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اإلمساك خبليّة جديدة وإمدادات فرنسية كبرية

بري يُطفئ حم ّركاته وتلويح بأزمة رواتب

قرن على املذابح األرمنية:

 20غارة جوية على احلوثيني...
والسفن اإليرانية تعدل وجهتها  20برملاناً أوروبياً يعرتف بها...
وأنـقرة تـمانع
لقاء
ومع
احلرمني والدولية.
خادم
عقد

الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز يف الرياض
أمس االول جلسة حمادثات
رمسية مع رئيس وزراء
باكستان حممد نواز شريف،
حبثا خالهلا يف العالقات
الثنائية وتطورات األحداث
على الساحتني اإلقليمية

الرئيس اليمين عبدربه
منصور هادي يف الرياض
مع شريف ،غادر وفد ميين
برئاسة وزير اخلارجية
اليمين رياض ياسني مساء
أمس االول إىل أنقرة للقاء
املسؤولني هناك ،يف وقت

التتمة صفحة 9

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

الرئيس سالم مرتئسا جلسة مجلس الوزراء (أرشيف)
فيما شهد لبنان امس
االول عاصفة طبيعية
أعادته يف عز نيسان

اىل موسم شتوي قاس
بدت الغيوم امللبدة يف
أفق االستحقاقات الداخلية

النيابية واحلكومية كأنها
تنذر بعاصفة سياسية.

التتمة صفحة 31

املعارضة السورية تعلن حتقيق تقدم مبنطقة ادلب واشتباكات يف «الريموك»
حققت املعارضة السورية
تقدما يف منطقة ادلب
بالسيطرة على عدة حواجز
ونقاط عسكرية كانت

قوات النظام تتمركز عليها
يف منطقة جسر الشغور
بريف إدلب ،وذلك بعد
أن أعلنت معركة لتحرير

معسكر القرميد ،بالتزامن
مع اإلعالن عن معركة ثانية
أطلق عليها اسم النصر

التتمة صفحة 31

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

يف  24من شهر نيسان
ّ
حتل
(أمس)،
اجلاري
املئوية للمذابح
الذكرى
ّ
األرمنية اليت شهدتها
ّ
العثمانية يف
السلطنة
ّ
أواخر سنواتها (- 1915
 ،)1917وراح ضحيتها

حواىل  1,5مليون أرمين،
ومئات اآلالف من السريان
والكرد
واآلشوريني
والرتك ،وفق مصادر
خمتلفة.
منذ تأسيس تركيا سنة

التتمة صفحة 9

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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يف يوم األنزاك
ضحى الجنود
االسرتاليون
بأرواحهم
دفاعا عن
الحرية والديمقراطية يف اسرتاليا
والعالم..
يف هذا اليوم ننحني اجالال لهؤالء
الجنود األبطال ونعاهدهم بأننا
لن ننساهم اىل األبد.

تلفزيون
شو يف

الحاج حافظ قاسم

رئيس االتحاد الفيدرالي
للمجالس االسالمية
Muslims Australia
)(AFIC

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
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لبنانيات

جملس الوزراء وافق على تطويع ٥٠٠
متمرن لألمن العام وسجال بني درباس
وباسيل حول هبة الشؤون للنازحني
شكلت اهلبة املالية لوزارة
الشؤون اإلجتماعية ،عقدة
البحث األخرية على طاولة
الذي
الوزراء
جملس
تفادى امللفات الشائكة
من خالل ترحيل ملفي
املوازنة والسجون اىل
األسبوع املقبل وذلك
يف جلسة عادية عقدها
اجمللس امس برئاسة
رئيس احلكومة متام سالم
الذي كرر مطالبته بضرورة
إنتخاب رئيس للجمهورية
الشغور
الستمرار
ملا
الرئاسي من انعكاسات
سليبة.
ويف هذا اإلطار ،افادت
املعلومات ان النقاش يف
جلسة اجمللس كان عاديا
لوال اخلالف الذي حصل بني
وزيري الشؤون اإلجتماعية
رشيد درباس واخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل
يف اجلزء األخري من اجللسة
عندما بدأ البحث يف موضوع
اهلبات لبعض الوزارات،
حيث طلب الوزير درباس
إقرار هبة إضافية من قبل
املفوضية العليا لالجئني
ملعاجلة تداعيات النزوح
السوري يف لبنان ،فتدخل
الوزير باسيل وقال ان
اىل
حتتاج
املواضيع
مزيد من النقاش ،فأصر
درباس على موقفه ،وهنا
تدخل رئيس احلكومة الذي
قال ان هذا املشروع مثل
غريه من املشاريع واهلبات
اليت أرجئ البت فيها اىل
اجللسة املقبلة ،ولكن
الوزير درباس قال ان
الوزارة تنتظر وانه يريد
ان يسري األعمال وانسحب
من اجللسة قبل ان تنتهي
على رغم حماولة وزيري
الداخلية نهاد املشنوق
قزي
سجعان
والعمل
تهدئته وقال يف اخلارج:
أنا غاضب من نفسي ومن
وجودي.
وذكرت املعلومات ان
وزير الداخلية طلب من
األعمال
جدول
خارج
التمويل إلنشاء سجن
مركزي ،األمر الذي مت
التوافق على إدراجه يف
اجللسة املقبلة.
وكان جملس الوزراء عقد
بناء على دعوة رئيس
احلكومة جلسته االسبوعية
امس االول يف السراي
يف حضور الوزراء الذين
غاب منهم نائب رئيس
الدفاع
وزير
اجمللس
مسري مقبل ووزير العدل
اشرف ريفي .وبعد البحث
يف جدول االعمال اذاع
وزير االعالم رمزي جريج
املقررات الرمسية االتية:
يف مستهل اجللسة ،كرر

رئيس احلكومة املطالبة،
كما يف كل جلسة ،بضرورة
انتخاب رئيس مجهورية
جديد بأسرع وقت ،ملا
الستمرار الشغور الرئاسي
من انعكاسات سلبية على
عمل سائر املؤسسات
الدستورية .وأعرب عن
بالغ تقديره لألمني العام
جمللس الوزراء سهيل
بوجي ،يف مناسبة احالته
اىل التقاعد ،منوها بكل
ما قام به من عمل جدي
ومميز يف هذا املركز،
الذي جعل منه ،بعمله
وخربته ،مؤسسة فاعلة،
وأكد ان الدولة ال تزال
حباجة اليه ،وانه سيستمر
بعد احالته اىل التقاعد يف
اخلدمة العامة ،اليت نذر
نفسه هلا خالل فرتة طويلة
من الزمن.

القرارات

ثم انتقل جملس الوزراء
اىل مناقشة بنود جدول
اعمال اجللسة ،فتداول
بصددها
واختذ
فيها
القرارات الالزمة واهمها:
 - 1املوافقة على طلب
وزارة الداخلية تطويع
 500مأمور متمرن لصاحل
املديرية العامة لالمن
العام.
 - 2املوافقة على طلب
وزارة املالية تعديل قرار
تاريخ
الوزراء
جملس
املتعلق
2015/1/15
باستمالك عقارات ملشروع
مدافن الطائفة العلوية
يف طرابلس فيما يتعلق
باجلهة اليت مت االستمالك
لصاحلها.
 - 3املوافقة على طلب
جملس االمناء واالعمار
ابرام اتفاقية القرض
واتفاقية التنفيذ مع البنك
الدولي لالنشاء والتعمري
العائدتني ملشروع امدادات
املياه انشاء سد بسري.
على
املوافقة
4
مشروع مرسوم يرمي اىل
الرتخيص بإشغال امالك
عمومية حبرية يف منطقة
صور العقارية لزوم انشاء
خط ضخ للصرف الصحي
ملنطقة صور.
 - 5املوافقة بصورة
مبدئية على اقرتاح القانون
الرامي اىل انشاء املنطقة
االقتصادية اخلاصة يف
قضاء البرتون.
 - 6املوافقة على طلب
اخضاع
الزراعة
وزارة
استرياد االجبان البيضاء
الغذائية
واملنتجات
املركبة من احلليب اىل
اذن مسبق.
 - 7املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل حتديد

الضمان
رسم
معدل
يف
املتوجب
السنوي
للمؤسسة
2015
سنة
الوطنية لضمان الودائع
على املصارف العاملة يف
لبنان.
 - 8املوافقة على طلب
اعفاء
الداخلية
وزارة
بعض املؤسسات التابعة
للطوائف والرهبانيات من
الرسوم البلدية.
 - 9املوافقة على طلب
وزارة املالية اعفاء اهلبات
العينية املقدمة من قبل
املتحدة
االمم
منظمة
والوكاالت
ومنظماتها
والربامج التابعة هلا من
بعض الضرائب والرسوم.
 -10املوافقة على مشاريع
مراسيم ترمي اىل نقل
اعتمادات من احتياطي
املوازنة العامة اىل موازنات
بعض الوزارات واالدارات
للعام  2015على اساس
القاعدة االثين عشرية.
 -11املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تنظيم
كيفية تأليف جملس ادارة
اهليئة العامة للمتاحف
وحتديد مهامه وصالحياته
وقواعد تسيري اعماله
وكيفية ممارسة سلطة
الوصاية عليه.
 -12املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل تنظيم
املكتبة الوطنية وكيفية
تأليف جملس ادارتها.
 -13املوافقة على طلب
بعض الوزارات قبول هبات
لصاحل بعض االدارات.
 -14املوافقة على طلب
بعض الوزارات املشاركة
يف مؤمترات يف اخلارج.
وقبيل اجللسة ،متنى وزير
الدولة لشؤون التنمية
االدارية نبيل دو فريج ان
تكون املنطقة االقتصادية
يف البرتون خمتلفة عن
املنطقة االقتصادية يف
طرابلس كي ال يكون
هناك تضارب.
من جهته ،أوضح وزير
املال علي حسن خليل
ان جلسة اخلميس املقبل
ستبحث املوازنة .
من ناحيته ،قال وزير
الزراعة اكرم شهيب:
موضوع دعم التصدير
سيطرح على جلسة جملس
الوزراء االسبوع املقبل.
من جهة ثانية ،استقبل
الرئيس سالم ،سفري
العراق رعد األلوسي يف
زيارة وداعية ملناسبة قرب
انتهاء مهامه الديبلوماسية
يف لبنان.
كما استقبل سالم وفدا
من جامعة الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،ثم النائب
السابق حسني يتيم.

دفعات التسلح تصل تباعا وتس ّرع اذا استجد طارئ

مصدر فرنسي :باريس تساند لبنان بوجه االرهاب

مع اعالن رئيس الوزراء
الفرنسي مانويل فالس عن
احباط مخسة هجمات ارهابية
يف فرنسا منذ عملية
استهداف صحيفة شارلي
ايبدو من جانب متطرفني،
وارتفاع منسوب احلديث عن
تهديدات ارهابية لفرنسا،
قد تطال مراكز رمزية
سياسية او روحية ،تبدو
فرنسا يف مواجهة مفتوحة مع
االرهاب واالرهابيني ليس
يف الداخل فحسب ،امنا يف
سائر الدول املستهدفة،
ومن بينها لبنان يف شكل
خاص نسبة اىل العالقات
التارخيية الوثيقة اليت تربط
البلدين واحلرص الفرنسي
الدائم على البلد الصديق
لصون امنه واستقراره
صيغته
على
واحلفاظ
التنوعية الفريدة.
ونقلت وكالة األنباء املركزية
عن مصدر وزاري فرنسي
معين بامللف قوله ان
مواجهة التطرف واالرهاب
تشكل احد العوامل املؤثرة

يف تعزيز الشراكة مع لبنان
وال سيما يف اجملال االمين،
البقاء ساحته يف منأى
عن العواصف اليت تضرب
بلدان اجلوار جراء التمدد
التكفريي الداعشي ،على
رغم ان املواجهة يف لبنان
ال تتخذ الطابع املباشر ،اال
يف بعض املناطق احلدودية
وال سيما شرقا .وهو ما
حيمل فرنسا على املضي
يف مسار دعم وتقوية
اجليش والقوى االمنية
خصوصا من بوابة العقد
الثالثي املوقع بني فرنسا
ولبنان والسعودية من
ضمن هبة الثالثة مليارات
دوالر املقدمة من اململكة
اىل لبنان.
ويؤكد املصدر الوزاري ان
الدفعة الثانية من السالح
ستصل بعد حنو شهر
وتتضمن معدات عسكرية
خفيفة من بينها مناظري
ليلية متطورة ودروع وقائية
بعدما تضمنت الدفعة االوىل
اليت وصلت االثنني املاضي

 48صاروخا من نوع ميالن
مضادة للدروع .اما الدفعة
الثالثة ،فتوقع املصدر ان
تبدأ بالوصول تباعا اعتبارا
من منتصف حزيران املقبل
وحتتوي على مدافع وعربات
نقل جنود مدرعة .ويوضح
ان باريس عازمة على تزويد
لبنان بطائرات قتالية واخرى
للنقل وستسعى اىل مساعدة
اجليش على انشاء ثالث
فرق كومندوس للعمليات
السريعة واخلاطفة ،على ان
تزودها بطائرات ومروحيات
حربية ،مشريا اىل ان فرنسا
كانت زودت مروحيات
اهليليكوبرت اليت يف حوزة
اجليش مبعدات إلطالق
الصواريخ.
وتنقل االوساط عن املصدر
قوله ان وضعية اجليش
اللبناني على احلدود راهنا
جيدة جدا وهو ممسك
بالوضع ميدانيا مبا يكفل
صون االستقرار الداخلي،
مستشهدا مبعركة عرسال
وما تالها من عمليات،

حيث متكن من ضبط االمور
سريعا .اما اذا استجد طارئ
او حصلت عمليات ارهابية
نوعية من احلجم الثقيل ،فان
فرنسا على امت االستعداد
لتزويد اجليش بكل ما يلزم
من عتاد ،متجاوزة برنامج
التسليح الذي ميتد على
مدى سنوات بفعل احلاجة
اىل تصنيع بعض االسلحة
غري املتوافرة يف خمازنه.
ويؤكد املصدر ان احلرب
مع االرهاب طويلة ال
جمال لوقفها ،فاما ان
يربح االرهاب وهذا امر
مستبعد جدا ،أو نربح حنن
ونقضي عليه يف معاقله،
لكننا حكما لن نسمح بأن
ميتد اىل بالدنا ،وفرنسا
من خالل شراكتها يف
التحالف االقليمي والدولي
حملاربة االرهاب يف سوريا
والعراق ،تبذل كل جهد
ممكن من اجل مواجهته
ومنع متدده حنوها كما حنو
سائر الدول الصديقة ومن
بينها لبنان.
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احلريري واصل لقاءاته مع عدد من املسؤولني األمريكيني:

زيارتي واشنطن لتوفري محاية لبنان من االرتدادات االقليمية
اوضح الرئيس سعد احلريري
ان االهداف الرئيسية لزيارته
الواليات املتحدة االمريكية،
تتعلق بتوفري مقومات احلماية
للبنان من االرتدادات االقليمية،
واشار اىل ان قضية الالجئني
السوريني ميكن ان ترتتب عليها
مشكالت كبرية اذا مل يتم اجياد
ّ
حل سريع لالزمة السورية.
فقد واصل الرئيس احلريري
والوفد املرافق لقاءاته يف
واشنطن فالتقى يف مبنى
الكابيتول اعضاء جلنة العالقات
اخلارجية يف جملس النواب
االمريكي برئاسة السيناتور
ايد رويس ،وتركز البحث على
االوضاع يف لبنان واملنطقة
عموما.
وطرح اعضاء اللجنة على الرئيس
احلريري عددًا من االسئلة حول
اوجه التدخل االيراني يف البلدان
العربية وتأثريها السليب على
االوضاع يف املنطقة عموما.
بدوره ،شرح احلريري االهداف
الواليات
لزيارته
الرئيسية
املتحدة االمريكية ،مؤكدًا انها
تتعلق بتوفري مقومات احلماية
للبنان من االرتدادات االقليمية،
واشار اىل ان قضية الالجئني
السوريني ميكن ان ترتتب عليها
مشكالت كبرية اذا مل يتم اجياد
ّ
حل سريع لالزمة السورية،
االمر الذي يوجب ان يكون
حمل اهتمام االدارة االمريكية
ووضعها يف صدارة اولوياتها
لتفادي انعكاساتها وضررها
الفادح على لبنان واملنطقة.

ومت خالل االجتماع حسب بيان
صادر عن مكتب احلريري
االعالمي التطرق اىل اهمية الدعم
الذي ميكن ان تقدمه الواليات
ونوه
املتحدة للجيش اللبناني،
ّ
اعضاء اللجنة بالدور الذي لعبه
الرئيس احلريري ووالده الرئيس
الشهيد يف إرساء قواعد حياة
دميوقراطية يف لبنان واحملافظة
على قيم العيش املشرتك بني
اللبنانيني.
والتقى الرئيس احلريري كال
من زعيم االغلبية يف الكونغرس
كيفني ماكارثي والسيناتور جون
ماكني والسيناتور مايك بومبيو
واجرى معهم جولة افق تناولت
خمتلف املواضيع اليت تهم لبنان
يف هذه املرحلة.
من ناحية أخرى ،اعترب عضو كتلة
املستقبل النائب امحد فتفت
ان زيارة الرئيس سعد احلريري
اىل الواليات املتحدة االمريكية
اتت يف وقت مناسب ومالئم
جدًا للمصاحل اللبنانية والعربية،
واململكة العربية السعودية
فيها
واملسؤولون
وملكها
ارادوا اعطاءها طابعًا اخر من
خالل استقبال الرئيس احلريري
يف حضور كبار املسؤولني
السعوديني قبل توجهه اىل
رد على كل ما
واشنطن وهذا ّ
قيل يف السابق حول عالقة
احلريري بالقيادة السعودية
اجلديدة.
ولفت يف حديث اىل وكالة
االنباء املركزية اىل ان الرئيس
اهلم اللبناني اىل
احلريري محل
ّ

واشنطن بعدم جتاهل ملف لبنان
يف خضم املفاوضات اجلارية يف
املنطقة.
اىل ذلك ،اوضح فتفت ان
اجلميع مع التعيني يف مراكز
القيادات االمنية اليت تنتهي
واليتها ،ولكن يف الوقت نفسه
ال احد يقبل بالفراغ ،وقال ردًا
على سؤال كان االجدى بوزراء
تكتل التغيري واالصالح الذين
يهددون باالستقالة من احلكومة
اذا مت التمديد للقادة االمنيني
لو انهم استقالوا عندما ُمدد
للمجلس النيابي ،اال اذا كان
صهر اجلنرال بالنسبة اليهم اهم
من الدولة.
من جهة اخرى ،وردًا على محلة
النائب حممد كبارة على وزير
الداخلية نهاد املشنوق على
خلفية حوادث سجن رومية،
ّ
ذكر فتفت بالبيان االخري لكتلة
املستقبل يف هذا الشأن الذي
اعلنت فيه دعمها وتأييدها ملا
يقوم به املشنوق يف سجن
اتفهم النائب
رومية ،وقال
ّ
ّ
يتأثر بضغط اهالي
كبارة الذي
بدا هلقد،
املوقوفني ولكن ما ّ
ولفت اىل اننا ال يمُ كن ان ُنقارن
االجراء الذي خّ
اتذ يف حق النائب
خالد الضاهر وكالم كبارة
االخري ،النه يندرج يف سياق
موقف انفعالي ردًا على حدث
معينّ  ،واوضح ان يف كل تيار
سياسي يوجد اكثر من رأي وهذا
امر طبيعي ،وكل ما يصدر باسم
كتلة املستقبل هو الذي ُيعبرّ عن
موقف التيار.

قاسم هاشم :األمن واالستقرار الدوليان أساسهما
االعرتاف حبق الشعب الفلسطيين ودولته
قال عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم ان األمن
واإلستقرار الدوليني اساسهما
اإلعرتاف حبق الشعب الفلسطيين
وبدولته.
فقد ألقى النائب قاسم هاشم
كلمة يف مؤمتر الربملانات
اآلسيوية -األفريقية املنعقد
يف جاكرتا -اندونيسيا ،يف
مناسبة احتفاالت الذكرى ال 60
ملؤمتر باندونغ ،وقال :ان األمن
واإلستقرار والرفاهية والتنمية
متالزمان وإذا كنا نفتش عن
األسباب احلقيقية اليت أبقت
مساحة واسعة للفقر وزيادة
الفقراء يف العامل والتنمية يف
حدودنا الدنيا واجلهل يتحكم
مبناطق معينة ،فما علينا إال أن
ندرك ان غياب منطق العدالة
ومفهومها وتوزيع الثروات يف
هذا العامل حتت حجج وذرائع
واهية وخصوصا ختلف املنظمات
واهليئات الدولية عن القيام
بدورها وواجبها اإلنساني إال مبا
خيدم توجيهات وتوجهات بعض
الدول املتحكمة بقرار املنظمة
الدولية األم وفروعها وتعاملها
مبنطق املعايري املزدوجة جتاه
كل القضايا العادلة وخصوصا
قضية فلسطني وما مارسه
الكيان الصهيوني منذ اكثر من
 6عقود من ظلم وعدوان وتشريد
جتاوز حدود فلسطني ليطاول
دول املنطقة ،فكان اإلحتالل
اإلسرائيلي ألجزاء من أرضنا
اللبنانية يف مزارع شبعا وتالل

كفرشوبا واجلزء اللبناني من الغجر
مع استمرار احتالله هلا ،ويستمر
مع ذلك يف انتهاكاته وخروقاته
اليومية ،وكذلك احتالله للجوالن
السوري .فمنذ مؤمتر باندونغ عام
 1955ما زالت معاناة الشعب
الفلسطيين هي هي واملمارسات
العدوانية اهلمجية تستمر يف حق
الشعب املناضل الذي ينادي
اإلنسانية ومن يؤمن بها إلنقاذه
من براثن الصهيونية اهلمجية.
هلذا نرى ان البداية األساسية
للوصول اىل األمن واإلستقرار
الدوليني تكمن يف اإلعرتاف
الدولي الشامل حبق الشعب
الفلسطيين وبدولته املستقلة
على أرض فلسطني ووضع
حد لغطرسة الكيان الصهيوني
الغاصب وصالفته.
أضاف :إذا كان هذا املؤمتر
املنعقد يف ظروف استثنائية
بعنوان التعاون والتكافل بني
الربملانات والشعوب اآلسيوية-
األفريقية فإن األمن الذي ينشده
العامل جيب أن ينطلق من قضية
فلسطني ألننا خنشى اليوم على
هذه القضية مع ما تتعرض له
منطقتنا العربية ،بل العامل بأسره
من همجية إرهابية من عصابات
وجمموعات إرهابية تلقى الدعم
واإلحتضان من أكثر من دولة
إقليمية ودولية إرضاء والتزاما
الرتباطات ال ختدم الدين وال
اإلنسانية يف هذا الكون.
وهلذا فإن احلرص على حق
الشعب الفلسطيين يستدعي

مزيدا من التعاون والتنسيق
لوضع حد نهائي لالرهاب
املتطرف التكفريي والذي يبدو
ان استهدافه أوال وأخريا فلسطني
حيث حتولت األنظار عنها باجتاهات
أخرى ،فكانت احلروب املتنقلة
حتت مسميات ومسميات ،وإن
كان الربيع العربي أول التسميات
واإلحنطاطات فال نعرف اين
ستتوسع هذه اإلستهدافات
اإلرهابية .لذلك املسؤولية عامة
وشاملة وتتطلب جتفيف منابع
اإلرهاب ورفع الغطاء السياسي
عن أي جمموعة إرهابية.
وتابع :أمام األزمات اليت أطلت
يف أكثر من مكان وقطر ألسباب
وأسباب واهلدف دائما واحد
وهو التخريب والتدمري ملصلحة
الكيان الصهيوني .من هنا ومن
خالل جتربتنا الوطنية يف لبنان
نقول ان العالج ألزمات دول
املنطقة لن يكون إال حال سياسيا
وعرب حوار وطين بني مكونات
اجملتمعات ،فبعد حرب دامت
ألكثر من  15عاما يف وطننا لبنان
استطعنا اخلروج من أزمتنا حبوار
بني املكونات الوطنية وخرجنا من
دائرة التقاتل.
وختم :إذا كانت مصاحل شعوبنا
والتنسيق
التعاون
تتطلب
الربملاني فإننا دائما مع كل
التشريعات اليت ختدم مصلحة
الشعوب وتعزيز عالقات الدول
اآلسيوية-األفريقية ،بل ان تكون
أمشل وأوسع ملا خيدم اإلنسانية
عموما.
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الراعي من ارمينيا :إذا مل تعرتف االسرة الدولية باالبادة فإن
إبادات أخرى سرتتكب من جديد

املاروني
البطريرك
يواصل
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي مشاركته يف اعمال
ونشاطات الذكرى املئوية االوىل
للمجازر االرمنية وقد افتتحت رمسيا
امس  hgh,gباملنتدى العاملي
بعنوان :ضد جرمية االبادة اجلماعية،
حبضور رئيس اجلمهورية االرمنية
سريج سركيسيان وكاثوليكوس
عموم االرمن كاركني الثاني اىل
جانب رؤساء الكنائس وحشد كبري
من املدعوين الرمسيني االجانب.
وبعد كلمات االفتتاح عقدت
جلسة ثانية اقتصرت على
رؤساء الكنائس وممثليهم من
االساقفة ،وافتتح قداسة البابا
تواضروس الثاني اجللسة بالصالة
من أجل راحة أنفس شهداء ليبيا
األقباط واألثيوبيني .ثم ألقى
الكاثوليكوس كاركني الثاني
كلمة عن نتائج اإلبادة وخسائرها
الكبرية وحتويل األماكن املقدسة
وإلغاء معامل الكنائس واألديرة
واملراكز الثقافية من اجل ازالة
كل أثر للشعب الذي تعرض
لالبادة وثقافته وحضارته.
ودعا اجملتمع الدولي وأصحاب
النوايا احلسنة إىل االعرتاف
باإلبادة ،مقارنا ذلك ب االعرتاف
باخلطيئة ومراحلها الثالث من
اعرتاف فتوبة فكفارة .كما عرب
عن خماوفه من حصول جرائم
مشابهة يف العامل وخاصة يف
الشرق األوسط الفتا اىل ما حصل
لالقباط واألثيوبيني يف ليبيا.
أما البابا تواضروس ،فتوقف يف
مداخلته عند الشهادة ومعناها
وأهمية إقامة تذكار الشهداء يف
الكنيسة.
من جهته ،طلب البطريرك مار
إغناطيوس أفرام الثاني من
املشاركني الصالة من أجل
عودة املطرانني املخطوفني يوحنا
إبراهيم وبولس يازجي ،خاصة
وأن اليوم يصادف مرور سنتني
متاما على اختطافهما .وحتدث عن
الرابط بني ما جرى منذ  100عام
خالل اإلبادة األرمنية والسريانية -
سيفو  -وخطف املطرانني ،كتعبري
عن مشيئة واحدة للقضاء على
شعب ذنبه أنه مسيحي شجاع.
ودان قتل األقباط واألثيوبيني يف
ليبيا وقتل وطرد األشوريني من
اخلابور يف سوريا ،مشريا إىل أن
أملنا هو يف املسيح القائم من بني
األموات ،وجيب أن نتمسك بأرض
اآلباء واألجداد رغم االضطهادات
والضيقات.
ثم كانت مداخلة للبطريرك الراعي
جاء فيها :اود ان اقول حنن يف
جلسة كنسية اذا روحية الهوتية ال
يف جلسة قضائية ،الن القانون
حباجة اىل روح والالهوت هو روح.
فبعد مئة سنة تبحث االسرة الدولية
عن اسم لالبادة االرمنية وخيافون
ان يسموها ابادة بسبب نتائجها
القانونية ،اما حنن فننظر اليها
الهوتيا .حنن هنا يف هذه الذكرى
لنتذكر من اجل ثالثة اهداف:
اوال واساسا لننطلق من جديد
بصيغة جديدة فنحن ابناء املوت
الذي تليه قيامة ،وكلنا ندرك ان
الشعب االرمين انطلق بقوة اكرب.
وعندما مات املسيح وقام ،ولدت
الكنيسة .حنن هنا لنقول للشعب
االرمين ولكل الشعوب اليت تتأمل
باالبادة ،باجملازر وباالعتداءات ،ان
هذه دعوة لنا لكي ننطلق من جديد

وبصيغة جديدة .اهلدف الثاني هو
لنقر اننا امام جرمية تسمى ابادة،
ال لكي نثأر ،وحنن نرفض الثأر،
امنا لكي نتجنب حصول امثال هذه
االبادة .فإذا مل تعرتف االسرة
الدولية باالبادة فإن ابادات اخرى
سرتتكب من جديد ،والربهان ان
االبادات واجملازر ترتكب واالسرة
الدولية صامتة .اهلدف الثالث من
الذكرى هو ان نعرتف بأن هناك
خطيئة قتل من اجل التوبة كي ال
نعود اىل ما ارتكبنا .فال االبادة
وال اجملازر وال االعتداءات ميكن
تربيرها ألي أسباب أكانت سياسية
أم اقتصادية كما جيري اليوم.
لذلك جيب االعرتاف باخلطيئة
من اجل التوبة والتعويض ،ومن
يريد ان يكون كبريا حقا عليه ان
يعرتف خبطئه ،والن اهلل كبري فهو
يرحم ويصاحل ،والكبري هو الذي
يعرف ان يسامح بدوره ،فان اكرب
فعل شجاعة وحرية يقوم به انسان
هو عندما يقر بأنه أخطأ.
وختم :لقد متزقت قلوبنا حني
شاهدنا صور اجملازر ولكننا نعرف
متاما انهم نالوا اكليل القداسة
يف اللحظة اليت سقطوا فيها عام
 ،1915واستشهدوا لكي حنيا حنن
حياة جديدة.
بعد ذلك قرأ ممثلو البطريرك
الروسي كرييل ،وبطريرك أورشليم
ورئيس
الثالث،
ثاوفيلوس
أساقفة قربص خريزوستوموس
الثاني رسائلهم عن اإلبادة
األرمنية ،وكانت مداخالت ملمثل
الكنيسة األنغليكانية ومطران
األرثوذكس
للروم
زميبابوي
سريافيم.
بعد انتهاء اجللسة توجه املشاركون
لزيارة املتحف اخلاص باالبادة
االرمنية والذي جيسد بالصور
والنصوص والوثائق فظاعة اجملازر
ويظهر املأساة احلقيقية اليت
عاشها الشعب االرمين واخلسائر
اليت تكبدها باالرواح واملمتلكات.
من جهة ثانية يصل البطريرك
الراعي اىل فرنسا غدا السبت
يف زيارة رعوية وسياسية،
تستمر أربعة أيام ،إلفتتاح أول
مقر ألبرشية فرنسا للموارنة يف
مدينة مودون القريبة من باريس،
واالحتفال مبرور مئة عام على
احلضور الكنسي يف كاتدرائية
سيدة لبنان يف شارع أومل يف
العاصمة الفرنسية .كما سيجتمع
مع رئيس اجلمهورية الفرنسية
فرنسوا هوالند ظهر الثالثاء،
ورئيس جملس الشيوخ جريار
الرشيه يوم االثنني ،ويلتقي عددا
من الشخصيات الدينية واملدنية،
ويعقد إجتماعا على درجة كبرية
من األهمية مع جملس املطارنة
الكاثوليك يف فرنسا .ويقلد
النائب السابق لرئيس احلكومة
عصام فارس وساما فاتيكانيا
رفيعًا.
وسيكون يف استقبال الراعي
يف املطار راعي األبرشية سيادة
املطران مارون ناصر اجلميل،
ولفيف من الكهنة والرهبان
والراهبات والقائم بأعمال السفارة
اللبنانية يف باريس غدي خوري
والسفري يف منظمة األونيسكو
الدكتور خليل كرم واركان
سفارتيهما وبعض الشخصيات
الرمسية األخرى ،ورئيس اللجنة
املنظمة للزيارة الدكتور فؤاد
حسون ومعاونوه.

ثم يتوجه والوفد املرافق،
إىل مكان إقامته يف العاصمة
الفرنسية .يذكر أن الوفد يضم
النائب البطريركي العام املطران
بولس صياح واملسؤول االعالمي
يف بكركي احملامي وليد غياض.
وسينضم كل من املطارنة مسري
مظلوم ومنري خرياهلل ومسري نصار
إىل الوفد يف فرنسا ،وكذلك
والرؤساء
الرئيسات
بعض
العامني الذين جاؤوا خصوصا
هلذه املناسبة.

برنامج الزيارة

حمطته األوىل ستكون لدى
الكاردينال أندريه  ،23رئيس
أساقفة باريس ،تعقبها حماضرة
يف األونيسكو بعنوان الوجود
املسيحي يف الشرق االوسط
ودوره يف تشجيع ثقافة السالم.
بعد ذلك ،يقيم السفري كرم
حفلة استقبال على شرفه يف
مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية
والثقافة والعلوم.
ومساء اليوم ذاته ،من املتوقع أن
يقلد نيافته نائب رئيس احلكومة
األسبق السيد عصام فارس وسام
الكبري
غريغوريوس
القديس
من رتبة ضابط منحه إياه البابا
فرنسيس.
أما يوم األحد فسيكون رعويا بامتياز
حيث حيتفل غبطة البطريرك الراعي
بالقداس االهلي يف كاتدرائية
سيدة لبنان يف شارع أومل ،عند
متام الساعة العاشرة والنصف
صباحًا ،مبشاركة راعي األبرشية
املارونية يف فرنسا املطران اجلميل
والنائب البطريركي ورئيس جممع
مطارنة فرنسا الكاثوليك املطران
جورج بونتييه ،والقاصد الرسولي
لوجيي فانتورا.
وبعد القداس يتوجه مجيع
احملتفلني واملدعوين واملؤمنني
إىل مقر األبرشية يف مدينة مودون
لتناول طعام الغداء ثم البدء
مبراسم االفتتاح وإطالق معرض
الوجود املاروني يف فرنسا.
وبعد لقاء البطريرك الراعي
باملؤمنني سيتوجه إىل كنيسة
سيدة الصعود للقاء شبيبة
األبرشية وذلك يف إطار التنشئة
املسيحية اليت درج على القيام
بها منذ سنوات .وهي موعد روحي
مهم تنقله تيلي لوميري.
أما يوم اإلثنني ،فيستقبل
غبطة البطريرك الراعي عددا من
الشخصيات املدنية والروحية،
ويزور رئيس جملس الشيوخ
جريار الرشيه ،ثم يليب دعوة
القائم بأعمال سفارة لبنان غدي
خوري الذي ينظم له حفل استقبال
على شرفه.
ويتخذ لقاء البطريرك مع جملس
مطارنة كاثوليك فرنسا بعض ظهر
اإلثنني طابعا مهما ألنه قد يؤرخ
لصفحة جديدة من العالقات مع
الكنيسة املارونية اليت أصبحت
ممثلة بشخص املطران اجلميل يف
املؤمترات واالجتماعات الدورية
اليت تعقدها الكنيسة الالتينية
الكاثوليكية يف فرنسا.
ويلتقي الكاردينال الراعي الثالثاء
يف مقر األبرشية يف مودون
الكهنة والرهبان والراهبات من
كل الطوائف املسيحية .ثم يعقد
مؤمترا صحافيا هناك ،وخيتتم
زيارته الرابعة إىل فرنسا بلقاء
رئيس اجلمهورية الفرنسية فرنسوا
هوالند يف قصر االليزيه.

باسيل وصل اىل أرمينيا يرافقه نظريان وبوصعب:

لـسلوك درب اإلعـرتاف إحـقاقا للـحق

وصل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،يرافقه وزيرا
الطاقة واملياه ارتور نظريان،
العالي
والتعليم
والرتبية
الياس بو صعب اىل يريفان-
ارمينيا ،حيث كان يف استقباله
يف املطار نائب وزير اخلارجية
االرمنية سريغي ماناسرييان
وسفري لبنان يف ارمينيا جان
معكرون.
ويشارك باسيل يف الذكرى
املئوية لالبادة االرمنية اليت
تقام على مدى ثالثة ايام،
وسيكون له عدد من اللقاءات.
وصدر عن وزارة اخلارجية البيان
التالي« :يف الذكرى املئوية
لإلبادة اجلماعية اليت تعرض
هلا الشعب األرمين وغريهم
من األقليات ،خاصة املسيحية
منها ،يف منطقة الشرق األوسط
على أيدي القوى الظالمية يف
االمرباطورية العثمانية املرتحنة،
توجه وزارة اخلارجية واملغرتبني
حتية اىل احلكومة والشعب
اىل
وخصوصًا
االرمنيني،
اللبنانيني األرمن.
ويف هذه املناسبة ،تشدد
الوزارة على ضرورة اجالء
احلقيقة عن اجلرائم اليت ارتكبت
حبق اخواننا األرمن وتؤكد على
إلزامية سلوك درب االعرتاف
احقاقا للحق وافساحا يف
اجملال امام وضع حد لإلفالت
من العقاب وتغريم املرتكبني
تعويضا عن ارواح الشهداء

مهرجان
ملبورن يف
 2أيار يف صالة
كنيسة سيدة
لبنان املارونية

األبرياء الذين سقطوا بسبب
وهويتهم
الديين
انتمائهم
االثنية .كما ترى وزارة اخلارجية
واملغرتبني توازيا مرعبا بني
النفس االجرامي الذي أدى

اىل ابادة الشعب األرمين منذ
قرن ،وذلك الذي نعايشه يف
أيامنا هذه من قبل تنظيمات
ارهابية ال إنسانية مثل داعش
والنصرة».

نديم اجلميّل طالب باحياء عيد الشهداء
ودعا تركيا اىل االعرتاف مبأساة األرمن

اجلميل ،يف
رأى النائب نديم
ّ
بيان مبناسبة الذكرى املئوية
لالبادة االرمنية ،ان ذاكرة
التاريخ ال متحى فاجملازر االرمنية
وقعت ،وهجر الشعب االرمين من
بالده وتشرد يف البلدان اجملاورة
وسائر أحناء العامل.
وقال :ال يسعين يف هذه الذكرى
املؤملة ،إال أن أشهد ،وعن معرفة
وثيقة ،على قدرة الشعب االرمين
وصالبته وعناده يف جبه هذه
املأساة عرب احلفاظ على حيويته
وإبداعه ،فتمكن من أن ينخرط
يف احلياة االجتماعية والسياسية
حيثما حل ،وأن يعترب أن البلد
الذي جاء اليه الجئا واستضافه
أصبح وطنه ،من دون أن يتخلى
عن جذوره وينسى أرض أجداده.
حال الشعب االرمين ،كحال الشعب
اللبناني الذي هاجر أو تهجر قسرا
أثناء احلروب واالحداث الدموية
اليت حلت بلبنان منذ  1914على
يد مجال باشا حتى اليوم ،حيث
امتزج اللبنانيون بالنسيج الوطين
االمريكي أو االوسرتالي أو

االوروبي أو العربي من دون أن
ينسوا أن هناك وطنا هو وطنهم
األم.
واضاف :نشارك الشعب االرمين
مرارة تلك الكارثة ألننا عشنا
املآسي اليت حلت بأوطاننا،
ونتشارك واياه املبادئ والثقافة
والتنوع
الدميوقراطية
وحب
والسالم.
وتابع :حتما املطلب االرمين
باالعرتاف باجملازر هو مطلب حق.
فلسنا هنا يف جمال حماسبة أحد،
إمنا نطالب بأن يعرتف العامل
بتلك املأساة وخصوصا الدولة
الرتكية.
لقد أعلن لبنان عن تضامنه مع
الشعب االرمين باعالن يوم 24
نيسان يوم ذكرى لتلك االبادة،
ويف املناسبة ،نطالب احلكومة
اللبنانية بأن تعيد ذكرى عيد
الشهداء يف  6أيار كعيد وطين،
هؤالء الشهداء الذين علقوا على
املشانق ألنهم رفضوا االذالل
واخلنوع للدولة العثمانية والباب
العالي.
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لبنانيات

املفيت الشعار التقى بقرادونيان :وحدتنا الوطنية فوق كل اخلالفات السياسية املفيت دريان من املانيا :تهجري املسيحيني
يسيء اىل االسالم يف الدرجة االوىل

التقى مفيت طرابلس والشمال
الدكتور الشيخ مالك الشعار يف
مكتبه بدار الفتوى بطرابلس،
رئيس حزب الطاشناق النائب
أغوب بقرادونيان على رأس
وفد من احلزب ضم مسؤول
هارمانيان
فاتسيه
الشمال
حبضور رئيس دائرة أوقاف
طرابلس الشيخ عبد الرزاق
إسالمبولي.
بعد اللقاء قال بقرادونيان:
شرفنا مساحة املفيت بإستقبالنا
مع وفد أرمين من هذه املدينة
الكبرية مدينة السالم ،من هذه
املدينة اليت حنن نعتربها موطن
األرمن مع املكونات األخرى،
طرابلس هي املدينة اليت
إحتضنت األرمن يف أوائل القرن
العشرين وكذلك منطقة الشمال
اليت جلأ إليها األرمن يف القرون
اخلامس عشر والسادس عشر
والسابع عشر.
أضاف :أنا اليوم أحببت أن
أقوم بهذه الزيارة ليس بسبب
ان هناك مهرجانا قد ألغي أو
ال ،فموضوع املهرجان ليس له
عالقة بزيارتنا واملهرجان منظم
من قبل فعاليات بطرابلس
وطلبوا من مجعيات أرمنية
املشاركة ،وحنن عندما رأينا
أن هذه املشاركة سترتجم عند
البعض بطريقة غري مناسبة،
سرعان ما أخذنا القرار بأننا ال
نستطيع إزعاج أحد أو فرض
أنفسنا ،وأصال املهرجان ليس
له عالقة ال باألرمن وال بفعاليات
مئوية اإلبادة األرمنية.
وتابع :من ناحية ثانية ،هناك
رمبا بعض األشخاص او بعض
اجملموعات وألسباب خمتلفة
وخارجة عن املعرفة الكاملة
يعتربون إن موضوع إبادة األرمن
وموضوع عالقة األرمن برتكيا هو
موضوع ديين ومذهيب ،وأنا جئت
ألقول من هذه الدار بالذات
فأنا أعترب دار اإلفتاء داري

وأعتربها وأنا اللبناني املسيحي
األرمين العروبي أن دار اإلفتاء
هي داري وملا لسماحة املفيت
وكل رجال الدين من موقع
ودور يقدره اجلميع فأنا أعترب
أن هناك سوء تقدير ملوضوع
اإلبادة ومن هذا املنطلق أود
أن أكرر أنه مت إرتكاب اإلبادة
وحنن نعتربها جرمية ضد
اإلنسانية إرتكبت قبل قرن من
قبل دولة الرتقي واإلحتاد ومن
قبل الدولة العثمانية .وهذه
اإلبادة مل ترتكب من منطلقات
فالدولة
باملطلق،
دينية
العثمانية كانت دولة وفيها
رعايا مسلمون ومسيحيون،
وقد تعرض املسيحيون مثلما
تعرض املسلمون ،وحنن يف
لبنان تعرضنا كلنا مسيحيني
وجملاعة
جملازر
ومسلمني،
وملشانق يف  6أيار والدين
ليس له عالقة بهذا املوضوع.
واردف :لقد إستغل الدين
ألسباب سياسية إلعطاء تفسري
آخر ملوضوع اإلبادة ،وأنا أعرف
أن الدين ال عالقة له بأي جرمية،
ال بل اجلرائم ترتكب بإسم الدين
واإلسالم بريء واملسيحية بريئة
من اجلرائم.
وقال :بالنسبة لفعاليات مئوية
اإلبادة حنن ما نطلبه هو العدالة
واحلق ومن هنا من دار اإلفتاء دار
العدالة واملساواة واحلق نتناول
هذا املوضوع ،وحنن نتعرض
اليوم لشتى أنواع الظلم واحلقد
واجلرائم واجملازر واملذابح ولو
متت معاقبة اجملرم قبل قرن ملا
جترأ هتلر أو شارون أو نتانياهو
أو جمرمون آخرون يف البوسنة
واهلرسك ويف مناطق أخرى من
العامل ويف العراق أن يرتكبوا
جرائم.
وختم :أشكر مساحة املفيت
وأعتقد أصال أنه مل يكن هناك
أي مشكل ال بيننا وبني أهلنا يف
طرابلس وال أي مشكل ال بني

األرمن وال بني املسلمني .فهل
هناك أعظم من القائد الشريف
حسني شريف مكة أثناء احلرب
العاملية األوىل الذي اصدر
فرمانا بوجوب محاية األرمن فهم
تعرضوا إىل اجلرائم ،وإمحوا
األرمن مثلما حتمون عائالتكم.
الشعار
من جهته قال الشعار :سعدت
هذا الصباح بلقاء اخ عزيز ميثل
رمزا أساسيا من رموز الوطن،
عنيت به معالي الوزير أغوب
بقرادونيان ،رمبا اللقاء معه
ليس يوميا ولكنه متني ،وقد
حدثين باألمس أنه يريد زيارة
طرابلس ودار الفتوى فذكرت
له باحلرف طرابلس بلده ودار
الفتوى بيته وقلبنا مفتوح لكن
إذا كانت الزيارة من أجل حل
مشكلة فليست هناك مشكلة يف
طرابلس ،وإذا أردت أن تكون
الزيارة أخوية نعرب فيها عن رأي
مشرتك بثقافة ووعي وطين
وأن أستضيفه إىل مائدة غداء،
ومعالي الوزير عرب عن حرقة هلا
عالقة بزمن وتاريخ ،من حقه أن
يتأمل ،ومن واجبنا أن نقف مع
كل مظلوم على مساحة الكرة
األرضية.
أضاف :لقد تناول حمطات هامة
يف البوسنة واهلرسك ويف
فلسطني وأراد أن يكون جزءا
من هذه اهلوية العربية مما يدل
على وعيه الوطين وقبل ذلك
على وعيه اإلنساني .من حق
أي مواطن أن ميارس حريته
ومعتقده طاملا أنه ضمن إطار
اإلنتظام العام يف اجلمهورية
اللبنانية ،ومن واجب اللبنانيني
مجيعا أن يسعوا بعضهم حتى
يف حال تباين الرأي واملوقف،
ألن الوطن يسع اجلميع وألن
أخوتنا ووحدتنا الوطنية فوق كل
اخلالفات السياسية.
وقال :األرمن مكون اساسي
يف لبنان ،ومكون أساسي يف

& 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

طرابلس ،وأنا على تواصل دائم
معهم يف املناسبات الوطنية
والدينية وغريها ،ولقد سعدت
يوما حني إستقبلت يف دارتي
مطرانهم وكلفين برعاية إخواني
األرمن يف طرابلس ،ألن قيمنا
الدينية والوطنية تقوم على أمر
أساسي هو إحرتام اإلنسان،
وألن اهلل تعاىل قال يف القرآن
الكريم ولقد كرمنا بين آدم
سنيا ،شيعيا ،أرمنيا ،مارونيا،
روما ،اشوريني ،ال عالقة لذلك
يف تكريم األديان لالنسان،
وأقول إستطرادا حتى اولئك
الذي ال دين هلم من البوذيني
وسواهم مكرمون وحقوقهم
حمفوظة يف قيمنا الدينية.
واضاف :أرحب بالضيف واعترب
أن تشريفه ليس من أجل
حل مشكلة إنتهت فمن حق
إخواني األرمن أن يعربوا عن
رأيهم الوطين ومن واجبنا أن
نستوعبهم يف إطار احلفاظ
على اإلنتظام العام للجمهورية
اللبنانية فهم وسواهم أمران
ال أستطيع السكوت عليهما،
ان يتناول مطلق إنسان إعتداء
على دين معني أو على إنتظامنا
العام يف دولتنا اللبنانية ،حنن
مع الوطن حنن مع املواطنني
وإخواننا األرمن جزء من هذا
الوطن ومرحب بهم يف لبنان
وطرابلس وعلى مساحة األرض
اللبنانية.
وردا على سؤال قال الشعار :أنا
ال أعلم أن رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف طرابلس
قد ألغى املهرجان الذي كان
مقررا اليوم ،وباألمس كان
رئيس الغرفة يف زيارتي مع
رئيس البلدية الدكتور نادر
الغزال وكنا يف إجتماع إستثنائي
ولكن مل يعلمين بذلك ،وال أعلم
أن مانعا حيول دون قيام هذا
املهرجان ولن يرفع أي شعار ال
ضد طرابلس وال ضد لبنان وال
ضد الدين وال ضد السنة وال
ضد املسيحيني طاملا أن هناك
إنتظاما عاما تراعى شؤونه عند
مجيع الطوائف فنحن ليس عندنا
مانع يف ذلك على اإلطالق.

التقى مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
برلني ،وزير الدولة يف رئاسة
اجلمهورية االملانية دافيد جل
الذي نقل اىل دريان حتيات
رئيس مجهورية املانيا ،واكد ان
املانيا تربطها عالقات مميزة مع
لبنان الذي هو منارة للتعايش
اإلسالمي املسيحي يف الشرق
األوسط.
وقال دريان :ما مييز لبنان ،هو
ان رئيس مجهوريته مسيحي
عربي ،واملسلمون متمسكون
بهذا التميز ويعلقون األمل
على تفاهم قياداته السياسية
املسيحية من اجل التوافق على
ترشيح شخصية مارونية لتولي
سدة الرئاسة األوىل ،والتأخري
يف إجناز هذا االستحقاق يعرقل
دور لبنان يف الدفاع عن مسيحيي
الشرق الذين يواجهون حالة غري
مسبوقة من العدوان والتهجري،
ووجود رئيس مسيحي على

رأس الدولة اللبنانية هو ضمانة
للدفاع عن هذا الدور املسيحي
يف الشرق املتنوع.
أضاف :ان تهجري املسيحيني
يف الشرق األوسط يسيء إىل
اإلسالم يف الدرجة األوىل من
حيث انه حيمل رسالة ضمنية
بأن اإلسالم يرفض اآلخر وانه ال
يقبل ان يتعايش مع املسيحيني،
ومن شأن هذا االعتقاد اخلاطئ
ان يعزز مشاعراإلسالموفوبيا يف
أوروبا.
ورأى ان حماربة االسالموفوبيا
تبدأ من الشرق األوسط من خالل
مساعدة املسيحيني وتشجيعهم
على التجذر يف أوطانهم وعدم
اهلجرة منها والتعاون مع
املسلمني ملواجهة ظاهرة التطرف
غري القابلة للحياة واالستمرار،
ولذلك نعترب ان دعم املسيحيني
على البقاء يف أوطانهم مسؤولية
مشرتكة إسالمية مسيحية عربية
وأوروبية.

قبالن التقى وفداً ايرانياً ودعا العرب لنبذ اخلالفات
استقبل نائب رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن
االمني العام للمجمع العاملي
للتقريب بني املذاهب الشيخ
حمسن االراكي والقائم باالعمال
االيراني حممد صادق فضلي
وممثل اجملمع يف لبنان الشيخ
حسان عبد اهلل واملستشار يف
السفارة حسن اجاويد ،ومت
البحث يف القضايا والشؤون
االسالمية وتطورات االوضاع يف
لبنان واملنطقة .ومت التشديد
على ضرورة ان يبذل املسلمون
جهودهم لتوحيد االمة االسالمية
من خالل تعاونهم وتضامنهم
ووقوفهم يف وجه االرهاب
التكفريي الذي يشوه صورة
االسالم ويسيء اىل تعاليمه
وينشر ثقافة القتل والتشريد
والفوضى بني املسلمني.
وأكد أن اجلمهورية االسالمية

االيرانية سند لكل املسلمني
واملستضعفني يف العامل.
ولفت إىل أن إيران كانت وال تزال
حريصة على حفظ االمة ووحدتها
وتعاون شعوبها ،فكانت السباقة
يف العمل والدعوة اىل الوحدة
والتقريب بني املذاهب االسالمية
مما جعلها سدا منيعا يف وجه
اعداء االسالم وضمانة حلفظ
االمة وخشبة خالص املسلمني مما
يتخبطون به من ازمات ومشاكل.
وطالب العرب واملسلمني بنبذ
خالفاتهم وتوحيد طاقاتهم فيقفوا
يف وجه املشروع الصهيوني
الذي اغتصب فلسطني ويسعى
اىل تفتيت الدول االسالمية
صفوف
يف
الفنت
وبث
شعوبها ،مما حيتم ان يدعموا
الشعب الفلسطيين وينتصروا
لقضيته احملقة والعادلة فتكون
فلسطني بوصلة التحرك العربي
واالسالمي.

لقاء املقاومة
اللبنانية السنوي
برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية

الدكتور سمري جعجع

ممث ً
ال بسعادة النائب الدكتور فادي كرم
يتشرف حزب القوات اللبنانية يف سدني اسرتاليا
بدعوكم اىل املشاركة يف لقاء املقاومة اللبنانية
وذلك يف  ٢أيار  ٢٠١٥الساعة الثامنة مسا ًء على العنوان التالي:
Imperial Paradiso , 58 Spencer st Fairfield .
للحجز االتصال 0400846158 :
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لبنانيات

مساحة « :املعلومات» أوقعت بي

عكس ّ
كل الذين سبقوه وحلقوه
إىل قاعة احملكمة
العسكرية
ّ
من موقوفني بعد
عملية اقتحام
ّ
صباحية لسجن رومية ،كان
ّ
ميشال مساحة هو األنيق الوحيد.
ٍ
ببدلة
رمسية وحذاء أسود نظيف،
ّ
دخل الوزير السابق إىل القاعة،
وإىل ميينه جلس أكثر من 35
شخصًا من عائلة مساحة على
املخصصة هلم.
املقاعد
حياهم
ّ
ّ
مساحة بوجه ضاحك وهو حيمل
بيديه املرجتفتني ثالثة دفاتر
مسيكة.
توجه إىل حتت قوس
ثم ما لبث أن ّ
احملكمة ،حيث وقف يف املكان
ّ
املخصص له.
املرة
ّ
وألنها ليست ّ
فيها
يدخل
األوىل اليت
املدعى
َّ
حرك مساحة
عليه إىل احملكمة ّ
امليكروفون ليصل إىل مستوى
فمه ،فما كان من الدركي إىل
باملهمة،
جانبه إلاّ أن ساعده
ّ
ليبادره مساحة« :ممنونك».
كان مساحة مرتبكًا على اعتبار
ّ
أنها املرة األوىل اليت يدلي
بها بشهادته أمام هيئة احملكمة
برئاسة
الدائمة
العسكرية
ّ
رئيسها العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم ،وذلك بعد فصل
قضيته عن
قضية رئيس مكتب
ّ
ّ
األمن الوطين يف سوريا اللواء
ّ
علي مملوك
لتعذر إبالغه .وما زاد
من حرية مساحة هو مكان وضع
الدفاتر الثالثة اليت حيملها واليت
راح يضعها وينقلها من مكان إىل
آخر ،حتى
استقر إىل وضعها على
ّ
اخلشبة أمامه .وهذه الدفاتر هي
ّ
اجمللد الرمسي
عبارة عن
لقضيته،
ّ
واضعًا عند الصفحات املهمة
أوراقًا صفراء الصقة ،باإلضافة
إىل دفرتين
سجل عليهما ـ على
ّ
ّ
ما يبدو ـ مالحظاته وإفاداته
خبط
يده.
وما كادت جلسة االستجواب تبدأ
حتى فتح دفرته األمحر الذي
ّ
خبط يده،
كتب عليه
لتكر سبحة
ّ
االعرتافات على لسانه ،وخالصتها
ّ
أنه فع ًال نقل املتفجرات من سوريا،
وحتديدًا من مكتب مملوك بسيارته
من نوع «أودي» حيث ّ
سلمها مساء
اليوم نفسه إىل «املخرب امللك»
ميالد كفوري
ليتم وضعها يف
ّ
املناطق
عدد من
اللبنانية ،وفق ما
ّ
بينت األشرطة
املسجلة بالصوت
ّ
ّ
والصورة لالجتماعات الثالثة اليت
حصلت بني مساحة وكفوري يف
األول.
منزل ّ
«نعم أنا مذنب ،وغلطيت كبرية
جدًا ،وال أغفر لنفسي أنين
ُف ّخخت بهذه الطريقة ،وعندما
قرأت امللفات ملت نفسي كثريًا.
الضغط
علي أوصلين بعد ثالثة
ّ
أشهر إىل املوافقة .نعم أنا
كنت
ُ
ردد
موضوعًا قاب ًال لذلك» ..هكذا ّ
مرة بعد سرد
املوقوف أكثر من ّ
لتفاصيل حياته
املهمة واملناصب
ّ
اليت تبوأها وانتظامه يف احلوارات
واملفاوضات من العام .1973
«ملاذا أنت بالتحديد؟» ،سأل
أن
العميد ابراهيم ،فأجاب مساحة ّ
املستهدف من وراء «اإليقاع به»
هما سوريا واملقاومة ،باإلضافة
إىل «استهداف لدوري».
مل حياول مساحة نفض يديه من
قضية
املتفجرات ،وإن حاول
ّ
ّ
استحضار «لطف اهلل  »2لإلشارة
إىل السالح الذي مأل طرابلس:
«أنا معي صندوق سيارة وليس
باخرة»!
ولكنه ّ
ّ
ركز على ميالد كفوري الذي
مل يكن خمربًا مّ
وإنا كان
«احملرض،
ّ

وهو عميل وليس خمربًا .وهو
جيدة وتلميذًا
كان مربجمًا بطريقة ّ
شاطرًا يف اإلقناع ،وأنا وقعت يف
ّ
ُ
الفخ .فأنا
استدرجت من قبل جهاز
أمين (قصد فرع املعلومات) َّ
ركب
لي ّ
ّ
فخًا خمابراتيًا
وشغل كفوري
ّ
ّ
أحل
ه
أن
إذ
ة،
ومهني
بتقنية
علي
ّ
ّ
ّ
وأدخل أفكارًا يف رأسي بشكل
ملح وجلوج حتى أقنعين باألمر».
ّ
أن ال أحد يعرف مبوضوع
وأكد ّ
التفجريات سوى  :4هو وكفوري
ومملوك وعدنان ،نافيًا أن يكون
قد التقى الرئيس السوري بشار
األسد ملفاحتته بهذا األمر أو أنه
(األسد) على علم بذلك».
بالنسبة لسماحة ،فإن الباب الذي
دخل منه كفوري لـ «اإليقاع به»
كان «خويف من املعابر
احلدودية
ّ
غري الشرعية ،والذي ظهر واضحًا
من خالل مراقبتهم لي .فأنا كنت
ً
خائفًا وكنت أقوهلا
علنية بأن
تتحول حدودنا مع سوريا إىل ما
ّ
وصلنا إليه مع إسرائيل يف العام
 ،1975وأنا مل أكن خائفًا على
سوريا مّ
وإنا على لبنان إذ إنين
كنت على متاس مع مراكز القرار
الغربية وكنت أعرف ماذا كان
ّ
جيري بالنسبة لتهريب السالح.
ّ
وبالتالي وبعد أن
أحل كفوري
علي أذعنت لتنفيذ تفجريات على
ّ
هذه املعابر ،ومل أكن أعرف أن
املناطق اليت وضعها كأهداف
بعد أن راقبتها مجاعته ّ
أنها
أمساء مناطق وإمنا ظننت أنها
أمساء معابر فأنا ال أعرف املناطق
والقرى وتكوينها».
أما بشأن استهداف إفطارات يف
ّ
عكار كان
يرتدد إليها عدد من
ّ
املرجعيات الدينية (مثل مفيت
الشمال الشيخ مالك الشعار)
والنائب خالد ضاهر وعناصر
من «اجليش السوري احلر»،
فسرد مساحة ألمر مفاحتته بهذه
اإلفطارات حني كان يف فرنسا،
حيث اتصل به كفوري أكثر من
مرة من دون أن جييب .وبعد أن
اتصل به من رقم غري مكشوف،
قال له األخري إن عليه العودة
سريعًا ملالقاته فهناك الكثري من
األمور اليت
يود أن يقوهلا له،
ّ
ثم إن هناك إفطارات يف ّ
عكار.
ولذلك اتفق على موعد  21متوز
بعد عودته من فرنسا بيوم واحد.
وفق مساحة ،فإن أمر التفجريات
يف ّ
عكار هو «األمر الذي كان
مطلوبًا مين الستدراجي» ،والحظ
أن
تقصد كفوري يف حتديد موعد
ّ
ّ
كان
متوز
21
يف
اجتماعهما
خلفيته
ّ
فتح حمضر رمسي لي يف  20متوز
وتعيني كفوري خمربًا بشكل رمسي
وهو مل يكن كذلك من قبل».
وسرد مساحة مرحلة «ما بعد
االقتناع بتنفيذ التفجريات»،
إذ قال إنه بعد اقتناعه ،صار
يلح عليه بشأن التنفيذ ما
كفوري ّ
دفعه إىل أن
يتوجه إىل دمشق،
ّ
حيث فاتح املسؤول يف مكتب
مملوك الضابط عدنان (جمهول
باقي
جو
اهلوية) باألمر حتى يعرف ّ
ّ
مملوك ،ثم سرعان ما فاتح مملوك
باألمر بعد أن وجد أن لديه رغبة
وليس موافقة بشأن احلدود».
كما ّ
أكد مساحة أن مملوك طلب
أن يقابل كفوري الذي رفض
األمر ألسباب أمنية ،مشريًا إىل
أن كفوري «كان يرفض إعطائي
ّ
معلومات عن املنفذين ،إذ كان
يردد أنا مسؤول عن كل شيء».
ّ
ّ
وبعد ذلك،
سلمه كفوري الئحة
باملواد املطلوبة للتفجري مطالبًا

بـ 200ألف دوالر للمنفذين ،أما
حصته فرتك احلديث عنها إىل ما
ّ
ّ
بعد ذلك» .وعليه
سلم مساحة
الالئحة ،فقال األخري ّ
إنها مواد
مؤمنة ،رافضًا إعطاء كفوري 200
ألف دوالر مكتفيًا بـ 170ألف
دوالر.
ويف زيارته التالية لسوريا ،طلب
عدنان منه مفتاح السيارة حني
كان
يهم بالدخول إىل مكتب
ّ
مملوك ،ليضع فيها
املتفجرات،
ّ
منها  20كيلو «تي .ان .تي»
وصواعق وقوارير غاز والـ170
أن مملوك
ألف دوالر ،مشريًا إىل ّ
على األرجح كان يعرف أن عدنان
أعطاني األغراض.
وحينما أنهى لقاءه ،ألقى مساحة
نظرة على صندوق السيارة ثم
قادها
متوجهًا إىل بريوت وبرفقته
ّ
اللواء الركن مجيل السيد من دون
علمه باألمر ،معتذرًا منه على ذلك.
وقد نفى مساحة أن يكون سائقه
على علم باألمر أيضًا بل تركه يف
سوريا ملالقاة عدد من األشخاص
وقاد السيارة بنفسه.
ويف طريقه إىل بريوت ،اتصل
مساحة بسكرتريته طالبًا منها
االتصال بكفوري ليلتقيه يف
املنزل ،فأبلغها األخري ّ
أنه سيتأخر
حوالي الساعة «وذلك لرتكيب
املسجلة» ،وفق مساحة.
ولي ًال التقى مساحة بكفوري يف
ّ
سلمه
منزله حيث
املتفجرات
ّ
بعد أن أدخل األخري سيارته إىل
املرأب،
«وتقصد أن يرتك املال
ّ
يف األعلى ليعود ويتصل مبرافقي
لكي يأتي بها ،وذلك لإلحياء بأن
هناك جمموعة» ،ولذلك فقد طلبت
احملكمة االستماع إىل مرافق مساحة
فارس بركات يف اجللسة املقبلة
أيار املقبل.
اليت ّ
حتددت يف ّ 13
ومل تكن عالقة مساحة بكفوري
«الذي ميلك الكثري من األمساء»
عالقة عابرة بل تعود إىل  30سنة
إىل الوراء وكان األخري
يرتدد إىل
ّ
مكتب «معاليه» لكونه من نفس
املنطقة (املنت) .وكان مساحة
يعرف عنه ّ
أنه املسؤول عن جهاز
أمن حزب «القوات
اللبنانية»
ّ
وكان لديه نشاطات وعالقات مع
أجهزة خمابرات ،وكان أيضًا خمربًا
لدى خمابرات اجليش اللبناني».
أسس كفوري شركة
أمنية
ّ
ثم ّ
ّ
تتوىل محاية أحد املراكز التجارية
«وكان يأتيين ببعض املعلومات
غري املهمة» ،وكان أيضًا مسؤو ً
ال
عن أمن النائب السابق موريس
فاضل ثم عمل مع الوزير
حممد
ّ
الصفدي بدور سياسي وأمين».
وقد استوقف العميد ابراهيم قول
مساحة لكفوري يف أحد التسجيالت:
ّ
«بسلم عليك مملوك» ،فأجاب أن
كان
«كفوري
حيب كونه ميتلك
ّ
عالقات
مهمة لذلك كنت أقول
ّ
أن
له ما حيّبه» .كما أشار إىل ّ
كفوري يعرف مملوك وعددًا من
املسؤولني األمنيني يف سوريا،
إذ ّ
تردد إىل دمشق يف العام
إنه ّ
 2009ليطلب من مملوك مساعدة
الصفدي يف االنتخابات
النيابية
ّ
حوله إىل
ّ
ولكن األخري سرعان ما ّ
أحد األشخاص املعنيني».
يف حني ّ
تدخل ممثل النيابة العامة
مفوض احلكومة القاضي هاني
حلمي احلجار ،متسائ ًال« :كيف
لشخص أقرب أن يكون إىل األمية
أن يستدرج وزيرًا حبجمك .فمن
كان يستدرج من يف احلقيقة؟».

لينا فخر الدين

كنعان بعد التكتل :قررنا مقاطعة اجللسة التشريعية
لعدم توافر مقومات «تشريع الضرورة» فيها
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه االسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
وتطرق اىل ملفات الساعة .وعقب
االجتماع حتدث امني سر التكتل
النائب ابراهيم كنعان فقال:
-1توقف التكتل عند ذكرى االبادة
اجلماعية يف حق األرمن ،واشاد
مبوقف قداسة البابا فرنسيس
الذي وصف اجملازر باالبادة
اجلماعية .واستنكر التكتل حتويل
السلطات الرتكية الكنيسة سابقًا
واملتحف اليوم أيا صوفيا اىل
جامع ،كرد فعل على مواقف
البابا.
ويف االطار نفسه ،يدعو التكتل
اىل املشاركة الكثيفة يف املسرية
اليت تنظمها االحزاب االرمنية يف
الرابع والعشرين من نيسان ،واليت
تنطلق احلادية عشرة والنصف قبل
الظهر من بطريركية االرمن لبيت
كيليكيا اىل برج محود .كما يدعو
التكتل اىل املشاركة الكثيفة
يف اللقاء اللبناني الذي يعقد
يف فندق الرويال يف السادس
من ايار ،ويشمل مسيحيي
لبنان وعدد من االحزاب كالتيار
الوطين احلر والطاشناق والرابطة
السريانية ،للوقوف والتضامن
واخذ العرب من استشهاد اكثر من
 180الف لبناني كانوا يشكلون
 %40من سكان جبل لبنان،
واعتبار السادس من ايار يوم
عطلة وطنية لكل شهداء االبادة.
-2توقف التكتل عند الوضع حلكومي
عمومًا واملسيحي خصوصًا يف هذا
اجملال ،والسيما االمعان يف عملية
رفض انتخاب او تعيني اصحاب
الكفايات يف هيكيلية الدولة
واخلروج عن االعراف املعمول بها،
ان على مستوى اركان احلكم او
الوزارات السياسية او وظائف
الفئة األوىل ،ومن ابرزها رئاسة
اجلمهورية وقيادة اجليش اىل
كل مرافق الدولة ،معتربًا ان هذا
اخلروج على الدستور والقوانني
وقانون الدفاع من خالل السعي
اىل متديد مدة خدمة الضباط
القادة بقرارات غري شرعية صادرة
عن الوزراء وبتجاوز الصالحيات
الدستورية للحكومة ،معتمدين
على اعذار مصطنعة لتربير هذا
التجاوز واخلروج عن القوانني
واالصول .فمن واجب احلكومة،
اي حكومة التعيني ،وعدم التذرع
لتمرير التمديد بالفراغ وبأهداف
ال عالقة هلا حبسن انتظام العمل
العام او احرتام القوانني ،بل على
العكس.
ويرى التكتل ان االستمرار يف
هذا املسار هو عن سابق تصور
وتصميم ،ويساهم يف فرض،
ليس فقط على املسيحيني بل
على اللبنانيني مجيعًا ،قرارات
وخيارات خارجة عن اطار املعايري
القانونية والدستورية ،السيما
الشراكة الوطنية اليت كرستها
املواثيق ،من ميثاق  1943وصو ً
ال
اىل وثيقة الوفاق الوطين يف
الطائف.
 -3ان معارضة التعيني هي
متعمدة من قبل بعض االحزاب
لتربير التمديد للمحسوبني عليهم،
وهم بذلك يشجعون الفئوية
السياسية ضمن الطوائف يف
مؤسسات الدولة القائمة اساسًا

على الفئوية الطائفية .ويؤدي
ذلك اىل تضاعف الفئويات
واثارها السلبية على مجيع مكونات
اجملتمع اللبناني.
-4تزداد املشكلة تعقيدًا وخطورة
من خالل املخالفات الدستورية،
اليت تستهدف احدى الطوائف
بهذه االجراءات ،كما جيري مع
املسيحيني ،من خالل فرض
معادلة اما الفراغ او التمديد.
ومن اهم املخالفات الدستورية
والقانونية املرتكبة من قبل
احلكومة واجمللس النيابي فهي:
أ-تعديل املادة  49من الدستور عند
انتخاب رئيس اجلمهورية السابق
والتمديد لرؤساء اجلمهورية ما
بعد الطائف ملصلحة افراد وليس
الصالح علة يف الدستور.
ب-قانون االنتخاب الذي ال يؤمن
صحة التمثيل للمسيحيني وال
حيرتم نصوص وثيقة الوفاق
الوطين اليت حتدد مواصفات
القانون ،السيما جلهة فعالية
التمثيل على مستوى السلطة
التشريعية اليت تنبثق عنها كل
السلطات.
ج-التمديد املكرر جمللس النواب
وخمالفة مواد دستورية عدة،
السيما املادة  74اليت تفضي
باجراء االنتخابات النيابية يف حال
شغور سدة الرئاسة.
د-خمالفة كل املواد الدستورية
من املادة  81اىل  89واملتعلقة
باملالية العامة.
اما يف القانون ،فحدث وال حرج
عن خمالفة قانون الدفاع واحملاسبة
العامة واجمللس الدستوري يف
عدد من املسائل املفصلية

واملتعلقة بتكوين السلطة.
ويف هذا االطار ،ينبه التكتل
السلطة التنفيذية والسلطات
الدستورية االخرى ،يف حال
استمرار هذا الوضع واالمعان يف
اختاذ هذه االجراءات واالستمرار
يف هذا النهج ،انه سيدعو فورًا اىل
اجتماع استثنائي لدرس االجراءات
اليت يسعى اليها البعض الختاذ
االجراءات والقرارات املناسبة يف
صددها.
-5اطلع التكتل على بعض
املقاالت اليت تنسب لرئيسه
وبعض مسؤوليه ونوابه ووزرائه
مواقف واراء واحاديث مل حتصل،
ومتنى ان ال تستمر هذه االمور
الن فيها تزويرًا للحقائق وامعانًا
لتسويق الشائعات .وكان الفتًا
نشر مقال للصحايف نقوال ناصيف
يف صحيفة االخبار وتضمن مواقف
نسبت اىل العماد عون ال متت اىل
احلقيقة بصلة اذ انه مل يعط حديثًا
او جيري مقابلة.
-6إن ايا من املواد الدستورية
والقانونية اليت ذكرنا هي
اساسية يف عملية احرتام الشراكة
الوطنية والدولة وبنائها وااللتزام
الكامل للجميع يف تسيري االمور
العامة وانتظامها .واي خلل يف
هذا االطار لن مير مرور الكرام.
واخللل املتمادي منذ عقدين ال
ميكن احتماله ويتطلب مراجعة
جدية ومسؤولية الختاذ االجراءات
املناسبة لتصحيح اخللل.
-6قرر التكتل مقاطعة اجللسة
التشريعية املرتقبة لعدم توافر
مقومات تشريع الضرورة يف
جدول اعماهلا.

القوات :عاصفة احلزم حققت اهدافها

رأى مستشار رئيس حزب القوات
اللبنانية العميد املتقاعد وهيب
قاطيشا ،أن قرار التحالف العربي
بوقف األعمال العسكرية اجلوية
يف اليمن ،قرار طبيعي يف مسار
عسكري صحيح ،الن احلروب من
وجهة نظره أينما كان مسرحها
يف العامل ،ال بد من أن تنتهي
سياسيا ،معتربا أن عاصفة احلزم
العربية حبكت سلسلة طويلة من
املشاورات الدولية ،انتهت مبوافقة
امليليشيا اإلنقالبية يف اليمن ومن
خلفهم إيران ،على الشروط اليت
وضعها الرئيس اليمين عبد ربه
منصور هادي وحلفائه يف التحالف
العربي ،خصوصا أنه مل يكن أمام
إيران سوى املوافقة على الشروط
العربية لوقف توالي اهلزائم يف
صفوف احلوثيني واخلروج من
احلرب بأقل خسائر ممكنة.
ولفت قاطيشا يف تصريح اىل
صحيفة االنباء اىل أن عاصفة
احلزم حققت أهدافها يف اليمن،
حبيث أفشلت إنقالب احلوثيني
على الشرعية اليمنية ،وأجربتهم
مع مناصري الرئيس السابق
علي عبداهلل صاحل على الرتاجع
واإلنكفاء ،إضافة اىل انتزاعها
قرارا من جملس األمن قضى
بفرض حظر جوي يف اليمن ،شكل
ضربة قاسية إليران اليت أيقنت
منذ اليوم األول النطالق عاصفة
احلزم ،أن هزميتها حتمية وكبرية
نظرا لطبيعة احلرب من الناحية
اجلغرافية ،وهو ما أكده السيد

نصراهلل وعدد من قيادات حزب
اهلل ،من خالل جلوئهم اىل لغة
السباب والشتائم حبق السعودية
وآل سعود ،كردة فعل من ضعيف
مهزوم أمام قوي منتصر.
وردا على سؤال ،أكد أن عاصفة
احلزم أجربت إيران على إعادة
حساباتها يف اليمن ،واالنتقال اىل
العمل السياسي من خالل وكيليها
الشيخ عبد امللك احلوثي والرئيس
السابق علي عبداهلل صاحل ،خصوصا
أنه مل يعد مبقدورها اهليمنة على
اجليش اليمين بعد أن التحقت به
بعض األلوية اليت كانت تقف
على احلياد ،إضافة أىل أن إيران
فهمت مضمون البيان لقوات
التحالف العربي بأن املقاتالت
اجلوية العربية ،لن ترتدد باإلغارة
جمددا على أي حركة عسكرية غري
طبيعية قد ٌيقدم عليها أنصاراهلل،
ناهيك عن أن بعد اليمن جغرافيا
عن إيران ّ
حتم على األخرية اخلضوع
مطأطأة الرأس للشروط العربية.
ويف سياق متصل ،لفت اىل أن
ما ساقه السيد نصراهلل وقيادات
حزبه من بريوت ضد السعودية
وآل سعود ،كناية عن استكبار
املهزوم ،متسائال :أمل يقل
السيد
ّ
نصراهلل للسعوديني يف خطابه
األخري انهم سيتمنون غدا احلل
السياسي يف اليمن ولن جيدوا
من يتجاوب معهم؟ ،متمنيا عليه
بالتالي وقف سياسة االستكبار يف
زمن تتواىل فيه اهلزائم اإليرانية
سياسيا وعسكريا.
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سياسة وتحقيقات

بوتني سيثبت باألدلة واألقمار اإلصطناعية ...وقوف
أمريكا وراء هجمات ١١أيلول
نشرت صحيفة برافدا الروسية
الداعمة للحزب االشرتاكي الروسي
تقريرًا صحفيًا يشري إىل أن الرئيس
الروسي فالدميري بوتني سيعلن للعامل
أدلة دامغة ،تشمل صورًا باألقمار
االصطناعية ،تثبت ضلوع الواليات
املتحدة األمريكية يف شن هجمات ضد
نفسها يف الـ  11من أيلول /سبتمرب
عام .٢٠٠١
ونقال عن وكالة «آسيا نيوز» فإن
التقرير الذي نشر يف الصحيفة قال إن
«أمريكا إدعت أنها تتعرض هلجوم على
أراضيها وعلى شعبها من قبل منظمة
إرهابية دولية ،وذلك من أجل حتقيق
مصاحل هلا بالشرق األوسط والسيطرة
على منافذ البرتول يف العامل» ،مضيفًا
أن «هذا األمر ليس بغريب على
الواليات املتحدة فقد أقدمت أكثر من
مرة على أفعال مماثلة إال أن األدلة يف
 ١١سبتمرب دامغة».
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الرئيس
بوتني «سيضرب مرة واحدة ولكنها
ستكون ضربة موجعة ،وأن روسيا
كان لديها منذ البداية هذه األدلة
ولكنها كانت تستخدمها كورقة لعب
لالستفادة منها يف تبادل املصاحل
السياسية ،إال أن تدهور العالقات
األمريكية الروسية يف الفرتة الراهنة
واليت يعتربها البعض العالقات األسوأ
منذ احلرب الباردة ،قد سبب يف إقدام
بوتني على هذه اخلطوة».
ومل تتوقف اجلريدة فقط عند هذا ،بل

أنها أشارت إىل أن «الواليات املتحدة
تعلم ذلك ولديها خطة بديلة لتحسني
صورتها أمام العامل وذلك بتقديم
كبش فداء من حكومة بوش».
اجلدير بالذكر أن اجلريدة الروسية
برافدا يصفها احملللون السياسيون
األمريكيون بصحيفة «نظرية املؤامرة»
واليت تسعد جدًا بنشر أي خرب يهاجم
الواليات املتحدة.
يذكر أن نظرية املؤامرة هذه ال تعد
جديدة بل تطرق إليها عدد من احملللني
منهم مواطنون أمريكيون ،ومنهم
املخرج احلائز على األوسكار واحمللل
السياسي األمريكي الشهري مايكل
مور ،والذي تطرق إىل أن الواليات
املتحدة قد تكون متورطة يف أحداث
سبتمرب يف فيلم وثائقي من إخراجه،
وقد أشار لنقاط عدة منها مساع دوي
انفجارات بعد وقوع احلادث مث ًال!.

أوروبا عاجزة امام مأساة املتوسط وتوقعات
بارتفاع غري مسبوق لالجئني

انقاذ طفل من الغرق

لن تكون مهمة زعماء االحتاد االوروبي
يف قمتهم الطارئة اليت ستعقد غدا
يف بروكسيل ملناقشة قضية الالجئني
غري الشرعيني عرب املتوسط سهلة .
وتقف الدول االوروبية امام واحدة من
أخطر األزمات اليت تهدد طبيعة وجودها
عاجزة متاما عن استنباط احللول لوقف
تدفق الالجئني .فهي حماصرة من جهة
باصرار مئات اآلالف الذين يتحدون
املوت يوميًا يف سبيل الوصول اىل
بر األمان ،وانتقادات مل تعد خافتة من
رأي عام أوروبي ومنظمات اغاثة دولية
تطالب االحتاد باختاذ خطوات «أكثر
انسانية» ووقف التعاطي مع «مأساة
املتوسط» من زاوية أمنية هدفها فقط
احلفاظ على احلدود االوروبية .
ومن اجلهة الثانية ،يرتبص بقادة
اوروبا اخلوف من ارتفاع اعداد

املتدفقني ،املرتفع اص ًال ،يف حال
شعر هؤالء مبرونة واتباع االوروبيني
سياسة أكثر انسانية قاعدتها التدخل
النقاذ الالجئني غري الشرعيني وليس
البعادهم عن احلدود.
وتتعقد املهمة االوروبية مع ارتفاع
أعداد الذين قضوا غرقا حتى اليوم اىل
 56( 1727شخص قضوا يف الفرتة
عينها من العام املاضي) ،واستنادا
اىل هذه املقارنة ووفقًا لعملية حسابية
للناطق باسم منظمة اهلجرة التابعة
لألمم املتحدة جويل ملمان  ،فإن
العدد قد يصل يف حال استمرار االمور
على هذا املنوال اىل  90الف قتيل
حتى نهاية العام اجلاري ،مع توقعات
بوصول اعداد طاليب اللجوء ،ودومًا
استنادا اىل القاعدة عينها ،اىل أكثر
من نصف مليون شخص.

سـكّان رومـية سجناء!
التمرد داخل
تتواىل أعمال الشغب وحاالت
ّ
سجن «رومية» منذ العام  ،2008وأبرزها
يف املبنى «ب» الحتوائه على املوقوفني
اإلسالميني الذين أوقفوا منذ العام 2000
ثم موقويف خميم
جراء أحداث الضنيةَّ ،
نهر البارد وعربا وطرابلس .ولغاية العام
 ،2015شهد السجن وال يزال حاالت شغب
بعدما نقل السجناء إىل املبنى «د» جراء
عمليات تأهيل املبنى «ب» حيث من
املفرتض أن يعود املساجني إليه بعدما
أحرقوا أمتعة وفرش النوم واحتجزوا عددًا
من حراس السجن الذين َّ
مت اإلفراج عنهم
الحقًا.
وسيوزع هؤالء السجناء بشكل أمين
ّ
حبسب ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق.

نتعرّض إلهانة يومية

األحداث املتوالية داخل السجن جعلت
من أهالي منطقة رومية مساجني كذلك،
فقد ُأغلقت الطرق
املؤدية إليه منذ حواىل
ّ
العام ،وأصبح على أهل املنطقة أن جيتازوا
ّ
طريقًا أطول كي
يتمكنوا من اخلروج أو
الدخول إىل املنطقة .تؤكد السيدة غريتا
اليت تقطن يف رومية يف حديث لـ»النهار»
قدمنا شكاوى
أن «الوضع مل يعد حيتملَّ ،
َّ
ّ
عدة ومل يتغري شيء .اليوم ،مل
يتمكن
َّ
باص املدرسة من القدوم ألخذ أطفالنا
إىل مدرستهم ،أبناء احلي مجيعهم اليوم
حمتجزون يف املنزل .هذه املرة الثانية اليت
يتم إرجاع باص مدرسي ومنعه من املرور،
ُّ
أن القاطنني بالقرب من السجن يف
كما َّ
منطقة الفيالت حيتاجون إىل تصريح بغية
الوصول إىل منازهلم» .تتساءل السيدة
غريتا عن احلل «هل نلجأ إىل االعتصام؟ بتنا
نعيش حبال توتٍر مستمر ،مشاكل السجن
ال نعرف كيف ميكن ُّ
حلها ،نعيش بوضع
إمكانية
مرعب خناف من
تعرضنا للخطر،
ّ
كما َّ
أنه كلما أردنا الدخول واخلروج إىل
ثان أطول
املنطقة يفرتض بنا اجتياز طريق ٍ
مينعنا من الوصول إىل أعمالنا أو وصول
أوالدنا إىل مدارسهم يف الوقت
احملدد.
ّ
حنن
نتعرض إلهانة يومية ،نتحمل مبا فيه
ّ
أن صربنا قد نفذ» .كذلك،
الكفاية إال َّ
ّ
أن «املنطقة باتت
تؤكد السيدة إليانا َّ
خطرة ،أنا معلمة أذهب يف باص مدرسي
مع التالمذة ،ولكن كلما حصلت خضة أمنية
يف السجن واجهنا مشكلةُ ،
وأجربنا على
املرور يف طريق تستغرق نصف ساعة كي
نتمكن من الوصول إىل وجهتنا ،يف حني
َّ
أننا حنتاج  7دقائق للوصول لو سلكنا
األوىل ،حيث ُيسمح مبرور الباص مرة
واحدة على الطريق املقفلة وغالبًا ما ميلك
تصرحيًا .خناف كل يوم أكثر على أوالدنا.
ال ميكننا املطالبة بتغيري مكان السجن ألنه
كان موجودًا قبل تشييد املنازل بالقرب
ّ
منه ،ولكن على األقل
نتمنى عليهم إجياد
حل ،هناك طريق قرب كنيسة رفقا ممكن
حتسينها لنتمكن من املرور عليها ،كان من
أن املشروع قد ّ
توقف
املقرر استخدامها إال َّ
ّ
وال نعرف سبب االعرتاض» .من جهتها،
تشري السيدة نيكول إىل َّ
أنه يف «كل
إن هناك
فرتة يقفلون الطريق ،ويقولون َّ
عمليات ،والوضع بالنسبة إلينا صار خميفًا
فع ًال خارج السجن كما هو داخله».

«السجن املركزي» ال «سجن رومية»
ّ
متنى النائب سامي
يف هذا السياق،
اجلميل على معالي وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق يف تغريدة له عرب «تويرت»
استعمال كلمة «السجن املركزي» بد ًال من
كلمة «روميه» وذلك احرتامًا ألهل روميه،
بانتظار نقله إىل منطقة أخرى» .اتصلت
«النهار» بالنائب اجلميل الستيضاح
َّ
املسألة،
أن «كلمة رومية
فأكد اجلميل َّ
ما
«السجن»،
باتت تعين
شوه صورة
َّ
املنطقة وقاطنيها مسببًا ضررًا معنويًا هلم،
من هنا ،يربز طلب
ملح بتغيري التسمية
ّ
إىل «السجن املركزي» يف رومية إذ يكفي
املواطنني اخلطر األمين الذي يعيشونه
بشكل يومي خوفًا من هروب مسجون ،أو
استهداف احلواجز األمنية ،أو إقفال الطرق

املؤدية إىل منازهلم ما يدفعنا للمطالبة
بنقل السجن إىل منطقة معزولة ونائية أكثر
وليس فيها كثافة سكانية ،أو على األقل
إبقاء املوقوفني املوقتني يف رومية ونقل
احملكومني إىل مكان آخر لتحرير جزء من
ّ
هذا املبنى» .ويف ما
يتعلق بوضع السجناء
أن «املشكلة تكمن يف
يشري اجلميل إىل َّ
التوقيف املوقت للسجناء يف انتظار
حماكماتهم ،لذا ،من الضروري تسريع
هذه احملاكمات من قبل وزارة العدل عرب
ختصيص عدد أكرب من القضاة ،أو أخذ
تدابري عرب اقرتاح مشروع قانون ،حبيث
ال ميكن اعتقال الناس موقتًا لسنوات يف
انتظار حماكماتهم اليت قد تكون سنوات
احلكم فيها أقل من املدة اليت قضاها
املسجون داخل السجن منتظرًا!».

الوضع األمني يحتـّم ذلك

من جهته ،يشري رئيس بلدية رومية
املهندس لويس أبو حبيب يف اتصال
أن «الوضع األمين يف
مع «النهار» إىل َّ
السجن ال يسمح مبرور الباصات وتعريض
حياة التالمذة للخطر ،وذلك بسبب
املشاكل احلاصلة ما ّ
حيتم هذا اإلجراء».
وعن الطريق ّ
يؤكد أبو حبيب أنها «مقفلة
ً
منذ حواىل العام مع
بداية األحداث يف
املبنى «ب» واحلواجز موضوعة قبل وبعد
السجن» .أما يف ما يتعلق بسكان املنطقة
وإعاقة هذا اإلجراء ألعماهلم اليومية؟
فيجيب أبو حبيب« :سكان املنطقة أو
من لديهم أشغال
حمددة هناك يأخذون
ّ
تصرحيًا من القوى األمنية للسماح هلم
أن
باملرور ،ولكن ال َّ
بد من اإلشارة إىل َّ
منازل الناس موجودة قبل مبنى السجن
بالتالي ما من شيء يعيق حركتهم ،أما من
يرغب يف النزول من جهة رومية  -برمانا
إىل منطقة الفيالت ال ميكنه املرور ،بل
عليه أن يسلك أوتوسرتاد املنت السريع
ليتمكن من الوصول إىل وجهته».

خصخصة السجون!

يعترب احملامي ربيع قيس ومنسق الربامج
يف «املؤسسة اللبنانية للسلم األهلي
الدائم» يف حديث لـ»النهار» َّ
أنه «من
الضرورة مبكان تطوير قانون السجون يف
لبنان لكي يتماشى مع املعايري الدولية
عرب وضع تشريع جديد يراعي قواعد حقوق
اإلنسان العاملية والعدالة الرتميمية وذلك
إن السجن مكان
لبيئة أفضل للسجناء إذ َّ
ِّ
للتأهيل ال للعقاب».
ويفند قيس بعض
النقاط من باب حتسني املباني وأوضاعها
الصحية والنفسية ،أبرزها:
وشروطها
ّ
 «تطوير أجهزة التهوئة واإلنارة. النظافة داخل السجون. الطعام والتغذية املتوازنة.واألسرة املالئمة.
 أمتعة النومَّ
 غرف االستقبال واالتصال بالعاملاخلارجي.
 توعية وتدريب وتأهيل االداريني يفالسجن حول كيفية إدارة السجن.
 -توعية وتدريب وتأهيل آمري السجون

واحلراس حول كيفية التعامل والتعاطي
مع نزالء السجن.
 إضافةمقرر أساسي يف معاهد قوى
ّ
األمن الداخلي حول إدارة السجون،
والتعاطي مع نزالء السجن.
 جتهيز مشاغل إنتاجية داخل السجونإلتاحة اجملال للسجناء للعمل مقابل مردود
مادي معني.
 تنفيذ مشروع التدابري البديلة يف كافةالسجون اللبنانية( .مث ًال :األشغال للمنفعة
العامة ،الغرامات النقدية ،دفع تعويض
إضايف للضحية أو ذويها ،اختاذ التدابري
االحرتازية كاحلجز يف مأوى احرتازي أو
العزلة يف مؤسسة للتشغيل أو احلجز يف
دار للتشغيل).
 وضع املساجني احملكومني جبرائم مماثلةبعضهم مع بعض ،وعدم اخللط بني
احملكومني جبرائم خطرية (مث ًال :القتل،
االغتصاب ،السرقة) وسائر احملكومني
(مث ًال :شيك من دون رصيد ،إساءة
أمانة).
 جتهيز قاعات معينة تسمح للنزالءفنية،
مبمارسة أنشطة اجتماعية ،تثقيفيةّ ،
وغريها.
 استخدام شاحنات وجتهيزها وفقاملعايري واملواصفات الدولية جللب
وإحضار السجناء.
 إنشاء مركز استقبال لكل سجني جديديقضي فيه فرتة حمددة لدراسة حالته ومن
ثم إحالته إىل السجن الرئيسي.
 إعداد وتنفيذ دورات تعليمية وحمواألمية داخل السجون لتمكني السجناء.
 تأمني زيارات دورية ملساعديناجتماعيني وأطباء نفسيني لالطالع
على أوضاع السجناء
ومدهم بالعالجات
ّ
املناسبة.
 إعداد وتنفيذ برامج توعية وتأهيلللمساجني حول مناهضة العنف واجلرمية
وقبول اآلخر والتحاور معه مهما كانت
شدة االختالف.
َّ
 التسريع بانتقال صالحية اإلشراف علىالسجون من وزارة الداخلية اىل وزارة
العدل» .وخيتم قيس َّ
بأنه من «املمكن
أن
يكمن اإلصالح يف خصخصة السجون
ُ
كما يف عدد من دول العامل
املتقدمة
ّ
مثل الواليات املتحدة األمريكية وعدد من
الدول األوروبية».
تطرح األحداث
املستمرة يف سجن رومية
ّ
أسئلة ال أجوبة شافية هلا يف الوقت
احلالي ،أليس من املستغرب أن يصبح
احلارس أسريًا لدى السجني؟ أليس على
القضاء
التحرك سريعًا للتعجيل مبحاكمات
ّ
موقوفني منذ سنوات بال أحكام قضائية؟
يتم تأهيل السجون
أليس من الطبيعي أن َّ
ِّ
بطريقة حترتم حقوق اإلنسان
ومتكن
السجناء من اخلضوع للتأهيل؟ وهل من
املعقول أن يبقى سكان املنطقة سجناء
بيد سجناء!

املصدر« :النهار» سلوى أبو شقرا
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تتــمات

قرن على املذابح االرمنية...
تتمة املنشور على ص 1

الرتكية
 ،1923رفضت احلكومات
ّ
املتعاقبة االعرتاف بهذه اجملازر.
الدولية،
وحتت وطأة الضغوط
ّ
وقرارات الكثري من برملانات
األوروبية اليت اعرتفت
الدول
ّ
بهذه املذابح ،وطالبت تركيا
باالعرتاف بها ،اضطرت أنقرة
إىل الرتاجع خطوة إىل الوراء،
عرب وصف تلك األحداث بـ
«املأساة» .وذلك يف يوم - 23
 2014 - 4خالل تصريح للرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان،
حني كان رئيسًا للوزارة .حيث
قدم التعازي ألهالي الضحايا
ّ
من األرمن واألتراك .ولكن،
ما زالت احلكومة واملعارضة
الرتكيتني ،ترفضان يف شكل
ّ
قاطع االعرتاف بتلك اجملازر.

االعرتاف الدولي

إضافة إىل األمم املتحدة،
اعرتفت برملانات أكثر من
 20دولة بهذه اجملازر .كما
اعرتفت بها مؤسسات كثرية
من االحتاد األوروبي ،وأبرزها
صوت
الربملان األوروبي ،حيث
ّ
يف سنوات ،2000 ،1987
 2002و ،2005على االعرتاف
بهذه اجملازر .ويف - 4 - 15
 ،2015جدد الربملان األوروبي
اعرتافه بهذه اجملازر ،واصفًا
اجلماعية ،مطالبًا
إياها باإلبادة
ّ
ّ
تركيا باالعرتاف بها .وعلى رغم
أن قرار الربملان األوروبي غري
ملزم ،إلاّ أن دو ً
ال كثرية من
االحتاد اعرتفت بهذه اجملازر
السويد،
فرنسا،
كبلجيكا،
هولندا !...زد على ذلك ،أن
قرار الربملان األوروبي األخري،
إضافيًا ملساعي
منح زمخًا
ّ
أرمينيا واللوبي األرمين يف
أوروبا وأمريكا ،جلهة ممارسة
املزيد من الضغوط على أنقرة
بغية إجبارها على االعرتاف،
ّ
يرتتب على هذا
وإلزامها مبا
ً
وسياسيًا
ا
قانوني
االعرتف،
ّ
ّ
واقتصاديًا .وهذا ما ختشاه
ّ
أنقرة من أن يريفان لن تكتفي
واالعتذار
االعرتاف
بانتزاع
املعنوي والسياسي عن تلك
اجملازر ،بل سيتعدى ذلك إىل
املطالبة بدفع التعويضات ألسر
ضحايا املذابح!

غضب تركي مشرتك

الناظر إىل املشهد الداخلي
اخلالفات
وحجم
الرتكي
واألزمات اليت تعصف به ،سواء
منها اخلالفات بني احلكومة
اإلسالمية احملافظة واملعارضة
ّ
األتاتوركية ،من جهة،
العلمانية
ّ
ّ
وبني احلزب احلاكم ومجاعة
الداعية اإلسالمي فتح اهلل غولن
من جهة ثانية ،واخلالفات بني
احلكومة والعمال الكردستاني
ّ
يتعلق باملفاوضات بني
يف ما
الطرفني إلنهاء الصراع الكردي
 الرتكي ،من جهة ثالثة،مضافًا إىل كل ما سلف ،احتدام
الصراع والتالسن السياسي
الرتكية ،على
بني األحزاب
ّ
االنتخابية
خلفية محالت الدعاية
ّ
ّ
الربملانية
خبصوص االنتخابات
ّ
اليت ستشهدها تركيا مطلع

زهور حول النصب التذكاري للضحايا
حزيران (يونيو) املقبل ،الناظر
إىل هذا املشهد ،يراه شديد
االختالف والتصارع ومن دون
اتفاق أو توافق بني األحزاب
الرتكية .ولكن ،باستثناء حزب
ّ
الدميوقراطية (الواجهة
الشعوب
ّ
العلنية للعمال الكردستاني)،
ّ
الرتكية ،وكل أحزاب
احلكومة
ّ
املعارضة من أقصى اليمني
إىل أقصى اليسار ،متفقة على
رفض االعرتاف بهذه املذابح،
وإدانة كل من يعرتف بها.
ومن ذلك ،إصدار رئيس
الربملان الرتكي مجيل تشيتشك
يوم  ،2015 - 4 - 16بيانًا
مشرتكًا ّ
وقع عليه حزب العدالة
والتنمية احلاكم ،وحزب الشعب
القومية
اجلمهوري وحزب احلركة
ّ
ّ
املمثالن
الرتكي املعارضان،
يف الربملان ،شجبت فيه قرار
الربملان األوروبي ،وذكرت
يف البيان« :جتاهل الربملان
األوروبي كل آالم الشعوب
اليت كانت تعيش يف منطقة
األناضول خالل احلرب العاملية
ّ
وعظم اآلالم اليت
األوىل،
عاشها األرمن ،وأشار إىل أن
اإلمرباطورية العثمانية كانت
تتبع منهجًا انتقائيًا ومنحازًا».
وأن «الربملان األوروبي عمق
الفجوة بني تركيا وأرمينيا
بد ً
ال من الدعوة إىل احلوار
بني اجلانب الرتكي الذي وجه
الكثري من الدعوات لكشف
احلقائق بأساليب علمية حمايدة،
واجلانب األرمين الذي فضل
تعميق املسألة» .ويف سياق
متصل ،طالب زعيم حزب
الشعب اجلمهوري املعارض،
كمال كليجدار أوغلو ،رئيس
الوزراء أمحد داود أوغلو
رد مجاعي على
بإعداد صيغة ّ
قرار الربملان األوروبي الذي
ّ
حيض على االعرتاف بـ «اإلبادة
«ميكننا
وقال:
األرمنية».
حتضري نص مشرتك والتوقيع
عليه ،فآراؤنا متفقة يف ما
يتعلق بذلك املوضوع» .مؤكدًا
رفضه تصرحيات بابا الفاتيكان
األرمنية،
للمطالب
املؤيدة
واصفًا قرار الربملان األوروبي
يصب يف
«مسيس وال
بأنه
ّ
ّ
اجتاه املصاحلة بني الشعبني
األرمين والرتكي».
ووصف الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان يف تصريح له
يوم  ،2015 - 4 - 16قرار
الربملان األوربي بأنه «يظهر
حقيقة العداء لرتكيا من خالل
وقال:
األرمن».
استغالل

«تركيا يف كل مراحل تارخيها،
كانت مصدرًا للعدل واألمن
واالستقرار بالنسبة ملواطنيها،
وجلميع اجملتمعات اليت تعيش
يف املنطقة» .وأضاف« :الذين
حياولون وضع تركيا وأمتنا
يف قفص االتهام بذريعة آالم
املاضي ،إمنا يسيئون إىل
التاريخ أو ً
ال .وإن الذين يسعون
إىل دفع تركيا إىل القبول
بشيء مل حيدث على اإلطالق،
مثل اإلبادة اجلماعية ،ال طائل
جلهودهم .ونعترب القرارات
اليت تتخذها الربملانات بهذا
اخلصوص كأنها مل تصدر».
مؤكدًا أن «اآلالم اليت عاشها
الشعب الرتكي يف الفرتة
نفسها (فرتة احلرب العاملية
األوىل) ال تقل أبدًا عن اآلالم
اليت عاشها الشعب األرمين ،بل
تزيد».
صرح
ويف ،2015 - 4 - 18
ّ
أردوغان قائ ًال« :يوجد يف
بالدنا حواىل  40ألف مواطن
تركي من أصل أرمين ،و 40ألف
أرمين هربوا من بالدهم وجلأوا
إلينا ،واستوطنوا عندنا ،وحيلون
ضيوفًا علينا ،هل اضطهدناهم
يوما؟ أمل تروا ذلك يا عدميي
الضمائر؟» ،مشريًا إىل قرار
الربملان األوروبي ،وتصرحيات
املسؤولني الغربيني الداعمة
األرمنية .بينما يف
املطالب
ّ
شهر آذار (مارس) ،2010
وحني كان رئيسًا للوزراء ،هدد
أردوغان حواىل  100ألف أرمين
بالطرد من تركيا ،تعليقًا على
تصويت الربملان السويدي على
قرار إدانة مذابح األرمن.
وجه
ذلك،
مع
بالتوازي
ّ
املسؤولون األتراك واإلعالم
الرتكي انتقادات شديدة لبابا
الفاتيكان ،حيث قال رئيس
الوزراء الرتكي أمحد داود
أوغلو يوم :2015 - 4 - 18
ّ
التكلم
«ال تستطيع أي جهة
معنا باستعالء ،مبن فيها بابا
هوية
الفاتيكان وما ميثله من
ّ
دينية ،والربملان األوروبي
الذي أضحى يف اآلونة كما لو
ٌ
للتيارات العنصرية
ممثل
أنه
ّ
اليت ازداد نفوذها يف األيام
املاضية» .فرد البابا فرنسيس
على املسؤولني األتراك بالقول:
«أما حنن ،فال نستطيع السكوت
ّ
عن ذكر ما رأينا وما مسعنا».

الرواية الرتكيـّة

وفق ما نشره القسم العربي
الرمسية،
يف وكالة األناضول
ّ

فإن هذه اجملازر هي «مزاعم»
الصحة .حيث
ال أساس هلا من
ّ
نشرت «األناضول» يف يوم
 ،2015 - 4 - 18تقريرًا حتت
عنوان «أحداث عام ...1915
بني حقائق العثمانيني ومزاعم
األرمن» ذكرت فيه« :تعاون
القوميون األرمن ،مع القوات
الروسية بغية إنشاء دولة
أرمنية مستقلة يف منطقة
األناضول ،وحاربوا ضد الدولة
العثمانية إبان احلرب العاملية
األوىل .وعندما احتل اجليش
الروسي ،شرق األناضول،
املتطوعني
لقي دعمًا كبريًا من
ّ
األرمن العثمانيني والروس ،كما
انشق بعض األرمن الذين كانوا
خيدمون يف صفوف القوات
العثمانية ،وانضموا إىل اجليش
الروسي» .وأضاف التقرير:
«بينما كانت الوحدات العسكرية
األرمنية ،تعطل طرق إمدادات
اجليش العثماني اللوجيستية،
وتعيق تقدمه ،عمدت العصابات
األرمنية إىل ارتكاب جمازر ضد
املدنيني يف املناطق اليت
احتلوها ،ومارست شتى أنواع
الظلم حبق األهالي» .وأشارت
إىل أن احلكومة العثمانية حاولت
«إقناع ممثلي األرمن وقادة
الرأي لديهم ،إال أنها مل تنجح
يف ذلك ،ومع استمرار هجمات
قررت
األرمن،
املتطرفني
احلكومة يف  24نيسان من عام
 ،1915إغالق ما يعرف باللجان
الثورية األرمنية ،واعتقال ونفي
بعض الشخصيات األرمنية
البارزة .واختذ األرمن من ذلك
التاريخ ذكرى إلحياء اإلبادة
األرمنية املزعومة» .وأشارت
«األناضول» يف تقريرها إىل
أنه «يف ظل تواصل االعتداءات
األرمنية على رغم التدابري
السلطات
قررت
املتخذة،
العثمانية ،يف  27أيار (مايو)،
من عام  ،1915تهجري األرمن
القاطنني يف مناطق احلرب،
واملتواطئني مع جيش االحتالل
الروسي ،ونقلهم إىل مناطق
أخرى داخل أراضي الدولة
العثمانية» .وأضافت« :مع
أن احلكومة العثمانية ،خططت
لتوفري االحتياجات اإلنسانية
للمهجرين ،إلاّ أن عددًا كبريًا
ّ
من األرمن فقد حياته خالل
رحلة التهجري بسبب ظروف
الداخلي،
والقتال
احلرب،
واجملموعات احمللية الساعية
إىل االنتقام ،وقطاع الطرق،
ّ
ويوضح
واجلوع ،واألوبئة».
التارخيية
التقرير أن «الوثائق
ّ
ّ
تعمد احلكومة وقوع
تؤكد عدم
ّ
تلك األحداث املأسوية ،بل
على العكس ،جلأت إىل معاقبة
املتورطني يف انتهاكات ضد
األرمن أثناء تهجريهم ،وجرى
إعدام املدانني بالضلوع يف تلك
املأساة اإلنسانية ،على رغم
عدم وضع احلرب أوزارها».
جتب اإلشارة إىل أن الرئيس
الرتكي أردوغان ،واملسؤولني
األتراك ،يطالبون أرمينيا بتشكيل
جلنة مشرتكة لبحث القضية
ودراستها من كل جوانبها،
حيث قال أردوغان« :أحضروا
معكم الوثائق واملستندات اليت
حبوزتكم وتعالوا لكي نؤسس
جلنة مشرتكة ،تقوم بدراسة
القضية وتقوميها من مجيع

جوانبها ،والوصول إىل ذاكرة
مشرتكة وموضوعية وعادلة،
لنواصل بعد ذلك مشوارنا حنو
املستقبل».
اخلارجية
يف حني دعت وزارة
ّ
املتحدثة
األمريكية على لسان
ّ
ّ
بامسها ،ماري هارف ،إىل
اعرتاف «صريح وكامل وعادل
مبذابح األرمن» .وأشارت إىل أن
الرئيس األمريكي ومسؤولني
آخرين كبارًا« ،أقروا غالبًا بأن
ذبح مليون ونصف املليون
أرمين أو اقتيادهم إىل املوت
العثمانية
اإلمرباطورية
يف نهاية
ّ
ّ
تارخيية معربني
هو واقعة
ّ
عن أسفهم لذلك» .وتابعت
أن «اعرتافًا كام ًال وصرحيًا
وعاد ً
ال بهذه الوقائع يصب
يف مصلحتنا ومصلحة تركيا
وأرمينيا وأمريكا».
ويرى مراقبون أن اختيار
املسؤولني األتراك يوم 24
مبئوية معركة
نيسان لالحتفال
ّ
الدردنيل ،اهلدف منه حتوير
األنظار عن االحتفال مبئوية
األرمنية اليت ستشهدها
املذابح
ّ
وجهت جمموعة من
أرمينيا .لذاّ ،
والشبابية
احلقوقية
املنظمات
ّ
ّ
يف تركيا وبعض النشطاء،
بالتوجه
نداء إىل زعماء العامل
ّ
إىل أرمينيا وعدم املشاركة يف
الرتكية.
االحتفالية
ّ
ّ

الرواية األرمنيـّة

مجهورية أرمينيا وكل
موقف
ّ
والثقافية
السياسية
اجلماعات
ّ
ّ
األرمنية يف تركيا والشرق
ّ
ميكن
والشتات،
األوسط
تلخيصه مبا نشره املوقع
اإللكرتوني مللحق «أزتاك»
األرمنية ،حيث يقول:
للشؤون
ّ
ّ
حبق األرمن
الرتكية
«املذابح
ّ
والسريان واآلشوريني عام
املتعمد
 1915تشري إىل القتل
ّ
اإلمرباطورية
واملنهجي من جانب
ّ
العاملية
العثمانية خالل احلرب
ّ
ّ
األوىل وبعدها .وقد مت تنفيذ
ذلك من خالل اجملازر وعمليات
الرتحيل ،والرتحيل القسري،
وهي عبارة عن مسريات يف
ظل ظروف قاسية مصممة
لتؤدي إىل وفاة املبعدين.
يقدر الباحثون أن أعداد
ّ
الضحايا األرمن ترتاوح ما بني
 1مليون و  1.5مليون نسمة.
وجمموعات عرقية مسيحية أخرى
متت مهامجتها وقتلها من جانب
اإلمرباطورية العثمانية خالل هذه
الفرتة كالسريان والكلدان
واليونانيني
واآلشوريني
وغريهم .يرى عدد من الباحثني
أن هذه األحداث ،تعترب جزءًا
من سياسة اإلبادة نفسها اليت
العثمانية
اإلمرباطورية
انتهجتها
ّ
ّ
املسيحية» .انتهى
ضد الطوائف
ّ
االقتباس .ويرى األسقف أشود
مناتسكيان ،مطران األرمن
األرثوذكس يف مصر أن «مذابح
األتراك ضد األرمن حرب عرقية
دينية».
وليست
ّ

الرواية الكرديـّة

األرمنية
وشخصيات
تتهم جهات
ّ
ّ
ّ
الكرد يف شكل عام بالضلوع
يف هذه اجملازر ،وتبين اتهامها
هذا على وجود بعض القبائل
احلميدية
الكردية ضمن الفرق
ّ
ّ
اليت أسسها السلطان عبداحلميد
وضمت الكرد
()1918 - 1842
ّ

والعرب والشركس ،والالز،
واأللبان .ويرى الكاتب والباحث
الكردي جالل زنكابادي يف
كتابه «جينوسايد األنتلجنسيا
األرمنية» أن هذه األلوية ّ
شكلها
عبداحلميد يف مطلع صيف 1891
الرتكية:
القوميات غري
من
ّ
ّ
الكرد
الشركس،
األلبان،
حبجة «تأديب العصاة»
واألرمن؛ ّ
التمرد» ،وكان
وقمع «حركات
ّ
ذلك يعين قمع انتفاضات
الكرد واألرمن وشعوب البلقان
وثوراتهم .وبلغ جمموع األلوية
احلميدية حنو  110 - 100آالف
ّ
ّ
يشكلون  200أورطه =
فارس،
ّ
مؤلفة من 550 - 500
كتيبة،
فارسًا .وكان القسم الكردي
يبلغ قرابة  10آالف فارس ،أي
احلميدية ،وليس
ُعشر األلوية
ّ
معظمها ،كما أشاعت األوساط
لألمة
املعادية
الشوفينية
ّ
ّ
ّ
ألي
الكردية ،ومل تكن تابعة
ّ
ّ
حزب أو تنظيم سياسي كردي».
ويضيف الباحث« :قويت شوكة
احلميدية ،ومارست
األلوية
ّ
عمليات قمع ضد األرمن والكرد
ّ
وغريهم ،بل غدا الرتك أنفسهم
خيشون سطوتها وبطشها!
وشاركت يف محلة إبادة األرمن
خالل ( )1896 - 1894وحتى يف
تلك احلملة ،أنقذ الكرد الكثري
من األرمن ،ومنهم إبراهيم باشا
ّ
ملي (الكردي) الذي أنقذ حياة
قرابة عشرة آالف أرمين ،يف
حني كان من أقوى قادة األلوية
احلميدية آنذاك ،وقد تكرر ذلك
ّ
أثناء مذابح .»1915
ووفق الباحث زنكابادي ،فإن
اإلبادة «مل تقتصر على األرمن
حصرًا ،وإنمّ ا مشلت الكرد
واليونانيني واآلشوريني .ولو
ْ
العثمانية
السلطنة
مل تنهزم
ّ
ّ
يف احلرب ،لفعلت الشيء
التورط
نفسه بالعرب» .كاشفًا
ّ
الغربي يف هذه املذابح بقوله:
الكردية
«ي َعد ظهور املسألتني
ّ
ُ
واألرمنية يف النصف الثاني
ّ
من القرن التاسع عشر من
التحديات اليت واجهت
أعظم
ّ
العثمانية اآليلة
اإلمرباطورية
ّ
ّ
إىل االنهيار ،إذ زادت الدول
الصراعات
احتدام
العظمى
الدائرة بني الكرد واألرمن
والرتك ،وبني األرمن والكرد؛
باتجّ اه حيقق مآربها .ودعمت
ْ
بل
وسائل دعايتها األرمن،
بالغت يف ترويج مشاهد مظامل
العثمانيني وعسف املسلمني
وبربرية الشعب الكردي! ولعبت
ّ
القيصرية،
أملانيا ،وروسيا
ّ
وبريطانيا ،والنمسا ،وفرنسا
وإيطاليا بسياساتها املنافقة
السر ّية ومعاهداتها
واتفاقاتها
ّ
العلنية ،لعبت أخبث دور يف
ّ
األرمنية والباليا
احتدام املسألة
ّ
اليت أصابت الشعب األرمين؛
السياسية
لضمان مصاحلها
ّ
رد فعل
واالقتصادية .فجاء ّ
ّ
العثمانية شديدًاْ ،
إذ
السلطنة
ّ
ّ
السلطان عبداحلميد الثاني
نفذ
ّ
«إن
صاحب املقولة الشهرية:
ّ
ّ
األرمنية،
التخلص من املشكلة
ّ
ّ
يكون بالتخلص من األرمن
أو ً
ال»! ّ
نفذ محلة إبادة يف (1894
ّ
  )1896ناف عدد ضحاياهاعلى  300ألف أرمين .وتاله رد
ّ
والرتقي يف
فعل حكومة االحتاد
 1913بكل فصاحة يف تصريح
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خدمات الطوارئ تبدأ عمليات التنظيف بعد الكارثة الطبيعية اليت ضربت نيو ساوث ويلز

30
االنبعاثات
ختفيض
اسرتاليا
على
تقرير:
رئيس الوالية بريد يزور املناطق املنكوبة لالطالع على األضرار
يف املئة حبدود 2025

جرى حث اسرتاليا على تسريع
ختفيض الغازات الدفيئة ،حيث
أوصت اهليئة املستقلة لتغري
املناخ حكومة أبوت باعتماد خطة
طموحة تقوم على هدف ختفيض
 30يف املئة حبلول عام .2025
ففي تقرير نشر يوم األربعاء،
أعلنت أيضا اهليئة ان أسرتاليا
فشلت فشال كبريا يف املهمة
املطلوبة خلفض االنبعاثات حبلول
عام  2020إذا أرادت خماطبة
جهود البلدان األخرى لوقف
ظاهرة االحتباس احلراري.
كما أنه يأتي يف وقت كشف
فيه أكرب باعثي االنبعاثات يف
العامل مبا يف ذلك الواليات
املتحدة والصني ،هذا األسبوع
عن شكهم يف مصداقية أسرتاليا
بالنسبة ألهداف تغري املناخ
وسياسة العمل املباشر (direct
 )action policyحلكومة أبوت لدفع
امللوثني للحد من االنبعاثات.
وقالت هيئة تغري املناخ  -وهي
هيئة مستقلة مت تأسيسها
من قبل احلكومة العمالية
املشورة
لتقديم
السابقة
بشأن السياسات املناخية  -ان
أسرتاليا ال يوجد لديها ارضيات
ملرافعة خاصة ألهداف أقل من
بلدان أخرى كجزء من اتفاق
عاملي بشأن املناخ.
ومن األهمية مبكان أيضا
للحكومة ادراك أهمية تغري
املناخ لألجيال القادمة كما جاء
يف تقرير األجيال مؤخرا ،الذي
حيدد التحديات اليت ستواجه
احلكومات يف موازناتها على
مدى السنوات الـ  40املقبلة.
وقد اصدرت اهليئة تقريرها قبل
شهرين لفريق عمل احلكومة،
الذي أنشئته دائرة رئيس
الوزراء وجملس الوزراء املصغر،
ومن املتوقع أن يسلم توصياته
بشأن ما ينبغي أن تكون عليه
أسرتاليا بالنسبة ألهداف احلد
من االنبعاثات ما بعد .2020
وستعلن احلكومة أهداف أسرتاليا
منتصف العام ،وذلك قبل ستة
أشهر من انعقاد قمة املناخ

دراجة نارية تسبح يف شارع ريفرفيو الذي غمرته املياه يف دالويتشهيل

بريني فرايزر
العاملية يف باريس حيث يؤمل
أن يتم التوصل إىل اتفاق جديد
بشأن املناخ.
وقال رئيس هيئة تغري املناخ
بريني فريزر يوم الثالثاء أن
توصية اهليئة هلدف  30يف
املئة عن مستويات عام 2000
حبلول عام « 2025قابلة للمقارنة
على نطاق واسع مع أهداف دول
اخرى غنية متقدمة ستجلس اىل
طاولة املفاوضات يف باريس»
للحد من ظاهرة االحتباس احلراري
مبعدل درجتني مئويتني.
وقال السيد فريزر «إذا التزمت
أسرتاليا بتوصية هدف الـ 30
يف املئة يف مؤمتر باريس
هذا فمن املرجح أن يتم النظر
يف سلوك مواطن عاملي جيد،
وتقديم بعض االجابة ألولئك
الذين شككوا بالتزام أسرتاليا
سياسة تغري املناخ يف اآلونة
األخرية».
ويقول تقرير اهليئة ان هدف عام
 2025يعطي أسرتاليا املرونة
لو كان عليها زيادة جهودها
خلفض االنبعاثات يف السنوات
املقبلة حتى العام .2030
وقال انه جيب على أسرتاليا أن
حتدد هدفا خلفض االنبعاثات
بنسبة  40إىل  60يف املئة عن
مستويات عام  2000حبلول عام
.2030

بان
ويوصي السيد فرايزر
تعمل أسرتاليا على هدف عام
االنبعاثات
بتخفيض
2020
مبعدل  19يف املئة ،وهو ما
خياطب أفضل اجلهود العاملية
ويعين أن احلكومات لن يكون
عليها توسيع نطاق سياساتها
جذريا خلفض االنبعاثات يف
السنوات اليت تلي العام .2020
ويتحدى التقرير احلجج اليت
قدمتها احلكومة والقائلة أنه
بسبب ان انبعاثات أسرتاليا
تشكل نسبة ضئيلة من إمجالي
فان
العاملية،
االنبعاثات
اإلجراءات اليت تتخذها لن حتدث
فرقا كبريا يف املشهد العاملي
الشامل.
وفصل بان أسرتاليا ال تزال
ّ
فيال املرتبة الـ  13كأكرب
مصدر انبعاثات يف العامل حيث
لديها  1.3يف املئة من جمموع
االنبعاثات العاملية.
ولكن بسبب ان تعداد سكان
اسرتاليا هو  0.4يف املئة
من سكان العامل فان هذا
جيعلها أكرب باعث على أساس
نصيب الفرد من بني الدول
املتقدمة ،حيث ينبعث منها 27
طنا من ثاني أكسيد الكربون
لكل شخص ،اي ما يقرب من
ثالثة أضعاف نصيب الفرد من
االنبعاثات يف أملانيا.

بعد احنسار االمطار والرياح
خدمات
بدأت
والفيضانات
الطوارئ عمليات التنظيف،
وقد فاقت فاتورة االضرار
جراء العاصفة ،اليت مل تشهد
مثلها نيو ساوث ويلز منذ
عشر سنوات ،حواىل  170مليون
دوالر.
وقد قام رئيس الوالية مايك بريد
جبولة على بعض املناطق األكثر
تضررا امس االول اخلميس ،مبا
يف ذلك منطقة هنرت املنكوبة
حيث اودت األعاصري واألمطار
الغزيرة والفيضانات حبياة ستة
اشخاص .وقد غمرت املياه
الشوارع يف تلك املنطقة وجرفت
املنازل وتسببت بأضرار بالغة
يف املباني واملواصالت والبنية
التحتية .وقالت خدمة الطوارئ
يف نيو ساوث ويلز انها تلقت
 18،000مكاملة و 12611طلب
مساعدة ،وأجرت  139عملية
انقاذ منذ الساعة العاشرة من
قبل ظهر يوم االثنني.
وقد وصلت طواقم املتطوعني
من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز
ومقاطعة العاصمة كانبريا ACT

للمساعدة يف اعمال التنظيف.
ويوم اخلميس ،كان حواىل 200
ألف منزل يف نيو ساوث ويلز
دون كهرباء ،يف حني أن شركة
اوزغريد  ،Ausgridللطاقة قالت
انها تلقت  164ألف مكاملة منذ
يوم االثنني.
وقال املتحدث باسم خدمة
الطوارئ يف نيو ساوث
ويلز «إن أكرب املناطق اليت
حباجة لتنظيف هي يف منطقة
دانغوغ
وخاصة
نيوكاسل،
 Dungogوميتالند» اللتان غمرت
املياه شوارعهما بعد هطول اكثر
من  400ملليمرت من االمطار.
ويوم االثنني ،جرفت الفيضانات
أربعة منازل على األقل من
أساساتها يف دانغوغ بعد ان
حولت املياه الشوارع الرئيسية
يف املدينة اىل حبرية.
وبلغ جمموع قتلى الوالية جراء
العاصفة مثانية أشخاص.
وقد توفى كل من روبني
ماكدونالد ( 70عاما) كولن ويب
( 79عاما) وبرايان ويلسون (72
عاما) يف دانغوغ بعد ان غمرت
املياه منازل الرعاية اليت كانوا

فيها.
ويوم االربعاء ،عثر على جثة
امرأة تبلغ من العمر  86عاما يف
السيارة اليت كانت تستقلها
بعد ان جرفتها عن الطريق
املياه اليت اجتاحت يف ميتالند.
وبعد ظهر يوم االربعاء ،توفى
سائقان واصيب راكبان اصابات
خطرية عندما اصطدمت سيارتان
يف الظروف طبيعية قاسية على
طريق نيو انغالند السريع بني
وميوسولربوك
سينغلتون
..Muswellbrook
وتوفى رجل يوم االربعاء بعد أن
اصطدم الـيوت ( )uteالذي كان
يستقله بشاحنة جلمع القمامة
يف غالستون (.)Galston
كما توفى احد املشاة ويبلغ من
العمر  87عاما بعد أن صدمته
سيارة يف شرق غوسفورد.
وصباح يوم امس االول
اخلميس ،كانت عمليات اإلخالء
مستمرة يف  ،Milperraيف
جنوب غرب سيدني بعد أن جرى
حث مئات السكان على مغادرة
منازهلم بسبب فيضان جورج
ريفر يوم االربعاء.
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بيشوب يف اول زيارة هلا اىل ايران:

كبري موظفي هوكي ينتقد فرض حكومة بريطانيا «ضريبة غوغل» تعاون استخباراتي بني أسرتاليا وإيران ملكافحة
امليليشيات املتشددة وتنظيم «داعش»

انتقد الرجل الذي اختاره وزير
اخلزانة جو هوكي لرتؤس
دراسة نظام الضرائب يف البالد
علنا «ضريبة غوغل» للحكومة
الربيطانية ،هذه الضريبة اليت
كانت مصدر إهلام حلملة القمع
اليت تلوح يف األفق واليت
تلمح حكومة االئتالف بشنها
على حتويل األرباح للشركات
املتعددة العابرة للدول.
فقد انتقد السيد روبرت
جريميانكو ( ،)Jeremenkoالذي
يشرف على عملية املقرتحات
الضريببة يف مكتب السيد
«ضريبة غوغل»
اهلوكي،
للحكومة الربيطانية يف أواخر
العام املاضي وقال انها ميكن
أن تقوض اجلهود العاملية
ملواجهة التهرب من الضرائب
املتعددة اجلنسيات.
ويوم االحد قال السيد هوكي
ان اسرتاليا «ميكن تتعلم الكثري
من ما تفعله بريطانيا مع ما
يسمى ضريبة غوغل» ،وأعلن
أن املسؤولني االسرتاليني
سيتوجهون إىل بريطانيا للعمل
على ضريبة الـ  25يف املئة
على األرباح الضريبية احملولة
اىل خارج البالد.
وقال السيد هوكي ان أسرتاليا
ال حتتاج إىل فرض ضريبة
جديدة واحلكومة تعتقد ان
بامكانها حتقيق نتائج مماثلة من
خالل توسيع القاعدة الضريبية
القائمة.
وقال «حنن ذاهبون إىل املرحلة
التالية ،وذلك ملالحقة تلك
الشركات ،وخاصة الشركات
الفردية اليت مل تدفع املبالغ
املناسبة من الضرائب على
الدخل املكتسب».
Jeremenko
السيد
وقال
فريفاكس
إعالم
لوسائل
عندما أعلنت احلكومة الربيطانية
الضريبة يف كانون االول« :من
خالل الذهاب وحدها ،أستبقت
احلكومة أي اتفاق عاملي
بشأن كيفية مالحقة الشركات
املتعددة اجلنسيات على خلفية
وعرضت
التهرب الضرييب،
ّ
للخطر جناح هذه املبادرة
الدولية اهلامة».
ويف ذلك الوقت كان السيد
 Jeremenkoمستشار ضرائب
بارز يف معهد الضرائب.
ويف مقابلة منفصلة قال ان من
من «اخلطر» مبكان أن تتفرد
بعض الدول باختاذ إجراءات
معزولة يف هذه القضية،
متسائال عما إذا كان فرض
ضريبة على األرباح احملولة
سيكون فعاال.
وقال السيد  Jeremenkoلراديو
.2GBقائال ان «ضريبة الـ 25
يف املئة على األرباح هي رمبا
تصريح مسجل ولطيف لوسائل
اإلعالم ،وأنه ميكن ان حيصل
على بعض التجاذب السياسي
اجليد حلكومة اململكة املتحدة،
لكنها بالتأكيد ليست بهذه
السهولة».
واضاف يقول «ان ذلك صعب
جدا ،يف احلقيقة أن منظمة
OECD
والتنمية
التعاون

وزير الخزانة جو هوكي
ومعظم االقتصادات الرئيسية
يف مجيع أحناء العامل تعمل على
برنامج ملدة عامني يف حماولة
لضربية أفضل ،لكل شركة،
على أرباح الشركات املتعددة
اجلنسيات».
وقد ُعني السيد ،Jeremenko
وهو مستشار سابق لوزير
اخلزانة السابق بيرت كوستيلو،
كبري موظفي وزير اخلزانة احلالي
جو هوكي يف اذار املاضي
الصالح النظام الضرييب.
وقال السيد  Jeremenkoان
تصرحياته السابقة ادىل بها
عندما كان ميثل معهد الضرائب،

واستعانت بها اخلطة العاملية
التعاون
ملنظمة
املقرتحة
والتنمية ملواجهة «تآكل القاعدة
وحتويل األرباح» .وقال ان
تصرحياته تعكس موقف معهد
الضرائب ،وليس بالضرورة
وجهة نظره الشخصية.
وحذر مكتب املوازنة الربملاني
املستقل من أن فرض ضريبة
على األرباح احملولة من جانب
واحد (دولة واحدة) ميكن
ان خيرق التزامات أسرتاليا
للمعاهدات الدولية ويؤدي اىل
فرض ضرائب انتقامية على
الشركات األسرتالية ورجال
االعمال االسرتاليني العاملني
يف اخلارج.
وقال مكتب املوازنة الربملاني
«من املمكن أن تكون الصالحية
القانونية لفرض مثل هذه
الضريبة عرضة للتحدي ،سواء
مبوجب القانون األسرتالي أو
الدولي ،مع ما يتبع ذلك من آثار
مالية حمتملة على أسرتاليا».
وقد وصف مفوض الضرائب
كريس جوردن مثل هذه
الضريبة بأنها تدبري «مؤقت»
وقال انه يفضل اتفاقا دوليا
بشأنها.

مفوضية حزب الوطنيني يف اسرتاليا
عقدت مفوضية حزب الوطنيني يف اسرتاليا اجتماعًا دوريًا ويف اخلتام
صدر البيان التالي:
 -١كان للمملكة السعودية يف ظهور السيد حسن نصراهلل االخري حصة
األسد فبعد ان كال هلا وملليكها ونظامها ما كال من شتائم وإتهامات
ّ
وبعد ان هال بعض اللبنانيني الذين يعملون هناك هذا اهلجوم
املركز
خوفًا على مصريهم ومصري عائالتهم ولقمة عيشهم رأينا على شاشات
التلفزة وصول الدفعة االوىل من املساعدات العسكرية اىل ارض
الوطن ،وبعد شكر اململكة على هذه اللفتة الكرمية اليت نرحب يف
مثلها من أية جهة أتت نسأل مساحة
السيد الذي يطلب من اجليش
ّ
اللبناني ان يتصدى لإلرهابيني العابثني بأمن الوطن اال جيدر ِب َنا
كلبنانيني ان نشكر اململكة السعودية ونثين على مساعدتها للجيش
حتى يكون يف
وضع أفضل خيوله القضاء على اإلرهابيني يف وقت
ٍ
أسرع وكلفة اقل ؟ وان كانت السعودية حقًا تشجع اإلرهاب كما يقول
اال يرى مساحته بان ليس من عاقل يشاطره هذا الرأي فكيف
لراع
ٍ
لإلرهاب كما يقول ان َي ِه َب اجليش اللبناني السالح ليحارب اإلرهابيني
؟ وليسمح لنا هنا ان نسأل اىل متى يظل خرية من شباب لبنان أنضوا
حتت لواء حزب اهلل أرادوا حترير الرتاب اللبناني من االحتالل االسرائلي
الغاشم اىل متى سيظلوا حياربون ؟ وبعد سوريا والعراق واليمن أين
وجهتهم التالية وهل ُكتب هلؤالء الشباب ان يكونوا رجال حرب اىل ما
شاء السيد حسن بدل ان ينصرفوا اىل مستقبلهم ومستقبل عوائلهم
؟ نطلب منك أيها
السيد ان تعود بقراراتك وحساباتك ووالئك داخل
ّ
في َ
جلس االعوجاج ويصحو الوطن..
خارطة الوطن َ
مساحة
ميشال
املدعو
اعرتف
-٢بعد ان
واقر جبميع التهم املوجهة
ّ
اليه نرى من الضروري ان يعتذر كل من دافع عنه وعن النظام
السوري وكل من كان وال يزال يرى يف دور النظام السوري يف
لبنان عام ًال إجيابيًا وكل من يرى بأن النظام السوري كان وال يزال
عامل استقرار للبنان وبان هذا النظام ال يريد اال اخلري للبنان ! جيب
ان يعتذر ُك ُّل من كان يطالب بعالقات مميزة بني ذاك النظام الدموي
وبني لبنان الضحية على كل من رفع شعار «شكرًا سوريا» ان يعتذر
هلذا الشعب فإن مل يكن يعلم مبا يضمره حقًا النظام السوري للبنان
وللبنانيني فتلك مصيبة وان كان يعلم فتلك خيانة ُع ْظ َمى وجب حماكمة
املتواطئني ..
 -٣نرى يف الزيارة اليت قام فيها رئيس حزب الوطنيني االحرار يف
لبنان مع وفد حزبي اىل مدينة التعايش طرابلس بأنها خطوة وطنية
مهمة ُتعيد خطوط التواصل الوطين واحلزبي مع منطقة عزيزة ذاقت
االمرين من تفلت الدولة وانتشار السالح وإذ نشكر كل من ساهم
وعمل على إجناح هذه الزيارة
خنص بالذكر القيادات الروحية والوطنية
ّ
اليت برهنت جمددًا بان طرابلس عاصمة التعايش وفية ملبادىء رجل
االستقالل الرئيس كميل مشعون ورجل املواقف الوطنية الصافية
رئيس احلزب االستاذ دوري..

مكتب االعالم -مارك البطي

قالت هيئة اإلذاعة الربيطانية
«بي بي سي» ،إن أسرتاليا
وإيران اتفقتا على التعاون
للتصدي
االستخباراتي
للجماعات وامليليشيات املسلحة
يف العراق.
ونقلت «بي بي سي» عن
وزيرة اخلارجية األسرتالية،
جولي بيشوب ،قوهلا :إن
سيصب
املرتقب
التعاون
فى مصلحة البلدين ،ويدعم
جمهوداتهما للتصدي لداعش،
مضيفة أن «أسرتاليا» ستتمكن
مبوجب االتفاق من االطالع على
املعلومات اليت ستتحصل عليها
إيران حول العراق.
جاء ذلك فى تصرحيات أدلت
بها «بيشوب» عقب اجتماعها
مع الرئيس اإليراني «حسن
روحاني» يف أول زيارة هلا إىل
إيران.
وأوضحت «بيشوب» ،أن االتفاق
مع إيران سيكون فعاال فى
مكافحة اإلرهاب قائلة« :أعتقد
أن إيران لديها معلومات حنن
حباجة إليها واجلانب اإليراني
متعاون جدا فيما خيتص بتبادل
املعلومات معنا»
ووفق «بي بي سي» فإن
الوزيرة «بيشوب» ،أشارت
إىل أن أسرتاليا شاركت إيران
بعض املعلومات يف 2014

الرئيس روحاني مستقبال الوزيرة بيشوب
وأصبح األمر ملحا بعد حادثة
احتجاز الرهائن عندما قام الجئ
إيراني ويدعى «هارون مونيز»
باحتجاز  18رهينة يف أحد مقهى
ليندنت يف سيدني؛ فيما قامت
الشرطة باقتحام املبنى وحترير
الرهائن ،وتوفيت الرهينتان
«تروي جونسون»  34عاما» و
كاترينا داوسن « 38عاما» خالل
العملية.
جدير بالذكر أن أسرتاليا واحدة
من حتالف قوى دولية حتارب
تنظيم «داعش» ،ورغم أن
إيران ليست واحدة من هذا
التحالف إال أنها تشارك بقوة
فى احلرب على داعش.
ووفق « بي بي سي» فإن
إيران ساندت فى اذار املاضي

امليليشيات الشيعية وساعدت
العراقية
احلكومية
القوات
يف استعادة «تكريت» من
قبضة ميليشيات «داعش»
املتشددة.
يشار إىل أن حنو مخسة مراهقني
اعتقلوا األسبوع املاضي بتهم
التآمر لتنفيذ هجوم أثناء
االحتفال مبئوية ذكرى احلرب
العاملية األوىل.
وتعتقد السلطات أن حنو 100
أسرتالي تعتقد السلطات أنهم
سافروا إىل «سوريا» للقتال مع
« داعش» ؛ فيما حتذر السلطات
من أنهم ميثلون تهديدا خطريا
لألمن الداخلي؛ وخماوف من
مؤيدي « داعش» من اجلماعات
الراديكالية يف «أسرتاليا».

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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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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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
WRHYH ZKHUHLQ
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H
Z
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DQ

VJK&TkN)Æ
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
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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

«اجلبهة الشامية» حت ّل نفسها:

«اإلخوان» وتركيا خيسرون جولة «الزعامة
العسكرية» يف حلب

قـضية طـارق اّ
املـلح:

مقاضاة الوزارة ودار األيتام اإلسالمية

صهيب عنجريني

َ
مهد انكفاء الدور السعودي
مثلما ّ
ٍ
ماضية ألداء مجاعة
يف مرحلة
وداعميها
املسلمني
اإلخوان
أساسيًا يف هيكلة
اإلقليميني دورًا
ّ
الشامية» وتصديرها يف
«اجلبهة
ّ
صورة «الفصيل اجلامع» يف ريف
حلبّ ،
مثلت عودة السعوديني إىل
ً
اإلقليمية مقدمة لتكريس
الرقعة
ّ
موازين قوى جديدة .املعلومات
املتواترة تشري إىل ان «الشامية»
قررت حل نفسها.
عد املعلومات املتواترة عن توافق
ال ُت ّ
الشامية» على حل
مكونات «اجلبهة
ّ
نفسها حدثًا مفاجئًا ،بقدر ما تأتي
لتطورات الشهرين
حاصل
حتصيل
ٍ
ّ
األخريين .فمنذ منتصف شباط
املاضي ،بدأت اخلالفات
املكونة،
بني اجملموعات
ّ
وسط حماوالت للتعتيم
دون
عليها ،واحليلولة
َ
َ
أن
قبل
تفاقمها،
السطح
على
تطفو
إبان انشقاق جمموعات
ّ
وإنشائها
صغرية،

لم تحصر أنقرة
استثمارها يف
«اإلخوان» بل
«أغرقت السوق
بكل البضائع»

األول» .الحقًا لذلك جاءت الضربة الثانية
«الفوج ّ
عرب انشقاق «كتائب الصفوة» بصمت ،ليليها
ثوار
انشقاق جمموعات أخرى ،أعلنت إنشاء «احتاد ّ
الشام».
وفيما أفلحت الضغوط اليت مارستها وجوه
«شرعية» حمسوبة على «اإلخوان املسلمني»
ّ
لتطويق انشقاق «الصفوة» ،فقد أخفقت
حماوالت مماثلة يف حالة «ثوار الشام» ،اليت جاء
ً
انتفاضة على استعالء
إنشاؤها يف حقيقة األمر
ّ
وتؤكد
«الشامية» ،وقائدها عبد العزيز سالمة.
ّ
أن بذور اخلالفات بني األخرية،
معلومات «األخبار» ّ
ّ
ّ
املنشقة عنها كانت موجودة منذ
وكل اجملموعات
لكن استعجال
«الشامية»،
إلنشاء
األوىل
اللحظة
ّ
ّ
«اإلخوان» (ومن ورائهم األتراك) حماولة انتهاز
ً
قوة ُمهيمنة
ساحنة
إقليمية رأوها
حلظة
لتكريس ّ
ِ
ّ
أدى إىل تسريع اإلنشاء على
يف حلب وريفهاّ ،
لكنها تفاقمت بد ً
أن «تحُ ل املشاكل الحقًا»ّ ،
ال من
ذلك .ويبدو أن التسريبات اليت تداولتها وسائل
«مكونات الشامية
إعالمية معارضة أمس عن أن
ّ
ّ
توافقت على حل اجلبهة ،واستمرار التنسيق
َ
بغية قطع الطريق
العسكري بني فصائلها» جاءت
على جهود اللحظات األخرية ملنع ّ
حلها .ويف
جمموعة ُم ّ
ٍ
نشقة
قيادي يف
هذا السياق يوضح
ّ
أن «حوارًا عاصفًا كان قد دار منذ
عن «اجلبهة» ّ
أسبوع بني سالمة (عبد العزيز ،قائد الشامية)
ٍ
وواحد من القادة الفاعلني يف جيش اجملاهدين،
ّ
القشة اليت قصمت ظهر البعري».
كان
املصدر ّ
أن «اجتماعات
أكد لـلزميلة «األخبار» ّ
عدة ُعقدت بعدها بني أبرز الوجوه داخل اجلبهة،
ّ
َ
أن استمرار الديوك حتت سقف واحد
خلصت إىل ّ
كارثية ،ليأتي اقرتاح احلل مع
نتائج
إىل
سيؤدي
ّ
استمرار التنسيق العسكري مبثابة ّ
حل إنقاذي».
فإن «اخلالف األخري اندلع
ووفقًا للمصدر نفسهّ ،
ّ
ٍ
تلقي جيش
معلومات عن
على األغلب بسبب
اجملاهدين دعمًا جديدًا من دون معرفة سالمة،
عد األمر مبثابة تآمر عليه ،وعلى وحدة
الذي ّ
الصف» ،وتعليقًا على األنباء اليت قالت إن
«حل الشامية مرتبط بإحجام اجلهات الدولية عن
دعمها وممارسة التضييق عليها»ّ ،
أكد املصدر
أن هذا الكالم «ينطبق على تقديم دعم من غرفة
الشامية بوصفها كتلة واحدة ،لكن
املوك للجبهة
ّ
إرسال الدعم لبعض املكونات استمر عرب الدول
اإلسالمية الداعمة» .وأوضح كالمه بالقول« :كل
ّ

مهاجرون سوريون يف اليونان (أ ف ب)
دولة بتبعت جلماعتها بس» .ويف انتظار صدور
«الشامية» ،مُيكن
تأكيد ،أو نفي رمسي عن
ّ
أن «مجاعة
التأكيد استنادًا إىل ُمعطيات ّ
عدة ّ
(مرحليًا على
اإلخوان املسلمني» خسرت بالفعل
ّ
األقل) فرصة استمرار أشخاص حمسوبني عليها
على رأس «اهلرم العسكري ُ
املعارض» يف حلب
وريفها ،من دون أن يعين ذلك إقصاءها من
عد التطورات
اللعبة
نهائيًا .وبالقدر نفسهُ ،ت ّ
ّ
ً
ضربة لـ «االئتالف السوري املعارض»،
املذكورة
الذي يدور يف فلك اجلماعة نفسها ،والذي سبق
حتدث عن «تواصل مع
لرئيسه خالد خوجة أن
ّ
الشامية إلنشاء نواة جيش وطين
قادة اجلبهة
ّ
جديد»
وبرغم أن هذه اخلسارة تنسحب على الالعب
الرتكي ،مهندس «الشامية» و»االئتالف»،
وحاضن «اإلخوان املسلمني» ،مل حتصر أنقرة
وزعت البيض
استثمارها يف «اإلخوان» ،بل ّ
سالل كثرية .ودأب األتراك على التعامل
على
ٍ
السوق بكل
بعقلية «إغراق
مع امللف السوري
ّ
ّ
أن خسارة
البضائع املتوافرة» ،على اعتبار ّ
األول ،ومهما كانت األدوات.
اخلصم هي اهلدف ّ
يف الوقت نفسه ،فإن الدور الرتكي أساسي،
وال غنى عنه بالنسبة إىل كل الالعبني اآلخرين
(وخاصة السعودي ،والقطري).
«الشامية» أن مُي ّهد لعودة بعض
ومن شأن حل
ّ
اجملموعات إىل الواجهة من جديد ،وعلى حنو خاص
«حركة نور الدين زنكي» ،و»جيش اجملاهدين»،
يفتح الباب أمام نشوب خالفات حول
كما قد
ُ
مناطق النفوذ ،كذلك ُيتوقع أن حياول عبد
اإلسالمية»
العزيز سالمة إعادة إحياء «اجلبهة
ّ
أن
يف حلب ،ضمانًا الستمرار زعامته .اللاّ فتّ ،
هذه املتغيرّ ات تأتي بالتزامن مع استمرار طغيان
العنصر «اجلهادي» على املشهد ُ
املعارض يف
ّ
كل من إدلب وحلب .وعلى الرغم من الضغوط
املستمرة على «جبهة النصرة» بغية «فك االرتباط»
بتنظيم «القاعدة» ،فإن ذلك يف حال حدوثه ال
سيما
يعين ختليها عن «عقيدتها
اجلهادية» ،وال ّ
ّ
ّ
املتمثل بـ «جيش الفتح» ال حيمل
أن البديل
ً
خمتلفة عن «القاعدة» .وعالوة على
أيديولوجيا
قوة
«النصرة» تربز «جبهة أنصار الدين» بوصفها ّ
وازنة يف حلب ،وهي «جبهة جهادية» مكوناتها
«قاعدية» ذات والء ُمطلق .وجتدر اإلشارة يف هذا
ّ
السياق إىل تزايد «النشاط الدعوي اجلهادي» يف
الشهرين األخريين يف كثري من مناطق الريف
احلليب ،وإىل عودة التظاهرات ُ
املطالبة بـ «حكم
الشرع» .وبطبيعة احلال ال مُيكن إغفال احلراك
اإلسالمية» يف ريف حلب
املتزايد لتنظيم «الدولة
ّ
ً
عالوة على احتفاظه بالسيطرة على اجلزء
الشمالي،
األكرب من ريفها الشرقي .ومن ُ
رجح أن حياول
امل ّ
التنظيم استثمار التطورات الستعادة مناطق سبق
له أن خسرها العام املاضي ملصلحة جمموعات
ّ
مسلحة أخرى.

هديل فرفور
أعلنت «املفكرة القانونية»
مباشرة إجراءات التقاضي
بالنيابة عن طارق املالح
( 22عامًا) ،الشاب الذي
تعرض لالغتصاب يف
ّ
اإلسالمية
األيتام
دار
على مدى مخس سنوات.
ضد وزارة
الدعوى ستكون
ّ
الشؤون االجتماعية ودار
الرعاية املذكورة .اهلدف
منها ال يقتصر على حتصيل
احلقوق املنتهكة للمالح
فحسب ،بل «نقل قضية
الرعاية البديلة اىل منرب
القضاء» ،أم ًال بـ»فرض
ضوابط قانونية يف مواجهة
منزلقات النظام السياسي
السائد».
منذ عشرين عامًا ،أودع
طارق املالح يف دار
األيتام اإلسالمية .كان

تنفق وزارة الشؤون االجتماعية  %70من موازنتها على مؤسّسات دور
الرعاية (مروان طحطح)

تعرض لالغتصاب من
عمره تسع سنوات عندما
ّ
«شبان» (هم أطفال أيضًا يف الدار
قبل ثالثة
ّ
ترتاوح أعمارهم بني  14و 15عامًا) .بقي املالح
يتعرض لالغتصاب حتى الـ 14من عمره ،حينها
ّ
يتجرأ
قرر «اهلرب» .طوال مخس سنوات مل
ّ
الطفل/الشاب على الشكوى أو اإلفصاح.
بتعرضي لالغتصاب لن تسمح
«البيئة اليت مسحت
ّ
لي بالتجرؤ على الشكوى» ،يقول املالح الذي
فر.
ّ
«يعز عليه» أن الدار مل تسأل عنه عندما ّ
«وال كأنو يف ولد اختفى من عندن» .كثرية هي
«اخلربيات» اليت يقوهلا املالح عن طبيعة احلياة
يف الدار وعن «استمرار االنتهاكات اليت ال تزال
حتصل حتى اليوم» .إال أن املؤمل بالنسبة إىل
طارق هو صعوبة املواجهة اليت خاضها بوجه الدار
«احملمية» من الوزارة (السلطة املؤمتنة) قبل كل
جهة أخرى.
«كانوا يقولولي ملفك عند دار الفتوى روح خدو
من هنيك» ،هذا ما كان ُيقال للمالح يف كل مرة
كان يريد متابعة شكواه .ويضيف املالح« :وزير
الشؤون االجتماعية رفض استقبالي ،واجمللس
علي مبلغًا من املال لقاء
االعلى للطفولة عرض
ّ
سكوتي ،إال أن هناك املئات من االطفال ما زالوا
يتعرضون ملا تعرضت له وال أحد جيرؤ على رفع
الصوت» .من هنا كانت املبادرة اليت أطلقتها
«املفكرة القانونية» بالتعاون مع مجعية «بدائل»
لرفع الصوت ولـ»حتقيق حترك اجتماعي داعم جلميع
األشخاص املودعني مبؤسسات رعاية بديلة».
املبادرة تنطلق من السعي اىل مواجهة «النظام
الرعائي املؤسساتي الذي يسمح ويتيح هذا النوع
من االنتهاكات وغريها» .هذا النظام ليس إال
انعكاسًا للنظام الطائفي القائم على احملاصصة
وغريها ،حبيث كل زعيم طائفي «يربي» رعاياه.
وليس غياب أي قانون مدني يرعى هذه املسألة
وينظمها إال دلي ًال على «السلخ» املتعمد للجذور،
حبيث يصبح والء هؤالء لدور رعاية الطائفة اليت
ينتمون اليها.
تقول مديرة مجعية بدائل ،زينة ّ
علوش ،إن
املؤسسات الرعائية ،وعلى اختالف نظم الرعاية
املعتمدة فيها« ،تعتمد نظام رعاية مؤسساتيًا ،هو
األخطر من ناحية النوعية واحلماية ،وفق املعايري
الدولية للرعاية البديلة الصادرة عن االمم املتحدة
عام .»2009
وحبسب تقرير «هيئة االمم املتحدة» الصادر عام
ّ
املتعلق بأوضاع األطفال ،فإن هناك حواىل
2006
 28ألف طفل مودعني يف مؤسسات رعائية.
«نتكلم عن أكثر من  %2من أطفال لبنان

مرتوكني ملؤسسات ترسم مصري حياتهم بأموال
مدفوعة من قبل الدولة متمثلة يف وزارة الشؤون
االجتماعية ،ومرتوكني من جهة أخرى لسماسرة
تعلق ّ
ّ
علوش ،الفتة اىل اإلهمال
بيع األطفال»،
ّ
املتعلق بالتبنيّ غري الشرعي املمارس
احلاصل
يف لبنان ،واىل «غياب اإلحصاءات أو األرقام
التقريبية حلاالت التبنيّ غري الشرعي».
املفارقة أن «األموال املدفوعة» اليت تشري إليها
علوش واليت تنفقها وزارة الشؤون االجتماعية
على مؤسسات الرعاية تصل اىل  %70من موازنة
الوزارة ،وهو أمر من املفرتض أن ينعكس إجيابًا
على أداء هذه املؤسسات على مستوى الرقابة
والتعليم وتأمني اإلطار الصحي والنفسي
واالجتماعي املناسب لألطفال املودعني ،وهو
أمر تدحضه املعطيات والتقارير امليدانية .بل
على العكس ،تشري «بدائل» اىل تقارير موثقة
يتعرض هلا األطفال «إضافة
النتهاكات عديدة
ّ
اىل االنتهاكات اجلنسية الفاضحة» ،فض ًال عن
غياب األداء الرقابي وانعدام الشروط الصحية
النفسية.
يقول املدير التنفيذي لـ»املفكرة القانونية»،
احملامي نزار صاغية ،إنه يف أي دولة ،حتظى
ّ
املتعلقة بالضوابط اإلدارية والقانونية
األسئلة
والقضائية الواجب توافرها لضمان سالمة هؤالء
حبيز واسع من االهتمام« ،ولكن على
األطفال
ّ
نقيض ذلك ،فإن مواقف السلطتني التنفيذية
والتشريعية تبقى ملتزمة الصمت» .ويشري صاغية
اىل أدبيات الغرف املغلقة اليت تتناول املسألة
«على أنها تتصل مبمارسات النظام القائمة على
يضر مبصاحل
احملاصصة ،وأن أي حماولة لتغيريها
ّ
أصحابها» .ويضيف صاغية «وعليه ،ينسى وزير
الشؤون االجتماعية أن املسألة هي مسألة حقوق
أطفال بالرعاية ،ففي ظل هذا النظام ،هي
أو ً
ال وأخريًا مسألة سياسية تتوزع على أساسها
احلصص ،وأي إعادة نظر فيها هي مبثابة التفاف
حول شروط النظام الذي ارتضاه الوزير».
«هللق عندي ثقة بالقضاء» ،يقول املالح فرحًا،
الفتًا اىل أن فرصة «احتضانه من بدائل واملفكرة
ال حيظى بها آالف األطفال غريه» .برأيه ،احلل
يكمن يف إعادة طرح هذه املسألة كقضية رأي
عام .من هنا كان إعالن املفكرة القانونية إطالق
ابتداء
ورشة لصياغة قانون حول الرعاية البديلة
ً
من  2015/5/15فض ًال عن إعالنها دعم أي مبادرة
إلعالء الصوت مناصرة حلقوق مجيع األطفال
واألشخاص الذين تعرضوا للفصل عن بيئتهم
العائلية.
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مقاالت وتحقيقات

موازنة بلدية بريوت :نصف مليار دوالر والعاصمة« ...زي ما هيي»
رىل إبراهيم
ال يكتفي رئيس جملس بلدية بريوت بالل محد باألحالم الصغرية.
يسخر منصبه ،منذ تسلمه مهامه عام  ،2010لشراء قاعدة شعبية
ندية .على مشارف عامه األخري يف البلدية وضع موازنة
وعالقات ّ
فضفاضة تتضمن إنفاقًا يزيد على نصف مليار دوالر ،ولكن من
دون أن تتضمن هذه املوازنة «االستثنائية» مشاريع حتتاجها فع ًال
بريوت وأهلها ،وإمنا استمالكات وطرقات ومواقف سيارات ختدم
بشكل خاص جتار العقارات!
يف ستينيات القرن املاضي ،مل يكن خيلو منزل يف الطريق اجلديدة
من صورة للزعيم مجال عبد الناصر حممو ً
ال على األكتاف .يومها،
ّ
تتفتح .بعد عشرات السنوات ،متكن
بدأت طموحات الفتى بالل محد
الفتى «القومي العربي» ،كما حيلو له التعريف عن نفسه ،من نسج
اخليوط األوىل لطموحاته :أن حُيمل هو اآلخر على األكتاف .يف
عام  ،2010انتخب محد ــــ أو باألحرى ُع نّي ــــ رئيسًا جمللس بلدية
بريوت بعد تشكيل تيار املستقبل الئحة ائتالفية مع أحزاب اخرى
فازت «زي ما هيي» ،رغم انه مل يكن لكاريزما عاشق عبد الناصر
األثر األكرب يف ذلك .جزء من احللم حتقق ،ورفعت صور محد يف
شوارع بريوت اىل جانب رئيس احلكومة السابق سعد احلريري.
مل تكن رئاسة جملس بلدية بريوت تدغدغ الدكتور .رفض عرض
«الشيخ رفيق احلريري لتولي املنصب عام  ،1996ألن رئيس
ّ
يشكل عائقًا كبريًا أمام
اجمللس ال يتمتع بصالحيات تنفيذية .وهذا
حتقيق طموحاته وأحالمه للسري ببريوت إىل األفضل» ،كما ذكر يف
ّ
يتعفف عن تلبية الطلب نفسه من جنل
احدى مقابالته .لكن محد مل
رفيق احلريري يف االنتخابات البلدية األخرية «ألن بريوت حباجة اىل
أشخاص حيبونها حبق» ،و»ألنين أعشق هذه املدينة .وأنا ،وفريق
ضحى محد ،وارتضى نزول
عملي ،ميكننا أن نصنع الفارق» .لذلك،
ّ
ّ
سلم الطموح بدل صعوده .قبل برئاسة جملس بلدية بريوت ،بعدما
طرحه «الشيخ رفيق لتولي حقيبة وزارية ،ولكن بعض اإلشكاالت
منعت وصولي» ،وبعدما طرح امسه «للنيابة ،وأيضًا مل أوفق،
مع العلم أنين كنت أحب دخول معرتك السياسة فقط من أجل
رفيق احلريري»! علمًا أن الرجل خاض عام  2002انتخابات حقيقية
على رأس الئحة مكتملة يف معركة نقابة املهندسني يف بريوت،
كانت نتيجتها مفاجئة :فازت الالئحة بكل أعضائها باستثناء محد
املرشح ملنصب النقيب ،والذي كان يفرتض فوزه تلقائيًا! علمًا
أنه حماضر يف اجلامعة االمريكية منذ  35عامًا وخيرج عشرات
املهندسني سنويًا.

موازنة النصف مليار دوالر!

اليوم ،وعلى مشارف السنة االخرية من عمر اجمللس البلدي ،وبعد
ان علم ــــ او أعلمه تيار املستقبل ــــ بأن حظوظه يف والية جديدة
ّ
«الريس»
يتبق متسع كبري من الوقت امام
باتت شبه معدومة ،مل
ّ
لتحقيق أحالمه «دفعة واحدة» حتى ولو ّ
كلف ذلك موازنة خيالية
من نصف مليار دوالر ،على مشاريع ال حتظى بإمجاع أهل العاصمة
وتدور حوهلا الكثري من عالمات االستفهام.
ُ
ستصرف املاليني وستبقى بريوت هي هي من دون حل مشاكلها
املزمنة وإليكم القصة:
ّ
أخر محد اقرار موازنة اجمللس البلدي لعام  2015حنو أربعة أشهر،
رغم اجنازها من قبل جلنة شكلها حمافظ بريوت زياد شبيب منذ
تشرين الثاني  .2014ويوضح مصدر يف اجمللس ان املوازنة ُحولت
بعد إجنازها ،مباشرة ،اىل جلنة املال يف جملس بلدية بريوت اليت
أقرتها خالل يوم واحد .لكن «الريس» مل يدرجها على جدول
ّ
برر،
األعمال اال أخريًا ،وبعدما كادت البلدية
«تتعطل» .ورغم أنه ّ
يف اتصال مع «األخبار» ،هذا التأخري بأن املوازنة «حتتاج اىل وقت
لدرسها ،واجمللس كان يصرف وفقًا للقاعدة االثين عشرية»ّ ،
يؤكد
أحد أعضاء اجمللس أن هذه القاعدة خدمت ملدة شهر فقط مبوافقة
وزارة الداخلية ،وبالتالي فإن الصرف بعد ذلك ّ
مت خالفًا للقوانني
واالنظمة.
على أية حال ،رفع محد بند النفقات يف املوازنة بشكل خيالي،
وجتاوز االرقام اليت رصدتها جلنة احملافظ بثالثة أضعاف! واملفارقة
أقرها رغم ذلك .فبعدما قدرت جلنة احملافظ
ان اجمللس البلدي ّ
النفقات بنحو  270مليار لرية فقط ،واعتمدت مبدأ التوازن بينها
وبني االيرادات ،رفع محد هذا البند اىل حنو  560مليون دوالر(839
ُ
مول من
مليار لرية) بزيادة  380مليون دوالر دفعة واحدة،
ست ّ
االحتياط املرتاكم يف حسابات بلدية بريوت لدى مصرف لبنان
واملقدر بأكثر من  700مليون دوالر!
ّ
ولكن على ماذا سيتم صرفها؟ على «الباطون» ايضًا وأيضًا.
واملفارقة ان كل املشاريع اليت أدرجها محد يف املوازنة ال حتظى
بتوافق اهل العاصمة ،بل ان بعضها ُيواجه مبعارضة شديدة
كمشروع «فؤاد بطرس» الذي سيقسم االشرفية اىل جزيرتني،
ومشروع نقل امللعب البلدي من الطريق اجلديدة اىل حرج بريوت
عدة القامة مواقف للسيارات حتت
يف قصقص ،فض ًال عن مشاريع ّ
ما تبقى من حدائق ضئيلة يف بعض االحياء.
ولدى سؤال «األخبار» محد عن سبب هذه الزيادة الكبرية ،نفى

بالل حمد وضع يف املوازنة كل املشاريع التي تلقى معارضة
(مروان طحطح)
بداية أن يكون الرقم صحيحًا ،ليعود ويؤكد صحته بعد مراجعة أحد
مساعديهّ .
وأكد «اننا وضعنا املوازنة بعدما درسنا األرقام وحجم
اإلنفاق ،من دون أن يعين ذلك أننا سنصرف املبلغ كله هذا العام.
ّ
عما اذا ّ
سننفذ هذه املشاريع أم
كنا
حنن نضع رؤية ،بغض النظر ّ
ال ،إذ يفرتض بنا دائمًا أن نضع احلد األقصى ،وطبيعي ان نغطي
الفارق بني اإلنفاق واملدخول من مال االحتياط».
ومعلوم أن «الرؤية» ليست «موازنة» ،بل إن االخرية اداة لتحقيق
ّ
«خطة» او «برنامج»،
االوىل .إذ ميكن ان تضع البلدية رؤيتها يف
اما
كما ميكن ان تكون هذه «الرؤية» جزءًا من «فذلكة املوازنة»ّ .
املوازنة ،حبسب القوانني واالنظمة املرعية االجراء ،فال ميكن ان
تتضمن اال تقدير النفقات وااليرادات الشاملة يف سنة واحدة فقط
يعد خمالفة خطرية ،وهو ما ينطبق على اقرار
ال غري .ما عدا ذلكّ ،
محد بأن املوازنة «صورية» وهي تتضمن اعتمادات لن ُتصرف يف
هذا العام بل يف االعوام الالحقة ،وكذلك مشاريع لن تنفذ يف هذا
العام ،ورمبا ال ُتنفذ أبدًا.
ويشري رئيس اجمللس البلدي اىل أن «هذه املوازنة وافق عليها
وزير الداخلية ،وهي تاليًا حتظى باملصداقية ،وأملنا أن نصرف
حسب الرؤية واألولويات اليت يضعها اجمللس» .ويضيف مطمئنًا:
«هناك قطع حساب ال ميكن اللعب به آخر العام» .علمًا أن محد
وضع موازنة  2014من دون اجراء قطع حساب للسنة السابقة ،ومل
يلتزم بالقوانني باجراء قطع احلساب اال بعدما ُأجرب على ذلك.

أي رؤية؟ وأي موازنة؟

منذ منتصف التسعينيات من القرن املاضي ،تراكمت الفوائض
املالية يف حسابات بلدية بريوت ،فيما اكثرية البلديات يف لبنان
تعاني من العجز بسبب «مصادرة» احلكومة امواهلا لتغطية عجز
اخلزينة العامة املتنامي نتيجة كلفة خدمة الدين العام وتسديد
كلفة عقود «سوكلني وشقيقاتها» .مل جير توظيف هذه الفوائض
يف خدمة سكان املدينة ،بل عمدت البلدية اعتبارًا من عام 2007
اىل االكتتاب يف الدين العام (سندات اخلزينة) ،خالفًا لرأي ديوان
احملاسبة ،الذي اعترب ان القانون ال جييز للبلدية اقراض الدولة
من امواهلا.
ملحة لرفع مستوى العيش
مشاريع
إىل
حتتاج
العاصمة
أن
وال شك يف
ّ
واحلد من عمليات ترحيل أهلها منها ،واحلفاظ على
ونوعيته،
فيها
ّ
نسيجها االجتماعي وذاكرتها اجلماعية .اال ان احملافظني واجملالس

البلدية املتعاقبة مل تفعل شيئًا سوى حماباة جتار األراضي والبناء،
وتأجيج املضاربات العقارية وتسويق وهم الثراء املباغت ألصحاب
األمالك ،ومسايرة مصاحل شركة «سوليدير» .لذلك ،يتوق سكان
بريوت اىل جملس بلدي ّ
العامة ،وال سيما
ميثلهم وخيدم مصاحلهم
ّ
حقهم يف السكن فيها واالنتفاع املشرتك من امالكهم البلدية .اال
تعد تصحيحًا
ان موازنة عام  2015ال تصب يف هذا االجتاه ،وهي ال ّ
للوضع الشاذ ،بقدر ما تعمل على ترسيخه .فبحسب رئيس اجمللس
البلدي ،تتضمن هذه املوازنة املشاريع التالية:
ــــ تنفيذ ختطيطات ملدينة بريوت من أجل فتح سبع طرقات جديدة.
يقول محد «طبعًا لن نتمكن من فتحها كلها يف غضون عام،
ولن ندفع املبلغ كله يف  ،2015ألننا سنتمكن من فتح طريقني
كحد أقصى ،ولكن جيدر بنا وضع كلفة االستمالكات حتى لو مل
ّ
ّ
تنفذ».
ــــ مشروع «فؤاد بطرس» ،الذي تبلغ كلفته حنو  70مليون دوالر.
يوضح محد« :هل يعين ذلك اننا سننفذه غدًا؟ ال ،ما زلنا ننتظر
دراسة األثر البيئي ،اليت ميكن أن تشمل بعض التعديالت».
ــــ شراء عقارات لبناء مواقف للسيارات .اال ان محد يقول:
«سنسعى الستمالك عقارين هذا العام يف احلمرا وطريق اجلديدة.
ولكننا وضعنا الرؤية الكاملة يف املوازنة اليت تضم شراء كل
العقارات املطلوبة».
ــــ اقامة املركز املدني حمل امللعب البلدي يف الطريق اجلديدة
ونقل امللعب البلدي اىل حرج قصقص .يقول محد إنه يرصد له
مبلغًا كبريًا« ،ألنه سيتم تنفيذه مبواصفات أوملبية» ،خبالف أعضاء
اجمللس الذين يؤكدون استحالة مطابقته هلذه املواصفات.
ــــ انشاء سوق للخضار باملفرق ،الذي يقول محد ان «تنفيذه
سيأخذ عامني أو ثالثة ،أي لن ننجزه هذا العام».
اذا ،هذه هي املشاريع اليت سيتم متويلها من اموال بلدية بريوت
املرتاكمة يف حسابها لدى مصرف لبنان .فهل هذه هي «الرؤية»
اليت يتبناها سكان العاصمة؟ وهل جرت مناقشتها معهم؟ وهل
هذه هي االولويات للنهوض باملدينة وسكانها؟
بعيدًا عن كل ذلك .ال يكتفي محد بتقديم موازنة البلدية لعام 2015
كما لو انها بيان انتخابي يقوم على مبدأ «الكالم الكثري والفعل
القليل» ،بل يعيد طرح كل املشاريع اليت تلقى معارضة شديدة
ويقر انه يضعها يف املوازنة لتصبح أمرًا
من بعض فئات السكان،
ّ
واقعًا ومفروضًا .ينطبق ذلك على مشروع «فؤاد بطرس» ،الذي
يعارضه اجملتمع املدني لتدمريه النسيج العمراني يف األشرفية
وتضحيته بعشرات املباني الرتاثية .كما ينطبق على مشاريع مواقف
السيارات حتت احلدائق ويف بعض االحياء واالسواق ،اليت تزيد
من االختناقات املرورية بد ً
ال من معاجلة اسبابها ،وال سيما جلهة
تغييب اي نظام نقل عام يف العاصمة .إذ أن أحد هذه املواقف
سيحل امللعب البلدي يف طريق اجلديدة ،وهو سيسبب ،حبسب
احلي املكتظ على
اخلرباء ،زمحة سري خانقة نظرًا اىل عدم قدرة هذا
ّ
استيعاب حركة اكثر من ألفي سيارة سترُ كن فيه .كذلك ينطبق
فرض االمر الواقع من خالل املوازنة على مشروع انشاء ملعب بلدي
جديد على حساب حرج بريوت يف قصقص ،وهو آخر املساحات
اخلضراء الفعلية املتبقية يف املدينة.

املحافظ متحفظ

ّ
تتحفظ مصادر احملافظ زياد شبيب على موازنة البلدية ،لكنها
تشري اىل أنه «جيب أن تكون املوازنة متوازنة ،وال تعمد اىل
صرف مبالغ هائلة ال تتمكن من تعويضها .اذ ميكن وضع املشاريع
امللحة اليت يفرتض تنفيذها هذا العام ،وال شيء مينع استعمال
مال االحتياط ألي مشروع آخر عرب نقل االعتماد ،ان دعت احلاجة،
وبعد نيل موافقة اجمللس ،من دون اللجوء اىل رفع نفقات املوازنة
بشكل هائل عرب الصرف من مال االحتياط املوجود أص ًال بأمان يف
مصرف لبنان ...أما إدراج هذا املال دفعة واحدة يف املوازنة فال
ّ
يدل سوى على رغبة يف تسهيل الصرف من دون احلاجة للعودة
اىل اجمللس ألخذ املوافقة وتربير املبلغ املرصود لكل مشروع على
حدة» .وتضيف املصادر أن «املصيبة احلقيقية» هي «أن كلفة
هذه املشاريع ال ميكن أن تصل اىل  560مليون دوالر .واملصيبة
األكرب ان يكون رئيس اجمللس قد رصد كل هذا املبلغ هلذه
املشاريع اليت ال حتقق فعليًا إجنازًا واحدًا يفتخر به أهل بريوت أو
حيسن حياتهم».
يستفيدون منه أو
ّ
باالستناد اىل ما سبق ،سيتم صرف املاليني وستبقى بريوت
هي هي ،من دون ان يتضمن هذا اإلنفاق ح ًال ألي من املشاكل
املزمنة اليت تعاني منها املدينة .اذ ميكن من خالل مبلغ مماثل
جتهيز العاصمة بنظام نقل مديين عام (مرتو او غريه) ،كما ميكن
ابقاء دالية الروشة وشاطئ الرملة البيضاء جمالني عامني مفتوحني
للجميع ورصد االعتمادات الالزمة لتطويرهما مبا خيدم املنفعة
العامة .كذلك ميكن املساهمة يف مشاريع تزيد من فرص العمل
وختفف من ازمة السكن.
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مقاالت وتحقيقات

النصرة» :انتحاريونا قادمون

انتحاريون وانغماسيون إىل لبنان
بقيادة «األشـعث»

«تشبيح» األمن العام :استدراج ومقايضة
إيفا الشويف

رضوان مرتضى

يعيد حمد طرح كل املشاريع التي تلقى معارضات شديدة
من بعض فئات السكان(مروان طحطح)
تيار املستقبل يتأفف

من جهتها ،تشري مصادر اجمللس البلدي اىل أن «عملية حسابية
بسيطة تستند اىل سعر املرت املربع البيعي للعقارات املنوي
ّ
مضخمة
شراؤها ،تبينّ أن كلفة املشاريع املطروحة يف املوازنة
جدًا» .ولكن طبعًا ،ال ميكن ألحد «التعليم» على محد الذي ترأس
ّ
ألكثر من عامني جلنة ختمني املرت البيعي اليت على أساسها يتم
حتديد الرسوم اليت يتوجب على طالب رخصة البناء ان يسددها اىل
البلدية .حينذاك ،مل جيد محد ،صاحب مكتب الدراسات اهلندسية،
تضاربًا يف املصاحل او استغال ً
ال للسلطة ،اىل ان أبعده عنها بالقوة
العميد الياس اخلوري املعني من وزير الداخلية نهاد املشنوق
حمافظًا بالوكالة يف الفرتة اليت سبقت تعيني شبيب .وجاء ابعاده
عن اللجنة كشرط للفلفة ملف التحقيقات اليت قام بها النائب
العام لدى ديوان احملاسبة ،بناء على «إخبار» حول خفض سعر
املرت البيعي لكل من يقوم بتكليف مكتب محد بالدراسات املوجبة
لتشييد االبنية يف بريوت.
تيار املستقبل أيضًا مل يعد حيتمل تصرفات رئيس اجمللس البلدي.
وزير الداخلية ال يفوت مناسبة لقصقصة جوانح «الدكتور» .فيما
آل احلريري ،من سعد اىل نادر فأمحد ،بدأوا أخريًا يتأففون عالنية
من «سلوك محد الذي حيرجهم» مع ناخبيهم يف بريوت .وهو تأفف،
حبسب املصادر ،غري جديد ،إذ أن احلريري اختذ قرارًا بإبعاده عن
منصبه منذ عامني ،مع اكماله عامه الثالث يف رئاسة البلدية،
لكنهم «ما لبثوا أن تراجعوا عنه لعدم تسجيل سابقة بإقالة رئيس
جملس بلدية بريوت».

مشروع حمد التقسيمي

ّ
تسلمه مهامه ،اطلق رئيس اجمللس البلدي يف بريوت بالل محد
منذ
محلة ضد القانون الذي ّ
ويوزع الصالحيات
ينظم عمل بلدية بريوت
ّ
بني اجمللس واحملافظ ،معتربًا ان القانون ظامل حبق ابناء بريوت.
«أبناء بريوت» ،يف ادبيات محد ،هو تعبري مرادف للطائفة السنية.
برأيه ،يكمن الظلم يف ان بلدية بريوت ،خالفًا لسائر البلديات
االخرى يف لبنان ،ال يتوىل رئيس جملسها البلدي السلطة التنفيذية.
وهو اعتقد بأن هذا اخلطاب من شأنه توسيع قاعدته الشعبية ،من
دون أن يدرك أنه أدى فعليًا اىل قيام استحالة واقعية امام اي
تعديل لقانون البلديات يف ما خيص بلدية بريوت ،وذلك بسبب
قيام طروحات مقابلة تطالب بتقسيم بريوت اىل بلديات عدة يف
حال تعديل الصالحيات ،وتقسيم العاصمة اىل ثالث دوائر انتخابية
مبوجب قانون االنتخابات النيابية .فالرئيس رفيق احلريري نفسه
كان قد عدل عن طرح تعديل قانون البلديات بعد ان ملس اآلثار
السلبية اليت قد يسببها طرح مماثل يف جتزئة بريوت وخروج جزء
منها عن طاعته ،وأيضًا بعد وقوف املطران الياس عودة يف وجه
االنتقاص من صالحيات احملافظ األرثوذكسي .لذلك ،آثر احلريري
األب – وسعد احلريري اليوم  -العمل على تعيني حمافظ باالتفاق
مع عودة يكون قريبًا منه بد ً
ال من سلخ صالحيات هذا املنصب،
طاملا ان هذا السلخ لن يؤدي يف نهاية املطاف اال اىل توليد زعامة
سنية بريوتية جديدة مع كل رئيس جديد للمجلس البلدي .واألهم
أن هذه الزعامة البلدية ،ان منحت صالحيات تنفيذية ،قد تفوق
زعامة رئيس احلكومة قوة عرب امتالكها مفتاح بريوت.

ّ
تؤكده مصادر كشفت
اهلدوء يف لبنان لن يدوم طوي ًال .هذا ما
للزميلة «األخبار» عن مرحلة جديدة من العمليات األمنية ستبدأ قريباً
تعد هلا «التنظيمات اجلهادية» .وهي مرحلة ستشهد تغيريًا جزئيًا
ّ
يف أسلوب العمليات األمنية ،وسيتوىل االشراف عليها قيادي
«جهادي» وصل أخريًا إىل لبنان ُيعرف بـ «األشعث».
تلقت اجملموعات «اجلهادية» الناشطة يف الداخل اللبناني ضربات
متتالية .عمليات نوعية ّ
نفذتها األجهزة األمنية اللبنانية ،بالتنسيق
مع أمن حزب اهلل واالستخبارات الدولية ،وال سيما األملانية
أدت اىل اعتقال أو قتل مطلوبني كبار من «كتائب
واألمريكيةّ ،
عبداهلل عزام» و»الدولة اإلسالمية» و»جبهة النصرة» .من بالل
كايد ونعيم عباس إىل عمر األطرش ومجال الدفرتدار وأمحد سليم
امليقاتي ،وقبلهم أمري «كتائب عبداهلل عزام» ماجد املاجد ،وليس
أخريًا أسامة منصور وخالد ُحبلص ،وغريهم ُك ُثر...
خسرت هذه التنظيمات قادة وحمركني أساسيني على األرض ،ما
أدى إىل فشل ،أو إفشال ،معظم عملياتها ،وفقدانها هيكليتها
األمنية وقدرتها على احلركة .خسارة هذه األمساء البارزة أحدثت
فراغًا يف اجلسم األمين والعسكري هلذه اجملموعات ،فضال عن الضرر
املعنوي .كل هذا ،حبسب مصادر «جهادية» ،قرأته التنظيمات
وأقرت بضرورة تغيري
جيدًا «من دون مكابرة،
األصولية الثالثة ّ
ّ
أسلوب عملها األمين يف الداخل اللبناني ،وال سيما أن القرار
بالعمل األمين يف امليدان اللبناني ُم ّتخذ منذ سنوات» .ففي ُعرف
«اجلهاديني» اليوم« ،األصل أن يكون هناك عمل أمين يف لبنان
من دون احلاجة إىل قرار» ،مشريين إىل أن «اعتبار لبنان أرض
نصرة كان أيام الشيخ أسامة بن الدن ،لكنه مل يعد كذلك اليوم،

بل بات أرض جهاد» ،واىل أن «كالم
الشيخني أبو حممد اجلوالني وأبو مالك
ّ
التلي خبصوص االهداف يف لبنان قائم
متى أمكن ذلك» .أما «كثرة الضربات
ّ
سنة
من قتل األخوة وأسرهم فهذه
اجلهاد».
ويف هذا السياق ،علم أن هذه

األهداف تتضمن
ثكناً وسفارات
ومصالح غربية ولن
تنحصر بالحزب
والجيش فقط

التنظيمات تهيئ ملرحلة جديدة من العمل األمين يف لبنان عنوانها
«هز عرش كسرى اللبناني» ،على أن جيري تاليف «أخطاء املاضي
ّ
قدر املستطاع» .وتكشف املصادر أن قياديًا من أنصار «جبهة
النصرة» وصل إىل لبنان أخريًا يف مهمة أمنية .وأوضحت أن
القيادي املعروف يف أوساط اجلهاديني بلقب «االشعث» ،ال
ّ
مكلف تسلم زمام العمل
يتجاوز اخلامسة والثالثني من العمر ،وهو
االمين يف أحد التنظيمات اجلهادية يف لبنان .ومل ُيعرف ما إذا
كان «االشعث» سيتولىّ مهام القيادة فحسب أم التنسيق أيضًا
مع تنظيمات أخرى.
ويف استقراء للمرحلة السابقة ،أشارت املصادر اىل أن «العمليات
نوع واحد من األعمال يف كل األماكن يعتمد
السابقة اعتمدت على ٍ
أن املرحلة اجلديدة ستشهد
سيارة مفخخة واستشهاديًا» ،مشرية اىل ّ
تغيريًا جزئيًا يف األسلوب ،وإذ أكدت أنه «لن يكون هناك استغناء
عن العمليات االستشهادية ،ولكن يف املقابل سيجري تعزيز دور
املفخخات والعمليات االنغماسية ألن وقعها أكرب» .وأشارت اىل أن
«سيحدد تبعًا لطبيعة املكان املستهدف واألمور كلها مباحة».
ذلك
ُ
وتؤكد املصادر أن «احلرب ضد كل من يستبيح دماء املسلمني يف
لبنان ستنطلق جمددًا .واألمر لن يكون حمصورًا حبزب اهلل وحده أو
باجليش ،وإمنا ستطال مصاحل غربية تعمل على قهر املسلمني ما
دعت احلاجة إىل ذلك».
أقر قيادي «جهادي» يدور يف فلك التنظيمات
يف موازاة ذلكّ ،
الناشطة يف لبنان بأن «االسرتاتيجية السابقة قد ُ
ضربت» ،عازيًا
ذلك إىل «اخلروق اإللكرتونية واألمنية والعثرات األمنية على
الطرقات» .من دون أن يستبعد إمكانية «وجود خرق بشري بني
اجلهاديني ،وهو أمر طبيعي ألن التنظيم عندما يكرب تزداد احتماالت
خرقه» ،و»املنافقون واملدسوسون كانوا موجودين يف زمن خري
الربية حممد صلى اهلل عليه وسلم كعبداهلل بن ُأبي ابن سلول ويف
أفضل اجليوش فما بالك اليوم» .وأضاف أن «األرضية عندنا ال
تسمح للرباعة بأن تكتمل ألنها ضعيفة بسبب القهر الواقع على
أهل السنة» ،مشريًا اىل أن «اخلطة الناجحة قد تفشل ،ولكن حتى
عدل ُ
وترسم من جديد»،
لو فشلت أكثر من مرة ،تبقى اخلطط ُت ّ
كاشفًا أن «البداية جمددًا لن تكون سهلة ،بل خطرة ،لكنها ستكون
شرارة كبرية إن شاء اهلل» .أما األهداف املرصودة ،فيلفت اىل
أنها تتضمن «ثكنًا وسفارات وأوكارًا سرية» ،واألخرية ،حبسب
قوله« ،مراكز غري عسكرية وسفارات» .وعما إذا كان التهديد
يرد
مبرحلة جديدة سببه يأس «اجملموعات اجلهادية» يف لبنان،
ّ
القيادي بالقول« :الضربات املتتالية خلقت نوعًا من اليأس لدى
اإلخوة ،واليأس يسبب طيشًا يف بعض األحيان ،ولكن ال ميكن أن
توصف املرحلة اجلديدة بالطيش .ال أقول إن هذه املرحلة ستبدأ
قدر اهلل ذلك ،وسيكون
خالل أيام ،لكنها قاب قوسني أو أدنى إن ّ
هناك من ُيدير املرحلة ،وستعرفونه باألشعث»!

األمن العام أوقف تجديد إقامات العامالت من الفئتني الثانية والثالثة
اللواتي أنجنب أوالداً (مروان طحطح)

يف أيلول  ،2014أطلق عدد من املنظمات احلقوقية صرخة يف
وجه قرار ،أصدرته املديرية العامة لألمن العام بداية عام ،2014
وبدأ تطبيقه يف أيار من العام نفسه .ينص القرار على منع
جتديد تصاريح اإلقامة للعمال ضمن الفئتني الثالثة والرابعة ،أي
العامالت املنزليات والعاملني يف قطاع الزراعة والصناعة ذوي
الدخل الضعيف ،الذين أجنبوا أطفا ً
ال يف لبنان ،وكذلك ألطفاهلم،
ما يعين ترحيلهم.
واجهت رينوكا آرانغاني قرار األمن العام القاضي مبنع جتديد
إقامتها بكل جرأة دفاعًا عن حق ابنتها سوزانا بالعيش معها .بكت
رينوكا على الشاشات وحتدثت لـ «األخبار» فكانت العاملة الوحيدة
اليت قبلت ذكر امسها من دون أي خوف .كانت املدة اليت َ
تفصلها
عن انتهاء صالحية إقامة ابنتها  20يومًا.
تتحدث سوزانا العربية بطالقة وتتعلم يف مدرسة لبنانية منذ أن
ان مجيع أصدقائها لبنانيون ومل تزر
كان عمرها  3سنوات ،حتى ّ
بلدها سوى مرتني .محلت رينوكا القضية وجنحت فيها فعاد األمن
العام عن قراره بعد فرتة .يف هذا الفرتة كانت إقامة رينوكا
وسوزانا قد انتهت نظرًا المتناع األمن العام عن جتديد إقامتهما.
تقدمت العاملة بكتاب اسرتحام إىل األمن العام وانتظرت 14
يومًا حتى انتهاء املهلة لتكتشف ان الكتاب ُرفض ،فطلبوا منها
أن تراجع املديرية الحقًا .يف  8نيسان اتصل األمن العام بزوج
رينوكا وطلبوا منه إحضار زوجته من أجل جتديد إقامتهما ،هكذا
جرى استدراجهما .تقبع رينوكا وزوجها اليوم يف سجن «العدلية»
الشهري ،أما سوزانا ،فبقيت حتت رعاية مؤسسة «إنسان» ،اليت
تابعت قضية العاملة منذ البداية .مل تقتصر ممارسات األمن العام
على االستدراج ،بل دهم عناصره أمس «مكاتب مؤسسة إنسان
وأوقفوا مساعدة مدير املؤسسة شانتال هريري للتحقيق يف قضية
العاملة رينوكا» ،ليصل «التشبيح» إىل حد عرض «مقايضة هريري
بابنة رانوكا بغية ترحيل العائلة» ،وفق ما يؤكده بيان املؤسسة.
حاولت «األخبار» التواصل مع األمن العام لكن ما من جواب.
يف الوقت الذي كانت حتصل خالله العملية «امليليشوية» صدر
حكمان يتعلقان بالقضية :األول عن قاضي األمور املستعجلة جاد
معلوف مينع مبوجبه ترحيل رينوكا لثالثة أسابيع من أجل التوسع
يف التحقيق .والثاني عن قاضي األحداث يف بعبدا روالن شرتوني
بوضع سوزانا حتت رعاية مؤسسة «إنسان» ومنع تسليمها اىل أي
جهة سوى بأمر من احملكمة اخلاصة بالنظر يف قضايا األحداث.
يروي مدير املؤسسة شارل نصراهلل ما حصل« :خالل  10دقائق
أدلت شانتال بشهادتها ومنعوها من اخلروج ،وعندما تواصلت
مع األمن العام أبلغوني أنهم لن يطلقوها قبل أن جيري تسليم
سوزانا» .اعرتض نصراهلل على إيقاف شانتال هريري ،فأجاب
األمن العام أنها «ليست قيد التوقيف إمنا نأخذ منها معلومات».
مرت ساعات على عملية «أخذ املعلومات» فتواصل مدير املؤسسة
مع النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي كلود كرم،
الذي ّ
أكد له ّ
أنه أعطى إشارة الستدعاء شانتال هريري من أجل
اإلدالء بشهادتها ال توقيفها .أبلغ نصراهلل األمن العام قرار كرم
فكان الرد «اتفضل لعنا منخلي سبيلها» .اتفق نصراهلل مع األمن
العام على ان حيل مكان مساعدته حاملا يتأكد انها وصلت اىل
املكتب ،يف هذا الوقت أرسل للمديرية احلكمني الصادرين .عند
الساعة الثانية ظهرا أخلي سبيل شانتال هريري واتصل األمن العام
بنصراهلل وأبلغه أن «ال حيضر قبل أن يصله تبليغ رمسي» .بعد
ساعات وصل التبليغ باحلضور صباح اليوم.
تقول روال محاتي ،مسؤولة قسم األحباث واملناصرة يف املؤسسة،
أنه قبل هذه العملية توجه عناصر األمن العام اىل منزل عم سوزانا
الذي يقطن يف لبنان أيضًا وفتشوا املنزل حبثًا عن سوزانا.
حتد
من
على ما يبدو ،مل ُيعجب األمن العام ما قامت به رينوكا
ٍّ
لسلطته ،وفق كالم نصراهلل ،الذي رأى أن اعتقال رينوكا هو
«عمل انتقامي» .يعتقد نصراهلل أن «األمن العام يرى أننا نستخدم
االبنة ملنع ترحيل العائلة ،لذلك هم يبحثون عنها».
رينوكا اليت قالت سابقا لـ «األخبار» «أنا مبوت بال بنيت ،وما
فينا نعيش غري بلبنان .حياتنا هون» ،تقضي يومها الثاني عشر
يف سجن العدلية بعيدًا عن ابنتها ،ألن األمن العام رفض جتديد
إقامتها واعتقلها ألن إقامتها منتهية!
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مقاالت وتحقيقات

املخيمات الفلسطينية :األوضاع حنو األسوأ
إيفا الشويف

منذ  4أعوام غابت املخيمات الفلسطينية عن أجندات
ّ
املنظمات اإلنسانية،
لتحل مكانها أزمة اللجوء
السورية .وضع املخيمات اليوم إىل تراجع وفق
التقرير األخري لـ «شاهد» ،كما أن آراء الناس يف
اخلدمات األساسية املتوافرة تشري اىل معاناة كبرية
يتكبدها الفقراء .إال ان حركة مطلبية برزت يف
الفرتة املاضية قوامها شباب فلسطينيون يطالبون
اللجان الشعبية بالقيام بدورها لوقف التدهور
اخلدماتي.
مع تدفق الالجئني السوريني اىل لبنان خفتت
أصوات املخيمات الفلسطينية .مل يعد يذكرها
إما اخلوف من تكرار سيناريو
أحد سوى ألمرينّ :
املخيمات الفلسطينية مع الالجئني السوريني أو
أوضاع الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا.
غرقت املخيمات يف معاناتها وحدها،
وحتولت
ّ
أنشطة املنظمات الدولية واجملتمع املدني والتمويل
اخلارجي إىل الالجئني اجلدد.
مل يكن وضع الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
جيدًا يف اي يوم مضى ،مثلت املخيمات رمزًا للفقر
واملعاناة اليومية وزاد الوضع األمين اهلش وانتشار
السالح من مأساة الناس .التقرير السنوي لعام
 2014عن الواقع اإلنساني لالجئني الفلسطينيني
يف لبنان ،الذي أطلقته املؤسسة الفلسطينية
حلقوق اإلنسان «شاهد»ّ ،
أكد ّ
أن األمور مل تتغيرّ
بل على العكس قد تكون ذاهبة حنو األسوأ« ،تغيرّ
شي؟… أل ما تغيرّ شي» هو عنوان التقرير.
االستطالع امليداني الذي أجرته مؤسسة «بريسيو»،
املتخصصة يف توفري اخلدمات االستشارية وإجراء
األحباث ،عن رأي الناس يف اخلدمات األساسية
املتوافرة يف  11خميما يف لبنانّ ،
أن وضع
أكد ّ
املخيمات يزداد هشاشة .الوضع املتدهور للخدمات
وتراجع دور األونروا واللجان الشعبية ،دفع
جمموعات شبابية فلسطينية إىل التحرك للمطالبة
بتحمل املسؤوليات ،فكانت محلة «طّبق نظامك»
ّ
اليت بدأت العام املاضي بهدف تطبيق النظام
الداخلي للجان الشعبية للخدمات الصادر يف نيسان
 2010عن دائرة شؤون الالجئني.
محل تقرير «شاهد» املسؤوليات كافة لثالث جهات
ّ
هي الدولة اللبنانية ،األونروا ومنظمة التحرير
الفلسطينية .فخالل عام « 2014مل جُيَر أي تعديل
إجيابي على القوانني اللبنانية جتاه الفلسطينيني
أما األونروا،
حتسن وضعهم»ّ ،
ومل ُت ّتخذ أي قرارات ّ
تقدم «بل تراجعت خطوات
فلم ُيلحظ يف نشاطها أي ّ
إىل الوراء يف بعض اجملاالت» ،ومنظمة التحرير
الفلسطينية مل تكن أحسن حا ً
عما كانت عليه عام
ال ّ
« 2013فقد تراجعت اخلدمات يف مؤسسات اهلالل
األمحر الفلسطيين وأغلق عدد إضايف منها».
يفصل التقرير األوضاع اإلنسانية لالجئني على صعيد
ّ
الصحة والتعليم والبنى التحتية ،إضافة إىل الواقع
األمين وعالقة الالجئني بأجهزة الدولة واملؤسسات
الفلسطينية .على الصعيد الصحيّ ،
تؤكد «شاهد»
أن األونروا «استمرت بالربنامج الصحي نفسه الذي
اعتمد منذ عام  ،»2010وواصلت تقديم خدمات
الرعاية الصحية األولية مبستوى السنوات السابقة
نفسه برغم حاجة العيادات اىل التطوير .إضافة إىل
ذلك هناك « 45الف الجئ فلسطيين من سوريا
يرتادون املراكز نفسها» .استطالع «بريسيو» أظهر
أن نسبة الراضني عن خدمات األونروا الصحية مل
ّ
تتجاوز يف أي من املخيمات الـ  %40وهي النسبة
األعلى اليت جرى تسجيلها يف خميم الراشدية .يف
عني احللوة بلغت النسبة  %17فيما
سجلت يف
ّ
البداوي  ،%8مارالياس  %7ويف الربج الشمالي
أما يف ما يتعلق باخلدمات
واجلليل تقريبًا ّ .%0
الصحية
املقدمة لألطفال أتت نسبة الرضى أعلى
ّ
مبعدل  %70يف الراشدية %55 ،يف شاتيال و%40
يف مارالياس.
على صعيد التعليم ،يبلغ عدد الطالب يف املخيمات،
وفق «شاهد» 32191 ،طالب مقابل  1482أستاذا.
يشري التقرير إىل أنه مل حيصل أي «تقدم ملحوظ
يف برنامج الرتبية والتعليم إذ مل تعاجل املشاكل
اليت تشكو منها املؤسسات التعليمية التابعة
لألونروا» .حيدد التقرير األخطاء األكثر بروزًا اليت
قامت بها األونروا عام  2014وهي «عدم تعيني
مدير تعليم أصيل يستطيع اختاذ قرارات تنفيذية
تسهل عمل املؤسسات التعليمية» .كذلك دمج
ّ
الطالب من الالجئني الفلسطينيني من سوريا مع
الطالب الالجئني يف لبنان من دون مراعاة الفروق
يف املناهج بني البلدين ،إضافة اىل االكتظاظ

الكبري يف أعداد الطالب داخل الصفوف الذي
وصل اىل  48طالب يف الصف الواحد يف مدارس
خميم نهر البارد وعني احللوة والراشدية والبداوي.
إن األونروا
«حولت جزءًا من برنامج
يقول التقرير ّ
ّ
التمويل اخلاص بالتعليم لالجئني الفلسطينيني من
سوريا إىل موزانتها الرئيسية يف لبنان،
وعينت
ّ
الكثري من املدرسني على مالك هذا الربنامج مببالغ
مقطوعة بقيمة ألف دوالر شهريًا ،وخصوصًا أن
هناك مدارس ليس فيها طالب فلسطينيون من
سوريا» .ويعلن أن نسبة التسرب املدرسي من
مدارس األونروا ارتفعت اىل  ،%18فيما نسبة
الذين يكملون دراستهم اجلامعية ال تتجاوز  ،%6إذ
تراجع عدد املستفيدين من املنح الدراسية من 90
منحة عام  2010إىل  39منحة العام املاضي.
حتت عنوان «الالجئون الفلسطينيون وواقع مشاريع
البنى التحتية» يوجز التقرير الوضع
السيئ للخدمات
ّ
يف املخيمات .مشاريع الصرف الصحي واملياه اليت
ُن ّفذت عامي  2011-2010مل تنجح بالقدر املطلوب،
إذ تدفقت مياه الصرف الصحي عند أول نزول
للمطر يف خميم برج الرباجنة ،شاتيال وعني احللوة.
كذلك عانى خميم شاتيال أزمة مياه حادة خالل صيف
عام  2014ما اضطر األهالي اىل شراء املياه طوال
فصل الصيف .أما ما ُأجنز من اعادة اعمار وترميم
للمنازل ،فلم يتجاوز  %25من جمموع املساكن اليت
أن 6
حتتاج اىل تأهيل .أظهر استطالع «بريسيو» ّ
من أصل  11خميم عانوا شحًا يف املياه على األقل
مرة يف األسبوع ،وسجل خميم الضبية أعلى معدل
انقطاع للمياه أسبوعيًا متجاوزًا الـ  4ايام ،يف اجلليل
 3أيام وعني احللوة يومان .أما مشكلة الكهرباء،
فتعانيها كافة املخيمات ما عدا خميم مارالياس،
الذي حيصل على التغذية نفسها املتوافرة ملدينة
بريوت أي  21ساعة يوميًا .يكشف نزار الالظ
أن اللجان الشعبية يف
من محلة «طبق نظامك» ّ
خميم برج الرباجنة أعلنت وفاة  47شابا يف املخيم
خالل السنتني املاضيتني من جراء إصالح أعطال
الكهرباء.
ّ
ركزت «شاهد» على دور األونروا على حنو اساسي
محل شباب محلة
يف حتسني أوضاع املخيمات ،بينما ّ
«طبق نظامك» مسؤولية تدهور اخلدمات يف الوسط
الفلسطيين ّ
للجان الشعبية بالدرجة األوىل ،مرتكزين
بذلك على الدور املناط بها يف النظام الداخلي.
يوضح الشباب أنهم ال يقدمون أنفسهم بديال عن
اللجان الشعبية ،بل يريدون تفعيل هذه اللجان
عرب تطبيق النظام الداخلي من خالل إجراء انتخابات
ً
بداية كي خيتار الناس من يريدون متثيلهم،
بذلك يكونون مسؤولون عن مراقبتها وحماسبتها
ومساءلتها .ما يعرفه الناس اليوم عن اللجان
الشعبية هو أنها جلان جلباية املياه والكهرباء ،بينما
دور اللجان خيتلف كليًا .ارتأت احلملة توعية الناس
على دور اللجان عرب جمموعة من األساليب السلسة
ّ
«وقعت اللجنة الشعبية
أبرزها «خرب بالشألوب» ،إذ
يف خميم البداوي اتفاقية توأمة مع بلدية موناكو،
يف سبيل الدعم الثقايف للشباب الفلسطيين يف
املخيم» ،ليتبينّ أن «اخلرب غري صحيح ،ويرمي لرفع
الوعي العام حول دور اللجان» .أما ملصقات «مني
املسؤول» ،فتحدد أبرز املشاكل يف املخيمات،
مثل «فشل مشروع الصرف الصحي ومياه األمطار
يف خميم عني احللوة» ،مرفقًا باملادة الثامنة من
النظام الداخلي اليت تنص على مهام اللجان.
يوضح الناشط أمحد فاعور أن «الدعوة اليوم هي لكل
الناس من أجل اصالح مؤسسات منظمة التحرير ،عرب
البدء بإصالح اللجان الشعبية ألنها اإلطار التمثيلي
إن احلملة «ال
الذي ميكننا أن خناطبه» .يقول فاعور ّ
تتهم احد ،لكن هناك هيكل فاسد مجيعنا ضحاياه
كفصائل وجلان وشباب .دعوتنا هي اصالح هذا
اهليكل عرب تطبيق ما أقرته املنظمة» .يشرح حممد
مشريفة ،من خميم عني احللوة ،أن الفصائل حاولت
يف البداية احتواء احلملة عرب اقرتاح تعيني ممثل
للحملة يف اللجان أو تكليف احلملة القيام ببعض
اخلدمات ،يقول «رفضنا ذلك ألنه يتعارض مع
ما نطالب به ،وهو إجراء انتخابات وقيام اللجان
بدورها!» .انتقلت احلملة اليوم اىل خطوة متقدمة،
هي إقامة مؤمترات شعبية داخل املخيمات ُتطرح
خالهلا مشاكل البناء العشوائي ،الصحة ،اخلدمات…
من أجل إطالع الناس على دور اللجان ،إذ يعي
الشباب جيدًا أنه جيب تثقيف الناس خللق مستوى
من الوعي املتقدم الذي يدفعهم للمطالبة بأبسط
حقوقهم.

«أبو عمر ميقاتي» :بأمر األمري
وحبة كبتاغون ذحبت السيد!
رضوان مرتضى

«ذحبت العسكري علي السيد بأمر
األمري عبد السالم» .عبارة نطق بها
املوقوف بالل ميقاتي خالل استجوابه
أمام قاضي التحقيق العسكري عماد
الزين ،االربعاء ،جبرم االنتماء اىل
تنظيم إرهابي مسلح ،بهدف القيام
بأعمال إرهابية وذبح عسكريني
واملشاركة يف القتال ضد اجليش
يف عرسال .ميقاتي ،امللقب بـ
«أبو عمر اللبناني» ،اعرتف ّ
بأنه
ذبح العسكري املخطوف حتت تأثري
مدعيًا ّ
أنه كان يتناول حبوب
املخدرّ ،
ّ
الكبتاغون يف القلمون.
وذكر املوقوف الذي كان يعمل يف
فرن معجنات ّ
أنه اختري لـ»تنفيذ
احلكم الشرعي بالعسكري األسري
بناء ألمر األمري عبدالسالم ،أحد أمراء
ً
الدولة اإلسالمية يف القلمون».
وكشف أن املشتبه فيه بالل العرت،
أحد أبرز املطلوبني يف أحداث باب
التّبانة ،نقله مع قريبه عمر ميقاتي
امللقب بـ»أبو هريرة» من الشمال
إىل جرود القلمون عرب عرسال،
مشريًا إىل أنه «بايع الدولة
منذ عشرة أشهر تقريبًا بواسطة
العرت».
وحبسب املصادر ،أبلغ ذابح
«تعلم
العسكري القاضي الزين أنه ّ
تعاطي الكبتاغون يف القلمون»،
نافيًا أن يكون تعاطى هذه احلبوب
قبل ذلك .وأشارت املصادر إىل
َ
أن
املوقوفني ميقاتي ،وهما ابنا
ّ
عم ،أفادا بأنهما انتقال إىل اجلرود
منذ حنو عشرة أشهر ،وحتديدًا يف
منتصف رمضان املاضي ،وأن ك ًال
منهما كان يتقاضى  50دوالرًا يف
الشهر بدل مصروف ،وأن كل
احتياجاتهما كانت مؤمنة هناك.
وخالفًا للمعلومات اليت ترددت عن
أن دور املوقوف اآلخر عمر أمحد
ميقاتي ،امللقب بـ»أبو عمر» ،وهو
من مواليد عام  ،1994قد اقتصر
على تصوير عملية الذبح ،اعرتف
املوقوف بأنه شارك يف عملية ذبح
العسكري السيد ،وكشف أنه كان
قد بايع «داعش» بواسطة والده
«أبو بكر» ،وانضوى يف صفوف
جمموعته .وردًا على سؤال القاضي:
ملاذا تركتما القلمون؟ أجابا بأنهما
تعرضا للضرب أكثر من مرة من
قبل أفراد يف التنظيم ،فض ًال عن
عمليات التصفية اليت حصلت يف
اآلونة األخرية ،فقررا العودة.
وقد أصدر قاضي التحقيق
العسكري عماد الزين مذكرة
وجاهية بتوقيف كل منهما ،علمًا
بأن املوقوفني سبق أن أوقفا على
بناء
حاجز تابع لقيادة اللواء الثامنً ،
على معلومات مسبقة تفيد بأنهما
سيغادران البلدة .وعلم أنهما حينها
قاما مبحاولة متويه عرب استئجار
سيارة يف عرسال ،ثم تركاها
واستقال سيارة أجرة إلبعاد عيون
املخربين عنهما.

 2أيار :الفاتيكان يف بريوت...

أفضل من أال يأتي أبداً
جان عزيز

بعد مرور أكثر من أربعة أعوام ونيف على اضطرابات الشرق
األوسط ،وبعد سنة ناقصة بضعة أيام على شغور املوقع الرئاسي
املسيحي الوحيد بني لبنان على املتوسط والفيليبني عند حبر
الصني ،قرر الفاتيكان إرسال مندوب من قبله إىل بريوت.
كثرية هي احلقائق والوقائع اليت تثريها تلك املفارقة .فعلى سبيل
املثال ،وبعد زلزال «داعش» يف املوصل ونينوى منتصف العام
املاضي ،كانت املأساة قاسية .آالف النازحني ،مئات القتلى،
شعب كامل اقتلع من أرض عاشها وعاشته آالف األعوام.
حتى انتبهت روما إىل األمر .فأرسلت منتصف آب موفدًا هلا إىل
إربيل .وصل يومها إىل مملكة البارزاني ،الكاردينال فرناندو
فيلوني ،ليبحث يف كيفية إنقاذ من تبقى من أهل قرقوش
وبغديده واملوصل .علمًا أن مهمة الرجل يف كرسي بطرس ،هي
عمادة جممع تبشري الشعوب .الذين رافقوا الوفد املشرقي الكبري
الذي جال مع نيافته بني عنكاو ودهوك ،نقلوا انطباعات عن
الزيارة مفادها أن من مل يهاجر من مسيحيي العراق قبل التحرك
الفاتيكاني ،سيهاجر بعده حتمًا .جاء الرجل وهو ال يعرف عن
املنطقة اليت يزورها أي حقيقة ،وال أي معطى .وجاء ال حيمل غري
مسبحة صالة ،ودعوة إسكاتولوجية للرجاء باليوم اآلخر...
قبل أسابيع قليلة ،ويف يقظة أخرى من احتضارات الضمري
العاملي ،دعت األمم املتحدة إىل لقاء يف جنيف حول أوضاع
األقليات الدينية يف املنطقة ومصريها .جاء ممثلو الدول الكربى
من عواصمهم .وزراء خارجية من كل الرتب .الفاتيكان اجملاور
اكتفى بتمثيله عرب سفريه لدى املنظمة الدولية يف مدينة السالم.
كان صوت الفروف مدويًا .وكان صوت املرجعية املسيحية األوىل
يف العامل ،خافتًا.
الصور واملشاهد نفسها تتكرر على امتداد عقود طويلة من مآسي
املنطقة .حتى أن البعض بات يعتقد أن مثة سوء تفاهم عميقًا
يسود بني مسيحيي الشرق وبني الفاتيكان ،يف إدارته السياسية
الدبلوماسية ،حول آخر بقايا «املسألة الشرقية» .سوء تفاهم
مكوناته عوامل كثرية .منها تارخيي،
تروي التحليالت أن من
ّ
بدأ مع حركة الليتنة وحماولة إلغاء اهلوية املشرقية للكنائس
احمللية قبل عقود .وهو ما أرسى منطًا بنيويًا من النظرة الفوقية
أو االزدرائية بني روما وكنائس الشرق .وهي مسألة يعرفها
اجلميع وال يتطرق إليها أحد .حتى باتت من التابوات الكثرية
اليت تلف حرمات الكنيسة .حتى أن الذين يذكرون البطريرك
الراحل مكسيموس اخلامس حكيم ،يف دورة انعقاد السينودس
اخلاص بلبنان ،يف خريف  ،1995ال يزالون يذكرون صوته يعلو
احتجاجًا على التعاطي الربوتوكولي معه كرئيس كنيسة ،من قبل
الكوريا الرومانية .وال يزالون يذكرون جلوسه بثوبه الرمسي ،ال
بلباسه احلربي ،يف املقاعد املخصصة للمصلني ،احتجاجًا منه أثناء
القداس االحتفالي يف كاتدرائية مار بطرس.
ومن العوامل األخرى املكونة لسوء التفاهم – التابو هذا ،ما
يتعلق بالسياسة وبقراءة أحداث العامل واملنطقة ،سابقًا وراهنًا.
ففي روما من يعتقد فع ًال أن ملسيحيي املشرق وظيفة واحدة،
أن يكونوا «خمترب» تعايش مع اإلسالم .إذا جنحوا يف وظيفتهم
أدخلوا إىل اإلسالم شيئًا من مدنية الدولة الغربية .وإذا مل ينجحوا
كان مصريهم بني الذهاب غربًا ،وبني القضاء ،كما كل الكائنات
املختربية .ويروى أن هذه النظرة هلا فلسفتها يف روما ،منذ أيام
منظرين هلا كبار ،وامساء مثل كارلو فورنو وكازارولي وغريهما.
يف املقابل مثة قراءة مناقضة لدى بعض الدوائر الفاتيكانية،
تقول إن مسيحيي الشرق ،وخصوصًا لبنان ،مسؤولون إىل حد
كبري عن سوء أوضاعهم .قبل عقدين عقدت هلم الكنيسة اجلامعة
مؤمترًا خاصًا ،وأصدرت هلم إرشادًا ،فرموه يف أدراجهم طيلة
عشرين عامًا .مل يثمروا مقدرات كنيستهم العائلة ،ومل يطوروا
حضورًا مسيحيًا فاع ًال ،ومل يتفقوا مع أحد وال حتى مع أنفسهم،
ودأبوا على حرفة رمي املسؤوليات على اآلخرين .تباين ظهر جليًا
يف أكثر من حمطة مفصلية .يف احلرب يوم حتركت الرهبانيات،
فاصطدمت بروما .ويف الطائف يوم تباين الفاتيكان مع بكركي
بصمت .واليوم أيضًا ،إذ يلفت أن القاصد الرسولي املقيم على
بعد أمتار من الصرح ،ال يزوره إال يف املناسبات العامة .يضاف
إىل كل تلك الالمقوالت ،كالم كثري عن أوضاع فاتيكانية خاصة
يف زمن البابا فرنسيس .وعن أجنحة يف روما بني اجملمع الشرقي
وبني أمانة سر الدولة .وحتى عن أمراض تضرب البعض ،كاليت
عددها فرنسيس يف خطابه التارخيي الصدمة ،حول ّ
هنات أهل
ّ
روما.
وسط ذلك كله ،يصل إىل بريوت يف الثاني من ايار املقبل،
الكاردينال دومينيك مامربتي .زيارة ستستمر أيامًا عدة.
وستتخللها لقاءات كثرية وشاملة .لكن الالفت أن الزائر البابوي
يصل بعد أربعة أشهر على تركه موقعه كوزير خلارجية الفاتيكان.
ويصل يف مهمة حمصورة باالطالع على الوضع اللبناني .من دون
أي مشروع وال تصور .ويأتي قبل أسابيع قليلة على انقضاء
عام كامل على الشغور الرئاسي .زيارة يبدو أنها تأخرت بعض
الشيء .لكنها تظل خاضعة لقاعدة األفضل من أال تأتي أبدًا.
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كتاب

كنز فوتوغرايف من القرن الـ  : 19بدر احلاج موثقاً ذاكرة بريوت
راودتين فكرة إصدار هذا الكتاب بعدما
تراكمت يف جمموعيت اخلاصة صور غري
معروفة سابقًا جرى التقاطها يف بريوت منذ
مطلع مخسينيات القرن التاسع عشر وحتى
العقد األول من القرن العشرين .خالل تلك
املرحلة ،حدثت تطورات جذرية يف املدينة على
كافة األصعدة .لذلك رأيت ضرورة نشر ما
توافر لدي من وثائق مرئية بواسطة التصوير
الشمسي بهدف القاء مزيد من األضواء على
تطور املدينة العمراني.
أن معظم املصورين احملرتفني
وعلى الرغم من ّ
كانوا قد التقطوا صورهم يف بريوت من زوايا
أن ما نشرته يف هذا العمل
شبه متقاربة ،إال ّ
خيتلف بعض الشيء عما سبق أن ُنشر .وهذا،
باعتقادي ،ما يتكامل مع العمل األكادميي
الرائع الذي أصدره بالفرنسية الراحل فؤاد
دباس حتت عنوان «مصورون يف بريوت
 1840ـ ( »1918باريس .)2001
وقد استعنت ببعض الصور من جمموعة
الدباس بهدف إغناء هذا العمل ،كما تعمدت
نشر الصور الفوتوغرافية فقط وجتاهلت
استعمال البطاقات الربيدية.
أن نشر هذه الصور ال بد من أن
رأيت ّ
يرافقه تقييم هلا وحتليل لبنيتها ،والظروف
اليت التقطت فيها .لذلك قمت بشرح خمتصر
لإلطار التارخيي واالقتصادي الذي انتجت من
قسمت الكتاب
خالله .وعلى هذا األساس،
ّ
اىل ثالثة أقسام هي التالية:
القسم األول هو عبارة عن معلومات مكثفة
عن مدينة بريوت منذ
مطلع القرن التاسع
عشر وحتى بدء احلرب
العاملية األوىل ،حني
دخلت املدينة يف
مرحلة خمتلفة متامًا
عما سبق .يف خالل
تلك الفرتة ،تشكل
العمراني
النسيج
لبريوت اليت حتولت
من بلدة صغرية
القرن
مطلع
يف
التاسع عشر اىل

تمثل صور
النساء
العاريات أو
شبه العاريات
نموذجاً
صارخاً للرؤية
االستشراقية
إىل املرأة يف
بالدنا

إدوار أوبان ( )Edouard Aubinــ عارية يف االستديو ،حوالي سنة 1885

جان ــ بابتيست شارليه ( )Jean – Baptiste Charlierــ املدينة القديمة واملرفأ ،حوالي سنة 1880

لودفيكو هارت ( )Ludvico Hartــ حماالن من بريوت ،سنة 1865

مدينة ضخمة يف مطلع القرن العشرين ُق ِّدر
عدد سكانها حبوالي مئة ألف ونيف ،واىل
املرفأ األكثر نشاطًا وحيوية على الصعيدين
االقتصادي والتجاري ،واملركز التعليمي
األول يف سورية.
اعتمدت يف توثيق هذا القسم على بعض
الصحف الصادرة يف بريوت خالل النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ،إضافة اىل
مصادر وتقارير فرنسية وبريطانية وأعمال
أكادميية خمتلفة.
أن هذا
وباعتقادي
ّ
القسم يضع القارئ
يف جو تطور املدينة
العمراني واالقتصادي
واتساعها ،وهو األمر
الذي دفع بالعديد من
األجانب
املصورين
فيها
اإلقامة
اىل
والعمل على إنتاج

لقد تم بنجاح
تدمري النسيج
العمراني
املتناسق
للمدينة بشكل
شبه كامل

كمية ضخمة من الصور الفوتوغرافية لسورية
ومصر واسطنبول واليونان حبيث فاق االنتاج
البريوتي من حيث الكمية انتاج أي مدينة أخرى
يف سورية.
أما القسم الثاني فهو عبارة عن تقييم وحتليل
ملضمون الصور املنتجة وبنيتها ،اليت كان
القسم األكرب منها موجهًا الستهالك السوق
األوروبية واألمريكية ،وبالتالي كان مرتبطًا
مبتطلبات تلك السوق .أضفت اىل هذا القسم
جمموعة من صور النساء العاريات أو شبه

املصوّر مجهول ــ سياح أجانب يف قلعة بعلبك ،سنة 1886
العاريات وقد التقطت يف استديوهات بريوت بهدف التسويق
والتشويق للزبائن األجانب.
املصوّر مجهول ــ يف ساحة الربج ،وتبدو صيدلية «جبل لبنان» إىل يمني الصورة ،حوالي سنة 1904
ومتثل هذه الصور منوذجًا صارخًا للرؤية االستشراقية إىل املرأة
يف بالدنا ،وبالتالي تؤكد صحة التحليل الذي أشرت إليه يف
الفصل الثاني وواقعيته.
ضم القسم الثالث واألخري جمموعة صور خمتارة التقط معظمها
املصورون األجانب سواء كانوا هواة أو حمرتفني ،كما التقط
بعضها مصورون حمليون .وقد عمدت اىل حتديد تواريخ الصور
على وجه تقرييب.
تقدم لنا الصور امللتقطة ما بني  1840ـ  1915رؤية ومالمح
ّ
أمعنا النظر اآلن يف هذه الصور،
ملا كانت عليه املدينة ،وإذا
يتبني لنا بشكل جازم أن بريوت األمس انتهت وال عالقة هلا مبا
هي عليه اليوم .لقد مت بنجاح تدمري النسيج العمراني املتناسق
العمال
للمدينة بشكل شبه كامل ،وشيدت على أنقاضه ،بسواعد
ّ
الفقراء ،مدينة ال عالقة هلا مبا كانت عليه بريوت ،سابقًا.

* صيف  2014مقدّمة كتاب «بريوت ـــ ضوء
على ورق 1850 :ـــ ( »1915دار كتب للنشر ـ
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
«العسكرية» حكمت عليه بالسجن شهرين
أمحد ميقاتي :استخدمت أجهزة السلكية ألعمالي العسكرية

أقر املوقوف امحد سليم ميقاتي يف معرض حماكمته امام احملكمة
العسكرية الدائمة ،باستخدامه وابنه املوقوف عمر ميقاتي جهازين
السلكيني ضبطا يف منزله اثناء عملية دهم للجيش اللبناني.
وافاد ان وجه استخدامه وابنه للجهازين املضبوطني «األعمال
العسكرية» ،وقال« :هذا امر عادي ففي البلد أحداث أمنية وكنا
نستخدمهم عسكريًا».
واصدرت احملكمة حبق امحد ميقاتي حكمًا قضى بسجنه مدة شهرين
كما قررت مصادرة املضبوطات.
ويالحق ميقاتي وابنه عمر يف ملفات ارهابية اخرى مرتبطة بتنظيم
«داعش» ،ويعترب «األب» من اهم كوادر التنظيم املذكور يف
الشمال ،بعد مبايعته ،وقد انشأ خاليا مرتبطة به ،وكان خيطط
لتنفيذ عمل ارهابي كبري مع ابنه عمر الذي القي القبض عليه
أواخر شهر آذار املاضي مع ابن عمه بالل ميقاتي املتورط بذبح أحد
العسكريني احملتجزين .كما جند أمحد ميقاتي العديد من العسكريني
يف اجليش لالنضمام اىل صفوف داعش .كما يالحق يف «أحداث
طرابلس» حيث كان يقود جمموعة مسلحة من املقاتلني أنشأها بعد
خروجه من السجن العام  ،2010حيث اوقف يف العام  2004جبرم
التخطيط العتداء ارهابي مع مراكز دبلوماسية ومصاحل أجنبية.
وقد أوقف أمحد ميقاتي امللقب بـ»ابو بكر» و»ابو اهلدى» يف 23
تشرين األول املاضي مبداهمة نفذتها قوة من خمابرات اجليش
فجرًا لشقة كان يقيم فيها يف منطقة الضنية مع جمموعة من
املسلحني.

سارق يستبدل سيارته بعد كل عملية

أوهم سارق ضحاياه من احملتاجني مبساعدتهم ،حيث كان يعمد
إىل إصعادهم يف سيارته ثم يطلب منهم ترك ما حيملونه من مال
ومصاغ يف السيارة أثناء إيصاله هلم إىل املكان لتلقي املساعدات،
وما إن يرتجلوا من السيارة حتى يلوذ بالفرار.
وكان السارق يعمد إىل بيع سيارته بعد عمليات عدة يقوم بها،
ويشرتي أخرى خمافة افتضاح أمره ،إىل أن مت إلقاء القبض عليه
حيث اعرتف بأفعاله.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
ً
نتيجة للمتابعة والرصد ويف بلدة صريفا اجلنوبية ،متكنت دورية
من شعبة املعلومات بتاريخ  2015/4/21من توقيف املدعو _:ع.
ش 50( .عامًا) لإلشتباه بقيامه بعمليات سرقة مواطنني بطرق
إحتيالية ضمن حمافظيت بريوت واجلنوب.
بالتحقيق معه من ِقبل مفرزة النبطية القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،إعرتف بقيامه بالعديد من عمليات السرقة بطرق إحتيالية،
من خالل إصعاد ضحاياه على منت سيارته بهدف نقلهم ومن ثم
خي أو لرجل دين يساعد احملتاجني ،ثم
إيهامهم مبعرفته
ٍ
لشخص رّ ٍ
يطلب منهم نزع أي مصاغ أو هاتف حيملونه ووضعه يف احملفظة
السيارة لركنها
الرتجل من
وتركها يف السيارة ويطلب منهم
ّ
ّ
كونهم وصلوا إىل املكان ،وعندما ترتجل الضحية يلوذ بالفرار
ويتوارى عن األنظار .وبعد تنفيذ كل عملية يقوم ببيع سيارته
وشراء سيارة أخرى كي ال يتم انكشاف أمره ،علمًا أن معظم
سياراته هي من نوع ب .أم .ف .كما تبينّ أنه مطلوب للقضاء
عدة مذكرات عدلية جبرائم سرقة ونشل.
مبوجب ّ
وعممت املديرية بناء إلشارة القضاء املختص صورته ،وطلبت
وتعرفوا اليه ،احلضور إىل مركز
من الذين وقعوا ضحية أعماله
ّ
املفرزة املذكورة ،الكائن يف جممع النقيب الشهيد خالد فرحات
يف كفرجوز  -النبطية ،أو اإلتصال على أحد األرقام التالية:
 07/531226سنرتال - 07/531194 07/531193 07/531192
مقسم  ،212متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
ّ

قتيل بانقالب شاحنة يف الدكوانة

أدى انقالب شاحنة أثناء تفريغ محولتها على طريق مار روكز
الدكوانة باجتاه املنصورية ،إىل سقوط قتيل.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح صباح ألثالثاء
نتيجة تصادم بني سيارتني على طريق امليناء طرابلس.
ويف عكار أسفر اصطدام سيارة هيونداي بعمود كهرباء عن
سقوط  4جرحى على طريق عام تل حياة باجتاه العبودية .كما وقع
جريح جراء انقالب فان لنقل الركاب على طريق حبنني احملمرة.

أراد االنتقام من زوجته بزرع عبوة يف املنزل

عمل خبري متفجرات على تفكيك وازالة قنبلة يدوية منزوعة الصاعق
من صالون شقة سكنية يف حارة صيدا وذلك بعد تلقي القوى
األمنية اتصاال من صاحبة الشقة (خ.ن ).تبلغ فيه عن ان زوجها
اتصل بها وابلغها بأنه وضع هلا عبوة ناسفة يف البيت!.
وتبني نتيجة التحقيقات األولية ان زوج املذكورة ويدعى(ع.ج).
واملطلوب للسلطات املختصة يف قضايا خمدرات كان على خالف
معها وانه اراد االنتقام منها بوضع قنبلة يدوية يف صالون املنزل
وتهديدها بوجود «عبوة ناسفة» بعدما اتهمها بأنها استدرجت

صديقته وسلمتها اىل السلطات املختصة يف قضية خمدرات.

رئيس شبكة لتزوير املستندات يف قبضة األمن
العام

أوقفت املديرية العامة لألمن العام يف بلدة جمدل عنجر ن.ج
( 41عامًا) يف إطار متابعتها نشاطات الشبكات الناشطة يف جمال
التزوير وتهريب األشخاص واإلجتار باألسلحة ،وهو املطلوب مبوجب
مذكرات توقيف عدة .وضبطت حبوزته بندقية حربية نوع بامب
أكشن وأختام أمن عام مزورة وأدوات ُتستخدم للقيام بأعمال
التزوير ،وبالتحقيق معه اعرتف بنشاطه يف جمالي التزوير وجتارة
األسلحة.
وأحيل املوقوف إىل القضاء املختص ،وجتري املتابعة لكشف باقي
أفراد العصابة.

اجليش يبحث عن «الرهوان» بعد تهريبه من
املستشفى

يسي اجليش اللبناني دوريات مؤللة يف بلدتي بريتال وحورتعال
رّ
حبثًا عن املطلوب عباس حسني طليس امللقب بعباس الرهوان
بعد تهريبه من مستشفى دار احلكمة يف بعلبك بقوة السالح.
وعمل اجليش على إقفال مداخل ومنافذ البلدتني منعًا لفراره من
بلدة بريتال اليت مت تهريبه إليها .وكان «الرهوان» قد أوقف إثر
مداهمة لربيتال يف اخلامس عشر من اجلاري.

..ويدهم مطلوبني يف اجلناح

داهمت قوة من اجليش فجر الثالثاء ،أماكن عدد من املطلوبني
يف حملة اجلناح ،ومتكنت من توقيف  3أشخاص ،الرتكابهم جرائم
اطالق نار من أسلحة حربية واالعتداء على أحد العسكريني بتاريخ
 ،2011/7/15وقد ضبطت بندقية حربية نوع كالشنكوف وكمية من
الذخائر العائدة هلا .ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل
املرجع املختص الجراء الالزم.

 ..ويوقف  21سورياً يف زغرتا

اوقفت دورية للجيش  21سوريًا يف خميمات النازحني يف زغرتا
وكفردالقوس لتجوهلم من دون اوراق قانونية.

محلة للجمارك على حمال لبيع الدخان امله ّرب يف عكار

بدأت يف عكار منذ قرابة الشهر محلة ملكافحة تهريب البضائع
وقمع املخالفني ،حيث تقوم دوريات من مكتب مكافحة التهريب
املهرب
يف اجلمارك اللبنانية مبداهمات لعدد من حمال بيع الدخان
ّ
يف بلدات عكارية .واطلعت خالل مداهمتها على مستندات البيع
والشراء العائدة للمحال التجارية يف املنطقة.

 533موقوفاً جبرمي سلب وخمدرات

أعلنت 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 2015/04/14
ولغاية  20منه من توقيف  533شخصا ،وذلك الرتكابهم أفعا ً
ال
جرمية على كل األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم سلب ،سرقة ،نشل
وخمدرات.

«العسكرية» تستجوب متهمني بتوزيع عبوات على
طريق املصنع

حولت احملكمة العسكري الدائمة جلسة حماكمة متهمني بينهم
ّ
مخسة موقوفني بالتدريب على االسلحة واملتفجرات وحتضريها
بهدف تفجريها على طريق املصنع ملنع صهاريج تابعة حلزب
اهلل من العبور اىل سوريا ،اىل جلسة سرية وذلك عندما وصلت
يف مرحلة استجوابها للمتهمني اىل املتهم أنس م .الذي طلب
استجواب موكله يف جلسة سرية ،فقرر رئيس احملكمة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم رفع اجللسة اىل  13ايار املقبل ،على
ان يصار اىل استجواب املتهم املذكور يف غرفة املذاكرة.
وكانت احملكمة قد تابعت االربعاء استجواب املتهمني يف هذا
امللف الذي يضم  ،13بينهم موقوفون من ضمنهم ثالثة سوريني
ومخسة خملى سبيلهم فيما اآلخرون حياكمون بالصورة الغيابية،
بعد سقوط دعوى احلق العام عن سامي االطرش لعلة الوفاة.
وباستجواب السوري وسام ابو حلق حبضور وكيلته احملامية ايلني
عواد افاد انه كان يقوم باغاثة اجلرحى ومساعدة النازحني ويتلقى
مساعدات مالية من رامز خياط املوجود يف قطر ،وحتدث عن اغاثته
للموقوف السوري اسامة محدان اثر اصابته يف عينه ،مشريًا اىل
ان االخري كان معروفًا بتجارته باألسلحة .وروى ان املدعو أبو

الطيب هو قائد اجمللس العسكري يف الزبداني ،ارسل له ورقة
طلب فيه صواعق واسلحة وقال :عرضت االمر على اسامة محدان
الذي نصحين اال ادخل يف هذا االمر وبالفعل فأنا لست ملمًا بذلك،
ومل ار اي لوحات حناسية.
وسئل ابو حلق عن أشخاص كانوا خيططون لزرع عبوات على طريق
املصنع بهدف تفجريها بصهاريج تابعة حلزب اهلل فقال :ال فكرة
لدي .ومل يفتح اسامة محدان املوضوع امامي.
وباستجواب املوقوف عصام اجملذوب حبضور وكيلته احملامية عليا
سعد فأفاد أن اشخاصًا حضروا اىل منزل أهله هربًا من سوريا
وقال :انا ال اعرف احدًا يف لبنان كوني كنت يف افريقيا .وعندما
اتى هؤالء االشخاص اىل منزل اهلي استأجرت منز ً
ال لي ،واضاف
اعرف املتهم عامر محدان وان امين اجملذوب هو شقيقي .وسئل
عن واقعة حضور اسامة محدان اىل منزله وكان امين موجودًا حيث
طلب منه مساعدته بقطع طريق املصنع خدمة للثوار ،وزرع عبوات
ملنع مرور صهاريج حزب اهلل يف سوريا ،فأجاب :ال معارف لدي
يف لبنان .ثم قال بسؤاله :مسعت عماد محدان يقول ألنس عن
حصول تفجري وزرع عبوات فاستنكرت ذلك .وعندما عرض علي
عماد محدان مساعدته رفضت ونصحته باننا حنن يف لبنان وليس
يف سوريا ،فغادر .واضاف بان عامر محدان معروف بأنه ينقل
السالح وهو ملقب بـ «الدوالر».
وباستجواب عبدالقدر عبدالفتاح حبضور وكيله احملامي حممد
صلوح ،قال ان شقيقه خالد هو إمام مسجد ومؤسس حركة
اإلنقاذ .واضاف انه علم بأن عامر محدان ذكر امسه واسم شقيقه
اثناء التحقيق.
وبسؤاله عن تفجريات على طريق املصنع قال :انا مؤيد للثورة
السورية مدنيًا ولدينا تنظيم سياسي ومرخص امسه «مسلمون بال
حدود» ،وقد تصدينا لصهاريج حزب اهلل وسقط لنا شهيد و19
جرحيًا ،وكان خيار الدولة مترير الصهاريج ،امنا حنن كان لدينا
خيارات اخرى.
وبسؤاله قال :طلبنا من أصحاب الصهاريج عدم مشاركة النظام
السوري يف القتل فقالوا لنا« :حننا مع بشار واعمل يللي بدك
ياه» ،واضاف حول ما قاله عماد محدان بأن الذين قاموا بزرع
عبوات هم جمموعة تابعة إلمام مسجد جمدل عنجر وان شقيقه من
ضمن اجملموعة اي املتهم اجاب :قد يكون حصل ربط بني مؤيد
الثورة مدنيًا ،والتفجريات وهذا حتليل .وقال :انا اضع قطع طريق
املصنع يف اطارها السياسي وانا لست مع زرع عبوات لقطع
الطريق ،فنحن مدنيون وحتركنا يأتي يف هذا االطار .واكد ان ال
عالقة له وال شقيقه بهذه القضية.
واستجوبت احملكمة املتهم حسن رايد حبضور وكيله احملامي عارف
ضاهر ،فنفى قيامه بأعمال مراقبة لطريق املصنع او معرفته بأي
من املتهمني .أما املتهم حسن صاحل احلجريي فأكد بأنه نقل جرحيًا
بناء على طلب عامر محدان نافيًا قيامه بأي عمل آخر .وقال فراس
زيتون حبضور وكيلته احملامية عليا شلق بأن املتهم ابو حلق
ساعده يف اجراء عملية شقيقه وقد تعرف عليه عن طريق شقيقته.
وقال ان ابو حلق سأله عن قطعيت سالح امنا مل يسلمه اي
اسلحة .وأفاد املتهم انيس اجملذوب بأن املتهم عصام اجملذوب
هو شقيقه نافيًا معرفته بأسامة محدان .ولدى سؤاله عن عماد
محدان قررت احملكمة حتويل اجللسة اىل سرية.

توقيف مروّج خمدرات و»مساعده» يف الليلكي

أوقفت مفرزة إستقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي،
يف حملة الليلكي ،ي.ز وضبط حبوزته حواىل 100غرام من حشيشة
الكيف 150 ،غرامًا من مادة الكوكايني البودرة واحلجر ،مسدس
حربي نوع كلوك  19وممشط بداخله  15طلقة ،قنبلتني يدويتني،
خنجر 6 ،أجهزة خلوية ومبلغ من املال ( 4.366.000لرية و2940
دوالرًا و 20درهمًا إماراتيًا) وهو مطلوب للقضاء العسكري مبوجب
مذكرة توقيف وثالث خالصات أحكام جبرائم جتارة خمدرات ،إدخال
هاتف خليوي وأداة حادة إىل السجن.
كما أوقفت ر.ح وح.م وع.ه والسوري م.ش .وبالتحقيق مع
(ر .ح( ،).ح .م ).و (ع .هـ ).اعرتفوا بتعاطي املخدرات وانهم
كانوا يشرتونها من ي.ز الذي اعرتف برتويج املخدرات مبساعدة
السوري.
وألقت مديرية أمن الدولة يف زحلة القبض على  5أشخاص بينهم
 4سوريني يؤلفون عصابة لرتويج املخدرات يف حملة برالياس،
وضبطت حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
من جهة أخرى ،وأثناء قيام اجليش اللبناني مبداهمات واسعة يف
جرود اهلرمل متكن من ضبط كميات كبرية من األسلحة والذخائر
وحواىل  500كيلوغرام من املخدرات وتوقيف بعض املطلوبني.

مسلحون يردون شاباً على طريق تعنايل

أقدم مسلحون يستقلون سيارة جمهولة املواصفات على إطالق
النار على ع.الويس من حي اجلراحية يف املرج ،داخل سيارته
أمام مستوصف احلريري على طريق تعنايل برالياس فأردوه على
الفور.
وفتح حتقيق لكشف تفاصيل احلادث ومالبساته.
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اسرتاليات

سالم مينح سليم صفري
درعا» تقديريا»

الدكتور سليم صفري يتسلم الدرع من الرئيس تمام سالم والوزير
الياس بو صعب

بمناسبة انعقاد املؤتمر
الرتبوي اللبناني «كلنا
للتعليم» الذي نظمته وزارة
الرتبية والتعليم العالي ،قدم
رئيس مجلس الوزراء تمام
سالم ووزير الرتبية الياس
بو صعب درعاً تكريمياً اىل
رئيس مجلس ادارة  -مدير
عام بنك بريوت الدكتور
سليم صفري عربون شكر
على االسهامات التي
تقدمها مؤسسته دعما»

للرتبية ودفعا» بها اىل مزيد
من التطور.
وشكر الدكتور صفري رئيس
الوزراء ووزير الرتبية على
هذه املبادرة معترباً ان هذا
الدرع هو حق لكل زميل
يف مجموعة بنك بريوت
ألن الجميع مقتنعون ان
الرتبية وحدها هي الكفيل
إلنقاذ لبنان ودفعه على
طريق الغد الذي يطمح اليه
اللبنانيون.

السفري ال صاحل يؤكد على اهمية زيارة وزير التجارة االسرتالي اىل اململكة
اكد سفري خادم احلرمني
اسرتاليا
لدى
الشريفني
ونيوزيالندا االستاذ نبيل بن
اهمية
حممد ال صاحل على
الزيارة اليت يقوم بها حاليا وزير
التجارة االسرتالي اندرو روب
اىل اململكة العربية السعودية
ودول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية على رأس وفد
ضم عدد كبري من كبار رجال
االعمال االسرتاليني مبا يعكس
متانة وقوة الروابط االقتصادية
والتجارية بينها وبني اسرتاليا
موضحًا أن هناك فرصًا جيدة
للتوسع التجاري واالستثماري
بني البلدين الصديقني.
واوضح السفري ال صاحل ان
الوزير روب اجتمع خالل زيارته
للمملكة اليت استمرت على مدى
يومني يف  14و 15ابريل اجلاري
مع عدد كبري من الوزراء وكبار
املسؤولني والغرف التجارية
وقطاع االعمال يف اململكة كان
يف مقدمهم معالي وزير التجارة
والصناعة الدكتور توفيق بن
فوزان الربيعة ،ومعالي وزير
االقتصاد والتخطيط السعودي
الدكتور حممد بن سليمان اجلاسر
 ،معالي وزير الزراعة املهندس
عبداحملسن
بن
عبدالرمحن
الفضلي ،ومعالي حمافظ اهليئة
املهندس
العامة لألستثمار
عبداللطيف بن امحد العثمان
ومعالي نائب وزير املالية
الدكتور محد بن سليمان البازعي،
واألمني العام جمللس التعاون
لدول اخلليج العربية الدكتور
عبداللطيف بن راشد الزياني،
كما التقى بنائب رئيس جملس
إدارة الغرفة التجارية األستاذ

السفري ال صالح مع الوزير روب وسفري اسرتاليا لدى اململكة العربية
السعودية رالف كينغ .
صاحل بن حسن العفالق.
كما حضر الوزير األسرتالي خالل
زيارته إىل الرياض فعاليات
املعرض واملؤمتر الدولي للتعليم
العالي اليت شاركت به أكثر من
 20مؤسسة تعليمية أسرتالية
كوجهة
ألسرتاليا
للرتويج
تعليمية.
ان
وبني السفري ال صاحل
اللقاءات بني اجلانبني كانت
ومثمرة
اجيابية
لقاءات
وركزت على تنمية عالقات
التعاون االقتصادي والتجاري
البلدين
بني
واالستثماري
الصديقني وتنميتها واالستفادة

من الفرص واملزايا املتوفرة،
التجاري
التعاون
وتعزيز
القطاع
بتشجيع
والصناعي
اخلاص يف كال البلدين على إقامة
املشاريع التجارية والصناعية
املشرتكة.
من جهته اعرب وزير التجارة
واالستثمار األسرتالي أندرو
روب إن حكومة بالده تولي
تطوير العالقات مع اململكة
العربية السعودية ودول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية
مؤكدا
األخرى أهمية كبرية ،
ً
على اهمية استئناف مفاوضات
التجارة احلرة بني اسرتاليا ودول

اجمللس.
وقال إن اهلدف األساسي من
زيارته اىل اململكة تعزيز وتقوية
العالقات االقتصادية املشرتكة،
مبا يعكس متانة وقوة الروابط
السياسية ،موضحًا أن هناك
فرصًا جيدة وجما ً
ال للتوسع
بني
واالستثماري
التجاري
البلدين.
وجضر الوزير روب االجتماع
الثاني جمللس األعمال السعودي
االسرتالي برئاسة عبداللطيف
بن مسفر الزهراني من اجلانب
السعودي وتوم هارلي من
اجلانب االسرتالي  ،الذي عقد
يف جملس الغرف السعودية
بالرياض جبضور كل من سفري
حادم احلرمني الشريفني لدى
اسرتاليا االستاذ نبيل بن حممد
ال صاحل  ،وسفري اسرتاليا
لدى اململكة رالف كينغ  .ونائب
رئيس جملس الغرف السعودية
صاحل العفالق مت خالله حبث
العالقات الثنائية بني البلدين
خاصة يف اجملاالت االقتصادية
واالستثمارية وسبل تعزيزها
وتطويرها يف اجملاالت احملتلفة
كما شدد اجلانبني على اهمية
التعاون بني قطاعي األعمال
السعودي واالسرتالي وحشد
الطاقات واجلهود لضمان أكرب
مشاركة للشركات ورجال األعمال
من اجلانبني.
يذكر أن حجم التبادل التجاري
خالل عام  2013قد بلغ 2,459
مليار دوالر اسرتالي ،بواقع
 2,190مليار دوالر كصادرات
أسرتالية إىل اململكة و269
مليون دوالر كصادرات من
اململكة إىل أسرتاليا.

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

In celebrating 100 years of ANZAC.. We
commemorate our brave Soldiers who
sacrificed themselves in defending the values
of freedom and democracy in Australia and
around the world.

Lest We Forget
Wishing
everybody
أمتنى أن يكون يوم
احرتاما
على يوم األنزاك ننحين
 عام100 مرورand
مبناسبة
a
Proud,
Safe
فخر
مدعاة
اسرتاليا
وإجالال جلنودنا األبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل
والعامل
والدميقراطية يف اسرتاليا
وسعادةاحلرية
احلفاظ على قيم
للجميع
وسالمة
Happy
Day
.وضمائرنا اىل األبدAustralia
معاهدين اياهم بأن يبقوا يف قلوبنا

d
r
a
H
g
n
i
Work
s
l
l
i
H
t
s
a
for the E nity
Commu

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
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

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل
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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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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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كتابات

بتول الشعر

ٌ
بتول
نشيد الصالة
قدر...
ومعجزة من ْ
مداد..
ٌ
لعشب
الرتاكيب
ِ
عشب
الصور..
ْ
رنيم التناغم بني
القمر
السماء وبني
ْ
حضور السنونو..
يّ
داوود ملء
ري
َ
يغن مزام َ
الزمان  ..يغيب
الزمان بروح
ُ
الزمان
ِ
الالمكان
وتنضو الفهارس يف
ِ
ِ
الوضوء
ضوء
السر يعرج
من
َ
ُ
ّ
أرى ّ
الظ َل أنثى
األثر
يغيب
ْ
فال تسألوني عن الشعر يومًا
جير الكالم
فما الشعر عندي كالم ُّ
فجر
هو الشعر ْ
ٌ
بتول
وتطفو على الشعر أنثى
ّ
تصلي طقوس املعاني
حبضن األماني
البنفسج
وتهدل عطر
ِ
ُ
الزمان
تغسل قبح
ِ
ٌ
بتول
ومرتفٌة
باحملار
ِ
السهوب
وخصب
ِ
ٌ
للبشر
وأسطورة
ْ
فمن أنت حتى
ِ
بالكربياء
الطفولة
غزلت
ْ
ِ
وخضت القصيدة حتى اكتشاف
السماء
ْ
أال ليت حريف
املندى
يوازي السراط
ّ
النماء
لينهل منك
ْ
ٌ
بتول
ٍ
للرحيق
كذاكرة
ِ
تناجي احلقولْ
ْ
ٌ
بتول
بتول ..
رخام
وغريدة من
ْ
ّ
تراتيل ٍ
جمد
القيام !
لفصح
ْ
تبوح النبوءة كيما
السالم
يكون
ْ
تعمد كل القصائد يف
ّ
معبد الضوء
أنثى ........
اخلزام
تفرد فيها
ْ
ّ
ْ
ٌ
بتول
بتول ..
فماذا أقول..........؟

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

الراحل غراس «أمي هي مصدر كل إبداعاتي»

ننشر هنا أهم ما جاء يف أحدث لقاء كانت أجرته صحيفة
«الباييس» اإلسبانية مع الكاتب األملاني احلائز على جائزة
نوبل ،يف منزله مبدينة لوبيك ،يوم  21مارس  /آذار املاضي.
كان غونرت غراس على وشك إصدار كتاب شعري ،ورسومات،
وقصص .إلتقينا به آلخر مرة يف منزله يف لوبيك ،برفقة
زوجته ،أوت .كان غراس حينها يف حاجة إىل إستخدام جهاز
تنفس إصطناعي ،كان مرحًا ومسرورًا ،قلقًا إزاء أحوال
ٍ
العامل ،وعودة الشر إىل األماكن اليت ّ
حتلق بالذاكرة إىل
العصور الوسطى ،وعلى قناعة من أنه فقط اإلحتاد األوروبي،
وإحرتام الدول األخرى ،ميكن أن يرفع من معنويات إنسانية
صوره كئيبًا يف
القرن العشرين ،الذي كان الكاتب قد
ّ
روايته املشهورة «مئوييت» .1999
 كإنسان ،ما الذي تتيحه لك عملية كتابة الشعر اليومية؟أول كتاب ظهر لي يف أعوام اخلمسينات ،وكان عبارة عنٍ
وقت متأخر شرعت يف
مزود برسومات .ويف
ديوان شعري ّ
كتابة رواية «طبل الصفيح» .يف ذلك الوقت كنت أدرس
النحت يف برلني .كنت أكتب رواية ما ،وعندما أنتهي منها،
أنتقل إىل وسيلة أخرى .كنت يف تلك الفرتة أكتب الشعر،
ألنين إنتبهت حينها إىل أن جتسيد شخصييت ضمن مناذج
خمتلفة يف الروايات كان يبعدني عن نفسي .أردت أن أعود
إىل ذاتي.
 وكنت ترسم.ٍ
لوقت طويل ،كنت أضطر للعودة إىل
 عندما كنت أرسمالكتابة ،والشعر ،أحاول العودة للقاء نفسي ،وكذلك البحث
عن املكان الذي كنت فيه ،ألن كل نشاطاتي السابقة كانت
تبعدني عن نفسي.
 عندما تعود إىل ذاتك ..ماذا ترى؟ إضطررت يف أعوام اخلمسينات والستينات إلرتداء النظاراتهوة مع النظارات»..
وكتبت قصيدة بعنوان «اآلن ال توجد ّ
وفيها أقول أن كل شئ يف غاية الدقة لكن منحرف ،وأن
النجاسة ميكن رؤيتها بكل وضوح .وعلى مر السنني أدركت
أيضًا مسار الشيخوخة ،وأن هناك مواد يف اجلسم يصيبها
اإلنهاك ،وجيب مراجعة إحدى ورش اإلصالح .ولدي أيضًا
الوعي بأن كل شئ زائل.
 هل كان هذا اإلنطباع لديك دائمًا؟ سريعًا ما توضحت األمور بالنسبة لي ،ألنه فلسفيًا مل أكنحتت تأثري هيدجر ،بل كامو .ما معناه ،إننا نعيش ولدينا
فرص تغيري حياتنا .ولقد أدركت ،على مدى سنوات ،أن
لدينا إمكانية لتدمري ذاتنا ،األمر الذي مل يكن موجودًا من
قبل ،وقيل أن التدمري حيدث جراء اجملاعة ،واجلفاف ،أي أن
ٍ
جهات أخرى .إنها املرة األوىل اليت
املسؤولية كانت تقع على
نتحمل فيها املسؤولية ،لدينا اإلمكانية والقدرة على تدمري
أنفسنا ،وال نفعل شيئًا للقضاء على هذا اخلطر الذي يهدد
العامل .وإىل جانب البؤس اإلجتماعي الذي ينتشر يف كل
مكان ،اآلن نعاني من مشكلة تغيرّ املناخ ،الذي ال نزال جنهل
حتى اآلن نتائجه .وأن هناك إجتماع تلو إجتماع ،ولكن املشكلة
ال تزال قائمة ،حيث مل يتم عمل أي شئ إزاء ذلك.
 واملشاكل آخذة يف اإلزدياد. وجيب أن نضيف إىل ذلك مشكلة التضخم السكاني .كلذلك معًا ،جيعلين أدرك أن كل شئ يف طريقه إىل النهاية،
وليس هناك زمن حمدد .إذا أدركنا وقت وجود كوكبنا ،ليس
علينا فقط ّ
إال اإلعرتاف بأننا جمرد ضيوف ،ولدينا وقت حمدد
جدًا يف هذا العامل ،وأن الشئ الوحيد الذي سنخلفه وراءنا
يوم ما ،كان هناك من يريد
هو النفايات الذرية .وإذا ،يف ٍ
مييزنا ،سوف لن يرى غري
أن يعرف ما الذي فعلناه أوما ّ
النفايات الذرية .يف سنوات السبعينات والثمانينات كتبت
روايتني ملحميتني ،هما «التخبط»  ،1977و»الفأرة» ،1986
وأحتدث فيهما عن قدرة اإلنسان على التدمري الذاتي.
 إنسانيًا ،ماذا يعين العمل بالنسبة لك؟ البد أنك قرأت كتيب وتعرف ،مثلما أروي يف مذكراتي«تقشري البصل» ،أنين إستطعت البقاء على قيد احلياة مبحض
صدفة ،ففي مدة ثالثة أو أربعة أسابيع ،خالل احلرب ،كان
هناك مخسة أو ستة إحتماالت ألن أموت حالي حال أغلب من
كان يف نفس عمري .أن حقيقة العمل بقدر اإلمكان يعينين
على أن أخترب نفسي بأنين ال أزال على قيد احلياة ،وبأنين
موجود ،وال أزال أعيش ،وأنا حي أرزق.
ٍ
وقت الحق ،دورًا يف تطوير أعمالك
 هل لعبت طفولتك ،يفاألدبية؟
ٍ
فقرات أحتدث
 يف كتاب مذكراتي «تقشري البصل» ،هناكفيها عن أمي .كانت أمي توفيت بسبب مرض السرطان
وعمرها  75عامًا .رأيت والداي وشقيقيت بعد إنتهاء احلرب
بعامني .كانوا قد طردوا أمي من دانزيغ ،وعندما رأيتها
كانت مرهقة جدًا وعجوز .يف طفوليت ،كنت أروي هلا الكثري
من القصص اليت تتفتق عنها خميليت ،وخميلة األطفال خصبة
جدًا ،إعتادت أن تقول« :أكاذيب األطفال» .لكن ،يف أعماقها
كانت حتب األكاذيب .كنت دائمًا أقول هلا عندما أكرب وأملك
ما ً
ال سوف آخذك إىل بالد العجائب وكل تلك األشياء،...
لكن ألنها ماتت مبكرًا ،مل أستطع أن أثبت هلا أبدًا أنين
كنت صادقًا يف كالمي .أبدًا ،مل أستطع أن أقدم هلا شيئًا
 ...وقد تأملت عندما أخربتها أنين أرغب يف أن أكون فنانًا،
ضد ذلك متامًا ،وكانت تقف إىل جانيب دومًا.
وكان والدي
ّ
أنا ال أزال أتأمل ألنين مل أستطع أن أحقق ما كنت وعدتها به.
أنين أعاني من عقدة واضحة بسبب ذلك ،مل أراجع قط طبيبًا
نفسانيًا وأنها مصدر كل إبداعاتي.

النجمة الكبرية ماجدة الرومي  :يسمعين حني يراقصين كلمات ليست كالكلمات  ..يأخذني من حتت ذراعي يزرعين يف إحدى الغيمات
كتب :أكرم برجس املغوّش

عندما وفدت النجمة الكبرية ماجدة
الرومي اىل سيدني مع كامل فرقتها
املوسيقية وبرفقة مدير أعمالها شقيقها
االستاذ عوض الرومي وأحيت حفلة
كربى يف القاعة االوملبية حضرها اآلآلف
من أبناء الجالية العربية وكنت قد
حضرتها ونقلت وقائعها اىل اإلعالم
العربي وأجريت معها مقابلة صحفيه
وهي ألول مرة كانت قد زارت اسرتاليا
فقالت لي عزيزي أكرم أنا سعيدة
النجمة ماجده الرومي تتوسط شقيقها عوض الرومي والزميل أكرم املغوّش
جداً بلقاء الجالية العربية يف اسرتاليا
كالريشة تحملها النسمات
وسعيدة بتواصلها مع الوطن العربي واحياء تراثنا املجيد
وسعيدة جداً بتفاعل الجالية العربية الغالية مع هذه البالد يخربني أني تحفته
وأساوي آالف النجمات
االسرتالية املضيافة ويحلو لي أن أردد دائماً من كلمات
وبأني كنز وبأني
الشاعر الخالد نزار قباني هذه األغنية الرائعة :
أجمل ما شاهد من لوحات
يسمعني حني يراقصني
واملطر األسود يف عيني
كلمات ليست كالكلمات
يتساقط زخات زخات
يأخذني من تحت ذراعي
يحملني معه يحملني
يزرعني يف إحدى الغيمات
ملساء وردي الشرفات
واملطر األسود يف عيني
يروي أشياء تدوخني
يتساقط زخات زخات
تنسيني املرقص والخطوات
يحملني معه يحملني
كلمات تقلب تاريخي
ملساء وردي الشرفات
تجعلني امرأة يف لحظات
وأنا كالطفلة يف يده
يحمل لي سبعة أقمار
كالريشة تحملها النسمات
بيديه وحزمة أغنيات
يسمعني حني يراقصني
يبني لي قصراً من وهم
كلمات ليست كلكلمات
ال أسكن فيه سوى لحظات
يأخذني من تحت ذراعي
يخربني أني تحفته
يزرعني يف إحدي الغيمات
وأساوي آالف النجمات
واملطر األسود يف عيني
وبأني كنز وبأني
يتساقط زخات زخات
أجمل ما شاهد من لوحات
يسمعني حني يراقصني
يحمل لي سبعة أقمار
كلمات ليست كالكلمات
بيديه وحزمة أغنيات
يبني لي قصراً من وهم
يهديني شمساً يهديني
ال أسكن فيه سوى لحظات
صيفاً وقطيع سنونوات
وأعود لطاولتي ال شيء معي  ....إال الكلمات
وأنا كالطفلة يف يده

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

الشاعر عزيز الرسام بقصائده اشتهر كاظم الساهر  :عربت الشط على مودك ..خليتك على راسي

الشاعر العراقي عزيز الرسام يتحدث إىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

خالل مقابلة صحفية أجريتها مع شاعر االغنية العراقية املعروف والرسام الفنان املبدع االستاذ عزيز
الرسام قال لي  :أخي أكرم ( ال كرامة لنيب يف وطنه ) وأنا بكل تواضع كنت وراء شهرة النجم كاظم
الساهر من خالل القصائد العديدة اليت كتبتها له ومنها هذه األغنية املعربة والذائعة الصيت واليت
أروي فيها شعرًا عن ولد غرق يف النهر وأنقذته والدته الفدائية العظيمة من املوت احملتم بعنوان
«عربت الشط على مودك»
يا كاس العمر ما ظلت وش اللي بيك ...ويا جرحي آش وقت تنزف ...وش اللي بيك
يقلي ليش متمرمر وهو السبب ...كل الل صار بيه يا ويلي ...
عربت الشط على مودك وخليتك على راسي  ...كل غطه أحس باملوت وبقوه أشهق أنفاسي
ومسيتك أعز ناسي ...كل هذا وقلت أمرك  ...أحلى من العسل مرك
وين تريد أروح وياك ...بس ال جترج إحساسي ...أمر عيوني بعيونك وأنت عيونك لغريي
فضلتك على روحي وضاع وياك تفكريي ...قول اش قصرت وياك ...وش تطلب بعد أكثر
على كفويف تنام الليل ..وأقول إرتاح وانا اسهر ..قول اش قصرت وياك ..وش تطلب بعد اكثر
على ذراعي تنام الليل ..واقول إرتاح وانا اسهر ..وصلت لشاطي أحالمك ..بتضحييت وسهر ليلي
وال مرة قلت ممنون  ...وأنا اللي منهدم حيلي  ..قول ايش قصرت وياك ...وش تطلب بعد أكثر
عل كفويف تنام الليل ...وأقول إرتاح وأنا أسهر.
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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
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 ،خوري ،ملكون،
بيايا ،كوتري أنابات ونيوين ومن ينتسب اليهم
يف الوطن واملهجر.
الدعوة عامة.

ترايسي مشعون حتاضر يف مقر الربملان االوروبي
عن املرأة يف احلياة السياسية اللبنانية

لبت رئيسة حزب «الدميقراطيون
األحرار» ترايسي مشعون دعوة
سفارة لبنان يف اإلحتاد االوروبي
إللقاء حماضرة عن املرأة يف
السياسة اللبنانية.
حضرها إىل مشعون ،سعادة
سفري لبنان يف اإلحتاد االوروبي
رامي مرتضى والنائبة يف الربملان
االوروبي عن احلزب الشعيب
االوروبي رامونا نيكول مانيسكو
ورئيس قسم السياسات اإلقليمية
جلنوبي املتوسط يف هيئة العمل
باتريس
االوروبية
اخلارجي
برغميين وكبرية احملللني يف
معهد اإلحتاد االوروبي للدراسات
األمنية فلورانس غوب ومفوض
حزب «الدميقراطيون األحرار» يف
بلجيكا واإلحتاد االوروبي أنطوان
عقيقي باإلضافة إىل حشد كبري
من أهل السياسة واإلعالم
ومهتمني.
وتطرقت مشعون خالل مداخلتها
إىل املرأة من منظار فقرة العائلة
يف الدستور اللبناني باإلضافة
إىل الفقرة السابعة اليت تتكلم عن
املساواة يف احلقوق والواجبات
لكل املواطنني دون تفرقة ،وعن
عدم إمكانية التشريع إلنتظام كل
النساء واملواضيع اليت تتعلق بهن
اليت يتم التعامل بها يف احملاكم
الروحية .هذا وتكلمت مشعون
عن منطق الزعامة يف املفهوم
ً
داعية إىل التواصل إىل
اللبناني
قانون إنتخابي عصري يضمن
املساواة وتكافؤ الفرص بني

الرجل واملرأة والقادمون اجلدد
إلن الوضع احلالي اليسمح
هلؤالء بدخول املعرتك السياسي
اللبناني.
وأخريًا تكلمت مشعون عن
التوصيات اليت من شأنها
إستعادة الدميقراطية وبالتالي
حقوق املرأة ،ومنها ضرورة
احلفاظ على احلقوق بالتساوي
بني الرجل واملرأة وإستعادة
صالحيات رئيس اجلمهورية حبل
اجمللس النيابي يف حالة كسر
القوانني والتمديد لنفسه وقانون
إنتخابي جديد يضمن يف البداية
كوتا نسائية لوالية واحدة على
ما جاء يف املشروع السياسي
اخلاص حبزب «الدميقراطيون
األحرار».
هذا وعقدت مشعون سلسلة
لقاءات مع مسؤولني يف اإلحتاد
االوروبي منهم األمني العام
املساعد «للدميقراطيون واألحرار
الوروبا» فرانسوا باولي والعضو
يف الربملان االوروبي عن نفس
احلزب ايفو فجغال ،وتطرق
اجملتمعون إىل كيفية التنسيق
بينهم وبني حزب «الدميقراطيون
األحرار» اللبناني ،باإلضافة إىل
إجتماع مع رئيسة جلنة املشرق
يف اإلحتاد االوروبي ماريزا
ماتياس حيث تداولوا موضوع
اللجوء السوري يف لبنان وكيفية
معاجلته ،على أن تلتقي أبناء
اجلالية اللبنانية يف فرتة ما بعد
الظهر.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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إذن ،احلق على البوسطة
مرت االسبوع املاضي الذكرى االربعني
لبداية احلرب االهلية اللبنانية ،وقد حرب
اللبنانيون صفحات كثرية عادلت بكلماتها
ووقعها ما اطلق من قنابل يف تلك احلرب،
واليت انهالت عليها صفات مثل احلرب
املشؤمة،العبثية،السيئة الذكرواليت تنذكر
وال تنعاد اىل اخر املعزوفة ،وبدوري رأيت
ان اطلق هذا الرشق الكالمي قبل سكوت
املدافع الكالمية واليت جنيدها وال نتعظ من
العرب اليت نقدمها!
منذ اربعني عامًا ،كانت البوسطة تسري يف
الشارع بدون سائق ،بدون ركاب يف منطقة
ال يسكنها ناس وال نقول مواطنني ألننا
حتى االن مل نصل بعد اىل هذا املفهوم وال
تستسيغه رعايا القبائل اللبنانية الطائفية
واملذهبية والعائلية حتى آخر واصغر مكون
هلذه القبائل.
اذن ،وبكل بساطة نقول احلق على البوسطة،
النها كانت يف املكان اخلطأ والزمان اخلطأ
والركاب الغلط ،بني اناس يتفقون فقط
على االستمرار يف ترداد املعزوفة اخلطأ،
حتى كادت ان تصبح متوالية حسابية او
متوالية هندسية كما تقتضي املصلحة،
ويلعبون على الكالم متبعني نهج التناسي
والتجاهل والتحريض ،وكأن اللفلسطينيون
وصلو اىل لبنان بعد رحلة سياحية واعجبهم
مناخ البلد وقرروا البقاء فيه ،حتى ولو
سكنوا خميمات بدون اية بنى حتتية وال حد
ادنى من مقومات لعيش انساني مقبول،
حتى ان القوانني متنعهم من سقف اماكن
سكنهم باألمسنت باألضافة لعدم السماح
هلم بالعمل يف معظم القطاعات وحمرومني
من ابسط حقوق االنسان.
نعم ،نسي بعض الفلسطينيون ان اسرائيل
طردتهم من بالدهم وساروا مع من تآمر
على شعبهم وهجرهم من ديارهم ومارسوا
سلطة ادت اىل اجياد شرخ بينهم وبني
اللبنانيني.
لكن ،بنظرة تارخيية موجزة ملرحلة ما بعد
حادثة البوسطة يف عني الرمانة وصوال ً اىل
الوضع اللبناني الراهن ،يدرك املرء ان ما
ُعلق على مشجب البوسطة مل يكن اال ذريعة
من الذرائع الواهية والواهنة ،ألنه وبعد
أألجتياح االسرائيلي عام  1982وصوال اىل
بريوت وخروج املسلحني الفلسطينيني من
لبنان واجملازر اليت حصلت يف خميمي صربا
وشاتيال وحصدت األالف من النساء واالطفال
والشيوخ حتى من اللبنانيني املقيمني على
ختوم املخيمني خري دليل على ذلك ،ألنه كان
خرق واضح وعدم احرتام لالتفاقيات اليت
نصت على محاية العزل من الالجئني.
هنا ،يتبادر اىل الذهن السؤال األهم اذا
كان العامل الفلسطيين هو السبب االساس
يف نشوب احلرب األهلية ،او كما حيلو
لبعض اللبنانيني تسميتها حروب االخرين،
وكأن هؤالء االخرون كانوا ميسكون بأيدي
اللبنانيني ليضغطوا على الزناد ،وايضًا ملاذا
مل يستطع اللبنانيون بناء دولة تليق بأبنائها
رغم مرور  25عامًا على نهاية حرب البوسطة
احلامية وانتقاهلا اىل احلروب الباردة املبطنة
واملغلفة باحلرص على تعايش مشرتك،
ينصبون له الف شرك وفخ على كل مفرتق
سياسي ،طائفي ومذهيب ومناطقي ،طبعًا،
وعلى الطريقة اللبنانية املعهودة بالتهرب
من املسؤولية وإلقاء اللوم على اآلخرين،
سيقولون الفشل سببه الوصاية السورية
اليت عملت على تنفيذ اتفاق الطائف مبا

يناسب مصاحلها وهنا يتناسى اللبنانيون ان
سوريا نفذت ارادتها بأدوات لبنانية وبتواطؤ
واضح بسبب مصاحل شخصية ضيقة مسحت
للسوري بالتدخل يف كل شاردة وواردة
قبل ان تعود نفس االدوات وتنقلب على
سوريا ولنفس أألسباب.اما بعد اخلروج
السوري من لبنان العام  2005امل حيصل
حتالف انتخابي رباعي بني تيار املستقبل،
حركة امل ،حزب اهلل واحلزب التقدمي
االشرتاكي ،ملاذا انفرط عقد هذا التحالف
بعد فرتة وجيزة من االنتخابات،واالنقالبات
على االتفاقيات،وسؤال بديهي آخر من
األسئلة الكثرية اليت تركت بل اجوبة ملاذا
شنت اسرائيل ثالث اعتداءات وحروب على
لبنان منذ توقف حرب البوسطة االول عام
 1993والعام  1996واالخري عام ،2006علمًا
ان الفلسطينيني وقبل العدوان األول
ذهبوا اىل صلح منفرد مع اسرائيل طوب
هلا معظم اراضي فلسطني التارخيية حتى
ان مساحة  %22واليت نصت عليها تلك
االتفاقيات(اوسلو) تآكلت على طاولة
مفاوضات ماراتونية مل تفضي اال اىل تعاون
امين بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية
واشعلت حرب اهلية فلسطينية بني مجاعة
فتح ومحاس بعد تقاسم ما تبقى من االراضي
الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
بينهما.
أما سوريا ،واليت القي عليها اللوم الكثري
بإعاقة تنفيذ الطائف ،ها هي غارقة يف
احلرب عليها وفيها واليت حتاكيها احلروب يف
دول عربية اخرى كالعراق وليبيا والصومال
واليمن وما ادراك من سيكون بعد اليمن!؟،
ومع ذلك ما زال اللبنانيون وبعد مرور 40
عامًا على حادثة البوسطة ،ما زالوا غارقني
يف تناقضاتهم وعدواتهم وحواراتهم اليت
يتسلون بها يف تقطيع الوقت الضائع
لصياغة نظام اقليمي الظاهر انه يستنسخ
التجربة اللبنانية بكل سيئاتها ومراراتها اليت
اوصلت البلد اىل الفراغ الدستوري يف رأس
الدولة ومتديدًا للهيئة التشريعية وحكومة
ب 24رأس مع تعطيل االدارة وفسادها،
معنى ذلك ان هذا االستنساخ سيطيل امد
حروب القبائل والطوائف واملذاهب واالثنيات
واجلهات يف ما كان يسمى دول عربية سواء
وجدت بوسطة ام مل توجد،ومع ذلك يصر
معشر اللبنانيون يف زمن داعش والتحوالت
الكربى ان مرور البوسطة يف املكان اخلطأ
او حتويل خط سريها كان السبب ألنطالق
احلرب اليت اسست هلا وسبقتها عدة عوامل
واسباب داخلية وخارجية ،ألن لكل فريق
البوسطة اخلاصة به بعيدًا عن خطوط االنقسام
الظاهري بني  8و 14اذار ،مع العلم ان لبنان
حقق اهم اجناز منذ قيام اسرائيل عندما
حررت املقاومة الوطنية واالسالمية معظم
االراضي اللبنانية من االحتالل االسرائيلي
دون قيد اوشرط.
واملضحك املبكي ان الكلفة املادية ،البشرية،
املعنوية ،الثقافية ،واالنسانية تدفع من
وعلى حساب تقدم ورفاهية ومستقبل
الشعوب العربية ،وحتى الذين جنو من همجية
تلك احلروب ركبوا حبر اجملهول على األمل
حبياة افضل ،وجدوا املوت يرتبص بهم يف
اعالي البحار ليموتوا غرقًا يف ظلمات تلك
البحار.

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

تأثري السحر يف املسحـور
 _1التأثري اخلارجي  :يشعر املسحور يف هذه احلالة
بأشياء يراها ويسمعها وتوقظه من نومه وحترك
سريره  ،وختيفه  ،ويف هذه احلالة تكون الشياطني
احملدثة للسحر خارج جسم املسحور.
 _2التأثري الداخلي  :يكون تأثري السحر يف هذا
النوع من داخل اجلسم وحيدث هذا عندما يكون
خادم السحر متسلطا على اجلسم  ،يقول صلى
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 _3التأثري املشـرتك  :يكون تأثري السحر خارجيًا
وداخليًا.
السحر من حيث تأثريه يف اآلخرين
تأثري السحر يكون موجها يف املقام األول إىل
املراد سحره فقط ولكن يف بعض حاالت السحر
يكون التأثري من القوة مبكان حبيث يتأثر املسحور
والناظر إليه والسحر الذي حيدث تأثريه يف
املسحور وحده نسميه سحرا الزما  ..أما إذا أثر
يف املسحور ومن ينظر إليه أو من يقيم معه فإنه
يكون سحرا متعديا .
السحر املركب ( املعقد )  :يف بعض حاالت السحر
تصل القسوة بالساحر لدرجة أن يسحر اجلن الذي
سيقوم بإحداث الضرر يف املسحور  ،ويف هذه
احلالة يسمى السحر مركبا ألن السحر عمل مرتني ،
مرة للجن ومرة لإلنس .أ.هـ.
ماهي املدة اليت يؤثر فيها السحر على املسحور
ومدة عالجه ؟.
تتوقف مدة تأثري السحر على املسحور من بعد إذن
اهلل تعاىل على أمرين :
 )1معرفة الساحر ألصول السحر .
 )2الشرط والفرتة اليت اتفق عليها الساحر وطالب
السحر .
 )3سالمة مادة السحر من التلف ولذلك تغلف
السحرة مادة السحر بأغلفة حتفظها من التحلل
والتلف كاألوراق واالقمشة حتى ال تبطل ويتوقف
تأثريها.
وعموما يوجد من السحر ما يستمر مفعوله لبضعة
أسابيع أو بضعة أشهـر ثم يبطل إال إذا تكرر
العمل  ،ويكون تكرار العمل إما عن طريق طالب
السحر أو عن طريق الساحر نفسه  ،ومن السحر ما
يستمر حتى موت املسحور  .أما بالنسبة ملدة عالج
وشفاء املسحور من السحر  ،فال يوجد يف عالج
األمراض عموما مدة معينة للشفاء  ،ألن الشفاء بيد
الشايف سبحانه وتعاىل  ،ولكن من خالل االستقراء
واملتابعة والتجربة يالحظ أنه يف الغالب إذا كان
السحر قدميا فمدة العالج تكون أطول  ،وانهماك
املسحور يف املعاصي من شأنه تأخري فرتة العالج ،
عدد من شياطني السحر
إذا كان يف جسد املسحور ٌ
هذا من شأنه أيضا تأخري فرتة العالج  ،وشياطني
السحر يف الغالب من الشياطني املتمردة املتفلته
من الكفرة الذين ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة ،
وقد يكون الساحر أخذ العهد عليهم بأن ال حيضروا
وال يتكلموا وال خيربوا عن مكان السحر وال عن اسم
من عمل السحر ،بل أن بعض السحرة لعنهم اهلل
حتصن شياطني السحر ببعض العزائم والدعوات
الكفرية اليت جتعل خادم السحر يتحمل أطول مدة
ممكنة وكذلك احلال بالنسبة للسحر نفسه فبعض
السحرة تدعمه باألحجبة واألغلفة والرصد فيكون
أكثر تعقيدًا .
لذلك أرى واهلل أعلم أنه ينبغي على املعاجل
أن يقرأ على املسحور بنية إبطال السحر مع تكرار
قراءة آيات السحر على املصاب واآليات اليت يف
مضمون معناها تعاكس أوامر السحر وبذلك يكون
املعاجل قد أصاب عدة مصاحل :
 .1إبطال السحر أو بعض عقـده وبذلك جيـد
املسـحور خفـة وراحة بعـد كـل قـراءة .
 .2تعذيب وحرق شياطني السحر ولـو مل ينـوي
املعاجل ذلك حيث أن خادم السحر يتعذب عند
قراءة آيات السحر أو القراءة بنية إبطال السـحر ،
وعند حترك السحر وعند تفكك السحر وعند استفراغ

السحر.
 .3فـك ربط وسـحر
السـحر
شيطان
فيتحرر من قيود
السـحر  .إن السحر
إذا كان شديدًا
فإنه يكبت املوكل
بالسحر  ،فيكون
مقيد ومكبل بعقد
فيحول
السحر
بينه و بني سهولة

الدكتور عالء العوادي

احلضور  ،وال يكون هم املوكل بالسحر يف هذه
املرحلة إال تنفيذ أوامر السحر .
 .4احملافظة على الوقت وعدم إضـاعته بقراءة
آيات العذاب واهلالك واملـوت واحلرق اليت يقتصـر
تأثريها واهلل اعلم على الشياطني دون السحر .
 .5السحر حيكم على خادم السحر بكراهية املسحور
حتى ال يرحـمه ويبالغ يف أذيته  ،ويف إبطال السحر
املركب أو بعضه ختفيف على املسحور.
 .6إذا ما ضعف السـحر قل عناد الشيطان املوكل
بالسـحر وكان التعامل معه أيسـر.
 .7عدم إظهار التحدي واستثارة الشيطان .وإنه
من األمور املهمة مراعاة نفسية املريض وإنك
إذا ما تعاملت مع اجلان بطريقة التحدي واإلهانة
واحلرق والتعذيب فإنه سوف ينزعج ويتأثر نفسيًا
ثم يطابق نفسيته مع نفسية املريض  ،فيخرج
املريض منك وهو متعب النفسية ويبقى على هذه
احلال لعدة أيام  ،ما مل يقرأ عليه ويصرف اجلان
عن نفسيته.
 .8عدم تفلت الشيطان واالنتقام من املريض .
 .9ترغيب املريض على مواصلة الرقية .
 .10جتريد الشيطان من السالح الذي يستطيل به
على املريض ( السحر ).
أحيانا يتطلب احلال إىل القراءة بنية احلرق  ،حيث
أنين الحظت كثريًا من الشياطني خترج السحر عند
آيات العذاب حتى ال تهلك  ،أو لشدة العذاب ال
تستطيع السيطرة على السحر ومنعه من اخلروج
 ،وكذلك ُيقرأ بنية احلرق يف حالة مترد وتفلت
الشياطني على املصاب بشكل ال ميكن الصرب
عليه  ،أو يف حالة متابعة الساحر وحتديه للمعاجل
وجتديده للسحر  ،ففي هذه احلالة تكون القراءة
والدعاء والتضرع بأن يهلك اهلل الساحر وقواته
من املردة والعفاريت  ،ولكن إذا كنت تريد حرق
الشيطان فينبغي أن تكون مدة القراءة طويلة وال
تكون قرب موعد للصالة حتى ال تتوقف عن القراءة
 ،ألنه يف الغالب حيتاج الراقي إىل بضع ساعات
لتعذيب وحرق شياطني السحر  ،فاخرت الوقت
املناسب حبيث ال خترج من اجللسة إال وقد هلك
كل جبار عنيد بإذن اهلل تعاىل  ،وأرى أن ال يقرأ
على املسحور بنية تعذيب خادم السحر يف بداية
العالج وذلك أن الشياطني قد تتفلت على املسحور
وتؤذيه لسببني  ،األول أنها تعمل بدافع السحر
ومع القراءة يتبيغ ( يهيج ) السحر فيكون تأثريه
أشد  ،السبب الثاني أن خادم السحر مل يضعف
بعد واهلل أعلم .
ومن املالحظ أن املصاب بالسحر يف الغالب ال
يستجيب للعالج بسرعة ويعود السبب إىل تأثري
الشياطني على املسحور بعدم اختاذ األسباب
بالصورة الصحيحة ورمبا لقوة السحر أو لضعف
يقني الراقي وكل ذلك بأمر اهلل تعاىل  ،وتتحسن
حالة املسحور بصورة غري ملحوظة للمسحور نفسه
يف بداية العالج  ،بل الثابت بالتجربة أنه يف كثري
من حاالت السحر يعاني املسحور من زيادة يف
األعراض يف األسابيع األوىل من العالج  ،ولكنه
سرعان ما يشعر براحة نفسية ثم تتدرج حالته يف
التحسن  ،فينبغي يف حالة السحر أن نقارب بني
اجللسات حتى يأذن اهلل بالشفاء ،ومجيع أنواع
السحر تبطل بإذن اهلل تعاىل إذا اختذت األسباب
الشرعية الصحيحة  ،يقول تعاىل َ } :فَل ّمآ َأ ْل ُقوْا
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سبحانه وتعاىل.
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متفرقات

إنتشال كنز باملاليني من
قبيلة أمازونية تثري
عمق احمليط
خماوف العلماء ..والسبب؟
ذكر باحثون أن قبيلة يف غابة فنزويال األمازونية
تبدي مقاومة كبرية ضد املضادت احليوية ،على
رغم أن أفرادها ليس هلم أي اتصال تقريبًا
بالعامل اخلارجي الذي يؤدي إىل ختفيض التنوع
اجلرثومي.
واكتشفت قبيلة "يانومامي" بواسطة الطائرات
العام  ،2008أعقبها زيارة من فريق طيب بعد حنو
عام أخذ عينات من  34فردًا ،من الفم والبشرة
والرباز.
واكتشف العلماء أن جمموع البكترييا والفطريات
والفريوسات املتعايشة يف أجساد أفراد هذه
القبيلة هو أكثر تنوعًا من ذاك اخلاص بأفراد
اجملتمعات الريفية يف فنزويال ومالوي ،وأغنى
مبرتني من ذاك املسجل عند عينة مرجعية من
األمريكيني.
ويتمتع أفراد هذه القبيلة بصحة جيدة ،على
األرجح بفضل هذا التنوع الكبري للجراثيم الذي قد
يضم أعلى نسبة من البكترييا املتنوعة املرصودة
عند جمموعة بشرية ،حبسب ما كشف الباحثون
يف دراستهم اليت نشرت يف جملة "ساينس
أدفانسيز".
ويرتدي أفراد قبيلة "يانومامي" قمصانًا قطنية
وحيملون السكاكني ويأكلون أطعمة معلبة ،ما
يدل على أنهم على تواصل مع اخلارج ،لكنهم مل
يتعرضوا للكثري من عوامل احلياة املعاصرة اليت
قد ختفض من هذا التنوع اجلرثومي.
وشرح العلماء أن تنوع اجلراثيم املعروف علميًا
بـ"ميكروبيوم" ينخفض عند استهالك األغذية
املصنعة واملضادات احليوية وغسل األيدي
باملعقمات املضادة للجراثيم والتوليد إثر عملية
قيصرية .ويبدو أن بعض اجلراثيم هلا مفعول
محاية على صحة أفراد القبيلة مبنعها مث ًال تشكل
احلصي يف اجملاري البولية.
ومل يسجل العلماء أي حال من البدانة أو سوء
التغذية يف أوساط أفراد هذه القبيلة الذين
يأكلون السمك والضفادع واحلشرات واملوز
ويشربون عصري الشمام ،لكن مل تؤخذ أي عينة
من أطعمتهم ومشروباتهم ،ما قد يوضح تنوع
جراثيمهم املعوية.
وكان الباحثون يتوقعون مالحظة مقاومة نسبية
للمضادات احليوية يف أوساط هذه القبيلة ،نظرًا
إىل وجود جينات مضادة للبكترييا يف الرتبة منذ
ماليني السنني انتقلت منطقيًا إىل اإلنسان ،من
دون حتى استخدام املضادات احليوية.
لكن ما فاجأ العلماء هو أن أفراد هذه القبيلة
يتمتعون ببكترييا تقاوم املضادات احليوية
بطريقة أقوى بـ 30مرة ،حتى يف وجه أحدث
العقارات املصنعة.
وقال غاتام دانتاس من كلية الطب التابعة إىل
"جامعة واشنطن" الذي شارك يف هذه األحباث
أن "ما أقلقنا كثريًا هو أن تلك اجلينات قادرة
على تعطيل مفعول أحدث األدوية املصنوعة يف
املختربات" ،مشريًا إىل أنه "دليل إضايف على
أن مقاومة املضادات احليوية ،هي من القدرات
الطبيعية لإلنسان".
وبدأ تطوير املضادات احليوية احلديثة يف
األربعينيات ،ال سيما منها البنسلني ،وذلك حتى
السبعينيات ،مع استخراج غالبيتها من الرتبة.
لكن االستخدام الواسع النطاق هلذه األدوية أثار
خماوف من الوصول إىل مرحلة يبطل فيها مفعول
املضادات احليوية فتعاود األمراض الفتاكة
انتشارها.
وقال دانتاس إن بكترييا خارقة مقاومة للمضادات
احليوية بدأت تنتشر يف املستشفيات ،وتودي
حبياة اآلالف كل عام يف البلدان الغربية ،مشريًا
إىل أن هذه تلفت إىل ضرورة تطوير أنواع جديدة
من األدوية كي ال خنسر املعركة ضد األمراض
املعدية.

استغرق األمر  70عاما ،ولكن أخريا حصلت إنكلرتا
على شحنتها املكونة من أطنان من الفضة.
خالل تلك السنوات كانت النقود تقبع يف عمق
احمليط بعد غرق السفينة اليت كانت حتملها خالل
احلرب العاملية الثانية.
يف نوفمرب  1942أغرقت السفينة SS City of
 ،Cairoمن قبل زورق أملاني ،وكانت حتمل 269
مدنيا ومحولة مكونة من  100طن من الفضة.

لبنانية تسجن أبناءها
باملنزل  17عاماً..ملاذا؟

بدعوى اخلوف عليهم من اجملتمع ورفقاء
السوء ،قررت أم لبنانية حبس أوالدها الثالثة
عاما ،داخل البيت فيما يشبه السجن مشدد
ً 17
احلراسة ،ومل متنعهم من الذهاب إىل املدرسة أو
رؤية األقرباء فقط ،بل حرمتهم حتى من رؤية
الشمس.
هذا ما كشفت عنه قناة «إل بي سي» اللبنانية،
عندما حاولت اخرتاق احلصار املفروض على
املنزل ،وحاول مقدم الربنامج اللبناني «مالك
مكتيب» الضغط على والدتهم ليتمكن من الدخول
والتحدث مع أوالدها الثالثة (شابان يف عمر 17
ً
وفقا ملا نقله
عاما)،
عاما وفتاة يف عمر الـً 14
ً
موقع  24اإلماراتي ،اخلميس.

غاصت السفينة ملساقة  16800قدم حتت
السطح ،أي  5150مرت ومل تكتشف حتى 2011
عندما قررت مؤسسة البحث يف أعماق احمليط،
البحث عن السفينة.

وتبي من خالل احلوار مع أحد أوالدها أنهم ال
نّ
يعرفون القراءة والكتابة ،فيما أكدت الوالدة أنها
ً
خوفا عليهم
ال تسمح هلم باخلروج إىل املدرسة
من االختالط مع رفاق قد يدلونهم على طريق
السوء أو جيرونهم إىل تعاطي املخدرات على غرار
حاالت تشاهدها يف التلفزيون ،على حد قوهلا.
إال أن املثري يف األمر هو فرحة األب عندما متكن
مقدم الربنامج من إقناع األم بإخراج ابنها الكبري
من املنزل ليقابل طبيب حساسية.

مل ميت سوى بضعة أشخاص يف غرق املركب،
ولكن  100آخرين ماتوا ألنهم مل يستطيعوا بلوغ
الرب بقوارب النجاة.

وردا على سؤال حول دور األب يف تربية أوالده،
ًّ
اعرتف بأنه ال يستطيع معارضة رغبة زوجته؛ ألنها
مؤكدا أنه يرغب يف خروج
«احلاكمة» يف املنزل،
ً
أوالده من املنزل وخمالطة اجملتمع.

العثور على زمردة نادرة يف روسيا

وظهر املذيع يف فيديو تروجيي حللقة برنامج
«أمحر باخلط العريض» وهو يلتقي جدي األبناء
ليؤكدا الرواية ،ثم يتوجه إىل منزل األسرة حماولاً
(السجانة).
الدخول للقاء األم
ً

السفينة كانت حتمل روبيات هندية فضية من
اهلند إىل بريطانيا ،كجزء من اجملهود احلربي،
وبعد توقف يف الربازيل غرقت بواسطة طوربيدين
يف احمليطة األطلسي.

أول مدينة عائمة يف العامل
عثر يف أحد مناجم األحجار الكرمية يف منطقة
سفريدلوفسك وسط روسيا ،على زمردة نادرة
هي األضخم بني الزمردات املكتشفة يف السنوات
األخرية.
وبلغ الوزن الصايف للزمردة اليت عثر عليها يف
منجم ماليشيفسك التابع لشركة كالينينغراد
إلنتاج الكهرمان  220غراما ،وبطول  7.5سم
وعرض  3سم.
ويعترب اللون األخضر الداكن أحد أبرز مواصفات
األحجار الثمينة من الزمرد ،إىل جانب الوزن الذي
جيب أن ال يقل عن  5قرياطات.
ويتجاوز سعر حجر زمرد بهذه املواصفات نظرييه
من األملاس.
وتعد مؤسسة "ماليشوفو" املالكة للمنجم الوحيدة
يف روسيا إلنتاج الزمرد والربيل على نطاق
صناعي.

كلفة تصنيع «سامسونغ S6
إيدج» و»آيفون »6

كشفت تقارير أن "كلفة بناء "سامسونغ S6
إيدج" هي األعلى حتى اآلن بني مجيع اهلواتف
الذكية املوجودة يف السوق حاليًا ،مبا فيها
"آيفون  "6بنوعيه ،وفقًا لتحليل جرى للجهاز
بواسطة شركة األحباث ."IHS
ووفقًا لتقرير الشركة ،فإن "كلفة إصدار اجلهاز
من نوع  64غيغابايت املخصص لالستخدام على
شبكة "فرييزون وايرلس" تبلغ حوالي  290دوالرًا،
ويضم ذلك مثن األجزاء وكلفة التجميع".
وتزيد هذه الكلفة حبوالي  34دوالرًا عن كلفة
جهاز "غاالكسي  "S5الذي صدر يف العام
املاضي ،وحتى إنها أعلى من اإلصدارات األكثر
كلفة من أبل ،مثل "آيفون  "6و" 6بالس".
وقدرت شركة " "IHSأن أعلى تكلفة للمواد
املستخدمة يف هذين اهلاتفني هي  247دوالرًا و
 263دوالرًا على التوالي.
وقد شهدت السنوات القليلة املاضية ارتفاعًا
متزايدًا يف تكلفة مكونات اهلواتف ،واملعروفة
يف لغة صناعة االلكرتونيات بـ"فاتورة املواد"،
كما يقول "أندرو راسوايلر" ،احمللل الذي يرأس
اجلهود البحثية يف شركة .IHS
ويضيف أندرو" :سامسونغ تدرس بوضوح قواعد
اللعبة اليت متارسها أبل ،وتستخدم مكونات أعلى
سعرًا مثل العبوات املعدنية وتصميمات تتشابه
مع أجهزة أبل ،حبيث تكون كلفة بناء اهلاتف
أعلى ،إال أن سعره يبقى أقل".
ويأتي العنصر األكثر كلفة يف هاتف "سامسونغ
 S6إيدج" هو الشاشة املنحنية ،اليت تلتف
حول اجلانبني األمين واأليسر للهاتف ،ويعرض
اجلزء املنحين يف الشاشة إخطارات التطبيقات
والرسائل ُ
املستلمة ،وميكن استخدامها لتسهيل
استخدام اهلاتف بيد واحدة ،وتبلغ كلفة هذه
الشاشة  85دوالرا ،بينما يبلغ سعر رقائق املعاجل
 29.50دوالر ،وسعر رقائق ذاكرة التخزين 27
دوالرًا ،وفقًا لتقرير .IHS

فيس بوك تطلق أول جائزة لكرة القدم

بدأ معهد املستوطنات البحرية "Seasteading
 "Instituteيف والية "سان فرنسيسكو" بالواليات
املتحدة األمريكية ،يف إجراء التحضريات لتشييد
أول مدينة عائمة يف العامل ،واليت من املفرتض
أن يكتمل بناؤها حبلول عام  .2020وستتكون
املدينة من شقق سكنية مساحة كل منها 50
مرت مربع ،وتقدر كلفة اجملمع السكين الواحد بـ
 15مليون دوالر ،وسيبلغ عدد سكان كل جممع
بني  225و 300شخص .ومن املخطط أن تكون
املدينة مستقلة سياسيًا واجتماعيا وذات نظام
اقتصادي وضرائيب مستقل.

أطلقت "فيس بوك" جائزتها اخلاصة لكرة
القدم ،والتى تتيح ملشجعى كرة القدم حول
العامل التصويت الختيار العبهم أو ناديهم أو
مدربهم املفضلني فى الدورى اإلجنليزى ،وذلك
باالعتماد على استخدام حساب "فيس بوك".
ووفقا ملا نشره موقع  The Next Webاهلولندى،
فإن هذه اجلائزة والتى حتمل اسم "Facebook
 "Football Awardsستعطى الفرصة ملشجعى
الدورى اإلجنليزى حول العامل التصويت الختيار
"العب العام  -الالعب الشاب للعام  -نادى العام
 مدرب العام  -أفضل حمتوى  -أفضل نادىأداء على فيس بوك  -أفضل العب أداء على
فيس بوك" ،حيث ميكن للمستخدمني التصويت
من خالل اإلعجاب بالصفحات ثم االنتقال إىل
صفحة التصويت لإلدالء بأصواتهم ،حيث ميكن
للمستخدم أن يدىل بصوته مرة فى كل فئة.
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متفرقات

اشرتيا دمية تساوي  100كويكب عمالق قد يقضي
ألف دوالر بـ  17دوالراً على قارة بكاملها عام 2017

دولة أوروبية جديدة
حباجة ملواطنني..

هذه حقيقة األشباح يف
بعض أشهر الفنادق
تقريرا عن أشهر فنادق
نشرت صحيفة "تلغراف"
ً
العامل اليت ترعب السياح واليت تنتشر حوهلا
القصص بأنها مسكونة باألشباح .وأرجع اخلرباء
تلك الصور الذهنية عن الفنادق إىل أحداث
ومواقف حدثت وحتدث عنها النزالء خبصوص
وجود أشباح أو خيال يسري دون حتديد الشكل
بدقة.

مل يكن صديقان بريطانيان يتوقعان أن تدر
عليهما دمية اشرتياها بأقل من  20دوالرًا ثروة
تصل إىل أكثر من  100ألف دوالر ،وذلك بعد
أن تبني أنها نسخة نادرة من الدمية تباع نسخة
مشابهة هلا مببلغ كبري من املال على اإلنرتنت.
وكان كل من ريان فالنغهان ( 22عامًا) وصديقته
ليا روجرز ( 20عامًا) يبيعان جمموعة من الدمى
يف مؤخرة شاحنتهما عندما لفت انتباههما دمية
"بيين بييب" أرجوانية اللون يف أحد أكشاك البيع
األخرى ودفعا  10جنيه اسرتليين ( 17دوالر)
مثنًا هلا.
وسرعان ما أدرك ريان أن الدمية هي واحدة
من جمموعة األمرية ديانا املطلوبة بشدة من
قبل الزبائن ،إال أنه صعق يف وقت الحق عندما
علم أنها واحدة من  100دمية فقط يف العامل،
وشاهد واحدة مماثلة هلا معروضة للبيع على
اإلنرتنت مقابل  62500جنيه اسرتليين (106000
دوالر).
ويأمل ريان وليا يف بيع الدمية مقابل مبلغ كبري
من املال يف مزاد على اإلنرتنت ،ليتمكنا من
دفع قسط عقاري لشراء منزل حبسب ما ذكرت
صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وقالت ليا اليت تعمل كخبرية جتميل يف
الوكنستون مبدينة كورنوول" :مل نصدق ذلك،
لقد اشرتيناها مقابل  10جنيهات فقط ،ومن
املمكن أن جنين من ورائها آالف اجلنيهات".
يذكر أن هذه اجملموعة من الدمى مت تصنيعها
للمرة األوىل عام  1997وهي السنة اليت توفيت
فيها األمرية ديانا ،وذلك جلمع األموال إلنشاء
نصب تذكاري لألمرية الراحلة.

أعلن علماء الفلك عن احتمال اصطدام األرض
بكويكب عمالق ،ميكنه ان يقضي متاما على
املنطقة الواسعة اليت يصطدم بها .
كان علماء الفلك يف الواليات املتحدة قد أعلنوا
يف اكتوبر/تشرين األول عام  2014عن احتمال
اصطدام األرض بكويكب عمالق ميكنه اصابة
األرض بأضرار هائلة.
يقول عامل الفلك الدكتور جوديت ريس من جامعة
تكساس ،ان الكويكب العمالق الذي سيقرتب
من الكرة األرضية يف شهر اكتوبر/تشرين األول
عام  2017قد يؤدي يف حال اصطدامه بكوكبنا
اىل كارثة كبرية.
ويضيف ،مبوجب احلسابات األولية اليت توصل
اليها الباحثون ،يبلغ عرض الكويكب هذا الذي
مسي بـ"  " TC4 2012حوالي  40مرتا ،وعند
اصطدامه باألرض سيسبب هلا أضرارا بليغة أكرب
بكثري من اليت سببها نيزك تشيليابينسك يف
فرباير/شباط عام . 2013
جتدر االشارة اىل ان الكويكب يبعد حاليا عن
األرض حوالي  95ألف كلم ،ولكن حسب رأي
الربوفيسور ريس أن احتمال اصطدامه باألرض
تعادل  1من مليون.
تبقى مسألة اصطدام الكويكبات والنيازك باألرض
موضوعا مثريا للنقاش والتكهنات والتساؤالت،
مما خيلق نوعا من الفوضى بني الناس .فمثال
أن أحدهم نشر يف االنرتنت يف  28مايو/أيار
عام  ، 2014ان كويكبا سوف يصطدم بالكرة
األرضية يوم  35مارس/آذار املقبل وسيصيب
األرض بأضرار بليغة ،مما خلق الذعر والقلق لدى
كل من اطلع على اخلرب ،دون أن ينتبه اي منهم
اىل تاريخ "  " 35مارس/آذار الذي ال وجود له
يف التقاويم.

صورة عرب فيسبوك تنقذ بصر طفلة
ُأنقذ مستقبل طفلة عندما قامت
والدتها ،تارا تايلور ،بنشر صورة هلا
عرب فيسبوك ،إذ شعر األصدقاء على
الفور أن شيئًا ما غري طبيعي.
تبدو رايلي تايلور ،الطفلة البالغة من
العمر  3سنوات املبتسمة يف الصورة،
طفلة عادية ،لكن بالنظر إىل عينها
اليسرى ،يبدو أن هناك وهجًا غريبًا.
قد يفرتض معظم الناس أن الوهج
نتيجة لضوء عدسة الكامريا ،ولكن أحد
أصدقاء الوالدة يعرف أكثر من ذلك
فقام باالتصال بها ،منبهًا إياها أن هذا
الوهج قد يكون ناجم عن مشكلة ما يف
العني ،وشدد على ضرورة متابعة املوضوع.
وقصدت األم الطبيب برفقة ابنتها ،وعلى الفور
ّ
شخص الطببيب احلالة بأنها «مرض كوت» ،وهو
ً
مرض نادر جدا ميكن أن يسبب العمى أو فقدان
جزئي للنظر يف واحدة أو كلتا العينني.
ويقول األطباء أن املشكلة األساسية يف"مرض
كوت" أنه يصعب اكتشاف أعراضه بسرعة ،حتى
بالنسبة للشخص الذي يعاني منه ،مما قد يؤدي

االسم مجهورية ليربالند احلرة ،واالسم املختصر
«ليربالند» ،التوصيف :دولة ذات سيادة تؤمن
باحلرية والدميقراطية وحق كل مواطن يف التعبري.
املوقع :على الضفة الغربية لنهر دانوب ،بني
كرواتيا وصربيا ،اللغة الرمسية :اإلجنليزية أو
التشيكية ،نظام احلكم مجهورية دستورية تطبق
كل مباديء الدميقراطية.
تشكلت مجهورية ليربالند احلرة بفعل الصراع
احلدودي القائم بني كرواتيا وصربيا ،واملساحة
املمتدة بطول الضفة الغربية للنهر ،مل تدعي
كرواتيا أو صربيا أو أي طرف آخر نسبتها إليه،
أي انها ليست ملكية أحد.
هنا تلقف املدعو فيت جيديكا ،الفرصة ،ويف
يوم  13إبريل من العام اجلاري ،أعلن أن املساحة
اليت مل تنسبها األطراف الدولية إليها ،هي دولة
جديدة ،مت رسم حدودها مع دوليت اجلوار كرواتيا
وصربيا ،وأطلق امسها الذي استوحي من معنى
احلرية ،وحدد شعارها بعبارة «عش احلياة ودع
غريك يعشها» ،وأعلى من مبادئها اليت تنص
على إرساء احلرية على خمتلف األصعدة ،الصعيد
الشخصي واالقتصادي والسياسي ،وهي احلرية
اليت يكفلها الدستور الذي يقوض يف الوقت
ذاته قوة ونفوذ الساسة مبا ال ميكنهم من
التدخل يف حريات الشعب.
ومن هنا صارت الدولة موجودة ،والرئيس
منصب ،وال يتبقى إلكمال معامل اجلمهورية
اجلديدة سوى شعب ،فأعلن حاجة بلده إىل
مواطنني تتوفر فيهم الشروط التالية:
شروط احلصول على املواطنة الليربالندية.
.1احرتام اآلخرين وأرائهم على اختالف أصوهلم
وأعراقهم ودياناتهم.
.2احرتام امللكية اخلاصة وعدم املساس بها.
.3أال يكون له تاريخ نازي أو شيوعي أو تبنى
يف املاضي أي فكر متطرف.
.4مل يعاقب او يصدر ضده أحكام بشأن جرائم
ارتكبها يف املاضي.
ومن تتوافر لديه الشروط ويرغب يف التقدم
للحصول على حق املواطنة واحلياة على أرض
اجلمهورية اجلديدة ،بإمكانه ملء استمارة الطلب
اليت ستكون متاحة على املوقع اخلاص باجلمهورية
اجلديدة يف غضون الساعات القليلة املقبلة.

إىل تدهور النظر تدرجييًا يف عني واحدة ،ومن
ثم ينتقل املرض إىل العني األخرى.
ومبا أن ضحايا هذا املرض هم غالبًا من صغار
السن ،يصعب اكتشافه قبل فوات األوان ،إال
أن حظ الطفلة رايلي كان كبريًا ،إذ بفضل
مشاركة صورة عرب فيسبوكُ ،ق ّدر هلا تلقي
العالج والرعاية الالزمني.

ألعالناتكم يف الهريالد االتصال
على احد الرقمني
02 87648186 - 0403482345

منتجع دون سيزار بيتش يف والية فلوريدا
األمريكية :يقع املنتجع على شاطئ والية فلوريدا
األمريكية ،ويسحرك بلونه الوردي وتصميمه
امللكي املميز ،وتدور قصة القصر حول مالكه
الذي ارتبط بقصة حب مع فتاة عندما كان يدرس
يف أوروبا لكن عائلته مل توافق على ارتباطه بها،
ومرت األيام وماتت الفتاة لكن ظل مالك الفندق
يعيش على ذكراها إىل أن قرر بناء فندق سياحي
وأقام يف وسطه نافورة كبرية تشبه اليت كان
يلتقي حبيبته عندها .وعندما مات مالك الفندق قرر
الورثة هدم النافورة إلحداث جتديدات ،ومن هنا
بدأ زوار الفندق يشاهدون مالك الفندق وحبيبته
يتنقالن يف حديقة الفندق متشابكي األيدي.
فندق داهلاوس كاسل يف اسكتلندا :بنيت قلعة
"داهلاوس" يف القرن الـ ،13وأصبحت بعد ذلك
من أهم فنادق أدنربة ،ويؤكد الزوار والعاملون
يف هذا الفندق أنه مسكون من شبح ليدي كاثرين
اليت ماتت كسرية الفؤاد يف هذه القلعة .و يقول
العديد من العاملني و من نزالء الفندق ان الشبح
يقوم بسحب املالبس ويطرق على أبواب الغرف
مساء.
ً
فندق قصر تاج حمل يف اهلند :يزعم أن هذا
الفندق الفاخر يف مدينة مومباي اهلندية ،والذي
يعود إىل قرن مضى مسكون بروح مهندسه
الربيطاني دبليو إي تشامربز الذي وضع النموذج
األصلي للفندق ومن ثم ذهب يف رحلة إىل
بلده يف  .1903وعندما عاد أصابته الصدمة إثر
اكتشافه بأن واجهة الفندق األمامية كانت مبنية
بعكس االجتاه املوضوع هلا فحزن بشدة واكتأب
حتى انتحر ،ويزعم أن شبحه ما زال يسكن اجلناح
القديم املعروف بغموضه واهلالة احمليطة به.
فندق كاستيلو ديال كاستيلوشيا يف إيطاليا:
الفندق كان يف األصل قلعة بنيت يف القرن
الـ ،11ومت جتديدها وحتويلها لفندق ،و يؤكد
الضيوف ان الفندق تسكنه  3أشباح قادمة من
القرون السابقة إضافة إىل شبح اإلمرباطور نريون
الذي يظهر متجوال يف حدائق الفندق .كما يفيد
بعض الضيوف عن رؤيتهم خليول تطوف ليال.
فندق باليجالي كاسل يف أيرلندا الشمالية:
تعرضت امرأة يف هذا الفندق للتعنيف على يد
زوجها ،وبهدف اهلروب منه قامت برمي نفسها
من النافذة  .ويقال إن شبح هذه السيدة يطرق
باب الغرف على الزوار ليال ثم خيتفي.
فندق داهلوزي كاسل يف إنكلرتا :يعرف الشبح
الذي يتجول يف الفندق باسم السيدة الرمادية،
وهي السيدة اليت كانت عشيقة مالك القصر،
لتعلم الزوجة وتنتقم منها حببسها حتى ماتت.
فندق راسل يف أسرتاليا :يعد فندق راسل
الذي يقع يف مدينة سيدني االسرتالية واحدًا
من الفنادق اليت صنفت ضمن فنادق الظالم،
وكان الفندق يف السابق مستشفى ،وانتشرت
فيه رائحة املوت بسبب تفشي مرض اجلدري
والطاعون ليصبح فيما بعد نزال للبحارة .ومع
مرور األعوام مت حتويله لفندق لكن أحد البحارة
على األقل رفض اخلروج من املكان ومات فيه.
ويقول النزالء إنهم يستيقظون على وجود شخص
يتأملهم على السرير ،ويدعي آخرون أنهم يرون
أشباحا تتجول يف إحدى القاعات أو يقومون بفتح
وإغالق األبواب.
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مقالة

السوريون األرمن :موسم آخر للهجرة!
عالء حليب

مرييام فارس تثري بلبلة
حبجابها وفستانها الفاضح

على وقع احلرب املستمرة يف سوريا ،يستذكر السوريون األرمن
هذه األيام الذكرى املئوية لـ «اجملزرة األرمنية» وعمليات التهجري
العرقي اليت تعرضوا هلا قبل قرن يف تركيا ،حيث شكلت سوريا
هلم يف تلك األيام موطن استقرار ،واندجموا يف اجملتمع وساهموا
يف بناء احلضارة السورية طيلة القرن املاضي ،موزعني بني خمتلف
املناطق ،إال أن وجودهم األكرب تركز يف حلب ومنطقة اجلزيرة
والعاصمة دمشق ،فأصبحوا جزءا من سوريا ،واليت يتعرضون يف
الوقت احلالي لعمليات تهجري منها ،وفق تعبري كثريين.
قبل اندالع احلرب السورية ،جتاوز عدد األرمن السوريني املئة
ألف ،إال أن هذا العدد تناقص بشكل كبري مع استمرار نزيف
الدم السوري ،الذي كان األرمن جزءا منه ،لتبدأ رحالت النزوح
الداخلي ،واللجوء إىل دول اجلوار ،واهلجرات إىل الدول القابعة
خلف البحار ،فأنتجت احلرب خريطة جديدة للتوزع الدميوغرايف
السوري ،يرى فيه كثري من األرمن مشابهًا لذلك التوزع الذي
أنتجته احلرب الرتكية ضد الوجود األرمين ،مع خالفات بسيطة،
فاحلرب يف سوريا استهدفت اجلميع ،و «األرمن جزء من اجلميع
بطبيعة احلال» ،وفق تعبري الصيدالني آرمني نباتيان الذي خرج
من مدينة حلب واستقر مع عائلته يف السويد يف الوقت احلالي.
آرمني ،الذي يطغى على حديثه االنتماء الوطين على حساب
انتمائه العرقي أو الديين ،يشري ،خالل حديثه إىل «السفري»،
إىل أن «هجرتنا من تركيا كانت انتقائية ضد املكون املسيحي
بشكل عام واألرمين بشكل خاص من أراضي أجدادنا ،أما هجرات
األرمن من سوريا فلم تكن موجهة ضد العنصر األرمين على وجه
اخلصوص ،فما حصل مع األرمن حصل مع غالبية الشعب السوري،
إال أن العامل املشرتك هو التدخل الرتكي يف دعم املسلحني».
ال خيفي آرمني حنينه إىل حلب «مدينيت اليت سأعود إليها».
ويستذكر أيامه اخلوالي ،وصيدليته يف حي امليدان الذي مزقت
معظمه قذائف املسلحني ،وهو احلي الذي كان يشكل األرمن
غالبية سكانه يف املدينة اليت كان يعيش فيها ما بني  60إىل
 70ألف أرمين.
يف مدينة الالذقية الساحلية ،شكلت مدينة كسب ،الواقعة على
التخوم الرتكية الرمز األرمين األشهر يف سوريا ،حمط أنظار
معظم وسائل اإلعالم والقوى السياسية الضاغطة يف أوروبا
(ميلك األرمن يف أوروبا لوبيات ضاغطة ذات ثقل سياسي)،
خصوصا بعد جناح «جبهة النصرة» يف اقتحام املدينة بالتزامن مع
الذكرى  99للمجازر األرمنية ،والدعم الذي قدمته تركيا للفصائل
اليت اقتحمت املدينة ،قبل أن يتمكن اجليش من اسرتجاعها،
األمر الذي يراه األرمن «دلي ًال جديدًا على عداء األتراك األزلي
والتارخيي لألرمن».
الصحايف السوري األرمين كيفورك أملاسيان ،الذي يعيش يف
لبنان مع عائلته اليت نزحت من حلب ،يؤكد بدوره التشابه بني ما
عاناه األرمن يف القرن املاضي على يد األتراك وبني ما يعانونه
اآلن.
ويقول «مسع معظم شباب اجليل الثالث والرابع من السوريني
األرمن عن اجملازر اليت ارتكبها العثمانيون حبق أجدادهم ،شاهدوا
الصور وقرأوا الوثائق ،لكنهم مل يتخيلوا يومًا أن يشاهدوا نفس
اجلرائم الوحشية من قبل العثمانيني اجلدد حبق أبناء سوريا،
وخاصة يف مدينة حلب الشهباء» .ويضيف «أصبحت مقارنة
التهجري من السلطنة العثمانية قبل  100عام مع األحداث احلالية

من البديهيات ،وخاصة أن معظم اجلماعات املسلحة اليت تقود
احلرب ضد الشعب السوري يف مشال سوريا تابعة لالستخبارات
الرتكية ،وهي معروفة للقاصي والداني ،أنها تقبع حتت تأثري
حكومة العدالة والتنمية اإلخوانية .ومن هنا يصف معظم السوريني
ً
نسبة إىل
األرمن الرئيس احلالي لرتكيا بأردوغان باشا السفاح
مجال باشا السفاح».
ويف وقت شكلت فيه سوريا مستوعبًا لرحلة التهجري األوىل من
تركيا ،توضح خريطة توزع اهلجرات احلالية تشرذمًا يف الوجهات،
رغم ارتكاز نسبة كبرية منها حنو أرمينيا اليت قدمت تسهيالت
كبرية لألرمن الذين أرادوا اخلروج من سوريا.
ويف وقت فضل فيه كثري من األرمن النزوح إىل مدن سورية
آمنة (نزح كثريون حنو الساحل السوري) ،شكل لبنان بدوره مركز
استقطاب مهما للمهجرين األرمن الذين أجربوا على ترك منازهلم
وأحيائهم أمام امتداد أذرع الفصائل املسلحة اليت يغلب الطابع
التكفريي «اجلهادي» على معظمها ،يف حني شكلت دول االحتاد
األوروبي والدول االسكندنافية مقصدا آخر للمهاجرين.
ويف هذا السياق ،يقول أملاسيان «خرج بعض السوريني األرمن
من البالد نتيجة الوضع األمين املتدهور يف مدينة حلب ،وذهب
بعضهم إىل أرمينيا اليت قدمت هلم الكثري من التسهيالت ،وخاصة
على صعيد اإلقامات السنوية ومنح اجلنسية .وجلأ آخرون إىل
البالد األوروبية واألمريكية واليت منحت بدورها بعض التسهيالت
لألرمن وعملت على توطينهم».
وبرغم ذلك ،يشدد أملاسيان على أن االنتماء كان ومازال لسوريا.
ويقول «لو سألنا معظم السوريني األرمن عن أحالمهم ورغباتهم،
فإنهم سيجيبون :اهلل يرجع السالم لسوريا لنرجع على بالدنا
وبيوتنا» ،مؤكدًا أن «السوري األرمين يعترب سوريا بلده األم،
شرب من مائها وعاشر شعبهاّ ،
أثّـر وتأثر من ثقافتها ،وأصبح
جزءا ال يتجزأ من النسيج السوري».
ً
ويف وقت ال توجد فيه إحصاءات دقيقة ألعداد األرمن الذين
أجربوا على ترك سوريا أمام متدد املسلحني ،إال أن التقديرات
تشري إىل أن «اآلالف تركوا سوريا واستقروا خارجها» ،وهو أمر
يبدو أنه «يعجب الفصائل اجلهادية» ،اليت أعلنت قبل أيام،
وبالتزامن مع الذكرى املئوية لإلبادة األرمنية فتح معركة جديدة لـ
«حترير كسب» ،حيث اندلعت عدة معارك يف حميط املدينة ،قبل
أن يتمكن اجليش السوري من إفشال اهلجوم ،والتقدم يف حميط
املرصد  45االسرتاتيجي الذي حيمي خاصرة املدينة احلدودية
مع تركيا ،األمر الذي يعتربه السوريون األرمن دلي ًال جديدا على
العداء الرتكي األزلي للمكون األرمين ،وسببًا إضافيًا لرحالت
اهلجرة املستمرة ،رغم االنتماء لسوريا كوطن.
السفري

مهووس كارداشيان يربط خصره  6سنوات ليحصل على جسمها
الرملية
بعد أن أصبح شكل جسم كيم كردشيان مثل الساعة
ّ
هدفًا يطمح العديد من الفتيات إىل حتقيقه .لكن هناك أحاديث
ليتحول إىل امرأة ،وبعدها
عدة عمليات جتميل،
أن رج ًال أجرى ّ
ترجح ّ
ّ
ّ
ليحصل على جسم كيم.
ّ
تتعرض النتقادات
إنها العارضة الفنزويليةAleiraAvendañoاليت
ّ
عدة ،ومن بينها ّ
عدة عمليات جتميل،
أنها كانت رج ًال وأجرت ّ
ّ
ّ
وجذابة.
لتتحول إىل امرأة مجيلة
ّ
هذه العارضة كانت على استعداد للذهاب بعيدًا ،من أجل أن
الرملية .بدأت من خالل شفط
حتصل على جسم بشكل الساعة
ّ
الدهون ،ثم انتقلت اىل جراحة التجميل يف األنف والفم ،وانتهت
باملؤخرة ،كما أجرت جراحة للصدر.

مشدًا 23ساعة ّ
تطرفًا ،فكان ارتداؤها ّ
كل يوم،على مدى
أما األكثر ّ
السنوات الست املاضية ،من أجل أن يصبح خصرها  20إنشًا.
وصرحت ،يف مقابلة هلاّ ،
يوميًا ،وتبقي جسمها مرتاحًا
تستحم
إنها
ّ
ّ
ّ
مرة أخرى .يف البداية،
خصرها
على
املشد
ملدة ساعة ،قبل وضع
ّ
ّ
ّ
كان االمر فظيعًا وصعبًا ،ثم اعتادت على ذلك وأصبح احلزام
ضروريًا ،فهي مل تعد تشعر باألمل ،بل فقط بالقليل من الضغط
ّ
 .وعلى الرغم من ّ
االطباء
أن
أنها تبدو
جيدة ،إال ّ
ّ
حاليًا بصحة ّ
ّ
ّ
املشد ّ ،
يشكل
ألنه قد
قد نصحوها بعدم االستمرار يف ارتداء
ّ
خماطرصحية كبرية ،يف وقت الحق.
ّ
ّ
اجلنسية هلذه العارضة ،فهي حتصد
وبغض النظر عن احلقيقة
ّ
املشجعني واملتابعني على مواقع التواصل االجتماعي،
من
الكثري
ّ
وهي تريد أن تشتهر كصاحبة أمجل خصر يف العامل.

ّ
وإحيائهن احلفالت يف خمتلف
أن إطالالت الفنانات
ال
شك يف ّ
ّ
يتم تسليط الضوء عليها للظهور
املناسبات ,ترتافق بأزيائهن اليت ّ
يف كل مرة بإطاللة جديدة وخمتلفة.
فبعد اإلطاللة األخرية للفنانة مرييام فارس يف مصر حيث ارتدت
بنطالاً مع قميص قصرية على البطن ,وبعد أن اعتاد اجلميع على
شعرها املموج والكثيف ,فاجأت مرييام متابعيها بإطاللتها األخرية
يف حفلها األخري يف الكويت.
صورا
إذ نشرت على صفحة حسابها اخلاص على موقع انستغرام
ً
ً
فستانا أشبه بالعباءة املطرزة باحلجار الكرمية
جديدة هلا ,مرتدية
وحبوب اللؤلؤ ,مع فتحة كبرية من األمام كشفت عن ساقيها
غطاءا على الرأس أخفى كل شعرها وجعل
بالكامل ,كما محلت
ً
اجلميع يظن أنه حجاب.
وامللفت يف إطاللتها هو التناقض املوجود بني فتحة الفستان
وغطاء الرأس ,ما عرضها ملوجة من التعليقات معتربين أنها
أهانت احلجاب بهذا الثوب القريب من أزياء جنمة تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان ,كما ذكرت اجلميع بالبلبة اليت أحدثتها الفنانة
مايا دياب يف ستار أكادميي بأزياء خمتلفة حتمل توقيع املصمم
نفسه.

عراك وتضارب يف حفل فارس كرم
يف أسرتاليا !
دخل لبنانيون ،نساء ورجاال ،فجر هذا األحد بتوقيت سيدني
يف أسرتاليا ،خبناقة متنوعة السيناريوهات ،احتدمت على أنغام
املواويل والدبكة يف حفل عشاء وغناء أحياه هناك املطرب
اللبناني فارس كرم ،إال أن اخلناقة امتدت يف احلفل الذي حضره
أكثر من  500مغرتب ومتحدر ،لتصل حتى إىل مرآب السيارات
التابع للمكان "وكانت بشعة جدا" طبقا ملا وصفها أحد اللنانيني
املوجودين.
واضطرت الشرطة إىل التدخل لفض االشكال بعد أن اتصل
بها حراس املكان املكلفون باألمن ،فوصلت دوريات منها عند
الواحدة والنصف فجرًا ،يف حني ذكر شاهد عيان طلب عدم ذكر
امسه ،أن بعض املتخانقني "شهر مسدسا" وهو ما مل تتأكد منه
الشرطة.
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تتــمات

قرن على املذابح...
تتمة املنشور على الصفحة 9
«أيها األرمن! إذا
السياسية
موجه إىل النخبة
يف تصريح ّ
األرمنيةّ :
ّ
ّ
ّ
تكفوا عن املطالبة باإلصالحات ،فسيصيبكم شيء ،حبيث ترون
مل
مذابح عبداحلميد باملقارنة معه ،لعب أطفال» .يف حني كان األرمن
ّ
والرتقي يف الثورة على السلطان عبداحلميد،
أبرز حلفاء االحتاد
ْ
يقدمون الدعم لبعضهم بعضًا يف االنتخابات».
بل كانوا أصدقاء
ّ
ويذكر زنكابادي :أنه «يف ليلة  25 - 24نيسان  ،1915قامت
ّ
الطورانية باعتقال  235مثقفًا من
والرتقي
سلطات حكومة االحتاد
ّ
ثم
خرية أعيان الشعب األرمين ،يف إسطنبول ّ
وزجتهم يف السجونّ ،
األيام
نقلتهم إىل األناضول .وزاد العدد إىل قرابة  600معتقل يف ّ
ْ
ينج منهم سوى  15شخصًا من القتل .وعند ذلك
ومل
الالحقة.
ُ
قصد فارتكيس ،عضو الربملان الرتكي الذي كان ال يزال طليقًا،
الداخلية ،ليستفسر منه عن حقيقة
صديقه احلميم طلعت باشا وزير
ّ
أيام ضعفنا ،حاولتم خنقنا
األمر ،فأجابه طلعت بكل صراحة« :يف ّ
األرمنية ،لذلك سنستفيد اآلن من الظروف
مبطالبتكم باإلصالحات
ّ
املالئمة اليت حنن فيها ،لكي نشتت شعبكم بطريقة جتعلكم ال
ملدة مخسني سنة».
جترؤون على التفكري باإلصالحات ّ
ترفض تركيا إطالق صفة اإلبادة اجلماعية على أحداث ،1915
وتصفها بـ «املأساة» لكال الطرفني .وتقرتح القيام بأحباث حول
هذه األحداث يف أرشيف الدول األخرى ،إضافة إىل األرشيفني
الرتكي واألرمين ،وإنشاء جلنة تارخيية مشرتكة تضم مؤرخني أتراكًا
وأرمنيني ،وخرباء دوليني.
ومع جميء حزب العدالة والتنمية اإلسالمي إىل احلكم يف تركيا
سنة ّ ،2002
حدة التوتر بني أنقرة ويريفان .ويف تشرين
خفت ّ
األول (أكتوبر)  ،2009طرأ حدث مهم على تاريخ العالقة بني
اجلارين اللدودين تركيا وأرمينيا ،حيث وقع اجلانبان يف مدينة
السويسرية على بروتوكولني من أجل إعادة تأسيس
زيورخ
ّ
العالقات الديبلوماسية وتطويرها .ووفق ما نشرته وكالة األناضول
ينص عليه الربوتوكوالن« ،إجراء دراسة
الرتكية ،فإنه من ضمن ما
ّ
ّ
علمية حمايدة للمراجع التارخيية واألرشيفات ،من أجل بناء الثقة
املتبادلة وحل املشاكل الراهنة ،فض ًال عن االعرتاف املتبادل حبدود
البلدين ،وفتح احلدود املشرتكة» ،إضافة إىل التعاون يف جماالت
السياحة ،التجارة ،االقتصاد ،املواصالت ،االتصاالت ،الطاقة
والبيئة ،وتطبيع العالقات بني البلدين .أرسلت احلكومة الرتكية،
الربوتوكولني إىل الربملان مباشرة من أجل املصادقة عليهما ،فيما
أرسلت احلكومة األرمنية ،نصيهما إىل احملكمة الدستورية من أجل
دراستهما ،وحكمت احملكمة أن الربوتوكولني ال يتماشيان مع نص
الدستور وروحه .وبررت احملكمة قرارها بإعالن االستقالل الذي
ينص على مواصلة اجلهود من أجل القبول باإلبادة اجلماعية يف
الساحة الدولية ،والذي يعترب شرق تركيا جزءًا من الوطن األرمين،
حتت مسمى أرمينيا الغربية».
ّ
وعلقت أرمينيا املصادقة على الربوتوكولني ،يف كانون الثاني
(يناير)  .2010وبعد  5أعوام سحبتهما من أجندة الربملان ،يف
شباط (فرباير) املنصرم( .عن جريدة احلياة)

 20غارة جوية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وقت شنت قوات التحالف  20غارة على األقل على جتمعات
ومعسكرات حوثية ،إضافة إىل قصفها آليات ومقاتلني حوثيني
اشتبكوا مع املقاومة الشعبية ،على رغم أن التحالف أعلن مساء
الثلثاء إنهاء محلة «عاصفة احلزم» ،وبدء عملية جديدة باسم «إعادة
األمل» ،لكن غارات التحالف استمرت وإن اخنفضت وتريتها.
وتزامنت هذه التطورات مع اعالن مسؤول أمريكي أن ايران غريت
وجهة احبار قافلة سفن شحن ايرانية كانت اثارت خماوف امريكية
من ارسال طهران اسلحة اىل املنطقة .وقال املسؤول «إن السفن
االيرانية تتحرك اىل الشمال الشرقي مبتعدة عن اليمن».
ووصف املسؤول التحرك بأنه «عالمة مبشرة» لكنه قال إن
الواليات املتحدة ستواصل املتابعة لتتبني إن كانت السفن
ستواصل مسريها.
وأفاد مراسل تلفزيون «العربية» أن املدفعية السعودية قصفت
بعض التجمعات احلوثية يف عمق احلدود اليمنية ،ملنع قيامها بأي
ّ
وكثف اجليش السعودي وحرس
حتركات عدائية قبالة حمافظة جازان.
احلدود واملديرية العامة للمجاهدين حال تأهبهم واستعدادهم على
طول احلدود السعودية  -اليمنية عرب نقاط متحركة وثابتة.
وتتبع القوات السعودية على احلدود نهج املنع الوقائي ألي حتركات
مليليشيات صاحل واحلوثي ،ملنعها من القيام بأي عدوان ،مدعومة
باستخبارات دقيقة عن حركة جماميع املتمردين وخمططاتهم.
كما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية إنها نشرت أمس االول كاسحة
ألغام يف مضيق باب املندب قبالة اليمن لتأمني احلركة هناك.
ويف الداخل اليمين ،قال مسؤول حكومي يف مدينة الضالع
أن املدينة تعيش ظروف إنسانية صعبة للغاية بسبب القصف
العشوائي املستمر منذ أكثر من شهر من احلوثي.
يف نيويورك أبلغت دول جملس التعاون اخلليجي رئاسة جملس
األمن أمس االول موافقتها على ترشيح األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون للموريتاني امساعيل ولد شيخ أمحد لتولي منصب
املستشار اخلاص لألمني العام لليمن خلفًا جلمال بنعمر .ويتوقع أن

يبدأ شيخ أمحد مهامه خالل أيام قليلة بعدما يستمع اجمللس اىل
بنعمر اإلثنني يف إحاطة أخرية يقدمها حول الوضع يف اليمن بعد
تقديم استقالته.

املعارضة السورية تعلن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
تهدف للسيطرة على مدينة جسر الشغور الواقعة يف ريف إدلب
الغربي ،إضافة لقطع طريق اإلمداد الواصل بني مدينة أرحيا وريف
الالذقية.
وأعلنت املعارضة أن أحد مقاتليها نفذ عملية مساء األربعاء يف
معسكر املسطومة ،حيث فجر سيارة بعدما متكن من ادخاهلا اىل
داخل املعسكر .وبعدها اندلعت اشتباكات عنيفة بني الثوار
وعناصر قوات النظام يف معسكر املسطومة ،سيطر الثوار من
خالهلا على تلة اسفن واحلوش ،ومعمل البطاطا ومعمل املخلل
اجملاورين ملعسكر القرميد.
ويف معركة النصر يف مدينة جسر الشغور ،فقد استهدف مقاتلو
املعارضة بسيارة مفخخة حاجزا على مدخل مدينة جسر الشغور بريف
إدلب ،وسيطروا على حاجز الكم واستولوا على دبابة وأسلحة
متوسطة ،واستهدفوا حواجز عدة.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان امس االول إن الضربات
اجلوية اليت يشنها التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف سوريا
قتلت  2079شخصا منهم  66مدنيا منذ بدء احلملة اجلوية على
تنظيم داعش.
وقال املرصد إن أغلبية القتلى أي حنو  1922شخصا من مقاتلي
داعش .واضاف إن من بني القتلى املدنيني عشرة أطفال وست
نساء .وأضاف أن  90من عناصر جبهة النصرة املرتبطة بتنظيم
القاعدة قتلوا أيضا يف القصف.
وتقول األمم املتحدة إن حنو  220ألف شخص قتلوا يف الصراع
السوري الذي دخل عامه الرابع.
من جهة اخرى ،قال اجليش األمريكي إن القوات األمريكية وقوات
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة نفذت  16ضربة جوية ضد
تنظيم داعش يف العراق ومخس ضربات يف سوريا منذ أمس االول
األربعاء.
وقالت قوة املهام املشرتكة يف بيان امس إن الضربات يف
العراق استهدفت وحدات تكتيكية للتنظيم ومباني ومواقع قناصة
ومركبات حول سبع مدن تشمل الفلوجة واملوصل والرمادي
وسنجار .واضافت ان الضربات يف سوريا نفذت قرب عني العرب
واحلسكة.
ويف واشنطن ،قال رئيس جملس النواب األمريكي جون بينر امس
إنه يتعني على الرئيس األمريكي أوباما أن يتعامل جبدية بشأن
وضع اسرتاتيجية هلزمية تنظيم داعش قبل أن يدرس الكونغرس
املوافقة على تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.
واضاف إنه يعتقد أن مطلب أوباما يف اآلونة األخرية يتضمن منحه
تفويضا أقل مقارنة بتفويضات سابقة واصفا ذلك بأنه ليس
اسرتاتيجية جيدة.
يشهد خميم الريموك اشتباكات متقطعة ختوضها الفصائل
الفلسطينية مدعومة بــ «الدفاع الوطين» ضد مسلحي «داعش»
و»جبهة النصرة» ،وفصائل وشخصيات فلسطينية تلتقي يف
دمشق دعمًا حلق العودة إىل املخيمات وطرد املسلحني منها.
فعلى تقاطع «شارع فلسطني» سيطرة للفصائل مدعومة بــ «الدفاع
الوطين» على كتل أبنية بإجتاه شارع لوبيا ،وعمليات تثبيت يف
الرجية على قاطع الريموك مبواجهة مسلحي النصرة وداعش.
ويقول أبو كفاح غازي ،مسؤول إقليم سوريا يف اجلبهة الشعبية –
القيادة العامة« ،نسيطر على  35اىل  40باملائة من خميم الريموك
وال يزال العمل متواص ًال طبعًا» ،ويتابع « يف شارع فلسطني
تقدمنا إىل شارع جالل كعوش ،أما على قاطع الريموك فقد سيطرنا
على الرجية اليت مسيناها باسم الشهيد حسن جالل ،ومستمرون
يف املواجهة».
ومقابل تلك التطورات امليدانية جتري فعاليات شعبية وفصائلية
دعمًا إلستعادة املخيمات وإبعاد املسلحني عنها .وإنطلقا من شعار
عريض :خميماتنا بوابة عودتنا.
شعار فرضته سيطرة اجملموعات املسلحة وآخرها تنظيم «داعش»
على خميم الريموك .وأخرب الواقع عشرات آالف الفلسطينيني للنزوح
عن املخيم ،وبعضهم يف رحلة جلوء جديدة إىل أوروبا.
ويشري الدكتور طالل ناجي ،األمني العام املساعد للجبهة الشعبية –
القيادة العامة ،إىل الشعور بأن ما جيري اآلن «يستهدف املخيمات
الفلسطينية ويستهدف حق عودة الالجئني الفلسطينيني .لذلك
حنن نقف مع خميماتنا من أجل إعادة أهل املخيم إىل بيوتهم وطرد
اجملموعات املسلحة».

بري يطفئ «حمركاته»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ومع ان جلسة جملس الوزراء مرت حبد أدنى من االرباكات بعدما
ترك ملف املوازنة اىل جلسة االسبوع املقبل عاد الضغط النقابي
اىل الشارع يف ظل اطالق هيئة التنسيق النقابية سلسلة حتركات
جديدة من االضرابات واالعتصامات مطالبة باقرار سلسلة الرتب
والرواتب وشل اضرابها امس االدارات العامة والقطاع الرتبوي.
غري ان املأزق االكرب متثل يف بلوغ املساعي اجلارية لالتفاق على

تسوية تؤمن التوافق على خمرج النعقاد جلسات تشريعية جمللس
النواب قبل انقضاء العقد العادي احلالي للمجلس يف نهاية ايار
الطريق املسدود ،بدليل حال االستياء اليت يبديها رئيس جملس
النواب نبيه بري حيال مقاطعي اجللسة التشريعية .ومل يكتم
هذا االستياء امام زواره يف الساعات االخرية مبا أوحى انه أطفأ
«حمركات» اتصاالته .واذ سئل أين أصبحت اجللسة التشريعية بعد
اعرتاضات كتل نيابية على املشاركة فيها ،أجاب بري« :أنا قمت
ّ
وحضرنا جدول االعمال يف اجتماع هيئة
بالواجبات املطلوبة مين
مكتب اجمللس وانتظر من اجلميع ان يراجعوا أنفسهم ومواقفهم
اليت يتخذونها يف هذا الشأن» .وقال« :ال أقوم بأي وساطات
واتصاالت ،واذا راجعين احد يف موضوع اجللسة فلن أناقشه.
املسألة عندي انتهت .أما توقيت الدعوة وموعد حتديد اجللسة
فهو ال حيتاج اىل نقاش ،ويف حلظة ميكنين ان أدعو اليها .املهم
ان تراجع اجلهات املعنية مواقفها وضمائرها» .وأشار اىل انه
«بعد انضمام تكتل التغيري واالصالح اىل كتليت الكتائب والقوات
اللبنانية يف مقاطعتها العمال جلسة التشريع فلن أحدد موعدا
للجلسة ألنها ستكون غري ميثاقية» .وأضاف« :أنا مل أكن أناور
عندما طرحت موضوع طلب حل جملس النواب .لينتظروني وجيربوني
ماذا سأفعل عند حلظة انتخاب رئيس اجلمهورية املقبل .سأقف يف
اجمللس بعد انتخاب الرئيس وسأقول له ان يطلب حل الربملان
الذي مل ينفذ الواجبات املطلوبة منه».

بدء املهلة ...وصرف املعاشات

وعلم من مصادر نيابية أن دوائر رئاسة جملس النواب وزعت أمس
االول على  127نائبا جدول أعمال اجللسة التشريعية بعدما وزع
أول من امس على أعضاء احلكومة وهو يتضمن مثانية بنود مطروحة
أقرتها ونشرتها
للتصويت ،وهي سبعة بنود سبق هليئة املكتب أن ّ
«النهار» ،مضافا اليها تعديل قانون االجيارات مبوجب ما صدر عن
اجمللس الدستوري من تصحيحات لبعض البنود إضافة اىل عدد
مكررة وهو ما ّ
شكل ملفا ضخما تسلمه
من اقرتاحات قوانني
ّ
معجلة ّ
النواب .لكن اجلدول خال من حتديد موعد اجللسة .علما ان املصادر
أوضحت أن خطوة توزيع اجلدول على النواب تعين مبوجب النظام
الداخلي جمللس النواب ان مهلة الـ  48ساعة اليت تعطي رئاسة
اجمللس احلق يف توجيه الدعوة اىل عقد جلسة قد بدأت فور توزيع
جدول االعمال ،وعليه فإن املهلة تنتهي غدا السبت مما يعين انه
ابتداء من أول االسبوع املقبل صار يف مقدور رئيس اجمللس
دعوة اجمللس اىل االنعقاد يف أي وقت يشاء ،على رغم إعالنه أنه
حريص على ميثاقية أي جلسة يدعو اليها.
ويف موازاة ذلك ،علم أن وزير املال علي حسن خليل كانت له
امس االول يف جلسة جملس الوزراء مداخلة الفتة حذر فيها من
اختاذ تدابري صعبة االسبوع املقبل تتمثل يف وقف صرف معاشات
القطاع العام يف حال عدم وجود موازنة أو يف حال عدم وجود
تشريع من جملس النواب يغطي االنفاق.

مجلس الوزراء

وأبلغت مصادر وزارية أن جلسة جملس الوزراء العادية امس االول
كانت هادئة ،إال يف الدقائق الـ 10االخرية على خلفية اعرتاض
وزير اخلارجية جربان باسيل على املصادقة على هبة من املفوضية
السامية لالجئني لوزارة الشؤون االجتماعية لتغطية رواتب فريق
يعمل يف الوزارة متخصص مبلف الالجئني السوريني والذي مل
يقبض رواتبه منذ مثانية أشهر .وأدى رفض باسيل اىل احتجاج
وزير الشؤون رشيد درباس الذي اعرتض أيضا على تأييد رئيس
الوزراء متام سالم تأجيل بت البند علما أن تأجيله مت للمرة الثانية.
وقد غادر درباس اجللسة حمتجا وحلق به الوزيران سجعان قزي
وصرح درباس بأن ملف الالجئني
ونهاد املشنوق لتهدئته.
ّ
السوريني يف االساس «أقحم يف وزارة الشؤون اليت ال متلك
ّ
تسلم اهلبات وعليه فليأخذوا
املال وال الكادر واآلن ال حيق هلا أن
امللف من الوزارة».

الجيش

يف سياق آخر ،حقق اجليش امس االول خطوة بارزة جديدة يف جمال
االمن ومكافحة اخلاليا االرهابية اذ دهم أماكن مطلوبني لقيامهم
باعتداءات على اجليش وأعمال ارهابية يف حمليت دوير عدوية وخربة
داود يف عكار ومتكن من توقيف مثانية من أبرزهم رقيب لبناني فار
متورط مع تنظيم «داعش « وسوري ملقب ابو هريرة وهو «امري»
جمموعة ارهابية .
وليل أمس االول ،أفادت معلومات ان االمن العام رحل اىل اململكة
العربية السعودية املوقوف السعودي لديه منذ عام  2007فهد
مغامس بتهمة االنتماء اىل تنظيم «القاعدة» على طائرة سعودية
نقلت املوقوف من مطار الرئيس رفيق احلريري الدولي .وتردد ان
ترحيله حصل عقب انتهاء مدة حمكوميته.
يف غضون ذلك ،كشفت مصادر وزارية أن ما تلقاه اجليش من
فرنسا من أسلحة ضمن الدفعة االوىل من هبة الثالثة مليارات
دوالر املقدمة من السعودية بلغ ما يقارب ثلث هذه اهلبة أي ما
قيمته مئات املاليني من الدوالرات .وقالت إن ما عرض من هذه
اهلبة يف االحتفال الذي أقيم االثنني املاضي يف القاعدة اجلوية
يف مطار بريوت تضمن عينة من هذا السالح عرب صواريخ «ميالن»
فيما تسلم اجليش فعال أضعاف أضعاف هذه الصواريخ إضافة اىل
أسلحة متطورة مل تكشف ألسباب عسكرية فضال عن آليات وعربات
مدرعة وأنواع أخرى من العتاد .وأوضحت أن هذه الدفعة تعطي
ّ
اجليش إمكانات خلوض معارك عدة كما أن هذه االسلحة أصبحت
جاهزة لالستخدام على احلدود الشرقية عند الضرورة.
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صحة ومجتمع

نصائح حلماية عيون مرضى السكري
ترتفع نسبة السكر يف
الدم لفرتات طويلة نتيجة
مرض السكري ،وينتج عن
ذلك ضرر لبعض أعضاء
اجلسم خاصة العيون.
يزيد السكري من خطر
تطوير أمراض العيون مثل
املياه البيضاء ،واملياه
وتورم الشبكية وانفصاهلا،
الزرقاء ،واعتالل الشبكية السكري،
ّ
وفقدان البصر.
يساعد اإلقالع عن التدخني على زيادة متوسط العمر املتوقع
ملريض السكري
حتدث مشكلة اعتالل الشبكية السكري بسبب عم انضباط نسبة
اجللوكوز يف الدم على املدى الطويل ،فتتضرر شبكية العني
وينتج عن ذلك مشاكل يف الرؤية.
تساعد اإلدارة السليمة ملستويات السكر يف الدم على منع
التدهور واملضاعفات اليت حتدث للعيون بسبب السكري .إليك
بعض النصائح اليت تساعد على الوقاية من هذه املشاكل:
الفحص املنتظم .يفحص معظم املصابني بالسكري الكلى والقلب
مرة سنويًا على األقل ،لكنهم ينسون فحص العيون .إذا كنت
ّ
تعاني من الرؤية الضبابية أو تذبذب الرؤية ،أو ترى بقعًا أو ظال ً
ال
أو مناطق مظلمة ،أو لديك صعوبة يف إدراك األلوان عليك أن
تفحص عينيك يف أقرب وقت.
مستوى السكر يف الدم .من أهم مفاتيح احلفاظ على نسبة السكر
يف الدم :ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ،واتباع النظام
الغذائي الصحي ،واتباع منط حياة نشط.

ملرضى القولون العصيب..
احذروا  4أطعمة تضر بصحتكم
يعانى معظم االفراد يف
اجملتمعات احلديثة من مشكلة
القولون العصيب والذي يكون
نتيجة لتناول بعض األطعمة
اليت تساعد يف تهيج القولون
مما يؤدى الشعور باالنتفاخ
وآالم يف البطن .لذلك يقدم اخصائيوا التغذية ،قائمة بأهم
األطعمة اليت جيب جتنبها ملرضى القولون العصيب.
احلليب ومنتجاته
حيتوي احلليب على بعض الدهون اليت تسبب االضطرابات يف
األمعاء لذلك جيب أن تشرب احلليب منزوع الدسم ،بعض مرضى
تهيج القولون يعانون من صعوبة يف التعامل مع محض الالكتوز
املوجود يف مننتجات األلبان ومع ذلك هناك بعض املرضى
يرتاحون مع تناول الزبادي ولكن جيب احلذر من اجلنب واللنب.
األطعمة املقلية
حتتوي األطعمة املقلية على نسبة كبرية من الدهون املركبة واليت
تؤدي إىل تهيج القولون واضطرابه وهذا ال يعين االنقطاع عنها
إن كنت حتبها ولكن ال تسرف يف تناوهلا.
البقوليات
تعترب البقوليات مصدر غين بالربوتينات واأللياف ولكنها أيضا
مصدر لإلحساس بالتعب واإلرهاق نتيجة آالم القولون اليت
تسببها فعلى الرغم من أنها غنية باملواد الغذائية إال أنه مصدر
للغازات والتقلصات واالنتفاخ إذا كنت تعاني من تهيج القولون
لذلك جيب جتبنها يف قائمة طعامك.

فحص السكر كل  3أشهر .يساعد إجراء فحص الـ  HbA1cعلى
معرفة إذا ما كانت مستويات السكر يف الدم عند احلد األمثل.
ينبغي على مريض السكري أن حيافظ على نسبة الـ  HbA1cعند
نصح بإجراء هذا االختبار مرة كل 3
وي َ
معدل أقل من  7باملائةُ ،
أشهر للوقوف على مستجدات احلالة.

املنبهات
كثري من األشخاص يعتمدون بشكل كلى على تناول املنبهات
مثل الشاي والقهوة ،فتلك املشروبات تؤدي إىل اإلصابة بالكثري
من االضطرابات والتقلصات مع بعض املرضى لذلك جيب تقليل
الكمية خالل اليوم لعدم اإلصابة بأعراض القولون.

ضغط الدم .يضع ارتفاع ضغط الدم إىل جانب ارتفاع نسبة
السكر املريض يف خطر متزايد .ينبغي أن يكون ضغط مريض
السكري ضمن املعدل الطبيعي.80/140 :

هكذا تتخلصني من سواد املرفقني والركبتني

اإلقالع عن التدخني .يساعد اإلقالع عن التدخني على زيادة
متوسط العمر املتوقع ملريض السكري ،ويقلل من خماطر اإلصابة
بالنوبات القلبية ومشاكل التنفس ،ومن املعروف أن مريض
السكري عرضة ملشاكل يف القلب بدرجة أكرب.
فقدان الوزن .السمنة والوزن الزائد من عوامل زيادة خطر
املضاعفات اخلاصة مبرض السكري .ميكن للمريض الوقاية من
املضاعفات عن طريق إنقاص الوزن.

السيدات من البقع الداكنة والسوداء حول املرفقني
تعاني بعض
ّ
ٍ
خباصة مع بداية فصل الصيف
والركبتني
تسبب هذه
وارتداء املالبس اليت ُتظهر هاتني املنطقتني .وقد
ّ
اهلاالت السوداء االنزعاج وعدم الثقة بالنفس للكثريات اللواتي
نقدم لك بعض
حتمل تكلفة العالج الباهظة الثمن .لذا ّ
ال يستطعن ّ
ّ
منطقيت الركبتني واملرفقني
الوسائل الطبيعيةوالبسيطة لتفتيح
من دون تكلفة:

مستوى الكولسرتول .احلفاظ على مستوى الكولسرتول يف الدم
من عوامل الوقاية من مضاعفات السكري .استبدل األطعمة
الكربوهيدراتية ،وتناول اخلضروات والفواكه الطازجة.

دائم  :ادهين املنطقة الداكنة
بشكل
 تقشري املنطقة الداكنةٍ
ٍ
ثم
بالزيوت اليت تفضلينها وأضيفي إليها القليل من امللح ّ
وباستخدام فرشاة صغرية وناعمة قومي بتقشري منطقة املرفق
مرة ملرتني يف األسبوع حتى تالحظي
كرري اخلطوة ّ
والركبةّ .
ّ
والتخلص من اخلاليا امليتة واخلشنة.
الفرق

ما الذي يدفع املرأة للخيانة؟

املهم جدًا أن حتافظي على
 ترطيب اجلسم واملناطق الداكنة :منّ
رطوبة جسمك من خالل تدليكه دائمًا وبعد االستحمام بكرميات
الرتطيب أوزبدة الكاكاو لتصبح هذه املناطق أكثر نعومة.

كثريا ما يتساءل الناس ما الذي يدفع النساء املتزوجات خليانة
أزواجهن؟ قد تكون األسباب خمتلفة ومتنوعة ،ولكن وفقا ملوقع
التعارف األمريكي "لقاءات عادية" ،متيل املرأة خليانة زوجها يف
عدة مراحل إجهاد يف حياتها ،وال سيما قبل أن حتتفل بعيد
ميالدها الـ.40

ّ
ّ
وخيفف من اللون
ينظف صودا اخلبز البشرة
 صودا اخلبز:األسود عليها ،لذا ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغرية منصودا
اخلبز مع احلليب ووضع املزيج على الركبتني واملرفقني وفركهما
كرري هذه اخلطوة ّ
كل يومني حتى تالحظي فرقًا
ٍ
بشكل دائريّ .
يف اللون.

وتقول نتائج االستفتاء الذي شارك بها أعضاء موقع التعارف
أيضا أن اخليانة تأتي من عدم الشعور باحلب يف العالقة الزوجية،
باالضافة اىل الشعور بالفراغ العاطفي يف الزواج .يف حني
أعرتفت البقية أن اخليانة هي نوع من املغامرة.

حبة احلامض إىل
 فرك املنطقة الداكنة باحلامض  :قومي بتقطيع ّّ
بشكل دائري ومنتظم وذلك
ودلكي الركبتني واملرفقني
نصفني
ٍ
بسبب ّ
متتعاحلامض خبصائص لتفتيح البشرة الداكنة.

وقد أظهرت اإلحصائيات السابقة أن  21يف املائة من الرجال
املتزوجني كانوا على عالقة غرامية خارج إطار الزوجية ،مقارنة
مع  15يف املائة فقط من النساء املتزوجات .ومع ذلك ،خالل
العقدين املاضيني ارتفع عدد النساء الالتي خيضن مغامرات
عاطفية خارج إطار الزوجية إىل ما يقرب  40يف املائة.

 الوقاية من الشمس :إذا كنت من النساء اللواتي يعانني منٍ
خباصة حول الركبتني واملرفقني،
املناطق الداكنة والسوداء
عليكاالنتباه من أشعة الشمس يف فصل الصيف ودهن املنطقة
الداكنة بكريم للوقاية من الشمس أثناء ارتياد الشاطئ أو
القوية.
التعرض مباشرة ألشعة الشمس
ّ
ّ

تعرف على أفضل األطعمة البديلة لعقار
الفياغرا..
هناك العديد من االطعمة الطبيعية واليت تعترب بديلة لعقار
الفياغرا و غريه من املنشطات اجلنسية.
وتاليا أفضل األطعمة اليت تقوم مقام املنشطات اجلنسية ،واليت
أهمها:
• كرفس ،وحيتوي على هرمون الذكورة األندروستريون ،والذي
حيفز أعمال اإلثارة .ووفقًا لدراسة نشرت يف جملة "اخلصوبة والعقم"
األمريكية أن النساء اللواتي يتناولون األطعمة اليت حتتوي على
االندروستريون يشعرن مبزاج أفضل.
• املوز ،املوز غين بفيتامني  Bوالذي حيول الكربوهيدرات إىل وحدات
الطاقة ويساعد على إنتاج اهلرمونات اجلنسية مثل التستوستريون.
• أفوكادو ،غين حبمض الفوليك الذي يساعد اجلسم على حتليل
الربوتينات .حيتوي األفوكادو أيضا على فيتامني  ،B6مما يزيد من
إنتاج اهلرمونات اجلنسية لدى الرجال.
• مسك السلمون ،وحيتوي على الكثري من أمحاض أوميغا  3وكذلك
كميات كبرية من فيتامني  .Dووفقا للباحثني يف جامعة تورونتو،
ففيتامني  Dيزيد من مستويات السريوتونني يف الدماغ ،مما يؤدي
إىل شعور باالسرتخاء ومينع تدني احلالة املزاجية.
• الشوكوالتة الداكنة ،أظهرت دراسة إيطالية أن النساء اللواتي
تناولن الشوكوالتة أكثر سعادة يف حياتهن اجلنسية .فالشوكوالتة
حتتوي على املواد الكيميائية اليت تسبب االسرتخاء والشعور
بالسرور.
• البطيخ األمحر ،وفقًا ألحد الدراسات األمريكية يعد البطيخ كمنشط
جنسي فالبطيخ حيتوي على مادة " "Stralinاليت تلعب دورًا هاما يف
توسيع األوعية الدموية وزيادة الرغبة اجلنسية والقدرة على حد
سواء.
• الكاجو ،وبذور عباد الشمس والفول السوداني ،هذه األطعمة
حتتوي على الزنك الذي حيتاجه اجلسم إلنتاج هرمون تستوستريون.

ما مدى خطورة تأخري اإلغتسال بعد العالقة
اجلنسية؟!
نتعرف يف هذا املقال على األضرار الصحية اليت يتسبب بها
تأخري االغتسال للجسم ،وخاصة بني العرسان اجلدد؛ حيث أثبتت
الدارسات واألحباث أهمية االغتسال بعد العالقة احلميمة ألهميتها
اجلسمية إضافة إىل النظافة الشخصية ،أما عن أضرار تأخري
االغتسال فهي:
• ظهور آالم بالظهر ،وذلك نظرًا الرختاء العضالت والضغط على
الفقرات ،لذلك يفضل االستحمام الفوري بعد العالقة الزوجية ،ألن
االستحمام باملاء جيدد الدورة الدموية ويؤثر على الدم مما يسمح
بتدفقه وبهذه الطريقة ميكن احلفاظ على اجلسم سليم يف منطقة
الغضروف .
• إمكانية منو البكترييا والفطريات يف األماكن احلساسة نتيجة عدم
االغتسال املباشر هلذه األماكن ،حيث جيب إيالء اهتمام خاص لطيات
البشرة واألعضاء التناسلية واإلبطني وتنظيف هذه املناطق فورا ا
باملاء والصابون وأخذ دش أو محام بطريقة صحية سليمة.
• إن عدم االستحمام يولد رائحة كريهة للجسم نتيجة اإلفرازات
املعتادة واليومية وبالتالي يعد االستحمام جزء من النظافة الشخصية
حيث ميكن إهمال النظافة التسبب يف رائحة سيئة يستاء منها
األشخاص اآلخرين وقد ال يرغبوا يف التواصل معك بسبب رائحتك
الكريهة فعليك أخذ محام يومي ليعطيك رائحة نظيفة ،ويفضل
استخدام مزيالت العرق بعد اخلروج من احلمام ،ثم إضافة الكولونيا
أو العطور لدوام الرائحة الطيبة.
• إن تراكم املفرزات العرقية والدهنية وما خيالطها من غبار وملوثات
مهنية يؤدي إىل سد املسام اجللدية مما يعيق وظائف اجللد ويضر
بالبدن عالوة على تعرضه لاللتهابات وانبعاث الروائح الكريهة منه
واليت الميكن إخفاءها إال بالنظافة التامة عن طريق االغتسال.
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متفرقات

أغرب  9قصص للغرية يف العامل
تعد الغرية غريزة طبيعية
لدى كل من الرجل واملرأة،
وتلعب دورًا هامًا يف احلفاظ
على العالقة الزوجية إذا كانت
ضمن احلدود الطبييعية ،أما
إذا حتولت إىل هاجس مرضي
لدى أحد الطرفني ،فيمكن أن
تتسبب بدمار األسرة وانهيار
العالقة الزوجية.
ويذهب البعض بعيدًا يف
الغرية ،إىل الدرجة اليت تصبح
احلياة بني الزوجني جحيمًا ال
يطاق .وفيما يلي جمموعة من
أغرب قصص الغرية يف العامل
حبسب موقع أودي للغرائب:
 -1زوج يطلق زوجته ألنها
قبلت حصانًا
طلق رجل سعودي زوجته بعدما
شاهد صورة هلا على مواقع
التواصل االجتماعي ،وهي
تقبل حصانًا .وكانت الزوجة
اليت مل يكشف عن هويتها
نشرت صورة هلا يف إحدى
مزارع اخليول يف الرياض،
وهي تقبل أحد اخليول ،وأكدت
الزوجة أنها غري آسفة على
خسارة زوج ال مييز بني البشر
واحليوانات.
 -2بريطانية
جلهاز الكذب

ختضع

خطيبها

دأبت امرأة عرفت بأنها األكثر
غرية يف بريطانيا على إخضاع
زوجها جلهاز فحص الكذب
كلما خرج من املنزل للتأكد
من إخالصه هلا .وشخصت حالة
دييب وود ( 42عامًا) حبالة
مرضية نادرة تسبب هلا الغرية
الوهمية.
ومل تكتف دييب بذلك ،بل
كانت تتفحص هاتف خطيبها
ستيف وود ( 30عامًا) وبريده
اإللكرتوني وحساباته املصرفية،
بل ومنعته من مشاهدة النساء
على شاشة التلفزيون.
 -3رجل جيمع التربعات للسفر
مع حبيبته
مل جيد رجل أمريكي وسيلة

من
للتأكد
خيانة
عدم
له
حبيبته
أثناء سفرها
رحلة
يف
إىل ميامي،
سوى بإطالق
محلة تربعات
جلمع األموال
واللحاق بها
عطلة
يف
الربيع .ومتكن الرجل الغيور من
مجع مبلغ  360دوالر خالل 8
أيام.
 -4رجل جيرب على االختيار بني
حبيبته السابقة واحلالية
وجد رجل صيين نفسه يف
موقف حمرج ،عندما أجرب على
االختيار بني إنقاذ حبيبته
احلالية أو السابقة ،بعد أن
ألقت كل منهما نفسها يف
النهر ملعرفة أي منهما حيبها
بشكل أكرب .ويف النهاية اختار
إنقاذ حبيبته احلالية ،وطلب من
شقيقه إنقاذ حبيبته السابقة.
 -5رجل ينام على عتبة منزل
طليقته لردع اخلاطبني
اشتكت امرأة يف زميبابوي
زوجها السابق إىل احملكمة،
بعدما دأب على النوم أمام عتبة
منزهلا ملنع أي رجل من دول
املنزل ،كما اعتاد على ضربها
وتوجيه اإلهانات اللفظية هلا
كلما حضر إىل منزهلا .يف حني
دافع الزوج عن تصرفه بأن
طليقته اعتادت اخلروج بصبحة
أطفاهلا
وترك
أصدقائها
القاصرين يف املنزل.
 -6رجل مينع أوباما من ملس
حبيبته
وجه رجل أمريكي حتذيرًا إىل
الرئيس باراك أوباما بعدم
ملس حبيبته اليت كانت تدلي
بصوتها إىل جانب الرئيس
خالل انتخابات التجديد النصفي
عام .2014
وكان مايك جونز ينتظر يف
صف مع حبيبته إيا كوبر

ملاذا ختتفي السفن يف مثلث برمودا؟

عندما وصل أوباما إىل املركز
االنتخابي يف شيكاغو ،وشاءت
الصدفة أن يقف أوباما على
جهاز كمبيوتر إىل جانب كوبر،
مما أثار غرية جونز الذي سارع
بالقول" :سيدي الرئيس ال
تلمس صديقيت" فرد أوباما:
"يف احلقيقة مل أكن أخطط
لذلك".
 -7شاب غيور يضرب حبيبته
بالبوظة
مل جيد رجل أمريكي غيور
وسيلة لالنتقام من حبيبته
بعد أن أخربته أنها على عالقة
بشخص آخر سوى رمي قمع
البوظة يف وجهها ،وحضرت
الشرطة لتجد املرأة  ،وقد
غطت البوظة وجهها وتورمت
شفتاها.
 -8رجل حيطم كمبيوتر حبيبته
بسبب صورة سياسي
حطم رجل أمريكي جهاز
اخلاص
احملمول
الكمبيوتر
حببيبته ،بعدما شاهد صورة
رجل على حسابها يف "فيس
بوك" ،وشك بأنها تقيم عالقة
معه ،ليتبني فيما بعد أن
الصورة تعود ملرشح الرئاسة
السابق ميت رومين.
 -9امرأة تطعن حبيبها حتى
املوت بسبب رسالة نصية
قدمت امرأة أمريكية على
طعن حبيبها حتى املوت ،بعدما
شاهدته وهو يكتب رسالة
نصية على هاتفه احملمول،
وتبني أنه كان يراسل مديره
ليخربه باحتمال تأخره عن
العمل.

لطاملا أثار مثلث برمود حرية
العلماء حبوادثه الغريبة اليت
يلفها الغموض ،فاملثلث
الواقع يف مكان ما بني
شاطئي فلوريدا وجزيرة
برمودا وشاطئ بورتريكو،
شهد اختفاء طائرات وسفن
بشكل غامض أكثر من أي
مكان آخر يف العامل ،وال
يعلم أحد ملاذا ،وهذه عشرة
أسباب ونظريات يعتقد أنها
السبب وراء تلك الظاهرة.
 - 1بقايا حضارة أتالنتس
يعتقد البعض أن ذلك املكان
هو حيث توجد بقايا مدينة
أتالنتس اليت متثل احلضارة
األسطورية املتقدمة ،ويعتقد
البعض ممن يؤمنون باملؤامرات
أن تلك املنطقة حتت سيطرة
اجليش األمريكي وأنها تشبه
"املنطقة  "51لكن يف البحر.
 - 2ثقب يف الزمن
يعتقد البعض أن هذا املكان
حيتوي على ثقب أو فتحة زمنية
تنقل من هذا العامل إىل بعد
آخر منه ،وينقص ذلك التفسري
أي نوع من دليل أو إثبات
للنظرية ،ويظن البعض أن
هذه الثقوب الزمنية تستخدمها
الكائنات الفضائية من أجل
الوصول لألرض.
 - 3اختطاف الفضائيني
ُيعزي البعض حاالت االختفاء
يف تلك البقعة من احمليط
إىل أن الكائنات الفضائية
هي املسؤولة عن اختطاف
السفن والطائرات ،وقد ظهر
ذلك التفسري عقب عام 1967
عندما كشف جمتمع اجلغرافيني
الوطنيني يف أمريكا النقاب
عن بعض الظواهر الغريبة يف
تلك املنطقة مل يكن تفسريها
العلمي بالتأكيد هو الكائنات
الناس
لكن
الفضائية،
العاديني تبنوا تلك النظرية
منذ ذلك احلني.
 - 4التدمري التام

يعتقد البعض أن سبب اختفاء
تلك السفن أو الطائرات هو
أنها قد دمرت بالكامل ،وقد
حيدث ذلك نتيجة حادثة أو
جراء هجوم لقراصنة ،أو يف
احلروب ،كما كان حيدث يف
احلرب العاملية من حوادث
اختفاء سفن تدمرت بواسطة
الدفاعات
أو
الغواصات
املضادة.
 - 5غاز امليثان
طبقًا لتلك النظرية فإن تلك
املنطقة من احمليط تقع فوق
حقول واسعة من الغاز الطبيعي
احملتوي على غاز امليثان،
وميكن لفقاعة من الغاز
بالفعل أن تتسبب يف خفض
كثافة املاء حتت السفينة وأن
تتسبب يف حتطمها وغرقها،
لكن مل تسجل حالة واحدة
مدعومة بتلك النظرية منذ بداية
اكتشاف الظاهرة األمر الذي
يشكك يف قدرة تلك النظرية
على تفسري الظاهرة بالكامل.
 - 6حقل مغناطيسي
رمبا يكون السبب يف اختفاء
الطائرات والسفن يف تلك
املنطقة بالذات هو أنها حتتوي
على جمال مغناطيسي قوي جدًا
ميكنه أن يغري من البيانات
املالحية وأجهزة املالحة بقوة
ويتسبب يف اختالل نظام
التحكم يف السفينة.
 - 7تباين يف تيارات اخلليج
قد يكون السبب يف اختفاء
السفن هو اختالف شدة واجتاه

التيارات الداخلية يف مياه
احمليط اليت قد تتسبب يف
تكوين ظروف مالحية صعبة جدًا
قد تغرق السفن.
 - 8األمواج العالية والطقس
متتاز تلك البقعة من العامل مبناخ
متقلب جدًا ،لذلك ليس من
املستغرب أن تزيد احتماالت
اختفاء السفن يف تلك البقعة
بعينها.
 - 9اخلطأ البشري
حيث إن اخلطأ البشري هو
السبب األكثر شيوعًا يف حوادث
الغرق واالختفاء ،فال ميكن أن
يستبعد كسبب رئيسي يف
اختفاء السفن والطائرات فوق
تلك املنطقة.
 - 10األسطورة
رمبا يكون التفسري األكثر
منطقية هو أنه ال يوجد حاجة
للتفسري ،وعلى الرغم من
بداية األسطورة ورواجها يف
القرن العشرين إال أنه ال ميكن
اجلزم بأن تلك املنطقة بذاتها
ختتفي فيها السفن أكثر من
غريها ألسباب غري منطقية أو
خارجة عن الطبيعة ،حتى أن
كريستوفر كولومبوس كان قد
أشار يف رحالته إىل مشاهدته
لنريان وأضواء غريبة يف
السماء واحنراف يف البوصلة،
إال أن أيًا من تلك الظواهر
يستحيل تفسريها طبقًا لظواهر
طبيعية معروفة أو خطأ بشري
يف حسب مواقع النجوم.

إحذروا “كاندي كراش”!
* 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

كشفت صحيفة "دايلي ميل"
عاما) ُأصيب
أمريكيا (29
أن
ّ
ً
ً
بتمزق وتر إبهامه بعد أن لعب
"كاندي كراش" على هاتفه
ملدة  6أسابيع متتالية.
وأوضحت الصحيفة أن متزق
يعد من اإلصابات
وتر اإلصبع
ّ
األكثر أملًا .وقال األطباء الذين
عاجلوه ،إن ألعاب الفيديو
ميكنها ختدير األمل وقد تكون
السبب يف أن بعض الناس
تلعب هذه األلعاب بشكل
مفرط ،كما أن بعض الناس

يصبحون مدمنني أثناء اللعب.
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China and other big emitters challenge Australia over its
climate change policies

China now the world’s biggest emitter: Local analysts say Australia is unlikely to reach
its 5 per cent target by 2020 as the direct action policy stands. Photo: Reuters

The world’s biggest greenhouse gas emitters, including China and the US, have
questioned the credibility of
Australia’s climate change
targets and “direct action”
policy in a list of queries to
the Abbott government.
In the latest sign of diplomatic pressure over Canberra’s
stance on global warming,
China accused Australia of
doing less to cut emissions
than it is demanding of other
developed countries, and
asked it to explain why this
was fair.
Beijing also questioned
whether the Abbott government’s emissions reduction
fund – the centrepiece of its
direct action policy, under
which the government will
pay some emitters to make
cuts – would be enough to
make up for the axed carbon
price and meet Australia’s
commitment of a minimum 5
per cent emissions cut below
2000 levels by 2020.
The questions have been
lodged with the United Nations for Australia to answer
in the lead-up to the December climate summit in Paris,
where the world is supposed
to sign a global deal to combat climate change.
It comes as Australia is facing questions in diplomatic
circles for not sending a
minister or its chief climate
change negotiator to a meeting of the Major Economies
Forum on Energy and Climate
in Washington DC, starting
on Sunday.
To be opened by US Secretary of State John Kerry, the
forum is meant to bring together ministerial representatives from 17 major countries
in a bid to accelerate work
on a climate deal. Australia
is being represented by environment department head
Gordon de Brouwer.
In other questions posed to

Australia through the UN:
•
The US asked
whether the emissions reduction fund was the main replacement for carbon pricing,
or whether Australia planned
to introduce other policies.
•
Brazil accused Australia of having a “low level of
ambition”, and asked whether it would boost its target to
cut emissions more quickly.
It also said Australia had effectively reduced the pace at
which it cut industrial emissions by expanding the number of agricultural programs
included in its greenhouse
accounting, summarising:
“This kind of action seems
to make the level of ambition
lower, not higher.”
• Both China and Brazil noted
Australia’s industrial emissions increased by more than
30 per cent between 1990
and this decade, and it was
relying on accounting rules
that reflected changes in
emissions from the land to
give it a chance to meet its
targets.
• The European Union questioned whether the emissions
reduction fund could deliver
a 15 or 25 per cent cut by
2020 – targets Australia has
said it would embrace if other
countries did the equivalent.
Erwin Jackson, deputy chief
executive of the Climate Institute and a long-time observer
of climate negotiations, said
the questions showed the
international community saw
Australia’s commitments as
“woefully inadequate” for it
to do its fair share in meeting
the agreed global target of
keeping warming to within 2
degrees.
“This is the first salvo. If the
government doesn’t come
forward with a credible post2020 target these kind of criticism will continue and only
increase as other countries
accelerate and deepen their

own action,” he said.
Australia has signalled it will
announce its new climate target for beyond 2020 about
the time of the Bonn meeting.
The Abbott government does
not have a climate policy beyond 2020, and several local
analysts have found it is unlikely to reach its 5 per cent
target by 2020 as the direct
action policy stands.
Bidding for the first round of
funding to pay for emissions
cuts from the $2.55 billion
emissions reduction fund
were held last week, with the
results to be revealed in the
coming days.
The questions are part of increased scrutiny over climate
change commitments. Each
developed country under
goes multilateral questioning, with the expectation this
will expand to all countries
after the Paris summit.
Compared with most developed nations, the questions
directed at Australia are notably and repeatedly forceful
in challenging its emissions
targets and the credibility of
its domestic policy. Australia now emits more than every European country except
Germany.
Australia is expected to submit written answers before its
performance is assessed at
a UN climate meeting in Germany in June.
Howard Bamsey , a former
Australian special envoy
on climate change and now
an adjunct professor at the
Australian National University, said the tough questions
were a sign of international
perceptions about Australia’s
domestic political battle over
climate policy and what he
described as a “diplomatic
slow start” by the government at recent climate talks.
He said Australia could go
a long way to improving its
recent standing in climate
negotiations, without having
to change policy, by ensuring
ministers attended key meetings.
But he said the questions
were also a chance for the
government to better explain
how its domestic policies
could achieve the kind of results expected of Australia.
Mr Bamsey said it would be
“highly desirable” that either

Foreign Minister Julie Bishop
or Environment Minister Greg
Hunt attend the forum meeting in Washington.
“There will be a well-balanced
delegation, but it would be
better if there was a minister,
no question. It is a ministerial
forum,” he said.
A spokeswoman for Ms Bishop said Australia was being
represented by a senior official at the major economies
forum, which was an appropriate level. She did not
respond to questions about
the queries from countries
through the UN.
The international scrutiny
comes as the government is
increasingly facing claims at
home that it is not serious
about climate change. A white
paper on energy policy released earlier this month was
heavily criticised by groups
including the Energy Supply
Association of Australia, representing power station owners, for almost completely
ignoring the issue.
China, now the world’s biggest emitter and with per capita emissions that have surpassed those in Europe, has
also faced criticism that it is
not doing enough to reduce
its emissions while demanding more of others, and has
been challenged over whether
it should still be considered a
developing economy.
Its commitment, announced
last year, is to stop its emissions rising by 2030 at the
latest, though it is yet to
quantify this.
Mr Jackson said analysts
have found that China’s actions to date were likely to
deliver the biggest policydriven cut in emissions ever
seen.
It is the world’s biggest investor in renewable energy, and
has announced policies to
build a clean energy system
the size of the entire US electricity network in 15 years.
“China can do more, but is
doing far more than Australia
by a country mile at the moment,” he said.
“China is introducing carbon
pricing while the Australian
government tearing up legislation. China is increasing renewable energy targets while
the Australian government is
reducing it.”
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Treasurer Joe Hockey refuses to set
surplus date as economy struggles
Treasurer Joe Hockey has
refused to name a date for a
surplus, arguing the Coalition
just needs to show a “quality
trajectory” for getting back to
black as a new report shows
the Abbott government’s
“budget repair job” has become even tougher.
Just weeks before he hands
down his make-or-break second budget, Mr Hockey said
that the government would
deliver a surplus “as soon as
possible” but declined to set
any time frame.
“We never put a date on returning to surplus,” he told
the ABC’s Insiders on Sunday, adding that the government was “aiming at” smaller
deficits.
The Treasurer also cast doubt
on whether the government
would introduce a so-called
“Google tax”, widely tipped
to be part of the budget. Mr
Hockey said that unlike Great
Britain, which has recently
introduced a tax on multinational companies that shift
profits overseas, “Australia
does not need to impose a
new tax”.
This comes as Deloitte Economics’
well-respected
quarterly Business Outlook
paints a bleak picture of the
Australian economy. It shows
pressures are continuing to
mount on commodity prices
and resource construction,
just as Australia’s state and
federal government are losing their appetite for fiscal
repair.
This uncertainty, combined
with record-low wages and
salaries growth, volatile profits, and an accelerating falloff in mining construction,
has made it even harder for
the government to repair the
budget.
“Politics is cruelling efforts
at state and federal budget
repair, while the economy
is hurting the fiscal outlook
further,” the Deloitte report,
released on Monday, warns.
“That combination says the
repair task has grown, but
the appetite to tackle it has
faltered. Given that backdrop, the projected repair
in fiscal finances ... is looking increasingly hard to
achieve.”
Mr Hockey’s refusal to put
a time frame on a surplus

sits in stark contrast to clear
Coalition pledges before the
2013 election that it would
deliver a surplus in its first
year in office and “every year
after that”, based on budget
numbers at the time.
The Coalition has since
backed away from the claim,
however, Prime Minister
Tony Abbott told a Coalition
meeting last month that the
budget would be back in balance within five years.
Shadow treasurer Chris Bowen said Mr Hockey was
overseeing “a massive blowout” in the deficit.
“The Australian public know
this was a government that
promised to run a surplus in
its first year in government,
then in its first term, then
broad balance in five years,
so the final surplus retreat
won’t go unnoticed,” Mr Bowen said.
JP Morgan last week estimated that the government’s
budget deficit from last financial year would be $5
billion more than Treasury’s
mid-year budget update projected, putting the 2014/15
deficit at $45 billion.
As iron ore prices tumble, it
also estimated a $35 billion
deficit for 2015/16.
The government has already
limited its options for reining
in the deficit, having ruled
out major changes to superannuation and negative gearing in the May budget.
On Sunday Mr Hockey said
that people would “see the
numbers on budget night”.
“The numbers do show that,
as a percentage of GDP, we
are reducing deficits to the
point where we can get it
back to surplus.”
Despite the question mark
over a “Google tax” for Australia, Mr Hockey also announced that Australia and
Great Britain had agreed
to work together to combat
multinational tax avoidance.
Mr Hockey said he and
Chancellor of the Exchequer
George Osborne had agreed
to set up a working group
to “address the diversion
of profits by multinational
enterprises away from their
host countries”.
Mr Bowen dismissed the
move as “all talk and no action”.
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Anzac terror raids: Third man charged Google tax: Hockey top adviser attacked plan in former role

Sevdet Besim, 18, had been charged with conspiring to commit an act of terror. Photo:
Channel 9

A third man has been
charged over the alleged
Anzac Day terror plots in
Melbourne.
An 18-year-old Hampton
Park man, who was being held by police on a
preventative detention
order, was charged with
conspiracy to commit
acts done in preparation
for, or planning, terrorist
acts.
He is due to face Melbourne Magistrates Court
on Tuesday.
Hallam man Sevdet
Ramdan Besim, 18, was
charged on Saturday with
the same offence. He has
been remanded in custody and is due to face
court again on Friday.
Police have alleged that
the pair was planning an
Islamic State-inspired attack at a Melbourne Anzac Day event targeting
police officers.
The plot allegedly involved running a police
officer over and then killing him with a knife, the
ABC’s 7.30 program reported on Monday night.
Those behind the plot
then allegedly planned to
take the officer’s gun and
go on a shooting rampage
that would have ended in
their deaths, it was reported.
It has also been reported
the attack was planned to
seek revenge for the death
of teenager Numan Haider, who was shot dead
last September after stabbing two anti-terror police
officers in Melbourne.
Meanwhile, a 14-year-old
boy has been arrested in
Britain over his links to
the plan.

Lancashire police have
claimed they uncovered
communications between
the teenager and a man in
Australia.
Five men were arrested by
Victoria Police in the predawn counter-terrorism
raids on Saturday.
An 18-year-old Narre Warren man was arrested and
charged with prohibited
weapons offences. He has
been granted bail and will
face court at a later date.
Another 18-year-old Narre
Warren man has been released pending further inquiries.
Eathan Cruse, 19, who
was also arrested, gave
a statement to police and
was released without
charge on Saturday afternoon.
The young men are believed to have had close
links to senior Australian
jihadist Neil Prakash.
Fairfax Media understands
that police are investigating the role in the plot
played by Mr Prakash, 23,
who is regarded by counter-terrorism authorities
as the top Australian recruiter for Islamic State.
Mr Prakash, who goes
by the jihadist name Abu
Khalid al-Cambodi, may
have had direct contact
with the Melbourne men
recently, forming a link
between the alleged plot
and the terror group causing upheaval in the Middle
East.
The men arrested on Saturday have also been
linked to the Al-Furqan
Islamic Information Centre in Springvale South,
where leaders are suspected of preaching radi-

cal ideas.
The young men were associates Mr Haider, who
also attended the AlFurqan Centre.
Hundreds of extra police
will be present at Anzac
Day ceremonies across
Victoria on Saturday, police said. There will also
be secret security operations under way at the
weekend.
Acting Police Commissioner Tim Cartwright
said Melbourne’s dawn
service would be a key focus for officers, but other
events would also be
closely monitored.
“We are not restricting
ourselves to the dawn service nor just to Melbourne
and the Anzac Day events
on that day,” he said.
“We are looking right
across Victoria for the
events that relate to Anzac Day.”
Premier Daniel Andrews
reassured people heading
to events, including the
football at the MCG, that
police were working to ensure their safety.
“Whether it be at the Shrine,
other events that will occur in the suburbs and regional centres and indeed
at the MCG, the rugby that
evening,” he said.
“I’m very confident that
everything that can be
done, is being done to
keep Victorians safe.”
Meanwhile, Mr Cruse has
lodged an official complaint over his treatment
by the armed officers
when he was arrested.
His mother Anja has told
the media they dragged
Mr Cruse into the kitchen,
where they “flogged” him,
leaving behind a “pool of
blood”.
A Victoria Police spokeswoman said a complaint
had been received regarding the treatment of one
of the men arrested and
it had been referred to the
force’s Professional Standards ¬Command.
Mr Cartwright said police would meet families
involved in the raids to
discuss concerns raised
over police force used in
the arrests.

The man chosen by Treasurer Joe Hockey to lead
the review of the nation’s
tax system has publicly
criticised the British government’s “Google tax”,
the inspiration for the Coalition’s looming crackdown on multinational
profit shifting.

Robert Jeremenko, who
is running the tax white
paper process in Mr Hockey’s office, described
the British government’s
“Google tax” late last
year as a media-friendly
“soundbite” that could
undermine global efforts

Diggers’ signatures found in
France cave
IT has been described as an
Australian national treasure
and France’s underground
Sistine Chapel.
BUT few, even French locals, knew the more than
1,000 signatures made by
Diggers during World War I
existed.
Located on the walls of
medieval caves under the
French village of Naours, the
Australian soldiers scrawled
with bayonets, charcoal and
pencils their names, home
towns and messages in
1916 before heading to the
nearby Western Front.
“This is an amazing shrine
for Australia,” said Jeff
Gusky, a Dallas emergency
room doctor, fine-arts photographer and explorer who
discovered the extent of the
Australian names just four
months ago.
“It is very important Australia looks upon this as a natural treasure, I believe, and
getting involved and preserving it. There’s no other
place like it.”
Hours, days or weeks after
the Australians left their
mark on the walls of the
Middle Ages cave system,
many were killed on the
Western Front.
It could have been the last
time the Diggers wrote their
name.
Dr Gusky is concerned some
names could soon be lost.
“I don’t know from a geological standpoint whether it
will be a month from now or
10 years, but you see places that are starting to give
way,” Dr Gusky told AAP.
Diggers were stationed near
Naours and at the time the
caves were a tourist site.
They were first used in the
Middle Ages by villagers as
a subterranean city to hide
from marauders and during

the French Revolution to
hide contraband.
British, US and Canadian
soldiers also left their mark
during visits, but nowhere
near the number of Diggers.
Of the almost 2,000 names
that are known, more than
1,000 are Australian, while
Britain has around 400 and
US and Canadians are only
in the double digits.
“What this represents is
the largest repository of
handwritten soldiers’ inscriptions, I believe, in existence,” Dr Gusky said.
“Australia can proudly say,
in terms of a direct human
connection from 100 years
ago, their boys left more for
us today than any other nation.”
Today’s tours of the underground city focus on the medieval aspect of the caves
while the soldiers’ inscriptions are largely ignored, often covered in darkness or
located in areas closed off
to the public.
Dr Gusky said it wasn’t until
he arrived in December 2014
and began documenting the
inscriptions that the 1000plus, Australian-dominated
number was realised.
He is planning a documentary and mass media projects and liaises with the
public on his HiddenWWI
Facebook page.
He hopes Australians and
the federal government will
help preserve the find and
connect the names to the
stories behind each Digger.
“When you see something
from someone’s hand and
it hasn’t been seen for 100
years, it’s emotional,” Dr
Gusky said.
“It makes it real. That’s the
importance of this.
“Once it is lost, it is lost forever.”

to tackle multinational tax
avoidance.
On Sunday Mr Hockey
said Australia “can learn
a lot from what the British are doing with their
so-called Google tax”, and
announced that Australian officials would travel
to Britain to work on the
implementation of the 25
per cent tax on profits diverted out of the country.
Mr Hockey said Australia
did not need to introduce
a new tax and it is understood the government believes it can achieve similar results by broadening
the existing tax base.
“We are going to the next
stage, which is to go after
those companies, particularly individual companies that are not paying
the proper amount of tax
where they earn the income,” he said.
When the British government announced the tax in
December, Mr Jeremenko
told Fairfax Media: “By
going it alone, the government is pre-empting any
global agreement on how
to best tax multinationals,
putting at risk the success
of this important international initiative.”
At the time Mr Jeremenko
was senior tax counsel at
the Tax Institute.
In a separate interview he
said it was “dangerous”
for countries to take isolated action on the issue
and questioned whether a
diverted profits tax would
be effective.
“How can this actually
work?” Mr Jeremenko
said on 2GB. “A 25 per
cent tax on profits is perhaps a nice soundbite for
media reporting and it
might get some good political traction for the UK
government, but it’s certainly not that easy.
“It’s so difficult, in fact,
that we have the OECD and
most of the major economies around the world
working on a two-year
program to try and work
out how we better tax, in
each respective company,
the profits made by multinationals.”
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Rich to lose tax breaks on super-sized super under future Labor government Joe Hockey renews calls for details
lion.
have balances exceeding on Labor’s anti-tax avoidance policy

Bill Shorten says a future Labor government would wind back super
tax concessions for the wealthy. Photo: Daniel Munoz

Superannuation tax concessions for the wealthy
would be wound back
under a future Labor government as Bill Shorten
seeks to position Labor
as the party of fairness
while also finding savings
for a revenue-depleted
budget.
Capitalising on public
dissatisfaction at the extent of tax minimisation
by wealthy individuals
who have been able to
park pre-tax income in
superannuation accounts
to avoid the top marginal
tax brackets applicable

to other earnings, Mr
Shorten will announce
the new policy formally
on Wednesday.
The changes will limit
the effective tax-freethreshold to superannuation earnings at or below
$75,000 in any one year.
After that amount is exceeded, a 15 per cent
marginal rate would apply where currently there
is none applicable. Labor
estimates the size of the
superannuation nest-egg
needed to yield more than
that in dividends would
currently exceed $1.5 mil-

Medicare review ‘not a
savings exercise’

HEALTH Minister Sussan
Ley insists a wide-ranging review of Medicare
will not be a savings exercise.
THE “industrial strength”
review will investigate
each of the 5500 health
services offered under
the Medicare Benefits
Scheme, amid concerns
outdated options are resulting in inefficient care.
It will also look at the
system’s ability to cope
with chronic disease and
mental health as well as
find efficiencies to shape
reform.
A co-payment won’t be
on the table, with Ms Ley
writing the controversial
measure off as “absolutely history”.
But a freeze on GP and
specialist Medicare rebates will stay put for

the time being while the
government and two expert panels consult health
professionals.
It’s not clear how much
a shake-up of Medicare
would return to the budget.
“This is not a savings exercise,” Ms Ley told ABC
radio on Wednesday.
“We know it can be a win
for governments and a
win for patients.”
The expert panels will report to government later
in the year.
Opposition health spokeswoman Catherine King
questioned the government’s claim that the review would not be a costcutting exercise.
“It’s pretty hard to trust
this government when it
comes to Medicare,” she
told ABC Radio.

A second change would
reduce the high-income
threshold at which the
contributions to a superfund attract a 30 per cent
rate, twice the standard
15 per cent rate for everyone else.
That is currently set at
$300,000 per year but
would drop to $250,000.
Labor said together the
two measures would save
the federal budget an estimated $14 billion over 10
years.
Mr Shorten will justify the
changes, which will attract criticism from some
quarters as further tinkering with an already
over-complicated superannuation system, as “responsible and fair”.
“They are all about putting fairness back into
the system ... and they’re
good for the budget,” Mr
Shorten said.
But he has also moved to
reassure superannuants
and soon-to-retire “babyboomers” that superannuation changes will stop
there.
“We believe these changes are all that are needed
to ensure sustainability
at the very top end of our
superannuation system. If
we are elected these are
the final and only changes we will make to the tax
treatment of superannuation.”
A recent assessment by
the Association of Superannuation Funds of
Australia put the number of superannuation
millionaires with $10
million-plus account balances at 475. ASFA also
concluded there were another 24,000 people with
$2 million-plus accounts both groups earning hundreds of thousands and
even millions in tax-free
income from their superannuation.
In all it has been estimated that some 60,000
superannuation accounts

$1.5 million at present.
Part-pensioners would
not be affected because
the income cut-off for
pension eligibility is well
below the $75,000 income mark - and it is understood capital gains are
to be grandfathered.
Labor argues the current
arrangements disproportionately benefit the rich
and thus constitute a subsidy from the poor to the
well-off who, because of
high levels of disposable
income, can sequester
more in favourably treated super accounts.
“Together with Labor’s
crackdown on multinational tax minimisation,
these changes will return
more than $20 billion to
the budget over the decade,” Mr Shorten said.
“This demonstrates how
Labor will responsibly
manage the budget and
the economy without stifling economic growth or
cutting billions of dollars
from pensions, health and
education like the Liberals want to do.”
Meanwhile,
Treasurer
Joe Hockey, who is just
weeks away from unveiling his second crucial
budget, has written to
Labor’s treasury spokesman, Chris Bowen rejecting opposition calls for
tighter tax rules for multinational corporations.
Labor had wanted the new
rules introduced quickly
and had offered bipartisan support for changes
including tougher “thin
capitalisation” rules for
multinational businesses
and integrity improvements via new “third
party” reporting by business and government
entities. But Mr Hockey
said the first move would
be counterproductive and
could deter investment
and harm jobs, while the
second idea, required
“extensive stakeholder
consultation”.

Treasurer Joe Hockey
has re-ignited debate with
Labor about its plan to
close tax loopholes that
allow multinational corporations to shift billions
in profits overseas, calling on Shadow Treasurer
Chris Bowen to release
the assumptions underpinning his work.
Mr Hockey says he has
asked Mr Bowen to release the details of Labor’s policy three times
now but little information
has been provided.
And he has asked Mr Bowen to do so yet again, in
a letter on Tuesday, saying it is in the interests of
the public.
“It is important that Australia continues to have
an informed debate about
multinational tax avoidance,” Mr Hockey wrote.
“As such I, once again,
call on you to release all
information, including the
Parliamentary Budget Office costing, relating to
your proposed policy.
“Your policy of focussing
on limiting debt deductions, where Australia
has already taken action,
does not combat the areas where anti-avoidance
action is needed … [and]
Treasury has advised that
further tightening of thin
capitalisation law could
deter investment and cost
Australian jobs.”
Labor’s plan was announced on March 2 and
claims it will “bring at
least $1.9 billion back to
Australia in tax from big
multinationals” over the
next four years.
It will make changes to
the arrangements for how
multinational companies
claim tax deductions, it
will encourage greater
compliance work by the
Australian Tax Office to
track down and tackle
corporate tax avoidance,
and it will crack down on
multinational companies

using hybrid structures to
reduce tax.
Labor says its plan was
developed in consultation with multinational tax
practitioners, academics,
and industry, and costed
by the Parliamentary Budget Office.
But Mr Hockey says little
information has been provided about the policy
beyond a two-page press
release and a handful of
interviews.
“You indicated that the
revenue estimates for
your proposed package
of measures are based on
detailed publicly available
information, [but] I am
advised by Treasury that
this is not the case,” Mr
Hockey says.
Mr Bowen said Labor had
approached the policy in
the spirit of bipartisanship.
“Joe Hockey would have
all the details of Labor’s
$7.2 billion multinational
tax package by now if
he had taken up Labor’s
long-standing offer for
a detailed briefing,” he
said.
“We have approached
this policy in a spirit of bipartisanship because we
know it is in Australia’s
national interest to ensure
big companies pay their
fair share. Sadly, we have
seen nothing but public
grandstanding from Mr
Hockey in return.”
Mr Hockey announced
on Sunday that Australia and Great Britain had
agreed to work together
to combat multinational
tax avoidance, and that
he and Chancellor of the
Exchequer George Osborne had agreed to set
up a working group to
“address the diversion of
profits by multinational
enterprises away from
their host countries”.
Mr Bowen dismissed the
move on Sunday as “all
talk and no action”.
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Co-payment ruled out as Sussan Ley announces wideranging Medicare review

Health Minister Sussan Ley. Photo: Andrew Meares

Health Minister Sussan
Ley has ruled out a copayment as she prepares
to launch a wide-ranging
Medicare review with no
major changes to be introduced until at least 2016.
Ms Ley will on Wednesday
use a speech in Sydney to
announce an examination
of each of the 5500 medical services funded under
Medicare, a separate review of care and funding
models, and a crackdown
on abuse of Medicare by
unscrupulous practitioners.
She has asked for advice
on priority actions for
each of the three areas by
late this year. This means
there will be no structural reform of Medicare in
next month’s budget, and
raises the possibility that
the Coalition could seek
a mandate for any significant proposals at the election due in the second half
of 2016.
Ms Ley said her decision
had been informed by the
many conversations she
had had with doctors and
patients in the weeks since
becoming Health Minister
in December.
“Basically, there’s wide
agreement the Medicare
system in its current form
is sluggish, bloated and
at high risk of long-term
chronic problems, and
continuing to patch it up
with Band-Aids won’t fix
it,” she said.
“Doctors and patients
alike have raised various
issues from over-testing
and outdated or unproven
treatments to unnecessary
referrals, duplication, inefficiencies and systematic

waste.”
Bruce Robinson, the Dean
of Sydney Medical School
at the University of Sydney, will lead the Medicare
Benefits Schedule Review
Taskforce, which will be
charged with weeding out
low-value, ineffective and
overpriced procedures
and tests.
Former Australian Medical Association president
Steve Hambleton will lead
the Primary Health Care
Advisory Group, which
will investigate options
to improve GP care for
people with complex and
chronic illness and mental
health conditions, and foster stronger connections
between GP care and hospital care.
The group will also look
at “innovative care and
funding models,” which
could include doctors getting a payment for each
patient enrolled with their
practice, or being paid an
annual fee to look after a
patient, rather than being
paid for each visit.
“I think that what we’re doing now is not giving us the
outcome that we need,” Dr
Hambleton said.
“I see my role as gathering
all the information from
all the people who are engaged in healthcare to try
to get a solution that we
can employ from now on.”
Dr Hambleton applauded
Ms Ley for ruling out a
Medicare
co-payment,
adding that he agreed with
his successor as AMA
president, Brian Owler,
that “discussions about
that policy has derailed
looking at all the other options”.

Ms Ley has kept in place a
freeze on the indexation of
Medicare rebates, which is
expected to produce savings of about $1.3 billion
over four years.
“As an article of good faith,
I am open to a future review
of the current indexation
pause as work progresses
to identify waste and inefficiencies in the system,”
Ms Ley said.
Dr Hambleton predicted
the freeze would motivate
doctors to contribute to
the review process.
“Frankly, what the government’s saying is if we do
nothing, there’s no more
dollars. So if we can actually show that we can
get better use of the current investment in general
practice, we can start to
look at unwinding some of
those things,” he said.
Both taskforces would
be asked to contribute to
work by the health and human services departments
to tackle dubious conduct
by doctors.
Ms Ley said the core focus of the work was on
“delivering better patient
outcomes,” and she had
not set an overall target
for savings, but with Medicare spending predicted to
grow faster than any other
element of government
health spending in coming
decades, “we need to make
sure each dollar delivers
the best health outcomes
for patients possible”.
Medicare paid out about
$20 billion last year for
more than 350 million
Medicare services, an average of 15 services per
person worth a total of
$800 each.
Consumers Health Forum
chief executive Leanne
Wells welcomed the announcement, saying it represented “a long overdue
opportunity to modernise
Medicare so it can provide truly patient-centred
care and better funding arrangements in this era of
growing chronic illness”.

Turkey help in foreign fighter
crackdown

Tony Abbott has arrived in Turkey ahead of Gallipoli landing centenary
commemorations. Source: AAP

AUSTRALIAN
foreign
fighters will find it more
difficult to use Turkey as
a entry point to join the
conflict in the Middle East,
Prime Minister Tony Abbott says.
MR Abbott is in Ankara
meeting Turkish Prime
Minister Ahmet Davutoglu and discussing bilateral co-operation, ahead
of Gallipoli landing centenary commemorations on
Saturday (today).
“I don’t pretend for a second that the 900 kilometre
border between Turkey and
Syria is easy to police,” Mr
Abbott told reporters.
The message Islamic State
extremists were giving
was to “submit and die”,
Mr Abbott said.
“My message to any Australian who is thinking of
such a thing is - don’t do
it, don’t go. If you go, you
will come to no good,” he
said.
Mr Abbott was confident
the warmth and spirit of
cooperation generated
during his visit to Turkey
would assist in efforts to
make it much more difficult for Australian fighters to transit there on the
way to conflict zones like
Syria.
Asked how Turkey would
stop Australian fighters
slipping across its border,
Mr Abbott replied the detail was a matter for Turkey.
More than 100 Australians
are believed to be fighting

in Iraq and Syria.

Mr Abbott flagged negotiations will start on a
memorandum of understanding for the return of
Australian
foreign fighters intercepted in Turkey.
The two leaders also
agreed to work together on
tackling terrorist financing
and will hold inter-agency
counter-terrorism talks
annually.
There will also be closer
police ties and information sharing.

NSW storm disaster: emergency
services start the clean-up
As the rains ease, winds
dissipate and floods recede, emergency services
have shifted to clean-up
mode, with the damage
bill from NSW’s once-in-adecade storm expected to
exceed $129 million.
Premier Mike Baird will tour
some of the state’s worstaffected areas on Thursday, including the devastated Hunter region where
cyclonic winds, heavy rain
and flash flooding claimed
six lives, submerged
streets, swept away houses and caused extensive
damage to buildings and
transport infrastructure.
The NSW State Emergency
Service said it had received
18,000 calls and 12,611
requests for assistance,
and performed 139 rescue
operations since 10am on
Monday.
Volunteer crews from Victoria and the ACT have arrived in NSW to assist with
the clean-up.
On Thursday, about
200,000 homes across
NSW remained without
power, while the state’s
electricity network, Ausgrid, has received 164,000
calls since Monday.
“The biggest areas to clean
up will be in the Newcastle
area, around Dungog and
Maitland,” a spokesperson
for NSW SES said.
After receiving more than
400mm of rain, Maitland
and Dungog were ravaged

by flash flooding, which
left a trail of destruction as
floods subsided.
On Monday, at least four
houses were swept from
their foundations in Dungog as water roared
through the town’s main
streets.
In total, eight people were
killed across the state in
connection with the storm.
Robyn McDonald, 70, Colin Webb, 79, and Brian
Wilson, 72, died after their
assisted care residences in
Dungog were submerged
by floods.
On Wednesday, the body
of an 86-year-old woman
was recovered after the
car she was travelling in
was swept from a road in
Maitland.
On Wednesday afternoon,
two drivers died and a two
passengers were seriously
injured when two cars collided in wet conditions on
the New England Highway
between Singleton and
Muswellbrook.
A man died on Wednesday
after his ute and a garbage
truck collided at Galston,
and an 87-year-old pedestrian died after being hit by
a car in East Gosford.
On Thursday morning, an
evacuation order remained
in place at Milperra, in
Sydney’s south-west, after
hundreds of residents were
urged to leave their homes
as the Georges River burst
its banks on Wednesday.
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اعالنات

النائب خليل عيدي يهنئ بيوم األنزاك
مبناسبة يوم االنزاك ننحين
احرتاما واجالال جلنودنا
االبطال الذين بذلوا دماءهم
الزكية للدفاع عن احلرية
والدميقراطية يف اسرتاليا
والعامل ونعاهدهم انهم سيبقون
يف ضمائرنا وقلوبنا اىل األبد
Lest We Forget

KHALIL EIDEH MP
Western Metropolitan
Electorate Office
Tenancy 2, 80 Carmody Drive, Cairnlea, VIC 3023

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

ما سرتكّز عليه الشركات للتوظيف مستقبالً ال يتعلق بكفاياتك

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

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

خربة  -نظافة -
معاملة أخوية
توصيالت مجانية من الـ
 5مساء حتى الـ 10،30
ليال

( 30دوالرا وما فوق)

منقوشة
ع الصاج

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - :
9791 1321 - M: 0414 22 55 77 Email: tony.
mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

ّ
حيزًا أكرب
تتخذ مسألة التوظيف ّ
من األهمية بالنسبة إىل اإلدارات
يف الشركات العاملية حديثًا.
فاختيار املوظف املناسب أصبح
أساسيًا لضمان جناح املؤسسة
واستمراريتها.
ّ
وفيما
يركز املتقدمون إىل
كفاياتهم
على
الوظائف
ويربزونها يف السرية الذاتية ،ال
ُ
تعريها الشركات األهمية الكربى
َ
تقوم شخصية املوظف.
بقدر ما ّ
ففي تقريٍر هلا ،لفتت الصحيفة
«الوول
اليومية
األمريكية
سرتيت جورنال» يف  14نيسان
اجلاري إىل أن  8من أصل 10
شركات متمركزة يف الواليات
ّ
املتحدة
تركز على مدى قدرة
الشخص على االخنراط يف جو
العمل فيها.
وكتبت الصحيفة أن  %26من
الشركات وضعت أسسًا وشروطًا
ّ
لشخصية املوظف
املفضلة عام
 ،2011وارتفعت النسبة اليوم
لتصل إىل  %57من الشركات،

وأكدت أن املتقدم إىل الوظيفة
يؤمن امليزات الشخصية
الذي ال ّ
اليت تطمح إليها الشركة ال
حيصل على الوظيفة حتى لو
توافرت فيه الكفايات الالزمة.
شرحت جامعة شيكاغو األمر عرب
االقتصادي ستيفني دايفيس،
الذي قال لـلـ «وول سرتيت
جورنال» إن «الشركات اليوم
ٍ
أي
وقت مضى
تريد أكثر من ّ
موظفني دائمني لديها ،أي
ّ
إنها تريد أن
يظل الشخص
موظفًا فيها لفرتة ال تقل عن
 5سنوات ،أو حتى  10سنوات،
مبا أنها تؤسس ملشاريع طويلة
األمد وتتطلب تكاتفًا صلبًا يف
القوى».
ونصح املتقدمني إىل الوظائف
الواليات
يف
فقط
ليس
املتحدة ،بل يف العامل أمجع،
«ألن ُيظهروا محاستهم وشغفهم
َ
َ
وصدقهم
وأمانتهم
وشجاعتهم
خالل مقابلة التوظيف ،قبل إبراز
كفاياتهم».

BEIN SPORTS
1 - 15 ON
WAYNAK TV

Email: team@waynaktv.com.au

www.waynaktv.com.au

Web: www intervisiontv.com.au

