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موسكو ترحب مبوافقة دمشق على وقف
إطالق النار يف إدلب

عون يُؤكِّد دور الطائف يف محاية امليثاق..
وجعجع يتّهم العهد مبحاولة عزل جنبالط

الرئيس عون يسلم السيف ألحد الضباط الخريجني يف حضور الرئيسني برّي والحريري
(تصوير :طالل سلمان)

حركة
االول
أمس
واملشاورات
االتصاالت
بشأن معاجلة ذيول حادثة
البساتني،
قربمشون-
انكفأت،
باالحرى
أو

بعد الزخم الذي شهدته
األربعاء بني بعبدا وعني
التينة ،والسرايا احلكومية،
نتيجة متسك طريف االزمة
كل واحد بشروطه حول

 Luxuryللسفر والسياحة

إحالة اجلرمية اىل اجمللس

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

وجاء تصريح الفرينتييف
خالل مؤمتر صحايف عقده
يف ختام اليوم األول من
اجلولة الـ 13لـ «مفاوضات

أعرب املبعوث اخلاص
الروسي
للرئيس
ألكسندر
سوريا،
إىل
الفرينتييف ،عن ترحيب
موسكو بإعالن دمشق
على
مشروطة
موافقة
وقف إطالق النار مبنطقة
إدلب ،مشريا إىل أن الكرة
باتت يف ملعب املسلحني،
حبسب «روسيا اليوم».
أعلن مصدر عسكري سوري
موافقة اجليش على وقف
إطالق النار يف منطقة
خفض التصعيد بإدلب،
اعتبارا من ليل امس،
بشروط.
وطالب اجليش السوري
بتطبيق اتفاق سوتشي
برتاجع
يقضي
الذي
20
حبدود
اإلرهابيني
كيلومرتا بالعمق من خط
منطقة خفض التصعيد
بإدلب وسحب األسلحة
الثقيلة واملتوسطة ،مقابل
وقف إطالق النار.

أستانا».
ووصف الفرينتييف الذي
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خمطط لتنفيذ اعتداء يف فرنسا...

رسالة مبايعة لتنظيم «داعش» وأسلحة
عثر على رسالة مبايعة
لتنظيم «داعش» وأسلحة
يف اطار حتقيق يطاول
 3رجال بينهم اثنان يف
السجن بتهمة التخطيط
لتنفيذ اعتداء يف فرنسا،

كما افادت اليوم تقارير
قريبة من امللف.
وذكر احد التقارير انه عثر
على الرسالة يف حوزة
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روحاني يرى سلوكاً «صبيانياً» يف
العقوبات على ظريف

اإليراني
الرئيس
ندد
ّ
حسن روحاني بسلوك
«صبياني» ،بعدما فرضت
الواليات املتحدة عقوبات
على وزير اخلارجية حممد

جواد ظريف الذي اعترب
«احلرس الثوري» اإليراني
أنه يعكس «اخلطاب امللهم
للثورة».
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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Follow us on

 1آب :دردشـة رئاسـية تكـشف عن أزمـة ثـقة  ..وال مـعاجلات

كل طرف عند موقفه ،ال
شيء يوحي بأن خرقًا ما
حصل ،فاملبادرات املعمول
عليها إلجياد صيغة لعقد
جملس الوزراء وصلت إىل
طريق مسدود.
وعليه ،اعتربت مصادر
الوجهة
ان
سياسية
اجلديدة للمعاجلة ،تنطلق
من معادلة اعتبار املعاجلة
السياسية ،متقدمة على
املعاجلة القضائية.
ومن هذه الواجهة بالذات
ترددت معلومات عن إعادة
ّ
احياء مساعي املصاحلة،
على ان يتوىل الرئيسان
بري وسعد احلريري
نبيه ّ
اجلانب اجلنبالطي ،وفريق
حزب اهلل والتيار الوطين
احلر اجلانب االرسالني..
لكن مصادر رئاسية معنية
قالت ان احلديث عن
مصاحلة سابق ألوانه..
يف هذا الوقت ،تراجعت

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

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح 7
االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف
األسبوع :من الثالثاء حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

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

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لـبنانيات

الرئيس عون يف ختريج دورة اليوبيل املاسي لالستقالل:

اجليش فوق التجاذبات وال تهاون مع أي حماولة للتالعب باألمن والطائف مظلة حلماية امليثاق الوطين
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،أن «اجليش أثبت
على مر السنوات واألزمات
أنه فوق املصاحل والتجاذبات،
وضمانة الوطن» ،الفتا إىل
واالجنازات
«املكاسب
أن
اليت حققها خالل السنتني
املاضيتني ،تدعم بتثبيت األمن
واالستقرار يف الداخل» ،معتربا
أن «األمن خط أمحر وال تهاون
مع أي حماولة للتالعب به،
فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان
وميارس كافة حقوقه حبرية ومن
دون خوف يف أي منطقة كان
من لبنان».
وشدد الرئيس عون على أن
يتعرض هلا الوطن
«األخطار اليت
َّ
عسكرية
بالضرورة
ليست
فقط ،فاألخطار االقتصادية
أشد قساوة وأشد فتكا،
وهي أخطر ما يعاني منه لبنان
اليوم ،وتطال اجلميع» ،وقال:
«التضحية املرحلية مطلوبة من
كل اللبنانيني بدون استثناء
لتنجح عملية االنقاذ ،فإن مل
نضح اليوم مجيعا ونرضى
ِّ
بالتخلي عن بعض مكتسباتنا
فإننا خناطر بفقدها كلها،
حني يصبح وطننا على طاولة
املؤسسات الدولية املقرضة وما
ميكن أن تفرضه علينا من خطط
اقتصادية ومالية قاسية».
واعترب أنه «ال ينفع لبنان يف
هذه املرحلة أن يستحضر البعض
لغة املاضي ،وممارساته ،عازفا
على وتر احلساسيات ،وطاعنا
يف صميم إرادة العيش
املشرتك ومتطلباته ،اليت ثبتها
اتفاق الطائف ،الذي يشكل
مظلة لنا حلماية امليثاق الوطين،
عرب صون حقوق اجلميع ،وإحقاق
التوازن بني خمتلف شرائح
اجملتمع ومكوناته .وال ميكن
بالتالي ألي ممارسة أو موقف،
أن يناقضا روحيته».
مواقف الرئيس عون جاءت
يف الكلمة اليت القاها خالل
االحتفال الذي ترأسه قبل ظهر
امس االول لتقليد السيوف
للضباط املتخرجني ال 269يف
دورة محلت اسم «اليوبيل
املاسي لالستقالل» ،ملناسبة
العيد الرابع والسبعني للجيش
اللبناني يف األول من آب،
وذلك يف الكلية احلربية يف
ثكنة شكري غامن يف الفياضية،
والذي دعا اليه قائد اجليش

العماد جوزف عون ،وحضره
رئيس جملس النواب نبيه بري،
رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،نائب رئيس جملس
النواب ايلي الفرزلي ،ورئيس
احلكومة السابق جنيب ميقاتي،
وعدد من الوزراء والنواب،
وقادة االجهزة االمنية ،وعميد
واركان السلك الديبلوماسي
وامللحقون العسكريون العرب
واالجانب املعتمدون يف لبنان،
ووفد من قيادةالـ «يونيفيل»،
وعميد السلك القنصلي واركان
وكبار
القضائية،
السلطة
املوظفني املدنيني والعسكريني
ونقباء املهن احلرة ،وممثلو
املرجعيات الدينية والروحية،
ورؤساء اجلامعات والبلديات،
باالضافة اىل عائالت الضباط
املتخرجني.

وقائع االحتفال

بدأ االحتفال مع وصول علم
اجليش ،فرئيس األركان يف
اجليش اللواء الركن امني
العرم ،فقائد اجليش العماد
جوزف عون ،ومن ثم وزير
الدفاع الوطين الياس بو صعب،
وسط مراسم االستقبال احملددة
لكل منهم .بعد ذلك وصل
تباعا كل من الرئيس احلريري،
ثم الرئيس بري ،وأديت هلما
املراسم التكرميية.
وعند التاسعة ،وصل رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
عون فعزفت املوسيقى عزفة
التأهب ،وبعد تقديم السالح
عزف حلن التعظيم ،ثم النشيد
الوطين ،ووضع الرئيس عون
إكليال من الزهر على النصب
التذكاري لشهداء ضباط اجليش
داخل حرم الكلية احلربية حييط
به وزير الدفاع وقائد اجليش
ورئيس األركان وقائد الكلية
احلربية العميد الركن جورج
احلايك .وعزفت املوسيقى
عزفة املوتى والزمة النشيد
الوطين ،والزمة الشهداء ،فيما
ردد تالمذة الضباط عبارة «لن
ننساهم أبدا» ثالث مرات على
إيقاع الطبول.
ثم توجه الرئيس عون اىل امللعب
واستعرض القوى يرافقه وزير
الدفاع وقائد اجليش ،ولدى
وصوله اىل املنصة الرمسية
بدأت وقائع االحتفال مبرور
تشكيالت تابعة للقوات اجلوية
تضمنت :سرب مقاتالت من نوع

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

الرئيس عون خالل القاء كلمته
 Super Tucanoاليت تستعمل
ملهمات الدعم اجلوي القريب
وصواريخ
بقنابل
وجمهزة
موجهة عالية الدقة وتشارك
للمرة االوىل يف العرض ،سرب
طوافات  Bellتستعمل للعمليات
اجملوقلة ،االخالء الطيب وقصف
القنابل ،سرب طوافات نوع
 Pumaتستعمل لتنفيذ مهمات
النقل والدعم اجلوي القريب
وقصف القنابل ،سرب طائرات
من نوع  Cessnaتستعمل ملهمات
االستطالع وقصف االهداف
بواسطة صواريخ موجهة عالية
الدقة ،سرب طوافات نوع
 Gazelleتستعمل لتنفيذ مهمات
الدعم اجلوي القريب وجمهزة
بصواريخ موجهة عالية الدقة،
ومحل بعض الطوافات األعالم
اللبنانية وأعالم اجليش .ثم مت
تسليم بريق الكلية احلربية من
الدورة املتخرجة اىل طليع السنة
الثانية .بعد ذلك تقدمت الدورة
املتخرجة وهي تنشد نشيد
الكلية احلربية ووقف افرادها
يف منتصف امللعب حيث تقدم
طليع الدورة السابقة من رئيس
تسمية
وطلب
اجلمهورية،
الدورة املتخرجة قائال« :باسم
هؤالء الفتيان اطلب تسمية
دورتهم دورة اليوبيل املاسي
لالستقالل» .ورد الرئيس
عون« :فلتسم دورتكم دورة
اليوبيل املاسي لالستقالل».

قراءة املراسيم وتسليم السيوف

بعد ذلك ،تال الوزير بو صعب
مرسوم ترقية تالمذة ضباط
قوى اجليش يف القوات الربية
واجلوية والبحرية وعددهم 166
تلميذ ضابط ،ومرسوم ترقية
تالمذة ضباط املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي وعددهم
 90تلميذ ضابط ،ومرسوم ترقية
تالمذة ضباط املديرية العامة
لالمن العام وعددهم 11تلميذ
ضابط .وتال وزير املالية علي
حسن خليل مرسوم ترقية تالمذة
ضباط املديرية العامة للجمارك
وعددهم اثنان.
وعلى االثر ،سلم الرئيس عون
الضباط املتخرجني للعام 2019

السيوف ،تقدم بعدها علم
اجليش امام رئيس اجلمهورية،
ثم تقدم طليع الدورة املتخرجة
كيفن صقر (قوى األمن
الداخلي) وأقسم اليمني اآلتية:
«أقسم باهلل العظيم أن أقوم
بواجيب كامال حفاظا على علم
بالدي وذودا عن وطين لبنان».
وردد الضباط املتخرجون «واهلل
العظيم».

كلمة رئيس الجمهورية

ثم القى الرئيس عون الكلمة
االتية:
«أيها احلضور الكرام ،هنا يف
مدرسة الوطنية ،حيث تنصهر
والعزم
باملبادئ
القلوب
واإلرادة ،نقف مرة جديدة أمام
قرروا سلوك
دفعة من شباب ّ
الدرب الصعب يف حياتهم
العملية ،والدرب صعب ألنها
ليست مهنة كسائر املهن وال
ميكن حتى اختصارها مبهنة،
فاجلندية حياة وطريقة عيش،
وهي الوحيدة اليت ترتبط
تسميتها الوظيفية باحلياة،
فيقال احلياة العسكرية.
أيها الضباط اخلرجيون ،ال
شك أن اخليارات كانت أمامكم
عديدة ،ومروحة االختصاصات
واسعة ،غالبيتها قد تكون
أسهل وأكثر راحة ،ورمبا أفضل
من نواح عدة .ولكن اختياركم
احلياة العسكرية ،إن ّ
دل على
شيء فعلى شجاعة وإقدام
وروح معطاءة ووطنية صافية.
ويف احيائكم اليوبيل املاسي
لالستقالل» واختياره عنوانًا
لدورتكم تؤكدون التزامكم
صون الوطن والدفاع عن
استقالله وسيادته مهما غلت
التضحيات.
ومع رفع ميينكم وتالوة قسمكم
ستبدأون مسرية حياة فيها
الكثري من التعب والتضحيات
وفيها أيضا االمتحان احلقيقي
امليزات ،فإن جنحتم
لتلك
ّ
سرتحبون راحة الضمري النقي
واحلر ،ومن جتربيت أقول
لكم إنه الربح األمثن ،فاسعوا
لتحصلوا عليه.
لقد أثبت جيشنا الوطين على

مر السنوات واألزمات أنه
فوق املصاحل والتجاذبات،
وأنه ضمانة الوطن .وهو قد
حقق خالل السنتني املاضيتني
مكاسب واجنازات يشهد له
بها ،فحرر جرودنا الشمالية
والشرقية من اإلرهاب ،ومتكن
هو وسائر القوى األمنية،
وبعمليات استباقية نوعية،
من القضاء على معظم اخلاليا
ِّ
وشل حركتهم،
النائمة لإلرهابني
حمققني للبنان أمنا مثينا تسعى
اليه مجيع الدول .هذه االجنازات
تتطلب كل الوعي واحلكمة
للمحافظة عليها ،وهي تستكمل
بإبقاء العني ساهرة على
حدودنا اجلنوبية ،مع وجود عدو
يرتبص بنا وينتهك باستمرار
القرارات واملواثيق الدولية
وخصوصا القرار  ،1701وتدعم
أيضا بتثبيت األمن واالستقرار
يف الداخل ،فاألمن خط أمحر وال
تهاون مع أي حماولة للتالعب به،
فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان
وميارس كافة حقوقه حبرية ومن
دون خوف يف أي منطقة كان
من لبنان ،أضف اىل ذلك أن
األمن هو الركيزة األساس ألي
ازدهار وأي نهضة ،فال اقتصاد
يقوم يف بلد أمنه مهتز.
أيها الضباط اخلرجيون ،أيها
العسكريون ،من هذا الصرح
أبطاال
خرج
لطاملا
الذي
قدموا للوطن أمثن ما لديهم،
أتوجه اليوم لكل أبناء السلك
العسكري ،حنن يا رفاق السالح
لسنا أبناء مهنة أو وظيفة ،وإن
كنا نعيش من راتب ونتكئ على
تقدميات ممنوحة لنا وهي حقنا،
ولكننا يف أساسنا وجوهرنا أبناء
قسم وأبناء الشرف والتضحية
والوفاء ،أقسمنا ميني القيام
بالواجب كام ًال للذود عن الوطن
ومحايته .واألخطار اليت يتعرض
هلا الوطن ليست بالضرورة
فاألخطار
فقط،
عسكرية
االقتصادية أشد قساوة وأشد
فتكا ،وهي أخطر ما يعاني منه
لبنان اليوم ،وتطال اجلميع.
فهل ننكفئ أمامها؟ هل نرتكه
ملصريه؟ هل نرفض تضحية

املكتسبات
ببعض
بسيطة
وحنن الذين مل نبخل بها بالدم
وباحلياة؟
مير لبنان بأزمة اقتصادية
ومالية واجتماعية قاسية ،بعض
أسبابها فرضته حروب املنطقة
والوضع االقتصادي العاملي،
وبعضها اآلخر نتيجة سنوات
وسنوات من تراكم األخطاء،
ولكننا قادرون على جتاوزها
وإنقاذ الوطن من براثنها إذا
عقدنا العزم على ذلك.
والتضحية املرحلية مطلوبة من
كل اللبنانيني بدون استثناء
لتنجح عملية االنقاذ ،فإن
مل نضح اليوم مجيعا ونرضى
بالتخلي عن بعض مكتسباتنا
فإننا خناطر بفقدها كلها،
حني يصبح وطننا على طاولة
املؤسسات الدولية املقرضة وما
ميكن أن تفرضه علينا من خطط
اقتصادية ومالية قاسية .ويف
األزمات يظهر معدن الشعوب،
وكلي ثقة بصفاء معدن شعب
لبنان العظيم وبقدرته على
مواجهة الواقع بعزم وصالبة،
والنهوض من الكبوات.
أيها احلضور الكرام ،ال ينفع
لبنان يف هذه املرحلة أن
يستحضر البعض لغة املاضي،
وممارساته ،عازفا على وتر
يف
وطاعنا
احلساسيات،
صميم إرادة العيش املشرتك
ومتطلباته ،اليت ثبتها اتفاق
الطائف .إن كل ممارسة من
هذا النوع ،إن كان يف السياسة
أو يف االدارة ،تؤذي احلياة
الوطنية ،وتهدد بإبطاء مسرية
النمو واخلروج من دوامة األزمة
احلالية ،وجيب أن تتوقف يف
احلال .فاتفاق الطائف الذي
التزمت بتطبيقه يف خطاب
ُ
القسم ،والتزمت به احلكومة
كذلك يف بيانها الوزاري ،يشكل
مظلة لنا حلماية امليثاق الوطين،
عرب صون حقوق اجلميع ،وإحقاق
التوازن بني خمتلف شرائح
اجملتمع ومكوناته .وال ميكن
بالتالي ألي ممارسة أو موقف،
أن يناقضا روحيته.
كونوا
العسكريون،
أيها
أكيدين ،انين من موقعي ووفقا
ملسؤولياتي ،سأسهر على
الدوام لتبقى حقوقكم مصانة
وكراماتكم حمفوظة ،كما حتفظون
بتضحياتكم.
الوطن
كرامة
هنيئا للجيش ،لذوي الضباط
اخلرجيني وللبنان واللبنانيني
هذه املناسبة العزيزة ،اليت
تذكرنا بأن للوطن سياجا،
وللشباب قدوة ،ولألمن عيونا
ساهرة وارادة ال تلني.
عشتم عاش اجليش عاش
لبنان».

عرض التحية

رئيس
كلمة
انتهاء
بعد
اجلمهورية ،مت عرض فيديو
كليب من انتاج قيادة اجليش-
مديرية التوجيه .ثم أمر قائد
العرض العميد احلايك القوى
املشاركة باالستعداد لعرض
التحية الذي شارك فيه تباعا:

التتمة على الصفحة 7

صفحة 3

Saturday 3 August 2019

الـسبت  3آب 2019

Page 3

لـبنانيات

الراعي ترأس قداسا بإهدن يف اختتام تساعية الصالة ألجل تطويب الدويهي:

نصلي لقبول اعجوبة متت مؤخرا بشفاعته وأمجع عليها األطباء املعنيون

املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قداسا احتفاليا يف
كنيسة مار جرجس  -إهدن،
مبناسبة اختتام تساعية صالة
ألجل تطويب املكرم البطريرك
اسطفان الدويهي االهدني،
مبشاركة املطارنة :بولس اميل
سعادة ،جوزيف نفاع ،جورج بو
جوده ،األب بولس قزي طالب
دعاوى القديسني ،املونسنيور
إسطفان فرجنية ،املونسنيور
نبيه معوض ،ولفيف من كهنة
زغرتا ورؤساء أديار ورهبان
وراهبات .وخدمت القداس جوقة
قاديشا بقيادة األب يوسف
طنوس.
حضر القداس رئيس «تيار
فرجنية
سليمان
املردة»
وعقيلته ،النائبان إسطفان
«حركة
ورئيس
الدويهي
االستقالل» ميشال معوض
وعقيلته ،الوزيرين السابقني
رميون عرجيي ويوسف سعاده،
النائبني السابقني جواد بولس
والدكتور قيصر معوض ،رئيس
بلدية زغرتا  -إهدن أنطونيو
فرجنية ،عضو املكتب السياسي
يف «تيار املردة» فريا ميني،
منسق حزب «القوات اللبنانية»
يف زغرتا ماريو غاليه ،منسق
هيئة قضاء زغرتا يف «التيار
الوطين احلر» عبد اهلل بو عبد
اهلل ،نائب رئيس مؤسسة
البطريرك اسطفانوس الدويهي
الرعيدي،
جوزيف
النقيب
للجامعة
اإلقليمي
الرئيس
اللبنانية الثقافية يف اوسرتاليا
ونيوزيلندا ميشال الدويهي،
ابراهيم
الدويهي،
أنطوان
الدويهي ،إدمون قبشي ،إضافة
إىل هيئات ومجعيات ثقافية
وتربوية واجتماعية.

العظة

بعد اإلجنيل املقدس ،كانت
عظة للبطريرك الراعي بعنوان
«من فقد نفسه من أجلي
جيدها» (متى  ،)25:16وقال:
«قال الرب يسوع هذا الكالم
عندما اعرتض بطرس على قول
يسوع إنه سيتأمل كثريا ،وميوت
قتال ،ويف اليوم الثالث يقوم
(متى  .)21:16فكشف الرب
قيمة آالمه وموته ،ألنه بها
يفتدي العامل وخيلص اجلنس
البشري ،فريفعه اهلل بالقيامة
وجيلسه على عرش امللوكية
يف السماء ،وألن من موته
وقيامته تولد الكنيسة اليت
هي جسده وهو رأسها ،بتعبري
القديس بولس الرسول ،واليت
هي «املسيح الكلي» بتعبري
القديس أغسطينوس .وهكذا
جعل من سر موته وقيامته
نهجا حلياة كل إنسان وخالصه،
قائال« :من فقد نفسه من أجلي
جيدها» (متى.»)25:16
أضاف« :هذا النهج سار عليه
ببطولة املكرم البطريرك الكبري
مار أسطفان الدويهي .وقد
اجتمعنا لالحتفال بهذه الليتورجيا
اإلهلية يف ذكرى مولده ب 2آب
 1630يف مدينة إهدن العزيزة،
لكي خنتتم أسبوع الصالة إىل
اهلل كي يظهر قداسته ويرفع
على مذابح الكنيسة بني
الطوباويني والقديسني ،ولكي

نلتمس بتشفعه النعم اليت حنتاج
إليها .كما أننا نصلي من أجل
قبول األعجوبة اليت متت مؤخرا
بشفاعته ،وأمجع عليها األطباء
املعنيون ،آملني أن يرفعها
بأسرع وقت حضرة طالب
الدعوى ،األب بولس القزي،
الراهب اللبناني إىل جممع
القديسني لدرسها وإقرارها.
وأود يف املناسبة أن أحيي
«مؤسسة البطريرك الدويهي»،
بشخص رئيسها سيادة أخينا
املطران جوزف نفاع ،ونائبه
النقيب جوزف الرعيدي وسائر
االعضاء ،وعزيزنا األب بولس
القزي طالب دعوى التطويب،
فأشكرهم على مجيع التضحيات
واجلهود املبذولة بكل تفان
يف هذا السبيل .وإذ أقدر كل
املبادرات الروحية والرعوية
واالجتماعية ،أود أن أشكر اآلباء
الكهنة والرهبان والراهبات
وأبناء إهدن  -زغرتا وبناتها على
موآزرتهم وصالتهم وجتاوبهم
مع كل مبادرات املؤسسة».
وتابع« :لقد سار املكرم
أسطفان
مار
البطريرك
الدويهي ،على نهج املسيح
يف كل مراحل حياته ،فتى يف
إهدن ،وإكلرييكيا يف روميه،
وكاهنا عالمة وغيورا فيها ويف
إهدن وحلب ،وأسقفا يف جزيرة
قربص وجزئها يف لبنان ،وأخريا
بطريركا راعيا صاحلا ومتفانيا يف
سبيل كنيستنا املارونية العزيزة
اليت أحبها على مدة أربع وثالثني
سنة ( .)1704-1670وكان
بعمر أربعني سنة عندما انتخب
بطريركا .وقد ترك لنا ولسائر
األجيال إرثا روحيا وليتورجيا
وتارخييا ووطنيا نفيسا .عاش
يف كرسي قنوبني متفانيا يف
الصالة والسجود أمام القربان
وتكريم السيدة العذراء والتقشف
واإلماتات ،مائتا عن ذاته
ومتطلبات جسده .ومن قنوبني
جاب خمتلف املناطق اللبنانية:
يرسم األساقفة والكهنة ،ويبين
الكنائس ،ويرمم األديرة .حتمل
بصرب مجيع الصعوبات الداخلية
واخلارجية ،ومنها الظلم واإلهانة
وتوجيهاته
لرأيه
والرفض
واملعاكسات ،حتى قال حكما من
مثل« :البطريركية محل ثقيل ،ال
يعرفه غري الذي جرب» .مل يرزح
أبدا حتت هذا الثقل ،ألن إميانه
كان أقوى وفضيلة الصرب عنده
جتسيد إلميانه ،وهو القائل:
أحكام الباري تعاىل غري مدركة.
ومهما جيينا من جانبه مقبول على
الرأس والعني».
وأردف« :يف صمت وادي
قنوبني ،واصل كتاباته املتنوعة
اليت مل يستطع أحد حتى يومنا
من كتابة مثلها ،مضمونا وتنوعا
وعددا .وتستدعي حياة كاملة
لقراءتها ،إذا أمكن ،ذلك أنه
متوقد الذكاء ،غزير املعرفة،
واسع الثقافة ،شيق الكتابة،
قدير على االستيعاب ،منطقي
يف العرض ،متمكن من أسلوب
اإلقناع واالحتجاج .نذكر من
مؤلفاته التارخيية ثالثة :تاريخ
األزمنة الذي حيتوي قسمني
كبريين من التاريخ مل يكتبا
قبله :األول ،تاريخ املسلمني
من سنة  622إىل  ،686والثاني

من بداية احلمالت الصليبية سنة
 1095حتى سنة 1699؛ وتاريخ
الطائفة املارونية الذي غطى كل
القرون السابقة لزمانه ابتداء من
القديس مارون .فبني اهلوية
املارونية بكل مكوناتها ،ورد
عنها التهم والشبهات بشأن
ثباتها على إميانها الكاثوليكي
واحتادها الدائم بكرسي بطرس
الروماني وسلسلة البطاركة
واملوارنة ،هو فيها الرابع عشر.
ونذكر من بني مؤلفاته الليتورجية
أربعة :منارة األقداس وفيها،
انطالقا من شرح سر اإلفخارستيا
والقداس ،الشروحات الالهوتية
والعقائدية والروحية اليت ختتص
بالعلوم الليتورجية .وقارن بني
الطقوس الشرقية والغربية،
الليتورجيا
خصائص
وأظهر
املارونية والشرطونية ،اليت
تعين «وضع اليد» ،وتتضمن كل
الرسامات من الدرجات الصغرى
والكهنوت
الشماسية
حتى
واألسقفية .مين بتصحيح الرتب
وشرحها
وترتيبها
السابقة
وإيضاح معانيها وحتديد وظائف
املرشحني هلا ،وكتاب النوافري
املستعملة يف ذبيحة القداس،
وعددها  31نافورا ،وكتاب
األسرار والرتب والتربيكات.
كل هذه الكتب شكلت األساس
والدليل لالصالح الليتورجي اليت
قامت وتقوم به اللجنة البطريركية
للشؤون الليتورجية».
وقال« :كل تضحيات املكرم
البطريرك أسطفان الدويهي،
وكل جهوده املتفانية من أجل
املسيح ،يف سبيل الكنيسة
املارونية وشعبها وإميانها،
معلما ورسوال ومناضال ،متحمال
كل املصاعب واحملن ،إمنا حتقق
فيه كلمة الرب يسوع .لقد فقد
البطريرك نفسه مبعنى التضحية
وإخالء الذات على مثال املسيح،
فوجد ذاته الشخصية مكرما يف
الكنيسة اجلامعة ،أي ،بإعالن احلرب
األعظم ،أنه عاش ببطولة فضائل
اإلميان والرجاء واحملبة وسائر
الفضائل املسيحية واإلنسانية.
وحنن نصلي كي يرفع على
املذابح طوباويا بني الطوباويني
يتمجد
وهكذا
والقديسني.
«ويتألأل كالشمس يف ملكوت
اآلب» (متى .)43:13كما وجد
الكنيسة املارونية منميا إياها،
وحمافظا على إميانها وروحانيتها
وكاثوليكيتها
وليتورجيتها

وتارخيها ،ورسالتها يف لبنان
واملشرق ،إنه يتوج مسرية
شعب إهدن  -زغرتا يف إميانهم
باهلل
واحتادهم
وصالتهم
وحمبتهم للكنيسة .وقد أعطوها
بطاركة وأساقفة وكهنة ورهبانا
وراهبات .كما أعطوا اجملتمع
اللبناني وجوها مشرقة ثقافيا
واجتماعيا وإنسانيا .وأعطوا
الوطن شخصيات سياسية رفيعة
وصلت إىل سدة الرئاسة األوىل،
ونوابا ووزراء وإداريني».
أضاف« :مسرية هذا الشعب
يتوجها البطريرك الدويهي ،فلوال
هذه املسرية ملا كان واصلوها
مع اجيالكم اجلديدة وربوهم
على تارخيكم اجمليد ،فإنا مع
املكرم البطريرك الكبري أسطفان
الدويهي ومع كل هؤالء ،نرفع
نشيد اجملد والتسبيح للثالوث
القدوس الواحد ،اآلب واالبن
والروح القدس ،اآلن وإىل
األبد ،آمني».

نفاع

وقبل القداس ،ألقى املطران
نفاع كلمة مما جاء فيها:
«نستقبلكم يا صاحب الغبطة
يف هذه الكنيسة ،كنيسة مار
جرجس  -إهدن ،اليت فرحت
املاضي
الصيف
بزيارتكم
وترأستم فيها الذبيحة اإلهلية
مبناسبة افتتاح الكنيسة من جديد
بعد تدعيمها وترميمها وأطلقتم
رغبتكم يف انطالق أعمال دراسة
ملف تطويب وتقديس ساكن
هذه الكاتدرائية الذي مل تستطع
األيام والسنني طي صفحته
ورميه يف غياهب النسيان
فبقي حيا يف القلوب جيال بعد
جيل أعين به بطل لبنان يوسف
بك كرم ملا جسده يف حياته
من ضمري حي فكان السياسي
املضحي والعامل ملصلحة وطنه
على حساب مصاحله اخلاصة فهو
بذلك مثال أكثر من ضروري
للمسؤولني عنا يف هذه األيام
كما كان ابن الكنيسة البار
واملطيع وكان العابد هلل واملكرم
للعذراء مريم واملتنسك والزاهد
يف الدنيا وخرياتها .وهو بذلك
مثال لكل مسيحي ملتزم.
وتابع :لقاؤنا اليوم يا صاحب
الغبطة كرعية إهدن  -زغرتا
اليت فتحت دعوى تطويب
اسطفان
البطريرك
املكرم
الدويهي وحتملت املسؤولية وال
تزال على الرغم من املزايدات

والتحديات الكثرية وقد وقع
كهنة رعية إهدن  -زغرتا يف
 1988/4/18سند توكيل للخوري
العالمة ميشال احلايك وقد جاء
فيه« :حنن املوقعني أدناه كهنة
رعية إهدن  -زغرتا باألصالة عن
أنفسنا وبالنيابة عن أبناء رعيتنا
نوكل إىل حضرة الفاضل اخلوري
ميشال احلايك أن يسري بدعوى
تطويب ابن هذه الرعية املثلث
الرمحة البطريرك اسطفانوس
الدويهي  1704 - 1630والراقد
برائحة القداسة حسب قوانني
أمنا الكنيسة املقدسة املعمول
بها ،مع كل ما يستلزم هذه
الدعوى من متطلبات وما يرتتب
عليها من واجبات ،توكيال عاما
مطلقا» .وقد وقعها كل من:
اخلوري أنطون ميني واخلوري
يوسف ميني واألب يوسف فرجنية
واخلوري بطرس بركات وصدق
عليها سيادة املطران بولس
إميل سعادة النائب البطريركي
على نيابة إهدن  -زغرتا واحلاضر
اليوم معنا هذا االحتفال».
وأردف« :وقد رافقت الدعوى
جمموعة من أبناء الرعية املؤمنني
بقداسة الدويهي حتت اسم
اسطفان
البطريرك
«رابطة
الدويهي الثقافية» اليت حتولت
بإشراف سيادة املطران مسري
مظلوم النائب البطريركي يف
إهدن  -زغرتا إىل مؤسسة
بطريركية حتت اسم «مؤسسة
البطريرك اسطفان الدويهي»
وقد أعلن عن تأسيسها املثلث
الرمحة البطريرك مار نصر اهلل
بطرس صفري يف  2آب 2002
من كنيسة سيدة احلصن -
إهدن وكان قد وقع نظامها
يف  2001/7/31وقد تعاقب
على رئاستها كل من أصحاب
السيادة املطارنة مسري مظلوم
وجوزيف معوض ومارون عمار
وبولس عبد الساتر واآلن أحتمل
مسؤوليتها اليوم بكل فرح
وثقة بفضيلة املكرم البطريرك
اسطفان الدويهي وأسعى مع
نائب الرئيس النقيب جوزيف
الرعيدي الذي رافق هذه
القضية منذ انطالقتها وضحى
يف سبيلها وال يزال مع كوكبة
من الكهنة والرهبان والراهبات
والعلمانيني يف سبيل حتقيق
أهداف هذه املؤسسة واليت
تتلخص بالتالي :تقديم الدعم
ملالحقة دعوى تطويب وإعالن

إسطفان
البطريرك
قداسة
الدويهي إحياء تراث البطريرك
الدويهي بكافة نواحيه ومجعه
واحلفاظ عليه وتشجيع األحباث
العلمية واألكادميية عن مؤلفات
الدويهي وعصره».
املؤسسة
«وقامت
وقال:
باجلهود املطلوبة اليت أدت إىل
إعالن بطولة فضائل البطريرك
اسطفان الدويهي ومت إعالنه
مكرما يف  3متوز  2008من قبل
صاحب القداسة البابا بندكتوس
السادس عشر .وحتقيقا هلذه
املؤسسة
حتيي
األهداف،
بالتعاون مع رعية إهدن -
زغرتا هذه املناسبة حبضوركم
يا صاحب الغبطة وحضور
فعاليات هذه املنطقة العزيزة
ومرجعياتها الزمنية والروحية
وأبناء الرعية وبناتها مبناسبة
ختام تساعية الصالة وختام ملف
دراسة األعجوبة اليت نسأل اهلل
العجيب يف قديسيه أن يوافق
جممع دعاوى القديسني على
صحتها».
أضاف« :قام طالب الدعوى
األب بولس قزي مشكورا مع
أعضاء احملكمة املعينة من قبلكم
يا صاحب الغبطة على مساع
الشخص الذي نال نعمة الشفاء
بشفاعة الدويهي واستمعت
إىل كافة الشهود ومجعت كافة
اإلفادات الطبية مشكورة واليت
حصلت عليها من أمهر أطباء
لبنان يف هذه اجملال وحنن
نتقدم بامسكم يا صاحب الغبطة
وبامسنا وباسم كهنة الرعية
وأبناء إهدن بشكر كل من
األطباء الذين رافقوا هذا امللف
بدقة علمية وهم :الدكتور فؤاد
فياض من اجلامعة اليسوعية
ومستشفى أوتيل ديو الذي
رافق املريض املعين قبل الشفاء
وبعده والدكتور عماد عثمان
وهو رئيس قسم يف مستشفى
اجلامعة األمريكية والدكتورة لور
عرياني طبيبة يف اجلامعة اللبنانية
األمريكية  LAUالذين عاينوا
امللف بكامله وعاينوا املريض
بعد شفائه ووضعوا التقارير
الالزمة وسلموها للمحكمة فشكرا
جلهودكم مرحبني حبضوركم معنا
يف هذه املناسبة».
وختم« :نشكر كل الذين ساهموا
يف إجناح هذا االحتفال من قريب
أو من بعيد .فلنشرتك يف تقديم
هذه الذبيحة على نية تطويب
البطريرك الدويهي وعلى نية
لبنان وعلى نيتكم يا صاحب
الغبطة الذي أعطيتم جمد لبنان
والذي حتمل هم الكنيسة وهم
هذا البلد وهذا الشرق بكل أمانة
وصالبة».
وكان الراعي وقع فور وصوله
اىل مبنى الكنيسة الكربى
األثري ،حييط به اعضاء اللجنة
املكلفة متابعة ملف تطويب
البطريرك الدويهي ،امللف.

مسرية ومباركة التمثال

وبعد انتهاء القداس ،أقيمت
مسرية باجتاه متثال البطريرك
اسطفان الدويهي حيث بارك
الكاردينال الراعي التمثال .ويف
اخلتام كان عشاء يف مبنى الكربى
األثري على شرف البطريرك.
وكانت انتشرت يف إهدن الفتات
مرحبة بالبطريرك الراعي.
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لـبنانيات

رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع عرب «:»mtv

جعجع :من يطالب بالعدالة فليتفضل لتحقيقها يف مجيع القضايا ..سنبقى متمسكني بوثيقة التفاهم
بني القوات والتيار ..هذا العهد اعاد التوازن للدولة ونشعر ان كل املؤسسات الدستورية ذات وزن
اجرى مساء امس االول اخلميس
الزميل مرسال غامن ،عرب تلفزيون
«أم تي يف» مقابلة مع رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور
مسري جعجع جاءت كالتالي:
لنظام السوري خيضع لعقوبات
دولية وخرب لبنان بالسلم
واحلرب ،كيف نتفق معه؟
«الوطين احلر» كان يف احلكومة
يوم دخل السوريون لبنان وحنن
كنا خارجها ،وحنن الوحيدون
الذين فعلنا شيئا يف هذا مللف
على األقل بتنظيم عمالتهم.
جعجع :بشار األسد بقي يف سوريا
صورة والسلطة يف دمشق اليوم
إيرانية روسية
اململكة العربية السعودية تضع
جهودًا يف أماكن أخرى غري
لبنان نتيجة الظروف االقليمية
املصاحلة مع «املردة» ترتجم
باحلياة اليومية يف الشمال،
وكذلك نتباحث مبوضوع النفايات
إلجياد حلوهلناك خالفات بوجهات
النظر بيننا والرئيس احلريري يف
طريقة إدارة الدولة ،ويف النهاية
هو رئيس حكومة جمرب على السري
بهذه املوازنة ،حنن غري جمربين
تيدي ورميون رمحة أقاربنا ومن
ضيعتنا ولكن ال عالقة لنا ال من
قريب وال من بعيد باشرتاكهم يف
معمل دير عمار
معامل تفكك حراري بشروط
جيدة أفضل بكثري من النفايات
على الطرقات
ال مساواة بني الالجئ الفلسطيين
وباقي العمال األجانب وله
امتيازاته ولكن ال نعامله كلبناني
من حيمي الالجئ الفلسطيين غري
القانون ،ووزير العمل ما ترك
فرصة لتسهيل األمور اال وقام
بها ،وهذه احلملة خالل شهر خلقت
آالف فرص العمل للبنانيني
الرئيس سعد احلريري يقدم دعمًا
كام ًال لوزير العمل
استلم الوزير كميل أبو سليمان
وزارته وكنا نضغط بضرورة إجياد
حل للعمالة األجنبية ووزير العمل
قانوني بإمتياز وأعطى شهرًا مهلة
لتسوية األوضاع وعالقتنا مميزة
مع الفلسطينيني وحنن أول من
رفض صفقة القرن ولكن هذا
األمر ال عالقة له بتنظيم العمالة
األجنبية على أرضنا
ماذا نتوقع تصنيف لبنان ويف
هذا الظرف الدقيق احلكومة
معطلة؟
الطريق اليوم ليست معبدة أمام
«سيدر» وينقصها جدية يف
العمل
اقفال املعابر غري الشرعية يعود
اىل اخلزينة بنحو  100مليون
دوالر سنويا
توقيف عقود املوظفني غري
القانونيني تعود بنحو  50أو 60
مليون دوالر على الدولة سنويًا
بد ً
ال من إجراءات يعود أفضلها
على الدولة بعشرة مليارات
دوالر
ال جتاوب مع طروحات القوات
اقتصاديًا ألن ال جدية من األكثرية
احلكومية يف العمل
خبربتي العسكرية ،اجليش
اللبناني كما هو اليوم أقوى من
املقاومة مبرات عديدة
من يدافع عن أبناء اجلنوب هو

الدولة اللبنانية وهي أقوى من أي
فريق وال سالح غري سالحها حيمي
مجيع احلدود ومجيع اللبنانيني
الدالالت تقول أن الفساد يكافح
القضاء وليس العكس»LBCI« ،
مث ًال «القوات» أسستها وعليها
ان تعود لبيار الضاهر حسب
القضاء احلالي ،وأنا ال ثقة لي
بهكذا قضاء
أفتخر أني حمكوم سابق من
سلطة الوصاية
إذا كان هناك من املعابر غري
الشرعية مقف ًال فذلك عظيم
وهو مطلبنا ولكن من أين تأتي
البضائع اليت يتم القبض عليها
يف شوارع شتورا يوميًا
ال نريد تعيينات« ،ما بدنا شي»
ما نريده هو فقط اآللية
شرحنا مئات املرات اسبابنا
لعدم السري مبوضوع البواخر ومل
يتجاوب باسيل ويرتاجع عنها،
ولذلك محلنا موقفنا اىل جملس
الوزراء وبرهنا يف مجيع وزراتنا
اننا نريد آلية
مل حيذر الوزير باسيل ان يقرر هو
سياسة العهد وان نسري حنن بها،
فيما كنا متفقني ضمن اتفاق
معراب على تشكيل جلنة مشرتكة
يتم فيها االتفاق على األمور
أقصى متنياتي هلذه اللحظة ان
ينجح عهد العماد ميشال عون
سنبقى متمسكني بوثيقة
التفاهم بني القوات والتيار اىل
أبد اآلبدين ،ألنها ليست بني
أشخاص إمنا بني قاعدتني وأملس
ملس اليد أهمية هذا التفاهم
ال نريد ألحد ان خيوض مواجهة
مع أحد ولكن نريد من كل شخص
ان يتحمل مسؤولياته
رئيس اجلمهورية لطاملا قال انه
متحالف مع حزب اهلل ليجره اىل
الداخل اللبناني ،ولكن نرى ان
احلزب جيره اىل مكان آخر
حنن يف ظل وضعية إقليمية
متفجرة ،والسيد حسن نصراهلل
خيربنا أنه يف إطار الدخول بأي
مواجهة إقليمية ،من يفرتض ان
يقول له ان هذا الكالم ال جيوز؟
أنا أم رئيس اجلمهورية؟
أال يستطيع الرئيس القوي إعطاء
أمر بإغالق املعابر غري الشرعية؟
ويف احلقيقة الوزير الياس أبو
صعب حتدث ومل أفهم عليه ،هل
التهريب حيدث يف مزارع شبعا؟
اجمللس النيابي اليوم ليس
كسابقه وال رئاسة اجلمهورية
كسابقتها ،والعهد جنح يف هذا
اجلانب ،ولكن العهد مل يرد ان
نستمر بالوقوف معه ألن صديقنا
باسيل ال يريد فريقًا مسيحيًا
قويًا
مل أندم أبدًا لدعم ميشال عون
لرئاسة اجلمهورية ،واملصاحلة
املسيحية متت قبل دعمنا له
بنحو السنة ،واللحظة السياسية
دفعتنا لدعمه واىل جانبها ضرورة
التوازن على املستوى الوطين
يف السياسة كل حلظة بلحظتها،
وال أدعم أحدًا اليوم وال أؤيد أحدًا
واللحظة السياسية مهمة جدًا
العوامل اليت أدت اىل اخللل
الدميغرايف لبنانيًا اىل احنصار
وعدد املسيحيني سيزداد
مع احرتامي للدورية للمعلومات
أضع عالمة استفهام على

احصاءاتها ونسبة املسيحيني
اليت اثبتتها االنتخابات هي 34
إىل %35
وظائف الفئات الثانية والثالثة
والرابعة غري مشمولة يف املناصفة
وعلينا العمل على ذلك ولكن على
طروحاتنا ان تكون دقيقة
وزراؤنا حتفظوا على املوازنة
ونوابنا واكبوها يف جلنة املال
واملوازنة وعندما ساء الوضع
صوتنا ضدها
أنا مع املساواة والتعددية يف
مؤسسات الدولة وال جيوز تصوير
األمور على أنه هناك رفض لدخول
املسيحيني اىل الدولة ،وما يقوم
به باسيل هو استحضار النعرات
الطائفية
ال أشك بنوايا باسيل بتعزيز
الوجود املسيحي يف الدولة ولكن
هناك طريقة لطرحها ،وإذا اردنا
ان نفتح أبوابًا مغلقة على أنفسنا
نزيد األمور سوءًا
بعض أصدقائنا يف «الوطين
احلر» يطرحون نظريات ويتناسون
الواقع ،األمور تتعاجل كما نعاجلها
و»اإلشرتاكي» بكسب الثقة
وتربيد األجواء إلجياد احللول
هل بات من غري املمكن حتقيق
العدالة إال عرب اجمللس العدلي؟
قصة عربا وكربها ليست بيد
اجمللس العدلي
حزب اهلل هو من يعطل جملس
الوزراء وحادثة البساتني سياسية
منذ بدايتها ،وهناك نية لتطويق
وكسر وليد جنبالط
هلذا العهد جناحاته بإعادة التوازن
للدولة وهذه املرة األوىل اليت
نرى فيها مجيع املؤسسات
الدستورية ذات قيمة
داع ألرد على اتهامات باسيل
ال ٍ
وكالمه فأيام احلرب للحرب وحنن
يف زمن آخر ،ولست إطالقًا ضد
العهد وأدعو رئيس اجلمهورية
االستقرار
لتأمني
ملبادرة
السياسي
أكثر ما حنتاجه حنن اليوم
استقرارا سياسيًا لنتمكن من
القيام بالوضع االقتصادي،
والشرعية السياسية للوزير جربان
باسيل تكون بنجاح العهد ليس
بأمر آخر ،وأنا اعترب باسيل يشكل
أكرب ضرر للبلد واملسيحيني ألنه
يطرح أمورًا غري مطروحة
من الغريب ان يعطل رجل العهد
األول حكومة العهد

يف مرحلة معينة بلغنا الرئيس
احلريري ان املوجود هو  4وزراء
للقوات وإال سيجرب على السري
بتشكيلة أخرى وقررنا الدخول
ونفعل يف الداخل ما نستطيع
فعله وتوقيف احلكومة وتعطيلها
اليوم جرمية
لو مل نكن موجودين يف احلكومة
كان أخذ أصواتنا صديقنا العزيز
الوزير جربان باسيل
حنن بصدد اعداد اقرتاح قانون
إللغاء احملاكم العسكرية مجيعها،
ولكن هناك أولويات واولويتنا
اليوم انقاذ الوضع االقتصادي
أفتخر أني حمكوم سابق من سلطة
الوصاية
إذا كان هناك من املعابر غري
الشرعية مقف ًال فذلك عظيم
وهو مطلبنا ولكن من أين تأتي
البضائع اليت يتم القبض عليها
يف شوارع شتورا يوميًا
ال نريد تعيينات« ،ما بدنا شي»
ما نريده هو فقط اآللية
شرحنا مئات املرات اسبابنا
لعدم السري مبوضوع البواخر ومل
يتجاوب باسيل ويرتاجع عنها،
ولذلك محلنا موقفنا اىل جملس
الوزراء وبرهنا يف مجيع وزراتنا
اننا نريد آلية
مل حيذر الوزير باسيل ان يقرر
هو سياسة العهد وان نسري حنن
بها ،فيما كنا متفقني ضمن اتفاق
معراب على تشكيل جلنة مشرتكة
يتم فيها االتفاق على األمور
أقصى متنياتي هلذه اللحظة ان
ينجح عهد العماد ميشال عون
سنبقى متمسكني بوثيقة
التفاهم بني القوات والتيار اىل
أبد اآلبدين ،ألنها ليست بني
أشخاص إمنا بني قاعدتني وأملس
ملس اليد أهمية هذا التفاهم
ال نريد ألحد ان خيوض مواجهة مع
أحد ولكن نريد من كل شخص ان
يتحمل مسؤولياته
عون لطاملا قال انه متحالف
مع حزب اهلل
ليجره اىل الداخل
ّ
اللبناني ،ولكن نرى ان احلزب
جيره اىل مكان آخر
حنن يف ظل وضعية إقليمية
متفجرة ،والسيد حسن نصراهلل
خيربنا أنه يف إطار الدخول بأي
مواجهة إقليمية ،من يفرتض ان
يقول له ان هذا الكالم ال جيوز؟
أنا أم رئيس اجلمهورية؟
أال يستطيع الرئيس القوي إعطاء

أمر بإغالق املعابر غري الشرعية؟
ويف احلقيقة الوزير أبو صعب
حتدث ومل أفهم عليه ،هل
التهريب حيدث يف مزارع شبعا؟
اجمللس النيابي اليوم ليس
كسابقه وال رئاسة اجلمهورية
كسابقتها ،والعهد جنح يف هذا
اجلانب ،ولكن العهد مل يرد ان
نستمر بالوقوف معه ألن صديقنا
باسيل ال يريد فريقًا مسيحيًا
قويًا
مل أندم أبدًا لدعم عون لرئاسة
اجلمهورية ،واملصاحلة املسيحية
متت قبل دعمنا له بنحو السنة،
واللحظة السياسية دفعتنا لدعمه
واىل جانبها ضرورة التوازن على
املستوى الوطين
يف السياسة كل حلظة بلحظتها،
وال أدعم أحدًا اليوم وال أؤيد أحدًا
واللحظة السياسية مهمة جدًا
العوامل اليت أدت اىل اخللل
الدميغرايف لبنانيًا اىل احنصار
وعدد املسيحيني سيزداد
مع احرتامي للدولية للمعلومات
أضع عالمة استفهام على
احصاءاتها ونسبة املسيحيني
اليت اثبتتها االنتخابات هي 34
إىل %35
وظائف الفئات الثانية والثالثة
والرابعة غري مشمولة يف املناصفة
وعلينا العمل على ذلك ولكن على
طروحاتنا ان تكون دقيقة
وزراؤنا حتفظوا على املوازنة
ونوابنا واكبوها يف جلنة املال
واملوازنة وعندما ساء الوضع
صوتنا ضدها
أنا مع املساواة والتعددية يف
مؤسسات الدولة وال جيوز تصوير
األمور على أنه هناك رفض لدخول
املسيحيني اىل الدولة ،وما يقوم
به باسيل هو استحضار النعرات
الطائفية
بعض أصدقائنا يف «الوطين
احلر» يطرحون نظريات ويتناسون
الواقع ،األمور تتعاجل كما نعاجلها
و»اإلشرتاكي» بكسب الثقة
وتربيد األجواء إلجياد احللول
هل بات من غري املمكن حتقيق
العدالة إال عرب اجمللس العدلي؟
قصة عربا وكربها ليست بيد
اجمللس العدلي
حزب اهلل هو من يعطل جملس
الوزراء وحادثة البساتني سياسية
منذ بدايتها ،وهناك نية لتطويق
وكسر وليد جنبالط

هلذا العهد جناحاته بإعادة
التوازن للدولة وهذه املرة األوىل
اليت نرى فيها مجيع املؤسسات
الدستورية ذات قيمة
داع ألرد على اتهامات باسيل
ال ٍ
وكالمه فأيام احلرب للحرب وحنن
يف زمن آخر ،ولست إطالقًا ضد
العهد وأدعو رئيس اجلمهورية
االستقرار
لتأمني
ملبادرة
السياسي
أكثر ما حنتاجه حنن اليوم
استقرارًا سياسيًا لنتمكن من
القيام بالوضع االقتصادي،
للوزير
السياسية
والشرعية
باسيل تكون بنجاح العهد ليس
بأمر آخر ،وأنا اعترب باسيل يشكل
أكرب ضرر للبلد واملسيحيني ألنه
يطرح أمورًا غري مطروحة
من الغريب ان يعطل رجل العهد
األول حكومة العهد
يف مرحلة معينة بلغنا الرئيس
احلريري ان املوجود هو  4وزراء
للقوات وإال سيجرب على السري
بتشكيلة أخرى وقررنا الدخول
ونفعل يف الداخل ما نستطيع
فعله وتوقيف احلكومة وتعطيلها
اليوم جرمية
لو مل نكن موجودين يف احلكومة
كان أخذ أصواتنا صديقنا العزيز
الوزير جربان باسيل
حنن بصدد اعداد اقرتاح قانون
إللغاء احملاكم العسكرية مجيعها،
ولكن هناك أولويات واولويتنا
اليوم انقاذ الوضع االقتصادي
هناك امكان كبري لرتكيب ملف
يف قضية قربمشون ،ويف اجمللس
العدلي القطبة املخفية هي تعيني
حمقق عدلي يعينه وزير العدل
ال نريد جملسًا عدليًا ألننا شئنا
أم أبينا الصراع يف البلد هو بني
 8و 14آذار وبني قيام الدولة
وعدمه ،وأي شيء ميس  14آذار
أرفضه
ما حدث يف قربمشون حادث
شنيع ومستنكر ،ولكن بعد 5
دقائق وجدنا يف الشويفات
النائب حممود قماطي يصرح قبل
كشف أي أمر
نعيش يف هذا البلد ومن يطالب
بالعدالة فليتفضل لتحقيقها
يف مجيع القضايا ،هناك مجلة
مبلفات
ورقة
ال
اغتياالت
التحقيقات فيها
هناك مجلة أحداث مشابهة ملا
حدث يف قربمشون ،ومن يعلم
ما إذا كان هناك حماولة اغتيال
لوزير ويف حوزة الرئيس عون
تسجيالت حتث املواطنني لتحضري
البيض والبندورة لضرب املوكب
وليس أكثر
ال ميكن نزع أي حادثة من إطارها
البساتني
وحادثة
الطبيعي،
مرتبطة مبا سبقها ومبا سيتبعه
نسبة اخلسارة يف القاعدة
القواتية رغم كل الظروف اليت
مرت علينا كانت أقل من %1
عندما اعتربت يف السجن الصغري
أنها الدنيا ،وتقبلت ما هو موجود
هناك عشت اختبارًا كبريًا جدًا
أعيش كل مرحلة بشكل كلي
وعندما أمر عنها أمر بشكل كلي،
وما يرحبه االنسان على البعد
الروحي ال خيسره أبدًا وأهم مرحلة
يف حياتي مرحلة االعتقال.
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لـبنانيات

احلريري خالل رعايته اجتماعا تنسيقيا للمشاريع اإلمنائية يف بريوت:

مل يعد مسموحا التلكؤ يف تلبية حاجات املواطنني اليومية
شدد رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري على «ضرورة
تسريع العمل وتنسيق اجلهود
بني حمافظة مدينة بريوت
وجملسها البلدي لوضع املشاريع
املقرتحة موضع التنفيذ» ،الفتا
إىل «أهمية وضع روزنامة
لكل مراحل التنفيذ ،ال سيما
املشاريع الضرورية وامللحة اليت
حيتاجها املواطن يف العاصمة،
ويف مقدمتها الصرف الصحي
ومعاجلة النفايات وغريها».
وقال« :جيب تكثيف العمل يف
كل املشاريع املطروحة للتنفيذ
يف كل مناطق العاصمة ،ألنه
مل يعد مسموحا التلكؤ يف تلبية
حاجات املواطنني اليومية».
كالم الرئيس احلريري جاء
خالل رعايته مساء أمس االول
يف السراي احلكومي اجتماعا
تنسيقيا للمشاريع اإلمنائية يف
مدينة بريوت ،اليت تتابعها كل
من حمافظة مدينة بريوت وبلدية
بريوت وجملس اإلمناء واإلعمار،
باإلضافة إىل عرض وزارة
الطاقة عن أوضاع مؤسسة
كهرباء لبنان ،ومؤسسة مياه
بريوت وجبل لبنان ،ووزارة
اإلتصاالت عن هيئة أوجريو،
وآخر لوزارة األشغال العامة
والنقل عن أوضاع النقل
املشرتك الذي تتابعه مصلحة
سكك احلديد والنقل املشرتك
والتنظيم املدني.
حضر االجتماع الرئيس متام
سالم ،نواب العاصمة ،حمافظ
بريوت القاضي زياد شبيب،
رئيس جملس بلدية بريوت
املهندس مجال عيتاني ،رئيس
جملس إدارة مدير عام مؤسسة
كهرباء لبنان كمال حايك،
رئيس جملس إدارة مدير عام
مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان
جان جربان ،مدير عام هيئة
أوجريو عماد كريدية ،رئيس
جملس إدارة مدير عام مصلحة
سكك احلديد والنقل املشرتك
زياد نصر ،مدير عام التنظيم
املدني الياس الطويل ،رئيس
جملس إدارة جملس اإلمناء
واإلعمار نبيل اجلسر وعدد من
املستشارين.

فواز

استهل احلفل بكلمة ملدير
مستشار
االجتماع
ومنظم
للشؤون
احلريري
الرئيس
اإلمنائية املهندس فادي فواز،
أكد فيها أنه «من املفرتض
أن تكون لبريوت البنية التحتية
األفضل واألكثر تطورا على
كافة األصعدة :طرقات ،مياه،
صرف صحي ،كهرباء ،نقل،
اتصاالت .....وهنا على اجلميع
أن يتعاون من أجل تأمني هذه
األمور» .وقال« :أهل بريوت
اخلدمات،
هلذه
متعطشون
ويريدون أفضل طرقات وأحسن
يريدون
حبري،
كورنيش
إنارة للطرقات وحال للنفايات
ولزمحة السري والكهرباء واملياه
والصرف الصحي وكل اخلدمات
األساسية وامللحة».
ّ

مشاريع البلدية

بعد ذلك ،شرح رئيس جملس
بلدية بريوت املشاريع اليت

تعدها البلدية للعاصة واليت
تعنى بالتالي :إنشاء مباني
مواقف للسيارات يف مناطق
األشرفية ورأس بريوت ومنطقة
املزرعة العقارية  -كورنيش
املزرعة ،وإستثمار العقار رقم
 910منطقة املزرعة العقارية
لتشغيله موقفا للسيارات يعتمد
على نظام مواقف السيارات
اآللية (Vertical Car Parking
إنشاء
.)Systemsومشاريع
مرائب عامة للسيارات وتشغيلها
حتت حديقة اليسوعية ،وآخر
حتت حديقة املفيت حسن خالد
ساحة
وحتت
(املصيطبة)
الشهداء ،وحتت ساحة املقاومة
والتحرير باإلضافة إىل إنشاء
موقف سيارات ودورات مياه
للعموم حتت الساحة ،وحتت
ساحة الرئيس مجال عبد
الناصر وحميطها يف منطقة
عني املريسة ،وحتت حديقة
الرملة البيضاء ،وإدارة وتشغيل
مرفقات املواقف العمومية اليت
أنشئت يف العقارات اخلاصة اليت
استفادت من عامل االستثمار
العام للبناء .باإلضافة إىل
إنشاء حمطات وقوف الباصات،
ومشروع تأهيل حمطة شارل حلو
للنقل والتسفري الربي.
اضاف« :كما مثة مشاريع وضع
تصاميم وتأهيل وإنشاء حدائق
عامة يف الرملة البيضاء ،ويف
املزرعة مبحاذاة مركز قوى
االمن الداخلي املقابل ملستديرة
الطيونة ،واإلشراف على أعمال
تنفيذ حديقة الشهيد بيار
اجلميل ،باإلضافة إىل تزيني
شوارع مدينة بريوت الرئيسية
والساحات خالل فرتات األعياد
ملدة ثالث سنوات (غرفة
التجارة والصناعة والزراعة).
وصيانة وتأهيل درابزونات
احلدائق والوسطيات واجلسور
وكافة وسائل احلماية ألعمال
تطوير ميدان سباق اخليل يف
بريوت .القيام بدراسة حركة
وتقاطعات املشاة يف شارعي
بشارة اخلوري والفرد نقاش
املناسبة،
احللول
وتقديم
ودراسة هيكلة السري يف مناطق
واملدور
والرميل
األشرفية
والصيفي .إىل مراقبة تنفيذ
أعمال تقديم وتركيب اللوحات
اإلرشادية والتوجيهية يف مدينة
بريوت وتلزميها ،وتنفيذ مشروع
وضع عالمات أرضية بالطرقات
ومسامري عاكسة للضوء يف
مدينة بريوت ،وإعداد الدراسات
الشروط
ودفاتر
التنفيذية
اخلاصة واملفصلة لتلزيم مشروع
التنقل السلس».
وقال« :على مستوى الصحة
هناك مشروع إنشاء مركز صحي
يف منطقة صربا ،ووضع دراسة
عن اخلدمات اإلستشفائية وإدارة
اخلدمات العائدة ملوظفي وأجراء
ومتعاقدي بلدية بريوت ومن هم
على عاتقهم .أما على مستوى
والتشغيل
الصيانة
أعمال
والتنظيف فهناك تلزيم هلذه
األعمال لصاحل مبنى بيت بريوت،
وتأمني استئجار يد عاملة (عمال
ومعلمني) غب الطلب لزوم
دوائر مصلحة اهلندسة ومصلحة

مشاريع وزارة األشغال

خالل االجتماع
املؤسسات املصنفة يف بلدية
بريوت ،ومراقبة وإشراف على
أعمال تأهيل وصيانة وتشغيل
نفق سليم سالم يف مدينة
بريوت ،ومراقبة وإشراف على
أعمال تأهيل جسر سليم سالم
يف مدينة بريوت ،وتلزيم أعمال
تأهيل وترميم وجتهيز كافة
االبنية املشغولة من قبل فوجي
االطفاء واحلرس .باإلضافة
إىل تلزيم أعمال تأهيل البنى
التحتية ورفع مستوى اخلدمات
يف منطقيت الباشورة وزقاق
البالط يف مدينة بريوت وتكليف
مقاول مشروع كنس ومجع
النفايات يف مدينة بريوت
القيام جبمع النفايات العائمة
مبحاذاة الشاطئ يف مدينة
بريوت بواسطة مركب خمصص
هلذه االعمال».
اضاف« :إىل ذلك ،هناك
مشروع إنشاء سوق اخلضار
وإعداد
باملفرق،
والفاكهة
ملشروع
الالزمة
الدراسات
أعمال البنى التحتية ألسواق
باجلملة
والفواكه
اخلضار
املقام على العقار رقم 3016
الشياح وجزء من العقار رقم
 4517الشياح ،وإعداد تصاميم
أولية وتنفيذية لتأهيل ساحة
عمر بيهم (مستديرة الطيونة)
وحميطها .ودراسة التصاميم
اهلندسية ملشروع إشادة مبنى
بلدية بريوت على العقار رقم
 1925املزرعة (شركة بيلدرز
ديزيان كونسلتنس) تأهيل
قاعة االجتماعات الكائنة يف
الطابق االول من مبنى القصر
البلدي».
مستوى
«وعلى
وتابع:
الدراسات ،هناك مشروع وضع
دراسة وتنفيذ مشروع إمتداد
جسر نهر بريوت فوق تقاطع
بولفار بيار اجلميل مع شارع
النهر ،وإعداد الدراسات الالزمة
إلنشاء خطوط تصريف مياه
الصرف الصحي يف مواقع على
طول الكورنيش البحري ملدينة
بريوت ال سيما عند احلوض
األول ملرفأ بريوت ،ومشروع
وملفات
الدراسات
إعداد
التلزيم وملفات اإلستمالك لعدد
من النتوءات يف مدينة بريوت.
مشروع إنشاء حمول يربط بولفار
بيار اجلميل بأوتوسرتاد اميل
حلود قرب وزارة الطاقة واملياه،
ومشروع إنشاء وصلة تتفرع من
املسلك الغربي التوسرتاد إميل
حلود قرب مركز الـ Arc en Ciel
لرتتبط جبادة بيار اجلميل حتت
جسر الفيات ومشروع إنشاء

وصلة تتفرع من شارع جوزيف
شادر وتربطه جبادة إميل حلود،
إىل مشروع إنشاء «مركز مدني»
يف العقار  3943املزرعة (امللعب
البلدي احلالي).
مشاريع جملس اإلمناء واإلعمار
ثم عرض رئيس جملس اإلمناء
واالعمار املشاريع اليت هي قيد
اإلعداد يف قطاع املياه مثل
مشروع تزويد بريوت الكربى
مبياه الشفة على مرحلتني،
األوىل من نهر األولي والثانية
من خالل إنشاء سد بسري،
ومشروع حمطة التكرير التمهيدي
يف برج محود ،وحمطة التكرير
األولي يف الغدير .إضافة إىل
استكمال مشروعني لتنفيد
اعمال صرف صحي وتصريف
مياه األمطار ،وخطوط الكهرباء
واهلاتف واملياه وأعمال الطرق
يف عدد من شوارع بريوت،
وأخرى تشمل تنفيذ أشغال
لتصريف املياه املبتذلة من
منطقة الرحاب إىل منطقة
الضح  PS2من منطقة السلطان
ابراهيم وأخرى لتصريف مياه
األمطار من منطقة الرحاب إىل
نفق حارة حريك  -الساندس.
كما أن هناك استكماال ملشروع
إنشاء مصب حبري لتصريف
املياه املبتذلة من حمطة الضخ
 PS2املنفذة يف منطقة السلطان
ابراهيم يف حالة الطوارئ».
اضاف« :يف قطاع الرتبية ،مثة
مشاريع إنشاء مدارس رمسية
يف بريوت بتمويل من الصندوق
الكوييت للتنمية االقتصادية
العربية ،باإلضافة إىل مشروع
إنشاء دار املعلمني واملهد
العالي للعلوم التطبيقية ،CNAM
تأهيل وترميم مدارس يف بريوت
بتمويل من الصندوق الكوييت.
اما يف قطاع الصحة العامة،
فهناك مشروع بناء مستشفى
بريوت احلكومي يف الكرنتينا،
ومشروع حتديث جتهيزات قسم
الطوارئ يف مستشفى رفيق
احلريري اجلامعي ،باإلضافة إىل
تأهيل وجتهيز أقسام الطوارئ
ملستشفيات حكومية ومراكز
صحية يف بريوت بتمويل من
هبة الصندوق الكوييت للتنمية
اإلقتصادية العربية.
ومثة مشاريع يف قطاعات
خمتلفة منها مشروع إنشاء
متحف تاريخ بريوت مشالي
ساحة الشهداء على موقع التل
األثري ،ومشروع إنشاء مركز
مدني يف موقع امللعب البلدي
احلالي ،ومشروع إنشاء ملعب
بلدي جديد يف منطقة احلرش».

مشاريع مؤسسة كهرباء لبنان
بعد ذلك ،عرض احلايك ملشاريع
مؤسسة كهرباء لبنان فتناول
تلك اليت نفذت ضمن حمافظة
بريوت على شبكة النقل ،حمطة
األشرفية مثاال ،ومشاريع نفذت
على شبكة النقل لتخفيف األمحال
عن حمطة احلرش وهي حمطة
الضاحية ،ووصلة املنصورية
 املكلس .أما املشاريعاملستقبلية على شبكة النقل
يف مدينة بريوت فهي حمطات
التحويل الرئيسة ضمن خمطط
التوجيهي  2023 - 2017وهي:
حمطات االونيسكو ،البسطا،
عني املريسة وفرن الشباك؛
باإلضافة إىل كابالت 220KV
ضمن املخطط عينه يف مناطق
مجهور  -بسطا ،بسطا  -أونسكو،
أونسكو  -عني املريسة ،بسطا -
عني املريسة .باإلضافة مشاريع
توزيع الكهرباء حملافظة مدينة
بريوت.

مشاريع مؤسسة مياه بريوت
وجبل لبنان

كما عرض رئيس جملس إدارة
مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان
املهندس جان جربان اإلجنازات
اليت قامت بها املؤسسة
وهي تركيب منظومة SCADA
للتشغيل واملراقبة ،ومراقبة
اإلستهالك يف مناطق منوذجية
(تركيب عشرة آالف عداد
ذكي يف مشال بريوت) ،وحفر
ثالثة آبار يف منطقة نهر الكلب
لزيادة تأمني املياه يف مدينة
بريوت مبعدل عشرة آالف مرت
مكعب يف اليوم.
وتابع« :أما الدراسات اليت ما
برحت قيد التنفيذ فهي :إعادة
تأهيل خزانات تلة اخلياط وبرج
أبي حيدر وتركيب مضخات
حديثة ،وخط نقل املياه
الرئيسي من سد جنة إىل حمطة
تكرير ضبيه ،وإعادة تأهيل
خطوط املياه الرئيسية من
جعيتا وينابيع قشقوش املتجهة
إىل حمطة تكرير ضبيه».

مشاريع هيئة أوجريو

ثم شرح مدير عام هيئة أوجريو
عماد كريدية املشاريع اخلمسة
اليت تنفذها اوجريو وهي:
مشروع األلياف البصرية إىل
املنازل FTTH (Fiber to the
 ،Home) Projectوخدمة WIFI
للعموم  ،Public WIFIإىل مشروع
اجليل اخلامس من شبكة اهلاتف
اخلليوي  ،)5G (POCوانرتنت
األشياء Internet of Things
 ،)(IoTومشروع الكمبيوتر اخلارق
.Super Computer

كذلك قدم رئيس جملس إدارة
مصلحة سكك احلديد والنقل
املشرتك زياد نصر عرضا ألربعة
مشاريع تعمل على تنفيذها
املصلحة وهي :مشروع النقل
العام للركاب ضمن بريوت
الكربى ونظام للنقل السريع
على احملور الساحلي الشمالي
ملدينة بريوت ،مشروع إعادة
إحياء خط سكة احلديد بني
بريوت  -طرابلس  -العبودية،
وإعادة تأهيل جزء من مسار
سكة احلديد وتكريسه حصرا
للنقل املشرتك داخل مدينة
بريوت وعلى مداخلها لتأمني
خدمة نقل سريعة ومنتظمة،
وأخريا إعداد خمطط توجيهي
شامل لقطاع النقل السككي يف
لبنان.

شبيب

وكانت مداخلة حملافظ بريوت
شكر فيها ل»الرئيس احلريري
استضافته هلذا اللقاء املهم
جدا لعرض املشاريع اإلمنائية
املتعلقة مبدينة بريوت» ،وقال:
«من الواضح أن هناك الكثري
من املشاريع اليت مت إجنازها،
والكثري مما سيتم إجنازه يف
املراحل الالحقة ،كما بني العرض
الذي قدمه رئيس اجمللس
البلدي ملدينة بريوت مجال
عيتاني مشكورا واملؤسسات
العامة املعنية باملشاريع اليت مت
التطرق إليها ،ومن الواضح أن
هناك تصميما على إجناز كل ما
حتتاج إليه العاصمة».

التوصيات

وقد خلص االجتماع التنسيقي
إىل عدد من التوصيات أبرزها:
وضع خطة عمل وخريطة طريق
ملتابعة مشاريع بريوت املوضوعة
قيد التنفيذ؛ وعقد اجتماعات
دورية شهريا يف السراي الكبري
برعاية رئيس جملس الوزراء،
يشارك فيها نواب بريوت
وحمافظ مدينة بريوت ،ورئيس
جملس بلدية بريوت ،ومدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان أو
من ميثله ،ومدير عام مؤسسة
مياه بريوت وجبل لبنان أو من
ميثله ،ومدير عام هيئة أوجريو
أو من ميثله ،وممثل عن رئيس
جملس الوزراء وممثل عن رئاسة
جملس الوزراء يكون مقررا هلذه
اإلجتماعات.
أما اهلدف من هذه االجتماعات
فهو متابعة جمريات العمل وفقا
خلطة العمل وخريطة الطريق
اليت وضعت خالل االجتماع
واختاذ اإلجراءات الالزمة حلسن
سري العمل ،إصدار التوصيات
الالزمة يف ما يتعلق باملشاريع
اإلمنائية قيد التنفيذ وقيد
التحضري يف مدينة بريوت.
إىل ذلك على املشاركني يف
هذه االجتماعات الدورية شهريا
القيام جبولة ميدانية على كل
املشاريع اإلمنائية قيد التنفيذ
يف مدينة بريوت .وعقد اجتماع
دوري كل شهرين أو عندما
تدعو احلاجة مع رئيس جملس
الوزراء سعد احلريري ،بهدف
إطالعه على املستجدات املتعلقة
بكل مشروع».
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استقبله يف دارته املفيت قباني

اللواء ريفي :الوجود الفلسطيين ال يشكل خطرا على لبنان
إستقبل املفيت الشيخ حممد
رشيد قباني ،يف دارته بتلة
اخلياط اللواء أشرف ريفي،
حبضور رئيس الرابطة السنية
ماهر صقال ومدير مكتب
املفيت الشيخ شادي املصري
والشيخ راغب قباني.
بعد اللقاء ،قال ريفي:
«إستكما ً
مع
للتواصل
ال
مساحة املفيت قباني ،كان لنا
الشرف بلقائه ،ال سيما يف
هذا الوقت الصعب الذي منر
به ،وهو يف غاية اخلطورة.
إن اجملتمع الذكي هو الذي
وشخصياته
علماءه
جيمع
التعاون
الستمرار
وخنبه
اليوم
ونؤكد
والتنسيق.
لسماحة املفيت أننا جبانبه،
ونعرف أنه جبانبنا ،وإن وحدة
الطائفة تقتضي أن تكون كل
الطاقات على تواصل دائم
ملواجهة العواصف العاتية،
اليت تأتينا وتنتظرنا ،وهي
كبرية جدًا».
أضاف« :يف كل دول العامل،
عندما حتدث أزمات جيب أن
ُت َ
علن حالة الطوارىء .وبكل
أسف ،عندما ال جيتمع جملس
الوزراء بشكل عادي ،عليه
أن جيتمع إستثنائيًا لكي
يقوم بعمله ودوره ،ال سيما
أن لبنان مير يف أزمة صعبة
جدًا .ولذلك ،ندعو إىل انعقاد
جلسة استثنائية ملواكبة كل

املفتي قباني مستقبال اللواء أشرف ريفي
التطورات واألزمات وغريها».
وقال ردًا على سؤال« :لقد
زرت السفارة الفلسطينية
وملست كالمًا طيبًا وممتازًا
من السفري الفلسطيين جتاه
وزير العمل ،وأيضًا حتدثنا
مع وزير العمل ،الذي بدوره
كانت له مواقف إجيابية للغاية
جتاه اإلخوة الفلسطينيني ،إذا
ال إشكال بني األطراف .وهنا،
نتساءل :هل هناك طابور
خامس يسعى إىل إثارة الفتنة
واهلواجس وإرباك الوضع
الداخلي؟».
وأشار إىل أن «الطرفني
مجُ معان على رفض التوطني»،

وقال« :بدورنا نقول هلم ،إن
لبنان بلدكم الثاني ،وإن شاء
اهلل تتحرر فلسطني ويعود
أهلها إىل بلدهم وأرضهم
وقراهم .كما نقول لإلخوة
يتوجسوا
املسيحيني ،أال
ّ
الفلسطينيون
ويكون
فوجود
هاجسهم،
الفلسطينيني ال يشكل أي
خطر على لبنان وشعبه .إذن،
ال سبب منطقيا وحقيقيا هلذه
اهلواجس ،مع التأكيد ،مرة
ثانية ،أن وزير العمل متعاون
جدًا مع اإلخوة الفلسطينيني.
وبالتالي ،ال يوجد أي مشكل،
واحلمد هلل».

خباري مودعا طالئع افواج احلجيج:

تأمني  20ألف تأشرية يف لبنان منها  10االف للبنانيني
ودع سفري اململكة العربية
السعودية وليد خباري ،ظهر
امس االول ،طالئع افواج حجيج
بيت اهلل احلرام هلذا العام يف
مطار رفيق احلريري الدولي،
يف حضور املدير العام لالوقاف
االسالمية الشيخ حممد انيس
االروادي ممثال مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان ودار
الفتوى على رأس وفد من الدار،
مديرة العالقات العامة رميا
مكاوي وريشارد جماعص من
شركة طريان الشرق االوسط،
مدير شركة اخلطوط اجلوية
السعودية يف لبنان عادل بن
عبد اهلل الشدوخي ،اضافة اىل
مسؤولني يف السفارة السعودية
وشركيت الطريان.
وقال السفري خباري« :نؤكد
دور اململكة العربية السعودية
اليت أولت رعاية كاملة لضيوف
الرمحن ،بقيادة وتوجيه خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز ومسو ولي عهده
االمني صاحب السمو امللكي
االمري حممد بن سليمان ،لتقديم
أفضل وأرقى اخلدمات جبودة
عالية ومستوى اداء لتيسري اداء
فريضة احلج لضيوف الرمحن
وتقدميها بكل يسر وسهولة».
اضاف« :يف هذا العام ،متكنت
بعثات اململكة العربية السعودية
الديبلوماسية والقنصلية يف
العامل من البدء مبنح التأشريات
االلكرتونية ،وهذا الربنامج هو
أحد احلزم واملبادرات اخلاصة

بربنامج حتول  20/20الذي حيقق
رؤية اململكة  ،20/30وهدفنا
هو تقديم اخلدمات والتيسري
على كل ضيوف الرمحن وفقا
لرؤية وتوجيهات من القيادة
السعودية» ،الفتا اىل ان
السفارة اكملت اليوم تأمني
 20ألف تاشرية يف لبنان ،منها
عشرة االف تأشرية خصصت
للبنانيني و  1500تأشرية اىل
االخوة الفلسطينيني وستة االف
لالخوة السوريني ،سواء كانوا
يف العمق السوري او داخل
لبنان ،اضافة اىل انه مت منح
التأشريات للبعثات الديبلوماسية
واملنظمات الدولية والعديد من
الذين تقدموا بطلبات جماملة،
وبالتالي فان امجالي التأشريات
بلغت حتى صباح هذا اليوم 20
الف تأشرية ،وقدمت مجيعها من
خالل خدمات الكرتونية من خالل
مسار الكرتوني بهدف تيسري
هذه اخلدمة».
وتابع« :اليوم نودع طالئع
احلجيج وهم حيملون كل مشاعر
املودة للمملكة ولدورها الذي
يقتضي ان يكون احلج رسالة
للسالم».
وعن السعوديني الوافدين اىل
لبنان ،قال خباري« :بعد قرار
اململكة رفع التحذير من السفر
اىل لبنان ،جتاوز عدد املصطافني
السعوديني الذين وصلوا اىل
لبنان  55الف سعودي».
وعن التسهيالت اليت قدمتها
ادارة املطار اىل احلجاج ،قال

خباري« :ال شك ان هناك
خدمات اضيفت ،واتقدم بالشكر
اجلزيل اىل رئيس احلكومة سعد
احلريري واملسؤولني عن تقديم
هذه اخلدمات يف املطار وكذلك
يف املرافق احليوية ،هناك
خدمات اضيفت سواء للقادمني
او املغادرين».
واكد السفري السعودي «ان
روحانيات احلج السامية تتخطى
اعتبارات الثقافة والعرق ،لذلك
فان احلج هو رسالة سالم،
واململكة العربية السعودية لن
تسمح باي شعارات سياسية
احرتاما خلصوصية وروحانية
هذه الفريضة .ولذلك قدمت
اململكة حكومة وشعبا كل هذه
التسهيالت الداء هذه الفريضة،
وآمل من االعالم الرتكيز على
هذه املضامني» ،مشريا اىل ان
«جملس الوزراء السعودي أعلن
ذلك االسبوع املاضي يف البيان
الذي صدر ومت التأكيد على
هذه التعليمات ،بأنه لن يسمح
باستخدام اي شعارات مذهبية
او طائفية ،الن احلج هو رسالة
سالم وحيمل روحانيات عالية
جدا وسامية تهدف اىل التواصل
الروحي الداء هذه الفريضة».
وأوضح «ان اتفاقية احلج اليت
تربم سنويا ما بني وزارة احلج
واللجنة اللبنانية املعنية باحلج
ختصص كوتا متساوية يف منح
تأشريات احلج لكل املذاهب
والطوائف ،احرتاما وتقديرا
ومراعاة هلذه الفريضة».
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رئيس اجلمهورية استقبل قائد اجليش ووفدا من القيادة:

االمن مقدس وممنوع التفريط به ولن
نعود اىل حال الالاستقرار

الرئيس عون خالل استقباله قائد الجيش ووفد القيادة
شدد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون على أنه «ممنوع
التفريط باالمن النه مقدس»،
وال سيما ان لبنان دفع
الغالي والنفيس من اقتصاده
حروب
بسبب
واستقراره
اآلخرين ،وحنن مل نعد مستعدين
ألي سبب كان ،لنعود اىل حال
الالاستقرار اليت اختربناها يف
السابق».
وتوجه قائد اجليش العماد
جوزف عون اىل الرئيس عون
الذي وصفه بالعسكري االول
بالقول« :يف خطاب قسمكم
عاهدمت املؤسسة العسكرية
الوقوف اىل جانبها ،فكنتم على
قدر الوعد ،ال تبخلون جبهد،
وال تقصرون مبسعى يف سبيل
تعزيز قدراتها ودعمها ،حتى يف
غمرة استهدافها معنويا ،ويف
مشاركة ابنائها حلظات النصر
كما حلظات الشهادة .وعهد منا
بأن تبقى املؤسسة العسكرية
قبلة انظار اللبنانيني ومدعاة
فخرهم ،ووعد بأن تبقى صمام
االمان واحلضن اجلامع لكل ابناء
الوطن».
كالم الرئيس عون وقائد
اجليش جاء خالل استقبال رئيس
اجلمهورية ظهر امس االول يف
قصر بعبدا العماد عون واعضاء
اجمللس العسكري ونواب رئيس
االركان ومديري املخابرات
والتوجيه ورئيس مكتب القائد،
الذين هنأوه ملناسبة عيد
اجليش.
وكان العماد عون استهل اللقاء
بالكلمة اآلتية« :اربعة وسبعون
عاما من شرف التضحية،
والوفاء لوطننا .مسرية بطوالت
سطرها اجليش اللبناني الذي
أقسم الدفاع عن لبنان وبقي
وفيا هلذا القسم .مل تنل من
عزميتنا حروب وال فنت ،ومل يقو
علينا عدو او ارهاب .واجهنا
وإصرار،
بعزمية
التحديات
وسنستمر .عني ساهرة على
طول احلدود ،متأهبة ملواجهة
اي حماولة اعتداء على سيادتنا،
وعني راعية لالستقرار الداخلي
ومحاية احلريات والدميوقراطية.
سالحنا ليس فقط عسكريا،
امنا اميان بقضية ممهورة بالدم

منذ اللحظة االوىل الرتدائنا
البزة العسكرية .سالحنا هو
ايضا ارادة صلبة وحمبة شعب
آمن بأن جيشه وحده ،هو
الكفيل باحملافظة على كرامته
وسيادته.
ال شك يف اننا حريصون على
توفري كل االمكانات العسكرية
واللوجستية والتدريبية ،ونعمل
على تطوير قدراتنا يف شتى
اجملاالت ،وذلك على الرغم من
االوضاع االقتصادية الصعبة اليت
ترخي بظالهلا دوما على املؤسسة
العسكرية ،ما حيد من تطلعاتنا
حنو رؤية اسرتاتيجية مستقبلية
جليش عصري ومتطور .ولكن
ثقة الشعب اللبناني وحمبته،
كما جيوش الدول الصديقة
يعوضون ما تعجز عنه املوازنات
يف ختصيص ما يكفي للجيش
من حاجاته ومتطلباته ،سواء
العسكرية ام التدريبية وحتى
اللوجستية.
يف خطاب قسمكم عاهدمت
املؤسسة العسكرية الوقوف
اىل جانبها ،فكنتم على قدر
الوعد ،ال تبخلون جبهد ،وال
تقصرون مبسعى يف سبيل
تعزيز قدراتها ودعمها ،حتى يف
غمرة استهدافها معنويا ،ويف
مشاركة ابنائها حلظات النصر
كما حلظات الشهادة .عرفناك
ابا ،اخا ،صديقا ،ورفيق
سالح...منا لكم كل التحية،
مودعني اجليش وعسكرييه امانة
لديكم .انتم العسكري االول.
يف عيد جيشنا الرابع والسبعني،
عهد منا بأن تبقى املؤسسة
العسكرية قبلة انظار اللبنانيني
ومدعاة فخرهم ،ووعد بان تبقى
صمام االمان واحلضن اجلامع
لكل ابناء الوطن .سنبقى على
قدر ثقتهم وآماهلم وحمبتهم.
الشرف
يتحول
فألجلهم
والتضحية والوفاء امنا وازدهارا
وامناء».

الرئيس عون

ورد الرئيس مهنئا الوفد
باملناسبة ،ومتمنيا أال خيترب
اجليش الصعوبات اليت مر
بها خالل حياته العسكرية من
ازمات دموية ختللها الكثري من
اخلوف وفرضت بذل التضحيات

اجلسام .وقال« :قد جند انفسنا
يف بعض الظروف حيث ال
تتعدد اخليارات وتتطلب اختاذ
القرارات الفورية واملبادرات
السريعة لتثبيت احلق» ،منوها
بأن «لبنان أصبح اليوم يتمتع
مبناعة لن تستطيع معها أي قوة،
أكانت داخلية أم خارجية التأثري
بها ،يف ظل االستقرارالذي
ينعم به والذي دفع مثنه غاليا
اكان ذلك يف جرود عرسال او
نهر البارد ،بعدما نفذ عمليات
استحق التهنئة على جناحها
بفضل تضامن افراده والتفافهم
حول مؤسستهم العسكرية».
أضاف الرئيس عون« :خالل
احلرب اللبنانية عامي -1975
 ،1976كان اجليش اللبناني «آخر
من تفرق واول من التقى على
مساحة الوطن ككل» ،معتربا انه
مهما كانت الظروف فانها ال جيب
ان تؤدي اىل نشوب اخلالف بني
ابناء الوطن الواحد».
وعن حادثة قربمشون ،قال« :ان
السياسيني يقومون مبعاجلتها
فيما انا مسؤول عن القوانني
والدستور ،ولذلك اعطي مهلة
للتخفيف من وطأة اخلالف
القائم حوهلا عرب احملادثات اليت
نشهدها .اما املخرج الوحيد
لالزمة القائمة فيتمثل يف ما
كان جيب اللجوء اليه منذ البدء،
اي بتكليف السلطة القضائية
بالتحقيق والبت باالمر وفقا
ملا يؤول اليه هذا التحقيق.
وشدد الرئيس عون على «ان
من املمنوع التفريط باالمن
النه مقدس» ،ال سيما وان
لبنان دفع الغالي والنفيس
من اقتصاده واستقراره بسبب
حروب االخرين ،وحنن مل نعد
مستعدين والي سبب كان ،ان
نعود اىل حال الالستقرار اليت
اختربناها يف السابق» ،متمنيا
ان يأخذ القضاء جمراه يف هذه
القضية ويف غريها من القضايا
املماثلة».
وختم الرئيس عون بتأكيده
«الوقوف الدائم اىل جانب
املؤسسة العسكرية» ،متمنيا
للوفد «املزيد من العطاء والبذل
يف سبيل احملافظة على أمن
لبنان واستقراره».

الرئيس عون يف ختريج دورة..
تتمة املنشور ص2
موسيقى اجليش ،علم اجليش،
علم املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي ،علم املديرية
العامة لالمن العام ،علم
املديرية العامة المن الدولة،
علم املديرية العامة للجمارك،
الكلية احلربية  -السنة الثانية،
الكلية احلربية  -السنة االوىل،
معهد التعليم  -مدرسة الرتباء،
القوات البحرية ،القوات اجلوية،
لواء املشاة احلادي عشر ،لواء
احلرس اجلمهوري ( ولفت ان
الوحدة املشاركة كلها من
االناث) ،املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ،املديرية العامة
لألمن العام ،املديرية العامة
ألمن الدولة ،املديرية العامة
للجمارك ،تشكيل من الطوافات
التابعة للقوات اجلوية ،فوج
املغاوير.
بعد انتهاء عرض التحية،
أمر طليع الدورة املتخرجة
بتوشيح احلسام ثم بغمده،
وسار الضباط املتخرجون وهم
ينشدون نشيد اجليش ،ولدى
وصوهلم اىل نهاية امللعب رمى
الضباط قبعاتهم وسط تصفيق
احلضور .وعلى االثر تقدم قائد
العرض من الرئيس عون معلنا
انتهاء االحتفال.

الصورة التذكارية

ثم توجه الرئيس عون ورئيسا
جملس النواب وجملس الوزراء
والداخلية
الدفاع
ووزراء
وقائد اجليش ورئيس االركان
واملدراء العامون لقوى االمن
الداخلي واالمن العام وامن
الدولة ورئيس اجمللس االعلى
للجمارك ومديرها العام ،وقائد
الكلية احلربية اىل ساحة الشرف
حيث صافحوا ضباط الكلية
التذكارية
الصورة
وأخذت
للضباط املتخرجني .ثم دخل
اجلميع اىل ردهة الشرف ورفع
قائد اجليش الكأس لشرب
خنب رئيس اجلمهورية ،وقدم
قائد الكلية العميد الركن
جورج احلايك السيف اهلدية اىل
الرئيس عون الذي سلمه اىل
طليع الدورة املتخرجة  ،وصافح
افراد عائلته ،ثم قطع قالب
احللوى.

السجل الذهبي

وبعد التقاط الصور التذكارية،
َّ
وقع رئيس اجلمهورية السجل
الذهيب للكلية احلربية حيث دون
الكلمة اآلتية« :يف ختريج دفعة
جديدة من الضباط ،حلمل سيف
الذود عن الوطن والشعب ،يف
يوم اجليش ،حيث الكرامة أغلى
ما منلك يف وطنيتنا ،هنيئا
للضباط املتخرجني يف دورة
اليوبيل املاسي لالستقالل،
محلهم شعلة الشرف والتضحية
والوفاء .ولتكن القيم اليت
يدافعون عنها ،دستور اللبنانيني
ومدعاة فخرهم ،فيعلو لبنان
إىل حيث طموح أبنائه وتطلعات
شبابنا».
دون الرئيس بري الكلمة
كما َّ
االتية« :اجليش خشب أرزه
وشعبه من أوراقه وحدوده هي
هي أغصانه أصبح لبنان».
ودون الرئيس احلريري الكلمة
االتية »:هنيئا لكم ولنا مبن
محى احلرية وحصن الكرامة،
مبن جتسدت يف مؤسسته

أمسى آيات التضحية .هنيئا
لكم عيدكم .فيكم يكرب اجملد
ويتجذر الصمود ،وبقيادتكم
الشجاعة واحلكيمة والنزيهة
ترتفع اهلامات فخرا وتكرب اآلمال
باملستقبل».
ودون الوزير بوصعب الكلمة
َّ
اآلتية يف السجل :يوم مبارك
تنتقلون فيه بكل فخر واعتزاز
اىل ميدان النضال والتضحية،
كما تؤكدون العهد وااللتزام
للذود عن وطننا األعز لبنان،
رمز التنوع والفرادة على حد
سواء ،والذي يرعاه فخامة
الرئيس العماد ميشال عون
القائد األعلى للقوات املسلحة
وحامل األمانة الدستورية».
ودون وزير املالية علي حسن
َّ
خليل يف السجل ما يلي:
«جيشنا مزيج قبضة شديدة
وقلب كبري .فرادته بطولة يف
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أوقات احلرب واحلاضن املوحد
يف أوقات السلم».
ودون قائد اجليش يف السجل
الكلمة التالية»:ليست مصادفة
أن يكون عيد اجليش هو نفسه
يوم تقليد السيوف لتالمذة
ضباط السنة الثالثة يف الكلية
احلربية ،فيوم خترجهم هو
مدماك جديد يف عملية بناء
مستمرة للمؤسسة العسكرية.
وما اختيار دفعة العام 2019
املاسي
«اليوبيل
لتسمية
لالستقالل» ،سوى دليل على
االلتزام بالدفاع عن سيادة لبنان
واستقالله .هنئيا لكم خترجكم،
بانتظار مهمات وحتديات كثرية،
واني على ثقة بانكم ستكونون
على قدر اآلمال والتطلعات».
ووزعت قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه يف نهاية احلفل كتيبا
تضمن كلمة لرئيس اجلمهورية،
وأمر اليوم لقائد اجليش،
ونبذة عن أهم حمطات اجليش
اللبناني.

أبو فاعور :احلملة الوطنية لدعم
الصناعة ستأتي بنتائجها
التقى وزير الصناعة وائل ابو
فاعور وفدا من نقابة أصحاب
مستوردي بالط السرياميك
والبورسيالن واملواد الصحية
عرضوا أمامه «واقع حجم هذا
القطاع الذي يستورد حنو  8آالف
مستوعب سنويا» ،مشيدين
بـ»عمل معهد البحوث الصناعية
الذي يقدم التسهيالت اليهم
ويسرع يف عمليات الفحوص».
وإذ شكوا من «ارتفاع كلفة
رسوم املرفأ» ،شددوا على
أن توجههم مبطالبهم إىل وزير
الصناعة مرده إىل تأكدهم
من حصوهلم على النتائج اليت
يريدون ملا هو معروف عنه من
مثابرة ومتابعة.
وشكرهم الوزير أبو فاعور على
ثقتهم ،وأكد هلم أنه «سرياجع
وزير األشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس وهيئة ادارة
املرفأ لدرس ما ميكن عمله يف
هذا اخلصوص».

وأعرب عن أسفه لـ»توقف هذه
الصناعة يف لبنان ،بعدما كانت
متطورة ومصدرة إىل اخلارج،
ولكن تعثرها ارتبط بارتفاع
عناصر كلفة االنتاج وال سيما
كلفة الفيول واملازوت لكونها
من الصناعات ذات االستخدام
وبسبب
للطاقة،
املكثف
اغراق السوق اللبنانية بالسلع
املستوردة من بلدان تدعم
صناعتها».
وشدد على أن «احلملة الوطنية
لدعم الصناعة اللبنانية اليت
أطلقتها وزارة الصناعة برعاية
رئيس احلكومة ستأتي بنتائجها،
وال سيما بعد تأكيد الرئيس
سعد احلريري أن الوقت احلالي
هو لالنتاج والعمل وتوفري فرص
العمل».
وسلم أعضاء الوفد الوزير
أبو فاعور درعا ،مثنني على
«اجلهود اليت يقوم بها لدعم
االقتصاد والصناعة».

السنيورة :كالم رئيس اجلمهورية عن التزام الطائف
شديد األهمية والدقة وهو حامي الدستور وراعي تطبيقه

علق الرئيس فؤاد السنيورة على
الكالم الذي صدر على لسان
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون اليوم يف مناسبة عيد
اجليش يف الفياضية ،وتناول
فيه التزام اتفاق الطائف،
معتربا أن «الكالم الذي ورد يف
خطاب فخامة رئيس اجلمهورية
يف عيد اجليش شديد األهمية
والدقة ،ففخامة الرئيس هو
حامي الدستور وراعي تطبيقه،
ويكون على اجلميع التنويه مبا
قاله فخامته يف هذه املناسبة
العزيزة على قلوب اللبنانيني
مجيعا ،كما يكون علينا تأكيد
ضرورة املتابعة يف هذا التوجه،
الذي خيدم اإلمجاع الوطين من
حول الدستور ،ويدعم االستقرار
والعيش املشرتك».
أضاف« :فخامة الرئيس قال يف
كلمته ،ال ينفع لبنان يف هذه
املرحلة أن يستحضر البعض لغة
املاضي وممارساته عازفا على

وتر احلساسيات ،وطاعنا يف
صميم إرادة العيش املشرتك
ومتطلباته اليت ثبتها اتفاق
الطائف ...اخل.
ولقد ورد يف كالم رئيس
اجلمهورية أن كل ممارسة من
هذا النوع ،إن كان يف السياسة
أو يف اإلدارة تؤذي احلياة
الوطنية ...فاتفاق الطائف
الذي التزمت تطبيقه يف خطاب
القسم ،والتزمته احلكومة كذلك
يف بيانها الوزاري ،يشكل مظلة
لنا حلماية امليثاق الوطين».
وختم« :إن كالم فخامة الرئيس
هذا يستحق التنويه واإلشادة،
ويدفع للوقوف اىل جانبه لكي
يتأكد ويتعمم ويرتسخ ويتم
التزامه من مجيع الوزراء وغريهم
من املسؤولني لكي يقرتن
القول بالفعل ،ألن العربة يف
نهاية االمر بان يكون االداء
واملمارسة مطابقا ملا قاله
رئيس اجلمهورية».
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اسـرتاليات

الفرحة تع ّم اجلالية اللبنانية يف سيدني:

الريسا طقشي تفوز بلقب
ماسرت شيف  -أسرتاليا

الريسا طقشي و ...الجائزة

الريسا طقشي

محمولة على االكتاف

تعم ال��ف��رح��ة أوس���اط اجلالية
اللبنانية يف سيدني ويف خمتلف
أحناء أسرتاليا منذ حلظة اإلعالن
عن فوز الشابة اللبنانية األصل
الريسا طقشي يوم أ باملركز
األول يف برنامج املسابقات
‘MasterChef
ال��ش��ه�ير
تابع
 ’Australiaال����ذي
حلقاته املاليني طوال أشهر.
ليس اللقب فقط هو ما حصلت
عليه الريسا ،بل أيضًا فازت
جبائزة نقدية بلغت  250ألف
دوالر أسرتالي لتساعدها يف
فتح مطعم أو إجناز كتاب يف

تعليم الطبخ أو أي مشروع
مشابه.
وض���ج���ت وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
األسرتالية مجيعها باسم الريسا
طقشي ال�تي ح���ازت األطباق
واحل���ل���وي���ات ال�ت�ي ابتكرتها
وقدمتها خ�لال الربنامج على
ووصفت
الكثري من اإلعجاب ُ
باخلالقة واملدهشة.
وركزت وسائل اإلعالم على عمر
يتعد  22عامًا،
الريسا الذي مل
ّ
الفتة إىل أنها أصغر شيف على
اإلطالق تفوز بهذا اللقب!
املصدر :جبلنا ماغازين
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Australian News

السيناتورة كاش وصفت املزاعم بالـ «خ ِطرة» نافية ان تكون حلزب االحرار «مشكلة مع النساء»

ادعاء موظفتني عملتا لدى سياسيني أحراريني
كبار بتعرضهما للتحرش اجلنسي
صوبت واحدة من أكرب النساء
االحراريات على حزبها بعد أن
كشفت موظفتان سابقتان
عن مزاعم عرضهما للتحرش
اجلنسي.
وي��ع��ان��ي ح��زب االح����رار من
م��زاع��م ب��أن موظفتني لدى
ك��ب��ار س��ي��اس��ي��ي��ه تعرضتا
لالعتداء اجلنسي.
ووصفت السناتورة ميكائيليا
كاش ،وزي��رة شؤون املرأة
سابقا ،ادع��اءات املوظفتني
ِ
«خطرة» ،لكنها نفت
بأنها
ان تكون لدى حزبها مشكلة
مع النساء.
وقالت السيدة كاش «هذه
مزاعم خطرة..أود أن أقول
لألطراف املعنية أنه ينبغي
إح��ال��ت��ه��ا إىل السلطات
املختصة».
وحول ما اذا كان لدى احلزب
مشكلة م��ن النساء أجابت
م��ب��اش��رة «ال ،ل��ي��س لدينا
مشكلة مع النساء».
وتقدمت املوظفتان بهذه
املزاعم بعد ظهر يوم الثالثاء
بعد ان نشرتها ألول مرة
صحف القناة التاسعة.
وقالت احداهما وتدعى دانيا
ماني ( ،)Dhanya Maniاليت
عملت ل��دى رئيس الربملان
يف نيو س���اوث وي��ل��ز ،إن
موظفا احراريا يف برملان نيو
ساوث ويلز جاء إىل منزهلا
يف عام  ،2015وفرض نفسه
عليها وب��دأ مبمارسة العادة
السرية.
ويف مرحلة ما ،وضع يديه
حول رقبة السيدة ماني وبدأ
بهزها.
واخ��ب��رت امل��دع��ي��ة صحف
القناة التاسعة «أن الرجل
دون دعوة
دخ��ل م��ن��زل��ي
م�ن�ي ،ورم���ى نفسه فوقي
وبدأ يهزني وجسده مالصقا
جلسدي حمققا رغبته اجلنسية
مين ،بينما مل أستطع التحرك
او الكالم».
وت��زع��م السيدة ماني انها
عندما اخ�برت أع��ض��اء كبارا
يف احل��زب مب��ا ح��دث ،أنهم
ق��ال��وا هل��ا «جي��ب أن تقبلي
ذلك كجائزة ترضية».
ونصحتها س��ي��دة ليربالية
رفيعة املستوى بأنها «جيب
أن تغض النظر عما حدث»،
مما يوحي بأنها إذا تقدمت
ب��ش��ك��وى فستشعر باخلجل
وتقضي على مسعتها.
وقالت امل��رأة األخ��رى ،اليت
تعرضت للتحرش اجلنسي،
وه��ي تشيلسي بوتر ،إنها
كانت تعمل لدى احد الوزراء
عندما قام رجل بدخول منزهلا
وازالة مالبسها الداخلية.
واوضحت قائلة «لقد كان
سريعا جدا ومفاجئا جدا وقويا

ايما بوتر
ج��دا وعندما ب��دأت الصراخ
توقف وغادر الغرفة».
وأثارت السيدة بوتر احلادثة
اليت حصلت هلا مع أحد كبار
أع��ض��اء احل���زب .بينما كان
�م��ا يف ال��ب��داي��ة ،اتصل
داع� ً
بها بعد ذل��ك ببضعة أشهر
ليخربها أن اجلاني املزعوم
كان احلزب يأخذ يف االعتبار
اختياره مرشحا له.
وسأل عما إذا كانت ستشعر
بأنها «مضطرة للتحدث» إذا
مرشحا.
أصبح
ً
مل ت��ث��ر أي م��ن السيدتني
االع���ت���داءات امل��زع��وم��ة مع
النواب الذين كانتا تعمالن
ل��دي��ه��م��ا ،ومل تتوجها إىل
الشرطة.
واي���دت نائبة رئيس حزب
االح��رار كارينا أوكوتل ،يف
حديث لشبكة سكاي نيوز،
وجهة نظر السيدة كاش اليت
مفادها أن السلطات جيب أن
تتعامل مع هذه املزاعم.
وقالت «إنها مزاعم مروعة
للغاية .أول ما مسعت بها

دانيا ماني ()Dhanya Mani
ك��ان الليلة املاضية (ليلة
ال���ث�ل�اث���اء) م���ع غ��ي�ري من
اجلمهور .إنها مزاعم حتتاج
بالتأكيد إىل التعامل معها».
وتابعت تقول «ال أع��رف ما
إذا كان اجلانيان املزعومان
عضوين يف حزب االحرار أو
أي حزب سياسي ،لكن بغض
النظر عن ذلك ،فهذه مزاعم
ينبغي على الشرطة التحقيق
فيها .وإذا ثبت أنهما مذنبان،
فيجب أن جيري اخراجهما من
الشارع».
واس���ت���ط���ردت ت��ق��ول «إذا
كانا مذنبني بارتكاب سوء
سلوك جسيم فيجب إخراجهما
م��ن جمتمعنا ووضعهما يف
السجن».
وق��ال��ت «ال يكفي أن يتم
التعامل معها للتو من خالل
عملية داخلية .يف الواقع،
أود أن أقول إنه ينبغي عدم
التسرت عليها ولفلفتها وجيب
السماح للسلطات املختصة،
وهي الشرطة ،مبعاجلة مزاعم
هذه االعتداءات اجلنسية».

وي��ب��دو ان احل����زب بصدد
وض��ع مدونة قواعد سلوك
رمسية .هناك اجتماع للسلطة
التنفيذية الفيدرالية ،يوم
اجلمعة (ام��س) ،حيث ستتم
مناقشة القضية.
ومن املقرر االنتهاء من مراجعة
كيفية تعامل الليرباليني مع
البلطجة يف ايلول املقبل.
بدورها سيدة األعمال كاثرين
غراينر ،وهي شخصية بارزة
يف احل��زب ،عزفت على وتر
خمتلف عرب اثري إذاع��ة ABC
صباح يوم الثالثاء ،قائلة إن
اإلشارة إىل أن النساء جيب
أن يذهنب إىل الشرطة هي
وسيلة إلسكاتهن.
وقالت السيدة غراينر «إذا
أردن���ا إح���داث تغيري حتولي
قاطع يف احل��زب الليربالي،
وهو ما يتعني علينا القيام
ب��ه ب���وض���وح ،ف��األم��ر يبدأ
برئيس ال��وزراء ..اما القول
للمرأة «اذهيب إىل الشرطة»
 ،فهو ببساطة طريقة أخرى
إلسكاتها ،لذلك فهي ليست
جيدة مبا فيه الكفاية ..من
وج��ه��ة ن��ظ��ري ،ل��دى احلزب
الليربالي قضية ثقافية وعليه
أن يعاجلها».
ً
حتدثت السيدة غراينر
أيضا
مع صحف القناة التاسعة،
قائلة إن ح��زب األح��رار «مل
يواكب» اجملتمع األسرتالي
ً
األوس�����ع
ن��ط��اق��ا مبعاملته
للمرأة.
ام���ا احل��ك��وم��ة ف��ح��ث��ت كلتا
امل���رأت�ي�ن ع��ل��ى االت���ص���ال
بالشرطة  ،قائلة إن مزاعمهما
«تبعث على القلق العميق
واألسى».

مشروع قانون جديد يلغي جتريم
اإلجهاض يف نيو ساوث ويلز
ق��د ي��ل��غ��ى جت��ري��م عمليات
اإلجهاض وينظم إنهاء احلمل
كإجراء طيب يف نيو ساوث
ويلز مبوجب تشريع من املقرر
عرضه على برملان الوالية.
وس��ي��ق��دم م���ش���روع قانون
إص��ل�اح ال��رع��اي��ة الصحية
اإلجنابية  ،2019وهو مشروع
قانون خ��اص لألعضاء ،إىل
الربملان هذا األسبوع من قبل
النائب املستقل عن سيدني
أليكس غرينتش.
وق���ال غرينيتش يف بيان
يوم األحد إن مشروع القانون
يضمن حصول النساء يف نيو
س��اوث ويلز على إنهاءات
آمنة وقانونية دون تهديد

باإلدانات اجلنائية املدعومة
بالشرح الطيب».
وينص مشروع القانون على
أن امل���رأة ال ترتكب جرمية
إذا أنهت احلمل يف اإلطار
املنصوص عليه يف التشريع،
وتعديل املادتني  82و  83يف
قانون اجلرائم لعام .1900
وسيسمح بإنهاء احلمل
بناء
ً
على طلب النساء قبل إمتام
 22أسبوعا من تاريخ احلمل.
وبعد ه��ذا ال��وق��ت ،سيكون
إنهاء احلمل
قانونيا إذا رأى
ً
ط��ب��ي��ب��ان أن���ه جي��ب إج����راؤه
يف ض��وء ال��ظ��روف املادية
والنفسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة
املستقبلية.

وحب��س��ب م��ش��روع القانون
ً
أيضا ،تعد جرمية جنائية جديدة
مبوجب قانون اجلرائم بالنسبة
ألولئك الذين يساعدون يف
إنهاء محل الالتي ال تنطبق
عليهن شروط اإلجهاض.
وتصل عقوبة هذه اجلرمية إىل
سبع سنوات يف السجن.
وأع��د هذا املشروع من قبل
جمموعة عمل مشرتكة بني
األحزاب مبا يف ذلك تريفور
خان من احلزب الوطين ،ومن
ال��ع��م��ال ب��ي�ني ش����ارب وجو
هايلن ،حت��ت إش���راف وزير
الصحة ب��راد ه���ازارد ،الذي
رحب األحد باملشروع.
املصدرSBS :
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اسـرتاليات

شبكات “اجليل اخلامس” تصل إىل أسرتاليا  ..كل ما تريد معرفته عن الـG5

تشرع شبكات احملمول األسرتالية،
حاليا ،يف إجراء حتسينات كبرية
ً
استعدادا لشبكات اجليل اخلامس
ً
الـ (.)G 5
وأوضحت صحيفة (الغارديان)
الربيطانية ،أن شبكات «اجليل
اخل��ام��س» م��ت��وف��رة بالفعل يف
بعض امل��دن األسرتالية ،يظهر
تأثريها على ال��ب�لاد ،حتى عام
.2020
وتعتقد (الغارديان) أن شبكات
«اجل���ي���ل اخل����ام����س»،)5G( ،
ستشكل ثورة تقنية واجتماعية
يف آن واح��د ،حيث أن املعيار
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��زم��ان واملكان
سيصبح ش��ي� ً�ئ��ا م��ن املاضي؛
ولن يشكل أي عقبة ،وه��ذا ما
ّ
أك��ده خرباء عاملون يف خمتربات
تطوير شبكات «اجليل اخلامس»
( ،)5Gفعندما نصل إىل مرحلة
من تدفق املعلومات تتخطى حاجة
الشخص الواحد أو ق��درة جهاز
على معاجلة هذه املعلومات خالل
ثانية واحدة.

ما هو الجيل الخامس ( )5G؟

«اجل��ي��ل اخل��ام��س» لالتصاالت،
( ،)5Gه��و اجل��ي��ل اجل��دي��د من
االت��ص��االت؛ وال��ذي سيستبدل
«اجل��ي��ل ال��راب��ع» ،)4G( ،خالل
السنوات القادمة؛ ليقدم سرعات
إنرتنت أعلى ودعم عدد أكرب من
األجهزة الذكية بإطار أوسع من
اهلواتف.
يعمل ( )5Gيف موجات الراديو
مثل ( ،)4Gولكن برتددات أعلى
بكثري – يف أي م��ك��ان ب�ين 1
ً
مقارنة
غيغاهرتز و 300غيغاهرتز،
بأبرز نطاق لـ»اجليل الرابع» يف
«أسرتاليا» 700 ،ميغاهرتز.
يف ال��ب��داي��ة ،سيعمل (،)5G
يف «أسرتاليا» يف نطاق أقل،
( 3.6غيغاهرتز) ،لكن شركات
االتصاالت ستسعى يف النهاية
إىل الوصول إىل نطاقات أعلى
تسمح هلا بتقديم اخلدمات عرب
موجة ملليمرت( ،النطاق بني 30
غيغاهرتز و 300غيغاهرتز) .موجة
امللليمرت هي طيف تردد أعلى من
شبكات احملمول اليت متكنت من
الوصول إليها يف املاضي.
كما هو احلال مع األجيال السابقة،
سيعمل ( )5Gمع ()4G؛ حتى
ينتقل كل مستخدم يف النهاية،
وميكن إلغاء تنشيط الشبكات
القدمية.
ال ت���زال الشبكات األسرتالية
تشغل «اجليل الثالث» كخلفية،
على الرغم من أن ( )4Gأصبح
اآلن هو املعيار.

كيف يعمل « »5G؟

قسم معيار ( )5Gعمل اجليل
اجلديد إىل قسمني ،القسم األول
يعتمد على التقنيات والرتددات
املستخدمة يف األجيال السابقة،
أما القسم الثاني فهو اإلعتماد
ع��ل��ى م��وج��ات ج��دي��دة بصورة
مستقلة.

مزايا الـ»..»G5

أك�ب�ر م��زاي��ا ()5G؛ ه��ي الكم
اهلائل من البيانات ال�تي ميكن
نقلها؛ ما يؤثر على سرعة حتميل
الصفحات.
يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ،ستكون
هناك سرعات تنزيل تصل إىل
 10غيغابت يف الثانية ،وه��و ما
يزيد  10أضعاف عن أعلى حزمة
معروضة على (.)NBN
ولكن يف الوقت احلالي ،تتخلف
سرعات ()5G
حاليا عن سرعات
ً
( )4Gيف «أسرتاليا»ً ،
وفقا ملوقع
حتليل السوق (.)OpenSignal

وي��ع��زى ذل���ك ج��زئ� ً�ي��ا إىل أنها
ال ت���زال تقنية ج��دي��دة إىل حد
م��ا مل يتم نشرها يف العديد
م��ن امل��واق��ع ،ولكن أي� ً
�ض��ا ألن
ال��ش��رك��ات يف «أس�ترال��ي��ا» ال
تستخدم نطاق الطيف العالي،
الذي يوفر سرعات أعلى بكثري.
ستكون املرحلة األوىل من ()5G
مماثلة لـ»اجليل الرابع» و»اجليل
ال��ث��ال��ث» ،)3G( ،ولكن مبجرد
وص��ول شركات االتصاالت إىل
الطيف ال�ترددي العالي ،ميكن
نقل امل��زي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات عرب
الشبكة.
يتيح ( )G5ن��ق�ًل�اً أك��ث��ر كفاءة
للبيانات م��ن خ�لال استهداف
امل��س��ت��خ��دم�ين ال��ب��اح��ث�ين عن
البيانات بشكل مباشر؛ بد ً
ال من
النهج احلالي الذي ينثر البيانات
يف كل مكان يف وقت واحد.
ً
سيكون من اجليد
أيضا وصول
ما يسمى« ،إنرتنت األشياء» .يف
وقت يتصل فيه كل شيء تقريًبا
باإلنرتنت ،بطريقة ما.
وق���ام «كومنولث ب��ن��ك» ،وهو
بنك مقره يف «أسرتاليا» ،أنه
ق��ام باختبار ( )5Gيف احلوسبة
السحابية ،وي��ت��م خت��زي��ن مجيع
البيانات والتطبيقات
مركزيا
ً
والوصول إليها عرب الشبكات.
يف احلوسبة املتطورة ،اهلدف هو
تقريب البيانات من املستخدم،
وتقليل استخدام عرض النطاق
ال�ت�رددي وم��ق��دار الوقت الذي
يستغرقه ملعاجلة البيانات.
امليزة األخرى ،اليت غالًبا ما يتم
ال�تروي��ج هل��ا ،ه��ي م��ي��زة ()5G
لألمتتة ،ال سيما يف قطاعي الزراعة
والتعدين .تتطلب االتصاالت من
آلة إىل آلة والتحكم عن ُبعد يف
اآلالت الزراعية والري
نوعا من
ً
النطاق ال�ترددي الذي ميكن أن
توفره شبكة ( )5Gفقط.

هل سيحل محل « »NBN؟

قالت صحيفة (ال��غ��اردي��ان) أن
شبكة ال��ـ ( ،)G5لن تؤثر على
( ،)NBNوهي أحد أنواع اتصاالت
اإلنرتنت املنزلية ،وهي عبارة عن
كابالت جديدة موصولة ببنية حتتية
جديدة؛ رمب��ا مت تركيبها
مؤخرا
ً
على شارعك أو بالقرب منه .على
األقل يف الوقت احلالي ،فهي ال
تشكل أي تهديد كبري لشبكات
اخلطوط الثابتة اليت تتصل بها
يف املنازل أو األعمال التجارية
اليوم.
تقول « ،»Telstraوهي أكرب
شركة اتصاالت يف «أسرتاليا»؛
ت��ق��وم ببناء وتشغيل شبكات
االتصاالت السلكية والالسلكية
وتسويق خدمات الصوت واهلاتف
واإلن�ترن��ت وخ��دم��ة التليفزيون
امل��دف��وع ،وغريها من املنتجات
واخلدمات ،إن حوالي  15%فقط
من عمالء األجهزة احملمولة ،ليس
لديهم خدمة اإلنرتنت الثابت يف
املنزل.
وتابع« :إذا كان لدى املستخدمني
إمكانية الوصول إىل خدمة أكثر
موثوقية؛ يتم تسعريها بنفس
اخلدمة الثابتة دون أي متاعب».
ويف الوقت نفسه ،تقوم ()NBN
باختبار «اجليل اخلامس» ،على
الرغم من استمرار وجود مشكالت
يف شبكة ( )4Gالثابتة للمناطق
اإلقليمية يف «أسرتاليا».

ماذا يعني لهاتفي ؟

ت��ت��وق��ع ش��رك��ة «Analyst
»Telsyte؛ أن إعتماد أجهزة
( ،)5Gيف «أسرتاليا» ،سيكون
أسرع مما كان عليه احلال بالنسبة

لـ»اجليل الرابع» ،حيث يصل إىل
 15مليون هاتف يف «أسرتاليا»؛
خالل ستة أشهر.
حتى اآلن ،أعلنت «»Samsung
و»»LG
و»»Oppo
و» »Huaweiعن هواتف تدعم
الـ ( ،)5Gلـ»أسرتاليا».
وذك�����������رت ش�����رك�����ة أحب������اث
«»Telsyte؛ أن
واحدا من كل
ً
أربعة مستخدمني على استعداد
لدفع املزيد مقابل ( ،)5Gمبعدل
ي�تراوح بني  5إىل  10دوالرات
شهريا.
إضافية
ً
«»Telstra
تقدم
حاليا خدمة
ً
ً
جمانا ملدة 12
()5G
شهرا ،يف
ً
املناطق الـ  35احملدودة للغاية،
ولكن بعد ذل��ك سيتعني على
دوالرا
العمالء دف��ع 15
شهريا
ً
ً
إضافية.

هل هناك مخاطر صحية ؟

ً
تزامنا مع ظهور شبكات «اجليل
اخلامس» ،ظهرت شائعات تؤكد
أن هلا تأثري ق��وي على الصحة
البدنية ،ومن املمكن أنها تعزز
األمراض السرطانية .ما أثار القلق
والفزع لدى بعض املستخدمني
الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثري
تكنولوجيا املوجات امللليمرتية
اجلديدة على البشر.
وقالت «منظمة الصحة العاملية»؛
أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن األحب���اث
املكثفة ،ال يوجد حتى اآلن دليل
خيلص إىل أن التعرض للحقول
منخفضة
الكهرومغناطيسية
املستوى يضر بصحة اإلنسان.
وأع��ل��ن��ت «ال��وك��ال��ة األسرتالية
للحماية من اإلش��ع��اع والسالمة
النووية» ،أنه ال توجد آثار صحية
مثبتة من املوجات الراديوية اليت
تستخدمها تقنية (.)5G

ملاذا تم حظر « »Huaweiمن
« »5Gيف أسرتاليا ؟

ه��ذا س���ؤال سياسي أك��ث��ر منه
ت��ق�ني ..ك��ان��ت ه��ن��اك خماوف
طويلة األمد يف األجهزة األمنية
يف بعض ال��دول ح��ول عالقات
«هواوي» باحلكومة الصينية.
ح��ت��ى ال��ت��غ��ي�يرات األخ��ي�رة يف
القانون ،مل يكن لدى احلكومة
األس�ترال��ي��ة أي سلطة إلخبار
ش��رك��ة م��ث��ل « »Telstraأو
«»Optus؛ بأنها ال تستطيع
استخدام مورد معني يف شبكاتها
إذا كانت هناك خماوف أمنية.
مت ح��ظ��ر ش��رك��ة «»Huawei
بالفعل م��ن ِق��ب��ل احل��ك��وم��ة من
تزويد ()NBN؛ ألن احلكومة متتلك
( ،)NBNوميكن أن ختربها مبا
جيب القيام به ،ولكن بعد تغيري
القانون ،منعت احلكومة بعض
املوردين الصينيني من املشاركة
يف ( )5Gيف «أسرتاليا».
ج��ادل��ت « »Telstraأن��ه من
خ�ل�ال ش��راك��ت��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة مع
ش��رك��ة « ،»Ericssonفإن
الشركة ليست حمرومة من حظر
«.»Huawei
ومع ذلك ،قامت شركة «،»TPG
يف شهر كانون ثان/يناير ،2019
بتعبئة استثمارات بقيمة 100
م��ل��ي��ون دوالر يف ب��ن��اء شبكة
( )4Gنتيجة احلظر .كانت الشركة
تقوم ببناء شبكة ( )4Gمع شركة
« »Huaweiكبائعها الرئيس،
وكانت تهدف إىل ترقية الشبكة
إىل ش��ب��ك��ة «اجل��ي��ل اخلامس»
ب��اس��ت��خ��دام امل��زي��د م��ن معدات
شبكة « ،»Huaweiلكنها قالت
إنه ليس من املنطقي االستمرار
نظرا حلظر شركة
يف بناء الشبكة ً
«.»Huawei
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بدء األسبوع احلالي بارتفاع ملحوظ يف شعبية موريسون
يتصدر رئيس الوزراء سكوت
موريسون زعيم حزب العمال
أنطوني ألبانيزي كرئيس
وزراء مفضل حسب استطالع
اج���رت���ه م��ؤس��س��ة نيوزبول
ونشرته الزميلة «االسرتاليان»
االثنني املاضي.
وب��دأ رئيس ال��وزراء سكوت
موريسون اجللسة الربملانية
األخ�يرة قبل أسبوع العطلة
الشتوية باستطالع جديد يشري
إىل زيادة شعبية حكومته.
لكن حزب العمال يقول إن
احلكومة مل تبدأ بداية جيدة
إال ألنها مل تتخذ أي قرارات
صعبة.
ف��ق��د ارت��ف��ع��ت االص�����وات
األس��اس��ي��ة لالئتالف بنسبة
 2.6يف املئة منذ فوزه يف
انتخابات أيار لتصل إىل 44
يف امل��ئ��ة ،وف� ً
�ق��ا الستطالع
نيوزبول.
وب��ع��د اح��ت��س��اب االص����وات
التفضيلية تتصدر احلكومة
حزب العمال مبعدل  53يف
املئة إىل  47يف املئة.
ً
أيضا
وي��ت��ص��در م��وري��س��ون
زعيم ح��زب العمال أنطوني
أل��ب��ان��ي��زي ك��رئ��ي��س وزراء
مفضل بنسبة  48يف املئة
مقابل  31يف املئة ،يف حني
ظل التصويت األساسي حلزب
ً
ثابتا إىل حد كبري عند
العمال
 33يف املائة.
ويأخذ نائب رئيس الوزراء

ال��س��اب��ق ب��ارن��اب��ي جويس
النتيجة مبلح كبري ،بالنظر
إىل أن نتيجة انتخابات ايار
كانت مفاجئة للكثريين ،بعد
أن توقعت مجيع استطالعات
الرأي انتصار حزب العمال.
وقال السيد جويس لربنامج
«ص��ن راي���ز» ي��وم االثنني
امل��اض��ي «أع��ت��ق��د أن على
سلطات االقرتاع أو شركات
االق��ت��راع أن جتعلنا نضع
بعض الثقة بها»
وت���اب���ع ي��ق��ول «إذا كان
هناك شيء واحد ميكننا أن
مجيعا ،فهو ال حتكمه
نتعلمه
ً
استطالعات ال��رأي ،واحلكم
للتأكد من أن أسرتاليا مكان
أف��ض��ل ..أن��ا متأكد من أن
س��ك��وت م��وري��س��ون يفعل
ذلك».
ول����دى ج��وي��ل فيتزجيبون
املتحدث باسم حقيبة الزراعة
للظل حتفظاته ،لكنه يقول
إن ه اذا كانت احلكومة تبلي
ب�لاء حسنًا فألنها ال تفعل
الكثري.
وقال« :هذه حكومة ال تفعل
ً
شيئا ،باستثناء دق األوتاد
يف الربملان لتكون شعبية».
وتابع يقول «من غري املفاجئ
أن احلكومة مل تفقد أي جلد
منذ االنتخابات ألنها مل تتخذ
أي قرارات صعبة».
ومع أربعة أيام من جلسات
ال��ب�رمل����ان ق���ب���ل العطلة

ال��ش��ت��وي��ة ،ي���ري���د السيد
موريسون إقرار القوانني من
خالل جملس النواب لتسهيل
طرد املسؤولني املارقني من
احلركة النقابية.
ً
أيضا
ويريد السيد موريسون
مزيدا من القوة إللغاء تسجيل
ً
النقابات اليت تسيء التصرف
وإج��راء عمليات تدقيق على
عمليات االندماج النقابية.
ول��ن يتم إج���راء حتقيق يف
جملس الشيوخ حول مشروع
ال��ق��ان��ون جم����ددا ح��ت��ى 25
تشرين االول املقبل ،مما
يدفع التصويت النهائي اىل
جلسات تشرين ال��ث��ان��ي -
كانون االول املقبلني.
ويف الوقت نفسه ،سيحاول
ح��زب العمال ه��ذا األسبوع
إج����راء حتقيق ب��رمل��ان��ي يف
االجتماعات بني وزير الطاقة
أن��غ��وس تايلور ومسؤولي
البيئة حول األراضي العشبية
املهددة باالنقراض.
يالحق ح��زب العمال الوزير
تايلور بسبب اهتمامه بشركة
عائلية مرتبطة بالتحقيق يف
عمليات إزال���ة األرض غري
القانونية املزعومة.
لكن السيد تايلور يقول إن
أعماله قد مت االفصاح عنها
واتهم املعارضة بشن «محلة
تلطيخ مسعة».
متكنت احلكومة حتى اآلن من
صد التحقيق.

سياسيون سهلوا دخول شخصيات مشبوهة إىل
أسرتاليا لصاحل كازينوهات «كراون» للقمار

ك��ش��ف حتقيق صحفي عن
تعمد أكرب كازينوهات القمار
يف أسرتاليا «كراون» اغراء
مقامرين ك��ب��ار م��ن الصني
للقدوم إىل البالد خصيصا
ل��ل��م��ق��ام��رة يف الكازينو.
وكشف التحقيق عن صالت
وث��ي��ق��ة ت���رب���ط الكازينو
بأشخاص نافذين يف احلكومة
الفيدرالية مسحت هلم بتسريع
إجراء دخوهلم إىل أسرتاليا.
التقرير ال��ذي تعاونت يف
إنتاجه  The Ageو The
Sydney
Morning
60Minutes
Heraldو
اعتمد على عشرات اآلالف
من امل��راس�لات األلكرتونية
املسربة من عمالق املقامرة
يف أسرتاليا .وكشف التقرير
ع��ن ص�لات تربط الكازينو
بزعماء العصابات الصينية
ورم�����وز احل����زب الشيوعي
الصيين وعصابات املخدرات
وغ���س���ل األم������وال وكذلك
شبكات ل�لإجت��ار يف البشر
ألغراض جنسية.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر إن ال���دور
ال����ذي ل��ع��ب��ه ال��ك��ازي��ن��و يف
إدخ���ال شخصيات مشبوهة
إىل أسرتاليا أث��ار «خماوف
ج����دي����ة خب����ص����وص األم����ن
القومي األس�ترال��ي ».وظهر
يف التحقيق مفوض قوات
احل����دود امل��ف��ص��ول روم���ان
كوايديفليج إنه كان يعرف أن

كروان وثيقة الصلة باحلكومة
الفيدرالية .وقال إن عدد من
أعضاء الربملان بينهم وزيران
كانوا يشجعونه على تسريع
إجراءات عمالء «كراون» من
املقامرين الصينيني الكبار
يف دخول البالد.
وق��ال التحقيق إن الكازينو
أيضا خالف القوانني الصينية
اليت جترم الرتويج للمقامرة
م��ن خ�لال تشجيع األثرياء
ه��ن��اك ع��ل��ى ال���ق���دوم إىل
أسرتاليا بغرض املقامرة.
وطبقا للتحقيق فإن «السعر
خلف األرباح خلقت بيئة عمل
جتعل فعل أي ش��ئ ،حتى
لو كان التودد لشخصيات
ع�لاق��ت��ه��ا م���ع���روف���ة بعامل
اجلرمية ،ليس فقط مسموحا،
لكنه يتم التشجيع عليه».
وحت��دث التحقيق م��ع إحدى
امل��وظ��ف��ات السابقات اليت
أم��ض��ت أرب��ع��ة أس��اب��ي��ع يف

سجن صيين بسب إدانتها
بالرتويج للمقامرة باملخالفة
للقانون .وقالت جيين جيانغ
إنه مت إلقاء القبض عليها يف
منتصف أكتوبر تشرين األول
ع��ام  ،2014برفقة  19من
موظفي الكازينو من ضمنهم
ثالثة أسرتاليني.
وقالت جيانغ إن القنصلية
األسرتالية يف بكني كانت
تسرع إج��راءات القدوم إىل
أسرتاليا لعمالء الكازينو.
وأضافت إن «كراون» عرضوا
عليها  60ألف دوالر لشراء
صمتها خب��ص��وص أنشطة
الكازينو خارج أسرتاليا.
ورغ��م إق���رار ك��ل املوطفني
التسعة عشر بالذنب أمام
احملاكم الصينية وقضائهم
ع��ق��وب��ات ب��احل��ب��س إال أن
املتحدث باسم ك��راون قال
إن شركته مل ختالف القانون
الصيين.

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
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مـقاالت وتـحقيقات

مناقصة معامل الكهرباء :التصنيف غري قانوني؟
ايلي الفرزلي

انطلقت اخلطوات العملية لبناء معامل الكهرباء .اخلطوة األوىل
تتعلق بتصنيف الشركات املؤهلة للمشاركة يف املناقصة .لكن
يتبي أن إشكاالت عديدة تواجه هذه اخلطوة ،أبرزها أن عملية
نّ
التصنيف مبنية على مرسوم استثنيت منه صفقات أشغال وجتهيز
وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية .وعليه ،هل ختاطر الوزارة
سد تلك الثغرة
بتعريض عملية التصنيف للطعن أم تعمد إىل
ّ
القانونية قبل فوات األوان؟
عندما أعلنت وزيرة الطاقة ندى بستاني بدء قبول طلبات التصنيف
للشركات الراغبة يف تطوير مشاريع إلنشاء معامل إلنتاج الكهرباء
وفق صيغة ( IPPاملنتج املستقل للطاقة) ،برزت إىل الواجهة
جمموعة مالحظات تتعلق بآلية إجراء املناقصة وبتوجهات الوزارة.
واحد من األسئلة اليت ترددت ،وال تزال ،يتناول مبدأ تصنيف
الشركات .ملاذا جلأت الوزارة إىل التصنيف وليس إىل التأهيل،
كما العادة عند طرح مناقصة تتعلق بصفقة حمددة؟ ملاذا مل ترتك
األمر إىل دفرت شروط املناقصة الذي حيدد تلقائيًا مواصفات
الشركات اليت حيق هلا املشاركة ،كما حصل يف مناقصة دير
عمار 2؟
بداية ،ال بد من اإلشارة إىل أن التصنيف يشمل ،حبسب املرسوم
الرقم  3688الصادر يف  ،1966/1/25الذي تعتمده الوزارة،
الشروط الواجب توافرها يف الشركات ،لتسجل يف الئحة
املتعهدين الذين حيق هلم االشرتاك يف تنفيذ بعض الصفقات
العائدة لألشغال العامة ،واليت تتطلب كفاءات خاصة .وغالبًا ،كل
الوزارات واملؤسسات العامة ،لديها لوائح تصنيف للمتعهدين،
وهي لوائح تتعرض النتقادات كثرية مرتبطة بطريقة التصنيف
وآلياته .ولذلك ،يتم حاليًا البحث يف آليات جديدةُ ،تدرس
بالتنسيق مع نقابة املتعهدين ونقابة املهندسني .يف املقابل،
فإن التأهيل يتناول صفقة حمددة تطرح للمنافسة دوليًا ،وهي
املرحلة األوىل من مناقصة تطلق عادة هلذه الغاية .ومن األمثلة
على ذلك مناقصة النفط ،اليت سبقتها مرحلة تأهيل الشركات،
اليت حيق هلا املشاركة يف املناقصة ،ومناقصة حمطات الغاز ،اليت
استبعدت من التقديم إليها كل الشركات اليت مل تنجح يف مرحلة
التأهيل.
مثة فارق آخر بني األمرين ،فالتصنيف جيري غالبًا يف الوزارة
املعنية ،فيما التأهيل يتم عرب اجلهة املوجلة إطالق املناقصة .على
سبيل املثال ،أطلقت منشآت النفط مرحلة التأهيل ملناقصة حمطات
الغاز ألنها هي اليت أطلقت املناقصة وليس وزارة الطاقة .كذلك،
فإنه لو اعتمد التأهيل ملناقصة معامل الكهرباء ،لكان على إدارة
املناقصات ،املوجلة إطالق املناقصة ،أن تنفذ مرحلة التأهيل .لكن
ّ
املتبع ،فإن العملية
مبا أن الوزارة ارتأت أن يكون التصنيف هو
أصبحت تلقائيًا من صالحيتها .لكن هل فع ًال التصنيف هو الطريقة
القانونية املناسبة هلذا النوع من الصفقات؟ وإىل أي مدى يصبح
ّ
مقنع للشركات واقعيًا؟
اتهام الوزارة بأنها تقوم بتأهيل

تصنيف ال تأهيل

بالنسبة إىل وزيرة الطاقة ندى بستاني ،يراعي التصنيف املعتمد
على املرسوم  3688أعلى معايري الشفافية وهو مت بإشراف
شركات استشارات عاملية ،مؤكدة أنها ليست املرة األوىل اليت
جيري فيها تصنيف شركات إلنشاء معامل الكهرباء ،إذ سبق أن
حصل ذلك ،عند بناء معملي الذوق واجلية .كما تشري إىل أنه
مت التنسيق مع إدارة املناقصات بهذا الشأن ،علمًا بأن مصادر
اإلدارة اكتفت ،لدى سؤاهلا عن موقفها
أنها «الطاقة تبني
من عملية التصنيف ،باإلشارة إىل
عليها.
ال تعطي رأيًا مبلف غري معروض
عملية التصنيف
من جهة أخرى ،توافق بستاني أصحاب
الرأي الذي يشري إىل عدم جواز تصنيف على مرسوم ال
املتعهدين للقيام بصفقة واحدة حصرًا.
عنه يشمل أشغال
وتعلن أن التصنيف الذي أعلنت
املعامل
مرتبط بكل مناقصات إنشاء
الكهرباء

اليت تنوي الوزارة إطالقها يف املرحلة املقبلة ،وال يتعلق مبعمل
واحد أو صفقة واحدة.
أما بشأن طريقة توزيع عملية تصنيف الشركات ،فتوضح وزيرة
الطاقة أن توجه احلكومة حنو الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص يفرض تقسيم األعمال املرتبطة بعقود  IPPإىل فئات
املطورة
مييز بني الشركات
ّ
خمتلفة .ولذلك حتديدًا ،فإن التصنيف ّ
( )Developerوتلك اخلاصة بالتشغيل والصيانة ( )O&Mأو
املزودة بالطاقة ( )Energy Supply Companyواملتعهدة
اليت تعنى بالبناء والتجهيزات اهلندسية ( .)EPCكما متيز شروط
املطور الرئيسي واملطور الثانوي .ففي احلالة
التصنيف بني
ّ
األوىلُ ،يفرتض أن تكون الشركة قد سبق هلا أن بنت معم ًال،
وحدها أو كشركة رئيسية يف حتالف شركات ،بقدرة ال تقل عن
 800ميغاواط ،عرب عقود  BOTأو  BOOTأو  DBOأو ،DBOT
بينما املطور الثانوي يفرتض أن يكون قد ساهم يف إنشاء معامل
ال تقل قدرتها عن  300ميغاواط.
مثة إشكالية تطال هذا التقسيم ،فاجلدول الرقم  4املرفق

إجناز تف ّرغ أساتذة
«اللبنانية» مطلع أيلول؟
فاتن الحاج

بستاني :التصنيف يفرتض أن يكون للشركات خربة يف التشغيل ال يف
البناء فقط (هيثم املوسوي)
باملرسوم الرقم  ،3688والذي يتعلق بالكفاءات املطلوبة للتسجيل
يف فئة متعهدي صفقات «املشاريع الكهربائية» ال يتناول كل
الفئات املطروحة وفق التصنيف املطروح ،بل يشري حصرًا إىل
أشغال تركيب وجتهيز حمطات التوليد والتحويل بكل فئاتها ،من
دون أي إشارة إىل التشغيل والصيانة أو التزويد بالطاقة أو
التصميم .واستطرادًا ،ال يطال هذا التصنيف الشركاء املؤهلني
يف التحالفات ( )consortiumحصرًا ،بل ميتد ليشمل تصنيف
أي شركة قادرة لديها الكفاءة لتنفيذ فئة أشغال متشابهة حمددة
يف املرسوم .وهو ما يرى فيه البعض حدًا للمنافسة ألنه حيصرها
عمليًا بعدد حمدود جدًا من التحالفات ،مبا جيعل من السهل التحكم
مبسار الصفقة وفرض أسعارها.

«الكهرباء» مستثناة

إذا كانت عملية التصنيف تواجه العديد من اإلشكاليات ،فإن
ما ُكشف أخريًا ميكن أن ينسفها من أساسها .إذ تبني لوزارة
الطاقة أن املرسوم الرقم  66/3688الذي تبنى عليه عملية تصنيف
الشركات ،قد أخرجت من أحكامه نهائيًا مشاريع توليد الطاقة
الكهربائية مبوجب أحكام املرسوم  14901تاريخ .1970/7/11
فاملادة األوىل منه تشري بشكل ال لبس فيه إىل أن «تستثنى من
أحكام املرسوم الرقم  3688تاريخ  1966/1/25واجلداول املرفقة
به ،صفقات أشغال وجتهيز وتركيب مراكز توليد الطاقة الكهربائية
وحمطات حتويل هذه الطاقة بقوة  60ك ف أ وما فوق .»...أي
أن املرسوم الذي يرعى عملية التصنيف ،وأشارت إليه الوزارة
بوضوح يف الشروط الواجب اتباعها يف عملية التصنيف (ص
 18من مستندات التصنيف املنشورة على موقعها اإللكرتوني)
ال يشمل صفقات معامل الكهرباء .وهذا يعين أن كل ما تنجزه
معرض للطعن ،إذا مل ُيصر إىل معاجلته ،ألن
وزارة الطاقة حاليًا ّ
ال أساس قانونيًا له.

بستاني :عملية التصنيف تراعي أعلى معايري الشفافية

بعيدًا عن طرق توزيع الشركات واعتماد الوزارة على مرسوم غري
ذي صلة ،فإن أحد املهتمني مبناقصات املعامل ،يطرح مسألتني
تستدعيان التوقف عندهما ،األوىل تتعلق بعدم اكتفاء الوزارة
بفرض شرط يتعلق بتقديم شهادة خربة تثبت قيام الشركة بإنشاء
معمل بقدرة  800ميغاواط ،بل ذهابها إىل اشرتاط أن تكون هذه
املعامل قد نفذت على أساس عقود ( BOTبناء وتشغيل وحتويل
إىل الدولة) اليت تتضمن تأمني الشركة الراحبة للتمويل ،والثانية
تتعلق بعدم حتديد مهلة لتقديم طلبات التصنيف .ويسأل املصدر
إذا كان للشركة اخلربة الالزمة لبناء هذا النوع من املعامل ،فما
أهمية اشرتاط أن تكون خربتها مرتبطة بتأمني مصدر التمويل
هلذه املعامل؟ معتربًا أن وضع هذا الشرط إمنا يساهم يف حصر
املنافسة ،إذ ال شيء مينع أن تكون شركة كربى قد نفذت عشرات
املعامل يف أماكن خمتلفة من العامل ،من دون أن تساهم يف
متويلها ،بينما يف لبنان توافق على أن تؤمن هي التمويل.

مهلة مفتوحة

«ذلك أمر غري مطروح» ،تقول بستاني ،اليت توضح أن اشرتاط
املطور قد ّ
نفذ معامل وفق عقود  ،BOTال يتعلق بطريقة
أن يكون
ّ
التمويل ،بل بضمان أن ميلك خربة ليس ببناء املعامل فحسب ،بل
ّ
مذكرة بأن املطروح أن تقوم التحالفات ببناء
بتشغيلها وصيانتها،
وتشغيل املعامل ملدة  20سنة (مل حتسم املدة بعد) .ولذلك ال
ميكن املخاطرة بالتعاقد مع شركة ال متلك اخلربة بإدارة املعامل.
أما بشأن املالحظة املرتبطة بعدم حتديد شروط التصنيف مهلة
متعمد ويتعلق
لتقديم العروض ،فتوضح وزيرة الطاقة أن ذلك
ّ
بزيادة مقدار الشفافية ،فكل مهتم باملناقصة له احلق يف تقديم
مستندات التصنيف ساعة يشاء ،منذ حلظة بدء قبول الطلبات
وحتى آخر يوم قبل إطالق املناقصة.

ّ
حل تفرغ أساتذة اجلامعة اللبنانية بندًا رئيسًا بني البنود السبعة
لالتفاق  -التسوية الذي أنهى إضراب اجلامعة يف  28حزيران
املاضي.
بعدها ،مل تتأخر اللجنة املكلفة من جملس اجلامعة متابعة امللف
يف إعادة حتريكه ،فيما نقل وزير الرتبية أكرم شهيب عن
رئيس اجلامعة فؤاد أيوب وعده برفع امللف خالل  20يومًا،
لريفعه بدوره خالل  24ساعة إىل جملس الوزراء .املهلة املعطاة
تنقضي هذين اليومني.
ايوب نفى يف اتصال مع الزميلة «األخبار» أن يكون قد أعطى
يومًا وقتًا حمددًا إلجناز امللف ،مشريا إىل أنها «املرة األوىل
اليت ستفرغ فيها اجلامعة األساتذة من موازنتها وليس من
موازنة الدولة».
وحبسب مصادر مطلعة يف اجلامعة ،حتتاج اللجنة إىل وقت
إضايف إلنضاج امللف مع عمداء الكليات وممثلي األساتذة حتى
منتصف آب باحلد األدنى ،يف حني يتوقع أن يعرض على جدول
أعمال جملس اجلامعة اعتبارًا من أوائل أيلول املقبل ،إذا ما جنح
املعنيون يف اجناز ملف متوازن طائفيًا!
ووفق املصادر ،فإن إحقاق التوازن الطائفي «ال يعين أن حنمل
املسطرة ،امنا مطلوب تأمني احلد األدنى املعقول من التوازن
بني أعداد األساتذة املسلمني واملسيحيني من دون اإلطاحة
باملعيار األكادميي».
دعاة «التوازن» من التيار الوطين احلر وتيار املستقبل خصوصًا
ثان يسري بالتوازي مع ملف أول أعد سابقًا يف
يصرون على ملف ٍ
جملس اجلامعة وفق معايري الكفاءة واحلاجة واألقدمية ليسقط
يف آذار  ،2018لكونه يفتقد إىل هذا «الشرط امليثاقي» ،إذ
ضم  568أستاذًا موزعني كاآلتي 274 :شيعيًا 154 ،سنيًا،
 126مسيحيًا و 16درزيًا ،اي مبا يوازي  %80مسلمني و%20
مسيحيني .يومهاّ ،
حذر املعرتضون من «الوقوع يف احملظور
وزعزعة الثقة الوطنية وضرب التعددية ،وأن امللف سيولد ميتًا
أن ال شرعية ألي سلطة تناقض أبسط
إذا ما أقر ،على خلفية ّ
مقتضيات العيش املشرتك».
أما امللف الثاني أو ما مسي بـ «ملف احلاجات» فيضم حنو 150
أستاذًا موزعني كاآلتي 80 :مسيحيًا و 50سنيًا و 15درزيًا و5
شيعة ،على أن جيري حفظ حق حنو  80شيعيًا آخرين مستحقني
يف امللف الثاني يف قرار يتخذ الحقًا.

التوازن الطائفي ال يعني حمل املسطرة واإلطاحة
باملعيار األكاديمي

اجملمد منذ اسقاطه يف املرة األوىل،
ومع إعادة حتريك امللف
ّ
برز طرح حذف أمساء حنو  70أستاذًا شيعيًا من امللف األول
واستبداهلا بأمساء من طوائف أخرىّ ،
إال أنه قوبل بالرفض،
حبسب مصادر جلنة األساتذة املتعاقدين« ،إذ تلقينا وعدًا من
رئيس اجلامعة بعدم املساس بامللف األول باملطلق».
وهنا تستبعد املصادر املطلعة يف اجلامعة إمكان حتقيق املناصفة
التامة حتى لو جرى تفريغ مجيع األساتذة املسيحيني ،إذ أن
النسبة قد ال تتجاوز  %35للمسيحيني مقابل  %65للمسلمني.
ّ
أن نسبة املسيحيني ميكن أن ترتفع إىل  ،%40إذا جرى
إال ّ
احتساب أعداد مجيع األساتذة املتفرغني واملوجودين حاليًا يف
املالك .وعلم أن مثة حماوالت الن ال يتجاوز عدد املتفرغني 720
استاذا كي ال يرتب التزامات مالية على خزينة الدولة.
بند التفرغ سيكون حاضرًا يف االجتماع الذي ستعقدة رابطة
األساتذة املتفرغني مع رئيس اجلامعة اليوم ،وستطلب الرابطة
إطالعها على التطورات مع اقرتاب نفاد املهلة اليت حتدث عنها
الوزير.
رئيس اهليئة التنفيذية يوسف ضاهر ،يف اتصال مع «األخبار»،
قال ّ
نعول على حكمة الرئيس إلجناز ملف حيقق حدًا أدنى
«إننا ّ
من التوازن لتجنيبه العرقلة يف جملس الوزراء»ّ .
إال أنه أعرب
عن اعتقاده بأن مشكلة هذا امللف تبدأ منذ اللحظة األوىل
الختيار هؤالء املتعاقدين ،وما إذا كانت تطبق عليهم فع ًال
املعايري املنصوص عليها يف املرسوم ( 9084أصول التعاقد)،
أي الكفاءة من حيث الشهادة واملنشورات والقدرة على ايصال
املعلومات بصورة جيدة.
أن البعض يدخل اجلامعة عرب «خط عسكري»
ال خيفي ضاهر ّ
ويصبح نصابه بعد سنتني  200ساعة ،يف حني أن آخرين قد
يبقون  10سنوات يف اجلامعة وال يستطيعون تأمني النصاب
أن اجلامعة «تعيش
التعليمي نتيجة حجب ساعات التعاقد .ورأى ّ
بني فكي كماشة ،انصاف أساتذة مستحقني من جهة وإغراقها
بأساتذة من دون حتديد املالكات الثابتة يف كل كلية من جهة
ثانية».
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مـقاالت وتـحقيقات

حت ّركات فلسطينيّة مشبوهة حتت ستار حياتي؟! مـؤشرات ُمـقلقة :الـحكومة فـي «الـكوما»
ناجي س .البستاني

جوني منري

تتواصل اإلحتجاجات
الفلسطينية على قرار
ّ
وزير العمل كميل
ن تطبيق
أبو سليما 
ُبنود قانون العمل
اللبنانيني،
على غري
ّ
واليت تأخذ أشكا ً
ال
خُمتلفة( ،)1مع تسجيل
التحركات
بعض
ّ
ُ
ؤيدة من بعض
امل ّ
واهليئات
األطراف
اللبنانية( ،)2بشكل
ّ
أي إعرتاضات حصلت عند إعالن إدارة
فاق ّ
الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة
ً
أي إعرتاضات على قيام
إلسرائيل ،وفاق
أيضا ّ
اجليش اإلسرائيلي يف السابق بالعديد من اجملازر
الدموية ُ
الفلسطينيني .فهل ما
ضد
واهلجمات
ّ
ّ
ً
إعرتاضا على إجراء تقين ومبين
حيصل يف لبنان
اللبنانيةُ ،م ّربر ،أم أن هناك جهات
على القوانني
ّ
خمفية،
لغاية
األجواء
توتري
على
تعمل
مشبوهة
ّ
وماذا عن خماطر ما حيصل؟.
إن ما جيري من إحتجاجات ومن إعرتاضات
بالطبع ّ
ُ
ض ّد إجراءاتوزارة العمل ،غري ُم ّربر على اإلطالق،
ألن وزير العمل مل يقم سوى
أتى،
ة
جه
أي
من
ّ
ّ
ّ
لبنانية موجودة أص ًال ،موضع
بوضع قوانني
ّ
أي
التطبيق والتنفيذ ،من دون أن يستهدف ّ
أجنبية حُم ّددة .وسعي وزارة العمل لتطبيق
عمالة
ّ
اللبنانية ،يهدف إىل محاية اليد العاملة
القوانني
ّ
ُ
الشرعية ،وكذلك
املنافسة غري
اللبنانية من
ّ
ّ
اللبنانية وحفظ ُحقوقها
غري
العمالة
إىل تنظيم
ّ
أيضا .واإلجراءات ُ
ً
املتخذة لتطبيق هذه اخلطة ال
بأي شكل من األشكال،
ني
الفلسطيني
تستهدف
ّ
ّ
السورية اليت
صوصا اليد العاملة
بل هي تشمل ُخ
ً
ّ
ُت ّ
اللبنانيني العاملني
غري
من
األكرب
شكل النسبة
ّ
ً
أيضا
حاليا ،وهي تشمل
ة
اللبناني
األراضي
على
ً
ّ
جنسيات
من
عامل
ألف
ثالمثئة
حنو
احلال،
بطبيعة
ّ
يتوزعون على كل من مصر وإثيوبيا
خمتلفة،
ّ
أنهم ُم ّ
علما ّ
سلجون لدى دوائر
وغريها،
واهلند
ً
األمن العام ،ويعملون بشكل قانوني بناء على
شرعية وعلى رخص عمل نافذة.
إقامات
ّ
ُ
الفلسطينيني بالتحديد والذين
أن
فارقة
وامل
ّ
ّ
أساسا
يستفيدون
أجانب،
إعتبارهم
بعدم
طالبون
ُي
ً
عدة جرى إدخاهلا على قانون العمل
تعديالت
من
ّ
يف العام  .2010ومن بني إمتيازات عن باقي
اللبنانيني ،كعدم دفع رسم إجازة
الع ّمال غري
ُ
ّ
العمل ،يف حني يدفع صاحب العمل الفلسطيين
علما
 % 25فقط من قيمة رسم إجازة العمل،
ً
ّ
ّ
حيق لالجئ الفلسطيين العمل بالعديد من
أنه
امل ّ
ُ
نظمة ُ
ضمن نقابات
املهن بإستثناء املهن
بنص قانوني يحُ ظر ممارستها من
والصادرة
ّ
اللبنانيني .ويستفيد األجري الفلسطيين
قبل غري
ّ
مهمة أخرى جلهة ُحصوله على تعويض
ميزة
من
ّ
نهاية اخلدمة يف الضمان يف حال كان ُمسج ًال.
وقد قام وزير العمل بتسهيل األمور أكثر ،حيث
املستندات َ
ّ
خص ُ
املطلوبة
خفف اإلجراءات يف ما
ّ
للحصول على إجازة عمل.
ُ
أن من شأن تنظيم اليد العاملة غري
إشارة إىل ّ
احلقيقية
اللبنانية يف لبنان أن يفضح األرقام
ّ
ّ
هلؤالء ،وهو أمر تسعى أكثر من جهة إلخفائه،
وذلك لغايات خمتلفة جتمع بني السياسي واألمين
أن
والدميغرايف .ويف هذا السياق ،ليس
صحيحا ّ
ً
الفلسطينيني يف لبنان هو فقط
عدد الالجئني
ّ
ً
أن لبنان يستضيف 12
حيث
ا(،)3
الجئ
174,422
ّ
موزعني
فلسطينيا
ا
ع
جتم
و156
ا
فلسطيني
خُم ّي ًما
ّ
ًّ
ً
ًّ
خميم أو مجُ ّمع من
أي
وزيارة
أراضيه،
كامل
على
ّ
ّ
ُ
أن
يظهر
ة،
كتظ
امل
عات
التجم
أو
مات
املخي
هذه
ّ
ّ
ّ
للفلسطينيني هو أكرب من ذلك
الرقم احلقيقي
ّ
ّ
بكثري ،يف ّ
أن الرقم الفعلي
ظل تقديرات
تؤكد ّ
هو ثالثة أضعاف الرقم املذكور باإلحصاء على
ّ
صحيحا ما
أقل تقدير! ومن جهة أخرى ،ليس
ً
ُ
ضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
فو
امل
تقوله
ّ ّ
وريني يف
الالجئني بشأن عدد النازحني
ُ
الس ّ
سوريا
نازحا
تتحدث عن 935,454
لبنان ،حيث
ّ
ً
ً
أن الرقم احلقيقي هلؤالء
ا
علم
لبنان،
سج ًال يف
ً ّ
ُم ّ

يتضمن أكثر من مليون ونصف مليون يقيمون
ّ
سجلني بلوائح،
يف مساكن ُمستأجرة ،وهم غري ُم ّ
ألسباب خُمتلفة.
ُ
التحركات
ثريها
ت
اليت
املخاطر
وبالنسبة إىل
ّ
اإلحتجاجية ،فأبرزها إحتمال أن
الفلسطينية
ّ
ّ
ُ
ّ
املرافقة
إرهابية للفوضى
مجاعات
تستغل
ّ
السيارة وغريها ،داخل
وللتظاهرات
لإلحتجاجات
ّ
خيمات ويف حُميطها ،لتهريب َ
ُ
املطلوبني .كما
امل ّ
ّ
ُ
فلسطينية
مجاعات
ذها
نف
ت
اليت
كات
التحر
هذه
أن
ّ
ّ
ّ
كليا يف
ال تزال حتتفظ بسالح فقد وظيفته
ً
ّ
ً
ضغطا على القوى
يشكل
الصراع مع إسرائيل،
اللبنانية اليت جتهد للحفاظ على اهلدوء
األمنية
ّ
ّ
أي أعمال
وملنع
البالد،
يف
العام
واإلستقرار
ّ
عرض السلم األهلي للخطر ،خاصة
شغب قد ُت ّ
عددا من ُ
املشاركني يف اإلحتجاجات يعتمد
وأن
ً
ّ
يرتدد
وال
رأيه،
عن
التعبري
يف
ا
إستفزازي
ا
أسلوب
ّ
ً
ً
ّ
حبق وزير
يف إطالق هتافات ُمعادية وشتائم
اللبنانية ُ
املوجلة تطبيق القانون
والسلطات
العمل
ُ
ّ
اللبنانية ،يف
ة
السياسي
والقوى
األحزاب
وبعض
ّ
ّ
اللبنانية يف العام
عشية احلرب
تكرار ملا حصل
ّ
ّ
.!1975
ُ
دما يف تطبيق
ق
ماض
العمل
وزير
إن
اخلتام،
يف
ّ
ً
ٍ
الضرورية
اإلجراءات
كل
إختذ
وهو
القوانني،
ّ
إلزالة هواجس بعض الفئات ،وبالتالي ال جمال
الفلسطينيني أو سواهم ،إال
لوقف اإلجراءات مع
ّ
عرب إصدار ُم ّ
عدة ،جيب
ومراسيم
وقرارات
ذكرات
ّ
قانونيا يف ّ
كل من جملسي الوزراء
مسارا
أن تعرب
ً
ً
ّ
أخريا يدفع إىل التساؤل
حدث
ما
ولعل
اب.
والنو
ّ
ً
ما إذا كان الوقت قد حان لتنفيذ القرارات
اللبنانية
سلطة الدولة
َ
ولية الداعية إىل فرض ُ
ّ
الد ّ
سيما القرار )4(1559
ال
أراضيها،
على
وحدها
ّ
ّ
الشاذة وغري املقبولة
منعا إلستمرار هذا الظواهر
ً
أي دولة ذات سيادة .فإذا كانت الفصائل
يف ّ
الداخلية الكبرية،
الفلسطينية قد تناست خالفاتها
ّ
ّ
وحد ُ
اللبنانية مُم ّثلة
لطة
الس
وحتركت بشكل ُم ّ
ضد ُ
ّ
ّ
بوزارة العمل ،بسبب موضوع تقين صغري ،فماذا
أمنيا ُ
أي قرار
التحرك
قررت هذه القوى
ض ّد ّ
ً
ّ
لو ّ
مهم يف ُ
املستقبل؟
أمين
أو
سياسي
لبناني
ّ
ّ
واألسئلة اليت تفرض نفسها :إىل متى هذا
سيستمر ،وإىل متى ستبقى بعض
الوضع الشاذ
ّ
ّ
ُ
التحدي للقوانني
هذا
ي
غط
ت
ة
اللبناني
القيادات
ّ
ّ
يتصرفوا
أن
فرتض
ي
الجئني
قبل
من
اللبنانية
ّ
ُ
ّ
ّ
الظل وأن يشكروا لبنان
كضيوف خفيفي
الفلسطينيني
واللبنانيني على وقوفهم إىل جانب
ّ
ّ
يف حمنتهم ،بد ً
وفوقية
ة
بعنجهي
التصرف
ال من
ّ
ّ
ّ
وكأن هذه اجلماعات هي صاحبة األرض
وعدائية،
ّ
ّ
وبأي
قانون
بأي
آبهة
غري
احلق،
صاحبة
وهي
ّ
ّ
ُدستور وحتى بأي رادع أخالقي؟!.
 -1إضرابات ،إعتصامات ،تظاهرات راجلة
وسيارة ،وندوات ولقاءات تأييد ،إخل.
ّ
 -2تظاهرات يف صيدا ،مع كلمة لألمني العام
للتنظيم الشعيب الناصري ،النائب أسامة سعد.
كما ُيعقد الثالثاء مؤمتر إعالمي يف مقر اإلحتاد
ُ
واملستخدمني يف لبنان
العمال
الوطين لنقابات
ّ
يف «وطى املصيطبة.
للسكان واملساكن
 -3حبسب ما أظهر تعداد عام ُ
الفلسطينية يف لبنان،
والتجمعات
املخيمات
يف
ّ
ّ
ّ
ّ
نظمته إدارة اإلحصاء املركزي واجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيين.
 -4كان قد صدر يف العام  ،2004وهو دعا إىل
ّ
اللبنانية ونزع
اللبنانية وغري
حل مجيع امليليشيات
ّ
ّ
سالحها.

تبدلت التقييمات الغربية حول األزمة احلكومية
ّ
اليت مير فيها لبنان بسبب حادثة قربمشون .يف
بأن احلكومة اللبنانية
البداية كان التقييم اخلارجي ّ
ّ
يشكل مصلحة
لن تتعطل كون استمرار وجودها
حيوية جلميع الفرقاء اللبنانيني اىل اي جهة انتموا.
لذلك مل ِ
يبد معظم الديبلوماسيني الغربيني يومها
وان النزاع احلاصل
اي قلق حيال مصري احلكومةّ ،
سيبقى حمصورًا ضمن االطار اللبناني الضيق،
وان اللبنانيني سيبتدعون سريعًا خمرجًا ألزمتهم
ّ
عودونا دائمًا .لكن هذه الصورة املطمئنة
كما ّ
تبدلت أخريًا ،لريتفع منسوب الشكوك لدى
ّ
أن مصري احلكومة
الديبلوماسيني الغربيني يف ّ
اللبنانية صار مرتبطًا باألزمة االقليمية العريضة.
اللقاء االخري الذي مجع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون برئيس احلكومة سعد احلريري مل
يكن اجيابيًا ،بل سادته اجواء سلبية .الرئيس
عون جتاوز قبوله السابق حبل احملكمة العسكرية
وبدا اكثر تشددًا حني قال للحريري انه جيب
َ
التعامل مع حادثة قربمشون يف اطارها الصحيح.
فهذه احلادثة كانت تستهدف عائليت وبييت (يف
إشارة اىل الوزيرجربان باسيل) ،وال أحد يقبل ان
يدخلوا اىل بيته بهذه الطريقة.
ان الرتاجع عن
بدوره ،الرئيس احلريري اعترب ّ
حل احملكمة العسكرية والسعي إلسقاط البند 80
من املوازنة سيأخذ احلكومة يف طريق صعب،
وسيدفع بالبلد يف اجتاه جمهول.
وجاء كالم األمني العام لـ»حزب اهلل»السيد حسن
نصراهلل بعد ساعات ليؤشر اىل مسألتني :االوىل
االهمية الكبرية اليت يوليها «حزب اهلل» حلادثة
جراء املساحة الواسعة اليت خصصها من
قربمشون ّ
خطابه هلذه املسألة ،وثانيًا دعم موقف «احلليف»
متسك
ن وهو ما سيؤدي حكمًا اىل
طالل ارسال 
ّ
ارسالن بطرح اجمللس العدلي اىل النهاية ،مع
ما يعين ذلك تعليق عمل احلكومة اىل أجل غري
مسمى.
ّ
يف األروقة الديبلوماسية سعي الكتشاف اخليوط
اليت تربط بني أزمة احلكومة والتطورات االقليمية،
وماذا تعنيه ورقة احلكومة اللبنانية يف لعبة النزاع
االقليمي املعقد واخلطري.
بأن احلريري
ويف األروقة الديبلوماسية مثة اقتناع ّ
لن يرتاجع عن موقفه حيال عدم طرح حل اجمللس
وأنالسعودية تدعمه بقوة
العدلي على احلكومةّ ،
يف هذا التوجه.
ويف الوقت نفسه تساءل هؤالء عن السبب الفعلي
الذي دفع برئيس اجلمهورية لتبديل موقفه بعد
ان كان قد وافق على حل احملكمة العسكرية،
وهو ما كان أبلغه اىل الرئيسنينبيه بري وسعد
احلريري ،اضافة اىل املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم.
تبدل
ان مثة معطى ّ
الواضح بالنسبة للغربيني ّ
وله عالقة بقراءة اوسع للمشهد ،وان الرئيس
احلريري أبلغ من التقوه أنه واثق من أن الرئيس
عون يريد ضمنًا احملكمة العسكرية ،ولو انه تراجع
عن موقفه خالل زيارته االخرية لقصر بعبدا،
لسبب ما يزال غري واضح ولدى الفريق املناوئ
لـ»حزب اهلل» قراءاته اخلاصة اليت تربط االحداث
يف سياق واحد.
ان «حزب اهلل» عاد ليمسك بورقة
ويعتقد هؤالء ّ

احلكومة اللبنانية انطالقًا من شكوكه حيال وجود
ترابط يف مسار االحداث االقليمية .ووفق هؤالء
فإن احلزب كان أبدى ارتيابه خالل املرحلة املاضية
ّ
من السلوك السياسي جلنبالط ،والذي حيمل يف
طياته «نكهة» إقليمية فاقعة ،بدءًا من موقفه
حيال مزارع شبعا وفق توقيت حساس ،ومن ثم
اخنراطه يف معركة جتفيف مصادر متويل احلزب
من خالل التضييق عليه.
وان التطورات الالحقة عادت وأظهرت التداخل
ّ
اللبناني بالشأن االقليمي من جديد ،حيث جرى
رصد الغارة االسرائيلية اليت استهدفت موقعًا
للحزب يف سوريا قريبًا من احلدود مع لبنان بعد
ساعات من حادثة قربمشون ،والتحليق على علو
متوسط فوق لبنان ،ومن ثم الغارات االسرائيلية
على مواقع للحزب يف املناطق القريبة من البلدات
الدرزية جنوب سوريا .كذلك ،القصف الذي
ّ
نفذته طائرات اسرائيلية من نوع «أف  »35يف
أوىل مهماتها على مواقع للحشد الشعيب وسط
العراق.
فإن
وحسب هذا الفريق املناوئ لـ»حزب اهلل»
ّ
هذه الصورة جعلته يف موقع احلذر حيال ما
جيري ،ودفعته للربط بني االحداث احلاصلة وبني
وأن
نية حملاصرته يف الداخل اللبناني،
ّ
وجود ّ
إبان انقسام
جنبالط عاد ليستعيد دوره السابق ّ
 8و 14آذار.
ان االيام
ووفق هذه القراءة تعتقد هذه االوساط ّ
املقبلة تبدو صعبة ومفتوحة على كافة االحتماالت،
وأن على حكومة لبنان انتظار ما سيؤول اليه
ّ
الواقع االمريكي  -االيراني ،والتعويل على
الوساطة العمانية اليت حتمل بداية مشجعة.
أن إطالق ايران صاروخًا جتريبيًا حيمل
صحيح ّ
مؤشرات تصعيدية ،الاّ
أن املفاوض االيراني
ّ
يلوح بالسيف
مشهود له برباعته ،وهو اعتاد ان ّ
كمستلزمات ضرورية الفتتاح املفاوضات .وزيارة
وزير اخلارجية العماني لطهران حتمل أهمية بالغة
ومؤشرات متفائلة ،ليس فقط ألنها الثانية خالل
شهرين ،بل ألنها جاءت علنية ورمسية ،واصطحب
معه وفدًا جرى انتقاء أعضائه بعناية.
واالعالن عن الزيارة بهذه الطريقة مؤشر اجيابي،
والاّ لكانت الزيارة بقيت سرية وهو ما كان
حيصل سابقًا.
ان بن علوي محل عرضني :واحد من واشنطن
وقيل ّ
واآلخر من لندن .ويف الكواليس الديبلوماسية
همسات حول وجود تفاؤل بقرب تبادل االفراج
عن حامليت النفط بني بريطانيا وايران ،وهو ما
يعين بداية الستعادة املفاوضات بني طهران
املرجح فوزه
وواشنطن .فالرئيس االمريكي
ّ
حتد َ
ث هاتفيًا مع رئيس
يف االنتخابات املقبلة
ّ
احلكومة الربيطانية بوريس جونسون حيال ايران.
وجلونسون مصلحة داخلية يف إقفال ملف أزمة
ناقليت النفط.
ووزير اخلارجية االمريكي كان قد اعلن انه
ان
مستعد لزيارة ايران،
لكن ذلك ال يعين ابدًا ّ
ّ
إجناز تفاهمات امريكية  -ايرانية أصبح قريبًا،
فالتفاوض شيء والتفاهم شيء آخر .وهو ما
ان على لبنان انتظار بعض
يدفعنا لالعتقاد ّ
الوقت قبل ّ
اتضاح الصورة االقليمية ،وبالتالي
لاّ
اعادة احلكومة اىل الوجود ...وإ ...
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

الرؤساء السابقون:

مع احلريري ...ومع التعطيل
نقوال ناصيف
مرة جديدة حيوز الرئيس سعد احلريري
من الرؤساء السابقني للحكومة جرعة دعم
إضافية ،حيتاج إليها بإزاء املأزق الذي
تواجهه حكومته مذ قرر تعليق اجتماعاتها.
من غري إخفاء مالحظاتهم ،مرة أخرى يعززون
حججه دفاعًا عن صالحياته الدستورية.
يف أسبوعني اجتمع الرؤساء السابقون برئيس
احلكومة ثالث مرات :يف  10متوز يف غياب
الرئيس جنيب ميقاتي ،ثم يف  14متوز عشية
ذهابهم ،ميقاتي والرئيسني فؤاد السنيورة
ومتام سالم ،إىل السعودية ،والبارحة.
العنوان الرئيسي الذي حيملونه الدفاع عن
صالحيات رئيس جملس الوزراء .يف السياق
نفسه كانت زيارة أالثنني املاضي.
أن الرؤساء السابقني للحكومة،
ليس
سرًا ّ
ّ
منذ اجتماعهم األول يف  30حزيران ،2018
ينظرون بكثري من االهتمام إىل الدور
الذي يضطلعون به ،ويعرتفون باحلاجة إىل
استمراره يف ضوء ما جيبهه ،تبعًا للحجج اليت
يسوقونها ،خلفهم يف السرايا.
يقولون إنهم أرسوا سابقة غري مألوفة ،هي
جتمع لرؤساء احلكومات السابقني مل
وجود
ّ
ختتربه احلياة السياسية اللبنانية اليت عرفت
جتمعات أوسع
أمناطًا قريبة منهم ،لكن من
ّ
ً
ضمت نظراءهم ووزراء ونوابا وشخصيات
ّ
سنية حتت عباءة مفيت اجلمهورية .تلك كانت
حال قمم عرمون يف السبعينيات  -ومل تكن
هذه ّ
سنية فحسب  -وكذلك التجمع اإلسالمي
ما بني منتصف السبعينيات ومنتصف
تفرقه.
الثمانينيات قبل
ّ
حتول دورهم
يقولون أيضًا إنهم يرومون
ّ
مؤسسة يف ذاتها للدفاع عن صالحيات رئيس
مما
أيًا يكن شاغله ،انطالقًا ّ
جملس الوزراءّ ،
نص عليه اتفاق الطائف.
ّ
ينظرون إىل موقعهم على أنه جزء من ثالوث
ّ
السنية ،شريكاهم
يدافع عن مصاحل الطائفة
فيها دار اإلفتاء ورئيس جملس الوزراء.
وهو مغزى استنفار هذا الثالوث كلما شعر
بـ«اعتداء» على صالحيات رئيس جملس
الوزراء.
يذهبون إىل أبعد من ذلك ،كي يقولوا إن
دورهم هذا ،منذ زيارة السعودية يف 15
التحرك اخلارجي
متوز ،مرشح ملزيد من تطوير
ّ
وعدم قصره على السرايا ،وهم يف صدد
التحضري لزيارة مصر ودول خليجية أخرى،
السباقني إىل طلب مقابلة امللك
بعدما كانوا
ّ
سلمان ثم زيارته.
عادوا بانطباعات إجيابية بعد تلقفهم أكثر
من إشارة إىل رغبة سعودية يف استعادة
الرياض حضورها يف لبنان .أضف أن جتربتهم
اجلديدة ترسل أكثر من إشارة دعم وتضامن
مع احلريري ،أبرزها إصرارهم على أن ال بديل
منه يف رئاسة احلكومة ،كما على رفض أي
تفكري يقضي باعتكافه أو استقالته .تربيرهم
الرئيسي يف هذا اجلانب أن تكتلهم يفصح
عن عدم عزم أي منهم على خالفة احلريري.
ليس بعيدًا من هذه احلجج أن يقول الرؤساء
السابقون للحكومة إنهم جيارون احلريري يف
وجهة نظره ،عدم دعوة جملس الوزراء إىل
َّ
تذلل
االنعقاد ،يف الوقت احلاضر ،ما مل
كل االعرتاضات اليت يبديها لتربير رفضه
توجيه الدعوة ،خصوصًا ما يتصل حبادثة
البساتني.
التفهم جيد الرؤساء السابقون
بكثري من
ّ
أعذارًا اساسية كي يشجعوا احلريري على
خياره األخري ،وتأكيد دعمهم له ،هم الذين
مر احلكومات األربع اليت ترأسوها
خربوا ،على ّ
ما بني عامي  2005و ،2016ناهيك بتلك اليت
ترأسها احلريري نفسه ،إرباكهم كرؤساء

بالتعرض لصالحياتهم،
جمللس الوزراء إما
ّ
أو بعرقلة جلسات جملس الوزراء ،واالنقطاع
عنها وأحيانًا وقتًا غري قصري.
يؤيد الرؤساء السابقون امتناع خلفهم عن
دعوة جملس الوزراء إىل االلتئام استنادًا إىل
أسباب:
أوهلا ،تأكيد إصراره على صالحياته
الدستورية يف شقي أنه صاحب اختصاص
الدعوة ووضع جدول األعمال .هو تاليًا ميلك
حق تقرير مربرات انعقاد اجللسة وما يقتضي
مناقشته فيها.
ثانيها ،رفضه سلفًا إمالء أي موقف عليه يف
ملف حساس اختذ منه موقفًا علنيًا معاكسًا.
بذلك ،من غري أن حيتكم إىل التصويت يف
اجللسة ،أو جيد نفسه ملزمًا باالحتكام إليه،
يرفض فكرة استدراجه إىل إجراء ُيراد منه
احلصول على تغطية جملس الوزراء ،يف وقت
أن إحالة حادثة البساتني
ينظر احلريري إىل ّ
على اجمللس العدلي تستهدفه ،كما لدوافع
أخرى رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد
جنبالط .مقدار متسكه بصالحيته احلصرية
بوضع جدول أعمال اجللسة ،ال يريد تسجيل
سابقة فرض بند عليه ال حيظى مبوافقته،
ويف الوقت نفسه إشعاره بشركاء له يف
ألي منهم.
صالحيات ال مينحها الدستور ٍّ

ّ
عطل الحريري انعقاد مجلس الوزراء
اّ
لئل يـُفرَض عليه قرار يرفضه

ثالثها ،يف ظاهر حادثة البساتني أن جملس
الوزراء ،ما إن يضع يده عليها ،سينقسم
مناصفة بني أعضائه ( 15وزيرًا يف مقابل
 15وزيرًا).
يف باطنها تنتهي اجللسة إىل إحالة احلادثة
على اجمللس العدلي بفعل إخالل حمسوب
يف موازين القوى ،وإن بفارق صوت واحد.
ما يفضي إىل النتيجة نفسها :فرض غالبية
جملس الوزراء على رئيس اجمللس قرارًا ال
يزال يرفضه .ال ميلك أن مينع التصويت على
قرار أو موقف ما إن يصبح بني يدي جملس
الوزراء ،إال أن صالحياته الدستورية تنيط
به ألاّ يصل إىل هذه اللحظة .بذلك ،يؤيد
الرؤساء السابقون الثالثة حقه يف الدفاع عن
هذه الصالحية الصلبة والقوية.
رابعها ،رغم يقني الرؤساء السابقني من
رهان احلريري على عدم اخلالف بينه ورئيس
اجلمهورية ميشال عون مذ أبرما تسوية 2016
 ومل يكن الثالثة إىل جانبه فيها  -إال أنه مليعد جيد ضالته فيه لوقف مضايقات الوزير
جربان باسيل وإثارة العواصف يف وجهه ،مرة
بعد أخرى ،ونقل االشتباك من الشارع إىل
داخل جملس الوزراء وتعطيله تاليًا .ذلك ما
حدث يف حادثة البساتني منذ  30حزيران،
وال تزال تداعياتها ،وأضحى التئام جملس
الوزراء رهني االتفاق عليها جراء االنقسام
احلاد الذي انتقل إىل صفوفه.
ّ
يقللون مآخذهم على طريقة
خامسها ،ال
مقاربة خلفهم األحداث ،وال كذلك ردود فعله
القليلة الفاعلية إىل حد االنكفاء والتجاهل،
مبا يف ذلك تعامله مع باسيل على أنه الوزير
تصرفه
األول أو الرئيس الظل .مل ُيرضهم
ّ
يوم أقدم على إصدار بيان تال اجتماعًا عقداه
يف  17حزيران.
من غري املألوف لرئيس للحكومة إصدار بيان
نده ،ناهيك
عن اجتماعه بوزير كما لو أنه ّ
باالتهامات اليت كان احلريري ساقها إليه يف
مؤمتر صحايف أليام خلت ،يف  11حزيران ،مل
يوفر باسيل من غري أن يسميه من انتقاداته
بعد بضعة مواقف أدىل بها وزير اخلارجية يف
جولته على البقاع.

من «املخلب» إىل «املنطقة اآلمنة»:

األكراد بني خماوف تركيا وطموحاتها
محمد نور الدين
بعد فشل مشروعها يف إقامة «عثمانية»
موسعة على امتداد املنطقة العربية ،حتاول
ّ
تركيا بقيادة حزب «العدالة والتنمية» إنقاذ
ما ميكن إنقاذه ،وإعادة تعويم دورها العبًا
ميدانيًا وسياسيًا يف قضايا املنطقة ككل.
من هنا ،كان اخنراطها املباشر يف احلرب
الليبية
بنحو يعيد صورة اخنراطها الواسع
ٍ
واملستمر يف األزمة يف سوريا ،وكذلك
جهودها اليت ال تتوقف من أجل نشر قواعد
عسكرية يف أكثر من مكان ،من قطر إىل
الصومال ومن جيبوتي إىل السودان ،فض ًال
عن القوقاز والبلقان.

مع ذلك ،فإن حركة تركيا يف السنوات
القليلة املاضية كانت تهدف إىل تعزيز
حضورها ونفوذها يف املنطقة احملاذية
حلدودها اجلنوبية مع سوريا والعراق .وقد
لفت يف األسابيع األخرية إطالق تركيا عملية
مستها «املخلب» يف مشال
عسكرية مفتوحة ّ
العراق ،تريد من خالهلا احتالل مناطق جغرافية
بعمق  25كلم بني جبال قنديل ،حيث قيادة
حزب «العمال الكردستاني» ،ومناطق سنجار
اإليزيدية داخل العراق على احلدود مع سوريا،
حيث مثة وجود مهم ملقاتلي حزب «العمال»،
أعقب هجمات «داعش» قبل سنوات على
تلك املنطقة .يقول الرئيس الرتكي ،رجب
طيب أردوغان ،إن هذه العملية لن تتوقف
إىل أن يتم مسح شيء امسه «قنديل» عن
اخلريطة ،مهددًا بأنه سيفصل بني سوريا
والعراق ملنع تواصل أكراد «العمال» بني
البلدين .يف الوقت نفسه ،فإن التهديدات
الرتكية بالقيام بعملية عسكرية يف مشال
سوريا ،وحتديدًا يف مشال
شرقي الفرات،
ّ
لـ»تنظيف» املنطقة من «قوات احلماية»
الكردية و»قوات سوريا الدميوقراطية»
سبقت زيارة املوفد األمريكي ،جيمس
جيفري ،األسبوع املاضي ،إىل أنقرة .ومن
الواضح أن التهديد املذكور كان جزءًا من
الضغوط الرتكية على إدارة دونالد ترامب
للقبول بالطرح الرتكي حول «املنطقة
اآلمنة» .لكن مع فشل هذا «االبتزاز»،
تستمر
ّ
النربة الرتكية (حتديدًا سلطة حزب «العدالة
والتنمية») العالية ضد الوجود الكردي يف
سوريا والعراق ،كما يف تركيا.
ال تنفصل مواقف أنقرة من األكراد ،حيثما
ّ
ُوجدوا ،عن
تطلعها إىل توسيع نفوذها يف
«الشريط احلدودي»
املمتد من إدلب إىل جبال
ّ
قنديل على أكثر من ألف كيلومرت .وبذلك،
دائمًا ما تالزمت سياسات أنقرة الكردية مع
خططها لتكون دولة إقليمية كبرية والعبًا على
طاوالت املفاوضات من خالل الورقة الكردية
حتديدًا .لكن كل حماوالتها إلمخاد نريان
املسألة الكردية مل تكن تهدف إىل إجياد ّ
حل
بأن
هلا ،بقدر ما انطوت على إشعار األكراد ّ
وجودهم مرتبط مبواصلة اخلضوع للسلطة
املركزية ،ووفقًا ملا ترمسه هذه السلطة
هلم .هكذا كان األمر منذ عهد أتاتورك،
ً
وصوال إىل خلفائه وكل السلطات املتعاقبة،
مبا فيها تلك اليت توالها إسالميون من حزب
«الرفاه» إىل حزب «العدالة والتنمية» .كان
الرئيس الرتكي األسبق ،سليمان دميرييل،
بأن الدولة أمخدت  27متردًا كرديًا،
يتفاخر ّ
وستخمد الـ 28وأي مترد مستقبلي .مل تتغري
وسائل مواجهة الدولة الرتكية لالنتفاضات
الكردية داخل تركيا وخارجها .وحدهما،
القوة العسكرية والعنف كانا الوسيلة
األمضى .وهي اليوم تواصل املسرية نفسها
يف تركيا والعراق وسوريا .ومع ذلك ،مل
طي التاريخ،
تنجح بعد يف جعل هذه املسألة ّ
وهو ما جعل األصوات املعرتضة على مقاربة

املسألة الكردية بالعنف تتكاثر.

تواصل أنقرة سياسة «القضم
التدريجي» يف حدود «امليثاق امل ّلي»

يقول الكاتب الرتكي املعروف ،حسن مجال:
«إن ما تواجهه تركيا اليوم يف سوريا هو
نفسه الذي واجهته سابقًا يف مشال العراق،
بل التاريخ يكرر نفسه .وما فشلت تركيا
يف فعله يف مشال العراق وانتهى إىل قيام
الفدرالية الكردية ،حتاول اليوم أن تفعله يف
سوريا ،وحتديدًا يف مشال
شرقي الفرات».
ّ
ّ
ويرى أن املسألة الكردية تحُ ل فقط باحلوار
والسالم ،ال بالعنف والقوة .وهو ما دعت
إليه ،يف مواقف مفاجئة قبل أيام ،رئيسة
فرع إسطنبول يف حزب «الشعب اجلمهوري»
مطال ً
بة ّ
ِ
املعارض ،جنان قفطاجني أوغلو،
حبل
املشكلة يف إطار جملس النواب ،ومبشاركة
كل القوى السياسية املتمثلة فيه ،مبا فيها
حزب «الشعوب الدميوقراطي» الكردي .ومن
تلك األفكار «االنفتاحية» لقفطاجني أوغلو
اليت سيتضمنها «تقرير كردي» جديد حلزب
«الشعب اجلمهوري» ،إبطال تركيا مالحقة
القائد الكردي السوري ،صاحل مسلم ،عرب
«اإلنرتبول» ،مع التذكري بأن مقاربات حزبها
للمسألة الكردية عرب التاريخ ليست مشجعة
على اإلطالق.
إذا كان جيمس جيفري قد جاء إىل أنقرة،
فإن مبعوثًا أمريكيًا ذهب يف اليوم نفسه
إىل كوباني،
مقر قيادة «قوات احلماية»
ّ
الكردية .وهو أمر «يدعو إىل القلق» ،حبسب
رئيس أركان اجليش الرتكي السابق ،إيلكري
باشبوغ ،الذي دخل السجن سابقًا بتهمة
التآمر على أردوغان .يقول باشبوغ« :إن
الذي عجزنا عن فعله يف مشال العراق جيب
أن ننجح فيه يف مشال سوريا» .ويضيف
أنه يف املبدأ ضد املنطقة اآلمنة« ،ألننا
جربناها يف مشال العراق ،فكانت النتيجة
حظر طريان حيمي األكراد هناك فوصلوا
إىل إقامة دولتهم» .أما اليوم« ،فحزب
العمال الكردستاني يتحول يف مشال سوريا
إىل دولة .فكيف ميكن تركيا أن تقبل بهذا
الوضع؟ إنها مسألة بقاء .وما حصل يف
مشال العراق يتكرر يف سوريا وعلى تركيا ألاّ
تقبل مبنطقة آمنة كما يريدها األمريكيون».
ويرى الكاتب ،أورخان بورصالي ،يف
صحيفة «مجهورييت» أن الواليات املتحدة
تريد إقامة «ممر أمريكي» يف مشال سوريا،
ال ممر كردي ،فيما تريد تركيا أن جتذب
األمريكيني إىل جانبها ،وتقيم منطقة آمنة
بالتعاون معهم حصرًا .لكن مثل هذه اخلطط
ال توصل ،برأي بورصالي ،إال إىل تقسيم
سوريا .وهذا يتعارض مع مصلحة تركيا
يف بقاء سوريا موحدة .وخياطب بورصالي
احلكومة الرتكية بأن السبيل الوحيد لدرء
االنفصالية الكردية يف سوريا ،وبالتالي يف
مد جسور التعاون مع النظام السوري،
تركياّ ،
مشددًا على أن املسألة األمنية ال ميكن حلها
إال بالتنسيق مع دمشق .ويرى أن «سياسة
أنقرة يف التوازن بني روسيا وأمريكا لن
تنفعها يف حفظ وحدة سوريا ،وال يف ضمان
أمنها اجلنوبي .وهذا ما جيب أن تفكر فيه
تركيا عشية اجتماع أستانا املرتقب مطلع
شهر آب».
يف ظل هذا املشهد الغامض ،تواصل تركيا
سياسة «القضم التدرجيي» ،بدءًا من مشال
ً
العراق
وصوال إىل مشال سوريا ،يف حركة
ّ
ّ
تنفك
ال
بأن حدود حركتها اجلغرافية
تذكر ّ
والسياسية واالجتماعية هي حدود «امليثاق
ّ
امللي» نفسه لعام .1920
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مـقاالت وتحـقيقات

خطوة ناقصة والتفاف على مطلب رفع سن احلضانة« :بلفة» اإلصالح يف احملاكم اجلعفرية ظلم احملاكم الدينيّة«:إحذروا غضب النساء»
إيلده الغصني

هديل فرفور
ّ
«زفها» رئيس احملاكم اجلعفرية الشيخ
«املبادرة اإلصالحية» اليت
حممد كنعان أخريًا ،يف شأن قضايا احلضانة والطالق ،ال تزال ،يف
ّ
للتحقق يف الوقت القريب .أما
أحسن األحوال« ،فكرة» غري قابلة
يف أسوئها ،فهي ليست إال حماولة لاللتفاف على مطلب رفع سن
احلضانة لدى الطائفة الشيعية ،خصوصًا أن «البنود اإلصالحية»
مما مينحه الشرع للمرأة أساسًا.
إما غري قابلة للتحقق أو أنها أقل ّ
«كيسهن».
«مبادرة» تبدو أقرب اىل «بلفة» تبيع النساء من
ّ
مل تصل «مبادرة» رئيس احملاكم اجلعفرية يف لبنان ،الشيخ حممد
كنعان ،لـ «إصالح» هذه احملاكم إىل اجمللس اإلسالمي الشيعي
بعد .فرغم «الضجة» اليت أثارتها ،كـ»خطوة إصالحية» ،إال أنها
«ال تزال فكرة» حبسب مصادر كنعان نفسه!
وكان كنعان أعلن يف ندوة حول «رفع سن احلضانة يف احملاكم
اجلعفريةُ »،ن ّظمت يف صور السبت املاضي ،مجلة «إصالحات»
ستباشر بها احملاكم «بعد أسبوعني» يف ما يتعلق بقضايا الطالق
واحلضانة ،اليت غالبًا ما تكون أحكامها جمحفة حبق النساء .وأوضح
سيصار إىل اعتماد دفرت شروط ّ
ّ
يطلع عليه الزوجان عند
أنه
ُ
تسجيل زواجهما يف احملكمة ،يتضمن خيار توكيل الزوجة نفسها
بالطالق يف حال امتنع الزوج عن اإلنقاق عليها أو سجن ألكثر
من سنة أو تغيب ألكثر من سنتني أو أساء معاملتها .كما أن هلا
أن تشرتط احلضانة ألوالدها حتى بلوغهم السن الشرعية أو سن
تضمنت أيضًا تفعيل «نظام املأذونني» حلصر
البلوغ« .املبادرة»
ّ
إجراء عقود الزواج والطالق مبن تأذن هلم احملكمة بذلك ،و «إطالق
جلنة خالل ستة أشهر يف احملاكم الشرعية» تضم اختصاصيني
نفسيني واجتماعيني وتربويني وأطباء ،و»يكون رأيها االستشاري
شبه إلزامي للمحكمة» ،أثناء النظر يف قضايا الطالق واحلضانة.
بعيدًا من «احلفاوة» اليت لقيتها «املبادرة» ،إال أن تفنيدها ُيظهر
سن احلضانة
أنها أشبه ما تكون مبحاولة التفاف على مطلب رفع
ّ
لألم لدى الطائفة الشيعية (سنتان للذكر وسبع سنوات لألنثى).

غياب الطابع اإللزامي

بدن يشرتطو يصطفلو» ،قال كنعان بشكل واضح ،بعدما
«ما ّ
ّ
«زف» خرب عدم قبول أي عقد يف احملاكم إال بعد إطالع الزوجني
على دفرت الشروط .ويعين ذلك ،باختصار ،غياب الطابع اإللزامي
ِ
إن
أن «املبادرة» مل
تأت جبديد ،إذ ّ
هلذه الشروط ،ما يعين ّ
«خيار االشرتاط يف العقود ُ
امللزمة موجود يف الشرع اإلسالمي...
واملؤمنون عند شروطهم» ،وفق ما يشرح السيد جعفر فضل
اهلل ،موضحًا للزميلة «األخبار» ّ
أنه «إىل حني نضوج آراء فقهية،
ألن صدور قانون
يكون االشرتاط من احللول الوسطى املهمةّ ،
تنظيمي ميكن أن خيلق ثقافة جديدة ،وهو أمر حتتاج إليه اجملتمعات
جملابهة احلرج االجتماعي الذي يشكل عائقًا أمام مبدأ االشرتاط».
ّ
«ألنها تتعارض مع
أن هناك صعوبة يف تطبيق اإللزامية
ورأى ّ
ّ
لكنه يشري اىل
كينونة الطرفني اللذين ال يرغبان يف التوقيع»،
عاما كي ُيصبح مقبو ً
ال اجتماعيًا يف ما
«أهمية أن يصبح هذا اخليار ّ
بعد» ،مشريًا اىل أن «احللول الوسطى ال ُتغين عن احلراك الفقهي
املطلوب لفتح باب حركة اجتهاد مرنة حبسب كل حالة ،لتحديد
اآلليات املرتبطة باحلضانة وغريها».
تضمنها الدفرتّ ،
فإنها (وفق نسخة جرى
بالعودة إىل الشروط اليت
ّ
(كأن حيق للمرأة توكيل نفسها
تداوهلا) حمصورة حباالت حمددة
ّ
بالطالق إذا ضربها الزوج أو ّ
عنفها بأي طريقة ،شرط إثبات ذلك،
مستمرًا ،فض ًال عن شرط غيابه عنها
على أن يكون ذلك سلوكًا
ّ
سجن ملدة عام وما
وإذا
حباله،
علمها
عامني وما فوق من دون
ُ
فوق جبرم شائن كالقتل والسرقة واخليانة ( ،»)...علمًا بأنه
ّ
حيق هلا ،شرعًا ،أن تشرتط توكيل نفسها بالطالق ،ومن دون
أي من هذه الشروط .واألمر نفسه ينطبق على موضوع احلضانة،
إذ يضمن هلا الشرع أن تشرتط حضانة أطفاهلا من دون حتديد
السن.
ّ
رئيسة محلة «رفع سن احلضانة لدى الطائفة الشيعية» ،زينة
أن ما مت طرحه موجود أساسًا يف الشريعة «ال
إبراهيم ،رأت ّ
بل موجود بشكل منصف أكثر وأوسع .وهو ليس ّ
منة من أحد».
ووصفت خطوة كنعان بأنها «أشبه مببادرة توعوية للفت نظر
ّ
يتمثل يف إقرار تشريعات تنصف
النساء اىل حقوقهن ،فيما دوره
النساء بشكل أعمق بكثري» .وخلصت إىل أن املطروح «ليس إلاّ
التفافًا على مطلب النساء األساسي برفع سن احلضانة لدى الطائفة
عزز هذه «اخلالصة» ،وفق إبراهيم ،هو رفض
الشيعية» .وما ُي ّ
ّ
يتعلق باحلضانة.
كنعان ،أثناء الندوة ،اإلجابة عن أي سؤال

ال غنى عن مجلس النواب

سن حضانة حمددة ،مكتفيًا باإلشارة
ينص دفرت الشروط على
مل
ّ
ّ
ً
ً
تارة أخرى ،علمًا بأن ال
تارة ،وعمر السبعة أعوام
سن البلوغ
اىل
ّ
ويشري الفقهاء الشيعة
وجود لنصوص دينية حتدد ّ
سن احلضانةُ ،
اىل وجود روايات خيتلف فيها العمر احملدد.
احملامي جنيب فرحات ّ
أكد ،يف اتصال مع الزميلة «األخبار» ،ضرورة
حتدد سن احلضانة« ،ومثل
وضع نصوص واضحة وملزمة للمحاكم ّ
ّ
وشدد
قره جملس النواب».
يوفره سوى
هذا اإللزام ال
ّ
ّ
نص ُي ّ
على وجوب حتقيق «األمان التشريعي» ،ألن غياب النصوص
الواضحة من شأنه أن «ينجب» أحكامًا قضائية خمتلفة ،وبالتالي

عشرات النساء حضرن إىل الوقفة االحتجاجية يف ساحة الشهداء االربعاء (مروان طحطح)

مسار اإلصالح يحتـّم سياسات حكومية وقوانني مدنية (مروان بوحيدر)

عدم املساواة بني املتقاضني يف القضية نفسها .ولفت إىل
شرع سابقًا قوانني مرتبطة باألحوال
أن جملس النواب سبق ّ
أن ّ
الشخصية لبعض الطوائف (قانون األحوال الشخصية للطائفة
الدرزية الصادر بتاريخ ُ 1948/2/24
عدل العام  ،2017والقانون
امل َّ
الشرعية
عدل املادة  242من قانون احملاكم
رقم  2011/177الذي َّ
َّ
الذي أجاز للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى إصدار نظام أحكام
السنية ُ
تضمن رفع سن احلضانة).
األسرة لدى الطائفة
امل ِّ
َّ
رئيسة جلنة املرأة والطفل النيابية عناية عز الدين ،من جهتها،
شددت أيضًا ،يف اتصال مع الزميلة «األخبار» ،على أن اإلصالحات
ّ
ّ
شق تشريعي يف جملس النواب بشأن
تتطلب «مسارًا متكام ًال له
قوانني مدنية حتفظ حقوق املرأة برؤية أوسع» .وإذ لفتت إىل أن
التعاون مع املرجعيات الروحية مطلوب« ،لكن مسار اإلصالح ّ
حيتم
سياسات حكومية وقوانني مدنية».
أن هذا كله يبدو بعيدًا جدًا عن سياق «املبادرة االصالحية» ،إذ
إلاّ ّ
ً
ً
ّ
نبه من أن أي تدخل للدولة يف
إن كنعان كان صرحيا جدا عندما ّ
ّ
املوقع بينها وبني الطوائف»!
يهدد العقد
هذا األمر «من شأنه أن ّ
أكثر من ذلك« ،نصح» رئيس احملاكم اجلعفرية املعرتضني على
ّ
«امللة» ،وإنشاء «طائفة خاصة» بهم!
أحكام احملكمة باخلروج من

نظام املأذونني :استحالة التطبيق؟

أما يف ما يتعلق بـ»تفعيل نظام املأذونني» الذي ُق ّدم يف سياق
«ضبط عقود إجراء الزواج» ،فإن املعطيات الواقعية تشي باستحالة
تطبيقه .الشيخ مالك وهيب أوضح ،عرب منشور فايسبوكي ،أن
سمى «مأذون يف إجراء عقد الزواج أو
ليس يف الشريعة ما ُي ّ
أن اهلل «أذن لكل شخص أن ُيّزوج
إيقاع الطالق» ،الفتًا إىل ّ
شخصني .وأذن لطرفني أن جيريا عقد الزواج بينهما بال وسيط.
وأذن للزوج ولكل من يوكله الزوج يف إجراء الطالق» ،فيما لفت
فضل اهلل اىل ضرورة التفريق بني «الزواج الشرعي» و»الزواج
غري الرمسي» ،مشريًا اىل أنه «من الناحية الشرعية العقد يقوم
بالطرفني األصيلني ،املرأة والرجل .ومن جيري العقد يكون وكي ًال
عن أحد الطرفني .وميكن ألي شخص يستويف الشروط إجراء
العقد».
احلديث عن الناحية الشرعية ،هنا ،ضروري لإلشارة اىل أن جزءًا
كبريًا من أبناء الطائفة قد ال يلتزمون باملأذونني طاملا أنه ال
يوجد إشكال من الناحية الشرعية .وحتى من الناحية التنظيمية،
«سيصعب على احملاكم اجلعفرية منع رجال دين من غري املأذونني
من إجراء عقود القران» ،وفق إبراهيم.

ملاذا ال يتم االقتداء بإيران والعراق؟

حيدد سن
خيضع املسلمون الشيعة العراقيون لقانون مدني
موحد ّ
ّ
أما
احلضانة لألم بـ  12عامًا ،سواء كان الطفل ذكرًا أم أنثىّ .
تقيم كل حالة وفق مصلحة
حمدد .بل
سن
يف إيران ،فال يوجد
ّ
ّ
ّ
وبناء على حتقيق اجتماعي وتربوي ونفسي،
الطفل وأهلية والديه،
ً
ويتقرر بعدها إعطاء احلضانة ملن تقتضيه مصلحة الطفل .ملاذا
ّ
ال يتم االقتداء بهذين البلدين ،خصوصًا أن املرجعيات الشيعية
الكربى منهما؟ يعزو رجل دين ذلك إىل «االلتزام العملي لقضاة
احملاكم ببعض الفتاوى التابعة للمرجعيات الدينية» .ويوضح أن
«بعض القضاة ُي ّ
قلدون املرجع السيستاني ،فغالبًا ما يأخذون
مشورته يف غياب نصوص واضحة يف لبنان .وكذلك األمر لبقية
املراجع الدينيني».

أكثر من  15سيدة مل تستطعن احلضور «خوفًا من ردود فعل احملاكم
قضاياهن» كما سمُ ع عرب مكبرّ الصوت .عربه أيضًا ،انطلقت
يف
ّ
بعضهن بتسجيالت مسبقة ،أو بشكل مباشر ،لكن من خلف
أصوات
ّ
ترددت يف الساحة بال وجوه
املنصة وبعيدًا عن الكامريات .أصوات ّ
ظاهرة مّإنا بقصص مؤملة ،فيما غابت عن الوقفة  -ال خج ًال  -وجوه
موحد
املشرعني من النواب املتقاعسني عن إقرار قانون مدني
ّ
ّ
لألحوال الشخصية حيمي النساء من ّ
ّ
وحبق
حبقهن
كل ما يقرتف
ّ
أوالدهن.
ّ
غضب وثورة ،وحضرن إىل الوقفة
عشرات النساء محلن الفتات
ٍ
االحتجاجية االربعاء املاضي ،يف ساحة الشهداء وسط بريوت ،رفضًا
لقوانني األحوال الشخصية الطائفية التمييزية .الوقفة ّ
نظمها التجمع
النسائي الدميوقراطي اللبناني ( ،)RDFLبعنوان «إحذروا غضب
وشؤونهن
حياتهن
النساء!» ،من أجل «املطالبة بكف يد الطوائف عن
ّ
ّ
يكرس املساواة التامة
اخلاصة وإقرار قانون مدني لألحوال الشخصية ّ
الدينية» .الغضب واالحتجاج اقتصرا على
وحيميهن من عنف احملاكم
ّ
ّ
عنوان الوقفة أكثر مما ُترمجا على األرض وبني احلضور ...وحدها
واملتحدثات عكستهما.
أصوات النساء الشاهدات
ّ
معاناتهن مع
املنصة لرواية
مل تنقص اجلرأة بعض اللواتي صعدن إىل
ّ
ّ
حتديها لزوجها الذي خطف ابنها «ألنو
احملاكم الدينية.
إحداهن أعلنت ّ
ّ
وحتديت ،املرأة
عندو ضهر سياسي» ،وقالت «رجعت خطفت ابين
ّ
مستعدة متوت!» .إىل جانبها وقف ابنها بسنواته اليت
كرمال أوالدها
ّ
ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،حام ًال الفتة كتب عليها «إذا حبيّ إلبين
جرمية أعرتف وأفتخر جبرمييت» .كذلك ،أطلقت «زوجة ديبلوماسي يف
ّ
يتمتع بها وتهديده هلا بالتشهري
ضد احلصانة اليت
اليونيفيل» صرخة ّ
مذاهبهن حول الضغوط اليت
تعددت روايات النساء باختالف
بهاّ .
ّ
الروحيني والشرعيني لناحية احلضانة
والقضاة
الزوج
من
هلا
يتعرضن
ّ
ّ
ّ
واحلق باملشاهدة واملماطلة يف الطالق ...وسواها.
والنفقة واإلرث
الدينية ،قوانينا متييزية»« ،ثورة
تعددت اهلتافات« :حماكمنا
كذلكّ ،
ّ
الدينية»« ،قانون مدني حيميين ،مش فتاوى
عاحملاكم
نسوية،
ثورة
ّ
ّ
بتحرك عمامات»« ،يسقط ظلمك يا
ما
والوالد
اإلم
«دموع
يين»،
متش
ّ
حماكم»« ،حقوق املرأة نسيتوها وللطوايف بعتوها».
ّ
استهلت رئيسة
«إحذروا غضب النساء ،إحذروا ثورة النساء» ،هكذا
الوطنية لشؤون
التجمع ليلى مروة كلمتها ،حبضور رئيسة اهليئة
ّ
يهم ألي
«ال
ة:
مرو
املرأة اللبنانية كلودين عون روكز .وقالت
ّ
ّ
ِ
وجملرد أننا نساء ،سواسية حتت مطرقة
انتميت ،فنحن كنساء
مذهب
ّ
العنف والتمييز وسندان الذكورية والبطريركية .وكأنه حمكوم علينا
ّ
يتعلق حبياتنا وشؤوننا اخلاصة من زواج وطالق
أن نبقى يف كل ما
وحضانة ونفقة وإرث وغري ذلك ،حتت رمحة رجال دين وقوانني
متييزية تتحكم مبفاصل حياتنا وحياة أطفالنا
طائفية
شخصية
أحوال
ّ
ّ
ّ
ّ
ختلي الدولة عن واجب محايتنا وضمان حقوقنا» .أمثلة
يف ظل
تقاعس الدولة عديدة« :تزويج القاصرات املباح باسم الدين من
دون نقاش جدي لقانون حتديد سن الزواج بثماني عشرة سنة
التجمع منذ أكثر من  3سنوات وال يزال مرميًا يف
تقدم به
الذي
ّ
ّ
أدراج جلنة اإلدارة والعدل النيابية» ،إضافة إىل اقرتاحات القوانني
ّ
وحق النساء باملواطنة
خيص «التحرش يف مكان العمل
املهملة مبا
ّ
مروة «أعادت قضية
ألسرهن» .وأضافت
الكاملة ومنح اجلنسية
ّ
ّ
غدير املوسوي فتح النقاش حول ظلم وإجحاف احملاكم اجلعفرية
حبق النساء ،وخاصة يف احلضانة ،لكن هذا ال يعين أننا نسينا
وأوالدهن
وصلنب
ّ
مئات النساء اللواتي سبقنها إىل درب اجللجلة ُ
أبوية قوانني األحوال الشخصية الطائفية الـ 15وعنفها
على مذبح
ّ
يف لبنان» .وختمت «لن نسمح بأن تكون قضية األحوال الشخصية
جمرد هّبة اعرتاضية من حني إىل آخر ،بل سنعمل على توحيد اجلهود
ّ
وبناء حتالف ضاغط وفاعل ملتابعة الضغط والنضال».
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مـقاالت وتـحقيقات

حلوا خالفتكم بتطبيق الدستور واعمال
املؤسسات الدستورية
مـارون نـاصيف

ملفان أدخال لبنان يف حالة من الشلل يف احلكم واالضطراب،
اّ
وأخل باالستقرار يف العالقات السياسية ،وأثرا على االنتظام
العام يف عمل الدولة ،وجعال هذا الطرف يصرخ وذاك حيتجب
وغريهما حيجم عن ممارسة صالحياته ،والنتيجة كانت شلل
يف الدولة وتعطل ملصاحل الناس ،ولو احتكم املسؤولون
اللبنانيون اىل الدستو ر والقانون واملؤسسات املعتمدة
ّ
لكل ما يتوالد من مشاكل سه ًال
مبوجبهما لكان أمر احللول
وسريعًا ،وحتى لكانت معظم املشاكل مبنأى عن الظهور
أص ًال.
أن معظم املسؤولني يرون أنفسهم فوق
جند
لألسف
ولكن
ّ
الدستور وفوق القانون وفوق املؤسسة ،ال بل األسوأ من
هذا يرون يف الدستور والقانون واملؤسسة مطية لنزواتهم
وقيودًا يستعملونها لتقييد سواهم ،أما هم فلهم احلصانة
املطلقة اليت على أعتابها تتوقف الدساتري وتتعطل القوانني
ّ
وتشل املؤسسات ،انها حصانتهم الطائفية اليت هي فوق
ّ
ّ
كل احلصانات وغرائزهم اليت هي فوق كل احلقوق ،فوق
ّ
بكل أنواعها السياسية
حقوق املواطن وفوق حقوق اإلنسان
واملدنية والوجودية معها.
وجيمدان
الدولة
اليوم
يعطالن
اللذين
فإذا عدنا اىل امللفني
ّ
ان التفلت من
لوجدنا
العواقب
بأبشع
مؤسساتها وينذران
ّ
الدستور والقانون هو ما أنتج املشكلة وهو ما مينع احللّ
ويضع لبنان يف حال القلق واالضطراب.
ولنبدأ بامللف األول واملعروف باسم «الناجحني يف جملس
اخلدمة املدنية» بوظيفة من فئة ثالثة أو رابعة من الفئات
ان السلطة السياسية امتنعت
اإلدارية يف الدولة ،فنجد ّ
ي عن اعتماد ما صدر عن جملس
حبجة عدم التوازن الطائف 
طبق القانون الذي أناط به أن يتلقى
اخلدمة املدنية الذي ّ
حاجات الوزارات اىل املوظفني وشروط الوظيفة ويعلن عنها
وينظم مباريات مناسبة الختيار من ميأل به الشواغر ثم يرفع
النتائج اىل املعنيني لتنظم مراسيم التعيني باألخذ حرفيًا مبا
أي معيار آخر،
أفرزته املباريات من نتائج دون التوقف عند ّ
ألن املادة  95من الدستور حتصر مراعاة التوازن الطائفي
ّ
ان نصها احلريف يقول «… يف
بوظائف الفئة األوىل حيث ّ
املرحلة االنتقالية… تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد
االختصاص والكفاءة يف الوظائف العامة والقضاء واملؤسسات
العسكرية واألمنية واملؤسسات العامة واملختلطة وفقًا
ملقتضيات الوفاق الوطين باستثناء وظائف الفئة األوىل
فيها ويف ما يعادل الفئة األوىل وتكون هذه الوظائف
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني…» املرحلة هي اليت
تبدأ من تاريخ اعتماد الدستور وتنتهي بتاريخ إلغاءالطائفية
السياسية .هذه املادة واضحة يف عناصرها الرئيسية جلهة
عدم مراعاة االنتماء الطائفي يف التوظيف إال ضمن شرطني
اثنني :شرط املناصفة بني املسلمني واملسيحيني يف
ألي طائفة،
أي وظيفة ّ
وظائف الفئة األوىل دون ختصيص ّ
والشرط الثاني مراعاة «مقتضيات الوفاق الوطين» يف
أي مذهب
أي طائفة أو ّ
باقي الوظائف مبا يعين عدم استبعاد ّ
من سلة التعيينات بشكل عام ،دون ان يصل األمر اىل
تطبيق نص املناصفة يف ّ
كل شيء .وقد نكون حباجة اىل
حتديد جزئيات وتفاصيل تطبيق هذا األمر .ويف هذا النطاق
نستبعد مطلقًا فكرة القول باملناصفة خارج الفئة األوىل
أي وظيفة،
ألي طائفة عن ّ
كما نرفض فكرة اإلقصاء الكلي ّ
حندد النسبة املقبولة يف التعيني اليت تدور بني
ويبقى ان ّ
الصفر والـ  50وهنا ميكن اختيار أحد معياريني :إما معيار
النسبة املئوية للطائفة اىل جمموع السكان اللبنانيني او
معيار
احلد األدنى املعقول كالقول مث ًال بنسبة  10او  ،15مبا
ّ
ان الدولة وعرب مؤسساتها الدستورية حباجة اىل تعيني
يعين ّ
هذا املعيار املقبول للمحافظة على مقتضيات الوفاق الوطين
يف التوظيف وبهذا ننهي اإلشكال القائم ومننع قيام إشكال
ّ
ونتجنب خرق الدستور من هذا وذاك.
جديد
أما املوضوع الثاني فهو موضوع املالحقة اجلزائية للمسؤولني
عن «جرمية البساتني» أو ما اصطلح على تسميته «حادثة
قربمشون» ،وهي اليت جنمت عن إقدام مسلحني على إطالق
أدى اىل مقتل اثنني من مرافقي الوزير صاحل الغريب
نار ّ
وجرح آخرين ،وطالب حزب الوزير بإحالة املوضوع على 
ي ورفض «املشتبه به الظاهر» هذا الطلب،
اجمللس العدل 
وجرى اصطفاف سياسي بينهما ما عطل اجتماعات جملس
الوزراء حيث ميتنع رئيس احلكومة عن الدعوة إليه ،فهل من

حق أحد ان يعطل جملس الوزراء او يشرتط عليه؟ وكيف
تالحق اجلرائم أمام القضاء.
بان املالحقة اجلزائية يف
قبل الغوص يف املوضوع نذكر ّ
تتم أمام قضاء من ثالثة :القضاء العادي وهو
لبنان
ّ
قضاء ذو والية وصالحية شاملة تقوم يف إطار املنظومة
يتجسد
القضائية املرتبطة بوزارة العدل ،وقضاء استثنائي
ّ
ي واملتمثل باحملكمة العسكرية املرتبطة
يفالقضاء العسكر 
بوزارة الدفاع ،وأخريًا القضاء اخلاص املتمثل باجمللس
حمددة بقرار من
العدلي الذي يشكل ويضع يده على قضية ّ
جملس الوزراء الذي يتخذ قراره إذا كان من شأن اجلرمية
ووفقًا الستنسابه أو ردة الفعل األولية عليها أن تشكل
مساسًا بهيبة الدولة وباألمن العام.
وانطالقًا من هذا يكون منطقيًا ان تبدأ املالحقة اجلزائية
فور وقوع اجلرمية بتحركالنيابة العامة التمييزية اليت هلا ان
تبقي القضية يف إطار القضاء العادي الشامل او حتيلها اىل
ان وجدت يف اجلرم عناصر نص قانون
القضاء العسكري ْ
القضاء العسكري على اعتبارها من صالحية هذا القضاء.
تقدم من
اما اإلحالة اىل اجمللس العدلي فهي حصريًا كما
ّ
صالحية جملس الوزراء ،وهنا نعود اىل نظام هذا اجمللس
وصالحية الدعوة اىل انعقاده وصالحية تنظيم جدول أعماله
ان الدستور أعطى هذه الصالحية حصريًا لرئيس
فنجد ّ
الوزراء ميارسها بالتنسيق مع رئيس اجلمهورية والوزراء
النص الدستوري« :يطلع رئيس اجلمهورية والوزراء مسبقًا
يتضمنها جدول أعماله وعلى املواضيع
على املواضيع اليت
ّ
الطارئة اليت ستبحث».
كما حلظ الدستور لرئيس اجلمهورية صالحية خاصة برتؤس
ان
اجللسة وطرح مواضيع من خارج جدول األعمال إذا رأى ّ
املصلحة الوطنية تفرض ذلك.
احملدد حصرًا يف الدستور
أما رئيس احلكومة ورغم انه
ّ
بالدعوة اىل جملس الوزراء ووضع جدول أعماله ،فإنه ليس
مطلق الصالحية بالتحكم بهذا املسار ،فرئيس احلكومة ليس
هو السلطة التنفيذية بل ميارس دور املدير وليس دور
ان عليه ان يأخذ باالعتبار ما يرد اليه من
القائد ،مبعنى ّ
طلبات من الوزراء ويدرجها يف اجلدول او يؤخرها لكن ليس
له ان يسقطها ويهملها كليًا.
ان روح الدستور تفرض ان جيد كلّ
ولنقل بوضوح أكرب ّ
طلب من وزير طريقه اىل جلسة جملس الوزراء وال يكون
لرئيس احلكومة ان ميتنع عن الدعوة اىل جملس وزراء حبجة
الطلبات اليت ترده او طبيعتها ،كما ليس لرئيس احلكومة
ان يسقط طلبات الوزراء ألنه ليس رئيسهم بل هو رئيس
ّ
ويقرر
كل الطلبات
جملس الوزراء الذي له ان يناقش
ّ
بشأنها.
وعليه نرى التالي ان:
أي موضوع على جدول
أي وزير أن يطلب إدراج ّ
 1ـ من حق ّ
أعمال جملس الوزراء ،دون أن يكون له اشرتاط إدراج طلبه
يف جدول إعمال هذه اجللسة او تلك.
 2ـ من حق رئيس احلكومة ان يدرج طلب الوزير يف هذه
اجللسة او تلك ولكن ليس من حقه ان يسقط الطلب كليًا
او مينع طرحه على جملس الوزراء نهائيًا او يؤخر طرحه دون
م ّربر تعسفًا او تسويفًا.
أي جلسة جمللس
 3ـ من حق رئيس اجلمهورية ان يرأس ّ
أي موضوع من خارج جدول األعمال دون
الوزراء وان يطرح ّ
ان يكون من حق أحد مبا يف ذلك رئيس احلكومة ان مبنع
الرئيس او حيول دونه ودون ممارسته صالحيته تلك.
 4ـ من حق جملس الوزراء جمتمعًا وحصريًا أن يتخذ القرار
أي موضوع ورد يف جدول األعمال او يطرح من
بشأن ّ
ويقرر جملس الوزراء إما بالتوافق أو بالتصويت
خارجه،
ّ
وليس هناك سبيل آخر.
ّ
احلل،
طبقنا هذه القواعد على حادثة قربمشون جند
فإذا ّ
ويكون على رئيس احلكومة أن يدعو إىل جلسة جمللس
الوزراء ،وعليه أن يسمع لطلبات الوزراء دون فرض او
إمالء ،وله أن يضع جدول أعمال اجمللس دون أن يفرض
عليه هذا املوضوع أو ذاك ،ويكون لرئيس اجلمهورية أن
حيضر اجللسة إذا اكتمل نصابها وأن يطرح
يقرر يف
أن
للمجلس
من خارج جدول أعماهلا ما يشاء ،ويكون
ّ
ّ
كل شأن يعرض عليه ،قرارًا يعتمد بالتوافق او بالتصويت…
يطبق؟
هذا ما ينص عليه الدستور ببساطة فهل
ّ

هكذا يريد «التيار» إستعادة
األموال املنهوبة
مـارون نـاصيف
بعد تقدميه إقرتاح قانون رفعالسرية املصرفية عن األشخاص
الذين يتعاطون الشأن العام كرئيس اجلمهورية والنواب
والوزراء ،وبعد تقدميه أيضًا إقرتاح قانون رفع احلصانة عن
املوظفني الذين حيتاج القضاء ملالحقتهم اىل إذن وزير ،ها
ب إقرتاح
ن القوي» يسجل يفجملس النوا 
هو تكتل «لبنا 
ً
ّ
مكمال بذلك السلم القانوني
قانون إستعادة األموال املنهوبة
ّ
ّ
الذي يعطيه ذراعًا قوية ملكافحة الفساد.
وعند سؤال قيادةالتيار الوطين احلر ،ملاذا الكالم عن ّ
سلم
ملكافحة الفساد مؤلفا من  ٣قوانني يأتي اجلواب نق ًال عن
السرية
«ألن
رئيس التيار وزير اخلارجية جربان باسيل،
ّ
ّ
ّ
احملقق من الوصول اىل اإلثبات
املصرفية متنع القاضي أو
ّ
ّ
املتهم ،وألن احلصانة متنع
الذي يدين أو الذي يؤكد براءة
القاضي أو احملقق من الشروع يف عملية التحقيق ألن الوزير
أو رئيس احلكومة أو كل شخص لديه سلطة الوصاية ال
يعطي اإلذن مبالحقة املوظف ،وألن األموال املنهوبة من خزينة
حتصل عند صدور احلكم وتثبيت اإلدانة.
الدولة جيب أن
ّ
حبسب إقرتاح قانون إستعادة األموال املنهوبةُ ،تصادر
اللبنانية األموال املنقولة وغري املنقولة،
ملصلحة اخلزينة
ّ
اليت يتأكد مبوجب حكم قضائي مربم ّ
أنها ناجتة عن اجلرائم
احلاصلة يف لبنان من قبل من قام خبدمة عامة بصورة دائمة
ّ
واملخلة بواجبات الوظيفة أو املتأتية عن تقليد
ظرفية،
أو
ّ
والنقدية
ة
املعدني
والعملة
ة
الرمسي
والعالمات
الدولة
اختام
ّ
ّ
ّ
والتزوير ،احملددة يف قانون العقوبات ،وسائر اجلرائم
املنصوص عنها يف املادة األوىل من قانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب رقم  44تاريخ  ،2015/11/24على
أن يشمل التجريم واإلدانة االشرتاك واحملاولة والتحريض.
القضائية،
كذلك يسمح اقرتاح القانون بوضع إشارة املالحقة
ّ
فور املباشرة بها ،على أموال املالحق املنقولة أو غري املنقولة
يف السجالت املخصصة هلا ،عند توافرها ،وذلك بقرار من
قاضي املالحقة.
أما األبرز يف إقرتاح القانون فهو عدم سقوط اجلرم أو
ألي سبب
املالحقة مبرور الزمن أو باالنقطاع عن اخلدمة العامة ّ
كان ،وال حيول دون املصادرة انتقال األموال املنقولة وغري
املنقولة املذكورة أعاله إىل شخص ثالث.
وتشمل املالحقة واإلدانة من انتقلت إليه هذه األموال غري
ّ
التملك أو
املشروعة ،املنقولة وغري املنقولة ،باالستحواذ أو
أي طريق من طرق االنتقال،
اإلجيارة الطويلة أو احليازة أو ّ
ّ
حبقه مبوجب حكم قضائي
يف حال ثبوت االشرتاك اجلرمي
مربم.
النية ،فال تصادر هذه
أما إذا كان الشخص الثالث حسن
ّ
األموال بل مقتنياتها اليت حصل عليها القائم خبدمة عامة
بصورة غري مشروعة وفقًا ألحكام هذا القانون ،ويف حال
عدم وجود مقتنيات ،تفرض غرامة مقطوعة على من ّ
متت
بضعفي قيمة املال املنهوب
إدانته باجلرائم أعاله ،تحُ دد
ّ
احملدد يف حكم اإلدانة.
ّ
من حيق له باإلختصاص القضائي حبسب إقرتاح القانون
هي حماكم اجلنايات وفق االختصاص املكاني ،على أن يقبل
الطعن بقراراتها وفقًا لألصول املعمول بها يف قانون أصول
اجلزائية.
احملاكمات
ّ
ُ
واملدان مبوجب هذا القانون فيفقد
اما القائم خبدمة عامة
وظيفته وتعويضاته على أنواعها اليت تبقى ّ
حقًا مكتسباً
ّ
حيق لقاضي اإلدانة جتريده من حقوقه
للخزينة العامة ،كما
ملدة ترتاوح بني عشر وعشرين سنة.
املدنية
والسياسية ّ
ّ
ّ
إذًا ،إقرتاح قانون إستعادة األموال املنهوبة اصبح يف
سجالت جملس النواب ومن املتوقع أن تشهد مناقشته
حادة وكباش سياسي ،فهل
يف اللجان مشادات كالمية
ّ
يصل إىل اهليئة العامة يومًا ما ،أم أنه سريمى يف األدراج
كونه يطال الكبار الكبار من السياسيني املتورطني مبلفات
فساد؟.
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إعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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 ألن0418690009 :
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
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نصنع أكثر من  60قياسا ألسياخ الشك من الـ stainless steel
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.
األسعار ابتدا ًء من
حسم  10باملية
لدى شـراء دزينة  $12.80للسيخ الواحد

صناعة اسرتالية
كفالة  5سنوات على
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ  9صباحاً حتى الـ  5عصراً

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au

Saturday 3 August 2019

عزيزي املقيم
مثل جميع فئات مجتمعنا ،يلعب الشباب دورًا
مهمـًا يف كانرتبري  -بانكستاون .مع وجود أكثر
من  117000من السكان الذين تقل أعمارهم عن
 24عامـًا ،فإن املوهبة والطاقة واملنظور املختلف
الذي يجلبه شبابنا ،كلها تساعد يف تشكيل
مدينتنا وجعلها أقوى .هم قادة املستقبل.
لهذا السبب ،تعمل خدمة بلدية كانرتبريي-
بانكستاون االستشارية التجارية الحاصلة
على جائزة [Council’s award-winning
Canterbury-Bankstown
Business
 ،]Advisory Serviceعن كثب مع مقدمي
الخدمات املحليني والشركات واملؤسسات
التدريبية والوكاالت الحكومية ،من أجل زيادة
فرص العمل وتنمية مهارات الباحثني عن عمل.
انني أشجع جميع السكان املحليني ،وخاصة شبابنا،
الذين يبحثون عن عمل أو تدريب مهني أو تدريب
أو تغيري مهني ،على حضور معرض كانرتبريي -
بانكستاون للوظائف واملهارات يوم الثالثاء  6آب
/أغسطس ( 9:30صباحـًا  2.30 -بعد الظهر)  ،يف
مكتبة بانكستاون ومركز املعرفة.
يشمل املعرض:
• ما يصل إىل  50شركة عارضة من مؤسسات
التوظيف والتعليم والصناعة الرائدة؛
• لوحة الوظائف تعرض املئات من الوظائف
املحلية الحالية؛
• محادثات وعروض من خرباء الصناعة؛ و
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• ورش عمل مهارات قابلية التوظيف التي تغطي
كتابة السرية الذاتية ،طريقة اللباس للنجاح
وتقنيات املقابلة.
يـُعدّ اليوم العاملي للشباب ،يف  12آب /
أغسطس ،وقتـًا مهمـًا آخر نحتفل فيه بدور
الشابات والشبان ،بوصفهم شركاء أساسيني
للتغيري يف مجتمعاتنا .إنها أيضـًا فرصة لزيادة
الوعي بالتحديات واملشاكل التي تواجه الشباب.
يسلط شعار هذا العامTransforming ،
 ،Educationالضوء على الجهود املبذولة لجعل
التعليم أكثر شمو ًال وإمكانية الوصول إليه افضل.
يهدف حرمنا الجامعي الجديد ذو املستوى العاملي،
الذي سيتم بناؤه يف بانكستاون ،إىل القيام بذلك
بالضبط .يتعلق األمر بجعل التعليم العالي يف
متناول الشباب املحلي ويسمح لنا بلعب دور
نشط يف مساعدتهم على الحصول على عمل ،مما
يوفر للشباب خيار االستمرار يف العيش والعمل
واالستمتاع يف كانرتبري بانكستاون.
كما أنني فخور جدًا باإلعالن عن وضع خطة
الشباب الجديدة للمدينة ( )23-2019يف صيغتها
النهائية ،بعد مشاورات مجتمعية مكثفة .بمجرد
املوافقة عليها وإدخالها ،ستساعد يف توجيه
تقديم خدمات الشباب على مدار السنوات
الخمس املقبلة.
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس البلدية
كال عصفور

Artwork (detail):
– Dixon Patten Jnr
Yorta Yorta and Gunnai
www.cancervic.org.au/
dixon-patten
January 2019
ARABIC
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بــيئة

 1.4مـليار دوالر ُتـهدر عـلى الـخـ!...
ّ
حمطة رئيسة للصرف
تنتشر يف لبنان حنو 22
ّ
حمطة صغرية يف
الصحي ،يضاف إليها حنو 65
ّ
القرى والبلدات ُ
املختلفة .نظريًاُ ،يفرتض أن
ّ
احملطات أكثر من
هذا العدد ،الكبري نسبيًا ،من
كاف ملعاجلة املياه اآلسنة ُ
ٍ
املنتجة يف لبنان،
امللوثات النامجة عنها .اّإل أن
احلد من
وبالتالي
ّ
ّ
الواقع هو على النقيض متامًا ،إذ أن  %70من
هذه األوساخ ُترمى يف جماري األنهر والبحر
أي معاجلة ،والـ %30الباقية تلحقها
من دون ّ
املصبات نفسها ،مّ
وإنا بعد فصل األجسام
إىل
ّ
الصلبة والكبرية عنها فقط .الطامة الكربى ّ
أنه ّ
مت
العامة إلنشاء
إنفاق  1.4مليار دوالر من األموال
ّ
ّ
احملطات وبقيت النتيجة ...برازًا برباز.
هذه
«ينتج» لبنان ،سنويًا ،حنو  310ماليني مرت مكعب
ُ
الصحي ،حنو  250مليون مرت
من مياه الصرف
ّ
مكعب منها تأتي من الصرف املنزلي ،والبقية
من النفايات الصناعية السائلة« .االسرتاتيجية
أعدتها
الصحي» اليت
الوطنية لقطاع الصرف
ّ
ّ
وزارة الطاقة واملياه عام  2010تشري إىل
الصحي
أن أكثر من  %70من مياه الصرف
ّ
صرف ،من دون معاجلة ،يف البحر وجماري
ُت ّ
أما
يتم طمرها يف األرضّ .
األنهار واألودية أو ّ
فيعاجل معظمها بطريقة أولية،
الـ %30املتبقية ُ
أي ُتفصل عنها املواد الصلبة الكبريةُ ،
صرف
وت ّ
امللوثات،
بدورها ،من دون أن تكون خالية من
ّ
يف جماري األنهار وبقية األوساط البيئية.
خالل عقدين ،جتاوزت قيمة االستثمارات يف
الصحي حنو  1.4مليار دوالر .اّإل
قطاع الصرف
ّ
ّ
تؤكد أن هذه األموال
أن املعطيات امليدانية
ذهبت هدرًا ،فيما تفاقمت األزمة وتضاعفت
والصحية ،وباتت خطورتها
تداعياتها البيئية
ّ
تفوق خطورة النفايات الصلبة ،بإمجاع اخلرباء
أن تأثري املياه
والصحيني ،ال
البيئيني
سيما ّ
ّ
ّ
امللوثة سواء يف البحر أو املياه اجلوفية أو تلك
ّ
صحة ُ
ُ
املقيمني يف لبنان
متس
بالري
املستخدمة
ّ
ّ
ّ
وتساهم يف تسريع تدمري األوساط البيئية
فيه.

ّ
محطات تكرير ال تكرّر!

ّ
ِ
املخطط التوجيهي الوطين
وضع
عام ،1982
ونص
(ح ّدث عام ،)1994
لقطاع الصرف
ّ
ّ
الصحي ُ
ّ
حمطة ساحلية كبرية و 20حمطة
على إنشاء 12
داخلية متوسطة احلجم ملعاجلة  %80من مياه
ّ
حمطة
الصحي ،ويضاف إليها حنو 100
الصرف
ّ
صغرية يف البلدات والقرى ملعاجلة الـ%20
املتبقية.
ّ
احملطات الكبرية الـ 12والكفيلة بتلبية
من أصل
احتياجات حنو  %65من ُ
املقيمنيُ ،أجنزت مثاني
ّ
حمطات فقط( ،طرابلس ،شكا ،البرتون ،جبيل،
الغدير ،النيب يونس ،صيدا ،صور) فيما ال تزال
ّ
حمطات العبدة وكسروان وبرج محود قيد اإلعداد،
ّ
حمطة ساحل الزهراني حتديد موقعها (يف
وتنتظر
الصرفند أو الغازية) وتوافر التمويل إلنشائها.
ّ
احملطات الثماني ،هناك
الالفت أن من بني
ّ
حمطتا صيدا والغدير
اثنتان فقط تعمالن ،هما
(جنوب مطار بريوت) ،لكن عملهما يقتصر على
ّ
ضخ املياه على بعد  2كلم تقريبًا من الشاطئ،
بعد أن ختضع ملعاجلة أولية تقتصر على إزالة
ّ
حمطات أخرى
املواد الصلبة فقط .فيما أربع
(شكا ،طرابلس ،البرتون ،والنيب يونس) تعمل
جزئيًا بانتظار وصلها بالشبكات ،وفق مصدر يف
جملس اإلمناء واإلعمار ،واثنتان أخريان (صور
وجبيل) مل توضعا يف اخلدمة بعد.
يف املناطق الداخلية ،أجنز جملس اإلمناء واإلعمار
ّ
احملطات
متوسطة احلجم من أصل
 14حمطة
ّ
ّ
العشرين ُ
باملخطط التوجيهي ،اّإل أن ثالثًا
قرة
امل ّ
منها (الباروك ،نبع الصفا ،كفرصري) ال تعمل،
ّ
تؤثر يف
فيما تعاني البقية من مشاكل تقنية
ّ
حمطة النبطية ،أو حتول
مسار العمل فيها ،أبرزها
ّ
دون تشغيلها بالقدرة ُ
حمطة
صممة هلا ،مثل
امل ّ
اليمونة اليت تعمل بنسبة  %50فقط من قدرتها
بسبب وقوعها يف نقطة مرتفعة عن املنازل،
ّ
حمطة إيعات يف بعلبك اليت ال تستوعب
وكذلك
ّ
حمطات تعمل
الكميات الوافدة إليها .فيما هناك

هديل فرفور

جزئيًا (أبلح ،الفرزل ،صغبني ،زحلة ،عيتنيت)،
ّ
ّ
للتوقف
معرضتان
وحمطتان (زحلة وجب جنني)
ّ
عن العمل بسبب حتويل الصرف الصناعي إىل
ّ
حمطة متنني التحتا ،فمشكلتها
أما
الشبكة
العامةّ .
ّ
بأن املوقع الذي ُح ِّدد إلنشائها ،مسحت البلدية
خاص!
باستمالكه الستخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
فتؤكد
باحملطات الصغرية،
يتعلق
أما يف ما
ّ
ّ
حمطة
مصادر يف وزارة الطاقة إنشاء حنو 65
من دون التنسيق مع الوزارة أو جملس اإلمناء
واإلعمار .وقد ّ
نفذتها البلديات بتمويل من
جهات ماحنة ،اّإل أن «معظمها ال يعمل» وفق
تقرير «االسرتاتيجية الوطنية».
يف اخلالصة ،تبينّ «االسرتاتيجية الوطنية لقطاع
الصحي» الصادرة عام  ،2010أن
الصرف
ّ
ّ
سكان لبنان موصولون بشبكات جتميع
«ثلثي
الصحي ،لكن  %8فقط من هذه
مياه الصرف
ّ
املياه تصل إىل املنشآت األربع العاملة (صيدا،
وتتم معاجلتها» .ورغم
الغدير ،بعلبك ،اليمونة)
ّ
مرور تسع سنوات على وضع «االسرتاتيجية»،
اّإل أن املعطيات تفيد بأن الواقع مل يتغيرّ
ّ
احملطات اليت ُأجنزت منذ ذلك
كثريًا كون معظم
الوقت ال تزال خارج
اخلدمة.

أسباب التو ّقف
ليست «تقنية»!

أطلقت
ّ
حمطات
الصحي
ّ
إعادة
وأنيطت
مبجلس

عملية بناء
الصرف
خالل مرحلة
اإلعمار،
املهمة
هذه
ّ
اإلمناء

أكثر من  %70من
مياه الصرف الصحـّي
تُصرّف من دون
أي معالجة يف البحر
ومجاري األنهار
واألودية وما تب ّقى
يـُعالج بدائياً!

واإلعمار الذي كان مسؤو ً
ال عن إعداد دفرت شروط
ّ
احملطات باإلضافة إىل تلزيم عملية التشغيل
بناء
والصيانة .على مدار أكثر من عقدينّ ،
مت إنفاق
أكثر من  1.4مليار دوالر على قطاع الصرف
الصحي .وطوال هذه الفرتة ،جرت العادة على
ّ
خاصة لثالث
توقيع عقود تشغيل مع شركات
ّ
سنوات ،يجُ رى جتديد العقد يف نهايتها.
يف عام ّ ،2001
مت إصدار قانون املياه الذي
مؤسسات املياه (عددها أربع:
نص على إنشاء
ّ
ّ
بريوت وجبل لبنان ،الشمال ،البقاع ،اجلنوب)،
ّ
حمطات
ووضعت ضمن مهامها إدارة عملية بناء
الصحي وتشغيلها وصيانتها .لكن ما
الصرف
ّ
حيصل يف الواقع هو أن جملس اإلمناء واإلعمار ال
ّ
احملطات
يزال حتى اليوم يضع دفرت شروط بناء
ليطلب
ويلزم هذه العملية إىل شركات
ِّ
ّ
خاصةُ ،
ّ
لب
مؤسسات املياه
الحقًا من
ّ
تسلمها .وهنا ّ
املشكلة.
عمليًا ،تشري مصادر متابعة للملف إىل أن
ّ
ّ
احملطات لسببني
تسلم
مؤسسات املياه ترفض
ّ

ّ
احملطات غري
رئيسيني ،هما أن عملية بناء
مد
مطابقة لدفرت الشروط ،وال ترتافق مع عملية ّ
ّ
معطلة ومتهالكة
الشبكات وإيصاهلا بها أو ألنها
نتيجة اإلهمال أو تشغيلها خالل فرتات سابقة
من دون مراعاة املعايري التقنية والعلمية.
مؤسسات املياه عاجزة ماليًا
باإلضافة إىل أن
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان ،فض ًال عن
ومديونة لصاحل
ّ
أنها ال متتلك القدرات البشرية والتقنية الكافية
ّ
ّ
ّ
وتتطلب كلفة
املعقدة تقنيًا
احملطات
إلدارة هذه
جدًا نظرًا لكونها تعمل على مدار الساعة.
مرتفعة ّ
وتعيد املصادر نفسها فشل عملية تشغيل
ّ
احملطات إىل غياب القرار السياسي
وإدارة هذه
مؤسسات املياه
حبيث متتنع احلكومة عن متويل
ّ
ينص عليه القانون
للقيام بوظائفها وفقًا ملا
ّ
مبقية على الوضع الشائب.

تقاذف املسؤوليات

رده على أسئلة «األخبار» ،ال يعرتف
يف معرض ّ
املصدر املسؤول يف جملس اإلمناء واإلعمار
بأزمة تشغيل ،ويقول إن اجمللس ّ
ّ
حمطة
نفذ «22
ّ
حمطة منها يف اخلدمة ،وانتهى من
ووضع 17
ّ
حمطات مؤخرًا على أن توضع يف اخلدمة
تنفيذ 4
أما احملطة املتبقية ،أي حمطة
يف وقت قريبّ .
جبيل ،فإن استكمال الشبكات ميكن أن يستغرق
حنو سنة ليصبح باإلمكان وضعها يف اخلدمة».
إىل ذلك ،تشري رندة منر ،مستشارة وزيرة
«مؤسسات املياه مسؤولة قانونًا
الطاقة ،إىل أن
ّ
ّ
حمطات تكرير املياه املبتذلة (يف
عن تشغيل
نطاق استثمارها) ،اّإل أنها تفتقر للقدرات املالية
للتشغيل وتعتمد على طلب سلف من احلكومة
اليت تقوم بدورها بدفع السلف إىل جملس اإلمناء
واإلعمار بد ً
ملؤسسات املياه .وقد
ال من إعطائها
ّ
أبقت هذه اآللية مسؤولية امللف ُمنوطة مبجلس
أما االستثناء ،وفقًا لنمر،
اإلمناء واإلعمار»ّ .
ّ
مؤسسة مياه البقاع سلفة لتشغيل
فيتمثل «مبنح
ّ
ّ
حمطة إيعات عام  ،2018وقيام وزارة الطاقة
ّ
حمطة تكرير يف بشعله يف البرتون مل
بتنفيذ
ِ
تنته منها بعد».
بهذا املعنى ،يكون جملس اإلمناء واإلعمار اجلهة
ّ
احملطات ،طاملا
املسؤولة ،واقعًا ،عن تشغيل
أنه املسؤول عن تأمني السلف املالية وإعداد
ّ
احملطات وصيانتها كل
دفاتر الشروط لتشغيل
ثالث سنوات.

ما هي الحلول؟

يرى اخلبري البيئي الدكتور ناجي قديح أن
«السبب الرئيسي ألزمة القطاع أبعد من املسائل
ّ
املتصلة بالشبكات والتمويل وغريها،
التقنية
وتتعداها إىل تغييب تطبيق اسرتاتيجية وطنية
ّ
تقوم على معاجلة فعلية للمياه وختفيف عبء
امللوثات النامجة عنها ،فض ًال عن إعادة استخدام
ّ
املياه املعاجلة» .ويوضح أنه «منذ التسعينيات

صرفت،
حتى اليوم ،ورغم األموال الطائلة اليت ُ
فإن أيًا من اهلدفني الرئيسني ملعاجلة املياه
ّ
ّ
يتحقق .وهو ما يدفع إىل طرح التساؤالت
مل
يعدها جملس اإلمناء
حول دفاتر الشروط اليت
ّ
واإلعمار ،مع التحذير من خماطر استمرار القطاع
من دون إقرار اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل
خماطر فوضى هذا القطاع».
ملؤسسة مياه لبنان
من جهته ،املدير العام
ّ
اجلنوبي وسيم ضاهر يلفت إىل أن «التلزميات
اليت ّ
ينفذها جملس اإلمناء واإلعمار يطغى عليها
الطابع السياسي ،وهو ما جيعل عملية اسرتداد
مؤسسات
هذا امللف من اجمللس وإعادته إىل
ّ
املياه ،أمرًا ضروريًا من شأنه أن يعيد تصويب
الصحي
الواقع» .ويؤكد أن «إدارة قطاع الصرف
ّ
مؤسسات املياه قادرة
عملية سهلة نسبيًا ،وأن
ّ
على إدارتها ،مع ضرورة اعتماد منهجية واضحة
ملعاجلة كلفة إدارة القطاع ،وذلك باسرتداد
املكرر إىل
جزء من كلفة التشغيل عرب بيع املاء
ّ
للري أو من خالل توليد الطاقة من
املزارعني
ّ
الوحول النامجة عن التكرير».
يف حني تقول منر إن الوزارة احلالية «التزمت
ّ
ّ
ّ
واملتمثل بإعداد مقاربات
املتعلق فيها
بالشق
نظرية واسرتاتيجيات .ويبقى االلتزام فيها
وإقرارها مسؤولية جملس الوزراء».

نفايات املصانع ترفع حدّة املخاطر

ال تقوم غالبية املصانع مبعاجلة مياهها املبتذلة
الضارة
يؤدي إىل تفريغ النفايات
األمر الذي
ّ
ّ
يف شبكات التجميع أو يف الطبيعة ،ما يزيد
املكون أص ًال
الصحي،
من خطورة مياه الصرف
ّ
ّ
من مصادر خمتلفة (مياه مراحيض ومياه غسيل
وجلي واستحمام وأعمال التنظيف يف الشوارع
امللوثات
واملؤسسات) تضاعف من أنواع
ّ
ّ
وجتعلها أكثر تعقيدًا وخطورة ،خصوصًا يف
ست يف املياه اجلوفية أو استخدمت يف
حال ُد ّ
الري .ومن املعروف أن سوء طريقة جتميع مياه
ّ
الصحي ومعاجلتها يساهمان يف رفع
الصرف
ّ
الصحية نتيجة األمراض املتناقلة
تكاليف الرعاية
ّ
وتلويث املوارد املائية والرتبة.

املعالجة وإعادة استخدام املياه

يشرح اخلبري البيئي الدكتور ناجي قديح أن
الصحي:
هناك أربع مراحل ملعاجلة مياه الصرف
ّ
املرحلة األوىل وهي املعاجلة التمهيدية اليت
ُتعنى بإزالة األجسام الصلبة والكبرية احلجم عرب
استعمال أشباك اللتقاطها وإلزالتها ،وترسيب
الرمال واحلصى من خالل مترير املياه عند دخوهلا
ّ
احملطة .وهي مرحلة على أهمية بالغة جلهة محاية
ّ
حمطة املعاجلة من األعطال وخصوصًا
جتهيزات
األنابيب واملضخات.
املرحلة الثانية وهي املعاجلة األولية امليكانيكية،
أي ترسيب املواد الصلبة يف أحواض الرتسيب
األولية ،بهدف احلصول على سائل متجانس
قابل ألن ُيعاجل بيولوجيًا يف مرحلة الحقة ،وعلى
وحول قابلة للمعاجلة بشكل منفصل.
املرحلة الثالثة وهي املعاجلة الثانوية البيولوجية،
يتم خالهلا إزالة حنو  %90من املواد العضوية
اليت ّ
املوجودة يف املياه املبتذلة ،واملواد العضوية
َّ
تتفلت من مرحلة املعاجلة األولية.
الذائبة اليت
أما املرحلة األخرية فهي املعاجلة الثالثية اليت
ّ
تهدف إىل حتسني نوعية املياه لكي تستجيب
حمددة تتوافق مع مواصفات مياه
ملستويات
ّ
الشرب.
ّ
احملطات املوجودة يف
يقول قديح إن أيًا من
لبنان ال تقوم باملعاجلة على أربع مراحل ،الفتًا
إىل وجود مشكلة يف تصريف الوحول ،وثغرات
تؤدي إىل فشل تشغيل
يف دفاتر الشروط
ّ
ّ
أن «كلفة معاجلة
احملطات .ويشري قديح إىل ّ
هذه املياه مرتفعة ،اّإل أن املقابل أهم بكثري.
ري
إذ يكفي إعادة استخدام هذه املياه يف ّ
جمانًا على املزارعني،
املزروعات وتوزيعها
ّ
الصحية والبيئية
فض ًال عن الوقاية من الكلفة
ّ
املرتفعة».
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شــعر

مسابقة القصيدة العالية يف السوريالية والرمزية خالل شهر متوز عام 2019
برعاية إعالمية من صحيفة اهلريالد
 ،وبعد عمل أدبي متواصل من
شعراء وأدباء جمموعة القصيدة
العالية ملدة شهر  .تعلن نتائج
املسابقة السوريالية والرمزية يف
شهر متوز عام  2019رمسيا يف
صحيفة اهلريالد الراعية .
النتائج الشاهقة للقصيدة العالية
الشعر املوزون
الشعر العمودي
الفئة السريالية
املركز األول للشاعر حممد املوعي
عن قصيدة ثقوب مورثة
املركز الثاني للشاعر سامر اخلطيب
عن قصيدة كنيسة املوج
املركز الثالث للشاعر سامر
اخلطيب عن قصيدة مسفونية
املركز الرابع للشاعرة هناء سلوم
عن قصيدة رؤيا
شعر التفعيلة
الفئة السريالية
املركز األول للشاعرة لينا فرح
عن قصيدة تشبه قليب
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن
قصيدة هائم
املركز الثالث للشاعرة هناء سلوم
عن قصيدة ليل جمنون
املركز الرابع للشاعرة مها الصبح
عن قصيدة حوار
الفئة الرمزية
الشعر العمودي
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب
عن قصيدة نسبية العشق
املركز الثاني للشاعرة هناء سلوم
عن قصيدة ناي جامح
املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب
عن قصيدة بشراك يا دهر
املركز الرابع للشاعرة يوال حسن
عن قصيدة بوح عاشقة
شعر التفعيلة
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب
عن قصيدةقيثارة املاء واهلواء
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود
عن قصيدة كما لو أنه
املركز الثالث للشاعرة رميا حممود
عن قصيدة سنابل الغياب
املركز الرابع للشاعر حممد دبدوب

عن قصيدة أبراج رؤيا
الومضة املوزونة سريالي ورمزي
املركز األول للشاعرة رميا حممود
املركز الثاني للشاعر سامر
اخلطيب
املركز الثالث للشاعرة مها ريا
املركز الرابع للشاعرة مها الصبح
الشعر املنثور
النص األدبي رمزي -سريالي
املركز األول للشاعر حممد املوعي
عن نص اخلطف خلفا ونص نساء
مفردات
املركز الثاني للشاعر ميالد ديب
عن نص تسمية
املركز الثالث للشاعرة فاطمة
شاوتي وصية جمندة
املركز الرابع للشاعرة مريم األمحد
عن نص نقرأ
النص النثري املفتوح
املركز األول للشاعرة رماح بوبو
عن نص عرس
املركز الثاني للشاعرة فاطمة
شاوتي عن نص أرصفة احلزن ال
تنتهي
املركز الثالث للشاعرتني مها ريا
عن نص قبل أن يساق
والشاعرة ليلى أمحد عن نص
قرابني
املركز الرابع للشاعرة هناء سلوم
عن نص كمشة من أحبك
الكتابة اجلديدة
الفئة السريالية
املركز األول للشاعر حممد املوعي
عن نص كونديرا
املركز الثاني للشاعرة أنعام
يونس عن نص كثري من احللم
للشاعرة عذاب
املركز الثالث
رستم عن نص وسع السموات
واملوت

الفئة الرمزية
املركز األول للشاعرتني جلينة
نبهان عن قصيدة هذيان ولينا
فرح عن قصيدة كحبة صمت
وأشهى
املركز الثاني للشاعرة رماح بوبو
عن قصيدة الوقت ممسوس
املركز الثالث للشاعرة رميا حممود
عن قصيدة ليلى والذئب
املركز الرابع للشاعرة رنيم أبو
خضري عن قصيدة مكمن اجلليد
الفئة السريالية
املركز األول الشاعر ميالد ديب
عن قصيدة رثاء
املركز الثاني للشاعرة لينا فرح
عن قصيدة هجرة
املركز الثالث للشاعرة فاطمة
شاوتي عن قصيدة تلك احلياة
املركز الرابع للشاعرة فاطمة
شاوتي عن قصيدة فخاخ احلب
اخلاطرة األدبية
الفئة السريالية
املركز األول للشاعرة رماح بوبو
عن نص صراع أجيال
املركز الثاني للشاعرة هناء سلوم
عن نص على إيقاع نبضه
املركز الثالث للشاعرة عذاب
رستم عن نص مسافة أمان
املركز الرابع للشاعرة رنيم أبو
خضري عن نص
قليب ينتفض
اخلاطرة األدبية
الفئة رمزي
املركز األول للشاعرة ليلى أمحد
عن نص هروب
املركز الثاني للشاعرة مريم األمحد
عن نص أعود من مدرسيت
املركز الثالث للشاعرة لينا
قنجراوي عن نص يا بالدا
املركز الرابع للشاعرة عذاب رستم
عن نص كشف الصور

الفئة الرمزية
الومضة النثرية
املركز األول للشاعرة رميا حممود املركز األول للشاعر ميالد ديب
عن نص األمرية املفقودة
املركز الثاني للشاعرة مها ريا عن
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود مشاركتني
عن نص لقاء يف بال احلب
املركز الثالث للشاعرة رميا
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد حممود
عن نص دعوة
املركز الرابع للشاعرة رنيم أبو
قصيدة النثر
خضري

استدراك
مت منح املراكز األربعة يف كل
املسابقات بسبب تقارب العالمات
العالية باستثناء الكتابة اجلديدة
فقد منحت فيها املراكز الثالثة
األوىل
كما مت اإلحتفاظ ببعض النصوص
الوجدانية إلدراجها ضمن مسابقات
أخرى
مت منح شهادات تقدير من
مديراجملموعة لكل من األمساء
مثرية حسني آدمن اجملموعة
جملهودها العالي يف إعداد
وتصميم الشهادات ومتابعتها
املستمرة أثناء املسابقة
شهادة تقدير خاصة للشاعرتني
لينا فرح ورميا حممود مع منحهما
صفة آدمن ملتابعتهما العالية
شهادة تقدير خاصة للشعراء
الذين حصلو على الدرجة الكاملة
يف بعض نصوصهم ،وهم
الشاعرة األديبة لينا فرح عن
قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر
الشاعرة األديبة جلينة نبهان عن
قصيدتها الرمزية
الشاعرة رماح بوبو عن قصيدتها
املفتوحة
الشاعرة رميا حممود عن ومضتها
املوزونة
الشاعر ميالد ديب عن قصيدته
السوريالية
الشاعر حممد املوعي عن قصيدته
العمودية السوريالية
الشاعر سامر اخلطيب عن قصيدته
الرمزية
أخريا ..
شكرا ملدير التحرير يف صحيفة
اهلريالد األستاذ اإلعالمي الكبري
طوني أبو رزق ولإلعالمي الفنان
اجلميل سعيد دهان ولكل الطاقم
اإلعالمي يف فريق عمل اهلريالد
الراعية  ،شكرا ل جلنة التحكيم
وإلدارة اجملموعة للجهد املبذول
واملتابعة احلثيثة من قبل الشاعرة
مثرية حسني آدمن اجملموعة ،شكرا
لكل من ساهم معنا يف املشاركة
والتفاعل من شعراء ومتابعني.
مدير مجموعة القصيدة العالية
محمد عامر األحمد
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كـتابات

تلفزيون «املستقبل» :ثورة اجلياع
زينب حاوي

ما سبب جعل الناس يهاجرون من الدول العربية اىل اخلارج
اليت هي اهم من الذهب واملال وهم الطالب العرب
املتفوقون اصحاب الكفاءات العالية يف كل بلدان
العامل الغربي.
ّ
ونقدر مجيع املغرتبني
انه ملن احلق والواجب ان حنرتم
النرية واملستنرية ،الذين
األعزاء اصحاب العقول
ّ
هلم الفضل االول يف مساهمة إرسال املساعدات
اىل ذويهم يف مجيع ارجاء الوطن العربي لكي تبقى
مستمرة ويف استمرارية دائمة..
عجلة احلياة
ّ
فالعامل العربي يعش ابناؤه املآسي يوميا وهم
بعيدون كل البعد عن خشبة اخلالص احلقيقي واحلياة
االفضل والسالم املنشود والعيش الرغيد.

استديو «عامل الصباح» فارغاً كما بدا االربعاء املاضي
يف خطوة غري مسبوقة ،أطفئت الثالثاء املاضي األضواء يف
ّ
تبث
استديوات «بريوت هول» ،ويف مبنى «اإلخبارية» (حيث
نشرات األخبار ـــــ منطقة القنطاري) يف قناة «املستقبل» .هكذا،
حجبت نشرة الثانية عشرة ظهرًا ،ونشرتا الظهرية الرئيسية (الساعة
الثالثة) ،واملسائية لي ًال واستبدلت األخرية حبلقة سابقة من برنامج
«تيلي ستارز».
وقد تبعها االربعاء املاضي إيقاف برامج الصباح («أخبار الصباح»،
ّ
وحلت حلقة سابقة من «بال طول سرية» مكان
و «عامل الصباح»)،
ّ
تشل القناة الزرقاء بهذا الشكل،
«عامل الصباح» .للمرة األوىل،
فقد «ثار اجلياع»! عبارة قد تكون مالئمة لوصف ما حيصل اليوم
يف القناة اليت ميلكها رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري.
لقد طفح الكيل بعد نكث اإلدارة بوعودها الكثرية اليت أسكتت
بها أفواه املوظفني يف أواخر شهر حزيران املاضي .إذ ُوعد هؤالء
باحلصول على رواتبهم الكاملة يف حزيران بعدما قبلوا بالتضحية
بزمالء هلم ،ضحوا بدورهم يف هذه املؤسسة ،وطردوا منها تعسفًا
(اكثر من  %50من املوظفني)« ،كرمال يقدر يكمل التلفزيون»
وفق ما جاء يف تسريب صوتي على تطبيق «واتساب» ّ
بلغ به
املوظفون قرارات اإلدارة ،وصعوبة أن يكملوا من دون التضحية
ببعض زمالئهم.
هكذا ،قبل هؤالء التسوية وقتها ،وفكوا إضرابًا طفيفًا ،كان
أشبه خبطوات تهديدية ،متثلت يف تغييب نشرة الثالثة ،وتأخري
بث «عامل الصباح» لربع ساعة فقط ،قبل موعد بدئه على اهلواء.
وقتها ،تضامن املوظفون وكانوا يدًا واحدة ،يف وجه اإلجحاف الذي
حيصل حبقهم منذ عامني ،وحرمانهم من مستحقاتهم املالية ،اليت
أودت بهم اىل «الدرك األسفل» كما جاء يف بيان هلم الثالثاء
املاضي.
اليد الواحدة بني املوظفني ،مل تصمد طوي ًال أمام مغريات اإلدارة،
وأضحت أيادي متفرقة ،عاد جزء منها اليوم ليعلن اإلضراب،
ّ
وشل القناة بشكل كامل ،بعد إيقاف نشرات األخبار ،والربامج
املختلفة ،اىل حني تلقيهم رواتبهم الكاملة .ومرة جديدة ،مل تف
اإلدارة بوعودها ،حتى ّ
إنها مل تستطع تنفيذ اخلطة اجملحفة اليت
أوهمت بها املوظفني بأن األمور ستعود اىل نصابها ،ويستحصلوا
على حقوقهم املشروعة .اإلضراب الذي بدأ أول من أمس ،واستمر
يف اليوم الثاني ،سيستكمل تصاعديًا ،ولن يثين هؤالء شيء عن
االستمرار به.

اإلضراب الذي بدأ الثالثاء املاضي سيستكمل تصاعدياً

إذ توجه املدير العام للقناة رمزي جبيلي الثالثاء املاضي ،اىل
هؤالء ،طالبًا منهم إمهال اإلدارة حتى يوم اخلميس (امس االول)،
لكن املوظفني رفضوا أي مماطلة ،وأي مفاوضات ال تؤدي اىل
ّ
حتصيل حقوقهم.
إذًا تغريت قواعد اللعبة ،وبات املوظفون متشبثني أكثر من أي
ّ
بشل القناة الزرقاء ،واالمتناع عن تغطيات إخبارية
وقت مضى
ً
مباشرة ،حتى ولو كان نشاطا يف «السراي احلكومي» كما حصل
أمس ،إذ أعطي البث لـ»تلفزيون لبنان .فصل جديد يكتبه هؤالء
بقوة قدرتهم على إضعاف الشاشة اليت تأسست عام ،1993
وتركت بصمة الفتة يف حقبة التسعينيات ،مرحلتها الذهبية ،ليصار
اليوم ،اىل حتجيمها وتغييب دورها ،حتى السياسي منه واحلزبي
(وال سيما يف مقدمات نشرات أخبارها املسائية).
عامان من انتظار «الفرج» ،واالستقتال من أجل احلق أفرزا جمموعة
أزمات اجتماعية ومالية صعبة ،رزح حتتها املوظفون وغرقوا بالديون،
سيسجلون
وبات السؤال الذي يطرحونه اليوم هو ما إذا كانوا
ّ
أوالدهم يف املدارس أو ال ،إىل جانب املشاكل االقتصادية ،اليت
أودت بهم اىل اجلوع ،نعم اىل اجلوع ،واىل عجزهم عن شراء ربطة
خبز ،كما قال لنا مصدر من داخل القناة.
اليوم يثور اجلياع على جالديهم ،ويطفئون بالقوة أنوار
«بروجكتورات» لطاملا كانت مضاءة ،وحيجبون نشرات إخبارية لطاملا
كانت «املانيفستو» لتيار «املستقبل» وإحدى أذرعه األساسية يف
حروبه الداخلية .فكيف ستنهي األزمة؟ وبأي أمثان؟

ما هو السبب الرئيسي الذي جيعل الناس يهاجرون
من الدول العربية اىل اخلارج من غري ان يأسفوا
على شيء؟!
يف هذه االيام توصل بعض زعماء وأمراء ورؤساء
يهجروا ابناءهم اىل مجيع بلدان
االمة العربية ،اىل أن
ّ
العامل من كثرة االسرتاجتيات العقيمة واملخيفة
ّ
ينفذونها ويوظفونها يف
والسياسات اخلارجية التى
عدة دول عربية ال تناسب مجيع املواطنني اهل
االرض واهلوية ،مما جيعل اكثر اجملتمعات خالية
من العدالة واملساواة واحلقوق واألمان واالطمئنان،
تشجع على البقاء والعيش
اضافة اىل امور كثرية ال
ّ
يف دول بعيدة عن الواقع ال تعطي االنسان حقوقه
كالبالد املعروفة بأرض الكنانة وبالد ما بني النهرين
وغريها.
حنن كمغرتبني نعيش يف العديد من دول العامل
الغربي الراقي ،ولكن ال حنب بأن نهاجر من بالدنا
لكي نعيش بعيدين عن اهلنا وأقربائنا ،لكي نبقى
حتت رمحة احلياة االجتماعية الغريبة اخلارجة عن
مبادئنا وعن نظام حياتنا البيتية ،والبعيدة كل البعد
عن تراثنا وعوائدنا وحياتنا االجتماعية.
لقد فرض علينا ،بشكل او بآخر ،أن نهاجر ،
واألسباب الرئيسية اليت فرضت علينا اهلجرة هي
التالي:
ً
أوال عدم إعطاء احلقوق واملساواة بني الناس ابناء
ً
الوطن الواحد ..ثانيا جيب بأن نعيش حتت رمحة
الزعيم او البيك او النائب ،ثالثًا ..الوظيفة بواسطة
اهلوية الدينية ،رابعًا إعطاء الوظائف بالواسطة ليس
بالشهادة اجلامعية ..خامسًا وجود التحزب الذي
يبعد الناس عن التعامل مع بعضها بسبب كثرة
احلقد والكراهية الفاشلة ..سادسًا عدم االستقرار
االجتماعي ..سابعا احلروب املتفرقة اليت تؤثر سلبا
على السياحة وختلق أزمات عديدة ..ثامنا ضيق
جماالت وفرص العمل ..تاسعًا ال قيمة لإلنسان
وال قيمة حلامل اهلوية العربية ..عاشرًا عدم وجود
مستشفيات تؤمن الطبابة اجملانية والدواء اجملاني،
أحد عشر عدم وجود جامعات تعطي مستوى عاليا
من االختصاص املطلوب ،مثل جامعات هارفرد
وأكسفورد وكابردج وليون وغريها من اجلامعات
العاملية والدولية  ،اثنا عشر ..يوجد العديد من
الفراغ السكاني يف القرى ،وخاصة اجلبلية والريفية
منها ،وسبب ذلك لقلة األشغال على مدار السنة يف
هذه األماكن والبلدات اليت تعرف باألماكن السياحية
يف فصل الصيف والدولة ال تعري التفاتة هلا.
سيئات هذه اهلجرة يف عاملنا العربي خسارة
ومن
ّ
الدول العربية العديد كل سنة من الطالب املتفوقني
علميا وسياسيًا اصحاب االدمغة الذكية ،وهناك
العديد من خنبة العلماء من اصل عربي وصلوا
اىل القمة يف العديد من البلدان الغربية يف شتى
اجملاالت الطبية واهلندسية والصناعية والزراعية،
والكيماوية واملعمارية والكمبيوتر والفلك ،والكثري
من املغرتبني هلم الفضل االول يف النهضة ًاملعمارية
واهلندسية ،ويف عدة جماالت جتارية وغريها.
العامل العربي ينزف اهم الثروات االرضية والسياحية
،بدءًا من النفط الذهب األسود اىل الثروات البشرية،

ما هو الفرق ما بني االنسان
القديم واالنسان اجلديد؟

ما هو الفرق ما بني االنسان القديم واالنسان
اجلديد؟
مييزنا ما بني الطبيعتني وهو االنسان
الذي
الفرق
ّ
القديم هو آدم اخلطيئة آدم املوت آدم الشرير آدم
اهلالك ،الذي خرج عن طاعة اهلل وسقط يف شبكة
ايام حياته
وخمالب ابليس ،لكي يستعبده ويعذبه كل ّ
من دون َاي راحة نفسية او جسدية وخالية من الرجاء
املنشود ،ليصبح مهزومًا مع مجيع نسله.
يريد هذا االنسان الساقط يف فخ وزنزانة عدو اخلري
وعدو اهلل وعدو الناس ،الذي يستخدمه ابليس ملأربه
وجتاربه اخلاصة كالقتل الزنى ،اخلداع والنميمة،
الكراهية واالمراض ،احلسد والغش  ،كل هذه االمور
ال تريح نسل ادم من العذاب واهلموم واألوجاع ،وال
يستطيع أن ّ
خيلص نفسه ونسله من مجيع هذه اللعنات
ايام حياته،
كل
واملوجعة
هة
املوج
والضربات
املؤسفة
ّ
ّ
من اجل ذلك استسلم ادم ونسله للعذاب واملوت.
لكن اهلل مل يرتك آدم الذي خرج عن طاعته ،لوحده
عندما ندم آدم على أعماله فأرسل له آدم اجلديد
خيلصه من ابليس
والرجاء اجلديد الذي يستطيع أن
ّ
ّ
والعذاب واللعنة واملوت ،وهو الرب املخلص يسوع
املسيح ليؤمن به ويأخذ طبيعته لكي يربح السماء روحًا
وجسدًا ممجدًا وقيامتًا مباركة وحياة ممتلئة بالسالم
وخالية من األوجاع واالحزان والدموع واملوت..
خنن نعلم مجيعًا أن املوت قدر حمتم على االنسان
القديم ال مهرب منه وال ّ
مفر ،ولكنه هذا هو حكم
اهلل العادل القدوس على اخلطيئة وكل من خيطئ
ألن احلياة على هذه االرض ليست ابدية ،هلا بداية
وهلا نهاية ،ولكننا جبب بأن ننظر اىل احلياة اجلديدة
اليت هي بعد املوت ..القيامة املمجدة جبسد ممجد
ومقدس ،اليت تكون بدايتها القيامة وال تكون هلا
نهاية بتاتًا ،بل انها ابدية وليست زمنية  ،ألنها هبة
من اهلل ،بواسطة ابنه يسوع املسيح القيامة واحلياة
ومعطي احلياة لكل من ُيْؤ ِمن به ربًا منتصرًا على
ابليس واملوت وابواب اجلحيم..
من هنا ومن هذا املبدأ اشدد ،بكل ما للكلمة من
معنى  ،اننا نثق ونؤمن بأن املسيح وحده ،وال بأحد
خيلصنا من ابليس الشيطان،
غريه ،يستطيع أن
ّ
الذي يتدخل دائمًا يف شتى االمور العائلية يف البيت
ما بني الرجل وأمرأته ،وما بني األهل واوالدهم،
ويف العمل ويف املدرسة ،لكي يربح الكمية الفاشلة
من البشر ويضلل الناس عن نور وجمد اهلل األزلي،
لكي ال تستنري هلم رؤية عظمة اهلل وحمبته وكلمته
وروحه املتجسد يف ابنه القدوس الرب والفادي
يسوع املسيح ،مانح الغفران ومعطي احلياة..
فيجب علينا مجيعًا أن نتقوى ونتشدد باملسيح ،لكى
ال نرتك أنفسنا لقمة سائغة للشر كاخلروف الضال بال
سياج من جتارب ابليس الذي يريد أن يهلكنا ويدمرنا
وخنسر كل شيء ،وماذا ينفعنا ان رحبنا العامل كله
وخسرنا أنفسنا وأوالدنا وأحفادنا؟!

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

عون يؤكد دور الطائف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العدلي ،ما ادى اىل تراجع احتماالت انعقاد جملس الوزراء هذا
االسبوع على االقل وال حتى مطلع االسبوع املقبل كما كان يأمل
رئيس احلكومة سعد احلريري ،الذي تردد انه كان ينوي السفر
اىل اخلارج يف عطلة نهاية االسبوع لكنه أرجأ سفره ملزيد من
االتصاالت واملتابعات للقضية ولغريها من امور مستجدة ،ال سيما
بعد طرح رسالة رئيس اجلمهورية اىل اجمللس النيابي طالبا تفسري
املادة  95من الدستور ،لكن الزيارة إىل اخلارج ما زالت مرجحة يف
الساعات املقبلة.
وكشف املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان االمور
ال زالت على حاهلا ومل حيصل اي تطور جديد ،سوى تسليم طريف
املشكلة مبواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري ،وسيطلب هذا
القضاء املطلوبني من الطرفني لالستماع اىل افاداتهم ،ومن ثم
يقرر الوجهة اليت سيسلكها قضائيا ،وقد وعد الطرفان بتسليم
املطلوبني من عندهما وحنن باالنتظار.
واوضح اللواء ابراهيم ان ال علم له مببادرة جديدة الجياد احلل،
وقال :هناك مبادرة واحدة ال زلنا نعمل عليها ،وهي تتطور تبعا ملا
يقرتحه عليها االطراف املعنيون من تعديالت او إضافات ،وجوهر
املبادرة يقوم على التحقيق يف القضاء العسكري.
وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصاحلة
سياسية لالتفاق على احلل وانعقاد جملس الوزراء؟ قال :انا ال
علم لي وال عالقة لي بالشأن السياسي ،انا اعمل يف اجلانب
االمين والقضائي ،واذا قرروا اجراء مصاحلة فليكن ذلك لعل فيها
اخلري.
ويف السياق ذاته ،نفت مصادر مطلعه وجود اي معطى جديد يف
ما خص حادثة قربمشون او جلسة جملس الوزراء وامنا اللواء ابراهيم
سيتابع حتركه ومل يسجل اي تطور سليب او اجيابي وبقيت األمور
كما هي.
كما ان اي حديث عن مسعى مصاحلة ليس سوى كالم وفق ما
اكدت املصادر نفسها.
لكن مصادر أخرى ّ
أكدت أن شأن االتصاالت مستمرة لالنتقال
باملساعي إىل حتقيق مصاحلة بني احلزب التقدمي االشرتاكي
واحلزب الدميوقراطي اللبناني لنزع فتيل النزاع والتوجه إىل عقد
جلسة للحكومة ،مشرية إىل ان التفاوض حول حادثة قربمشون مل
يعد إىل النقطة صفر ،بل توقف عند النقطة األخرية حول التصويت
على اجمللس العدلي ،كاشفة ان هذا االقرتاح اصطدم برفض
بري باإلضافة إىل رئيس احلزب التقدمي
من رئيس اجمللس نبيه ّ
االشرتاكي وليد جنبالط ،فيما تأكد ان الرئيس احلريري غري مستعد
للدعوة إىل أي جلسة ال حتظى بتوافق اجلميع ،وال تكون من نتائجها
تفجري احلكومة من الداخل ،وهو أبلغ مراجعيه ان التصويت طرح
تقسيمي.
ولفتت مصادر قضائية إىل ان هناك نية بتوسيع التحقيقات يف
احملكمة العسكرية ،مع مروحة االدعاءات يف احلادثة ،ولن يتم
االكتفاء بالتحقيقات اليت جرت يف شعبة املعلومات يف قوى األمن
الداخلي ،علمًا ان القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري
مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة
العسكرية القاضي كلود غامن على  21شخصًا بينهم  4موقوفني
من االشرتاكي.
األول للرئيس ميشال
موقفان،
اجملال،
هذا
يف
االنتباه
واسرتعى
ّ
عون امام وفد قيادة اجليش زاره للتهنئة بعيد اجليش الرابع
والسبعنيّ ،
أكد يه ان املخرج الوحيد لألزمة القائمة نتيجة حادثة
قربمشون يتمثل يف ما كان جيب اللجوء إليه منذ البدء ،أي بتكليف
السلطة القضائية بالتحقيق والبت باألمر وفقًا ملا يؤول إليه هذا
التحقيق ،مشريا إىل انه هو مسؤول عن القوانني والدستور فيما
السياسيون يعاجلونها ،وإىل انه أعطى مهلة للتخفيف من وطأة
اخلالف حوهلا عرب احملادثات اليت نشهدها.
وهاب الذي وصف يف
واملوقف الثاني من الوزير السابق وئام ّ
تغريدة له ،العمل اجلاري يف احملكمة العسكرية بالـ «ممتاز»،
وانه جيب اإلسراع يف عقد جلسة للحكومة ،وهو ما دفع مصادر
احلزب االشرتاكي إىل التحذير من تدخالت وزراء وجهات يف شؤون
احملكمة العسكرية ،مشرية إىل ان احلزب الدميوقراطي مل يسلم إىل
اآلن املطلوبني لديه ،لكي تكون التحقيقات عادلة.
جعجع
ولي ًال غرد جنبالط عرب «تويرت» شاكرا رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع على ما اعتربه «صراحته وجرأته وانه يقول كما نقول
ان اخلالف يف البلد سياسي وليس طائفيًا».
وقال« :معه سنعاجل بصرب وهدوء التفسريات العشوائية هلذه
السلطة املنحازة».
وكان جعجع قد اعترب يف مقابلة مع حمطة  MTVضمن برنامج «صار
الوقت» انه ال مُيكن نزع أي حادثة من اطارها الطبيعي ،وان حادثة
قربمشون مرتبطة مبا سبقها ومبا سيتبعها ،ورأى ان هناك إمكانية
لرتكيب ملف يف قضية قربمشون ،وان القطبة املخفية يف اجمللس
العدلي هي تعيني حمقق عدلي يعينه وزير العدل.
وقال صحيح انين سألت ملاذا ال حتال القضية إىل اجمللس العدلي،
اال انين مل اكن على علم بأن احملقق العدلي يتم تعيينه من ِقبل
وزير العدل ،لذا انا اليوم ضد هذه االحالة».
وكشف بأن «القوات» بصدد اعداد اقرتاح قانون إللغاء احملاكم
العسكرية مجيعها ،لكن هناك أولويات ،الفتا إىل ان «حزب اهلل»
هو من يعطل جملس الوزراء ،وحادثة البساتني سياسية منذ بدايتها

وهناك نية لتطويق وكسر رئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط.
واعترب جعجع الوزير جربان باسيل بأنه ُي ّ
شكل أكرب ضرر للبلد
واملسيحيني ألنه يطرح امورًا غري مطروحة يف حني ان أكثر ما
حنتاجه اليوم هو االستمرار السياسي لنتمكن من إنقاذ الوضع
االقتصادي ،اال انه استدرك بأنه ال يشك بنوايا باسيل بتعزيز
الوجود املسيحي يف الدولة ،لكن هناك طريقة لطرحها ،مشريا إىل
انه مع املساواة والتعددية يف مؤسسات الدولة ،وال جيوز تصوير
األمور على ان هناك رفضا لدخول املسيحيني إىل الدولة ،وان ما
يقوم به باسيل هو استحضار النعرات الطائفية.
وأوضح جعجع انه مل يندم ابدًا لدعم عون لرئاسة اجلمهورية ،وان
املصاحلة املسيحية متت قبل دعم القوات له بنحو سنة ،لكن العهد
مل يرد ان نستمر بالوقوف معه ألن باسيل ال يريد فريقًا مسيحيًا
قويًا.
وسأل جعجع« :أال يستطيع الرئيس القوي إعطاء أمر بإغالق املعابر
غري الشرعية؟ ويف احلقيقة وزير الدفاع بوصعب حتدث ومل افهم
عليه ،هل التهريب حيدث يف مزارع شبعا؟».
ومل خيف جعجع رفضه لرسالة الرئيس عون إىل اجمللس النيابي
حول املادة  ،95وقال :انا لست مع هذه الرسالة ،معتربا ان
األولوية اآلن إلنقاذ الوضع االقتصادي واملالي ،متسائ ًال :كيف
األول ضد العهد؟ (يف إشارة إىل الوزير جربان
يعمل رجل العهد ّ
باسيل).
وقال جعجع ،الوزير الغريب ليس من يعطل احلكومة بل حزب اهلل،
وهناك حماولة لعزل جنبالط والعهد يلغي دورا يف ذلك وهناك
معطيات.
والحقًا علق الغريب ردًا على جعجع :يبدو ان البعض خارج دائرة
املشاورات الضيقة ،وال نستغرب ذلك ،لذا أكثر ما ُي ّ
ؤكد صوابية
مطلبنا واجمللس العدلي هوو رفضه من قبل حمكوم سابق منه.
(التفاصيل ص )4

احتفال الفياضية

وسط هذه األجواء ،حافظ احتفال تقليد السيوف للضباط
املتخرجني من املدرسة احلربية ،والذي يقام ملناسبة األول من
آب يف الفياضية ،على املشهد السياسي اجلامع وبقي حمطة من
احملطات التكرميية للجيش اللبناني سواء من خالل إقرار اجلميع
بدوره وتضحياته من دون متييز أو من خالل وضع خالفات السياسة
جانبا ومشاركة املكونات اللبنانية فيه.
وكانت صدفة ايضا ان تتزامن هذه السنة مع مأزق سياسي
بفعل غياب جملس الوزراء لكن ذلك مل ينعكس على اجلو االحتفالي
يف ثكنة شكري غامن ،مبشاركة الرؤساء الثالثة وكافة املكونات
السياسية.
اما كلمة الرئيس عون يف االحتفال ،فقد حاكت هذه املأزق من
دون اإلشارة إليه بشكل مباشر ،مثلما حصل يف العام املاضي
عندما توقفت عند أزمة تأليف احلكومة .صحيح انه سجلت دردشة
على الواقف بني الرؤساء عون وبري واحلريري ،كما سجلت مرافقة
السيارة يف طريق العودة من الفياضية إىل عني
احلريري لربي يف
ّ
التينة إال ان ذلك مل يرتجم ح ًال( .كلمة الرئيس عون كاملة ص
)4
ويف كل األحوال ،فإن ما أشار إليه الرئيس عون يف ما خص اتفاق
الطائف ،كان الفتًا غداة توجيه رسالته إىل اجمللس النيابي لتفسري
املادة  95من الدستور ،وكذلك التحذير من ان يصبح لبنان على
طاولة املؤسسات الدولية املقرضة ،كان رسالة للذين يستحضرون
لغة املاضي وممارساته والعزف على وتر السياسيات» ،ينتظر ان
يتلقفها هؤالء بتضحية مطلوبة من اجلميع من دون استثناء لنجاح
عملية االنقاذ.
واستوقفت إشارة الرئيس عون إىل اتفاق الطائف وتأكيد االلتزام
بتطبيقه ،الرئيس فؤاد السنيورة الذي علق على هذا املوقف بأنه
يستحق التنويه واإلشادة ويدفع للوقوف إىل جانبه لكي يتأكد
ويعمم ويتم التزامه من مجيع الوزراء وغريهم من املسؤولني،
ولكي يقرتن القول بالفعل ،ألن العربة يف نهاية األمر بأن يكون
األداء واملمارسة مطابقني ملا قاله رئيس اجلمهورية».
شدد يف كلمته امام الضباط اخلرجيني على ان
وكان الرئيس عون ّ
يتعرض هلا الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط،
االخطار اليت
ّ
«فاألخطار االقتصادية أشد قساوة وأشد فتكًا ،وهي أخطر ما
يعاني منه لبنان اليوم ،وتطال اجلميع».
وقال يف إشارة إىل ما حصل من حتركات أثناء إقرار املوازنة:
«التضحية املرحلية مطلوبة من كل اللبنانيني بدون استثناء لتنجح
ضح اليوم مجيعًا ونرضى بالتخلي عن بعض
عملية االنقاذ ،فإن مل ُن ِّ
مكتسباتنا فإننا خناطر بفقدها ّ
كلها ،حني يصبح وطننا على طاولة
املؤسسات الدولية املقرضة وما ميكن أن تفرضه علينا من خطط
اقتصادية ومالية قاسية».
واعترب أنه ال ينفع لبنان يف هذه املرحلة أن يستحضر البعض
لغة املاضي ،وممارساته ،عازفًا على وتر احلساسيات ،وطاعنًا يف
صميم إرادة العيش املشرتك ومتطلباته ،اليت ثبتها اتفاق الطائف،
الذي « يشكل مظلة لنا حلماية امليثاق الوطين ،عرب صون حقوق
اجلميع ،وإحقاق التوازن بني خمتلف شرائح اجملتمع ومكوناته .وال
ميكن بالتالي ألي ممارسة أو موقف ،أن يناقضا روحيته».
ّ
وأكد ان اجليش أثبت على مر السنوات واألزمات أنه فوق املصاحل
والتجاذبات ،وأنه ضمانة الوطن .الفتًا إىل ان املكاسب واالجنازات
اليت حققها خالل السنتني املاضيتنيُ ،تدعم بتثبيت األمن واالستقرار
يف الداخل ،معتربا ان «االمن خط أمحر وال تهاون مع أي حماولة
للتالعب به ،فشعبنا يستحق ان يعيش بأمان وميارس كافة حقوقه
حبرية ومن دون خوف يف أي منطقة كان من لبنان».

موسكو ترحب مبوافقة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يرأس الوفد الروسي يف املفاوضات نتائج مشاورات اليوم
بـ»اإلجيابية» ،مشريا إىل أنها «ستتيح حتريك الوضع السياسي
من نقطة اجلمود».
ويف إجابته على سؤال حول إعالن دمشق موافقتها بشروط على
وقف إطالق النار يف إدلب ،شدد الفرينتييف على ضرورة إحالل
االستقرار يف املنطقة.
وقال« :بالتأكيد ،نرحب بقرار احلكومة السورية والكرة اآلن يف
ملعب املعارضة املسلحة املعتدلة واليت تسيطر لألسف على اجلزء
األصغر من منطقة إدلب» .وأضاف الفرينتييف أن املشاركني
يف الدورة احلالية من «أستانا» حبثوا مسائل «إحالل االستقرار
يف منطقة إدلب وصياغة التدابري لالستمرار يف مكافحة املنظمات
اإلرهابية املوجودة هناك وتشجيع املعارضة املسلحة املعتدلة على
استعادة السيطرة على هذا اجلزء من األراضي السورية».
وأشار الفرينتييف إىل أن  %90من أراضي إدلب ختضع للتنظيمات
اإلرهابية وعلى رأسها «هيئة حترير الشام» ،مضيفا« :ليس من
املرجح أنهم سيتوقفون عن شن أعمال استفزازية ضد القوات
احلكومية ،ولكن إذا حدث هذا ،فسنراقب تطورات الوضع».
وشدد على أن روسيا لن تسمح يف أي حال بأن يتخذ اإلرهابيون
من إدلب «منطقة هادئة» ومتكينهم من مواصلة احتجاز  3ماليني
مدني كرهائن وتهديدهم بالسالح».

خمطط لتنفيذ اعتداء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الشخص غري املسجون .وافاد تقرير آخر ان احد املسجونني كتب
الرسالة .وقالت التقارير انه «مت ايضا ضبط اسلحة قدمية».
وكان وجه اتهام اىل  3رجال بتهمة «االنتماء اىل عصابة اجرامية
ارهابية» وسجنوا للتخطيط العتداء .ومل حيدد هؤالء هدفا لكنهم
اشاروا اىل امكان التعرض حلارس يف السجن.
وحبسب صحيفة «لو باريزيان» فان «العقل املدبر» للمجموعة
رجل مسجون يف ال 27اعتنق االسالم وحكم عليه بتهمة «تشجيع
االرهاب».
وقالت الصحيفة إنه «نقل  3مرات على االقل اىل سجن خمتلف
بسبب وقوع حوادث وتعرف اىل املشتبه فيهما يف السجن».

روحاني يرى سلوكا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وكان الفتًا أن االحتاد األوروبي تعهد مواصلة العمل مع ظريف
قدمته الواليات املتحدة
الذي كتب على «تويرت»« :السبب الذي ّ
ملعاقبيت ،هو أنين الناطق الرئيس باسم إيران يف العامل» .وسأل
«هل احلقيقة مؤملة هلذا احلد»؟ وأضاف خماطبًا األمريكيني« :ليست
أي ممتلكات أو أصول خارج إيران .شكرًا ألنكم اعتربمتوني
لدي ّ
ّ
تهديدًا».
جاء ذلك بعدما اعترب وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوشني أن
«ظريف ُي ّ
املتهورة للمرشد اإليراني (علي خامنئي)،
نفذ األجندة
ّ
وهو الناطق الرئيس باسم النظام (اإليراني) يف العامل» .وتابع
توجه رسالة إىل النظام اإليراني ،مفادها أن
أن «الواليات املتحدة ّ
سلوكه األخري ليس مقبو ً
ال».
وقاد ظريف الوفد اإليراني الذي أبرم االتفاق النووي مع الدول
الست (اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن وأملانيا) عام
.2015
لكن مسؤو ً
ال بارزًا يف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ّ
قلل
كونها ظريف ،حبكم طالقته يف
من أهمية الصورة الديبلوماسية اليت ّ
اللغة اإلنكليزية وخلفيته أكادمييًا ّ
تعلم يف الواليات املتحدة.
وقال« :القضية الرئيسة هي أنه ّ
متكن من إجياد هذه الواجهة ،من
خالل إظهار نفسه حماورًا صادقًا ومنطقيًا باسم النظام .ما نشري
إليه هو أنه ليس كذلك .قرر الرئيس ترامب أن هذا يكفي» .واتهم
ظريف بأنه «وزير دعاية سياسية ،ال وزير خارجية».
يف املقابل ،اعترب روحاني أن األمريكيني «خائفون من مقابالت وزير
خارجيتنا» ،يف إشارة إىل مقابالت صحافية أجرتها وسائل إعالم
أجنبية مع ظريف ،خالل وجوده يف نيويورك أخريًا.
ّ
هزت
متفان
وأضاف« :واضح أن كلمات ديبلوماسي
ومطلع ومنطقي ّ
ٍ
يتصرفون بصبيانية .رمبا
(األمريكيون)
أساسات البيت األبيض.
ّ
ليست هناك من طريقة أفضل لوصف (العقوبات) إال بأنها صبيانية.
التصرف والتفكري
أعداؤنا عاجزون لدرجة أنهم فقدوا القدرة على
ّ
حبكمة».
ووصف «احلرس الثوري» قرار واشنطن بأنه «غريب» ،وشكر
«يظهر األمريكيون مرة أخرى غضبهم من
ظريف على عمله .وزادُ :
اخلطاب امللهم للثورة (اإليرانية) ،ويوضحون عداءهم لنظام إيراني
وشعبها».
ِ
وأسف ناطق باسم وزيرة خارجية االحتاد األوروبي فريديريكا
موغرييين للقرار ،مستدركًا« :سنواصل العمل مع ظريف بوصفه
رأس الديبلوماسية اإليرانية ،نظرًا إىل أهمية اإلبقاء على القنوات
الديبلوماسية».
تزامنت العقوبات على ظريف مع متديد الواليات املتحدة موقتًا إعفاء
 3مشاريع نووية مدنية إيرانية من العقوبات.
وقال مستشار األمن القومي األمريكي جون بولتون« :هذا متديد
وجيز مدته  90يومًا .نراقب هذه النشاطات النووية يف شكل وثيق
جدًا ،وستبقى خاضعة لرقابة يومية».
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ملاذا تثري الفياغرا النسائية جدالً حول
مدى فعاليتها؟
اعتمدت هيئة الغذاء والدواء األمريكية املعروفة بـ»إف دي إيه»
عقارا جديدا يهدف إىل تعزيز الرغبة اجلنسية لدى النساء ،وذلك
يف  21حزيران املاضي.
ويستهدف العقار النساء يف مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ،الالئي
يعانني من حالة تعرف باسم اضطراب فتور الرغبة اجلنسية،
املعروف اختصارا بـ (.)HSDD
ويصف األطباء احلالة بأنها نقص مستمر يف االهتمام بالنشاط
اجلنسي ،ويقدر أنها تؤثر على ما بني  6و 10يف املئة من النساء
يف سن اإلجناب يف الواليات املتحدة.
ويسوق العقار ،وامسه العلمي برمييالنوتيد ،حتت االسم التجاري
ُ
«فايليسي» ،وهذه هي املرة الثانية اليت حتاول فيها شركات
األدوية إنتاج «فياغرا نسائية».
لكن موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية أثارت جدال .فهل عقار
فايليسي فعال حقا؟ وما هي املخاوف الصحية املرتبطة به؟
وحبسب «بي بي سي» ،فقد مت تطوير عقار فايليسي من جانب
شركة «باالتن تكنولوجيز» ،وحصلت على رخصة إنتاجه شركة
«أماغ فارماسوتيكال» ،ويتم تناوله عرب احلقن الذاتي.
ويهدف هذا الدواء إىل تقليل القلق ،وحتسني الرغبة اجلنسية ،وذلك
من خالل زيادة وجود الدوبامني ،وتثبيط إطالق السريوتونني.
وسيتنافس العقار اجلديد مع عقار «آدي» ،الذي تنتجه شركة
«سرباوت» لألدوية ،وهو عبارة عن أقراص يومية ،جرى اعتمادها
من جانب هيئة الغذاء والدواء عام .2015
وأثار ذلك القرار أيضا اجلدل حينها ،وقال خرباء إن « آدي» حمدود
الفعالية ورمبا غري آمن.
ويقول مصنعو عقار فايليسي إن املرضى ال حيتاجون إىل التوقف
عن تناول الكحول أثناء تعاطي الدواء ،وذلك على عكس مستخدمي
عقار آدي ،الذين مت إعالمهم يف البداية بأن ذلك ضروري.

وهناك نقاش واسع حول تلك األدوية باعتبارها أفضل طريقة
للتعامل مع ضعف الرغبة اجلنسية ،إذ قال خرباء طبيون إن هذه
احلالة قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى خارجية ونفسية.
كما ظهرت انتقادات واسعة بشأن مدى حقيقة أن أغلب األطباء،
الذين كانوا أعضاء يف جلنة هيئة الغذاء والدواء األخرية اليت
انعقدت حول دراسة اضطراب فتور الرغبة اجلنسية ،مرتبطون
بشركة سربوات لألدوية اليت تنتج عقار آدي.
كما قالت العديد من منظمات صحة املرأة أيضا إن هيئة الغذاء مل
تطلب مزيدا من التدقيق يف اآلثار طويلة املدى لعقار فايليسي.
قالت ديانا زوكرمان ،رئيس املركز الوطين لألحباث الصحية،
لصحيفة واشنطن بوست« :اخلرب السار هو أنه ال يلزم تناول عقار
فايليسي يوميا ،كما يتطلب األمر بالنسبة لعقار آدي».
وأضافت« :لكن اخلرب السيء هو أن اجلمهور ال ميكن أن يثق يف
سالمة الدواء ،ألننا ال نستطيع الوصول إىل معلومات السالمة
طويلة األجل بشأنه».
وأجريت التجارب الطبية لعقار فايليسي على مدار  24أسبوعا،
ومشلت أكثر من  1200امرأة ،يف مرحلة ما قبل انقطاع الطمث
يعانني من ضعف الرغبة اجلنسية.
وقد استخدمت معظم املريضات الدواء مرتني إىل ثالث مرات
شهريا ،لكن مل يستخدمنه أكثر من مرة واحدة يف األسبوع على
أية حال.
ومن بني هؤالء ،قالت  25يف املئة منهن إنهن شهدن زيادة يف
الرغبة اجلنسية ،مقارنة بـ  17يف املئة من النساء الالئي تناولن
عالجا بديال.
لكن وفقا ملركز كولومبوس ألحباث صحة املرأة ،وهو شركة خاصة
للتجارب الطبية شاركت يف التجربة ،خرجت حنو  20يف املئة من
النساء املشاركات من تلك التجربة ،مبا يف ذلك  8يف املئة توقفن
بسبب أعراض الغثيان.

زوجها مل ميارس اجلنس معها
فقطعت عضوه التناسلي وهربت!

كما يعد املصنعون بآثار جانبية أخف ،وفعالية أسرع ،من دون
احلاجة إىل االستخدام اليومي.

وتقول شركة أماغ إن معظم اآلثار اجلانبية ،املسجلة أثناء التجارب،
كانت ترتاوح بني الغثيان املعتدل إىل الشديد ،لدى حوالي  40يف
املئة من املستخدمات ،كما مشلت اآلثار اجلانبية األخرى املبلغ عنها
أيضا ّ
اهلبات الساخنة ،والصداع.
وأشادت هيئة الغذاء والدواء األمريكية بالدواء اجلديد« ،لتوفريه
خيارا عالجيا حلالة اضطراب فتور الرغبة اجلنسية».
وقالت اهليئة« :هناك نساء ضعفت لديهن الرغبة اجلنسية دون
سبب معروف ،األمر الذي قد يكون حمزنا .اآلن ميكنهن االستفادة
من عالج دوائي آمن وفعال .موافقة اليوم توفر للنساء خيارا
عالجيا إضافيا هلذه املشكلة».
لكن هيئة الغذاء ذكرت أيضا أنه ليس من الواضح كيف يتفاعل
عقار فايليسي يف الدماغ ،للتأثري على الرغبة اجلنسية أو القلق.

ووجد الباحثون الذين قاموا بتحليل حالة أكثر من  15400رجل يف
اململكة املتحدة ،أن  TRTميكن أن يؤدي إىل مشكالت يف القلب
تهدد احلياة يف أول عامني من االستخدام.
وتضيف الدراسة هذه إىل األحباث السابقة اليت أشارت إىل أن خماطر
 TRTتفوق الفوائد.
ويوصف عالج  TRTللرجال الذين يعانون من اخنفاض هرمون
التستوستريون بشكل غري طبيعي ،والذي ميكن أن تكون له آثار
ضارة على مستويات الطاقة واملزاج واجلنس.
وحللت جامعة  McGillيف مونرتيال ،قاعدة بيانات كبرية من السجالت
الطبية اإللكرتونية للمرضى يف اململكة املتحدة.

وتعرض مستخدمو عالج  TRTملخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
ّ
الدموية بنسبة  ،%21مقارنة بغريهم ،والسيما السكتة الدماغية أو
النوبة الدماغية العابرة ( )TIAأو احتشاء عضلة القلب.

يقول ويليام هايدن ،مدير تنفيذي يف شركة أماغ لألدوية:
«العديد من هؤالء النساء يعانني يف صمت ،ما يعين أنه ال يوجد
بالفعل سوق هلذا املنتج».

وتقول شركة بلومربغ إنتليجنس لالستشارات إن وصفات عقار
«آدي «يف الواليات املتحدة زادت بأكثر من  400يف املئة يف أيار
املاضي ،مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي ،وبلغ إمجالي عدد
مرات وصفها للمرضى من جانب أطباء حنو  3000مرة.

وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يستخدمون عالج بديل هرمون
التستوستريون ( )TRTللحفاظ على فحولتهم مع تقدمهم يف العمر،
يزيد لديهم احتمال اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة ،%21
حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
ّ

وبلغ عمر املشاركني الذين يعانون من اخنفاض هرمون التستوستريون،
 45عاما فما فوق ،حيث ميكن تشخيص حالتهم طبيا على أنها قصور
الغدد التناسلية.

ووفقا لدراسة أجريت عام  ،2016يصيب اضطراب فتور الرغبة
اجلنسية امرأة من بني كل  10نساء أمريكيات ،وكثريات منهن ال
يسعني للعالج على اإلطالق.

لكن مراقبني يف جمال صناعة األدوية يقدرون أن عقار فايليسي
قد حيقق مبيعات سنوية تصل إىل مليار دوالر.

لل ّرجال الذين يستخدمون
بديل التستوستريون...
إنتبهوا جيّ ًدا فحياتكم
مه ّددة!

ّ
جلأت سيدة أوغندية إىل إجراء
«ألنه رفض
«دموي» جتاه زوجها
ّ
أن ميارس اجلنس معها» ،حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن
صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
تنقل الصحيفة عن «كبري القرية» ،اليت تقطن فيها بياتريس آسني
إن الرجال
عاما) ،قوله ّ
عاما) وزوجها موزيس أوكوت (ً 46
(ً 35
يف القرية يعتمدون طريقة ملنع زوجاتهم من شرب الكحول ،عرب
«هجرانها يف الفراش» ،وهذا ما فعله أوكوت يف ذلك اليوم بعد
عودته من احلقل ،حيث تناول طعامه وخلد إىل النوم.
نائما،
ووجدته
ويضيف« :حينما عادت الزوجة يف العاشرة مساء
ً
عقابا له على رفضه
جلأت إىل حماولة خصيه بقطع عضوه التناسلي،
ً
مذعورا
الزوج
«استيقظ
ممارسة اجلنس معها ملدة طويلة» ،ويقول:
ً
ً
غارقا يف الدماء ،بينما الذت الزوجة بالفرار».
ليجد سرواله
حمضرا
حرر
ً
نقل الزوج إىل املستشفى لتلقي العالج ،بعد أن ّ
يشتكي فيه زوجته ،فيما حتاول السلطات اآلن البحث عنها.
وحبسب «كبري القرية» ،فهذه «ليست املرة األوىل اليت يتعرض
فيها أوكوت للعنف املنزلي .فقد كسرت له زوجته قبل ذلك عظمة
الرتقوة».
وميثل العنف املنزلي إحدى املشكالت الكبرية يف مشال أوغندا حيث
تقع قرية أوكوت وزوجته.

ويف دراستهم ،اقرتح الباحثون أن السبب وراء ذلك هو أن هرمون
التستوستريون اإلضايف املكتسب من خارج اجلسم ،يزيد من احتمال
تشكل جلطات الدم عن طريق التسبب يف تكتل الصفائح الدموية
معا .ويبدو أن املخاطر املتزايدة تستمر لفرتة قصرية فقط ،وترتاجع
بعد عامني من استخدام عالج .TRT
ولكن الدراسة تدعو إىل القلق ألنه على الرغم من أن معدالت قصور
الغدد التناسلية ظلت مستقرة ،إال أن وصفات  TRTزادت بنسبة
 %90يف الفرتة بني عامي  2001و 2010يف بريطانيا ،وأكثر من 3
أضعاف من  2001إىل  2011يف الواليات املتحدة.
ودرس الباحثون (على وجه التحديد) حاالت الرجال الذين يعانون من
اخنفاض مستويات هرمون التستوستريون بسبب الشيخوخة ،وليس
ألسباب أخرى ،مثل أمراض الكبد والكلى أو مرض املناعة الذاتية.
وتؤكد النتائج اليت ُنشرت يف اجمللة األمريكية للطب ،املخاوف اليت
أعرب عنها العديد من الوكاالت الصحية حول املخاطر احملتملة املرتبطة
بالعالج .وميكن القول إن األدلة حمدودة على الفوائد السريرية طويلة
املدى لـ  ،TRTلدى الرجال كبار السن «األصحاء».
جتدر اإلشارة إىل أن عددا ضئيال من الرجال يعانون من آثار جانبية
فورية ملكمالت التستوستريون ،مثل ظهور حب الشباب وتوقف
التنفس أثناء النوم والتورم يف الثديني أو الكاحلني.
كما عبرّ األطباء عن قلقهم من أن  TRTميكن أن حيفز منو خاليا سرطان
الربوستاتا ،وكذلك ختثر الدم.
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فــن

سريين عبد النور :أنا
بعد اخلالفات ..سريين عبد أصالة ترضخ البنتها ...صورة
مسيحية وأفتخر… وهؤالء النور تتمنى الشفاء هليفا وهيب
جديدة «بال فلرت»!
غري مرحب فيهم على صفحيت

متنت الفنانة سريين عبد النور على متابعيها ان يتقبلوا اختالف
االديان مع احرتامها وبعد نشرت صورة القديس شربل مبناسبة
يوم ميالده عادت وردت على بعض اجلهالء الذين ال يتقبلون
االختالف وقالت:
«انا مسيحية وبفتخر واحرتم كل االديان السماوية وامتنى االحرتام
املتبادل اما اي حدًا رح يقلل من احرتام ديين واحرتام معتقداتي
غري مرحب فيه على صفحيت».

جتاوزت املمثلةسريين عبد النو ر اخلالفات األخرية اليت حصلت منذ
ّ
ومتنت هلا الشفاء بعد
عدة سنوات مع الفنانة اللبنانيةهيفا وهيب
تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها املستشفى.
ّ
ونشرت سريين عبد النور صورة جديدة هليفا وهيب عرب حسابها
اخلاص على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي وكتبت تعليقًا جاء فيه:
«سالمة قلبك اهلل حيميكي» ،وبهذا املوقف تكون سريين عبد النور
قد ختطت كل الزعل واخلالفات بعد أن شعرت بأن هيفا جتاهلتها
ّ
تسلم عليها يف حفل املوريكس الدور منذ سنوات واتهامها
ومل
بأنها تقلذد شعر هيفا وهيب.
وتفاقم اخلالف منذ عامني حينما وجهت هيفا اتهاما لسريين
بتقليدها يف تسرحية الشعر اليت ظهرت بها سريين يف مسلسل
«قناديل العشق» ،حيث نشرت هيفا صورة حينها من مسلسلها
«احلرباية» وكتبت عرب تويرت« :يا صباح التقليد ،معها حق املخرجة
مريم أمحدي ملا قالتلي خيب اللوك بتاع عسلية عشان وعشان ..أنا
أدير وأنتم تلحقون».

فرح يوسف تشعل مواقع التواصل
االجتماعي بصورة والدتها!

ومتنت ان يعجب به مجهورها اجلديد ،وبدت سعيدة ومتحمسة جدا
هلذا املشروع الذي سيبصر النور يف الفرتة املقبلة.
كما أعلنت سريين عن مفاجأة مرتبطة بربناجمها ،وهي اصدارها
اغنية ضمن املشروع الذي حتضر له ،وعلقت على الفيديو كاتبة:
«ما ختربو حدا».

تتحضر الفنانة اللينانية سريين عبد النور اىل خوض جتربة جديدة يف
التقديم التلفزيوني إىل جانب جتربتها يف كل من الغناء والتمثيل
واليت كان أخرها مسلسل اهليبة.
وحسب موقع «فوشيا» الفين ،صرح أن عبد النور وقعت عقد
فين ترفيهي ال يزال قيد
جديد مع قناة  ، MBCلتتوىل مهام برنامج ٍ
التحضري ،مرجحًا أن يتم عرض الربنامج يف اخلريف املقبل.
ومل تكشف قناة  MBCتفاصيل الربنامج إال أن مصادر من القناة
سبق وأعلنت أن هناك توجه لتحضري باقة من الربامج املتنوعة .
وكما ذكرت عبد النور جمللة «نواعم» عن تعاقدها مع شركة الصباح
على املشاركة يف اجلزء الثالث من مسلسل اهليبة فقط  ،ولن
تشارك يف اجلزء الرابع منه بل ستختار عمل خمتلف خالل املوسم
الرمضاني القادم ورميا مع شركة انتاج أخرى .

كبريا مبدينة الباحة
غنائيا
وأحيت الفنانة أصالة ،منذ أيام ،حف ًال
ً
ً
يف اململكة العربية السعودية ،ضمن حفالت موسم جدة ،وقدمت
جمموعة من أشهر أعماهلا الغنائية القدمية واجلديدة.

ما عالقة أصالة نصري بطليق
نيللي كريم؟

وكانت قد نشرت سريين عبد النور فيديو جديدًا عرب حسابها اخلاص
على احد مواقع التواصل االجتماعي ،أعلنت فيه انها يف كواليس
تصوير برناجمها اجلديد.

بعد التمثيل سريين عبد
النور تتجه إىل تقديم
الربامج

شاركت الفنانة أصالة مجهورها ،عرب حسابها على «إنستغرام»،
صورة ظهرت من خالهلا مع ابنتها شام اليت كانت سبًبا يف أن
تتخلى والدتها عن الفالتر يف صورها اليت تلتقطها معها.
وعلقت أصالة على الصورة وقالت« :شاميت واحلمد هلل ما ّ
حب
بت ّ
تعودت عيين على
بتحب
الفلرت وبنفس الوقت
تتصور ،وأنا لألسف ّ
ّ
ّ
حمبيين بفالتر كترية ،مّإنا بشوف أصدق
أو
الصور مع أصحابي
ّ
ّ
هيي ّ
ّ
اللي بتحبها شامييت فا جرح صغري جببيين
الصور
وأطيبها ّ
وميكب مو حلو متل العادة ،كمان مو مشكلة» .مضيفة
مابيضر،
ّ
ّ
واحلب كبري ،وشاميت حبالوة ّ
الشام أحلى
حقيقية
الصورة
«املهم
ّ
ّ
ّ
ّ
رب العاملني خلقها ،شامي وطين ..شامي ّ
الساحرة
الطبيعة ّ
طبيعة ّ
تضلها مع ّ
ّ
ّ
ّ
الطبيعة توأم».
وبتمنى
اللي ما حدا غيرّ مبالحمها
وتأتي هذه الصورة بعد أيام على انتشار شائعة وفاتها اليت اثارت
غضبها ،حيث ردت على هذه الشائعات ونفت كل ما تردد.

فاجأت الفنانة السورية
فرح يوسف متابعيها بنشر
صورة هلا برفقة والدتها
عرب حساباتها الرمسية على
مواقع التواصل االجتماعي
ّ
علقت عليها «ماما
حيث
الغالية» وتفاعل مجهور
فرح مع الصورة وأثنوا على
مجال والدتها ومظهرها فيما
قال البعض ان هناك شبه
بينهما.
من جهة أخرى تستعد فرح إحياء حفل كبري يف أحد مطاعم مدينة حلب
مشال سورية بعد غياب طويل عن إحياء احلفالت يف سورية وعربت
عن اشتياقها للجمهور وقالت« :حلب الغالية وأهلها الغوالي انا
بانتظاركم لنجتمع سوا بأحلى حفلة يوم اجلمعة هاد  ٢٦متوز واللي
كان الزم تصري من اكرت من  ٥سنني وهأل بإذن اهلل رح نكون
مع بعض قريبًا  ..كل حمبيت واحرتامي الكن مجيعًا».
وكانت فرح يوسف قد أطلقت مؤخرًا أغنية بعنوان «بليز» ،و هي
من كلمات بندر بلحمر ،وأحلان أمحد سامي وقد القت األغنية إعجاب
مجهور فرح.

شاركت الفنانة أصالة مجهورها ،عرب حسابها على «إنستغرام»،
صورة ظهرت من خالهلا مع ابنتها شام اليت كانت سبًبا يف أن
تتخلى والدتها عن الفالتر يف صورها اليت تلتقطها معها.
وعلقت أصالة على الصورة وقالت« :شاميت واحلمد هلل ما ّ
حب
بت ّ
تعودت عيين على
بتحب
الفلرت وبنفس الوقت
تتصور ،وأنا لألسف ّ
ّ
ّ
حمبيين بفالتر كترية ،مّإنا بشوف أصدق
أو
الصور مع أصحابي ّ
ّ
هيي ّ
ّ
اللي بتحبها شامييت فا جرح صغري جببيين
الصور
وأطيبها ّ
وميكب مو حلو متل العادة ،كمان مو مشكلة».
مابيضر،
ّ
ّ
واحلب كبري ،وشاميت حبالوة
حقيقية
الصورة
«املهم
مضيفة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رب العاملني خلقها ،شامي وطين ..شامي
الشام أحلى طبيعة ّ
ّ
الساحرة ّ
ّ
ّ
تضلها مع
وبتمنى
اللي ما حدا غيرّ مبالحمها
الطبيعة
ّ
ّ
الطبيعة توأم».
وتأتي هذه الصورة بعد أيام على انتشار شائعة وفاتها اليت اثارت
غضبها ،حيث ردت على هذه الشائعات ونفت كل ما تردد.
كبريا مبدينة الباحة
غنائيا
وأحيت الفنانة أصالة ،منذ أيام ،حف ًال
ً
ً
يف اململكة العربية السعودية ،ضمن حفالت موسم جدة ،وقدمت
جمموعة من أشهر أعماهلا الغنائية القدمية واجلديدة.

جنوى كرم حتيي حلفلها الثاني
يف السعودية
األول ضمن موسم
بعد مرور ما ُيقارب الـ  4أشهر على حفلتها
ّ
الشرقية يف اململكة العربية السعودية  ،تستعد مشس األغنية
“جنوى كرم” يف الـ  21من متوز اجلاري إلحياء حفلها الثاني يف
مدينة أبها ،إىل جانب الفنان ماجد املهندس.
يف السياق ،حتيي جنوى كرم حفال غنائيا يف األردن ضمن مهرجان
الفحيص نهار اجلمعة  ١٦آب على املسرح الرئيسي.
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فــن

كيم كارداشيان ُمشمئزة
بسبب السلوك اجلنسي
لصديقها!

وحتدثت
خرجت جنمة تلفزيون الواقع «كيم كارداشيان» عن صمتها
َّ
عن املزاعم اجلنسية لصديقها املصور الشهري «ماركوس هايد»،
الذي تتهمه بإجراء جلسات تصوير جمانية ُمقابل حصوله على صور
عارية من عارضات األزياء.
عبت «كيم كارداشيان» عن صدمتها وحزنها للقصص اليت
رّ
قرأتها من الضحيات ،وأظهرت دعمها هلن ،ونشرت منشورا عرب
خاصية «إنستغرام ستوري» دون ذكر اسم املصور بشكل صريح،
وكتبت« :لقد قرأت مجيع رسائل وقصص السيدات اللواتي
تعرضن لتصرفات ُمشينة ال تغتفر من قبل مصور عملت معه يف
املاضي».
وأضافت أن جتربتها معه كانت احرتافية ومهنية على الدوام،
وتشعر بالصدمة إزاء ما تعرضت له النساء األخريات أثناء عملهن
ً
أيضا« :أنا أؤيد حق املرأة الذي ينص على عدم
معه ،وكتبت
التعرض هلا للمضايقة ،أو الضغط عليها يف شيء ال تشعر بالراحة
اجتاهه ..ال ميكننا السماح بهذا النوع من السلوك دون أن يالحظه
أحد وأحيي من يتحدثون عالنية».
وتأتي تصرحيات «كيم» بعدما اتهمت عارضة األزياء األمريكية
«سونايا ناش» املصور برشوتها للحصول على جلسة تصوير جمانية
ُمقابل ارساهلا صور عارية هلا ،حيث عرض عليها احلصول على
ألفي دوالر ُمقابل إرسال صورة عارية هلا ،وحينما رفضت ارسال
صورة ،رفض إجراء جلسة تصوير هلا.

زوجة وائل كفوري تكشف عن تفاصيل حياتها مع ابنتيها بعد الطالق:

«نوع وائل ُيع ّذب قبل إعطاء احل ّق»

تصل قضية الفنان وائل كفوري وزوجته السابقة أجنيال بشارة
فجرت الناشطة النسوية حياة مرشاد تفاصيل
مرحلة التهدئة بعدما ّ
ّ
متأخرة وإهمال الصغريتني ،حبسب ما أوردت
عن تعنيف ونفقة
صحيفة «النهار» البريوتية.
ونشرت «النهار» رواية زوجة وائل السابقة أجنيال بشارة لبشارة
كما نقلت رواية حماميها أشرف املوسوي وحمامي كفوري ،النائب
املقرب الشاعر حبيب بو أنطون.
هادي حبيش ،وصديقه
ّ
ً
قائلة« :املسألة
توضح أجنيال بشارة لـ «النهار» عن قضية التعنيف
وكنت
قدميةُ .عمرها حنو األربع سنوات .شيء أدفنه يف داخلي،
ُ
االتهامات ّ
على استعداد للنسيان .لكن حني راحوا يسوقون ّ
حبقي،
كبوها
ُ
أخرجت ورقة التعنيف من داخلي كسالح للدفاع عن الذات ..رّ
كتري ،وراحوا يقولون ّ
عشت
إنه ملك التعنيف .اهلل يساحمه ويهديه.
ُ
ّ
ابنيت .موضوع العنف ليس
سنوات معه ،وهو يف النهاية والد
ّ
فتطلب األمر نقلي إىل املستشفى .ثم ساحمته
مرة
جديدًا .حدث ّ
ً
أت الوجع يف األعماق .وائل
وأبديت استعدادا
ُ
خب ُ
لطي الصفحةّ .
ّ
طيب ،مشكلته
ليس شريرًا،
ّ
لكن َمن حوله (بوطة شياطني) .هو ّ
ّ
ينجر .فليساحمه اهلل».
أنه
ّ
وأضافت« :يعطيين نفقة بقيمة  3000دوالر يف الشهر بناء على

وائل كفوري متّهم بضرب وحبس وتعنيف طليقته
بعد إذاعة خرب طالق الفنان وائل كفوري من
زوجته ووالدة طفلتيه ،أجنيال بشارة ،انتشرت
أخبار كثرية ،عرب وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
ّ
يعنف
أن كفوري كان
اإلجتماعي ،تشري اىل ّ
زوجته.
مجعية «»Female
ومؤسسة
ة
احلقوقي
الناشطة
ّ
ّ
حياة مرشاد نشرت مقا ً
ال كشفت فيه «حقائق»
عن حياة كفوري وطليقته ،اليت جلأت إليها بعد
إعالن خرب طالقها .كما هامجت يف مقاهلا اإلعالم
العربي الذي «يتعاطى مع قضية أجنيال بالتملق
حد تعبريها.
ألصحاب السلطة» ،على ّ
صورا ووثائق
أجنيال
إن يف حوزة
وقالت مرشاد ّ
ً
تعدى عليها بالضرب املربح،
أن كفوري ّ
«تثبت ّ
يقسم بيته إىل طابقني ويسجنها يف الطابق
وكان
ّ
الثاني ،ومينعها من إستقبال ضيوفه ،وحتى من زيارة أهلها» .كما
أن كفوري «أجرب طليقته على عدم التصريح عن خرب
أشارت اىل ّ
طالقهما ،ثم وبطريقة مهينة وبقرار أحادي إرتأى إعالن اخلرب عرب
صديقته اإلعالمية رميا جنيم وبطريقة ال تليق بعشرة تسع سنوات
ً
حب ومثرته»،
حتمل جنونه
مع إمرأة آثرت ّ
حفاظا على ما تبقى من ّ
حبسب املقال الذي كتبته مرشاد.
أن أجنيال لديها
مرشاد نفت ما تداولته وسائل اإلعالم قبل أيام عن ّ
نية بأن تقاضي كفوري بتهمة العنف الزوجي ،وقالت «ال نية لديها
ّ
ّ
وأدلة حول
مبقاضاته بتهمة العنف الزوجي ،وال أن تنشر أي وثائق
تشهر بطليقها بأي وسيلة ،ألنه وحبسب أجنيال ميشيل
ذلك ،أو أن
ّ
وميالنا أوّلاً وهوي اهلل يساحمه».

وائل كفوري وطليقته انجيال بشارة

نافيا كل ما
رد وكيل كفوري ،النائب هادي حبيش،
يف املقابلّ ،
ً
يرتدد عن تعنيف وائل لزوجتهّ ،
مؤك ًدا ّ
أن
ّ
أنه غري صحيح ،وأوضح ّ
ألن الكالم يف
كفوري «إلتزم الصمت حفاظًا على مشاعر طفلتيهّ ،
اإلعالم يف هذا اخلصوص قد يرتك أثرًا سلبيًا على مشاعرهما».
إن طليقة كفوري «ال تسمح له مبشاهدة طفلتيه
وقال حبيش ّ
كرسه احلكم الصادر عن حمكمة
القاصرتني ،خالفًا التفاقهما الذي
ّ
ّ
متعل ًقا بالنفقة وعدم تسديدها،
نافيا أن يكون اخلالف
املنت»،
ً
صح الكالم لكانت السيدة أجنيال جلأت إىل احملكمة
وقال« :لو
ّ
وأجربت وائل على اإللتزام بدفع النفقة»ّ .
أن كفوري «ملتزم
وأكد ّ
وبشكل كامل ويف الوقت احملدد بدفع النفقة واملصاريف املتعلقة
بالطفلتني».

ّ
حتمل تكاليف الكهرباء
ينص أيضًا على
موقع عند القاضي
عقد
ّ
ّ
بأن اعرتاضها
واملوتور والطبابة .وهذه ما يتلكأ عنها».
وفسرت ّ
ّ
ليس على قيمة النفقة بل على كيفية استالمها ،فكفوري ،وفق
قوهلا ،حني يغضب منهاُ ،يلزمها على حتصيلها من طريق املالية
ّ
ويتأخر بالدفع حتى السابع أو الثامن من الشهر ،مما يعين االنتظار
ً
وحتمل الزمحة ،فيما منزله ال يبعد كثريا عن منزهلا.
ساعات
ُّ
تابعت« :أنا صادقة ،أعيش مبئة دوالر .ال أثاث ّ
مرتبًا يف املنزل،
ّ
النش .ابنيت من دون غرفة نوم خاصة .صحيح ّ
أنين
وهو يعاني
ّ
ّ
ً
ّ
الشقة ،لكن مل أتوقع املكوث فيها طويال مع
اخرتت
َمن
ابنيت».
ُ
ُّ
بالتأخر أو بوسيلة التحصيل.
يزعجها معاقبته هلا من خالل النفقة،
«نرجسي ،تلمع صورته أمام الناس ،ويف
تتحدث عن كاراكتري
ّ
ّ
منزله ،تتساقط أقنعته .نوع وائل ُي ّ
ّ
عذب قبل إعطاء
احلق».
أوضحت بشارة أنها تطلب من وائل «أن يفرش املنزل وأستلم منه
النفقة مبوعدها من طريق البنك .وأريد مزيدًا من االهتمام بابنتيه.
وال يأتي على ِذكر سريتي .أريد سعادتهما .ال أن أخجل من دعوة
بأن ابنة وائل كفوري من دون
أصدقاء ابنيت إىل منزلي ،فتتفاجأ ّ
حتبانه ،وتزورانه تقريبًا ّ
كل يوم .من جهيت
غرفة تليق بها .ابنتاه ّ
حتمل ُ
املغالطات .اآلن بدي
سأهدأ.
ُ
بلغت مرحلة عدم القدرة على ّ
روق».
حمامي كفوري ،النائب هادي حبيش اختصر منحى النزاع بإجيابية
ّ
احلل» .ويعمل
يف حديث إىل «النهار» ،قائ ًال« :األمور على طريق
والتوصل إىل اتفاق ُيرضي الطرفني .يف
واملوسوي على التهدئة
ّ
رأيه ،يعود سبب اخلالف إىل «مشكالت يف تنفيذ العقد»َ .من
«نتحدث عن
سببها؟ «حنن نقول هي ،وهي تقول حنن» .ويشرح:
ّ
يهم كثريًا ما جرى خالل الزواج ،طاملا
مرحلة ما بعد الطالق .مل يعد
ّ
ّ
أنهما انفصال .حصل العنف أم ال ،وحصلت وقائع زنا أم ال .ما بقا
يفيد .اخلالف اليوم على بنود العقد».
ّ
«يتمم ّ
يصدق أحد أرقام النفقة.
كل واجباته ،لن
بأن كفوري
ّ
وأكد ّ
ّ
هي يف العادة حبدود املليون أو األلف دوالر ،لكن ما يدفعه أعلى
بكثري .شهريًا وعالوقت .النفقة ال ُتقاس حبجم املال اململوك من
إن َمَلك مليون دوالر مث ًال أن يدفع
الطليق ،وليس من املنطقي ْ
حتدد
نفقة بآالف الدوالرات يف الشهر .النفقة نفقة ،وفق ما
ّ
احملكمة ويضمن كرامة العيش».
يتحدث لـ»النهار» من «شيطان قد يكمن
يتخوف املوسوي وهو
ّ
ّ
ّ
لكن األمور
يف بعض التفاصيل املالية
املتعلقة بنفقة الصغريتنيّ ،
تسري بهدوء حرصًا على مسعة النجم وابنتيه».
أصر كفوري أمام جمَ عة أصدقاء على جلم التداول بالقضية« .يف
ّ
النهاية ،هي ُأم ابنتيه ،واألمور بعهدة القضاء» ،وفق بو أنطون.
تأخر صديقه النجم يف دفع النفقة أو تقنينها« ،األخبار ُّ
ونفى ُّ
كلها
كاذبة ،ووائل مشهور بالكرم».
تتحدث بشارة عن التعنيف
يوافق حبيش كالمه حني تساءل« ،لمِ َ مل
ّ
يف جلسات احملاكمة؟» ،ويضيف ّ
عجب بصوره
أنها «على العكسُ ،ت َ
ّ
تعلق االبنتني به ،وسلوك
يف إنستغرام» .يسرد تفاصيل من
مرة ،جال طوي ًال يف فرنسا حني أوصته
الكرم حياهلما« :ذات ّ
على شنطة ،ورفض ابتياع إال تلك اليت تريدها .ال يكرتث للمال،
يشرتي هلما ألعابًا غالية الثمن ،ويدفع النفقة يف وقتها .أما
يسكن ،فكبرية وشرعية .وائل كفوري ليس ما يحُ كى
الشقة حيث
َّ
عنه إطالقًاّ .
كل نزاع يولد حماولة تشويه سمُ عة .هو بطبعه كتوم،
لطاملا أراد إبعاد خصوصياته عن اجلميع .ما حيدث اليوم «موجة
وبتمرق».
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صـحة وغـذاء

ماذا حيدث جلسم اإلنسان إذا تناول
الفاكهة واخلضروات فقط

يعتقد الكثريون بأن اتباع نظام غذائي نباتي
هو أفضل طريقة للحصول على الصحة اجليدة،
وذلك من خالل تناول اخلضراوات والفواكه
مبعيار غذائي منتظم خالل اليوم.
الكثري من األشخاص يعتمدون نظاما غذائيا
نباتيا يقوم على تناول اخلضراوات والفواكه
مبعدل مخس مرات يوميا ،على أنه يؤمن صحة
جيدة.
لتكتشف الحقا دراسة بريطانية على ان مضاعفة
هذا العدد حتى  10مرات يوميا قد مينع حوالي 8
مليون حالة وفاة مبكرة يف العامل من الوقوع.
وأظهرت الفواكه واخلضراوات قدرتها على
خفض مستويات الكوليسرتول وضغط الدم
وتعزير قوة اجلهاز املناعي باإلضافة لتعزيز دور
االوعية الدموية ،نتيجات للمركبات والعناصر
املوجودة داخلها.
لكن مالذي سيحصل يف حال اتباع نظام غذائي
يقوم على الفواكه واخلضراوت فقط؟
 -1خسارة الوزن :اخلضراوات والفواكه تقدم
مصادر حمددة من الطاقة وبتخمة أقل لوجود
املياه برتكيبها ونسبة األلياف املرتفعة ،االمر
الذي سيساعد على الشعور بالشبع.
 -2خفض مستوى الكوليسرتول يف الدم :حيث
سينخفض تقريبا بنسبة تصل اىل  35يف املئة،
فكمية األلياف املوجودة يف اخلضار والفواكه
ستسهم خبفض الكوليسرتول باإلضافة ألنها
خالية من الدهون ونسبة السكر فيها قليلة.
 -3تقليل اإللتهابات داخل اجلسم :تعد األنظمة
بشكل
الغذائية النباتية مضادة لاللتهاب
ٍ
ٍ
نسبة عالية من األلياف
طبيعي ،ألنها حتتوي على
ومضادات األكسدة ونسبة منخفضة للغاية من
حمفزات االلتهاب مثل الدهون املشبعة والسموم
الداخلية.
 -4معاناة من توازن املغذيات اهلامة :فالفواكه
واخلضراوات مصدر جيد لأللياف والكربوهيدرات
لكنهما اليقدمان كمية كافية من الدهون.
والدهون ضرورية من أجل سالمة الوظائف
الذهنية ،والطاقة ،والتمثيل الغذائي ،بينما
حتتاج الربوتينات لتقوية عضالتك والتمتع جبهاز
مناعي قوي.
 -5اخنفاض مستوى الطاقة :حيث يؤدي
اخنفاض احلبوب والبذور واملكسرات اىل خفض
مستويات الطاقة وحتتاج لكميات كبرية من
الفواكه لتعويض هذا النقص.
 -6غياب عدد من الفيتامينات واملعادن اهلامة:
على الرغم من وجود عدد كبري من الفيتامينات
واملعادن يف هذا النظام الغذائي ،اىل أنها

تعاني من فقدان عدد من الفيتامينات اهلامة،
كفيتامني «ب  ،»12و «دي» ،وقد يؤدي أيضا
اىل نقص يف «احلديد»  ،األمر الذي قد يؤدي
يف بعض األحيان اىل اإلصابة بفقر الدم ،لذلك
يبنصح بوجود برنامج غذائي مكمل اىل جانب
هذا النظام.

ابتكار طريقة جديدة
إلعادة توليد شبكية العني
جنح باحثون صينيون يف استخدام خاليا «آي بي
إس» إلعادة توليد شبكية العني.
ذكرت وكالة «شينخوا» الصينية ،أن االبتكار
اجلديد حيمل إمكانية تطوير عالجات جديدة لبعض
أمراض العمى مثل انتكاس الشبكية.
وأضافت أن خاليا «آي بي إس» تعترب نوعا من
اخلاليا اجلذعية متعددة الوظائف اليت اشتقت
صناعيا من خاليا غري متعددة الوظائف.
ومتكن باحثون من جامعة جنوب الوسط الصينية،
بتخليق خاليا «آي بي إس» ،اليت ميكن استخدامها
للحصول على نفس املعلومات اجلينية كخاليا
جنينية مبكرة ،من خاليا جسدية يف بول أو دم
املرضى.
وقام العلماء باستخدام اخلاليا للتفريق بينها
وبني خاليا «آر بي إي» وهي طبقة من اخلاليا
يف مؤخرة العني.
وتشكل خاليا «آر بي إي» طبقة رقيقة إضافية
هليكل شبيه بشكية العني ،ويعتزم الباحثون يف
أحباثهم املستقبلية زرع هيكل خلف شبكية عني
املريض ملعرفة ما إذا كان بإمكانها إصالح رؤية
املريض.
يذكر أن مرض انتكاس شبكية العني قد يقود
إىل العمى الدائم ،ويعترب واحدا من أكثر أمراض
العيون شيوعا بني الناس ممن هم فوق سن
اخلمسني عاما.

أطعمة ختفض الكوليسرتول العلماء يكشفون العواقب
اخلطرية الرتفاع السكر يف الدم

يعتقد البعض أن ارتفاع الكوليسرتول يف الدم
عارض صحي عابر ،وال يشكل أي خطورة على
الصحة ،خاصة مع وجود أدوية معينة تتحكم يف
هذا الربوتني الدهين.
لكن دراسات عدة تشري إىل دور العائدات
الغذائية السيئة يف تعرض األشخاص الرتفاع
الكوليسرتواللضار ،األمر الذي قد يؤذي صحة
القلب ويصل إىل تهديد احلياة.
ويركز األطباء على أهمية التوعية بالنظام
الغذائي الصحي ،نظرا لألثر الذي يرتكه على
حياة البشر ،وذلك باحملافظة على مستويات
طبيعية من الكوليسرتول.
وينصح الذين يتناولون اللحوم احلمراء والوجبات
السريعة ،اليت تزيد الكوليسرتول ،بإجياد بدائل
صحية حتد من هذا اخلطر ،ومنها:
 .1الشوفان.
 .2مسك السلمون.
 .3األفوكادو.
 .4زيت الزيتون.
التفاح
مثل
والفواكه
اخلضراوات
.5
والفاصولياء.

طبيب يتحدث عن خماطر
«األسربين»
استخدام «األسربين» ميكن أنت تكون له عواقب
سيئة وخباصة يف حال استخدمه أشخاص
يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية،
والذين يف بعض األحيان يقومون بتعاطيه دون
مراجعة الطبيب.
حتدث الطبيب الروسي انطون روديونوف ،عن
خماطر تعاطي «اإلسربين» قائال « بأن استخدامه
دون مراجعة الطبيب ميكن أن يؤدي يف بعض
احلاالت اىل حدوث نزيف داخلي».
كما أن الذين يعانون من مشاكل يف القلب
ميكن أن يؤدي الدواء إىل إصابتهم باحتشاء يف
عضلة القلب.
وأضاف ،أنه التوجد أدوية سيئة وأخرى جيدة،
ولكن جيب أن يتم تعاطيها بوصفات طبية متنح
من قبل األطباء بعد معاينة املرضى ،ويعترب
«األسربين» أحد أشهر األدوية املفضلة للمرضى
الذين يعانون من أمراض القلب التاجية ،وللذين
يعانون من مشاكل السكتة الدماغية.
وأضاف الطبيب أن استخدام «األسربين»
كطريقة للوقاية من األمراض ،هو أمر سيئ،
ألنه قد يؤدي حلدوث نزيف معوي وجيب على
الذين يعانون من أمراض كالسكري والضغط
تناوله وفق إرشادات طبية.

تزداد احتمالية اإلصابة بسرطان البنكرياس
زيادة كبرية حتى مع زيادة طفيفة يف مستويات
السكر يف الدم ،وهذا ينطبق على مرضى
السكري واألشخاص األصحاء متاما.
قال الطبيب تشول يون باك :يعلم اجلميع
أن مرض السكري يساهم يف تطور سرطان
البنكرياس .ويظهر حبثنا أن التشخيص املبكر
لفرط سكر الدم واخنفاض معدل الغلوكوز
يف اجلسم ميكن أن يطيال عمر الناس ويقلل
بشكل كبري من انتشار هذا النوع من الورم بني
املواطنني.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية احلالية،
انتشر حول العامل ،منذ مثانينات القرن املاضي
إىل اليوم وباء من السمنة ،حيث يعاني كل
شخص ثالث من سكان العامل من الوزن الزائد
وحوالي  ٪15من أشكال السمنة الشديدة.
وترتبط حوالي  ٪ 47من األمراض ،على سبيل
املثال ،تصلب الشرايني والسكتات الدماغية
والنوبات القلبية والسكري والسرطان ،بالوزن
الزائد.
وحسب نتائج البحث يرتبط ارتفاع الغلوكوز
يف الدم بزيادة يف احتمال اإلصابة بالسرطان
بنسبة  ، ٪17وزادت حالة ما قبل السكري
من هذه الفرص بنسبة  ،٪50وتتضاعف النسبة
عند اإلصابة بالسكري.
ميكن هلذا االكتشاف أن يقلل عدد مرضى
السكري املتزايد وارتفاع مستوى استهالك
السكر يف العامل وبالتالي يقلل عدد املصابني
بسرطان البنكرياس.
ولتحقيق ذلك ،من الضروري أن تبدأ السلطات
واخلدمات الطبية يف مجيع بلدان العامل يف
مراقبة مستوى الغلوكوز يف اجلسم بشكل
فعال ،وليس فقط لدى مرضى السكري.

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

Female Liberal members who worked for senior PM derides dole hike as ‘unfunded empathy’
prime minister has re- backbenchers and former crease to Newstart beyond
politicians claim they were sexually assaulted The
fused to back down on keep-

One of the Liberals’ most
senior women has taken
aim at her own party after two former staffers
levelled disturbing allegations of sexual assault.
The Liberal Party is reeling from allegations that
members of staff sexually
assaulted two women who
were working for senior
politicians.
Senator Michaelia Cash,
who once served as the
government’s minister for
women, called the staffers’
claims “serious” but denied her party had a problem with women.
“These are serious allegations. I would say to the
parties concerned that
they should be referred to
the appropriate authorities,” Ms Cash said.
“No, we do not have a
problem with women,” she
replied when asked that
question directly.
Two women have come
forward with allegations,
first reported in Nine
newspapers on Tuesday
afternoon.
One is Dhanya Mani, who
worked for the speaker in
the New South Wales parliament and said a NSW
Liberal
parliamentary
staffer came to her house
in 2015, forced himself on
her and started to masturbate.
At one point he put his
hands around her Ms
Mani’s neck and started to
choke her.
“A man who I didn’t want
to be in my home came to
my home uninvited and
was on top of me choking
me and achieving sexual
gratification from that,
while I couldn’t move and
couldn’t speak,” she told
Nine News.
When she approached senior members of the party,
Ms Mani alleges they said
she “should kiss him (to)
give him some sort of consolation prize”.
A senior Liberal woman
advised her she should
“just go along with it”,

suggesting she would be
slut-shamed and her reputation ruined if she made a
complaint.
The other woman, Chelsey
Potter, said she was working for a minister when a
man restrained her at her
home and removed her underwear.
“It was very quick and very
sudden and quite forceful,” she said.
“It wasn’t until I started to
really yell that he stopped
and left the room.
Ms Potter also raised her
incident with a senior
member of the party. While
initially supportive, he
called a few months later
to tell her the alleged perpetrator was being considered for preselection.
He asked whether she
would feel “compelled to
speak out” if he became a
candidate.
Neither woman raised the
alleged assaults with the
MPs they were working
for, and neither went to the
police.
Speaking to Sky News, Liberal Party Vice President
Karina Okotel echoed Ms
Cash’s line that the allegations should be handled
by the authorities.
“They’re absolutely horrific allegations. The first I
heard of it was last night,
with the rest of the public.
They are allegations that
certainly need to be dealt
with,” Ms Okotel said.
“I don’t know whether the
alleged perpetrators are
members of the Liberal
Party or any political party, but regardless of that,
these are allegations that
should be investigated by
the authorities, by the police. And if they are found
guilty, they need to be taken off the street.
“If they are guilty of
gross misconduct where
it should be a jailable offence. They do need to be
taken out of our community and put into jail.
“It’s not enough that it be
just dealt with by an in-

ternal process. In fact, I
would say that’s sweeping
it under the carpet, to just
hush it up and not let the
appropriate authorities,
who are the police, deal
with allegations of sexual
assault.”
The party is in the process
of developing an official
code of conduct. There
is a meeting of the federal executive on Friday,
where the issue will be
discussed.
A review into how the Liberals deal with bullying is
due to be finalised in September.
Another senior party figure,
businesswoman
Kathryn Greiner, struck a
different tone on ABC radio on Tuesday morning,
saying the suggestion that
women should go to the
police was a way to shut
them up.
“What did we get out of
the royal commission? It
starts at the top. That is
what I am about,” said Ms
Greiner.
“If we want to bring transformative,
conclusive
change into the Liberal
Party, which we clearly
need to do, then it starts
with the Prime Minister.
And saying to women, ‘Go
to the police,’ is simply
another way of shutting
people up, so it’s not good
enough.
“To my view, the Liberal
Party has got a cultural
issue and it needs to address it.”
Ms Greiner also spoke to
Nine newspapers, saying
the Liberal Party “had not
kept pace” with broader
Australian society with its
treatment of women.
“Young men in particular,
with very little experience
of the real world, they are
on the up, and they will
knock over anyone who
gets in their way.”
The government has urged
both women to contact the
police, saying their allegations are “deeply concerning and distressing”.

ing Newstart payments at
their current level despite a
survey revealing recipients
are forced to skip meals.
The prime minister has
scorned a push to increase
dole payments as “unfunded empathy”, pledging to
prioritise the government’s
election policies over welfare to help struggling jobseekers.
Despite pressure mounting
on the coalition to increase
the Newstart payment, Scott
Morrison said the government will not prioritise a welfare increase over meeting
the coalition’s promises.
“We have made those
choices about priorities
rather than increasing the
size of the welfare budget,”
Mr Morrison told the lower
house on Monday.
He agreed Newstart payments were “certainly modest” but said he will not
“engage in the unfunded
empathy of the Labor party”.
Liberal MPs have defended the refusal to increase
payments with claims twothirds of people on Newstart
allowances are on it for less
than a year.
Data for the 12 months of
2017 supports the claim,
with 63 per cent of people
exiting the payment within
a year.
However, the latest Social
Services department data
from December 2018 - cited
in an AAP FactCheck investigation - shows the average time for all people on
Newstart was three years.
A new survey by the Australian Council of Social
Service shows some recipients are skipping meals, going without heating during
winter, and cutting back on
showers.
The organisation released
its findings as part of its
push to increase the benefit - which is $282 per week
for a single person without
children - by at least $75 a
week.
Labor, the Greens, crossbench politicians, coalition

Liberal prime minister John
Howard have also called for
a rise.
But the government has
refused to consider an in-

twice annual adjustments
in line with inflation, despite
repeated calls from ACOSS,
business groups, unions
and economists.

The Federal Government has
reignited the “dole bludger”
stereotype amid debate
about the adequacy of unemployment benefits.
The Federal Government has
reignited the “dole bludger”
stereotype amid debate
about the adequacy of unemployment benefits, releasing
figures showing a majority
have payments suspended
because they miss appointments.
The data released by Employment Minister Michaelia
Cash shows nearly four in
five of 744,884 Jobactive
participants had payments
suspended at least once in
the 12 months to the end of
June.
Payments can be suspended
if people miss or turn up late
to appointments with their
service provider or behave
badly during the meeting.
One in 12 jobseekers had
racked up 10 or more suspensions in the year, and
one person had payments
suspended 52 times.
Senator Cash said the figures showed the penalty and
demerit system was working
as intended because people
re-engaged after copping the
punishment.
“The Coalition takes the mutual obligation of welfare recipients very seriously,” she
said in a statement.
“When participants have
their payments suspended
up to 52 times in less than
a year, they are not living up
to what the taxpayer expects
who are giving their hardearned money to the Government.”
Jobactive is the Government’s employment program
and places requirements on
jobseekers, such as attending regular meetings with
providers and applying for
20 jobs a month in order to

keep their welfare payments.
Most Newstart recipients are
required to be on it.
The program has been criticised for wasting jobseekers’ time, with a Senate committee in February slamming
it as “not fit for purpose”.
In many cases, participants
were missing paid employment to attend appointments
with their Jobactive provider,
the committee said.
And a March survey of people looking for work found
two-thirds said Jobactive
hadn’t been helpful in their
situation.
A new Liberal senator who
led mining magnate Andrew
Forrest’s indigenous jobs
program called for reforms
to the program in his first
speech on Tuesday, worrying it involves too much unnecessary training.
“Failure in this policy area
is not an option,” Matt
O’Sullivan told parliament.
“The training for training’s
sake issue not only wastes
an enormous amount of taxpayers’ dollars but it completely depletes the trainee
of any sense of pride and
aspiration,” he said.
An overhaul of the program
that would allow people to
search online for jobs is being trialled in Adelaide and
the NSW mid north coast.
The release of figures around
Jobactive comes as momentum is gathering in the push
to increase the $277-a-week
Newstart payment.
Several Coalition backbenchers, including former Nationals leader Barnaby Joyce,
have added their voices
to those from Labor, the
Greens, business and welfare lobby groups, seniors,
doctors, the Reserve Bank
and the Country Women’s
Association saying the payment is inadequate.

Majority of jobseekers losing welfare
payments over missed appointments
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When it comes to basic religious
rights NSW can’t take a backseat.

Although the expectations, hopes and aspirations of our communities may be changing, I
suspect the majority of
us would still like to see
government interference
in our private lives and affairs kept in check and our
basic rights protected.
With the Israel Folau saga
centre stage in NSW, the
time has come for us to
tackle the difficult question of religious rights in
our home state. So why
aren’t we?
Irrespective of what your
view is on the dispute itself, there is growing discontent about people>s
basic rights and whether
our laws adequately protect them. We might not all
see the virtues of Folau’s
particular ilk of Christianity, but does that mean he
should not have the right
to preach his beliefs?
Australia is a signatory to
international agreements
that recognise the right to
‘freedom of thought, conscience and religion’ and
the right to ‘manifest religion or belief in worship,
observance, practice or
teaching’ both in public

and in private.
Having commissioned
the ‘Religious Freedom
Review’ the federal government has flagged the
introduction of a bill by
mid-August. It has also
asked for an inquiry into
the ‘Framework of religious exemptions in antidiscrimination legislation’
by the Australian Law Reform Commission, due in
April 2020.
I praise both Morrison and
Albanese for agreeing to
a bipartisan approach to
introducing a religious
freedom bill. Those in the
federal sphere have recognised the need to work
constructively for action
on this issue, in the age of
political correctness. But
federal legislation is not
intended to and will not
supplant state laws and
a void will remain in NSW
unless we act at a state
level. This is an area of
legislative power shared
between the commonwealth and the states.
Australia’s Constitution
guarantees this right,
guarding against federal
parliament ‘establishing
any religion,’ ‘imposing

any religious observance’
or ‘prohibiting the free
exercise of any religion.’
However, the NSW parliament is not bound by this
restriction.
In NSW religious protection is limited to exemptions in the Anti-Discrimination Act 1977 that do
not provide direct protection for religious belief,
practice or expression.
All other states and territories have anti-discrimination or equal opportunity legislation ensuring
this important personal
right.
If there’s one state that’s
noticeably absent from
the debate about religious protection, it’s
NSW. Along with South
Australia, we are the only
states that do not directly
prohibit discrimination
on the basis of religion.
Data from the 2016 census reveals that NSW has
the highest proportion of
people of any state or territory who identify themselves as having a religion, at 65.5%, compared
to 60.5% nationally.
In NSW, neither major
party has offered any assurances to the millions
of faithful. As the largest
multifaith state, we cannot afford to wait for a
Court to decide the extent
of our rights or hope that
the Feds will introduce
adequate reforms. To do
this would be irresponsible. Instead we must take
charge and drive change.
Religious rights is a
regular topic raised with
me, particularly in Bankstown, where almost 80%
identify as religious. Most
of these people are not
only devoutly religious,
but for the most part loyal
Labor voters. They don’t
demand that Labor support them on all socially
conservative
policies
but they do demand that
our party doesn’t turn its

nose up or sneer at their
sincerely held beliefs.
For many, their religious
convictions are part of
long-standing family customs and traditions stemming from their culture,
and form part of who they
are. Religion is inseparable from multiculturalism.
We must do more for the
diverse communities of
our state than just relying
on token appearances by
MPs at functions.
So what is important to
these communities? The
protection of people from
discrimination in all of its
varied forms, but also the
protection of the right to
religious freedom, and
the freedom to allow
churches, mosques, temples, religious schools
and other institutions to
hire those they see fit to
educate and work with
their young people and
members.
Both major parties profess to promote this diversity but despite the intense public debate only
Mark Latham has been
prepared to introduce a
Private Members’ Bill. We
can’t let One Nation steal
the issue from under the
noses of the major political parties. The NSW Government along with the
Opposition cannot vacate
this space or be prepared
to sit idle.
In the next week, along
with colleagues from
across the political divide, I will be launching
Parliamentary Friends of
Religious Freedom. Together we will seek a unified approach to religious
freedom and facilitate
initiatives and events to
promote and support religious freedom in NSW.
It’s time for NSW to take
the driver’s seat on this
issue and introduce reforms to safeguard the
freedoms that are important to so many of us.
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Prime Minister Scott Morrison ups pressure on Labor over union reforms

Prime Minister Scott Morrison

Prime Minister Scott Morrison has sharpened his
attacks on Labor over new
laws which would ban militant union officials who serially break the law.
Mr Morrison took aim at
Opposition Leader Anthony Albanese in a speech
in Perth on Saturday afternoon, saying his actions
don’t match his words on
“thuggish” union behaviour.
Under the new laws employers in conflict with
unions would potentially
be able to apply to the Federal Court to get a union
official disqualified or a
union deregistered.
Labor is opposed to the
changes, with the Australian Council of Trade
Unions warning employers
would be able to exploit the
provisions of the Ensuring
Integrity Bill to get union
officials banned.
“These are the same bans
that apply to company directors who break the law.
And these same laws will
apply to employer representatives,” Mr Morrison
told the West Australian
Liberal Party Conference in
Perth.
“Labor can talk about
banning John Setka from
the ALP, which they still
haven’t done. But Australians know there’s plenty
more union thugs where
John Setka came from.”
The legislation is one of
two industrial relations issues to be debated in Parliament this week.
The Morrison government
accused unions of engaging in millions of dollars
in “wage theft” through its
worker entitlement fund

last week, as it sought passage of the legislation to
regulate the funds through
the lower house.“The fact
they do it is disgraceful,
the fact Anthony Albanese
and Labor won’t ban it is
shameful,” Mr Morrison
said.
“It comes as no surprise
though as they still want
to abolish the ABCC [Australian Building and Construction Commission] that
amongst its many other activities [it] recovered more
than a million dollars for
workers in unpaid wages.”
Mr Morrison said Australians were free to join
unions and participate
in industrial action if it is
done “lawfully”.
“Disrupting important hospital and public transport
projects, who needs these
guys? Clearly Labor do,
because that’s who they
have chosen to stand up
for in the Parliament next
week.”
He praised the re-elected federal MP’s from the
West, including Indigenous
Affairs Minister Ken Wyatt and Attorney-General
Christian Porter who were
thought to be at risk of losing their seats early in the
campaign.
Mr Morrison said he won
the election because of his
commitment to “govern
humbly”, which he said the
Coalition had demonstrated “each and every day of
the campaign”.
“I’ve said before that modern day politics is not about
convincing people to be on
your side, but demonstrating that you are on theirs.
That is what we did at this
election,” he said.
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Home Affairs admits to deal with Crown Casinos to
fast-track visas for Chinese visitors to Australia
The Federal Government
has confirmed it had an
agreement with Crown Casinos to fast-track short
stay visa applications for
Chinese visitors.
The revelation of the deal
between Crown and the
Department of Home Affairs has fuelled mounting
pressure for a parliamentary inquiry into the company’s dealings.
Crown has been the subject of a Channel Nine
investigation that made
a series of allegations
about attempts to attract
Chinese gamblers to its
Australian casinos.
The Department of Home
Affairs confirmed it has
“stakeholder
arrangements” with a number
of large international organisations for the quick
processing of short stay
visas, but insisted there
was no special treatment
given to applicants.
“The arrangement with
Crown Casinos was put
in place in 2003. The arrangement was last affirmed by the Minister in
June 2011 and ceased in
2016,” a spokesperson
for the department said.
“There is no reduced vetting in certain locations or
for certain applicants. Our
offices in China are well
aware of the risks that
may be present in their
caseloads and they scrutinise and manage applications accordingly.
“There is no discretion to
waive legislative checks
or requirements and the
department has no evidence that this has occurred.”
One of the main entrances to Crown Casino in
Melbourne.
Former Australian Border
Force chief Roman Quaedvlieg told Channel Nine
that two federal ministers
and a backbencher lobbied his agency to make
it easier for Chinese gamblers to enter Australia on
private jets.

31 صفحة

SITE PLAN FOR BANKSTOWN-LIDCOMBE
ED REVEALED

Mr Quaedvlieg was sacked
last year after an investigation found he helped
his girlfriend try to secure
a job within his department at Sydney Airport.
Calls for parliamentary inquiry into Crown
Andrew Wilkie, Peter
Whish-Wilson and Jacqui
Lambie addressing the
media inside Parliament
House
Independent MP and gambling critic Andrew Wilkie
this week called for a parliamentary inquiry into
the allegations raised
by Channel Nine, a push
supported by crossbench
senator Jacqui Lambie
and the Greens.
Deputy Labor leader Richard Marles said the Opposition would not rule out
supporting an inquiry, but
demanded an explanation
from Home Affairs Minister Peter Dutton.
Labor was in power in
2011 when the visa arrangement with Crown
was last affirmed.
“There are a number of serious allegations in what’s
been broadcast over the
last couple of days and
whether there’s an inquiry
or not, what we need to
hear from is the Minister
for Home Affairs and he
needs to be explaining
exactly what’s happened
here,” Mr Marles said.
Mr Dutton is in London at
a meeting of the Five Eyes
intelligence partners.
On Monday, AttorneyGeneral Christian Por-

ter said he had not seen
Channel Nine’s story but
expected to be briefed on
the matter “shortly”.
Prime Minister Scott Morrison told Parliament it
was a “serious topic” that
dealt with “the integrity
not only of our gaming industry, but of issues that
go to law enforcement
and border protection in
this country”.
“Everyone is required to
abide by Australian law,
and that includes casino
operators, public officials,
and all visitors to our
country,” he said in Question Time.
Crown issued a statement
on Monday saying it took
its legal and regulatory
responsibilities “very seriously”.
“Crown has a comprehensive anti-money laundering and counter-terrorism
financing program which
is subject to regulatory supervision by AUSTRAC,”
it said in a statement.
“As referred to above,
Crown takes its regulatory obligations very seriously and works closely
with all of its regulatory
agencies, including law
enforcement, both state
and federal.
“Crown has a robust process for vetting junket operators with whom it deals
and undertakes regular
ongoing reviews of these
operators in the light of
new or additional information that comes to its attention.”

The local community had
a sneak preview on Tuesday of the expected look
and feel of the new Bankstown-Lidcombe Hospital
Emergency Department
being delivered through
the NSW Government’s
$25 million redevelopment project.
Member for East Hills,
Mrs Wendy Lindsay MP
on Tuesday launched the
site plan and artist’s impressions for the modern,
purpose-built facility, giving the community a clear
idea of what to expect.
Mrs Lindsay said the
completion of the designs
was another milestone

in the $25M BankstownLidcombe Emergency Department Redevelopment,
which will provide a first
class ED for the southwestern Sydney community.
“Alongside the site plan,
these new visuals give
the community a sneak
peek at how their new
emergency department
will look, from the inside
out,” Mrs Lindsay said.
“I am very impressed
with all the work that has
gone into these designs,
which follows a long process of planning and consultation involving South
Western Sydney Local

The federal government
has voted down a Labor proposal in the lower
house to make the cashless welfare card program
voluntary from next year.
Labor’s social services
spokeswoman Linda Burney says the card should
be opt-in unless there’s
clear support for it from local communities.
“That is not because a
mayor wants it, it’s not

because a local member
wants it, it’s because the
local community wants it,”
she told the lower house
on Tuesday.
“The government simply
cannot continue to impose
the card on communities
where there is not clear
support, and they can’t
continue to impose it in the
absence of evidence about
the card’s effectiveness.”
Ms Burney proposed volun-

tary participation during debate on legislation to tweak
exit procedures of the trial,
which Labor supported.
The government used its
majority to vote the proposal down, with crossbenchers Rebekha Sharkie, Helen Haines and Zali
Steggall siding with the
coalition.
Greens MP Adam Bandt and
independent Andrew Wilkie
voted with Labor, while Bob

Katter didn’t take part.
The Morrison government’s
legislation to tweak the
program passed the lower
house, which makes the
secretary of the Department of Social Services the
decision-maker for exit applications.
The job is currently up to
various community bodies
in the trial areas, meaning MEDIA: Jennifer Mehanit’s inconsistent, the gov- na I Wendy Lindsay MP I
ernment argues.
9772 2774

Labor pushes for opt-in welfare card trial

Health District, hospital staff and community
groups.”
The Bankstown-Lidcombe
Hospital ED will include:
- More treatment spaces
- Enhanced emergency
care for the local community, in a safe, contemporary facility
- Faster initiation of treatment
- Reduced hospital stays
due to additional ED short
stay unit capacity
- Streaming of patients to
the most appropriate environment of care to reflect
their level of complexity
- Best practice arrangements for mental health,
paediatric and bariatric
patients.
“This redevelopment project will provide the community with an upgraded
emergency department
designed to meet the
needs of all community
members requiring emergency care, well into the
future,” Mrs Lindsay said.
Construction of the ED is
expected to start in late
2019.
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