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اجلمهورية  رئيس  توافق 
عون  ميشال  العماد 
االيرلندي  والرئيس 
الدكتور مايكل هيغنز على 
العالقات  تفعيل  »ضرورة 
خمتلف  على  الثنائية 
آليات  وتطوير  الصعد، 
اجملاالت  يف  التعاون 
كافة، ال سيما يف خمتلف 
وفق  الدولية،  احملافل 
لتعاون  متجددة  دينامية 
البلدين  مصاحل  خيدم 

املشرتكة«.
وجدد الرئيس عون موقف 
باالحرتام  »املتمسك  لبنان 
الكامل للقرار 1701 وحبقه 
عن  الدفاع  يف  املشروع 
حماولة  واصفا  النفس«، 
الوضع  تغيري  اسرائيل 
القائم يف 25 آب املاضي 
عرب الطائرات املسرية بانه 
»اخطر خرق اسرائيلي هلذا 
القرار الذي هدد االستقرار 

وكاد ان يشعل املنطقة«.
اجلمهورية  رئيس  وأعاد 
مؤمتر  خالل  التأكيد، 
عقده  مشرتك  صحايف 
االيرلندي،  ونظريه 
»أهمية التوصل اىل حلول 

السورية،  لألزمة  سياسية 
وضرورة االسراع يف اجياد 
حل الزمة النازحني يساهم 
بالدهم  اىل  اعادتهم  يف 
املساعدات  ومنحهم 
لعدم  فيها،  االنسانية 

Follow us on          ; The Middle East Herald

رئيس اجلمهورية: سورية تريد عودة النازحني واجملتمع الدولي يصر على ربطها باحلل السياسي

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

قمة لبنانية إيرلندية يف بعبدا: عون: متمسكون بالـ 1701 وحبق 
الدفاع عن النفس.. هيغنز: للتعاون يف مشاريع جديدة أو قائمة

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604
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اتفاق تركي أمريكي لوقف 
العدوان الرتكي يف مشال سوريا
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حتمل  على  لبنان  قدرة 
هذا  حجم  اعباء  من  املزيد 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال نظريه اإليرلندي مايكل هيغنز يف قصر بعبدا

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

الرئيس  نائب  أعلن 
بنس  مايك  األمريكي 
مع  اتفاق  إىل  التوصل 
رجب  الرتكي  الرئيس 
بشأن  إردوغان  الطيب 
وقف إطالق النار يف مشال 
سوريا، وأن تركيا ستوقف 
العمليات العسكرية للسماح 
باالنسحاب  قسد  لقوات 

خالل 120 ساعة.
من جهته أكد مصدر كردي 
يف  النار  إطالق  وقف  أن 

مشال سوريا سيبدأ اعتبارًا 
)امس  اخلميس  ليل  من 
أنهم  إىل  الفتًا  االول(، 
إطالق  وقف  على  وافقوا 
شعبنا  لدماء  »حقنًا  النار 
وسنصدر بيانًا حول موقفنا 

من االتفاق«.
االتفاق  أن  بنس  وأضاف 
تركيا  قيام  عدم  يتضمن 
يف  عسكرية  عملية  بأي 
مدينة عني العرب كوباني، 

شقري يرتاجع عن قرار رسوم 
الواتساب حتت ضغط الشارع

االتصاالت  وزير  تراجع  
ضغط  حتت  شقري،  حممد 
فكرة  والغى  الشارع، 
زيادة أي ضريبة على خدمة 

»الواتساب«.
شقري   الوزير  أعلن  فقد 

باسم الرئيس سعد احلريري 
إلغاء فكرة زيادة أي ضريبة 
»الواتساب«،  خدمة  على 
تنفيذ  أو  دراستها  وعدم 

أي شيء بشأنها.

اعباء  اىل  املضافة  النزوح 
الفلسطينيني«.  الالجئني 
وطالب نظريه االيرلندي بـ 
»انضمام بالده اىل جمموعة 
الكادميية  املؤسسة  الدول 
واحلوار،  للتالقي  االنسان 
عرب التوقيع على اتفاقيتها 

الدولية«.
الرئيس  اكد  جهته،  من 
على  بالده  ان  هيغنز 
»استعداد لتقديم اكرب دعم 
احلكومة  جهود  اىل  ممكن 
خلق  اىل  اآليلة  اللبنانية 
اقتصاد حيوي يتناسب مع 
اجلهود للتعاطي مع التغيري 
يضمن  الذي  املناخي 
االندماج  ويؤمن  االستدامة 
االجتماعي املطلوب لتحقيق 
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عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
مقرها  يف  الدوري  اجتماعها 
برئاسة  حريك،  حارة  يف 
ومشاركة  رعد  حممد  النائب 
على  وأصدرت  أعضائها. 
»يف  اآلتي:  البيان  األثر 
مشهد داهم: بعض زخات من 
لبنان  على  به  اهلل  أنعم  مطر 
هليب  فأطفأ  أمس،  من  أول 
أربكت  متنقلة  هوجاء  حرائق 
وأدخلت  وأجهزتها  الدولة 
مواطنني  إىل  واخلوف  القلق 
بلداتهم  من  للنزوح  اضطروا 
وعياهلم  أطفاهلم  مع  وبيوتهم 
من  واألمان  السالمة  طالبني 
الرهان يف  السماء بعدما ملوا 
غارقة  سلطات  على  األرض، 
وقاهلا..  وقيلها  عبثها  يف 
حقائق  عن  أبصاٌر  عميت  فيما 
من  مفتعل  دخان  بفعل  احلال 
البعض  سعر  سياسية  حرائق 
الطريق  قطع  حماوال  ُأواَرها 
لبنان  على سفر لوزير خارجية 
إىل سوريا، غايته إعادة الدفء 
بني  العالقات  إىل  األخوي 
وختفيف  وشعبيهما  البلدين 
عرب  السوريني  النازحني  عبء 
توفري املناخات اآلمنة لعودتهم 
ومسقط  بلدهم  إىل  امُلرضية 
فيهما  استتب  بعدما  رأسهم 
األمن واالستقرار وانكفأ عنهما 
والتمزيق  التخريب  مشروع 

والتفتيت.

تواصل  آخر،  مشهد  ويف 
استخدام  األمريكية  االدارة 
من  أكثر  يف  السيئ  مكرها 
الرفض  فيه  تستشعر  بلد 
فتعمد  ومشاريعها  لسياستها 
إىل افتعال أزمة يف أو تهديد 
باألمن  ابتزازه  أو  اقتصاد 
يف  التدخل  أو  واالستقرار 
شأن أو شؤون له داخلية تؤثر 
أو  جمتمعه  وحدة  على  سلبا 
على سيادته، أو على استقرار 
إن  ِجفٌن  هلا  يرف  وال  نظامه. 
تركهم  أو  حلفاءها  خذلت 
ملصريهم، فاملعيار عندها هو 
هو  عندها  واألوىل  مصلحتها 
وال ضري  الكلفة،  من  التخفف 
لديها أن تستعيد بالغِد أحسن 
العالقات مع من أطاح حلفاءها 

باألمس.

املكر  مستوى  يكن  وأيا 
الشعوب  فإن  وموضعه 
مع  املتماهية  واألنظمة 
ُتثبُت  ومصاحلها  تطلعاتها 
والعزم  الوعي  أن  أخرى  مرة 

األساس  املرتكز  يشكالن 
وإجهاض كل  إلحباط كل مكر 
تآمر، وأن توافرهما من شأنه 
اخليارات  هامش  يوسع  أن 
االلتفاف  أو  املواجهة  وطرق 

على الضغوط.

أما يف املشهد الثالث: فيتنسم 
العامل  الوافدون من كل أحناء 
يف  احلسني  اإلمام  لزيارة 
كربالء عطر العز واإلباء تتضوع 
العاشقني  املوالني  به مواكب 
مشاعر  نفوسهم  تغمر  الذين 
احلب واالنتماء واليقني بصحة 
النهج وصوابية اخليار. وترتسم 
الشهداء  سيد  أربعينية  يف 
فيها  تهدُر  اليت  احلياة  صورة 
على  الساخطني  األحرار  أمواج 
لكل  الرافضني  ظلم،  كل 
أجل  من  والثائرين  فساد، 

كرامة وحقوق اإلنسان.

توقفت  املشاهد  هذه  وسط 
اجتماعها  يف  الوفاء  كتلة 
الدوري عند مجلة من املسائل 
والقضايا وخلصت بعد النقاش 

إىل ما يأتي:

أسفها  عن  الكتلة  تعرب   -1
الذي  والعجز  اإلرباك  ملظهر 
وأجهزتها  الدولة  عليه  بدت 
احلرائق  امتدادات  مواجهة  يف 
وإذ  املاضيني،  اليومني  خالل 
التضامن  حالة  باعتزاز  تقدر 
خمتلف  من  والتطوع  الشعيب 
مناطق اللبنانيني للمساهمة يف 
الطعام  وتوزيع  احلرائق  إمخاد 
املدني  الدفاع  رجال  على 
املنتشرين،  واإلطفائيني 
للنازحني  موقت  إيواء  وتأمني 
على  تشدد  فإنها  بيوتهم  من 
لكشف  حتقيق  إجراء  ضرورة 
والعجز  القصور  أسباب 
التعامل  يف  واخلفة  واإلهمال 
قد  مكلفة  فنية  جتهيزات  مع 
صيانتها  عدم  بسبب  تعطلت 
املال  إزاء  استهتار  بسبب  أو 

العام.

إجناز  وجوب  الكتلة  تؤكد   -2
 2020 العام  ملوازنة  احلكومة 
النيابي  وإحالتها على اجمللس 

ملناقشتها وإقرارها.
مشاريع  أن  الكتلة  وترى 
أن  جيب  اإلصالحية  القوانني 
ترسل رزمتها إىل جملس النواب 
دون أي تأخري أو فاصل كبري 

بينها وبني املوازنة.
تعترب  السياق  هذا  ويف 

الوفاء للمقاومة: نستهجن احلملة على وزير اخلارجية العتزامه 
السفر إىل سوريا وترتيب العالقات الديبلوماسية بني البلدين

بالوضع  النهوض  أن  الكتلة 
ومحاية  البالد  يف  االقتصادي 
من  وجه  هما  الوطين  النقد 
السيادة  على  احلفاظ  وجوه 
اللبناني  والشعب  الوطنية. 
بكل مكوناته وشرائحه صاحب 
مصلحة أكيدة يف حتقيق هذين 

األمرين.
املوجبات  فإن  عليه،  وبناء 
الشأن  حتقق  يقتضيها  اليت 
مشاركة  تتطلب  السيادي 
حتمل  يف  وتكامال  وتنسيقا 
التضامن  روح  وتعزيز  األعباء 
وفق  والعمل  اللبنانيني،  بني 
رؤية اقتصادية وطنية تنشط 
وتوظف  اجلهود  أساسها  على 
الصداقات  جناحها  سبيل  يف 
الدعم  وموارد  والعالقات 

واملساعدة.
باعتبارها  العامة  واملوازنة 
للرؤية  العملي  الرتمجان 
فإن  الوطنية،  االقتصادية 
أهميتها تكمن يف كونها التعبري 
تقاسم  خريطة  عن  الواقعي 
وتوزع  اللبنانيني  بني  األعباء 
التقدير  حبسب  املسؤوليات 
وقدرات  إلمكانات  الصحيح 
كل منهم. فضال عما تتضمنه 
من موجبات إقفال أبواب اهلدر 
والفساد واالستحواذ والتهرب 
حتمل  يف  اإلسهام  من 
املشاركة  ويف  املسؤولية 
العائدات  توزيع  يف  اإلجيابية 
حيقق  ما  وفق  األرباح  من 
تكامال اجتماعيا ومحاية تبادلية 

للمصاحل اخلاصة والعامة.

احلملة  الكتلة  تستهجن   -3
عزم  ضد  التصعيدية  واللهجة 
على  اللبنانية  اخلارجية  وزير 
إلعادة  سوريا  إىل  السفر 
الديبلوماسية  العالقات  ترتيب 
مصاحل  وخلدمة  البلدين  بني 
العودة  وتوفري  الشعبني 
السوريني  للنازحني  اآلمنة 
إىل بلدهم الذي هزم املؤامرة 
اليت استهدفت وحدته وموقعه 
ودوره وأعاد األمن واالستقرار 

إىل ربوعه عامة.
بني  العالقات  استئناف  إن 
مصلحة  هو  وسوريا  لبنان 
أكيدة للشعبني وللبلدين وأمر 
بتوقيت  يرتبط  أن  ينبغي  ال 
وال  سوريا  إىل  العرب  عودة 

بأي شأن أو توقيت آخر.

وخصوصا  الكتلة،  تأمل   -4
انتهى  اليت  اإلخفاقات  بعد 
املنطقة،  حكام  من  عدد  إليها 
السياسات  يف  ترتسخ  أن 
معادلة  بالدنا  يف  املعتمدة 
الطغيان.  أجدى من  احلوار  أن 
من  أوىل  البيين  التفاهم  وأن 
التنمية  وأن  لألجنيب،  التبعية 
السالح  من  أفعل  املستدامة 
املؤقت  لالستقواء  املستورد 

ضد بعضنا البعض.

ترى  الكتلة  فإن  عليه،  وبناء 
الذي  واحلرب  التوتر  مناخ  أن 
حتقيق  دون  أغراضه  استنفذ 
اليمن  يف  املبتغاة  النتيجة 
يتبدل  أن  جيب  سوريا،  ويف 
إىل مناخ يوفر احلل السياسي 
البلدين  من  كل  يف  املنصف 

وملصلحة كال الشعبني«. 

 استقبل رئيس جملس النواب 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
الثانية يف عني التينة الرئيس 
هيغينز  مايكل  االيرلندي 
الوزير  املرافق حبضور  والوفد 
رامي  والسفري  عطااهلل  غسان 
حبث  جرى  حيث  مرتضى، 
بني  الثنائية  العالقات  يف 
يف  واالوضاع  وايرلندا  لبنان 

املنطقة.
وتوجه بري »بالشكر والتقدير 
اليرلندا رئيسا وحكومة وشعبا 
والداعم  الدائم  لوقوفهم 
مبشاركة  واملتمثل  للبنان 
عداد  يف  االيرلندي  اجليش 
قوات الطوارئ الدولية العاملة 
يزيد  ما  منذ  لبنان  جنوب  يف 

عن 40 عاما«.
تسهم  ان  »امله  عن  واعرب 
يف  هيغينز  الرئيس  زيارة 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز 
والشعبني يف خمتلف اجملاالت، 
التعاون  جمال  يف  سيما  ال 

الربملاني«.
امام  اجمللس  رئيس  وجدد 
التزام  على  »التأكيد  ضيفه 
الفتا   ،»1701 بالقرار  لبنان 
اىل ان »اجملتمع الدولي الذي 
من  اكثر  من  جبنود  يشارك 
وافريقية  اوروبية  دولة   30
قوات  عداد  يف  واسيوية 
شهودا  ميثلون  »اليونيفيل« 
على عدوانية اسرائيل وخرقها 
اليومي لسيادة لبنان برا وحبرا 
االممي  القرار  ولبنود  وجوا 

.»1701
االيرلندي  الرئيس  شكر  كما 
على »مساعدة بالده للنازحني 
السوريني يف لبنان مببلغ 140 
للقضية  ودعمه  دوالر  مليون 
العادلة  واحلقوق  الفلسطينية 

للشعب الفلسطيين«.
وجرى خالل الزيارة »البحث يف 
اجلاليات  التعاون بني  امكانية 
بالد  يف  وااليرلندية  اللبنانية 

االنتشار«.
وكان رئيس اجمللس استقبل 
التينة  هيغينز عند مدخل عني 
رمسيا  استقباال  له  واجرى 
األمن  قوى  موسيقى  وعزفت 
النشيدين الوطنيني االيرلندي 
واللبناني، واستعرضا ثلة من 

عناصر شرطة جملس النواب.

شهيب
كما استقبل بري وزير الرتبية 
أكرم شهيب حيث جرى عرض 
لالوضاع العامة وشؤون متصلة 

بعمل وزارة الرتبية.
اللقاء:  بعد  شهيب  وقال 
»الوزارة تأخذنا على أمور كثرية 
نلتقي  ان  طيبة  فرصة  لكنها 
الرئيس نبيه بري ونسمع منه 
عن الشأن الوطين والسياسي 
ويف  والتشريع،  واالقتصادي 
كان  اللقاء  الرتبوي  امللف 
الطبيعي  من  وكان  أفق  جولة 
املواضيع  يف  برأيه  نأخذ  ان 
واليت حتتاج  بالوزارة  املتعلقة 
يف  ومتابعة  تشريع  اىل 
اجمللس النيابي وبالطبع هناك 
لكامل  منه  ورعاية  كامل  دعم 
امللفات مبا فيه ملف الرتبية«.

املوازنة  موضوع  وعن 
واالصالحات قال: »امس كانت 
للجلسات  خالفا  هادئة  اجللسة 
السابقة واالمور تقدمت كثريا 
من  اليوم  ننتهي  ان  ونتمنى 
اجلمعة  ونهار  املوازنة  موضوع 
وننتهي  االخري  اللقاء  يكون 
االقتصادي  الواجب  هذا  من 
هذا  يف  الوطين  والسياسي 
نعيشه،  الذي  الصعب  الظرف 
آمال ان يكون نهار غد هو املوعد 

النهائي الجناز املوازنة«.
وحول التشنج السياسي الذي 
قال  اللبنانية  الساحة  تشهده 
يسأل  ان  »جيب  شهيب: 
سياسيا،  الوضع  يشنج  من 
زلنا  وال  ايدينا  مددنا  حنن 
احلوار  اىل  دعونا  ايدينا،  مند 
واهلدوء ومصلحة البلد بالنسبة 
كل  يف  االساس  هي  الينا 
شيء، لكن هناك اناس يبدو 

التقى رئيس ايرلندا وشهيب ووفد الصليب االمحر:
بري: جنود اليونيفيل شهود على عدوانية اسرائيل 

وخرقها اليومي لسيادة لبنان وال 1701

الواقع  من  اكرب  طموحهم  ان 
وهم مستعجلون«.

الصليب االحمر
اجمللس  رئيس  التقى  كما 
وفدا من مجعية الصليب األمحر 
اللبناني برئاسة الدكتور أنطوان 
الزغيب الذي سلمه دعوة لرعاية 
مجعية  تنظمه  والذي  االحتفال 
الصليب االمحر مبناسبة يوبيلها 
للتطوع  العاملي  واليوم  ال75 
يف مدينة صيدا يف 5 كانون 

االول املقبل«.
برقية

على صعيد آخر تلقى بري برقية 
السياسي  املكتب  رئيس  من 
حلركة »محاس« امساعيل هنية 
اعرب فيها عن »تضامن احلركة 
اليت  احلرائق  نتيجة  لبنان  مع 
املناطق  من  العديد  اجتاحت 

وجاء يف نص الربقية:
املقاومة  حركة  يف  »تابعنا 
بكل  )محاس(،  االسالمية 
من  عدد  تعرض  وحزن،  أمل 
اجلمهورية  يف  املواطنني 
لالصابات  الشقيقة،  اللبنانية 
احلرائق  نتيجة  واجلروح، 
املناطق  بعض  اجتاحت  اليت 
والبلدات، وما خلفته من تدمري 
واملمتلكات.  العامة  للمرافق 
نعرب  محاس،  حركة  يف  اننا 
للشعب  مواساتنا،  خالص  عن 
واسر  الشقيق،  اللبناني 
واجلرحى،  املصابني  وعائالت 
وعن عميق تضامننا، مع لبنان 
الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا 
الشفاء  تعاىل  اهلل  ونسأل 
وللمصابني،  للجرحى  العاجل 
وان يتمكن لبنان الشقيق من 
وان  احلرائق  هذه  آثار  جتاوز 

جينبه كل مكروه وسوء«.

الرئيس بري مستقبال الرئيس االيرلندي هيغنز

عرب  أسود  زياد  النائب 
قلنا  و  سبق  »تويرت«: 
وكررنا الضرائب ال حتل 
املال  اسرتداد  األزمة 
املنهوب، وفتح السجون 
هو احلل، مكابرة وطائفية 
انتهت  وفجور  وتسلط 

مرحلة وستأتي اخرى.

الـنائب زيـاد أسـود
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طوقت التظاهرات املدن اللبنانية 
كافة، وتقدمتها تظاهرة مركزية 

يف وسط بريوت.
يف  شبان  ببضع  احلراك  وبدأ 
الرينغ  وتقاطع  الصلح  رياض 
لكنه سرعان ما انتشر ليعم كل 
عمق  اىل  وصوال  مبداخله  لبنان 

القرى.
احلراك  وطأة  اشتداد  ومع 
وانتشار التظاهر من منطقة إىل 
أخرى تراجعت السلطة عن قرار 
وهو  الواتساب  على  الضريبة 
قرار أعلنه وزير االتصاالت حممد 
شقري بطلب من رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
خرقه  السلمي  التظاهرات  سري 
إذ  وزاري  موكب  من  رصاص 
أكرم  الرتبية  وزير  مرافقو  عمد 
اثناء  النار  اطالق  إىل  شهيب 
للموكب  املتظاهرين  اعرتاض 
أعلن  اجلديد  مع  اتصال  ويف 
شهيب أنه حتت سقف القانون 
مطلقي  بتسليم  يقوم  وسوف 

النار إىل األجهزة املختصة.
مساء   انطلقت  التفاصيل  ويف 
مظاهرات  اخلميس  االول  امس 
املناطق  خمتلف  يف  حاشدة 
األوضاع  على  احتجاجًا  اللبنانية 
وفرض  املرتدية  املعيشية 

الضرائب  من  املزيد  احلكومة 
على املواطنني اللبنانيني.

من  اآلالف  خرج  بريوت  يف 
عفوية  تظاهرات  يف  املواطنني 
يف  الرينغ  جسر  عند  من  بدأت 
بريوت وتوسعت التظاهرات اىل 
شارع  يف  لبنان  مصرف  أمام 

احلمرا الرئيسي.
ثم مشلت املظاهرات عدة مناطق 
وشهدت  بريوت  العاصمة  من 
تظاهرة  الصلح  رياض  ساحة 

حاشدة.
يف  املواطنون  جتمع  كما   
النظام  باسقاط  وطالبوا  صيدا 
لرفض ضرائب اضافية، وقطع 

احملتجون الطرقات يف عكار.
الطريق  املتظاهرون  وقطع 
الدولية عند بلدة اللبوة وطريق 
قب  مفرق  عند  الغربي  البقاع 
يف  الدولية  والطريق  الياس، 
اجتاهي  يف  حبمدون  حمطة 

بريوت والبقاع.
اوتوسرتاد  حمتجون  قطع  كما 
املشتعلة  باالطارات  جبيل 
واوتوسرتاد شكا يف االجتاهني 

وطريق اجلديدة يف املنت
الدولي  االوتوسرتاد  قطعوا 
خلدة  وطريق  بريوت  طرابلس 

الشويفات

لبنان ينتفض… التظاهرات تطّوق 
املدن اللبنانية رفضاً للضرائب

رياق  أوتوسرتاد  يف حني قطع 
مكسة  الياس  وقب  بعلبك 
وطريق الفرزل وأوتسرتاد زحلة 

باالجتاهني
وجتمع شباب من قضاء مرجعيون 
على  احتجاجا  لوبية  تلة  أمام 
حني  يف  االقتصادية  األوضاع 
قطع حمتجون طريق األوتسرتاد 
وأتوسرتاد  اجلية  يف  الساحلي 
برجا باالجتاهني من قبل حمتجني 
الطرقات  باجتاه  السري  وحتويل 

اجملاورة
وقطع الطريق عند مدخل بعلبك 
االوضاع  سوء  على  احتجاجا 
املعيشية وطريق جب جنني غزة 

يف البقاع الغربي
دير  ورياق  الياس  بر  وطريقي 
زنون كما شهدت النبطية حتركات 
احتجاجية عدة وعمد حمتجون عل 

قطع طريق الصويري.
انطلقت  وتظاهرة  اعتصام 
رفضا  صيدا  سنرتال  امام 
لفرض ضرائب جديدة يف حني 
احتجاجا  جتمعا  طرابلس  شهدت 
ورفضا  املعيشي  الواقع  على 

للضرائب
شتورة  تعلبايا  طريق  وقطعت 
باإلطارات  جالال  جسر  عند 

املشتعلة. 

)منظمة   SMEX منظمة  نشرت 
تبادل اإلعالم االجتماعي(  تقريرًا 
حول الضريبة اليت سُتفرض على 
ويكشف  لبنان  يف  »الواتساب« 
لبيانات  واضح  خرق  عن  التقرير 
املستخدمني من خالل عملية فرض 

الضريبة. 
وجاء يف التقرير: 

شركيت  عزم  عن  أخبار  »تنتشر 
لبنان  يف  احملمولة  االتصاالت 
العميق  الفحص  تقنية  استخدام 
بشكل  يؤثر  ما  البيانات،  حلزم 
كبري على خصوصية املستخدمني، 
وميكن أن يؤّدي إىل زيادة الرقابة 
حكومية  أجهزة  قبل  من  اهلادفة 

وجهات خارجية.
اللبنانية،  األخبار  كشفت صحيفة 
شباط/  18 االثنني  يوم  يف 

فرباير، أّن شركة تاتش، تفّكر يف 
العميق  للفحص  تكنولوجيا  شراء 
 Deep Packet( البيانات   حلزم 
Inspection( من شركة نكسيوس 
لالتصاالت  األمريكية   )Nexius(
الصحيفة  وذكرت  والربجميات. 
أيضًا أّن شركة ألفا، وهي مشّغل 
اآلخر يف  احملمول  اهلاتف  خدمات 
دوالر  ماليني   3 دفعت  لبنان، 
قبل  ذاتها  للتكنولوجيا  أمريكي 
عام من اآلن ولكّنها مل تتسّلمها 

بعد.
يف  بالفعل  وجدنا  جهتنا،  ومن 
حبثنا اخلاص أّن شركة نكسيوس 
هلا  مقّرًا  بريوت  من  تتخذ  اليت 
كانت قد فتحت باب توظيف خرباء 
يف برجميات الفحص العميق حلزم 
البيانات، وانتهى تقديم الطلبات 

منذ آذار/مارس 2018.
حلزم  العميق  الفحص  هو  ما 

البيانات؟
املستخدمون  يّتصل  عندما 
يرسلون  فإّنهم  باإلنرتنت، 
باستمرار حزمًا حتتوي على معلومات 
خدمة  ملزّودي  ميكن  صلة.  ذات 
اإلنرتنت )ISPs( بعد ذلك اعرتاض 
الشبكي  االتصال  بروتوكوالت 
)TCP/IP, ATM, IPSec وغريها( 
واكتشاف ما إذا كان املستخدمون 
حياولون الوصول إىل متصّفح ما، 
أو بريد إلكرتوني ما، أو أي نوع 

آخر من خدمات االتصاالت.
ميكن لتقنية الفحص العميق حلزم 
البيانات  يف  تدّقق  أن  البيانات 
من  للتحّقق  احلزمة  يف  املوجودة 
عرب  فيها  مرغوب  غري  أنشطة 
الربيدية  الرسائل  مثل  اإلنرتنت، 
والفريوسات،  العشوائي، 
فلرتة  يف  واملساعدة  والتطّفل، 
إىل  باإلضافة  الشبكة،  حمتوى 
بنية  حول  إحصائية  بيانات  إجياد 

حزمة البيانات بالكامل.
البيانات  حزم  حتليل  بني  الفرق 
التقليدي والفحص العميق للحزم 

ميكن إظهاره يف الشكل أدناه:
متّكن تقنية الفحص العميق للحزم 
مزّود خدمة اإلنرتنت من احلصول 
على عدد كبري من املعلومات حول 
وعادات  املستخدمني  اتصاالت 
االستخدام، مما قد يسمح ملشّغل 
سلوكي  حتليل  بإجراء  االّتصاالت 
تقنية  تستطيع  للمستخدمني. 
تقرأ  أن  للحزم  العميق  الفحص 
وحتّللها،  املشّفرة  غري  الرسائل 
تلقائيًا  تكشف  أن  أيضًا  وميكنها 
سبيل  على  حمددة.  كلمات  عن 
املثال، إذا أرسلت ناديا إلبراهيم 
بريدًا إلكرتونيًا حيتوي على كلمات 

 I am gonna( »مثل »بدي اقتلها
تقنية  ملشّغل  ميكن   ،)kill her
الفحص العميق للحزم أن يصّنف 
ناديا كتهديد حمتمل ويقدم هذه 
املعلومات لألجهزة احلكومية، حتى 
لو كان واضحًا أّن ناديا ال تعين ما 

تقوله يف الرسالة حرفيًا.
املستخدمون  يزور  عندما  وحّتى 
باستخدام  املشفرة  الويب  مواقع 
التشعيب  النص  نقل  بروتوكول 
لتقنية  ميكن   ،)HTTPS( اآلمن 
توّفر  أن  للحزم  العميق  الفحص 
املستخدمني  حّق  تنتهك  بيانات 

يف اخلصوصية.
طلبات  املستخدم  يرِسل  بينما 
النطاقات«  أمساء  »نظام  ضمن 
من  أساسًا  ُترسل  واليت   )DNS(
بيانات  خمطط  »بروتوكول  خالل 
املستخدم« )UDP(، تواظب تقنية 
الفحص العميق للحزم على مجع أّي 
روابط غري مشّفرة أو ملفات تعريف 
مشّفرة  غري   )cookies( ارتباط 
وُمرسلة من دون بروتوكول نقل 
 .)HTTPS( النص التشعيب اآلمن
ميكن أيضًا لتقنية الفحص العميق 
»نظام  طلبات  تغرّي  أن  للحزم 
لتعيد   )DNS( النطاقات«  أمساء 
صفحات  إىل  املستخدمني  توجيه 

خمتلفة.
العميق  الفحص  تقنية  ُتعترب  مَل 

حلزم البيانات خطرية؟
توّفر تقنية الفحص العميق للحزم 
على  البيانات  مجع  على  القدرة 
الرقابة  يسّهل  مّما  واسع،  نطاق 
اجلماعية. على سبيل املثال، ميكن 
من  استخدامها  البيانات  لعلماء 
من  اإلنرتنت  استخدام  تتّبع  أجل 
قبل أحد األشخاص وحتديد أمناطه 
مطابقة  خالل  ومن  السلوكية. 
اإلنرتنت  على  املستخدم  سلوك 
الذي حيصل عليه بواسطة شبكته 
مع  غريها(  أو   DSL( احمللية 
اإلنرتنت  استخدام  يف  سلوكه 
على شبكات اجليل الرابع اخللوية 
تقنية  مشّغلو  سيتمكن   ،)4G  (
الفحص العميق للحزم من التعّرف 
واملواقع  املستخدم  عادات  على 
أمناط  إىل  باإلضافة  يزورها  اليت 
حّساسة أخرى. تثري هذه البيانات 
خدمة  مزّود  بيع  مثل  خماوف 
اإلنرتنت بيانات املستخدمني إىل 
أطراف ثالثة، أو ببساطة تقدميها 
حني  يف  احلكومية.  األجهزة  إىل 
يتوّقع الناس أن تكون اتصاالتهم 
بهم  وخاصة  سّرية  باإلنرتنت 
البيانات  هذه  مجع  فإّن  وحدهم، 

ينتهك هذا التوقع.
اللبنانية،  احلكومة  تقم  مل  إذا 
و  »تاتش«  شركيت  متتلك  اليت 
تضمن  قوانني  بفرض  »ألفا«، 
العميق  الفحص  تقنية  احرتام  
خلصوصية املستخدمني، فقد يثري 
هذا األمر خماوف تتعّلق بالتجّسس 
اإللكرتوني على املواطنني. وهذا 
وزارة  وأّن  للقلق، خصوصًا  مثري 
متتلك  ال  اللبنانية  االتصاالت 
باألمن  يتعّلق  فيما  قويًا  سجالً 

السيرباني.
سلوك  رصد  للحكومة  ميكن 
على  والصحفيني  الناشطني 
الثابتة  اإلنرتنت  شبكات 
حصلت  حال  يف  واحملمولة، 
على  و«ألفا«  »تاتش«  شركتا 
للحزم.  العميق  الفحص  تقنية 
الوصول  للشركتني  سُيتاح  كما 
إىل معلومات خاصة باملستخدمني 

ضريبة الـ »واتساب« تنتهك خصوصية وبيانات 
املستخدمني وتسّهل الرقابة... وهذه التفاصيل!

املصرفية  املعامالت  عدد  مثل 
والتطبيقات واملواقع األكثر زيارة 
تاليًا  واستخدامها  اإلنرتنت  على 

ضّدهم.
توصيات:

التوصيات  بعض  يلي  فيما 
والصحافيني  للناشطني 
حبماية  املهتمني  واملواطنني 

خصوصيتهم:
النص  نقل  بروتوكول  استخدموا 
 )HTTPS( اآلمن  التشعيب 
فهذا  اإلنرتنت،  تصّفح  عند 
الربوتوكول ميكن أن مينع مزّودي 
ميتلكون  الذين  اإلنرتنت  خدمات 
من  للحزم  العميق  الفحص  تقنية 
التطبيقات.  بيانات  حمتوى  قراءة 
تثبيت  ُيعترب  احلالة،  هذه  ويف 
كل  يف  إس  بي  تي  تي  إتش 
مكان )HTTPS-Everywhere( على 
املتصّفحات أمرًا ضروريًا، يف حني 
ُينصح بشّدة بتجّنب الروابط ذات 
»بروتوكول نقل النص التشعيب« 

)HTTP( العادي.
مزّود  ذلك، سيكون مبقدور  ومع 
البيانات  قراءة  اإلنرتنت  خدمة 
ومجع    )metadata( الوصفية 
معرفة  مثل  الرقمية،  البصمات 
كان  إذا  ما  اإلنرتنت  خدمة  مزّود 
التشفري  يستخدم  األشخاص  أحد 

وبالتالي إثارة الشكوك حوله.
كان  فإذا  التصّيد،  روابط  جتّنبوا 
على  قادرًا  اإلنرتنت  خدمة  مّزود 
تثبيت تقنية العرتاض »بروتوكول 
 Secure( اآلمنة«  املنافذ  طبقة 
جهازكم،  على   )Sockets Layer
سيسمح هذا األمر ملشّغل الفحص 
التشفري  بفّك  للحزم  العميق 

وقراءة الرسائل املشفرة.
اخلاصة  االفرتاضية  للشبكة  ميكن 
من  املستخدمني  محاية   )VPN(
تقنية الفحص العميق للحزم اليت 
اإلنرتنت،  خدمة  مزّود  ميتلكها 
االفرتاضية  الشبكة  ألّن  وذلك 
اخلاصة تنشئ نفقًا بني املستخدم 
تشفري  يف  يساهم  ما  واخلادم، 
ومع  النفق.  عرب  البيانات  كافة 
ذلك، سيعرف مزّود خدمة اإلنرتنت 
 )IP( اإلنرتنت  بروتوكول  عنوان 
للشبكة االفرتاضية أثناء إنشائها 
اتصااًل عن طريق النفق، ما ميّكنه 
استخدام   عن  الكشف  من  تاليًا 
اخلاصة  االفرتاضية  الشبكة 

واخلادم الفعلي الذي تّتصل به.
خالصة

الفحص  تقنية  تثبيت  سيؤدي 
املزيد  إىل  البيانات  العميق حلزم 
اخلصوصية  احلق يف  انتهاك  من 
اهلاتف  شركات  ألّن  لبنان،  يف 
الوصول  من  ستتمكن  واحلكومة 
اليت  املعلومات  من  املزيد  إىل 

ينتجها املواطنون واملقيمون.
يف العام املاضي، ذكرت »سيتزن 
تركيا  أّن   )Citizen Lab( الب«  
العميق  الفحص  تقنية  تستخدم 
للحزم واليت طّورتها شركة »ساند 
األمريكية   )SandVine( فاين« 
»من  أجل توجيه املستخدمني  من 
إىل  شرعية  برامج  تنزيل  حماولة 
برجميات  تضّم  إصدارات  تنزيل 
تاريخ  إىل  وبالنظر  جتّسس«. 
التجّسس،  يف  اللبنانية  الدولة 
للبيانات  القانوني  اإلطار  وضعف 
األمنية  لألجهزة  ميكن  الشخصية، 
مماثلة  تكتيكات  استخدام 
الستهداف الصحفيني والناشطني 

واملواطنني العاديني«.

التنظيم  عام  أمني  شارك 
النائب  الناصري  الشعيب 
يف  املتظاهرين  سعد  اسامة 
واعترب  صيدا  يف  اعتصامهم 
سيكرب  الشعب  غضب  »أن 
اليوم يف  للناس  الكلمة  وان 
الشعب  وسيبقى  الشوارع. 
التحديات  كل  مواجهة  يف 
املفروضة من كل اعداء لبنان، 

اليت  التبعية  حماوالت  كل  و 
تفرض على لبنان«.

له  تصريح  يف  ودعا 
االمن  على  احلريص  »الشعب 
تكون حتركاته  ان  واالستقرار 
سلمية ضاغطة من اجل حتقيق 

املطالب«.
ايام  صيدا  »ابناء  ان  وقال 
السباقني  كانوا  املقاومة 

مقاومة  يقاومون  واليوم 
سباقة  كانت  صيدا  شعبية، 
وستبقى سباقة ومتضامنة مع 
ابناء شعبنا يف كل املناطق«.

ودعا اىل مرحلة انتقالية واىل 
اعادة النظر بكل املسائل.

كل  يف  للمحتشدين  وقال 
بعد  نسكت  »لن  الساحات، 

اليوم عن حقوقنا االساسية«

اسامة سعد شارك املتظاهرين باعتصامهم يف صيدا:
ندعو الشعب ان تكون حتركاته سلمية ضاغطة
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الوزراء  جملس  رئيس  أجرى 
امس  مساء  احلريري،  سعد 
احلكومي،  السراي  يف  االول، 
حمادثات مع الرئيس اإليرلندي 
تناولت  هيغنز  مايكل  الدكتور 
لبنان  يف  العامة  األوضاع 
الثنائية  والعالقات  واملنطقة 
الذي  والدور  البلدين،  بني 
العاملة  اإليرلندية  الوحدة  تلعبه 
األمم  قوات  يف  املشاركة 
املتحدة حلفظ السالم يف جنوب 
 1701 القرار  تنفيذ  يف  لبنان 
يف  واالستقرار  األمن  وترسيخ 

هذه املنطقة.
قد  اإليرلندي  الرئيس  وكان 
والنصف  السابعة  عند  وصل 
احلكومي  السراي  إىل  مساء 
يف  كان  حيث  عقيلته،  ترافقه 
اخلارجية  الباحة  عند  استقباهلما 
الرئيس احلريري. وبعد أن أدت 
له ثلة من حرس الشرف التحية، 
عقد الرئيسان اجتماعا يف حضور 
أعضاء الوفد اإليرلندي املرافق 
الذي ضم: وزير الدولة لشؤون 
الدفاع PAUL KEHOE، السفري 
 SEAN لبنان  يف  اإليرلندي 
العام  السر  أمني   ،O'REGAN
 MAURICE الدفاع  قسم  يف 
القوى  أركان  رئيس   ،QUINN
األمريال  اإليرلندية  املسلحة 
أمني  نائب   ،MARK MELLET

 CONOR للرئيس  العام  السر 
O'RAGHALLAIGH، نائب أمني 
الشؤون  قسم  يف  العام  السر 
 BRENDAN والتجارة  اخلارجية 
الرئيس  مستشارة   ،ROGERS
مساعد   ،CLAIRE POWER
 McCARTHY الرئيس التنفيذي
KEVIN والقنصل العام إليرلندا 
 .GEORGES SIAM لبنان  يف 
اللبناني  اجلانب  عن  حضر  كما 
الياس بو صعب،  الدفاع  وزير 
وزير  الشرف  بعثة  رئيس 
املهجرين غسان عطااهلل والوزير 
السابق الدكتور غطاس خوري.

دون  احملادثات،  ختام  ويف 
يف  كلمة  اإليرلندي  الرئيس 

السجل الذهيب.
عشاء تكريمي

بعد ذلك، أقام الرئيس احلريري 
مأدبة عشاء تكرميية على شرف 
الرئيس الضيف والوفد املرافق 
اللبناني  اجلانب  أعضاء  حضرها 
والنائبان  شقري  حممد  والوزير 
فتفت،  وسامي  مجالي  دميا 
رامي  بريطانيا  لبنان يف  سفري 
جمللس  العام  األمني  مرتضى، 
مكية،  حممود  القاضي  الوزراء 
األعلى  للمجلس  العام  األمني 
األمسر  حممود  اللواء  للدفاع 
احلريري  الرئيس  ومستشار 
العميد  العسكرية  للشؤون 

الركن مارون حيت. 

 احلريري اجرى حمادثات مع الرئيس 
االيرلندي تناولت االوضاع يف لبنان 

واملنطقة واومل تكرميا له 

سجل تالسن بني القوى االمنية 
يرددون  الذين  واملتظاهرين 
شعارات مناوئة للنظام وطلبت 
القوى االمنية منهم احلفاظ على 

سلمية التحرك.
املتظاهرين  بعض  وحاول 
بني  الفاصل  احلاحز  ختطي 
والسراي  الصلح  رياض  ساحة 

احلكومي.
يف  املعتصمون  واصل  وقد 
قطع  واصلوا  العبدة  ساحة 
الدولية  الرئيسية  الطريق 
كما  املشتعلة  باالطارات 
افرتشوا االرض كتعبري وتاكيد 
بتحركهم  االستمرار  على 

االحتجاجي.
احملتجني  من  عدد  وحاول 
الدخول اىل مكتب التيار الوطين 

تالسن بني املتظاهرين والقوى االمنية وحماولة لتخطي 
احلاحز الفاصل بني ساحة رياض الصلح والسراي احلكومي

جملس  رئيس  نائب  أوضح 
أن  حاصباني  غسان  الوزراء 
على  وافقت  اللبنانية  »القوات 
لكن  احلدود،  خطة  مناقشة 
اجللسة  يف  وزرائها  اعرتاض 
يف  تضمنها  عدم  على  كان 
املعابر  ضبط  موضوع  وضوح 
غري الشرعية، وخباصة التهريب 

البشري واملادي عربها«.
ويف حديث إذاعي اعترب ان »جود 
اخلطة ليس حال، ألن العربة يف 
أمامنا  األبرز  واملثال  التنفيذ، 

خطة الكهرباء«.
على  حاصباني  وشدد  كما 
بسلة  تطالب  »القوات  أن 
يف  ومنها  متكاملة  إصالحات 
اىل  الفتا  االتصاالت«،  قطاع 

شأن  يف  النقاش  »فكرة  أن 
اضافة الرسوم على التخابر عرب 
مسي  )ما  االنرتنت  بروتوكول 
معيب  أمر  الواتساب(  بضريبة 
اإلهدار  ظل  يف  مقبول  وغري 

القائم«.
كذلك، عرب عن رفض »القوات 
قبل  رسوم  اضافة  الدخول يف 
حتصيل كل الضرائب املستحقة 
جبايتها،  تتم  ال  اليت  للدولة 
املعابر  إقفال  احلدود،  حتصني 
غري الشرعية وتعديل اإلجراءات 

يف املعابر الشرعية«.
االنطالق  ميكننا  »ال  وختم: 
يف  عجزا  تتضمن  موازنة  يف 
بتطبيق  نطالب  الكهرباء، وحنن 
خطة الكهرباء بكل تفاصيلها«.

حاصباني: وضع رسوم ختابر واتساب يف 
ظل اإلهدار امر غري مقبول

الداخلية  وزيرة  اّكدت 
اّن  احلسن  رّيا  والبلديات 
سعد  للرئيس  استقالة  ال 
الراهن  الوقت  يف  احلريري 
وقالت »االستقالة ال حتقق اي 

هدف«. 
حديث  يف  احلسن  واعتربت 
تلفزيوني اّن معظم التظاهرات 
األمن  قوى  ولدى  سلمية 
تعليمات بعدم التصادم معها، 
مشرية اىل اّن رئيس احلكومة 

أننا  األول  اليوم  منذ  قال 
سنتخذ خطوات لتخفيف العجز.

على  الضروري  »من  وتابعت 
إجراءات  بني  املوازاة  احلكومة 
التقشف وختفيف وطأتها على 

املواطن اللبناني«. 
االفرقاء  مجيع  احلسن  ودعت 
خلف  التوحد  اىل  احلكومة  يف 
اىل  مشرية  التقشف،  خطوات 
احلكومة حتاول جتنيب املواطن 

اللبناني االنهيار.

احلسن: ال استقالة للرئيس احلريري 
يف الوقت الراهن

يف  اجلميزات  منطقة  يف  احلر 
طرابلس واقتحامه.

بالكامل  الطرقات  قطع  وجرى 
كورنيش  يف  باإلطارات 

املزرعة.
وسقط جرحيان يف اشكال بني 
القوى االمنية واملتظاهرين يف 

وسط بريوت.
كما قطع حمتجون الطريق العام 
يف منطقة مار الياس وحتديدا 
الطريق الذي يربط حملة كركول 
الدروز باجتاه املال الظريف وقد 
املطاطية  االطارات  اشعلوا 
وسط  يف  النفايات  وحاويات 

الطريق.
مزرعة  طريق  قطعت  كذلك 
املشتعلة  باالطارات  يشوع 

باالحتاهني.

ويف منطقة بعلبك تواصل قطع 
الطرقات الدولية يف باإلطارات 
املشتعلة، ضمن موجة الغضب 
تردي  على  احتجاجًا  الشعيب 
ورفضًا  املعيشية،  األوضاع 

للمزيد من الضرائب. 
وأبرز الطرقات اليت مت قطعها: 
على  سرعني،  بلدة  مفرق  عند 
بلدة  يف  بعلبك- محص  طريق 
التحتا،  متنني  بلدة  يف  مقنة، 
جلهة  اخلضر  بلدة  مفرق  عند 
السفري، وبريتال، وعند مدخل 

بعلبك اجلنوبي.
باإلضافة إىل احتجاجات شبابية 
يف بلدات مشسطار وبيت شاما 

وعلى طريق بدنايل.
وافيد استمرار إقفال الطرقات 

يف كسروان ساحال وجبال .

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
اللبنانية  القوات  حزب  لرئيس 

مسري جعجع البيان التالي:
مساء  اخلارج،  من  عودته  فور 
امس االول، وعلى وقع انتشار 
املناطق  كل  يف  االحتجاجات 
حزب  رئيس  أجرى  اللبنانية، 
جعجع،  مسري  اللبنانية  القوات 
رئيس  من  بكل  اتصاالت 
احلكومة سعد احلريري ورئيس 
احلزب التقدمي االشرتاكي وليد 

جنبالط، واصدر البيان التالي:
نرى  أن  مؤسف  ألمر  حقًا  انه 
البالد يف هذه احلالة واملؤسف 
يف  كثريًا  حذرنا  أننا  أكثر 
الوصول  من  االخرية  االشهر 
اىل هذه احلالة، وطالبنا مرات 
عدة حبكومة جديدة خمتلفة جدا 
وتقنيني  اخصائيني  من  مؤلفة 
مغايرة  صورة  اعطاء  تستطيع 
وتبدأ  الثقة  وتعيد  لبنان  عن 
االقتصادي  النهوض  بعملية 

من جديد.
واما ما وصل االمر اىل ما وصل 
باالتصاالت  سنستمر  اليه، 
الليلة  هذه  طيلة  واالجتماعات 
ميكن  ما  افضل  اىل  للتوصل 
عمله بعد تدهور االوضاع بهذا 

الشكل.
اعادة نظرة شاملة  حنن بصدد 
حلفائنا  مع  والتشاور  وكاملة 
القرار  الختاذ  الشان  بهذا 

املناسب.«

املاروني  البطريرك  علق 
مار بشارة بطرس الراعي 
اجلالية  لقائه  خالل 
كوتونو  يف  اللبنانية 
البينان، على التظاهرات 
يف  القائمة  الشعبية 
معظم املناطق اللبنانية، 
»الشعب  ان  معتربا 
حيتمل  يعد  مل  اللبناني 
اضافية،  ضريبة  أي 
ان  احلكومة  على  وان 
االزمة  اسباب  تعاجل 
والعجز  االقتصادية 

املالي يف الدولة«.
»ايها  واضاف: 
لبنان،  يف  املسؤولون 
العام،  املال  اضبطوا 
يف  التهريب  أوقفوا 
اوال،  الشرعية  املرافق 
واملطار  املرفأ  يف 
الشرعية،  واملعابر 
والعمولة  اخلوات  اوقفوا 
والرشوات والكوميسيون 
الذي حتصلون عليه انتم 
التهريب.  على  لتوافقوا 
اقفلوا  اإلهدار،  اوقفوا 
على  املسلطة  املزاريب 
ونهبا،  سرقة  جيوبكم 
الضرائب  فرض  قبل 
على الشعب الفقري الذي 
بات يشكل اكثر من ثلث 
كلكم  اللبناني.  الشعب 
البطالة  نسبة  ان  يعلم 
الـ 40  يف لبنان قاربت 
يف املئة، واجلوع والعوز 
من  الكثري  يهددان  باتا 

املواطنني«.
وتابع: »معكم من كوتونو 
عاليا  الصوت  نرفع 
املتظاهرين  مع  لنرفض 
يف لبنان فرض ضرائب 
الشعب  على  اضافية 
اللبناني. ونقول للسلطة 
نهب  يكفي  السياسية، 
يكفي  العام،  املال 
العام،  املال  إهدار 
ويكفي  فسادا،  يكفي 
املرافق  عرب  تهريبا 
الشرعية  وغري  الشرعية 
تقاعصكم  سنعترب  واال 
للشعب  اضطهادا 
اللبناني وامعانا يف رميه 
الفقر  حال  يف  واغراقه 
تهجريه  تريدون  وكأنكم 
له:  قائلني  لبنان  من 
»اخرج من لبنان، ال دور 
لك فيه وال مكان، لبنان 
ليس وطنك. حنن نرفض 
كل هذا ونريد ان يكون 
ابنائه  لكل  وطنا  لبنان 
ابناء  يبقى  ان  ونريد 

لبنان يف وطنهم«.

الراعي معلقا على 
التظاهرات:
نرفض مع 

املتظاهرين فرض 
ضرائب اضافية 

على الشعب

سنستمر باالتصاالت واالجتماعات طيلة هذه الليلة للتوصل 
اىل افضل ما ميكن عمله

االشرتاكي  احلزب  رئيس  غرد 
على  حسابه  عرب  جنبالط  وليد 
طلبت  قائال  انين  تويرت  موقع 
من الرفيق اكرم شهيب تسليم 

جنبالط : اطلب من الرفيق اكرم شهيب تسليم 
مطلقي النار يف اهلواء

-أكد النائب حسني احلاج حسن 
ان مسؤولية احلكومة ان تبحث 
عن مكان وجود االموال وليس 
كلفنا  اذا  النه  الفقراء،  لدى 
الفقراء املزيد من الضرائب لن 
احلاج  دفعها.وقال  يستطيعوا 
اىل  حيتاج  ال  البلد  »ان  حسن 
امين  استقرار  بل  امين  تازم 
واجتماعي ويتوجب على احلكومة 
ان  الشارع  يف  جرى  ما  امام 
وتتخذ  جيري  ما  دراسة  تعيد 
القرارات املناسبة والرتاجع عن 
اي ضريبة ادت هلذا التوتر يف 

الشارع.
وزراء  »ان  حسن  احلاج  اعترب 
رفضهم  اعلنوا  اهلل  حزب 
للضريبة على الوتساب وغريها 
من الضراب يف جملس الوزراء

احلاج حسن :قرار احلكومة بالرتاجع عن رسم الواتساب كان جيدا جدا
سيصوتون  املقاومة  وزراء 
الفقراء  على  ضريبة  اي  ضد 
اجلميع  وننصح  واملستضعفني 
بأال يفكرو بضرائب جديدة على 

الفقراء
كما أضاف رئيس جلنة االعالم 
الدكتور  النيابية  واالتصاالت 
هناك  ان  حسن  احلاج  حسني 
بني 150 و 250 مليون دوالر 

نفقات  اإلتصاالت  قطاع  يف 
ونفقات  رامسالية  استثمارية 
بعض  إىل  تذهب  تشغيلة 
السياسيني  وبعض  املنتفعني 
قائال  السياسية،  والزبائنية 
إننا مل نكن حباجة إىل أن نصل 
احلكومة  وقرار  احلد  هذا  إىل 
الواتساب  رسم  عن  بالرتاجع 

كان جيدا جدا«

اهلواء  يف  النار  اطلقوا  الذين 
وحنن حتت القانون لكن نطلب 
حتقيق شفاف ونرفض االعتداء 

على ايا كان .
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املاروني  البطريرك  يواصل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي زيارته الراعوية اىل 7 دول 
والغربية،  الوسطى  إفريقيا  يف 
الرمسيني  املسؤولني  للقاء 

وأبناء اجلالية اللبنانية.
الراعي  التقى  االطار،  هذا  ويف 
وصل  اليت  بنني  خارجية  وزير 
اليها مساء أمس االول، اوريليان 
اغبينونسي ممثال رئيس مجهورية 
لألوضاع  معه  وعرض  بالده، 
العامة يف البلدين ووضع اجلالية 

اللبنانية هناك.
»انا  اللقاء:  بعد  الراعي،  وقال 
لرعايانا  راعوية  زيارة  اليوم يف 
والوسطى،  الغربية  إفريقيا  يف 
وزير  بلقاء  جدا  سررنا  وقد 
اخلارجية والتعاون الذي استقبلنا 
باسم  اليوم  ويستقبلنا  البارحة، 

رئيس اجلمهورية«.
الزيارة  من  »اهلدف  أضاف: 
لبنان  بني  العالقات  توطيد 
املارونية  كنيستنا  وبني  وبنني 
الكاثوليكية االنطاكية مع الدولة، 
اجلماعة  هذه  امتنان  عن  ونعرب 
ومسلميها  مبسيحييها  اللبنانية 
واليت  البلد  هذا  يف  املوجودة 
قدراتها  وحتقق  بكرامة  تعمل 
بفضل هذا البلد، وللتأكيد على 
ان هذه اجلماعة سوف تبقى وفية 
تبقى  ان  ونتمنى  للبنني.  ابدا 
خلري  وقوية  متجددة  العالقات 
وقد  ايضا.  وخلرينا  البلد  هذا 
اللبنانيني  ان  الوزير  من  مسعت 
ازدهار  يف  ويشاركون  يعملون 

البلد، وهذا شرف لنا«.
اغبينونسي

اىل  اغبينونسي  أشار  بدوره، 
البلدين«،  بني  العالقة  »متانة 
وقال: »أكرر العبارة اليت قلتها 
صاحب  استقبالنا  خالل  باألمس 
الغبطة، اننا حنن ابناء بنني ولدنا 
يف  هنا  معنا  اللبنانيني  ورأينا 
وطننا، إنهم اخوتنا وبنني ارض 

الضيافة واالنفتاح«.
لي شرف  كان  »صباحا  أضاف: 
استقبال البطريرك الراعي باسم 
رئيس اجلمهورية الذي مل يسمح 
له الوقت للقاء بطريرك أنطاكيا 
فكلفين  مسبق،  ارتباط  بسبب 

باستقباله باسم بلدنا«.
وتابع: »مجهوريتنا علمانية لكنها 
ومنفتحة  املعتقدات،  كل  حترتم 
على كل ما يتيح لالنسان التطور 
احلرية  يف  الروحانية  وعيش 
أهمية  يعري  ورئيسنا  والكرامة. 
كبرية لكافة الطوائف يف بلدنا، 
بدليل أنه طلب مين هذا الصباح، 
الكاردينال  البطريرك  غبطة  لقاء 

الراعي الذي يزور بلدنا«.
حفل استقبال

اىل ذلك، أقام القنصل الفخري 
الشاغوري حفل  بنني طوني  يف 
املاروني  للبطريرك  استقبال 
وزراء  حضره  املرافق،  والوفد 
والداخلية  والسياحة  اخلارجية 
وشخصيات  والرياضة  والبيئة 
دبلوماسية واقتصادية واجتماعية 
اجلالية  ابناء  من  وفاعليات 

اللبنانية.
ابناءنا  »أحيي  الراعي:  وقال 
العزيزة،  الدولة  هذه  يف  مجيعا 
وصلواتي،  قليب  يف  وأمحلهم 

هلذا  امتناننا  عن  التعبري  وأود 
اللبنانية  البلد الستقباله مجاعتنا 
وتقديم  واملسلمة،  املسيحية 
قدراتهم  ليحققوا  هلم  الفرص 
عليهم  اهلل  أنعم  اليت  ومواهبهم 
بها. وحنن حنمل ايضا هذا البلد 
من  صلواتنا  يف  ومؤسساته 
وينعم  وينمو  يزدهر  ان  اجل 

باالستقرار الدائم«.
العام  القنصل  »نشكر  أضاف: 
وأنا  معكم،  الليلة  جيمعنا  الذي 
أحييكم ألنكم تكشفون وجه لبنان 
بوحدتكم  البنني  يف  احلقيقي 
وتكاتفكم وتواصلكم وتقاليدكم 
اللبنانية وعاداتكم اجلميلة، وأنتم 
ما  تغنون هذا اجملتمع من خالل 
تقاليد وقيم، وحنن  حتملون من 
معنى  الن  ذلك  على  حريصون 
وجودكم يف هذا البلد ليس فقط 
من اجل العمل وامنا ايضا النكم 
وتغنون  وتقاليد  بقيم  تغتنون 
هذا اجملتمع وتغتنون منه مبا له 
رعية  هنا  توجد  وهلذا  قيم،  من 
وسلطة دينية الن اهلدف تعزيز 
القيم الروحية واألخالقية، وتعزيز 
التقاليد اليت حتملونها معكم من 
عليها  احملافظة  اجل  ومن  لبنان 
كما  فعال  نكون  لكي  وإغنائها 
اجملتمع  هذا  يف  فاعلون  انتم 
الرحب  على  استقبلكم  الذي 

والسعة«.
وخاطب احلضور البنيين قائال: »حنن 
يف لبنان ضحية حرب مستمرة يف 
األمثان  وندفع  األوسط،  الشرق 
العام 1948 اي منذ  الباهظة منذ 
بدء النزاع الفلسطيين االسرائيلي 
وجلوء الفلسطينيني اىل بلدنا وقد 
النصف  يفوق  اليوم  بات عددهم 
مليون نسمة، يعيشون يف ظروف 
ومعهم  املخيمات  يف  مأساوية 
واملتوسطة  الثقيلة  األسلحة 
واخلفيفة، وهم ينتظرون منذ 71 
لقضيتهم  السياسي  احلل  عاما 
من اجل ان يعودوا اىل بالدهم، 
اىل  حتول  قد  احلل  هذا  ان  اال 
سراب ولن يصل ابدا. لقد دفعنا 
غاليا،  وسوريا  العراق  حرب  مثن 
ونصف  مليون  حنو  واستقبلنا 
مليون نازح سوري ليصبح العدد 
مليوني  زهاء  الفلسطينيني  مع 
سكان  عدد  نصف  اي  إنسان، 
جدا،  صغرية  مساحة  على  لبنان 
وهذا يشكل عبئا كبريا على كافة 
معكم،  أتساءل  أنا  املستويات. 
على حتمل  قادرة  قوية  دولة  اي 
هذا العبء واستقبال نصف عدد 

سكانها؟«.

التقى يف بنني وزير خارجيتها والقنصل الفخري أومل تكرميا له

الراعي: نطالب كل الدول الصديقة بفصل احلل 
السياسي يف سوريا عن عودة النازحني

الوزراء  جملس  جلسة  انتهت 
عند اخلامسة عصر امس االول، 
االعالم  وزير  اثرها  على  أدىل 
مجال اجلراح باملعلومات الرمسية 
جملس  جلسة  »انتهت  اآلتية: 
البنود  معظم  بإقرار  الوزراء 
االعمال،  جدول  على  املدرجة 
وزير  تفويض  البنود  واهم 
مع  االتفاق  بتجديد  االتصاالت 
ملد  القربصية  »سيتا«  شركة 
الكابل  مكان  جديد  حبري  كابل 
يؤمن  والذي  حاليا  املوجود 
وسيجدد  لبنان،  اىل  االنرتنت 
الوزير شقري االتفاقية ويطلقها 
خلط  جديدة  مناقصة  خالل  من 
امسه  ولبنان  قربص  بني  جديد 
اهلام،  الثاني  البند  اما  اوروبا. 
احلدود  اسرتاتيجية  اقرار  فهو 
واليت تهدف اىل ضبط احلدود 
مع الدول اجملاورة. البند الثالث 
هو اسرتاتيجية اهلواء الذي تقدم 
مسألة  وهذه  البيئة  وزير  به 
البيئي.  الوضع  مبعاجلة  مهمة 
عادية.  فهي  البنود  باقي  اما 
وستعقد جلسة غدا عند الساعة 

الثانية من بعد الظهر«.
البحث يف  يتم  مل  ملاذا  سئل: 

املوازنة اليوم؟

يف  وقتا  أخذنا  »ألننا  اجاب: 
االعمال،  جدول  بنود  اقرار 
وغدا هناك جلسة وان شاء اهلل 

لالنتهاء من املوازنة«.
كل  عن  حتدثت  باالمس  سئل: 
مناقشتها  متت  اليت  املواضيع 
اال  الوزراء،  جملس  جلسة  يف 
اب  »الواتس  على  الضريبة 
اقرتح  ومن   ،»WHATSAPP

هذه الزيادة؟
قرار يف  اختذ  »باالمس  اجاب: 
جملس الوزراء بزيادة 20 سنتا، 
وزير  قبل  من  اتى  واالقرتاح 

االتصاالت«.
هذا  ينطبق  ماذا  على  سئل: 
القرار غري »الواتس اب كول« 

WHATSAPP CALL؟
 OTT VOICE اجاب: »على كل
علما  عليه،  ينطبق   OVER IP
ارسال  شخص  أي  بإمكان  انه 
VOICE MASSAGE كما بإمكانه 
من  وفيديوهات  صور  ارسال 
دون أي تكلفة باستثناء املكاملة 
 20 مقابل  تكون  اليت  الصوتية 

سنتا مرة واحدة يف النهار«.
هذا  ايرادات  عن  سئل:ماذا 

القرار؟
اجاب: »200 مليون دوالر«. 

جملس الوزراء أقر جتديد االتفاق مع سيتا 
اجلراح: جلسة غد )أمس( لالنتهاء من املوازنة

مجلس الوزراء مجتمعا

اجل  من  هذا  »أقول  أضاف: 
حبضور  البلد  هذا  صوت  حتفيز 
فنحن  االن،  معنا  خارجيته  وزير 
حباجة اىل صوت األصدقاء الذين 
وبشجاعة  عال  بصوت  ينادون 
سوريا  يف  للحرب  حد  بوضع 
صوت  وفلسطني،  والعراق 
الن  النازحني  بعودة  يطالب 
ارضهم  اىل  العودة  حقهم  من 
وثقافتهم  تارخيهم  هلم  حيث 
الدولية  السياسة  وهويتهم. 
تعلن انه جيب اجياد حل سياسي 
للحرب السورية ومن ثم التفكري 
بعودة النازحني السوريني، وهذا 
احلل  انتظار  عليهم  ان  يعين 
وعلى  الفلسطينيون،  فعل  كما 
من  اكثر  سيأخذ  احلل  االرجح 
الفلسطينيني  فتجربة  سنة،   71
كل  نطالب  حنن  أمامنا.  ماثلة 
احلل  بفصل  الصديقة  الدول 
عودة  عن  سوريا  يف  السياسي 
سنكون  فنحن  وإال  النازحني، 
مفروضة  االوىل  حربني:  أمام 
مفروضة  والثانية  احلجر،  لتدمري 
والتاريخ  احلضارة  لتدمري  ايضا 
حيتمل  يعد  مل  لبنان  والثقافة. 
دفع أمثان حروب ال دخل له بها، 
املنطقة  رسالة يف  فهو صاحب 
ومعروف مبيزة التعايش القائمة 
واملسلمني  املسيحيني  بني  فيه 
وبنظامه الدميقراطي الذي حيرتم 
البلد  هذا  والتعبري،  الرأي  حرية 
الذي حيمل رسالة الوحدة بالتنوع 
األوسط،  للشرق  ضرورة  هو 
ونتمنى مع االحتفال مبئوية لبنان 
العودة  من  نتمكن  ان  الكبري 
السياسية  والثوابت  جذورنا  اىل 
اجل  من  والتخطيط  بلدنا  يف 

املستقبل«.
ونوه جبهود الرعية املارونية يف 
االبرشية  راعي  سيما  وال  بنني 
املطران سيمون فضول وتعاون 
احلاج  شربل  االب  الرعية  كاهن 
على  املؤمنني  »تساعد  اليت 
ممارسة طقسهم املاروني ونشر 

كلمة اهلل«.
الشاغوري

احلفل  استهل  الشاغوري  وكان 
الزيارة  »هذه  فيها:  قال  بكلمة 
لتشهد  أتت  لغبطتكم  التارخيية 
حققه  الذي  والنمو  التطور  على 
هذا  يف  اللبنانية  اجلالية  ابناء 
نعتربه  والذي  املضيف،  البلد 

وطننا الثاني«.
للراعي  الشاغوري  وشكر 
»اهتمامه الكبري بأبناء الكنيسة«، 
من  »أكثر  بأنها  الزيارة  واصفا 

تارخيية النها اعادت األمل والثقة 
اىل نفوس اللبنانيني املنتشرين 
بني  يفرق  ال  راعيا  هناك  بأن 
يبحث  امنا  والطوائف  املذاهب 
ليشعره  كان  أينما  قطيعه  عن 
وخاطبه  واالهتمام«.  باألمان 
قائال: »زيارتكم اليوم يا صاحب 
الغبطة، تتزامن مع قرب االحتفال 
وجد  الذي  الكبري  لبنان  مبئوية 
احلويك  البطريرك  جهود  بفضل 
وذلك  مسريته،  تكملون  الذي 
برفع صوتكم دائما من اجل ان 
لبنان وشعبه  بلدنا احلبيب  ينعم 
باألمان واالستقرار ليكمل رسالته 

يف هذا الشرق«.
أضاف: »ال بد لنا من ان نعلن 
بأن رعيتنا باتت تشكل منذ شباط 
االبرشية  من  جزءا   2018 العام 
الغربية  إفريقيا  يف  املارونية 
جهود  بفضل  وذلك  والوسطى 
املطران فضول، تطبيقا ملا طلبه 
قداسة البابا فرنسيس، وبتنا يف 
شراكة مع كافة الرعايا املارونية 
يف إفريقيا األمر الذي عزز حضور 

كنيستنا يف املنطقة«.
يا  نشكركم  »جمددا  وختم: 
لنا  زيارتكم  الن  الغبطة  صاحب 
مل تعزز وتدعم حضورنا يف البلد 
قربت  وامنا  وحسب،  املضيف 
وبني  بيننا  كثريا  املسافات 
وطننا األم لبنان ليس من الناحية 
االقتصادية واملادية فقط بل من 

الناحية الروحية ايضا«.

البطريرك الراعي



Page 6صفحة 6     

مقاالت وتـحقيقات

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

ميكن  هكذا  إخفاق...  قاَرعه  أمل  الح  كلما 
باختصار توصيف الوضع العام يف لبنان على كل 

املستويات.
إالاّ ويذهبون، من دون  ر أهل احلكم فرصة  ال يوفاّ
أياّ واِزع، أو حتى مرباّر، حنو خيارات خطرية ال طائل 
منها سوى إدخال البالد والعباد يف أزمات سياسية 

واقتصادية واجتماعية.
من يراقب املشهد السياسي ال بد من أن يكتشف 
أناّ هناك وجهة باَتت الِسمة املشرتكة لكل شركاء 
احلكم، تكمن يف البحث عن املشاكل، فإن مل تكن 
يات  موجودة، فال بأس يف افتعاهلا، وذلك حتت مسماّ
متعددة، وخلفيات متباينة، وإن كانت كلها تندرج 

يف إطار العبث السياسي.
د حول  إنطالقًا من ذلك، ميكن فهم السجال املتجداّ
العالقة مع  سوريا ، بعدما جاَهر وزير اخلارجية  جربان 
باسيل  باستعداده للذهاب إليها من أجل »حل قضية 
د بذلك املهاترات حول  النازحني« السوريني، لتتَجداّ
العبث  العالقة مع دمشق، واليت تقرتب، يف حالة 
السائدة، من أن تكون خارج الزمان واملكان، بعدما 
ساعة  فيما  اجلميع،  سوريا  يف  األحداث  سبقت 
الطبقة السياسية يف لبنان توقفت عند توقيت عام 

.2011
هكذا صار الكلاّ راغبًا يف إشعال احلرائق السياسية، 
السياسية،  التحديات  كل  متجاهاًل  مرباّر،  أي  دومنا 
واألهم املخاطر االقتصادية، اليت جعلت اللبنانيني، 
خببزهم،  دين  ُمهداّ املاضية،  القليلة  األيام  خالل 
أيام قليلة  وبنزينهم، ورمبا يصبحون مهددين بعد 
ببيئتهم،  احلال  وبطبيعة  واستشفائهم،  بدوائهم 
باحلرائق  املاضية  الساعات  يف  اسُتبيَحت  اليت 
احتوائها،  الدولة عاجزة عن  اليت وقفت  الطبيعية، 
متامًا كوقوفها عاجزة عن احتواء حرائق السياسة يف 

موجاتها الداخلية واإلقليمية.
قد يكون السؤال املركزي األول الذي ميكن أن تطرحه 
إجيابيات  السياسية عن  املناكفات  أحدث جولة من 

زيارة باسيل امُلتملة اىل سوريا وسلبياتها؟
سؤال يندرج يف إطار املنطق السليم الذي يفرتض 
أن ُتدار به احلياة السياسية يف لبنان، الذي باَت 
عًا على املخاطر من كل حدب وصوب، وحتديد  مشراّ
دة لتلك اخلطوة، خصوصًا أناّ هناك حاجة  مقاربة موحاّ
ة اليوم حلل أزمة خطرية، كأزمة الالجئني، اليت  ُملحاّ
باألصح  أو   - أخطائهم  اعة  مشاّ قون  يعلاّ الكل  صار 

خطاياهم - السياسية واالقتصادية عليها.
كل زيارة وزير خارجية  يف املبدأ، ال يفرتض أن تشاّ
يتجاهلها  بديهيات  ة  مثاّ مشكلة.  ة  أياّ لسوريا  لبنان 
لن  النازحني  ألزمة  حلاّ  أياّ  أن  هلا  أواّ املعارضون، 
السورية.  احلكومة  مع  َتواصل  دومنا  ممكنًا  يكون 
وثانيها أن أياّ جهد إلطالق عجلة  االقتصاد اللبناني ، 
ولو باحَلد األدنى، ال بد من أن يأخذ يف احلسبان أناّ 
ابة الوحيدة للبنان وجتارته، خصوصًا  سوريا هي البواّ
بعدما صار فتح املعابر مع العراق، وقبله األردن، 
يف  اجلارية  رات  التطواّ أناّ  وثالثها  راسخة.  حقيقة 
ف عنها توافق  الشمال السوري اليوم، واليت َيتكشاّ
إقليمي - دولي على احلل يف سوريا، تفرض على 
لبنان أن يستعد ملرحلة جديدة، وإن كانت مالحمها 

النهائية غري واضحة بعد.
بهذا املعنى، تصبح زيارة باسيل لسوريا أمرًا طبيعيًا، 
التوازنات  متليها  اليت  احلساسيات  فيها  راعى  لو 
همه خصومه بأنه  اللبنانية، بصيغتها احلالية، اليت يتاّ
ساَهم بنفسه، ضمن فريقه السياسي، يف فرضها 
وعلى  السياسية  احلياة  على  الكارثية  َتبعاتها  بكل 
توافقية«،  »دميقراطية  ى  امُلسماّ السياسي  النظام 
لشركة  إدارة  جملس  احلكومة  معها  باتت  واليت 
خاسرة بِفعل الفساد، بداًل من التفراّد والتعامل مع 
امللفات احلساسة بوصفه »رئيس اجلمهورية« حُبكم 

األمر الواقع.
ر أزمة »الزيارة« وقد ُتطوى كغريها، ولكنها  قد تتطواّ
السياسي،  الفشل  أناّ  على  إضافيًا  دلياًل  ل  تشكاّ
بنهايته،  التنبؤ  لبنان يف نفق يصعب  أدخَل  الذي 
والذي جعَل هذا الوطن، باملعايري العلمية، يتأرَجح 
بني مفهوَمي »الدولة الرخوة« و«دولة فاشلة« بكل 

التعريفات األكادميية املددة هلما.
وعلى ما ُيقال يف صالونات بعض كبار السياسيني، 
الرخوة«،  بالفعل مفهوم »الدولة  لبنان جتاَوز  فإناّ 

نة.  ة واللياّ أي الدولة اهَلشاّ
ذلك اناّ هذه الرخاوة ساهمت يف أن يصبح الفساد 
ينتشر  أن  على  ساعدت  بل  حياة،  منط  والرشوة 
الفساد يف كل املؤسسات، من دون أن يستثين 

»العهد القوي«... و»الدولة الَرخوة«!
ل جدارًا  مؤسسات وقطاعات جوهر وجودها انها تشكاّ
أي  يرتكب  من  ضد  وقبضة  الفساد،  ضد  عازاًل 

خمالفة أو موِبقة.
فإناّ  الصالونات،  تلك  يف  ايضًا  يقال  ما  وعلى 
عنها  تنوب  ها،  ظلاّ نعيش يف  اليت  الرخوة،  الدولة 
حكومة تتخذ قرارات، ويف جوهر صالحياتها تطبيق 
ها السلطة التشريعية. لكن كما  القوانني اليت َتسناّ
هو واضح، فإناّ األداء احلكومي، ليس احلالي فقط، 
بل ما قبله يف حكومات سابقة، يف الغالب ال يلتزم 
قرارات اختذتها احلكومة، وال يطباّق القوانني النافذة 
برغم املناشدات على مدى االشهر االخرية. وامِلثال، 
سنوات  منذ  تنتظر  اليت  النافذة  القوانني  عشرات 
أن  دون  من  التطبيقية،  مراسيمها  إصدار  طويلة 
اي  احلاكمة  السلطة  م  تقداّ ان  دون  ومن  تصدر، 
أناّ معظم هذه  علمًا  امُلريب.  جاهل  التَّ مربرات هلذا 
القوانني النافذة مرتبطة بشكل او بآخر باالصالحات 
اليت يكثر احلديث عنها يف هذه االيام، ومن دون 

ان يقرتن ذلك خبطوات ملموسة على أياّ صعيد.
هذا التجاهل، وكما َيِرد على ألسنة مسؤولني كبار، 
طبيعي يف »دولة َرخوة« بِفعل فاعل، والفاعل هنا 
جُياهر  أن  للمواطن  يرباّر  أمر  وهو  احلاكمة.  السلطة 
وجهها  ن  تزياّ األول  يف  وجَهني؛  بارتداء  باتهامها 
مبساحيق جتميلية وشعارات إصالحية ومبادىء عدالة 
من  ذلك  اىل  وما  وشفافية،  ودميوقراطية  ونزاهة 
أنها  الثاني، فتبدو  الوجه  ا يف  أماّ أخالقية.  عناوين 
اآلخرين،  كل  من  أعلى  كطبقة  حقيقتها  عن  تعرباّ 
ُمطلقة  جيعلها  ما  القوة،  من  فائضًا  متتلك  وانها 
التصراّف لَفرض إرادتها على سائر فئات اجملتمع، 
ويف تطبيق ما هو يف صاحلها، وجَتاهل ما هو عكس 
هوا  ذلك. وحيال هذه احلقيقة، ال ُيالم الناس إذا وجاّ
أصابع االتهام اىل فئة املتجاهلني، واتهموهم بأنهم 
بالوالء  يدينون  ما  بقدر  للوطن،  بالوالء  يدينون  ال 

لطبقتهم وعائالتهم وحماسيبهم.
ة يف ما ُيقال يف تلك الصالونات،  على أناّ االكثر حداّ
أناّ الواقع اللبناني بالطريقة اليت ُيدار بها، وتقارب 
فيه أزماته املتتالية، يقرتب من أن يتجاوز مفهوم 
»الدولة  مرتبة  اىل  يصل  ويكاد  الرخوة«  »الدولة 
ما ينطبق  اليت ال حتمي مواطنيها، وهذا  الفاشلة« 
بشكل فاقع على حال لبنان يف هذه االيام. والفضل 
االساس يف بلوغ االمور هذا احلد، يعود اىل األداء 
الذي َتِبَع التسوية الرئاسية، وما أنتَجته من اتفاقات 

وتفاهمات منظورة وغري منظورة.
ظل  يف  لبنان  يتجه  أين  اىل  سؤال:  ينربي  هنا 
منزلقات  اىل  أوَصل  الذي  السياسي  املنحدر  هذا 

اقتصادية ومالية؟
سياسيًا، يعرتف احد كبار املسؤولني بأناّ لبنان مير 
يف اكثر حلظاته تعقيدًا، فـ«العهد ُيدحرج مالحظات 
وجربان  العهد،  مع  اهلل«  و«حزب  احلكومة،  على 
باسيل فتح النار يف كل االجتاهات، و وليد جنبالط  
معه  اللبنانية «  و« القوات  املفتوحة،  املواجهة  قرر 
العلن  يف  صاِمت  املستقبل «  و« تيار  بالتأكيد، 
بري   الرئيس  نبيه  ا  أماّ الطاولة،  حتت  من  ومُياشيه 
السياسي  املظور  يف  السقوط  منع  اىل  فيسعى 

واالقتصادي«.
احلكومي  الوضع  »اناّ  االعرتاف  هذا  خالصة  ويف 
االيام  يف  َعال  الذي  السياسي  والصراخ  مأزوم، 
احلكومة  عمر  حول  استفهام  عالمات  َرسَم  االخرية 
وكيف ستستمر وسط التأزم الشديد داخلها؟ وهو 
حد  اىل  احلريري   برئيسها  سعد  وصَل  الذي  األمر 
منظورة  وغري  منظورة  أياٍد  من  الضيق  عن  التعبري 
مفاجئًا  يكون  لن  وبالتالي،  حكومته.  َخنق  حتاول 
»َبق  الضيق معه ووصَل اىل حلظة  َتفاَقَم هذا  إن 
البحصة« واالعالن أنه ال يستطيع أن ُيكمل على هذا 

النحو. فعلى رأس َمن تنقلب الطاولة هنا؟.
ا اقتصاديًا وماليًا، فإناّ فَرص إجياد احللول صعبة  أماّ
املسؤول  يقول  مستحيلة،  ليست  لكنها  للغاية، 
الفرصة  َتتحنياّ  التصنيف  وكاالت  أناّ  علمًا  نفسه، 
إلسقاط لبنان مزيدًا من الدرجات نزواًل، واملؤسسات 
اللبنانيني يف االيام االخرية  أبلغت  الدولية  املالية 
حتراّك  يفرتض  مؤقتة،  مساح  فرتة  أمام  لبنان  أناّ 
اهلرم السياسي، بأجنحته الثالثة:  رئاسة اجلمهورية  
وجملس النواب واحلكومة، حنو حماولة جدية إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه، واالاّ فإناّ تلك االجنحة ستصبح أجنحة 
رة او مكسورة اخلاطر على صخرة األزمة، ويف  متَكساّ
القوي« جمراّد شعار يف  »العهد  يصبح  احلالة  تلك 
»دولة  األحوال  أحسن  يف  أو  فاشلة«،  »دولة 

رخوة«.

منذ إعالن  احلكومة الرتكية ، يوم األربعاء املاضي، نبيل هيثم
»نبع  اسم  عليها  أطلقت  عسكرية،  عملية  بدء 
السالم«، على املناطق اليت تسيطر عليها »قوات 
سوريا الدميقراطية «، ذات األغلبية الكردية، يف  
مشال شرق سوريا ، حتت عنوان السعي إىل محاية 
للنازحني  آمنة  عودة  وتأمني  اجلنوبية،  حدودها 
السوريني، طرحت الكثري من األسئلة حول موقف 
»قوات سوريا الدميقراطية«، خصوصًا بعد أن ظهر  

الضوء  األخضر األمريكي لتحرك  أنقرة .
ضمن هذا السياق، كان الفتًا أن هذه  القوات  مل 
تكن مرتددة يف اإلعالن مباشرة عن خياراتها، على 
ة أفضل  قاعدة أن أسوأ إتفاق مع احلكومة السورياّ
من اإلحتالل الرتكي، لكن أحدًا مل يكن يتوقع أن 
يتماّ األمر بالسرعة اليت حصل فيها، حيث حتركت 
لتسلم  املنطقة  إىل  السوري   من  اجليش  قوات 
بناء  الدميقراطية«،  »سوريا  احلدودية من  املواقع 

على إتفاق لعبت فيها  روسيا  دورًا أساسيًا.
وتشري مصادر مطلعة، عرب »النشرة«، إىل أن حالة 
من الغضب الشديد سيطرت على القوات الكردية 
»الطعن  عملية  نتيجة  األمريكي،  املوقف  بعد 
الرئيس  أن  سيما  ال  هلا،  تعرضوا  اليت  بالظهر« 
غري  خبفة  معهم  تعامل  ترامب   األمريكي  دونالد 
مقبولة، من احلديث عن أنهم مل يساعدوا  واشنطن  
أن  عن  اإلعالن  إىل  الثانية،  ة  العاملياّ احلرب  يف 
يريد مساعدة سوريا يف محاية  األكراد   »كل من 
أم  أم  الصني   روسيا  أكانت  سواء  لي،  د  جياّ هو 
حتى نابليون بونابرت«، وتلفت إىل أن هذا األمر 
هو الذي سراّع من وترية املفاوضات بني األكراد 
الوحيد  اخليار  كان  هذا  أن  خصوصًا  ودمشق، 
القيام  على  قادرة  جهة  أياّ  لغياب  نظرًا  املتاح، 

بأي دور فاعل.
حتى الساعة، ال ميكن احلديث إال عن إتفاق عسكري 
أن  للكلمة من معنى، حيث  ما  بكل  اجلانبني  بني 
صوت املعركة يعلو على أياّ صوت آخر، حبسب ما 
توضح املصادر نفسها، ينص على دخول اجليش 
السوري وسيطرته الكاملة على املساحات واملناطق 
املمتدة من عني ديوار شرقًا، وحتى  جرابلس  غربًا، 
على أن تناقش باقي األمور الحقًا بضمانة روسية، 
اليت  الذاتية  اإلدارة  إىل مصري  بالنسبة  خصوصًا 

كانت »قوات سوريا الدميقراطية« قد أعلنتها.
من وجهة نظر هذه املصادر، باإلضافة إىل احلكومة 
ة اليت جنحت يف إستعادة مناطق من دون  السورياّ
ة، روسيا هي أبرز املستفيدين من  ة معارك فعلياّ أياّ
فها القرار األمريكي باإلنسحاب  حالة الفراغ اليت خلاّ
من سوريا، بناء على توجيهات ترامب اليت تعارض 
توجهات الكثري من املسؤولني األمريكيني، وهي 
تراهن على قدرتها على إدارة  األزمة  وفق مسار 
من  تركيا   جانب كل  إىل  الذي يضمها  اآلستانة، 
إىل  مضطرة  أنقرة ستكون  أن  حني  و إيران ، يف 
مراجعة حساباتها من جديد، وهو ما ظهر من خالل 
تصاريح العديد من املسؤولني األتراك، ال سيما 
ال  أن  أعلن  الذي  أردوغان ،  طيب  الرئيس  رجب 
بعد  العرب ،  منطقة  عني  بشأن  روسيا  مع  خالف 

دخوهلا من قبل اجليش السوري.
أناّ   املطلعة  املصادر  ترى  تقدم،  مما  إنطالقًا 
موسكو  جنحت يف إستغالل الواقع احلالي إىل أبعد 
الدول  من  أنقرة  إىل  اليوم  أقرب  وهي  حدود، 
املنددة  األوروبية  املواقف  بعد  ال سيما  ة،  الغربياّ
الذي يساعدها  األمر  ة،  الرتكياّ العسكرية  ة  بالعملياّ
السورية  احلكومتني  بني  إتفاق  إىل  التوصل  يف 
مع  بالتزامن  مباشرة،  غري  بصورة  ولو  ة  والرتكياّ
مع  ودمشق  األكراد  بني  آخر  إتفاق  إىل  سعيها 
اليت سعت  باملفاوضات  امليطة  املعطيات  ل  تبداّ
إليها قبل أشهر، نظرًا إىل أن الشروط اليت كانت 
تضعها »قوات سوريا الدميقراطية« لن تكون، يف  

املستقبل ، بالسقف الذي كانت عليه سابقًا.
وتشري املصادر إىل أهمية ما أعلنه مبعوث الرئيس 
الفرنتييف،   ألكسندر  إىل سوريا  اخلاص  الروسي 
وتركيا،  سوريا  بني  مستمر  حوار  وجود  لناحية 
الدفاع  وزارات  عرب  جتري  جتري  االتصاالت   حيث 
واخلارجية واالستخبارات، وترى أن هذا هو التحدي 
التوازنات  رعاية  وعليه  موسكو،  أمام  األساسي 
القائمة بشكل دقيق، كي ال ُيدفع مثن اإلنسحاب 

األمريكي من سوريا.
لة، تؤكد املصادر نفسها أن لدى اجلانب  يف املصاّ
الروسي فرصة ساحنة إلثبات دورها بشكل أكرب، 
ة اليت يقوم بها الرئيس  بالتزامن مع اجلولة اخلليجياّ

هـل تنجح روسـيا فـي ملء الـفراغ األمـريكي؟
ماهر الخطيب

وهذا  املاضية،  يف  الساعات   غزت  احلرائق   لبنان  
امر متوقع يف طقس مماثل ملا نعيشه اليوم، ومل 
ويرتك  عام،  كل  يتكراّر  بل  األوىل،  للمرة  حيصل 
رة على  البيئة  والطبيعة والبشر. بشع جدا  آثاره املدماّ
مشهد احلريق، ويؤمل القلب ويقتله، ولكن يف ظل 
هذه الظلمة السوداء، يربز »نور« يعيدنا اىل  احلياة 

، فالتضامن بني اللبنانيني، وسقوط شهيد بينهم 
سارع إلطفاء النار، بغض النظر عن بعض أصوات 

ة، ميأل القلوب »إنسانية«. شاذاّ
اشتعلت يف لبنان 104 حرائق يف وقت واحد، ما 
ني«  املختصاّ و«غري  ني«  »املختصاّ ل  تدخاّ استدعى 
منطقة  يف  األكرب  احلريق  وكان  احلرائق،  الطفاء 
مع  املدني ،  عناصر  الدفاع  اجتمع  حيث  املشرف، 
ات  عة تابعة الحتاد بلدياّ عناصر  اجليش ، وعناصر متطواّ
ة  الصحياّ اهليئة  من  وعناصر  ة،  الضاحية  اجلنوب ياّ
التابعة ل حزب اهلل ، وعناصر من الدفاع املدني يف  
كشافة الرسالة  اإلسالمية، وأهالي، وحاولوا مجيعا 

املساندة واملساعدة على إطفاء احلرائق.
يف تلك املنطقة، كما يف غريها، ُرمست لوحة وحدة 
اللبنانيني، فاملسار واملصري للجميع مل ولن خيتلف. 
من  خمتلفة  مناطق  يف  كذلك  املشرف  يف  وكما 
النظر  بغضاّ  اللبناني،  أخيه  اللبناني  ساند  لبنان، 
عن االختالف املناطقي والطائفي واحلزبي، وبغض 
النظر عن املشاعر اليت زرعها السياسيون يف قلوب 
كانت  الناصعة  النقطة  البيضاء   ولعل  املواطنني، 

اء احلرائق. رين جراّ بفتح البيوت امام املهجاّ
تقديم  إعالنات  التواصل  وسائل  على  انتشرت 
منطقة  عيتيت   ومنها يف  منزله،  فقد  ملن  املنازل 
ة وصور)1(، حيث يقوم اللبنانيان حممد علي  اجلنوبياّ
شعيتو، وحسني شعيتو بالتعاون مع االهالي بتقديم 
ما يزيد 18 مكانا متاحا للسكن يف املنطقة. يقول 
حسني شعيتو يف حديث لـ«النشرة«: »منلك 5 منازل 
تني لكل منها يف عيتيت، ومنلك 8 شقق فارغة  بشقاّ
يف منطقة صور، ونطلب من كل من فقد منزال او 

ر منها أالاّ يرتدد يف احلديث معنا«. تهجاّ
ويضيف شعيتو: »حنن يف اجلنوب اكثر من عانى من 
التهجري ونعلم معنى خسارة املنازل، وكما استقبلنا 
أن  واجباتنا  أبسط  فإن  رنا  تهجاّ مراحل  يف  الناس 
نفتح بيوتنا يف هذه الظروف، وان نكون اىل جانب 

أهلنا من كل املناطق املنكوبة«.
أوليفريا  أوتيل  احلاج وهو مدير  يؤكد رجب  بدوره 
يف منطقة  اجلية )2( استعداده الستقبال من يرغب 
ممن فقدوا مساكنهم، مشريا يف حديث لـ«النشرة« 
الليلة  جامعة  احلريري   طالب  استقبل  أنه  اىل 
املاضية، ويستمر بفتح الشاليهات وكل مكان لديه 
العمل  سبب  عن  ُيسأل  »ال  ويقول:  يرغب.  ملن 
االنساني، فالغرف فارغة واملصائب جتمع اللبنانيني 
مجيعا، وأقل واجب هو أن نكون مع اإلنسان، عسى 
قين اهلل وحيمي أوالدي«. إضافة إىل مطعم  أن يوفاّ
ومسبح اجلسر الذي فتح املطبخ اخلاص به لتحضري 

الطعام لعمال الدفاع املدني وسكان املنطقة.
كثرت املبادرات لتقديم املنازل، وهكذا أيضا فعلت  
حركة أمل  اليت أعلنت عن تقديم 22 شقة جاهزة)3( 
الستقبال األهالي املتضررين من احلرائق، ووضعت 
أجهزة الدفاع املدني لديها بتصرف  الدولة  واالجهزة 
اجلنوب،  إطفاء حرائق  ة، وباشرت عملها يف  املعنياّ
دورهم،  املدني   من  احلراك  لناشطني  كان  كذلك 
فعملوا على تأمني الطعام اىل  الشباب  املشاركني 

يف عمليات اإلطفاء يف اجلبل.
مراّ  األمل،  الكثري من  الذي حيمل  اجلانب  أمام هذا 
فه احلريق، حيث انتشر  جانب قامت يشبه سواد ما خلاّ
لون ل  ان يهلاّ مقطعا مصورا يظهر فيه بعض الشباّ
انفجار  خط  التوتر العالي  نتيجة احلرائق، األمر الذي 
لوا  يؤمل اكثر من احلريق نفسه، فكيف للبعض ان حيواّ
املشكلة  رمبا  َجة؟  مَسِ ِنكات  اىل  اللبنانيني  مصائب 
ة«، فاملطلوب يف مثل هذه احلاالت  »بالرتبية الوطنياّ
هو الوعي اإلجتماعي الذي ينتج عنه تضامنًا وتظافرًا 

للجهود، ال سخرية وتفاهة.

األتراك  أن  إىل  نظرًا  بوتني ،  الروسي  فالدميري 
واألكراد مل يعودا يف موقع املفاوض القوي.

هجوم احلرائق ُيظهر معدن اللبنانيني:

البيوت مفتوحة للمتضررين
محمد علوش



Page 7صفحة 7     
مـقاالت وتحقيقات

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

ح مقفاًل طوال يوم أالربعاء. كان الرجل  كان هاتف يوسف املالاّ
ة واجلوار، ُيطفئ احلرائق، قبل أن  داخل أحراج املشرف والدبياّ
ُيصاب يف قدمه. تابع عمله إىل أن أصبح عاجزًا عن الوقوف. 
الدفاع  يف  ع  متطواّ أشهر  مع  التواصل  أمس  ممكنًا  يكن  مل 
أتراه  له.  زميل  ِمن  أحواله  عرفنا  ة.  اجلمهورياّ بتاريخ  املدني 
احلكومة،  ه  سراّ يف  يشتم  النريان،  بني  وهو  االربعاء،  كان 
عي  أو باألحرى احلكومات املتعاقبة، اليت رفضت تثبيت متطواّ
ر بأن يشمت بهم،  الدفاع املدني وجتهيزهم مبا يلزم؟ أتراه فكاّ
بنفسه؟  شامتًا  يكون  بذلك  ه  أناّ الشجر،  بني  وهو  انتبه،  ثم 
ح يف وسط بريوت،  قبل أكثر ِمن مخس سنوات، وقف املالاّ
كلاّ  ي،  عماّ »يا  احلكومة:  مناشدًا  املتطواّعني،  زمالئه  وباسم 
علينا  فتش  حنن  عمي  يا  للكوارث،  حساب  بتحسب  الناس 
بتالقوه  وا صدرنا  بتشقاّ إذا  عمي  يا  منكون،  حريق  وين يف 
ه كربون، بتخلص قنينة اهلوا وما معنا غريها منقوم مننزل،  كلاّ
منقول معليش، بدنا نطفي بدنا خنلاّص بدنا نشيل«. مل يبَق 
هؤالء  وعد  إال  املاضية،  السنوات  طوال  حكومي،  مسؤول 

ان بالتثبيت. الشباّ
ه حاجة  أناّ ة أو »حسنة«... يف حني  م األمر كااّنه مناّ ُيقداّ كان 
ة ألياّ دولة. هؤالء لو َتركوا عملهم ألصبحنا، ببساطة،  وجودياّ
بال دفاع مدني، وهذا يعين، تقريبًا، عدم وجود َمن ُيطفئ أي 
حريق. ال يوجد دولة بال دفاع مدني. جيوز هذا يف املزرعة. هل 
يعلم املتابعون أن هؤالء الذين كانوا يكافحون النريان، أمس، 
عون، موعودون كذبًا  ا هم متطواّ ة ضئيلة، إناّ بإمكانات لوجستياّ
بالتثبيت منذ سنوات، وأن بعضهم ما زال يلتحق بزمالئه، عند 
كلاّ كارثة، فيما ال يتقاضى يف املقابل أياّ لرية. بعضهم ال 

. ميلك »رينجر« لينتعله يف عمله. هكذا، إىل هذا احلداّ
كثريون ِمن السياسيني تذكروا األمر يوم االربعاء. هذا النائب 
استثنائية  اعتمادات  بتأمني  »نطالب  يقول:  كنعان  إبراهيم 
النوع،  هذا  من  كوارث  ملواجهة  الالزمة  اإلمكانات  لتوفري 
ختفيض  أياّ  ونرفض  املقبلة،  املرحلة  يف  أولوية  واعتبارها 
مليزانية الدفاع املدني يف موازنة عام 2020«. مل ينس كنعان 
أن يدعو إىل »تثبيت عناصر الدفاع املدني يف أقرب فرصة 

من دون تأخري«.
ِمن  ًا،  نارياّ تصرحيًا  أطلق  احلسن  أبو  هادي  النائب  بدوره   
وحي مشاهد النريان، قائاًل: »بئس هذا الزمان الذي أصبح 
فيه احلق استجداًء، انصروا وأنصفوا الدفاع املدني«. فريق 
النائب األخري مشارك يف احلكومة، مثل النائب األول أيضًا، 
ه إىل »اهلل أعلم َمن« بأن ينصفوا الدفاع املدني.  وها هو يتوجاّ
هًا التحية  النائب فادي عالمة »غراّد« يف هذا الشأن أيضًا، موجاّ
إىل عناصر الدفاع املدني »الذين يعملون على إمخاد احلرائق 

وإنقاذ املدنيني باللحم احلي«.
 مل ينس عالمة كذلك أن يتمنى اآلتي: »عسى أن ُيرتجم ما 
شهدناه ِمن حترك رمسي وتضامن شعيب بتثبيت وجتهيز عناصر 
الدفاع املدني«. فريق نائبنا األخري هو ضمن احلكومة أيضًا. 
ة اليت تكره عناصر الدفاع املدني، هل  ها الكائنات الفضائياّ إناّ

ِمن تفسري آخر؟

    أعادت الحرائق مسألة الحاجة لتثبيت متطوّعي الدفاع املدني إىل 
الواجهة

يقول:  ألطفال،  واألب  ع  املتطواّ الشمال  ابن  طالب،  خالد 
لساننا.  على  الشعر  طلع  التثبيت؟  على  الضمري  فاق  »هلق 
ة، يالاّ  وها، حنن ناطرين إمضاء ِمن وزيرة الداخلياّ عمومًا يالاّ حيلاّ
وها. وزير املال قال املصاري  ة، حلاّ ناهم وين عالقة القصاّ خباّ
موجودين، بس الظاهر بدهم يكونوا خمتلفني على احملاصصة 
ة، هيدي هيي«. عند سؤال خالد، الذي يشارك يف  الطائفياّ
ا يعانيه الدفاع املدني  كلاّ اعتصامات التثبيت منذ سنوات، عماّ
ِمن نواقص، يقول: »الزم تسأل شو مش ناقصو، يا زملي ما 
عنا بدالت كفاية، رناجر )أحذية( ما عنا كفاية، جاي حتكيين عن 
ي احلرايق بنربيش  طيارات وما طيارات... اليوم كنت عم طفاّ
ي  ماي، بتعرف شو يعين نربيش؟ بتسألين عن اآلليات؟ ما بداّ
منضلاّ  باملنطقة،  عنا  رة  مكساّ آلية  عن  خبك  رح  بس  أكفر، 
ك  ح فيها وعمرها 500 سنة، مندفشها دفش لتمشي، بداّ نصلاّ

ي؟«. ال، شكرًا. كفاّ
احلرائق حتصل يف كلاّ العامل. لسنا، هنا يف لبنان، استثناء 
مسألة  هي  الكارثة  بعد  »االستفاقة«  ى  حتاّ األمم.  بني 
عة بني غري  ة، ومتوقاّ ة طبيعياّ مألوفة بني البشر، ظاهرة نفسياّ
ني... لكن أن »ينام« َمن يتقاضى راتبه ِمن جيوبنا،  املختصاّ
ووظيفته )واختصاصه( أال ينام، فهذا لئيم إىل حد يستحق 
ة ثالث  دًا ملداّ ح، يف غرفة واحدة، مقياّ أن نضعه مع يوسف املالاّ

سنوات مثاًل.

ح ُمصاباً: »طلع الشعر   امللاّ
على لساننا«

محمد نزال
استغراب  أو  مومسها  احلرائق يف  عودة  استغراب  املستغرب  من 
سوء اإلدارة عندنا، اال اذا كانت خلفية االستغراب تتعلق مبا إذا 

كان ال يزال هناك شيء ما ليحرتق!
لطاملا كانت هناك حرائق طبيعية يف الغابات، وإن مل تكن دائمًا 
بهذا احلجم. والسبب يف ذلك، كما بات معلومًا، هو اإلهمال او 
االفتعال. إهمال شعيب، وكذلك رمسي عند السلطات املعنية بادارة 
الغابات واحلياة البية. علمًا أنه مل جتر يومًا حماسبة مهمل، وال مت 

تارخييًا توقيف مفتعل حريق واحد!
ملاذا نستغرب وقد حرقنا كل اخلطوط املعيشية اليت كانت تربطنا 
دمرت  اليت  العمران(  يسمى  )وما  الطرقات  اال  نبق  ومل  بالبية، 

الغابات أكثر من احلرائق.
ينبغي.  كما  يوما  املسألة  نقارب  مل  الرمسي  املستوى  على 
الغابات  محاية  من  جعلنا  بل  للحماية.  املبادئ  أبسط  حنرتم  ومل 
واحملميات مزرابًا للهدر واحملسوبيات واملشاريع الوهمية. صحيح 
أن بعض اجلمعيات اهتمت، منذ أكثر من عشر سنوات، باملساعدة 
وتبنيها يف  السراي  مناقشتها يف  اسرتاتيجيات متت  على وضع 
جملس الوزراء، إال أن ذلك مل يكن كافيًا، إن لناحية عدم احرتام 
توزيع  الفشل يف  جلهة  أو  املبادئ،  ألبسط  االسرتاتيجيات  هذه 
وأهداف  أولويات  وضع  لناحية  او  والصالحيات،  املسؤوليات 

اسرتاتيجية حمددة وفعالة.
ملبدأي  واحلرائق  الغابات  إدارة  اسرتاتيجية  األولوية يف  ُتعَط  مل 
الفعلية.  للحماية  األمان  صمام  ان  يعداّ اللذين  واملراقبة  الوقاية 
القيام  والبلديات  املختصة  الوزارات  من  الطلب  مبعنى  الوقاية، 
بإجراءات التشحيل الالزمة يف األوقات املالئمة، واملراقبة لناحية 
االستعانة مبأموري االحراج وعمال بلديات متخصصني او ختصيص 
عمال او طالب للمراقبة يف االماكن واالوقات احلساسة، تطبيقا 
ملبدأ »احلريق متى عرف يف بدايته سهل إطفاؤه«. لو مت تبين 
هذين املبدأين، ملا سارعت مجعيات تأسست على عجل عام 2009 
تكن  مل  طائرات،  ثالث  وشراء  دوالر  مليون   15 يقارب  ما  جلمع 
استمع  ولو  االولوية.  ذي  املراقبة  مبدأ  تطبيق  لناحية  ضرورية 
املعنيون آنذاك اىل النقد الذي وجه لصفقة شراء الطائرات وأخذوا 
بالبدائل اليت كانت مطروحة، ال سيما صرف هذا املال )وغريه مبا 
يقارب مخسة ماليني دوالر جلمعيات اخرى(، على تأهيل وتدريب 
جهاز بشري )رمسي وبلدي وأهلي( للتدخل السريع، مع إنشاء أبراج 
مراقبة وجتهيزات حمددة للتدخل السريع يف بداية كل حريق، لكنا 

أمام مشهد آخر متامًا عما نشاهده اليوم.
على  جمتمعنا  يف  اليه،  وصلنا  الذي  واالهمال  الكذب  مستوى 
املستوى الرمسي واألهلي، مسؤول أيضا عن زيادة احلرائق، متاما 

مثل زيادة درجات حرارة الطقس وسرعة الرياح الساخنة.
لذلك ال ميكن رد املشكلة اىل الطقس واهلواء فقط. وال اىل االدعاء 
بوجود مؤامرات وافتعال للتهرب من املسؤوليات. املشكلة أن هوانا 
حنن هو الذي تغري ايضًا، وما عدنا نتمتع باحلس البيئي الطبيعي. 
الدفاع املدني للمعاجلة يف املناطق اال  الدائمة على  وما املراهنة 
جزءًا من هذا الكذب، ال سيما أن ظروف انشاء هذا اجلهاز وتسميته 
ومهامه كلها توحي بعدم اجلدية يف املعاجلة. فالدفاع املدني يهتم 
االبنية، وقد  اصاًل حبرائق املدن، وهو جمهز ملعاجلة احلرائق يف 
أثبتت التجارب فعاليته يف ذلك. إال أنه غري مؤهل وال جمهز حلرائق 
االحراج اليت تتطلب جهازًا بشريًا خمتلفًا ومعدات خمتلفة وتدريبًا 
خمتلفًا. واملعلوم أن افتتاح كثري من مراكز هذا اجلهاز وعمليات 
وانتخابية،  سياسية  وعود  نتيجة  دائمًا  كانت  فيه  عناصر  تطويع 
هذا  من  جهاز  مهام  تتطلبه  ملا  االساسية  اجلوانب  فيها  تراَع  مل 
النوع. وحبجة أن عمل الدفاع املدني تطوعي وليس هناك توظيف، 
مل نستطع أن نتقدم يف تطوير املهام وحتديد املسؤوليات. وظل 
السجال قائما حول التوظيف والتثبيت، بدل أن يكون حول إعادة 
النظر يف اهليكلية واملهام والتأهيل والتدريب خلدمة األهداف. مع 

ذلك جند اليوم من يستغرب ما حيصل!
األمر نفسه ينطبق على الوزارات املعنية. وزارة الزراعة مل تستطع 
)مأموري  املختصة  وأجهزتها  اسرتاتيجياتها  تطور  أن  اآلن  حتى 
وتنقية  الضرورية  املراقبة  أعمال  يف  احلرجية(  والثروة  األحراج 
تطوير  من  تتمكن  مل  الداخلية  ووزارة  املرتشني.  من  صفوفها 
اسرتاتيجية وقائية مع البلديات، ال سيما تلك اليت لديها متاس مع 
االحراج املعراّضة للحرائق. ووزارة البيئة مل تهتم اال باملشاريع اليت 
االسرتاتيجيات  تارخييا وضع  وأهملت  التمويل  تستجلب  أن  ميكن 
الالزمة واالرشاد املدروس، فال تعرف غري االستنكار وإبداء األسف 
ل القضاء البيئي املختص  يف هذه احلاالت. ووزارة العدل مل تفعاّ
وال طلبت من املدعني العامني ترك ملفات التحقيق ملتابعة مفتعلي 
احلرائق مفتوحة ملدة طويلة، ملعرفة هوية املفتعلني يف كثري من 
احلاالت ومعاقبتهم، طمعا بتوقيف مفتعل حريق واحد ولو ملرة، رغم 

تزايد احلرائق والشكوك بأن معظمها مفتعل!
مطالبني   ٢٠٠٩ عام  الطوافات  على  املراهنة  من  أن سخرنا  سبق 
والتدريب  الوقاية  على  آنذاك  مجعت  اليت  األموال  باستخدام 
واملراقبة، وصرف مليون او مليوني دوالر سنويا هلذه الغاية بدل 
األوقات  يف  عالية  جهوزية  على  والبقاء  صيانتها،  على  الصرف 
شهري  أن  يعرفون  احلرائق  قضايا  يتابعون  من  فكل  احلساسة. 
تشرين هما األخطر حسب اإلحصاءات السابقة، بسبب زيادة اجلفاف 

 حـرائق غـري مـستغربة
حبيب معلوف

واليباس يف الطبيعة اللبنانية يف هذا الوقت من السنة... فلماذا 
مل يتم التحضري على مستوى الوزارات املعنية ومن سيحاسب من 

على التقصري؟
احملروقة،  املساحات  وال  احلرائق  عدد  رصد  االن  مهما  يعد  مل 
كما حيصل بعد كل موجة حرائق. هناك خرائط باالماكن احلساسة 
سيما  ال  املعنية،  الوزارات  على  وكان  طويلة.  مدة  منذ  معروفة 
وزارة البيئة - املؤمتن األول على كل ما هو بري وعلى احلياة البية 
والتنوع البيولوجي الذي ال يعوض - أن تهتم بإنتاج اسرتاتيجيات 
بتنظيم  اهتمامها  من  أكب  بشكل  البية  احلياة  حلماية  وسياسات 
السلطات  على  كما  كليًا.  منعه  يفرتض  كان  الذي  البي  الصيد 
االكب  القسم   - على  تشرف  او   - متتلك  تزال  ال  اليت  الدينية 
بطرق  ايضا  تهتم  أن  لبنان،  املتبقية يف  املساحات اخلضراء  من 
احلماية، بدل اهتمامها بأبشع أنواع االستغالالت يف شتى املشاريع 
االستثمارية املخربة واملشوهة... بعد أن حتول معظم رجال الدين 

إىل رجال أعمال! ثم نستغرب كيف وصلت النريان إىل املنازل!

باتت  احلرائق  يف لبنان كل عام، مبثابة تقليد سنوي ال ميكن القفز 
ة بالنسبة  فوقه، مهما كانت نتائجه عسرية وصعبة وتداعياته كارثياّ
يف  اللبنانيون  شهده  ما  ولكن  والبيئة.  واالقتصاد  االنسان  اىل 
يف  العادي  وختطى  ومنطق،  تصور  كل  فاق  املاضيني،  اليومني 
مشهد حرائق تقضي على مساحات شاسعة من االراضي اللبنانية يف 
النريان اىل  ناهيك عن تهديد حياة مواطنني وصلت  كل املناطق، 

مشارف منازهلم.
صور عديدة مت تناقلها وكل واحدة منها تسابق االخرى يف اظهار 
فظاعة ما حدث، اال ان املشهد االكثر شناعة كان ذلك الذي عمد فيه 
مكافحو احلرائق من دفاع مدني واطفاء اىل التعامل مع مداّ النريان 
ة تكاد ال تكفي ملواجهة حريق متواضع يف احد االحياء  مبعدات بدائياّ
املسؤولون يف  يبدأ  مرة،  كل  منه  نعاني  ما  غرار  وعلى  السكنية. 
القاء اللوم على بعض، ليس على خلفية التعاطف مع الناس ومع 
ر يف  م وال تؤخاّ ة اليت ال تقداّ ة السياسياّ ة الكيدياّ الوطن، بل على خلفياّ

هذه احلالة.
ال جيب البحث عن احد اللقاء اللوم عليه، فال العهد احلالي مسؤول 
النواب  جملس  وال  لوحدها،  مسؤولة  احلالية  احلكومة  وال  لوحده، 
احلالي مسؤول لوحده، بل املسؤولية هي على عاتق اجلميع، كل وفق 
ته موجود منذ  صالحياته، وال جيب نسيان ان الطاقم السياسي برماّ
ون بني الفينة واالخرى، فيما  عقود من الزمن انا عب اشخاص يتغرياّ
الالعبون االساسيون )اي رؤساء االحزاب والتيارات( هم انفسهم. 
ان  )مع  طبيعية  او  مفتعلة  احلرائق  كانت  اذا  عما  النظر  وبغض 
التساؤالت كبرية وكثرية حول »الصدفة« اليت جعلت هذه النريان 
الفداحة(،  وبهذه  متتال،  بشكل  اللبنانية  املناطق  كل  يف  تشتعل 
ة،  يبقى الواقع االليم اننا ال نلك وسيلة ملواجهة الكوارث الطبيعياّ
فيما اكتفت جلنة هيئة الكوارث الطبيعية باالعالن عن طلب مساعدة 
اضافية من اليونان لتأمني طائرات خمصصة ملكافخة احلرائق! ومع 
التسليم املطلق بأن التعاون بني الدول عند حصول كوارث طبيعية، 
امر منطقي ومطلوب ومهم، اال انه من غري املنطقي اال جتتمع يف 
لبنان هيئات ادارة الكوارث )مركزيًا وفرعيًا( اال بعد وقوع الكارثة، 
والبحث يف كيفية التعاطي معها. امل يكن من الواجب عقد اجتماعات 
امكانات  من  لبنان  ميلكه  ما  ملعرفة  شامل  مسح  واجراء  متتالية، 
ملواجهة اي كارثة طبيعية قد يتعرض هلا من حرائق او هزات ارضية 
او انهيارات جبلية... عندها، كان استفاق املسؤولون من قبل على 
وجود طائرات »سيكورسكي« القابعة على ارض املطار دون حراك 
منذ سنوات، فكانوا عمدوا اىل اصالحها رمبا او اىل مقايضتها او 
استبداهلا بطائرات صاحلة ميكن االعتماد عليها والقيام بصيانتها على 
املدى الطويل، وملا كنا حباجة اىل االستعانة باملساعدة القبصية او 
اتت  املساعدة  ان  علمًا  الدول،  من  غريها  او  الرتكية  او  اليونانية 
لطلب  الدافع  فما  واال  واقليمي،  داخلي  سياسي  موقف  لتسجيل 
كل هذا العدد من الطائرات فيما ال حيتاج لبنان فعليًا اال اىل اربع 
طائرات كأقصى حداّ نظرًا اىل مساحته الصغرية واىل تضاؤل عدد 
ر  االشجار والغابات فيه، وملاذا التنويع يف اعتماد البلدان اليت ستوفاّ

هذه الطائرات طاملا ان دولة واحدة قادرة على ذلك.
نتوقع  ان  لالسف،  علينا  فيجب  مفتعلة،  احلرائق  كانت  حال  ويف 
تكرار املأساة كل سنة، الن االجهزة االمنية والقضاء عاجزان على 
االقتصاص من الفاعلني، وهو ما يشجع غريهم على القيام باملثل 
المباالة  ظل  يف  الرادع،  املالئم  العقاب  نيل  من  خشية  اي  دون 
ساعات  خالل  اليه  الوصول  وميكن  جدًا  سهل  احلل  فيما  واضحة، 
معدودة بفعل قدرات االجهزة االمنية اليت يعرتف اجلميع بكفاءتها، 
االقصى،  وبالعقوبة  الالزمة  بالسرعة  القضايا  بهذه  القضاء  وبت 

فريتعد عندها الفاعلون ويرتدع من حياول القيام باملثل.
واىل ذلك احلني، سيبقى لبنان يشتعل بنار الفساد اليت ال ميكن الي 

دولة اطفاؤها ايًا كان عدد الطائرات اليت سرتسلها.

لبنان حيرتق كاهلشيم يف نار الفساد
طوني خوري
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سكوت  الوزراء  رئيس  أعلن 
لفائض  خطته  أن  موريسون 
ع« بسبب  يف املوازنة لن »تروَّ
وقت  يف  الدولية،  األحداث 
الدولي  النقد  خفض صندوق 
االقتصادي  النمو  توقعات 
املائة  1.7 يف  إىل  ألسرتاليا 
العامل  حكومات  ونصح  فقط 

بإطالق حافز لإلنفاق.
التوقعات  حذرت  فقد 
االقتصادية العاملية الصادرة 
الدولي  النقد  صندوق  عن 
إىل  متزامن  عاملي  تباطؤ  من 
األزمة  منذ  وترية  أضعف 
-2008 يف  العاملية  املالية 
االقتصاد  إن  حيث   ،2009
احلرب  من   يعاني  العاملي 
التجارية بني الواليات املتحدة 
يف  تسببت  اليت  والصني 
التصنيع  يف  حاد«  »تدهور 

والتجارة العاملية.
الدولي  النقد  صندوق  وقام 
األربعاء  يوم   - أخرى  مرة   -
بتخفيض  احلالي  االسبوع  من 
توقعات أسرتاليا ، مقلصا النمو 
عام  عن  املائة  يف   0.4 بنسبة 
التعايف  معدل  وخمفضا   2019
املتوقع لعام 2020 بنسبة 0.5 
يف املائة إىل أقل من 2.3 يف 

املائة.
أقل  إىل  البطالة  تنخفض  ولن 
حياول  حيث  املائة،  يف   5 من 
البنك املركزي األسرتالي حتقيق 
زيادة يف األجور وجلم التضخم 
النقد  صندوق  ولكن  املتزايد، 
البطالة  ان  اىل  مييل  الدولي 
يف   5.1 حدود  عند  ستبقى 

املائة.
االقتصادية  التوقعات  وتعترب 
أكثر  الدولي  النقد  لصندوق 
البنك  توقعات  من  تشاؤما 
آب   لشهر  األسرتالي  املركزي 
بنمو سنوي قدره 2.4 يف املائة 
من  االول  كانون  شهر  حبلول 
املائة  يف   2.8 و  العام  هذا 

بنهاية عام 2020.
وحذر الصندوق من أن التضخم 
املنخفض قد يصبح راسًخا يف 
االقتصادات املتقدمة، »مقيدًا« 
سياسة سعر الفائدة و«احلد من 

فعاليتها«. 
األسرتالي  املركزي  البنك  وأقر 

يوم الثالثاء املاضي بأن أسعار 
الفائدة املنخفضة القياسية قد 
كان  كما  جيد  بشكل  تعمل  ال 

متوقًعا.
الدولي  النقد  صندوق  ودعا 
إىل  احلكومات  واشنطن  ومقره 
املوازنة  يف  اإلنفاق  استخدام 
واإلصالحات اهليكلية لرفع النمو 

االقتصادي.
الدولي   النقد  صندوق  وقال 
ميكن  ال  النقدية  »السياسة  ان 
يف  الوحيدة  اللعبة  تكون  أن 
الساحة، جيب أن تقرتن بالدعم 
مالي،  حيز  يتوفر  حيث  املالي 
توسعية  ليست  والسياسة 

بالفعل«.
من  إضافية  ضغوط  ووسط 
املركزي  والبنك  العمال  حزب 
لضخ  احلكومة  على  األسرتالي 
البنية  يف  اإلنفاق  من  املزيد 
اللني،  االقتصاد  يف  التحتية 
ووزير  موريسون  السيد  قال 
يف  فريدينبريغ  جوش  اخلزانة 
املشرتكة  االئتالف  حزب  غرفة 
يف  منفصلني  خطابني  يف 
كانبريا يوم الثالثاء من االسبوع 
خياطران  لن  أنهما  احلالي 
بفائض املوازنة املخطط له يف 

السنة املالية احلالية.
والحقا ويف وقت األسئلة، قال 
خيار  »إنه  موريسون:  السيد 
واضح، كما واصلنا التوضيح، 
السليمة  السياسات  هي  وهذه 
الرضوخ  عدم   ... واملستقرة 
الدولية  الظروف  من  للتخويف 
مع  لكن  مواجهتها،  علينا  اليت 
املوازنة  مرونة  محاية  ضمان 
اليت متكننا من مواجهة التحديات 
جيعلنا  »سوف  مضيفا  املقبلة، 
 ] ]نطريرّ للظل  اخلزانة  وزير 
املوازنة على اإلنفاق املتهور«.

االقتصادي  النمو  إن  وقال 
أعلى  ثاني  يعد  أسرتاليا  يف 
معدل إذا ما قورن باقتصادات 
وقد  الكربى،  السبع  جمموعة 
 1.4 توفري  يف  احلكومة  ساعد 

مليون وظيفة جديدة.
بدوره اعلن وزير الظل للخزانة 
التخفيض  إن  تشاملرز  جيم 
النمو من قبل   امللموس ملعدل 
صندوق النقد الدولي ألسرتاليا 
االقتصادات  من  أسوأ  كان 
دعوة  مؤيدا  األخرى  الكربى 
التحفيز  إىل  النقد  صندوق 
البنية  على  اإلنفاق  عرب  املالي 
التحتية لدعم االقتصاد وحتسني 

اإلنتاجية.
صندوق  توقعات  »إن  وقال 
تسخر  ثة  احملدَّ الدولي  النقد 
من مزاعم جوش فريدنبريغ بأن 
حكومة موريسون لديها إعدادات 

السياسة الصحيحة«.
انهيار  »إن  يقول  واضاف 
الثقة وضعف النمو هما النتيجة 
احلتمية حلكومة ائتالف االحرار - 
اسرتاتيجية  لديها  اليت  الوطين 
سياسية ولكن ليس هلا سياسة 

اقتصادية«.
الوقت  حان  »لقد  يقول  وتابع 
وسكوت  فرايدينبريغ  جلوش 
حتديث  تقديم  موريسون 
توقعاتهما  إلصالح  للموازنة 
خلطة  العريضة  اخلطوط  ووضع 
االقتصاد  تدعم  اقتصادية 

صندوق النقد الدولي خيفض توقعات منو االقصاد 
االسرتالي وموريسون وفريدنبريغ ال خياطران بفائض املوازنة

الداخلية  الشؤون  وزير  منع 
طالب  والد  مبنع  داتون  بيرت 
مرافقة  من  ناورو  يف  جلوء 
لتلقي  أسرتاليا  إىل  ابنته 

العالج الطيب.
الشؤون  وزير  رفض  فقد 
طالبة  لوالد  السماح  الداخلية 
جلوء مبرافقتها إىل أسرتاليا من 

ناورو لتلقي العالج الطيب.
إىل  للسفر  املرأة  تستعد 

أسرتاليا للتقييم النفسي.
يوم  داتون  الوزير  وقام 
يف  وثائق  بوضع  األربعاء 
بالتفصيل  توضح  الربملان 
قراره بشأن األب، مدعيًا   أنه 
األسرتالي  اجملتمع  سيعررّض 

خلطر جسيم بسلوك إجرامي.
مبوجب قوانني اإلخالء الطيب، 
طاليب  إحضار  لألطباء  ميكن 
اخلارج  يف  احملتجزين  اللجوء 
العالج،  لتلقي  أسرتاليا  إىل 
األسرة  ألفراد  ميكن  حيث 

مرافقتهم.
عمليات  رفض  للوزير  وميكن 

داتون يرفض دخول والد طالب 
جلوء اىل اسرتاليا

النقل ألسباب أمنية وطنية.
على  دوتون  السيد  ووافق 
مع  اإليرانية  املرأة  سفر 

شقيقها.
تقارير  تشري  ذلك،  ومع 
إىل   Courier-Mail الزميلة 
معلومات  تلقى  الوزير  أن 
خمابراتية تفيد بأن األب كان 
له تاريخ من العنف وزعم أنه 
خمدرات   استرياد  يف  متورط 

وأعمال دعارة.
للربملان  داتون  السيد  وقال 
من  تاريخ  لديه  الرجل  أن 
والسيئ،  العنيف  السلوك 
االعتداء  مزاعم  ذلك  يف  مبا 

اجلسدي على أطفاله.
موريسون  حكومة  تتطلع 
اإلخالء  قوانني  إلغاء  إىل 
على  وتعتمد  لالجئني،  الطيب 
جاكي  املستقلة  السيناتورة 

الميب لدعمها.
إن  الميب  السناتور  قالت 
الوضع يف سوريا قد يدفعها 

اىل دعم اإللغاء.

األسرتاليني  وحتمي  املتعثر 
االضطرابات  من  أفضل  بشكل 

واالهتزازات العاملية.«
خلفض  ضمين  دعم  ويف 
األسرتالي  املركزي  البنك 
مرات  لثالث  الفائدة  أسعار 
بلغ  متدٍن  قياسي  إىل مستوى 
العام،  هذا  املائة  يف   0.75
قال صندوق النقد الدولي إنه 
العاملي  النقدي  التحفيز  بدون 
األخري من قبل البنوك املركزية، 
فإن النمو العاملي سيكون أقل 
بنسبة 0.5 يف املئة يف عامي 

2019 و 2020 .
األسرتالي  املركزي  البنك  لكن 
اعرتف يوم الثالثاء من االسبوع 
أن  احملتمل  من  بأنه  احلالي 
يكون ألسعار الفائدة املنخفضة  
وثقة  دخل  على  سليب  »تأثري 

خرين«. املدرّ
والحظ أعضاء جملس إدارة البنك 
يف حمضر اجتماع تشرين االول 
السياسي  »التحفيز  أن  احلالي 
قد يكون أقل فعالية مما تشري 
وأن  السابقة«  التجربة  إليه 
على  املعتاد  التحفيزي  التأثري 
االقرتاض أو صناعة البناء »قد 
اليت  نفسها  بالطريقة  يعمل  ال 

كانت عليها يف املاضي«.
وقال صاحب حمالت نيك سكالي 
الثالثاء  يوم  املفروشات،  لبيع 
يف  العمالء  حركة  إن  املاضي، 
املتاجر اخنفضت بنسبة ترتاوح 
يف  املائة  يف   15 و   10 بني 
ايلول،  لشهر  املالي  الربع 
توقعات  خفض  على  أجربه  مما 
املالية  السنة  لنصف  األرباح 
مليون   17 بني  يرتاوح  ما  إىل 
بـ  مقارنة  مليونا،   19 و  دوالر 
25 مليون دوالر لفرتة املقابلة  

للعام املالي 2019.
املضيئة  النقاط  بني  ومن 
صندوق  تقرير  يف  ألسرتاليا 
النقد الدولي إنتاج الذهب الذي 
بلغ 9.3 مليارات دوالر أمريكي 
يف الفرتة من 2016 إىل 2018، 
مما جيعلها ثاني أكرب منتج يف 
العامل حبصة 7 يف املائة ، بعد 

الصني البالغة 11 يف املائة.
االقتصادية  املستشارة  وقالت 
غيتا  الدولي  النقد  لصندوق 
العاملي  االقتصاد  إن  غوبيناث 
يف تباطؤ متزامن، مما أدى إىل 
ختفيض آخر للنمو لعام 2019، 
انه  موضحة  املائة،  يف   3 إىل 
بسبب  يضعف  النمو  يزال  »ال 
ارتفاع احلواجز التجارية وزيادة 
حنن  اجليوسياسية..  التوترات 
التجارية  التوترات  أن  نقدر 
والصني  املتحدة  الواليات  بني 
مستوى  مرتاكم  بشكل  ستقلل 
العاملي  اإلمجالي  الناتج احمللي 
حبلول  املائة  يف   0.8 بنسبة 
عام 2020. ويعزى النمو أيًضا 
بلد يف  بكل  خاصة  عوامل  إىل 
السوق  اقتصادات  من  العديد 
اهليكلية..   والقوى  الناشئة، 
اإلنتاجية  منو  اخنفاض  مثل 
يف  السكانية  والشيخوخة 

االقتصادات املتقدمة«.
ينخفض   منو  أن  املتوقع  ومن 
يف   6 من  أقل  إىل  الصني 
يف   5.8 إىل  ليصل  املائة، 

املائة عام 2020.

الدولي  النقد  صندوق  وقال 
العاملية  السيارات  صناعة  إن 
معايري  تعطل  بسبب  تتقلص 
منطقة  يف  اجلديدة  االنبعاثات 

اليورو والصني.
وبشكل عام ، اخنفض منو حجم 
من  األول  النصف  يف  التجارة 
املائة،  يف   1 إىل   2019 عام 
عام  منذ  مستوى  أضعف  وهو 

.2012
لصندوق  تقرير  أحدث  ويشري 
حتسن  إىل  الدولي  النقد 
إىل  العاملي  النمو  متواضع يف 
3.4 يف املائة يف عام 2020، 
 0.2 مبقدار  أقل  يزال  ال  لكنه 
يف  التوقعات  من  مئوية  نقطة 

شهر نيسان املاضي.
»ومع  غوبيناث  السيدة  وقالت 
التباطؤ  عكس  على  ذلك، 
التعايف  هذا  فإن  املتزامن، 
يزال  وال  القاعدة  واسع  ليس 

حمفوًفا باملخاطر«. 
على الرغم من ضعف التصنيع 
والتجارة، يواصل قطاع اخلدمات 
العامل  أحناء  مجيع  يف  الصمود 

تقريًبا.
ان  غوبيناث  السيدة  واوضحت 
أسواق  منو  على  »أبقى  ذلك 
واإلنفاق  األجور  ومنو  العمل 
جيدة  صحة  يف  االستهالكي 
يف االقتصادات املتقدمة. ومع 
العالمات  بعض  هناك   ، ذلك 
قطاع  يف  للتخفيف  األولية 
املتحدة  الواليات  يف  اخلدمات 

ومنطقة اليورو«.
أصر  فرايدنربغ  السيد  ان  اال 
االقتصادية  اخلطة  أن  على 
للحكومة بفائض يف املوازنة - 
300 مليار دوالر من التخفيضات 
الضريبية على الدخل الشخصي 
على مدى عقد من الزمان و100 
على  اإلنفاق  من  دوالر  مليار 
 10 مدى  على  التحتية  البنية 
فرصة  ألف   80 وخلق  سنوات 
وخفض  جديدة  صناعية  تلمذة 
اتفاقيات  وتوقيع  الروتني 
اىل  ستؤدي   - احلرة  التجارة 

خلق فرص عمل.
منو  »أصبح  فرايدنبريغ:  وقال 
الوظائف بدوام كامل هو األقوى 
االعتماد  وأصبح  عاًما   12 منذ 
يف  االجتماعية  الرعاية  على 
أدنى مستوياته منذ 30 عاًما«.

والحظ صندوق النقد الدولي أن 
تواصل  املتقدمة  االقتصادات 
تباطؤها حنو اجتاه طويل األجل.
إىل  النمو  معدل  ختفيض  ومت 
 2019 لعامي  املائة  يف   1.7
يف   2.3 بـ  مقارنة  و2020، 

املائة يف 2018.
الظروف  »إن  الصندوق  وقال 
والتحفيز  العمل  لسوق  القوية 
على  يساعدان  السياسي 
الناجم  السليب  األثر  تعويض 
عن ضعف الطلب اخلارجي على 

هذه االقتصادات«.
يف  النمو  مراجعة  متت  كما 
األسواق الناشئة واالقتصادات 
النامية إىل 3.9 يف املائة لعام 
يف   4.5 من  أقل  أي   ،2019
املائة املسجلة يف عام 2018، 
يف  اليقني  عدم  بسبب  وذلك 
احمللية  والسياسة  التجارة 

والتباطؤ اهليكلي يف الصني.

يريد السناتور عن حزب اخلضر 
التتبع  عملية  إلغاء  ماكيم  نيك 
من  لقائمة  للحماية  السريع 
طاليب اللجوء الذين وصلوا إىل 

أسرتاليا على منت القوارب.
واخلضر  العمال  حزبا  د  ويوحرّ
جهودهما حملاولة الغاء املعاجلة 
الذين  اللجوء  لطاليب  السريعة 
منت  على  أسرتاليا  إىل  وصلوا 

قوارب.
قد  االئتالفية  احلكومة  وكانت 
أنشأت نظام التتبع السريع يف 
طلبات  حل  حملاولة   2015 عام 
 30،500 من  ألكثر  التأشريات 

طالب جلوء.
يريد  الذي  ماكيم،  السيد  لكن 
تفكيك الربنامج، قال إن العملية 
مل تكن سريعة وال نزيهة، مضيفا 
انه »مت إعدادها )العملية( بهدف 
واضح وهو تقليل فرص الناس 
من  وحرمانهم  اللجوء  طلب  يف 

سبل االستئناف«.

حزبا العمال واخلضر يريدان 
ضخ الكوابح على التاشريات

احلكومة  »هذه  يقول  واضاف 
األشخاص  شيطنة  يف  تستمر 

الذين فروا من االضطهاد«.
االقرتاح  العمال  حزب  سيدعم 
تارًكا أعضاء جملس الشيوخ من 
الصغرية  واالحزاب  املستقلني 

حتديد مصريه.
ديفيد  اهلجرة  وزير  حذر  بدوره 
اخلطوة  هذه  أن  من  كوملان 
طلبات  معاجلة  للخطر  تعرض 
جاءوا  الذين  الناس  من  اآلالف 
حزب  أعني  حتت  أسرتاليا  إىل 

العمال.
ويف األرقام املقدمة إىل الزميلة 
احلكومة  حذرت  »األسرتاليان«، 
سيؤدي  االقرتاح  هذا  أن  من 
إىل زيادة فرتة تقييم الطلبات 

من 23 يوًما إىل 504 يوًما.
هذه  أن  من  االئتالف  حذر  كما 
من  مزيًدا  ستشكل  اخلطوة 
االستئناف  على حمكمة  الضغط 

اإلدارية.

تسري مشاريع القوانني، اليت جترب 
املستفيدين  األسرتاليني  بعض 
على  االجتماعية  الرعاية  من 
املخدرات،  الختبارات  اخلضوع 
يف طريقها إىل جملس الشيوخ 

بعد عبورها جملس النواب.
جملس  عقيبة  اجتيازها  فبعد 
اخلميس،  االول  امس  النواب، 
يأمل االئتالف ان يصادق عليها 
سبق  الذي  الشيوخ  جملس 

واسقطها مرتني.
استمعت جلنة جملس الشيوخ إىل 
عاملني  من  األدلة  من  سلسلة 
يف اخلطوط األمامية مع متعاطي 
من  حيذرون  وكحول،  خمدرات 
كارين  الوزيرة  لكن  االقرتاح، 
أندروز وصفته بأنه »نهج فريد 
األشخاص  ملساعدة  ومبتكر« 
تعاطي  من  يعانون  الذين 

املخدرات.
حتالف  عن  النائبة  وقالت 
على  حصل  الذي  الوسط، 
الشيوخ،  جملس  يف  صوتني 
ربيكا شاركي إن التشريع كان 

تكتيًكا أيديولوجًيا.
حزب  »حنن  تقول  واضافت 
القرارات  يتخذ  الذي  الوسط 
بناًء على األدلة وصنع السياسة 
بشكل سليم وليس هناك دليل 
ليس  التشريع  وهذا  ذلك  على 
تصرف  إنه  صحيحة،  سياسة 
أن  حقيقة  عن  االنتباه  يصرف 
للغاية  مأساوية  ستارت  نيو 
الناس ال  ومثرية للشفقة كون 
نيو  من  بكرامة  العيش  ميكنهم 

ستارت«
كما رفضت عضو جملس الشيوخ 
دعمها  الميب  جاكي  املستقلة 

اختبار املخدرات لـ »نزالء« السنرتلينك يف طريقه إىل جملس الشيوخ
املزيد  بتوفري  مطالبة  التشريع، 

ة إعادة التأهيل. من أسررّ
ومبوجب التشريع فإن األشخاص 
برنامج  مدفوعات  يتلقون  الذين 
الشباب  أو دفعات  نيو ستارت 
اختبار  يف  يفشلون  الذين 
 80 على  احلجر  سيتم  املخدرات 
على  مدفوعاتهم  من  املائة  يف 

بطاقات السحب اآللي.
االختبار  يفشلون يف  الذين  اما 
مرتني فسيحصلون على مشورة 

بشأن املخدرات.
مجع  العمال  حزب  يستطع  ومل 
األرقام يف جملس النواب إليقاف 
متكنت  الذي  القانون  مشروع 
من  بسهولة  من متريره  احلكومة 
خالل أغلبيتها الربملانية اإلضافة 
زالي  الدعم من املستقلني  إىل 

ستيغال وبوب كاتر.
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أعداد  ارتفعت  األخييرة،  السنوات  يف 
وتنظيم  الييتييغييذييية  اخييتييصيياص  طييياب 
اليت  اجلييامييعييات  عييدد  وزاد  الييوجييبييات 
المتحان  هييؤالء  خضوع  وألن  تييدّرسييه. 
اجلامعة  طاب  )باستثناء  الكولوكيوم 
اللبنانية( لنيل شهادتهم وإذن مزاولة 
املهنة من وزارة الصحة، يتطّلب تدريبًا 
نيل  بعد  املستشفيات  أحد  إلزاميًا يف 
اإلجييازة، ملدة ال تقل عن ستة أشهر، 
رزق«  »باب  املستشفيات  امام  انفتح 

واسع.
طاب  تدريب  كان  خلت،  سنوات  اىل 
الوجبات  وتنظيم  التغذية  اختصاص 
جمانيًا يف املستشفيات، إىل أن قّررت 
هذه االستفادة من ارتفاع أعداد طاب 
االخييتييصيياص وتييضيياعييف الييطييلييب على 
التدّرب فيها، لتبدأ بفرض مبالغ مالّية 
لقاء التدريب. متابعو امللف يؤّكدون أن 
»الدكاكني«  إحدى  بدأ مع دخول  األمر 
هائًا  عددًا  وخترجيها  السوق  اجلامعّية 

اختصاصيو التغذية: بقرة حلوب للمستشفيات
إيلده الغصني

يشكو متدربون من غياب االشراف من املستشفيات على تدربيهم رغم تقاضيها بداًل منهم )هيثم املوسوي(

أننا  املستشفى. كما  منا ومن  الدوري  والتقييم  التمرين وضبطه 
نعنّي مشرفًا يقوم بزيارات دورّية للمتدّربني«.

القدس  الروح  جامعة  يف  الوجبات  وتنظيم  التغذية  قسم  رئيسة 
»املستشفيات حتّدد  أن  الدكتورة يونا صقر، شرحت  الكسليك   -
املبلغ عن كل طالب، وهو يتفاوت بني مستشفى وآخر من 500 
على  لاشراف  مشرفني  ختصص  أنها  باعتبار  دوالر،   2000 اىل 
املتدّربني«. وتؤكد أن اجلامعات قبلت مرغمة بشرط الدفع »لعدم 
خسارة احتمال تدبر التدريب لطابنا«. فيما تلفت العميدة السابقة 
بروت،  يف  األمركية  اجلامعة  يف  األغذية  وعلوم  الزراعة  لكلية 
أن  الدفع مبا  »املستشفيات تفرض  أن  حَواّل، اىل  نهلة  الدكتورة 
فرص التدريب يف لبنان قليلة. ومع ازدياد عدد الطاب والكليات 
اليت تدّرس االختصاص، وجدت املستشفيات طريقة للحصول على 
املال مقابل التدريب«. وأوضحت أن طاب االختصاص يف اجلامعة 
 )AUBMC( التابع هلا األمركية »يتدّرب معظمهم يف املستشفى 
مباشرة  ويدفعون  املتحدة،  الواليات  من  اعتماد  على  وحيصلون 
إضافة  الواحد.  البيت  ضمن  لألموال  حتويل  حيصل  هنا  للجامعة، 
اجلامعي  احلريري  مستشفى  هما  معهما،  نتعامل  مستشفيني  إىل 
املتدّرب  يدفع  األخرتني  احلالتني  ويف  جاورجيوس،  والقديس 
مباشرة للمستشفى«. وأكدت أن مستشفى اجلامعة األمركية كان 
األمر  لكن  للتدريب،  ماليًا  بداًل  يتقاضى  ال  خاص  مستشفى  آخر 
»لذلك توصلنا إىل تدفيع اجلميع،  ازديييادًا للطلب عليه،  انعكس 
 .»)ACCreditAtion( لاعتماد  خاص  مشرف  تعيني  وتوازيًا 
املستشفيات، برأيها، »تفّكر من منطلق شو جابرنا وضع موظفينا 
لإلشراف على املتدّربني«، يف وقت أن التدريب إلزامي و«اجلامعات 
كانت تفّتش وتسعى للحصول على تدريب لطابها«. حّوال تلفت 
أيضًا اىل مشكلة نقص عدد أخصائيي التغذية يف املستشفيات، إذ 
»ُيفرتض أن يكون لكل 3 متدربات أخصائية جمازة متابعة هلم. وأن 
يكون هناك أخصائية لكل 10 أسرة يف املستشفى«، فيما الوضع 
حاليًا هو أن هناك حنو 3 أخصائيني لكل مستشفى! وتشدد حوال 
على أن إقرار قانون إنشاء نقابة ألصحاب هذا االختصاص »قد ُيكن 

من فرض شروط أفضل للتدريب«.
جلنة  لدى  حاليًا  موجود  النقابة  إنشاء  قانون  مشروع  أن  ومعلوم 
اإلدارة والعدل النيابّية، لكنه »ليس أولوّية« ألعضائها ورئيسها 
دراسته يف  التأخر يف  من  سنوات  فبعد  عييدوان.  جورج  النائب 
النقابة  جلنة الصحة »كرمى إلحدى اجلامعات وخشيتها من شروط 
اللجنة  أقّرته  النقاشات،  يف  املشاركني  أحد  وفق  طابها«  على 
معداًل بداية العام اجلاري، ليعود إىل جلنة اإلدارة والعدل إلعادة 
درسه حيث ال يزال عالقًا فيها. هذا التأخر وعدم تشكيل النقابة، 
وتفريخ  التغذية  أخصائيي  أعداد  تنامي  يف  »فوضى«  ينعكسان 

العيادات مبا يفيض عن حاجة السوق.

القانون لم يحدد رسمًا على التدريب
أقّر عام 2004 أوّل قانون يرعى قطاع التغذية يف لبنان، الرقم 623 
اخلاص بتنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات. وأحلق 
باملرسوم 15796/ 2005 اخلاص بشروط تقديم طلبات االستحصال 
على إجازة يف علم التغذية وتنظيم الوجبات. املادة 5 من املرسوم 
القانون  الطابع املالي املقّرر مبوجب املادة 11 من  »رسم  حّددت 
رقم 623/ 2004، على الوجه التالي: 150000ل.ل. )ماية ومخسون 
ألف لرة لبنانية( عن اإلجازة مبمارسة املهنة. يستوفى هذا الرسم 
مبوجب طابع مالي يلصق على اإلجازة«. ومل حيّدد أي رسم إضايف 
خاص باملستشفيات لقاء التدريب اإللزامي للطاب الذي يفرضه 
املستندات  بني  من  حتّدد   2 )املييادة  الكولوكيوم  امتحانات  نظام 
إفادة مترين يف مستشفى جامعي ال تقل عن  املطلوبة للرتشيح: 

ستة أشهر بعد نيله اإلجازة(.

من طاب هذا االختصاص مقارنة باجلامعة اللبنانية وبعض اجلامعات 
اليت تلتزم بعدد حمدد من اخلرجيني سنويًا. افتتحت هذه اجلامعة 
لقبول  للمستشفيات  وعينّية  مالّية  إغيييراءات  بتقديم  »الييبييازار« 
طابها... هكذا بدأ البدل املالي مبئة دوالر شهريًا، ليصل اليوم 
إىل أكثر من أربعة آالف دوالر، حبسب املستشفى امُلضيف واجلامعة 
اليت يأتي منها الطالب. والافت أن البدل ُيدفع للجامعات اخلاّصة 
اليت تتقامسه مع املستشفى وفق اتفاقيات ثنائية بني الطرفني. 
يعلم  من  آخر  مصادرها،  حبسب  املستشفيات،  نقابة  تبدو  فيما 

باألمر!
مصادر متابعة تؤّكد أن »12 جامعة تدّرس االختصاص، وأن هناك 
أكثر من 600 خريج سنويًا معظمهم من جامعة واحدة، فيما ختّرج 
اللبنانية 45 طالبًا، واجلامعة اليسوعّية 25 طالبًا، وال يتخطى عدد 

خرجيي األمركية والبلمند الي50 طالبًا لكل منهما«.
بي15 لكل فرع من  االختصاص  اللبنانية عدد طاب  اجلامعة  حتصر 
الفروع الثاثة )احلدث، الفنار، طرابلس( من أصل 6 فروع لكلّية 
نينا سعدهلل  »اللبنانية«،  الصحة يف  كلية  عميدة  وتقول  الصحة. 
زيدان، إن التدريب »مشكلة واجهناها كجامعة، وحاولنا التواصل 
البدل، لكن املشكلة يف  مع املستشفيات إلعفاء طابنا من دفع 
املنافسة الكبرة يف السوق ويف األعداد الكبرة لطاب االختصاص 
اليت تضّخها اجلامعات األخرى«. وأوضحت أن طاب اللبنانية يدفعون 
»بني 600 و1200 دوالر للمستشفى مباشرة. حاولنا التواصل مع 
املعنيني إلعفاء طابنا، لكن ال يكننا إلزام املستشفيات بذلك. رغم 
ذلك، اتفقنا مع بعض املستشفيات لتقّدم أسعارًا مقبولة لطابنا 
التدريب يف  بأن  الطاب  إباغ  على  قائمة  املتفوقني. وسياستنا 

نهاية سنوات اإلجازة الثاث مدفوع قبل اختيارهم االختصاص«.
على  املتزايد  بي«الضغط  »أتعابها«  بدل  فرض  املستشفيات  ترّبر 
املوجلني  فيها  التغذية«  اختصاصيي  عييدد  وقلة  املستشفيات 
مبتابعة الطاب. ويوضح مصدر يف أحد املستشفيات اجلامعّية، »أن 
التسعرة موّحدة تقريبًا، وهي تتفاوت بشكل بسيط بني مستشفى 
وآخر، وتشمل كلفة تعيني مدّربني يتابعون الطاب، ووضع برنامج 
أخرى مثل  الصحة، إضافة إىل تكاليف  للتدريب معتمد من وزارة 
الطعام واللوجستيات وتأمني املنامة للمتدربني. علمًا أن املستشفى 
ال يستفيد من عمل طاب التغذية، بعكس األطباء املتمّرنني مثًا«. 
فيما يؤّكد متدربون لي«األخبار« أنهم يقومون بدورات عمل إىل جانب 
وجبات  على  اإلشييراف  يف  ويساعدونهم  املستشفيات  أخصائيي 
طعام املرضى، لكنهم ال حيظون دائمًا باملتابعة املفرتضة. وتقول 
إحدى الطالبات لي«األخبار« إن البدل املرتفع للتدريب »ال يتاءم مع 
اإلشراف البسيط من املستشفيات على عملنا وأحيانًا غيابه متامًا«.

    12 جامعة تدرّس االختصاص وأكثر من 600 خريج سنويًا 
معظمهم من جامعة واحدة

رئيس قسم علم التغذية وتنظيم الوجبات يف جامعة القديس يوسف 
- اليسوعّية الدكتور خليل احللو، أوضح لي »األخبار« أن »املتدربني 
من طابنا يدفعون بدل التدريب للجامعة اليت عقدت اتفاقات مع 
عرضًا  أسبوعيًا  الطالب  ويقّدم  شروطنا.  تستويف  مستشفى   12
امتحان  جنري  التدريب  نهاية  ويف  يتابعها،  حالة  عن  اجلامعة  يف 
التدريب )VAlidAtion de stAge(، ما يعين أن  التحقق من 
يبلغ  اليسوعية  »يف  أنه  وأوضح  إشرافنا«.  حتت  جيري  التدريب 
جمموع أرصدة التدريب 30 رصيدًا )تقسم إىل دفعتني(، ويوازي 
الرصيد حنو 165 دوالرًا. ومقابل ما تتقاضاه اجلامعة من الطاب، 
فإنها تدفع للمستشفيات مبالغ ترتاوح بني 1200 و4000 دوالر، 
حبسب املستشفى، وأحيانًا يفوق املبلغ ما يدفعه الطالب«. ويؤكد: 
»موقفنا كجامعة هو أنه با دفع أفضل، لكن املستشفيات فرضت 
خال  املتابعة  لطابنا  يكفل  عادل  حّل  إىل  توّصلنا  وقد  الدفع، 

عن  املخابز  توقفت  املاضي  االحييد  مساء  من  التاسعة  من  ابييتييداًء 
عن  أخبار  انتشار  من  وبالرغم  اليوم.  اإلضييراب  أمر  فُحسم  العمل، 
ابراهيم، أكد  توقف اإلضراب، إال أن نقيب أصحاب األفران كاظم 
عن  بالفعل  توقفت  األفييران  أن  مساء،  العاشرة  عند  لي«األخبار«، 

تصنيع اخلبز، وبالتالي اإلضراب ال يزال قائمًا.
األفران  تشمل  األطييراف  متعددة  أزمة  عن  عمليًا  اإلضييراب  يكشف 
كما  لكن  لبنان،  ومصرف  واملصارف  االقتصاد  ووزارة  واملطاحن 
يف كل أزمة من هذا النوع، فإن املتضررين هم السكان الذين بات 
التوقعات  من  وبالرغم  الفاشلة.  والدولة  احملتكرين  رهينة  رغيفهم 
بأن ال تطول األزمة، وأن ال تؤدي إىل شح كبر يف اخلبز، بعدما 
عمد الناس إىل ختزين اخلبز والطحني يف منازهلم )تضاعفت األسبوع 
أخذها  اليت  الذل  جرعة  أن  إال  لألفران(،  الطحني  مبيعات  املاضي 
الناس، وذكّرت كثرًا بويات احلرب األهلية، كفيلة بأن ال ُتعوَّض 

بفك اإلضراب اليوم أو غدًا.
إذا كانت املشكلة مشكلة نقص يف العملة األجنبية، يفرتض أن حتّل 
اليوم، يف االجتماع الذي يعقد عند العاشرة صباحًا بني جتمع أصحاب 
املطاحن ومدير القطع يف مصرف لبنان، علمًا بأن أصحاب األفران 

سيلتقون أيضًا الرئيس سعد احلريري عند الثانية والنصف ظهرًا.
بالنسبة إىل بطيش، فإن أصحاب األفران يسعون، من خال اإلضراب، 
إىل االبتزاز، إذ إن أزمة الدوالر ال تطاهلم، خاصة أنه وعدهم عندما 
الطحني  مثن  دفع  من  سيتمّكنون  بأنهم  املاضي  اخلميس  التقاهم 
بصريح  له  قالوا  لكنهم  اإلضراب،  مربر  يلغي  مبا  اللبنانية،  باللرة 
منصف  غر  يعتربونه  الذي  الربطة،  مشكلتهم يف سعر  إن  العبارة 
بسبب زيادة أسعار املواد األولية األخرى ربطًا بزيادة سعر صرف 
الدوالر. ذلك أمر ال ينكره أصحاب األفران، الذين يؤكدون أن تراجع 

سعر اللرة أّثر على كل مكّونات ربطة اخلبز.
مّوهلا  بدراسة  متسلحًا  قاطع،  بشكل  األفران  بطيش مطلب  يرفض 
االحتاد األوروبي، وأجريت بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية، بناًء 
السكري.  والشمندر  للحبوب  العامة  املديرية  به  تقدمت  طلب  على 
تعد صاحلة  نتائجها مل  أن  األفران  أصحاب  )يعترب  الدراسة  وتشر 
اليوم( إىل أن كلفة ربطة اخلبز هي 740 لرة. ومع وضع هامش 
خطأ 15%، تصل الكلفة إىل 850 لرة، وحتى مع إضافة األكاف 
اإلضافية يبقى لدى أصحاب األفران أرباح ما بني 10 إىل 12% يف 

ربطة اخلبز، وهو رقم عادل جدًا بالنسبة هلم، حبسب بطيش.
أصحاب  مع  تضامنهم  أعلنوا  قد  املطاحن  أصحاب  أن  من  بالرغم 
األفران، إال أن بطيش يعترب أن العكس كان ليكون منطقيًا أكثر، 
باللرة  الطحني  مثن  يدفعون  الذين  األفران،  عند  ليست  فاملشكلة 
ويقبضون مثن اخلبز باللرة، بل عند املطاحن. ولذلك، فإن االجتماع 
أن  خاصة  حتديدًا،  القمح  استراد  مشكلة  حلل  سيخصص  اليوم 
أصحاب املطاحن يعتربون أن اآللية اليت أقّرها مصرف لبنان ال يكن 

تطبيقها يف حالتهم.
    أصحاب األفران يطالبون بإنقاص وزن ربطة الخبز

تعود القصة إىل حنو عشرة أيام، حني توقف أصحاب املطاحن عن 
قبض سعر الطحني من األفران باللرة اللبنانية، بسبب حاجتهم إىل 
الدوالر. هؤالء، حبسب رئيس جتمع أصحاب املطاحن أمحد حطيط، 
بدأت مشكلتهم مع إصدار تعميم مصرف لبنان الذي يفرتض به أن 
والنفط  القمح  لشراء  بالدوالر  اعتمادات  فتح  املصارف  من  يطلب 
توافق على  إنه قبل ذلك كانت املصارف  واألدوييية. يقول حطيط 
املستوردة  البضاعة  مثن  من  املئة  يف   20 إىل   10 على  احلصول 
بالدوالر، على أن تؤمن املبالغ املتبقية، لكن بعد التعميم، طلبت من 
املستوردين االلتزام مبضمونه. وهنا نشأت املشكلة، فبالنسبة إىل 

هؤالء ال يكن شراء القمح من خال االعتمادات لثاثة أسباب:
إليه باخرة  - االعتماد حيتاج إىل وقت أكرب من الوقت الذي حتتاج 
)يف  أوكرانيا  أو  روسيا  يف  التصدير  موانئ  من  لانتقال  القمح 
الغالب( إىل بروت، ما يعين عمليًا انتظار البواخر أليام عديدة قبل 

تفريغ شحناتها، وهو ما يؤدي إىل دفع تكاليف إضافية.
- عدم القدرة على دفع قيمة االعتماد باللرة اللبنانية سلفًا، بسبب 
ملزمة  املطاحن  أن  خاصة   ،)!( املستوردين  لدى  السيولة  فقدان 
باإلبقاء على خمزون اسرتاتيجي ملّدة أربعة أشهر، يبقى مثنه عالقًا 
مع  املصارف  اليت تطالب بتسديده بالدوالر  األمركي، من دون أي 
إمكانية للتحويل من  اللرة اللبنانية  إىل الدوالر االمركي، خصوصًا 

بعد صدور التعميم.
الباخرة  قيمة  من  املئة  يف   15 بدفع  االلتزام  على  القدرة  عدم   -
بالدوالر، قبل تسّام البضاعة، ألن ذلك يعين عمليًا حجز أموال طائلة 
القمح  أنواع خمتلفة من  بسبب االضطرار يف كل مرة إىل استراد 
إىل  بالنسبة  إذًا؟  احلل  هو  ما  اللبناني.  الرغيف  إلنتاج  املستعمل 
حطيط، من األجدى االعتماد على مسألة البوالص كما جيري عادة، 
ميناء  من  تصدر  اليت  )الشهادة  البوليصة  عن  نسخة  ُترسل  حبيث 
التصدير وتتضمن وزن الشحنة وكلفتها( إىل املصرف، الذي حيّول 
قيمتها إىل اجلهة املوردة، على أن يتم تسليمه البوليصة االصلية 

فور وصول الشحنة وتسلمها.
هل سينجح اجتماع اليوم يف ردم هذه اهلوة بني املصارف وأصحاب 
املطاحن؟ املسألة حباجة إىل ضمانات متبادلة، حبيث يضمن مصرف 
لبنان تأمني حاجة أصحاب املطاحن من الدوالرات، على أن يضمن 
تفوق  دوالرات  على  احلصول  إىل  السعي  عدم  املقابل  يف  هييؤالء 

حاجتهم لاستراد.
األطراف هي  الوحيدة جلميع  الضمانة  االقتصاد،  وزير  إىل  بالنسبة 
يف اعتماد آلية مصرف لبنان، أما إذا أصّر املستوردون على احتكار 
لقمة العيش، فالرد سيكون باستراد القمح من دولة لدولة أو عرب 

مناقصات عمومية جترى يف إدارة املناقصات.

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة اخلبز رهينة
إيلي الفرزلي
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رغم أن املعارضة احلقيقية للعهد ال تتمثل يف 
األصوات  أن  إال  اجلهود،  موحد  سياسي  فريق 
احلزب  متفرقة.  وإن  ترتفع  تزال  ال  املعارضة 
التقدمي االشرتاكي والقوات اللبنانية املنضويان 
إىل احلكومة ال يكّفان عن انتقاده والتيار الوطين 
احلر. الشخصيات املعارضة يف تيار املستقبل، 
األصوات  وبعض  السنيورة  ف��ؤاد  كالرئيس 
احللقات  داخ��ل  خبجل  تعّب  السابقة،  النيابية 
يف  الضئيل  حضورها  على  الكتائب  الضيقة. 
احلياة النيابية، حتاول قدر املستطاع التعبري عن 
املعارضة  املستقلة  والشخصيات  معارضتها، 
يقّل عددها، وال يزال األكثر بروزا بينها النائب 

السابق فارس سعيد.
جبان  الوزير  احلر  الوطين  التيار  رئيس  إعالن 
مجيع  استنفر  دمشق،  زيارة  على  عزمه  باسيل 
هؤالء، رغم أن معارضتهم لن تقدم ولن تؤخر 
العتبارات معروفة، منها ما يتعلق بلقائه األخري 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، 
خطاب  ثم  ومن  العربية،  اجلامعة  يف  وموقفه 
»احلدت« على بعد كيلومرتات من »حارة حريك«، 
ويف ذكرى 13 تشرين االول حتديدًا وارتباطها 
حتميل  العونيني  بعض  حم��اوالت  رغم  بسوريا، 
كل معارضيهم مسؤولية حدث 13 تشرين دون 
سوريا. لكن زيارة دمشق ليست وحدها اخلطوة 

 معارضو العهد: زيارة دمشق وجه من وجوه االنقالب
هيام القصيفي

كالم  يف  ال���الف���ت���ة 
الكالم  ب��ل  ب��اس��ي��ل، 
الطاولة  ق��ل��ب  ع���ن 
خبطوات  وال��ت��ل��وي��ح 
تضع »اآلخ��ري��ن« يف 
ملعب االتهام مع بدء 
نصف الوالية الثانية. 
بذلك  وضع  فباسيل 

خطوته الثانية على طريق الرئاسة بعد كالمه يف 
افتتاح املقر العام للتيار، ألن »الزيارة هي وجه 
حسم  بعدما  به،  هّدد  الذي  االنقالب  وجوه  من 
خياره بالذهاب اليها مرشحًا رئاسيًا، بعدما كانت 
األجواء تتحدث عن زيارة رئيس اجلمهورية هلا«، 

حبسب معارضني للعهد والتيار.
ال حتمل الزيارة مفاجأة باملعنى العملي، وال حتى 
باملفهوم »السياسي املسيحي«. فقد سبق أن 
موسم  وافتتحا  عون،  ميشال  العماد  مع  زارها 
احلج اىل براد، يف مرحلة حساسة أيضًا. وزارها 
الراعي،  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك 
اجلديدة  املشرقية  النزعة  ننسى  أن  دون  من 
التيار  ل��دى  فيها  س��وري��ا  كنائس  متثله  وم��ا 
املنطقة.  يف  االقليات  ع��الق��ات  ع��ن  وال��ك��الم 
احلكومة  وزراء يف  زارها  احلالي،  العهد  وخالل 
التقى  أن  لباسيل  وسبق  العهد،  من  ومقّربون 
إال  نيويورك.  يف  املعلم  وليد  السوري  نظريه 
أنها، حبسب القوات اللبنانية، »خطوة مستغربة 
فيه  ت��زداد  وقت  اخلالفية، يف  امللفات  وتزيد 
االزمة االقتصادية حدة وحتتاج اىل تهدئة األجواء 
والعمل معًا ملعاجلة هذا التدهور«. وهي النظرة 
نفسها اليت يعّب عنا احلزب التقدمي االشرتاكي، 
تزيد  »ألنها  جنبالط،  وليد  رئيسه  ك��الم  بعد 
وحده  وزير  يستطيع  ال  إذ  والشرخ،  االنقسام 
بهذا  بقرار  ويتفرد  احلكومة  سياسة  يقرر  أن 
اليه  يتجه  ما  االشرتاكي، خبالف  يريد  احلجم«. 
احلريري، أن تكون احلكومة مسؤولة جمتمعة، ألن 
هذه اخلطوة حتتاج اىل توافق داخلي. فنحن ال 
خنتلف فقط على السياسات الداخلية، بل على 
التفّرد  باسيل  يستطيع  وال  االسرتاتيجيات، 
الذي  واالش��رتاك��ي  اخلارجية«.  لبنان  بسياسة 
خيوض معركة كسر عظم مع التيار والعهد منذ 
حادثة قبمشون اىل »معركة احلريات« األخرية، 
السوري،  النظام  مع  اجملاني  »التطبيع  يرفض 
خصوصًا أن زيارة عون وباسيل لسوريا سابقًا مل 
حتقق أي إجيابية يف موضوع املفقودين، فكيف 

ستحقق إجيابيات اآلن؟«.
يف  ك��أول��وي��ة  ال��ن��ازح��ني  قضية  باسيل  يضع 
هلذا  موسكو  زار  أن  لعون  سبق  لكن  زيارته، 
السبب، ومل حيقق أي نتائج، »فالعالقة املباشرة 
نتائج  حتقق  لن  السوري  والنظام  دمشق  مع 
عملية، إال إذا سبق الزيارة التعّهد بآلية واضحة 
لتنظيم العودة، كتحديد مدة زمنية، شهر مثاًل، 

يذهب باسيل إىل 
دمشق بعد فشل 

كل املحاوالت 
لرتتيب أوضاعه 

يف واشنطن

لتنظيم عودة النازحني اىل بالدهم، باالتفاق مع 
سوريا«، حبسب القوات، »فنحن ال نغلق الباب 
هو  املهم  ألن  هدفها،  حققت  إذا  الزيارة  أمام 
عودة النازحني. لكن حزب اهلل وأمينه العام الذي 
له عالقات مباشرة مع سوريا مل يستطع أن حيقق 
عودتهم، فهل ستحققها زيارة باسيل؟«. وبرأي 
من  مرفوض  سوريا  مع  »التطبيع  إن  القوات، 
دون جّو عربّي مؤات وانتظام العالقة يف اجتاه 

تنظيم مسبق آللية العودة«.
يف  عنها  وي��داف��ع  دمشق،  اىل  باسيل  يذهب 
وأيضًا  اهلل،  نصر  لقاء  بعد  العربية،  اجلامعة 
أوضاعه يف  لرتتيب  احمل��اوالت  كل  فشل  بعد 
الكالم يف دوائر مقّربة من  واشنطن، وازدياد 
اإلدارة األمريكية عن احتمال تعّرضه )أو بعض 
املقّربني منه( لعقوبات، اىل حّد رّده بنفسه على 
هذا الكالم حني قال إن على واشنطن أن تتعامل 
باسيل يف  للخارجية. يلعب  أنه وزير  معه على 
باالجتاه  ذه��اب��ه  يف  »ص��ول��د«  التوقيت  ه��ذا 
املعاكس، ألن الزيارة اليت تفتح باب ترشيحه 
سقف  أيضًا  ترفع  دمشق،  بوابة  من  للرئاسة 
حتديه األمريكيني، يف توقيت يراه مالئمًا حبسب 
معارضيه، »ألن واشنطن ختلت عن األكراد يف 
اخلليج،  يف  حلفائها  دعم  عن  وختلت  سوريا، 
ما  وهذا  صافية،  أرباحًا  حيقق  املمانعة  وحمور 
جيعل باسيل يستفيد من التوقيت لدخول دمشق 
حلفاء  ومنهم  خصومه،  وجه  رئاسيًا يف  مرشحًا 
دمشق، كرئيس تيار املردة سليمان فرجنية«. 
جّو  »مثة  سعيد:  ف��ارس  السابق  النائب  يقول 
يّتهم عون وباسيل باالنتهازية من أجل وصول 
الواقع  هلا.  الثاني  وإع��داد  الرئاسة  اىل  األول 
أن كليهما على »قناعة تامة« بأن ما يقومان به 
ورقة راحبة، أواًل جلهة إنهاء الطائف العتقادهما 
وثانيًا  املارونية،  االمتيازات  على  انقالب  أنه 
بدأ  املنطقة،  يف  راب��ح  خيار  على  راهنا  ألنهما 
حيقق أرباحًا، خبالف ما أنتج مثاًل انتماء الرئيس 
كميل مشعون اىل حلف بغداد. وهما على اقتناع 
اخلطأ  حيققها.  الذي  بالنتائج  احملور  بهذا  تام 
أنهما يبنيان سياستهما على نهائيات يف منطقة 

تنام على أمر وتفيق على آخر«.
الطاولة، مثة  الزيارة وتهديد باسيل بقلب  بني 
مساحة لتلمس ردود فعل جهات ثالث: واشنطن 
ال���يت ي��زروه��ا وف���د م��ص��ريف ك��ب��ري، وحبسب 
اقتصاديًا  للرد سيكون  الوحيد  »سالحها  سعيد 
وزيادة يف العقوبات اليت ستنعكس سلبًا على 
يّتهمها  ال��يت  السياسية  القوى  اللبنانيني«؛ 
هذه  أنه  صحيح  العهد.  ضد  بالوقوف  باسيل 
اجلو  لكن  خطابه،  يف  القوات  يتناول  مل  املرة 
وحتى  واالشرتاكي  القوات  يضع  العوني  العام 
إن  االش��رتاك��ي  يقول  ضمنهم.  من  أم��ل  حركة 
مع  تتناقض  مبّيتة  نوايا  يكشف  باسيل  »كالم 
غريبة  ليست  التعطيل  ونوايا  اللبناني.  النظام 
على التيار، لكن هذا البلد قائم على التوازنات 
وال أحد ميكن أن يقلب الطاولة على أحد«. لكن 
االشرتاكي كما القوات يبقيان بال غطاء سياسي 

�� حكومي بسبب موقف احلريري امللتبس.
السيّن.  الشارع  فعل  رّد  هو  الثالث  الفعل  رّد 
فرئيس احلكومة سعد احلريري غّطى زيارة باسيل 
ومقّيدًا  حمرجًا  بات  وهو  مباشرة.  وغري  مباشرة 
ملنع  دوليًا  غطاًء  له  تؤمن  أن  يريدها  حبكومة 
استفراده سعوديًا، وحتفظ له مكانة ما داخليًا. 
مهما  احلريري  بأن  ثقة  على  باسيل  ومعارضو 
زيارة  وسيغطي  احلكومة  من  خيرج  فلن  ُأح��رج 
دمشق، وقد يغّطي أيضًا ما تسفر عنه. املشكلة 
تكمن يف رّد فعل الشارع السيّن الذي يفلت من 
داخل  معارضيه  من  أيضًا  بتزكية  احلريري،  يد 

تياره.
فردية،  الزيارة  يعتب  أن  احلريري  يستطيع  ال   
مع  الطاولة  بقلب  التلويح  عن  الطرف  ويغّض 
بداية تشرين الثاني، ألنه هو من بني املقصودين 
بالكالم، بعدما تبنّي أيضًا أنه ثنائي اللغة بني 
احلزب والتيار. وال يستطيع بعد اآلن أن يتجاوز 
مصافحة السفري السوري كما يفعل كل مرة يف 
يف  ينتظم  ان  فإما  االستقالل.  عيد  احتفاالت 
وإما  السبع،  الساعات  لقاء  الذي كّرسه  احملور 
رابع  وهذا  احلكومة.  من  اخلروج  قرار  يتخذ  أن 

املستحيالت.

وليد  ال��س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  ينجح  مل 
جنبالط يف نقل توّتره من الشارع 
إىل طاولة جملس الوزراء. فجبان 
جتاهلوا  تكتله  وأع��ض��اء  باسيل 
لكن  عليه.  جنبالط  وزراء  هجوم 
الرئيس  »احلرد« كان من نصيب 
رف��ع جلسة  ال��ذي  احل��ري��ري  سعد 
احلكومة بعد فشله يف فرض زيادة 

ضريبة القيمة املضافة.
فعلها النائب السابق وليد جنبالط، 
بالنزول  السياسّية  القوى  وتقّدم 
كبري  حشد  الشارع.  إىل  الصاخب 
من االشرتاكيني انطلق من الكوال، 
بعد ظهر أمس، ليتجمهر حول خطاب 
فاعور يف  أبو  وائ��ل  للوزير  ن��اري 
سقف  يرفع  وهو  الشهداء،  ساحة 
الصراع السياسي يف البالد... من 

دون مّبر!

TVA احلريري »حيرد« بعد فشله يف زيادة الـ 
جنبالط يف الشارع: اخرتاع عدو وإحراج 

رئيس احلكومة 

حكومي مع احلكومة السورية.
أبو فاعور عّب عن املوقف اجلنبالطي العالي السقف 
أمس، يف ساحة الشهداء، بقوله: »أنتم املؤامرة 
االقتصادية على لبنان، تدمرون االقتصاد ألنكم 
تبحثون عن جتديد تواجدكم يف السلطة، وهناك 
ال��وزارات والقرار  فريق سياسي يتحكم يف كل 
السياسي واألمين. تضعون األزالم وأوالد األزالم 
تتحدثون  استقيلوا.  السلطة،  األزالم يف  ونساء 
طاولتكم  الطاولة  من؟  على  الطاولة،  قلب  عن 
واألزالم أزالمكم، حتتكرون الطاولة ومن عليها. 
أنتم عاجزون«. وأضاف أبو فاعور عن باسيل من 
دون أن يسميه: »قال قائدهم باألمس يف مشهد 
بطولي إنه يريد الذهاب اىل سوريا من أجل إعادة 
النازحني، قلتم سابقًا إنكم ستذهبون الستعادة 
سوريا  اىل  تذهبون  ال  اليوم  وأنتم  املفقودين، 
لتتوسلوا  تذهبون  بل  النازحني،  إعادة  أجل  من 
مير  الرئاسة  طريق  إن  لكم  قيل  ألنه  الرئاسة، 
الشعب  األوان ألن يقول لكم  من دمشق، وآن 

ارحلوا«.
خروجه  بعد  الصناعة  وزي��ر  قاله  امل��وق��ف  ه��ذا 
أمس يف  ُعِقدت  اليت  ال��وزراء  من جلسة جملس 
السراي. وعلى طاولة احلكومة، قال أبو فاعور، مع 
زميله شهّيب، املوقف نفسه، ومبنسوب الصراخ 
نفسه. الوزير باسيل، يف املقابل، ترك مقعده، 
الشاي.  لنفسه  وص��ّب  »البوفيه«،  حنو  واجت��ه 
وبعد انتهاء أبو فاعور، طلب وزير الدفاع الياس 
ألنين  انتظر  شهّيب:  له  فقال  الكالم،  بوصعب 
العونيني  شهّيب  هاجم  شيئًا.  أضيف  أن  أري��د 
بوصعب  قال  حتى  انتهى  إن  وما  أيضًا.  حب��ّدة 
إىل  مدعو  أنين  »تعرفون  احلريري:  إىل  متوجهًا 
مؤمتر وعلّي املغادرة، لكن أريد أن ألفت نظركم 
احلاضرون  فوجئ  العامة«.  املوازنة  مسألة  إىل 
لبنان  بتجاهل بوصعب، ومجيع زمالئه يف تكتل 
القوي، لكالم شهيب وأبو فاعور. فقد طلب وزير 
اجليش  اخلاصة مبوازنة  البنود  بّت  تأجيل  الدفاع 
وهذا  السفر.  من  عودته  إىل حني  األمن  وقوى 

ما كان.
»مشكلة«.  دون  م��ن  ت��ن��ت��ِه  مل  اجل��ل��س��ة  ل��ك��ن 
»األوراق  يف  البحث  ال��وزراء  جملس  بدأ  فعندما 
االقتصادية« اليت تلّقتها »جلنة اإلصالحات« من 
نقطة  زيادة  احلريري  اقرتح  احلكومية،  املكّونات 
 12 لتصبح  املضافة،  القيمة  ضريبة  على  مئوية 
يف املئة، فضاًل عن زيادة الضريبة نفسها على 
الئحة  بوضع  اهلل  حزب  وزراء  طالب  الكماليات، 
لتحديد الكماليات لكي ال ُيستغل ذلك لكي تشمل 
الضريبة سلعًا أساسية. كذلك أبلغ وزير الشباب 
والرياضة الوزير حممد فنيش احلريري رفض حزب 
اهلل لزيادة الضريبة على القيمة املضافة. مباشرة، 
عّب باسيل عن رفض تكتل لبنان القوي لزيادة 
ال�TVA، فوقف احلريري ورفع اجللسة »حردانًا«. 
ومل ُيعرف مصري نقاشات املوازنة اليت ينبغي أن 

حُتال على جملس النواب قبل الثالثاء املقبل.

لم يتفاعل باسيل مع هجوم أبو فاعور وشهيّب بل فضـّل 
شرب الشاي )مروان بوحيدر(

على  عزمه  باسيل  جبان 
صاعقًا  دم��ش��ق،  زي���ارة 
هذا  يف  ج��ن��ب��الط،  على 

التوقيت الدقيق.
وإذا كان القلق مفهومًا، 
فإن رّد الفعل اجلنبالطي 

اإلقليمي  السياق  خ��ارج  بوقوعه  مفهوم،  غري 
إىل  جنبالط  يدفع  الذي  فما  واحمللي.  والدولي 
معاكسًا  سوريا،  ضد  التوقيت  هذا  يف  التحّرك 
املناخ املصري واإلماراتي وحتى السعودي؟ وما 
ميشال  الرئيس  السقف ضد  لرفع  يدفعه  الذي 
التفجري  فتيل  عون  سحب  بعدما  وباسيل،  عون 
يف اجلبل قبل شهر، وَقِبَل برتحيب الوزير أكرم 
شهّيب به يف قصر بيت الدين، كرمى للتهدئة، 

ماحنًا جنبالط شحنًة من الدعم املعنوي؟
تقتنع أكثر من شخصية سياسية بارزة يف البالد 
اليوم  الوحيدة  جنبالط  وسيلة  هو  التصعيد  بأن 
للتعبري عن أزمته. ويضع هؤالء اهلجوم املفاجئ 
»كرّد  املاضية،  األي��ام  وباسيل يف  العهد  على 
قضية  لفلفة  ع��ون  قبول  ع��دم  على  أّواًل  فعٍل 
بعض  بتوقيف  األمنية  القوى  وقيام  قبمشون، 
االشرتاكيني أخريًا«، فضاًل عن »حاجته إىل خلق 
شّد  على  يساعده  الداخلي  التجاذب  يف  ع��دّو 
عصب مناصريه، فيستسهل اهلجوم على باسيل 

وعون«.
أما السبب الثاني بالنسبة إىل هؤالء، فهو حماولة 
ملّف  وإحراجه يف  احلريري  على  املزايدة  جنبالط 
العالقة مع سوريا، بعدما شعر بأن رئيس احلكومة 
مل يعد يف موقع املعرقل حلصول تواصل رمسي 

الحريري أراد 
 TVAفرض الـ

على »الكماليات« 
من دون تحديد 
هذه »الكماليات«

أجندة جنبالط ليست واضحة هذه املّرة، مثل مّرات 
اليت مّساها  سابقة كثرية، وباعرتافه، منها تلك 
»حلظة ختّل«، أو تلك اليت مّسى فيها نفسه »أداًة 
السفري  تكريم  »مراسم«  خالل  ال��دول«  بأيدي 
السوري علي عبد الكريم علي يف املختارة، قبل 

سنوات قليلة.
يف الداخل، تّتفق القوى السياسية، أو غالبيتها، 
التسوية  ال��داخ��ل��ي حت��ت  ال��ص��راع  إب��ق��اء  ع��ل��ى 
الرئاسية. حتى حزب القوات اللبنانية، وهو أحد 
التصعيد  حي��اذر  التسوية،  من  املتضررين  أب��رز 
االستقرار.  على  فعلي  تأثري  أي  من  واالق��رتاب 
كما يف  األم��ن،  لعبة  يقارب  بات  جنبالط  وح��ده 
قبمشون وقبلها، كذلك يف لعبة الشارع االثنني 

املاضي.
الرهانات  فآخر  اجلنبالطي.  القلق  ه��ذا  مفهوٌم 
عليها... مع فارس سعيد،  عّول  اليت  اإلقليمية 
أرض  على  القاضية  بالضربة  مجيعها  سقطت 
الشرق  يف  السوري  اجليش  انتشار  مع  سوريا، 
مناطقها  تسليمها  امليليشيات  وإعالن  السوري 
غري  وإي��ران��ي��ة  مباشرة  روس��ي��ة  برعاية  لدمشق 
مباشرة، وترحيب دولي غري معلن، وتعاطف عربي 
الغطاء املقّنع  الداخل، فأتى  أّما يف  مع سوريا. 
الذي منحه الرئيس سعد احلريري إلعالن الوزير 

»األخبار«
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على مشال  الرتكي  العدوان  أيام  خامس  يف 
شرق سوريا، بدأ دونالد ترامب تنفيذ ما وعد 
وقف  )مع  عام  قبل  وأعلنه  انتخابه،  قبل  به 
األمريكية من مشال  القوات  التنفيذ(: سحب 
حني  سينهي  الذي  األمريكي  اإلجراء  سوريا. 
القضاء  حبّجة  م��دّم��رًا  احتالاًل  )جزئيًا(  إمتامه 
»ق��وات سوريا  عمود  نسف  »داع��ش«،  على 
دفن  إىل  ودفعها  الرئيس،  الدميوقراطية« 
خيوطه  ُنسجت  بكفٍن  الذاتية«  »اإلدارة  حلم 
بني واشنطن وثالثي »أستانا«. اليوم، تستعد 
بال  الفرات،  شرق  لدخول  وحلفاؤها  دمشق 
غزو  مواجهة  يف  اآلن(،  حتى  )أقّله  رصاص 
تركي جديد، ال تقف أطماعه رمّبا عند »شريط 
»الثقل  ع��ن  األم��ريك��ي  التخّلي  ح����دودي«. 
النفط  منابع  حيث  سوريا،  االسرتاتيجي« يف 
على  و«الضغط  إي��ران«  »جمابهة  وإمكانات 
تكن  مل  خيارات  أم��ام  اجمل��ال  فتح  دمشق«، 
السرعة،  بهذه  »املعقول«  ميزان  يف  واردة 
يد  إىل  الفرات  ش��رق  مناطق  ع��ودة  وأهمها 
احلكومة السورية. ويبدو دور قنوات »أستانا« 
الثالثية، حامسًا يف حتديد مسار األحداث يف 
احتماالت حتييد  املقبلة، خاصة  القليلة  األيام 
احتماالت املواجهة بني دمشق وأنقرة، واليت 

تبدو مدينة منبج أوىل ساحاتها احملتملة.
ساعات قليلة من ليل الثالث عشر من تشرين 
األول، كانت كافية لبدء حتّول دراماتيكي يف 
املشهد السوري. يصعب تكثيف ما جرى من 
العناوين  أن  غري  واح��دة،  مجلة  يف  تطورات 
االنسحاب  م��ن  تبدأ  التحّول  هل��ذا  العريضة 
السريع لقوات االحتالل األمريكية، وال تنتهي 
لدخول  وحلفائه  السوري  اجليش  باستعداد 
ُولدت  توافقات  مبوجب  الفرات  شرق  مناطق 
أمس �� بعد خماض عسري �� مع »قوات سوريا 
الذاتية«.  »اإلدارة  ومسؤولي  الدميوقراطية« 
االس��ت��ع��ج��ال األم��ريك��ي يف االن��س��ح��اب حتت 
الكفة  ورجحاُن  ترامب،  دونالد  الرئيس  رغبة 
الرتكية،  االح��ت��الل  ق��وات  لصاحل  العسكرية 
يفضي  »إجباري«  طريق  أمام  »قسد«  وضعا 
التفاوض  ج��والت  خ��الف  وعلى  دمشق.  إىل 
امل��اض��ي��ة، ح��ني ك��ان ف��ري��ق ت��رام��ب املعين 
بامللف السوري يبيع الوهم ل�«حلفائه«، جنحت 
اجتماعات ممثلي »قسد« و«مسد« املتزامنة، 
يف دمشق وحلب وقاعدة محيميم اجلوية، مع 
روسية  )برعايتني،  السورية  احلكومة  ممثلي 
بدخول  يقضي  اتفاق  ص��وغ  يف  وإي��ران��ي��ة(، 
اجليش السوري إىل املنطقة احلدودية، ومناطق 
التماس مع القوات الرتكية، كمرحلة أوىل، إىل 
جانب انتشاره يف مراكز املدن الرئيسة اليت 

كانت حتت سيطرة »قسد«.
قبل  التنفيذ  سكة  على  وضع  ال��ذي  االتفاق 
ألن  املستعجل،  صفة  حيمل  عنه،  اإلع���الن 
انتشار القوات السورية يقابل تغلغل الفصائل 
اليت ُتشّغلها أنقرة يف حميط تل أبيض ورأس 
احلسكة  بني  الدولي  الطريق  باجتاه  العني، 
الروسي يعمل على  اجلانب  أن  وحلب. ورغم 
ضمان »منع التصادم« بني الطرفني السوري 
الشمالي  حلب  ريف  يف  فعل  كما  والرتكي، 
قباًل، فإن السباق على األرض لكسب املناطق 

قد بدأ ليل أمس على أشّده.
 ووفق املعلومات امليدانية املرتبطة باالتفاق، 
حتركت أمس قوات اجليش السوري إىل حميط 
تستكمل  أن  على  والغربي،  الشمالي  منبج 
التحّرك شرقًا عرب الفرات، حنو بلدة عني العرب 
القوات  أن  إىل  املعلومات  وتشري  )كوباني(. 
ما  توّفر  ال  لالنسحاب  تستعد  اليت  األمريكية 
بيدها من أوراق لصاحل حليفتها »األطلسية« 
انتشار  أمريكية  دوري��ات  عرقلت  إذ  تركيا، 
السوري ليل أمس يف حميط  وحدات اجليش 
منبج، فيما كانت ختلي قواعدها يف عني العرب 

)كوباني(.
 وجاء ذلك فيما كانت تركيا تدفع بتعزيزات 
عسكرية إىل خطوط التماس املتامخة لريف منبج 

 سباق سوري - تركي على شرق الفرات
أيهم مرعي

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

الفصائل  أوساط  الشمالي، وسط حديث يف 
العاملة حتت إمرتها هناك، عن نّية إطالق حترك 
عسكري حنو املدينة. مصري منبج سيكون نقطة 
حامسة ملستقبل املنطقة احلدودية احمليطة بنهر 
الفرات، وال سيما أنها طريق إجباري للجيش 
السوري، للعبور شرقًا حنو عني العرب وتأمني 

جزء مهم من طريق حلب �� احلسكة.
و«قسد«  دمشق  بني  املعلن  االتفاق  ويرّكز 
احلدودية،  املناطق  تأمني  على  رئيس  بشكل 
عن  مسؤولة  السوري  اجليش  ق��وات  لتكون 
الرتكي، ويتضمن  اجلانب  التماس مع  خطوط 
منطقة عني  احلكومية حنو  القوات  ذلك حترك 
عيسى، انطالقًا من الرصافة وعرب نهر الفرات، 
إىل جانب انتشارها على الشريط احلدودي من 
كمرحلة  والدرباسية،  عامودا  حتى  القامشلي 
أوىل، على أن يتم تعزيز وحدات اجليش يف 
انتشارها شرقًا حنو املالكية  احلسكة، لتوّسع 

عند احلدود مع العراق.
 مصدر يف »قسد« قال ل�«األخبار« إن »اخليبة 
مجاعية  إب��ادة  من  واخلشية  األمريكيني،  من 
مضيفًا  االتفاق«،  إمتام  إىل  دفعتانا  لشعبنا، 
وعني  منبج  من  تطبيقه  سيبدأ  »االتفاق  أن 
الرقة  حلب  طريق  تأمني  إىل  العرب، وصواًل 
دقيقة  تفاصيل  أمس  ترشح  ومل  الدولي«. 
الرقة  مدينة  مثل  مهمة  مناطق  مصري  ح��ول 
ومناطق احلقول النفطية يف أرياف دير الزور 
واحلسكة. غري أن تطورات االيام األخرية يف 
عّما  أّولية  صورة  تقدم  والقامشلي،  احلسكة 
السوري  اجليش  تسّلم  إذ  حيصل،  أن  ميكن 
عددًا كبريًا من احلواجز الرئيسة يف املدينتني، 
فيما حتدثت أنباء عن استعدادات لنشر قوات 
واسعة يف حمافظيت دير الزور واحلسكة، يف 
املناطق اخلاضعة لسيطرة »قسد« حاليًا. كما 
لالتفاق،  املباشرة  النتائج  من  واح��دة  كانت 
حي  داخل  ل�«قسد«  الرئيسة  النقاط  تسليم 
ومن  احلكومية.  القوات  إىل  مقصود  الشيخ 
املؤكد أن سرعة تنفيذ االتفاق ستكون مقرونة 
شرق  مشال  من  األمريكي  االنسحاب  بآليات 
سوريا، والذي قّدرت مصادر »البنتاغون« أنه 
نقلته  ملا  وفقًا  أي��ام«،  »يف غضون  يتم  قد 
عرقلة  وضع  وميكن  أمريكية.  إع��الم  وسائل 
حترك اجليش السوري يف خانة كسب الوقت 
دون  م��ن  آم���ن«،  »بشكل  االنسحاب  إلمت��ام 
يف  لرتكيا  األفضلية  يعطي  ذلك  أن  إغفال 

التقدم أكثر داخل األراضي السورية.
ويطرح املسار احلالي لألحداث تساؤالت عديدة 
حول مستقبل املنطقة اليت تنسحب من فوقها 
املظّلة األمريكية. فما جيري، إن مت ضبطه عرب 
قنوات التنسيق بني روسيا وتركيا، سيكون 
نسخة معّدلة عن تطبيق »اتفاقية أضنة« اليت 
تتيح لرتكيا تدخاًل حمدودًا حلماية أمنها. أما يف 
حال تدّخلت القوات الرتكية ضد وحدات اجليش 
التماس  خطوط  كامل  فستكون  ال��س��وري، 
مهددة باالشتعال من إدلب حتى مشال حلب 
وشرق الفرات، وهذا سيكون مكلفًا للطرفني، 
ال سيما بوجود نقاط مراقبة تركية قريبة من 
قبل  من  بالكامل  مطّوقة  وإحداها  اجلبهات، 

القوات السورية. 
وعلى جانب »قسد« و«اإلدارة الذاتية«، فإن 
سيبقى  واإلداري��ة  العسكرية  البنى  مستقبل 
اآلن،  حتى  املعلنة  غري  االت��ف��اق  بنود  ره��ن 
أوساط  عن  اليت صدرت  التصرحيات  أن  غري 
العسكرية  الصفة  إظهار  على  رّكزت  »قسد« 
شروطًا  يتضمن  ال  أنه  إىل  مشرية  لالتفاق، 
شأن  وم��ن  الذاتية«.  »اإلدارة  آليات  ح��ول 
يف  بسالسة  احلكومية  القوات  انتشار  جن��اح 
يكّرس  أن  احلالية،  »قسد«  سيطرة  مناطق 
صيغة تعاون مرحلية، يتم اعتمادها إىل حني 
زوال »اخلطر الرتكي«. ويبدو الفتًا يف إعالن 
»قسد« عن االتفاق، التأكيد أنه يتضمن العمل 
على حترير عفرين، وهو إشارة إىل أن الرهان 

على التعاون ال حيمل طابعًا دفاعيًا فحسب.

بدأ االنسحاب األمريكي من سوريا. شّكك كثريون 
سابقًا يف إمكانية ذلك، انطالقًا من قناعة ثابتة 
مبركزية الشرق األوسط، ومن ضمنه سوريا، يف 
خاصة  معلنة،  رغبة  من  و/أو  األمريكية،  األجندة 
عند »حلفائها اخلّلص«، بأال تقدم واشنطن على 
على  الوخيمة  لنتائجها  نظرًا  اخلطوة  ه��ذه  مثل 
موقعهم اإلقليمي ومصاحلهم. دونالد ترامب مل 
خيِف يومًا رأيه الواضح حول ما يعتقده »توّرطًا« 
أمريكيًا يف الشرق األوسط. كان معارضًا للحرب 
الثانية على العراق عام 2003 وكذلك للحرب على 
ليبيا عام 2011، وهو ال يفّوت مناسبة للتذكري 
ينبغي  الذي  نظره  العدو يف  الكارثية؛  بآثارهما 
مواجهته قبل فوات األوان هو الصني، وجيزم بأن 
اهلل اختاره لفعل ذلك. أما الدولة العميقة، بلسان 
البنتاغون وهو أبرز ممثل لتوجهاتها االسرتاتيجية، 
السياق  الصني، وتعّرف  فهي تضم روسيا إىل 
التنافس بني  »عودة  بأنه سياق  احلالي  الدولي 

القوى الكربى«.
وما  سوريا،  من  االنسحاب  ق��رار  فهم  ميكن  ال 
الشرق  يف  األمريكي  للنفوذ  تراجع  من  سيليه 
الرئيس  وزي��ارة  السياق،  هذا  خ��ارج  األوس��ط، 
تندرج  السعودية  الروسي، فالدميري بوتني، إىل 
املتحدة  الواليات  على  فرض  ال��ذي  إط��اره،  يف 
على  والرتكيز  الدولية  أجندتها  جدولة  إع��ادة 
والصني.  روسيا  قوتي  لتعاظم  التصدي  أولوية 
ما ال تقّر به النخب األمريكية بوضوح هو املعنى 
بالدها  قدرة  تراجع  أي  اجلدولة،  إلعادة  الفعلي 
الشاملة« وعلى خوض صراعات  »السيطرة  على 
من  خمتلفة  مناطق  يف  نفسه،  اآلن  يف  كثرية 
لتسوية  إمكانية  من  عليه  يرتتب  وم��ا  ال��ع��امل، 
مستدامة،  تفاهمات  وبناء  فيها،  مزمنة  نزاعات 
حاسم هلا.  دور  إقليمية، مبعزل عن  نظم  وحتى 
التغيريات املتسارعة يف موازين القوى الدولية، 
وأساسها تلك العسكرية، املرتبطة بالتطور النوعي 
اخلطري يف منظومات السالح الروسي والصيين، 
خاصة الصاروخي واملسرّي، تؤشر إىل بداية مرحلة 
اخلارجية  العاملي، يصّر وزير  التاريخ  جديدة من 
»ما  تسميتها  على  الف��روف،  سريغي  الروسي، 
بعد اهليمنة الغربية«. غرقت واشنطن يف حروب 
الشرق األوسط »اليت ال نهاية هلا«، وفق ترامب، 
لتستيقظ متأخرة على وقع حتّوالت كربى تسعى 

اآلن للتصدي لتداعياتها.
سوريا  يف  األمريكية  القوات  بقاء  بّرر  الذي  ما 
تلك  ُط��رح��ت يف  »داع���ش«؟  هزمية  إع��الن  بعد 
املدة حجج كثرية لتسويغ هذا البقاء، كالتصدي 
لنفوذ إيران أو التأثري يف احلل السياسي لألزمة 
السورية، أو على األقل املساهمة يف إطالة أمد 
األزمة، عرب تشجيع النزعة االنفصالية لدى احلركة 
الكردية، وحرمان الدولة السورية املوارد النفطية 
واملائية والزراعية املوجودة يف املناطق اخلاضعة 
لسيطرتها. أنصار البقاء يف سوريا داخل إدارة 
ترامب وخارجها استخدموا حججًا ومربرات خمتلفة 
»اسرتاتيجية«  أنها  على  عامة  تصورات  وقدموا 
أهداف  لتحقيق  ك��ورق��ة  ال��ب��ق��اء  ه��ذا  لتوظيف 
آنية، وهي  كانت  الفعلية  الغاية  لكن  سياسية، 
استنزاف األعداء، أي الدولة السورية وحلفائها، 
قدر املستطاع. مل يكن لدى هؤالء أي اسرتاتيجية 
باملعنى الفعلي للكلمة. هل يستطيع بضعة آالف 
ثقيلة  مَلهمات  التصدي  األمريكيني  اجلنود  من 
كهذه، حتى مع االستعانة ب�«قسد« واالستفادة 
من الغارات اإلسرائيلية، كما نصح مثاًل املبعوث 
األمريكي اخلاص السابق للحرب على »داعش«، 

بريت ماك غورك؟
الدولة  وانتصارات  املتالحقة،  التطورات  كّذبت 
األطروحات،  ه��ذه  مجيع  وحلفائها،  ال��س��وري��ة 
وأظهرت قدرة أمريكية حمدودة جدًا على التأثري 
يف جمرى األحداث. وال شّك أن خروج أبرز أنصار 
يف  مواقعهم  أو  اإلدارة  من  سوريا  يف  البقاء 
املؤسسات األمريكية واحدًا تلو اآلخر، وألسباب 
خمتلفة، قد سّهل َمهمة الرئيس األمريكي عندما 
قّرر سحب قواته من هذا البلد. طبعًا، خان األخري 
حلفاءه األكراد عندما اختذ هذا القرار، وخان أيضًا 
بالتدخل  أخضر  ضوءًا  عمليًا  أعطاها  عندما  تركيا 
عزمه  بعد  ما  يف  ليعلن  السوري،  الشمال  يف 
»تدمري اقتصادها« إذا جتاوزت سقفًا معينًا يف 
بفرض  للكونغرس  العسكرية، وليسمح  عملياتها 

 انسحاب ضمن إعادة متوضع اسرتاتيجي
وليد شـرارة

املتحدة  الواليات  أداء  عليها.  »قاسية«  عقوبات 
حيال األزمة السورية كان مناسبة إضافية لتظهري 
عجزها املتزايد عن التعامل مع األزمات احملتدمة 
الروسي  األداء  متّيز  بينما  ملصلحتها،  وحسمها 
بالدفاع احلازم عن احللفاء من جهة، ومن  خالهلا 
ثم بالسعي اجلاد إلجياد حل سياسي هلا مبشاركة 
أهم أفرقائها. حتى خصم لدود لروسيا، كالسفري 
الفرنسي السابق يف الواليات املتحدة جريار آرو، 
امللّقب بزعيم عصابة احملافظني اجلدد يف اخلارجية 
أهلية،  ح��رب  خضم  »يف  إن��ه  ق��ال  الفرنسية، 
تستطيع القوى اخلارجية أن تبقى حمايدة أو أن 
ختتار االحنياز إىل أحد أطرافها. يف احلالة الثانية 
عليها فعل ذلك حبسم. روسيا وإيران فعلتا ذلك 
مع األسد. الغرب مل يفعل، وحصد أسوأ النتائج 

املرتتبة على كل من السيناريوهني«.
الروسي واألمريكي  الدورين  التناقض بني  يربز 
الشمال  على  ال��رتك��ي  اهل��ج��وم  ح��ال��ة  يف  جليًا 
األمريكي  االنسحاب  بداية  أعطت  إذ  السوري، 
إيذانًا بالشروع فيه، بينما دخلت موسكو على خط 
األزمة املستجّدة خلفض التصعيد وإجياد ترتيبات 
بني أفرقائها تزيد إمكانية جناحها يف ذلك. إذا 
تكّللت هذه اجلهود بالتوفيق، سُتفضي إىل تعزيز 
مسار أستانة الذي قام على قاعدة مشاركة دول 
السورية  األزم��ة  تسوية  يف  األساسية  اإلقليم 
يف ظل معارضة أمريكية وغربية شبه علنية له. 
ورغم التصرحيات التصعيدية الصادرة عن القادة 
الدخول يف  األتراك راهنًا، ال مصلحة هلؤالء يف 
وحلفائه،  ال��س��وري  اجليش  م��ع  مباشر  ص��دام 
وأفضل اخليارات اليت ميكن اعتمادها حلماية األمن 
القومي ومصاحل تركيا، واملرشح أن حيظى بقبول 
الدولة السورية واحللفاء، هي العودة إىل »اتفاق 
تكون  بأن  هلا  يسمح  موقع  روسيا يف  أضنة«. 
مسّهاًل، إن مل تكن عّرابًا لتسوية األزمة السورية، 
ما يفتح الباب أمام إعادة بناء النظام اإلقليمي يف 
املنطقة بني البلدان العربية وإيران وتركيا على 
أساس التعاون وتبادل املنافع واحرتام املصاحل 
األمريكية  السياسة  ال��دول.  هذه  جلميع  احليوية 
عملت على تدمري النظام اإلقليمي العربي، وعلى 
جتييش قسم من العرب ضد إيران، وإىل حد ما 
ضد تركيا، ثم تراجع نفوذها الذي نشهده عاماًل 

مساعدًا لعملية البناء املشار إليها.
االنسحاب  ق��رار  من  الشديد  اإلسرائيلي  القلق 
من  ق��درًا  تضّمن  لو  حتى  سوريا،  من  األمريكي 
املساعدات  من  املزيد  على  للحصول  املبالغة 
والضمانات من واشنطن، مؤشر آخر إىل ما يعنيه 
الشرق  األمريكي يف  النفوذ  األمر ملستقبل  هذا 
األوسط. آموس هاريل، وهو كبري املعّلقني يف 
»هآرتس«  صحيفة  يف  واألم��ن  الدفاع  قضايا 
شباط/ منذ  أكد  قد  كان  اجليش،  من  واملقّرب 
فرباير املاضي أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية 
أصبحت ترى أنها وحيدة على املستوى اليومي يف 
مواجهة التحديات، وأن اهتمام واشنطن باملنطقة 
يف تراجع مستمر. الوكيل اإلقليمي للقوة األمريكية 
هو بني أول من يشعرون بتغرّي األولويات لديها 
وحياول مراجعة حساباته وخططه انطالقًا من ذلك. 
األمريكية،  »احملميات«  على  ينطبق  نفسه  األمر 
حتى اآلن، يف اخلليج. التطور املّطرد يف عالقات 
استقبل  اليت  البالغة  واحلفاوة  روسيا  مع  دوله 
بها رئيسها يف السعودية ال ميكن فصلهما عن 
محايتها  ومن  املتحدة  الواليات  من  أملها  خيبة 
هلا، خاصة بعد الضربة اليت تعّرضت هلا منشأتا 
»أرامكو«. ناصبت هذه الدول إيران العداء منذ 
مع  انسجامًا  عقود  أربعة  قبل  ثورتها  انتصار 
السياسة األمريكية، وهي اليوم جتد نفسها يف 
إيران وحلفائها،  أي  الضعيف يف مقابلها  موقع 
وتبحث عن شراكات أخرى لضمان أمنها والتفاوض 
الصديقة  روسيا،  معها.  تسوية  إىل  للتوصل 
قادرة  إليران،  والقدمية  اخلليج  لدول  املستجدة 
على هذا الدور الذي يزيل عقبة من طريق تشييد 
نظام إقليمي جديد. الواليات املتحدة تنسحب من 
الشرق األوسط للرتكيز على  سوريا وجزئيًا من 
حماوالتها لوقف صعود الصني وروسيا، فتدخل 
مرّحبًا  العريض،  الباب  من  املنطقة  إىل  الثانية 
بها من مجيع األطراف املتصارعة لتنمية مصاحلها 
معها، واملشاركة يف صياغة حلول سياسية تزيد 

وزنها الدولي وحضورها ونفوذها.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

انتهت الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسّية، بفوز قيس سعّيد 
على منافسه نبيل القروي بفارق كبري. جاءت هذه النتائج نتيجة 
حتالف واسع ألحزاب وفئات انتخابّية خمتلفة دعمت سعّيد، ال 
ملا ميّثله من مبادئ وال القتناعها بربناجمه )غري الواضح( فقط، 
بل يف حماولة أيضًا هلزم القروي، الذي تالحقه قضايا فساد 

مالّي ويسرّي شبكة عالقات مشبوهة.
لالنتخابات  األوىل  الدورة  نتائج  املراقبني  غالبية  تتوّقع  مل 
الرئاسّية التونسية، فقد تنافس آنذاك عدد كبري من السياسّيني 
البارزين، منهم رئيس احلكومة احلالّي ورئيسا حكومة سابَقان، 
وأيضًا وزير الدفاع احلالّي ووزراء سابقون، إضافة إىل الرئيس 
قادة  جبانب  النهضة«،  »حركة  من  املدعوم  للربملان  املؤقت 
بل  هؤالء،  من  أّي  يصعد  مل  السابقة.  األعوام  املعارضة يف 
قيس  املتقاعد،  الدستورّي  القانون  أستاذ  الناخبون  اختار 
نبيل  حينذاك،  السجن  يف  املوقوف  األعمال  ورجل  سعّيد، 
القروي. وأعلنت »هيئة االنتخابات« يف بيان أذاعه التلفزيون 
فوز سعّيد يف انتخابات الرئاسة بنسبة 72.71% من األصوات، 
وذلك يف نتائج أولية رمسية، مضيفة أن نسبة إقبال الناخبني 

 من »اهلامش« إىل الرئاسة: كيف صعد قيس سعّيد؟
حبيب الحاج سالم

هّددت إسرائيل، على لسان رئيس املوساد يوسي كوهني، باغتيال 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، وقائد فيلق القدس يف 
احلرس الثوري اإليراني، اجلنرال قاسم سليماني، األمر الذي يرفع 
مستوى تهديدات تل أبيب إىل حدها األعلى، يف استكمال لتهديدات 
ُأطلقت يف األيام القليلة املاضية، بشّن احلروب والعمليات األمنية 

والعسكرية »غري التقليدية«، على حمور أعدائها.
الساحة  على  األخرية  التطورات  بني  سببية  الصلة  أن  والواضح 
اإلقليمية، اليت تعد تطورات سيئة من ناحية تل أبيب وحتديدًا شبه 
كما  اإلسرائيلية  التهديدات  وبني  اإلقليم،  عن  األمريكي  االنكفاء 

ترد على لسان كوهني وغريه.
ويف مقابلة مع صحيفة »مشبحة« للمتدينني احلريديم، قال رئيس 
املوساد إن سليماني »يعرف أن القضاء عليه ليس مستحياًل، لكنه 
مل يرتكب إىل اآلن اخلطأ الذي يضع امسه على قائمة التصفية لدى 
املوساد«. مع ذلك قال إن »نشاط سليماني واضح وملموس يف 
لكن  منظومة عمل متثل حتديًا كبريًا إلسرائيل«،  وأنشأ  مكان  كل 
»نريد أن نوضح للجميع أننا سنفعل كل شيء كي ال تكون إليران 
قدرة عسكرية نووية، سواء باالتفاق أم بأي وسيلة أخرى، إذ أن 

كل اخليارات موجودة على الطاولة«.
السيد  اغتيال  عن  املوساد  امتناع  سبب  عن  سؤال  على  وردًا 
نصراهلل، عمد كوهني إىل تطويع الكالم وتوجيهه ألغراض ردعية، 
وقال: »السؤال هو غري صحيح. السؤال هو هل يعلم نصراهلل أن 

لدينا خيارًا للقضاء عليه، واإلجابة على ذلك إجيابية؟«.
ويتضح من تهديد كوهني املشروط ضد سليماني، وكذلك التهديد 
إسرائيل  لدى  مسعى  وجود  نصراهلل،  السيد  ضد  »املفذلك« 
لتعزيز الردع )الذي بات »مثقوبًا« بعد الرسائل العملية األمريكية 
االنكفائية يف املنطقة( عرب التهديد باستهداف قادة احملور املقابل، 
وعرب ربط تفعيل هذه التهديدات واالغتياالت بعمل ترّجح إسرائيل 
أن يقدم احملور املعادي عليه: استنساخ هجوم 14 أيلول املاضي 
على املنشآت النفطية يف السعودية، املنسوب إليران، الستهداف 

إسرائيل وبنيتها التحتية.
ورد هذا الرتجيح أيضًا يف سياق تهديدات ُأطلقت يف األيام القليلة 
املاضية على لسان رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي أفيف كوخايف، 
إسرائيل  ضد  هجوم  بشّن  نسمح  »لن   :)2019/10/8( قال  الذي 
وإذا حدث ذلك فسنرد بقوة«. وهو أيضًا تهديد خيدم الردع، رغم 
أنه أيضًا يؤكد وجود تقدير لدى العدو يرّجح هجومًا قاسيًا ومؤذيًا 

إلسرائيل.
مواقف  سلسلة  مع  أهدافه  يف  يتساوق  وكوخايف  كوهني  كالم 
املاضية،  واألسابيع  األيام  يف  أبيب  تل  من  ُأطلقت  وتهديدات 
هدفت إىل إفهام إيران وحلفائها أن اإلرادة والقدرة اإلسرائيليتني 

ثابتتان رغم تراجع واشنطن وانكفائها عن املواجهة.
العدو  حكومة  رئيس  عن  صدر  موقف  املسعى،  هذا  يف  الالفت 
بنيامني نتنياهو، يف 15 من الشهر املاضي، لدى تروجيه التفاق 
الواليات املتحدة وفوائده االسرتاتيجية، رغم  الدفاع املشرتك مع 
أمر تارخيي، ألنه يضيف  »هذا  ُوِئد قبل والدته:  االتفاق  أن هذا 
عنصرًا قويًا للردع ضد أعدائنا«. وبعد أقل من شهر على ذلك، عاد 
نتنياهو ليمسح ما بّشر به اإلسرائيليني وهّدد به األعداء: »إسرائيل 

ال حتتاج إىل مساعدة أي دولة لضمان أمنها«.
يف  مبوجبها،  عمل  اليت  االسرتاتيجية  نتنياهو  نعى  الواقع،  ويف 
عرب  وذلك  إيران،  املقدمة  ويف  إسرائيل«،  أعداء  »حمور  مواجهة 
االعتماد على احلليف األمريكي، ودفعه هو ملواجهة إيران وحلفائها 
بشكل مباشر، باعتبار أن َمهمة املواجهة نفسها جزء ال يتجزأ من 
يقتصر  وال  مشرتكًا  اإليراني  التهديد  وكون  حليفًا،  نتائج صفته 

على إسرائيل.
املفّعلة  هي  االسرتاتيجية  هذه  كانت  القريب،  األمس  وحتى 
إسرائيليًا يف مواجهة إيران، وتقف خلف كل املواقف اإلسرائيلية 
اليت تهّدد بأفعال متطرفة، كونها تستند إىل املفهوم الراسخ يف 
وعي أعدائها، ووعيها هي: أمريكا هي اجلهة اليت تتصدى ألعداء 
إسرائيل يف حال استهدافها، وإن جاء هذا االستهداف يف سياق 

الرد على اعتداءاتها.
األمريكي  االنكفاء  ان  األعداء  يدرك  أن  هو  إسرائيل  ختشاه  ما 
أن  يعين  اإليرانية،  »االعتداءات«  على  الرد  عن  واالمتناع  املتكّرر 
أمريكا لن تتصدى أيضًا للعمليات اليت تستهدف إسرائيل نفسها. 
كما  هي،  أصوهلا  الستهداف  االنتقام  عن  واشنطن  امتنعت  فإذا 
اليت ال  للطائرة املسرّية االستخبارية  اإليرانيني  حصل مع إسقاط 
تقتصر خسائرها على كلفة تصنيعها وحسب بل متتد لتشّوش على 
الردع األمريكي نفسه، فستكون أيضًا معنية باالمتناع عن الرد على 

عمليات »عدائية« على إسرائيل، هلا يف الواقع ما يرّبرها.
موقع  - يف  املتغرّيات  نتيجة   - باتت  إسرائيل  أن  يعين  هذا  هل 
ح  ُيرجَّ بل  املرحلة،  هذه  التقدير يف  يصعب  األفعال؟  بدل  الكالم 
النفي، وإن كان األمر كذلك إىل املدى املنظور، فواحد من أهم 
األهداف اإلسرائيلية اآلن، هو التعويض عن »ثقب« ردعها نتيجة 
االنكفاء األمريكي، عرب التهديدات والتطرف يف املواقف واإلعالن 
التهديدات  تكاثر  توقع  يعين  الذي  األمر  العدائية،  النيات  عن 

اإلسرائيلية ووفرتها، يف املقبل من األيام.

 »تكاثر« التهديدات اإلسرائيلية:
قادرون على اغتيال نصراهلل وسليماني

يحيى دبوق

ُيعيد تنظيم اهلياكل التمثيلّية. كذلك، يرفض سعّيد نظام االقرتاع 
على القوائم، ويرفض الوضع احلالّي للربملان.

ويقوم البديل املقرتح لديه على انتخابات حملّية ينتخب الناس خالهلا 
أفرادًا على أساس برامج، وميكن سحب الثقة منهم يف حال عدم 
التزامهم إياها، ثّم خيتار املنتَخبون ممثلني هلم على مستوى أعلى، 
وصواًل إىل اختيار نواب يف الربملان. يعتقد سعّيد أّن هذا النظام 
يسمح للناس حبكم أنفسهم، لكن تبدو الفكرة مثالية يف رأي اجلزء 
األكرب من الطيف السياسّي، وقد حّذر البعض من إمكانّية حتّوهلا، 
يف حال ُطّبقت، إىل ما يشبه املؤمترات الشعبّية يف ليبيا زمن معّمر 
القذايف. رغم هذا، يسعى سعّيد إىل جتسيد فكرته بتقدميها يف 
»سيحّمله  الربملان  رفضها  حال  إّنه يف  ويقول  تشريعّية.  مبادرة 
مسؤولّيته التارخيّية أمام الشعب«. ويبدو من املستبعد أن يوافق 
الربملان على مقرتح مثل هذا ألسباب كثرية، بل سيكون من بني 
الرافضني األحزاب اليت دعمته. وميكن احلديث هنا جمددًا عن كون 
الرجل خيار الضرورة عند تلك األحزاب، فهي ترى، من دون أن 
تعلن ذلك صراحة، أّن دوره ينتهي عند هزم القروي، وميكن الحقًا 
احتواؤه بيسر نظرًا للصالحيات الضّيقة لرئيس اجلمهورّية. لكن، 
ميكن لبعض األحزاب أن تذهب بعيدًا يف حماولتها احتواء سعّيد. 
تظّن »النهضة« مثاًل أّن الرجل يتقاطع معها يف كثري من املواضيع، 
وقد وّظفت شعبّيته خالل محلتها لالنتخابات التشريعّية عرب احلديث 
عن ضرورة التصويت ملصلحتها حتى تشّكل حكومة تعمل يف تناغم 
معه. وأيضًا حاول »ائتالف الكرامة« توظيف شعبّيته عرب احلديث عن 

»تيار ثورّي« ميثلونه، وأن سعّيد جزء منه.
لالنتباه  مثرية  اآلراء معطيات  تقديرات  ُتظهر  األحزاب،  بعيدًا عن 
خبصوص سعّيد، ومن بني ذلك مثاًل أّن 31% ممن صّوتوا له مل 
يشاركوا يف االنتخابات التشريعّية، ما يعين افتقادهم الثقة يف 
األحزاب، وهذا عنصر شديد األهمّية يف صعوده. كما مجع سعّيد 
90% من أصوات الناخبني الشباب بني الـ18 والـ25، وهذه فئة 
الشباب  بقّية  أصوات  بغالبية  أيضًا  فيها، وحظي  التأثري  يصعب 
والكهول، لكنه أخفق يف حيازة غالبية أصوات من تتجاوز أعمارهم 

الستني.
 ويف حال تثبيت نتائج االنتخابات، سيصبح سعّيد رئيسًا للجمهورّية، 
ويصري أمام اختبار الواقع. حيمل الرجل على كتفيه عبء جتسيد 
شعاراته، ولن يكون ذلك سهاًل. إذ يواجه مواقف حذرة من أوروبا، 
خاّصة فرنسا اليت يريد إقامة »عالقات ندّية« معها، فضاًل عن دول 
الريبة،  بعني  إليه  تنظر  لكّنها  معها،  التعاون  تطوير  يريد  عربّية 
وسط خنبة حزبّية غري مستعّدة لفتح املسار إلعادة تأسيس النظام 

السياسّي.

تنظر أطراف خارجية وداخلية إىل الرجل بريبة، ما قد يصعـّب مهمته )األناضول(

خالل احتفال اآلالف بشارع الحبيب بورقيبة بفوز سعـيـّد )األناضول(

حاولت أحزاب، منها 
»النهضة«، توظيف 

شعبيته لخدمة حملتها 
االنتخابية

بلغت %55.
ما الذي حدث؟ بالنسبة إىل القروي كان األمر متوّقعًا نظرًا لشعبيته 
الواضحة يف صفوف الفقراء يف ضواحي املدن والريف، وخباصة 
أحسن  جّيدة  نتائج  حيّقق  أن  ينتظر  نفسه  القروي  كان  النساء. 
حتى مما حصل عليه فعلّيًا، وقد قال أخريًا إّنه كان من املمكن أن 
حيصد أكثر من نصف أصوات الناخبني منذ الدورة األوىل وحيصل 
الغالبية الربملانية يف حال مل ُيسجن  حزبه، »قلب تونس«، على 
دائمًا يف  حاضرًا  فكان  سعّيد،  أما  املاضي.  آب/أغسطس  نهاية 
األمر جبدّية. ومرّد  أحٌد  يأخذ  الرأي، لكن مل  توّقعات استطالعات 
ذلك افتقاده إىل ماكينات انتخابّية واضحة مثل أحزاب داعمة. مع 
الشباب  مئات  تتمّثل يف  مرئّية  غري  دعم  شبكة  له  كانت  ذلك، 
الداعمني له من دون أن تكون هلم بالضرورة عالقات مباشرة به. 
هؤالء مجعوا تزكيات الناخبني ملصلحته وخاضوا محلة دعاية ميدانية 
الدعم  شبكة  تشّكلت  هكذا،  االجتماعّي.  التواصل  شبكات  وعلى 

املكّثفة  املدنّية  سعّيد  أنشطة  عرب 
على  ومداخالته  املاضية  األعوام  يف 

اهلواء الناقدة للنخبة السياسّية.
أمام  أنفسهم  الناس  وجد  فجأة، 
ظهرت  وهنا  فقط،  اثنني  مرشحني 
جزء  نشط  جهة،  من  حامسة.  عوامل 

املظلم  اجلانب  لكشف  التقليدّي  وغري  التقليدّي  اإلعالم  من  كبري 
له  وُأذيعت تسريبات صوتّية  القروي وطبيعة عالقاته،  لشخصّية 
وهو حيّث موظفيه يف تلفزيون »نسمة« على تشويه ناشطني يف 
مجعيات والتحّرش بعائالتهم لتصفية حسابات معهم، كما ُكشف 
النقاب عن عقد وّقعه مع شركة عالقات عامة كندّية ميلكها مستشار 
إىل  إضافة  نتنياهو(  )بنيامني  اإلسرائيلّي  الوزراء  لرئيس  سابق 
إدانة واسعة الستغالله العمل اخلريّي وتوظيفه سياسّيًا. ومن جهة 
ثانية، تشّكل قطاع داعم لسعّيد رأى أنه »خيار الضرورة« لوضع 
دعم  حتصيل  من  الرجل  متّكن  كيف  لكن،  القروي.  لصعود  حّد 
واملاركسّيني  اإلسالمّيني  بني  ترتاوح  متنافرة،  سياسّية  جهات 
والقومّيني؟ يف واقع األمر، مل يسَع سعّيد لنيل دعم أحد، بل قال 
إّنه يرّحب بأّي جهة تريد مساندته لكّن األمر ال يعنيه كثريًا. يعين 
ذلك أّنه مل يرمِت يف حضن أّي حزب، بل جعل األحزاب تلجأ إليه من 
دون أن يربط نفسه بأّي منها، مع تأكيده الدائم أّنه لن يتحالف مع 
أحد وأّن ثقته الوحيدة يف الشعب فقط. إذًا، تأّسس دعم األحزاب 
والناشطني له على أساس أّنه غري مرتبط بتنظيم، وعلى جمموعة 

من اخلصال الشخصّية مثل »النزاهة والتعّفف ونظافة اليد«.

لكّن ذلك مل يكن كّل شيء، إذ رأى كّل حزب 
الصفة  تأتي  هنا  رؤيته.  يريد  ما  سعّيد  يف 
على  قدرته  وهي  فيه،  األهم  الشخصّية 
أسلوب  لكّن  متدّين  هو  املتناقضات:  مجع 
وباألمة  العربّية  بالوحدة  يؤمن  حداثّي،  حياته 
اإلسالمّية وبتونس يف آٍن، يتحّدث دائمًا بلغة 
عربّية فصحى لكّن جزءًا من ثقافته فرانكوفونّي 
باحلريات  ويؤمن  إسالمّيًا  نفسًا  حيمل  أيضًا، 
تنّوع  يف  بوضوح  ذلك  وينعكس  الشخصّية. 
خلفيات من صّوتوا له، وفق تقارير شركات 
عن  كثريون  يتحدث  ذلك،  مع  اآلراء.  سرب 
غموض يف برنامج سعّيد، مل تساهم إطالالته 
كثريًا  الرأي  هذا  تبديده. حيمل  اإلعالمّية يف 
أفكارًا  يقدم  ال  الرجل  أن  إذ  الصواب،  من 
انتخابية«  »وعود  تقديم  رفض  فهو  كثرية. 
وفّضل احلديث عن »تعّهدات«. الفكرة األهم 
يف هذا السياق تعّهده توفري اآلليات القانونّية 
للشعب ليحّقق تطلعاته، وذلك بتقديم قانون 
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قمة لبنانية - ايرلندية يف بعبدا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االستقرار على االمد الطويل، ومشاطرة جتربتها 
اخلاصة يف التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك من 

خالل توظيف مواهب املنتشرين وخرباتهم«.
رعاية  ايرلندا يف  »ملشاركة  عن سروره  وأعرب 
انشاء »اكادميية االنسان للتالقي واحلوار«، ولعل 
من احد اسباب انشائها، اعطاء الفرصة لالعرتاف 
بأنه عند انتهاء عمليات السالم، ال جيب ان ترتك 
افكار جديدة حياهلا،  اجياد  السعي اىل  بل جيب 
نهج  يعتمد  ان  جيب  العامل  يف  بلد  من  ما  النه 
اعرتاف  فهو  االمر،  بهذا  ما سلمنا  واذا  العنف، 

بالفشل االنساني«.
دعم  »استمرار  على  االيرلندي  الرئيس  وشدد 
بالده لقوات »اليونيفيل« ومشاركتها يف عديدها، 
استضافة  صعيد  على  لبنان  به  قام  مبا  منوها 
النازحني السوريني، ومعتربا انه ال جيب ان يرتك 

لوحده يف حتمل هذه املسؤولية«.
االستقبال الرمسي

وكان الرئيس االيرلندي وصل وقرينته السيدة 
سابينا ماري هيغنز اىل قصر بعبدا عند الساعة 
من  واالربعني  اخلامسة  والدقيقة  عشرة  احلادية 
بعثة  رئيس  يرافقهما  اخلميس  االول  امس  يوم 
غسان  املهجرين  وزير  املرافق  الوزير  الشرف 
عون  الرئيس  استقباهلما  كان يف  حيث  عطاهلل، 
عون.  الشامي  ناديا  السيدة  االوىل  واللبنانية 
االستقبال  مراسم  الضيف  للرئيس  واقيمت 
الوطنيني  النشيدين  بعزف  بدأت  اليت  الرمسي 
عون  الرئيسان  ليستعرض  واللبناني،  االيرلندي 
وهيغنز بعد ذلك ثلة من حرس الشرف، فيما رفع 
على  اللبناني  العلم  جانب  اىل  االيرلندي  العلم 

سارية القصر.
الوفد  اعضاء  عون  الرئيس  صافح  ذلك،  بعد 
الرمسي االيرلندي الذي ضم وزير الدولة لشؤون 
االيرلندي يف  السفري   ،  PAUL KEHOE الدفاع 
العام يف  لبنان SEAN O>REGAN، امني السر 
قسم الدفاع MAURICE QUINN رئيس اركان 
 MARK االمريال  االيرلندية  املسلحة  القوى 
للرئيس  العام  السر  امني  نائب   ،  ،MELLET
امني  نائب   ،CONOR O>RAGHALLAIGH
السر العام يف قسم الشؤون اخلارجية والتجارة 
الرئيس  مستشارة   ،  BRENDAN ROGERS
التنفيذي  الرئيس  مساعد   ،  CLAIRE POWER
McCARTHY KEVIN القنصل العام اليرلندا يف 

.GEORGES SIAM لبنان
الوفد  اعضاء  االيرلندي  الرئيس  صافح  ثم 
اللبناني: وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل، 
الوزير  صعب،  بو  الياس  الوطين  الدفاع  وزير 
عطااهلل، سفري لبنان يف لندن السفري غري املقيم 
لرئاسة  العام  املدير  مرتضى،  رامي  ايرلندا  يف 
اجلمهورية الدكتور انطوان شقري، واملستشارون 
العميد املتقاعد بولس مطر، السفري شربل وهبه، 
رفيق  اجلمهورية  رئاسة  االعالم يف  مكتب  مدير 

شالال، واآلنسة رىل نصار.
املحادثات الرسمية

اىل  وهيغنز  عون  الرئيسان  ذلك  بعد  وتوجه 
ثنائية  حمادثات  عقدا  حيث  السفراء«  »صالون 
اعضاء  باقي  حبضور  موسعة  حمادثات  اعقبتها 
سبل  على  ركزت  وااليرلندي  اللبناني  الوفدين 
االصعدة.  خمتلف  على  الثنائية  العالقات  تطوير 
وقد رحب الرئيس عون بالضيف االيرلندي ومتنى 
ان يكون لبالده سفريا مقيما يف لبنان شاكرا هلا 
حضورها فيه ومساهمتها منذ مخسني عاما مبراقبني 
دوليني، ومن ثم من خالل قوات اليونيفيل حيث 

سقط هلا 46 شهيدا على االراضي اللبنانية.
واوضح رئيس اجلمهورية ان »لبنان يبذل جهده على 
احلدود اجلنوبية للمحافظة على اهلدوء واالستقرار 
وهو حيرتم القرار 1701 يف ظل مواصلة اسرائيل 
انتهاكها له وخروجها عن مندرجاته، واصفا اعتداء 
اسرائيل بطائرتني مسريتني يف شهر آب املاضي 
على الضاحية اجلنوبية من بريوت بانه اخطر خرق 
وشكر   .2006 العام  منذ  القرار  هلذا  اسرائيلي 
»اكادميية  تأييدها النشاء  الرئيس عون اليرلندا 
»لبنان  ان  مؤكدا  واحلوار«،  للتالقي  االنسان 
دائم  غري  كعضو  ترشيحها  جانب  اىل  سيصوت 

يف جملس االمن«.
جتمع  اليت  العالقات  »عمق  عون  الرئيس  وأكد 
احملافل  يف  املتبادل  ودعمهما  بايرلندا  لبنان 
العالقات  تطور  »يتواصل  ان  متمنيا  الدولية«، 

الثنائية على خمتلف االصعدة ملا فيه خري البلدين 
والشعبني الصديقني«.

سعادته  عن  هيغنز  الرئيس  عرب  جهته،  من 
كرئيس  واالوىل  لبنان  اىل  الثانية  بزيارته 
اهتماما  ابدى  »لطاملا  انه  اىل  الفتا  اليرلندا، 
السياسية  العلوم  يدرس  كان  منذ  بلبنان  كبريا 
والنصوص الدستورية اللبنانية«. واشار اىل ان 
العام  منذ  لبنان  يف  خدموا  الذين  »االيرلنديني 
1958 كانوا يتحدثون عندما يعودون اىل بالدهم 
عن العالقات اليت اقاموها مع اجملتمعات احمللية 
وينقلون االنطباع االجيابي الذي تكون لديهم عن 
حكمة وحسن ضيافة شعبكم الكريم، حبيث اصبح 
اجملتمع االيرلندي يعرف عن اجملتمع اللبناني اكثر 
استمرار  مؤكدا  آخر،  جمتمع  اي  عن  يعرف  مما 
مساهمة ايرلندا يف مساعدة لبنان طاملا هو حباجة 

اليها«.
وشدد الرئيس هيغنز على انه »سيدعم شخصيا 
االنسان  »اكادميية  بانشاء  عون  الرئيس  مبادرة 
اليت من شأنها معاجلة قضايا  للتالقي واحلوار« 
مؤكدا  تعيشه«،  الذي  التنوع  ظل  يف  املنطقة 
انه »ال ميكن لنا ان نقع يف فخ كراهية التاريخ 
بل علينا ان نقوم ببادرة كرم من خالل التزاوج 

والتالقي من اجل املستقبل«.
وشكر الرئيس عون على دعم لبنان ترشيح ايرلندا 
يف جملس االمن، معربا عن رغبته يف ان »تسمح 
زيارته هذه يف تعميق العالقات الثنائية، مؤكدا 
االيرلندية  احلكومية  الوكاالت  من  سيطلب  انه 
تعميق العالقات الدستورية بني البلدين، ال سيما 
وان مثة الكثري من اجملاالت املتاحة لتبادل الدعم 
ينقل  ان  ووعد  املعلومات«.  ومشاطرة  بينهما 
رغبة الرئيس عون اىل احلكومة االيرلندية يف ان 

يكون لبالده سفارة مقيمة يف بريوت.
واوضح الرئيس هيغنز ان »موقف ايرلندا مماثل 
ملوقف لبنان من االزمة السورية«، معتربا انه »ال 
واهلجرة  املهاجرين  ملفي  يف  تقدم  احراز  ميكن 
االسباب  يعاجل  انشاء صندوق عاملي  يتم  ما مل 
املناخي،  والتغري  للهجرة  ادت  اليت  االساسية 
واملخيمات  بالعودة  الراغبني  قضايا  عن  فضال 
يف  واالندماج  االخنراط  ومسألة  االنتقالية 
اجملتمعات اليت ترغب به، معتربا ان ازمة اللجوء 
ولفت   . حللها«  دولي  جلهد  حنتاج  وحنن  تسوء 
»ال  نيويورك  يف  املسألة  هذه  عن  دفاعه  اىل 
يريدون  الالجئني  اكثر من 60% من  سيما وان 
ادارة  العودة اىل ديارهم، مشددا على ضرورة 
ازمة اهلجرة انطالقا من وجهة نظر عاملية بعدما مت 

التعاطي معها بردة فعل«.
ويف هذا السياق، اعترب الرئيس عون ان »لبنان 
يتلقى باجيابية كل االقرتاحات املفيدة اال انه جيد 
نفسه اليوم حتت اعباء كبرية تلقيها عليه ازمتا 
النزوح والالجئني يف ظل وجود اكثر من مليوني 
شخص فلسطيين وسوري على ارضه«، مستغربا 
»اصرار اجملتمع الدولي على ربط عودة النازحني 
اىل سوريا باحلل السياسي فيها، رغم ان سوريا 

تريد عودة هؤالء اليها«.
»لبنان  ان  بالتأكيد  االيرلندي  الرئيس  وختم 
سيحظى بدعم بالده يف اجملتمع الدولي من اجل 
اىل  الفتا  احلالية«،  االنسانية  املسائل  معاجلة 
ان »ايرلندا حاولت سد اهلوة اليت تركها خروج 
الواليات املتحدة من متويل العديد من الوكاالت 
الدولية«، وقال: »ان ايرلندا تدعم سيادة لبنان 
الذعر  عن  متحدثا  لنا«،  بالنسبة  االهمية  البالغة 

ازاء فكرة استعمال املهاجرين كورقة ضغط.
املؤتمر الصحايف

ثم توجه الرئيسان عون وهيغنز اىل »صالون 22 
تشرين الثاني« حيث عقدا مؤمترا صحافيا استهله 
الرئيس عون بكلمة جاء فيها: »سعدت بلقاء فخامة 
الدكتور مايكل هيغنز رئيس مجهورية ايرلندا، يف 
بها والسيدة قرينته  اليت يقوم  الزيارة  مستهل 
اىل لبنان. وكان اللقاء مناسبة عربت له فيها عن 
زاره يف  كان  الذي  للبنان  االمتنان حملبته  بالغ 
السابق. كما انه سبق لنا ان التقينا منذ اسابيع 
يف نيويورك ملناسبة انعقاد اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة.
واني اغتنم اللقاء ألحيي جهود فخامته يف ارساء 
اطالق  على  القائمة  السياسية  التغيري  ثقافة 
لتشجيع  امليادين  شتى  يف  اجيابية  مبادرات 
سيما  ال  شعوبنا  تطلعات  خدمة  يف  االستثمار 
جيمع  ما  ان  فخامته  ابلغت  وقد  الشابة.  اجيالنا 
بلدينا اكرب بكثري من جمرد التمسك بقيم السالم 
االحتالل  رفض  اىل  يتعداه  بل  والدميوقراطية، 

والظلم ومقاومة اشكاهلما، وصوال اىل الدفاع عن 
كل ما يصون كرامة االنسان وحقوقه.

الفاعلة يف  ايرلندا  وهذه قيم عكستها مشاركة 
قوات حفظ السالم يف اجلنوب )اليونيفل(، حيث 
لبنان واستقراره،  امن  احلفاظ على  ساهمت يف 
منذ اكثر من 40 سنة متواصلة، االمر الذي اوجد 
جيال ايرلنديا كامال متعاطفا مع لبنان وقضاياه، 
وال  والتقدير.  احملبة  بكامل  اللبنانيون  بادله 
ال46  الشهداء  ارواح  احيي  ان  اال  هنا  يسعين 
من ايرلندا الذين امتزجت دماؤهم برتاب وطننا 

يف اجلنوب.
باالحرتام  لبنان  متسك  على  فخامته  وأطلعت 
الكامل للقرار 1701 القاضي بانسحاب اسرائيل 
متسكه  مع  حتتلها،  زالت  ما  اليت  االراضي  من 
سيما  ال  النفس،  عن  الدفاع  املشروع يف  حبقه 
برا  القرار  هذا  انتهاك  يف  متعن  اسرائيل  وان 
وحبرا وجوا. وما احملاولة اليت قامت بها لتغيري 
الوضع القائم يف 25 آب املاضي عرب الطائرات 
املسرية اال الدليل القاطع على ذلك. وقد شكل 
االمر اخطر خرق هلذا القرار، هدد االستقرار وكاد 

ان يشعل املنطقة.
سياسية  حلول  اىل  التوصل  اهمية  على  وركزنا 
لألزمة السورية، وضرورة االسراع يف اجياد حل 
الزمة النازحني، يساهم يف اعادتهم اىل بالدهم، 
ومنحهم املساعدات االنسانية فيها، بقطع النظر 
عن توقيت التوصل اىل هذا احلل، ال سيما وان 
االعباء  من  املزيد  حتمل  مبقدوره  يعد  مل  لبنان 
نتيجة ضخامة حجم هذا النزوح املضافة اىل اعباء 
حنو  منذ  يتحملها  اليت  الفلسطينيني  الالجئني 

سبعة عقود.
وكررت شكر فخامته على رعاية بالده الصديقة 
االنسان  »اكادميية  انشاء  لقرار  وتأييدها 
العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  واحلوار«،  للتالقي 
وطالبته  املاضي.  ايلول   16 يف  املتحدة  لالمم 
بانضمام ايرلندا اىل جمموعة الدول املؤسسة هلذه 

االكادميية عرب التوقيع على اتفاقيتها الدولية.
وانطالقا من عمق الروابط املتعددة اليت جتمعنا، 
توافقنا على ضرورة تفعيل عالقاتنا الثنائية على 
خمتلف الصعد، وتطوير آليات التعاون يف ما بيننا 
يف اجملاالت كافة، ال سيما يف خمتلف احملافل 
خيدم  لتعاون  متجددة  دينامية  وفق  الدولية، 

مصاحلنا املشرتكة«.
االيرلندية  مع  لبنان  بكم يف  ارحب  جديدة،  مرة 
الربوع  يف  االقامة  طيب  لكم  متمنيا  االوىل، 

اللبنانية اليت تعرفون وحتبون«.
هيغنز

ملن  »إنه  فيها:  جاء  بكلمة  هيغنز  الرئيس  ورد 
يف  جمددا،  هنا  اىل  آتي  ان  سروري  دواعي 
زيارتي الثانية اىل لبنان بصفيت رئيسا، وزيارتي 
الرمسية االوىل. ان حسن الضيافة ميزة يشتهر 
بها لبنان، وهنا اود ان اشكركم على االستقبال 
سابينا  وزوجيت  به  خصصتموني  الذي  الرائع 
والوفد املرافق. لقد عقدنا للتو اجتماعا مفيدا جدا 
متكنا خالله من استكمال احملادثات اليت كنا قد 

بدأناها يف نيويورك يف اواخر شهر ايلول.
تارخييا، هناك الكثري من القواسم املشرتكة بني 
ايرلندا ولبنان. فكالهما بلدان صغريا احلجم مع 
بفرتة من  مرا  منخفض نسبيا، وقد  عدد سكان 
االستعمار واختربا الصراعات الداخلية، والطائفية 
والنفي  اهلجرة  قصة  يعرفان  وكالهما  املدمرة، 
وتشتت شعبيهما يف مجيع احناء العامل. هذه هي 
املواضيع اليت، حبسب اعتقادي، تقربنا اكثر بعد 

من بعضنا البعض.
قوية،  ولبنان  ايرلندا  بني  الثنائية  العالقة  إن 
العدد  هذا  مرور  ولعل  التجارب.  هذه  وطدتها 
الكبري من اجلنود االيرلنديني بلبنان ضمن خدمة 
االمم املتحدة - 70 الف دورة خدمة فردية - يعين 
ان امساء القرى والبلدات اجلنوبية مألوفة لآلذان 
جتاه  االيرلندي  الشعب  عاطفة  ان   . االيرلندية 
على  وانين  جدا،  حقيقيان  معه  وتعاطفه  لبنان 
يقني بأن اللبنانيني سرعان ما يكتشفونهما عندما 

يسافرون اىل ايرلندا.
السياسية،  العلوم  يف  شابا  طالبا  كنت  عندما 
اللبنانية  واالجنازات  الدستورية  النصوص  كانت 
حتتل مكانة مهمة ضمن املنهج، وعن حق. فلبنان 
والتسامح  التعددية  الصيت من حيث قيم  ذائع 
االستضافة  خالل  من  جتلى  وهذا  واالنفتاح. 
الكرمية اليت يؤمنها للنازحني القادمني من النزاع 
مل  االمر  ان  نعرف  طوال.  سنوات  منذ  السوري 
يكن بالسهل، وانكم جيب ان ال ترتكوا لوحدكم 

لتحمل هذه املسؤولية.
لقد ساهمت ايرلندا يف املساعدات االنسانية يف 
اطار االزمة السورية واملنطقة اكثر مما ساهمت 
يف اي ازمة اخرى. كما ان ايرلندا منحت اللجوء 
حلوالي 1700 سوري كانوا قد وفدوا اىل لبنان 
اوال، واننا على ثقة بأن هؤالء االشخاص سوف 
االجتماعية  الثقافية  ايرلندا  جتربة  اىل  يضيفون 
واالقتصادية، من خالل خلق نسيج متجانس من 
تراثات ثقافية غنية تلعب كلها دورا حيويا يف 

هويتنا املشرتكة.
اليت  االوسع  بالتحديات  بالطبع  نعرتف  اننا 
االقتصادية  التنمية  جمال  يف  لبنان  يواجهها 
املستدامة، وحنن على استعداد للتعاون يف اطار 
مشاريع جديدة او قائمة. كما حترص ايرلندا على 
تقديم اكرب دعم ممكن اىل جهود احلكومة اللبنانية 
مع  يتناسب  حيوي  اقتصاد  خلق  اىل  اآليلة 
اجلهود للتعاطي مع التغيري املناخي الذي يضمن 
املطلوب  االجتماعي  االندماج  ويؤمن  االستدامة 
لتحقيق االستقرار على االمد الطويل. وقد ملسنا 
يف كل مكان روح املبادرة واالبتكار اليت يتمتع 
بها االنتشار اللبناني واليت ميكن نقلها اىل الوطن 
جتربتها  ملشاطرة  استعداد  على  وايرلندا  ايضا. 
اخلاصة يف التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك من 

خالل توظيف مواهب املنتشرين وخرباتهم.
ان احد االبعاد البالغة االهمية يف العالقة الثنائية 
بني ايرلندا ولبنان هو االلتزام االيرلندي الطويل 
لبنان  يف  املؤقتة  املتحدة  االمم  قوة  يف  األمد 
من  حيوي  جزء  هو  السالم  فحفظ  )اليونيفيل(. 
التزامنا  بأن  علما  االيرلندية،  اخلارجية  السياسة 
انتشار  اول  اىل  الوراء،  اىل  سنة   60 يعود 
وتبقى  السالم.  عمليات حفظ  اطار  ايرلندي يف 
قوة اليونيفيل اكرب مهمة ايرلندية حلفظ السالم. 
كما ان سقوط 46 جنديا ايرلنديا اثناء اخلدمة ضمن 
جدا بني جيشنا  مؤثرا  رابطا  املهمة يضيف  هذه 
من  الرئيس،  فخامة  واشكركم،  االرض.  وهذه 
كل قليب على حتيتكم الرواح اجلنود االيرلنديني 
الشهداء الذين سقطوا يف لبنان، وسوف نواصل 
تقديم هذه املساهمة من اجل سالم لبنان وأمنه، 
يف  جوهري  عنصر  السالم  حفظ  بأن  منا  اميانا 

جهودنا االنسانية.
لقد تسنى للرئيس عون ولي ان منعن يف مناقشة 
يف  واحلوار«  للتالقي  االنسان  »اكادميية  انشاء 
ادرك  العام.  هذا  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 
انه ملتزم شخصيا هذه املبادرة اليت سوف تؤمن 
ندوة حيوية لتعزيز السالم والتفاهم على الصعيد 
الدولي. ويسر ايرلندا انها قد شاركت يف رعاية 
انشاء هذه االكادميية اليت طرحها الرئيس عون 
الفرصة  اعطاء  انشائها،  اسباب  احد  من  ولعل 
ال  السالم،  عمليات  انتهاء  عند  بأنه  لالعرتاف 
جيب ان ترتك بل جيب السعي اىل اجياد افكار 
جديدة حياهلا، النه ما من بلد يف العامل جيب ان 
يعتمد نهج العنف، واذا ما سلمنا بهذا االمر، فهو 

اعرتاف بالفشل االنساني.
ختاما، فخامة الرئيس عون، اود ان اشكر لبنان 
على التزامه دعم ترشح ايرلندا اىل جملس االمن 
لفرتة 2021-2022. بصفتنا بلدا صغريا، اننا على 
يقني بأننا جيب ان نعول على نظام دولي يرتكز 
على القواعد. وحنن ملتزمون بعمق اختاذ مقاربات 
متعددة االطراف للتحديات العاملية العديدة اليت 
جملس  يف  اعضاء  كنا  ان  لنا  سبق  نواجهها. 
االمن يف املاضي، ولطاملا اختذنا مواقف مبدئية، 
واألمن  والسالم  الدولي  القانون  راية  حاملني 
اذا  وحقوق االنسان والكرامة. وهذا ما سنفعله 

ما انتِخبنا جمددا«.
الف  لكم  اخرى،  »مرة  االيرلندية:  باللغة  وقال 

شكر ولشعب لبنان كل اخلري والربكات«.
الغداء الرسمي

على  غداء رمسي  مأدبة  اجلمهورية  رئيس  واقام 
حضرها  وقرينته،  االيرلندي  الرئيس  شرف 
من  وعدد  وااليرلندي،  اللبناني  الوفدين  اعضاء 
املعتمدين  االوروبية  الدول  وسفراء  الوزراء 
السفري  الديبلوماسي  السلك  وعميد  لبنان،  يف 
البابوي املونسنيور جوزف سبيرتي وعميد السلك 
القنصلي جوزف حبيس اضافة اىل كبار املسؤولني 

واملستشارين يف رئاسة اجلمهورية.
وشرب الرئيس عون خنب الرئيس الضيف وبالده 
والقى كلمة قال فيها: » فخامة الرئيس، السيدة 
املرافق  والوفد  بكما  أرحب  أن  يسرني  هيغينز، 
معها  يرتبط  دولة  متثلون  وأنتم  ترحيب،  أمجل 
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مـقاالت وتـحقيقات

األسبوع  املاضي  الثالثاء  اخُتتم، 
األول من العملية العسكرية الرتكية 
مناطق  ضد  السوري  الشمال  يف 
ختّللته  أسبوٌع  »قسد«.  سيطرة 
ابتداًء  متثلت  متسارعة،  تطورات 
بانسحاب القوات األمريكية من جزء 
وما  تركيا،  مع  احلدود  من  واسع 
تاله من تكثيف للحديث عن إمكانية 
كليًا،  الفرات  شرقي  من  انسحابها 
السوري  اجليش  عبور  إىل  وصواًل 
نهر الفرات حنو مناطق كانت ممنوعة 
عليه لسنوات، نتيجة لـ«تفاهم« بني 
بدأت  و«قسد«،  السورية  احلكومة 

منبج يف قبضة اجليش السوري: حنو اتفاق »سياسي« مع »قسد«

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

أيهم مرعي

الفوضى هي الرتبة اخلصبة لعمل »اجلهاديني«. 
»اجلهاد«  منّظرو  دأب  اليت  احلقيقة  هي  هذه 
وأثبتت  تأكيدها،  على  عقود  منذ  وقادته 
أن  رغم  دّقتها. وعلى  السوري  احلدث  جمريات 
زالت حاضرة يف سوريا،  ما  السود«  »الرايات 
رقع  تضييق  بفعل  اخنفضت  قد  فعاليتها  فإن 
انتشارها، واحنسار الفوضى عن مناطق واسعة 
من اجلغرافيا السورية. اليوم، تنفتح االحتماالت 
من جديد على بدء فصل إضايف من الفوضى، 

مبا يعنيه من فعالية »جهادية« حمتملة.
عقب  مجاعية  جهادي«  »متّرد  حالة  أول  ُسّجلت 
»نبع  املسّماة  الرتكي  الغزو  عمليات  انطالق 
حمسوبة  إعالمية  مصادر  وتناقلت  السالم«. 
مقاطع  الدميقراطية/ قسد«  »قوات سوريا  على 
مصورة حلالة التمرد اليت نّفذتها »نساء داعش« 
احملتجزات يف قسم »املهاجرات« يف خميم اهلول 
يف احلسكة. بطبيعة احلال، ال ميكن عّد احلادثة 
أمرًا مستغربًا، إال بالنظر إىل توقيتها الذي جاء 

أبكر من املتوقع.
من  حتّذر  فِتَئت  ما  »قسد«  أن  معروفًا  وبات   
تقويض  مبثابة  سيكون  تركي  اعتداء  أي  أن 
خصوصًا  اإلشارة  مع  »داعش«،  حماربة  جلهود 
الواقعة حتت  »اجلهاديني«  اعتقال  إىل خميمات 
التنظيم  نساء  من  آالفًا  واحملتِضنة  سيطرتها، 
وأطفاله، عالوة على عدد من مقاتليه القدامى. 
مل تنجح التحذيرات يف دفع الدول األوروبية إىل 
اختاذ موقف حاسم من اهلجوم الرتكي، ال سيما 
يف ظّل املوقف األمريكي الرافض لتبّن مشكلة 
كشفته  ملا  وفقًا  األوروبيني«،  »اجلهاديني 
إذ  الشأن،  هذا  يف  األمريكي  الرئيس  مواقف 
اعترب أن »مسؤولية خميمات أسرى داعش باتت 

على عاتق تركيا«.
»قسد« وامللف »الذهبي«

إمكانية  على  طوياًل  راهنت  قد  »قسد«  كانت 
استخدام هذه الورقة، لنيل شيء من »الشرعنة« 
أن  على  حاكمًا«.  »كيانًا  بوصفها  هلا،  الدولية 
املناطق  داخل  دولية  حماكمات  إجراء  مقرتحات 
مع  بالتنسيق  »قسد«،  لسيطرة  اخلاضعة 
الواقع.  الذاتية«، مل جتد طريقها إىل  »اإلدارة 
بقوة  نفسها  تطرح  اليت  اخلطرية  األسئلة  أحد 
اليوم يرتبط مبصري »خميمات اجلهاديني«، ومدى 
تسهيل  عرب  بعيدًا  الذهاب  على  »قسد«  قدرة 
هروب احملتجزين.  وتفتح حساسية هذا امللف 
الباب أمام احتماالت عقد »صفقات قذرة« بني 
»جهاديي داعش« املعتقلني، وبني هذا الطرف 
أو ذاك. وليست القدرة على عقد هذا النوع من 
ينسحب  بل  »قسد«،  على  مقتصرة  الصفقات 
استثمار  على  قادرين  كُثر،  العبني  على  األمر 
يف  »اجلهادية«  األوراق  خلط  إلعادة  اجملريات 

سوريا، كما يف العراق.
  ال يزال »داعش« يمتلك القدرة على شنّ بعض 

العمليات »االنغماسية« الخاطفة
وال يزال »داعش« ميتلك القدرة على شّن بعض 
العمليات »االنغماسية« اخلاطفة، وتنفيذ بعض 
الكمائن، ال سيما يف شرقّي الفرات حيث ذاب 
على  ينطبق  عينه  )األمر  عناصره  من  املئات 
العراق(. وكان العدد األخري من صحيفة »النبأ« 
األسبوعية، الصادر عن التنظيم املتطرف )صدر 
العدد أول من أمس، اخلميس(، قد حتدث عن 
»جنود  نفذها  ومداهمة«،  انغماسية  »عملية 
اخلليفة« يف الرقة. وأشار العدد املذكور إىل أن 
التنظيم قد نّفذ 20 عملية يف سوريا. أما افتتاحية 
العدد ما قبل األخري )اخلميس 4 تشرين األول/ 
أكتوبر( فكانت قد ُأفردت للحديث عن »مرتّدي 
اجملموعات  مقاتلي  إىل  إشارة  يف  الصحوات«، 
أنقرة(.  على  احملسوبة  )وخاصة  كافة  املسلحة 
ُمهرت االفتتاحية بعنوان »الصيف أضعتم اللنب 
يا مرتّدي الصحوات« )َمَثل قديم كناية عن إضاعة 
»إصدار  إىل  وأشارت  الطمع(،  بسبب  اخلريات 
الدولة  جلنود  إعالمي  ظهور  »أول  عّدته  مرئي« 
اإلسالمية بعد محلة الباغوز«، وفيه يعلن عدد من 
»جنود اخلالفة يف الشام« أنهم »جيّددون البيعة« 
ويعاهدونه  البغدادي،  بكر  أبو  التنظيم،  لزعيم 
ما  وإذا  الدين«.  إلقامة  اجلهاد  »استمرار  على 
متتالية  بتأكيدات  اإلعالمي  النشاط  هذا  ُربط 

 من شرقّي الفرات إىل إدلب: الفوضى »اجلهادية« تدّق الباب
صهيب عنجريني

لعدد من مسؤولي التنظيم »االستعداد جلوالت 
أخرى من اجلهاد الشامي«، وبتحذيرات صدرت 
من  رمسي،  أمريكي  بعضها  عديدة،  جهات  عن 
النتيجة قد  »العودة«، فإن  التنظيم على  قدرة 

تكون فصاًل »داعشيًا« دمويًا جديدًا بالفعل.
»الصفقات القذرة« تقرتب؟

انطلق  احملتملة  »الصفقات«  حديث  أن  الالفت 
يف الوقت عينه يف بقعة جغرافية سورية أخرى، 
األيام  خالل  ويف  إدلب.  حمافظة  طبعًا  وهي 
أنباًء  عديدة  مصادر  تناقلت  املاضية،  القليلة 
»هيئة حترير  من  عناصر  »مفاوضات« بني  عن 
الشام« وآخرين من تنظيمات »جهادية« أخرى من 
جهة، وأنقرة من جهة ثانية. مضمون املفاوضات 
يتمحور حول »ترانسفري« تركي، يسّهل انضمام 
جمموعات »خنبة« من »اجلهاديني« إىل جمموعات 
أنقرة  راية  يقاتل حتت  الذي  الوطن«  »اجليش 

ضّد »قسد«. 
يف واقع األمر، ُيستبعد إقدام أنقرة على خطوة 
من هذا النوع، ال سيما أن املعارك ال تزال يف 
بواكريها، وأن مؤشرات القوة على األرض تصّب 
اإلشاعات،  ترويج  تزايد  أن  يف مصلحتها. غري 
خطريًا،  ملفًا  الطاولة  على  يضع  اجلانبني،  على 

عنوانه العريض »الفوضى اجلهادية«.
لتصدير  كافية  بعوامل  إدلب  كواليس  ومتتلئ 
الفوضى، وعلى رأسها اخلالفات والتجاذبات يف 
غري  »اجلهاديون«  )وهم  »املهاجرين«  صفوف 
األخريين،  األسبوعني  خالل  ويف  السوريني(. 
»جهادية«  جهة  غري  عن  عديدة  بيانات  صدرت 
بعضها  يؤكد  »املهاجرين«،  موضوع  تتناول 
»هيئة  وبني  هؤالء  بني  األخوية«  »العالقة 
تفاقم  إىل  أخرى  تلّمح  فيما  الشام«،  حترير 
»العداء بني الطرفني«. الالفت أيضًا أن بعض 
التداول  إىل  أعادت  قد  »الشرعية«  املرجعيات 
جامع  كيان  »ضرورة تشكيل  عن  احلديث  أخريًا 
يضّم كل املهاجرين«، حتى ولو كان هذا الكيان 

»تنسيقيًا« فحسب.
على  حمسوبة  »جهادية«  مصادر  وتبدي   
»املهاجرين« خماوف من قيام زعيم »هيئة حترير 
»صفقات«  بعقد  اجلوالني،  حممد  أبو  الشام«، 
تسّهل النيل منهم، فيما تستبعد مصادر أخرى 
إقدام اجلوالني على خطوة من هذا النوع، بسبب 
احتمال حاجته إىل »مؤازرة جهادية« حال اندالع 
األجواء،  هذه  ووسط  األفق.  يف  تلوح  معركة 
وترية  يف  ارتفاع  إىل  مؤكدة  معلومات  تشري 
تهريب البشر من إدلب إىل خارجها )ويف خمتلف 

االجتاهات(.
 وُتدار تلك العمليات من ِقَبل عناصر حمسوبني 
باهظة،  مادية  مبالغ  لقاء  الشام«  »حترير  على 
»حتقيق  خانة  يف  إدراجه  ميكن  الذي  األمر 
املكاسب املادية«. غري أن بعض األقاويل تشري 
التهريب  وخطوط  املنافذ  استغالل  احتمال  إىل 
شّتى  إىل  »اجلهاديني«  لتصدير  املتاحة، 

االجتاهات.
أكثر من ألف »جهادي« يف منطقة العمليات

ني  أمنيَّ مسؤوَلني  عن  »رويرتز«   وكالة  نقلت 
أن تركيا تعتقد بوجود أكثر من ألٍف من مقاتلي 
»داعش« قيد االحتجاز يف املنطقة اليت يستهدف 
جيشها السيطرة عليها يف مشال شرق سوريا، 
معظمهم »جهاديون« أجانب من أوروبا والواليات 
املتحدة. وقال أحد املسؤوَلني، مشرتطًا عدم نشر 
امسه، إنه »يقّدر أن هناك ما يقرب من 1200 
إىل 1500 مسّلح من داعش يف مباٍن ُتستخدم 
كسجون يف داخل املنطقة اليت تنفذ فيها تركيا 
العملية«. وأشار املسؤول إىل أن تركيا مل تتلّق 
إخطارًا رمسيًا بشيء، لكنه حتدث عن معلومات من 
مصادر خمتلفة يف امليدان، موضحًا »أن من بني 
الواليات  أعدادًا كبرية من  املقاتلني احملتجزين 
املتحدة وفرنسا وأملانيا وبلجيكا«. وأضاف أنه 
»لن يتم إطالق سراح املقاتلني اإلرهابيني، ومع 
ذلك ستكون هناك مبادرات أيضًا إلعادتهم إىل 

بالدهم األصلية«.
مخسة  أن  »قسد«  أعلنت  ذلك،  غضون  يف   
السجون  أحد  من  فّروا  »داعش«  من  معتقلني 
اليت تديرها بعد سقوط قذائف تركية يف جواره 

يف مدينة القامشلي يف مشال شرق سوريا.

العسكرية  العملية  على  توافق  ال  »موسكو  أن 
الرتكية يف سوريا«.

ويف وقت انسحبت فيه قوات »التحالف الدولي« 
احلسكة  ريف  يف  بيدر  تل  يف  هلا  نقطة  من 
دير  ريف  حنو  تعزيزات  حركة  ُسّجلت  الغربي، 
الزور الشرقي، من دون معرفة األسباب. وتقول 
مصادر مقربة من »جملس دير الزور العسكري« 
حيافظون  قد  »األمريكيني  إن  لـ«قسد«  التابع 
على وجودهم يف قاعدَتي كونيكو والعمر يف ريف 
دير الزور، والشدادي يف احلسكة«، موضحة أن 
باجتاه  إيراني  متّدد  أي  منع  هدفه  اإلبقاء  »هذا 
ريف دير الزور واجلزيرة السورية«، ومنع اجليش 
السوري من استعادة سيطرته على حقول النفط 

هناك.
يلّف طبيعة  الغموض  يزال  يف غضون ذلك، ال 
التفاهم بني »قسد« واحلكومة السورية، باستثناء 
وثيقة تداولتها مواقع التواصل االجتماعي ممهورة 
وقائد  لـ«قسد«  العام  القائد  من  كّل  بتوقيع 
»الوحدات الكردية« سيبان محو. وتشري الوثيقة 
املسربة إىل أن »انتشار اجليش السوري سيكون 
منبج...  وحتى  املالكية  من  احلدود  كامل  على 
بالتنسيق مع اجملالس احمللية«، مؤكدة »التزام 
قسد باحلفاظ على وحدة وسيادة أراضي البالد 
»املناطق  اعتبار  السوري«، مع  العلم  راية  حتت 
بني رأس العني وتل أبيض منطقة عمليات حلني 
اختاذ القرار بتحريرها«. وتكّرر القيادات الكردية 
سياسيًا،  وليس  عسكري  التفاهم  أن  التأكيد 
السورية  األعالم  بإنزال  »قسد«  ما ترمجته  وهو 
اليت مت  املدارس واملؤسسات  الرمسية عن كّل 
رفعه عليها يف شرقي الفرات بعد دخول اجليش 
مصدر  يصف  السياق،  هذا  ويف  املنطقة.  إىل 
سياسي كردي، يف حديث إىل »األخبار«، خطوة 
رفع األعالم فوق املدارس واملؤسسات احلكومية 
مع  تامًا  اتفاق  »ال  أنه  مبيّنًا  بـ«املستعَجلة«، 
حلماية  عسكري  تفاهم  وإمنا  السورية،  احلكومة 
مناطقنا السورية من االحتالل الرتكي«، مستدركًا 
األيام  السياسية ستنطلق خالل  »املباحثات  بأن 
القليلة املقبلة يف دمشق إلجناز اتفاق سياسي 
»كل  إن  الكردي  املصدر  ويضيف  شامل«. 
لوضع  النقاش،  طاولة  على  ستوضع  القضايا 
ستدار  الذي  الشكل  حول  احلروف  على  النقاط 
به املنطقة«، مبديًا »تفاؤاًل بأن يصل السوريون 
إىل صيغة تفاهم، تؤدي إىل استقرار مستدام 
للسكان، يراعي اخلصوصية الكردية يف الشمال 

والشرق السوري«.
نائب  أن  األبيض  البيت  فيه  أعلن  وقت  يف 
خالل  سيتوّجه  بنس،  مايك  األمريكي،  الرئيس 
مع  للتباحث  تركيا  إىل  ساعة  وعشرين  أربع 
الرتكية  العملية  وقف  يف  هناك  املسؤولني 
الدائرة يف شرقي الفرات، شّنت كّل من فرنسا 
وبريطانيا هجومًا على الواليات املتحدة وتركيا، 
سنوات  مكاسب مخس  بإضاعة  إياهما  متهمَتني 
من قتال تنظيم »داعش«. وقال رئيس وزراء 
إن  بالده،  برملان  أمام  فيليب،  إدوار  فرنسا، 
»هذه القرارات )األمريكية والرتكية( تلقي بظالل 
من الشك على مخسة أعوام من جهد التحالف«، 
مضيفًا إن »هذا التدخل مدّمر ألمننا اجلماعي، يف 
سوريا  مشال  يف  لداعش  احملتومة  العودة  ظّل 
ورمبا يف مشال غرب العراق أيضًا«. من جانبه، 
راب،  دومينيك  بريطانيا،  خارجية  وزير  أدىل 
بتصرحيات مشابهة، وصف فيها اهلجوم الرتكي 

بأنه »طائش ونتائجه عكسية«.

تتضح معامله أكثر.
رمست عملية »نبع السالم« الرتكية ضد مناطق 
الشمال السوري شكاًل جديدًا من التحالفات، اليت 
للواقعني  رئيسية  خطوطًا  حتّدد  أن  شأنها  من 
ويف  املناطق،  تلك  يف  والسياسي  امليداني 
البالد عامة، وخصوصًا مع تزايد املؤشرات اجلدية 
الكامل  األمريكي  االنسحاب  اقرتاب  على  الدالة 
من منطقة شرقي الفرات، وما سيرتكه ذلك من 
تأثري على املشهدين السياسي وامليداني. وبقدر 
ما كسبت احلكومة السورية من التطورات األخرية 
أنها خسرت  إال  الشرقي،  الشمال والشمال  يف 
يف املقابل أراضي تؤكد مصادر عسكرية سورية 

أنها »سُتستعاد بالتفاهمات، أو بالقتال«.
وحتى ليل أمس، متكنت القوات الرتكية وفصائل 
ما يسمى »اجليش الوطن« من إحداث اخرتاقات 
املرحلة  تطبيق  من  واقرتبت  واسعة،  ميدانية 
واملتمثلة  كامل،  بشكل  العملية  من  األوىل 
الفاصلة  بالسيطرة على 110 كلم هي املسافة 
بني رأس العني وتل أبيض، مع عمق يصل إىل 
الطريق الدولي الرابط بني احلسكة وحلب، والذي 
عمليًا  يسيطرون  وحلفاؤه  الرتكي  اجليش  بات 
أطراف عني عيسى  منه، من  أجزاء واسعة  على 
الشرقية وحتى أطراف األغيبش يف ريف تل متر 
الغربي. وأدى الضغط اجلوي واملدفعي الرتكي 
من  بدءًا  كلم،   60 من  أكثر  على  السيطرة  إىل 
مدينة تل أبيض، مرورًا بقرية الطويلة، وصواًل 
عمق  امتداد  مع  للحسكة،  اإلدارية  احلدود  إىل 
السيطرة حتى قرية العالية )30 كلم جنوبي رأس 
العني(. يف املقابل، أمّت اجليش السوري انتشاره 
يف عني عيسى على الطريق الدولي وحتى قرية 
أم ذيبان شرقّيها. ومن اجلهة الغربية، مت تثبيت 
الساجور  نهر  امتداد  على  قرى  عدة  يف  نقاط 
بلدة  إىل  وصواًل  ومنبج،  جرابلس  بني  الفاصل 

السلطانية شرقي منبج.
ويؤكد مصدر كردي،  أن »قواتهم تبدي مقاومة 
يف مدينة رأس العني، واستعادت السيطرة على 
تل حلف«، مضيفًا إنهم »يعملون على االستفادة 
من التحالف مع القوات احلكومية الستعادة كافة 
أن  إىل  ويلفت  األتراك«.  احتلها  اليت  املناطق 
»أي تطبيق حلظر جوي روسي ــــ سوري سيعن 
منذ  احتالهلا  مت  اليت  املناطق  لكامل  استعادة 
وعودًا  »تلّقت  قواتهم  أن  متابعًا  العملية«،  بدء 
بالتشارك  عسكرية  عمليات  وإطالق  جوي  بدعم 
الستعادة  والروسي  السوري  اجلانبني  مع 
حكومي  مصدر  يفيد  بدوره،  ميدانيًا«.  املبادرة 
 17 الفرقة  من  »وحدات  بأن  »األخبار«  سوري 
وعني  الطبقة  يف  انتشارها  مناطق  استعادت 
املتقدمة  بالقوات  اللقاء  على  وتعمل  عيسى، 
أن  املصدر  ويكشف  العرب«،  وعني  منبج  من 
»مطار الطبقة العسكري سيشهد وجودًا لطائرات 
سورية وروسية الستعادة السيطرة اجلوية على 
املنطقة«، مؤكدًا أن »اجليش سيفرض سيادته 
مناطق  فيها  مبا  السورية،  اجلغرافيا  كامل  على 
مبعوث  قال  كاملة«. من جهته،  الفرات  شرقي 
الفريينتيف،  ألكسندر  سوريا،  إىل  الكرملني 
أمس، إنه ليس من حق تركيا أن »تنشر قواتها 
للصحافيني  وأضاف  سوريا«.  يف  دائم  بشكل 
فإنه  سابقة،  التفاقات  »وفقًا  إنه  ظيب  أبو  يف 
بوسع اجليش الرتكي التوغل ملسافة ترتاوح بني 
مخسة وعشرة كيلومرتات فحسب داخل األراضي 
السورية«، يف إشارة إىل اتفاقية أضنة املوّقعة 
بني سوريا وتركيا عام 1998. وتابع الفريينتيف 
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نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ 9 صباحًا حتى الـ 5 عصرًا 

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

حسم 10 باملية 
لدى شـراء دزينة

األسعار ابتداًء من 
12.80$ للسيخ الواحد

 كفالة 5 سنوات على 
مجيع مصنوعاتنا

صناعة اسرتالية 
مبواصفات عالية اجلودة

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

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.

يدعوكم حزب الوطنيون 
األحرار مفوضية سيدني 

اسرتاليا للمشاركة يف القداس 
اإللهي يف ذكرى استشهاد

 داني شمعون وعائلته 
ورحيل فخامة امللك 

الرئيس كميل شمعون 
والست زلفا 

وشهداء األحرار تخليدًا 

دعــوة

لذكراهم وذلك بتاريخ 2019/10/20 يف كنيسة
 St Raphael’s Slovenian Catholic Church

على العنوان التالي:
 MERRYLANDS Road, MERRYLANDS  2160 313 

يف تمام الساعة 11 صباحًا لالستعالم االتصال:
 باملفوض طوني نكد 0414339933

 أو  األمني العام كلوفيس البطي 0411709499.

العراقية  اجلالية  خرجت 
تاييد  بتظاهرة  سدني  يف 
للتظاهرات السلمية يف العراق 
املطاِلبة باحلقوق املشروعه من 
العمل  فرص  وتوفري  خدمات 
سارقي  الفاسدين  ومعاقبه 

املال العام.
مرات  عده  الشعب  خرج  وقد 
من  احلقوق  بأبسط  للمطالبة 
على  الرد  وكان  كريم  عيش 

مـن آمـن بـي وإن مات فـسيحيا

انتقلت اىل جوار ربها يف الـوطن لـبنان املأسوف عليها
الفقيدة ديبي غصني سـالمـة

)شـقيقة رجـل األعمال جـورج غـصني(
 /10/19 املوافق  الـجمـعة  يوم  نـفسها  لـراحـة  وجـنـّاز  قـداس  يـقام 

2019، الـساعة 6 مـساًء يف كـنيسة مار شـربل - بانـشبول.
تـقبل الـتعازي مـباشرة بعد الـقداس.

الـدعوة عـامة

تظاهرة سلمية للجالية العراقية يف سدني

الدوام الكذب والتسويف مما 
اىل  للخروج  الشباب  اضطر 

الشوارع مطالبني باإلصالح.
احلي  بالرصاص  جوبه  وقد   
والبطش مما أدى اىل سقوط 
املئات وجرح اآلالف واختطاف 
اجلالية  مجاهري  فهبت  اآلالف 
للتجمع  سدني  يف  العراقية 
امام مبنى قنصليه العراق يف 
اجلالية  سدني اليصال صوت 

عام  بوجه  للعامل  العراقية 
والسلطات العراقية بوجه خاص 
مطالب  وحتقيق  القتل  لوقف 
املتظاهرين وكان احلضور من 
واملعتقدات  االديان  خمتلف 
وبأسلوب حضاري نال اعجاب 
عناصر الشرطه الذين حضروا 

حلمايه املتظاهرين.

د.عالء العوادي
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The NSW Government 
is shifting gears on the 
cycle of youth crime with 
a $50,000 grant awarded 
to the City of Canterbury-
Bankstown for a new 
sports program.
Member for East Hills, 
Wendy Lindsay on mon-
day announced local 
children and teenagers 
would benefit from an 
innovative night-time 

BANKSTOWN YOUTH KICKING GOALS
sporting program to help 
keep them out of trouble.
Ms Lindsay said reduc-
ing the youth crime rate 
in Bankstown was a pri-
ority for the Government, 
particularly offences 
such as malicious dam-
age, theft and assault.
“Participating in a super-
vised sporting program 
in the local area will help 
ensure our vulnerable 

children and teenagers 
are not out on the streets 
at night getting into any 
mischief,” Ms Lindsay 
said.
“Sport is a great out-
let for young people, 
it keeps them fit and 
healthy and encourages 
positive relationships 
with team mates and the 
community, reducing the 
likelihood of anti-social 

behaviour.”
Public consultation car-
ried out by the council 
identified a lack of safe, 
organised after-hours 
activities for young peo-
ple in the Canterbury-
Bankstown area.
TwilightPLUS is a free, 
five-week sporting pro-
gram for 18 to 25 year 
olds in Milperra. It will run 
on Friday from 7-11pm 

and Justice’s crime pre-
vention grants program, 
which invests up to $1.37 
million every year in 
grass-roots projects to 
reduce crime.
Attorney General Mark 
Speakman said investing 
in simple initiatives like 
TwilightPLUS can really 
make a difference by giv-
ing a young person the 
incentive to keep their 
lives on track.
Police Minister David El-
liott said sport was one 
of the most effective 
ways for the community 

to empower local youth 
to change their attitudes 
and behaviour.
“There have been plenty 
of successful sport-
ing programs in NSW 
that have really helped 
turn young people’s 
lives around, such as 
Redfern’s Clean Slate 
Without Prejudice and 
the PCYC, which offers 
sporting activities in 
64 locations across the 
state,” Mr Elliott said.

MEDIA: Jennifer Mehan-
na I 9772 2774

and will provide dinner, 
uniforms and a free gym 
session. 
This comes off the back 
of a successful sporting 
initiative run by the City 
of Canterbury Bankstown 
for 12 to 18 year olds in 
the community. 
Funding for the council’s 
projects is being deliv-
ered by the NSW Depart-
ment of Communities 

SMOOTHER JOURNEYS ALONG CAN-
TERBURY AND MILPERRA ROADS
Motorists will experience 
smoother journeys along 
one of Sydney’s busiest 
road corridors with plans 
for new and extended 
clearways along Canter-
bury and Milperra roads.
Member for East Hills, 
Wendy Lindsay said the 
proposed clearways will 
stretch from Milperra to 
Hurlstone Park, tackling 
congestion through the 
suburbs of Punchbowl, 
Campsie and Canterbury.
“To support Sydney’s 
growing population the 
NSW Government is 
working towards deliv-
ering new weekend and 
extended weekday clear-
ways along this busy cor-
ridor,” Ms Lindsay said.
“The plan will extend the 
weekday clearway hours 
to operate from 6am to 
7pm, and install new 
clearways on weekends 
and public holidays from 
9am to 6pm, to help im-
prove journey times by 
making an additional lane 
available to traffic during 
these times.”
“Parking will still be al-
lowed on Milperra and 
Canterbury roads out-
side of the proposed 
clearways hours in sec-

tions where it is currently 
available.”
Ms Lindsay said the plan 
will have a positive im-
pact on traffic flow by de-
livering improved travel 
times and less queues.
“Clearways help manage 
congestion on many Syd-
ney roads where the road 
is close to capacity and 
parking disrupts the flow 
of traffic. By introducing 
clearways, capacity can 
be increased for motor-
ists without widening 
roads,” Ms Lindsay said.
“The clearways program 
is delivering more con-
sistent driving conditions 
across many of Sydney’s 
busiest roads, including 
the recent installation of 
clearways nearby along 
Bexley, Punchbowl, 
King Georges and Fair-
ford roads and Stacey 
Street.”
“The annual cost of Syd-
ney’s congestion is esti-
mated to be $6.1 billion, 
and with more than 16 
million trips taken on an 
average weekday in Syd-
ney and more than 15 
million trips each day on 
the weekend, it’s essen-
tial to keep our motorists 
moving.”
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من جديد اإلعالم اللبناني يف مرمى السلطة احلاكمة 
هو  جيزمون،  اإلعالم،  َبْدء:  على  َعْوٌد  بالدنا.  يف 
النقدية  األزمات  تفاقم  عن  األساسي  املسؤول 
واملالية واالقتصادية يف البالد، إن مل يكن املتسّبب 

فعليًا يف افتعاهلا )!(.
األهلية يف  اندالع احلرب  اليت سبقت  السنوات  يف 
وقتذاك  يوجد  يكن  )ومل  لبنان  إعالم  هم  اتُّ  ،1975
األوىل،  بتهمتْي خطريتْي:  املطبوعة(  الصحافة  إاّل 
السياسي  التحريض  خالل  من  للحرب  التمهيد 
الصحافة  ارتهان  والثانية،  عليها؛  والطائفي 
حساب  على  حتديدًا(  )العربي  اخلارجي  للرأمسال 
املصلحة الوطنية العليا. وقد اختصر الرئيس الراحل 
شارل حلو العالقة اإلشكالية اليت نشأت، حينذاك، 
الشهري  بقوله  السياسية والصحافّيي  السلطة  بي 
أثناء استقباله هلم يف القصر اجلمهوري: »أهاًل بكم 

يف وطنكم الثاني لبنان«.
إىل  هت  ُوجِّ يت(،  مُسِّ )كما  السنتْي  حرب  وبعد 
الصحافة اللبنانية تهمة جديدة، هي العمل على إذكاء 
نار احلرب األهلية، وقد ُترمجت هذه التهمة بفرض 
الرقابة املسبقة على وسائل اإلعالم من خالل املرسوم 
1977/01/01، ومن ثم بإصدار املرسوم االشرتاعي 
العقوبات على  د يف  بالتشدُّ رقم 104، والذي متّيز 
جرائم املطبوعات، باإلضافة إىل فرضه الرقابة على 

املوارد املالية للمؤّسسات الصحافية.
املكسيك ـــ  بوليغان 

وباألمس القريب، ارتفعت من جلسة جملس الوزراء 
اللبنانّيي  مسامع  إىل  حبرفّيتها  وصلت  اتهاماٌت، 
اُم  حكَّ رماهم  حيث  املظلم  النفق  يف  احملشورين 
كتلة  )هكذا  لبنان  إعالم  إّن  وتقول صراحًة  البالد، 
واحدة!( هو املسؤول األول واألخري عن املأساتْي 
الصغرى والكربى يف بلد املآسي. كأّن هذه االتهامات 
عينها تشري، ولكن ضمنًا، إىل أّنه لوال هذا اإلعالم 
اللبناني، لكان كّل شيء خبري ويسري وفق املصلحة 
كلُّ  وافرتاًء  كذبًا  ُيعَترب  عليه  وبناًء  والعاّمة،  العليا 
كالٍم آخر مغاير، ويتوّجب حماسبة وسجن كّل خمالٍف 
وكوني  هكذا  نعم  السلطاني«.  »الفرمان  ملضمون 
فكانت. إْذ إّن حّرية اإلعالم، ملن ال يعرف، ال تعين 
للوطن،  واملؤذية  املغرضة  الشائعات  إطالق  حّرية 
رئيس  بعده  لريدف  البالد،  رئيس  تعبري  حّد  على 
املالية  الغرامات  فْرض  بأّن  بًا  مصوِّ العباد  وزراء 
النقدية؟( حبّق كّل من  األزمة  ظّل  أجنع )يف  عقاٌب 
تثبت التهمة عليه من الصحافّيي واملواطني الذين 
يتعاطون وسائل التواصل االجتماعي. الالفت املقلق 
»خارطة  االتهامْي، مل يضعا  التحذيرْين-  أّن هذْين 
»مانيفستو«  أقّله  أو  احملاسبة،  لكيفية  طريق« 
بنماذج املخالفات اليت سُيحاَكم على أساسها اإلعالم 
مساوئ  عن  باألرقام  ق  موثَّ تقرير  فهل  املشاغب! 
اهلندسة املالية حلاكم مصرف لبنان، مثاًل، هو إشاعة؟ 
أم إّن خربًا عن هلع الناس وركضهم لسحب أمواهلم 
من املصارف هو معلومة كاذبة؟ أم إّن حديثًا خلبري 
اقتصادي رزين ُيَشرِّح سياسات الدولة االقتصادية 

الفاشلة )غري املوجودة أصاًل( هو دسٌّ ُمغِرض؟
هو  اإلعالم،  على  املتجّدد  التجّرؤ  هذا  يف  اخلطري 
شهّية  عنه  ق  تتفتَّ ما  أمام  عًا  مشرَّ الباب  ترك  أّنه 
مّمن  باالنتقام،  دفينة  ورغبات  عقوبات  من  امنا  حكِّ
بالدور  يقوم  أن  الصحافّيي  من  نفسه  له  تسّول 
ما  طويل.  زمن  منذ  به  يقوم  أن  جيب  كان  الذي 
يعين، أّن الزمالء الصحافّيي سيسريون، من اآلن 
أقصى  التزام  مع  اهلل«،  يقّدر  ما  »على  وصاعدًا، 
درجات احليطة واحلذر اليت تبدأ بَكمِّ أفواههم، كي 
يعمَّ الصمت املطلوب يف اجلمهورية. هو هذا الصمت 
امُلْطِبق الذي يعشقه، حتديدًا، حّكام لبنان ويتطّلعون 
إليه: الصمت عن التسويات يف ما بينهم، الصمت 
عن  الصمت  أتباعهم،  بي  ما  يف  املناحرات  عن 
ارتكاباتهم اليت ال تعرف حدودًا، الصمت عن أزمات 
الصفقات  عن  الصمت  ومسّببيها،  وأسبابها  البلد 
وأبطاهلا وحرامّييها، الصمت عن الفضائح ومصادر 
والدهاليز  املزارع  عن  الصمت  روائحها،  انبعاث 
الصعبة،  بالعملة  املتالعبي  عن  الصمت  الطائفية، 
الصمت عن تهريب ثروات بعض احلّكام إىل اخلارج، 
منهم،  واملقّربي  عائالتهم  مكتسبات  عن  الصمت 
استطاعوا  اليت  املعابر  وكّل  املهّربي  عن  الصمت 
إليها سبياًل، الصمت عن القّوادين وَمْن يغّطيهم من 
شرفاء األمة، الصمت عن العمالة وَمْن حيمي العمالء 
من كبار القوم، الصمت عن هْدر الكرامات، الصمت 

عن... حقوقنا وأوجاعنا وإذاللنا وقْتل عنفواننا.
يف مجهورية الصمت املريب هذه، مرفوٌض وُمداٌن 
ومسَتنَكٌر استهداُف حّكامنا لإلعالم وإلعالمّيينا، حتت 

عندما يعلو الصوت على اإلعالم يف مجهورية الصمت
أبو شقرا وفاء 

أّي مسّمى كان، وهو يستدعي مّنا التحّرك احلقوقي 
ال  حّده،  عند  لوقفه  السريع  والسياسي  واإلعالمي 
سّيما أّن هذا االستهداف، ليس مستندًا إىل أّي نّص 
وقوننة«  »ضبط  على  حرٍص  من  نابعًا  أو  قانوني، 
أخالقيات حرية التعبري يف البلد. بل هو قائم، فقط، 
على تقديرات شخصية غري مدعومة بأّي دليل حّسي، 
وناتٌج عن رّدة فعل، ال أكثر، من ِقَبل طبقة سياسية 
فاقدة املصداقية، ويطابق عجُزها يف اإلدارة واحلكم 
والتدّبر كّل املواصفات، لدرجة عدم قدرتها، حتى، 
على تسمية شخٍص واحد تسّبب قبل عشر سنوات 

بقطع شجرة يابسة يف جرود رأس بعلبك.
األشاوس  احلّكام  ساء  الصمت،  لكن يف مجهورية 
أن يعّكر صفو هذا الصمت اآلن، ويف هذه اللحظة 
االقتصادية احلرجة، صوت بضعة مغّردين )خيلطون 
بينهم وبي اإلعالمّيي( أو بضعة صحافّيي كانوا 
والسلطة،  اجليبة«.  »يف  باتوا  أّنهم  اعتربوا  قد 
لألمانة، غري خمطئة، متامًا، يف توّقعاتها، ألّنها تعرف 
ما موِرس وُياَرس، دائمًا، حبّق هؤالء الصحافّيي 
مدى  على  استطاعت،  ارتكاباٍت  من  واإلعالمّيي 
لًة واقع مهنة الصحافة  سنواٍت طوال، تطويعهم حموِّ
ومأزوم  مضطرب  واقٍع  إىل  لبنان،  يف  واإلعالم 

وُمنَتَهك احُلْرمة.
أزماٌت  السياسي  نظاَمه  تظّلل  كلبنان،  بلٍد  ففي 
بنيوية مستعصية، حيوز فيه العمل الصحايف قسطًا 
احملاصصة  يعّززها:  والعراقيل  املشاكل  من  كبريًا 
على  والصراعات  احملموم،  والتنافس  الطائفية، 
وعدم  املالية،  واألزمات  اإلعالم،  وسائل  ملكية 
مواكبتها  وعدم  القواني  وتقادم  الوظيفي،  األمان 
وقصور  تطبيقها،  يف  واالستنسابية  للمستجّدات 
اإلعالمّيي  لدى  املهارات  وضْعف  النقابي،  العمل 
وعدم  الصعبة،  والظروف  األزمات  مع  التعامل  يف 
تأهيلهم لذلك... الصحافيون واإلعالميون اللبنانيون، 
و«بفضل« طبيعة نظاٍم ممانع ملبادرة تعزيز ومحاية 
)حتّولوا؟(،  مبعظمهم  الوقت،  مع  يتحّولون  املهنة، 
إىل ناطقي باسم قوى وتيارات سياسية متنازعة، 
ويعملون ضمن مؤّسساٍت فئوية، بغالبيتها. ومتيل 
األكثرية الساحقة من أصحاب الوسائل اإلعالمية يف 
اخلاّص  و القطاع  السلطات  مع  التواطؤ  إىل  لبنان، 
السعي  أساس  على  تقوم  تسوياٍت  لعقد  الغين، 
)ولو  ومالكيها  ألصحابها  األرباح  حتصيل  إىل 
والصحافيون  ملتوية(.  أو  مشروعة  غري  بأساليب 
واإلعالميون اللبنانيون باتوا اليوم، مبعظمهم، رهينة 
تعجز  اليت  اخلاّصة،  والشركات  املؤّسسات  هذه 
التفاهم  عن  مفهوم(  سبب  غري  )من  اللحظة  حتى 
على قواسم مشرتكة، ختّص ما ُيسّمى، عادًة، يف 
الدول احملرتمة »احلّق العام«. أي أن يكون إعالمنا 
خاضع  غري  منه،  التلفزيوني  سيما  وال  اللبناني، 
فرض  إىل  ُيصار  وأن  فقط،  شخصية  حلسابات 
قواعد وقواني متنع أن تغدو وسائل اإلعالم منّصات 
القوى السياسية  إلطالق وتسويق وترويج ما تريد 
أن تقوله، مباشرًة، أو مواربًة عرب أبواقها اليت ختتار 

هي، وعلى الطريقة السورية، أمساءها ورتبها.
ال  اللبناني،  اإلعالم  استهداف  جتّدد  فإّن  بعد،  أّما 
)بفارق  القدر  ولسخرية  يتزامن  التذكري،  من  بّد 
اإلعالم  استهداف  جتّدد  مع  فقط(،  قليلة  ساعاٍت 
دونالد  للجدل  املثري  الرئيس  ِقَبل  من  األمريكي 
العدائية  بعالقته  املعروف  األخري  فهذا  ترامب. 
هاجم  اإلعالم،  ووسائل  الصحافّيي  مع  لة  املتأصِّ
رة يف قاموسه اللغوي الضئيل،  بكّل النعوت املتوفِّ
الكراهية  »يزرع  الذي  األمريكي  اإلعالم  »موبقات« 
ترامب  الرئيس  شفاه  ترجتف  شخصيًا«.  جتاهه 
يف  للعاملي  الشنيعة  الصفات  يستحضر  وهو 
منظره  ر  فيذكِّ الرئيسية،  األمريكية  اإلعالم  وسائل 
هتلر  عن  الشهري  شابلن  شارلي  فيلم  من  مبشهٍد 
»الديكتاتور العظيم«. اإلعالم »عدّو الشعب«، قاهلا 
ترامب منفعاًل يف هجومه العلين واحلاّد على الصحافة 
والصحافّيي، ما رفع اخلشية يف الواليات املتحدة 
من أن يكون هدف الرئيس )الطامح جمّددًا للسلطة(، 
الصحافّيي  من  املعارضي  مبهنية  املّس  هو 
ومصداقيتهم، وتشويه مسعة وسائل اإلعالم. وأن 
يكون، أيضًا، حماولًة لوضع حدود على الصحافّيي 
وتقويض مقدرتهم على لعب دورهم املركزي يف 
ما يصيبنا يف  احلكومّيي. هل  املسؤولي  حماسبة 
لبنان يا ترى، هو هذا »الفريوس الرتاميب« الذي 
من  إلينا  انتقل  يكون  قد  املعّقمة؟  أجواءنا  اخرتق 
السلطاُت  املأمورة  األمريكية  املطالب  الئحة  خالل 
اللبنانية بتنفيذها! اقتضى التساؤل واخلوف والقلق 

و... كسر الصمت.

يف حلظة مفصلية وخطرية يرّوج فيها لـ »صفقة 
القرن«، أطلقت جمموعة من الصحافيي والناشطي 
مباردة  العنصري«.  للفصل  املناهض  »التجمع 
ومفتوحة  جمانية  تدريبية  ورش  إقامة  تتضمن 
للجميع، بهدف اكتساب مهارات للتصدي للسردية 

الصهيونية على الشبكة العنكبوتية.
االحتالل  مع  التطبيع  فيه  وصل  وقت  يف 
إعالميًا،  متريره  عرب  متقدمة،  حالة  إىل  اإلسرائيلي 
على ممارساته  التعتيم  أو  وديبلوماسيًا  وسياسيًا 
واحتالله لألرض، ويف ظل الرتويج والعمل اجلدي 
تسري  القرن«،  »صفقة  بـ  مسّي  ما  إجناز  على 
العنصري«  للفصل  املناهض  »التجمع  مبادرة 
عكس التيار، حتى داخل لبنان... يف البلد الذي 
ما  األرض،  اإلسرائيلي ودحره من  االحتالل  قاوم 
زال بعض اللبنانيي، يارسون خطابًا حمايدًا حياله 
مطلوب.  مقاوم  خطاب  مع  يتماهون  ال  أقله  أو 
املبادرة التعليمية املستقلة اليت أطلقتها اإلعالمية 
البحث  »مركز  مع  بالتعاون  أخريًا،  جمذوب  مايا 
يف  ملكي  جاد  يديره  الذي  اإلعالمي«  والتدريب 
اإلعالم  أستاذة  ومع  األمريكّية،  اللبنانية  اجلامعة 
نفسها  اجلامعة  يف  كينغ  غريتيش  والتواصل 
يف  أيام  قبل  النور  أبصرت  املشروع(،  )منسقة 
الفضاء  يف  االحتالل  LAU، حتت شعار »مقاومة 

اإللكرتوني«.
إلطالق مجع عددًا من الشخصيات اليت ستتوىل يف 
تدريبية جمانية  إقامة ورش  احلالي،  الشهر  نهاية 
مفتوحة للجميع، بهدف اكتساب مهارات احملاججة 
هلا  يّروج  اليت  الصهيونية،  للسردية  املضادة 
مساحتها  عملية،  مهارات  إىل  وحتويلها  االحتالل، 
حاضرة يف العامل الرقمي. من ضمن هذه الشخصيات 
اليت كانت حاضرة املتخصص يف اإلعالم الرقمي 
العملية،  ورشته  سيخصص  الذي  سالمة،  خضر 
لتناول تقنيات »ويكيبيديا« وكيفية حترير موادها، 
ال سيما اإلنكليزية اليت يصب الغالب منها يف خانة 
الرتويج لوجهة نظر العدو. ومن احلاضرين أيضًا، 
فرحات،  أديب  واملصّور  والباحث  األفالم  صانع 
الذي سيعمل بدوره من خالل ورش التدريب على 
تفكيك السردية الصهيونية يف السينما، ال سيما 
وحتليل  »نتفليكس«  على  املعروضة  األفالم  تلك 
إثارتها  جلهة  خاصة  وحمتواها،  البصرية  تقنياتها 
مشاهد  ألي  فائقة  بسهولة  االحتالل  مع  التعاطف 
هلا. أما كينغ، فستتوىل الشق التعليمي، اخلاص 
باملناهج الدراسية، مع اإلشارة إىل أّن أغلب هذه 
يف  االستعمارية.  السردية  وفق  مكتوبة  املناهج 
مواد  إدخال  طرق  كينغ  ستعطي  الورشة،  هذه 
متعلقة بفلسطي، من وجهة نظر شعوب مستعَمرة 
احملرتفة،  الشخصيات  هذه  جانب  إىل  وحتررية. 
الفيديو  عرب  مداخالت  اإلطالق  احتفال  تضمن 
واملتخّصص  خليل،  أبو  أسعد  األكاديي  من  لكل 
نشابة،  عمر  اإلنسان  وحقوق  اجلنائّية  العدالة  يف 

والناشط السويدي بنجامي الدرا.
موعد  سبقت  اليت  جمذوب،  مايا  التجمع  سة  مؤسِّ
التقنيات  عن  حتدثت  قصري،  بفيديو  اإلطالق، 
الرقمية اليت يستخدمها االحتالل يف الفضاء الرقمي، 
لتلميع صورته، ثم عادت وتناولت يف جلسة إطالق 
املبادرة ما أمسته بـ »الديبلوماسية الرقمية« اليت 
تزرع يف كل وزارات الكيان اليت باتت مزّودة بأذرع 
على املساحة التفاعلية، كأفيخاي أدرعي على سبيل 
املثال. ركزت جمذوب على أهمية خلق اسرتاتيجية 
مدروسة، تكون أرضيتها الشبكة العنكبوتية، حيث 
تتمركز يف الوقت احلالي املعركة مع الكيان بشكل 
»األخبار«، ختربنا جمذوب عن  أكرب. يف حديث مع 
»التجمع  مبادرة  إنشاء  إىل  دفعتها  اليت  األسباب 
بداية  نشهد  كوننا  العنصري«،  للفصل  املناهض 
ما  يف  األيديولوجيا«  مستوى  على  هائاًل  »تراجعًا 
خص قضية فلسطي. تركز اإلعالمية الشابة، على 
الصهيونية  للسردية  مضاد  خطاب  مأسسة  أهمية 
العاطفية  اخلطابات  وترك  اإللكرتوني  الفضاء  يف 
عملية،  مهارات  اكتساب  صوب  للتحرك  جانبًا، 
على  الصهاينة  إليه  يسعى  ما  دحض  يف  تسهم 

الفضاء اإللكرتوني.
مع  تعاطيه  وكيفية  اإلعالم  خطاب  لتفكيك  ورشات     

فلسطني قضية 
شخصيات  مع  بالتشبيك  قامت  الغرض،  وهلذا 
واضح  ومبوقف  واضحة،  خبلفية  تتمتع  أكاديية، 
واّتفق  االحتالل،  ومناهضة  فلسطي  حيال قضية 

 »التجمع املناهض للفصل العنصري« ينطلق يف بريوت
حاوي زينب 

جمانية  صفوف  وختصيص  التجمع،  مأسسة  على 
احلضور  يف  تسهم  خمتلفة،  زوايا  من  للراغبي، 
وحسن  اإللكرتوني،  الفضاء  على  أكثر  الفاعل 
استخدام تقنياته. من ضمن الصفوف، إضاءة مع 
املخرجة واألستاذة املسرحية )يف »اجلامعة اللبنانية 
األمريكية« - LAU(، على استخدام املسرح الدرامي، 
يف فن التواصل واحملاججة، ومع رانيا مصري، اليت 
ختّصص ورشتها لتفكيك اخلطاب اإلعالمي وكيفية 
تعاطي اإلعالم مع قضية فلسطي، واملصطلحات 

املستخدمة يف علم اخلطاب اإلعالمي.
تدريبية  لورش  اجملال  إفساح  عند  األمر  يقف  ال 
مع اختصاصيي وحمرتفي إىل العامة تطوعوا يف 
هذه الصفوف، بل تسعى مايا جمذوب، إىل حتويل 
والعمل  رقمية،  مواد  إىل  الورش  من  كبري  جزء 
تبقى  الذين  اللبنانيي  من  جزء  استمالة  على 
جمذوب  تسعى  االحتالل.  حيال  رمادية  مواقفهم 
الطاقات  هذه  استثمار  إىل  األبعد،  املدى  على 
تهدف  منها،  مستقلة  إلكرتونية«  »خلية  خلق  عرب 
بعد  ذلك  يتحقق  إعالمية.  اسرتاتيجية  تنفيذ  إىل 
أن تكتسب املهارات التقنية لتكون منتشرة على 
الفضاء اإللكرتوني وتستطيع بالفعل جمابهة املواد 

الصهيونية على تلك املنابر التفاعلية.

إلتمست mbc أضرار قرارها الذي عّممته قبل عامي 
تقريبًا وقضى بوقف عرض الدراما الرتكية املدبلجة 
باللهجة السورية على شاشتها، فقّررت أخريًا بّث 
اليت  اجلديدة  القنوات  على  ولكن  املشاريع  تلك 
كما  العراق«.   mbc« و   »mbc5« آخرها  تطلقها 
أعادت احلياة إىل تطبيق »شاهد« بعرض األعمال 
الرتكية ملتابعيها هناك، بعدما حذفتها إثر التوتر 
وجدت  فقد  وتركيا.  السعودية  بي  السياسي 
التسعينيات  اليت تأسست يف  السعودية  الشبكة 
بتلك  تعّلق  املشاهد  بأن  املاضي،  القرن  من 
التعجب اليت تدور  املسلسالت، رغم كل عالمات 
اخليانة  عامل  يف  جتول  وغالبيتها  املشاريع  حول 
مشاهدة  نسبة  املشاريع  بتلك  حّققت  واحلّب. 

عالية.
عرض  عدم  عن   mbc تراجع  قرار  كان  لذلك   
عشرين  قرابة  خسارتها  بعد  الرتكية  »املنتجات« 
تلك  على  إعتادوا  الذين  متابعيها  من  املئة  يف 
عشر  قبل  عّرابتها   mbc كانت  اليت  املشاريع 
mbc يف  سنوات. يف هذا السياق، ما قامت به 
املاضي، تتواله حاليًا القنوات اللبنانية، إذ قررت 

املنافسة باملسلسالت الرتكية املدبلجة. 
املاضي  رمضان  »اجلديد« يف  قناة  عرضت  فقد 
مسلسل »احلّب األعمى« الذي شّكل حالة استثنائية 
يف الدراما الرتكية وضم على قائمة ابطاله كاًل من 
بوراك أوزجفيت ونسليهان أتاغول وترجم إىل أكثر 
من عشرة لغات. العمل حقق نسبة مشاهدة عالية، 
أنه إستمر على الشاشة لعام تقريبًا. فقد  خاصة 
أنتج منه مومسان كامالن وترجم للعربية ألكثر من 
270 حلقة بثت على »اجلديد«، ويدور حول قصة 
حب ال تعرف نهاية سعيدة. وتتابع »اجلديد« عرض 
)من  خامن«  »فضيلة  الرتكية عرب مسلسل  الدراما 
االثني اىل السبت 19:00( الذي يعترب أيضًا من 
أهم املشاريع الرتكية، ويدخل يف خفايا القصور 
الليلة   mtv تبدأ  املقابل،  يف  االثرياء.  ومشاكل 
)يوميًا 18:45( عرض مسلسل »إمرأة« الذي تلعب 
بطولته املمثلة أوزغه أوزبريينتشجي واملمثل كانر 
يف  زوجها  تفقد  إمرأة  قصة  ويروي  سيندروك، 

ظروف غامضة فتصارع القدر واجملتمع وأهلها.
يوميًا، وهو  اللبنانية  القناة  املسلسل ستعرضه   
يعترب من أجدد املسسالت الرتكية ويعرض حاليًا 
اجلزء الثالث منه على الشاشات الرتكية. الالفت 
يومية  شبه  مساحة  تفرد  اللبنانية  القنوات  أن 
جتذب  صناعة  وتعتربها  الرتكية،  الدراما  لعرض 
املشاهدين يف ظل تراجع الدراما احمللية. يف هذا 
السياق، يدخل العمل الرتكي خّط املنافسة بشكل 
الفت ووزعت قناة املّر لوحات إعالنية للعمل على 
الطرقات على إعتبار أن إنطالقة البث تأتي ضمن 
mtv سبق  أن  العلم  اخلريف والشتاء. مع  برجميت 
أن عرضت مسلسالت تركية من بينها »قبضاي« 

و«العشق االسود«.

املسلسالت الرتكية تغزو الشاشات اللبنانية
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للشعب  مساندتها  الوهاب  عبد  شريين  املصرية  الفنانة  أعلنت 
اللبناني بسبب أزمة احلرائق اليت واجهتها مناطق عدة يف لبنان.

وأعلنت عبد الوهاب عرب تويرت إقامة حفل هلا يعود ريعه بشكل 
كامل لكل املتضررين من احلريق.

كما ناشدت رئيس الوزراء سعد رفيق احلريري أن تكون املبادرة 
هذه حتت رعاية سيادته.

قليب حيرتق على وطننا الغالي #لبنان، لكن يف مثل هذه املواقف، 
الكالم ليس كافيًا. أنا على أمت االستعداد إلقامة حفل يكون كل 
العائد منه خمصص للمتضررين من احلريق، وأناشد دولة رئيس 

الوزراء سعد رفيق احلريري أن تكون حتت رعاية سيادته.

شريين عبد الوهاب تصدم 
اجلميع مببادرة إنسانية 

للمتضررين من احلريق يف لبنان

اللبنانية ورد اخلال عرب »اجلديد أونالين« على كل  رّدت املمثلة 
األشخاص الذين وجهوا هلا أصابع االتهام مبهامجة زميلتها املمثلة 

ستيفاني صليبا.
باسم  للممثل  »أكلناها«  برنامج  على  ضيفة  اخلال  حلول  وأثناء 
ياخور،  وعندما طلب منها ياخور أن ختتار بني سريين عبد النور 
ونادين نسيب جنيم ودانييال رمحة، وأن توّجه رسالة إىل واحدة 
منهّن تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وترّكز على عرض األزياء، 
رفضت اخلال اختيار أي منهّن، واختارت ستيفاني صليبا وبّررت 
منه  تأكل  أن  جيب  الذي  الطبق  تشاهد  عندما  صليبا  بأن  ذلك 
ستعذرها، وأكملت أن ستيفاني لشدة مجاهلا ال يستطيع املشاهد 
أن يركز على الدور الذي تقّدمه، فريّكز على أزيائها ومجاهلا أكثر 

من متثيلها.

ورد اخلال تكشف حقيقة خيانتها 
لزوجها وما حصل بينها وبني ستيفاني 

صليبا بعد أكلناها مع باسم ياخور

»إنستغرام«،  عامل  إىل  دخوهلا  أنيستون  جنيفر  النجمة  أعلنت 
وهي  املاليني،  قلوب  عند  حمببة  بصورة  نشاطها  فاستهلت 
التقاط  اختارت  إذ   ،»FRIENDS« الشهري  املسلسل  لشخصيات 
بعفوية  »األصدقاء«  فيها  ظهر  »ِسلفي«  طريقة  على  الصورة 
تاّمة، وأرفقتها بتعليق: »لقد أصبحنا »أصدقاء« يف »إنستغرام« 

أيضًا«.
أنيستون اليت دخلت هذا العامل االفرتاضي، استطاعت أن جتذب 
تفّوت  ومل  ساعة،   24 من  أقل  يف  متابع  ماليني   7 من  أكثر 
استخدامها خاصية »الستوري«، إذ عمدت إىل شكر زمالئها معيدة 
نشر الصور اليت اختاروها هلا، كما اختارت نشر صورة مع زميلتها 
إىل   »The Morning Show« تشاركها يف  اليت  ويذرسبون  ريس 
جانب ستيف كارل. ويبدأ عرض املسلسل يف األول من الشهر 

.Apple TV املقبل على

جنيفر أنيستون تزلزل »إنستغرام« 
بهذا »السيلفي«!

التقط الطبيب فادي اهلاشم صورة مميزة لزوجته الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم، إذ قامت األخرية بنشرها على صفحتها اخلاصة عرب 
متابع  ألف   170 من  أكثر  إعجاب  الصورة  نالت  وقد  انستغرام. 
بأقل من يوم واحد.وعلقت عجرم على الصورة اليت سيطرت عليها 

األجواء الصيفية بامتياز بـ : »التقطت من قبل حبييب«.

زوج نانسي عجرم يثري إعجاب املتابعني 
بصورة عفوية التقطها لزوجته

شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها جتربة عاشتها صديقتها 
حتت عنوان اخليانة، ولفتت مبنشور عرب انستغرام إىل أنها كانت 
تضرب حبياة صديقتها املثل يف االستقرار والسعادة، وكتبت: 
قبلها  وكنت  أفعل؟(  )ماذا  األغلى:  صديقيت  سألتين  »باألمس 
مّن  كّل  وأوهمت  أوهمتين  قد  وكانت  مثاًل،  باستقرارها  أضرب 
حوهلا، بأّنها تعيش يف نعيم، مّل أصّدق ما روته عنه، وأنا أعرفه 
فقدت  أّنها  لدرجة  أهملها  فقد  هي،  وصفته  كما  ليس  ولكن 
قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها ويف قّمة 
ذهوهلا وصدمتها تركها ترسم له حني حتكي عنه مالمح وحش ال 

يعرف الّرمحة«.
مؤّكدة أن الزواج مملكة احملّبني، والزواج عهد صدق ووفاء إّن 

هان على طرف إهماله، على الّطرف اآلخر احلذر واالنسحاب.

أصالة مصدومة من هذا 
الرجل: »خانها وأهانها«

أجنيلينا جولي اإليرانية خلف 
القضبان!

تصوير  جلسة  أحدث  نسرين طافش يف  السورية  املمثلة  ظهرت 
توقيع  من  وايت«،  »األوف  لون  من  بفستان طويل  خضعت هلا 

املصممة »زينة مكي«، مع حزام رفيع حّدد منطقة اخلصر عندها.
أي  إماراتي  درهم   4,500 طافش  نسرين  فستان  مثن  بلغ  وقد 

حوالي الـ 1,225 دوالر أمريكي.
من ناحية الشعر، فاعتمدت الطعجة العريضة له، كما رّكزت على 

رمسة اآليالينر يف املكياج لتحديد رمسة العينني أكثر.

هل تتوقعون كم بلغ مثن 
فستان نسرين طافش األخري؟

اعرتاف صادم من أجنلينا جولي 
بعد انفصاهلا عن براد بيت!

األمريكية  النجمة  أن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  كشفت 
بعد  قليال،  نفسها  تفقد  وكأنها  تشعر  جولي  أجنلينا  الشهرية 

طالقها من النجم براد بيت.
وأوضحت الصحيفة أن جنمة هوليوود اليت انفصلت على براد بيت 
يف 2016، اعرتفت أنها مل تعد تعرف او تفهم نفسها منذ ذلك 

احلني.
وقالت اجنلينا جمللة مدام فرنسا »ال أدري ما خيبئه مصريي، لكن 
ما اقتنع به هو أنين يف فرتة انتقالية ، مثل العودة إىل جذوري ، 

والعودة إىل نفسي«، واصفة حاهلا بأنها تفتقد نفسها قليال .
وأوضحت جولي أنها تعتقد أن هذا الشعور بدأ حني كانت عالقتها 

برباد على وشك االنتهاء وبعد انفصاهلا عنه.
زواجها،  انهار  عندما  واحلقيقي  العميق  حبزنها  جولي  واعرتفت 
ليجعلها هذا األمر تشعر بالضآلة حيث كانت صارع بعض املشاكل 

الصحية يف نفس الوقت.

األمريكية  النجمة  شبيهة  ترب،  سحر  اإليرانية  السلطات  أوقفت 
أجنيلينا جولي، بتهمة التحريض على العنف والفساد.

الفتاة اليت حصدت شهرة واسعة على »إنستغرام« بعدما نشرت 
صورا هلا إثر خضوعها لعمليات جتميل غريت شكل وجهها بشكل 
جذري، اعتقلت بأمر من حمكمة يف العاصمة طهران مكلفة بالنظر 
يف اجلرائم الثقافية والفساد األخالقي واالجتماعي، دون توضيح 
متى جرى توقيفها، حبسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة 

تسنيم اإليرانية. 
وتواجه ترب اتهامات بالتحريض على العنف واحلصول على عائدات 

بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد.

ومسألة  قرارها،  اخّتذت  أصالة  أحد،  على  خافية  األمور  تعد  مل 
طالقها أصبحت جمرد مسألة وقت، وفق جملة »سيدتي«.

وقالت اجمللة ان الفنانة أرادت أن متّهد جلمهورها خرب طالقها من 
زوجها طارق العريان، بعد قّصة حب مجيلة، أعربت أكثر من مّرة 
عن أملها، ووّجهت رسائل غامضة قالت فيها إّنها تشعر بالضياع، 

لتعود وتطمئن حمّبيها قبل أيام أنها خبري.
ويف التفاصيل،حبسب اجمللة، فوجئت الفنانة قبل أسابيع قليلة، 
بأّن زوجها طارق العريان متوّرط بعالقة مع ممثلة شابة، حاولت 
التأّكد بنفسها، وعندما قطعت الشّك باليقني طلبت من العريان 

الطالق.
الزوج الذي ال يزال يكن مشاعر احلب لزوجته أنكر عالقته املزعومة، 
وأّكد ألصالة أّن األمر ال يعدو كونه جمّرد شك، وهلا تاريخ طويل 
من الشّك والغرية، إال أّن األمور مل تصل يومًا حّد طلب الطالق 

واإلصرار عليه.
أّن  إال  اإلنكار،  على  طارق  وأصّر  موقفها،  على  أصالة  أصّرت 
الفنانة اختذت موقفًا نهائيًا رغم تدّخل األهل واألصدقاء، وطلبت 

الطالق مؤّكدة أّن قرارها ال عودة عنه.
وختت اجمللة أن طالق أصالة مسألة وقت، إال إذا جنحت مساعي 
العائلة لتطويق اخلالف، رغم أّن الفنانة تعترب أّن ما حصل ليس 

جمّرد خالف عادي، بس خيانة ال تغتفر.

طالق أصالة من طارق العريان 
مسألة وقت.. والسبب!
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ما خيطر
بعد قضاء يوم سوري .. مفاجئ

كرقصة إله سوريالي
يقفز من الرباويز املكتظة

باملوناليزات

كأن متد بني األبنية لونك القمحي
لتنقذ عائلتك من غزو مباغت ..
ثم فجأة يلمع منظار املمسوس

وهو يتلصص على أجساد
نساء احلي .. املتعبات

ما خيطر  .. وأنت ممدد على آخر الليل
يؤرجحك لتنادي بصمت:
ماما ها أنا أعود صغريا
قبليين وغين حتى أنام

كأن تتهافت اجملريات وجترف معها
أفكارك حتى تلج حلظة الالشيء

ال شيء .. متاما
تلك حلظة الطفو العظيم

أعددت طعاما شهيا
ودخنت مبتعة

تأملت تالميذي الكهلة
ثم ... أشفقت على احلقول

قبل أن أنسى ترتيب الشخوص داخل
الرباويز

متدد على ما حصدته
من تداع

احلياة حلوة .. يا حبييب
كجنوني يف شهر آب

جنوني 
الذي جبلت .. جلدك

عمدا يف لعابه 

ما عدا ذلك
انت مل تقس أمياال 
تفصل بني اختناقك

داخل دوائر النهار أو الدولة ..
وبيين   .. بصوتي

الذي  يذيبك   
على حد .. قولك

قولك هذا ..  ما زلت رغم
تناقض وجهات نظر اآلن

أمتشى عليه سكرانة ..

أيها املاضي
يف مطاردة النزوح

منا الوقت على شغاف .. البالد
فاقطف من جتاعيدي

ما شئت ..

نصان 

للشاعرة 

أريج 

حسن

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ملاذا نعيش احلروب 
واخلراب والدمار؟

لعل ما مييز الشعوب العربية هي احلروب والصراعات 
ما بني األحزاب واألديان والتهجري وابادة شعوب راقية 
هلا تاريخ قديم يف املنطقة العربية ويف عدة  حضارات 
والفلسفة  واألدب  الفكر  عمالقة  من  وامساء  سابقة 
التاريخ  من  حقبات  عدة  يف  ظهروا   الذين  والعلوم  

القديم واملعاصر..
اجلذري  العربي  الرتاجع  هلذا  املؤثر  الشيء  هو  فما   
باملاليني  عددها  امة  به  متر  اليت  احلاضر   وقتنا  يف 
والدينية  اجلغرافية  احلروب  الوحيد  البشر  وهّمهم  من 
بعضهم  على  والقضاء  وغريها  والقبائلية  واملذهبية 
ومـرجعه  شأنه  كان  مهما  باآلخر  القبول  وعدم  البعض 

العلمي واألدبي؟
والشيء الالفت للنظر ان اكثرية الطالب الذين  يذهبون 
اىل الغرب ويهاجرون من الدول العربية قد وصلت اىل 

اعلى درجات العلوم والتكنولوجيا احلديثة املتفوقة.
 فهل األنظمة العربية السبب الوحيد، لكي ختلق مناخات 
هناك  هل  او  املثقفة؟  لألجيال  مناسبة  غري  وقوانني 
مفارقة ما بني العلمنة واألنظمة العربية؟ او ان الدول 
العربية ال تّوظف علماء وباحثني من اجل مستقبل أفضل 
لألجيال القادمة املثقفة واملتخصصة يف شتى اجملاالت 

الصناعية والطبية والزراعية والبيئية؟
يعيش  االتكالي كسول   االنسان  عن  املعروف  ومن   
على حساب غريه وال تكون له أي ضمانة يف املستقبل 
والرفاهية  احلياة  عن  البعد  كل  بعيد  انه  بل  الباهر. 

الكرمية.
كما نعلم فان البعض من العامل العربي يتكل على الغرب 
مجعيات  قبل  من  املساعدات  بعض  على  يعيش  لكي 
اإلغاثة الدولية اليت تقدم املساعدات اىل العامل املتخلف 
والفقري  وباالخص العامل العربي واألفريقي البعيد كل 

البعد عن التّطور واالزدهار.
 ومن املعروف تارخييًا بأن األكثرية الساحقة من هذه 
األمة ال تتقدم يف الداخل العربي صناعيًا وزراعيًا وطبيا 
وماليًا، وكما يقال: الغرب يريد امة مريضة حتى يبيعها 
الدواء، وفقرية حتى يبيعها الغذاء، ومتحاربة حتى يبيعها 

السالح، ومقسمة حتى يضمن هلا الشقاء والفناء.
 فهل يصحو  العامل العربي على ما جيري وحياك له من 
اجل ان يبقى يف حروب ال مثن هلا وال فائدة منها.. من 
اجل ان يبقى من شعوب العامل الثالث؟ أم انه ال حياة 

ملن تنادي.
نّتحد لكي نعمل وجند، وعن احلروب والذل   نأمل أن 

نبتعد. لكي نصبح منوذجا رائعا وشعوبا راقية.
نأمل ان نبذل جمهودا من اجل تطبيق مجيع حقوق االنسان   
باحملبة واألخاء والتساوي دون طبقية وال عنصرية وال 
طائفية وال درجات عنصرية بني االخوة والشعب الواحد 

املتضامن يف مجيع االصعدة وامليادين.
نطلب منه تعاىل أن يصنع لنا  معجزة لكي حنب بعضنا 

بعضًا  قبل فوات االوان .

قد يبدو لبعضهم أن احلديث يف موضوع السطو على مؤلفات 
كتاب يف العامل العربي، قد أصبح مماًل، لكن هذا ليس كذلك 
للمتضررين. فقد رأينا قباًل كيف أن أحد الفائزين بـ »جائزة 
زايد لألدب« سطا على رواية لكاتب هو يف الوقت نفسه عضو 

يف اللجنة اليت منحت اللص اجلائزة. 
هذا يوضح ضمن أمور عديدة أن قرارات تلك املؤسسة تصدر 
أفراد ال عالقة هلم بإسهامات املتقدمني للجوائز، وأنهم  عن 
ال مينحون األعمال املقدمة حلظة من أوقاتهم الثمينة جدًا! ما 
وإمنا  الثقافة،  دعم  ليس  املؤسسات  تلك  هدف  أن  يوضح 
إىل  به  اهلبوط  ثم  ومن  بالدنا  الثقافة يف  عامل  على  اهليمنة 

احلضيض.
الصحف  بعض  عنها  حتدثت  اليت  الفضيحة  تلك  كانت  وإذا 
العربية تدعو للضحك، ليس بسبب احلادث نفسه وإمنا الضحك 
ماليني  العربية  اإلمارات  أفردت  اليت  املؤسسة  تلك  على 
الدوالرات هلا، فثمة تعديات أخرى على حقوق الكّتاب تفضح 

مدعي احلرص على حقوق امللكية الفكرية.
الريس«  رياض  »دار  قيام  إىل  أشرت  املثال،  سبيل  على   
بإعادة طبع نسخة من مؤلفي »مصر وبنو إسرءيل يف عسري« 
من دون العودة لي أو حتى تكليف القائمني عليها أنفسهم 
الطبعة، اّتصلت  بإخباري. وملا علمت من طرف ثالث بصدور 
الدار بي عرب صحافية سورية تفّرغت وقتها للعمل يف تلك الدار 

ورجتين عدم إثارة املوضوع وأن الدار تسعى حلل املشكلة.
 وافقت على ذلك، لكنين مل أتلقَّ أي اتصال آخر، مما دفعين 
أخاطب  اللجوء إىل الصحافة، لكن من دون فائدة كأني  إىل 
العربي« يف  الكتاب  »معرض  حائطًا. وعندما طلبت من مدير 
جناحها،  من  النسخة  سحب  على  الريس«  »دار  إجبار  بريوت 
ترّدد، لكن القائم على اجلناح رفض وقتها، ما أجربني على 

التوقف عن زيارة املعرض منذ ذلك احلني.
الناشرين  احتاد  يف  الفكرية  احلقوق  جلنة  إىل  جلأت  وعندما 
العرب طالبًا منهم التدخل وأرسلت هلم بناًء على طلبهم الوثائق 
ذات العالقة، ساد صمت املقابر. مل يتصل املسؤول وقتها إال 
بعد مرور عام كامل طالبًا مين توفري الوثائق نفسها، ما دفعين 

إىل إهمال رسالته! 
حنو  على  القانون  يسودها  دولة  حصل يف  األمر  هذا  أن  لو 
رمبا  بل  املسؤول،  ذلك  وفصل  العام  املدعي  لتحّرك  جدي، 
صادر أموال االحتاد بسبب عدم التزام إدارته بتنفيذ واجباتها 
وفق لوائحها. لكن الكالم يف عمليات السطو على إصداراتنا 

يطول وهذا ليس مكانه.
على أي حال... ابتسم، فأنت يف »املشرق«.

منذ  »دار قدمس«  أصدرت  فقد  املرة خمتلفة،  هذه  القضية 
Death and Exile حتت  لكتاب  العربية  الرتمجة  سنوات طويلة 
عنوان »الطرد واإلبادة: مصري املسلمني العثمانيني«، ألفاجأ 
والتحميل  للقراءة  املرتجم  الكتاب  تضع  أمرييية  مؤسسة  بأن 

جمانًا! 
املشكلة ليست هنا، فمشروع »قدمس« ليس جتاريًا يف املقام 
األول، لكن يف أن املوقع يعّرف الناشر نفسه بأنه »مجعية أتراك 
باللغتني   »amro turan توران/  عمرو  مكتبة  من  ـــ  السعودية 
أن  مالحظة  مع  اهلامش،  يف  الرابط  انظر  والرتكية؛  العربية 
اللص حذف صفحة 2 من النسخة الرقمية اليت حتوي معلومات 

عن النسخة والناشر وما إىل ذلك، ما يؤكد سوء نيته. 
على  أعثر  فلم  اإلنرتنت،  العتيدة يف  اجلمعية  حبثت عن هذه 
له  موضحًا   )archive.org( الناشر  مبوقع  اتصلت  هلا.  أثر  أي 
حقائق املسألة، فلم جِيبين إال بعد رساليت الثانية اليت حوت 
إنذارًا بأني سأجلأ إىل القضاء يف أملانيا والواليات املتحدة، 
وطلب مين توفري جمموعة من الوثائق تتضمن َقَسمًا مصدقًا من 
حماٍم بأن ما أقدمه من معلومات صحيح، وحتت طائلة العقاب 

القانوني. 
النسخة  أن  فيها  يؤكد  األمريكي  املؤلف  من  برسالة  زودتهم 
تقدميي  على  أصر  املوقع  أن  إال  قدمس«،  »دار  إىل  تعود 
الوثائق إياها. رفضت ذلك وأبلغتهم أنه كان عليهم طلب تلك 
الوثائق من اجلهة اليت زودتهم بالنسخة املسروقة وليس مين، 
لكن من دون فائدة. أبلغتهم أخريًا عدم استعدادي لتزويدهم 

بالوثائق البدعة وبأني سأجلأ للصحافة.
باملناسبة، أبلغتهم أن غالف النسخة املسطو عليها حيمل لوغو 
»قدمس«، ولو كانوا منحوا املسألة منذ البداية أي جدية تعامل 
اجلمعية  تلك  موقع  أن صاحب  والكتشفوا  األمر  إىل  النتبهوا 
غيب ألنه مل جيد قراءة اللوغو العربي، لكن يبدو أن مستواهم 

الفكري ليس بأفضل من ذلك اللص.
 وقد راسلت ذلك اللص البوخاري الذي يبدو أنه من أزبكستان 
هو  وكما  لكن،  موقع،  ولديه  خبارى  عن  احلديث  يكثر  ألنه 
متوقع مل جيب إىل اآلن، ولن جييب، كما كل اللصوص الذين 
خيتفون فور اكتشاف جرائمهم، حتى لو كانت مرتبطة بامللكية 

الفكرية.

* ناشر »دار قدمس«

 »السطو« ليس احتكاراً عربيًا
زياد منى
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تتـمات

قمة لبنانية - ايرلندية يف بعبدا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل و 14

لبنان بعالقات صداقة متينة، وبروابط إنسانية عميقة، من منطلق 
ورفض  والسالم،  والعدالة  احلرية  جوهرها  مشرتكة  بقيم  إمياننا 

الظلم واالحتالل ومقاومتهما.
وقضاياه  لبنان  جانب  إىل  دوما  إيرلندا  وقفت  القبيل،  هذا  من 
واستقالله ووحدته وسالمة  بثبات عن سيادته  ودافعت  العادلة، 
حفظ  عمليات  يف  املساهمة  يف  طويل  تاريخ  ولبالدكم  أراضيه. 
السالم يف العامل، والسيما يف كوسوفو وليبرييا وتشاد وتيمور 
الشرقية وأفغانستان وقربص. إال أن لبنان هو الدولة األوىل اليت 
نشرت إيرلندا على أراضيها، قوات مراقبة، ومن ثم حفظ سالم، 
املتحدة، ودفعت  االمم  لقرارات  تنفيذا  حوالي مخسة عقود،  منذ 

فيها 46 شهيدا من خرية شبابها.
فخامة الرئيس، عمال بقوة التزامنا بالعمل معا من أجل تعزيز عالقاتنا 
الثنائية يف خمتلف امليادين، خدمة لتطلعات شعبينا الصديقني، 
السيدة  وهناء  وصحة  الشخصي،  وهنائكم  صحتكم  خنب  أشرب 

قرينتكم.
وشعبها  العظيمة  اإليرلندية  األمة  لعزة  أيضا  كأسي  أرفع  كما 

الصديق«.
فخامة  اشكر  أن  »اود  فيها:  جاء  بكلمة  االيرلندي  الرئيس  ورد 
اليت  اللبنانية  الضيافة  حسن  وعلى  الطيبة  كلماته  على  الرئيس 
بامسي  نشكركم،  لبنان.  ارض  اقدامنا  وطأت  أن  منذ  اختربناها 
الشخصي وباسم زوجيت والوفد املرافق الذي يضم اىل أشخاص 

آخرين وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون االنتشار.
لقد تأثرت كثريا إزاء ذكركم لتارخينا املشرتك يف جمال الدفاع عن 
االستقالل وقيمنا املشرتكة اليت نطبقها يف دعمنا املتبادل ضمن 

االمم املتحدة واحملافل الدولية.
إن حرارة العالقة بني بلدينا ليست على املستوى الرمسي حصرا، 
كانوا  الذين  االيرلنديني  السالم  حفظ  جنود  مع  حضرت  ولكن 
بلداتهم وقراهم يف  لبنان عندما كانوا يعودون اىل  خيدمون يف 
اختربوه، كما عن  يتحدثون عن مشاهداتهم، وعما  ايرلندا وكانوا 

االواصر االنسانية اليت تربطهم بسكان اجلنوب وشعبه.
امامنا من أجل تعميق العالقات  العديد من الفرص املتاحة  هناك 
التارخيية اليت تربط بلدينا وهناك املزيد من الفرص للمستقبل، 
وآمل أن تتيح زيارتي اجملال من أجل توطيد هذه العالقات على 

صعيد املؤسسات وزيادة التبادل بني البلدين.
مبثابة  بعضنا  مع  التعاون  الدولية  املؤسسات  نواصل يف  سوف 
حلفاء واصدقاء واختاذ مواقف مبدئية يف وجه التهديدات، كما امام 

الفرص للعمل معا من اجل السالم االقليمي والعاملي.
واحتفاء مبا تشاركنا به ومبا سوف نعمل عليه، وتوطيدا هلذه العالقة 
اليت تربطنا، ادعو الضيوف الكرام اىل رفع اخنابهم من اجل صحة 
فخامة الرئيس والسيدة االوىل، ومن اجل ازدهار الشعب اللبناني 

وتوطيد العالقات بني شعبينا«.
لقاء السيدتني عون وهيغينز

وكانت اللبنانية االوىل والسيدة سابينا ماري هيغينز عقدتا لقاء عند 
الساعة الثانية عشرة ظهرا حبضور زوجة وزير اخلارجية واملغرتبني 
السيدة شانتال عون باسيل، زوجة الوزير املرافق السيدة سيلني 
عطااهلل ومديرة مكتب السيدة عون ميشال فنيانوس، فيما حضر عن 
اجلانب االيرلندي السيدة هيلني كارني السكرترية اخلاصة لرئاسة 

اجلمهورية وزوجة القنصل سيام السيدة غولدا.

يف مستهل اللقاء، رحبت السيدة عون بالسيدة هيغينز متمنية هلا 
اقامة طيبة يف لبنان، وجرى التأكيد على اهمية هذه الزيارة يف 
توطيد وتعزيز العالقات بني البلدين والشعبني. ثم عرض اجلانبان 
الهم القضايا ذات االهتمام املشرتك، فتحدثت السيدة عون عن 
لبنان  بواقع املرأة يف  اليت تتابعها السيما تلك املتعلقة  امللفات 
االحتياجات اخلاصة خصوصا  اهتمامها بذوي  وحقوقها اضافة اىل 
االطفال الذين يعانون من التوحد واجلهود املبذولة يف هذا االطار 
لتفعيل دجمهم يف اجملتمع يف خمتلف اجملاالت، موضحة ان لبنان 

حدد الثالث من ايلول من كل عام يوما وطنيا للدمج.

لعدة  ورعايتها  بالبيئة،  اهتمامها  إىل  عون  السيدة  أشارت  ثم 
مبادرات يف هذا االطار السيما لربنامج تشجري مليون شجرة يف عدد 
من املناطق اللبنانية، فأعربت السيدة هيغينز عن اسفها للحرائق 
اليت اندلعت يف لبنان خالل اليومني املاضيني، مشرية اىل اهمية 
اليت  املناطق  إعادة تشجري  على  والعمل  ما حصل،  اسباب  معرفة 
اصيبت، خصوصا أن لبنان بلد غين بتنوعه البيئي والنباتي، معربة 
»االمجل على االطالق«،  اللبنانية  االرز  عن حمبتها اخلاصة لشجرة 

حبسب السيدة هيغينز.

والتصحر  املناخي  التغري  »خطورة  على  هيغينز  السيدة  وشددت 
دور  »اهمية  على  فأكدت  والطبيعة«،  االنسان  على  وتأثريهما 
اجلمهورية  رئيس  منوهة خبطاب  البيئة،  على  احلفاظ  االنسان يف 
العماد ميشال عون الذي دعا فيه اىل ضرورة قيام معاهدة بني 

االنسان والطبيعة«.

املبادرات  دعم  ثانية،  جهة  من  وهيغينز  عون  السيدتان  وأكدت 
الثقافية والسيما الفنية منها، وما هلذا اجلانب من اهمية على صعيد 

احملافظة على هوية االنسان والوجه احلضاري للبنان وايرلندا.

النازحني  ازمة  موضوع  اىل  اللقاء،  ختام  يف  اجلانبان  تطرق  كما 
على  االزمة  هذه  تأثري  ملدى  عون  السيدة  فعرضت  السوريني، 
البنى  وعلى  وبيئيا،  اقتصاديا  السيما  اجملاالت  خمتلف  لبنان يف 
النزوح. فأعربت  التحتية اليت مل تعد قادرة على حتمل عبء هذا 
السيدة هيغينز عن تفهمها ملعاناة لبنان جراء هذه االزمة، معربة 
عن توافقها مع السيدة عون على ضرورة مساعدة اجملتمع الدولي 
لوضع حل هلا يقضي بتأمني عودة آمنة للنازحني اىل بلدهم وتقديم 
املساعدات الالزمة هلم يف وطنهم االم. وأكدت هيغينز على وجود 
وعي لدى اجملتمع الدولي لضرورة احملافظة على استقرار لبنان، إال 
أنها انتقدت يف الوقت عينه تراجع بعض الدول عن تنفيذ تعهداتها 
احرتام  اىل ضرورة  للبنان مشرية  املساعدات  تقديم  مواصلة  يف 

القرارات الدولية الصادرة يف هذا االطار.

شقري يرتاجع عن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واعترب شقري ان »موضوع رسم الواتس اب فكرة ومل يتخذ قرار 
بشأنه بعد وقد حيتاج االمر اشهر لتطبيقه وانا لن افعل شيئا اال بعد 
ان اعقد مؤمترا صحافيا اشرح فيه املوضوع وما سيعود للمواطن 

بالفائدة. ما جيري يف الشارع خلفه اياد خفية عدوة للبلد
اضاف :«كل االطراف يف جملس الوزراء من دون استثناء وافقت 
على فكرة الواتس اب .ما حيدث هو امر مربمج. انا رفضت وضع 

الضريبة على الواتس اب مقطوعة بعد اقرتاحات من البعض«.
الوزراء  جملس  من  خيرجون  وحني  املزايدة  عمليات  بدأت  وتابع 
يتحدثون شعبويا من اجل االنتخابات ،بعد ان يكونوا ابدوا موافقتهم 
داخل احلكومة . انا حتدثت كثريا عن موضوع السلسلة واخلطأ الكبري 

الذي حصل وكل االقتصاد الوطين يدفع مثنها.

اتفاق تركي - امريكي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مشريًا إىل أن البلدين ملتزمان بالتوصل إىل اتفاق سلمي بشأن 
العنف  االتفاق مع تركيا سينهي  اآلمنة يف سوريا، وأن  املنطقة 

فيما ستدوم العالقات مع الكرد.
وواشنطن  بالفعل،  بدأ  قد  الكردية  القوات  انسحاب  أن  وأضاف 
بدأت بتسهيل انسحاب آمن هلا، وتعمل معها النسحاب بعمق 20 
مع  الرتكية  العسكرية  العمليات  كل  وستنتهي  احلدود،  من  مياًل 

اكتمال انسحاب قوات قسد.
وحبسب بنس فإن أمريكا تلقت ضمانات من وحدات محاية الشعب 

باالنسحاب املنظم. 
العقوبات  سحب  على  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  ووافق  
االقتصادية عن تركيا بعد تنفيذ االتفاق، وأكد نائبه أنه مل يتم 
تقديم أي عرض لرتكيا باستثناء رفع العقوبات يف مقابل وقفها 

العملية العسكرية مشال سوريا.
واعترب بنس أن ما مت االتفاق عليه سيخدم مصلحة الكرد يف سوريا 
بشكل كبري، ويؤسس ملنطقة عازلة طويلة األمد، نافيًا أن يكون 

للواليات املتحدة أي قوات عسكرية على األرض.
وتضمنت بنود االتفاق األمريكي الرتكي حول مشال سوريا التزام 
اجلانب الرتكي ضمان أمن وسالمة املواطنني يف املنطقة اآلمنة، 
فيما يؤكد الطرفان التزامهما الوحدة السياسية واجلغرافية لسوريا 

والعملية السياسية.
من جهته، أعلن وزير اخلارجية الرتكي مولود تشاوش أوغلو أنه مت 
االتفاق مع واشنطن على جتريد قسد من أسلحتها الثقيلة وتدمري 
مواقعها، وأن تكون املنطقة اآلمنة يف سوريا حتت سيطرة القوات 

الرتكية.
وأوضح تشاوش أن أنقرة »علقت العمليات من أجل السماح ملا 

وصفها باملنظمة اإلرهابية، باخلروج من املنطقة اآلمنة«. 
وأكد أن »زيارة إردوغان إىل واشنطن ال زالت يف موعدها«، بعد 
أن كان البيت األبيض قد هدد باحتمال إعادة النظر بلقاء ترامب 
يف  بالتوغل  املتعلقة  بالشروط  األخري  يلتزم  مل  »إذا  وإردوغان 
سوريا«. وأشار إىل أن باله ستناقش مع روسيا وضع مدينة منبج 

ومناطق أخرى.
وبدوره، اعترب الرئيس األمريكي أن وقف إطالق النار يف مشال 
سوريا أنقذ حياة الكرد، وأنهم باتوا اليوم أكثر ميالًَ حنو القيام مبا 
ينبغي فعله، مشريًا إىل أن العقوبات على تركيا مل تعد ضرورية 

بعد اآلن.
القوي  بـ«الرجل  إياه  وواصفًا  الرتكي  لنظريه  بالشكر  توجه  كما 
والذي قام مبا هو صائب«، معلنًا أنه بسبب االتفاق ميكن إعادة 

معظم القوات األمريكية إىل بالدهم.
وتأتي التصرحيات األمريكية الرتكية حول وقف العملية العسكرية 
قادرًا  يعد  مل  إنه  إردوغان  تصرحيات  عشية  سوريا،  مشال  يف 
»تويرت«،  على  املتبدلة  األمريكي  نظريه  تصرحيات  »تتبع«  على 
حيث أن األخري كتب سلسلة تغريدات، منذ بدء تركيا عدوانها يف 
مشال سوريا، وهدد يف إحدى تغريداته أنقرة بعقوبات قد »تدمر« 

اقتصادها.
وكان البيت األبيض قد نشر يوم االربعاء رسالة اليت أرسلها ترامب 
إلردوغان يف 9 تشرين األول/أكتوبر يف حماولة إلقناعه بالرتاجع 
عن قرار العدوان على الشمال السوري، الذي أبلغ إردوغان نظريه 
األمريكي به يف مكاملة هاتفية يف 6 تشرين األول/أكتوبر، واليت 
أكدت بي بي سي نقاًل عن مصادر خاصة أن إردوغان ألقى رسالة 

ترامب »يف سلة املهمالت«، ورفض مضمونها متامًا.
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احلرائق  اليت ضربت  لبنان  خالل الساعات املاضية، ليست األوىل من 
نوعها، ويبدو أّنها لن تكون األخرية على ما يبدو! فما هي األسباب هلذا 

»السيناريو« القامت الذي ُيالحقنا كل عام، وهل من سبيل للُمعاجلة؟.
اليت تضرب  احلرائق  الكثري من  وراء  عوامل طبيعّية تقف  أّن  ال شّك 
لبنان يف فصل الصيف عادة، وأيًضا يف بداية فصل اخلريف يف بعض 
احلاالت. فبسبب إرتفاع احلرارة، وإحنباس األمطار، ومتّدد بقع األعشاب 
إندالع أي نريان  اليابسة، ُتصبح األرض جاهزة للحرائق مُبجّرد ترافق 
يف أي مكان، مع هبوب هواء قوي. وبداية أّي حريق مُيكن أن تكون 
نامجة عن أشعة الشمس احلارقة َمعكوسة على ُعبوة زجاجّية مرمّية، أو 
الباحثني عن فسحة  الذي يقيمه بعض  من إهمال إطفاء فحم الشواء 
راحة طبيعّية وسط األحراج، أو من إحراق عشب يابس يف أحد احُلقول 
بشكل غري مدروس وعشوائي، إخل. وإضافة إىل األسباب الناجتة من 
اإلهمال وسوء التقدير، ينطلق أكثر من حريق يف لبنان بشكل ُمتعّمد، 
ألسباب جتارّية ومالّية عادة، جلهة متهيد األجواء لقطع األشجار اليابسة 
واإلستفادة من حطبها، أو جلهة تسهيل اإلستحصال على رخص بناء 
يف أماكن ُمعّينة، إخل. ويف احلرائق األخرية اليت إجتاحت لبنان خالل 
الساعات املاضية، نتيجة إرتفاع غري طبيعي للحرارة يف هذا التوقيت 
»سيناريوهات«  بلغت  هوجاء،  قوّية  رياح  هبوب  وبفعل  السنة،  من 
امُلؤامرة اليت جُييدها اللبنانّيون، حّد احلديث عن حرائق ُمفتعلة وُمتعّمدة، 
لغايات سياسّية، وحتديًدا إلظهار فشل الُسلطة يف إدارة األزمات ويف 

القيام بأبسط واجباتها يف محاية لبنان واللبنانّيني!.
احلجم  هذا  ُمواجهة  على  لبنان  ُقدرة  إّن  األسباب،  عن  النظر  وبغّض 
الضخم من احلرائق غري ُمكنة، حيث إجتاح أكثر من مئة حريق مناطق 
الُسلطات إىل  الليل، األمر الذي دفع  لبنانّية عّدة يف آن واحد خالل 
طلب امُلساعدة من بعض الدول اجمُلاورة مثل األردّن، اليونان وقربص 
وهذا  احلرائق.  بإطفاء  ُمتخّصصة  بطائرات  اإلستعانة  جلهة  وغريهم، 
موضوع شائك آخر، فلبنان الذي تقضي احلرائق سنوًيا على ما تبّقى 
طائرات  شراء  املاضي  يف  حاول  فيه،  خضراء  حرجّية  مساحات  من 
تسّببت  السياسّية  امُلناكفات  بعض  لكّن  احلرائق،  مُبكافحة  ُمتخّصصة 
يف إرجاء املسألة حتى العام 2009، عندما جرى شراء ثالث طوافات 
بعض  اهليئات  من  خاص  بتمويل   70A-S طراز  من  »سيكوروسكي« 
هذه  لكّن  البيئّية.  واجلمعّيات  األعمال   و رجال  و املصارف   اإلقتصادية  
الطوافات ما لبثت أن خرجت من اخلدمة بعد ثالث سنوات، بفعل عدم 
توّفر التمويل الالزم لصيانتها، حبّجة أّنها قدمية وكلفة هذه الصيانة 
بإطفاء  امُلتخّصصة  والطّوافات  الطائرات  غياب  إىل  وإضافة  باهظة! 
للعديد  يفتقر  اللبناني  املدني   جهاز  الدفاع  أّن  بسّر  ليس  احلرائق، 
وللعتاد، حيث عانى على مدى سنوات من ُمعارضة تثبيت املتطّوعني 
العاملني لصاحله، حبّجة عدم توّفر األموال الالزمة لذلك، علًما أّن لبنان 
حيتاج ألفواج عّدة ُمتفّرغة وغري تطّوعّية من عناصر الدفاع املدني، مع 
ضرورة تزويدها بتجهيزات حديثة تتجاوز آلّيات اإلطفاء العادية، وذلك 

مُلواجهة أي نوع من الكوارث الطبيعّية، وليس فقط احلرائق.
تعزيز  احلرجّية ال يقتصر على  الثروة  احلفاظ على  إّن  أكثر من ذلك، 
األحراج  محاية  أجهزة  تطوير  يشمل  بل  املدني،  الدفاع  قوى  وجتهيز 
وُمراقبة احلرائق وُمكافحة التعّديات على أنواعها داخل الغابات، وتنفيذ 
فواصل ُمكّونة من مساحات جرداء ُمصطنعة ُضمن املناطق احلرجّية، ال 
والتمّكن  إندالعه،  حال  حريق-يف  أي  إمتداد  منها، ملنع  النائية  سّيما 
بالتالي من حصره ضمن بقعة جغرافية حُمّددة. ومن الضروري أيًضا، 
رفع ُمستوى الوعي البيئي لدى املواطنني، عرب محالت إعالمّية وتثقيفّية 
وعرب ُجهود بلدّية حملّية، وذلك لتقليل خطر إندالع احلرائق إىل أدنى 
ُمستوى ُمكن، وكذلك جلعل كل مواطن خفري على بلدته وبيئته، حبيث 

يتّم اإلبالغ بشكل شبه فوري عند ُمشاهدة أي بقعة نار أو دخان.
إىل  احلرارة  إرتفاع  من  دائًما:  جاهزة  اللبنانّية  احلجج  اخُلالصة،  يف 
الرياح اهلوجاء، ومن إهمال امُلواطنني إىل وجود ُمؤامرات خلف احلرائق 
امُلتعمّدة، ومن ضعف أجهزة ُمكافحة احلرائق، عّدة وعديًدا، إىل ُوجود 
طريق  لكّن  إخل.  العالي،  التوّتر  وخطوط  األلغام  مثل  خمتلفة  عوائق 
ُمكافحة احلرائق، يبدأ بتنفيذ قانون الُعقوبات حبزم ُضّد كل من يتجّرأ 
على إشعال حريق عمًدا، أو حتى على التسّبب بإهماله بإندالع النريان. 
املعّدات  لشراء  الالزمة  األموال  بتأمني  ميّر  احلرائق  ُمكافحة  وطريق 
الالزمة لذلك، عرب خطة طويلة األمد، وليس لبضع سنوات فقط، ولّو 
إقتضى األمر تنظيم محلة ترّبعات واسعة ُيشارك فيها اجلميع. واألكيد 
أّن طريق ُمكافحة احلرائق، جيب أن يشمل أيًضا مسألة إدراك حقيقة 
ما جتنيه أيدينا على أحراجنا وبيئتنا وعلى أوالدنا واألجيال من بعدنا، 
بداًل من التلّهي يف حتويل مآسينا امُلبكّية حتى الصميم، إىل مناسبة 
إلطالق النكات والضحك على إلقاء مواد ُمكافحة احلرائق على عناصر 
الدفاع املدني عن طريق اخلطأ! ومُيكن القول يف اخلتام، تعّددت أسباب 

احلرائق... وموت البيئة يف لبنان واحد!.

تعّددت أسباب احلرائق... وموت 
البيئة يف لبنان واحد!

ناجي س. البستاني
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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صــحة وعــلوم
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ابتكار دم صناعي 
يتماشى مع أي فصيلة

جنح فريق من الكلية الطبية للدفاع الوطين يف مدينة توكوروزاوا 
يف اليابان يف ابتكار دم صناعي، ميكن نقله إىل أي مريض، إذ 

يتماشى مع أي فصيلة دم.
ويتميز الدم الصناعي باحتوائه على خاليا الدم احلمراء، اليت حتمل 
األكسجني والصفائح الدموية اليت تساعد يف جتلط الدم وتوقف 

نزيف اجللد إذا مت جرحه أو خدشه.
النزيف  حاالت  وخاصة  املوقف،  إنقاذ  يف  املساعدة  أجل  ومن 
الدموية  الصفائح  فيه  ختزين  يتم  دًما،  الفريق  ابتكر  الشديدة، 
جسيمات  تسمى  دقيقة  جمهرية  صفائح  يف  احلمراء  الدم  وخاليا 

شحمية.
االبتكار  الفريق  اخترب  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وحبسب 
الثوري على 10 أرانب تعاني من فقدان شديد يف الدم، ووجدوا 

أن الدم االصطناعي جنح يف انقاذ حياة 6 منها.
باإلضافة إىل ذلك، الحظ الفريق عدم ظهور أعراض جانبية لعملية 
نقل الدم خالل االختبار، مثل التجلط، واليت قد حتدث يف حاالت 

نقل الدم العادية.
ويرى اخلرباء أن ابتكارهم الثوري، من شأنه انقاذ حياة الكثريين، 
ومعاجلتهم فوًرا يف مكان احلادث، بداًل من الذهاب إىل املستشفى 
ثم االنتظار حلني العثور على متربع ذي فصيلة دم مناسبة، األمر 
الذي يستغرق بعض الوقت، وأحياًنا ما يتسبب يف وفاة املصاب 
أو املريض، ويف حني أن فصيلة الدم أوه سالب، ميكن نقلها ألي 

شخص، إال أنها نادرة للغاية.
إال أن الفريق كشف أنه ميكن ختزين الدم االصطناعي يف درجات 
حرارة طبيعية ألكثر من عام، كما أشاروا إىل أنه على عكس الدم 
ما  مضادة،  أجسام  بدون  االصطناعي  الدم  ابتكار  مت  الطبيعي، 

جيعله مناسًبا ألي فصيلة.
احلاالت  »يف  كينوشيتا:  مانابو  واالختبار  الدراسة  رئيس  وقال 
وخاصة  لنقله،  الدم  من  كافية  كمية  ختزين  يصعب  العادية، 
نقله إىل أماكن بعيدة، بينما سيساعد الدم االصطناعي يف إنقاذ 

األشخاص الذين يكونون يف خطر أكرب ويصعب إنقاذهم«.
وحتى اآلن، ال تزال االختبارات مستمرة، للتأكد من سالمة جتربة 

الدم االصطناعي على البشر.

 عالج جديد ميكنه إيقاف 
أعراض مرض الزهامير!

 قال باحثون أمريكيون إنه بات ممكنًا إيقاف أعراض مرض الزهامير 
واكتشف  املناعي.  اجلهاز  ينتجها  اليت  اخلاليا  يزيل  عالج  بإتباع 
الباحثون من دراسات حبثية أجروها على جمموعة من فئران التجارب 
اخلاليا  تقتل  الصغرية«  الدبقية  »اخلاليا  بـ  تعرف  أن هناك خاليا 

العصبية املوجودة بالدماغ، وهو ما يسرع معدل تلف الدماغ.
وأوضح الباحثون، وهم فريق من جامعة واشنطن، أن كبح اخلاليا 
الدبقية الصغرية قد مينع أو يؤخر ظهور ذلك املرض الذي حيظى 
املنظمات  إحدى  نوهت  هذا،  ومع  الذاكرة.  على  السلبية  بآثاره 
اخلريية إىل أن هذا البحث اجلديد ما يزال يف مراحله التمهيدية، 
رغم أنه يبدو حبثًا واعدًا بفضل ما توصل إليه من نتائج قد تكون 

مثرية لالهتمام.
عن  الربيطانية  ميل  الدايلي  صحيفة  اخلصوص  بهذا  ونقلت 
بالدراسة،  الرئيسي  الباحث  وهو  هولتزمان،  ديفيد  الربوفيسور 
قوله »لو متكنا من تطوير عقار يكون متخصص يف تعطيل اخلاليا 
الدبقية الصغرية وإفقادها فعاليتها فقط يف بداية مرحلة التنكس 
جتربته  يستحق  أمرًا  بالتأكيد  ذلك  فسيكون  للمرض،  العصيب 

وتقييمه على الناس«. 

وإىل اآلن، ما يزال يعتقد الربوفيسور هولتزمان، وهو طبيب أمراض 
عصبية، أن اخلاليا الدبقية الصغرية تساعد يف إبطاء سرعة مرض 
اخلرف. وتعد تلك اخلاليا، اليت توجد يف الدماغ واحلبل الشوكي، 
أحد األشكال الرئيسية للدفاع املناعي يف اجلهاز العصيب املركزي، 
حيث تقوم مبهامجة التشابكات الليفية العصبية، اليت تكون على 
دورًا يف  تلعب  أنها  ويعتقد  الدماغ  الربوتني يف  من  كتل  هيئة 

اإلصابة باخلرف.
ويكون وجود تلك التشابكات الليفية العصبية لدى البشر األصحاء 
العصبية  اخلاليا  قيام  يف  أيضًا  ويساهم  بل  للغاية  طبيعيًا  أمرًا 
توصلوا  ورفاقه  هولتزمان  لكن  يكون.  ما  أكمل  على  بوظائفها 
ألدلة تبني أن اخلاليا الدبقية الصغرية تهاجم التشابكات الليفية 
العصبية مبثل هذه الضراوة، وبالتالي فهي تدمر اخلاليا العصبية 

عن غري قصد.

 نوبل الكيمياء إىل ثالثة 
علماء الخرتاعهم بطارية 

الليثيوم

ستوكهومل: منحت جائزة نوبل للكيمياء 2019 إىل األمريكي جون 
غوديناف والربيطاني ستانلي ويتينغهام والياباني أكريا يوشينو 
من  الكثري  يف  مستخدمة  باتت  اليت  الليثيوم  بطارية  الخرتاعهم 

تكنولوجيا احلياة اليومية.

العلمية  للجوائز  املاحنة  السويدية  امللكية  األكادميية  وأوضحت 
»هذا النوع من البطاريات اخلفيفة الوزن والقابلة للشحن والقوية 
والسيارات  واحلواسيب  اهلواتف  يف  كان  أينما  اآلن  مستخدم 

الكهربائية«.

وأضافت »ميكنها أيضا أن ختزن كميات كبرية من الطاقة الشمسية 
والرحيية فاسحة يف اجملال أمام جمتمع متحرر من مصادر الطاقة 

األحفورية«.

وأصبح غوديناف البالغ 97 عاما عميد سن الفائزين جبوائز نوبل.

ستانلي  باشر  السبعينات،  يف  املسجلة  النفطية  األزمات  وبعد 
ويتينغهام حبثه عن مصادر طاقة غري أحفورية. فطّور قطبا سالبا 

يف بطارية ليثيوم باالستناد إىل تيتانيوم الديسولفيد.

وتوقع جون غوديناف إمكانية زيادة خصائص األقطاب السالبة هذه 
يف حال أنتجت استنادا إىل األكسيد املعدني وليس الديسولفيد. 
وأيونات  الكوبالت  أكسيد  اجلمع بني  أن  اثبت  العام 1980  ويف 
الليثيوم ميكنها إنتاج أربع فولتات. وأنتج أكريا يوشينو بعد ذلك 

أول بطارية جتارية العام 1985.

األمريكية  نصيب  من   2018 العام  للكيمياء  نوبل  جائزة  وكانت 
والربيطاني  أرنولد ومواطنها جورج ب. مسيث  اتش.  فرانسيس 
إىل  للتوصل  التطور  آليات  حول  ألعماهلم  وينرت  ب.  غريغوري 

بروتينات جيدة وأفضل يف املخترب.

كشفت تقارير صحافية إجنليزية عن احتماالت تتعلق بظهور وباء 
العامل، ويقتل ما ال يقل عن 80 مليون شخص يف  جديد جيتاح 
غضون ساعات، وعلى وجه التحديد خالل ما ال يزيد على 24 ساعة، 
عن  نقال  الربيطاينة  صن«  »ذي  صحيفة  نشرته  ملا  وفًقا  وذلك 

الرئيس السابق ملنظمة الصحة العاملية.

العامة  الصحة  قيادات  من  شخًصا   15 »إنتقد  التقرير:  أضاف 
والعلماء ما يقال عنها بيئات حاضنة لبعض األوبئة اليت ميكن أن 
تنتشر على نطاق واسع، وتؤدي إىل مصرع املاليني، خاصة أن 

العامل ليس مستعًدا ملواجهة مثل هذه الكوارث.

وأشار اجمللس العاملي املتخصص يف رصد هذه األوبئة والكوارث 
القتل  خاصية  لديها  األوبئة  هذه  فمثل  حقيقًيا،  أصبح  اخلطر  أن 

السريع على نطاق واسع كما إنها تهدد اإلقتصاد العاملي«.

جاء  الوباء،  هذا  به  يتسبب  أن  ميكن  الذي  التأثري  تفاصيل  يف 
يف التقرير: »هناك تأثري إقتصادي، فقد يؤدي الوباء الذي يتم 
احلديث عنه إىل تدمري ما يقرب من 5% من حجم اإلقتصاد العاملي، 

صحيفة بريطانية تؤكد أن »العامل يف خطر«

شـبيه اإلنفـلونزا يـهدد بـقتل 80 مـليون شـخص فـي يـومني!

فضال عن الفوضى اإلجتماعية العارمة اليت من املمكن أن يتسبب 
إيبوال  مثل  الفريوسية  األمراض  فإن  الوبائي  اجلانب  أما  فيها. 

واإلنفلونز وسارس، وغريها يصعب التحكم فيها وإدارتها يف عامل 
تسيطر عليه موجات اهلجرة القسرية، والنزاعات املمتدة واحلروب 

وغريها من املشكالت«.

من بني املشكالت األخرى اليت جتعل إنتشار بعض األمراض وبائًيا 
يف  وهي  سريًعا،  تنهار  الفقرية  البلدان  يف  احلماية  أنظمة  أن 

األساس ليست مؤهلة بصورة كافية ملواجهة الكوارث الكربى. 

احلكومات  »بعض  إن  عاملية  خماوف  يثري  الذي  التقرير  تابع 
هذا  تفشي  ومنع  املوقف،  ملواجهة  كبرًيا  جهًدا  تبئل  واملنظمات 
غرب  يف  إيبوال  تفشي  ومنذ  اإلنفلونزا،  يشبه  الذي  الفريوس 
أفريقيا، حاصًدا أرواح 10 آالف شخص، بني عامي 2014 و2016، 
هناك حالة من اإلستعداد العاملي ملواجهة احلاالت املشابهة، لكنها 

تظل استعدادات غري كافية«. 

للبنك  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  تروتسنربغ  إكسل  وأشار 
املعدية  األمراض  تفشي  معدالت  من  يرفع  »الفقر  الدولي: 

والوبائية«.
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مــن هــنا وهــناك

السعودية تصدر »تأشريات سياحية«.. 
وهذه أبرز املعامل األثرية يف اململكة

استحدثت السعودية برناجما إلصدار تأشريات سياحية ملواطين 49 
دولة، بهدف جعل اململكة أكثر جذبا للسياح األجانب.

ومل تكن السعودية متنح تأشريات إال للعمالة األجنبية أو َمن يزورها 
ألعمال جتارية أو ألداء مناسك احلج والعمرة.

وتعهدت السعودية أيضا بتخفيف القيود على مالبس السائحات.
وأورت اليب بي سي تقريرًا ألماكن اليت ميكن للسياح زيارتها يف 

السعودية، وهذه األماكن هي: 

- فوهة الوعبة: 
يف وسط الصحراء، على بعد 250 كيلومرتا من الطائف، تقع فوهة 

الوعبة الربكانية، اليت يوجد يف مركزها حقل ملحي.
وأصبحت فوهة الوعبة مكانا حمببا للمتنزهني وحميب الرياضة يف 

األعوام األخرية، على الرغم من التحديات اليت ميثلها ذلك.
وتقع الفوهة على عمق 820 قدما، وهلذا فالوصول إليها يتطلب 
مرتيضني متمرسني، ويستغرق األمر حنو ساعتني أو ثالث للوصول 

إليها والعودة.
وبالنسبة للراغبني يف نشاط أقل جمهودا، ميكن اإلقامة يف خيمة 

هناك.

- مدائن صاحل األثرية
كانت مدائن صاحل ثاني أكرب مدن النبطيني، الذين استقروا يف 

شبه اجلزيرة العربية ووادي األردن.
واآلن تضم املنطقة مدينة ضخمة يوجد بها 130 مقربة تعود إىل 
الطينية كان يقيم فيها سكان  املنازل  ما قبل اإلسالم، وبعض 

املدينة.
وضمت اليونسكو مدائن صاحل لقائمتها للرتاث العاملي عام 2008، 

وهي أول موقع يف السعودية ُيضم هلذه القائمة.

- األحياء العتيقة يف جدة وبوابة مكة
واملوقع السعودي الثاني على قائمة اليونسكو للرتاث العاملي هو 

بوابة مكة، الواقعة يف البلدة القدمية يف جدة.
ويف القرن السابع امليالدي مت تأسيس جدة كميناء رئيسي لطرق 
التجارة على احمليط اهلندي، ونقطة دخول احلجيج الذين يصلون 

حبرا يف طريقهم إىل مكة.

- قصر املصمك
ُبين قصر املصمك يف الرياض حنو عام 1865، ولكنه يشتهر مبا 

حدث بعد 37 عاما.
ففي عام 1902 عاد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل آل سعود 

من منفاه إىل الرياض، مدينة أجداده، وسيطر على القصر.
ومن مقره يف املصمك، بسط سيطرته على املمالك املتفرقة يف 

املنطقة، قبل توحيدها يف ما أصبح اململكة السعودية.

- نافورة امللك فهد
ٌيعتقد أن نافورة امللك فهد يف جدة هي النافورة األكثر ارتفاعا 

يف العامل.
ووفقا للتقارير فإن النافورة، اليت أهداها امللك الراحل فهد إىل 
املدينة، يصل ارتفاع املياه اليت تطلقها إىل حنو 853 قدما، ولكن 

البعض يقدر ارتفاعها بنحو ألف قدم.

- أملج »املالديف السعودية«
تقع شواطئ أملج الرملية، اليت عادة ما يشار إليها باسم »املالديف 

السعودية«، على ساحل البحر األمحر.
ومن الشاطئ ميكن رؤية اجلبال وبراكني خامدة، كما توجد مزارع 

قريبة للماجنو.

- رسوم العصر احلجري يف جبة وشومييس
وفقا لليونسكو، فإن املنطقة القريبة من هذه الصخور كانت موقع 

حبرية، وهلذا كانت نقطة جتمع للبشر واحليوانات.
وقد ترك سكان تلك املنطقة أثرهم يف صورة تلك الرسوم.
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»وحش« يلتهم الكواكب... هل 
تكون نهاية األرض على يديه؟!

توقع عدد من علماء الفلك أن تكون نهاية كوكب األرض على يد 
للمجرات والنجوم  التهامها  »أندروميدا«، عرفت عنها  جمرة تدعى 

األصغر حجمًا منذ مليارات السنني.
وحبسب صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، قام العلماء برسم خريطة 
التبانة،  درب  جمرتنا،  حجم  ضعف  حجمها  يبلغ  اليت  ألندروميدا، 
ووجدوا بقايا جمرات أخرى تطفو داخلها. وأشار العلماء إىل أن هذا 
يعين أنها دمرت بالفعل جمرات أصغر على مدار العشرة مليارات 
عام املاضية، وأنها قد تقوم يومًا ما بابتالع جمرة »درب التبانة«، 
اليت تقع يف موقع تصادم بالنسبة هلا، األمر الذي سيقضي على 
مليارات سنة،   4 قد يستغرق  األمر  هذا  أن  إال  بالكامل.  األرض 

حبسب العلماء.
إىل ذلك، قال العلماء املشاركون يف البحث الذي نشر يف جملة 
»نيتشر« العلمية إن اهلدف من حبثهم هو »معرفة نوع الوحش الذي 

تواجهه جمرتنا بغرض اكتشاف املصري النهائي هلا«.
تدمري  إمكانية  من  احمليطة  الشكوك  بعض  هناك  ذلك،  ومع 
األرض بشكل كلي نتيجة هذا التصادم بني »أندروميدا« و«درب 

التبانة«.
الوطنية  باجلامعة  األستاذ  ماكي،  جال  قال  السايق،  هذا  ويف 
أندروميدا  »بالفعل  األمريكية:  إن«  إن  »سي  لشبكة  األسرتالية، 
لديها هالة جنمية أكرب بكثري وأكثر تعقيدًا من درب التبانة، إال أنين 
أعتقد أنه من غري احملتمل أن تدمر األرض كليًا بسبب التصادم 
مع أندروميدا«. وتابع: »ال يعين ذلك أن األمر غري وارد، ولكن 
من املمكن أن يؤدي التصادم إىل نتائج كارثية أخرى غري تدمري 

األرض، ومن بينها تدمري الشمس أو إبعادها متامًا عن األرض«.
التبانة« وحتتوي  لـ«درب  أقرب اجملرات  أندروميدا هي  أن  يذكر 

على حنو 250 مليار جنم على األقل.

لقاء بني قاتلة وشقيق 
الضحية يف احملكمة!

يف مشهد استثنائي داخل حمكمة يف والية داالس األمريكية، قال 
شقيق رجل ُقتل على يد جارته إّنه ساحمها، قبل أن يعانقها يف 
قاعة احملكمة، بعد أن صدر احلكم ضّدها بالسجن لـ10 سنوات وفقًا 

ملا نشرته شبكة BBC اإلخبارية.
وتعود القضية إىل أيلول من العام املاضي، عندما عادت الشرطية 
آمرب غايغر بعد يوم عمل طويل، ركنت سيارتها يف الطبقة اخلطأ، 
وارتكبت خطًأ بدخول شقة الضحية بوثام جني اليت تقع حتت شقتها، 
وبعد أن وجدت الباب مواربًا، دخلت وأطلقت النار عليه معتقدة أنه 

لص، لكنه مل يكن سوى جارها بوثام ذي الـ26 عامًا. 
وأثارت القضية حينها ضجة يف الواليات املتحدة، كون القتيل من 
»جرمية كراهية«،  الواقعة  ُاعتربت  السمراء، حيث  البشرة  أصحاب 
وألنها تأتي بعد سلسلة إطالق نار على رجال سود غري مسلحني 

من جانب ضباط شرطة بيض.
براندت  األصغر،  القتيل  شقيق  قال  ضدها،  احلكم  وبعد صدور 
جني، يف احملكمة: »أحبك كما أحب أي شخص آخر، لن أقول لك 

أمتنى أن تتعفين ومتوتي، بل إنين أمتنى لك شخصيًا األفضل«.
وردت عليه غايغر قائلة: »أمتنى لو أني كنت يف مكان الضحية«.

يريده  ما  بالضبط  هذا  أعرف  ألنين  لك،  األفضل  »أود  وأضاف: 
أخي بوثام«.

احملكمة  قاعة  عرب  براندت  سار  القاضي،  من  اإلذن  طلب  وبعد 
ملعانقتها، كما عانقها القاضي بعد معانقة أفراد عائلة جني. 

وقالت الصحيفة إن لغايغر فرصة ملغادرة السجن بعد 5 سنوات 
فقط، حيث إنها ستكون مؤهلة لإلفراج املشروط.

حاول قاٍض قتل نفسه داخل احملكمة بعد تربئة مخسة من املدعى 
عليهم يف تهم كان ميكن أن ُيعاقب ثالثة منهم باإلعدام.

سحب  عندما  ياال  حمافظة  حمكمة  قاعة  يف  احلاضرون  وُصعق 
نهاية  يف  الصدر  يف  نفسه  على  النار  وأطلق  مسدسًا  القاضي 
جلسة االستماع بعد ظهر، اجلمعة 4 تشرين األول 2019، بالتوقيت 

احمللي لتايالند.
خاناكورن  القاضي  جنا  فقد  الربيطانية،   Mirror صحيفة  ووفق 
انتحاره داخل قاعة احملكمة اليت يرأسها يف  بيانشانا من حماولة 

تايالند.
إذ ُنقل القاضي سريعًا بعد إصابته إىل املستشفى، حيث خضع 
جلراحة عاجلة بسبب اإلصابات اليت قالت األنباء إنها غري مهددة 

حلياته.
وذكرت صحيفة Bangkok Post أن حماولة القاضي االنتحار أثارت 

خماوف على املستوى احمللي من حدوث تدخل يف القضية.
بشؤون  معيّن  مكتب  وهو  القضاء،  مكتب  باسم  متحدث  وقال 
القاضي  تصرف  إن  اإلعالم  وسائل  إىل  تصرحيات  يف  احملاكم، 
ناجم عن ضغوط يتعرض هلا بسبب مشكالت شخصية. فيما يعتزم 

املكتب فتح حتقيق يف هذا احلادث.
 25 من  وثيقة  مّحل  القاضي  أن  تايالندية  إعالم  وسائل  وذكرت 
صفحة على فيسبوك قبل وقت قصري من إطالق النار على نفسه، 
وقوانني  التآمر  وجرائم  القومي  باألمن  تتعلق  القضية  أن  زاعمًا 

األسلحة النارية.
وزعمت الوثيقة وجود خالف بني كبار القضاة بشأن احلكم الصادر 
يف تلك القضية، وقيل إن الوثيقة تضمنت رسالة مفادها: »أعيدوا 
احلكم إىل القضاة، أعيدوا العدالة إىل الشعب«. ومل تعد الوثيقة 
حمتواها. على  العدل  وزارة  تعلق  مل  فيما  اإلنرتنت،  على  متاحة 

بيبوتري  القانوني،  التايالندي والباحث  السياسي  من جانبه، كتب 
سينغكانوكول، تغريدات داعمة للقاضي، وأكد األمني العام حلزب 
»املستقبل إىل األمام« أنه ال يعتقد أن حماولة االنتحار ترجع إىل 

ضغوط شخصية.

قاٍض ُيطلق النار على نفسه 
داخل حمكمة!

منحت  حمكمة يف كاروالينا الشمالية بالواليات املتحدة االمريكية 
عشيق  على  قضائية  دعوى  أقام  خمدوع،  لزوج  دوالر  ألف   750

زوجته، متهما إياه بأنه السبب وراء طالقه.
بعد  غرينفيل  حمكمة  قضائية يف  دعوى  هاورد  كيفن  أقام  فقد 
من  عاما   12 بعد  الطالق  بطلب  تقدمت  اليت  زوجته  أن  اكتشافه 

الزواج، كانت ختونه مع زميل هلا يف العمل.
وقال حملطة التلفزيون احمللية »وينت«: »أخربتين يف البداية بأنها 
تريد الطالق ألنين كنت أعمل لوقت طويل، ودائما ما أتغيب عن 

املنزل«.
حمطة »سي إن إن« ذكرت أنه بعد تعيني حمقق خاص مت اكتشاف 

أنها كانت على عالقة مع زميل هلا.
إىل  يعود  قانون  مدنية، مبوجب  الزوج بشكوى  تقدم  ذلك،  وإثر 

القرن الـ19، حني كانت الزوجات يعتربن ملكا ألزواجهن.
الذي ال يزال ساريا يف 5 واليات أمريكية  القانون  ويسمح هذا 
أخرى فقط، هي هاواي وميسيسييب ونيومكسيكو وداكوتا اجلنوبية 
ويوتا، ألحد الزوجني مبقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك 
لشركة  وفقا  ضارة«  أو  مشروعة  غري  »أفعال  بسبب  الزواج، 

»فافونيس« للمحاماة يف كاروالينا الشمالية.
وأقرت حماميته سيندي ميلز بأنها تقدم قضية واحدة كهذه على 
األقل يف احملكمة سنويا. وقد نال أحد موكليها يف العام 2010 

تعويضا قدره 5.9 ماليني دوالر يف إطار قضية مماثلة.

زوج خمدوع يقاضي عشيق طليقته 
وحيصل على تعويض كبري

قتل والديه إثر خالف سببه 
كلب أليف!

حيمل  كودريافتسيف،  سريغي  يدعى،  رجال  فإن  للمعلومات  تبعا 
اجلنسيتني الروسية والنيوزلندية، ويقيم يف بريطانيا، اعرتف أمام 
احملكمة اجلنائية املركزية يف لندن أنه أقدم على قتل والديه عمدا 

بعد خالف سببه كلب أليف.
البالغ من العمر 48  وقال موقع »ديلي ميل« إن كودريافتسيف 
تاتيانا  والديه  مع  للعيش  األليف  كلبه  مع  انتقل  قد  كان  عاما 
وفالدميري يف شقتهما اليت تقع حبي »كينغيستون« بلندن منذ 3 
سنوات، لكن الرجل كان على خالف دائم مع أهله كونه كان يعتقد 

أنهم يعاملون حيوانه األليف بشكل سيء.
بسبب  والديه  مع  خالف  إثر  وعلى  الفائت  أيار  من   20 الـ  ويف 
كلبه، أقدم سريغي على طعن والديه حتى املوت يف منزهلما، والذ 
باجلرمية،  وأبلغهم  الشرطة  رجال  أيام طلب   3 بعد  لكنه  بالفرار، 

وسلم نفسه.
وقامت شرطة لندن بتحويل الرجل إىل القضاء، ويف جلسة االستماع 
أثناء حماكمته اعرتف كودريافتسيف جبرميته، وأقّر أنه كان بكامل 

قواه العقلية حني أقدم عليها.
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غـذاء وصـحة

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعد اخلل األبيض من العناصر اليت ال غنى عنها 
يف املطبخ، بسبب استعماالته الكثرية واملفيدة، 
االستخدامات  ذات  املواد  من  واحدا  أنه  كما 

املزدوجة، اليت قد ال ختطر على بال كثريين.

فاخلل األبيض يتكون بشكل أساسي من محض 
اخلليك، ويعترب من أقدم املنتجات املعروفة منذ 
آالف السنني، وهو أفضل أنواع اخلل على اإلطالق 

وأكثرها نقاوة.

الفوائد  من  الكثري  احلديثة  الدراسات  وأثبتت 
األبيض  اخلل  مثل  أنواعه،  بكافة  للخل  الصحية 
األمحر  العنب  وخل  التمر  وخل  التفاح  وخل 
األرز  وخل  اهلند  جوز  وخل  األبيض  العنب  وخل 

وغريها.

يعد  فهو  ومهمة،  عدة  فوائد  األبيض  وللخل 
تنظيف  يف  استخدامه  ميكن  إذ  رائعا،  مطهرا 
األواني واألسطح واملكاتب واألرضيات وتطهريها 

والقضاء على الروائح الكريهة واجلراثيم.

كما أن اخللل األبيض يعد عنصرا فعاال يف إزالة 
البقع من املالبس، مثل بقع احلرب والعرق والعلكة 
رائحة  من  التخلص  يف  يساعد  كما  والشمع، 

الصرف الصحي والدخان والتبغ.

هام،  بدور  يقوم  أن  للخل  ميكن  املطبخ،  ويف 
والفواكه  اخلضراوات  يف  امليكروبات  قتل  مثل 

الطازجة عند غسلها باملاء املضاف إليه اخلل.

األواني،  عن  اجلريية  الرتسبات  يزيل  أنه  كما 
والنحاسية،  الفضية  األواني  تلميع  على  ويعمل 
ويساعد يف التخلص من احلشرات املزعجة، مثل 

النمل.

القطط  النفاذة  األبيض  اخلل  رائحة  وتطرد 
والكالب، كما أنه يساهم يف ختفيف أمل لدغات 
عالج  يف  ويساعد  اجللد  تهيج  ومينع  احلشرات، 

الطفح اجللدي.

اخلل األبيض.. استخدامات 
قد »ال ختطر على البال«

 2019 األول  تـشرين   19 Saturday 19 October 2019الـسبت 

5 فوائد »مذهلة« لنقع 
القدمني يف خل التفاح..

على مر العصور، مت استخدام خل التفاح بشكل 
إال  املنزل،  تنظيف  ألغراض  املطبخ  أساسي يف 
أن فوائده ال تتوقف عند حتضري طبق السلطة أو 

تطهري بعض األماكن يف املنزل.

على  التفاح  مهمة خلل  فوائد   5 هنا  ونستعرض 
ميديا«  »ستاندرد  موقع  ذكر  ما  وفق  القدمني، 

الربيطاني، اخلميس.

تقشري اجللد
يساعد خل التفاح يف إذابة األجزاء املتكلسة من 
اجللد النامجة عن ارتداء األحذية الضيقة، أو ارتداء 
حذاء خاطئ، ويعمل خل التفاح على تقشري خاليا 

اجللد امليت والتخلص منها.

أقدام صحية
يعاني كثري من الناس من رائحة األقدم الكريهة 
إذ  اجللد،  على  البكرتيا  مع  العرق  تفاعل  بسبب 
محضية  بيئة  خالل  من  املشكلة  هذه  حل  ميكن 
للقدمني بوضعهما يف إناء من خل التفاح الذي 

يقتل البكرتيا.

أقدام رياضية
قد تشعر باحلكة بني أصابع قدميك بسبب تراكم 
لدرجة  مزعجة  احلكة  هذه  تكون  وقد  الفطريات، 
مصحوبة  تكون  إذ  احلركة  عن  تعيقك  قد  أنها 
للفطريات  املضاد  التفاح  لذا يساعد خل  بآالم. 

على امتصاصها وختليصك منها.

أظافر أقوى
هناك نوع من الفطريات تنمو حتت األظافر، وهذه 
الفطريات قد تؤثر على أظافرك مما جيعلها مسيكة 
أو هشة أو متفتتة أو خشنة. وقد يساعدك نقع 
مستوى  تغيري  على  التفاح  خل  يف  القدمني 

احلموضة يف هذه املناطق ويقويها.

أقدام ناعمة
يعاني كثريون من تشقق جلد القدمني، ال سيما 
يف منطقة الكعب، وإذا تركت هذه الشقوق بدون 
معاجلة ميكن أن تسبب آالما مزعجة. ويساعد نقع 
امليت  اجللد  إزالة  على  التفاح  خل  القدمني يف 
املرتاكم بفعل هذه الشقوق وجيعل األقدام أكثر 

نعومة.

بقي أن نشري إىل خل التفاح يكون عالي الرتكيز، 
لذا عليك قبل استخدامه يف نقع القدمني ختفيفه 
باملاء، من خالل خلط كوبني من املاء الفاتر مع 

كل كوب من اخلل.

النوم أقل من 6 ساعات بوجود مرض مزمن 
يؤدي إىل مزيج قاتل

العمر مصابًا  بالغًا يف منتصف  إذا كنت شخصًا 
بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 
2 أو مرض القلب، وعادة ما تنام أقل من ست 
ساعات كل ليلة، فرمبا جتهز نفسك للسرطان أو 

الوفاة املبكرة بسبب أمراض القلب.

هذه هي النتائج “املزعجة” لدراسة أجريت على 
16000 شخص بالغ ممن ترتاوح أعمارهم بني 20 

و74 عامًا، ومت اختبار صحتهم ملدة 20 عامًا.

القلب  طبيب  فوسرت،  فالنتني  الدكتور  وقال 
الشهري، ومدير”Mount Sinai Heart” يف مدينة 
الدراسة: “هذه  الذي مل يشارك يف  نيويورك، 
اآلن هي الدراسة الرابعة، مبا يف ذلك دراستنا، 
 6 من  أقل  النوم  أن  إىل  بوضوح  تشري  اليت 
ساعات يوميًا، ميكن أن يؤدي فعليًا إىل اإلصابة 
بأمراض  املرتبطة  والوفاة  الشرايني  بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.”

النوم أمر حيوي لتجديد شباب اجلسم. أما النوم 
هرمونات  إلطالق  للجسم  ضروري  فهو  العميق، 
مصممة إلصالح اخلاليا وبناء األنسجة يف اجلسم 

والدماغ.
جملة  يف  نشرت  اليت  اجلديدة  الدراسة  ووجدت 
الذين  األشخاص  أن  األمريكية  القلب  رابطة 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري 
ساعات   6 من  أقل  ينامون  والذين   2 النوع  من 
القلب  أمراض  أكثر عرضة مبرتني للوفاة بسبب 

أو السكتة الدماغية.
مركز  نفسي يف  طبيب  ميندوزا  فرنانديز  وقال 
“Penn State Health” الطيب يف والية بنسلفانيا 
أخبار سيئة  هذه  إن  الدراسة،  ومؤلف  األمريكية 
من   ٪45 حوالي  أن  يف  تفكر  عندما  للغاية 
الدم  ضغط  ارتفاع  من  إما  يعانون  األمريكيني 
أو   2 النوع  من  السكري  أو  الثانية  املرحلة  يف 

كليهما.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إذا كان الناس 
أكثر من ست ساعات، فإن خطر املوت  ينامون 

املبكر اختفى.
بالسرطان.  عالقة  أيضًا  اجلديد  البحث  ووجد 
القلب  أمراض  من  يعانون  الذين  فاألشخاص 
 6 وينامون ألقل من  الدماغية  السكتة  تاريخ  أو 
ساعات، يزيد خطر الوفاة لديهم بسبب السرطان 

مبعدل 3 أضعاف.

القصري  النوم  إن  نقول  “ال  ميندوزا:  وقال 
األشخاص  أن  نعلم  بل  للسرطان،  سببًا  كان 

الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة 
لإلصابة مبشاكل مناعية ومرض السرطان. ونعلم 
أن هناك صلة وثيقة بني النوم واجلهاز املناعي، 
لذلك هؤالء األشخاص لديهم مستويات التهابات 

مرتفعة”.

وأضاف أن “هناك الكثري من األدلة اليت ُتظهر 
منتصف  يف  أو  البلوغ  سن  يف  األشخاص  أن 
العمر والذين لديهم عوامل خطر اإلصابة بأمراض 
مرض  حتى  أو  الدم،  ضغط  ارتفاع  مثل  القلب 
اإلصابة  خلطر  أكرب  بشكل  يتعرضون  السكري، 

بالسرطان”.

األطباء يف  يبدأ  أن  املتوقع  من  أنه  إىل  وأشار 
مدة  على  تدل  عالمات  عن  حبثًا  املرضى  فحص 
األشخاص  حتديد  يف  للمساعدة  القصرية  النوم 
الذين يعانون من أمراض القلب، والذين هم أكثر 

عرضة خلطر اإلصابة بالسرطان واملوت بسببه.

قلة النوم = مرض مبكر
الذين  األشخاص  أنَّ  أيضًا  الدراسة  ووجدت 
لديهم  ليس  والذين  قصرية،  لفرتات  ينامون 
واألوعية  القلب  بأمراض  لإلصابة  خطر  عوامل 
الدموية، ال يتعرضون بشكل متزايد خلطر اإلصابة 
بالسرطان أو وفاتهم أو اإلصابة بأمراض القلب 
النوم.  قلة  بسبب  واملوت  الدماغية  السكتة  أو 
لكن الدراسة كانت قائمة على املالحظة ومل تقم 

بإجراء اختبارات مكثفة لألمراض الكامنة.

الثاني  يناير/كانون  يف  نشر  حبث  وراقب 
املراحل املبكرة من الرتسبات اليت ميكن أن تسد 
ليس  شخص   4000 من  عينة  لدى  الشرايني، 
مراقبة  القلب، كما مت  أمراض  تاريخ يف  لديهم 

نوم هؤالء األشخاص على مدى سبع ليال.

أن  ُوجد  التقليدية،  اخلطر  عوامل  دراسة  وبعد 
إذا كان عدد  املزيد من األمراض كانت حاضرة 
مقارنة  ساعات،  ست  من  أقل  النوم  ساعات 

بأولئك الذين ينامون من 6 إىل 8 ساعات.
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After the Labor Party’s 
NSW branch was hit with 
yet another scandal, fed-
eral leader Anthony Alba-
nese appears to have had 
enough.
Federal Labor leader An-
thony Albanese and his 
New South Wales coun-
terpart Jodi McKay have 
announced a review into 
the state party’s head of-
fice, saying something is 
“fundamentally wrong” 

Something ‘fundamentally wrong’ with NSW Labor, Anthony Albanese declares

with its current culture.
The review is to be headed 
by former Commonwealth 
Attorney-General, Profes-
sor Michael Lavarch, and 
comes after details of the 
state branch’s latest do-
nations scandal were laid 
bare by the anti-corrup-
tion watchdog.
An Independent Com-
mission Against Corrup-
tion hearing has heard 
evidence that $100,000 
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was illegally donated by a 
property developer.
The ICAC was told Chi-
nese billionaire Huang 
Xiangmo took the cash 
in bundles of $100 notes 
in an Aldi bag to NSW La-
bor’s head office in April 
2015.
As she announced the 
review on Sunday, NSW 
Labor leader Jodi McKay 
said it was clear that as 
things stand there is “far 

too much power and re-
sponsibility vested in the 
general secretary”.
“There has been some 
shocking and appalling 
evidence that has arisen 
from the ICAC hearing,” 
she told reporters in Syd-
ney.
Ms McKay said the first 
stage of the review would 
look at the role and re-
sponsibilities of the gen-
eral secretary, while the 
second would focus on 
head office mechanisms, 
which she labelled as “lax 
and deficient”.
“It is clear that we need 
to let the sunshine into 
our head office and I have 
been distressed by the ev-
idence that has emerged,” 
she said.
“It’s clear there is a cul-
tural problem within head 
office … and we need to 
address that and that’s 
the commitment we’re 
making today.”
The explosive evidence 

Michael Lavarch and Federal Opposition Leader Anthony Albanese speak to the media, announcing a formal 
review of NSW Labor. Picture: AAPSource:AAP

Kaila Murnain leaves the Independent Commission Against Corruption (ICAC) public inquiry into allegations 
concerning political donations. Picture: AAPSource:AAP

Jamie Clements leaving the Independent Commission Against Corruption (ICAC) public inquiry into allega-
tions concerning political donation. Picture: AAPSource:AAP

Chinese billionaire Huang Xiangmo was a prohibited donor. Picture: Renee NowytargerSource:News Corp 
Australia

NSW Opposition Leader Jodi McKay, former Attorney-General Michael Lavarch and Federal Opposition Leader 
Anthony Albanese. Picture: AAPSource:AAP

uncovered at the ICAC 
inquiry into illegal dona-
tions led to the dumping 
of NSW Labor’s general 
secretary Kaila Murnain 
in August.
Ms Murnain told ICAC that 
in September 2016 upper 
house MP Ernest Wong 
told her Huang Xiangmo 
— who was a prohibited 
donor — had donated to 
the state Labor Party and 
she failed to act on that 
information.
Ms McKay said NSW La-
bor would not be appoint-
ing a new general sec-
retary until the review is 
complete.
“There will be no appoint-
ment … until we have a 
firm definition around the 
roles and responsibili-
ties and indeed how this 
position works within the 
broader party structure,” 
Ms McKay said.
Labor leader Anthony Al-
banese said party officers 
had let the membership 

down and the review was 
needed to bring lasting 
reform.
“There is something fun-
damentally wrong when 
people running a politi-
cal party office think it’s 
normal to behave in this 
way,” he said.
“The overwhelming num-
ber of people in our party 
who go out there and sell 
two dollar raffle tickets, 
who volunteer, who work 
for the community … are let 
down when circumstanc-
es occur that have been 
revealed by the ICAC.”
Mr Albanese said they 
expected the first set of 
recommendations will be 
brought down “in about a 
month”.
The Labor leader dis-
missed the idea of mov-
ing the party’s state head-
quarters from their base 
at Sussex Street, saying 
“what we need is sub-
stantial change not sym-
bolic change”.
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Treasurer Josh Fryden-
berg will escalate pres-
sure on the banks to pass 
on the rate cuts in full.
The federal government 
will launch a new inquiry 
into the market power of 
the big four banks in a 
new sign of the political 
fury at the lenders for de-
nying home buyers a sav-

ing worth $500 a year by 
failing to pass on official 
cuts to interest rates.
Treasurer Josh Fryden-
berg will escalate pres-
sure on the banks to pass 
on the rate cuts in full.
“The failure of the banks 
to fully pass on the recent 
rate cuts to their custom-
ers, when their cost of 

Government takes aim at banks over rate cuts failure
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The prime minister’s 
office has mistakenly 
emailed 13 pages of the 
coalition’s talking points 
to the entire parliamen-
tary press gallery.
Talking points are a re-
ality of modern political 
life, a bane of journalists, 
and both an aid and a 
shackle for backbench-
ers.
And they’re usually se-
cret.
Not so as politicians re-
turned to Canberra on 
Monday for another par-
liamentary fortnight and 
the prime minister’s of-
fice accidentally circu-
lated the coalition’s talk-
ing points to the entire 
press gallery, highlight-
ing some of the govern-
ment’s perceived vulner-
abilities.
The extensive document 
covers a broad range of 
topics including drought 
assistance, a banking in-
quiry and climate change 
targets.
It contains a series of 
anticipated questions 
from journalists on po-
tential weak spots, in-
cluding the lack of a 
national drought policy, 
rising carbon emissions 
and inadequacy of the 
Newstart allowance.
“If asked about the trial 
being likened to a Rus-
sian plan to send people 
who test positive for HIV 
to an island...” a cheerful 
section on the drug test-
ing of welfare recipients 
starts.
As television and ra-
dio hosts made light of 
the blunder, Attorney-
General Christian Porter 
denied it was an embar-
rassment.
“I didn’t know that they 
were (distributed),” he 
told ABC radio on Mon-
day.
“These things happen 
from time to time.”
The document isn’t just 
political spin - its 8200 
words also include basic 

factual information like 
the contents of the gov-
ernment’s “big stick” en-
ergy legislation, and that 
the prime minister visited 
Fiji over the weekend.
Insiders say this level 
of detail suggests those 
higher up in government 
don’t trust their back-
benchers to be across 
what’s going on.
Political opponents were 
making hay with the 
blunder.
“Oh no! Someone leaked 
my talking points to the 
whole press gallery!” 
Greens senator Nick 
McKim tweeted, with a 
photo of a document that 
said “The world has 12 
years to deal with climate 
change” repeatedly.
And Labor’s Andrew 
Giles picked up on it dur-
ing parliamentary debate 
on Australia’s visa sys-
tem.
“I look forward to hear-
ing from the Member for 
Ryan in this regard and I 
note he won’t be assist-
ed by the talking points, 
which don’t seem to ac-
knowledge that this is a 
major issue for the gov-
ernment.”
Labor is likely to use the 
briefing to needle the 
government during the 
theatre of question time.
But no matter how ex-
tensive the notes to pre-
pare MPs are, there will 
always be some who ig-
nore them entirely.
“You know they’re dil-
ly-dallying - you know 
they’re looking out for 
the green faction, the 
Mark Butler Booroolong 
Frog faction,” Barnaby 
Joyce told the Seven 
Network about Labor 
and dams.
It was a darn sight more 
interesting than the ap-
proved line: “We are 
delivering the funding 
needed to fast-track con-
struction of dams and 
other critical water infra-
structure.”

PM office blunder: talk-
ing points revealed

NSW Premier Gladys Be-
rejiklian says good infra-
structure, not a road tax, 
is the way to tackle Syd-
ney’s CBD congestion.
Better public transport is 
the key to tackling traffic 
congestion in Sydney, 
NSW Premier Gladys 
Berejiklian says, as she 
ruled out a tax on drivers 
coming into the city.
Ms Berejiklian rejected a 
think tank’s recommen-
dation that congestion 
charging for the morn-
ing and afternoon peak 
could significantly free 
up the CBD’s clogged 
roads.
The Grattan Institute has 
called on the country’s 
major cities to follow the 
example of global hubs 
such as London and Sin-
gapore.
But Ms Berejiklian said 
drivers already paid road 
tolls.
“The best way to reduce 
congestion into the fu-

ture is to build major 
public transport proj-
ects,” she told reporters 
in Merrylands, in western 
Sydney, on Monday.
“Our state’s seeing more 
investment in public 
transport than ever ... 
That’s what we’re aiming 
towards, not a conges-
tion tax.”
The idea was also re-
jected by NSW Transport 
Minister Andrew Con-
stance, who said since 
2015 there had been a 
13 per cent decrease in 
the number of vehicles 
entering Sydney’s CBD.
“I expect this trend to 
continue as we open 
more public transport 
projects including the 
CBD Light Rail and City 
and Southwest Metro, 
which will make it even 
easier for people to get 
around on our public 
transport network and 
leave their car at home,” 
he said in a statement.

Berejiklian rejects Syd-
ney congestion tax

NSW Premier Gladys Be-
rejiklian says current pro-
cesses to approve dam 
projects take too long amid 
a $1 billion dam-building 
investment with Canberra.
NSW’s premier has reject-
ed suggestions the gov-
ernment is circumventing 
environmental protection 
processes by fast-tracking 
dam-building projects.
Gladys Berejiklian on Mon-

construction of the Dun-
gowan Dam, near Tam-
worth, the first dam being 
built in NSW since 1987.
“We’re not jumping any 
processes,” Ms Berejiklian 
told media in western Syd-
ney on Monday.
“All we’re saying is the 
processes shouldn’t take 
so long. It shouldn’t take 
years and years to get a 
significant piece of water 
infrastructure up and go-
ing.”
Ms Berejiklian said she 
wanted to ensure “all the 
environmental impact 
statements are done in the 
proper way”.
Campaign groups and re-
portedly some government 
ministers have expressed 
concern around the con-
sequences of bypassing 
environmental checks.

Laws not ignored amid dam build: 
NSW govt

day said current process-
es for reviewing projects 
were slow-moving and in-
adequate, but insisted all 
procedures would be fol-
lowed.
Prime Minister Scott Mor-
rison and Ms Berejiklian 
on Sunday committed $1 
billion to NSW dams and 
water infrastructure proj-
ects.
Funded projects include 

funds have come down 
significantly, leaves them 
exposed to the charge that 
they are putting their prof-
its before their custom-
ers,” he said.
The inquiry is being 
backed by new analysis 
from Treasury that shows 
the big four banks passed 
on about three quarters of 

the Reserve Bank’s cuts 
when it reduced official 
interest rates by 0.25 per-
centage points in June, 
July and October.
The analysis suggested 
customers suffered a $519 
annual cost from the re-
fusal of the banks to pass 
on the rate cuts in full, as-
suming a loan the same 
size as the average new 
mortgage of $409,000.
The difference for owner-
occupiers with interest-
only loans was $491 a 
year, while it was $536 for 
investors with principal-
and-interest loans.
ABA chief Anna Bligh said 
the Deloitte Access Eco-
nomic report found 2.8 mil-
lion customers switched 
banks for their home loan, 
credit card or transaction 
account last year.
Mr Morrison also warned 
about the power of the 
banks in early August last 
year when, as treasurer, 
he released a Productivity 
Commission report into fi-
nancial services.
Parliament resumes on 
Monday for a fortnight 
likely to be dominated by 
the government’s attacks 
on big companies with 
its “big stick” crackdown 
on energy companies and 
the new inquiry into the 
banks.

Former federal Labor MP 
David Feeney will be al-
lowed to drive without an al-
cohol interlock device, after 
having the licence restric-
tions lifted.
Former federal MP David 
Feeney has had his licence 
restrictions lifted after being 
caught drink-driving.
Feeney, once the Labor 
member for the Melbourne 
seat of Batman, previously 
lost his licence for drink-
driving and, after getting it 
back, was forced to have an 
interlock device fitted to his 
car.
He successfully applied 

to Melbourne Magistrates 
Court to have the interlock 
device removed on Monday.
An interlock device requires 
the driver to undergo a 
breath test and won’t let the 
engine start if alcohol is de-
tected.
Feeney held the lower house 
seat of Batman between 
2013 and 2018, when he re-
signed after failing to prove 
he wasn’t a dual British citi-
zen.
In 2016, it was revealed 
he’d failed to declare a $2.3 
million home on the parlia-
mentary register of MPs’ 
assets.

Drink driving restriction lift-
ed for ex MP



Page 30صفحة 30     

NEWS

Radio host Alan Jones 
confronted the Prime Min-
ister with a heartbreaking 
phone call from a listener 
this morning - then abso-
lutely grilled him.
There is plenty to get 
stuck into today, with the 
government’s drought 
approach under fire, One 
Nation on some sort of 
strike and the never-end-
ing China debate revving 
up again.
We’ll start the day looking 
at a rather extraordinary 
interview between 2GB 
radio host Alan Jones and 
the Prime Minister.
Jones grew increasingly 
agitated as he grilled 
Scott Morrison on the 
government’s drought re-
lief policies.
He began by asking Mr 
Morrison to respond to a 
sceptical listener.
“Can I ask you this. Why, 
if the drought response is 
adequate, would a farmer 
write to me and say this 
– and I don’t mean to of-
fend, I’m just telling you 
what he said – ‘So you’re 
going to interview Morri-
son. Why bother? I guar-
antee Australia will have 
no more confidence in 
the Morrison government 
after your interview than 
before. I guarantee there’ll 
be no admission from 
Morrison that his govern-
ment is seriously lacking 
in a number of crucial 
matters,’” Jones said.
“What I’m doing is exactly 
what I told the Australian 
people I was going to do. 
Whether it’s on energy, 
on water, our support for 
farmers in the drought, 
and we just finished the 
most recent financial year, 
where we put an additional 
$318.5 million in addition-
al support to farmers,” Mr 
Morrison said.
“Wherever you look at it, 
it’s meeting the immedi-
ate needs of farmers, it’s 
about meeting the needs 
in communities that are 
affected by the drought, 
and then it’s about in-
vesting in the water infra-
structure.”

“I know you’re commit-
ted to dams and whatev-
er, I’m talking about that 
down the track, some of 
these farmers won’t be 
alive when that happens,” 
Jones shot back.
He then played a heart-
wrenching call from his 
show on Friday, with a 
desperate resident of 
Bourke named Mark, who 
runs the local pool.
“I’m calling because, at 
the last election, I vot-
ed for Scott Morrison. I 
voted for him because I 
thought he was our hope. 
I’m out here in the back of 
Bourke mate, our river’s 
going to be dry at the end 
of December. I have four 
kids and three of them 
have moved away, be-
cause we’ve got no hope 
out here. Now we’re a 
tough mob out here Alan. 
We’re a real tough mob. 
We put up with drought 
and we put up with dust 
storms, but we always 
have hope,” Mark said, 
growing increasingly 
emotional.
“Give us some bloody 
hope Scott. My town is 
dying, the country’s dy-
ing and you’re not giving 
us hope.”
“If everything you say is 
correct,” Jones said.
“The correspondence 
I’ve had on this is confir-
mation of the sentiments 
this man is expressing. 
Now you talk about Farm 
Household Allowance, 
which is $250 a week. You 
talk about mental health 
down the track and so on. 
How do you respond?”
Mr Morrison said he had 
called Mark personally 
yesterday, and they’d had 
a “good conversation”.
“What I did yesterday is I 

‘LET ME FINISH ALAN’: Tense interview with Scott Morrison explodes
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took him through all the 
things that I just talked to 
you about, and he wasn’t 
aware of those things,” 
said the PM.
“No, but -” Jones started 
to interject.
“Alan, if you could let me 
finish. I spoke to him at 
some length. I took him 
through all the things we 
were doing.
“At the end of the conver-
sation, Alan, this is what 
he said to me. He said, 
‘This is the hope I was 
looking for Scott.’ That’s 
what Mark said to me yes-
terday.”
Jones did give Mr Morri-
son credit for making the 
call, and told his listeners 
the Prime Minister had 
asked for the details of 
other struggling farmers 
as well.
Then he launched into an 
impassioned plea.
“Can I just say this to 
you. And I’m not on bend-
ed knee, but I’m getting 
close,” Jones said.
“You’re talking about long 
term viability. I’m talking 
about today. Right now, 
the farmers cannot afford 
fodder and water to keep 
their breeding stock alive 
and they can’t afford to 
get it from where it is to 
where they need it.
“No one can tell us how 
many farms are diabolical 
today in need, where they 
are, are they beef, are 
they sheep, how many 
families are involved, 
where are they?
“These people, Prime 
Minister, cannot survive 
today. They are sending 
the breeding stock to the 
sale yard to be slaugh-
tered, they’re walking off 
their farms. They need 
cash now. Now. Just as 
we gave a billion dollars 
to Indonesia over a tsu-
nami. This is a drought 
tsunami.
“Prime Minister, they’re 
gone. They’re gone! They 
can’t survive today. I’m 
not talking about long-
term viability. What can 
you do today by way of 
cash injection to individ-

ual farmers?”
“The direct cash grant 
support going into farm-
ing communities, includ-
ing directly to farmers,” 
Mr Morrison told him.
“They’re not getting it!” 
Jones fired back.
“Alan, if you could let me 
finish. There’s $318.5 mil-
lion,” said Mr Morrison.
“I don’t know where the 
money is Prime Minister,” 
Jones said.
Mr Morrison didn’t budge. 
Eventually Jones’ frustra-
tion boiled over.
“Oh don’t talk to me, I’m 
a farmer’s son and you’re 
not,” he snapped.
“You say Farm House-
hold Allowance. Now PM, 
come on. You go and tell 
Jenny that she can live 
on $250 a week.”
“It’s not $250 a week Alan. 
It’s not just that,” Mr Mor-
rison said.
“If you live in the city, 
and your business goes 
bust or you lose your job, 
then you have access to 
Newstart. But if you are 
on a farm property and 
you get access to the 
Farm Household Allow-
ance.”
“Why are they walking 
off? Why are they send-
ing their cattle to slaugh-
ter?” Jones pressed.
Finally, near the end of 
the conversation, Mr Mor-
rison made something of 
an admission.
“The government, wheth-
er it’s state, federal or 
anyone else, we can do 
a lot of things to try and 
help people get through 
this. But the government 
can’t make it rain, and it 
can’t make life as it was 
before the drought,” he 
said.
We both want the same 
thing. We want the farm-
ers to be able to get 
through this drought. But 
we can’t kid ourselves 
that there’s a magic wand 
and a magic cash splash 
that’s going to make this 
thing totally solved.”
You can listen to the 
whole thing below, cour-
tesy of 2GB.

Scott Morrison. Picture: AAP/
Rob Blakers

Labor will support the gov-
ernment’s new energy mar-
ket legislation if it bans par-
tial or full privatisation and a 
review is conducted before 
2026.
The federal government’s 
so-called “big stick” laws - 
designed to ensure energy 
companies keep a lid on 
prices and maintain supply 
- are expected to pass with 
Labor’s backing.
The Labor caucus on Tues-
day endorsed a decision by 
the shadow cabinet to allow 
the bill to pass parliament, 
under a number of condi-
tions.
The government argues the 
bill will ensure energy com-
panies play by the rules in 
the retail market by requir-
ing them to pass on cost 
savings to consumers.
In the worst cases of mis-
conduct by wholesale ener-
gy firms, the Federal Court 
will be empowered to issue 
divestiture orders.

Labor will ask the govern-
ment to amend the bill en-
suring state-owned electric-
ity assets can’t be partially 
or fully privatised if forcibly 
divested.
It also wants a legislated 
review of the bill and its im-
pacts on energy sector and 
prices before 2026.
There are three basic provi-
sions in the bill, which sun-
sets in January 2026.
A retail pricing measure will 
require retailers to pass on 
‘sustained and substan-
tial’ reductions in costs to 
households and small busi-
nesses.
A contract liquidity prohibi-
tion penalises generators 
that withhold electricity 
contracts for the purpose of 
substantially lessening mar-
ket competition.
A wholesale conduct prohi-
bition bans generators from 
manipulating the spot mar-
ket, for example by withhold-
ing supply to inflate prices.

Labor gets behind energy ‘big stick’ laws

Maverick Senator Jacqui 
Lambie wants the federal 
government to commit 
greater funding for Tasma-
nia’s depleted TAFE sys-
tem.
Some of the $4 billion in 
federal money earmarked 
for drought and flood re-
lief should be diverted into 
Tasmanian TAFE, maver-
ick Senator Jacqui Lambie 
says.
The crossbencher, who re-
cently brokered a deal to 
wipe Tasmania’s historic 
public housing debt owed 
to Canberra, has turned 
her attention to securing 
tertiary education funding 
for her home state.
“When it comes to infra-
structure, TAFEs are pretty 
depleted,” Ms Lambie told 
ABC Radio on Tuesday.
“For me it’s really important 
to make sure these trade 
schools stay around,”
Ms Lambie is after $50-
to-100 million to upgrade 
ageing Tasmanian TAFE 
facilities.
She wants the money to 
come from the federal gov-
ernment’s planned $4 bil-

lion emergency response 
fund, which is being drawn 
from a pool of money for 
education infrastructure.
“While they want to trans-
fer all that money over 
there, while that opportu-
nity is there ... I could grab 
some money for Tasmania 
and get our TAFEs up and 
running,” Ms Lambie said.
The senator, however, said 
she wouldn’t use her likely 
deciding vote on the Morri-
son government’s medical 
evacuation laws as a bar-
gaining chip.
“I don’t think Tasmanians 
would be comfortable, like 
I’m not, doing deals over 
humanity,” she said.
Ms Lambie lashed the state 
Liberal government for not 
doing enough to support 
TAFE but said she had 
been speaking with them 
about the issue for several 
weeks.
TasTAFE on Tuesday an-
nounced it will close its 
Launceston CBD campus 
at the end of the year so it 
can upgrade another cam-
pus on the fringe of the 
city.

Jacqui Lambie chasing funds for TasTAFE
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He’s known as a tough-as-
nails shock jock, but Alan 
Jones displayed raw emo-
tion as he spoke about the 
plight of farmers and criti-
cised Scott Morrison.
An emotional Alan Jones 
has broken down in tears 
on his television show de-
scribing the horrific plight 
of drought-stricken farmers 
and renewing his criticism 
of Prime Minister Scott Mor-
rison.
The PM appeared on Jones’ 
2GB breakfast radio show 
yesterday morning where 
the shock jock peppered 
him with questions about 
measures to help desperate 
primary producers.
Mr Morrison’s answers 
didn’t suffice and the very 
tense exchange between 
the pair garnered significant 
media attention throughout 
the day.
Addressing the stoush 
on his Sky News program 
Jones & Credlin overnight, 
Jones continued to lash 
Canberra’s response and rail 
against the PM. And in doing 
so, the normally tough-as-
nails broadcaster cracked.
“The Prime Minister today 

on radio with me has disap-
pointed millions of Austra-
lians,” Jones said.
“I begged him to provide 
fodder, water and freight so 
farmers wouldn’t have to 
send their breeding stock to 
slaughter. He just didn’t un-
derstand.”
Jones spoke about a call 
from a farmer he received 
this morning, just 10 min-
utes after his interview with 
Mr Morrison, in which the 
man began to cry about hav-
ing to sell off his stock.
Jones then addressed a lis-
tener named Mary, who had 
contacted him and urged 
him to keep up the pressure 
on political figures.
“We will fight because I 
have been exactly where 
the people of Bourke are,” 
he said. “My old man would 
be ashamed of me if I didn’t 
fight. I can’t speak for Can-
berra …
A choked-up Jones then 
struggled to speak, putting 
his hands up and asking to 
“take a break”, before a se-
ries of ads played.
“Look, sorry about that,” 
he said when the show re-
turned.

Alan Jones breaks down in tears on Sky News 
over drought crisis and Scott Morrison interview

Prime Minister Scott Mor-
rison declared his budget 
surplus plan will not be 
“spooked” by international 
events, as the International 
Monetary Fund slashed Aus-
tralia’s economic growth 
forecast to just 1.7 per cent 
and advised world govern-
ments to unleash a spending 
stimulus.
The IMF’s World Economic 
Outlook warned of a syn-
chronised global slowdown 
to the weakest pace since 
the 2008-09 global financial 
crisis, as the world economy 
is pummelled by the US-Chi-
na trade war that is inflict-
ing a “sharp deterioration” 
in global manufacturing and 
trade.
The IMF – again – on 
Wednesday downgraded 
Australia’s forecasts, slicing 
0.4 of a percentage point off 
growth for 2019 and cutting 
the 2020 expected recovery 
rate by 0.5 of a percentage 
point to a below-average 2.3 
per cent. 
Unemployment will no lon-
ger fall below 5 per cent - as 
the Reserve Bank of Austra-
lia is trying to achieve to get 
wages growing stronger and 
subdued inflation rising - but 
the jobless rate is tipped by 
the IMF to hover around a re-
spectable 5.1 per cent.
The IMF’s economic fore-
casts are notably more pes-
simistic than the RBA’s Au-
gust forecasts of 2.4 per cent 
annual growth by December 
this year and 2.8 per cent by 
the end of 2020.
The fund warned low inflation 
could become entrenched in 
advanced economies, “con-
straining” interest rate poli-
cy and “limiting its effective-
ness”. The Reserve Bank of 
Australia admitted on Tues-
day that record low interest 
rates might not be working 
as well as hoped.
The Washington-based IMF 
called on governments to 
use budget spending and 
structural reforms to lift eco-
nomic growth.
“Monetary policy cannot 
be the only game in town. It 
should be coupled with fiscal 
support where fiscal space 
is available, and policy is not 
already too expansionary,” 
the IMF said.
Amid added pressure from 
Labor and the RBA for the 
government to inject more 

infrastructure spending into 
the soft economy, Mr Mor-
rison and Treasurer Josh 
Frydenberg told the joint Co-
alition party room in sepa-
rate addresses in Canberra 
on Tuesday that they would 
not risk the planned budget 
surplus this financial year.
Later in question time, Mr 
Morrison said: “It is a clear 
choice, as we have contin-
ued to demonstrate, and 
that is the sound, stable and 
certain policies ... not getting 
riled up, not getting spooked 
by the international condi-
tions we are faced with, but 
ensuring we protect budget 
resilience that enables us to 
meet the challenges ahead.
“The shadow treasurer would 
have us blow the budget on 
reckless spending.”
He said Australia’s econom-
ic growth was the second 
highest if compared to the 
major Group of Seven econ-
omies, and the government 
had helped create 1.4 million 
new jobs.
Shadow treasurer Jim Chal-
mers said the IMF’s substan-
tial growth downgrade for 
Australia was worse than 
other major economies and 
he backed the IMF’s call for 
fiscal stimulus via infrastruc-
ture spending to support the 
economy and improve pro-
ductivity.
“The IMF’s updated fore-
casts make a mockery of 
Josh Frydenberg’s claims 
that the Morrison govern-
ment has the right policy 
settings,” he said.
“Collapsing confidence and 
weak growth are the in-
evitable consequence of a 
Liberal-National government 
which has a political strategy 
but not an economic policy.
“It is time Josh Frydenberg 
and Scott Morrison brought 
forward a budget update to 
fix their forecasts and prop-
erly outline an economic 
plan that supports the floun-
dering economy and better 
safeguards Australians from 
global turbulence.”
In an implicit backing of the 
RBA’s three interest rate 
cuts to a record-low 0.75 
per cent this year, the IMF 
said that without the recent 
global monetary stimulus by 
central banks global growth 
would be lower by 0.5 of a 
percentage point in 2019 
and 2020.

IMF slashes growth as PM rejects stimulus call

Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton will bar the fa-
ther of an asylum seeker 
on Nauru accompanying 
his daughter to Australia 
for medical treatment.
The home affairs minister 
will refuse to allow the fa-
ther of an asylum seeker 
to accompany her to Aus-
tralia from Nauru for medi-
cal treatment.
The woman is preparing to 
travel to Australia for psy-
chological assessment.
Peter Dutton will on 
Wednesday table docu-
ments in parliament detail-
ing his decision regarding 
the father, alleging he 
would expose the Austra-
lian community to a seri-
ous risk of criminal con-
duct.
Under medical evacuation 
laws, doctors can bring 
asylum seekers being 
held offshore to Australia 
for treatment, who can be 
accompanied by family 
members.

The minister can reject 
transfers on national se-
curity grounds.
Mr Dutton has approved 
the Iranian woman to trav-
el, along with her brother.
However, the Courier-
Mail reports the minister 
received intelligence the 
father had a history of vio-
lence and was allegedly 
involved in drug importa-
tion and prostitution.
Mr Dutton will tell par-
liament the man has a 
history of violent and 
manipulative behaviour, 
including allegations of 
physical assault against 
his children.
The Morrison government 
is looking to scrap the 
refugee medical evacua-
tion laws, and is leaning 
on Senate crossbencher 
Jacqui Lambie for her 
support.
Senator Lambie has said 
the situation in Syria may 
see her support the re-
peal.

Dutton to deny asylum 
seeker’s dad entry

But the RBA admitted on 
Tuesday it was possible that 
low interest rates might be 
starting to have a “negative 
effect on the income and 
confidence of savers”.
Members of the bank board 
noted in its October meeting 
minutes that “policy stimu-
lus might be less effective 
than past experience sug-
gests” and the usual stimu-
latory effect on borrowing 
or the construction industry 
“may not be operating in the 
same way as in the past”.
Furniture retailer Nick Scali 
said on Tuesday that store 
customer traffic had been 
down 10 to 15 per cent in the 
September quarter, forcing it 
to downgrade its half-year 
profit forecast to the range 
of $17 million to $19 million, 
compared to $25 million for 
the corresponding period in 
fiscal 2019.
One bright spot for Austra-
lia in the IMF report was the 
$US9.3 billion of gold pro-
duction from 2016 to 2018, 
making it the world’s sec-
ond-largest producer with 
a 7 per cent share, behind 

China’s 11 per cent.
IMF economic counsellor 
Gita Gopinath said the glob-
al economy was in a syn-
chronised slowdown, forc-
ing another downgrading 
of growth for 2019, to 3 per 
cent: “Growth continues to 
be weakened by rising trade 
barriers and increasing geo-
political tensions.
“We estimate that the US-
China trade tensions will 
cumulatively reduce the 
level of global GDP by 0.8 
per cent by 2020. Growth 
is also being weighed down 
by country-specific factors 
in several emerging market 
economies, and structural 
forces – such as low pro-
ductivity growth and ageing 
demographics in advanced 
economies.”
China’s growth is tipped to 
slip below 6 per cent, to 5.8 
per cent, in 2020.
The IMF said the global car 
industry is contracting due 
to disruptions from new 
emission standards in the 
euro area and China.
Overall, trade volume growth 
in the first half of 2019 has 

fallen to 1 per cent, the weak-
est level since 2012.
The IMF’s latest report tips 
a modest improvement in 
global growth to 3.4 per cent 
in 2020, but still 0.2 of a 
percentage point lower than 
projected in April.
“However, unlike the syn-
chronised slowdown, this 
recovery is not broad-based 
and remains precarious,” Ms 
Gopinath said.
Despite extremely weak 
manufacturing and trade, the 
services sector continues to 
hold up almost across the 
globe.
“This has kept labour mar-
kets buoyant and wage 
growth and consumption 
spending healthy in ad-
vanced economies. There 
are, however, some initial 
signs of softening in the ser-
vices sector in the United 
States and euro area.”
Mr Frydenberg insisted the 
government’s economic plan 
of a budget surplus, $300 bil-
lion of personal income tax 
cuts over a decade, $100 bil-
lion of infrastructure spend-

ing over 10 years, creating 
80,000 new apprenticeships, 
cutting red tape and signing 
free trade deals was creating 
employment.
“Full-time jobs growth is now 
the strongest in 12 years and 
welfare dependency is at its 
lowest level in 30 years,” Mr 
Frydenberg said.
The IMF noted advanced 
economies continue to slow 
towards their long-term 
trend.
Growth was downgraded to 
1.7 per cent for 2019 and 
2020, compared to 2.3 per 
cent in 2018.
“Strong labour market con-
ditions and policy stimulus 
are helping to offset the 
negative impact from weaker 
external demand for these 
economies,” the fund said.
Growth in emerging market 
and developing economies 
has also been revised down 
to 3.9 per cent for 2019, be-
low the 4.5 per cent posted 
in 2018, due to trade and do-
mestic policy uncertainties 
and a structural slowdown 
in China.



العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(9632 4818 
0403482345

العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412 web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف: 000 449 0400

WORLD FRUIT

بـإدارة السيد  الـيان بولـس

خضار وفواكه طازجة باإلضافة اىل 
األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات 

واملكـسرات والـخبز  وسـائر أنـواع 
الحـبوب والسـمانة الـعربية

World Fruit Punchbowl;  77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975

Clear All The Stock
Up to %50 Off

(Friday, Saturday & Sunday

تــصفيات هـائلة

أيـام الـجمعة والـسبت واالحـد

حـسومات تـصل اىل 
50 % عـلى جـميع 
مـوجـودات املـحل


	herald_issue_941_page 01
	herald_issue_941_page 02
	herald_issue_941_page 03
	herald_issue_941_page 04
	herald_issue_941_page 05
	herald_issue_941_page 06
	herald_issue_941_page 07
	herald_issue_941_page 08
	herald_issue_941_page 09
	herald_issue_941_page 10
	herald_issue_941_page 11
	herald_issue_941_page 12
	herald_issue_941_page 13
	herald_issue_941_page 14
	herald_issue_941_page 15
	herald_issue_941_page 16
	herald_issue_941_page 17
	herald_issue_941_page 18
	herald_issue_941_page 19
	herald_issue_941_page 20
	herald_issue_941_page 21
	herald_issue_941_page 22
	herald_issue_941_page 23
	herald_issue_941_page 24
	herald_issue_941_page 25
	herald_issue_941_page 26
	herald_issue_941_page 27
	herald_issue_941_page 28
	herald_issue_941_page 29
	herald_issue_941_page 30
	herald_issue_941_page 31
	herald_issue_941_page 32

