لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
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األمم املتحدة تنفي:ال أحد يدعو للتوطني والتجنيس يف لبنان

جلسة اللجان املشرتكة أمس االول يف مجلس النواب برئاسة نائب
رئيس املجلس فريد مكاري

استيعاب النازحني يف
أماكن وجودهم» ،أثار
صدور املوقف التوضيحي
الفوري عن األمم املتحدة
تساؤالت عن املالبسات

اليت دفعت وزارة اخلارجية
اىل استنفار احلكومة حول
تقرير بان كي  -مون قبل
استيضاح االمم املتحدة
وممثلتها يف لبنان ومن ثم

اجليش يستعيد  10قرى يف الغوطة الشرقية

استفادت القوات النظامية
السورية وحلفاؤها من
اقتتال «األشقاء» يف
اإلسالمية
الفصائل
وسيطرت على عشر قرى

بينها دير العصافري اليت
تشكل خسارة اسرتاتيجية،
كونها «قلعة عسكرية»
و «سلة غذائية» للغوطة
الشرقية احملاصرة ،يف

وقت أكد مسؤول أمريكي
بدء اجليش الروسي بناء
قاعدة متقدمة يف تدمر
«جسر
مبثابة
األثرية
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

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
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*RegisteredElectrical
Training Organisation
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 3 / 235 Pitt
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700
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االبراهيمي خيشى من فيديرالية لبنانية  -سورية ـ فلسطينية!!
سارعت االمم املتحدة أمس
االول اىل وضع حد فوري
لتفسريات لبنانية ساخطة
لتقرير وضعه االمني العام
للمنظمة الدولية بان كي -
مون حتضريًا الجتماع يف
ايلول املقبل حول «التعامل
الكبرية
التحركات
مع
واملهاجرين»،
لالجئني
فنفت نفيًا قاطعًا أي
اجتاه لديها اىل محل لبنان
الالجئني
جتنيس
على
السوريني أو توطينهم.
ووقت كان جملس الوزراء
يعيد التشديد باالمجاع
التوطني
«رفض
على
وأي سياسات تقوم على

www.southwestbuilders.com.au

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

بناء موقف فوري عليه.
وأفيد يف نيويورك ان
األمانة العامة لألمم املتحدة
نفت ما أوردته وسائل
إعالم عن تقرير دولي يدعو
اىل توطني الجئني سوريني
يف لبنان ،مؤكدة أن
«أحدًا يف املنظمة الدولية،
وخصوصًا األمني العام بان
كي  -مون ،ال يدعو لبنان
اىل امتصاص الالجئني
السوريني أو اعطائهم
اجلنسية» .واعرتفت جمددًا
بأن لبنان «يستضيف هؤالء
حبس هائل من التكافل

واشنطن تصنف ممولني لـ «جبهة النصرة» إرهابيني
يف خطوة تفتح الباب
حنو إجراءات إضافية ضد
ممولي تنظيمي «داعش»
و «القاعدة» و «جبهة
النصرة» يف شبه اجلزيرة
العربية ،أدرجت الواليات
املتحدة أمس االول فروع
«داعش» يف السعودية
واليمن وليبيا على الئحتها
للتنظيمات
السوداء
اإلرهابية.
كما صنفت ستة أشخاص
على الئحة ممولي اإلرهاب،
وبينهم عبد اهلادي عبد
الرمحن فيحان شربان
العنيزي وعبد احملسن

عبد
أوهلما
النصرة»،
اهلادي عبد الرمحن فيحان

املطريي
نايف
متعب
املوجودان يف الكويت
واملتهمان بتمويل «جبهة
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املتوسط يبتلع طائرة مصرية ...والقاهرة
ترجح «عمالً إرهابياً»

فتحت بدورها حتقيقًا يف
احلادث.
وعثرت فرقة حبث يونانية
مساء أمس االول على أجزاء
من حطام الطائرة ،بعد 16
ساعة من اختفائها.
واختفت الطائرة اليت كانت

أعلنت القاهرة أنها ترجح
أن يكون «عمل إرهابي»
وراء سقوط طائرة ركاب
«مصر
لشركة
تابعة
دخوهلا
بعد
للطريان»
اجملال اجلوي املصري فوق
البحر املتوسط ،يف طريق
عودتها من باريس اليت

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

أردوغان يكلّف «الباش
مهندس» رئاسة
احلزب واحلكومة
النقل
وزير
نصب
ُي َّ
واالتصاالت الرتكي بن
ُ
قرب
يلدرم،
علي
امل ّ
من الرئيس رجب طيب
أردوغان ،غدا األحد،
زعيمًا حلزب «العدالة
والتنمية» ،على أن ُي ّ
شكل
حكومة جديدة الثلثاء
املقبل ،بعدما اختاره
احلزب مرشحًا وحيدًا
خلالفة زعيمه املستقيل
رئيس الوزراء أمحد داود
أوغلو.
باسم
الناطق
وقال
احلزب عمر شيليك لدى
إعالنه نتيجة التصويت:
«حزبنا سيستمر على
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أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم 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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مناسبات

May your

رحلة حبرية تكرميا للمطران الضيف مارون العمّار
أقام رجل االعمال طنوس ضاهر
رحلة بحرية على شرف املطران
عمار والوفد املرافق الذي ضم النائب
األسقفي يف الجبة األب خليل عرب
والشماس شادي فضول يف حضور
املطران طربيه ،رئيس دير مار
شربل االب جوزف سليمان ،االب
الزائر طوني الخولي ،االب أنطوان
طعمة ،رئيس التجمع املسيحي والي
وهبه ،الرئيس اإلقليمي للجامعة
الثقافية ميشال الدويهي ،نائب
رئيس الرابطة املارونية ليشع
الشدياق ،املفوض السابق واالمني
العام الحالي لحزب الوطنيني األحرار
كلوفيس البطي وممثلي احزاب.
بداية ،مباركة من املطران طربيه
فرتاتيل من أداء الخولي والفنانة
منال نعمة ثم تحدث الزميل أنور
حرب ورحب باملطران الزائر والوفد
املرافق وألقى داني ضاهر كلمة
باسم والده.

طربيه

بعد ذلك تحدث طربيه «عن
أهمية مشاريع التنمية التي يقوم
بها البطريرك الراعي واألساقفة
البقاء املسيحيني يف لبنان على رغم
الظروف السياسية غري املالئمة»،
وقال»:انا على قناعة اننا ككنيسة
مارونية قوية ال يمكن التخلي عن
دورنا يف لبنان والعالم معتربا انه
اذا ضعف املوارنة يف لبنان نضعف
هنا والعكس صحيح» ،مشددا «على
اهمية دور العلمانيني يف طائفتنا
وجاليتنا ومجتمعنا».

light shine

before all people
ضاهر يتوسط املطرانني العمـّار وطربيه ،الزميل حرب والبطي

Under the Patronage of

His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay
The Friends of Tele Lumiere & Noursat Australia
invite you to a

املطران العمـّار يتوسط االبوين سليمان وطعمه ،البطي ،الزميلني حرب
ومخايل ،فخري ،طوق ونعمة
العمار
اما العمار فقال« :نحن بحاجة اىل
فكرة وتفكري من النواحي الوطنية
والحضارية واالجتماعية وندعو اىل
االستفادة من خربة املغرتبني».
ونوه «بدور الكنائس املارونية يف
سيدني» ،مشددا على «أهمية
اإليمان وااللتزام وهذا هو التحدي
الكبري» ،مطالبا «باملحافظة على
جذورنا اإليمانية ونقلها اىل
اوالدنا».
واكد «ان كنيستنا مزدهرة ومميزة
وهي متضامنة مع البطريرك

Fundraising Dinner

in support of the mission of Tele Lumiere Noursat
with Special Guest

Fr Tony El Khawly, LMO
Thursday 26 May 2016 at 7pm
كلوفيس البطي وشربل فخري

Grand Ballroom, Westella Renaissance

الراعي».
ويف الختام قدم ضاهر هدية رمزية
اىل العمار.

)$150 per person - ($1500 per table of 10

بــارغـن وايــرهـاوس

3 New St East, Lidcombe

includes dinner, drinks and entertainment

For more information and bookings, please contact
Marie-Joe on 0430 039 003 or Rania on 0404 207 777

Sponsorship packages are available

لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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لبنانيات

الراعي وصل اىل جنوب افريقيا يف زيارة راعوية:

نرفع الدعاء النتهاءاحلرب يف الشرق االوسط وجناح
مفاوضات السالم وعودة النازحني

البطريرك الراعي لدى وصوله
وصل البطريرك الكردينال مار
بشارة بطرس الراعي اىل جنوب
افريقيا يف زيارة راعوية تستمر
مخسة أيام ،يرافقه النائب
البطريركي العام املطران بولس
صياح ومدير مكتب االعالم
وليد
احملامي
والربوتوكول
غياض.
وكان يف استقبال الراعي
يف مطار جوهانسبورغ ،القائم
بأعمال السفارة اللبنانية آرا
خاتشادريان والسفري السابق
شربل اسطفان ورئيس عام
اللبنانيني
املرسلني
مجعية
األب مالك بو طانوس والزائر
الرسولي على جنوب افريقيا
اخلوراسقف سيمون فضول
واألب املشري فادي تابت
ورئيس الرسالة املارونية يف
جنوب افريقيا األب بدوي حبيب
واآلباء :موريس الشدياق ،جان
ميني ،بيار الشمالي ،شربل
حبشي ووفد من املؤسسة
املارونية لالنتشار.
ثم ترأس الراعي قداسا يف
كنيسة سيدة األرز التابعة
جلمعية املرسلني اللبنانيني يف
جوهانسبورغ ،قبل ان يتوجه اىل
العاصمة بريتوريا حيث أقامت
السفارة اللبنانية استقباال على
شرفه حضره سفراء ومسؤولون
من أبناء اجلالية اللبنانية».

خاتشادوريان

وخالل االستقبال ألقى القائم
بأعمال السفارة اللبنانية آرا
خاتشادوريان ،كلمة ترحيب قال
فيها« :نستقبلكم يا صاحب
الغبطة بفرح الرعية بلقاء
راعيها ،واعتزاز ابناء لبنان
املقيم واملنتشر وانتم حتملون
جمد لبنان املتمثل برسالته
ومنوذجيته وحمبته .إن زيارتكم
الكرمية التارخيية واملميزة ترتك
االثر والفرح العميقني يف

قلوب اللبنانيني يف هذا البلد،
فمنذ حلظة انتخابكم على السدة
البطريركية ،آليتم على نفسكم
محل هموم لبنان وأبنائه يف
قلبكم الكبري ،ورفعتم شعار
«شركة وحمبة» عنوانا جلميع
ابناء لبنان املقيم واملنتشر
جبناحيه املسيحي واملسلم،
حيث ان ال قيامة لطائر «فينيق
لبنان» اال بهذين اجلناحني.
فانتم بزيارتكم العزيزة هذه
خلري راع صاحل لرعية صاحلة،
محلتم اسم لبنان وجمده وقيمه
وتقاليده العريقة اىل دنيا
االغرتاب .واستطعتم بفضل
فكركم النري ورعايتكم احلكيمة
العمل على ّ
مل مشل ابناء الوطن،
وقمتم وما زلتم تتطلعون اىل
العمل ملا فيه مصلحة لبنان
وأبنائه مجيعا دون استثناء،
ونأمل ان يلقى صنعكم الصارخ
يف برية لبنان والشرق االوسط
والعامل ،الصدى والتجاوب
رئيس
النتخاب
املطلوبني
جلمهورية لبنان».
وختم« :ان حضوركم يا صاحب
الغبطة سيكون حافزا هلذه
اجلالية كي تعمل على اعادة
وشد روابط اواصرها بالوطن
االم ،عرب العمل على تسجيل
ابنائها واستعادة جنسيتهم
اللبنانية ،استعادة شرف محله
األجداد واالباء موسوما بصورة
االرزة على جوازات سفرهم».

الراعي

من جهته وبعد شكر السفارة
بأعماهلا،
والقائم
اللبنانية
وبعد الرتحيب مبمثل رئيس
اجلمهورية وزير الداخلية االسبق
الدكتور سكوييا ومبمثل اجمللس
االعلى
الشيعي
االسالمي
الشيخ وسام شقري وبسفراء
الدول واحلضور ،قال البطريرك
الراعي « :نشكر جنوب افريقيا

على استقباهلا جلاليتنا اللبنانية،
وقد اصبح وطنا ثانيا هلا ،وهي
بدورها ساهمت ببناء لبنان على
كافة املستويات الصناعية
والثقافية والتجارية والوطنية،
لذا حنن نفاخر بها وبدورها.
فلبنان املقيم واملنتشر هو
كاألرزة املغروسة يف االرض
وأغصانها ممتدة يف العامل،
ولكن حنن حنتاج دائما اىل ربط
اجلزع باألغصان».
وأضاف « :اننا نتمنى ان ينتخب
لبنان بأسرع وقت رأسا للدولة
كي يسلم هذا الوطن ولكي
حيافظ هو على سالمته .وأننا
أيضا نرفع الدعاء والصالة
من اجل انتهاء احلرب يف
منطقة الشرق االوسط وجناح
وعودة
السالم
مفاوضات
النازحني اىل اراضيهم كي نبلغ
معا مسيحيني ومسلمني اىل
احملافظة على الثقافة املشرتكة
اليت بنيناها معا ،واىل توحيد
رؤيتنا الوطنية».
وكان البطريرك الراعي التقى
السفري البابوي يف جنوب افريقيا
املطران بيرت ويلز ورئيس
بريتوريا
العاصمة
اساقفة
املطران وليم سالتريي.

جعجع عرض مع كاغ التطورات يف لبنان واملنطقة
واستقبل وفدا من الئحة جزين
عرض رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
مع املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ
األوضاع السياسية الراهنة
يف لبنان واملنطقة ،يف
حضور مستشار رئيس احلزب
للعالقات اخلارجية ايلي خوري
ورئيس جهاز العالقات اخلارجية
بيار بو عاصي.واستقبل جعجع
الئحة جزين املؤلفة من حتالف
«القوات اللبنانية» و»التيار

وديع اخلازن :لن يفرض علينا التوطني ما دام املوقف اللبناني موحدا
إعترب رئيس اجمللس العام
املاروني ،الوزير السابق وديع
اخلازن ،أنه «ما دام لبنان
الرمسي والسياسي والشعيب
جممعا على رفض التوطني يف
مقدمة دستوره ،فلن تقوى
عليه أي إمالءات خارجية،
كاليت صدرت عن األمني العام
لألمم املتحدة السيد بان كي
مون» ،مؤكدا أثناء استقباله
وفدا صحافيا فرنسيا ،قوله:
« مل نكن حباجة إىل تصريح
األمني العام لألمم املتحدة
السيد بان كي مون ملعرفة ما
همس به لدى زيارته األخرية
بريوت لنتأكد مبا يدور من

الصفدي :دعوة بان كي مون لتجنيس
السوريني وتوطينهم مرفوضة رفضا قاطعا

علق النائب حممد الصفدي
على دعوة األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون الدول
املضيفة للنازحني السوريني
إىل استيعابهم وجتنيسهم
وتوطينهم ،فاعتربها «خطرا
مزدوجا يستهدف النازحني بنزع
هويتهم وحرمانهم من العودة
إىل أرضهم ،كما يستهدف
فينتهك
املضيفة
البلدان
نسيجها
ويزعزع
سيادتها
االجتماعي» .أضاف« :نستذكر
هذه األيام اتفاقية سايكس
بيكو اليت اقتسم الفرنسيون
واإلنكليز مبوجبها منطقة الشرق
األوسط بعد سقوط الدولة
العثمانية ،وها إن الدول
الفاعلة يف هذا العامل ترسم
خرائط جديدة فتفجر حروبا
وتهجر شعوبا وتنكب دوال،
لعل أكثرها وضوحا ما جيري
يف العراق وسوريا وليبيا
وانعكاساته على دول اجلوار».
وقال« :حنن يف لبنان مدعوون
إىل اختاذ املواقف واإلجراءات

الوطين احلر» والكتائب والوزير
السابق ادمون رزق والعائالت،

يف حضور منسق «القوات» يف
جزين جوزف عازوري.

لبنان
وحدة
حتمي
اليت
واستقراره وتوازناته ،حفاظا
على هذا الوطن الذي بذل
شعبه الكثري من التضحيات يف
سبيل بقائه .وعليه فإن دعوة
بان كي مون مرفوضة رفضا
قاطعا ،وهي ما كانت لتحصل
لوال املوقف املرتبك للحكومة
اللبنانية السابقة».
وختم الصفدي« :كنت من
أوائل الوزراء الذين طرحوا
حتديد سقف لعدد النازحني
السوريني إىل لبنان لكي
يتمكن من إدارة امللف ضمن
إمكاناته ،ولكن لألسف مل يتم
التجاوب مع االقرتاح ،وفوجئت
بأن دوال كربى تضغط لفتح
احلدود أمام النازحني من دون
ضوابط ،حتى أن بعضهم اقرتح
علي كوزير للمالية أن يقرتض
لبنان أمواال لتلبية حاجات
النازحني ،فاستغربت ورفضت،
ألن املطلوب عودة النازحني
إىل أرضهم وليس تثبيتهم يف
البلدان اليت تستضيفهم».

تداوالت دولية حتاول تثبيت
النازحني يف أرض جلوئهم مع
متادي األزمة السورية وصعوبة
اخلروج من مأزقها املستعصي
على احللول اآلن».
وتابع« :إن اإلرادة اللبنانية
اجلامعة ال يلزمها أي قرار أممي
أو غطاء بشبهة التوطني ،ألن
مقدمة دستورها ال تقبل إطالقا
بهكذا طرح ،خصوصا وأن
هناك إمجاعا وطنيا وسياسيا
حول ذلك .فلبنان ،الذي
حارب توطني الفلسطينيني

منذ إندالع األحداث سنة 1975
يف عز انقسامه بني مؤازر هلم
ومناهض ،مل تقو عليه جحافل
احلروب للنيل من عزمه ونضاله
يف هذا السبيل».
وختم اخلازن أمام زائريه:
«ثقوا أنه ما دام املوقف
اللبناني الرمسي والسياسي
والشعيب ضد أي فكرة ألي
توطني ،فلن يفرض علينا
جترع هذه الكأس املسمومة،
ولن تقوى على بلدنا أي
إمالءات خارجية».

حلود :العتماد لبنان دائرة واحدة مع اقرار
النظام االنتخابي النسيب
أثار الرئيس العماد اميل حلود مع
زواره «مواضيع الساعة والساحة
اللبنانية واالقليمية» ،وتوقف
حسب بيان مكتبة االعالمي «عند
ما اثري باالمس يف جلنة احلوار
حول قانون االنتخاب املنشود»،
مشددا على ان «اي طرح باعتماد
القانون الراهن املعروف بقانون
الستني او مبا يسمى القوانني
املختلطة امنا هو مبثابة تكريس
حالة التشرذم والتفرقة الوطنية،
فتبقى بذور الفتنة حتت الرماد،
طاملا ان الشعب اللبناني مل
جيد سبيال اىل وحدته عرب وحدة
ممثليه وخياراتهم االسرتاتيجية
وثوابتهم الوطنية».
اضاف :ان «اي قانون انتخاب
جيب ان يراعي قواعد العيش

املشرتك واملساواة ،وال يكون
ذلك ممكنا اال باعتماد لبنان
دائرة واحدة مع اقرار النظام
االنتخابي النسيب ،فيكون لكل
صوت قوته ولكل نائب حيثيته
الوطنية اجلامعة ،وليس حيثية
الزاروب واحلي والدسكرة .ان
الرتكيز على هذا االمر اجلوهري
ينطلق من مصلحة لبنان العليا،
ذلك ان من شأن هذا القانون
ان حيول اىل االبد دون نشوب
اي نزاع اهلي بني اطياف
الشعب اللبناني وان مينع اعداء
لبنان ،اي اسرائيل واالرهاب
التكفريي ،من ان جيدوا
ارضا خصبة لزرع الفتنة بيننا
واالنقضاض علينا من مكامن
ضعفنا.

باسيل يلتقي كاغ لتوضيح ما ورد يف تقرير بان
عن جتنيس النازحني السوريني
من املقرر ان يكون التقى
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
املهندس جربان باسيل امس
اجلمعة ممثلة األمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد كاغ،

اليت استدعاها لتوضيح ما ورد
يف التقرير الصادر عن األمني
العام والذي تناول مسألة
جتنيس النازحني يف الدول
املضيفة.

جنبالط عن كابالت االنرتنت :يبدو انهم يريدون
اغراق التحقيق وحموه

قال رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي النائب وليد جنبالط
يف تغريدة عرب حسابه علة موقع
«تويرت»« :يبدو انهم يريدون
اغراق التحقيق وحميه واخفاء
احلقيقة ،يف ما خص كابالت
االنرتنت».

وأشار اىل ان «القضاء كان
اصيب بشلل تام وأمر بالتوقف
عن التحقيق».
ولفت اىل ان «الكابالت ال
تزال تعمل حتت اشراف الوزارة
واالمن ،وعبد املنعم سائح
طليق».
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لبنانيات

مكاري ترأس اللجان املشرتكة :اتفقنا على حصر النقاش باقرتاح القانون املختلط لالنتخاب يف اجللسة املقبلة يف  26احلالي
قدت جلان املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،الدفاع الوطين
والداخلية والبلديات ،الشؤون
اخلارجية واملغرتبني ،االعالم
واالتصاالت جلسة مشرتكة،
قبل ظهر امس االول اخلميس،
برئاسة نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري وحضور
وزراء املال علي حسن خليل،
جربان
واملغرتبني
اخلارجية
باسيل ،واالعالم رمزي جريج،
املقرر اخلاص النائب روبري
غامن والنواب :عبد الطيف
الزين ،انور اخلليل ،مروان
محاده ،ياسني جابر ،فؤاد
السعد ،جان اوغاسبيان ،امحد
فتفت ،علي عسريان ،عاطف
جمدالني ،ايلي عون ،نعمة اهلل
ابي نصر ،قاسم هاشم ،سريج
طورسركيسيان ،هنري حلو،
ابراهيم كنعان ،ادغار معلوف،
وليد خوري ،انطوان سعد،
انطوان زهرا ،جورج عدوان،
باسم الشاب ،عمار حوري ،خالد
زهرمان ،حسن فضل اهلل ،آالن
عون ،خضر حبيب ،حكمت ديب،
فادي كرم ،فادي اهلرب ،سامي
اجلميل ،علي فياض ،وعماد
احلوت ،املديرة العامة للشؤون
السياسية يف وزارة الداخلية
فاتن يونس ومستشار وزير
الداخلية القاضي زياد ايوب.

مكاري

اثر اجللسة ،قال مكاري« :عقدت
اللجان النيابية املشرتكة للمال
والعدل
االدارة
واملوازنة
الشؤون اخلارجية واملغرتبني
الداخلية
الوطين
الدفاع
والبلديات واالعالم واالتصاالت
جلسة يف الساعة احلادية عشرة
ظهر يوم  19ايار  2016برئاسة
نائب رئيس جملس النواب.
واختتمت اجللسة بتأكيد ما
وصلت اليه مناقشات اجللسة
السابقة على ان يبدأ البحث
باملشروع املقدم من احلكومة
على ان حيصر النقاش يف
موضوعي الدوائر ،من جهة،
والنظام االنتخابي ،من جهة
ثانية.
وبعد تالوة املادة االوىل من
مشروع قانون احلكومة ،تكلم
عدد كبري من السادة النواب
وتركزت مناقشاتهم على اعطاء
اجمللس النيابي جلهة زيادة
عدد االعضاء ليشمل املغرتبني
اللبنانيني ومسألة التمثيل
النسيب او االكثري وواالنقسام
واضح بني مؤيد للنظام النسيب
او معارض له.
ومت االتفاق على ان ينحصر
النقاش يف اقرتاح القانون
املختلط من دون سواه يف
اجللسة املقبلة اليت حددت يف
 26أيار احلالي».
سئل :من كان ضد النسبية؟
اجاب« :تريد باالمساء؟ ليس
من واجباتي ،لكن هناك وجهيت
نظر يف جملس النواب :فريق
مؤيد للنظام النسيب الدائرة
احلكومة
ومشروع
الواحدة
بتقسيم الدوائر  13او 15
دائرة وهناك قسم من النواب
يريد اجراء االنتخابات النيابية
على اساس القانون االكثري،
وهذا ليس معناه قانون

الستني .من املمكن ان يكون
على الدائرة الصغرى ولكن
تبني من النقاش وبعد توضيح
الصورة ان وجهيت النظر ليس
يف االمكان اعتماد واحدة
منهما .لذلك اتفق اجلميع على
ان ينحصر النقاش بالقانون
املختلط ،واعتقد على رغم
ان البعض يعتقد ان االنتاج
غري كبري ،توصلنا يف غضون
اجتماعني او ثالثة اىل حصر
النقاش ،يف النهاية ،بقانون
او قانونني هو نفسه العنوان:
املختلط».

سامي الجميل

وقال النائب سامي اجلميل:
«نريد ان نؤكد ضرورة تفعيل
العمل باللجان اليت للبحث يف
قانون االنتخابات ومن اجل
ذلك طرحنا يف اجللسة تكثيف
اجللسات على ان تعقد جلستان
يف االسبوع وليس جلسة
واحدة .ووافق دولة الرئيس
مكاري على هذا االقرتاح .وعلى
هذا االساس ابتداء من حزيران،
ستعقد جلساتن يف االسبوع
وليس جلسة واحدة .واذا مل
نغري قانون الستني عكس ما
نسمعه وعكس كل االجيادات
اليت نراها ان على طاولة احلوار
او خارجها ،فالكل يسلم بأننا
سنعود اىل قانون الستني.
اعود وأذكر بان قانون الستني
هو جمزرة يف حق التمثيل
الصحيح .قانون الستني يعود
ويؤكد مبدأ البوسطة الن نوابا
يصلون من دون معركة ،ويف
بعض االحيان من دون كفاية
وميكن يف بعض االوقات بعض
املرشحني يشرتون مقاعدهم
على بعض اللوائح باالموال،
يدخلون اىل اجمللس النيابي
يصبحون من النواب الغائبني
عن اجللسات ومن النواب غري
املنتخبني والذين يضربون
نصاب اجللسات».
وتابع« :اضافة اىل ذلك ،كلنا
نعرف ما هي نتيجة قانون
الستني على حسن التمثيل.
رأيناها يف األعوام املاضية.
انطالقا من هذا الواقع ،حنن
نريد ان نفعل كل شيء ليصبح
هناك تغيري هلذا القانون.
سنعمل وسنكون اجيابيني من
اجل تعديل هذا القانون .اعود
واؤكد ان القانون املختلط
اذا سيكون مبنيا على دوائر
الستني باالكثري نكون بذلك
نرجع قانون الستني من
الشباك .هلذا السبب حنن
معرتضون على أي عودة اىل
هذا قانون ،اىل دائرة القضاء
يف النظام االكثري الن هذه
الدائرة ستعيدنا اىل الواقع
املرير الذي كنا عليه .هلذا
السبب او ان نقسم االقضية
وتكون دوائر صغرية لكي
نستطيع وقف منطق البوسطة،
او ان نعتمد VOTE ONE
( MAN ONEالصوت الواحد)
على صعيد القضاء اذا اردنا ان
نضمن حسن التمثيل وان نوقف
منطق البوسطات يف االنتخابات
النيابية .وانطالقا من هنا ،اريد
ان اشكر دولة الرئيس مكاري
الذي جتاوب معنا يف موضوع

عقد جلستني يف االسبوع ،وهذا
يدل على نية حقيقة عند دولة
الرئيس مكاري ان نتوصل اىل
نتيجة بعكس كل التوقعات ألننا
متخوفون ان يكون هناك تواطؤ
ألن الكل لديه مصلحة ان نعود
اىل قانون الستني حتى لألسف
بعض االطراف الذين كانوا ضد
قانون الستني اصبح يناسبها
هذا القانون .وان شاء اهلل ال
تفضل املصلحة اخلاصة على
املصلحة العامة اليت تقتضي
وضع قانون جديد حيقق حسن
التمثيل واخلروج من هذا
الواقع الذي نعيشه وجتديد
الطبقة السياسية وايصال
ناس يستحقون ان يكونوا يف
اجمللس النيابي هناك بعض
النواب انتخبوا عام  2009حضروا
اىل اجمللس مرتني وهذا نتيجة
ان يكون لدينا قانون كقانون
الستني.

باسيل

وقال الوزير باسيل« :اريد فقط
ان احصر كالمي كوزيرة للخارجية
مبوضوع نوقش يف اجللسة هو
موضوع اشراك املنتشرين
يف العملية االنتخابية .ويف
مشروع احلكومة هناك اقرتحنا
ان يكون هناك متثيل مباشر
لنواب يف االنتشار وعددهم 6
يتوزعون على القارات الست،
وهذه حقيقة اذا كانت هناك
نية ان نعطي حقوق للمنتشر
اللبناني ونشركه يف احلياة
العامة .معنى ذلك علينا ان
نعطيه امكان االقرتاح والتمثيل
الفعلي.
االقرتاع يف التجربة السابقة
لن تصح كما هي يف قلب
الشعارات والقنصليات فاما
االقرتاع او ممثلون مباشرون
لكل قارة كما هو اقرتاح
احلكومة.
والشق الثاني السياسي هو
تاثري االنتشار اللبناني على
االنتخابات .فالبعض يعترب ان
هناك تأثريا سياسيا بفعل
الظروف السياسية والنفسية
وغريها يف بلدان االنتشار.
وبالتالي هذا االمر يكون
حمصورا ب 6نواب فقط
ميثلون هم االنتشار اللبناني
اذا حقا اردنا ان حنقق متثيال
للمنتشرين .اعتقد ان غياب
 I VOTINGاليت نعمل عليها

كوزارة ونعرف صعوبة تطبيقية
لكن سنصل اليه وصوال اىل
هذا املوضوع جيب ان يتمثل
االنتشار اللبناني بنواب حمددين
مبعزل عن اي امر سياسي يتعلق
بقانون االنتخاب».

فتفت

وقال النائب فتفت :اعتقد
ان تقدما كبريا حصل اليوم
يف النقاش ألنه حتى االن
كان هناك طرفان حاوال العمل
توجه يف اجتاه التسوية القرتاح
الرئيس بري ملختلط واالقرتاح
املشرتك «القوات اللبنانية»،
واملسيحيني
«املستقبل»
املستقلني والتقدمي االشرتاكي
للمختلط .وبالتالي بعد جهد
كبري يف اللجان املشرتكة مت
التوافق اليوم على ان ينحصر
النقاش يف االقرتاحني النه
واضح جدا جوابا عن سؤال
بعض االعالميني حنن لسنا
مستعدين يف ظل الظروف
احلالية ان نقبل بقانون نسيب
شامل غري وارد بأي شكل من
االشكال لالسباب اليت تعرفونها
وللتأثري على الناخبني يف مناطق
يف رأينا ال تصويت دميوقراطيا
وال مشاركة دميقراطية والبعض
يقول لنا :ما لي لي وما لكم
لنا ولكم .حنن نتكلم كالما
واضحا وصرحيا حنن مع القانون
املختلط مع االقرتاح املشرتك
الذي وافقنا عليه مع «القوات
اللبنانية» واحلزب التقدمي
االشرتاكي على اساس 47
يف املئة نسيب و 53يف املئة
اكثري».
وأضاف« :نشدد بالتأكيد على
ان كل القوانني فيها معايري امنا
املعايري دائما تكون سياسية
الن هذا قانون االنتخاب
سياسي حيتاج اىل توافق
سياسي .وال احد يقول لنا يف
بلدان العامل تطبق النسبية.
هناك الكثري من البلدان تطبق
النظام االكثري ،يف انكلرتا
مثال اكثري يف امريكا اكثري،
يف فرنسا ايضا ،والبلدان اليت
تطبق املختلط ليس لديها 50
ب  .50املعايري الدميوقراطية
تقررها القوى السياسية وفق
وضع كل بلد وكل جمتمع
حاجاته السياسية واالنتخابية».
وتابع« :التقدم اليوم كان
كبريا وحنن مصرون على

اخلروج من االزمة احلالية وفق
القانون املختلط .ونعترب ان
املناقشة اجلدية هي تلك اليت
حصلت يف اللجنة املختصة
واليت عملت على االمر حني
اقرتاح الرئيس بري واالقرتاح
املشرتك الذي فيه  16دائرة
توافق اكثري وهناك  5دوائر
فيها خالفات جذرية حتتاج اىل
النقاش .وبالنسبية الدوائر
احملافظات
هي
املفروضة
اخلمس االساسية ما عدا جبل
لبنان ،وبالتالي االشكاليات
املوجودةميكن مناقشته واخلروج
حبلول سياسية لنصل اىل
اقرتاح مشرتك لكل القوى اليت
حتتاج اىل تغيري حقيقي وان
الناس تتمثل بكل املناطق وال
احد حياول ان يفرض هيمنته
على اآلخر واوافق على ما
قاله الزميل عدوان كيف ينظر
البعض اىل قانون الستني
ونريد ان خنرج من هذا القانون
وهو يف احلقيقة قانون الدوحة
اذ انتج بعد  7أيار ،وبالتالي
جاء وقت من االوقات كنا
نعتربه استعادة للحقوق .اليوم
نقول إنه منقوص احلقوق وجيب
ان نعمل شيئا اخر ،وهذا كان
توجه الرأي العام».
وختم« :أجنزنا خطوات كبرية
يف اجتاه التسوية .ونأمل من
كل االطراف الذهاب يف اجتاه
تسوية حقيقية ومن ال يريد
الذهاب يف هذا االجتاه فسيكون
مسؤوال عن ابقاء الوضع كما هو
يف الوقت احلالي».

فياض

وقال النائب فياض« :من
املؤسف ان نستمع اىل هذا
اهلجوم على هذا النظام
االنتخابي
وكأنه
وتصويره
النسيب
كارثة تصيب الواقع التمثيلي
السياسي يف لبنان .بصراحة
النسبية ليست اقرتاحا لبنانيا
او فئويا او حزبيا .النسبية
اخرتعت ووضعت يف العامل
من اجل اجملتمعات التعددية
املشابهة متاما للمجتمع اللبناني،
والذي يرفض النسبية امنا يريد
ان يستمر يف سياسة االستئثار
على املستوى التمثيلي يف
ما يتعلق بطائفته او مذهبيته
او مناطقه .والذي يدعو اىل
النسبية امنا يريد ان يوسع

دائرة التعددية ومساحتها على
املستوى التمثيلي يف اجمللس
النيابي .يريد ان يعكس
اجمللس النيابي على حنو كامل
الرتكيبة االجتماعية والسياسية
يف لبنان .يريد ان حيقق صحة
التمثيل
وعدالته .ويريد ،وهذا هو
االهم ،ان يتيح لكل القوى
االقلية املهمشة من احلراك
املدني اىل كل اجملموعات
االخرى املنتشرة يف املناطق،
ان جتد هلا طريقا اىل التمثيل يف
اجمللس النيابي .وباالضافة اىل
كل ذلك ،النسبية تتيح توسع
الطبقة السياسية الوسطى بني
الفريقني يف اجمللس النيابي
مما يتيح ضبط التوازنات
وختفيف حدة االصطفافات
السياسية يف البلد».
وأضاف« :من يريد النسبية
امنا يريد ان يفتح باب
االصالح السياسي يف البلد
لناحية جتديد الطبقة السياسية
وتفعيل احلياة السياسية ومن
يرفضها امنا يقطع الطريق على
اي امكان لالصالح السياسي
يف هذا البلد .لذلك أحببت
ان اقول ذلك تصويبا للموقف
وتأكيدا ألننا من دعاة النسبية
الكاملة واننا على استعداد
كامل وبناء واجيابي للنقاش
يف حجم الدائرة .لكن على
الرغم من ذلك ،ارتضينا اليوم
ان ننجر اىل نقاش الصيغة
املختلطة انطالقا من موقفنا
االجيابي يف حماولة استكشاف
امكان ان يتوافر توافق لبناني.
وسنمضي يف النقاش هذا حتى
النهاية من اجل ان نرى اذا كان
هناك من امكانية لوجود أرض
مشرتكة يقف عليها اجلميع يف
ما يتعلق بقانون االنتخاب .لكن
لنكن شفافني وموضوعيني،
يف اللحنة النيابية اخلاصة
ونصف
شهرين
اجتمعنا
وناقشنا الصيغتني املختلطني
مل نتمكن من الوصول اىل
نتيجة وكيف ميكن  30و 40و60
نائبا جيتمعون االن ان خيوضوا
يف هذا النقاش التقين وان
نصل اىل نتيجة».
وتابع« :ال اريد ان اشيع مناخات
سلبية لكن اريد ان اقول ان
الوصول اىل تسوية او تفاهم
بني املكونات له شروطه .اذا
كان البعض يريد ان يستمر يف
االستناد اىل الالمعيار وضغط
املعيار االستنسابي الفئوي
الذي له عالقة بتوفري اكرب
عدد ممكن من املقاعد النيابية
يف النظام االنتخابي ساعتئذ
ستتضارب املصاحل واملواقف
ولن يتوافر امكان الوصول اىل
حل».
وختم« :جيب ان خنرج مجيعا
من جلدتنا الفئوية واحلزبية اىل
حيث املعيار الواحد والقاعدة
الواحدة .اذا كنا نفتش عن
تسوية حقيقية فلماذا ال تكون
 64 - 64اكثري؟ ملاذا علينا
البدء بهذه البداية املنحازة
غري املربرة وهي  60و68؟
على الرغم من كل ذلك ،حنن
اجيابيون اصحاب موقف بناء
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لبنانيات

مكاري ترأس اللجان املشرتكة...
ومنفتحون باالستماع اىل كل
االفكار يف هذا املوضوع،
وسنمضي يف هذا النقاش اىل
النهاية».

قاسم هاشم

وسأل النائب قاسم هاشم:
«ماذا نريد من قانون االنتخابات؟
هل التعبري احلقيقي عن ارادة
الناس وهل الوصول اىل قانون
عصري يتطور؟ نرى ان النظام
النسيب هو االقرب اىل العدالة
ويعرب عن صحة التمثيل .وهذا
طرح اكثرية اللبنانيني وطموحنا
على املستوى السياسي».
ولفت اىل «اننا كنا اكثر
مرونة يف التعامل من اجل
اجياد مساحة مشرتكة بني كل
املكونات وافساح اجملال امام
احلوار الوطين للوصوصل اىل
قانون انتخاب .واعترب ان
«املطلوب اليوم حيظى مقبول
مجيع املكونات الوطنية الن
التمديد اصبح من املاضي
ومطلوب التفتيش عن املساحة
املشرتكة بني كل املكونات
اللبنانية وليقتنع اجلميع بأنه مل
يعد هناك مكان للتمديد».

عدوان

وقال النائب عدوان :اعتقد
انه بعد جدل طويل دخلنا
اليوم بالعمل الذي ميكن ان
ينتج قانون انتخابات جديدا
وهو البحث يف املختلط ألنه
يشكل املساحة املشرتكة بني
اجلميع ،لذلك آمل من اجلميع
أخذ هذا املوضوع بكثري من
اجلدية بعدما كثرت كثريا نغمة
العودة العودة اىل قانون
السيت الذي يعين بشكل واضح
وصريح رفض التمثيل الصحيح
لكل اللبنانيني .البعض يصور
ان قانون الستني وكأنه ال
يقدم متثيال صحيحا ملكون
معني ،هذا شيء صحيح لكنه
ال يقدم متثيال صحيحا لكل
اجملتمع اللبناني مبختلف فئاته
ألنه مينعها من ان تتمثل خارج
البوسطات والتجمعات الكربى
ان يكون هلا راي وان تكون
قادرة على إحداث التغيري
املطلوب باالنتخابات ووفق
االسس الدميوقراطية».
وأضاف :ان العودة اىل قانون
الستني معناها ابقاء االزمة
اللبنانية يف مكانها الن هذا
القانون سيعيد انتاج اجمللس
نفسه وبالتالي لن نستطيع
ان يكون لدينا نظام دميقراطي
صحيحا اكثري وداخلي سنرجع
اىل حكومة ما يسمى وما يطبق
عليها حكومة احتاد وطين وليس
فيها من االحتاد اال امسها.
واالمر الثالث اذا اردنا فعال
ان حنارب الفساد ،فعلينا ان
نسمح للمواطنني ان حياسبوا.
يتيح
ال
الستني
قانون
احملاسبة ،وبالتالي كل شخص
يريد ان يبقي هذا القانون يعين
سيكمل ويدعم الفساد بشكل
او بآخر».
وتابع« :انطالقا من كل هذه
االمور ،ادعو كل اللبنانيني

اىل تشكيل كتلة ضغط
كبرية رأيناهم ورأينا اجملتمع
املدني يف مناسبات يقول ان
لديه معركة كبرية مع الفساد
ومع احملاسبة .ومن أجل
تطوير النظام وفقا للسبل
الدميوقراطية قانون االنتخاب
هو املدخل لكل هذه االمور
ليتفضل كل اجملتمع املدني
وكل االحزاب اليت تريد التعبري
وكل لبناني يريد التغيري ان
يرفع الصوت ويقول للنواب:
عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم
ان وتصلوا اىل قانون جديد
واذا مل تصلوا فهذا يعين أنكم
لستم على قدر املسؤولية ،وان
حياسب كل من يريد العودة اىل
قانون الستني».

كنعان

وقال النائب كنعان« :هناك
مبدأ يف السياسة ومبدأ
دستوري وميثاقي تكرس اليوم
ان العودة اىل الشعب هي
اساس الدميوقراطية .العودة
اىل الشعب مبعنى االنتخابات
العامة اليت نريدها وفق افضل
قانون .فمن يريدها وفق قانون
يوفر التمثيل العادل .من اجل
ذلك ،حنن نطالب منذ البداية
باحرتام الدستور وامليثاق عندما
نريد ان نضع قانون االنتخاب.
فقانون االنتخاب ليس امرا
يركب يف تسوية او صفقة
او يف عملية حماباة .قانون
االنتخاب الذي اصبح له 26
عاما بعيدا من الدستور وامليثاق
املطلوب اصالحه.
واالصالحات اليت امتنى ان
حيكى عنها بشكل اساسي
يف اللجان املشرتكة هي اليت
تسمح مبراقبة املال االنتخابي
ووضع حد للفساد الذي كان
حيصل يف كثري من االنتخابات
والعمليات االنتخابية .هذه
االصالحات اليت تعبنا فيها يف
جملس النواب أعواما ،وعندما
نصل اىل اهليئة العامة توضع
جانبا .هي اساس الولوج اىل
انتخابات نزيهة تأتي مبن جيب
ان تأتي ومبن يستحق ان يكون
يف هذا اجمللس ،وليس على
طريقة البوسطات واحلافالت.
وقد رأيتم بعض النماذج
يف االنتخابات البلدية اذا
االصالحات اساسية وميثاقية،
فاالنتخابات اساسية وهذه
القواعد اليت تنطلق منها».
وعن طبيعة االستهدافات ضده،
قال« :على اساس «رحبانني»
الشباب وسعداء ملاذا هذه
احلملة .ال نفهم اال انه كشف
املستور وتبينت الكذبة الكبرية
اليت يسوقونها يف املنت
الشمالي».

آالن عون

وقال النائب آالن عون« :من
املؤسف ان اقول ان اللجان
النيابية املشرتكة دخلت يف
مرحلة مراوحة او كسب وقت
او انتظار انضاج مسار طاولة
احلوار حول مبادرة الرئيس
بري .حنن يف كثري من االمور
نتدرج من قانون انتخابات جديد

عصري ،مثل التسوية الكاملة
مثال ،اىل قانون انتخابات نصف
جديد مثل املختلط وصوال اىل
قانون الستني الذي يصبح اكثر
فاكثر القانون االقوى املطروح
على الساحة .املعضلة اليوم
ليست اذا كان هناك قانون
انتخابات جديد ام ال بل هل جتر
االنتخابات بشكل مبكر او يف
موعدها الن مسار االمور كما هو
ذاهب ليس مسار ينتج قانون
انتخاب ،ليس الن هناك ناس
كانت ضد الستني واصبحت
معه .اليوم عمليا من يريد ان
يسهل انتاج تسوية حول قانون
االنتخابات ال يزيدها تعقسدا
وال يعيد انتاج قوانني تعيدنا
 4أعوام اىل الوراء».
واضاف« :املشكلة ليست
يف املبدأ .وصلنا اىل االتفاق
على املختلط حسنا ،ادخلوا
يف التفاصيل شهران ونصف
ناقشنا بكل التفاصيل .قانون
الستني سيتسبب مبشكلة على
كل تفصيل هلا .حنن اليوم نريد
انتخابات جديدة الن اعادة اجراء
انتخابات على اساس قانون
الستني بشر بأزمات مستمرة.
ولكن اذا مل يكن هناك من حل
اال بانتخابات او متديد سيكون
مع انتخابات على عللها وفق اي
قانون كان افضل من التمديد
وسيئاته».
وختم« :كنت اعتقد ان اجللسة
اليوم ستكون االخرية ،ولكن
اليوم كان مسار االمور ما كسب
وقت وآمل ان الفرصة االخرية
ال تتجاوز اجللسة املقبلة الننا
ال نريد ان نستمر يف الضحك
على الرأي العام ونقول له اننا
نعمل على قانون جديد وعمليا
مسار االمور غري ذاهية يف هذا
االجتاه».

ابي نصر

وقال النائب أبي نصر« :يف
هذه اللجان اليوم موضوع
متثيل االغرتاب وأخذ وقتا كافيا
ونقاشا مستفيضا .وان شاء
اهلل مبدأ متثيل االغرتاب يعين
سواء اعتمد النظام االكثري او
الستني او املختلط او حتى
االرثوذكسي .واريد ان اتوقف
عن النظام االكثر يعين قانون
الستني حنن عاما  1992انتخبنا
وكانت هناك مقاطعة .انتخب
جملس بنسبة  12يف املئة
فقط من القاعدة الناخبة .وهذا
املوضوع من املمكن ان يتكرر
اذا اعتمد قانون الستني.
وكانت هناك دعوة يف املناطق
املسيحية ومن بكركي ان هذا
القانون ضد املصاحل الوطنية
الطوائف
ضد
وخصوصا
املسيحية وباالخص املوارنة.
لذلك ال جيوز ان تدفع الطوائف
املسيحية عرب نظام انتخاب
اكثري مثن انتشارها على كل
االرض اللبنانية ومثن انفتاحها
وتعاونها مع كل الطوائف
واجملتمعات اللبنانية ورفضها
التقوقع ضمن منطقة جغرافية
معينة ،ألنها عرب التاريخ كانت
مثاال للعيش املشرتك ،من هنا
حتفظنا على قانون .»1960

شامل روكز ضيف جامعة احلكمة :حنتاج إىل نقلة نوعية يف
مؤسساتنا والتغيري حتققه االنتخابات

لبى العميد املتقاعد شامل
روكز دعوة النادي اإلجتماعي
يف جامعة احلكمة اىل احلديث
عن «دور الشباب يف مستقبل
لبنان» ،يف حضور رئيس
اجلامعة اخلوري خليل شلفون
وعمداء الكليات وأساتذة.
بعد النشيد الوطين ووثائقي
عن روكز وكلمتني لعريفة
الندوة الطالبة غريس عزام
ولرئيس النادي االجتماعي
الطالب لوسيان مسلم ،ألقى
األمني العام للجامعة الدكتور
أنطوان سعد كلمة رحب فيها
بضيف احلكمة ،وحتدث عن
«مناقبيته ونضاله وتضحياته
ووفائه لوطنه» ،وقال« :تلبون
مشكورين دعوة طالبنا اجلامعيني
لتحدثوهم عن مستقبلهم يف
الوطن وعن مستقبل الوطن
فيهم ،فتسهمون حبضوركم
وحماضرتكم يف إضافة مدماك،
على البناء الثقايف الذي نعده
هلم ،وعلى الدور الوطين الذي
نعدهم إليه .وأنتم األوىل بهذه
املهمة ،وقد عشتم مواطنيتكم
شرفا وتضحية ووفاء كأنها
النذور الرهبانية املؤبدة».

روكز

وألقى روكز كلة قال فيها:
«أنا أعترب جربان خليل جربان رمز
للثورة والتمرد وعزة النفس
ومستقبل الوطن .ومن جيل إىل
جيل يبقى جربان القدوة بالنسبة
إلي واىل كل اللبنانيني .فهو
ميثل النقيضني :كان ميثل
الداء والدواء يف الوقت نفسه.
اإلحنطاط والنهضة .اخلنوع
والشموخ.
الزحف
والعزة.
الذل والكرامة .العار والشرف.
الوصولية والتضحية ونكران
الذات .اخليانة والوفاء .وأنتم
كلكم تعرفون ما معنى هذه
القيم ونقيضها .وحنن اليوم
يف لبنان يف عصر الفساد
واملذالت .وكيف لنا مواجهة
هذا الفساد من خالل الثورة
املوجودة لديكم ،لننتقل من
مرحلة اإلحنطاط والفساد والذل
إىل مرحلة الشرف والعزة
والكرامة والتضحية ونكران
ونكران
التضحية
الذات.
الذات مهمة يف حياة اإلنسان
لينتقل من املرحلة اليت نعيشها
اليوم يف لبنان إىل مرحلة بناء
وطن».
وأضاف« :ال يسعنا التحدث
عن واقع جديد للشباب يف
املستقبل ،قبل العمل على
تغيري الواقع الفاسد الذي
نعيشه يف لبنان ،يف دولة
أجهزتها ومؤسساتها مهرتئة.
وال يتم اإلصالح إال من خالل
الثورة والتمرد .ثوروا ومتردوا
يا طالب لبنان من أجل التغيري.
وأنا ال أحتدث هنا عن الثورة
املسلحة ،بل عن الثورة الداخلية
والتمرد الداخلي يف النفس.
إن متردا كهذا باستطاعته تغيري
األوضاع الشاذة يف وطننا.
وما نراه اليوم يف لبنان من
فساد هو أمر غري طبيعي يف
حياة الشعوب .ومعكم قد حنقق
التغيري املطلوب ليسلم لنا
الوطن».
وأكد «أننا نريد بناء لبنان
القوي ،الذي يتمتع بالقيم
والثوابت واملبادىء اليت حتدثت
عنها .لبنان القوي هو احلرية

العميد روكز ،الخوري شلفون ،االمني العام للجامعة سعد وطالب

والسيادة واإلستقالل بكل ما
يف الكلمة من معنى .لبنان
القوي تكمن يف العدالة والنزاهة
يف اإلنسان واملؤسسات اليت
تعيش فسادا من جمموعات
الدعارة إىل شبكة اإلنرتنت.
إنها كلها من مؤسسات الدولة
وأجهزتها اليت تعرف جيدا
مكامن الفساد لضبطه ولكشف
احلقيقة .املؤسسات احلالية
تبدو كأنها حتمي الفساد من
خالل الطريقة اليت تعاجل فيها
موضوع الفساد .حنن حباجة
إىل نقلة نوعية يف مؤسساتنا.
وألنين ابن املؤسسة العسكرية
أقول إن هلذه املؤسسة ومعها
املؤسسات األمنية دورا كبريا
يف محاية لبنان وأبنائها.
ومن املمكن أن تكون هذه
املؤسسات على علم مبكامن
الفساد .وأنا أعرف أهمية دور
األجهزة األمنية وأجهزة الرقابة
يف القضاء على الفساد .وال
أعرف كيف جلهاز الرقابة يف
الدولة أن يراقب وهو يف
تصرف السلطة التنفيذية.
أنظروا إىل هذه املعادلة .حنن
يف دولة ال يستطيع أحد فيها
مراقبة أحد .فقد ينجح جهاز
الرقابة يف مراقبة السلطة
التنفيذية بأقصى حدود ،لكن
هذا اجلهاز هو بتصرف هذه
السلطة اليت عينته ،وهكذا،
بإمكان هذا اجلهاز التغاضي عن
أشياء كثرية».
وتوجه روكز اىل الطالب:
واحلقيقة،
باحلق
«تسلحوا
وقدرتكم على التمرد بإمكانها
خلق نقلة نوعية يف الرقابة
واملتابعة واحلفاظ على حقوق
الناس .من هنا أدعوكم اىل
االخنراط يف مؤسسات الدولة.
آمنوا مببادىء الدميوقراطية،
خصوصا أننا يف لبنان نعيش
اليوم عصر الالدميوقراطية
من خالل التمديد الذي ينال
من روح الدميوقراطية ويدمر
مفهومها يف نفوس أجيالنا.
جيب أن يكون احملافظة
على الدميوقراطية من أوىل
أولياتكم .والتغيري يتحقق من
خالل االنتخابات .وما تشوه
املذهبية
هو
الدميوقراطية
والطائفية اليت يتغطى وحيتمي
بها الفاسدون».
ورأى أن «التنوع يف جامعة
احلكمة هو ممارسة صحيحة
للدميوقراطية من خالل التعبري
عن اآلراء لتعيشوا التنوع
السياسي أو احلزبي ،الذي
ربيتم عليه يف جامعتكم ويف
حياتكم .فليكن التنوع الذي
تعيشون غنى لكم ال مشكلة.
أدعو اىل االخنراط يف النقابات،
فهي مساحة مهمة ملمارسة
حياتكم الدميوقراطية ،والنقابات

هي مراكز ضغط من أجل نيل
حقوقكم ومساحة كبرية خللق
قيادات مهمة لقيادة الوطن.
واإلنتخابات البلدية واإلختيارية،
من املمكن أن تكون قفزة
مهمة يف اجتاه الالمركزية
اإلدارية املوسعة ،وهذا ال
يعين التقسيم أو الفيديرالية،
بل هذا املشروع هو مشروع
إمنائي على كل مساحة الوطن.
ممكن أن يكون لبنان أكثر من
أربعني دائرة إدارية ملمارسة
الالمركزية اإلدارية املوسعة
واإلمناء بطريقة صحيحة».
وختم روكز« :اجليش والقوى
األمنية عمل مهم جدا لالنطالق يف
العمل الوطين .وأنا أشجع اجلميع
ليكون يف اجليش أو مع اجليش
ولدى املؤسسات العسكرية
جماالت واسعة للعسكر أو
للمدنيني .مؤسساتنا العسكرية
عليها أن تتطور وتواكب الثورة
التكنولوجية .ليس املهم زيادة
العدد ،بل خلق نوعية مهمة يف
املؤسسات العسكرية واألمنية.
استقدام السالح لتحقيق هذه
النقلة النوعية حباجة إىل علم،
والعلم هو مع طالب اجلامعات
أو الصفوف الثانوية ،ومعهم
نستطيع أن خنلق النقلة
النوعية .أشجع الطالب لإلجتاه
حنو املؤسسات العسكرية.
وكعسكري أقول أن اإلتكال كان
دائما يف مهماتنا العسكرية يف
اجلبهات على الشعب اللبناني
الذي كان حيتضننا بطريقة
رائعة .ما من قوة استطاعت
التغلب علينا يف لبنان ،ألن
الشعب اللبناني كان حييط
بنا وحاضننا .وما قلته اليوم
عن اجليش ،قلته يف الواليات
املتحدة ،اننا استطعنا مواجهة
كل األعمال اإلرهابية يف لبنان،
ألننا يف بلد دميوقراطي واجليش
هو للشعب الذي هو حاضنة له.
احضنوا دائما عناصر اجليش
وضباطه أينما كانوا ،حتى لو
كنتم مظلومني ،ال مكان للظلم
يف مؤسساتنا العسكرية .كونوا
دائما إىل جانب املؤسسات
الشرعية .أبقوا لبنان يف قلبكم
وفكركم وكونوا فخورين دائما
به أينما وجدمت».

شلفون

ويف ختام الندوة ألقى رئيس
اجلامعة اخلوري شلفون كلمة
شكر فيها ضيف احلكمة على
حماضرته ودعا الطالب اىل
«أن يكونوا ثوارا بالثقافة
والعلم والفكر حملاربة الفساد
يف اجملتمع الذي يدمر الوطن،
من خالل االخنراط يف النقابات
واملؤسسات األمنية والعسكرية،
اليت هي املكان واملالذ لبناء
جمتمعات صاحلة ومتينة ،بها
يصان الوطن وحييا».
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لبنانيات

احلريري خالل العشاء السنوي ملنتدى بريوت السادس للفرانشايز:

رئيس جلنة امليزانيات يف الربملان األوروبي:

مستقبل لبنان سيكون مشرقا وهو يتمتع بقطاع مصريف متني وسليم

ال ندعو إىل توطني النازحني بل إىل تفادي أي تشنج مع الدول املضيفة

القى الرئيس سعد احلريري كلمة
مساء اليوم يف جممع «بيال»
خالل العشاء السنوي ملنتدى
بريوت السادس للفرانشايز
(بيفكس  )2016والذي أقيم
يف بريوت ،ملناسبة الذكرى
اجلمعية
لتأسيس
العاشرة
اللبنانية لرتاخيص االمتياز وجاء
فيها« :بداية ،أوجه حتية شكر
للصديق شارل عربيد واجملموعة
اليت ساعدته على تنظيم هذا
اللقاء يف بريوت ،كفعل إميان
ببريوت وكل لبنان ،ومربوك
اختيار بريوت كمركز للعالمات
التجارية يف العامل العربي،
وامسحوا لي أيضا أن أعرب عن
سروري ألن أكون بينكم اليوم،
ألنكم أنتم الذين جتعلونين
وجتعلون اللبنانيني يشعرون
أن بلدنا ما زال خبري ،وأن
مستقبلنا مجيعا مليء باألمل
والنجاح بإذن اهلل « ...لو ...
شو ما صار!».
ان صناعة الفرانشايز باتت متثل
اليوم حواىل  30مليار دوالر
سنويا يف دول الشرق األوسط
ومشال أفريقيا .وبدأت تلعب
دورا يف إجياد فرص العمل
اليت حيتاجها شبابنا العربي.
ان التطور يف تكنولوجيا
شبكة
وتوسع
االتصاالت،
االنرتنت ،وانتشار الفضائيات
والعوملة وانفتاح األسواق،
ساهم يف إجياد منط متشابه
لالستهالك يف خمتلف أحناء
العامل ،ما أدى إىل توسع
وانتشار صناعتكم.
وحنن ،يف دولنا العربية ،بدأنا
خنطو خطوات ملموسة على
طريق تطوير هذه الصناعة،
حبيث باتت لدينا عالماتنا
اخلاصة اليت نفتخر بها واليت
متكنت من الولوج إىل األسواق
العاملية.
وللبنان جناحات مميزة يف
هذا اإلطار ،بابتكار العديد من
الفرانشايز ،وبات القطاع يشكل
جزءا أساسيا من اقتصادنا
الوطين .ان النجاحات اليت
حتققت يف صناعتكم ال بد ان
تشكل حافزا ملزيد من االنفتاح
يف اقتصاداتنا .فوطننا العربي
يضم حنو  400مليون مستهلك،
وهو رقم جيب ان يأخذه صانعو
القرار ورجال األعمال بعني
االعتبار ،ويدركوا حجم املنافع
واالستثمارية
االقتصادية
والتجارية املرتقبة لسوق بهذا
احلجم.
وحتقيق هذا اهلدف يتطلب
العمل وفقا ملسارين:
األول يتعلق بإزالة كافة
وغري
اجلمركية
املعوقات
اجلمركية أمام تبادل السلع
قوانني
وتوحيد
واخلدمات
امللكية
وقوانني
التجارة
العمل،
وقوانني
الفكرية،
وتنفيذ البنى التحتية املشرتكة
اليت تسهل النقل واخلدمات
اللوجستية.
أما املسار الثاني ،فيتعلق بإزالة
املعوقات أمام عمل القطاع
اخلاص وجذب االستثمارات،
وتطوير النظام التعليمي وتعزيز

واألحباث
املهين
التدريب
والتطوير ،وتشجيع االبتكار.
وحنن يف لبنان مدركون ألهمية
العمل على هذين املسارين.
ولدينا جتربة عريقة يف اعتماد
نهج االقتصاد احلر املبين
على املبادرة الفردية والدور
الريادي للقطاع اخلاص .قد
يتساءل بعضكم اليوم ما إذا
كان الوقت مالئما لالستثمار
يف لبنان يف ظل الظروف
السياسية واالقتصادية اليت
مير بها بلدنا .واجلواب هو بكل
بساطة:
نعم! ألن االستثمار يف لبنان ال
بد ان ينظر إليه على انه استثمار
طويل املدى ،ويوضع يف إطار
الفرص الواعدة اليت سوف
تنشأ حكما عند انتخاب رئيس
للجمهورية وعودة االنتظام إىل
عمل املؤسسات الدستورية.
وهذه مناسبة ألؤكد أمامكم
على أهمية انتخاب الرئيس
ووضع حد للفراغ.
وكما أقول دائما ،حنن لدينا
قناعة راسخة بأهمية حتديد
ادوار كل من القطاع العام
والتكامل
اخلاص
والقطاع
بينهما .فالقطاع العام جيب
ان يكون الناظم واملشرع
واملراقب ،إضافة إىل دوره
األساسي يف الرعاية االجتماعية
وحماربة الفقر .أما القطاع
اخلاص فهو احملرك األساسي
للنهوض االقتصادي .فالقطاع
اخلاص يف لبنان جنح يف كل
املراحل يف ختطي الصعوبات،
الفرص،
من
واالستفادة
وحتويل التحديات إىل جناحات.
كما ان لبنان يتمتع بقطاع
مصريف متني وسليم ،تتوافر
لديه مالءة مالية عالية وسيولة
جاهزة ،ليكون شريكا أساسيا
للمستثمرين يف لبنان.
العربية
اقتصاداتنا
ويف
يشكل جيل الشباب أكثر من
نصف جمتمعاتنا ،ولدينا موارد
طبيعية عديدة ،وفرص واعدة
لالستثمار..مجيع هذه العوامل
جتعلنا على يقني ،وبالرغم من
كل التحديات ،ان مستقبل
منطقتنا سيكون مزدهرا ،وأن
مستقبل لبنان ،سيكون مشرقا
بإذن اهلل.
امسحوا لي أن أستعري لغة
قطاعكم ،النموذج اللبناني ميكن
أن ننظر إليه على أنه نوع من
الفرانشايز .وميكن أن يكون
فرانشايز لألسوأ وقد يكون
فرانشايز لألفضل .عندما كنا
يف خضم احلرب األهلية ،كنا

وإياكم نصرخ أن فرانشايز
الطائفية واملذهبية والعنف
األعمى لن يبقى حمصورا داخل
حدود لبنان  .واآلن انظروا
إىل ما يدور حولنا ،عدنا نسمع
وصف «اللبننة» ،وهذه هي
الفرانشايز األسوأ.
احلمد هلل أننا خرجنا من احلرب
األهلية ،بفضل اتفاق الطائف،
واليوم عندما تسمعون احللول
املطروحة لعدة دول حترتق يف
املنطقة ،ترون أن هذه احللول
هي عبارة عن فرانشايز التفاق
الطائف .وهذه بكل فخر،
فرانشايز األفضل.
حنن وأنتم وكل اللبنانيني بعد
احلرب األهلية أعدنا إعمار بلدنا،
واليوم مشاريع إعادة اإلعمار
يف عدة دول مدمرة باملنطقة
هي عبارة عن فرانشايز من
منوذج إعادة اإلعمار اللبناني.
وهذه أيضا فرانشايز األفضل.
اقتصادات
كانت
وعندما
املنطقة منهارة بسبب مناذج
اقتصادية فاشلة ،كان لبنان
وما زال يقدم فرانشايز
االقتصاد احلر واملبادرة الفردية
والعلم والصحة واإلبداع ،اليت
تتبناها اليوم معظم اقتصادات
املنطقة .وهذه كذلك من مجلة
الفرانشايز األفضل.
لكن للحقيقة ،أن داخل بلدنا
هناك من حياول أن يقدم
مناذج جديدة ،هي عبارة أيضا
عن فرانشايز لنماذج أخرى،
من دول أخرى .احلمد هلل،
أن اللبنانيني أثبتوا ويثبتون
كل يوم أنهم متمسكون
بنموذجهم ....بـ»فرانشايزهم»
وأنتم املوجودون هنا أكرب
دليل.
ال فرانشايز تغيري هويتنا سوف
ينجح يف لبنان ،وال فرانشايز
الطائفية واملذهبية والتطرف
والعنف واإلرهاب سوف جيد
من يشرتيه.
وفيما يعنيين ،أنا أتعهد أمامكم
أني سأبقى متمسكا بنموذج
والوحدة
املشرتك
العيش
الوطنية واملناصفة واالقتصاد
احلر القائم على شراكة تكامل
بني القطاعني اخلاص والعام،
وسأبقى متمسكا خبط االعتدال
واالنفتاح ومشروع بناء الدولة
املدنية احلديثة ،وباحلريات
الفردية والدينية والسياسية
والفكرية ،ليبقى لبنان رسالة
ومنوذجا لكل النجاحات اإلنسانية
والسياسية واالقتصادية يف
املنطقة والعامل« .... .لو...
شو ما صار»

عقد رئيس جلنة امليزانيات يف
الربملان األوروبي جان ارتيوس،
مؤمترا صحافيا بعد ظهر امس
االول اخلميس يف مقر البعثة
األوروبية يف بريوت ،حتدث
خالله عن اوضاع النازحيني
السوريني يف كل من لبنان
االكثر
«البلدين
واألردن،
تأثرا باالزمة السورية واالكثر
استيعابا ألعداد النازحيني ،إذ
يبلغ عددهم يف األردن 650
ألف نازح مسجل لدى الدوائر
الرمسية ،وهذا غري األعداد
املوجودة بطريقة عشوائية ،أما
يف لبنان فيبلغ عدد النازحني
السوريني املسجلني مليونا ومئة
ألف نازح ،إضافة إىل إعداد
كبرية غري مسجلة رمسيا».
وقال« :هذا حيمل تلك البلدان
اعباء اقتصادية كبرية تضاف
اىل ازماتها املالية املوجودة
اصال».
ولفت إىل أن «االحتاد األوروبي
يبذل جهدا كبريا لدعم تلك
البلدان يف مسألة النازحني ،وقد
بلغت مساعدة االحتاد األوروبي
للبنان منذ بدء عام  2011مليارا
وتسعمئة مليون يورو ،وتلك
املساعدات تندرج ضمن إطار
التعاون واجلوار ودعم الربامج
اهلادفة إىل حتسني ظروف
النازحني الذين يعانون أوضاعا
مزرية ،وهذا ما «شاهدناه على
أرض الواقع ،فهؤالء يعيشون
يف خميمات عشوائية ليس فيها
أدنى مقومات احلياة ،حتى أن
النازحني يدفعون بدال ماديا
للخيمة اليت يسكنون فيها ،وهم
يعانون البطالة واالستدانة،
معرضني
أنفسهم
ويرون
ملختلف أنواع االستغالل على
كل املستويات».
وركز ارتيوس خالل مؤمتره
الصحايف على أهمية موضوع
النازحني،
األطفال
تعليم
«فعمالة األطفال تزداد ونسبة
تسربهم من املدارس كبرية،
وهناك جيل من األطفال
السوريني ضائع ،وهذا ما ال
ميكن تقبله».
وأشار إىل أن «املسؤولني
اللبنانيني يشاطرون االحتاد
األوروبي يف تأكيدهم ضرورة
التعليم» .ولفت إىل أن
«املشاريع اليت موهلا االحتاد
األوروبي بدأت تثمر ،كمشروع
مياه الشفة يف بر الياس
وإنشاء مطمر صحي للنفايات
يف البقاع ومدرسة رمسية يف
منطقة املرج يف البقاع ،وهذا
ما ينعكس بشكل إجيابي على
اجملتمع املضيف أيضا ،وخيفف
األعباء على اجملتمع املضيف».
وتوقف ارتيوس عند مسألة
الفراغ الرئاسي ،فاعترب أن
«الدولة اللبنانية تعاني مشكلة
يف املؤسسات بسبب غياب
هرم الدولة وعدم القدرة على
اختاذ القرارات على صعيد
املؤسسات» ،وأثنى على الدور
الذي تقوم به السلطات احمللية
يف ظل هذا الغياب .وانطالقا
من الشفافية واملبادىء اليت
يلتزمها االحتاد األوروبي ،فإنه
يصر على أن التمويل جيب أن
يستعمل يف مشاريع عملية
ومثمرة ،مركزا على إعطاء
موضوع التعليم األولوية حتى ال
يبقى طفل خارج املدرسة.

وذكر «باملأساة اليت يعانيها
الشعب السوري واليت ال تزال
مستمرة ،وهذا ما يزيد الضغط
على الدول املضيفة للنازحني،
ومن هنا احلاجة إىل إعطاء
املساعدات لتلك اجملتمعات،
على أمل أن يعود السالم واألمن
إىل ربوع سوريا».
وأشار إىل أن لقاءات الوفد
األوروبي مع الوزراء اللبنانيني
«ركزت على ضرورة حتسني
أوضاع النازحني للتقليل من
الصعوبات والظروف السيئة
اليت يعانونها» ،الفتا إىل أن
«االحتاد األوروبي ال يدعو ابدا
إىل توطينهم ،بل يدعو إىل
تفادي أي تشنج يف العالقات
مع الدول املضيفة» .وأضاف:
«من أولويات االحتاد حتفيز

التنمية االقتصادية خلفض
البطالة وزيادة االستثمارات
وتسهيل التجارة من خالل
املشاريع املدروسة».
وأكد أعضاء الوفد املرافق
لرئيس اللجنة أنهم يعملون على
إطالق برامج ومشاريع ملكافحة
ظاهرة العنف ضد النساء
واالطفال ،ويشددون على
ضرورة مقاضاة كل من يعمل
باالجتار بالبشر.
وكان وفد من أعضاء جلنة
امليزانيات يف الربملان األوروبي
قد بدأ زيارة للبنان يف السابع
عشر من الشهر اجلاري ملناقشة
التعاون بني االحتاد األوروبي
ولبنان وخصوصا يف ما
يتعلق بالدعم املالي لالجئني
الفلسطينيني والسوريني.

فنيش :حتالف حزب اهلل وأمل يرتكز على حفظ خط
املقاومة والدفاع عن مصاحل أهلنا

شدد وزير الدولة لشؤون
جملس النواب حممد فنيش
على أن «التحالف بني حزب
اهلل وحركة أمل يرتكز بشكل
أساسي على قاعدتني إثنتني،
األوىل هي أن حنفظ الوطن
وخط املقاومة ونهجها ودورها،
وأن نقف إىل جانبها يف
التصدي للعدو اإلسرائيلي،
ويف مواجهة مشاريع القوى
املستكربة وأدواتها التكفريية
اإلرهابية ،وأما القاعدة الثانية
فهي الدفاع عن مصاحل أهلنا،
والعمل والسعي وبذل اجلهد
املوحد من أجل تأمني كل
شروط التطور والتنمية لقرانا
وبلداتنا ،وما عدا ذلك ميكن أن
يكون تفاصيل ،فما جيمعنا هو
محاية الوطن وأمن أهلنا وتنمية
قرانا وبلداتنا ،والدفاع عن
حقوقنا ومصاحلنا».
وأكد خالل رعايته حفل إطالق
«الئحة الوفاء والتنمية» يف
بلدة جويا أن «حتالف حزب اهلل
وحركة أمل مل يسع إلقصاء
أو إلغاء أو تهميش ألحد على
اإلطالق ،بدليل أن هناك العديد
من القرى والبلدات اليت تشهد
تنافسا» ،الفتا إىل أن «هناك
العديد من الكفاءات والطاقات
واملهتمني بالشأن العام ،ولكن
ال ميكننا أن نضم كل هذه
الطاقات يف الئحة واحدة ،ألن
عدد أعضاء اجمللس البلدي حمدد
يف كل بلدة ،وبالتالي علينا
أن منأله باألشخاص األفضل،
وهناك أيضا أشخاص مل يتفقوا
معنا على أن من اخرتناهم هم
األفضل ،وبالتالي جيدون يف
أنفسهم أنهم األفضل واألكثر
استعدادا وقابلية لتولي هذه
املسؤولية ،وهذا حقهم ،وحنن
حنرتمه ونقدره ،وال نعترب أننا
يف موقع اخلصومة معهم،
ولذلك فإننا نتنافس وحنتكم
اىل إرادة الناس ،وبالتالي من
يفوز يف االنتخابات يكون هو
األجدر واألقدر واألفضل واألكفأ
لتبين هذه املسؤولية».
وأضاف« :بذلنا جهدا حنن
واألخوة يف حركة أمل من أجل أن
نوفر على أهلنا أجواء التنافس
وما ختلفه أحيانا من رواسب،

لكننا مل نوفق يف بعض
القرى ،ولذلك فإننا ذاهبون يف
التنافس من خالل الئحة التنمية
والوفاء املدعومة من حزب
اهلل وحركة أمل ،وندعو أهلنا
اىل أن يقرتعوا ملصلحة هذه
الالئحة كاملة ،ألننا نريد فريقا
منسجما ،فكما حنن متفقون يف
اخلط السياسي ،ويف احلرص
على إمناء قرانا ،نريد أن يأتي
فريق عمل متكامل ليتحمل
املسؤولية ما بعد االنتخابات،
واملسؤولية هي أن حنمل
األمانة جبدارة لكي نكون على
مستوى ثقة الناس ،واملطلوب
من أجل حتقيق النجاح هو فريق
عمل منسجم ومتعاون ،وحاضر
دائما ،وميتلك رؤية وخطة،
ويسعى من أجل تنفيذها».
بدوره ألقى عضو املكتب
السياسي يف حركة «أمل»
عباس عباس كلمة شدد فيها
على أن «التحالف بني حركة
أمل وحزب اهلل يؤكد تثبيت
ألهداف
السياسية
الرؤية
العملية اإلنتخابية ،باإلضافة إىل
العالقات الراسخة واالسرتاتيجية
والثوابت السياسية اليت ال
يزعزعها أي فعل ،وأي عمل
إىل أبد اآلبدين» ،مؤكدا أن
«التحالف بني حركة أمل وحزب
اهلل يف االنتخابات البلدية هو
على أساس اخلدمة ومساعدة
العائالت يف الوصول إىل أفضل
متثيل انتخابي وليس القتسام
املغامن ،وأن احلزب واحلركة
ليسا منافسني للعائالت بل هما
من املكمالت».
وختم بالقول «إننا عاهدنا
بعضنا على أن ندلي بأصواتنا
حزبيني ومؤيدين ومناصرين،
وأن تكون الئحة الوفاء والتنمية
كاملة يف صناديق االقرتاع،
ومن موقع املسؤولية والشراكة
واملعاهدة أننا نفي بتعهداتنا،
وأن ال أحد يعنينا على مستوى
اإلقرتاع واإلنتخاب خارج الئحة
الوفاء والتنمية ،فنحن ملتزمون
ومعاهدون ،وأعطينا كلمة يف
هذا املوضوع ،وسنفي بها كي
نرفع من شأن الثقة املتبادلة،
حتى ميتد عمر هذه الشراكة،
وتتعزز باحلاضنة الشعبية».
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لبنانيات

الوزير جريصاتي بعد اجتماع التكتّل:

حبلص أمام «العسكرية»

من «ممثل هوليودي» إىل رجل دين
مل تسعفه عمليات التجميل
اليت خضع هلا ألكثر من اربعة
اشهر ،عندما استطاع التنقل
حبرية بعدما بات املطلوب رقم
ّ
واحد اثر االحداث اليت جرت
يف ّ
حبنني وطرابلس واسفرت
عن سقوط شهداء للجيش
اللبناني بينهم ضباط.
فخالد حبلص الذي «ظهر»
يف السابق بعد تبديل مالحمه
«كممثل هوليودي» وفق
احملكمة
رئيس
توصيف
الركن
العميد
العسكرية
الطيار خليل ابراهيم له ،عاد
«اىل طبيعته ،كرجل دين»،
حبسب تعبري حبلص اثناء
مثوله امس امام احملكمة حيث
ادىل بافادته للمرة االوىل
منذ توقيفه يف العاشر من
نيسان العام  2015يف كمني
للقوة الضاربة يف قوى االمن
الداخلي والذي اسفر عن
مقتل املطلوب اسامة منصور
ومرافقه امحد الناظر يف
طرابلس.
مثل
الشيخ»،
وبـ»مظهر
حبلص امام احملكمة يف احدى
الدعاوى املالحق بها جبرم
حتريض املوقوف اىل جانبه
اسامة خباش على االلتحاق
وتأمني
الشام»
بـ»احرار
املساعدة له .لكن حبلص
وامسه احلقيقي خالد حممد
اسرتجع ولو لـ 45دقيقة،
استغرقته
الذي
الوقت
افادته ،ايامه «الغابرة» عندما
كان خطيبا ملسجد هارون ،امنا
مع فارقني ال ثالث هلما ،نربته
اخلافتة ومضمون «خطابه».
«ال تنظيم لدي امنا انا حالة
شعبية» ،هكذا وصف حبلص
نفسه الذي نفى االتهامات
اليت اسندت اليه هو التحريض
على اجليش يف خطبه و»تهييج
الشعب» ،وهذه الكلمة اليت
استوقفت رئيس احملكمة
وضعها حبلص يف خانة دعوة
الشعب اىل تأمني املساعدة
للنازحني السوريني «فكنت
اول من قدم املساعدة هلم
قبل اي مجعية اخرى».
ومل يغب «حزب ايران» عن
«خطاب» حبلص امام احملكمة،
فهو «متيز» عن غريه من هيئة
العلماء املسلمني «وصديقه»
هبا
الشيخ امحد االسري اللذين ّ
لنصرة اهل القصري بالدعوة
اىل جتنيد الشباب« ،فانا
كنت ضد ذهاب الشباب
املسلم اىل سوريا فليس
مطلوبا ان يسكن يف ارضنا
آالف السوريني ونذهب حنن
للقتال مكانهم كما فعل
«حزب ايران».
وخالل استجوابه حبضور وكيله
احملامي حسني موسى ،افاد
حبلص ان وظيفة رجل الدين
هي محل شريعة رب العاملني
وان يكون صادقا بها ،مشريا
اىل ان مرجعيته دار الفتوى.
وهل ان ما قام به تعود
مرجعيته اىل دار الفتوى

ـ سأله رئيس احملكمة ـ
فأجاب »:اكيد كال ،انا اريد
ان اقول االمور كما هي،
فهناك ظروف معينة وواقع
فرض نفسه».
يدرس
وبسؤاله افاد بانه كان ّ
يف معهد االمام البخاري وانه
كان خطيبا وإمام مسجد
هارون يف ّ
حبنني.
وسئل عن طبيعة اخلطب
اليت كان يلقيها فقال»:
ال اريد ان اقول ان خطابي
كان معتدال امنا انا كنت ضد
الظلم من اي جهة اتى وكنت
مع اي انسان مظلوم ،فنحن
ّ
السنة تعرضنا للكثري
اهل
من املظامل ،ونعرف كيف
يتم تعيني املفيت ،وهناك
واقع سياسي يف البلد يتحكم
بكل شيء لذلك مل نكن نعود
بكل شيء اىل دار الفتوى او
املفيت».
وهل هذا يعين انك لست
مع طريقة تعيني املفيت،
اجاب حبلص »:انا مع تعيني
املفيت من قبل رجال الدين
الن السياسة هلا تأثري على
املفيت ولذلك مل نعد اىل
مساحة املفيت يف امور كثرية
حصلت» .اضاف حبلص:
«لدينا يف لبنان الطائفة
املسيحية وللبطريرك كلمة
الفصل لديها وهناك من
حتدث عن ان حقوقهم
مضطهدة وحنن كنا نصرخ ان
ّ
السنة».
هناك ظلمًا على اهل
وبالعودة اىل موضوع الدعوى
سئل حبلص عن عالقته
باملوقوف خباش فافاد بانه
تعرف عليه يف معهد البخاري
وكان يستمع اىل خطبه.
وهل دعا يف احدى تلك اخلطب
اىل دعم الثورة السورية
والذهاب للقتال اىل جانبها،
اجاب حبلص »:انا دعوت اىل
نصرة الشعب السوري ودعم
النازحني والثورة امنا مل ادع
اىل الذهاب اىل سوريا فأنا
ضد تفريق الساحات يف
لبنان».
وتابع يقول« :كان عمري
 12عاما عندما وقعت جمزرة
الناس
وشاهدت
التبانة
ّ
على
ُيقتلون
واملصلني
ايدي السوريني وكان لدي
خوف من حصول جمازر يف

لبنان» .واضاف »:مل
اشجع
ّ
اسامة خباش او اساعده على
الذهاب اىل سوريا وقد اكون
الشيخ الوحيد الذي ليس
له اي اتصال مع املعارضة
السورية».
وعما يقوله خباش بان خالد
حبلص شجعه على الذهاب
وامن له الوصول اىل سوريا
ّ
من خالل احد املهربني اجاب:
«بالنسبة لي اذا كنت قد
شجعته فهذا يعين انين
تواصلت مع احد ما واالجهزة
االمنية تستطيع ان تثبت ذلك
امنا هو اعلمين بنيته الذهاب
وانا رفضت ونصحته بالعدول
عن االمر وقلت له رأيي
ومشيت».
وهل دعوته لالنضمام اىل
تنظيمك ،اجاب حبلص« :انا
ليس لدي اي تنظيم امنا انا
حالة شعبية».
وردا على سؤال قال حبلص
«ان هيئة العلماء املسلمني
كما الشيخ امحد االسري
دعوا اىل نصرة اهل القصري
ّ
وجندوا الشباب كما فعل
«حزب ايران» وانا كنت ضد
الشباب املسلم ان يذهب اىل
سوريا ،فلدينا مئات آالف
السوريني وليس مطلوبا ان
يسكنوا ارضنا فيما نذهب
حنن للقتال مكانهم».
وكيف يرفض القتال يف
سوريا فيما يدعو اىل نصرة
السوريني قال حبلص»:
نهيج الشباب فذلك
عندما
ّ
بهدف تأمني املأوى للنازحني
وانا كنت اول من ساعدهم
قبل اي مجعية».
وكان سبق للمحكمة ان
استجوبت املوقوف اسامة
خباش حبضور وكيله احملامي
امحد العمري ،فافاد بانه دخل
اىل تركيا حبرا ومنها اىل سوريا
حيث التحق باحرار الشام ملدة
شهرين قبل ان يعود اىل
لبنان بالطريقة نفسها ملتابعة
دراسته اجلامعية.
ونفى ان يكون حبلص الذي
تعرف عليه يف معهد البخاري
قد ساعده يف الذهاب اىل
سوريا امنا املدعو ابو محزة
الزعيب الذي زوده برقم
مهرب عمل على ادخاله اىل
سوريا من معرب باب عمرو

 .واقر بانه خضع لدورة
عسكرية على اسلحة خفيفة
ومتوسطة واخرى فقهية على
يد مدربني سوريني.
وسئل عن اهداف احرار الشام
على اعتبار انه مل يسبق ان
مثل امام احملكمة اي من
عناصرها واقتصر ذلك على
عناصر من داعش والنصرة،
فاجاب خباش« :االعتدال وان
مؤسسها ابو عبداهلل احلموي
وال عالقة له بالقاعدة ،فأحرار
الشام هم فصيل يتبع للجيش
احلر».
اما هدف هذا الفصيل االول
واالخري فهو اسقاط نظام
بشار ـ قال خباش ـ واضاف:
ملمًا بأهدافهم قبل
«انا كنت ّ
التحاقي بهم».
وقال عن خطب حبلص اليت
كان حيضرها واحيانا يسجلها
ومنها خطابه «الشهري» الذي
دعا فيه اىل االنشقاق عن
اجليش اللبناني وحماربته:
ّ
يكفر
«كان حكيو جيد ،ومل
اجليش امنا كان هناك
عالمات استفهام كثرية حول
اجليش» .واكد انه سبق ان
التقى االسري لدى حبلص يف
طرابلس.
وتدخل االخري ليوضح ان ذلك
حصل قبل «احداث عربا»
واضاف حبلص »:ان االسري
زارني مرة واحدة كما فعل
مع غريي امنا بعد احداث عربا
فهناك سلسلة طويلة».
وسئل املتهم عن سبب عودته
اىل لبنان بعد التحاقه باحرار
الشام فاكد انه كان ينوي
العودة قبل سفره الكمال
مر يف ظروف
دراسته وقد ّ
معينة دفعته اىل االلتحاق
نافيا تكليفه بأي عمل امين
يف لبنان  .كما نفى ان يكون
امن له هوية مزورة
حبلص قد ّ
امنا مهرب سلمه اياها لدى
وصوله اىل تركيا.
وقررت احملكمة رفع اجللسة
اىل  24آب املقبل الستكمال
استجواب حبلص.
وللتاريخ عينه ارجأت احملكمة
حماكمة حبلص و 10متهمني
آخرين بينهم ستة موقوفني
يف «معركة حبنني» وختبئة
االسري ومساعدة مطلوبني
بينهم حبلص على التواري.

فليسمعوا كلمة «الصوت احلق» ...وليتفاعلوا معها
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية ،حيث ّ
مت
التداول يف موضوع الساعة،
أي اإلنتخابات البلدية يف جبل
ّ
لبنان.
وبعد االجتماع تال الوزير السابق
مقررات
جريصاتي
سليم
التكتل ،فقال:
إجنازات ما بعدها إجنازات ،حنن
أن شعبنا
سيما ّ
فخورون بها ،ال ّ
كان متعطشًا إىل الدميقراطية
واىل صناديق اإلقرتاع ،وكان
سبق للعماد عون أن قال:
«جيب املشاركة يف مثل هذه
عن
بالتعبري
اإلستحقاقات
الشعبية مهما كانت
اإلرادة
ّ
إجتاهات األصوات »..تذكرون
ّ
شك هذا النداء يف معرض
ال
اإلنتخاب البلدي.
ّ
ومت إستعراض النافر يف
كما
دالالت إنتخابات جبل لبنان.
ّ
تكتالت
ضد
إن إنتصار جونية
ّ
ّ
عائلية وحزبية ،إنتصار حيمل
ّ
كل الدالالت ،وباجململ يف
قضاء كسروان ،حيث جنحنا
بالفوز يف  19بلدية من أصل
 23يف الفتوح 21 ،بلدية من
أصل  36يف كسروان ،والبعض
اآلخر خمتلط.
أما جونية ،عاصمة القضاء،
ّ
ّ
بكل املعايري
فاإلنتصار كان
املهم هو من
إن
واملفاهيمّ .
ّ
وقف بوجهنا يف جونية ،إضافة
إستفز
إىل املال األسود الذي
ّ
ِ
احلمى
العماد عون ،حامي
َ
أوكل إىل
يف جونية .من
املكون
مهمة بعثرة
صاحبه
ّ
ّ
املسيحي ،ليفشل فش ًال ذريعًا
يف االستحقاقني الرئاسي
والبلدي؟!! أحالوها معركة
املغزى
ورئاسية
سياسية
اهلدف،
وإلغائية
بامتياز،
فانتصر العماد عون عليهم
أن احليثية
مرة جديدة ّ
ليثبت ّ
املنفردة إنمّ ا هو األقوى يف
مكونه!..
ّ
يتحد ْوا العماد
ماذا دهاهم كي
َّ
ّ
تلقفوا يد
عون يف عرينه؟!
ألن
مندها لكم،
اإلمناء اليت
ّ
ّ
جونية بعهدة عمادنا هي جلميع
أهاليها ،كما كسروان ،واحلدت،
أي دير
وعاصمة اإلمارة القدمية ّ
القمر ،وكما ّ
كل مدينة وبلدة
وقرية يف لبنان شهدت أو
ستشهد إنتخابًا حمليًا وبلديًا.
وخاص َم،
حتدى
معذور من
ّ
َ
ٌ
والعماد عون ،كما تعلمون
أن جوهره
ويعلم اجلميع،
ّ
التحدي
بقبول
مصقول
ّ
وباخلصومة العدائية واجملانية
اليت تعرض ويتعرض هلا.
ومعذور من هادن وبقي يف
ٌ
الفيء ،والعماد عون ال يضريه
أن يكون وحيدًا يف املواجهة،
ٍ
بإباء وفخر،
وماضيه يدل عليه
ومعذور من راهن ،ألن املراهنة
ٌ
خدمت الرهان.
قال املكون املسيحي كلمته
استحقاق حملي
يف معرض
ٍ
وبلدي ،مت تسييسه إىل أقصى
احلدود .التيار الوطين احلر
يف املقدمة ،فكيف إذا كان
عماده واملؤسس على طريق

االستحقاقات الوطنية الكربى،
متجاوزًا كل جغرافيا حملية أو
بلدية أو مناطقية ،ومرتادًا
رحاب الوطن.
ميثاقنا على املوعد مع هذه
ّ
أحسنا
إن
االستحقاقات،
التعامل والتفاعل مع إرادة
مكوننا الناصعة واحلامسة،
ّ
واملشرفة واملنشرحة يف آن.
ّ
معطيات وحقائق وإجنازات أخرى
ٌ
سجلت على الرغم من ّ
كل ما
ُ
قيل يف اإلعالم وخارج اإلعالم،
يف املنت الشمالي ساح ًال وجب ًال
ووسطًا .يكفي تعداد البلديات
اليت حنن فيها وازنون أو
منتصرون .حتى التزكية ،هذه
التزكية اليت يتغنون بها ،إمنا
هي تزكية نشاطر بلدياتها.
أما االنتخابات اليت جرت –
كما قلت – يف الساحل ويف
الوسط ،ويف اجلبل ،نقوهلا
ّ
وبامللخص ،البلديات
باملباشر
اليت يوجد أموال يف صناديقها
مل تكن باجململ معنا .املهم
هو أننا نربح بالنيابة ،ونراعي
خصوصيات البلديات .املنت
الشمالي خيتارنا دائمًا يف
االستحقاقات الوطنية ،وكذلك
املنت اجلنوبي.
قلنا عن احلدث وكذلك ميكننا أن
نقول أيضًا عن بلديات الضاحية
بعبدا
كفرشيما،
اجلنوبية،
بالتقاسم ،الشياح بالتوافق.
وطبعًا عندما نقول عن الضاحية
نقول عن حارة حريك .وكذلك
األمر بالنسبة جلبيل وعاليه
والشوف ،فقد ّ
مت استعراض
جممل أوضاع البلدية فيهاّ .
إال
ّ
نتكلم أيضًا اليوم
أننا آثرنا أن
عن جتربة خاصة أشار إليها
العماد عون تهمه ،هي جتربة
بيت شباب ،حيث خاضت شابة
من التيار بالئحة غري مكتملة
ّ
كل
االنتخابات البلدية بوجه
األحزاب فدعمها التيار .هذه
ظاهرة جيب التعويل عليها قال
العماد عون ،فهي نواة لوائحنا
باملستقبل ،وهي جتربة جديرة
شبان وشابات هم
باالهتمام.
ٌ
ّ
وتطلعاتنا.
يف صلب رهاناتنا
لذلك نقول لكم اليوم إن
جبل لبنان كان على املوعد،
واملكون قال باجململ كلمته.
ّ
قاهلا يف جونية نافرًا ،وقاهلا
يف احلدث نافرًا ،وقاهلا يف
عاصمة اإلمارة نافرًا .إذا فقد
قال كلمته ،لذلك فليسمع
وليؤسسوا
الشركاء يف الوطن،
ّ
على هذا االستحقاق اإلمنائي
البلدي بامتياز ،الذي أحاله
استحقاق سياسي.
اآلخرون إىل
ٍ
فليسمعوا كلمة «الصوت احلق»
املكون ،وليتفاعلوا معها.
من
ّ
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مقاالت

«أبو الياس» يورّث جنله :من ال ميلك ملن ال يستحق!
ّ
يسلم النائب
بداية حزيران املقبل،
ميشال املر مفاتيح زعامته املتنية اىل
جنله الوزير السابق الياس املر يف
احتفال ينظمه يف العمارة ،بالطريقة
نفسها اليت خيطط فيها النائب وليد
جنالط لتوريث ابنه تيمور .وفيما ميكن
جلنبالط االتكاء على قاعدته االشرتاكية
لتنفيذ األمر ،يصعب على أبو الياس
توريث الياس نفوذًا ال ميلكه وبلديات
يدعي التحكم فيها غري أن جمالسها
ّ
الفعلية بأيدي العونيني ،رغم قدرته
على الفوز باحتاد البلديات اعتمادًا على
«رياسه».
يستعد وزير الداخلية السابق ورئيس
«مؤسسة االنرتبول لعامل أكثر أمانًا»
الياس املر ،مطلع الشهر املقبل،
ّ
لتسلم مقاليد الزعامة املتنية من والده
النائب ميشال املر ،يف مهرجان كبري
ينظم داخل عمارة شلهوب يف بلدة
الزلقا يف املنت الشمالي.
ال ميكن الفصل بني هذا احلدث وبني
تعمد املر األب التجوال شخصيًا األحد
ّ
املاضي ،للمرة األوىل منذ أعوام ،يف
جل الديب وانطلياس وضبيه ،وحرصه
ثانيًا على الظهور فجأة يف أكثر من
وسيلة إعالمية بعد غياب طويل للمبالغة
يف رحبه املتين والتباهي بإمساكه بـ40
بلدية متنية من أصل  .55يريد املر
تنصيب نفسه زعيمًا على القضاء قبيل
توريث ابنه ما ال ميلكه أص ًال! وخيتلف
وضع أبو الياس عن الياس يف هذا
السياق .فسياسيًا ،املر األب أقرب
اىل قوى  8آذار ،نظرًا اىل حمافظته
على عالقة متينة برئيس جملس النواب
نبيه بري وحزب الطاشناق ،وعرب االخري
حبزب اهلل .أما الياس فمحسوب على
قوى  14آذار ،وتيار املستقبل حتديدًا.
ويظهر ذلك جليًا من خالل جريدة
«اجلمهورية» اليت ميلكها واليت ّ
تبنت
سليمان فرجنية وبدأت محلة للدفاع عنه
منذ ّ
تبناه رئيس احلكومة السابق سعد
احلريري مرشحًا اىل رئاسة اجلمهورية.
وكان الفتًا طردها ألحد الصحافيني
القواتيني عقب عدم التزامه بهذا
املوقف .على املقلب اآلخر ،الياس املر
بعيد عن قوى  8آذار ،رغم نشوء عالقة
بينه وبني رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،علمًا بأنه سبق لالبن
أن اتهم حزب اهلل مباشرة مبحاولة
اغتياله .إال أن عالمات استفهام تطرح
حول قدرته على الفوز مبقعد نيابي،
لعدة عوامل ،أبرزها افتقاده للشرعية
الشعبية وعدم قدرة تيار املستقبل
على إفادته يف قضاء املنت حيث
النفوذ األكرب للتيار الوطين احلر.
وبالعودة اىل النائب ميشال املر،
يصعب للوهلة األوىل عدم تصديق
كالمه حول رحبه الثمني ،خصوصا أن
رد رمسيًا من التيار الوطين احلر على
ال ّ
تصرحياته .إال أن ما يفرتض أخذه يف
االعتبار يقود اىل جمموعة نقاط رئيسية
تصب مجيعها يف خانة صعوبة توريث
ّ
ابنه شبكة بلدية ال يسعه شخصيًا
السيطرة عليها أو إدارتها:
ـــــ أو ً
ال ضمان املر فوزه برئاسة احتاد
ً
بلديات املنت الشمالي بـ 17صوتا أو
أكثر ال يعين قطعًا أن رؤساء البلديات
سيصوتون له يف جيبه .فهؤالء
الذين
ّ
يهبونه أصواتهم بسبب سياسة العصا
واجلزرة القدمية اليت ّ
مكنت املر من
إمساكهم من اخلاصرة اليت تؤملهم،
لسبب وحيد هو سيطرته على االحتاد
منذ عام  1998وحرصه على عدم تغيري
الرياس لضمان أصواتهم .ولكن ،يف
ّ
الواقع ،مل يعد املر زعيمهم األوحد،
وباتوا ،منذ دخول األحزاب اىل القضاء،

رىل إبراهيم

أصدقاء اجلميع ،خصوصًا النائب
ميشال عون ويزورونه باستمرار،
فض ًال عن عدم قدرتهم أخريًا على
تشكيل جمالسهم من دون التعاون
مع األحزاب ،وفوز بعضهم بالتزكية
جاء نتيجة توافقه مع التيار وتوزيعه
احلصص يف ما بينهما ،علمًا بأن أي
مرشح مفرتض اىل االحتاد ،كرئيسة
بلدية بكفيا نيكول اجلميل أو رئيس
بلدية اجلديدة أنطوان جبارة ،كفيل
بإضعاف موقف املر وتشتيت أصوات
البلديات ،وصو ً
ال اىل منافسة مرينا
املر على منصبها.
الرياس ،من
ـــــ ثانيًا ،ال ميكن هؤالء
ّ
الدكوانة اىل اجلديدة ـــــ البوشرية
السد اىل املنصورية وجل الديب
ـــــ
ّ
وانطلياس وضبيه إمرار أي مشروع
من دون العودة اىل جمالسهم اليت
دخلتها األحزاب ،وخصوصًا التيار.
ففي الدكوانة للعونيني حصة نائب
الرئيس ونصف عدد أعضاء البلدية
(وخمتاران) .ويف اجلديدة  7عونيني
يف اجمللس البلدي ،ويف املنصورية
 5من أصل ( 12و 3خماتري) .ويف
جل الديب للنائب نبيل نقوال حصته
من الربح ،وخرقت الئحة التيار بثالثة
أعضاء ،ويف انطلياس األمر نفسه،
وكذلك يف بصاليم .يف قرنة شهوان
يشكل العونيون نصف اجمللس البلدي
ويف الزلقا متكنوا للمرة األوىل من
التمثل بثالثة حزبيني .ما سبق يقود
اىل خالصة واحدة أن رئيس البلدية
شيء وجملسه شيء آخر ،وادعاء املر
أن اجملالس البلدية تناصره هو من
نسج اخليال ،حيث ال ميكن ألي حزب
أو سياسي اختصار اجمللس البلدي
بشخصه .وحتى يف بتغرين ،ضيعة أبو
الياس الوفية ،يضم اجمللس البلدي
عونيني!
َّ
ـــــ ثالثًا ،حرص أبو الياس إعالميًا على
ادعاء ربح  41جملسًا بلديًا من دون

يسيطر العونيون
على غالبية
بلديات املتن وهم
أصحاب النفوذ
األكرب يف القضاء

أن يعدد من
سوى
بينها
انطلياس وجل
الديب وضبيه.
يف
التدقيق
هذه
نتائج
ً
البلدات ،خصوصا انطلياس وجل
الديب ،يظهر أن رحبها ّ
مت بفضل
قوة الطاشناق ال املر .ففي انطلياس
خذل الطاشناقيون التيار الوطين احلر
املقرب من
وصبوا أصواتهم للرئيس
ّ
ّ
املر إيلي بو جودة ،يف حني أن 200
ّ
صوت طاشناقي كانت كفيلة برتجيح
كفة الفوز ملصلحة التيار الوطين احلر
ّ
خيل هؤالء باالتفاق ،إذ كان
لو مل
ً
الطاشناق قد عقد اتفاقا مع التيار
الوطين احلر خالل املفاوضات على بلدية
بريوت حيث دعم التيار مطلب األرمن
بـ 13خمتارًا ،يف مقابل حصوله على
أصواتهم يف سن الفيل وجل الديب
وانطلياس ،األمر الذي مل حيصل،
فخسر التيار رئاسة بلدية انطلياس
كما خسر جل الديب بفارق  60صوتًا
(خرق التيار بثالثة أعضاء) وسن الفيل
صوت الشيعة والطاشناق (600
حيث
ّ
صوت) ملصلحة رئيس البلدية الكتائيب
نبيل كحالة .أما رئيس بلدية ضبيه
قبالن األشقر الذي يضعه املر يف
خانته ،فيضم جملسه عونيني وقواتيني
وكتائبيني.
ـــــ رابعًا ،ال ميكن القفز فوق واقعة أن
التيار الوطين احلر أو العونيني متكنوا
من ربح لوائح كاملة يف الفنار وبيت
مري وضهر الصوان واملتني وزكريت

والقعقور والعطشانة واملشاركة رئاسة
أو عضوية يف عشرات البلديات من
بعبدات اىل قنابة برمانا اىل املزكة
والغابة اىل عينطورة املنت اىل بسكنتا
ومزرعة يشوع واملطيلب ومرجبا
وكفرعقاب.
ـــــ خامسًا ،االنتخابات البلدية شيء
واالنتخابات النيابية شيء خمتلف
متامًا .لذلك مهما حاول املر املبالغة
يف رحبه ،من غري املمكن له ترمجة هذا
الربح نيابيًا .فقدرته التجيريية يف أي
استحقاق نيابي ال تتعدى حنو أربعة آالف
صوت جتيريي ،فيما التيار الوطين احلر
يبدأ من  25ألف صوت .واملر حباجة
إىل األحزاب كي حيظى مبقعد نيابي
يف املنت الشمالي ،ومضطر تاليًا اىل
مسايرة الرابية وغريها ،كالكتائب
والقوات ،بلديًا ويف االحتاد.

التغيري بيد الشباب

اجلولة يف خمتلف بلدات املنت تؤكد مبا
ال لبس فيه أن انقسام التيار الوطين
احلر أدى به اىل خسارة بلديات كان
من املمكن الفوز بها كاملة بسهولة،
لو مل تتشرذم القاعدة العونية على
الئحتني أو أكثر ،كما يف سن الفيل
وجل الديب وانطلياس وبصاليم.
فيما اخلالصة األخرى أن التيار خسر
ّ
شكل فيها
الكثري من البلديات اليت
لوائح مشرتكة مع القوات اللبنانية .من
جهة أخرى ،أثبت الشباب أنهم األكثر
قدرة على التغيري متى أرادوا ،وأن
القاعدة الشعبية تتعاطف معهم ،وفوز
املرشح العوني الشاب زياد عطية يف
عضوية جملس بلدية جل الديب البلدي
بشكل منفرد وبنحو  %25من أصوات
البلدة أبرز مثال على ذلك .يتبعه فوز
منسق جل الديب يف التيار طارق
حجل باملخرتة بفارق  400صوت رغم
سقوط الئحة التيار البلدية وخرقها
الالئحة املنافسة بثالثة أعضاء .ويف
بيت شباب ،متكنت احملامية مرييام جرب
وجمموعة من الشباب من اقالق رئيس
املري املتجذر فيها
البلدية القومي ــ
ّ
منذ  18سنة وكادت خترقه .علما أن
جرب كانت مدعومة جزئيا من التيار
الريس املدعوم
الوطين احلر يف مواجهة ّ
من حمادل األحزاب.
وعلى املقلب اآلخر ،التقط حزب
القوات رسالة احلراك املدني ومزاج
أهالي بريوت الذين اقرتعوا لالئحة
«بريوت مدينيت» .فآثر تبين الئحة
شباب اخلنشارة (شكل القواتيون
الئحة منافسة هلؤالء الشباب يف
العام  )2010اليت استطاعت كسر
عرف ضرورة وصول رئيس من عائلة
مساحة اىل الرئاسة ،عرب وصول أسعد
رياشي والئحته كاملة .وكانت النتيجة
رحبا اضافيا يف رصيد رئيس جهاز
التواصل يف القوات اللبنانية ملحم
رياشي نظرا اىل أن اخلنشارة مسقط
رأسه لو أنه مل خيرت الظهور يف الصورة
اال عند فوز الالئحة بدعم النائب ميشال
املر (أحد أعضاء الالئحة يوسف اميل
الرياشي هو جنل رئيس ماكينة املر
االنتخابية يف البلدة) .علما أن رياشي
كان حيرص حتى قبيل ساعات قليلة
من االنتخابات البلدية على نفي تدخله
يف هذا االستحقاق ،مؤكدا انه يرفض
االستناد على نتائج هذه االنتخابات
لطرق باب االنتخابات النيابية كمرشح
توافقي بني القوات والتيار على
املقعد الكاثوليكي اليتيم يف القضاء.
وال ينفك الرياشي يكرر مقولة ان «من
يريد نيابة او وزارة حيصل عليها جبهده
ال على حساب أهالي

عن إسرائيل وبدعة «االستقالل»
محمد خالد األزعر

تغلق إسرائيل يف هذه األيام العام
الثامن والستني من حياتها املكللة بالدم
والنار .وميتطي فقهاء الصهيونية عادة
هذه املناسبة ،لتذكري املعنيني ،السيما
األنصار من اليهود وغري اليهود ،مبا
حققته دولتهم بعد «استقالهلا» من
إجنازات وإبداعات وخوارق .توصيف يوم
إعالن قيام إسرائيل بيوم «االستقالل»،
يكفي منفردًا إلصابة أي عاقل منصف
بالغثيان .إذ ما هي اجلهة االستعمارية
اليت استقل املستوطنون الصهاينة
عنها؟! الويل هلم إن كانوا يقصدون
بريطانيا العظمى؛ اليت منحتهم براءة
اخرتاع الدولة وفرصة النشوء والتكوين
واالرتقاء من عدم ،ثم أسبغت هي
وحلفاؤها يف عامل الغرب احلماية عليها
حتى استوت على سوقها.
إذا مل يكن هذا «االستقالل» قد
َّ
حتقق عن بريطانيا ،فمن هم الذين
كانوا يستعمرون الصهاينة؟ هل هم
الفلسطينيون؟ هل هم العرب؟ هل
هم األملان؟ هل هم خلق آخر من عوامل
جنهلها؟ حقًا َمن كان هؤالء وكيف كان
ذلك وأين ومتى؟!
وإن كان دعاة املشروع الصهيوني
ورعاته ال يستطيعون إنكار أن
الربيطانيني ُ
انتدبوا على كيان يسمى
حرفيًا فلسطني ،وأن هذا الكيان كان
ُمصنفًا من جانب عصبة األمم ضمن
الكيانات املرشحة سريعًا لالستقالل،
وذلك يوم أن كانت إسرائيل بظهر
الغيب ،فمن أين واتتهم جرأة الزعم
باستقالل هذه اإلسرائيل؟! حقًا أعيت
الوقاحة من يداويها.
ما نعرفه وصار معلومًا للخلق أمجعني
تقريبًا ،ولدى بعض اإلسرائيليني
«االستقالل
يوم
أن
أنفسهم،
ُ
امل َ
بت َدع كان بداية
اإلسرائيلي»
لنكبة الشعب الفلسطيين املمتدة،
ونذير شؤم على املنطقة العربية وما
يتصل بها ويتقاطع عندها من مصاحل
عاملية .وال نبالغ إن ذهبنا إىل أن هذا
«االستقالل» كان طالعًا سوءًا ومعاناة
ُ
استجلبوا إىل
لكثري من اليهود ،الذين
فلسطني والذين يعيشون كمواطنني
أسوياء خارج الغيتو اإلسرائيلي .بني
يدي هذه الذكرى املنكودة ،جنادل بأن
كهنة املشروع الصهيوني االستيطاني
األم وحراسه ،ال ميلكون االدعاء بأنهم؛
منذ قيام دولتهم وحتى حلظتنا هذه،
قد متكنوا من حتقيق كل مراداتهم.
فدولتهم موشاة بالنقائص ومظاهر
الفشل والعجز قياسًا مبا استهدفوه وما
ُ
َّ
التخطيط له على الورق وشحنه يف
مت
العقول والوجدانات .إسرائيل اليوم ال
متتد جغرافيًا من النيل إىل الفرات .وهي
ما انفكت تنكمش عن بعض الفضاءات
اليت توسعت فيها ذات أوقات .لقد
انسحبت من سيناء وغزة وجنوب لبنان
وجهات من الضفة الفلسطينية.
ويف وقت أو آخر ستغادر طوعًا أو كرهًا،

واألرجح كرهًا ،مساحات أخرى حتتلها
من أرض الفلسطينيني والعرب .وهذه
وضعية ختالف صراحة النداء الصهيوني
األسطوري حول أرض إسرائيل التوراتية
الكربى .وإسرائيل اليوم ال تضم يف
أقصى التقديرات سوى  40يف املئة
من يهود العامل .وهو رقم يكاد يعادل
عدد األمريكيني اليهود وحدهم يف
مدينة نيويورك وضواحيها ،على رغم
األصوات الصهيونية اليت بحُ َ ت وأعيتها
حيل الرتغيب والرتهيب األفعوانية،
الستحثاث اليهود على اهلجرة إىل
«دولتهم املستقلة» .وإسرائيل اليوم
ال تشكل مالذًا آمنًا لليهود ،مبن فيهم
أولئك الذين استوطنوها واعتقدوا أنها
البديل األبدي من «عذابات الشتات».
اليهودي يف إسرائيل هو األقل
استشعارًا للطمأنينة واالستقرار املادي
ً
مقارنة ببقية أتباع ديانته
واملعنوي،
يف أحناء املعمورة .ومؤدى ذلك،
أن الصهيونية استدرجت إىل كيانها
السياسي بعض اليهود بدعوى وقايتهم
من أخطار حمتملة للحياة بني األغيار،
وساقتهم إىل حيث ترتبص بهم أخطار
حقيقية ،جتعلهم ميتشقون السالح على
مدار الوقت وينامون وجلني يرتقبون
بأنصاف أعينُ .
وإسرائيل اليوم مصنفة يف طليعة
الدول ذات السلوك األخطر على السلم
واألمن العامليني ،وهي متثل باحتالهلا
فلسطني آخر مناذج القوى االستعمارية.
واألهم أنها مل تتمكن من شطب الشعب
الفلسطيين وهويته الوطنية والقومية
من الوجود ،وال قضت على كفاحه
الوطين؛ كما أنها تتعرض حلمالت من
املقاطعة نتيجة استعالئها على الشرائع
والقوانني والقرارات األممية .وهي
ما زالت مكروهة ومرفوضة شعبيًا يف
وينظر إليها ككيان
حميطها اإلقليمي؛ ُ
دخيل مستزرع ال يستمد قوته من ذاته
ويتأبط شرًا بهذا احمليط .ويف السياق
ذاته ،تبدو عالقات السالم الرمسي اليت
أبرمتها مع بعض األطراف اإلقليمية
مثل اإلثم الذي حييك بالصدر وال
يستحب اجلهر به أو عرضه على املأل.
وإسرائيل اليوم تعاني أزمات اجتماعية
وقيمية وفسادًا أخالقيًا وتفاوتًا طبقيًا
مروعًا ،اىل درجة أن ما يقرب من ثلث
مستوطنيها اليهود الشبان يرتبصون
بأي فرص واعدة ملغادرتها نهائيًا.
وهي ما زالت دولة بال دستور وال
حدود معلومة ،مبا يتناقض مع ولعها
يف بناء احليطان العازلة من حوهلا.
عالوة على أنها تنحدر سريعًا إىل هاوية
األبارتيد.
الشاهد عمومًا؛ أن إسرائيل اليوم
ليست تلك الدولة اليت تصورها اآلباء
املؤسسون .ليست مدينة على جبل وال
هي أرض اللنب والعسل ،وهناك يف
داخلها وبني مواطنيها من يسألون
حائرين عن آفاق وجودها.

صفحة 9

Saturday 21 May 2016

السبت  21أيــار 2016

Page 9

سياسة

باسيل يف اجتماع اجملموعة الدولية لدعم سوريا يف فيينا:

لبنان ليس للمساومة يف يد
القوى الدولية
اخلارجية
لوزير
مداخلة
واملغرتبني جربان باسيل يف
اجتماع اجملموعة الدولية لدعم
سوريا املنعقد اليوم يف فيينا
اندلع الصراع الدموي يف
سوريا يف وقت كان لبنان
ً
حالة من عدم االستقرار
يشهد
ٌّ
غين عن
السياسي املزمن.
القول أن األحداث يف سوريا
أدت إىل تفاقم عدم االستقرار
من خالل نشر اإلرهاب ،والنزوح
الكثيف لالجئني واملهاجرين،
وتصعيد التوترات الطائفية.
وعلى الرغم من ذلك ،جنحنا يف
مواجهة هذه التحديات اجلديدة
الطارئة والرهيبة .ولكن إىل
متى؟
منذ االجتماع األخري جملموعتنا،
بقي الوضع األمين يف لبنان على
حاله حيث جتابه قواتنا املسلحة
بال هوادة التنظيمات اإلرهابية
مثل داعش وجبهة النصرة على
حدودنا الشرقية ،مع استمرار
الدعم من الدول الصديقة.
ومع ذلك ،فإن قدرة لبنان على
التحمل تنوء حتت ضغوط كبرية
بسبب اإلقامة الطويلة ألكثر من
مليون ونصف نازح سوري على
أراضينا.
نتابع عن كثب التطورات
امليدانية يف سوريا ،فض ًال
عن تقدم عمل فريقي العمل
يف جنيف املسؤولني عن
وقف إطالق النار ووصول
املساعدات اإلنسانية .على
الرغم من العوائق هنا وهناك
واالنتهاكات املتفرقة ،إال أننا
نرى من واجبنا يف إطار هذا
االجتماع جملموعة الدعم الدولية
لسوريا بذل كافة اجلهود من
أجل إبقاء العملية احلالية على
املسار الصحيح ،لعدم توفر أي
بديل أفضل منها يف الوقت
احلاضر.
نأمل أن ال تثبط العوائق
امليدانية من عزمية جمموعتنا،
مجيعا التزاماتنا
وأن حنرتم
ً
خصوصا ما يتعلق
السابقة،
ً
منها باحلفاظ على وحدة وسالمة
أراضي سوريا الال طائفية.
ً
حتقيقا هلذه الغاية ،يود لبنان
التأكيد على ما يلي:
قادر
-1وحده لبنان املستقر
َ
ٌ
على املساهمة بشكل إجيابي
يف حتقيق سالم دائم يف
سوريا .إن لبنان الضعيف أو
ِّ
يعقد
املثقل بالصراعات سوف
العملية احلالية .إن االستقرار
الذي نسعى إىل حتقيقه وصونه
يقوم على ثالث ركائز:
حتسني كفاءة قواتنا املسلحة
ومهنيتها .هدفنا هو اقتالع
اإلرهاب من املنطقة ملنعه من
االنتقال من مكان إىل آخر.
إعادة إطالق نظامنا السياسي
على أساس أسلم :لبنان جُيري
لبنان انتخابات حملية تؤكد
متسكنا بالدميقراطية ونتطلع
إىل إجراء انتخابات رئاسية يف

باسيل يلقي كلمة لبنان
املستقبل القريب من شأنها أن
تليب تطلعات الشعب اللبناني،
يف حماولة لتعزيز مؤسساتنا
الدميقراطية.
ج -احلد من التدخل يف شؤوننا
الداخلية ،فلبنان ال ميكن أن
يصبح ورقة مساومة يف يد القوى
اإلقليمية والدولية املنخرطة يف
املعركة اإلسرتاتيجية يف الشرق
األوسط.
-2ندعو مجيع املعنيني إىل
معاجلة األسباب اجلذرية ألزمة
الالجئني ،وأن يكونوا على علم
تام بتداعياتها اخلطرية على
اجملتمعات املضيفة .نشعر
بالقلق إزاء بعض املقرتحات
أو األفكار األخرية الصادرة
عن اجملتمع الدولي يف إطار
التعامل مع التدفق اجلماعي
للمهاجرين إىل الدول األوروبية
اجملاورة لنا .مث ًال:
أ-قدم رئيس وزراء إيطاليا
َّ
ورقة غري رمسية دعا فيها إىل
إبقاء الالجئني السوريني يف
البلدان اجملاورة ،ودعم تلك
البلدان من أجل جتنب اهلجرة
حنو أوروبا.
الواليات
بيان
ب-مشروع
املتحدة األمريكية الذي مت
توزيعه على هامش مؤمتر
القمة العاملية اإلنسانية والذي
يدعو إىل أخذ مبادرات ترمي
إىل متكني الالجئني من البقاء
ً
رابطا
على مقربة من ديارهم،
عودتهم إىل وطنهم مبعايري
ذاتية دون حدود زمنية.
ج-التقرير األخري لألمني العام
ً
استباقا
لألمم املتحدة الذي نشر
لالجتماع الرفيع املزمع عقده
يف نيويورك يف 2016/9/19
والذي يؤكد على ضرورة إدماج
اجتماعيا
املهاجرين والنازحني
ًّ
يف البلدان املضيفة ،ويدعو
إىل منحهم يف نهاية املطاف
جنسية البلدان اليت فروا إليها.
إن مثل هذه التصرحيات تؤكد
شكوكنا وتذكي خماوف عميقة
يف لبنان.
-3مير لبنان بأوقات عصيبة
ً
استثنائيا
عبئا
للغاية وحيمل
ً
يتطلب مساعدة استثنائية.
ٍ
مؤات على
إن الوقت غري
اإلطالق بالنسبة لنا إلرغامنا

على االقرتاض من األسواق
ٍ
وجود طال
املالية لإلبقاء على
أمده للنازحني السوريني يف
أراضينا .على العكس من
ذلك ،فإننا نتوقع من اجملتمع
الدولي مساعدتنا من خالل
املنح والتربعات والدعم غري
املشروط املالي وغري املالي.
إن العالجات التقليدية واحللول
املعلبة غري قابلة للتطبيق على
بالدنا لناحية التعامل مع النزوح
احلالي الكثيف لالجئني  .إن
هذه الظاهرة الضخمة ال ميكن
حصرها ضمن حدودنا اجلغرافية
حتما اىل أوروبا
وسوف متتد
ً
اجملاورة وإىل بقية العامل كذلك
األمر .إن زيادة عدد السكان
املقيمني يف لبنان مبقدار
كبريا
سلبيا
تأثريا
الثلث تركت
ً
ً
ً
(أمنيا:
على خمتلف القطاعات
ً
اقتصاديا:
تصاعد التوتر؛
ً
عام  2015بلغت التكاليف
املباشرة وغري املباشرة 5.3
مليار دوالر ،ومنذ عام ،2011
جتاوزت التكاليف اإلمجالية 13
اجتماعيا :التوازن
مليون دوالر؛
ً
الدميوغرايف البالغ الدقة يف
البالد يف خطر).
-4مرة أخرى ،نكرر تأكيدنا على
أن احلل الدائم والوحيد ألزمة
الالجئني يكمن يف رأينا يف
عودتهم اآلمنة إىل وطنهم حيث
أن:
 دستورنا يحظر التوطنيتبقى اجلهود املبذولة إلعادةًّ
جزئيا قد يكون
حال
التوطني
ً
دائما يف بعض احلاالت ولكن
ً
بالتأكيد ليس يف ما يتعلق
مبجمل الوضع.
-5إن ترك لبنان يتخبط يف مثل
هذه احلالة من الفوضى سيزيد
من الضغوط على استقراره.
إذا كان احلل السياسي يف
سوريا الذي يدعو إليه اجملتمع
الدولي ال يشمل قضية
قضية
وباألخص
الالجئني
النازحني السوريني إىل لبنان،
فإننا حنذر اجملتمع الدولي من
أنه سيواجه حرائق متتالية
سيكون من املستحيل إطفاؤها
ً
بركانا
وأنه سيكون كمن خيمد
ً
بركانا آخر يف
يف سوريا ليوقظ
لبنان.

أردوغان يكلّف «الباش مهندس» رئاسة احلزب واحلكومة
نصب وزير النقل واالتصاالت
ُي َّ
الرتكي بن علي يلدرمُ ،
قرب
امل ّ
من الرئيس رجب طيب
أردوغان ،بعد غد األحد ،زعيمًا
حلزب «العدالة والتنمية» ،على
أن ُي ّ
شكل حكومة جديدة الثلثاء
املقبل ،بعدما اختاره احلزب
مرشحًا وحيدًا خلالفة زعيمه
املستقيل رئيس الوزراء أمحد
داود أوغلو.
وقال الناطق باسم احلزب
عمر شيليك لدى إعالنه نتيجة
التصويت« :حزبنا سيستمر
على طريق أردوغان ،ولن
خنتلف معه ولو مبقدار ذرة»،
يف رسالة واضحة إىل الطاعة
التامة للرئيس ،وطي حقبة
داود أوغلو الذي طلب منه
أردوغان التنحي بعدما حاول
اخلروج عن أمره.
وشكر يلدرم داود أوغلو على
قدمها للحزب
اخلدمات اليت
ّ
وتركيا ،مشريًا إىل أن ترشيحه
جاء نتيجة تشاور حواىل 800
من أبرز أعضاء احلزب ،ومعتربًا
ّ
يشكل فرصة
أن مؤمتره بعد غد
لـ «تعزيز التضامن والروابط
«العمل
وتعهد
والوحدة».
بانسجام تام مع كل الرفاق
يف احلزب على كل املستويات،
بدءًا برئيسنا املؤسس والقائد
(أردوغان) ،لتحقيق أهداف
تركيا العظيمة».
وأضاف أنه سيزور دياربكر،
أبرز مدن جنوب شرقي تركيا
الذي تقطنه غالبية من األكراد،
ملعاينة موقع انفجار أوقع 16
قتي ًال األسبوع املاضي ،وتابع:
أميت ال تقلقي ،سنحذف
«يا ّ
خطر اإلرهاب من جدول أعمال
تركيا».
وجتمع يلدرم ،أو «الباش
ُ
عالقة
مهندس» ،بأردوغان
صداقة قوية وقدمية تعود
إىل حقبة ترؤس األخري بلدية
إسطنبول عام  ،1994حني كان
يلدرم مسؤول النقل البحري
فيها .وبرع يلدرم ( 60سنة)
يف إدارة مشاريع النقل،
ويحُ سب له تنفيذ مشاريع
نقل ضخمة وصعبة ،كما ُيعرف
بثرائه الذي ظهر جليًا منذ
دخوله احلكم ،إذ تتحدث مصادر
إعالمية عن امتالكه ،من خالل
أوالده الثالثة 7 ،شركات وأكثر
ويطلق
من  20سفينة نقلُ .
عليه أردوغان لقب «صندوقي
األسود» ،يف إشارة إىل حفظه
أسرار الرئيس الرتكي طيلة
مسريته السياسية.
مؤسسي
وعلى رغم أن يلدرم من ّ
حزب «العدالة والتنمية» ،إال أنه
ليس من التيار اإلسالمي الذي
أطلقه رئيس الوزراء الراحل جنم
الدين أربكان ،بل هو مييين من
عائلة حمافظة ذات جذور كردية
من أرزجنان شرق تركيا.
وكان قال عام  2013إنه
رفض فرصة الدراسة يف
جامعة البوسفور املرموقة،
بعدما «شاهد صبيانًا وبنات
جالسني ويتحدثون معًا يف
احلرم اجلامعي» .كما ُ
ات ِهم
بالتمييز بني اجلنسني ،بعد
صورة لزوجته احملجبة تتناول
الطعام وحدها ،فيما يتناول
يلدرم الغداء اىل طاولة جماورة

مع رجال فقط.
وكانت املعارضة اعتربت أن
احلزب احلاكم يبحث عن رئيس
للحكومة لن يفعل شيئًا أو يقرر
شيئًا ،إال بإذن من أردوغان،
ما يعين عمليًا إلغاء منصب

ينص
رئيس الوزراء ،يف بلد
ّ
دستوره على أن نظامه برملاني
وأن احلاكم الفعلي هو رئيس
الوزراء ،علمًا أن واحدة من
ّ
ستتمثل يف
أبرز مهمات يلدرم
ً
تسريع حتويل النظام رئاسيا.

«املقاومة الشعبية» تطالب بالعودة
إىل احلسم العسكري
واصل مبعوث األمم املتحدة
إىل اليمن إمساعيل ولد الشيخ
جهوده يف الكويت الستئناف
جلسات املشاورات املباشرة
بني وفد احلكومة الشرعية ووفد
مجاعة احلوثيني وحزب الرئيس
السابق علي صاحل غداة جناح
الوساطة الكويتية يف إنعاش
املسار التفاوضي بعد تعليق
الوفد احلكومي مشاركته يف
املشاورات احتجاجًا على تراجع
وفد االنقالبيني عن االعرتاف
باملرجعيات األساسية للحوار.
يف حني دعت «املقاومة
الشعبية» يف صنعاء الوفد
احلكومي إىل االنسحاب من
املفاوضات والعودة إىل خيار
احلسم العسكري.
وأفادت مصادر مطلعة على سري
املفاوضات بأن ولد الشيخ عقد
أمس االول لقاءين منفصلني
مع الوفدين اليمنيني يف سياق
جهوده الرامية الستئناف اللجان
الفرعية جلسات املشاورات
الستكمال النقاش حول امللف
األمين والعسكري ،واجلانب
األسرى
وملف
السياسي
واملعتقلني.
وأكد املبعوث األممي تفهمه
الشرعية
احلكومة
ملوقف
ومطالبها واعتربها «مطالب
مشروعة ومنطقية» ،وقال:
«إن كل ما ورد يف رسالة
الوفد احلكومي هي مطالب
نتفق عليها ويتفق معنا عليها
العامل» .وأشاد ولد الشيخ
بصرب الوفد احلكومي وتعاطيه
اإلجيابي مع املشاورات ،طالبًا
املزيد من الصرب ،وأنه سيبذل
جهودًا إضافية مع الطرف
اآلخر.
وخالل اللقاء جدد الوفد احلكومي
متسكه باملطالب اليت قدمها يف
رسالة إىل ولد الشيخ أمحد
وطالب فيها بضرورة العمل على
تثبيت النقاط الست كأساس
لضمان جناح املشاورات ،مؤكدًا
أن هذه املطالب هي مقررات
األمم املتحدة وليست مطالب
الوفد احلكومي سواء قرار جملس
األمن أو النقاط اخلمس أو أجندة
بيل السويسرية أو اإلطار العام
الذي قدمه ولد الشيخ.
وأكد ولد الشيخ أن األمم املتحدة
تعتمد املرونة يف مشاورات
الكويت ،من أجل التوصل إىل
حل سياسي وجتنيب اليمن
املزيد من اخلسائر ،وأضاف
أن العمل جار ويف شكل متواز
للتوصل إىل حل سلمي شامل،
مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون
مينيًا – مينيًا ،وأن التقدم يف
جدية
املشاورات يعتمد على
ّ
الوفود.
اخلروق
تصاعدت
ميدانيًا،

امليدانية للهدنة يف جبهات
اجلوف ومأرب والبيضاء وحجة
ونهم ،يف حني دعت «املقاومة
الشعبية» يف صنعاء الوفد
احلكومي املفاوض يف الكويت
إىل االنسحاب من املفاوضات
والعودة إىل خيار احلسم
العسكري.
وقال الناطق باسم املقاومة
يف صنعاء عبداهلل الشندقي
يف تصرحيات صحافية «إن
االستمرار يف املشاورات يعين
منح املليشيات مزيدًا من الوقت
لرتتيب وضعها امليداني املنهار،
األمر الذي يضاعف كلفة إنهاء
االنقالب واستعادة الدولة ،كما
أنه يؤدي إىل استنزاف الشرعية
ودول التحالف العربي».
إىل ذلك أفادت مصادر
املقاومة واجليش يف جبهة
«حرض» مشال غربي حمافظة
حجة احلدودية ،بأن ميليشيات
االنقالبيني شنت هجومًا عنيفًا
على مواقع اجليش واملقاومة
يف اللواءين « 105و »25ما
أدى إىل نشوب اشتباكات
عنيفة وقصف مدفعي متبادل
يف ظل حتليق مكثف لطريان
التحالف ،كما كشفت املصادر
عن سقوط قتلى وجرحى يف
صفوف الفريقني.
ويف حمافظة تعز اتهم ممثلو
احلكومة يف جلنة التهدئة احمللية
يف احملافظة مجاعة احلوثيني
وقوات صاحل باالستمرار يف
خرق اهلدنة وحصار املدينة
وأريافها.
أحيائها
وقصف
وقالوا يف بيان إن املتمردين
«نقلوا صواريخ باليستية طويلة
املدى ،عرب ناقالت كبرية من
حمافظة احلديدة إىل معسكر
العمري مبديرية «ذباب» اليت
تبعد حنو  10كلم عن مضيق
باب املندب» .وأضافوا« :أن
املليشيا االنقالبية كثفت من
قصف األحياء السكنية يف مدينة
تعز باألسلحة الثقيلة واملتوسطة
وكذلك قرى الوازعية وجبل
حبشي وجبل صرب ،ما أسفر
عن سقوط  8جرحى بينهم 4
مدنيني».
جاء ذلك يف وقت عزز
االنقالبيون قواتهم يف منافذ
تعز ،وقال شهود أن «عربات
حمملة مبسلحني وصلت إىل
مفرق شرعب والضباب» غرب
املدينة.
ويف حمافظة البيضاء أفادت
املصادر بأن املتمردين واصلوا
حشد مقاتليهم إىل مناطق
وقصفوا
القبلية»
«قيفة
باملدفعية قرى املدنيني كما
قصفوا مناطق «األجردي ومثلث
اجلماجم» مبديرية الزاهر ،ما أدى
إىل سقوط قتلى وجرحى.
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Scott Morrison dismisses
Medicare attacks, points
to tax cuts

Treasurer Scott Morrison Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison
has dismissed criticism
of the continued freeze
on Medicare rebates, suggesting that doctors would
be compensated by the
government’s centrepiece
company tax cuts.
On Thursday, Labor announced it would restore
indexation to the payments
to doctors for the provision
of services, which they
originally froze for eight
months in 2013 when in
government.
Mr Morrison said the freeze,
which was extended until
2020 in the May 3 budget,
would be reviewed after
that date, and contended
the $50 billion company tax
cut package would have a
“positive impact” for eligible medical practices.
“One thing that I’m pleased
about is that the many
medical practitioners who
are out there, on the 1st of
July, they will get a company tax cut, those who
are operating in those
structures but also those
who are in unincorporated
structures,” he said.
He said those medical outlets with a turnover of under $10 million would have
a reduced tax rate of 27.5
per cent and access to the
instant asset write-off provisions first announced in
the 2015 budget and expanded this year.
“So what we’re doing on
the tax side, for all businesses, small, mediumsized businesses, but also
I think that impacts on the

many practices around the
country, which is a positive thing.”
The medical community
is mobilising against the
extension of the rebate
freeze, saying it will mean
higher fees for people visiting GPs and specialists.
The 32,000 members of
Royal Australian College
of General Practitioners
will urge their patients to
lobby their MPs against
the policy. They are also
preparing a $1 million publicity campaign.
“The federal government’s
freeze on Medicare rebates
means you’ll pay more to
see your doctor,” the ads
will warn.
“It’s just not right. In Australia your wealth shouldn’t
affect your health. Say no
to the freeze on Medicare
rebates.”
Labor’s proposal would
cost $2.4 billion over four
years from its commencement in January 2017 and
is the biggest spending
commitment of the election campaign so far.
“This is a battle to defend
bulk-billing. As such, it is a
battle to defend Medicare,”
Mr Shorten said on Thursday morning on a campaign stop in Wyong in the
marginal NSW coastal seat
of Dobell.
“It is a battle between a
government determined to
undermine Medicare by targeting bulk-billing and an
opposition, a Labor Party,
who will do everything we
can to save Medicare.”
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Peter Dutton brushes aside resignation demands, says PM’s support is ‘rock solid’

Immigration Minister Peter Dutton has brushed off
calls for his sacking, saying he has Malcolm Turnbull’s “rock solid” support
following his controversial
comments on “illiterate”
and “innumerate” refugees
stealing Australian jobs.
In an interview with 2GB
radio host Ray Hadley –
the first since he made
the comments on Tuesday
night – Mr Dutton said he
had been vindicated by the
facts and that Australians
would respect his honesty
on the issue.
Mr Turnbull continued to
stand by his minister on
Thursday, accusing Labor
of ‘demonising’ Mr Dutton
as a distraction from its
own campaign woes.
Opposition Leader Bill
Shorten on Wednesday accused Mr Dutton of statements that would make
“Pauline Hanson proud”
and seeking to divide Australians, while the Greens
accused him of xenophobia.
“I don’t think you can argue
against the facts here,” Mr
Dutton said.
“I’m not going to stand
back from what I said
“Many [refugees] come
here with no English.
“Almost one in two will
never have been in paid
work and it costs a lot of
money to support them
“The fact is people come
here without formal education, without skills and we
provide significant funding
for those people.”
Asked about demands by
independent MP Andrew
Wilkie for him to resign, Mr
Dutton replied: “Well that’s
a body blow.
“Sarah
Hanson-Young
calls for me to be sacked
twice a week.”
Mr Dutton said Prime
Minister Malcolm Turnbull, who hailed him as an
“outstanding” minister on
Wednesday, had shown
strong leadership on asylum seekers.
“He was rock solid yesterday,” Mr Dutton said.
“He agrees because you
can’t argue with the facts
here.”

Asked about the Greens
proposal to increase Australia’s refugee intake from
around 13,700 to 50,000,
Mr Dutton said on Tuesday: “They won’t be numerate or literate in their
own language, let alone
English.
“These people would be
taking Australian jobs,
there’s no question about
that.
“For many of them that
would be unemployed,
they would languish in unemployment queues and
on Medicare and the rest of
it so there would be huge
cost and there’s no sense
in sugar-coating that,
that’s the scenario.”
He later released statistics showing 23 per cent
of female arrivals and 17
per cent of male arrivals
under Australia’s Refugee
and Humanitarian Program
are illiterate in their own
language. Fifteen per cent
have never attended school
and 46 per cent have never
undertaken paid work.
“Those people who come
through refugee program
come from war torn countries facing persecution
we do the right thing, we
offer significant support,
we should be proud of
that, the question for Bill
Shorten is how would he
stop the boats if his party
is divided?” he said.
“He’s a person who can’t
control his own party, how
would he control the borders?”
Hadley strongly backed Mr
Dutton’s comments, saying Australia has enough
“home-grown bludgers”
without importing more
from overseas and that
he had spoken to family friends the night before
who says “Australia needs
more Peter Duttons”.
Mr Dutton said Mr Shorten
needed to explain how he
would lift the refugee intake to 27,000, as is Labor’s policy, when recent
arrivals had caused problems in some communities. He named recent Somali arrivals in Melbourne
as one example.
On Thursday Mr Turnbull

again backed his Immigration Minister.
“Bill Shorten is only interested in the politics of this
issue,” the Prime Minister
said as he visited a tanker
manufacturer south west
of Sydney.
“And you can see the way
he leapt on it yesterday
to demonise Peter Dutton
as a means of distracting attention from [David]
Feeney’s rather careless
accounting for his real estate interests.”
Mr Turnbull was referring
to revelations the Labor
frontbencher “forgot” to

declare a $2.3 million investment property, and
that he initially did not
know whether or not it was
negatively geared.
This week’s focus on refugees and border protection
has led some commentators to surmise the government is playing up asylum
seeker fears for electoral
advantage.
Asked if that was true, Mr
Turnbull said he was focused on his “jobs and
growth” agenda but that
“when people raise this issue, obviously I respond to
it”.

Terror tinnie accused appear in court

Five men accused of trying to flee to Syria by boat
to join Islamic State have
been remanded in custody
after appearing in a Melbourne court.
Islamic preacher Musa
Cerantonio,
Shayden
Thorne, Kadir Kaya, Antonio Granata and Paul Dacre were all seated behind
glass when they fronted
Melbourne Magistrates’
Court on Thursday after an
early morning flight from
Cairns.
Each is charged with making preparations for incursions into foreign countries to engage in hostile
activities.
The five were arrested
near Cairns last week towing a seven-metre vessel
en route to the tip of Cape
York, allegedly planning
to go by boat to Indonesia
and then on to Syria.
More than 20 friends and
family members turned out
to support them in court including a handful of young
men who refused to stand
when Magistrate Luisa Bazzani entered the room.
Among them was Shayden
Thorne’s brother Junaid
Thorne, a controversial
preacher jailed last year
for booking airline tickets
under a false name.
Defence lawyer Rob Stary
said the supporters decided not to stand for reli-

gious reasons.
“It’s part of the Muslim
faith, Your Honour,” Mr
Stary told the court.
“A person says they stand
for no one other than Allah.”
Ms Bazzani said their actions were disrespectful.
There was an increased
security presence in court
when the men appeared,
with protective services
officers spread around the
perimeter of the public gallery.
They did not apply for bail
and were remanded in custody to reappear in September.
The five accused remained
quiet throughout the brief
hearing with some waving
at supporters as they were
returned to the cells.
The court heard Granata
needed to see a psychiatric nurse and was taking
anxiety medication.
Federal police successfully applied to have the
group extradited to Victoria after they faced court in
Queensland.
A large security contingent
accompanied the group on
a specially-chartered plane
which left Cairns just after
6.30am on Thursday and
landed in Melbourne before 10am.
The men face a maximum
penalty of life in jail if found
guilty.
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Malcolm Turnbull backs ‘outstanding’ Peter Julie Bishop backs Peter Dutton on ‘illiterate’ asylum seekers
Dutton over ‘illiterate’ refugee claims
to get it right.”
Foreign Minister Julie

Immigration Minister Peter Dutton Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Malcolm
Turnbull has declined to
condemn
Immigration
Minister Peter Dutton’s
inflammatory
remarks
about “illiterate and innumerate” refugees who
would take Australian
jobs, insisting the comments were grounded in
reality.
Dubbing Mr Dutton “an
outstanding Immigration
Minister”, the Prime Minister said Australia was
one of the most generous
countries in the world
when it came to refugee
resettlement and took its
responsibilities seriously.
But he sought to put Mr
Dutton’s comments into
context by explaining that
large numbers of refugees
came from war-torn countries, and that this was to
be met with compassion,
not intolerance.
“Large percentages of
them have no English
skills at all, many of them
are illiterate in their own
language, many of them
have not completed high
school,” Mr Turnbull said.
“That’s no fault of theirs.
That’s why we’re reaching out to help them with
compassion. That is not a
basis for criticising them.
“What it is, as Peter [Dutton] has identified, is a
basis for us taking our responsibility seriously and
ensuring that we take into
Australia the number of
refugees that we can effectively settle.”
Unlike many other coun-

tries, Australia invested
hundreds of millions of
dollars in refugee settlement and support services, the PM said. “Many
countries in the world accept many refugees into
their countries and effectively forget them. We
don’t,” he said.
Mr Turnbull said Labor’s
intention to double the annual humanitarian intake
of refugees would come
with a price tag, likely in
the billions of dollars,
that the opposition had
not costed. “Labor’s approach to immigration is
one of gesture politics,”
he said.
In recent days, Mr Turnbull and senior ministers
have ramped up their
rhetoric on asylum seekers. On Tuesday, the
Prime Minister toured an
Australian Border Force
patrol vessel docked in
Darwin, and delivered his
strongest attack to date
on Labor’s border protection record.
Then on Tuesday night,
Mr Dutton told Sky News
many refugees were not literate or numerate. “These
people would be taking
Australian jobs, there’s
no question about that,
and for many of them that
would be unemployed,
they would languish in
unemployment queues
and on Medicare and the
rest of it,” he said.
Labor, the Greens and
refugee advocates have
branded those remarks

offensive and incorrect.
Opposition Leader Bill
Shorten said they were
comments that One Nation leader Pauline Hanson “would be proud to
make”.
But Foreign Minister Julie Bishop endorsed Mr
Dutton’s comments on
Wednesday morning, saying it was “self-evident”
that resettling refugees
was expensive.
Asked whether he would
want a divisive border
protection debate to run
through the election campaign, Mr Turnbull said
repeated sentiments he
expressed on Tuesday
that “border protection
and immigration are and
always have been key political issues”.
However, when asked
directly, he would not repeat or echo Mr Dutton’s
suggestion that refugees
“would be taking Australian jobs”.
The local Liberal MP Ewen
Jones, who accompanied
the PM on his visit to the
Port of Townsville, said
he was “rock solid with
Peter Dutton” but had not
seen a transcript of the
minister’s interview.
“The reason we have such
a great humanitarian program is because we run it
well,” Mr Jones said. “It’s
not us who’s politicising
it, it’s Labor candidates.”
The Townsville MP said
asylum seekers remained
a “massive issue” in his
electorate. But he did
not share the views of
Nationals MP George
Christensen – who also
accompanied the PM on
Wednesday – who wrote
to the government with
concerns about Syrian
refugees being settled in
his neighbouring electorate of Dawson.
“No I don’t [agree],” Mr
Jones said. “What we
have to do is make sure
that they are given every
chance when they come
here.”

Bishop has backed comments by her colleague
Peter Dutton that “illiterate and innumerate” refugees would take Australian jobs or “languish” on
the dole if Australia was
to significantly increase
its humanitarian intake.
Labor and the Greens
have blasted the Immigration Minister’s comments
as “deeply offensive”
and “xenophobic”. But
Ms Bishop said Mr Dutton was making the “selfevident” point that it is
highly expensive to resettle refugees and that it is
time for a “reality check”
on the issue.
Facing demands to slap
down his Immigration Minister, Prime Minister Malcolm Turnbull refused to
comment on Mr Dutton’s
statements at a press
conference on Wednesday, saying he would only
take questions from local
journalists.
The Greens have proposed increasing Australia’s refugee intake from
around 13,700 currently
to 50,000.
Asked about the proposal
on Tuesday, Mr Dutton
said: “They won’t be numerate or literate in their
own language, let alone
English.
“These people would be
taking Australian jobs,
there’s no question about
that.
“For many of them that
would be unemployed,
they would languish in
unemployment queues
and on Medicare and the
rest of it so there would
be huge cost and there’s
no sense in sugar-coating
that, that’s the scenario.”
Asked repeatedly whether
Mr Dutton’s comments
were appropriate, Ms
Bishop on Wednesday
declined to criticise her
colleague.
“Peter Dutton is pointing
out the very real cost involved in issuing humanitarian and refugee visas,”
she told Sky News.
“Often the people who
come to Australia on
these visas are from very
troubled backgrounds -

Bishop has backed Peter Dutton’s
comments. Photo: Alex Ellinghausen

particularly from Afghanistan but also Pakistan
and beyond - and there
is an extremely high cost
involved in ensuring they
an be a contributing member of society.
“Let’s have a reality check
here.
“Of course the cost of cost
of ensuring people who
come here to Australia as
a refugee on a humanitarian visa is very high.”
Ms Bishop said the government’s plan to resettle
12,000 Syrian refugees
had been costed at $700
million over four years,
a significant amount of
money.
“Peter Dutton is pointing
out the self-evident fact
that it costs a great deal
of money to settle people
in Australia,” she said.
Asked about Mr Dutton’s
specific comments on literacy and numeracy, Ms
Bishop said: “The costs
involved are also education costs - teaching people English because they
speak another language.
“These are all significant
costs and we shouldn’t
run away from it.”
Ms Bishop said it was
easy for the Greens to
propose vastly increasing
Australia’s refugee intake
because they are not a
party of government and
will never have to implement the policy.
Speaking in Cairns, Mr
Turnbull said Australia
has the most successful
multicultural society in
the world.
“We invest more in settlement than many other
countries do,” he said.
“So it is, it’s very expensive.
“We don’t begrudge the
money but it’s important

He then shut down questions on the topic, saying: “We are going to do
have another doorstop in
Townsville and this is really for the local Cairns
media.”
Labor has vowed to increase Australia’s annual
humanitarian refugee intake to 27,000 people by
2025.
Labor
immigration
spokesman Richard Marles accused Mr Dutton of
using the asylum seeker
issue for political advantage and trying to “fan the
flames” of debate.
“This is very ugly indeed,’
he said.
“Malcolm Turnbull must
reject it. He must come
out and in unequivocal
terms say that today.”
Unless Mr Turnbull does
so, it will show he is leading the “Abbott government”, he said.
Greens
immigration
spokeswoman
Sarah
Hanson-Young said: Peter Dutton’s scare mongering on refugees over
jobs exposes the Liberal
policy as being steeped
not in care for people in
need, but xenophobia.”
The Coalition has used
the election campaign to
hammer Labor about divisions over its asylum
seeker policy - particularly boat turnbacks.
Mr Turnbull on Tuesday
appeared in front of a
Border Force patrol boat
in Darwin to promote the
government’s success at
stopping the boats.
Last month, the Department of Immigration and
Border Protection revealed the cost of Australia’s immigration detention policy.
A Senate estimates hearing heard Australian taxpayers fork out $1458 a
night each for 167 men
held at the Christmas
Island detention centre, costing a staggering
$243,000 a day.
This is on top of spending on mainland detention centres and the $1.2
billion cost of running offshore detention centres
last financial year.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

مزايدة مواقف املطار :مطلوب خربة دولية!
محمد وهبة
استحصلت سبع شركات على دفرت
شروط مزايدة «استثمار وإدارة مواقف
السيارات يف مطار بريوت الدولي».
مخس بينها طلبت تأجيل مهلة تقديم
احملددة بـ  15يومًا ألنها
العروض
ّ
ليست كافية لتلبية الشروط «شبه
التعجيزية» ،وأبرزها خربة إدارة مواقف
سيارات يف مطار دولي .مثة اعتقاد
ُ
«خ ّيط» على
واسع بأن هذا البند
قياس إحدى الشركات
.فوجئت بعض الشركات الراغبة يف
املنافسة على عقد تشغيل مواقف
مطار بريوت الدولي بدفرت الشروط.
تعترب هذه الشركات أن بنوده مل تكن
منطقية وال تتالءم مع مهلة الـ  15يومًا
حددتها وزارة األشغال لتقديم
اليت ّ
العروض (تنتهي يف  18أيار).
الشرط األكثر صعوبة ،واألكثر غرابة،
هو أن يكون لدى الشركة «شهادة خربة
تبي تعاطي العارض إلدارة مواقف
نّ
سيارات يف مطار دولي ال يعود تاريخ
اخلربة فيها إىل ما قبل  2008/1/1من
مراجع معرتف فيها»! فهل يتطلب
تشغيل مواقف للسيارات خربة دولية؟
مثة اعتقاد واسع بني الشركات بأن
هذه املزايدة حمسومة سلفًا ملصلحة
شركة واحدة لديها عقد تشغيل مطار
«أربيل» ،وأن هذه الشركة معروفة
باالسم وهي كانت قد حصلت على
عقد تشغيل مواقف كازينو لبنان نظرًا
إىل قربها من رئيس بلدية جبيل زياد
حواط وجنل رئيس اجلمهورية السابق
ميشال سليمان.
«دس» شروط
على أي حال ،إن
ّ
تعجيزية يف أي مناقصة أو مزايدة
يعد تضييقًا ملعايري املنافسة
عمومية
ّ
ومدخ ًال لالنتفاع من شركة واحدة
وتعبيدًا للطريق أمامها .ورغم أن هذا
األمر يسري على العديد من املناقصات
اليت أجريت ،إال أن املشرتك بينها هو
ّ
تلطيها وراء إدارة املناقصات يف
حماولة للقول بأن اإلدارة هي من
يضع دفرت الشروط وليس الوزارة.
هذا األمر حصل يف مناقصة املعاينة
امليكانيكية ،وقبلها يف مناقصة تشغيل
شبكيت اخللوي ،وهو حيصل اليوم يف
مزايدة مواقف املطار .فبحسب مصادر
مطلعة ،طلبت وزارة األشغال من إدارة
املناقصات وضع مالحظات على مسودة
دفرت الشروط ،إال أنها مل تلتزم بهذه
املالحظات وخصوصًا جلهة بند «شهادة
اخلربة» .إدارة املناقصات قالت إن
اخلربة يف مطار دولي ليست ضرورية
إلدارة مواقف السيارات ،لكن وزارة
أصرت على أن تكون اخلربة
األشغال
ّ
دولية.
إذًاَ ،
مل هذا اإلصرار؟ تقول املصادر
إن «خياطة» الشروط مل تقتصر على
هذا البند فحسب ،بل هناك العديد من
تعد صعبة؛ وأبرزها
البنود أيضًا اليت
ّ
البند املتعلق باملهلة املمنوحة لتقديم
العروض .وزير األشغال غازي زعيرت
طلب تقصري مهلة تقديم العروض،
وحجته يف هذا األمر أن عقد التشغيل
ّ
احلالي ينتهي يف منتصف حزيران،
وبالتالي يتطلب اإلسراع يف املزايدة.
لكن الشركات تتساءل :إذا كان الوزير
مدركًا لنهاية العقد ،فلماذا مل يطلب
املزايدة ضمن الوقت املعقول؟ وملاذا
كل هذه الشروط ملوقف سيارات؟
فعلى سبيل املثال ،جيب أن يكون
لدى العارض «شهادة أيزو»  9001من
عام  2008إىل عام  ،2015وأن يضع
ضمانة بقيمة  200مليون لرية ،وأن

شاهدت ملى مالك يد مار
شربل مت ّر على بطنها...
محلها رسالة مهمة جدا
و ّ

 5شركات طلبت خطياً من وزارة األشغال العامة تأجيل موعد تقديم العروض (مروان طحطح)
تكون لديه مالءة مالية بقيمة  2.5مليار
لرية ،وأن يكون لديه رخصة «فاليه
باركينغ»!
هذه الشروط ّ
مثلت مفاجأة كبرية ملعظم
الشركات اليت سحبت دفرت الشروط.
ممثلو هذه الشركات مل يتوقعوا أن
يكون االشرتاك يف املزايدة صعبًا إىل
هذه الدرجة ،ما دفع مخسًا من هذه
الشركات إىل الطلب خطيًا من وزارة
األشغال العامة تأجيل موعد تقديم
العروض نظرًا إىل املهلة القصرية
املمنوحة هلم ،أي مهلة الـ  15يومًا .أما
الشركات اليت استحصلت على دفرت
الشروط فهي( VIP :ميلكها شادي
اهلرب) ،ميرتوبوليتان (ميلكها جهاد
العنان) ،ليبان بارك (ميلكها جورج
معوض) ،سيكيور باركينغ (ميلكها جان
عواد)( BPC ،ميلكها صالح عسريان)،
شركة املرافق اللبنانية (متلكها جمموعة
اخلرايف /املتعهد احلالي) ،سيكيورييت
أند سيفيت سوليوشن (ميلكها بسام
وزي).
الذهيب وحممد ّ
َ
مل التهافت على هذه املزايدة؟ تقول
املصادر إن الشركة ،اليت تستثمر
وتدير املواقف يف املطار حاليًا هي
شركة املرافق اللبنانية اململوكة من
جمموعة اخلرايف ،حتقق رحبًا يتجاوز
مليوني دوالر سنويًا ،علمًا بأن حجم
أعماهلا يصل إىل  4ماليني دوالر سنويًا.
وهذه الشركة استثمرت حنو  14مليون
دوالر إلنشاء مواقف املطار مقابل
 16سنة استثمار جماني (هذه الكلفة
مبالغ فيها قياسًا على حجم اإلنشاءات
واألسعار الرائجة يف ذلك الوقت).
لكن املزايدة احلالية ستفتتح مببلغ 1.8
باحلد األدنى ،وكلما زاد
مليار لرية
ّ
السعر حيصل العارض على عدد نقاط
أكرب يف النتائج .وقد حصلت الشركة
على مكافآت مالية من وزارة األشغال
بسبب التوقف عن التشغيل الناتج
من اإلضرابات
و ا لتظا هر ا ت
واألحداث غري
الطبيعية مثل
متوز
حرب
و سو ا ها . . .
فاملعروف أن

مجموعة الخرايف
تحقق ربحاً يتجاوز
مليوني دوالر
سنوياً

هذه الشركة حمسوبة على مرجعية
سياسية ،وهي حاولت بالتعاون
والتنسيق مع جنل هذه املرجعية متديد
ملدة سنة ،إال أن الوزير املعين
العقد ّ
أبلغه بوجود عوائق قانونية حتول من
دون هذا األمر.
ما غاب عن بال هذا املرجع ،أن تكون
هناك مصاحل أخرى تلعب دورًا يف

تفصيل دفرت الشروط على قياس
شركة أخرى .فالنقاط اليت ستوضع
موزعة
على العروض هي  1000نقطة
ّ
على النحو اآلتي %50 :على السعر،
 %50على البنود الفنية .وتتضمن
البنود الفنية خربة يف إدارة مواقف
يف مطار دولي عليها  150نقطة،
أيزو  2008( 9001ـ )2015وعليه 100
نقطة ،بيان عدد املوظفني املسجلني
يف الضمان االجتماعي عليها 100
نقطة ،رخصة فاليه باركينغ عليها 50
نقطة 70 ،نقطة على قيمة االستثمار
يف التجهيزات واملعدات 30 ،نقطة
على األفكار التطويرية.

القدرة االستيعابية واإلعالنية

تبلغ القدرة االستيعابية ملواقف
السيارات يف مطار بريوت الدولي
وتتوزع على النحو اآلتي:
 2350سيارة
ّ
ــ الطابق األرضي :مواقف تتسع لنحو
 1050سيارة وغرفة ّ
حتكم مع محام.
ــ الطابق السفلي األول :مواقف تتسع
لنحو  650سيارة 4 ،محامات للعموم،
غرفتا كهرباء ،ومكاتب مع  4محامات
للموظفني.
ــ الطابق السفلي الثاني :مواقف تتسع
لنحو  650سيارة 4 ،محامات للعموم،
غرفة كهرباء ،غرفة أرشيف ،مستودع
خردة وورشة حدادة.
ــ كشكان خلدمة استالم السيارات
وركنها بواسطة سائق يعمل لدى
املستثمر وإعادة تسليمها للزبون
مبساحة ال تزيد على  1.2 × 1.2مرت
لكل كشك واحد موجود على رصيف
طابق اإلقالع قريب من الباب رقم واحد
( )1والثاني موجود على رصيف طابق
الوصول قريب من الباب رقم أربعة
( )4أو كما يتم حتديد مكان وجود كل
كشك بالتفاهم مع رئاسة املطار.
ــ  3مراكز دفع ( )POSقبل الولوج
بالسيارة اثنان يف الطابق األرضي
واحد منها قريب من باب كل مصعد
من املصعدين والثالث قريب من
النفق يف الطابق السفلي األول.
ــ للمستثمر احلق يف تركيب واستثمار
أي مساحة إعالنية يف املساحة
املخصصة ملواقف السيارات ،شرط
عدم زيادة عدد املنصات اإلعالنية
املرتفعة عن عدد منصتني اثنتني ممثلة
بثالثة اوجه (كما هو موجود حاليًا) وعن
منصتني اثنتني ( )2بوجهني ثابتني.
وله حق تثبيت شاشات إعالنية
إلكرتونية قياس  4م ×  8م ولوحات
إعالن أرضية قياس  1.20م × 1.70
م .ومبا ال يتعارض وأحكام املرسوم
رقم  1302تاريخ ( 2015/1/15تنظيم
اإلعالنات والرتخيص بها).

بتاريخ  12آذار ّ 2016
مت تدوين
أعجوبة شفاء ملى مالك يف سجلاّ ت
أعاجيب القديس شربل يف دير مار
ّ
#عنايا ،حتت رقم  .83وجاء
مارون
يف احملضر حبسب األب لويس
ّ
ملخصه
مدون األعاجيب ،ما
مطر،
ّ
أن «السيدة ملى جهاد مالك زوجة
جورج كريوز من مواليد  ،1987مقيمة
يف ساحل علما تعمل كمحاسبة وهي
قيصرية
أم لولدين ،أجرت عملية
ّ
لوالدة ابنها منذ  9أشهر ،بعد مدة،
ذهبت إىل املستشفى وأجرت صورة
وتبي تفتق داخلي يف اجلرح
شعاعية
نّ
ّ
وحلمية
ووجود كيس كبري على الرحم
ّ
على الكبد».
ويضيف األب مطر يف حديثه
لـ»النهار»البريوتية أنها «كانت يف
منزهلا وفيما هي تشاهد التلفاز
وتعاني من آالم شديدة شاهدت
تقريرًا عن األعجوبة اليت شفى بها
السيدة دافين غوترييز يف
القديس
ّ
ّ
ورد
املتحدة
أريزونا يف الواليات
ّ
إليها بصرها».

ملى تروي شهادتها
ويف حديث لـ»النهار» تروي ملى
األول من
شهادتها ،وتقول« :يف
ّ
كانون الثاني من هذا العام شعرت
أليام متتالية وذهبت
بآالم شديدة ّ
ّ
ومت تشخيص ما
إىل املستشفى
ملدة
أعاني منه ،وكنت حباجة لعالج ّ
لعملية.
ثالثة أشهر قبل قرار اخلضوع
ّ
حينذاك تعرقلت أوراق املعامالت،
وكان الـ 22من كانون الثاني ،حيث
السيدة
شاهدت التقرير عن شفاء
ّ
العمياء يف أريزونا».
وتتابع «صحيح أننا عائلة ملتزمة
حبركة «التجدد بالروح القدس»
والذهاب إىل الكنيسة لكنين مل
أصل إىل القديسني سابقًا من أجل
ِّ
شفائي.
ّ
املتحدة
استوقفتين أعجوبة الواليات
فخاطبت مار شربل قبل خلودي إىل
ّ
السيدة
وصليت له من أجل
النوم
ّ
غوترييز كي يكون شفاؤها شهادة
أن
لكل انسان غري مؤمن .غري ّ

القديس تراءى لي يف احللم ليلتها
متر
وشعرت حبضوره وشاهدت يده ّ
على بطين حيث بدأ الكيس باخلفقان
بقوة ،ومسعت صوتًا يقول لي:
ّ
«بدي ياك إنت وعيلتك تكونوا نور
بني الناس» .نهضت من احللم
ّ
وأحسست ٍ
فتأكدت يف
بيد متسكين،
قرارة نفسي أنه ّ
مت شفائي».

مشروع جديد لحياتها
يف السياق لفتت ملى إىل أنها
«زارت املخترب وخضعت لصورة
وتبي شفاؤها
شعاعية بعد أسبوع،
نّ
ّ
ّ
وتقطب الفتق
إذ اختفى الكيس
الداخلي» .بعد ما حدث معها قصدت
ّ
دير ّ
وصلت للقديس شربل
عنايا
ّ
وتبلغت من األقارب ّ
أنه
وشكرته
عليها تدوين األعجوبة ،فعادت إىل
الدير يف  12آذار ،حاملة معها ّ
ملفها
ودونت
الطيب وتقارير األطباء،
ّ
ّ
األعجوبة حبضور األب مطر.
للمصادفة ،حدث يف اليوم نفسه
الذي قصدت فيه ملى الدير لتدوين
األعجوبة اليت نالتها ،أن وصل
شخص من أريزونا حيمل ملف أعجوبة
عودة البصر للمرأة العمياء غوترييز،
اليت كانت السبب يف صالة ملى
وشفائها.
مبسؤولية جتاه ما
وختتم ملى «أشعر
ّ
حدث معيّ ،
للرب
أشهد
أن
علي
وأنه
ّ
ّ
وسط هذا العامل سواء يف عملي ومع
عائليت ويف حياتي ومن خالل تبشري
اآلخرين».
ولدى سؤاهلا عن عدم خطورة وضعها
العملية مل تكن طارئة ومل تكن
وأن
ّ
ّ
ّ
تدخل القديس
حياتها خبطر فلماذا
ّ
لكل
«للرب مشروع
لشفائها؟ أجابت
ّ
ّ
منا وقد شفاني بواسطة القديس
شربل.
ّ
أصلي ألجل
يف السابق مل أكن
لكن الرب يعرف
نفسي كي أشفى،
ّ
ما األفضل لنا وطرقه وحكمته ختتلف
عن طرقنا وحكمتنا وهو يعرف ما
حنن حباجة إليه ،إذ له مشروع لكل
انسان ،وأنا وجدت مشروع اهلل لي
ودعوته وهو أن أكون له شاهدة
وتلميذة».
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بلديات

جنراال عون يف كسروان يتق ّدمان :فليرتاجع النواب السابقون
غسان سعود
كان أحدًا مشمسًا (االحد املاضي)،
فكان مشهد جونية واضحًا يف
معراب ،ويفرتض أن رئيس حزب
القوات مسري جعجع ،عرف أن ما
ينتظره يف كسروان ليس سه ًال أبدًا.
َ
فمن
ذوقيها إىل عاصمتها وصعودًا
أطفأ خصمه هاتفه وهجم مطمئنًا إىل
وجود شريك
قوي حيمي ظهره .شامل
ّ
روكز وجوان حبيش سحقا املشروع
اجلعجعي يف مهده
وسيحصنان
ّ
ّ
مكسبهما للمواجهات املقبلة.
ال حيتاج رئيس تكتل التغيري
واإلصالح عكازات :ال يكاد يفوت
اجلنرال مناسبة إال ويستغلها ليثبت
أنه ال يزال بكامل قوته الشعبية ،ال
بل يزداد االلتفاف
الشعيب حوله حبكم
ّ
إفالس املشاريع السياسية األخرى.
ميكن عون أن حيول العصي إىل نواب
ووزراء ،وميكنه دائمًا أخذ مركبه يف
أي اجتاه يريده أيًا كان وضع الرياح.
ميشال عون ظاهرة استثنائية ،لكن
إحدى أبرز مشاكلها يف السنوات
العشر املاضية أن بعض امللتحقني
ّ
بها
واملعششني يف الرابية ال
يعرفون قيمتها وطبيعة مجهورها
وقدراتها وال يؤمنون أساسًا بها أو
يعرفون ماهيتها .وكأنهم ال يثقون
بأن اجلنرال قادر على السري وحده؛
يقنعونه بالتعكيز مرة على النائب
ميشال املر ومرة على مغرتب يطمح
بوزارة أو نيابة .وال يكاد ُيرسل
مفاوضًا من جهته ليفاوض بامسه
حتى يراه على الشاشات متحدثًا
باسم من أرسله ليفاوضه .باستثناء
الوزير جربان باسيل ،كل من أرسلهم
عند الرئيس نبيه بري واحلزب القومي
والنائب ميشال املر والوزير ميشال
فرعون والقوات وغريهم ملفاوضتهم
مر أو
صاروا أمليني أو قوميني أو ّ
فراعنة أو قوات أو ً
ال وعونيني ثانيًا.
وحتى يف جونية كانت مثة أصوات
كثرية تطالب اجلنرال بعدم خوض
معركة ما دام ميكنه التعكيز أكثر
على آل افرام أو النائب السابق
منصور البون .نظرية هؤالء تقوم على
االستفسار أو ً
ال عن عدد األصوات
حيتاجها رئيس «التغيري
اليت
واإلصالح» للحفاظ على مقاعد زعامته
اخلمسة يف القضاء ،قبل أن يقرتحوا
ح ًال سحريًا يقضي بتفاهم اجلنرال مع
النائب السابق فريد هيكل اخلازن أو
نعمة افرام أو النائب السابق منصور
البون ليضمن الفوز ويريح نفسه من
وجع الرأس االنتخابي.
فهم أساسًا ال حيبون وجع الرأس
وال حيبون االنتخابات؛ ماذا يريد
سعد احلريري أو وليد جنبالط أو
مسري جعجع أو ميشال فرعون أو
ميشال املر أو فريد هيكل اخلازن أو
زياد حواط أو بطرس حرب؟ نعطيه
ما يريده ويعطينا قطعة من قالب
احللوى ونهنأ باستقرار
سياسي ال
ّ
يعكره وجع رأس هنا أو هناك.
العوني
يف املشهد
الكسرواني تسجل
ّ
ّ
ثالث مالحظات:
أوهلا وأخطرها إصابة عدد كبري من
حبمى
املسؤولني يف التيار الوطين احلر ّ
املهادنة واخلنوع واجملاهرة بوجوب
مشاركة أصحاب املولدات الكهربائية
والدش واإلنرتنت والتنفيعات البلدية
املختلفة يف أرباحهم غري املشروعة
بدل أن يواصلوا الربح وحدهم،

على حساب اإلصالح والتغيري طبعًا.
فميل الوزراء والنواب وأصحاب
الياقات للتسويات مفهوم .أما ميل
املسؤولني للصفقات االنتخابية بدل
املواجهات فغريب وخطري.
وقد بذل هؤالء يف كسروان ــ بعد
األشرفية ــ جهدًا للقفز فوق النظام
الداخلي حلزب التيار وفرض رأيهم
ّ
على هيئات القرى وختوين من ال
يشاركهم مبدأ االنصياع لألمر الواقع؛
إال أن صناديق االقرتاع يف ذوق
مكايل والبوار أثبتت أن الرأي العام
العوني يفضل «اإلصالح والتغيري»
على «املشاركة والتطبيع».
وبدا من نتائج جعيتا وجديدة غزير أن
الرأي العام ال خيذل العونيني حني
يقررون املواجهة جبدية .ويف ذوق
مكايل كان العونيون واقعني بني
دعم جمموعة لرئيس اجمللس البلدي
العوني السابق رغم الشائعات الكثرية
املشككة بنزاهته وجمموعة تؤيد
التغيري ،فصبت أصوات األكثرية
الشعبية ــ خالفًا للمتوقع ــ مع
التغيري .علمًا أن مهندس اللوائح يف
غالبية البلدات روالن خوري عرف أين
يرفع سقف مطالبه وأين حيقق أفضل
مكسب ممكن ،فخرج من عشقوت
والعقيبة بأكثرية األعضاء ونائب
رئيس جملس بلدي رغم أن ظروف
املعركة حبكم التوازنات العائلية مل
تكن ملصلحته .علمًا أن خوري دخل
ّ
يف تنافس
علين مع النائب السابق
منصور البون يف غالبية القرى على
خلفية الفوز برئاسة احتاد بلديات
كسروان .ورغم خربة البون الكبرية
يف
وعالقاته
غالبية القرى،
متكن خوري من
سحق البون يف
ما خص حسابات
االحتاد.
عدم
ثانيها

ميل أصحاب الياقات
إىل التسويات
مفهوم ،أما ميل
املسؤولني إليها بدل
املواجهات ،فغريب
وخطري

امتالك العونيني ماكينة انتخابية.
وهو أمر ال ميكن التهاون معه أكثر.
ال ميكن االستمرار بعدم تفريغ مسؤول
للبلديات تكون وظيفته الوحيدة يف
هذه احلياة متابعة ملف البلديات
عما ميكنه فعله يف هذا
ال البحث ّ
امللف يف أوقات فراغه فقط .وال
ميكن االستمرار بالبحث عند الساعة
الواحدة ظهرًا يف يوم االنتخاب
عن أرقام تلفونات نصف الناخبني
العونيني لسؤاهلم أين هم ومتى
ينوون االقرتاع؛ أقل ما كان يفرتض
بالتيار فعله خالل عشر سنوات هو
جتهيز هذه املعلومات وتعلم البدء
بالعمل قبل شهرين أو أكثر ال
يوم االنتخاب .وقد حصلت فضائح
حقيقية على هذا الصعيد يف جونية
حني اضطر اجلنرال إىل ّ
حث الناخبني
العونيني  -ال أحد آخر  -ثالث مرات
على التوجه إىل صناديق االقرتاع ألن
املاكينة العونية قررت عدم تعذيب
نفسها سواء بتحضري مركز اتصاالت
أو تفريغ مندوبني تكون مهمتهم
التواصل مع بعض الناخبني والتأكد
من اقرتاعهم مجيعًا خالل ساعات
الصباح األوىل مع ما يتطلبه ذلك من
توفري مواصالت وغريه .وقد فوجئ
مجيع اإلعالميني الذين قصدوا ماكينة

تبادل «العديالن» افرام والخازن االتهامات بشأن نتائج األحد (مروان طحطح)
«الكرامة» بتأخر استثنائي يف وصول
النتائج اليت سربت إىل رئيس الالئحة
جوان حبيش يف النهاية من مصادر ال
عالقة هلا مبندوبي الالئحة املفرتضني.
والالفت أن حقائب النتائج كانت
تصل أو ً
ال إىل رجل سبعيين حيدد
متوسط األصوات لكل الئحة يف هذا
القلم ويسجلهم على ورقة أمامه،
وجيري «احلسبة» كل ساعة تقريبًا
على آلة حاسبة قدمية يضعها أمامه.
ثم ختتفي احلقيبة والنتائج ،يف
انتظار احملاضر املوقعة النهائية.
علمًا أن كل املاكينات جتري فرزًا أو ً
ال
ال يكون دقيقًا مئة باملئة يف انتظار
نتائج احملاضر املوقعة اليت تصدر
عن وزارة الداخلية .يف وقت أجرت
فيه املاكينة العونية يف احلدت فرزًا
إلكرتونيًا أول من نوعه يف لبنان،
وما ال ميكن فهمه بالتالي هو سبب
غياب املاكينة املركزية القادرة على
التنقل بني املناطق والعمل مبرونة
مع ناشطني متدربني ،كحال ماكينة
القوات اليت تشرف على الفرز يف
كل املدن الرئيسية وماكينة الكتائب
الصغرية وطبعًا ماكينة حزب اهلل.
ثالثًا غياب النواب العونيني .فال شك
أن مشهد اإلعالم وغري اإلعالم يلهج
باحلديث عن نفوذ النواب السابقني
وخدمات النواب السابقني ومال
النواب السابقني ،فيما ال أحد يأتي
على ذكر النواب احلاليني أو يتذكر
أمساءهم أقله أمر يف غاية الغرابة ال
حيتمل املزايدة العونية يف الدفاع عن
النفس .فحني يضطر العماد ميشال
عون إىل أن يذهب إىل جونية فيما
ال جيد فريد اخلازن وجيلربت زوين
و يو سف
اخلليل ونعمة
اهلل أبي نصر
نفسهم
أ
مضطرين إىل
هذا
ذلك؛

الخازن والبون نادراً
ما يتأثران بالهزائم،
فيكمالن يف اليوم التالي
كأن شيئاً
ّ
لم يحصل

يعين أن مثة مشكلة.
وحني ال يسأل أحد نفسه أو غريه
عما حصل يف قرى هؤالء يعين أن
املشكلة كبرية .اخلازن والبون يقفان
مثاني ساعات أو أكثر حتت الشمس
أمام مراكز االقرتاع للتأثري ببضعة

ناخبني ،فيما ال يكبد هؤالء أنفسهم
عناء الذهاب إىل مراكز االقرتاع
لالقرتاع أقله .ال حضور خدماتيًا وال
حضور سياسيًا وال حضور معنويًا
أقله .أقله اتصال أو اتصاالن؛ أقله
وقوف مع شباب املاكينة ساعة أو
ساعتني يوميًا؛ أقله حضور أمام
مراكز االقرتاع للتأثري مبن يتأثرون
برتحيب سعادته بهم حتى ولو كان
اسم سعادته جيلربت زوين أو يوسف
خليل.
جونية قالت إنها مع العماد ميشال
عون وهو ال حيتاج أية عكازات ،سواء
قواتية أو غريها.
لكنها قالت أيضًا إن األوضاع
ليست بألف خري ونداءات اجلنرال
ال تكفي وحدها؛ ال بد من ماكينة
جدية تتواصل باحرتام مع الناخبني.
إال أن األهم من هذا كله هو
التداعيات الكسروانية ملا حصل:
الضربة العونية الستعالء نعمة افرام
واعتقاده أنه حيكم جونية بأمره توازي
بأهميتها ورمزيتها إسقاط العونيني
خالل السنوات العشر املاضية فارس
سعيد يف جبيل والرئيس أمني
اجلميل
ّ
يف املنت ونواب كسروان السابقني
والنائب السابق مسري عازار يف
جزين .وإسقاط افرام إمنا هو إسقاط
فزاعة كانت القوات اللبنانية وتيار
املستقبل وغريهما يعدانها منذ عام
 2010إلشهارها بوجه عون ،يف
ظل تقديم رئيس مجعية الصناعيني
السابق نفسه للكسروانيني كمرشح
إىل رئاسة اجلمهورية متثل النيابة
والوزارة حمطات ثانوية يف مسريته،
فيما بدا عاجزًا عن الفوز ببلدية .يف
ظل جزم األوساط العارفة بافرام أنه
كان أميل إىل التفاهم وجتنب ما
ميكنه أن تفضحه االنتخابات ،إال أن
القوات اللبنانية دفعته إىل املضي
قدمًا يف دعم الالئحة:
إما يهزم عون فيفيدها أو يسقط
فتحصد مجاعته وتكمل طريقها كما
فعلت مع الكتلة الوطنية وفارس
سعيد وميشال معوض وغريهم.
ويف السياسة أيضًا هو ربح لعون
وخسارة كبرية للنائب سليمان
فرجنية الذي تعول زعامته يف جبل
لبنان على نائب سابق يبذل جهدًا
كبريًا للفوز باجمللس
البلدي يف
ّ

قريته ،فيما يعجز عن الفوز بعضو
يف جملس بلدية مركز القضاء.
لكن اخلازن والبون نادرًا ما يتأثران
باهلزائم فيكمالن يف اليوم التالي
كأن شيئًا مل حيصل ألن السياسة جزء
من يومياتهم ال حمطات واستحقاقات.
وتشري معلومات إىل انفجار وشيك
بني العديلني افرام واخلازن بعد
تبادهلما االتهامات بشأن النتائج،
عمدت زوجتاهما إىل تهدئته.
يف ظل استصعاب افرام واخلازن
اكتشاف إذا كان البون قد جيرّ
بطريقة ما أصواتًا إىل الئحة الكرامة.
أما شريكا عون الرئيسيان بهذا الربح
فهما العميد شامل روكز ورئيس
بلدية جونية اجلديد جوان حبيش.
كان األول خيوض أول امتحان
انتخابي له ،وهو مسع وجهات نظر
ّ
كثرية قبل أن يقرر قبل أسبوع من
االنتخابات إغالق كل هواتفه خلوضها
بذهنية املقاتل ال التاجر ،وهو صادف
يف جتربته االنتخابية األوىل مع البون
حتديدًا كل ما ميكن أن ينتجه الدهاء
االنتخابي وخرج منتصرًا ،ال على البون
ّ
أو افرام أو اخلازن وفرجنية من خلفه،
إمنا على مسري جعجع.
أما الثاني فكان يثبت للجنرال باللحم
احلي أن هناك شركاء حقيقيني،
ّ
حيبونه ويشبهونه وينسجمون يف
العمل معه ،يتمتعون بكل احليثية
الالزمة والقدرات ليحافظ على مكانته
دون ّ
قواتية أو غريه.
منة حريرية أو
ّ
وحبيش ليس األول ،يسبقه رئيس
بلدية البرتون مرسلينو احلرك
ورئيس بلدية احلدت جورج عون،
وكان يفرتض أن يلحق بهم كثريون
يف املنت وجبيل وبعبدا لو أعطوا
فرصة .وال شك أن استناد عون
يف كسروان إىل جنرال عسكري
وآخر مدني لديه النية ملزامحة
النواب السابقني باخلدمات وغريها
سيحول دون إعادة عقارب الساعة
الكسروانية إىل الوراء :ما عادت
جيلربت زوين ويوسف خليل وفريد
اخلازن ونعمة اهلل أبي نصر ينوبون
عن عون يف كسروان بوجه خصومه،
تراجع هؤالء إىل خلف روكز وحبيش
اللذين يتطلب كسرهما أكثر بكثري
من حقائب املغرتب
األفريقي وضحك
ّ
فاعلي اخلري على الذقون.
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مقاالت وتحقيقات

جملس شورى الدولة« :البلد كلها مش مزبوطة»
بني سنة  2006وسنة  ،2015أنفقت احلكومات
اللبنانية ،من دون اي قانون للموازنة العامة،
حنو  173ألف و 568مليار لرية ( 115.1مليار
دوالر) ،وجبت ايرادات ضريبية وغري ضريبية
بقيمة  125الف و 418مليار لرية ( 83.2مليار
دوالر) .انفاق هذه املبالغ وجبايتها ينطويان
على خمالفة فادحة للدستور والقوانني املرعية
للتصرف باملال
االجراء ،اليت ال ترتك جماال
ّ
العام من دون اجازة قانونية صادرة عن جملس
النواب.
وعلى هذا االساس جرى تقديم مراجعة امام
جملس شورى الدولة ،اال ان االخري قرر التخلي
عن مسؤولياته حتت عنوان« :البلد كلها مش
مزبوطة» وفيما كان «الرهان» على القضاء
لتصويب خمالفة غياب قانون املوازنة ،الذي
ميس بـ «أساس» الدولة ،أثبت القضاء عدم
ّ
رد
قدرته على جتاوز احلائط السياسي ،بعدما ّ
جملس شورى الدولة مراجعة الطعن بـ «قضية
املوازنة».
مر على عدم اصدار قانون املوازنة
عقد
أكثر من
ّ
العامة .آخر قانون صدر عن جملس النواب
للموازنة العامة (رقم  /715املوازنة العامة
واملوازنات امللحقة) كان عام  ،2005حينها بلغ
اإلنفاق  10آالف لرية لبنانية.
هذا الرقم تضاعف تدرجييا ووصل اىل 20
ألف و 655مليار لرية عام  ،2015حبسب وزارة
املالية.
أنفقت احلكومة  173ألف و 568مليار لرية بني
عامي  2006و .2015وواصلت جباية الضرائب
وغريها ليبلغ جمموعها حنو  125الف و418
مليار لرية .يف هذا الوقت ارتفع الدين العام
(املصرح عنه رمسيا) من  57ألف و985
احلكومي
ّ
مليار لرية عام  2005اىل  106آالف و 10مليار
لرية عام  ،2015كذلك ارتفع العجز السنوي من
ألفني و 798مليار اىل  6آالف و 79مليار لرية.

تجاوز حد السلطة
«كل لرية جبتها الدولة منذ شباط 2006
كضرائب ورسوم ال سند قانونيا ودستوريا
هلا» ،يقول الوزير السابق الياس سابا ،الذي
تقدم اىل جانب النائب غسان خميرب ورئيس
ّ
جملس النواب السابق حسني احلسيين ،مبراجعة
لدى جملس شورى الدولة يف 2014/9/16
إلبطال القرار املتخذ يف جملس الوزراء يف
ّ
واملتعلق باملوافقة على تأمني
2014/7/24
اإلعتمادات املطلوبة للرواتب واألجور وملحقاتها
من احتياطي املوازنة العامة جبميع بنوده،
«وسائر القرارات ذات الصلة بسبب جتاوز حد
السلطة» ،وطالبت املراجعة بـ»اعتماد األصول
املوجزة واختاذ إجراء احرتازي بالصيغة اليت
يراها جملس شورى الدولة لتأمني اإلشراف
والرقابة ُ
صحة إنفاق األموال».
املسبقة على
ّ
يف املراجعة ،شكا ُ
املستدعون من اخليارات
املالية اليت تتخذها الدولة بصورة ُمستمرة،
واليت «تندرج يف سياق تعليق نظام الدولة
الدستوري واستبداله بنظام صفقات منفصلة
ومتبادلة بني جملس النواب وجملس الوزراء
( )...تؤدي آلية متريرها اىل الغاء أي قيد
ُمسبق أو أية رقابة الحقة على استخدام املال
العام» ،وأشاروا اىل املخالفات اليت أمعنت
فيها احلكومات املتعاقبة ألحكام املادتني 83
و( 86املتعلقة باملوازنة وحسابات االدارة
املالية النهائية).
بعد حنو سنة وأربعة أشهر ،أصدر جملس شورى
برد املراجعة لـ «انتفاء صفة
الدولة قراره
ّ
ومصلحة ُ
املستدعني» ،واستطرادا «رد طلب
اختاذ اجراء احرتازي لعدم الصالحية».
خميبا للمستدعني كذلك ملن راهن
القرار ،كان
ّ
على اجمللس لتصويب «أساس الدولة وعمودها

هديل فرفور

والذريعة اليت سقطت مع إجراء االنتخابات
البلدية.
«أهم بكثري من استحقاق
املوازنة
مسألة
إال أن
ّ
االنتخابات» ،حبسب الوزير سابا ،الذي مل
ُيفاجأ بقرار اجمللس« :مش متوقعني يكون
ويضيف «إن كبار موظفي الدولة،
غري هيك»ُ .
من ضمنهم موظفي اجمللس يأتون عرب قرار
سياسي ،وبالتالي ال يستطيعون خمالفة إرادة
من أتوا بهم» .لكنه يستطرد« :قمنا مبا نعتقد
به أنه حق» ،فيما يرى خميرب أنه على الرغم من
مناذج القرارات اليت ُيصدرها جملس الشورى
«يبقى اللجوء اىل القضاء واحملاكم هو خطوة حنو
متكينه من قول كلمته ،وبالتالي اعطاء اجملال
له لتصحيح االخطاء املتخذة بقرار سياسي».

كيف تنفق الدولة منذ العام 2006؟

انفقت الحكومة  173الف مليار و 568مليار لرية بني عامي  2006و( 2015مروان طحطح)
الفقري» ،على حد تعبري سابا ،على اعتبار أن
«املهمة احملورية للدولة كي تقوم بوظائفها
ومهماتها هي جباية وإنفاق األموال».

حماية املصلحة الخاصة ال العامة!
استند القرار اىل أحكام املادة  106من نظام
جملس شورى الدولة يف حتديد مفهوم املصلحة
يف القضاء اإلداري ،اليت تنص على أنه «ال
ُيقبل طلب اإلبطال بسبب جتاوز حد السلطة
إال ممن يثبت أن له مصلحة شخصية ُمباشرة
مشروعة يف إبطال القرار املطعون فيه».
وأردف اجمللس تعليال مفاده« :مبا أن املصلحة
ّ
تتحقق عندما يؤدي القرار
الشخصية املذكورة
املشكو منه اىل احلاق ضرر شخصي ُ
باملستدعي،
حبيث ميس مركزه القانوني حصرا دون
املساس مبركز سائر األشخاص اآلخرين ،مبعنى
أن يتمايز ضرر ُ
املستدعي الشخصي عن الضرر
العام الذي ُيصيب
كافة املواطنني».
الالفت ما يذكره
القرار وهو أن
االبطال
«مراجعة
ُمراجعة
ليست
شعبية» ،وفق ما
ورد يف معرض

غسان مخيرب:
القضاء يتوقف
عند الحاجز
السياسي وال
يتجاوزه

استقر
احلديث أن «اجتهاد القضاء اإلداري
ّ
امل ّ
على القول بعدم توافر مصلحة ُ
كلف من قبل
السلطة املركزية الطعن بالقرارات الصادرة عن
هذه السلطة باالستناد اىل ان مصلحته يف ذلك
تتالقى مع املصلحة الشعبية ،مؤكدا بذلك ان
مراجعة االبطال ليست مراجعة شعبية».
«امل ّ
ُ
فكرة القانونية» القرار ،ورأت أن
انتقدت
كم
التعليل املذكور أعاله« ،يؤدي إىل إقصاء ّ
كبري من املصاحل العامة من دائرة املصاحل
احملمية ،على اعتبار أن املصلحة جيب أن تكون
فردية وحصرية ،وتاليًا إىل إقفال األبواب حيث
التوسع يف فتحها .فكأمنا ال مصلحة
يقتضي
ّ
«شخصية» ألحد بالطعن بها ألن للجميع مصلحة
يف ذلك ،كما هو األمر يف قضية املوازنة».
ُ
املفارقة أن القرار والتعليل خيالف ُمطالعة
ُ
مفوض احلكومة املعاون القاضي ناجي سرحال
ّ
الذي رأى أن «مراجعة اإلبطال اليت تهدف اىل
التوسع يف
مراقبة مشروعية قرار إداري جيب
ّ
قبوهلا لناحية الشروط الشكلية لكونها ُمراجعة
ّ
تتعلق باالنتظام العام ولكون القاضي
موضوعية

اإلداري هو املوجل بتقدير مسألة
متس باملصلحة
ّ
اجلماعية والوطنية».
وأشار القاضي سرحال إىل أن هذا النوع من
ُ
املراجعات «يغلب عليه طابع املوضوعية ،وقد
توسع االجتهاد الفرنسي يف قبول هذا النوع
ّ
من ُ
املراجعات ،ومل يشرتط أن تكون املصلحة
ّ
ُ
باملستدعي ،بل
ومتعلقة على حنو ُمباشر
خاصة
احرتاما للقاعدة
قبل مراجعات األفراد وذلك
ً
بأن ُمراجعات األبطال جيب أن ُتفتح بوجه
األفراد احرتاما للقاعدة الدستورية األساسية
اليت توليهم هذا احلق بولوج الطرق القانونية
والقضائية» .وخلصت ُ
املطالعة اىل اعتبار هذا
اجمللس صاحلا واعتبار اجلهة ُ
ّ
تتمتع
املستدعية
بالصفة واألهلية الالزمتني للطعن .كذلك طلب
القاضي سرحال «فتح املحُ اكمة وإعادة امللف
اىل املقرر إلجراء ُ
املقتضى».

صادر« :لبلد كلها مش مزبوطة»
ّ
يعلق رئيس اجمللس القاضي شكري صادر
«يتحدث
اجمللس
قرار
أن
بالقول
القرار
على
ّ
عن نفسه» ،يف اشارة اىل عدم «الغوص» يف
يعول ان
تفاصيل القرار ،لكن هناك من كان
ّ
ّ
معقدة
اجمللس كان أمام فرصة حلل معضلة
حتكم النظام القائم ،هنا ُيشري صادر اىل مبدأ
فصل السلطات ،ويشرح« :إذا كانت السلطة
التنفيذية ال تقوم بواجباتها ،فالربملان هو
املخول مبحاسبتها».
ّ
ّ
حيل
ويضيف« :هم يطلبون من القضاء أن
ُ
مكان السلطة التنفيذية».
«يتجرأ» يف
ولكن ،أال يستطيع القضاء أن
ّ
اجتهاداته القانونية؟ «من أجل ماذا؟» ،يتساءل
صادر «ألصل اىل اين؟ هذا األمر ليس من
اختصاصات اجمللس» ،ويقول« :ال يستطيع
اجمللس أن يكون حارسا قضائيا على الدولة».
وخيتم« :البلد كلها مش مزبوطة».

املجلس يف خدمة الساسة

«واضح أنه عند أي استحقاق يطاول خمالفات
تتهرب احملاكم حبجج
فادحة اىل هذا احلد،
ّ
قانونية خمتلفة»ّ ،
يعلق النائب غسان خميربعلى
قرار جملس شورى الدولةُ ،مشريا اىل «أن
القضاء يتوقف عند احلاجز السياسي وال
ويضيف« :القضاء مل جيرؤ على
يتجاوزه»ُ .
تطوير اجتهاده ليفرض على الدولة اجراءات
تصوب ممارسات ال دستورية منتهجة».
ويعطي خميرب هنا مثاال عن قرار اجمللس التمديد
ُ

على الرغم من أن الدستور ينص على اعتماد
القاعدة االثين عشرية لشهر واحد فقط هو كانون
الثاني يف حال ّ
تأخر اقرار قانون املوازنة ،اال
ان احلكومة قررت ان هذه القاعدة تسري اىل
ما ال نهاية ،بل اعتمدت ايضا تفسريات اتاحت
هلا زيادة االنفاق وااليرادات والدين العام من
دون اي غطاء قانوني.
منذ عام  2006حتى عام  ،2009كانت احلكومة
ُتعلن أنها ُتنفق على أساس مشاريع قوانني
املوازنات اليت تضعها( ،واليت مل يدرسها
جملس النواب) .بلغ االنفاق اإلضايف عن قانون
موازنة عام  2005يف هذه الفرتة حنو 16590
مليار لرية ،أوما يعادل  11مليار دوالر.
بعد عام  2009وحتى عام  2011صار االنفاق
يرتكز على سلف متنحها احلكومة لنفسها ومتدد
مهل سحبها إىل ما بعد الفرتة القانونية وال
تسددها وفق القانون.
أضافت احلكومة بذلك خمالفة دستورية على
خمالفاتها ،وال سيما املادة  88من الدستور
اليت تنص على أنه «ال جيوز عقد قرض عمومي
وال تعهد يرتتب عليه إنفاق من مال اخلزانة إال
مبوجب قانون» ،كما ّ
مثل األمر خمالفة صرحية
للمادة  112من قانون احملاسبة العمومية اليت
تنص على أن «الوزير مسؤول شخصيا على
امواله اخلاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا
االعتمادات املفتوحة لوزارته».
عام  ،2012أقر جملس النواب القانون الرقم
 238الذي نص على فتح اعتماد إضايف لتغطية
إنفاق عام  2012بقيمة  9348مليار و 855مليون
لرية .تلى ذلك قانونان آخران صدرا عام :2014
القانون الرقم  1الذي ينص على فتح اعتماد
إضايف يف املوازنة العامة بقيمة  626مليارو607
مليون لرية لتغطية العجز يف الرواتب واألجور
وملحقاتها لغاية نهاية عام .2014
والقانون الرقم  15الذي يقضي بفتح اعتماد
اضايف يف املوازنة بقيمة  340مليار لرية.
إضافة اىل ما ورد ،هناك القانون املعجل
املكرر الرامي اىل فتح اعتماد اضايف يف
املوازنة العامة لتغطية العجز يف خمتلف
اعتمادات مشروع موازنة العام  2016باستثناء
الرواتب واالجور وملحقاتها .بلغت قيمته 4500
مليار لرية ،والقانون لفتح االعتماد االضايف
املخصص للرواتب واالجور ،ويبلغ  861مليار
لرية .وبلغ جمموع قوانني فتح اإلعتمادات
املالية اإلستثنائية  17ألف و 137مليار لرية.
بذلك انفقت احلكومة  173الف مليار و 568مليار
لرية بني عامي  2006و 100 :2015ألف مليار
لرية منها جرى االدعاء انها مغطاة بالقاعدة
اإلثين عشرية 17 ،الف و 137مليار لرية جرى
االدعاء انها مغطاة بالقوانني االستثنائية.
ما يعين ان االنفاق الذي ال متتلك احلكومة اي
ادعاء بتغطيته يبلغ حنو  56ألف و 431مليار
لرية ،أو ما ُيعادل  37.4مليار دوالر (من دون
احتساب عام .)2016
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مقاالت وتحقيقات

السلفيون واآلخر ..قراءة يف التجربة اللبنانية
د .محمد ع ّلوش
«السلفية والسلفيون..اهلويه واملغايرة»،
كتاب جديد من إصدار مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي يف بريوت من تأليف الدكتور
عبد الغين عماد.
ضمن سلسلة الدراسات احلضارية أصدر مركز
احلضاره لتنمية الفكر اإلسالمي يف بريوت
كتابًا جديدًا بعنوان «السلفية والسلفيون..
اهلويه واملغايرة» من تأليف الدكتور عبد
ٍ
بعدد من الدراسات
الغين عماد الذي ُيعرف
حول الظاهرة اإلسالمية ال سيما السلفية منها.
ّ
فاملؤلف عميد سابق ملعهد العلوم االجتماعيه
ألف عدداً
يف اجلامعه اللبنانية .سبق له أن ّ
من الكتب منها»:حاكمية اهلل وسلطان الفقيه،
« .»1997احلركات اإلسالمية يف لبنان .»2006
كما أشرف على «موسوعة احلركات اإلسالميه
يف الوطن العربي ،»2013 ،الصادرة عن مركز
«دراسات الوحده العربية».

سايكس  -بيكو :نهاية حقبة
إيال زيسر

إن اندالع الربيع العربي بشر بانتهاء حقبة سايكس بيكو

يتضمن الكتاب تقديم ملف توثيقي متكامل يف دراسة التيارات السلفية اللبنانية

يف كتابه اجلديد َه َد َ
ّ
ّ
توثيقي متكامل
ملف
املؤلف اىل تقديم
ف
ّ
ً
التيارات السلفية يف لبنان ،مستفيدا من تقنيات علم
يف دراسة
ّ
التنبؤ مبساراتها
االجتماع السياسي يف حتليل الظاهرة وفهمها ،آم ًال
ّ
َ
تتحرى املوضوعية.
اللبن َنة عرب مقاربة منهجية
املستقبلية باجتاه
ّ
َ
اجلادة
حتظ بالدراسة
ومبا أن التيارات السلفية يف لبنان مل
ّ
ّ
تعرضت بأشكاهلا املختلفة لالتهام من دون
املوثقة ،وغالبًا ما
ّ
تدقيق أو للنقد الذي يصل حدود التجريح أو املدح الذي ميتطي
ّ
املؤلف سلوك طريق مغاير يف
اإلفراط العاطفي ،فقد حاول
ً
تناول الظاهرة اليت مل ختضع –على األقل لبنانيا -للتحليل العلمي
ّ
بشكل موضوعي ،ال سيما
وحيلل وينقد
واألكادميي الذي يعرض
ٍ
السلفيات اللبنانية متارس جتربتها التنظيمية والسياسية يف
وأن
ّ
حقل شديد التنوع على املستويني الطائفي واملذهيب من دون
ٍ
االستناد إىل جتارب سابقه تستفيد منها.
والتأمل
رأى الكاتب أن دراسة الظاهرة لبنانيًا جتربة تستحق العناء
ّ
التنبؤ بسهولة يف
خاصة أن آفاقها ال تزال مفتوحة ،وال ميكن
ّ
مساراتها ،لذا فقد اعتمد يف دراسته عددًا من املناهج البحثية
مثل تقنية حتليل احملتوى ،وحتليل اخللفية الفكرية والعقدية هلذه
التيارات ،وصو ً
ال اىل تقنية املالحظة باملشاركة اليت عايش فيها
ّ
ّ
الباحث أنشطة بعض هذه اجلماعات عن قرب األمر الذي مكنه من
ّ
االطالع على مواقفهم وطرق تفكريهم وتعبريهم عن معتقداتهم.
ينطلق الباحث من فرضية مفادها أن السلفية حتاول احلفاظ على
«نقاء الدين» وطهارته وتنقيته من الِب َدع واملحُ دثات .فالسلفية
باعتبارها تعريفًا للذات وتوصيفًا للهوية حتاول تشكيل آلية دفاعية
يف مواجهه العوملة وحتديات احلداثة والتغريب مبا ميليه ذلك من
يم وسلوكيات تقتحم اجملتمعات التقليدية .وملواجهة أزمة
منظومة ِق َ
اهلوية ُ
هددة جتد السلفية نفسها تنقاد حنو «التمركز حول الذات»
امل ّ
تلك النزعة اليت ُتعرف يف علم االجتماع بالتماهي بني الذات كهوية
حضارية والعامل .واعتبار نفسها جمموعة مرجعية الفرقة الناجية
والطائفة املنصورة.
ّ
سرب األغوار
والختبار فرضيته اليت انطلق منها حاول
املؤلف َ
املعرفية والتارخيية للحال السلفية وتفرعاتها وانشطارها إىل
تعددة قبل أن ُيسقطها على احلال اللبنانية حماو ً
ال معرفة
سلفيات ُم ّ
حجم التماثل الفكري والتنظيمي بني احلال السلفية خارج لبنان
ونظريتها اللبنانية.
موزعة على مقدمة وبابني ،مستندًا
وقد جاء الكتاب يف  335صفحةّ ،
يف دراسته على أزيد من  57مرجعًا ،فض ًال عن عشرات املواقع
واملنتديات اجلهادية.
ّ
املؤلف تقديم تعريف علمي للسلفية ،
يف مقدمة الكتاب حاول
موضوع الدراسة ،حماو ً
ال اإلجابة على سؤال :ما هي السلفية؟
فإذا به جيد أنها ليست ظاهرة ثقافوية حمضة بقدر ما هي مشروع
يقدم أجوبة على حتديات الواقع املعاصر على الرغم من استنادها
ّ
البعد تنهل من املوروث التارخيي والفقهي
إىل مرجعية أحادية ُ
اإلسالمي لتنشئ منظومة خاصة بها.
جاء الباب األول من الكتاب حتت عنوان « السلفية والسلفيون:
التحديات» ،مقسمًا على سبعة فصول تناول
تشعب الدعوة وبروز
ّ
ّ
ّ
مفص ًال احلديث
املؤلف األبعاد املعرفية والتارخيية للسلفية،
فيه
ّ
عن الفروقات الفكرية بني املدارس السلفية املعروفة حديثًا مثل
«السلفية العلمية أو األلبانية»« ،السلفية احلركية أو السرورية»،
«السلفية اجلامية» ،و»السلفية اجلهادية».
ّ
املؤلف أن يربز أدق خصائص ّ
كل مدرسة من املدارس آنفة
حاول
ً
ً
الذكر إال أن عمله جاء سريعا خاطفا على أغلبها ما عدا «السلفية
فصل احلديث بشأنها ال سيما الصراع الذي نشأ
اجلهادية» اليت ّ
بني تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية (داعش).
وقد ختم الباب األول بفصل عنوانه «إشكالية املنهج السلفي بني
توصل فيه الباحث اىل أن السلفية
التاريخ والنص والعقيدة»،
ّ
كردة فعل على واقع مأزوم ،فإنها
وإن كان ال ميكن النظر اليها
ّ
متكيفة مع عصرها مبا يكفي وهي يف موقفها جتاه
تبدو غري
ّ

«اآلخر» إقصائية إطالقية وغري متساحمة عمومًا .فهي تقوم
ّ
والشر ،الصواب
على ثنائية الفسطاطني :احلق والباطل ،اخلري
واخلطأ .وتستند إىل حمورية مفهوم «الفرقة الناجية» ومنهجية
والتعددية يف
التنوع
«اجلرح والتعديل» حيث ال مكان للنسبية يف
ّ
ّ
قياس العالقة مع اآلخر .وهي تنطلق من قاعدة االختالف واخلصومة
وتسعى إىل تنميط اآلخرين على أساس التبيان وليس على أساس
التعارف والتعاون.
متحدثًا عن األبعاد املعرفية والتارخيية
واذا كان الباب األول جاء
ّ
للمدارس السلفية ،فإن الباب الثاني من الكتاب الذي جاء حتت
عنوان «السلفية والسلفيون إشكالية العبور من الدعوة إىل
ختصصًا يف تناول
سياسة ..لبنان منوذجًا» ،حاول أن يكون أكثر
ّ
النموذج اللبناني ،وكيف
تطورت يف سياقاته التارخيية املدارس
ّ
السلفية اللبنانية.
عرب تسعة فصول يف الباب الثاني ،حاول الكتاب مقاربة احلال
السلفية يف عبورها إىل السياسة ،مبتدأ الفصل األول يف احلديث
عن نشأة السلفية اللبنانية وخصوصية اجملتمع الذي نشأت
تعددة بعيدًا عن روح
فيه وكيف
تفرعت الظاهرة إىل سلفيات ُم ّ
ّ
ّ
املؤلف للحديث عن
خصصه
املؤسس .وخامتًا بالفصل التاسع الذي ّ
ّ
التوحد والتوحيد بني القوى السلفية يف إطار عمل جبهوي
حماوالت
ّ
أو تنظيمي سياسي.
جنح الكاتب باعتماده أسلوبًا رشيقًا يف الكتابة ،مستعم ًال لغة
ومبسطة .كما جنح يف الفصل بني ذاته واملوضوع
علمية سهلة
ّ
الذي يطرقه  ،لذا خال البحث من األحكام ُ
املسبقة أو اإلسقاطات
األوليةُ .تضاف إىل ذلك قيمة أخرى وهي أن الكاتب ينحدر من
ّ
مدينة طرابلس اليت ُتعبرت مهد الظواهر اإلسالموية على اختالف
تياراتها .وعندما يكتب فهو يكتب عن جتربة يعايشها عن ُقرب
ّ
بشكل يومي.
ٍ
مما يؤخذ على الكتاب أنه ّ
البعد السوسولوجي يف دراسة
ركز على ُ
احليز الذي يستحقه
السلفية من دون أن مينح اجلانب اإليديولوجي
ّ
خاصة أن اإليديولوجيا تعمل جنبًا إىل جنب مع األوضاع االجتماعية
والسياسية واإلقتصادية .وال ميكن لإليديولوجيا أن تكون هلا هذه
السطوة يف عقول حامليها ما مل يكن هلا هامش استقاللي ملحوظ
املادية اليت تعيشها اجملتمعات العربية اليوم ،ال سيما
عن احلوافز
ّ
ّ
وأن الكاتب ّ
التشكل
يؤكد أن البحث يف القضايا اليت ال تزال قيد
عد من أصعب األحباث يف علم االجتماع السياسي خاصة اذا ما
ُي ّ
التنوع وكثري التغيرّ يف ُمعطياته كما هو
كانت يف حقل شديد
ّ
حال السلفية اليت شهدت خالل العقود املاضية تغيريات بنيوية
يف منظومتها العقدية مل تكن مبنأى عنها على مستوى احلركة
واالنتظام.
ّ
صغري
لحق
وانطالقًا من النقطة األخرية ننصح
املؤلف بإعداد ُم ٍ
ٍ
لتعميق املعلومات ُ
املرتبطة بالفصل السادس الذي تناول كتائب
عزام  .فالوثائق اليت أفرجت عنها الكتائب عام  2016عرب
عبد اهلل ّ
مركز خنبة الفكر ،واليت هي عبارة عن مراسالت جرت عام 2011
بني أمري الكتائب ماجد املاجد وعطية اهلل اللييب الرجل الثالث يف
تنظيم القاعدة توضح الكثري عن طبيعة الكتائب وارتباطها بالقاعدة
وتاريخ نشأتها يف لبنان واألهداف اليت كانت ترمسها للعمل هنا.
تيار سلفي وآخر.
وقد أجاد الكاتب يف رسم اخلطوط الفاصلة بني ّ
وكان يقتضي البحث أن ُيكمل احلديث يف ما هو أكثر وضوحًا
اهلوية واملغايرة اليت وصلت حتى عقر السلفية اجلهادية
جلهة
ّ
نفسها .فمع االنقسام الذي طال السلفية اجلهادية بربوز انشقاق
اهلوية واملغايرة
جبهة النصرة عن تنظيم الدولة .وصل مفهوم
ّ
النص
غاية شوطه حني أضاف تنظيم الدولة محوالت إضافية على
ّ
املؤسس لألطروحة اجلهادية ما جعل النص يئن حتت عبء هذه
ّ
احملددات اجلديدة «صحوات
احلموالت .فالقاعدة استحالت مع
ّ
يسميها منظرو تنظيم الدولة يف
مرتدين» بل «يهود اجلهاد» كما
ّ
حني كان النقاش سابقًا يدور يف إطار التمايز بني خوارج من ناحية
ومرجئة من ناحية أخرى.

ان اندالع الربيع العربي يف نهاية  2010هو طرف جبل
اجلليد فقط حيث أن الدول العربية حتطمت داخليًا قبل ذلك
بكثري.
يف  16أيار /مايو  ،1916أي قبل  100سنة بالضبط ،وقع
ممثلو بريطانيا وفرنسا على اتفاق سايكس بيكو الذي رسم
خريطة الشرق االوسط وحدد شكله ملئة سنة .لقد وضع
االتفاق حدًا لسيطرة اإلمرباطورية العثمانية على املنطقة،
هذه السيطرة اليت استمرت  400سنة وأدت إىل وجود ترتيب
بريطاني وفرنسي وإىل تقسيم املنطقة بينهما .ولكن فيما
بعد أن غادر الربيطانيون والفرنسيون املنطقة ،مع انتهاء
احلرب العاملية الثانية ،بقي العرب وحدهم وحتولت دول
عربية كثرية باسم القومية العربية إىل ُمقررة يف الساحة
الشرق أوسطية مجيعها.
حاول الكثريون رفض اتفاق سايكس بيكو والنظام الذي
أوجده ،وحاولوا أيضًا وضع خريطة جديدة للمنطقة ،بدءًا
جبمال عبد الناصر ،الزعيم املصري ،ومرورًا بصدام حسني،
الزعيم العراقي .لكن العامل الذي يقدس احلدود اجلغرافية
خشي من إحداث أي تغيري فيها وبقي النظام اخلاص
بسايكس بيكو ،بشكل مفاجئ ،على مدى هذه السنني.
وتبني أن مصلحة احلفاظ على التقسيم العربي هي مصلحة
ويقسم هو
عربية بالدرجة األوىل .وتبني أيضًا أن ما ُيفرق ُ
أقوى مما يوحد وجيمع.
إن اندالع الربيع العربي يف شتاء  2010ويف أعقابه الفوضى
اليت سادت يف املنطقة أدى إىل انهيار دول مثل العراق
وسوريا واليمني وليبيا ،األمر الذي بشر بانتهاء حقبة
سايكس بيكو.
وهذا ما يؤكده زعيم داعش ،أبو بكر البغدادي ،الذي أعلن
عن إنشاء الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق بقيادته،
وأعلن بشكل احتفالي عن انتهاء االتفاق السيئ.
مع ذلك ،جيب االعرتاف بأن الربيع العربي هو فقط طرف
جبل اجلليد ،حيث إن الدول العربية تعرضت قبل ذلك لعملية
حتطم داخلي .فاخلليفة هو الذي ينظم حياة األفراد واجملتمع،
وبدل القومية العربية كمنظم للحياة ،حل اإلسالم .وبدل
اجلماعة العربية يف املنطقة حلت تركيا وإيران ،إضافة إىل
قوى خارجية على رأسها روسيا اليت عادت إىل املنطقة
كسيد جديد يريد تقرير مصريها .الكثريون يف العامل
العربي يعتربون اتفاق سايكس بيكو ومن وقفوا من ورائها،
مسؤولني عن االنهيار الكبري الذي يتعرض له العامل العربي،
وأيضًا الفشل الكبري للمجموع العربي يف حتديد مكانته بني
شعوب العامل كقوة ديناميكية مليئة باحلياة ،وأن يكون
العامل العربي عاملًا مزدهرًا حيظى السكان فيه باالستقرار
السياسي والنمو االقتصادي.
لكن االتفاق مت التوقيع عليه قبل  100سنة .وقد كفت
بريطانيا وفرنسا عن لعب دور ما يف املنطقة وغادرتا
ضعيفتني ومضروبتني خبجل.
يبدو أن حماولة تعليق مشكالت العامل العربي على الغري
واعتبار االتفاق هو املسؤول عما حيدث للعرب اليوم ،مصدر
املشكلة وأهم األسباب لألزمة اليت يعيشها العرب.
طاملا استمر العرب يف البحث عن أسباب األزمة حتت ضوء
املصباح الغربي ،ويف تعليق فشلهم على املؤامرات اليت
قام الغرب حبياكتها مع إسرائيل ،فإنهم لن جيدوا الدواء
للداء.
يف نهاية املطاف ،فشل العامل العربي يف الوحدة ويف
ضمان االستقرار السياسي والنمو االقتصادي ليس نتيجة
اتفاق سايكس بيكو ،بل هو نتيجة الفشل االجتماعي العربي
وفشل الزعماء يف إحداث اإلصالحات االجتماعية اليت تحُ دث
تغيريات داخلية يف اجملتمع ويف شكل الدولة.
لكن العامل العربي الذي حييي ذكرى مرور  100سنة على
اتفاق سايكس بيكو ال زال غارقًا يف املاضي ومليئًا بالنظريات
حول املؤامرة وكأنه مل متر  100سنة منذ سعى السياسيون
الربيطانيون والفرنسيون لتقرير مصري املنطقة.
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زفـاف

زواج ملكة مجال أمريكا اللبنانية رميا فقيه ووسام صلييب خيطف األنظار

ريما فقيه وعريسها والوزير جربان باسيل والفنان مساري
العروس ريما فقيه وابتسامة السعادة

العروسان ريما فقيه ووسام صليبي وقبلة الحب والفرح

احتفلت ملكة مجال الواليات
املتحدة األمريكية اللبنانية
رميا فقيه حبفل زفافها
على خطيبها وسام صلييب
أمس يف لبنان حيث ظهرت
رميا كعروس من ألف ليلة
وليلة.
بفستان
ولفتت فقيه األنظار
ٍ
اّ
وخلب من تصميم
مميز
املصمم العاملي إيلي صعب،
ّ
ومتيزت إطاللتها مباكياج من
توقيع خبري التجميل بسام
فتوح ،ووضعت أكسسوارا
مميزا من أحجار الكريستال
على
والشواروفكسي
رأسها.
أما وسام فارتدى تصميمًا
خاصًا من توقيع & Dolce

. Gabbana
وترأس البطريرك املاروني
بشارة
مار
الكاردينال
القداس
بطرس الراعي
ّ
االحتفالي الذي أقيم يف
كنيسة الصرح اليت ازدانت
بأمجل ّ
حلة لالحتفال بـالزواج
األسطوري.
حضر اإلكليل عدد من
والفنية
الرمسية
الشخصيات
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية ،وتبعه حفل
ّ
أسطوري يف «Château
 – »Musarغزير.
هذا وشارك عدد من جنوم
غناء
لبنان والعامل حضورًا أو
ً
بهذا الزفاف ونذكر منهم
« »The Weekndو»»Belly
و
و»»French Montana

و «Waka
«»Massari
 »Flockaو «»Gipsy Kings
الذين زاروا لبنان خصيصًا
هلذه ُ
املناسبة.
وقد شارك من لبنان كل من
هيفا وهيب ،وائل كفوري،
جو أشقر ،باإلضافة إىل
أبرز األمساء العاملية يف
املوسيقى واإلنتاج الفين.
أن وسام صلييب هو
ُيذكر ّ
ُمنتج وموسيقي عاملي ،غادر
لبنان بعمر اخلمسة عشر عامًا
إىل كندا ليتنقل فيما بعد
بني أمريكا وكندا حبكم عمله
ّ
أسس
يف القطاع
الفينّ ،
منذ حوالي العشر سنوات
« »SAL&COالذي أطلق من
فنية وصلت
خالهلا أمساء
ّ

العاملية أمثال النجوم
إىل
ّ
« »The Weekndو»»Belly
و»...»Massari
أما رميا فقيه ،فحملت لقب
ّ
ملكة مجال أمريكا لعام
 ،2010بعد أن فازت عام
مبسابقة ملكة مجال
ُ 2009
ميتشغان ،اختريت فقيه
يف العام  2011ضمن قائمة
عربية
«أقوى  100امرأة
ّ
 »2011أريبيان بزنس.
وشاركت يف برنامج تلفزيون
الواقع « »The Choiceعلى
قناة «فوكس» يف الـ
ثم يف النسخة
 ،2012ومن ّ
اللبنانية من «Dancing
ّ
 »with The Starsيف العام
.2015

الفنانة هيفا وهبي خطفت االنظار
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
متهمون بتهريب مواد ومعدات إىل إرهابيني يف جرود
عرسال
طارق رايد وحممد الفليطي والسوري ابراهيم ايوب مجعتهم تهمة واحدة
هي تهريب مواد غذائية ودخان واسلحة حربية وآالت وغريها اىل االرهابيني
املتمركزين يف جرود عرسال ،قد حوكموا امام احملكمة العسكرية بثالث
ملفات منفصلة وصدر حبقهم حكم قضى بسجن كل واحد منهم تسعة
اشهر.
مل تكن هذه التهمة جديدة على احملكمة  ،فثمة من سبق املتهمني املذكور
اىل احملكمة حيث جرت حماكمتهم جبرائم مماثلة ،لكن اجلديد هو ما ادىل به
السوري ايوب حول تهريبه الدخان اىل االرهابيني ،وهذا االمر قد يرتتب
حيرمون التدخني.
عليه عقاب باجللد على اعتبار ان االرهابيني ّ
واذا كان ايوب قد تراجع عن اعرتافاته االولية امام احملكمة العسكرية
اليت استجوبته برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ،فانه كان قد
اقر سابقا بتهريب ارهابيني داخل صهريج من سوريا اىل لبنان مقابل
ّ
مئة دوالر «على الرأس» بعدما عرض عليه املدعو ابو عدي السوري العمل
معه يف هذا اجملال.
وعن قضية تهريب الدخان اىل االرهابيني حيث كان حيضر حلسني عودة
البضاعة ويبيعها االخري للمسلحني يف اجلرود ،نفى ايوب ذلك موضحا بانه
كان يعمل لدى املدعو مجال احلجريي مبحل لبيع اخلرضوات ومل يعمد اىل
تهريب اي مواد.
واعرتف ايوب بتجارة السالح عرب املدعو وليد شريف حيث كان يرسل
لالخري الزبائن وكان يتقاضى عمولة مقابل ذلك من شريف .واشار اىل ان
الصورة اليت ضبطت يف ذاكرة هاتفه اخللوي تعود اىل شقيقه الذي قضى
اثناء املعارك ضمن صفوف «اجليش السوري احلر» موضحا ان الصورة
االخرى تعود لشقيقه املوجود حاليا يف ليبيا .واضاف ايوب بانه مت اعفاؤه
من خدمة العلم يف سوريا بسبب اصابته بعاهة دائمة يف يده اليسرى
نافيا انتماءه اىل اي تنظيم.
اما حممد الفليطي فأفاد بانه طلب من خاله مبلغا من املال( 200دوالر)،
وقد اشرتط عليه خاله نقل ثالث بنادق حربية اىل حممد صاحل رايد امللقب
مبحمد االقرع اىل بريتال ،فوافق على مضض .واضاف بانه قام بذلك
مرتني لكن خاله مل ّ
ينقده سوى  150دوالرًا واصفا اياه بانه «رذيل»
ونافيا علمه بان يكون حاله من عداد ارهابيي «داعش» .واكد بانه مل
ينقل اي مواد غذائية اىل االرهابيني يف اجلرود اليت مل يقصدها مطلقا.
وقال املتهم طارق رايد ان املدعو عبد الكريم االطرش اشرتى من عنده
بضاعة بقيمة ستة ماليني لرية لكنه مل يدفع له مثنها فراح يرتدد اليه
لتحصيل ماله ،اىل ان نشأت بينهما صداقة .فطلب منه حينها االطرش
املعروف بابو حسني احضار اغراض له من كامد اللوز عبارة عن كومربسور
وبطاريات شاحنة ففعل رايد على مرحلتني نافيا علمه ان كان االطرش
سريسل االغراض اىل اجلرود.
ولدى استيضاحه عن سبب ذهابه اىل منطقة وادي خالد اجاب رايد بانه
اراد شراء سيارة  ،وان ما ذكره يف التحقيق االولي حول احضاره ست
بنادق من وادي خالد جاء حتت الضرب .وانكر رايد ما اذا كان االطرش
ّ
وجل ما فعله هو لتحصيل
من عداد اجملموعات االرهابية يف جرود عرسال
امواله منه .وحاكمت احملكمة العسكرية يف ملف آخر تسعة موقوفني
سوريني باسثناء اللبناني امحد الغازي بانتمائهم اىل تنظيم مسلح للقيام
بأعمال ارهابية.
وقد امجع السوريون الثمانية وبينهم قاصر واللبناني الغازي بانه كانوا
يعملون يف ورشة للبناء يف منطقة عمشيت وقد قرروا الذهاب اىل سوريا
ٌ
ولكل منه سببه .فمنهم من
عرب عرسال وذلك يف آب من العام ،2014
حممود مراد قد اختلف مع اهله فقرر العودة اىل سوريا ومعظمهم من
كانوا جمرد «رفقة طريق» لكن اجليش اوقفهم على احد حواجزه يف منطقة
اللبوة.
ونفى املتهمون ان يكون سبب ذهابهم اىل سوريا هو االلتحاق بتنظيم
داعش بناء على طلب حممود ابراهيم املعروف بـ»حممود شهرية».
وحكمت احملكمة على كل من خالد اجلاسم وامحد القويسم وعالء احلسن
وامحد الغازي وامحد مراد وحممود مراد بالسجن مدة سنتني ،فيما حكمت
على عمر ابراهيم بالسجن مدة سنة ،فيما دانت القاصر عبد الرمحن درة
واحالة نسخة عن ملفه اىل حمكمة االحداث لتحديد العقوبة حبقه كونه
قاصرًا.

قتيل حبادث سري يف املعاملتني
افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني سيارة
ودراجة نارية على الطريق البحرية يف حملة املعاملتني.
وجرح شخصان نتيجة تصادم بني سيارة ودراجة نارية على طريق عام جب
جنني -غزة نقال اىل مستشفى فرحات للمعاجلة.
ووقع حادث تصادم بني سيارتني يف حملة البوشرية نتج عنه جريح نقل
اىل مستشفى مار يوسف للمعاجلة.
كما ادى حادث سري بني اربع سيارات على اوتوسرتاد بلونة باجتاه عجلتون
اىل سقوط جرحيني .

جرح  3سوريني بانهيار سقف مبنى

اصيب ثالثة عمال سوريني بكسور وجروح خمتلفة نتيجة انهيار جزء من
سقف من الباطون كان قيد اإلجناز يف بلدة بقرصونا  -الضنية ،ونقلوا إثر
ذلك إىل املستشفى احلكومي يف الضنية للمعاجلة.
شب حريق كبري فجر االثنني ،داخل «سوبر ماركت حبيرت»
من جهة أخرى ّ
يف جبيل .ومتكنت فرق االطفاء يف مراكز الدفاع املدني يف جبيل والعقيبة
وجونية والزوق من امخاده.
وقد نتج عن احلريق اضرار جسيمة.

ست سنوات وهو يعتدي على ابنته القاصر
ّ
إنقض «وحش بشري» على ابنته القاصر ،واستمر يف عمله الشنيع طوال
ستة اعوام حيث كانت القاصر يف عمر الثانية عشرة ،اىل ان متكنت احدى
مجعيات اجملتمع املدني من إنقاذ هذه الطفلة بتوقيف الوالد السوري
س.ح 42(.عاما).
وكانت توافرت معلومات لدى شعبة العالقات العامة يف قوى االمن
تعرض الفتاة
الداخلي ،مصدرها إحدى مجعيات اجملتمع املدني ،حول ّ
القاصر ن .ح 18( .عاما) لإلغتصاب من قبل والدها يف مكان إقامة
خميم شاتيال.
العائلة داخل ّ
وعلى الفورُ ،أعلمت فصيلة بئر حسن يف وحدة الدرك اإلقليمي باألمر،
حيث متكن عناصرها من توقيف الوالد
حمرمة مع ابنته القاصر منذ
الذي اعرتف مبا نسب إليه ،وبأنه يقيم عالقة ّ
ستة أعوام أي منذ كان عمرها حنو  12عامًا.
وأحيل إىل مكتب مكافحة اإلجتار باألشخاص ومحاية اآلداب يف وحدة
الشرطة القضائية ،فيما أودعت الضحية ووالدتها وشقيقها وشقيقتاها
بناء إلشارة القضاء املختص.
إحدى اجلمعيات ،وذلك ً

ست سنوات وهو يعتدي على ابنته القاصر

ّ
إنقض «وحش بشري» على ابنته القاصر ،واستمر يف عمله الشنيع
طوال ستة اعوام حيث كانت القاصر يف عمر الثانية عشرة ،اىل ان متكنت
احدى مجعيات اجملتمع املدني من إنقاذ هذه الطفلة بتوقيف الوالد السوري
س.ح 42(.عاما).
وكانت توافرت معلومات لدى شعبة العالقات العامة يف قوى االمن
تعرض الفتاة
الداخلي ،مصدرها إحدى مجعيات اجملتمع املدني ،حول ّ
القاصر ن .ح 18( .عاما) لإلغتصاب من قبل والدها يف مكان إقامة
خميم شاتيال.
العائلة داخل ّ
وعلى الفورُ ،أعلمت فصيلة بئر حسن يف وحدة الدرك اإلقليمي باألمر،
حيث متكن عناصرها من توقيف الوالد
حمرمة مع ابنته القاصر منذ
عالقة
يقيم
الذي اعرتف مبا نسب إليه ،وبأنه
ّ
ستة أعوام أي منذ كان عمرها حنو  12عامًا.
وأحيل إىل مكتب مكافحة اإلجتار باألشخاص ومحاية اآلداب يف وحدة
الشرطة القضائية ،فيما أودعت الضحية ووالدتها وشقيقها وشقيقتاها
بناء إلشارة القضاء املختص.
إحدى اجلمعيات ،وذلك ً

مشعة ُتطفئ حياة شابة يف صور

شب داخل غرفة
قضت السورية حدود علي املوسى ( 26عاما) جراء حريق ّ
صديقني يف قضاء صور .كما أصيب شقيقها فهد( 36عاما)
يف بلدة
ّ
إصابات خطرية .ونقلت جثة حدود وشقيقها اىل مستشفى جبل عامل.
ونتج احلريق عن وقوع مشعة مضاءة داخل الغرفة ،ما تسّبب باحرتاق املنزل
واصابة الضحية وشقيقها حبالة اختناق ما ادى اىل وفاة االوىل.

إطالق نار على منزل وسيارة يف عكار

اقدم جمهولون على اطالق النار على منزل وسيارة توفيق حممود طاهر يف
بلدة حيزوق يف عكار .وقد اصيبت سيارة طاهر وهي من نوع مرسيدس
بعيارين ناريني اخرتقا الزجاج االمامي.
يذكر ان طاهر يعمل موظفًا يف «شركة كهرباء لبنان» .وافادت معلومات
اىل احتمال ان تكون احلادثة مرتبطة باالنتخابات البلدية.

..وطعنات سكني بإشكال يف عكار

وقع اشكال بني شبان من ال عيس وآخرين من ال كنجو يف بلدة
احليصا يف عكار ،وما لبث ان تطور اىل تضارب باالت حادة اصيب بنتيجته
شخصان من العائلتني بطعنات سكني  .ومت نقلهما اىل مستشفى اليوسف
الطيب يف حلبا للمعاجلة.

مزوّرو مستندات سفر بقبضة األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع
بتوقيف ستة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت شخصا جبرم تهريب وتسهيل انتقال االشخاص بطرق غري
شرعية وآخرين جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة .وبعد انتهاء
التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

توقيف  24مطلوباً
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  24مطلوبًا جبرائم
خمدرات وسرقة وتزوير وشيك من دون رصيد.

 4535خمالفة سرعة يف أسبوع
تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات السرعة
الزائدة عرب الرادارات لي ًال ونهارًا ،اليت سجلت خالل تنظيم  4535خمالفة
سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل رادع
احلد من احلوادث.
بتأن بغية ّ
لدى السائقني للقيادة ٍ

حشيشة «تتحوّل» إىل خبور يف َجيب سجني يف رومية
وإن كان مظهر املتهم يدل على
هي ليست قصة من قصص الصحابةْ ،
انه من زمن الصحابة كما رأى فيه رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم  .فيوسف ز .الذي مثل الثالثاء امام احملكمة بتهمة
تعاطيه املخدرات يف سجن روميه خالل العام « ،2013حتولت» قطعة
حشيشة يف جيبه اىل خبور ..وهو بدا آتيًا من عامل آخر بالنظر اىل شكله،
شعر مبعثر وحلية كثيفة ،فبادره رئيس احملكمة لدى رؤيته ممازحًا:
«شكلك من ايام الصحابة».
وماذا عن التهمة املوجهة اليه قال يوسف« :عثرت على قطعة حشيشة
على االرض يف سجن روميه فالتقطتها ووضعتها يف جييب واثناء التحقيق
معي بعد ضبطها قلت هلم بانها خبور».
وافاد املتهم بانه حمكوم جبرم تعاطي املخدرات وتروجيها .ومنذ متى وهو
موقوف فاجاب« :من فرتة منيحة».
وحكمت احملكمة على يوسف بالسجن مدة شهر وتغرميه مبلغ  200الف
لرية.

إتالف مزروعات اخلشخاش يف اهلرمل

قامت قوة من مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف البقاع يف وحدة
السيارة ،بتلف حنو
الشرطة القضائية امس ،تؤازرها قوة من وحدة القوى
ّ
ّ
تصنع منها مادة
 /18/دومنًا من األراضي املزروعة بنبتة اخلشخاش اليت
اهلريويني القاتلة ،وذلك يف حمليت فيسان والسويسة _ اهلرمل.

االدعاء على  13باإلرهاب

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على
ثالثة عشر شخصًا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية بينهم ثالثة
موقوفني جبرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال
ارهابية واملشاركة يف أعمال قتالية وعسكرية ومراقبة حواجز اجليش
ودوريات يف منطقة عرسال وحيازة اسلحة حربية .واحاهلم اىل قاضي
التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا.

قتيلة صدماً يف زحلة

قضت زليفة مهدي احلاج حسني ( 63عامًا) ،بعدما صدمتها سيارة
جمهولة املواصفات على اوتوسرتاد زحلة قبالة الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي .ونقلت جثتها اىل مستشفى اللبناني الفرنسي ،فيما فر سائق
السيارة

..وقتيالن شنقاً وسقوطاً يف غزة والسمقانية

ُوجد البنغالي ريدو حسني ( 16عامًا) مشنوقًا ومعلقًا حببل على شجرة داخل
حديقة خمدومه يف بلدة غزة قرب جب جنني يف البقاع الغربي.
وبعد الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي ،تبني أن حسني أقدم على
االنتحار بدليل عدم وجود أي عالمات عنف على جسمه ،وقد أعلمت النيابة
العامة باالمر واستمعت اىل اجملذوب ملعرفة املالبسات.
من جهة أخرى ،نقل اىل «مستشفى عني وزين» السوري يوسف نظمي
جبس جثة ،نتيجة سقوطه من ورشة بناء يف السمقانية -الشوف .ومت
االستماع اىل زمالئه العمال يف الورشة الذين أكدوا سقوطه على رأسه
بعدما زلت قدمه.

تسوّقا يف وسط بريوت ..بشيكات مزورة

متكنت فصيلة الربج يف وحدة شرطة بريوت من توقيف كل من ح.
ه.وم.م .باجلرم املشهود بعيد شرائهما بعض الساعات الثمينة من حمال
مزورة ،مستخدمني بطاقات
جتارية يف حملة وسط بريوت بواسطة شيكات ّ
مزورة أيضًا .وبالتحقيق معهما ،اعرتفا مبا نسب إليهما وبقيامهما -
هوية ّ
بتواريخ خمتلفة  -بالعديد من العمليات االحتيالية وعمليات شراء مشرتيات
هوية وبيانات قيد ورخص سوق
باهظة الثمن ،بواسطة شيكات وبطاقات ّ
مزورة ( ضبطت حبوزتهما) ،وذلك يف مناطق خمتلفة من حمافظة
مجيعها ّ
جبل لبنان ،بريوت وصيدا.
كما تبينّ أنهما من أصحاب السوابق وهما مطلوبان للقضاء مبوجب ست
مزور وسرقة واحتيال.
مذكرات عدلية جبرائم تزوير واستعمال ّ
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورتهما،
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Tel; 9709 3002

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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.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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مـناسـبات

حشد كبري ومميز شارك يف احلفل السنوي للتيار الوطين احلر يف ملبورن

بشار هيكل يلقي كلمته

الزغلول يلقي قصيدة

سايد حامت ،ميالد احلليب وعقيلته ،بيرت خليل وجنم زغلول

ليس بكثري على التيار الوطين احلر يف ملبورن ان
جيمع يف مناسباته كل الفئات السياسية والعقائدية
واملؤيدين.
فالتيار الوطين احلر كما يف لبنان كذلك يف بالد االنتشار
لديه الكثري الكثري من املصداقية والشفافية يف تعاطيه
مع اآلخرين.
ومساء يوم السبت املاضي كانت اجلالية اللبنانية على
موعد مع التيار الوطين احلر يف احلفل السنوي وقد
غصت صالة مارون باجلماهري اليت جاءت من كل حدب
وصوب لتشهد للحضور الكثيف واملميز وللتنوع ودقة
املوعد وحسن الرتتيب.
وكان يف مقدمة احلضور اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل فرع فيكتوريا ،اجلامعة االسرتالية اللبنانية،
القوات اللبنانية ،حركة االستقالل ،احلزب السوري
القومي ،احلزب الشيوعي ،حركة شباب زغرتا ،دار
العودة ،بلدية موراندا ،نادي شباب لبنان ،تيار املردة،
مرشح حزب العمال بيرت خليل باالضافة اىل اعضاء التيار

عريف احلفل جوزيف مغبغب

هبة فرنسيس

روبري خبعازي وحسناوات

اجلامعة االسرتالية اللبنانية

شربل راضي وعقيلته وخنلة بيطار

بشار هيكل ،رفعت حنا ورينيه خضر

دار العودة

نادي شباب لبنان

املرحوم سليمان ابو خاطر.
وعائالتهم وحشد من املواطنني.
قدم حلقات االحتفال السيد جوزيف مغبغب الذي وقد تكلم يف املناسبة رئيس مكتب التيار يف ملبورن
افتتحه بالنشيدين الوطنيني االسرتالي واللبناني ،ثم السيد بشار هيكل الذي رحب باحلضور وحتدث عن
دقيقة صمت عن ارواح الشهداء مبن فيهم عميد التيار الصعوبات اليت الزمت التيار منذ عام  2005حتى اليوم،
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مناسبات

حشد كبري ومميز شارك يف احلفل السنوي للتيار الوطين احلر يف ملبورن

القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

اجلامعة اللبنانية

الشاعر أنطوان برصونا وعقيلته وجان سابا وعقيلته

املردة

احلزب السوري القومي االجتماعي

كليم شاهني وزوجته وجهاد راضي وعقيلته

ماهر فياض وعقيلته وحضور

شباب زغرتا

فادي غصن

الدكتور حنا اخلوري والزرييب

معربة ..كما القى شاعر التيار انطوان برصونا قصيدة
يف حديثه اىل عمل اجمللس مبا خيص النفايات الذي عنفوانية قوطعت مرارا بالتصفيق.
قام به التيار يف هذا اخلصوص واجلهود اليت يقوم بها وخالل احلفل اتصل الوزير جربان باسيل ومما قاله
للمحتفلني «كونوا على قدر املسؤولية الوطنية اليت
لالنفتاح على كافة مكونات الوطن.
بدورها القت السيدة هبة فرنسيس كلمة وجدانية عهدناها بكم وحافظوا على البلد الذي استضافكم وال

تنسوا وطنكم االم لبنان».
فنيا احيا احلفل الفنان عادل يونس ثم جرى سحب
التومبوال ووزعت اجلوائز على مستحقيها ،لينتهي
االحتفال مع الساعات األوىل من يوم االحد.
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مناسبات

ممثل معوض يف احتفال حلركة االستقالل يف سيدني :منفتحون على اجلميع ملصلحة لبنان

الشيخ هنري معوض

زعيم املعارضة لوك فولي

النائب طوني بورك

النائب ديفيد كالرك

النائبة فني ،االب موسى ،الدويهي ،طربيه ،راهبات وحضور

الطاولة الرسمية

التيار الوطني الحر

الوطنيون االحرار

شديد وعقيلته وحضور

بو ملحم ،كلتوم وحضور

جان ناصيف وعقيلته وحضور

أحيت «حركة االستقالل» يف
سيدني ،احتفاهلا السنوي يف
حضور هنري معوض ممثال رئيس
احلركة ميشال معوض.
وقد حضر االحتفال عضو اجمللس
التشريعي ديفيد كالرك ممثال
رئيس حكومة الوالية مايك
بريد ،زعيم املعارضة لوك
فولي ،النائب طوني بورك ممثال
زعيم املعارضة الفيدرالية بيل
شورتن ،النائب جايسن كلري،
النائب جهاد ديب ،والنائبة
جوليا فني ،األب طوني سركيس
ممثال املطران انطوان شربل
طربيه ،األب انطوان طعمه ممثال
األب يوسف سليمان ،بهية ابو
محد ممثلة القنصل اللبناني
جورج بيطار غامن ،رئيس مجعية
املرسلني اللبنانيني األب مارون
موسى.
كما شارك يف االحتفال ،رئيس
التجمع املسيحي والي وهبه،
نائب رئيس الرابطة املارونية
ليشع شدياق ،رئيسة مكتب
االنتشار املاروني الربوفسور
فاديا غصني ،رؤساء احزاب
وتيارات «قوى  14آذار»
و»التيار الوطين احلر» ومنسق
اسرتاليا يف «حركة االستقالل»
اسعد بركات ،ومنسق احلركة يف
سيدني سعيد الدويهي.
افتتاحا النشيدان االسرتالي
واللبناني ،وقدم الربنامج مسؤول
االعالم زياد نادر ،وتواىل على

الكالم كل من  :ديفيد كالرك،
وطوني بورك ولوك فولي ،حيث
نوهوا ب»دور احلركة على صعيد
اجلالية وعلى الصعيد اللبناني».
والقى كلمة  14آذار املسؤول
االعالمي يف مفوضية االحرار
مارك البطي ،الذي شدد «على
ثوابت ومبادئ  14آذار»،
مستنكرا «وجود السالح غري
الشرعي» ،ومشددا على «اهمية
دعم اجليش اللبناني».

للتوافق على قاعدة الربامج
اإلمنائية احلقيقية ،وأصرينا على
أن يكون التوافق شامال وأال
يستثين أحدا من املسيحيني،
وحتى اجملتمع املدني أيضا ،وحنن
فخورون مبا أجنزناه حتى اليوم،
وإن شاء اهلل يتجسد ما عملنا له
طوال األسابيع املاضية ،مبجالس
بلدية تعمل بشكل متجانس
خلدمة زغرتا وكل قرى القضاء
من دون استثناء ،وحتقيق اإلمناء
الذي تستحقه مدينتنا وقرانا».
اضاف« :يكفينا أن نتابع
مسلسل الفضائح الذي ال ينتهي
كي ندرك خطورة مستوى الفساد
الذي وصلنا إليه يف لبنان ،من
فضيحة النفايات ،اىل االنرتنت
غري الشرعي ،اىل االجتار
بالبشر ،اىل الفساد يف قوى
األمن الداخلي ،اىل كامريات
بلدية بريوت ،اىل الرتاشق بني
النائب وليد جنبالط والوزير نهاد
املشنوق ،وبني رئيس التفتيش
املركزي وبني املفتش العام،
والسلسلة ال تنتهي ،ولنتمكن
من مواجهة كل ذلك ،ال بد
من قيام دولة حقيقية قوية،
دولة حتتكر السالح وتطبق
القوانني على اجلميع سواسية
ومن دون استثناء ،ألن ال أحد
فوق القانون ،دولة حقيقية
جبيش واحد ال يتعايش مع
أي ميليشيات أو سالح خارج
الشرعية ،دولة تضبط حدودها

معوض

وألقى معوض كلمة رئيس
احلركة ،فشكر احلضور ،موجها
«التحية اىل احلكومة والشعب
االسرتاليني واجلالية اللبنانية
معوض»،
ميشال
باسم
ومستعرضا «االنتخابات البلدية
وخصوصا مد اليد للتوافق يف
زغرتا  -الزاوية».
وأكد أن «جهد حركة االستقالل
سينصب من اجل اقرار الالمركزية
االدارية ،والدعوة اىل وجود سالح
واحد هو سالح اجليش اللبناني،
وعلى شعار «ال للسالح غري
الشرعي» ،منوها بـ «املصاحلة
املسيحية املسيحية ،وبأهمية
الشراكة احلقيقية اللبنانية بني
املسيحيني واملسلمني».
وحتدث عن «الفساد املستشري
يف خمتلف الدوائر اللبنانية»،
فقال« :نقوم يف زغرتا  -الزاوية
بكل ما يتوجب علينا على مستوى
االنتخابات البلدية ،مددنا يدنا

مسؤول االعالم زياد نادر

د .عماد برّو ،خليل طرق والحزب االشرتاكي

القوات اللبنانية

الربوفيسورة فاديا غصني تستلم جائزتها

فال تسمح للجحافل العسكرية
بتجاوزها ذهابا وإيابا اىل
سوريا والعراق واليمن وبلغاريا
واألرجنتني وغريها من الدول،
دولة دميقراطية ال تنتظر إشارات
وإمالءات خارجية النتخاب رئيس
جلمهوريتها ،وتبقى بال رأس
ورئيس جلمهوريتها لسنتني،
وال أحد يستطيع أن جيزم متى
ستحصل االنتخابات الرئاسية
بعد أن بشرنا نائب األمني العام
ل»حزب اهلل» الشيخ نعيم قاسم
بأن «أوان التسويات مل حين
بعد».
وتابع« :دولة دميقراطية تقر
قانونا عادال لالنتخابات النيابية
يعكس التمثيل الصحيح ،وال
تنتظر عشية كل انتخابات لتغري
قوانني االنتخابات مبا حيقق
مصاحل الطبقة السياسية احلاكمة،
ودولة دميقراطية حتكم فيها
األكثرية الفائزة يف االنتخابات
وتعارض األقلية اخلاسرة من
أجل التمكن من القيام باحملاسبة
الربملانية ،عوض الغرق يف منطق
«الوحدة الوطنية» الكاذبة،
وبدعة امليثاقية اإللغائية لكل
منطق دميقراطي».
وختم« :لتحقيق كل ذلك ،ال
يسعنا إال االعتماد على أنفسنا،
حنن الذين بسواعدنا وإرادتنا
حررنا لبنان من الوصاية السورية
يف  14آذار ال  2005وأخرجنا
جيش االحتالل السوري يف 26

مارك البطي يلقي كلمة  14آذار

النائب جهاد ديب يستلم جائزته

الوطنيون االحرار مع لوك فولي وجوليا فني

وقوفا للنشيدين
نيسان  ،2005وال بد من العودة
إىل املبادئ ال املصاحل ،وأن
نكون رجال دولة ال رجال أعمال،
وأن نكون مستعدين لالستشهاد
يف سبيل لبنان متاما كما
استشهد رفيق احلريري وباسل
فليحان ومسري قصري وجورج
حاوي وجربان تويين ووليد عيدو
وأنطوان غامن ووسام عيد ووسام
احلسن وحممد شطح ،وحنن يف

«حركة االستقالل» على العهد
باقون ،لن نغري قناعاتنا ولن
نبدل مبادئنا ،باقون على ثوابتنا
ال نساوم ،ومنفتحون على اجلميع
ملصلحة لبنان».
ومنحت احلركة هذا العام جوائزها
لكل من الربوفسورة فاديا
غصني ،وجهاد ديب ،وبيرت
الباشا ،وحتدثت عن اجلوائز إيفا
معوض باسم احلركة.
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كتابات

حان الوداع

ندى فريد إىل السينما

احلدس

تتقدم جريدة اهلريالد االوسرتالية ،ممثلة برئيس حتريرها
االستاد انطونيوس بو رزق والكادر االعالمي ،بأحر التعازي
القلبية من ذوي شاعرتنا الكبرية ومن جمموعة أصدقاء الشعر
ومن الشعراء يف جمموعة حوار الشعر ومن الصديق الشاعر
حممد عامر األمحد برحيل شاعرتنا الغالية سارة حنا تغمدها
اهلل برمحته ..رحلت ساره وبقيت يف قلوبنا اىل األبد.

ومل أزل متشبثّا بظالل عطرك

كيف لي أن أنسف الورد املعتق
بيننا؟

والوجد يأخذني إىل قدميك ِ

أرحل يف مدى خطوات روحك

كيف لي

أن أترك النارنج يف إبطيك

ينأى عن غواية عاملي؟
ّ
الشتات
لكنك اخرتت
َ

تغادرين َ وخلفك اآلمال
ً
ّ
تقشر ضوءها
عارية
آثم
مرميًة يف قعر ٍ
ليل ِ
ّ
وتغادرين َ

وترتكني األرض يف هذيانها
ّ
الساري
منزوعة من جاذبية وهجك ّ
إىل غيم املغيب
قادم
جحيم
ملوحًا برؤى
ّ
ِ
ٍ
**

وحدي

وأسئلة الغياب حتيطين

وختيطين فوق الوسادة خام ًال
َ
ِ
احلجري
حلايف
األطياف حتت
متآكل
ِّ

يطحنين وميزجين

حلم فاتِر
بسراب ٍ
ويقيلين وقصيدتي

من خاطري ودفاتري

وحدي وليل مدينيت ّ
الثكلى
ّ
ٍ
كاسد
حلم
نرقع ضوءنا بغبار ٍ

أفق خاسِر..
وسراب ٍ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

املمثلة ندى فريد مع ابنتيها

كتب عباس علي مراد
من على خشبة املسرح حيث ال حدود وال حواجز واملواجهة املباشرة
مع املشاهد واملتلقي وانعتاق املمثل من كل املعوقات واملمنوعات
إال اليت يفرضها اإللتزام حبدود النص ،إىل اإلذاعة اليت تتطلب
مهارات من نوع آخر خصوصًا برامح البث املباشر اليت جتعل اإلعالمي
على متاس مباشر مع شرحية أوسع من املستمعني واملتلقني الذين
تتوسع وختتلف إهتماماتهم ،ها هي ندى فريد صاحبة املوهبة
والطموح الشاهق تطرق بابًا آخر من أبواب الفن لتخوض جتربة
التمثيل السينمائي بالتعاون مع املخرج د .موفق ساوا يف فيلم
( Not 4 Saleغري خمصص للبيع) والذي عرض يف بانكستاون
(سدني  -أسرتاليا ) بتاريخ  2016/05/12وباللغة اإلنكيزية.

بقلم الروحاني عالء العوادي

هناك ظواهر عديدة جتعلنا يف حرية مستمرة حتى العلماء والعلم
عجز عن تفسريها من بني هذه الظواهر ظاهرة تسمى « احلدس
« … يوجد نظريات عديدة ال حتصى حول احلدس من العديد من
العلماء فمنهم من يرى ان احلدس ماهو اال شعور داخلي ليس له
فاعلية او تاثري على قرارات االنسان وعلى العكس متاما هناك
علماء يفسرون احلدس على انه شعور خيرج من العقل ولكن به
نوع من الروحنية املتصلة بالروح والقلب وهناك علماء اخرين يرون
احلدس نوع من انواع الالوعي …
احلدس بوجه عام هو عملية عقلية تنري العتمة وتستطيع ان تقوم
باخرتاق الزمن واملسافات … ويف هذه املقالة سوف نتناول
معلومات عن احلدس.
املعطيات الشخصية وعملية احلدس
ظهرت معلومات جديدة حول احلدث وعالقته بالعقل الباطن لالنسان
… وهذه املعلومات متمثلة يف طريقة التفكري اليت يقوم به عقل
االنسان ومن ثم طريقته يف جتميع املعلومات ومن هنا قدرته
على استغالل هذه املعلومات واستنتاج احلقائق وتوقع ماسوف
حيدث وهذا هو احلدس او احلاسة السادسة … هناك دراسات
تعرف بـ «دراسة آلية التفكري» وهذه الدراسات تعتمد على
الذكريات واالنفعاالت واملواقف اليت خيتزنها العقل يف الالوعي
وهذه الدرسات تؤكد ان املواقف اليت مير بها االنسان واملالحظات
اليت خيتزنها العقل هي اساس عملية احلدس فهي مبثابة معطيات
يتم ختزنها عقل االنسان وترتجم اىل احلدس والتوقع يف حاالت
الالوعي.

أن حتاول فهذا حبد ذاته إجناز ،وندى فريد يف حماولتها هذه
تستحق الثناء والتقدير ألنه وعلى الرغم من اإلمكانيات املادية
والتقنية احملدودة خرج الفيلم ليكون حدثًا حبد ذاته ألن اإلخراج
والتمثيل والتصوير كله حصل يف أسرتاليا ليصل إىل مهرجان
كان السينمائي العاملي ليكون منوذجًا حيتذى به يف املستقبل.
كان الفتًا إداء بطلة الفيلم ندى فريد اليت أظهرت مقدرتها على
املميز إىل جانب املمثلني اآلخرين ،ابنتيها جينيفر
العمل وحضورها
ّ
وجاسينتا أبو زيد باإلضافة إىل خملد اخلميسي وايشو تياري
وغريهم.
ّ
ومكثف وقصته
الفيلم ، Not 4 Saleفيلم قصري لكنه غين مبعانيه
مستقاة من معاناة العراق والشعب العراقي واليت ميكن إسقاطها
على العامل العربي الذي يتعرض ألشرس هجمة بربرية وحروب
واحتالالت تسببت يف تهجري املواطنني من بيوتهم يف أكرب عملية
املنظم واملمنهج إلرث حضاري املعرفة يف الالوعي
ّ
نزوح مجاعي باإلضافة إىل التدمري
وإنساني عمره آالف السنني ،ويف والفيلم رأينا الدكتور موفق علماء النفس القدماء توصلوا اىل اإلدراك االوعي املتمثل يف الرد
ساوا خيتار اسم متوز ملا هلذا اإلسم من داللة لقصته األسطورية السريع يف مواقف معينة بدون حتضري هذه االجابة ومن هنا توصلو
املهمة يف حضارة بالد من بني النهرين ملا تعرض له اإلله متوز اىل االدراك الالوعي حيث ان عقل االنسان يشعر بالوعيه قبل
حدوث املواقف … مثال على ذلك شعورنا بالكراهية اجتاه اشخاص
من اضطهاد وعذاب.
وهنا نشري إىل أن املخرج كان موفقًا يف اختياره إلسم متوز ،اإلبن برغم من اننا نكون يف اول مقابلة معهم بدون حدوث اي موقف
املخلص وإله اخلصب عند البابليني ،وهو أحد حارسي بوابة السماء يستدعي هذه الكراهية وال نعرف ملاذا الكره اجتاه ؟؟ … إن هذا
واملسؤول عن دورة الفصول عندما ُيْب َعث حيًا كل ستة أشهر عند الشخص يوجد حوله ذكريات وصراعات بداخل العقل الباطن مبنطقة
االوعي ولذلك فتجد الكره اجتاه الشخص.
شهر متوز رابع شهور التقويم البابلي كما تقول األسطورة.
نعم إنها خطوة ،وكما نقول املشوار الطويل يبدأ خبطوة على أمل أن
نرى املزيد من الدعم املادي واملعنوي لتقديم املزيد من األعمال احلدس والبقاء
إلظهار ارثنا الثقايف واحلضاري الذي يعكس صورتنا احلقيقية البقاء يقصد به بقاء النسل يعتقد الكثري ان بقاء نسل اجدادهم
جاء عن طريق ختطيهم جلميع املعوقات اليت واجهتهم والفضل يف
واالستفادة من املواهب والطاقات االبداعية والتمثيلية.
سدني ختطي هذه املعوقات بعد اهلل سبحانه وتعاىل هو عملية احلدس اليت
 2016/5/16ساعدتهم على توقع الشئ قبل حدوثه والتصدي له … وتطور االمر
بعد ذلك بتطور االنسان وحياته ونضج عقله وذكائه وتطور ايضا
مع هذه التطورات عملية احلدس واصبح االنسان يستطيع ان يقوم
بعملية التنبؤ والتوقع بلمحة بصر وخاصة لو كان الشعور متمثل
يف خطر ما حييط به.

اعالنكم يف الهريالد
طريقكم اى النجاح
لالتصال:
9632 4818
او
0414 482 345

التدرب على تنمية احلدس
هناك برامج تدريب خمصصة من اجل تدريب االنسان على عملية
احلدس وتطويرها لديه وهي تتم عن طريق استغالل طاقات
االنسان الكامنة وعقله الباطن  ..واكثر مايهتمون بالتدريب على
عملية احلدس هم رجال املخابرات حتى يتم تدريبهم على تنمية
عمليات احلدس أو البصرية لديهم من اجل اختاذ قرارات صائبة.

متى خيطئ احلدس
هناك اوقات كثرية خيطئ بها عمليات احلدس وخاصة الن الغيب
اليعلمه اال اهلل سبحانه وتعاىل وجيب التنويه على ان احلدس يف
النهاية ليس له عالقة بالغيبيات او رؤية املستقبل هو فقط عبارة
عن استغالل االنسان ملعطيات لدية حمفوظه يف ذاكرته والوصول
اىل معطيات … وال يوجد اي اساس من الصحة هلؤالء العارفون
الذين يقومون باستخدام عملية احلدس من اجل رؤية املستقبل
وخاصة الن املستقبل ال يعلمه اال اهلل سبحانه وتعاىل.

صفحة 24

Saturday 21 May 2016

السبت  21أيــار 2016

Page 24

ملبورن

طالق الشباب حديثي الزواج

 8أسباب تؤدي إىل طالق الشباب حديثي الزواج

للزواج املبكر مزايا متعددة ،إذا توافرت له مقومات عدة ،أهمها
وجود تكافؤ وتوافق اجتماعي وثقايف بني الزوجني ،وإخضاعهما
لتجارب تثبت قدرتهما على حتمل املسؤولية.
حددت رئيسة قسم الدعم االجتماعي بإدارة محاية املرأة والطفل،
يف اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان ،فاطمة الكندي سبعة أسباب
بسيطة تؤدي إىل حدوث الطالق أو اخلالف بني الشباب وهي:
 - 1الزواج املبكر :وذلك من دون وجود تكافؤ وتوافق
اجتماعي وثقايف بني الزوجني ،ظنًا من األهل أنه عالج حاسم
هلاجس يسيطر عليهم جتاه بناتهم ،ما يؤدي الحقًا إىل حدوث
مشكالت.
 – 2قلة اخلربة ،وعدم متييز الشابة بني األمور اليت جيب أن

تطيع زوجها فيها ،وتلك اليت جيب أن تعتربها ناقوس خطر..

عليهما تقديم بعض التنازالت.

 – 3طيش الزوجة ،فهي تتعامل مع زوجها مثلما تعامل شقيقها
يف املنزل ،فرتد عليه اإلساءة بالطريقة نفسها ،ورمبا تبادله
الضرب إذا اعتدى عليها.

 - 7عدم التوافق سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا،
بسن مبكرة وقلة خربة ،وهذا يؤدي إىل ما
خصوصًا إذا اقرتن
ّ
ميكن تسميته بـ «الطالق قبل الدخول» أو الزواج احملكوم عليه
بالفشل ،نظرًا لعدم التكافؤ ،وشعور أحدهما بأنه أقل أو أفضل
من اآلخر.

 – 4إجبار الفتاة على الزواج للتخلص من هاجس وجودها يف
املنزل ،ويأتي ذلك على حساب استكمال تعليمها.
 – 5حب الفتيات الصغريات لالستمتاع بالنزهات ،وبالتفاصيل
الصغرية يف حياتهن ،فيصتدمن بواجباتهن املنزلية.
 - 6عدم إدراك مسؤولية الزواج من قبل الطرفني ،وانتقاهلما
من حياة مرفهة خالية من االلتزامات إىل واقع جديد يفرض

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

 - 8عدم حتدث الطرفني قبل عقد القران ،يف التفاصيل كافة،
فهما ال يتفقان على األمور اليت ميكن أن تثري املشكالت ،مثل
اإلجناب وتأجيله ألسباب متعلقة باستكمال الدراسة أو االستعداد
بشكل جيد لتحمل مسؤولية أطفال ،إذ يفرتض فتح نقاش بني
الطرفني حول كل األمور املشرتكة بينهما ،والتوصل إىل اتفاق
قبل إمتام الزواج.

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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ملبورن

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
 فيكتوريا برئاسة السيد- مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
.غنيم فضول

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:


Hold a first Aid certificate



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

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

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂
نتعهد
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ملبورن

عالمات حتذرك من اإلصابة بهذا
املرض املزمن!
مع إرتفاع نسب اإلصابة
السكري
مبرض
العاملية
املزمن ،وخصوصًا بني الشباب
هذه األيام ،جيب عليك توخي
احلذر واحلفاظ على صحتك
والتعامل بأقصى سرعة وفورا
مع أي تغريات أو أعراض هلذا
املرض قد تطرأ على جسمك أو
صحتك بشكل عام.
يف ما يتعلق بهذا املوضوع،
نوضح لكم االعراض التحذيرية
اليت توحي بأنك يف مرحلة بداية
اإلصابة مبرض السكري:
ـ الزيادة املفرطة يف الوزن،
وخصوصا الزيادة املفاجئة،
حبيث ال تتناسب كمية الطعام
اليت تتناوهلا مع حجم الزيادة
املفرطة يف الوزن.
ـ العطش السريع واملتكرر.
ـ جفاف الفم بشكل ملحوظ
ومفاجىء.
ـ اجلوع املتكرر
والغري طبيعي.

واملفاجىء

ـ كثرة التبول بشكل مفاجىء
أثناء الليل والنوم.
ـ جفاف اجللد وتغري لونه بشكل

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني

ملحوظ.
ـ الصداع املتكرر
مفاجىء وغري مسبوق.

مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.
وبشكل

ـ التفكري وزيادة نسبة النسيان
بشكل ملحوظ ومفاجىء.
ـ تدني السمع.
ـ ضعف الرؤية أو النظر.
ـ العصبية بشكل سريع وعدم
حتمل املشاكل كاملعتاد.
ـ مشاكل يف املعدة.
ـ التعرض واإلصابة بالعدوى
بشكل سريع.

ـ زيادة نسبة التعب واإلرهاق
خالل اليوم بشكل ملحوظ
ومفاجىء.
كل هذه األعراض تعين بأنك
على أعتاب املرحلة األولية
من اإلصابة مبرض السكري،
وتلك املرحلة ال حتتاج منك
كسال او تأني يف احلفاظ
على صحتك ،فيجب عليك
فورا يف تلك األثناء أن تقوم
بالذهاب إىل طبيبك املختص
وأن ختربه عن إصابتك بتلك
األعراض حتى تطمئن على
صحتك.

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن

ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم:
0447176293

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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ملبورن

حفل كوكتيل حلزب القوات اللبنانية يف
ملبورن احتفاال بفوز الئحة «امناء زحلة»

رئيس املكتب سعيد حداد

مسؤول االعالم فوزي بو فرحات

املختار ميالد الحلبي وحضور

سايد رستم ،التيار الوطني وحضور

حضور

حضور

الياس فرح وحضور

أقام حزب القوات أللبنانية مركز ملبورن نهار اخلميس يف -5-12
 2016حفل كوكتيل إحتفاال بالفوز الذي حققته الئحة إمناء زحلة
يف اإلنتخابات البلدية واإلختيارية ،اليت جرت مؤخرا يف مدينة
زحله.
حيث حلت رابطة زحله يف ملبورن ضيفة الشرف يف هذا اإلحتفال،
ممثلة بأعضائها ورئيسها السيد منري حداد.
كما حضر هذا احلفل ممثلون عن األحزاب اللبنانية ،إعالميني ،رجال
أعمال ،ممثلون عن اجلمعيات و النوادي اللبنانية احمللية.
أفتتح احلفل بكلمة مسؤول اإلعالم يف املركز ،فرحات أبوسابا،
شكر فيها احلضور ،وهنأ فيها أبناء زحله على حتقيق اإلنتخابات
األخرية وهي إنتصار لكل أبناء زحله إىل أي طرف إنتموا وأن زحله
عرين أألسود وأبناؤها أشبال تتنافس بعزة وشرف وإباء.
تلبس إال َ
ذاتها ولن ترتوي إال من مائها ،ولن تطحن
وأن زحلة لن ُ
إال من غالل بيادرها ،ولن تشرب النخب إال من معاصرها وعنب
كرومها ،يف كؤوس متلؤها فقط أيادي أبناء زحله.
وختم الكلمة بقصيدة عن سرية املطوب أألب بشار أبومراد
أملخلصي إبن زحله ألبار وقديسها ألعتيد.
ثم كانت كلمة رئيس رابطة زحله السيد منري حداد،إستهلها بأن
الزحليني يكفيهم فخرا أن زحله كانت أول مشروع مجهورية يف
الشرق األوسط ،ومازال لدى ألزحليني هذا الفخر ألن زحله برهنت
أنها مازالت حتافظ على مواصفات اجلمهورية الثابتة.
وأن الدماء اليت أهرقت من أجل هذه اجلمهورية هي أغلى بكثري

من أي مال أو نفوذ أوسلطة غري سلطة الدولة ،وأن زحله ستبقى
رمز ومثال للوحدة ألوطنية والكل بالنهاية رابح ملصلحة زحلة ،كما
هنأ اللجنة املنتخبة برئاسة السيد أسعد زغيب ومتنى أن يصل
لبنان إىل إنتخاب رئيس للجمهورية ،وختم بكلمة شكر وجهها
ملركز حزب القوات اللبنانية املضيف هلذا احلفل.
ثم كانت كلمة رئيس املركز السيد سعيد حداد جاء فيها :لرمبا
يسأل البعض هل أصبحت القوات فقط زحله؟ ال بل القوات
تبارك كل املناطق اليت تعكس فيها نتائج اإلنفتاح الذي حصل
بني التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية على كافة األراضي
أللبنانية والذي أدى بطبيعة احلال إىل التحالف.
وأن قرار زحله هو بأيدي أبناء زحله فقط وال غري ،وأما العالقة
بني زحله والقوات هي بغنى عن أن تعرف ألنها ممهورة بدماء
زكية سطرت للتاريخ إرثا جميدا من الكرامة والعزة والوفاء ،وإن
يد القوات ممدودة للجميع من أجل حتقيق املصلحة العامة.
وختم بالشكر ألبناء زحلة أألوفياء وخص بالذكر الرفيق النائب
جوزيف املعلوف عضو كتلة نواب زحلة وتكتل القوات اللبنانية
على اجلهود الكبرية اليت بذهلا قبيل اإلنتخابات.
وثم دعا السيد حداد كل رؤساء وممثلني األحزاب املشاركة،
التيار الوطين احلر ،تيار املستقبل ،حركة اإلستقالل ورابطة أبناء
زحله لتبادل األخناب إحتفاال بهذه املناسبة.
ثم دعي اجلميع للمشاركة يف الكوكتيل الذي أقيم على شرف
املناسبة.

تولستوي الشيخ والكاتب
واملفكر كان حيب اللعب ايضاً
عبد االله مجيد

يظهر الكاتب الروسي ليو تولستوي يف صورة فوعوغرافية شيخًا
ذا حلية كثة بيضاء ميسك بيده مضرب تنس .واثار هذا استغراب
املهتمني بأعماله ال سيما وانه يف األربعينات من العمر كان ينظر
اىل لعبة التنس على انها ترف وهواية ميارسها حديثو النعمة،
اىل جانب كونها لعبة مستوردة ،ليست أصيلة بل عبث طفولي
يتهافت عليه أغنياء يرفضون ان يكربوا.
هذا ما قاله تولستوي يف رواية آنا كارنينا اليت كان يكتبها
يف سبعينات القرن التاسع عشر حني ارتبط تطوير لعبة التنس
احلديثة بالضابط الربيطاني كالبتون وينغفيلد.
من جهة اخرى يشري رئيس حترير جملة نيويورك تاميز السابق
والكاتب جريالد مارزوراتي يف جملة نيويوركر اىل ان الصحايف
بي .أي .سريغينكو الذي عاصر تولستوي ،نشر كتابًا بعنوان
«كيف يعيش ويعمل الكونت تولستوي» صدرت ترمجته االنكليزية
عام  1899وفيه يتحدث عن شخصية تولستوي الذي كان وقتذاك
أيقونة وطنية روسية وامسًا عامليا يف اواخر الستينات من العمر،
عن رغبته يف التنازل عن ضيعته وكل امالكه وعن نظامه الغذائي
النباتي حتى انه كان يتناول القهوة حبليب اللوز ،وعن تبتله.
وكان ذلك كله جزء من روحانيته املسيحية اليت سببت له
أزمة وجودية بعد ظهور اتباع أعلنوا انتماءهم اىل عبادة امسها
«التولستوية» وغضب الكنيسة االرثذوكسية عليه.
يف غمرة هذا الصراع الروحي والالهوتي كانت هناك لعبة التنس.
وحبسب سريغينكو يف كتابه فان تولستوي كان يقضي ساعات
كل اسبوع على ملعب التنس الذي انشأه يف ضيعته «ياسنايا
بوليانا» على بعد حنو  200كلم جنوب موسكو .ويكتب سريغينكو
عن لعبة تنس بعد العشاء شهدها بنفسه وكان تولستوي احد
الالعبني فيها يركض ويضرب الكرة ويهتف.
ويشري الكاتب اىل شغف تولستوي باللعبة «ألنها متنح عضالته
الكثري من احلركة .وهو يلعب حبماسة وقوة دون ان يفقد
اعصابه».
ومن الكتب األخرى املفيدة يف هذا الشأن يذكر الكاتب
مارزوراتي اجلزء الثاني من سرية حياة تولستوي املنشورة عام
 1910بقلم االنكليزي ايلمر مود الذي ربطته وزوجته عالقة صداقة
مع تولستوي وترجم عددا من رواياته ومقاالته اىل االنكليزية.
ويروي مود الذي يصغر تولستوي  30عاما انه يف الواقع لعب
التنس معه وان تولستوي «كان قصري النظر اىل حد ما لكن
سرعة حركاته كانت الفتة وفاجأني بفوزه حني كان يلعب ضدي
رغم اني كنت امارس اللعبة يف احيان كثرية ُ
وأجيد لعبها بقدر
ُ
معقول».
ويف مؤمتر دولي عن تولستوي ُعقد قبل سنوات يف ضيعة
«ياسنايا بوليانا» حتدث الربوفيسور فالدميري الكسندروف من
جامعة ييل عن توجه تولستوي يف السنوات األخرية من حياته اىل
ممارسة لعبة التنس.
ويكتب مارزوراتي انه مل جيد شيئا بقلم تولستوي نفسه عن
اللعبة سواء يف يومياته أو غريها .ولكن األديب الروسي الكبري
تعلم ركوب الدراجة اهلوائية ايضا يف ذات الوقت الذي استهوى
فيه لعبة التنس.
وكان ابن تولستوي ذو السبع سنوات فانيتشكا تويف مؤخرًا،
وحزن تولستوي حزنا بالغا لوفاة ابنه.
وأهدته مجعية موسكو للدراجني دراجة هوائية مع دروس لتعلم
ركوبها ،وأخذ يتمرن على الطرق اليت خترتق حدائق ضيعته .وأحب
هذه الرياضة وأصبح ركوب الدراجة اهلوائية مع لعبة التنس جزء
من برنامج حياته اليومية.
وكان تولستوي يركب دراجته اهلوائية كل يوم بعد االنتهاء من
اعماله الصباحية.
وأصابت هذه اهلواية بعض الفالحني بالصدمة ،ويبدو انها مل تلق
قبوال من بعض اصدقاء تولستوي واتباعه الذي نظروا اىل ركوب
الدراجة على انه ممارسة عابثة وغري مسيحية وال تنسجم مع زهده
بالعامل املادي وهو الزعيم الروحي والشيخ احلكيم الذي ال يليق
به ان يركب الدراجة اهلوائية «وكأنه طفل» .هذا ما قالوه عن
ركوبه الدراجة اهلوائية وال يسعنا إال ان نتخيل ما كانت ألسنتهم
تلوكه عن ممارسته لعبة التنس.
ويالحظ انه دافع
يومياته.
يف
تناول تولستوي هذه التحفظات
ُ
عن نفسه كما سيفعل فرونسكي الذي هربت آنا كارنينا للعيش
معه لو كان انسانا واعيا يتصارع مع نفسه قبل ان ينام ،ولكنه
مل يكن انسانا كهذا.
أراد تولستوي ترييض جسمه وجتريب اشياء جديدة رغم تقدمه
يف العمر .ورأى امكانية الشعور باملتعة واالرتياح يف النشاط
البدني .وكتب تولستوي «ليس هناك ما يضري يف متتع املرء
ببساطة ،مثل صيب» .فان تولستوي ،الشيخ ،كاتب الروايات
العظيمة واملقاالت اجلادة ،املتأمل يف «أمور كربى» مهجوسًا
بشبح املوت ،كان مع ذلك يريد ان يلعب.
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أســرة

زوجك
تصرفات إذا قام بها
ِ
إلسعادك جعلت منه الزوج
ِ
املثالي

منضى معظم حياتنا الزوجية نعرب عن إنزعاجنا من تصرفات
وتقصري الشريك ببعض األمور اليت قد تكون سخيفة بعض
األحيان أو أساسية يف حياتنا اليومية.
ولكن هل تعلمني أنه بعيدًا عن هذه السلبيات يف شخصية
الرجل ستجدين الكثري من الصفات اليت إذا تواجدت مجيعها
معًا ستجعله الزوج املثالي؟
 -1يثق ِ
بك :وال مكان أبدًا للشك يف حياتكما الزوجية!
 -2خملص ِ
ِ
وأنت الوحيدة اليت يريد أن يكون إىل
لك:
ِ
أمامك إلستعماله وال خُيفي أي
جانبها ،فيرتك هاتفه متاحًا
ِ
عنك.
شيء
ّ
ِ
املفضل
ذوقك جيدًا :يعلم ما هو نوع الشوكوال
 -3يعرف
عندك ،الفيلم الذي ال ّ
ِ
ِ
هواياتك أو حتى
متلني من مشاهدته،
ِ
تناسبك!
املالبس اليت
ِ
ِ
لنفسك :إذا أردت الذهاب
حاجتك لبعض الوقت
 -4حيرتم
ِ
صديقاتك لن يقف
إىل صالون التجميل أو تناول القهوة مع
ِ
أمامك فهو يثق ِ
ِ
لسعادتك.
بك وسيسعد
عائقًا
ِ
ميالدك أو ذكرى زواجكما
 -5يتذكر أهم املناسبات :عيد
السباق يف
أو خطوبتكما ،لن ينسى أي تاريخ أبدًا وسيكون
ّ
إبتياع اهلدية املناسبة ِ
لك!
ِ
لنكاتك :حتى لو كانت سخيفة!
 -6يضحك
ِ
إبتسامتك :ويفعل املستحيل كي تبقى البسمة
 -7يعشق
ِ
وجهك!
مرسومة على
ِ
ِ
يراك حزينة
يساندك حني تشعرين باحلزن :يكره أن
-8
ِ
ِ
خماوفك
فيستمع إىل
ويطمئنك.
ِ
ِ
يساعدك يف اجللي
يساعدك يف األعمال املنزلية:
-9
والتنظيف أو حتى اإلهتمام باإلطفال قبل أن تطليب منه
ذلك!
ِ
 -10تشعرين ِ
حيبك من
أنك حمبوبة :شعور رائع أن جتدي من
ِ
وأنت حمظوظة جدًا أن جتدي زوجًا
دون أي شروط أو قيود،
ِ
جانبك على الدوام.
مثاليًا يبقى إىل
ل
ً
أيضا ،أمرية زوجة الفنان عزت أبو عوف كانت تتوىل إدارة
أعماله من سنني طويلة ،حتى قبل أن يقرر عزت أبو عوف
العام املاضي أن يتزوجها بسبب وقوفها جبواره يف أزمته
املرضية وبعد وفاة زوجته فاطيما.
وما زالت أمرية تتابع عملها رغم قلة عدد األعمال اليت
يشارك فيها عزت خالل الفرتة األخرية.

الوزن الزائد أثناء احلمل
يزيد مسنة األطفال باملستقبل

أفادت دراسة أمريكية أن النساء الالتي يكتسنب وزنا زائدا
خالل شهور احلمل أو يصنب بالسكري خالل محلهن تزداد
فرص إصابة أطفاهلن بالسمنة ،حتى لو كان وزنهم طبيعيا
عند الوالدة.
وربطت أحباث سابقة زيادة الوزن وارتفاع مستوى سكر الدم
خالل احلمل بزيادة احتماالت والدة طفل زائد الوزن ،لكن
الدراسة احلالية تقدم أدلة جديدة على أن هذين العاملني
قد يزيدان خماطر السمنة حتى لدى األطفال الذين يكون
وزنهم طبيعيا عند الوالدة.
وتابع الباحثون على مدار عشر سنوات أكثر من  13000طفل
كان وزنهم طبيعيا عند امليالد.
وكان  %49منهم يعانون زيادة يف الوزن يف مرحلة ما
بني سن عامني وعشرة أعوام بينما عانى  29باملئة من
السمنة.
ويف حالة إصابة األم بالسكري خالل احلمل زادت خماطر
إصابة األطفال بالسمنة بنسبة  %29تقريبا ببلوغهم سن
العاشرة كما زادت هذه املخاطر بنسبة  %16يف املواليد
الذين اكتسبت أمهاتهم حنو  18كيلوغراما خالل احلمل.
وقالت الدكتور تريزا هيلري اليت قادت فريق البحث وهي من
مركز كايسر برماننته ألحباث الصحة يف بورتالند «هناك
اعتقاد شائع بأن األطفال الذين يتمتعون بوزن طبيعي عند
والدتهم لديهم نفس احتماالت اإلصابة بالسمنة يف سن
الطفولة وعند البلوغ».
وأضافت يف رسالة بالربيد اإللكرتوني «تظهر هذه الدراسة
أن هذا غري حقيقي».
تقول هيلري إنه عندما يزداد وزن األم احلامل كثريا أو
تصاب بالسكري ،فرمبا يؤدي هذا إىل تكيف اجلنني مع
وجود تغذية زائدة يف الرحم وهو ما يؤدي إىل تغيري يف
معدل التمثيل الغذائي (األيض) لديه.
ووجدت هيلري وزمالؤها أنه خالل احلمل اكتسبت %20
من األمهات أكثر من  18كيلوغراما ،ويوصي األطباء بأال
تتجاوز الزيادة يف الوزن  11إىل  24كيلوغراما خالل شهور
احلمل.
بينما أصيب  %12من األمهات بارتفاع مستوى سكر الدم
لكنه عاد إىل املعدل الطبيعي بعد الوالدة.
وقالت هيلري إنه مع ذلك ميكن لألمهات اختاذ خطوات لتقليل
خماطر إصابة أطفاهلن بالسمنة.
وأضافت «ميكنها أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية ،أظهرت
الدراسات أن الرضاعة الطبيعية تقلل فرص السمنة لدى
األطفال ،كما وجدنا أن الرضاعة قلصت السمنة يف الطفولة
يف عينة فرعية صغرية يف دراستنا».

كيف تتصرفني مع من
يتكلمون خلف ظهرك؟

من أصعب املواقف اليت قد يضعك فيها القدر هي أن
سيئّا يسري خلف ظهرك وخصوصًا
تكتشفي ّ
أن هنالك كالمًا ّ
حني ينتج عن أقرب الناس أو حني يهدف اىل تشويه
وافرتاء .اعتربيين عزيزتي
صورتك أو حني حيمل كذبًا
ً
ّ
املقربة ،واعملي بنصائحي يف ما يتعلق بتعاملك
صديقتك
ّ
مع هؤالء األشخاص.
بكل موضوعية ّ
 خذي املصدر يف عني االعتبارّ :فكري قلي ًال
ّ
يتكلم عنكّ ،
ألنه يف أغلب احلاالت يكون
من دون غضب مبن
شخصًا حتكم املنافسة عالقتك به .قد يكون يف العمل،
بني املعارف واألقارب أو ّ
حتى الصديقات .ألن صديقتك
تتنافس معك يف نقطة ما ويعود ألخالقياتها ومعايريها
ّ
والتحكم بهذه املنافسة.
طريقة السيطرة
ّ
يهمين أن
أهم النقاط اليت
تأكدي من ناقل الكالم :منّ
ّ
ألفت نظرك اليها هي أخذ ناقل الكالم بعني االعتبار .اعريف
متامًا ملن تصغي وإن كنت أنت ضحية تصفية حسابات بني
شخصني! انتبهي أيضًا إذا كان الذي ينقل لك الكالم من
األشخاص الذين يعرف عنهم التحريف والتحوير أو حتى من
الذين ينسون بعض املقاطع ويفهمون الكالم بطريقة غري
ألن النصائح اآلتية قد
دقيقة .انتبهي جيدًا هلذه النقطة ّ
تضعك يف موقف حرج أنت بغنى عنهّ .
تاكدي من صحة
الكالم!
مهمة بقدر ما عليك القيام
 واجهي :بقدر ما هذه النقطةّ
بها مبسؤولية وهدوء .ال تسأليهم عن السبب الذي جعلهم
ّ
يهم بل اشرحي
يتكلمون عنك خلف ظهرك ،ألن هذا ال
ّ
ً
هلم مدى انزعاجك من األمر وكم ّ
انك ُجرحت خصوصا إذا
عار عن الصحة .فاملواجهة جتعلك أنت يف حكم
كان الكالم ٍ
املسيطرة على األمر وتغلق الباب على أي كالم مستقبلي
سيصدر من جهتهم يف ّ
حقك.
 ال ّأن هذه النقطة قد تبدو أسهل
تعلقي على األمر :أعلم ّ
من التنفيذ والتطبيق ،ولكن ستصبح أسهل حني تواجهني
ّ
ّ
تذكري دائمًا
يتكلمون عنك وتفرغي الكره من داخلك.
من
أن الضغط النفسي الذي قد تقعني أسريته بسبب النميمة
ّ
تسهلي أمامه السيطرة.
وحيطمك فال
سيؤذيك شخصيًا
ّ

العالناتكم يف الهريالد
االتصال على الرقم
0403482345
أو
)02( 96324818
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مجتمع وصحة

أفضل  5زيوت للمساج!

السكتة الدماغية خطر على
الشباب أيضا

تعترب السكتة الدماغية خطرا يصيب ليس فقط كبار السن وإمنا
أيضا األشخاص األصغر سنا ،ومن املمكن أن تظهر األعراض
عندهم بعد أسابيع من اإلصابة.

هناك الكثري من الفوائد لتدليك اجلسم ّ
ألنه يساعد على إنعاش
اجلسم واإلسرتخاء وتصفية الذهن ،وجيب لإلستفادة من التدليك
بشكل كامل إستعمال الزيوت األساسية باملساج .فباإلضافة اىل
فوائدها إن رائحتها الذكية تساعد على الشعور بالراحة ،فلنتعرف
سويًا على أفضل زيوت املساج.
 زيت اجلوجوبا :يتمتع هذا الزيت خبواص مضادة للبكترييافيستعمل يف املساج كعالج حلب الشباب وحساسية البشرة ،ويف
تكوينه األساسي يشبه زيت اجلوجوبا الزيوت الطبيعية اليت يفرزها
اجلسم ،فيكون بهذا قادرًا على ترطيب البشرة بشكل طبيعي
خباصة اجلافة منها مبا أنه حيتوي على محض املرييستيك.
 زيت الليمون :حيفز زيت الليمون النظام العصيب السمبتاويفيساعد على التخلص من آالم الرأس واملشكالت العصبية األخرى
ويساعد يف حاالت اإلنفلونزا والتهابات احلنجرة ،وخيفف من
التوترات العضلية ومينحها الكثري من املرونة ويعمل على التخلص
من آالم العضالت.
 زيت اللوز :يتم استخراج هذا الزيت من حبات اللوز احللو،يتمتع بقوام كثيف وعلى الرغم من ذلك ميتصه اجللد بشكل سريع
وهو يهدئ البشرة ويساعدها على استعادة الرطوبة اليت فقدتها،
وحيتوي على نسبة كبرية من محض األوليك واللينوليك ما جيعله
زيت ممتاز للمساج.
 زيت جوز اهلند :عند تعرضه للحرارة ينتقل زيت جوز اهلندمن كون كيانه كثيف نوعًا ما اىل زيت خفيف سائل وغري لزج،
يعمل هذا األخري كمضاد للجراثيم والفطريات ،ويساعد على تغذية
البشرة وإنعاشها بسبب احتوائه على الفيتامني  .Eمن ناحية ثانية
يكافح زيت جوز اهلند أثار الشيخوخة ألنه حيتوي على مضادات
األكسدة فيقلل الشوارد احلرة اليت تسبب بالتجاعيد.
 زيت األفوكادو :ميلك زيت األفوكا قوامًا كثيفًا لذلك جيب عنداستعماله خلطه مع زيت اللوز أو زيت اجلوجوبا ،فهو مضاد للبكترييا
وللتجاعيد كما أنه يتخلص من البقع السوداء املوجودة على البشرة
اىل جانب هذا يعمل على حتفيز الكوالجني داخل خاليا البشرة ما
يعطي البشرة ملمسًا ناعمًا.

ومثال على ذلك ،إصابة كلوديا البالغة من العمر  29عاما بسكتة
دماغية ،وهي تشكل حالة من بني  100ألف إىل  400ألف حالة
تقريبا ممن تصيبهم السكتة القلبية سنويا يف سن مبكرة يف أملانيا
وحدها.
وهذا ما يعادل نسبة من  4إىل  %15من جمموع حاالت السكتة
الدماغية يف أملانيا ،حيث يقدر عدد السكتات الدماغية اليت تصيب
الشباب بـ  270ألف حالة.
وتنجم السكتة الدماغية عن نقص تدفق الدم وتغذيته ألحد أجزاء
الدماغ ،األمر الذي يؤدي إىل موت اخلاليا.
ويوجد نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية ،النوع األول يصيب
 %80من األشخاص ،وهو مرتبط بنقص تدفق الدم بسبب انسداد
الشرايني ،أما الثاني فهو ناجم عن النزيف الدماغي ويسمى
«السكتة الدماغية النزفية» ،ونسب حدوثها أقل يف أملانيا.
ويقول يواخيم روتر ،املتحدث باسم مجعية السكتة الدماغية
األملانية»: ،يعترب هذا املرض السبب الرئيسي الثالث املؤدي
للموت ،كما أنه السبب األكثر شيوعا لإلعاقة الدائمة».
كما ويوضح روتر ارتفاع خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية مع تزايد
العمر ،حيث تزداد فرص اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والرجفان
األذيين وارتفاع نسبة الدهون يف الدم ،كما وتزداد خماطر اإلصابة
عند املدخنني.
ويشري اخلرباء إىل تزايد إصابة الشباب بهذا املرض على مستوى
العامل ،خاصة يف البلدان النامية ،والسبب هو زيادة أعداد الشباب
الذين يصابون بأمراض ضغط الدم أو السكري.
هذا وتؤكد الدراسات احلديثة على صعوبة تشخيص املرض لدى
املرضى األصغر سنا ،ويقول أولف بودختل رئيس أطباء العيادة
البافارية يف والية سكسونيا « :يف حالة تشخيص املرض مع
كبار السن ،فإن اضطرابات الكالم أو احلركة قد تعترب دليال على
اإلصابة ،بينما تطول مدة التشخيص لدى الشباب ،وتستغرق
أسابيع أحيانا».
ويشري األطباء املختصون إىل أن أعراض اإلصابة تعترب واحدة لدى
كبار السن والصغار منهم ،ولكن إمكانية عالج حاالت صغار السن
تعترب أفضل باعتبار أن تلف األوعية الدموية داخل الدماغ يكون
أقل ،حيث ميلك صغار السن مرونة عصبية عالية وبالتالي استجابة
أكرب لدى الدماغ ،األمر الذي يساعد على العالج.

السعرات احلرارية تدخل قوائم املطاعم األمريكية يف 2017
مددت السلطات األمريكية مهلة ملالك املطاعم األمريكية لذكر
مقادير السعرات احلرارية يف قوائم األطعمة خلمسة أشهر إضافية
حتى اخلامس من أيار/مايو .2017
واإلجراء اخلاص بالكشف عن السعرات احلرارية جزء من قانون
الرعاية الصحية املعروف أيضا باسم «أوباما كري» ويهدف
ملساعدة املستهلكني على مكافحة الوزن الزائد خاصة أن ثلث
السعرات اليت حيصل عليها األمريكيون تكون من تناول وجبات
خارج منازهلم.
ويشرتط القانون ذكر عدد السعرات احلرارية يف قوائم الطعام
والشراب باملطاعم وغريها من مؤسسات توزيع األغذية اليت هلا
 20منفذ بيع أو أكثر.

وكان املوعد النهائي األساسي حيل يف أول كانون األول/ديسمرب
القادم وأدرج التأجيل يف البيان اإلرشادي األخري إلدارة األغذية
والعقاقري األمريكية.

الزيت النباتي  ..فوائد عديدة
لكنه يشكل خطراً على القلب

من املعروف طبيًا أن الزيت النباتي يقلل من نسبة الكولسرتول يف
الدم ،وهو صحي أكثر من الزبدة .لكن باحثني أمريكيني حذروا من
املخاطر الصحية للزيت النباتي خاصة على القلب.
أشارت دراسة أمريكية إىل أن الزيت النباتي ال يقلل من خماطر
اإلصابة بأمراض القلب ،خالفًا لدراسات سابقة أكدت أن الزيت
النباتي صحي أكثر من الزبدة عند القلي .ودحض خرباء جامعة نورث
كارولينا ومعهد الصحة األمريكي ذلك يف دراسة نشرتها دورية
«بريتيش جورنال ميديكل» .وقام اخلرباء بتحليل بيانات سابقة
وتوصلوا إىل أن استبدال الزبدة بالزيت النباتي يقلل من نسبة
الكولسرتول لكنه ال حيمي من خماطر اإلصابة بأمراض القلب.
وحتتوي الزبدة ،حسب صحيفة «آوغسبورغه ألغماينه» األملانية،
على نسبة عالية من األمحاض الدهنية املشبعة .لذلك ينصح
أخصائيو التغذية باستعمال الزيت النباتي ألنه حيتوي على محض
زيت الكتان وعلى احلامض الدهين املشبع «أوميغا .»6-وأشار
اخلرباء إىل أن استبدال الزيت النباتي بالزبدة يؤدي إىل التقليل
من نسبة الكولسرتول يف الدم .بيد أنه ال حيمي من خماطر اإلصابة
بأمراض القلب.
أما املوقع النمساوي «كوريار» ،فقد ذكر أن العلماء قاموا بتحليل
دراسات قدمية أجرتها جامعة مينيسوتا األمريكية بني نهاية
الستينيات وبداية السبعينيات من القرن املاضي ،شارك فيها
حوالي  9500مريض .وأجريت حتاليل على فريق جترييب من املرضى
غريوا منط تغذيتهم من قلي وجبات بالزبدة إىل زيت الطهي.
يف املقابل ،خضع فريق ثان للمراقبة حافظ على استهالك الزبدة.
وبعد حتليل البيانات ،تبني أن نسبة الكولسرتول يف الدم اخنفضت
لدى الفريق التجرييب .لكن نسبة من تويف بسبب أزمات قلبية
كانت أكثر يف الفريق التجرييب األول مقارنة بالفريق الثاني.
كما يقول الباحثون إن خماطر الوفاة جراء أزمة قلبية لدى النساء
والرجال فوق سن اخلامسة والستني كبرية ،إال أنهم مل يتمكنوا
بعد من إثبات ما إذا كان الزيت النباتي أفضل للصحة من الزبدة
أم ال.
إضافة إىل ذلك ،نشرت دراسة يف نهاية الثمانينيات لكن نتائجها
مل تكن نهائية ،حبسب ما تقول دايزي زامورا ،املشاركة يف
كتابة نتائج الدراسة .وأضافت زامورا« :نتائج الدراسة مل تكن
نهائية ،وهذا ،حسب رأينا ،سبب تفضيل الناس للزيت النباتي
على الزبدة» .لكن الباحثني أكدوا أنه البد من التعامل حبذر مع
نتائج الدراسة اجلديدة .وواصلت زامورا بالقول« :القول بأن زيت
الطهي غري صحي هو يف اعتقادي حكم مبكر» ،معتربة أن التأثري
اإلجيابي لزيت الطهي هو أقل بكثري مما هو متعارف عليه طبيًا إىل
اآلن.

ضعوا رجليكم يوميًا باملاء البارد
تساهم جمموعة من األشياء البسيطة يف حياتنا يف حتسني الصحة
لدى اإلنسان ،وخاصة جهازه املناعي ،ومن بني أغرب هذه األشياء
استعمال املاء البارد يوميًا للقدمني ،فبعد عناء يوم طويل بالعمل
أول ما ميكن أن تقوم به فور دخولك املنزل هو وضع رجليك
باملاء البارد لعدة دقائق ،وبعد جتفيفهما قوموا بارتداء اجلوارب
الصوفية ،داوموا عليها كل مساء من أجل صحة جيدة.
تعمل هذه الطريقة على تقوية اجلهاز املناعي لإلنسان ،خاصة
يف حالة الزكام ،حيث ال توجد أي مضاعفات جانبية على الشخص
خاصة يف حالة الزكام ،لكن على العكس ،حسب األخصائيني،
فهي تساعد على العالج.
وقد اعتمدها منذ قرون آلبي كنيب وهو طبيب قديم بأملانيا كان
يهتم بالطب الشعيب ،وكان قد اكتشف هذه العملية واعتمدها
من أجل شفاء جمموعة من األمراض كالسل؛ حيث قام بتجربة هذه
العملية بعد أن قرأ عنها يف أحد مقاالت الدكتور «هان» ،إذ كان
ميشي مسرعا على ضفاف نهر الدانوب ،ويستحم باملاء الذي كانت
درجة حرارته  5درجات ،و بعد عدة أشهر حتسن وضعه وشفي
متاما من مرضه.
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واشنطن تصنيف ممولني ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

شربان العنيزي.
وبني املدرجني أيضًا ،اليمنيان نايف صاحل سليم القيسي وغالب
موال «القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية»،
عبداهلل الزيدي ،اللذان ّ
ومصطفى ماهمد القيادي األسرتالي يف النصرة واملوجود يف
سورية ،وسلمي سالمة سليم سليمان عمار املوجود يف ليبيا
واملتهم بتمويل «داعش».
وأفادت وزارة اخلارجية األمريكية بأن «اإلجراء يهدف إىل فرض
عقوبات على أجانب ارتكبوا أو قد يرتكبون أعما ً
ال إرهابية تهدد
أمن األمريكيني أو األمن القومي أو السياسة اخلارجية أو االقتصاد
األمريكي».
يف فرنسا ،كشف تقرير أن رئيس إدارة األمن الداخلي باتريك
كافار ،أبلغ جلنة الدفاع يف الربملان خالل جلسة استماع يف 10
الشهر اجلاري ،أن البالد «مستهدفة بوضوح من داعش الذي
خيطط هلجمات خمتلفة عن اعتداءات  13تشرين الثاني (نوفمرب)
اليت نفذها انتحاريون ومسلحون بكالشنيكوف ،وذلك عرب زرع
عبوات ناسفة يف أماكن تضم حشودًا كبرية من الناس».
تزامن ذلك مع أقرار الربملان متديد حال الطوارئ املفروضة يف
البالد منذ اعتداءات باريس ،للمرة الثالثة حتى نهاية متوز (يوليو)
املقبل من أجل ضمان أمن كأس األمم األوروبية  2016وبطولة
فرنسا للدراجات اهلوائية.
وقال كافار« :داعش يف وضع يدفعه حملاولة الضرب أسرع ما
ميكن وبأشد الوسائل ،إذ إنه يواجه صعوبات ميدانية سيحاول
جتنب لفت االنتباه إليها ،كما يريد االنتقام من غارات التحالف
الدولي» يف سورية والعراق.
واعترب أن «أوروبا مهددة خبطر كبري من املتطرفني الذين يتنامون
يف كل مكان ،فيما تهتم أجهزته بأقصى اليمني املتحفز للمواجهة
اليت اعتقد بأنها ستحصل بعد اعتداء أو اثنني ،لذا جيب إحباط
عمليات اجملموعات اليت تسعى إىل إثارة مواجهات بني اجملموعات
السكانية».
وبعدما أشار إىل ركود يف حركة توجه االرهابيني إىل سورية
والعراق ،الحظ املسؤول الفرنسي أن شبكات أخرى قد تتشكل
يف اجتاه ليبيا .كما لفت إىل مشكلة وجود  400قاصر يف سورية
والعراق يتدربون على استخدام أسلحة نارية.
يف بلجيكا ،أعلن احملققون العثور على «الوصية األخرية» حملمد
عربيين ،املشبوه يف تورطه باعتداءي باريس وبروكسيل يف 22
آذار (مارس) ،وأوحت بأنه أراد االستشهاد (.)...
وأوضح هؤالء أن الوثيقة تضمنها كومبيوتر حممول وجد يف خمبأ
ويعتقد
استخدمه االرهابيون ،وهي مؤرخة يف  2شباط (فرباير)ُ ،
بأنها رسالة من عربيين إىل والدته.
وأوقف عربيين يف بروكسيل يف  8نيسان (أبريل) بعدما تبني أنه
«الرجل ذو القبعة» الذي ظهر يف تسجيالت كامريات املراقبة برفقة
منفذي اهلجوم على مطار بروكسيل يف  22آذار.
يف الواليات املتحدة ،أضيفت اتهامات جديدة باإلرهاب إىل املراهق
جليل عزيز ،املتهم أص ًال بدعم «داعش» ،ومشلت نشره على
«تويرت» أمساء حواىل مئة عسكري أمريكي وعناوينهم وصورهم،
وحضه متابعيه على قتلهم.
وقال توماس ثورنتون ،حمامي عزيز ،إن املعلومات نشرها أنصار
«داعش» فع ًال على اإلنرتنت ،علمًا أن موكله اعتقل يف كانون
األول (ديسمرب) املاضي بتهمة حماولة مساعدة أشخاص للسفر إىل
الشرق األوسط من أجل االنضمام إىل «داعش».

اجليش يستعيد  10قرى ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يف الشرق األوسط ،وذلك بعد نفي موسكو هلذه األنباء.
وقال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أمس االول« :سيطرت
قوات النظام وحزب اهلل اللبناني على بلدة دير العصافري
االسرتاتيجية ،كربى بلدات القطاع اجلنوبي يف الغوطة الشرقية،
بعد هجمات مستمرة منذ شباط (فرباير) املاضي» .وأكد يف وقت
الحق سيطرة قوات النظام وحزب اهلل «بإسناد مدفعي وجوي على
كامل القطاع اجلنوبي يف الغوطة الشرقية» والذي يضم إىل جانب
دير العصافري تسع قرى وبلدات يف حميطها ،متحدثًا عن نزوح
مئات العائالت من هذه املنطقة.
وكانت هذه البلدات منذ العام  2012حتت سيطرة فصائل إسالمية
عدة ،منها «جيش اإلسالم» و «فيلق الرمحن» ،فض ًال عن عناصر
لـ «جبهة النصرة» .وقال «املرصد» إن «قوات النظام وحلفائه
استغلت االقتتال املستمر يف األسابيع الثالثة األخرية بني جيش
اإلسالم وفيلق الرمحن يف الغوطة الشرقية لشن هجوم انتهى
بالسيطرة على دير العصافري تزامنًا مع قصف جوي كثيف» ،قبل
تقدمها للسيطرة على جنوب الغوطة الشرقية .وبعد سيطرتها على
دير العصافري صباحًا ،متكنت قوات النظام وحلفاؤها «من التقدم
السريع يف جنوب الغوطة جراء انسحاب مقاتلي الفصائل بعد
خسارتهم دير العصافري خشية الوقوع يف احلصار».
وقال موقع «كلنا شركاء» املعارض« :بسقوط هذه القرى يف
أيدي قوات النظام باتت الغوطة الشرقية مهددة خبسارة سلتها
الغذائية املتمثلة بالقطاع اجلنوبي» ،فيما قال نشطاء معارضون إن
«أكثر من  40ألف دومن من األراضي املزروعة قمحًا أصبحت يف

أيدي النظام» ،ما شجع بعضهم على تسميتها بـ «نكبة الغوطة».
وقال «املرصد» إن قاذفات سورية شنت غارات على مدينة
الرسنت يف ريف محص الشمالي ،ما أسفر عن عشرات القتلى
واجلرحى «يف جمزرة هي الثانية خالل  24ساعة ترتكبها قوات
النظام».
إىل ذلك ،قال ستيف وارن الناطق باسم اجليش األمريكي يف مؤمتر
بالدائرة التلفزيونية املغلقة من بغداد ،إن «القدرات» العسكرية
الروسية يف سورية «هي ذاتها تقريبًا ،أو شبه مماثلة» ملا كانت
عليه قبل إعالن الرئيس فالدميري بوتني يف منتصف آذار (مارس)
املاضي خفض الوجود العسكري .وأكد أن القوات الروسية أقامت
«قاعدة متقدمة» يف تدمر (وسط سورية) اليت حررتها القوات
النظامية السورية يف آذار من عناصر التنظيم املتطرف .وأضاف:
«من املبكر معرفة أن كانت القاعدة ألمد بعيد أو قصري».
وقال إن هذه القاعدة متنح الروس «رأس جسر حلضور أكثر
استقرارًا يف املنطقة» ،علما أن مسؤوال روسيًا نفى االربعاء تقريرًا
ملركز أحباث أمريكي عن وجود قاعدة كهذه.

املتوسط يبتلع طائرة مصرية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أقلعت من مطار «شارل ديغول» يف باريس وعلى متنها  59راكبًا،
بينهم رضيعتان وطفل ،إضافة إىل  10من طاقمها بينهم  3من أفراد
األمن ،بعد دخوهلا اجملال اجلوي املصري بعشرة أميال .والركاب
هم  30مصريًا و 15فرنسيًا وعراقيان وبريطاني وبلجيكي وكوييت
وسعودية وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.
وقالت وزارة الطريان املدني املصرية إن الطائرة ،وهي من طراز
«ارباص « ،»320اختفت من على الرادار وفقدت االتصال به
يف الساعة الثانية و 45دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة ،وكانت
على ارتفاع  37ألف قدم ...على بعد  280كيلومرتًا من السواحل
املصرية».
وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس ،حبسب وكالة
«فرانس برس» ،أن الطائرة «قامت بانعطافتني مفاجئتني قبل
أن تهبط  22ألف قدم وختتفي من شاشات الرادار» .وقال إن
«الطائرة قامت بانعطافة  90درجة إىل اليسار ثم  360درجة إىل
اليمني أثناء هبوطها من ارتفاع  37ألف قدم إىل  15ألف قدم قبل
أن ختتفي على ارتفاع عشرة آالف قدم».
وأشارت هيئة الطريان املدني اليونانية إىل أن قائد الطائرة
مل يذكر «أي مشكلة» يف حديثه األخري مع املراقبني اجلويني
اليونانيني .وأوضحت أن «االتصال األخري مت بعيد منتصف الليل
بتوقيت غرينتش ،لكن قائد الطائرة توقف عن الرد على اتصاالت
املراقبني اجلويني اليونانيني اليت توالت ملدة  24دقيقة حتى
اختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد خروجها من اجملال اجلوي
اليوناني ...حاول مركز املراقبة يف أثينا االتصال بالطائرة قبل
االختفاء بدقيقتني ،لكن من دون احلصول على رد رغم تكرار
االتصال».
وشاركت فرق عسكرية جوية وحبرية مصرية وفرنسية ويونانية
وأمريكية وإيطالية وبريطانية وقربصية يف عمليات البحث للعثور
على حطام الطائرة ،حسب ما أعلن اجليش املصري ،قبل أن
تعلن شركة «مصر للطريان» يف بيان مساء أمس أن السلطات
اليونانية أبلغت مصر رمسيًا «بالعثور على مواد طافية يرجح أنها
حلطام الطائرة وبعض سرتات النجاة ...قرب جزيرة كارباثوس
اليونانية».
وقال وزير الطريان املدني املصري شريف فتحي يف مؤمتر صحايف:
«ال نستبعد أبدًا فرضية أن يكون عم ًال إرهابيًا (وراء احلادث) ،وال
ننفي أي فرضية أخرى» .ونفى وجود أعطال يف الطائرة ،مضيفًا:
«ال أريد الدخول أبدًا يف أي افرتاضات مثل اآلخرين ،لكن إذا قمنا
بتحليل املوقف يف شكل صحيح ،جند أن احتمال أن يكون هناك
عمل إرهابي أعلى بكثري من احتمال وجود عطل فين يف الطائرة.
ولذلك جيب علينا انتظار التحقيقات وبعدها سنلقي البيان اخلاص
بنا».
وعقد جملس األمن القومي املصري اجتماعًا برئاسة الرئيس
عبدالفتاح السيسي ملناقشة احلادث .وتلقى السيسي اتصا ً
ال
هاتفيًا من نظريه الفرنسي فرانسوا هوالند ،اتفقا خالله على
«استمرار التنسيق والتعاون لكشف مالبسات» احلادث.
وقال هوالند يف تصرحيات أمس إنه ال يستبعد أي فرضية ،مبا
فيها العمل اإلرهابي .وأكد أن «السلطات الفرنسية اختذت إجراءات
ملساندة أسر الركاب ودعمها ،ونتعاون مع السلطات املصرية
إلطالعها على ما حصل» .واعترب أن «ما من فرضية مستبعدة او
حمبذة حتى اآلن ...عندما نعرف احلقيقة سيتوجب علينا استخالص
النتائج» .وترأس اجتماعًا وزاريًا مصغرًا يف قصر االليزيه يف
حضور الوزراء املعنيني.
وقررت النيابة العامة الفرنسية فتح حتقيق يف شأن احلادث ،يف
حني علم بأن مكتب التحقيق والتحليل اخلاص بالطريان املدني يف
فرنسا سيقوم بتحقيقات من جانبه ،كون الطائرة فرنسية الصنع
وأقلعت من مطار فرنسي قبل سقوطها.
وقالت النيابة العامة يف مصر إن النائب العام أمحد صادق أمر
بفتح حتقيق عاجل ،فيما أكد الطيار أمين املقدم رئيس اإلدارة
املركزية لتحقيق حوادث الطائرات يف وزارة الطريان إن مصر
سترتأس جلنة التحقيق الرمسية لكشف مالبسات احلادث وأسبابه.

أالمم املتحدة تنفي ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وبتكاليف باهظة ماليًا أو اجتماعيًا أو بنيويًا أو سياسيًا».
وردًا على سؤال عن تقارير إعالمية يف لبنان تتعلق بتقرير األمني
العام لألمم املتحدة بعنوان «بأمان وكرامة :التعامل مع التحركات
الكبرية لالجئني واملهاجرين» الذي أعد لإلجتماع الرفيع املستوى يف
 19أيلول اخلاص مبعاجلة التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين ،قال
الناطق بإسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك خالل مؤمتره الصحايف
اليومي إن «التقرير ونطاق توصياته عامليان» ،موضحًا أنه «ال يشري
باإلسم اىل أي بلد حمدد،وهو يسعى يف املقام األول اىل تشجيع
مزيد من العمل اجلماعي وتقاسم أفضل للمسؤولية من الدول األعضاء
ملعاجلة التحركات الكبرية من الالجئني واملهاجرين .وأكد أن التقرير
يتصدى لتحدي البلدان املضيفة لالجئني لفرتات طويلة ،ويدعو اىل
اختاذ تدابري لدعم اجملتمعات احمللية املضيفة بصورة أفضل ،بغية
تعزيز االندماج االجتماعي ومكافحة التمييز».
وشدد على أن التقرير «ال يروج ،يف أي حاالت حمددة ،للتوطني
أو اعطاء اجلنسية لالجئني» .وتال فقرة من نص التقرير جاء فيها
أنه يف احلاالت اليت ال تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة الالجئني،
حيتاج الالجئون يف الدول املضيفة اىل التمتع بوضع يسمح هلم
بإعادة بناء حياتهم والتخطيط ملستقبلهم .وينبغي أن متنح الدول
املضيفة لالجئني وضعًا قانونيًا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح
هلم الفرصة ليصبحوا مواطنني بالتجنس» (الفقرة  ،)86مشريًا إىل
أن «هذا يتماشى والفقرة  34من معاهدة الالجئني لعام .»1951
ولفت اىل أن األمني العام «مدرك حلقيقة كون منح املواطنة
لغري املواطنني هو يف كل دولة من شأن السياسات والقوانني
الوطنية».
وأكد أن األمم املتحدة «ال تسعى اىل اإلدماج احمللي كحل لالجئني
السوريني يف لبنان» ،مذكرًا بأن األمني العام بان كي  -مون
«ركز خالل زيارته األخرية ،على أن موقف األمم املتحدة ال يزال
أن اخليارين املتاحني هما عودة الالجئني اىل سوريا عندما تصري
الظروف مؤاتية أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث» وأن «احلل املفضل
لالجئني هو العودة اىل بالدهم ،عندما تسمح الظروف بذلك» .وأعلن
أن األمم املتحدة «ستدعم عودتهم اىل سوريا وإعادة دجمهم يف
بلدهم األصلي .ويف غضون ذلك ،تتكفل املفوضية السامية لألمم
املتحدة لالجئني خيارات إعادة توطني الالجئني األكثر ضعفًا خارج
لبنان ،وتعمل على مسارات أخرى من أجل السماح لالجئني السوريني
بالذهاب اىل بلدان ثالثة».

اللجان النيابية املشرتكة

على صعيد آخر ،قررت اللجان النيابية املشرتكة يف جلستها الثالثة
اليت عقدتها أمس ملناقشة قانون االنتخاب حصر النقاش بالنظام
االنتخابي املختلط وستشرع يف درس هذا النظام يف جلستها املقبلة
يف  26أيار .ومل تتجاوز اجللسة أمس حدود تسجيل املواقف املعروفة
للكتل النيابية وسط محلة حادة على قانون ( .1960التفاصيل الكاملة
على الصفحتني  4و )5

االخضر االبراهيمي

هل قال االخضر االبراهيمي لوليد جنبالط يف باريس «لبنان انتهى،
تدبروا اموركم...؟» كيف تتدبر امورنا؟
الذين يلتقون الديبلوماسي اجلزائري العتيق ،واملعتق ،يسمعون
منه تذكريه هلم مبا قاله ،لدى قيامه مبهمته يف سوريا ،من ان
احلرائق السورية ستنتقل اىل دول اجلوار وتفعل بها ما تفعل النار
باهلشيم...
امامهم يستعرض ما حيدث يف تركيا اليت تتزعزع اتنيًا وطائفيًا ،مع
توقعات بانقالب عسكري العادة ترميم ما ميكن ترميمه ،ويف العراق
ال يعرف احد اين هي الدولة واين هي الالدولة ،ويف االردن «مملكة
على صفيح ساخن» .ماذا عن لبنان؟ انتهت دولة لبنان الكبري او
تكاد ،يستدرك ،لكن امام اللبنانيني فرصة...
ما ينقل عن االخضر االبراهيمي ان اللبنانيني اعتادوا على الغرق يف
القضايا الصغرية ،دون االلتفات اىل القضايا الكبرية ،وسواء كانت
على ارضهم أم يف احمليط .هكذا كانوا عشية احلرب االهلية يف عام
 ،1975وهم اآلن يف وضع أشد تعقيدًا ،وأشد خطورة ،بكثري...
االبراهيمي ليس من القائلني بتسوية وشيكة لألزمة يف سوريا .ال
أفق زمنيًا لألزمة .لبنان يستضيف اكثر من مليون ونصف مليون،
وحنو نصف مليون فلسطيين .بعد عشر سنوات سيكون هناك نصف
مليون اضايف ،ما النتيجة؟
اخلراب يف سوريا هائل ،اكثر من هريوشيما هناك ،واالبراهيمي
اخلائف على لبنان يرى ان ما يعين االوروبيني ان يبقى النازحون
حيث هم ،اوان يتم نقلهم اىل مناطق يف اخلليج العربي والعراق دون
اي اعتبار للمخاطر اليت ميكن ان تتعرض هلا الدول املعنية اجملاورة
لسوريا ،ال سيما االردن ،وال سيما لبنان الذي قام أساسًا على
توازنات دميوغرافية وطائفية حمددة ،حتى اذا ما تزعزعت او انهارت
هذه التوازنات ،قامت دولة جديدة يف لبنان...
دولة فيديرالية لبنانية  -سورية ـ فلسطينية ،اما االمم املتحدة ،يف
نظر االبراهيمي فتنظر اىل االمور عن بعد ،واملنظمة الدولية غالبًا ما
تعكس مصاحل الدول الكربى اليت ال يعرف اىل اي مدى تبدو معنية
بزوال بعض الدول او ببقائها ،بعدما بدأت تسمع يف اوروبا عبارات
من قبيل «مائة عام لسايكس  -بيكو تكفي» .يف هذه احلال ،ال بد
من انتاج أو «فربكة» دول جديدة وحتى جمتمعات جديدة.
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تغذيـة

اختبار سهل ملعرفة هل تتلقى
غدتكم الدرقية مايكفيها من اليود؟

دراسة :ما سبب السمنة بعد انتهاء احلمية؟
يعاني الكثري من الذين يتبعون محية غذائية من ارتفاع وزنهم
بعد التوقف عن اتباعها .دراسة أمريكية حديثة أخضعت هذه
الظاهرة للبحث وتوصلت إىل نتائج مثرية لالهتمام.
قامت دراسة أمريكية حديثة بدراسة أسباب ارتفاع وزن
األشخاص الذين قاموا بعملية محية غذائية سابقة .وأجريت
الدراسة على أبطال برنامج تلفزيوني أمسه «ذه بيغيست
لوسر» ،الذي شارك فيه  14شخصا من أصحاب األوزان
الكبرية الذين تنافسوا يف الربنامج على ختفيض أوزانهم،
واستغرقت الدراسة  6سنوات.

الغدة الدرقية غدة على شكل فراشة ،وتزن يف العادة
ّ
أقل من  30غرام وهي تقع يف قاعدة الرقبة وتفرز هذه
الغدة هورمونات تعمل يف اجلسم وتؤثر على األيض
والنمو والتطور وحرارة اجلسم إخل .ويعتمد حسن أدائها
على عنصرين نادرين هما اليود واملنغنيز .من بني هذين
العنصرين اليود هو العنصر األكثر أهمية ألداء صحيح للغدة
الدرقية ومن أجل احملافظة على صحة جيدة.
وميكنكم باجراء اختبار بسيط جدا وغري املكلف أن يظهر
ما إذا كان جسمكم يتلقى كمية كافية من اليود من أجل
اإلستفادة املثلى من إفرازات الغدة الدرقية.
بواسطة صباغ اليود أطلوا معصم يدكم بقدر حجم طابع
بريدي .إذا اختفت البقعة يف غضون  24ساعة أو أقل هذا
يعين أنكم ال تتلقون ما يكفي من اليود من أجل تنظيم اإلفراز
الدرقي يف اخلاليا .حتى ولو كنتم تتناولون أدوية للغدة
الدرقية ،سيمنع النقص يف اليود جسمكم من استخدام هذه
املادة بشكل صحيح.
التعليمات الختبار رقعة اليود
ُ 1يفضل أن جُتروا هذا اإلختبار يف الصباح بعد االستحمام ولكنهذا ليس ضروريا .ميكنكم أن تبدأوا يف أي وقت كان.
 2إستخدموا صباغ اليود لطلي اجلهة الداخلية من معصم يدكممبساحة حبجم طابع بريدي.
 3دونوا الوقت الذي دهنتم فيه معصمكم.مالحظة :صباغ اليود متوفر يف كافة الصيدليات ..حتققوا
من أنه احمللول األصلي الربتقالي اللون وليس احمللول
الباهت اللون.
 4راقبوا لون الرقعة طوال الساعات الـ  24التاليةتفسري نتائج رقعة اليود:
عموما كلما جذب اجلسم اليود كلما كانت احلاجة إىل اليود
كبرية..
 1تبدأ الرقعة بأن تبهت بشكل خفيف يف غضون  24ساعة –طبيعي
 2ختتفي الرقعة أو ختتفي تقريبا يف غضون  18إىل  24ساعة– حاجة خفيفة
 3ختتفي الرقعة أو ختتفي تقريبا يف غضون  12إىل  18ساعة– حاجة معتدلة
 4ختتفي الرقعة أو ختتفي تقريبا يف غضون  6إىل  12ساعة –حاجة شديدة
 5ختتفي الرقعة أو ختتفي تقريبا يف أقل من  6ساعات – حاجةشديدة جدا
كرروا اإلختبار
ميكنكم تكرار هذا اإلختبار كل أسبوع أو أسبوعني لكي
تراقبوا احلاجة إىل اليود ..عندما ال تعود الرقعة ختتفي خالل
 24ساعة اضبطوا جرعة اليود.

وذكرت نتائج الدراسة أن الطاقة اليت حيتاجها الشخص
يوميا اخنفضت من  2600سعرة حرارية يف املعدل إىل 2000
سعرة حرارية بعد  30أسبوعا من احلمية .فيما بقي استهالك
الطاقة دون تغيري أو اخنفض قليال عن املعدل لألشخاص
بعد سنوات من انتهاء الربنامج ،نقال عن موقع «أغسبورغر
ألغيماينه» األملاني.
يفقد املرء باحلمية الكثري من وزنه ،لكن أغلب ما يفقده
اجلسم هو املاء وحجم العضالت .وال يقلل حجم الدهون
يف اجلسم من هذه احلمية .عوارض جانبية للحمية ،يظهر
يف الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة يف الفم.
وللعودة للوضع الطبيعي حيتاج املرء وقتا إلعادة النظام
الغذائي.

الشديدة لتناول الطعام اليت منعته من مواصلة احلمية ،كما
نقل موقع «شبيغل» األملاني عن الصحيفة األمريكية.

هل يؤدي اخلبز احملمّص
إىل اإلصابة بالسرطان؟

ونوه األطباء املشرفني على الدراسة إىل أن معدل إنفاق
السعرات احلرارية اخنفض مبعدل  500سعرة حرارية عن
املعدل الطبيعي ،وخاصة إذا أخذ يف نظر االعتبار تقدم
العمر لألشخاص الذين أجريت عليهم التجارب.
وجنح شخص واحد فقط من األشخاص الذين أجريت عليهم
التجارب يف احلفاظ على الوزن الذي فقده ،بينما فشل
األشخاص الثالثة عشر اآلخرين يف ذلك .وفقد هؤالء
األشخاص الوزن مبعدل  58كيلو غراما أثناء الربنامج الذي
استمر  30أسبوعا ،بينما زاد وزنهم مبعدل  41كيلوغرام يف
السنوات الست اليت تلت الربنامج.
من جانبه ،أشار هانس هاونر من مركز «إلسه كرونر
فريسينيوس» لطب التغذية التابع للجامعة التقنية يف
ميونيخ ،إىل أنه من املتعارف عليه طبيا أن معدل استهالك
السعرات احلرارية يقل بعد إجراء أية عملية محية ،وفقا ملا
نقله موقع «شبيغل» األملاني هاونر .والسبب يف ذلك
أن اجلسم يقوم بعملية مضادة ويفرز القليل من هرمون
الغدة الدرقية الذي حيدد نسبة كمية استهالك الطاقة يف
اجلسم.
باإلضافة إىل ذلك ينخفض معدل ضغط الدم ويقل معدل
إفراز هرمون الليبتني املسؤول عن تنظيم استهالك الطاقة
وتنظيم الشهية ،وهو ما يؤدي إىل ارتفاع استهالك الطعام
عند الشخص .وأضاف هاونر  »:ينخفض كذلك معدل
استهالك الطاقة عند األشخاص الذين يقومون حبمية ،وذلك
كون أن احلمية ال تسبب فقدان الدهون فقط وإمنا تسبب
أيضا فقدان جزء من حجم العضالت اليت تستخدم يف العادة
نسبة من طاقة اجلسم».
ووفقا ملوقع شبيغل حتدث بعض املشاركني يف الدراسة مع
صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية عن جتربتهم مع احلمية،
وقال داني كاهيل الذي يبلغ عمره حاليا  46عاما إن وزنه
قبل الربنامج كان  195كيلوغرام .وجنح كاهيل يف خسارة
 86كيلوغرام خالل الربنامج الذي دام ثالثني أسبوعا ووصل
وزنه  109كيلوغرام .لكنه عاد وارتفع وزنه من جديد ويزن
حاليا  134كيلوغرام.
واستطاع كاهيل احلفاظ على وزنه دون  115كيلوغرام
يف السنوات األربع األوىل بعد الربنامج بعد أن اختذ نظاما
رياضيا صارما ومارس الرياضة يوميا مبعدل ساعتني إىل
ثالث ساعات وجنح يف حرق  3500سعرة حرارية يوميا ،ولكنه
وبعد أن عاد إىل عمله السابق ارتفع وزنه يف العامني
املاضيني وزاد  19كيلوغرام .وأشار كاهيل إىل رغبته

أن اخلبز احملمص من األطعمة املفضلة لدى
ال شك يف ّ
الكثري من األشخاص ،ال سيما أولئك الذين يتبعون احلميات
الغذائية ،وهذا ما أدى إىل ربط اخلرب احملمص بتخفيض
الوزن .لكن هل هذا الرابط حقيقي؟ وما هي فوائد اخلبز
احملمص وأضراره؟
احملمص
فوائد اخلبز
ّ
اخلبز احملمص عبارة عن خبز عادي مع الفارق الوحيد أن نسبة
املاء املوجودة فيه أقل ،نظرًا لعملية التبخر الذي تتعرض له،
بعد تعريض اخلبز للحرارة العالية .وهذا ما يؤدي حتمًا إىل
جفاف اخلبز العادي وحتوله إىل خبز حممص ،حيث أن اخلبز
عندما يتعرض للحرارة فإنه يفقد نسبة عالية من الرطوبة
ولكن كالهما حيتوي على نفس السعرات احلرارية وهي 80
سعرة حرارية يف ّ 30
كل غرام من اخلبز.
واخلبز احملمص هو أحد األطعمة الغنية بالكربوهيدرات واليت
تساعد يف إنتاج مادة األنسولني يف اجلسم ،وهي مادة حمفزة
تساعد يف النوم ألنها تسرع من إنتاج اجلسم للرتيبتوفان
والستريونني اللذان يساعدان يف اسرتخاء الدماغ واخلاليا
الدماغية ومن ثم النوم.
أن اخلبز احملمص
ولكن من ناحية الدايت ،جيب أن تعرفوا ّ
فيه نفس السعرات احلرارية املوجودة يف اخلبز األبيض
العادي .فالتحميص يزيل املاء فقط من اخلبز وليس
العناصر الغذائية األخرى.
خماطر اخلبز احملمص
يف املقابل ،فإن اخلبز احملمص يقوم بإفراز مادة أكريالميد
وهي عبارة عن مادة مسرطنة تسبب السرطان حيث أشارت
األحباث التابعة ملنظمة الصحة العاملية أنه كلما ارتفعت
القرمشة باخلبز وتغري لونه باجتاه اللون الذهيب أو الغامق
كلما ارتفع مستوى مادة اكريالميد بشكل أكرب.
ومن هنا تؤكد الدراسات ضرورة احلرص على شراء اخلبز
الطازج أو تسخينه على درجة حرارة منخفضة من دون
الوصول إىل التحميص ،أو شراء اخلبز الناشف بدلاً من
الطري ،كما أن هذا ينطبق أيضًا على اخلبز احملمر بالزيت
حيث أن هذه حتميص اخلبز يف الزيت يزيد من أضرار تلك
املادة السامة أضعاف كثرية.
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ثقافة

كنعان مكية يعتذر عما سببه مع اإلحتالل األمريكي للعراق

بيع مقتنيات حممد مكية وزوجته بستة أضعاف سعرها
د .نبيل الحيدري  -ايالف

بيعت مقتنيات حممد مكية وزوجته مارغريت مكية
بسعر يقارب مليونني وسبعمائة ألف باوند اسرتليين
ما يعين بيعها بأكثر من ستة أضعاف السعر املقدر
هلا ،ذلك السعر الكبري باعتبار أهميتها التارخيية
والرتاثية النادرة جدا واليت تطلب مجعها سنني
طويلة يف حياة كل من املعماري املعروف حممد
مكية وزوجته أستاذة التاريخ وجامعة الرحالت
مارغريت مكية.
تراث تارخيي ال يقدر بثمن
إن املقتنيات الثمينة ملكية وزوجته مارغريت،
ّ
حتوي كتبا مثينة مبا يزيد على مخسة آالف كتاب،
وخمطوطات عديدة مثينة.
حتوي مقتنيات مكية على صنفني األول ما
مجعه مكية خالل ما يزيد على مخسني عاما فيما
خيص الرتاث اإلسالمي املعماري والفن املعماري
اإلسالمي مثل موسوعة محلة نابليون وهي حتوي
خرائط تارخيية دقيقة عن القاهرة واإلسكندرية
وغريها من مدن مصر وغريها اليت تعد مصدرا
مهما تدرس يف عشرين مؤلفا .بينما الصنف
الثاني يعود إىل زوجته مارغريت حيث مجعت
الرحالت الغربية إىل الشرق وقد كانت أطروحتها
آنذاك (الرحالون الغربيون إىل الشرق األوسط)
لتجمع كتب الرحالت وقصصهم باللغتني الفرنسية
واإلنكليزية.
أن إعراض املسؤولني العراقيني
إعترب كنعان مكية ّ
عن شراء املكتبة ،أدى إىل عرضها فى املزاد
العلين «دار سوذبيز» وبيعها حيث اقرتح العديد
من اخلرباء عدم عرضها على املسؤولني العراقيني
كون املخزونات الرتاثية توضع يف أماكن غري
مناسبة وختتلط أحيانا مع املياه وسراديب قدمية
وغريها مما يسبب تلفها أو ضياعها.
بينما حممد مكية كان يعترب املكتبة ملكا للعراق
وكان يرجو إهدائها أىل إحدى اجلامعات خصوصا
جامعة الكوفة لتكون وقفا خالدا لطالب العلوم
األكادميية .لذلك بيعها من قبل اإلبن كنعان يعد
خروجا عن ذلك حسب اعتقاد الكثري من العراقيني
مما أدى إىل ردود فعل كثرية غاضبة باعتباها
بيعا للرتاث العراقي وخالفا لوصية أبيه .وهذا
ما تداوله الكثري من الكتاب واملثقفني العراقيني
فضال عن املواقع األلكرتونية ومواقع التواصل
اإلجتماعي.
ديوان الكوفة
كانت مكتبة مكية موجودة فى «ديوان الكوفة»،
حيث يتيسر لكل أحد اإلستفادة من هذه املكتبة
العظيمة .كما كان ديوان الكوفة مؤسسة هامة
حتوي البناية يف «كوينس وي» ومنها قاعة الندوات
وقاعة املعارض فضال عن دار الساقي املشهورة
يف بيع الكتب باللغتني العربية واإلنكليزية.
أس َسه
احلقيقة ّ
أن «ديوان الكوفة» اخلريي ،قد َّ
حممد مكية يف نهاية الثمانينات بعد جميئه لندن
ليكون منارة للثقافة واآلداب والفنون خصوصا
املغرتبني العرب وباألخص العراقيني منهم

الرتياده يف نشاطاته املختلفة وفعالياته املتنوعة
حيث كانت ندوة األربعاء يف حماضرة وحوار هادئ
وهادف إضافة إىل املعارض والنشاطات األخرى
للديوان.
وقام كنعان مكية ببيعه أيضا مما حرم اجلالية
العربية عموما والعراقية بشكل خاص من تلك
املنارة الثقافية واألدبية.
كنعان مكية يعتذر
يعترب كنعان مكية من أكثر الناس املثريين للجدل
فقد كتب بأمساء مستعارة أيام حكم حزب البعث،
وكان له الدور يف تشجيع اإلدارة األمريكية على
احتالل العراق بل التعاون مع الرئيس جورج بوش،
لكنه أخريا يعتذر عن ذلك.
املعروف أن كنعان شجع األمريكان على احتالل
العراق حيث قدم هلم الوثائق املربرة لإلحتالل.
وهو الذي استقبله الرئيس األمريكي السابق
جورج بوش وسأله( :كيف يستقبل العراقيون
لألمريكان) .أجاب كنعان( :يستقبلك العراقيون
بالورود) .هذه الكلمة اليت تأذى منها العراقيون
وباتت نقمة على أصحابها حتى مسيت بالكلمة
اللعينة إذ مل يستقبل العراقيون اإلحتالل بالورود
ويكفي أن مدينة صغرية يف جنوب العراق «أم
قصر» قاومت اإلحتالل ثالثة أسابيع متواصلة
مكبدة اخلسائر الفادحة.
الكل شاهد على القنوات التلفزيونية ساعة الغزو
األمريكي للعراق وإلقاء أشد األسلحة دمارا كان
كنعان مكية يف البيت األبيض فرحا مبتهجا مع
الرئيس جورج بوش ويعرب عن القنابل املهولة
النازلة على بغداد باملوسيقى.
اليوم وبعد انهيار الدولة العراقية وسقوطها
إىل أسوأ منحدر يف الفساد املالي والسياسي
واإلداري حتى باتت يف قعر قائمة دول العامل
حسب التقارير العاملية ،حياول كنعان أن يقدم
اعتذارا كما كتبت صحيفة «نيويورك تاميز» أخريا
عن ماجرى .واعتربت الصحيفة روايته األخرية
«احلبل» التى حتكي عن حبل إعدام صدام حسني
ميثل اعتذارا للشعب العراقي .ويف القصة
تسليم األمريكان للسلطة إىل الشيعة احلاكمني
اليوم وفسادهم الكبري ،كما تشري اىل النزاعات
الشيعية-الشيعية مثل مقتل جميد اخلوئي وغريه

من األمثلة.
لكن الصحيفة تشري بوضوح إىل قوة العالقة مع
اإلدارة األمريكية لصنع احلرب وكونه يف البيت
األبيض مع الرئيس األمريكي جورج بوش ساعة
انطالق احلرب ،وتقدميه الوثائق لإلدارة األمريكية
بينما تبني عدم وجود أسلحة الدمار الشامل .وتذكر
الصحيفة أقوال عراقيني طلبهم من كنعان اإلعتذار
للشعب العراقي كله وبصراحة والشعب حيتاج إىل
صراحة يف اإلعتذار ال جمرد رواية أو حكاية وآخر
ناقديشدة على كنعان عندما عرب بالقنابل التى
تنزل على بغداد باملوسيقى.
حممد مكية تاريخ وإبداع وتوثيق
حممد مكية ولد يف بغداد عام  1914وأكمل فيها
دراساته ما قبل اجلامعة ثم حصل على البكالوريوس
من جامعة ليفربول يف اهلندسة املعمارية عام
 1941ثم شهادة الدبلوم يف التصميم املدني
من نفس اجلامعة ليلحقها بالدكتوراه من جامعة
كامربج عام  1946وأطروحته (تأثري املناخ يف تطور
العمارة يف منطقة البحر املتوسط) حيث كان هلا
أثر كبري يف حياته .ثم عاد إىل بغداد لتأسيس
(شركاء مكية لإلستشارات املعمارية والتخطيط).
وكان من املؤسسني لقسم اهلندسة املعمارية
يف جامعة بغداد عام  1959فبقي رئيسا للقسم
حتى عام  .1968وكان عماره إىل (جامع اخللفاء)
بداية الستينات ،ميثل نقلة نوعية له لينطلق بأفق
رحب وإجنازات مبهرة حنو اخلليج العربي وغريه من
املشاريع.
قام حممد مكية بإهداء اخلرائط التارخيية إىل جامعة
«أم آي تي» املعروفة .وهي اليت صورتها واهتمت
بها ووضعتها يف خدمة العلم والباحثني وتعرض
يف موقع اجلامعة اخلاص لإلستفادة منها حيث أنها
حتتاج إىل عناية بالغة ورعاية خاصة.
يعد مكية أول معماري عربي توضع خرائطه
اجملموعة ملدة تزيد على النصف قرن يف هذه
اجلامعة ،وستتلوها كتب املهندس املعماري
العراقي رفعت اجلادرجي وغريه تباعا كما يقول
مسؤول اجلامعة.
ّ
لقب مكية ب (شيخ املعماريني) ونال جوائز
عديدة وآثاره يف خمتلف أصقاع الدنيا وصار
مستشارًا معماريًا لليونسكو وعضو جلنة التحكيم
العاملية حيث متيز باإلبداع والتجديد فهو يصقل
التاريخ باحلاضر ويدمج حضارتي الشرق والغرب
بروح خالقة .متيز أسلوبه باألركان الثالث وفيها
تكمن فلسفته يف املكان والزمان والفضاء يف
قيمته املعنوية وعالقته باإلنسان وقيمته األخالقية
واإلستعمالية واإلنسانية بروحية فلسفية إبداعية
رائعة رافضا النمط التقليدي املتكرر داعيا أىل
التفكيك والتحليل والتنوع حنو التنوير والتجديد
واإلبداع وإطالق الفضاء يف سعته األفقية
والعمودية الزائدة عن املكان احملدود والزمان
املؤقت إىل فلسفة إنسانية اإلنسان وروحيته
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بابلو نريودا ،أربع جنائز وموت غامض!
دفن الشاعر التشيلي يوم الثالثاء املاضي يف إيسال
حتديد
نيغرا،وللمرة الرابعة ،دون التوصل إىل
األسباب احلقيقية ملوته حتى اآلن.
ُأعيد دفن رفات الشاعر التشيلي بابلو نريودا،
احلاصل على جائزة نوبل ،يوم الثالثاء املاضي يف
حديقة منزله بإيسال نيغرا ،قبالة احمليط اهلادئ ،على
ساحل تشيلي الوسطي ،بعد أن كان تقرر نبش قربه
قبل ثالث سنوات ،بغية حتديد سبب موته وإن كان
ُقتل خالل حكم الديكتاتور أوغستو بينوشيت.
وكان عدد من املقربني من صاحب «عشرون قصيدة
حب وأغنية يائسة» يف إستقبال نعشه يف ساعة
مبكرة من يوم الثالثاء املاضي ،للرتحيب بعودته إىل
متميزة
مكان سكناه الشهري ،الذي يقع يف منطقة
ّ
قبالة احمليط اهلادئ ،حيث كان الشاعر طلب أن
ُيدفن هناك ،مثلما قال يف ديوانه «النشيد الشامل»،
«رفاقي ،إدفنوني يف إيسال نيغرا ،قبالة البحر الذي
أعرف».
سار املوكب ببطء وراء النعش امللفوف بعلم تشيلي
من أمام املكان الذي تنبأ نريودا يومًا قائ ًال « :لقد
عدت من أسفاري .أحبرت كي أصنع الفرحة».
وكانت أوىل خيوط النهار يف ذلك الثالثاء الشتائي،
قد المست تابوت الشاعر اخلشيب الذي كان سريقد
على اجلانب األسفل املنحدر من حديقة املنزل ،واملطل
على الساحل ،إىل جانب تابوت زوجته الثالثة ،ماتيلدا
أوروتيا.
عند الظهرية ،ويف حضور أكثر من  300شخص،
أنشدت أوركسرتا تتكون من جمموعة من الشباب،
البعض من قصائد احلب األكثر شهرة يف العامل
لنريودا ،تكرميًا له .وقال الكاتب فريناندو كيلودران
أثناء إلقاء كلمته «نريودا اآلن برفقتنا ،عاد ليلقي
نظرة على أمواج البحر ،ويعانق حبيبته ماتيلدا».
وهتف العشرات من أعضاء احلزب الشيوعي يودعونه
ٍ
بصوت واحد «الرفيق بابلو نريودا .حاضر! اآلن وإىل
«شكر
األبد!» .وإختتمت مراسيم الدفن بتقديم أغنية
ً
بارا.
للحياة» للفنانة التشيلية الراحلة فيوليتا ّ
شكوك حول مقتل نريودا
ووفقًا لشهادة الوفاة الرمسية ،أن بابلو نريودا تويف
يف  23سبتمرب/أيلول  ،1973بعد أيام قليلة على
اإلنقالب العسكري الذي قاده إوغستو بينوشيت،
وذلك نتيجة إصابته مبرض سرطان الربوستاتا الذي
كان يعاني منه .ومع ذلك ،أكد سائقه مانويل أرايا،
وزوجته ماتيلدا أوروتيا ،وشخصيات أخرى قامت
بزيارته قبل موته بساعات ،أن الشاعر كان يتمتع
بصحة جيدة ،وأن املوت ّ
حل عليه بطريقة مفاجئة.
ٍ
خمتربات من كندا والدامنارك بتحليل احلمض
وتقوم
املكورات العنقودية الذهبية (تسبب
النووي لبكترييا
ّ
املرض املميت متالزمة الصدمة التسممية) ،واليت كان
ُعثر عليها يف عظام الشاعر ،من أجل معرفة فيما إذا
كانت موجودة يف جسمه قبل دخوله إىل املستشفى.
وأكدت مصادر ذات الصلة بالتحقيق قبل أيام لوكالة
األنباء اإلسبانية (إيفي) أنه سيكون «من املستحيل
عمليًا» حتديد من وكيف مت وضع البكرتيا يف جسم
نريودا.
وقال رودولفو رييس ،أحد أبناء شقيق الشاعر أن
هناك شخص ثالث «متكن من حقن جسم نريودا
عجل من موته يف مستشفى
بالبكترييا ،األمر الذي ّ
سانتا ماريا يف سانتياغو» .وهذه املستشفى كانت
حتت إدارة القوات العسكرية .ويف الوقت الذي
يوشك التحقيق الذي يعمل من أجل توضيح اسباب
موت نريودا على نهايته ،أعيد رفاته إىل أسرته من
أجل دفنه يوم الثالثاء املاضي ،وللمرة الرابعة.
رحلة رفات الشاعر
وكان ُدفن الشاعر التشيلي ألول مرة يف سانتياغو
وحتول
يف يوم حزين بتأريخ  25سبتمرب/أيلول ،1973
ّ
ضد الديكتاتورية.
ذلك اليوم إىل مناسبة للتنديد
ّ
وإنضم حينها إىل موكب اجلنازة ،وهو يف طريقه اىل
املقربة العامة ،املئات من األشخاص الذين كسروا
جدار الصمت املطبق وهم يرددون نشيد «األممية».
وعندما دفن نريودا يف ضريح أسرة الكاتبة أدريانا
ديتبورن ،طلنب شقيقات األخرية نقله من هناك.
ويف  7مايس /آيار  ،1974وبعد مرور أقل من عام
على جنازته األوىل ،نقل إىل
مكان رصني يف املقربة
ٍ
ذاتها .ومل حيضر تلك اجلنازة الثانية سوى ستة
أشخاص .ومثلما كتب صديقه الشاعر خاميي كيسادا
«صباح حزين جلنازة حزينة».
ومع عودة الدميقراطية إىل تشيلي ،يف عام ،1992
كل من نريودا وكذلك جثة زوجته
إستخرجت جثة ٍ
الثالثة ماتيلدا أوروتيا ،من املقربة العامة لنقلها إىل
إيسال نيغرا ،تلبية لرغبة الشاعر.
وبسبب الشكوك اليت أحاطت مبوت نريوداّ ،
مت نبش
جثته مرة أخرى ،ولتنقل إىل مبنى (اخلدمة الطبية
القانونية) ،يف سانتياغو ،من أجل حتليلها .وبعد
ثالث سنوات ،ويف  26من أبريل /نيسان احلالي،
دفن رفات نريودا وللمرة الرابعة .لكن ،هل ستكون
هذه املرة األخرية؟!
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Unions turn on Shorten as Labor leader concedes he John Symond is wrong on negative gearing. Here’s why
can’t guarantee penalty rates won’t be cut under ALP
cause the industry employs

Opposition Leader Bill Shorten during a visit to Backwell IXL in Geelong. Photo: Alex Ellinghausen

Unions have rounded on
Labor leader Bill Shorten
over penalty rates, demanding they be protected
by “any means necessary”
and backing the Greens’
call to enshrine overtime
rates in law.
As Mr Shorten effectively
conceded on Monday that
penalty rates could be cut
under a future Labor government - despite the ALP
promising to protect weekend penalty rates during
the federal election - the
Australian Manufacturing
Workers Union and the
Electrical Trades Union told
Fairfax Media they backed a
Greens proposal to protect
penalty rates with legislation.
The AMWU national secretary Paul Bastian said,
when asked if penalty rates
should be protected by legislation, that “our view is
that penalty rates should
be protected by any means
necessary”.
“We won’t accept any cut
to penalty rates. Penalty
rates need to be secured,
they need to be put beyond
doubt.”
Electrical Trades Union national secretary Allen Hicks
also backed protecting penalty rates in legislation.
“When we work overtime,
weekends, unsocial hours
and public holidays we
should be justly compensated with penalty rates,”
he said.
“Conservative politicians
and business owners are
trying to take money out
of our pockets and there is
every reason in the world to
make a law to stop them.”
The AMWU is politically
close to Labor left faction
leader Senator Kim Carr,

who, in turn, is a key supporter of Mr Shorten.
Further underscoring the
politically fraught issue of
penalty rates, Fairfax Media
also contacted the Australian Workers Union - which
Mr Shorten used to lead the Shop Assistant’s union,
the Community and Public
Sector Union, the Construction, Forestry, Mining
and Energy union, the Rail,
Tram and Bus union, the
Transport Workers Union,
the National Union of Workers and the Maritime Workers union for comment over
penalty rates.
None of these eight unions
would comment on the issue.
Australian Services Union
deputy national secretary
Linda White backed the
Labor leader over not legislating penalty rates, telling
Fairfax Media that “people
who work unsociable hours
should have penalty rates
and that should be enshrined in safest way possible”.
“If I was an employee I
don’t know if I would trust
my penalty rates to the vagaries of the political process.”
At present, penalty rates
are set by the independent
Fair Work Commission,
which is due to rule after
the election on whether
Sunday rates should be cut
and brought into line with
Saturday penalty rates.
When pressed on Monday
to guarantee there would
be no cuts to penalty rates
if elected, Mr Shorten said
only that Labor “can be
trusted to protect our penalty rates system”.
He highlighted a Labor submission to the commission

to protect penalty rates
and repeated a pledge to
“further intervene in the
case before the [Fair Work
Commission] decision, to
strengthen only as a government submission can,
the case to defend our penalty rates”.
“I do also just caution the
Greens, from their sideshow position, that they
need to be careful of that
[legislating to protect penalty rates], they’re playing
with fire by proposing that a
government should be able
to legislate on specific penalty rate outcomes, they are
loading the gun for a future
Conservative government
to pull the trigger, because
what the government has
the power to put in, a future
government has the power
to dismantle,” he said.
“I’m a believer in the independent umpire to help set
the terms and conditions
and take it away from the
politicians.”
The comments are consistent with Mr Shorten’s confirmation last month that
“I’ll accept the independent
tribunal” ruling on penalty
rates - but they leave the
door open to penalty rates
being cut by the Fair Work
Commission under a Shorten Labor government.
In a train-wreck interview
earlier on Monday, Labor’s
workplace relations spokesman Brendan O’Connor repeatedly refused to guarantee weekend penalty rates
would not be cut under a
Shorten government, despite the opposition making
the issue a key part of its
campaign strategy, instead
offering that “the umpire
makes these decisions”
and that “Labor is the party
of penalty rates”.
Mr O’Connor said the ALP
would await the final decision of the the independent
industrial umpire, declined
to say “yes” when asked
seven times whether he
supported Mr Shorten’s
past statements on the issue backing the independence of the umpire.

John Symond has been backed by Malcolm Turnbull.

“Aussie John” has got it
wrong.
The main impact of Labor’s
policy would be to slow
prices rises, something an
honest broker trying to get
people into houses ought
to want.
Here’s John Symond on
Sunday’s Sunrise, asked
about Labor’s negative
gearing policy:
“Well, what I’m concerned
about is bringing out a
sledgehammer and overnight hitting negative
gearing on all established
housing across Australia.”
The Aussie Home Loans
founder ought to know
that Labor isn’t planning to
hit negative gearing on all
established housing overnight.
On implementation, in July
2017, established housing would be exempted.
Existing negative gearing arrangements would
be “grandfathered’’. That
means that anyone already
negative gearing a property
could keep doing it for as
long as they liked, or until
they sold. Whenever they
sold, at whatever time in
the future, they would get
the existing capital gains
tax discount, instead of the
smaller one that would apply to new investors from
then on. If anything, the
grandfathering would lock
them in, slowing the impact of the change.
“I don’t know whether prices will drop 10 per cent, 20
per cent or more. There’s
others out there saying
it could drop 30 per cent
or 40 per cent. I wouldn’t
think it would drop that
much, but one thing I am
prepared to bet on it will
definitely drop the value of
homes.”

The government’s economic modeller of choice
on negative gearing, BIS
Shrapnel, finds that after
10 years of a policy similar
to Labor’s, Sydney home
unit prices would be 15
per cent higher. Without
Labor’s policy, they would
be 22 per cent higher. The
main impact of Labor’s
policy would be to slow
price rises, something an
honest broker trying to get
people into houses ought
to want.
“All I’m saying here is this
will hurt everyday Australians. Eighty per cent of
property investors are regular mums and dads, with
the majority earning less
than $80,000 a year.”
The tax stats show seven
out of 10 negative gearers have incomes before
deductions in the top 20
per cent. After deductions,
their incomes look lower,
which is what Symond may
have be referring to.
“People will lose jobs be-

hundreds of thousands of
people, so we could have
mass unemployment.”
The Parliamentary Budget
Office says Labor’s policy
would claw back $32 billion over 10 years, around
$3 billion per year. It would
boost government revenue
by a fraction of one per
cent.
The real estate industry
employs 215,000 people.
Negative gearers do indeed turn over properties
more quickly than owneroccupiers. If owner-occupiers buy the properties
negative gearers once
would have, the market
will become more stable,
meaning less work for
agents and for firms such
as Symond’s.
On the other side of the
equation, builders should
benefit. From July 2017
full negative gearing would
be allowed only on newly
built properties. And the
slower growth in prices
would give the Reserve
Bank more room to ease
interest rates, supporting
employment.
On Monday, Malcolm Turnbull backed Symonds. He
said Labor’s policy would
smash the value of properties. At least he didn’t
mention mass unemployment.

Backpacker tax to be delayed
The federal government is
expected to announce it
will delay introducing its
controversial «backpacker
tax».
It>s feared the move to remove tax-free thresholds
from overseas travellers
would discourage fruit
pickers and harm tourism
when it comes into effect
from July 1, since foreign
seasonal workers would
be slugged with 32.5 cents
from the first dollar they
earn.
The tax, which was expected to raise $540 million over
four years, will be deferred
for «further consideration»,

newspapers report.
Asked about the future of
the tax by a voter in Darwin
on Monday night, Prime
Minister Turnbull insisted
the government was looking at it, saying: «watch
this space».
But Labor>s agriculture
spokesman Joel Fitzgibbon is dubious.
«This is just a stunt to push
the issue beyond the election,» he told AAP.
«It sends all the wrong signals to backpackers, many
of whom are making the
decision to travel to New
Zealand or Canada instead
of Australia.»
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Malcolm Turnbull sails on as Sherry What happened last time we messed with housing?
Sufi caught in embellished CV storm IT’S the battle of the scare mond’s comments as “out- hit some areas harder,

Barnacle free: Malcolm Turnbull steams on, minus two key figures, at the Fremantle ship
yard. Photo: Andrew Meares

Malcolm Turnbull was in
Perth for a good time, not
a long time. In hi-vis vest
and hard hat, the Prime
Minister spent Monday
morning touring the Austal shipbuilding yard south
of Fremantle.
This seaside patch of industry, where up to 21 Pacific patrol boats will take
shape, represented “exactly what we are seeking
to achieve with our defence industry plan”, the
PM said.
But try though he did
to stay on the subject
of ships, the visit was
marred by two conspicuous absences: the embattled premier, Colin Barnett, and the local Liberal
candidate, who had been
the subject of an embarrassing news report just
hours earlier.
Sherry Sufi, contesting
Fremantle for the Liberals,
embellished his curriculum vitae in his preselection application, claiming
to have worked for the
premier and finance departments when he actually worked for state MPs,
according to The West
Australian.
Mr Sufi’s written work has
also raised eyebrows. He
has criticised the apology
to the Stolen Generations,
claimed same-sex marriage could lead to polygamy and is opposed to
constitutional recognition
of Indigenous Australians.
This was the PM’s first
campaign event where the
local candidate was nowhere to be seen. Mr Turnbull said he disagreed with
Mr Sufi’s views on those
issues and expected that
his missing man was busy
campaigning.

“I hope he’s out there engaging with the people of
Fremantle and doing good
door-knocking,” he said.
“Very character-building.
I’ve done it myself.”
Also absent was Liberal
WA Premier Colin Barnett, who is battling poor
opinion polls, a budget
blowout and the inevitable march of leadership
speculation. But again,
Mr Turnbull batted away
questions by insisting it
was a national announcement.
What exactly the PM was
announcing,
however,
was a little opaque. He
confirmed the Henderson
yard would be one of two
national centres for shipbuilding, along with Adelaide. And the $282 million
Pacific patrol boat project,
announced last month,
would use all Aussie hightensile steel, he added.
Standing before two highspeed support vessels
under construction for the
Royal Navy of Oman, Mr
Turnbull said the yard’s
export-oriented operations underlined the future
of Australian industry:
advanced manufacturing
combined with advantageous trade deals.
“How awesome is this?”
the buoyant Prime Minister exclaimed. Less exciting, it seemed, was the
topic of GST distribution,
a hot-button issue for
West Australian voters
and journalists but not
one on which Mr Turnbull
wanted to dwell.
“Can I just say ... this is defence, this is the technology that builds our future
and I’d look forward to
some questions on that,”
he implored.

campaigns at the moment
and so far there’s no bigger
battleground than housing
affordability.
Both the Labor and Liberal
parties have attacked each
other’s claims including
that house prices would
be “smashed” and rents
would go up because of
Labor’s policy.
Labor hopes to make houses more affordable by restricting negative gearing
tax concessions, which
allow investors to deduct
losses on their investment
from their taxable income.
If Labor wins government,
it will restrict negative gearing to new properties.
A high-profile cheerleader
against Labor’s changes
is the founder of Aussie
Home Loans, John Symonds, said getting rid of
negative gearing was “very
dangerous” and “stupid”,
and could spell “Armageddon” for the housing industry.
He backed up the emotive
comments with an interview
on 2GB, saying he thought
prices could fall “10 or 20
per cent overnight”.
But his scary prediction
has been questioned after
it emerged that Mr Symond
told ABC’s Q&A program in
2013 that negative gearing
should be changed as it favoured high income earners buying million-dollar
properties.
“Negative gearing does
need to be looked at in the
tax system because I don’t
think it’s fair at the moment,” he said at the time.
“It leans very heavily to the
high income earners and
that needs to be brought
into line.”
But Prime Minister Malcolm Turnbull has continued to back Mr Symond’s
concerns.
“More than a quarter of a
million households in WA
that rent — every single
one of them will pay higher
rents if Labor wins government,” he said yesterday.
“What they’re proposing
will drive up rents as it did
in the ’80s.”
Labor’s shadow parliamentary treasury secretary
and western Sydney MP
Ed Husic described Mr Sy-

rageous”.
“It’s a shame that Malcolm
Turnbull and John Symond
have teamed up to look after their interests, having
done very well for themselves, when there are so
many people in my part of
Sydney, for example, who
are trying to buy a first
home but cannot,” Mr Husic told Fairfax.
So who’s right?
WHAT HAPPENED LAST
TIME WE MESSED WITH
NEGATIVE GEARING?
Negative gearing was effectively axed for future rental
property investors between
July 1985 and 1987.
During this time rents increased notably in Sydney
and Perth.
But according to ABC
Fact Check, this cannot be
blamed solely on negative
gearing because prices remained flat in Melbourne
during this time and rents
actually fell in Adelaide and
Brisbane.
What made a difference in
Sydney and Perth, was that
there already was a shortage of rental properties in
these cities at the time negative gearing was removed,
so prices were already on
the rise.
Other factors that contributed to higher rents overall
was the share market boom
of the mid-1980s that made
investing in shares a good
alternative to property investment.
Interest rates were also
high (more than 15 per
cent) and this made buying
a property more expensive.
In contrast interest rates
today are at record lows.
But when asked to guarantee negative gearing
wouldn’t push rents up
last week, Labor leader Bill
Shorten would only say:
“I can guarantee that our
measures will give a better
chance than currently exists for first homebuyers to
enter the housing market.”
LOCAL FACTORS AT
PLAY
One thing the 1980s example shows, and what
the major parties probably
won’t be making clear in
their sweeping statements
about negative gearing, is
that the change will likely

while in others it will probably have little impact.
This is likely the reason
why Mr Turnbull has chosen to highlight the issue
in areas like South Australia and Western Australia,
both states that can’t afford
a housing slump, or higher
rents, as they are already
facing tough economic
conditions following the
end of the mining boom.
THE BIG PROBLEM
Each party has a different
approach to fixing housing
affordability but politics
seems to be a guiding factor.
Many have noted that Mr
Turnbull seemed to change
his tune on negative gearing after Labor launched
its policy, with one expert
even predicting this would
be a smart political move.
“Labor will probably lose
the election on the basis of
what they are proposing,”
Dr Economou told news.
com.au in February, adding that Mr Turnbull would
be better off dropping any
reform of negative gearing
and capital gains tax.
According to The Saturday
Paper, it was told the Cabinet decision to retain negative gearing was a political
— and not an economic —
move.
BUT FIRST HOME BUYERS
DO NEED HELP
Both sides of the debate
have acknowledged first
home buyers need help as
they compete against investors for properties especially in cities like Sydney and Melbourne.
Mr Symond said first homebuyer grants from the past
did not work.
“All that does is potentially
inflate the prices the vendors get the benefit and the
first homebuyer pays too
much,” he told 2GB.
“You could incentivise first
home buyers by ... taxing
them less on their savings,
the deposit they’re building
up.”
Fairfax has reported that
negative gearing was costing taxpayers about $310
each and Mr Symond acknowledged that negative
gearing was too generous.
But he said any changes
should be introduced slow-

ly, and as part of a broader
review of taxes.
“You might introduce a
cap, that up to a certain
amount you can claim,” he
said.
Other options include restricting it to a certain
number of properties.
The 2009 Henry tax review
has also suggested that
bringing in negative gearing reform gradually would
limit any short-term impact
on rental properties.
Labor proposes to abolish negative gearing on
existing homes from July
1, 2017. It also wants to
halve the capital gains tax
discount from 50 per cent
to 25 per cent.
Predictions vary on the impact of its policy, with estimates showing housing
prices may fall anywhere
between two per cent and
six per cent, not quite as
scary as the “10-20 per
cent” Mr Symond is warning of.
IS THERE ANOTHER
WAY?
The Henry tax review also
pointed to other measures
that could impact housing
affordability, such as planning and zoning regulations, approvals processes
and the allocation of infrastructure.
The Prime Minister has
actually highlighted these
points as part of his approach towards housing
affordability. Unfortunately
these are largely state matters so he is limited in what
he can do.
Neither party is taking a
wider approach towards
the issue, instead focusing
on small tweaks to negative gearing and capital
gains tax, in the case of
Labor, or union corruption
and infrastructure investment, in the case of the
Liberals.
“Neither the ABCC or negative gearing is the magic
bullet,” construction economist Gerard De Valence of
the University of Technology, Sydney told news.com.
au recently. “They may
help but they won’t solve
the problem overnight.
Mr De Valence said the purpose of negative gearing
should be reconsidered,
in the same way the government had explored the
aims of superannuation.
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Peter Dutton’s refugee com- Bill Shorten blasts Peter Dutton over ‘illiterate refugee’ comments, says
ments show Malcolm Turn- Pauline Hanson would be proud
“We invest more in settle- out the very real cost inbull’s Coalition has yielded
ment than many other volved in issuing humanicountries do,” he said.
tarian and refugee visas,”
to panic
“So it is, it’s very expen- she told Sky News.
This election campaign was meant to be
a breeze for the Coalition. But now, as belief
in an easy victory yields
to panic, a tactical error
may prove personally
costly for Prime Minister Malcolm Turnbull.
Peter Dutton’s deliberately incendiary claim
that refugees are often
innumerate and illiterate, that they would take
Australian jobs, and become a net drain on the
economy, reeks of the
Tampa-like exaggerations of 2001. And it appears every bit as calculating. Obviously the
specifics are different,
but the broad subject
matter of asylum seekers is the same as is the
political motive: to bring
to the surface community anxiety that hordes
of intruders could overwhelm Australia taking
our jobs, and changing
our way of life.
Ostensibly, Dutton’s
comments were addressed to the Greens
policy of dramatically
increasing the intake to
50,000. But functionally, the message was
about Labor, which the
Coalition says, lacks
the internal resolve to
truly keep the boats
stopped.Apart from the
obvious factual contradictions inherent in Dutton’s warning - summed
up neatly by the PM’s
own description of Australia as “the most successful multicultural nation on Earth” - there is
the damage this harsh
rhetoric does to social
cohesion, and more
pointedly, to Turnbull’s
political identity.
The latter has been in
steady decline since he
assumed the top job,
driven by the sense that

the ‘right’ of the Liberal
Party had made much
more of an impression
on Turnbull than he had
made on his party. His
adoption of Tony Abbott’s minimalist climate
change policy, and Abbott’s obvious can-kicking exercise on samesex marriage equality,
have been noted.
But other policy and
rhetorical
positions
have steepened Turnbull’s descent including his refusal to touch
negative gearing based
tactically on the party
room view that any
change at all would
muddy the Coalition’s
clean scare campaign
against Labor’s policy.
Thus, it flatly contradicts Turnbull’s mission to replace Abbott’s
simplicity and slogans,
with sophistication and
explanation.
Turnbull’s
approval
ratings have dropped
sharply over his months
in office as has his
standing on a list of 11
leadership qualities by
even larger margins.
And now, after surrendering his goodwill
with climate-conscious
voters and disappointing social progressives
who shared his views
on marriage equality,
Turnbull finds himself
parroting the same divisive reactionary rhetoric
as Abbott on boats and
borders.
Once again the fear of
asylum seekers has
been elevated to centrestage in an election. But
this time, it is not just
Labor’s convictions that
voters might be questioning.
Turnbull was popular
because he wasn’t Tony
Abbott. Not because he
was Tony Abbott.

Opposition Leader Bill Shorten described Immigration Minister Peter
Dutton’s comments refugees as “pathetic” and “offensive” on Wednes-

Opposition Leader Bill
Shorten has accused
the Turnbull government
of reviving the “Pauline
Hanson rhetoric of the
past” following Immigration Minister Peter Dutton’s controversial comments about “illiterate”
and “innumerate” asylum
seekers taking Australian
jobs.
Mr Shorten went on the
offensive over the issue,
demanding Prime Minister Malcolm Turnbull pull
his cabinet colleague into
line over his “pathetic”,
“offensive” and “deeply
divisive” comments.
Mr Turnbull had earlier dodged the issue on
Wednesday morning by
refusing to take questions
from travelling journalists about Mr Dutton’s remarks.
Asked about the Greens
proposal to increase Australia’s refugee intake
from around 13,700 to
50,000, Mr Dutton said
on Tuesday: “They won’t
be numerate or literate in
their own language, let
alone English.
“These people would be
taking Australian jobs,
there’s no question about
that.
“For many of them that
would be unemployed,
they would languish in
unemployment queues
and on Medicare and the
rest of it so there would
be huge cost and there’s
no sense in sugar-coating
that, that’s the scenario.”
Foreign Minister Julie
Bishop defended Mr Dutton, saying he was making
the “self-evident” point
that it is highly expensive
to resettle refugees and
that it is time for a “reality

check” on the issue.
At a press conference in
Sydney, Mr Shorten said:
“Mr Dutton’s comments
are comments that Pauline Hanson would have
been proud to make and
if this is the best that the
Liberal Party can do, it is
not very good at all.
“Mr Turnbull needs to
come out and recognise
the damage Mr Dutton’s
remarks are doing.
“Mr Dutton didn’t just insult refugees when he
made those comments. He
insulted the millions of migrants who’ve contributed
to making this a truly great
country - refugees like
Victor Chang, like Richard
Pratt, like Frank Lowy.”
Mr Shorten called for Mr
Turnbull, “if he has any
shred of self-respect left
on this matter”, to “immediately condemn” Mr Dutton’s comments.
“But of course I’m sceptical if he will condemn Mr
Dutton’s comments because I wonder if Mr Turnbull is actually feeding the
lines to Mr Dutton,” he
said.
“Australians expect more
from their Prime Minister.
“They expect more from
this electoral process that
we are undertaking than
scare campaigns and pathetic lies.
“Australians want to see
in this election a contest
of solutions to make this
country better, not this
string of orchestrated rubbish we’ve seen Mr Turnbull and Mr Dutton come
up with.”
Speaking in Cairns, Mr
Turnbull said Australia
has the most successful
multicultural society in the
world.

sive.
“We don’t begrudge the
money but it’s important
to get it right.”
He then shut down questions on the topic, saying: “We are going to do
have another doorstop in
Townsville and this is really for the local Cairns
media.”
Asked repeatedly whether
Mr Dutton’s comments
were appropriate, Ms
Bishop on Wednesday declined to criticise her colleague.
“Peter Dutton is pointing

“Often the people who
come to Australia on
these visas are from very
troubled backgrounds particularly from Afghanistan but also Pakistan and
beyond - and there is an
extremely high cost involved in ensuring they an
be a contributing member
of society.
“Let’s have a reality check
here.
“Of course the cost of cost
of ensuring people who
come here to Australia as
a refugee on a humanitarian visa is very high.”

Keeping Victorian Teenagers In School

The Andrews Labor Government is working to
keep more students in
school right across Victoria with the launch of the
new $8.6 million pilot program Navigator.
Navigator will help meet
the key Education State
target of halving the proportion of students leaving school early from
years 9 to 12 over the next
10 years.
Minister for Education
James Merlino today also
announced the eight successful lead community
organisations that will
provide support to young
people aged 12 to 17
years old who have not
attended school for more
than one term – as part of
Navigator.
The community organisations that will deliver
Navigator in these pilot areas will also work collaboratively with schools and
other support services
and networks:
• Mallee – Northern Mallee
LLEN and Murray Mallee
LLEN
• Hume Moreland – Jesuit
Social Services
• Southern Melbourne –
South East LLEN
• Bayside Peninsula – Mission Australia
• Ovens Murray – Junction

Support Services
• Goulburn – The Bridge
• Central Highlands – Berry Street
• Western Melbourne – Anglicare Victoria
Navigator will be independently evaluated and will
build on our understanding of the most effective
ways to get young people
back involved in education.
It is part of a suite of services aimed at helping
more Victorian students
stay involved in education
and training:
• The $7.9 million re-designed School Focused
Youth Service to help
schools to work with 1018 year olds at risk of
leaving school
• The $14 million Reconnect: Engagement and
Learning Support Program, to support selected
Registered Training Organisations to help 15-24
year olds move in to further education, training or
employment
•
The $13.2 million Lookout Education
Support Centres to help
around 6000 vulnerable
children and young people in out-of-home care
achieve their potential
through education and
training.
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The housing tax dodge that Shorten ‘promising the Auditor-General will review federal
funding for the controversial WestConmakes negative gearing look world’: Cormann
nex road project in Sydney.
like small fry
The Turnbull government sion to extend the freeze
Paul Keating got rid of it
once, when he was Treasurer, but he brought it
back to see if it might encourage cheaper rent.
Instead it put a rocket under speculative housing
investment and helped
lift house prices, which
made rents go up. It has
been a dud and it needs
to come to an end.
But negative gearing is
not the only bad guy in
the story. Even if it is
killed, a bigger villain is
likely to slink away.
Capital gains tax has
been a huge factor in rising house prices, and it
brings the richest parts
of society even more advantages than negative
gearing
The next two graphs
show who benefits from
each policy and if you
think the negative gearing one looks skewed to
the rich, the capital gains
tax discount graph is going to blow your mind.
HOW THE HECK DOES
IT WORK?
If you make a profit onselling an investment
that’s called a capital
gain. And yep, you would
pay tax on it like income
… if you owned the investment for less than a
year. If you’ve owned it
for more than a year, you
get a big tax discount of
50 per cent.
So If I buy a painting
for $1000, and sell it for
$2000 two years later, I
made $1000. But I only
pay tax on $500. So I
pay less tax on investing
than if I earned $1000
cleaning toilets!
Why does the tax system
reward investment like
that?
Partly it’s because of inflation. If you own a painting for 35 years and it
goes up by two per cent
a year, it doubles in value
(roughly). But that’s not a
“real” profit, because in-

flation also went up, say,
two per cent a year. The
buying power of $2000
when you sell it is equal
to $1000 at the time you
bought it, so taxing that
$1000 as profit is silly.
The capital gains tax discount helps compensate
for this problem. It says,
‘hey, we know it’s unfair to put a huge capital
gains tax on things that
partly went up because
of inflation. You can pay
a bit less.’
But it’s a stupid way of
doing it, because the full
discount kicks in after
just a year, so it gives
the same advantage
to someone whether
they own an asset for a
year and a day or for 50
years.
A CAPITAL IDEA
Labor has a policy for
changing CGT. But its
simplistic policy to cut
the CGT discount from
50 per cent to 25 per
cent is even more unfair
for anyone who plans to
own an investment for a
really long time.
A better idea is to cut to
the chase and tax profit
above inflation. And —
it turns out — we did
that for a while back in
the 1980s and 1990s.
But then in 1999, the
rules were changed. We
moved to the current 50
per cent discount rule on
capital gains tax.
Now, I don’t want to say
that this one little change
is responsible for the
rise in house prices,
but check out what happened after 1999.
If we get rid of negative
gearing and nothing happens to house prices, it
will be even more evidence capital gains tax
is a major cause of our
house price explosion.
And then the urgency to
fix it will be even more
intense.

has dismissed as meaningless Labor pledges to
end the coalition’s sixyear freeze on indexed
increases to the Medicare
rebate.
It’s Labor’s biggest spending commitment of the
2016 election campaign
so far, costing the budget
$2.4 billion over the next
four years and $10 billion
over a decade.
The policy will be funded through “announced
improvements” to the
budget, including not
proceeding with the coalition’s baby bonus or tax
cuts for big companies
and caps to vocational
training loans.
Finance Minister Mathias
Cormann said Opposition Leader Bill Shorten’s
pledge was meaningless
because it wasn’t properly funded.
“He will continue to
promise the world without being able to deliver,”
Senator Cormann told
reporters in Canberra on
Thursday.
Labor argues its policy,
which would apply from
January, is aimed at protecting bulk-billing rates.
But the government rejects that, citing data
showing bulk-billing rates
have risen from 75 per
cent under Labor to 85
per cent under the coalition.
Doctors have welcomed
Labor’s pledge, saying it
gives voters a clear choice
at the July 2 election.
“Patients are the big winners from this announcement, especially working
families with a few kids,
the elderly, the chronically ill and the most vulnerable in the community,”
Australian Medical Association president Brian
Owler said.
Labor’s decision puts
more pressure on the government, which faces a
fierce campaign from doctors over its budget deci-

by another two years.
Doctors accuse the government of introducing
a patient co-payment by
stealth, warning patients
could pay up to $20 out of
their own pocket to see a
GP.
The Medicare rebate for
a standard $50 consultation is $36.30 with extra
incentives for doctors in
eligible areas to bulk-bill
pensioners, healthcare
card holders and those
aged 16 and under.
Meanwhile, Prime Minister
Malcolm Turnbull takes his
campaign to Macarthur, in
south-western Sydney, on
Thursday for the second
time in a week.
He has announced the
coalition intends spending $50 million on targeted works between
Rosemeadow and Appin,
improving safety for the
12,000 motorists who use
the road to get into Campbelltown each day.
The upgrade will fast track
development of thousands of new homes putting downward pressure
on housing affordability
for western Sydney families.
And as the campaign
nears the end of its second week, security has
been beefed up for more
than a dozen MPs and
their families.
More than a dozen MPs
are being shadowed by
armed Australian Federal
Police officers following
threats from “both homegrown terrorists and political activists”.

The
multibillion-dollar
project will widen and extend the M4 and M5 motorways, linking them via
tunnels from Haberfield to
St Peters in Sydney’s inner west.
It was to cost $11 billion
under 2012 estimates, but
by 2015 the price tag had
ballooned to $16.8 billion
to fast-track the project
and add “significant enhancements”.
The state government has
coughed up $1.8 billion
for the project while the
federal government has
committed $3.5 billion in
funding, including a $2 billion concessional loan.
Shadow Transport Minister Anthony Albanese,
who is also the Member
for Grayndler in Sydney’s
inner west, requested the
audit.
He says Labor has consistently raised concerns
about the federal government’s advanced payments for infrastructure
projects such as WestConnex before the finalisation of business cases.
In a letter to Mr Albanese
on Wednesday, Acting
Auditor-General
Rona
Mellor confirmed the Australian National Audit Office would conduct a per-

Storage battery trial for SA solar homes
Storage batteries will be trialled in solar homes in Adelaide’s north in a bid by SA
Power Networks to avoid
building new powerlines.
About 100 Salisbury households will be able to buy or

Dutton should resign over comments: Wilkie
Federal independent MP
Andrew Wilkie has called
on Immigration Minister
Peter Dutton to resign
over his suggestion that
«illiterate and innumerate» refugees would
swamp welfare queues
and take the jobs of Australians.
He labelled Mr Dutton's

formance audit that was
expected to be tabled in
Parliament next year.
“The objective of the audit is to assess whether
appropriate steps were
taken to protect the Commonwealth’s interests and
obtain value for money in
respect to the $3.5 billion
in Commonwealth funding committed to the NSW
Government for the WestConnex project,” Ms Mellor said.
The project has been
plagued by protests, including from inner-west
residents whose properties have been forcibly
acquired and demolished
to make way for the construction zone.
NSW Roads Minister Duncan Gay told ABC radio on
Thursday he welcomed the
audit saying the project
has already been through
the NSW Auditor-General.
“Through all the processes we’ve been through, we
strongly defend the material that we hold as part of
procuring a better project,
getting a better deal for
taxpayers of NSW,” he
said.
“I’m happy with transparency, I’m confident in our
project and I’m confident
to put it forward.”

remarks racist and disgusting, adding they
should cost the minister
his job, if not by resignation then by prime ministerial sacking.
«This is proof that the
government's border protection policies are just
all about racism, fear and
division,» Mr Wilkie said.

rent heavily-discounted batteries to store solar power
over the next three years.
The batteries usually cost
more than $10,000 but eligible residents will pay about
$3600.
SA Power Networks says
participating households
will save at least $500 a
year.
If successful, the trial, beginning next month, could
replace a $3 million upgrade
to existing infrastructure in
the area.
Non-solar homes can take
part and SA Power Networks will subsidise solar
installation but not the initial purchase.
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افتتاح «مبنى سليم ج .صفري» يف «الروح القدس» -الكسـليك

سـليم صـفري :ال تـجعلوا مـن شـهاداتكم جـواز سـفر إلـى الـخارج
املركزية -احتفلت جامعة الروح
القدس -الكسليك بافتتاح مبنى
سليم ج .صفري يف حضور وزير
الرتبية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،الوزير السابق مروان
خري الدين ،األب املدبـّر نعمة
اهلل الهاشم ممث ً
ال الرئيس العام
للرهبانية اللبنانية املارونية األباتي
طنوس نعمة ،األب املدبـّر أيوب
شهوان ،رئيس الجامعة األب هادي
محفوظ ،رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام لبنك بريوت الدكتور
سليم صفري ،أعضاء مجلس أمناء
الجامعة برئاسة الياس أيوب ،عميد
كلية إدارة األعمال والعلوم التجارية
الربوفسور نعمة عازوري ،إضاف ًة
إىل أعضاء مجلس الجامعة ووفد
من مجلس إدارة بنك بريوت،
وحشد من الشخصيات االقتصادية
والرتبوية واالجتماعية.
بداية النشيد الوطني ،ثم كلمة
منس ّقة العالقات مع الشركات يف
كلية إدارة األعمال والعلوم التجارية
مادونا سالمة أيانيان ،أكدت فيها
أن «مبنى سليم ج .صفري هو مكان
مخصّص لتعليم الشباب ،ال سيما
أنه مزوّد بتقنيات التكنولوجيا
الحديثة حيث يتبادل الطالب
األفكار ويتفاعلون بهدف اإلسهام
يف تطوير أفراد مثقفني يقودوننا
وحدهم إىل مجتمع غني».

عازوري

ثم تحدّث عازوري شاكراً «الدكتور
سليم صفري على جهوده يف
سبيل تدعيم نوعية التعليم يف
املنطقة .فبفضل قاعات التدريس
واملكاتب الجديدة ،سيزوّد الطالب
واألساتذة بأحدث التقنيات التي
تساعدهم على تأدية دورهم
وتحمّل مسؤولياتهم ،بشكل
أفضل .كما شكر الجامعة بشخص
رئيسها األب هادي محفوظ
ومختلف األقسام فيها ،على دعمها
لهذه الخطوة ومواكبتها للمراحل
كلها».
وختم :فيما نتط ّلع إىل غدٍ أفضل
لجامعتنا ووطننا ومنطقة الشرق
األوسط ،نحن على يقني أن رحلة
األلف ميل تبدأ بخطى صغرية
لكن ثابتة ،وكل نجاح نحققه من واليوم ،نحتفل بافتتاح مبنى سليم
شأنه أن يساهم يف إنجاز مستقبل ج .صفري الذي يضمّ كلية إدارة
أفضل وأنجح.
األعمال .فباإلضافة إىل زيادة طابق
رابع على املبنى ،جرى ترميمه لخلق
محفوظ
بعدها ،تحدث محفوظ فأثنى على مساحات خضراء وقاعات تدريس
«أعمال الدكتور سليم صفري التي مجهـّزة بأحدث التقنيات تشجّع
اتـّسمت بالكرم والخري والهدوء الطالب واألساتذة على تقديم
والفرح .وكانت لجامعتنا حصة من أفضل ما لديهم إلكمال مهمتهم.
روحه الطيـّبة من نواح كثرية».
صفري
ٍ
وقال :سنوياً ،يستفيد عدد من ثم ألقى صفري كلمة اعترب فيها أنه
الطالب من املساعدات املالية التي حصل اليوم ،على شهادة إضافية
يقدمها إضاف ًة إىل افتتاح غرفة برفع اسمه على مبنى كلية إدارة
التداول يف تشرين الثاني املنصرم .األعمال يف الجامعة .وعرض مراحل

حياته املصرفية ،إذ بدأ مسريته
كموظف يف إحدى املصارف
الكندية يف بريوت ،ثم انتقل إىل
منصب مدير عام نتيج ًة لعمله
الدؤوب .وأخرياً ،قرّر أن يدخل
الحقل املصريف من بابه العريض
عرب تأسيس مصرف خاص به،
فكان بنك بريوت الذي تأسس قبل
 23عاماً .ثم أشار إىل «صعوبة
أن يتحوّل موظف يف مصرف إىل
صاحب مصرف وينجح يف تحقيق
هدفه ،وخصوصاً يف وطننا»،
معترباً أن «عالم املصارف نوع من

نادٍ مغلق ،إال أنني استطعت أن
أبني ،بمساعدة خربتي الطويلة
وأصدقاء عمري ،البنك األعرق يف
فرتة قصرية».
ثم توجـّه إىل الطالب بالقول:
كل واحد منكم قادر على أن
يحقق ما حققته .ال ترتعبوا أمام
الصعوبات ،ال تخافوا من املستقبل
وال من املنافسة ،اندفعوا وأثبتوا
أنفسكم ،ثقوا باهلل وبأنفسكم،
وعندها سيكون النجاح حليفكم ال
محال! ومما ال شك فيه أننا نمرّ
بأوقات عصيبة وتواجهنا تحديات

اقتصادية كبرية ،لكن ال تنسوا أبداً
أن الجهد والجرأة وأخذ املبادرة هي
سالحكم للتقدّم يف الحياة وتحقيق
األحالم ...ال تنسوا للحظة أن
واجبكم هو ،أو ً
ال وأخرياً لبنان ،وال
تجعلوا من شهاداتكم جواز سفر
إىل الخارج ...بلدكم يحتاجكم
وأهلكم أيضاً.
وختاماً ،شكر «الرهبانية اللبنانية
املارونية بشخص رئيسها العام
األباتي طنوس نعمة ،على محبتها
وثقتها ومساعدتها للبنان وأهله،
وللكنيسة وأوالدها».
وقال :تعمـّقت عالقتي مع الرهبانية
منذ ثماني سنوات ،عرب جامعة
الروح القدس التي منحتني شهادة
دكتوراه فخرية ،ثم شرّفتني
بعضوية مجلس األمناء وصو ً
ال إىل
إطالق إسمي على املبنى املخصص
لكلية إدارة األعمال .كما أشكر
رئيس الجامعة األب هادي محفوظ
وفريق عمله على ما يقدموه
لشبيبتنا ومستقبلهم ومستقبل
لبنان ،كما أشكره على هذه املبادرة
التي تعني لي الكثري ألنها تكرّس
معاملة مبنية على املحبة والثقة
املتبادلة».

قصّ الشريط

وانتهى اإلحتفال بقصّ الشريط،
وجال الحضور يف أرجاء املبنى
الجديد

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au
Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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