
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 

  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  

926 العدد   -  2019 تــموز   6 Saturday 6 July  2019, Issue No. 926السبت 
Melbourne: 12  Lincoln  Street, East Brunswick, VIC 3057

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،000403 482 345

أبرز ما آلت إليه االتصاالت 
اندفعت  اليت  السياسية 
ضحايا  سقوط  بعد  بقوة 
األحد  قربمشون،  يف 
نار  بإطالق  املاضي، 
األمنية  للتحقيقات  ترك 
تبعاته  حتديد  والقضائية 
ومسؤولياته،  ومصادره 

متثل بـ:
1- تربيد األجواء.

ملا  هادئة  مراجعة   -2
حصل.

3 - التسليم باالحتكام إىل 
األمنية  الدولة  مؤسسات 

والقضائية والقانونية.
املعاجلة،  إىل  االنكفاء   -4
عن  النظر  وصرف 

التصعيد..
املطلوبني،  تسليم   -5
املتورطني أو املفرتضني، 

أو املشتبه بهم..
الدم«  »اولياء  موافقة   -6
الضحيتني،  جثث  دفن 

الشابني  أهالي  سواء 
عن  فضاًل  سقطا،  اللذين 
اجلهة احلزبية اليت ينتمون 

إليها.
املتقدمة،  النتائج  هذه  مع 
أو  السياسة  يف  سواء 
اليت  العملية  اجلهود 

األمن  عام  مدير  يقودها 
العام اللواء عباس إبراهيم 
بات  وخلدة،  املختارة  بني 
إىل  التوجه  املمكن  حبكم 
السياسية  اللحظة  انتظار 
الرئيس  ليتمكن  املناسبة، 
اختاذ  من  احلريري  سعد 

Follow us on          ; The Middle East Herald

تسليم املطلوبني مل َيكتِمل.. وخالفات »احملرقة« تهدِّد بعودة النفايات؟

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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 Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

حادثة قربمشون تردم هـوة اخلالف بني 
الـحريري وجـنبالط فـي عـني الـتينة!

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

التتمة صفحة 21

كوشنر يريد حال »براغماتيا« لقضية 
الالجئني الفلسطينيني

أمس  كوشنر  جاريد  أملح 
االول إىل أن خطته للسالم 
األوسط  الشرق  يف 
دمج  إىل حتسني  ستسعى 
الالجئني الفلسطينيني يف 
الدول العربية، فيما يعكف 
إعداد  من  االنتهاء  على 
رفض  رغم  على  اقرتاحاته 

القيادة الفلسطينية هلا.
وبعد أسبوع من عقده ورشة 
عمل اقتصادية يف البحرين 
استثمارات  تقديم  عرضت 
بقيمة 50 بليون دوالر يف 
قال  السالم،  خطة  إطار 
الرئيس  ومستشار  صهر 
ترامب  دونالد  االمريكي 
اخلطوات  عن  سيعلن  إنه 
السالم  خطة  يف  التالية 
»خالل األسبوع املقبل على 

األرجح«.
وعد  الذي  كوشنر،  وقال 
صنع  يف  جديدة  مبقاربة 
السالم يف الشرق األوسط 
احملاوالت  من  عقود  بعد 
ترامب  إدارة  إن  الفاشلة، 

تعمدت افتتاح اخلطة حبوافز 
اقتصادية، وستكشف الحقا 
التتمة صفحة 21عن تفاصيل حول املسائل 

السياسية اجلوهرية.
ولكن يف مؤمتر صحايف مع 

طهران تستدعي السفري الربيطاني احتجاجاً على 
احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية متجهة إىل سوريا

باسم  املتحدث  أكد 
عباس  اإليرانية  اخلارجية 
موسوي، أّن طهران أبلغت 
رفضها  بريطانيا  سفري 
اعرتاض البحرية الربيطانية 
اإليرانية  النفط  لناقلة 

كانت  اليت   )1 )غرايس 
متجهة إىل سوريا يف جبل 
الوزراء  ورئيسة  طارق، 
ماي  ترييزا  الربيطانية 
أّن  وتؤكد  باخلطوة  ترحب 

التتمة صفحة 21

قراره بتوجيه دعوة جديدة 
جمللس الوزراء.

Granny Flat لاليجار 
جلوس  وغرفة  نوم  غرفة  من  مؤلفة 

بحالة  وغريها..  سفرة  وغرفة 
زة ممتا
لالتصال:

0412079757 - 0413 222 622

ناشطون بيئيون يف وسط بريوت، ضد »املحرقة« )تصوير: محمود يوسف(  

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

االثنني من 5 صباحا  -  5 بعد الظهر.. 
من الثالثاء حتى األحد من الـ 5 صباحا - الـ10 ليال

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

نفتح 7 
ايام يف 

األسبوع: 

بإدارة طوني شالال وأوالده
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النواب  رئيس جملس  استقبل   
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
النائب  التينة  عني  يف  الثانية 
جان عبيد الذي قال بعد اللقاء: 
لقد  كلمة.  من  بد  ال  »اليوم 
الذي  بري  نبيه  الرئيس  طالبت 
التوافق  مساعي  دائما  يبذل 
واملرجعيات  االطراف  بني سائر 
بها،  يستمر  بأن  اختالفها  على 
كي  مساعيه  ان  يعرف  وهو 
من  مزيدا  تتطلب  مثارها  تؤتي 

االستمرارية«.
من  هنا  من  »امتنى  اضاف: 
النيابي،  اجمللس  رئاسة  موقع 
فخامة  على  فيه،  اعضاء  وحنن 
كل  حتييه  الذي  الرئيس 
االطراف وتطالبه بأن يأخذ بيده 
جملس  وبيان  املسؤولية،  زمام 
من  املاضي  االربعاء  املطارنة، 
الغبطة  صاحب  حبضور  بكركي 
فرجنية  والوزير  واملطارنة 
وطالبه  اجلمهورية  رئيس  حيا 
احلد  اجل  والعمل من  االستجابة 
من انعكاسات هذه املرحلة ليس 
على منطقة واحدة امنا على كل 
الرئيس  مصلحة  ان  املناطق. 
يأخذ  ان  ايضا  وقدرته  ورغبته 
هذا املوضوع بقلبه ويده وامتنى 
اليت  للنداءات  االستجابة  عليه 

تصدر وخاصة نداء بكركي«.
وختم عبيد: »االمر الثالث الذي 
الناس  دعوة  هو  قوله  اريد 
مجيعا اىل أن »تطول باهلا على 
باهلا  تطول  عم  الناس  بعضها، 
على اعدائها حري بها ان تطول 
البعض«.  بعضها  على  باهلا 
فاالستحقاقات سواء النيابية او 
العهد  داهمة،  ليست  الرئاسية 
االمر  ال زال يف منتصفه وهذا 
يريح لبنان بان تنتزع من التداول 
ليس  استحقاق  على  التنافس 
داهما. فاالستحقاق يستطيع ان 

ينتظر وكذلك التنافس«.
مل  انه  أكد  سؤال،  على  وردا 
حيال  فتورا  هناك  ان  يلمس 
بالتدخل  الرئيس  فخامة  مطالبة 
او القيام بدور ينسجم مع كمية 

اآلمال املعلقة على مطالبهم.
أبو شرف

وكان بري استقبل ظهرا نقيب 
ابو  شرف  الربوفسور  االطباء 
شرف على رأس وفد من جملس 

النقابة.
بعد اللقاء، قال ابو شرف: »كانت 
انتخابات  بعد  للتعارف  الزيارة 
جملس نقابة جديد ولشكر دولته 
على تعاونه يف املرحلة السابقة 
تهم  اليت  القوانني  موضوع  يف 
ايضا  عليه  وعرضنا  الطبيب 
سنقدمها  اليت  القوانني  بعض 

بري التقى وزير الدولة لشؤون النازحني وعبيد ودل كول 

الغريب: رئيس اجمللس ضمان للسلم 
االهلي واالمور يف عهدته

آملني ختطي كل االزمات«.
اجمللس  رئيس  استقبل  كذلك 
اجلنرال  »اليونيفيل«  قائد 

ستيفانو دل كول.
الغريب

الدولة  وزير  بري  والتقى 
لشؤون النازحني صاحل الغريب 
يف حضور وزير املال علي حسن 

خليل.
الغريب:  قال  اللقاء  وبعد 
الرئيس  دولة  بلقاء  »تشرفت 
حقيقة  يثبت  الذي  بري  نبيه 
واملراحل  االستحقاقات  قي كل 
الوطنية الصعبة انه ضمان كبري 
البلد،  هذا  يف  االهلي  للسلم 
على  احلرص  أشد  منه  وملست 
ندخل  لن  اجلبل.  يف  االستقرار 
اللقاء امنا سأقول  يف تفاصيل 
كما قال احد العقالء ان »اخلطأ 
ال يصبح حقيقة بسبب تضاعف 
االنتشار وال تصبح احلقيقة خطأ 
احلقيقة  تبقى  أحد،  يرها  ان مل 
تأييد عام  لو مل يوجد  كما هي 

هلا«.
مطلع  الرئيس  »دولة  واضاف: 
ويعرف  االمور  تفاصيل  على 
على  مشكور  وهو  متاما  احلقيقة 
اجلبل  يف  الفتنة  لوأد  مساعيه 
بشرط  الكثري  لنا  يعين  الذي 
وتسليم  احلق  احقاق  اساسي 
مجيع املطلوبني. وكان لنا وجهة 
نبيه  الرئيس  بعهدة  هي  نظر 
التفاصيل  يف  ادخل  ولن  بري 

كي ال تتعقد االمور«.
كان  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
قد مت الرتاجع عن مطلب حتويل 
العدلي  اجمللس  اىل  حدث  ما 
على  »ابدا،  الغريب:  اجاب 
االطالق، امنا احرتاما ونزوال عند 
االجالء  الدروز  املشايخ  مطلب 
الذين حنرتم وجنل وانسجاما مع 
التقاليد املعروفية االصيلة اليت 
نشدد على حرصنا والتزامنا بها 
تقرر  مضى  وقت  اي  من  اكثر 
دفن الشهيدين وال عالقة للدفن 
من قريب او بعيد مبسار االمور 
على االطالق وهو اجراء ينسجم 

مع عاداتنا وتقاليدنا«.
وختم الغريب: »االمور يف عهدة 

الرئيس نبيه بري«.
برقيتان

على صعيد آخر ابرق بري حلاكم 
سلطان  الشيخ  الشارقة  امارة 
بوفاة  معزيا  القامسي  حممد  بن 

جنله.
اخلارجية  وزير  اىل  ابرق  كما 
مهنئا  بوريل  جوسيب  االسباني 
االمن  مفوض  منصب  بتوليه 
االحتاد  يف  اخلارجية  والسياسة 

االوروبي. 

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول،  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف الصرح البطريركي ببكركي، 
الديين  املرجع  وكيل  ممثل 
الشيخ  النجفي  بشري  الشيخ 
وفد  رأس  على  حبسون  علي 
يف  حبث  وكان  املشايخ،  من 
الساحة  على  الراهنة  التطورات 

احمللية.
»لقد  قال حبسون:  االثر،  على 
أمورا  الغبطة  صاحب  مع  طرحنا 
واملواطن،  بالوطن  تتعلق 
اجلبل،  يف  حدث  ملا  وتطرقنا 
فإن  واحدة،  الرؤية  وكانت 
أبناء  بني  حتصل  مشكلة  أية 
متتد  قد  الواحدة،  الطائفة 
سلبا  وترتد  األخرى،  للطوائف 
ألن  لبنان،  طوائف  كل  على 
بعضها،  تكمل  الطوائف  هذه 
وال ميكن لطائفة أن تستغين عن 

بقية الطوائف«.
ثانية،  ناحية  »من  أضاف: 
غبطته  مع  موحدة  الرؤية  كانت 
بصفقة  يعرف  ما  خطورة  حول 
اآلتية  من خماطرها  ألن  القرن، 
على لبنان مسألة التوطني الذي 
قد يغري بعضا من التوازنات يف 
أمورا  يغري  أيضا  وهذا  لبنان، 
كثرية قد ختلق خلال يف العيش 

املشرتك بني اللبنانيني«.
وختم: »الرؤية موحدة حول حل 
تكمن  واليت  اللبنانيني  مشكلة 
املذهيب  اخلطاب  من  بالتخلص 
بعض  من  اآلتي  والطائفي 
جيدون  ال  الذين  السياسيني 
املشرتك  العيش  يف  مصاحلهم 
فتحدثنا  الشعب،  هذا  ووحدة 
عن  الغبطة  صاحب  مع  بالتالي 
عند  اجلهود  توحيد  ضرورة 
كسد  للوقوف  الروحية  املراجع 
اخلطاب  انتشار  وجه  يف  منيع 
الطائفي واملذهيب الذي ال خيدم 

الوطن واللبنانيني«.
وفد قواتي

ثم التقى الراعي وفدا من حزب 
النائب  اللبنانية« ضم  »القوات 
شوقي الدكاش وأعضاء املكتب 
احلزب،  يف  املركزي  واجمللس 
وكان عرض لألوضاع العامة يف 

البالد.
وأشار الدكاش بعد اللقاء، اىل 
أن »الوفد نقل للبطريرك الراعي 
جعجع،  مسري  الدكتور  حتيات 
القداس  لرعاية  دعوة  له  ووجه 
يف  املقاومة  لشهداء  السنوي 
األول من أيلول املقبل«، مشددا 
على »ضرورة أن يتحلى اجلميع 
بالوعي واحلكمة يف هذه الفرتة 
يف  ثابتني  نبقى  كي  الصعبة، 

أرضنا«.
سويف

البطريرك  الظهر، استقبل  وبعد 
قربص  ابرشية  راعي  املاروني 
املارونية املطران يوسف سويف 
على رأس وفد من ابناء الرعية 
املارونية  القرى  ابناء  ومن 
يرافقهم  املهجرة،  القربصية 
الربملان  يف  املاروني  النائب 
يف  موسى،  ياناكي  القربصي 
زيارة مت فيها التطرق اىل وضع 
يف  املارونية  الرعية  ونشاط 
قربص، اضافة اىل وضع القرى 

الراعي التقى راعي ابرشية قربص املارونية وتسلم من وفد قواتي دعوة لرعاية قداس الشهداء

ممثل النجفي: للوقوف كسد منيع بوجه اخلطاب الطائفي

على  العمل  وضرورة  املارونية 
اجياد حل سياسي يسمح ألهلها 

بالعودة اليها.
األول  »اهلدف  سويف:  وقال 
التعزية  تقديم  هو  الزيارة  من 
املثلث  بوفاة  الغبطة  لصاحب 
نصراهلل  مار  البطريرك  الرمحة 
شكر  وثانيا  صفري،  بطرس 
مساعيه  على  الراعي  البطريرك 
مسألة  يف  واملستمرة  احلثيثة 
ووعدنا  منه  طلبناها  جوهرية 
بأن يكون فيها اىل جانبنا وهي 
لقرييت  اللوجسيت  الوضع  حلحلة 
اسوماتوس وآيا مارينا القربصية 

حيث التواجد العسكري«.
غبطته  من  »طلبنا  أضاف: 
األقنية  خالل  من  مساعدتنا 
وسيكون  واإلقليمية  الدولية 
هناك تعاون لتهيئة هذا األمر، 
العودة  تتم  ان  نأمل  وحنن 
قبل  من  القريتني  هاتني  اىل 
املوارنة اقله لالحتفاالت الدينية 
الدينية  الشعائر  وممارسة 
والصلوات بشكل اسهل مما هو 
لعودة بعض  اآلن، وثانيا  عليه 

األهالي اىل هذه القرى«.
وختم: »شكرنا غبطته النه برعايته 
مت افتتاح دار املطرانية اجلديدة 
مركز  وانشىء  قربص،  يف 
والراعوي،  الثقايف  مارون  بيت 
وبسبب ظروف سيدنا مل يتمكن 
من احلضور واوفد نائبه. واليوم 
وجهنا اليه دعوة جديدة لزيارتنا 
ألنه من دون ادنى شك، زيارة 
والقرى  لألبرشية  البطريرك 
املارونية  واجلماعة  املارونية 
ومعنويا  روحيا  دفعا  تعطي 
ولقربص،  للموارنة  جدا  هائال 
وتساهم يف خلق مناخات اجيابية 
حيث  قربص  مشكلة  اطار  يف 
من  مبادرات  تتطلب  تعقيداتها 

هذا النوع«.
حجاج بولونيون

بعد ذلك، استقبل الراعي وفدا 
يرافقهم  البولونيني  احلجاج  من 
األب ميالد سقيم، الذين اعربوا 
إلستقباهلم  كبري  تقدير  عن 
الكنيسة  »رأس  قبل  من 

املارونية«.
واستمع اعضاء الوفد اىل عرض 
البطريرك املاروني عن »العالقة 
اليت تربط كنيسة لبنان بالكنيسة 
اليت  املكانة  واىل  البولونية، 

مار  البولوني  القديس  حيتلها 
قلب  يف  الثاني  بولس  يوحنا 
لبنان وقلب كل اللبنانيني، هو 
الصغري  البلد  هذا  خص  الذي 
به  خاص  بسينودس  العامل  يف 
كعربون حب وتقدير لدوره الذي 

وصفه بالرسالة«.
زوار

البطريركي،  الصرح  زوار  ومن 
ديب،  روجيه  السابق  الوزير 
زرد  وليم  نادر،  وجويل  عادل 
ميالنو  رعية  وكاهن  جودة  ابو 
اخلوري أسعد سعد الذي عرض 
ثم  املارونية،  الرعية  لنشاط 
اخلاص  التعليم  مصلحة  رئيس 

عماد األشقر. 

الراعي مستقبال وفد النجفي

اآلتي«  البيان  باسيل  جربان  للوزير  اإلعالمي  املكتب  عن  صدر 
يف إطار محلة التشويه والتحريض املكشوفة تعمد جهات معروفة 
إىل إعادة نشر كالم قديم مضى عليه الزمن للوزير جربان باسيل 
وتضخه بكثافة عرب وسائل التواصل اإلجتماعي بهدف زرع التفرقة 
وشحن النفوس ولذلك ندعو وسائل االعالم والرأي العام اىل أخذ 

العلم«.

املكتب اإلعالمي لباسيل: جهات معروفة تزرع 
التفرقة وتشحن النفوس وتنشر له كالما 

قدميا مضى عليه الزمن

استقبل رئيس حزب »الكتائب 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل 
يف بيت الكتائب املركزي يف 
منطقة  عن  النائبة  الصيفي، 
شؤون  وزيرة   - كورورويت 
الضواحي  وتنمية  املستهلك 
االسرتالية  فكتوريا  والية  يف 

مارلني كريوز.
وحضر اللقاء اىل جانب رئيس 
حكيم،  آالن  الوزير  احلزب 
يف  اخلارجية  العالقات  ومنسق 

احلزب مروان عبد اهلل.
وجرى يف خالل اللقاء البحث يف 
واألسرتالية،  اللبنانية  الشؤون 
يف  اللبنانية  اجلالية  ووضع 

اسرتاليا.
توطيد  على  تأكيد  وجرى 
العالقات الثنائية بني البلدين، 
مللف  اجملتمعون  وعرض  كما 
»الضاغط  السوريني  النازحني 

على الوضع اللبناني«.
كريوز:  قالت  اللقاء  وبعد 
اللقاء،  اجلميل  للنائب  »اشكر 
خالله  وحتدثنا  مثمرا  كان  وقد 

لبنان  يف  العام  الوضع  عن 
حتسني  على  التعاون  وسبل 
العالقات بني البلدين. وأبديت 
ملساعدة  الكامل  استعدادي 
الكتائب من موقعي على دعم 
اللبنانية  القرى  يف  البلديات 
وسعي  يف  ما  كل  وسأبذل 

لتحقيق هذه الغاية«.
ولفتت كريوز اىل ان »زيارتها 
وطنها  زيارة  خانة  يف  تصب 
جربان  وطن  هو  الذي  األم، 
وباقي  وبعلبك  جربان،  خليل 
املواقع يف هذا البلد الذي يرد 
يف  مكان  من  اكثر  يف  امسه 
مستذكرة  املقدس«،  الكتاب 
والتارخيية  الوطيدة  »العالقة 
الكتائب  وحزب  عائلتها  بني 

اللبنانية«.
»االسرتاليني  بدعوة  وختمت 
األصول  ذوي  وخباصة 
وطنهم  زيارة  اىل  اللبنانية، 
تشجيع  يف  واملساهمة  األم 
يف  االقتصاد  ودعم  السياحة 

ظل هذه األوضاع«. 

سامي اجلميل عرض مع الوزيرة االسرتالية 
كريوز توطيد العالقات واوضاع اجلالية

النائب الجميل مستقبال النائبة االسرتالية مارلني كريوز
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العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
بلد  »لبنان  ان  عون  ميشال 
خمتلط وينعم مواطنوه حبريتهم 
الدينية واالجتماعية«، معربا عن 
الواقع  هذا  رؤية  »يف  رغبته 
ينطبق على دول العامل ككل، ال 
سيما على ابناء قربص واملوارنة 
الفتا  خاص«،  بشكل  منهم 
لالزمة  متابعته  »استمرار  اىل 

القربصية منذ العام 1974«.
خالل  جاء  عون  الرئيس  كالم 
استقباله قبل ظهر امس االول 
ابرشية  راعي  بعبدا،  قصر  يف 
قربص املارونية املطران يوسف 
يف  املاروني  والنائب  سويف 
يانيكس  القربصي  الربملان 
من  وفد  رأس  على  موسى 
اللقاء  خالل  مت  حيث  االبرشية، 
التداول يف االوضاع العامة يف 
قربص، باالضافة اىل ما يتعلق 
بالقضايا اليت تهم املوارنة فيها 

على وجه اخلصوص«.
املطران سويف

حتدث  اللقاء،  مستهل  يف 
املطران سويف، فشكر للرئيس 
وقال:  والوفد،  استقباله  عون 
»اننا موجودون يف هذا الصرح 
كي نتابع تقليدا عميقا جدا بني 
موارنة قربص ورئيس اجلمهورية 
نرغب  تقليد  وهو  اللبنانية، 
بتجديده كما ببقائه يف ضمائرنا 
وحياتنا الن موارنة قربص الذين 
يعود تارخيهم اىل 1200 سنة يف 
ارضهم  يوما  ينسوا  مل  اجلزيرة 
يف  تبقى  جذورهم  وان  االم 
اىل  ننتمي  اننا  لبنان. فصحيح 
قربص قلبا وقالبا كما اننا جزء 
من النسيج القربصي االساسي، 
اال انه ال ميكننا نسيان جذورنا 

وهذا الوطن احلبيب لبنان«.
امامكم  اليوم  »جندد  اضاف: 
الروحي  وارتباطنا  للبنان  حمبتنا 
والعاطفي واالنساني والوجداني 
به، ال سيما وان مثة ارتباطا بني 
اساسي  دور  للموارنة  البلدين 
يف تعميقه رغم ما يعانونه من 
اقتصار  اقلها  ليس  حتديات 
القرى اليت يتواجدون فيها على 
اربع بعدما كانت ستني قرية«.

حبرية  »الدخول  ان  اىل  ولفت 
الظروف  ظل  يف  مقتصر 

الراهنة على قريتني  السياسية 
وهي  االربع  القرى  من  اثنتني 
كورباكييت وكارباشا واملشاركة 
يف قداديسها، يف وقت تعرتي 
القريتني  اىل  الدخول  حماوالت 
واسوماتوس  ايامارينا  االخريني 
واساسية  جوهرية  صعوبات 
متمنيا  العسكري«،  لطابعهما 
»املساعدة  عون  الرئيس  على 
دخول  من  املوارنة  متكني  يف 
القريتني املذكورتني واملشاركة 
ايام  يف قداديسهما على مدى 
االقامة  اىل  والعودة  السنة 

فيهما«.
موسى

ثم حتدث النائب موسى، فشكر 
استقباله  على  عون  الرئيس 
»حتيات  اليه  ونقل  الوفد، 
رئيس مجهورية قربص نيكوس 
اناستاسيادس«، معيدا التأكيد 
الرمسية  »الدعوة  على  بامسه 
اليت وجهها للرئيس عون لزيارة 

قربص«.
العالي  »التقدير  عن  وعرب 
به  يشعر  الذي  واالمتنان 
جلميع  قربص  يف  املوارنة 
بذهلا  اليت  القيمة  اخلدمات 
والهتمامه  اجلمهورية  رئيس 
وقراهم«.  مبوارنتها  احلقيقي 
واعرب عن »بالغ التقدير لوزير 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
باسيل ملتابعته شخصيا مسألة 
القربصية«،  املارونية  القرى 
عون  الرئيس  على  متمنيا 
الطابع  الزالة  اجلهود  »تكثيف 
ايامارينا  قرييت  عن  العسكري 
يستعيد  كي  واسوماتوس 
اىل  بالعودة  حقه  الشعب 

قراه«.
رئيس الجمهورية

مرحبا  عون  الرئيس  ورد 
سروره  عن  اعرب  الذي  بالوفد 
متابعته  اىل  الفتا  باستقباله، 
العام  منذ  القربصية  االزمة 
1974، وقال: »ان ما يهمنا هو 
قربص ككل، ال سيما وانه كما 
استقبلنا اهلها لدى اندالع ازمة 
بالدهم، فقد استقبل القبارصة 
احلرب  اندالع  لدى  اللبنانيني 
ان  ايضا  يهمنا  كما  اللبنانية، 
اىل  القبارصة  املوارنة  يعود 

رئيس اجلمهورية لوفد ابرشية قربص املارونية:
 نرغب يف رؤية واقع لبنان املختلط واملتميز حبرية 

مواطنيه ينطبق على دول العامل
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ممارسة حقوقهم الدينية انطالقا 
لكل  املعتقد  حرية  احرتامنا  من 
اعرتاف  يف  ورغبتنا  الطوائف 
احلرية وحبرية  بهذه  الدول  كل 

ممارسة الشعائر الدينية«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  ولفت 
يبذهلا  اليت  املساعي  يتابع  انه 
الوزير باسيل يف هذا الصدد، 
متمنيا »جناحها يف اقرب وقت 
كي يعود موارنة قربص ملمارسة 
حريتهم«، منوها بان »لبنان بلد 
خمتلط وينعم مواطنوه حبريتهم 
وهو  االجتماعية،  كما  الدينية، 
يرغب يف رؤية هذا االمر ينطبق 

على دول العامل ككل«.
درويش

اىل ذلك، استقبل الرئيس عون 
وعرض  درويش  علي  النائب 
البالد  يف  العامة  االوضاع  معه 
السياسية  التطورات  ضوء  يف 

واالمنية االخرية.
ان  النائب درويش اىل  واشار 
اوضاع  ايضا  »تناول  البحث 
الطائفة العلوية وخصوصا عمل 
الرمسية.  االدارات  يف  ابنائها 
احلديث اىل ضرورة  تطرق  كما 
تطبيق قانون اجمللس االسالمي 
انتخابات  واجراء  العلوي 

جديدة«.
عربيد

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
االجتماعي  االقتصادي  اجمللس 
عمل  معه  وعرض  عربيد  شارل 
اجمللس والدراسات اليت يعدها 
االقتصادي  الصعيدين  على 

واالجتماعي.
رئيس اتحاد آسيا للفنون القتالية 

املختلطة
احتاد  رئيس  بعبدا،  ويف قصر 
املختلطة  القتالية  للفنون  آسيا 
نادر  ابي  وسام  املهندس 
اللذان  لطيف،  مارك  واحملامي 
يف  اللبنانيني  نتائج  عرضا 
البطوالت العاملية اليت تقام يف 
وزاري  قرار  صدر  اليت  اللعبة 

بالغائها يف لبنان.
وطالب ابي نادر ولطيف الرئيس 
عون ب«العمل على معاجلة هذا 
القرار مبا يضمن مصلحة الالعبني 
اللبنانيني بعد املستوى العاملي 

الذي حققوه«. 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال املطران سويف 

حركة  من  دين  علماء  نظم 
التوحيد اإلسالمي وجملس علماء 
اإلسالمية  واهليئة  فلسطني، 
االرتقاء،  وتيار  الفلسطينية، 
واهليئة السنية لنصرة املقاومة، 
ومجعية  اليقني،  نور  ومجعية 
ألفة، وحركة أنصار اهلل، واملركز 
الفقهية،  لالستشارات  اجلامع 
لقاء  األمة، يف بريوت،  وحركة 
رفضا ل«صفقة القرن« بعنوان: 
جيوز  ال  وقف  فلسطني  »أرض 
التنازل عن شرب منها«، حبضور 
رئيس اهليئة اإلدارية يف جتمع 
العلماء املسلمني الشيخ حسان 
عبد اهلل، ونائب مسؤول امللف 
الفلسطيين يف حزب اهلل الشيخ 

عطا اهلل محود.
مبستجدات  التداول  وجرى 
الذي  اخلياني،  املنامة  مؤمتر 
»صفقة  ألكذوبة  مقدمة  يعترب 
األمريكي  يريدها  اليت  القرن«، 
أجل  من  الصهيوني  وتابعه 
الفلسطينية،  القضية  تصفية 
الطمأنينة  سبل  كل  وتوفري 
والسالم للعدو، ودجمه وتوسعه 
وجعله القوة األساسية املهيمنة 

يف املنطقة.
اشاروا  بيانا  العلماء  واصدر 
الضغوط  ان  اىل  فيه« 
سترتافق  املقبلة  األمريكية 
متارسها  شديدة  ضغوط  مع 
املنطقة  يف  وأتباعها  واشنطن 

واملمانعة،  املقاومة  حمور  على 
وسوريا  إيران  على  خصوصا 
مما  والفلسطينيني،  ولبنان 
االستعداد  درجة  أعلى  يفرتض 
جديدة  حلقة  ملواجهة  واليقظة 
قد  اليت  والفنت  املؤامرات  من 
والصهيوني  األمريكي  يعدها 

ومن يسري يف ركبهما«.
العربية  األمة  اللقاء  ودعا 
»االستنفار  إىل  واإلسالمية 
إلسقاط  واالستعداد  واليقظة 
املؤامرة  من  اجلديدة  احللقات 
على مقدساتنا وحقوقنا وختريب 
وبرامج  عمل  ووضع  أوطاننا، 
اخلفاء  يف  ماحياك  ملواجهة 

والعلن«. 

لقاء علمائي رفضا لصفقة القرن: لالستنفار 
واالستعداد إلسقاط املؤامرة على مقدساتنا وحقوقنا

أعلنت مديرية اإلعالم يف احلزب 
الدميقراطي اللبناني أن »رئيس 
أرسالن  طالل  االمري  احلزب 
ونزوال عند رغبة اهليئة الروحية 
الدروز  العليا لطائفة املوحدين 
واحرتاما  العقالء  واملشايخ 
التوحيدية  والعادات  للقيم 
الشريفة، قد توافق مع عائليت 
الشهيدين البطلني عضو اهليئة 
رامي  احلزب  يف  التنفيذية 
احلزبي  والكادر  سلمان  أكرم 
على  فراج  أبي  نديم  سامر 

مبأمتني  تشييعهما  موعد  تعيني 
مسقط  يف  وشعبيني  حزبيني 
تشييع  سيتم  حيث  رأسيهما، 
سلمان  رامي  البطل  الشهيد 
 2019 متوز   5 يف  اجلمعة  نهار 
الساعة 2 بعد الظهر يف بلدته 
الرملية، وتشييع الشهيد البطل 
سامر أبي فراج نهار السبت يف 
6 متوز 2019 الساعة 1 ظهرا يف 

بلدته بعلشميه«.
لن  اخلطوة  »هذه   : اضافت 
واإلصرار  املطالبة  عن  تثنينا 

املطلوبني  مجيع  تسليم  على 
إىل  واحملرضني  واملتورطني 
والقضائية  األمنية  األجهزة 
دماء  أن  حيث  املختصة، 
واجلرحى  البطلني  الشهيدين 
الكمني  نتيجة  سقطوا  الذين 
وهي  تذهب سدى  لن  املسلح 
امانة يف اعناقنا، وال حل هلذه 
اإلجراءات  باختاذ  إال  املشكلة 
الالزمة وحماسبة كل  القضائية 
يف  متورطا  التحقيق  يثبته  من 
حماولة اإلغتيال اليت حصلت«.

إعالم الدميقراطي اللبناني: ارسالن وعائلتا 
الشهيدين توافقوا على موعد التشييع نزوال عند 

رغبة اهليئة الروحية للطائفة
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
أن  جعجع  مسري  اللبنانية« 
للقطاعات  املتمادي  »اإلهمال 
احليوية على اختالفها مرفوض بل 
إنه أقرب اىل اخلطيئة، وال شك 
االقتصادية  األزمة  من  جزءا  أن 
إيالء  عدم  إىل  مرده  القائمة 
القطاعات  هلذه  الالزمة  العناية 
للبنان،  اليت تشكل مصدر غنى 
الدخل  مصادر  تنويع  يف  إن 
فرص  من  املزيد  تأمني  يف  أو 
وضع  حتسني  يف  أو  العمل 

املالية العامة«.
مرحلة  من  »االنتقال  إىل  ودعا 
أبيات  ورصف  للكالم  الكالم 
اخلطوات  إىل  والزجل،  الشعر 
خريطة  وضع  خالل  من  العملية 
طريق واضحة املعامل تنقل هذه 
واقع  إىل  واقع  من  القطاعات 
ومن ضفة إىل ضفة، فال يكفي 
اللبنانية ودورها  الصناعة  مديح 
والتنويه بتأثريها وفوائدها، وال 
يكفي تكرار املقوالت ذاتها يف 
البيانات الوزارية اليت تبقى حربا 

على ورق«.
مؤمتر  خالل  جاء  جعجع  كالم 
يف  الصناعة  دائرة  أقامته 
حزب  يف  األعمال  رجال  مصلحة 
املقر  يف  اللبنانية«  »القوات 
بعنوان  مبعراب،  للحزب  العام 
جلمهورية  قوية...  »صناعة 
رئيس  ممثل  حضره  قوية«، 
النائب  الدميقراطي«  »اللقاء 
تيمور جنبالط عضو جملس قيادة 
احلزب التقدمي اإلشرتاكي جهاد 
جنم،  نزيه  النواب:  الزهريي، 
عقيص،  جورج  النحاس،  نقوال 
شوقي الدكاش، سيزار املعلوف 
مبسؤول  ممثال  خمزومي  وفؤاد 
بريدي،  برنار  اإلعالمي  مكتبه 
الوزير السابق فريج صابوجنيان، 
النائبان السابقان: أنطوان زهرا 
وشانت جنجنيان، رئيس اجمللس 
شارل  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
املراقبة  دائرة  رئيس  عربيد، 
يف وزارة الصناعة مروان جوهر، 
رئيس مصلحة الصناعة اإلقليمية 
يف الشمال اميل سعادة، رئيس 
اللبنانيني  الصناعيني  مجعية 
الرئيس  ونائب  مجيل  فادي 
العام  واملدير  نصراوي  جورج 
الصناعات  نقيب  حجازي،  طالل 
الغذائية يف لبنان أمحد حطيط، 
رئيسة نقابة الصناعات الدوائية 
كرم،  أبي  كارول  لبنان  يف 
رئيس نقابة الصاغة واجلوهرجية 
نقيب  مغين،  انطوان  لبنان  يف 
الغذائية  الصناعات  أصحاب 
رؤساء  البساط،  منري  السابق 
خمتلف  يف  الصناعيني  جتمعات 
املناطق، األمينة العامة »للقوات 
واألمني  سركيس  شانتال 
املساعد لشؤون املصاحل غسان 
لشؤون  املساعد  واألمني  يارد 
ورئيس  نصر  جورج  اإلدارة 
مصلحة رجال األعمال بيار بعيين 
يف  الصناعة  دائرة  ورئيس 
وعدد  نصراوي،  االن  املصلحة 

من أعضاء اجمللس املركزي.
كلمته  استهل  جعجع  وكان 
بالقول: »قبل البدء بكلميت أريد 
اليوم  ما حيصل  إىل  أتطرق  أن 
يف العاصمة بريوت جراء مسألة 
حلل  احلراري  التفكك  معمل 

جعجع خالل مؤمتر صناعة قوية وجلمهورية قوية يف معراب: 

اإلهمال املتمادي للقطاعات احليوية خطيئة واملطلوب وضع رؤية اقتصادية واضحة
النفايات، وهذه القضية  مسألة 
عيادة  قصد  كمريض  هي 
الطبيب جراء مرض باألمعاء وقد 
أي  أكل  عن  الطبيب  هذا  منعه 
له  وقال  املريض  فوقف  شيء 
ما.  شيئا  آكل  أن  أريد  ولكنين 
أقول هذا ألن اجلميع يشكو من 
حل  أي  ولكن  النفايات  مشكلة 
من املمكن أن يطرح مرفوض من 
قبل البعض، فال املطامر مقبولة 
إال  احلراري،  التفكك  معامل  وال 
أنه يف نهاية املطاف علينا إجياد 
حل منطقي وعملي هلذه املشكلة 
وليس كالذي يطرحه البعض من 
من  كالفرز  منطقية  غري  حلول 
يف  تطبيقه  يتم  الذي  املصدر 
بلدان عدة منذ عشرات السنوات 
ومل تصل حتى اليوم نسبة الفرز 
أكثر من 30% فقط.  فيها إىل 
لذا أدعو هذا البعض إىل تطبيق 
هذا احلل يف حي من األحياء اليت 

انتخبته وليعطنا النسبة«.
أضاف: »معامل التفكك احلراري 
أي  ليس  ولكن  احللول  إحدى 
هذا  ويف  حراري،  تفكك  معامل 
حزب  من  فريق  هناك  اإلطار 
إعداد  رافق  اللبنانية  القوات 
قبل  من  املقرتح  الشروط  دفرت 
نعترب  حنن  لذا  بريوت،  بلدية 
يستويف  ال  الدفرت  هذا  أن 
املوقف  هذا  أن  إال  الشروط، 
ال يعين أننا ضد معامل التفكك 
احلراري، فنحن نريد حلوال جذرية 
أدعو  وهلذا  النفايات  ملشكلة 
النظر  إعادة  اىل  بريوت  بلدية 
املرتبطة  الشروط  بعض  يف 
أجل  من  احلراري  التفكك  مبعمل 
للشروط  مستوفيا  يصبح  أن 

املطلوبة«.
وتابع: »عندما تفوق الفينيقيون 
على سائر الشعوب يف األجبدية 
فإن  البحار،  عرب  التجارة  ويف 
إلتقانهم  كان  الكبري  الفضل 
الصباغ  وصناعة  الكلمة  صناعة 
السفن  وصناعة  االرجواني 
الرشيقة واملتينة من خشب األرز 
والزجاج  واخلزف  احلرف  لتحمل 
من  وسواها  الفاخرة  واملالبس 
ينقصنا  ال  واليوم  الصناعات. 
شيء لنصنع احلاضر واملستقبل 
األرز  وأيدينا.  وقلبنا  بعقلنا 
البحر  وسيبقى،  عندنا  زال  ما 
واحلرف  عندنا  احلرفة  أمامنا، 
عندنا بلغات عدة نتقنها، والعلم 
عندنا واملعرفة والشطارة وليس 

التشاطر«.
»ال ميكن تصور جمتمع  وأردف: 
مل  إذا  وفاعل  ونشيط  حيوي 
خمتلف  يف  ومنافسا  رائدا  يكن 
والزراعية  السياحية  اجملاالت 
والفنية  والتجارية  والصناعية 
فقوة  والثقافية،  والتعليمية 
ديناميته  يف  تكمن  جمتمع  اي 
واالختصاصات  القطاعات  يف 
والشعب  لبنان  وقوة  كلها، 
تألق  يف  حتديدا  تكمن  اللبناني 
الذي ذاع صيته  اللبناني  الفرد 
يف أصقاع األرض شرقا وغربا، 
واإلجنازات  النجاحات  حمققا 
وتاركا بصمات إبداع ال تعد وال 

حتصى«.
املتمادي  »اإلهمال  أن  وأوضح 
للقطاعات احليوية على اختالفها 
اىل  أقرب  إنه  بل  مرفوض 
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من  جزءا  أن  شك  وال  اخلطيئة، 
األزمة االقتصادية القائمة مرده 
الالزمة  العناية  إيالء  عدم  إىل 
تشكل  اليت  القطاعات  هلذه 
مصدر غنى للبنان، إن يف تنويع 
تأمني  يف  أو  الدخل  مصادر 
يف  أو  العمل  فرص  من  املزيد 

حتسني وضع املالية العامة«.
من  »االنتقال  اىل  جعجع  ودعا 
مرحلة الكالم للكالم ورصف أبيات 
اخلطوات  إىل  والزجل،  الشعر 
خريطة  وضع  خالل  من  العملية 
طريق واضحة املعامل تنقل هذه 
واقع  إىل  واقع  من  القطاعات 
ومن ضفة إىل ضفة، فال يكفي 
اللبنانية ودورها  الصناعة  مديح 
والتنويه بتأثريها وفوائدها، وال 
يكفي تكرار املقوالت ذاتها يف 
البيانات الوزارية اليت تبقى حربا 

على ورق«.
يعتقد  من  »خيطىء  وقال: 
اليت  املؤمترات  من  اهلدف  ان 
على  اإلطاللة  جمرد  هو  نعقدها 
إعالمية  زاوية  من  القضايا  هذه 
رسم  منها  اهلدف  بل  فحسب، 
اليت  والتوجيهية  العملية  األطر 
الدولة  تصرف  يف  نضعها 
واجملتمع  اإلنتاج  وقطاعات 
األهلي، وهي االطر اليت ستتحرك 
من ضمنها القوات اللبنانية وبكل 
ما أوتينا من عزمية، يف احلكومة 
ويف جملس النواب وعلى صعيد 
خمتلف املؤسسات الدستورية أو 
أجسام الضغط اليت نتواجد فيها 
إقرار  حنو  قدما  الدفع  أجل  من 
االعتبار  تعيد  اليت  السياسات 
ويف  احليوية  القطاعات  اىل 

طليعتها الصناعة اللبنانية«.
تسليم  من  نوع  »هناك  أضاف: 
بأن  مرفوض،  بل  مفهوم،  غري 
ويف  صناعيا.  بلدا  ليس  لبنان 
هذا  على  استمررنا  إذا  الواقع 
وطنا  لبنان  يكون  فلن  املنوال 
وال رسالة وال دولة وال منوذجا، 
ولن  به  نسمح  لن  الذي  األمر 
نتهاون يف احلؤول دون بلوغه، 
إىل  للوصول  نعدم وسيلة  ولن 
لبنان الذي جيسد تطلعات مجيع 
وبإحلاح  فاملطلوب  اللبنانيني. 
تزاوج  اقتصادية  رؤية  وضع 
اليت  الصناعية  التحديات  بني 

مقاربتها  الدولة  على  ينبغي 
وسرعة،  وموضوعية  مبسؤولية 
يف  الصناعة  مستقبل  وبني 
اإلنقاذ  وسائل  من  كجزء  لبنان 

االقتصادي«.
خطة  عن  احلديث  »قبل  وتابع: 
كاملة للصناعة اللبنانية إن جلهة 
القطاع  هلذا  أمشل  تصور  وضع 
بعض  تعديل  جلهة  أم  ككل، 
هناك  الصلة،  ذات  التشريعات 
غري  سهلة،  بديهية،  خطوات 
البعض  يسعى  كما  مستحيلة 
تساند  ال  خطوات  لتصويرها، 
بل  فحسب،  اللبنانية  الصناعة 
وتساهم  الدولة  خزينة  وتصون 
القائم:  املالي  العجز  سد  يف 
وقف  اىل  فورا  املبادرة  إنها 
الشرعية  املعابر  عرب  التهريب 
وغري الشرعية واجلمارك، وإقفال 
ال  اليت  املرخصة  غري  املصانع 
القانونية،  الشروط  تستويف 
وخفض الكلفة املرتفعة للطاقة، 
ترهق  اليت  العوامل  من  وغريها 
وجتعل  لبنان  يف  الصناعة 
مع  باملقارنة  مرتفعة  كلفتها 
دول احمليط، وتشكل عبئا ليس 
فحسب،  والتوسع  التطوير  امام 

بل حتى امام االستمرارية«.
الصناعة  وزير  جعجع  واستذكر 
اجلميل  بيار  الشهيد  األسبق 
لبنان،  »بتحب  رفع شعار  الذي 
أن  على  مشددا  حب صناعتو«، 
فخر  هي  اللبنانية  »الصناعة 
محايتها  واملطلوب  لبناني،  لكل 
ومدها بكل ما حتتاج بغية منحها 
القوة على الصمود وتاليا القدرة 
على املنافسة ومواكبة متطلبات 

العصر وحتدياته«.
النمو  مستوى  »حتسني  وقال: 
يكن  مل  ان  صعب  االقتصادي 
مستحيال من دون صناعة لبنانية 
قادرة وحديثة ومتنوعة، والنماذج 
ماثلة أمام انظارنا يف دول عدة 
سواء يف الشرق االقصى او يف 
أوروبا، وال ميكن عبور الصحراء 
االعتبار  نعد  مل  اذا  االقتصادية 
االقتصادية  القطاعات  إىل 
االنتاجية، والقوات اللبنانية اليت 
كانت وستبقى الصوت السيادي 
املدوي من أجل بناء دولة قوية 
وصاحبة قرارها، تعاهدكم بأنها 

اللبنانيني  مجيع  صوت  ستكون 
االقتصادية  اجملاالت  شتى  يف 
والثقافية  والبيئية  واملالية 

وخصوصا الناعية«.
وعلى  الصناعة،  »إن  أضاف: 
الرغم من التطورات التكنولوجية 
تبقى،  املتسارعة،  واملكننة 
من  ثباتا  اكثر  للبنان،  بالنسبة 
الزراعة والسياحة جلهة استثمار 
رأس املال وتأمني فرص العمل 
اليت ال يستطيع أن يؤمنها بهذا 
سوى  األعداد  وبهذه  التنوع 
الصناعة ال سيما متى مت الرتكيز 
يف  والتخصصية  التنويع  على 

جماالت اكثر انتاجية«.
بالصناعة  نؤمن  »إننا  وتابع: 
اللبنانية ونراهن على الصناعيني 
سنستمر  متى  فإىل  اللبنانيني، 
اخلارج  يف  النجاح  معادلة  يف 
شيء  ال  الداخل؟  يف  واملعاناة 
ينقصنا ال اخلربة وال رأس املال 
دولة  ينقصنا  ما  الكفاءة.  وال 
سوية حترتم اخلربة وتشجع رأس 
وتقدمها  الكفاءة  وتقدر  املال 
منا  كال  إن  احملسوبية.  على 
صناعي يف جماله، وليت كال منا 
على  يتعدى  وال  عليه  ما  يصنع 
جمال  يف  خصوصا  غريه  صنعة 

الزعامة«.
وختم: »صار بدا صناعة لبنانية 
تعيد لبنان اىل اخلريطة الصناعية 
العاملية، صار بدا ثقافة صناعية 
صناعة  من  اللبنانيني  متكن 
املئوية  مشارف  على  مستقبلهم 
قدا  كنا  بدا...  صار  الثانية، 

وسنبقى قدا«.
الدكاش

تكتل  عضو  ألقى  جهته،  من 
النائب  القوية«  »اجلمهورية 
قال  كلمة،  الدكاش  شوقي 
فيها: »ال اجد عبارة أكثر تعبريا 
وداللة من عنوان مؤمترنا اليوم: 
»صناعة قوية جلمهورية قوية«، 
اجلمهورية  أقنوم  كان  فاذا 
والسيادة  احلرية  هو  القوية 
يستكمل،  ال  فهذا  واالستقالل، 
وال حيصن اال بأقنوم القطاعات 
االنتاجية: زراعة صناعة وسياحة. 
فال حرية وال استقالل وال سيادة 
لشعب يعيش مما ينتجه اآلخرون 
مما  ويستهلك  ويلبس  ويأكل 

يصنع له«.
سرا  أكشف  »لست  اضاف: 
مفاهيم  هنالك  بأن  أقول  عندما 
السنوات  عرب  ترسخت  خاطئة 
تعترب أن لبنان ال ميلك القدرات 
بلدا  ليكون  االمكانيات  وال 
بنيت  وقد  منتجا.  صناعيا 
على  واسرتاتيجيات  سياسات 
ندفع  نزال  ال  االساس،  هذا 
بد  ال  لكنين  اليوم.  اىل  مثنها 
احيي  أن  من  السياق  هذا  يف 
فاعور  أبو  وائل  الصناعة  وزير 
ووزير االقتصاد منصور بطيش 
سلوكهما  يف  يرتمجان  اللذين 
موضوع  مقاربة  فكرا خمتلفا يف 
على  وحيرصان  الوطين  االنتاج 
الوسائل لتشجيعه ودعمه  اجياد 
ومحايته. وما فرض رسم نوعي 
على حنو عشرين صنفا مستوردا 
احمللية  للسوق  إغراقا  تشكل 
هذا  يف  مشكورة  خطوة  اال 

السياق«.
ان  امياننا  »مع  أنه  إىل  ولفت 
رحلة االلف ميل تبدأ خبطوة، اال 
اىل  وحتتاج  طويلة  املسرية  أن 
ثقافة  اوال  ترسخ  وطنية  خطة 
وختلق  الصناعة  وتدعم  االنتاج 
اسواقا  هلا  وتفتح  احلوافز،  هلا 
أردنا ضخ  فاذا  جديدة.  خارجية 
اقتصادنا عرب  أجنبية يف  عمالت 
فرص  خلق  اردنا  اذا  التصدير، 
أردنا  إذا  لشبابنا،  متنوعة  عمل 
زيادة النمو واعادة التوازن اىل 
امليزان التجاري، واذا اردنا أن 
باملعنى  فعال  سياديني  نكون 
العميق للكلمة، ليس أمامنا سوى 
زراعة،  الوطين:  االنتاج  تشجيع 

صناعة، سياحة وتكنولوجيا«.
ختفيض  »كل  أن  على  وشدد 
مليار  حبواىل  التجاري  للعجز 
ألف فرصة  دوالر خيلق حنو 64 
نضع  أن  علينا  وبالتالي،  عمل. 
الصناعة من ضمن اسرتاتيجيتنا 
يتيح  مما  الكربى،  الوطنية 
بوترية  ينمو  بأن  لالقتصاد 
اسرع من معدل الدين. ال أقول 
اىل  ومنحاز  صناعي  النين  ذلك 
أخفي  ال  كنت  وإن  الصناعة، 
احنيازي. لكنين اقوله مستشهدا 
 2000 فعام  والوقائع.  باالرقام 
كانت الصادرات اللبنانية حواىل 
مليون دوالر. وعام 2012   800
قبل  مليار،   3.6 اىل  وصلت 
ظروف  نتيجة  بالرتاجع  تبدأ  أن 
من  مينع  الذي  فما  متعددة. 
جديدة  إندفاعة  اقتصادنا  اعطاء 
وزيادة  الصناعة  خالل  من 

صادراتها؟«.
بعيني

رجال  مصلحة  رئيس  ألقى  كما 
قال  كلمة  بعيين  بيار  األعمال 
مصلحة  يف  بادرنا  »لقد  فيها: 
وبتوجيهات  األعمال  رجال 
الدكتور جعجع بالقيام بدراسات 
معمقة لوضع حلول ملشاكل اليت 
بشكل  وذلك  البلد  منها  يعاني 
نضالنا  فنحن  وتقين،  عملي 
معروف وبالتالي من أجل صون 
أطلقت  وشعبه  الوطن  هذا 
نشاطات  األعمال  رجال  مصلحة 
املشاكل  دراسة  أجل  من  عدة 
كما  البالد  منها يف  نعاني  اليت 
واليوم  اإلقتصادي  اإلنهيار 

ترون إطاللتنا العلنية األوىل«.

جعجع يلقي كلمته
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 أحيت مؤسسات العالمة املرجع 
فضل  حسني  حممد  السيد 
التاسعة  السنوية  الذكرى  اهلل 
أقيم  باحتفال مجاهريي  لرحيله، 
يف قاعة الزهراء يف حارة حريك، 
حبضور النائب حكمت ديب ممثال 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون، حممد السماك ممثال رئيس 
احلريري،  سعد  الوزراء  جملس 
عرميط  خلدون  الشيخ  القاضي 
اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  ممثال 
اللطيف  عبد  الدكتور  الشيخ 
ممثال  املنى  ابو  سامي  دريان، 
املوحدين  طائفة  عقل  شيخ 
حسن،  نعيم  الشيخ  الدروز 
النواب: حممد رعد، حسن فضل 
اهلل، علي فياض، هنري شديد، 
شري،  أمني  هاشم،  قاسم 
ممثل عن النائب سامي اجلميل، 
ممثل عن النائب فؤاد خمزومي، 
الدكتور ناصر زيدان ممثال النائب 
تيمور جنبالط، العقيد علي محية 
ممثال قائد اجليش العماد جوزاف 
عون، العميد حسني خشفة ممثال 
الدير العام لقوى االمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان، العميد صالح 
حالوي ممثال املدير العام لالمن 
إبراهيم،  عباس  اللواء  العام 
ممثال  شرقاوي  ابراهيم  الرائد 
اللواء  الدولة  امن  عام  مدير 
بأعمال  القائم  صليبا،  طوني 
أمحد  السيد  اإليرانية  السفارة 
خري  نكتاريوس  األب  حسيين، 
بريوت  مرتوبوليت  ممثال  اهلل 
االرثوذكس  للروم  وتوابعها 
وفد  عودة،  الياس  املطران 
من حركة »أمل« برئاسة الشيخ 
اميل  العميد  املصري،  حسن 
مسلم ممثال عن القوات اللبنانية، 
فريا ميني عن املردة، املستشار 
مهدي  حممد  اإليراني  الثقايف 
األممية  السفرية  شريعتمدار، 
يونس،  غدار  سلوى  الدكتورة 
املسلمني،  علماء  من جتمع  وفد 
ونيابية  دبلوماسية  وشخصيات 
وعلمائية  وحزبية  وعسكرية 
وبلدية،  وثقافية  واجتماعية 

وحشود شعبية.
بعد كلمة ملدير املركز اإلسالمي 
الثقايف السيد شفيق املوسوي، 
من  نشيدا  املربات  أطفال  قدم 
وحي املناسبة، ثم ألقى العالمة 
السيد علي فضل اهلل كلمة قال 
السنة  ذكرى  إلينا  تأتي  فيها: 
حمملة  السيد  لرحيل  التاسعة 
وهو  العم  بفقد  العام،  هذا 
مع  احلقيقية  األخوة  عاش  من 
بالروح  تفيض  حياة  يف  السيد 
عنوانا  وكان  واحملبة،  والعاطفة 
والصفاء  الطهارة  يف  يقتدى 
والبذل  العلم  ويف  والتواضع 
وحنن  الناس.  وحب  والعطاء 
ربهما  جوار  وهما يف  ندعو هلما 
وقد تالقيا معا بعلو الدرجة وأن 
والصديقني  النبيني  مع  حيشرا 
وحسن  والصاحلني  والشهداء 

أولئك رفيقا«.
اخلط،  على  »منضي  اضاف: 
تضج  السيد  وروح  معا  منضي 
فينا عزما وقوة وتصميما وإرادة 
متسلحني بوضوح الرؤية وسالمة 
اهلدف وحسن األسلوب«، مشريا 
املسرية  هذه  »مفردات  أن  إىل 

والتحديات  ومتشعبة،  كثرية 
العمل  حجم  على  هي  أيضا، 
الطموحات  والطموح، فعلى قدر 
تكرب التحديات وتكثر الصعوبات 

واملسؤوليات«.
وحتدث عن »املفردة األوىل يف 
هذه املسرية وهي خدمة االنسان 
اليت أردناها ان ال تكون وظيفة 
ومبؤسساتنا  بنا  منوطا  ودورا 
عامة.  تنموية  ثقافة  امنا  فقط، 
بال  الكريم  العيش  سبل  لتتوفر 
مساومة على الكرامة. فمعنى أن 
تكون إنسانا كما أطلقها السيد 
يف  إنسانيتك  تعيش  أن  »هي 
إنسانية اآلخرين..« طاحمني اىل 
اليوم الذي نرى فيه هذا الشعار 
هو شعار احلكم والدولة ان ترى 
انسانيتها ومربر وجودها باحرتام 
طائفته  عن  بعيدا  إنسانها، 
السياسي،  وموقعه  ومذهبه 
حياته  مبتطلبات  حقه  له  وتؤمن 
ابتزاز  او  ارتهان  دون  من 
لقراره  مصادرة  او  انقياد  او 

ورأيه«.
الثانية  املفردة  »أما  وقال: 
الوحدة:  هي  عملنا  قاموس  من 
اليت نادى بها السيد يف خمتلف 
واحملطات  والتحديات  الظروف 
املؤملة وغريها هو مل يتخل عنها 
مؤكدا  وصاياه  آخر  من  وكانت 
ليست  لنا  بالنسبة  الوحدة  أن 
للتورية  او  لالستهالك  شعارا 
إبراء  ملؤمترات  او  للمسايرة  او 
الذمة أو لالعالم، امنا هي فرض 
وفريضة سنسأل عنها يوم نقف 
للحساب بني يدي اهلل، فال نفرط 
بأي عنصر قوة جتمعنا مع اآلخر 
واملذهب  والدين  التوجه  يف 
والوطن. وعناصر القوة ما أكثرها 
وموجودة  مضيئة  نقاط  هي 
ولكن  عنها،  البحث  اردنا  ان 
الفتنة  ارادات  تطمسها  لألسف 
ودعاة التفرقة وشق الصفوف، 
فيخال املرء يف األزمات ولشدة 
جيمع  شيء  ال  ان  التشويش 
املسلم باملسلم اآلخر وال املسلم 
باملسيحي وال ابن هذه املنطقة 
من الوطن مع تلك، كل هذا ال 
امنا  لالختالف  التنكر  عدم  يعين 
أبواب  فتح  مع  بالتنوع  القبول 
ال  واملنتج  العاقل  البناء  احلوار 

احلوار العقيم املرير«.

خلطاب  مكان  »ال  ان  وأكد 
لغتنا،  يف  والتوتري  االستفزاز 
وتزيل  اآلخر  تتفهم  للغة  نعم 
املخاوف واحلواجز وتقرب البعيد 
وترأب  املسافات،  وتقصر 
الوحدة  حالوة  فنجين  الصدع 
والسد  املرصوص  كالبنيان 
احلثيثة  احملاوالت  أمام  املنيع 
وشرذمته  جمتمعنا  إلضعاف 
السالح  كانت  دائما  والفتنة 
القوة  عناصر  لضرب  األفتك 
واالطاحة باجنازات حترير األرض 
من  االعداء  خمططات  وبإحباط 

التكفرييني واملستكربين«.
وقال: »لن نألو جهدا يف العمل 
على مد جسور الوحدة والتواصل، 
هلل  بالدعاء  السنتنا  وتلهج 
ويوحد  كلمتنا  ليجمع  صادقني 
ويلملم  صدعنا  ويرأب  صفوفنا 
ممدودة  يدنا  وبالفعل  تبعثرنا 
األيادي  تبادهلا  أن  ونأمل دوما 
األخرى فنعتصم مجيعا حببل اهلل 

وال نتفرق«.
هي  الثالثة  »املفردة  اضاف: 
اجلهل  مقابل  يف  الوعي  مفردة 
جليل  نسعى  اننا  والتخلف 
يناقش، جيل ليس ببغائيا، جيل 
جيل  لسانه،  قبل  عقله  حيرك 
يعي ما يسمع ويناقش يف كل 
ما يسمع وخاصة يف الدين، لقد 
يوجه  أن  نفسه  على  السيد  آل 
منه  يتلقون  الذين  حتى  الناس 
أفكاره ومواقفه لتحريك عقوهلم، 
فكان يقول هلم: فكروا معي ال 
تقولوا السيد قال، وانتهى األمر، 
بل ناقشوني وحتى حاججوني، ال 
رفض  ألحد،  عقولكم  تؤجروا 
نفكر  حنن  يقولون  الذين  منطق 
عنكم وأنتم دوركم أن تنفذوا. 

مؤسسات فضل اهلل احيت ذكرى رحيله
 علي فضل اهلل: لن نألو جهدا بالعمل على مد جسور الوحدة والتواصل 

وفلسطني ختتصر كل قضايانا

كان يقف يف كل أسبوع يف كل 
احلوار  جلسات  وعرب  مجعة  خطبة 
ليبني للناس منطلقاته ويستمع 
إىل مالحظاتهم ويتقبل منهم أي 
األمور  يف  حتى  نراه  لذا  نقد، 
عن  بعيدة  كانت  اليت  الفقهية 
الناس  إىل  قربها  املناقشة، 
ومقاصدها  معانيها  وأوضح 

ليحملوها عن قناعة وتبصر«.

فهو  الرابعة  املفردة  أما  وتابع: 
الذي  اجلامع  البيت  اهلل،  بيت 
أراده اهلل سبحانه وتعاىل ملتقى 
حنن  تنوعاتهم،  بكل  الناس 
هلذا  ليظل  حثيثا  ونعمل  نسعى 
نريده  وأهميته،  حضوره  املكان 
أو  مضمونه  من  يتفرغ  ال  أن 
يبتعد عن دوره، نريده أن يكون 
النفسي  ولألمن  للروح  مساحة 
بذكر  )أال  املفقودة  والطمأنينة 

اهلل تطمئن القلوب(«.
»مكانة  عن  متحدثا  كالمه  وختم 
فلسطني يف وجدان السيد اليت 
قضايا  كل  ختتصر  أنها  اعتربها 
االنسان  وحقوق  واحلرية  العدل 
فكانت هاجسه طوال حياته، كتب 
وأدبا  وشعرا  فكرا  لفلسطني 
الفتاوى  نصرتها  ألجل  وأصدر 
ووقف مع املقاومة ألجلها. وقد 
لي  يهدأ  لن  كلماته:  آخر  كانت 
إىل  فلسطني  تعود  حتى  بال 
لكل  كلمات  كانت  أهلها«..ثم 
من  الربيعي  مجيل  الشيخ  من 
علي  حممد  والدكتور  العراق 
والقاضي  إيران  من  آذرشب 
السماك  حممد  و  احلليب  عباس 
»مبواقفه  أشادت  لبنان  من 
التنويرية  وأفكاره  الوحدوية 

ومنهجيته التجديدية«.

العالمة علي فضل اهلل يلقي كلمته

كتلة  رئيسة  استقبلت 
بهية  النائبة  »املستقبل« 
احلريري يف جمدليون، وفدا من 
القوى االسالمية يف خميم عني 
»احلركة  رئيس  تقدمه  احللوة، 
الشيخ  اجملاهدة«  االسالمية 
مجال خطاب، ومسؤول »عصبة 
الشيخ  االسالمية«  األنصار 
والناطق  السعدي  طارق  ابو 
ابو  الشيخ  »العصبة«  بإسم 
حضور  يف  عقل،  الشريف 
املهندس  صيدا  بلدية  رئيس 
حممد السعودي، املنسق العام 
اجلنوب  »املستقبل« يف  لتيار 
رئيس  محود،  ناصر  الدكتور 
»مجعية جتار صيدا وضواحيها« 
واحملامي  الشريف  علي 
وعدنان  الدين  مشس  حسن 

الزيباوي.
عرض  اللقاء  خالل  وجرى 
لبنان  يف  العامة  األوضاع 
املتصلة  والتطورات  واملنطقة 
الفلسطينية،  بالقضية  منها 
بالتحديات  يتعلق  ما  سيما  ال 
وآخرها  تواجهها  اليت  واألخطار 

»صفقة القرن«.
اوضاع  اىل  التطرق  مت  كما 
املخيمات الفلسطينية، ال سيما 
خمتلف  من  صيدا  منطقة  يف 
واحلياتية  األمنية  اجلوانب 
موضوع  واىل  واإلنسانية 
اللبناني  احلوار  استئناف 
الفلسطيين واحياء هيئة العمل 
املشرتك  الفلسطيين  الوطين 

يف لبنان وتفعيلها.
كل  »رفض  اجملتمعون  وأكد 
والتهجري  التوطني  اشكال 
وحق  الفلسطينيني،  لالجئني 
الشعب الفلسطيين يف العودة 

اىل وطنه فلسطني .
كما اكدوا »اهمية حتصني امن 
املخيمات واستقرارها بالتعاون 
الساحة  األفرقاء على  بني كل 
مع  وبالتنسيق  الفلسطينية 
آلية  وارساء  اللبنانية،  الدولة 
فلسطينية  لبنانية  مشرتكة 
للتعاطي مع الوجود الفلسطيين 
ومن  واحتياجاته،  واقعه  بكل 
ميكن  ومبا  جوانبه  خمتلف 
من  الفلسطينيني  الالجئني 
مشاريع  كل  بوجه  الصمود 

التوطني«.

خطاب
مجال  الشيخ  قال  اللقاء  اثر 
مرة  كل  يف  »كما  خطاب: 
اليت  الدورية  اللقاءات  خالل 
نائبة صيدا  سعادة  مع  جنريها 
احلاجة بهية احلريري تطرقنا اىل 
األوضاع األمنية يف خميم عني 
حتدثنا  وكذلك  وصيدا،  احللوة 
األساسية  احلياتية  األمور  عن 
اليها الفلسطينيون  اليت حيتاج 
دعم  اجل  من  وذلك  لبنان  يف 
صمودهم وخصوصا يف مواجهة 
التهجري  او  التوطني  مشروع 
احلديثة  املؤامرة  ويف ظل هذه 
املعروفة باسم »صفقة القرن« 
اجلهود  تضافر  اىل  حتتاج  اليت 
من كل القوى ملواجهتها. لذلك 
جاءت هذه الزيارة لتأكيد وحدة 
اللبناني  الفلسطيين  املوقف 
الصفقة  هذه  مواجهة  يف 
املقاربة  خالل  من  وايضا 
حقوقهم  الفلسطينيني  بإعطاء 
على  تساعدهم  اليت  األساسية 
على  وايضا  الكرمية  احلياة 
رفضهم صفقة القرن اىل حني 

عودتهم اىل فلسطني«.
عقل

من جهته قال الشيخ ابو الشريف 
عقل: »توجهنا من خالل احلاجة ام 
نادر اىل كل لبنان دولة وشعبا 
ومؤسسات بالشكر على وقوفه 
الثابت والرافض للمؤامرة اليت 
وشعبها  فلسطني  ضد  حتاك 
بصفقة  تعرف  اليت  وقضيتها 
التحية  وجهنا  وحتديدا  القرن، 
سعد  احلكومة  رئيس  لدولة 
الثابت  موقفه  على  احلريري 
الصفقة.  هلذه  والرافض 
اليومية  احلياة  اىل  وتطرقنا 
ان  اردنا  اذا  للفلسطيين، ألنه 
من  بد  ال  القرن  صفقة  نواجه 
للفلسطيين  كرمية  حياة  تأمني 
األمور  واهم  املخيمات،  داخل 
حسن  هي  اليها  تطرقنا  اليت 
واخلروج  الدخول  يف  املعاملة 
احلياتية  واألمور  املخيم  اىل 
مواد  وخصوصا  اليومية، 
تشغيل  تساهم يف  اليت  البناء 
العدد األكرب من الشباب داخل 
املخيمات، وهي وعدت مبتابعة 
هذه األمور مع املرجعيات العليا 

يف لبنان«.

احلريري حبثت مع وفد القوى اإلسالمية الفلسطينية يف 
عني احللوة يف تداعيات صفقة القرن واوضاع املخيمات

املطار  أمن  جهاز  عن  صدر 
البيان اآلتي:

التواصل  مواقع  عرب  »مت 
وسائل  وبعض  االجتماعي 
اإلعالم تداول انتقادات للزمحة 
الشديدة اليت يشهدها املطار. 
يهم قيادة جهاز أمن املطار أن 

توضح ما يلي:
مت  اليت  املطار  يف  الزمحة  ان 
وقت  يف  كانت  عنها  احلديث 
هبوط  من  وناجتة  الذروة 
ساعة  من  بأقل  طائرات  تسع 
ما  وهذا  راكبا،   1769 ومبعدل 
يستوجب التنويه بعمل االجهزة 
وخصوصا  املطار  يف  االمنية 
جهاز االمن العام الذي يتعامل 
مهنية  بكل  العدد  هذا  مع 

وحرفية«.

جهاز أمن املطار: الزمحة ناجتة من هبوط 
9 طائرات يف أقل من ساعة

وأضاف البيان: »إن ما صدر عن 
مرور إحدى الفنانات وانتظارها 
صحيح  غري  طويلة  لساعات 
رصدت  املراقبة  كامريات  ألن 
قاعة  إىل  وصلت  اليت  الفنانة 
 ،23,29 الساعة  يف  الوصول 
يف  سفرها  جواز  ختم  ومت 
الساعة 23,41، اذ ان انتظارها 

مل يتجاوز 12 دقيقة«.
أمن  جهاز  قيادة  ودعت 
املطار املواطنني اىل »التحلي 
بالصرب، فمطار بريوت الدولي 
يستوعب تسعة ماليني مسافر 
سنويا، ويرتافق ذلك مع أعمال 
املطار  والتوسعة يف  التحديث 
من  ميكن  ما  كل  إجراء  بهدف 
مرور  لتسهيل حركة  حتسينات 

املسافرين«.

لالمن  العام  املدير  اشار   
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
احلزب  رئيس  لقائه  بعد 
النائي  اللبناني  الدميوقراطي 
خلدة،  دارة  أرسالن يف  طالل 
انه »لن يدخل يف مسألة  اىل 
األعداد واألمور تسري كما جيب 

ابراهيم من خلدة: األمور تسري كما جيب 
واجمللس العدلي ليس عندي

عندي  ليس  العدلي  واجمللس 
السياسة  يف  يتعلق  ما  فكل 

يبقى يف السياسة«.
السابق  النائب  ان  اىل  ولفت 
وليد جنبالط قال كلمة أساسية 
سقف  حتت  أنه  وهي  االربعاء 

القانون.
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لــبنانيات

جديدة  مرحلة  اليوم  »بدأت 
َفرقًا  أن حنقق  نأمل من خالهلا 
واالقتصاد  الوطن  ملصلحة 
افتتح  العبارة  بهذه  والشعب« 
جلمعية  املنتخب  الرئيس 
سليم  الدكتور  لبنان  مصارف 
مؤكدًا  اجلديد،  صفريعهده 
على  ِمْنِفْتحني  »سنكون  القول 
اليت  واالقرتاحات  األفكار  كل 
حتسني  يف  تساهم  أن  كن  ممُ
أدائنا  وتطوير  اجلمعية  حضور 
يغفل  ومل  االقتصادي«. 
اإلشارة إىل أن املرحلة املقبلة 
املشرتك«  جهدنا  »تتّطلب 
رقم   »7« أرادها  أمور  لتحقيق 
النصر عّله فأل خري لعهد مليء 

باإلجنازات والنجاحات.
وكانت اجلمعية العمومية العادية 
لبنان  مصارف  جلمعية  السنوية 
ألقى  اليوم،  ظهر  قبل  التأمت 
السابق  رئيسها  بدايتها  يف 
كلمة  طربيه  جوزيف  الدكتور 
خّلص فيها أهم منجزات جملس 
فيها:  وجاء   ، احلالي  اإلدارة 
وبإسم  الشخصي  »بامسي 
بكم  أرّحب  اإلدارة،  جملس 
العمومّية  اجلمعية  مستهّل  يف 
واخلمسني  السابعة  السنوية 

جلمعية مصارف لبنان.
إن تقرير جملس اإلدارة املوّزع 
اجلمعية  ألداء  يعرض  عليكم 
منذ  واٍف  بشكل  ونشاطها 
انعقاد اجلمعية العمومية األخرية 
وهو   .2018 حزيران   22 يف 
ومفّصل  شامل  علمي  تقرير 
مبختلف  اجلمعية  أنشطة  يغّطي 
وجوهها وأداء اإلقتصاد اللبناني 
مبختلف قطاعاته مع تركيز خاص 
على القطاع املصريف. لذا، لن 
أخوض يف تبيان حمتوياته، بل 
التطورات  أبرز  بإجياز  سأكتفي 
أجنزته  وما  عملنا،  رافقت  اليت 
جملس  والية  خالل  نا  مجعيتمُ

إدارتنا احلالي.
 %3,6 قدره  منو  ل  معدَّ مقابل 
راوحت  العاملي،  لالقتصاد 
اإلقتصاد  منو  معدل  تقديرات 
بني   2018 العام  يف  اللبناني 
0,25% و1,0% حبسب اختالف 
األحوال،  مطلق  املصادر. ويف 
يبقى هذا النمو غري كاف لتأمني 
بالوترية  جديدة  عمل  فرص 
بل  النهوض  ولتأمني  املطلوبة 

الرخاء اإلقتصادي املنشود.
املديونّية  شهدت  املقابل،  يف 
العامة يف 2018 تطورًا سلبيًا، 
بنسبة  العام  الدين  ارتفع  إذ 
على  قياسًا   %7 عن  تزيد 
منو  وجتاوز  سبق.  الذي  العام 
الدين العام اىل حّد كبري معدل 
السنة  يف  اإلقتصادي  النمو 
ه  نسبتمُ ارتفعت  حبيث  املاضية 
احمللي  الناتج  من   %150 اىل 
منحًى  اىل  يؤّشر  ما  اإلمجالي، 
املعاجلات،  غياب  يف  سليب 
لعجز  ضبطًا  بالتالي  ويستدعي 
انتظاره  طال  العامة  املالية 
ومن  املديونية  لتثبيت مستوى 

ثم تراجعها.
الوضع  شهد  آخر،  صعيٍد  على 
 2018 العام  يف  النقدي 
جراء  القلق  من  وجيزة  فرتة 
تشكيل  يف  املتمادي  التأّخر 
الشائعات  من  وموجة  احلكومة 

املسؤولة،  غري  والتصرحيات 
بالتعاون  استطعنا،  أننا  غري 
على  احلفاظ  لبنان،  مع مصرف 
اإلستقرار النقدي، وعلى أسعار 
متزايدة.  بأكالف  ولو  الصرف، 
هذا   يف  الطبيعي،  من  وكان 
الضاغط،  السياسي  املناخ 
بني  الفائدة   معدل  يأخذ  أن  

املصارف  وعلى
بوترية  تصاعديًا  منحًى  الودائع 
استثنائية نظرًا لوضع السيولة 
اللبنانية  اللرية  سوق  يف 
اّتذتها  اليت  للتدابري  ونظرًا 
السلطة النقدية يف نطاق إدارة 

السيولة.
يف هذا السياق، زادت الودائع 
  2018 العام  يف   %3,2 بنسبة 
الفوائد  معدالت  ارتفعت  كما 
املصرفية خصوصًا الدائنة منها 
الفوائد  متوسط  ازداد  حبيث 
حبواىل  باللرية  الودائع  على 
العام  يف  أساس  نقطة    144
على  املودع  لتشجيع   ،2018
الوطنية  بالعملة  ودائعه  إبقاء 
إطالة  على  بل  استحقاقها  عند 
الفوائد  ارتفعت  كما  آجاهلا. 
إمنا  األمريكي،  الدوالر  على 
بدرجة أقّل ليس فقط للحّد من 
إمنا  اخلارج  اىل  األموال  حتويل 

أيضًا إلجتذابها.
العامة  األوضاع  ظل  ويف 
موجودات  تراجعت  املستجّدة، 
 42 من  اخلارجية  لبنان  مصرف 
نهاية  أمريكي يف  دوالر  مليار 
دوالر  مليار   39,7 اىل   2017
اىل  ثم   2018 العام  نهاية  يف 
نيسان  نهاية  يف  مليار   38,0

الفائت.
وباإلضافة اىل مساهمتنا الفاعلة 
يف اإلستقرار النقدي وبانتظار 
املالية،  األسواق  تفعيل 
توفري  يف  مصارفنا  استمّرت 
يف  الوطين  لإلقتصاد  التمويل 
لذا،  الصعوبة.  بالغة  ظروف 
للقطاع  التسليفات  حجم  تراجع 
املقيم  وغري  املقيم  اخلاص 
 ،2018 العام  يف   %1 بنسبة 
ما  يشّكل  التسليف  حجم  فبات 
ه 100% من الناتج احمللي  نسبتمُ

اإلمجالي.
على الرغم من الظروف الداخلية 
واحلرجة،  الدقيقة  واخلارجية 
يف  املصريف  القطاع  حافظ 
تارخيه على  العام 2018 وحتى 
أداء مقبول، ومتّكنت املصارف 
بفضل متانة مكانتها املالية من 
حتّمل الضغوط النامجة عن املناخ 

التشغيلي احمليط بعملها.
التوّجهات  تنامت  اخلارج،  ففي 
حنو مزيد من العقوبات، ال سّيما 
األمريكية.  اإلدارة  تغرّي  مع 
فكان ال بّد  من  تكثيف  حركة  
اإلتصاالت  الدولّية  اليت كانت  
اجلمعية  قد  بدأتها عرب  زيارات  

مباشرة
بعض  مع  بها  قمنا  واجتماعات 
الواليات  يف  القرار  مواقع 
يف  كما  األمريكية،  املتحدة 
وصندوق  الدولي،  البنك 
ومنظمة  الدولي،  النقد 
اإلقتصادية  والتنمية  التعاون 
وكربيات  العواصم  األوروبية  

واملصارف
العاملية املراسلة ملصارفنا. وقد 

صفري رئيساً جلمعية املصارف بالتزكية والقصار نائباً للرئيس:
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اللقاءات  تلك  كل  يف  حرصنا 
اخلارجية  اجلهات  إطالع  على 
على نشاط اجلمعية وإبراز أهمية 
القطاع املصريف اللبناني ودوره 
احليوي يف استقرار لبنان، مع 
اجلهود  توضيح  على  الرتكيز 
املبذولة حمليًا يف جمال مكافحة 
متويل  وحماربة  األموال  تبييض 
عمل  اىل  واملستندة  اإلرهاب، 
إداري وتدرييب منّظم ومتواصل 
واىل تعاون مع اجلهات الدولية 
املختّصة ضمن مبادىء وقواعد 
ومع  الصعيد،  هذا  على  عملها 
قطاعنا  التزام  على  التشديد 
املصريف تطبيق قواعد اإلمتثال 
وضعها  اليت  اآللية  خالل  من 
وقبول  اللبناني  املركزي  البنك 
مبا  بها،  الدولية  املرجعّيات 

فيها وزارة اخلزانة األمريكية.
تكثيف  بأن  التذكري  من  بّد  ال 
ملالحقة  اخلارجية  الزيارات 
ومعاجلة موضوع العقوبات تزامن 
مع تغرّيات جذرّية يف توّجهات 
تفاقم  ومع  األمريكية  اإلدارة 
اإلضطرابات اإلقليمية واشتداد 
سياسي  اجليو-  التموضع  حّدة 
منذ  تعيش  اليت  منطقتنا  يف 
واحدة  حرب  من  أكثر  سنوات 
يف وقت واحد، إمنا يف أماكن 

عدة.
احلفاظ  أن  البديهي  ومن     
املصارف  مع  التواصل  على 
األمريكية املراسلة بنوع خاص، 
ال بل تعزيز التعامالت مع هذه 
صدقية  وترسيخ  املصارف، 
املصريف  القطاع  وموثوقية 
اللبناني جتاه اخلارج عمومًا وجتاه 
اهليئات واملنّظمات املالية اليت 
تتمّتع بصفة مرجعية دولية كان 
حتّديًا كبريًا جلمعيتنا ومصارفنا، 
وقد رفعنا هذا التحّدي وكسبنا 

الرهان.
هذه  تستمر  أن  املرتقب  ومن 
اجلهود مع جملس اإلدارة املقبل 
القارة  إجتاه  يف  تتنّوع  وأن 
العربية  واملنطقة  األوروبية 
وجود  اللبناني  لإلنتشار  حيث 
منتجة،  عاملة  وقوى  ناشط 

مليئة  وفّعالة، تشّكل مصدرًا
حيوية  ورئًة  ملواردنا  مهمًا 
اإلقتصاد  إنعاش  يف  تساهم 
العمالت  تدّفقات  عرب  اللبناني 
األجنبية واإلستثمارات اخلارجية 

املباشرة.
ثّم أن الوجود املصريف اللبناني 
وأجنبية  عربية  دولة   30 يف 
يشّكل بدوره مصدر قوة وتنّوع 
يستدعي  أمان  واحتياطيَّ  لنا، 
لتطوير  التواصل  من  املزيد 

دخٍل  وتوفرِي  مصارفنا  عمل 
إيراداتنا من  تراجع  يعّوض عن 

النشاط احمللي.
 أما على الصعيد الداخلي، فقد 
 65 العاملة  املصارف  عدد  بلغ 
متثيل  مكاتب  وعدد  مصرفًا 
مكتبًا.   11 األجنبية  املصارف 
وال تزال السوق احمللية الركن 
األساسي لنشاط املصارف اليت 
فروعها  انتشار  شبكة  وّسعت 
لتبلغ  اللبنانية  املناطق  يف 
العام  نهاية  يف  فرع   1100
2018. كما أن هناك 18 مصرفًا 
ناشط يف  لديها حضور  لبنانيًا 
اخلارج بأشكال قانونية خمتلفة، 
اخلارجي  النشاط  حجم  ر  ويقدَّ
ملصارفنا حبواىل 34 مليار دوالر 
املصارف  تواكب  أمريكي. كما 
التطور احلاصل لدى  لبنان  يف 
املالية  التكنولوجيا  شركات 
أجل  من  املصرفية  للخدمات 
املالي،  الشمول  نطاق  توسيع 
التواصل  وتسريع  وتسهيل 
مع العمالء بكلفة أقّل وسهولة 
الدائم  اإلهتمام  مع  أكرب، 
من  واحلماية  التحّوط  مبتطّلبات 
واجلرائم  اإللكرتونية  القرصنة 

السيربانية.
تعاظم  ورغم  السياق،  هذا  يف 
تواصلت  اخلارجية،  التحّديات 
من  مزيد  عرب  الداخلية  العوائق 
بدأ  اليت  الضريبّية  الضغوط 
يتعّرض هلا القطاع منذ ما قبل 
األخرية.  النيابية  اإلنتخابات 
تكون  أن  كثريًا  ويؤسفنا 
بذلتها  اليت  احلثيثة  املساعي 
لدى   2017 العام  منذ  اجلمعية 
السلطات اللبنانية كافة مل تثمر 
يف منع اإلزدواج الضرييب، الذي 
رض على مصارفنا، والذي ما  فمُ
وغري  شرعي  غري  نعتربه  زلنا 
الضريبة  مشروع، كونه يفرض 
مّرة  مّرتني:  ذاته  الدخل  على 
دون  اإلمجالي  الدخل  على 
إمكانية تنزيل الكلفة منه ومّرة 
على الدخل الصايف بعد تنزيل 
اإلزدواجية  وهذه  النفقات. 
بل هرطقة  بدعة  الضريبية هي 
رفعت الضرائب على املصارف 
اىل مستويات قياسية ال مثيل 

هلا يف العامل.
بعد،  قفل  يمُ مل  امللف  هذا  ان 
وهو حباجة اىل استمرار املالحقة 
واملدافعة حتى إزالة الظلم الالحق 
مبؤّسساتنا املصرفية. وجمّددًا، 
السياسية  السلطة  أهل  ندعو  
استسهال  عن  الكّف  اىل 
املصارف  مساهمي  تكليف 
غري  اإلنفاق  لتمويل  ومودعيها 

أشكاله  مبختلف  واهلدر  اجملدي 
ومساربه. فإداراتنا مؤمَتنة على 

هذه األموال ولن تفّرط بها.
ناقشت  ثم  األعمال:  جدول 
اجلمعية التقرير السنوي للمجلس 
لعام 2018 ووافقت عليه. وبعد 
تقريـر  على  واملوافقة  االّطالع 
مفوضي املراقبة حول حسابات 
اجلمعية لسنة 2018، أبرأت ذّمة 
جملس اإلدارة احلالي ثم ناقشت 
وأقّرت املوازنة التقديرية لسنة 

.2020
اجلمعية  انتقلت  األثر،  وعلى 
جملس  انتخاب  اىل  العمومية 
عضوًا   12 من  جديد  إدارة 
بالتزكية  ففاز  سنتني.  ملدة 

املرشحون السادة :
فرنسبنك  القصار   نديم   -1

ش.م.ل.
لبنان  بنك  أزهري  سعد   -2

واملهجر ش.م.ل.
3- عبد الرزاق عاشور  فينيسيا 

بنك ش.م.ل
4-  مسعان باسيل  بنك بيبلوس 

ش.م.ل.
5-  انطون صحناوي     بنك 
لبنان  يف  جنرال  سوسيتيه 

ش.م.ل.
6-  حممد احلريري       بنك 

البحر املتوسط ش.م.ل.
7-  وليد روفايل            البنك 

اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بريوت  بنك  عساف  غسان   -8

والبالد العربية ش.م.ل.
9-  تنال صّباح البنك اللبناني 

السويسري ش.م.ل.
10-  جوزف طربيه      االعتماد 

اللبناني ش.م.ل.
11-  مسري حنا      بنك عوده 

ش.م.ل.
12-  سليم صفري بنك بريوت 

ش.م.ل.
املرشحني  فوز  إعالن  وعقب 
جملس  اجتمع  عشر،  اإلثين 
اإلدارة املنتخب، وانتخب بدوره 
هيئة مكتب اجمللس على الوجه 
رئيسًا،  صفري  سليم   : اآلتي 
للرئيس،  نائبًا  القصار  نديم 
وليد روفايل أمينًا للسّر، وتنال 

الصّباح أمينًا للصندوق.

صفري
مكتب  هيئة  انتخاب  وإثر 
الرئيس  اإلدارة، حتّدث  جملس 
فألقى  صفري،  سليم  املنتخب 
أشكر وسائل   « اآلتية:  الكلمة 
لشؤون  ومتابعتها  اإلعالم 
القطاع املصريف ومواكبتها لنا 
إىل  ِبالِشِكْر  أتَوّجه  كما  اليوم. 

كل الزمالء يف القطاع، والسيما 
مجعية  إدارة  جملس  أعضاء 
اليت  الثقة   على  املصارف 
من  ومّحلوني  إياها،  منحوني 
اجلمعية  رئاسة  خالهلا مسؤولية 

يف هذه الظروف االستثنائية.
اقتصادنا يواجه حتديات سنبذل 
وتعزيز  ملواجهتها  جهدنا  كل 
مستوى هذا القطاع احليوي مبا 
ن  ْز الوضع االقتصادي ويَؤمِّ َعزِّ يمُ
العام  االجتماعي  االستقرار 
الثقة  فنعيد  وطنيًا،  املطلوب 

ملشروع الدولة.
هذا األمر يتطلب مّنا عماًل جّديًا 
ْسَتَوَينْي داخلي وخارجي،  على ممُ
ملتابعة النجاحات اليت استطاعت 
اجلمعية أن حتققها يف مسريتها 
 60 من  أكثر  منذ  املستمرة 

سنة.
يف  سبقوني  الذين  كل  أشكر 
هذه  طوال  املسؤولية  هذه 
الفرتة، واملرحلة املقبلة تتّطلب 
جهدنا املشرتك لتحقيق اآلتي:

اجلمعية  حضور  تطوير   -1
رسم  يف  ر  َؤثِّ ممُ كعامل 
واملالية  االقتصادية  السياسة 
والّسعي  البلد،  يف  والضريبية 
استشارة  إىل  املسؤولني  مع 
اجلمعية قبل اتاذ القرارات يف 

هذا الشأن.
األنظمة  هيكلية  استكمال   -2
اجلمعية  ضمن  بها  املعمول 

جلعلها أكثر إنتاجية.
التواصل  شبكة  تعزيز   -3
اهليئات  مع  املستدامة 
االقتصادية املختلفة واإلدارات 

الرمسية املعنية.
اإلعالم  اسرتاتيجية  تطوير   -4
لتقريب  التواصل  ووسائل 
الشرائح  كل  مع  املسافات 
الصورة  وإيصال  اجملتمعية، 
مبا  القطاع  عن  احلقيقية 
اليت  للحمالت  الّتصّدي  يعنيه 

تستهدفه.
التنسيق مع حاكمية  5- تعميق 
واجلهات  املركزي  املصرف 
الرقابية بهدف استكمال تطوير 
املعمول  املصرفية  األنظمة 
وتأكيد  أدائها،  وحتسني  بها 
باملعايري  املطلق  التزامنا 

واإلجراءات الدولية.
متخصصة  وحدة  إنشاء   -6
بكفاءات عاملية، مهّمتها متابعة 
ر األنظمة املصرفية العاملية  َتَطوُّ
يف  لنا  فاعل  حضور  وتأمني 

الندوات الدولية.
اجلمعية  إمكانات  تعزيز   -7
األحباث  جهاز  تطوير  خالل  من 
والدراسات، واالهتمام املباشر 
مبناطق االنتشار، بهدف التفاعل 
مع القوى االقتصادية اللبنانية 
يف اخلارج، وهي أحد أهم ركائز 

االقتصاد اللبناني.
جديدة  مرحلة  اليوم  بدأت 
َفرقًا  أن حنقق  نأمل من خالهلا 
واالقتصاد  الوطن  ملصلحة 
ِمْنِفْتحني  سنكون  والشعب. 
واالقرتاحات  األفكار  كل  على 
يف  تساهم  أن  ِكن  ْ ممُ اليت 
وتطوير  اجلمعية  حضور  حتسني 
حّق  ومن  االقتصادي،  أدائنا 
صوته  يوصل  أن  مصرف  كل 
إىل اجلمعية، مبعزل عن حجمه، 

ألن اجلمعية للجميع. وشكرًا«.
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مـقاالت وتـحقيقات

 باسيل: هذه احلكومة لي!

»سُيقاطع اجللسة لو انعقدت برئاسة عون، حبجة أنه يريد تسجيل 
موقف مما حصل؟«.

املفاوضات بشأن املسار األمين لقضية قربمشون، بدأه املدير 
فيه  إبراهيم، يف وقت كلفت  عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
النيابة العامة التمييزية فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي 

التحقيق. 
وكان احلريري قد أعلن الثالثاء املاضي »تسليم بعض املطلوبني، 
كذلك ألقى اجليش القبض على مطلوبني آخرين، والقضاء سيأخذ 
ارتياحه  ُمبديًا  اجلرمية«،  هذه  ارتكبوا  من  ملعاقبة  اخلطوات  كل 
»للتجاوب الكبري بني مجيع األفرقاء حلّل املشكلة اليت حصلت«. 
وغّرد النائب السابق وليد جنبالط أنه »وبعيدًا عن هذا السيل من 
اهلجمات والشتائم والتحريض، فإّن احلزب االشرتاكي ليس فوق 
القانون، بل هو الذي طالب من اللحظة االوىل بالتحقيق. أتقدم 
وُأشيد  للجرحى،  الشفاء  وأمتنى  الضحايا،  أهالي  من  بالتعزية 
بدور اجليش واملخابرات واألجهزة األمنية كافة يف تثبيت األمن 

واالستقرار«.
جرمية  إحالة  على  مصّرون  آذار   8 وفريق  احلّر  الوطين  التيار 
ُبعدًا  القضية  إعطاء  هدفهم  العدلي.  اجمللس  على  قربمشون 
جلسة  أي  يف  ُيشاركوا  لن  أّنهم  على  ويشددون  سياسيًا، 
حكومية، ما مل ُتل القضية على »العدلي«. يف املقابل، يرفض 
اجمللس  على  اجلرمية  إحالة  ويعترب  قطعًا،  األمر  هذا  االشرتاكي 

العدلي »مؤامرة علينا«.
 إال أّن امُلهم بالنسبة إىل احلريري، »هو الوصول إىل نتائج. فإذا 
مت تسليم املرتكبني، ملاذا الذهاب إىل اجمللس العدلي؟ لنكن 
السياسي.  اخلطاب  حّدة  على خفض  ونعمل  وعمليني  منطقيني 
فما الذي قّدمته هذه املواجهات يف اخلطابات السياسية سوى 
االحتقان وغريه مما حيصل يف البلد؟ نعرف أن هناك مشكلة جيب 
إجياد حّل هلا، وال يظنن أحد أّنه يف مكان ما، بإمكانه أن يضع 
فيتو علّي. من يضع علّي فيتو أضع عليه فيتَوين«، كما أعلن 

يف املؤمتر الصحايف.

    باسيل: سنستمر يف سياسة االنفتاح وزيارة كل املناطق
أما بالنسبة إىل اجلوالت املناطقية، فاعترب أّن »بإمكان أي شخص 
املنطقة  أهالي  فعل  رّد  أما  خيتاره،  مكان  أي  يف  يتحدث  أن 
إلّي«.  بالنسبة  أمحر  خط  األمن  لكن  عنها.  مسؤول  فهو  حياله 
ويف هذا اإلطار، وبعد ارتفاع أصوات عّدة معرتضة على زيارة 
بعد  اخلارجية  وزير  أعلن  األسبوع،  هذا  نهاية  لطرابلس  باسيل 
اجتماع التكتل النيابي الثالثاء املاضي، أّنه »سنستمر يف سياسة 
ومننع  املناطق  كل  واللبنانيني يف  املناصرين  وزيارة  االنفتاح 
الفتنة يف الوقت عينه، ونكشف بالطريقة الالزمة كما حصل يف 
عاليه، كل من يريد إثارة الفتنة يف لبنان ومينعنا من التالقي، 
حنن مند يدنا وهو ميد علينا السالح، سنكشفهم واحدًا واحدًا يف 
كل منطقة، وهذه جوالت نقوم بها ضمن برنامج يف نهاية كل 
االنتهاء، ولكن ال  أي منطقة وشارفنا على  أسبوع ومل نستثِن 
يعين ذلك أننا سنتوقف بل سنزور كل أسبوع منطقة ونشارك يف 
النشاطات فيها، فنحن نعمل لكل اللبنانيني يف كل املناطق«. 
لتعميق  علينا  »واجب  املناطق  اجلوالت يف  أّن  باسيل  وأوضح 
أّن  مؤكدًا  بالتالقي«،  الفتنة  مننع  ألننا  اللبنانيني،  مع  التالقي 
حماولة »إيقاعنا يف فتنة مسيحية - درزية، أمر لن حيصل مهما 
نسمح  ولن  قبلنا،  حدث  مما  تعلمنا  األقل  على  الثمن...  كان 
منطقة يف  أي  أو  اجلبل  له  يتعرض  أن  أو  األمر،  هذا  حبدوث 

لبنان«.

تلقى الطالب تحذيرات من إمكان خفض عالماتهم وحرمانهم من االمتحانات النهائية )مروان طحطح(

دعوة  الوزراء  جملس  رئاسة  وّجهت 
املاضي،  الثالثاء  يوم  حكومية  جللسة 
الرديف«  »املقر  من  تأجيلها  فأتى 
وزارة  أي  الوزراء،  جملس  لرئاسة 
الوزير  التقى  واملغرتبني.  اخلارجية 
لبنان  تكتل  بوزراء  باسيل،  جربان 
الوقت  يف  بسرتس،  قصر  القوي يف 
عينه املخصص الجتماع احلكومة، لُيعلن 
لي«.  احلكومة  و«هذه  لي«  »األمر  أّن 
الكلمات،  هذه  اخلارجية  وزير  يلفظ  مل 
لكن أداءه أثبتها. هي رسالة سياسّية 
القوى  وكّل  أواًل،  احلريري  سعد  إىل 
فإّنه  كذلك  ثانيًا.  األخرى  السياسية 
قراٌر باسيلي، مبوافقة 8 آذار، مبنع عقد 
أي جلسة جمللس الوزراء قبل حّل قضية 

قربمشون.
قرار احلكومة برئاسة سعد احلريري، ليس 
إال بني يَدي وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل. مّرة جديدة، ُيعيد رئيس 
»شركائه«  تذكري  احلّر  الوطين  التيار 
بأّنه  واحُلكم،  التسوية  يف  املفرتضني 
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ليس جُمّرد وزيٍر يف جملس الوزراء، وال فقط أقوى رجٍل يف عهد 
الرئيس ميشال عون، وامُلرشح األبرز لرئاسة اجلمهورية، بل إّنه 
فوق كّل ذلك، أحد أقوى حكام البلد، حمّواًل قصر بسرتس )مقّر 

وزارة اخلارجية واملغرتبني(، إىل واحد من مقاّر املرجعيات.
السرايا  يف  الوزراء  جملس  جلسة  انعقاد  عّطل  باسيل  جربان   
لبنان  »تكتل  لوزراء  اجتماعًا  يعقد  أن  قّرر  أن  بعد  احلكومية، 
عشرة  احلادية  احلكومة.  جللسة  نفسه  التوقيت  يف  القوي« 
السياحة  وزير  وصل  املاضي،  الثالثاء  ظهر  قبل  من  والنصف 
صل به، وُيطلب منه  أفيديس كيدانيان إىل السرايا، قبل أن ُيتَّ

االنضمام إىل زمالئه يف قصر بسرتس. 
ومل يظهر وزراء »لبنان القوي« يف مقّر الرئاسة الثانية إال بعد 
مل  اليت  املاضي،  الثالثاء  جلسة  مسار  ساعتني.  قرابة  مضي 
تنعقد، ال يوصل إاّل إىل نتيجة أّن »األمر لباسيل«، وذلك بعيدًا 
عن رغبة احلريري الدائمة يف اإلحياء جلمهوره والرأي العام بأّن 
شؤون سلطته التنفيذية تقع تت سيطرته وحده. رئيس احلكومة 
أعلن أمس أّنه بسبب حاجتنا إىل »48 ساعة لتنفيس االحتقان، 
ولكي يأخذ القضاء جمراه، قّررُت تأجيل اجللسة... تكتل لبنان 
القوي مل يشأ تعطيل اجللسة، إمّنا أنا ارتأيت تأجيلها«. إذا كان 
الدعوات،  ووّزع  حكومية،  جلسًة  حّدد  فلماذا  صادقًا،  احلريري 
الحقًا«؟  حُيدد  »موعد  إىل  اجللسة  تأجيل  ينوي  أصاًل  كان  إذا 
ملاذا مل يؤجلها ريثما حُيّل اخلالف الدموي بني احلزبني التقدمي 
مل  احلريري  ألّن  ببساطة،  اللبناني؟  والدميقراطي  االشرتاكي 
يكن ينتظر »اجتماعًا حكوميًا« ُمصغرًا يف قصر بسرتس. وأمام 
»بشاعة« احلدث، يف الشكل، فّضل أن يظهر أمام الصحافيني، 

ُمتبنيًا قرار إرجاء موعد اجللسة.
خطوة باسيل هدفها األساسي، بسط سيطرته على مسار جملس 
رئيس  مآخذ  من  فواحد  أخرى.  أبعادًا  تمل  ولكّنها  الوزراء، 
نزع  قبل  جرت  أنها  حكومية،  جلسة  إىل  الدعوة  على  »التيار«، 
شهيب،  وأكرم  الغريب  صاحل  الوزيرين  بني  االنفجار  فتيل 
والتوصل إىل حّل إلشكال قربمشون، وال سّيما أّنه مل يكن خالفًا 
على أفضلية مرور، بل حادث إطالق النار على موكب وزيٍر، أّدى 
جرح  إىل  إضافًة  الثالث،  وجرح  مرافقيه،  من  اثنني  وفاة  إىل 

شخص حمسوب على االشرتاكيني. 
لذلك، كان »ضرَب جنون« الدعوُة إىل جلسة، احتمال أن ُتسهم 
يف خلق املزيد من احلساسيات وتصعيد التوتر، مرتفع جّدًا. ويف 
هذا اإلطار، تقول مصادر مطلعة يف 8 آذار إّن »اهلدف من عدم 
التعطيل، بل اإلنتظار إىل حني تنفيس  حضور اجللسة مل يُكن 
اإلحتقان، إذ ليس من املنطقي عقد جلسة والدم ال يزال على 

األرض والقتلى مل يدفنوا«.
باسيل  اتصل  أن  بعد  أتى  »القرار  أّن  إىل  املصادر  وأشارت   
بالنائب طالل أرسالن الذي وافق على عدم احلضور، كذلك حزب 
اهلل الذي أّيد عدم عقد اجللسة منعًا ألي اصطدام بني الغريب 
وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وألن جنبالط مل يكن بعد قد 

سّلم أيًا من املطلوبني لألجهزة األمنية«.
وال  احلريري  يستهدف  »ال  حصل  ما  أّن  املصادر  وأكدت   
جملس  داخل  من  التفجري  فتيل  لنزع  ُيساعده  بل  صالحياته، 
الوزراء، حيث هناك نقطة حساسة وهي اخلالف على إحالة حادث 
األحد على اجمللس العدلي«. على الرغم من ذلك، كان رئيس 
احلكومة »مستاًء جّدًا من طريقة تعامل باسيل معه«، حبسب ما 
خالل  عارمًا  غضبًا  »أظهر  احلريري  أّن  وُتضيف  مصادره.  تؤكد 
تواصل بعض القوى السياسية معه«. ومّلت املصادر إىل أّن 
باسيل، رمبا كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس »إىل عقد 
إّن األمر لبعبدا وله،  جلسة برئاسة عون يف بعبدا، رمبا للقول 
يف كل شيء«. وتساءلت مصادر رئيس احلكومة إن كان باسيل 

كان رئيس الحكومة مستاًء جدًّا من طريقة تعامل باسيل معه )مروان طحطح(

»األخبار«

اجلواب الذي عاد به الوسيط األمريكي ديفيد ساترفليد اىل بريوت 
ترسيم  مسار  النطالق  لبنان  شروط  حول  املاضي  الثالثاء  يوَم 
احلدود البحرية والربية يضرب أي فرصة للتفاوض. العدو يرفض 
خطيًا  االلتزام  عدم  على  وُيصر  املتحدة،  األمم  برعاية  التفاوض 

بالتالزم بني احلدود الرّبية والبحرية
عاَد  نّقالة،  بأزمات  يُضّج  األمين   - السياسي  املشهد  كان  فيما 
املوفد األمريكي ديفيد ساترفيلد إىل بريوت، حاماًل إجابات تضرب 
أي فرصة التفاق إطار ملفاوضات لبنانية - إسرائيلية برعاية األمم 
املتحدة من أجل البدء برتسيم احلدود الربية والبحرية. فقد ترّدد 
يوَم الثالثاء املاضي صدى السلبية اإلسرائيلية يف بريوت، حيث 
نقل الزائر األمريكي شروطًا جديدة تكشف أن العدو مل يكن يومًا 
موافقًا على بنود اآللية اليت وضعها لبنان للتفاوض، وأن اجلانب 
األمريكي كان يناور بهدف جّر لبنان إىل »سالم حدودي« تستفيد 
منه واشنطن كما تل أبيب. فقد تبني أن األخرية مل ترتاجع عن 
عدم  على  وُتصر  املتحدة،  األمم  رعاية  تَت  التفاوض  رفضها 

االلتزام خطيًا بالتالزم بني احلدود الرّبية والبحرية.

    العدو يكشف تقديراته للغاز »املتنازع عليه«: 600 مليار دوالر! 
يحيى دبوق

قبَل الزيارتني األخريتني، حضَر املوفد األمريكي إىل لبنان ووّزع 
اللبنانيني جوًا إجيابيًا، ووصل به األمر  خالل لقاءاته باملسؤولني 
وأن  والبحر،  الرب  بني  التالزم  أيدت  إسرائيل  إن  القول  حد  إىل 
ال  املسألة  أن  على  التشديد  مع  تطبيقه.  أمام  جوهرية  عوائق  ال 
إذ  األخرية،  اللمسات  أجل وضع  من  إضافية  تزال تتاج جلوالت 
بقيت نقطة عالقة ترتبط باملهلة الزمنية للتفاوض، بعَد أن ُسحَبت 
املعنية،  األطراف  ودور  التفاوض  شكل  على  إسرائيلية  موافقة 

وعقد اجللسات يف مقر قيادة »اليونيفيل« يف الناقورة.
 وأصّر لبنان على جعل مهلة التفاوض مفتوحة، طالبًا من ساترفيلد 
العودة اىل تل أبيب للحصول على جواب نهائي بشأنها. لكنه عاَد 
زًا شعور التوجس من  اىل بريوت يف زيارته ما قبَل األخرية، معزِّ
وجود »قطب خمفية« من وراء املرونة اإلسرائيلية - األمريكية، إذ 
نقَل إىل رئيس جملس النواب نبيه بّري يومها، أّن إسرائيل ال مانع 
ق ذلك خطيًا. فما كان من الرئيس  لديها من التالزم، على أاّل ُيوثَّ
االتفاق معها  بـ«أننا ال نثق بها يف حال كون  أجاب  أن  إال  بّري 
مكتوبًا، فكيف إذا كان شفهيًا«. وطلب بّري من زائره العودة إىل 
إذا  إال  يعود  وأاّل  اآللية،  حول  حامسة  بإجابات  واجمليء  أبيب  تل 

كانت هناك معطيات جدية تسمح بانطالق مسار التفاوض.
يوم الثالثاء املاضي، عاَد الوسيط األمريكي إىل بريوت، والتقى 
جربان  والوزيرين  احلريري  سعد  والرئيس  بّري  الرئيس  من  كاًل 
فرغم  الوساطة«.  »نعي  معه  حاماًل  صعب،  بو  والياس  باسيل 
البيان الذي خرج من عني التينة، ُمشريًا اىل تقق »نتائج متقدمة 
ومعاجلة  اللبنانية  البحرية  احلدود  تثبيت  بعملية  البدء  على صعيد 
تؤّكد  املعلومات  أن  إال  األزرق«،  اخلط  على  اللبنانية  التحفظات 

عكس ذلك.
بري،  الرئيس  إىل  ساترفليد  ينقل  »مل  مطلعة  مصادر  فوفق   
النزاع  َتزاُمن بّت  التفاوض، إصرار إسرائيل رفض  املوكل مبلف 
التفاوض  ترفض  إسرائيل  أن  أكد  بل  وحسب،  والبحري  الربي 
مقر  املكان  يكون  بأن  حصرًا  تقبل  وهي  املتحدة،  األمم  برعاية 
دون  من  رعايتها،  ال  بضيافتها  أي  الناقورة،  املتحدة يف  األمم 
املفاوضات  جتري  أن  على  األوىل،  الدرجة  من  هلا  ممثل  حضور 
برعاية أمريكية«، األمر الذي تهدف منه إسرائيل إىل »إظهار صورة 
للعامل بأن املفاوضات اليت تصل هي أشبه بالتفاوض املباشر«. 
أما اجلواب الذي مسعه الزائر األمريكي من بري، فكان »الرفض 
القاطع هلذه الشروط، وتأكيد بنود اآللية اليت اقرتحها لبنان كسلة 
واحدة، وإال فال تفاوض«. وردًا على ذلك، أخرب ساترفيلد الرئيس 
بري بأنه سيعود من حيث أتى، وُيعلن فشل الوساطة والتفاوض 
حول التفاوض بسبب موقف لبنان«. أي إن السفري األمريكي الذي 
يعَمل ملصلحة إسرائيل بالدرجة األوىل يريد تميل لبنان مسؤولية 
الفشل، فّرد الرئيس بري بأنه سيتقدم جبواب رمسي يشرح فيه 

بالتفصيل جمريات ما حصل.
يومًا  تتعامل  مل  إسرائيل  أن  مؤكدًا  باَت  سبَق،  ما  اىل  استنادًا 
الوسيط  وأن  مرونة،  أو  بإجيابية  لبنان  وضعها  اليت  اآللية  مع 
األمريكي الذي طلب من املسؤولني اللبنانيني عدم التأثر مبا يقوله 
اإلسرائيلييون يف وسائل إعالمهم، كان يسعى إىل نصب كمني 
هدفت من خالله الواليات املتحدة إىل توريط لبنان يف مفاوضات 
العدو اإلسرائيلي خللق مناخ يف املنطقة ُيشجع على  مباشرة مع 
تسويق اخلطة األمريكية لتسوية الصراع العربي - اإلسرائيلي أو ما 
ُيسمى صفقة القرن. حتى اآلن ال يعرف ما إذا كان ساترفيلد جادًا 
يف ما قاله حول إعالن فشل الوساطة والتفاوض، لكن األكيد أن 

املسار الذي بدأ منذ أشهر بدأ يرتّنح وحيتضر.

مفاوضات ترسيم احلدود حتتضر!
ساترفيلد يعود برفض إسرائيلي 
لرعاية األمم املتحدة والتالزم 

بني الرب والبحر
ميسم رزق
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الضريبية  االئتالف  حزمة  عربت 
البالغة 158 مليار دوالر جملس 
بعد  االول،  ام��س  ال��ش��ي��وخ، 
حصوهلا على تأييد السيناتورة 
تسطيح  مينح  مما  الميب  جاكي 
النظام الضرييب ملدة عقد كامل 
لرئيس  ك��ب��ًرا  ف���وًزا  ويعطي 
بعد  موريسون  ال��وزراء سكوت 

االنتخابات.
الضرائب  م��ك��ت��ب  وس��ي��ع��م��ل 
نهاية  عطلة  خ��الل  األس��رال��ي 
بقيمة  دع��م  لتقديم  األس��ب��وع 
عندما  للعمال  دوالرا   1080
الضريبية  إقراراتهم  يكملون 
ب��ع��د أن  يف مت����وز احل���ال���ي، 
تزمانيا  س��ي��ن��ات��ورة  ص��رح��ت 
ستصوت  بأنها  الم��يب  ج��اك��ي 
الضريبية  التخفيضات  لدعم 

للحكومة.
املفاوضات  م��ن  أش��ه��ر  فبعد 
الشيوخ  جملس  اع��ض��اء  م��ع  
م���ن امل��س��ت��ق��ل��ن واالح�����زاب 
املالية  وزير  حصل  الصغرة، 
ماثيوس كورمان على تصويت 
اخلميس  يوم  الميب  السناتورة 

)امس االول(.
لصوت  حباجة  احلكومة  وكانت 
يف   ال��ت��ص��وي��ت  لتمرير  راب���ع 

جملس الشيوخ.
قد  الم��يب  السناتورة  وكانت   
اإلسكان  دي���ون  مبحو  طالبت 
البالغة 157 مليون  يف تزمانيا 
على  احل��ص��ول  مقابل  دوالر  

صوتها.
 وقالت إنها ستعمل مع احلكومة 
للمسائل  ح���ل  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى 
املتعثرة يف قطاع اإلسكان يف 
تشرد  شهدت  وال��ي  تزمانيا، 
التمويل  نقص  بسبب  الناس 

العام.
وق��ال��ت إلذاع���ة إي��ه ب��ي سي 
اخلميس  ي��وم  صباح  الوطنية 
»س���أدع���م  االول(  )ام������س 
الضريبية..  ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات 
احلسنة  ال��ن��واي��ا  ب��ال��ت��أك��ي��د، 
م��وج��ودة وه���م ي��ع��رف��ون أننا 
واجهنا مشاكل يف اإلسكان«.

ال��س��ن��ات��ور الميب  وأض���اف���ت 
تقول: »لدينا مشكلة كبرة مع 
املشردين هناك ويريدون فعل 

شيء ما كذلك«.
ما  نفعل  »حنن  تقول  وتابعت 
ميكن.  م��ا  ب��أس��رع  وسعنا  يف 
هو  به  القيام  نريد  ال  ما  لكن 
التسرع بهذا األمر ورؤية الكثر 
أن  ال��ي ميكن  األم����وال،  م��ن 
ضائعة  السكن،  على  تصرف 

ومبددة«.
وكان السناتور كورمان قد قال 
يف وقت سابق إنه لن يتم إبرام 
اعضاء جملس  مع  أي صفقات 
لضمان  املستقلن  ال��ش��ي��وخ 
لتكثيف  حماولة  يف  تصويتهم 
الضغط على حزب العمال لدعم 
املمتدة  الثالث  املراحل  حزمة 

على مدى 10 سنوات.
صوتي  ع���ل���ى  ح���ص���ل  ك���م���ا 
ع��ض��وي جم��ل��س ال��ش��ي��وخ عن 
باتريك  ريكس  الوسط  حتالف 
وسترلينغ غريف مقابل سياسة 
من شأنها خفض أسعار الطاقة 

واحلد من صادرات الغاز.
الضريبية  احل��زم��ة  وتتضمن 
مضاعفة مبلغ 1080 دوالر يف 

الميب تضمن حصول احلكومة على االغلبية 
لتمرير ختفيضاتها الضريبية على الدخل

املرحلة  إط��ار  يف   2022 ع��ام 
الثانية من خطة االئتالف، ولكن 
يتم تسليمها كقطع، مما يعين 
سيحصلون  العمال  معظم  ان 
مدار  على  دفعات  على  عليها 

العام وليس دفعة واحدة.
أيًضا  املرحلة  ه��ذه  وستشهد 
بنسبة  ال��ض��ري��ب��ة  م��ع��دل  رف���ع 
 90،000 من  املائة  يف   32.5
 ، دوالر   120،000 إىل  دوالر 
الضرائب  بينما مت رفع شرحية 
البالغة 19٪ من 37،000 دوالر 

إىل 45،000 دوالر.
هي  اخلطة  من  الثالثة  املرحلة 
مليار   95 متثل  حيث  األغ��ل��ى، 
التكلفة  إمج��ال��ي  م��ن  دوالر 

البالغة 158 مليار دوالر.
املائة  يف   32 إزال���ة  ستشهد 
كامل  بشكل  املائة  يف   37 و 
حبلول عام 2024 - 2025، مما 
يعين أن مجيع الدخول املكتسبة 
دوالر  و200000   45000 بن 
ثابت  معدل  عليها  سيفرض 
سنًتا   30 ق��دره  الضرائب  من 

بالدوالر.
شخص  أي  أن  ي��ع��ين  وه����ذا 
يف  دوالر  أل���ف   60 ي��ك��س��ب 
السنة سيشهد ختفيًضا ضريبًيا 
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السنة  يف  دوالًرا   1455 قدره 
من  الثالثة  املرحلة  بدء  مبجرد 

التخفيضات الضريبية.
 وسيحصل العامل الذي يكسب 
السنة على  ألف دوالر يف   90
 2340 ق��دره  ضرييب  ختفيض 
وسيحصل  ال��ع��ام  يف  دوالًرا 
شخص يكسب 200 ألف دوالر 
يف السنة على ختفيض ضرييب 
يف  دوالًرا   11.640 ق����دره 

السنة.
سيكون تسطيح معدل الضريبة 
بنسبة 30 يف املائة أهم تغير 
بدء  منذ  الضرييب  النظام  يف 
تطبيق ضريبة السلع واخلدمات 

يف عام 2001.
وقد عارض حزبا العمال واخلضر 
املرحلة الثالثة على أساس أنها 
غر منصفة ألن أكرب ختفيضات 
أصحاب  على  تتدفق  ضريبية 
نهاية  حبلول  املرتفع  ال��دخ��ل 

العقد.
وسيطرح حزب العمال تعديالت 
طرحها  يتم  عندما  احلزمة  على 
ع��ل��ى جم��ل��س ال��ش��ي��وخ يوم 
لكنه  االول(،  )ام��س  اخلميس 
مطروحة  اخل��ي��ارات  مجيع  ت��رك 
ذلك  مب��ا يف   - ال��ط��اول��ة  على 

ال��ت��ص��وي��ت م��ع احل��ك��وم��ة إذا 
فشلوا.

أنطوني  املعارضة  زعيم  ورأى 
ألبانيزي إنه يتعن على احلكومة 
طرح املرحلة الثانية بتكلفة 3.7 
األم��وال يف  مليار دوالر لضخ 

االقتصاد املتباطئ.
امس  ألبانيزي  السيد  وق��ال 
هي  »احلقيقة  اخلميس  االول 
التخفيضات  ك��ان��ت  إذا  أن���ه 
يف   37 عتبة  رف��ع  الضريبية، 
املائة، هي سياسة جيدة، من 
ألف   120 إىل  دوالر  أل��ف   90
دوالر يف عام 2022 ، فلماذا 
ال تكون هذه سياسة جيدة يف 

عام 2019؟«
واتهم احلكومة باحتجاز الضريبة 
دوالرا   1080 بقيمة  املباشرة 
الضريبية  للتخفيضات  كرهينة 

يف 25-2024.
جملس  »اع���ض���اء  ان  وق����ال 
خيالفون  املستقلن  الشيوخ 
أنفسهم إذا مل يدعموا الفصل 
خ����ارج امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
لقد  الضريبية.  التخفيضات 
كان هذا مبثابة خدعة من قبل 
احل��ك��وم��ة ال���ي ه���ددت بوقف 

التخفيضات الضريبية«.

جاكي المبي

جاكي المبي تتوسط ريكس باتريك وستريلينغ غريف

سعر  امل��رك��زي  البنك  خفض 
 0،25 بنسبة  الرمسي  الفائدة 
مستوى  إىل  ليصل  املئة  يف 
يف   1 ب��ل��غ  منخفض  ق��ي��اس��ي 
الثالثاء  ي���وم  وذل����ك  امل��ائ��ة 

املاضي.
 Tom PioTrowski ويوضح
ال  قد  مل��اذا   CommseC من 
يكون هذا هو الوقت املناسب 
البنك  بتخفيض  ل��الح��ت��ف��ال 

املركزي ألسعار الفائدة.
ينفق البنك املركزي األسرالي 
أسعار  خفض  حيث  ذخ��رت��ه، 
املائة، يف  1 يف  إىل  الفائدة 
حماولة يائسة لبعث احلياة يف 

االقتصاد األسرالي.
أصر  للغاية  طويلة  فرة  فبعد 
أن  على  املركزي  البنك  خالهلا 
األمور تبدو جيدة، وأن اخلطوة 
التالية هي رفع أسعار الفائدة، 
بتخفيض  وقام  رأيه حبدة  غررّ 
املاضي  الشهر  الفائدة  أسعار 
وم����رة   أخ�����رى، ال��ث��الث��اء من 
أن  يعين  مما  احلالي،  االسبوع 
الفائدة هبطت من 1.5  اسعار 
املائة  يف   1.0 إىل  املائة  يف 

منذ االنتخابات.
أسعار  خفض  عن  اعالنه  ففي 
الفائدة، بعد ظهر يوم الثالثاء، 
ق����ال ال��ب��ن��ك امل����رك����زي إن 
إحراز  على  التخفيض سيساعد 
ختفيض  »أس����رع« يف  ت��ق��دم 
البطالة وتوفر القدرة يف سوق 

العمل.
وي��أم��ل ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ان 
فعله.  التخفيض  ه��ذا  يفعل  
عند  الفائدة  أسعار  ألن  نظًرا 
فقط  ميكنه  اذ  امل��ائ��ة،  يف   1
عادية  ختفيضات  أربعة  إج��راء 
معدالت  تكون  أن  قبل  احلجم 
الصفر.  مستوى  عند  الفائدة 
أسعار  خفض  املستحيل  ومن 

الفائدة إىل ما دون الصفر.

ملاذا نلعب مع أسعار الفائدة؟
أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ت��س��اع��د يف 
السيطرة على النمو االقتصادي. 
اقتصادًيا  منًوا  تريد  كنت  إذا 
أسرع - كما نفعل اآلن - فعليك 
خفض أسعار الفائدة. والفكرة 
الفائدة  إذا كان سعر  أنه  هي 
على اقراض األموال منخفًضا، 
األشخاص  ي��ق��رض  ف��س��وف 
األعمال  يف  لالستثمار  املزيد 
إلن��ف��اق��ه��ا يف  أو  ال��ت��ج��اري��ة 

املتاجر. هذا حيرك االقتصاد.
ي��ب��ل��غ ال���ن���م���و االق���ت���ص���ادي 
ألسراليا 1.8 يف املائة فقط، 
ولدينا ارتفاع يف البطالة ومنو 
منخفض يف األجور. إن ديون 
وهذا  للغاية،  مرتفعة  األس��ر 
عن  حيجمون  الناس  أن  يعين 
اإلنفاق الكبر. جيب أن تساعد 
يف  املنخفضة  الفائدة  أسعار 

إنفاق املزيد.
الفائدة،  أسعار  اخنفاض  ومع 
لالدخار،  احتماال  أقل  سنكون 
ألن سعر الفائدة على حساباتنا 
من  ل��ذل��ك،  أق���ل.  املصرفية 
هذه  ننفق  النظرية،  الناحية 
وبهذه  ذلك.  من  بداًل  األم��وال 
ال��ط��ري��ق��ة، م��ن امل��ف��رض أن 
تؤدي اسعار الفائدة املنخفضة 
يعمل  االق��ت��ص��اد  ج��ع��ل  إىل 

بشكل أسرع، ويدفع املزيد من 
األشخاص إىل العمل ويزيد من 

منو األجور.
إبقاء  ل��ع��دم  ال��وح��ي��د  ال��س��ب��ب 
مستويات  عند  الفائدة  أسعار 
جنونية االخنفاض هو أنها جتعل 

التضخم مرتفًعا بشكل خطر.
هذه ليست مشكلة يف الوقت 
تضخم  م��ع��دل  لدينا  احل��ال��ي. 
املائة  يف   1.3 وه��و  منخفض 
هو  املنخفض  التضخم  فقط. 
املركزي  البنك  حي��اول  ش��يء 
جتنبه. ال يهدف البنك املركزي 
األسرالي إىل النمو االقتصادي 
ما  ع��ادة  وه��و  مباشر.  بشكل 
يركز على التضخم الذي يكون 
النمو  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  مرتفعا 
يكون  عندما  ومنخفًضا  مرتفًعا 

النمو منخفًضا.
يف الوقت احلالي، لدينا معدل 
تضخم منخفض ومنو اقتصادي 

منخفض.
يعود  أن  املركزي  البنك  يود 
 3 إىل   2 ح���دود  يف  التضخم 
التضخم  ألن  ليس  املائة،  يف 
جيد للغاية، ولكن ألنه وسيلة 
للتأكد من منو االقتصاد  جيدة 

بالسرعة املناسبة.

ماذا يحدث اآلن؟
الفائدة  سعر  يف  التغيرات 
الفور.  ع��ل��ى  تعمل  ال  ع���ادة 
أسعار  ختفيضات  تأثر  لكن 
يف  رؤيته  ميكن  هذه  الفائدة 
نهاية  مبجرد  اإلسكان  أس��واق 
املنازل  أسعار  األس��ب��وع.  ه��ذا 
طفيف،  بشكل  بالفعل  ترتفع 
 ،CoreLogiC لبيانات  وفًقا 
يف  قريًبا  املشرون  يبدأ  وقد 
احلصول على Fomo - اخلوف 

من الضياع.
و   ANZ ب��ن��ك��ا  ر  م������ررّ ف���ق���د 
من  ف��ق��ط  ج����زءا   wesTPAC
املاضي  ال��ش��ه��ر  خت��ف��ي��ض 
ألسعار الفائدة وسوف يضغط 
لتمرير  عليها  املركزي  البنك 
التخفيض االخر بالكامل. وذكر 
حاكم البنك املركزي األسرالي 
التحديد  لوي على وجه  فيليب 
الثالثاء أن عذرها املعتاد  يوم 
التمويل مل  تكاليف  ارتفاع  من 

يعد منطبًقا.
»لقد  ل����وي:  ال��س��ي��د  وق����ال 
التمويل  ت��ك��ال��ي��ف  اخن��ف��ض��ت 
أيًضا،  أسراليا  يف  املصريف 
أسعار  ف���روق  عكست  ح��ي��ث 
الي  الزيادات  بالكامل  السوق 

حدثت العام املاضي«.
إجراء  يف  ال��ب��ن��وك  جنحت  إذا 
التخفيضات ، فيجب أن تسدد 
العقاري  ال��ره��ن  م��دف��وع��ات 
الرهن  ألص��ح��اب  سيرك  مم��ا 
العقاري املزيد من األموال يف 
ذلك  يكون  أن  ميكن  جيوبهم. 
بالتجزئة،  لإلنفاق  فقط  مفيًدا 

وهو بدوره مفيد لالقتصاد.
لدينا اآلن أسعار فائدة منخفضة 
قياسية، وارتفاع أسعار املنازل 
قدره  مقرر  ضرييب  وختفيض 
الدخل  ألصحاب  دوالرا   1080
الثاني  النصف  املتوسط   يف 
من العام. ميكن أن يكون ذلك 
أخرى  مرة  احلياة  بعض  إلعادة 

يف االقتصاد األسرالي؟.

البنك املركزي خيفض سعر 
الفائدة الرمسي ربع يف املئة اىل 

واحد يف املئة
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السيارات  س��ائ��ق��و  سيحصل 
تسجيل  على  خ��ص��وم��ات  على 
الذين  واملتقاعدون  سياراتهم 
مساعدة  على  أنفسهم  ميولون 
يف دفع فواتري الطاقة اخلاصة 
بهم، يف نيو ساوث ويلز بداية 

السنة املالية اجلديدة.
ويلز  س���اوث  ن��ي��و  وستصبح 
مقاطعة  أو  والي��ة  أول  أي��ًض��ا 
ت��رب��ط م��ع��دالت األس��ع��ار اليت 
الضريبية  الرسوم  مقدار  حتدد 
متوز   1 من  اعتباًرا  بالتضخم، 

احلالي.
وقال وزير اخلزانة بنيو ساوث 
ويلز دومينيك بريوتيت، الذي 
الضريبية  الرسوم  إصالح  أعلن 
العام املاضي، إن هذه اخلطوة 
الضرييب  العبء  من  »ستقلل 
مما  امل��س��اك��ن،  م��ش��ري  على 
املزيد  ب���وض���ع  هل���م  ي��س��م��ح 
الوديعة  ع��ل��ى  األم�����وال  م���ن 

.»)Deposit(
أما بالنسبة لسائقي السيارات، 
تعين  اجلديدة  التعديالت  ف��إن 
ينفقون  الذين  السائقني  أن 
15 دوالًرا أو أكثر أسبوعًيا على 
هذه الرسوم سيكونون مؤهلني 
بنصف  ال��س��ي��ارات  لتسجيل 
أولئك  يستمر  بينما  السعر، 

أو  دوالًرا   25 ينفقون  الذين 
أكثر يف احلصول على تسجيل 

جماني.
كما سيتمكن اعتباًرا من 1 متوز 
احلالي، حوالي 130،000 متقاعد 
متمولني ذاتيا من املطالبة مببلغ 
للمساعدة  سنوًيا  دوالر   200
يف  الكهرباء  فواتري  دف��ع  يف 
ظل ختفيض جديد متاح حلاملي 

بطاقات كبار السن الصحية.
ستحصل  ذل���ك،  إىل  إض��اف��ة 
ثانية  قسيمة  على  ال��ع��ائ��الت 
طفل  لكل  دوالر   100 بقيمة 
يف  املشاركة  على  لتشجيعهم 

األنشطة الرياضية.
وستكون القسيمة الثانية متاحة 
ملدة ستة أشهر بني 1 متوز و 

31 كانون األول.
للشركات،  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم����ا 
فستحصل ما يصل إىل 40،000 
شركة أيًضا على بعض اإلعانات 
الضريبية  التخفيضات  مبوجب 
اليت مت تقدميها يف عام 2018، 
الشركات  ه��ذه  ستدفع  حيث 
ضريبة الرواتب على 900،000 
ب�  مقارنة   20-2019 يف  دوالر 
من 850،000 دوالر يف 2018-
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تغيريات ضريبية يف نيو 
ساوث ويلز
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مع بداية كل عام مالي جديد، 
يشهد نظام اهلجرة يف األول 
التغيريات  من  مجلة  متوز  من 
القوانني  ي��ش��م��ل  ب��ع��ض��ه��ا 
والشروط املتعّلقة بالتأشريات 
والبعض اآلخر قد يطال كلفة 
التقدم على هذه التأشريات.

احلكومة  وأعلنت  سبق  فقد 
ختفيض  سيتم  الفيدرالية، 
املمنوحة  ال��ت��أش��ريات  ع���دد 
سنويًا للمهاجرين من 190 ألف 

تأشرية إىل 160 ألف.
الفيدرالية،  للميزانية  ووفقًا 
املهرة  العّمال  تأشريات  فإن 
األكرب  احلّيز  ستأخذ  اليت  هي 
املمنوحة  ال���ت���أش���ريات  م���ن 
)75%( حبيث سيصل عددها 
إىل 108 آالف تأشرية سنويًا. 
ألف   47 ختصيص  وس��ي��ت��ّم 
للتأشريات  أخ����رى  ت��أش��رية 
الزواج  تأشرية  )مثل  العائلة 
وتأشرية األهل وغريها( وأكثر 
مثل  أخرى  تأشرية   3500 من 
تأشريات األطفال أو تأشريات 

األهلية اخلاصة.

إطالق تأشريات جديدة
تأشريات   3 ه��ن��اك  سيكون 
جديدة ترّكز على تشجيع العمل 

يف املناطق الريفية
- تأشرية العمل املؤقتة ملّدة 
12 شهر خلرجيي اجلامعات يف 

األرياف
- تأشرية العمل املاهر املؤقت 
 :)491( الريفية  املناطق  يف 
يبدأ العمل بها يف 16 تشرين 
الثاني / نوفمرب وهناك 14000 
وهي  سنويًا.  متوفرة  تأشرية 
تتطلب إما ترشيًحا من حكومة 
الوالية أو رعاية من قبل فرد 
يف  مقيم  العائلة  من  مؤهل 
شروطها  ومن  ريفية.  منطقة 
ال�45  املتقّدم  يتخّطى  ال  أن 
لديه  مي���ون  وأن  ال��ع��م��ر  م��ن 

اجيابي  وتقييم  مطلوبة  مهارة 
هلذه املهارة.

- تأشرية رعاية صاحب العمل 
 :)494( الريفية  املناطق  يف 
لتأشرية  مشابهة  ش��روط��ه��ا 
491 غري أن الرعاية ميكن أن 

تكون من صاحب العمل
وكال التأشريتني هما مؤقتتني 
ولكنهما قد يؤديَا إىل احلصول 
على اإلقامة الدائمة من خالل 
التقدم على تأشرية 191 بعد 

ثالث سنوات.

تعديل نظام النقاط
كثريًا  النقاط  نظام  رفع  بعد 
األخرية مما صّعب  اآلونة  يف 
املهرة  العمال  من  كثري  على 
مجع النقاط املطلوبة للحصول 
على التأشرية الدائمة، قررت 
هذه  تسهيل  اهل��ج��رة  وزارة 
 10 إعطاء  خالل  من  الشروط 
كان  ح��ال  يف  إضافية  نقاط 
املتقّدم  ال��ش��خ��ص  ش��ري��ك 
املهن  إح���دى  يف  متخصص 
املهن  الئحة  على  امل��وج��ودة 
اجتيازه  ح��ال  ويف  املطلوبة 
املهنة.  هذه  مهارات  لتقييم 
 5 على  املتقّدم  حيصل  أيضًا 
معّدل  كان  إذا  إضافية  نقاط 
ال  للشريك  اإلجنليزية  اللغة 
ال� تقييم  )حسب   6 عن  يقل 
ieLts(. أما إذا كان الشخص 
عازبًا فيحصل تلقائيًا على 10 

نقاط إضافية.

ارتفاع يف الرسوم
على  ال��ت��ق��ّدم  كلفة  سرتفع 
 5.4 بقيمة  التأشريات  خمتاف 
% ابتداًء من األول من متوز/ 
يوليو مما يعين زيادة عائدات 
بقيمة  اهلجرة  ل��وزارة  الرسوم 

275 مليون دوالر.
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أربعة تغيريات مهمة على نظام 
اهلجرة يف العام املالي اجلديد

اعالناتكم يف الهريالد 
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345

عضو  بأنه  رمسًيا  رجل  اتهام  مت 
اإلسالمية  ال��دول��ة  تنظيم  يف 
غارات  أع��ق��اب  يف  اإلره��اب��ي��ة، 

مثرية عرب سيدني.
مكافحة  ش��رط��ة  داه��م��ت  ف��ق��د 
غرب  م��ن��ازل يف  اإلره���اب ستة 
سيدني صباح الثالثاء، واعتقلت 
إسحاق املطري، 20 عامًا، ورضوان 
دقاق، 23 عامًا، بسبب عالقتهما 
إرهابي.  هلجوم  خبطط  املزعومة 
وقالت السلطات إنهم أعضاء يف 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ومت القبض على رجل ثالث، أمحد 
االحتيال  بتهمة  عامًا،   30 طيبة، 

على سنرلينك.
ووج���ه���ت ل��ل��س��ي��د دك�����اك، من 
تونغابيب، تهمة يف مركز شرطة 
من  متأخر  وقت  يف  بانكستاون 
أمام  مثل  وق��د  ال��ث��الث��اء،  ليل 
يوم  احمللية  بانكستاون  حمكمة 

األربعاء.
االحتجاز  رهن  املطري  يزال  وال 
لدى الشرطة يف خمفر بانكستاون 
توجه  ان  امل��ت��وق��ع  م���ن  ح��ي��ث 
منظمة  يف  عضو  بأنه  تهم  اليه 
إرهابية ، والتحضري لعمل إرهابي 
أجنيب  بلد  ل��دخ��ول  واالس��ت��ع��داد 
أنشطة  يف  امل��ش��ارك��ة  ب��غ��رض 

معادية.
وكان السيد املطري، الذي اعتقل 
يف منزله يف شارع تشيزويك يف 
غرينايكر، خيضع ملراقبة الشرطة 
منذ عودته إىل سيدني من لبنان 

قبل 12 شهًرا.
وقال إيان مكارتين، مدير مكافحة 
الفيدرالية  بالشرطة  اإلره���اب 
األسرالية، »سنزعم يف احملكمة 
مبكرة  مرحلة  كان يف  الرجل  أن 
شخًصا  وكان  االستعدادات  من 
تنفيذ هجوم  نيته يف  عن  أعرب 

إرهابي يف أسراليا«.
الشرطة  خمافر  »ك��ان��ت  وق���ال: 
والسفارات  ال���دف���اع  وم���راك���ز 
والقنصليات واحملاكم والكنائس 

أهداًفا حمتملة«.
واض���اف يقول »ه��ذا ال��رج��ل مل 
األخرية  اللمسات  لوضع  يتحرك 
اللمسات  ل��وض��ع  خططه  ع��ل��ى 

األخرية على هجوم إرهابي.«
وقالت الشرطة إن السيد املطري 
السلطات  اهتمام  موضع  أصبح 
األسرالية فقط بسبب رحلته إىل 

لبنان.
مساعد  وي��ل��ي��ن��غ،  م��ي��ك  وق����ال 
ويلز،  س��اوث  نيو  يف  املفوض 
قائد مكافحة اإلرهاب والتكتيكات 
إىل  يسافر  أن  »ق��ب��ل  اخل��اص��ة 
اخلارج إىل لبنان، مل يكن شخصا 
األسرالية.  للسلطات  اهمية  ذا 

عودته  مب��ج��رد  قلق  لدينا  ك��ان 
مراقبة  بدأت  حيث  أسراليا  إىل 

حتركاته«.
 12 منذ  حتقيًقا  الشرطة  وب��دأت 
وجهوا  الرجال  أن  وزعمت  شهًرا 
ت��ه��دي��دات ح���ول م��واق��ع وسط 
التواصل  وسائل  على  سيدني 
خدمات  ذل��ك  يف  مبا  االجتماعي 
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مت توجيه االتهام إىل السيد طيبة 
عن  مالية  منفعة  على  باحلصول 
طريق اخلداع، وحصل على كفالة 
امام  ميثل  ان  على  الشرطة  من 
احملكمة يف وقت الحق من شهر 

متوز اجلاري.
مل توجه إليه تهم إرهابية.

السيدين  أن  ال��ش��رط��ة  وت��زع��م 
السترياد  خططا  ودكاك  املطري 
لتنفيذ  ومتفجرات  نارية  أسلحة 

اهلجمات.
وق���ال م��ك��ارت��ين: »ل��ق��د ب���دأوا 
التواصل مع الناس يف اخلارج«.
املطري  السيد  إن  يقول  وتابع 
للذهاب  خطط  أيًضا  لديه  كانت 
بالوالء  للتعهد  أفغانستان  إىل 

للدولة اإلسالمية والقتال معها.
لديه  كانت  انه  الشرطة  وزعمت 
ت��أش��رية وت���ذك���رة ط��ائ��رة إىل 
أفغانستان، وخطط لشراء سالح 

ناري عند وصوله.
هذه  خالل  »من  مكارتين:  وقال 
بالوالء لتنظيم  األنشطة ، أقسم 
الدولة اإلسالمية.. وكانت هناك 

خطة حملية يف نفس الوقت.«
املطري  ال��س��ي��د  ج����ريان  أخ����رب 
املذعورون، لصحيفة هريالد أنهم 

يف حالة صدمة.
وق���ال أح���د اجل����ريان »إن���ه ألمر 
صباح  مسعناه  ما  للغاية،  فظيع 
من  البالغة  ابنيت  الثالثاء..  يوم 
الرابعة من العمر، خائفة للغاية. 

سألت عما جيري«.
تريد  إنها  أخ��رى  سيدة  وقالت 
االنتقال. »أشعر  باالمشئزاز، ال 
أريد العيش هنا بعد اآلن. إنه أمر 
باألمان.  تشعر  ال  فأنت  مرعب، 

إنها جمرد صدمة«.
ال��يت دوهمت يف  امل��ن��ازل  ويف 
، تشيسر  باي  أحناء كندا  مجيع 
تونغابي،  ف��ال��ي،  غ��ري��ن  ه��ي��ل، 
صادرت  وإنغلبورن،  غرينايكر 
العناصر  م��ن  ع����دًدا  ال��ش��رط��ة 

للتحليل اجلنائي.
كيف  ح��ول  احملققون  يعلق  ومل 

أصبح هؤالء الرجال متطرفني.
توجد  ان���ه ال  ال��ش��رط��ة  وق��ال��ت 

اعتقاالت أخرى.

اتهام رجل من سيدني بعد 
مداهمات مكافحة اإلرهاب

املتهم اسحاق املطري

 كشفت صحيفة the age عن 
اخلاص  اجلديد  اسراليا  برنامج 
بتأشريات اللجوء االنساني للعام 
القادم. وحبسب الصحيفة تنوي 
مواطين  استقدام  جعل  احلكومة 
أمرييكا اجلنوبية أولوية هلا يف 
املستمرة  االنسانية  األزمة  ظل 

يف فنزويال.
كبار  ق��ام  اخل��رب  تفاصيل  ويف 
بإصدار  مسؤولي وزارة اهلجرة 
بفتح  الوزارة  ملوظفي  تعليمات 
الباب أمام الجئي جنوب أمرييكا 
التأشريات  منح  عند  اجلنوبية 
اإلنسانية اليت ختصصها البالد 
للعام  تاشرية   18750 وعددها 

القادم.
اهلجرة  وزي����ر  وض���ع  و  ه���ذا 
اجلديدة  اخلطة  كوملان  دايفيد 
ألولويات الوزارة يف شهر آذار 
كان  أن  بعد  امل��اض��ي  م��ارس 
مينحون  السوريون  العراقيون 
املخصصة  ال��ت��أش��ريات  نصف 
للجوء االنساني وهو االمر الذي 
مل يتغري بالرغم من هذه اخلطة 
اجلديدة لتفضيل الجئي أمرييكا 

اجلنوبية.

األزم����ة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
تهجري  إىل  أدت  الفنزويلية 
ما  نسمة  ماليني  اربعة  حوالي 
املتحدة  األمم  وصف  إىل  أدى 
الفنزويلية  االنسانية  ل��أزم��ة 
نزوح يف  أزمة  أسوأ  أنها  على 

تاريخ أمرييكا الالتينية.

م��ا ه��ي ش����روط ال��ل��ج��وء إىل 

اسراليا؟
األمم  تعريف  اس��رال��ي��ا  تتبع 
ميثاق  يف  ال�����وارد  امل��ت��ح��دة 
كشرط   1951 لعام  الالجئني 
أساسي لتحديد من تنطبق عليه 

صفة اللجوء. 
ويف وقت مل حتدد فيه احلكومة 
ستمنح  ال��يت  التأشريات  ع��دد 
لالجئي أمرييكا اجلنوبية ستنضم 
فنزويال إىل قائمة الدول العشرة 
منها  ت��س��ت��ق��دم  ال���يت  األوىل 
القادمني  الالجئني  اس��رال��ي��ا 
مبوجب تأشريات انسانية واليت 
تضم إىل جانب سوريا والعراق 
ايران  و  واريترييا  أفغانستان 

والصومال واثيوبيا وغريها.

 a u s t r a L i a n
 humanitarian intake

ويشار ان العام املاضي شهد 
اس��ت��ق��دام اس��رال��ي��ا ل��� 4630 
الجئ من العراق و 3227 الجئ 
مينمار  من سوريا و 2043 من 
 1130 و  الكونغو  من   1355 و 

الجئي من افغانستان.

خصصت  قد  اسراليا  وكانت 
ألف  ع��ش��ر  اث���ين   2015 ع���ام 
اضافية  ان��س��ان��ي��ة  ت���اش���رية 
لالجئيني العراقيني والسوريني 
يف ظل احلرب ضد تنظيم داعش 
له  تعرضت  ال��ذي  واالضطهاد 
األقليات يف هذين البلدين على 

يد مسلحي التنظيم.

sBs :املصدر

أسرتاليا ستخصص نصف 
تأشرياتها االنسانية 

هلذه الدول العام القادم
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مـقاالت وتـحقيقات

للتعيينات  العكسي  العد  بدء  مع 
اإلدارية، يربز دور التيار الوطين احلر 
بعد  أنها ستكون  معركة يفرتض  يف 
املوازنة أول حتديات احلكومة. فكيف 

يتعامل التيار مع التعيينات؟
احلكومة  رئيس  الذي مجع  اللقاء  بعد 
سعد احلريري والوزير جربان باسيل، 
بدأ احلديث عن مرحلة جديدة من العمل 
ملف  بت  طليعتها  ويف  احلكومي، 
التعيينات، رغم أن هدف اللقاء كان 
يتعلق برتتيب العالقة بينهما. وجاءت 
والكالم  الدستوري  اجمللس  انتخابات 
عن تعيني نواب حاكم مصرف لبنان، 
لتعطي مؤشرات عن تقدم هذا امللف، 
هذه  على  يعّول  العهد  أن  سيما  وال 

هيام القصيفي

التيار: هذه هي قواعدنا 
للتعيينات اإلدارية

التيار يريد فرض رؤيته اليت يتمسك بها على 
نوعية اإلدارة اليت يرغب بها. وهو يسعى يف 
املقابل اىل التخلي عن كل من يظهر الحقًا أنه 
يسيء استخدام مركزه، وهذا ما حصل أخريًا يف 
مناصب إدارية وقضائية كان يشغلها أشخاص 
ولن  حاليًا،  عنهم  الغطاء  ورفع  التيار  غطاهم 

يكون عنده حرج يف ذلك.
كاملة.  تعيينات  بسلة  التيار  يقبل  ال  ثالثًا، 
األمر  يطرح  تعيينات،  إجراء  األمر  توّجب  كلما 
على جملس الوزراء. وكلما استدعت احلاجة اىل 
ملء الشغور ستعتمد التعيينات. ومشكلة ملء 
الشغور هي األهم يف املرحلة األوىل، وخصوصًا 
لقد  الشاغرة.  املسيحية  اإلدارية  املناصب  يف 
اعتادت قوى سياسية يف سنوات سابقة وضع 
يدها على أي منصب مسيحي شاغر وعدم تعيني 
بديل منه أو تعيني بديل من طائفة أخرى. وهذا 
األمر أصبح عادة لديها، لكن يفرتض عاجاًل أو 
آجاًل التخلي عنها، ورّد االعتبار اىل التوازن يف 
اإلدارة وعدم تهميش املسيحيني فيها. وهناك 
الوضع،  التيار على ضرورة إصالح  إصرار من 
مهما كانت مرتبة هذا املقعد درجة أوىل أو ثانية، 
وممنوع من اآلن وصاعدًا حدوث شغور مسيحي 
يف أي إدارة أو وزارة. هذا األمر سيكون مثاًل 
يف صلب إحدى املعارك األساسية املقبلة. فحني 
طرحت تعيينات نائب حاكم مصرف لبنان، كان 
موازاة  يف  امللف  هذا  بّت  ضرورة  على  تأكيد 
الشغور  وملء  املال،  وزارة  يف  اخللل  إصالح 
يف عدد من مناصبها اإلدارية، وحتديدًا منصب 

مفوض احلكومة لدى مصرف لبنان.
املذهبية  واحملاصصة  التعيينات  مشكلة  رابعًا، 
ثالثة  هناك  املسيحية.  القوى  بني  وتوزعها 
والقوات  احلر  الوطين  التيار  هم:  أطراف، 
اللبنانية واملردة. املردة هم األقل مطالبة نظرًا 
تتعلق  ومطالبهم  وجغرافيته،  نسبة متثلهم  اىل 
القوات  مشكلة  وزارتهم.  أو  وجودهم  مبناطق 
إنها  تقول  أن  تريد  أنها  األوىل  مشكلتان. 
حقًا  تعتربه  ما  حبجم  كحصص  متثيلها  تفرض 
هلا، مبا ال يتناسب مع وضعها احلقيقي. هكذا 
أرادت أن تفرض اإلتيان مباروني يف اجمللس 
الدستوري، كي تكرس مقولة أنها حصلت على 
مقعد ماروني فيه، من دون األخذ يف االعتبار 
كفاءة هذا الشخص. وغري صحيح أنه مت االتفاق 
على أن تأخذ هذا املقعد، ألن املوضوع ال يزال 
على بساط البحث، واألهم معرفة كفاءة األمساء 
املوافقة  إمكان  ملعرفة  القوات،  تقدمها  اليت 
الدستوري حيتاج  اجمللس  أن  اىل  نظرًا  عليها، 
بصرف  ترشيحات،  جمرد  اىل  ال  كفاءات  اىل 
النظر عمن يقف خلفها. إضافة اىل أن القوات 
ال ترفع الصوت احتجاجًا على احملاصصة وعلى 
شغل مناصب إال حني يتعلق األمر بدور التيار 
كالم  أي  عند  مثاًل  صوتها  ترفع  فال  الوطين، 
احلريري، وال  أو  بري  جانب  التعيينات من  يف 
ترفع صوتها حتى للكالم عن شغور مسيحي يف 
إدارات ووزارات غري تابعة للتيار الوطين احلر.
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التيار الوطني الحر طرح فكرة املداورة الطائفية يف املناصب 
)مروان بوحيدر(

األخرى  السياسية 
عليها.  توافق  مل 
كأنه  يوحي  احلريري 
موافق عليها، لكنه ال 
تطبيقها.  اىل  يبادر 

أما حزب اهلل والرئيس نبيه بري فال يعطيان أي 
إشارة إىل أنهما يقبالن بها.

ثانيًا، كل كالم عن احملاصصة باملعنى السليب 
تستوجب  تعيينات  فأي  عنده.  التوقف  جيب 
الثلثني من األصوات يف جملس الوزراء حبسب 
الدستور، وهذا يعين أن القوى السياسية جيب 
أن تتفق لبّت التعيينات، وهذا أمر طبيعي وكان 
حيصل سابقًا. فمن جتمع عليه القوى السياسية 
واحلزب  اهلل  وحزب  أمل  اىل  املستقبل  من 
التقدمي االشرتاكي والقوات وغريهم، سيعنّي، 
تكمن يف  ال  املشكلة  لكن  انتماؤه.  كان  مهما 
اتفاق القوى السياسية، ووصفها باحملاصصة، 
بل يف هوية األمساء اليت تطرح. فما حصل يف 
اجمللس الدستوري مثال على ذلك جلهة بعض 
فاللذان  سياسية.  قوى  رشحتها  اليت  األمساء 
النيابي،  اجمللس  وانتخبهما  التيار  اختارهما 
شخصان مشهود هلما بالكفاءة، علمًا بأن رئيس 
التيار الوطين ال يعرف أحدهما بتاتًا، لكن سريته 
هلذا  مثاليًا  مرشحًا  جعلته  اليت  هي  الذاتية 
املنصب. وهذه النقطة يصّر التيار الوطين على 
الكفاءة والنزاهة. ألن  التمسك بها، أي معيار 

   التيار: القوات ال 
ترفع الصوت احتجاجًا 
على املحاصصة إال حني 

يتعلق األمر بنا

اليت  الصورة  عن  مؤشرًا  تكون  كي  التعيينات 
الكفاءة  مبدأ  »اعتماد  بشأن  يظهرها  أن  يريد 

بدل احملسوبيات«.
معركة  خيوض  احلر  الوطين  التيار  أن  األكيد 
الرمسية  مصادره  حبسب  هذه،  التعيينات 
بنجاح  خاض  بعدما  بفعالية  املستوى،  الرفيعة 
واحلكومة.  النيابية  واالنتخابات  الرئاسة  معارك 
اإلدارية، واملراكز املسيحية  الشواغر  ألن ملء 
اهليكلية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  حاليًا،  اخلالية 
األساسية  أدواتها  وإحدى  للسلطة،  العامة 
لتفعيل اإلدارة واحملاسبة. لكن معركته »ليست 
تريد  سياسية  قوى  تصوره  الذي  الباب  من 
اليت  املصادر  التعيينات«، حبسب  من  حصتها 

توجز نظرة التيار باآلتي:
أواًل، ليس صحيحًا أن هدف اللقاء مع احلريري 
التعيينات  مبدأ  ألن  التعيينات.  على  االتفاق 
متفق عليه سابقًا، وليس أمرًا طارئًا. هذا عمل 
ضرورات  وهناك  به،  القيام  يفرتض  روتيين، 
جيب أن يباشر العمل عليها. وكلما تأخر االتفاق 
يف بّتها، زادت الشواغر وتضاعفت الضرورات. 
من هنا فإن االتفاق على التعيينات ال التباس 
حوله ومل يبّت خالل االجتماع األخري بينهما. لكن 
الفكرة اجلديدة ــــ القدمية هي أن التيار الوطين 
احلر طرح فكرة املداورة الطائفية يف املناصب. 
بل  يطرحها،  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
يكرر طرحها عند كل تعيينات، طائفيًا ومذهبيًا، 
القوى  لكن  ذلك.  حتقيق  بضرورة  يؤمن  وهو 

بني  نازحي محص  عودة  أسباب  ختتلف 
مواطن وآخر. وبني مرّبرات شخصية أو 
مؤقتة تتعّلق بانتهاء العام الدراسي وبدء 
الشديد  الدمار  يبقى  الصيفية،  العطلة 
من  التخويف  فيما  التحديات؛  أصعب 
رمسية  جهود  رغم  قائم،  األمين  امللف 

حثيثة لتقديم تسهيالت للعائدين
السري يف شوارع محص خالل   | محص 
األمل  من  بالكثري  يشي  رمضان  شهر 
بعودة احلياة إىل ما كانت عليه سابقًا. 
أعاله  يسود  شارعًا  جتد  أن  يسهل 
اخلراب، فيما عادت بعض حماله التجارية 
النظر  بصرف  الرتميم،  بعد  العمل  إىل 
ينتظر  زبائنها. وبني من  عدد  قلة  عن 
برتميم  تكّفل  وآخر  حكومية،  تعويضات 
منزله أو حمله على نفقته اخلاصة، يبقى 

كل قصة تعرب عن إرادة أهالي محص للعودة إىل 
»مواطنة فاعلة«، لتغّذيها وتبين عليها ما يعزز 
وتعويضهم.  أبنائها  لدعم  الدولة  حضور  فكرة 
أو  تردده«،  »يقتله  النازحني  بعض  أن  غري 
يتوقع  ما  منه  تنل  مل  التشجيع  نداءات  رمبا 

املعنيون.
أحد  يف  بقيت  أربعينية،  امرأة  البقاعي،  خلود 
مراكز اإليواء يف منطقة بابا عمرو، من غري أن 
تعود إىل بيتها يف باب الدريب، رغم تسهيالت 
اليت  املدرسة  ممر  يف  املياه  ترش  العودة. 
غرفها،  إحدى  شقيقها  وابنة  طفليها  مع  حتجز 
متى  بيتها«.  »البيت  أن  لو  كما  وتتصرف 
العودة؟ »قريبًا«. ماذا ينقص بيتك؟ »النوافذ 
قيد  والكهرباء  املياه  ساعات  واألبواب... 
ولكين  أردت.  لو  اآلن  العودة  ميكنين  اإلجناز. 
اإلعدادية«،  الشهادة  امتحانات  انتهاء  أنتظر 
يف  ينجح  أن  تتمنى  الذي  ابنها  إىل  وتشري 
امتحانه املنتظر. يبتسم الولد ويواصل مساعدة 
أمه يف سحب املياه لتنظيف ممر املدرسة اليت 

يشغلونها.
املومسية  املعوقات  بني  الدراسي  العام  يربز 
إىل  األهالي  بعض  عودة  طريق  تقف يف  اليت 
أحيائهم املهجورة، إثر إعادة تأهليها جزئيًا. ال 
أحد يرغب يف نقل أبنائه من مدرسة إىل ُأخرى 
خالل شهور الدراسة، بل يفضل اجلميع انتظار 
اإلنشاءات  حي  ومدارس  الصيفية.  العطلة 
خلود  تقيم  حيث  عمرو،  بابا  إىل  األقرب  هي 
مدارس  إىل  ابنيها  نقل  يتطلب  ما  وعائلتها، 
بعدما  الدريب،  باب  من  القريب  الورشة،  حي 
العودة  فور  الطالب،  الستقبال  تأهيلها  جرى 
إىل احلي. تفاجئنا خلود حبديثها عن ابنها األكرب 
الوعر،  املوقوف يف السجن على خلفية أحداث 
وتقول: »أول ما تهجرنا مضينا إىل الوعر. كان 
مع  الحقًا  الولد  تورط  البداية.  آمنًا يف  الوضع 
 6 بالسجن  عليه  داخل احلي، وحكم  العنف  بدء 
نعود مجيعنا  أن  أمتنى  قريبًا.  سنوات. سيخرج 

إىل بيتنا أخريًا«.
العودة بني الرتهيب والرتغيب

دياب  فرحية  مضت  التارخيية،  تدمر  مدينة  من 
اإليواء يف  أحد مراكز  الثانية حنو  يف تغريبتها 
»داعش«،  يد  على  زوجها  مقتل  إثر  محص، 
منذ 5 أعوام. عادت يف املرة األوىل بعد حترير 
اجليش للمدينة، غري أن تكرار اهلجوم من قبل 
عدد  مع  ثانية،  نزوحها  سّبب  التنظيم  عناصر 
من جريانها، حاملة أبناءها اخلمسة. عاد الناس 
مؤخرًا إىل املدينة، إمنا بقيت فرحية مع جريانها 
قابعني يف ملجئهم اآلمن. مل تعد املرأة بعد، 
رغم الزيارات احلكومية املتكررة إىل تدمر وحالة 
ومدارسها  خدماتها  عودة  إىل  االطمئنان  من 
وخمبزها اآللي اجملّهز خبط إنتاج إضايف، وسط 
عودة 200 عائلة إىل مدينة السخنة مشااًل، خالل 
الشهر الفائت. وبوجود أسباب للعودة أو عدمها 
واليت ختتلف تبعًا للظروف الشخصية بني مواطن 
وآخر، ميكن التساؤل عن دور ملزم بالعودة، من 
قبل الدولة ممثلة باحملافظة. ال داٍع للرد، إذ ال 
إلزام بالعودة، وسط ما تفتعله جهات عدة بني 
صفوف الالجئني يف الدول اجملاورة لرتهيبهم 
من العودة، عرب امللف األمين. األسلوب الرمسي 

يف محص الستعادة الغائبني هو الرتغيب.

نازحو محص: العودة ُمنتهى الغايات ولكّن الشرح يطول!
مرح ماشي

يبتسم الولد ويواصل مساعدة أمه يف سحب املياه لتنظيف 
ممر املدرسة التي يشغلونها )األخبار(

من ال ميلك مااًل بال حول أو قوة. ومن عاد إىل 
املؤقت  مأواه  يف  جيلس  ركامًا  ووجده  منزله 
البائس بانتظار عجلة إعادة اإلعمار الشاملة يف 

املدينة.
أسباب كثرية تقف حائاًل أمام عودة النازحني إىل 
أحيائهم يف محص، مبا ال يشبه حاالت العودة 
كاحلميدية  القدمية  محص  أحياء  إىل  السريعة 
وحميطها، عندما انسجمت تطلعات حمافظة محص 
بالعودة.  جتاوبهم  وسرعة  األهالي  إرادة  مع 
أحد  واألحياء  الشوارع  بعض  يف  الكلي  الدمار 
يرتتب  ما  كل  مع  العائدين،  تعّثر  أسباب  أهم 
مهجورة  باتت  مناطق  من صعوبات وضع  عليه 
اخلدمات  إعادة  أولويات  على  سكانها  من 
الكاملة. غري أن امللف األمين حاضر يف وجدان 
الناس، حبسب خصوصية كل منطقة. كل من 
عاد إىل منزله اجتاز الدراسة األمنية بسالم. ال 
ميكن الرتكيز على هذا األمر خالل مناقشة ملف 
العودة مع املسؤولني احلكوميني، إذ إن احلذر 
أحياء  شّكلت  قاسية  حرب  بعد  حمسوم  األمين 
املدينة مسرحًا حاميًا ملعاركها. غري أن استعادة 
يتطلب  أمر  واملواطنني،  الدولة  بني  الثقة 
واضح يف محص،  بشكل  ُتبذل  رمسية  جهودًا 
لغاية تسهيل التسويات األمنية ومقرتحات حلول 
مللف التخّلف عن اخلدمة اإللزامية وختفيف عقدة 
اخلوف اليت جرى تكثيف احلديث عنها يف املرحلة 
املاضية. كما البد ُهنا من مالحظة تقاطعات بني 
وما  العودة  من  اخلارج  يف  املواطنني  مينع  ما 
يصرف نازحي الداخل عن اجتياز بضعة شوارع 
للوصول إىل ما كان يف املاضي يدعى »بيتًا«؛ 
فهذه اجلدران املتهالكة ما عاد ميكنها أن تشّكل 
هذا البيت، وعودته إىل حالته السابقة، تتطلب 
يف  املعنيني  كل  من  جّبارة  إضافية  جهودًا 

البالد.
يف مركز اإليواء: البيت بيتهم!

مسرية نزوح أبناء محص بدأت بأكثر من 16 مركز 
إيواء، خالل معارك أحياء املدينة. تركزت هذه 
الرتبوي  العمل  عن  خرجت  مدارس  املراكز يف 
والتعليمي، وعلى أطراف األحياء السكنية أو يف 
وسط األحياء املنكوبة بعد انتهاء معاركها. كل 
رعاية  إىل  األفراد ممن جلؤوا  مئات  مركز ضم 
فيما  أحيائهم،  اشتعال  إثر  ومحايتها،  الدولة 
وصلت أعداد نازحي بعض املراكز إىل اآلالف، 
وسط أصعب الظروف املعيشية، رغم استنفار 
تكفلت  وبعدما  األهلية.  واجلمعيات  املنظمات 
الدولة السورية بهؤالء طيلة سنوات، تغري واقع 
احلال اليوم. تقلص عدد مراكز اإليواء إىل ما 
يف  اإليواء  مركز  إىل  إضافة  مراكز،   10 دون 
مدينة حسيا، جنوب محص، والذي يضم نازحي 
كفريا والفوعة. جولة على املراكز اليوم، ختتلف 
كليًا عن جوالت السنوات السابقة. بضع عشرات 
من املوجودين اليوم كما لو أنهم باقون ليحرسوا 
غادر  »البعض  والنزوح.  اخليبة  أيام  ذكريات 
استبدل  ترميمه.  اكتمال  عدم  رغم  بيته،  إىل 
الغرف  واستخدم  قماشي،  بستار  مدمرًا  جدارًا 
غري املتضررة للسكن«، يقول أحد رواد املكان 
البائس. ويضيف: »عاد الكثري من النازحني إىل 
منازهلم بعد ترميمها. منهم من نال تعويضًا مسح 

له بالبدء من جديد، حبسب حالة كل منزل«.
تستهوي مثل هذه احلكايات احلكومة، فتتلقف 
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مل  الدميوغرافية  املوازين  تغيري  أن  رغم  على 
طاولتها  اليت  املناطق  كل  يف  ثابتًا  هدفًا  يكن 
سواء  حتمية،  حصيلة  كان  حدوثه  فإن  احلرب، 
يف  )كما  علنية  صورة  بعينه يف  مقصودًا  كان 
عفرين، وكفريا والفوعة(، أو أتى بقصد تثبيت 
واقع عسكري معينّ )كما يف الزبداني والقصري(. 
ملف  يف  نفسها  فرضت  كثرية  تداخالت  مثة 
النزوح منذ الشهور األوىل، من بينها »االستثمار 
السياسي«، كما »االستثمار العسكري«. ومثلما 
كان امللف أسري تلك التداخالت يف البواكري، ظلنّ 
كذلك حتى الوقت الراهن. ويكاد يصحنّ القول إن 
ًا من األطراف املعنية غري مهتم بعودة »مجيع  أينّ
الالجئي والنازحي« إىل مناطقهم األصلية، من 
دون حتقيق شروط على مقاسه )أو غري قادر على 
فعل ذلك، يف أفضل األحوال(. يبدو هذا الواقع 
الالجئي  ما يتعلق مبلف  مفهومًا و«منطقيًا« يف 
ل إىل ملف سياسي بامتياز.  خارج البالد، إذ حتونّ
البالد،  داخل  النازحي  ملف  يف  احلال  وخيتلف 
ة يف عرقلة  وال سيما يف ظل تضافر عوامل عدنّ
»احلسابات  رأسها  على  ع  ترتبنّ العودة،  عمليات 
األمنية« )إذا ما استثنينا الدمار الكبري الذي ترك 

كثريًا من السكان بال بيوت يرجعون إليها(.
»املفوضية«: ال دور لنا يف تنظيم العودة

حمليًا،  شأنًا  البالد«  داخل  »النازحي  ملف  ُيعدنّ 
وتتوىل تنظيم »العودة« اجلهات احلكومية واألجهزة 
السورية، مع تأثري لـ«احللفاء« يف بعض املناطق 
طهران  الشرقية،  والغوطة  درعا  يف  )موسكو 
يف الغوطة الغربية، »حزب اهلل« يف ريف محص 
الغربي(. ال تؤدي »مفوضية الالجئي« أي دور 
على صعيد »تنظيم العودة«، بل يقتصر دورها 
املناطق  يف  للعائدين  املساعدات  »تقديم  على 
يؤكده  ملا  وفقًا  إليها«،  الوصول  تستطيع  اليت 
دمشق.  يف  »املفوضية«  مكتب  لـ«األخبار« 
وحتضر »مفوضية الالجئي« يف حمافظات دمشق 
وريف دمشق، ومحص ومحاة، ودرعا والسويداء، 
وحلب، واحلسكة. أما حمافظتا دير الزور والرقة، 
ويتلقى  حمدودًا«.  زال  ما  إليهما  فـ«الوصول 
العائدون )سواء من الالجئي أو النازحي( الدعم 
ومن  االعتيادية،  املفوضية  »برامج  خالل  من 
املساعدات  تشمل  فيما  احملليي«،  شركائها 
الشتوية،  املواد  املأوى،  الغذائية،  غري  »املواد 
واملساعدة يف احلصول على ُسبل العيش«، وفقًا 
للمصدر نفسه. تعمل »املفوضية« مع 31 شريكًا 
من املنظمات احمللية والدولية غري احلكومية يف 
 93 من  مؤلفة  شبكة  وعرب  سوريا.  أرجاء  مجيع 
مركزًا جمتمعيًا، و29 مركزًا جمتمعيًا مصغرًا، و102 
متطوعًا، يف   2766 إىل  باإلضافة  متنقلة،  وحدة 
لتحسي  املبذولة  اجلهود  لـ«دعم  جهودها  إطار 

الظروف داخل سوريا«.
أرقام العائدين

توضح املعلومات املتوافرة لدى »مفوضية شؤون 
املاضي،  أبريل  نيسان/  نهاية  إىل  الالجئي«، 
الربع  العائدين يف  السوريي  الالجئي  عدد  أن 
األول من 2019 بلغ 21,575 شخصًا. وصل عدد 
النازحي داخل البالد من العائدين إىل مناطقهم 
يف الربع األول من 2019 إىل 96,558 شخصًا. 
وكان عدد الالجئي العائدين يف العام املاضي، 
املفوضية  لت  فيما سجنّ 56,047 شخصًا،   ،2018
العام  يف  مناطقهم  إىل  نازح   1400,000 عودة 

نفسه.

ملف التهجري السوري: العودة غري قريبة؟

العاملي  »اليوم  أيام،  قبل   ، حلنّ
ذكرها  بات  اليت  املناسبة  لالجئي«، 
مقرتنًا بالالجئي والنازحي السوريي. 
وعلى رغم أن مناطق سورية كثرية قد 
خرجت من خرائط العمليات العسكرية، 
مأساة  يف  األخري  السطر  كتابة  فإن 
تبدو  ال  رين  املهجنّ من  الكربى  النسبة 
كل  على  وعالوة  اإلطالق.  على  قريبة 
ترتك  تعقيدات  من  ذلك  يعنيه  ما 
الوقت  يف  السوري  امللف  على  أثرها 
امللف خطرًا فعليًا  الراهن، يشكل هذا 
يف  السوري،  النسيج  مستقبل  على 
سيما  وال  والبعيد،  املتوسط  املديي 
 ثمة خلخلة نجمت عن املتغريات االقتصادية الهائلة، مثل يف ظل ارتباطه ارتباطًا وثيقًا باخلريطة 

انسحاق الطبقة الوسطى كليًا )أ ف ب (

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

الدميوغرافية للبالد.
موجة  أول  لت  ُسجنّ  ،2011 عام  من  نيسان  يف 
نزوح سورية، وكانت الوجهة تركيا. حتى منتصف 
حزيران 2011، مل يكن عدد السوريي يف تركيا 
قد المس حاجز العشرة آالف )8538(، ومل تكن 
موجات اهلروب إىل بقية دول اجلوار قد انطلقت. 
الالجئي  أعداد  وباتت  شيء،  كل  تغرينّ  اليوم، 
لي رمسيًا( خارج البالد حُتسب  السوريي )املسجنّ
باملاليي )أكثر من 5,6 ماليي حتى آذار املاضي، 
ما  إليهم  يضاف  الالجئي«(.  لـ«مفوضية  وفقًا 
يقارب 3 ماليي نازح داخل البالد )على األقل(، 
ما يعين أن احلرب اقتلعت ما ال يقلنّ عن 9 ماليي 

سوري من منازهلم.
خريطة  أفرزت  قد  النزوح  حركة  أن  جليًا  يبدو 
تكون  أن  دون  من  للبالد،  جديدة  دميوغرافية 
املآالت النهائية هلذه اخلريطة حمسومة حتى اآلن. 
السوري،  الدميوغرايف  التحول  حوامل  وتتنوع 
الطائفي،  أو  العرقي  االنتماء  على  تقتصر  فال 
والتوازن  العمرية،  الرتكيبة  لتشمل  متتد  بل 
أحادية  صبغات  طغيان  إىل  إضافة  اجلندري، 
الوالء السياسي على مناطق بعينها، ولعلنّ أوضح 
الفرات«  »درع  مناطق  السياق  هذا  يف  األمثلة 
من  املطلقة  للغالبية  السياسي  اهلوى  بات  اليت 
ينطبق  الذي  األمر  أنقرة،  على  حمسوبًا  سكانها 
أيضًا إىل حدنّ كبري على مناطق »غصن الزيتون« 
)عفرين وحميطها(. وميكن هذا التفصيل، معطوفًا 
املدى  يتحول يف  أن  اإلقليمية،  التجاذبات  على 
املتوسط إىل عامل حاسم يف مسألة وحدة البالد 
ظلنّ ختلخل  وال سيما يف  والسياسية،  اجلغرافية 
البنى االجتماعية يف سوريا )يف السنوات الثالث 

األخرية على وجه اخلصوص(.
»بذور أزمة املستقبل«؟

مثة خلخلة جنمت عن املتغريات االقتصادية اهلائلة، 
مثل انسحاق الطبقة الوسطى كليًا، وتغري توزع 
الكتل املالية تأسيسًا على طرق غري مشروعة يف 
م به أن اخلطورة يف  كثري من األحيان. ومن املسلَّ
مسألة تغري »املوازين املالية« ال تنبع من احلاالت 
دات  الفردية، بل من اجتماع تلك احلاالت يف حُمدنّ
ميكن  النقطة،  هذه  ولتوضيح  معينة.  جغرافية 
ألقسى  تعرنّض  منوذجًا  بوصفها  حلب  مدينة  أخذ 
أنواع اإلفقار، ويسود الشارع احلليب اعتقاد بأن 
»إفقار حلب كان هدفًا من أهداف احلرب فيها«. 
ولعلنّ أخطر ما يف األمر، غرس بذرة استعدائية 
ما بي الشارع احلليب، وبي النطاقات اجلغرافية 
يعتقده  ملا  وفقًا  إفقاره«،  على  تناوبت  »اليت 
أن  الذهن  عن  بعيدًا  ليس  ي.  احللبينّ من  كثري 
الصراع الريفي املديين قد أدى دورًا أساسيًا يف 
يبدو  الذي  األمر  الراهنة،  السورية  األزمة  تفجري 
حًا للتكرار يف املستقبل، مع تبادل األدوار  مرشنّ
يف بعض املناطق )مثل حلب(، ومع بقاء األدوار 
على ما هي عليه يف مناطق أخرى )مثل دمشق(. 
كذلك ُغرست بذور كراهية شديدة ما بي منطقة 
وأخرى )من بي أوضح األمثلة دوما والساحل(. 
وانعدام  البيوت  وخسارة  النزوح  مسألة  وميكن 
فرص الوصول إىل مناطق السكن األصلية، أن 
تتحول إىل عامل تأجيج مستقبلي إضايف، إذا ما 
استمرنّت العوائق قائمة ما بي كثري من السوريي 
وبي مناطقهم، وإذا ما غابت فرص تعويضهم ما 

خسروه، ولو جزئيًا.
عودة »شبه مستحيلة«

زياد غـصن 
إمجالي عدد السكان، ومشول الظاهرة احملافظات 
كافة مع اختالف شدتها بي حمافظة وأخرى من 
حيث حركة النازحي، واليت يوضح معاملها رئيس 
والسكان«،  األسرة  لشؤون  السورية  »اهليئة 
أكرم القش، يف حديثه إىل »األخبار«، حيث يبينّ 
فجزء  اجتاهات؛  ثالثة  يف  متت  احلركة  تلك  أن 
سكنهم  أماكن  إىل  العودة  لوا  فضنّ السكان  من 
األصلية، وجزء آخر توجهوا إىل خارج حمافظاتهم 
من  األكرب  اجلزء  أما  أخرى،  حمافظات  قاصدين 
النازحي يف بعض احملافظات فقد كانت حركة 
نزوحهم ضمن احملافظة الواحدة، متامًا كما حصل 

يف درعا وحلب وريف دمشق.
وهذا ما تذهب إليه البيانات اإلحصائية الرمسية، 
اليت أكدت أن حنو 30% من إمجالي عدد النازحي 
نزحوا من حمافظة حلب، تلتها حمافظة ريف دمشق 
بنسبة 23% من إمجالي النازحي. أما من حيث 
استقبال النازحي، فقد حلنّت حمافظة ريف دمشق 
يف املرتبة األوىل، إذ نزح إليها حنو 22% من 
إمجالي عدد النازحي يف سوريا، تلتها حمافظة 
حلب بنسبة بلغت حنو 20%. ويف هذا السياق، 
يثري رستم نقطة أخرى تتعلق حبصول تغري يف 
عوامل اجلذب والطرد حتت ضغط الظروف األمنية، 
ويقول: »مع بداية األزمة، أصبحت حمافظة الرقة 
أن  بعد  للسكان،  اجلاذبة  األوىل  من احملافظات 
كانت قبل األزمة طاردة هلم. لكن مع السقوط 
املسلحة،  اجملموعات  بأيدي  للمحافظة  املفاجئ 
كذلك  جمددًا.  للسكان  طاردة  وأصبحت  عادت 
اليت  الساحلية،  احملافظات  إىل  بالنسبة  احلال 
الوضع  بفعل  جاذبة  إىل  طاردة  من  حتولت 

األمين«.
وعلى رغم االعتقاد السائد بزوال تلك املتغريات 
مع توقف احلرب، إال أن استعادة الدولة سيطرتها 
ق  على مناطق واسعة من البالد مل تفِض إىل حتقنّ
هذا االعتقاد. على العكس من ذلك، هناك خماوف 
من »دميومة« اخللل الدميوغرايف املتشكل بفعل 
احلرب، وال سيما أن هناك مؤشرات تدفع خبيار 
االستقرار النهائي للنازحي يف مناطق نزوحهم، 
املؤشر  ففي  مراته.  وعدد  النزوح  فرتة  كطول 
أن  األخري  السكان  مسح  نتائج  تكشف  األول، 
نزوحهم ألكثر  النازحي وصلت فرتة  80% من 
من سنة، و24% ألكثر من سنتي، وفقط %1 
وتضيف  أشهر.  ثالثة  نزوحهم  فرتة  تتجاوز  مل 
النتائج بالنسبة إىل املؤشر الثاني أن 85% من 
النازحي نزحوا ملرة واحدة، و11% ملرتي، و%3 
لثالث مرات أو أكثر، ومبقاربة نتائج املؤشرين، 
فإنه ميكن القول إن الشرحية األكرب من النازحي 
تعيش حالة من االستقرار يف نزوحها، على رغم 
يف  رغبتهم  النازحي  إمجالي  من   %62 تأكيد 
العودة إىل مكان إقامتهم األصلي، إال أن هناك 
يف املقابل 33% يفضلون االستقرار يف املكان 
احلالي. وهي نسبة يربنّرها رستم »بالدمار الكبري 
يف أماكن إقامتهم األصلية، واالستقطاب احلاد 
يف املناطق اليت أتوا منها، إضافة إىل إمكانية 
توفري مكان النزوح للبيئة الثقافية أو االجتماعية 

أو االقتصادية املوائمة هلم«.
ومع أن بيانات املسح الدميوغرايف، الذي نفذه 
املكتب املركزي لإلحصاء يف العام 2018، تذكر 
أن نسبة النازحي بتاريخ إجراء املسح مل تتجاوز 
18,1% يف 11 حمافظة مشلها املسح، وعلى رغم 
الشكوك املثارة من ِقَبل بعض الباحثي حول دقة 
تلك البيانات، إال أن وجود 2,7 مليون نازح هو 
حبدنّ ذاته تأكيد للمخاوف السابقة، وال سيما أن 
نسبة العائدين من النزوح كانت قليلة جدًا، حيث 
بلغت حنو 0,6%. وحتى مع عودة بعض النازحي 
إىل حمافظاتهم، فإن ذلك لن يغري من املشهد 
البعض لن تكون  أن عودة  »بالنظر إىل  كثريًا، 
إىل أماكن سكنهم اليت تركوها، بل إىل مناطق 
قريبة منها بسبب دمار منازهلم أو خطورة اإلقامة 
بأن  اعتقاده  عن  ويعرب  القش.  يقول  فيها«، 
»معاجلة تفاقم مشكلة التوزع اجلغرايف للسكان 
حتتاج إىل اعتماد سياسة سكانية خاصة، وذلك 
واملناطق  املدن  وإعمار  بناء  إعادة  مع  بالتوازي 
املدمرة«. وحتى يتحقق ذلك، فإن مجيع املدن 
احلرب،  طالتها  قد  تكون  السكانية  والتجمعات 
فإن كانت قد جنت من اخلراب العمراني فإنها مل 

تنُج من اخلراب الدميوغرايف.

 التغيري الدميوغرايف احلقيقي... بني زمنني
ليست املشكلة فقط يف نزوح حنو تسعة ماليي 
التبعات  يف  بل  ومدنهم،  منازهلم  عن  شخص 
املرتتبة على ذلك النزوح، ال سيما جلهة تفاقم 
ما  منذ  القائمة  الدميوغرايف  التوازن  عدم  حالة 
قبل احلرب، وتأثرياتها االقتصادية واالجتماعية 

اخلطرية.
للوضع  قريبة  بعودة  يوحي  ما  هناك  ليس 
الدميوغرايف إىل ما كان عليه قبل احلرب؛ فحجم 
ر  وامُلقدنّ السكنية،  بالوحدات  حلق  الذي  الدمار 
أمميًا بنحو 28%، وتأقلم كثري من النازحي مع 
أماكن نزوحهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إىل 
واحلسابات  الضغوط  بفعل  الالجئي  عودة  تعثر 
إعادة  فرص  من  جيعل  ذلك  كل  السياسية، 
التوزع اجلغرايف للسكان إىل سابق عهده صعبة 
املنال. وهو ما يعين أن املشكلة السكانية يف 
سوريا حنو مزيد من التعقيد، يف وقت تعيد فيه 
على  نفسها  السكنية تشكيل  والتجمعات  املدن 

وقع تطورات احلرب.
مل يكن وضع ما قبل األزمة مثاليًا أو حتى مقبواًل 
كما  لكن  السكاني،  التوزع  حالة  إىل  بالنسبة 
من  أفضل  يبقى  »الكحل  فإن  شعبيًا،  يقولون 
بتلك  اخلاصة  الرمسية  البيانات  ترسم  العمى«. 
إن  إذ  اخللل،  ذلك  عن  واضحة  صورة  املرحلة 
حنو 44 % من إمجالي عدد السكان يقيمون يف 
ثالث حمافظات ال تتجاوز مساحتها حنو 20% من 
هي  احملافظات  وهذه  للبالد،  الكلية  املساحة 
بينما هناك %17  وريف دمشق وحلب،  دمشق 
ثالث حمافظات  يقيمون يف  السكان  من جمموع 
تشكل مساحتها حنو 41% وهي الرقة ودير الزور 
واحلسكة، كما أن 9% من جمموع السكان يقيمون 
يف حمافظيت طرطوس والالذقية، واللتي تشكل 
املساحة  من  فقط   %2,2 حنو  معًا  مساحتهما 
تأثريات  عنها  ضت  متخنّ نسب  وهي  الكلية. 
ذات  فاحملافظات  عديدة؛  واجتماعية  اقتصادية 
الكثافة السكانية العالية كانت تستنزف املوارد 
بشكل حاد، مع توسع ملحوظ ألحزمة الفقر، يف 
حي أن موارد احملافظات ذات الكثافة السكانية 
األقل اسُتثمرت حبدود معينة، فضاًل عن اإلهمال 
حال حمافظات  بها، كما هو  ق  حَلِ الذي  التنموي 

املنطقة الشرقية.
ويف كل مرة كانت البالد تتعرض فيها ملتغريات 
فإن  مناخية،  حتى  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية 
من  اخلارطة  رسم  تعيد  كانت  الداخلية  اهلجرة 

جديد، بدليل ما حصل مع 
موجة اجلفاف احلاصلة يف 
عام 2006، واليت دفعت 
من  العائالت  بآالف 
للنزوح  الشرقية  املنطقة 
العاصمة  أطراف  إىل 
ومناطق ريفها والساحل. 
وحبسب مدير اإلحصاءات 

السكانية السابق يف املكتب املركزي لإلحصاء، 
علي رستم، فإنه »مل تكن هناك سياسة تدخل 
الداخلية،  اهلجرة  خيصنّ  ما  يف  واضحة  حكومية 
وقانونية  إدارية  ضوابط  ووضع  توجيهها  جلهة 
ناظمة للهجرة يف سوريا، سواء للتشجيع أم للحدنّ 
منها«. ويضيف رستم، يف تصريح إىل »األخبار«، 
تدفقاتها  واجتاه  الداخلية  اهلجرة  »حجم  أن 
االقتصادية  والتطورات  التنمية  بأشكال  ارتبطا 
اجملتمع،  يف  السائدة  والسياسية  واالجتماعية 
وبعوامل ودوافع اجلذب والطرد اليت حتكم هذه 
عدد  أن  الرمسية  اإلحصاءات  وتظهر  الظاهرة«. 
بلغ  البالد  مناطق  خمتلف  بي  داخليًا  املهاجرين 
حنو 354 ألف مهاجر خالل السنوات العشر املمتدة 
من عام 1984 لغاية العام 1994، مشكلي بذلك 
نسبة قدرها 6,2% من إمجالي عدد السكان، ثم 
من  الثاني  النصف  يف  اهلجرة  وترية  اخنفضت 
األوىل  العشرية  املاضي حتى  القرن  تسعينيات 
من القرن احلالي، لتصل النسبة إىل حنو %1,8، 
فرص  وقلة  املعيشة  تكاليف  ارتفاع  رغم  على 

العمل.
ت بشكل شبه  ليس مبالغًة القوُل إن احلرب غرينّ
كامل خريطة التوزع الدميوغرايف للسكان، وهذا 
من   %40 على  يزيد  ما  نزوح  مع  طبيعيًا  كان 

   حّلت محافظة 
ريف دمشق يف 
املرتبة األوىل 
الستقبالها 

النسبة األكرب من 
النازحني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

اجمللس  كالم  إن  القول  املبكر  من  
االعلى للدفاع حول دور القضاء واالمن 
يف إنهاء ذيول حوادث عاليه قادر على 
سياسيًا  حصل  ما  صفحة  يطوي  ان 
وأمنيًا. ففي السياسة واالمن والقضاء 
ان  االكيد  لكن  ليقال.  الكثري  هناك 
ني  االساسيَّ دوريهما  واالمن  للقضاء 
وتوفري  حصل  ما  حقيقة  كشف  يف 
املعطيات الالزمة للتحقيق، متهيدًا لدور 
اجمللس  مسؤولية  من  ليس  سياسي، 
اجمللس  هذا  بأن  علمًا  للدفاع،  االعلى 
عرض كل االجواء اليت رافقت ما حصل 
وامين،  سياسي  ونقاش  معلومات  من 
مع العلم أن وجهة نظر احلزب التقدمي 
ما  اجمللس،  هذا  عن  غائبة  االشرتاكي 
ان  النقاش احلقيقي يفرتض  ان  يعين 
اجلمهورية  رئيس  مستويني،  على  يتم 
ميشال عون، الذي يشكل دوره مرتبة 
مع  حصلت  احلادثة  كون  من  اعلى 
يتعدى  ومبا  السياسي،  وتياره  صهره 
ايضًا اللقاء مع احد اطراف النزاع دون 
غريه. واملستوى الثاني جملس الوزراء 
اضافة  املعنيني،  الطرفني  يضم  الذي 
اىل ان من مسؤولية احلكومة وضع يدها 
على هذا امللف، خصوصًا يف ظل مطالبة 
رئيس احلزب الدميوقراطي طالل ارسالن 
العدلي،  اجمللس  على  القضية  بإحالة 

وهذا أمر يقرره جملس الوزراء.
لن  جلنبالط  السياسي  املوقف  ان  اال 
كما  فجنبالط،  الوزراء.  مبجلس  ينحصر 
تهدئة  أمس، يف صدد  اجواء  توافرت 
الوضع واالحتكام إىل القضاء وحده، لكن 
على طريقته. وهو يعي انه جنح يف شد 
االخريين،  اليومني  يف  مجهوره  عصب 
من  السياسية  معركته  حتولت  بعدما 
خالف مع التيار الوطين احلر، اىل معركة 
لبنان«  جتمع كل »حلفاء سوريا يف 
يف صف واحد ضده. وموقف االشرتاكي 
للتيار  بابه  فتح  جنبالط  أن  على  مبين 
وسلم رئيس اجلمهورية منصبًا وزاريًا، 
من  مقرب  بوزير  فأتاه  اليه،  واحتكم 
دمشق. واستقبل وزير املهجرين غسان 
عطا اهلل وأّيد مصاحلة سيدة التلة، لكن 
داره،  عقر  يف  هامجه  التيار  رئيس 
ووزير املهجرين سرعان ما رد تلفزيونيًا 
يف  النوم  من  خيافون  املسيحيني  بأن 
اجلبل، ونواب التيار ال يوفرون فرصة 
ملهامجة االشرتاكي. والعتب اجلنبالطي 
بنواب  أتى  »التيار  ان  هو  احلقيقي 
ووزراء ال يعرفون اهمية مراعاة اجلبل، 
بل  فحسب،  احلرب  تبعات  جلهة  ليس 
وتارخيه،  خصوصيته  يعرفون  ال  النهم 
ويتصرفون بطريقة تسيء اىل املصاحلة 
احلقيقية«، علمًا بأن االشرتاكي أوعز 
املنطقة  يف  أمس  املعنيني  كل  اىل 
اي  وسحب  تصعيد  اي  منع  بضرورة 
عنصر توتر، ال سيما يف منطقة حبمدون، 
والتواصل مع املعنيني على االرض من 

فاعليات حلصر ذيول احلادث.
مجهوره،  عصب  جنبالط  شّد  ما  وبقدر 
اىل  حيتاج  االرض  على  الواقع  فإن 
جهود حثيثة سياسية وأمنية لتطويقه، 
قناة  فتح  اهمية  من  التقليل  دون  من 
تواصل  من  فكل  واحلوار.  التواصل 
منه  مسع  احلريري  سعد  الرئيس  مع 
اخلالفات  مسؤولية  حول  واضحًا  كالمًا 
احلريري  كان  حصل.  عما  السياسية 
اي  عن  املسؤولية  إبعاد  يف  حامسًا 
عن  الكالم  أو  عسكري  أو  أمين  جهاز 
تقصري ما. كان واضحًا بإشارته اىل ان 
اىل  لبنان  أوصلت  السياسية  اخلالفات 
هذا احلد من االحتقان، وانه جيب تطويق 
ذيول احلادثة يف االمن والقضاء، ويف 

السياسة ايضًا.
كالم احلريري مل يكن منعزاًل عن حماولته 

هيام القصيفي

تطور  قبل  اخلارجية  وزير  مع  التواصل 
دوره  وكان  عاليه،  يف  االشكاالت 
وكالمه حامسني يف جتاوب باسيل معه 
وقطع زيارته والعودة اىل بريوت، رغم 
عليه  أصّر  الغريب  صاحل  الوزير  ان 

استكمال اجلولة وعدم قطعها.   
قبل  فورية  تدابري  اجليش  اختذ  أمنيًا، 
انتشارًا  ونفذ  االعلى،  اجمللس  انعقاد 
واسعًا وإجراءات فورية يف املناطق اليت 
وقعت فيها احلادثة وتلك اليت شهدت 
بني  التنسيق  بدأ  كذلك  ايضًا.  توترًا 
املختصة  القضائية  واالجهزة  اجليش 
يف  املتورطني  مبالحقة  يتعلق  ما  يف 
االستنفار  درجة  بأن  علمًا  احلادث، 
لبنان  جبل  جدًا يف  عالية  كانت  االمين 
لألجهزة  توافرت  بعدما  السبت،  يوم 
ومعلومات  جيش  خمابرات  من  االمنية 
االمن العام وقوى األمن، معلومات منذ 
ليل اجلمعة ــ السبت حتى يوم الزيارة، 
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كاد تكون هذه املرة االوىل، اىل وقت 
طويل مضى، تبدو وحدة الطائفة الدرزية 
يف خطر منبثق منها، اكثر منه يهّددها 
جبهتها.  عدة  مرات  كما يف  خارج،  من 
عام  جنبالط  كمال  اغتيل  عندما  منها 
1977، ومنها حماولة اغتيال وليد جنبالط 
عام 1982، ومنها حرب اجلبل عام 1983، 
آخرها كجزء من تداعيات 7  وصواًل اىل 
ايار 2008 بإزاء الصدام العسكري بني 
احلزب التقدمي االشرتاكي وحزب اهلل يف 
اجلنوبي  لبنان  جبل  منطقة يف  اكثر من 
للشوف.  اجلنوبي  املقلب  اىل  وصواًل 
حينذاك، مدركًا اخللل الفادح يف موازين 
وّسط  املكلف،  لكنه  العسكري  القوى 
إدارة  يتوىل  كي  أرسالن  طالل  جنبالط 
التفاوض مع حزب اهلل إلنهاء نزاع مسلح 

كّبد الطرفني قتلى.
اعتادت الطائفة الدرزية وقادتها التهديد 
الوافد اليها من اخلارج. عندما جتبه هذه 
االقوى،  زعيمها  وراء  تقف  كانت  احلال 
»ثورة  يف  الوحيد.  يكون  ان  غري  من 
1958« ــ مع أنها ليست حربًا ضد الدروز 
االرض  على  اقوى  االب  جنبالط  كان  ــ 
من جميد ارسالن. اشتبكا قلياًل يف ضهر 
مجعهما  ثم  الشوف،  مدخل  عند  البيدر 
ابو شقرا وصاحلهما.  العقل حممد  شيخ 
الدروز ضد  قائد  جنبالط  ظل  ذلك،  مع 
االب  أرسالن  بينما  مشعون  كميل  عهد 
حرب  يف  اجلمهورية.  رئيس  جانب  اىل 
اجلبل عام 1983، تكرر املشهد. جنبالط 
ارسالن  ان  مع  احلرب  تلك  قائد  االبن 
احلياة.  قيد  على  يزال  ال  كان  االب 
على  نفسه  العقل  شيخ  ظل  يف  اتفقا 
محاية الطائفة ووحدتها ضد خطر القوات 
اللبنانية آنذاك، فُأسِلَس القياد جلنبالط 
حدود  بنفسه  رامسًا  منها  خرج  الذي 
امارته  انها  بيد  آنذاك.  الدرزية  االمارة 
هو بال شركاء. هذه املرة املشهد مغاير 

متامًا.
احداث متتالية متنقلة يف االشهر االخرية 
ما بني عني دارة واجلاهلية والشويفات 
وصواًل اىل قربمشون االحد، أفصحت عن 
نزاع داخل قادة الطائفة الدرزية مل يعد 
سرًا. له اكثر من وجه. امتداداته تصل 
ايضًا اىل اكثر من فريق كنظام الرئيس 
بشار االسد اذ تنقسم على املوقف منه، 
كما على املوقف من الدور الذي يقتضي 
ان يضطلع به دروز سوريا يف احلرب 
السورية. تنقسم ايضًا على املوقف من 
الذي  القوة  وفائض  اهلل  حزب  سالح 
رئيسي يف  ثالث  فريق  به. مثة  يتمتع 
الطائفة،  حوله  من  تنقسم  املعادلة 
اجلمهورية  رئيس  من  املوقف  حموره 
ان  كذلك،  سرًا،  ليس  عون.  ميشال 
معركة  وخاض  ارسالن،  يدعم  العهد 
توزير ممثل له يف حكومة الرئيس سعد 
احلريري بعدما حالت اسباب شتى دون 
نائبني  له  قّدم  نفسه.  ارسالن  توزير 
الربملان  يف  كتلة  يرئس  كي  عونيني 
هي يف االصل جزء ال يتجزأ من كتلة 
االحد  مفاجأة  كانت  ثم  القوي.  لبنان 
على  االوىل  للمرة  ينزل،  ان  واالثنني 
حنو غري مألوف عن قصر خلدة، انصار 
واحراق  رئيسية  طرق  لقطع  الرسالن 
دواليب بعيدًا من خلدة حتى، ويرسلون 
للمرة االوىل كذلك اشارة ذات مغزى: 
الشارع  غري  آخر  شارع  الدروز  لدى 

اجلنبالطي.
ليس سرًا ايضًا ان جنبالط هادن رئيس 
من  وبينهما  مرة،  من  اكثر  اجلمهورية 
الغرب  سوق  منذ  ــ  العدائي  املاضي 
االوىل يف ايلول 1983 اىل سوق الغرب 
الغرب  اىل سوق   1989 آب  الثانية يف 
الثالثة االحد الفائت بإزاء ما اطلقه منها 
ــ ما يتعذر ترميمه  الوزير جربان باسيل 
وكتلته  اقرتع  ذلك  مع  نسيانه.  أو 

نقوال ناصيف
ــ  انضم  ثم  للجمهورية،  رئيسًا  النتخابه 
ــ اىل تسوية  ان يكون شريكًا  من غري 
اليت  بالنتائج  2016. سّلم على مضض 
توّقعها سلفًا النتخابات 2018 مذ ُوضع 
عندما  له  تسليم  آخر  كان  ثم  قانونها. 
قبل ــ على مضض ايضًا ــ بالتخلي عن 
املقعد الدرزي الثالث يف ثالثة حكومات 
يسّمي  كي  عون  اىل  وجرّيه  احلريري، 
حليفه  اىل  ال  فيه،  الثالث  الدرزي  هو 

املفرتض حينذاك احلريري.
ــ  الدرزي  النزاع  انفجر  كله،  ذلك  مع 
الدرزي يف الشارع، ومن داخل الطائفة. 
من  اكثر  ان  اال  البيت،  اهل  من صنع 
يعين  ان  غري  من  به،  معنيًا  بات  فريق 
ذلك انه مستفيد منه. ليس هذا النزاع، 
سوى  طبعًا،  العفوي  وال  املستجد  غري 
بها  تكفلت  اليت  احللقات  من  واحدة 
توازنات  بناء  طريق  على   2016 تسوية 
داخلية جديدة، ال متت بصلة اىل حقبتني 
املنبثقة  تلك  اوالهما،  متتاليتني: 
سوريا  وجود  أرساه  الذي  النظام  من 
ذا  جنبالط  وكان  لبنان،  يف  وجيشها 
الكلمة،  مسموع  فيه،  االهمية  بالغ  دور 
السوري  بالرئيس  ارسالن  عالقة  فيما 
ال تتعدى كونها دفاعية من اجل إبقائه 
نيابي  مقعد  يف  فحسب  السلطة  داخل 
وآخر وزاري. ثانية احلقبتني هي مرحلة 
انقسام البالد بني فريقي 8 و14 آذار، 
موقع  يف  الدرزية  الطائفة  قطيب  وكال 
التحالفان  فإذا  لآلخر.  متامًا  مناوئ 

العريضان يتحلالن.
من الواضح ان املهمة الرئيسية لتسوية 
يف  احلقبتني.  هاتني  تقويض   2016
صعيد  على  مهمًا  جناحًا  حققت  الواقع 
تفكيك التحالفات تلك، وباتت اآلن يف 

صدد انهاء ادوار رجاهلا.
يكونا  ان  غري  من  رئيسيان،  فريقان 
متورطني مباشرة يف االشتباك الدرزي ــ 
الدرزي، ُيفصح دوراهما عن انهما ليسا 

متفرجني على ما تشهده الطائفة تلك:
يشوب  الذي  اهلل  حزب  الفريقني  اول 
ملفات  ترٍد مفتوح على  عالقته جبنبالط 
ان  غري  من  وفرية،  وحملية  اقليمية 
الطرفان.  يريده  ال  صدام  اىل  يفضي 
من  قماطي  حممود  الوزير  قاله  ما 
موقف  خيتصر  يكاد  االحد،  ليل  خلدة، 
احلزب، ليس مما حصل يف ذلك اليوم 
فحسب، بل ايضًا مما يقتضي ان يرافق 
املرحلة املقبلة. بعدما حتّدث قماطي عن 
اىل  رسالتني سلبيتني  وجه  االستقرار، 
ارسالن  ملوقفي  تبّنيًا  ضمرتا  جنبالط 
قال  حينما  االحد:  احداث  من  وباسيل 
ان ال منطقة موصدة يف وجه اي فريق، 
املوقف  يف  احلق  عن  تكلم  وحينما 
اشكال  مصدر  كانا  كالهما  السياسي. 
درزي ــ مسيحي عندما ربط الوزير اكرم 
قضاء  قرى  اىل  باسيل  دخول  شهيب 
عاليه بتخليه عن نربة التصعيد يف خطبه. 
درزيًا يف   - درزيًا  االشكال  أضحى  ثم 

الشارع بفعل االحتقان.
احلر  الوطين  التيار  هو  الفريقني  ثاني 
الذي خيوض بدوره مواجهة مع جنبالط، 
كالذي  »عقائدي«  غري  مبضمون  لكن 
مرتبط  حملي،  بل حمض  اهلل،  حزب  مع 
بالتمثيل االنتخابي واالنتشار احلزبي. يف 
السياسي  التوازن  اعادة  باسيل  حساب 
جنبالط  مع  اجلنوبي،  لبنان  جبل  اىل 
مسيحيًا، ومعه درزيًا ايضًا، بعدما بات 
له منذ انتخابات 2018 نائبان يف عاليه، 
واثنان  ماروني،  واآلخر  درزي  احدهما 
له  اصبح  الشوف،  مارونيان يف  آخران 
موطئ قدم خبطاب سياسي يريد باسيل 
اجلمهورية  ورئيس  هو،  يشبهه  ان 
حتمًا، وال يشبه يف اي حال »خصوصية 
اجلبل« اليت غالبًا ما حتدث عنها الزعيم 

الدرزي.

اشتباك جنبالط ــ أرسالن: َمن ثالثهما؟

متنقل،  توتر  عن 
كل  وتبلغت 
االمنية  القيادات 
سية  لسيا ا و
املعنية بها، وابلغ 
رئيس  ايضًا  بها 
اجلمهورية ورئيس 
وباسيل.  احلكومة 
أن  معنيون  ينفي 

يكون أي جهاز توقع متامًا إمكان تطور 
االشكاالت اىل ما حصل، لكن االجهزة 
وان  للتظاهرات،  اإلعداد  تبلغت  كانت 
إلقاء قنبلة صوتية يف كفرمتى ومالحقة 
إلقاء  ثم  ومن  بها،  متهمني  شخصني 
حبمدون  منصورية  كنيسة  قرب  قنبلة 
ليل  قذيفة  واطالق  نفسها  الليلة  يف 
وهذا  مقلقة.  مؤشرات  كانت  السبت، 
يعين انه كان ميكن تفادي تطورها اذ 
مل حتصل الزيارة اىل كفرمتى او على 
االقل مت االلتزام باملسار الذي رسم هلا 
اي زيارة خميم صيفي من دون التوسع 
الحقًا.  عليها  طرأت  اليت  الزيارات  يف 
لكن باسيل كان واضحًا يف جوابه، وهو 
الذي كرره أمس، بعد غيابه العلين وتركه 
نوابه ووزرائه يهامجون االشرتاكي، بأن 
الزيارات وابداء  الدستور يكفل له حق 
منع  طرف  ألي  ميكن  ال  وانه  الرأي، 
طرف آخر من زيارة أي منطقة وهو مصر 
على عدم التخلي عنها. مل يأخذ باسيل 
بالنصيحة، النه اعترب حبسب سياسيني 
كسرًا  يسجل  كي  فرصة  انها  معنيني 
استكماهلا  تهيب  ثم  جنبالط،  ألعراف 
حني ارتفعت حدة ما تبلغه من احلريري 
وقادة االجهزة االمنية بضرورة العودة 
النائب  قاله  ما  وخبالف  بريوت.  اىل 
سيزار ابو خليل عن سرايا اجليش اليت 
كانت برفقة الوفد، فاجليش وضع كما 
قوات  رمسية  جوالت  او  حدث  كل  يف 
او  الطرق  على  اما  موزعة  اجليش  من 
علمًا  واحلدث،  االحتفاالت  اماكن  يف 
بأن برنامج الزيارة كان يشمل حنو ست 
قد  االمن  وقوى  اجليش  كان  حمطات 
ونشرا  دقيق  برنامج  وفق  هلا  استعدا 
الثانية  املواكبة  اما  فيها.  قواتهما 
وهو  اخلاص  امنه  جهاز  فهي  لباسيل 
او  اجليش  لقيادة  يتبع  وال  جهاز كبري 

الي جهاز امين.
لزيارة  باسيل  يستعد  اجلبل  بعد 
على  ُمصرًا  كان  وإن  وهو  طرابلس. 
ما  ان  االكيد  أن  إال  جوالته،  استكمال 
منذ  احلجم  بهذا  االول  هو  معه  حصل 
الرئاسية،  شؤونه  وتوليه  العهد  بداية 
قد  تراجعية  خطوة  أي  ألن  يوقفه  لن 
يستفيد منها خصومه وتؤثر يف مساره. 

لكن حجم ما حصل هّزه فعليًا.

ما جرى لن 
يوقِف باسيل 
ألن أي خطوة 
تراجعية قد 

يستفيد منها 
خصومه

ال يزال الغموض يلف ما حصل يف بلدة 
روايتني:  بني  الساعة،  حتى  قربمشون 
الدولة  وزير  موكب  بأن  تقول  األوىل 
تعرض  الغريب   النازحني  صاحل  لشؤون 
بينما  مسلح،  كمني  خالل  نار  إلطالق 
نفسه  الوزير  إىل  اإلتهام  توجه  الثانية 
بإفتعال اإلشكال املسلح مع جمموعة من 

املواطنني يف البلدة.
ويف حني خرج رئيس » احلزب الدميقراطي 
يف  أرسالن ،  النائب  طالل  اللبناني « 
مؤمتره الصحايف، بكالم واضح يوجه فيه 
اإلتهام إىل وزير الرتبية والتعليم العالي  
أكرم شهيب ، من دون أن يسّميه بشكل 
»احلزب  رئيس  إىل  باإلضافة  مباشر، 
السابق  النائب  اإلشرتاكي«  التقدمي 
أي  على  األخري  يقدم  مل  جنبالط ،  وليد 

تعليق جديد حول ما حصل.
القوى  خمتلف  تنتظر  الواقع،  هذا  أمام 
على  احلادثة  هذه  يف  البحث  السياسية 
طاولة جملس الوزراء، خصوصًا أن النائب 
أرسالن طلب من الوزير الغريب املطالبة 
بناء  العدلي،  بإحالة احلادثة إىل اجمللس 
اليت صدرت عن اجمللس  املقررات  على 
هو  الالفت  أن  إال  اليوم،  للدفاع  األعلى 
ما كشفته مصادر سياسية مطلعة، نظرًا 
إىل أنه يوحي بأن ما حصل كان مدبرًا، 
يف  كبرية  طائفية  فتنة  إحداث  بهدف 
البالد لوال قرار وزير اخلارجية واملغرتبني  
يف  جولته  إستكمال  بعدم  باسيل   جربان 

قضاء عاليه.
ما  أن  على  نفسها  املصادر  وتشدد 
الفتة  مقصودًا،  كان  األمس  يف  حصل 
إىل أنه منذ أيام وصلت إشارات سلبية 
ضد اجلولة اليت قام بها باسيل، إال يف 
أن  أي  املختارة،  مع  منسقة  كانت  حال 
املنطقة  إىل  الدخول  يكون  أن  املطلوب 

عرب بوابة »احلزب التقدمي اإلشرتاكي«.
وإذ تعترب هذه املصادر أن خطاب باسيل 
يف الكحالة كان إجيابيًا وإنفتاحيًا، بعد أن 
الوصل  صلة  هي  الكحالة  أن  إىل  أشار 
خالل  أنه  إىل  تلفت  والبقاع،  اجلبل  بني 
عن  تتوارد  املعلومات  بدأت  اخلطاب 
»اإلشرتاكي«  من  لعناصر  مسلح  إنتشار 
وتكشف  والبلدات،  القرى  من  عدد  يف 
عن عدة دعوات وصلت إىل وزير اخلارجية 
واملغرتبني، مفادها عدم املرور يف بعض 
القرى، إال أنها تشري إىل أن أحدًا مل يكن 
وزير  ملنع  مسلح  إنتشار  حصول  يتوقع 
لبناني من زيارة قرية لبنانية بدعوة من 
الفتنة  صاحب  »من  متسائلة:  لبنانيني، 

الزائر أم من مينع الزيارة«؟.
يف هذا األطار، تكشف املصادر نفسها 
عالمات  حوهلا  تطرح  كثرية  دالالت  عن 
أوهلا  قربمشون،  حادثة  سبقت  إستفهام 
وقائد  جنبالط  بني  جرى  هاتفي  إتصال 
اجليش اللبناني  العماد جوزيف عون ، حيث 
أكد رئيس »اإلشرتاكي« خالله لعون عدم 
أو  املسّلحني  على  السيطرة  على  قدرته 
تدخل  منه  طالبًا  الشارع،  من  سحبهم 
املقصود  كان  »هل  متسائلة:  اجليش، 
لتصويره  املسّلحني  مع  اجليش  توريط 

كطرف يف معركة سياسية طائفية«؟.
تكشف  ما  حبسب  الثانية،  الداللة  أما 
أيضًا، فهي  املطلعة  السياسية  املصادر 
الوطين  الدفاع  بوزير  شهيب  إتصال 
أن  عليه  متنى  حيث  بوصعب ،  الياس 
الطرقات  أن  رغم  جولته،  باسيل  يكمل 
كانت مقفلة، وتوضح أن رئيس »التيار 
بلدة  اجلولة يف  إنهاء  قرر  احلر«  الوطين 
مشالن ملنع الفتنة ولتفادي أّي إستفزاز، 
مع العلم أنه كان حماطًا بقوة أمنية ختوله 

الوصول إىل كفرمتى.
رغم  أنه  على  نفسها  املصادر  وتشّدد 
على  وشهيب  الغريب  الوزيرين  إصرار 
الوزير  موقف  أن  إال  الزيارة،  متابعة 
من  طالبًا  بالرفض،  حامسًا  كان  باسيل 
العودة  النازحني  لشؤون  الدولة  وزير 
ما حصل يف طريق  ليحصل  قريته،  إىل 

عودته.

أحداث اجلبل ومنع جولة 
باسيل: ما حصل كان مدّبرًا

ماهر الخطيب
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مـقاالت وتـحقيقات

تهب بني احلني واآلخر رياح غربّية املصدر تصل اىل لبنان 
الفلسطينيني يف  بتوطني  املطالبة  جسم  احلياة يف  العادة 
هذا البلد. والالفت ان هذه الرياح حتمل معها يف كل مرة، 
اعذارًا وذرائع عديدة تصب كلها يف خانة »جتميل« عوامل  
التوطني  وابراز »حسناته« واجيابياته، فيما حتذر يف الوقت 
نفسه من اعتبار كل من يعارض هذا االمر بأّنه »عنصري« 
ويهّدد مستقبل لبنان. واخلطورة تكمن يف ان املسألة باتت 
أشبه بالعدوى اذ انتقلت من الفلسطينيني اىل السوريني، 

ورمبا غدًا اىل شعوب اخرى...

القرن«  » صفقة  باب  من  التوطني  قضية  عادت  اليوم، 
الرفض  ومع  عنها،  احلديث  مت  اليت  املاّدية  واالغراءات 
اللبناني الرمسي العلين هلذا االمر، ظهر بشكل مفاجىء تّيار 
بات يتقّبل التوطني الفلسطيين واعتباره مبثابة امر واقع مل 
انه يدعو اىل دمج  يعد من اجملدي مقاومته وحماربته، كما 
الفلسطينيني يف احلياة اللبنانية. وينطلق هذا التيار )الذي 
ليس منتشرًا بصورة كبرية بعد حلسن احلظ(، اىل ان يشبه 
لبنان دواًل اخرى اعطت جنسيتها لالجئني ودجمتهم يف البيئة 

اليت يعيشون فيها.
 

بد  ال  االمور،  تبسيط  يف  »االستسهال«  هذا  امام  ولكن، 
من التوقف عند نقاط مهّمة واساسّية يف هذا امللف. وجيب 
وعوامل  االنسانية  املشاعر  جانبًا  نضع  ان  بدء،  ذي  بادىء 
السياسة اليت تدفع فورًا اىل االّتهام بالعنصرّية وحتويل كل 

من يعارض التوطني اىل »هتلر« جديد. 

وللحديث بعدها، فمن غري املنطقي تشبيه لبنان وما حيصل 
على ارضه، اىل أّي دولة يف العامل، ليس من باب التهّرب 
جانبًا  وان وضعنا  الواقع.  ترسيخ  باب  من  بل  الواقع،  من 
ان  املقبول  غري  فمن  السوريني ،  عن  النازحني  احلديث 
نضع جانبًا مثل هذا املنطق غري السليم يف اعتبار  الالجئني 
الفلسطينيني  شرحية من اللبنانيني، وان احلّل الوحيد لقضّية 
اللبنانّية وسحب  احلياة  املخيمات ومشاكلها هو دجمهم يف 
السالح واعطائهم احلقوق نفسها للبنانيني. يف هذا اجملال، 
ووفق املنطق، قد يكون من الظلم ان يولد شخص وميوت 
يف بلد دون احلصول على هوّية هذا البلد املضيف، ولكن 
بلبنان،  احمليطة  واالعتبارات  الظروف  ظل  املقابل، يف  يف 
فإنه يصبح من املنطقي جدًا تفّهم االسباب اليت حتول دون 
اعطاء اجلنسية للفلسطينيني، فهم الوحيدون الذي ال يزالون 
يعانون من »الغطرسة« االسرائيلّية، حيث انهم خارج منازهلم 
وارضهم منذ قرابة السبعني عامًا، وهذا يعين ان بقاءهم يف 

لبنان سيجعل من حقوقهم جمّرد رماد يف اهلواء.

اضافة اىل ذلك، يتبع الفلسطينيون ) غالبيتهم على االقل، 
يف  وترتسخ  معّينة  تفكري  طريقة  الشمولّية(  نعمم  ال  كي 
املهدورة  واحلقوق  االنتفاضة  افكار  الصغر  منذ  نفوسهم 
والتهديد باإلبادة... وبدل ان ترتّكز هذه املعطيات واالفكار 
على االسرائيليني الذين كانوا سبب تهجريهم، يتحول الرتكيز 
اىل البلد املضيف، الذي يتّم الباسه كل اهلموم واملشاكل 
لالجئني وتبدأ عملّيات االنتفاضة واستعادة احلقوق املهدورة 
ورفض اإلبادة امنا على اراضي البلد املعين ويف وجه سّكانه 

ولو وصل االمر اىل حّد محل السالح!.

وَيَتظاهرون  وَيعتصمون  ُيضِربون  اللبنانيني  كانوا  فإذا 
الفلسطينيني  باحلرّي  فكم  الدولة،  من  حقوقهم  الستعادة 
الذين سيعمدون اىل القيام بأكثر من ذلك لتحسني ظروف 
الصعد  اللبنانيني غري مشّجعة على  معيشتهم. فيما اوضاع 
كافة: اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا. واذا ما استمر هذا التيار 
ويزداد،  يتوّسع  ان  يف  وجنح  هذه،  بطريقته  التفكري  يف 
فسيصبح االمر بالغ اخلطورة، الّنه عندها سينقسم اللبنانيون 
و »ينقّض« الغرب على هذا االنقسام ويعمل على ترسيخه 
امام  اللبناني هشًا  املوقف  التسّبب حبرب، وسيصبح  دون 
العامل الذي سيعترب ان هذا االنقسام هو دليل عافية للدخول 

من باب ابقاء الفلسطينيني هنا.

ال حيمل التوطني، مهما مّت جتميله وتغيري اسلوبه، حاًل ثالثًا: 
فإّما انه ابيض واما انه أسود، وااليهام بالبقاء حتت هامش 

اللون الرمادي، هو قضّية خاسرة للجميع.

طوني خوري

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

توطني الفلسطينيني 
يف لبنان: تيّار لبناني 

مل يصدر عن القمة األمنية األخرية يف القدس، اليت ضّمت مستشاري يؤيد... فحذار
األمن القومي اإلسرائيلي والروسي واألمريكي، أي بيان رمسي جُيمل 
ما انتهت إليه، ليقتصر األمر على تصريح لرئيس وزراء العدو، بنيامني 
نتنياهو، قال فيه إن »هناك اتفاقًا إسرائيليًا ــــ أمريكيًا ــــ روسيًا 
على أنه جيب إخراج إيران من سوريا، لكننا خنتلف على كيفية تنفيذ 
ذلك«. فيما ذكرت تقارير ملعّلقني إسرائيليني أساسيني أن القمة 
نتنياهو.  الذي حتدث عنه  بتفاهمات تصّب يف مصلحة اهلدف  خرجت 
فهل مثة تفاهمات فعاًل؟ وما حقيقتها؟ وما الذي قصده رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي حبديثه عن اخلالف على التنفيذ؟
ينبغي ابتداًء التذكري بأّن روسيا ليست جزءًا من حمور املقاومة، وهذه 
احلقيقة قائمة قبل تدخلها العسكري يف سوريا وبعده، بل إن موسكو 
حريصة على أفضل العالقات الثنائية مع تل أبيب. مع ذلك، مثة هامش 
من تعارض املصاحل ناتج من موقع كل منهما يف خريطة الصراع اإلقليمي 
الوقت نفسه مع دوافع كل منهما لتعزيز  والدولي، ال يتعارض يف 
بالقمة  يتعلق  ما  املشرتكة. يف  املصاحل  أساس  على  بينهما  العالقة 
األمنية األخرية حتديدًا، أمجعت التقارير اإلسرائيلية على عدم التوصل 
إىل قرارات عملية، لكن ما بدا واضحًا أن نتنياهو حقق ــ مبجرد انعقاد 
القمة ــ إجنازًا سياسيًا، باعثًا بأكثر من رسالة إىل الداخل واخلارج. على 
املستوى الداخلي، يهّم نتنياهو، يف ظّل التنافس االنتخابي، أن يقدم 
صورة عن مكانة إسرائيل لدى الدول العظمى يف ظّل قيادته. وإزاء 
اخلارج، حيرص أيضًا على تظهري هذه املكانة، ويراها أحد عوامل جذب 

الدول لنسج عالقات علنية وسرية مع تل أبيب.
لكن إىل جانب تلك األهداف اجلانبية، حيتّل هدف إخراج إيران من سوريا 
مكانًا متقدمًا يف سّلم اهتمامات املؤسستني السياسية واألمنية يف تل 
أبيب، علمًا أن إسرائيل تريد حتقق هذا اهلدف وفق مفهومها هي، ال 
وفق تفسريات ال ترى يف بعضها أكثر من خدعة تنطوي على تداعيات 
أعضاء  خروج  مثاًل،  إسرائيل،  يفيد  ماذا  القومي.  أمنها  على  خطرية 
احلرس الثوري، الذين هم باملناسبة حمدودون جدًا، وخروج حلفائهم 
بعدم  ضمانات  املقابل،  يف  روسيا،  انتزاع  فرضية  على  )بناًء  أيضًا 
استهداف سوريا والتدخل يف شؤونها الداخلية(، لكن مع بقاء الدعم 
اإليراني للدولة السورية يف إعادة بناء قدراتها الصاروخية والعسكرية 
وتطويرها؟ وما الذي سيكون عليه موقف تل أبيب لو اقرتن اخلروج 

اإليراني بثبات سوريا كدولة، وكركيزة أساسية يف حمور املقاومة؟
املؤكد أن إسرائيل لن توافق على ذلك؛ ألن مشكلتها يف الواقع تكمن 
يف متوضع سوريا كقوة أمامية يف املواجهة، سواء كان عناصر احلرس 
الثوري وحلفائه على أراضيها أو ال. بتعبري آخر، ختشى إسرائيل أن 
سياق  يف  مندرجًا  سوريا،  يف  صاروخية  لقدرات  إيران  بناء  يكون 
تعزيز قدرات اجليش السوري يف مواجهة التهديدات اخلارجية. وهذا 
حتديدًا ما حّذر منه اجليش اإلسرائيلي، جلهة ما ميكن أن يرتتب عنه 
من معادالت جديدة يف الصراع مع إسرائيل، وذلك يف اسرتاتيجيته 
الرغم من ضعفها  على  أن سوريا،  أكدت  اليت  لعام 2018،  احملدثة 
اجلوهري، ال تزال تشكل التهديد األساسي لدولة إسرائيل اآلخذ يف 
التزايد. توصيف تنبع أهميته من أنه أتى تعدياًل للنص السابق الوارد 
الرهان على سقوط  عندما كان  لعام 2015،  اجليش  اسرتاتيجية  يف 
النظام السوري ال يزال قائمًا. يف حينه، وصفت االسرتاتيجية سوريا 
عاد  التوصيف  هذا  لكن  تفّكك«،  حالة  يف  فاشلة  »دولة  بأنها 
واختفى بعد االنتصارات اليت حققها حمور املقاومة يف سوريا، لتحّل 

حمّله اإلشارة إىل حجم التهديد الذي تشكله األخرية.
إيران  على  حاليًا،  اإلسرائيلي،  السياسي  اخلطاب  يرتكز  ذلك،  مع 
املتواصلة  االعتداءات  أنهم سبب  على  وحلفاَءها  وتصويرها  حتديدًا، 
طهران،  حول  الضوء  دائرة  إلبقاء  حماولة  هذا  ويف  سوريا،  على 
والتعمية على هدف احليلولة دون تطوير قدرات اجليش السوري، علمًا 
بأن إسرائيل ترى يف سوريا القوية والقادرة على الدفاع عن نفسها 
مصدر تهديد رئيسًا، ولذا فهي ترفض كل ما من شأنه أن يؤدي 
إىل تقوية سوريا، سواء من خالل وجود احلرس الثوري وحلفائه أو 

من دونهم.
دائمة  إسرائيلية  قيود  فرض  على  توافق  هل  نفسها،  روسيا  حتى 
على اجليش السوري؟ وهل ترى مصلحتها يف بقاء سوريا يف موقع 
تتصل  معادالت  فرض  يف  املبادرة  زمام  بامتالك  إلسرائيل  يسمح 
تتجاهل  أن  اإلقليمية؟ هل ميكنها  وعالقات دمشق  السوري  بالداخل 
الصراع  ومعادلة  سوريا  من  اإلسرائيلي  املوقف  بني  الوثيقة  الصلة 
على مستوى املنطقة، وهي اليت تدرك أن نفوذها تعّزز على هامش 
اإلسرائيلي،  والكيان  األمريكية  واهليمنة  املقاومة  بني حمور  الصراع 
روسيا  على مصاحل  بالضرورة  احملور سينعكس  تراجع هلذا  أي  وأن 
إدارة  تريد  روسيا  أن  اآلن،  إىل  يبدو،  املنطقة؟  يف  االسرتاتيجية 
الصراع بأقّل قدر من االحتكاكات اليت ميكن أن متّس مصاحلها، ومبا 
القمة  أتت  كذلك،  املنطقة.  يف  مؤثرة  كقوة  متوضعها  على  حيافظ 
ــــ اإليراني، الذي ستحدد مآالته  األمنية يف ذروة الصراع األمريكي 
أي  إّن  وعليه،  فيها سوريا.  مبا  كلها،  املنطقة  الوضع يف  مستقبل 
قرارات أو تفاهمات مفرتضة ستبقى مرهونة مبجمل املسار اإلقليمي، 
علمًا أنه ال ميكن روسيا فصُل الصراع على متوضع سوريا، عن الصراع 
مع إيران ومتوضعها يف سياق الصراع الدولي، وهي اليت تدرك أن 
خيارات اجلمهورية اإلسالمية االسرتاتيجية غرّيت معادالت القوة الدولية 
يف غري مصلحة الواليات املتحدة، ووّفرت األرضية لروسيا الستعادة 
جزء من دورها يف املنطقة. رغم كل ما تقدم، يأتي نتنياهو كي يقنع 
الرأي العام بأنه يف طريقه إىل إعادة رسم اصطفافات موسكو وفق 

ما ترغب فيه إسرائيل!

علي حيدر

 روسيا وإسرائيل وحدود 
»الرقص على احلبال«

حتقيقاتهما  بعد  املالية  العامة  والنيابة  الرتبوي  التفتيش  ينه  مل 
الرمسي  الرتبوي  الفين  املعهد  مدير  ضد  املقدمة  الدعاوى  يف 
تواقيع  وتزوير  »اختالسات  شأن  يف  كسن  أشرف  طرابلس  يف 
معاهد  إىل  وموظفني  دروس  ملديري  قسري  و«نقل  موظفني«، 
قانونية«، و«إبرام عقود سياسية وهمية  أخرى من دون مربرات 
مع أساتذة«، وارتفاع »هستريي« يف أعداد املوظفني املتعاقدين 
وفق آلية »شراء اخلدمات« )التعاقد مع عمال اخلدمة اليومية يف 
املعاهد واملدارس الفنية للعمل يف احلراسة، التنظيفات، تصوير 
معلومات،  إدخال  احملاسبة،  السر،  أمانة  احلدائق،  املستندات، 

مكننة، صيانة...(، حبسب ما لفتت صحيفة »االخبار«.
وكانت احملاسبة يف املعهد، آسيا السحمراني، تقّدمت يف أيار من 
العام املاضي بشكوى إىل املديرية العامة للتعليم املهين والتفتيش 
الرتبوي والنيابة العامة املالية بسبب إقصائها عن االطالع على كل 
السجالت واحلسابات والتوقيع على أية ورقة رمسية ختص املعهد 
عن السنة املالية للعام 2016. ولدى استفسارها عن األمر، كانت 
تقابل، حبسب ما جاء يف الشكوى، بالتأجيل مرة وباملماطلة تارة 
أخرى »ما زرع الشك يف نفسي من وجود نيات خبيثة وأعمال غري 
قانونية جتري خلف الكواليس، إىل أن حتققت من أن املدير أحال 
فعليًا معامالت إدارية عدة إىل املديرية العامة للتعليم املهين من 
السحمراني  توقيعي«.  حتمل  أن  دون  ومن  عليها  اطالعي  دون 
لفتت إىل إّنه »لدى إحلاحي على معرفة كيفية إحالة تلك املعامالت 
مدير  أن  اكتشفت  عين،  خفية  املديرية  إىل  املالي  الطابع  ذات 

املعهد زّور توقيعي على املستندات«.
ولفتت إىل أن »عصابة استحكمت باملعهد الفين الرتبوي وجتاهر 
يستطيع  أحد  وال  والسياسيني  األمنية  األجهزة  من  مدعومة  بأنها 
املساس بها أو مساءلتها«. علمًا أن كسن عمل سابقًا يف احلملة 
االنتخابية للرئيس جنيب ميقاتي، ويرّوج يف اوساط املعهد بأّنه 

سيعنّي سفريًا يف الكويت بدعم من تيار املستقبل.
يذكر أن السحمراني ُنقلت من املعهد بتاريخ 2018/5/18 من دون 
أن تطلب ذلك، فيما بقي السجل املالي للمعهد يف حوزتها، ومل 

تسّجل عليه أي أوامر صرف!
اىل ذلك فان بعض موظفي شراء اخلدمات ممن ُصرفوا نهاية العام 
الدراسي املاضي، أّكدوا  للصحيفة  أنهم اكتشفوا لدى مراجعة 
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، بعد حنو سنة على صرفهم، 
أن أمساءهم ال تزال مدرجة على جدول الضمان، واشاروا اىل أن 
إحدى املصروفات استحصلت، أخريًا، من املدير على إفادة عمل، 
رغم أنها مل تذهب إىل املعهد منذ ذلك التاريخ ومل تتقاض أي 
مستحقات، متسائلني عّما إذا كان هناك »من يقبض رواتبنا نيابة 

عّنا؟«.
لدى  اخلمسة  يتجاوز  اخلدمات«  »شراء  عمال  عدد  يكن  مل  وفيما 
تسلم كسن اإلدارة، أّكد مسؤول إداري يف املعهد لـ«األخبار« أن 
عدد هؤالء وصل العام املاضي »إىل 57 ُوّظفوا ألسباب انتخابية 
سجالت  على  يوقعون  كانوا  فقط  منهم   32 وأن  هلم،  عمل  وال 
مستشار  سائق  أّن  وكشف  الضمان«.  إىل  ومنتسبني  الدوام 
خدمات  شراء  كموظف  املعهد  يف  مسّجل  كبري  سياسي  مسؤول 
ويتقاضى راتبًا شهريًا ومنتسب إىل الضمان، »علمًا أّنه ال يعرف 

الطريق إىل املعهد«
العقود  على  التواقيع  بني  اختالفًا  املستندات  بعض  تظهر  كما 
والتواقيع على سجالت الدوام واملوازنة اليت تتضمن صرف مبلغ 
عمل  خدمات،  شراء  ملوظفي  األول  الفصل  عن  لرية  مليون   200

معظمهم مدة ال تتجاوز 8 أشهر.
كما اكد أحد عمال شراء اخلدمات أّن »بعض املوظفني ال يعرفون أن 
أمساءهم مدرجة على لوائح املعهد كموظفني، وهؤالء ال يداومون 
وال يقبضون، ما يعين أن هناك من يتقاضى رواتبهم نيابة عنهم. 
وهناك أيضًا موظفون يقبضون وال يداومون، وهناك من يستفيدون 
من تقدميات الضمان االجتماعي من دون أن يتقاضوا رواتب«، وال 

يستبعد أن يكون هناك من يتقاضى رواتب هؤالء أيضًا!

موظفون وهميون وتزوير يف 
أوراق رمسية يف احد املعاهد 

الرمسية بطرابلس

املديرية العامة للتعليم املهني
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الغارات اإلسرائيلية اليت استهدفت مواقع إيرانية 
هي  اإلسرائيلية،  املزاعم  حبسب  سوريا،  يف 
األوسع نطاقًا منذ بداية ما مّساه رئيس األركان 
»عمليات  أيزنكوت،  غادي  السابق،  الصهيوني 
اعرتف،  قد  أيزنكوت  وكان  احلرب«.  دون  ما 
أيامًا بعد تقاعده، بأن إسرائيل مسؤولة عن شّن 
الغارات،  مئات  تضمنت  اليت  اهلجمات«،  »آالف 
وكذلك عمليات على األرض ضد مراكز أو خمازن 
تنجح  مل  اهلل.  وحلزب  إليران  وصواريخ  أسلحة 
هذه االسرتاتيجية يف منع استمرار بناء القدرات 
العسكرية والصاروخية حملور املقاومة وتطويرها 
العسكرية  االنتصارات  أسهمت  وقد  النار.  حتت 
للدولة السورية وحلفائها، خالل السنوات الثالث 
املاضية، يف تسريع وترية عملية البناء والتطوير، 
وفقًا حلديث كل من الواليات املتحدة وإسرائيل، 
إىل طور  انتقلت  العملية  تلك  أن  اعتربتا  اللتني 
جديد يفرض تغيريًا يف أولوياتهما على مستوى 
ضد  الكبري  األمريكي  التصعيد  ويأتي  اإلقليم. 
إيران يف اآلونة األخرية، والقمة األمنية املشرتكة 
األمريكية ــــ اإلسرائيلية ــــ الروسية، مبعزل عن 
واشنطن  مواقف  مع  موسكو  موقف  تطابق  مدى 
وتل أبيب، يف ترمجة هلذا التغرّي يف األولويات. 
األراضي  الصهيوني على  العدوان  توسيع نطاق 
السورية يندرج بدوره يف هذا السياق اإلقليمي 

والدولي املستجد.
»حذر« أمريكي وتصعيد إسرائيلي

تزايدت يف األسابيع املاضية املخاوف من صدام 
ــــ إيراني نتيجة لسياسة احلصار  مباشر أمريكي 
االقتصادي واخلنق واحلشد العسكري اليت تعتمدها 

الذي تضطلع به طهران. مجيع هذه القضايا بالغة 
والعسكرية  السياسية  القيادة  نظر  يف  األهمية 
األمريكية. إال أن األولوية األوىل لـ«حزب احلرب« 
أيديولوجيًا  القيادة، املؤيد إلسرائيل  داخل هذه 
وعقائديًا، والذي هندس سقف املواجهة مع إيران 
موازين  يف  اجلاري  التحول  وقف  رفعه،  وأدار 
والناجم  الصهيوني،  الكيان  لغري مصلحة  القوى 
ألطراف  الصاروخية  الرتسانة  تطوير  عن  أساسًا 
يف  جاٍر  التطوير  هذا  أّن  ومبا  املقاومة.  حمور 
سوريا، من وجهة نظر واشنطن وتل أبيب، فقد 
أضحت سوريا الساحة الرئيسية للمعركة الدائرة 
يف اإلقليم. مل ترّد أمريكا على إسقاط طائرتها 
أّن اسرائيل بادرت إىل توظيف  يف اخلليج، غري 
سياق احلصار على إيران، واحلشد العسكري يف 
جوارها، الستهداف وجودها يف سوريا على نطاق 

أوسع من السابق.
مسعى الستغالل اللقاء الثالثي

يشي توقيت العدوان اإلسرائيلي على األراضي 
ـــ  األمريكي  الثالثي  اللقاء  بعد  السورية، 
ـــ الروسي يف القدس احملتلة، بسعٍي  اإلسرائيليـ 
ذلك  لتوظيف  نتنياهو  بنيامني  ِقَبل  من  حمموم 
للمضّي  إليه  دوليًا«  »تفويضًا  باعتباره  اللقاء، 
يف سياسته اهلجومية حيال وجود إيران وحلفائها 
جملس  رئيس  حرص  ل  َيُ مل  البلد.  هذا  يف 
بيرتوشيف،  نيكوالي  الروسي،  القومي  األمن 
املوقفني  الروسي عن  املوقف  تأكيد متايز  على 
الثالثي  اللقاء  قبل  واإلسرائيلي،  األمريكي 
وبعده، وإصراره على ضرورة أخذ مصاحل إيران 
اإلسرائيلية  الغارات  ووصفه  باالعتبار،  ودورها 
على سوريا بـ«غري املرغوبة«، دون حماولة تظهري 
اللقاء على أنه يعكس موافقة روسية ضمنية على 
القيادة  أدركت  أن  منذ  اإلسرائيلية.  الضربات 
دون  »ما  عمليات  عجز  العسكرية  ـــ  السياسية 
احلرب« عن وقف مراكمة قدرات حمور املقاومة، 
مل يتوقف نتنياهو عن »احلّج« إىل موسكو لطلب 
القول  املمكن  من  الغاية.  هذه  لتحقيق  تدخلها 
نظر  غّض  على  احلصول  اآلن يف  حتى  جنح  إنه 
هذا  اإلسرائيلية.  الغارات  استمرار  عن  روسي 
غياب  ظّل  يف  عليه  احلصول  ميكنه  ما  أقصى 
أبيب،  تل  ال  واشنطن،  تعرضها  شاملة  صفقة 
على موسكو، تقّدم فيها لألخرية عروضًا سخية، 
كرفع العقوبات عنها، أو الكّف عن نشر منظومات 
مثاًل،  جوارها  للصواريخ يف  املضادة  البطاريات 
لتحفيزها على االبتعاد عن طهران. يف غياب مثل 
هذه الصفقة، من املستبعد أن ينال نتنياهو ما 

يتجاوز التعامي الروسي عن اعتداءاته.
حمور  تعامل  بكيفية  يتعلق  اآلن  األبرز  السؤال 
األخري  العدوان  يكون  أن  إمكانية  مع  املقاومة 
إسرائيل  فيها  تستغل  جديدة  ملرحلة  تدشينًا 
الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة لزيادة مدى 
واستعداده  احملور  ختترب  هي  وحّدتها.  هجماتها 
للرّد يف هذه الظروف، وستنتقل دون أدنى شك 
معركة  إطار  العدوانية، يف  من  أعلى  درجة  إىل 
كقوة يف  مستقبلها  إىل  بالنسبة  مصريية  تراها 
أّن خماطر هائلة سترتتب  تدرك  إن مل  اإلقليم، 

عن مثل هذا اخليار.

من »عمليات ما دون احلرب«... إىل احلرب؟

سعى نتنياهو إىل توظيف اللقاء الثالثي باعتباره »تفويضًا دوليًا« له )أ ف ب (

ضّد  املتحدة  الواليات 
إيران  همت  اتُّ ايران. 
سلسلة  وراء  بالوقوف 
نفط  لناقالت  ضربات 
اململكة  يف  وألهداف 
العربية السعودية، وبلغ 
إسقاط  مع  أوجه  التوتر 
طائرة  الثوري  احلرس 

أعلن  اإليرانية.  األجواء  اخرتقت  أمريكية  جتسس 
األخرية  اللحظات  يف  ألغى  أنه  ترامب  دونالد 
اإليرانية،  األراضي  على  مواقع  لثالثة  قصفًا 
ولعدم  اإلنسانية«،  احلياة  على  »حرصه  بسبب 
باإلمكان  كان  إذا  حرب  إىل  االحنراف  رغبته يف 

جتنبها.
وال شك يف أّن احلزم اإليراني، وما يؤشر عليه 
كانت  مهما  النفس  عن  للدفاع  استعداد  من 
املخاطر، قد دفعا الرئيس األمريكي إىل الرتوي 
النظر  إىل وجهات  واإلنصات  ومراجعة حساباته، 
املشككة يف سهولة إخضاع إيران لشروطه املذّلة 
عرب مزيج من الضغوط القصوى واستعراض القوة 
العسكرية. لكن اعتبارًا آخر حكم هذه احلسابات. 
طهران  إىل  امُلوّجهة  األمريكية  املطالب  الئحة 
طويلة، وتتناول قضايا كثرية، من فرض رقابة 
دولية على الربنامج النووي اإليراني ملدة تتجاوز 
عام 2025، مرورًا بالرتسانة الباليستية اإليرانية، 
وصواًل إىل الدور اإلقليمي »املزعزع لالستقرار« 

تخترب إسرائيل 
محور املقاومة 

واستعداده للردّ 
يف مثل هذه 

الظروف

محمد وهبة
يشكل  لبنان.  يف  سوءًا  املالية  األوضاع  تزداد 
دلياًل  لبنان  مصرف  عن  الصادر  األخري  التعميم 
تسجيل  للمصارف  أتاح  فهو  ذلك.  على  إضافيًا 
األرباح الناجتة من اهلندسات املالية أرباحًا فورية، 
كانون   1 بعد  منّفذة  العمليات  تكون  أن  بشرط 
أموااًل حتّوهلا  وأن يكون مصدرها  الثاني 2019، 
املصارف هلذه الغاية من خارج أمواهلا املوجودة 
مصرف  حاجة  أن  يعين  هذا  لبنان.  مصرف  لدى 
لبنان للدوالرات باتت طارئة وموجوداته مستنزفة 
إىل درجة حتفيز املصارف وتشجعيها على حتويل 
 6 بنحو  واملقدرة  بالدوالر  اخلارجية  سيولتها 

مليارات دوالر إىل لبنان.
سالمة،  رياض  لبنان،  مصرف  حاكم  يستنزف 
الدوالرات  جلذب  األخرى،  تلو  الواحدة  أدواته، 
من  بقي  ما  على  عينه  املّرة  هذه  اخلارج.  من 
املقدرة  اخلارج،  يف  املصارف  لدى  سيولة 
»هندساته«  عرب  يغريها  دوالر.  مليارات   6 بنحو 
بداًل  امليزانيات  يف  فورًا  تسجيلها  ميكن  بأرباح 
ُتَضخ  أن  بشرط  سنوات،   10 على  حتقيقها  من 
هذه األرباح يف رؤوس أمواهلا. وهو يف املقابل 
تكوين  إعادة  الدوالرات يف  هذه  من  سيستفيد 
اسُتنزفت  اليت  األجنبية  العمالت  من  موجوداته 
خالل األشهر املاضية بسبب ارتفاع الطلب على 
اخلارج.  إىل  أموال  رؤوس  وانسحاب  الدوالر 
بإعادة  التعميم  هذا  إصدار  دواعي  تنحصر  وال 
تكوين »االحتياطات«، فما يقلق مصرف لبنان أن 
ختفض وكالة »ستاندر أند بورز« تصنيف لبنان 
على  يرّتب  ما  »اخلردة«،  إىل مستوى  السيادي 
املصارف ضّخ رساميل إضافية بقيمة 1.5 مليار 
املرتاجعة  أرباحها  نصف  من  أكثر  ستأكل  دوالر 
أصاًل، أو أن تستنكف عن املشاركة يف اهلندسة 
اليت سينفذها مع وزارة املال إلقراض الدولة 11 
هذا التعميم مبثابة  ألف مليار لرية بفائدة %1… 
تعويض مسبق للمصارف، يف مقابل إعادة تكوين 

املوجودات بالعمالت األجنبية.
املركزي  اجمللس  الفراغ يف  ظل  ايام، ويف  قبل 
بسبب عدم تعيني نواب حاكم مصرف لبنان حتى 
رقم  الوسيط  التعميم  سالمة  رياض  أصدر  اآلن، 
»ميكن املصارف واملؤسسات  اآلتي:  مقررًا   ،519
املالية تسجيل أرباح فورية على العمليات واهلندسات 
املالية القائمة أو اليت ميكنها القيام بها مع مصرف 
بعد  منّفذة  العمليات  هذه  تكون  أن  لبنان، شرط 
1/1/2019، وأن يكون مصدر هذه األموال املوظفة 
من  الغاية  هلذه  حمولة  أموال  من  العمليات  بهذه 
خارج أمواهلا املوجودة لدى مصرف لبنان، أو من 
الفائض  ويسّجل  قطع.  عمليات  من  الناجتة  تلك 
الناتج من هذه العمليات يف بيان األرباح واخلسائر 
إىل  املالية  السنة  نهاية  يتم حتويله يف  أن  على 

احتياطي عام غري قابل للتوزيع«.
إال  واضح،  التعميم  هذا  فإن  مصرفيني،  وفق 
فاملصارف  األهم.  األمر  هو  خلفياته  تفسري  أّن 
تنفذ عمليات مالية مع مصرف لبنان منذ صيف 
عام 2016، إال أنه يف ذلك الوقت مل يسمح هلا 
هذه  من  الناجتة  األرباح  بتسجيل  لبنان  مصرف 
فوري،  بشكل  »هندسات«،  املسماة  العمليات 
بل فرض عليها أن تسّجل األرباح يف ميزانياتها 
الفعلي. فإذا كانت األدوات  تزامنًا مع حتقيقها 
املالية اليت تشرتيها املصارف من مصرف لبنان 
متتّد على عشر سنوات بفائدة سنوية تبلغ %9، 
الفائدة  هي  بتسجيلها  املسموح  األرباح  فإن 
احملصلة يف نهاية كل سنة. أما التعميم الصادر 
األرباح  للمصارف تسجيل كل  يتيح  اليوم، فهو 

على كامل الفرتة فورًا.
على  املصارف  حتافظ  أن  لبنان  مصرف  اشرتط 
األرباح الفورية من اهلندسات اجلارية حاليًا ضمن 
واشرتط  للتوزيع«،  قابل  غري  عام  »احتياطي 
أيضًا أاّل ختضع اهلندسات اليت نفذت ما قبل أول 
كانون الثاني 2019 هلذه العملية، أي حصر األمر 
كذلك  اجلارية.  السنة  يف  تنفذ  اليت  بالعمليات 
اشرتط أن تكون هذه العمليات ناجتة من أموال 
لدى  املصارف  أودعتها  اليت  األموال  تلك  غري 
مصرف لبنان أو أن تكون ناجتة من عمليات قطع. 
مبعنى آخر، يشرتط مصرف لبنان أن تطبق هذه 
تستقطبها  اليت  اجلديدة  الدوالرات  على  العملية 
أو  بالدوالر،  جديدة  ودائع  عرب  املصارف، سواء 
عرب سيولتها يف اخلارج، أو عرب شراء الدوالرات 

كمية  إن  املصرفيون  ويقول  السوق.  من 
توّظف  اليت مل  السوق،  املتوافرة يف  الدوالرات 
بعد لدى مصرف لبنان قليلة نسبيًا، فيما قدرة 
إىل  احندرت  جديدة  ودائع  جذب  على  املصارف 
حدودها الدنيا، بدليل أن هناك مصارف أصدرت 
 %13.3 إىل  تصل  فوائد  تدفع  جديدة  منتجات 
على الودائع اجلديدة بالدوالر، ما يعين أن مصرف 
املصارف  توّظفها  اليت  السيولة  يستهدف  لبنان 

يف اخلارج، املقدرة بنحو 6 مليارات دوالر.
احلصول على هذا املبلغ هو اهلدف الذي يضعه 
مصرف لبنان نصب عينيه. وحتقيق اهلدف يتطلب 
اليت  الدفرتية  األرباح  من  جاذبية  أكثر  إغراءات 
وبالتالي،  اهلندسات.  من  املصارف  حتققها 
يف  فورًا  األرباح  بضّخ  للمصارف  السماح  إن 
يقف  لبنان  أن  وخصوصًا  مغٍر،  أمر  ميزانياتها 
خفض  باحتمال  يتمّثل  مالي  طريق  منعطف  على 
بورز،  أند  ستاندر  وكالة  من  السيادي  تصنيفه 
بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفه قبل بضعة 

أشهر.
يرتّتب  بات  أنه  التصنيف  خفض  تداعيات  ومن 
على املصارف أن تعيد توزيع حمافظ التسليفات 
مبستوى  واخلسائر  املتعّثرة  القروض  وتصنيف 
ر  أمشل يرّتب عليها أن تقتطع من أرباحها ما يقدَّ
من   %65 من  أكثر  أي  دوالر،  مليار   1.5 بنحو 

أرباحها يف السنة املاضية.
ويأتي هذا األمر يف ظل توقعات برتاجع األرباح 
على  إضافية  ما يشّكل ضغوطًا  عام 2019،  يف 
إبقاء مستويات  إىل  بشّدة  اليت حتتاج  املصارف 
أرباحها مرتفعة إلظهار قدرتها على االستمرار يف 

ظل األزمة احلالية.
جهة  فمن  سبق.  ملا  اخللفية  كل  هذه  ليست 
مصرف  بني  باتفاق  تتعلق  مسألة  هناك  ثانية، 
خزينة  سندات  إصدار  على  املال  ووزارة  لبنان 
مصرف   .%1 بفائدة  لرية  مليار  ألف   11 بقيمة 
وال  املبلغ،  بهذا  االكتتاب  وحده  ميكنه  ال  لبنان 
ميكنه إجبار املصارف على املشاركة مباشرًة، ألن 
وكاالت التصنيف تعترب هذه اخلطة مشابهة لعملية 
ستاندر  تفّسرها  اليت  العام  الدين  هيكلة  إعادة 
أند بورز على أنها ختلف عن سداد الديون. لذا، 
إن إغراء املصارف بهذه اخلطوة مقابل مشاركتها 
مباشر  غري  بشكل  العمليات  هذه  من  جانب  يف 
تصنيفات  من  يعفيها  قد  املالية  اهلندسات  عرب 
على  يّفزها  تعويضًا  ومينحها  التصنيف  وكاالت 

املشاركة.
يف املقابل، يغّطي هذا التعميم حاجة أساسية لدى 
بالعمالت  موجوداته  برتاجع  تتمّثل  لبنان  مصرف 
األجنبية إىل حدود »صعبة«. يستدل على الرتاجع 
من خالل تقلص الودائع بنحو 1%، وعجز ميزان 
يف  دوالر  مليارات   3.3 سّجل  الذي  املدفوعات 
األشهر األربعة األوىل من السنة اجلارية. كذلك، 
إن مصرف لبنان مضطر إىل أن ميّول استحقاقات 
ملياري  تتجاوز  بقيمة  األجنبية  بالعمالت  الدولة 
دوالر. وهو أصاًل مّول استحقاقات يف مطلع هذه 
السنة بقيمة 1.1 مليار دوالر وفوائدها )جمموعها 

يتجاوز ملياري دوالر أيضًا(.
كل هذه األوضاع تنعكس ضغوطًا إضافية على 
الطلب  إليها  مضافًا  لبنان،  مصرف  موجودات 
الواردات.  لتمويل  الدوالر  على  اليومي  التجاري 
الدوالرات  من  املزيد  باستقطاب  احلّل  إن  لذا، 

بأي طريقة.
نحاس: الوضع صار حرجًا جدًا

تعميم  إن  حناس،  شربل  السابق  الوزير  يقول 
حرجًا  بات  الوضع  أن  على  يدل  سالمة  رياض 
كازينو  بأنه  لبنان  مصرف  حناس  يشّبه  جدًا. 
دائم.  بشكل  املصارف،  أي  الزبائن،  منه  تربح 
هي حتمل الدوالرات من اخلارج وتأتي لتلعب بها 
املالية  األدوات  عرب  أرباحًا  لتحقق  الكازينو  يف 
أو  »اهلندسات«  أو  لبنان  مصرف  عن  الصادرة 
التعميم  وهذا  بـ«الفَيش«.  تشبيهه  ميكن  ما 
يعين أن الزبائن مستمّرون بالربح من الكازينو، 
»الفيش« على  لكن مل يعد مسموحًا هلم صرف 
الصندوق، بل عليهم أن يبقوا األرباح دفرتية وال 
يسمح هلم إال باالحتفاظ بها يف رؤوس أمواهلا. 
»مربر هذا التعميم، أنه مل يعد باإلمكان التفريط 
األوضاع  وألن  صعبة،  احلالة  ألن  بالدوالرات، 

القادمة ستكون أصعب«.

 تعميم جديد من سالمة إىل املصارف: هاتوا دوالراتكم وخذوا الرساميل
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55th Annual Congress for Muslim Australia (AFIC)

جنيد راتب  د.  الرئيس  كوملان  ديفيد  الوزير  بورك  طوني  النائب  ديب  جهاد  النائب  الهادي عبد  عزت  السفري   

صايف يحيى  الشيخ  الرفاعي  رياض  تايلورالشيخ  ديفيد  السليمان  شادي  الشيخ  دغرير  ال  السعودي  باالعمال  والقائم  وفولتز  وديب  وبورك  كوملان  النواب  مع  جنيد  د.   

ديب وجهاد  بورك  وطوني  كوملان  ديفيد  النواب   

بلوط وغسان  وعقيلته  كرنيب  علي 

عمر ونجله  جنيد  راتب  االتحاد  رئيس  يتوسط  دغرير  ال  احمد 

Muslims Australia – AFIC 
held its 55th Annual Con-
gress in Sydney on the 22nd-
23rd of June 2019.
The Congress brings togeth-
er delegates from all of the 
State and Territory Councils 
and Member societies from 
across the country to review 
the year past and contribute 
to the next years goals and 
objectives. This year saw 
nearly 100 delegates from 
across the country come to-
gether in a spirit of unity and 
a will to continue the change 
that the organisation has 
been undergoing to better 
serve the Muslim community 
of Australia. Dr Rateb Jneid, 
President, stated “This is 
the second congress for this 
Board and I commend all of 
the delegates for the spirit 
shown throughout the con-
gress and for their contribu-
tion to our plan for the next 
12 months. We are confident 
that Muslims Australia – 
AFIC will continue to go from 
strength to strength.”
In guiding the work of the 
organisations for the next 
12 months the Congress 
passed some very important 
motions. These included:

• That Muslims Australia – 
AFIC will continue to recog-
nise the status of our First 
Nations
and support them, in ways 
that are led by them, in their 
fight for recognition and rec-

Don't Miss This Show!

Australia’s Largest Animal Circus

STARDUST CIRCUS
Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Per-
son Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.

ROSEHILL RACECOURSE
UBD - Map
211   K4CAR PARK NO:2, James Ruse Drive & Grand Ave

Fri 5th July to Sun 28th JulyShow Times
Fri  5th  July  7.00 pm
Sat 6th July 3.00 pm & 7.00 Pm
Sun 7th July 11.00am & 3.00 pm
Tue 9th July  11.00  am
Wed 10th 11,00 am & 2.00 pm
Thur 11th July 11,00 am
Fri 12th July 7,00 pm
Sat 13th July 3.00pm & 7.00 pm
Sun 14th July 11,00am & 3.00pm
Tue 16th July 11,00 am
Wed 17th July 11,00am & 2.00pm
Thur 18th July 11.00am
Fri 19th July  7,00 pm
Sat 20th July 3,00 pm & 7,00 pm
Sun 21th July 11.00am & 3.00pm
Wed 24th July 7,00 pm
Thur 25th July No Show
Fri 26th July  7,00 pm
Sat 27th July 3,00am & 7,00 pm
Sun 28th July 11,00am & 3,00pm

Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS

0418 247 287
0428 247 287

واملعلومات: للحجز 

Book online
www.stardustcircus.com.au

الـتذاكـر أســعار 
VIP Ringside: Adult $45 - Chid $35
Ringside: Adult $40 - Chid $30
Elevated: Adult $35 - Chid $25

2 Years and under 
free if nursed

Also Ticket on sale 
one hour before show

بهلوانية  عروض  أقوى 
اسرتاليا يف  للحيوانات 

onciliation;
• That Muslims Australia – 

AFIC shall focus its efforts 
on supporting refugees and 

asylum seekers and engage 
strongly with Government on 
the policies that impact upon 
them; and
• That Muslims Australia – 

AFIC will continue to chal-
lenge the rising Islamophobia 
in this country at all levels
Muslims Australia – AFIC 
is committed to continue to 

improve and evolve as an or-
ganisation and to represent 
the Muslim community of 
Australia on these important 
issues.
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جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل 
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.

لدينا مكيفات  هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات 

اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية
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ينشغل العامل اليوم مبستقبل الوظائف اليت يبدو 
ماليني  تاركة  عليها،  ستهيمن  الروبوتات  أن 
متزايدة. فكيف سنتدبر مسألة  بطالة  البشر يف 

التأقلم مع األمتتة؟.

إيالف من بريوت: يف كتابه "الروبوتات قادمة!: 
 The Robots "مستقبل الوظائف يف عصر األمتتة
 Are Coming!: The Future of Jobs in the Age
of Automation )املؤلف من 352 صفحة، منشورات 
فينتتج(، يتكّلم أندريه أوبنهامير على التقنية اليت 
بدأت تطبع بصمتها على اخلارطة العاملية بطريقٍة 
مذهلة يف السنوات العشرة األخرية، وباتت مرتبطة 

باملوضة وبتطّور اجملتمع املتقّدم. 

بناء الذات
بطبيعته  اإلنسان  أن  التقّدم  هذا  خالل  يتبنّي 
يتمّكن من االعتياد على هذه التطّورات اليت ُترافق 
سريعة.  وتريتها  كانت  مهما  وتقاليده،  عاداته 
وميكن اعتبار هذا الكتاب دليالاً إلعادة بناء الذات 

والتأقلم مع العامل الذي يتغرّي بسرعٍة.  

املطروحة:  املوضوعات  وفق  مقّسم  الكتاب 
الصناعات واملهن. كما يبدأ وينتهي مبقاطع عن 

االجتاهات اليت باتت موجودة يف جمتمعنا. 
ا بني التفاؤل والتشاؤم  ا جديداً يرسم الكاتب خطاً
التقانة.  التقنية، وهو املسّكن يف مواجهة  جتاه 
إمنا ما يقلق يف هذا اإلطار هو أن سرعة التقّدم 
الكآبة  االنعزال،  من  عالماٍت  معها  تصطحب 
واملرض مع إنها تقّدم يف الظاهر خياراٍت وافرة 
من التواصل والتبادل. ويف حني خنال أن رأيه 
هو تطّرف موّجه ضد إغراء التقانة، إال أن كل ذلك 

له تفسري يف الكتاب. 

انعكاس على سوق العمل    
إىل  الكاتب  ينتقل  نفسه،  املفهوم  من  ا  انطالقاً
تقييم الوضع احلالي واملستقبلي للعمل يف ظل 
تأثري  للمكننة  يكون  فسوف  املتزايدة.  املكننة 
من  ابتداءاً  البال،  أي جمال خيطر يف  مزلزل يف 
واحملامي.  فالطبيب  الكاتب  إىل  النادل  وظيفة 
وسوف تكون هلذا التأثري اجلديد تبعات على اختاذ 

القرارات على خمتلف األصعدة. 
من  كبرٍي  عدٍد  عن  االستغناء  سيتم  بالفعل، 
املهن، بينما ستتحّول مهن أخرى حنو االستشارة 
الرتكيز  سيصبح  الطب،  مهنة  ففي  والتنسيق. 
على العناية الطبية أكثر من اجلراحة والتشخيص. 
ويذكر الكاتب مرات عديدة يف الكتاب أن هناك 
الوقت  من  املزيد  وإجياد  املكننة،  بني  عالقة 

املخصص لتطوير الذات.

القدرة على التمييز    
يذكر الكاتب أنه مع مرور الوقت، سيفقد العقل 
البشري القدرة على التمييز بني الواقع واخليال. 
مثال على ذلك التاكسي الطائر الذي بدأ اعتماده 
الرقمي  التعديل  كذلك  دبي،  يف  احلقيقة  يف 
الكبري الذي يتم على صور املشاهري من دون أن 

ينتبهوا بأنفسهم إىل مدى بعده عن الواقع. 
حتليله  خالل  من  اللغز،  هذا  حل  الكاتب  حياول 
وتفصيل طبيعته، وتدعيم رأيه مبقابالٍت ورواياٍت 
خمتلفة. ومع أن الكاتب ال خيفي يف حتليله أن 
انتشار املكننة بشكٍل واسع سيؤدي إىل املزيد 
ا بعد يوم، لكنه يف الوقت نفسه،  من البطالة يوماً
يذكر يف خامتة الكتاب أن العامل سيصبح أفضل 
من  اإلكثار  خملفات  كل  ألن  عقود،  بضعة  بعد 
استعمال التقانة سيتم تصحيحها، فتصبح احلياة 

أفضل، مع وقٍت أطول للرتفيه.

الروبوتات قادمة... وستخطف 
منا مهننا!

مليس فرحات - ايالف

إحتفت   .. الشعوب«  ذاكرة  »الفن  شعار  حتت 
الثقافة  وزارة  يف  التشكيلية  الفنون  دائرة 
والسياحة واألثار، بإستعادة )22( عمالاً كرافيكيااً، 
أبان  فقدت  اليت  املتحفية  الفنية  األعمال  من 
مركز  من   ،2003 عام  للعراق  األمريكي  اإلحتالل 
الفنون يف شارع حيفااً وسط بغداد ،حيث تنتمي 
القرن  من  السبعينيات  عقد  إىل  اللوحات  هذه 
الذي  لتأخذ طريقها جمددااً إىل مكانها  املاضي، 
للفنانني:  تعود  وهي  املتحف،  يف  له  تنتمي 
الدباغ،  سامل  كاكافيان،  أرداش  ربيع،  إبراهيم 
فؤاد  مكي،  طالب  تويج،  سعد  حقي،  سامي 
علي،  حممد  مدحت  شاكر،  علي  حممد  الفتيح، 

موسى عبد الدايم وهاشم الطويل..
التشكيلية  الفنون  قاعة  على  االحتفالية  اقيمت 
الفنون هلا  دائرة  الوزارة حيث نظمت  مبنى  يف 
الفنانني  من  حشد  شهده  كبريا  فنيا  معرضا 
االعمال  هذه  ايداع  مت  ثم  ومن   ، واالعالميني 
اشار  حيث  احلديث،  للفن  الوطين  املتحف  لدى 
املدير العام لدائرة الفنون العامة د. علي عويد ، 
)ان هذه األعمال ال تقدر بثمن( ومن ثم تأكيده 
على جدية الدائرة يف التواصل مع كل املعنيني 
يف استعادة أكثر من 8 آالف قطعة فقدت عام 
الضرر  عن  منأى  يف  اللوحات  تكن  ومل   ،2003
وكان  مدة  منذ  استلمت  فقد   ، استالمها  حني 
البعض منها قد تعرض لألضرار والتلف يف بعض 
أجزائها هلذا عمدت دائرة الفنون إىل ترميمها من 
خالل قسم الصيانة لألعمال املتحفية، وهي أالن 
موجودة بشكل طبيعي ومت التأكد من ختم مركز 
الفنون وتاريخ هذه األعمال عرب جلنة خمتصة، وقد 
أعاد هذه األعمال، العميد خالد احملنا، من مديرية 
والفنان  الداخلية،  وزارة  يف  اجملتمعية  الشرطة 
ان  بعد  االستعادة  هذه  مطشر،وتأتي  حسني 
اطلقت الشرطة اجملتمعية محلة الستعادة االعمال 
تثقيف  خالهلا  جرى  مسروقة،  كانت  اليت  الفنية 
وتوعية املواطنني بأهمية األعمال اليت ميتلكونها، 
املساءلة  عن  بعيدين  يكونوا  ان  ضمانة  مع 
القانونية، وهو ما ادى اىل احلصول على مئات 
وكذلك  الرواد  بعد  وما  رواد  لفنانني  اللوحات 
لوحات لفنانني عرب وأجانب، وهذا هو املعرض 

الثالث ملثل هكذا أعمال .

استعادة للثقافة واألمل
وقد اكد وزير الثقافة عبد االمري احلمداني على ان 
استعادة هذه اللوحات استعادة للثقافة واألمل ، 
وقال : هذا احلدث جهد مشرتك لوزارة الثقافة 
بالشرطة  املتمثلة  الداخلية  وزارة  مع  وفنانيها 
الفنية  القطع  استعادة  عن  أمثر  وقد  اجملتمعية، 
العام  بعد  املتحف  من  املسروقة  أو  املهربة 

.2003
كل  استعادة  اىل  تسعى  الوزارة  ان   : وأضاف 
ألنه  املسروقة،  واآلثار  املهربة  الفنية  القطع 

مبثابة استعادة للثقافة واألمل والفن العراقي
طويلة  أشواطااً  قطعوا  فنانينا  أن   : وتابع 
بعد  املهمة  القطع  هذه  إعادة  مفاوضات  يف 
تشخيصها، رغم املبالغ الطائلة اليت يطلبها بائعي 

التحف واللوحات يف العادة.

اهم كنوز الفن العراقي والعربي
اما اخلبري حيدر سامل حتدث عن القيمة الفنية هلذه 
االعمال: انها لكبار فناني الغرافيك، منهم الفنان 
طالب مكي، وهاشم الطويل، ويعد من الفنانني 
العامليني. وعمل آخر للفنان االرمين ارداش كاكا 

فيان.
واضاف: هناك جمموعات فنية تعود اىل سبعينيات 
القرن املاضي للفنان الكردي مدحت حممد علي، 
تويت،  سعد  واخلطاط  للرسام  ختطيطي  وعمل 
كان  الدائم(  عبد  )موسى  العربي  للفنان  وعمل 
قد شارك به يف معرض الغرافيك الثالث الذي 
واملصور  واخلطاط  وللرسام  العراق.  يف  اقيم 
كانت  اعمال  أربعة  شاكر  علي  حممد  واملؤرشف 
خمزونة بإطار واحد، وها هي االعمال األربعة على 

جدران املعرض.
الفن  كنوز  اهم  من  تعد  االعمال  هذه   : وتابع 
العراقي والعربي، وانه لشيء يدعو اىل البهجة ان 

الثقافة العراقية حتتفي باستعادة 200 لوحة فنية
عبد الجبار العتابي - ايالف

االعمال،  الفنون استعادة هذه  استطاعت دائرة 
اهم كنوز املتحف الوطين للفن احلديث.

تاريخ حقيقي للفن العراقي
اىل ذلك اعترب مدير املتحف الوطين للفن احلديث 
الفنان علي الدليمي، هذه اللوحات مهمة ومتثل 
اللوحات   : وقال  العراقي،  للفن  حقيقي  تاريخ 
هي كرافيك طباعة على ورق جملموعة من الفنانني 
يقدمها  اليت  الثالثة  اخلطوة  وهذه  العراقيني، 
العميد خالد احملنا يف إعادة هكذا أعمال متحفية.

واضاف :هذا احلدث جهد مشرتك لوزارة الثقافة 
بالشرطة  املتمثلة  الداخلية  وزارة  مع  وفنانيها 
الفنية  القطع  استعادة  عن  أمثر  وقد  اجملتمعية، 
العام  بعد  املتحف  من  املسروقة  أو  املهربة 

.2003

الشهرية  الفرنسية  »البلياد«  سلسلة  اختارت 
التابعة لدار »غاليمار« املرموقة، اصدار األعمال 
الروائية للكاتب الربتغالي الكبري لوبو انطوناس 
أحناء  األدب من مجيع  ليكون إىل جانب عظماء 
العامل، ومن خمتلف العصور والثقافات، خُمرية 
إياه على الربتغالي اآلخر خوزيه ساراماغو احلائز 
على جائزة نوبل لآلدب عام 1998. وقد علق هو 
على هذا التفضيل قائال :« كان من الغباء أن 
نزيها  أكون  ولكي  »البلياد«.  سلسلة  تهملين 
هذا  ويتمّتع  مثلي«.   يكتب  أحد  ال  بإن  أقول 
عاملّية  بشهرة  عدة  عقود  منذ  الفذ  الروائي 
من  العديد  اىل  أعماله  ترمجت  وقد  واسعة. 
اللغات،   وبها اهتم نّقاد مرموقون يف أوروبا، 

ويف والواليات املتحدة األمريكّية.
وكان  لوبو انطوناس  املولود يف أول سبتمرب 
أمضى  قد  بلشبونة  »بنفيكا«  حّي  يف   1942
طفولة سعيدة يف بيت حبديقة مجيلة. وكان يف 
الثالثة من عمره ملا أصيب بالسل. وكان والده 
طبيبا متخرجا من اجلامعات األملانية. لذلك كان 
يتميز بدقة متناهية يف عمله متاما مثلما هو احلال 
لدى اجلرمانيني. ويقول أنطونيو لوبو انطوناس 
املوسيقى  أن  وأعتقد  أملانية...  مالمح  لي   »:
هي أفضل الفنون اجلرمانية. ويعجبين غوته، إاّل 
أنه يشعرني بالضجر. أما توماس مان فيزعجين 

كثريا«.
لوبو  أنطونيو  اكتشف  شبابه،  سنوات  ويف 
لوي  الشهري  الفرنسي  الكاتب  انطوناس 
ليصبح  أعماله  كل  فالتهم  سيلني  فارديناند 
كاتبه املفضل. وللتعبري عن اعجابه به، أرسل 
هو  ظل  يده  خبط  برسالة  عليه  فرد  رسالة  له 
حيتفظ بها يف جيب بنطلونه على مدى سنوات 
طويلة. ويف تلك الرسالة، نصحه سيلني بعدن 
وقته  أن خيصص  عليه  بل  بالكتابة،  االهتمام 
للعب مع الفتيات اجلميالت.  كما أعجب أنطونيو 
لوبو  انطوناس  ببليز ساندرارس، وبربوست، 
وبالشعراء الفرنسيني املعاصرين مثل ابولينري، 
يكتب  كان  قراءاته،  من  وبتأثري  فور.  وبول 
وهو  احلديقة.  يف  حيرقها  ما  سرعان  نصوصا 
أكتب.  كنت  ما  على  راضيا  أكن  مل   »: يقول 
لذلك مل أصدر أعمالي إاّل يف سن متأخرة. صوت 
الكاتب اخلاص يأتي يتحقق ببطء شديد. لذلك 
أكثر من مرة.  النصوص  إعادة كتبة  بد من  ال 
وقد كان كاتب فرنسي من القرن التاسع عشر 

يقول: »ليس هناك موهبة...هناك ثريان«.
وكان أنطونيو لوبو  انطوناس  يف الثالثني من 
مّلا وجد نفسه يف قلب احلرب املشتعلة  عمره 
مستعمرة  األخرية  هذه  كانت  أّيام  انغوال  يف 
أن  عليه  ،كان  كطبيب  عمله  وحبكم  برتغالّية. 
يداوي اجلرحى،  وأن يعيش بني احملتضرين، 
تلك  وحي  ومن  واملشّوهني.  واملعطوبني، 
التجرية القاسية واملريرة اليت كان فيها املوت 
أعماله  أهّم  الوقت تقريب، كتب  حاضرا طوال 
دائما  كنت  :«لقد  يقول  ذلك  وعن  الروائّية. 
أرغب يف أن أكون كاتبا غري أن والدي  وأبدا 
كان يعترب الكتابة مهنة غري نافعة وغري جمدية 
واملمارسون هلا عادة ما يعيشون متاعب نفسّية 
لكي  الطّب  دراسة  على  حّرضين  .لذا  ومادّية 
أكون مثله .وهكذا درست الطّب من دون أن 

أني  اعرتف  أن  علّي  لكن  معارضة.  أّية  أبدي 
أن  ومبا  اجلراحة.  خصوصا  الطّب  مهنة  أعشق 
يف  طالبا  فيها  كنت  اليت  الفرتة  يف  كثريين 
اطّباء  يصبحوا  أن  يف  يرغبون  كانوا  اجلامعة 
جّراحني ،فإني اخرتت أن أصبح طبيبا نفسانّيا 
.ففي هذا اجملال، جمال علم النفس، مل يكن 
هناك تنافس كبري. كما أّن االختصاص وّفر لي 
قبل  كثريا  كتبت  وقد  للكتابة.  الكايف  الوقت 
ويذكر  النشر«.  دور  إىل  كتبته  ما  أرسل  أن 
لوبو انطوناس  أن روايته األوىل »ذاكرة فيل« 
رفضت من قبل مجيع دور النشر يف بالده قيل 

أن تصدر عام 1979.
وعن جتربته خالل احلرب يف انغوال يقول انطونيو 
لوبو  انطوناس :«أجد صعوبة كبرية يف احلديث 
عن جتربة احلرب. وقبل أعوام فقدّت واحدا من 
أعّز أصدقائي .وقد كان الضابط املشرف علّي 
صديقني  كّنا  اننا  من  وبالرغم  الكتيبة.  يف 
اآلخر  يعامل  كان  مّنا  واحد  كّل  فإّن  محيمني، 
بقليل  وفاته  وقبل  العسكرّية.  رتبته  حبسب 
التقينا، وحتدثنا عن افريقيا. وهذا ما مل نفعله 
أن  أستطيع  ال  أنين  غري  هناك،   احلرب  أّيام 
أحتدث عن احلرب إاّل مع من خاضوها حّقا سواء 
فعلوا ذلك يف أفغانستان، أم يف فيتنام، أم 
يف العراق، أم يف غري ذلك من البلدان. أنا مع 
احلرب. معهم يصبح  بنار  احرتقوا  الذين  هؤالء 
احلديث ممكنا وممتعا. فهم عاشوا مثلي  نفس 
نفس  وواجهوا  اآلالم،  نفس  ،وذاقوا  املعاناة 

املصاعب، واألهوال«.

لكن كيف يكتب رواياته؟
قائال  انطوناس  لوبو  جييب  السؤال  هذا  عن 
الروايات ألني  العديد من  البداية مّزقت  :«يف 
مل اكن راضيا عنها. وأنا أعتقد أنه باستطاعيت 
رواية  كتابة  على  يقدر  أحد  ال  بإنه  أقول  أن 
حقيقية قبل أن يدرك سّن الثالثني .كما أنين 
اعتقد أنه بإمكاننا أن نكتب رواية جّيدة بعد سّن 
السبعني. وعلينا أن نكتب روايات دون التفكري 
يف نشرها. وقد نكتب أعماال ال تنشر أبدا. وهذا 

ما ال يريد أن يفهمه الروائيون الشبان«.
ويبدي انطونيو لوبو انطوناس اعجابا كبريا بكل 
الذي  وهمنغواي  باسوس  ودوس  فوكنر  من 
رواية  يعترب  أنه  كما  مثله.  احلرب  جتربة  خاض 
اجلبهة  على  حيدث  شيء  »ال  رمياركه  األملاني 
الغربية« من أهم الروايات اليت كتبت عن احلرب. 
وله تقدير كبري ملاركيز ولكارلوس فيونتاس.  
وله تقدير جلويس. لذلك هو ال ينقطع عن اعادة 
أنه ينفر  قراءة عمله الشهري:«اوليسيس«.غري 
كانت  اليت  الوجودية  فلسفته  ومن  سارتر  من 
يرتّدد  ال  وهو  جيله.  شباب  من  العديد  تفنت 
يف القول بإن رواياته »سخيفة«، و«مفتعلة«، 
االثارة.  من  وخالية  »ُمنتحلة«،  تكون  تكاد  بل 
الذي  الكتاب  وهو  »كلمات«،  أن  يعرتف  لكنه 
يروي فيه  سريته، هو أهّم كتب سارتر.  أما 
وأما  هراء«.  يف  »هراء  فهي  احلرية«  »سبل 
أنطونيو  فيفضل   ، ساراماغو  خوزيه  خبصوص 
عنه  احلديث  يف  اخلوض  عدم  انطوناس  لوبو 
ال  وهو  طريق  وأنا يف  طريق  »:هو يف  قائال 

يشبهين وأنا ال أشبهه !«.

الربتغالي لوبو انطوناس يف سلسلة«البلياد« الشهرية
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مـن هنـا وهـناك

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

أعلنت كاتبة صحافية أمريكية شهرية يف مقابلة نشرت امس أّن 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن داخل حجرة 
نيويورك، يف  الفخمة يف  الثياب  متاجر  أحد  املالبس يف  لتبديل 

اّتهام سارع الرئيس األمريكي إىل نفيه.
وقالت الصحافية إليزابيث جان كارول البالغة من العمر 75 عامًا، 
كاتبة العمود يف جملة »إيل« بنسختها األمريكية، يف مقابلة نشرتها 
جملة »نيويورك« إّنها يف ذاك اليوم الذي مل تعد تذكر ما إذا كان 
يف عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر »بريغدورف غودمان« 
برتامب،  صدفة  التقت  حني  الراقي  سايد«  إيست  »آبر  حي  يف 

املطّور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
هدية  انتقاء  يف  مساعدته  أواًل  منها  طلب  ترامب  أّن  وأضافت 
المرأة، فوافقت، قبل أن يكشف هلا أّنها هي املرأة اليت يريد شراء 

اهلدية هلا.
بعدها طلب امللياردير منها أن جتّرب قطعة مالبس داخلية واقرتح 
عليها أن يدخل معها حجرة تبديل املالبس فظّنت أّنه ميازحها لكّنه 
ثم  عنوة  وقّبلها  معها  احلجرة  نفسه يف  إذ حشر  يفعل،  يكن  مل 

اغتصبها، على حّد زعمها.
املعتدي  مقاومة  حاولت  إّنها  فقالت  روايتها  الصحافية  وتابعت 
تتمكن يف  أن  قبل  جدوى،  دون  من  عديدة،  ثوان  طوال  عليها 

النهاية من اإلفالت منه والفرار.
وأوضحت الصحافية أّنها مل تتقّدم بشكوى يف حينه ضد امللياردير 
خوفًا من االنتقام، لكّنها روت يومذاك تفاصيل ما تعّرضت له إىل 
صحافيتني، أّكدتا بدورهما جمللة »نيويورك« أّنها بالفعل أخربتهما 

بذلك.
وتعتزم الصحافية نشر شهادتها يف كتاب سرية ذاتية تعرض فيه 

اعتداءات جنسية أخرى تعرضت هلا.
هذه  فيه  نفى  بيان  إصدار  إىل  األمريكي  الرئيس  وسارع 

االتهامات.
وقالت ترامب يف بيانه »مل أقابل هذه املرأة يف حياتي أبدًا«.

غري أّن جملة »نيويورك« نشرت صورة يظهر فيها ترامب وهو ميازح 
إي. جان كارول وزوجها.

واّتهم ترامب يف بيانه الصحافية بأّنها اختلقت هذه الرواية للرتويج 
لكتابها اجلديد. وقال »إّنها حتاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن 

جيعلك تفهم دوافعها«.

طلب منها أن جتّرب قطعة مالبس داخلية.. 
كاتبة صحافية شهرية تتهم ترامب باغتصابها

 كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن سبب صادم وراء وفاة جنم 
البوب األمريكي، مايكل جاكسون.

الذين  الشرطة  رجال  أن  الربيطانية،  »ذا صن«  وذكرت صحيفة 
على  حيتوي  كان  جسمه  أن  اكتشفوا  جاكسون،  وفاة  حققوا يف 

جرعات كبرية من عقار يكفي لقتل حيوان وحيد القرن.
الدعاوى جاءت من ضباط  بأن هذه  الربيطانية  الصحيفة  وأفادت 
أجنلوس،  لوس  مايكل يف  لقصر  استدعاؤهم  مت  الذين  الشرطة 
حيث تويف هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا 
أنهمُ صدموا من اجلرعات الكبرية من العقار املوجودة جبسمه، وهو 

»بروبوفول«، عقار مسكن لآلالم قوي للغاية.
يف  التخدير  أستاذ  شيفر،  ستيف  لسان،  على  الصحيفة  ونقلت 
جامعة ستانفورد، أن الدكتور كونراد موراي، الطبيب اخلاص بنجم 
البوب األمريكي، أعطاه جرعات مميتة من الدواء، وبأنه كان يضيف 
شخص  أي  يكشف  ال  حتى  امللح«،  حملاليل  »الربوبوفول«  عقار 

ذلك.
وأوضحت الصحيفة الربيطانية أن مايكل جاكسون كان خمدرا بشكل 
كامل وطريح الفراش، ومل يستطيع التنفس من تلقاء نفسه أثناء 

رعاية دكتور موراي له.
يف  تويف،  جاكسون  أن  املصور  تقريرها  يف  الصحيفة  وأشارت 
اخلامس والعشرين من شهر حزيران 2009، بسبب التسمم احلاد 
هومليب  منزله يف  والبنزوديازيبني«، يف  »الربوبوفول«  بعقاري، 

هيلز، بوالية لوس أجنلوس األمريكية.

كشفت ملكة مجال موسكو السابقة اليت تزّوجت من ملك ماليزيا 
التواصل  مواقع  على  األوىل  الرمسية  صورهما  عن  السابق 
االجتماعي، لتكسر بذلك الصمت الذي التزماه ملدة ستة أشهر بعد 
امللك عن  تنازل  بعدما  انتشار شائعات عن زواجهما بشكل كبري 
 The Telegraph عرشه يف كانون الثاني     2019 نقاًل عن صحيفة

الربيطانية.
وقد اختارت رحيانة أوكسانا برتا )25 عامًا( منصة إنستغرام بداًل 
من جمالت املشاهري الالمعة لعرض الصور الساحرة حلفلي زفافها 
يف ماليزيا وروسيا إىل السلطان حممد اخلامس فارس برتا )49 

عامًا(.
ُيذكر أن شائعات زواجهما انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
يف العام املاضي وبدأت يف اكتساب زخٍم على املستوى الدولي 
يف وقت مبكر من هذا العام خالل تنازل امللك عن عرش ماليزيا، 
تاريخ ماليزيا منذ استقالهلا عن  األول من نوعه يف  وهو احلدث 

بريطانيا يف 1957.
إال أن القصر امللكي يف كواالملبور )مقر االقامة امللكي( مل ُيصدر 
الزوجني اجلديدين ومل يقدم أي سبب لقرار امللك  بيان عن  أي 
التارخيي بالتنازل عن العرش، مقتصرًا على قوله إنه كان ممتنًا 

ام. للفرصة اليت أتاحها له جملس احلكَّ
وقال البيان: »لقد عمل صاحب السمو على الوفاء مبسؤولياته اليت 
أوكلت إليه بصفته رأس الدولة، ليكون مبثابة ركيزة لالستقرار 

ومصدر للعدل وجوهر للوحدة.. من أجل الشعب«.
إنستغرام  على  أنشأته  الذي  حسابها  على  منشوراتها  أول  ويف 
السابقة  اجلمال  ملكة  رحيانة،  قالت   ،2019 حزيران  بدايات  يف 
اليت أسلمت من أجل زوجها اجلديد، إنها »سعيدة مبشاركة حلظات 

حياتها« مع متابعيها.
تنكو  الرضيع،  طفلهما  صور  أوىل  نشرت  فقد  ذلك،  جانب  إىل 
إمساعيل ليون، الذي ُولد يف أيار 2019، مع صور أخرى الُتقطت 
خالل فرتة محلها اليت وصفتها بأنها »أصعب فرتة يف حياتها« بعد 

قضائها آخر ثالثة أشهر منها يف املستشفى.
وأزالت الغموض الذي أحاط بطريقة اللقاء األول الذي مجع الزوجني 

مستخدمة اللغات الروسية واإلجنليزي واملاليو.
حيث كتبت: »لقد التقينا يف ربيع 2017 يف أوروبا. وكنت آنذاك 
أتعاون مع صديقنا املشرتك الصائغ جاكوب أرابو. وبعد احلدث، 
م نفسه بوصفه  ذهبنا لتناول العشاء الذي التقيت فيه برجل قدَّ

ملك ماليزيا«.
ملكة  أيضًا  بأنين  نفسي  وقدمت  ُمزحة  األمر  »اعتربُت  وتابعت: 

موسكو. وقد حتدثنا طوال األمسية وتبادلنا أرقام اهلواتف«.
وحبسب التقارير اإلعالمية الروسية، فقد عقد الزوجان قرانهما بعد 

احتفال سخي ُأقيم يف قاعة بارفيخا للحفالت مبوسكو. 
فستان  يف  العروس  إنستغرام  على  املنشورة  الصور  وأظهرت 
زفاف أنيق ُمزين بأزهار من الدانتيل الرقيق، فيما ارتدى العريس 

اجللباب الوطين امللكي األزرق.
ويف أوائل هذا العام، نشرت الصحف املاليزية تقارير تفيد بنشوب 

والزمن  الوقت  التحرر من  إىل  النروجيية  تسعى جزيرة سوماروي 
وحترير سكانها من »طغيان الساعة« وإعالن أنها أول جزيرة »حرة 
زمنيا«، وفقا ملا نقل موقع »سكاي نيوز« عن صحيفة »غارديان« 

الربيطانية.
وقال القائم على محلة إلغاء الوقت يف اجلزيرة كيل أوف فيدينغ 
الضغط  مثل  ألمراض  الناس  يتعرض  العامل،  أحناء  كل  »يف 
هذه  ربط  ميكن  احلاالت،  من  كثري  »يف  وأضاف:  واالكتئاب«، 
األمراض بالشعور بالسقوط يف شرك الساعة.. سنكون منطقة حرة 
زمنيا حيث ميكن ألي شخص أن يعيش حياته بأقصى حد.. فهدفنا 
توفري املرونة املطلقة على مدار الساعة وخالل أيام األسبوع، أي 
صباحا  الرابعة  يف  األعشاب  قص  ترغب يف  كنت  فإذا   ..24/7

ميكنك أن تفعل ذلك«.
وتقع اجلزيرة غربي مدينة ترومسو النروجيية يف املنطقة الواقعة يف 
نطاق الدائرة القطبية الشمالية. وُيعرف عنها أنها مقصد للسياح 
بسبب رماهلا البيضاء، وأنها تقبع يف الظالم خالل 3 شهور هي 
فيما  عام،  الثاني من كل  وكانون  األول  وكانون  الثاني  تشرين 
أن  أي  متوز،   26 إال يف  تغيب  وال  أيار   18 الشمس يف  تشرق 

الشمس تظل مشرقة فيها طوال 3 شهور.
وكان سكان سوماروي طلبوا مرارا بإلغاء التوقيت والسماح للسكان 
األطفال  أن  من  الرغم  على  وقت،  أي  هلم يف  حيلو  مبا  بالقيام 

سيلتزمون بالذهاب إىل املدارس يف الوقت احملدد صباحا.
وقال مسؤولو السياحة النروجييون إنهم يعتقدون أن هدف محلة 
الصيف،  يف  السياح  جللب  ذكية  خطة  عن  عبارة  الوقت  إلغاء 
فيما رّحب أستاذ علم النفس يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف 
تروندهايم ترولس إيغيل بالفكرة وقال »إنها مفهوم مثري للغاية«، 
وأضاف: »قبل ذلك )قبل حنو قرنني( كان املرء يظل يعمل طاملا 

كان ذلك ضروريا وإىل أن ينجز عمله«.
وأشار إيغيل إىل أن اإلنسان يف اجملتمعات املعاصرة خيضع لسلطة 

الوقت والساعة منذ حلظة الصحو، وحتى عودته للنوم ثانية.

جزيرة »تلغي الّزمن« وللسكان 
بالقيام مبا حيلو هلم يف أّي وقت!

ملكة مجال موسكو السابقة تنشر أوىل صور زواجها مبلك ماليزيا السابق

توترات بني القصر واحلكومة املاليزية. وتتكون األسرة املالكة من 
تسعة أعضاء يتناوبون األدوار على العرش. وكان من املتوقع أن 
يظل امللك حممد اخلامس -الذي بدأ حكمه يف كانون االول 2016- 

حتى كانون األول من عام 2021.

مايكل جاكسون تناول عقاراً يكفي 
لقتل حيوان وحيد القرن!
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كـتابات

من هو الذي كان له الفضل األكرب يف انتشار 
املسحية يف الشرق والغرب 

الشرق  يف  املسيحية   انتشار  عن  والتدقيق  البحث  بعد 
من  خنبة  لعّدة  علمية،  مراجع  عّدة  يف  وجدنا  والغرب، 
بهم  املعرتف  الالهوتيني  واملؤرخني  اجلامعيني  املؤرخني 
التاريخ  بني  ما  كبرية  ازدواجية  وجامعيًا،  ودينيًا  تارخييًا 
الالهوتي  االكلريكي  الكنسي  والتاريخ  واجلامعي،  العلمي 
املّوثق.. وجدنا تقاربًا ثابتًا يف احلقائق والنصوص التارخيية  
وتفاسري عدة عن تواريخ واضحة عن حقيقة انتشار املسحية 

يف الشرق والعرب.

التارخيية  اهلامة  النقاط  بعض  اوضح  أن  اريد  هنا  من 
َاي  الكنانة  وأرض  فينيقيا  بالد  لنا يف  بالنسبة  والدينية 
لبنان  النهرين  بني  ما  وبالد  مصر   الكنعانيني،  ارض 
واألردن وفلسطني وسوريا والعراق وبعض البلدان االخرى 
منتشرة  كانت  اليت  الديانات  هي  ما  ولكن  املنقطة،  يف 

انتشارًا  كبريًا يف تلك احلقبة من التاريخ. 

عام،  وجه  ويف  االيام  ذالك  يف  املنطقة  سكان  كانت 
ميارسون العديد من الديانات الوثنية القدمية، ثم الديانة 
اليهودية ثم أتت الديانة املسحية ومن بعدها أتت الديانة 
اليت  االخرى  الديانات  من  الكثري  هناك  وكان  اإلسالمية، 
انقرضت عرب العصور والسنني ومل يبَق منها أي اثر ظاهر 
والوثنية  األثرية  اهلياكل  من  القليل  اال  هذا  يومنا  اىل 
والنواويس  التماثيل  وبعض  احلجرية  والنقوش  القدمية 

الفخارية وبعض الرسوم. 

معقال  احلقبة  تلك  املنطقة يف  تلك  كانت  انه  العلم  ومع 
تلك  يف  انتشارًا  واألكرب  االمساء  املتعددة  الوثنية  لآلهلة 
احلقبة من التاريخ القديم، وأكثر الناس كانوا ميارسوا مجيع 

هذه العبادات الوثنية والرجعية املتخلفة.

يقال عن عّدة  مؤرخني ان الفضل االول النتشار املسيحية 
يف العامل كان يعود اىل العهد البيزنطي وباألخص يف حكم 
امللك قسطنطني ملك اليونان او االغريق وأمه هالنة اليت 
كانت تؤمن باملسيح مصلوبًا عن خطايا العامل، ولكن كانوا 
ميارسون يف مجيع بالد وجزر اليونان عبادة الشمس اليت 
كانت األكثر انتشارا يف تلك احلقبة من الزمن ومن الصعب 
جدًا حماربتها او الغاؤها، وكانت هناك عدة ديانات أخرى 
شديدة،  منافسة  بعضًا  بعضها  تنافس  اليونان  بالد  يف 
قائدا  يعبدون  كانوا  اتباعها  من  البعض  انه  على  ويقال 
حربيا امسه االسكندر الكبري  وكان هذا الشعار للبعض من 

الناس املرجع الديين االول والوحيد ال غري.

ويف فرتة زمنية من حكمه أراد امللك قسطنطني أن يتوسع 
مبملكته ويستولي على بلدان وشعوب اخرى فأعلن احلرب 
على بالد الرومان ومن عادته ومن قبل ان يبدأ باحلروب 
كان يطلب من أمه هالنة  لكي تصّلي له للرب الذي كانت 
تعبده لكي ينتصر يف حروبه على اعدائه الرومان، وكان 
الرومان،  أعدائه  على  حربه  يف  انتصر  اذا  الوحيد  وعده 
فعليه بأن يعرتف ويؤمن باملسيح  االله الوحيد له وململكته 
وشعبه وبأن تكون املسيحية دين الدولة من غري أي منافس 
،  فاعتمد بأن حيارب اعداءه فأرسل عددًا كبرياً من جيوشه 
الجتياح مجيع بلدان الرومان.. وتقول األسطورة انه اعتنق 
املسحيًة وهو يف مسريه على رأس جيشه حملاربة خصمه 
الصليب  اجلّو عالمة  له يف  روما ملا ظهرت  ومنافسه يف 
يلمع كالنور وعليه كتابة يونانية تقول بهذه العالمة تنتصر، 
بعد  فيما  واختذ  اإلمرباطور خبصمه  ظفر  فقد  وهكذا حدث 

عالمة الصليب شعارًا امربطوريا.

وكانت أمه هالنة امرأة مسيحية صادقة التعبد ثابتة االميان، 
تنصري  يف  عّجل  املسحية  اعتناقهما  ان  أيضًا  شك  وال 
اهلياكل  االخر بهدم  تلو  االمر  اململكة كلها، فكان يصدر 
الوثنية وحتطيم الصور والتماثيل ومنع تقديم الذبائح لآلهلة 
يبنوا  أن  شعبه  وأمر  باملسيح،  يؤمنون  وابتدأوا  الوثنية، 
الكنائس  واألديرة والصوامع واملناسك واملدارس ليتعلموا 
الديانة املسيحية ، لكي تنتشر املسيحية يف بالد الرومان 
دون اي منافسة من احد، وعني قساوسة متخصصني يف 

تعليم الديانة املسيحية لتوجيه الشعب.
اآلهلة  عبادة  ميارسون  كانوا  بأنهم  الرومان  عن  ويقال    
الوثنية مثل االله البعل ملكرت الذي أتت به اوربا بنت ملك 

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد 
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا 
بتاريخ ١3-4-20١٩

ال تّدع
كْن أنت 

كْن كّل هذا الغيب 
واالثم.. الباقي 

من اجلسِد 
كن غارقًا 

ّكمن يوحى إليه 
وألق بروحك يف الّنـجوى

جتْد قمرًا
قل إّن هذا الّسحر 

من جوعي الذي َشِبع 
ومن يتمي املبحوح

فقاعات  من  ملحك  على  واشفق 
الرغبة

واذر زفري هذا اجلمع
وقل ها انا  مهيٌئ للخفة.. وصاحل 

للنشر على خيط سراب...
ناج....

ستنجو....
من كّل هذا الثقل
سم نفسك حافيا 

واعرب جبرحك إىل مفردة  غريبة..
ال ختش اخوة غدروك

وشرفة  حرف  على  صحبة  لَك 
للتأمل 

الّشوك؟  على  ولدتك  أرض  لَك 
ضوء

وابتلعت تاريخ لوزك
أمطر بكل ما أوتيك من عطش

قل أنا  ابن هذي الّسماء
قل أنا ابن هذي السخرية الثكلى

ولدّي ما يكفي من احلرب
الذي جف يف صوتي 

مع صدى األبرياء..
ريما محمود   - سورية

وصايا غري مستقرة

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

صيدا  من شواطئ فينيقيا لبنان.

املنطقة،  يف  يوجد  كان  التاريخ  من  احلقبة  تلك  ويف 
من  جدًا  عدد ضئيل  النهرين،  بني  ما  بالد  تقع يف  اليت 
االرض  كنائسهم  حتت  كانت  الذين  األوائل  املسيحيني 
تقوم  كانت   الذي  الكبري  االجتياح  من  اخلوف  كثرة  من 
به بعض الديانات واهلرطقات الوثنية لكي حتارب ديانات 
األقلية يف املنطقة..  ولكن عندما جاء قسطنطني جبيوشه 
ينشر  ولكي  باملسيح  يبشر  لكي  املنطقة،  اىل  الزاحفة 
الديانة املسيحية يف الشرق كله، استطاع بأن ينتصر يف 
وقت قصري وأجربهم على االميان باملسيح واعتناق الديانة 
املسيحية الرسولية الغري منشقة عن بعضها ومتشعبة واليت 
اصبحت ديانة الشرق والغرب وعنّي عليهم جممع البطاركة 
وامرهم بأن يكونوا املرجع األعلى للكنيسة يف مجيع أحناء 

املسكونة.

 ويف تلك احلقبة من الزمن ، كان له الفضل االول والكبري 
يف بناء امجل واكرب الكنائس يف لبنان وفلسطني واألردن 
البلدان اجملاورة  العديد من  وسوريا والعراق ومصر ويف 
االوىل  القوة  االكلريوس  وأعطى  االوسط  الشرق  يف 
اجيا  كاتدرائية يف  اكرب  وشّيد  والروحي،  الديين  واملرجع 
بأن  روما، وكلفهم  والثانية يف  القسطنطنيًة  صوفيا يف 
وان  املسكونة  بلدان  جلميع  واحدا  رسوليا  جممعا  يكونوا 
يكون بابا واحد جلميع الكنائس يف الشرق والغرب، وكانت 
املدة اليت يرتأسها البابا هي كل اّيام حياته، ومن بعد ان 
ميوت كانوا ينتخبون بابا اخر من الشرق مرة ومن الغرب 
مخسة  هم  عليهم  بابا  ينتخبون  كانوا  والذين  ثانية،  مرة 
بطريرك  وهم  جديدا،   بابا  يعينوا  بأن  هلم  حيق  بطاركة 
اإلسكندرية،  بطريرك  القسطنطنيًة،  بطريرك  أوروشليم، 
بطريرك روسيا، بطريرك روما، ولكنه عندما اختلف اعضاء  
جملس البطاركة فيما بينهم انقسمت الكنيسة اىل شقني 
بالتشعب  وابتدأت  الغربية،  والكنيسة  الشرقية  الكنيسة 
واالنقسامات، واالتهامات من هي الطائفة االفضل، ومن 
ام  الشرقي  التقويم  الصحيح..  التقويم  لديها  اليت  هي 
التقويم الغربي ولكننا نأسف على هذه التسميات اجملازية، 
على  التسابق  ليس  بأنه  نعرف  بأن  جيب  األهم  ولكن 
الطائفة االمسية ومن هي االفضل ،بل جيب بأن نتسابق 
من هو الذي عنده إميان أفضل، وأعمال أفضل، تتساوى 
مع االميان لكي نثبت امياننا يف القول والفعل ،ألن الرب 
يرى امياننا يف اعمالنا، لكي نكون مسيحيني ملتزمني يف 
تعاليمه العظيمة بكل ما  للكلمة من معنى، عاملني اتقياء 
وانقياء القلوب وأمناء على حقل الرب، ونسلك على حسب 
تعاليمه، ونؤمن به خملصًا حمبًا للعامل امجع، وكما قال لنا 
الرديئة تصنع  والشجرة  اجليدة تصنع مثارا جيدة  الشجرة 

مثارًا رديئة،  ومن مثارهم تعرفونهم.

لنا طوائف منقسمة على ذاتها،  بأن تكون  نريد   حنن ال 
وال نريد بأن تكون لنا طوائف امسية وطقسية حتقد على 
الرب  السيد  به  اوصانا  ما  ننفذ  ان  نريد  اننا  بعضها.. 
يسوع  املسيح وهو أحبوا بعضكم بعضًا كما انا احببتكم، 
وكما أعدها لنفسه كنيسة جميدة واحدة ملمعة نظيفة بال 
عيب، وليست كنائس متفرقة ومنفصلة عن بعضها وكما 
قال لنا ايضًا كل مملكة تنقسم على ذاتها  خترب خرابا 

ويسبى بنوها.     

الشرق  بني  ما  االنقسام  هذا  مثن  الكنيسة  دفعته  وما 
أنشأها قسطنطني  والغرب، كانت هذه اإلمرباطورية اليت 
بعاصمتها الشرقية القسطنطية مسيحية يف دينها اغريقية  

يف لغتها وشرقية يف اجتاهاتها وميوهلا .

وبالرغم مما جرى بها من حوادث ،وما نزل بها من كوارث 
األتراك على  فانها استمرت اىل ١٤٥٣ب م  ثم استوىل 
،واستبدلوا  حوهلا  كانت  اليت  املدن  وعلى  القسطنطنيًة، 
استولوا  الذي  البالد  مجيع  يف  باهلالل  الصليب  عالمة 

عليها.   
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تتـمات
حادثة قربمشون تردم...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وحدد مصدر مطلع الثالثاء املقبل موعدًا حلسم املوقف، وهو كان 
مّت  ما  متابعة  إطار  يف  فاعور،  أبو  وائل  الصناعة  وزير  استقبل 
التوافق عليه يف االجتماع الثالثي يف عني التينة االربعاء املاضي.

يف وقت وضع فيه وزير الدولة لشؤون النازحني صاحل الغريب، 
»اقرتاحات مفيدة«، تعرب عن وجهة نظر األمري طالل أرسالن، يف 
ما يتعلق باملعاجلة القضائية، ويف ما خص اجمللس العدلي، بيد 

الرئيس نبيه بّري.
واتهم الوزير أبو فاعور وزير الدفاع الياس بو صعب بتسخري الدولة 

حلسابات حزبية وسياسية.
وقال ان أداءه )أداء أبو صعب( يرتقي إىل مستوى الفضيحة يف 

املوقع الوزاري ويفتقر إىل الرصانة واملوضوعية.
مساعي التهدئة مستمرة

يف هذا الوقت، استمرت االتصاالت واللقاءات على خط تربيد »أزمة 
يومي  قربمشون  حادثة  ضحييت  تشييع  على  التوافق  بعد  اجلبل« 
الدينية  اهليئات  رغبة  عند  نزواًل  واليوم(  )امس  والسبت  اجلمعة 
للموحدين الدروز،  فيما علم ان معاون األمني العام حلزب اهلل احلاج 
حسني اخلليل بقي على تواصل مع الرئيس نبيه بّري ومع رئيس 
احلزب الدميقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن، بهدف املزيد من 
تربيد األجواء على األرض، يف حني واصل املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم مساعيه التهدوية، عرب زيارة جديدة الرسالن 
الذي  الغريب  النازحني صاحل  شؤون  وزير  حضور  خلدة، يف  يف 
انتقل الحقًا إىل عني التينة، معلنًا من هناك ان »االمور باتت يف 

عهدة الرئيس بّري الذي يعرف احلقيقة كما هي«.
من  والقضائي  االمين  اجلانب  على  يرتكز  الزال  اجلهد  ان  وعلم 
دون الغوص يف االساس السياسي، جلهة تسليم مجيع املطلوبني 
التنفيذية يف  الشابني عضو اهليئة  واملشتبه بهم يف جرمية قتل 
احلزب الدميوقراطي رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج، ومن 

ثم اطالق يد القضاء يف التحقيق.
وذكرت مصادر املشاركني يف االتصاالت، ان موضوع إحالة جرمية 
قرب مشون على اجمللس العدلي لن تبحث بالعمق االن قبل انتهاء 
بعد  الثانية  اخلطوة  املطلوبني وهي ستكون  بتسليم  االمين  الشق 
االمن، مع توجه العتماد رأي الرئيس سعد احلريري وقوى سياسية 
اخرى ومنها الرئيس بري، بعدم ضرورة االحالة طاملا ان القضاء 
بعالقتهم  املشتبه  مجيع  تسليم  جرى  وطاملا  كامال  بعمله  سيقوم 

باجلرمية.
وحول اخلطوة التالية وهل سيتم عقدجلسة جمللس الوزراء، قالت 
مصادر وزارية من املتابعني لالتصاالت: ان هذا االمر ليس وقته 
االن، ولن تعقد اجللسة قبل حصول التوافق على كل اسس احلل 
»حتى ال حتصل مشكلة داخل جملس الوزراء ويتفجر الوضع جمددا 

وتنفجر احلكومة«.
وقالت هذه املصادر ان موعدًا حمددًا لعقد جلسة للحكومة ال يبدو 
انه سيكون قريبًا، طاملا استمر اخلالف بني املكونات الوزارية بشأن 
احلكومة  يتنازع  حيث  العدلي،  اجمللس  إىل  إحالة قضية قربمشون 
يطالب  وحلفاؤهم  القوي«  »لبنان  وزراء  يقوده  واحد  موقفان، 
سعد  احلكومة  رئيس  من  مكون  األمر  هذا  يرفض  وآخر  بإحالتها، 
احلريري ووزراء »التقدمي« و »القوات« و »أمل«، بانتظار أن يتم 
حسم هذا األمر، من خالل االتصاالت اجلارية اليت يتوىل جزءًا كبريًا 

منها اللواء عباس ابراهيم.
جلسة الثالثاء بمن حضر

وتشري األوساط الوزارية إىل أن الرئيس احلريري، لن يقبل بأن 
تعطل األحداث األخرية عمل جملس الوزراء، وهو من خالل االتصاالت 
واملشاورات اليت يقوم بها، حياول التخفيف من حدة االحتقان وإعادة 
جسور التواصل بني األطراف، ما يسمح خبلق مساحة حوار تفضي 
إىل معاودة جلسات احلكومة، بعدما تكون األمور قد وضعت على 
سكة املعاجلة بأقل األضرار املمكنة، يف إطار إحقاق احلق والعدالة، 
ومبا حيفظ السلم األهلي ووحدة اجلبل، يف مواجهة الذين يريدون 

العبث باالستقرار، وتعريض أمن البلد للخطر.
وعلم ان الرئيس احلريري سينتظر حتى الثالثاء املقبل قبل ان يوجه 
ان حيضر  أراد  الوزراء، وعندها من  دعوة إىل عقد جلسة جمللس 

فليحضر ويغيب من يغيب«.
ويف املعلومات املتوافرة، أن اجلهد ينصب لتسليم مجيع املطلوبني 
دون استثناء، وبذلك تكون املطالبة بتحويل القضية إىل اجمللس 
الذهاب  يريد  ال  احلريري  الرئيس  ألن  مربرها،  فقدت  قد  العدلي 
وأنه يرتك  املوضوع،  هذا  حول  الوزراء  التصويت يف جملس  إىل 
للمعاجلات السياسية اهلادئة أن جتد حاًل لألزمة، كونه يدرك نتائج 
أي تصويت قد حيصل على الصعيد السياسي، يف وقت أحوج ما 

يكون البلد إىل مزيد من التماسك والتضامن. 
سياسية،  لتسوية  مسعى  هناك  فإن  أيضًا،  املعلومات   وحبسب 
البحث يف  دون  من  ولكن  االنعقاد،  إىل  احلكومة  جلسات  بعودة 
مجع  الذي  التينة  عني  عشاء  ان  ويبدو  العدلي،  اجمللس  موضوع 
الرئيسني بّري واحلريري مع رئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط، 
توافق على هذا األمر، لكنه ما زال حباجة إىل اتفاق مع أرسالن، 
جربان  الوزير  احلر«  الوطين  »التيار  رئيس  حليفه  مع  خالله  ومن 
باسيل، الذي يقول مبا يقوله أرسالن يف هذه النقطة بالذات، على 
أو حتى  الوزراء،  داخل جملس  الوضع ال حيتمل صدامًا  ان  اعتبار 
خارجه، يف حال بقي هذا املوضوع مثل فتيل البارود وكذلك جيب 
ّدد ما إذا كان جيب إحالة القضية  تركه للقضاء الذي عليه ان حيحُ

على اجمللس العدلي أم ال.

أمس  مساء  السنيورة  فؤاد  الرئيس  استقبل  الذي  جنبالط  واوفد 
االول الوزير وائل أبو فاعور ومعه أمني سر احلزب االشرتاكي ظافر 
ناصر إىل الرئيس احلريري لوضعه يف صورة االجتماع الذي عقدته 
الذي  التينة  قيادة احلزب يف كليمنصو لبحث مفاعيل عشاء عني 

أسس ملرحلة جديدة بني »بيت الوسط« و«كليمنصو«.
ومل يشأ أبو فاعور بعد اللقاء الذي بقي بعيدًا يف األجواء الكشف عن 
تفاصيل، سوى انه يأتي استكمااًل الجتماع عني التينة، لكنه شن 
هجومًا على أداء وزير الدفاع الياس بو صعب الذي قال انه يفتقد 

إىل الرصانة ويرقى إىل مستوى الفضيحة.
وكانت مصادر اشرتاكية قالت ان االجتماع املطّول لقيادة احلزب 
تداولت يف مساعي اللواء إبراهيم بالنسبة ملعاجلة موضوع تسليم 
ضوء  يف  قربمشون،  حادث  يف  بعالقتهم  املشتبه  من  املطلوبني 
الرواية الثانية اليت ميلكها احلزب عن حقيقة ما جرى، واليت ختالف 
رواية احلزب الدميقراطي عن كون احلادث عبارة عن كمني الغتيال 

الوزير الغريب.
باقي  تسليم  يف  يتمهل  لذلك  تبعًا  االشرتاكي  احلزب  ان  ويبدو 
املطلوبني، مكتفيًا باخلمسة الذين مّت تسليمهم إىل شعبة املعلومات، 
ومطالبًا يف املقابل بتسليم مرافقي الوزير الغريب، الذين ظهروا 
يف الفيديوهات املسربة يطلقون النار على األهالي لفتح الطريق 
رفضه  مثل  له،  رفضه  عن  أرسالن  أعلن  أمر  وهو  املوكب،  امام 
على  للتغطية  ابرياء  تسليم  خماطر  من  وحمذرًا  بالرتاضي،  األمن 

املتورطني احلقيقيني.
عشاء عني التينة

وكانت معلومات ملصادر نيابية، قد أكدت ان لقاء عني التينة ركز 
على تطورات االوضاع يف اجلبل، رغم أن هدفه كان يف االساس 
مجع احلريري وجنبالط بعد اخلالف الذي حصل بينهما مؤخرا، واعتربت 
املصادر املتابعة ان الرئيس احلريري ال ميكن اال اعتبار جنبالط حليفا 
وشريكا اساسيا له والعكس صحيح مهما حصل من خالف بينهما، 
ورأت املصادر ان اللقاء كان لقاء مصارحة ومصاحلة بني الرجلني، 
حيث مت دفن كل اخلالفات اليت أحُسعرت يف االيام املاضية، كما 
كان تأكيد على تضافر جهود اجلميع يف هذه املرحلة النقاذ الوضع 
الداخلي اللبناني ومللمته يف ظل التطورات اليت تشهدها املنطقة.

ويف السياق، أكدت مصادر عني التينة، ان احلريري وجنبالط جتاوزا 
املرحلة السابقة برعاية بّري، مشريًة اىل أن »املبدأ االساسي الذي 
اتفق عليه يف عني التينة هو االستقرار األمين واالقتصادي الذي 

يتطلب عودة خطوتني اىل الوراء«.
كنظام  احلكومة  أن  اعتربوا  »اجملتمعني  أن  اىل  املصادر  ولفتت 
األوعية املتصلة وال قوة ميكن ان تتخطى االخرى مهما كان حجمها، 
مسافة  على  فهو  اخرى  من  اكثر  جهة  تنصب يف  ال  بري  وجهود 

واحدة من اجلميع«.
ردّ حول ميثاقية الدفاع

يف جمال آخر، رّدت مصادر وزارية قريبة من أجواء بعبدا، على ما 
الدفاع  األخرية جمللس  اجللسة  تناولت  سياسية  مواقف  من  صدر 
األعلى من ناحية ال ميثاقيتها بسبب غياب أي ممّثل عن الطائفة 
الدرزية، يف هذا االجتماع، مشرية إىل ان تشكيل اجمللس األعلى 
للدفاع نص عليه قانون الدفاع الوطين الصادر باملرسوم االشرتاعي 
الرقم ١٠٢ الصادر يف ١٦ أيلول ١٩٨٢، )املادة ٧( وهو برئاسة 
رئيس اجلمهورية ويضم رئيس الوزراء نائبا للرئيس وأعضاء حكميني 
هم وزراء الدفاع واخلارجية واملالية والداخلية واالقتصاد. ونصت 
ان  األعلى  اجمللس  لرئيس  حيق  انه  نفسها  املادة  من   ٢ الفقرة 

يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال اجمللس حضورهم.
وأشارت املصادر اىل ان حضور وزيرين من خارج األعضاء احلكميني 
وكذلك  اجلمهورية،  رئيس  من  بطلب  جاء  املاضي  االثنني  اجتماع 
حضور القادة األمنيني يف اجليش وقوى االمن الداخلي واألمن العام 
االمن  وقوى  اجليش  املخابرات يف  عن  واملسؤولني  الدولة  وامن 
وذلك نظرا لطبيعة املواضيع اليت طرحت يف االجتماع الذي شارك 
فيه أيضا النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي عماد قبالن نظرا 

لكونه باشر التحقيقات يف األحداث اليت وقعت يف منطقة عاليه.
واوضحت املصادر ان مشاركة القادة األمنيني يف االجتماع مسألة 
األجهزة  تابعتها  اليت  األحداث  هذه  على  تركز  البحث  الن  طبيعية 

األمنية اليت تقع حتت أمرتهم ولديهم التقارير املفصلة عنها.
ال  األعلى،  اجمللس  جتاوز  ان  حيصل  مل  انه  املصادر  أكدت  وإذ 
األنظمة  االجتماعات  من  غريه  وال يف  املاضي  االثنني  اجتماع  يف 
للمجلس  األخري  االجتماع  تناولوا  الذين  دعت  املرعية،  والقوانني 
إىل الكف عّما وصفته بـ«تضليل الرأي العام والعزف على االوتار 
الطائفية واملذهبية، وافتعال مواضيع ال تأتلف مع دعوات التهدئة 
الصادرة عن معظم القيادات الرمسية و السياسية والروحية بهدف 
حيفظ  مبا  عاليه  منطقة  يف  املاضي  األحد  يوم  حصل  ما  معاجلة 
بدورها من  القيام  القضائية من  األجهزة  ومّيكن  األمين  االستقرار 

دون ضغط واستباق للتحقيقات«.
محرقة بريوت

وعلى صعيد آخر، وعلى عكس ما كان متوقعًا، كانت جلسة اجمللس 
البلدي ملدينة بريوت املخصصة إلقرار دفرت شروط احملرقة هادئة 
 ٢3 أصل  من  عضوًا   ٢٢ أي  عشرة«  على  »عشرة  حضورها  وكان 
عضوًا لكن اجملتمعني مل يبحثوا يف البنود املتعلقة باحملرقة كما هو 
مدرج على جدول األعمال، حيث سبقت أجواء متشنجة نتيجة اخلوف 
ومالحظات  شروط  وفرض  األعضاء  بني  لآلراء  تباين  حصول  من 
حتى من االعضاء املؤيدين فرض التأجيل وكان التعليل »ملزيد من 
اللبنانية« كما  احلر و«القوات  الوطين  التيار  لرغبة  وبناًء  الدرس« 

صّرح رئيس اجمللس البلدي مجال عيتاني لوسائل اإلعالم.
وتزامنًا مع انعقاد اجللس كان ناشطو اجملتمع املدني وحزب سبعة 

وحزب احلوار ومبشاركة النواب: نديم اجلميل والياس حنكش وبوال 
يف  احملرقة  إلقامة  رفضًا  اعتصامًا  ينفذون  وفاعليات  يعقوبيان 
بريوت واي منطقة أخرى يف العاصمة والتأكيد على وحدة األهالي 

واحلفاظ على الصحة والبيئة.

طهران تستدعي السفري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العقوبات األوروبية هو أمر مرفوض«.
طهران،  يف  الربيطاني  السفري  اإليرانية  اخلارجية  استدعت  فقد 
روب ماكري، على خلفية احتجاز ناقلة نفط إيرانية يف مضيق جبل 

طارق.
ومّت احتجاز ناقلة النفط اإليرانية )Grace 1( من قبل مشاة البحرية 
امللكية الربيطانية يف جبل طارق اليوم اخلميس، لالشتباه يف أنها 

حتمل نفطًا خامًا إىل سوريا.
واعترب موسوي أّن اعرتاض ناقلة النفط »قد يؤدي اىل زيادة التوتر 
يف املنطقة«، واصفًا ما حصل بـ »البدعة العجيبة بسبب العقوبات 

اليت أعلنوها وال أساس هلا يف جملس األمن«.
من ناحيته رأى وزير اخلارجية اإلسباني بالوكالة، جوزيف بوريل، أّن 
احتجاز ناقلة النفط ميّس بسيادة بالده »ألّن األمر حدث يف املياه 

اإلقليمية إلسبانيا«.
املياه  على  بريطانيا  بسيادة  تعرتف  »ال  إسبانيا  أّن  بوريل  وأكد 
الناقلة  باحتجاز  طارق  جبل  حكومة  متهمًا  طارق«،  جببل  احمليطة 

املتجهة إىل سوريا بناء على طلب أمريكّي وبريطانّي.
وكانت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي قد رحبت باحتجاز ناقلة 
النفط اإليرانية املتجهة إىل سوريا، يف حماولة لتفادي العقوبات 

األوروبية على دمشق. 
جبل  سلطات  بذلتها  اليت  بـ »اجلهود  ماي  باسم  املتحدث  واشاد 
طارق يف تنفيذ العملية«، مؤكدًا أّن »انتهاك العقوبات األوروبية 

هو أمر مرفوض«.
كما رحبت واشنطن بتوقيف ناقلة النفط اإليرانية، ووصفت ذلك 

بـ »النبأ املمتاز«
أسبابًا وجيهة  »لديها  إّن  بيان هلا،  وقالت حكومة جبل طارق يف 
النفط  من  ١( حتمل شحنة  )غرايس  الناقلة  بأن  لالعتقاد  تدعوها 

اخلام إىل مصفاة بانياس يف سوريا«.
واوضح رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أّن »تلك املصفاة 
على  األوروبي  االحتاد  يفرضها  لعقوبات  خاضع  لكيان  مملوكة 

سوريا«.

كوشنر يريد حال...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الالجئني  وضع  تطبيع  يفضل  كوشنر  أن  بدا  العربي،  اإلعالم 
الفلسطينيني الذين فروا أو أجربوا على الفرار من بالدهم عند قيام 

إسرائيل عام ١٩4٨، وأبنائهم وأحفادهم.
وأشار كوشنر إىل أن عددا مماثال من اليهود فروا أو طردوا من 
الدول العربية، وقال: »ما حدث لالجئني اليهود هو أنه مت استيعابهم 
يف أماكن خمتلفة، بينما مل يستوعب العامل العربي الكثري من هؤالء 

الالجئني )الفلسطينيني( على مر الزمن«.
وأضاف: »هذا الوضع قائم ألنه قائم. وعندما نطرح حال سياسيا 
سنحاول أن نطرح أفضل احللول املقرتحة اليت نعتقد أنها براغماتية 

وقابلة للتحقيق والتطبيق يف هذا اليوم والعصر«.
وردا على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح الفلسطينيني اجلنسية 
ويعيش عدد كبري منهم يف خميمات فقرية، قال كوشنر إنه يعتقد 

أن لبنان الذي يعاني من حساسيات طائفية، يريد حال »عادال«.
يف  املقيمني  الفلسطينيني  الالجئني  أن  كذلك  »أعتقد  وأضاف: 
لبنان واحملرومني من الكثري من حقوقهم وال يعيشون يف أفضل 
من  ميكنهم  سبيال  هلم  يوفر  وضعا  كذلك  يودون  اآلن،  الظروف 

احلصول على املزيد من احلقوق وأن يعيشوا حياة أفضل«.
وتعارض إسرائيل بشدة اإلقرار حبق العودة لالجئني الفلسطينيني 

وتقول إنه سيؤدي إىل نهاية الدولة العربية.
املال لفرض  استخدام  ترامب مبحاولة  إدارة  الفلسطينيون  ويتهم 
حلول تصب يف مصلحة إسرائيل، وتشك يف نوايا كوشنر، صديق 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو.
عاصمة  احملتلة  بالقدس  باالعرتاف  تارخيية  خطوة  ترامب  واختذ 
تذكر  لن  أن خطته  إىل  واملح كوشنر يف وقت سابق  إلسرائيل. 
األمريكية  للديبلوماسية  هدفا  كانت  اليت  فلسطينية،  دولة  إقامة 

لفرتة طويلة.
ال  فلسطينيني  عشرة  كل  من  تسعة  أن  للرأي  استطالع  وكشف 
اليت  االقتصادية  خطتها  بأن  األمريكية  احلكومة  إعالن  يثقون يف 
كشفت النقاب عنها اخريًا تهدف إىل حتسني وضعهم االقتصادي. 
وبنّي االستطالع أن »ثالثة أرباع الفلسطينيني يرفضون خطة ترامب 

للسالم املعروفة بصفقة القرن«.
للغاية«  »محقاء  بدت  الفلسطينية  القيادة  إن  قال  كوشنر  أن  إال 
أية  تعرض  مل  إنها  وقال  البحرين،  عمل  ورشة  مقاطعتها  بسبب 
طريقة أفضل لتحسني معيشة شعبها. وعن رد الفعل الفلسطيين 

قال كوشنر إنه كان »هسترييا وغريبا وليس بناء مطلقا«.
ولكن كوشنر قال إن ترامب، الذي حيب التعامل الشخصي، مستعد 

للقاء الرئيس الفلسطيين حممود عباس.
واضاف: »ترامب حيبه كثريا على املستوى الشخصي. ويف الوقت 
أنه  سيجدون  أنهم  أعتقد  للحوار،  مستعدين  كانوا  إذا  املناسب 

ستكون لديهم فرصة«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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مــلبورن

 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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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جـنس
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عامل  حيتوي 
ت  قا لعال ا
بني  اجلنسية 
واملرأة  الرجل 
العديد  على 
األسرار  من 
فلكل  واخلبايا، 
أسراره  جنس 
أن  يريد  اليت 
الطرف  يعرفها 
اآلخر عنه؛ حتى 
العالقة  تصل 
إىل  اجلنسية 
احلدود القصوى 
املتعة  من 

بالنسبة إليه.

9 أسرار تتمنى زوجتك أن تعرفها 
عن اجلنس !

والراحة  بالطمأنينة  الشعور  يبث  املعتدل  فاجلو 
لدى املرأة مما جيعل عقلها مهيئًا ملمارسة العالقة 
جنسية  دراسة  فبحسب  بها،  واالستمتاع  اجلنسية 
احمليط  املناخ  تأثري  مدى  ملعرفة  أجريت  هولندية 
على الشعور بالنشوة اجلنسية لدى النساء أشارت 
النشوة  النتائج إىل أن 50% منهن ال يصلن إىل 
يف  الزوجية  العالقة  ممارسة  عند  مطلقًا  اجلنسية 

مناخ غري مناسب.

6- 50% فقط
هامًا  دورًا  الوقت  عنصر  يلعب  األحيان  بعض  يف 
يف العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة؛ لذلك إذا 
أحسست أنه ليس هناك متسع من الوقت ملمارسة 
تكن  فال  زوجتك  إىل  بالنسبة  كاملة  جنسية  عالقة 

أنانيًا وترتكها معلقة.  
املدة  على   2012 عام  أجريت  طبية  دراسة  ففي 
الزمنية الالزمة لوصول النساء إىل النشوة اجلنسية 
أشارت النتائج إىل أن 50% من النساء ال يصلن 
إىل النشوة اجلنسية مطلقًا أثناء العالقات اجلنسية 

السريعة اليت تدوم 10 دقائق أو أقل.  
بالضيق  الشعور  لزوجتك  تريد  ال  أنت  وبالتأكيد 
بسبب عدم شعورها بالنشوة اجلنسية، مثلما شعرت 
لذلك  السريعة؛  اجلنسية  العالقات  أثناء  أنت  بها 

حاول مراعاة عامل الوقت قبل ممارسة اجلنس.  

7- اغسل الصحون
األعباء  نتيجة  والتوتر  باإلجهاد  الزوجة  شعور  إن 
اليت  الرئيسية  األسباب  أحد  هو  الزائدة  املنزلية 
لن جتعل زوجتك تستمتع، أو تكون مهيأة ملمارسة 
العالقة اجلنسية يف مجيع األوقات كما تريد منها.  
بعض  حتمل  يف  قلياًل  تساعدها  أن  حاول  لذلك 
مشاق الواجبات املنزلية عن طريق غسل الصحون 
يف  املتسخة  املالبس  وضع  أو  القمامة،  وإخراج 
غسالة املالبس مثاًل؛ فهذا األمر جيعل زوجتك تشعر 
باالهتمام واحلب، وهو األمر الذي سينعكس إجيابيًا 

على عالقتكما اجلنسية بكل تأكيد.

8- النشوة اجلنسية ليست كل شيء
تقوم  أن  عليك  زوجتك  مع  اجلنس  ممارسة  قبل 
بتصفية ذهنك أواًل، فالعالقة اجلنسية ليست معركة 
بالنشوة  زوجتك  شعور  أجل  من  ختوضها؛  حربية 

اجلنسية.
فالرتكيز على هذا اهلدف فقط جيعلك تشعر بالتوتر 
الذي  األمر  وهو  اجلنس،  ممارسة  أثناء  الكبري 
سيحرمك أنت وزوجتك من اختبار الكثري من املشاعر 

الرائعة أثناء العالقة اجلنسية. 

9- توقف عن األسئلة
العالقة  ممارسة  أثناء  صغري  طفل  إىل  تتحول  ال 
األسئلة،  طرح  عن  وتوقف  زوجتك  مع  اجلنسية 
فسؤال زوجتك حول ما إذا كانت قريبة من النشوة 
به،  قمت  معني  لفعل  إعجابها  حول  أو  اجلنسية، 
من  وحيرمها  ذهنيًا،  تتشتت  جيعلها  األمر  فهذا 

الشعور بالنشوة اجلنسية.

األسرار،  أهم  على  تتعرف  التقرير سوف  هذا  يف 
قبل ممارسة  عنها  تعرفها  أن  زوجتك  تتمنى  اليت 

العالقة اجلنسية.

 1- مَل العجلة؟!
النشوة  إىل  لن تصل  زوجتك  أن  تعرف  أن  عليك 
من  معك  اجلنسية  بالعالقة  تستمتع  أو  اجلنسية، 
دون أن متهد هلا الطريق؛ فاملرأة حتتاج إىل مساع 
بعض الكلمات الرقيقة ذات املعاني املعسولة قبل 

ممارسة العالقة اجلنسية معك.
الطب  أخصائي  ليفيكوف،  لوغان  الطبيب  وأشار 
من   %90 أن  إىل  الزوجية،  والعالقات  النفسي 
النساء حيتجن إىل مساع بعض الكلمات الرومانسية 
إىل  يصلن  حتى  اجلنسية؛  العالقة  ممارسة  قبل 

الشعور بالنشوة واملتعة اجلنسية.

 2- انظر إليها
أثناء بدء عملية اإليالج ال تبعد ناظريك عن زوجتك 
مباشرًة يف  بالنظر  ُقم  بل  األحوال،  من  حال  بأي 
عينيها، فهذا األمر يشعرها بأنها مثرية يف نظرك، 

وجيعلها ختترب عالقة جنسية رائعة معك.  

3- اكتشف جسدها
العالقة  مرة قبل ممارسة  به كل  تقوم  تقم مبا  ال 
باكتشاف جسمها،  اجلنسية مع زوجتك، ولكن قم 
فيمكنك أن تداعب بعض األماكن اجلديدة يف جسد 
زوجتك مثل منطقة الفخذين، والبطن وتقبيل الرقبة 

وشحمة األذن وأخريًا العناق.
ولقد أشارت أخصائية علم النفس جبامعة ميشجان 
األمريكية، الدكتورة بيفرلي ويبل، إىل أن من بني 
كل 5 نساء هناك 4 منهن يشعرن بالنشوة اجلنسية 
الكاملة أثناء فرتة املداعبة اليت تسبق عملية اإليالج؛ 
لذلك فحرصك على مداعبة جسد زوجتك سيجعلها 
تكن  مل  اليت  الرائعة،  املشاعر  من  بالكثري  تشعر 

زوجتك تعرف بوجودها.

4- الواقي الذكري عدو املرأة
تنظيم  إىل  احلالي  الوقت  األزواج يف  معظم  يتجه 
عملية النسل بسبب الظروف املعيشية الصعبة اليت 
حتيط بنا هذه األيام، وذلك عرب استخدام عدة طرق، 

واليت من أهمها ارتداء الرجال لألوقية الذكرية.  
ولكن ما ال تعرفه أن استخدامك للواقي الذكري يعد 
من األمور غري املفضلة لزوجتك اليت تريد اإلحساس 

بك أثناء العالقة اجلنسية ال بغالف من املطاط.
ولقد أشارت الدراسات عن العالقات اجلنسية بني 
النساء  من   %30 عدم شعور  إىل  والنساء  الرجال 
أزواجهن  ارتداء  عند  اجلنسية  العالقة  عن  بالرضا 

األوقية الذكرية.

5- درجة احلرارة مهمة
عليك أن تقوم مبمارسة العالقة اجلنسية مع زوجتك 
يف غرفة معتدلة احلرارة ذات مناخ معتدل، فدرجات 
يف  وأساسيًا  حامسًا  دورًا  تلعب  املعتدلة  احلرارة 

شعور زوجتك بالنشوة اجلنسية.  

نكات جنسية وكلمات وقحة.. أغرب الكالم 
البذيء يف أذن العشيق على فراش احلب!

به اجلسد. 
 Journal of Socialيف نشرها  مت  دراسة  تظهر 
كلما  أن   ،2012 عام   and Personal Relationships
حياتنا  أصبحت  اجلنس  عن  بالتحدث  مرتاحني  كنا 
اجلنسية أفضل، وبالتالي إجياد صعوبة يف التعبري 
عن تلك األمور ينقلب على حياتنا اجلنسية. الكالم 
البذيء بطريقٍة أو بأخرى يسمح للفرد أن يستسلم 
هو  هذا  أليس  اخليالية،  اجلنسية  أفكاره  ألعمق 
جنس  عاملة  مع  مقابلٍة  يف  النهاية؟  يف  اجلنس 
عرب اهلاتف، قامت بها اجمللة األمريكية املخصصة 
للرجال maxim، حول فن الكالم البذيء، خترب تلك 
الفتاة كيف تبين خيااًل جنسيًا لزبائنها عرب اهلاتف 
ولساعاٍت طويلة. وكيف ترسم بتأٍن الصور يف عقل 
املتكلم على اهلاتف ليشعر باإلثارة، من دون حتى 
أن يراها أو يلمسها، فيطلق العنان خلياله اجلنسي 

الذي يكون عادة حمدودًا يف حياته الواقعية.
فن  هو  الفتاة  تلك  إىل  بالنسبة  البذيء  الكالم 
وجتدد  بابتكار  وميارسه  الشريك  يتقنه  أن  جيب 
تنقصها  اليت  البذيئة  األلفاظ  وتكرار  متواصلني. 
وصف  احلد.  ذلك  إىل  تنفع  ال  والدقة  املشاعر 
احلركات اجلسدية وما يفعله الشريك خالل ممارسة 
اجلنس تزيد فورًا اإلثارة، وكأنه يرى األمور بتأثري 
ثالثي األبعاد، فهو يشعر مبا يفعله اآلخر ويشاهده 

ويشم رائحته ويتذوقه ويسمع كل ذلك.

مبا يتفوه الرجل واملرأة؟
ترّجح اإلحصائيات أن النساء يفضلن لفظ كلمات 
تدور حول اإللفة واخلضوع والرجال حيبون مساعها. 
فالنساء القويات يف احلياة والعمل حيبنب أكثر كالم 
»اللوزة  أن  بيولوجي  لسبٍب  السرير،  يف  اخلضوع 

الدماغية« تتفاعل عندها بطريقة أفضل.
فذلك اجلزء من الدماغ هو مركز اخلوف لدينا وهو 
واللذة  اإلثارة  آخر يف  شيٍء  أي  من  أكثر  متورط 
لدى ممارسة اجلنس. وعقول النساء والرجال تتمتع 
ما  بعض،  عن  بعضها  خمتلفة  بيولوجية  بتكوينات 
جيعل مصطلح اإلثارة خمتلف لدى الفريقني. يقول 
املركيز دو ساد إن النساء يشعرن بذروة النشوة 
اجلنسية من آذانهن، وبالفعل النساء هن أكثر مسعًا 

والرجال أكثر بصرًا. 
اجلنسي حيفز  الكالم  أن بعض  بالغوص يف فكرة 
أخصائية  تقول  الشخص،  لدى  الدوبامني  انتقال 
 Logan Levkoff نيويورك  يف  اجلنسية  العالقات 
إن العبارة اجلنسية املفضلة لدى الرجال هي »أنا 
يعرف  أنه  األكرب  الربهان  وكأنها  للذروة«،  أصل 
إىل  الوصول  على  حتى  هو  وتدفعه  حبيبته،  إمتاع 
عبارات  مساع  حيبنب  النساء  بينما  معها.  النشوة 
متامًا  املشاعر،  وتصف  لألحاسيس  األفعال  تعطي 
الوقت  أحدًا يأكل طبقًا لذيذًا ويصف يف  لو كان 
نفسه كم هو شهي، ما جيعله حتى أكثر شهية بعد، 
على نسق »أحب ماذا تفعل جبسدي اآلن/ أحب ملا 

تقبلين هكذا«.
ألفاظ  لتقّرب  العامة  األماكن  يف  ختتلف  األمور 
اجلنسني اجلنسية أكثر بعضها من بعض، ما يفتح 
الباب أللفاظ أكثر حتفظًا مما يقال داخل السرير، 
على  اجلسدي،  للقاء  وحواٍر  مقدمة  مبثابة  وتكون 
إلي  تنظر)ي(  ال  وحدنا/  نصبح  أن  »أتوق  أسلوب 
اآلن،  أريدك  يثريني/  ذلك  أن  تعرف)ين(  هكذا 

لنذهب«.

يف  بالسرية  احلميمية  حتاط  كانت  ما  كثريا 
هذه  بني  ومن  خصوصا،   احملافظة  اجملتمعات 
اليت تطبع املمارسات احلميمة،  الكالم البذيءالذي 
يتم استخدامه من اجل زيادة اإلثارة اجلنسية قبل 

ممارسة العالقة اجلنسية وخالهلا وبعدها. 
ويعترب الكالم البذيء جزءًا من املداعبة، وقد تتخلله 
صفات جنسية حية ومثرية، ونكات جنسية، وأوامر 
الكالم  همس  ميكن  »وقحة«.  وكلمات  جنسية، 
اهلاتف  عرب  به  البوح  أو  الشريك  أذن  البذيء يف 
يف  تعّمقنا  لو  ماذا  خطية.  رسالة  يف  كتابته  أو 
باستخدام  البعض  يعرتف  ال  قد  التعريفات؟  تلك 
اجلنس،  ممارسة  خالل  الشريك  مع  البذيء  الكالم 

خجاًل وخشيًة من اعتبارهم منحرفني جنسيًا.
لفئة  تنتمي  البذيئة  الكلمات  إن  قال  من  ولكن 
ففي  للجنس؟  االجتماعي  التعريف  يف  املمنوعات 
الشخص  به  يقوم  ملا  وصف  جمرد  هي  النهاية 
به  سيقوم  ما  أو  اجلنس،  ممارسة  خالل  لشريكه 
أو قام به. إن كنت تظن أنك وحيد يف استخدام 
العبارات البذيئة يف الفراش، إلق نظرة على تلك 

الدراسات.

ما تقوله الدراسات؟
 Archives of Sexual األكادميية  اجمللة  نشرت 
بها  قام  دراسة  املاضي،  العام  أواخر   Behavior
احلديث  عن  فريقه  مع   ،Peter Joanson العامل 
اإلثاري الذي يستخدمه العشاق. كانت نتيجتها أن 
92% من األشخاص الذين شاركوا فيها يتفوهون 
 %52 احلب.  ممارسة  خالل  جنسية  بعبارات 
و%79  عامًا،  و68   19 بني  أعمارهن  نساء  منهم 
مستقرة،  عالقة  يف  هم  املشاركني  إمجال  من 
اجلنس،  ثنائيو   %7 اجلنس،  متباينو  منهم   %88
 569 أيضًا يف  الفريق  تعمق  اجلنس.  مثليو  و%4 
رئيسية  مواضيع   8 منها  ليستخرج  مثرية،  حمادثة 
اجلنسية  اهليمنة  اآلخر:  إلثارة  الثنائي  يستخدمها 
)هل أنت عبدي اجلنسي؟(، الطاعة اجلنسية )إفعل 
اخليال  لي(،  )أنت  اجلنسي  التملك  بي(،  تشاء  ما 
اجلنسي )ختيل أن أحدًا يشاهدنا(، عبارات توجيهية 
)»أقوى! أسرع!(، التعزيز اإلجيابي )أحب رائحتك/ 
أنت قوية(، الكلمات احلميمة )أحبك، حبييب(، تعبري 

عن ردود الفعل )نعم، يا إهلي!(.

كيف ذلك؟
التابوهات واحملرمات  تلك الكلمات اجلريئة تتحدى 
يف  واللذة  املتعة  يزيد  أمٌر  وهذا  لفظها،  لدى 
الفراش. يفسر  أكثر جنسية يف  التصرف بطريقة 
موقع medicaldaily تلك املمارسة، بأن كل شيء يبدأ 
يف الدماغ، ألنه يعترب عضوًا جنسيًا أقوى وأكثر فعالية 
من األعضاء التناسلية لدى الرجل واملرأة. واجلرعة 
املالئمة من الكالم البذيء كافية إمجااًل إلثارة الدماغ 

ثم اجلسد.
تقول معاجلة اجلنس Ava Cadell إن الكالم اجلنسي 
والذي يطرح  السرير،  الثنائي يف  يتشاركه  الذي 
أفكارًا خيالية، قد ال يرغب احلبيبان يف تطبيقها يف 
إثارة وحيوية، خصوصًا  أكثر  األمور  الواقع، جيعل 
يرغب كٌل من  والتحدث مبا  عنها.  التحدث  إذا مت 
يفتح  السرير  يف  به  يفعل  أو  يفعل  أن  الثنائي 
أبواب احلوار اجلنسي، وإعطاء األلقاب واألفعال ملا 
حيصل يف األلفة يزيد من االستمتاع بكل ما يشعر 
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ليلة العمر هلا هيبتها، 
العروس  تكون  وكما 
متوترة ومرتبكة، فإن 
األمر يزيد على الزوج 
مضاعفة،  أضعافا 
ينتظرها  حلظة  فهي 
وكالهما  االثنان، 
وارتباكًا  قلقًا  يعاني 
تلك  من  وختّوفًا 
خوف  ولكن  اللحظة، 
الزوج أكثر، ألن األمر 
ِتِه قد ميسُّ اجلانب  بُرمَّ
الذكوري لديه، فقلُق 
بسبب  يكون  الزوجة 
اجملهول،  من  اخلوف 
الرجل  قلق  أما 
البدء  بسبب  فيكون 
احلياة،  تلك  خبوض 
ره فيما إذا كان  وتوتُّ
وقد  ال،  أم  ق  سيوفَّ
له  جتربة  أول  تكون 
الزوجية.  العالقة  يف 
تشغل  كثرية  أسئلة 
ستتمُّ  هل  الزوج، 
يف  احلميمة  العالقُة 
من  األول  اليوم 
الزوج  وهل  الزواج؟ 
قادر جسديًا وجنسيًا 
لن  العروس  هل  ؟ 
ختوفات  تستجيب؟ 
األمر  ويزداد  عدة، 
تعقيدًا إذا كان الزوج 
خجواًل. لذلك عزيزتي 
ستدّلك  الزوجة، 
العالقات  أخصائية 
»إميان  الزوجية 
الطريقة  على  كامل« 
املثلى اليت تتعاملني 
إن  زوجك  مع  بها 
وكيف  خجواًل،  كان 

تكتشفني خجله.

مع  تتعاملني  كيف 
زوجك اخلجول

له  اخلجول  الزوج  إن 
مواصفات ُتظهر خجَله 
من قبل أن تكتشفي 
ليلة  يف  ذلك 
عند  فمثاًل  الزفاف، 
ستتعرفني  اخلطوبة، 
على شخصيته،  أكثر 
صل بك كثريًا،  هل يتَّ
قول  على  يتجرأ  هل 
يف  رومانسي  كالم 
ل  يفضِّ أم  وجهك، 
كتابة  لك  يرسله  أن 
»الواتس  خالل  من 
الرسائل،  أو  آب« 
من هنا ستعرفني إن 
كان خجواًل أو جريئًا، 
املواضيع  من  وأيضًا 

كيف تتعاملني مع زوجك اخلجول ليلة الزفاف؟
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اليت يتحدث فيها معك. وإذا كان زوُجك خجواًل 
الزفاف،  ليلة  يف  بَفنٍّ  معه  تتعاملي  أن  عليِك 

كاآلتي:
أن  شرطًا  ليس  معه،  لطيفة  تكوني  أن  بدَّ  ال   
حتدث بينكما عالقٌة زوجية يف أول يوم، قد يكون 
ُمْتَعبًا من جهد اليوم، وأنِت أيضًا، فاجعلي اليوم 
فإذا  تركيز،  أو  ختطيط  دون  وسالم  بُلْطٍف  ميرُّ 
مشاعركما هي  أن  عالقة ستجدين  بينكما  حدثت 

اليت تتحكم يف ذلك.
اكسري حاجز اخلجل بالكالم، تناوال الطعام معًا، 
وافتحي مواضيع خمتلفة عن احلياة، وليس شرطًا 

أن يكون حمور الكالم عاطفيًا أو عن زفافكما.
اجعليه يتحدث عن نفسه، اسأليه عن حياته أثناء 
ينساها،  لن  له  حدثت  مواقف  وعن  الدراسة، 
معًا  الضحك  تتبادال  حتى  طريفة،  مواقف  أو 

كأصدقاء.
اليت  األغاني  أو  املوسيقي  نوعية  عن  اسأليه 
من  تهدئ  مجيلة  ألغاٍن  معًا  واستمعا  لها،  يفضِّ

توتركما.
إذا كنتما قد خططتما لقضاء شهر العسل خارج 
البلد، حتدثي عن هلفتك حول السفر، وأمنيتك أن 

تفعال أشياء كثرية معًا.
أثناء تبادل أحاديثكما أمسكي يديه وأنِت تتحدثني، 
زي على رد فعله وجتاوبه حنو ذلك، لكن ال  وركِّ
تقرتبي منه بشكل مباشر حتى ال تزيدي من خجله 
أو توتره، خاصة أن الرجل الشرقي ال حيبُّ مبادرة 

الفتاة بشكل مباشر، وإمنا بطريقة غري مباشرة.
العكس  على  أو  الضوء  إغالق  ل  يفضِّ كان  إذا 
له  َب  احملبَّ اجلوَّ  له  هيئي  خافتة،  إضاءة  وجود 

بسؤالك حول ذلك، وإظهار اهتمامك بهذا.

الزوجني  يبدأ  امللكه  وفرتة  القران  عقد  بعد   
بالتعرف على الطرف الثاني الذي اختاره شريكَا 
الناعم  اجلانب  عن  نتكلم  سوف  وهنا   , للحياة 
وهي الزوجه , فطبيعي ان تكون الزوجه يف قمة 
منها  وتصدر   , ايامها  اول  يف  خصوصَا  خجلها 
واجلسد  الوجه  امحرار  مثل  وانفعاألت  تصرفات 
زوجها  من  هروبها  او  اخلرس  بداء  واصابتها 
كامساك  احلركات  بعض  منه  ان صدر  حالة  يف 
يديها او قبله على خدها وغريها , مع الوقت تبدأ 
باعتياد وتشتاق هلذه التصرفات وكلمات الغزل 
من زوجها وحبيبها , حتى ان كثري من املتزوجني 
يصلون ملرحلة خلع بعض املالبس لزيادة احلراره 
القبل  و  لذلك  فرصه  هناك  كان  كلما  بينها 
مع  احلظ  حالفه  الذي  للزوج  بالنسبة   , اجلنسيه 
زوجه مثل هذه فأن ليلة الدخله بالنسة له تكون 
. ولكن  زوجته احملدود  مع خجل  ما سهله  نوعَا 
ماذا يفعل الزوج الذي تزوج فتاة هي مستودع 
متنقل من اخلجل واحلياء , وحتى فرتة امللكة اليت 
تستمر مدة طويله فأن الزوج ال حيقق تقدمَا جيدَا 
للتخفيف من حدة خجل زوجته . فماذا يفعل هذا 

املسكني يف ليلة دخلته ؟
    كل الرجال يرحبون خبجل زوجاتهم يف بداية 
اغلق  وقد  ليله  اول  يف  اخلجل  وكذلك  امللكه 
عليهما باب واحد .ان الزوجه اليت تكون يف غايه 
وعلى  عليه  لتتغلب  عليها  الصرب  تستلزم  اخلجل 
الرهبه واخلوف الذي يصاحب كل زوجه يف ليلة 

الدخله .
    فأليك ايها الزوج ماذا تفعل اذا كانت زوجتك 
يف غايه اخلجل ؟ وطبعَا يستطيع بعض االزواج 
خجاَل  اقل  زوجته  كانت  كلما  الطريق  ان خيتصر 

واكثر جتاوبَا .
قاعة  اىل  ذهابك  وقبل  الزفاف  يوم  يف      
الفرح قم بتزيني غرفتك بالورود احلمراء والشموع 
وطبق من الفواكه مثل الفراوله والتفاح واملوز 
, والتنسى قبل دخولك اىل منزلك ارسل شخصًا 
يقوم  لكي  به  تثق  احد  او  اختك  مثل  اهلك  من 
انت  لتصل  الشموع  واضاءة  املكيف  بتشغيل 
وزوجتك والغرفه بارده ومتشبعه باجلو الرومنسي 
الرهبه  من  التقليل  على  الزوجه  يساعد  الذي 

واخلوف .
    يف البداية قبل دخول غرفه النوم قم حبملها 
على  ورمنسيه  بكل هدوء  ثم ضعها  بها  وادخل 
طرف السرير مع قبله لطيفه ثم غادر الغرفه لكي 
تأخذ راحتها , عد اليها ما يقارب العشرة دقائق 
على االقل فأذا وجدت باب الغرفه مغلقَا وترفض 
هذا  تصرفها  من  تستغرب  فال  الباب  تفتح  ان 
فهي ألول مرة تنام خارج بيت اهلها ووحيده كل 
ما تستطيع عمله هو طلب مالبسك اخلاصه بالنوم 
وترتكها تنام مبفردها , وانت جد مكانَا اخر يف 

بيتك تنام فيه .
مبكرَا  تستيقظ  ان  حاول  التالي  اليوم      يف 
ان  قبل  الفطور  بأعداد  تقوم  ان  استطعت  اذا 
تستيقظ هي وتقوم بالبحث عنك يف ارجاء املنزل 
لتغيري  البيت  من  واخرجا  االفطار  معها  تناول   ,
مشاهدة  مثل  اخر  بأي شئ  معها  قم  او   , اجلو 
التقرب منها  احلاله حاول  التلفزيون , يف هذه 
امللكه  ايام  يف  تفعل  كنت  مما  اكثر  بشكل 

على  لتعتاد  جبسدها  جسدك  يلتصق  ان  وتعمد 
لكي  هلا  مفيد  فهذا  وتصرفاتك  جسدك  حرارة 
يقل اخلوف واخلجل الذي تشعر به , اطلب منها 
كذلك ان تقوم بأجراء مكامله الهلها فهذا يزيد 
من طمئنينتهاعلى انها ال زالت يف احمليط الذي 
الرومنسيه  قمه  وكون يف   , فيه  تعيش  كانت 

واللطف معها .
    ال تفعل معها اي شئ جيربها او اي عالمه 
لتمارس  النوم  غرفة  اىل  الذهاب  منها  تطلب 
حقك املشروع , فهذا يفسد كل ما فعلته لكي 
جتعلها تهدأ وتبدد خماوفها .. عندما حيني وقت 
الراحه والنوم اجعلها تسبقك اىل غرفة النوم فأذا 
اغلقت الباب مرة اخرى , خلي بالك طويل عليها , 
ففي نهاية االمر فسوف تتمكن من الدخول عليها 
انعكس  كلما  عليها  صبورَا  كنت  كلما  والتنس 
بشكل اجيابي عليك , بعض االزواج يتحدثون ان 
زوجاتهم كانوا جيعلونهم ينامون لوحدهم ملدة 5 

ايام ...
    االن اذا مسحت لك بعض طول عناء وانتظار 
ان تدخل الغرفه بعد ان اخذت كل مايكفيها من 
وقت , اول ما تفعله هو ان تعيد اجلو الرومنسي 
الذي صممته من اجلها بأشعال الشموع مرة اخرى 
ان يكون لك ورد كايف مبنزلك غري  , والتسى 
ان  وافضل شئ   , ليله  اول  وضعته يف  الذي 
تكون حمتفظَا بكميه كافيه يف ثالجه املطبخ لكي 
يكون رطبَا ونضرَا او اخرج من بيتك لشراء ورد 

جديد .
    وجيب ان يعرف كل االزواج ال يعين ان الزوجه 
قد مسحت لك بالدخول انها جاهزه مائه يف املائه 
يف حلظتها . اوال صلي ركعتني انت وهي وادعو 

اهلل واشكره على كل شئ .
على  طويله  قبلة  وقبلها  منها  تقرب  ثانيَا      
شفتيها وتغزل بها , واوصف مشاعرك اجلياشه 
وحظك بأنها زوجتك وقل هلا احبـــــــــــــــك , وصف 
هلا معاناتك عندما تركته كل هذه املده ينام خارج 

الغرفه بطريقه ظريفه لتلطيف اجلو بينكما .
    واالن بعد ان اصبح اجلو طيبَا ورمنسيًا وبعد 
ان قمت بتجهيز نفسك بأن تكون قد اخذت محامَا 
منعشَا ولبست امجل مالبس نوم لديك وتعطرت 

بأحلى عطر لديك وحتبه زوجتك ,,,
تدعوها  بان  الرومنسيه  جرعة  زيادة      ميكنك 
لرقصة slow على موسيقى رومنسيه هادئه قبل 

التوجه اىل السرير .

    مالحظات سريعه:
    عن نقطة ان الزوجه تغلق على نفسها غرفة 
ليست   , البال  طولة  الزوج  من  وطليب  النوم 
اشاره خضرا مين بأن مترمط كل زوجه زوجها 5 
ايام وينام املسكني على الكنبه او على االرض.
تظهر  ال  الذي  جافه  مشاعر  ذو  الرجال  مااكثر 
الرومنسيه اال يف الوقت الذي يريد زوجته على 
ان  االقل  على  الزوج  ان  , جيب  الوجيه  فراش 
يقبل زوجته كل يوم على االقل مرتني , مرة على 

سبيل املثال وهو خارج اىل عمله .
ان حتمل  ال تستطيع  اذا كنت  الزوج  ايها      
زوجتك بني ذراعيك فال تفعل , فأنت حتتاج اىل 

ظهرك اكثر من اي ليله يف عمرك كله .

كيف تتصرف مع زوجتك اخلجوله بعد ليله الزفاف



Page 26صفحة 26     

تـسلية

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 ÖMÉ°U ∫õà© oe »ŸÉY ºcÓe ``` 1

.IQƒ°üdG

.ódGh ``` ÊÉæÑd πã‡ ``` 2

 ¢†«≤f ``` ôeC’G ‘ ¢TÉ≤f ``` iôK ``` 3

.ÉØ°U

.∫GõZ ``` Ìµj ``` 4

 ``` (á°Sƒµ©e) á«ÑæLC’ÉH ÜôZ ``` 5

.á¡HÉ°ûàe ±ôMCG

.Ö°üf IGOCG ``` IOÉYh ó°üb ``` 6

.¢SGO ``` Ö©àf ``` 7

. sô°U ``` iOÉæª∏d ``` 8

 ``` §°SƒàŸG ‘ IôjõL ``` 9

.áÑ«°üŸG

.á«fGôjG áæjóe ``` 10

 ``` ±GôWC’G øe ``` á«fÉæÑd Ió∏H ``` 11

.á«dÉ£jG äGQÉ«°S ácQÉe

:kÉjOƒªY *

.á«≤jôaCG ádhO ``` 1

.πMGQ »°ù«fhófCG ¢ù«FQ ``` 2

 ``` É«°ShQ á∏ªY ``` ¿É¡HÉ°ûàe ``` 3

.∞©°V

 ``` ¬àjÉØc ÜGô°ûdG øe Üô°T ``` 4

.¿É¡HÉ°ûàe

.…ƒb äƒ°U ``` ó¡àŒ ``` 5

.¬«Ñ°T ``` AÉæãà°SG IGOCG ``` 6

.™«¶a ôeCG ``` ä’ÉZ ácQÉe ``` 7

.…Qó°U ¢Vôe ``` 8

.‹ƒNO ``` Éªég ``` 9

.ájô°üe á∏ã‡ ``` 10

.»æªà∏d ``` ÊÉæÑd ∞«°üe ``` 11

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

πMGQ ÊÉæÑd ¿Éæa á∏FÉY :±hôM áKÓK øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

ó©°SG

IõªM

Ωôc

…ô°üe

»Ñàµe

ÈL

ÖjO

OGƒY

…QƒN

ÜÉ¡°T

øjódG ô°üf

Oƒ◊

ájƒ∏Y

êÉ◊G

π£ÑdG

…õH

ÉjGƒ°U

…hÓM

§bGQR

»°TÉjQ

ø°üZ

ìôa

»°ù∏HÉf

¿ƒ°†«H

Ëôc

ìƒàa

áeÓY

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *

 ```  ΩGO ``` Òd ``` 3 ,¿ÉæÑd øe πÑ∏H ``` 2 .Oƒ◊ ƒ«ehQ ``` 1

 ± ± ± ``` 7 .…Q ``` hG ``` 6 .∂àa ``` 5 .ƒdh ``` hóY ``` 4 .ó◊

 ``` »æH ``` 10 .ΩÉj’G ``` ≥Y ```  9.»eG ``` Ú°T ``` 8 .¢SÉf ````

.Üô°ùe ``` ÉfÉeôH ``` 11 .OƒdG

:kÉjOƒªY *

 ∑hÈe ``` 3 .≥«aƒJ ó«dh ``` 2 .Ö«©°T ±ÉØY ``` ÜQ  ```` 1

 ``` º∏M ``` 7 .Éæd ``` 6 .Úd ``` óeh ``` 5 .ÉfG ``` πj ``` 4 .Õ ``` øa ```

 ΩGQ ``` πMG ``` 10 .¢SƒeÉf ``` Üƒ∏fO ``` 9 .⁄G ``` Üh ```  8.Éj

.É«°ù«fhófG ``` 11 .GO ``` ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

Ü

Q

´

∫

h

…

I

´

h

G

O

¿

G

¢U

h

G

…

G

•

…

Ω

…

¢U

´

`g

O

´

¢S

G

¥

¢S

…

Ü

Q

∫

ì

¢T

Ü

∫

ê

G

∫

Q

ä

G

G

h

I

…

•

G

Q

Ü

∑

∑

∫

Ω

ä

R

¢V

Ü

ì

R

G

Ω

Ω

O

I

±

Ω

h

∫

∫

…

¿

Q

Ü

…

R

¿

ì

¿

G

G

O

Q

∑

…

¿

¢U

…

…

h

G

∫

ì

h

h

O

Æ

R

…

Q

¢U

Ω

ê

Ü

Q

ì

ñ

Ü

…

¢T

G

…

Q

ì

Q

±

¥

∫

É«Ñ°UÉM

 :¢ùfÉjQOÉg 

 ÊÉehQ QƒWGÈeG

 øHG .138 – 117

 »æÑàdÉH ¢ùfÉjGôJ

 áYÉæ°üdG ™é°T .¬Ø∏Nh

 .¿ƒæØdGh ÜGOB’Gh

 ájQƒWGÈe’G ø q°üM

 ‘ IôHGÈdG ó°V

 ≈æHh GÎ∏µfGh É«fÉeôL

 z¢ùfÉjQOÉg QGóL{

 ájQƒWGÈe’G ájÉª◊

 IôHGÈdG äÉªég ó°V

 ñ qQCG .Ú«fÉeô÷Gh

 QÉKB’G øe ÒãµdG ¬ª°SÉH

.¥ô°ûdÉH á«fÉehôdG

* * *

 :¢SOÉg 

 ‘ º«ë÷G ¬dEG

 .á«fÉfƒ«dG É«Lƒdƒã«ŸG

 .ÉfƒØ«°SôH á¡dE’G ∞£N

 óæY ¿ƒJƒ∏H ƒg

.¿ÉehôdG

2016/05/06

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Friday May 12 - 2017 ``g 1438 ¿ÉÑ©°T 16 ``` 2017 QÉjCG 12 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

6 4
4 5 9 8

8 7
8 3 7

2 4
1 9 5

9 5 2 4 8
6 2 7 8 1 4

4 6 2 8 7 5
3

8 9 1 6 3
8 2 4

9 5 6
1 2 7 6

8 1
3 8 5

6 9 3 8 7 1 5 4 2 5 7 8 3 1 9 2 6 4
5 1 7 6 2 4 8 3 9 4 6 9 7 8 2 1 5 3
2 4 8 9 5 3 1 6 7 1 2 3 5 4 6 7 9 8
9 7 6 5 1 2 3 8 4 6 9 4 1 5 7 3 8 2
4 3 1 7 6 8 9 2 5 3 8 2 6 9 4 5 1 7
8 2 5 4 3 9 6 7 1 7 5 1 2 3 8 6 4 9
7 8 2 1 9 6 4 5 3 2 4 5 9 7 1 8 3 6
1 5 4 3 8 7 2 9 6
3 6 9 2 4 5 7 1 8

8 1 7 4 6 3 9 2 5
9 3 6 8 2 5 4 7 1



Page 27صفحة 27     

صـحة وغـذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

عالمات حتذيرية ترافق تساقط شعرك ختفي مشكالت صحية خطرية
يعاني الكثريون من مشكلة تساقط الشعر، واليت 
اجليين  االستعداد  عن  ناجتة  أنها  كثريون  يرجح 
أو الشيخوخة، لكن يف بعض األحيان قد يكون 

تساقط الشعر أحد أعراض مشكلة صحية أكرب.
وكشف أخصائي األمراض اجللدية، الدكتور جريي 
شابريو، أن الدواء أو املرض قد يسبب تساقط 
الشعر يف بعض األحيان، ويف هذه احلاالت يكون 
مصحوبا بأعراض أخرى، مثل الطفح اجللدي أو قلة 

الطاقة أو آالم يف العضالت ال ختتفي.
أن تساقط  اليت تشري إىل  العالمات  وفيما يلي 

الشعر أكثر خطورة من الشيخوخة والوراثة:

- فقدان الرموش أو الشعر احلاجب:
يف  الشعر  تساقط  الحظت  »إذا  شابريو:  قال 
الرأس،  فروة  جانب  إىل  أخرى من اجلسم  أجزاء 

فهناك شيئا آخر حيدث«.

فإذا فقدت شعر حاجبيك أو رموشك، فقد يعين 
املناعة  ثعلبة  من  خطريا  شكال  لديك  أن  ذلك 
الذاتية، على عكس ثعلبة الذكورة واليت تؤدي إىل 
تساقط الشعر بكميات أكرب، ويف مناطق عدة من 
اجلسم إىل جانب فروة الرأس، حيث يعتقد اجلسم 
الشعر خطرية ويقوم مبهامجتها، ما  أن بصيالت 

يسبب تساقط الشعر من البصيالت.

وتشمل حاالت املناعة الذاتية األخرى اليت ميكن أن 
تسبب تساقط الشعر بهذه الطريقة، مرض الغدة 
الدرقية والذئبة. ويستطيع األطباء استخدام حتليل 

الدم لتحديد السبب الدقيق لتساقط الشعر.

- الشعور باخلمول طوال الوقت:
قد يعين تساقط الشعر املصحوب بنقص الطاقة 
أنك تعاني من سوء التغذية أو عدم احلصول على 
اليت  األساسية  الغذائية  العناصر  من  يكفي  ما 

حيتاجها اجلسم.

من  كافية  كمية  على  الشخص  حيصل  مل  وإذا 
الزنك، على سبيل املثال، فقد يتعرض لإلسهال 
كآثار  الشعر  وفقدان  الشديد  الوزن  وفقدان 
جانبية. وميكن أن يؤدي سوء التغذية عموما إىل 

تساقط الشعر.

وهنا جيب التأكد من احلصول على نظام غذائي 
متوازن حيتوي على الكثري من املنتجات الطازجة 
والربوتني  املكسرات  مثل  الصحية  والدهون 

واملاء.

- آالم العضالت:
العضالت  الشعر وآالم يف  عندما حيدث تساقط 

 2019 تــموز   6 Saturday 6 July 2019الـسبت 

يف وقت واحد، فمن احملتمل أن الشخص يعاني 
من قصور يف الغدة الدرقية، وهو نوع من عدم 

التوازن اهلرموني املناعي الذاتي.

وال تظهر، يف البداية، أي أعراض على املصاب 
جسمه  ألن  نظرا  لكن  الدرقية،  الغدة  بقصور 
عليه  يالحظ  فقد  اهلرمونات،  خلل  مع  يتعامل 
التعب وزيادة الوزن وآالم يف العضالت وفقدان 

الشعر.

خالل  من  الدرقية  الغدة  قصور  معاجلة  وميكن 
حمل  حتل  واليت  الطبيب  يصفها  اليت  األدوية 
اجلسم اهلرموني الذي ال ميكن للجسم عند اإلصابة 

باملرض إنتاجه من تلقاء نفسه.

- األظافر اهلشة:
حيدث نقص احلديد، الذي يعد نوعا من أنواع فقر 
يكفي  ما  إنتاج  اجلسم  يستطيع  ال  عندما  الدم، 
الدكتور  وقال  الصحية.  احلمراء  الدم  خاليا  من 
شابريو: »إذا كان هناك شخص يفتقر إليه، فقد 
يتعرض آلثار جانبية مثل األظافر اهلشة وفقدان 

الشعر«.

أسريا  الشخص  جيعل  أن  احلديد  لنقص  وميكن 
األعراض  وتشمل  باستمرار.  والضعف  للتعب 
اليدين  يف  وبرودة  الصدر  يف  أملا  األخرى 

والقدمني.

وميكن أن تساعد مكمالت احلديد يف عالج احلالة، 
باإلضافة إىل األدوية اليت ميكن للطبيب وصفها 

للمريض.

- ارتفاع يف ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسرتول 
يف الدم رغم تناول أدوية:

تسبب أدوية خفض الكوليسرتول تساقط الشعر 
لكن فرص  للدكتور شابريو.  وفقا  جانيب،  كأثر 
من  فقط   %1 أبلغ  حيث  نادرة،  ذلك  حدوث 
األشخاص الذين يتناولون أدوية الكولسرتول عن 

تساقط الشعر، وفقا جلامعة هارفارد الطبية.
ومن املعروف أن أدوية ضغط الدم أيضا تسبب 
تساقط الشعر، على الرغم من أن األطباء ما زالوا 

غري متأكدين من اآللية الدقيقة هلذا االرتباط.

الناس  الدكتور شابريو: جيب على  لذلك ينصح 
مراجعة أطبائهم لتحديد ما إذا كان تساقط الشعر 

مرتبطا باألدوية.

- طفح جلدي على الوجه أو اجلسم:

يعرف مرض الذئبة، أو قصور الغدة الدرقية أو 

نقص احلديد، بأنها أمراض مناعية ذاتية، ويكون 
تساقط الشعر واحدا من أعراضها الشائعة.

أن  األمراض  هلذه  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
فعل  كرد  اجلسم  كامل  يف  جلديا  طفحا  تسبب 

على اإلصابة بالتهاب.

كشف خبري يف تساقط الشعر عن أن تناول 5 
أنواع من الفواكه قد يؤدي إىل عالج الصلع إىل 

األبد.
عيادة  مؤسس  وهو  بزرة،  بشار  الدكتور  وقال 
مركز »بيوند ميد« يف كنسينغتون يف لندن إن 
سواء  الشعر،  لتساقط  شيوعا  األكثر  »السبب 
كان صلعا ذكوريا أو أنثويا هو »وراثي«، ولكن 
هناك أنواع أخرى من تساقط الشعر، كتلك اليت 
ميكن  الصحية،  غري  الرأس  فروة  حالة  تسببها 
الوقاية منها بشكل أكربن عن طريق تناول تلك 

الفواكه.
وأكد »بزرة« أنه كلما كان نظام الفرد أكثر صحية 
ومثالية، فمن املمكن أن يلعب دورا حقيقيا يف 
احلفاظ على شعرك وفروة رأسك يف حالة جيدة، 

حبيب صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

البابايا

يقول الدكتور بزرة إن »الكوالجني« هو الربوتني 
األكثر وفرة يف اجلسم، وال يعد فقط واحدة من 
احلفاظ  أيضا يف  يساعد  بل  الشعر،  بناء  لبنات 
وتقع  اجللد  طبقات  إحدى  وهي  األدمة،  على 
مباشرة حتت البشرة وتتألف من نسيج ضام حيمل 
األوعية الدموية والليمفاوية اليت تغذي اجللد كما 
حيمل أعصاب اجللد وتشكل طبقة األدمة السمك 

الرئيسي للجلد
عن  »الكوالجني«  ينتج  اجلسم  أن  إىل  وأشار 
طريق اجلمع بني بعض األمحاض األمينية، اليت 
توجد عادة يف األطعمة مثل اللحم البقري والدجاج 
والسمك والفاصوليا والبيض ومنتجات األلبان.

أيضا  تتطلب  »الكوالجني«  إنتاج  عملية  ولكن 
هو  والذي  رئيسي،  كمكون  سي«  »فيتامني 
متوافر يف فاكهة البابايا، إذ أن كل مثرة منها 
تضم 235 ملليغراما منهـا، وهو أكثر من ضعف 

الكمية املتوافرة يف مثرة الربتقالة الواحدة.
كما أن البابايا غنية بالبوتاسيوم، املرتبط نقصه 

بفقدان الشعر وسقوطه.

األناناس
مثل  األكسدة،  مضادات  على  األناناس  حيتوي 
الفالفونويدات واألمحاض الفينولية، اليت حتارب 
الشعر،  ببصيالت  الضرر  وتلحق  احلرة،  اجلذور 

ويكون كبار السن عرضة لإلصابة بشكل خاص.
 Cسي فيتامني  على  األناناس  حيتوي  كذلك 

واملنغنيز وفيتامني ب 6.

اخلوخ
يقول الدكتور بزرة أنه للحفاظ على رأس صحي 
من الشعر، البد من الضروري أن حتتوي فروة 
الرأس على رطوبة كافية، وما يعزز هذا هو وجود 
غدد زيتية تنتج الزهم، وهو زيت طبيعي، ويف 

حال نقصانه، فإن فروة الرأس ستعاني.
الزهم،  ذلك  بتوفري  دوره،  اخلوخ  يلعب  وهنا 
أنه غين بفيتامينات سي وأ، لذلك فهو  بفضل 

مرطب طبيعي ورائع.

الكيوي

حيتوي الكيوي على مستويات جيدة من فيتامني 
أ وفيتامني هـ وفيتامني ك ومضادات األكسدة 
الفالفونويدية مثل بيتا كاروتني ولوتني وزانثني، 
كذلك حيتوي على فيتامني سي وجو جيد إلنتاج 
مادة »الكوالجني«، وكذلك أمحاس »أوميغا 3« 

الدهنية اليت توفر الرطوبة للشعر.
كما أن الكيوي غين أيضا باملعادن، مثل الزنك 
على  تساعد  واليت  والفوسفور،  واملغنيسيوم 
تعزيز الدورة الدموية املناسبة يف فروة الرأس، 

وبالتالي تقوية الشعر من اجلذور.
وخبالف هذا، فإن الكيوي غين بالنحاس، الذي 
على  احلفاظ  يف  الشعر  يساعد  أن  املمكن  من 
الرمادي يف  الشعر  الطبيعي واحلفاظ على  لونه 

مكانه.

التفاح

وسي،  وب  أ   فيتامينات  على  التفاح  »حيتوي 
وكلها حيوية عندما يتعلق األمر باحلفاظ على فروة 
رأس صحية ومنع قشرة الرأس، كما أنه مليء 
مبضادات األكسدة للحفاظ على تلك اجلذور احلرة 

بعيدا وتساعد على جتديد اخلاليا.
أجراه  علمي،  ببحث  بزرة،  دكتور  استشهد  كما 
أن  يفيد  والذي   ،2002 عام  يف  ياباني  فريق 
وهو   ،  2-B بروسيانيدين  على  حيتوي  التفاح 

مركب يبدو أنه يساعد يف منو شعر جديد.

5 فواكه سحرية لعالج الصلع
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Labor has helped pass the 
government’s full suite of 
tax cuts despite saying 
it would be economically 
reckless to agree to re-
forms not due to begin for 
another five years.
It means up to $1080 in 
tax relief for up to 10 mil-
lion Australians is a step 
closer, with the govern-
ment’s three-stage suite 
of tax cuts now headed to 
the Senate.
Under the Treasury Laws 
Amendment (Tax Relief So 
Working Australians Keep 
More Of Their Money) Bill 
2019, the maximum low 
and middle-income tax 
offset will be raised from 
$530 to $1080 and will be 
backdated for the last fi-
nancial year.
In 2022-23, the low-in-
come tax offset will be 
raised from $645 to $700 
and the top threshold of 
the 19 per cent tax brack-
et will be cover employees 
earning $45,000 from July 
1, 2022.

In 2024, well after the 
next election, the 32½ 
per cent rate will drop to 
30 per cent and will apply 
to those on incomes of 
$45,000 and $200,000.
Labor had tried to bring 
forward stage two of the 
tax cuts and had been 
arguing against being 
forced to vote for stage 
three of the tax cuts not 
due to begin in 2024/25.
Opposition Leader An-
thony Albanese tried un-
successfully to amend 
the name of the bill so it 
would be called the “Tax 
Relief So Working Austra-
lians Keep More Of Their 
Money But Not For A Re-
ally Long Time Bill 2019.”
But when that failed, La-
bor did not oppose the 
government’s bill, leav-
ing just the Greens Adam 
Bandt and Tasmanian In-
dependent Andrew Wilk-
ie voting no, after three 
hours of debate.
“Tonight our full package 
of tax cuts passed the 

With Labor’s help, Coalition’s $158b tax 
cut package heads for Senate battle

Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh Frydenberg shake hands after their income tax bill passed 
the House of Representatives.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN

Opposition Leader Anthony Albanese standing with government MPs during the vote.CREDIT:ALEX EL-
LINGHAUSEN

House and are now on the 
way to the Senate,” Trea-
surer Josh Frydenberg 
tweeted.
“Labor’s amendments 
were defeated as they 
continue to put obstacles 
in the way of tax cuts for 
millions of Australians.”
The government does 
not have a majority in 
the Senate and will either 
need Labor’s support or 
the votes of four of the six 
crossbenchers. Senator 
Cory Bernardi has said 
he will support the $158 
billion in tax cuts and the 
government is negotiat-
ing with the two Centre 
Alliance senators. Centre 
Alliance’s lower house 
MP Rebekah Sharkie vot-
ed for the government’s 
bill pending these discus-
sions.
Centre Alliance’s voting 
partner Tasmanian Jacqui 
Lambie has yet to declare 
her hand. Pauline Hanson 
has said One Nation will 
vote against the tax cuts.

A man has been formally 
charged with being a mem-
ber of the Islamic State ter-
rorist organisation, follow-
ing dramatic raids across 
Sydney.
Counter-terrorism police 
raided six homes in Syd-
ney’s west on Tuesday 
morning, arresting Isaak 
el Matari, 20, and Radwan 
Dakkak, 23, over their al-
leged connection to plans 
for a terrorist attack. Au-
thorities said they were 
members of Islamic State.
A third man, Ahmed Teb-
ya, 30, was arrested over 
unrelated charges of de-
frauding Centrelink.
Mr Dakkak, from Toon-
gabbie, was charged at 
Bankstown police station 
late on Tuesday night and 
is expected to appear at 
Bankstown Local Court on 
Wednesday.
r el Matari remains in po-
lice custody at Bankstown 
police station. He is ex-
pected to be charged on 
Wednesday with being a 
member of a terrorist or-
ganisation, preparing for a 
terrorist act and preparing 
to enter a foreign country 
for the purpose of engag-
ing in hostile activities.
Mr el Matari, who was ar-
rested at his home in Chis-
wick Street, Greenacre, 

had been under police sur-
veillance since returning 
to Sydney from Lebanon 
12 months ago.
“We will allege in court 
that the man was in early-
stage preparations and 
was someone who had ex-
pressed intentions to car-
ry out a terrorist attack in 
Australia,” Australian Fed-
eral Police’s national man-
ager of counter-terrorism, 
Ian McCartney, said.
“Police station, defence 
establishments, embas-
sies and consulates, 
courts and churches [were 
all potential targets],” he 
said.
“This man had not moved 
to finalise his plans to fina-
lise a terror attack.”
Police said Mr el Matari 
had become of interest to 
Australian authorities only 
because of his trip to Leb-
anon.
“Before he travelled 
overseas to Lebanon, he 
wasn’t of interest to Aus-
tralian authorities. We had 
concern once he returned 
to Australia. Movements 
have been monitored 
since he returned to Aus-
tralia,” NSW Assistant 
Commissioner Mick Will-
ing, the Counter Terrorism 
and Special Tactics com-
mander, said.

Police began an investiga-
tion 12 months ago and al-
lege the men made threats 
about central Sydney lo-
cations on social media 
including messaging ser-
vices WhatsApp and Tele-
gram.
Mr Tebya was charged 
with obtaining a financial 
benefit by deception and 
was granted police bail 
before his matter goes to 
court later in July.
He has not been charged 
with terrorism offences.
Police allege Mr el Ma-
tari and Mr Dakkak had 
planned to import firearms 
and explosives to carry 
out the attacks.
“They were starting to 
reach out to people over-
seas,” Mr McCartney said.
Mr el Matari also allegedly 
had plans to go to Afghan-
istan to pledge allegiance 
to, and fight for, the Islam-
ic State, he said.
He had a visa and a plane 
ticket to Afghanistan, and 
planned to buy a firearm 
upon arrival, police al-
leged.
“Through these activities, 
he’d sworn allegiance to 
IS,” Mr McCartney said. 
“There was a domestic 
plan at the same time.”
Horrified neighbours at the 
house in Greenacre, where 
Mr el Matari had lived for 
several months, told the 
Herald they were in shock.
“It’s very terrible, what 
we heard [on Tuesday] 
morning. My four-year-old 
daughter is very scared. 
She asked what is going 
on,” one neighbour said.
Another said she wanted 
to move. “I’m disgusted, 
I don’t want to live here 
any more. It’s terrifying, 
you don’t feel safe. It’s just 
shocking,” she said.
At homes raided across 
Canada Bay, Chester Hill, 
Green Valley, Toongabbie, 
Greenacre and Ingleburn, 
police seized a number of 
items for forensic analy-
sis.
Investigators would not 
comment on how the men 
became allegedly radica-
lised.
No further arrests were ex-
pected, police said.

Sydney man charged after counter-terrorism raids

Isaak el Matari was arrested by counter-terrorism police on Tuesday.
Credit:Facebook

Police raid a home in Chiswick Street, Greenacre, on Tuesday as part of 
an anti-terror investigation.Credit:James Brickwood
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Australia’s new governor-
general says his focus 
will be on highlighting the 
“richness of spirit” in the 
Australians and groups 
supporting veterans, asy-
lum seekers and Indig-
enous Australians.
David Hurley has been 
sworn in as Australia’s 
vice-regal representative 
at Parliament House.
The former defence force 
chief assumes the post at 
the end of Sir Peter Cos-
grove’s five-year commis-
sion.
He intends to use his 
tenure to highlight the 
strength of Australians 
and their concern for the 
common good.
“We can be informed by 
many sources of the ills 
of our sociey; it is impor-
tant that we are reminded 
of its goodness,” he told 
the Senate chamber.
Mr Hurley said he will also 
do his best to highlight the 
importance of the work 
of governor-generals in 

“depicting a nation to its 
people”.
“Australia can be pro-
vided with a reflection 
of themselves and other 
countries,” he said, pay-
ing tribute to the strength 
of Australia’s democratic 
system. 
“My emphasis on commu-
nity engagement will sit 
alongside the critical con-
stitutional role performed 
by the Governor-General. 
Australia has an enviable 
record as a parliamentary 
democracy.”
Support for veterans, 
asylum seekers, Indig-
enous Australians
He said his time as NSW 
governor has made him 
acutely aware of the “rich-
ness” and cultural diver-
sity of Australia.
“I have seen this richness 
of spirit at work in the 
people and the organisa-
tions assisting our veter-
ans, our rural communi-
ties under stress, asylum 
seekers who we have 

welcomed into our coun-
try and our Indigenous 
brothers and sisters.
“There are countless or-
ganisations and people 
demonstrating how rich 
this country is every day.
“As Governor-General, I 
am committed absolutely 
to supporting these peo-
ple in their work.”
Mr Hurley also drew on a 
quote by Australian au-
thor David Malouf that is 
etched on a glass plaque 
at Sydney’s Circular 
Quay.
Malouf, he noted, is rep-
resentative of the diver-
sity of Australia, having a 
Lebanese father and Brit-
ish mother of Portuguese 
decent.
“Australia is still revealing 
itself to us. We oughtn’t to 
close off possibilities by 
declaring too early what 
we have already become,” 
the plaque reads.
“Australia is not a fin-
ished product,” Mr Hurley 
stressed.

David Hurley sworn in as Australia’s governor-general
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Decades of service in 
the army

Mr Hurley became the 
NSW governor in 2014 
after 42 years of service 
in the Australian Army, 
the last three of which he 
spent as chief of the de-
fence force.
Accompanied by his wife 
Linda, Mr Hurley received 
the general salute in the 
parliament forecourt.
In the Senate chamber, 
Australia’s Chief Justice 
Susan Kiefel swore in the 
27th governor-general, 
reading and signing the 
oaths of allegiance and 
office.
David Hurley departs 
NSW Government House 
following the end of his 
commission as Governor 
of New South Wales in 
Sydney, 1 May 2019.
AAP
Prime Minister Scott Mor-
rison and Mr Hurley then 
signed the proclamation 
to complete the ceremo-

Prime Minister Scott Morrison stands behind David Hurley ahead of his swearing in ceremony at Parliament 
House. AAP

The former defence force chief takes on the role after Sir Peter Cosgrove’s five-year commission. AAP

Queen Elizabeth II with the Duke of Cambridge (right) receives the Governor-General designate of Australia, 
David Hurley on 12 June 2019. AAP

David Hurley has been sworn in as Australia’s 27th Governor-General.

ny.
The governor-general 
opened his acceptance 
speech with an acknowl-
edgement of country in 
Ngunnawal language, af-
ter calling for Indigenous 
languages to be taught 
more widely in schools in 
an Australia Day speech.
In December, he urged 
people to look beyond his 
military background after 
criticism that three of the 
last four appointments of 
governor-general have 
been retired army gener-
als.
‘Understanding peo-
ple’s challenges’
Mr Morrison gave some 
insight into his choice 
after appointing him late 
last year.
“General Hurley is known 
for looking people straight 
in the eye. Not up and not 
down. He was that way 
with those he led in the 
military and he’s been 
that way as a governor 
and throughout his life,” 

Mr Morrison said in De-
cember.
“Looking eye-to-eye, 
face-to-face, understand-
ing people’s challenges 
and issues one-on-one, 
in a very direct and very 
humble and a very hu-
mane way.”
Facing questions about 
why he did not consider a 
woman to fill the role, Mr 
Morrison said Mr Hurley’s 
selection was a “pack-
age deal” with his wife of 
more than 40 years.
The governor-general is 
appointed by the Queen 
in Commonwealth coun-
tries, on the advice of 
the prime minister, to be 
the representative of the 
Crown.
Mr Hurley was awarded 
the Distinguished Service 
Cross for his leadership 
during Operation SOLACE 
in Somalia in 1993 and 
was appointed a Compan-
ion of the Order of Aus-
tralia in 2010 for eminent 
service to the army.
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Rugby Australia is sweat-
ing after Israel Folau took 
it to court over his sack-
ing. Legal experts say the 
headache doesn’t end 
there.
Rugby Australia and Is-
rael Folau are headed to 
the Federal Court after 
conciliation failed at the 
Fair Work Commission.
Pressure is growing on 
the deep-pocketed spon-
sors of Rugby Australia, 
with legal experts saying 
the likes of Qantas could 
be dragged into a brand-
damaging legal case with 
axed Wallaby fullback Is-
rael Folau.
Several lawyers have 
said Folau could go after 
sponsors for damages — 
in addition to his previ-
ous employer — if it can 
be proved that Rugby 
Australia’s big wigs only 
acted to remove the star 
due to pressure from 
them.
Folau is seeking up to 
$10 million in damages 
from RA after it terminat-
ed his $4 million contract 
following an Instagram 
post that said gay people, 
along with others, were 
headed to hell unless 
they repented.
The former star player’s 
lawyers said the sack-
ing went against section 
772 of the Fair Work Act, 
which bars discrimina-
tion in employment on 
religious grounds.
RA said it was justified 
to ditch Folau because of 
repeated breaches of the 
players’ code of conduct.
RA’s headline sponsor 
is Qantas but big brands 
backing the code also in-
clude Land Rover, Swisse 
and HSBC bank.
Michael Harmer of Ham-
ers Workplace Lawyers 
said today it could work 
in Folau’s favour to suck 
the sponsors into his 
stoush.
Fearing both reputational 
damage and a possible 
expensive ruling against 
them, RA’s corporate 

backers may turn their fo-
cus on the code and urge 
it to settle with Folau.
“If you can pull in some 
of them, so they are in the 
melting pot, you would 
think pressure to get the 
thing fixed would come 
from the sponsors,” Mr 
Harmer told The Austra-
lian.
“It would be wise to have 
a crack at some sponsors, 
particularly Qantas.”
He said sponsors could 
be liable for penalties 
of up to $60,000 if a link 
could be proved between 
them and Folau’s demise.
Speaking after the break-
down of a conciliation 
meeting between RA 
and Folau on Friday, the 
code’s chairman, Camer-
on Clyne, said his former 
player’s repeated posting 
of controversial social 
media comments had put 
him at odds with the Gov-
ernment, staff and spon-
sors and left it with little 
choice but to act.
“(The alternative) would 
be that we’d have no 
sponsors at all because 
no sponsor has indicated 
they would be willing to 
be associated with social 
media posts of that sort 
and that includes govern-
ment, because we’ve also 
heard from them,” Mr Cly-
ne said.
Qantas CEO Alan Joyce 
has been vocal in his 
support of LGBTI rights. 
He was a high-profile cor-
porate figure in the fight 
for marriage equality and 
Qantas is a sponsor of 

Sponsors in line of fire over Folau sacking

the Sydney Gay and Les-
bian Mardi Gras.
That has also made him 
a target for some on the 
right of politics, including 
Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton, who notably 
said in 2017 that Qantas 
should refrain from his 
public support for same-
sex marriage and leave 
that to “elected decision 
makers”.
Mr Dutton said CEOs 
should “stick their knit-
ting”.
 However, Mr Joyce has 
been adamant RA’s deci-
sion to sack Folau was its 
alone.
Mr Joyce said last month 
the insinuation the airline 
was involved in Folau’s 
dumping was “outra-
geous” but the firm had 
asked RA what it was do-
ing about the saga.
“Israel’s comments were 
terrible for a large ele-
ment of the community, 
and a vulnerable element 
of the community,” Mr 
Joyce said.
“It is (RA’s) issue to re-
solve, they have put a so-
lution in place … and we’re 
very supportive of what 
they’re doing.”
For his part, Mr Clyne 
said suggestions Qantas 
put direct on pressure on 
RA to ditch Folau were 
“simply wrong”.
“Sponsors have a right 
to associate themselves 
with a game they feel 
best represents their 
values, but it is absolute 
nonsense to suggest it 
was done at the behest 

of a sponsor,” he said on 
Friday.
But legal experts speak-
ing to news.com.au yes-
terday said Folau could 
have an avenue to strike 
out at the sponsors.
“The Fair Work Act has a 
section where a third par-
ty, such as for example 
a sponsor of RA, could 
also be held liable in cer-
tain circumstances,” MKI 
Legal director Nicholas 
Marouchak said.
“Section 550 of the Fair 
Work Act, known as the 
accessorial liability provi-
sions, could make a spon-
sor of RA liable if that 
sponsor was ‘involved’ in 
having Folau dismissed 
because of his religion.
“For a sponsor to be held 
liable, Folau has to first win 
his primary claim against 
RA and the sponsor would 
have needed to have es-
sentially encouraged RA 
to sack him or provided 
other material assistance 
to RA in helping RA carry 
out the sacking, such as 
advising or counselling 
them in doing it.”
Josh Bornstein, head of 
legal firm Maurice Black-
burn’s employment law 
group, told news.com.au 
Folau could argue Qantas 
and others were acces-
sories to the RA’s alleged 
discrimination.
“There are two or three 
options if you can show 
third party involved in 
sacking of employee,” he 
said.
“If he wins the case 
against the employer or 
any third party he will have 
a very substantial damag-
es claim. He was on a very 
high income and may not 
be able to earn anything 
like that for foreseeable 
future. It’s high stakes in-
deed.”
But while this might be a 
goal for Folau, it was no 
home run, he said.
“You would need credible 
evidence of the involve-
ment by the sponsor,” Mr 
Bornstein said.

Israel Folau leaves a conciliation hearing at the Fair Work Commission 
in Sydney on Friday. Picture: AAP Image/Peter RaeSource:AAP

That was echoed by Mr 
Marouchak, who said it 
wasn’t clear RA’s spon-
sors had done enough to 
be directly implicated in 
his sacking.
For a start, Folau has to 
persuade a court his dis-
missal was due to his re-
ligion.
“If that happens, the ex-
tent of Qantas’s involve-
ment in the sacking will be 

examined, such as what 
discussions were had be-
tween RA and Qantas be-
fore Folau’s sacking,” Mr 
Marouchak said.
“Qantas would defend 
themselves by explaining 
they either had nothing 
to do with RA’s decision 
to sack Folau or if they 
were part of it somehow, 
it had nothing to do with 
Folau’s religion.”
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Granville MP Julia Finn 
is delighted to be ap-
pointed Shadow Minister 
for Consumer Protection 
and Shadow Minister for 
Carers.
It is exciting that NSW 
Opposition Leader Jodi 
McKay has announced 
her new shadow cabinet 
with a new fresh team. 
Our focus will be on im-
portant issues, which 
affect many in the com-
munity.
“I am humbled to be ap-
pointed to the Shadow 
Cabinet and to work 
alongside a hardworking 
and dedicated team. The 
new portfolios show that 
the NSW Labor is com-
mitted to the important 
priorities for the people 
of NSW”.
Consumer Protection is 
very important with the 
use of extensive digi-
tal technology, it is im-
portant that consumers 
protect themselves from 
scams, unsafe products 
and unfair treatment. 

“This is crucial in the 
era of rapidly changing 
and emerging products 
and services, especially 
online, that consumers 
are protected” Julia Finn 
said.
Carers play an important 
and significant role in the 
community by assisting 
those in need of support 
because of their age, dis-
ability and illness. Carers 
provided a much needed 
service to those who 
wish to remain in their 
family home.
“Prior to entering Par-
liament, I had extensive 
experience in consumer 
protection policy, espe-
cially in electricity and 
gas.
“I’m looking forward to 
using these skills to be a 
strong advocate for NSW 
consumers”, Ms Finn 
said.
For media enquiries, 
please call Fifi on 9637 
1656 or email - Gran-
ville@parliament.nsw.
gov.au

JULIA FINN MP appointed 
Shadow Minister
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The Reserve Bank cut in-
terest rates to a record low 
of 1 per cent on tuesday 
— but the Government is 
playing a risky game that 
might end in recession. 
CommSec’s Tom Pi-
otrowski explains why 
this might not be the time 
to celebrate RBA cutting 
interest rates.
The Reserve Bank of Aus-
tralia is spending its am-
munition, cutting interest 
rates to just 1 per cent, 
in a desperate attempt to 
breathe life into the Aus-
tralian economy.
After an extremely long 
stretch during which the 
central bank insisted 
things looked good, and 
that the next move in in-
terest rates would be up, 
it changed its mind sharp-
ly. The bank cut rates last 
month and again on tues-
day, meaning rates have 
fallen from 1.5 per cent 
to 1.0 per cent since the 
election.
Announcing the interest 
rate cuts on Tuesday af-
ternoon, the Reserve Bank 
said the cut would help 
make “faster” progress in 
reducing unemployment 
and spare capacity in the 
labour market.
The bank better hope its 
cuts work. Because with 
interest rates at 1 per 
cent, it can only make four 
more usual-sized cuts be-
fore rates are at zero. And 
it is not easy to cut inter-
est rates below zero.
WHY DO WE PLAY WITH 
INTEREST RATES?
Interest rates help con-
trol economic growth. If 
you want faster economic 
growth — as we do now 
— you need to cut inter-
est rates. The idea is that 
if the interest rate on bor-
rowing money is low, 
people will borrow more 
to invest in businesses, or 
to spend up at the shops. 
That makes the economy 
go round.
Australia’s economic 
growth is just 1.8 per 
cent, and we have rising 
unemployment, high un-
deremployment and low 
wages growth. Household 
debt is very high, mean-
ing people are reluctant 
to spend up big. Lower 
interest rates should help 

make us spend more.
With lower interest rates 
we will also be less likely 
to save, because the in-
terest rate on our bank 
accounts is lower. So, 
in theory, we spend that 
money instead. In this 
way, low interest rates 
are supposed to make 
the economy run faster, 
getting more people into 
work and lifting wages 
growth.
The only reason we don’t 
usually keep interest 
rates at crazy low levels is 
it makes inflation danger-
ously high.
That’s not a problem right 
now. We have low infla-
tion — just 1.3 per cent. 
Low inflation is something 
the central bank tries to 
avoid. The RBA does not 
aim at economic growth 
directly. They normally fo-
cus on inflation, which is 
high when growth is high 
and low when growth is 
low. At the moment we 
have low inflation and low 
economic growth.
The central bank would 
like inflation to be back 
in the range of 2 to 3 per 
cent — not because infla-
tion is terribly good — but 
because it’s a good way 
of making sure the econo-
my is growing at the right 
speed.
WHAT HAPPENS NOW?
Interest rate changes 
normally don’t work im-
mediately. But the effect 
of these interest rate cuts 
might be seen in housing 
markets as soon as this 
weekend. House prices 
are already slightly rising, 
according to CoreLogic 
data, and buyers might 
soon start getting FOMO 
— the fear of missing out.
ANZ and Westpac passed 
on only part of the last 
round of interest rate 
cuts and the RBA will be 
pressuring them to pass 
on the next round. RBA 
Governor Philip Lowe 
specifically mentioned on 
Tuesday that their usual 
excuse of high funding 
costs no longer applied
“Bank funding costs in 
Australia have also de-
clined, with money-mar-
ket spreads having fully 
reversed the increases 
that took place last year,” 
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Governor Lowe said.
If banks pass on the cuts, 
mortgage repayments 
should fall and that will 
leave mortgage holders 
with more money in their 
pockets. That can only be 
good for retail spending, 
and in turn good for the 
economy.
We now have record 
low interest rates, ris-
ing house prices and 
a scheduled tax cut of 
$1080 for middle income 
earners in the second half 
of the year. Could that be 
to breathe some life back 
into the Australian econo-
my?
IS THAT ALL WE NEED 
TO DO?
There are still risks. The 
RBA has done its job, 
now it is time for the Trea-
surer to do his. The econ-
omy needs support from 
all angles. If the Treasurer 
Josh Frydenberg leaves 
it all up to the RBA, he is 
likely to find the economy 
falling to pieces around 
him.
The Bank for International 
Settlements (central bank 
of central banks) just this 
week put out a big report 
saying if you depend too 
much on monetary policy 
(e.g. interest rate cuts) to 
fix your economy, you 
may be sowing the seeds 
of the next disaster.
“There are diminishing 
returns and costs in rely-
ing too much on mone-
tary policy,” The Bank for 
International Settlements 
said. It recommends re-
forming the economy 
and “boosting well cho-
sen infrastructure invest-
ments”.
What that means in prac-
tice is that we need to 
stop worrying only about 
whether interest rates get 
tweaked up or down by 
0.25 percentage points. 
We need big bold plans to 
make Australia’s econo-
my strong.
After all, mortgage hold-
ers are not the only peo-
ple that can borrow at low 
interest rates. The Gov-
ernment can borrow at 
low rates too.
If it wanted, and if it had 
the vision, it could use 
this opportunity to trans-
form the country’s future.

Interest rate cut ‘sowing the seeds of disaster’

Two Sydney-based Is-
lamic State members had 
reached out to contacts 
overseas to obtain weap-
ons and explosives as 
part of a plot to carry out 
attacks on city churches, 
courts, police stations 
and defence locations, 
police allege.
Counter terrorism police 
raided six homes in Syd-
ney on Tuesday morn-
ing arresting 20-year-old 
Isaak el Matari and Rad-
wan Dakkak, 23 over their 
connection to alleged 
plans for a terror attack.
A third man, Ahmed Teb-
ya, 30, was also arrested 
over unrelated charges of 
defrauding Centrelink.
Police began their investi-
gation 12 months ago and 
allege they made threats 
about central Sydney lo-
cations on social media 
including messaging ser-
vices WhatsApp and Tele-
gram.
Mr el Matari, who was ar-
rested at his Greenacre 
home, had been under 
police surveillance since 
returning to Sydney from 
Lebanon 12 months ago.
“We will allege in court 
that the man was in early-
stage preparations and 
was someone who had 
expressed intentions to 
carry out a terrorist attack 
in Australia,” Australian 
Federal Police’s national 
manager of counter ter-
rorism Ian McCartney 
said .
“Police station, defence 
establishments, embas-
sies and consulates, 
courts and churches” 
were all potential targets,  
he said.
“This man had not moved 
to finalise his plans to fi-
nalise a terror attack”.
Police said Mr el Matari 
had only become of inter-
est to Australian authori-
ties because of his trip to 
Lebanon.
“Before he travelled over-
seas to Lebanese, he 
wasn’t of interest to Aus-
tralian authorities. We had 
concern once he returned 
to Australia. Movements 
have been monitored 
since he returned to Aus-
tralia,” NSW Assistant 
Commissioner Mick Will-

ing, the Counter Terror-
ism and Special Tactics 
commander, said.
Tuesday’s raid was the 
16th alleged planned ter-
ror attack police have 
foiled since the terror 
threat level in Australia 
was elevated to probable 
in 2014.
“There are still people who 
wish to do the community 
harm. Their actions are 
criminal and they repre-
sent hate and terror,” Mr 
McCartney said.
Home Affairs Minister 
Peter Dutton said the 
case bolstered the argu-
ment for new laws the 
government plans to put 
to Parliament this week 
that would let authorities 
block Australians deemed 
a terrorist threat from re-
turning from overseas for 
up to two years.
Mr Dutton said the gov-
ernment could not be 
certain how many Aus-
tralians who supported 
Islamic State might still 
be at large in the Middle 
East.
“Even though there’s 
been an enormous dis-
ruption and the taking 
over of areas … none-
theless there are many 
people who still are in-
volved in different theatre 
skirmishes, regroupings. 
It may be the case that 
some Australians we as-
sume have been killed in 
the theatre of war may not 
have been.”
Police allege the pair ar-
rested on Tuesday had 
planned to import fire-
arms and explosives to 
carry out the attacks.
“They were starting to 
reach out to people over-
seas,” Mr McCartney 
said.
Mr el Matari also allegedly 
had plans to go to Afghan-
istan to pledge allegiance 
to and fight for the Islamic 
State, he said.
He had a visa and a plane 
ticket for Afghanistan, 
and planned to purchase 
a firearm upon arrival, po-
lice said.
“Through these activities, 
he’d sworn allegiance to 
IS,” Mr McCartney said. 
“There was a domestic 
plan at the same time.”

Mr el Matari, who lived 
with a woman and two 
children, is expected to be 
charged with one count of 
preparing for a terrorist 
act and one count of be-
ing part of a terrorist or-
ganisation.
He will also face charges 
under the so-called for-
eign fighter legislation 
designed to stop Islamic 
State sympathisers from 
going to the Middle East 
to fight.
Horrified neighbours at 
his Chiswick Street home 
in Greenacre, where Mr el 
Matari had lived for sever-
al months, told the Herald 
they were in shock.
“It’s very terrible, what we 
heard this morning. My 
four-year-old daughter is 
very scared, she asked 
what is going on,” one 
neighbour said.
Another said she wanted 
to move. “I’m disgusted, 
I don’t want to live here 
any more. It’s terrifying, 
you don’t feel safe.
“It’s just shocking”.
Mr Dakkak, a 23-year-old 
from Toongabbie, is ex-
pected to be charged with 
being a member of the 
Islamic State. The third 
man arrested in the raid, 
Mr Tebya, will face unre-
lated charges of defraud-
ing Centrelink.
Mr Tebya was granted po-
lice bail to appear in Bur-
wood Local Court later 
this month.
Police also had in place 
an “escalation plan” 
should any of the attacks 
progressed, Mr Willing 
said.
“In matters of this type, 
public safety is para-
mount. We had appropri-
ate resources briefed and 
ready, including tactical 
resources and the life,” 
he said.
At the homes raided 
across Canada Bay, 
Chester Hill, Green Val-
ley, Toongabbie, Greena-
cre and Ingleburn, police 
seized a number of items 
for forensic analysis.
Investigators would not 
comment on how the men 
became allegedly radica-
lised.
No further arrests are ex-
pected, police said.

‘Sworn allegiance to ISIS’: Sydney men arrested 
over foiled terror plot



سليمينغ ستديو 
ستديو تنحيف 
للـنساء والـرجال

قبل العالج بعد العالج

قبل العالج بعد العالج قبل العالج بعد العالج

خربة اكثر من 12 عاما

إختصاصيون بـ:
- التنحيف

- فقدان الوزن حبرق الشحوم 
واللحم الزائد

الوجه  من  التجاعيد  إزالة   -
والرقبة

- شّد اجللد املرتهل يف الوجه 
والرقبة والبطن

- رفع اجلفون وشدها
- ازالة الوشم.. وغري ذلك

نفتح 6 أيام 
يف االسبوع

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية

Add: 6/ 450 High Street, PENRITH  (NK Centre), Ph: 0430 197 136

جلسة العالج األوىل بـ 70 دوالرا وبعدها 100 دوالر للجلسة
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