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زيادات ضريبية يف املوازنة لتمويل السلسلة

انتقاد أممي مباشر ِّ
ملعطلي االنتخابات الرئاسية

هذه العاصفة مع املهرجان
الذي ينظمه «حزب اهلل»
بعد ظهر اجلمعة (امس) يف
الضاحية اجلنوبية ويلقي
خالله أمينه العام السيد
حسن نصراهلل كلمة.
غري ان رئيس جملس

التتمة صفحة 31

املعارضة يف دمشق تنتفض ضد «داعش»
اندلعت معارك طاحنة بني
فصائل فلسطينية وتنظيم
اإلسالمية»
«الدولة
(داعش) يف خميم الريموك
جنوب دمشق بالتزامن مع
انتفاضة فصائل أخرى
ضد «داعش» يف مشال
شرقي العاصمة ،يف وقت
بلغ ربع مليون شخص،
بينهم  11ألف طفل ،عدد

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

جانب من اللقاء املوسع يف شارع املعرض بوسط بريوت أمس االول( .مروان عساف)
شكلت انطالقة جملس
الوزراء أمس االول يف
مناقشة مشروع املوازنة

العامة للسنة اجلارية الفرصة
املثلى لتحييد احلكومة عن
املناخ السياسي واالعالمي

العاصف ،علمًا ان الساعات
املقبلة مرشحة الن تشهد
فصال أضافيا من فصول

غارات على صواريخ سام وطائرات للحوثيني وأنصارهم يف اجليش
اعلنت قوات حتالف عاصفة
احلزم استهدافها جمموعة
من طائرات مينية حركها
احلوثيون ،كما استهدفت

جتمعات وخمازن اسلحة يف
كل من صنعاء واحلديدة
واب وعدن والبيضاء،
استهداف
مت
كذلك

صواريخ سام حركها حلفاء
احلوثيني يف اجليش.
رجال
سيطر
ميدانيا،
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

10 Nicholsen St, Penshurst

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

www.southwestbuilders.com.au

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

قتلى النزاع السوري خالل
السنوات األربع املاضية.
وأفادت شبكة «الدرر
الشامية» املعارضة بأن
«أحياء دمشق اجلنوبية
والشمالية الشرقية شهدت
أمس االول معارك طاحنة
إثر هجوم الثوار على مقرات
تنظيم «الدولة» يف مناطق
القابون وتشرين وبساتني

برزة يف دمشق ،أدت إىل
مقتل أربعة عناصر على
االقل من التنظيم «وإصابة
عشرات».
وكان «اللواء األول» يف
دمشق أعلن انطالق عملية
موسعة ضد «داعش» يف
أحياء القابون وتشرين
ردًا على جتاوزات
وبرزةّ ،
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نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ

مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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PANDITH : RAVI VARMA
NEW IN MELBOURNE

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

منقوشة ع الصاج

تلفزيون
شو يف

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

نتائج
مضمونة
%100

SHOO FEE
IPTV

الجهاز التلفزيوني شو يف..
ينقل لكم أكثر من  600قناة عربية وانكليزية وتركية وهندية
إشرتوا الجهاز مرة واحدة واحصلوا على القنوات بشكل دائم
الجهاز يعمل بواسطة االنرتنيت ..صورة نقية وصوت صايف.
الرتكيب سهل وكلفة التوصيل بالربيد  25دوالراً.
خدماتنا تشمل سائر الواليات االسرتالية.
وفـّروا وفـّروا
ال اشرتاك
شهري او
سنوي
لالتصال  ..ترييزا:
1300 395 637

الجهاز مكفول
ملدة سنة
كلفة الجهاز
 299دوالرا

معاملة صادقة
خدمة شخصية

Email; pinkyink@outlook.com.au

2/1 Nicholson Court
Clayton VIC 3168
1 minute walk from train station
PRIVATE & CONFIDENTIAL

Open 7 Days From 8:30am to 8.00pm

Call for appointments

0415 599 636
0415 943 035
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لبنانيات

بان ينتقد تعمد عدم حصول نصاب النتخاب سفراء الدول الكربى طالبوا بكركي باحلفاظ على تقاليد لبنان الدميقراطية
رئيس مجهورية للبنان :قلقي يتزايد
وانتخاب رئيس من دون املزيد من التأخري

بان كي  -مون
طالب األمني العام لألمم
املتحدة بان كي  -مون ،يف
أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار
 ،١٥٥٩مجيع الزعماء اللبنانيني
بالعمل من دون مزيد من
التأخري على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
ويربط التقرير نصف السنوي
احلادي والعشرين الذي يعده
املوفد اخلاص لألمم املتحدة
لتنفيذ القرار  ١٥٥٩تريي رود -
الرسن ،ضمنًا بني املظامل اليت
يتعرض هلا املسيحيون وغريهم
من أبناء األقليات يف الشرق
وما يعنيه استمرار شغور موقع
الرئاسة اللبنانية ،وهو املنصب
الرفيع الوحيد الذي يتواله
مسيحي يف الشرق.
وقال بان يف تقريره اجلديد:
«قلقي يتزايد من اإلخفاق
املتواصل يف انتخاب رئيس»،
مشريًا اىل أن عهد الرئيس
السابق ميشال سليمان انتهى
قبل سنة تقريبًا» .وأضاف أن
«الفراغ الدستوري زاد هشاشة
البالد يف وجه التحديات األمنية
واإلنسانية
واإلقتصادية
املتواصلة» .وإذ أشاد بالرئيس
متام سالم وحكومته «لضمانهما

استمرارية مؤسسات الدولة يف
غياب الرئيس» ،الحظ أن هذا
«صار أكثر صعوبة وعرضة
ملوانع متصلة مباشرة بشغور
الرئاسة».
وانتقد بصورة مباشرة تعمد عدم
حصول نصاب يف جملس النواب
بسبب غياب نواب «حزب اهلل»
و»التيار الوطين احلر» .ورأى
أن لبنان «ال ميكنه حتمل
انتظار أزمة جديدة لتسوية هذا
الشذوذ» ،آم ًال يف أن «يلتقط
الزعماء اللبنانيون هذه الفرصة
من اإلستقرار النسيب الراهن
لوضع املصلحة الوطنية أمام
السياسات املتحزبة بالنسبة اىل
اإلنتخاب» الرئاسي.
ودعا أعضاء جملس النواب اىل
«ممارسة مسؤوليتهم باحلضور
اىل جملس النواب وضمان
حصول النصاب للقيام بإحلاح
بانتخاب رئيس جديد من دون
املزيد من التأخري» ،مشددًا
على أنه «حيق للشعب اللبناني
أن يكون له رئيس للدولة
للمساهمة يف وحدة البالد
واستقرارها وملعاجلة املواضيع
اليت هلا أثر ملموس على مجيع
اللبنانيني».

دعا سفراء الدول الكربى
اىل احلفاظ على تقاليد لبنان
الدميقراطية وانتخاب رئيس
للجمهورية من دون املزيد من
التأخري.
فقد عقد ،امس االول ،يف
بكركي ،االجتماع الذي دعا إليه
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشاره بطرس الراعي مع
سفراء الدول اخلمس الكربى.
وقد حضر االجتماع كل من:
ممثلة األمني العام لالمم املتحدة
سيغريد كاغ ،السفري البابوي
كابريال كاتشيا ،سفراء :امريكا
ديفيد هيل ،روسيا الكسندر
باتريس
فرنسا
زاسبكني،
باولي ،الصني جيانغ جيانغ،
سفري بريطانيا توم فليتشر،

دعا النواب اىل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية األربعاء

بري التقى سفريي الصني وأندونيسيا وموراتينوس

استقبل رئيس جملس النواب نبيه
بري أمس االول ،يف عني التينة
االمني العام لالحتاد الربملاني
العربي نور الدين بوشكوج حبضور
املدير العام لشؤون الرئاسة يف
اجمللس علي محد.
وبعد اللقاء قال بوشكوج :سعدت
مبقابلة الرئيس بري ،وكان
موضوع املقابلة التحضريات
اجلارية النعقاد املؤمتر الثاني
والعشرين لالحتاد الربملاني
العربي يف بريوت .وقد جرت
استشارات بني الرئيس بري
ورئيس االحتاد الربملاني العربي
ورئيس جملس األمة الكوييت
مرزوق الغامن ،وتقرر إثرها
تأجيل املؤمتر الذي كان مقررا
عقده يف بريوت اىل موعد آخر
سوف يتحدد الحقا ألسباب ال
عالقة هلا بلبنان أو باالوضاع يف
لبنان.
اضاف :وأكد الرئيس بري
كعادته على التضامن العربي
وتعزيز األخوة العربية خصوصا
يف هذه الظروف اليت جتتازها
االمة العربية.

واستقبل الرئيس بري ،رئيس
حزب االحتاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،الذي قال بعد
اللقاء :اهلم االساسي لدولة
الرئيس بري الوضع املأساوي
يف اليمن ،ومل يرتك دولته
وسيلة من الوسائل ملتابعة هذا
املوضوع والسعي بكل ما لديه
من عالقات لدفع اجلميع بإجتاه
احلوار واحلل السياسي وإعادة
االستقرار لليمن.
اضاف :يعرف دولته خماطر
استمرار ما جيري يف اليمن
وانعكاساته على كل الواقع
العربي .فالرئيس بري بني
السياسيني العرب هو من
االوائل الذي ميكن ان يلعب
دورا اساسيا يف هذا املوضوع
ونتمنى ان ينجح ،النه حرام ان
يستمر الوضع يف اليمن على
هذا املنوال.
وتابع :أما على الصعيد احمللي
اللبناني ،فإن الرئيس بري
حريص على استمرار احلوار رغم
بعض الصعوبات اليت حتصل
خارجه ،وحنن طبعا معه يف هذا

املوضوع.
واستقبل الرئيس بري السفري
األندونيسي اجلديد يف لبنان
امحد خازن محيدي يف زيارة
بروتوكولية يف حضور املستشار
االعالمي علي محدان .ثم استقبل
الرئيس بري وزير اخلارجية
االسباني السابق ميغيل اخنل
موراتينوس يف حضور محدان،
وعرض معه لالوضاع والتطورات
الراهنة يف املنطقة.
كما التقى يف حضور محدان
السفري الصيين يف لبنان جيانغ
جيانغ وحبث معه التطورات
الراهنة والعالقات الثنائية.
من جهة ثانية ،وزعت دوائر
جملس النواب نص الدعوة
اليت وجهها الرئيس بري ال
 22النتخاب رئيس اجلمهورية
ظهر االربعاء املقبل ،وجاء يف
الدعوة:
يعقد جملس النواب جلسة
يف متام الساعة الثانية عشرة
ظهر يوم االربعاء الواقع يف
 22نيسان احلالي  2015وذلك
النتخاب رئيس اجلمهورية.

وسفرية االحتاد األوروبي أجنلينا
إخيهورست.
يف بداية االجتماع ،توجه البطريرك
الراعي بكلمة شكر فيها السفراء
على حضورهم ومن خالهلم شكر
دوهلم على كل ما يقدمونه
من مساعدة ودعم للبنان ومن
ضمنها الدور الذي تقوم به
القوات الدولية يف جنوب لبنان،
وطلب دعم اجملتمع الدولي اوال
املساهمة واملساعدة بتسهيل

مهرجان
ملبورن يف
 2أيار يف صالة
كنيسة سيدة
لبنان املارونية

للجمهورية
رئيس
انتخاب
ودعم احلوارات القائمة بني
الفرقاء اللبنانيني للتوصل اىل
اعادة احلياة السياسية اىل
جمراها الطبيعي واحلفاظ على
املؤسسات ،ويأتي انتخاب
الرئيس يف اولوية االهتمامات
النه يشكل مفتاح احلل لالزمات
القائمة على خمتلف االصعدة.
وشدد على صيانة ومحاية
الدستور وامليثاق والصيغة وهي
الركائز الثالث اليت ال تتجزأ.
كما شدد على ضرورة مساعدة
اجملتمع الدولي للمساعدة على
احلفاظ على التعددية االجتماعية
يف املنطقة القائمة على العيش
املسيحي االسالمي .وطلب
غبطته من اجملتمع الدولي حل
تداعيات النزوح السوري النه
يشكل عبئا داخليا ال يستطيع
لبنان حتمله وحده.
كما طالب بتقوية ودعم القوى
االمنية اللبنانية واجليش يف وجه
االرهاب الذي يهدد لبنان.
البيان
وصدر عن املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ
ورؤساء بعثات الدول دائمة
العضوية يف جملس األمن
وإيطاليا واملانيا عقب لقائهم
مع البطريرك الراعي البيان
االتي:
أود التقدم بالشكر لغبطة
البطريرك مار بشاره بطرس

الراعي على دعوته لنا للقائه
اليوم.
أعرب لنا غبطة البطربرك عن قلقه
الشديد حول استمرار الفراغ يف
سدة الرئاسة والذي أوشك أن
يبلغ مداه عاما كامال.
وشاركناه هذا القلق ،خاصة
وأن أحد عشر شهرا من اجلمود
يف انتخاب رئيس للجمهورية
يقوض قدرة لبنان على مواجهة
التحديات األمنية واالقتصادية
واالجتماعية اليت يواجهها ويضر
بالسري العادي لعمل املؤسسات
اللبنانية.
والتزمنا بإرسال رسالة قوية
للقادة اللبنانيني حلثهم على
االلتزام بالدستور اللبناني واتفاق
الطائف وامليثاق الوطين ،وبدعوة
مجيع األطراف إىل التصرف
مبسؤولية ووضع استقرار لبنان
ومصلحته الوطنية قبل السياسة
احلزبية ،وإىل إبداء املرونة
الالزمة والتعاطي مع املسألة
بشكل عاجل ،من أجل تطبيق
اآلليات اليت وفرها الدستور يف
ما يتعلق باالنتخابات .ويف هذا
السياق ،جيب على أعضاء جملس
النواب احلفاظ على تقاليد لبنان
الدميقراطية العريقة واالنعقاد
من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
دون املزيد من التأخري.
وندعو مجيع األطراف يف لبنان
إىل متكني احلكومة وجملس
النواب من العمل بفاعلية.
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اجلميل :لوقف استخدام لبنان ارضا للتظاهر تأييدا للخارج

نوه الرئيس أمني اجلميل ،يف
بيان ،ب القرار الصادر عن
جملس األمن الدولي بشأن
اليمن ،معتربا انه إجراء دولي
يف االجتاه الصحيح من شأن
متابعته أن يوقف هدر الدم
وخيطو بالبالد باجتاه حل االزمة،
كما ويؤكد اعرتاف اجملتمع
الدولي بالشرعية الدستورية يف
اليمن حيث انقلبت فئة مسلحة
خارجة عن القانون على سلطة
البالد.ودعا اىل أن تلعب االمم
املتحدة دورها كامال يف هذا
االطار بالتعاون والتنسيق مع
جملس التعاون اخلليجي والدول
احلريصة على امن اليمن ،ورأى
ان اثارة مجاعات مينية انقالبية
متطرفة اإلضطرابات ،ترسم أكثر
من عالمة استفهام حول دورها
يف تعريض املنطقة ملخاطر
وجودية عابرة للدول ،باإلضافة
اىل استحداث خطوط متاس
ساخنة على احلدود السعودية
اليمينة ،يف وقت أحوج ما يكون
الوضع ألن تتفرغ السعودية
لدعم االمن العربي وتثبيته.
وقال :ان الوضع الشاذ ال
ميكن أن يستمر ،وموقف
اململكة العربية السعودية يعرب
عن قلق الدول العربية جمتمعة
ازاء الصفيح الساخن الذي
أوجدته احلركات األصولية ،مما
جيعل احلدود السعودية يف حال
اضطراب دائم ،معربا عن أسفه
للحمالت الظاملة اليت تستهدف
اململكة العربية السعودية ،مؤكدا
حرصه على العالقات األخوية مع
اململكة وعدم تعريضها ،وهي

عالقة مشرفة داعمة للبنان
وجيشه وامنائه ،ويكفي التذكري
السخية
املزدوجة
باملبادرة
لتسليح اجليش اللبناني.
وطالب ب وقف استخدام لبنان
أرضا للتظاهر تأييدا للخارج،
جمددا دعوته ل عودة اللبنانيني

اىل الداخل ووقف توريط لبنان
حبرب سوريا ،واالمتناع عن
الذهاب اىل أبعد ،مما يعرض
لبنان وأمنه واستقراره ،وخيالف
سياسة احلكومة واعالن بعبدا،
كما يعرض مصاحل اللبنانيني
العاملني يف اخلليج.

وصف الدولة اللبنانية يف وضعها احلالي باجملتزأة

جعجع :حزب ايران وحلفاؤه يعطلون انتخاب الرئيس
رأى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع أن إيران
كانت يف األشهر املاضية يف
وضعية اهلجوم يف املنطقة،
سواء يف سوريا أو العراق أو
اليمن ،وكذلك يف لبنان ،حيث
يرتجم هذا اهلجوم اإليراني
من خالل تعطيل انتخابات
رئاسة اجلمهورية ،ومن هذا
املنطلق نرى أن حليف إيران
االساسي يف لبنان وهو حزب
اهلل مع حلفائه اآلخرين يعطلون
انتخابات رئاسة اجلمهورية بهذه
البساطة.
كالم جعجع جاء يف حوار مع
صحيفة اليوم السابع املصرية،
حيث لفت اىل أنه ممكن من
جهة أخرى وإثر أحداث اليمن
أن تبدأ إيران بوضع بعض املاء
فى نبيذها وبالتالي أن يبدأ
التفاوض حول بعض القضايا
حللحلتها ومن ضمنها رئاسة
اجلمهورية يف لبنان ،ولكن هذه
تصورات فى املدى املنظور.
أضاف :منذ اللحظة األوىل
أبديت استعدادي الكامل للبحث
عن اسم مرشح ثالث للرئاسة،

ولكن لألسف حزب اهلل وفريقه
ليسا على استعداد مطلقا للبحث
عن أي شيء امسه مرشح ثالث،
فلذلك ال جدوى من البحث،
ولنفرتض اليوم أنين قلت أني
سأنسحب من املعركة الرئاسية
فهذا لن يغري شيئا يف التعطيل
احلاصل لالنتخابات الرئاسية.
واستبعد تعديل اتفاق الطائف
يف ظل هذه األوضاع ،قائال:
ال أجد عاقال يطرح يف الوقت
احلاضر التالعب أو التعديل
باتفاق الطائف ،من هنا اذا
كنا أمام مشكلة صغرية وهي
إنتخاب رئيس مجهورية ونطرح
هلا تعديل اتفاق الطائف
فسنصبح أمام مشكلة كبرية
جدا ،وليس هذا هو املطلوب.
واعترب جعجع ان ايران تسعى
اىل حتسني موقعها يف اللعبة
الكبرية يف الشرق األوسط من
خالل مصادرة رئاسة اجلمهورية
فى لبنان أو عرب إيصال شخص
موال هلا إىل سدة الرئاسة.
ووصف الدولة اللبنانية يف
وضعها احلالي بأنها دولة
جمتزأة.

زراء رفضوا دمج السلسلة به قبل اقرارها والعجز املتوقع حبدود  ٧٤٢٧مليار لرية

جملس الوزراء بدأ مناقشة مشروع املوازنة
ويستكمله الثالثاء
باشر جملس الوزراء أمس االول
درس مشروع قانون املوازنة
العامة وأشار وزير املال اىل
فائض اولي يف نهاية العام
 ٢٠١٤بلغ  ١٩٧٠مليار لرية،
وعارض عدد من الوزراء
دمج سلسلة الرتب والرواتب
باملشروع يف حني ان جملس
النواب مل يقرها بعد .وتوقع
الوزير نسبة منو حبدود %٢.٥
وان العجز املقدر يبلغ ٧٤٢٧
مليار لرية.
وسيعقد جملس الوزراء جلسة
خاصة باملوازنة يوم الثالثاء
املقبل.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة
امس يف السراي احلكومي،
برئاسة رئيس جملس الوزراء
متام سالم ،خصصت ملناقشة
املوازنة العامة لعام .2015
على أثر اجللسة اليت استمرت
قرابة ثالث ساعات ،تال وزير
االعالم رمزي جريج املقررات
الرمسية اآلتية:
بناء على دعوة دولة رئيس
جملس الوزراء ،عقد اجمللس
جلسته األسبوعية عند الساعة
العاشرة من يوم اخلميس
الواقع فيه السادس عشر من
شهر نيسان  2015يف السراي
احلكومي ،برئاسة دولة الرئيس
متام سالم ويف حضور الوزراء
الذين غاب منهم الوزراء وائل

أبو فاعور ونهاد املشنوق وآالن
حكيم.
يف مستهل اجللسة ،أشار دولة
الرئيس اىل أن هذا اإلجتماع
خمصص لدرس مشروع املوازنة
للعام  ،2015وأعطى الكالم
لوزير املال ،الذي قام بعرض
مفصل ملختلف بنود مشروع
املوازنة ،أوضح فيه:
أوال :إن وزارة املال جنحت يف
تسجيل فائض أولي بلغ 1970
مليار لرية لبنانية يف نهاية عام
 ،2014مقارنة بعجز أولي سجل
خالل عامي  2012و.2013
ثانيا :إن هناك زيادة ملحوظة
يف اإليرادات ،وهي تعود بشكل
كبري اىل اإلصالحات والتحسني
يف جباية الضرائب ،باإلضافة
اىل زيادة يف إيرادات ضريبة
الدخل على األرباح احملصلة.
ثالثا :إن الوزارة تبذل جهدا من
أجل حتسني اإليرادات من خالل
ضبط اهلدر يف املديرية العامة
للشؤون العقارية ومديرية
اجلمارك العامة ،واليت سيظهر
تأثريها اإلجيابي على اإليرادات
خالل السنوات املقبلة.
رابعا :لقد زادت إيرادات
ضريبة الدخل بنسبة  12يف
املئة مع حتصيل املتأخرات،
وذلك رغم النمو اإلقتضادي
املتواضع خالل .2014
خامسا :تراجعت النفقات األولية

 131مليار لرية لبنانية عام
 2014وازداد إمجالي النفقات
 469مليار لرية لبنانية.
أما بالنسبة اىل مشروع موازنة
 ،2015فمن املفرتض أن يكون
النمو حبدود  2,5يف املئة،
يف حني أن العجز املقدر يبلغ
 7427مليار لرية لبنانية.
ثم أكمل الوزير عرضه املفصل،
متوقفا عند بندي الواردات
األرقام
ومبينا
والنفقات،
املتوقعة .بعد هذا العرض ،مت
االتفاق على استكمال مناقشة
مشروع املوازنة العامة للعام
 2015خالل جلسة خمصصة هلذا
األمر تعقد يوم الثالثاء الواقع
فيه  ٢٠١٥/٤/٢١من أجل هذا
الغرض.
وخارج املوازنة ،وافق جملس
الوزراء على تكليف وزير
الزراعة متابعة قضية السائقني
اللبنانيني احملتجزين يف األردن
واخلليج نتيجة إقفال املعرب
الربي بني األردن وسوريا.
كما وافق على مشاركة بعض
الوزارات يف مؤمترات يف
اخلارج.
واستقبل الرئيس سالم عصرًا
عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الوليد سكرية وتناول
البحث شؤونا امنائية يف منطقة
البقاع .ومن زوار السراي
النائب السابق طالل املرعيب.
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امحد احلريري :احلوار حاجة وطنية ...والشتائم ضد السعودية صراخ العاجز
اقيم امس االول ،لقاء عكاري
لعشائر العرب يف الشمال،
يف منزل الشيخ كرم الضاهر،
عن روح الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،حضره األمني العام ل
تيار املستقبل أمحد احلريري ممثال
الرئيس سعد احلريري ،النواب:
كاظم اخلري ،رياض رحال ،خالد
زهرمان ،نضال طعمة ،هادي
حبيش وخضر حبيب ،سجيع عطية
ممثال نائب رئيس جملس الوزراء
السابق عصام فارس ،النائبان
السابقان مصطفى هاشم وحممد
حييى ،طارق املرعيب ممثال
النائب السابق طالل املرعيب،
حمافظ عكار عماد لبكي ،حمافظ
الشمال رمزي نهرا ،ممثل
املطران باسيليوس منصور
االرمشندريت وديع شلهوب،
الشيخ زيد زكريا ،الشيخ مالك
جديدة ،الشيخ القاضي خلدون
عرميط ،منسق القوات اللبنانية
يف عكار نبيل سركيس ،عضو
املكتب السياسي للتيار حممد
املراد ،منسقا تيار املستقبل
يف عكار والشمال ،رئيس غرفة
التجارة والصناعة يف الشمال
توفيق دبوسي ،رؤساء احتادات
بلدية ورؤساء روابط خماتري
عكار ،قيادات أمنية ،ومشايخ
عشائر العرب واهالي.
وقال أمحد احلريري يف كلمته:
حنن هنا اليوم وفاء للعشائر
العربية الوفية للرئيس الشهيد
رفيق احلريري رمحه اهلل .حنن
هنا اليوم نرتدي عباءة العشائر
العربية اليت ترتدي عباءة الرئيس
سعد احلريري ،وال ترضى بغريها
أبدا .حنن هنا اليوم كي نقول
للقاصي والداني إن عالقة تيار
املستقبل والعشائرالعربية يا جبل
ما يهزك ريح حنن وإياكم جسم
واحد وقلب واحد وكلمة واحدة
يف كل لبنان وحتديدا يف عكار
والشمال.حنن وإياكم وجهان
لعملة وطنية واحدة عنوانها
االنتماء ل لبنان أوال بعيدا عن
كل االنتماءات الضيقة.
اضاف :املسؤولية امللقاة على
عاتقنا يف هذه املرحلة كبرية
جدا ،لبنان يعيش أصعب مراحله
يف منطقة تضج باحلروب االهلية
من سوريا إىل اليمن وتشتعل
باحلرائق اليت يصر حزب اهلل
على إشعال البلد بها تنفيذا
ألجندة الوهم االيرانية املتأزمة
اليوم من أجندة احلزم العربية
اليت تقودها اململكة العربية
السعودية بتحالف عربي واسع
وتغطية دولية كرسها جملس
األمن الدولي.
وأكد ان املضحك املبكي
أن حزب اهلل يأخذ على تيار
املستقبل دفاعه عن السعودية،
فيما هو يغرق من رأسه إىل
أمخص قدميه يف معركة الدفاع
عن مشروع اهليمنة االيرانية
ويتوىل قوال وفعال مهمة الذراع
العسكرية إليران يف لبنان
وسوريا والعراق.
وقال :غريب أمر حزب اهلل الذي
جييز لنفسه أن يقاتل وحيارب
ويرتكب أخطر األعمال ،خالفا
ملصلحة لبنان ولالمجاع الوطين
ويريد من اآلخرين أن يلتزموا
الصمت حيال اجلرائم اإليرانية

يف البلدان العربية.
وتوجه باسم كل العشائر العربية
بالشكر الكبري إىل مملكة العروبة
بقيادة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان عبد العزيز ألنها
فجرت بعاصفة احلزم بركان
الكراهية االيراني ضد العرب،
وأظهرت للجميع أن أجندة الوهم
االيرانية أوهن من بيت العنكبوت
وأن أجندة احلزم العربية أقوى
من أن ميرغ الولي الفقيه رأسها
يف الرتاب.
وشدد احلريري على ان عاصفة
احلزم مل تنطلق إال دفاعا عن
الشرعية يف اليمن ولن تكون
جمرد صحوة عربية تقف عند
حدود اليمن بقدر ما ستؤسس،
بإذن اهلل ،لعواصف حزم تقول
إليران ولغري إيران إن جنوح
العرب طوال األعوام السابقة إىل
السلم واحلوار مل يكن تعبريا عن
ضعف وأن زمن التغاضي عن
التجاوزات اإليرانية يف املنطقة
العربية قد وىل إىل غري رجعة
وأن التصدي اللتطرف االيراني
هو األساس يف مواجهة اإلرهاب
الذي تصنعه إيران وتصدره إىل
بلداننا العربية.
وأكد ان العرب تغريوا وباتوا
اليوم يف زمن احلزم وأصبح
لزاما على إيران أن تتغري وأن
تقتنع أن عاصمتها هي طهران
فقط وأن بغداد وصنعاء
ودمشق وبريوت ستبقى عواصم
عربية أصيلة بتارخيها وحاضرها
ومستقبلها غصبا عن أي احتالل
أكان إسرائيليا أو أمريكيا أو
إيرانيا.
وشدد على ان كل االدعاءات
اإليرانية بأن عاصفة احلزم هي
اعتداء على شعب اليمن ليست
إال حمض افرتاء مردود إىل
أسياده ممن استيقظ ضمريهم
املزيف فجأة للتضامن مع
شعب اليمن بعدما كان هذا
الضمري نائما طوال سنة وأكثر
من انتهاك كرامة اليمن وشعبه
على يد ميليشيات احلوثيني
مثلما ينام هذا الضمري املزيف
على جرائم احلرب املمنهجة
ضد الشعب العراقي كما نام
على مأساة الشعب السوري
ومل يستيقظ إال ليكون شريك
السفاح بشار األسد يف إبادة
الشعب السوري.
وأشار اىل ان لعنة التورط يف
جرائم احلرب مع سفاحي املمانعة
املزعومة هنا وهناك ستالحق
أصحابها أخالقيا وسياسيا أينما
حلوا كما تالحقهم لعنة االغتياالت
الدموية واالنتصارات الوهمية
واحلروب االستباقية وعدالة
السماء واألرض على حد سواء.
اضاف :أما حنن فمرتاحو الضمري
إىل أقصى احلدود أقله لسنا
متورطني يف أي جرمية ترتكب
حبق شعوب عربية وال نبيع
عروبتنا للمسيئني إليها كما
قال الرئيس سعد احلريري ولن
نكون إال يف موقعنا الطبيعي
يف صلب التضامن العربي
مع اململكة العربية السعودية
ومجهورية مصر العربية وكل
دول االعتدال العربي دفاعا عن
حرية الشعوب العربية وعزتها
وكرامتها ووحدتها ويف مقدمها

الشعب السوري البطل.
صراخ العاجز
ووصف أمحد احلريري كل الشتائم
اليت نسمعها حبق اململكة العربية
السعودية بصراخ العاجز من وجع
احلزم ،مؤكدا ان مملكة احلزم
كانت وستبقى كبرية يف عيون
اللبنانيني والعرب وامرباطورية
الوهم ما كانت ولن تكون إال
جمرد أحالم تراود الصغار ممن
باعوا هويتهم العربية بأخبس
االمثان املذهبية وارتضوا أن
يكونوا جنودا صغارا يف جيش
والية الفقيه.
وقال :أما حنن فلن نرضى أن
نكون جنودا إال يف جيش لبنان
ولن نرضى أن يكون لبنان إال
يف احملور العربي متمسكون
بهوية لبنان العربية ومنحازون
لثقافتنا العربية وبكل صراحة
أقول إن املشاريع اليت تسعى
يائسة إىل خطف هويتنا العربية
وتدمريها مثلها مثل مشروع
داعش وأخواتها مشاريع طارئة و
زائلة حبكم التاريخ واجلغرافيا.
وتوجه ملن يظن أنه باق كقوة
واجلغرافيا،
التاريخ
بعكس
بالقول :استيقظ من أوهامك

وستجدنا يف انتظارك فإيران
اليت ال متلك أغلى من مشروعها
النووي قايضته بصفقة ما يعين
أنها مستعدة ملقايضة ما اشرتته
بأخبس االمثان بأقل من صفقة
والفطن هو من يتعلم من التجارب
احلاضرة إذا مل يكن يريد التعلم
من التجارب السابقة.
وقال :حنن يف لبنان حرصاء
على السلم األهلي مل مير حدث
إال وقدمنا املبادرات والتضحيات
وأثبتنا اننا نقدم مصلحة لبنان
واللبنانيني عموما على مصاحلنا
كتيار ومجهور على عكس البعض
الذي يكرس أي حدث لضرب
مصلحة لبنان واللبنانيني.
وشدد على االستمرار يف تشجيع
كل احلوارات لكونها حاجة وطنية
إلنقاذ لبنان ومحاية العمل
احلكومي وتدعيم الوضع األمين
على أمل أن تصل يف خواتيمها
إىل إنهاء الشغور الرئاسي
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية
يف أقرب فرصة ممكنة ،لكن
املؤكد أننا لن نتهاون يف ما
نراه حقا ولن نتنازل يف كل ما
نعتربه صائبا ويصب يف مصلحة
لبنان واألمة العربية.

وزير الدفاع الفرنسي يصل غدا االحد
ودفعة سالح االثنني
يصل اىل بريوت مساء غد االحد
وزير الدفاع الفرنسي جان ايف
لودريان آتيا من عمان حيث
يشارك يف مؤمتر ضد االرهاب،
يف زيارة تستمر حتى مساء
االثنني ،وفق ما ذكرت مصادر
قريبة من وزارة الدفاع الفرنسية
ملندوب املركزية يف باريس.
واوضحت املصادر ان برنامج
لقاءات لو دريان يف بريوت
حافل باملواعيد حيث يلتقي
الرئيسني نبيه بري ومتام سالم
ووزير الدفاع مسري مقبل وقائد
اجليش العماد جان قهوجي.
وصباح االثنني يشارك الوزير
الفرنسي مع نظريه اللبناني
يف احتفال يقام يف مطار
بريوت ملناسبة تسليم الدفعة
االوىل من السالح الفرنسي
من ضمن هبة الثالثة مليارات
دوالر وتتضمن وفق املصادر
 48صاروخا من نوع ميالن
مضادة للدروع .وكشفت ان
الدفعة الثانية ستصل خالل
شهر ونيف وتتضمن معدات
عسكرية من ضمنها مناظري ليلية
متطورة ودروع وقائية وبعض
السالح اخلفيف .اما االسلحة
الثقيلة املتضمنة مدافع وعربات
نقل جنود مدرعة فتبدأ بالوصول
خالل شهرين .واوضحت ان
السيارات اخلاصة بنقل اجلنود
ستستقدم من خمازن اجليش
الفرنسي حرصا على السرعة
يف التسليم املنصوص عليها
يف العقد ،والبالغة يف املرحلة
االوىل  10يف املئة ،مؤكدة ان
مدة تنفيذ العقد اليت كانت
حددت سابقا بثالث سنوات
اصبحت اربع سنوات ونصف

نسبة للفرتة الزمنية اليت
يستلزمها تصنيع بعض السالح
املنصوص عليه يف االتفاقية
والذي تشارك يف تصنيعه حنو
 20شركة فرنسية متخصصة يف
هذا اجملال ،خصوصا الطائرات
والقطع البحرية ،على ان يتم
تزويد طائرات الغازيل املقدمة
للبنان من االمارات العربية
بصواريخ خالل مهلة سنة.
واىل تسليم السالح ،اوضحت
املصادر ان االلتزام الفرنسي
يف هذا السياق ال سيما جلهة
تأهيل وتدريب اجلنود والضباط
اللبنانيني على استخدام السالح
الفرنسي ميتد على سنوات
طويلة على ان يواكب اجليش
الفرنسي نظريه اللبناني يف
مسار التدريب على مدى عشر
سنوات.

اكد ان لكل طرف رأيه من عاصفة احلزم

قاسم هاشم :بري يدعو دائما للحوار
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم أن تأجيل
اجتماع هيئة مكتب اجمللس
اىل اإلثنني املقبل يعود لسبب
تقين الرتباط النائب مروان
محادة بتكريم تقيمه النائب بهية
احلريري.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أوضح هاشم أن أحدًا من
األطراف مل ّ
يبلغ موقفه النهائي
ً
من عقد جلسة تشريعية ،قائال:
لدى الكتائب موقف مبدئي أما
حتدد أي موقف بعد،
القوات فلم ّ
وهذا ما سيتبلور خالل اجتماع
هيئة مكتب اجمللس.
وردًا على سؤال ،أشار هاشم اىل
يتذرع
أنه ال جيوز ألي فريق أن
ّ
بالفراغ من أجل تعطيل التشريع
وإنتاجية املؤسسات أكان يف
جملس النواب او يف احلكومة،
يضر
خصوصًا وأن هذا األداء
ّ
باملصلحة العامة ومصلحة الناس،
حمذرًا من وصول األمور اىل درجة
كبرية من التعطيل.
وإذ لفت اىل أن جدول أعمال
وزعه
اجللسة التشريعية الذي ّ
الرئيس نبيه بري على أعضاء
هيئة مكتب اجمللس يتضمن 33
بندًا ،قال :كل ما هو مدرج فيه
حيمل صفة الضرورة ،موضحًا ان
كل ما يتعلق مبصلحة الناس هو
ضرورة .وأضاف :إذا اعتمدنا
قاعدة الشعب هو األساس ال
بل هو مصدر السلطات تنتفي
كل املربرات واحلجج عند أي
فريق سياسي من أجل التلطي
ّ
وشل عمل
وراءها لنسف التشريع
مقدمها جملس
املؤسسات ويف
ّ
النواب.
وأشار اىل أن كل ما هو مطروح
على جدول األعمال يتضمن بنودًا
تتعلق بتسهيل أمور الناس
وشدد
وتسيري أمور الدولة.
ّ
على أن بري يف هذا املوضوع
مل يرتك جما ًال للمزايدة ،معتربًا
ان هناك مزايدة تأتي من بعض
األطرافّ ،
مذكرًا أن بري ّ
تكلم عن
بد منه ما يعين
الضروري الذي ال ّ
ان جدول األعمال ضروري وأكثر
من ضروري.
سيطرح خالل
واعترب هاشم أن ما ُ
اجللسة التشريعية يوازي مناقشة
املوازنة من حيث األهمية ،مشريًا
اىل أن مشروع املوازنة طرح اليوم

مرة على جملس الوزراء
ألول ّ
وبالتالي من املبكر البحث فيه يف
اجمللس النيابي ،إذ يفرتض ان
تقره احلكومة أو ًال.
ّ
وعن إمكانية العودة اىل البحث
يف قانون السري ،لفت هاشم اىل
ّ
بدقة كي تظهر
ضرورة تطبيقه
الثغرات إن ُوجدت وعندها يعاد
طرحه من جديد.
من جهة أخرى ،وردًا على سؤال،
حول أن السفري السعودي علي
عواض عسريي مسع من الرئيس
بري كالمًا مغايرًا عن موقف حزب
اهلل من التطورات يف اليمن،
أجاب هاشم :بري يدعو دائمًا
اىل احلوار ولديه قناعة راسخة
بأن احلل العسكري لن يؤدي يف
أية أزمة اىل ّ
حل ،فعلى سبيل
املثال احلرب اليت اندلعت يف
لبنان يف العام  1975مل توصل
اىل اي ّ
حل ،بل اضطر اجلميع اىل
اجللوس اىل الطاولة الجياده.
وتابع :أما بالنسبة اىل املوقف
من عاصفة احلزم واململكة
العربية السعودية ،فلكل طرف
رأيه ،مشريًا اىل أن موقف بري
معروف ،وهو يدعو مجيع الفرقاء
اىل تقديم احلوار أكان بني
املكونات اليمنية أو سواها.
ّ
وإذ اعترب أن السجال مستمر
بني حزب اهلل وتيار املستقبل
حول أزمات املنطقة ،أشار اىل
أن اخلطاب السياسي العالي
النربة هو من نتاج هذه األزمات
وانعكاسها على الواقع الداخلي.
أما بالنسبة اىل ملف العسكريني
املخطوفني ،فأمل هاشم أن
تنضج األمور ال سيما بالنسبة اىل
املخطوفني لدى جبهة النصرة،
مشريًا اىل أن الوساطة القطرية
هي األفعل ،معتربًا أن تفاؤل
الرئيس بري باألمس هو نتيجة
ّ
توفرت لديه من خالل
معطيات
املساعي اليت يقوم بها اللواء
عباس ابراهيم اليت قد تثمر
اجيابيات خالل األيام املقبلة.
ولفت اىل أن االتصاالت اليت
يقوم بها اجلانب القطري بدأت
تتبلور يف اجتاه الوصول اىل
تفاهم حول صفقة ،حيث إطالق
العسكريني مقابل موقوفني
غري حمكومني يف سجن رومية
من نساء ورجال ومبلغ من مال
وبعض املسجونني يف سوريا.
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لبنانيات

قناة اجلديد امام احملكمة الدولية :مهمتنا مراقبة عملكم
مثلت قناة اجلديد ونائب رئيس
جملس االدارة يف القناة كرمى
خياط امام احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان يف الهاي بتهمة عرقلة سري
العدالة وحتقري احملكمة يف جلسة
عقدت يف العاشرة والنصف قبل
ظهر امس االول استهلها وكيل
الدفاع عن الزميلة خياط وقناة
اجلديد احملامي كريم خان بالقول
ّ
أي حماكمات
انه ال ميكن أن نتيح ّ
ال تكون فيها التهم مفصلة وفقا
للمادة السادسة عشرة للنظام
األساسي للمحكمة الدولية.
وقال رئيس الغرفة الناظرة يف
قضايا التحقري القاضي نيكوال
االدعاء سيعرض
إن
ّ
ليتيريي ّ
قضيته قريبا ومضمون هذه
ّ
يتطلب عقد جلسات
اجللسات
مغلقة.

سكوت

على األثر حولت اجللسة اىل سرية
لعشر دقائق بطلب من حمامي
الدفاع عادت بعدها علنية عرض
خالهلا صديق احملكمة املدعي
العام كينيث سكوت االتهامات
املوجهة إىل قناة اجلديد قائ ًال
ّ
إن هذه احملكمة معنية بسياق
أدت إىل وفاة أشخاص
وظروف ّ
منهم الرئيس رفيق احلريري،
الفتًا اىل ان حرية التعبري مطلقة
ّ
يشكلون قانونًا
متامًا والصحافيني
قائمًا بذاته وجيب أن يكونوا
قادرين على كتابة كل ما حيلو
هلم .وقال كان هناك الكثري من
االدعاءات واملزاعم اليت ال أساس
هلا يف هذه القضية على مدى
األشهر املاضية ،وقال إن نية
اجلديد يف تقويض عمل احملكمة
وترهيب الشهود كانت واضحة.
وقال املدعي سكوت ان تلفزيون
اجلديد اعترب أن  11شخصًا
ّ
مصنفون يف برنامج محاية الشهود
وعرضهم للخطر
هوياتهم
وكشف
ّ
حيدد
أي شخص أن ّ
وكان بوسع ّ
هوية األشخاص الذين مت الكشف
عنهم.

وبعد عرض احملكمة الدولية
سلسلة مقتطفات من تقارير
اجلديد اليت عرضت فيها الشهود
يف احملكمة ،قال سكوت مل تنته
املسألة مع انتهاء سلسلة تقارير
اجلديد بل مت نشر الروابط على
صفحة اجلديد على يوتيوب .وأشار
استمرت بعرض
اىل إن اجلديد
ّ
التقارير حول الشهود على الرغم
من ّ
تبلغها قرارًا بوجوب وقف البث
يف  12آب  .2012واعترب ان نشر
ّ
سريني
تتعلق بشهود
معلومات
ّ
يؤدي إىل زعزعة الثقة باحملكمة
وعرقلة سري العدالة.

كلمة خياط

وحتدثت خياط فقالت :حضرة
دماء،
الرئيس وطين الذي ينزف
ً
مالنا العام املهدور ،العدالة
غري العادلة ،وصوال اىل حرية
التعبري للصحافة االستقصائية،
اربع نقاط هي اليت جعلتين اقوم
مبهامي املهنية وجعلتكم حتاولون
جتريدي منها .وطين الذي ينزف
دماء يف بلدي مل أكن وأولي
ً
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف الكثري من سياساته ،اال اننا
يف لبنان ،اي بلدي انا ،وليس
بلد من حيتكمين ،هنا نبكي حتى
يومنا هذا من حلظة اغتياله ويبكي
االالف من الذين استشهدوا منذ
العام  2005جراء االنفجارات
واحلروب االسرائيلية والداعشية
الصغرية
الطائفية
والفنت
واالزمات السورية.
وبناء عليه فإن واجبنا كصحافيني
البحث عن حقيقة دمرت بلدنا ،كان
يف لبنان بعيدا عن هذه االجواء
الفاخرة ثالثون باملئة من شعبنا
يعيشون حتت خط الفقر والن
اساتذتنا موظفني رمسني وعسكر
تظاهروا يف الشوراع الكثر من
سنة ونصف ومل حيصلوا زيادة
بسيطة على رواتبهم والن نصف
مليار دوالر منحت هلذه احملكمة
من اموال الشعب اللبناني ،فيما
جيشنا وهو حيمينا من االرهاب يف

كرمى خياط
وطننا مل حيظ مبجد هذا املال ،وهو
يعيش على هبات طويلة الوعد.
والن قضاءنا الذي قيل يوما انه
غري أهل للنظر يف جرمية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
لو أعطي من أموال وجتهيزات ما
أعطيت هلذه احملكمة لكان فعل
أفضل بكثري .لكن اين قضاءنا
منكم؟ فهذه القاعة الفخمة هنا
جمهزة بأعلى التقنيات ،اما
قاعاتنا يف لبنان فمتهالكة،
مبناكم يشبه القصر وقصر عدلنا
مهدد باالنهيار ،راتب رئيس هذه
احملكمة واملسؤول عن إدارة ملف
واحد يصل اىل اكثر من  20ألف
دوالر أما راتب أرفع قاض يف
لبنان واملسؤول عن إدارة آالف
امللفات ال يتعدى ال 6آالف دوالر
أمريكي .كشف احلقيقة اهم من
كل هذه التحفظات ،واملليار
دوالر ليست كثرية لكشف من
حياول تدمري بلدنا ،ولكنه واجبنا
كصحافيني ان حناول حتسني سري

& AA CONCRETE
FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply
an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of
your project including engineering for final certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required,
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able
to deliver your projects on time and on budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

العدالة حني نرى ان هذه احملكمة
الدولية تقع والرحم الذي انبثقت
منه اي جلنة التحقيق الدولية تقع
يف أفخاخ االخطاء املتكررة اليت
أدت يف أكثر من مرة اىل تضليل
مسار احلقيقة.

العدالة

وهنا ندخل اىل نقطة العدالة غري
العادلة ،لبنان عانى منذ ما قبل
تأسيسه من احتالل يليه احتالل
وكلها حتت شعار االخوة ومصلحة
لبنان من حكم العثمانيني اىل
الفرنسيني والسوريني ،واليوم
حتكمنا هذه احملكمة باسم العدالة
اليت نعشقها مجيعا.
يف املاضي مل يكن يلفظ اسم
مجال باشا او اجلنرال غورو او
رستم غزالة او غازي كنعان
او عبد احلليم خدام اال همسا،
واليوم عندما تأتي على ذكر
احملكمة املادة ستون ،حنن يف
قناة اجلديد سجنا الننا جترأنا على
كشف فساد النظام الللبناني
السوري االمين واليوم والننا
جترأنا على كشف أخطاء فريق
االدعاء يف هذه احملكمة ،نواجه
التهم ذاتها .وهذا ليس مستغربا،
فيحق هلذه احملكمة ما كان يسري
على أسالفها من حكام جاؤونا
ألجل لبنان وحيق هلا اتباع عدالة
مزدوجة وارتكاب اخطاء متكررة.
فقناة اجلديد مل تتصور يوما انها
ستتهم النها حتافظ على مسار
العدالة ،فيما جلنة التحقيق الدولية
وما تالها من حمققني فعلوا باجلرم
املشهود ما يضر باحملكمة.
فمثال حيق للمدعي العام االمريكي
ان يكون حرق القرآن يف بلده
وجها من اوجه حرية التعبري
اما يف بلدي فيجوز ان يعترب
احملكمة الدولية قدس االقداس
وانتقادها ينزل عقوبة السجن
علي ويهدد املؤسسة اليت انتمي
اليها ومن خاللنا االعالم واحلريات
يف وطننا.
ومثال ثانيا ،حيق للمحكمة ان ال
حتاسب حمققا دوليا كديتليف
ميليس حني يقدم تقريرا رمسيا
لالمم املتحدة علنيا حول حتقيقات
جلنة التحقيق الدولية يتضمن
هذا التقرير مقتطفات من امساء
وسياسيني وقضاة وشهود
اساسيني ،اما حنن فيحق لكم
بتقويض ثقة اجلمهور الرأي العام
بقدرة احملكمة الننا طالبناكم

حبماية شهودكم من دون ان
نعرض أمساء او وجوه.
ومثال ثالثا ،ماذا عن استنتاجات
جلنة التحقيق الدولية؟ هل حاسبت
احملكمة ميليس بعدما سجن 4
ضباط الربع سنوات النه اعتمد
على شهادات شهود زور كان
لقناة اجلديد وسام كشفهم؟
وهل حاسبت احملكمة هؤالء
الشهود الزور من حممد زهري
الصديق وهسام هسام وابراهيم
جرجورة؟ وهل حاسبت من لقنهم
ورعهم وهي ليست مبهمة
مستحيلة طاملا اننا حنن يف قناة
اجلديد ساعدناكم واستقصينا ابرز
هذه اخليوط؟ ولو ارادوا وضع
حد لعرقلة سري العدالة لكان
بامكانهم ان حياسبوا امنيني
وسياسيني رفيعني لبنانيني
رفيعني وحمققني دوليني.
ومثال رابعا :حيق هلذه احملكمة
ومعها جملس االمن ان ال حتاكم
حمققا دوليا اتبع معايري االمم
املتحدة حني اتى بشاهد من
اسرائيل يدعى عبدالباسط بين
عودة ومن ال يعرف ان اسرائيل
هي دولة عدوة للبنان ومنحه
محاية ملكية ثم شتمه وهدده حني
فقد السيطرة عليه والتسجيالت
الصوتية عرضت على قناة
اجلزيرة.
مثال خامسا :حيق هلذه احملكمة ان
تسرب امساء املتهمني االربعة
لالعالم الغربي يليها قبل صدور
القرار االتهامي صور املتهمني
لكن ما حيق للغرب ال ينطبق
علينا مع االشارة اىل ان احملكمة
مل تتهم حزب او دولة او جمموعة
النه ليس من صالحياتها توجيه
تهم الشخاص معنويني .اما قناة
اجلديد قلبها يدق احلق ورئتاها
تتنفسان حرية التعبري فيجوز
مقاضاتها غري آبهني حبجم الضرر
املعنوي واملادي الذي وقع عليها
وسيقع على القطاع االعالمي يف
لبنان.
ومثال سادسا :حيق هلذه احملكمة
ان ال حتاسب حمققا دوليا حني
يتلقى باليوتيوب املشهود رشوة
مالية مقابل تسريب مستندات
سرية .ومثال سابعا :حيق هلذه
احملكمة ان ال حتاسب مدعيا عاما
سابقا كدانيال بلمار لتسريب
مستندات خرجت من مكاتبه حاملة
طابع سري للغاية واليت تبني
الحقا انها املستندات االساسية
القرار
لبناء
اعتمدت
اليت
االتهامي وان اردمت التأكد فهذه
املستندات التزال موجودة على
موقع التلفزيون الكندي.
االمثال تطول ولكن احرتاما
للوقت املعطى لي سأطرح مثال
اخريا يسمح للمدعي العام احلالي
نورمان فاريل ان يعرض حياة
مواطنني لبنانيني ابرياء للخطر عرب
عرض ارقام هواتفهم مباشرة من
هنا خالل بدء احملاكمات العلنية
واليت نقلت على مجيع الشاشات
اللبنانية ويتهمهم بقتل الرئيس
الشهيد رفيق احلريري لنثبت حنن
يف قناة اجلديد ان هذه االرقام
خاطئة فيصبح الناس لديكم خطأ
مطبعيا اعرتفتم باخلطا املميت
لكنكم مل حتاسبوا مدعيكم العام
مبوجب املادة  60مكرر من قواعد
االجراءات واالثبات واليت حتاكمون
بها اليوم ،كل هذا وتقولون لنا
اننا نعرقل سري عمل العدالة فمن
حياسب هذه احملكمة على كل
هذه االخطاء؟ اي عدل هذا الذي
يعطي سلطة واحدة صالحيات غري
مسبوقة من دون جملس اعلى
يراقب عملكم وحياسبكم على

اخطائكم هل اصبح يف عاملنا
احلديث عدالة ديكتاتورية؟

املساءلة املستقلة

امام هذا الواقع َمن غري االعالم
ميكن ان يوفر املساءلة املستقلة
واملوضوعية عن عمل جلنة
التحقيق الدولية واحملكمة اخلاصة
بلبنان ،لكن لالسف حني صوبنا
سري العدالة مرة جديدة ونبهنا
اىل خطر التسريب جئتمونا بقوة
الفصل السابع كسالح بني
ايديكم لتقولوا لنااسكتوا االمر لي
ال مانع من سلوك كهذا فالقوة
معكم واحلق معنا ومن معه حق
ال خيشى شيئا فنحن هنا اليوم
المياننا حبكم الرأي العام املؤلف
من مؤسسات حقوقية جمتمع
مدني زمالء اعالميني مؤسسات
وافراد وهذا الرأي العام املؤلف
من مشاهدين احرار يف اإلعالم
اللبناني والعربي ودفاعا عن
حقوق االنسان واملرأة واحلق العام
تناقلت أخبارنا وسائل االعالم
العاملية حرية التعبري والصحافة
االستقصائية ألننا نؤمن حبرية
التعبري والدفاع عن العدل حتى
لو كانت العدالة ضدنا .مبدأنا يف
قناة اجلديد الوقوف مع الشعوب
والدميوقراطيات والعجل وحماربة
الفساد ومقاومة العدو عشرون
عاما وأكثر وحنن مستقلون غري
تابعون لدولة أو حزب سقط لنا
شهداء تعرضنا للضرب واحلرق
والتهديد والغرامات واحملاكمات
وتابعنا دربنا الطويل ،ومن هنا
فال عيب يف ان يدرك السيد
سكوت ان يف بالدنا صحافني
احرار مثل بالده وال عيب يف
ان يقف كل من استغل العدالة
لرتهيب الصحافة ويعتذر من
العدل واالعالم عله يكتسب يف
ذلك فضيلة شكرا.

خان

من جهته أعلن وكيل الدفاع عن
اجلديد والزميلة خياط احملامي
كريم خان يف تصرحيه التمهيدي
امام احملكمة الدولية ،ان خياط
واعضاء اخرين يف تلفزيون اجلديد
تلقوا تهديدات باملوت لكنهم مل
يستسلموا ومل يكموا أفواههم.
واعترب ان احملاكمة جنائية،
واإلدعاء ال ميكن أن يثبت الركنني
املعنوي واملادي للقضية ،وقال:
ال نية جرمية يف القضية بدليل
عدم ذكر اسم أي شاهد وحتوير
صورهم ووجوههم ،الفتا اىل ان
كرمى خياط مثلت أمام احملكمة
طوعا وهذا دليل تعاون.
وسأل احملامي خان االدعاء:
ملاذا مل تعطوا اجلديد أي اسم،
فاالدعاء قال ان اجلديد كان لديه
أمساء ،ملاذا مل تعط األمساء ومل
تعرض الوجوه ،ذلك بسبب انتفاء
النية اجلرمية .وأوضح ان رئيس
قلم احملكمة ليس لديه أي سلطة
قانونية وليس له أن يعطي أي
أمر بالتوقف أو االمتناع .ويبدو أن
الدفاع هو من سرب املعلومات،
هناك تسريبات من احملكمة وقد
جتاهلها االدعاء وابتعد عنها.
واكد خان ،ان اخلالصة الوحيدة
هي بتربئة اجلديد ،وقال :كان
من البديهي وجود معيار ثابت
يف إثبات عناصر الدفاع ،مشريا
اىل ان االختصاصات احمللية غري
كافية ،ولكي يكون هناك إمكانية
قبول جيب أن نثبت أن معظم
الدول تعتمد القانون نفسه.
ثم استمعت احملكمة اىل الشاهد
الكندي جون الن كومو الذي عمل
يف جلنة التحقيق املستقلة التابعة
لالمم املتحدة من حزيران ٢٠٠٨
حتى شباط .٢٠٠٩
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لبنانيات

مقتطفات من حديث النائب
كنعان لربنامج «بال حصانة» عرب تكتل االصالح والتغيري:نرفع الصوت
قبل القبضات بوجه من يفكر بعزلنا
الـ:OTV
حذر من التمديد للعسكريني

 مل نعتد على ان خنذلسيصبح
والتيار
مناصرينا
مؤسسة حزبية
 جنن لسنا تقليديني ولسنااقطاعًا ماليًا او عائليًا
 ملف التيار الداخلي حتد ممنوعالفشل فيه
 االنتخابات احلزبية ستقرر علىمستوى القيادة
 سنقف ضد التمديد لقادةاألجهزة األمنية وسنواجه حتى
النهاية
 بدل التمديد وتأجيل التسريحسنطالب احلكومة بتعيني قائد
للجيش ومدير عام لقوى االمن
 السنيورة غري مؤمن بالقطاعالعام والكادر البشري فيه
 ال ميكن ملن يطرح شعار العبوراىل الدولة ان ال يؤمن بها
 غياب اإلرادة السياسية هوالذي مينع إقرار السلسلة حتى
اآلن
ّ
يتعلق
 ضمريي مرتاح يف مابالعمل الذي قمت به بالنسبة
اىل سلسلة الرتب
 اللجنة الفرعية اليت ترأستانصفت القطاع العام من عسكر
وأساتذة واداريني
 سلسلىة الرتب مل تدخليف تاريخ الدولة اللبنانية يف
املوازنة
 هناك من يريد متييع ملفالسلسلة بربطه باملوازنة بعد
سنتني من النقاشات
 املطلوب إقرار مشروعالسلسلة مع اعتماداته بدل
تهريب احلقوق يف كل مرة
حبجة جديدة
 موازنة هذا العام حتمل مالمحالتوصيات اإلصالحية الصادرة
عن جلنة املال منذ العام 2010
 هناك من حياول جتزئة اإلصالحوفرضه على املواطنني فقط
بدل ان يكون شام ًال ويطاول
املسؤولني
رد ومل يوافق
 ديوان احملاسبة ّعلى أي من قطوعات احلسابات
املقدمة منذ عشرين عامًا
 احلل بإصالح هذا الوضعوبالعودة اىل الدستور وقانون
احملاسبة العمومية
 استمرار الوضع املالي على ماهو عليه خمالفة بدأنا بالتصدي
هلا يف جلنة املال منذ العام
2010
 املوازنة كان جيب ان تناقشوتقر يف تشرين املاضي ال يف
نيسان كما حيدث اليوم
 تأخري املوازنة خمالفة للدستوروإقرارها يتطلب حسابات مالية
مدققة وصحيحة
 مسؤولية البطرك روحيةومعنوية اما مسؤولية التطبيق
فعلى النواب وعليهم ان ال
يبصموا على استمرار الغنب
 حنن مع مذكرة بكركي الوطنيةالداعية اىل رئيس قوي وشراكة
وطنية
 نريد الشراكة كاملة وغريجمتزأة ونسعى اىل تصحيح
اخللل الذي عمره  25عامًا
 -نريد الرئيس القوي القادر

على املبادرة وطمأنة خمتلف
اللبنانيني يف ضوء ما حيدث
يف املنطقة
 الراعي اهدى العماد عونمن خاللي مسبحة جاء بها من
القدس
 بكركي غري منزعجة من خطواتنااحلوارية وجلسيت مع البطريرك
الراعي كانت تفصيلية ومطولة
 الراعي مهتم حبوارنا معالقوات ومستعد للمساعدة على
دعمه ليصل اىل خواتيمه
 ال نسعى اىل حتالف سلطويمع القوات بل ننطلق من الواجب
واملسؤولية والضرورة للتقارب
ومد اجلسور
 اكتشفنا بعضنا بهواجسناأرضية
لبناء
واختالفاتنا
مشرتكة للتالقي على املسائل
االسرتاتيجية
 الدور األساس يف ما جيريهي الرعاية واإلرادة القوية
املتوافرة لدى عون وجعجع
 هدم اجلدران اليت كانتمرتفعة بني التيار والقوات مل
يكن بالسهل
 اسقطنا  120دعوى قضائيةبني التيار والقوات
 اللبنانيون يعولون على احلوارالقائم ويثمنونه باجيابية وحنن
نؤكد هلم ان ال عودة اىل
الوراء
 التقارب السياسي يؤدي اىلإزالة الفيتوات وقد بدأ ذلك
 اجملهود املبذول كبريواملساعي مستمرة واملبادرة
متخذة يف ظل التعقيدات
املفروضة على الواقع اللبناني
 بعد انهاء اعالن النيات الذيبات يف مراحله النهائية سننتقل
اىل املرحلة التطبيقية
 ال نسعى اىل مناورة اوفولكلور يف حوارنا مع القوات
بل نغوص بعمق يف كل امللفات
لنجد احللول
 بتنا على نهاية اعالن النياتمع القوات الذي سيتضمن 17
بندًا من امللفات األساسية
 نصوغ قراءة مشرتكة للرئاسةالقوية ودورها وما هو مرجو
منها
الطائف
مرحلة
نراجع
والالاحرتام للمناصفة وصحة
التمثيل والشراكة الفعلية
 لسنا انتظاريني وما نقوم بهمن مساع وجهود يهدف اىل
خلق حلول صنعت يف لبنان
 نأمل يف ان ال ينتظراللبنانيون عمومًا واملسيحيون
خصوصًا طوي ًال
 حوارنا مع القوات عمره ثالثةاشهر بعد ثالثني سنة من
التباعد
 هناك من يشكك يف األسباباملوجبة للحوار مع القوات وحنن
مؤمنون به كخطوة جريئة
 عندما مد العماد عون اليد اىلّ
شكل صدمة لكثريين
حزب اهلل
عادوا وايقنوا أهمية ما حصل
 هناك جهد حقيقي وفعلينسعى ليدوم ويستمر وال
ّ
يتعلق بظرف

محل تكتل التغيري واالصالح
للقادة
التمديد
بشدة
العسكريني وقال انها انتقائية
وخطرية وخمالفة لقانون الدفاع
الوطين ،وقانون تنظيم قوى
االمن الداخلي ،الفتا اىل ان
هذا االمر وجودي بالنسبة اليه،
وقال اننا نرفع الصوت اليوم
قبل ان نرفع القبضات بوجه
من يفكر ان يعزلنا عن رئاستنا
وجيشنا.
ّ
التكتل اجتماعه
فقد عقد
األسبوعي برئاسة النائب العماد
ميشال عون يف دارته يف
الرابية ،وحبث يف التطورات
الراهنة .وعقب االجتماع ،تال
الوزير السابق سليم جريصاتي
ّ
التكتل ،فقال:
مقررات
ّ
أو ً
ال ،عنوان هذه اجللسة
ّ
أنها جلسة متديدات بإمتياز.
إمنائية
التمديدات اليت نريد
ّ
وخدماتية تفيد الشعب اللبناني
ّ
بكافة أطيافه ..وال يرغبون بها.
أن متديداتهم قائمة وال
يف حني ّ
سيما يف
نريدها على اإلطالقّ ،
واألمنية.
العسكرية
األسالك
ّ
ّ
متديداتناّ ،
خط الغاز الساحلي،
ّ
خطة الكهرباء املتكاملة بدءًا من
ً
الذوق وإمتدادا على مساحة
الوطن ،إنتاجًا وتوزيعًا وحتصي ًال
املائية من
وتأهي ًال .التمديدات
ّ
مجدوها تقينا العطش
سدود ّ
والتصحر.
ّ
إنتقائية
أما متديداتهم ،فهي
ّ
ّ
ِ
لقانون
وخمالفة
وخطرية،
الدفاع الوطين وقانون تنظيم
قوى األمن الداخلي ،يف حال
أقدموا على سحب املخالفة على
ّ
ِ
األمين.
السلك
بصراحة تامة ،لقد إنتهى
عندنا األمر عند هذا املعطى
الذي يعزلنا باملطلق ويسري
مصاحل سوانا ..فليسمحوا
لنا !..إن هذا األمر وجودي
أحب األخرون أم
بالنسبة إلينا،
َّ
كرهوا !..األمر لنا يف ما خيصنا
سيما يف هذه
ويصن وطننا،
حُ
ّ
الظروف املأساوية اليت تعصف
باملنطقة ..ترف اإلستئثار بنا
ّ
بالنسبة إلينا.
والنهج ،إنتهيا
الصوت قبل القبضات
إننا نرفع الصوت اليوم قبل
أن نرفع القبضات بوجه من
ٍ
بلحظة واحدة أن يعزلنا
يفكر
عن رئاستنا وجيشنا ،إدارتنا،
إمنائنا ،وشراكتنا الفعلية يف
صناعة القرار الوطين.

ال تفسروا انفتاحنا على
شركائنا ضعفًا أو حاجة ،بل هو
امتناع واقتناع منا بأننا شركاء
ّ
تستغلوا
كاملني يف الوطن ،فال
ذلك يف غري موقعه فيشتمل
األمر عليكم .لذلك يسر التكتل
على أن يبادر جملس الوزراء
فورًا ،إىل وضع حد هلذا
ّ
النوع من املخالفات اخلطرية،
باإلقدام على ّ
التعيني الفوري
لقياداتنا العسكرية واألمنية،
فاإلقصاء بأي حجة وذريعة مل
يعد على جدول أعمال تارخينا
وحاضرنا ومستقبلنا ،فنحن
يف صلب املعادلة اليت ترسي
حكم األقوياء والشجعان يف
مكوناتهم إلنقاذ لبنان.
ثالثًا ،املنطقة على فوهة بركان
متفجر .اذهبوا إىل املفاوضات
ّ
يف عواصم حمايدة ،حمايدة كما
األمر بالنسبة جلنيف يف موضوع
وأوجدوا
السورية،
احلرب
حلو ً
ال سياسية حلروبكم العربية
املأساوية اليت ال ختدم ّ
إال أعداء
أمتكم.
اإلعالمية
احلريات
رابعًا،
مصانة يف الدستور واملواثيق
الدولية ،وجرم التحقري متوافق
على حتديده قانونًا مبا حيصل
خالل جلسات احملاكمة ،وميس
بقرار هيئة احملكمة أو العدالة،
هذا فض ًال عن بدعة حماكمة
األشخاص املعنويني .ارتضينا
التنازل عن سيادتنا القضائية
خدمة ملا أمسوه احلقيقة يف
الظروف ّ
اليت تعرفون ،إال أننا
لن نرتضي التنازل عن حريتنا
واخلاصة األساسية.
العامة
ّ

ميقاتي :لبنان يف غنى عن التجاذبات
اإلقليمية وجيب احلفاظ على العالقات
مع السعودية

اكد الرئيس جنيب ميقاتي ان
تاريخ عالقاتنا مع دول اخلليج
ويف مقدمها اململكة العربية
السعودية حيتم علينا احملافظة
عليها ال بل وتطويرها ملا فيه
خري لبنان واللبنانيني مجيعا
يف لبنان والعامل العربي.واكد
اننا نعرب عن تقديرنا لوقوف
اململكة خصوصا مع لبنان
الدولة واملؤسسات واألفراد
من دون متييز بني لبناني
وآخر ومنطقة وأخرى والرعاية
الدائمة لكل ما يتفق عليه
اللبنانيون ،كما أن اململكة مل
تبخل يوما ومل ترتدد يف دعم
اإلقتصاد اللبناني ومؤسساته
األمنية.
وشدد على أن لبنان يف غنى
عن اإلخنراط يف أي جتاذبات
اذ لدينا ما يكفي من األزمات،
فلتتوقف احلمالت اإلعالمية
ولنتفق أن من مصلحتنا

مجيعا ان جيلس الكل اىل
طاولة احلوار لشد أزر بعضنا
البعض برعاية عربية ملا فيه
خري أهلنا وامتنا.
ميقاتي
الرئيس
وكان
يتحدث ،قبل ظهر امس االول
خالل رعايته اجتفال إفتتاح
جامعة العزم يف طرابلس ،يف
حضور امحد الصفدي ممثال
النائب حممد الصفدي ،رئيس
دائرة االوقاف يف طرابلس
عبد الرزاق اسالمبولي ممثال
والشمال
طرابلس
مفيت
الشيخ مالك الشعار ،مفيت
عكار زايد بكار زكريا ،نقيب
الشمال
يف
املهندسني
ماريو بعيين ،رئيس جامعة
العزم حنفي هليل ،رئيس
جملس امناء اجلامعة عبد اإلله
ميقاتي ،وفاعليات سياسية
وأكادميية وثقافية وتربوية
واجتماعية.

اجليش يصادر اسلحة وذخائر من
مستودع بطرابلس

اعلنت قيادة اجليش امس
االول ان دورية دهمت ليل
االربعاء منشرة وحمل مسانة
يف حملة البداوي  -طرابلس،
شخصني
اوقفت
حيث
لالشتباه بهما وضبطت داخل
احمللني كمية من البنادق
واملسدسات احلربية والذخائر
اهلاون
وقذائف
اخلفيفة
والرمانات اليدوية والبندقية

والشهابات وأجهزة االتصال،
باالضافة اىل اعتدة عسكرية
متنوعة.
كما اوقفت الدورية خالل
عملية الدهم ثالثة اشخاص
حملاولتهم اعاقة تنفيذ املهمة
والتهجم على عناصر اجليش.
مت تسليم املوقوفني مع
املرجع
اىل
املضبوطات
املختص وبوشر التحقيق.

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع
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مقاالت وتحقيقات

أرباح مصارف لبنان الكربى 1870 :مليون دوالر فقط!

شبح الكونغرس خييّم على تفاهم لوزان

محمد وهبة

ّ
توظف مصارف «الفا»  33.3مليار دوالر يف سندات الدين و 20.5مليار دوالر يف شهادات االيداع (مروان طحطح)

ّ
توظف مصارف «الفا»  33.3مليار دوالر يف سندات الدين و 20.5مليار دوالر يف شهادات االيداع (مروان طحطح)
مل تتمكن كل الضغوط السياسية واألمنية
«هز» أرباح املصارف يف عام
واالقتصادية من
ّ
 .2014تقرير «بنك داتا» يظهر أن أرباح مصارف
«ألفا» زادت بنسبة  %9لتبلغ  1.87مليار دوالر.
ّ
ليكذب كل ما أشيع عن خطر إفالسات
يأتي هذا الرقم
روج هلا رجال أعمال ومصرفيون ،وهو خيالف،
مرتقبة ّ
حتى اآلن ،كل ما قيل عن تداعيات األزمة السورية
على تدفق الودائع والتحويالت والتصدير ...هذا
ميتص اقتصاد لبنان ملصلحة 14
هو النموذج الذي
ّ
مصرفًا ،الذي ال يكتمل من دون آلة الشائعات.
خالل السنوات اخلمس املاضية كانت الشائعات
تضرب اقتصاد لبنان .عمل عشرات رجال
األعمال واملصرفيني وجتار العقارات والصناعيني
واملستوردين وأصحاب الوكاالت احلصرية وغريهم
على إظهار صورة سوداوية عن مصري االقتصاد
اللبناني بعد األزمة السورية وتداعياتها السلبية.
كانت الشائعات تشري إىل أن صرف األجراء والعمال
ليس سوى مؤشر على بداية مرحلة اإلفالسات
واالنهيارات .يف نهاية كل فصل ،كان خيرج أحد
الناطقني باسم هؤالء ،سواء من مجعية مصارف لبنان،
أو من غرفة التجارة يف بريوت ومجعية الصناعيني
ومجعية جتار بريوت وجتمعات جتار العقارات ،ليشري
ّ
اخلط
إىل أن أوضاع املؤسسات يف لبنان المست
األمحر وهو ما سينعكس سريعًا على الدائنني ،أي
على املصارف.
ومل يكن جيد هؤالء حرجًا يف املطالبة بإعادة جدولة
أهم أداة
تعد
الديون للحفاظ على املصارف اليت
ّ
ّ
املكرس يف لبنان.
للنموذج االقتصادي ــ املالي
ّ
مصدر اخلطر بالنسبة إليهم هو أال يتمكن االقتصاد
معدل ٍ
كاف من «منو األرباح».
اللبناني من تأمني ّ
ومبعزل عن مدى هشاشة هذا النموذج القائم على
«منو األرباح» ،إال أن الظروف اليت استخدمت كم ّربر
ّ
إلطالق محلة التهويل هذه ،مل تكن أص ًال واقعية؛
النمو ومبعدالت
فأرباح املصارف مل تتوقف يومًا عن
ّ
عالية .ففي عام  2011رحبت مصارف «ألفا» ،أي
املصارف الـ 14األكرب يف لبنان اليت ّ
متثل حنو %90
من السوق املصرفية ،ما قيمته  1.6مليار دوالر،
ويف عام  2012رحبت  1.71مليار دوالر ،ويف عام
استقرت على  1.71مليارًا ،لكنها ارتفعت يف
2013
ّ
عام  2014إىل  1.87مليار دوالر منها  1.55مليار
مولد حمليًا ،و 316مليونًا ّ
دوالر ّ
مولدة لدى مصارف
شقيقة أو تابعة أو مملوكة من مصارف «ألفا» خارج
لبنان.
وكانت هذه املصارف تعتمد بصورة أساسية على
األرباح احملققة من السوق احمللية ،وحتديدًا من
التسليفات للقطاع اخلاص احمللي ومن ادوات
الدين العام وال سيما سندات اخلزينة اليوروبوندز
وشهادات اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان.
فبحسب «بنك داتا» ،تبينّ يف نهاية عام 2014
أن توظيفات مصارف «ألفا» يف سندات الدين
تبلغ  33.3مليار دوالر منها  %55بسندات اللرية
و %45بسندات اليوروبوندز .أما شهادات اإليداع
الصادرة عن مصرف لبنان ،فهي تبلغ  20.5مليار
دوالر ،منها  %80بشهادات اللرية و %20بالعمالت
األجنبية .جمموع توظيفات مصارف «ألفا» يف الدين

احلكومي بلغ  53.8مليار دوالر ،يف مقابل تسليفات
للقطاع اخلاص املقيم يف لبنان ال تتجاوز قيمتها
مبلغ  41.2مليار دوالر منها  %25.7بالعملة احمللية
و %74.3بالدوالر.
وحبسب أرقام «بنك داتا» ،فإن التسليفات اخلاصة
زادت بقيمة  9مليارات دوالر ،فيما زادت حمفظة
التوظيفات يف السندات السيادية من  48مليار
دوالر إىل  53.8مليارًا يف نهاية  ،2014أي ما قيمته
 5.8مليارات دوالر .أما الودائع فقد زادت خالل
السنوات اخلمس األخرية ما قيمته  37.6مليار دوالر
لتسجل يف نهاية  2014ما قيمته  161مليار دوالر.
ّ
هذه هي مؤشرات األداء اإلمجالي للمصارف ،لكن
ماذا تكشف هذه األرقام؟ ببساطة ال ختفي هذه
االرقام أن املخاطر تزداد على املصارف بسبب
ّ
الرتكز املرتفع يف بنية تسليفاتها وتوظيفاتها.
هذا
ومصدر اخلطر يعزى إىل أمرين:
ــ األول أن ارتكازها على االخنراط إىل هذه الدرجة
يف التوظيف يف الديون السيادية لتحقيق األرباح
أمر قد نّبه إىل خماطره البنك الدولي وصندوق
مرة ،مشريين إىل ضرورة
النقد الدولي أكثر من ّ
تنويع التوظيفات واملخاطر أيضًا .فهذا االخنراط
يتأثر بعوامل كثرية سياسية وأمنية ويرتبط مباشرة
بتمويل الدولة ومبيزانياتها وباستثماراتها وبالدين
العام.
ــ الثاني أن أجل التوظيفات السيادية طويل ،اي إن
استحقاق السندات يكون بعد فرتة أقلها  8سنوات،
إال أن أجل الودائع اليت يضعها الزبائن لدى املصرف
ليس طوي ًال وال يصل يف املتوسط إىل سنة ،وبالتالي
فإن املخاطرة كبرية بني استحقاق الوديعة املصرفية
واستحقاق الديون السيادية وهو ما يفرض على
تكون احتياطات كبرية من السيولة
املصارف أن
ّ
تتجاوز  31مليار دوالر حتتفظ بها مصارف «ألفا»
حتسبًا ألي طارئ سياسي أو أمين ،جيعل الطلب
املتزايد على السيولة أمرًا قاب ًال لالستيعاب ،إال أن
هذه السيولة تكّبد املصارف كلفة كبرية نظرًا إىل
كلفة االحتفاظ بها (املصارف تدفع فوائد للمودعني
وتسمي األموال اليت حتتفظ بها سيولة).
كذلك تشري أرقام مصارف «ألفا» إىل أن الديون
اإلمجالية املشكوك بتحصيلها تبلغ  3.66مليارات
دوالر ،علمًا بأن املصارف شطبت ديون معدومة
بقيمة مليار دوالر خالل عام  2014ومبا قيمته 3.2
مليارات دوالر خالل السنوات اخلمس املاضية.
أما املؤونات املالية اليت فرض على املصارف
اقتطاعها من أرباحها ملواجهة حاالت الديون املعدومة
أو املشكوك بتحصيلها ،فقد بلغت  1.4مليار دوالر
يف نهاية  2014مقارنة بـ 981مليون دوالر يف عام
 ،2011وقد بلغت قيمة املؤونات اإلمجالية 637
مليون دوالر مقارنة بـ  444مليونًا يف عام .2011
محلة التهويل مل متنع مصارف «ألفا» من االنتشار
حمليًا وخارجيًا .ففي خمتلف مناطق لبنان ،افتتحت
املصارف  67فرعًا جديدًا هلا ليصبح عدد الفروع
 1199فرعًا .بني الفروع اجلديدة ،هناك  34فرعًا
يف السوق احمللية و 33فرعًا يف االسواق اخلارجية.
ويعمل لدى املصارف حنو  29ألف موظف ،بينهم 20
ألفًا يعملون يف لبنان ،و 9آالف يف اخلارج.

ّ
حقق الكونغرس األمريكي مراده بأن أصبح لديه
القدرة على إبداء الرأي يف االتفاق املزمع عقده بني
إيران والقوى الست .وهذا األمر إذ قوبل بتشديد
إيراني على رفع العقوبات مباشرة ،إال أنه خلق جوًا
بالتوجس الغربي من العرقلة احملتملة.
مشحونًا
ّ
أرخى قبول البيت األبيض بإعطاء الكونغرس سلطة
يف االتفاق احملتمل مع إيران بشأن امللف النووي
بظالله على التوقعات اليت حتفل بها املهلة النهائية
هلذا امللف .فقد أدخل هذا التطور عنصرًا جديدًا من
الشك ،يف املراحل األخرية احلساسة ،من املفاوضات
بني القوى العاملية الكربى وإيران ،حتى ولو ّ
مت تربيره
بأنه مبين على تسوية نادرة .ويف الوقت الذي ّ
قلل
فيه الرئيس اإليراني حسن روحاني من أهمية هذا
توجس لدى جمموعة « »1+5والدول
القرار ،برز
ّ
الغربية ،عبرّ عنه وزير اخلارجية األملاني فرانك فالرت
صرح قبل لقائه وزير اخلارجية
شتاينماير ،الذي
ّ
األمريكي جون كريي ،بأن تقييم املفاوضات مع
إيران وفرص تأثرها باالتفاق يف الكونغرس ،ستتم
مناقشتهما مع كريي.
رغم ذلك ،مل ِ
يعط روحاني أهمية لتهديد الكونغرس
بعرقلة أي اتفاق مع إيران ،مؤكدًا أن طهران ال
تتفاوض مع الربملان األمريكي ،بل «مع جمموعة
صرح كريي بأنه واثق من
امسها  ،»1+5يف حني
ّ
أن الرئيس باراك أوباما سيتمكن من احلصول على
موافقة الكونغرس على االتفاق مع إيران.
ويف خطاب يف راشت (مشال) ،أكد روحاني أن «ما
يقوله جملس الشيوخ األمريكي وما يريده جملس
النواب األمريكي وما يسعى إليه املتطرفون يف
الواليات املتحدة وما يقوله املرتزقة يف املنطقة،
ال يعين شعبنا وال حكومتنا».
وطلب من القوى الكربى قبول اتفاق نووي
«حيرتم األمة االيرانية» ،مؤكدًا أن إيران «مرنة»
يف املفاوضات ،وجمددًا التشديد على «النقطة
الرئيسية» يف هذه املفاوضات ،وهي أن «الكل
يعرف أنه لن يكون هناك اتفاق من دون رفع
للعقوبات».
من جهة أخرى ،قال روحاني إن «هدفنا النهائي
ليس هيمنة إيران على املنطقة وال هيمنة الشيعة
ّ
السنة .يف نظرنا ليس هناك فرق بني شيعة
على
ّ
وسنة أو أتراك وعرب وبلوش».
يف هذه األثناء ،كان جون كريي قد وصل إىل أملانيا
حلضور اجتماع وزراء خارجية جمموعة السبع يف مدينة
حتدي إنهاء
لوبيك الشمالية .وقال «يلوح يف األفق ّ
املفاوضات مع إيران ،خالل فرتة شهرين ونصف
الشهر» ،مضيفًا أنه «مت التوصل إىل تسوية يف
واشنطن أمس بشأن دور الكونغرس .حنن واثقون
بقدرة الرئيس على التفاوض بشأن االتفاق والقدرة
على جعل العامل أكثر أمنًا».
وبعدما كان قد أبدى قلقًا قبل االجتماع ،لكن
شتاينماير عقب ،بعد ذلك ،باإلشارة إىل أن كريي
أكد ،خالل اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء يف
جمموعة السبع ،أن اتفاق اإلطار الذي جرى التوصل
إليه مع إيران سيجري متريره يف الكونغرس
األمريكي.
توصل
بعدما
ألثالثاء،
الكونغرس،
يف
التصويت
وجاء
ّ
رئيس اللجنة بوب كوركر وكبري الدميوقراطيني بني
كاردن إىل ّ
حل وسط ،بشأن لغة النص لتهدئة
خماوف البيت األبيض وبعض الدميوقراطيني .وقال
كوركر «أعتقد أننا توصلنا إىل توازن» ،فقط بعدما
وأقرت
اتضح وجود تأييد دميوقراطي قوي له.
ّ

اللجنة مشروع القانون باإلمجاع ،ومن املتوقع متريره
إىل جملس الشيوخ بكامل هيئته ثم جملس النواب.
وأصر كاردن وكروكر على أن يسمح القرار
ّ
للمحادثات بني إيران وجمموعة « »1+5بأن تستمر
من دون أن يعرقلها تدخل الكونغرس .غري أنهما
شددا أيضًا على أن البيت األبيض لن ميكنه رفع
العقوبات املتعلقة بالربنامج النووي عن إيران ،من
دون ضوء أخضر من الكونغرس.
وتنامى تأييد احلزبني ملشروع القانون ،يف األسابيع
القليلة املاضية ،ليقرتب من العدد الالزم لتجاوز
أي نقض رئاسي ،وهو  67صوتًا .لكن أعضاء يف
جملس الشيوخ من احلزب الدميوقراطي ،الذي ينتمي
إليه أوباما ،جنحوا يف إضافة تعديالت لتخفيف
مشروع القانون حتى يلقى قبو ًال أكرب من البيت
األبيض.
وينص مشروع القانون الذي مت إقراره على أن
أي اتفاق نهائي مع إيران ،خالل
يراجع الكونغرس ّ
 30يومًا بد ًال من  60يومًا ،وحذف منه إلزام أوباما
بأن يشهد بأن إيران ال تدعم أعما ًال إرهابية ضد
الواليات املتحدة .وبد ًال من ذلك يلزم مشروع
القانون اإلدارة األمريكية بتقديم تقارير منتظمة
ومفصلة إىل الكونغرس بشأن عدد من القضايا،
ّ
من بينها دعم إيران لإلرهاب وصوارخيها البالستية
وبرناجمها النووي .كذلك يلزم مشروع القانون اإلدارة
بإرسال نص أي اتفاق نهائي إىل الكونغرس ،مبجرد
االنتهاء منه ،وحيرم أوباما من القدرة على ختفيف
العقوبات األمريكية على إيران أثناء فرتة مراجعة
الكونغرس لالتفاق ،ويسمح أيضًا بإجراء تصويت
نهائي على رفع العقوبات اليت فرضها الكونغرس،
مقابل تفكيك إيران لقدراتها النووية.
هذه اخلطوة لقيت ترحيبًا إسرائيليًا عبرّ عنه وزير
مصرحًا بأن إسرائيل
االستخبارات يوفال شطاينتس،
ّ
راضية عن االتفاق الذي توصل إليه الكونغرس
األمريكي وإدارة أوباما .وقال شطاينتس ،لإلذاعة
اإلسرائيلية« ،حنن سعداء بالتأكيد هذا الصباح.
هذا إجناز لسياسة إسرائيل .خطاب (رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو) يف الكونغرس ...كان
حامسًا يف التوصل إىل هذا القانون ،وهو عنصر مهم
سيئ ،أو على
جدًا يف احليلولة دون التوصل التفاق ّ
األقل يف حتسني االتفاق وجعله أكثر منطقية».
يف سياق متصل ،أكد وزير اخلارجية اإليراني حممد
جواد ظريف أن االتفاق حول برنامج نووي مدني
إيراني «قريب جدًا» ،مشددًا على ضرورة إرفاقه
برفع فوري ال تدرجيي للعقوبات.
ويف مقابلة نشرتها  4صحف إسبانية ،قال ظريف
«لطاملا كنا شعبًا مساملًا وميكن مطالبتنا بإبرام
اتفاق ،وهو أمر وشيك ،لكن ال ميكن مطالبتنا
بالتنازل عن كرامتنا .إذا اتفقنا فستتخذ إيران
إجراءات يف اليوم نفسه ،وعلى الطرف اآلخر فعل
املثل» ،وفق صحيفة «ال بايس».
وأضاف «قد يستغرق األمر عدة أسابيع ليتمكن
الطرفان من إعداد تطبيق االتفاق ،لكن العقوبات
سرتفع يوم مصادقة جملس األمن الدولي على
االتفاق» ،مؤكدًا أن حكومته قادرة على مواجهة
الصعوبات داخليًا إن مل تتعرض «لضغوط».
يف هذا الوقت ،أعلنت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية
اإليرانية مرضية أفخم أن «وزير اخلارجية حممد جواد
ظريف ميكن أن يواصل املفاوضات النووية ،على
هامش مؤمتر لألمم املتحدة حول نزع األسلحة ،يف
نهاية نيسان يف نيويورك».
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سياسيات

بوتني ال يريد
«إمرباطورية» يف أوكرانيا

العبادي يرى يف دور سليماني دعوة الصالح مدفوعات الرعاية الصحية
ملرضى السكري يف اسرتاليا
سرقة جلهود القوات العراقية

وزيرة الصحة سوزان لي
العبادي
بوتني يرد على اسئلة املواطنني عرب التلفزيون الروسي أمس
االول( .ا ب)
الروسي
الرئيس
أبدى
فالدميري بوتني ،يف حوار
أجاب
مباشر
تلفزيوني
فيه على عشرات األسئلة
ملواطنني« ،تفاؤله» بتخطي
البالد األوضاع املعيشية
واالقتصادية املرتدية ،منذ
أن فرض الغرب عقوبات
مشددة عليها بسبب أزمة
أوكرانيا وضم شبه جزيرة
القرم يف آذار (مارس)
املاضي ،إضافة إىل تدهور
أسعار النفط .وأكد أن
االقتصاد الروسي «جتاوز
وقد
الصعوبات،
ذروة
يعود للنمو خالل أقل من
سنتني».
القضايا
شغلت
وفيما
اإلقليمية والدولية الساخنة
مساحة ضيقة من احلوار
الذي استغرق  4ساعات،
نفى بوتني جمددًا وجود
قوات روسية يف أوكرانيا،
وقال« :ليس هدفنا إعادة
بناء امرباطورية ،وحنن ال
جند أي فارق بني الروس
واألوكرانيني فهم أمة واحدة
أساسًا».
واتهم الرئيس الروسي كييف
بقطع األواصر مع منطقة
دونباس شرق أوكرانيا عرب
استبعاد سكانها من النظام
املالي للبالد ،وقال« :حيارب
أشخاص يف دونباس لنيل
حقوقهم بالقوة ،لكن هناك
أيضًا أشخاصًا ال شأن هلم
بذلك ،وعملوا للحصول على
معاشاتهم ،فلماذا ال تدفع
هلم؟».
ّ
وعلق بوتني على رفض فرنسا
تسليم سفينيت «ميسرتال»
احلربيتني لروسيا ،بأنه «أمر
غري مهم بالنسبة إىل قدراتنا
الدفاعية ،فهدف العقد هو
دعم أحواض صنع السفن
الفرنسية» .ويف ملف العالقة
مع الغرب ،قال إن «شرط
حتسني العالقات هو احرتام
روسيا ومصاحلها .وال فائدة
وال معنى حملاوالت الضغط
سالح
باستخدام
عليها
العقوبات» .واعرتف بأن
فرض النموذج السوفياتي
يف أوروبا بعد « 1945مل

يكن أمرًا جيدًا».
وتطرق الرئيس الروسي
اىل اغتيال املعارض بوريس
نيمتسوف يف نهاية شباط
(فرباير) املاضي ،الذي أثار
انتقادات حادة يف العامل،
قائ ًال« :ال أعرف حتى اآلن
إذا كان التحقيق سينجح يف
كشف الذين يقفون وراءه
وإذا كان هناك من يقف
وراءه».
وأعلن بوتني أن تزويد
إيران منظومة «إس »300
الصاروخية ،أتى بعدما أبدت
مرونة كبرية يف املفاوضات
اخلاصة بربناجمها النووي»،
مضيفًا أن «اإلجراء سيشكل
عنصر ردع يف الشرق
األوسط على خلفية األحداث
يف اليمن ،من دون أن يهدد
أمن إسرائيل ،ألن هذا السالح
ذي طابع دفاعي حبت».
وتابع« :حني نصدر أسلحة
اىل اخلارج نأخذ يف االعتبار
الوضع يف خمتلف مناطق
العامل ،خصوصًا إذا تعلق
األمر بالشرق األوسط».
وأشار إىل أن موسكو
«ليست املصدر الرئيس
لألسلحة إىل هذه املنطقة ،إذ
تتقدم واشنطن علينا كثريًا
يف هذا اجملال .وقد أجرينا
حمادثات مع دولة عربية أخريًا
لتزويدها منظومة إس،300 -
لكن إسرائيل عارضت حبجة
أنها قد تؤدي إىل تغريات
جيو -سياسية جذرية يف
املنطقة».
ويف ملف اإلرهاب يف الشرق
األوسط ،قال بوتني إن
«تنظيم داعش تشكل بعد
إطاحة صدام حسني وإبعاد
النخبة السابقة عن السلطة
يف العراق ،ما دفعها اىل
االلتحاق بتشكيالت متشددة
متهيدًا لتأسيس داعش الذي
يضم اليوم عددًا كبريًا من
الضباط السابقني يف اجليش
العراقي ،ما يفسر قدراته
القتالية العالية» .ورأى أن
«داعش» ال يهدد روسيا
مباشرة ،على رغم قلق
موسكو من التحاق روسيني
بالتنظيم.

رحب رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي ،أمس االول
بالدعم اإليراني يف مواجهة
«داعش» .وطالب طهران
باحرتام سيادة بالده ،لكنه
قال إن إبراز دور قائد «فيلق
القدس» قاسم سليماني:
القوات
جهود
«يسرق
العراقية» .وطالب طهران
باحرتام سيادة بالده بـ «مترير
كل املساعدات عرب احلكومة»،
ووافقته املرجعية الشيعية يف
ذلك.
من جهة أخرى ،أكد العبادي
التزامه حترير األنبار ،فيما قالت
مصادر أردنية رفيعة املستوى
عمان ستدعم القوات
إن
ّ
العراقية يف املعركة الوشيكة
ضد تنظيم «داعش».
وقال العبادي يف حماضرة أمام
معهد «الدراسات االسرتاتيجية
والدولية» يف واشنطن ،إن
«على إيران احرتام السيادة
األطراف
وكل
العراقية،
يوافقونين (يف ذلك) ،خصوصًا
املرجعية يف النجف» .وأوضح:
«قلت ألصدقائي اإليرانيني
بشكل صريح أنتم تساعدوننا
مشكورين ،إمنا كل شيء جيب
أن يتم عرب احلكومة ...وأي
طريقة أخرى أعتربها عدائية».
العلين»
«الدور
وانتقد
لسليماني ،وقال إنه حتدث
إىل «اإليرانيني يف هذا الشأن
فردوا أنهم ليسوا مسؤولني
عن ذلك» .وأضاف أن «دوره
فكرة
العلين
(سليماني)
سيئة ويسرق جهود القوات
العراقية».
وعن العالقة مع السعودية،
أكد أنه «على اتصال مع خادم
احلرمني امللك سلمان وسعيد
بتسمية سفري سعودي جديد
يف بغداد» ،كما شجع فتح
السفارة السعودية هناك،
وأن التسريبات عن اخلالف
مع الرياض حول اليمن «مت
تضخيمها إعالميًا وال ميكن أن
تتطابق الرؤية بني السعودية
والعراق  ١٠٠يف املئة».
ويف كلمة أمام اجلالية العراقية
يف الواليات املتحدة ،قال
إن «األنبار تتعرض لضغط
كبري من داعش .وسنقف مع
أبناء الرمادي وحديثة وعامرية
األخرى،
واملناطق
الفلوجة
ولن نتخلى عنهم» .وأكد أن

«داعش جاء حبجة الدفاع عن
مكون معني لكنه دمر وأعدم
وهجر أبناء هذا املكون ،ما
اثبت كذب ادعائه» ،مشريًا
إىل «وجود محلة خارج احلدود
وجتاذب طائفي وحنن ال نريد
أن نكون جزءًا منها ألننا نريد
االنتماء إىل الوطن وحده».
وأضاف« :إنا هنا يف واشنطن
ال أستجدي دعمًا من أحد ،وإمنا
مصلحة كل الدول تقتضي
حماربة داعش ألنه يشكل خطرًا
عليها» ،مشريا إىل أن «التحدي
األكرب الذي يواجهنا بعد التحدي
العسكري يتمثل يف التعايش
بيننا».
وتواجه مدينة الرمادي ،عاصمة
األنبار هجمات متواصلة من
«داعش» الذي بات يسيطر على
أجزاء منها ،ويسعى إىل إسقاط
املراكز احلكومية واملقرات
العسكرية وسط املدينة.
وأكد الناطق باسم جهاز
مكافحة اإلرهاب صباح النعمان
لـ «احلياة» ،أن «قوات اجلهاز
متكنت من صد هجوم شرس
لعصابات داعش اإلرهابية اليت
حاولت اسرتجاع اجلزء الغربي
من منطقة البوفراج» .وأضاف
أن «املعارك اآلن تدور يف
مشال شرقي البوفراج ،حيث
تواصل قواتنا القتال لطرد
التنظيم منها» ،مؤكدًا قتل
العشرات من اإلرهابيني.
يف عمان ،قالت مصادر أردنية
إن األردن «سيدعم القوات
العراقية» ،ويرتكز االهتمام
األردني على معركة األنبار،
حملاذاتها احلدود .ومثة نقاط
عبور مشرتكة بني البلدين،
وصالت وثيقة بني مركز القرار
الرمسي يف عمان وقطاعات
اجتماعية نافذة غرب العراق.
وقالت املصادر إن كبار
املسؤولني األردنيني «أبدوا
املعركة
لدعم
االستعداد
املقبلة» ،وأبلغوا ذلك إىل وزير
الدفاع العراقي خالد العبيدي
عمان .لكن
خالل زيارته األخرية ّ
املصادر ذاتها نفت بشدة أن
تنخرط اململكة يف حرب برية
ضد التنظيم ،سواء يف العراق
أو سورية.
وعلم أن العبيدي حذر من
احتمال تدفق الجئني عراقيني
حنو األردن بعد بدء العمليات
العسكرية يف األنبار.

أوصت جلنة من اخلرباء بوجوب
اصالح مدفوعات الرعاية الصحية
لتحسني الرعاية ملرضى السكري
واألمراض املزمنة األخرى.
ففي ورقة املناقشة اليت
أطلقها وزيرة الصحة سوزان

يوم
()Sussan Ley
لي
االربعاء ،قالت جمموعة حكومة
أبوت االستشارية االسرتاتيجية
الوطنية ملرضى السكري ان
منوذج الدفع للرعاية الطبية
احلالي ،الذي حيصل األطباء
مبوجبه على معظم الدخل من
الرسوم املدفوعة عن كل زيارة
للمرضى «من غري املرجح أن
يؤدي إىل نتائج أفضل».
واضافت الورقة تقول ان
«منوذج رسم مقابل اخلدمة ال
حيفز على املدى الطويل ملتابعة
أو رعاية استباقية للناس الذين
يعانون من أمراض مزمنة».
ودعت اجملموعة ،اليت تضم خرباء
من جمموعات الصحة واجلامعات
ومعاهد البحوث واخلدمة العامة،
احلكومة الختبار مناذج الدفع
املختلفة ،اليت جتمع بني دفع
الرسوم مقابل اخلدمة مع غريها
من املدفوعات على أساس األداء
وحاالت وخصائص املريض.
وقد مت إنتاج الورقة لتكون
بداية دافعة لعملية تشاور
لالسرتاتيجية الوطنية ملرض
السكري ،وتأتي يف الوقت الذي
تستعد فيه احلكومة لإلعالن عن
مراجعة أوسع حلسومات الرعاية
الطبية.
وهذه املراجعة ،اليت من املتوقع
أن يتم اإلعالن عنها يف األيام
املقبلة ،ستنظر يف ما إذا كان
ينبغي إزالة بعض اخلدمات من
اجلدول الزمين لفوائد الرعاية
الطبية اليت كلفت أكثر من 19
مليار دوالر يف العام املالي
املاضي.
وستنظر هذه املراجعة ،اليت
قامت بها جلنة مستقلة من
اخلرباء ،أيضا يف ما إذا كان مت
تسعري اخلدمات بشكل مناسب،
وما إذا كان بعض اخلدمات جيب
أن جتري استهدافها بشكل أكثر
إحكاما.
وقال متحدث باسم الوزيرة
سوزان لي ان األطباء واملرضى
أثاروا املخاوف مع احلكومة حول
اإلفراط يف االختبار واالزدواجية
يف اخلدمات ،وانه ستتم مواصلة
العمل على هذه القضايا.
واضاف املتحدث يقول ان
«احلكومة ومهنيي واختصاصيي

الصحة على حد سواء يتفقون
على انه من املهم أن نضمن
حصول املرضى على العالجات
واملثبتة
واحلديثة
املناسبة
جدواها».
كلفت
،2012
عام
ويف
احلكومة غيالرد جلنة ملراجعة
اختبار نقص فيتامني  ،Dو
 B12والفوالت ،بعد أن رفع
واثار خرباء علم األمراض خماوف
بشأن فحص بعض املرضى
بشكل غري مالئم.
يف تشرين الثاني عام ،2014
اجرت حكومة أبوت تغيريات
هذه
استهداف
لتحسني
العناصر ،حيث من املتوقع أن
حتقق وفورات قدرها  75مليون
دوالر سنويا.
وقد حاولت حكومة راد خفض
الساد
جلراحة
املدفوعات

( )cataractيف عام 2009
 مربرة ذلك على أساسأن التطور التكنولوجي جعل
اإلجراءات أسرع وأرخص كلفة
 وقد أحِبطت هذه احملاولة بعدرد فعل غاضب من قبل أطباء
العيون.
وقرار احلكومة يف شهر آذار
بالتخلي عن مقرتحات خلفض
حسومات لزيارة االطباء العامني
والسماح بتعويض اخلسارة عن
طريق فرض تكلفة على املرضى
مما يكلف موازنة الصحة 2.1
مليار دوالر.
ولكن من املفهوم ان السيدة
لي ال تطلب إنتاج وفورات بهذا
احلجم.
وقال رئيس الكلية امللكية
االسرتالية لألطباء العامني
ان «الدليل
فرانك جونز
املستدام املستند اىل منوذج
التمويل» ضروري ،وأنها قد
وضعت منوذجها اخلاص الذي
سيقدم للحكومة يف وقت
قريب.
وتدعو احلكومة االختصاصيني
واملوجلني بهذا الشأن اىل
إبالغ جلنة االسرتاتيجية الوطنية
ملرض السكري بتعليقاتهم حتى
 17أيار املقبل حيث من املتوقع
االفراج عن هذه االسرتاتيجية
حبلول نهاية العام.
ويعاني أكثر من مليون أسرتالي
من مرض السكري ،ويتم
تشخيص  280شخصا آخر بهذا
املرض كل يوم.
ومرض السكري هو السبب
الكامن وراء وفاة شخص من
كل  10اشخاص يف أسرتاليا.
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اسرتاليات

Australian News

سـؤال األخـالق فـي حـرب الـيمن
أ.د إبراهيم أبو محمد

كان اخلطأ االسرتاتيجي الذى وقعت الثورة اإليرانية فيه
أنها اعتمدت على االخرتاق املذهبى لدول اجلوار  ،ووظفته
ليكون مرتبطا باخلارج األيديولوجي على حساب املواطنة
 ،وليؤكد أن االرتباط باألبوة املذهبية كان أقوى لدى
أهل هذه الطائفة من الوطن وأهله وأرضه ومسائه ،
وكل ما حيمله من إرث ثقايف واجتماعي وتارخيي  ،ومن
ثم فهي مل تتنب أيديولوجية مثرية للجدل فقط  ،وإمنا
للغضب أيضا ،األمر الذى جعل اخلطاب اإليرانى يتسم
بالتناقض واالزدواجية ويؤكد مقولة التقية وهى مقولة
حمملة بظالل وخلفية تارخيية تنسف جسور الثقة يف كل
ما يصدر عن اإليرانيني .
• فإيران تتحدث عن الوحدة اإلسالمية وتعقد هلا مؤمترات
سنوية ،وهي يف الوقت نفسه تعمل على تقسيم اجملتمعات
اإلسالمية.
• وهى تدعو أمريكا بالشيطان األكرب  ،بينما تتحالف معها
يف العراق وتعقد معها مفاوضات واتفاقيات سرية وعلنية
ظاهرة !
• وتريد تصدير الثورة  ،بينما تقف ضد إردة الشعوب عندما
تثور ضد دكتاتور تابع ملذهبها الديين ،وما حيدث يف
سورية والعراق وحتالف احلوتيني مع املخلوع علي عبد اهلل
صاحل منوذج هلذا التناقض !
• وهي تدعو الستقالل الشعوب واحرتام سيادتها  ،بينما
تدس أنفها ويدها وسالحها وخمابراتها يف أغلب دول
املنطقة ! .وهى تدعو للتقريب بني املذاهب بينما تلغى
مذاهب اآلخرين وكل حقوقهم الدينية إذا أوقعهم حظهم
التعيس حتت سيطرتها !
• الغريب أن النظام اإليرانى بقدر ما ميارس سياسته
اخلارجية مع أمريكا ودول الغرب بذكاء يستحق اإلشادة ،
ويصل إىل حد الدهاء  ،بقدر ما ميارس سياسته يف املنطقة
العربية بالذات باستهتار يصل إىل حد اإلدانة واالستفزاز
الغيب.
• فبعض رموزه حتت تأثري نشوة الغلبة يف العراق يعلن أن
بغداد جيب أن تكون عاصمة اإلمرباطورية الفارسية !
• وآخرون منهم يصرحون بعد اجتياح احلوتيني لصنعاء أن
إيران اآلن أصبحت تسيطر على العواصم العربية األربعة
بريوت ،بغداد  ،دمشق ،صنعاء  ،والباقى على الطريق !
• ومع أن أحدا ال ميكن أن يتجاهل مظلومية احلوتيني وحقهم
الطبيعي يف املشاركة السياسية كأي فئة من الشعب هلا
كل احلقوق يف اختيار من ميثلها وحيقق مصاحلها ويرفع عن
كاهلها تلك املظلومية كبقية الفئات األخرى .إال أن
موقف احلوتيني أنفسهم من بقية أبناء الشعب اليمنى
وممارساتهم الفجة  ،وسيطرتهم على كل مرافق الدولة
مبا يف ذلك الرئيس والرئاسة جعل استحضار النموذج
العراقى وحزب اهلل يف لبنان ماثال يف الذهن والذاكرة .
• يضاف إىل ذلك ارتباط احلوتيني بالنظام اإليراني وما له
من أطماع يف بسط النفوذ والسيطرة خرج باملوضوع من
كونه خالفا داخليا ليتحول إىل وكالة لنظام خارجي لديه
حساسيات سياسية تعاني منها الكثري من دول املنطقة
 ،وهي معاناة مرئية ومنظورة ومنكورة تصل إىل درجة
االلتهاب والتآمر.
• مل يدرك املالىل يف إيران حجم حساسية جريانهم ،وأن
الرؤساء وامللوك جييئون ويذهبون  ،والشعوب هى الباقية،
وكل يسطر يف التاريخ أجمادا بقدر همته واهتمامه بشعبه
ورعايته لدينه وأمته ،والتاريخ وحده هو من حيكم
عليهم.
• مل يدركوا أن ميزان القيم هو الذى جيب أن حيكم اختيارات
اململكة وليس ميزان املصاحل السياسية اآلنية ،أو هكذا
جيب أن يكون  ،ألن األول ثابت ،بينما الثاني كالطقس
اجلوي يتغري من حني آلخر.
• مل يدركوا أيضا أن ميزان اململكة العربية السعودية يف
عامل العالقات حملية كانت أو دولية حبكم وجود املقدسات
فيها وارتباط العامل اإلسالمي بها يتعدى حدود املصاحل
الشخصية لنظام وشعب حيكمه امللك ،وإمنا جيب أن
يرتبط ـ وحبكم املكان واملكانة الدينية ـ مبيزان آخر ومعيار
آخر وهو واجب اململكة جتاه حقوق أمة مسلمة أهينت حتتاج
إىل رد اعتبار ،وشعوب مسلمة أستبيحت حتتاج أن ترفع
رأسها باحلرية والكرامة والعدل.
• تلك هي حساسية احلكم يف اململكة ،أنه ليس حكما
خاصا لبلد عادي ،وإمنا هو حكم متتد آثاره لتتجاوز شعبه
وجغرافية أرضه ،وعدد سكانه  ،وحبكم املكان واملقدسات
يرتبط بشبكة من العواطف املتجذرة يف وجدان األمة
اإلسالمية متتد يف طول األرض وعرضها ،وهذا اجلانب
احليوى غفل عنه مع األسف الشديد قادة إيران الذين
أحسنت الغالبية املسلمة الظن بهم وبثورتهم وحسبتهم
يف يوم ما ظهريا شعبيا إلرادتها يف التحرر والعدل
وحتقيق الكرامة .
• فلماذا ال تعود إيران لرشدها وتعمل علي اجلمع ال التفريق،
وعلي الوحدة ال التمزيق ،وعلى اصطفاف الشارع اإلسالمي
حول قضاياه احليوية واملصريية ،بدال من تفتيت جهوده
وتبديد طاقاته ومتزيق وحدته الفكرية والعقدية .

• جزء آخر من اخلطأ االسرتاتيجي أيضا أن املالىل يف إيران
مل يقدروا حجم التأييد الشعيب هلم مع بداية الثورة اإليرانية
 ، 1979ومل يستثمروا ذلك اإلمجاع الشعيب يف وحدة األمة
 ،فبددوا ذلك كله ،وعرف الناس بعد ذلك أن ما فعلته
إيران يف العراق وسورية ولبنان واليمن ال ميكن أن خيدم
االستقرار واألمن ،وال حيدث جراحا يف جسد األمة فقط ،
إمنا يكرس أحقادا وضغائن تارخيية ،ويعمق جراحا كادت
أن تندمل  ،وينقل معارك األمة من ميادينها احلقيقية
مع األعداء لتكون معارك يف البلد الواحد ،واحلي الواحد،
والشارع الواحد ورمبا يف البيت الواحد .كما حيدث اآلن
يف اليمن  ،ويف سورية ويف العراق.
• كل تلك اهلواجس شكلت يف وجدان املسلمني مربرا ُمًّرا
لعاصفة احلسم  ،ثم كان سؤال احلسرة عن مصدر مرجعية
تلك الثورة يف املبادئ واألخالق  :هل هذا ما كان حيرص
عليه اإلمام العظيم الذى نتشرف مجيعا باالنتساب إليه
؟ وهل هذا ما أوصى به أتباعه …..؟ بالقطع  ،ال ،
فمن املعروف للجميع تارخييا أن اخلوارج هم الذين خرجوا
على اإلمام علي وكفروه وحاربوه وأباحوا دمه  ،ومع ذلك
عندما ُس ِئل اإلمام اجلليل علي رضي اهلل عنه عن هؤالء
اخلوارج :أكفار هم ؟ قال  :ال  ..هم من الكفر فروا ..
• فقالوا له  :أمنافقون هم ؟ قال :ال… لو كانوا منافقني ما
ذكروا اهلل إال قليال .
• قالوا  :فماذا تقول فيهم ؟ وماذا تقول يف قتالهم ؟ أيف
اجلنة هم أم يف النار… .؟
• فقال اإلمام العظيم رضي اهلل عنه « :لقد التقينا وإهلنا
واحد  ،وكتابنا واحد  .وقبلتنا واحدة ،وهم إخواننا
بغوا علينا اليوم  ،وليس من طلب احلق فأخطأه
باألمس ْ
كمن طلب الباطل فأدركه  ،وإنى ألرجو لقتالنا وقتالهم
اجلنة !!!.
• هذا هو فكر اإلمام العظيم بال تعصب أو ضغائن  ،وجتاه
َم ْن ؟ جتاه من كفروه وحاربوه وأباحوا دمه ! فما الذى يقوم
به هؤالء اآلن ؟
وهل ميكن للمبادئ األخالقية أن تتوارى يف سبيل
التعصب املذهيب واملشاريع غري املعلنة والطمع يف
إنشاء امرباطوريات جديدة أو إحياء إمرباطوريات ماتت
على حساب شعوب دول اجلوار التى كانت تأمل خريا يف
مردود تلك الثورة على مجاهري األمة… ؟
• سؤال آخر يف املبادئ واألخالق كذلك يتصل بعاصفة
احلسم يطرحه آخرون ومن حقهم أن يطرحوه  ،ومن الواجب
أن يتسع له الصدر  ،وأن حناول -بتجرد علمى  -اإلجابة عنه
إذا استطعنا ذلك ،أو أن حنيله ألهل االختصاص .
• يقول أصحابه « :ملاذا تتحمسون هلذا التحالف ضد انقالب
احلوتيني يف اليمن ،بينما كان هذا التحالف نفسه هو من
أيد االنقالب يف مصر ،وأمده بأسباب احلياة ونفخ فيه
الروح اإلقتصادية ،؟ وكيف تفرقون بني املتماثلني؟
ونعرتف  -قبل اإلجابة  -أن االحتجاج له وجاهته وله
مربراته العقلية واملنطقية املقبولة  ،وال أدرى كيف يكون
تربيره لدى أهل القرار ،علما بأنه سؤال قد تكرر كثريا
ورددته قنوات فضائية حمايدة وليست منحازة  ،كما
رددته أقالم هلا تقديرها يف عامل الفكر احلر ،وليسمح
ىل القارئ الكريم أن أطرح هنا رؤية قد تسهم يف
حل هذا اإلشكال الذى يطرحه السؤال األخالقى ،أو على
األقل تكون مفتاحا يف سبيل الوصول إىل منطق مقنع
يرفع غموض التناقض واالحنياز الذى يفرضه السؤال
ولو على سبيل اجلدل.
ويف بداية هذه الرؤية أذكر مبجموعة من األمور جنملها
يف اآلتي:
األول ،:نذكر هنا بقاعدة فقهية مهمة مفادها  :أنه إذا
كان األصل يف األشياء اإلباحة  ،فإن األصل يف الذمم
الرباءة ،وأن امللك اجلديد «سلمان» مل يكن شريكا يف
فرضية السؤال األوىل ،ومل يكن راضيا عنها  ،وقد
ظهر ذلك واضحا يف كثري من قراراته التى صدرت يف
الساعات األوىل لواليته وحتى قبل أن يوارى امللك
السابق مثواه األخري ،من ثم حنسب أن ذمة الرجل بريئة
وأن املبادئ لديه ال تتجزأ.
واألمر الثانى :أن البيتني العربي واإلسالمي كالهما
حيتاج إىل إعادة ترتيب وتنظيم  ،بل وإعادة هيكلة
ملؤسساته وأنظمته وأهدافه املختلفة مبا يف ذلك إيران
نفسها  ،ومبا يضمن أن مؤسسة احلكم البد أن تأخذ
يف اعتبارها نبض الشعوب وحساسية املرحلة والبعد
عن االستفزاز األهوج الذى يقسم شعوب املنطقة
ويثري الضغائن ،وإال فإن البديل هو بركان هائج
وحريق مدمر تنهار أمامه كل احلواجز والسدود ،بينما
تكون الشعوب هي اخلاسر األكرب  ،ويف مقابل ذلك
سيكون أعداء األمة هم املستفيد األكرب ،وخماطر هذا
االحتمال لن تستطيع الشعوب حتمله  ،وإمنا ستطيح يف
البداية بكل من كان سببا يف مآالت هذا الوضع اخلطري
 ،وستالحقه حتما بلعناتها مهما كان وأينما كان  .وحتى
سواء اجلحيم.
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اجمللس االسالمي يف كانبريا يشيد ب «عاصفة احلزم» النقاذ اليمن من االطماع
الفارسية وعصابات احلوثيني
اشاد اجمللس االسالمي يف مقاطعة العاصمة االسرتالية
كانبريا بالتحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية
السعودية إلنقاذ اليمن  ،من األطماع الفارسية
وعصابات احلوثيني ،وإيقاف املد الفارسي احلاقد.
ورفع اجمللس يف بيان صدر عن رئيس اجمللس
اإلسالمي حممد شاكر برجاوي الشكر والتحية خلادم
احلرميني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز على
موقفه الشجاع واملقدام بالوقوف بوجه التهديد
األبي
والتمدد الفارسي احلاقد يف عاملنا العربي
ّ
 ،وعلى جهوده النبيلة جبمع مشل العرب وتوحيد
صفوفهم.
واكد البيان إن «عاصفة احلزم» ليست ألطماع بأرض
أو زيادة سلطة اململكة بل هي تلبية لنداء من حكومة
شرعية لدولة عربية شقيقة طلبت املساعدة للحفاظ

على سيادة أرضها وحكومتها من الغزاة اجملرمني
العابثني بأمن وسالمة وموارد املواطنني اليمنيني
املساملني.
واضاف ان عاصفة احلزم» قضت على أحالم
وطموحات املاللي وأعادت العزة والكرامة والفخر
لألمتني اإلسالمية والعربية .
واكد على قرار اململكة مبواجهة حماوالت السيطرة
الفارسية وأنه بعد اليوم لن يكون مبقدور إيران
وأوهام امرباطوريتها الفارسية وال مبقدور سياسة
تعميم الشحن املذهيب احلاقد الرخيص اليت تنتهجها
عرب ممارسات احلرس الثوري الكاذب وميليشيات
أحزاب احلقد والإلسالمية املدعومة منه أن تشوه
وعي شعوبنا اإلسالمي ،أو أن تطال أمنهم وسالمتهم
وكيانهم وسيادتهم.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
Master License No: 409566317
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اسرتاليات

استطالعان :اخبار جيدة وغري
جيدة للحكومة

ابوت يقلص الفارق مع شورتن

يواصل رئيس الوزراء طوني
ابوت استعادة دعم الناخبني
بعد شهرين «من جناته» من
االطاحة به حيث اعرتف بانها
كانت جتربة اقرتبت من املوت
سياسيا.
فقد أكد استطالعان للرأي نشرا
يوم االثنني وجود حتسن يف
نسبة رضى الناخبني عن اداء
السيد كرئيس الوزراء.
الزميلة
استطالع
وأظهر
واستطالع
«االسرتاليان»
فريفاكس-ايبسوس ان رضا
الناخبني عن اداء السيد ابوت
ارتفع إىل  33و 34يف املئة
على التوالي.
ووجد استطالع نيوزبول ان
حزب العمال ما زال يتصدر
االئتالف بـ  49-51بعد احتساب
االصوات التفضيلية يف حني
وجد ايبسوس ان املعارضة
تتقدم احلكومة بـ  46-54يف
املئة.
وقد اشاع استطالع نيوزبول
اجواء ارتياح وسط نواب حزب
االحرار الذين كانوا قد وضعوا
قيادة السيد ابوت حتت جمهر
الفحص يف غرفة احلزب عندما
ختلفت احلكومة عن حزب العمال
بنسبة  14نقطة مئوية.
وكان رضى الناخبني على اداء
رئيس الوزراء يف ذلك احلني
قد اخنفض اىل  24يف املئة.
وقال السيد ابوت للشبكة
السابعة
التلفزيونية
تصعد
الرأي
«استطالعات
وتهبط .ان تركيزي ينصب
الواضح تفعيل عمل احلكومة».
وكشف استطالع نيوزبول عن

دعم طفيف لزعيم حزب العمال
بيل شورتن مع اخنفاض الرضا
على ادائه تسع نقاط مئوية منذ
شهر شباط املاضي ليصل إىل
 33يف املئة.
واظهر استطالع ايبسوس ان
نسبة رضا الناخبني على اداء
السيد شورتن وصل اىل 43
يف املئة.
ويظهر أيضا استطالع ايبسوس
عدم رضا الناخبني على اداء
وزير اخلزانة السيد جو هوكي
قبيل موازنته الثانية.
وقد عانى السيد هوكي تراجع
 45يف املئة يف شعبيته خالل
 13شهرا املاضية من  20يف
املئة يف اذار عام  2014اىل
اقل بقليل من  25اآلن.
وما زال الناخبون يقولون ان
االئتالف افضل الدارة اقتصاد
البلد بنسبة  41يف املئة إىل
 32يف املئة حلزب العمال.
ولدى سؤال السيد هوكي
حول اخنفاض شعبيته قال
ان وظيفته هي «ختليص»
الشعب األسرتالي من الفوضى
اليت ورثتها احلكومة من حزب
العمال.
وقال لتلفزيون « ABCاملسألة
ليست حولي ،ولكن حول ما هو
حق وصواب ألسرتاليا».
واظهر استطالع ايبسوس ان
ستة من أصل  10من الناخبني
( 58يف املئة) يقولون إنهم
ال يزالون يرون ان معاجلة
عجز املوازنة «أولوية قصوى»
فيما ارتفع العدد لصاحل زيادة
ضريبة السلع واخلدمات اىل
اكثر من  10يف املئة.

زارعي املوز لدفع ضريبة ملكافحة الفطريات

مت الطلب من مزارعي املوز
غري املتأثرين باملرض الفطري
املدمر هلذه النبتة املساعدة
يف احلفاظ على املزارع املصابة
واقفة على قدميها.
فقد طلب جملس مزارعي املوز
يف اسرتاليا فرض ضريبة طوعية
يف ثالثة اجتماعات صناعية يف
والية كوينزالند هذا االسبوع.
وسيكون الدفع سنتا واحدا لكل
كيلوغرام من املوز يتم تسويقه
على ان يتم توجيه املال إىل
مزارع مشال كوينزالند اليت
تأثرت مبرض (Tropical Race 4
.))disease (TR4
وحتى اآلن ،جاءت نتيجة تفحص

الفطر املدمر الثنتني من املزارع
إجيابية.
وقال رئيس اجمللس دوغ
فيليبس ،ان معظم املزارعني
البالغ عددهم  400ونيفا الذين
حضروا االجتماعات كان مواقفهم
على العموم «داعمة».
ويقرتح اجمللس أيضا إدخال
بروتوكوالت باحلد األدنى من
املعايري اليت ميكن أن تسمح
للمزارع املصابة باحلفاظ على
بقاء اعماهلا .ويأتي هذا يف
الوقت الذي يستعد خبريان
دوليان للسفر إىل أسرتاليا
حلضور مؤمتر حول هذه الصناعة
يف حزيران املقبل.
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اسرتاليا توافق على ارسال  300جندي اضايف تبادل االنتقادات «الضريبية»
اىل العراق لتدريب القوات العراقية
بني كوستيلو وهوكي

وافق جملس الوزراء الفيدرالي
على ارسال حنو  300جندي
اسرتالي إضايف إىل الشرق
األوسط للمساعدة يف تدريب
القوات العراقية يف حربها ضد
الدولة اإلسالمية.
وسيكون هذا االنتشار ملدة
سنتني على ان يبدأ اعتبارا من
منتصف شهر ايار املقبل.
وقال رئيس الوزراء طوني
أبوت للصحفيني يف كانبريا
يوم الثالثاء «إنه مكان خطري
(العراق) وال أستطيع أن
اقول لكم ان املهمة خالية من
املخاطر».
وسينضم اىل الوحدة األسرتالية
أكثر من  100جندي من
نيوزيلندا.
وسوف يكون مقرهم يف جممع
تاجي العسكري يف مشال
بغداد.
واوضح السيد ابوت «لن يكون
هلا دور قتالي ..انها بعثة
تدريب ال بعثة قتالية».

وسيتم اختيار اجلنود االسرتاليني
إىل حد كبري من من القاعدة
العسكرية السابعة ومقرها يف
بريزبن.
وقد بدأ االنتشار يوم األربعاء،
ومن املتوقع أن تكون القوات
جاهزة للعمل حبلول منتصف
شهر ايار املقبل.
وستكون املهمة مساعدة احلكومة
العراقية حلفاظ القوات العراقية
على زخم اهلجوم املضاد ضد
الدولة اإلسالمية واستعادة
السيطرة على أراضيها.
وكشف السيد ابوت عن ان حجم
وطبيعة االلتزام العام السرتاليا
يف العراق يبقيان أيضا قيد
املراجعة املنتظمة.
وسوف لن يعمل اجلنود
االسرتاليون مع اي ميليشيات
حملية ،ويف هذا الصدد قال
السيد ابوت «لن نعمل مع غري
نظاميني ،لن نعمل مع مجاعات
غري رمسية ،او جمموعات
مسلحة».

احملكمة العليا ترفض حماولة املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد التحقيق مع املدعي
العام مارغريت كانني
فشلت املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد يف نيو ساوث
ويلز يف حماولة قانونية عالية
املخاطر للتحقيق مع املدعي

العام ()Crown prosecutor
مارغريت كانني بسبب مزاعم
أنها حرفها يف سري العدالة.
فقد قضت الغالبية العظمى
من اعضاء احملكمة العليا يوم
االربعاء ان املفوضية املستقلة
()ICAC
الفساد
ملكافحة
تصرفت خارج صالحياتها ،يف
قرار من املرجح أن تكون له
آثار بعيدة املدى على حتقيقات
الفساد املاضية واملستقبلية.
وكانت املفوضية قد استأنفت
ضد قرار أغلبية أعضاء حمكمة
نيو ساوث ويلز اليت أغلقت
حتقيقها يف مزاعم بأن السيدة
كانني نصحت صديقة ابنها
البكر اختالق آالم يف الصدر
لتجنب اختبار تنفس للشرطة
بعد حادث سيارة.
وقد رفضت احملكمة العليا
بان
وحكمت
االستئناف،

السلوك املزعوم يف قضية
كانني ال يرقى إىل مستوى
«السلوك الفاسد» كما هو
حمدد يف قانون املفوضية.
وقرار التحقيق مع كانني هو
املرة األوىل الذي حتكم بشأنه
بالرفض أعلى حمكمة يف البالد
منذ انشاء املفوضية يف عام
.1989
وكانت املفوضية قد اعتمدت
وجهة نظر أكثر توسعية يف
صالحياتها وهذا احلكم قد
يؤدي يف بعض االنعكاسات
على نتائج حتقيقات الفساد
السابقة للمفوضية.
حيد من النتائج اليت ميكن
كما قد ّ
ان تتوصل اليها املفوضية يف
حتقيقاتها اجلارية.
وكانت املفوضية قد أخرت
اصدار تقاريرها عن حتقيقني
بهما
قامت
«متفجرين»
العام املاضي ،يف عمليات

(and

Credo

Operations

 )Spicerيف انتظار نتائج هذه
القضية.

هوكي وكوستيلو يف ايام االنسجام والسعادة
وجه وزيرا اخلزانة احلالي
جو هوكي والسابق بيرت
الذعة
انتقادات
كوستيلو
لبعضهما البعض على خلفية
سياسة حكومة ابوت الضريبية
واسرتاتيجية املوازنة.
وقد رد وزير اخلزانة جو هوكي
على بيرت كوستيلو بعد أن اتهم
وزير اخلزانة السابق حكومة
ابوت بالرتاجع عن تعهدها
بإدخال «نظام ضرييب أقل
وأكثر بساطة وعدال».
وكتب السيد كوستيلو يوم
الثالثاء يف مقال نشر يف
صحف نيوز كورب ان هذا
االلتزام يبدو اآلن وكأنه «نكتة
املهووسني».
كوستيلو،
السيد
وكتب
الذي كان وزيرا للخزانة من
عام  1996اىل عام ،2007
أن النقاش السياسي تهيمن
عليه مقرتحات لـ «ضرائب
اقتصادية أعلى وأكثر تعقيدا»
بدال من خفض الضرائب.
وخص السيد كوستيلو السيد
اهلوكي لتلوحيه بضريبة جديدة
على الودائع املصرفية ومساعد
وزير اخلزانة جوش Frydenberg
لقوله ان على الشركات
املتعددة اجلنسيات دفع مزيد
من الضرائب.
ان
وكتب السيد كوستيلو
لدى «أسرتاليا احد أشد نظم
الدخل الضرائب يف العامل».
واضاف يف عموده «لدى
احلكومة مشكلة الضرائب ،حيث
مل يكن هناك أي تعديل على
عتبات الضرائب ملدة مخس
سنوات .التضخم يأخذ كل
اسرتالي إىل معدالت ضرائب
أعلى من املتوسط.
وتابع «هذا العبء املتزايد من
الضرائب ال يتطلب أي إجراء
جديد وأي تشريع .وحيدث
يف غياب العمل والتحرك.
وكي حنصل على عمل ،حتتاج
احلكومة إىل إعادة النقاش
الضرائب ال
حول ختفيض
زيادتها».
ان
ورأى السيد كوستيلو
مقرتحات زيادة معدل التقاعد،
حيث ال حيصل املتقاعدون
االثرياء على معاش تقاعدي،
تظهر أن النقاش الضرييب يف
اسرتاليا أصبح «بدون قاعدة
او اساس».
واستطرد وزير اخلزانة السابق
يقول «هذا ليس نقاشا حول

ضريبة أكثر عدال ..انه حول
مزيد من الضرائب».
بدوره رد وزير اخلزانة احلالي
السيد جو هوكي بالقول انه
ال مييل لألخذ بالـ «النصيحة
اجملانية» للسيد كوستيلو وأنه
يواجه مهمة أصعب بكثري مما
كان السيد كوستيلو قد واجه
إلصالح املوازنة.
وقال السيد هوكي لشبكة
سكاي نيوز «حيق لكل فرد أن
يعطي نصيحة جمانية».
واضاف يقول «أود أن أقرتح
أن يتوقف الناس عن النظر
إىل الوراء وما كانت عليه
االمور يف املاضي ،والرتكيز
على حتديات اليوم وحتديات
الغد .بغض النظر عمن هم».
وقال السيد هوكي انه يتمنى
ان تكون لديه اإليرادات نفسها
اليت كانت للسيد كوستيلو
كوزير للخزانة.
وقال السيد هوكي يف وقت
التلفزيونية
للقناة
الحق
السابعة «لقد حصلت على بذل
املزيد من اجلهد مع أقل (من
املردود)».
وكان رئيس الوزراء طوني
ابوت قد قال يوم الثالثاء أن
«كونه كان وزير خزانة سابق
فانه من حق السيد كوستيلو
االدالء بآرائه».
وأضاف رئيس الوزراء قائال
أن حكومته قد ورثت عجزا
يف املوازنة من حكومات
راد  -غيالرد أكرب من ذاك
الذي ورثته حكومة هوارد من
حكومات هوك  -كيتينغ.
وقال السيد ابوت «هذه
حكومة خلفض الضرائب كما
قمنا وأثبتنا بالفعل من خالل
إلغاء ضريبة الكربون ،وكذلك
من خالل إلغاء ضريبة التعدين
ّ
خلفض ضرائب
وحنضر
الشركات واملصاحل الصغرية
يف املوازنة القادمة».
ومع تباطؤ الطلب الصيين على
املوارد االسرتالية ،اخنفض
سعر احلديد اخلام اىل 35
دوالرا للطن الواحد من 120
دوالرا للطن يف عام .2013
وهذا ميكن أن يؤدي ،كما
قال السيد هوكي إىل شطب
اإليرادات مبا يصل إىل 25
مليار دوالر خالل السنوات
األربع املقبلة.
وسيتم تسليم املوازنة املقبلة
يوم  12أيار املقبل.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

«مهرب» يه ّدد واجهة صيدا البحرية
مرسوم َّ
آمال خليل
أطال جملس الوزراء بعمر شركة «سوليدير»  10سنوات إضافية
حتى عام  .2029ليس التجاوز األول الذي تقوم به الدولة كرمى
لـ «إعمار وسط بريوت» .القرار أحيا ذاكرة توأم «سوليدير»
الصيداوي ،الشركة العقارية لتطوير ساحل صيدا .برغم أن
إنشاءها بقي مرسومًا على ورق ،إال أن معظم املشاريع اليت كانت
ستنفذها ،باتت واقعًا ماث ًال يف الواجهة البحرية اجلنوبية
ّ
تذكر
يف السنوات املاضية ،كلما تطرق احلديث عن «سوليدير»،
الصيداويون أن هلم «سوليديرهم» .حيفظون من زمن الرئيس
رفيق احلريري ،يف بداية التسعينيات« ،طراطيش» كالم عن شركة
«صيدون» العقارية إلعادة تأهيل الواجهة البحرية يف مسقط
رأسه« .الشيخ رفيق سيضيء صيدا  24/24ويوصل البحر حتى
جزين وينشئ كورنيشًا وحدائق وممرات مرصوفة مينع عنها مرور
السيارات ،ومطاعم ومقاهي حبرية وفنادق ومرفأ جتاريًا وميناء
تراثيًا للصيادين وناديًا لليخوت» .حلم احلريري بتطويره مدينته
دغدغ مناصريه ،حتى كاد البعض يتصرف على أن املشروع واقع
مسي «بناية
غدًا .أحد املباني السكنية الواقعة قبالة خليج اسكندر ّ
اليخوت» مناجاة للحلم املوعود.
يف جلسة جملس الوزراء يف  9أيار  ،1996صارت «صيدون»
مرسومًا محل الرقم  .8938رئيس اجلمهورية إلياس اهلراوي،
وبناء على اقرتاح رئيس جملس الوزراء رفيق احلريري ،رسم
«إنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل باسم الشركة
اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا وتصديق نظامها األساسي»،
اختصارها « .»SIDONووقع املرسوم كل من وزراء املال فؤاد
السنيورة واألشغال علي حراجلي والنقل عمر مسقاوي والشؤون
البلدية والقروية هاغوب دمرجيان.
بالنظر إىل نظامها ،تبدو الشركة نسخة من «سوليدير» ناقصا
بند أصحاب احلقوق ،إذ ختضع الشركة للمرسوم اإلشرتاعي
الرقم ( 5حول إنشاء جملس اإلمناء واإلعمار) .ويعهد للشركة
القيام باألعمال الالزمة :ردم جزء من البحر يف املواقع اليت جيري
االتفاق بشأنها مع احلكومة اللبنانية مبوجب اتفاق يضعه جملس
اإلمناء واإلعمار ويصدق مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء ومبوافقة
وزيري املال والنقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي يتضمن ترتيب
األراضي الناجتة عن الردم ومتويل وتنفيذ اشغال البنى التحتية،
ومتلك ما يصيب الشركة من هذه األراضي مبوجب االتفاق وبيعها
وإنشاء األبنية عليها وبيعها أو تأجريها او استثمارها وإدارتها
وصيانتها ،وبصورة عامة ممارسة مجيع حقوق امللكية عليها
واقامة مرفأ جتاري لصيدا وتشغيله وإقامة أعمال احلماية البحرية
واألرصفة الالزمة له .وحيدد املرسوم عمر الشركة خبمسني عامًا
ويكون مركزها يف صيدا وميكنها إنشاء فروع أو وكاالت أو
مكاتب للشركة يف لبنان أو اخلارج .وهي تقوم على عدد من
املساهمني باألسهم .وتتمثل الدولة ــــ بوصفها مالكة للمساحة
املردومة الداخلة يف نطاق الشركة ــــ يف جملس اإلدارة مبمثل
واحد يعني مبرسوم يصدر بناء على اقرتاح وزيري املال والنقل.
وللشركة مجعية عمومية تأسيسية وأخرى عادية وهيئة تأسيسية.
أما املادة  ،69فتنص على أنه جيب على جملس اإلمناء واإلعمار
أن يسجل نظام التأسيس لدى كاتب العدل .وميكن للمجلس خالل
مرحلة التأسيس ،بناء على تكليف من جملس الوزراء ،أن يباشر
إعداد الدراسات الفنية الالزمة لتنفيذ املشروع .فيما املادة
 60تنص على أن تقوم الشركة بتمويل وتأمني تنفيذ الطرق
واقامة الساحات واحلدائق العامة على نفقتها اخلاصة مبوجب عقد
بينها وبني جملس االمناء واالعمار ،وتصبح املساحات املنفذة
امالكًا عامة .وتقوم الشركة ملصلحة الدولة بتنفيذ اشغال البنية
التحتية كشبكات املياه والكهرباء واالتصاالت والطرق ومواقف
السيارات.
عند استعراض أعداد اجلريدة الرمسية لعام  ،1996جند أن احلكومة،
يف اجللسة ذاتها ،وافقت على كل من املرسوم الرقم 8936
القاضي بإنشاء شركة عقارية لتطوير ساحل بريوت الشمالي
(اليت عرفت باسم لينور) واملرسوم الرقم  9043القاضي بإنشاء
مؤسسة عامة لرتتيب منطقة الضاحية اجلنوبية الغربية لبريوت (اليت
عرفت باسم إليسار) .والالفت أننا يف استعراض عام  ،1996ال
جند املرسوم اخلاص بصيدون ( .)8938يف كل األحوال ،يبدو
أن العراقيل اليت أوقفت مسار إليسار ولينور ،طاولت صيدون.
فلم تبصر النور .مرت السنوات .نسي بعض الصيداويني أمرها
حتى ّ
حل على حنو مفاجئ مشروع املرفأ التجاري اجلديد واألشغال
احمليطة به يف البنى التحتية واحلدائق والساحات .فهل جرى إحياء
«صيدون» بأمساء أخرى؟
يف حديث لـ»األخبار» ،جيزم الوزير السابق شربل حناس بأن
«صيدون» مل تبصر النور .نظام االكتتاب والتأسيس املنصوص
عليه يف مرسوم إنشائها مل يعلن وال ميكن أن جيري بصورة

أعطى املرسوم الحق بردم  634ألف مرت مربع فيما مساحة
صيدا القديمة ال تتجاوز  185ألفاً! (علي حشيشو)
سرية .حيتفظ حناس مبرسوم وافقت عليه حكومة السنيورة عام
 ،2008يلغي مرسوم «صيدون» .وهو مرسوم ترتيب األراضي
اللبنانية املستند إىل دراسة نفذتها دار اهلندسة حول اخلطة
الشاملة لرتتيب األراضي ،ملصلحة جملس اإلمناء واإلعمار بالتعاون
مع املديرية العامة للتنظيم املدني .وحيدد املرسوم «املناطق
الساحلية املطلوب محايتها من أي تغيري أو إعادة تأهيلها يف
حالتها األصلية ،منها شواطئ صيدا الشمالية واجلنوبية وقلعة
صيدا البحرية والواجهة البحرية ملدينة صيدا القدمية» .لكن
كما ألغى مرسوم «ترتيب ساحل صيدا» مرسوم تطويرها،
يأتي املرسوم الرقم  ،5790ليعيد رسم اخلريطة جمددًا ،حمييًا
«صيدون» من حيث ال ندري .يعرض حناس مرسومًا بعنوان
«الرتخيص بإشغال أمالك عمومية حبرية يف منطقة الدكرمان
العقارية ،لزوم احلماية البيئية لقسم من الواجهة البحرية ملدينة
صيدا» .يتوقف عند التناقضات اليت متأل صفحاته الثالث .يلفت
إىل أن املرسوم ،بناء على اقرتاح جملس الوزراء الرقم 37
بتاريخ  26أيار من عام  ،2009أي يف عهد حكومة السنيورة.
مادته األوىل تنص على أنه خالفًا للمرسوم الرقم 24( 4810
كانون الثاني  1966الذي حيدد استخدام األمالك العامة) يرخص
جمللس اإلمناء واإلعمار بردم وإشغال مساحة  634640مرتا مربعا
من األمالك العمومية البحرية من منطقة الدكرمان لزوم احلماية
البيئية لقسم من الواجهة البحرية .أما مادته الثانية ،فتنص على
وجوب تقديم صاحب الرتخيص دراسة تقييم األثر البيئي وفقًا
إلرشادات حتدد بقرار من وزير البيئة .املادة اخلامسة تنص على
أحقية موظفي اإلدارة (اجمللس) بالدخول إىل املنطقة املرخص
هلا .املادة السادسة تلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ ألف لرية
لبنانية بد ً
ال سنويًا لصندوق رئاسة مرفأ صيدا .يتوقف حناس
عند املادة الثانية« :أعطيت الرخصة ملدة عام قابلة للتجديد
ضمنًا» واملادة السابعة« :ال جيوز التنازل عن الرخصة للغري إال
بعد موافقة مسبقة من املرجع الصادر عنه الرتخيص» ،واملادة
الثامنة« :إن حقوق الغري حمفوظة وتبقى حمفوظة حتمًا وهلم حق
إثباتها عند االقتضاء أمام السلطات القضائية املختصة» .يطرح
حناس تساؤالت عدة :ما هي احلقوق؟ ومن هم الغري؟ وملاذا
نص املرسوم بصيغة توحي بأن صاحب الرخصة شركة خاصة ال
إدارة رمسية؟ وملاذا مل حيدد بالضبط ما هي األمالك العمومية
البحرية اليت أعطي اجمللس الرتخيص إلشغاهلا؟ ومن أين يأتي
اجمللس باألموال لتنفيذ األشغال يف ظل عدم وجود اعتمادات
وموازنات...؟ .التساؤالت اليت ال متلك إجابة قد جتد تفسريًا
يف قانونية املرسوم ذاته .يلفت حناس إىل أنه صدر بتاريخ
 6نيسان من عام  ،2011حام ًال توقيع كل من الرئيسني ميشال
سليمان وسعد احلريري ووزيرة املال ريا احلسن ووزير األشغال
والنقل غازي العريضي ،أي إنه صدر يف ظل حكومة تصريف
األعمال ،يف وقت كان يعمل فيه الرئيس جنيب ميقاتي على
تأليف حكومة جديدة .عنصر الفت أيضًا .مل ينشر املرسوم يف
اجلريدة الرمسية كما نصت املادة العاشرة منه.
ما هي املشاريع اليت ستمرر على نية هذا املرسوم؟

الورشة اجلارية ميينًا ومشا ً
ال يف الواجهة البحرية اجلنوبية تزيد
من التساؤالت .أعطى املرسوم احلق بردم مساحة  634ألف مرت
مربع يف البحر ،فيما مساحة صيدا القدمية اإلمجالية ال تتجاوز
 185ألفًا ،أي أصغر بثالث مرات ونصف مرة .الردم يف الظاهر
ملصلحة األعمال احمليطة مبشروع إزالة جبل النفايات .هنا يرفق
بقرار صدر يف وقت سابق عن حكومة السنيورة بتاريخ  27أيار
من عام  ،2009حتدث عن هبة سعودية خصصت إلنشاء حاجز حبري
حلماية املكب وردم املسافة بينه وبني احلاجز وكلفت جملس
اإلمناء واإلعمار إجراء الدراسات الالزمة .بعد مدة ،تبلورت محاسة
الفتة للعريضي بإقرار خطة إلنشاء مخسة مرافئ جديدة على طول
الشاطئ اللبناني ،منها مرفأ جتاري جديد يف صيدا .بسرعة
قياسية ،انطلقت ورشة ردم مساحة  550ألف مرت الستخدامها
سنسوال ومباني إنشائية للمرفأ وزاوية ختصص لرسو اليخوت
روج لفكرة املشروع .نال ما يريد ،ليس
السياحية .السنيورة ّ
باملوافقة عليه فحسب ،بل أيضًا برسو املناقصة على شركة جهاد
العرب .والعرب نفسه كان قد أوكل بنقل الردم والنفايات من
املكب أيضًا .استند السنيورة إىل خمطط سابق موجود يف أدراج
الوزارة يقوم على تطويل سنسول املرفأ احلالي إىل مسافة قريبة
من جزيرة «الزيرة» ليستقطب عددًا أكرب من البواخر التجارية،
اليت يرتطم عدد كبري منها بأرض حوض املرفأ احلالي ،بسبب
تراكم الوحول والرمول ،لكن املخطط مل يعد ينفع ،حتسبًا ملا
تسببه من زمحة بواخر يف حميط القلعة البحرية ويضيق على
الصيادين ومراكبهم.
نقل املرفأ إىل عشرات األمتار جنوبًا ،قبالة بوليفار الرئيس
رفيق احلريري .وخصص القسم اخلارجي منه الستقبال البواخر،
فيما القسم الداخلي خيصص لقوارب وخيوت السياحة والنزهة
منها الزوارق السياحية اليت تنظم رحالت من ميناء الصيادين
حنو الزيرة .حاليًا ،تكاد املرحلة األوىل من إنشاء املرفأ تنجز.
حول اخلليج إىل حبرية راكدة .سرعة األشغال
السنسول الطويل ّ
غافلت الصيادين الذين اكتشفوا بعد وقوع الواقعة والردميات
و»بلوكات» اإلمسنت الضخمة ،أن رزقهم يف خطر .فالردم طاول
الربك الوحلية حيث تتكاثر األمساك يف اخلليج الذي يعرف بـ «حبر
اسكندر» ،ووجه ضربة شديدة ملا تبقى من الثروة السمكية،
اليت تضاءلت بسبب عمليات الردم املتعددة للبحر على شواطىء
صيدا .نفذوا اعتصامات وقطعوا الطرق ،لكن بعد فوات األوان.
املرحلة الثانية املرتقبة ،تشمل إنشاء ناد لليخوت ،ورصيف
جديد بطول  150مرتًا ليصبح طول األرصفة املستحدثة 450
مرتًا ،تستقبل البواخر املتوسطة احلجم يف القسم اخلارجي .بذلت
البلدية احلالية مساعي إلقناع الصيادين بأن املرفأ ال يستهدفهم.
روجت للمشروع التالي« :تأهيل ميناء الصيادين» بالشراكة مع
بلدية برشلونة اإلسبانية .فاملرفأ احلالي سيصبح الحقًا خمصصًا
لزوارقهم فقط .يف وقت ّ
نظفت فيه حوض امليناء وشفط
الرواسب والرمول واألوساخ منه.

املقاصد :الضحية املقبلة؟
قبالة خليج اسكندر ،يرتفع مبنى ثانوية املقاصد اإلسالمية.
املبنى ذو اللون الزهري ،وواجهته ذات القناطر ،شيد عام
 .1880عند تأسيسه كانت روضة ،استمر العمل فيها حتى عام
 2001عندما نقلت إىل مبنى دوحة املقاصد وحلت مكانها ثانوية
للبنني والبنات .املبنى املمتد من ساحة ضهر املري شرقًا عند
حدود صيدا القدمية حتى حدود األوتوسرتاد البحري ،يرتفع
بطبقتني على عقارين رقم  282و ،281مساحتها أكثر من ستة
آالف مرت مربع .العني على هذا املبنى .يف وقت سابق ،اقرتح
جملس إدارة اجلمعية حتويله إىل كلية متريض بالتعاون بني جامعة
بريوت العربية ومستشفى غسان محود .مؤسسة احلريري عارضت
حينها املشروع .علمًا بأنها يف الوقت ذاته ،كانت تستثمر خان
اإلفرنج التابعة لألوقاف اإلسالمية .منذ أشهر ،يكثر احلديث عن
أزمة مالية تعانيها الثانوية ،وعن وأن عددًا كبريًا من طالبها ال
يدفعون األقساط وخسارتها ختطت  600مليون لرية .تلك األزمة
دفعت باإلدارة إىل صرف عدد من املوظفني والعمال .حاليًا ،تكثر
الشائعات عن قرب دمج الثانوية بثانوية حسام الدين احلريري
التابعة للجمعية يف شرحبيل .عدد من املقاصديني يرفضون
تلك الشائعات .يرون أن جملس إدارة اجلمعية احلالية برئاسة
يوسف النقيب ،صديق رفيق احلريري واملقرب من بهية احلريري،
يروجون هلا لتمرير غايات ما .يف هذا اإلطار ،يتساءلون عن مصري
املبنى الزهري فيما لو غادره طالبه؟ هل يضم إىل مملكة الواجهة
البحرية ويستثمر سياحيًا كمطعم أو فندق؟ املخاوف تزداد بعد
جتربة مدرسة عائشة أم املؤمنني التابعة للجمعية ،اليت حولتها
مؤسسة احلريري إىل أكادميية التدريب والتواصل «عال» .يف
عام  ،1997وقعت اجلمعية عقد إجيار حرا مع مجعية صيدا الرتاث
والبيئة بشخص النائبة احلريري .قضى العقد بالسماح للجمعية
بإعادة تأهيل وترميم املدرسة واستخدامها كمتحف يربز تاريخ
صيدا .مدة العقد  24عامًا ،ينص على أن حتصل اجلمعية خالل
الثماني سنوات األخرية منه على رسم دخول يستوفى من زوار
املتحف وعلى أن ترفع لوحة تذكارية تشري إىل ملكية اجلمعية
للمبنى .أما وقد صار املتحف «عال» ،فالتساؤالت تكثر عن مصري
املبنى الزهري؟

صفحة 14

Saturday 18 April 2015

السبت  18نيـسان 2015

Page 14

مقاالت وتحقيقات

الريموك :يوم ُدفِعَت «محاس ــ سوريا» إىل حضن دمشق
فراس الشويف

خميم الريموك من أيدي
بدأت معارك استعادة ّ
«داعش» ،بعد تكافل اجلهود بني اجليش
السوري وفصائل منظمة التحرير وحركة
محاس ،اليت تلت «فعل الندامة» متأخرة.
أشدها منذ أيام للسيطرة على
املعارك على
ّ
 %60من مساحة املخيم احتلها «داعش» ،وال
يزال يعيش فيها حنو  10آالف مدني يتخذهم
التنظيم دروعًا بشرية .القرار واضح حبماية
دمشق واستعادة السيادة على الريموك ،لكن
بكل األحوال ،قضت األحداث األخرية على أكرب
جتمع للشتات الفلسطيين يف سوريا!
ّ
ّ
تشق مشس العصر سبيلها إىل
الريموك |
خميم الريموك جنوب مدينة دمشق،
أرضية
ّ
ّ
ً
املعلق بني األرض
خارقة أعمدة الركام
جتمع
والسماء .املشاهد يف حارات أكرب
ّ
للشتات الفلسطيين تكاد تكون نفسها
بالنسبة إىل اآلتني من خارج هذا اجلحيم :أتربة
حدبتها القذائف
وغبار رمادي وحجارة امسنتية ّ
وبيوت مللم أهلها أرواحهم وما
واالنفجارات،
ٌ

شهداء فلسطني .حنظلة يدير ظهره يف الريموك أيضًا ،ألولئك
املخيم يف طعن دمشق من خاصرتها
الذين ارتكبوا خطيئة توريط
ّ
اجلنوبية وطعن حق عودة الفلسطينيني إىل ديارهم.

كيف سقط الريموك بيد «داعش»؟

األلوان تـُـؤنسن الحيطان الرمادية املدماة بالرصاص والشظايا ،وتشحذ الشوق
لفلسطني (األخبار)

ممزقة
تيسر هلم من الذاكرة وهجروها ،تاركني خلفهم ِخرق
ٍ
ثياب ّ
ّ
ٍ
أثاث يقتات على معدنها الصدأ.
وبقايا
املخيم ،اليت يسيطر عليها
التجوال يف األجزاء الشمالية من
ّ
مقاتلون فلسطينيون من «اجلبهة الشعبية ــ القيادة العامة»
حمفوف بالذهول واخلطر .ليس بعيدًا عن املدخل الشمالي،
جنوبي حي امليدان الدمشقي ،تتنقل بضع دجاجات بنية وإوزات
ّ
ممشحة باألبيض فوق مستنقعات صغرية من
رمادية أجنحتها
كومه
املياه اخلضراء ،تقتات على فتات الطعام واخلضار الذي ّ
أحد املقاتلني أمام أنقاض غرفة نوم!

«الوقت ليس وقت شماتة»

مكان ما ال تصله الشمس ،ينفث «أبو العمرين» ،أو
ويف
ٍ
«احلاج» خالد جربيل ابن األمني العام للجبهة أمحد جربيل ،وقائدها
ّ
يغطي على مالمح الوجه األبيض الذي
سيجار
العسكري ،دخان
ٍ
ً
حنافة ،منذ آخر لقاء يف خميم برج الرباجنة.
ازداد
املخيم على شاشة هاتف عمالق بني يديه ،خيتصر الرجل
خريطة
ّ
توزع سيطرة القوى على األحياء بعد اجتياح «وحوش داعش»
ّ
ملناطق سيطرة اإلرهابيني اآلخرين ،يف جنوب ووسط َق ِ
اط َعي
املخيم .قبل عشرة أيام ،كانت
«الريموك» و»فلسطني» من
ّ
املخيم
مساحة
من
%20
يعادل
ما
على
«القيادة العامة» تسيطر
ّ
من َ
اط َعني ،مشا ً
الق ِ
لكن اجتياح «داعش» جنوبي املخيم من
ال.
َّ
ً
خريطة جديدة ،بعد تبديل مسلحي
منطقة احلجر األسود ،رسم
«أكناف بيت املقدس» البندقية من كتف إىل كتف ،وحتالفهم مع
«القيادة العامة» وباقي الفصائل الفلسطينية كـ»جبهة النضال»
ّ
مسلحو «الفرع
و»فتح االنتفاضة» .فليس خيارًا صائبًا أن يستمر
السوري» حلركة محاس بالعداء للجيش السوري و»القيادة
ّ
يعلقها «حليف األمس» الداعشي
العامة» ،ورؤوسهم املقطوعة
املخيم .لكن الوقت ليس وقت مشاتة بالنسبة إىل
يف ساحات
ّ
شر القتال إىل
اتقت
إن
حلماس،
خمرج
بداية
و»هذه
احلاج،
ّ
جانب أعداء سوريا وفلسطني» .اآلن ،يسيطر الفلسطينيون على
املخيم ،وحتديدًا ،أحياءه الشمالية .وبينما يسيطر
حنو  %40من
ّ
«داعش» وحليفته «جبهة النصرة» على الـ %60الباقية (وسط
املخيم وجنوبه) ،تتضارب األرقام حول أعداد املدنيني الباقني
حد قطع الرؤوس و»حماكم الشريعة» التكفريية ،بني 9000
حتت ّ
و  13000مدني ،بعد نزوح أكثر من  5000آالف مدني خالل األيام
املاضية إىل يلدا وببيال و 2000إىل داخل مدينة دمشق.
«الدواعش قاعدين هون» ،يشري أبو العمرين على اخلريطة
ّ
ّ
مطلة على «ساحة الرجيي» شرقي وسط قاطع
صف أبنية
إىل
الريموك .بالنسبة إىل أبو العمرين« ،الدواعش» أسطورة،
«هادول ما عندهمش شي امسو دفاعّ ،
كلو هجوم ،رح أعلمهم
كيف يدافعوا» .مل يعد خافيًا أن اجليش السوري والفصائل
الفلسطينية اختذوا قرارًا بطرد «داعش» منه يف أسرع وقت
ممكن ،وأن «األكناف» يقاتلون اآلن إىل جانب الفصائل ،بعد
أن ّ
سلم أكثر من  150مسلحًا منهم نفسه للجيش وعاد لقتال
«الدواعش» .وبالتوازي مع اهلجوم على أغلبية احملاور ،تبدو
اخلطوة املهمة األوىل هي السيطرة على الرجيي .لكن احلاج ال
ّ
املطلة على ساحة الرجيي تشكل خطرًا كبريًا على
خيفي أن األبنية
القوات اليت تريد التقدم ،فالدمار اجلزئي يعين أماكن حصينة
ومموهة لقناصي «داعش»ّ ،
دماء كثرية ،و»احنا
تكلف املهامجني
ً
أخذنا قرار بالرجيي» .واحلل؟ «بالصواريخ الثقيلة» والتقدم،
يقول أبو العمرين .وعندما يبدأ الوصف ،حيضر صاروخ الكاتيوشا
الذي كان ينقله املقاتلون يف اخلارج على عربة صغرية ،بعد أن

أصابته «البدانة» جراء إضافة املواد املتفجرة حوله.

األنفاق حرفة الفلسطينيني

ّ
حممد مهمة الدليل «احلربي» ،يف
يكلف احلاج ولده العشريين
ّ
أعز من حياة ضيوف
للزوار بأن حياة
رسالة طمأنينة
حممد ليست ّ
ّ
ّ
املخيمّ .
مير على الكمائن املتقدمة بني الركام،
ّ
خط سري اجلولة ّ
ّ
نفق عميق حتت األرض ال يتوقف احلفر فيه ،يقطع املخيم
وعلى
ٍ
عرضيًا من شارع الريموك إىل شارع الثالثني غربًا.
حممد .ومن فجوة
«خليك جنب احليط ،مقنوصة هاملسافة» ،يقول ّ
يف احلائط إىل فجوة أخرى وسط أكوام الردم ،يظهر فداء وعائد
(أمساء مستعارة) َباسمِ َ ني.
فداء ،ابن  22عامًا ،عيناه متقدتان وذقنه خفيف الشعر ،يقبض
ّ
سكان
بذراع حنيفة على بندقية كالشنيكوف .الغزاوي من
جده وأهله ،وعلى ما يقول،
الريموك ،ورث ّ
غزة وهلجتها عن ّ
يتسن
سيحفرها على ألسنة أوالده إن جنا وأجنب أوالدًا .مل
ّ
يبدل «احلفاية» اليت ينتعلها يف قدميه ويلبس حذاءه
لفداء أن ّ
ّ
همه أن ال تظهر
فالزوار باغتوه على عجل،
العسكري،
ّ
وكل ّ
«احلفاية» يف الصور .هذا الفتى الصلب ،وزميله عائد ابن
طربيا ،وحسن ابن ّ
عكا املقاتل يف الكمني القريب ،ال خيافون من
شيء« .الدواعش رجال على اللي مثلهم ،أما احنا ما يقدروش
علينا» ،يقول عائد.
وجود «فرن» ذي «عيون أربع» بني بقايا غرفة ،جزء من سريالية
الصورة .بالنسبة إىل الشبان ،هو «غاز» وفرن وطاولة يفرشون
عليها طعامهم يف الوقت القليل املستقطع من احلرب .ال يزال
«مقلى» البيض ساخنًا ،واجلبهة باردة قلي ًال على «املرتاس»
جدًا ،بعد اشتعال اجلبهات الشرقية .وهؤالء الفقراء
القريب ّ
ّ
تتسلل إليهم حني يفرغون قلي ًال من
األقوياء لديهم أحالم أيضًا،
الضغط على الزناد.
ّ
املتدلي حتت األرض حتى قعر النفق ينقل النازلني
السلم الطويل
بهمة املقاتلني
إىل «العامل السفلي» ،حيث يكرب يرموك آخر
ّ
وزنودهم .السقف يقارب ارتفاعه املرتين ،والعرض ال يتجاوز
حصة «كابالت» االتصاالت واإلنارة ،حمفوظة
املرتين أيضًا ،فيما ّ
يف زوايا النفق العلوية« .الفلسطينيون حريفة حفر ،والقيادة
العامة شغلتهم احلفر» يقول جهاد مزهوًا ...« .لألسف ،اخرتعنا
األنفاق لنحارب إسرائيل ،تعلموا مجاعة إسرائيل احلفر!» ،يتابع
يردد الصدى
القائد املسؤول عن أحد كمائن املراقبة .يف النفق ّ
فلسطني ّ
وغزة وصفد ،يف
كلها ،حيفا ويافا وعكا وطربيا
ّ
هلجات َه َّج َنها الزمن وروح اللكنة الدمشقية على ألسنة الشباب
وعمار أمام شاشيت تلفاز تبثان نق ًال حيًا
غياث
ّ
اليافعني .جيلس ّ
ركام ما بعده ركام يظهر،
من «فوق األرض» عرب عدة كامريات.
ٌ
رقع حيركها اهلواء الشحيح هنا حتت
يتحرك سوى
وال شيء
ٍ
ّ
عمار« ،إذا بتسهى عينك،
الرتاب« .الغلط هنا ممنوع» ،يشرح ّ
ّ
تسللوا الع...ت ،ويذحبوا رفقاتك وأهلك».
يعين

حنظلة يدير ظهره هنا

جيد الفلسطيين وقتًا لريسم ،مهما كان عمله وحياته ،فكيف إذا
كان مقات ًال .األلوان ُتؤنسن احليطان الرمادية املدماة بالرصاص
والشظايا ،وتشحذ الشوق لفلسطني« .يا عدو الشمس سأقاتل،
وآلخر نبض يف عروقي سأقاوم» مطلع أغنية جلوليا بطرس غنتها
للصهاينةّ ،
خطها الفلسطينيون فوق صورة ُمذلة للملك السعودي
الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز .و»حنظلة» ،الفلسطيين الذي
رمسه ناجي العلي ،مرسوم هنا على لوحة أخرى حتمل أمساء أشهر

ّ
مسلحو املعارضة السورية على
يف كانون األول  ،2012اجتاح
خمتلف تشكيالتهم خميم الريموك ،وسيطروا عليه بنحو كامل
تقريبًا ،بعد أن ّ
شكل عدد من عناصر «جيش التحرير الفلسطيين»
وحركة محاس خاليا نائمة للمعارضة ،يف حماولة للسيطرة على
ّ
اخلطة اليت بدأ تنفيذها بندر
املخيم الخرتاق العاصمة دمشق ضمن
املخيم من الشمال
بن سلطان يف متوز  .2012عزل اجليش السوري
ّ
حي امليدان والغرب من شارع الثالثني ،وبقي املخيم مفتوحًا
من ّ
من احلجر األسود ويلدا وببيال والتضامن من اجلنوب والشرق،
واضح بعدم الدخول إىل أرض الشتات الفلسطيين.
قرار
مع
ٍ
ٍ
صور اجليش السوري
لكن إعالم املعارضة والدول الداعمة هلا
ّ
ّ
وكأنه حياصر املخيم من اجلهات األربع .ومع مرور الوقتّ ،
شكل
ّ
وضم حنو 750
مسلحو محاس تنظيم «أكناف بيت املقدس»
ّ
مسلحًا ،أنكرت محاس على مدى عامني صلتها بهم .فيما وصل
تعداد مسلحي «النصرة» و»جيش اإلسالم» وجمموعات إرهابية
أخرى إىل أكثر من ثالثة آالف .استطاع مقاتلو «القيادة العامة»
ّ
معقد وحرب عقول
قتال
حتقيق تقدم بسيط يف مشال املخيم يف
ٍ
ّ
تتوقف منذ اليوم األول حملاولة
لكن املفاوضات مل
عسكرية،
ّ
املخيم وانسحاب املسلحني منه ،الذين يتقاتلون أص ًال يف
حتييد
ّ
ما بينهم .يوم اخلميس  2نيسان  ،2015كان موعد توقيع اتفاق
التحييد الذي وصلت إليه الفصائل الفلسطينية والدولة السورية
عدة
مع مسلحي «األكناف» و»النصرة» ،وقد ُعرقل التوقيع مرات ّ
يف املاضي ،منذ حزيران  .2014قبل أيام من االتفاق اغتالت
«النصرة» حييى احلوراني مسؤول محاس «الرمسي» يف املخيم،
شن إرهابيو «داعش» فجر يوم األربعاء مدعومني من إرهابيي
ثم ّ
ّ
«النصرة» بزعامة أبو علي الصعيدي وخاليا نائمة يف الداخل
هجومًا عنيفًا سيطروا سريعًا بعده على أماكن مناطق املسلحني
وحرقت
يف املخيم .قطعت الرؤوس وسحلت اجلثث يف الشوارعُ ،
أعالم فلسطني .تال «األكناف» فعل الندامة متأخرين ،واستفاق
ّ
وعلق «جملس األمن» ،كعادته دائمًا ،منذ
بان كي مون ليشجب،
احتالل فلسطني.

العقيد خالد الحسن شهيداً

الوصول إىل مسلحي «األكناف»»التائبني» ليس باألمر السهل.
املخيم ،يبتعد احلمساويون عن
هناك يف قاطع فلسطني من
ّ
اإلعالم« ،أبو همام ال يريد احلديث اآلن ،قريبًا إن شاء اهلل»،
ال يزال لديهم وقت طويل يف القتال ،وكالم ال ُيقال اآلن.
وأبو همام مرافق القيادي احلمساوي موسى أبو مرزوق ،هو
الفلسطيين نضال أبو العال القيادي يف «األكناف» .أما حممد
ّ
امللقب باملشري ،فهو مرافق أبو الوليد ،رئيس املكتب
الزغموط ـ
تعرض إلطالق نار على
واملشري
مشعل.
خالد
حلماس
السياسي
ّ
قرر تسليم نفسه للجيش السوري وقتال
أن
بعد
مرافقه،
يد
ّ
«داعش» .أصيب املشري يف خاصرته ورجله ،وجنا من املوت،
وعاد إىل القتال.
ّ
انشق عن جيش التحرير الفلسطيين« ،الشهيد»
للعقيد الذي
طيبة عند أبو حسن ،مسؤول القيادة العامة
ذكرى
خالد احلسن
ّ
ّ
سلم احلسن نفسه ومعه جمموعة من
يف قاطع فلسطني ،إذ
الفلسطينيني بينهم «النقيب سليمان »،للجيش السوري ،وعادوا
لقتال «داعش» .يقول أبو حسن إن «خالد استشهد بطل ،مات
يف خندق فلسطني ،وقاتل الدواعش من شباك لشباك»« .واهلل
هوي وابنه أبطال ،أنا شفت ابنو عم يقتحم معه ،وعم يقاتل
باملسدس»« .اهلل يرمحه ،قلنا قولوا ألبو جهاد (جربيل) إني بدي
استشهد».

الرتانسفري الفلسطيني يحصل

الفلسطيين سيئ الطالع ،وحال السوري أو اللبناني أو العراقي
ليس أفضل طبعًا ،لكن الفلسطيين كتب عليه أن يعيش جلجلته،
خميم الريموك والنريب والست
وجلجلة اآلخرين من بعده أيضًا .من ّ
زينب وقبلها من نهر البارد ،الطريق مفتوح أمام الفلسطيين إىل
بالد اهلل الباردة ،هناك يف السويد والدمنارك والنروج وأملانيا
اليت وصلها حتى اآلن  68ألف فلسطيين سوري حبسب إحصاءات
جمموعات عمل فلسطينية .البكاؤون على الريموك اآلن تركوا
البحر ليبتلع الذين ابتلعهم من الفلسطينيني اهلاربني بالقوارب
اخلشبية على شواطئ مصر وليبيا واليونان وإيطاليا ،والناجني
منهم ملل الفراغ البشري يف دول الصقيع .العرب ال مينحون
الفلسطيين تأشرية دخول إىل بالدهم ،لكن يدعمون غزو املخيم
إلسقاط دمشق ،وتشتيت الالجئني .جتربة الريموك أثبتت أن
«الرتانسفري» الفلسطيين حيصل.
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مقاالت وتحقيقات

مـج ّرد « ُلعاب» يه ّدد «الـسلم االهلي»
راجانا حمية

«بزاقنا صار إلو قيمة» .عبارة قالتها وداد
حلواني ،رئيسة جلنة أهالي املفقودين واملخفيني
قسرًا ،باسم األهالي يف ذكرى احلرب املشؤومة،
العام املاضي ،ملطالبة الدولة بتسريع موافقتها
على مذكرة الصليب األمحر الدولي اليت تقضي
بإنشاء بنك احلمض النووي وجتميع العينات من
األهالي فيه .كانت تستجدي حقها وحق آالف
غريها لكشف مصري أبنائهم .اليوم ،بعد عام،
تعيد حلواني تالوة املطلب ذاته على مسمع دولة
اختربوا صمتها طوي ًال .مطلب حمفوظ منذ  3سنوات
يف درج النسيان يف جملس الوزراء ،وال يبدو أن
اإلفراج عنه قريب.
كان ذلك قبل مخس سنوات ،حني مل تعد رائحة
النعناع األخضر تفوح من «املسكبة» أمام خيمة
املفقودين واملخفيني يف حديقة جربان خليل
جربان .هناك ،أمام اخليمة اليت بدأت تفقد أمهاتها
واحدة تلو األخرى ،صارت املسكبة مداسًا ألقدام
ختتصر الطريق ،وصو ً
ال إىل مبنى «اإلسكوا».
مرة ،قبل تلك السنوات ،زرعتها أوديت
يف آخر ّ
سامل نعناعًا وبطيخًا .كانت شديدة احلرص على
ّ
«تعشبها» بيديها العاريتني .تنفض
مسكبتها.
الغبار عن أوراق مزروعاتها .تسقيها بلطف ،كما
بطفل صغري .تشغل قلبها «يف
لو أنها تهتم
ٍ
املكان الذي أنتظر فيه ريشار وكريستني» .كان
ذلك جوابها عندما يسأهلا الزائرون عن مسكبتها
اليت حرصت وداد حلواني ـ رئيسة جلنة أهالي
املخطوفني واملفقودين ـ على وضعها يف فيلمها
هي
القصري عن أوديت سامل «آخر صورة … ّ
وقاطعة» .أوديت اليت ّ
تقطعت أنفاسها حتت عجلة
إحدى السيارات ،وهي تعرب من اخليمة حنو الضفة
األخرى من الطريق.
ربيع عام  ،2009ماتت أوديت ،حارسة خيمة أهالي
كرت السبحة :خمايل عوض.
املفقودين .بعدهاّ ،
أم علي جرب .موسى جدع .أم علي املوسوي.
فاطمة بشاشة .وآخرون ماتوا بصمت.
اليوم ،مل يعد يأتي إىل اخليمة إال أخوات املفقودين
أمهاتهن قبل أن
أوصتهن
واملخفيني ،اللواتي
ّ
ّ
يستسلمن للموت بأال يرتكن أشقاءهن .هكذا،
ّ
تنفذ وصية والدتها
مث ًال ،سنجد ماجدة بشاشة
باحلضور إىل اخليمة .أما األمهات اللواتي ال يزلن
على قيد احلياة ،فقد تعبت أجسادهن من احلمل
قلوبهن.
الثقيل ،كما
ّ
قد يقول قائل «هيدا حال بين آدم» .هذا صحيح،
وإن كان مؤملًا .أما يف حالة هؤالء ،فاألمل مضاعف.
فعندما متوت أم مفقود ،فذلك يعادل «موت قضية
ابنها» ،تقول حلواني .واألمل مضاعف أيضًا ،عندما
تكون تلك األم هي آخر فرد يف العائلة اليت انتهت
إىل غري رجعة ،وأنها ماتت ومل ترتك ما قد يساعد
يف كشف مصري ابنها .من هنا ،تبدأ احلكاية.
من «الشيء» الذي قد يساعد يف كشف مصري
االبن بعد موت الوالدين .هذا الشيء الذي يناضل
أهالي املخطوفني واملفقودين إلجبار دولتهم على
فعله :إنشاء بنك فحص احلمض النووي (دي إن
إي) حلفظ عينات احلمض النووي العائدة لألهالي
ّ
املتعلقة بتحديد هوية
من أجل تسهيل «املهمة
الرفات ملن يعود» ،تشري حلواني.
لكن ذلك مل حيصل ،إال يف حالة أوديت سامل.
رمبا ،لفظاعة املوت احلاصل ،خصوصًا أنها األخرية
اليت كانت قد بقيت من عائلتها ،واليت من دون
محضها النووي يضيع رفات ولديها إىل األبد.
لذلك ،عمل األهالي ـ مببادرة فردية وبالتعاون
مع البعثة الدولية للصليب األمحر واملديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ـ ألخذ عينات احلمض النووي
من سامل .وهي املودعة اليوم يف بنك الـ»دي
إن إي» يف «خمترب املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي» ،تضيف حلواني.
وحدها ،بقي منها األثر .أما خمايل عوض ،فقد
انسحب بصمت .مل يرتك أثرًا يكشف هوية ابنه
جورج الذي سيبقى مفقودًا إىل األبد .ملاذا؟
ألن الدولة اللبنانية مل جتد الوقت الكايف
للتوقيع على «مذكرة التفاهم بينها وبني اللجنة
الدولية للصليب األمحر للتعاون على مجع عينات
احلمض النووي» ،يقول غازي عاد ،رئيس جلنة
«سوليد» .فمنذ منتصف عام  2012واملذكرة
يف أدراج جملس الوزراء ،يف احلفظ والصون،

منعًا «لتخريب السلم األهلي» ،يتابع عاد .أما
فيتوسل
رئيس البعثة الدولية فرييزيو كاربوني،
ّ
النية يف احلديث عن املذكرة العالقة بربط
حسن
ّ
التأخري بـ»تعقيد الوضع السياسي يف السنتني
يصح التساؤل عن حسن
األخريتني» .وهنا ،قد
ّ
قدمت إىل األهالي
عندما
الدولة
النية يف ما فعلته
ّ
ّ
صندوقًا يتضمن «معلومات خامًا بقيت يف مراحل
التحقيق األوىل» .فأين حسن النية هنا؟ وأين هي
ملخص تقرير اللجنة اليت ّ
يف ّ
كلفت باالستقصاء عن
مصري املفقودين واملخفيني قسرًا ،واليت اكتفت
بأرشفة شهادات األهالي ومل تقم بالتحقيق مع
أي من اجلهات اخلاطفة؟ وأين حسن النية يف
«تصنيف العظام اليت وجدت يف مقربة يف بلدة
الشبانية على أنها عظام تيوس وليست لبين آدم،
من دون عناء فحصها» ،تسأل حلواني.
بالعودة إىل البنك «الذي مل يضرب فيه ضربة
واحدة» ،حبسب حلواني ،أين يكمن حسن النية؟
فبحسب األهالي «ليس مكلفًا هذا األمر ،فالبعثة
صرحت بأنها هي اليت ستساعد يف كلفة
الدولية
ّ
هذه اخلطوة ،كما أوردت يف مذكرة التفاهم أنها
ستساعد يف مجع العينات البيولوجية (اللعاب)
الذي ميكن حفظه حلواىل عشر سنوات ،متهيدًا
الختبار «دي إن إي» ،ثم إن هناك خمتربًا للفحص
جمهزًا لدى قوى األمنم الداخلي» ،تتابع حلواني.
ّ
اللعاب .ال شيء أكثر من ذلك .يسخر األهالي
ّ
يكلف
بالقول :الريق .البزاق .ماذا ميكن أن
هذا؟ «السلم األهلي» ،يقول أحدهم يف الدولة
املصون .ولكن ،حبسب النائب غسان خميرب،
«ليس من املفرتض أن يثري هذا البنك أي
حساسية سياسية ،فهو يف النهاية مبثابة مكان
حلفظ معلومات جينية ملطابقتها مع الرفات يف
ٍ
مسًا
وقت الحق» .أمور «تقنية» بامتياز ،وليست ّ
بسلم مل يعد موجودًا.
ٍ
مع ذلك ،حيسب النائب خميرب أن ما يفرتضه
األهالي ليس موجودًا« ،فثمة مشروع قانون
يقضي بإنشاء بنك معلومات «دي إن إي» ،ولكنه
ينحصر مبكافحة اجلرائم ،لذلك عملنا على إضافة
بند يشري إىل موضوع حفظ العينات البيولوجية
ألهالي املفقودين واملخفيني قسرًا» .وحبسب
خميرب ،فقد أكمل هذا املشروع «برمته» على اللجان
املختلفة ،مبا فيها جلنة اإلدارة والعدل والصحة،
وقد خرج منذ «ما يقارب شهرًا من جلنة الداخلية
والدفاع ،وأتوقع أن حيال على اهليئة العامة يف
أول جلسة ستعقد» .مل يبق إال «االنتظار» ،وفق
ّ
خميرب.مع ذلك ،ال حيسب خميرب أهمية قصوى هلذا
املشروع ،إذ مثة ما هو أكثر أهمية« ،إقرار مشروع
قانون األشخاص املفقودين وضحايا اإلخفاء
القسري ،إذ أحيل على جلنة حقوق اإلنسان
أوهلما تقدمت به أنا والنائب زياد
اقرتاحا قانونّ ،
تقدم به النائب حكمت ديب،
وثانيهما
القادري،
ّ
وقد انتهينا منذ فرتة وجيزة من دمج االقرتاحني،
وقد طلبت من النائب ميشال موسى حتديد
مسودته».
جلسة للجنة حقوق اإلنسان ملناقشة
ّ
أما أبرز ميزات ذلك املشروع ،فهي «إقرار حق
األهالي يف معرفة مصري ذويهم وإيراد تعريف
شامل وصحيح للمفقودين واملخفيني قسرًا ،وفق
تعريفات االتفاقات الدولية ،ووضع آلية واضحة
لنبش املقابر اجلماعية ،وأخريًا واألهم إنشاء اهليئة
الوطنية حلل قضية املفقودين وضحايا اإلخفاء
وجدية وصالحية
القسري اليت تتمتع باستقاللية
ّ
واسعة ،من ضمنها نبش املقابر» .يستفيض
خميرب يف شرح صالحيات اهليئة «يف جالء احلقيقة
وجتميع املعلومات الدقيقة من أصحابها .يعين
مث ًال ،شخص متل أسعد شفرتي ما عندو الثقة
يعطي معلومات هي حبوزتو ملني ما كان إال للهيئة
عندما تنشأ».
فلنعد إىل «امليزات» واحدة واحدة .ولنسأل :من
سيكرس حق األهالي يف املعرفة؟ «ميليشيات
ّ
السلطة» ـ تعبري األمهات املفجوعات؟ كيف سيكون
التعريف شام ًال وواضحًا يف دولة مقسومة فريقني؟
ومن سيقول إن هذه رفات «بين آدمني» وليس
«تيوسًا» ...إن فتحت املقابر اجلماعية؟ وأخريًا
واألهم ،هل ستنشأ اهليئة الوطنية املستقلة على
«إيام» أسعد شفرتي كي تكتمل توبته؟ فلنسأل
الدولة.

رحلة معمل الباطون :من زحلة اىل عني دارة اىل دير العشائر
هديل فرفور  -أسامة القادري
التحركات واالعرتاضات
جنحت سلسلة
ّ
اليت قام بها أهالي زحلة يف إفشال
مشروع شركة التطوير العقاري،
اململوكة من بيار فتوش (شقيق
النائب بيار فتوش) ،والذي يقضي
بإنشاء معمل لطحن اإلمسنت يف
حوش األمراء .منذ فرتة أعلن مطران
زحلة عصام درويش نقل املعمل من
املنطقة ،من دون أن حيدد املكان
الذي سينقل اليه املعمل .تفيد
املعطيات بأن املعمل املزمع إنشاؤه
سينقل اىل بلدة عني دارة/قضاء
عاليه ،فيما يتوجه أهالي املنطقة ال يمكن لفتوش أن يحصل على الرتخيص ما لم يحصل على موافقة
من املجلس البلدي
وجوارها لالحتجاج إسوة مبا قام به أهالي زحلة.
تقدم كل من بيار وموسى فتوش
يف ّ 2015/3/27
بطلب اىل اجمللس البلدي (رقم  )223بإنشاء جممع
صناعي يف منطقة عني دارة العقارية وجوارها.
حبسب اإلعالن الصادر عن رئيس بلدية عني دارة
سامي حداد ،فإن الرتاخيص املطلوبة للمشروع
تشتمل على «معامل كاملة ومعدات وآليات
وشاحنات وخطوط نقل واملختربات وغريها،
ومعامل ومطاحن لصناعة اإلمسنت على أنواعها
وألوانها ومتمماتها لتصنيع املواد األولية
(من الكلينكر وتوابعه ومن البوزالن والبحص
والبزلت والرتبة على أنواعها والرمل والبحص
واجلفصني والكلس واحلجر الكلسي والفحم
احلجري واحلديد واأللومنيوم ومشتقاتها واملعادن
وسواها) ،والتشغيل واالستثمار بشكل دائم،
فض ًال عن التجهيزات املخصصة للمزج واخللط
واجلرش وجمابل الباطون اجلاهز واالسفلت وأحجار
الباطون ،والتجهيزات املخصصة للصناعات
االمسنتية والبالط واالرصفة واجلسور واجلفصني
والكلس على أنواعها ،ومواد البناء واملصبوبات
االمسنتية على أنواعها وسواها وكافة مستلزمات
التصنيع من املشتقات النفطية من غاز وفيول
أويل وفحم حجري ومشتقات املواد األولية
وتوليد الكهرباء وسواها».

أكثر بكثري من «جبّاالت باطون»

ادعاءات أصحاب املشروع،
هذا االعالن يدحض ّ
ملوث
جممع صناعي ضخم
فهم بصدد إقامة
ّ
ّ
العامة ،مبا
ومضر بالصحة والسالمة
للرتبة واهلواء
ّ
ّ
«جباالت الباطون» اليت قالوا إنهم
يتجاوز كثريًا
ّ
يف صدد إقامتها .يقول عضو اجمللس البلدي يف
بلدية عني دارة أسعد حداد لـ»األخبار» ،إن هذه
الرتاخيص املطلوبة تسمح أيضًا بإنشاء حمرقة
للنفايات وغريها من الصناعات امللوثة .ويشري
اىل أن هناك «غضبًا شعبيًا كبريًا يف املنطقة
من هذا املشروع» ،الفتًا اىل «ختوف االهالي من
إمكان إمراره» ،على اعتبار أنهم «ملسوعون»
يعدان «ضليعني»
من األخوين فتوش اللذين
ّ
حد تعبري أحد سكان
يف فرض مشاريعهم ،على ّ
البلدة.
يف  2015/3/28أصدر اجمللس البلدي لبلدية
عني دارة قرارًا (رقم  )6يقضي برفض املشروع
«مجلة وتفصي ًال بإمجاع األعضاء احلاضرين»،
املقدم وآلثاره على
نظرًا إىل «خطورة املشروع
ّ
الصحة والبيئة يف منطقة عني دارة العقارية
وجوارها» .القرار الذي صدر بعد يوم واحد من
تقديم الطلب ،أتى نتيجة «الضغط الشعيب الذي
مارسه أبناء البلدة ،وبعد الكثري من االتصاالت
اليت أجريت مع أعضاء اجمللس البلدي» ،وفق ما
يقول حداد .وعلى الرغم من أن القرار البلدي
الرافض للمشروع من شأنه أن يشكل «ضمانًا»
يريح األهالي ،إال أن اخلوف من إمكانية مترير
خميمًا على االهالي.
املشروع الحقًا ال يزال ّ
يقول أحد املطلعني على امللف إن فتوش ال
ميكنه أن حيصل على الرتخيص ما مل حيصل
على موافقة من اجمللس البلدي« ،إال إذا أصدر
رئيس البلدية قرارًا منفردًا» ،حينها يستطيع أن
جيد فتوش خمرجًا قانونيًا هلا .إال أن أحد اخلرباء
القانونيني جيزم بأنه «ال حيق لرئيس البلدية أن
يتخذ قرارًا منفردًا يف ما خيص إعطاء تراخيص
ملنشآت صناعية ،فبحسب قانون البلديات،
املخولة إعطاء الرتاخيص هي اهليئة
فإن اجلهة
ّ
التقريرية (اجمللس البلدي) وليس رئيس السلطة
التنفيذية».

املعمل على أرض مشاع

خيطط فتوش إلقامة املشروع على  16عقارًا من
منطقة عني دارة ،تبلغ مساحاتها حنو مليون و500
الف مرت مربع .تشمل هذه العقارات العقار رقم

 ،4314الذي «خاض» ألجله بيار فتوش دعاوى
قضائية مع بلدية عني دارة منذ عام 1999
إلثبات ملكيته لهّ .
متكن فتوش من ربح القضية
ّ
حينها وجعل البلدية تسلم بـ»ملكيته له» .إال
أن النقاش املستجد حول هذا العقار برز منذ
أربع سنوات ،عندما طلب فتوش من القاضي
ضم قطعة أرض تبلغ مساحتها حنو 175
العقاري
ّ
ألف مرت من أراضي املشاع اىل العقار املذكور
(.)2011/3/15
استطاع فتوش أيضًا كسب «معركة» قضم
هذه املشاعات ،بعدما جنح يف الضغط على
رئيس البلدية للرتاجع عن الدعوى املقامة ضده
السرتدادها .يف  2014/12/3تقدم الياس ضاهر
(شقيق العضو البلدي أسعد حداد وأحد سكان
بلدة عني دارة) لدى جملس شورى الدولة بطلب
الطعن يف قرار اجمللس البلدي ورفع دعوى
ضد وزارتي الداخلية والبلديات واملالية وضد
البلدية ،إال أن جملس شورى الدولة أصدر قراره
يف  2015/3/16برد الطعن «النتفاء صالحية هذا
اجمللس للفصل فيها» .يؤكد العضو البلدي
أسعد حداد أن الكتاب الذي وجهه اىل وزارة
الداخلية يتضمن شكوى «سلب املشاع» ،وهو
مل يلق حتى اليوم أي جتاوب ،علمًا بأن أكثر من
ستة أشهر مضت على تاريخ تقديم الكتاب مرفقًا
بـ»وقائع تثبت أن فتوش عمد اىل ضم مساحة
من املشاع اىل عقاره» .يشري حداد إىل أن حدود
العقار  4314تغريت يف أكثر من وثيقة حتديد
وحترير؛ فاملساحة احملددة للعقار يف وثيقة
«العلم واخلرب» الصادرة عن خمتار البلدة ،ختتلف
عن تلك احملددة يف تقرير اخلبري الوارد يف احلكم
الصادر عن القاضي العقاري يف جبل لبنان (رقم
 171تاريخ « ،)2003/2/15وهو ما يثبت عملية
التالعب يف العقارات».
االمتعاض األكرب من املشروع يتجلى على لسان
أحد سكان البلدة ،الذي قال »:مش بيكفي
سارقلنا املشاعات إال وبدو يستثمرها مبشاريع
تقتلنا».

دير العشاير مالذ فتوش األخري

حتسب
مقربة من فتوش إن األخري
تقول مصادر
ّ
ّ
لرفض إنشاء املعمل يف بلدة عني دارة ،وعمد
اىل البحث عن منطقة تكون بالنسبة اليه «مالذه
األخري» .وحبسب هذه املصادر ،فإن شركة
التطوير العقاري عاينت قطعة أرض يف دير
العشاير احملاذية للحدود السورية ،يف منطقة
راشيا الوادي ،تقع نصف مساحتها ضمن األراضي
السورية والنصف اآلخر ضمن األراضي اللبنانية.
وتؤكد املصادر نفسها «أن فتوش استحصل على
ترخيص من السلطات السورية بشراكة مع أحد
القادة األمنيني السوريني النافذين» ،مضيفة أن
ّ
موقع من قبل الرئيس السوري بشار
«الرتخيص
األسد ،باعتبار أن هذا املعمل خمصص لالستثمار
يف إعادة إعمار سوريا ،كونه سيطحن امسنت
األبنية
املهدمة ويعيد تصنيعها امسنتًا» .يقول
ّ
فتوش يف حديث مع «األخبار» إن مجيع التحركات
واالعرتاضات يديرها سعد احلريري ،لكونه شريكًا
يف معملي شكا وسبلني« ،ويريد أخذ الثأر من
الوزير نقوال فتوش من خالل هذه احلملة».

أهالي قب الياس يحتجّون

بعد تداول خرب طلب شركة التطوير العقاري من
بلدية عني دارة إقامة املشروع يف هذه املنطقة
العقارية ،عقدت بلدية قب الياس مؤمترًا صحافيًا
حضرة رئيس احتاد بلديات البقاع األوسط حممد
البسط ورؤساء بلديات القرى اجملاورة ،إلعالن
رفضهم هذا املشروع .وقال رئيس البلدية
درغام توما إن «الضرر األكرب يقع على بلدة
رد الضرر عن أهلها
قب الياس ،وهلا احلق يف ّ
متوعدًا بـ»التصعيد الشعيب يف حال مت
وأبنائها»،
ّ
إمرار املشروع».
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ربع قرن بعد احلرب :النتائج املأساوية لـ«إعادة اإلعمار»
إيفا الشويف
أربعون عامًا مرت على اندالع احلرب األهلية.
يؤكد اللبنانيون دائمًا أن هذه احلرب ال تزال
قائمة إال أنهم يصرون أيضًا على إحياء «ذكرى»
شرارة احلرب املستمرة .عام ُ 1990و ّقع اتفاق
ّ
وتسلم
الطائف ،عفى الزعماء عن بعضهم البعض
جمرمو احلرب الدولة جمددًا .أحالم اعادة بناء دولة
حتطمت سريعًا جدًا؛ بعد ربع قرن على انتهاء
تبي أن «اجلرائم» اليت حصلت بعدها
احلرب
نّ
كانت استكما ً
ال وترسيخًا ملا جرى أثناءها.
وسلب تارخيها وذاكرتها وتكرست
ُقتلت املدينة ُ
خطوط التماس ،تراكم الدين العام ليصل اىل
 70مليار دوالر ،ازدادت موجات اهلجرة بشكل
كثيفُّ ،
اتبعت سياسات اقتصادية مدمرة ،ازداد
التفاوت االجتماعي وانتشر الفقر واحلرمان وبدأ
النمو السكاني باالحندار سريعًا .أحسن أرباب
السلطة يف جلم قيام أي دولة .سيطروا على
الناس وخنقوا االقتصاد .بدأت القصة بكاملها مع
سي «إعادة اإلعمار» .عوض اإلعمار دخل البلد
ما مُ ّ
يف عملية تدمري ممنهج لكل شيء .كان املطلوب
أو ً
ال قتل روح املدينة ،تهجري سكانها ومتزيق
يكرس خطوط التماس العسكري.
مبا
املناطق
ّ

شربل نحاس
بعد مرحلة الرشوة جاءت مرحلة التهديد
الخضاع املجتمع

«سوليدير» :تدمري التاريخ

بعد احلرب ّ
هم ارباب السلطة على  3أمور
تركز ّ
رئيسية هي :تدمري تاريخ وسط بريوت ،إعدام
احليز العام وهدم األسواق التقليدية.
يبدأ املعمار رهيف فياض كالمه بتأكيد أمر
أساسي« :سوليدير هي أصل املشكلة يف كل
ما شهدناه بعد احلرب .حتى التفتيت املذهيب
احلاصل اليوم سببه سوليدير ألنها دمرت النسيج
االجتماعي وفصلت الناس عن بعضهم».
متزق املدينة يرتبط مبسألة واحدة هي
إن
ّ
ّ
«إعمار» وسط بريوت الذي أصبح وسط بريوت
أن «سوليدير
«التجاري» عن عمد .يشرح فياض ّ
أهملت القيمة التارخيية لوسط بريوت واستبدلتها
بالقيمة التجارية ألسباب واضحة نعيش نتائجها
اليوم» .متتد بريوت القدمية من ساحة الربج شرقًا
اىل باب ادريس غربًا ،ومن البحر مشا ً
ال اىل ساحة
رياض الصلح جنوبًا« .ابتلعت سوليدير بريوت،
ومل تتملك األرض فقط بل متلكت تاريخ املدينة
وغيرّ ته» ،يقول فياض.
ما أقدمت عليه الشركة بعد احلرب يلخصه فياض
مبسألتني مهمتني هما :أو ً
ال قطع عالقة املدينة
بالبحر وهو امليزة األساسية لبريوت« .عرب الردم
أصبح البحر بعيدًا فقطعت العالقة احلسية بني
الناس والبحر .هذه العالقة مل ُتقطع يومًا خالل
احلرب لكن بعد احلرب أغلقوا البحر أمام الناس».
حتى خليج السان جورج ّ
مت حتويله اىل مارينا
خاصة.
املسألة الثانية هي إلغاء احليز العام ،أي األرصفة
والساحات وأماكن التجمع .يقول فياض« :كانت
هناك ساحة الربج ،ماذا فعلوا؟ أزالوها عرب
بشكل يقسم املدينة
توسيعها وجعلها مفتوحة
ٍ
اىل شطرين ما يعزز انقسام الناس» .أما ساحة
دباس انتهت ،أصبحت اليوم تسمى «الصيفي».
مل يعد هناك مكان يف «قلب» البلد اللتقاء
الناس ،طردت الشركة الناس من وسط بريوت
وأحضرت غريهم من األغنياء .يشرح فياض أن
«الساحة كانت مكانًا شعبيًا لكنهم غريوا طبيعة
الشوارع ومستعمليها .رفعت الشركة أسعار اإلجيار
وأصبحت الشوارع لالغنياء ،أما الناس فيزورون
املنطقة عبورًا فقط كأنهم يذهبون اىل مدينة
اخرى ألنها باتت خارج املناخ املديين لبريوت».
بعد احلرب ،مات نبض احلياة يف قلب بريوت
بعدما كان يضج بالتجار واملسافرين واملتنزهني
وحتولت اىل جزيرة معزولة فارغة يشعر الناس
انهم ال ينتمون اليها.
مل تقتصر مرحلة «اإلعمار» على إلغاء احليز العام
دمرت األسواق التقليدية
وقطع العالقة بالبحر بل ّ
وأوجدت أسلوب تسوق حديث هو اجملمعات
ان «عملية هدم األسواق
التجارية .يؤكد فياض ّ

تصوير :مروان طحطح

علي فاعور
معدل الهجرة مرتفع أكثر من النمو السكاني

غسان ديبة
يسجل لبنان اعلى معدالت عدم املساواة يف
الثروة يف العالم

رهيف فياض
سوليدير هي أصل املشكلة يف كل ما
شهدناه بعد الحرب
تصوير :مروان طحطح
التقليدية مل تكن مرتبطة باحلرب بل مبرحلة ما بعد
احلرب وكانت عملية ارادية ومقصودة لتغيري طابع
األسواق وهذا جزء من عملية تغيري روح املدينة».
يقول« :دمروا األسواق كي مينعوا الفئات الشعبية
من العودة .كان هناك حل برتميم األسواق لكنهم
اختاروا تدمريها» .هكذا بعد احلرب ،أزيل املعلم
مييز املدن وهو األسواق ،ألنها
األساسي الذي ّ
تدل على اهلوية ،الثقافية ،الذاكرة اجلماعية
واستمرارية توارث العادات .حافظت سوليدير
على األمساء جمربة لكنها قتلت الروح.
ّ
هلل الناس لألموال اليت تدفقت من أجل «إعمار»
دين هائل!
بريوت ليستفيقوا الحقًا على
ٍ

الجميع يف خدمة الدين العام

ُ
است ِغّلت حجة «إعادة اإلعمار» يف
بعد احلرب،
النواحي كافة .األسباب احلقيقية للدين العام

خمتلفة واكتشفها اللبنانيون الحقًا.
يتحدث وزير العمل السابق شربل حناس عن
األسباب احلقيقة للدين العام« ،حتى عام 1996
كانت هناك حاجة سياسية لتأمني شرطني هما:
أو ً
ال ،أن يكسب زعماء احلرب الذين دخلوا
ضمن الرتكيبة السياسية عام  1992مشروعية
فصرفت مبالغ كبرية لتأمني هذه
جتاه الناس
ُ
املشروعية عرب صناديق وتوظيفات وتنفيعات.
مكونات السلطة
ثانيًا ،إعطاء اجملموعة الثانية من
ّ
اجلديدة ،أي مجاعة األموال ،مواقع قيادية
واهليمنة على البنية االقتصادية السابقة» .يقول
حناس« :دفع هذا األمر اىل خيارات اقتصادية
سيئة من بينها ختفيض الضرائب على األرباح
واألموال وتأمني منافع كبرية لقطاعي العقارات
ّ
وتقلص يف
واملصارف ،ما ترتب عنه إنفاق كبري
اإليرادات» .ويضيف أنه «جراء هذين التوجهني

أصبح هناك توسع هائل يف اإلنفاق نتج منه
تراكم سريع جدًا للعجوزات والدين ومسيت هذه
املرحلة بـ»الرشوة».
تبي ان الرشوة على عكس املتوقع لن
عندما نّ
تمُ حى آثارها ،دخلنا املرحلة الثانية اليت ما زلنا
فيها حتى اليوم وهي «مرحلة التهديد».
مرحلة التهديد ،وفق حناس ،تعين منع املطالبة
بأية خدمات عامة أو تصحيح لالجور او إعادة
توزيع للثروة ،ألن هذه املطالب ّ
متثل عنصرًا
مهددًا الستقرار اللرية وعمل املؤسسات العامة،
وبالتالي جرى اتباع جمموعة قرارات منها جتميد
االستثمارات ّ
حتى يف الصيانة ،جتميد األجور يف
القطاعني العام واخلاص…
حجم الدين العام اليوم يبلغ تقريبًا  70مليار
دوالر ،وكل لبناني يولد عليه  20ألف دوالر دينًا
حبجة «اإلعمار» ،ألن أرباب الدولة اتبعوا عمدًا
مدمرة.
سياسات اقتصادية ّ
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بطرس لبكي
الهجرة ازدادت بعد الحرب وهذا واضح
باألرقام

اديب نعمة
أصبح لدينا تفكك مناطقي ومذهبي أشد
من مرحلة الحرب
بناء اقتصاد «وهمي»

بعد احلرب كانت هناك فرصة أن يتبنى لبنان
سياسات اقتصادية وصناعية بهدف بناء اقتصاد
صناعي ديناميكي.
يؤكد رئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية
األمريكية غسان ديبة أنه كانت هناك فرصة
«باالعتماد على إرث الصناعة اللبنانية اليت
ازدهرت يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي،
وعلى الكم اهلائل من املتعلمني اللبنانيني .كذلك
االستفادة من النمو وتدفق الرأمسال الذي دائمًا
حيدث يف البلدان اليت خترج لتوها من احلروب
املدمرة ،حمققًا بذلك حلقة محيدة من النمو
االقتصادي واالستثمار يف االقتصاد احلقيقي
وخلق الوظائف وزيادة االجور وتراكم الرأمسال
البشري» .يقول ديبة« :لو حصل ذلك لكان لدينا
اآلن اقتصاد اكثر تطورًا ،حتتل القطاعات العالية
االنتاجية مكانة مهمة فيه وخيلق الوظائف ذات
االجور املرتفعة ولكان توزع الدخل والثروة اكثر
مساواة».
لكن ما هي اخليارات االقتصادية اليت سار بها
«قادة» مرحلة إعادة اإلعمار؟
«مت بناء اقتصاد ريعي يعتمد على استدانة الدولة
وهجرة العمالة وتدفق رؤوس االموال من اجل
االستثمار يف سندات اخلزينة وودائع املصارف
والعقار ،منتجًا بذلك فوائد مرتفعة وارتفاعًا يف
قيمة العملة اللبنانية» ،يشرح ديبة.
«تراجع االقتصاد احلقيقي وشهدت الصناعة
تراجعًا يف حصتها من الناتج احمللي من %12.5
عام  1997اىل  %8.8عام  .2009كذلك سيطرت
القطاعات املنخفضة اإلنتاجية ذات األجور
املنخفضة ،واخنفضت حصة االجور من حنو
 %50من جممل الناتج احمللي قبل احلرب اىل
حنو  .»%25كما ازداد سوء توزيع الثروة وحصة
الرأمسال الريعي نتيجة ارتفاع الفوائد وتراجع
النمو االقتصادي واالخنفاض النسيب للعائد عن
العمل ،فبلغ مؤشر «جيين» لتوزع الثروة يف لبنان
 0.86عام  2013ما يعترب من اعلى معدالت عدم
املساواة يف الثروة يف العامل .بعد احلرب ،ازداد
التفاوت االجتماعي!

توسع الحرمان :السياسات الفاشلة

«ال شك أن احلرب هي آلية إلعادة توزيع الثروة.
صحيح أنها ّ
خفضت مستوى الثروة العامة وضربت
الناتج احمللي لكن هذا ال يعين بالضرورة أن
الفقر ازداد بسبب احلرب» .يقول الباحث يف
التنمية أديب نعمة إن «احلرب لديها ميكانيزمات
خاصة بتوليد الثراء ،سواء كان مشروعًا ام غري
مشروع ،ما يؤدي اىل توزيع الثروة .والتفاوت
االجتماعي بني الفقراء واالغنياء رمبا يكون تقلص
خالل احلرب لكنه ازداد حتمًا بعد احلرب».
يشرح نعمة أنه وفق دراستني عن خريطة األحوال
املعيشية حصلتا عام  1994و 2004تبينّ انه
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خالل  10سنوات اخنفض معدل احلرمان العام
أي ارتفع مستوى التعليم واخنفض معدل وفيات
األطفال واألمهات… لكن عند مقارنة وضع هذه
املؤشرات بالنسبة للمؤشرات املتصلة بالدخل
اي الوضع االقتصادي ،تبني ان املؤشرات
االجتماعية حتسنت بينما تدهورت املؤشرات
االقتصادية أي تراجع الوضع االقتصادي لالسر
وازدادت البطالة… يقول نعمة« :خالل  25سنة
اتت احملصلة سلبية .كان هناك حتسن طفيف
يف فرتات معينة لكنه كان حتسنًا قطاعيًا موقتًا
وجزئيًا ،يف حني بقي امليل العام يف تدهور على
املستويات كافة».
يتحدث نعمة عن نقطتني أساسيتني تراجعتا بشكل
كبري بعد احلرب .على صعيد الوضع السياسي،
ّ
اضمحلت« ،خالل
تبينّ أن فكرة الدولة بعد احلرب
الـ  25سنة أصبحت الدولة أضعف من ما كانت
عليه أثناء احلرب! وهذا األمر له تأثرياته يف
الوضع االقتصادي واالجتماعي».
أما على الصعيد االجتماعي فقد ُد ّمر النسيج
االجتماعي بعد احلرب وأصبح لدينا تفكك مناطقي
ومذهيب أشد من املرحلة السابقة .لكن هل اتبعت
الدولة سياسة حملاربة الفقر بعد احلرب؟ يرى نعمة
أن السياسة الرمسية للدولة قامت على ان «عملية
اعادة االعمار والنمو ستجلب الرخاء االجتماعي
وهذا صحيح جزئيًا ،لكنه مل حيصل بطريقة شاملة
ومستدامة ،أي انه مل تكن هناك آليات لالستمرار
فدخلنا مرحلة تباطؤ النمو االقتصادي» .ملواجهة
مشكلة البطالة اليت ارتفعت أخذت الدولة اخليار
األسهل :التهجري.

هاجروا واعملوا وحوّلوا

يؤكد اخلبري االقتصادي والباحث يف شؤون اهلجرة

أن اهلجرة هي نتيجة لفرتة
الدكتور بطرس لبكي ّ
ما بعد احلرب وهذا واضح باألرقام ،فأثناء احلرب
كان هناك حنو  60الف مهاجر سنويًا من لبنان.
بعد احلرب ،يف اوائل التسعينيات ،اخنفض العدد
قلي ًال إذ عاد بعض املهاجرين الذين تأملوا خريًا
فسجل عام  1991حنو
بعودة السالم وبناء الدولة
ّ
 50الف مهاجر ،وعام  1992سجل  39الف مهاجر
مقابل  40الف مهاجر عام .1993
لكن بعد ذلك ،يقول لبكي« :بدأ العدد يرتفع
بسبب األزمة االقتصادية اليت ظهرت جراء تثبيت
سعر صرف اللرية ،ارتفاع الفوائد ،ارتفاع سعر
الصادرات ،السياسات االقتصادية اليت اتبعت
واالتفاقيات التجارية مع دول إنتاجها أقل كلفة
من لبنان».
فسجل عام
جرى خنق االقتصاد وارتفعت البطالة
ّ
 1996حنو  186الف مهاجر 150 ،الف مهاجر عام
 173 ،1997الف مهاجر عام  1998و 127الف
مهاجر عام .2000
يوضح لبكي انه أثناء احلرب كانت «الفئة
الشبابية ( 20اىل  30سنة) متيل أكثر اىل اهلجرة
توسع حبيث انضم
لكن بعد احلرب أصبح هناك
ّ
الكبار واألطفال اىل موجة اهلجرة بسبب ازدياد
البطالة» .ويلفت إىل أن «املستوى التعليمي
للمهاجرين أعلى من املستوى التعليمي للمقيمني
حبيث شكل اجلامعيون  %16من املقيمني و%20
من املهاجرين» .بعد انتهاء احلرب أصبح السبب
االقتصادي الدافع األساسي للهجرة.
يشري لبكي اىل أن الدولة تشجع اهلجرة لسببني
أساسيني« ،أو ً
ال هناك سبب سياسي إذ تشكل
اهلجرة صمام أمان من أجل احلفاظ على استقرار
النظام ،فالعاطلون عن العمل ،وحتديدًا الشباب،
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من املمكن أن ميثلوا عنصر ازعاج للسلطة يف حال
بقيوا يف البلد».
أما السبب الثاني فهو اقتصادي ،فمع ضرب
االنتاج أصبحت اهلجرة تؤمن عائدات عرب
التحويالت اخلارجية لكنها بقيت أقل مما ميكن
أن يزيد على الدخل يف ما لو بقي املهاجرين يف
لبنان وأنتجوا .ما حيصل هو عملية استثمار يف
تعليم الفرد ّ
تكلف الدولة واألسرة حنو  200الف
دوالر لكن عندما يبدأ الفرد باإلنتاج نرسله اىل
اخلارج فال يعطي أي مردود إىل الداخل.
يلفت لبكي اىل ان اهلجرة «الغت الدورة
االقتصادية اليت ميكن أن حتصل يف حال عمل
هؤالء يف لبنان (من إنتاج ،إجيار ،إستهالك يف
الداخل ،شراء مواد أولية…) ما يعين أن الدولة
فضلت استبدال آالف الدوالرات الناجتة من كل
دورة اقتصادية بـ $500حيوهلا املهاجر شهريًا».
يضيف« :التحويالت اخلارجية جمرد وهم ،يتحدثون
عن  7مليار دوالر سنويًا لكن أكثر من نصف هذه
املبالغ يذهب كأجور للعمال األجانب».
للهجرة أيضًا آثار معنوية حبيث اخنفض عدد
الزجيات ما أدى اىل اخنفاض النمو الديغرايف
وحتولت البنية السكانية إىل بنية هرمة ،أي أقل
إنتاجية وابداع.

الخطر الديمغرايف :تثبيت الفرز

يرى عميد كلية السياحة السابق يف اجلامعة
اللبنانية الدكتور علي فاعور أن اهلجرة أثرت
كثريًا يف النمو السكاني إذ أخذت طابعًا شبابيًا-
ذكوريًا ما أدى إىل نقص الوالدات واخنفاض
معدل اخلصوبة .عام  2000كان معدل الوالدات
يبلغ  60الف والدة سنويًا أما اليوم نتحدث عن
 32الف والدة سنويًا فقط ،ما يعين ان معدل
اهلجرة مرتفع أكثر من النمو السكاني.
يقول فاعور إن «بعد احلرب مل يتم وضع أي
خطة اسرتاتيجية إلمناء القرى وختفيف الضغط
عن املدن ،بالعكس أصبح لدينا اختالل بارز يف
ضمت املنطقة
التوزيعات املكانية للسكان إذ
ّ
الساحلية ،اليت تبلغ مساحتها أقل من ،%10
حنو ثلثي سكان لبنان بسبب تركز اخلدمات يف
املدن» .ويضيف« :أحدثت احلرب انكسارات
يف البنية السكانية أمسيناها خطوط متاس بني
توسعت هذه االنكسارات
املناطق ،لكن بعد احلرب ّ
وجرى تثبيت الفرز الطائفي».
سياسة التعويضات اليت اتبعتها الدولة مل تنجح،
وفق فاعور ،يف إعادة املهجرين الذين شكلوا
ثلث سكان لبنان آنذاك ،إىل مناطقهم .يقول
فاعور إن التعويضات بعد احلرب كانت انتقائية
ذات غايات سياسية ومناطقية ،ويف ظل غياب
اإلمناء ازدادت رغبة املهجرين يف الداخل إىل
اهلجرة اىل اخلارج.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مئات املوقوفني جبرائم خمتلفة أبرزها املخدرات
َح ِفلت التقارير األمنية بتوقيفات مشلت املئات من املخالفني
واملطلوبني بالعديد من اجلرائم أبرزها حيازة املخدرات وتروجيها
واإلجتار بها.
فمن جهتها ،واصلت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة
ّ
تعقب املخالفني واملطلوبني فأوقفت  22شخصًا بينهم 4
بريوت
سوريني وفلسطينيني اثنني جبرائم خمتلفة .كما حجزت دورياتها
( )150دراجة نارية و( )23سيارة خمالفة.
ـ ففي حملة طريق الشام مت توقيف كل من :الفلسطيين (ر.ج.ع)
بعدما ضبطت حبوزته كمية من احلشيشة و(خ.ح.ع) املطلوب مبوجب
بالغ القاء قبض جبرم التهديد والسرقة ومذكرات توقيف بهما
وسرقة اسلحة وتقضي بالسجن ملدة مخس سنوات .و(ع.ع.ج)
املطلوب مبوجب قرار جزائي.
ـ ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف كل من( :ع.ف.ح) و(ر.ح.م)
بعدما ضبط حبوزتهما احلشيشة و(ع.م.ف) املطلوب مبوجب مذكرة
توقيف جبرم سرقة وختريب .والفلسطيين (أ.م.أ) املطلوب مبوجب
قرار جزائي.
ـ ويف حملة االشرفية مت توقيف( :ع.م.أ) بعدما ضبطت حبوزته
كمية من حشيشة الكيف و(م.م.أ.ز) و(م.ي.ش) بعدما ضبط
حبوزتهما كمية من مادة السليفيا املخدرة .واللبناني (م.ق.ش)
بعدما ضبط يف حوزته بندقية من عيار ( 12ميلليمرتا) وذخائر
عائدة هلا .والسوريون (ص.ع.أ) و(أ.أ.ب) و(م.أ.ب) بعدما
ضبطت حبوزتهم كمية من احلشيشة.
ـ ويف حملة رأس بريوت مت توقيف كل من( :أ.أ.ي) و(إ.ع.أ)
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من احلشيشة.
ـ ويف حملة اجلميزة مت توقيف كل من( :س.ر.ز) و(خ.و.ش)
بعدما ضبطت حبوزتهما كمية من الكوكايني .و(ق.م.ع.أ) املطلوب
مبوجب خالصة حكم جبرم املعاملة بالشدة تقضي بالسجن ملدة
شهرين وقرار سجن جبرم عدم دفع حساب مالي تقضي باحلبس
ملدة ستة ( )6اشهر.
ـ ويف حملة النهر مت توقيف (خ.ع.ق) املطلوب مبوجب خالصة
حكم.
ـ ويف حملة املصيطبة مت توقيف كل من :السوري (ع.أ.ع) جبرم
السرقة و(م.ح.ح) املطلوب مبوجب قرار جزائي.
وقد سلم املوقوفون إىل القطعات االقليمية املعنية الجراء املقتضى
القانوني حبقهم بناء إلشارة القضاء.
وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه «ضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي اعتبارا من السابع من
اجلاري ولغاية  13منه من توقيف  424شخصا ،وذلك إلرتكابهم
أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم سلب ،سرقة ،نشل
وخمدرات.
ويف حملة البرية يف عكار ،متكنت دورية من مكتب مكافحة اإلرهاب
واملخدرات من توقيف السوري خالد عبدالرمحن حزوري مبوجب بالغ
جبرم خمدرات.
وعلى حاجز لقوى األمن الداخلي يف منطقة التوييت زحلة ،ألقي
القبض على أ.غ املطلوب مبوجب  12مذكرة توقيف.
من ناحيتها ،قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام
خالل أسبوع وبإشراف النيابات العامة ،بتوقيف عدد من األشخاص
بتهم ارتكاب أفعال جرمية ،فأوقفت  12شخصًا جبرم تزوير
مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان إىل
دول أوروبية وآسيوية وافريقية ،وشخصني جبرم الدخول خلسة
وخمالفة نظام اإلقامة ،وآخر ألسباب أمنية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

سوريان يستخدمان سيارة «فان» لسلب مواطنيهما

استخدم سوريان سيارة «فان» لنقل الركاب كوسيلة لسلب
مواطنيهما بقوة السالح ،ومتكنا بذلك من القيام بأكثر من عشرين
عملية ،قبل ان يصار اىل توقيفهما يف حملة بئر حسن.
بتاريخ  2014/4/10ويف حملة بئر حسن ،أوقفت دورية من شعبة
املعلومات يف قوى االمن الداخلي ،ك ًال من السوريني ف.ي.
وع.ح .لالشتباه بهما بالقيام بأعمال سلب ،وأحيال اىل مفرزة
الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية.
بالتحقيق معهما من قبل املفرزة املذكورة اعرتفا بارتكابهما،
باالشرتاك مع شخص آخر متوار عن األنظار ،أكثر من عشرين عملية
سلب بقوة السالح طالت أشخاصًا من التابعية السورية ،وذلك عن
طريق اصعادهم على منت سيارة «فان» معدة لنقل الركاب ومن
ثم تهديدهم بواسطة مسدس حربي وسلبهم األموال اليت حبوزتهم
جار لتوقيف شريكهما.
ومقتنياتهم الثمينة ،والعمل ٍ
بناء إلشارة القضاء املختص ،من الذين وقعوا
وطلبت املديرية
ً
ضحية أعماهلما احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية

الكائن يف االوزاعي _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن ،أو
اإلتصال على أحد الرقمني 01/842403 :أو  ،01/842405متهيدًا
إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

القبض على مطلوبني يف بريتال وطرابلس
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف  5اشخاص مبداهمة بلدة بريتال.
اسفرت عن اصابة مطلوب .كما أوقفت يف عمليات دهم يف
الزاهرية عددًا من املطلوبني.
وكانت قوة من اجليش دهمت أماكن عدد من املطلوبني للعدالة يف
بلدة بريتال ـ البقاع ،حيث متكنت من توقيف  5اشخاص ثالثة منهم
مطلوبون جبرائم اطالق نار ،والتسبب بإصابة مواطنني ،وضبطت
حبوزتهم كمية من االسلحة احلربية اخلفيفة والذخائر واملخدرات،
باإلضافة اىل سيارة نوع مرسيدس لون اسود مسجلة باسم حممد
مسيح موسى ،وجيب نوع «نيو غراند شريوكي» لون اسود مسجل
باسم بشري سليم الياس.
وخالل عملية الدهم تعرضت القوة إلطالق نار من قبل مسلحني،
فردت على النار باملثل ما أدى اىل اصابة املطلوب عباس حسني
طليس جبروح غري خطرة ،حيث جرى نقله اىل احد املستشفيات
للمعاجلة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املرجع املختص إلجراء
الالزم وبوشر التحقيق.
كما داهمت منطقة الزاهرية يف طرابلس فأوقفت عددًا من
املطلوبني.

إضرام النار بسيارة يف عكار
عمد جمهولون إىل إحراق سيارة مرسيدس  C220سوداء عائدة
خلالد حسن شعبان ،أمام منزله يف بلدة مشحا عكار.

جثة متحلّلة يف مستوعب بالقبّة
عثر على جثة متحللة داخل مستوعب يف شارع الضمان يف القبة
يف طرابلس ،مل تعرف هوية صاحبها .وقد حضرت القوى االمنية
واستدعي الطبيب الشرعي للكشف عليها.

سرقتان يف صيدا وعكار
اقتحم لصوص سوبر ماركت «أبو العيلة» يف شارع دالعة يف
صيدا بواسطة الكسر واخللع وسرقوا مبلغ  4ماليني لرية وبطاقات
تشريج خلوية بقيمة  4آالف دوالر وفروا.
وحضرت القوى األمنية إىل املكان وبوشرت التحقيقات.
ويف عكار ،تعرض منزل موسى ابراهيم قرب مفرق عني الزيت يف
عكار للسرقة بعدما دخله السارقون بواسطة الكسر واخللع.

مزيد من حماضر «خمالفات السرعة»
تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا اليت سجلت خالل أسبوع،
تنظيم  4394خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد
من احلوادث.

النيابة العامة تتصدى حملاولة إطالق علوكي
«اتهامات سياسية»
اختذ املتهم زياد صاحل املعروف بزياد «علوكي» املوقوف يف
احد امللفات املتعلقة بـ «أحداث طرابلس» من احملكمة العسكرية،
منربًا إلطالق اتهامات سياسية باجتاه أحد قياديي «تيار املستقبل»
يف طرابلس عميد محود بهدف دفع التهمة عنه جلهة مشاركته يف
تلك األحداث وإثارة االقتتال الطائفي واملذهيب بني منطقيت باب
التبانة وجبل حمسن وحماولة قتل عسكريني عمدًا.
تصدى
غري أن ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار
ّ
هلذه احملاولة من منطلق مبدأ وجاهية احملاكمة ،وعدم اتهام أحد
بالسياسة ،األمر الذي اعرتض عليه عدد من وكالء الدفاع عن
املتهمني ومن بينهم وكيل املتهم سعد املصري الذي سبق
علوكي يف هذا «االتهام».
وبعد أن تبنى وكالء الدفاع أقوال علوكي اليت زعم فيها متويل محود
و»أبناء حارته» بالسالح ،ومطالبتهم باستدعاء األخري للشهادة،
عادوا وتراجعوا عن هذه املطالب حبجة السري باحملاكمة واحلكم
فيها ،فقرر رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم رفع
اجللسة اىل  13أيار املقبل ،مكررًا دعوة محود ومدير مكتبه أمين
األبرش للشهادة ،وللمرافعة واحلكم.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار

خليل ابراهيم قد استكملت أالربعاء استجواب املوقوفني يف هذا
امللف حيث استجوبت ثالثة موقوفني بينهم زياد صاحل.
وباستجواب «علوكي» حبضور وكيله احملامي رشاد العلي أوضح
أن لقبه بِـ «العلوكي» قد «ورثه» عن والده الذي كان يصنع
حلويات تسمى «علوكي».
وقال يف اعرتافات موقوفني عنه انه كان قائد جمموعة مسلحة،
«غري صحيح وما ذكروه جاء حتت الضرب».

إرجاء حماكمة أمحد وعمر ميقاتي
ّ
تولت احملامية فاديا شديد بتكليف من نقابة احملامني يف بريوت
الدفاع عن أمحد سليم ميقاتي وجنله عمر املوقوفني مع آخرين من
ضمن جمموعة تضم  40متهمًا يف ملف يتعلق بـ «حوادث طرابلس»
وإطالق نار على عسكريني عمدًا.
وكان أمحد ميقاتي وجنله عمر قد َم ُثال مع آخرين أالربعاء أمام احملكمة
العسكرية الدائمة اليت أرجأت النظر يف امللف اىل العشرين من
حمام عن أحد املوقوفني وحلضور وكيل عدد
أيار املقبل لتوكيل
ٍ
من املتهمني املخلى سبيلهم.
وكان عمر ميقاتي قد بدا حليق الذقن وقد أحضر وسط تدابري
أمنية حيث فصلت قوة من الشرطة العسكرية بينه وبني والده
صرحا بأنه ليس لديهما
أمحد أثناء مثوهلما أمام احملكمة .وقد
ّ
حمام.
القدرة على توكيل
ٍ

االدعاء على موقوفني من «داعش»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر على املوقوفني السوري نبيل الصديق امللقب ب «أبي
سياف» وعلي ايوب جبرم االنتماء اىل تنظيم «داعش» االرهابي
بهدف القيام بأعمال إرهابية واملباشرة بإنشاء خاليا للتدريب على
التفجريات لصاحل التنظيم من اجل القيام بأعمال ارهابية وارتكاب
االغتياالت ،وعلى املشاركة يف القتال ضد اجليش اللبناني يف
عرسال يف آب املاضي .وأحاهلما اىل قاضي التحقيق العسكري
االول رياض ابو غيدا.

سارق باجلرم املشهود يف سعدنايل
ألقت دورية من م خفرشتورا القبض على م.ع .مواليد بريتال
أثناء حماولته سرقة حمل مسانة يف بلدة سعدنايل.
أصيب الشاب علي دياب بريطع ( 25عامًا) بطلق ناري من سالح
صيد ،ونقل إىل مستشفى العاصي يف اهلرمل وما لبث أن فارق
احلياة .وبدأت القوى األمنية يف اهلرمل التحقيق يف احلادث.

سلبوه وأطلقوا عليه النار يف اهلرمل
أقدم مسلحون على سلب علي حسني اخلطيب على طريق اهلرمل،
ثم أطلقوا النار عليه وأصابوه يف قدمه وفروا.
وحضرت عناصر القوى االمنية إىل مكان احلادث ونقلت املصاب
إىل مستشفى العاصي باهلرمل وباشرت حتقيقاتها ملعرفة
الفاعلني.

قتيل حبادث سري يف حلبا
أدى حادث سري مروع على طريق عام البرية  -حلبا ،عند تقاطع
مفرتق منجز اىل مقتل شخص وجرح آخر ،وأفاد شهود عيان أن
بيك آب نوع «هينو» لنقل النفايات عائد لبلدية كفرتون يقوده
بالل نعمان وبرفقته أمحد أسعد ضاهر اصطدم بسيارة من نوع
هيونداي  -ميين فان كانت متوقفة اىل جانب الطريق وخالية من
الركاب.
وأدى احلادث اىل انقالب شاحنة النفايات ووفاة ضاهر ،فيما
نقل نعمان اىل مستشفى سيدة السالم للمعاجلة ووصفت حالته
باحلرجة .وفتحت فصيلة القبيات حتقيقًا باحلادث ملعرفة أسبابه.
من جهة أخرى ،احنرفت سيارة جيب نوع شريوكي يف قلعة عروبة
أعالي بلدة فنيدق ،واليت تعترب أعلى قمة يف عكار ( 2400مرت)
أثناء رحلة مغامرة بسيارات رباعية الدفع كان يقوم بها عدد من
الشبان ،ما ادى اىل انقالب اجليب وإصابة أحدهم جبروح طفيفة
نقل على أثرها إىل مستشفى السالم.

وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح صباح أمس نتيجة
تصادم بني سيارتني على طريق الصالومي باجتاه احلايك سن
الفيل.

وعمل عناصر املديرية العامة للدفاع املدني على نقل جريح إىل
مستشفى املقاصد يف الطريق اجلديدة وذلك بعد اصطدام سيارة
بدراجة نارية يف حملة الروشة.
وصدم سائق جمهول اهلوية السوري سامر خليل خليل على
أوتوسرتاد رياق بعلبك حملة السفري ما استدعى نقله إىل
مستشفى رياق العام.
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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اعالنات

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ

مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات والـقهوة
والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم واملسلسالت
العربية وغريها

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

خـدمة ممتازة

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown
 )NSW 2200 (Opp. Bankstown sports clubTEL: 02 – 9796 1399

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 23

Saturday 18 April 2015

السبت  18نيـسان 2015

Page 23

كتابات

نشوى الربيع

تلك اليت
ِّ
ٍ
شيء
كـــل
من
أكبــــــر
ُ
تلك الطفولة
يف حنينك
جوهر
ُ
وعلى صباحك
ٌ
ٌ
وبراءة
رونق
عن كل طهٍر
تسفر
يا عظيمة
ُ
أنت اليت فوق اغرتابي
أسدلت ...
ْ
نشوى الربيع
يزهر
حلم
وألف ٍ
ُ
كان اللقاء
صباح يوم ٍ
مشرق
َ
ٍ
ِ
عطرك
ومسو
ّ
بالربيع ّ
يبشُر
وبدأت أسرد
ُ
قصيت وفجيعيت...
ومسعت منك
ُ
فجيعًة..
هي أك ُرب
ألرى دموعك
جدو ًال من كوثٍر...
تنساب بالنبل األصيل
وجتهر...
ُ
حان الوداع مليكيت
ْ
مل ِ
ننته....
سنعود يومًا
وأمثـر ...
تثمرين
ُ
قّبلتها يدك الصغرية
شاكرًا...
وأنا الفخور بقبليت
ّ
أحتضُر.....
ّ
أحتضُر.....
ّ
أحتضُر.....
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

توفيق مراد املتألِق يف النحت

النحت فن كباقي الفنون كالرسم ،املوسيقى،
التمثيل ،التصوير وغريها كما اآلداب من شعر،
قصص رويات ومقاالت ...هي حاجة انسانية ال
تشيخ وال يأتي عليها القدم ألنها ترفد اإلنسان بطاقة
دفاقة ،تفتح اآلفاق ،تطرق األبواب املسكوت عنها
من املورثات اإلجتماعية البالية اليت تقعد اإلنسان
وتفقده حس الرؤيا والتفكري يف ٍ
غد أفضل عماده
القيم اإلنسانية السامية يف عامل حتاصره املاديات
التذوق.
وتسوده شريعة الغاب وتفقده حس
ّ
الفنان النحات توفيق مراد له لغته املميزة ،اشكا ً
ال
هلا ابعاد تعبريية منها الواضح والصريح او الكامن
يف عمق املنحوته اليت تعكس فكرة ،وهو الذي اختار
منشاره و ازميله ليحفر معاناته اليت تنطق بدون
فم او لسان ،وجيسد ما ختتزن الذاكرة يف لوحاته
وجيعل من احللم حقائق ملموسة  ،يف صياغات عديدة
راق يشتمل على اجملاز
ومتعددة وهلا مفهومًا حقيقيًا ٍ
الصور واألشكال الثالثية
واحملاكاة والرمز ...يف
ّ
األبعاد ،الوطين ،الرتاثي التارخيي والبعد الديين
والروحي هذه األبعاد اليت يظهرها مراد من خالل
منحوتاته اليت حتاكي احلب واحلنني والغرية واجلمال
واألمل ...ويعطي مراد الشجرة عمرًا ابديًا دائم
اخلضرة والنضارة ،يغرس عروقها يف اعني الناظرين
حتى لزمان مل ِ
يأت بعد...
معرض مراد ومشغله غابة من األرز والسنديان،
املنحوتة اليت توثق لتاريخ لبنان،اماكنه ورجاالته،
كفخر الدين،قدموس وجربان وغريهم  ،رغم سنوات
الغربة الطويلة ما زال لبنان يسكن يف وعية وحتى
يف ال وعيه ،وهذا ما تلمسه يف لوحاته وتأنسه يف
حديثه.
جد مراد
البعد الرتاثي ،يتجلى يف اللوحة اليت
تصور ّ
ّ
(مجيل) يف الشروال واللبادة والشاربني العريضني
املفتولني وبندقية الصيد ،هذه اللوحة بالذات تشكل
صورة لرجاالت لبنان الذين يشكلون القاسم املشرتك
األكرب بني اللبنانيني من مشرق البالد اىل مغربها ومن
مشاهلا اىل جنوبها رغم اختالف َك َتَبُة التاريخ اللبناني
على هذا التأريخ حيث لكل فئة مفهومها ال بل كتابها
اخلاص بهذا التاريخ.
اللوحة فع ًال حتفرعلى احمليا حبًا وتعلقًا باألرض ومدى
التصاق اللبناني بها .ويشرتك البعد الرتاثي مع البعد
الوطين الذي خصصه مراد بلوحة حتمل شعار اجليش
اللبناني بشرفه وتضحياته ووفائه ،ومل يغب احللم
الوطين عن لوحات مراد فكانت لوحة اهلدف املنشود
جيسد حلمه الوطين باحلرية والعدالة
اليت من خالهلا
ّ
واملساواة يف ظالل األرز.
اما البعد الديين فيجسده مراد يف لوحة (سالمي
مسمرًا من
اعطيكم) اليت يبدو فيها السيد املسيح
ّ
أجل خالص البشرية باإلضافة اىل لوحات لقديسني
من لبنان واسرتاليا.
وللهجرة قصة مع مراد كما مع كل لبناني مهاجر ،فقد
هاجر مراد عام  1969وهو يف ريعان الشباب يف عمر
الثانية والعشرين ،هذه القصة حنتها مراد يف لوحة
معبرّ ة (السفينة الفينيقية) وفيها البعد الثقايف وحب
املغامرة وطائر الفينيق الذي احرتق وبعث جمددًا من
الرماد كما تقول األسطورة.
نشري اىل ان مراد الذي عشق النحت منذ نعومة
اظافره ،افتتح اول مشغل له يف طرابلس لبنان وهو
ابن العشرين ،وعرضت اعماله يف لبنان واسرتاليا
ومت توثيق اعماله وحياته من قبل التلفزيون الوطين
األسرتالي(اي بي سي) والقناة العاشرة ،ويف لبنان
اجرى تلفزيون  LBCحتقيقًا موسعًا عن اعمال مراد
اليت تعكس جتاربه وأفكاره سواء كان يف لبنان او
اسرتاليا.
أخريُا ،لقد استطاع مراد سرب أغوار فنية بعيدة ّ
تدل
على عشق وحب ورؤيا واميان وإبداع فين مليئ
باحلس اإلنساني والذوق الرفيع فوصل املاضي
باحلاضر ،وأضاء على املستقبل من خالل شعلة األمل
اليت تتجلى يف معظم اعماله .

عباس علي مراد  -سدني

النجم الكبري اخلالد فهد بالن  :غالي علينا ياجبل ..عالي بربعك عالي ..فارس أنا وإبن اجلبل ..من شيمة اخلياله
كتب :أكرم برجس املغوّش

اليوم  17نيسان يصادف ذكرى عيد
جالء املستعمر الفرنسي عن ارض
الوطن الحبيب سورية والحرب على
اشدها مع دواعش العار املتصهينني
الذين أستباحوا ارض الوطن الطيبة يوم
لم يكن لهم موضع اصبع ولن يكن لهم
إن شاء اهلل لطاملا جيشنا وشعبنا لهم
باملرصاد وإذا كان من معارضة سلمية
صحيحة من شرفاء ارادوا عن سابق
اصرار وتصميم إنهاء دور الفاسدين
القائد سلطان باشا االطرش والفنان فهد بالن ( من االرشيف )
واملفسدين  .وتعطل دورهم بغدر
عالي بربعك عالي
دواعش العار وملحقاتهم الذين يفتعلون املجازر بحق
الجيش والشعب واالطفال والنساء واملعارضني ومن هنا فارس انا وإبن الجبل
من شيمة الخياله
ندعو جميع الشرفاء للوقوف صفاً واحداً لتطهري الوطن
عنا الولد
من جميع دواعش العار وإال على الوطن السالم .
من يوم تللي ينطق النني
ونحن نستذكر اجدادنا االبطال بقيادة القائد العظيم
سلطان باشا االطرش ابي الثورات العربية املظفرة بنعلموا حب الوطن
بنعلموا يغني
وشيخ املجاهدين االكرب ورفاقه النشامى واحرار الوطن
ترابك يا بلدنا
يوم انطلقت الثورة السورية الكربى من جبلنا االشم
ما نبيعا بالذهب
وعمت سورية ولبنان وانتصر السيف على جحافل
املستعمرين الغاشمني وارتفعت رايات الحرية املعمدة غالي علينا ياجبل
عالي بربعك عالي
بدماء اهلنا واجدادنا االشاوس وما زال الخلف االبطال
يقدمون الشهداء االبرار من اجل تحرير الوطن والجوالن فارس أنا وإبن الجبل
من شيمة الخياله
وفلسطني من العدو الصهيوني ودواعشه والفاسدين
واملفسدين وهم يعملون بوصية القائد العظيم سلطان وللضيف دوم بيوتنا
باملرحبا تهللي
باشا االطرش ( ما اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ وإن كأس
بالسيف حنا عزوتو
الحنظل بالعز أشهى من ماء الحياة مع الذل )
ما نعرف الذله
ومع النجم الخالد الكبري فهد بالن إبن جبلنا األشم ..جبل
وللضيف دوم بيوتنا
الشهداء االبطال واملناضلني االحرار نردد :
باملرحبا تهللي
غالي علينا يا جبل
بالسيف حنا عزوتو
عالي بربعك عالي
ما نعرف الذله
فارس أنا وإبن الجبل
وخيولنا يوم الوغى تشهد لنا
من شيمة الخياله
طبع الفرس والنخوة من عاداتنا
عنا الولد
وخيولنا بيوم الوغى تشهد لنا
من يوم تللي ينطق النني
طبع الفرس والنخوة من عادتنا
بنعلموا حب الوطن
غالي علينا يا جبل
بنعلموا يغني
عالي بربعك عالي
ترابك يا بلدنا
فارس أنا وإبن الجبل
ما نبيعا بالذهب
من شيمة الخياله
غالي علينا يا جبل

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة الرائعة منى مرعشلي  :لك شوقه عندنا ..يللي إنت مننا ..وأنت عزيز علينا ..واحد مننا

النجمه الرائعه منى مرعشلي تتحدث إىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

زارت النجمة الرائعة منى مرعشلي مع كامل فرقتها املوسيقية سيدني عدة مرات ويف كل مرة كنت
أجري معها مقابلة صحفية واحضر حفالتها اجلميلة وانقلها لإلعالم العربي وهي من أمجل من غنى للسيدة
املميز ومن أغنياتها اخلاصة هذه االغنية الغري شكل من كلمات الشاعر
ام كلثوم باحساسها وصوتها
ّ
االستاذ حممد ماضي وأحلان االستاذ فيصل املصري :
بصدك  ..يا حبييب ماحناش قدك
لك شوقه عندنا  ..يللي انت مننا  ..إياك تاخذنا ّ
عنك ما لناش غنى  ..لك شوقه عندنا.
احلب كان واخدنا  ..توهنا حبرو ياما  ..شفناك ياحبييب قلنا  ..احلمد اهلل بالسالمة
بصدك..
ما أنت عزيز علينا  ..واحد مننا  ..لك شوقه عندنا  ..يللي انت مننا  ..إياك تاخذنا
ّ
ياحبييب ما حناش قدك  ..عنك مالناش غنى  ..لك شوقه عندنا.
ياللي هواك رماني  ..وبيك أحلى اهلوى  ..وما دام رجعت ثاني  ..ياريت نبقى سوى
ونبين الفرح بإيدينا  ..ونعيش كم يوم هنا  ..لك شوقه عندنا  ..يللي انت من هنا.
بصدك  ..يا حبييب ما احناش قدك  ..عنك مالناش غنى  ..لك شوقه عندنا.
إياك تاخذنا
ّ
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
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
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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قداس وجناز االربعني لراحة
نفس املرحوم زخيا مسعود

اجمللس الدستوري على طريق تصريف األعمال
نقوال ناصيف

عصام سليمان :اداء االعضاء اليمني امام رئيس الجمهورية شرط حتمي(مروان طحطح)

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم

زخيا شكري مسعود
وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
يوم االحد املوافق يف  26نيسان  2015يف
كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن.
اآلسفون يف اسرتاليا:
أرملته برناديت اللقيس مسعود وأوالدها
أندريه ومرسال وروبرت وريتا وكاتي مسعود
وعيالهم.
شقيقاه كميل وعبدو مسعود وأوالدهما وعيالهم
وشقيقته ثريا زوجة يوسف راشد وعائلتها
وعيالهم.
بنات عمته وردية أرملة املرحوم جميل تامر
وعائلتها ،مرتا أرملة املرحوم يوسف شليطا
وعائلتها.
يف لبنان :هيام أرملة شقيقه فارس مسعود
وعائلتها ،دالل أرملة شقيقه سمعان مسعود
وعائلتها.
اوالد حميه :يوسف ،حنا ،فالفيا ،سالني وفوفو
وعيالهم.
بنات عمه نعوم :مهى وارليت والهام
وعائالتهن.
وعموم عائالت مسعود واللقيس وراشد
ويونس ومخلوف وعاصي ورزق وشالال وصقر
وشليطا وتامر ومنعم وسعد وحويك وخوري
ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة.

يبدو ان اجمللس الدستوري ،بدوره ،على موعد مع تصريف
االعمال ،على غرار الكثري مما جيري يف كل مكان .بانتهاء والية
اجمللس احلالي يقتضي اختيار آخر .لكن االهم اكثر انتخاب رئيس
اجلمهورية كي يؤدي اليمني امامه.
تنتهي والية اجمللس الدستوري يف  5حزيران املقبل توطئة
النتخاب خلف له .مع اقفال باب الرتشح ،مثة  26مرشحًا فحسب
لعشرة مقاعد يصري اىل اختيارهم مناصفة بني جملس النواب
انتخابا وجملس الوزراء تعيينا .وخالفا للمجلس احلالي الذي ترشح
لعضويته  96مرشحا عام  ،2009فان العدد احلالي للمرشحني ُيعد
الكثر من مشكلة:
اوالها ،ان ال مرشح كاثوليكيا ملقعد الطائفة يف اجمللس ،علما
ان مثة مرشحا واحدا هو استاذ جامعي ال يستويف احد الشروط
القانونية ،وهو انقضاء  25عاما يف التعليم اجلامعي ،فيما املرشح
الكاثوليكي الوحيد يكتفي بـ 15عاما ،ما يعوق املوافقة على طلب
ترشحه.
ثانيها ،ان عدد مرشحي املذاهب االخرى متفاوت ،وبعضه متدن
اىل حد تضييق اخليارات يف
االنتخاب او التعيني :للمقعدين
مرشحني،
ثالثة
السنيني
للمقعدين االرثوذكسيني ثالثة
مرشحني ،للمقعد الدرزي الواحد
ثالثة مرشحني .يف املقابل
يرتشح مثانية ملقعدي املوارنة،
ومثانية ملقعدي الشيعة ،اىل
مرشح عن السريان الكاثوليك.
بذلك يكون على السلطتني

بري :يقتضي
تفاهم مجلس
النواب والحكومة
على تدارك اي
ثغرة

االشرتاعية واالجرائية اختيار عشرة من  26مرشحا فقط.
وخالفا ملا كان عليه اجمللس عند تأسيسه عام  ،1994بعدم
اشرتاط الرتشيح املسبق حبيث يرتك جمللس النواب وجملس
الوزراء االختيار ،بات الرتشح شرطا ملزما منذ عام  2008عند
تعديل قانون انشاء اجمللس الدستوري هلذه الغاية.
ثالثها ،ضرورة اعادة فتح باب الرتشيح لعضوية اجمللس بغية
تعزيز خيارات االنتخاب والتعيني .بيد ان ذلك يقتضي تعديل
قانون انشاء اجمللس الدستوري الذي يرعى مهل التقدم بطلبات
الرتشح للعضوية .يتحدث قانون اجمللس عن سريان مهلة الرتشح
قبل  90يوما من انتهاء والية اجمللس احلالي ،على ان تنتهي بعد
بت
 30يوما من بدء املهلة .ما يقتضي مسارعة جملس النواب اىل ّ
الثغرة بفتح باب الرتشح جمددا تبعا ملهل جديدة.
لكن عراقيل اخرى تنتظر هذا االستحقاق:
 1ـ رغم ان موعد نهاية الوالية ال يزال بعيدا نسبيا ،وهو 5
حزيران ،اال ان مثة اجراءات تبدو ملحة منها مبادرة جملس النواب
اىل اقرتاح تعديل قانون انشاء اجمللس الدستوري بفتح باب
الرتشح جمددا قبل  31ايار ،وهو موعد انتهاء العقد العادي االول
جمللس النواب .اىل اليوم يكاد يقرتب الربملان من اجتياز نصف
مدة العقد العادي الذي بدأ يف  17آذار ،من غري ان يتسنى له
االنعقاد يف جلسة عادية حتت وطأة استمرار اجلدل املفتوح والعالق

منذ شغور رئاسة اجلمهورية ،بني ان يلتئم النتخاب الرئيس او
لتشريع الضرورة .ورغم وجود تفاهم مسبق على تشريع الضرورة
يعول رئيس اجمللس نبيه بري على عقد جلسة
يف اضيق نطاقّ ،
واحدة على االقل قبل انقضاء العقد العادي ،بسبب ّ
تعذر التوافق
على آلية اصدار مرسوم فتح عقد استثنائي يف جملس للوزراء
يتوىل صالحيات رئيس اجلمهورية .اذ ختتص الصالحية برئيس
اجلمهورية باالتفاق مع رئيس احلكومة ،او استجابة طلب الغالبية
النيابية.
 2ـ يقول بري ان من الضروري التشاور مع رئيس احلكومة متام
سالم على مقاربة انتخاب اعضاء اجمللس الدستوري او تعيينهم،
مبا ال يتسبب بتكرار سابقة خربها جملس النواب عام  2005عند
انتخابه مخسة اعضاء يف اجمللس الوطين لالعالم ،ففاز مرشحان
خرب التوازن املذهيب يف
كاثوليكيان ملقعد واحد للطائفة ،ما ّ
ّ
السنة مقعدهم الثاني فيه.
اجمللس الوطين وحرم
مغزى ما يشري اليه رئيس الربملان ان يصري اوال اىل انتخاب
ثم يف ضوء نتائج
جملس النواب االعضاء اخلمسة االول ،من ّ
االقرتاع واحرتام قواعد التمثيل املذهيب مبا ال يرتتب عليه اي
خلل ،تعينّ احلكومة يف ما بعد االعضاء اخلمسة اآلخرين ،او تتوىل
عندئذ تصويب اخللل احملتمل .على ان ذلك ،حبسب بري ،يوجب
التفاهم مع رئيس احلكومة ليس على االمساء حتما ،وامنا على آلية
تضمن متثيل املذاهب مجيعا يف اجمللس الدستوري تبعا للحصص
املتفق عليها مبا يكفل التوازن داخله.
ّ
والسنة
يتوزع االعضاء العشرة على مقعدين لكل من املوارنة
والشيعة والروم األرثوذكس ،ومقعد واحد لكل من الدروز والروم
الكاثوليك .اال ان قانون انشاء اجمللس ال ينص على هذا التوزيع،
السائد عرفا منذ عام .1994
 3ـ يواجه اكتمال عقد اجمللس الدستوري اجلديد ،بعد انتخاب
االعضاء او تعيينهم ،عقبة اضافية هي ان ايا منهم ال يسعه
ممارسة عمله قبل اداء اليمني امام رئيس اجلمهورية ،ما جيعله
جممد الدور يف ظل الشغور احلالي ،اىل ان ينتخب الرئيس كي
ّ
يتمكن االعضاء العشرة من اداء اليمني .وحبسب الرئيس احلالي
للمجلس الدكتور عصام سليمان ،ليس يف وسع حكومة سالم ـ
وان يف ظل انتقال صالحيات رئيس اجلمهورية اليها بعد الشغور
التحول هيئة مجاعية بوزرائها الـ 24ميثل امامها االعضاء العشرة
ـ
ّ
مقيدة
يف اجمللس الدستوري الداء اليمني .ويالحظ ان الصالحية
ّ
برئيس اجلمهورية ومرتبطة بشخصه حصرا انسجاما مع املادة 49
اليت جتعله مؤمتنا على الدستور ،وتاليا هو الذي يؤدي وحده
القسم له عمال باملادة .50
يصح ذلك ايضا ـ يقول سليمان ـ
اىل اعضاء اجمللس الدستوري،
ّ
على تعيني السفراء واعتمادهم وعلى مثول قضاة جملس القضاء
االعلى امام رئيس اجلمهورية .صالحية كهذه ال تناط مبجلس
الوزراء جمتمعا.
على ان تعذر مثول اعضاء اجمللس الدستوري امام رئيس الدولة
يفضي حكما اىل املادة  4من قانون انشاء اجمللس ،القائلة
باستمرار العضو املنتهية واليته اىل حني تعيني بديل منه ،ومن
ثم اداء العضو البديل اليمني امام رئيس اجلمهورية .ميسي اداء
اليمني فاحتة تولي املسؤولية ال التعيني فحسب.

صفحة 27

Saturday 18 April 2015

السبت  18نيـسان 2015

Page 27

عــلم

املـرأه الـسيكوباتية فـي الـتحليل الــنفسي ..

حالة السيكوباتية أو الشخصية السيكوباتية هي
مشكلة اجتماعية صحية قانونية تؤثر تأثريا سلبيا
على اجملتمع ...ان احلالة السيكوباتية هي باختصار
شديد جدا نوعية من األفراد يتصفون بسلوك غري
سوى يظهر عليهم من صغرهم فالسيكوباتي هو
شخص منعدم الضمري متاما ،ميكنه أن يضحي
بوالدته لو الحت له مصلحة خاصة وراء ذلك..
تتصف بعدم القدرة على التوافق مع ضوابط وأنظمة
اجملتمع ،وعدم التخطيط املستقبلي والفجائي يف
التصرفات ،كما أنها عنيفة ،خمادعة ،غري مسؤولة
وتتصف بعدم التعلم من اخلربات السابقة أو الندم
على األخطاء.
ومن هذه الشخصية يكون اجملرمون يف العادة
الذين ختلو قلوبهم من الرمحة .كما أن بعضهم إذا
كان ذكيًا قد يتلبس مسوح أهل الصالح أو أي
صفة مثالية يف ذلك اجملتمع من أجل بلوغ أهدافه
الشريرة.
هذه الشخصية قد تتطرف إذا كان سلوك التطرف
سيشبع حاجته اإلجرامية من سرقة أو نهب أو قتل.
ويتشكل التطرف عندها حبسب درجة الذكاء لدى
ذلك الفرد .إال أن ما مييز هذا الفرد عن الفرد
الذي طرأ عليه التطرف ،أن السيكوباتي مضطرب
السلوك منذ صغره وليس فقط فكرًا طارئ.
والشخصية السيكوباتية هي شخصية مركبة من
عنصرين أساسيني وهم حب السيطرة والعدوانية.
وتلك العناصر ال توجد كحالة غري سوية عادية ولكنها
توجد بشدة يف السيكوباتي  ،فحب السيطرة يصل
اىل مرض السيطرة والعدوانية تصل اىل درجة
كبرية يؤذي فيها السيكوباتي أسرته وجريانه .
وترجع خطورة السيكوباتية اىل أن السيكوباتي هو
أستاذ يف الكذب،وممثل بارع وفنان يف اختالق
املربرات اليت يغطي بها أفعاله ويبدو أمام السذج
من الناس أنه رجل فاضل.
فالسيكوباتي قد يسرق دون أن يكون حمتاجا
للنقود ولكن جملرد إيذاء اآلخرين وقد خيدع فتاة
ويستدرجها حتى يعتدي عليها جنسيا ،ثم خيتفي
متاما وهو هنا ال يعتدي على الفتاة بغرض املتعة
اجلنسية  ،ولكن تكمن متعته يف األضرار بالفتاة
وحتطيم مستقبلها.
منذ عدة سنوات حدثت واقعة بشعة عن ذئب بشري
اختطف طفلة عمرها ثالث سنوات واعتدي عليها
جنسيا مخس عشرة مرة  ،وقد شخص هذه احلالة
بالسيكوباتية الدكتور يسري عبد احملسن أستاذ
الطب النفسي جبامعة القاهرة وحكمت احملكمة على
هذا السفاح باإلعدام وأعدم فعال منذ حوالي ثالث
سنوات
وفيما يبدو أن هناك تداخال بني حالة السيكوباتية
و حالة السادية  ،ويشري اىل ذلك الشعور بالرضاء
والنصر يف كل مرة ينفذ فيها املصاب جرميته،
ورمبا كانت حالة السادية نفسها جزء أو عنصر من
العناصر يف الشخصية املركبة للسيكوباتية ،ومع
ذلك يبقى هناك صفة مستقلة تفرق بني احلاالت
البحتة للسيكوباتية واحلاالت البحتة للسادية،
وذلك أنه يف حالة السادية البحتة ميارس املصاب
عدوانيته على الضحايا يف نفس البيئة اليت يعيش
فيها  ،أما يف حاالت السيكوباتية فانه ال يكتفي
بالبيئة اليت يعيش فيها ولكنه ممكن أن خيسر
كثريا من اجلهد واملال يف سبيل اختالق املوقف
أو الظروف اليت متكنه من الضحية لبالد بعيدة لو
لزم األمر.
أما عن وجود سيكوباتيني يف اجملتمع ويف الوظائف
العامة يقول االختصاصيون «ميكن أن يكون هناك
موظف سيكوباتي أو مسؤول سيكوباتي يضرب
بالقوانني عرض احلائط وهو شخص خمالف ومضاد
للمجتمع وشاذ عنه يف سلوكه االجتماعي و يشعر
بنوع من التلذذ يف حال ارتكابه جرما أو سلوكا
مناهضا للمجتمع.
ويصف عدد من االختصاصني احلال النفسية
للسيكوباتي بأنها تعين الفوضى واملشكالت يف
حال كانت أمور السيكوباتي مستقرة فيشعر بأن
هذا الوضع خاطئ وغري طبيعي ،كما تعد هذه
الشخصية أسوأ الشخصيات على اإلطالق وهي أخطر
الشخصيات على اجملتمع والناس ،كما ال يهمها إال
نفسها وملذاتها فقط ،بعضهم ينتهي بهم األمر إىل
داخل السجون والزنازين وبعضهم يصل أحيانًا إىل
أدوار قيادية يف اجملتمع نظرًا ألنانيتهم املفرطة
وطموحهم احملطم لكل القيم والعقبات والتقاليد
وهم يستخدمون صداقاتهم بغية الوصول إىل ما

يريدون.
هذا الشخص السيكوباتي تضعف عنده وظيفة
الضمري وهذا يعين انه ال حيمل كثريا يف داخل
مكونات نفسه من الدين أو الضمري أو األخالق أو
العرف ،وهو يف ميل دائم حنو الغرائز وحنو حتقيق
ما تصبو إليه النفس دون شعور بالذنب أو التأنيب
الذي يشعر به أية إنسان يف حال وقع يف منطقة
اخلطأ .صاحب هذه الشخصية كما يقول الدكتور
الصاحل عذب الكالم يعطى وعودًا كثريًا ,دون
أن يفي بأي شيء منها .عند مقابلته رمبا تنبهر
بلطفه وقدرته على استيعاب من أمامه ومبرونته يف
التعامل وشهامته الظاهرية ووعوده الرباقة ,ولكن
حني تتعامل معه لفرتة كافية أو تسأل أحد املقربني
منه عن تارخيه جتد حياته شديدة االضطراب ومليئة
بتجارب الفشل والتخبط واألفعال غري األخالقية .
و السيكوباتى شخص مشعل للحرائق فالنار تشكل
عندهم رمزية غريبة للدمار ومضادة للمجتمع…
يشعلون احلرائق دون تعليالت منطقية.
أنها مشكلة  ..واملشكلة تكون أعظم وافدح إذا
كان قدرنا إن نعيش معهم وال نستطيع االبتعاد
عنهم..فان يكون االبن سيكوباتي..ماذا يفعل
إذن أبوه وأمه البائسني..؟ ماذا تفعل لو كان
رئيسك يف العمل سيكوباتي..؟ هل تطالب بتغيريه
وتكشف وجهه احلقيقي القبيح أم ترتك له العمل
وتبحث عن عمل آخر؟

السيكوباتية لغة وإصطالحاً:

تتكون كلمة سيكوباتي من مقطعني هما سيكو
 psyshoومعناها نفس وكلمة  pathومعناها شخص
مصاب بداء معني .
وتشري إىل احنراف الفرد عن السلوك السوي
واالحنراف يف السلوك املضاد للمجتمع واخلارج
على قيمه ومعايريه ومثله العليا وقواعده  .وتعرف
أيضًا بأنه املريض النفسي أو العليل  ,أو اعتالل
نفسي أو اضطراب عقلي يتسم بالنشاط املعادي
للمجتمع .
وتعريف الشخصية السيكوباتية :
بأنها الشخصية املعتلة نفسيًا أي املريضة نفسيًا
وتتسم بعدم النضج االنفعالي لنشأتها يف بيوت
باردة انفعاليًا أو لضعف بناء الشخصية  ,بسبب
التدليل املفرط حبيث اليتعلم الفرد من طفولته
قمع رغباته فيثبت عند مستوى طفلي من التمركز
حول الذات أو لعدم توفر األمناط اإلجتماعية املقبولة
.
وهى الشخصية األنانية املخادعة اليت تبحث عن
املتعة واللذة واملنفعة على حساب اآلخرين وهو عبد
ألهوائه ورغباته ونزواته  ..خيون اقرب الناس إليه
ويضحى بأعز إنسان عنده يف سبيل مصلحته .
كما إن شخصية السيكوباتيني شخصية مرضية
(باثالوجي) أي ميكن تصنيفها على أنها شخصية
مرضية مصابة مبرض نفسي وهو اإلجرام  .وأن
مثة أنواعا للشخصية السيكوباتية فمنهم منخفض
الذكاء ومنهم شديد الذكاء وهو الذي يستطيع
أن يناور ويتحايل على القوانني وقد يكون خبيثا
متمردا.
ويرى ادلر أن العدوانية والسيطرة دائما ما يكونا
متالزمني  ،فالشخص العدواني يتصف حبب
السيطرة  ،والشخص الذي تسيطر عليه حب
السيطرة يكون عدوانيا  ،وهنا يربز تساؤل هام
عن ما هو ميكانيزم االرتباط بني العدوانية وحب
السيطرة  ،هل العدوانية يف اإلنسان هي اليت
تدفعه حلب السيطرة أو العكس ،حب السيطرة
هو الذي يولد العدوانية ،ان كال من االحتمالني
جائز واالحتماالن معا جائز أيضا أال أنه من السهل
استنتاج أن الشخص املريض حيب السيطرة
ويستخدم العدوانية كتكتيك للسيطرة.
وتشكل حاالت السيكوباتية فئة من فئات اجلناح
ولكنها من أكثر الفئات تنوعًا واختالفًا  ,حيث
وصفها العامل الفرنسي «« بنبل «« بأنها  ::جنون
دون تشوش «« ومتثل هذه احلالة جمموعة من
املرض اليفهم عليهم أي اضطراب يف قدراتهم
الفعلية ولكن سلوكهم يصل يف سوء توافقه إىل
مايصل إليه سلوك كثري من األشخاص املضطربني
عقليًا  ,هؤالء املرضى ليسوا بالذهانيني والهم
عصابيون حقًا  ,كما أنهم ليسوا من نوع مرض
االستجابات النفسجسمية على اإلطالق  ,وهم
يتصفون خبصلة واحدة مشرتكة فيما بينهم هي
أنه يبدو عليهم اختالل اخللق  ,أي أنه يصدر عنهم

من السلوك ماميثل خرقًا للقانون اخللقي السائد
يف اجملتمع .
وقد وضع العامل ( كلسكي ) ست عشر خاصية
اعتربها أهم السمات للشخصية السيكوباتية .
 ذكاء متوسط أو مرتفع مع جاذبية مصطنعة . غياب اهلذاءات والعالمات األخرى الدالة علىالتفكري الالعقالني .
 غياب القلق العصابي أو املظاهر العصبية األخرى.
 عدم الثبات . عدم الصدق عدم اإلخالص . غياب الضمري واخلجل . سلوك مضاد للمجتمع . قدرة ضعيفة على احلكم وشك يف التعلم مناخلربة .
 متركز مرضي حول الذات وعجز احلب . اخنفاض عام يف معظم االستجابات الوجدانيةالرئيسية .
 فقر االستبصار . اخنفاض االستجابة لعالقات الشخصية العامة . سلوك نرجسي مع االنغماس يف الشراب وأحيانًابدونه .
 غياب حماوالت اإلنتحار اجلادة . حياة جنسية غري تقليدية وغري مضبوطة أو قابلةللتحكم .
 الفشل يف اتباع أي خطة حلياته .هذا باإلضافة إىل أن السيكوباتيني جييدون التعبري
اللفظي عن االنفعال املالئم ملوقف معني  ,لكنه
اليكون حقيقيًا أو أنهم يعربون عما اليشعرون به
كما أنهم يستخدمون كل التعبريات املمكنة لإلعتذار
عن سلوك معني  ,ولكنه يكون اعتذارًا زائفًا .
رمبا يولد الشخص عاديا طبيعيا وما أن يتعرض
حلادث ما حيت ينقلب إىل سيكوباتيا ،كأن يتعرض
لالغتصاب مثال أو رمبا يتعرض يف صغره للضرب
والتعذيب من زوجة أبيه حتى يستقر امسها يف
ذهنه  ،كأن يكون امسها مثال عدالت أو فتكات
فيظل االسم عالقا يف ذهنه ال ينساه ليس إعجابا
به وإمنا كي ينتقم لنفسه من كل من ساءها احلظ
أن يكون امسها على اسم زوجة أبيه ،ورمبا يتعرض
اإلنسان يف حياته حلادث أرداه قعيدا فلما قام
كانت اإلعاقة يف احلركة مالزمة له فهو بذلك يكره
كل صحيح معافى ويتمنى لو كان مثله .لذا تسعى
(أوان) إىل طرح قضايا اجتماعية ظلت حبيسة
األدراج لدى العلماء واملختصني دون أن تأخذ حظها
من البحث والنقاش.

أنواع اإلنحراف السيكوباتي

من املستحيل أن تعطي وصفًا دقيقًا حمددًا جامعًا
ألنواع اإلحنراف السيكوباتي أو باألصح للشخصيات
السيكوباتية ألنه يدخل يف هذه اجملموعة كل هؤالء
الذين يظهر يف سلوكهم نوع من الغرابة لدرجة
التسمح هلم باحلياة والنجاح يف اجملتمع ولكنهم
يكونون فيما عدا ذلك عاديني من جهة أجسامهم
وعقوهلم .
إن السيكوباتيني ليسوا أشخاص حمدودي الذكاء
ألن معظمهم عاديون من حيث الذكاء أو أعلى
من املتوسط وال ينقصهم يف العادة إال الذكاء
اإلجتماعي .
ولقد كانت هذه حماوالت عدة لتقسيم أو تصنيف
السيكوباتيني إىل أصناف خمتلفة وسوف أذكر
تصنيفني من هذه التصنيفات - :
 - 1تصنيف ( ديفيد كالرك ) :
أ  -اإلحنراف السيكوباتي العدواني - :
وهؤالء يتميزون باهلياج والعنف والقسوة وكثرة
الشجار وفيهم أيضَا مدمين اخلمر واملخدرات وغري
املستقرين وأصحاب امليول السادية واجملرمني
احملرتفني ( معتادو اإلجرام ) الذين يكون هلم
سجالت حافلة يف اإلجرام وحيرتفون اإلجرام مقابل
أجور يتقاضونها من الناس .
ب  -السيكوباتي غري املتوافق ( الناشز ) .
ويضم هذا النوع طائفة من الذين يرتكبون أنواعًا
من اجلنح الصغرية والناشزين عن اجملتمع الذين
تكون عيوبهم مشكلة كربى للمجتمع وألسرهم
وكذلك املتواكلني الذين يعيشون بالقوة عالة على
أسرهم وأقاربهم .
 - 2تصنيف ( بولز  -الندز ) :
أ  -السيكوباتي اخلارج :
وهو الذي يظهر ضعفًا ظاهر يف اخللق مع شعور
بعدم األمان داخل نفسه ويظهر ذلك يف السلوك

الغريب الذي يقوم
به .
ب  -السيكوباتي
املتجول العاجز :
ومسي بذلك ألنه
الميلك املكوث يف
مكان واحد بل
يبدي رغبة شديدة

الدكتور عالء العوادي

يف التنقل الميكن التحكم بها وال يستطيع التغلب
عليها وال يكون هلذا التنقل سبب معقول ويسمى
أيضًا بالسيكوباتي العاجز .
كما أن السيكوباتي املتقلب العاجز وهو كثري الشبه
بالشخصية العاجزة وفق تصنيفات علماء النفس
ولكنه يزيد عليها األنانية املفرطة ،فهو ال يستقر
على عمل ،وتتخلل أعماله املشاجرات واملشاحنات.
جـ  -السيكوباتي اجملرم ( العدواني عديم الشعور)
:
وأمثال هؤالء املرضى حيرتفون أعما ً
ال عدوانية
وأعمال عنف ضد أشخاص آخرين أو ضد مجاعات
دون القدرة على التحكم يف اندفاعهم  ,وهم
يدركون مايفعلون دون أن يتمكنوا من التحكم
بسلوكهم املنحرف هذا .
وبعض هؤالء من املمكن أن يكون قادرًا على
التحكم املؤقت يف التعبري عن هذه املظاهر غري
االجتماعية وذلك اليكون إال انتظار للفرصة وزوال
املوانع وليعودوا لالنتقام بطريقتهم اإلجرامية
املعروفة اليت تشتمل اهلجوم والرتبص أو القتل أو
احلرق لألمالك اليت ختص الغري أو السرقة ويكون
ذلك دون إحساس باإلثم أو الشعور بالذنب ويعد
من األشخاص الذين يستثارون بسهولة .
د  -السيكوباتي املتعب املقلق - :
يتميزون هؤالء املرضى باالهتمام املفرط بالذات
والكفاية الذاتية وهم متشوقون للعظمة وما يستتبع
ذلك من املشاعر السيئة والسلوك املتعب وسرعة
الغضب وأغلب هؤالء مصابون بالبارانويا ( جنون
العظمة ) ومن مجلة صفات هؤالء أنهم اليستطيعون
أن يظهروا مايدل على فهم اآلخرين وليس عندهم
إدراك ملشاعر اآلخرين أو رمحة بهم
و  -السيكوباتي االنفجاري - :
وهذه الفئة تشبه السيكوباتي عديم اإلحساس
من اجملرمني فيما عدا أن هذا النوع يربط انفجاره
حباالت الغضب وقد يتجه سلوكه العدواني حنو
نفسه فينتحر وهذا نادرًا جدًا .
ز  -السيكوباتي املتشائم  -االكتئابي :
املريض هنا اليقدر نفسه حق قدرها كما ينظر إىل
املستقبل نظرة تشاؤم واملرح والتفاؤل بعيد عن
هؤالء ألنهم يشعرون بأن كل شيء يف حياتهم
اليومية يهددهم باخلطر لذلك جندهم دائمًا يفكرون
يف االنتحار بسبب كثرة املشكالت اليت اليستطيعون
حلها وبسبب كثرة همومهم .
ح  -السيكوباتي املبدع - :
والنوع الذكي من هذه الشخصية يسمى بالسيكوباتى
املبدع قد يصل إىل أعلى املناصب و النفوذ والثراء
 ,بل واملكانة األدبية واالجتماعية  ,كل ذلك باحليلة
والتمثيل واملكر واالبتزاز.
وهو الذي خيتلق من القصص اإلبداعية واالبتكارية
ماخترج عن حدود املعقول ويبدو أنهم اليفيدون
من ذلك شيئًا سوى االرتياح والتنفيس عن بعض
التوتر الداخلي وكأن املريض لديه الرغبة املستمرة
يف التفوق عن نفسه بهذا اإلبداع اخليالي  ,ويبدو
على قصص هؤالء الكذب الواضح األمر الذي جيعل
منهم شخصية هامة حمبوبة لدى بعضهم أو غري
حمبوبة لدى بعضهم اآلخر  .ولكن مدى تأليفهم
وإنتاجهم هلذه األكاذيب الحيده حد ألنه اليهمهم
إذا كانت أكاذيبهم ستكشف أم ال .
ومن خطورة حالة السيكوباتي املبدع أن املصاب بها
يكون لديه ذكاء اجلرميةويف كثري من احلاالت خيدع
حمققي الشرطة والنيابة ويف جرمية حدثت بالقناطر
اخلريية قتل فيها شاب والدته احلارسة من حرس
سجن القناطر اخلريية ورمبا كان هذا الشاب مصابا
بالسيكوباتية حيث ظل لفرتة طويلة يتفنن يف
خداع الشرطة اىل درجة اختالف قصة وهمية عن
سيارة مطفئة األنوار كانت تقف أمام اجلرمية اليت
نشرتها بالتفصيل جملة أخبار احلوادث فقد اشرتك
يف التحقيقات حوالي أربعني ضابطا من ضباط
املباحث ،وقد ظل اجلاني خيدعهم شهورا قبل أن
يتوصلوا اليه بصعوبة .
ويف جمتمعنا العديد من هؤالء النساء.
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سيدة خليجية تؤمن على والدة شقيقتني توأم إحداهما مل تستمع لألطباء...
فأنقذت حياة زوجها
شعرها بـ 3ماليني دوالر! شقراء واألخرى مسراء

أمريكية تعثرعلى  50لؤلؤة
طبيعية يف وجبة عشاء

يف واحدة من أغرب حاالت التوائم ،ولدت
طفلتان توأم إحداهما شقراء واألخرى مسراء،
ألم بريطانية وأب مجايكي ،يف حالة ال تتكرر إال
مرة واحدة كل مليون حالة.

زارت مواطنة أمريكية تبلغ من العمر  53عاما
مطعما يف مدينة فرانكلني األمريكية وطلبت
وجبة طعام متكونة من قطعة حمار ،وعند فتحها
عثرت فيها على  50لؤلؤة .

كشفت الفنانة التشكيلية مسر الشامسي،
لـ «االحتاد» ،عن صفقة من «العيار الثقيل»،
مشرية إىل أنها أبرمت عقدًا للتأمني على شعرها
ضد التلف ،والتقصف ،واجلفاف ،واحلرق وغريها
من احلوادث مع شركة بريطانية بثالثة ماليني
دوالر ،قبل تصوير إعالن تروجيي ملستحضر
عناية بالشعر ،كانت وقعت عقده سابقا.
وتقول« :اشرتطت قبل تصوير اإلعالن إمتام
عقد التأمني حتسبًا ألي ضرر حمتمل ،فأنا أعتز
بشعري ،وأراه قيمة كبرية ال ميكن تعويضها»،
مضيفة «لي حرية تقدير قيمته عند الضرر ،وال
أمنوا
غرابة يف ذلك ،فهناك مشاهري عامليون ّ
على أعضاء من أجسامهم» .وتؤكد أن الشركة
وافقت ،وتعاقدت بالفعل مع شركة تأمني
بريطانية على تأمينه بثالثة ماليني دوالر.
وعما إذا كانت قيمة التعاقد مبالغا فيها ،ترى
أن سياسة مثل هذه الشركات العاملية الكبرية
ال ختضع للمصادفة ،فكل شيء حمسوب بدقة،
ومن املؤكد أن دراسة اجلدوى ،اليت سبقت
توقيع العقد ،تشري إىل أن الشركة املنتجة
للمستحضر واثقة من أنها ستجين أرباحًا كبرية
منه.
وتضيف الشامسي ،اليت رفضت اإلفصاح عن
قيمة عقد اإلعالن الرتوجيي ،أن «قيمة التأمني
غري مبالغة فيها ،إذا ما علمنا أن العقد يضمن
حرية الشركة املنتجة بالرتويج للمستحضر ملدة
مفتوحة ،مقابل منحي احلرية الكاملة للرتويج
ملنتج آخر منافس ،بشرط أن يكون تصنيعه خارج
بريطانيا ،أي أن العقد مل يتضمن احلصرية».
وعن سبب اختيارها للرتويج لذلك املنتج يف
أوروبا رغم مالحمها العربية ،توضح« :يبدو
أنين لفت الشركة اليت قدمت لي العرض بعد
حفل اختياري من قبل جملة « »why notضمن
أجنح عشر سيدات أعمال يف العامل ،وبعد أن
نلت لقب «سفرية الفن العربي» يف ملتقى
فناني العامل يف نيويورك ،حيث لقبتين وسائل
إعالم بـ»موناليزا العرب» ،عقب عرض لوحيت
اليت حتمل االسم نفسه يف معارض أمريكية
وأوروبية».
وحول اهتمامها بشعرها ،الذي يصل طوله 115
سم ،تذكر «ال أستخدم أي مستحضر كيميائي
سوى «شامبو» طبيعي ،وأجففه باملنشفة وال
أستعمل اجملفف الكهربائي ،وأعرضه للشمس
بني حني وآخر».
والشامسي ،احلاصلة على بكالوريوس
يف اهلندسة املعمارية ،بصدد احلصول على
الدكتوراه يف اهلندسة املعمارية ،وهي حاصلة
على شهادتني للدكتوراه الفخرية من جامعيت
إكسفورد الربيطانية ،والعلوم والتكنولوجيا
األمريكية.

وكغريهن من األطفال التوائم ،ارتدت
الطفلتان كيندال وبايلي ثوبني مجيلني متماثلني
باللون الزهري وجوارب متماثلة ،إال أن أحدًا
ال ميكن أن يصدق أنهما شقيقتان توأم نظرًا
للتباين الكبري بني لون بشرتهما.
صدمة الوالدين
وتقول والدة الطفلتني السيدة يبيكا هورتون:
" عندما ولدت الطفلتان بقينا حندق بهما لوقت
طويل ،ومل نصدق أن مثل هذا األمر ميكن أن
حيدث ،كان األمر صادمًا ولكنه طريف يف نفس
الوقت".
وال يقتصر االختالف على لون البشرة بني
الطفلتني ،بل متتلك كل واحدة منهما شخصية
خمتلفة عن األخرى ،حيث تتحلى كيندال بشخصية
هادئة وتفضل النوم طوال النهار ،على عكس
شقيقتها بايلي األكثر نشاطًا واليت ترغب دومًا
جبذب االنتباه إليها.
مورثات لون البشرة
ويعود التناقض يف لون بشرة الطفلتني إىل
والديهما ،حيث متتلك األم الربيطانية األصول
بشرة بيضاء ،يف حني أن األب وهو نصف
مجايكي ميتلك بشرة مسراء .وحتدث مثل هذه
احلالة يف العادة عندما يتم تلقيح بيضتني
متماثلتني من األم بنطفتني من األب.
ويف األحوال العادية ،ميكن توقع أن يرث
التوأمان بعض الصفات من األم وصفات أخرى
من األب ويولدان بلوني بشرة متماثلني .أما يف
هذه احلالة ،فقد ورثت بايلي جمموعة من جينات
البشرة البيضاء من األم ،يف حني ورثت كيندال
مورثات البشرة السمراء من والدها.

طالق عروس بعد ارتداءها فستان
الزفاف بـ  ٥دقائق !!.
شهد أحد حمال تأجري فساتني الزفاف يف
عمان
منطقة الدوار السابع يف العاصمة االردنية ّ
واقعة طالق غريبة من نوعها .
وحبسب التفاصيل  ،فإن العروس كانت تقوم
بقياس فستان الزفاف الذي اعجبت به كثريًا اال
أن سعر اإلجيار الذي جتاوز الـ  ٥٠٠دينار أردني مل
يعجب العريس اال أنها أصرت على نفس الفستان
قالة له ‘ ازا من أوهلا بدك تتحجج ما بتلزمين ‘ األمر
الذي مل يعجب العريس الذي أحس باإلهانة أمام
موظفي احملل.
وعلى الفور قام العريس باإلجابة وبصوت عال
‘ الفستان عاجبين بس الي البساه بتقرف … انيت
طالق ‘ .
وخرج من احملل غاضبًا تاركًا العروس خلفه هي
واهلها والدموع تذرف من عينيها .

تعرض
مل
ِ
ميض سبعة أشهٍر على زواجه حتى ّ
ٍ
حلادث على
الشاب األمريكي "مات دايفيس"
دراجته النارية أدخله يف غيبوبة ...لكن زوجته
دانيال رفضت االستسالم وأبقت زوجها على
قيد احلياة بالرغم من نصائحاألطباء برتكه ميوت
بسالم.
وقد أعطى األطباء فرصة بنجاة "مات"
A
بنسبة  90باملئة لكن دانيال أخربت قناة  BC
األمريكية ّ
أنها كانت مؤمنة بأنه سيستيقظ
يف إحدى األيام .وفع ًال ..استيقظ زوجها من
غيبوبته وقال "أشعر بالسعادة ألنين تزوجتها"
ّ
يتذكر حياته مع زوجته قبل
بالرغم من أنه مل
العام  2010أي السنة اليت وقع فيها احلادث
سبب له إصابات يف الدماغ.
الذي ّ
وكانت دانيال تبلغ من العمر حينها  24عامًا
وواعدت "مات" لشهرين قبل زواجهما وعندما
ٍ
قررت االعتناء به
تعرض
حلادث شبه مميت ّ
ّ
ومساعدته على الشفاء واسرتجاع ذاكرته
رافضة األخذ بنصيحة األطباء وتركه ميوت.
مركز إلعادة
وقامت دانيال بإدخال زوجها إىل
ٍ
ثم إىل منزل والدتها حيث بدأ "مات"
التأهيل ّ
ّ
التكلم.
رحلة الشفاء من حتريك عينيه إىل
وبعد أشهٍر من العالج وإعادة التأهيل استطاع
"مات" أن يقف على رجليه وميشي مبساعدة آلة
جزءا من ذاكرته الطويلة
املشي كما واستعاد
ً
لكنه ال ّ
يتذكر مواعدة دانيال أو الزواج منها..
فما كان عليه ّ
التعرفعليها من جديد.
إال
ّ

وأخافها أوال جسم صلب غريب وقع يف فمها
وكاد يكسر سنها .وبعد سحب اجلسم من الفم
ظهر أنه لؤلؤة .ثم بدأت زبونة املطعم تسحب
من فهما لؤلؤة بعد أخرى  ،األمر الذي أثار
الدهشة والضحك لدى زوار املطعم.
واستغربت السيدة فبدأت تفحص حمتويات
احملار حيث وجدت  50لؤلؤة صغرية.
وقالت مديرة املطعم إنها فوجئت مبا رأت.
وسبق هلا أن شهدت العثور على لؤلؤة أو
لؤلؤتني .لكنها تشهد ألول مرة حمارا يضم 50
لؤلؤة.
وساعدت املديرة املواطنة  -الزبون يف
تنظيف الآللئ وتغليفها ،وأكدت أن احملار وما
وجد فيه يعود هلذه املواطنة احملظوظة .وقال
نادل املطعم أريك ورتون إن الآللئ صغرية
احلجم للغاية ،ولذلك ال تصلح لتشكيل عقد لؤلؤ
لصعوبة ثقبها.
يذكر أن املطعم املذكور يتم متوينه باحملار
الذي يستخرج يف خليج املكسيك بوالية لوزيانا

ما سر هذه العالمة أسفل أنبوب
معجون األسنان؟

بريتين سبريز تتعرض للسخرية
بسبب إطاللتها األخرية
تعرضت
لنجمة
ا
بريتين سبريز
ال نتقا د ا ت
واسعة وسخر
منها البعض
بعد نشر صور
خالل تصويرها
«the
كليب
.»Pretty Girls
وظهرت
سبريز خالل
ا لتصو ير
شعر
بقصة
خمتلفة وانتقد
البعض وزنها
الزائد السيما
مبنطقة اخلصر
وسخر منها البعض اآلخر بسبب بطنها واعتربوا
انها مل تهتم بإطاللتها.

ال خيطر يف بال الكثريين أن يعرفوا ما سر
تلك العالمة اللونية اليت توجد عادة أسفل أنبوب
معجون األسنان ،ولكن حقيقتها ستجعلك تعيد
النظر يف اختياراتك.
ما سر هذه العالمة أسفل أنبوب معجون
األسنان؟ وحبسب موقع "يور فود كورنر"،
املختص بالتغذية والصحة ،عليك أن تدقق جيدًا
يف األلوان املختلفة بني معجون وآخر ،فكل لون
يعين رسالة تهم صحتك للغاية ،خاصة على املدى
الطويل.
وذكر املوقع أن هذه العالمات املختلفة ختربك
مبعلومة هامة ،فالعالمة اخلضراء تعين "طبيعي"،
أما الزرقاء فتعين "طبيعي  +مستحضر دوائي"،
واحلمراء تعين "طبيعي +مواد كيميائية" ،والسوداء
تعين "مواد كيميائية يف اجململ".
وينصح املوقع بالبحث أكثر وراء مكونات
املنتجات الصحية اليت نستخدمها يوميًا ،حمذرًا من
أمراض خطرية قد تصيب املستخدم على املدى
الطويل.
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الزواج بامرأة مسينة احذروا تقديم هذه األطعمة
خالل حفلة الزفاف!
يضمن السعادة إىل األبد

حتديد قائمة بأنواع الطعام حلفلة زفافك من أكثر
األمور اليت جيب أن تنتبهي هلا عزيزتي العروس
خالل التحضري ملراسم حفل الزفاف ،مهما كانت
القائمة اليت اخرتتها ،يبقى هناك بعض األطعمة
غري احملببة اليت يفضل جتنب تقدميها يف العرس
حلماية فستانك أو ً
ال واحملافظة على رقي ومجال
املناسبة يف الوقت نفسه.
اليك هذه االطعمة:

أثبتت دراسة أمريكية أن النساء البدينات يعتربن
أفضل الزوجات ألن من السهل التعامل معهن،
فهن ال يفسدن باإلطراء والتدليل مثل نظرياتهن
من النحيفات السريعات الغضب كلما ضايقهن
شيء.
كما أنهن أكثر قدرة على التفاهم وحتمل فظاظة
الزوج بسبب مهارتهن يف تصريف أمورهن اليت
تعلمنها منذ الطفولة وعدم اعتمادهن على اجلمال
فقط كاألخريات.
فالسيدات من ذوات الوزن الثقيل يعرفن كيف
يضفني السرور على حياة الرجل ،وذلك لتمتعهن
حبس مرهف وشهية كبرية للمسرات احلسية
للحياة.
كما تعترب البدينات أكثر ثقة بأنفسهن وأفضل
صحة ،ويكرسن كل طاقتهن لزواجهن ويعملن
على إجناحه بعكس النحيفات الالتي يكثرن من
القلق على مظهرهن ويلتزمن دائما بنظام محية
معينة ،ويعتربن كذلك أفضل األمهات ألنهن
تعودن على أال يكن بؤرة اهتمام األسرة وبالتالي
فهن يكرسن أنفسهن وأوقاتهن يف سبيل إسعاد
الزوج واألطفال أكثر من غريهن من النساء
النحيفات الالتي يهتممن مبظهرهن فقط وال
يفكرن إال يف أنفسهن.

هذا ما فعله رجل لزوجته بسبب غريته !
قام زوج هندوراسي بقطع قدم زوجته
بساطور بسببالغرية ،حيث انقض عليها
بالساطور وقطع قدمها ،وعلى الرغم من ذلك
ما زال يأمل يف أن تغفر له ألنه حيبها.
ووفقًا ملوقع "مرتو" الربيطاني ،فإن الزوج
"مارسيو ماثيو ساالزار" البالغ  42عامًا ،احضر
ساطور وربط قدم زوجته "أليسكا هرنانديز"
اليت لديه منها  3أطفال ،ثم ضربها به مما
تسبب يف قطع ساقها ،ويقول إنه فعل ذلك
بسبب الغرية والشكوك ،إال أنه ال ميتلك أدنى
دليل على أنها كانت ختونه.
وقالت الضحية هرنانديز للمحققني ،أن زوجها
هددها وحذرها بأنه سيقتلها إذا تركته ،بسبب
غريته املفرطة.
وقال الزوج بعد اعتقاله "زوجيت كذبت،
وقالت لي إنها ستخرج مع شقيقها لغرض
ما ،ولكن هذا الكالم مل يكن صحيحًا" ،مضيفًا
"انه يوم السبت بعد الظهر عرفت من شقيقها
أنه مل ير زوجيت".

 1املعكرونة السباغييت :من منا ال حيب الطعاماإليطالي اللذيذ والسباغييت خصوصًا؟ رغم طعمها
الرائع إال أن أكرب مشكلة يف تقديم السباغييت
ليلة زفافك هو مزجيها الذي حيتوي على صلصة
الطمامم حيث ميكن أن تلطخي به فستانك األبيض
اجلميل أثناء تناولك أو أن يسكب باخلطأ شخص
آخر الطعام على ثوبك.
 2الثوم :رغم الفوائده الصحية والغذائية الكثريةواملذاق اللذيذ الذي يعطيه عند إضافته للطعام،
إال أنه ينصح بتجنبه يف طعام حفلة زفافك بسبب
الرائحة اليت تبقى يف الفم واليت يصعب التخلص
منها ،واإلحراج الذي تسببه الرائحة أثناء حتدثك
وتعاملك مع الضيوف .حافظي على نظافة فمك
وجاذبيتك وابتعدي عن الثوم واألطعمة األخرى
اليت تساهم بروائح الفم الكريهة.
 3البوظة:ال يوجد ألذ من البوظة لتكسري بها حدةاحلرارة وتستمتعي بالطعم البارد والرائع أثناء
الصيف .لكن البوظة تبقى فكرة خاطئة إلدراجها
ضمن قائمة أطعمة حفالت الزفاف الصيفية.
فجميعنا يعلم أنها تذوب بسرعة لذا ال داعي
للمخاطرة بتلطيخ ثوب زفافك أثناء تناول البوظة
بشهية.
 4أجنحة الدجاج:صحيح أنها من أكثر الطعمة احملببةعند الضيوف ،إال أن مشكلتها أنها مليئة بالتوابل
والصلصة ،فمن جهة قد ال ترغبني أن يتحول عرسك
اىل حفلة باربكيو حيث اجلميع يتناول صنفًا واحدًا
باستخدام أصابعهم ،ومن جهة ثانية تتجنبني خطر
إفساد الثوب بالصلصات.

نصائح هامة حلماية
منزلك من السرقة
من يريد
محاية نفسه
من التعرض
ت
لعمليا
سطو؛ ميكنه
يزود
أن
أو
منزله
شقته بكثري من أجهزة التكنولوجيا األمنية .لكن
األكثر فعالية غالبا هي اإلجراءات األقل كلفة،
مثل إحكام إغالق النوافذ واألبواب أو إبقاء الضوء
مشتعال.
ميكن لألشخاص محاية منازهلم وشققهم ضد السطو
من خالل األبواب "املصفحة" أو أنظمة اإلنذار اليت
تكلف مئات اليوروهات ،لكن من يريد محاية أكرب
ميكنه االستفادة من النصائح التالية ،اليت ذكرها
موقع "فرانكفورتر نويه بريسه" األملاني ،علما
بأنها نصائح ميكن تطبيقها دون كلفة مالية كبرية
أو بناء أو تركيب أي شيء.
التظاهر بالتواجد داخل املسكن :من يرتك بيته أو
شقته ويتوجه إىل قضاء إجازة ،عليه أال يرتك ما
يشري إىل أنه غائب عن حمل سكنه ،فيوصي مثال
أحد األشخاص املقربني منه بفتح النوافذ اخلارجية
وإغالقها كما لو كان صاحب املنزل موجودا،
وكذلك بإفراغ صندوق الربيد حتى ال ترتاكم
الرسائل ،مشرية إىل غياب أهل املنزل.
إبقاء الضوء مشتعال :اللصوص يفضلون القيام
بالسطو حتت جنح الظالم .إضاءة ملبات عند مدخل
املنزل أو يف احلديقة مثال تكشف اللصوص غالبا،
لكن جيب التأكد من أن هذه اللمبات سليمة وأنها
ستبقى تعمل بانتظام ،ألنه من السهل عمل حيل
معينة إلطفاء هذه األنوار كقطع السلك مثال أو
إتالف اللمبات ذاتها.
خلق ضوضاء :يقال إن الضوضاء الصادرة عن
سكان املنزل أو الشقة تردع اللصوص ،الذين
يريدون جمرد السرقة وعدم الدخول يف معارك مع
أحد .لذلك عليك بإبقاء املذياع مشتعال ،وكذلك
تشغيل مفاتيح اإلضاءة املزودة بساعة إلكرتونية
تضبط مثل املنبه ُ
فتضاء األنوار أوتوماتيكيا يف
الوقت احملدد.
إغالق النوافذ :نصيحة تبدو ساذجة ،لكن املالحظة
األكثر أهمية :إذا تركت حمل سكنك جيب عليك
إغالق كافة النوافذ ،وإحكام إقفال األبواب
باملفتاح ،وإال فلن تدفع شركة التأمني يف حالة
التعرض للسطو أو السرقة ،كما جيب عدم ترك
مفتاح املسكن جبوار الباب أو يف مكان معني يف
احلديقة أو حتت درج السلم ،كما يفعل البعض،
فاللصوص لديهم خربه بهذه املسائل.

األفالم اهلندية تدفع رجال للطالق من عروسه

أقدم رجل إماراتي يف إمارة عجمان على تطليق
عروسه قبل شهر من موعد إمتام مراسم الزفاف،
بسبب تأثر زوجته باألفالم اهلندية مما دفعها
ملطالبته بإقامة حفل زفاف يف اهلند باإلضافة
حلفل كبري يف الدولة جيلب فيه خبرية حنة من
اهلند لتزيينها ،مما جعل الزوج يقرر أن خيسر كل
التكاليف السابقة مقابل إنهاء حياته مع زوجته.
وقالت احملامية ليلى حممد ،حسب موقع  24إن
"حالة الطالق اليت وقعت بني املواطن وزوجته
هي من أغرب احلاالت اليت صادفتها ،خالل عملي
يف احملاكم ،وهي تقع ضمن مشكالت متطلبات
الزفاف اليت باتت من العوامل املتكررة يف أسباب
اخلالفات الزوجية".
وأضافت احملامية" :طلق الزوج زوجته وتنازل عن
كل ما دفعه من تكاليف ،ألن عروسه طلبت منه
أن يحُ ضر خبرية احلنة اليت ستقوم بنقش احلنة
هلا يوم زفافها من اهلند وهذا سيكلفه مخسة

آالف درهم ،كما طلبت العروس أيضًا أن يقيم
هلا حفل زفاف آخر يف اهلند وهو ما سيكلفه 70
ألف درهم".
وذكرت أن "العريس قرر إنهاء حياته الزوجية
بعد تأكيده بأن عروسه شديدة اإلعجاب والتأثر
باألفالم اهلندية "البوليوودية" ،وهو ما دفعها لكل
تلك املتطلبات".

نشر أمساء كافة متصفحي
املواقع اإلباحية..

نشر خبري امن املعلومات «بريت توماس»
فى حبث له أن كافة البيانات اليت ختص
متصفحي املواقع اإلباحية يف الوطن العربي
والعامل امجع ستفضح وذلك لعدة أسباب
قام بتناوهلا بالتفصيل خالل حبثه منها أن
جمموعه من القراصنة متكنوا من الوصول
للسريفرات اخلاصة بتلك املواقع وقاموا بنسخ
كافة العناوين للمتصفحني ومعرفة أمساءهم
وتفاصيل دقيقة عنهم وهددوا انهم سيقومون
بنشر كل التفاصيل اليت توصلوا إليها يف هذا
العام
أثناء تصفحك للمواقع تدون بياناتك وتسجل
ضمن جهات معينه إما جهات استخبارية من
باب التجسس عليك أو من خالل مساسرة
البيانات لبيعها لطرف ثالث من باب التسويق
واإلعالنات ،لكن من باب التشهري باملستخدمني
هي ظاهرة مل نسمع بها من قبل!!
عام  2015سيكون عام الفضائح وهتك
اخلصوصية لكل املستخدمني الذين يتصفحون
املواقع اإلباحية على االنرتنت ،فبعد نشر
صور النجوم العارية يف العام السابق ،ليس
مستغرب أن تنشر بيانات متصفحي املواقع
اإلباحية ابتداء من هذا العام من تاريخ التصفح
وأمساء املتصفحني وتفاصيل أخرى علنا.
تصفحك للمواقع اإلباحية عرب االنرتنت
هو طريق املخرتقني الخرتاق جهازك بكل
بسهولة ،فاملواقع اإلباحية تزرع ملفات جتسس
داخل جهاز وجتمع اكرب كم من املعلومات عن
متصفحيها لكن ما ال تعلمه أن هناك طرف
وسيط بينك وبني املواقع اإلباحية يعمل على
تتبع كافة مسارات متصفح هذه املواقع و اليت
يبلغ عددها املئات من املواقع الكربى اليت
يعتمد فيها هذا الشكل من التجسس و تسجيل
كافة نشاطات املستخدم.
وأضاف توماس "بأن مجع تاريخ التصفح وتتبع
املستخدم وانتشار حوادث القرصنة تعين أن
شخصا ما على دراية كافية بالتكنولوجيا
ً
ميكن أن يصل ملرحلة تسمح له بالبحث عن
أي شخص من خالل الربيد اإللكرتوني أو اسم
املستخدم على "فيسبوك" ،وبالتالي يصل إىل
تاريخ تصفحاته اإلباحية على اإلنرتنت".و أكد
ان  % 80من املواقع اإلباحية يف العامل حتتفظ
ببيانات كل من تصفحوا مواقعها.
رغم أن املعلومات اليت جتمع عن متصفحي
املواقع اإلباحية من قبل القراصنة يتم جين
مبالغ ضخمة من خالهلا ،إال أنهم قد يقررون
عرضها على اإلنرتنت دون حتقيق أي مكسب،
مما يتيح وصول هذه املعلومات أليدي
العابثني لتنتشر بشكل كبري وعشوائي وهذا
سيؤدي إىل إحراج وفضح مدمين هذه املواقع،
فال قوانني حتكم القراصنة وال حمرمات حتد من
نشاطهم.
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مقالة

“األموال املشبوهة” كيف جتد طريقها إىل البنوك؟
يف ظل تداعيات األزمة املالية العاملية يف عام  2008أصبحت
حركات وسكنات وول سرتيت والصناعة املصرفية يف مجيع أحناء
العامل بشكل عام حتتل الصدارة يف وسائل اإلعالم .فبداية من
ومرورا
حتمل للمخاطر املفرطة من ِقبل مالكي املصارف وإداراتها،
ً
اً
ووصول إىل املساعدة املتنامية للعمالء من أجل
مبعدالت التزوير،
التهرب من الضرائب .لكن السؤال اآلن هو :منذ ذلك احلني ما
هو حجم ما قد مت تغيريه من أجل كبح مجاح تلك التصرفات السيئة
للبنوك؟ ستيفن بالت وهو خبري يف مكافحة اجلرمية املالية ،يرى أن
مثل هذه الفضائح ستتواىل ،وذلك يف ظل الوقت الذي تواصل فيه
املؤسسات املالية تسهيل اجلرمية ،وذلك بدون أي «حق للرجوع»،
وهو ذلك القانون الذي يضمن لألفراد واملؤسسات حق الرجوع يف
حالة إشكال بغرض استعادة حق هلم.
ً
أيضا
بالت يعمل كأستاذ مساعد لدى جامعة جورج تاون ،ويعمل
لدى البنك الدولي ،ويقوم كذلك بعملية تثقيف موظفي وزارتي
اخلزانة والعدل األمريكيتني والعديد من وكاالت إنفاذ القانون،
ً
وأيضا مكتب الشرطة األوروبية «يوروبول» وشرطة العاصمة حول
كيفية إساءة اجملرمني استغالل قطاع اخلدمات املالية .حيث قد تثنى
له يف خالل السنوات العشرين األخرية القيام بالتدقيق والفحص
لآلالف من امللفات املتعلقة حبوادث مثل غسيل األموال ومسؤولني
حكوميني فاسدين وتهريب املخدرات ،وحتى تلك املتعلقة باإلرهاب
والقرصنة ،وذلك للنظر يف كيفية انتقال تلك األموال غري املشروعة
عرب مؤسساتنا املالية .يف كتابه األخري «العاصمة اجلنائية» يوضح
ً
مرتابطا على املستوى العاملي،
بالت أن نظامنا املالي ليس فقط
ً
ً
ً
وثيقا من خالل اجلرمية.
ارتباطا
أيضا يرتبط
ولكنه
مؤخرا عن كتابه اجلديد ،وملاذا جيب أن نهتم
لقد حتدثت مع بالت
ً
حول اجملرمني املستخدمني لنظامنا املالي .وفيما يلي بعض
املقتطفات من حديثنا.
ً
بداية ،أخربني بالضبط عن طبيعة العمل الذي تقوم به
بوري الم:
هذه األثناء؟ ثم كيف خرج هذا الكتاب؟
حصرا يف
حاليا برئاسة شركة متخصصة
ستيفن بالت :أنا أقوم
ً
ً
إجراء التحقيقات التنظيمية لشركات اخلدمات املالية نيابة عن
املسؤليني التنظيميني واحلكومات وكذلك املؤسسات املالية
ً
ووفقا لتلك الصفقة كنت قد قمت
فجميعهم مضطرون لتعييننا.
بالفحص جملموعة واسعة من الشركات يف أماكن خمتلفة من العامل.
كان الدافع لي لدى كتابة هذا الكتاب هو أنه يف كل مرة أقرأ
فيها مقال عن السلوكيات الضارة داخل قطاع الصناعة املالية
أجد أنه قد مت احلديث عنها يف إطار معزول ،يف الوقت الذي
متاما أن كل تلك التصرفات هي يف احلقيقة مرتبطة
أدرك فيه
ً
ً
وأيضا موجودة يف طيف واسع من السلوكيات ذات
سببيا ببعضها،
ًّ
العواقب الوخيمة ،فنحن نتحدث هنا عن حتمل املخاطر املفرطة من
خالل التالعب بالسوق ،والبيع املهمل واملتهور عن عمد للمنتجات
واخلدمات ،وكذلك التهرب من العقوبات وغسيل األموال ،كل هذا
مفسحا الطريق أمام تسهيل اجلرمية ،وأنا أزعم أن التسهيل اجلنائي
ً
هو أحد أسوأ أعراض ذلك الداء الذي يصيب صناعة التمويل .وأنه
من أجل إجياد عالج لتجنب تكرار ما حدث باألزمة املالية يف عام
 2008فإنه جيب علينا أن نفهم أنه من األفضل لك أن تذهب إىل
الطبيب قائلاً «أنا مريض» ،حيث إنه ال يستطيع وصف الدواء
املناسب إال إذا استطاع إدراك مدى سوء األعراض اخلاصة بك.
عددا غري قليل من تلك املشاكل اليت يعاني منها
الم :قد ذكرت
ً
نظامنا املصريف احلالي مثل :حتمل املخاطر املفرطة والتالعب
إجراما من ذلك؟ وما هي
بالسوق… إخل .لكن هل هناك ما هو أسوأ
ً
النتائج املرتتبة على مثل تلك املمارسات؟
بالت :من الصعب حصر تلك السلوكيات يف جمرد بعض اآلثار
الضارة .فهذا يعتمد على ما إذا كنت تتعامل مع األمور بشكل
بناء على ما يرتتب عليها من نتائج .فإذا كانت األخرية
حاسم أو
ً
كنت ستقول «حتمل املخاطر املفرطة» وليس عليك إال إلقاء نظرة
على األضرار الناجتة عن األزمة األخرية .لكن من خالل وجهة النظر
احلامسة يكون من الصعب عليك أال تفكر بأن «التسهيل اإلجرامي»
هو األكثر فظاعة من بينهم.
الم :هل ميكن أن توضح ما الذي يعنيه بالضبط «التسهيل
اإلجرامي»؟
بالت :بالطبع هو خيتلف عن عملية غسيل األموال واليت تتعلق
بسلوك يقع ما بعد تاريخ اجلرمية األصلية .فالتسهيل اإلجرامي هو
القيام مبساعدة جمرم على ارتكاب جرمية مثل دفع أو تلقي رشوة،
أو القيام بأي شكل من أشكال التهرب الضرييب.
«كان هناك وال يزال إىل اليوم صناعة ضخمة وكبرية مكرسة

ملساعدة األشخاص من أجل ضمان تعرضهم ألقل قدر ممكن من
الضرائب».
الم :التسريبات األخرية لبنك إتش إس بي سي أظهرت أن البنك
جدا على بقاء عمالئه جمهولني ،وأن يتجنبوا كذلك دفع
كان
حريصا ً
ً
جدا حبيث ال يبقى أمامك إال أن
الضرائب .هل هذه احلوافز مرتفعة ً
تأخذ ذلك املال؟
بالت :قصة تسريبات بنك إتش إس بي سي السويسري هي أخبار
قدمية ،وأعتقد أن املراقبني املصرفيني املخضرمني قد اندهشوا من
حصول تلك القصة على ذلك القدر من االهتمام الذي قد حصلت
عليه .فما مت الكشف عنه يتعلق بعمليات عمرها مثاني سنوات
مضت ،وأعتقد أنه رمبا قد تغريالكثري منذ ذلك احلني فيما خيص
نزاهة كل من البنك وسويسرا .وفكرة أن بنك إتش إس بي سي
نوعا من املؤسسات املارقة واليت تعمال على أطرافها يف
كان
ً
بعيدا عن بقية الصناعة اخلاصة بإدراة الثروات هو حمض
اخلفاء
ً
هراء ،حيث إنه كان هناك وال يزال إىل اليوم صناعة ضخمة وكبرية
مكرسة ملساعدة األشخاص من أجل ضمان تعرضهم ألقل قدر ممكن
من الضرائب .لكن ما افتقدته كل هذه التقارير عن احلادثة هو ذلك
حتديدا؟ واإلجابة
السؤال احملوري :ملاذا حدث كل هذا يف سويسرا
ً
جدا ،حيث إن غسيل عائدات التهرب من الضرائب األجنبية
بسيطة ً
مل يكن حتى ذلك احلني يعترب غري قانوني يف سويسرا ،وهذا رمبا
يف تناقض صارخ مع الوضع القائم لدى الكثري من «السلطات
القضائية يف اخلارج» ،واليت مع ذلك ال تزال متر بأوقات عصيبة
مع اجملتمع الدولي .معظم املؤسسات املالية ال تزال حتى يومنا
هذا تستفيد من فرص املراجحة التنظيمية بني عوائد األوراق املالية
واملتغريات املؤثرة على العائد ،وذلك هو السبب يف أننا نرى
ً
مجلة بني السلطات
الكتب املتعلقة باألعمال التجارية واليت تتحرك
القضائية كلما مت تشديد القوانني.
بصفة عامة ،يف داخل هذه الصناعة احلوافز واملغريات اليت قد
جدا ،وهذا هو السبب
تدفعك ألن تتصرف عن عمد كأعمى مرتفعة ً
أن هناك العديد من احلاالت اليت قد مت اإلبالغ فيها عن بنوك تتأهب
للقيام بأعمال جتارية مع حكام أفارقة فاسدين ،والذين ال يتعدى
الراتب الرمسي هلم الـ 10آالف دوالر يف السنة ،وعلى الرغم من
ذلك فإنهم ميتلكون حسابات بنكية تبلغ قيمتها  500مليون دوالر.
ً
ً
خاطئا يف هذه العالقة؟ وبشكل
شيئا ما
كيف لك أال تفكر بأن هناك
أساسي أنا ال أعتقد بأن اخلوف من احتمالية اخلضوع للمساءلة
يفوق بعد حجم املكافآت املعروضة .حيث إنه ببساطة ال يوجد ذلك
العامل الرادع من اخلوف يف الصناعة املالية من أجل ردع صانعي
القرار عن ممارسة األعمال اليت قد تكون موضع شك ،ولكنها مرحبة
متاما ،وحتى ميكننا أن نقنع
للغاية .فالنهج املتبع يف التطبيق خاطئ ً
صناع القرار يف هذه الصناعة أنهم لديهم «اجللد يف اللعبة» أي
ً
شيئا سوف
أنهم لديهم ما خيسرونه بالتورط يف ذلك ،ال يبدو أن
يتغري .وتغريم القطاع القانوني يف الوقت الذي يبقى فيه أقدام
نفعا.
صناع القرار حتت طاولة جملس اإلدارة ال جيدي ً
الم :يف رأيك ،ما الذي ميكن عمله إلعادة تنظيم احلوافز وإقناع
صناع القرار أن لديهم ما قد خيسرونه؟
بالت :سؤال عظيم .حينما أفكر حول هذا األمر ،أفكر بأنها سلسلة
من الدوائر متحدة املركز ،لدينا يف املركز موظف البنك وحنن حباجة
للتأثري على سلوكه أو سلوكها .ثم يف الدائرة التالية يوجد اإلدارة
العليا ،ثم جملس اإلدارة ثم االستشارات القانونية للمؤسسة ثم
املسؤولون التنظيميون ثم احلكومة ثم األحزاب السياسية ثم اجملتمع،
وأخريا «رأس املال» .كيف ميكن لكل واحدة من تلك الدوائر أن
ً
يكون هلا تأثري إجيابي أو غالًبا سليب يؤثر على السلوكيات املوجودة
بالدوائر الداخلية؟
لذلك اإلجابة على سؤالك هو أن احلكومة حتتاج ألن تزود املسؤولني
التنظيميني بأدوات ووضع كذلك جدول أعمال السياسات ،وتكمن
الصعوبة يف التأثري الذي تتمتع به البنوك على الدوائر األبعد
ً
وخاصة األحزاب السياسية ،وتنجح من خالهلا يف السيطرة على
جمموعات كبرية من رأس املال الالزم للتنمية .علينا أن ندرك مدى
الصعوبة على احلكومات أن تبدأ يف اختاذ إجراءات فعالة بسبب
التأثري الذي تتمتع به تلك الشركات على املؤسسات العامة .فال
ً
ملحوظا بتخويف رأس
اقتصاديا
ضررا
توجد حكومة تريد أن تسبب
ًّ
ً
املال وجعله يغري وجهته ملناخ قد يكون أكثر ودية ،فمن الصعب
كبريا هذه األيام ال يكون اهتمامه الرئيسي فقط
سياسيا
أن جتد
ً
ًّ
أن يعاد انتخابه ،ويتمتع بنفس الوقت مبدى رؤية يتجاوز األربع أو
اخلمس سنوات ،وهذا هو السبب يف أن الكثري مل يتغري حتى منذ
األزمة ،وبالتالي املزيد من الفضائح ستبقى تتواىل.
الم :هل هناك تقدير حمدد ملقدار رأس املال اإلجرامي املوجود يف
العامل ونظامنا املصريف يف هذه اللحظة؟

بالت :املخدرات متثل حوالي  400مليار دوالر أمريكي ،ثم تشري
التقديرات إىل أن كل اجلرائم األخرى قد ترتفع لتصل إىل 2.1
جدا وبإمكانها جعل كثري
تريليون دوالر
سنويا .هذه أموال كثرية ًّ
ًّ
من األناس الصاحلني يتخذون قرارات مشكوك يف أمرها.
وهناك شيء واحد أريد أن أنوه خبصوصه ،وهو أن الصناعة املالية
والبنكية ليست سامة أو فاسدة بطبيعتها .فهناك عدد كبري من
األناس الصاحلني الذين يكرسون جمهوداتهم من أجل منع اجلرمية
حاليا هو يف حقيقة األمر نتاج
وليس تيسريها .والكثري من ما نراه
ً
انعدام الرقابة التنظيمية الفعالة .وبعبارة أخرى ،إنه أمر حتمي أن
تتم الكثري من عمليات غسيل األموال .بالطبع هناك بعض البنوك
ميكنها أن تعمل جبد من أجل جعل ذلك أكثر صعوبة ،لكن من املهم
لنا أن ندرك أن ذلك يتعلق يف نفس الوقت بكل القطاعات األخرى،
فالصناعة املالية يتم بالفعل الضغط عليها من قبل احلكومات ،يف
الوقت الذي ال تلعب فيه الدور األكثر أهمية يف منع اجلرمية وهو
التبليغ عن النشاطات املشبوهة .بينما ال توجه هلا أي إدانة من قبل
وسائل اإلعالم تتعلق بالضرر الذي حيدثه ذلك عندما تسوء األمور.
الم 2.1 :تريليون دوالر هو مال كثري .يبدو أنه من الصعب على
اجملرمني نقل كميات كبرية من األموال ،لكنه ليس مستحيلاً
ً
أيضا.
بالت :الكتاب يركز بشكل أقل على عمليات غسيل األموال لكنه
بشكل أكرب يركز حول كيف أنه ميكن للصناعة مساعدة اجملرمني يف
ارتكاب تلك اجلرائم؟ وهذا هو متييز مهم ،إن هذه الصناعة حتتاج
أن تنهض ألن الصناعة قد ركزت على مدار السنوات العشرين
املاضية على السابق وليس األخري.
حتد صعب اليوم أن تقوم باإلشارة حنو أي بنك دولي كبري مل
«إنه ٍّ
بعض من أنواع تلك السلوكيات املؤسفة».
يكن قد تورط يف
ٍ
الم :هل هناك أي شيء قد يستطيع فعله اجلمهور حول ما أشرت
أخريا؟ أم أنه يقع فقط على عاتق كاشفي الفساد الكشف عن
إليه
ً
تلك املمارسات اخلاطئة وكذلك الوكاالت التنظيمية من أجل التحقيق
واإلصالح؟
جدا بالنسبة للمستهلكني القيام بالتصويت
بالت :من الصعب ً
حتد صعب أن تقوم
إنه
يذهبون؟
أن
ميكنهم
بأقدامهم – إىل أين
ٍّ
بعض من
باإلشارة حنو أي بنك دولي كبري مل يكن قد تورط يف
ٍ
أنواع تلك السلوكيات املؤسفة .ومن هذا املنطلق فإن اجلمهور
نسبيا عاجز التأثري .أنت اعتقدت أنهم سوف يطالبون باختاذ املزيد
ًّ
من اإلجراءات على الصعيد احلكومي ،لكن على سبيل املثال ،يف
الفرتة اليت كانت تسبق انتخابات أيار /مايو باململكة املتحدة كان
هناك ما يشبه الصمت الالسلكي خييم حول مسألة إصالح القطاع
املصريف ،وذلك على الرغم من أنه ال مير أسبوع واحد دون أن تظهر
فضيحة جديدة ،إنه وضع حمبط بالفعل .أما فيما يتعلق باملسؤولني
التنظيميني فإنهم ميكنهم العمل وكذلك املناورة بواسطة ما لديهم
وما ميتلكونه فقط .فكثريون منهم يعانون من عدم املساواة بني ما
لديهم من أسلحة مقارنة مبا متتلكه البنوك.

لص أمريكي يسطو على نفس املصرف مرتني
قام لص من والية أوهايو بالسطو املسلح على مصرف مرتني
متتاليتني ،فبعد أن سرق نفس املصرف منذ ما يقارب  16عامًا،
أعاد الكرة مرة ثانية.
أدين املتهم الري هيويت (  47عامًا) جبناية سرقة فرع مصرف
كليفالند يف منطقة ريتشموند هايت يف نوفمرب (تشرين األول)
املاضي للمرة الثانية على التوالي ،حيث أنه سبق و سرق نفس
املصرف يف عام .1999
وقال املسؤولون بأن الري هيويت أقدم على السطو املسلح على
املصرف املذكور بالتعاون مع ماركوس رايت ( 33عامًا) إذ قام
املتهمان بسرقة مبلغ  6240دوالرًا والذا بالفرار.
واعتقلت الشرطة الرجلني ومثال أمام حمكمة "كوياهوغا كانوتي" اليت
وجهت إليهما تهمة السطو املسلح على املصرف واستخدام السالح
الناري يف تهديد حياة كل من كان داخل املصرف.
وكان هيويت الذي كان يعرف باسم الري دونكان اقتحم املصرف
ذاته يف عام  1999وهو حيمل مسدسًا وأجرب العمالء على االستلقاء على
األرض حيث سرق  163ألف دوالر حبسب وسائل إعالم أوهايو.
وبعد أن سرق املبلغ املذكور خرج مسرعًا إىل سيارة كانت بانتظاره
أمام املصرف ،لتنطلق خلفه سيارات الشرطة يف مطاردة اتسمت
باإلثارة واخلطورة يف شوارع ضواحي كليفالند.
وبعد أن ألقي القبض عليه ،أدين هيويت جبرمية السرقة ليقضي ست
سنوات خلف القضبان ،حبسب صحيفة "نيويورك دايلي نيوز".
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تتــمات

املعارضة يف دمشق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
و»تعرضه للمجموعات الثورية يف هذه املناطق ،باإلضافة
التنظيم
ُّ
إىل تضييق اخلناق على سكان هذه األحياء» ،معتربًا أن عمل
التنظيم يف هذه املناطق «يؤدي إىل تهلكة الثورة» ،ذلك أن
«أولوية اللواء هي حترير سورية وإسقاط النظام ومنع الثورة من
االنزالق إىل مسار مدمر».
وكان «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أعلن أن «اشتباكات
دارت بني «أكناف بيت املقدس» مدعمة مبقاتلني من فصائل
إسالمية من طرف ،وتنظيم «الدولة اإلسالمية» من طرف آخر ،يف
خميم الريموك وأنباء عن خسائر بشرية يف صفوف الطرفني».
وقال «املرصد» أن «التنظيم وجبهة النصرة ال يزاالن يسيطران
على حواىل  80يف املئة من مساحة املخيم فيما تسيطر «أكناف
بيت املقدس» وفصائل إسالمية والفصائل الفلسطينية املوالية
للنظام على الـ 20يف املئة ناريًا وفعليًا».
يف غضون ذلك ،قال حمللون يف رام اهلل إن القيادة الفلسطينية
بدت «مرتبكة بني التحالف مع النظام ملواجهة تنظيم الدولة
اإلسالمية وبني املوقف الفلسطيين الرمسي بإعالن احلياد وعدم
التدخل يف الشأن السوري» .ومل جتتمع اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية حتى اليوم للبحث يف أوضاع املخيم بعد مرور
ثالثة أسابيع على اندالعها.
إىل ذلك ،أفاد «املرصد» أمس االول ،بأنه وثق «مقتل  220ألفًا
و 271شخصًا منذ انطالقة الثورة السورية مع سقوط أول شهيد يف
حمافظة درعا يف  18آذار (مارس) حتى تاريخ  15نيسان (أبريل)
 .»2015والقتلى هم  67293مدنيًا و 39848مقات ًال معارضًا و28253
متطرفًا ،و 46843من قوات النظام و 34872من املسلحني املوالني
هلا ،و 3162جمهولي اهلوية .وأحصى «املرصد» بني املدنيني مقتل
 11021طف ًال ،و 7049امرأة فوق سن الثامنة عشرة.
سياسيًا ،قال السفري الروسي لدى األمم املتحدة يف جنيف أليكسي
بورودافكني إن أحدث اجلهود يف األمم املتحدة حلل األزمة السورية
ميكن أن تنجح هذه املرة وتقود إىل تشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم
«داعش» يعقبها حتول سياسي .وأضاف أن هناك ما يدعو إىل
األمل يف حتقيق نتائج أفضل اآلن من االستشارات اليت سيقوم بها
املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ،مشريًا إىل أن املفاوضني
من التيار الرئيسي يف املعارضة واحلكومة يتزايد لديهم اإلدراك
بأنه ال يوجد حل عسكري للحرب األهلية املستمرة منذ أربع سنوات
واليت أودت حبياة أكثر من  220ألف شخص.
اىل ذلك ،غريت شبكة «أن بي سي» األمريكية التلفزيونية روايتها
يف شان خطف أحد كبار مراسليها للشؤون اخلارجية يف العام 2012
وقالت إن الرجال الذين خطفوه وفريقه يف سورية كانوا «مسلحني
سنة» وليسوا من القوات املوالية للرئيس بشار األسد.

غارات على صواريخ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
على مرفأ نفطي كبري جبنوب البالد بعدما انسحبت القوات العسكرية
املكلفة حبمايته من املوقع.
وذكر املسؤولون والسكان أن مجاعة قبلية تعرف باسم اجمللس
األهلي وتتألف من أعضاء سابقني بتنظيم القاعدة سيطرت على
املرفأ يف مدينة الشحر مبحافظة حضرموت .وأضافوا أنه مل تقع أي
اشتباكات بني اجلنود والقوات القبلية.
وميثل املرفأ أحد املراكز الرئيسية يف حضرموت ويصدر يوميا ما
يرتاوح بني  120ألف برميل من اخلام و 140ألفا من حقول يف
املنطقة .ويف مدينة تعز بوسط اليمن وقعت اشتباكات عنيفة حيث
خاض لواء من اجليش ورجال قبائل مواجهات مع احلوثيني ووحدات
من اجليش متحالفة معهم.
ويفتح القتال جبهة جديدة للحوثيني الذين خيوضون معارك مع
فصائل مسلحة يف جنوب اليمن ويعطي مؤشرا على أن سيطرة
الرئيس السابق علي عبد اهلل صاحل حليف احلوثيني على اجليش رمبا
ضعفت .ويف منطقة احلدود السعودية مع اليمن ،تشارك قبائل
عب زعماؤها عن
فيفا يف محاية احلدود ومنع عمليات التسلل .وقد رّ
دعمهم ل عاصفة احلزم والشرعية اليمنية.
ويف الرياض ،أعرب خالد حباح نائب الرئيس اليمين عن أمله يف
تفادي شن محلة برية للتحالف العربي باليمن .وقال حباح يف مؤمتر
صحايف يف العاصمة السعودية الرياض حنن ال نزال نأمل بأن ال
يكون هناك أي محلة ..أي محلة برية متاشيا مع الضربات اجلوية
هذا ما نأمل به ونأمل أن الشعب اليمين يفهم ذلك.
ودعا حباح القوات املسلحة إىل تأييد احلكومة اليمنية الشرعية
وقال إنه ينبغي وقف القتال قبل أن تكون هناك أي مبادرة
سياسية .واضاف يف هذه اللحظة التارخيية فاننا نوجه نداء لكل
أبناء القوات املسلحة واألمن أن يكونوا يف ركب مؤسسة الدولة
الشرعية .وقال حباح إنه لن يتم النظر يف أي مبادرات سالم حتى
يعود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته إىل عدن.

انتقاد اممي مباشر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

النواب نبيه بري قال أمس االول أمام زواره إن التصعيد بني
تيار «املستقبل» و»حزب اهلل» كان متوقعًا لكنه لن يؤثر على
احلوار ،مشريًا اىل ان املناقشات داخل كل جلسة ختتلف عن كل
ما يدور خارجها «وكنت طلبت من الفريقني ختفيف هذه النربة
وعدم االستمرار فيها ،فعلى االقل ايران والسعودية ومهما وصلت
االمور بينهما لن تصال يف النهاية إال اىل احلوار الذي يعتربه احلزب
واملستقبل مقدسًا ايضًا».

املوازنة والسلسلة

وبدأ جملس الوزراء دراسة مشروع قانون املوازنة باالستماع اىل
قدم تصورين احدهما
عرض لوزير املال علي حسن خليل الذي ّ
يتضمن كلفة سلسلة الرتب والرواتب مع وارداتها ،وآخر يتضمن
غالء املعيشة مع سبعة بنود من ضرائب السلسلة ،مستثنيًا زيادة
الضريبة على القيمة املضافة .T V A
املعدلة للموازنة ،بلغ العجز فيها  ٧٤٢٧مليار
واستنادًا اىل األرقام
ّ
ً
لرية ،والنفقات حنو  23ألفا و ٣٦٢مليار لرية ،والواردات حنو ١٥
ّ
فتوقع وزير املال أمام
ألفًا و ٦٣٤مليار لرية .أما قيمة الدين العام
ً
جملس الوزراء ان تبلغ يف  ٢٠١٥حنو  71مليارا و 700مليون دوالر.
واعرتض عدد من الوزراء على تضمني مشروع املوازنة وارادات
السلسلة من دون اقرارها يف جملس النواب ،يف ظل االلتباس
احملتمل حول مصري وارداتها ،وقال وزير املال أمام جملس الوزراء:
«اذا كان االلتزام جديًا من كل الكتل السياسية للسلسلة فيمكن
االتفاق على اقرارها مع وارداتها ضمن املوازنة «.
وتقرر أن جيري وزير املال خالل االيام الثالثة املقبلة سلسلة
اتصاالت مع الكتل السياسية من أجل بلورة املوقف النهائي من
إقرار السلسلة ليحسم أمر ضمها اىل مشروع املوازنة مع وارداتها،
أو العكس.
ويتابع جملس الوزراء يف جلسته الثلثاء املقبل مناقشة املوازنة،
مع ّ
توقع وزراء أال حيتاج اجمللس اىل اكثر من جلستني القرارها اذا
ما ّ
مت االتفاق السياسي على ذلك.
أما ابرز االجراءات الضريبية اليت وضعت لتمويل السلسلة فتشمل:
فرض ضريبة مبعدل  15يف املئة على ارباح التفرغ عن العقارات
اليت تعود اىل شخاص طبيعيني ومعنويني .وفرض غرامة على
اشغال االمالك العمومية البحرية حتدد قيمتها مبا يعادل ضعفي
ّ
املرخص هلا .ورفع
قيمة الرسوم املتوجبة على االشغاالت املماثلة
معدل الضريبة على شركات االموال اىل  17يف املئة .وفرض
رسم استهالك على استرياد املازوت مبعدل  4يف املئة .ورفع
رسم الطابع املالي على التسجيل العدلي من  2000لرية اىل 4000
لرية .

بكركي واالمم املتحدة

أما على الصعيد السياسي ،ويف خطوة عزيت اىل بذل مزيد من
الضغط على اجملتمع الدولي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية،
جدد البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
دعوة سفراء الدول الكربى اىل االجتماع أمس يف بكركي وتوجيه
نداء جديد يف هذا الصدد بعد مرور  11شهرًا على أزمة الفراغ
الرئاسي .وعلم ان اجملتمعني ،بعدما استمعوا اىل شرح مفصل
من البطريرك عن الوضع الداخلي ،توافقوا على اطالق نداء صريح
اىل النواب حلثهم على التزام الدستور والتصرف مبسؤولية وان
الراعي والسفراء شددوا على ان يكون النداء مبثابة «صوت واحد»
لالنتخاب .وأعرب البيان عن «القلق املشرتك الشديد من استمرار
الفراغ يف سدة الرئاسة» مؤكدًا التزام اجملتمعني «ارسال رسالة
قوية اىل القادة اللبنانيني حلثهم على التزام الدستور واتفاق
الطائف وامليثاق الوطين».
وتزامن ذلك مع مطالبة األمني العام لألمم املتحدة بان كي -
مون ،يف أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار  ،١٥٥٩مجيع الزعماء
اللبنانيني بالعمل دون مزيد من التأخري على انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
وأفيد يف نيويورك ان التقرير نصف السنوي احلادي والعشرين
الذي يعده املوفد اخلاص لألمم املتحدة لتنفيذ القرار  ١٥٥٩تريي
رود  -الرسن يربط ضمنًا بني املظامل اليت يتعرض هلا املسيحيون
وغريهم من أبناء األقليات يف الشرق وما يعنيه استمرار شغور
موقع الرئاسة اللبنانية ،وهو املنصب الرفيع الوحيد الذي يتواله
مسيحي يف الشرق.
وقال بان يف تقريره اجلديد« :قلقي يتزايد من اإلخفاق املتواصل
يف انتخاب رئيس» ،مشريًا اىل أن عهد الرئيس السابق ميشال
سليمان انتهى قبل سنة تقريبًا .وأضاف أن «الفراغ الدستوري زاد
هشاشة البالد يف وجه التحديات األمنية واإلقتصادية واإلنسانية
املتواصلة» .وإذ أشاد بالرئيس ّ
متام سالم وحكومته «لضمانهما
استمرارية مؤسسات الدولة يف غياب الرئيس» ،الحظ أن هذا
«صار أكثر صعوبة وعرضة ملوانع متصلة مباشرة بشغور الرئاسة».
وانتقد بصورة مباشرة تعمد عدم حصول نصاب يف جملس النواب
بسبب غياب نواب «حزب اهلل» و»التيار الوطين احلر» .ورأى أن
لبنان «ال ميكنه حتمل انتظار أزمة جديدة لتسوية هذا الشذوذ»،
آم ًال يف أن «يلتقط الزعماء اللبنانيون هذه الفرصة من اإلستقرار
النسيب الراهن لوضع املصلحة الوطنية أمام السياسات املتحزبة
بالنسبة اىل اإلنتخاب» الرئاسي .ودعا أعضاء جملس النواب اىل
«ممارسة مسؤوليتهم باحلضور اىل جملس النواب وضمان حصول
النصاب للقيام بإحلاح بانتخاب رئيس جديد من دون املزيد من
التأخري» ،مشددًا على أنه «حيق للشعب اللبناني أن يكون له رئيس
للدولة للمساهمة يف وحدة البالد واستقرارها وملعاجلة املواضيع

اليت هلا أثر ملموس على مجيع اللبنانيني».

الدفعة األوىل

اىل ذلك يصل وزير الدفاع الفرنسي جان  -ايف لودريان اىل
بريوت مساء االحد (غدا) ليشرف على تسليم اجليش اللبناني
الدفعة االوىل من السالح الفرنسي ضمن اهلبة السعودية للبنان
بقيمة ثالثة مليارات دوالر ،وسيجري احتفال التسليم االثنني يف
القاعدة اجلوية .وتضم الدفعة االوىل  48صاروخ «ميالن» .كما
ستكون لوزير الدفاع الفرنسي لقاءات مع عدد من املسؤولني.

إحياء وسط بريوت

على صعيد آخر ،شهد شارع املعرض مساء أمس االول لقاء فريدا
وواسعا انعقد حتت عنوان اعادة احياء وسط العاصمة التجاري جلهة
ساحة النجمة والشوارع املتفرعة منها واليت تعيش ركودًا خانقًا منذ
سنوات تفاقم على حنو خطري يقارب موت هذه املنطقة احليوية .
وضم اللقاء ،الذي علم انه يدخل يف سياق مبادرات عدة ستجري
تباعا من اجل تفعيل احلركة التجارية والسياحية يف املنطقة ،عددًا
من نواب بريوت احلاليني والسابقني ورئيس اجمللس البلدي
لبريوت واعضاء اجمللس ورئيس مجعية جتار بريوت ،ونظم اللقاء
«مؤمتر امناء بريوت» و»لقاء لبنان البريوتي» .وامجعت الكلمات
على االهمية القصوى الختاذ االجراءات اليت من شأنها ان تعيد
تفعيل احلركة يف هذه املنطقة بعمل مجاعي منسق ومشرتك.

مئات املسيحيني يتطوعون إلسناد اجليش العراقي
يف حترير نينوى
هجروا من نينوى مبعسكرات التطوع
ممن ّ
التحق مئات املسيحيني ّ
ّ
ً
نواة للواء حراسات نينوى .اللواء سيأخذ على عاتقه تقديم
مشكلني
الدعم واإلسناد للقوات العراقية يف حترير املوصل واإلمساك
باألرض يف مرحلة ما بعد «داعش».
هناك يف مدينة تللسقف ال يزال املقاتلون املسيحيون الذين
صد اهلجمات املستمرة ملسلحي «داعش» على مدينتهم
حياولون
ّ
ينتظرون وصول املقاتلني العراقيني ملؤازرتهم.
وهنا يف أربيل إستجاب أبناء سهل نينوى هلذا النداء .املئات
ّ
ستقلهم إىل مراكز التطوع.
يتدافعون للصعود إىل الباصات اليت
وقال أحد املتطوعني املسيحيني بشار مسعان «نريد سالح وحنن
حاضرون يف أي وقت كان ويف أي وقت .يريدوننا أن نذهب حنن
جاهزون ،فقط يعطوننا السالح حنن جاهزون لتحرير مناطقنا».
ّ
ً
نواة للواء حراسات
سيؤلفون
ثالثة أفواج قوامها حنو  2500مقاتل
نينوى الذي سيأخذ على عاتقه اإلمساك باألرض بعد حتريرها
مبشاركة القوات العراقية.
ّ
وأكد عضو الربملان العراقي النائب خالد إيشوع أن «هناك ضغط
حقيقة من أبناء شعبنا وشبابنا على التطوع يف هذه القوات ،لكن
العدد املسموح لنا هو  ٢٥٠٠مقاتل فقط وستشكل هذه القوات
بعد التحرير نواة للحرس الوطين املزمع تشكيله لسهل نينوى».
وأضاف عضو اجمللس الشعيب الكلداني السرياني اآلشوري صباح
رفو بهنام «حنن نطالب احلكومة باإلسراع والتنسيق مع كل القوى
األمنية املوجودة لتحرير أراضينا وحنن مشاركون أيضًا يف هذا
املوضوع».
خطط وآليات منظمة لنقل املتطوعني الذين جتاوزوا اآلالف إىل
معسكر فيشخابور يف مشال العراق لضمان جاهزيتهم ولنقل احلشد
صد «داعش» ويف دعم القوات العراقية
الشعيب الذي جنح يف
ّ
ّ
أي هجمات أو تهديدات حمتملة.
بهدف حتصني مناطقهم من ّ
بد أن يكون بقوة السالح ،سالح سيحمله
حسم املعركة يف نينوى ال ّ
أبناء تلك احملافظة ّ
مؤلفني جيشهم الرديف للقوات العراقية اليت
ً
ضارية يف خمتلف امليادين.
ختوض معارك

مقتل مستوطن بعد تع ّرضه حلادث دهس يف القدس
حتدثت اذاعة العدو اإلسرائيلي عن مقتل مستوطن واصابة مستوطنة
منتصف ليل األربعاء اخلميس يف مشال القدس ،ومراسل امليادين
يقول إن حال من اهلسترييا تسود األوساط اإلسرائيلية بعد عملية
الدهس وال سيما أن القتيل هو إبن حاخام.
أعلنت اإلذاعة االسرائيلية مقتل مستوطن وإصابة مستوطنة
منتصف الليل الفائت بعد تعرضهما حلادث دهس يف القدس.
وحتدثت اذاعة العدو عن وفاة رجل ثالثيين فجر امس االول اخلميس
يف مستشفى «هداسا عن كارم» يف القدس متاثرا باجلراح البالغة
اخلطورة اليت اصيب بها يف حادث الدهس الذي وقع يف حي رمات
اشكول بشمال القدس الليلة املاضية.
من جهته ،كشف مراسل امليادين عن حال من اهلسترييا يف
األوساط اإلسرائيلية بعد عملية الدهس وال سيما أن القتيل هو
إبن حاخام.
كما اسفر احلادث عن اصابة شابة عشرينية جبروح بالغة اخلطورة
يف احلادث حيث صدمت سيارة كان يقودها سائق عربي.
الرجل والشابة صدما عندما كانا يقفان يف حمطة للباصات ،ومل
يتضح بعد ما اذا كان احلادث «اعتداء دهس» او حادث سري ،كما
أصيب السائق جبروح طفيفة ّ
ومت نقله اىل املستشفى حيث حتقق
شرطة العدو أيضًا مع راكب آخر كان يف السيارة.
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للوقاية من أمراض الضغط والقلب كيف طرق للحفاظ على كثافة وقوة العظام للقضاء على الكوليسرتول
تقلل الصوديوم يف طعامك؟
نهائيا بدون أدوية

حيتاج جسمك إىل كمية
صغرية من الصوديوم
ليعمل بشكل صحيح.
يؤدي الصوديوم الزائد
إىل ارتفاع ضغط الدم،
وقد يتسبب أيضًا يف
ّ
تصلب الشرايني ،ويقلل
من تدفق الدم إىل القلب
فتحدث مضاعفات مثل الذحبة الصدرية وقصور القلب.

يشكل الصوديوم نسبة كبرية من مكونات ملح الطعام .إذن ما
املقدار املمكن تناوله من الصوديوم؟
يأتي  75باملائة من الصوديوم الذي نستهلكه من األكل الذي
ّ
املصنعة
نتناوله يف املطاعم ،واألطعمة
تفيد التوجيهات الصحية بأن احلد األقصى الستهالك الصوديوم
يوميًا ال ينبغي أن يتجاوز  2300ملغ ،يعادل ذلك ملعقة صغرية
من ملح الطعام.
يتجاوز معظمنا هذا املعدل الصحي ،ويستهلك أكثر من 90
باملائة من األطفال بني سن  4و 18عامًا معدالت أعلى من املقدار
املوصى به.
يأتي معظم الصوديوم الذي نستهلكه من األكل الذي نتناوله يف
ّ
املصنعة ،حيث يشكل هذان املصدران 75
املطاعم ،ومن األطعمة
باملائة من مدخالت الصوديوم يف طعامنا .ويأتي الباقي من مزيج
الصوديوم املوجود داخل األطعمة بشكل طبيعي ،أو من امللح
املضاف أثناء الطبخ.
ميكن للتغيريات البسيطة أن حتدث فرقًا كبريًا ،لذلك تستطيع
أن تقلل مدخالت جسمك من الصوديوم وملح الطعام إذا اتبعت
النصائح التالية:
تعرف على كمية الصوديوم املوجودة يف أكثر  10أطعمة
*
ّ
ّ
املصنعة.
تتناوهلا ،مبا يف ذلك اخلبز والبيتزا واللحوم الباردة أو
قد يشكل ما ستعرفه مفاجأة لك.
* اعتمد على اإلضافات األخرى أثناء الطهي ،مثل الليمون
(احلامض) والثوم واألعشاب والتوابل ،مع تعزيز النكهة بقليل
من امللح.
* تناول املزيد من الفواكه واخلضروات سواء كانت طازجة أو
جممدة أو معلبة؛ وتأكد من عدم إضافة الصوديوم للمعلبات.
ّ
املصنعة.
وقلل الصلصات
* اجعل األولوية للخيارات اليت حتتوي على ملح أقل.
درب حلماتك الذوقية على التكيف مع األطعمة قليلة امللح.
* ّ

(املوز) يتفوق على (الفياجرا) يف العالقة
احلميمة
أفادت دراسة
أن
حديثة،
املوز من أفضل
ا ملقو يا ت
اليت
اجلنسية،
على
تساعد
االسرتخاء البدني
الرجال،
لدى
من
يزيد
ما
حني
تركيزهم
ميارسون العالقة
احلميمة.
أجريت العديد من األحباث اليت بينت أن مزيج العناصر الغذائية
الطبيعية املوجودة يف املوز جيعل منه أشبه حببة "فياجرا" طبيعية
تزيد القوة اجلنسية.
وحبسب الدراسة ،فإن  148متطوعا من الرجال يف أملانيا وفرنسا
تناولوا ما يعادل  4إىل  6حبات من املوز مع عصري يفضلونه طيلة
 4أشهر ،ما انعكس على قدرتهم على ممارسة العالقة احلميمة.
كما يوجد أطعمة أخرى حتقق النتيجة نفسها مثل اخليار واجلزر
والتفاح واألفوكادو والفلفل األمحر والشوكوالتة والتني.

يبدأ فقدان
املعادن من
العظام يف
سن الـ ،35
تستمر
و
هذه العملية
حتى وقت
من
متأخر
ا لعمر ،
و يؤ د ي
ذلك إىل هشاشة العظام ،وأيضًا التهابات املفاصل.

ميكنك إلقاء اللوم على العمر وعوامل الشيخوخة ،لكن هناك
أيضًا منط احلياة .إليك  8أشياء تستنزف كثافة العظام عليك أن
تتجنبها ،واتباع النصائح الواجبة لتحافظ على عظامك:
التدخني بانتظام يزيد احتماالت كسور الفخذ لدى املرأة بنسبة 31
باملائة ،و 40باملائة لدى الرجل
توجد دالئل على أن استهالك مشروبات الكوال والصودا يزيد من
هشاشة العظام
الكالسيوم يف الطعام .من أهم املعادن لصحة العظام الكالسيوم.
حيتاج اإلنسان  1000ملغ من الكالسيوم يوميًا ،وحتتاج األم احلامل
أو املرضعة  1500ملغ يوميًا .من ناحية أخرى يؤدي اإلسراف يف
تناول الكالسيوم إىل فشل كلوي وكثرة التبول وضعف العضالت.
من أهم مصادر الكالسيوم الغذائية منتجات األلبان ،واخلضروات
الورقية اخلضراء كالسبانخ وامللوخية.
معادن وفيتامينات أخرى .تتكون العظام من  80باملائة من
الكالسيوم ،و 20باملائة من معادن وفيتامينات أخرى ،لذلك
يتطلب احلفاظ على صحة العظام احلصول على معادن الزنك
والنحاس والفوسفات واحلديد والفلورايد ،إىل جانب فيتامينات
"أ" و"سي" و"د" و"ك" .من اهلام احلصول على فيتامني "د" ألنه
يساعد على امتصاص الكالسيوم .يتطلب ذلك اتباع نظام غذائي
متوازن.
اإلقالع عن التدخني .حتتوي السجائر على النيكوتني وعلى جذور
حرة تتسبب يف ضعف وتلف العظام ،كما يؤثر التدخني على
أنشطة هرمونية حتد من كثافة العظام .كذلك يعيق التدخني تدفق
الدم وتغذية العظام باملغذيات املطلوبة .وقد بينت دراسات أن
التدخني بانتظام يزيد احتماالت كسور الفخذ لدى املرأة بنسبة 31
باملائة ،و 40باملائة لدى الرجل.
الكحول .تعيق املشروبات الكحولية امتصاص كل من فيتامني
"د" والكالسيوم ،إضافة إىل التأثري السليب على وظائف الكبد.
مشروبات الكافيني .تفيد دراسة سويدية بأن استهالك املرأة لـ
 330ملغ من الكافيني يوميًا يزيد خماطر إصابتها بكسور العظام.
كذلك توجد دالئل على أن استهالك مشروبات الكوال والصودا
يزيد من هشاشة العظام.
الربوتني .من املغذيات اهلامة لصحة العضالت الربوتني .تساعد
العضالت القوية على بناء عظام قوية ،لكن كثرة الربوتني يف
الطعام تضر بصحة العظام خاصة الربوتني احليواني .اهتم بتناول
البقول واحلبوب لعمل توازن غذائي.
التمارين املناسبة .متارين املقاومة واألوزان واملشي السريع
وصعود السالمل والركض من أفضل التدريبات اليت حتافظ على
كثافة العظام ومتنع اهلشاشة.
ملح الطعام .ميكن أن يسبب الصوديوم الزائد يف الطعام ضررًا
لصحة العظام .تؤدي كثرة امللح إىل إفراز الكالسيوم عن طريق
العرق والبول ،لذلك البد من االعتدال يف تناوله.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

بسبب نوعية الطعام اليت اختلفت عن السابق وبسبب طبيعة
احلياة السريعة اليت تفرض على البعض منط األطعمة السريعة
واجملهزة ،ازدادت نسبة األمراض يف الدم اليت باتت تصيب فئة
الشباب بكثرة.
وإن كنتم تبحثون عن طريقة طبيعية خلفض خطر اإلصابة مبرض
القلب ،فاحلل موجود مع هذه الالئحة من األطعمة اليت ختفض
مستوى الكوليسرتول وحتمي منه:
 املوز :حيتوي املوز على كمية مهمة من األلياف القابلة للذوباناليت تساعد يف خفض نسبة الكوليسرتول عن طريق التدخل
بعملية إمتصاص الكوليسرتول من األطعمة.
 مسك السلمون :حيتوي مسك السلمون على أمحاض األوميغا 3الدهنية ما يساعد يف إبطاء عملية تكون الرتسبات يف الشرايني.
كما تساهم هذه األمحاض برفع معدالت الكوليسرتول اجليد
" "HDLوخفض معدالت الرتيغليسرييد.
 زيت الزيتون :حيتوي زيت الزيتون على مضادات األكسدةوالدهون األحادية غري املشبعة اليت مت إثبات فاعليتها يف خفض
الكوليسرتول السيئ "."LDL
 الثوم :ميكن للثوم أن مينع تأكسد الكوليسرتول السيئ مايسمح باحلد من اآلثار السلبية هلذا األخري على جدران األوعية
الدموية.
 السبانخ :أظهرت الدراسات أن مادة الـ" "Luteinوالفيتامني ""Eاملوجودان يف عدد من أنواع اخلضار ومنها السبانخ ،حيميان من
تكون الرتسبات يف الشرايني.
 الشوكوال داكن اللون :عند بعض األشخاص ،قد تساهممضادات األكسدة كالـ" "flavanolsاملوجودة يف الشوكوال الداكن
خبفض معدالت الكوليسرتول السيئ إضافة إىل ضغط الدم
املرتفع .كما تساعد مضادات األكسدة هذه بزيادة دفق الدم
إىل الدماغ والقلب.
 األفوكادو :تساهم الدهون الصحية يف األفوكادو يف تعزيزمستويات الكوليسرتول اجليد يف الدم ما حيمي الشرايني من
أن هذه الفاكهة حتتوي على
أضرار الكوليسرتول السيئ .كما ّ
الـ" "beta-sitosterolاليت تساعد يف خفض كمية الكوليسرتول
اليت يتم إمتصاصها من األطعمة.

أسرار ختلّصك من دهون البطن
يطمح الكثريون إىل
التخلص من الدهون
املرتاكمة يف اجلسم،
خصوصًا يف منطقة
املعدة.
لذا ،تكشف املعاجلة
الغذائية كريستال
أبي عاصي لقارئات
ومعززة
"سيدتي نت" عن أهم  3أسرار غذائية حماربة للدهون،
ّ
لعملية اإلحراق باجلسم ،يف ما يأتي:
ّ
 -1بذور الشيا :صحيح أن بذور الشيا صغرية احلجم ،إال أن
مفعوهلا كبري جدًا ،إذ تساعد على كبح الشهية بطريقة طبيعية.
مبجرد دخول بذور الشيا إىل املعدة ،تنتفخ ،ومتنح متناوهلا شعورًا
بالشبع.
من جهة ثانية ،حتوي بذور الشيا مادة مساعدة على إحراق الدهون
يف منطقة املعدة.
 -2مادة الــ"سي أي أل" :ميكن احلصول على هذه املادة من
اخلاصة بالرياضيني،
احملال ،اليت تبيع املكمالت الغذائية
ّ
ّ
تتوفر أيضًا يف الطعام ،وال سيما يف اللحم األمحر اخلالي
كما
من الدهن .يف هذا اإلطارُ ،ينصح بتناول اللحم األمحر اخلالي من
ّ
األقل باألسبوع ،فض ًال عن البيض املسلوق
مرات على
الدهن ّ 4
أو املقلي الذي ميكن استهالكه ،يوميًا.
خل التفاح :تثبت دراسات جديدة أن ّ
ّ -3
خل التفاح يساعد على
ّ
التخلص من الدهون املكدسة يف منطقة املعدة ،إال أنه من
الضروري جتنب تناوله عند الصباح على معدة خالية ،تفاديًا
حلدوث مشكالت يف األمعاء وجهاز اهلضم.
ُينصح بإضافة ملعقة كبرية من ّ
خل التفاح ،يوميًا ،إىل طبق
السلطة املتناول على وجبة الغداء ،وذلك لتعزيز عملية اإلحراق
باجلسم.
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متفرقات

أغرب  9أشياء ُعثر عليها حتت السرير يف العامل
يلجأ الكثريون إىل إخفاء
حاجياتهم الثمينة حتت السرير
ظنًا منهم أنه املكان األكثر
أمانًا يف املنزل ،كما أن العديد
من أفالم الرعب تستعني
بهذا املكان إلضفاء املزيد
من الغموض واإلثارة وحبس
أنفاس املشاهدين.
لكن أسفل السرير ليس املكان
املثالي دائمًا إلخفاء األغراض
واحلاجيات الثمينة ،فالكثري من
اللصوص باتوا على علم بهذا
املخبأ .وفيما يلي جمموعة من
أغرب األشياء اليت عثر عليها
حتت السرير يف خمتلف أحناء
العامل حبسب موقع أوودي
اإللكرتوني:
 1متساح حتت السريريف عام  2013كان العب
الكريكيت السابق غاي وايتول
ميضي ليلته يف مزرعة هواني
يف زميبابوي ،ونام  8ساعات
دون ان يدرك وجود ضيف
ثقيل حتت السرير الذي كان
ينام عليه.
ويتذكر وايتول أنه كان يرفع
قدميه على حافة السرير يف
تلك اللية ،دون أن يدرك أنه
كان من املمكن ان يتحول إىل
وجبة عشاء دمسة للتمساح
القابع حتت السرير ،قبل أن
تكتشف اخلادمة وجود التمساح
ويتمكن وايتول من التخلص
منه مبساعدة بعض األصدقاء.
 2جثة متحللة حتت السريرعثر عمال التنظيف يف فندق
كابري يف كنساس سييت
بوالية ميزوري األمريكية على
جثة متحللة حتت أحد األسرة يف
يوليو (متوز) عام  ،2003وأشارت
التحقيقات إىل أن الرجل تويف
قبل مدة من الزمن ،ومل يتم
اكتشاف اجلثة إال بعد أن أبلغ
أحد النزالء عن رائحة كريهة يف
الغرفة.
 3حفرة جماري حتت السريراستيقظت إنوسينتا هرينانديز
من غواتيماال يف يوليو (متوز)
عام  2011على صوت انفجار قوي

ا عتقد ت
يف
ا لبد ا ية
أنه ناتج
عن
ا نفجا ر
أ نا بيب
الغاز أو
حا د ث
سيا ر ة ،
و تبني
فيما بعد
أنه ناتج
عن حفرة
جماري أسفل سريرها بعرض 3
أقدام وعمق  40قدم.
 4لص حتت السريريف شهر مارس (آذار) املاضي
 2015حبثت سيدة من والية
فلوريدا األمريكية عن قطتها
حتت السرير ،وبد ً
ال من أن
تشعر بوبر القطة الناعم ،وقعت
يدها على حلم بشري ،وتبني
أن اللص الذي اقتحم منزهلا
كان خيتبئ حتت السرير قبل
أن يسارع بالفرار .ومتكنت
الشرطة يف وقت الحق من
القبض عليه.
 5أنفاق للهروب حتت السريراعتقلت شرطة والية جورجيا
األمريكية يف ديسمرب (كانون
الثاني) عام  2014تاجر خمدرات
يبلغ من العمر  36عامًا بعد أشهر
من املراقبة ،وبعد تفتيش
منزله عثرت الشرطة على حفرة
بعرض  6أقدام تقود إىل نفقني
وعدة غرف سرية اعتاد االختباء
فيها عن أعني الشرطة.
 6مليون دوالر حتت السريريف شهر أكتوبر (تشرين الثاني)
من عام  ،2013عثر صاحب
منزل يف مقاطعة غوانغدونغ
الصينية على  4صناديق حتتوي
على مبلغ  6.33مليون يوان
صيين ( 892ألف دوالر) حتت
سرير إحدى الغرف يف املنزل
بعد اختفاء املستأجر الذي كان
يعيش فيه بشكل غامض.
 7-كمان باهظ الثمن

أكرب األكاذيب اليت مت نشرها وتصديقها يف التاريخ
التاريخ البشري مليء
باألكاذيب اليت ال تعد وال
حتصى .من بني هذا الكم
اهلائل من األكاذيب هناك
جمموعة تغلغلت بعمق يف حياة
البشر على كوكب األرض.
يقدم لنا موقع سي إن إن
بالعربية جمموعة من أبرز هذه
األكاذيب يف خمتلف اجملاالت
السياسية والفنية واألدبية
وحتى يف جمال العلوم.

فيوكتيمبس
كمان
يعد
غوارنريي الذي يبلغ عمره 274
عامًا األغلى يف العامل ،ومت بيعه
أخريًا مببلغ  16مليون دوالر،
وعلى مدى تاريخ الطويل عزف
على هذا الكمان العديد من كبار
املوسيقيني قبل أن يتم ختزينه
من قبل مالكه السابق خلمسة
عقود حتت السرير.
 8روح شريرة حتت السريراستيقظ زوجان أمريكيان يف
شهر يوليو (متوز) عام 2014
ليجدا مالبسهما وأغراضهما
مبعثرة يف أحناء املنزل ،وعندما
حضرت الشرطة مل جتد شيئًا
سوى حمظفة امرأة تبلغ من
العمر  27عامًا.
وبعد مغادرة الشرطة مسع
الزوجان أصواتًا قادمة من حتت
السرير ،وعاد رجال الشرطة
ليجدوا امرأة مدمنة على
املخدرات ختتبئ حتت السرير
وهي حتمل سكينًا يف يدها،
وبدا أنها تعاني من اضطرابات
نفسية.
 9خباخ إلبعاد الوحوش حتتالسرير
حتتفظ طفلة تبلغ من العمر
 6سنوات من والية داكوتا
األمريكية ببخاخ أزرق اللون
حتت سريرها تعتقد أنه قادر
على إبعاد الوحوش عن غرفتها.
مادلني
والدة
واضطرت
غرينهاو إىل االستعانة بهذه
احليلة بعد أن تطورت حالة خوف
مرضية لدى ابنتها من وحش
وهمي أخضر اللون حيب رائحة
القمامة تعتقد أنه يعيش معها
يف الغرفة.

الدمار

الشامل

 1أسلحةالعراقية
الرئيس األمريكي السابق جورج
بوش االبن ادعى هو وإدارته
بوجود أسلحة دمار شامل
ميتلكها نظام صدام حسني يف
العراق.
نتيجة هذه الكذبة الكبرية قامت
الواليات املتحدة بشن حرب
على العراق تسببت يف مقتل
أكثر من  30ألف عراقي وإصابة
قرابة  200ألف عراقي آخرين
خالل العمليات املباشرة.
تال هذا الغزو حالة غري مسبوقة
من عدم االستقرار استمرت منذ
عام  2003م وحتى يومنا هذا.

يف عام  1998م ثبت كذب
الرئيس األمريكي بيل كلينتون
بعد أدائه اليمني واملتعلقة
بعدم وجود عالقة بينه وبني
املتدربة يف البيت األبيض
مونيكا لوينسكي وذلك خالل
إحدى احملاكمات.
حتت ضغوط من أحد املستشارين
املستقلني الذي حصل على أدلة
قاطعة حبدوث عالقة ،اضطر
الرئيس األمريكي للرتاجع عن
كذبته واالعرتاف بأنه كذب
على الشعب األمريكي.
 4قضية ألفريد دريفوسيف نهاية القرن التاسع عشر
مت اتهام النقيب يف اجليش
الفرنسي اليهودي الديانة
باخليانة
دريفوس
ألفريد
أسرارا عسكرية فرنسية
لبيعه
ً
لألملان.
يف وقت الحق وبعد قضائه
لفرتة يف السجن ثبتت براءته
ولينال العفو لكن تفجرت يف
فرنسا أزمة سياسية واجتماعية
كبرية نتيجة معاداة الشعب
واحلكومة للسامية من جهة
ولإلمرباطورية األملانية من جهة
أخرى مما تسبب يف تلفيق
االتهامات.

 2-فضيحة ووترغيت

 5-اجلمجمة البشرية

كشفت هذه الفضيحة كذب
ادعاءات الرئيس األمريكي
اخلاصة
نيكسون
ريتشارد
بعدم إعطائه أوامر وأنه مل يكن
على علم باقتحام أشخاص ملقر
اللجنة الدميوقراطية الوطنية
عام 1972م.

عام  1859م نشر العامل تشارلز
داروين نظريته اخلاصة بأصل
األنواع ليبدأ علماء اآلثار يف
عمليات حفر وتنقيب من أجل
إثبات النظرية والتأكد من أصل
اإلنسان وملء الفجوات بني
االكتشافات.
عامل اآلثار تشارلز دوسون قام
باكتشاف قلب املوازين يف
تلك الفرتة عام  1910م عندما
أعلن عن مججمة غريبة الشكل
قال أنها لإلنسان األول.
يف عام  1953م انكشفت
احلقيقة حيث مت اكتشاف أن
هذه اجلمجمة قد مت التالعب بها
عمدا حيث أن الفك السفلي هو
ً
لقرد الغاب والذي مت تركيبه
حمل الفك األصلي يف اجلمجمة
اليت اكتشف أن عمرها ال يزيد
عن  600عام فقط.

التحقيقات الالحقة أثبتت علم
نيكسون بالكثري من األمور اليت
كان قد نفى علمه بها ليضطر
إىل تقديم استقالته يف إحدى
أكرب الفضائح السياسية يف
التاريخ األمريكي.
نيكسون اضطر يف ذلك الوقت
للتجسس على مكاتب احلزب
الدميوقراطي املنافس للرئيس
اجلمهوري يف مبنى ووترغيت
ً
الحقا ثم صدور
ليتم حماكمته
عفو رئاسي من الرئيس جريالد
فورد.
 3-مونيكا وكلينتون

هذه الكذبة تعد األشهر يف
جمال احلفريات واآلثار ويف
جمال العلوم.
 6-تايتوس أويتس

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

متكن تايتس أويتس من
بث الكثري من األكاذيب
بني الطائفتني األجنيليكية
والكاثوليكية وذلك عرب بث
إشاعات مفادها أن الكاثوليك
بامللك
اإلطاحة
حياولون
الثالث
تشارلز
األجنيليكي
واستبداله بأخيه جيمس األقرب
للكاثوليكية.
تسببت هذه اإلشاعات يف ضجة
كبرية يف بريطانيا وأثارت
مشاعر الكراهية ضد الكاثوليك
حتى وصل األمر إىل إعدام 35
شخصا منهم.
ً
َ
الحقا
تايتس أويتس مت سجنه

ووضعه على عمود خشيب
للتعذيب أمام اجلماهري بتهمة
اليمني الزور .أويتس خرج من
ً
الحقا بعد اندالع الثورة
السجن
اجمليدة عام  1688م.
 7الثورة البلشفيةخالل الثورة البلشفية عام 1918
م يف روسيا مت إعدام عائلة
القيصر الروسي نيكوالس
رومانوف ،لكن مل يعثر على
جثة االبنة الصغرى أنستازيا.
تسبب هذا يف إنتاج أحد أكرب
ألغاز التاريخ حيث بدأت عمليات
حبث عن الفتاة حتى وصل األمر
إىل ادعاء العديدات من الفتيات
بأنهن األمرية املفقودة.
إحدى هؤالء الفتيات وتدعى آنا
أندرسون أثارت االنتباه عندما
دخلت ملستشفى األمراض
العقلية نتيجة حماولتها االنتحار
عام  1920م وادعائها بأنها
خصوصا مع الشبه
أنستازيا
ً
الكبري بينهما.
ومما زاد األمر دهشة كان معرفة
هذه الفتاة الكبرية للحياة داخل
القصر امللكي لكن احملكمة مل
حتكم بصحة ادعائها.
يف وقت الحق أثبت احلمض
النووي أن مجيع أفراد العائلة
احلاكمة قد مت إعدامهم بالفعل
وأن هذه الفتاة جمرد كاذبة.
 8بريني مادوفهو أحد أكرب رجال األعمال
احملتالني يف التاريخ الذي متكن
من إنشاء مؤسسة استثمارية
وهمية أقنعت اآلالف باستثمار
أمواهلم بها.
اعرتف مادوف بأنه قام بعمل
خطة لالحتيال وصفت بأنها
األكرب يف التاريخ عندما خطط
لعملية على مدار عشرة أعوام
قام خالهلا باالستيالء على
حوالي  17,5مليار دوالر.
حكمت احملكمة على مادوف عام
عاما
 2009م بالسجن ملدة ً 150
حيث تسببت حيلته هذه يف
خسائر باملليارات داخل وخارج
الواليات املتحدة.
 9حصان طروادةهو أحد أكرب األكاذيب يف
تاريخ احلروب على مر التاريخ
البشري.
قام اإلسربطيون مبحاولة اقتحام
مدينة طروادة بعد هروب أمري
طروادة باريس مع زوجة امللك
اإلسربطي لكن أسوار املدينة
منيعا وقف أمام مجيع
سدا
ظلت ً
ً
حماوالت االخرتاق.
جلأ اإلسربطيون خلدعة متثلت
يف ادعائهم اإلصابة بالطاعون
وقاموا ببناء حصان خشيب اختبأ
يف داخله جنود إسربطيون فقام
سكان طروادة باالحتفال وإدخال
احلصان إىل داخل األسوار حيث
هجم اإلسربطيون ليلاً وفتحوا
األبواب أمام بقية اجليش ليتم
تدمري املدينة بالكامل.
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High Court rejects ICAC’s bid to Good and not so good news for govt: polls
investigate Crown prosecutor
The Newspoll result will
ease concerns among
Margaret Cunneen
Liberal MPs who put Mr

Margaret Cunneen SC Photo: Nic Walker

The NSW Independent
Commission Against
Corruption has lost a
high-stakes legal bid
to investigate Crown
prosecutor Margaret
Cunneen over allegations she perverted the
course of justice.
A majority of the High
Court ruled on Wednesday that the ICAC was
acting outside its powers by investigating the
silk, in a decision likely
to have far-reaching
implications for past
and future corruption
inquiries.
The commission had
appealed against a majority decision of the
NSW Court of Appeal,
which shut down its
inquiry into allegations
that Ms Cunneen advised her eldest son’s
girlfriend to feign chest
pains to avoid a police
breath test after a car
crash.
The High Court dismissed the appeal, ruling the conduct alleged
in the Cunneen case did
not amount to “corrupt
conduct” as defined in
the ICAC Act.
The Cunneen decision
is the first time the nation’s highest court
has ruled on the scope

of the ICAC’s powers
since the watchdog
opened its doors in
1989.
The commission had
adopted a more expansive view of its powers
and the ruling may result in some of its previous corruption findings
being overturned.
It may also restrict the
findings that can be
made in current inquiries.
The commission had
delayed releasing its
reports on two explosive inquiries heard last
year, Operations Credo
and Spicer, pending the
outcome of this case.
It is now unclear whether it had the power to
conduct
significant
parts of the former inquiry, which probed
allegations the Obeidlinked company Australian Water Holdings
gouged millions of dollars from public utility
Sydney Water.
The ICAC heard allegations in that inquiry
that Australian Water –
previously headed by
Obeid associate and
Liberal fundraiser Nick
Di Girolamo – submitted bills to Sydney Water for a range of lavish

expenses including limousines, dinners and
interstate trips.
“I’m going to drop the fword – fraud,” counsel
assisting the inquiry,
Geoffrey Watson, SC,
said at the time.
Those allegations are
unlikely to be regarded
as fitting within the definition of “corrupt conduct” in the ICAC Act,
and accordingly the
commission may not
have had the power to
investigate them.
There are a number of
discrete definitions of
corrupt conduct in the
ICAC Act and the Cunneen case centred on
just one of them.
Under the Act, conduct
of a private citizen that
could “adversely affect” the exercise of
official functions by a
public official is corruption.
The Act says such conduct could involve a
number of specified
criminal offences, including perverting the
course of justice.
An independent review
of the ICAC Act in 2005
said that this definition
of corruption “requires
no wrongdoing on behalf of the public official” and it was a type of
“indirect corruption”.
But the High Court took
a different view. Its ruling means a number of
the watchdog’s previous findings of corrupt
conduct against private
citizens, including five
businessmen involved
in a coal venture at the
Obeid family’s rural
property, may be overturned.
Ms Cunneen stood
aside from her role as
the state’s deputy senior Crown prosecutor
in October last year.

Labor continues to hold a two-party preferred lead over the Abbott government, a new poll shows. Source: AAP

TONY Abbott continues
to claw back support
from voters two months
after surviving what he
admitted was a neardeath political experience.
THE story is much the
same for his government
four weeks out from its
second budget.
Two polls published on
Monday confirm an improvement in the prime
minister’s approval rat-

ing with voters, while
pointing to different election results.
Both The Australian’s
Newspoll and the FairfaxIpsos poll show Mr Abbott’s satisfaction with
voters rising to 33 and
34 per cent respectively.
Newspoll has Labor leading the coalition 51-49
per cent two-party preferred while Ipsos has
the opposition ahead 5446 per cent.

PM flags good news budget
for families

Prime Minister Tony Abbott has promised good news for families
and small business in the May budget. Source: AAP

PRIME Minister Tony Abbott has promised good
news for families and
small business in the May
budget.
MR Abbott says his government’s second term
should be better received
than its first.
“The assurance that I give
you is that we aren’t going
to tackle our budget problems at the expense of families’ budget problems,” he
told the Seven Network.
He said the discipline of

his government’s first
budget meant families and
small business could expect good things from the
second.
“The measures that have
passed the Senate mean
that Labor’s debt and
deficit has already been
halved,” Mr Abbott said.
“Thanks to last year’s
budget, there will be good
news for families and there
will be good news for small
business in this year’s
budget.”

Abbott’s leadership to a
party room test in February, when the government trailed Labor by as
much as 14 points.
Back then the prime minister’s satisfaction rating
with voters stood at a
term-low of 24 per cent.
“Polls go up and down.
I’m obviously focused on
getting on with government,” Mr Abbott told the
Seven Network.
Newspoll detected a slide
in support for Labor leader Bill Shorten with his
satisfaction rating dropping nine points since
February to 33 per cent.
The Ipsos poll though
gives him the tick of approval from 43 per cent
of voters, and Newspoll
has him fractionally in
front of Mr Abbott as preferred prime minister.
The Ipsos poll also shows
voters are not impressed
with Treasurer Joe Hockey as he beavers away at
his second budget.
He has suffered a 45 per
cent reversal in his approval rating during the
past 13 months from
plus 20 per cent in March
2014 to minus 25 now.
Yet voters still say the
coalition is the better
economic manager at 41
per cent to Labor’s 32.
Asked about the fall in
his approval rating, Mr
Hockey said it was his
job to “level” with the
Australian people about
the mess the government
inherited from Labor.
“It’s not about me, it’s
about what is right for
Australia,” he told ABC
TV.
The Ipsos poll show six
out of 10 voters (58 per
cent) say they still want
the budget deficit addressed as a “high priority” and a growing number favour an increase
in the 10 per cent goods
and services tax.
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East West Link: Tony Abbott lash- Joe Hockey and Peter Costello trade barbs over Abbott governes out over scrapping of project ment’s tax and budget strategy
Tony Abbott has left open the
option of taking back nearly
$1.5 billion in federal funding for the East West Link
as he lashed out at the Victorian government, accusing
it of “recklessly” destroying
7000 jobs, adding to traffic
congestion and damaging
Australia’s reputation for
safe, reliable infrastructure
investment.
But it is also possible that
the East-West funds could
sit on the asset side of the
Victorian government accounts indefinitely or that
they could be used for
other projects even though
Canberra remains officially
opposed to funding urban
public transport, as Victoria
would like to do.
“We will talk to the Victorian
government about other projects, but the truth is there is
no other major shovel-ready
project in Victoria,” Mr Abbott said.
Contractors will receive
$339 million after the Victorian government abandoned
plans to build East West
Link
The conciliatory tone of that
comment may reflect nervousness by federal Liberals in Melbourne’s eastern
suburbs over the unpopular
project.
But Mr Abbott’s anger at the
Andrews Labor government
for shelling out $339 million
to the consortium in order
to abandon the project was
otherwise undisguised.
Branding the decision a
massive setback which
would cause “dismay” in investment global circles, he
said tearing up the contract
had sent out all the wrong
signals.
“The Victorian government’s
decision to abrogate contractual responsibilities sets
a dangerous precedent for
future projects and threatens further investment in
much-needed infrastructure
in our country,” he said.
“They have damaged investor confidence in major infrastructure projects.
“Australia can’t afford to
discourage private investment in infrastructure because government alone
cannot afford to build the infrastructure that our country

needs.”
The Prime Minister said it
was deeply concerning that
the second most populous
state now had no large projects ready to commence.
Mr Abbott said traffic congestion was a major social
and economic problem in
Melbourne and had been
ignored by the new government.
“The East West Link is the
only answer,” he said. “Tens
of millions of dollars and
years of planning have already been invested to get
the project shovel-ready.
The federal government is
now considering its options
but has not given up on the
project, with Mr Abbott advising that despite the official demise of the project
under Labor, $3 billion from
the Commonwealth remains
“on the table for any Victorian government which wants
to build the East West Link”.
“The tearing up of this contract damages Victoria’s reputation as a place to do business, as has been proven by
revelations this week that
the French and Spanish governments have made direct
representations of concern
to Victoria,” Mr Abbott said.
Relations between the Abbott government and the
states have sunk to new levels of distrust as premiers
travel to Canberra on Thursday for a Council of Australian Governments meeting
on Friday.
That meeting is expected to
be dominated by grievances
over the withdrawal of tens
of billions in federal funding
for hospitals over the next
nine years, and an incendiary dispute over the carveup of the the $57 billion GST
pie.
Deputy Liberal leader and
Foreign Minister Julie Bishop, Treasurer Joe Hockey
and Finance Minister Mathias Cormann are the most
senior members of the government known to favour
a special deal for Western
Australia to address a sharp
drop in GST revenue due to
the three-year averaging formula used by the Commonwealth Grants Commission
to apportion GST revenue to
the states.

Costello and Hockey during happier times. Photo: Rob Homer

Treasurer Joe Hockey has
hit back at Peter Costello
after the former treasurer
accused the Abbott government of reneging on
its pledge to introduce a
“lower, simpler, fairer”
tax system.
Everyone’s entitled to
give free advice and
frankly, you know, that’s
what it’s worth
That commitment is now
beginning to look like a
“morbid joke”, Mr Costello wrote on Tuesday
in a column published in
News Corp newspapers.
Mr Costello, who was
treasurer from 1996 to
2007, wrote that political debate is dominated
by proposals for “higher,
more complicated and
less economic taxes”
rather than lower taxes.
He singled out Mr Hockey
for foreshadowing a new
tax on bank deposits and
Assistant Treasurer Josh
Frydenberg for saying
multinational companies
should pay more tax.
“Australia has one of the
steepest income and tax
withdrawal systems in
the world,” Mr Costello
wrote.
“The government does
have a tax problem. It is
that there has been no
adjustment to the tax
thresholds for five years.
Inflation is taking every
Australian into higher average tax rates.
“This ever-increasing burden of tax requires no new
action and no legislation.
It happens in the absence
of action. To get action,
the government needs to
restart the conversation
about getting taxes down,

not up.”
Proposals to increase
the pension taper rate, so
wealthier retirees do not
receive the pension, show
that Australia’s tax debate
has become “debased”,
Mr Costello wrote.
“This is not a conversation about fairer tax. It is
about more tax.”
Mr Hockey responded
by saying he was not inclined to follow Mr Costello’s “free advice” and that
he faces a much tougher
task to repair the budget
than Mr Costello did.
“Everyone’s
entitled
to give free advice and
frankly, you know, that’s
what it’s worth,” Mr Hockey told Sky News.
“I would suggest that
people stop looking back
to what it was and focus
on the challenges of today and the challenges of
tomorrow. No matter who
they are.”
Mr Hockey said he wished
he had the same revenue
as Treasurer that Mr Costello did.
“I’ve got to do more with
less,” Mr Hockey later told
the Seven Network.
Prime Minister Tony Abbott said on Tuesday that,
“as a distinguished former
treasurer”, Mr Costello
was entitled to his views.
But he added that his government had inherited a
bigger budget deficit from
the Rudd-Gillard governments than the Howard
government had from the
Hawke-Keating governments.
“This is a tax-cutting government as we’ve already
demonstrated by abolishing the carbon tax, by

abolishing the mining tax
and preparing, as we are,
for a small business tax
cut in the upcoming budget,” Mr Abbott said.
With Chinese demand
for Australian resources
slowing, Mr Hockey is
contemplating an iron
ore price of $35 a tonne down from $120 a tonne
in 2013. This could lead
to a revenue write-off of
up to $25 billion over the
next four years.
The next budget will be

delivered on May 12.
As it seeks to reduce the
budget deficit, the Abbott
government is considering winding back some
of the expensive concessions made to senior
Australians during the
latter years of the Howard government. These
include tax-free superannuation payouts for Australians aged 60 and over
and increases in pension
payment rates for wealthy
retirees.

Australia to send more
troops to Iraq

Federal cabinet has approved the deployment of additional Australian
troops to the Middle East. Source: AAP

FEDERAL cabinet has
approved the deployment
of about 300 additional
Australian troops to the
Middle East to help train
Iraqi forces in their fight
against Islamic State.
THE deployment will be
for two years from the
middle of May.
“It is a dangerous place
and I can’t tell you that
this is risk-free,” Prime
Minister Tony Abbott told
reporters in Canberra on
Tuesday.
The Australian contingent will be joined by
more than 100 New Zealand military personnel.
They will be based at
the Taji military complex
north of Baghdad.
“We won’t have a combat
role. It’s a training mission not a combat mission,” Mr Abbott said.
The Australian person-

nel will be drawn largely
from the Army’s 7th Brigade based in Brisbane.
The deployment will start
on Wednesday and is expected to be operational
by the middle of May.
The mission will be to
help the Iraqi government prepare sufficient
forces to maintain the
momentum of the counter-attack against Islamic
State and regain control
of its territory.
The size and nature of
Australia’s overall commitment in Iraq would
also remain under regular review, Mr Abbott
said.
Australian personnel will
not be working with local
militias.
“We don’t work with irregulars, we don’t work
with informal, armed
groups,” Mr Abbott said.
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Tony Abbott moves to reassure business Call for overhaul of Medicare payments for
diabetes patients
and lay out his blueprint for growth
The Abbott government’s
second budget will set the
course for a “nimble” fivepillar Australian economy,
according to Prime Minister Tony Abbott, and
will contain new money
for families and for small
businesses while delivering deficits that will “decline every year”.
In a reassuring speech to
the Australian Chamber of
Commerce and Industry
in Sydney on Wednesday,
belying his position in the
polls and ongoing internal
criticism, Mr Abbott will
lay out his blueprint for
growth based on a small
business tax cut which is
“more than paid for by not
proceeding with the paid
parental leave scheme”
and new incentives for
families to make returning to work after childbirth
“worth it”.
“All parents do the sums:
they work out the additional income of the second
parent – mostly mums –
going back into the workforce,” his speech notes
say.
“Our task is to help parents with the challenges of
having a family, especially
when their children are
very young: so when they
ask the question: is the
extra income really worth
it ... so that when parents
feel like getting back into
the workforce, they can
say – yes, it is worth it.”
But mindful of the budget’s parlous state - even
before being slammed by
a precipitous drop in the
iron ore price which has
wiped as much as $25 billion off revenue over the
next four years alone - Mr
Abbott has flagged there
will also be cuts in order
to make savings in next
month’s keenly awaited
budget.
“This is why our childcare
initiative for families is
contingent on the delivery of savings to pay for
it: because we can’t have
the spending without the
saving to make it sustain-

able and our small business tax cut will be more
than paid for by not proceeding with the paid parental leave scheme that’s
already been taken off the
table,” his speech notes
say.
He also pledged that there
would be “no big new
spending that’s not directed to making our economy
stronger” - giving the government room for some
spending on economy
building grounds.
While some Liberals remain unconvinced that
they can win under the
leadership of Mr Abbott
and his Treasurer Joe
Hockey, the pair believe
the political stocks of the
government can be rebuilt
with a budget containing
moderate policies and
justified on the basis of
“fairness”.
Business has become increasingly concerned in
the months since Mr Abbott survived a revolt in
his party room that the
Coalition government has
lost its reform courage
due to its own political difficulties.
That nervousness has not
been helped by a bitter
stoush over the GST, criticism from former treasurer Peter Costello that the
government has become
too inclined to increase
taxes, and credit rating
doubts over Western Australia and now BHP.
But Mr Abbott will argue
the plan is for solid, confidence-building reform
aimed at increasing efficiency and overcoming
past policy mistakes - by
both sides of politics.
Declaring this year’s budget will be responsible,
measured and fair, he will
tell the big end of town
that the focus in 2015 will
be on “jobs, growth and
opportunity”.
And while some in the
corporate sector will read
the new focus on fairness
as code for timid and even
populist policy in place of

structural reform, Mr Abbott will argue the major
work on budget repair has
already been done.
“Despite difficulties in the
senate, the budget measures already implemented have produced $30
billion of savings over the
forward estimates and far
greater savings beyond
that,” he will say.
“The abolition of the mining tax alone, with the abolition of the tax and the
spending package that
the former government
had linked to it, will save
the budget $50 billion over
the next decade.”
He will cite Treasury advice concluding that Labor’s Minerals Resource
Rent Tax not only failed to
redistribute the bounty of
the mining boom but sent
the budget seriously backwards in the process.
“Labor booked $17 billion
in expenditure over four
years against a tax that
would not have raised a
single cent,” he will say.
Acknowledging
the
threats to the economy,
from the slowdown in China’s growth rate to the not
unrelated collapse of iron
ore prices, Mr Abbott said
the challenges were real
but not insurmountable.
“Our economic plan is flexible and nimble enough to
adapt to the challenges
we face. Our plan is for a
strong five-pillar economy: with manufacturing,
agriculture, education,
and services – as well as
mining – because there’s
strength in diversity; in
our economy no less than
in our society.”
Last year’s budget was
part of a broader economic foundation upon which
the coming budget will
build.
Besides budget repair,
this economic foundation
has included reducing
business costs, opening
up opportunities through
Free Trade Agreements,
cutting taxes and building
vital infrastructure.

Health Minister Sussan Ley. Photo: Eddie Jim

Medicare
payments
should be overhauled to
improve care for patients
with diabetes and other
chronic diseases, a panel
of experts has recommended.
In a discussion paper to
be launched by Health
Minister Sussan Ley, the
Abbott government’s national diabetes strategy
advisory group say the
current Medicare payment
model, in which doctors
get most of their income
from fees paid for each
patient visit, is “unlikely
to lead to optimal outcomes”.
“The fee-for-service model does not incentivise
long-term follow-up or the
proactive care of people
with chronic conditions,”
the paper says.
The group, comprising experts from health groups,
universities, research institutes and the public service, calls on the government to experiment with
different payment models,
which combine fee-forservice payments with
other payments based on
performance and patient
characteristics.
The paper has been produced to kickstart a consultation process for the
national diabetes strategy,
and comes as the government prepares to announce a broader review
of Medicare rebates.
This review, which is expected to be announced in
coming days, would consider whether some ser-

vices should be removed
from the Medicare Benefits Schedule, which cost
more than $19 billion last
financial year.
This review, which would
likely be conducted at
arms-length from government by an independent
committee of experts,
would also consider
whether services are being appropriately priced,
and whether some services should be more tightly
targeted.
A spokesman for Ms Ley
said doctors and patients
had raised concerns with
the government about
over-testing and duplication of services, and it
would continue to work
through these issues.
“The government and
health professionals both
agree it’s important we
ensure patients are getting access to the most
relevant, up-to-date and
proven treatments and
that’s what we’re working
together to deliver,” the
spokesman said.
In 2012, the Gillard government commissioned
a review of testing for vitamin D, B12 and folate
deficiencies, after pathologists raised concerns
about some patients being inappropriately tested.
In November 2014, the
Abbott government made
changes to better target
these items, which are expected to deliver savings
of $75 million a year.
But the review risks reviving the hostility from pro-

fessional groups which
contributed to the decision to dump plans for a
Medicare co-payment.
Rudd government attempts to cut payments for
cataract surgery in 2009 justified on the grounds
that technological change
had made the procedure
quicker and cheaper to
perform - were thwarted
following an angry backlash from ophthalmologists.
The government’s decision in March to jettison
proposals to cut rebates
for GP visits and allow
doctors to recoup the loss
by charging patients cost
the health budget $2.1 billion. But it is understood
Ms Ley is not required to
produce savings of this
scale.
Royal Australian College
of General Practitioners
President Frank Jones said
“a sustainable evidencebased funding model”
was essential, and it had
developed its own model
which it would put to the
government shortly.
The government is inviting
comments to inform the
national diabetes strategy
until May 17, and expects
to release the strategy by
the end of the year.
More than one million
Australians have diabetes,
and another 280 are diagnosed with the disease every day.
Diabetes is an underlying
or associated cause of
one in every 10 deaths in
Australia.
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GST fight intensifies as figures show NSW
would get $535m under WA plan

NSW Treasurer Gladys Berejiklian. Photo: Ryan Osland

NSW would be the biggest
immediate winner and Victoria among the serious losers
if a West Australian proposal
to freeze GST allocations
at their present percentage
levels is agreed amid an intensifying argument over the
tax.
The idea is among the options favoured by the WA
government and by many
federal West Australian MPs
but would result in a major
backlash from other states
and could even provoke tax
mayhem with state governments re-introducing a patchwork of costly business and
transaction taxes to make up
for funding shortfalls.
The NSW Treasury would be
better off next financial year
to the tune of $535 million
from the freeze while Victoria
would go backwards by $171
million and South Australia
by $263 million. In any event,
NSW opposes the temporary
freeze, arguing that allocations should adhere to a predictable formula and not be
tinkered with by politicians
in Canberra.
“The process needs to be
respected - you simply can’t
make exceptions which ultimately jeopardises the integrity of the process,” said
NSW Treasurer Gladys Berejiklian.
Colin Barnett’s coalition
government in Perth says
the Commonwealth Grants
Commission’s prescription
for GST revenue in 2015-16
would see it lose hundreds
of millions just as collapsing
iron-ore prices and related
mining royalties also hit its

budget. Less than 30 cents
from every GST dollar raised
within its borders would be
returned - falling from an already low 38 cents.
With Prime Minister Tony
Abbott refusing to resolve
the worsening dispute that
threatens to dominate Friday’s COAG meeting, some
governments are threatening
to revive old state-based taxes which were abolished as
part of the trade-off for the
GST’s original introduction.
As well as the alternative prospect of WA being
topped up out of other state
allocations, states are livid
over the Commonwealth’s
withdrawal of more than $50
billion of federal hospital
funding to the states over
the next decade.
Treasurer Joe Hockey has
expressed sympathy for
WA’s plight and had hinted
at using his authority as
Treasurer to override the
CGC recommendation in order to ensure WA was not as
severely disadvantaged.
But he has since been overruled himself by Mr Abbott
who has made it clear no
changes can be made to the
GST rate or its distribution
without the states agreeing.
“It is absolutely unprecedented for the share of revenue
returned to the state where
it’s raised to drop this low,
but because the GST is a tax
that’s raised for the states
and territories, that belongs
to the states and territories,
it really is a matter for the
states and territories to sort
out amongst themselves,”
he said in Canberra.

But while Ms Berejiklian
has argued strongly against
freezing the allocations or
bailing out WA on a one-off
basis, an analysis of the current relativities between the
states shows WA would gain
$467 million in the next financial year from the freeze, but
NSW would get even more an additional $535 million.
The windfall is the result of
the combination of existing
relativities and the fact that
the revenue pie has grown
by $3.6 billion from $53.71
billion to $57.2 billion. South
Australia would lose $263
million and Queensland $577
million.
Ms Berejiklian has continued to argue for the revised
formula for 2015-16 even
though it recommends a
smaller share of the pie going from 31.2 per cent of the
total take in 2014-15 to 30.3
per cent in 20115-16.
The drop is masked by the
increase in the size of the
pie but the benefit for NSW
would be even bigger if this
year’s percentage of the pie
was retained.
“We’ve made our position
very clear as New South
Wales, we will always fight
for our fair share of the
GST,” she told the ABC on
Tuesday.
“In this instance we support
the recommendations put
forward by the Commonwealth Grants Commission
and we’ve made our views
known very strongly to the
federal government.”
The NSW government, however, remains bitterly opposed to Canberra’s reduced
funding of hospitals and estimates the ongoing size of
its funding shortfall for hospitals to be $16 billion annually by 2054-55.
South Australian Treasurer
Tom Koutsantonis said WA
had no case because it had
benefited from the “threeyear averaging” of royalties
which had seen it receive $7
billion more in recent years
after the iron-ore price exceeded expectations.
He warned against amending
the GST formula now warning, saying “the entire federation would start to fall over”
if special deals were done.

Forget the GST, give states the power to raise income
taxes, says Liberal MP

Radical tax proposal: Liberal MP Peter Hendy. Photo: Rohan Thomson

A federal government MP
has called for his side
to abandon “simplistic”
hopes of expanding the
GST and is advocating giving back to states the power to raise income taxes
in return for lower federal
taxes.
Peter Hendy, the Liberal
MP for the swing seat of
Eden-Monaro, has made
the call in a 3000 word essay on federalism and tax
reform to be published by
the free market think-tank,
The Institute of Public Affairs.
Liberal MPs including
Victorian
backbencher
Dan Tehan have publicly
backed enlarging the GST
but Dr Hendy, an economist, says the goods and
services tax is “completed
reform”.
He argues revenue that
would be raised by either
increasing the rate from 10
per cent or broadening the
base would immediately
be soaked up in further
compensation and welfare
payments for the poor.
“Let me be very clear. Most
of these advocates are arguing for bigger government, not a more efficient
tax system,” Dr Hendy
says.
Dr Hendy hits out at the
business lobby for getting
caught up with the “fashionista” calls for expanding the GST and specifically singles out the Business
Council of Australia and
the Australian Industry
Group for criticism.
“Some, like the business
groups, should know better, but they have been
caught up in the newest
fashion … the Business
Council of Australia and
the Australian Industry
Group should shake off
their naivety and be very

careful about supporting such calls,” Dr Hendy
writes.
And in a radical alternative,
Dr Hendy says the states
should be given back powers they gave up during
World War II to raise their
own income taxes instead
of constantly having to run
to the federal government
with their begging bowls.
That is a win-win proposition,” Dr Hendy says.
“The end result would be
to address the states’ revenue problem, remove the
federal government from
a very large proportion
of expenditure, and do it
without increasing total
revenues.
“It is an option that would
not raise the overall tax
burden,” Dr Hendy says.
The federal government’s
Commission of Audit recommended the idea in February last year.
It said while there is no
constitutional or legal limitation in the states imposing their own taxes, there
would be substantial administrative and compli-

ance costs.
The Commission of Audit
says the Commonwealth
could lower federal income taxes and reduce the
amount in tied grants and
allow the states to impose
their own surcharges instead.
“Giving the states access
to the Commonwealth’s
personal income tax base
would provide them with
another growing revenue
source, but should not
significantly affect compliance costs for Australian
taxpayers.”
“This 10 percentage point
state surcharge would be
hypothecated to the states
providing them, in this example, with an estimated
additional revenue source
of around $25 billion per
year,” the commission
said.
Such a scenario could end
the deadlock between the
states and Western Australia, which is demanding
a greater share of the GST
given it is suffering a collapse in revenue from the
fall in the global iron ore
price.
NSW Premier Mike Baird
has recently backed the
idea, saying it would lead
to the states better competing against each other.
When contacted about Dr
Hendy’s article a spokesman for the Premier told
Fairfax Media: “NSW will
be an active and constructive participant in the Taxation White Paper process.”

NSW booze lockout laws working: report
THE late-night pub lockout laws introduced in inner Sydney after Thomas
Kelly’s death appear to
have cut assaults - but
it may be because fewer
drinkers are heading to
the city, the state’s top
crime statistician says.
NSW Bureau of Crime
Statistics and Research
(BOCSAR) director Don
Weatherburn
unveiled
a review of the laws on
Thursday, which linked
them to a 32 per cent drop
in assaults in Kings Cross
and a 40 per cent cut in

the CBD assault rate.
“Kings Cross and the CBD
are now much safer than
they were,” Dr Weatherburn said.
But he said more time will
be needed to understand
why assault rates fell.
“It’s possible, of course,
that the new laws curbed
alcohol consumption in
Sydney and Kings Cross,”
he told reporters at NSW
Parliament.
“But it’s also possible
that the new laws simply
discourage people from
going to these places.”
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نائبة مقعد غرانفيل املنتخبة جوليا فني لـ «اهلريالد» :سأعمل على حتسني املدارس واملستشفيات والطرقات يف املنطقة

يف مكتيب موظفة تتحدث العربية لتأمني اخلدمات للجالية ونقل مطالبها اىل الدوائر املعنية

قامت نائبة مقعد غرانفيل
العمالية املنتخبة حديثا جوليا
فني بزيارة اىل مكاتب اهلريالد
يف بانكستاون يرافقه رئيس
حزب الوطنيني االحرار السيد
كلوفيس البطي ،وذلك الطالع
اجلالية اللبنانية والعربية على
سياستها وما ستعمل على
حتقيقه لسكان مقعد غرانفيل
يف السنوات االربع املقبلة.
ويف سؤال حول حجم التأرجح
لصاحلها يف مقعد غرانفيل
قالت السيدة فني ان التأرجح
كان حبدود  6يف املئة اي ما
يقارب  1700صوت.
الزميالن رامي القروش وأنطونيوس بو رزق يحاوران النائبة
وعما اذا كانت مهمة الفوز صعبة
ّ
املنتخبة حديثا ملقعد غرانفيل جوليا فني
قالت بالطبع كانت يف منتهى
الصعوبة فقد عملت هلا حواىل وبالنسبة للخدمات اليت ستسعى انه قبل ربع قرن كانت احملطة
تسعة أشهر زرت خالهلا احملالت لتحقيقها قالت ان املنطقة تعاني تستقبل مئة رحلة قطار اسبوعيا
القطار نقصا يف اخلدمات واملشاريع أكثر مما حيصل اليوم مما يعين
وحمطات
واملصاحل
لناحية
واملؤسسات واجلمعيات اللبنانية سواء
املستشفيات ان احملطة كانت مركز ثقل
والعربية وغريها نظرا للنسبة واملدارس والطرقات وسوف يف نظام السكك احلديدية يف
الكبرية اليت متثلها اجلالية يف أبذل جهدي لتحسني خدمات سيدني وضواحيها.
ويستميد
مستشفى
اليت
املقاعد
عدد
ولبناء وحول
مقعد غرانفيل االنتخابي .
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سنواتGroup
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رئاستها ايضا .وانوه هنا انين غرانفيل قالت انها ستسعى الوالية.
اىل حتسني اخلدمات فيها حيث وحول قيادة زعيم املعارضة
ايضا كنت عضوا يف البلدية.

الزميالن رامي القروش وأنطونيوس بو رزق يحاوران النائبة جوليا فني بحضور رئيس حزب
الوطنيني األحرار كلوفيس البطي
اجلديد لوك فولي قالت النائبة
املنتخبة جوليا فني للهريالد ان
زعيم املعارضة لوك فولي أثبت
جدارته كزعيم للمعارضة حيث
مضى عليه يف موقع الزعامة
أشهر معدودة فقط متكن خالهلا
من اعادة رص صفوف حزب
العمال وكسب ثقة الناخبني يف
الوالية والدليل اننا استطعنا

استعادة  14مقعدا وهذا دليل
على جناحه يف منصبه.
وأكدت السيدة فني للهريالد
ان مكتبها االنتخابي يف شارع
مرييالندز يف مرييالندز مفتوح
خلدمة اجلميع وخاصة ابناء اجلالية
اللبنانية والعربية حيث ان هناك
موظفة تتحدث اللغة العربية مما
يسهل التواصل مع ابناء اجلالية

واالطالع على حاجاتهم ومطالبهم
وتقديم اخلدمات هلم ونقل
مطالبهم اىل الدوائر واالدارات
املعنية.
وقد جرى احلديث يف مكاتب
جريدة اهلريالد يف بانكستاون
حبضور الزميل رامي القروش
ورئيس حزب الوطنيني االحرار
السيد كلوفيس البطي.
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يراقبوننا كيفما حتركنا ..منى أبو محزة تلجأ للرأي العام
عقدت اإلعالمية منى ابو محزة
مؤمترًا صحافيًا يف حماولة منها
لتحويل حمنة زوجها الشيخ
بهيج ابو محزة اىل قضية رأي
عام خصوصًا وأن خصمه «وليد
جنبالط» رجل نافذ وميتلك سلطة
وسطوة وطالبت بنقل الدعوى
املتهم فيها زوجها اىل قاض
آخر.
بريوت :عقدت اإلعالمية منى ابو
محزة مؤمترًا صحافيًا مببنى نقابة
الصحافة يف فردان ،يف حماولة
منها لتحويل حمنة زوجها الشيخ
بهيج ابو محزة اىل قضية رأي
عام خصوصًا وأن خصمه «وليد
جنبالط» رجل نافذ وميتلك سلطة
وسطوة ،وقالت 12« :شهرًا من
التوقيف اإلحتياطي حبق بهيج ابو
محزة سبقها  8اشهر من التشهري
االعالمي املربمج».
وأضافت« :اتهمونا بالسرقة
وأجربوا زوجي على التنازل عن
الكثري من حقوقه وحجزوا منزلنا،
يراقبوننا كيفما حتركنا واملطلوب
منا دفع اموال وهذا ما عرض
علي شخصيا».
وكشفت تعرض زوجها جللطة فور
وصوله اىل سجن رومية ،وبررت
عقدها للمؤمتر الصحفي قائلة:
«حنن اليوم أتينا مكرهني ألنه
ليس يف يدنا شيء اال الكلمة
فهل املطلوب إنهاء بهيج أبو

محزة جسديًا بعدما تعذر إنهاءه
معنويًا؟»
وأكدت انها ال متلك إال عقيدتها
وإعالمها مؤكدة« :انا أجتمع
معكم ال إلثارة مشكلة بل للحديث
حتملنا ألننا «والد بيوت»
عنهاّ ،
وال نرمي أي حجر يف البئر الذي
نشرب منه ،طلبنا بنقل الدعوى
من مكان إىل آخر ومن حقنا نقل
امللف إىل قاض آخر».
وختمت بالقول« :أناشد وزير
العدل وجملس القضاء األعلى
وكل اجلمعيات املعنية باحلقوق
وأضعها أمام مسؤوليتها إلنهاء
هذه احملنة».
وكانت «أبو محزة» قد خرجت عن
صمتها للمرة األوىل يف ما يتعلق
بقضية زوجها رجل األعمال بهيج
أبو محزة ،يف شهر كانون األول
عام  2014عندما كتبت على
صفحتها عرب «فايسبوك» اآلتي،
رد هلا بعد إدخاله اىل
وهو أول ّ
صحته« :لو كان
رومية وتدهور
ّ
لدي شك واحد يف املئة بأن
ِ
مفتعل [افتعل
بهيج أبو محزة
ُ
لكنت التزمت الصمت
اجلرم]
ُ
املطلق على طريقة «وإن
بليتم باملعاصي فاسترتوا»،
وتابعت االهتمام بأوالدي وبه
ألنه مريض .وانتظرت شفاءه
ملعاتبته ،ألن املال احلرام حيرق
صاحبه قبل أي بشري آخر .لكنين

وعلى الرغم من معرفيت بأمانة
اطلعت
بهيج أبو محزة ونزاهته،
ُ
بالتفصيل على كل امللفات
وأخذت
واألرقام،
بالدفوع
الرأي القانوني من املرجعيات
احملرتمة ،واليت قال لي أحدها
وقد توفاه اهلل أخريًا عن عمر
الـ 75سنة« :أنا مستعد أن أمزق
شهادتي باحلقوق إن كان بهيج
ِ
أبو محزة
مفتع ًال» .تعدى األمر
كونه مسألة عائلية أو شخصية
وحتول اىل مبدأ واقتناع وقضية
حريات واستباحة كرامات .كنت

أمتنى على وليد بك الذي حاولت
التواصل معه مرارا عرب اهلاتف
أن يلتقي ببهيج أبو محزة لربع
ساعة فقط ،بعدما علم األخري
خبرب ختوينه من الصحف وحمطات
التلفزيون ومواقع التواصل».
وكان بهيج أبو محزة زوج
اإلعالمية الشهرية يشغل منصب
مدير أعمال النائب اللبناني
والزعيم الدرزي وليد جنبالط،
قبل أن يرفع عليه األخري دعاوى
قضائية بتهمة اإلختالس ويزج
به يف السجن.

مجهور بيونسي وريهانا غاضب بسبب انضمامهما إىل Tidal

إنضمت املغنيتان األمريكيتان
«بيونسي» و»ريهانا» إىل مالكي
شركة  Tidalحيث أصبح اإلستماع
ألغنياتهما وموسيقاهما مدفوع األجر
بعد أن كانت تطرح على اإلنرتنت
جمانًا مما أثار غضب واملعجبني.
ويبدو أن مالكي  Tidalومنهم كاني
ويست ،مادونا ،نيكي ميناج،
كريس مارتن ،جاك وايت وأشر
وأخرين ،سيتعرضون ملوجة الغضب
عينها اليت تعرضت هلا ريهانا
وبيونسي ،حيث ان موسيقاهم
مجيعًا أصبحت مقابل مثن.
ُيذكر أنه بالرغم من عدم
استخدامها الـ»تويرت» إال نادرًا،
تبدو «بيونسي» نشطة جدًا مع
متابعيها الذين وصل عددهم
لـ 65مليون لصفحتها اخلاصة على
«الفيسبوك» ،حيث قامت بنشر
فيديو قصري جاذب ومدته 15
ثانية ،لتضيء على أغنيتها اجلديدة

اليت أهدتها لزوجها «جاي زي» يوم
 5أبريل(نيسان) بعنوان Die With
 Youوقد طرحته كام ًال عرب شركتها
اجلديدة .Tidalواجلدير بالذكر هو
أن أغنية بيونسي حتكي قصة يف
مضمونها ،ما خفف النقد الكبري
حوهلا ،يف مقابل املواجهات اليت
تلقتها ريهانا على أغنيتها الثورية
 American Oxygenاليت سرقها
قراصنة اإلنرتنت وجنحوا باحلصول
ٍ
جبودة عالية ونشروها
على نسخة
على  ،YouTubeإال أنها ُأ ِ
وق َفت
بسبب حقوق امللكية ،لتبقى عليه
فقط نسخة سيئة وبدون صوت.
ومبا أن الرسالة كانت واضحة.
«إن أردمت اإلستماع ألغنية
ريهانا أحضروا بطاقة اإلئتمان
اإللكرتونية وادفعوا  ،»$20امتألت
صفحة معجيب ريهانا املعروفة
بتسمية « »Rihanna navyعلى
«الفيسبوك» ،بالغضب والشتائم.
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