصفح أن يف الوزارة رفضًا لتسمية
حممد شقري وزيرًا .إذ ال ذكر ألخبار الرجل ال
من قريب وال من بعيد!
هي عينة عن مواقع مؤسسات الدولة اإللكرتونية
اليت يتوقف يف معظمها الزمن عند واليات عفا
حد ما املواقع احلقيقية
عليها الزمن .تشبه إىل ٍّ
لتلك الوزارات ،واليت يتوقف النشاط فيها،
على ما تقول إحدى املوظفات يف دائرة
العالقات العامة واإلعالم يف وزارة املهجرين،
«همة الوزير وأديش بيحب حيط خبار أو
على
ّ
ال».

رضوان مرتضى
ّ
تتكشف بعد كامل املعطيات بشأن فضيحة
مل
تهز اجلسم القضائي .عدد
الفساد اليت
ُّ
املوقوفني ،حتى اللحظة ،يكاد ُيناهز اخلمسني.
وضباط
قضائيون
ومساعدون
مدنيون
أن أحدًا من القضاة مل جيِر
إال
وعسكريون،
ّ
يتحرك
استدعاؤه بعد! التفتيش القضائي مل
ّ
كما جيب ،فيما ُي ِّ
عشش الفساد يف قصور
العدل .جديد امللف توقيف ضابط برتبة نقيب
يف فرع املعلومات ،لالشتباه يف تقاضيه رشى
من محُ امية .كذلك أوقف «مسسار» يزعم انه
«مدير املكتب اإلعالمي» ألحد أبرز القضاة يف
اجلمهورية.
ؤد محلة «مكافحة الفساد» القائمة يف
إذا مل ُت ّ
جن قضاة أو طردهم من
س
عن
القضائي
اجلسم
َ ِ
أن سيف مكافحة الفساد ال
يعين
فذلك
السلك،
ّ
«مباشٍر قضائي»
يقوى سوى على الضعفاء؛ على ُ
ّ
موظ ٍف
يقبض  ٥٠ألف لرية إلجراء تبليغ أو على
قضائي يطلب  ٢٠ألف لرية لتسيري معاملة حملام!
أن كليهما فاسد ،لكن يبقى فساد الرأس
صحيح ّ
ٌ
املخدرات ،ترتدد
أشد تدمريًا .يف مكتب مكافحة
ّ
ّ
مقولة تمُ ّيز بني «البغال» و»أصحاب الياقات
البيضاء»! و»البغل» ،يف ُعرف رتباء التحقيق،
هو من يعمل على األرض لتوصيل خمدرات أو
ّ
تسلم أموال ،وهو غالبًا ما يقع يف قبضة األجهزة
سمى «بغل» ،أي
ي
ولذلك
توقيفه.
ليتم
األمنية
ُ ّ
ّ
جمرد ناقل يستخدمه «الكبار» ،وال ضرر يف أن
ّ
«يرمى» بعد استخدامه .وبتوقيفه لن يتوقف
ُ
نشر مسوم املخدرات ألنه سهل االستبدال .أما
«أصحاب الياقات البيضاء» ،فهؤالء هم الذين ال
ميسهم أحد .تبقى أمساؤهم نظيفة كما ياقاتهم،
بيضاء ناصعة ال جيرؤ أحد على تلطيخها .هل
أن التحقيقات اليت كادت ُت ِ
قفل خمفر قوى
ُيعقل ّ
أمن جراء توقيف مجيع عناصره تقريبًا بشبهات
الفساد ،فض ًال عن توقيف مساعدين قضائيني
من مباشرين ورؤساء أقالم وموظفني يف قصور
العدل ،وصو ً
تورط حمامني
ال إىل االشتباه يف ّ
تتوصل إىل حتديد
ومل
هذا
كل
اط،
ضب
وتوقيف
ّ
ّ
ٍ
بأحد من القضاة؟ أال يفرض
عالقة أي من هؤالء
التزام احلكومة اللبنانية ببند مكافحة الفساد يف
جدية أكرب من قبل األوصياء على
بيانها الوزاري
ّ
ونر.
لننتظر
الفساد؟
مكافحة
«العدلية» يف
َ
يعيش املوظفون يف قصور العدل أسوأ أيامهم.
ّ
ويسرة
فالرعب حيكم العدلية.
يتلفت هؤالء يمُ نة ُ
ً
مرسل من فرع املعلومات
سري»
ٍ
خشية من «خم ٍرب ّ
لإليقاع بهم! حال املوظفني ممن مل ُيستدعوا إىل
سِّربت
التحقيق ليس أفضل من أولئك الذين ُ
أمساؤهم على ّ
أنهم من بني املتورطني .بورصة
األمساء ترتفع تارة لتخبو تارة ُأخرى ،تبعًا لناقل
حتول مطية
الشائعة .حتى ّ
إن هذا امللف الساخن ّ
لتصفية احلسابات بني املوظفني واحملامني ،إذ
أن أحد احملامني ابتدع الئحة مؤلفة من
ّ
تبينّ
أربعة أمساء حمامني لينشرها ويتداوهلا على
ومطلوب من نقابة
أن أصحابها مشتبهًا فيهم
ّ
ٌ
احملامني منح اإلذن ملالحقتهم .وذكرت املصادر
أن إحدى احملاميات اليت ورد امسها يف الالئحة
ّ
املزعومة تقدمت بشكوى قضائية ضد من
يشوهون مسعتها.
ّ
ينكب فرع املعلومات
اليت
التحقيقات
أما جديد
ّ
ضباط
على إجرائها ،فقد
ّ
توصلت إىل توقيف أحد ّ
فرع التحقيق يف فرع املعلومات .وعلمت «األخبار»
أن الضابط املوقوف وهو برتبة نقيب ُيشتبه يف
ّ
سرب معلومات حملامية أصدرت النيابة
أنه كان ُي ّ
العامة االستئنافية يف جبل لبنان قرارًا مبنعها
أن الشبهات حبق
من السفر .وذكرت املعلومات ّ
الضابط املوقوف تدور حول تلقيه «هدايا» من
احملامية املذكورة لقاء هذه اخلدمات .وعلمت
أن احملامية املذكورة كانت مهتمة
«األخبار» ّ
باحلصول على أي معلومات بشأن ملف التحقيق
ّ
املتعلق بتوقيف موكلها
لدى فرع املعلومات
مهدي م .الذي سبق أن اتهمه القضاء بتهريب
أطنان من حشيشة الكيف واملخدرات إىل مصر.
قدم إىل
تقدم أن فرع املعلومات ّ
ُيضاف إىل ما ّ

الضابط املوقوف نقيب يعمل يف «فرع التحقيق» يف
فرع املعلومات (مروان طحطح)

القضاء ما يدفع إىل االشتباه يف استحصال
قدمتها
املتهم املذكور على تقارير طبية
مزورة ّ
ّ
وكيلته إىل رئيس اهليئة االتهامية يف جبل لبنان
ّ
موكلها ،قبل
القاضي منذر ذبيان إلخالء سبيل
ّ
أن يتبني ّ
بصحة
موكلها
وأن
أنها تقارير كاذبة
ّ
ّ
جيدة وال يعاني من أي أمراض .كذلك ذكرت
أن ك ًال من الطبيب حممد ح .وعلي ع.
املعلومات ّ
وهما صاحبا أحد املستشفيات ومديره وممرضة
فيه جرى توقيفهم بعد االشتباه يف ضلوعهم
ُ
استخدمت إلخالء
يف تزوير التقارير الطبية اليت
سبيل مهدي م .وإخراجه من السجن ،قبل أن
يعاد توقيفه جبرم رشوة عسكري يف النشرة
ّ
حبقه.
اجلرمية إلخفاء حكم قضائي مربم صادر
أن املوقوف
كذلك جرى أمس نشر خرب مشبوه زعم ّ
مهدي م .توفيّ  ،واخلرب جرى توزيعه على وسائل
أن القوى
التواصل االجتماعي .وعلمت «األخبار» ّ
األمنية متكنت من حتديد مصدر اخلرب الذي يهدف
إىل إثارة عائلة املوقوف ضد اجلهاز األمين الذي
أوقفه.
كذلك أشارت النيابة العامة العسكرية بتوقيف
عنصر يف مكتب مكافحة املخدرات على ذمة
التحقيق ،على خلفية وجود اتصاالت مكثفة
أجريت بينه وبني حمامية موكلة بالدفاع عن
متهمني جبرائم خمدرات ،وحماولتها احلصول على
معلومات عن ملفات وكالئها .وقد طلب معاون
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي
هاني احلجار من نقابة احملامني يف بريوت اإلذن
ملالحقة احملامية املذكورة .وكذلك طلبت النائب
العام االستئنايف يف جبل لبنان غادة عون اإلذن
ملالحقتها يف قضايا رشى أيضًا.
وبرز أيضًا بني املوقوفني املدعو ج .ع .الذي
زعم أنه «مدير املكتب اإلعالمي» ألحد أبرز
القضاة يف اجلمهورية ،وأنه ُم ّ
كلف من قبل
القاضي مبتابعة بعض القضايا يف خمافر قوى
األمن وفصائلها .وجيري التحقيق معه لكشف
طبيعة عالقته بالقضاة.

تهديد فرع املعلومات

وو ّزع بيان منسوب إىل «عشرية آل املصري»
ُ
تضمن تهديدًا مباشرًا لرئيس فرع املعلومات يف
ّ
قوى األمن الداخلي العميد خالد محود ،ولرئيس
مكتب األمن العسكري يف «املعلومات» الرائد
ربيع فقيه .وورد يف البيان ّ
أنه «بعد ثالثة أيام
من إخالء سبيل ابن عشريتنا مهدي املصري،
عمد فرع املعلومات اىل إلقاء القبض عليه جمددًا
بسبب نكايات بني بعض الضباط يف األمن
الداخلي وبعض القضاة ،وما زال ابننا موقوفًا
لدى فرع املعلومات منذ أكثر من شهر يف خمالفة
صارخة للقانون واألنظمة املرعية ،خصوصًا أن
التوقيف جاء من دون إذن قضائي ومن دون
حنمل
أي تهمة واضحة» .وأضاف« :حنن كعشرية ّ
ّ
لكل من العقيد خالد محود
املسؤولية املباشرة
والرائد ربيع فقيه ،ومنهل اجلهات املعنية مدة
 48ساعة لوضع حد هلذه املهزلة واختاذ اإلجراءات
العقابية حبق الذين يستغلون سلطاتهم ونفوذهم
لتصفية احلسابات الضيقة ،وإال فسيكون لنا
كالم آخر ،ويف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو
ألقى السمع وهو شهيد .يتبع …».
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مـقاالت وتـحقيقات

«اصـحاب» املـخيّمات ضـائعون بني الدولة و«أونروا»
على جدول أعمال اجللسة التشريعية
احلالية ،مشروع قانون معجل مكرر
إلعفاء أصحاب العقارات اليت تقع
عليها املخيمات الفلسطينية من الرسوم
والغرامات .منذ نكبة فلسطني :أراض
ُمستأجرة ال ُتدفع بدالتها ،وأخرى
مشغولة من دون رضى أو علم أصحابها
اجملربين على دفع غرامات وتسويات
عن خمالفات مل يرتكبوها.
ال تزال شكوى حنا واكيم ضد وكالة
غوث الالجئني الفلسطينيني وتشغيلهم
(أونروا) عالقة بعد  35عامًا على رفعها
أمام األمم املتحدة .ابن بلدة املية ومية
بدأ «معركته» ،عام  ،1969أو ً
ال ضد
الدولة اللبنانية السرتجاع أراضي أجداده
اليت أقيم فوقها خميم املية ومية .فشل
يف تنفيذ حكم قضائي صدر ملصلحته
عام  ،1984فتقدم بشكوى ضد
الوكالة .ابن السابعة والسبعني عامًا،
اليوم ،خيشى أن ميوت قبل استعادة
حقوقه وتسجيلها ألبنائه .يعترب نفسه
ضحية الـ»أونروا» اليت قادت ضحايا
االحتالل لإلقامة فوق الدومنات السبعني
حولتها خميمًا
اليت ورثها عن جده ،بعدما ّ
لالجئني الفلسطينيني.
عام  ،1860وصلت اإلرسالية اإلجنيلية
األمريكية إىل صيدا حيث شيدت
مدارس ومؤسسات رعائية .عمل حنا
جد حنا السبعيين ،مع اإلرسالية
واكيمّ ،
اليت عرضت عليه شراء جزء من العقارات
اليت ميلكها يف بلدة املية ومية وتبلغ
مساحتها حنو  70دومنًا .وافق «ألن
األرض مل يكن هلا قيمة يومها»،
شيد
حبسب احلفيد حنا .فوق التلة،
ّ
وشيدت
اجليش اإلنكليزي مستوصفًا.
ّ
اإلرسالية عام  1881مركزًا لبيع احلليب
ودارًا لأليتام يدعى «رامابو هول»
استخدم ملجأ ومدرسة .عام ،1941
حولت «قوات فرنسا احلرة» الدار إىل
ّ
سجن للمعتقلني السياسيني.
بعد نكبة العام « ،1948تلقت اإلرسالية
عرضًا الستضافة بعض الالجئني
الفلسطينيني .نصب الصليب األمحر
الدولي خيمتني لالجئني يف جانب
من العقار .تدرجييًا ،زاد عدد اخليم
وحتولت إىل بيوت من التنك شكلت
التجمع الذي أعلنته أونروا خميمًا
رمسيًا عام  .»1952بعد متدد البيوت
«تقدمت اإلرسالية
على كامل العقار،
ّ
بشكوى ضد الوكالة ،فصدر حكم بإخالء
العقار ونقل الالجئني إىل مكان آخر
يف  10كانون الثاني  .1956لكنه مل
ينفذ» .عام  ،1969أراد واكيم احلفيد
اسرتجاع أرض جده .اشرتى العقار من
اإلرسالية مع كامل احلقوق يف املنشآت
القائمة فوقه .حينذاك ،مل يكن موجودًا
سوى «رامابو هول» الذي ال تزال
«أونروا» تستخدمه كمدرسة .تقدم
بشكوى ضد الدولة إلزالة املخيم من
أمالكه والتعويض عن استخدام األرض
واملنشآت من دون دفع بدل إجيار،
وحصل عام  1974على حكم بدائي أدان
الدولة ،لكنها استأنفت باعتبار أنها
«ليست معنية باملخيمات ودفع بدل
استئجارها ،بل هي مهمة األونروا».
بعد عشر سنوات ،حصل واكيم على
حكم مربم يلزم الدولة بإخالء العقار
ودفع التعويضات .وملا مل يستطع
تنفيذه ،توجه إىل النمسا وشيكاغو
ونيويورك لإلدعاء ضد «أونروا» .عام
 ،1985تلقى جوابًا من قسم الشؤون
القانونية يف الوكالة «يرفع مسؤوليتها
عن دفع اإلجيار وحيصرها بالدولة
اللبنانية».
منذ  50عامًا ،يدور واكيم حول أمالكه

آمال خليل

من دون أن يدخل إليها لوقوعها ضمن
الشريط األمين ملخيم املية ومية .يدرك
بأن حتصيل حقوقه باإلجيارات مبفعول
رجعي ال حيل كل املشكلة .كما أن
نقل ملكيتها إىل أوالده ليس سه ًال.
فالدولة أدرجت على سجله العقاري
مئات خمالفات البناء اليت شيدت يف
أرضه من دون علمه أو موافقته .ويف
حال أراد نقل التصرف بها ،عليه أن
يدفع غرامات لقاء تسوية املخالفات!
اإلشكالية ليست حمصورة يف عقار
واكيم .فاملخيم متدد خارج الشريط
األمين حيث نشأت أحياء عشوائية على
مشاعات الدولة ومشاعات بلدية وأمالك
خاصة ،منها حي اهلمشري القائم فوق
 13دومنًا .يقول كاهن البلدة جورج
ساسني إن أصحاب األمالك يف احلي
«رحبوا عشرات الدعاوى القضائية
لكنها مل ُت ّ
املدعني دفعوا
نفذ» .بعض
ّ
تعويضات إلخالء املقيمني وبعضهم
ّ
وفضل اهلجرة.
يئس
يف بلدة درب السيم ،اجملاورة للمية
ومية ،ألصحاب االراضي مشكلة أخرى.
يف الثانية أراض شغلها الالجئون
من دون بدل ،أما يف األوىل فأراض
استؤجرت ال يدفع أحد بد ً
ال ألصحابها.
حيتل خميم عني احللوة ربع النطاق
العقاري لدرب السيم .قبل املخيم،
كانت املنطقة حقو ً
ال وبساتني وينابيع
مياه ،أبرزها نبع عني احللوة الذي
مسيت املنطقة بامسه .يستذكر ابن
البلدة ،الباحث سعد اهلل جحا ،أن أهالي
درب السيم استضافوا يف بيوتهم،
بعد النكبة ،حنو  50عائلة تنحدر جذورها
من البلدة ،فيما أقام آخرون يف عني
احللوة يف خيم وفرتها مجعيات االغاثة

استأجرت «أونروا» أراضي عني الحلوة
بلرية واحدة للمرت وتوقفت عن الدفع بعد
ارتفاع سعر اللرية يف الستينيات
الدولية« .حنن والفلسطينيون ظننا بأن
جلوءهم مسألة وقت .لكن مرت األشهر،
فاضطر الضيوف إىل تدبر إقامتهم ،كل
حبسب قدراته» .فيما بقيت اخليم حتى
أواخر كانون الثاني  ،1950عندما ضربت
الساحل عاصفة ثلجية ،دفعت «أونروا»
للتو إىل
اليت كانت قد بدأت مهماتها
ّ
جتهيز بيوت من التنك ،وعرضت على
مالكي أراضي عني احللوة ،وهم من
درب السيم ومن عائالت صيداوية،
استئجار األرض مقابل لرية واحدة
للمرت .يف عهد الرئيس فؤاد شهاب
بدأت املشكلة عندما «توقفت الوكالة
عن دفع االجيارات ألصحاب األراضي
بسبب ارتفاع سعر اللرية» .الحقًا،
أدت هجرة أصحاب األراضي (منهم
عائالت يهودية صيداوية) إىل استحالة
التواصل معهم .هجرة املالكني أو
وتوسع املقيمني
موتهم وتعدد ورثتهم
ّ
واحلروب املتتالية خلقت إشكاليات
ّ
ّ
تتعلق بالشيوع ونقل امللكيات
معقدة
وتسوية املخالفات والرسوم املتأخرة.
يف التسعينيات جرت حماولة أوىل
لفكفكة العقدة على يد رئيس احلكومة
الراحل رفيق احلريري لتعويض شاغلي
املية ومية وإخالئهم ،مل ُيكتب هلا
النجاح «خلالف بني وزارة املهجرين
وجملس اجلنوب حول من سيتوىل
الدفع» ،حبسب ساسني ،وعلى األرجح
ألسباب سياسية أبعد من ذلك .احملاولة
الثانية جرت خالل حكومة الرئيس سعد
احلريري ،عام  ،2010عندما ُ
ش ّكلت
جلنة وزارية إلحصاء أصحاب األراضي
بهدف التعويض عليهم« .لكن حكومته
سقطت قبل إمتام املشروع .ولدى

مراجعتنا رؤساء احلكومات الالحقني،
قالوا إن األمر يتعلق باحلريري» ،حبسب
ساسني الذي يشري اىل أنه سيلتقي،
السبت املقبل ،وزير املهجرين غسان
عطاهلل «الذي وعد ببحث إمكانية دفع
تعويضات اإلخالء من الوزارة».
على جدول أعمال اجللسة التشريعية
احلالية اقرتاح قانون معجل مكرر
تقدم به ثالثة نواب من التيار الوطين
احلر ،سليم اخلوري وإدغار طرابلسي
وإدغار املعلوف ،يطلب إعفاء أصحاب
العقارات الواقعة ضمن الشريط األمين
للمخيمات من الضرائب والرسوم
والغرامات وموجب تسوية املخالفات.
اخلوري قال لـ»األخبار» إن املشروع
«حياكي مشكلة عمرها  70عامًا ،برزت
بعد اإلشتباكات األخرية يف خميم املية
ومية وتأثريها على البلدة» ،الفتًا اىل
أن «إعفاء مالكي العقارات من غرامات
التسويات ملخالفات مل يقوموا بها
ليس مرتبطًا مبخيمات اجلنوب فقط،
بل يشمل البداوي ونهر البارد وضبية
واجلليل وبرج الشمالي» .وأوضح أن
االقرتاح يطلب من املالكني التقدم أمام
قيادة اجليش بأوراق تثبت ملكياتهم
وحدودها ،لإلستفادة من اإلعفاءات.
أما اخلطوة الثانية بعد حتقيق اإلعفاءات،
فستكون تأمني بدل إشغال للمالكني،
األمر الذي سيعيد النقاش إىل املربع
األول :الدفع مسؤولية من؟ الدولة أم
الـ»أونروا»؟

عني الحلوة بمساحات خضراء

جيزم الباحث سعد اهلل جحا ،إبن
درب السيم ،بأن معظم املخيمات
الفلسطينية يف لبنان حلت يف املواقع
اليت متركز فيها اجليش اإلنكليزي عند
انتشاره عام  .1942يستذكر بقايا
الثكنة اليت أنشأها اإلنكليز يف عني
احللوة حتى جالئهم عام  ،1945ويقول
إن «اإلنكليز أنفسهم مباشرة ،أو عرب
مؤسسات اإلغاثة الدولية ،اقرتحوا
إقامة الالجئني الفلسطينيني يف
هجروهم لصاحل
مواقعهم السابقة بعدما ّ
إقامة دولة لليهود» .يلفت اىل أن
بعض الالجئني اشرتوا لدى قدومهم
عقارات يف املنطقة وبنوا فوقها منازل
تتوسط حدائق صغرية« ،وهؤالء ال
يزالون يدفعون الرسوم املتوجبة
لبلدية درب السيم حتى اليوم».
بعد الثروات اليت حققها فلسطينيون
سافروا للعمل يف دول اخلليج يف
اخلمسينيات والستينيات ،ازدهرت
حركة الشراء داخل عني احللوة وصيدا.
«كان املخيم ،يف تلك الفرتة ،حيًا
منظمًا ومرتبًا خترتقه املساحات اخلضراء
وينابيع املياه ،ويسكنه فلسطينيون
وبعض عائالت درب السيم ،منهم آل
صادر الذين افتتحوا صالة سينما».
بدأ املشهد بالتغري عام  ،1970مع
وصول آالف الفلسطينيني من األردن
إثر مذابح أيلول األسود .ازدحام املخيم
ترافق مع بدء املظاهر املسلحة وتوتر
العالقات مع احمليط ،حتى تفجرها عام
 .1975فرغت املية ومية ودرب السيم
متدد خميما املية ومية
من أهلهما ،فيما ّ
وعني احللوة ،خصوصًا بعد إعادة بناء
األخري إثر تدمريه يف اجتياح العدو عام
 .1982بعد معارك شرق صيدا عام
ُ ،1985
ش ّيد يف مشاع درب السيم
جتمع سكين ،لكنه أزيل بعد عودة
أهالي البلدة اليها عام  .1991يتمسك
جحا بالذكريات الطيبة مع جريانه الذين
يتفهم استخدامهم لألراضي« :العامل
وين بدا تروح؟ بدا تالقي حمل مش
حلدا تقيم فيه».

سودانيّو لبنان لباسيل:

«املفوّضيّة» وعدتنا بالتوطني!

األكيد أن الذين اعتصموا (االسبوع املاضي) ال يودّون البقاء يف لبنان (هيثم املوسوي)
مل تمُ ِطر السماء( ،االسبوع املاضي)
إال عندما احتشدوا لالعتصام .مل
أن على
يكن لديهم مظلاّ ت .يبدو ّ
الالجئني السودانيني ،يف لبنان ،أن
يضيفوا السماء إىل الئحة معاناتهم.
مفوضية
مقر
رفعوا الفتاتهم ،أمام
ّ
ّ
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني يف
األمم
بريوت ،وفيها بعض مطالبهم :إعادة
التوطني ،فتح امللفات املغلقة ،ال
التعسفية ...والفتات
لالعتقاالت
ّ
ّ
«حتى يسمع العامل
باإلنكليزية
أخرى
ّ
ّ
كله» .دول العامل «العظمى» اليت
شاركت جبعلهم الجئني ،بفعل
سياساتها جتاه بالدهم ،تبخل عليهم
بأن تفتح أمامهم أبوابها.
خبلت سابقًا واآلن تبخل أكثر.
كانت األمور أسهل قبل سنوات،
الدولية ،واآلن
«الرتامبية»
قبل
ّ
ّ
ّ
تفشي نربة «الغريب» بات
مع
األمر أقرب إىل املستحيل .ليست
هذه جولة االحتجاج األوىل لالجئني
السودانيني يف لبنان.
واكبنا هذا املسلسل على مدى
سنوات .هم عالقون يف لبنان ،ليس
حبًا بهذه البالد ،إنمّ ا لكونها أرض
ّ
«ترانزيت» فقط ،إذ ال جلوء باملعنى
القانوني لديها ،وهم ينتظرون إيفاء
املتحدة» بوعودها هلم :نقلهم
«األمم
ّ
إىل بلد ثالث .ليس أمامهم إال أن
ينتظروا .بعضهم ما زال ينتظر منذ
حنو  20عامًا.
إبراهيم أحد هؤالء .باتت لكنته
لبنانية بامتياز .لو كان يف بالد
ّ
اجلنسية .هم يعرفون
أخرى لرمبا نال
ّ
أن ال جتنيس يف لبنان ،فض ًال عن
ّ
ضية
يظنون أن
ال جلوء ،وهلذا
ّ
املفو ّ
يتوجه مهند،
عليهم.
الدولية تكذب
ّ
ّ
اخلارجية
وزير
إىل
حام ًال الفتته،
ّ
جربان باسيل« :نعرف لبنان متامًا،
املفوضية أخريًا
ولكن الغريب أن
ّ
وعدت بعضنا بالتوطني يف لبنان،
يف حني ّ
كنا ننتظر أن تنقلنا إىل بلد
ثالث .أسأل باسيل:
املفوضية
أن
أم ّ
هل هذا صحيحّ ،
ّ
تكذب علينا؟» .هؤالء يعيشون
يومياتهم بـ «اخلفاء» على األراضي
ّ
ّ
اللبنانيةّ .
كل واحد
إنهم باآلالف.
ّ
فيهم حيتمل ،يف ّ
ظل وضعه غري
القانوني ،لناحية عدم وجود إقامة
ّ
ملف جلوئه ،أن
البت يف
وبانتظار
ّ
األمنية القبض عليه.
القوى
تلقي
ّ
أكثرهم عاش هذه التجربة.
يتعرضون له ِمن إذالل
حكايات ما
ّ
كثرية.

ّ
تتدخل
بعضهم ،وإثر توقيفهم،
«املفوضية» إلخراجهم ِمن السجن،
ّ
كون لديهم ّ
يبت بها
ملفات مل ّ
بعد ،ثم يعودون ملمارسة االنتتظار
باخلفاء ...إىل أن ُيلقى القبض
عليهم مجُ ّددًا .هذه هي دورة
حياتهم هنا.
أكثر ِمن معتصم( ،االسبوع املاضي)،
كانوا حيملون أطفاهلم .بعضهم
معيشية قليلة
حيصل على مساعدات
ّ
«املفوضية» املذكورة ،فيما
ِمن
ّ
بعضهم اآلخر ال حيصل على شيء،
فكيف يعيش هؤالء؟ باملناسبة،
السودانيون يف لبنان هم
الالجئون
ّ
«سلمية» .نادرًا
الالجئني
أكثر
ِمن
ّ
ما تسمع عن ارتكابهم جرائم سرقة،
أي جرائم أخرى .بيانات
مث ًال ،أو ّ
األمنية ّ
تؤكد ذلك.
القوى
ّ
ال جديد يف اعتصام هؤالء أمس،
متر
باستثناء أن بالدهم ،اليوم،
ّ
سياسية تزيد ِمن تعقيد األمور،
بأزمة
ّ
إضافة إىل جديد آخر هو ما نقله أكثر
املفوضية هلم
ِمن معتصم :وعد
ّ
بالتوطني يف لبنان .ربمّ ا على وزارة
اخلارجية يف لبنان ،أو األمن العام،
ّ
ضية» وكذلك
التواصل مع
ّ
«املفو ّ
مع طاليب اللجوء ،وفتح حتقيق
يف هذه املسألة ملعرفة ما جيري.
دوليًا يف هذا
هل مثة ما ُيطبخ
ّ
امللف؟ األكيد أن الذين اعتصموا،
يودون البقاء يف لبنان ،وال
 ،ال
ّ
يريدون إال «الصرفة» .أحدهم
يقول« :اللبناني ما مرتاح بلبنان،
فكيف حنن؟» .حاولت «األخبار»
«املفوضية» ملعرفة ما
التواصل مع
ّ
جيري ،فجاءنا شخص امسه حسام
الشامي ،ووعد باالتصال بعد أخذ
رقم اهلاتف.
مل حيصل االتصال .هكذا ،يقفل
احلر» أبوابه أمام الجئي
«العامل
ّ
السودان ،بعد املشاركة يف نهب
ثروات تلك البالد ،وعلى مدى
قرونُ ،
لتحال أخريًا املشكلة إىل
دول صغرية هي أص ًال غارقة يف
مشاكلها.
حاليًا يف فنزويال،
هذا
حيصل
ّ
ّ
املتحدة
مث ًال ،حيث تفرض الواليات
جتويعية عليها ،ثم عندما
عقوبات
ّ
حياول بعض الالجئني دخول
أراضيها عرب بالد أخرى ،لفرصة
عيش أفضل ،ترفع البنادق يف
وجوههم وتقفل احلدود .شيء ِمن
هذا القبيل حيصل يف ّ
ملف الالجئني
اللبنانية.
على األراضي
ّ
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الدلـيل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل النجاح
0403482345
Say it With

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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:

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

ما هي تعهدات لبنان مقابل قروض دول «سيدر»؟ مجهورية «اإلكسربسات» «جتارة» نشأت وتو ّسعت
وضعتها
عديدة
شروط
الدول الدائنة واملاحنة على
لبنان من أجله إقراضه.
أهمها اخلصخصة والشراكة
العام
القطاعني
بني
واخلاص ،وإفساح اجملال
أمام االستثمارات اخلاصة،
وعدم االعتماد على اإلدارة
العامة يف مؤشر على قلة
الثقة بالدولة.
لبنان يتأرجح بني شروط
الدول الدائنة يف مؤمتر
القوى
وتلكؤ
«سيدر»
املضي
عن
السياسية

نور الدين اسكندر

الصورة من مؤتمر «سيدر» ويظهر وسط الصورة الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون وإىل جانبه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري (أ ف ب)

بعملية إصالح حقيقية جتنبه الوقوع يف احملظور.
اإلصالح ومكافحة الفساد على كل لسان ،من
دون انعكاسات حقيقية واضحة .الفرصة اليت
يصفها الكثريون باألخرية الستعادة التوازن
والثقة املفقودين ،تتعرض للخطر مع تأخر تنفيذ
اإلصالحات.
خالل األسبوع املنصرم ،جال املبعوث الفرنسي
امل ّ
ُ
التعهدات
كلف ُمواكبة تنفيذ
بيار دوكني
ّ
الرمسية اخلاصة مبؤمتر «سيدر» ،على
اللبنانية
ّ
ّ
كبار املسؤولني اللبنانيني ،مذكرًا بضرورة
ُ
املوازنة العامة للعام ،2019
اإلسراع بإقرار
واملالية ،اليت
اإلدارية
وبالبدء بتنفيذ اإلصالحات
ّ
ّ
اإلجيابية» الكفيلة
رأى فيها وحدها «اإلشارات
ّ
بتطبيق مقررات مؤمتر «سيدر» من جانب املجُ تمع
الدولي .وبالتوازي مع كالمه ،كانت وكالة
َ
«ستاندرد آند بورز» تبقي التصنيف االئتماني
السيادي للبنان عند «باء سليب» ،مع تغيري
النظرة ُ
«سلبية»،
«مستقرة» إىل
املستقبلية من
ّ
ّ
ما يؤشر على خطورة اللحظة اليت وصل إليها
لبنان مرة جديدة .هذه الزيارة وهذا التصريح
يعيدان إلينا مضامني مؤمتر «سيدر» وشروط
اجلهات الدولية اليت قدمت قروضًا وهبات
مشروطة باإلصالح.
ويواجه لبنان منذ سنوات أوضاعًا مالية ،اقتصادية
واجتماعية صعبة ،وصلت يف األشهر األخرية إىل
شفري االنهيار املالي ،الذي عرب عنه مسؤولوها
همسًا بتوقع عدم سداد الدولة اللتزاماتها
املالية ،قبل أن يعودوا ويستدركوا خطورة ما
وصلت إليه األمور مبجموعة من اإلجراءات اليت
التزال متباطئة وال تستجيب حلجم املخاطر املاثلة
منذ ما قبل االنتخابات النيابية األخرية يف أيار
 2018وحتى اللحظة.
يومها ،ويف ظل اخلالفات العميقة بني األطراف
السياسية املختلفة ،وعدم وجود ضابط خارجي
موحد اعتادت األحزاب اللبنانية وجوده لضبط
التوازن السياسي واألمين ،وعملية توزيع األدوار
يف السلطة يف مراحل سابقة .واستمرار املواجهة
بني القوى اخلارجية املؤثرة على الساحة اللبنانية.
عقد يف األسبوع األول من نيسان  ،2018ما أطلق
عليه مؤمتر «سيدر» ،االختصار اللغوي «لـلمؤمتر
الدولي لدعم اإلصالحات والتنمية يف لبنان»،
والذي مجع وفدًا كبريًا من احلكومة اللبنانية
بالدول واجلهات املاحنة يف باريس.
اعترب املؤمتر بارقة أمل حيث أعلنت اجلهات
املشاركة نيتها دعم لبنان بنحو  11مليار دوالر
على شكل قروض وهبات (معظمها قروض)
ميسرة طويلة األمد ،تبني فيما بعد أن قيمتها
ختطت العشرين مليار دوالر ،مقسمة على ثالث
مراحل .ومت اشرتاط وجهة هلا حمددة بتنمية البنى
التحتية والبيئة .أعطيت مجيعها على أساس
مشروعات مقدمة من احلكومة اللبنانية بلغ عددها
 250مشروعًا.
ً
ووضع الدائنون يف «سيدر» شروطا على احلكومة
اللبنانية املسارعة إىل تنفيذ اإلصالحات ووقف
اهلدر املالي وإطالق عملية مكافحة الفساد .يف
سياق مضامني سياسية واقتصادية ومالية .يف
اجلانب السياسي متسكت اجلهات املاحنة والدائنون
بوحدة لبنان واستقراره وأمنه ،ودعم اجلهود اليت
يبذهلا لبنان لتحسني عمل املؤسسات واإلعداد
لالنتخابات النيابية ،وتأكيد استمرار دعم اجملتمع

الدولي للبنان يف كل أزماته وحمنه ،ودعوته
إىل االستمرار يف سياسة النأي بالنفس حيال
ً
إضافة إىل التنويه
القضايا اإلقليمية املشتعلة،
بعودة مؤسسات الدولة إىل عملها الطبيعي من
خالل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة
وحدة وطنية.
أما يف الشقني املالي واالقتصادي ،فقد أشاد
املاحنون-الدائنون بتعيني كبار مللء الشواغر
املوظفني يف اإلدارة ،وأكدوا ضرورة وضع
برنامج لتحسني اإلدارة املالية واستعادة انتظام
املوازنة العامة ،وتشجيع القطاع اخلاص على
االستثمار يف البنى التحتية ومتويل مشروعاتها،
مشيدين بإقرار جملس النواب لقانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص ،ورأوا أن الدين
العام اللبناني وصل إىل مستويات قياسية ،وأن
التمويل بالقروض امليسرة واالستثمار اخلاص
يبقيان من أهم اخلطوات املطلوبة لالستثمار يف
البنى التحتية وخلق وظائف جديدة ،وضرورة
االستثمار واإلنفاق يف القطاعات االجتماعية
وحتديدًا الصحة والتعليم ،وقبل تنويههم بإقرار
موازنة عام  2017بعد  12عامًا من غياب املوازنات
يف لبنان ،طلبوا من لبنان ومن حكومته املقبلة
بعد االنتخابات وضع جدول زمين حمدد لاللتزام
بعملية اإلصالح ،وميكن اعتبار هذا الشرط األخري
لب املسألة بأثرها.
لكن بعد مرور حواىل السنة على هذا املؤمتر،
ال تزال املالية العامة يف لبنان تعاني من
ارتفاع عجزها نسبة للناتج احمللي اإلمجالي،
مع ارتفاع ضغط كلفة خدمة الدين العام على
اخلزينة ،واضطرار املصرف املركزي إىل ممارسة
سياسة نقدية خانقة للنمو بهدف ضمان صمود
قيمة اللرية اللبنانية أمام الدوالر ،يف اقتصاد
«مدولر» بنسبة عالية.
زيارة دوكان األخرية ،واهلمس املرتافق معها عن
نية الرئيس الفرنسي «سحب يده» من تعهدات
«سيدر» حيدثان هذه األيام الكثري من الضجيج
يف صالونات السياسة اللبنانية .وإن كان ذلك
يدفع بالقوى احمللية إىل تنحية خالفاتها جانبًا
بعض الشي ،فإن قدر ذلك ال يبدو كافيًا حتى
اللحظة .فاإلصالحات اليت تعهد لبنان بتنفيذها ال
تزال أمنيات يف اهلواء ،يف حني يرتدد مسؤولو
احلكومة مبناقشة موازنة عام  2019قبل إرساهلا
إىل جملس النواب للمصادقة عليها .بعض
احملللون يقولون إن احلكومة ال جترؤ على إظهار
أرقام املوازنة ،ذلك أنها عاجزة حتى اللحظة
عن إجراء التخفيضات املطلوبة من الدائنني يف
«سيدر» ،وتقليص العجز .فض ًال عن تعثر ملف
مكافحة الفساد الذي ال يعدو كونه جعجعة من
دون طحني حتى اللحظة.
واحلقيقة أن الصورة اآلن كالتالي :املاحنون
والدائنون ينتظرون رؤية اإلصالح وتقليص
العجز يف املوازنة ليقدموا األموال اليت وعدوا
بها .احلكومة تنتظر هذه األموال لتطلق عجلة
املشروعات اليت تعتقد انها ستقلص العجز
ومتكنها من استعادة قدرتها على اإلنفاق
االستثماري .واملالية العامة بني االثنني،
تعاني من شح يف املوجودات ،وعدم قدرة على
اخلفيض أكثر من ذلك .يف ظل خماوف تتعرض
إليها العملة احمللية .وبني هذا وذاك ينتظر
ً
معجزة من غري األنبياء.
املواطن اللبناني

راجانا حمية

من الصعب أن ترسي ،يف
فرتة قياسية ،النظام يف
أمكنة اعتاد أبناؤها عدم
سؤاهلم عن املخالفات اليت
يرتكبونها .صحيح أن وزيرة
الداخلية والبلديات ريا احلسن
«ساندت» السلطات احمللية،
تعميمًا
بإصدارها
أخريًا،
ملزمًا بنزع «املخالفات من
الطرقات العامة والشوارع»،
لكن ،من اجلهة املقابلة ،مثة
أمر واقع نشأ على غفلة من
بكم
القانون ،ويفيض ــــ
ّ
املخالفات احلاصلة ــــ عن كلما نزعت مخالفة قامت مكانها أخرى ،وهذا ما صار يعرفه املخالفون وقامعو

املخالفات جيداً (هيثم املوسوي)

قدرة القامعني.
األربعاء املاضي ،يف محلة نزع املخالفات على
الطرقات اليت قامت بها بلديتا بريوت والغبريي،
«بأمه
اكتشف سكان أحد األحياء أن هناك طريقًا
ّ
وأبيه» ّ
جينبهم اللف والدوران للوصول إىل حيهم،
كان مقف ًال حبكم «األمر الواقع» لـ»كيوسك» لبيع
القهوة اختار صاحبه إقامته وسط الطريق!
هذا منوذج لطرقات كثرية أقفلها «األمر الواقع»
إكسربسات»،
تدرجيًا ،مذ صار لبنان «مجهورية
ّ
وصار الـ»إكسربس» ظاهرة ال يكاد خيلو شارع أو
طريق ،سواء كان فرعيًا أو رئيسيًا ،من واحد أو
أكثر منها .حتى بات يصعب إحصاء أعدادها بعدما
استحالت وسيلة عيش الفقراء الذين منوا على
غفلة من القانون وممن «يسهرون» على تنفيذه.
ال عدد تقريبيًا لـ»اإلكسربسات» يف بريوت الكربى
وضواحيها ،ناهيك عن بقية املدن والبلدات والقرى
والدساكر .فمنذ تسعينيات القرن املاضي ،بدأت
هذه األخرية جتد مكانًا هلا يف الشوارع .البداية
كانت خجولة ،لكنها ــــ وكما كل املهن اليت
يبتكرها اهلامشيون ــــ أصبحت ظاهرة للباحثني
عيش صار حتصيلها صعبًا .وهي،
مثلهم عن لقمة
ٍ
حبسب من ميتهنونها« ،جتارة مرحبة» ألن «شريك
املي ما بيخسر» .ففي آخر اليوم ،مثة ّ
غلة ترتاوح
بني « 75و 100ألف لرية» تعادل ثالثة أضعاف
احلد األدنى لألجور.
وتوسعت وكربت يف ظل
هذه «التجارة» نشأت
ّ
غياب القانون .أخريًا ،صار امسها «خمالفة».
اليوم ،صدر القرار بضبط الظاهرة ،مع التعميم
الذي أصدرته أخريًا وزيرة الداخلية والبلديات ريا
احلسن ،لـ»ضبط ظاهرة انتشار األكشاك والبسطات
والكيوسكات واخليم (…) نظرًا إىل ما تسّببه هذه
الظاهرة من إعاقة حلركة مرور السيارات والتسبب
سري على األوتوسرتادات والطرقات
حبوادث
ٍ
العامة».
انتهى البيان الرمسي ،ولكن من أين يبدأ
«الضبط»؟
سابقًا ،قامت محالت كثرية ــــ ال يزال بعضها
«نية» قمع املخالفات ،لكنها مل تؤت
قائمًا ــــ على ّ
«أكلها» .فكلما نزعت خمالفة ،قامت مكانها أخرى.
هذا ما صار يعرفه املخالفون وقامعو املخالفات
جيدًا .ولذلك أسباب كثرية ،على رأسها «الفوضى
القانونية» ،على ما يقول حمافظ جبل لبنان القاضي
حممد مكاوي .ففي وقت يفرض فيه القانون
ضرورة حيازة ترخيص إلقامة أي منشأة لغرض
جتاري ،مهما كان حجمها ،قامت الـ»كيوسكات»
بأذونات «مفرطعة» ممن «ميونون» على اجلهات
املسؤولة عن إعطاء الرتاخيص (البلدية داخليًا
ووزارة األشغال العامة للطرق الرئيسية) ،أو
يتحدث مكاوي
األول،
بـ»البلطجة» .يف الشق
ّ
ّ
عن أذونات صدرت عن البلديات ،وأخرى عن
وزارة الداخلية والبلديات وثالثة عن احملافظني،
ورابعة ــــ شفهية ــــ من قوى أمنية أو رئيس
بلدية أو حمافظ أو… وهذه أزمة شائكة .أما يف
الشق الثاني ،فالبلطجة «ثّبتت وجود» ،على ما
يقول رئيس بلدية برج الرباجنة عاطف منصور.
حتت ذلك العنوان ،ميكن احلديث عن «مدعومني
من أحزاب وعشائر ومسؤولني أمنيني» ،وهذا
يفيض عن قدرة املتضررين والقامعني .ناهيك
عن أن بعض املساحات العامة باتت إقطاعيات
ألبناء بعض رؤساء البلديات أو الفاعلني فيها.

إذ حيوز هؤالء «تراخيص الكيوسكات» ويؤجرونها
مقابل دفعات شهرية.
يف املسار السليم ،يفرتض أن تسري اآللية وفق
اآلتي« :يتقدم طالب الرتخيص بطلب لدى البلدية
إن كان ينوي اإلنشاء يف نطاق صالحياتها ،ويتضمن
من مجلة أمور املواصفات الفنية للكيوسك من طول
وعرض ومسافة الرتاجع وغريها من الشروط ،على
أن تأخذ البلدية القرار بتأجريه أو ال ،مع اإلشارة
إىل أن الرتخيص ال يكون أبديًا ويعاد جتديده
كل عام» ،يقول نائب رئيس بلدية الربج زهري
جلول .أما يف حال كان على الطريق الرئيسية،
فتلك تقع ضمن صالحيات وزارة األشغال العامة
والنقل .ومن املفيد التذكري هنا بقرارات كثرية
صدرت يف ما خيص آلية الرتخيص ،أحدها صادر
عن وزارة الداخلية والبلديات يف تسعينيات القرن
يصح الركون إليه
املاضي .كما أن مثة قانونًا
ّ
هنا ،هو قانون البناء الذي يفرض على «كل منشأ
لغرض جتاري أو منفعة ،وسواء
يستخدمه أحدهم
ٍ
كان مرتًا أو ألف مرت أن خيضع لقانون البناء ،أي
خيضع للرتاخيص العادية ،وال استثناءات هنا»،
حبسب أحد املهندسني يف دائرة التنظيم املدني.
هذا ما يقوله القانون ،أما ما يقوله الواقع ،فهو أن
«ما من أحد يستويف الشروط ،واجلميع خمالف».
يقال الكثري عن «رفع الغطاء» عن املخالفني،
اجلد «سنواجه بالقول بأنهم ليسوا
ولكن عند
ّ
مسؤولني عما حيدث معنا على األرض» ،يقول
مكاوي .يعرف األخري أن الطريق طويل وشائك،
وإن كان ليس وحده من يعرف ذلك .الكل يدرك
صعوبة أن ُترسي ،يف فرتة قياسية ،قيم النظام
يف أمكنة اعتاد أبناؤها عدم سؤاهلم عن املخالفة
اليت يرتكبونها .هنا ،يف حالة «الكيوسكات» مث ًال،
وبدل السؤال عن أعداد املخالف منها ،يصبح من
الضروري عكس السؤال ليصبح عن أعداد من
يستوفون الشروط .بالوجهة القانونية «ما حدا
مستويف الشروط» ،يقول رئيس شرطة احتاد
بلديات الضاحية اجلنوبية ،النقيب علي فران.
يتحدث عن «خروقات» ألبسط الشروط ،وهو «أال
تؤثر على العابرين ،سواء سريًا على األقدام أو
يف السيارة».
لكن ،ال مكان للقانون عندما يصبح احلديث عن
ّ
تنظمه باليت هي أحسن .مثة
أمر واقع عليك أن
وجهتان ،القانونية اليت تقول «إن املخالف جيب
أن حياسب وأن تزال خمالفته» .والوجهة الثانية
هي الواقع .وهنا ،الطامة الكربى ،إذ «كيف ميكن
أن تتعاطى مع من بنى حياته على هامش غياب
الدولة؟» ،يسأل ّ
جلول .حياول توصيف الواقع،
حيمل أحدًا بعينه املسؤولية ،ال الدولة
وإن كان ال ّ
وسلطاتها احمللية وال املواطن .فـ»هناك دولة ال
تؤمن ملواطنيها أبسط ما حيتاجون إليه .تضعهم
يف العراء ،ويف املقابل مواطنون وجدوا أنفسهم
مرتوكني ،فلجأوا إىل حلول يعرفون أنها على
عكس القانون» .يف ظل هذا الواقع ،حيدث أن
تذهب احللول حنو «الروتشة» باليت هي أحسن.
فيما يذهب آخرون إىل حتميل البلديات البحث
عن بدائل عرب استغالل أمالكها اخلاصة لالستثمار
يف هذا القطاع .ولكن هذا «دونه مشاكل .فما
هي الضوابط والشروط ،وملن ّ
أرخص؟» ،يسأل
ٍ
قائم
بلد
يف
إجابات
جلول .وهي أسئلة تبقى بال
ٍ
على محالت ُت ّ
نظم وتعاميم ُتصدر ،ولكن من دون
مفاعيل تذكر.
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مـقاالت وتـحقيقات

اتفاق على «دير عمار  :»2 -خصخصة الكهرباء بدأت
محمد وهبة
يف  4شباط املاضي ّ
وقعت الشركة اليونانية
اليت ُلّزمت إنشاء معمل «دير عمار  ،»2اتفاقية
مع شركة مملوكة من الشقيقني تيدي ورميون
رمحة ،ومن عالء اخلواجة ،من أجل نقل التزامها
إىل عهدتهم بعد إجراء تعديالت على العقد من
صيغة أشغال ملصلحة الدولة ،إىل عقد  ،BOTأي
إنشاء وتشغيل ملدة  20سنة ،ثم حتويل امللكية
إىل الدولة .مبعنى آخر ،جرت «خصخصة» هذا
املعمل مقابل تراجع الشركة اليونانية عن دعوى
ضد لبنان وحصوهلا على مبلغ
التحكيم الدولي
ّ
سدده امللتزمون اجلدد الذين
 50مليون دوالر
ّ
فازوا باستثمار مردوده اإلمجالي حنو  .%14قبل
 8سنواتُ ،
افتعل خالف بني التيار الوطين احلر
ّ
فتعطل املشروع الذي كان مملوكًا
وحركة أمل،
من الدولة .ثم دخلت شركة خاصة ،لتحصل على
وبيع
«امتياز» تشغيل املعمل ملدة  20سنةَ ،
االنتاج للدولة ،فوافق اجلميع على «اخلصخصة»
بال عقبات .هل كان مثة خيار آخر بعدما وصلت
القضية إىل التحكيم الدولي وكان لبنان مهددًا
خبسارة أكثر من  100مليون دوالر؟ تبدو القوى
السياسية املعنية جاهزة دومًا لرمي هذا السؤال
يف وجه منتقديها .لكن اجلواب بسيط :نعم،
كان مثة خيار ،وهو حل أزمة الضريبة على القيمة
املضافة اليت ّ
عطلت املشروع ،وحرم مفتعلوها
اللبنانيني  5ساعات من الكهرباء يوميًا!
كان مشروع إنشاء معمل إنتاج للكهرباء يف
واملسمى «دير عمار،« 2-
منطقة دير عمار،
ّ
عبارة عن عقد أشغال ملصلحة الدولة فازت فيه
شركة يونانية امسها « »J&P Avaxمبوجب مناقصة
عمومية إلنشاء معمل إنتاج كهرباء بقدرة 550
حتول
ميغاوات ومببلغ  360.9مليون يورو ،إال أنه ّ
بقرار من جملس الوزراء يف  21نيسان 2018
إىل عقد شراء طاقة طويل األمد  -يسمى PPA
ينص على
 ملصلحة شركة لبنانية ،علمًا بأنهّ
تسليم املعمل للدولة اللبنانية بعد  20سنة قابلة
للتمديد  5سنوات .مبعنى آخر ،إن هذا التحويل
للعقد ينطوي على عناصر « »BOTواضحة ،أي
إنشاء املعمل وتشغيله ثم حتويل ملكيته إىل
الدولة اللبنانية .وسواء كان امسها  PPAأو BOT
فإن هذه الصيغة من العقد ّ
ترتب على الدولة منح
امتياز للمتعهد ال ميكن إقراره إال مبوجب قانون
يف اجمللس النيابي ،استنادًا إىل املادة  89من
تنص على أنه «ال جيوز منح أي
الدستور اليت
ّ
التزام أو امتياز الستغالل مورد من موارد ثروة
البالد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي
احتكار إال مبوجب قانون وإىل زمن حمدود».
هكذا إذًا ،انطلق قطار خصخصة معامل إنتاج
الكهرباء .بدأت هذه اخلصخصة بتسوية بني ثالثة
متعددة؛
أطراف على عقد ينطوي على إشكاليات
ّ
من أبرزها ضريبة القيمة املضافة اليت مل يعرف
إذا ما كانت داخل السعر الذي فازت الشركة
على أساسه أو خارجه ،وعلى دعوى حتكيم من
ضد الدولة اللبناني يطالبها فيه بعطل
املتعهد
ّ
ابتداء من تشرين األول
األشغال
تأخر
عن
وضرر
ً
 2013إىل اليوم.
التسوية بني االطراف الثالثة ،أي الدولة
اللبنانية ،والشركة اليونانية امللتزمة ،والشركة
اللبنانية اليت سرتث االلتزام بصيغته التعاقدية
اجلديدة ،انطلقت قبل أكثر من عشرة أشهر.
توصل املتعهد والشركة
حبسب املعلومات،
ّ
اللبنانية الوريثة إىل اتفاق يف  4شباط املاضي
بعد اجتماع عقد يف اليونان .هناك ّ
اتفق على
أن تتنازل الشركة امللتزمة عن أجزاء أساسية
من العقد ملصلحة الشركة اللبنانية اليت تأسست
مبساهمة كل من الشقيقني تيدي ورميون رمحة
حبصة  ،%37ورجل األعمال األردني (حامل
ّ
حبصة تبلغ
اجلنسية اللبنانية) عالء اخلواجة
ّ
حبصة
 ،%40والشركة اليونانية وغسان غندور
ّ
 .%23ويف املقابل ،سترتاجع الشركة اليونانية
ضد لبنان،
عن دعوى التحكيم اليت رفعتها
ّ
وستتقاضى مثنًا للتنازل عن العقد ومطالباتها
ويسدده
بالعطل والضرر قيمته  50مليون دوالر
ّ
املساهمون رمحة وخواجة.
وحبسب صيغة املشروع املتفق عليها بني

الباغوز...صفقة داعش
األخرية
ديمة ناصيف

الشركة الجديدة ستستعيد استثمارها بعد خمس سنوات والعائد اإلجمالي عليه ( %14هيثم املوسوي)
الطرفني ،فإن املعامل ستبدأ باإلنتاج بعد 18
شهرًا من بدء البناء ،وستنتج حنو  500ميغاوات،
على أن يكون سعر الطاقة املبيعة للدولة اللبنانية
حد أعلى بقيمة  2.95سنتًا للكيلوات ساعة
ضمن ّ
الواحد (عدا عن سعر الوقود) .ويرجح أن ينخفض
هذا السعر إىل  2.15سنتًا بعد احتساب انتاج
وحدات اإلنتاج العاملة بواسطة البخار يف املرحلة
الثانية من تنفيذ املشروع.
وحبسب مصادر مطلعة ،فإن نسبة الرحبية
للمستثمرين اجلدد ،رغم السعر املنخفض نسبيًا
ورغم تسديد مبلغ  50مليون دوالر للشركة
اليونانية ،ال يزال مرتفعًا ،إذ إن الشركة
ستستعيد كلفة رأس املال خالل مخس سنوات،
وستتمكن من حتقيق عائد إمجالي على االستثمار
مبعدل .%14
ّ
تتبلغ به الدولة
على ما يبدو ،إن االتفاق مل
اللبنانية بعد ،إذ إنه حبسب بيان صدر يوم
اجلمعة املاضي عن وزيرة الطاقة واملياه ندى
البستاني ،فإن الوزارة ال تزال تنتظر «استكمال
املفاوضات مع الشركة املعنية ،وسيتم رفع
نتائج املفاوضات وفق صيغة عقد عند اجنازه
إىل جملس الوزراء لالطالع عليها وإعطاء القرار
املناسب وفق ما درجت على القيام به يف كل ما
خص مشاريعها».
بيان البستاني أوحى بأن األمور غري منجزة بعد،
وذهب يف اجتاه تربير عملية اخلصخصة اليت
أقرت يف اجللسة األخرية جمللس الوزراء السابق.
ّ
تقول الوزيرة إن هذا القرار «فرضته مقتضيات
املصلحة العامة واجلدوى االقتصادية الفضلى».
جدده جملس الوزراء
يفرتض بهذا السعر الذي ّ
لكلفة شراء الطاقة من املتعهد اجلديد ،أن يؤثر
على كلفة عقد حتويل الطاقة املوقع مع شركة
«كارادينيز» الرتكية لتغطية املرحلة االنتقالية
من ّ
خطة تطوير قطاع الكهرباء من خالل مولدات
عائمة .وإذا كان التفاوض ال يزال قائمًا مع
الشركة الرتكية املتخصصة باملولدات العائمة
(البواخر) ،فإن األوساط املطلعة تقول إن
الشركة مستعدة خلفض سعرها احلالي (4.95
سنت عن كل كيلوات ،عدا عن سعر الوقود)،
شرط تأمني «احلماية هلا من طاليب العموالت يف
كل مراحل العمل ،وأن تضمن الدولة اللبنانية
صرف مستحقاتها يف املواعيد احملددة حبسب
االتفاق» .وتردد أن الشركة الرتكية مستعدة
خلفض الكلفة حنو  %15على األقل.

اتفاقات منجزة وتمويل غربي

اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد احلريري،
عند تأليف احلكومة اجلديدة ،على نقطة جوهرية
وهي أنهما يريدان الوصول إىل برنامج عمل
مضمون اآلليات والنتائج ،لتحقيق قفزة يف ملف
الكهرباء.
ويبدو أن احلديث العام انتقل إىل خطوات
تفصيلية .ويتوقع أن تشهد األسابيع املقبلة
سلسلة خطوات تفتح الباب أمام اتفاقات على

عقود وصفقات بني القطاعني العام واخلاص
لبناء معامل إلنتاج أكثر من  %60من حاجة لبنان
احلالية للطاقة .وقد جرى تسريع هذه اخلطوات
فيما أبلغت إيران وحزب اهلل ،بصورة رمسية،
االعتذار عن عدم قبول عرض األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل باحلصول على دعم
إيراني إلنتاج الطاقة .وكان املربر الوحيد أن
لبنان خيشى تعرضه لعقوبات قاسية من الواليات
املتحدة ،وهو لن يغامر بهذا األمر.
الربنامج العملي السائد ،اليوم ،هو السري
باتفاقية تشغيل معمل دير عمار للطاقة املنتجة
على الفيول ثم على البخار ،والسري يف مشروع
إنتاج الطاقة من خالل الرياح ،والعمل على إعداد
مشروع يف الزهراني على شاكلة دير عمار .فقد
بدأ العمل على إنشاء معامل إلنتاج الطاقة على
الرياح بواسطة ثالث شركات استأجرت العقارات
الالزمة هلا يف منطقة عكار ،وهي شركات ميلك
عالء اخلواجة اثنتني منها ،وميلك الثالثة رجل
األعمال ألبري خوري .وستنتج هذه املعامل حنو
 200ميغاوات.
وحبسب املعطيات فإن العمل يف هذه املشاريع
يف حال سار حتت رقابة مشددة من وزارة الطاقة،
ومن دون أي نوع من احملاباة السياسية أو غري
السياسية ،سيتيح اجملال لتوفري مبالغ إضافية
من فاتورة املشتقات النفطية اليت حتتاج إليها
الدولة لتشغيل املعامل.
ومثة حديث عن برنامج تعاون مع شركة
«روسنفط» الروسية اليت فازت بعقد تشغيل
مؤسساتها،
ملد الدولة ،بكل
املنشآت النفطية ّ
ّ
مبا يف ذلك قطاع الكهرباء ،حباجتها من الفيول
وبأسعار تقل عن األسعار احلالية.
على أن اجلانب اآلخر من امللف يتصل بتمويل
هذه العمليات .وجيري احلديث عن أن الشركات
العامة لن تلجأ إىل االقرتاض من األسواق احمللية،
بل ستلجأ إىل أسواق عاملية توفر هلا حاجتها
من األموال مقابل فوائد خمفضة أو مدعومة،
وأن البحث جار مع مؤسسات عاملية لدعم هذه
العملية .ويقول رئيس احلكومة يف جمالسه إن
هذه العمليات ستتيح وصول أموال إضافية إىل
لبنان ،كما ستخفف أعباء العجز الناجم عن كلفة
إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال مصريف بارز لـ»األخبار» إن الالفت يف
سلوك مؤسسات مالية عاملية ،ومنها مؤسسات
أمريكية ،ما خيالف التوجهات السياسية احلادة
جتاه لبنان.
ويعتقد املصريف أن «الغزو» الروسي لقطاع
النفط والغاز يف لبنان والعروض اإليرانية يف
جمال الطاقة ،دفعا هذه املؤسسات إىل التخلي
عن شروط كثرية ،وإىل إبالغ اجلهات املعنية
يف لبنان استعدادها للدخول يف عمليات متويل
بفوائد منخفضة جدًا عن فوائد لبنان .وجيري
احلديث عن حنو  600مليون دوالر سيتم احلصول
عليها كقروض لسد حاجة معمل دير عمار ومعامل
الطاقة على الرياح.

الباغوز وشرق الفرات يعيد فتح املشهد السوري
على تعقيد جديد ورمبا يعيد إحياء املشروع
األمريكي بإغالق احلدود السورية العراقية ،وإغالق
أي حماولة لفتح طريق اإلمداد الربي طهران بغداد
دمشق ..
ال ميكن قراءة معركة الباغوز ،ببعدها العسكري
وأنها معركة يف سياق كل املعارك اليت كانت
مبواجهة التنظيم يف العراق وسوريا منذ عام وصوال
للباغوز ،وال يزال مبكرًا معرفة حجم الصفقات اليت
أبرمها التحالف والفصائل الكردية مع التنظيم،
اليت تبدأ خبروج آالف املسلحني وعائالتهم وقد
ال تنتهي مبنح مسلحني من التنظيم جوازات سفر
مزيفة لنقلهم إىل العراق كما اتهمت صحيفة يين
شفق الرتكية واشنطن.
وال أحد يعرف متامًا ما هو مصري اآلالف من
مسلحي التنظيم احملتجزين مبا يشبه املعتقالت
اخلاصة يف ريف احلسكة ،وإذا ما كان بالفعل
ّ
هناك خمطط ملنحهم بطاقات عبور اىل العراق
من املخابرات الفرنسية والربيطانية واالسرائيلية
بعد التحقيق معهم حبسب ماترد املعلومات من
املنطقة .تهجري داعش من سوريا إىل العراق كما
تسعى واشنطن كما يبدو ،لن ينهي التنظيم بل
مبنحه فرصة إلعادة تنظيم صفوفه ورمبا القيام
بغزوات جديدة كما كان يف املوصل قبل مخس
سنوات ،خاصة إن عملية استالم احلكومة العراقية
هلم قد تأخذ وقتا طويال للتدقيق واملسح األمين
بعشرين ألف عراقي بينهم نساء واطفال وصلوا
إىل اهلول من الباغوز وجيب هجني.
ويبدو أن التحالف وحده من حيتكر الصورة
والرواية حول الباغوز ،وأسرار أكرب عملية إخالء
ملسلحي تنظيم إرهابي ،متهيدًا لنقله أو استخدامه
يف مناطق أخرى بعد انتهاء احلاجة إليه رمبا يف
سوريا.
فيما تعرب «قسد» عن دورها الثانوي فيما حيصل،
من خالل تصرحيات اعالمية نسبت لقيادي ميداني
عن متكن واشنطن من احلصول على ثروات
التنظيم ،ومنح جزء يسري منه لقواتهم.
ولكي يكتمل طقس االستعراض الغربي يف
الباغوز ،الصواريخ تطلقها الرافال الفرنسية من
حاملة الطائرات شارل ديغول ،لتربير بقاء القوات
الفرنسية وبأن باريس باتت العبا أساسيا يف
امللف السوري.
حتى مع إعالن ترامب العودة عن قراره سحب
القوات األمريكية من سوريا ،فتبادل األدوار
والنفوذ فرنسيا وامريكيا واالبقاء على نواة
داعشية تربر وجود القوات األجنبية يف أفغانستان
والعراق واالحتفاظ بوجود ملتصق بالكرد للضغط
على دمشق وأنقرة ،تسعى باريس حلماية منطقة
شرق الفرات منعا لتسليمها لدمشق وحلفائها
أوال ولإلبقاء على توتر مفيد لسوق األسلحة
الفرنسية ومنع االستقرار الذي سيؤسس للعملية
السياسية يف سوريا.
ولعل شروط التسوية اليت أخرجت التنظيم من
جحره األخري ،تفسر رهان التنظيم على االستمرار
يف نهجه وعقيدته ،يبدو التسجيل الذي أصدره
التنظيم بعنوان «الثبات من الباغوز» شك ًال من
أشكال الدعاية وحتفيز أتباعه خبطاب ايديولوجي
وأناشيد دينية ،بعد هزميته وخسارته آلخر معاقله
يف سوريا ،اعتمد فيه صورة ال تشبه ما كان
يعتمده التنظيم من صور القتل وقطع الرؤوس
لريهب به خصومه ،وبأن خسارة الباغوز ليست
إال جولة من جوالت القتال وان والئهم ال يزال
للبغدادي.
أمر يتقاطع مع شهادة جوزيف فوتيل قائد
القيادة الوسطى األمريكية أمام الكونغرس
قال فيها« :إن عناصر التنظيم غري تائبني أو
منكسرين ومستعدين للعودة إىل القتال وإن
االنتصار على التنظيم ال يزال بعيدًا».
الباغوز وشرق الفرات يعيد فتح املشهد السوري
على تعقيد جديد ورمبا يعيد إحياء املشروع
األمريكي بإغالق احلدود السورية العراقية ،وإغالق
أي حماولة لفتح طريق اإلمداد الربي طهران بغداد
دمشق .
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مـقاالت وتـحقيقات

كيد احلريري يقصي الغريب! واشنطن تعبث بالطائفة االجنيلية؟
فراس الشويف
اختصر الرئيس سعد احلريري موقفه من عدم
مشاركة الوزير صاحل الغريب يف وفد بروكسل
بالبيان الذي أصدره الغريب ،متناسيًا أن بيان
لكن
وزير شؤون النازحني كان نتيجة ،ال سببًا.
ّ
ما حصل سيكون مدارًا للنقاش يف أول جلسة
للحكومة املقبلة.
مل جيد الرئيس سعد احلريري ،تربيرًا منطقيًا لعدم
مشاركة وزير الدولة لشؤون النازحني صاحل
الغريب يف الوفد اللبناني إىل مؤمتر بروكسل،
ُ
عد خصيصًا ألزمة النازحني
الذي ــ للمفارقة ــ أ ّ
السوريني يف دول جوار سوريا!
أثناء زيارته الثالثاء املاضي لقصر بعبدا ،وبعد
لقائه رئيس اجلمهورية ميشال عون ،قال احلريري
ردًا على سؤال عن سبب عدم مشاركة الوزير
ّ
ّ
ّ
امللف اخلطري ضمن الوفد ،بالقول
املعين يف هذا
إن «رئيس الوزراء ذاهب إىل بروكسل ،وهو
ميثل لبنان ويتحدث بامسه ويهتم بالشؤون ذات
الصلة» .مقبول حتى اآلن .لكن يضيف احلريري:
«لقد حصل لغط يف هذا املوضوع (من دون أن
ّ
يوضح ما هو اللغط)».
ويتابع« :لكن هذا ال يعين أني أرغب يف ذهاب
أو عدم ذهاب الوزير ،وأنا ال أريد للغط السياسي
أن حيصل ،وهذا امللف ممنوع أن يكون هناك
خالف سياسي فيه ...وما حدا يلعب على هذا
الوتر»! كل ذلك يف تصريح احلريري كالم عام،
أما الزبدة ،فهي يف ما ختم به تصرحيه« :لسوء
احلظ ،مثة بيان صدر ولن أقبل باألمر»!
ذريعة احلريري إذًا لعدم دعوة الغريب ،أن وزير
سياسيًا ،اعرتض فيه
شؤون النازحني أصدر بيانًا
ّ
على مصادرة دوره يف ّ
ملف هو من اختصاصه ،ال
ّ
وعلة وجود وزارته أص ًال!
بل اختصاصه الوحيد،
مع العلم ،أنه حني أصدر بيانه ،أبلغ املعنيني أنه
لو ُدعي بعد ذلك إىل املؤمتر ،فإنه لن يشارك.
ِ
يأت بيان الغريب بعد أن علم بعدم
لكن أمل
ً
وأحب أن
ا
مدعو
كان
أنه
أم
املؤمتر؟
إىل
دعوته
ّ
ّ
ّ
ينكد على نفسه وعلى احلكومة وعلى اللبنانيني!
عذر قبيح ،ذلك الذي حياول احلريري تسويقه
هو ٌ
ً
خطأ ليس بروتوكوليًا أبدًا ،بل سياسي
لي ّربر
بامتياز ،ويعكس مدى إصرار احلريري على مراعاة
األجندة الدولية على حساب اللبنانيني.
الرد على كالم احلريري حيتاج قبل أي شيء
ّ
للعودة إىل التغريدة اليت كتبها مستشار رئيس
عمار حوري ،الذي قال
احلكومة النائب السابق ّ
بعد أن شاع خرب غياب الغريب عن وفد بروكسل،
إن املسؤول عن الدعوات هو االحتاد األوروبي
وليس رئاسة احلكومة .وإذا صدق حوري ،فهذا
تعمد عدم دعوة الغريب
يعين أن االحتاد األوروبي ّ
ّ
املعين
الصحة مجيل جبق،
إىل املؤمتر ومعه وزير
ّ
ّ
مبلف النازحني ،أي إن االحتاد األوروبي
بدوره
يتعامل خبلفية سياسية ،وليس خبلفية مهنية ّ
حلل
ّ
امللف ،ما دام قد دعا وزير شؤون النازحني
هذا
السابق معني املرعيب ،ووزير الصحة السابق
نائب رئيس احلكومة غسان حاصباني ،إىل مؤمتر
بروكسل العام املاضي .وبالتالي ،أمل يكن
األجدى باحلكومة أن تأخذ موقفًا «مهنيًا» حيفظ
سيادة لبنان ويرفض حتديد االحتاد األوروبي من
ميثل لبنان ومن ال ّ
ّ
ميثله؟
وإن كان حوري خمطئًا ،واحلريري هو املسؤول
عن اختيار الوفد ،فهذا يعين أن رئيس احلكومة
استثنى الغريب وجبق ،متاشيًا مع سياسة ما!
وبالتالي ،يصبح بيان الغريب ،مهما كان حادًا،
موقفًا م ّربرًا ومن صاحب «مظلومية مهنية»،
شخصية!
وليست
ّ
األرجح أن يكون حوري صادقًا ،واالحتاد األوروبي
هو صاحب الدعوة .وقبل أيام ،حبسب معلومات
«األخبار» ،جرى اتصال بني الوزير جربان باسيل
واحلريري ،واقرتح وزير اخلارجية على رئيس
احلكومة أن يكون الغريب يف عداد الوفد ،ملا فيه
من مصلحة للبنان ،وألنه صاحب االختصاص،
وألن لرئيس احلكومة هامشًا واسعًا يف اختيار
من يصطحب معه ،ولو من دون دعوة من
تذرع بالبيان!
لكن احلريري
االحتاد األوروبي.
ّ
ّ
ليتحول موقف
السياسي،
الكالم
وهنا ينتهي
ّ
جمرد من أي مصلحة
كيدي
موقف
احلريري إىل
ّ

وفيق قانصوه

ناقش الحريري وعون كيفية التعامل مع زيارة بومبيو،
يف ّ
ظل الضغوط على لبنان (مروان طحطح)
سياسية .وكأن سياسة لبنان اخلارجية والداخلية
حيددها
والتهديدات الوجودية اليت تعصف به،
ّ
غضب رئيس احلكومة وانفعاالته الشخصية.
وحبذا لو
البلد ال ُيقاد بالكيد يا دولة الرئيس!
ّ
يكشف احلريري للبنانيني النص الدستوري أو
القانوني الذي مينحه حق حتديد سياسة لبنان
اخلارجية ،مبعزل عن جملس الوزراء.
ال بد من تذكريه بأن التفاوض مع اجلهات
الدولية هو اختصاص حصري لرئيس اجلمهورية،
وأن املشاركة بأي نشاط باسم لبنان يف
اخلارج ،تكون بقرار من جملس الوزراء جمتمعًا،
وأن الدستور مل مينح رئيس جملس الوزراء أي
صالحيات استثنائية يف هذا اجملال حتديدًا.
ما حصل يكشف عن انقسام خطري حيال مسألة
النازحني ،وشبه ّ
متلص للحريري من التزاماته
ّ
السابقة مع عون للمساعدة يف حل هذه األزمة.
مير
وحبسب معلومات «األخبار» ،فإن ما حصل لن ّ
مرور الكرام بالنسبة إىل الكتل السياسية اليت
جدية لعودة النازحني السوريني
تبحث عن حلول
ّ
إىل ديارهم يف مقابل القوى السياسية األخرى،
وعلى رأسها احلريري ،اليت تبدي انصياعًا كام ًال
لألجندة الغربية الراغبة يف توطني النازحني
السوريني يف لبنان ،ألسباب وذرائع مل تعد
خافية على أحد.
وعلى ما تقول مصادر بارزة يف قوى  8آذار،
طرح األمر على طاولة أول جلسة جمللس الوزراء
ُ
سي َ
األسبوع املقبل ،لوضع النقاط على احلروف،
وتأكيد أن املصلحة اللبنانية بعودة النازحني فوق
كل املصاحل الدولية والغربية ،وأن وزارة شؤون
النازحني مل ُت َ
نشأ لتكون ترفًا سياسيًا ،بل ليقوم
الوزير مبا متليه عليه واجباته ودوره.
األزمة أيضًا ،أن مجاعة احلماسة الزائدة ملؤمتر
بروكسل ،ذاهبون إىل
املؤمتر من دون ورقة
عمل واضحة لكيفية
إجياد احللول املناسبة
القابلة
واملنطقية
للتطبيق لتسهيل عودة
النازحني ،بل كل ما
تسول
يفكر فيه هؤالء،
ّ

شؤون النازحني
لم تُنشَأ كرتف
سياسي ،بل ليقوم
الوزير بما تمليه
عليه واجباته ودوره

ّ
وشكلت دعمًا
مبالغ مالية ،إن جرى حتصيلها
يسمى «اجملتمع املضيف»،
ماليًا للنازحني ،وما
ّ
فستكون واحدًا من عوامل تثبيت النازحني
يف لبنان ،بد ً
ال من أن يطالبوا بآليات مالية
تساعد هؤالء النازحني على العودة إىل مدنهم
وقراهم ودعمهم داخل سوريا ،ال على األراضي
اللبنانية.

زيارة بومبيو بني عون والحريري

من جهة ثانية ،وضع احلريري عون يف أجواء
زيارته للسعودية االثنني املاضي ،ولقائه امللك
سلمان بن عبد العزيز .كذلك ناقشا مسألة طرح
التعيينات يف اجللسة املقبلة جمللس الوزراء،
خصوصًا أعضاء اجمللس العسكري.
لكن أبرز ما جرى احلديث حوله ،التحضري لزيارة
وزير اخلارجية األمريكي املرتقبة لبريوت األسبوع
املقبل ،وكيفية التعامل مع ما سيطرحه بومبيو،
مهد له املوفدون األمريكيون يف
الذي سيتابع ما ّ
املرحلة األخرية ،من زيادة الضغوط على لبنان
والتحريض على املقاومة.

أسفرت االنتخابات األخرية لرئاسة اجملمع
األعلى للطائفة اإلجنيلية يف سوريا ولبنان
قصاب رئيسًا
عن انتخاب القس جوزيف
ّ
بالتزكية ،وعن دخول فرق إجنيلية جديدة
اىل اجملمع ممنوعة من العمل يف سوريا،
وحتيط بها شبهة التأثر باليمني املسيحي
األمريكي« ،ما خُيشى معه من تصاعد دور
هذه الفرق على حساب الكنيسة املشيخية
ّ
يؤكد
ذات التوجهات العروبية» ،حبسب ما
فاعلون من أبناء الطائفة .فهل وصل العبث
األمريكي بالطوائف املسيحية اىل اإلجنيليني،
بعد مساعي فصل الكنيسة األرثوذكسية عن
البطريركية األنطاكية؟
تبدو الواليات املتحدة كأنها أدركت أخريًا أن
شرذمة كنائس الشرق وتفتيتها و»اللعب»
ّ
وأقلها كلفة اىل
بها هو أقصر الطرق
اإلمساك بأوراق يف اللعبة السياسية يف
املنطقة .يف تشرين األول املاضيّ ،
تلقت
الكنيسة األرثوذكسية ضربة قاسية ،برعاية
أمريكية ،بعد اعرتاف بطريركية القسطنطينية
بكنيسة أرثوذكسية يف أوكرانيا منفصلة عن
الكنيسة الروسية .تزامن ذلك مع تصاعد
احلديث عن حماوالت لـ»الفصل الكنسي»
بني لبنان وسوريا ،عرب إقامة كنيسة
أرثوذكسية خاصة بلبنان مستقلة عن
كرسيها
األنطاكية ،بسبب عالقة
الكنيسة
ّ
ّ
البطريركي القوية بالدولة السورية.
اخلشية انتقلت ،اليوم ،اىل فئات وازنة يف
الطائفة اإلجنيلية ،من أن تكون حماوالت
العبث األمريكية قد وصلت اىل اجملمع األعلى
يضم 16
للطائفة يف سوريا ولبنان ،والذي
ّ
كنيسة ختتلف الهوتيًا ،ويف النظرة اىل
الكتاب املقدس ،وإىل اليهودية كدين.
ُ
وتعزى هذه اخلشية إىل أن فرقًا حتيط
تهود ووالء لليمني املسيحي
شبهات
بها
ّ
األمريكي دخلت اىل اجملمع بعد االنتخابات
اليت أوصلت القس جوزيف قصاب إىل
رئاسته يف  18كانون الثاني املاضي خلفًا
للقس سليم صهيون .األخري بقي يف هذا
املنصب حنو  35عامًاُ ،
وأعيد انتخابه دومًا
بالتوافق والتزكية ،فيما ُ
انتخب قصاب بعد
«معركة ترشيحات ،انتهت بإخالء الساحة
أمامه إثر ضغوط مورست على مرشحني
منافسني نتيجة فائض قوة الدعم الذي
ّ
تلقاه من فرق إجنيلية انضوت يف املعركة
ّ
ومتثلت يف اجملمع اجلديد للمرة األوىل .وهي
جمموعات ممنوعة من العمل يف سوريا ،وحييط
بعملها يف لبنان بعض االلتباسات» ،وفق ما
ّ
يؤكد فاعلون من أبناء الطائفة يف البلدين
ّ
«يتأثر
ويتوجس هؤالء من أن
لـ»األخبار».
ّ
اجملمع مبال هذه الفرق والدعم األمريكي الذي
ّ
الريادي السياسي
تتلقاه ويتنازل عن دوره
ّ
والوطين» ،وبالتالي «تقوية دور هذه الفرق
على حساب الكنيسة املشيخية (األكرب يف
اجملمع) ،حلسابات قد تكون مرتبطة بأجندات
خارجية ،ومبقاصد بعيدة عن الدور الوطين
الذي رمسه السينودوس اإلجنيلي الوطين
يف سوريا ولبنان لنفسه منذ تأسيسه.
وعندها ،بدل أن تؤثر الكنيسة املشيخية
يف الكنائس األخرى سياسيًا ووطنيًا ،قد
تكون عرضة للتأثر بأفكار هؤالء» .األخطر،
برأي هؤالء ،أن هذا كله يتزامن مع تربعات
كنسية مببالغ كربى إلعادة بناء ُدور العبادة
اليت هدمتها احلرب يف سوريا« ،وهو باب
قد يدخل عربه كثري من املغرضني» ،فض ًال
س ّجلت من داخل اجملمع أخريًا
عن «حماوالت ُ
لوقف عمل بعض القساوسة يف سوريا ممن

عملوا بشكل وثيق يف الفرتة السابقة مع
اجليش السوري وقوات الدفاع الوطين دفاعًا
عن كنائسهم يف وجه اجلماعات اإلرهابية».
املتوجسون من «العبث األمريكي» يأخذون
قصاب «مواقف أقرب اىل املعارضة»
على
ّ
يف بدايات األزمة السورية .ويلفتون اىل أن
رئاسته للمجمع تأتي مقرونة مبفاتيح قوة مل
تتوافر لسلفه .فإىل منصبه اجلديد ،ال يزال
يشغل منصب األمني العام للسينودوس
اإلجنيلي يف سوريا ولبنان (وهو من
املناصب الرفيعة يف الطائفة) ،إضافة اىل
مناصب أخرى ،من بينها رئاسة اجلمعية
اإلجنيلية اللبنانية للمدارس املشرتكة ،وعضو
اللجنة التنفيذية يف جملس كنائس الشرق
األوسط ،وعضو جملس األمناء يف اجلامعة
األمريكية اللبنانية ...ما جيعله الرجل األقوى
يف الطائفة« .وربط الطائفة بشخص واحد
ّ
بغض النظر عن
عرضة لألهواء واإلغراءات،
مناعته ،أمر خطري جدًا ،وطارئ على الطائفة
سباقة منذ تأسيسها اىل نشر
اليت كانت
ّ
الروح الدميوقراطية وتداول األدوار».

مخاوف من تصاعد دور فرق مرتبطة
بأجندات خارجية يف املجمع على حساب
الكنيسة املشيخية ذات التوجهات
العروبية

ومعلوم أن أكرب فرق اجملمع هو السينودوس
اإلجنيلي املشيخي يف سوريا ولبنان (أنشئ
عام  1920لتنظيم عمل الكنائس اإلجنيلية
يف سوريا ولبنان بعد اعرتاف نظام امللل
العثماني بهذه الكنائس عام  .)1848وهو
األم (يف الواليات
يتبع للكنيسة املشيخية
ّ
املتحدة) اليت تعتمد العلم واملقاربات
النقدية للنصوص ،وختتلف عن كنائس
إجنيلية أصولية ُأخرى يف النظر اىل اليهودية
ويف التحذير من خطورتها ،ما انعكس على
مواقفها من قضايا املنطقة رغم ضغوط
اللوبي الصهيوني القوي يف واشنطن (زار
وفد من الكنيسة املشيخية ضم قساوسة من
الواليات املتحدة والسويد وسويسرا ولبنان
وسوريا الرئيس بشار األسد يف  18كانون
الثاني  2014متضامنًا ورافضًا التدخالت
اخلارجية يف سوريا) .كما انعكس يف مواقف
اجملمع من املواقف الوطنية (إيواء النازحني
يف عدوان متوز  2006وإدانة اعرتاف واشنطن
بالقدس عاصمة إلسرائيل.)...
وإىل الكنيسة املشيخية (السينودوس
اإلجنيلي املشيخي يف سوريا ولبنان)،
تنشط يف سوريا ،حتت سقف اجملمع ،كل
من الكنيسة املعمدانية والكنيسة االحتادية
والكنيسة الناصرية وكنيسة اهلل وكنيسة
بلودان اإلجنيلية والكنيسة الكتابية (تابعة
للنائب اللبناني القس إدغار طرابلسي).
هذه الكنائس نفسها تنشط أيضًا يف
لبنان إىل جانب كنائس إجنيلية أخرى ال
وجود هلا يف سوريا ،مثل احتاد الكنائس
اإلجنيلية األرمنية ،وكنيسة بريوت الوطنية،
وكنيسة االخوة ،والكنيسة احلرة ،وكنيسة
السبتيني ،والكنيسة األسقفية .وفيما
متيزت الكنيسة املشيخية واحتاد الكنائس
ّ
اإلجنيلية األرمنية وكنيسة بريوت الوطنية
عن غريها ،تارخييًا ،بإدراك خماطر الصهيونية
واليهودية الدينية .فإن مجاعات أخرى ،مثل
«السبتيني» و»االخوة» ،حتيط بهم شبهة
التهود والتعاطف مع اليمني املسيحي
ّ
املوالي للصهيونية.
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اعــالنات

WORLD FRUIT

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

عـنب أخـضر ( 1كيلو) بـ $ 2,99

بـصل ( 10كيلو) بـ $ 5,99

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

ماء ( 12( )Cedarsقنينة) بـ $ 2,99

بـإدارة السيد الـيان بولـس

ليمون حامض ( 1كيلو) بـ $ 2,99

زيت دوار الشمس ( 5ليرت) بـ $ 8,99

عـدس أخــضر ( 1كيلو) بـ $ 1,99
تفاح رويال غاال ( 1كيلو) بـ $ 2,49

بـندورة ( 1كيلو) بـ $ 3,49

زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin

مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات ّ

بزورات مشكـّلة
نبيع بالجملة هذا العرض
ورق تواليت عدد  48بـ
نؤمـن صاحل لغاية
 $ 7,99واملفرّقّ ..
لدينا خ ّل تفـّاح بلدي  2ليرت طلبات املطاعم..
يوم
بـ
$15,00أخرى بأسعار خيالية نفتح  7أيام يف
اجلمعة
وموجودات
األسبوع
 22آذار
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
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مـقابلة

نائبة حزب العمال ملقعد غرانفيل يف برملان الوالية جوليا فني لـ «اهلريالد»:

نتعهد باعادة أموال ( )M4 tollللمستهلكني والغاء انفاق  2،2مليار دوالر على املالعب وحتسني املستشفيات واملدارس والنقل العام
حمى التنافس االنتخابي بني
االئتالف الحاكم واملعارضة العمالية
يف نيو ساوث ويلز على أشدها
استعدادا النتخابات الوالية املقرر
اجراؤها يف  23آذار الجاري ،اي يوم
السبت املقبل.
ونائبة مقعد غرانفيل العمالية
جوليا فني شخصية اجتماعية
نشطة مليئة الحيوية والديناميكية
لم ترتك مناسبة طيلة السنوات
األريع املاضية اال وشاركت فيها
بهدف التواصل مع املجتمع العريض
عامة والجالية اللبنانية والعربية
خاصة ،كما ان أبواب مكتبها كانت
دائما مفتوحة لتقديم النصائح
واالرشادات واملساعدة يف ما يتعلق
بالشؤون الحكومية ضمن االمكانيات
املتوفرة.
وردا على سؤال حول الخطوط
العريضة لسياسة حزب العمال
شعرت نائبة مقعد
جوليا فني ان لديها
للعمل يف اخلدمة

* متى
غرانفيل
طموحات
العامة؟
 مت انتخابي ألول مرة كعضويف جملس بلدية باراماتا يف
عام  1999وخدمت فيه اىل ان
بعض
اجربت حكومة االحرار
البلديات على االندماج حيث
اندجمت بلدية هولرويد مع اجزاء
من بلدييت باراماتا وأوبرن عام
 .2016ويف عامي 2005 - 2004
تسلمت رئاسة بلدية باراماتا.
يف انتخابات الوالية عام 2015
متكنت من الفوز مبقعد غرانفيل
عن حزب العمال ومت تعييين
سكرترية برملانية يف حكومة
الظل يف آذار عام .2016
ِ
* متى
انضممت إىل حزب العمال
وملاذا؟
 انضممت إىل حزب العماليف عام  1992ألنين أردت
املساعدة يف جعل واليتنا
ً
وبلدنا
مكانا أفضل .لقد رأيت
تأثري التخفيضات اليت متارسها
احلكومة األحرارية على املدارس
واملستشفيات وأشاطر حزب
العمال التزامه بوضع الناس
يف املرتبة األوىل .واشعر
بغاية احلماس للحفاظ على
تراث منطقتنا وتنوعها كما ان
حزب العمال يتفهم احلاجة إىل
االستثمار يف مستقبلنا لضمان
حصول اجلميع على خدمات
الصحة والتعليم والنقل.
* باعتبارك
عضوا عن مقعد
ً
غرانفيل ملدة أربع سنوات،
كيف تصفني لقرائنا جتربتك مع
اجملتمعات اللبنانية والعربية؟
 أنا أمارس كاثوليكييت،وإمياني مهم بالنسبة لي وأعرف
مدى أهميته لك وكان لي شرف
اللبنانية
جمتمعاتنا
مشاركة
والعربية يف مناسبات دينية
مهمة مثل احتفاالت أسبوع العيد
يف سيدة لبنان ( ، )OLOLويف
قداس عيد مار مارون ،وكذلك
حفالت اإلفطار واحتفاالت العيد
الفطر.

سيدني بقيمة  2.2مليار دوالر ،وإذا
تم انتخاب حزب العمال فلن يتم
إهدار سانت واحد من املال العام
على شيء من هذا القبيل .وبد ً
ال من
ذلك  ،نلتزم بإعادة النقود الخاصة
بنظام دفع ام)the M4 toll( 4
للمستهلكني ومراجعة جدول حكومة
األحرار الزمني الكارثي للقطارات،
وجعل وسائل النقل العام مجانا
لتالميذ املدارس ،وتكييف جميع
املدارس العامة يف نيو ساوث ويلز،
ومزيد من التمويل للغات املجتمعية
ودورات نقص املهارات مجانا يف
معاهد الـ .TAFE
وبهدف اطالع الجالية والقراء على
سياسة وبرامج حزب العمال ،يف
حال فاز يف االنتخابات ،التقت
النائبة العمالية جوليا فني
«الهريالد» نائبة مقعد غرانفيل يف
وقالت النائبة جوليا فني «حزب العمال برملان الوالية جوليا فني وكان معها
وأنا نعارض االنفاق الهائل على ملعب يف هذا الحوار»:
حاورها أنطونيوس بو رزق

جدا مبقابلة
لقد كنت حمظوظة ً
الكثري من السكان احملليني
ومساعدتهم يف مسائل تتعلق
حبكومة الوالية .ولعل ما
استمتعت به أكثر كوني عضوا
يف برملان الوالية هو متكين من
حضور فعاليات اجملتمع احمللي
ومساع قصص السكان احملليني
حول حياتهم يف اخلارج ويف
أسرتاليا
ويف برملان نيو ساوث ويلز،
ألقيت خطًبا اعرتفت بأفراد
واحتفاالت
العربية
اجلالية
الذكرى السنوية ،مثل اليوبيل
الذهيب لراهبات العائلة املقدسة
والذكرى األربعني لكاتدرائية
سيدة لبنان فض ًال عن اجلمعيات
والقرى
للبلدات
احمللية
اللبنانية.
سررت بزيارة لبنان
كما انين ُ
يف عام  ،2016الوطن احملبوب
للكثريين يف جمتمعنا ،وخالل
هذه الزيارة التقيت بالعديد
من مواطين غرانفيل الذين
كانوا هناك لزيارة األصدقاء
والعائلة.
*ما هي إجنازاتك للناخبني؟
 أشعر دائما باحلماس جملتمعنا،معا متكنا من
ومن خالل العمل ً
دعم متويل بناء شراكات اجملتمع
للبنية التحتية احمللية اليت تأخرت
كثريا على مدار السنوات األربع
ً
املاضية ،مثل:
•  100ألف دوالر ألشرعة
الظل ( )Shade Sailsيف
مدرسة  70 ،OLQPألف دوالر
من
مساحة
لتظليل(سقف)
ملعب مدرسة St Margaret
 Marysاالبتدائية ؛  25ألف
دوالر ملشروع اجملتمع املتصل
يف كلية ديالني ()Delany؛ و
 94،593دوالرا ملكيفات اهلواء
وحتسني قاعة ومنطقة الشواء
( )BBQاملسقوفة يف ثانوية
غرانفيل للبنني؛
• مبلغ  57750دوالر لقاعة كنيسة
مار إلياس و 50ألف دوالر مقابل
استبدال السقف يف كنيسة

سانت مارغريت ماري،
• مبلغ  60ألف دوالر إلصالح قاعة
اجلبل كرم املهر يف غرانفيل ؛
و  8،990دوالرا لتحسني بيت
مجعية زغرتا.
* ما هي سياسة حزب العمال
لسيدني ونيو ساوث ويلز إذا
فاز باحلكم؟
 يتعهد حزب العمال بتكييفمجيع املدارس العامة يف
غرانفيل ونيو ساوث ويلز،
وضمان حصول أطفالنا على
أفضل تعليم ممكن .أفهم
ً
أيضا تكلفة ضغوط املعيشة
اليت تواجه األسر وأدعم التزام
حزب العمال بتزويد مجيع أطفال
املدارس بوسائل النقل العام
يوميا.
اجملانية
ً
• سواء لناحة القطارات غري
املكيفة وذات الرائحة الكريهة،
أو إزالة حمطة غرانفيل من اخلط
الغربي ،او لناحية خدمات سريعة
أقل إىل املدينة أو تدهور اجلدول
الزمين للقطارات ،فإن الركاب
احملليني يتم اختصارهم عندما
يتعلق األمر خبدمات القطار ..ان
حزب العمال سوف يعيد النظر
باجلدول الزمين الكارثي اجلديد.
• أعاد حزب االحرار نظام الدفع
على أم  )the M4 toll( 4الذي
يكلف الركاب العاديني أكثر من
 2000دوالر يف السنة ،فقط
حزب العمال سوف يلغي نظام
الدفع على  M4ويعيد االموال
املدفوعة ألصحابها إنه أمر
بسيط وعادل  -أنت تدفع الـ
 tollواحلكومة تعيد لك املبلغ.
• أدت خصخصة األحرار وحترير
ارتفاع أسعار
الكهرباء اىل
الطاقة بنسبة  60يف املائة،
وسيعيد حزب العمال تنظيم
أسعار الكهرباء لتخفيف الضغط
على فواتري الكهرباء.
• يعاني مستشفى ويستميد
من نقص مزمن يف املوظفني.
أؤيد أنا وحزب العمال مالءمة
عدد كادر التمريض املحُ َّسن
لنسب املرضى وذلك لضمان
حصول السكان احملليني على

أفضل رعاية صحية ممكنة يف
مستشفى ويستميد.
• لقد طفح كيل جمتمعنا
األبراج
تصنيف
بتخفيض
العمالقة جبانب حمطة غرانفيل،
إىل احملالت التجارية الفارغة
يف وينتورثفيل ..سيعيد حزب
العمال وضع الناس واجملتمعات

النائبة العمالية جوليا فني والزميل أنطونيوس بو رزق
يف قلب نظام التخطيط وإلغاء
«املناطق املخططة» من قبل
حكومة األحرار اليت تسمح هلا
بتجاوز اجملتمعات واجملالس
احمللية إلعادة تصنيف مناطق
بأكملها
ملبان عالية دون وجود
ٍ
بنية حتتية أساسية كافية.
• حزب العمال ،فقط ،سيعيد
املدارس
يف
االستثمار
واملستشفيات بد ً
ال من صرف 2.2
مليار دوالر على إعادة بناء املالعب
اليت هي حبالة جيدة يف سيدني.
*ما هي الرسالة اليت تودين
إرساهلا للمجتمعات اللبنانية
والعربية بشكل عام
ولقرائنا
ّ
بشكل خاص؟
• أنا ال أؤيد االنفاق األحراري
اهلائل على ملعب يف سيدني
بقيمة  2.2مليار دوالر .إذا مت
انتخاب حزب العمال  ،فلن يتم

إهدار سانت واحد من املال العام
على شيء من هذا القبيل .وبد ً
ال
من ذلك  ،نلتزم ،حزب العمال
وأنا ،بإعادة النقود اخلاصة
بنظام دفع ام)the M4 toll( 4
للمستهلكني ،ومراجعة جدول
حكومة األحرار الزمين الكارثي
للقطارات ،وجعل وسائل النقل
العام جمانا لتالميذ املدارس،
وتكييف مجيع املدارس العامة
يف نيو ساوث ويلز ،ومزيد من
التمويل للغات اجملتمع ودورات
نقص املهارات جمانا يف معاهد
الـ .TAFE
• إلعادة انتخابي ،أطلب منكم أن
تضعوا رقم ( ) 1جبانب امسي
على ورقة االقرتاع الصغرية
وأتطلع للعمل مع مايكل دالي
(زعيم املعارضة احلالية) لوضع
املواطنني يف املرتبة األوىل.

Julia Finn and Labor’s
Bring back the M4 Cashback
Improve Hospitals by employing
more nurses per patient
Review the train timetable
Increase funding for language
education

Julia Finn
ϲϓϞϤόϟΔτΧϭ
Granville
ΕΎϴϔθΘδϤϟϦϴδΤΗ
ΎϣϒϴχϮΗϝϼΧϦϣ
ΕΎοήϤϤϟϦϣϲϔϜϳ
ξϳήϣϞϜϟ
ϝϭΪΠϟΔόΟήϣ
έΎτϘϟϲϨϣΰϟ
ϞϳϮϤΘϟΓΩΎϳί
ΔϐϠϟϢϴϠόΘϟ
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مقاالت وتحقيقات

الشراكة بني...
تتمة املنشور ص 7

قصور كثري وإجيابيات حمدودة» ،والذي درس
اتفاقات «الشراكة» اليت ّ
وقعها االحتاد األوروبي
مع دول أوروبية (فرنسا ،اليونان ،إيرلندا وإسبانيا)
خلص إىل مالحظات خطرية أبرزها:
بنقص يف الكفاءة،
 اتسمت معظم «الشراكات»ٍ
أدى إىل تأخري يف بناء املشاريع وزيادة كبرية
ما ّ
يف األسعار؛
تنب معظم «الشراكات» على أي حتليل يقارن
 مل َبني خيارات أخرى .خيار القطاع العام مث ًال مل ُيطرح.
ُ
اعتمد ،أي
إذًا ،ال ميكن القول إن اخليار الذي
«الشراكة» كان أفضل اخليارات لتحسني املوارد
ومحاية املصلحة العامة؛
ّ
تتعلق بغياب الشفافية
إضافة إىل خماطر أخرى
وصرف مبالغ طائلة بطريقة غري فاعلة ،أوصى
التقرير باآلتي:
 عدم تعزيز اللجوء املتزايد على اتفاقات الـpppوتوسيع انتشارها ،ما دامت املشاكل املرفوعة
(يف التقرير) مل تحُ ّل بعد وحلني أخذ التوصيات
باالعتبار.
 ختفيف التأثري املالي حلاالت التأخري وإعادةيتحملها
التفاوض حول تكاليف االتفاقيات اليت
ّ
القطاع العام...

بريطانيا ...عودة روبن هوود!

من أوائل الدول اليت اعتمدت مبدأ «الشراكة» هي
سمى النموذجPrivate) Finance
بريطانيا ،حيث ُي ّ
 ،Initiatives (PFIsأي «مبادرات التمويل اخلاص».
لكن اململكة ماضية أيضًا بفض تلك «الشراكات»
يف مرافق عديدة ،أبرزها النقل ( 7حاالت) ،النفايات
عامي 2008
( 7حاالت) والطاقة ( 5حاالت) .بني َ
و 2010أنهت بريطانيا عقودًا بقيمة  20مليار جنيه
اسرتليين مع شركات خاصة كانت موكلة تأهيل
وتنفيذ مشاريع خطوط مرتو العاصمة لندن ،ألسباب
تتعلق بـ« :سوء إدارة الشركات ،عدم الكفاءة،
عدم القدرة على السيطرة على التكاليف ،غياب
خطة واضحة للمستقبل وسوء اإلدارة املالية…».
أما قطاع الطاقة (الغاز والكهرباء) املخصخص
بشكل كامل منذ عهد مارغريت تاتشر ،فبدأ يشهد
أدت اىل اسرتداد القطاع العام يف
تغيريات كثرية ّ
عدد من املدن الكربى هلذا املرفق احليوي .بعض
تؤمن
عامة ّ
املدن الربيطانية الكربى أنشأت شركات ّ
ّ
للسكان بعدما الحظت أنه مل يعد مبقدور
الطاقة
ّ
السكان ،وخصوصًا ذوي الدخل املنخفض،
مجيع
دفع تكاليف خدمات الغاز والكهرباء وهي خدمات
حيوية ال ميكن التنازل عنها .نوتينغهام ( 532ألف
نسمة) أنشأت عام  2015شركة «روبن هوود
إينريجي» لتوفري الطاقة بأسعار منخفضة وتوزيعها
ّ
على ّ
السكان .وبعد جناح جتربة «روبن هوود»
كل
يف نوتينغهام ،انتقل النموذج اىل مدن كربى أخرى
يؤمنون اليوم الغاز
يف كل أحناء بريطانيا ،حيث ّ
َ
مليوني نسمة.
والكهرباء بأدنى األسعار ألكثر من

نفايات أوسلو

عام  ،2017أنهت العاصمة النروجية أوسلو «شراكة»
مع القطاع اخلاص يف إدارة النفايات دامت ملدة
 20سنة .بني  2016و 2017تصاعدت االحتجاجات
ّ
املكلفة جبمع
يف املدينة بسبب تقصري الشركة
النفايات من شوارع املدينة .بعد حتقيق رمسي من
ّ
قبل الدولةُ ،
تشغل
اكتشف أيضًا أن الشركة كانت
ملدة  90ساعة يف األسبوع ،ما يتنافى
عماهلا ّ
بعض ّ
العمال .بداية ،2017
مع قوانني العمل وحقوق
ّ
وحررت نفسها من كل
أعلنت الشركة إفالسها
ّ
املسؤوليات ،من ضمنها دفع مستحقات موظفيها.
ومنذ ذلك احلني ،عادت إدارة النفايات يف أوسلو
إىل القطاع العام.

ليتوانيا وفضائح التالعب باألسعار

قررت العاصمة الليتوانية ،فيلنيوس (حنو  545ألف
نسمة) ،عام  2016فسخ عقدها مع شركة تابعة
للعمالقة الفرنسية  Veoliaيف مرفق الطاقة الغازية
وتأمني التدفئة ،ورفضت جتديد العقد معها بعد 15
سنة من «الشراكة» .إذ إن حتقيقًا داخليًا كشف أن
الشركة اخلاصة كانت تتالعب بأسعار احملروقات
ّ
السكان.
لتزيد من سعر اخلدمة املدفوع من قبل
بعد ضغوط شعبية واتهامات بالفساد وعدم
الشفافية ،رفضت بلدية العاصمة جتديد العقد مع
الشركة ،ما دفع بالشركة العمالقة األم  Veoliaإىل
املطالبة بتعويض قدره  100مليون يورو من الدولة
الليتوانية .األمر الذي تبعه مسار قضائي دولي مل
ِ
ينته بعد ،فيما أعلنت السلطات الليتوانية عام 2017
إعادة خدمات التدفئة نهائيًا اىل القطاع العام.

اجمللس األعلى للخصخصة:

ختلّي الدولة عمّا بقي من صالحياتها
ميسم رزق

«اجمللس األعلى للخصخصة» جتربة جديدة
تضعنا أمام منوذج من اإلدارات الرديفة
للدولة ومؤسساتها .البدعة اليت اخترُ ِ َعت
يف سبيل تهريب بعض مشاريع اخلصخصة
يف عهد الرئيس الراحل رفيق احلريري تعود
بصالحيات أوسع بفعل قانون الشراكة
بني القطاعني العام واخلاص الذي يراه
اقتصاديون «خصخصة ّ
مقنعة».
ِ
يرتفع منسوب العداء للقطاع العام،
فيما
يتقدم مشروع «الشراكة بني القطاعني العام
ّ
واخلاص» ،مع سعي جمموعة من السياسيني
واالقتصاديني إىل تسويقه بوصفه اخليار
ِ
«يكتمل
الوحيد إلعادة النهوض بالبلد .ولكي
النقل بالزعرور» ُأعيد إحياء اجمللس األعلى
للخصخصة ،وتضاعفت أعماله ومسؤولياته
أقره جملس
وفق قانون الشراكة الذي
ّ
نص على
النواب يف عام  ،2017والذي
ّ
(بعد إضافة كلمة
التفويض إىل اجمللس
َ
«والشراكة» إىل تسميته) القيام مبهمات
جديدة بنحو مثري للجدل .يف لغة السياسة،
يريد دعاة املشروع من خالل هذا التفويض
املخولة
تصوير «اجمللس» بصفته اجلهة
ّ
تنفيذ املشاريع اإلنقاذية.
ّ
تؤكد مبا
يلحظها القانون
لكن املواد كما َ
ليس
يدع أي جمال للشك أن التفويض
ال َ
َ
سوى خرق للدستور وتضارب للصالحيات
مع احلكومة وتقليص سلطة الوزراء على
القطاعات اليت يشملها القانون (االتصاالت
والكهرباء والطريان املدني).
ليس قانون الشراكة بني القطاعني العام
َ
واخلاص باجلديد .طرحته حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة يف عام  .2007لكن حالت دون
إقراره حينذاك األزمة السياسية يف البالد
بني فريقي  8و 14آذار ومقاطعة وزراء األخري
َ
للحكومة بالتزامن مع إغالق اجمللس النيابي
تقدم به
آنذاك .أعيد إحياؤه كاقرتاح قانون ّ
علي حسن خليل (كنائب يف تلك الفرتة)،
وكان نسخة ّ
مكررة عن مشروع احلكومة،
فدرس يف جلنة وزارية ترأسها سعد احلريري
ُ
َ
قبل أن
وأجريت عليه بعض التعديالت،
ُتسارع القوى السياسية إىل إقراره عام
 .2017فأي هدف يقف خلف إقرار القانون
وما هي املنفعة منه ،علمًا أن الدولة اللبنانية
تلزم خمتلف أشغاهلا ملتعهدين ومؤسسات
ّ
من القطاع اخلاص (حملي وأجنيب) ،يقبضون
أموا ً
ال لقاء تقدميهم مشاريع وخدمات؟ وهل
الفكرة األساسية من ُمصطلح الشراكة،
تراجع الدول واملؤسسات الدولية عن
إقراض الدولة اللبنانية بسبب التصنيفات
السلبية الصادرة حبق لبنان ،اليت يتحدث
بعضها عن صعوبة استدامة الدين العام،
يف مقابل إقراض القطاع اخلاص مبا سريفع
نسبة أرباحه ويضمن عوائد املشاريع؟ هل
قانون الشراكة بريء من اخلصخصة ،وما
دور «اجمللس» يف كل هذه العملية؟
يرتاجع دور كل وزارات الدولة ومؤسساتها،
َ
كما ُي ّ
بشرنا القانون ،ملصلحة «اجمللس
األعلى للخصخصة» ،يف ما يشبه حماولة
استنساخ جتربة جملس اإلمناء واإلعمار (ولو
بصالحيات وطبيعة خمتلفتني) جلهة تسويقه
كحل فعال وغري فاسد وغري مكلف لتنفيذ
ليس باجلديد،
املشاريع الكربى .ومع أنه
َ
إال أن الصالحيات اجلديدة اليت أعطيت
له تضعنا أمام منوذج آخر من اإلدارات
الرديفة عن الدولة ومؤسساتها ،مع فارق
ّ
يتمثل يف أن الصالحيات
كبري وخطري،
ُ
(وفق نصوص ملتبسة) ّ
َ
حتل حمل
املعطاة له
جملس الوزراء نفسه والوزارات واهليئات
ّ
حيق لرئيس
واملؤسسات الرمسية .إذ
اجمللس األعلى للخصخصة اقرتاح املشاريع،
وتقوم األمانة العامة للمجلس نفسه بإعداد
دراسة للمشروع الذي اقرتحه رئيسها،
ويستمزج هو رأي القطاع اخلاص بها.
ويوافق اجمللس نفسه على املشروع الذي

ّ
تضم
فيؤلف جلنة للمشروع
اقرتحه هو،
ّ
ممث ًال عن الوزير املختص وممث ًال عن وزير
عند
املالية ورئيس اهليئة املنظمة للقطاع َ
وجودها .وتستعني هذه اللجنة بفريق عمل
ينسق نشاطات املشروع مع أشخاص ذوي
ّ
خربات معينة حبسب احلاجة ،مع اإلشارة
إىل أن أي أجر إضايف يستحق ألحد أعضاء
اللجنة يكون على عاتق الدولة! وهنا جتدر
حددت
العودة إىل موازنة عام  2019اليت ّ
مساهمة الدولة يف مشروع موازنة اجمللس
مببلغ وقدره مليار لرية لبنانية ،وهي بدل
رواتب وأجور ،فض ًال عن املساهمة يف
نفقات جارية أخرى يقررها يف ما بعد وزير
املالية! وسريتفع متويل اجمللس إىل 120
مليون دوالر (مقسمة على مخس سنوات)
يف حال السري بقرض البنك الدولي خللق
فرص عمل للشباب ،ستذهب كلها لقاء
استشارات ودراسات .كذلك تدخل ضمن
صالحيات اجمللس (بعد موافقة احلكومة
على املشروع) درس طلبات التأهيل.
تزود جلنة املشروع التابعة للمجلس،
إذ
ّ
الراغبني يف التأهل باملعلومات والتعليمات
الالزمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها.
وتقوم بدراسة طلبات التأهيل وفقًا
للمعايري اليت أعلنتها جلنة اجمللس ،على
أن ترفع األخرية اقرتاحًا بأمساء املؤهلني.
وتتوىل اللجنة ذاتها أيضًا إعداد مسودة
دفرت شروط ،ميكن تعديلها بعد مشاورات
مع املرشحني املؤهلني ،قبل أن يرسل
إىل احلكومة للموافقة عليه .ما يعين عمليًا
إلغاء الدور املمنوح إلدارة املناقصات يف
ّ
املنظمة للقطاعات
عقد الصفقات واهليئات
املختلفة.

التفويض الذي أعطي للمجلس ليسَ
سوى خرق للدستور وتضارب للصالحيات مع
الحكومة

يعود بعض االقتصاديني إىل حقبة الرئيس
الراحل رفيق احلريري للحديث عن اجمللس.
ويصفه هؤالء بـ «البدعة اليت اخترُ َعت يف
سبيل تهريب بعض مشاريع اخلصخصة ،من
متر يف جملس النواب» ،خاصة أن
دون أن ُ
تلك الفرتة شهدت أيضًا تزخيم مشاريع بيع
قطاعات الدولة من الكهرباء إىل املياه إىل
مؤسسة الضمان االجتماعيَ ،
قبل أن يتوقف
املشروع كله بسبب اغتيال احلريري ،وكان
أول من تولىّ رئاسته النائب السابق غازي
يوسف قبل جميء زياد حايك.
ويقول هؤالء إن الشراكة بني القطاعني
«خصخصة مقنعة» ،وهي مطلب أساسي
من البنك الدولي ويدعي أنه «بهدف تأمني
ضخ مالي من القطاع اخلاص بشكل ّ
ينشط
االقتصاد».
أما إيكال مهمات تنفيذ مشاريع الشراكة
إىل اجمللس األعلى للخصخصة ،فإنه
برأيهم «تكرار جتربة إلغاء أدوار الوزارات
واستبدال جمالس خدمات بها ،تقوم
على توزيع موارد الدولة على النافذين
واملتعهدين املقربني من املسؤولني داخل
«األعلى للخصخصة»».
إذًا ،حنن أمام منوذج جديد من جمالس
واملهجرين واإلمناء واإلعمار؟ يرفض
اجلنوب
ّ
اقتصاديون هذا التشبيه ،ألن «صالحيات
اجمللس األعلى للخصخصة أبعد بكثري من
جمرد دور تنفيذي» .فتلك اجملالس ،على
ّ
عكس ما هو سائد يف اعتقاد البعض
«ليست بدي ًال من الوزارات ،فهي جمالس
َ
تنفيذية للمشاريع يف خمتلف مراحلها،
وليست أجهزة لتخطيط املشاريع» .أما يف
حالة اجمللس األعلى للخصخصة ،فهناك
تعد
«تغييب مقصود للسلطة ،اليت مل ُ
لديها صالحية وضع دفرت الشروط ،بل
يدخل ذلك ضمن إطار مهمات اجمللس ومن
ثم يوافق عليه جملس الوزراء».

احلريري والبنك الدولي :منوذج اخلفّة اللبنانية
إيلي الفرزلي

ختلى الرئيس سعد احلريري عن األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زياد حايك مرتني .مرة عندما سحب ترشيحه لرئاسة
البنك الدولي ،خاضعًا للضغوط األمريكية ،ومرة عندما قِبل
استقالته من اجمللس .لكن حلايك وجهة نظر أخرى .صحيح أنه مل
يتمن أن تتعامل احلكومة اللبنانية مع الضغوط اليت واجهتها مبنطق
ّ
االستسالم ،لكنه يرى أن احلريري فعل ما يراه مناسبًا ،من وجهة
ّ
لتجنب هذه الضغوط .مهما كان السبب ،فإن النتيجة أن
نظره،
حايك ،حتى ُتطوى صفحة انتخابات البنك الدولي ،مرشح لرئاسة
سيتفرغ لتحقيق
البنك «بشكل جدي ،لكن من دون أوهام» .بعدها
ّ
طموحاته الشخصية اليت صارت بعيدة عن احلكومة اللبنانية وعن
تطبيق قانون الشراكة الذي «ناضل» إلقراره ،من دون أن يعرف
ماذا سيحل بتنفيذه مستقب ًال .يغادر حايك منصبه تاركًا ملن يأتي
من بعده ثالثة مشاريع يعمل اجمللس على تنفيذها حاليًا :بناء داتا
سنرت ،توسعة مطار بريوت وشق طريق خلدة  -ضبية  -جبيل.
انتظر حايك سنوات طويلة حتى ُيقر قانون الشراكة بني القطاعني
قدم استقالته .ال عالقة
العام واخلاص .لكنه ما إن أقر حتى ّ
لالستقالة بعمله يف اجمللس ،بقدر ما هي تعبري مباشر عن اليأس
من ّ
ختلي احلكومة اللبنانية عنه ،وتركه وحيدًا يف معركة رئاسة
البنك الدولي .تلك املعركة اليت قررت احلكومة خوضها بكامل
إرادتها ،قبل أن تتخلى عنها دونًا عن إرادتها ،راضخة لضغوط
أمريكية مباشرة.
حتدث حايك طوي ًال عن
عندما التقته «األخبار» ُبعيد تأليف احلكومةّ ،
مرحلة جديدة يثق بأنها ستقدم «منوذجًا يف الشفافية ويف املنافسة
العادلة» .كانت محاسته كبرية أثناء إعداد الدراسات الالزمة إلجناز
ثالث مناقصات ّ
كلف اجمللس تنفيذها على أساس قانون الشراكة
بني القطاعني اخلاص والعام .لكن طموح حايك مل يقف هنا .وجد
يف نفسه املؤهالت اليت تسمح له بقيادة البنك الدولي .طرح األمر
فتحمس األخري ،وأوعز إىل وزير املالية علي
على رئيس احلكومة،
ّ
حسن خليل تقديم الرتشيح رمسيًا.
هذه مل تكن «مزحة» .هو قرار اختذته احلكومة عن دراية كاملة،
بعدما وجدت أن مرشحها قادر على منافسة املرشح األمريكي ديفيد
مالباس ،الذي يلقى ترشيحه حتفظات من عدد من الدول املمثلة
يف جملس إدارة البنك ،اليت جتد أن أفكاره ال تتناسب مع تطلعاتها
ملستقبل البنك .للمناسبة ،إن اختيار رئيس البنك الدولي ،جيري
من قبل أعضاء جملس إدارته الـ ،25بعد مقابالت جيرونها مع
املرشحني.
مل تشأ أمريكا الوصول إىل هذه املرحلة ،فطلب احلريري من حايك
سحب ترشيحه ،لكن األخري أبدى رغبته يف استكمال املعركة،
واضعًا استقالته من اجمللس األعلى للخصخصة بتصرف رئاسة
أصرت على سحب الرتشيح .قِبل احلريري االستقالة
احلكومة ،إذا ما
ّ
يف اليوم نفسه لسحب الرتشيح األسبوع املاضي .ويف احلالتني مل
ُي ّبلغ حايك رمسيًا( ،يقول حايك إنه علم بقرار سحب الرتشيح بعد
نشره يف «األخبار») .بهذه اخلفة ،جرى الدخول يف «املعركة» ثم
االنسحاب منها قبل أن تبدأ!
بذلك ،انتهت العالقة التعاقدية حلايك مع الدولة اللبنانية ،بعدما مل
يشأ حتميلها تبعات قراره باالستمرار .ماذا بعد؟ بني  15آذار و15
نيسانُ ،يفرتض أن خيضع املرشحون ملقابالت مع أعضاء جملس
إدارة البنك الدولي .لكن مبا أن لبنان سحب مرشحه ،فهذا يعين
أن حايك حباجة إىل من يرشحه ليستمر يف املعركة .والرتشيح هنا
ال حيتاج بالضرورة إىل دولة ،بل يكفي أن يتبناه أحد أعضاء جملس
إدارة البنك .إذا مل يتحقق ذلك ،ينتهي مشوار حايك مع املنافسة
على رئاسة البنك الدولي بعدما انتهى مشواره يف األمانة العامة
للمجلس األعلى للخصخصة .أما إذا طرح أحد األعضاء امسه ،وهو
ما يسعى إليه حاليًا من خالل تواصل مع األعضاء ،ينتقل املرشحان
إىل مرحلة املقابالت ،قبل أن ُيعلن اسم الرئيس اجلديد للبنك.
يرفض حايك اعتبار معركته باملزحة .يقول إنها «لو كانت مزحة ملا
ضغط األمريكيون يف األصل ،ولكانوا قد احرتموا اللعبة الدميوقراطية
وسعوا إىل إقناع األعضاء مبرشحهم كما تفعل كل الدول بد ً
ال من
الضغط على لبنان لسحب مرشحه» .ويضيف :الضغوط تعود إىل
معرفتهم بأن املرشح اللبناني قوي وميلك حضوظًا للفوز ،أو ً
ال ألن
مؤهالته أعلى من مؤهالت مرشحهم ،وثانيًا ألن مرشحهم يثري القلق
يف البنك وخارجه.
ماذا بعد انتهاء معركة البنك الدولي اليت صارت نتيجتها شبه
حمسومة؟ بالنسبة إىل حايك «أنا خدمت عسكرييت وضحيت من أجل
لبنان  ١٣عامًا» .يضيف« :هذا قد ال يعجب البعض ،لكن هذه هي
احلقيقة .أنا تركت عملي الذي كنت أتقاضى فيه حرفيًا راتبًا يوازي
ّ
وأنفذ
 ٣٠مرة راتيب يف لبنان .واآلن حان الوقت لكي أهتم بنفسي
مشاريعي الشخصية ،ومنها االهتمام مبتحف األجبدية الذي بنيته،
والرتكيز على عملي رئيسًا للجمعية العاملية للشراكة ونائبًا لرئيس
هيئة األمم املتحدة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص».
لكن االستقالة مل حتصل هلذه األسباب ،بل هي مرتبطة بسحب
الرتشيح للبنك الدولي .هذا صحيح يقول حايك ،مضيفًا« :عسى
أن تكرهوا شيئًا وهو خري لكم .وإذا كنت قد ترددت سابقًا ،فإن
الظروف قد نضجت ألنسحب» .مع ذلك ال ينفي حايك قلقه على
مشاريع الشراكة اليت بدأها ،وعلى إمكانية إجراء مشاريع شراكة
صحيحة ،ال تتحول عند التنفيذ إىل مشاريع خصخصة أو إىل عقود
موجهة سياسيًا!
إدارة ّ
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كــتابات

عرض مسرحي تراثي مبتعة مجالية وفكرية

مسرحية جماريح قصة حب إنسانية
عصمان فارس

يف مهرجان الشارقة
اخلليجي
للمسرح
بدورته ، ٣شاهدنا
عرضآ مسرحيآ ثراثيآ
وقصة حب إنسانية
رمبا تتكرر يف كل
كوكبنا
جمتمعات
احلب
اجلميل.ثيمة
العشرية
التعرف
والطبقة
والطائفة
واللون ،فريوز وثورته
ضد العبودية من اجل
احلرية .مرة اخرى حنن
امام نص مسرحي
رصني وحمبك بشكل
دقيق بلغته الشاعرية
واجلريئ بطرحه على
االنساني
املستوى
الكبري
،للكاتب
امساعيل عبداهلل .
تتحدت حكاية مسرحية جماريح عن فريوز وهو
عبد وطبال ميتلك فرقة غنائية،لكنه شجاع
وشهم ،رمبا يذكرني بشخصية عطيل عند
شكسبري لشجاعته ،فريوز أنقد الفتاة ميثاء
من االختطاف واعادها اىل أهلها ،ويبقى االب
سيف بن غامن والد ميثاء وهو احد سادة القبيلة
واليت ينتمي اليها فريوز ،واالب يتعامل مع
فريوز إنه السيد وهو العبد ويكرر كلمة العبد
يف كل حواراته ،وتقع ميثاء يف حبال وشباك
حب فريوز ،لكن االب يقف ضد هذا احلب
ويعتربه عار على اسرته وعشريته،لكن فريوز
بشجاعته خرج من عبوديته وانتزع حريته،لكن
االب والد ميثاء يبقى ينظر اىل فريوز بصفة
عبد وال يتغري موقفه ،ويعتربه رجل من االدنى
والحيق له ان يتزوج ابنته ميثاء بنت االسياد،
ويقرر زواج إبنته من رجل ثري ابن احلسب
والنسب ،وفق ظروف وانغالق هكذا جمتمعات
تهرب الفتاة ميثاء وتتزوج فريوز.
رافضة الزواج القسري اال ملن حتبه ،وتتكرر
ثيمة الرفض وعدم االنصياع تتكرر وراثيآ ،
إبنة فريوز ترفض الزواج  ,ترفض ان تتزوج
من خريي ابن عازف اهلبان وصديق والدها،
وذلك بسبب الفارق االجتماعي ،وأعادت حالة
االستعالء واليت كانت ترفض زواج االبوين،
وتتكرر احلكاية نفسها اىل هروب ابنة فريوز.
نعم كانت جماريح وحسب العنوان نص الصراع
مابني فريوز وعقلية التسلط االب سيف بن
غامن ،وقصة احلب والبوح الشاعري ولغة احلوار
املفعمة بشاعرية احلب مابني فريوز وحبيبته
ميثاء وهو خياطب حبيته :أنا حنيت..أنا حنيت..
وأخريآ إنتصر احلب على االستعالء والغرور
والنظرة املتخلفة الدونية اىل االخرين على
املستوى الطبقي واالجتماعي واللوني

مخرج ذكي ومفكر وفضاء مسرحي خالب

خمرج مسرحية جماريح الفنان حممد العامري حول
فحوى النص النثري اىل رؤية درامية مثقنة
ومتماسكة االطراف ،اشتغل على مفردات
تراثية من خالل الدق وايقاع االغاني والرقص
طبول وهبان واصوات غنائية حتمل عوامل
الشجن جعلتين اعيش حلظات الفرج وأحيانآ
كنت اشعر باحلزن والتعاطف مع فريوز وقسوة
الطبول مع حيوية
االب ،لقد تناغم ايقاع
ايقاع املمثل وسنوغرافيا االلوان واالضاءة
والديكور واالرض املزروعة بالقيود ورمز
االنغالق والسجن ،وخيمة الفوارق االجتماعية،
وتوزيع االضاءة وخلق كونرتاس متناغم مابني
الظل والضوء ،وكان مشهد العرس ونزول
اهلريسات وفيها االزياء وعدة العرس من
االفرشة يف غاية اجلمال ومعادلة الصورة
مع احلوار ،نعم كانت شاعرية املكان واحلدث
مفعمة باحلب واملفردات الرتاثية والرموز
والدالالت مثل مفردات احلبال واشتغال املخرج

بذكاء توظيفها ،ومسرحية جماريح حكاية فيها
حمتوى ثري جلمال املوروث الشعيب العربي،
فبناء العرض املسرحي ورؤية املخرج حول
اللغة النثرية اىل صورة وجتاوز حدود العبودية
واالنعتاق بفضاء سينوغرايف ولوحات يف غاية
اجلمال نعم اشد على يد املخرج يف دخول وخروج
جماميع االغاني ،العرض املسرحي كما قلت
وأؤكد قدم لنا زاد ثقايف ومتعة فنية مجالية
وفكرية ،امتنى مثل هكذا عروض مسرحية عربية
ان تتجول وتنقل اىل املسارح االوروبية لكي
نزيل النظرة التقليدية عند بعض االوروبيني
عن الواقع االجتماعي العربي،الن ثيمة املسرحية
خطرية وعاملية وهي العبودية واالسياد ،استطاع
املخرج املثابر حممد العامري خلق عرض بصري
من االغاني والطقوس باستخدام كل الدالالت
والرموز وخلق القيمة اجلمالية وهارمونية فضاء
مكونات العرض ،وخلق التشكيل اجلمالي
والروحي،والعمل حيتوي ثيمات وشذرات
العبودية واحلرية والصراع مابني اللون والفكر،
والصراع مابني صورة املرأة والرجل ،أثين على
مؤلف النص وإشتغال املخرج على توظيف كل
عناصر املتعة ،حقآ كان العرض رائع ومجيل
وفريق العمل من املمثلني والفنيني كانوا يف
غاية الروعة واذكر منهم موسى البقيشي بدور
فريوز ،بدور ودور االم ميثاء ،واملمثل الكبري
حبيب غلوم بدور غامن بن سيف  ،وسارة بدور
البنت عذية حتية لكل فريق العمل يف مسرحية
جماريح  :منحت جلنة حتكيم املهرجان جائزتها
اخلاصة للفنان اإلماراتي حبيب غلوم عن دوره
يف مسرحية «جماريح» ،وجائزة أفضل ممثلة
دور أول للفنانة بدور ،ونال املؤلف امساعيل
عبداهلل جائزة أفضل نص مسرحي ،وذهبت
جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقى للفنان
ابراهيم أمريي.

نبذة عن فرقة مسرح الشارقة الوطني

فرقة مسرحية أهلية ومؤسسة ذات نفع عام
مقرها إمارة الشارقة،تاست سنة ،١٩٧٥فتحت
الفرقة ابوابها الستقطاب كل اخلربات الفنية
املسرحية اخلليجية والعربية،قدمت الفرقة خالل
مسريته اأكثر من ٩٠عمآل مسرحيآ متميزآ،وسعت
اىل توطيد العالقة والتعاون مابني الفرقة
والفرق املسرحية العربية والعاملية ،مسرح
الشارقة الوطين فرقة مسرحية جادة ختتار
املضامني اهلادفة لغرض نشر الوعي اجلمالي
والفكري والثقايف ومعاجلة القضايا االجتماعية
،وتقيم الفرقة الورش الفنية املسرحية لتدريب
وتأهيل الكوادر الفنية الشابة ،والفرقة
حتتوي على مكتبة مسرحية كبرية وتسجيالت
مرئية للعديد من العروض املسرحية احمللية
والعربية.

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد

رسالة هامة من دنيا االغرتاب من روائع مسابقة 2019
اىل القيمني على مسعة
وطننا احلبيب لبنان

بصوت عال جدًا اىل سيادة رئيس اجلمهورية
احملرتم وحضرة رئيس جملس الوزراء وحضرة
وحضرات النواب
النواب
رئيس جملس
األفاضل الكرام حتية وسالم لكم مجيعًا..
اما بعد ،أو ً
نقدر وضعكم والظروف
ال حنن
ّ
مترون بها منذ زمن طويل
احلرجة اليت
ّ
واملعاناة الشائكة واحلروب الغامضة واألزمات
اإلقليمية املستعصية من هنا ومن وهناك،
وقلة األشغال لسبب دخول اإلغراب النازحني
من دول اقلمية وعربية لكي يعيشوا ويعملوا
يف أرجاء الوطن لبنان ،وأسباب كثرية تسبب
الشلل للشعب اللبناني على مجيع األشغال
والوظائف واألصعدة ،وتسبب له الفقر واجلوع
وعدم القدرة على تعليم وتثقيف اوالدهم
كما جيبب ،وختلق أسبابا نفسية داخل العائلة
وتساهم يف انشقاق بعض العائالت لقلة
السيولة ومتطلبات احلياة الكرمية ،وأسباب
ال حتصى من هذا املنطلق جترب اكثر اللبنانيني
على ان يرحلوا اىل اخلارج ليهاجروا او يصبحوا
الجئني على أبواب العامل االخر ،وأسباب كثرية
انتم تعرفونها على ما اعتقد هلدم العائلة
واجملتمع اللبناني ،والسبب الوحيد للنزوح من
ارضنا ارض املقدسة ارض األجداد واألحفاد
ارض لبناننا احلبيب..
السؤال لكم يا حضرات الساده الكرام،
اين اصبحت حقوق املواطن اللبناني ،وهل
تعاملون املواطن اللبناني كانسان حامل شرف
الوطن والعلم واألرض والعرض ،او اصبح
املواطن اللبناني سلعة للقتال واملوت واجلوع
والتهجري ال ماء وال كهرباء ال شغل وال غذاء ال
طبابة وال دواء ،وهل أصبحنا نعيش يف قرون
التخلف والغباء َاي العصور احلجرية ،وحنن نعترب
اننا نعيش يف القرن احلادي والعشرين..
فنطلب منكم يا حضرات الساده الكرام ،بأن
تتداركوا االمور املعيشية والسكنية والتعليمية
قبل ان تستفحل ويصبح من الصعب جدًا
تداركها ،وختلقون اشغاال ومناخات مللء
الفراغ العملي وتقوية اجملتمع السكاني وحياة
ّ
وتركزون على
أفضل وبأسرع وقت ممكن،
تطوير البنية التحتية والصرف الصحي وانشاء
معامل للنفايات ومعامل  recyclingللمعادن
وحفظ وتنظيف األنهر وبناء سدود للمياه
الثلجية ملاء الشرب او ماء الشفة ولتوليد
اكرب طاقة للكهرباء ،وري األراضي اجلرداء يف
أعالي اهلضاب واجلبال لتقوية الزراعة وإنتاج
وحمصول أفضل ،ومنع التلوث يف األنهر من
املواد الكمائية من اجل سالمة الزراعة على
ً
والفاكهة واخلضار ،واحلفاظ على
أنواعها،
صحة كل مواطن صغري أم كبري وباالخص
األطفال الذين يدفعون الثمن غاليًا ،من
التلوث املائي والزراعي.
وإذا اقدمتم على تطوير كل هذه املشاريع
من الطبيعي جدًا فستخلقون الوف الوظائف
مما ينعكس خريات كبرية واقتصادا رائعا
على اجملتمع وعلى الوطن ،ونطلب من اهلل
بأن حيفظ الدولة العادلة اليت تعطي احلقوق
حلاملي اهلويةَ ،اي هوية الشرف الكبري وتعطي
املواطن حقوقه باملساواة وتعطي الوظائف
حسب املؤهالت العلمية وليس حسب التوزيع
الطائف او الواسطة واحملسوبية.
املوفق وشكرًا لكل من يعمل خريا من
واهلل
ّ
اجل الوطن واملواطن عشتم وعاشت العدالة
اليت ال متوت واحلق الذي يعلو وال يعلى عليه
والذي سينتصر يومًا ليس ببعيد.

اهداء خاص اىل جريدة الهريالد اللبنانية والعربية
والشكر الخاص اىل الصديق واملحرر انطونيوس
بو رزق .
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي اجتماعي
سدني اوسرتاليا بتاريخ ٢٠١٩-٣-14

قول
ما الذي قاله العصفور
لتلك الشجرة الوحيدة
حتى يبست ؟
قصة قصرية جدا
حياة
قطعوا ساقيه وذراعيه وتركوه ينزف  .بعد
أشهر قليلة شوهد حمموال على األكتاف يهتف
حبماسة  ..ومجوع غفرية ترفع قبضاتها
خلفه.
( فطنة )
أيها الوارث فطنة الشوارع
والشرفات الذابلة
إىل أين تقود كوابيسي اخلضراء
مساء اخلري
لظل يصطدم بظلك الكاسر
لفراغ يئن بني ذراعيك
لنهر جيف على أناملك
أيها املرصع بالنعناع والرحيق
وخمالب اللهفة الضارية
فك أصابعي عن احلنني
وانفض الكلمات واألقحوان
لف شراييين على خنجر
واضرب نبضا
حتى يعشب اليأس يف تابوته
( أمـــــي )
صيفا
تنقل احلقول يف صرتها
تلتقط الندى
لتحشو بها عينيها
ومتشي
حيث أظافرها جترح الطريق
تدخل رئتيها يف الشجر
والطيور اجلارحة
بذراعيها تكبل جسدها
كيال يهرب منها
شتاء
ختبز روث البقر
تلصقه على اجلدران
حتى تنضج غرفتنا الواطئة
من الدخان
وسعالنا املمشوق
منذ عشرين سنة
محلت املدينة
يف جيوبها السرية
مع لريات قليلة
وسبعة أطفال
مشدودين إىل سنانري الصوف
حكتهم
باجلبال
وصمتها الرباق
كلما وقعت من حافة اليأس
ارتطمت بصور القديسني
ووجه أبي الشائك
تنقي املواويل
يف طناجر النحاس
وتسحب النار إىل سريرها
دائما
تلف ضوء القنديل على يدها
حتى ال تقع الكوابيس يف عيوننا
منذ عشرين سنة
ضمدت راحتيها بنباتات متسلقة
ورفعت الكروم وأطفاهلا
على ظهرها املرقع
يف األعياد تضع يف جيوبنا
الكستناء والزبيب واحلمص احملروق واللوز
نرتك ضحكاتنا تلمع على كفيها
حتى يسيل حلمها الساخن يف كل ارض
ونبع..
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فــن ومـشاهري

مسلسل «مخسة ونص» لـ نادين جنيم وقصي
خولي ضحية تسريبات وشركة «الصباح»
حت ّذر MBC

هيفاء وهيب يف عيد ميالدها:

ملكة مجال وعارضة أزياء ومطربة
وممثلة «شغلت اجلميع»

يف  10آذار اجلاري احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء
وهيب بعيد ميالدها ،وأطفأت مشعة واحدة فقط،
فالعمر بالنسبة هلا جمرد رقم «ال يشغلها» بقدر
تركيزها على تقديم كل ما هو جديد ليس يف
عامل الغناء فقط ،وإمنا يف التمثيل واملوضة ..
سيدتي يقدم لك أهم حمطات حياة هيفاء وهيب
الفنية والشخصية.

الرمضانية
تسري األعمال
ّ
هذا العام بوترية سريعة،
فالطقس العاصف الذي
ّ
املشاهد
تصوير
أخر
اخلارجية ألكثر من مسلسل
ّ
فرض إيقاعًا سريعًا على
العاملني يف الدراما ،للحاق
بالعرض الرمضاني بعد أقل
من شهرين.
شركات اإلنتاج استنفرت
ملواكبة
إمكاناتها
كل
من
األخرية
األسابيع
ّ
ميتد
املرشح أن
التصوير،
ّ
األولني
حتى األسبوعني
ّ
من شهر رمضان يف
بعض األعمال ،اليت أعاقت
العواصف والطقس املاطر
تصوير مشاهدها اخلارجية.
ِ
وألن املنافسة حامية،
ينته بعد،
وألن التصوير مل
ّ
ّ
ّ
ّ
التكتم عن
ممثليها
تفرض شركات اإلنتاج على
تفاصيل أدوارهم ،بينما تعتمد شركات أخرى
سياسة التشويق ،من خالل تقديم املعلومات
على جرعات ،فتكشف عن أمساء كل الشخصيات
اسرتاتيجية
وأدوارهم ،وتفاصيل العمل ،يف
ّ
تروجيية حترق أحداث العمل قبل عرضه.
ّ
شركة «الصباح لإلنتاج الفين» اليت تنتج هذا
العام مسلسل «اهليبة احلصاد» لـ تيم حسن،
سريين عبد النور ،منى واصف وغريهم،
ومسلسل «مخسة ونص» لـ نادين جنيم وقصي
ّ
حتظر على املمثلني إعطاء
خولي ،ومعتصم نهار،
أي تفاصيل عن املسلسلني ،حتى ّ
أنها مسحت
قبل أيام قليلة للممثلني باإلفصاح عن أمسائهم
ّ
سيطلون بها يف رمضان.
اليت
سرية الشركة ،اصطدمت بالتسريبات اليت
أن
إال ّ
ّ
ّ
التسويقية اليت كانت الشركة قد
اخلطة
خربت
ّ
ّ
ً
أعدتها ،بالكشف تباعا عن بعض التفاصيل،
ّ
واالحتفاظ بالبعض اآلخر إىل حني انطالق
العرض.
فقد كشف برنامج  Mbc trendingعن تفاصيل من
مسلسل «مخسة ونص» مبا فيها أدوار املمثلني،
األمر الذي أغضب املنتج صادق الصباح ،الذي
تعرض جمموعة MBCمسلسالته يف رمضان منذ
سنوات.
محل املنتج اجملموعة بطريقة غري مباشرة،
فقد ّ
مسؤولية تسريب املعلومات ونشرها ضمن
الربنامج ،بطريقة غري مسؤولة وكتب يف تغريدة له
عرب حسابه اخلاص على «تويرت» «بدون مسؤولية
جتاه األعمال الرمضانية اليت سوف تعرضها نفس

نادين جنيم

نادين جنيم ومعتصم النهار

احملطة ،يقوم برنامج  Mbc_trending#بكشف
بعض احملاور واألمساء املغلوطة أحيانًا والغري
مناسب كشفها أحيانًا أخرى ملسلسالت رمضان
املقبل ،فقط لعمل سكوب إعالمي بغري مكانه.».
القيمني على الربنامج
ووجه الصباح رسالة إىل
ّ
ّ
ّ
توخي
معدي هذا الربنامج
جاء فيها «أمتنى على
ّ
احليطة واملسؤولية.».
ويأتي هذا التحذير للمجموعة اليت تعرض الربنامج
مت ّ
واملسلسالت ،بعد سلسلة أخبار مغلوطة ّ
بثها
يف الربنامج ،مل يكن وقعها مدويًا قدر األخبار
ّ
يفضل
الصحيحة اليت كشفت تفاصيل كان املنتج
سيما ّ
يقدم مومسًا
أنه ّ
أن يرتكها مفاجأة للجمهورّ ،
ثالثًا من «اهليبة» الذي حصد نسب مشاهدة غري
مسبوقة ،ويراهن على جنمته نادين جنيم يف
مسلسل جديد ،بعد أن أثبتت خالل سنوات ّ
أنها
احلصان الرابح يف األعمال الدرامية.
من جهة ثانية ،كانت نادين جنيم قد كشفت
عن دورها يف مسلسل «مخسة ونص» وقالت
ّ
أن
إنها ستلعب دور دكتورة تدعى بيان ،إال ّ
أن نادين ستلعب دور طبيبة
التسريبات كشفت ّ
يتم ترشيحها لالنتخابات
أمراض سرطانية ،ثم
ّ
لتصبح نائبة يف الربملان.
أما معتصم النهار فكشفت التسريبات ّ
أنه سيلعب
دور «بودي غارد» ستنشأ عالقة عاطفية بينه
ّ
يطل قصي خولي بدور الشاب
وبني بيان ،بينما
الثري صاحب السلطة واملال.
أسابيع قليلة وينطلق العرض الرمضاني ،تصوير
املسلسالت يسري بوترية سريعة ،يؤرق العاملون
فيها أي طارىء قد خيرجها من املاراثون الدرامي،
أو أي تسريب قد حيدث لغطًا يف السياسة
الرتوجيية لشركة اإلنتاج.
ّ

امسها بالكامل هيفاء حممد وهيب
من مواليد  10مارس يف بلدة حمرونة يف قضاء
صور جنوب لبنان ،وهناك اختالفات حول العام
فأكد البعض أنها من مواليد العام ،1972
والشائع أنها من مواليد .1976
والدها لبناني «حممد وهيب» وأمها مصرية «سيدة
عبد العزيز ابراهيم» ،وهلا ثالث شقيقات علياء،
نسرين وهناء ،وشقيقة واحدة من والدتها.
كادت أن متوت وهي بعمر  7سنوات بعدما
أصيبت مبرض التهاب البنكرياس ،وهو مرض
نادرا ما يصيب األطفال ،وخضعت جلراحة كانت
ً
نسبة جناحها  ،%1.5على يد الدكتور ميشيل
سليم ومتاثلت للشفاء.
عام  1990تزوجت هيفاء من ابن عمتها «نصر
فياض» وسافرت معه إىل أفريقيا حيث كان
يعمل ،وخالل فرتة محلها عادت إىل لبنان
ووضعت طفلتها يف بريوت ومت طالقهما بعد
إجناب ابنتها الوحيدة زينب.
عام  1992مت اختيارها كملكة مجال جنوب لبنان
ولكن مت سحب اللقب بعد اكتشاف زواجها
من ابن عمها وإجنابها لطفلة مبا خيالف شروط
املسابقة.
حازت على رقم  49من قائمة أكثر « 99النساء
املرغوبات» حسب موقع  ،AskMen.comوظهرت
يف الئحة أمجل النساء يف جملة بيبول األمريكية
عام .2011
بدأت حياتها كعارضة أزياء يف وكالة نضال
بشراوي وهي يف سن الـ 16عرفت الطريق إىل
الشهرة عندما قدمت إعالن معكرونة ،عرض على
التليفزيون السوري يف أواسط التسعينيات.
بنفس العام  1994ظهرت كموديل يف فيديو
كليب أغنية «يا قصص» للمطربة اللبنانية جوليا
بطرس.
عام  1995كانت موديل يف فيديو كليب اغنية
«حببك حبييب» للفنان هاني العمري لكن منع
نظرا لتصوير بعض املشاهد يف
عرض الكليب،
ً
مراكب حبرية اجليش اللبناني.
وظهرت بعدها كموديل يف كليب املطرب جورج
وسوف «إرضى بالنصيب» عام .1996
ويف عام  1997كانت موديل يف كليب أغنية
«يا ميمة» للمطرب اللبناني عاصي احلالني.
عملت كمذيعة لربنامج «عملوها إزاي» مبشاركة
أمحد السقا وإخراج جمدي هواري يف شبكة
راديو وتلفزيون العرب من ديسمرب سنة 1998
حتى يناير سنة .1999
يف بدايات عام  2002بدأت تسجيل أغنيتها
األوىل بعنوان «أقول أهواك» وذلك حينما
رشحها امللحن واملوزع جان ماري رياشي للغناء،
وكان مقررًا أن تصدر األغنية منفردة ولكن
منحت شركة روتانا هلا الفرصة أن تصدر ألبومًا
غنائيًا كام ًال ،وصدر حتت عنوان «هو الزمان»
عام . 2002
يف بدايات عام  2005أصدرت ألبوم «بدي
عيش» وبعد جناحه املدوي أصدرت ألبوم «
فراشة الوادي» عام  ،2006و»حبييب أنا» عام
« ،2008حوا» عام .2018
يف العام  2010أصدرت ألبومها األول لألطفال
«بييب هيفا».
عرفت الطريق إىل السينما للمرة األوىل عام
 2008عندما ظهرت بشخصيتها احلقيقية كضيفة
شرف يف فيلم «حبر النجوم».
عام  2009اختريت لبطولة فيلم «دكان شحاتة»

الذي أخرجه املصري خالد يوسف ،وبعده قامت
ببطولة فيلم «حالوة روح» عام  2014ثم
ظهرت كضيفة شرف عام  2017يف فيلم «خري
وبركة».
شاركت يف برنامج «الوادي» سنة  2005على
قناة  LBCوهو النسخة العربية من الربنامج
السويدي « »The Farmيوم  24أبريل 2009
تزوجت من رجل األعمال املصري أمحد أبو
هشيمة ،ويف نوفمرب  2012أعلنت طالقها يف
بيان مشرتك.
انضمت هيفاء لقائمة جنمات دراما رمضان
منذ العام  2014عندما قدمت شخصية حبيبة
بيطار مبسلسل « كالم على ورق» ،وعام
 2015جسدت شخصية نوسة يف مسلسل
«مولد وصاحبة غايب» ،وبنفس العام قدمت
مسلسل «مريم» وجسدت فيه شخصيتني هما
مريم وملك ،وتألقت عام  2017بدور عسلية يف
مسلسل «احلرباية» ،وقدمت دور كارما العام
 2018مبسلسل «لعنة كارما».
حصلت هيفاء على العديد من اجلوائز نذكر أوهلا
جائزة األسد الذهيب عام  ،2002وجائزة أفضل
مطربة شابة عام  ،2004جائزة أفضل فيديو
كليب يف مهرجان أوسكار الفيديو كليب،
عن أغنية «بدي عيش» عام  ،2005جائزة
املوريكس دور أفضل فنانة يف السنة عام
 ،2005جائزة املوريكس دور أفضل فنانة يف
العام  ،2006جائزة املوريكس دور أشهر مطربة
لبنانية عام  ،2009جائزة املوريكس دور أفضل
مغنية ممثلة عام  ،2010جائزة  ARTلدورها يف
الفيلم املصري دكان شحاتة عام  ،2010جائزة
املوريكس دور أفضل مغنية ممثلة عام ،2011
جائزة املوريكس دور أفضل أغنية عن أغنية
«ياما ليالي» عام .2011
يف  12سبتمرب من العام  2015تسلمت هيفاء
وهيب جائزة «Big Apple Music Awards
،»Foundation
عن فئة أفضل فنانة يف الشرق األوسط يف
مدينة هامبورغ اإلملانية.
نالت جائزة مهرجان بياف للعام  2018عن جممل
أعماهلا الفنية.
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تتـمات

حكومة نيو ساوث ويلز ترصد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ستقوم حكومة ائتالف االحرار الوطين يف نيو ساوث ويلز ببناء
مستشفى بانكستاون -ليدكومب يف موقع جديد لتقديم الرعاية
الصحية الشاملة جلنوب غرب سيدني ،مبا يف ذلك أحدث ما يف
طب الطوارئ واخلدمات اجلراحية والرعاية احلرجة.
وقالت رئيسة الوالية غالديس بريجييكليان إن هذا االستثمار
البالغ  1.3مليار دوالر ممكن فقط بسبب اإلدارة االقتصادية
القوية حلكومة ائتالف االحرار الوطين يف نيو ساوث ويلز.
وكشفت السيدة بريجييكليان عن ان «لدينا سجال حافال يف جمال
توفري البنية التحتية الصحية ،حيث قمنا بالفعل ببناء أو تطوير
وحتسني أكثر من  100مستشفى ومنشأة صحية أخرى يف مجيع
أحناء الوالية ،مع  100أخرى على طريق التطوير والتحسني».
وسيشمل املستشفى الذي سيتم تطويره خدمات الطوارئ
والرعاية احلرجة واخلدمات الطبية واجلراحية .كما سيتم توسيع
خدمات الرعاية اإلسعافية املتكاملة ،مبا يف ذلك خدمات عالج
السرطان والصحة اجملتمعية.
وقال وزير الصحة براد هازارد إن املستشفى الذي سيعاد تطويره
سيشمل تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية يف بانكستاون
والضواحي احمليطة بها.
واضاف الوزير هازارد يقول «حنن ملتزمون ببناء مستشفيات
ومنشآت صحية جديدة يف مجيع أحناء الوالية وحتسينها .منذ
انتخابنا ،استثمرت حكومة ائتالف االحرار الوطين يف نيو ساوث
ويلز ما يقرب من  10مليارات دوالر يف البنية التحتية الصحية
مع  8مليارات دوالر أخرى مت االلتزام بها على مدى السنوات
األربع املقبلة».
وسيتم التخطيط للمشروع وبدء اعمال البناء يف الوالية املقبلة
للحكومة (يف حال اعيد انتخاب احلكومة).
وقالت مرشحة حزب االحرار ملقعد إيست هيلز ،ليندي ليندساي،
يف انتخابات الوالية اليت ستجري السبت املقبل يف  23اجلاري،
إن املستشفى اجلديد سيزيد من قدرات استيعاب اجملتمعات
احمللية ،مما يضمن حصول الناس على الرعاية اليت حيتاجونها
قرب منازهلم.
وتابعت املرشحة ليندساي قائلة« :ستضمن حكومة ائتالف
االحرار الوطين يف نيو ساوث ويلز أن حيصل اجملتمع احمللي على
مستشفى عاملي املستوى لتلبية احتياجاته».
وعلى املدى القريب ،من املقرر االنتهاء من توسعة بكلفة 25
مليون دوالر لقسم الطوارئ مبستشفى Bankstown-Lidcombe
احلالي يف العام املقبل ،لضمان خدمة اجملتمع بشكل جيد أثناء
إعادة تطوير املستشفى.
وال شك ان فضال ال بأس به يف اقرار هذا املشروع يعود لنائب
مقعد ايست هيلز احلالي السيد غلني بروكس الذي كان طيلة
فرتة شغله املقعد البالغة  8سنوات حركة ناشطة يف خدمة املنطقة
وسكانها.

اسرائيل تفشل باعرتاض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن اجليش ااإلسرائيلي عن رصد صاروخني ادعى أنهما أطلقا
من قطاع غزة يف مساء مدينة «تل أبيب» وسط األراضي احملتلة
منذ عام  ،1948دون تسجيل أي إصابات.
صاروخي
وأكد الناطق باسم جيش االحتالل افيخاي ادرعي رصد
نْ
ُأطلقا من قطاع غزة حنو «إسرائيل» (فلسطني احملتلة).
وزعم أن أجهزة التحذير والرصد عملت كما جيب ،لكنه أقر بعدم
اعرتاض الصواريخ من منظومات الدفاع اجلوي ،خبالف ما ذكر
سابقا عن اعرتاض القبة احلديدية أحد الصاروخني.
وقال «ال ضرر أو إصابات من احلادثة .وال توجد تعليمات خاصة
للجبهة الداخلية» ،وأضاف «ال نعرف بعد اجلهة املسؤولة عن
إطالق الصواريخ».
وأكدت مصادر عربية أن صفارات اإلنذار دوت يف خمتلف أرجاء
مدينة «تل أبيب» عند إطالق الصاروخني بشكل مفاجئ.
وسائل إعالم العدو حتدثت عن عشرات اإلصابات حباالت اهللع
بني املستوطنني فيما أعلنت بلدية «تل ابيب» عن فتح املالجئ
بعد إطالق الصواريخ من قطاع غزة.
وقالت القناة  ،11إن رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو يعقد اآلن جلسة مشاورات يف مقر وزارة اجليش مع قادة
األذرع األمنية.
ومل تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن اهلجوم.
ونفت حركة اجلهاد اإلسالمي اتهامات روجها اإلعالم العربي
بضلوعها يف عملية القصف ،كما نفت حركة محاس تنفي
مسؤوليتها.
وجاء إطالق الصاروخني بالتزامن مع اجتماع وفد املخابرات املصرية
مع قيادة حركة «محاس» يف غزة .والحقا أعلن عن مغادرة الوفد
القطاع عرب حاجز بيت حانون دون تفاصيل عن نتائج االجتماع.

باسيل :مؤمتر بروكسيل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
او ال حكومة واما طرد الفساد عن طاولة جملس الوزراء او ال

حكومة واما صفر عجز كهرباء او احلكومة صفر وال حكومة».
وشدد على أنه «جيب إيقاف التجاذبات من أجل التعاون ملصلحة
البلد» ،الفتًا إىل أن «دو ً
ال كبرية متنع عودة النازحني إىل بالدهم
ولن نسمح بسقوط لبنان حتت ذرائع االنسانية يف الوقت ان
اكرب عمل انساني هو يف اعادتهم اىل وطنهم والعنصرية هي يف
بقائهم غرب مندجمني يف وطن».
وأوضح باسيل «أنين هنا اليوم ولست يف بروكسل ألن مؤمترات
مثل مؤمتر بروكسل متول بقاء النازحني وحنن نريد مؤمترات تعيد
النازحني إىل سوريا» ،مشريًا إىل أنه «جيب إيقاف كذبة التطبيع
مع سوريا ألن املصلحة يف التواصل مع الدولة السورية واإلتفاق
مع اجملتمع الدولي وعالقتنا قائمة وليست مقطوعة مع سوريا وال
حتتاج اىل تطبيع وعلينا أن نقر يف جملس الوزراء ورقة سياسية
لعودة النازحني».
ورأى أنه «ال يعتقد احد ّ
انه يقدر ان يغرينا مبساعدات مالية ،او
تهديدنا حبصار مالي فبالنسبة إلينا «سيدر» هو رزمة اصالحات
ملصلحة بلدنا ،ويف اليوم اليت يستعملها احد ليفرض علينا
بدنا ال قروضك وال نزوحك،
قروضا مقابل النزوح ،جنيبه :ما ّ
فلبنان أرضه وهويته ورسالته اغلى من كل اموالك» ،مؤكدًا أن
«البعض يريد أن يسمعنا بأن الفاسد مسيحي ومن التيار ونقول
له الفاسد ليس مسيحي وليس من التيار وحنن مستعدون إلزاحة
أي شخص من موقعه إذا ثبت أنه ليس جديرا».
التسوية لن نسكت عن احد ،وباسم التفاهم
وقال« :بإسم
ّ
والتحالف لن نتهاون مع احد فنحن نريد العهد والدولة ان
مرة يفتح ملف خترب الدنيا
ينجحا لكن ليس بابتزازنا بأن كل ّ
والعهد والوفاق ،فالدولة واصالحها اهم من اي تسوية وتفاهم
وحتالف ...واهم من العهد ومن الرئاسة فالدولة اهم من رئيسها
وهو خبدمتها وليس العكس» ،موضحًا أنه «جيب إعادة النظر
بالتعويضات وليس مقبوال أن تدفع الدولة للموظف يف املدرسة
الرمسية أقساط أوالده يف املدرسة اخلاصة» ،مؤكدًا أن «احلل
بتخفيض الفوائد وزيادة النمو يف اإلقتصاد».
كخلية ملقاومة الفساد وقد مسعتم
وختم قائ ًال «منذ فرتة نعمل
ّ
مبالحقات وحماكمات وستسمعون اكثر والصراخ لن ينفع
تنجي احدا».
واملذهبية لن
والشائعات لن حتجب احلقيقة
ّ
ّ

فرنجية

اىل ذلك وضع رئيس تيار «املردة» الوزير والنائب السابق
سليمان فرجنية نفسه بتصرف رئيس اجلمهورية ميشال عون
قائال :ميكنه ان يستدعينا متى يريد وأكد انه حتت رعاية البطريرك
املاروني بشارة الراعي» ،وأعرب عن «نيته عمل أي شيء إلعادة
النازحني».
وكان فرجنية زار برفقة عضوي «التكتل الوطين» النائبني فريد
هيكل اخلازن وطوني فرجنيه ،وزير األشغال والنقل يوسف
فنيانوس والوزير السابق يوسف سعادة ،مقر الرهبانية اللبنانية
املارونية يف غزير حيث التقى رئيسها العام االباتي نعمة اهلل
اهلاشم.
وقال« :حنن هنا لنؤكد انتماءنا لكنيستنا واحلوار مع اخوتنا
الرهبان حول املرحلة اليت مررنا بها واملرحلة املستقبلية ،وكانت
هناك قراءة لكل االمور وحنن حتت رعاية سيد بكركي يف هذا
املوضوع .لقد طرحنا وجهة نظرنا واستمعوا الينا واالكيد هم
لديهم وجهة نظرهم .اجلميع اليوم خائف على الوضع االقتصادي
واملرحلة صعبة ،واجلميع لديه النية اجليدة للخروج من موضوع
مكافحة الفساد اىل االصالح ،حنن داعمون الي مكافحة للفساد
والي موضوع اصالحي ولكل موضوع خيرجنا من املأزق االقتصادي
الذي حنن فيه .السياسة شيء واالقتصاد شيء اخر ،ونتمنى
ونصلي على نية ان نستطيع اخلروج من املأزق اإلقتصادي الذي
يطاول كل مواطن لبناني».
وردا على سؤال قال« :لطاملا رددت انين بتصرف رئيس
اجلمهورية وعندما يريدنا يستدعينا ،وهو الرئيس وانا مواطن.
لست نائبا وال وزيرا ساعة يشاء يستدعيين وانا بتصرفه ،وهو
من سيقرر اللقاء سيكون حبضور من وانا ال افرض عليه احدا».
وحول ما اذا كان حتالفه مع الرئيس نبيه بري هو بوجه الرئيس
عون قال« :احللف مع الرئيس بري موجود منذ العام  1990اىل
اليوم ،ومل خنتلف يوما ،وهو غري موجه ضد الرئيس عون وال يف
وجه احد غريه ،حنن ننتمي اىل املشروع السياسي الذي ينتمي
اليه ايضا الرئيس عون ،امنا املشكلة ان التيار الوطين احلر يريد
ان حيتكر هذا املشروع السياسي»( .مزيد من التفاصيل ص )3

هاشم

من جهة ثانية القى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاشم
كلمة ،يف مؤمتر احتاد الربملانات االسالمية املنعقد يف الرباط،
مبشاركة الوفد الربملاني اللبناني الذي يضم النائبني قاسم هاشم
وايهاب محادة واالمني العام جمللس النواب عدنان ضاهر ،توجه
يف مستهلها «بالشكر اخلالص والتحية اىل اململكة الشقيقة ،ملكا
وبرملانا وحكومة وشعبا ،على الرعاية السامية وحسن التنظيم
وكرم الوفادة والضيافة».
وقال« :باسم جملسنا النيابي ،نطلب اىل مؤمتركم اختاذ قرار
واضح وحاسم ضد صفقات تبديل االرض والوطن البديل وتوطني
الالجئني والنازحني من االشقاء الفلسطينيني والسوريني يف
لبنان وغريه من دولنا ومساعدة االشقاء السوريني على العودة
اىل وطنهم بإزالة العوائق بعدما حتررت االجزاء الواسعة من احتالل
االرهاب والعصابات املسلحة»( .مزيد من التفاصيل ص)5

قماطي

إىل ذلك استغرب وزير الدولة لشؤون جملس النواب حممود قماطي
«تدخل اخلارج يف حتديد من ميثل لبنان يف مؤمتر بروكسل الدولي
املخصص للبحث يف قضية النازحني السوريني ،ووضع فيتو على
وزير شؤون النازحني يف مؤمتر يعنى بشؤون النازحني».

رئيس الربملان االوروبي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اعلن رئيس اجمللس األوروبي دونالد توسك امس االول
اخلميس اخلميس إن العواصم األوروبية ميكن أن توافق على
إرجاء بريكزيت لفرتة طويلة ،وذلك يف مسعى أخري إلقناع رئيسة
احلكومة الربيطانية ترييزا ماي بتغيري خطوطها احلمر التفاوضية.
وخالل مشاورات قبيل قمة األسبوع املقبل قال توسك «سنناشد
الدول الـ 17يف االحتاد األوروبي أن تكون منفتحة على متديد
ملدة طويلة يف حال وجدت اململكة املتحدة من الضروري إعادة
التفكري باسرتاتيجيتها املتعلقة بربيكزيت ومتكنت من توفري إمجاع
حوهلا».
وبصفته رئيس اجمللس األوروبي يستضيف توسك يف بروكسيل
يف  21آذار القمة اليت قد ُيطلب منها اختاذ قرار يف شأن إرجاء
موعد مغادرة بريطانيا من االحتاد يف  29آذار.
وجاءت تصرحياته يف تغريدات تزامنًا مع استعداد النواب يف
جملس العموم الربيطاني لتصويت جديد يف شأن بريكزيت ،وهذه
املرة حول الطلب من االحتاد األوروبي إرجاء تنفيذ إجراءات املادة
.50
وكانت حكومة ماي قد أعلنت بأنها تعتزم طلب إرجاء االنسحاب
حتى  30حزيران يف حال تصويت برملانها باملوافقة على مسودة
اتفاق االنسحاب والذي ُرفض يف تصويتني سابقني بغالبية
كبرية.
وميكن أن يشجع موقف توسك املؤيد إلرجاء ملدة أطول ،النواب
املؤيدين لالنسحاب القلقني من احتمال «تقييد» لندن يف االحتاد،
للنظر جمددًا يف االتفاق الذي تقرتحه ماي وتصر بأنه أفضل
الصيغ املطروحة للمغادرة.
غري أن إصرار توسك على «إعادة التفكري» يعكس موقفًا قدميًا
لربوكسيل بأن بريكزيت أكثر ليونة قد يكون ممكنًا يف حال ختلت
ماي عن خطوط محر ،وخصوصًا معارضتها االنضمام إىل احتاد
مجركي مع أوروبا.

غارات لطائرات يرجح...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

غداة اتهام املعارضة السورية روسيا والنظام باستهداف مناطق
يف حمافظة إدلب بالفوسفور األبيض وصواريخ ارجتاجية ،أكد
الدفاع املدني مقتل سيدتني وجرح حنو عشرين شخصًا نصفهم
من األطفال يف منطقة سراقب.
وأكدت مواقع معارضة أن طائرتني روسيتني أقلعتا بعد ظهر
األربعاء املاضي من مطار محيميم يف ريف الالذقية واستهدفتا
للمرة الثانية يف أسبوع منطقة عرب سعيد يف اجلهة الغربية
إلدلب ،إضافة إىل عدة مناطق يف الريف الغربي» .كما نقلت
مواقع أخرى عن ناشطني أن روسيا قصفت بالصواريخ األراضي
الزراعية يف حميط مدينة كفرزيتا مشال محاة من معسكرها قرب
مدينة حلفايا.
وأفاد «الدفاع املدني» يف بيان بأن مدنيًا استشهد يف قرية
الصاحلية نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام.
كما استشهدت سيدة وأصيبت ثالث سيدات جبروح جراء قصف
خبمسة صواريخ حمملة بقنابل عنقودية على بلدة اهلبيط بريف
إدلب .وأشار الدفاع املدني إىل أن قوات النظام استهدفت
خبمسة صواريخ عنقودية مدينة سرمني شرق مدينة إدلب ،ما
تسبب يف اصابة أربعة مدنيني جبروح متفاوتة.
وأكد الدفاع املدني أن قوات النظام استهدفت بلدة التمانعة
بـ 82صاروخًا حمم ًال مبادة الفوسفور احلارق احملرمة دوليًا مساء
الثالثاء املاضي.
ومعلوم أن روسيا نفت تقارير صحافية نقلت عن مصادر عسكرية
أن روسيا شنت غارات يف األيام األخرية على إدلب ،كما مل
تعلق على إعالن تركيا تسيري دوريات متوازية لعسكريي البلدين
على حدود املنطقة العازلة املنزوعة السالح من جهة املعارضة
والنظام.
وذكرت وكالة «سانا» التابعة للنظام أن قذيفة أطلقتها جمموعة
مسلحة منتشرة يف ريف الالذقية الشمالي سقطت على منطقة
قنينص وتسببت يف إصابة مدني وأضرار مادية.
ومع تصاعد خروقات النظام يف إدلب يف األسبوعني األخريين
قال االئتالف الوطين السوري املعارض يف بيان إن «اخلطة
احلالية للنظام السوري وحلفائه تعتمد على تنفيذ محالت
تصعيدية متكررة وارتكاب اجملازر وجرائم احلرب يف حماولة
لتجنب الدخول يف احلل السياسي وعرقلة أي جهود دولية تدفع
باجتاه احلل».

وأشار البيان إىل أن التصعيد اجلاري اآلن هو خرق التفاق
سوتشي للهدنة بني روسيا وتركيا ،كما اتهم البيان النظام
مبحاولة للتشويش على مؤمتر بروكسيل الذي «يسعى النظام
وحلفاؤه بكل وسيلة ممكنة للضغط عليه وإجهاضه».
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ملبـورن

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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مــلبورن

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـن هـنا وهـناك

حفالت جنس وهدايا فخمة ...سائق
يفضح أسرار أثرياء عرب وعائالت
ملكية عمل لديهم!

ٌ
ٍ
عدد من أفراد عائالت ملكية ومشاهري
سائق عمل مع
كشف
كتاب جديد بعنوان
ومليارديرات ،أسرار حياة هؤالء األثرياء ،يف
ٍ
.Butler On Wheels
وقال السائق بول ويلر (الذى جرى تغيري امسه)َّ ،
إنه شهد حفالت
وم ِن َح سيارات رياضية بقيمة  10آالف جنيه إسرتليين (مقابل
جنسُ ،
سكوته) ،فض ًال عن إقامته يف بعض أفخم الفنادق بالعامل ،حبسب
صحيفة  The Sunالربيطانية.
وسرد السائق كل الفضائح يف كتابه الكاشف ،بعد تعرضه حلادث
أقعده عن العمل  4أشهر.
ورغم أن بول كان قد َّ
وقع اتفاقيات على عدم إفشاء أسرار العمالء
ُ
الذين تعامل معهم ،فإن ذلك مل مينعه عن نشر أسرار حياتهم
اخلاصة املرفهة وأسفارهم ،كاشفًا يف الوقت ذاته االمتيازات
املذهلة لوظيفته ُ
املرحبة .وأوضح بول« :أمتلك رخصة قيادة مروحية،
ِ
وعملت طاهيًا يف مطعم من فئة  5جنوم.
ورخصة قيادة سيارة،
ٍ
عائالت ملكية؛ إنكليزية ،وروسية ،وإفريقية».
عملت لدى
ُ
واستطرد قائ ًال« :أوصلت مليارديرات روسًا وعربًا إىل حفالت جنس
يف أغلى فنادق لندن ،بعد اصطحابهم الفتيات يف جوالت تسوق،
كن يدفعن يف الواحدة منها حنو  70ألف جنيه إسرتليين ( 92.03ألف
َّ
ِ
ِ
زوجات َمن عمل معهم استدراجه
حماولة
دوالر)» .وكشف بول عن
لكن والءه كان ملن يدفع الراتب« ،لذلك
إىل اإلدالء بأي معلوماتَّ ،
ٍ
أتفوه
مل
بشيء ُمطلقًا» .ولكون بول كان يضطلع بهذا الدور يف
َّ
حياة عمالئه ويعمل بالقرب منهم بهذا الشكل ،فإن ذلك جعله يشهد
بعض اخلالفات النارية.
ويف حديثه عن أحد مساسرة سوق األوراق املالية ،قال بول« :حني
كان يصل إىل منزله يف كل ليلة ،كانت زوجته تتأكد من جتهيز
احلمام ،وإعداد مالبس نومه ووضعها عند نهاية السرير .ودائمًا ما
يكون العشاء جاهزًا عند موعد وصوله ،دون أي إخفاق» .وذكر بول
ً
ٍ
خلالف بينهما ،بعد أن طلبت زوجة عميله أن ُتشاهد
حادثة واحدة
ٍ
مساء ،يف حني كان
عرض  West Endمع ابنتهما .فحكى« :ذات
يصعد الدرج ،كانت زوجته تقف خلفه مباشرة .وحني ذكرت أمر
العرض املسرحي ،استدار ورفع َّ
كفه وصاح يف وجههاُ ،مطالبًا إياها
مشهد عنيف ،وقال َّ
ٍ
إنه يرغب يف أن يذهب إىل
بأن ُتغلق فمها ،يف
َ
ٍ
«واصل صعود الدرج
بهدوء وسالم» .وأردف بول قائ ًال:
املرحاض
ٌ
وهو يغمغم بالشتائم ،قائ ًال َّ
رجل ،وكل ما يريده هو الطعام
إنه
واجلنس والصمت( :أطعميين واخرسي! ليس باألمر الصعب ،أليس
كذلك؟)ُ ،مضيفًا َّ
أنها تتعمد تعكري صفوه».
أوضح بول أيضًا كيف كان من الصعب العمل مع بعض عمالئه
السابقنيُ ،رغم كونهم مليارديرات؛ نظرًا إىل بعض املشاكل اليت
حتدث بسبب رفضهم اتباع قواعد السالمة ،كارتداء حزام األمان على
سبيل املثال .وذكر َّ
يوم انطلقت فرامل السيارة من نوع
أنه ذات ٍ
بشكل مفاجئ ،ليصطدم وجه عمالئه
رولز رويس اليت كان يقودها،
ٍ
امللكيني بشاشات التلفاز يف سياراتهم.
ومن ناحية أخرى ،كان بعضهم خُبالء للغاية ،إذ كانوا أحيانًا يشككون
يف نفقاته (كتكلفة البنزين على سبيل املثال) .قال بول« :ظللت
أعمل لدى عائلة واحدة  3سنوات .حني كانوا ميشون يف صالة
حبمالي األمتعة الذين يدفعون حقائبهم ماركة
املطار ،متبوعني
َّ
لويس فيتون ،كان األمر مضحكًا للغايةَّ .
لكنهم ،رغم ذلك ،كانوا
يكرهون إنفاق أمواهلم على األشياء اليت يرون َّ
أنها غري ضرورية».
وتابع قائ ًالَّ :
«إنهم يكرهون إنفاق املال ،هذا كل ما يف األمر.
تستهلك هذه السيارة بنزينًا بقيمة  120جنيهًا إسرتلينيًا (157.61
علي االتصال بفردين على
دوالر) ،وكلما مألت خزان الوقود كان
َّ
اعتدت أن أدفع التكلفة بنفسي ،يِّ
لكن
األقل من العائلة لدفع مثنه..
ُ
كنت أعاني السرتداد أموالي فيما بعد!».
ُ
كنت قد دفعت تلك األموال،
وأضاف« :كانوا يشككون فيما إن
ُ
ً
جيئة وذهابًا بينهم وبني احملاسب».
وتظل املسألة تنتقل
وأوضح بول َّ
أنه بعد عمله سائقًا ال ميكنه أبدًا أن يستأجر سائقًا أو
بأن تكون «مأجورًا للمساعدة»
أن الشعور َّ
يوظف خادمًا ُمطلقًا ،موضحًا َّ
أصبح اآلن أمرًا «متأص ًال» فيه.

«كارين» ملكة مجال اخليول يف سوريا…
تواجه شبح االنقراض!

بعدما كانت ترتبع قبل سنوات على عرش ملكات مجال اخليول يف
الغوطة ،ختوض «كارين» اليوم معركة مصريية من أجل البقاء على
قيد احلياة.
«كارين» تأثرت كثريًا باحلرب يف سوريا وحتظى اآلن بعناية خاصة
أم ًال يف إنقاذها من االنقراض.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية «قبل بداية احلرب يف سوريا،
كانت الفرس «كارين» فخر مربي اخليول يف الغوطة ،لكن حاليًا
ُتعد هذه الفرس العربية ذات اللون الرمادي واألبيض جمرد ظل
لنفسها (هزيلة وضعيفة).
وتشهد «كارين» على املعاناة ،اليت عاشتها اخليول النادرة يف
احلرب السورية ،فما يقرب من ثلث ( )8500من اخليول ،اليت كانت
مسجلة قبل احلرب بسوريا يف املنظمة العاملية للخيول العربية،
تعرضت لالختفاء أو املوت .أما اخليول الناجية فإنها اليوم تعاني
من صدمة شديدة.
ويقول الطبيب البيطري أمحد شريدة إن «كارين» كانت ملكة مجال
اخليول يف الغوطة ،وأضاف»:أعرفها جيدًا فأنا ،الذي أخرجتها من
بطن أمها» .وكانت «كارين» مبزرعة يف مدينة دوما السورية ،بيد
أنها اختفت عن األنظار سنة .2012
وقبل حوالي شهرين ،عثر أمحد شريدة على الفرس «كارين»،
اليت تبلغ من العمر 11عامًا ،وأعادها إىل مزرعة «الدمياس» قرب
دمشق.
ويقول الطبيب البيطري «لقد كنت مصدوما عندما رأيتها للمرة
األوىل بعد سبع سنوات» ،وأردف« :لقد كانت جمرد عظام وجلد وال
تستطيع الوقوف على قدميها».
وتشتهر اخليول العربية جبماهلا وقدرتها على التحمل ،إذ تعد من أجود
وأقدم اخليول يف العامل .ومنذ قرون ،يقوم البدو برتبية اخليول يف
مشال سوريا .ورغم احلرب ،مت تنظيم العديد من مسابقات اجلمال
اخلاصة باخليول يف السنة املاضية.
وتأثرت اخليول بالوضع يف سوريا ،ويقول الطبيب البيطري شريدة
«مجيع اخليول ،اليت عثرنا عليها يف الغوطة هزيلة ومريضة».
وعانت هذه اخليول على مدى سنوات من نقص الطعام واللقاحات
والفحوص الطبية الضرورية .وتنتمي الفرس «كارين» إىل ساللة
اهلدباء النادرة من اخليول العربية ،فقد عانت هذا الساللة أثناء
احلرب يف سوريا ،وهي مهددة اليوم باالنقراض بشكل كبري.
وقال حممد غياث الشايب ،مدير مكتب اخليول العربية إن هذه
الساللة كانت مهددة باالنقراض قبل احلرب ،وأضاف « :آنذاك مل
يكن هناك سوى بضعة خيول .أما اليوم فلم يبقى سوى كارين».
وحتظى الفرس «كارين» يف هذه األثناء بعناية خاصة ،إذ يريد األطباء
زراعة أجنة ،وذلك على أمل أن تنجب هذه الفرس مولودا أنثى،
ويتم إنقاذها بالتالي من خطر االنقراض .ويشري حممد غياث الشايب
إىل أن اخليول السورية عانت كثريًا ومنها من تعرض لالختطاف،
التشريد والقتل ،وأردف نفس املتحدث أن البعض من هذه اخليول
مت بيعه بطريقة غري شرعية يف اخلارج «إنها ثروات ال تقدر بثمن مثل
التحف األثرية» ،على حد وصف حممد غياث الشايب.

ج ّدة تع ّذب حفيدها بعصا حديدية حتى املوت!
كشفت أجهزة األمن املصرية غموض ومالبسات واقعة مقتل طفل
مبنطقة دار السالم يف العاصمة القاهرة ،بعد اعتداء جدته عليه
مباسورة حديدية.
وتلقى قسم شرطة دار السالم ً
بالغا بالعثور على جثة الطفل أمحد (6
سنوات) ،املقيم مبحل البالغ ،وبه عدة إصابات متفرقة جبسده.
وبإجراء التحريات ومجع املعلومات ،تبني أن الطفل املتوفى يقيم
عاما) ،وهي ربة منزل
بصحبة شقيقه عند جدته لوالده زينب (ً 58
نظرا النفصال والديهما منذ  4سنوات ،وعدم
ومقيمة مبحل البالغ،
ً
تواجد والده بصفة دائمة باملنزل ،وأن األخرية دائمة التعدي على
اجملين عليه وتقوم بتعذيبه وأنها وراء الواقعة.
وعقب تقنني اإلجراءات مت ضبط املتهمة ،ومبواجهتها أقرت بالتعدي
على اجملين عليه باستخدام ماسورة حديدية ،وأنه بعد االعتداء عليه
توجه للنوم ،وعند حماولتها إيقاظه اكتشفت وفاته ،ومت بإرشادها
ضبط األدوات املستخدمة يف ارتكاب الواقعة.
ومت اختاذ اإلجراءات القانونية حيال املتهمة.

يغي قواعده
قصر كنسينغتون رّ
بسبب ميغان ماركل!

يف وقت سابق من هذا األسبوع ،اختذت العائلة املالكة خطوة
غري مسبوقة بإصدار حتذير إىل املتصيدين عرب مواقع التواصل
االجتماعي.
وجاءت هذه اخلطوة عقب حاالت اإلساءة اللفظية املروعة املوجهة
إىل ،ميغان ماركل ،وكيت ميدلتون ،عرب حسابات قصر كنسينغتون
يف مواقع التواصل االجتماعي.
ويعتقد أن صورة واحدة على وجه اخلصوص هي اليت جذبت طوفان
اإلساءة ،ما دفع القصر إلعادة تقييم كيفية تفاعل اجلمهور مع
القصص والصور امللكية.
ففي شهر ديسمرب املاضي ،ظهرت ميغان ماركل أمام اجلماهري
مبظهر مفاجئ أثناء حضورها حفل توزيع جوائز األزياء الربيطانية.
وصعدت ميغان خالل هذه املناسبة إىل املنصة ،وهي مرتدية
فستانا أسود اللون ،من دار أزياء جيفنشي ،لتقديم مصممة فستان
زفافها ،كلري وايت كيلر ،وكانت حتمل معها اجلائزة ،وقد صورت
وهي حتتضن بطنها النامي.
وبعد مشاركة الصور عرب حسابات جملة « »Helloعلى مواقع التواصل
االجتماعي ،قوبلت بفيض من التعليقات املسيئة والقاسية لدوقة
ساسيكس.
وهاجم مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي ميغان وانتقدوا بشدة
طريقة احتضانها لبطنها املنتفخ منذ محلها ،ثم تصاعدت اإلساءة
ضدها منذ ذلك احلني.
ومل تكن ميغان الوحيدة املستهدفة بالتعليقات السيئة ،حيث طال
األمر كذلك كيت ميدلتون ،دوقة كامربيدج.
وتضمنت القواعد امللكية اجلديدة دعوات ألن تكون التعليقات
والتفاعالت مع حسابات القصر على الشبكات االجتماعية «ذات
حمتوى غري ضار ،وأال تتضمن تشهريا بأي شخص ،أو االفرتاء على
اآلخرين ،وأال تكون التعليقات بذيئة أو مهينة أو مهددة أو هجومية
أو مؤذية أو مشجعة على الكراهية ،وأال تروج للمواد العنصرية
الصرحية أو العنف».
كما دعت القواعد امللكية اجلديدة إىل «عدم التشجيع على التمييز
على أساس العرق أو اجلنس أو الدين أو اجلنسية أو اإلعاقة أو
امليول اجلنسية أو السن».
ويعتقد بأن الكثري من اإلساءات تدفع حنو نوع من «حرب الكلمات»
بني املشجعني املتنافسني لكل من دوقة ساسيكس ودوقة
كامربيدج.
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مـتفرقات

يوم زفاف العريس يتحول كابوساً
شاب مثلي اجلنس يف قبضة الشرطة
بسبب مزحة «ثقيلة» من أصدقائه يكشف عن شبكة لتبادل الزوجات بدمشق!

يوم زفاف العريس يتحول كابوسًا بسبب مزحة «ثقيلة» من
أصدقائه يوم زفاف العريس يتحول كابوسًا بسبب مزحة «ثقيلة»
من أصدقائه
يقاضي عريس أصدقاءه بسبب مزحة يف يوم زفافه ،جعلته يقضي
اليوم يف املستشفى ،فضال عن حتمله تكاليف مالية ضخمة طلبتها
شركة تأمني سيارات ملسؤوليته عن حادث مروري.
فبحسب «سكاي نيوز» مل يكن أمام العريس الشاب ( 24عاما)
سوى حتمل «سخرية أصدقائه» كجزء من طقوس تقليدية حتدث
عادة يف يوم الزفاف ،وعايشها هو مؤخرا ،يف مقاطعة قويتشو
جنوب غربي الصني.
وقال أقارب شهدوا احلادث ملوقع األخبار الصيين «ذي بيرب» ،إن
أصدقاء العريس ألقوا عليه يف البداية بيضا وبرية وحربا ،بينما
كان يف طريقه إىل العروس ،وذلك كجزء من عادة صينية سرعان
ما تصاعدت وخرجت عن السيطرة.
وربط األصدقاء العريس بشريط بالستيكي وهو مبالبسه الداخلية
على عمود كهربائي ،وانهالوا عليه بالضرب بعصا من اخليزران،
وذلك يف زاوية بالقرب من طريق سريع ،يف حماولة للهروب مما
حيدث ،ركض العريس وهو حبالة مزرية وسط حركة املرور.
وقال العريس ،أي غوانغتاو ،ملوقع الويب  btime.comإنه فقد
صربه بعد أن سكب أصدقائه احلرب عليه ،مما أضعف رؤيته.
وأضاف «كان هناك شخص ما يطاردني ،ومل أمتكن من الرؤية
بشكل جيد بسبب احلرب ،ثم ركضت إىل طريق سريع بينما كان
شخص آخر يتعقبين».
اىل ذلك فانه بعد فرتة وجيزة ،مسع أصدقاؤه صوتًا قويًا للمكابح،
اليت ينتج عنها عادة حوادث مرورية .وكان أي هو الضحية حيث
صدمته سيارة كان حياول سائقها جتنبه عندما شاهده يسري على
الطريق السريع ،لكنه اصطدم فجأة حباجز حتطمت على إثرها
السيارة واجتهت حنوه لتصدمه هو اآلخر.
أصيبت السيارة بأضرار بالغة .وبعد ذلك دخل أي أىل املستشفى
ملدة  3أسابيع مصابا بكسر يف اجلمجمة ونزيف داخلي.
وقد قضت شرطة املرور خبطأ أي ومسؤوليته عن األضرار اليت
حلقت بالسيارة .ويف أواخر ديسمرب ،طالبت شركة تأمني السيارات
بـ  30ألف يوان (حنو  4آالف جنيه إسرتليين) كتعويض من أي.
قرر العريس بعد ذلك اختاذ إجراءات قانونية ضد األصدقاء الذين
تسببوا يف إفساد يوم الزفاف.
وقال أقارب أي إنه ال ميلك األموال الالزمة لتغطية فاتورة التأمني،
وأنهم مجعوا بالفعل  6آالف يوان ( 691جنيها) للمساعدة يف دفع
أتعابه الطبية.

كشفت مصادر صحافية يف العاصمة السورية دمشق معلومات عن
القبض على شبكة لـ «تبادل الزوجات» تتواصل عرب أحد املواقع
االلكرتونية ،وهو ما وصفه موقع «صاحبة اجلاللة» السوري بأنه
«سابقة غريبة على اجملتمع السوري».
ويقول املوقع «بدأت خيوط هذه اجلرمية تنكشف من خالل حادثة
سلب وقعت ألحد األشخاص ادعى فيها ان أشخاصا جمهولني قاموا
بسلبه بعد ضربه بشكل مربح حيث أوصل التحقيق معه من قبل
فرع األمن اجلنائي بدمشق إىل مفاجأة كانت بعيدة عن جمرد حادثة
السلب».
وبالتحقيق مع الشاب اعرتف أنه من املهووسني بصفحات ومواقع
خاصة باملثليني جنسيا حيث يقوم بالتواصل مع أشخاص يدعوهم
ملنزله يف حملة الشعالن.
ويضيف أنه ومن خالل موقع «وي شات» تعرف على أحد الشباب
وتبادال أرقام اهلواتف وقام بدعوته ملنزله للسهر بعد أن ارسل له
صورًا ومقاطع فيديو وطلب منه إحضار أصدقائه.
ولكن هؤالء قاموا بضربه وسلبوا منه مبلغ  800دوالر وجهازي موبايل
وقاموا بتهديده بالقتل يف حال تقدم بشكوى وتواروا عن األنظار.
وباملتابعة والبحث من قبل فرع األمن اجلنائي بالتعاون مع مكافحة
اجلرائم االلكرتونية يف دمشق مت الوصول حلسابات أولئك االشخاص
وإجراء الالزم إلحضارهم وبالتحقيق معهم اعرتفوا باحلادثة.
واعرتف أحد هؤالء بأنه أنشأ صفحة ودخل حبساب خاص لصفحة
«تبادل الزوجات» وهو موقع خمصص لتعارف األزواج وبدأ بإرسال
طلبات التعارف وشرح الفكرة لألشخاص وكيفية اللقاء بعد إرسال
صور صديقته واليت يستخدمها لتصيد الزبائن على أنها زوجته
لتقوم بالتحدث مع األشخاص وزوجاتهم ليتم اللقاء بعد ذلك يف
منزله مبحلة الزاهرة بعد أن يقوم باستبعاد زوجته منه ليقوم مبمارسة
اجلنس مع زوجة الزائر وسلبه ما حبوزته.
كما اعرتف بسلب شخص وزوجته ما حبوزتهم من مصاغ ذهيب ومبالغ
مالية وأنه قام بإدخال الزوجة وممارسة اجلنس معها برفقة أصدقائه،
إضافة إىل اعرتافهم بتنظيم لقاءات للجنس اجلماعي.
وللوقوف على اجلانب القانوني لقضية «تبادل الزوجات» تواصل
موقع «صاحبة اجلاللة» مع نقيب احملامني يف سورية نزار سكيف
الذي أوضح ..أنه ليس هناك نصا قانونيا خاصا جبرمية «تبادل
الزوجات» وإمنا تعد شكل من أشكال الدعارة وتصنف على أنها جنحة
ماسة باألخالق هلا عالقة بالشذوذ معتربا إياها ظاهرة غري مسبوقة
بتاريخ اجلرائم السورية.
وبني نقيب احملامني أن عقوبة تلك اجلنحة ثالث سنوات كحد أقصى
إال إذا ارتبطت جبرائم أخرى.

فرقة شهرية حبفالت املثلية اجلنسية تثري جدالً واسعاً يف دولة عربية!
فرقة شهرية حبفالت املثلية اجلنسية تثري جد ً
ال واسعًا يف دولة
عربية! فرقة شهرية حبفالت املثلية اجلنسية تثري جد ً
ال واسعًا يف
دولة عربية!
ً
واسعا عرب
سخطا
أثارت دعوة فرقة فنية إلقامة حفل يف الكويت،
ً
نظرا إىل أن الفرقة املعنية اشتهرت
مواقع التواصل االجتماعي؛
ً
بالرتويج وإقامة حفالت «املثلية اجلنسية» ،يف عدد من البلدان.
خصوصا مع «تويرت» األكثر
وضجت مواقع التواصل االجتماعي،
ً
استخداما يف الكويت ،بالعديد من املنشورات اليت تدعو لعدم
ً
استضافة الفرقة وإقامة حفلها ،مؤكدين بأن اجملتمع الكوييت
يرفض إقامة مثل تلك احلفالت اخلارجة عن القانون والقيم
والتقاليد املرعية يف البالد.
وهاجم ناشطون من خالل وسم محل اسم «#ال_لدخول_الفرقة_
املثلية_الكويت» ،القائمني على الفرقة الفنية ،مطالبني سلطات
بالدهم مبنع إقامة حفلها وعدم استضافتها.
لكن آخرين اعتربوا أن الفرقة ستقيم حفلاً
عاديا ،رغم وجود أعضاء
ً
فيها من مثليي اجلنس.
ً
اخرتاقا للمجتمع الكوييت
غري أن نشطاء ،اعتربوا استضافة الفرقة
احملافظ ،وأحد األبواب إلدخال مثل تلك احلفالت مستقبلاً  ،داعني
سلطات بالدهم إىل ضرورة االنتباه من األنشطة اليت متارسها مثل
تلك الفرق الفنية.
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كما حذروا من خطورة اخرتاق اجملتمع حتت مسمى الفن ،واحلفالت
الغنائية ،مشددين بأن تلك الفرق تسعى الخرتاق اجملتمعات احملافظة
حتديدا.
إلقامة حفالت غري مألوفة؛ الستهداف فئة الشباب
ً

الكشف عن حياة ترامب
«العاطفية» مع زوجته!

كشف كتاب جديد يف الواليات املتحدة جوانب من العالقة العاطفية
بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب وزوجته ميالنيا ،نافيا أنباء
تتالحق منذ سنوات حول عالقتهما الباردة.
وحبسب ما نقلته جملة  ،Peopleفإن ترامب والسيدة األوىل يتبادالن
القبل يف منتجع ماراالغو يف والية فلوريدا ،وأضافت أنهما يفعالن
ذلك بغض النظر عن املوجودين يف املكان حتى وإن تعلق األمر
باألحفاد.
ووردت التفاصيل يف كتاب معنون بـ»ماراالغو ..داخل بوابات
السلطة يف قصر ترامب الرئاسي» ،وحيكي الكاتب لورانس ليمر
عددا من التفاصيل عن حياة قطب العقارات الثري الذي شق
طريقه إىل رئاسة أمريكا.
وأوضح أن ترامب وميالنيا ميسكان بيدي بعضهما البعض يف
املنتجع وال يكرتثان بوجود أشخاص آخرين ،وينفي هذا الكالم ما
جرى تداوله يف روايات أخرى حول فتور العالقة الزوجية للرئيس
وزوجته.
ويروي الكتاب عددا من القصص الطريفة مثل قيام برتامب بطرد
طباخ «شيف» من املنتجع فقط ألنه مل حيسن طهي شرحية اللحم
«ستيك» على النحو املطلوب ،ويف حادثة أخرى ،طرد «شيفا» آخر
بسبب طبق من سلطة السيزر.
وذكرت تقارير سابقة أن ميالنيا اليت تزوجت ترامب سنة 2005
وأجنبت منه االبن بارون ،ال ختلد إىل النوم مع الرئيس يف الغرفة
نفسها داخل البيت األبيض.

امرأة تطلب الطالق من زوجها لسبب غريب!
تشهد مصر نسبة عالية جدا من الطالق ،حيث حتتل املركز األول
عامليا يف نسب الطالق ،واليت أدت إىل دق ناقوس اخلطر بسبب
تدمري األسرة ألسباب غري منطقية.
وعلى سبيل املثال ،أقامت مصرية دعوى خلع ضد زوجها ووقفت
أمام حمكمة األسرة يف زنانريي ،مؤكدة أنها «رجل البيت وزوجها
جبان وجيعلها تضرب الناس اآلخرين مكانه يف معظم املشادات
الكالمية مع اجلريان».
وقالت الزوجة يف الدعوى اليت أقامتها وتناقلتها وسائل اإلعالم
املصرية لغرابتها الشديدة« :زوجي جبان ال ميكنه أخذ حقه ،ووالدته
تتحكم يف حياتنا ،وجتربنا على منحها راتبنا الشهري مقابل السماح
لنا بالعيش يف الشقة املوجودة يف العقار السكين الذي متتلكه.
وتابعت الزوجة البالغة من العمر  27عاما يف دعواها« :خالل زواجي
الذي استمر سنة و 8أشهر ،كنت أشعر أنين رجل املنزل بسبب
حتملي التصدي لكل من يتعرض لنا باإليذاء والتحكم يف ميزانية
املنزل».
وأضافت« :تزوجته بشكل تقليدي ،وخالل فرتة اخلطوبة كان يتعامل
معي باحرتام ،ودائما ما يتحدث باهلمس وظننت أنها رومانسية،
ولكن بعد أن قفل علينا باب منزل واحد اتضح لي أنه جبان وخياف
من كل شيء».
وتتابع« :حتى يف اخلالفات مع أهله واجلريان كان يدفعين للتصدي،
وجيعلين أضرب مكانه ،حتملت تصرفات والدته ومعايرتها لي بأنها
املتحكمة يف زوجي وسطوها على راتبه وراتيب حبجة تسديد مثن
الشقة اليت متتلكها».
يشار يف هذا السياق إىل أن آخر إحصائية للجهاز املركزي للتعبئة
واإلحصاء يف مصر ،كشفت عن وجود حنو  198ألف حالة طالق
خالل عام  ،2017بزيادة قدرها  ٪3.2عن عام  ،2016ويرى العلماء
أن معدالت الطالق مبصر يف زيادة مستمرة ،فقد كشفت دراسات
سابقة أن هناك حالة طالق كل  7دقائق ،وأصبحت حاليا هناك حالة
طالق يف مصر كل  4دقائق.
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فــن

جنمات ال يتخلني عن الشعر الطويل ..فمن األمجل؟

سوزان جنم الدين ت ّرد على اتهامها
بال ُعري… أنا حمجبة أخالقياً!

ردت الفنانة السورية ،سوزان جنم الدين ،على تعرضها للعديد من
االنتقادات ،بسبب ارتدائها مالبس كاشفة وقصرية ،وكذلك باحلرية
املتجاوزة.
وأكدت يف لقاء تلفزيوني أن إطاللتها غري مبالغ فيها ،مشرية أن
العامل كله يرتدي فساتني قصرية.
وأضافت أنها من عائلة حمافظة ولكن ليس إىل درجة التزمت.
وقالت« :أنا إنسانة حمجبة أخالقيا من الداخل أكثر من اخلارج،
فالدين يتمثل يف األخالق ،ولكن هناك بعض الناس الذين حيكمون
عليي من كم القماش الذي أرتديه».
وفيما اعرتفت سوزان جنم الدين ،أنها مل تشعر باالرتياح من بعض
إطالاللتها يف بعض املهرجانات الفنية العربية ،فأوضحت أن هذا
يعود إىل أن اختارتها بسبب تعجلها نظرا لضيق الوقت.

نادين نجيم

بعد الشائعات اليت طالت صحتها...

صورة للممثلة السورية أنطوانيت
جنيب من املستشفى
نوال الزغبي

بثينة الرئيسي
بالرغم من أن صيحة الشعر القصري هيمنت بشكل قوي على
تسرحيات النجمات هذا العام ،إال أنه مازال هناك الكثري منهن مل
يتخلني عن الشعر الطويل ،الذي مازال حمتفظا بربيقه ومجاله ،إليك
هؤالء النجمات لتختاري من بينهن األفضل.
منذ ظهورها على الساحة الفنية ومازالت جنمة ستار أكادميي مريهان
حسني بالشعر األسود الطويل ،الذي يناسب مالحمها الشرقية مع
عينيها السوداوين وحواجبها الثقيلة ،مع ملسة متدرجة تضيف
لشعرها كثافة.

نادين نجيم

أما النجمة اللبنانية نادين جنيم ،فبني احلني واآلخر ختتار قصات
الشعر القصري ،إال أنها تعود سريعا للوك بالشعر الطويل مثلما
شاهدناها بآخر إطالالتها بتسرحية الريرتو الكالسيكية ،اليت اختارت
فيها الشعر على جنب ،للمسة أكثر كالسيكية مع الفساتني
املخملية.

سالي عبد السالم

كما تعتمد املذيعة سالي عبد السالم الشعر الطويل ،ومل تتخل

ياسمني رئيس
عنه قط أو تغري لونه األسود ،وكثريا ما ترتكه منسدال للوراء مع
الغرة الطويلة ،أو تعتمد إكسسوارات الشعر مبختلف أشكاهلا ،أو
كالتسرحية اليت اخرتناها بذيل احلصان املرفوع.

الفنانة نور الغندور

تسرحية ذيل احلصان هي األمثل مع الشعر الطويل ،كاليت اعتمدتها
الفنانة نور الغندور مع الشعر املرفوع وبعض اخلصالت املتناثرة
على كال اجلانبني ،واليت تناسب الصبايا صاحبات الوجه النحيف مع
عظمة اخلدود البارزة.

النجمة اللبنانية نوال الزغبي

مع الشعر الذهيب األشقر باخلصالت املتدرجة ما بني البالتينوم
والشوكالته والعسلي ،تعتمد النجمة اللبنانية نوال الزغيب الشعر
الطويل ،وكثريا ما ختتاره مع الفرق من املنتصف ،أو ختتار
تسرحيات رفع للشعر ،كما أن هذا اللون هو من الدرجات املميزة
والدارجة بقوة هذا الشتاء.

بعد الشائعات اليت طالت صحتها ...صورة للممثلة السورية
أنطوانيت جنيب من املستشفى بعد الشائعات اليت طالت صحتها...
صورة للممثلة السورية أنطوانيت جنيب من املستشفى
يف  10شباط ،أدخلت املمثلة السورية القديرة أنطوانيت جنيب إىل
مستشفى األسد اجلامعي ،يف دمشق ،وقرر األطباء إبقاءها يف
العناية املركزة بعد إصابتها بقصور كلوي حاد.
وبعد دخوهلا املستشفى أطلق البعض شائعة بأنها توفيت ،لكن
ابنتها نفت املوضوع ،وقالت أن والدتها بدأت بغسيل الكلى.
أنطوانيت جنيب ال تزال يف املستشفى ،حتى اآلن ،وزارتها املمثلة
السورية عبري مشس الدين ونشرت صورًا معها ،وتبدو أنطوانيت
حبالة جيدة.
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صـحة وغـذاء

قشرة الرأس قد ترتبط مبرض
خطري ...ما هي عوارضه وتأثرياته؟!

مواد غذائية على الرجال تناوهلا باستمرار
أعلن علماء من فنلندا أن تناول بيض الدجاج مفيد جدا لصحة
الرجال ،لذلك ينصحونهم بتناول ما ال يقل عن أربع بيضات يف
األسبوع.
ويرى األطباء أنه من املفيد للرجال تناول بيضة واحدة يوميا،
ملا لذلك من مفعول إجيابي يف صحة الرجل عند تناول البيض
بصورة دورية منتظمة.
كما أن فائدة بيض الدجاج للرجال خاصة تكمن يف أنه يرافق
تناوله بصورة دورية اخنفاض خطر اإلصابة مبرض السكري
بنسبة .%37
تأكد أن البيض هو مصدر مثالي للحصول على الكوليسرتول،
ألن كوليسرتول البيض يؤثر إجيابيا يف عضلة القلب عند
الرجال.

قشرة الرأس قد ترتبط مبرض خطري ...ما هي عوارضه
وتأثرياته؟! قشرة الرأس قد ترتبط مبرض خطري ...ما هي عوارضه
وتأثرياته؟!
أفادت دراسة جديدة بأن فطرًا مرتبطًا بقشرة الرأس ،ميكن أن يكون
عامال حامسا يف اإلصابة مبرض «كرون» املعوي املزمن ،حبسب
«ديلي ميل» الربيطانية.
وترتبط الفطريات املالسيزية املوجودة يف البشرة الدهنية وفروة
الرأس ،حباالت جلدية ،مبا يف ذلك قشرة فروة الرأس.
واكتشف الباحثون أن الفطريات ،اليت توجد عادة يف بصيالت الشعر
البشري ،تكمن أيضا يف األمعاء الغليظة.
وال تعد هذه الفطريات ضارة بالنسبة ملعظمنا ،ولكن يبدو أنها
لدى بعض الناس ،ممن ميتلكون تركيبة جينية معينة ،تزيد من سوء
االضطرابات املعوية ،مثل مرض التهاب األمعاء (.)IBD
وقال الدكتور ،ديفيد أندرهيل ،أحد معدي الدراسة يف مستشفى
« »Cedars-Sinaiبلوس أجنلوس« :فوجئنا بأن هذه الفطريات كانت
أكثر شيوعا على سطوح األنسجة املعوية لدى مرضى (داء كرون)،
أكثر من األفراد األصحاء .وعالوة على ذلك ،ارتبط وجود املالسيزيا
بتغري شائع يف جني معروف بأنه مهم للمناعة ضد الفطريات».
ويتميز مرض « »IBDبالتغريات يف االستجابة املناعية للميكروبيوم
املعوي.
ويف حني أن معظم الدراسات حول امليكروبيوم تركز على البكترييا،
فإن فريق الدكتور أندرهيل ،يبحث يف وجود الفطريات ودورها
احملتمل يف اإلصابة مبرض األمعاء.
وقال الدكتور جوزيه ليمون ،وهو أحد أعضاء فريق البحث يف
الدراسة ،إن التغيريات يف الفطريات املعوية ،مثل «،»M. restricta
ميكن أن تكون عامال يف تفاقم األعراض ،اليت تساهم يف اإلصابة
باألمراض لدى بعض مرضى «داء كرون».
وأظهرت النتائج املنشورة يف جملة « ،»Cell Host and Microbeأن
« »M. restrictaكانت مرتفعة لدى مرضى «كرون» احلاملني للتنوع
الوراثي املعروف باسم «.»IBD CARD9

ويشري اخلرباء إىل أن الكثريين خيافون من الكوليسرتول ،ولكن،
جيب أن نتذكر أن جسم اإلنسان حيتاج إىل توازن الربوتني
الدهين منخفض الكثافة ( )LDLوالربوتني الدهين عالي الكثافة
(.)HDL
كما أن البنية اجلزيئية للكوليسرتول املوجود يف البيض مشابه
لبنية هرمون التستوستريون ،لذلك ،فإن تناول البيض يرفع
من مستواه يف جسم الرجل.
ويضيف العلماء الفنلنديون أنه مع تقدم العمر ،ينخفض مستوى
اهلرمون الذكوري سنويا بنسبة .%2-1
ولكن ،جيب احلفاظ على هذا اهلرمون عند مستوى معني لضمان
خصوبة الرجال ووظائفهم اجلنسية ومتانة عظامهم وكتلتهم
العضلية.
ووفقا لألخصائيني ،فإن املواد الغذائية اليت تفيد يف احلفاظ
على املستوى املطلوب هلرمون التستوستريون هي:
 الزجنبيلتؤكد نتائج الدراسات العلمية أن تناول الزجنبيل مدة ثالثة
أشهر بانتظام يرفع مستوى التستوستريون بنسبة .%17.7
 مواد حتتوي على عنصر الزنك ،كاللحوم احلمراء والدجاجوالفاصولياء واملكسرات.

يرفع مستوى التستوستريون بنسبة .%24
 مواد غذائية حمتوية على عنصر املغنيسيومإن اخنفاض مستوى هذا العنصر يف اجلسم مرتبط بزيادة تراكم
الدهون حتت اجللد ،ما يكبح إنتاج التستوستريون عند الرجال.
لذلك ،جيب تناول العدس واملكسرات والفاصوليا والبذور
واحلبوب الكاملة واخلضروات الورقية والشوكوالتة لكونها غنية
بهذا العنصر.
 مواد غنية بفيتامني «»Dمن املواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامني :مسك التونة ،كبد
البقر ،مسك السردين وأمساك الرجنة.
 زيت الزيتونيساعد استخدام زيت الزيتون على زيادة تركيز هرمون
«( »Luteinizing hormoneهرمون منشط للجسم األصفر تفرزه
الغدة النخامية األمامية) ،حيفز خاليا اخلصيتني على إفراز
التستوستريون.
 الدهون الصحيةيدخل كوليسرتول الدهون الصحية املفيدة يف تركيب
التستوستريون ،لذلك ،على الرجال تناول مواد غذائية حتتوي
على نسبة من الدهون ،حيث أن نقصها يسبب اخنفاض مستوى
التستوستريون يف اجلسم.

نقص عنصر هام يف اجلسم ينذر باإلصابة مبرض السكري

 -البصل

 -الرمان

ترفع عصارة البصل مستوى اهلرمون املنشط للجسم األصفر،
وهذا بدوره يزيد من إنتاج اخلصيتني للتستوستريون ،إضافة
إىل أن البصل يؤثر إجيابيا يف إنتاج احليوانات املنوية.

أكدت نتائج دراسات علمية أن تناول الرمان بانتظام ميكن أن

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

Sutherland
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Julie Bishop reveals how she was treated by her male colleagues
Former foreign minister
Julie Bishop has revealed
how her male colleagues
treated her during cabinet discussions, in a talk
today at the Sydney Opera House.
Ms Bishop joined former
Liberal MP and now independent Julia Banks,
Labor MP Linda Burney,
and Greens senator Sarah Hanson-Young, for the
Leading While Female
panel discussion as part
of All About Women.
When asked about cabinet discussions and what
it was like being one of
the few — and sometimes
the only woman — in
a room full of men, Ms
Bishop described what
she called “gender deafness”.
In 2013 Ms Bishop was
the only woman in cabinet, alongside 18 men
and struggled to have her
views heard.
“People would be talking
and then I would intervene to say something
and there would be silence, and then they’d
just keep on talking,” she

said.
“(Then) somebody would
say precisely what I’d
said and all the guys
would say ‘gee that’s a
great idea, why don’t we
do that?’. And I’d think,
didn’t I say that?
“It was as if they hadn’t
heard me.”
Ms Bishop said it wasn’t
until other women joined
the cabinet that the men
started to listen and acknowledge their contributions. She said Industrial Relations Minister
Kelly O’Dwyer, who has
announced she will not
contest the next election,
came up with the idea for
the women to back each
other up.
“(O’Dwyer) would deliberately say ‘no, Julie just
said that’,” she said.
“That’s why it is so important to have a diversity of views around the
decision making forums,”
she said.
“This is a global issue
and Australia could lead
the way.”
Meanwhile, as Ms Bishop
was taking to the stage

Labor beats Coalition in 50th
Newspoll
The Coalition has notched
up its 50th consecutive
Newspoll loss with its
worst result for the year.
Federal Labor holds the
lead over the Coalition to
win the upcoming election after the government
suffered its 50th consecutive loss in the latest
Newspoll.
The
Liberal-Nationals
lagged behind Labor on a
two-party preferred vote
of 46 per cent to 54 per
cent, according to the latest Newspoll published
by The Australian on Sunday night.
The Coalition’s primary
vote dropped one per
cent to 36 since the start
of the year, while Labor
polled 39 per cent in the
latest count.

Yet Prime Minister Scott
Morrison remains the preferred prime minister at
43 per cent to Opposition
Leader Bill Shorten’s 36
per cent.
Mr Morrison even scored
a four-point improvement
on his overall approval
ratings.
Voters are also slightly
more satisfied with his
performance giving him
an extra point this poll at
43 per cent and his disapproval rate hit 45 per cent.
While Mr Shorten scored
an extra point in approval
ratings to 36 per cent, his
disapproval rate scored
51 per cent.
The poll of 1610 Australian voted was conducted
between Thursday and
Sunday.

Julia Banks (left) and Julie Bishop during Question Time in the House
of Representatives. Picture: Mick Tsikas/AAP

in Sydney, Liberal members pre-selected former
University of Notre Dame
vice-chancellor
Celia
Hammond to replace her
in the seat of Curtin.
Ms Bishop has announced she will retire
from politics at the next
election. She gave veiled
support to foreign affairs
specialist Erin WatsonLynn to take over her
seat, saying preselectors
should nominate a moderate, according to The
Australian. However, Ms
Watson-Lynn got just one
vote in the contest.
Instead Ms Hammond, 50,
who was endorsed by former prime minister John
Howard, won the preselection with 51 votes.
She defeated four other
candidates including Ms
Watson-Lynn, resources
executive Anna Dartnell,
and local councillors
Karen Caddy and Andres
Timmermanis. Runner up,
Ms Dartnell got 28 votes
and the remaining candidates scored one vote
each.
(From left to right): Julia Banks, Linda Burney,
Julie Bishop and Sarah
Hanson-Young during
the Leading While Female panel discussion at
the Sydney Opera House
on Sunday. Picture: Ryan
Pierse/Getty Images
(From left to right): Julia Banks, Linda Burney,
Julie Bishop and Sarah
Hanson-Young during
the Leading While Female panel discussion
at the Sydney Opera
House on Sunday. Picture: Ryan Pierse/Getty

ImagesSource:Getty Images
While acknowledging the
challenges for women
during her appearance
at the Opera House, Ms
Bishop reiterated that she
preferred to increase their
numbers in parliament
through targets, and not
mandatory quotas.
When asked if it was a
lonely experience to be
the only woman in cabinet, Ms Bishop said: “in
a way, yes” but said it
was not just about being
female, it was “politics
more generally”.
“Parliament House is not
a place for making deep
friendships,” she said.
“You keep very much to
yourself as a woman.
“You don’t go out drinking with the boys — you
can — but it’s just not the
same camaraderie.”
Ms Bishop said when she
was deputy leader of the
Liberal Party she would
organise drinks for the
women to get together.
“We just almost needed
to connect with each other informally because it
can be a rather isolating
experience,” she said.
“Parliament House is not
a family friendly place,
it’s not a place for making
deep connections generally. That’s in my experience.”
There were also shocked
gasps from the audience
when former Liberal colleague Julia Banks told
a story about one of her
first appearances as the
newly preselected Liberal
candidate for Chisholm.
“My first experience after

I was pre-selected was,
there was an event going
on in my electorate, and
the Liberal party person
who was organising it,
said: ‘well, I’m going to
be speaking, and (former
Liberal state president in
Victoria) Michael Kroger
will be speaking, and blah
blah will be speaking … I
said but ‘wait a minute
I’m the preselected candidate, don’t I get a gig
here?’ and he said: ‘don’t
you worry about that darling, I’ll give you the raffle’.”
Ms Banks went on to win
the seat of Chisholm for
the Liberal party in what
was the only seat it picked
up at the 2016 election,
something she credited
to the help of Ms Bishop
and Ms O’Dwyer.
‘I DID MY JOB’
Ms Bishop was also asked
whether she had changed
her view of Tony Abbott
after she demanded Julia
Gillard apologise to the
women in his life after
her infamous misogynist
speech.
Ms Bishop said Ms Gillard
had indulged in “pretty
cynical politics” by deflecting criticism of her
support for then-speaker
Peter Slipper by attacking
Mr Abbott.
“I as deputy, of course,
had a role to play, to defend the leader, which
I did. I did my job,” she
said.
In a follow-up question
she was asked whether
she thought Mr Abbott
was a good minister for
women. Ms Bishop would
only say “yes, he was the
minister for women, he
appointed himself”.
Pressed on whether she
thought he was a good
minister for women, she
said: “My personal view
was that it would have
been preferable for a female member of cabinet”
to hold the position.
Ms Bishop also avoided
criticising Prime Minister
Scott Morrison about his

comments, which have
gone worldwide, that men
should not make way for
women’s empowerment.
“It would be very churlish
of me to complain about
my treatment in the Liberal Party,” she said.
“I was the first woman
to be elected to the seat
of Curtin, which is a very
strong Liberal seat in
Western Australia.
“It would be churlish of
me not to acknowledge
that I was elected by my
colleagues as the deputy
leader of the party yearafter-year in opposition
and in government, and I
had 11 years as the deputy of the Liberal Party.”
She also acknowledged
that she then got what
was the most challenging, rewarding and fulfilling career opportunity any parliamentarian
could have, to be Australia’s foreign minister.
“I was so proud of the
fact that I was the first
female foreign minister
in our country’s history,”
she said.
Ms Bishop said when she
attended meetings with
other countries in her
role as foreign minister
and with then-defence
minister Marise Payne,
it caused “an enormous
amount of comment”.
“People would say ‘we
thought Australia had a
blokey culture, this is extraordinary, seeing two
women in these roles’.
“Symbolism and numbers do matter. It changed
people’s perception of us
so I believe that it’s about
changing attitudes.
“If we really believe in
equality of opportunity,
and ensuring that we can
embrace more women in
all roles then Australia
will be better for it.
“No nation will reach its
potential unless and until, it fully engages with
the skills and ideas and
energy and talents of the
50 per cent of its population that is female.”
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New coal-fire power ‘hypo- Morrison slams Labor refugee intake policy
thetical’ says PM
A new taxpayer-funded,
coal-fired project is a
“hypothetical debate”,
Prime Minister Scott Morrison says.
His comments come as
former Nationals leader
Barnaby Joyce has demanded the Morrison
government bankroll a
new coal-fired power
station ahead of the next
election.
Mr Joyce’s clarion call

is squarely aimed at six
Queensland Nationals
who are demanding the
federal government fund
a coal-fired station in
their state.
The rebels also want the
government’s “big stick”
energy bill put to a vote
during budget week, despite the divestiture plan
looking likely to lose.
But Mr Morrison says the
Queensland state gov-

The prime minister has
wrapped up his visit to
Western Australia this
week in the seat of Stirling
where the party will seek
the election of a new candidate.
Prime Minister Scott Morrison hopes his GST fix,
fiscal responsibility and
border protection stance
will be enough to secure
vital votes in Western
Australia at the forthcoming election.
Mr Morrison has been
in WA since Wednesday
and wrapped up his visit
on Saturday in the coastal
seat of Stirling, which the
Liberals will fight to retain
with a new candidate after frontbencher Michael
Keenan announced his
resignation.
“West Australians put me
and our government to
the test on the GST and
we passed,” Mr Morrison
told the meeting of state
council.
“Bill Shorten failed that
test ... because as usual
he couldn’t make up his
mind about what he wanted to do.
“If you run around sticking your head out the
window asking people
for directions all the time,
people will rightly form
the view that you don’t
know where you’re going
- and that is Bill Shorten.”

The prime minister had
the party faithful laughing
and cheering during his
30-minute speech, but he
appeared emotional when
speaking about border
protection.
He told a story of meeting
a man in Indonesia, who
had a daughter the same
age as his own, and when
he asked the man why he
had not put the girl on
a boat the man replied:
“I don’t want to risk my
daughter’s life.”
“I took that choice away
of fathers deciding whether to put their children on
boats,” Mr Morrison said.
He took a further swipe at
Labor for not confronting
the “horrific truth of their
failures” and learn from
their mistakes on border
protection.
Mr Morrison also spruiked
his financial success, saying his government had
the lowest rate of expenditure growth in 50 years
and would deliver the first
surplus in 12 years.
“We got there the hard
way - difficult decisions
year on year, patiently
working through the budget process,” he said.
Mr Morrison told reporters he would return to WA
“in the not too distant future”.
“Try, you can’t keep me
away from the place.”

PM talks fiscal responsibility, GST in WA

ernment has no intention
of approving such a project, leaving the issue as a
“hypothetical debate”.
“Governments have to
focus on what they will
actually do and can actually deliver and that’s
what I’m focused on, not
in hypothetical debates,”
he told reporters in Sydney on Monday.
“What actually can happen is the investments
that we’re making in renewable projects and reliable projects.”
This included Snowy 2.0
- which the government
will chip $1.38 billion
towards - as well as the
Marinus Link project in
Tasmania, he added.
Mr Pitt - one of the six
Queensland Nationals
who are sparking up
about energy - insists he
is not wedded to coal, but
finds his government’s
policy hard to articulate.
The Nationals MP wants
to take something “tangible” to the next election.
Labor leader Bill Shorten
says the market will prevent further coal-fired
power stations from being built and it’s not a
plan for the future.
Mr Shorten admits coal
will be part of Australia’s energy mix, but with
more renewables in the
system.
“What I am not going to
do is tell people you don’t
need to change,” he told
reporters in Yatala, on
the outskirts of the Gold
Coast.
“Just pretending that
we can do business as
usual, pretending that
they are going to build
a whole paddock full of
new coal-fired power stations, which are very expensive, it is just ridiculous.
“It is not actually offering
a plan for the future. It is
offering a photo of the
past.”

Prime Minister Scott Morrison has attacked Labor’s
plans to lift Australia’s
refugee intake, saying the
nation “would be paying
for it for decades”.
Costings from the Finance
Department show lifting
the annual humanitarian
intake to 32,000 would
cost an extra $6.2 billion.
The analysis covers settlement, welfare and health
costs.
“The great risk here is
that it will cost taxpayers
$6 billion and put at risk
the services already experiencing pressure under
the current program,” Mr
Morrison told The Australian on Friday.

The long-term calculations are based on Labor’s
policy to raise the refugee
intake from 18,750 to
27,000 per year by 2025,
with the extra 5000 places planned to be funded
by churches, community
groups and councils.
Labor frontbencher Anthony Albanese rubbished
the “nonsense” costings.
“It shows yet again the
government isn’t focused
on governing, it’s focused
on putting out these nonsense reports,” he told
Sky News.
“Usually it gets found out
that Treasury and Finance
and no one has anything
to do with them, and they

Bank of Sydney expands product suite with BOSBasic Loan

–Bank of Sydney announced the launch
of its new highly competitive Basic Loan for
owner-occupiers, BOSBasic.
BOSBasic is competitively priced at 3.55%
p.a. variable (3.57% p.a.
comparison rate**) offering a fee-free redraw
facility with no application or monthly fees
and other great features.
Determined to offer
customers a widely
innovative
product
range, Bank of Sydney
also plans to release
a similar Basic Investment Property Loan.
“The launch of this
new product is a great
example of our commitment to invest in
helping our customers realise their financial dreams. Hence, we
work on developing
our product suite to improve and expand our
offerings to cater for
our customers’ different needs and expectations,” said Mr Fawaz
Sankari, Chief Banking
Officer.
With a strong track record of award-winning

products, consumers
are becoming increasingly aware of Bank of
Sydney’s standing as a
financial provider that
delivers great value,
quality service and
competitive products

were done on the back of
a Wheaties packet.
“I don’t know why they
just talk about billions.
Why don’t they talk about
trillions, given they just
make stuff up all the
time?”
Finance Minister Mathias
Cormann stood by the
costings and argued the
Labor Party was prioritising refugees over farmers.
“These are completely
misplaced priorities, this
is not in touch with what
the Australian people want
their government to do,”
Senator Cormann said.
“The Australian people
want their government to
support drought-stricken
farmers.”
The Morrison government
has reopened the Christmas Island detention
centre to accommodate
up to 600 asylum seekers it anticipates could be
transferred from offshore
detention for medical
treatment at an estimated
cost of $1.4 billion - or $2.3
million per person.

Morrison reportedly considering
tax cuts
Prime Minister Scott Morrison says he wants Australians to “keep more of
what they earn” amid reports the federal government is considering further income tax cuts.
Citing senior government
sources, The Australian
on Saturday reported the
coalition was weighing
up additional tax cuts in
the upcoming budget.
The tax relief would come
on top of the $144 billion income tax plan announced last year, and
would be made possible
by the improving budget
position.
Asked about the report,
Mr Morrison said “I have
always championed personal income tax reductions”.
“I want Australians to
earn more, and I want
Australians to keep more

of what they earn,” he
told reporters in Perth.
“My record on income
tax is plain for everyone
to see. Every opportunity
I have to reduce the tax
burden on Australians I
take it.”
But Labor dismissed
the tax speculation as a
“con”.
“You know there’s an
election just around the
corner when the Liberal
Party all of a sudden starts
to pretend that they care
about working people in
this country,” opposition
finance spokesman Jim
Chalmers told reporters
in Brisbane.
“They want to con the
Australian people on the
eve of an election into
believing that all of a
sudden they care about
take home pay, but they
don’t.”
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Cardinal George Pell sentenced to six years jail

Cardinal George Pell. Picture: David Crosling/AAPSource:AAP

Chief Judge Peter Kidd delivers George Pell sentence

me to allow myself to feel the
gravity of this moment,” the
statement said.
“It is hard for me, for the time
being, to take comfort in this
outcome.
“I appreciate that the court
has acknowledged what was
inflicted upon me as a child.
However, there is no rest for
me. Everything is overshadowed by the forthcoming appeal.”
He also noted criticism about
Pell’s guilty verdict and said
he gave evidence for several
days and was cross examined by Pell’s defence lawyer.
“A jury has unanimously accepted the truth of my evidence, Pell chose not to give
evidence, the jury did not
hear from him,” his statePM urges Australians to ment said.

sexual penetration) he got
four years, Pell got two years
and six months for the third
charge, 15 months for the
fourth charge and 18 months
for the fifth charge (for the
second incident).
In terms of his jail sentence,
the judge said the sentence
of four years was the “base
sentence” and added a further 12 months for charge
one, four months for charge
three, two months for charge
four and six months for
charge five.
“This means that I sentence
you to a total effective sentence of six years imprisonment,” the judge said.
Pell must serve at least three
years and eight months before being eligible to apply
for parole.

While some were celebrating Pell’s six-year sentence,
abuse survivor Michael Advocate has told reporters
outside court that he is “really disappointed”.
“I thought six years was
at the very low end of the
scale,” he told 7 News. “It
doesn’t send any deterrent
at all, it doesn’t give the victims any sense of justice.
“Less than four years jail
time for destroying the lives
of two innocent young boys?
Is their life only worth two
years each?
While Mr Advocate acknowledged there was some comfort in the fact that Pell had
been jailed, saying “may Pell
rot in his cell”, he didn’t think
it was enough.

support survivors

Prime Minister Scott Morrison urged Australians to
support survivors of child
sexual abuse ahead of the
verdict.
“I would just ask Australians
today to get around those
who have been victims of
child sexual abuse,” Mr Morrison told reporters earlier
this morning.
“Let them know we know it
happened, that we want to
help you be stronger and
to survive what is the most
abominable you could think
that could happen to an individual with a breach of trust.
“For me, it’s about those
against who this abuse was
directed and acted upon. It’s
the most abhorrent thing I
can think of.”

Lawyer for the victim says
sentencing is ‘overshadowed by appeal’

The victim who gave evidence at the trial, known as
J, has released a statement
through his lawyer Vivian
Waller.
“I respect what the judge
said. It was meticulous and it
was considered. It is hard for

Pell sentenced to six
Silence in courtroom as years
Judge Kidd has sentenced
sentence read out

In contrast to the cheers
heard outside, news.com.
au reporter Rohan Smith
said there was silence in the
courtroom after the sentence
was handed down.
Judge Kidd asked Pell to
stand up before the sentence
was read out.
“Pell had to haul himself up
from the dock by grabbing
the bench in front of him,”
Smith reported. “He stood
and showed no emotion as
his sentence was read out,”
he said.
“He sat and waited for the sex
offender register paperwork
to be brought to him for signing. “A barrister explained it
to him and he signed it. He
bowed to the judge before he
was led away and the courtroom was silent.”
Pell will be on the sex offender register for life and he will
also have to supply a forensic sample to police.
There were five charges
that Pell was sentenced for.
On the first charge he got
two years and six months,
on the second charge (for

Pell to six years imprisonment with a non-parole period of three years and eight
months.

Cheers were heard outside
court as the sentence was
heard.

News.com.au reporter Rohan
Smith said Pell stood emotionless in the dock as the
sentence was read out. He
signed paperwork for the sex
offender register and bowed
to the judge before being led
away.

The negative publicity and
stigma is relevant

Judge Kidd acknowledged
that the publicity surrounding Pell’s case made the resumption of his earlier life,
including his career, impossible.
“I accept the position of your
parties and counsel in particular that I should make
allowance for these matters
in my sentence, and I have
done so,” he said.
The judge also accepted that
Pell’s situation was “some-

what unique” and the extremely high-profile nature
of the case gave rise to security and safety concerns in
prison.
However, the judge rejected
that the broadcast of the
sentencing would have a
material impact on the publicity and Pell’s experience in
custody.
“These sentencing remarks
would, in any event, have always been delivered orally in
open court and would have
been reported upon by the
media without restriction,”
he said.

Pell’s age and good character is a factor

Pell is 77 years old and
Judge Kidd said his age was
a significant factor in his
sentencing.
“Of some real importance in
my sentencing exercise is
the fact that each year you
spend in custody will represent a substantial portion of
your remaining life expectancy,” he said.
“I am conscious that the term
of imprisonment, which I am
about to impose upon you,
carries with it a real, as distinct from theoretical, possibility that you may not live to
be released from prison.
“Facing jail at your age in
these circumstances must
be an awful state of affairs
for you. You are also clearly
someone with some significant enough health issues.
“I have no doubt that you
will experience some stress
while in custody. I will make
allowance for these matters.”
The judge said he would also
take Pell’s character references into account.
“In addition to not having any
prior convictions, I am satisfied that the evidence before
me is that you are someone
who has been, in the last 22
years, since the offending, of
otherwise good character.
“I sentence you upon the

basis that these episodes,
viewed together, constitute
isolated offending. I make
substantial allowance for
your good character and otherwise blameless life.”
It doesn’t even approach
“low-end” offending
The judge has noted that
Pell’s lawyer described the
offending as towards the
lower end of the spectrum
of seriousness but said he
rejected this.
“In my view, it does not even
approach the low-end of offending.”
Even though there was no
grooming, the judge said
he thought Pell had made a
“reasoned and deliberate decision” to engage in the first
episode of offending.
“You had time to reflect on
your behaviour as you offended, yet you failed to desist,” Judge Kidd said.
The judge said the breach
of trust and abuse of power
made the offending significantly more serious.
“In my view, your conduct
was permeated by staggering arrogance,” he said.
“I consider in particular that
the sexual penetration offence is very clearly a serious example of that offence
and that the indecent acts
encompassed by charges
one and three are also serious examples of that offence.”

31 صفحة
head and placing the penis
in close proximity to his
head.
“The conduct here must
have been particularly confronting and debasing.”
He said additional force was
used to push his penis into
the other boy’s mouth.
“There is an added layer of
degradation and humiliation
that each of your victims
must have felt in knowing
that their abuse had been
witnessed by the other,” he
said.
“The offending which the
jury has found you have engaged in was, on any view,
breathtakingly arrogant.”

A ‘brazen and forcible attack’

Chief Judge Kidd said Pell’s
attack was graphic and
caused obvious distress to
the victims.
Part of the evidence submitted was that Pell told one of
the boys to be quiet as he
was crying.
“Both victims were visibly and audibly distressed
during this offending,” the
judge said.
“The obvious distress and
objections of your victims
is relevant to my assessment of the impact of your
offending.”
“I must punish you for
your offending”

Chief Judge Peter Kidd has

Pell breached “trust” and begun his remarks by acknowledging that Pell was
abused his position

The judge says: “In any
event, Cardinal Pell, I find
beyond reasonable doubt
that, on the specific facts of
your case, there was a clear
relationship of trust with the
victims, and you breached
that trust and abused your
position to facilitate this offending.”
The judge noted one of the
victims said the choirboys
were expected to show reverence in Pell’s presence.
“The evidence shows that
you were profoundly revered,
Cardinal Pell, which imbued
you with and legitimised
your authority,” he said.
“In part, the choirboys were
performing to please you as
Archbishop.”
He said the breach of trust
was “grave”.

The offending was
“breathtakingly arrogant”

The judge said there was
a “nasty element” to one
of the acts that involved
Pell taking one of the boy’s

“one of the most senior
figures within the Catholic Church globally” and
a “publicly vilified figure”
among some sections of
the community.
“I am also conscious that
I am sentencing at a particular time where in recent
years there has been the
exposure of child sexual
abuse within institutional
settings, including within
the Catholic Church.”
However, he said he was
required to sentence him
today in “accordance with
the rule of law”.
“As I directed the jury who
convicted you in this trail,
you are not to be made a
scapegoat for any failings
or perceived failings of the
Catholic Church.
“Most importantly, while I
must punish you for your
offending, like anyone who
falls to be sentenced by our
courts, you are entitled to
the balanced and steady
hand of justice.”
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$1.3 BILLION FOR BANKSTOWN-LIDCOMBE HOSPITAL

The NSW Liberals & Nationals Government will
redevelop BankstownLidcombe Hospital on a
new site, to deliver comprehensive healthcare for
south-western Sydney, including the latest in emergency medicine, surgical
services and critical care.
Premier Gladys Berejiklian said this $1.3 billion investment was only
possible because of the
strong economic management of the NSW Liberals
& Nationals Government.
“We have a strong track
record when it comes to
delivering health infrastructure, having already

built or upgraded more
than 100 hospitals and
other health facilities
across the State, with another 100 on the way,” Ms
Berejiklian said.
The redeveloped hospi-

tal will include enhanced
emergency, critical care,
medical and surgical services. There will also be
expanded and integrated
ambulatory care services,
including cancer treat-

ment and community
health services.
Health Minister Brad Hazzard said the redeveloped
hospital would transform
the delivery of healthcare
in Bankstown and sur-

rounding suburbs.
“We are committed to
building new, and improving existing, hospitals and
health facilities across
the state. Since we were
elected, the NSW Liberals
& Nationals Government
has invested nearly $10
billion in health infrastructure with another $8 billion
committed over the next
four years,” Mr Hazzard
said.
Planning for the project,
along with early works
construction, will commence during the next
term of government.
Liberal candidate for East
Hills Wendy Lindsay said

the redeveloped hospital
would increase capacity
for local communities, ensuring people can get the
care they need close to
home.
“Only a NSW Liberals &
Nationals Government will
ensure the local community gets a world-class hospital to meet its needs,”
Ms Lindsay said.
In the immediate term, a
$25 million expansion of
the existing BankstownLidcombe Hospital emergency department is due
be completed next year, to
ensure the community is
well served while the hospital is redeveloped.

 هكذا، و حسومات الطاقةOur Active Kids Rebate  مثل،تحقيق دعم كلفة املعيشة
.يكون املزيد من املال يف جيوبكم يف نهاية االسبوع
مع الرتكيز الرئيسي

-  وظيفة وتعزيز الفرص للعمال ونمو املهن250،000 خلق

. تبقى نيو ساوث ويلز مركز القوة االقتصادية ألسرتاليا- على غرب سيدني

 مزيد من املمرضني واملمرضات، مزيد من األطباء،باالستثمار يف مزيد من الشرطة
. هكذا هناك مساعدات يف حالة الطوارئ تدعو اىل االطمئنان،ومزيد من املستشفيات

