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معب» :فضيحة التهريب املالي املُ َشر َعن! ترامب يزعم أنه غري راض عن هتاف أنصاره
موازنة الـ« 136رَ
ضد النائبة إهلان عمر «أعيدوها إىل بالدها»
َ

ب ّري يُرجئ التصويت إلحتواء «غضب العسكر»
ِّ
وتنـحي املـقداد
واسـتقالة نـوّاف املـوسوي

َ
يقض األمر مع ساعات
مل
الليل األوىل ،وحتت تأثري
ضغط قدامى احملاربني
ومجهور اجملتمع املدني،
بري
اضطر الرئيس نبيه ّ
إىل رفع اجللسة إىل الساعة
الثالثة من بعد ظهر امس،
لتسوية النقاط امللتبسة
واليت
املوازنة،
يف
يعرتض عليها العسكريون
واملدنيون احملالون إىل
التقاعد ،رفضًا للمس
مبكتسباتهم يف معاشات
التقاعد أو الطبابة.
وإذا كانت االتصاالت
أنطلقت إلجياد «صيغة
مقبولة» من املتقاعدين
واملدنيني،
العسكريني
فضال عن احتساب الدفعة
األخرية من الزيادة اليت
حلقت برواتب املتقاعدين،
ومثة خالف مع ممثلي
عسكريني
املتقاعدين
ومدنيني على احتسابها،

التدافع بني قدامى العسكريـّـني ووحدات الحماية ملجلس النواب ،من الجهة الشمالية قبل ُّ
توقف االندفاعة

فإن جلسة جملس الوزراء،
اليت يسعى الرؤساء إىل
عقدها ،ما تزال عصية
على التوافق ،إذ مل تسفر
حلحلة
عن
االتصاالت

يف إصرار النائب طالل
على
وحلفائه
أرسالن
إحالة احداث قربمشون إىل
اجمللس العدلي.
وخبالف ما كان متوقعًا بأن

 Luxuryللسفر والسياحة

تستمر جلسة التصويت على

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

سعى الرئيس األمريكي
امس
ترامب،
دونالد
إىل
اخلميس،
االول
النأي بالنفس عن شعار
«أعيدوها إىل بالدها»
الذي أطلقه مؤيدوه أثناء
جتمع انتخابي ضد النائبة
الصومالية
الدميقراطية
األصل إهلان عمر.
وصرح ترامب للصحافيني
لدى سؤاله عن اهلتاف «مل
أكن مسرورا بذلك ،وال
اتفق معه» .ولدى سؤاله
ملاذا مل يوقف احلشد عن
اهلتاف بدال من التوقف
أثناء إطالقه مرارا ،قال
«أعتقد أنين فعلت …
لقد بدأت بالتحدث بسرعة
كبرية».
ومساء األربعاء ،أطلق
مؤيدو ترامب هتافات
عنصرية ضد النائبة إهلان
عمر أثناء جتمع انتخابي يف
والية نورث كاروالينا،
أنصاره
هتف
حيث

التتمة صفحة 21

السيسي يناقش مع الرئيس اجلزائري
العالقات الثنائية وامللف اللييب

التقى الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي ،امس
االول اخلميس ،الرئيس
اجلزائري عبد القادر بن
صاحل ،الذي يزور القاهرة
حاليًا.
وجرى خالل اللقاء الذي

اخلارجية
وزير
حضرة
املصري سامح شكري ،حبث
سبل تعزيز التعاون الثنائي
بني البلدين ،ال سيما يف
جماالت االقتصاد والتجارة
وتبادل االستثمار ،إضافة

التتمة صفحة 21

لاليجار Granny Flat

مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس
وغرفة سفرة وغريها ..بحالة
ممتازة
لالتصال:
0412079757 - 0413 222 622

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

وغالبيتهم من اجلمهوريني
البيض ضد عمر ،وهم
يصرخون« :أعيدوها إىل

بالدها» ،بعد أن انتقدها
ترامب يف التجمع.

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لـبنانيات

كرس كنيسة مار يوحنا مارون اجلديدة يف الدميان

الراعي :لبنان قائم على التعددية وال جيد استقراره إذا تفرد فريق حبكمه
املاروني
البطريرك
كرس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي كنيسة مار يوحنا مارون
اجلديدة يف الدميان ،وترأس
قداسا احتفاليا عاونه فيه
املطرانان مارون العمار وجوزيف
نفاع واخلوريان حبيب صعب
وخليل عرب ،مبشاركة املطرانني
الياس نصار ومطانيوس اخلوري
اخلوري
البطريركي
والقيم
طوني اآلغا ،امني سر البطريرك
اخلوري شربل عبيد واالب جان
جبور والكهنة فريد صعب،
جورج يرق وادغار الطنسي،
وخدمته جوقة قاديشا بقيادة
االب يوسف طنوس.
حضر القداس النائب جوزيف
اسحق ممثال رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع وعقيلته
النائبة سرتيدا جعجع ،النائب
جان عبيد ممثال مبدير مكتبه
سليم ابو عقل ،عقيلة النائب
جورج عطاهلل نورما عطاهلل ،مدير
عام وزارة االشغال املهندس
مطانيوس بولس ،قائمقام
بشري ربى الشفشق ،رئيس
احتاد بلديات قضاء بشري ايلي
خملوف ،قنصل لبنان الفخري
يف مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية
املهندس وديع فارس ،خمتار
الدميان رميون البزعوني ،رئيس
النادي انطوان فرنسيس ،قادة
أمنيون وحشد من ابناء الدميان
الذين توافدوا من لبنان وكندا
واوسرتاليا واصدقائهم.
بعد رتبة التكريس على مدخل
الكنيسة ،القى عضو جلنتها
مسعان صاحل كلمة وجدانية
تناول فيها االختبار الروحي
الذي يعيشه املؤمن حني يدعوه
اهلل اىل االهتمام ببناء كنيسة.

العظة

وبعد تالوة االجنيل املقدس،
القى الراعي عظة بعنوان «أنت
الصخرة ،وعلى هذه الصخرة
أبين كنيسيت» (متى )18:16
قال فيها« :على صخرة إميان
مسعان بطرس بنى الرب يسوع
كنيسته ،وعلى إميان أبنائها
وبناتها تنمو وتعلو ،ال سيما
بأبرارها وقديسيها .ونذكر من
بني املتميزين أبانا القديس
يوحنا مارون ،البطريرك األول
َ
املنتخب
على كنيستنا املارونية
سنة  ،686الذي جيمعنا وأحباءنا
أبناء الدميان وبناتها املقيمني

ومعا نرفع نشيد اجملد والشكر
على إجناز هذه الكنيسة
اجلديدة ،واالستعداد الستكمال
وجممعها،
الرعائية
قاعتها
بشفاعة أمنا مريم العذراء وأبينا
القديس يوحنا مارون ،للثالوث
القدوس ،اآلب واالبن والروح
القدس ،اآلن وإىل األبد».

فارس

البطريرك الراعي خالل القداس
على أرضه واملنتشرين خارجه،
وقد توافدوا من كندا وأسرتاليا
وسواهما لتدشني الكنيسة
اجلديدة ومذحبها على امسه
كما الكنيسة القدمية .فيطيب
لي أن أحتفل بهذه الليتورجيا
اإلهلية والتكريس مع سيادة
أخوينا املطران جوزف نفاع،
نائبنا البطريركي العام يف
منطقة اجلبه ،واملطران مارون
العمار ،سلفه ورئيس أساقفة
أبرشية صيدا ،الذي يف عهده
كانت بدايات الدروس واخلرائط
للكنيسة وقاعتها الرعائية،
وارتفع البناء ،وظل بعد انتخابه
مطرانا ألبرشية صيدا ،يتابع
املشروع يف كل مراحله مع
سيادة املطران جوزف نفاع
وكاهن الرعية اخلوري حبيب
صعب وجلنة الوقف وجلنة
البناء ،ومؤازرة اخلوري خليل
عرب رئيس قلم الكرسي
البطريركي ،والقيم البطريركي
اخلوري طوني آغا الذي أمن
كل ما يلزم من قبل الكرسي
البطريركي».
أضاف« :إنين أحييهم مجيعا
مع املهندسني واملقاولني
والبنائني وكل الذين سهروا
على سري األعمال اليومية .وحتية
خاصة إىل وزارتي األشغال
والطاقة ،مع الشكر على ما
أجنزتا .ويسعدنا أن يشارك
معنا يف هذا االحتفال صاحبا
السيادة املطرانان طانيوس
اخلوري والياس نصار .أما
العنصر األساسي فهو أنتم ،يا
أهل الدميان األحباء ،املقيمني
يف لبنان واملنتشرين بنوع

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

خاص يف أوسرتاليا وكندا،
الذين سخيتم مبالكم عن إميان
صادق حتى حتقيق هذا املشروع
الكبري الالئق ببيت اهلل ،وبتكريم
أبينا القديس البطريرك يوحنا
مارون ،والالئق بالدميان حيث
بنيتم البيوت الفيالت اجلميلة.
فكان ال بد أنكم شئتم أن يكون
بيت اهلل هذا األكرب واألليق .أنا
أعتقد أنكم تفاخرون بهذا اإلجناز
العظيم الذي يبقى ذكرا خالدا
يف بيوتكم تتناقله ذخرا لألجيال
من بنيكم وبين بنيكم .فيطيب
لي أن أحييكم وأشكركم ،أنتم
احلاضرين وأولئك الذين تعثر
عليهم اجمليء من البلدان
البعيدة ،ولكنهم يشاركوننا
فرحة التدشني بالروح وعرب
وسائل اإلعالم ،وحنن حنملهم
بصالتنا .ونسأل اهلل أن يكافىء
بفيض من نعمه وبركاته كل
الذين سخوا من ماهلم ووقتهم
وجهد أيديهم وعرق جبينهم
يف سبيل إجناز هذا املشروع
املقدس ،وهو دليل إميانكم
الكبري وحمبتكم هلل وللكنيسة».
وتابع« :أنت الصخرة ،وعلى
هذه الصخرة أبين كنيسيت»
(متى  .)18:16الكنيسة هي
مجاعة املؤمنني باملسيح الذين
باملعمودية واملريون صاروا
أبناء هلل وبناتا ،وأعضاء يف
جسده الذي هو الكنيسة.
يشبهها الرب يسوع يف إجنيل
اليوم ببيت مبين على الصخر،
فال تزعزعه األمطار والرياح
اشتدت.
مهما
والعواصف
الكنيسة مثل هذا البيت ،إمنا
مبنية على صخرة إميان بطرس
والرسل ،وخلفائهم األساقفة
من بعدهم .حجارة هذا البيت
هم مجاعة املؤمنني ،واإلمسنت
الذي جيمع احلجارة ويثبتها
هو احملبة .هكذا القديس
بولس الرسول يسمي الكنيسة
بيت اهلل الروحي ،إذ يقول:
«أنتم مبنى اهلل» (1كور.)9:3
ويسميها يوحنا الرسول يف
كتاب الرؤيا« :سكنى اهلل مع
البشر» (رؤ ،)3:21وهم عائلته.
أما من حيث هي بيت حجري
فهي «بيت اهلل» يف الدميان،
بيت مقدس ألن اهلل ساكن فيه
ويقدم للمؤمنني كلمة احلياة
يف اإلجنيل والكتب املقدسة،
ونعمة األسرار اليت تقدسهم،

ويتحد بهم يف ذبيحة القداس
واملناولة املقدسة ،ويشدد
وحدتهم برباط الروح القدس.
هذا هو «بيت اهلل» الذي بنيتم
يا أهل الدميان األحباء بإميانكم
وسخائكم .كافأكم اهلل بفيض
من نعمه وبركاته ،وبارك
جهودكم ونشاطكم ،وبارك
عائالتكم وأوالدكم ،جيال بعد
جيل».
وأردف« :الكنيسة بوجهها
البشري وهيكليتها وتنظيمها
هي منوذج للدولة .فكما الكنيسة
مجاعة بشرية تشبه اجلسد املؤلف
من أعضاء كثرية ،ولكل عضو
دوره ومهمته من أجل خري اجلسد
كله ،كذلك لبنان دولة نظامها
السياسي قائم على التعددية
الثقافية والدينية واحلزبية ،فال
يستطيع أن جيد لبنان كدولة
استقراره إذا تفرد حبكمه فريق
معني دون سواه ،وإذا اعتمد
اإلقصاء واإلبعاد ألشخاص
كفوئني أو ألفرقاء سياسيني
ليسوا من اللون الواحد.
وكما أن يف الكنيسة سلطة
احلل والربط بشخص بطرس
وخلفائه ،والرسل وخلفائهم،
كذلك دولة لبنان ال تستطيع
أن تسري من دون سلطة تقرر
وحتسم اخلالفات والقرارات بدال
من تعطيل سلطتها املتمثلة
برئيس اجلمهورية واحلكومة
جمتمعة وفقا للدستور ،وإيكال
سلطتها الدستورية إىل وسطاء.
وكما أن يف الكنيسة قوانني
تسري عليها وتتقيد بها لكي
ال تدب فيها الفوضى ،كذلك
الدولة اللبنانية ال تستطيع أن
تكون دولة القانون والعدالة،
ال دولة الفوضى ،إذا استمر
خيالفون
فيها
املسؤولون
الدستور والقوانني ،وإذا استمر
التدخل السياسي يف اإلدارات
العامة والقضاء ،وإذا عطل
النافذون السياسيون تنفيذ
القانون وأحكام العدالة وقرارات
اجملالس الدستورية».
وختم« :نصلي اليوم لكي حنافظ
كلنا على هويتنا املسيحية
كحجارة حية يف «بيت اهلل»
الذي هو كنيسة الرعية ،ولكي
يعمل املسؤولون السياسيون
عندنا على بناء الدولة مستوحني
منوذج الكنيسة من حيث هي
جمتمع منظم بوجهها البشري.

ويف نهاية القداس ،كانت
كلمة للقنصل وديع فارس حيا
فيها الراعي «الساهر بعناية
وحمبة ابوية على كل شؤون
الدميان الروحية واالمنائية يف
سياق العالقة التارخيية اليت
تربط رعية الدميان بالبطريركية
املارونية» ،معتربا أن «مشاركة
اعداد كثيفة من ابناء الدميان
املنتشرين يف هذه املناسبة
تأكيد على عمق تعلقهم
جبذورهم الروحية والوطنية».
وقدم خادم الرعية اخلوري
حبيب صعب هدية تذكارية اىل
الراعي عبارة عن بدلة قداس
حتمل معنى املناسبة.

جولة

بعد ذلك ،كانت جولة يف الكنيسة
واالطالع على موجوداتها ،تبعها
حفل كوكتيل يف باحة الكرسي
البطريركي القديم اليت اهلتها
وكانت
مؤخرا.
البطريركية
جولة على ساحات الكرسي

وممراته املتصلة بكنيسة مار
يوحنا مارون القدمية اليت بناها
البطريرك يوسف حبيش سنة
 1833وباالقبية االوىل اليت
بناها البطريرك يوحنا احللو
ليقيم فيها حتى انتقل اىل دير
سيدة قنوبني سنة  .1819وقد
كشفت رابطة قنوبني للرسالة
والرتاث هذه االقبية قبل
سنتني وستعمل على ترميمها
وتأهيلها كمعلم عمراني تراثي
على مدخل وادي قنوبني.
واشار الزميل انطوان فرنسيس
اىل ان «الكنيسة اجلديدة تقع
ضمن موقع تراثي ديين طبيعي
مميز وسوف تتابع اعمال تأهيل
وجتميل املوقع ضمن خطة احياء
معامل الدميان الدينية والتارخيية
االساسية الثالثة يف مزارات
مار سركيس ومار يوحنا مارون
ومار اسطفان حيث حديقة
البطاركة».

سهرة فولكلورية

اىل ذلك ،اقيمت بعد مراسم
التكريس ،سهرة فولكلورية
شارك فيها ابناء الدميان
املغرتبون الوافدون واملقيمون
داخل لبنان .ووزع على هامش
االحتفال كتيب اعدته جلنة
الكنيسة تناول مراحل بنائها
وحمطات بارزة من تاريخ الدميان
ومواقعها الدينية.

بو صعب :لدى العسكريني الكثري من
اهلواجس غري الواقعية ودافعت عن
موازنة اجليش قدر االمكان

اعلن وزير الدفاع الياس بو
صعب يف تصريح امس االول
لـ «املؤسسة اللبنانية لالرسال
انرتناشيونال» ،انه اجتمع مع
وفد العسكريني املتقاعدين
وقال« :انا آسف لرؤيتهم
يضطرون للتظاهر للمطالبة
حبقوقهم».
واضاف« :هناك عدم انتظام
يف االعالم يف الفرتة االوىل
وما كان يصل للعسكريني من
معلومات كان مضخما جدا جلهة
تعاطي املوازنة يف موضوع
املتقاعدين والعسكريني وعندما
استمعت اىل هواجس الذين
اجتمعت معهم اكتشفت ان
كل ما قالوه غري موجود يف
املوازنة».
وكشف ان «املوازنة تتضمن
طرحا مل يقر حول قطع 1.5%
من الرواتب من اجل الطبابة،
وهلذه النسبة حلول كثرية وهلذا
السبب مت تقليصها من  3%اىل
 1.5%وهو مبلغ ضئيل».
ولفت اىل انه «يف املقابل جيب
رفع موازنة الطبابة يف اجليش
من اجل تغطية هذا الفرق
فبدال من ان يدفع العسكري او
الضابط طوابع من اجل الطبابة
فيتم الغاء تلك الطوابع فتغطي
ال  1.5%املوازنة لدى اجليش
للقيام بتلك املهمة».
وبالنسبة لضريبة الدخل اشار

اىل «حصول نقاش كبري حول ما
اذا كان سيضاف اليها متممات
الراتب والتعويضات بينما مل
يتضمن النص متممات الراتب
وال التعويضات ،بل ان الضريبة
فقط على اساس الراتب ولن
يطال احد من العساكر بل فقط
الضباط اصحاب الرتب العالية
الذين يتعدى راتبهم الشهري
اخلمسة اىل ستة ماليني لرية
فما فوق».
ودعا العسكريني «لالنتظار
لرؤية االمور على حقيقتها
ليتبني حينها ان لديهم هناك
الكثري من اهلواجس غري الواقعية
اليت مل تذكرها املوازنة».
ورأى ان «ال شيء مضمونا
موضع
للمادتني
بالنسبة
اخلالف» ،مؤكدا انه «دافع
عن موازنة اجليش قدر االمكان
وان كثريا من البنود تتعلق
حبقوق العسكر واملتقاعدين
الغيت قبل وصوهلا ،ومت
تغيري بنود كثرية يف احلكومة
ويف جلنة املال وحصل العديد
من التعديالت» .وشدد على
ان «مهمته احلفاظ على حقوق
اجليش والعسكر لكن يف نفس
الوقت هناك امور جيب ان تقر
ألننا يف وضع اقتصادي صعب
وان آخر ما جيب ان نصل اليه
يف هذه املوازنة رواتب وحقوق
العساكر».
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لـبنانيات

احلريري رد على مداخالت النواب يف ختام مناقشة املوازنة:

مشروعنا خفض العجز  4نقاط من الناتج احمللي وال
نستطيع أن نكمل بقطاع عام منتفخ وإدارات ال تعمل

رد رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ،مساء امس االول،
على مداخالت النواب يف ختام
مناقشة مشروع قانون املوازنة
العامة يف اجمللس النيابي،
وقال:
«شكرا دولة الرئيس،
شكرا للزمالء الكرام وللمجلس
النيابي الكريم على مناقشة
مشروع املوازنة،
أنا طبعا ،ال أريد أن أدخل
بردود تفصيلية على كلمات
الزمالء النواب ،وال أريد أن
أدخل بسجاالت ومزايدات،
ألن اهلدف هو سالمة البلد
واألمان االقتصادي واالجتماعي
للمواطنني.
وهنا ،أريد أن ألفت نظر الزمالء
الذين كانوا يرفعون الصوت
الجتذاب اجلمهور ،أن اإلحصاءات
الرمسية تبني أن أقل من ثالثة
باملائة من املشاهدين كانوا
يتابعون النقل املباشر على
حمطات التلفزة ،وتفسري ذلك
الوحيد أن الناس ملوا من
السجاالت واملزايدات.
دولة الرئيس ،الزمالء النواب:
بعيدا عن أي سجال ،هناك
نقطة أساسية ومركزية أريد
أن أوضحها ،ألننا مسعنا على
مدى أيام ،ومن كتل نيابية
خمتلفة ،أنه ليست هناك رؤية
اقتصادية ،وأنها موازنة أرقام
فقط ،من دون رؤية اقتصادية
إخل...
دولة
االقتصادية،
الرؤية
الرئيس ،موجودة ،ومعلنة،
ومفصلة يف البيان الوزاري.
الرؤية االقتصادية أساسها هو
ما عرضناه يف مؤمتر «سيدر»،
وباتت معروفة يف البلد ،وأكد
عليها البيان الوزاري حلكومتنا،
الذي أخذنا على أساسه الثقة
من الزمالء الكرام.
ومشروع املوازنة الذي هو
أمامكم هو ركيزة أساسية من
ركائز الرؤية االقتصادية.
للتذكري ،هذه الرؤية هلا 4
ركائز:
أوال :اإلصالح املالي ،أي
ختفيض العجز الذي حنققه
خبطوة أوىل واضحة ،باملوازنة.
ثانيا :برنامج االستثمار الوطين،
الذي أمنا له التمويل يف مؤمتر
سيدر والذي سيكون على طاولة
جملس الوزراء يف أول جلسات
بعد إقرار املوازنة .وهنا أقول
لكل من ينتقدون «سيدر» ،ما
هو سيدر؟ هو املشاريع اليت
يفرتض بنا كدولة لبنانية أن
نقوم بها ،يف الكهرباء ،املياه،
الطرقات ،الثقافة ،الزراعة،
الطاقة وكل القطاعات .وبدال من
أن نستدين بفوائد  14و،%15
قدمنا كل هذه املشاريع يف
مؤمتر «سيدر» ويف اخلطة اليت
وضعناها ،فآمن العامل بنا وحنن
مل نؤمن بأنفسنا ،حنن جنيد
فقط أن نصرخ على بعضنا
البعض.
ثالثا :برنامج اإلصالحات اهليكلية

الرئيس الحريري
والقطاعية ،الذي باشرنا به
بالتعاون مع جملسكم الكريم،
وأقررنا سلسلة من القوانني
لنحدث ونطور اقتصادنا (قانون
اإلطار للنفايات الصلبة ،قانون
إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،قانون املياه ،قانون
التجارة ،إخل) .هذه ورشة
التزمنا بها أمام اللبنانيني،
واألصدقاء الداعمني للبنان.
وإذا كنتم ال تريدون أصدقاء
قولوا لنا ،نقوم بها وحدنا إن
كان باستطاعتنا.
رابعا :حتفيز القطاعات اإلنتاجية
لتفعيل النمو وتكبري حجم
االقتصاد وزيادة قدرة لبنان
التصديرية .وهناك  150مبادرة
مت حتديدها بهذا الشأن بدراسة
ماكينزي املوجودة بني أيدي
مجيع اللبنانيني.
هذه الرؤية باشرنا بتنفيذها،
ومشروع املوازنة خطوة أساسية
أولية فيها ،فال خيربنا أحد
جمددا أنه ليست هناك رؤية
اقتصادية .إذا كان غري موافق
على الرؤية؟ أو لديه رؤية بديلة
للبلد؟ فليتفضل ويطرحها على
اللبنانيني .حنن عرضناها على
اللبنانيني ،وعلى املستثمرين،
وعلى األصدقاء واألشقاء،
وسجلناها يف البيان الوزاري،
وأخذنا الثقة على أساسها .فإذا
كان هناك من لديه خطة أخرى
فليتفضل وخيربنا ويقول لنا
ويعلمنا ويفسر لنا ،حنن نرغب
بالتطوير .حنن يف احلكومة عملنا
على موازنة ،واعتربنا أنفسنا أننا
قمنا بإجناز ،مع بعض اخلالفات
السياسية داخل احلكومة .بعد
ذلك انتقل مشروع املوازنة
إىل جلنة املال واملوازنة فعمل
النواب وحسنوا فيه .رمبا كان
لدي انتقاد هلذا املوضوع مل
يكن يف مكانه ،فعدت وذهبت
إىل جلنة املال واملوازنة لكي
أثبت رأيي يف أن هذا واجب
على النواب أن يقوموا به ،لكن
أحدا ال يريد أن يسمع .الكل
يريد أن ينتقد ويتهجم.
عملت جلنة املال واملوازنة،
فعقدت  31اجتماعا ،بعد أن كنا
قد عقدنا حنن  19اجتماعا ،فنأتي
بعد كل ذلك إىل جلسة ندمر
فيها أمام الرأي العام كل هذا

املشهد الذي حصل والعمل الذي
أجنز ،بسبب مزايدات سياسية
ال أعرف هدفها وال هي ملصلحة
من؟ وال أعرف ما هو مفهومنا
للدميقراطية؟ أنا مع أن يقول
كل شخص رأيه ،لكن ليعطونا
مشاريع بديلة أو قوانني بديلة
أو إيرادات خمتلفة .إن كنتم ال
تريدون الضرائب فحسنا ،لكن
من أين نزيد اإليرادات؟ كيف
نسد الدين؟ كيف نقوم بعمل
احلكومة؟
اليوم ،وزير املال يقول إن
إيراداتنا تصل إىل  18ألف
مليار لرية ،وعلينا أن ندفع 8
آالف مليار ،فمن أين نأتي بها؟
تتحدثون عن اهلدر ،ونتحدث
عن الفساد ،فليست هناك
كتلة نيابية يف هذا اجمللس
إال وحتدثت عن الفساد ،لكن
كل شيء بالعموم .فإ ذا كانت
كل هذه الكتل املوجودة يف
اجمللس تتحدث عن الفساد وال
نستطيع أن نكافح الفساد فإن
هذا يعين أننا مجيعا فاسدون.
قالوا عن احلكومة إنها فاسدة،
وهذا اجلهاز فاسد وتلك الوزارة
فاسدة وغريها الكثري .ملاذا
جنرح بأنفسنا؟ لدينا مشاكل؟
نعم لدينا .هناك هدر؟ نعم
هناك هدر وحناول حماربته
ومكافحة الفساد ،لكن ال
ميكن أن نطلق النار على كل
جهد نقوم به .دائما لدينا
فرص ذهبية نهدرها .ذهبنا
إىل سيدر وكانت لدينا فرصة
ذهبية هناك ،فأطلقنا النار على
قدمينا باخلطابات والبيانات ضد
سيدر .ما الذي أنتم ضده؟ هل
أنتم ضد أن تستدينوا بفائدة
 %1بدل فائدة %15؟
عدا عن ذلك ،دولة الرئيس،
ليس هناك وزارة إال وهي
حباجة إىل املشاريع املدرجة يف
«سيدر».
اليوم ،نقر موازنة .2019
ومشروعنا خفض العجز  4نقاط
من الناتج احمللي ،وهذه ،بكل
املقاييس الدولية ،خطوة جدية
كبرية ،جيب أن نكمل بها يف
السنوات الثالثة املقبلة.
ختفيض العجز إىل  7،6باملائة
يف موازنة  2019خط أمحر ال
نستطيع أن نتخطاه ،لكن األهم

يف موازنة  2019أنها أرست
املبادئ األساسية لالصالح،
الذي نريد أن نستكمله يف
موازنات  2020و .2021وهنا،
أريد أن أكون صرحيا :ليست
هناك عملية إصالحية من دون
كلفة ،وحنن مبدأنا هو أن اجلميع
جيب أن يتحمل الكلفة .ال
يتهربن أحد من حتمل الكلفة :ال
نستطيع أن جنري إصالحا على
قياس املزايدات السياسية،
اإلصالح يكون على قياس
التحديات اليت يواجهها البلد.
ألكون صرحيا أكثر :ال نستطيع
أن نكمل بقطاع عام منتفخ،
مبؤسسات وإدارات ال تعمل.
اليوم رب العمل األول يف لبنان
هو القطاع العام .هذا أمر غري
طبيعي وغري صحي.
الدور األكرب هو دور القطاع
مؤسسات
فهناك
اخلاص،
تشغلها الدولة ،بينما هي باتت
يف كل العامل بإدارة القطاع
اخلاص .فهل بإمكاني أن أفهم
ملاذا جيب علينا أن نكون غري
كل دول العامل؟ ملاذا علينا
أن نتمسك مبؤسسات جيب أن
يبقى القطاع العام يديرها ،بينما
انتقلت يف كل دول العامل إىل
إدارة القطاع اخلاص ألنه يديرها
بطريقة أفضل؟ توجهنا الواضح
هو تقليص حجم القطاع العام
وتكبري حجم القطاع اخلاص،
ليأخذ دوره الذي هو الدور
األكرب يف االقتصاد.
هذا توجه ليس هناك غنى
عنه ،وهذه الرؤية االقتصادية
لن نتخلى عنها ألنها هي اليت
توصل بلدنا إىل شاطئ األمان،
ألنها هي اليت تؤمن ختفيض
العجز املالي ،وحتقيق النمو
وتكبري االقتصاد ،هي اليت
تؤمن فرص عمل للشباب ،هي
اليت تعاجل مشكلة الدين العام،
وهي اليت تنوع مصادر اإلنتاج
والنمو يف املستقبل.
قبل أن أختم ،دولة الرئيس،
أريد أن أؤكد لكل الزمالء ،أن
بعض الكالم عن مصرف لبنان
والقطاع املصريف جيب أن يأخذ
يف االعتبار أنه ليس هناك
تكبري حلجم االقتصاد من دون
استقرار نقدي ،وال استقرار
نقديا من دون قطاع مصريف
قوي وسليم.
أساسها
اقتصادنا،
مناعة
االستقرار النقدي ومناعة القطاع
املصريف ،وهذه مسؤولية.
من ناحيتنا ،ومن مسؤوليتنا
عن البلد ،أريد أن أؤكد على
التزاماتنا:
أوال :االلتزام باحلفاظ على
االستقرار النقدي.
ثانيا :تأكيد التزام لبنان الدائم
باحرتام مجيع موجباته املالية.
ثالثا :التأكيد على دور مصرف
لبنان باحملافظة على سالمة
والتزام
املصريف
القطاع
املعايري والقوانني الدولية.
شكرا دولة الرئيس ،وشكرا
للمجلس النيابي الكريم».

باسيل من واشنطن :النظام
اللبناني القائم على حرية األديان
هو حاجة لالنسانية فحافظوا عليه

الوزير باسيل مشاركا يف املؤتمر الثاني لتعزيز الحريات الدينية
شارك وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف افتتاح
االجتماع الوزاري يف واشنطن،
ضمن إطار املؤمتر الثاني لتعزيز
احلريات الدينية ،وقال يف
كلمته« :أشارك للمرة الثانية
يف مؤمتر حرية األديان ،الذي
تنظمه وزارة اخلارجية األمريكية
هذه
ومشاركيت
مشكورة،
ليست فقط من باب عالقة
بلدي بالواليات املتحدة وحيب
هلذه املدينة اجلميلة ،ومن
باب اهتمامي الكبري مبسألة
حرية األديان ومحاية األقليات
واحلفاظ على التنوع والشراكة
يف الشرق األوسط .اهلل خلقنا
فإذا
ومتنوعني،
خمتلفني
باإلنسانية تتشكل من ألوان
خمتلفة ،وأعراق خمتلفة ،وإذا
باإلنسان خيتار أديانا متعددة،
فمنهم من يعبد اإلله الواحد
ومنهم من يعبد اآلهلة املتعددة
ومنهم من ال يؤمن بإله ويعيش
إنسانيته من دون دين ،فال إله
أفضل من اهلل طاملا اهلل واحد،
فكلنا جتمعنا اإلنسانية ،وحيمينا
القانون وتنظم حياتنا العادات
والتقاليد».
أضاف« :أنا آت إليكم من لبنان
بلد التعايش يف ما بني األديان،
والبلد الوحيد يف املنطقة الذي
أبى إال أن تكون السلطة مقسمة
مناصفة يف ما بني األديان،
فال تشعر أقلية بسطوة أكثرية،
وال تهدر حقوق طائفة من قبل
أخرى ،وال يسيطر العدد على
حساب الشراكة ،فنحن يف لبنان
أوقفنا العد ،ألننا توافقنا على
العيش املشرتك ،وجدنا الصيغة
املناسبة ليشعر كل منا أنه قوي
ويعيش يف أمان ،ووجدنا أن
حقوق األقليات ال حتفظها إال
املشاركة يف السلطة والوجود
الفعلي يف مركز القرار ،فكلما
كان النظام تشاركيا ،كلما
اطمأنت األقليات اىل مستقبلها،
وابتعدت عن اهلجرة اىل دول
تشبهها عرقيا أو إثنيا أو دينيا،
فاملشاركة يف أجهزة الدولة
األمنية والقضائية واإلدارية
تعطي الطمأنينة لعناصر اجملتمع

كافة ،وتصبح هذه األجهزة
أكثر عدالة وينتظم عملها ،فال
جتنح حنو التطرف والتمييز بني
مكونات الشعب على أساس
العرق أو الدين أو اللون».
وتابع« :لقد عانت منطقة الشرق
األوسط على مر التاريخ من
اإلضطهاد على أساس الدين،
فاملنطقة حبد ذاتها مجعت
الديانات السماوية الثالث،
اليهودية واملسيحية واإلسالم،
كما تفرع من هذه الديانات
مذاهب متعددة ،أعطت طابعا
متميزا ملنطقتنا ولكن يف نفس
الوقت شكلت منطلقا للكثري من
النزاعات الدموية اليت أدت اىل
تصاعد اإلرهاب .فكان الصراع
بني اليهود وروما ،ومن ثم
املسيحي  -اإلسالمي ،ومن
ثم اليهودي  -العربي ،ومن
ثم العربي  -العربي ،والسين
 الشيعي وصوال اىل أحداثالفالشا يف إسرائيل وثورتهم
على التمييز العنصري داخل
اجملتمع اإلسرائيلي».
وختم الوزير باسيل« :يف خضم
كل هذه األحداث يقف لبنان
شاخما ،حيث يشكل منوذج احلكم
فيه منطلقا صلبا للتشارك يف
احلكم واحملافظة على حرية
ممارسة األديان .قد يقول
البعض إن هذا النظام هش
وتعرض الهتزازات وصلت اىل
حد شل البلد ،وهذا صحيح لكن
إرادة العيش معا هي أقوى من
هشاشة النظام ،وهي األساس
يف جناح النموذج اللبناني.
فلبنان لن يكون كما هو يف
حال فقد مكونا من مكونات
جمتمعه ونسيجه اإلجتماعي،
واخلطر األساسي يف ذلك هو
التوطني أو إدماج النازحني
والالجئني ،واللبنانيون يريدون
العيش معا واإلستفادة من
لذلك
وتعدديتهم.
تنوعهم
أدعوكم مجيعا اىل مساعدة لبنان
للحفاظ على تنوعه ونظامه حتى
ال يسقط النموذج وحيل مكانه
ظالم اآلحادية .النظام اللبناني
القائم على حرية األديان هو
حاجة لالنسانية ،حافظوا عليه».

« حزب اهلل « طلب من املوسوي
االستقالة ؟!

طلب حزب اهلل من عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف
املوسوي االستقالة واألخري قدمها اىل رئيس جملس النواب،
حبسب معلومات للـ.LBCI
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الـسبت  20تــموز 2019

لـبنانيات

بري:التصويت على املوازنة اليوم (امس االول) واحلضور الزامي ونواب اعلنوا امتناعهم او
التصويت ضدها وركزوا على ضبط املعابر واحلريري وخليل يردان على املداخالت
اكد رئيس جملس النواب نبيه
بري قبيل رفع اجللسة الصباحية
امس االول ان «التصويت على
املوازنة سيكون اليوم واحلضور
الزامي للنواب».
وكان اجمللس النيابي استأنف
مناقشة مشروع قانون املوازنة
العامة لعام  2019وملحقاتها
يف جلسة خامسة تواىل على
الكالم خالهلا  15نائبا انتقدوا
هذه املوازنة وركزوا على
الوضعني
معاجلة
«ضرورة
املالي واالقتصادي» ودعوا اىل
«وضع خطة ورؤية اقتصادية
شاملة».
واعلن النائب فيصل كرامي
انه «سيمتنع عن التصويت
على هذه املوازنة» ،واعلن
النائب جهاد الصمد «التصويت
ضدها» ،وكذلك فعل نواب
القوية»
«اجلمهورية
تكتل
والنائب فؤاد خمزومي ،فيما
اعترب رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري ان «اللقاء التشاوري»
ممثل يف احلكومة» ،متسائال:
«كيف يكون يف احلكومة
ويصوت ضد املوازنة؟» ،فأكد
الرئيس نبيه بري ان «للنائب
احلرية يف ابداء رأيه» ،فيما
شهدت اجللسة سجاال حادا بني
النائب سليم عون الذي عدل
عن القاء كلمته ،والنائب نديم
اجلميل ،ومن املنتظر ان يرد
احلريري على مداخالت النواب
وكذلك سريد وزير املال علي
حسني خليل.
وكان تواىل على الكالم خالل
هذه االيام الثالثة  51نائبا،
فيما سحب عدد من النواب
كلماتهم «توفريا للوقت».
بدأت اجللسة قرابة العاشرة
والنصف قبل الظهر وترأسها
الرئيس بري ،يف حضور الرئيس
احلريري والوزراء والنواب.
واثار النائب علي عمار مسألة
العمالة الفلسطينية ،معتربا «ان
االمر خطري جدا وسيؤدي اىل
انفجار» ،مطالبا بـ «موقف من
احلكومة» ،وأضاف« :مل ننم كل
الليل وسينفجر الوضع».
الرئيس بري« :هذا املوضوع
بقيت على تواصل وكنت
تكلمت مع رئيس احلكومة الذي
تكلم مع الوزير املختص وقلت
ان الوزير يعقد مؤمترا صحافيا
ويقول ان املوضوع انتهى».
الرئيس احلريري« :سأطلب من
الوزير ان يرفع املوضوع اىل
جملس الوزراء ،ليتخذ القرار
ونعود اىل القديم ،ويعود
جملس الوزراء اىل القرار
القديم».
النائب عمار« :نطلب االعالن
اآلن».
بري« :يعلن اليوم».
عمار« :أنهك اجليش طيلة
الليل».
الرئيس بري« :سأطلب من
الوزير املختص اال ينتظر اىل
الليل ويعلن ،سأطلب منه ان
يعلن اآلن».

كرامي

واعطيت الكلمة للنائب فيصل
كرامي ،فقال« :دولة الرئيس،
قبل ان أبدأ ،ويف ما يتعلق

بالعقوبات االمريكية االخرية
اليت طاولت زميلني عزيزين يف
هذا اجمللس ،واجبنا الطبيعي ان
نتضامن معهما وموقفنا من هذه
القضية هو موقف دولة رئيس
جملس النواب ،فكالمك يا دولة
الرئيس هو الكالم الفيصل يف
هذه املوضوع.
وال مبالغة يف القول ان هذه
احلكومة هي ابتالء ،وال يوجد
امامنا سوى التعامل مع هذا
االبتالء كأمر واقع يعيشه
لبنان واللبنانيون منذ ربع قرن
عسى أن يأتي اليوم الذي يغري
الناس ما بأنفسهم حتى يغري
اهلل ما يف احواهلم.
بداية ،وحفاظا على ما تبقى من
دولة ودستور ،جيب ان نقرر
التالي:
حنن اآلن نعقد جلسة غري
دستورية (وهذا عن لسان
الرئيس بري الذي قال منذ
يومني :ان جملس النواب لن
يقر مشروع املوازنة من دون
قطع احلساب ،ففي ذلك خمالفة
دستورية) ،فهناك خمالفات
دستورية وقانونية عدة ،وحنن
اليوم شئنا ام ابينا نعمل على
تشريع هذه املخالفات.
انه لبنان ايها السادة ،لبنان
الذي ابتدع ما مل تسبقه اليه
دولة يف العامل ،ابتدع ما يسمى
التوافقية».
«الدميقراطية
وبالتالي صار كل شيء جائزا
..ومع ذلك ،من واجيب كنائب
ان احدد ابرز هذه املخالفات:
 اوال ،ال جيوز دستوريا انتنشر موازنة دون املوافقة على
قطع حساب السنة السابقة كما
تنص املادة  87من الدستور
واملادة  105من النظام الداخلي
جمللس النواب .
 املخالفة الثانية هي خمالفةاملادة  83من الدستور وجتاوز
قانون احملاسبة العمومية الذي
مينع تعديل قوانني ال عالقة
هلا مباشرة باملوازنة يف املادة
الثالثة واملادة اخلامسة منه.
 املخالفة الثالثة تتعلق باملهلالدستورية العداد املوازنة العامة
وفيها خمالفة واضحة للمادة 86
من الدستور.
وبالتالي ،التصويت بنعم او
ال على هذه املوازنة لن يغري
شيئا ،وحفاظا على وقيت
واوقاتكم الثمينة ،ومن هنا
لن اكون شاهد زور يف هذه
وعلى
السلطوية
الرتكيبة
هذه الدميوقراطية التوافقية،
وانسجاما مع كل ما تقدمت به،
لن اسجل على نفسي املوافقة
على هذه املوازنة ،وعليه ،امتنع
من التصويت عليه».
وامتنع عن التصويت.
وهنا قال الرئيس احلريري:
«اظن ان «اللقاء التشاوري»
ممثل يف احلكومة ومل نسمع
اضافات او مواد نزيدها على
املوازنة .اظن ان الوزير املمثل
باحلكومة صوت على املوازنة».
الرئيس بري« :وجود وزير
باحلكومة ال يقيد النائب،
فالنائب مستقل بآرائه».

زعيرت

وقال النائب غازي زعيرت« :لن

أكرر وأعيد ،ما أورده بعض
الزمالء ،وال سيما يف كتلة
«التنمية والتحرير» ،مؤكدا كل
ما ورد يف كالمهم ،سياسيا
واقتصاديا وامنائيا .فاجلميع
اعلن االستنفار من اجل االصالح
وحماربة الفساد ووقف االنفاق
واهلدر .وهذه املوازنة ،بعدما
قاربت السنة نهايتها حبيث بات
متعذرا القيام باصالحات ،قد
تكون ممكنة يف السنة املقبلة،
اي موازنة  2020وما بعدها،
على ان تكون هذه املوازنة
هي املدخل الصالح املقبل من
املوازنات ،والقاعدة االساسية
لبناء موازنة اصالحية متوازنة
واستثمارية ،وبداية االصالحات
تكون حبماية الدستور وليس
مبخالفته ،وما دامت احلكومة
غري قادرة على االجتماع ،وهذا
يتطلب منا اعطاءها مهلة زمنية
جديدة الرسال مشروع قانون
قطع احلساب شرط اساسي
دستوري القرار املوازنة (واللي
جرب اجملرب كان عقله خمرب).
وما دامت العالمات اليت تدعو
اىل القلق كثرية وما دمنا منيل
اىل التفاؤل دوما ،كان ال بد
من اعطاء احلكومة مهلة زمنية
حمددة ،وللمرة االخرية ،مع
االشارة اىل ان اعطاء املهل
اصبحت وكأنها عرف دستوري،
مع ان العرف ال جيوز يف معرض
النص الواضح والصريح».

مخزومي

وقال النائب فؤاد خمزومي:
«حنن يف نهايات العقد الثاني
من القرن احلادي والعشرين،
العامل من حولنا يف حراك
شديد ،الصراعات يف اإلقليم
تتصاعد ،األخطار من حولنا
تشتد وحنن نغرق يف «شرب»
موازنة ،ويا ليتها كانت حسنة
خترج من هذا اجمللس من غري
تشوهات ليس أقلها أنها تأتي
من غري قطع حساب».
واضاف« :مع ذلك حنن ندرك
أن أمور البالد تدار على مبدأ
التسوية .فهذا النهج بات هو
القاعدة ،إذ تتحرك قضايا البلد
بني ثالث :الدستور ،امليثاقية،
واألعراف .لكن هل ميكن هذا
النهج أن حيفظ الدستور؟ من
غري شفافية وال حوكمة .خنرق
الدستور باسم امليثاقية كل
يوم بل كل ساعة وكل دقيقة.
ال شك يف أن احلل يكمن
يف نهضة الدولة الوطنية ال
الدولة الطائفية أو الدينية أو
املذهبية .ومع تقديرنا جمللس
النواب وعمل جلانه الدؤوب،
على دراسة نوعية تعترب األوىل
يف تاريخ اجمللس وضعت
املداميك واألسس لنقاش أي
موازنة مقبلة .ومع علمنا أن
اإلصالح يبدأ من جملس النواب
الذي تقع على عاتقه مسؤولية
املراقبة واحملاسبة ،لكن الواقع
يفيد أن التوازنات يف جملس
النواب هي نفسها التوازنات
القائمة يف احلكومة العتيدة.
فماذا نفعل سوى أن نرفع
الصوت؟ وال بد أن يصل هذا
الصوت .ألن املواطن اختارنا
من أجل التغيري».

واكد ان «األزمات كثرية ،ليس
أقلها مشكلة تثبيت سعر صرف
اللرية .فهذه املشكلة القائمة
منذ العام  1992واليت تتحملها
احلكومات املتعاقبة وتقف وراء
االنكماش والرتاجع االقتصادي
اليوم ،نتطلع إىل حلها واحلد
من اخلسائر الناجتة منها».
وقال« :الدين العام بلغ
رمسيا حنو  81,9مليار دوالر.
التساؤل املشروع هنا هو :ماذا
فعلنا خلفض هذا الدين؟ وماذا
ستفعل هذه املوازنة حلل هذه
األزمة يف ظل غياب السياسات
النقدية الواضحة؟ وماذا ستفعل
أيضا يف ما يتعلق بالنمو الذي
يقدره صندوق النقد الدولي بـ
 0يف املئة؟ مجيعنا نعلم أن
كل ما يشاع عن خفض العجز
هو حرب على ورق ،خصوصا
أننا شارفنا على نهاية العام
وكان من املفرتض أن احلكومة
قد أجنزت موازنة العام 2020
قبل آب املقبل ،وهذا الوضع ال
حيسن مالية الدولة .فاهليئات
ِّ
االقتصادية العاملية والبنك
الدولي ينتظران منا الكثري،
عدا عن الوعود اليت قدمتها
هذه احلكومة لـ «سيدر» بإجناز
إصالحات هيكلية حقيقية يف
االقتصاد».
وختم« :نظرا اىل ما تقدم من
معطيات موضوعية ومعضالت
جتاهلتها املوازنة املوضوعة بني
أيدينا أو قصرت عن معاجلتها،
ومع تقديري للجهود املبذولة
وأصحابها واحرتامي ألشخاصهم
وحلسن سعيهم اىل حلول ليتها
أتت ناجعة ،ميلي علي الواجب
واحلس باملسؤولية وتيقين
من حجم األخطار وعجز احللول
املقرتحة عن مواجهتها ،أن
أصوت ضد هذه املوازنة».

واكيم

وأعلن عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب عماد واكيم ان
«أكرب خطأ نرتكبه هو التعامل مع
املال العام على أنه مال اخلزينة،
متناسني أنه من غري اجلائز ان
نتجه حنو موازنة ورقية دفرتية
«دفرت حسابات» وفق اآللية
املهرتئة منذ سنوات ،متجنبني
السري باصالحات جوهرية اكثر
من ضرورية».
وسأل« :كيف خنطو حنو زيادات
ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف
نعمد إىل احلد من الضمانات
االجتماعية للطبقات الشعبية
االكثر فقرا وعوزا ومعاناة
ونتجنب ضبط اهلدر يف معظم
املرافق و القطاعات؟» .وقال:
«قد بنيت املوازنة على مبدأ
ختفيض النفقات ،يف الوقت
أن اخلطوات املتخذة ال تشكل
أكثر من  %5من عملية اإلنقاذ
املطلوبة ،فزيادة املداخيل
بشكل جذري عرب كسر االنكماش
وتوفري الفرص هو احلل الوحيد
الستقامة الوضع املالي».
وتابع« :مصري فرصة توفري
 800مليون دوالر أمريكي على
الدولة اللبنانية عرب اكتتاب
املصارف بسندات اخلزينة بني
11و 12مليار لرية لبنانية بفوائد
متدنية بكلفة  1يف املئة أصبح

جمهوال وال وضوح حول ما إذا
كانت هذه املوازنة سرتصد
هذا الوفر أم ال .وهذه اخلطوة
هي من األكثر تأثريا على أرقام
املوازنة».

ابي اللمع

أعلن عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب إدي أبي اللمع
اننا «بكل بساطة ،كـ»قوات
لبنانية» حيث سنرى أمورا
غري جيدة نلقي الضوء عليها
وسنقدم حلوال».
وسأل« :كيف نتجرأ على التوجه
اىل موازنة  2020وحنن حتى
اللحظة فشلنا مبا جيب علينا
القيام به ،وقبل ان ننظر اىل
السنوات املقبلة علينا التحلي
باجلرأة ملصارحة الرأي العام.
ان انعدام املعاجلة احلقيقية
اليوم سيحول املعاجلة يف
املستقبل اىل شبه مستحيلة
ويف ما بعد اىل مستحيلة.
لتجنب التخلف عن السداد كما
حذرت «فيتش» وجوب ختفيض
احلكومة اللبنانية نسبة العجز
اىل  ،%5.5فأين حنن من هذه
األرقام».

الطبش

وأكدت عضو كتلة «املستقبل»
النائبة روال الطبش جارودي «أن
من واجب النواب واملسؤولني
ملشاكل
احللول
تقديم
املواطنني واعطاء األمل هلم
وليس التهويل عليهم» ،داعية
إىل «إعطاء احلكومة فرصة اعادة
إشاعة الثقة بني اللبنانيني،
ومنحها مساحة للعمل اجلاد
واملوضوعي».
وقالت« :ال خيتلف اثنان يف
لبنان ،على أن إقرار املوازنة
يف جملس النواب والسري
بها لألشهر الباقية من السنة
احلالية ،أصبح أمرا أكثر من
ملح ،بل حيوي للبالد ،سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا».
اضافت« :ال شك اننا يف وضع
سياسي عقيم بالكاد يسمح لنا
باحملافظة على اجلمهورية وعلى
الطائف .بالكاد حنن قادرون
على العمل وسط الظروف
السياسية االقليمية القاهرة
نتخطى
بنا.بالكاد
احمليطة
التوترات والنريان املشتعلة
حولنا البقاء لبنان بعيدا منها
حفاظا على سيادته».
وسألت« :ملاذا هذه السلبية؟
وملاذا نهول على املواطنني،
فما مسعوه على مدى يومني
دفعهم إىل القول إنهم هم من
نهبوا البلد فيما من واجبنا ان
نقدم احللول ونعطي األمل هلم
وليس التهويل عليهم .فامليزة
االساسية لوجود موازنة ،باحلد
األدنى من اإلصالحات ،من
شأنها إعادة الثقة بني املواطن
وحكومته ،وبني لبنان وشركائه
الدوليني ،وخصوصا أولئك
الذين راهنوا على نهوض
لبنان ،بعزمية حكومته وتضمان
شعبه».
وتابعت« :قد جند العديد من
املآخذ الرقمية املالية يف
املوازنة ،وقد حتمل بعض
وجهات النظر ،ففي االقتصاد
هناك نظريات ومدارس ،قد

تتقارب وقد تتعارض يف
بعض األحيان ،إال ان الدول
تعتمد االفكار األقرب اىل
مالءمة أوضاعها .وألن لبنان
عانى لسنوات وسنوات غياب
املوازنة ،مما مسح لتشوهات
يف بيئته االقتصادية ،كان ال
بد من موازنة إصالحية ترشيدية
توجيهية ،تشكل بارقة أمل
للداخل وللخارج ،فمهما قيل
عنها ،تبقى حاجة ،ومهما تغري
فيها من أرقام تبقى نفسا
إصالحيا،
بالسياسة،
حوربت
ومهما
تبقى شبكة أمان بني مكونات
احلكومة ،ففيها توافق باحلد
األدنى سياسيا ،ومن هناك
فصاعدا كل االفكار االقتصادية
واملالية تبقى وجهات نظر،
فيها املهم وفيها األقل أهمية،
إمنا األهم يبقى يف التوافق
السياسي الذي من شأنه تأمني
استقرار سياسي على املستوى
احلكومي .زد على كل ذلك،
واملعنوي
السياسي
الدعم
والعملي للموازنة ،من مرجعيات
اساسية:
وختمت« :هنا ال يسعين إال
أن أثين على دور رئيس جلنة
املال واملوازنة ابراهيم كنعان
واألعضاء الزمالء وعلى دور
وزير املال علي حسن خليل الذي
ساعدنا يف ايصال طروحاتنا اىل
لصيغة النهائية».

فادي سعد

وقال النائب فادي سعد« :أود
بدء كلميت بقول مأثور« :ال
يتحقق السالم بغياب احلرب،
وإمنا يتحقق بوجود العدل».
هناك كالم عن  52قانونا ال
مراسيم تطبيقية هلا وانا اريد
ان اتكلم عن القوانني االخرى
مبراسيمها التطبيقية اليت ال
تطبق .وها حنن اليوم نرى
عندما حياول وزير ان يطبق
القانون تقوم القيامة عليه من
سياسيني وبعض اجلمعيات
ويتم تسييس قراره يف حني
ما فعله هو تطبيق القانون
اللبناني ،وبذلك يصبح تطبيق
القانون يف لبنان تهمة اصبحنا
يف حاجة اىل التخلص منها
قبل ان تتسبب بانفجار كما
قال بعض الزمالء .وهنا تكمن
اخلطورة ،عندما نكون يف دولة
تبقى فيها القوانني من دون
مراسيم ومعظم القوانني ال
تطبق ،وعندما حياول مسؤول
جريء تطبيق القانون يواجه
باحلمالت بدال من ان يتم
الرتحيب مبا يقوم به».
أضاف« :كنا نتمنى أن نناقش
موازنة أفضل املمكن ال أهون
الشرين ،أردنا السعي ،ال
النعي ،جلسات مناقشة حكومية
ونيابية يف جلنة املال واملوازنة
مسعنا خالهلا كالما أفرحنا وملسنا
أفعاال أحزنتنا ،واصطدمنا بقدرة
الواقع املرير على الصمود،
األمر الذي بات ينذر بالعواقب
اخلطرية على «سيدر» وبالد
«سيدر» ،وعندما عرفنا السبب،
زاد العجب».
أضاف« :إن املوازنات تأتي
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لـبنانيات
نتيجة إلجراءات وأعمال تقوم
بها احلكومة وقرارات تتخذها،
وتنفذها عرب الوزارات املختصة،
لذلك نرى احلاجة امللحة اىل
اختاذ عدد من اإلجراءات العملية
بهدف حتقيق واردات من حق
الدولة حتقيقها قبل اللجوء إىل
وضع ضرائب جديدة أو املس
جبيب املواطن .وبذلك ندعم
أرقام املوازنة ونقلص عجزها
فعليا وليس ورقيا .أتناول
مسألة التهرب اجلمركي واضعا
بني أيديكم وأمام الرأي العام
سلسلة تدابري تؤدي إىل حتقيق
مداخيل إضافية للخزينة تساهم
يف خفض فعلي للعجز ،ومن
شأن األخذ بها أن يضيف مئات
ماليني الدوالرات إىل اخلزينة
أوال ،وثانيا حتقيق العدل يف
املنافسة املشروعة بني التجار.
هذه التدابري البديهية اليت على
احلكومة القيام بها أختصرها
بالعناوين التالية:
أوال ،ضبط املعابر احلدودية غري
الشرعية املعروفة من اجليش
واألجهزة األمنية بالتفاصيل من
حيث أماكن وجودها واملشرفني
عليها ونوعية البضائع والكميات
اليت يتم تهريبها ويتطلب األمر
اختاذ قرار سياسي جريء
لتنتهي العملية خالل أيام،
وهذا التدبري له بعد أمين أيضا،
ومن يستطيع تهريب البضائع
من دون رقيب ميكنه تهريب
األسلحة واملواد املتفجرة ،ما
مل يكن هناك ميثاق شرف بني
املهربني والدولة.
ثانيا ،مالحقة البضائع املهربة
داخل احلدود والتشدد يف تنفيذ
اإلجراءات العقابية الرادعة.
ثالثا ،وضع كاشفات للحاويات
(سكانر) على مجيع املعابر
الشرعية.
رابعا ،إلزام املستوردين تقديم
بيانات مجركية صادرة عن البلد
املصدر جلميع احلاويات اليت
تدخل لبنان عرب كافة املعابر.
خامسا ،حتديد وتوزيع الصالحيات
بني اجمللس األعلى للجمارك
وجمالس إدارة املرافىء واملدير
العام للجمارك.

افرام

النائب نعمة افرام ناشد رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
واحلريري
بري
والرئيسني
«تشكيل جلنة لوضع خطة مخسية
حلل اقتصادي -اجتماعي يؤدي
اىل تصفري العجز ،بالتعاون مع
وزارتي املال واالقتصاد وجلنيت
االقتصاد والتخطيط واملال».
وقال« :ان لبنان هو يف حلظة
احلقيقة قبل االنهيار الكبري،
وإذا مل تتفقوا مجيعا أيها القادة
أن تصبحوا آباء مؤسسني لزمن
جديد يف لبنان ،ستكونون يف
التاريخ شياطني البلد».
اضاف« :ال اعتقد للحظة اننا
هنا يف صدد مناقشة موازنة،
بل يف حلظة حساب لفرتة
طويلة من الزمن ،عظمت فيها
الرتاكمات يف األخطاء يف إدارة
البلد ،فالنظام اللبناني كان
خيالف قوانني الطبيعة وعلم
االقتصاد ،ومن يتحدى قوانني
الطبيعة يصل إىل االنهيار».
واشار اىل ان «قوانني الطبيعة
وعلم االقتصاد تفرض علينا
الدراسات
ووضع
التوقع
والتخطيط والتدقيق يف كل

قرار يف جدواه وانعكاساته.
صاحب الدكان يفعلها ويتوقع
كما الصناعي واملزارع وكل
صاحب عمل ،فكيف يف شأن
إدارة البلد؟ فما كانت وما هي
توقعاتنا للعجز وللدين العام
والرواتب وأجور وكلفة التقاعد
وعدد اللبنانيني واملقيمني
لنبين عليها كلفة حاجاتنا اىل
البنى التحتية من كهرباء وماء
وشبكات صرف وطرقات»؟
سجال بني سليم عون وندين الجميل
حصل سجال بني النائبني
سليم عون ونديم اجلميل عندما
اعلن عون انه لن يلقي كلمته.
فسأله اجلميل« :ملاذا عدلت عن
كلمتك» .فرد« :اذهب والعب
جبانب بيتك» .فتدخل النائب
الياس حنكش.
وقال عون للجميل« :لست ابن
بيك».
اجلميل« :والدي اقوى من
والدك ،ومخسة االف واحد
صوتوا لي يف االشرفية».
عون« :لقد عدلت عن القاء
كلميت .حنن كمجلس اعطينا
انطباعا سيئا للرأي العام .جنحنا
يف عمل ومل نعرف ان نسوقه
يف اخلارج ،رمبا سوقناه بصورة
سيئة يف جملسنا .حنن يف جلنة
املال واملوازنة كانت هناك
عدة اراء وكان العمل جيدا
بالروحية واملنطق .لكننا جعلنا
الرأي العام ينظر الينا وكأننا
نتخبط ،وضاعت هذه الصورة،
وظهرنا بصورة بشعة امام الرأي
العام».
واضاف« :السبب اآلخر هو
عامل الوقت ،اليوم علينا مجيعا
ان نسرع جلستنا ،لدينا مشكلة
وهي اهلدر ،اهلدر هو الوقت.
اننا ال نعرف قيمة الوقت ولو مل
نضيع الوقت بتطبيق القوانني
وغريها ملا كان عجزنا حضر».

الدويهي

اسطفان
النائب
وقال
اخلوض
«قبل
الدويهي:
يف مناقشة املوازنة أقول:
النفايات متأل شوارعنا وهذا أمر
مرفوض باملطلق ،طفح الكيل،
كل التربيرات مرفوضة وصحة
املواطنني يف رقابنا مجيعا.
لسنا حنن من يتم التعامل معه
بهذه الطريقة ولسنا حنن من
تدار له الدينة الطرشة».
أضاف« :أطالب اآلن وأمام
الرأي العام وحتت قبة الربملان
بيت الشعب ،بتحديد موعد
واضح وحمدد لرفع النفايات
من شوارع قضاء زغرتا الزاوية
وباقي أقضية الشمال .كالمي
موجه اىل دولة رئيس احلكومة
الداخلية
البيئة
ووزيري
والبلديات .نريد حال ال تأويالت
وال فلسفات ال تقدم وال
تؤخر».
أضاف« :جتربتنا مع األرقام
عقيمة ،ودائما حساب حقلنا
ال يطابق حساب البيدر ،األمر
الذي جيعلنا نسأل عن اآلليات
الكفيلة بصمود أرقام املوازنة
يف امليدان ،وخصوصا أن
دائما على الورق شيء والتنفيذ
شيء آخر .نسوق هذه املالحظة
املهمة ألن الثقة مفقودة حبكم
التجربة».
وتابع« :نؤكد رفض زيادة
البضائع
على
الضريبة
تطاول
ألنها
املستوردة،
املواطن باملباشر ،ونؤكد أننا

ضد املساس حبقوق كل موظفي
الدولة املتقاعدين وحتديدا
والقوى
اجليش
متقاعدي
األمنية».
وختم« :إن املالحظات األساسية
اليت وجهناها والكثري الذي ميكن
أن يطاول هذه املوازنة لن
حتول ،ولألسف ،دون التصويت
بعد التعديالت إلقرارها ،حبكم
الوضع اإلقتصادي الدقيق،
ولكون الكحل أفضل من العمى،
مع حتفظي على البنود اليت
متس املواطن مباشرة وخصوصا
ما له عالقة حبقوق الفئات
واملؤسسات العابرة للطوائف
وال سيما املؤسسة العسكرية،
اللبنانية،
اجلامعة
اإلدارة،
والقطاع
لبنان»
«تلفزيون
فعلى
والتعليمي.
الرتبوي
أكتاف هؤالء تبنى الدولة ،هذا
التصويت املشروط هو فرصة
للحكومة ومدخل من أجل إدخال
إصالحات جدية وجذرية يف
املوازنة املقبلة اليت أصبحت
على األبواب ،آملني أال يكون
هذا الكحل مغشوشا فال يعوزنا
املزيد من الظالم».

عراجي

وقال النائب عاصم عراجي:
«مسعنا انهم يريدون خفض
سعر كيلو القمح ،أمتنى على
جملس الوزراء العمل على ذلك،
اىل جانب اخلضر والفواكه .كل
اخلضر تأتي بالتهريب ،وتهريب
للبشر ايضا من املعابر غري
الشرعية ،وهذا برسم االجهزة
االمنية .كذلك االمسدة الزراعية
الفاسدة تدخل عرب املعابر غري
الشرعية ،و»الكبتاغون» ينتشر
بني طالب املدارس والقرى يف
منطقة البقاع .ومعظم اجلرائم
يقوم بها اشخاص يتناولون
هذا النوع من املخدرات».
وسأل« :ملاذا توضع رسوم
على الشاحنات اللبنانية فيما
كل احملاصيل تأتي من سوريا،
لذلك نطالب بضبط املعابر غري
الشرعية».
وقال« :بعض املستشفيات
اعلن ان ليس لديه اسرة ،كما
ان لدينا قرضا لبنك االنشاء
الصحية
للرعاية
والتعمري
احلكومية،
واملستشفيات
املفروض تعيني جمالس االدارة
يف هذه املستشفيات .درسنا
البطاقة الصحية يف جلنة الصحة
ومتت املوافقة عليها ،نتمنى ان
توضع على جدول اعمال اهليئة
العامة النها مهمة ،اضافة اىل
نظام صحي الزامي لكل الناس.
ممكن ان نستفيد من السياحة
االستشفائية ولبنان من الدول
املتقدمة يف املنطقة يف هذا
اجملال .ويف موضوع الضمان
االجتماعي نريد تعيني جملس
ادارة للضمان الذي له 3400
مليار مع الدولة ،وهل من
املعقول انه ال يوجد مكننة يف
الضمان االجتماعي» ،داعيا اىل
«مكننته».
وحتدث عن الفاتورة الدوائية،
فقال« :حنن حناول ان خنفض
اسعار الدواء ،حصلت ختفيضات
ولكنها ليست كافية .حنن يف
جلنة الصحة لدينا ورشة عمل
ملعاجلة موضوع الدواء ،علينا ان
حنضر قطاع الدواء وخنلق فرص
عمل جديدة للصيادلة» ،مشددا
على «أهمية تفعيل املكتب
الوطين للدواء».

وتطرق اىل مسألة تلوث نهر
الليطاني ،وقال« :املفروض
ان تكون هناك جلنة فنية تضم
ممثلني لكل الوزارات ،وذلك
كاف ملعاجلة تلوث الليطاني،
جيب ان يكون العمل منظما».
واشار اىل ان «احلكومة
االيطالية وافقت على تلزيم
حمطة املرج للصرف الصحي،
وما تزال الروائح ،ال تطاق يف
موسم الصيف».
ويف مسألة القروض السكنية،
دعا اىل «اجياد حل هلا،
السرطاني
الورم
ومعاجلة
فاذا
باستئصاله،
يكون
تفشى ال نستطيع ان نفعل
شيئا .فالفساد ال يعاجل اال
باستئصاله وذلك بالقضاء
النزيه وباملؤسسات الرقابية.
ودعا اىل «احلفاظ على اتفاق
الطائف».
وحتدث النائب علي فياض عن
احلرائق اليت طاولت منطقة
اجلنوب امس ،وقال« :هذا
املوضوع يضعنا امام حالة
االختالالت الكبرية املوجودة يف
الدولة» ،قائال« :الناس تريد
افعاال وليس اقواال ،واصبحنا
حنتفي اذا ناقشنا موازنة،
حنن امام ازمة املالية العامة،
الفساد والرتهل الطائفية،
وكل ذلك يشكل ثقبا اسود
آلمال اللبنانيني ،جيب ان
نقارب هذا املوضوع بعقلية
مرتفعة وهناك مالحظات على
هذه املوازنة ،ولكنها مقارنة
مع  2017تعترب اجنازا واشفى
حاال ،وحققت اجنازا ،املعادلة
الطبيعية يف خفض العجز تكون
برفع معدالت النمو».
وحتدث عن خفض االنفاق
واالنفاق االستثماري وقال:
«كل نظرية «سيدر» تقوم على
االنفاق االستثماري ،الدولة
خفضت االنفاق االستثماري
ومل تقرتب من االنفاق اجلاري،
واحلكومة قاربت االمر بعقلية
مالية صرف ،وهناك وجود نكهة
اصالحية يف بعض املواد»،
وشدد على «حتديد احلاجات
وحتديد مواطن احلاجة».
اضاف« :اخلوف كيف نلتزم
فعال سقف النفقات الذي
تضمنته املوازنة ،وهذا االمر
هو ما ميهد لنقاش خمتلف
مبا يتعلق مبوازنة  ،2020حجم
كتلة الرواتب زائد خدمة الدين
العام اكثر من ايرادات الدولة،
كتلة الرواتب اكثر من ايرادات
الدولة ،حنن يف قلب معضلة
شديدة اخلطورة ،املطلوب منا
يف موازنة العام  2020ان
خنرج من املعاجلة اليت تقوم
على تأجيل االنهيار اىل معادلة
وضع االقتصاد الوطين على
طريق احلل ،وهذا يستدعي
تضافر اجلهود .مثل حادث
اجلبل يشكل نكسة .حنن حباجة
اىل ورشة وطنية تتحمل فيها
احلكومة مسؤولياتها ويشارك
فيها اجمللس النيابي واهليئات
االقتصادية مبا فيها املصارف
ملعاجلة الوضع االقتصادي
واملالي» ،داعيا «العادة النظر
بطريقة عمل البنك املركزي
وحنن ليس لدينا فرتة طويلة
للمعاجلة».
وحتدث عن املادة  31يف املوازنة
اخلزينة،
بسندات
املتعلقة
وشدد على «محاية املواطنني

اللبنانيني يف بالد االنتشار»،
وسأل عن «الناجحني يف مباراة
جملس اخلدمة املدنية» ،وتناول
وضع اجلامعة اللبنانية ،مشريا
اىل ان «البعض يدعو اىل حل
المركزي للجامعة ،يعين حتويلها
اىل جامعات يف املناطق اي
شرذمة هلذه اجلامعة الوطنية،
وهي حتتاج اىل نفقات اكثر».
وقال« :االن يف اجلامعة
اللبنانية جتد رسائل املاسرت
والدكتوراه كثرية ألنه ال يوجد
اعتمادات تغطي املناقشة،
اجلامعة اللبنانية حتتاج اىل رعاية
خاصة وهي قضية وطنية وحنن
سنخوض معركة الدفاع عن هذه
اجلامعة».
وتناول املادة  18يف قانون
املوازنة ورأى انه «لغاية االن
مل تطبق هذه املادة املتعلقة
باملتقاعدين وادعو وزارة املال
اىل االلتزام احلريف ملا مت
االلتزام حوله».
وحتدث عن حمطات الصرف
الصحي يف لبنان ،ودعا
وزارة الطاقة اىل ان «يعطى
هذا املوضوع االهتمام وسبل
املعاجلة متوافرة ولكنه حيتاج
اىل متابعة» ،واشار اىل
«مسألة النفايات والتلوث وال
سيما الليطاني ،وان «نسبة
التلوث يف الليطاني ال تزال هي
نفسها» ،وتطرق اىل «الوضع
اللجنة
وعمل
الفلسطيين
اللبنانية  -الفلسطينية» ،وسأل
«كيف يصدر قرار عن وزير
العمل ،من دون ان يتابع»،
ودعا اىل ان «تعطى هذه اللجنة
الدور مبتابعة االمر».

الصمد

النائب الصمد اكد ان «العقوبات
األمريكية يف حق زميلني عزيزين
مرفوضة ومستنكرة ومتس لبنان
كله» ،الفتا إىل «أنين أطلب من
وزير العمل كميل أبو سليمان
الرتيث يف تطبيق إجراءاته
يف حق الفلسطينيني لصدور
املراسم الوزراية».
وأوضح «أنين من بني الزمالء
الذين أمضوا أكثر من  30جلسة
لصوغ مشروع املوازنة ،لكن
لألسف ،اتفق ركنا السلطة
على إقرار املوازنة كما وضعتها
احلكومة ورئيس جملس النواب
نبيه بري .استغرب النقاش
الذي دار يف جلنة املال واملوازنة
وكأنها كانت مزايدة .إننا نعيش
يف زمن خيتل فيه التوازن بني
السلطات الدستورية ،فاحلكومة
أصبحت جملس نواب مصغرا،
وأزمة النظام السياسي اللبناني
التوافقي الطائفي جتلت يف
التسوية الرئاسية اليت اختزلت
املؤسسات الدستورية بأشخاص
ال يتخطى عددهم أصابع اليد
الواحدة .كما أن بعض جوانب
التسوية غدا مصريهم مصري
األيتام على مائدة الكرام.
يؤسفين أن أقول إن اجمللس
النيابي فقد دوره باملراقبة
وعسى أن تشكل نواة معارضة
متهد للخروج من حالة االنهيار
اليت نعيشها اليوم».
ومتنى أن «تؤمن احلكومة 11
ألف مليار بفائدة  1يف املئة»،
موضحا أن «مشروع املوازنة
يتضمن تعديال ألكثر من 15
قانونا ال جيب إدخاهلم يف
املوازنة ألننا بها نعطي صالحية
للحكومة للتشريع مكان جملس

النواب».
وكشف أن «املوازنة تتوقع منوا
بني  1.3و 1.5يف املئة ،لكن
الوقائع تشري اىل أن مؤشر
النمو سليب.أريد أن أناقش
التحالف احلاكم ويده الغليظة
اليت تتحكم بالبالد وتقوده اىل
االفالس .الصورة قامتة وما
اختذ يف املوازنة من دون أفق.
فاحلركة االقتصادية متوقفة
والتدفقات املالية جتف والعجز
يف ميزان املدفوعات  12.5مليار
دوالر ،ومصرف لبنان أصبح
ملزما سداد سندات يوروبوند
مشريا
ألنه ال ميكنه استبداهلا»،
ً
إىل أن «ذلك سيؤدي اىل
التخلي عى تثبيت سعر صرف
اللرية وتراجع الودائع اىل
 20مليون دوالر .هل صحيح
أن بعض املصارف قد نقلت
جزءا من أمواهلا اخلاصة اىل
اخلارج؟ وكيف ميكن التوفيق
بني تثبيت سعر صرف اللرية
ورفع الفوائد؟ االنصاف يلزمنا
اإلقرار أن ما وصلنا اليه تتحمل
مسؤوليته السياسيات النقدية
واملالية السابقة واحلالية اليت
استندت اىل تثبيت سعر صرف
ونعلم
واالستدانة.
اللرية
أن علينا توقع األسوأ ألن
التحالف احلاكم يتبع سياسة
النعامة .وكل املؤشرات تبني
أن التصنيف االئتماني للبنان
كيف
وانظروا
سينخفض
نتعاطى مع األمور».
وشدد على أن «التسوية
الرئاسية بدال من أن تكون
خطوة حنو االصالح ،حتولت اىل
تسوية للمحاصصة والزبائنية
ووضع اليد على كل مؤسسات
الدولة ،وهي تسوية وضع اليد
على القضاء .أين أصبحت خطة
الكهرباء؟ أين أصبح معمل دير
عمار 2؟ اقتصاد لبنان ريعي،
ملاذا ال حنوله اىل اقتصاد
انتاجي؟».
وحتدث عن «فضائح االتصاالت
يف «أوجريو» ،مشددا على
«ضرورة حتويل امللف اىل
القضاء املختص قطاع» .وقال:
«وزارة االتصاالت قامت بتنظيم
عقود بقيمة  1170مليون دوالر.
يف العام  2005كان عدد موظفي
«أوجريو  6270عاملال ،واخنفض
نهاية العام  2016اىل 2550
عامال فيما ارتفع يف نهاية العام
 2018اىل  .3860أنفقت هيئة
«أوجريو» عام  2017على ستائر
وفرش وموكيت  95مليون لرية
وبلغت رواتب ومستشاري
املدير العام لـ»أوجريو» 1291
مليون لرية .وبلغت قيمة رعاية
نوادي واحتفاالت ومعارض
يف
واشرتاكات
وأمسيات
الصحف  618مليون لرية.
وأنفقت «أوجريو» مبلغ 217
مليون لرية كلفة ملتابعة األخبار
اليت تتحدث عن مدير عام هيئة
أوجريو .كما أنفقت  880ألف
دوالر خالل مشاركتها ملعارض
لالتصاالت اخللوية مع العلم
أن اختصاصاها هو االتصال
الثابت .نتمنى اسرتجاع املال
العام املنهوب».
وأعلن «أننا بتنا نرتحم على أيام
مضت كانت سوداء .أهذا هو
العهد القوي؟» ،مشريا اىل أن
«املوازنة هي موازنة احملاصصة
لذلك
والنهب،
والزبائية
سأصوت ضد املوزانة».
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الـسبت  20تــموز 2019

لـبنانيات

استقبل رئيس مجعيـة املصـارف وأعضـاء جملس اإلدارة:

رئيس اجلمهوريـة:موازنـة  2020ستصدر فـي
موعدهـا الدستوري وتكون متوازنة وإصالحيـة

رئيس اجلمهورية :لتتحمل الدولة مسؤولياتها يف دعم قضايا
ذوي احلاجات اخلاصة وسأبذل قصارى جهدي لتأمني كل
املساعدات الالزمة للمؤسسات االنسانية

صفري ينوّه جبهود سالمة ويطمئن إىل متانة القطاع
والعالقة اجليدة مع مراكز القرار

الرئيس عون مستقبال الوفد

الرئيس عون مستقبال الدكتور سليم صفري واعضاء مجلس ادارة جمعية املصارف
هنأ رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون رئيس مجعية
املصارف الدكتور سليم صفري
وأعضاء جملس إدارة اجلمعية
على الثقة اليت نالوها يف
االنتخابات األخرية ،متمنيًا أن
ّ
يتمكن جملس اإلدارة اجلديد
للجمعية من حتقيق ما يصبو
إليه أعضاء اجلمعيةّ ،
مركزًا على
أهمية القطاع املصريف يف احلياة
االقتصادية اللبنانية ،وعلى
ضرورة التعاون بني املصارف
واملؤسسات الرمسية املعنية
بالشؤون املالية واالقتصادية
واملصرفية لدعم االستقرار
املالي والنقدي يف البالد.
وأكد الرئيس عون العمل على
حتصني الوضع االقتصادي
السيما بعد إقرار موازنة العام
 ،2019واعدًا بأن موازنة العام
 2020ستصدر يف موعدها
الدستوري وستكون موازنة
متوازنة وإصالحية ،وقال:
سنتمكن من جتاوز األزمة اليت
متر بها راهنًا بالتعاون بني مجيع
املعنيني ،السيما أولئك الذين
يضعون املصلحة العليا للبنان
واللبنانيني فوق كل اعتبار.
وكان رئيس اجلمعية الدكتور
سليم صفري استهل اللقاء
بشكر رئيس اجلمهورية على
االهتمام الذي يوليه بالشأنني
املصريف واالقتصادي يف
البالد ،وعرض واقع املصارف
وضرورة مشاركة اجلمعية خالل
إعداد موازنة العام « 2020نظرًا
إىل الدور الذي تلعبه يف احلياة
االقتصادية اللبنانية».
ثم دار نقاش حول األوضاع
وعمل
البالد
يف
العامة
املصارف.

صفري

وبعد اللقاء ،حتدث الدكتور
صفري إىل الصحافيني فقال:
تشرفنا اليوم بلقاء فخامة
ّ
وكانت
اجلمهورية،
رئيس

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،أن الدولة «جيب
أن تتحمل مسؤولياتها يف دعم
قضايا ذوي احلاجات اخلاصة
وحقوقهم ،وإىل دعم املؤسسات
اليت تعنى بهم» ،معتربا أن
«هذه الشرحية هي جزء اساسي
من النسيج اجملتمعي اللبناني،
وجيب العمل معا لتكون فاعلة
وحيوية ومشاركة بشكل كامل
يف مسرية التنمية والنهوض».
ولفت الرئيس عون اىل أن
«السلطة احلقيقية هي اليت حتمي
موقع مجيع املواطنني وتتيح
لكل انسان مهما كانت ظروفه
ومقوماته أن يكون فردا فاعال
يف اجملتمع وحمفوظ الكرامة»،
مشددا على أنه سيبذل قصارى
جهده «لتأمني كل الدعم
واملساعدات الالزمة للمؤسسات
االجتماعية واالنسانية املعنية
بذوي احلاجات اخلاصة».
كالم رئيس اجلمهورية جاء
يف خالل استقباله قبل ظهر
امس االول يف قصر بعبدا،
وفدا من مندوبي املؤسسات
اخلاصة برعاية املعوقني ،جاء
لعرض واقع هذه املؤسسات
والتحديات اليت تواجهها ،يف
ظل الكالم عن ختفيض اعتمادات
دعمها يف مشروع موازنة العام
.2019

صايف

الدكتور سليم صفري
مناسبة عرضنا خالهلا األوضاع
االقتصادية واملالية السائدة
وشدد فخامة
يف البالد.
ّ
الرئيس على الدور البارز الذي
يضطلع به القطاع املصريف
كركيزة أساسية لالقتصاد
ولدعم االستقرار يف لبنان .أما
من جهتنا ،فقد أكدنا على أهمية
املرحلة الراهنة لناحية إقرار
املوازنة بإصالحاتها ،وااللتزام
بنسبة العجز املقدرة بـ.%7
فض ًال عن ضرورة اختاذ كل
اخلطوات الالزمة لتحسني الوضع
املالي ،ال سيما تنفيذ خطة
الكهرباء ومشاريع «سيدر»،
والبدء بعمليات التنقيب عن
النفط والغاز.
أضاف :املصارف اللبنانية مميزة
وتتمتع بسيولة مرتفعة .ولبنان
لديه كل اإلمكانات والعناصر
الشبابية .والوضع يتطلب أو ً
ال
ّ
نتمكن
إصالح هذا املسار ،كي
كقطاع مصريف من االستمرار

يف مسريتنا بدعم االقتصاد
وخلق فرص العمل.
وتابع :أما يف ما يتعلق
باإلجراءات اليت صدرت مؤخرًا،
ّ
طمأنا فخامته إىل متانة
فقد
اللبناني
املصريف
القطاع
ومناعته ،خصوصًا أن مجعية
املصارف جنحت خالل السنوات
األخرية يف تطبيق أفضل قواعد
االمتثال ،وااللتزام بالتعاميم
املوضوعة من قبل حاكمية
مصرف لبنان ،كما باملعايري
الدولية .كما أن قطاعنا على
عالقة جيدة مع مراكز القرار
السياسي واملالي يف الواليات
املتحدة االمريكية ويف أوروبا.
وال بد يف هذا اجملال من التنويه
جبهود حاكمية مصرف لبنان
يف محاية االستقرار النقدي
املصريف،
القطاع
ومسعة
مؤكدين استمرارنا يف متابعة
كل القضايا والتحديات احمللية
واخلارجية».

يف مستهل اللقاء ،حتدثت
السيدة ناديا صايف من مؤسسة
«سيزويل» ،فشكرت الرئيس
عون على ما قام به «من اجل
حصول اجلمعيات واملؤسسات
اليت تعنى بشؤون املعوقني على
جزء من مستحقاتها» ،وقالت:
«بفضل جهود فخامتكم ،حصلت
هذه اجلمعيات واملؤسسات على
الفصل الثالث ،وحنن يف انتظار
احلصول على الفصل الرابع من
سنة  ،»2018مشددة على ان
«هذه اجلمعيات ليس لديها اي
هدف سياسي او طائفي ،بل
ان عنايتها هي باالنسان اوال
وبكرامته من اجل خدمته وخدمة
عائلته».
وتوجهت اىل رئيس اجلمهورية
بالقول« :لقد اتينا اليكم من
كل الطوائف لنعرب امامكم عن
همومنا االنسانية اليت ال متيز
بني مسيحي ومسلم ،فنحن
خندم اخوتنا يف االنسانية من
دون اي متييز .فالطريق ال يزال
يف بدايته ،وكل اتكالنا عليكم

فخامة الرئيس ،فأنتم بي لكل
ولد مصاب باعاقة ،لكي يعيش
بكرامة ابناء اهلل».

الزين

ثم حتدث السيد امساعيل الزين
من «مؤسسة اهلادي» ،فقال:
«بادرمت يا فخامة الرئيس اىل
فتح هذا البيت لكل الناس
منهم
للمتأملني
وخصوصا
الذين دعمتهم يف اكثر من
موقع وعمل ،خصوصا يف
موضوع اقرار القوانني املتعلقة
باملعوقني ،او بالوقوف اىل
جانب املؤسسات اليت تهتم
بهم .هناك اكثر من 100
مؤسسة تهتم بنحو  10آالف
معوق ،ونتمنى من اجللسة العامة
جمللس النواب ان تأخذ حاجات
هذه املؤسسات يف االعتبار
وفق مشروع املوازنة املقدم من
جلنة املال واملوازنة».

هنود

والقت السيدة غادة مونس
هنود كلمة ،شكرت فيها
الرئيس عون «ألنه اهتم حبياة
اوالدنا املعوقني» ،مشددة
على ان «نظام التعاطي مع
املعوق اللبناني ظامل وجيب
تغيريه» ،مطالبة بأن «تبقى
عينا الرئيس عون ساهرتني
على هذه الشرحية ،ال سيما
جلهة املساعدة على تغيري نظام
التعاطي مع املعوق وتطويره».

جمعية «»HOME

والشأن االجتماعي والصحي
عرضه ايضا الرئيس عون يف
حضور عضوي تكتل «لبنان
القوي» النائبني ماريو عون
وادغار طرابلسي واملستشار
الدكتور وليد خوري ،مع وفد
من اطباء مجعية «»HOME
االنسانية.

ابو سليمان:اهلدف من خطة وزارة العمل
تطبيق القانون ومحاية اليد العاملة
اللبنانية وتنظيم سوق العمل

قال وزير العمل كميل ابو
سليمان عرب حمطة تلفزيون «ام.
تي.يف» «انا احتمل مسؤولية
تطبيق قانون العمل وان اهلدف
من خطة الوزارة تطبيق القانون
ومحاية اليد العاملة اللبنانية
وتنظيم سوق العمل».
واوضح «من بني  600خمالفة
مت تسطريها سجلنا إغالق حملني
جتاريني فقط لفلسطينيني.
وجاء أحدهما اىل الوزارة وحصل
على اجازات عمل واعيد فتحه.
تعاملنا بتهذيب تام ولياقة
تامة خالل عمليات التفتيش
واخلطة ال تستهدف العمال
الفلسطينيني».
واشار ابو سليمان اىل «اننا
جاهزون لتقديم كل التسهيالت
حلصول العمال الفلسطينيني
على إجازات عمل» ،مبديا
موافقته على «إطالق خطة
تنظيم اليد العاملة األجنبية».
اضاف »:زرت رئيس اجلمهورية
ووزيرة الداخلية ورفعتها إىل
جملس الوزراء ألن فقط  3نقاط
من  12نقطة حباجة ملوافقته
أما النقاط التسع فهي من
صالحياتي».
وقال»:مل يسحب أحد «البساط
متمسك
وأنا
حتيت»
من

بالصالحيات اليت مينحين إياها
الدستور .اذا اردنا انتظار ضوء
اخضر من اجلميع من أجل أن
نعمل لن نعمل أي شيء».
واعترب ابو سليمان «ردة
الفعل اليت قام بها الالجئون
الفلسطينيون يف لبنان غري
مفهومة ،خصوصا اننا نطبق
قانون العمل الذي مينحهم
امتيازات عدة .انا وضعت العلم
الفلسطيين خالل القاء كلمة
عن فلسطني يف القاهرة يف
منظمة العمل العربية على كتفي
كما حتدثت عن حقوق الشعب
الفلسطيين وعماله يف مؤمتر
منظمة العمل الدولية يف لندن
اميانا مين حبق العودة للشعب
الفلسطيين».
وذكر ابو سليمان «قبل
وصولي إىل الوزارة قالوا لي
إن هناك تعرفة و»صيت»
وزارة العمل كان «مغارة علي
بابا» .استدعيت فور وصولي
أحد الذين كان معروفني بدفع
رشاوى كبرية وحذرته ان يف
عهدي ال مكان للرشوة وأنا
واثق بنظافة فريق عملي
والفريق اإلداري اليوم .وكل
عملية رشوة اكتشفتها آخذ
إجراءات واحيلها للقضاء».
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مـقاالت وتـحقيقات

«صـفقة الـقرن» :تـسويق الـوهم االقـتصادي
أحمد طرابيش ،معاذ العمودي

اعتقدت اإلدارة األمريكية ،ومعها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أن
سد املنافذ
سياساتها القائمة على
ّ
الفلسطينيني
أمام
كافة
املالية
ستكون كفيلة بإيصاهلم إىل مرحلة
اليأس ،وبالتالي دفعهم إىل القبول
بأي ّ
حل للصراع ،ولو كان على حساب
قضيتهم ،حتت عنوان «فصل السياسي
عن االقتصادي» .لكن الفلسطينيني
أمجعوا ،للمرة األوىل ،على أن السيادة
جيب أن تسبق أي حترك اقتصادي ،وإال
فإن ذلك ال يعين سوى حتسني شروط
احلياة حتت االحتالل .يف ما يلي قراءة
يف النسخة الصادرة باللغة العربية،
ّ
واملوقعة من البيت األبيض ،ملبادرة
«من السالم إىل االزدهار» ،اجلزء
املعلن واملكتوب من «صفقة القرن»
حتى اآلن.
يف  ،2001بعد عام على انتفاضة
األقصى الثانية ،ومثاني سنوات على
مر سفري لدولة أوروبية
اتفاق أوسلوّ ،

السياحة لطمس املقاومة

تخلو مبادرة كوشنري تماماً من أي اصطالح سياسي عن سيادة الفلسطينيني (من الويب)

يف فلسطني بسيارة مع أحد الدبلوماسيني الفلسطينيني من أمام
دوار أنصار ،غربي مدينة غزة .كان على اجلانب اآلخر للسيارة
ّ
عمال نظافة يف الشارع ،وعلى ظهورهم «جاكيتات» خمتوم عليها
ّ
«مشروع مدعوم من االحتاد األوروبي» .أحدهم كان حيمل أوراقًا
يدون فيها أمساء احلاضرين ويراقب عملهم ،على رغم
يف يديه ّ
ً
جتمع عشرين
.
ا
شيئ
يفعلون
األمر،
حقيقة
يف
يكونوا،
أن هؤالء مل
ُّ
ّ
شكل
عام ًال يف شارع واحد ال حيتاج سوى إىل عاملني لتنظيفه
داللة ّ
مبكرة على حتويل الفلسطينيني إىل حالة إنسانية إغاثية
أكثر منها تنموية ،لتعتمد على اإلغاثة الدائمة يف ضبط معدالت
الفقر من االنزياح حنو االنفجار التامّ .
علق السفري بصراحة:
«نعلم جيدًا أن هذه املشاريع ال تفيد على البعد التنموي ....هي
جلعلكم حباجة دائمة إىل املساعدات الدولية».
الوصف السابق يلخص عملية مدروسة يف صناعة الفقر ،اتبعها
املاحنون على مدى أكثر من عقدينُ ،قدمت فيهما الغالبية الكربى
من املشاريع واملساعدات الدولية إىل السلطة الفلسطينية عرب
املساعدات الثنائية واملتعددة األطراف ،أو ُق ّدمت إىل املنظمات
الدولية يف فلسطني بنوعيها اإلغاثي والتشغيلي ال التنموي،
ليكون استمرار املشاريع واملساعدات مرهونًا مبواصلة السعي
إىل التسوية وضبط احلالة األمنية مع العدو .بعبارات أخرى :ال
بد أو ً
ال من إيصال الفلسطيين إىل مرحلة اليأس ،سعيًا لفصل
االقتصاد عن السياسة .ومن هنا ،يتواصل احلصار املالي الذي
أطلقته الواليات املتحدة األمريكية ،فيما مينع العدو اإلسرائيلي
الفلسطينيني من الوصول إىل األرض واملياه واالستفادة منهما،
ويكمل جتفيف املوارد املالية يف الضفة احملتلة وقطاع غزة ،كي
يقبلوا املشاريع االقتصادية حتت دعوى حتسني ظروف حياتهم.
واليوم ،جاءت «قمة املنامة»
كخطة حل جديدة تطرح إنهاء حالة
«اإلغاثة» واالنتقال إىل «التنمية»
(حتت عنوان «رؤيا») ،من دون
اإلشارة إىل أي بند سياسي
يتحدث عن سيادة الفلسطينيني.

انسوا السياسة

لدى التفحص جيدًا يف مبادرة

وسبق أن نبهت «محلة املقاطعة العاملية» ( )BDSمن شركات
فلسطينية تتعاون مع اإلسرائيلية ،مثل مركز التطوير التكنولوجي
« ،»Rawabi Tech Hubوشركة «عسل» يف روابي برام اهلل،
وشركة « »Exaltاليت تتعاقد معها الشركة اإلسرائيلية ــــ
األمريكية « »Mellanoxاليت نقلت فريقها من املربجمني
الفلسطينيني إىل روابي يف  ،2016بعدما التقى مالكها بشار
املصري وزير اخلارجية األمريكية آنذاك ،جون كريي .وتشرف
على « »Mellanoxخنبة من مهندسي ومطوري الربجميات
الذين خدموا يف وحدة االستخبارات التقنية «Technical
 »Intelligence Unitوفريق البحث والتطوير «R&D
التابع نْي جليش العدو ،كما أن األخري من أكرب زبائن
»Team
َ
الشركة.

سيكون
الفلسطينيون عمّاالً
لدى الشركات
الجديدة بـ«راتب
مرتفع ومياه نظيفة
وكهرباء دائمة»

«من السالم إىل االزدهار» ،وحتديدًا النسخة الصادرة باللغة
ّ
واملوقعة من البيت األبيض ،اليت
العربية يف حنو أربعني صفحة
وعرضها
كوشنري،
جاريد
األمريكي،
جاء بها مستشار الرئيس
َ
املمولني العرب ،يتبني أنها ختلو متامًا من أي اصطالح
أمام
ّ
سياسي مينح الفلسطينيني سيادتهم .حتى احلديث عن «تعزيز
احلوكمة» (يقرتحها كمبادرة ثالثة بعد إطالق العنان لإلمكانات
االقتصادية للفلسطينيني ،وثانيًا متكني الشعب الفلسطيين من
حتقيق طموحاته) يقرتب من الشكل اإلداري هلذه احلوكمة أكثر
من مفهوم احلكم ،يف حني أن التنمية السياسية والدميوقراطية
واالنتخابات ،وكلها سبق أن دفع من أجلها املاحنون أموا ً
ال طائلة،
إلنشاء «اجمللس التشريعي» (الربملان) وأذرع السلطة الباقية،
حيول «األراضي الفلسطينية» إىل
ستخرج من إطار الصفقة ،ما ّ
منطقة حتكمها شركات عابرة للحدود بتمويل عربي!
وتقرتح الورشة  50مليار دوالر على مدار عشر سنوات مقبلة،
ستوضع يف صندوق جديد يديره مركز إمنائي متعدد ،ليصبح
عما ً
ال لدى الشركات اجلديدة ،بـ»راتب
بعدها الفلسطينيون ّ
مرتفع ومياه نظيفة وكهرباء دائمة» عليهم دفع فواتريها اجلديدة
من دون أي دور سياسي هلم ،علمًا بأن املبلغ أقل بكثري من

جممل ما كان ميكن للسلطة أن حتصل عليه بالقياس إىل املعدل
أسس له «اتفاق أوسلو»
العام .من املهم ،هنا ،التذكري مبا ّ
الذي يقوم على دمج إسرائيل يف املنطقة العربية وأسواقها عن
طريق املشروع الشرق ــــ أوسطي اجلديد ،واألخري يهدف إىل فتح
سوق شرق أوسطية برتتيب خاص بني البالد العربية وإسرائيل
ّ
تقل عن القيود اليت على
من دون قيود مجركية ،أو مع قيود
البضائع األخرى ،وكذلك احلال بالنسبة إىل البضائع العربية
الواردة إىل سوق االحتالل .هذا هو التصور أص ًال منذ توقيع
االتفاق عام  ،1993إذ رتبت الواليات املتحدة املشهد لتكون
إسرائيل مثل جهاز « »hubمركزي ،وحليفًا أمنيًا اسرتاتيجيًا،
وشريكًا اقتصاديًا للتجارة العالية التقانة .يظهر ذلك بوضوح
يف خطاب نائب رئيس جملس األمن القومي األمريكي ،والسفري
السابق لدى تل أبيب ،مارتن إنديك ،أمام «معهد واشنطن
لسياسة الشرق األدنى» ( ،)1993-5-18حيث يقول« :ال يزال
التدفق احلر لنفط الشرق األوسط بأسعار معقولة من مصاحلنا
الثابتة ،ولنا مصلحة ثابتة يف تبادل الصداقة مع الذين ينشدون
عالقات جيدة من الواليات املتحدة .ما زلنا منلك مصلحة ثابتة
يف احملافظة على أمن إسرائيل وبقائها ورخائها ،ولنا مصلحة
ثابتة يف تشجيع تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع العربي
ــــ اإلسرائيلي».
صنعت سابقًا وحاليًا للفلسطينيني
هكذا ،تكون األزمات اليت ُ
(املياه ،الطاقة ،املعابر ،التكنولوجيا ،الزراعة ،التجارة،
مرت كلها وفق خمطط الواليات املتحدة اليت مل
الصناعة )...قد ّ
ِ
تأت يومًا على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» منذ بدء وساطتها
يف الصراع ،يف أي من أوراقها أو مؤمتراتها ،سواء «مدريد» أو
«أوسلو» أو «كامب ديفيد» ،وصو ً
ال إىل «أنابوليس» .وهنا،
ُيطرح سؤال مهم :إذا كان اجملتمع الدولي واملاحنون ،بقيادة
واشنطن ،معنيني بازدهار الفلسطينيني ،فلماذا مل يصغوا إىل
خطابات املنظمات الدولية ،ويف مقدمها البنك الدولي ،عن
الفقر واملياه امللوثة واحلالة الصحية على مدار عشر سنوات؟
وملاذا مسحت الواليات املتحدة واجملتمع الدولي إلسرائيل
بقصف وتدمري أكثر من َ
ثلثي مؤسسات السلطة ووزاراتها يف
2002؟ وبينما جُتمع املنظمات الدولية العاملة يف غزة على أن
القطاع سيصري غري صاحل للحياة يف  ،2020تستمر إسرائيل
يف تعطيل مشاريع حمطات حتلية مياه البحر واملياه اجلوفية،
وحماربة املزارعني الفلسطينيني ومنعهم من العمل قرب احلدود،
وكذلك منع استرياد الوقود الالزم لتوليد الكهرباء .فأزمات
الطاقة واملياه امللوثة والبنى التحتية ،اليت تقول رؤية كوشنري
إنها تقدم حلو ً
ال نهائية هلا ،موجودة كربنامج خمطط له حتى يف
الضفة اليت بذلت السلطة فيها دورها املطلوب للقضاء على
املقاومة ،ومع ذلك ،مل يقدم املاحنون هلا أي حل.
مثال آخر يف ملف الطاقة ،إذ تعرض «ورشة املنامة» حتويل حمطة
كهرباء غزة للعمل على الغاز الطبيعي بد ً
ال من السوالر الصناعي
(املازوت) .هذا االقرتاح واضح أنه يأتي متقاطعًا مع البدء يف
متديد خطوط الغاز بني مصر وإسرائيل وأعمال التنقيب املشرتكة
يف البحر املتوسط ،وخاصة بالقرب من حقل «زهر» ،ما يعين أن
الفلسطينيني جمرد «جسر عبور» يف «صفقة القرن» للتطبيع بني
االحتالل واجلوار العربي .مثة مثال ثالث؛ تقرتح الورشة تعزيز
يتعدى استغالل
اخلدمات الرقمية والشركات التكنولوجية ،مبا ال
ّ
التكنولوجيني املهرة عرب ربطهم بالشركات اإلسرائيلية لتدخل
السوق العربية حتت غطاء «دعم الفلسطينيني» ،من دون أن
يكون هلم دور سوى أنهم عاملون يف هذه الشركات بأجرة أقل.

«مزايا فريدة ومثرية تؤهل الضفة الغربية وغزة لتصبحا وجهة
عاملية جاذبة للسياح ،وهي من األماكن النادرة يف العامل،
وتزخر باملواقع التارخيية والدينية الرائعة» .هذه كانت مقدمة
فقرة «تطوير السياحة» وفق منشور الورشة االقتصادية ،وقد
حتدثت عن تسهيالت لإلقراض السياحي وإعادة تأهيل املواقع
بقيمة تصل إىل  750مليون دوالر ،تهدف يف األساس إىل
القضاء على مواقع املقاومة وحتويل املناطق (املستوطنات)
احملررة بعد انسحاب االحتالل اإلسرائيلي عام  2005من غزة
إىل «إعمار عابر» ،جبانب تغيري كل أشكال العسكرة أو احلالة
الثورية اليت ال ميكن ضبطها إىل حالة اقتصادية يسيطر عليها
االحتالل أمنيًا .ما تقدم جمرد أمثلة على ما تطرحه الورشة،
لكنه وغريه خيلوان متامًا من أي سياق سياسي ،ليكون املطروح
«استثمارًا من دون سيادة» ،أي حتويل الضفة وغزة إىل منطقة
صناعية واحدة بشركات دولية يعمل فيها الفلسطينيون ملصلحة
عبور إسرائيل إىل املنطقة ،سواء يف البنى التحتية أو الدفاع
احملدث
املشرتك أو املشاريع السياسية مثل مشروع «ريفرييا»
ّ
باسم «نيوم» ،بشراكة سعودية ــــ مصرية ،أو مشاريع التنقيب
َ
بوابتها
يف حقول الغاز يف املتوسط مع شراكة عربية سيكون
الفلسطينيون يف حال وافقوا على ما تعرضه «املنامة».
يف النهاية ،من هم املاحنون ،وما هو الثمن؟ يف اإلجابة عن
السؤال األول ،سيكون املانح العرب ،يف ضريبة سيدفعونها
مقابل محايتهم من وهم «العدو املشرتك» :إيران ،والثمن هو
تنازل الفلسطينيني عن السياق السياسي ونضاهلم السابق .جراء
ذلك ،لن يعود الالجئون إىل فلسطني ،بل سيجري توطينهم وفق
مشاريع جديدة يف دول اجلوار
أو الدول الغربية ،بالتوازي
مع تفكيك «وكالة غوث
وتشغيل الالجئني» (األونروا)
مع مدلوالتها السياسية .أما
القدس احملتلة ،فستصري
«منطقة سياحية» يسيطر عليها

إذا كانت الواليات
املتحدة حريصة على
التنمية ،فلماذا سمحت
إلسرائيل بتدمري
مقدرات السلطة؟

االحتالل ويستفيد من مردودها السياحي .تبقى احلدود لتسيطر
تدر أموال الضرائب
عليها شركات خاصة وسيطة بإدارة دولية ّ
(املقاصة) لإلدارة املدنية اجلديدة اليت ستأكل السلطة بصورتها
عمال
احلالية ،ثم يتحول الفلسطينيون يف كل هذه الصورة إىل ّ
فقط يأكلون ويشربون وينامون من دون أي رأي أو اعرتاض.

حتى السلطة يئست

قبل «ورشة املنامة» بأسابيع ( ،2019-5-27رام اهلل) ،أدىل
رئيس السلطة الفلسطينية ،حممود عباس ،بتصريح جاء فيه:
«من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية
نعلق عليها آما ً
السياسية ،وليس بيع أوهام املليارات اليت ال ّ
ال
وال نقبلها ألن قضيتنا سياسية بامتياز .سبقه إىل ذلك رئيس
احلكومة اجلديدة حممد اشتية ( 2019-5-20يف رام اهلل) الذي
قال« :األزمة املالية اليت تعيشها السلطة نتيجة حرب مالية
هدفها االبتزاز ...السلطة ال تتحدث عن شروط حتسني حياة حتت
االحتالل اإلسرائيلي» .هذا اخلطاب الذي بنته السلطة بعد وصوهلا
استقرت
اىل مرحلة اليأس ،ميثل تغيريًا نوعيًا يف قناعاتها اليت
ّ
على أن االستثمار االقتصادي على املدى البعيد لن يوصل إىل
نتيجة من دون استحقاقات اإلنعاش االقتصادي ،كالسيطرة
على املعابر واحلدود وآلية التطوير وإيرادات «املقاصة» وحركة
التصدير واالسترياد .فقد تلقت السلطة  35.4مليار دوالر منذ
نشأتها سنة  1994من دون قدرتها على النفاذ إىل التنمية ،بل
دمر االحتالل ما بناه املاحنون بأمواهلم من مقدرات ومؤسسات
أو حتى مشاريع اقتصادية كاملنطقة الصناعية شرق غزة أو
«منطقة الواحة» السياحية اليت يعيد املاحنون طرحها ضمن
منمقة ،مركزين على «بوظة روكاب»
«صفقة القرن» بصورة
ّ
(حمل مثلجات يف غزة والضفة) كدليل على دخول املاركات
العاملية ،وذلك لتشجيع املستثمرين الفلسطينيني ،كي يضغطوا
على صاحب القرار السياسي ،كما فعلوا من أجل إمرار اتفاق
أوسلو سابقًا!
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استمرت تتلقى مدفوعات ألكثر بوادر «معركة قانونية» على مرياث (تركة) بوب
من  15عاما بعد وفاة طفلتها
هوك بني زوجته الثانية واوالده من األوىل
والدة حتتال على سنرتلينك
بأكثر من  200ألف دوالر

أليسون كريستي ماينز
احتالت ام��رأة يف سيدني على
سنرتلينك بـ  200ألف دوالر،
عاما..
وذل���ك على م��دى 15
ً
كيف فعلت ذلك جرى كشفه يف
احملكمة.
فقد مثلت ام��رأة يف سيدني،
حصلت زورا ع��ل��ى أك��ث��ر من
 200أل��ف دوالر من مدفوعات
سنرتلينك لرعاية طفلتها  -رغم
عاما  -أمام
وفاة الطفلة قبل ً 15
احملكمة امس االول.
وكانت أليسون كريسيت ماينز
عاما) تنتظر احلكم ،امس
(41
ً
االول ،يف حمكمة داونينغ سنرت
يف سيدني بشأن ث�لاث تهم
تتعلق باحلصول على مدفوعات
مالية عن طريق اخل��داع وثالث
ت��ه��م أخ����رى ب��االح��ت��ي��ال على
الكومنولث.
ف��ق��د ح��ص��ل��ت امل�����رأة ،ب���دون
وجه حق ،من املال العام على
دوالرا لقاء رعاية
209،114
ً
طفلتها ،تايلر م��اري ،من عام
 1998حتى عام  ،2013مع ان
الطفلة الصغرية املعوقة بشدة
ك��ان��ت ق��د توفيت بعد مخسة
أشهر فقط من والدتها يف اب
.1998
وم���ع ذل����ك ،ح��ص��ل��ت السيدة
ماينز على ب��دل رعاية الطفلة
وخم��ص��ص��ات ض��ري��ب��ة األس���رة
ومدفوعات الوالدية املنفردة
Parenting
(Payment
 )Singleلسنوات بعد ذلك.
وجي��ادل حماميها ب��أن «القدرة
اإلدراك��ي��ة احمل���دودة» ملوكلته
تعين أنها فشلت فع ًال يف التقدم
للحصول على مدفوعات الرعاية
االجتماعية اليت كانت تستحق
احلصول عليها ،واليت كان ميكن
أن تضاف إىل ما يقارب تلك
اليت طالبت بها كذبا.
ومع ذلك ،متكنت من االتصال
ب��ـ��س��ن�ترل��ي��ن��ك يف مناسبات
متعددة لطلب مدفوعات مسبقة
لرعاية طفلتها  -بعد سنوات من
وفاة الطفلة.
وص��ل��ت ال��س��ي��دة م��اي��ن��ز اىل
احمل��ك��م��ة م��غ��ط��اة ب��االس��ود من
راسها إىل أمخص قدميها ..مع
ج��وارب س��وداء وقميصا وحذاء
سوداوين وقفاز من الالتكس
األسود يغطي إحدى يديها.
وك��ان��ت احيانا ك��ث�يرة تغمض
عال
عينيها وتتنفس بصوت
ٍ

وم��ت��ك��رر ،بينما ك��ان حماميها
يتحدث نيابة عنها مع القاضية
نيكول نومان.
وتقدمت السيدة ماينز بأول
مطالبة م��ن السنرتلينك يف
تشرين االول  1998عندما قالت
إن طفلتها كانت ال تزال على
قيد احلياة وبصحة جيدة.
وقالت لسنرتلينك إنها ترعى
ابنتها املعوقة اليت ولدت وهي
تعاني من مرض عصيب خطري،
مع ان طفلتها كانت قد توفيت
قبل اكثر من شهر.
وق���ال حم��ام��ي ال��دف��اع مارتن
برنهاوت إن موكلته تعلم أن ما
فعلته كان خطأ.
واضاف يقول ان «السيدة ماينز
تعرتف بأنها تلقت جمموعة من
امل��دف��وع��ات املتعلقة بالطفل
امل��ت��وف��ى خ�ل�ال ف�ت�رة مل تكن
تستحقها».
وتابع يقول «إنها تعرتف بذلك
متاما وقد قدمت إقرارات خاطئة
ً
لـ للسنرتلينك بأن طفلتها كانت
على قيد احلياة ويف رعايتها
وكانت لديها إع��اق��ات خمتلفة
تتطلب رعاية إضافية».
وأضاف حماميها يقول أنه ينبغي
للقاضي أن يأخذ يف االعتبار
أن ابنتها «م��ات��ت يف ظروف
مروعة ومأساوية يف سن مخسة
أشهر».
وق�����ال «إن ص���دم���ة كهذه
باإلضافة إىل عدم قدرتها على
القراءة والكتابة تعين أنها لن
تكون قادرة على العمل بسبب
جمموعة الظروف».
وأشار إىل أن فقدانها طفلتها
كان شديد الوقع عليها ،لدرجة
انها ،يف مرحلة من املراحل،
ب��دأت ُ
«تلِبس دمية وتتظاهر
بأنها ابنتها».
وق����ال ال��س��ي��د ب��رن��ه��اوت إن
«قدرتها املعرفية احملدودة»
تعين أنها كانت تستحق جمموعة
من مدفوعات الرعاية االجتماعية
األخرى اليت مل تطالب بها.
وج���ادل حمامي السيدة ماينز
أنها رمبا كانت قد تلقت حوالي
 69696دوالر م��ن نيوستارت
خالل نفس الفرتة أو ما يقرب
من  186،875دوالر يف دعم
اإلعاقة.
ومت تأجيل احلكم إىل  18أيلول
املقبل.

كشف نبأ صارخ خالل االحتفال
بذكرى االربعني لرئيس الوزراء
السابق ب��وب ه��وك عن معركة
قانونية تلوح يف االف��ق حول
أراض مباليني الدوالرات للقطب
ٍ
العمالي الراحل.
فقد تويف بوب ه��وك ،األطول
ً
خدمة يف تاريخ البالد كرئيس
وزراء ع��م��ال��ي ،يف  16أيار
عاما،
املاضي عن عمر يناهز ً 89
ومت تكرميه يف خدمة تذكارية
أقيمت يف دار األوبرا يف سيدني
يف  14حزيران املاضي.
أث��ن��اء اخل��دم��ة ،أل��ق��ت أرملته
بالنش دالبوجيت (Blanche
مؤثرا،
خطابا
)d’Alpuget
ً
ً
أعلنت فيه أن «ه���ذه اخلدمة
ال��ت��ذك��اري��ة متثل االن��ت��ق��ال من
حزن اخلسارة إىل االحتفال حبياة
منتصرة بشكل جيد».
واض��اف��ت ال��س��ي��دة دالبوجيت
ت��ق��ول «م��ع اخل��دم��ة التحويلية
اليوم ،نبتسم مرة أخرى ،نتوهج
بكل فخر لوجود إنسان عظيم
عاما
بيننا مل��ا ي��ق��رب م��ن 90
ً
من»...
كما شكرت منظمي االحتفال،
«ال��س��ي��دة س��و ب��ي�ترز  -هوك،
ابنة ال��راح��ل ،وابنه األك�بر» -
قبل االنتقال مباشرة إىل شكر
«السيد بيل كيليت ،النقابي
ال��رائ��ع» وغ�ي�ره م��ن الضيوف
اخلاصني.
كان ذلك مبثابة طفرة ملحوظة
لنجل زوج��ه��ا ال��راح��ل ستيفن
هوك وكريكته روسلني ديلون.
بعدها مباشرة ،ألقت السيدة
ب��ي�ترز-ه��وك خطابها اخلاص،
قائلة إنه أعطاها بعض الراحة
لتعرف أن والدها «تويف بسالم
وبالنش اىل جانبه».
لكن الكامريات املسلطة على
السيدة دالبوجيت كشفت عن
سلوكها الفاتر.
فعندما عادت السيدة بيرتز هوك
إىل مقعدها ،ك��ان من املمكن
رؤيتها وه��ي تصافح ضيوفا
آخ��ري��ن .ثم ملست ركبة زوجة
حمرجا
إبهاما
أبيها بعد تلقيها
ً
ً
)awkward
(thumbs
منها.

معركة قانونية

ويوم الثالثاء املاضي ،كشفت
صحيفة «نيو ديلي» أن ابنة
هوك الصغرى روسلني ديلون
«تستعد الخت��اذ إج��راء قانوني
ض��د ب�لان��ش دالبوجيت بشأن
اراض لرئيس الوزراء
ملكية
ٍ
السابق مباليني الدوالرات».
ً
فوفقا ملراسلة الصحيفة سامانثا
مايدن ،أبلغت السيدة البالغة
عاما زوجة أبيها يف
من العمر ً 58
مكاملة هاتفية خبططها للطعن
يف الوصية ( )the willعلى
أحكاما
أس��اس أنها ال تتضمن
ً
عائلية كافية.
ومت اختاذ القرار بعد أن أدركت
السيدة ديلون أنها وشقيقها
وشقيقتها سيحصلون على
تعويض قدره  750ألف دوالر
فقط ،على الرغم من ان ثروة
هوك تقدر مباليني الدوالرات.
وس��وف تذهب االم��وال الباقية
إىل السيدة دالبوجيت.

وخت��ط��ط ال��س��ي��دة دي��ل��ون اآلن
ل��ل��ط��ع��ن يف وص��ي��ة والدها
ح��ي��ث وك��ل��ت ش��رك��ة Tiyce
 & Lawyersللمرافعة نيابة
عنها.
وإذا مل يتم حل املشكلة ،فقد
ينتهي األم��ر بها ام��ام احملكمة
العليا يف نيو ساوث ويلز.
وق��د متتع السيد ه��وك بنجاح
جتاري بعد تركه السياسة ،ويف
وقت سابق من هذا العام باع
منزله يف نورثربيدج حبوالي 15
مليون دوالر.

بوب هوك يف ايامه االخرية

نزاع عائلي

بوب هوك مع زوجته االوىل واوالدهما

دالبوجيت خالل القاء كلمتها يف االحتفال التذكاري

وت��أت��ي ال���درام���ا األخ��ي�رة بعد
سنوات من القطيعة داخل عائلة
هوك.
عندما ترك السيد هوك زوجته
األوىل هيزل ماسرتسون لصاحل
ال��س��ي��دة دال��ب��وج��ي��ت يف عام
 ،1994وتسبب ذلك خبالف حاد
مع أوالده ،على الرغم من أنهم
تصاحلوا يف النهاية.
يف عام ُ ،2011زعم أن السيدة
بيرتز هوك وزوجة أبيها دالبوجيت
اشتبكتا يف أحد املطارات.
وزعمت السيدة بيرتز هوك أنها
اتصلت بالشرطة «للتأكد من
وجود سجل دقيق عن املشاجرة»،
ومضت لتخرب برنامج  7.30على
تلفزيون «إيه بي سي» مدعية
أن السيدة دالبوجيت صفعتها
«ثالث أو أربع مرات» ،وتركتها
«ترجتف».
سئل السيد هوك عن
وعندما ُ
احل����ادث  ،ق���ال« :أن���ا أقول
إن�ني ال أعطي ه��ذا م��زي� ً�دا من
األوكسجني .أفهم أن التقرير
غري دقيق وليس لدي أي تعليق
إضايف».
وأفيد أن احل��ادث نشأ بسبب

كتابة السيدة بيرتز هوك سرية
هايزل.
وبعد وفاة السيدة ماسرتسون،
بدا أن العالقة بني أوالد هوك
وزوجته الثانية قد حتسنت ،وأثناء
إحدى القصص األسرتالية ،قالت
السيدة ديلون إنها وزوجة أبيها
«أصبحتا قريبتني للغاية».

ماذا بعد؟

حب��س��ب ال��وص��اي��ا ومستشارة
ال���ع���ق���ارات اخل���اص���ة ج���وان
كاروسي من ب��اري للعقارات،
وم��ك��ات��ب نيلسون للمحاماة،
فان السيدة ديلون ،وهي ابنة
امل��ت��وف��ى ،م��ؤه��ل��ة للطعن يف
الوصية مبوجب تشريع معمول
به يف نيو ساوث ويلز.
لكن السيدة ديلون ستحتاج إىل
أن تثبت للمحكمة أن «احلكم
املناسب واملالئم» مل ينصفها
يف وصية والدها.
وقالت السيدة كاروسي «ان
احمل��اك��م ستنظر يف جمموعة
متنوعة من العوامل يف حتديد
قضيتها م��ث��ل ح��ج��م وطبيعة
ممتلكات امل��ت��وف��ى وظروفها
املالية وما إذا كانت قد قدمت

يف املاضي من قبل املتوفى
والعالقة بينها وب�ين املتوفى
وغري ذلك».
وقالت عند تقييم الدعوى ،ميكن
للمحكمة أن تأخذ يف االعتبار
عوامل مثل ضعف الصحة ،أو
معوق أو
اإلعاقة ،أو إجناب طفل ّ
البقاء دون عمل ..لكن العبء
يقع على عاتقها إلقناع احملكمة
مبربرات مطالبها.
وقالت السيدة كاروسي« :إن
القول بأن هذا غري عادل بشكل
فاضح وكان ينبغي منحها املزيد
من املال يف حد ذاته لن يكون
جمديا بالنسبة للمحكمة».
وقالت إن أفضل طريقة لتقليل
احتمالية رفع دعوى ضد عقارك
هي طلب املشورة املناسبة من
حمامي التخطيط العقاري الذي
ق��د يشمل إع���داد املستندات
الداعمة إضافة إىل الوصية.
وميكن أن يشمل ذل��ك إفادة
خطية أو إق��رار قانوني بطريقة
معينة ،ال سيما عندما تكون
هناك حالة عائلية خمتلطة أو
مستفيد /مستفيدة مت استبعاده/
استبعادها من الوصية.
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Australian News

اسـرتاليات

أطفال يقطعون ألف كم
ديك مسيث ال يريد  500ألف دوالر مرجتعات ضريبية
بسيارة رباعية الدفع مسروقة

تلقى املليونري دي��ك مسيث
مرجتعات ضريبية بقيمة 500
ألف دوالر ،لكنه يقول إنه ال
ينبغي أن حيصل على املال
ألنه ثري بالفعل.
فقد قام رجل األعمال األسرتالي
ديك مسيث باعادة ما يسمى
«االع��ت��م��ادات املرتاكمة»
إىل النقاش الوطين بعد أن
ادعى أن عائده البالغ  500ألف
دوالر مبوجب هذا املخطط هو
تبديد «شنيع» ألموال دافعي
الضرائب.
وكانت املعارضة بقيادة زعيمها
السابق بيل شورتن قد وعدت
بإلغاء اس�ت�رداد النقود إذا
فازت يف االنتخابات الفيدرالية
يف ايار وما زال حزب العمال
«يدوزن» سياسته يف أعقاب
خسارته املوجعة.
وق��ال السيد مسيث لصحيفة
سيدني مورنينغ ه�يرال��د إنه
ليست لديه أدن��ى فكرة عن
االع���ت���م���ادات ال��ص��رحي��ة اليت
ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا تلقى
 500000دوالر مبوجب اخلطة
يف العام املالي 2017/2016
وحوالي  250،000دوالر يف
.2018/2017
وقال املليونري ،الذي اشتهر
من خالل متاجر اإللكرتونيات
وجمموعة من منتجات البقالة،
إن��ه تقدم بشكوى إىل مكتب
ال��ض��رائ��ب األس�ترال��ي مبجرد
علمه بالدفعات.
وق��ال مسيث للزميلة سيدني

املليونري ديك سميث
م���ورن���ي���ن���غ ه��ي�رال����د «لقد
وجدت أنين كنت أحصل على
ه���ذه األم����وال السخيفة من
احلكومة».
واضاف يقول «هذا خطأ ،قلت
 أنا ثري .قال احملاسب اخلاصب��ي [ه��ك��ذا يعمل (النظام)،
وهذا ما عليك القيام به] ..ال
أستطيع إيقافه .أعتقد أنه من
الغريب أن حيصل األثرياء على
أموال من احلكومة».
واقرتح تطبيق اختبار الوسائل
ع���ل���ى امل���خ���ط���ط للسماح
ل�لأس�ترال��ي�ين األث���ري���اء بعدم
احل���ص���ول ع��ل��ى االعتمادات
الصرحية.
وق��ال مسيث للزميلة سيدني
مورنينغ هريالد ي��وم الثالثاء
املاضي« :لقد باع حزب العمال

كل شيء بشكل غري كفوء..
كان جيب أن يضع عتبة لذلك،
ل��ذا فاألثرياء مثلي يدفعون
ال��ض��ري��ب��ة ،لكن املتقاعدين
واألش��خ��اص األق��ل حظًا فلن
يصلوا اىل هذه العتبة».
وق��د انتقل ن��ظ��ام الضرائب
امل��ث�ير ل��ل��ج��دل م��ن الغموض
النسيب إىل نقطة نقاش ساخنة
بعد أن وصف ائتالف سكوت
موريسون خطة املعارضة حول
هذه السياسة بأنها «ضريبة
على املتقاعدين».
وكانت أحباث غوغل عن مصطلح
«االع��ت��م��ادات ال��ص��رحي��ة» يف
أسرتاليا منبسطة (دون تغيري)
يف كانون الثاني من هذا العام
 إال أنها ارتفعت بشكل كبرييف شهر اي��ار عندما أصبحت

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

ً
ساخنا بشكل مفاجئ.
موضوعا
ً
فمثال إذا كنت أحد املساهمني،
فستحصل على أرب���اح عندما
حتصل ال��ش��رك��ة على ربح..
وع���ادة م��ا يتعني عليك دفع
ضريبة على ذلك ،مثلما تفعل
مع راتبك املعتاد.
ل��ك��ن يف ع���ام  ،1987قدم
وزير اخلزانة آنذاك بول كيتنغ
«ائ��ت��م��ان��ات ت��وزي��ع األرب���اح»
ً
أي��ض��ا باسم
 ..وامل��ع��روف��ة
«االعتمادات الضائعة»  ..اليت
مت تصميمها ملنع االزدواج
الضرييب.
ففي األساس  ،أدركت احلكومة
أن أرب���اح ال��ش��رك��ات خاضعة
بالفعل للضريبة ،لذلك مل يكن
من العدل فرض ضريبة على
الفرد مرة أخرى.
نوعا من
لذا مت منح املساهمني ً
«أنا مدين لك»  -كانوا قادرين
مبوجبه على حسم املبلغ الذي
دفعته ال��ش��رك��ة بالفعل من
الضرائب من دخلهم اخلاضع
للضريبة.
ولكن بعد ذلك يف عام ،2001
اختذ بيرت كوستيلو خطوة إىل
األم��ام وق��ام بتغيري القواعد
ل��ل��س��م��اح ب���اس�ت�رداد احلسم
الضريي أمواال نقدية.
وهذا يعين أنه حتى املساهمني
الذين مل يدفعوا الضريبة -
مثل املتقاعدين  -ال يزال من
املمكن حصوهلم على مرجتعات
نقدية م��ن مكتب الضرائب
االسرتالي.

بلدة روكهامبتون
اجتاز أربعة أطفال مسافة
ألف كيلومرت بسيارة رباعية
ال��دف��ع م��س��روق��ة باملناطق
الريفية النائية يف أسرتاليا،
قبل أن متسك بهم الشرطة،
وفق ما أفاد مسؤولون.
وانطلق ص�بي يف الرابعة
عشرة من العمر واثنان آخران
يف ال��ث��ال��ث��ة ع��ش��رة وفتاة
يف العاشرة من العمر يف
رحلتهم هذه السبت ،بعدما
مجعوا املال ووضعوا معدات
ص��ي��د ال��س��م��ك يف سيارة
إلحدى عائالتهم أخذوها من
بلدة روكهامبتون الساحلية
يف والية كوينزالند.
وت���رك أح��د األوالد رسالة
لعائلته أبلغهم فيها عن
خمططاته.
وأعلنت شرطة كوينزالند

عن رصد السيارة يف وقت
مبكر م��ن ص��ب��اح األح���د يف
بلدة بانانا ،حيث يعتقد أن
األطفال سرقوا وقودًا قبل
التوجه جنوبًا.
وعثر على املركبة مساء األحد
بالقرب من مدينة غرافتون،
يف والي��ة نيو س��اوث ويلز
اجملاورة ،على بعد  11ساعة
بالسيارة من روكهامبتون.
كما اض��ط��رت الشرطة إىل
حماصرة املركبة بعدما رفض
األطفال اخلروج منها.
ومل يتضح أي منهم توىل
القيادة ،لكن الشرطة ترجح
أن يكونوا قد تناوبوا على
قيادة السيارة.
وف��ت��ح��ت ال��ش��رط��ة حتقيقًا
يف ع��دة جنح منسوبة إىل
األطفال خالل رحلتهم هذه.

Bargain Warehouse

Mould Resistance
Int + Ext

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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مـقاالت وتـحقيقات

نفط الشرق السوري بيد إسرائيل! ألجل الزعامة ...فليأت زمن تيمور!
ميسم رزق

حصلت الزميلة «األخبار»
تتضمن
مسربة
على وثيقة
ّ
ّ
كتابًا من الرئيسة املشرتكة
يف اهليئة التنفيذية ملا
ُيسمى «جملس سوريا
إهلام
الدميوقراطية»،
يفوض رجل األعمال
أمحدّ ،
اإلسرائيلي موتي كاهانا
متثيل اجمللس يف مجيع
األمور املتعلقة ببيع النفط
السوري يف املناطق اليت
تسيطر عليها امليليشيات
ّ
الكردية بدعم من قوات يعني إعطاء التفويض لكاهانا أن املجلس بدأ يتصرّف بصفته جهة مستقلة عن
االحتالل األمريكي.
الدولة السورية (أ ف ب )

تزداد ،يومًا بعد يوم ،داخل احلركة الكردية يف
ّ
اخلط املؤيد خليار القيام بدور وظيفي
سوريا قوة
خيدم اسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف
ُ
بعد إعالن الرئيس
املنطقة.
وتعزز هذا الصعود َ
ّ
األمريكي دونالد ترامب ،أواخر العام املاضي،
قرار انسحاب قوات بالده من سوريا ،األمر الذي
أثار لدى هؤالء خماوف االقرتاب من حائط مسدود
يقضي على أي أمل للحركة الكردية يف حتقيق
ّ
تتطلع إليها ،ويف مقدمتها إقامة
الطموحات اليت
ّ
ِ
ينطلقون من
مستقلة .أصحاب هذا اخلط
دولة
اقتناع مفاده أن بقاءهم وتنفيذ خمططهم مرتبطان
باملظلة األمريكية ،وأن ال سبيل للحفاظ على هذه
املظلة سوى بتطوير العالقات مع «إسرائيل»،
لكون األخرية أقرب طريق إىل قلب واشنطن ،حيث
ِ
مواقع
مستوى نفوذ اللوبي الصهيوني ،حتديدًا يف
جدًا .ومن يتتبع مسارات هذا اخلط ال
القرارٍ ،
عال ّ
يواجه صعوبة يف التقاط بعض املؤشرات اليت
ّ
تؤكد سريه قدمًا يف هذا االجتاه على حساب وحدة
سوريا وشعبها وثرواتها .من بني هذه املؤشرات
اجلوالت اليت جيريها صحافيون إسرائيليون يف
مناطق سيطرة األكراد ،مشال شرق سوريا،
يعدون تقارير صحافية مع مسؤولني يف
حيث
ّ
بعض الفصائل ،تضاف
إليها زيارات لضباط
إسرائيليني.
ِمن بني هذه املؤشرات،
يظهر اليوم «دليل»
صح ،فإنه
آخر ،إذا ما
ّ
يدلل على أن أصحاب
يعربون
اخليار
هذا

يزداد داخل
الحركة الكردية
يف سوريا نفوذ
الخط املؤيد
للتحالف مع
أمريكا وإسرائيل

البوابة اإلسرائيلية لكسب الرضى األمريكي .وهو
كتاب ّ
موقع من رئيسة اهليئة التنفيذية لـ»جملس
سوريا الدميقراطية» ،التابع لـ»قوات سوريا
الدميوقراطية» (قسد) ،إهلام أمحدُ ،مرسل إىل رجل
أعمال إسرائيلي ،يعطيه تفويضًا ببيع نفط سوريا
الذي تضع يدها عليه حبكم األمر الواقع املفروض
من قوات االحتالل األمريكي.
ُيبينّ الكتاب الذي حصلت عليه «األخبار» أن اجلهة
ُ
املرسل إليها هو رجل األعمال اإلسرائيلي ،موتي
كاهانا ،رئيس مجعية «عماليا» ،املعروف أنها
كانت تستخدم الغطاء االنساني إلعداد األرضية
الالزمة إلقامة «منطقة آمنة» يف اجلنوب السوري
تنفيذًا ألجندة استخبارية إسرائيلية ،وذلك ع َرب نسج
ِ
مسيطرة
عالقات ودية مع اجلماعات اليت كانت
وتوسع نشاطها يف إطار «تعزيز اجلسور
هناك.
ّ
القائمة بني إسرائيل والشعب السوري والثورة
السورية» يف حمافظة إدلب ،حيث سعت إىل إقامة
مدرسة تستوعب  90طف ًال سوريًا و 15معلمًا ،من أجل
«تغيري مفاهيم األجيال السورية جتاه إسرائيل».
«عراب تهريب عدد من اليهود السوريني،
سرية
ّ
واستعادة القطع األثرية اليهودية القدمية» ،كما
عرف عنه مواقع إسرائيلية طويلة ،تبدأ من جتنيده
ُت ّ
عمالء يف سوريا ولبنان ،وال تنتهي عند كونه عمل
اجلو التابع للجيش اإلسرائيلي ،ووثيق
يف سالح
ّ
الصلة باملؤسسة األمنية اإلسرائيلية وباللوبي
الصهيوني يف الواليات املتحدة.
املوجه إىل كاهانا من «جملس سوريا
الكتاب
ّ
الدميوقراطية» ُيعترب ،وفق ما يرد« ،رسالة رمسية
ّ
تؤكد القبول بأن ّ
متثل شركته اجمللس يف مجيع

ّ
املتعلقة ببيع النفط اململوك من قبله،
األمور
وذلك مبوافقة مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع
ويضيف الكتاب« :إننا
لوزارة اخلزانة األمريكية»ُ .
نقدر إنتاج النفط بأن ُيصبح حبدود  400ألف برميل
ّ
يوميًا ،فيما هو اليوم مبعدل  125ألف برميل» ،مع
«إعطاء كاهانا حق استكشاف وتطوير النفط»،
حمددًا سعر الربميل من  22إىل  35دوالرًا.
ّ
ماذا يعين هذا الكتاب لو كان مؤكدًا؟ الدالالت
كثرية ،لكن أبرزها:
 -1إعطاء التفويض لكاهانا يعين أن اجمللس بدأ
ّ
مستقلة عن الدولة
يتصرف فع ًال بصفته جهة
ّ
السورية ،يعطي من دون وجه حق أعداء سوريا
سلطة التصرف بنفط الدولة السورية بغطاء
أمريكي ،إذ إن «قسد» تسيطر على ما نسبته
 %80من حقول النفط السورية.
 -2احلديث عن إنتاج النفط بهذه الكمية الكبرية
يف ظل األزمة اليت تعاني منها سوريا ليس سوى
تبديد لثروة الشعب.
 -3االخنراط يف مشروع التحالف مع الواليات
املتحدة وإسرائيل يعين عدم حفظ أي خط للعودة
إىل التواصل مع الشعب السوري والدولة.
 -4يف حسبة بسيطة لكمية اإلنتاج والسعر احملدد
يف الوثيقة ،يقدر العائد الذي سيجنيه «اجمللس»
من سرقة النفط السوري وبيعه مبا بني  8و14
مليون دوالر يوميًا ،فيما لو ارتفع االنتاج إىل
 400ألف برميل يوميًا (أكثر من  3مليارات دوالر
سنويًا)!
خالصة هذا الكتاب ،لو ثبتت صحته ،أن أصحاب
اخلط األمريكي ــــ اإلسرائيلي يف احلركة الكردية
السورية يعملون بالتوازي مع املشاريع األخرى اليت
حتارب ضد الدولة ملنعها من استعادة سيطرتها
على كامل أراضيها ومقدراتها ،وهم يسعون إىل
اسرتضاء أمريكا وإسرائيل بكل الوسائل ،يف
سبيل تنفيذ مشروعهم االنفصالي ،فيما تستفيد
إسرائيل منهم لتنفيذ خمطط تقسيم سوريا بعدما
فشلت رهاناتها يف حتقيق ما كانت تهدف إليه
لضرب العمود الفقري حملور املقاومة يف املنطقة،
وقد باتت أكثر متسكًا بهذا املخطط مع تعاظم هذا
احملور.
حاولت الزميلة «األخبار» االتصال مبسؤولني يف
«جملس سوريا الدميوقراطية» لسؤاهلم عن صحة
املسربة ،لكنهم مل جييبوا ،يف حني أن
الوثيقة
ّ
مصادر على صلة بـ»اجمللس» ّ
أكدت حصول
االتفاق بني «اجمللس» وكاهانا.

من هي إلهام أحمد؟

ُتعترب الرئيسة املشرتكة يف اهليئة التنفيذية ملا
ُيسمى «جملس سوريا الدميوقراطية» ،إهلام أمحد،
أحد أبرز الداعمني خليار التحالف مع الواليات
املتحدة األمريكية .وقد ترأست منذ أشهر وفد
«قسد» إىل واشنطن ،يف حماولة ملعرفة املوقف
األمريكي احلقيقي من االنسحاب وإنشاء املنطقة
اآلمنة ،وسبل محاية الوحدات الكردية .وقيل
لقاء مجعها بالرئيس األمريكي دونالد
يومها إن
ً
ترامب ،باملصادفة ،فيما تؤكد معلومات أن اللوبي
اإلسرائيلي لعب دورًا كبريًا يف ترتيب اللقاء.
ويعرف عن أمحد ،اليت جتمعها مبوتي كاهانا صورة
تؤكد لقاءهما ،أنها كانت عنصرًا يف حزب «احلياة
احلرة» الكردي (بيجاك) الذي قاتل الدولة اإليرانية
مشال غرب إيران ،كما ُيعرف عنها كرهها للنظام
اإليراني.

فراس الشويف

أوقعت حسابات النائب السابق وليد جنبالط،
اخلاطئة ،جزءًا كبريًا من طائفة املوحدين الدروز
اللبنانيني يف عداء جماني مع سوريا وحزب اهلل،
منتزعًا من الدروز تأثريهم السياسي من موقع إىل
دور .اليوم ،ال ينقل زعامة املختارة إىل مرحلة
جديدة ويؤمن خروجًا حقيقيًا هلا من األزمات سوى
جدي للنائب تيمور جنبالط ،وفتح الفضاء
تسليم ّ
أمام إعادة صياغة سليمة لعالقات املختارة.
ينقل أكثر من سياسي وأمين لبناني مزاجًا
مشرتكًا عن جلساتهم مع النائب السابق وليد
متعددة
جنبالط ،وعلى مراحل تارخيية .روايات
ّ
يف الظاهر ،لكن مطابقة يف املعنى .يقول
أحدهم إن جنبالط قد يبدأ اللقاء بسؤال حول
الصراع بني الدول الكربى
ثم عن ّ
فلسفة الوجودّ ،
للسيطرة على الفضاء ،ثم عن اضطهاد الروهينغا
ووباء إيبوال يف إفريقيا ،وينتهي طالبًا املساعدة
قاض ،أو حتى حاجب ومأمور أحراج .أو
لتعيني
ٍ
قد يقوم بالعكسُ ،يسقط لبنانية مزارع شبعا يف
تصريح ،احتجاجًا على موقف حزب اهلل من مشكلة
عني دارة .وهنا ،حتديدًا ،كان مفاجئًا استغراب
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي انتقال األمني
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل
هز
مقابلته على شاشة املنار قبل يومني ،من ّ
وجدان الدولة اليهودية العميقة ،إىل تناول
تفصيل لبناني صغري .املعنى من عني دارة
بالنسبة لقائد املقاومة أن شخصًا مثل جنبالط
قدر اإلجيابية اليت يتعامل حزب اهلل معه منذ
ال ُي ّ
مستعد
 14عامًا على األقل رغم الطعنات ،وأنه
ٌ
للتلويح بورقة واهية هي «نزع الشرعية» عن
«خوة»
سالح املقاومة ،ألجل حفنة من املال من
ّ
يف معمل.
اآلن ،ال ميكن جلنبالط أن يبين على خطاب
العصبية اليت بدأها بعد  2005عند
نصراهلل،
ّ
اجلنبالطيني ،وحاول تعوميها عند عموم الدروز
حبجة أن
يف لبنان للعداء مع حزب اهلل وسورياّ ،
املقاومة تستهدف الطائفة .فاملسؤول األول
املرتدية للحزب االشرتاكي
واألخري عن العالقة
ّ
واحلالة اجلنبالطية مع حزب اهلل هو وليد جنبالط.
سَّلمًا
بري ،الذي يرتك دائمًا ُ
حتى الرئيس نبيه ّ
يستله ّ
ّ
كلما احتاج صديقه
خلف باب عني التينة،
حد
اللدود النزول عن الشجرة ،مل يبلع احنداره ّ
املس بلبنانية املزارع.
ّ
منذ  ،2005لعب جنبالط أدوارًا مؤذية ضد مشروع
ً
مباشرة
صوب
املقاومة يف املنطقة ،على حجمه.
ّ
التوجه
وتعمد
على السالح وفتح «البازار»،
ّ
ّ
بالكالم القاسي لألمني العام حلزب اهلل ،حماو ً
ال
نزع اهلالة الوطنية عن هذه الشخصية ،بعد وصلة
قدمها ّ
حبق الرئيس بشار األسد يف
السباب اليت ّ
 14آذار .2005
رد جنبالط بقرارات جلسة
على احللف الرباعيّ ،
 5أيار املشؤومة حلكومة الرئيس فؤاد السنيورة
ثم حبمل السالح ضد املقاومة .وعلى الصفحة
ّ
اجلديدة يف انعطافة  2آب  ،2009اكمل اتهام
املقاومة باغتيال الرئيس رفيق احلريري ،ثم
طعن يف وساطة نصراهلل وضمانته مع األسد،
وعاد للرهان على سقوط سوريا منتصف العام
توج إصرار حزب
 .2011إلاّ أن جنبالط أخريًاّ ،
اهلل على إرضائه يف قانون االنتخابات ،مع
الرئيس نبيه بري طبعًا ،واإلبقاء على قضائي
عاليه والشوف دائرة إنتخابية واحدة ...مبزارع
شبعا! حتى أنه ،على ّ
توتره يف كالمه بعد زيارته
أول من أمس ،صوب على
الرئيس سعد احلريري ّ
املعاون السياسي حلزب اهلل احلاج حسني اخلليل
ومسؤول جلنة االرتباط والتنسيق يف احلزب
ّ
ملف عني دارة .وهما
احلاج وفيق صفا يف
باملناسبة ،أكثر احلريصني على إصالح العالقة
مع جنبالط من بني شخصيات حزب اهلل ،اليت
يشعر غالبيتها باليأس منه .يكفي أن حلفاء حزب
اهلل ،داخل الطائفة الدرزية ،لطاملا أخذوا على
احلزب «تدليعه» جلنبالط ،كما أخذوا على سوريا
تعوميها له على حساب اجلميع قبل .2005
هذا الطعن املستمر حبزب اهلل من دون م ّربر،
أشد عدوانية جتاه سوريا( ،اليت
يوازيه سلوك
ّ
متيز بني جنبالط واجلنبالطيني،
كانت وال تزال ّ
وبني الزعيم اإلقطاعي واملؤسسة الدينية

واالجتماعية الدرزية العميقة يف لبنان) ،منذ
خدام وآخرين ضد األسد
التآمر مع عبد احلليم ّ
االبن ،حتى رفد العصابات التقسيمية يف
السويداء باملال والسالح والدعم اإلقليمي.
للسيد نصراهلل أنه معه
ما معنى أن يقول جنبالط
ّ
يف فلسطني فحسب؟ مع فلسطني وضد سوريا؟
إذا كان الفلسطينيون ،بكامل فصائلهم ،من
عباس إىل حركة محاس بقيادتها
الرئيس حممود ّ
اجلديدة ،مع سوريا ،إلدراكهم موقعها ودورها
وطليعية موقفها يف الصراع ،فما هو م ّربر
ضدها؟ ُترى ،هل
جنبالط الستمرار التحريض
ّ
غص جنبالط حني مسع نصراهلل يقول إن دماء
ّ
اجليش العربي السوري وصمود سوريا أسقطا
«صفقة القرن»؟
ال يبدو أن حزب اهلل يف وارد الرتاشق يف الردود
مع جنبالط ،يف تعليقه على مقابلة نصراهلل .وليس
واضحًا بعد ،االجتاه الذي قد تسلكه العالقة يف
املقبل من األيام بني احلزبنيُ .
لح حاليًا عند
امل ّ
احلزب ،هو أن تأخذ العدالة جمراها يف حادثة
البساتني ،وأن يعود اجلبل إىل االستقرار.
لكن هذا ال يعين أن النقاش داخل طائفة
املوحدين الدروز يف لبنان ،حول خيارات اجلزء
األكرب من الطائفة يف ّ
ظل التحوالت اإلقليمية،
ّ
جيب أن يبقى مربوطًا مبزاجية جنبالط وتقلباته
وحسابات الزعامة ،وسط انكفاء كبري جملموعة
من أصحاب االختصاص والشخصيات العامة
واملؤسسة الدينية يف داخل البيئة اجلنبالطية،
عن التعبري عن هواجسها وأسئلة الطائفة
الوجودية .فاإلفرازات العملية لـ»صفقة القرن»
وخيارات مواجهتها تتبلور شيئًا فشيئًا ،واملوقع
ٍ
نقيض
طرف
الطبيعي للدروز اللبنانيني هو على
ٍ
للصفقة .فكيف ميكن التوفيق بني املوقف
الوطين يف خندق العداء إلسرائيل والعداء ألبرز
مكونني يف فريق املواجهة التارخيية ،حزب اهلل
ّ
وسوريا؟ والتجربة أثبتت ،أن ّ
فك جنبالط التحالف
مع سوريا ،نقل تأثري الدروز يف لبنان من املوقع
إىل الدور.
ملحة يف
وكما نقاش اخلارج ،صارت األسئلة
ّ
الدم .قبل
الداخل ،بعد جلوء جنبالط إىل لعبة ّ
يومني ،أملح النائب هادي أبو احلسن إىل أمٍر
خطري خالل مقابلة له على تلفزيون «اجلديد».
قال نائب املنت األعلى ،اهلادئ امجا ً
ال لكن «ابن
احلرب» وأبرز الوجوه التنظيمية يف االشرتاكي،
إن «جنبالط تعب من ضبط شارعه خالل سنوات».
وهذا التصريح ،إذا جرت قراءته ضمن سياق
القوة يف اجلبل وظهور السالح وحادثة
خطاب
ّ
البساتني ،ينبئ بالسلوك املستقبلي لالشرتاكي،
وتوجيه الرسائل إىل القوى السياسية والدولة،
واألهم إىل أبناء الطائفة ،عرب تهديد املعارضني
وإطالق يد املوالني لزعامة املختارة .وهنا،
أيضًا ،تقع املسؤولية على املؤسسة العميقة
للتحرك وإعادة الصواب إىل
والشخصيات،
ّ
األذهان ،وتربيد الرؤوس احلامية .فالدم ليس
وجير الدم العزيز على طريف
ترفًا سياسيًا،
ّ
املنافسة ،من أجل سلطة ،يف الوقت الذي ختتار
فيه اجلماعات األقلية ،قادتها على أساس حقن
الدم.
وبعد .رئيس االشرتاكي مهموم ألن ابنه ،النائب
«ي َقِّلع» على طريق وراثة
تيمور جنبالط ،مل ُ
الزعامة بعد ،ألسباب عدة .لكن ،هل ّ
حقًا منح
جنبالط ابنه هذه املساحة؟ كيف ميكن لتيمور
أن يصري زعيمًا من دون موازنة مالية مستقلة
للخدمات واملصاريف؟ كيف ميكن أن يظهر مبظهر
ّ
حمدثه
القائد أمام مريديه ،إذا كان
مضطرًا إلجابة ّ
ّ
بأن عليه أخذ رأي والده يف هذا امللف أو ذاك؟
شخصية مثل وليد جنبالط ،ومستشارين
بوجود
ّ
يقدمون امنياتهم بدل الواقع أو خيفون آراءهم
ّ
احلقيقية ،من الصعب على شاب مثل تيمور أن
يدرك حدود شخصيته القيادية.
ربمّ ا ،ألجل الزعامة ،صار خيارًا ،أن يطيل جنبالط
األب رحالته إىل لندن وباريس وصو ً
ال إىل اإلقامة
ويتحمل
هناك ،ويرتك ابنه يكتشف قدراته
ّ
املسؤولية اليت أوكلها إليه .ألجل تيمور ،وألجل
الدروز ،الذين حيتاج اجلنبالطيون منهم إىل ترميم
عالقاتهم حباضنتهم السياسية والتارخيية.

صفحة 11

Saturday 20 July 2019

الـسبت  20تــموز 2019

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

أبرز ما تضمنته مناقصة اخللوي اليت قدمّها
الوزير شقري« ..صيغة ألطف لفسادٍ أكثر»!
«يف دفرت شروط مناقصة إدارة
يَ
شبكت اهلاتف اخللوي الكثري من
الفخاخ .الواجهة شفافية واملضمون
حماصصة وتوجيه .نظريًاُ ،ينهي دفرت
ّ
حتكم وزير االتصاالت
الشروط مرحلة
باملصاريف التشغيلية ،بعد إعادتها
ّ
املشغلة ،لكن
إىل كنف الشركات
عمليًا ،فتح الباب أمام حتكم أكرب بأموال
القطاع ،إن كان عرب إعطاء «اجلمهورية
اللبنانية» حق تسديد ما يسمى
بــ»املصاريف االستثمارية للصيانة» أو
عرب إعطاء وزير االتصاالت شخصيًا حق
الصرف من موازنة الشبكتني مباشرة
«ألسباب تتعلق باملصلحة العامة».
وكل ذلك يضاف إليه تشريع دخول
شركات لبنانية إىل القطاع حتت جناح
الشركات العاملية
ينكب وزير االتصاالت حممد شقري
ّ
على التحضري لتقديم ملف مناقصة
إدارة قطاع اخللوي إىل جملس الوزراء
متهيدًا إلطالقه .مل يعد أمامه الكثري من
ليضيعه .فقد سبق أن حصل
الوقت
ّ
يف  7آذار املاضي على قرار حكومي
عقدي اإلدارة احلاليني
يقضي بتمديد
َ
ملدة تنتهي نهاية العام احلالي .حجة
التمديد كانت آنذاك أن املناقصة
ستستغرق مثانية أشهر .مرت ثالثة
أشهر من هذه املدة ،ما يعين أن متديدًا
جديدًا قد يلوح يف األفق.
ليس الوقت مهمًا ،على ما تؤكد كل
التمديدات اليت شهدها عقد اإلدارة
على مدى السنوات السابقة .األهم
أن احلكومة قررت طرح املناقصة ،عرب
إعداد دفرت شروط ،جُيمع عاملون يف
القطاع على أن عنوانه إقصاء واحدة
من الشركتني املشغلتني حاليًا ،أي
شركة «أوراسكوم» (ألفا) .أما األكثر
تسوق لنفسها على
أهمية ،فهو أنها
ّ
قدم دفرت شروط منوذجيًا يعيد
أنها ُت ّ
للخزينة بعضًا مما خسرته بفعل التعديل
الذي طرأ على العقد أيام الوزير نقوال
صحناوي .كل من ُيسأل من املعنيني
بالعقدُ ،يبادر إىل القول إن شروط
املناقصة اجلديدة معدة الستقطاب
أفضل الشركات يف العامل ،متهيدًا
لنقل خرباتها إىل السوق اللبناني.
يف العقد املقرتح «إجناز» آخر مهم.
األكالف التشغيلية ستكون على عاتق
ّ
املشغلة ،بعدما صارت ،منذ
الشركة
عام  ،2012على عاتق الوزارة وخاضعة
لقرارات الوزير حتديدًا .ذلك تصريح
أولي بأن السنوات املاضية شهدت
هدرًا منظمًا للمال العام .وهذا ما أكدته
اجتماعات جلنة االتصاالت النيابية ،اليت
خرجت خبالصة مفادها أن املصاريف
ّ
تشكل 42.5
التشغيلية والرأمسالية
احملصلة
يف املئة من جممل اإليرادات
ّ
من املشرتكني ،أي  661مليون دوالر
من  1.554مليار دوالر .يف اللجنة
نفسها ،مت تأكيد إمكانية توفري 200
مليون دوالر يف احلد األدنى من تلك
النفقات ،أي بتعبري آخر فإن هذا املبلغ
صرف بشكل يثري
أو رمبا أكثر قد ُ
الشكوك.
قد يكون هذا من املاضي ،واحلكومة
قررت البدء من جديد على قاعدة عفا اهلل
عما مضى .ولذلك يصبح بديهيًا العودة
عن اخلطأ ،ونقل املصاريف التشغيلية
بعقدي
إىل عاتق الشركات اليت تفوز
َ
ُ
ستساهم
اإلدارة .فبحسب املطروح،
هذه اخلطوة يف جلم الصرف العشوائي
الذي كان يتم بقرارات من الوزير،

ايلي الفرزلي

َ
إدارتي الشركتني ،أو
بـ»املونة» على
رمبا بالشراكة معهما ،أو بالرتهيب من
عواقب أي رفض لطلباته ،اليت قد تبدأ
بتقديم دعم ألف دوالر هلذه اجلمعية أو
تلك ،وصو ً
ال إىل صرف عشرة ماليني
دوالر على عقود تفتقر إىل الشفافية
بشحطة قلم.

الوزير امللك

قدمها وزير
يف املسودة اليت
ّ
االتصاالت إىل جملس الوزراء جدول
يبينّ الفارق بني االتفاقية احلالية مع
الشركات املشغلة واالتفاقية اجلديدة
املنوي توقيعها .البند الثالث يتحدث
عن مدة العقد .هذا بالتجربة ال قيمة
له ،فال فرق بني أن يكون العقد لسنة
واحدة ،ثم مُي ّدد بقرارات حكومية أو
وزارية (خمالفة للقانون) لسنوات
طويلة ،أو أن يكون لثالث سنوات كما
يشري العقد اجلديد .املادتان األوىل
والرابعة هما األساس .فاملادة األوىل
تشري إىل أن نفقات التشغيل انتقلت
ّ
املشغلة).
إىل عاتق املدير (الشركة
لكن يتضح من املادة نفسها أن هذه
النفقات لن تكون بكاملها على عاتق
الشركة.
مثة جدول حيددها .وعليه ،فإن كل
ما ال حيدده اجلدول سيكون على
عاتق الدولة ،مبا يعين أن «اإلجناز»
لن يكون كام ًال ،وأن مثة من يصعب
عليه التخلي عن منجم الذهب .حبسب
العقد ،تدفع الدولة النفقات الرأمسالية
(االستثمارات) والنفقات االستثمارية
للصيانة (نفقات تشغيلية) ،مبا فيها:
عقود حتديث الربامج املستعملة،
والعقود اليت ختضع ملخططات تقسيم
إيرادات مع مقدمي اخلدمات (.)vas
ً
إثارة يف العقد هو البند (ع)
األكثر
الذي يشري إىل أن الدولة تدفع
«النفقات التشغيلية غري املتوقعة اليت
يقررها الوزير ألسباب تتعلق باملصلحة
العامة» .أي أن الوزير ميلك احلق أو ً
ال
بتقدير املصلحة العامة ومن دون العودة
إىل جملس الوزراء ،وثانيًا بصرف
األموال العامة على هذا األساس .حتى
مع جتاوز هذه اإلشكالية ،والتسليم
بأن املصلحة العامة تستدعي أن ُيقرر
الوزير صرف األموال ألي سبب كان،
فلماذا يكون ذلك بالسماح للوزير
مبد يده إىل أموال ال ميلكها عمليًا،
أي أموال الشركات قبل حتويلها إىل
الوزارة كعائدات؟ اإلجابة بسيطة ،ففي
اللحظة اليت يتم فيها حتويل األموال
إىل الوزارة ،ستكون خاضعة لرقابة
غري متوفرة يف الشركات .وبالتالي،
من األفضل تركها هناك وصرفها
مباشرة.

نسبة استثمار مضخـّمة

مع التسليم بأن الكلفة االستثمارية
ستكون على عاتق الدولة كونها مالكة
القطاع ،إال أن اإلشكالية األخرى اليت
تظهر تتعلق بنسبة هذه االستثمارات
من جممل العائدات .يشري العقد إىل
أن الوزارة حيق هلا أن تصرف  20يف
املئة من العائدات على االستثمار.
هذا رقم ضخم بكل املقاييس ،حتى
لو ُخ ّفض إىل  16يف املئة ،أسوة
بالتجارب العاملية ،على ما اقترُ ح
يف املفاوضات اليت جيريها وزير
االتصاالت مع أكثر من طرف .فمقارنة
حجم االستثمار مبا جيري عامليًا ،يتطلب
قب ًال مقارنة طبيعة العائدات .عادة ما

يؤخذ األردن كأفضل منوذج للمقارنة
قدر املعدل الشهري
مع لبنان .هناك ُي ّ
احملصلة من الفرد ( )RPUبــ
للعائدات
ّ
 6.5دوالرات ،بينما يصل يف لبنان إىل
 30دوالرًا .وهذا التفاوت ال يعود إىل
أسباب تقنية أو تتعلق بطبيعة القطاع،
بل تعود ،ببساطة إىل كون لبنان يعتمد
على قطاع اخللوي كمصدر للضرائب
والرسوم .وهذا يقود ضمنًا إىل عدم
جواز املقارنة بني لبنان والتجارب
العاملية عند اإلشارة إىل العائدات،
وبالتالي نسبة النفقات االستثمارية
منها .فنسبة العشرين يف املئة من
العائدات يف لبنان ،إمنا تشكل  43يف
املئة من املعدل العاملي ،وبالتالي فإن
التماثل مع هذا املعدل يعين االكتفاء
حبجز  5يف املئة من عائدات املوازنة
السنوية لالستثمار.

تحالف لإلدارة!

حتى لو كان للوزير أو للوزارة احلق
بصرف األموال بدل التشغيل والصيانة
أو بدل استثمار ،فإن ذلك ال يلغي
حقيقة أن جزءًا من هذه النفقات قد
عاد إىل كنف الشركتني املديرتني.
أي أن بعضًا من القدرة على التصرف
السياسي بأموال اخللوي قد حجب.
وهلذا رمبا ،ينص دفرت الشروط
ّ
مشغل
على فتح املنافسة أمام «إما
لشبكة هاتف خلوية أو شركة تابعة له،
وإما احتاد شركات» .والتحالف يعين
ببساطة إمكان دخول شريك لبناني
يف الصفقة ،إذا متكن من االتفاق
يلب معايري التأهيل
مع مشغل عاملي يّ
وميلك  51يف املئة من حقوق ملكية
األسهم.
احلديث عن التحالفات ليس مفهومًا يف
مناقصات من هذا النوع ،حبسب مصدر
مسؤول يف القطاع.
املصاريف التشغيلية تعود إىل الشركة
ّ
املشغلة جزئيًا
إذ إنها تنشأ عادة حيث يوجد استثمار
عال وخماطر عالية ،فتكون مهمة
ٍ
الشركاء تقاسم رأس املال وتقاسم
املخاطر .وهو ما ليس موجودًا يف حالة
عقد اإلدارة ،الذي حيتاج إىل أموال
رمبا تكفي لقطع تذكرة سفر إىل لبنان
وحجز فندق وشراء دفرت الشروط.
سيناريو من هذا النوع ،قد ينتهي
ّ
املشغلة
بانسحاب الشركة األجنبية
واقتصار اإلدارة على الشريك اللبناني.
وهذا سيعين عمليًا تثبيت نفوذ الفريق
الذي يفوز باملناقصة على أهم مصدر
للعمالت األجنبية ،مع حرية كبرية يف
ّ
متوقعو تطيريها،
الصرف .وهلذا يكثر
أسوة مبا حصل يف املناقصة السابقة.
فمع تسليم كثر ببقاء شركة «زين»
ّ
مشغلة لـ ( 2 MICتاتش) العتبارات
تتعلق بارتباطاتها ومعرفتها بالقطاع،
فإن الصراع يرتكز على ( 1 MICيتم
التداول باسم إحدى الشركات العاملية
املتشعبة يف لبنان).
ذات العالقات
ّ
ّ
مطلعًا على االجتماعات
لكن مصدرًا
ّ
التحضريية ،يشكك يف أن يتمكن
جملس الوزراء بتحالفاته وصراعاته
ّ
املعقدة بتسليم أطراف حمددة رقبة
القطاع ،أو على األقل مسؤولية شبكة
من الشبكتني .األمر مطروح على هذا
لتصور
الشكل ألنه ببساطة ال إمكانية
ّ
مناقصة شفافة يفوز بها من يقدم
العرض األفضل».

«كيوسكات الكورنيش» يسقط
يف اجمللس البلدي
هديل فرفور

يخشى ناشطون من أن القرار البلدي مجرد «تجميد» للمشروع وليس إلغا ًء له (مروان
طحطح)

اتخّ ذ جملس بلدية بريوت ،يوم
االثنني املاضي ،قرارًا يطلب فيه
من حمافظ املدينة القاضي زياد
شبيب إلغاء الرتاخيص اليت منحها
الشهر املاضي لشركة «كيوسكات
بريوت» (ميلكها رجل األعمال منري
الزعرتي) لـ»زرع»  19كشكًا لبيع
املأكوالت الغذائية وغريها
متتد على
ّ
حنو ستة كيلومرتات من الكورنيش
البحري (من عني املريسة إىل الرملة
البيضا) لقاء عقد إجيار سنوي بقيمة
 400مليون لرية.
قرار اجمللس جاء من خارج جدول
أعمال اجللسة ،واختذ بإمجاع األعضاء
الـ  16الذين حضروا اجللسة،
و»انسجامًا مع متنيّ رئيس احلكومة
سعد احلريري إسقاط املشروع بعد
املعارضة اليت لقيها من أهالي
بريوت واجملتمع املدني» ،حبسب
رئيس جلنة اإلعالم يف البلدية عضو
حداد ،الفتًا إىل أن
اجمللس راغب ّ
رفض املشروع ينطلق من «احلفاظ
على الواجهة البحرية وانسجامًا مع
مشروع البلدية القاضي بتوسيع
الكورنيش».
ّ
ميثل القرار إسقاطًا
ولكن ،هل
للمشروع؟
رئيس مجعية «حنن» عضو «ائتالف
الشاطئ اللبناني» حممد أيوب،
قال لـلزميلة «األخبار» إن اجمللس
عد
وصيًا على حمافظ
البلدي «ال ُي ّ
ّ
وبالتالي
املدينة،
إن القرار الصادر
ّ
عن احملافظ ال ُيلغى إال مبوجب قرار
آخر يصدر عن شبيب نفسه» ،الفتًا
إىل أن قرار البلدية ليس إال «خمرجًا
صوريًا بعد الرفض الكبري الذي عبرّ
عنه عدد من أهالي املدينة واملقيمني
فيها».
مصادر يف احملافظة قالت للـزميلة
ّ
«توقف منذ
إن املشروع
«األخبار» ّ
فرتة» ،وبالتالي إن «قرار اجمللس
قدم وال ّ
ً
شرية
يؤخر»ُ ،م
البلدي ال ُي ّ
إىل أن احلديث حاليًا عن قانونية
الرتاخيص أشبه بـ «الضرب يف
امليت» .إال أن هذا يتناقض مع
تأكيدات ملصادر متابعة بأن الشركة
كانت على وشك املباشرة برتكيب
ّ
األكشاك خالل أيام لو مل
يتخذ
اجمللس البلدي قرار «التجميد».
الزعرتي ،من جهتهّ ،
أكد يف اتصال
مع الزميلة «األخبار» أنه دفع «حتى
اآلن حنو  600ألف دوالر بني تكاليف

تصنيع األكشاك وتسديد الرسوم
وإمدادات الكهرباء»ُ ،مشريًا اىل
«أننا ال نعلم ما إذا كانت هناك آلية
معينة للتعويض وغريها مما يستدعيه
قرار إلغاء الرتخيص».
ّ
أن مشروعه كان «يراعي
وأكد ّ
ّ
وميثل
معايري النظافة املطلوبة
فرصة لتشغيل العائالت البريوتية»،
وهو ُأسقط «من فئة صغرية لديها
مصاحل خاصة وأرادت أن تستفيد
من املشروع».

الشركة التي نالت الرتخيص تؤكد
أن خسائرها من إلغائه تناهز  600ألف
دوالر

وكان املشروع قد لقي اعرتاضات
من عدد من األهالي واجلمعيات غري
احلكومية اليت كانت تنوي تنفيذ
وقفة احتجاجية ،اليوم ،العتبارات
ّ
تتعلق بـ»تشويه واجهة بريوت
البحرية» و»عرقلة حرية احلركة على
الكورنيش بتعديه على خطوط املشاة
وخطوط الدراجات اهلوائية» ،فض ًال
عرض
عن أنه «صفقة جتارية مل ُت َ
بشكل واضح على اجمللس البلدي»،
حبسب «ائتالف الشاطئ اللبناني».
املعارضون للمشروع يتساءلون عن
مدة «التجميد» ،خصوصًا أن للبلدية
ّ
«باعًا طوي ًال» يف «تنييم» املشاريع
ومن ثم بعثها .إذ إن مشروع األكشاك
نفسه كان مطروحًا يف عهد اجمللس
البلدي السابق .ووفق الناشطة يف
«بريوت مدينيت» ،ناهدة اخلليل ،فإن
األكشاك واحد من سلسلة مشاريع
مرتابطة تنوي البلدية تنفيذها العام
اجلاري ،وهي توسعة الكورنيش
البحري ،تأهيل املسبح الشعيب
للعموم ،وإنشاء موقف للسيارات
حتت حديقة الرملة البيضاء «بهدف
حتويل املنطقة اىل ما ُيشبه زيتونة
باي» .وأوضحت أن «إنشاء أكشاك
فخمة ينسجم ،وفق رؤية البلدية،
وطبيعة توسعة الكورنيش واملسبح
الشعيب الفخم اليت تقول إنها تنوي
إنشاءه» وتلفت خليل إىل أن كل
املؤشرات تدل على «نية البلدية
بتغيري طبيعة هذه املنطقة بشكل
ال يراعي بالتأكيد مبادئ استعماالت
امللك العام واجملاالت العامة املفتوحة
جلميع الفئات» .فهل سقط مشروع
األكشاك فع ًال ،أم أن ما خفي كان
أعظم؟
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

التل األثري يعود إىل الئحة اجلرد ...مؤقتاً
أنصف جملس شورى الدولة
التل األثري يف وسط بريوت
بقراره األخري القاضي بإيقاف
العمل يف العقارين 1474
وإعادة اإلعتبار لقرار وزارة
الثقافة القاضي بوضعه على
الئحة اجلرد األثري .يأتي
هذا «اإلنصاف» من الشورى
ليسقط القرار اجملحف الذي
كان قد اختذه اجمللس نفسه
قبل بضعة أشهر وقضى
مبوجبه إسقاط احلماية عن
التل .حيدث كل ذلك ،فيما
الدولة تقف متفرجة عن سابق
إصرار وتصميم.
بعد عشر سنوات ،أنصف
جملس شورى الدولة ،ولو
مؤقتًا ،التل األثري يف وسط
بريوت .إذ أصدر مؤخرًا قرارًا
 يسقط قرارًا سابقًا له حيملالرقم  - 1187يقضي بإعادة
العمل بـ»قرار وزير الثقافة
رقم  71الذي أدخل منطقة
التل األثري يف مدينة بريوت
وامتداداته يف الئحة اجلرد
العام لألبنية األثرية» .القرار
جاء بعدما قبل «الشورى»
دعوى «اعرتاض الغري» اليت

راجانا حمية

تغي معادالت الصراع:
رسائل نصراهلل رّ

جـيش الـعدو مـن الـهجوم إلـى الـتحصني
علي حيدر

التل األثري يف وسط بريوت(هيثم املوسوي)

تقدمت بها «مجعية اإلمناء الثقايف واالجتماعي»
(إمناء) ،وأوقف العمل يف العقارين  1474اللذين
ّ
يشكل أم ًال حبماية واحد
يقع التل فوقهما .وهو ما
من آخر املواقع األثرية من التدمري املمنهج الذي
طال مواقع كثرية ،ليس آخرها السور الروماني،
بقرارات إفرادية صادرة عن وزراء الثقافة
املتعاقبني.
يف آب  ،2008بدأت «تغريبة» التل .يومها باعت
سوليدير العقارين  1474لشركة عوده  -سردار،
ضاربة عرض احلائط بقرار (حيمل الرقم  )10صادر
يف نيسان  1996يضع «األبنية األثرية للموقع
األثري يف وسط بريوت واملعروف مبنطقة التل
القديم على الئحة اجلرد العام لألبنية الرتاثية».
بعد فرتة وجيزة ،بدأت اجملموعة اليت أسست
شركة عقارية حتمل اسم «املرفأ» العمل يف
املوقع بإشراف املديرية العامة لآلثار.
ّ
التل إىل أن «مثة أمورًا
تنبه «جريان»
يومهاّ ،
مهمة بدأت تظهر وتؤرخ ملرحلة من تاريخ العاصمة
وال ميكن العبور فوقها» ،يقول جواد عدرا ،رئيس
اجلمعية .راسل عدرا غالبية املستثمرين يف
الشركة للعدول عن املشروع باعتبار أن املوقع
أثري ويستحق احلفاظ عليه ،و»أنتم لستم حباجة
لألموال».
تقدمت عوده  -سردار أمام «الشورى» مبراجعة
تطلب مبوجبها إبطال قرار وزارة الثقافة رقم 71
(العام  )2012الذي قضى بإدخال العقار 1474
ومعه جمموعة من العقارات على الئحة اجلرد لألبنية
الرتاثية بعد اكتشاف مقتنيات أثرية .وبالفعل
كان للشركة ما أرادت بعدما وافق اجمللس على
اإلبطال واستكمال العمل يف املوقع .حدث ذلك،
كما دائمًا ،بسبب تقاعس الدولة عن القيام
بأبسط واجباتها :محاية تاريخ البالد .ففي هذه
يقدم «اخلصم»  -وهو وزارة الثقافة
املراجعة ،مل ّ
 الالئحة اجلوابية ،وكان صمتها قات ًال ،فكان البد من قرار أخري.
قدمت مجعية «إمناء» اعرتاضًا لدى
عندها،
ّ
«الشورى» ضد الدولة ،ممثلة بوزارة الثقافة،
مع إدخال شركة «املرفأ» ضمن الشكوى .محل
«اعرتاض الغري» مطلبًا وحيدًا« :احلفاظ على
التاريخ األثري للمنطقة» ،يقول عدرا.
كان مثة تعليل أساسي هلذا اإلعرتاض وهو أن
ميس
القرار  ،71الصادر عن وزارة الثقافة ،ال
ّ
«بصورة مباشرة وشخصية» العقار  ،1474وإمنا
جاء ليحمي كامل املنطقة املصنفة أص ًال .انطالقًا
من ذلك ،جاء قرار جملس الشورى ،يف نيسان
املاضي ،بقبول اإلعرتاض شك ًال وأساسًا.

«القرار املنصف» ،برأي اجلهة املعرتضة ،يبقى
بشكل نهائي،
منقوصًا ،لكونه ال حيمي التل
ٍ
وإمنا مؤقتًا .مع ذلك« ،يف أمل» ،إذا ما اقرتن
األمر باألسباب اليت أوردها «الشورى» يف قراره
األخري ،ومنها اعرتافه مبخالفته النظام الداخلي
والقانون ،إذ مل يقدر «أهمية املكتشفات األثرية
واستند حصرًا إىل الوقائع املدىل بها من قبل
اجلهة املستدعية ومل يتحقق من اهمية املكتشفات
(…) من خالل تكليف خبري أثري حمرتف» .مثة
سبب آخر ،ال يقل أهمية ،وهو العطب الذي
يصيب أصل القرار ،والذي ّ
أحل من خالله جملس
الشورى ،بغري وجه حق« ،آلية الدمج مكان اإلدراج
على الئحة اجلرد».

القرار املنصف» يبقى منقوصاً لكونه ال يحمي
بشكل نهائي
التل
ٍ

ينص
وهو ما خيالف القانون ،كون املرسوم الذي
ّ
على آلية الدمج (املرسوم  )3065صدر بعد تقدم
اجلهة املستدعية مبراجعتها وبعد صدور القرار
القضائي بشأنها! وهو ما كان سيطرح عالمة
استفهام حول اآللية اليت كانت ستتبع للدمج
الذي قيل إنه سيحاكي جتارب «عاملية» .لكن،
فات هؤالء أن اإلستعانة بتجارب الدول املتقدمة
ينتقل «هجينًا» إىل هذه البالد وتصبح معه اآلثار
جمرد «ديكورات».
والدالئل كثرية ،ميكن يف هذا اإلطار اإلستعانة
بتجربة الدمج يف مبنى مجيل ابراهيم يف سرسق،
حيث ُحبست املقتنيات األثرية يف غرفة زجاج عند
مدخل املبنى الذي حيمل  40طبقة .أكثر من ذلك،
يعزز تاليًا فكرة أن
مينع اإلقرتاب منها ،وهو ما ّ
املكتشفات اليت يعاد دجمها يبطل مفعول ملكها
العام وتصبح ملكًا خاصًا ملن «يشرتي» املوقع.
هكذا ،أصدر جملس الشورى يف آخر املطاف قراره
بقبول «اعرتاض الغري» ،وأبطل ما كان قد اختذه
تبي له أنه «بين على أسس غري
سابقًا ،بعدما نّ
صحيحة» .لكن ال يزال مثة درب أطول إىل حني
صدور قرار قضائي نهائي يضمن محايته من
عدمها .ما حصل حتى هذه اللحظات هو توقيف
جمرد اعرتاض ،ولكنه «مفيد ،إذ
مرهون بالوقتّ .
أنه لوال اإلعرتاض ملا كان هذا التوقيف وكان
ممكن يكونوا عم يشيلوه» .ما تبقى ،رهن مبا
ستنتجه مراجعات اجلهتني ،املعرتضة واملدعى
عليها .أما الدولة ،واليت من املفرتض أن تكون
يف موقع املدافع الشرس عما تبقى من هوية هذه
البالد ،فقد اعتكفت عن هذا الدور منذ سنني
طويلة .والدليل؟ اآلثار اليت طمرت.

مرة أخرى ،يكشف أداء قادة جيش العدو عن
حجم حضور مفاعيل قدرات حزب اهلل يف وعيهم
وحساباتهم ،وأن إرادة تفعيل تلك القدرات هي
العامل األساسي الذي حيضر على طاولة القرار
لدى دراسة خياراتهم العمالنية .وتعكس القرارات
التحصينية هلذه القيادة ،عن تسليم بالعجز عن منع
استهداف جبهتها الداخلية من قبل املقاومة .فبعد
أيام على رسائل األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ،باستهداف العمق االسرتاتيجي يف سياق
مواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع ،قررت قيادة
اجلبهة الداخلية يف اجليش اإلسرائيلي حتصني 20
موقعًا من اهلجمات الصاروخية ،حتسبًا من إقدام
حزب اهلل على استهدافها بصواريخ دقيقة.
بعد أقل من أسبوع على الرسائل اليت وجهها األمني
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل إىل العدو،
بشأن قدرة املقاومة على اإلضرار بعمق الكيان
اإلسرائيلي ومواقع االسرتاتيجية ،فيما لو
شن
ّ
عدوانًا على لبنان ،قررت قيادة اجلبهة الداخلية يف
اجليش اإلسرائيلي ،حتصني  20موقعًا اسرتاتيجيًا
من اهلجمات الصاروخية ،حتسبًا من إقدام حزب
اهلل على استهدافها بصواريخ دقيقة ،حبسب ما
كشفت صحيفة هآرتس .يعكس هذا القرار ،إىل
جانب غريه من القرارات واخلطوات ،حجم التحول
يف معادالت الصراع مع إسرائيل .ويكشف عن
سياسة تتبعها املؤسسة القيادية يف تل أبيب،
بهدف تكييف اجلمهور اإلسرائيلي مع حمدودية
قوة إسرائيل يف مواجهة هذا النوع من املخاطر
الصاروخية ،وهو ما مينحها هامشًا من املناورة
كي يتفهم هذا اجلمهور انكفاءها عن املبادرات
العمالنية ،رغم تعاظم املخاطر .وباملناسبة ،ينبغي
أن منشأ هذا التحول تعود جذوره
التذكري حبقيقة ّ
األساسية إىل نتائج حرب عام  ،2006اليت مل
تقتصر نتائجها على فشل جيش العدو يف حتقيق
احلسم العسكري ،بل أسست أيضًا ،لبلورة معادالت
إقليمية ،من ضمنها حتويل اجلبهة الداخلية إىل جبهة
قتال حقيقية .وهنا بالذات يكمن أحد أهم أسرار
انكفاء العدو ومردوعيته.
ينطوي قرار اجلبهة الداخلية يف جيش العدو على
جمموعة من الرسائل املتصلة باملبادئ العسكرية
اليت اعتمدها كيان العدو منذ مخسينيات القرن
املاضي .استندت هذه املبادئ إىل ردع أعداء
إسرائيل ،وإىل قدرات إنذار متطورة تسمح هلا
باستشراف التهديدات ،ومن ثم املبادرة إىل توجيه
أي
مساع
ضربات استباقية ووقائية ،بهدف إحباط ّ
ٍ
لبناء قدرات تهدد أمنها القومي ،فض ًال عن إحباط
أي خطوات عمالنية ضدها.
يف املقابل ،تعكس هذه اإلجراءات التحصينية
تسليم قادة اجليش مبحدودية فعالية هذه املبادئ
يف مواجهة حزب اهلل .فهي تكشف عن عدم ركون
صانع القرار يف تل أبيب إىل فعالية منظومة الردع
اإلسرائيلية يف ثين حزب اهلل عن خيار استخدام
عمقته
صوارخيه يف حلظة االستحقاق .وهو ما ّ
رسائل األمني العام حلزب اهلل خالل مقابلته مع قناة
«املنار» يوم اجلمعة املاضي .وأوضحت بشكل غري
مسبوق أن استهداف الصواريخ الثقيلة سيرتكز
على املنطقة اليت تشكل العمود الفقري للكيان،
على املستويني االسرتاتيجي واالقتصادي.
خطورة هذه املعادلة ،باتت أكثر حضورًا ،يف ظل
إدراك حقيقة أن قدرات اإلنذار املتطورة اليت يتمتع
بها جيش العدو ،مل تعد تؤدي املهمة املأمولة
منها ،يف مواجهة تكتيكات املقاومة اليت حرمت
العدو تثمري تفوقه التكنولوجي والعسكري .ونتيجة
ذلك ،تتعامل القيادة اإلسرائيلية مع هذا املستجد
على أنه من أهم حتدياتها.
على مستوى اخليارات ،يؤكد األداء اإلسرائيلي
على مستوى اجلبهة الداخلية فشل اخليارات
العدوانية االستباقية اليت جلأت إليها ملنع امتالك
حزب اهلل هذا املستوى من القدرات الذي يهدد
العمق االسرتاتيجي اإلسرائيلي .واألهم أيضًا ،أنها
عكست تسليمًا بفشل منظومة االعرتاض الصاروخي
اليت اعتمدتها كجزء من ِعرَب حرب عام  .2006لكن
إجراءات التحصني حتكي للجمهور اإلسرائيلي
حقيقة أن هذه املنظومات غري قادرة على محاية
هذه املنشآت وغريها.
يف السياق نفسه ،أطلقت إسرائيل على اجتياحها
للبنان عام  ،1982عنوان «عملية سالمة اجلليل»،

(محاية اجلليل من صواريخ املقاومة الفلسطينية)،
وأرادت بذلك التغطية على أهدافها األخرى
التوسعية والسياسية واالسرتاتيجية .يف املعادلة
القائمة اآلن ،تدرك إسرائيل أن كل اجلليل
والساحل وصحراء النقب حتت صواريخ حزب اهلل،
ومع ذلك ،ال ختفي عجزها وقلقها من جمرد التفكري
يف التوغل الربي يف جنوب لبنان .بل توصلت
أي اجتياح مفرتض للجنوب
إىل قناعة مفادها ّ
أن ّ
اللبناني ،سيتحول إىل تهديد اسرتاتيجي للكيان،
ولن حيمي عمقها االسرتاتيجي ،وهو ما يفسر
انفكاءها عن تكرار مغامرتها العسكرية خالل الـ
عب عن هذه احلقيقة ،قائد
 13عامًا .ومن أبرز من رّ
سالح اجلو اإلسرائيلي السابق اللواء أمري ايشل
( )2017 - 2012خالل مشاركته يف مؤمتر هرتسيليا،
بالقول إنه «حتى لو دخلنا يف عملية برية استمرت
أشهرًا» ،فإن حزب اهلل «ال يقصف إسرائيل من
جنوب لبنان فقط .كل لبنان مسلح بصواريخ تصل
إىل عمق دولة إسرائيل» ،وهو ما يؤكد اجتماع
شروط الردع والكلفة الباهظة واجلدوى املعدومة،
انطالقًا من أن الصواريخ ستبقى تتساقط حتى آخر
نقطة يف فلسطني.
أن أداء قيادة جيش العدو مع اجلبهة
هكذا يتضح ّ
الداخلية يعكس حجم التحول االسرتاتيجي الذي
شهده الصراع مع إسرائيل .ومن أبرز معامله،
أن إسرائيل اليت متثل الدولة اإلقليمية العظمى
على مستوى القدرات التدمريية والتكنولوجية
والعسكرية ،واليت استندت عقيدتها العسكرية -
من ضمن مبادئ أخرى  -إىل مبدأ نقل املعركة
إىل أراضي العدو وتدمري قدراته واحتالل أرضه.
فإسرائيل هذه جتد نفسها مضطرة إىل تبين منظومة
مفاهيم دفاعية ،إجيابية (االعرتاض الصاروخي)
وسلبية (التحصني يف الداخل وعقبات طبيعية على
احلدود) يف مواجهة اسرتاتيجية حزب اهلل بنقل
املعركة إىل عمق كيان العدو.
يف السابق ،كانت املعلومات االستخبارية
مقدمة
ِّ
خليار استباقي يهدف إىل تدمري مصدر التهديد
احملدق بكيان العدو .أما اآلن ،فقد لفتت صحيفة
هآرتس إىل أن قرار اجلبهة الداخلية حتصني
منشآتها االسرتاتيجية «يأتي يف أعقاب تقديرات
استخبارية بأن حزب اهلل سيعمل على استهداف
مواقع اسرتاتيجية يف البالد من أجل اإلضرار
بقدرات اجليش اإلسرائيلي القتالية وتسجيل
انتصار معنوي يف مواجهة مقبلة» .ونتيجة هلذا
اهلاجس احلاضر يف ذهن قادة العدو ،بفعل
رسائل حزب اهلل ،قامت اجلبهة الداخلية «بتحديد
املنشآت االسرتاتيجية اليت قد تكون هدفًا هلجمات
حزب اهلل ،من خالل عملية مسح للمواقع املهمة
واحلساسة ،وتقرر حتصني عدد من املواقع ،مبا
يف ذلك بناء جدران خرسانية ،وتعزيز األسقف
والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة لألضرار ملنع
إصابتها بشظايا صاروخية ،مبا يف ذلك دفن
بعض املواقع حبيث تكون حتت مستوى األرض».
أن من بني املواقع اليت
ولفت موقع «هآرتس» إىل ّ
ُ
حصن ،منشآت تابعة لشركة الكهرباء وشركة
ست َّ
خطوط الغاز الطبيعي اإلسرائيلية ،باإلضافة إىل
مواقع حساسة واسرتاتيجية واقعة على طول البالد
وعرضها (مل حيددها) .لكن مشكلة إسرائيل بنيوية
وغري مرتبطة بهذه املنشأة أو تلك ،بل هي نتيجة
سياسة عقود مل يكن خيطر يف خميلة صناع القرار
أن يأتي يوم تصبح فيه هذه املنشآت مهددة
بصواريخ دقيقة انطالقًا من لبنان.
عب عن مستوى هذه اخلطورة ،رئيس
ومن أبرز من رَّ
شعبة التخطيط يف جيش العدو ،ومستشار األمن
القومي السابق اللواء غيورا ايالند ،يف مؤمتر
هرتسيليا مطلع الشهر اجلاري ،بقوله إن نقطة
ضعف إسرائيل تكمن يف املنشآت االسرتاتيجية،
مشريًا ــ على سبيل املثال ــ إىل أن « %90تقريبًا
من إنتاج الكهرباء يف إسرائيل يرتكز على %11
من أراضي الدولة ...وهناك الكثري جدًا من األمثلة
اإلضافية على ذلك» .لكن األهم يف شروحات
ايالند اليت يؤكدها يف كل مؤمتر ومقالة وموقف،
أن أي معركة مباشرة ستخوضها إسرائيل مع حزب
اهلل ستكون خاسرة ،وأن أكثر ما يقلقه الصواريخ
الدقيقة اليت ميتلكها حزب اهلل ،ألنها تعين أن
«البنى التحتية الوطنية لدولة إسرائيل يف خطر،
وحنن دولة صغرية».
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مـقاالت وتحـقيقات

نينـوى وأخـواتهاَ :شـبِعنا وعـوداً كـاذبة
أحمد الربيعي

بقايا ّ
أزقة ضيقة ،أحجار مرمرية متناثرة ،وجدران مهدمة .هذا كل
ما بقي من «املدينة القدمية» يف الساحل األمين (القاطع الغربي)
ملدينة املوصل ،مركز حمافظة نينوى .شبابيكها املستديرة،
املسبوكة منذ أكثر من قرنني ،هوت أمام عصف مئات العبوات
الناسفة والقنابر (قذائف اهلاون) املفلوقة ،أثناء عمليات حتريرها
من قبضة تنظيم «داعش» .صورة قامتة يرمسها أهالي تلك
البقعة ،اليت اقرتن ذكرها بـ»املنارة احلدباء» و»اجلامع النوري
الكبري» .ليس وحدها يف ذلك؛ فنسبة الدمار يف خمتلف أحياء
«األمين» تبلغ أكثر من  50يف املئة (بشكل متفاوت) .حال األهالي
هناك كحال غريهم من املنتشرين مشا ً
ال وغربًا وجنوبًا حتى مناطق
حزام العاصمة بغداد ،حيث تتكرر صور الدمار وأشكاله ،كأنها
أصروا على مسك
تعمد اإلرهابيون صنعها ،بعدما
ٌ
نسخ «كاربونية» ّ
ّ
األرض ومن ثم تفخيخها.
كبدت اخلزينة العراقية
كلفة سنوات النار والدم كانت باهظةّ .
توزعت بني مصاريف عسكرية وأضرار
أكثر من  130مليار دوالرّ ،
بنى حتتية وأموال منهوبة ،فض ًال عن تدمري غالبية املناطق األثرية
ً
يف احملافظات اليت أحكم «داعش» قبضته عليها .وزارة التخطيط
احملررة
قدرت األضرار اليت حلقت بالبنى التحتية للمدن
العراقية ّ
ّ
موزعة على حمطات
بأكثر من  44تريليون دينار ( 36مليار دوالر)ّ ،
إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ،واملؤسسات الصحية (مستشفيات
كربى ومراكز استشفاء) ،وشبكة مياه اإلسالة (الصاحلة للشرب)
والصرف الصحي ،واملؤسسات التعليمية (اجلامعات واملدارس
ورياض األطفال) .وخبالف تلك التقديرات ،ووضع أطر وخطط
نظرية ،وحماوالت استجالب أموال فشلت غالبيتها ،ال تزال احلكومة
(برئاسة حيدر العبادي سابقًا ،وعادل عبد املهدي الحقًا) عاجزة عن
حتريك هذا امللف الشائك على حنو فعال.
ويف االنتظار ،بادرت «ممثلية األمم املتحدة يف العراق» ،مع أكثر
من  170منظمة دولية وحملية ،إىل إطالق عجلة إعادة اإلعمار يف
تلك املناطق ،بالبدء بإعمار املنازل املهدمة ،وتوفري مراكز صحية
مؤقتة ،وتأهيل عدد كبري من املرافق التعليمية ،لتسريع عودة
النازحني إليها ،على اعتبار أن جزءًا من هذه املهمة يقع على عاتق
«برنامج األمم املتحدة اإلمنائي» ( ،)UNDPلكن هذا الدور ال ميكن،
حبسب مصادر عاملة يف اجملال« ،التعويل عليه».

صالح الدين ...األقل سوءاً

مع خفوت أزيز الرصاص ،تتجه األنظار إىل ناحية احملافظات الثالث:
نينوى واألنبار وصالح الدين .هي تبدو أشبه بـ»وجبة دمسة» جلهات
أرقام فلكية إلعادة
حملية وإقليمية ودولية؛ فما بعد احلرب والدمار
ٌ
اإلعمار .حمافظة صالح الدين ال تشبه ،يف نسبة الدمارَ ،
أختيها
الغربيتني :املوصل واألنبار« .احلشد الشعيب» ،رأس حربة القوات
اليت ّ
تولت حترير احملافظةّ ،
جنب
األخرية شبح الدمار ،وال سيما
مركزها ،مدينة تكريت .املدينة،
ذات الكثافة السكانية األكرب،
ُق ّدرت نسبة الدمار فيها بأقل من
 5يف املئة ،وهي نسبة متواضعة

حصّة نينوى من
املوازنة املالية لعام
 2019بلغت 1
باملئة فقط

ً
تضررت
احملررة .مع ذلك،
مقارنة ببقية املدن واحملافظات
جدًا
ّ
ّ
س ّجلت أكربها
نواح وأقضية عدة من صالح الدين بنسب متفاوتةُ ،
ٍ
(أكثر من  )%90يف قضاء بيجي االسرتاتيجي؛ لكونه صلة الوصل
بني حمافظتيَ صالح الدين ونينوى مشا ً
ال ،وكركوك شرقًا ،واألنبار
غربًا ،والحتوائه على واحدة من أكرب مصايف تكرير النفط يف الشرق
األوسط؛ وهما عامالن يبقيانه حمور صراع داخل احلكومة احمللية
من جهة ،وبينها وبني احلكومة االحتادية من جهة أخرى .وباستثناء
بيجي ،فإن وترية ترميم احملافظة الشمالية وتأهيلها أسرع بكثري
مرده االنسجام بني
من تلك اجلارية يف احملافظات األخرى ،وذلك ّ
أعضاء احلكومة احمللية ،وحراك نواب احملافظة املكثف يف الربملان
( 2016ــــ  ،)2018ومحاسة أبنائها الكبري للتعاون مع احلكومة
املركزية ،يف ّ
تطوع اآلالف منهم يف «احلشدين» (الشعيب
ظل
ّ
والعشائري) على السواء.

صراعات متشابكة غرباً

يف غرب البالد ،تتشابك خيوط الصراع الداخلية واخلارجية .تسعى
الواليات املتحدة إىل حصر االستثمارات بيد الشركات األمريكية
الكربى ،وحتى الوسطى منها ،فيما تدخل إيران ،للمرة األوىل،
مباشرة على خط املواجهة هناك؛ ألغراض اقتصادية من جهة،
وجيوعسكرية من جهة أخرى؛ باعتبار احملافظات الغربية حلقة
الوصل مع سوريا .أما الالعب الرتكي ،فليس خافيًا أنه ينظر إىل
«درة» تلك احملافظات ،مدينة املوصل ،على أنها «حق طبيعي»
ّ
ُ
استقطع منه مطلع القرن املاضي .وعلى رغم أن كثرة األطراف
له،
الراغبة يف االستثمار يف املناطق الغربية يفرتض أن ميثل عامل
إنعاش هلذه املناطق ،إال أن تضارب املصاحل والتنافس احملموم ال
يزاالن ينعكسان سلبًا على عملية إعادة اإلعمار ،إىل جانب عوامل
ّ
وقلة التخصيصات املالية»،
أخرى ،يف مقدمها «انتشار األلغام،
حبسب ما ذكرت املديرة العامة ملنظمة «اليونسكو» ،أودري

كلفة سنوات النار والدم كانت باهظة .كبّدت الخزينة العراقية أكثر من
 130مليار دوالر (أ ف ب )
أزوالي ،يف  16كانون الثاني /يناير  .2019ويف هذا السياق،
يلفت عضو جملس حمافظة األنبار ،عذال عبيد ،إىل أن «احلكومة
احمللية تعاني من نقص املخصصات املالية غري املتناسبة مع وضع
تعرضت غالبية بنيتها التحتية للدمار» ،مشريًا يف
احملافظة ،واليت ّ
تعرضت للدمار،
حديثه إىل «األخبار» إىل أن «القطاعات الكربى
ّ
ومنها الرتبية والصحة والكهرباء».

املوصل ...الحلقة األصعب

يف نينوى (وحتديدًا يف املوصل) ،كان الصراع وال يزال مستعرًا
ّ
«السنية» على حكم احملافظة،
على بسط النفوذ .تتصارع األحزاب
فيما تدخل األحزاب «الشيعية» طرفًا يف املعادلة ،بعدما أصبح
هلا حضور عسكري عرب بعض الفصائل .تسعى هذه األحزاب إىل
تفعيل عمل مكاتبها االقتصادية ،إلجياد موارد متويلية هلا بشكل
غري مباشر ،عرب شركاء حمليني من أبناء نينوى عمومًا ،وجنوب
املوصل خصوصًا .مشاريع متكاثرة تكاد آثارها اإلجيابية املفرتضة
على حياة الناس تكون معدومة ،يف ّ
ظل تفاقم أزمة اخلدمات،
ّ
تعطل عملية إعادة اإلعمار.
واستمرار
ويف هذا اإلطار ،يقول الناشط املدني ،علي العمري (أحد املؤسسني
حلمالت رفع األنقاض من «املدينة القدمية») ،إن «املطلع على
تسوقها
احملررة كذبة
وضع الساحل األمين يدرك أن إعمار املناطق
ّ
ّ
اجلهات املتورطة بالفساد ،ألنه على رغم مرور سنتني على التحرير،
ال تزال املدينة تعاني نقصًا كبريًا يف اخلدمات ،وال سيما املناطق
ّ
مؤكدًا يف حديثه إىل «األخبار» أن
اليت شهدت معارك ضارية»،
«املخصصات املالية املرصودة ال تتناسب مع حجم الدمار ،حتى
فحصة
إنها ال تكفي حيتان الفساد الذين ابتلعوا تلك األموال».
ّ
َ
ترليوني دينار
نينوى من املوازنة املالية لعام  2019مل تبلغ سوى
عراقي ( 1.7مليار دوالر) ،أي  1باملئة من املوازنة الكلية للعراق،
ّ
ٍ
تشكل ما نسبته  9باملئة.
وقت ُيفرتض فيه أن
يف
من جهته ،يصف عضو جملس احملافظة ،خلف احلديدي« ،نسبة
مقدرًا األضرار
الدمار الذي حلق باملدينة» بأنها «كبرية جدًا»،
ّ
الالحقة بـ»الساحل األمين» بنحو  8باملئة .ويشري يف حديثه إىل
«األخبار» إىل أن «احلكومة احمللية قدمت كشوفات األضرار إىل
ّ
تتسلم املبالغ
احلكومة املركزية وصندوق إعمار العراق ،لكنها مل
الالزمة».

بني «االجتياح» والتحرير

يف  5كانون الثاني /يناير  ،2014سيطر تنظيم «داعش» على
مدينة الفلوجة ( 60كيلومرتًا مشالي غربي بغداد) ،املعقل الرئيس
ّ
املسلحة منذ عام  ،2004لتكون بذلك أوىل املدن
للتنظيمات
العراقية اليت يبسط اإلرهابيون سيطرتهم عليها بالكامل .ويف
 10حزيران /يونيو  ،2014اجتاح التنظيم مدينة املوصل (405
كيلومرتات مشالي بغداد) ،بعدما هامجها من جهتها الغربية ،يف
ّ
«تبخر» أكثر من
خ ٍرب صدم العامل أمجع قبل العراقيني ،بالتوازي مع
ً
تقدم اإلرهابيون سريعا حنو
 51000عنصر أمين بني ليلة وضحاهاّ .
اجلنوب والغرب ،حيث وصلوا إىل أسوار العاصمة بغداد يف غضون
أربعة أيام .سيطروا على عدد من املدن الكربى ،أبرزها املوصل
وتكريت والرمادي والفلوجة واحلوجية وسنجار وتلعفر والقائم
وبيجي ،لتبلغ مساحة سيطرتهم حواىل  40باملئة من إمجالي مساحة
البالد .يف ذلك العام ،نزح أكثر من  3ماليني فرد عن مناطقهم،
 87يف املئة منهم من حمافظات نينوى وصالح الدين واألنبار،
و 13يف املئة من حمافظيت دياىل وكركوك ،ومناطق أخرى مشال
العاصمة .وخالل شهري متوز /يوليو ،وآب /أغسطس ،من العام
نفسه ،أعادت القوات العراقية تنظيم صفوفها ،لتبدأ أوىل عمليات
حترير املدن يف األول من أيلول /أغسطس ،حني ُحّررت ناحية آمرلي
التابعة حملافظة صالح الدين .وبني عامي  2014وّ ،2018
متكنت
القوات العراقية على اختالفها من حترير كامل األراضي اليت سيطر
عليها التنظيم ( 45مدينة حضرية 20 ،ناحية ،و 16قضاء) ،وصو ً
ال
إىل احلدود العراقية ـــــ السورية ،بعدما بسطت سيطرتها على
قضاء راوة ،يف  17تشرين الثاني /نوفمرب .2017

فشل مؤمتر الكويت :الفساد «يُر ِعب» املاحنني
حسن اإلبراهيمي
عجز العراق عن بلوغ مراده يف «مؤمتر الكويت للماحنني» (شباط/
ِ
صص جلمع األموال إلعادة إعمار املناطق
فرباير  ،)2018والذي ُخ ّ
احملررة من تنظيم «داعش» .أملت «اللجنة التحضريية» أن يستطيع
ّ
(ضم  143مسؤو ً
ال ،على رأسهم رئيس الوزراء السابق
الوفد الرمسي
ّ
مجع أكثر من  100مليار دوالر أمريكي لتمويل 157
حيدر العبادي) َ
مشروعًا تنمويًا مهمًا ،من الدول والشركات املستثمرة (بلغ عدد
الوفود الرمسية  70وفدًا ،فيما ناهز عدد املستثمرين الـ 3200
شركة) .لكن ما جمُ ع مل يتجاوز حدود  30مليار دوالر ،كان أغلبها
قروضًا واستثمارات من شأنها إدخال العراق يف دوامة التزامات
مالية قاسية مع الدول املاحنة.
قدرت األضرار يف حمافظات صالح الدين ونينوى
حكومة العبادي ّ
واألنبار بـ  53تريليون دينار عراقي ( 46مليار دوالر) ،يف حني
بلغ جمموع احتياجات اإلنعاش وإعادة اإلعمار يف احملافظات السبع
احملررة واملتضررة بشكل مباشر  104تريليونات دينار عراقي (88
ّ
تقر بأن «الوضع االقتصادي
مليار دوالر) .وألن اجلهات احلكومية ّ
قادر على تغطية االلتزامات املالية للمرحلة
واملالي احلالي غري
ٍ
قررت «وضع اسرتاتيجية للتمويل ،معتمدة على
القادمة» ،فقد ّ
التنسيق العالي بني اجلهات ذات العالقة ،والتوجيه األمثل للموارد،
من خالل حتديد األولويات ونوع األنشطة» .ومن هنا ،كانت املشاركة
تضمنت ثالثة حماور أساسية :إعادة
يف مؤمتر الكويت وفق أجندة
ّ
اإلعمار ،االستثمار ودعم االستقرار يف البالد ،وتعزيز التعايش
السلمي بني خمتلف أطياف اجملتمع العراقي.
لكن اخلبري االقتصادي ،عبد الرمحن املشهداني ،يصف املؤمتر
بـ»الفاشل ...ألن ما جمُ ع أكثره قروض ،وقد كان مفرتضًا أن
تكون بضمانة سيادية» ،كاشفًا يف حديثه إىل «األخبار» أن «سؤا ً
ال
َك ُثر طرحه من الدول املشاركة يف املؤمتر على الوفد الرمسي:

واحد من
ماذا فعلتم حملاربة الفساد يف بلدكم؟» .يتابع ،وهو
ٌ
أعضاء الوفد الرمسي ،أن «الدول املاحنة ال تريد ألمواهلا أن تذهب
إىل جيوب الفاسدين» ،مؤكدًا أن سبب فشل املؤمتر هو «الفساد
حول البيئة االستثمارية يف العراق إىل «بيئة
املستشري» ،والذي ّ
طاردة للمستثمر األجنيب» .وهنا ،جتدر اإلشارة إىل أن العراق حيتل
املرتبة  166من أصل  ،176على قائمة الدول األكثر فسادًا يف
العامل ،حبسب آخر تقرير صادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
كذلك ،يكشف املشهداني أنه «بعد شهر على مؤمتر الكويت ،أرسلت
اجلهات احلكومية استمارات إىل سفارات الدول املاحنة ،لالستفهام
رد
عن شروط القروض ،من دون أن تتلقى ـــــ حتى اآلن ـــــ أي ّ
عليها» ،موضحًا أن «بعض الدول نفذت التزاماتها بشكل آخر ،مثل
قدمت  5مليارات كدعم لصادراتها إىل العراق» .ويلفت
تركيا اليت ّ
إىل أن حكومة العبادي ،والحقًا حكومة عادل عبد املهدي ،مل ّ
تنفذ
متمسكًا مبقولة إن «العراق ال
«مشروع يف جمال إعادة اإلعمار»،
أي
ّ
ٍ
حيتاج إىل قروض خارجية إلعادة إعمار مدنه ...ميكنه االعتماد على
َّ
بعجز ال أحد يعلم إىل
تنظ ُم
األموال الفائضة من موازناته ،واليت
ٍ
أين يذهب» .كالم املشهداني ّ
تؤكده عضو اللجنة املالية الربملانية،
مروجي «األزمة
ماجدة التميمي (عن «حتالف سائرون») ،بوصفها ّ
املالية» بـ»الكاذبني» ،ألنه «ما من أزمة مالية ،إمنا سوء إدارة للمال
العام» ،وخاصة أن «العملية ميكن أن تتم باالعتماد على  %5من
اإليرادات النفطية (حواىل  5مليارات دوالر)» حبسب املشهداني،
أمر ترفض بعثة «البنك الدولي» يف العراق التعليق عليه.
وهو ٌ
يف املقابل ،يرى املتحدث الرمسي باسم وزارة التخطيط ،عبد
الزهرة اهلنداوي ،أن املؤمتر أسفر عن «نتائج إجيابية ...متثلت
بتعهدات من الدول املشاركة ،على شكل قروض وتسهيالت
ائتمانية ومصرفية ،جمموعها حواىل  30مليار دوالر ،يف حني كان
جمموع املنح واملساعدات أقل من ذلك» .ويضيف ،يف حديثه
إىل «األخبار» ،إنه بعد املؤمتر ُ
«شكلت جلنة حكومية عليا ملتابعة
التعهدات وترمجتها ،بالتنسيق مع األمم املتحدة» .وإذ يتفادى
احلديث عن «إجنازات» هذه اللجنة ،فإنه يلفت إىل «وجود حراك يف
احملافظات احملررة ،من ِقَبل منظمات دولية ،يأتي يف إطار تنفيذ
تعهدات مؤمتر الكويت» .وعن طبيعة ذلك احلراك ،يوضح أنه يندرج
«ضمن مرحلة إعادة االستقرار لتوفري متطلبات احلياة األساسية،
وأبرزها خدمات املاء والكهرباء وتنظيف الطرق ،وإعادة تأهيل
اجلسور لضمان عودة النازحني» ،أما املرحلة الثانية ،واملفرتض
أن تبدأ اآلن ،فـ»هي مرحلة إعادة اإلعمار ،واليت تتضمن املشاريع
الكبرية ...فبعضها يتم بتمويل حكومي ،وآخر من خالل تعهدات
الدول املشاركة يف مؤمتر الكويت».

إهدار  300مليار يف  15عاماً

يعاني العراق نقصًا كبريًا يف موارده املالية نتيجة اخنفاض أسعار
ّ
تشكل وارداته حواىل  81يف املئة من املوازنة
النفط ،الذي
العامة السنويةُ ،تصرف  36يف املئة منها كرواتب ملوظفي الدولة
النقص ارتفاع ملحوظ يف معدل األموال
واملتقاعدين .ويرافق ذلك
َ
املهدورة؛ إذ تشري بعض التقارير الواردة من املؤسسات العراقية
املعنية بالنزاهة إىل إهدار حواىل  300مليار دوالر بني عامي 2003
و .2018ويف الوقت الذي تسعى فيه احلكومة العراقية ،ظاهرًا ،إىل
خلق بيئة استثمارية صاحلة الستقطاب كربى الشركات العاملية ،وال
سيما يف قطاعات الكهرباء والصحة واإلسكان ،يقف الفساد عائقًا
كبريًا أمام حتقيق هذا اهلدف.
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مـقاالت وتـحقيقات

«سوليدير» عراقية يف املوصل :حبثاً عن «زعامة سنيّة»
وائل الركابي

ٌ
تصدر املشهد املوصلي ،أخريًا ،مع
جدل واسع
ّ
إعالن حمافظ نينوى ،منصور املرعيد ،عن «تسوية»
ملف «املدينة القدمية» ،بهدمها وإحالتها الحقًا إىل
االستثمار ،بعد تقديم التعويض املالي لـ»ملاّ كي
العقارات» فيها« .املدينة» املمتدة على الضفة
الغربية لنهر دجلة (حبواىل  4كيلومرتات)ّ ،
متثل
الواجهة الرتاثية للموصل ،وتسكنها عائالتها
التارخيية .سقوطها بيد تنظيم «داعش» عام
 ،2014ومن ثم حتريرها عام  ،2017أحلقا بها
أضرارًا جسيمة فتحت شهية أطراف كثريين
عليها.
مقرتح املرعيد ليس جديدًا .فصاحب الطرح،
احملافظ السابق نوفل العاكوب (هرب إىل
عاصمة «إقليم كردستان» ،أربيل ،منذ آذار/
مارس املاضي) ،سبق أن اقرتح على عدد
من املنظمات الدولية هدم «املدينة القدمية»
بالكامل ،وإنشاء جممعات سكنية بد ً
ال منها .وعلى
إثر إحياء املقرتحُ ،
تضم
ش ّكلت «جلنة مصغرة»
ّ
عددًا من أعضاء جملس احملافظة ،تعمل بالتنسيق
مع رئاسة الوزراء يف العاصمة بغداد ،لوضع
أساسيات مشروع إعادة إعمار «املدينة» .ووفق
معلومات «األخبار» ،يتضمن «املشروع املطروح
حاليًا جزأين :األول هدم بعض املنازل وبناء عدد
من اجملمعات السكنية احلديثة ،على أن ُتوزع
البيوت على أصحاب العقارات وحبسب قيمتها؛
أما الثاني ،فإبقاء جزء من املدينة وواجهتها
املطلة على نهر دجلة إلعادة إعمارها».
التوجه يراه احملافظ األسبق ،أثيل النجيفي
هذا
ّ
(هرب أيضًا إىل أربيل منذ حزيران /يونيو ،)2014
«استيالء على أراضي املدينة القدمية من ِقَبل
ً
جهات متنفذة ،من دون إعمارها يف الوقت
احلاضر» ،مضيفًا يف حديثه إىل «األخبار» أن
«إعمار املدينة القدمية ال ميكن أن يكون بهذا
ّ
يفكر يف استمالكها عليه تهيئة
الشكل ...فمن
ما بني  15و 20مليار دوالر لغرض التعويضات
فقط ،وبني  30و 40مليار دوالر لغرض إعادة
اإلعمار» .ليختم حديثه بالقول إنه «ما من جهة
لديها تلك اإلمكانية الستثمار تلك املبالغ» ،فض ًال
عن «الغموض الذي ّ
يلف مسألة احلفاظ على تراث
املدينة القدمية».
وإىل جانب التصرحيات الرمسية ،مثة حراك ميداني
ٌ
مساسرة
يضاعف خماوف الشارع املوصلي.
حمليون يعرضون على «امللاّ كني» يف «املدينة
القدمية» مبالغ مالية «مغرية» بهدف إخالئها.
يروجون عروضهم باحلديث عن أن «إعادة اإلعمار
ّ
لن تكون يف القريب العاجل ...والواقع اخلدمي
يف هذه البقعة إىل املزيد من الرتاجع» ،يقول أحد
«امللاّ كني» يف حديثه إىل «األخبار» ،مؤكدًا أن
عددًا كبريًا من أقرانه سارعوا إىل بيع عقاراتهم
تر الكهرباء منذ
خوفًا من البقاء يف «منطقة مل َ
عامني تقريبًا».
يستند السماسرة إىل وعود من شركات بعمولة
«مغرية» عن كل عملية إخالء ،على رغم أنهم ال
يعرفون هذه الشركات (مقارها خارج العراق) وال
مشروعها ،وأن تواصلهم حمصور مع مساسرة
آخرين ينشطون يف دول خليجية عديدة .حراك
يكاد مياثل ما شهدته العاصمة اللبنانية بريوت
مع انتهاء احلرب األهلية عام  ،1989عندما عمل
رئيس الوزراء الراحل ،رفيق احلريري ،ومن خالل
شركة مقاوالت ،على إفراغ وسط العاصمة من
أهله ،لصاحل مشروع جتاري ضخم بالتوافق مع
القوى السياسية ،األمر الذي أدى يف نهاية
املطاف إىل متويت هذا املعلم الذي ُيعرف اليوم
بـ»سوليدير».
تبوأ منصبه يف أيار/
بالعودة إىل املرعيد ،الذي ّ
مايو املاضي ،يتبني أن صعوده جَ َ
نم عن توافق
بني مستشار األمن الوطين فاحل الفياض ،واألمني
العام لـ»املشروع العربي» مخيس اخلنجر ،وقوى
أخرى ،بقبول كردي ــــ تركي ــــ إيراني .توافق
يستهدف تصعيد زعامة «سنية» يف العراق
عمومًا ،ويف حمافظة نينوى خصوصًا ،على حساب
«زعامات» قد يكون للرياض أو أبو ظيب أو
حتدر اخلنجر
واشنطن مصلحة يف تسويقها .وألن ّ
يصعب عليه الدخول
من الفلوجة (األنبار) قد
ّ
إىل املوصل ،كانت ضرورة االستعانة بغطاء
(أمنه املرعيد) ،وبأسلوب سلس ال
سياسي حملي ّ

يف «املوصل القدمية» :نا ٌر ودخا ٌن ودماء
علي جواد

أحد مباني «سوق األربعاء» يف املوصل ،بعد تدمريها
إبـّان العمليات العسكرية

مبنى «دائرة التأمني» سابقاً ،والذي ظهر يف إصدار
تنظيم «داعش» ،حيث ألقى أحد إرهابييه من أعاله
عدداً من املواطنني املوصليني
يثري الشك (من خالل الشركات اإلمنائية) .ويف
مقربة من احملافظ،
هذا اإلطار ،تقول مصادر
ّ
يف حديث إىل «األخبار» ،إن الشركات القابضة
املعنية بشراء األراضي ليست إال واجهات للخنجر،
ّ
ملد زعامة الرجل مشا ً
ال من
بهدف تهيئة األرضية ّ
النافذة اخلدمية ،و»تطيري» من ميكن أن يكون
خصمًا له هناك ،الحقًا.

«العبـّارة» وحديث الفساد

«عبارة املوصل» ،اليت كانت
أعاد حادث غرق
ّ
ّ
(جلهم من النساء
حتمل أكثر من  150شخصًا
واألطفال) ،يف  21آذار /مارس املاضي ،تسليط
األضواء على الفساد املستشري يف حمافظة
َ
واجهته حمافظ احملافظة
يتصدر
نينوى ،والذي
ّ
املالحق
السابق نوفل العاكوب .العاكوب،
َ
ّ
تسنم
لتورطه يف ملفات فساد كبرية،
قضائيًا
ّ
إدارة احملافظة يف تشرين األول /أكتوبر من عام
 ،2015واستمر يف عمله حتى إقالته قبل أشهر
العبارة ،فكان بذلك املسؤول
على خلفية حادث
ّ
ٌ
ملف كشفت «هيئة
األول عن ملف إعمار املدينة.
النزاهة» وجود عشرات شبهات الفساد فيه ،إذ
مشل اختالس أموال ومشاريع وهمية يف قطاعات
الصحة والرتبية والبنى التحتية .هكذا ،مل تشهد
املدينة عمليات إعمار حقيقية ،ليكون ّ
جل ما جرى
إجنازه فيها إعادة حمطات املياه الصاحلة للشرب،
تتضرر بشكل كبري ،فض ًال عن جهود
واليت مل
ّ
وزارة الكهرباء لتأهيل بعض خطوط توزيع الطاقة
الكهربائية يف عدد من املناطق ،وليس كلها.

مقرتحات إعمار «املوصل القديمة»

تنقسم اآلراء يف شأن إعادة إعمار «املوصل
القدمية» .بعضهم يرى أنه ال جيوز هدمها؛ لكونها
ّ
متثل روح املوصل ،ومنها اتسعت لتكون ثاني
أكرب املدن العراقي ،مطالبني بإعادة بناء ما كان
موجودًا ،واحلفاظ على هويتها .فيما يعترب آخرون
أن ال فائدة من بقاء أحجار عمرها عشرات السنني،
ْ
أن من الصعب
واإلنفاق على ترميمها ،خصوصًا ّ
إقناع املستثمرين بذلك.
وما بني الرأيني ،مثة توجه حياول املواءمة بني
احلفاظ على هوية املدينة ،وبني فكرة بناء جممعات
سكنية حديثة ،أو حتى مدن بأكملها .ويف هذا
اإلطار ،تفيد املعلومات بأن اخلطط املعروضة
تتضمن إعادة بناء
لتسوية ملف «املدينة القدمية»
ّ
املنازل وفق النمط املعماري املوصلي ،املتضمن
وضع املرمر يف واجهات املنازل ،والشناشيل
املعروفة ،والتقوسات ،مع إضافة بعض
التحسينات.

كانت قد مرت مدة غري قليلة على بدء عمليات
حترير مدينة املوصل .على مدى شهور ،خاضت
القوات العراقية معارك شديدة لتحرير اجلانب
األيسر (القاطع الشرقي) من املدينة ،وهو
اجلانب األكثر حداثة لناحية التنظيم العمراني.
فـ»املدينة القدمية» تقع يف اجلانب األمين،
وهي عبارة عن أحياء تارخيية متشابكة األزقة
واملنازل .كان االعتقاد أن التنظيم سيتمركز
فيها؛ باعتبارها املركز الرئيس والقديم
للموصل.
يف شباط /فرباير  ،2017انطلقت عمليات حترير
اجلانب األمين .حماور التقدم ُو ّزعت وفق خطة
أعدتها «قيادة العمليات املشرتكة» ،مبشاركة
ّ
قوات «الشرطة االحتادية» ،واجليش العراقي،
وقوات «الفرقة الذهبية» ،و»الرد السريع».
قضت اخلطة أن يتم اهلجوم من الناحية اجلنوبية
ليدفع مبقاتلي التنظيم حنو األحياء
الشرقيةُ ،
الشمالية للمدينة ،ألن «املدينة القدمية» عبارة
ّ
وأزقة ضيقة ال ميكن
مرتاصة،
عن منازل
ّ
لآلليات أن تدخلها ،وال ميكن استخدام قذائف
«اهلاون» أو القصف املدفعي أو طريان اجليش
فيها .تلك املنازل ُبين واحدها على هرم اآلخر؛
يكفي بأن ُيضرب أي منها لتتهاوى البقية
كقطع «الدومينو» .لذلك ،كان من األسلم دفع
اإلرهابيني حنو املناطق املفتوحة ،وخاصة أن
العّزل ،الذين
«املدينة القدمية»
تعج باملدنيني ُ
ّ
يسهل استخدامهم دروعًا بشرية من ِقَبل مسلحي
التنظيم.
عول «الدواعش» على الصمود داخل تلك األحياء،
ّ
مع عجز القوات عن دفعهم خارجها .الكثري من
القطعات العسكرية وصلت إىل مداخل «املدينة
القدمية» وتوقفت .خالل أشهر ثالثة ،اكتمل
تقرر بدء عمليات حتريرها عرب
حصار املدينة.
ّ
حي املشاهدة مشا ً
ال .ولصعوبة القتال يف تلك
الرتكيبة العمرانية ،أوكلت القيادة إىل «مكافحة
اإلرهاب» القتال هناك ،وعينها على «اجلامع
النوري الكبري» ،اجلامع التارخيي الذي ألقى
فيه زعيم التنظيم ،أبو بكر البغدادي ،خطبته
الشهرية عقب سقوط املوصل (حزيران /يونيو
 ،)2014والذي كان الستعادته أن متثل رمزية
كبرية ،بوصفها إعالنًا لسقوط «دولة اخلالفة».
■■■
الصد» .زرع
تقدمت القوات حنو «خطوط
ّ
ّ
التنظيم األحياء بالعبوات الناسفة بشكل كثيف،
مع خسارته عنصر الدفاع :السيارات املفخخة؛
ّ
األزقة اليت تصل أحيانًا إىل ما دون
لضيق
دور
املرت الواحد .كان لـ»اجلهد اهلندسي»
ٌ
كبري وصعب .تعينّ على عناصره فتح طرق
حمددة ،لتكون سالكة ذهابًا وإيابًا .وعلى رغم
ّ
مشاركيت سابقًا يف معارك حترير املدن ،إال أنه
يف «املدينة القدمية» بدا أن مثة شيئًا مغايرًا.
أصوات املعركة ّ
تلف كل جانب .املواجهات تدور
ً
أحيانًا داخل املنزل الواحد ،وكثريا ما ّ
كنا نسمع
أصوات اإلرهابيني يتحدثون يف ما بينهم ،لذلك
ُأجربنا على السري بشكل سلسلةُ ،يشرف عليها
مقاتلو «الذهبية»ّ ،
متبعني آثار األقدام اليت
مضت قبلنا.
ظهرت «املدينة القدمية» أشبه بكهف ذي نهاية
مبهمة .كلما توغلنا ،زادت الطرقات ضيقًا.
ُبنيت املنازل بشكل عشوائي للغاية .كان صعبًا
على املقاتلني االستدالل على الطرق واألزقة.
أما قناصو التنظيم ،فقد عمدوا إىل التصويب
علينا .أوقعوا إصابات بالغة .لذلك ،قرر القادة
العدول إىل خطة أخرى .بدأ املقاتلون باخرتاق
املنازل واحدًا تلو اآلخر ،من خالل فجوات بني
جدرانها .تلك عملية مفيدة للغاية حلمايتهم من
القناصني ومن قذائف «اهلاون» اليت تساقطت
على غري هدى!
■■■
بعد أشهر على انطالق معارك «اجلانب األمين»،
العدة إلعالن
تعد
صارت القنوات اإلعالمية
ّ
ّ
سوقت لقرب الوصول إىل «املنارة
«النصر».
ّ
احلدباء» و»اجلامع النوري»ّ .
بثت األخبار العاجلة
ّ
كلما تقدمت القوات حنوهما .أما يف املقلب

مصورة ملقاتليه
اآلخر ،فبدأ التنظيم ببث مقاطع
ّ
بالقرب من «اجلامع» و»املنارة» ،مؤكدًا أن
«املدينة القدمية» حتت سيطرته .مواجهة ثانية
اندلعت .حرب إعالمية وسباق حمموم للوصول
املعلمني.
والسيطرة على
َ
التقدم من بعضها البعض .بات
اقرتبت حماور
ّ
التماس يف ما بينها قريبًا جدًا .وصلنا على ُبعد
ّ
تدفقت العوائل حنو
أمتار من «جامع النوري».
القوات املقاتلة .متتاز البيوتات املوصلية القدمية
بسراديبها .بناؤها عادة موصلية لتخزين املواد
الغذائية ،واالحتياجات العائلية ...وغريها.
عوائل كثرية ِ
علقت يف املنازل لدواع عدة.
يف كثري من األحيان ،حالت إصابة أحد أفرادها
دون تنقل الباقني خوفًا على حياة مصابهم .يف
هذه األثناء ،صرنا نتنقل بني البيوتات .نزور
السراديب.
مثة منازل تركها ذووها .باتت ملكًا للتنظيم
وعناصره الذين تدفقوا إىل عمق «املدينة
القدمية» ،وخصوصًا بعد اهلجوم على املوصل.
ّ
خطة اإلرهابيني بالدفاع عن أنفسهم
قضت
ُ
داخل «املدينة القدمية» .مل خيل الوضع من
مأساة كبرية تعيشها العوائل الصامدة هناك.
قربنا من «احلدباء» الشاهقة ،وسط تلك البقعة،
جيعلها شاخصة .بدا أنها و»اجلامع النوري» ثاني
صد» للتنظيم .لذلك ،قررت القيادة حشد
«خط
ّ
العدة لتنفيذ هجوم شامل
قوة كبرية ،وإعداد
ّ
تقرر اهلجوم عند
يكسر اخلط املتهاوي تقريبًا.
ّ
السادسة صبيحة  22حزيران /يونيو .2017
أثناء االستعداد ( 21حزيران /يونيو) ،تلقينا
اخلرب الصادم بتفجري «املنارة» و»اجلامع» من
ِقبل عصابات «داعش» .جرمية استهدفت طمس
معلم أثري عريق يف املدينة ،فيما كان هدفها
اإلعالمي تأليب الرأي العام ضد العمليات
العسكرية ،مع إعالن وكالة «أعماق» ،الناطقة
باسم التنظيم« ،قصف الطريان األمريكي جلامع
النوري ،واملنارة احلدباء».
سقوط «احلدباء» عكس خسارة التنظيم
للمعركة .وترية القتال باتت أسرع ،وأكثر ُيسرًا
لقواتنا .وجد املدنيون منافذ للهرب حنونا.
كانت معلومات القيادة تشري إىل أن «املدينة
القدمية» تضم  3000إرهابي تقريبًا ،ويف املربع
ّ
يتبق سوى  900منهم .شارع واحد
األخري مل
يرتامى على حافتيه ما يقارب  30منز ً
ال ،مع
بعض األزقة الضيقة.
■■■
يف تلك املرحلة ،أبلغ القادة العسكريون،
رئيس الوزراء (السابق) حيدر العبادي ،باجمليء
إىل املوصل إلعالن النصر ،كما اعتاد يف املدن
السابقة .فوجئ عند جميئه بإخباره عن املربع
األخري ،والذي حيتفظ «داعش» بالسيطرة
مقر قيادة
عليه .انتظر العبادي ثالثة أيام يف
ّ
العمليات .يف كل يومُ ،أثريت التساؤالت عن
ّ
«تأخر بيان النصر» .كان املوقف محُ رجًا
سبب
لرئيس الوزراء والقادة العسكريني واإلعالم.
مساء الـ  10من متوز /يوليو  ،2017أعلن العبادي
برفقة القادة العسكريني ،وأمام عدد كبري
من اإلعالميني ،حترير املوصل والقضاء على
التنظيم اإلرهابي .صباح اليوم التالي ،انطلقنا
إىل اخلط األول للقتال .مل يكن الوصول إىل
هناك سه ًال .السراديب والبيوتات يف املربع
طهر تطهريًا كام ًال .الركام ميأل األزقة.
األخري مل ُت ّ
جثث اإلرهابيني تنتشر بكثرة هناك .أغلبها حيمل
حزامًا ناسفًا .بعد البحث والتجوال ،عثرنا على
خاصة باإلعالم .عثرنا
«مضافة» تابعة للتنظيم
ّ
داخلها على معدات وحواسيب حممولة .ما يثري
الدهشة أن تلك األجهزة حوت فيديوات كثرية
ألفالم سينمائية من إنتاج «هوليود» :مشاهد
قاسية كالقتال والذبح واحلرق وغريها ...بعد
ربط تلك املقاطع مع إصدارات التنظيم املرئية،
وجدنا تشابهًا كبريًا يف ما بينها!
*إعالمي عراقي رافق القوات األمنية أثناء
حترير «املدينة القدمية» يف املوصل
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قـداس وجـناز الـسنة

يـقام قداس وجناز الـسنة لراحة نفس األم الفاضـلة
عميدة آل الدكان الفقيدة

دالل فهـيم الـدكان (أم نـزيه)
أرمـلة املـرحوم فـريد حـنا الـدكان

من بلدة عشاش  -قـضاء زغرتا وذلك يـوم الخميس املـوافق يف  25تموز الجاري الساعة  6مساء يف كنـيسة مار شـربل
يف بانـشبول.
تقـبل التـعازي اىل جانب الكنيسة.

الداعون يف اسـرتاليا:

أبناؤها بسـّام وجان وجوزيف الـدكان وعـائالتهم ،عـائلة ابـنها نـزيه الـدكان ،حـفيداتها مـرينا ونيـفني وسـوزي الـدكان،
ابـنة عـمتها نـديمة شـديد وعـائلتها وآل الـدكان وشـلهوب يف واليـة فـيكتوريا.

يف لـبنان:

إبـنها نـزيه الـدكان وعائـلته ،ابـنتاها سـهام زوجـة يـوسف الـخوري وعـائلتها وفـيوليت زوجـة أمـني الـدكان ،عـائلة شـقيقها
املـرحوم أنطوان ،عائلتا شـقيقتيها املرحومتني نهاد زوجة يوسف الجعيتاني وسعاد زوجة وليام مقبل ،شقيقاتها أنـجيل
وايـفلني ونـوال أرمـلة املـرحوم طـنوس الـقناتي وعائلتها ،إبنا عـمها نعيم ونجيب وعـائلتاهما وعـائلة املـرحوم قـبالن الـدكان
وعـائلة املـرحومة ابـنة عـمها وداد شلـهوب.

يف الكويت:

إبنتها سـالم زوجة يـوسف الـدكان وعـائلتها.
وعموم عائـالت الـدكان ،الـشمالي ،الـشدياق ،يــمني ،وهـبه ،الخوري ،شلـهوب ،سعد ،مـقبل ،الجعيتاني ،رومانوس،
نيكوالس ،أبي فارس ،موسـى ،بولـس ،شـديد ،الـقناتي ،داغر وجـميع أبـناء بلدة عـشاش يف الـوطن واملـهجر.
لـنفسها الـراحة األبدية ولـكم من بـعدها طـول الـبقاء.
الـدعوة عـامـّة

!Don't Miss This Show

Australia’s Largest Animal Circus

أقوى عروض بهلوانية
للحيوانات يف اسرتاليا

STARDUST CIRCUS

Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Person Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.

ROSEHILL RACECOURSE
UBD - Map
211 K4

CAR PARK NO:2, James Ruse Drive & Grand Ave

Fri 5th July to Sun 28th July

Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS
للحجز واملعلومات:

0418 247 287
0428 247 287

Book online
www.stardustcircus.com.au

Show Times

Fri 5th July 7.00 pm
Sat 6th July 3.00 pm & 7.00 Pm
Sun 7th July 11.00am & 3.00 pm
Tue 9th July 11.00 am
Wed 10th 11,00 am & 2.00 pm
Thur 11th July 11,00 am
Fri 12th July 7,00 pm
Sat 13th July 3.00pm & 7.00 pm
Sun 14th July 11,00am & 3.00pm
Tue 16th July 11,00 am
Wed 17th July 11,00am & 2.00pm
Thur 18th July 11.00am
Fri 19th July 7,00 pm
Sat 20th July 3,00 pm & 7,00 pm
Sun 21th July 11.00am & 3.00pm
Wed 24th July 7,00 pm

أســعار الـتذاكـر
2 Years and under
Thur 25th July No Show
free if nursed
VIP
Ringside:
Adult
$45
Chid
$35
Fri 26th July 7,00 pm
Ringside:
Adult
$40
Chid
$30
Also
Ticket on sale
Sat 27th July 3,00am & 7,00 pm Elevated: Adult $35 - Chid $25
one hour before show
Sun 28th July 11,00am & 3,00pm

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

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

صناعة اسرتالية
كفالة  5سنوات على
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

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

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au
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سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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زيجات

 10من أسوأ الزجيات اليت شهدها التاريخ

شهد التاريخ الكثري من عالقات احلب والزواج
اليت انتهت بطريقة مأساوية ،إال أن بعض هذه
العالقات الزوجية قد القت النجاح ولكنها ال
تشبه قصص احلب الغرامية وال بأي شكل من
األشكال ،بل إنها كانت أشبه بالتخبط باحلياة حتى
يفرقهما املوت .كثريًا ما نسمع عبارة «وعاشوا
بسعادة أبدية» ،قد ينطبق هذا القول على بعض
الزجيات اليت نصادفها يف حياتنا الواقعية ،لكنها
ليست معيار .قد يكون الكذب عوضًا عن وضع حد
للزواج هو سبب فشل العالقات الزوجية ،أو رمبا
قد يكون السبب وراء فشل هذه العالقات الزوجية
هو أنها مل تكن زجيات مباركة ،بل كانت وكأنها
قد أصابتها لعنة شريرة .فيما يلي  10من أسوء
قصص الزواج اليت عرفها التاريخ:

 .1بيرت أبيالرد باحث من القرون الوسطى األوروبية
يقع يف غرام إحدى طالباته.

قد تكون قصة (روميو) و(جولييت) من أشهر
قصص احلب يف العامل ،لكنهما لألسف شخصيتان
خياليتان ،ظهرا يف خميلة (ويليام شكسبري) وقام
خبلق هذه القصة باستخدام ريشته .أما بالنسبة
لقصص احلب احلقيقية ،فرمبا كانت قصة (إلواز)
و(أبيالرد) أشهرها( .إلواز) و(أبيالرد) هما عاملان
من القرون الوسطى ،انتهت عالقتهما الرومانسية
بطريقة مؤملة ووحشية وخاصة بالنسبة له.
ولد (بيرت أبيالرد) ( )1079-1142لعائلة بسيطة
تنتمي لطبقة نبالء فرنسا يف (بريتاني) ،ظهر حبه
للتعلم يف سن مبكرة ،شجعه والده على دراسة
الفنون احلرة ،واشتهر مبهارته يف النقاشات
وخاصة النقاشات الفلسفية عندما بلغ أوائل
العشرينات من عمره ،وأشار إليه الناس على أنه
شخص متغطرس حاله كحال باقي األذكياء.
حبلول عام  ،1115كان (أبيالرد) قد أصبح عامل
الهوت مبدع ،ومدرسًا يف كنيسة (نوتردام)
وكاهنًا يف أبرشية مشال فرنسا .التقى (أبيالرد)
بـ (إلواز دي أرجينتويل) ( ،)1095-1164كانت
(إلواز) تعيش يف أحياء نوتردام حتت رعاية خاهلا
الذي كان كاهنًا علمانيًا ويدعى (فولربت) ،أتقنت
(إلواز) الالتينية واليونانية والعربية ،كما اكتسبت
شهرة بسبب املامها بالدراسات الكالسيكية.
شق (أبيالرد) طريقه إىل منزل (فولربت) مدعيًا أنه
غري قادر على حتمل تكلفة اإلقامة وحده ،وعرض
عليه تعليم ابنة اخته بد ً
ال من أن يدفع اإلجيار.
وافق (فولربت) على ذلك .يف عام  1115بدأت
العالقة الغرامية املتقدة بني (إلواز) و(أبيالرد)،
لكن مل يهتم العاشقان للمخاطر اليت تنطوي عليها
هذه العالقة الغرامية.
عاشت (إلواز) يف الدير ولكنها كانت تتسلل للقاء
(أبيالرد) ،وكانا ميارسان العالقة احلميمية كلما
مسحت الفرصة هلما سواء يف احلديقة لي ًال ،أو
يف غرفتها يف الدير ،أو يف مطابخ الدير ،ويف
غرفة نوم خاهلا .يف النهاية حبلت (إلواز) وأجنبت
طفلها أثناء زيارة رتبها هلا أبيالرد إىل أسرته يف
(بريتاني).
ً
وخاصة بالنسبة لـ (أبيالرد) ،اجتهت
لسوء حظهما،
األمور حنو األسوأ وذلك بسبب غطرسته وتفاخره
بعالقته الغرامية مع (إلواز) .عقد الثنائي قرانهما
سرًا إلرضاء خاهلا ،ولكن عندما علم (فولربت)
خبصوص زواجها سرًا ،أنكرت (إلواز) حقيقة هذا
األمر بغرض محاية حياة زوجها.
أرسل (أبيالرد) زوجته (إلواز) إىل الدير حلمايتها
من خاهلا حيث تظاهرت هناك بأنها راهبة ،عندما
علم خاهلا باألمر اعتقد أن (أبيالرد) حياول دفن
الفضيحة عرب إجبار (إيلويز) على أن تصبح راهبة،
متلكه الغضب وقرر االنتقام البنة أخته ،لذلك
قام باستئجار بعض البلطجية الذين قاموا يف
إحدى الليالي باقتحام غرفة (أبيالرد) وضربوه ثم
خصوه.
بعد أن شفي (أبيالرد) من إصاباته ،أصبح راهبًا
وتقاعد يف الدير ،كما مات حلم (إلواز) بأن تصبح
عروس وقررت أن تلتحق بدير الراهبات .يف
النهاية ،متكن (أبيالرد) من التغلب على صدمته
وتابع إلقاء احملاضرات والكتابة .أما (إلواز)
فأصبحت املسؤولة عن دارها ،وأمضى هذان
العاشقان ما تبقى من حياتهما وهما يرسلون
الرسائل لبعضهما البعض.

 .2بدأت أمرية ويلز أغوستا حياتها الزوجية بالتقيؤ
على ثوب زفافها وثوب امللكة.

كانت (أوغستا) من ساكسونيا غوتا التنبورغ
( )1719-1772امرأة نبيلة أملانية ،أصبحت تعرف
باسم أمرية ويلز بزواجها من أمري ويلز .بدأت
حياتها الزوجية بطريقة مشؤومة للغاية وحفل
زفاف كارثي .ولكي يكتمل حظها السيء ،انضمت
(أوغستا) ألمريات ويلز األربع اللواتي مل يصبحن
ملكات.
ولدت (أوغستا) يف مدينة (غوتا) األملانية،
وهي ثاني أصغر أطفال الدوق الذي كان لديه
 19طف ًال .يف عام  ،1736عندما بلغت (أوغستا)
الـ  16من عمرها مت إرساهلا إىل إنكلرتا لتتزوج
من ابن العائلة املالكة .عندما وصلت إىل إنكلرتا
كان الوضع صعب عليها ،مل تكن جتيد تكلم اللغة
اإلنكليزية فكيف ستتزوج من األمري (فريديريك)
أمري ويلز ،وهو االبن واخلليفة للملك (جورج
الثاني).
كانت العائلة املالكة يف عجلة من أمرها لتحضري
حفل الزفاف هذا ،وذلك لتجنب الشائعات اليت
ستنتشر بأن أمري ويلز على وشك الزواج من
امرأة نبيلة بريطانية .عند حلظة وصول (أوغستا)
إىل إنكلرتا ،قاموا بأخذها لشراء فستان زفافها،
ويف الثامن من مايو عام  ،1736وجدت (أوغستا)
نفسها يف ممشى الكنيسة امللكية يف قصر
(سانت جيمس) لتتزوج من األمري (فريدريك)
البالغ من العمر  29عامًا.
شعرت (أوغستا) بتوتر شديد عندما وجدت نفسها
يف بيئة جديدة كليًا باإلضافة لعدم قدرتها على
فهم اللغة اليت يتكلم بها احلاضرون .عندما كانت
امللكة (كارولني) ترتجم لـ (أوغستا) من اإلجنليزية
إىل األملانية وتهمس يف أذنها ،تقيأت العروس
على ثوب زفافها ،وعندما مدت امللكة (كارولني)
والدة زوجها يدها ملساعدة (أوغستا) يف تنظيف
ثوبها ،أصيبت (أوغستا) بنولة ذعر أخرى وتقيأت
على ثوب امللكة.
عادت األمرية (أوغستا) حلياتها الطفولية عندما
وجدت احلياة الزوجية غريبة وحمرجة للغاية ،حتى
متكن أقرباؤها من إجبارها على التوقف عن هذه
التصرفات الطفولية والتصرف كملكة وكزوجة.
استغل زوجها سذاجة زوجته وأقنعها أن تعني
عشيقته كمساعدة هلا يف غرفة النوم .عندما
انتشرت الشائعات حول وجود عالقة غرامية بني
أمري ويلز ومساعدة زوجته ،متكن األمري من إقناع
زوجته أنها جمرد شائعات.
كانت الدراما واملشاكل العائلية تسيطر على أجواء
العائلة املالكة يف ويلز ،وكثريًا ما كانت (أوغستا)
تنجر هلذه املشاكل وتتلقى اللوم من كال الطرفني.
ولكنها ومع ذلك ،متكنت من أداء دورها املتوقع
منها كزوجة ،وأجنبت تسعة أطفال .لكنها لسوء
حظها مل حتظى بلقب امللكة أبدًا ،فقد تويف زوجها
قبل والده ،وعند وفاة امللك (جورج الثاني) توج
ابنها (جورج الثالث) كملك عوضًا عنها.

 .3زواج بدأ بمذبحة وانتهى باالنفصال.

اشتهرت (مارغريت) من (فالوا) (،)1553-1615
وهي ملكة فرنسية ،بفسقها واقرتافها للمعاصي
دون اكرتاث باإلضافة لكونها املرأة األوىل اليت
تدون مذكراتها يف التاريخ ،تعترب (مارغريت)
مثا ً
ال حيًا للشغب واالضطراب الذي شهدته فرنسا
يف ذلك الوقت .اكتسبت (مارغريت) شهرة أو
رمبا مسعة سيئة عندما تناوهلا الكاتب (ألكساندر
دوماس) موضوعًا يف إحدى رواياته (امللكة
مارغو).
و(مارغريت) هي ابنة امللك الفرنسي (هنري
الثاني) وزوجته (كاترين دي ميديتشي) .كربت
(مارغريت) وكانت مقربة من شقيقها (هنري)
امللك املستقبلي (هنري الثالث) –آخر ملوك(فالوا) ،كانت مقربة منه لدرجة مثرية للشبهات
حيث كثرت الشائعات حول طبيعة عالقتهما
واتهموهما بزنا القربى .يف النهاية حتولت هذه
العالقة املقربة إىل كراهية ملدى احلياة عندما
علم (هنري) بوجود عالقة غرامية جتمعها مع
األرستقراطي (هنري غيس) ،انتهت هذه العالقة
الغرامية يف عام  1570عندما تدخلت والدتها
وشقيقها امللك (تشارلز) التاسع وقاموا بضرب
(غيس) وطرده من احملكمة.
كانت العالقة الدينية بني الكاثوليك والربوتستانت
متوترة يف ذلك الوقت يف فرنسا ،لذلك سعت
(كاثرين دي ميديتشي) إىل كسر هذا التوتر

عرب تقريب كاثوليك (فالوا) من أقاربهم عائلة
(بوربون) ،وهم الفرع الربوتستانيت التابع للعائلة
املالكة الفرنسية .تبعًا لذلك ،رتبت (كاثرين)
زواجًا بني (مارغريت) وأحد أقربائها من عائلة
(بوربون) الربوتستانيت (هنري نافار).
أقيم حفل الزفاف يف كاتدرائية (نوتردام) يف
باريس يف  19أغسطس عام  .1572مل تسر
األمور بالشكل املخطط له منذ البداية عندما ُرفض
العريس الربوتستانيت أو مبعنى آخر مل ُيسمح له
الدخول للكاتدرائية الكاثوليكية ،لذلك أمضى ليلة
زفافه خارج كاتدرائية (نوتردام) .بعد مرور مخسة
أيام ازدادت أمور املصاحلة الدينية سوءًا ،عندما
بدأت مذحبة القديس (بارتولوميو) يف  24من شهر
أغسطس ،حيث قام الكاثوليك بقتل اآلالف من
(الربوتستانت) الذين سافروا إىل باريس حلضور
حفل الزفافُ ،ذبح اآلالف من الربوتستانت يف
مجيع أحناء فرنسا خالل األيام التالية.
جنا (هنري نافار) من املوت وذلك بسبب وعده
الذي قطعه خبصوص حتوله إىل الكاثوليكيةُ .
وأجرب
على العيش يف احملكمة الفرنسية لكنه متكن من
الفرار يف عام  .1576مل يكن لـ (مارغريت) أي
دور يف عمليات القتل ،بل إنها فعلت الكثري حلماية
حياة زوجها ،بعد وقوع املذحبة ومرور  4سنوات
من أسره ،مل يكن (هنري نافار) من املولعني
بالكاثوليك ،ومن بينهم زوجته.
مبجرد إطالق سراحه ،قرر (هنري نافار) التخلي
عن الكاثوليكية واالنضمام للقوات العسكرية
الربوتستانتية .عندما خلف (هنري) شقيق
(مارغريت) أخاه (تشارلز التاسع) ليصبح امللك
(هنري الثالث) ،أصبح زوجها خليفة له ،وذلك
ألن امللك (هنري) الثالث مل يرزق بطفل .سبب
هذا األمر اندالع صراع ثالثي اجلهات ُعرف باسم
حرب الثالثي هنري (شقيق مارغريت هنري
الثالث ،زوجها هنري نافار ،عشيقها السابق هنري
غيس).
يف عام  ،1588اغتال (هنري الثالث) العشيق
السابق لـ (مارغريت) (هنري غيس) ،سببت عملية
االغتيال هذه انتشار اخلوف بني الشعب الفرنسي
وأدت النهيار سلطة امللك يف مجيع احناء فرنسا.
يف عام  1589اغتيل امللك (هنري الثالث) على
يد راهب ،وأصبح (هنري نافار) زوج (مارغريت)
امللك الشرعي لفرنسا وحصل على لقب (هنري
الرابع) .رفضه الفرنسيون كملك ولكنه هذه املرة
اعتنق الكاثوليكية عن طيب خاطر لتأمني حصوله
على العرش ،وقد علق على هذا األمر بسخرية
قائ ًال« :باريس حباجة لقديس» .أول عمل قام
به بعد أن استلم احلكم كملك هو فسخ زواجه من
(مارغريت).

 .4زواج وقعت جراءه جريمة قتل يف سنته األوىل،
وانتهى بانفجار يف سنته الثانية.

إن (هنري ستيوارت) ،اللورد (دارنلي) (-1567
 ،)1545هو الزوج الثاني مللكة اسكتلندا امللكة
(ماري) ،وملك اسكتلندا منذ عام  1565حتى
يوم وفاته بعد عامني من تنصيبه ملكًا .مل ينجز
(دارنلي) الكثري من اإلجنازات خالل حياته القصرية
اليت استمرت  22عامًا فقط .كان إرثه الوحيد هو
ابنه الذي يعرف باسم (جيمس السادس) يف
اسكتلندا و(جيمس األول) يف إنكلرتا ،وهكذا
نشأت عائلة (ستيوارت) وحكمت اململكة املتحدة.
كانت زوجته امللكة (ماري) ( )1542-1587ابنة
عمه ،كما كانت االبنة الشرعية الوحيدة الباقية على
قيد احلياة للملك (جيمس اخلامس) ،كان عمرها 6
أيام فقط عندما تويف والدها وورثت العرش وهي
ال تزال رضيعة ،نشأت (ماري) يف فرنسا بينما
كانت إسكتلندا حتت حكم احلكام ،ويف عام ،1558
تزوجت من (دوفني) ولي العهد الفرنسي الذي
أصبح امللك (فرانسيس الثاني) عام  ،1559لكنه
تويف بعد عام.
عادت (ماري) األرملة إىل فرنسا ،ويف عام 1565
قابلت ابن عمها األول اللورد (دارنلي) الذي كان
يعرف بوسامته وأغرمت به .بغض النظر عن مدى
جاذبيته ومجاله ،كانت فكرة الزواج بينهما منطقية
للغاية ،وذلك لكونها وسيلة لتوحيد أسرتني من
عائلة (ستيورات) ،أي أن هذا الزواج سيعمل على
تعزيز نفوذ األسرة املالكة األسكتلندية .مت ترتيب
هذا الزواج بسرعة كبرية وتربع اللورد (دارنلي)
على عرش اململكة جبانب امللكة (ماري).

بعد فرتة وجيزة من الزفاف ،اكتشفت (ماري) أن
زوجها الثاني كان مدل ًال ،باإلضافة لثقته الكبرية
بنفسه وبأهليته كملك .غضب (دارنلي) عندما
رفضت زوجته (ماري) منحه التاج الزوجي الذي
يسمح له مبواصلة احلكم بعد وفاتها .وعندما محلت
(ماري) بابنه ،مل يشعر بالسعادة بل متلكه شعور
القلق ،وذلك ألن ابنه سيدفعه بعيدًا عن العرش
امللكي يف املستقبل.
زاد غضب (دارنلي) بعد أن مت وضع صورة رأس
امللكة (ماري) على العملة النقدية املتداولة.
صب (دارنلي) غضبه على سكرتري امللكة (ديفيد
ريزيو) حيث اتهمه بتحريض زوجته ضده وبوجود
عالقة محيمية بينهما .يف شهر مارس عام ،1566
اقتحم (دارنلي) وبعضًا من مساعديه غرفة طعام
امللكة وقام بطعن (ريزيو) حتى املوت أمام عيين
زوجته احلامل.
قام (دارنلي) بهذه اخلطوة متأم ًال أن زوجته
ستجهض طفلها إثر الصدمة وستخضع حتت
إرادته ،ولكن (ماري) مل جتهض طفلها وأجنبت
امللك املستقبلي (جيمس) يف شهر يونيو من عام
 .1566ومع ذلك ،واجهت امللكة (ماري) العديد
من حماوالت وعمليات التخويف من أجل إعالن
العفو عن قتلة (ريزيو) .مل يفلت (دارنلي) من
العقوبة لفرتة طويلة ،ففي  19من فرباير عام
 1567خططت (ماري) لعملية اغتيال زوجها حيث
وضعت املتفجرات أسفل غرفة نومه .جنا (دارنلي)
من االنفجار ولكنه عندما خرج من حتت األنقاض،
مت اإلمساك به وخنقه حتى املوت .تزوجت (ماري)
من قاتل زوجها (إيرل برثويل) بعد ثالثة أشهر من
موت (دارنلي).

 .5إلني ترينر ومؤسس نيوزيلندا إدوارد جيبون
ويكفيلد

كان (إدوارد جيبون ويكفيلد) ()1796-1862
سياسيًا بريطانيًا لعب دورًا رئيسيًا يف استعمار
أسرتاليا ،كما يعتربه الكثريون املؤسس لدولة
نيوزيلندا .قبل ذلك ،حصل (ويكفيلد) على لطخة
سوداء يف تارخيه بسبب اتهامه بقضية اختطاف
وريثة ثرية بعمر الـ  15من عمرها والزواج منها.
كان (ويكفيلد) ساعيًا دبلوماسيًا يف نهاية
حرب (نابليون) ،قبل أن يهرب مع وريثة فاحشة
الثراء تبلغ من العمر  17عامًا يف عام  .1816نال
(ويكفيلد) تسوية زواج من والدها بقيمة  7مليون
دوالر أمريكي .لألسف ،توفيت زوجته بعد فرتة
وجيزة من والدتها يف عام  ،1820وعلى الرغم من
الثروة اليت مجعها من وراءها إال أنه أراد املزيد من
املال للبدء يف مسريته السياسية .يف عام 1827
أقدم (ويكفيلد) على الزواج من (إلني ترينر) االبنة
الوحيدة لصاحب شركة لصناعة املنسوجات.
كانت (إلني) تبلغ من العمر  15عامًا ،ومل ميلك
(ويكفيلد) أي فرصة باحلصول على موافقة والدها،
لذلك خطط (ويكفيلد) خلطف (إلني) واهلرب
معها مبساعدة شقيقه ،متوقعًا أنه بهذه الطريقة
سيخضع والدها للموافقة كما فعل مع والد زوجته
األوىل .أرسل (ويكفيلد) عربة إىل مدرسة (إلني)
الداخلية يف ليفربول مرفقة برسالة موجهة ملديرة
املدرسة تنص على أن والدة (إلني) على فراش
املوت وتتمنى رؤية ابنتها على الفور.
ُنقلت (إلني) إىل فندق يف مانشسرت ،حيث
أخربها (ويكفيلد) أن إمرباطورية والدها التجاري
قد انهارت ،وأن والدها قد هرب بسبب تراكم
الديون عليه .ثم أقنع (إلني) بأن عمه املصريف
وافق على اإلفراج عن بعض األموال اليت قد تنقذ
والدها ولكن بشرط الزواج من (ويكفيلد) ،كما
أيد هذا الزواج.
أخربها أن والدها قد ّ
وافقت (إلني) على الزواج منه ،أخذ (ويكفيلد)
(إلني) إىل اسكتلندا وذلك ألن قوانينها يف
الزواج أقل تشددًا ،ومت عقد قرانهما على يد
حداد .يف النهاية ،طلبت (إلني) رؤية والدها
ووعدها (ويكفيلد) بأنه سيليب مطلبها ،لكن
اجتماعاته كانت ال تنتهي .يف النهاية ،متكن من
اقناعها أن والدها اآلن يف فرنسا وهو يرغب أن
تتبعه ابنته وزوجها.
خالل هذه الفرتة ،كتب (ويكفيلد) لوالد (إلني)
رسالة يبلغه بزواج ابنته .شعر (ويكفيلد) خبيبة
أمل كبرية وخاصة بعد توقعه أن السيد (ترينر)
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زيـجات

 10مـن أسـوأ زيـجات...
سيتصرف كما تصرف والد زوجته األوىل .طلب
والد (إلني) الذي كان عمدة بلدة (شيشاير) من
وزارة اخلارجية الربيطانية إرسال حماميًا وشرطيًا
إىل فرنسا ،عندها وجدوا (ترينر) و(إلني) يف
فندق يف (كاليه) .قاموا بإعادة (إلني) إىل
والدها ،وألقوا القبض على (ويكفيلد) وشقيقه
وحكم عليهما بالسجن ملدة  3سنوات .يف نهاية
ُ
املطاف قام الربملان بإبطال هذا الزواج.

 .6كاميال أو جورمان واألب الديسالو جوترييز.

كانت (كاميال أو جورمان) ( )1828-1848شخصية
اجتماعية أرجنتينية ثرية من القرن التاسع عشر،
كما كانت وواحدة من أشهر بطالت الرومنسية
واملأساوية يف األرجنتني .خاضت عالقة عاطفية
انتهت بزواجها من القس الروماني الكاثوليكي
األب (الديسالو جوترييز) ،أثار هذا الزواج فضيحة
كبرية بالبالد وانتهى مبأساة.
ولدت (كاميال) يف (بوينس آيرس) ،وكانت فتاة
مجيلة ذات أخالق عالية ومتعلمة على خالف الوضع
يف األرجنتني يف ذلك الوقت ،أي كانت تنتمي
ألرض السالم واجلمال .لسوء حظها ،أمضت حياتها
يف بلد تسودها الوحشية وحيكمها الديكتاتور
(خوان مانويل دي روساس) وهو جنرال باجليش،
تصاعدت محالت املعارضة ضده يف ساحات البلدة
من سياسيني معارضني حلكمه.
كانت (كاميال) إحدى ركائز اجملتمع الراقي ،كما
كانت صديقة البنة الدكتاتور احلاكم ،ولكن عندما
تعرفت (كاميال) على الكاهن (الديسالو غويرتيز)،
حترك شيء ما بني هذه الشخصية االجتماعية وهذا
الكاهن .يف عام  ،1847غرق االثنان يف عالقة
غرامية وهربا معًا إىل بلدة صغرية يف املقاطعة،
حيث تظاهرا بأنهما زوجان وأسسا أول مدرسة يف
هذه البلدة.
سرعان ما اختذت هذه الفضيحة منحى سياسيًا
وذلك بسبب قيام معارضي الديكتاتور بتسخري هذه
العالقة إلظهار الفساد والتدهور األخالقي خالل فرتة
حكم (روساس) .ويف نهاية املطاف ،قاموا بتعقب
(كاميال) و(الديسالو) واختطفوهما وأعادوهما إىل
بوينس آيرس .ناشدت ابنة الديكتاتور (روساس)
والدها أن يعفي عن صديقتها ،لكنه رفض مدعيًا
أن هذه القضية تستدعي «إظهار قوتي بال منازع،
ألن القيم األخالقية واملعايري الدينية يف اجملتمع
معرضة للخطر».
وقع الديكتاتور مرسومًا إلعدام العاشقني .حيث
ُأعدم كل من (كاميال) واألب (الديسالو) يف الـ
 18من أغسطس عام  1848على يد فرقة إلطالق
النار يف سجن املدينة بالقرب من (بوينس
آيرس) ،كانت (كاميال) يف ذلك الوقت يف الـ
 20من عمرها وحام ًال بالشهر الثامن .قبل إعدامها
قاموا بعرض املاء املقدس عليها لتشربه وذلك
كبادرة حسنة كي يذهب طفلها للجنة.

 .7الكونتيسة التعيسة وزوجها اإلنكليزي السيئ.

كان (أندرو روبنسون ستوني) ()1747-1810
شخصًا مغامرًا وفاسدًا وينتمي لألجنلو اإليرلنديني.
اكتسب (ستوني) مسعته السيئة بسبب خداعه
امرأة من طبقة النبالء بزواج مروع .تزوج (ستوني)
من (ماري باوز) وهي كونتيسة (سرتامثور)
و(كينغهورن) ( ،)1749-1800وهي اجلدة الكربى
للملكة (إليزابيث الثانية) اليت كانت تعرف باسم
«الكونتيسة احلزينة» ،تسبب هذا الزواج بفضيحة
كبرية يف إنكلرتا وانتهى بالطالق.
ولدت (ماري) يف لندن وهي ابنة بارون فاحش
الثراء ،تويف والدها عندما كانت (ماري) تبلغ
من العمر  11وترك هلا ثروة تبلغ حوالي املليون
جنيه إسرتليين .أصبحت (ماري) أغنى وريثة يف
أوروبا وأكثر النساء املرغوبات يف بريطانيا،
واستمتعت بكونها حمط انتباه واهتمام اجلميع كما
شعرت بالسعادة عند تودد األرستقراطيني إليها،
يف النهاية تزوجت (ماري) من إيرل سرتامثور
وكينغمور يف عيد ميالدها الـ .18
رزق الزوجان خبمسة أطفال ،ولكن عندما أصيب
اإليرل مبرض السل ،شعرت (ماري) باإلحباط
واعتربته شخصًا ضعيفًا غري قادر على تلبية
رغباتها اجلنسية .بدأت (ماري) خبوض عالقات
غرامية سببت هلا مسعة مروعة .عندما تويف زوجها
اإليرل يف عام  ،1776استعادت (ماري) ثروتها

ودخلت بعالقة غرامية مع حبيبها (جورج جراي)،
وأصبحت حبلى أربع مرات خالل عام من عشيقها
ولكنها أجهضت يف مجيع تلك املرات.
يف النهاية ،تزوجت (ماري) من (غراي) بعد محلها
الرابع ،لكن عندما التقت باملالزم يف اجليش
الربيطاني (أندرو روبنسون ستوني) امللقب
بالكابنت ،وقعت (ماري) يف غرامه .يف عام
 ،1777كتب (ستوني) مقاالت شنيعة عن (ماري)
ونشرها يف إحدى الصحف ،وعندما ُنشرت هذه
املقاالت ،تظاهر (ستوني) بالغضب من اإلهانة
املوجهة لشرف (ماري) ،وحتدى رئيس حترير
الصحيفة ملبارزته .أثناء خوض الطرفني يف هذه
املبارزة املزيفة تظاهر (ستوني) بإصابته جبروح
قاتلة ،وتوسل (ماري) وقال هلا أن أمنيته الوحيدة
قبل املوت هي الزواج منها.
قبلت (ماري) الزواج من (ستوني) الذي كان
حممو ً
ال على إحدى النقاالت عندما علمت أن هذا
الزواج لن يستمر سوى بضع ساعات .بعد فرتة
وجيزة من تبادل الوعود وانتهاء احلفل ،استعاد
(ستوني) عافيته .يف تلك الفرتة ،كان من حق
الزوج التحكم باملمتلكات املالية لزوجته ،لكن
اكتشف (ستوني) وجود اتفاقية ما قبل الزواج
تقف يف طريق حتقيق مبتغاه .لكنه يف النهاية
متكن من إجبار (ماري) على إلغاء اتفاقية ما قبل
الزوج ومتكن من التحكم بثروتها.
بدأ (ستوني) بصرف وتبديد ثروة زوجته كبحار
خممور على الشاطئ ،وأبقى زوجته (ماري) سجينة
وحول حياتها إىل جحيم على مدار
يف منزهلا.
ّ
السنوات الثمان التالية ،كما أساء إليها جسديًا
وعاطفيًا ،وكان يغتصب خادماتها وحيضر البغايا
إىل املنزل .خاض (ستوني) العديد من العالقات
الغرامية اليت انتهت بوالدة أطفال غري شرعيني
له.
متكنت (ماري) من اهلرب يف عام  1785وتقدمت
بطلب الطالق من زوجها ،لكن (ستوني) رفض
التخلي عنها وقام خبطفها وأخذها إىل مشال
إنكلرتا وعذبها وهددها باالغتصاب .كما أجربها
على ركوب اخليل خالل أيام الشتاء الباردة لعلها
مترض ومتوت.
يف نهاية املطاف ،مت انقاذ (ماري) عندما ارتفعت
أصوات البكاء من منزهلا ،أما زوجها (ستوني)
انتهى به األمر باالعتقال.
استؤنفت قضية الطالق وأدين (ستوني) وشركاؤه
بالسجن لـ  3سنوات بتهمة اخلطف .وأخريًا حصلت
(ماري) على طالقها يف عام .1789
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أحبت سادا ابه عشيقها بشكل جنوني ،وأرادت
امتالكه وحدها مما دفعها إىل قتله يف نهاية
املطاف.
يف بعض األحيان ،قد ينتهي الزواج بطريقة سيئة،
ولكن قد يكون لرفض الزواج من شخص ما نفس
العواقبُ .عرف (كيشيزو إيشيدا) (،)1894-1936
وهو رجل أعمال ياباني وصاحب مطعم معروف،
حببه للنساء .قرر (إيشيدا) صاحب أجنح املطاعم
يف طوكيو توكيل إدارة شؤونه التجارية لزوجته
واللحاق بشغفه ومطاردة النساء.
يف عام  ،1936بدأ بعالقة غرامية مع موظفة
قام بتعيينها مؤخرًا امسها (سادا أبه) (-1971
 )1905وهي بائعة هوى وغيشا يابانية سابقة.
مل مير الكثري من الوقت منذ بدء عملها حتى بدأ
بالتودد إليها ،وبالطبع مل تبعده (سادا) .أصبح
االثنان مفتونني ببعضهما البعض ،فكانا ميضيان
أيامًا يف ممارسة العالقة احلميمية يف الفنادق،
ومل يتوقفا عن ممارسة احلب حتى عندما تدخل
اخلادمات لرتتيب وتنظيف الغرفة .يف مرحلة ما،
كان (إيشيدا) يتكلم عن تركه لزوجته والزواج من
(سادا) ،فأخذت (سادا) كالمه على حممل اجلد.
كانت (سادا) تشعر بالغرية كلما كان (إيشيدا)
يعود إىل منزله ،وعندما فشل (إيشيدا) يف
الطالق من زوجته بدأت (سادا) بالتفكري بقتله
وذلك كوسيلة إلبقائه لنفسها لألبد .يف أحد
األيام ،قامت (سادا) برفع السكني على (إيشيدا)
ولكنه ظن أنها تتدرب على أحد األدوار وحتمست
قلي ًال ،األمر الذي دفع (سادا) للرتاجع عن نيتها
بقتله .يف مرة أخرى ،حاولت (سادا) قتل حبيبها
جمددًا عن طريق خنقه حبزام أثناء ممارستهما

احلب ،شعر (إيشيدا) برغبة جنسية أكرب وتوسلها
أن تتابع ما تقوم به ،األمر الذي دفعها للرتاجع عن
نيتها بقتله مرة أخرى.
عندما استسلم (أيشيدا) للنوم قررت (سادا)
خنقه للموت باستخدام حزامها ،بعد أن مات
قامت بإخصائه ونقشت امسها على ذراعيه ،قبل
أن تهرب كتبت عبارة «سادا وإيشيدا كيشيزو
وحدهما» بالدم على ساقه ،و»سادا وإيشيدا
لبعضهما» على مالءات السرير .سيطر مصطلح
(رعب سادا أبه) على معظم الرجال اليابانيني عند
ُ
انتشار خرب أن جرمية القتل هذه قد ارتكبت على يد
«امرأة خطرة جنيسًا وإجراميًا».
يف نهاية املطاف متكنت الشرطة من إلقاء القبض
على (سادا) ،وكانت الصدمة عندما وجدت الشرطة
األعضاء التناسلية لـ (إيشيدا) يف حقيبتها ،عندما
ً
حاملة
سألوها عن السبب الذي يدفعها للتجول
قضيب وخصييت (إيشيدا) يف حقيبتها أجابت
ً
قائلة« :مل أستطع أخذ رأسه أو جسده معي،
إلي أكثر الذكريات
يعيد
الذي
اجلزء
أخذ
أردت
ّ
حيوية» .حوكمت (سادا) بالسجن ملدة  5سنوات.
بعد إطالق سراحها واصلت (سادا) كتابة سريتها
الذاتية ،وعاشت حتى عام .1971

 .9الزواج املأساوي يف مجال االستعراض الفني

ُاعتربت بعض الزجيات اليت حصلت يف تاريخ الفن
واألعمال االستعراضية زجيات فاشلة وكارثية
كزواج (جريي لي لويس) ( ) -1935و(مريا جيل
براون) .ولد (لويس) ونشأ يف لويزيانا ،وكان
رائدًا يف جمال موسيقا (الروك آند رول) ،بدأ
تسجيل أغانيه يف عام  .1956يف العام التالي،
اكتسب لويس شهرة عاملية بعد النجاح الذي
حققته أغنيته (’There’s a Whole Lotta Shakin
 .)Goin’ Onبعد مرور وقت قصري أطلق أغنيته
املميزة ( ،)Great Balls of Fireواليت صنفت من
أفضل  100أغنية حبسب تقييم جملة «رولينغ
ستون».
حبلول هذا الوقت ،كان (لويس) قد خاض عالقيت
زواج فاشلتني .فانفصل عن زوجته الثانية ليتزوج
للمرة الثالثة بعد أن وقع بغرام (مريا جيل براون).
كانت (مريا) ابنة عمه ،وكان الفارق العمري بينهما
كبري ،حيث كانت تبلغ من العمر  13عامًا أي أنها
كانت صغرية جدًا.
مل يكن الزواج من ابنة العم أو الزواج بفتاة
صغرية تبلغ من العمر  13عامًا أمرًا شائعًا يف
لويزيانا يف ذلك الوقت ،لكنه مل يكن يعترب أمرًا
متطرفًا .مل يكن (لويس) يعترب عمر (مريا) أو
قرابته بها أمرًا ذا أهمية كبرية ،بل كان خيشى
من الفضيحة وخاصة أنه سيعقد زواجه الثالث قبل
انتهاء معامالت طالقه من زوجته الثانية.
حذر الكثري (لويس) من اصطحاب عروسته معه
يف جولته األوروبية األوىل ولكنه جتاهل هذه
التحذيرات ،لكن اتضح الحقًا أنه كان من األفضل
له لو عمل بنصيحتهم .فعندما وصل إىل بريطانيا
يف شهر مايو عام  ،1958قدم (مريا) للصحفيني
كزوجته لكنه ادعى أنها تبلغ من العمر  15عامًا.
زادت (مريا) األمر سوءًا عندما أشارت أنها ليست
صغرية جدًا على الزواج ،وقالت« :ميكنك الزواج
بسن العاشرة ،إذا متكنت من العثور على زوج».
ما إن اكتشفت الصحافة على جانيب احمليط األطلسي
عمر (مريا) احلقيقي ،ظهرت ردود األفعال العنيفة
وخاصة من طرف الصحافة الربيطانية ،حيث ُوصف
(لويس) بأنه «خاطف األطفال» و»لص الطفولة».
لعبت الصحافة دورًا كبريًا يف حث الناس على
مقاطعة حفالته املوسيقية ،كما طالبت برتحيله من
البالد لكونه متحرشًا باألطفال .مت إلغاء مواعيد
جولته املوسيقية واضطر (لويس) و(مريا) إىل
الفرار إىل الواليات املتحدة.
عندما هبطت طائرتهما يف نيويورك ،مل تكن
الصحافة األمريكية أكثر لطفًا من الصحافة
الربيطانية .كانت مسرية (لويس) الفنية يف
ذروتها لدرجة أنه بدأ ينافس (إلفيس) .لكن
تسببت هذه الفضيحة بتحطيم مسعته ،حيث
اخنفضت رسوم حفلته يف تلك الليلة من  10آالف
دوالر إىل  250دوالر.بعد مرور فرتة من الزمن،
عاود (لويس) الظهور كمغين ريفي.
 . 10كازوكو هيجا
وصفت جملة (جابان تاميز) السيدة (كازوكو هيجا)
بأنها «امرأة وضيعة ذات وجه طويل وحنيل ،بالكاد
تعترب مجيلة» ،مل تكن تبدو على اإلطالق كامرأة
لعوب وحسناء .ومع ذلك ،أجربتها حال البالد خالل
احلرب العاملية الثانية على الدخول يف سلسلة من
الزجيات اليت غالبًا ما كانت تنتهي بكارثة وخاصة

بالنسبة للزوج.
بدأ األمر يف يونيو عام  ،1944عندما قامت إحدى
الطائرات األمريكية بإغراق قافلة يابانية صغرية
قبالة جزيرة (أناتاهان) ،و(أناتاهان) هي إحدى
جزر (املاريانا) النائية اليت تقع على بعد  75ميل
عن سايبان 36 .حبارًا وجنديًا سبحوا إىل جزيرة
(أناتاهان) .والتقوا هناك باملقيم الوحيد يف تلك
اجلزيرة ،وهو مالك مزرعة يدعى (كيكوتشريو
هيجا) وزوجته (كازوكو هيجا) .سببت الرتكيبة
السكانية هلذه اجلزيرة اليت تضم  37رجل وامرأة
واحدة الكثري من املتاعب.
اشتعلت احلرب بينما كان هؤالء الناجون يستقرون
يف هذه اجلزيرة مبساعدة عائلة (هيجا) .يف وقت
الحق من عام  ،1944غزت الواليات املتحدة جزر
(املاريانا) وفرضت سيطرتها على اجلزر الرئيسية
بينما تغاضت عن بعض اجلزر الصغرية كجزيرة
(أناتاهان) .أما بالنسبة للمستوطنني اجلدد يف
هذه اجلزر الصغرية ،ففقدوا االتصال مع حكومتهم
وانعزلوا عن العامل اخلارجي.
مل يكن االستقرار يف جزيرة (أناتاهان) أمرًا
ممتعًا ،كانت هذه اجلزيرة فقرية باملوارد الغذائية،
واضطر املقيمون إىل تناول جوز اهلند والسحالي
واخلفافيش واحلشرات وقصب السكر الربي للبقاء
على قيد احلياة .لكن عندما حتطمت قاذفة القنابل
( )29-Bعلى اجلزيرة ،حتسنت حياتهم واستفادوا
من حطام هذه القاذفة واستخدامها لصنع سكاكني
وأواني وأسقف ألكواخهم.
بسبب وجود امرأة واحدة على هذه اجلزيرة أصبح
الوضع يشبه رواية «أمري الذباب» .وكانت الضحية
األوىل زوج (كازوكو) (كيكوتشريو هيجا) ،اختفى
(كيكوتشريو) حتت ظروف غامضة بعد مرور وقت
قصري من وصول املقيمني اجلدد .عندها قامت
(كازوكز) بالزواج من أحد املقيمني اجلدد وذلك
حلماية لنفسها من اآلخرين ،ومع ذلك قام أحدهم
بإطالق النار على زوجها اجلديد وقتله .تزوجت
(كازوكو) من قاتل زوجها ولكن بعد وقت قصري
من زواجهما ،قام عاشق آخر بشق حلق زوجها
اجلديد.
حتولت (كازوكو) لتصبح امرأة لعوب ،حيث بدأت
بالتالعب بهؤالء الرجال ،وانتهى أمر كل زوج منهم
باملوت بطريقة وحشية على يد الرجال اآلخرين.
ازداد األمر سوءًا عندما اكتشف املقيمون اجلدد
طريقة ختمري نبيذ جوز اهلند ،حيث كانوا ميضون
أيامًا يف شرب اخلمر .يف عام  ،1951اندلعت
املعارك بني هؤالء الرجال للفوز بـ (كازوكو)،
مات  12عشر رج ًال ،تعرض أحد الرجال للطعن 13
مرة على أيدي الرجال اآلخرين ،لكنه بعد جناته من
حماوالت القتل اليت تعرض هلا كان يعاود التودد
إليها.
يف عام  ،1945كانت احلرب قد انتهت يف العامل
اخلارجي .تذكر أحد األشخاص املأساة اليت وقعت
قرب جزر (املاريانا) ،لذلك قامت السلطات
األمريكية بإلقاء منشورات فوق جزيرة (أناتاهان)
لتخرب القاطنني هناك أن احلرب قد انتهت .اعتقد
املقيمون يف تلك اجلزيرة أن هذه املنشورات
ليست سوى أخبارًا كاذبة ،ورفضوا تصديق أن
اليابان قد استسلمت .نظرًا لكونهم معزولني عن
العامل اخلارجي وال يشكلون أي تهديد على القوات
األمريكية ،قررت القوات األمريكية عدم التخلص
منهم .لذلك كانت تقوم السلطات األمريكية بإنزال
املنشورات بني احلني واآلخر إلعالمهم أن احلرب
قد انتهت وأن اليابانيني قد استسلموا ،ولكن
استمر املقيمون يف هذه اجلزيرة بعدم تصديق
هذه األخبار.
يف عام  ،1950رأت (كازوكو) سفينة أمريكية
عابرة وطلبت أن يتم أخذها بعيدًا عن هذه اجلزيرة.
كان ذلك بعد أن اكتشفت السلطات األمريكية أن
املقيمني بهذه اجلزيرة مل يصدقوا أن احلرب قد
انتهت ،لذلك مت االتصال بأسر املعسكرين وكتبوا
رسائل هلم إلعالمهم أن احلرب قد انتهت بالفعل
منذ سنوات عديدة .وأخريًا جاءت هذه الرسائل
اليت أرسلتها احلكومة اليابانية بفائدة.
استسلم املقيمون يف عام  ،1951وعادوا إىل
اليابان وانتشرت قصتهم على نطاق واسع.
أطلقت الصحافة اليابانية على (كازوكو هيجا)
لقب «ملكة حنل أناتاهان» ،ونشرت قصتها يف
الصحف وتناولت قصتها العديد من املسرحيات،
بعد أن انتهت مرحلة شهرتها وفقد اجلمهور اهتمامه
بها ،سلكت (كازوكو) طريقها حنو الدعارة وغرقت
يف فقر مدقع ،توفت عن عمر يناهز الـ  51عامًا،
وكانت تعمل وقتها يف مجع القمامة.
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حكمة األنني العشق القاتل :قراءة للفيلم املغربي « وصال» من هو القاتل األكرب
لإلنسان واإلنسانية
منذ بدء اخلليقة
بقلم حلسن ملواني  -إيالف

جسد يرشح املوسيقا
ويطمئن إىل سرير مرسوم
ّ
بالسكاكني
ويلص
يقف عند الوسادة
ّ
رأسي
بني قوسني
أنا على وشك العطر
الساخن،
بالدم
أؤمن
املفتوحة
والشرايني
الغتصاب الورد
شكل
منحوني
كلهم
املساخل
وأعطوني اسم املشانق
كي أحف مبوسيقاك من جهة
املوت
لكنين مشيت يف األصالب
أكثر سوناتات
تنظف
حيوانات
وأقل
أسنان
الضبع ..الذئب
اخلنازير امللونة
تعهدت برأسي إىل الرف
ّ
األوسط من لزوجتك ..
كتفي ساعة
حامال بني
ّ
مائية
تدق  ...عنقي  ..تدق ..
عنقي
وتدق أيضًا ..
خبزًا ساخنًا مل تقبض عليه
الساعة
شرايني املاء يف
ّ
وحصل أن كنت وحدي
يف الساعة الواحدة إال
أبدية
املوسيقا
بتوقيت
املتبقية...
و.ح.د.ي..
محمد عامر األحمد  -سورية

حيكى أن الشاعر عبد امللك األصمعي أحد فطاحل
الشعر العربي أنه وهو يف سفره يتجول يف
بعض البوادي فلمحت عيناه أبياتا منقوشة على
صخرة
ّ
العشاق باهلل خربوا
أيا معشر
إذا ّ
ٌ
عشق بالفتى كيف يصنع
حل
ويرد عليه األصمعي بقوله :
ُيداري هواه ثم يكتم سره
وخيشع يف كل األمور وخيضع
ويف اليوم املوالي وجد األصمعي بيتا مكتوبا
أسفل البيت الذي كتبه هو يف اليوم السابق
وكان هكذا:
وكيف يداري واهلوى قاتل الفتى
يوم قلبه يتقطع.
ويف كل ٍ
التالي
ويف اليوم
مر األصمعي على نفس
ّ
الصخرة ،والحظ وجود بيت من الشعر مكتوب
أسفل البيت الذي كتبه هو يف اليوم السابق:
وكيف يداري واهلوى قاتل الفتى
يوم قلبه يتقطع
ويف كل ٍ
ورد األصمعي على البيت فكتب:
إذا مل جيد الفتى ص ًربا لكتمان أمره
فليس له شي سوى املوت ينفع
وقد ُو ِجد ـ بعد أيام ـ شاب منتحرا جبانب تلك
الصخرة ،وهو الشاب العاشق الكاتب لألبيات
اليت رد عليها األصمعي ،وقبل انتحاره كان قد
كتب على ذات الصخرة :
مسعنا أطعنا ثم متنا ّ
فبلغوا
سالمي إىل من كان للوصل مينع
ً
هنيئا ألرباب النعيم نعيمهم
وللعاشق املسكني ما يتــــــجرع
وبهذه احلادثة ارتبطت مقولة «ومن احلب ما
قتل» باألصمعي.
وفيلم وصال نهايته قتل للعاشق من قبل
معشوقتة مثنا للحب الذي مجعهما يوما ما ...
ويف الفيلم أحداث متالحقة متضاربة تنعش
مشاعر املشاهد وجتعله يعيش بني التوقعات
والشكوك الدفينة قبل أن تؤول هذه االحداث
إىل اقتتال بني وصال وعشيقها القديم الذي
قتلته مثنا للعشق الذي مجعهما قبل أن تتزوج.
ـ قصة الفيلم
مدرس يسقط يف حب موظفة تعمل ببلدية
فيتزوج بها بسرعة ،وتبدأ مشاكله املنغصة عليه
نعمة هذا الزواج حني يتلقى بني احلني واحلني
مكاملات هاتفية من جمهول ينبهه إىل سوء
سرية وصال ،وأنها ال تناسبه ،األمر الذي دفع
بالزوج لرصد حتركات زوجته ،لتتكهرب العالقة
بني الزوجني ،وتكشف قصة الفيلم عالقة
الزوجة بعشيق سابق ،ستلتحق به بعد طالقها
من زوجها ،لكن العشيق يتنكر هلا ،وحياول
جتاهلها مما دفع بها لطعنه ليسقط قتيال.
ـ أحداث منغصة
جسد دور البطولة يف الفيلم باقتدار كل من
أمال صقر « وصال « ،وياسني أحجام « حييى،
وعبد السالم البوحسيين ..والفيلم من سيناريو
و إخراج حكيم القبابي.
بداية الفيلم مغرية ،يتجسد فيها حسن املعاشرة
بني حيي وامرته وصال ،لكن بني احلني واحلني
يثار ما يشري إىل عدم ارتياح الزوجة بزواجها رغم
توفري مجيع ما حتتاجه من قبل زوجها ،بل يبدو
أنها حمسودة من قبل زميالتها املوظفات معها
يف البلدية .هذا التدرج للمشكل سيؤججه تباعا
مكاملات هاتفية كدرت على حييى املدرس حياته
وكدر صفاء عالقته بزوجته وصال اليت
الزوجية
َّ
ُيبدي هلا مرارا قوة حبه هلا إىل حد املبالغة.
تتكرر املكاملات اجملهولة ،ويتكرر التجسس على
الزوجة وصال من قبل حييى ليجد نفسه مذنبا
حيث جيد الزوجة ـ وهو يريدها متلبسة ـ بريئة ال
تقوم إال مبا هو مباح ،ومن حقها.
تكرار املكاملات ،وحماولة الكشف عن اجلرم
أضفى على أحداث الفيلم إثارة خاصة ،فهو

يعتقد أمورا ويتكشف له فيما بعد أن املرأة
خارج االتهام ،إال أن االضطراب ال يبارحه ،فهو
يف كل األحوال شاك مرتبا ارتيابا عكر عالقته
الزوجية ،وجعل زوجته ـ ولو متثيال ـ تبدي
امتعاضها من تصرفاته الالمسؤولة إىل حد أنها
طلبت منه الطالق.
ومبغادرتها بيته ،انهالت عليه التساؤالت متهما
نفسه بالغنب والقصور والغلط ،ويؤثر ذلك على
عالقته بطلبته ،وباملوظفني ،ليعيش يستبد به
الشك والقلق والرتدد .فما عليه إال ان يتقدم
السرتجاعها كي تعيش معها مرة أخرى.
وتعود املياه إىل جماريها ،وكأننا من جديد يف
بداية أحداث الفيلم ،حيث يربزان يف صور تدل
على استمتاعهما حبياتهما الزوجية من جديد
(السري على الشاطئ ،التقاط الصور التذكارية،
مرح ،إظهار األلفة والسعادة والعالقة الزوجية
احلميمية بينهما).
وتتواىل املكاملات لتعيد حييى إىل العذاب،
وحبدة ،فاجملهول يطالبه بتعقب امرأته يف
أماكن خاصة ليجد مرة أخرى أن املسألة عادية،
وما تقوم به ليس سوى ممارسة حق من حقوقها
املشروعة .غري أن عذاب الشك وقسوته دفع
بيحيى ليطلق زوجته لتلتحق سرا مبنزل عشيقها
السابق ،والذي أظهره الفيلم كامال بعد أن كان
جمهول الصفة واملالمح ..يف املنزل وبعد ليلة
محراء ،يتحدثان عن عالقتهما ،لتجد وصال أن
عشيقها الذي وعدته بأن تنتظر عودته من
اخلارج ،واليت خضعت لبغيته املفربكة ـ وهي
زوجة حييى ـ حياول التنصل من عالقته بها ،فما
هي إال أن غرزت يف ظهره سكينا ليسقط ميتا
وهي تصرخ فوق جثته.
ويف آخر الفيلم يبدو املدرس حييى ،وقد خرج
من الثانوية اليت يشتغل بها مثارا حني يرى
صورة امرأته يف الصفحات األوىل من اجلرائد
من بعض اجلرائد ،وهي اخلائنة لزوجها القاتلة
لعشيقها .وبذلك يبعد عن نفسه الشعور
بالبالهة ،والتخلص من سيطرة االوهام ومآسي
عكرت عليه حياته الزوجية واملهنية حتى.

فيلم مشوق ومجيل
الفيلم مشوق مثري لتأرجح األحداث فيه بني
اجملهول واملعلوم ،بني الصدق واخلدعة ،بني
الثقة والشك ،بني الواقع والتهيئات اليت
ستصري يف نهاية الفيلم حقيقة.
الفيلم متوازن البناء أحداثا ومجالية ،ومشوق
تبعا لفنية اللقطات وإظهار املنغصات بتدرج من
البسيط إىل املعقد .عالوة على إبراز املعضلة
لتمحو وتعود من جديد ،كما أن األزمات يف
الفيلم خترج يف إطارها الضيق ( البيت الزوجي)
إىل ميدان العمل ،إىل أفراد األسرة ،مما وسع
تأثريية احلدث يف املشاهدين ،وكأن احمليط
الذي يعيش فيها البطالن أزمتهما يتأثر بها تأثر
املتعاطف املتسائل احلائر إىل املصائر املمكنة
للبطلني اللذين صارت أسرارهما متداولة يف
العلن واخلفاء.
إن عدم الثقة يف احلاضر واملآل قد يدفع
الكثريات من الفتيات لالرتباط بأزواج لسن
من اختيارهن ،وسرعان ما يفضي ذلك إىل
اضطراب قد يتسبب أثرا جارحا هلن وملن ارتبط
بهن حني تظهر معطيات وجمريات تغري األحداث
واألحوال ..تلك هي الفكرة اليت انبنى عليها
فيلم « وصال» ،وقد جتسدت هذه الفكرة فيه
برؤية فنية ال ختلو من إثارة ومجالية .خاصة أن
ما قد يعتقده املشاهد مبرَِّ ئا لوصال وهي ُتظهر
ما ليس جبرم وال حرام أمام زوجها املرتقب
املتجسس ،وما قد يعتقده مجُ ِّرما ليحى الذي مل
يتمكن من العثور على ما يشني زوجته ،سيتحول
إىل حقائق يف نهاية الفيلم حني نتأكد من التآمر
بني العشيق ووصال على حييى الصادق يف حبه
لوصال .ليصري مصري اخلائنة السجن ،ويصري
العشيق املكدر حلياتها مع زوجها املخلص هلا
يف عداد املوتى.

من هو القاتل األكرب لإلنسان واإلنسانية منذ بدء
اخلليقة حتى هذا اليوم؟!
اذا أحببنا أن ّ
نتعرف عن عمر هذا الكون الذي نعيش
فيه وما هو الرقم احلقيقي على حسب ما قاله
وكتبه العلماء األرضيون املتخصصون يف العلوم
الفلكية والكيماوية واألرضية واألثرية ومن بعد
العديد من الدراسات املربجمة ألكثر من  ١٠٠عام
من الفحوصات داخل اكرب خمتربات Laboratories
جامعات العامل وبواسطة التكنولوجيا احلديثة
واملعدات املتطورة واملتفوقة علميًا ،والتدقيق
ّ
املعمق بعلوم الطبيعيات وما وراء الطبيعة..
فقد وجد هؤالء العلماء ان عمر هذا الكون يقارب
١٢مليار ونصف مليار سنة زمنية.
السؤال املهم لنا مجيعًا :ملاذا عدد سكان العامل
قليل جدًا بالنسبة لعمر االرض الذي هو عدة
مليارات من السنني؟
ما هو السبب االساسي واملسبب لذلك؟
هل كانت األمراض السبب الوحيد لقتل املليارات
من البشر ،او ان اجملاعات كانت السبب االساسي
الذي قضى على أكثرية الناس ،او العوامل الطبيعية
مثل اهلزات األرضية والطوفانات والعواصف او
ارتفاع احلرارة فوق املستوى املطلوب الستمرارية
احلياة ،او حدة الربد القارص واحلرارة املتدنية
اليت تقضي على احلياة؟!
اننا نأسف مجيعًا عندما نعلم ان احلقيقة املؤملة
وهي أن احلروب الدينية كانت ،وال تزال منذ فجر
التاريخ اىل هذا اليوم ،حتصد ارواح املاليني من
البشر سنويًا من غري رمحة او شفقة او رادع،
اضافة اىل االمراض املستعصية كالسرطان ،على
انواعه ،وغريه من االمراض واالوبئة اليت تتفشى
سريعا واليت تفتك بأعداد كبرية من الناس او َاي
سبب من األسباب القاتلة والكوارث الطبيعية ،مثل
اهلزات األرضية االرتدادية والطوفانات وغريها.
واليوم ابتدأت هيئة حقوق االنسان العاملية تلقي
كل اللوم على بعض الطوائف والناس املتعصبني
لدينهم والرافضني لآلخر الذين يدعمون ويعيدون
احلروب البدائية املتطرفة اىل عصرنا هذا ،تلك
احلروب اليت ابتدأت بني الديانات الوثنية اليت
اخرتعها االنسان ،والديانات السماوية والديانات
األرضية املتضاربة ،وباقي الديانات اليت ال حتصى
وال ّتعد على هذه االرض واليت انقرض الكثري منها
بسبب احلروب الدينية املتتالية ومن الصعب جدًا
أن نذكرها يف هذه املقالة اليت تعبرّ عن احلقيقة
باملفيد املختصر.
يتحمل مجيع هذه املسؤوليات الكبرية؟
فمن
ّ
ومن يستطيع أن يردع مجيع الناس عن القيام
باحلروب اجملنونة العشوائية اليت ال تتوقف وال
تنتهي وال تستطيع أن حتقق اهلدف املنشود مهما
ممولة من مرجعيتها داخليًا او خارجيًا ،ومهما
كانت ّ
كانت اهدافها وثقافاتها وميوهلا؟
حنن ال نريد أن خنيف أحدًا وال نريد أن خناف من
احد ،وايضًا حنن نتكلم من منطلق كوننا بشرًا
احرارًا يف عقيدتنا واحرارًا يف إنسانيتنا واحرارًا
يف اخالقنا ،وحنن حنب العيش املشرتك الراقي
واآلمن ..حنب السالم واحلق وال حنب أن ّ
حنول
وحنول
وحنول الناس اىل رجيم،
االرض اىل جحيم
ّ
ّ
املدن اىل رميم.
فأين هو احلق القويم واين هو الطريق
املستقيم؟..
اين احملبة اليت علموها ّ
بكل دين؟
وهل هذا ما يريده الناس املؤمنون من قتل
لالبرياء الصاحلني وقتل النساء واألطفال
القاصرين ،وقتل الضمري ،وقتل املصري ،وقتل
الشعوب اليت تعبد الرب نفسه؟
واملؤسف ان الكثري من اعمال القتل هذه تتم
باسم الرب ..والرب منها ومن مرتكبيها براء.
وشكرا جلميع االحباء القارئني والرب حيميكم
وحيفظكم امجعني يف جمده العظيم.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

بري يرجئ التصويت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على مواد مشروع املوازنة حتى منتصف الليل ،على ان تكون قد
ُرفعت إىل ما بعد ظهر امس (اجلمعة) ،بالنظر إىل كثرة عدد بنود
بري النواب ،برفع اجللسة
املشروع ( 96بندًا) ،فاجأ الرئيس نبيه ّ
املسائية باكرًا ،بعدما تناهى إىل مسامعه اخبار االشتباكات اليت
حصلت بني العسكريني املتقاعدين والقوى األمنية ،اثر جناح هؤالء
العسكريني الذين كانوا يواصلون اعتصاماتهم يف ساحة الشهداء،
مبباغتة القوى األمنية والتسلل إىل نقطة قريبة جدًا من مبنى اجمللس،
وانهم استطاعوا جتاوز العوائق احلديدية مهددين باقتحام الربملان
على الرغم من منعهم من قبل القوى األمنية ،وجرى تدافع واشتباكات
بااليدي ،فيما سجلت حاالت اغماء يف صفوف العسكريني الذين
اصروا على حماوالت اقتحام مبنى اجمللس ،للتأكيد على رفضهم
املس حبقوقهم ،من خالل فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد
وعلى الطبابة.
وكان هؤالء العسكريون ،بدأوا بتصعيد موقفهم بالتزامن مع بدء
انعقاد اجللسة املسائية اليت كانت خمصصة لرد وزير املال علي
حسن خليل ورئيس احلكومة على مداخالت النواب الذين بلغ عددهم
 52نائبًا على مدى يومني ،وسجل قرابة السادسة قطع الطرقات
السيارات يف حملة
يف ساحة الشهداء ،باشعال النار يف اطارات
ّ
الصيفي ،يف وقت جرت اتصاالت بني ضباط اجليش يف اخلدمة
والضباط املتقاعدين ودخل عدد من العسكريني إىل اجمللس ملقابلة
وزير الدفاع الياس بو صعب الذي اعترب ان املعلومات الواصلة
للعسكريني مبعظمها مضخمة.
وبالتزامن مع حترك العسكريني الذي سيتواصل اليوم ،دعت رابطة
موظفي اإلدارة إىل اإلضراب العام اجلمعة (امس) أيضًا ،وستعقد
الرابطة مؤمترًا صحفيًا عند احلادية عشرة من قبل الظهر العالن
موقفها الرافض لفرض املزيد من الضريبة على الدخل وتعويضات
املعيشة.
ً
بري اجللسة إىل
الرئيس
رفع
لالسوأ،
ا
وتدارك
الوقت،
يف هذا
ّ
رد
الثالثة من بعد ظهر اجلمعة (امس) ،مكتفيًا بعد االستماع إىل ّ
وزير املال ورئيس احلكومة بالتصويت على اقرتاح قانون معجل
تقدم به النائب يف تكتل «لبنان القوي» آالن عون قضى
مكرر
ّ
بإعطاء احلكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطوعات احلسابات املالية
النهائية واملدققة من سنة  1993حتى سنة  2017ضمنًا ،واجاز
االقرتاح للحكومة خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ القانون ،تأمني
املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني ديوان احملاسبة من إجناز
مهمته يف تدقيق احلسابات املالية النهائية ،خالفًا ألي نص مغاير
يتعلق مبنع التوظيف على انواعه.
وقد اعرتض على االقرتاح الذي جاء كصيغة حل للمادة  87من
الدستور اليت متنع إقرار املوازنة قبل التصويت على قطع حساب
السنة اليت قبلها 11 ،نائبًا ،هم نواب حزب الكتائب الثالثة الذين
كانوا متواجدين داخل القاعة ،ونواب يف «القوات اللبنانية» واسامة
السيد وبوال يعقوبيان وجهاد الصمد وميشال معوض.
سعد ومجيل
ّ
ويفرتض ان يكون قد شرع اجمللس امس اجلمعة يف التصويت على
مشروع املوازنة مادة مادة ،بأغلبية كبرية ،علمًا ان املمتنعني عن
التصويت باتوا معروفني وال يتجاوزون العشرين نائبًا.

ردّ الحريري

رد احلريري كان يف لفت نظر النواب ،إىل ان
على ان الالفت يف ّ
اإلحصاءات الرمسية بينت ان أقل من  3يف املائة من املشاهدين
كانوا يتابعون النقل املباشر على حمطات التلفزيون يف إشارة قاهلا
احلريري صراحة ان ّ
الناس ملت السجاالت واملزايدات ،وبالتالي مل
يكن من داع للنواب يف رفع صوتهم الجتذاب اجلمهور.
ويف مضمون الرد ركز احلريري على مسألة انتقاد النواب خللو
املوازنة من رؤية اقتصادية ،مشريًا إىل ان الرؤية موجودة ومعلنة
ومفصلة يف البيان الوزاري واساسها ما عرضته احلكومة يف مؤمتر
«سيدر» ،معتربًا ان مشروع املوازنة هو ركيزة أساسية من ركائز
الرؤية االقتصادية اليت تقوم على أربعة ركائز هي :اإلصالح املالي،
أي ختفيض العجز وبرنامج االستثمار الوطين ،وبرنامج اإلصالحات
اهليكلية والقطاعية وحتفيز القطاعات االنتاجية لتفعيل النمو وتكبري
حجم االقتصاد.
وقال :إذا كان أحد غري موافق على هذه الرؤية أو لديه رؤية
بديلة فليتفضل ويطرحها على اللبنانيني ،وليتفضل وخيربنا ويقول
لنا ويعلمنا ويفسر لنا ،مشريًا إىل انه يف احلكومة اعتربنا انفسنا
اننا قمنا بإجناز ،لكنه وصف انتقادات النواب للموازنة بأنها كانت
مزايدات سياسية ال يعرف هدفها وال هي ملصلحة من وال مفهوم
الدميقراطية ،إال انه استدرك بأنه مع ان يقول كل شخص رأيه،
لكن شرط ان يعطينا مشاريع بديلة أو قوانني بديلة أو ايرادات
خمتلفة ،مشددًا على ان الضرائب هي لتأمني اإليرادات ،والفتًا إىل
انه ال ميكن ان نطلق النار على كل جهد نقوم به ،دائمًا لدينا فرص
ذهبية لكننا نهدرها.
وشدد احلريري على ان ختفيض العجز إىل  7.6يف املائة يف
ّ
موازنة  2019خط أمحر ال نستطيع جتاوزه ،مشريًا إىل ان أهم ما
يف املشروع انه أرسى املبادئ األساسية لالصالح الذي نريد ان
نستكمله يف موازنات  2020و .2021وقال بصراحة« :ليست هناك
عملية إصالحية من دون كلفة ،وعلى اجلميع ان يتحمل هذه الكلفة،
وال جيب ان يتهرب منها أحد» ،الفتًا إىل انه ال نستطيع ان نكمل
بقطاع عام منقخ مبؤسسات وادارات ال تعمل ،واصفًا هذا األمر بأنه
غري طبيعي وغري صحي.
وختم مؤكدًا على «التزام احلكومة باحلفاظ على االستقرار النقدي

واحرتام مجيع املوجبات املالية ،والتأكيد على دور مصرف لبنان
باحملافظة على سالمة القطاع املصريف والتزام املعايري والقوانني
الدولية».

ردّ خليل

رد احلريري ،كان لوزير املالية علي حسن خليل مداخلة
وقبل ّ
رد فيها على انتقادات النواب ،فجر من خالهلا قنبلة
مستفيضةّ ،
معايري التهريب غري الشرعي ،وابرز وثيقة أمنية تتحدث عن وجود
 136معربًا غري شرعي على طول احلدود الربية مع سوريا ،وان كل
معرب ُيطلق عليه اسم املهرب وانواع التهريب ونوع البضائع ،معلنًا
اعرتافه بأن الدولة عاجزة عن التعامل حيال هذه املعابر ،كما ان
إمكانيات الدولة غري متوافرة ملكافحة التهرب اجلمركي.
ووصف خليل املوازنة انها أفضل املمكن ،مؤكدًا بأنه ليس صحيحًا
ان هناك كت ًال ووزراء اعرتضوا على املشروع يف جملس الوزراء ،بل
سجلت اعرتاضات على بعض املواد ،وانه كان من الذين حتفظوا،
مشددًا على انه الحظ من خالل املناقشات عدم انسجام يف املواقف،
وأظهرت بعض الكلمات على ان املوازنة لقيطة ،يف حني ان كل
الفرقاء شاركت يف وضع املشروع.
وكشف ان تقديرات الوزارة لاليرادات ستكون خالل األشهر املقبلة
حبدود  18ألف مليار لرية ،يف حني ان النفقات ستتجاوز الـ 23ألف
مليار يضاف إليها  2500مليار لرية للكهرباء ،لتصبح نسبة العجز
 7.45يف املائة.
وكشف الوزير خليل ان الدولة اللبنانية املثقلة بالديون حتتاج إىل
خطة إلدارة دينها العام وخدمة الدين ،وهو أمر يتطلب حوارًا يشمل
احلكومة ومصرف لبنان املركزي والبنوك التجارية.
وأبلغ خليل اجمللس «نعم هناك خطة مطلوبة إلدارة الدين العام
وخدمة الدين العام تؤمن الفرصة لتحرير املوازنة العامة من عبء
تراكم قاتل للدين وخدمة الدين».
واعترب كثريون ان األزمة الفضيحة تكمن يف التهريب املالي املتمثل
بـ 136معرب غري شرعي ،بعلم األجهزة األمنية ،األمر الذي يعين
شرعنة هذه املعابر!

قرب شمون

إىل ذلك ،بقيت معاجلات حادثة قربمشون يف اجلبل ،يف صدارة
االهتمامات ،بالنظر النعكاسها املباشر على وضعية جملس الوزراء،
جلهة شروط ربط عقد جلسة حمتملة باحالة احلادثة إىل اجمللس
العدلي ،وكان البارز يف هذا السياق االجتماع الثالثي الذي عقد بني
الرئيس احلريري ورئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب تيمور جنبالط
والوزير أبو فاعور ،على هامش اجللسة ،للتداول يف املعطيات
املتوافرة عن مسعى املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
يف هذا الصدد .لكن فهم ان األمور ال تزال تراوح مكانها ،بسبب
فيتوات متبادلة من الطرفني :احلزب االشرتاكي واحلزب الدميقراطي
اللبناني.
وعلم ان اللواء عباس ابراهيم زار قصر بعبدا امس االول يف اطار
مواصلة مساعيه ملعاجلة تداعيات احلادثة .وقالت مصادر مطلعة
لـ»اللواء» ان موضوع اللجوء اىل التصويت يف اعتماد إحالة احلادثة
اىل اجمللس العدلي يف جملس الوزراء املقبل هو موضوع مل حيسم
بعد وان كان قائما بفعل األصرار على األحالة مشرية اىل انه يف
حال عدم توفر األكثرية هلذا األمر فإن خيار اللجوء اىل القضاء
العسكري يبقى قائما.
ودعت املصادر اىل انتظار جولة مساعي اللواء ابراهيم على ان اي
مصاحلة متوقعة يف قصر بعبدا ينتظر ان تقوم بعد التفاهم على
صيغة احلل.
واشارت اىل انه حتى الساعة مل يتم حسم موعد انعقاد جلسة جملس
الوزراء.
واشارت املصادر اىل ان مقرتحات اللواء ابراهيم تتضمن إحالة
التحقيق القضائي اىل احملكمة العسكرية ومن هناك يتقرر بعد
التحقيق الدقيق واملوضوعي االجتاه القضائي االخري هل تبقى
ضمن القضاء العسكري ام تحُ ال اىل اجمللس العدلي ،اذا ما ظهرت
معطيات تفيد هذا االجتاه .برغم ما اشيع عن حتفظ لرئيس احلزب
التقدمي وليد جنبالط على بعض هذه االفكار ،ومنها االحالة على
القضاء العسكري ،لكن البحث يف التفاصيل قد ُيعاجل حتفظات
جنبالط ،فيما اعلن رئيس احلزب الدميوقراطي النائب طالل ارسالن
ان ال تراجع عن مطلب االحالة اىل اجمللس العدلي ،حتى لو مت
التصويت يف جملس الوزراء وسقط االقرتاح.
وكررت مصادر مقربة من قصر بعبدا تأكيدها ان رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون وقف دائما اىل جانب حقوق العسكريني املتقاعدين
واول من تدخل من اجل احملافظة عليها رافضا اي مساس بها.

العمالة الفلسطينية

وعدا ذلك حضرت أيضًا يف جملس النواب خطة وزير العمل كميل
أبو سليمان ملكافحة اليد العاملة غري الشرعية يف لبنان من بوابة
العمال الفلسطينيني وكان للرئيس احلريري موقف الفت باعالنه
انه سيطلب من وزير العمل رفع هذه اخلطة إىل جملس الوزراء
فسر بأن هناك توجهًا لسحب هذا
الختاذ القرار املناسب وهو ما ّ
املوضوع من التداول بعد احلالة االعرتاضية اليت شهدتها املخيمات
الفلسطينية واملواقف السياسية اليت أعربت عن رفضها هلذا القرار
والعودة إىل القرار السابق.

استقالة املوسوي وتنحي املقداد

ولي ًال ،انشغل النواب مبا ّ
مت التداول فيه عن استقالة النائب عن
حزب اهلل نواف املوسوي حيث عقدت لقاءات جانبية بني أعضاء كتلة
حممد
«الوفاء للمقاومة» بشأن هذا املوضوع ،وقد توىل النائب
ّ
رعد اإلجابة على استفسارات بعض النواب مؤكدًا حقيقة هذا األمر،
فيما نفى األمني العام جمللس النواب عدنان ضاهر ان تكون دوائر
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اجمللس حتى انتهاء اجللسة العامة لي ًال قد تسلمت أي كتاب استقالة
من النائب املوسوي.
تطور حزبي -عائلي اثار اهتمام الرأي العام يف األيام املاضية،
ويف ّ
حممد
بعد حادث الدامور ،بني النائب نواف املوسوي وجنل الشيخ
ّ
املقداد.
وبعد ساعات قليلة من إعالن النائب نواف املوسوي تقديم استقالته
حممد
من اجمللس النيابي ،كشف أحد املواقع (لبنان  )24ان الشيخ ّ
املقداد تنحى من منصبه كوكيل للسيد علي اخلامنئي يف لبنان ،بعد
ساعات على اعتكافه.

السيسي يناقش مع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إضافة إىل الصعيد األمين وتبادل املعلومات ،يف ظل وجود العديد
من التحديات املشرتكة اليت يواجهها اجلانبان.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى بني اجلانبني يف شأن تطورات عدد من
القضايا اإلقليمية وامللفات املتعلقة باالحتاد األفريقي ،فض ًال عن
التنسيق بني البلدين حول امللف اللييب يف إطار اآللية الثالثية اليت
جتمع وزراء خارجية كل من مصر واجلزائر وتونس.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة املصرية السفري بسام راضي يف
بيان ،أن الرئيس بن صاحل عرض خالل اللقاء تطورات األوضاع
ٍ
الداخلية يف اجلزائر ،مشريًا إىل أن األمور تسري يف طريقها الصحيح
وفقًا للمسلك الدستوري.
ولفت النظر إىل أن الرئيس السيسي أكد يف هذا الصدد الثقة
الكاملة يف قدرة مؤسسات الدولة اجلزائرية والشعب اجلزائري على
التعامل مع التحديات الراهنة ،ومن بدون التدخل يف شؤونه الداخلية
من قبل أي أطراف خارجية ،متمنيًا كل األمن واالستقرار واالزدهار
للجزائر.

ترامب يزعم انه غري...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وبدأ احلشد بالصراخ بشكل هستريي مع أول ذكر المسها يف خطاب
الرئيس..وواصل ترامب هجومه على عمر مع صخب اهلتافات،
واتهمها بأنها تكره اليهود وحتاول «شيطنة» اجلنود األمريكيني،
وتعمل على التقليل من شأن هجمات احلادي عشر من سبتمرب /أيلول
على مركز التجارة الدولي.
اتهمت عمر الرئيس ترامب ّ
وامس االول اخلميسّ ،
بأنه «فاشي»،
ردًا على الشعار املهني ّ
حبقها الذي أطلقه أنصاره .وقالت،
وذلك ّ
إن هذا الرئيس
يف تصريح أمام صحافيني يف واشنطن« ،لقد قلنا ّ
ّ
ونددنا بتصرحياته العنصرية .أعتقد ّ
فاشي».
أنه
عنصري ّ

اجليش السوري يتخذ إجراءات صارمة
قرب احلدود الرتكية
كثف اجليش السوري من إجراءاته امليدانية الرادعة على خطوط
التماس مع اجملموعات اإلرهابية املسلحة يف ريف الالذقية الشمال
الشرقي بالقرب من احلدود الرتكية.
وتركزت اإلجراءات على وجه اخلصوص ،يف املناطق اجلغرافية
املعقدة اليت متتد على طول املنطقة احلدودية مع تركيا ،بدءا من
بلدة كسب غربا ،وحتى تالل عني العرب «كباني» االسرتاتيجية على
ختوم مدينة ريف جسر الشغور يف ريف إدلب اجلنوبي ،شرقا.
قال مراسل «سبوتنيك» يف الالذقية إن اجليش السوري اختذ
سلسلة من اإلجراءات امليدانية عرب دعم القواعد النارية وتكثيف
الكمائن املتقدمة اليت أثبتت فعالية كبرية يف إفشال اهلجوم الواسع
الذي ّ
شنته اجملموعات اآلسيوية املسلحة عرب احلدود الرتكية قبل
أيام ،حماولة السيطرة على تالل اسرتاتيجية ومساحات حدودية
قرب عطرية والدرة والصرا).
وقال مصدر ميداني إن «اإلجراءات اجلديدة جاءت بعد اهلجوم املدعوم
تركيًا ،الذي هدف إلحداث خرق اسرتاتيجي يعيد خلط األوراق،
وهذا ما أظهرته الوقائع ،ومتثلت بفتح احلدود الرتكية وتسهيل
دخول قطعان املسلحني الصينيني الرتكستان واألوزبكستانيني
من اإلنغماسيني امللثمني الذين سعوا للسيطرة على جبل «زاهي»
احلاكم واإلسرتاتيجي بهدف إسقاط بلدة ربيعة اليت تعد نقطة
ارتكاز يف جبهة الالذقية».
وأضاف املصدر أن تدعيم القواعد النارية بكافة صنوف األسلحة،
سيسمح للجيش السوري بتغطية املنطقة الواقعة على طول احلدود
وبذلك تكون عامل دعم ومساندة للقوات املتقدمة والكمائن اليت
تالصق احلدود مع تركيا ،كما تطوق مناطق لنتشار املسلحني يف
مواقع حساسة تلعب تركيا فيها دور املشغل لفصائل متشددة
كاحلزب الرتكستاني و»حراس الدين» اليت يغلب عليها الصينيني
والشيشان واآلوزبك.
ورغم ضراوته ،مل يفلح اهلجوم الكبري املدعوم تركيًا يف حتقيق أي
مكاسب ميدانية لـ «اآلسيويني» ،رغم إتباعه إسرتاتيجية املباغته يف
املكان والزمان لتبقى اليقظة امليدانية للجش السوري عام ًال حامسًا
يف قلب املوازين اليت انتهت بإحلاق سائر فادحة باملهامجني.
وينتشر بني ريفي الالذقية الشمال الشرقي ،وإدلب اجلنوبي،
أعداد كبرية من املسلحني الصينيني يتبعون لـ»احلزب اإلسالمي
الرتكستاني» ،إىل جانب جمموعات مسلحة من اجلنسية األوزبكية
والشيشانية وتركمانية ،يتشاركون مجيعا والئهم التارخيي للقومية
الرتكية العثمانية.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

صفحة 23

Saturday 20 July 2019

الـسبت  20تــموز 2019

Page 23

مــلبورن

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

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

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

أبرز األخطاء عند تشغيل لسبب غريب ..ملياردير اكتشاف  21مقربة تارخيية
الصيف
فصل
يف
املكيف
ثروته
يرتك
لن
بريطاني
يف مصر!
ألبنائه

أعلنت وزارة اآلثار املصرية ،يوم اجلمعة ،من االسبوع املاضي،
عن اكتشاف  21مقربة تارخيية خالل أعمال احلفر اليت متت مبنطقة
الالهون األثرية مبحافظة الفيوم.
وقال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة ،جلريدة «اليوم السابع»
املصرية ،أنه مت الكشف عن  21مقربة من عصور خمتلفة ،وهي
عبارة عن مقابر صخرية منحوتة بالكامل داخل ربوات صخرية مرتفعة
عن سطح األرض ذات طرز معمارية خمتلفة.
وأوضح الشورة أن بعض املقابر عبارة عن آبار منحوتة يف الصخر،
تؤدي إىل صالة أو صالتني ،وكانت توضع بها توابيت ،وأخرى
عبارة عن درج سلم منحوت يف الصخر ويؤدي إىل صالة بها فتحات
للدفن ،شاعت يف العصر البطلمي.
وكان وزير اآلثار املصري ،خالد العناني ،قد افتتح ،يوم اجلمعة
من االسبوع املاضي ،هرم «الالهون» اخلاص بامللك سنوسرت
الثاني ،ألول مرة منذ اكتشافه مبحافظة الفيوم ،وذلك بعد االنتهاء
من أعمال ترميمه.

يعد فصل الصيف هو فصل تشغيل «مكيف اهلواء» ،ملا تشهده
درجات احلرارة من ارتفاعات عالية جدًا يف بعض املدن ،وبالتالي
يتسبب هذا األمر إىل مضاعفة عدد ساعات تشغيل املكيف ،وارتفاع
أيضًا يف فاتورة الكهرباء.
ونق ًال عن موقع «ماركت ووتش» فإنه يقدم ما وصفها بـ»اخلطايا»
اليت يرتكبها الناس ومن غري قصد ،خالل تشغيلهم أي «مكيف
هواء» يف املنزل ،وجاءت على النحو التالي:
 -1ضرورة التحقق من إعدادات كل وحدة:
ختتلف كل وحدة يف درجة الربودة املثالية اليت ميكن استخدامها،
كما هناك وحدات قد ال تكون تعمل على نظام تشغيل «التدفئة
االحتياطية» املستخدم يف فصل الشتاء ،كما أن املروحة قد تكون
تعمل بصورة أكرب مما هو مطلوب.
 -2غري سلوكياتك يف املنزل:
ترتك الستائر مفتوحة اليت جتعل الشمس احلارقة تتدفق يف كل
أرجاء الغرف الداخلية ،ما يرفع درجات حرارتها بصورة كبرية ،أو
تطهو طعامك يف الشواية الداخلية باملطبخ وال تستخدم الشواية
املوجودة لديك يف اخلارج ،كل تلك أمور ترفع درجة حرارة املنزل
وجتعلك تشغل مكيف اهلواء بطاقة أكرب مما هو معتاد.
 -3نظافة التكييف:
حافظ على نظافة التكييف اخلاص بك ،من خالل تنظيف القنوات
واخلراطيم والفالتر اخلاصة بالتكييف بانتظام ،وحاول دومًا تستبدل
املرشحات والفالتر للتأكد من أن املخارج خيرج منها اهلواء البارد
من دون أي عائق.
 -4الوحدة املناسبة للغرفة:
إذا كنت ترغب يف تربيد غرفة واسعة وكبرية ،ال تشرتي تكييفًا ذا
قدرات ضعيفة ،والعكس أيضًا ال تشرتي تكييفًا ذا قدرات كبرية
لتربيد غرفة ضيقة.
 -5استبدال مكيفات اهلواء القدمية:
خيسر تكييف اهلواء  %5من كفاءته كل عام ،وهو ما يعين أنه
إذا كان لديك تكييف عمره  20عامًا ،فهذا يعين أنه لن يعمل
بصورة جيدة بعد اآلن ،وعدم الكفاءة يرفع بالتالي تكلفة فاتورة
الكهرباء.
 -6الصيانة الدورية:
من املهم جدًا إجراء الصيانة الدورية كل عام ،لالطمئنان على حالة
مكيف اهلواء ،قبل بدء فصل الصيف وارتفاع درجات احلرارة.

قرر امللياردير الربيطاني جون كودويل مؤسس شركة ،Phones4U
عدم ترك ثروة ألبنائه اخلمس وختصيص جزء كبري منها لألعمال
اخلريية.
وتعمل شركة كوديل ،يف جمال جتارة التجزئة للهواتف احملمولة
باململكة املتحدة ،وتبلغ ثروته  1.5مليار جنيه إسرتليين.
وقال يف مقابلة صحفية  ،إنه قرر ختصيص  %70من ثروته للعمل
اخلريي ،بينما الـ %30سيرتكها ألبنائه.
تأثري الثروة على األبناء
ويرى كوديل أنه إذا ترك ألبنائه اخلمس الذي يبلغ عمر أكربهم
 39عاما وأصغرهم  15عاما ،ثروة ضخمة سيصبحوا «أثرياء
وقذرين».
وأكد أن هذه املليارات ستتسبب يف إفساد حياة أبنائه وسيتحولون
إىل أثرياء قذرين وهو ما يعترب أمرا ليس جيدا حبسب وصفه.
كما شدد على أن هذا األمر لن يساهم يف تقليل الفجوة بني
الفقراء واألغنياء ،مشريا إىل أنه سيرتك هلم بضع مئات جتعلهم
قادرين على تدبري حياتهم.
وأشار إىل أن هذه املئات ستحميهم من العيش يف فساد
باملليارات ،قائال« :ال أريد حتطيم أبنائي».

مرض غامض يسبب منواً غري
طبيعي لثدي إمرأة!

حرمت امرأة تايالندية من فرصة التحرك ،أو القيام بأي خطوة ،من
دون عكازات بسبب تضخم صدرها ،الذي منا حبجم غري طبيعي،
وعجز األطباء عن معرفة السبب.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» ،أن الم بهراي سينوان ( 46عاما)
من قرية يف حمافظة بهيتسانولوك بتايالند ،الحظت قبل ثالث
سنوات أن ثدييها أخذا بالنمو بشكل غري طبيعي.
وتسارع منو صدر سينوان قبل  9أشهر عدة أضعاف ،وكرب ثديها
األيسر أوال وبعد بضعة أشهر كرب الثدي اآلخر.
وتعاني التايالندية من آالم شديدة يف الرقبة والكتفني والظهر،
بسبب احلجم اهلائل الذي بلغه صدرها ،لذلك تلفه سينوان بقطعة
من القماش وتربطها حول رقبتها ليسهل عليها محله.
ومل يستطع األطباء تشخيص حالة سينوان أو مساعدتها بتقديم أي
عالج ملا تعانيه ،لكنهم طمأنوها بأن النمو الكبري يف ثدييها بعيد
كل البعد عن مرض السرطان.
وتستعد سينوان إلجراء فحوصات طبية جديدة يف املستشفى يف
متوز القادم .ويعتقد أن املرأة مصابة مبرض (التضخم) الوراثي
النادر ،الذي حيرض على منو كال الثديني بشكل هائل أو بواحد
منهما.

باإلضافة إىل ذلك ،اكتشفت وزارة اآلثار املصرية خالل أعمال
احلفر «شبشبا» عمره  3آالف سنة حبالة جيدة.

خماطرها على املخ تصل إىل حد املوت

جتنبوا السجائر اإللكرتونية!

كشفت دراسة أمريكية أن السجائر اإللكرتونية ميكن أن تصيب
املخ بأضرار بالغة ،مشريا إىل أنها قد تسبب ضررا للخاليا اجلذعية
رمبا يصل حلد التلف واملوت.
ذكرت ذلك صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» األمريكية ،مشرية إىل
أن الدراسة أجراها باحثون جبامعة كاليفورنيا األمريكية.
وتعمل السجائر اإللكرتونية عن طريق سخان حراري لتسخني سائل
حيتوي على النيكوتني املوجود داخلها ،ليتحول السائل إىل خبار
النيكوتني الذي يستنشقه املدخنون.
وتقول الدراسة إن الكيفية ،اليت ميكن أن تؤثر بها املواد الكيميائية
املوجودة يف السجائر اإللكرتونية ،على اخلاليا اجلذعية العصبية،
وخاصة «امليتوكوندريا» ،مازالت غري واضحة.
واستخدم الفريق اخلاليا اجلذعية العصبية املزروعة داخل الفئران،
لتحديد سبب الضرر ،الذي يصيب تلك اخلاليا نتيجة تدخني
السجائر اإللكرتونية ،موضحني أن تلك اخلاليا تصاب بفرط تلف
«امليتوكوندريا» الناجم عن اإلجهاد.
ويعد األجنة ،الذين تدخن أمهاتهم السجائر اإللكرتونية ،والشباب،
األكثر تضررا.
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تـكنولوجيا وعـلوم

التغري املناخي قد يكون السبب مستخدمو تطبيقات التواصل أكثر اتهام فرع «سامسونغ» يف فرنسا
وراء نفوق مزيد من احليتان
إقباالً على جراحات التجميل مبمارسات جتارية «خادعة» يف
الرمادية
جمال حقوق اإلنسان

أرجع تقرير أعدته اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي السبب
وراء نفوق عدد كبري من احليتان على الشواطئ يف الواليات املتحدة
وخارجها إىل ظاهرة التغري املناخي.
ونوه التقرير إىل نفوق  7حيتان رمادية وظهورها على شواطئ
أالسكا يف ال  4من يوليو اجلاري ،لتتواصل بذلك عملية نفوق
احليتان غري الطبيعية ،اليت أعلنت عنها اإلدارة يف مايو املاضي،
وبذلك بلغ إمجالي احليتان النافقة  22يف أالسكا منذ بداية العام.
وأشار التقرير إىل أن مستويات النفوق احلالية قد تتجاوز املستويات
السابقة اليت سجلتها اإلدارة عام  ،2000حني مت تسجيل نفوق 96
حوتًا رماديًا .وطبقًا ملا ذكرته حمطة سي إن إن ،فإن احليتان ،اليت
ميكن أن يصل وزنها إىل  90ألف رط ًال ،وتتغذى على حوالي 1.3
طن من الطعام يف اليوم ،قد تبني أنها تعاني من سوء تغذية ،وهو
ما قاد بعض الباحثني إىل افرتاض أن هناك اضطرابًا يف مصدر
طعام احليوانات.
ويف تصرحيات أدلت بها للسي إن إن ،قالت جولي سبيغل ،مسؤولة
الشؤون العامة لدى اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي،
إن العلماء يرجحون يف فرضيتهم حدوث انقطاع يف مصدر غذاء
احليتان الرمادية نظرًا لنقص اجلليد البحري يف القطب الشمالي
الصيف املاضي ،علمًا بأن عملية تسمني احليتان الرمادية تتم يف
الصيف عرب التغذية على احلياة البحرية ،اليت يتألف معظمها من
مزدوجات األرجل قبالة قاع البحر .وأضافت جولي أنه حني يذوب
جليد البحر وينحسر ( كما حدث الصيف املاضي ) ،حيدث خلل يف
شبكة الغذاء ،ويقل معه عدد مزدوجات األرجل ،اليت تتغذى عليها
احليتان الرمادية.

علماء أمريكيون  ..هكذا ميكن
للبكترييا العيش على سطح املريخ
اكتشف علماء أمريكيون أن مبقدور البكترييا العيش يف حملول
ملحي على سطح كوكب املريخ ،حيث جتف بالنهار لكنها تنشط من
جديد حني تقوم األمالح بسحب الرطوبة من ظلمة املريخ.
وأظهر العلماء للمرة األوىل أن هناك نوعني من البكترييا اليت
تتحمل امللح من األرض ميكنهما العيش والبقاء على قيد احلياة
رغم التعرض للجفاف نهارًا ليعيدا ترطيبهما بالرطوبة وحدها .وقال
الباحثون إن نتائجهم ال تلقي الضوء فحسب على احتماالت العثور
على حياة على كوكب املريخ ،وإمنا تربز أيضًا خماطر تلويث كوكب
املريخ بالبكترييا األرضية .وللتوصل لتلك النتائج ،قام باحثون
من جامعة والية ويتشيتا يف كانساس ،خمترب الدفع النفاث التابع
لوكالة ناسا يف كاليفورنيا ومعهد علوم الفضاء يف كولورادو
بإمناء نوعني من البكترييا يف حملول ملحي يتكون من نصف ماء
ونصف كربيتات مغنيسيوم.
وتبني للباحثني من التجارب اليت أجروها أنه وبرغم موت بعض
من هذه البكترييا خالل عملية التجفيف وإعادة الرتطيب ،فقد
بقي أكثر من  % 50على قيد احلياة ومنوا حتى بلغوا كثافات
َّ
وعلق على ذلك عامل األحياء ،مارك شنيجورت،
استنبات مرتفعة.
من والية جامعة ويتشيا ،بقوله «دراستنا هي أول دراسة تظهر
أن امليكروبات تعيش وتنمو بعد جتفيفها وإعادة ترطيبها باستخدام
الرطوبة فقط» .ونوه الباحثون هنا إىل أن عملية مماثلة لتلك
العملية رمبا حتدث يوميًا على سطح املريخ ،حيث تصل الرطوبة لـ
 80إىل  % 100خالل الليل قبل الرتاجع مع ارتفاع درجات احلرارة
نهارًا.
وقد ُعِر َ
ضت كامل نتائج الدراسة يف االجتماع السنوي للجمعية
األمريكية لعلم األحياء الدقيقة ،الذي أقيم يف سان فرانسيسكو
(كاليفورنيا ) ،يف الفرتة من  20إىل  24الشهر اجلاري.

الحظ باحثون أمريكيون أن الشباب صغري السن الذي يستخدم
تطبيقات مثل تيندر ،سناب شات وانستقرام – السيما خاصية
الفالتر – يكونوا أكثر إقبا ً
ال على جراحات التجميل.
واكتشف الباحثون حدوث زيادة كبرية يف أعداد األمريكيني الذين
خيضعون جلراحات جتميلية يف وجوههم خالل السنوات القليلة
املاضية ،وتبني أنهم أنفقوا العام املاضي  2.95مليار دوالر على
البوتوكس ،مقارنة مبليار دوالر أنفقوه عام .2012
جزء كبريًا من هذه
وقال الباحثون ،وفق تقرير ُن ِشَر حديثًا ،إن
ً
الزيادة ألشخاص شبان ،حيث اتضح حدوث زيادة بنسبة % 28
يف عدد َمن ُهم يف العشرينات من أعمارهم ممن أقدموا على
عمليات البوتوكس يف الفرتة من  2010إىل  2017وكذلك حدوث
زيادة بنسبة  % 32لنفس الفئة العمرية ممن أقدموا على عمليات
الفيلر.
وقال الباحثون الذين توصلوا لتلك النتائج من خالل دراستهم
اليت أجروها يف كلية الطب التابعة جلامعة جون هوبكينز األمريكية
إن هناك أسبابًا للقلق من أن الناس رمبا يكونوا مدفوعني لتجميل
وجوههم ألنهم يشعرون بأنهم غري مؤهلني مقارنة بالوجوه شديدة
التميز واجلمال اليت يشاهدونها عرب هواتفهم احملمولة طوال
الوقت.
ونقلت صحيفة «الدايلي ميل» عن اجلراحني مايكل ريلي ،كيون
بارسا وماتيو بيل ،وهم مل يشاركون يف الدراسة ،قوهلم «من
وجهة نظر اإلنسان الذي يشاهد ،دائمًا ما ُت َ
عقد مقارنات عند رؤية
صورة مثالية ،ما يؤدي إىل تزايد معدالت القلق واالكتئاب بني
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام» .وتعترب تلك
الدراسة هي األوىل اليت تربط بني فالتر صور السيلفي والشغف
الكبري بعمليات التجميل.

نظام ذكاء اصطناعي يدير
موظفي الكول سنرت بشكل جزئي!

يف وقت تشري فيه كثري من التوقعات إىل أن العامل قد يشهد
خالل العقود القليلة املقبلة طفرة يف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء
االصطناعي ،كشفت شركة  Cogitoاملتخصصة يف جمال الذكاء
االصطناعي عن نظام برجمي جديد ميكنه إدارة املوظفني ( وباألخص
العاملني يف جمال الكول سنرت ) بشكل جزئي ،حيث ميكنه مراقبتهم
حني يتحدثون بسرعة جدًا ،حني تقل لديهم احلماسة أو حتى حني ال
تظهر يف أصواتهم نربة التعاطف الكافية أو الواجب عليهم إظهارها
مع من يتحدثون.
وبعدها يخُ ِطر النظام املوظفني بتقييمات أدائهم من خالل إشعارات
يتم إرساهلا يف الوقت احلقيقي ،وأفادت بهذا اخلصوص صحيفة
النيويورك تاميز األمريكية بأن شركة متاليف تستعني اآلن خبدمات
شركة  ،Cogitoاليت تؤكد أن لديها  20ألف مستخدم ،من ضمنهم
شركة التأمني الصحي ( ،)Humanaوذلك ملتابعة فريق موظفي
الكول سنرت لديها والبالغ عددهم  1500موظفًا .والالفت ،حسب
الصحيفة ،هو تأكيد مسؤولي شركة متاليف أن الذكاء االصطناعي
عزز رضا العمالء بنسبة .% 13
َّ
ولفتت الصحيفة إىل أن الذكاء االصطناعي حيسب أداء املوظفني،
وبعدها يرسل تقريرًا بذلك إىل املدير املسؤول ،الذي ميكنه مراقبة
القياسات من خالل لوحة حتكم.
وإذا قام املوظفون بتصغري حجم النافذة اخلاصة بنظام Cogito
لديهم ،وهي النافذة اليت تظهر بإحدى زوايا أجهزة الكمبيوتر
اخلاصة بهم حيث «يتحدث» النظام إىل املوظفني ،فيتم إخطار
مدرائهم على الفور ،حسبما ذكرت النيويورك تاميز.
واستعانت العمالقة األمريكية ،أمازون ،هي األخرى ،بنظام الذكاء
االصطناعي يف الكثري من مراكز االستيفاء اخلاصة بها كوسيلة
ملراقبة أداء املوظفني.

ذكرت مصادر متطابقة األربعاء أن القضاء الفرنسي اتهم يف أبريل
املاضي فرع جمموعة «سامسونغ الكرتونيكس فرنسا» بالقيام
«مبمارسات جتارية خادعة» يف إطار حتقيق حول انتهاكات حمتملة
للحقوق اإلنسانية يف مصانع اجملموعة وخصوصا يف الصني.
وصدر هذا االتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي ألكرب
جمموعة للهواتف الذكية يف العامل ،يف  17أبريل من قبل قاض
فرنسي على أثر دعوى مدنية رفعتها املنظمتان غري احلكوميتني
«شريبا» و»اكسيونايد-بوبل سوليدير».
وتهدف هذه الشكوى اجلديدة اليت رفعت بعد إسقاط إجراءات
كثرية أخرى ،إىل االلتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات،
عرب الطلب من قاض للتحقيق مباشرة تولي امللف .وقالت املنظمتان
غري احلكوميتني يف بيان «إنها املرة األوىل يف فرنسا اليت يتم
االعرتاف فيها بأن التعهدات األخالقية اليت تقطعها شركة ما ميكن
أن تشكل ممارسات جتارية ملزمة ملن يعتمدها».
ويف الدعوى اليت رفعت يف يونيو  2018واطلعت عليها وكالة
فرانس برس ،تتهم املنظمتان جمموعة الصناعات االلكرتونية بعدم
احرتام تعهداتها األخالقية مع أنها مدرجة على موقعها االلكرتوني.
وكتب على املوقع االلكرتوني ،تؤكد «سامسونغ» يف  2012أنها
حترتم «بدقة» القوانني واملعايري األخالقية .وتضيف «حنرتم احلقوق
األساسية للجميع .حنظر بشكل صارم العمل القسري واالستغالل
املتعلق باألجور واستعباد األطفال».
ومن أجل تأكيد شرعية اإلجراءات يف فرنسا ،رأت املنظمتان أنه
يكفي أن تكون الرسالة املعنية مفتوحة لالطالع عليها يف فرنسا
وبالتالي من قبل املستهلكني الفرنسيني ،لتتمتع املؤسسات
الفرنسية بأهلية النظر فيها .واستندت املنظمتان غري احلكوميتني
على تقارير عديدة ملنظمات حقوقية متكنت من زيارة مصانع
اجملموعة يف الصني وكوريا اجلنوبية وفيتنام ،إلدانة «استخدام
أطفال تقل أعمارهم عن  16عاما» و»االستغالل يف ساعات العمل»
و»شروط العمل واإليواء املنافية للكرامة اإلنسانية» و»تعريض
العمال للخطر».

أبل ترصد ماليني الدوالرات لتطوير
حمتوى خدمة Apple TV+

بينما تتحضر العمالقة األمريكية ،أبل ،منذ فرتة ،خلوض سباق
بث احملتوى الرتفيهي ،ها هي تقارير تكشف عن تفاصيل
خطط أبل الكربى اليت جتهز بها نفسها خلوض هذا السباق خالل
املرحلة املقبلة ،حيث تبني أن الشركة ترصد عشرات املاليني من
الدوالرات إلنتاج مشاريع خاصة وحصرية خبدمة أبل تي يف بلس
 ،Apple TV+اليت تعول عليها لعرض حمتوى سينمائي ،ينافس
على جوائز األوسكار.
وأفادت بهذا اخلصوص صحيفة نيويورك بوست األمريكية بأن
أبل تتطلع إلنفاق ما بني  5إىل  30مليون دوالر على كل مشروع
سينمائي ستقوم بإنتاجه بغية حتقيق هدفها .وعلمت الصحيفة أيضًا
أن الشركة تأمل أن تقوم بتمويل  6أفالم صغرية امليزانية يف
العام ،واخلروج بأفالم مشابهة ألفالم من عينة BlacKkKlansman,
 Boy Erasedو ،Dallas Buyers Clubالسيما وأن هناك شراكة أعلنت
عنها أبل يف نوفمرب املاضي بينها وبني شركة  ،A24منتجة فيلم
 Moonlightالفائز جبائزة نوبل.
ومن بعدها ،أعلنت أبل يف يناير أنها ستطلق أول أفالمها السينمائية
بالتعاون مع شركة  A24باسم  ،On The Rocksمن بطولة النجمني
رشيدة جونز وبيل موراي .وتشري التوقعات إىل أن أبل ستواجه
منافسة حامية الوطيس من شركات أخرى مثل نيتفليكس وأمازون،
السيما وأنها تسعى إلنتاج أعمال ميكنها املنافسة على األوسكار.
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جــنس

كيف يبلغ الزوجان ذروة النشوة
اجلنسية يف وقت واحد؟

من الصعب بلوغ الزوجني الذروة اجلنسية بشكل
ً
سوية يف وقت واحد .لكن ينطبق على
متزامن
اجلنس ما ينطبق احلياة ،فالنساء ينبغي أن
ُ
يك َّن أو ً
ً
عادة إىل
ال ،نظرًا ألن الرجال مييلون
ً
عادة قبل النساء .ويقول
بلوغ الذروة اجلنسية
الباحثون يف جمال اجلنس إن الرجال يف املتوسط
يصبحون مثارين جنسيًا قبل عشر دقائق زمنية
من النساء.
فاملرأة حتتاج إىل أن يتم إثارتها أو ً
ال ،ولذلك
فعلى الزوج تكريس نفسه أو ً
ال لصاحل زوجته
وأن يقوم بتدليل شريكة حياته حتى تصل تقريبا
إىل املستوى ذاته من الرغبة اليت لدى الرجل
قبل الدخول يف العملية اجلنسية .هنا نتعرف
على بعض النصائح اليت تؤدي إىل بلوغ الزوجني
الذروة اجلنسية بشكل متزامن معًا يف وقت واحد،
حبسب موقع غالمور وموقع بيلد اإللكرتونيني
األملانيني نق ًال عن خرباء خمتصني بهذا اجملال.
فمن أجل بلوغ الذروة اجلنسية املتزامنة ،ينبغي أن
تكون املرأة هي َمن يتحكم بالعملية اجلنسية وهي
َمن يقودها ،فمث ًال :ال بد أن تكون هي املتحكمة
بسرعة العملية اجلنسية وبوضعيتها وبإيقاعها.
ويف هذه احلالة تكون فرصة بلوغ الزوجة والزوج
كليهما معًا الذروة اجلنسية أكرب.
نصح باستخدام الـ «كرميات» أو زيت الرتطيب
وي َ
ُ
أو الدهان اللزج اخلاص باجلنس ،ألنها تزيد من
وتقلل االحتكاك وبالتالي ِّ
ِّ
ختفف
اللزوجة والرطوبة
من اإلثارة لدى الرجل ،ويف املقابل فإنها ُت َ
عترب
فعا ً
ال لإلثارة لدى املرأة .ويتمكن كثري
مسرعا َّ
ِّ
من الزوجات واألزواج من الوصول إىل الذروة
آن واحد حني يتم باستخدام اإلثارة َ
ملن
معًا يف ٍ
مستوى اإلثارة لديه أقل ،مثال من خالل مداعبة
املناطق احلساسة كإثارة «بظر» املرأة أو قضيب
الرجل ،حبسب من حيتاج ملداعبة أكثر.
كما أن التواصل بني الزوجة وزوجها من األهمية
مبكان من أجل وصول متزامن إىل ذروة النشوة
اجلنسية .وذلك بشكل لفظي أو بشكل غري لفظي،
التأوه احلقيقي وليس املصطنع،
سواء من خالل
ُّ
ٌ
أو من الكلمات املباشرة ،كقول كلمة «انتظر!» أو
«استمر بذلك!» أو كأن تقول املرأة« :اآلن سأبلغ
الذروة اجلنسية!» ،فيجب أن تكون هناك تغذية
راجعة وإعالم تواصلي متبادل دائم ،إذ ينبغي
لكل منهما أن يبلغ اآلخر حول مستوى النشوة
اليت قد بلغها أو بلغتها .وبذلك يتم معرفة كيف
ومتى يبلغ كل منهما الذروة .وإذا الحظ الزوج
أن زوجته مل تصل إىل مستوى اإلثارة املبتغى
بعد ،فبإمكانهما تغيري الوضعية اجلنسية .ولكن
ال بد من االحرتاز هنا ،فقد يكون لتغيري الوضعية
أثر عكسي يؤدي إىل تراجع مستويات اإلثارة لدى
املرأة مبراحل عديدة بسبب صرف االنتباه وتشتت
الرتكيز.
وينبغي هنا معرفة أن الوصول إىل الذروة
اجلنسية ليس ِ
سباقًا مع الزمن ولكنه تصاعد
مشرتك لإلثارة واحلماسة ،وبهذا فقط بإمكان
الزوجني بلوغ الذروة اجلنسية بشكل متزامن معًا

يف وقت واحد .وإذا َّ
اتَبع الزوجان هذه النصائح
ومل يبلغا الذروة املتزامنة فعليهما عدم الشعور
باإلحباط ،فالعملية اجلنسية مثل غريها من
األعمال :فالتدريب خري وسائل املهارة واإلتقان
ِ
سر األداء الناجح.
والـمران هو ّ
وباختصار ،من أجل بلوغ الزوج وزوجته ذروة
النشوة اجلنسية معًا يف حني واحد ،وفقا ملوقع
غالمور وموقع بيلد اإللكرتونيني:
 ينبغي أن تكون املرأة هي املتحكمة بالعمليةاجلنسية ،وعلى الرجل أن يراعي مطالب املرأة.
 ال بد من استخدام الكرميات او الزيوت اللزجةوالدهانات املرطبة ألنها جتعل إثارة الرجل أبطأ
وإثارة املرأة أسرع.
 إذا كان الصمت من فضة فإن التواصلاملتبادل من َذ َهب.
َ
 اإلثارة الشفوية أو اليدوية َملن مستوى اإلثارة
لديه أقل.
 تغيري الوضعية اجلنسية يؤخر من بلوغ الرجلالذروة اجلنسية قبل املرأة.

مرض غامض يسبب منواً
غري طبيعي لثدي إمرأة!
حرمت امرأة تايالندية من فرصة التحرك ،أو
القيام بأي خطوة ،من دون عكازات بسبب تضخم
صدرها ،الذي منا حبجم غري طبيعي ،وعجز األطباء
عن معرفة السبب.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» ،أن الم بهراي
سينوان ( 46عاما) من قرية يف حمافظة
بهيتسانولوك بتايالند ،الحظت قبل ثالث سنوات
أن ثدييها أخذا بالنمو بشكل غري طبيعي.
وتسارع منو صدر سينوان قبل  9أشهر عدة
أضعاف ،وكرب ثديها األيسر أوال وبعد بضعة
أشهر كرب الثدي اآلخر.
وتعاني التايالندية من آالم شديدة يف الرقبة
والكتفني والظهر ،بسبب احلجم اهلائل الذي بلغه
صدرها ،لذلك تلفه سينوان بقطعة من القماش
وتربطها حول رقبتها ليسهل عليها محله.
ومل يستطع األطباء تشخيص حالة سينوان أو
مساعدتها بتقديم أي عالج ملا تعانيه ،لكنهم
طمأنوها بأن النمو الكبري يف ثدييها بعيد كل
البعد عن مرض السرطان.
وتستعد سينوان إلجراء فحوصات طبية جديدة يف
املستشفى يف متوز القادم .ويعتقد أن املرأة
مصابة مبرض (التضخم) الوراثي النادر ،الذي
حيرض على منو كال الثديني بشكل هائل أو بواحد
منهما.

 12حقيقة ال تعرفينها عن النشوة
اجلنسية عند املرأة!

وصول املرأة إىل مرحلة النشوة اجلنسية
يف العالقة احلميمة مهم هلا كما هو مهم
لشريكها لذا عليك أن تهتمي مبعرفة املزيد
عن هذا األمر ،وإن كنت تعانني من مشكلة
مع شريكك عليك مبصارحته ،فهذا من شأنه
أن يقوي العالقة بينكما.
واليك بعض احلقائق اليت ال تعرفينها عن
النشوة اجلنسية عند املرأة
الوصول إىل النشوة اجلنسية جيعلك مبدعة!
أظهرت بعض الدراسات أن وصول املرأة
إىل النشوة اجلنسية جيعلها أكثر ثقة وإبداعا
وإنتاجية ،وبطبيعة احلال إن كان هذا هو حاهلا
ستتمكن يف كل مرة إىل الوصول إىل ذروة
العالقة احلميمة.
النشوة اجلنسية قد تهدئ اآلالم!
بداية من آالم الصداع ومرورا باآلالم الناجتة
عن دوالي الساقني ،وحتى اآلالم الناجتة عن
العمليات اجلراحية.
والتفسري العلمي هلذه احلالة أن اجلسم عند
وصوله إىل حالة النشوة يطلق مادة تعرف
باألوكسيتوسني ،هذه املادة من خصائصها
أنها تعطي شعورا باالسرتخاء والراحة وهذا
سوف يقضي على اآلالم ولكن ملدة ترتواح
من  8اىل  10دقائق فقط.
الذكري

ال

مينع

وصول

املرأة

الواقي
للنشوة!
على عكس الشائع فإن الواقي الذكري ال
يعيق وصول املرأة اىل النشوة اجلنسية
بل إنه يساعد يف إطالة الوقت الذي يأخذه
الرجل للوصول ،فتكون فرصة املرأة للوصول
للنشوة أكثر ،حيث إن الوقت الذي تأخذه
املراة لتصل ملرحلة النشوة  20دقيقة تقريبا،
أما الرجل فسهل استثارته ووصوله يف وقت
قصري يرتواح من  2إىل  10دقائق.
كثري من النساء مل يصلن أبدا إىل النشوة!
يعتقد البعض أن املرأة ميكن أن تصل إىل
النشوة اجلنسية يف كل مرة متارس فيها
العالقة احلميمة ولكن تقارير كثرية أوضحت
أن  %30من النساء مل يصلن إىل النشوة
اجلنسية قط أي واحدة من كل  3نساء!
وهذا تسبب يف بعدهن عن العالقة احلميمة
مع تقدمهن يف العمر ،بل إن  %80من
النساء يعانني من آالم مهبلية أثناء العالقة
تعيق من وصوهلن إىل مرحلة النشوة ،ولكن
بالطبع هناك حلول طبية حتت إشراف الطبيب
لتخفيف هذه اآلالم.
اكتشفي منطقة اللذة اخلاصة بك وأخربي
زوجك

كل امرأة ختتلف عندها املنطقة اليت توصلها
إىل ذروة لذتها اجلنسية عن غريها ،هناك
ثالث مناطق مثرية للشهوة وهي( :البظر،
فتحة عنق الرحم ،اجلي سبوت).
تقدمك يف العمر ليس بعائق!
مع تقدم النساء يف العمر يعتقدن أن بلوغهن
للنشوة اجلنسية أمر مستحيل ولكن ثبت
العكس ،أى أنه مع تقدم املرأة يف العمر تزيد
فرص وصوهلا إىل النشوة اجلنسية وإحساسها
باملتعة أكثر من كثري من الشابات.
فرغم أن تقدم العمر من املمكن أن يؤدي إىل
تدهور وظائف اجلسم ،إال أن الوظائف اجلنسية
تتحسن!
املختلفة

تساعد

يف

الوصول

األوضاع
للنشوة
جتربة أوضاع وطرق خمتلفة يف العالقة احلميمة
يساعد كثريا يف وصولك إىل مرحلة النشوة.
اهتمامك جبسدك هو األساس!
اهتمام املرأة بأعضائها التناسلية ونظافتها
باستمرار داخليا وخارجيا ينعكس على نظرتها
جلسدها وحبها له ،وبالتالي تزيد ثقتها
بنفسها أثناء العالقة ،وهذا من أهم أسباب
وصوهلا للنشوة.
الفجوة بني الزوجني أثناء العالقة!
يظن  %85من الرجال أن شريكاتهن يف
الفراش يصلن للنشوة أثناء العالقة ،يف
حني أن استطالع رأي أظهر أن  %65فقط
من النساء يصلن بالفعل إىل نشوتهن! أخربي
شريكك إن كنت جتدين مشكلة يف ذلك.
اجعلي املنطقة احلساسة دائما رطبة
كلما كانت املنطقة احلساسة رطبة كلما كان
وصولك للنشوة أسهل ،لذا إن كنت تعانني
من نقص يف اإلفرازات الطبيعية عليك
استخدام مرطبات خارجية.
ليس من الضروري حدوث رعشة!
إذا كنت تظنني أن وصولك للنشوة جيب أن
حيدث معه هزة عنيفة يف جسدك كل مرة
فأنت خمطئة! بعض االوقات قد تصلني
للنشوة ولكن دون حدوث رعشة ولكن
تشعرين بنفس إحساس اللذة.
الكعب العالي والنشوة!
النساء يعشقن الكعب العالي حيث إنه يعطي
للمرأة أنوثة وجاذبية ولكن على عكس ما
يعتقد البعض فالكعب العالي ليس له عالقة
بوصولك للنشوة ،بل إنه يسبب الكثري من
ِ
ارتديته لفرتة طويلة ،فتجنيب
آالم الظهر إذا
ارتداءه طوال فرتة املعاشرة.
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صـحة وغـذاء

ال أدوية وال أطعمة ...كيف تتحكم
يف ضغط الدم عن طريق رأسك

عالمتان حتذيريتان خلطر اإلصابة بنوبة قلبية!
تعد النوبات القلبية أو أمراض القلب التاجية سببا رئيسيا للوفاة
يف مجيع أحناء العامل ،لذا فإن اكتشاف األعراض األولية أمر
ضروري حلماية أنفسنا من اإلصابة بنوبة قلبية قاتلة.
ومتثل هذه احلالة الصحية أمرا طبيا طارئا وخطريا ،حيث حتدث
النوبة القلبية بشكل مفاجئ مع منع وصول الدم إىل القلب ،ما
يؤدي إىل تلف عضلة القلب بشكل خطري يهدد حياة املريض.
ويصف مصطلح «مرض القلب التاجي» ما حيدث عندما جيري
حظر أو إعاقة تدفق الدم يف القلب ،بسبب تراكم املواد الدهنية
يف الشرايني التاجية.

أكدت دراسة حديثة أن ضبط ضغط الدم املرتفع مرتبط بتقوية
الدماغ وحتسني الذاكرة.
وينصح األطباء بأن ضغط الدم املثالي هو  120على  ،80إذ أن
الرقم األول يشري إىل الضغط على جدران الشرايني أثناء نبض
القلب ،وهو الرقم الذي يوليه األطباء اهتماما أكرب ،ألنه مرتبط
مبخاطر اإلصابة بأمراض القلب ،خاصة مع التقدم يف العمر.
وقامت الدراسة اليت حتمل اسم « ،»SPRINT MINDونشرتها
عيادة «كليفالند» األمريكية ،بتحليل بيانات ما يقرب من 700
مريض ،ممن تزيد أعمارهم عن  50عاما ،ومت ضبط ضغط دمهم
على  120أو أقل ،مقابل جمموعة أخرى اجتازت .140
وتلقى املرضى فحوصات ألدمغتهم مرتان ،األوىل مع بداية
التجربة ،أما املرة الأخرى فكانت بعد  4سنوات ،ووجد الباحثون
أن أولئك الذين لديهم ضغط دم  120كانوا ميلكون مادة بيضاء
قليلة ،وهو ما يعين فرصة أقل باإلصابة بضعف اإلدراك ،ومل
ً
منخفضا يف املهمات التنفيذية ،وسرعة املعاجلة،
يظهروا أداء
والذاكرة ،وكذلك املهمات املتعلقة بالتعليم.
ويقول اختصاصي طب الشيخوخة ،رونان فاكتورا ،إن «مثل هذه
الدراسات جيدة للغاية ،خصوصا بالنسبة للمرضى األكرب سنا،
خاصة مع مالحظتنا صراع البعض منهم مع مرض فقدان الذاكرة
(ألزهامير) ومعاناتهم من ضعف يف اإلدراك» ،مشريا إىل أن هذه
الدراسات تشكل حافزا قويا للعمل حنو جعل ضغط دم املرضى ال
يعلو عن .120
ولكن استبعد معدو دراسة « ،»SPRINT MINDاملرضى الذين
يعانون من أمراض ،كالسكري وأمراض الكلى وعدد من احلاالت
األخرى ،وذلك للتأكيد على أنه ال يؤخذ يف االعتبار العديد من
سيناريوهات احلياة الواقعية ،املتعلقة بإدارة ارتفاع ضغط الدم.
ويف هذا الصدد ،نوه «فاكتورا» إىل أنه «جيب أن نتأكد من
أن إرشادات دراسة « »SPRINT MINDمناسبة لكل مريض ،مع
مراعاة الظروف الطبية لكل املرضى ،واألدوية اليت يتناولونها»،
الفتا إىل أنه هناك مرضى كبار قد يتعرضون للدوار أو دوار عند
وقوفهم ،يف حال اخنفاض ضغط دمهم أكثر من الالزم.

ومبرور الوقت ،ميكن أن تصبح جدران الشرايني مغمورة برواسب
دهنية ،أي ما ُيعرف باسم تصلب الشرايني ،وهي حالة قد تكون
مميتة.

الصدر ،حيث يشعر املريض بوجود ضغط غري طبيعي يف منتصف
الصدر .وتشمل األعراض األخرى :أملا يف الذراعني وشعورا بالدوار
والغثيان.

وقال الطبيب تشارلز تشامربز ،مدير خمترب قسطرة القلب :جيب
مراجعة الطبيب خاصة عند بلوغ الـ  60عاما أو أكثر ،أو إذا كنت
تعاني من زيادة الوزن أو مرض السكري وارتفاع الكوليسرتول يف
الدم ،أو ارتفاع ضغط الدم .كلما زادت عوامل اخلطر لديك ،زاد
القلق بشأن أي شيء قد يكون له صلة بالقلب».

عصري الفاكهة واملشروبات احملالة مرتبطة
بزيادة خماطر اإلصابة بالسرطان

وكشف خرباء طبيون عن عالمتني حتذيريتني الحتمال اإلصابة بنوبة
قلبية:
 مشاكل يف املعدةميكن أن يكون الغثيان أو عسر اهلضم أو حرقة املعدة وآالمها،
عالمات على نوبة قلبية وشيكة .واملرأة أكثر عرضة لإلبالغ عن هذا
النوع من األعراض ،أكثر من الرجل.
ويعاني الناس من اضطرابات يف املعدة ألسباب عديدة ال ميكن
أن تكون هلا عالقة بالقلب .ولكن من الضروري لألفراد معرفة أن
هذه األعراض قد حتدث قبل النوبة القلبية.
 الشخريميكن أن يكون الشخري بصوت عال وبشكل غري عادي ،حبيث يبدو
النائم وكأنه يلهث أو خيتنق ،عالمة على توقف التنفس أثناء
النوم.
وعندما يتوقف النائم عن التنفس للحظات قصرية عدة مرات يف
الليل ،يؤدي ذلك إىل تعريض القلب لضغوط إضافية ميكن أن
تؤدي يف نهاية املطاف إىل نوبة قاتلة.
لذا ،من املهم للغاية أن نكون على دراية بأعراض النوبة القلبية،
لنعرف متى جيب طلب سيارة اإلسعاف.
يذكر أن أكثر أعراض األزمة القلبية شيوعا هو أمل شديد يف

حذرت دراسة فرنسية جديدة من أن تناول األشخاص لعصري الفاكهة
واملشروبات احملالة مرتبط بزيادة خماطر اإلصابة بالسرطان.
وأظهرت الدراسة اليت نشرت يف اجمللة الطبية الربيطانية وأجريت
على الفرنسيني البالغني أن كل  100ملل إضايف من املشروبات
املعصورة واملخفوقة أو عصري فاكهة صاف  100باملئة يوميا
مرتبطة بفرصة أعلى بنسبة  18باملئة للتشخيص باإلصابة بأي نوع
من السرطان.
وتبني الدراسة أن األشخاص الذين تناولوا يوميا كوبا من العصري
حبجم  150ملل كانوا أكثر عرضة بنسبة  12باملئة للتشخيص
بالسرطان خالل فرتة الدراسة مقارنة مع الذين يشربون العصري
بشكل متوسط.
وكتب الباحثون يف دراستهم أن هذه البيانات تدعم صحة
التوصيات الغذائية القائمة بوجوب احلد من استهالك املشروبات
احملالة مبا يف ذلك اليت حتتوي على عصري الفاكهة الصايف باعتبار
أن السكر قد يزيد من خطر السمنة املفرطة اليت من املعروف أنها
تسهم يف اإلصابة بـ 13نوعا من السرطان على األقل.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Stimulus to lift economic gloom: Deloitte Clive Palmer in court over col- Herald and Age lose appeal against
Deloitte Access Econom- gling despite the good
Chris Gayle defamation win
ics says Australia’s eco- news Deloitte is predict- lapse of Queensland Nickel

nomic slowdown will be
contained through stimulus from tax cuts, low interest rates and spending
in China.
Tax cuts, record low interest rates and a pipeline of
coal and iron ore exports
to China are pointing to
good news for Australia’s
economy.
The Morrison government’s election win is also
predicted to improve business and consumer confidence after both measures
fell due to uncertainty
about the May 18 result.
In its latest business outlook released on Monday,
leading forecaster Deloitte
Access Economics says
other factors helping the
economy include lower
bank funding costs and a
modestly lower Australian
dollar.
“The drought and the
downturn in housing prices are hurting the Australian economy, but the
global slowdown has so
far been good news for
Oz,” Deloitte partner Chris
Richardson says.
“This is the first-ever
global slowdown in which
the world has actually
given Australia a pay rise
instead of a pay cut.”
Treasurer Josh Frydenberg said changes to lending rules would free up
cash for spending, while
interest rates are now at
one per cent.
“There’s also real money
flowing to Australians and
to the kitchen table, to the
hip pocket, as a result of
the tax cuts, interest rate
cuts and the other initiatives that we have taken,” he told reporters in
Townsville.
“The Australian economy
does face some challenges but it also continues to
grow.”
But shadow treasurer Jim
Chalmers says there is
“troubling complacency”
in government ranks over
the real state of the economy, which is still strug-

ing.
“The economy is growing
at the slowest pace in 10
years. Wages are remarkably stagnant,” Dr Chalmers said.
Mr Richardson said national income growth is
right on its longer term
average.
But inflation and wage
growth may “continue to
disappoint”, as unemployment isn’t able to lower
enough to help the two.
Mr Richardson believes the
Reserve Bank of Australia
has changed its model of
where the unemployment
rate needs to be before
wages start to grow.
It needs to drop from 5.2
per cent to somewhere
below 4.5 per cent before
“wages start to party”.
“But to get unemployment
down to 4.5 per cent it
needs to create an extra
200,000 jobs - which is
hard, and that’s why (the
RBA) is asking the federal
government to help,” Mr
Richardson says.
Deloitte predicts the cash
rate to soon fall to 0.75
per cent or 0.5 per cent,
with Australia to follow the
global trend of having very
low rates for some time.
Mr Richardson also notes
the RBA’s two recent interest rate cuts happened
because the economy was
not only slower, it was
slower than it needed to
be.
Weakness in wages is
predicted to last longer
than the demand for commodities from China, but
the states are helping by
keeping up infrastructure
spending.
Deloitte predicts this combination will see the budget have a relatively brief
brush with surplus before
easing back into modest
deficit.
Although it means Australia will benefit from longterm infrastructure, the
spending doesn’t leave
“much of a rainy day
fund”.

Clive Palmer outside the Brisbane Supreme Court earlier today. Picture: Darren EnglandSource:AAP

After three judges and
countless adjournments,
Clive Palmer has finally
arrived at court to do the
thing he’s been trying to
avoid for years.
After initially being rejected by security, Hollywood actor Woody
Harrelson stole the show
with a gripping performance o...
It took 1179 days, three
judges and countless adjournments to get Clive
Palmer into court for a
trial over the collapse of
Queensland Nickel, and
already it has been delayed.
The billionaire businessman is fighting a massive
Federal Government lawsuit against him and his
nephew Clive Mensink
over the liquidation of his
Townsville nickel refinery, which left hundreds
without a job.
Government-appointed
liquidators of QN brought
the former federal MP to
Brisbane Supreme Court
on Monday in a bid to
claw back about $200
million owed to creditors
over the collapse in early
2016.
On day one of the trial,
Justice Debra Mullins adjourned it to accommodate further discussions
between the warring parties.
The trial will resume tomorrow, but before that,
the court will consider Mr
Palmer’s last-minute legal bid to postpone it be-

cause an expert defence
witness was reportedly
“incapacitated”.
Court documents lodged
last Thursday say the
former liquidator Peter
Dinoris is unavailable to
testify that Mr Palmer had
not acted as a shadow
director or traded while
insolvent, The Australian
has reported.
If the trial is not delayed,
Mr Palmer argues he will
be denied natural justice
and suffer “very significant prejudice”.
The liquidators’ 280page claim, first lodged
in the court in June 2017,
names 21 defendants, including Mr Mensink and
a string of Mr Palmer’s
companies.
The special purpose liquidators’ task includes trying to recover almost $70
million in taxpayer funds
used to cover unpaid entitlements to about 800
workers sacked from the
refinery.
Mr Palmer has fought
hard to have the claim
dismissed over the past
two years, having described it as baseless
and a desperate politically motivated attack by
the Government.
The trial is expected to
run for 45 days before
Justice Mullins, who took
over proceedings after
justices John Bond and
David Jackson recused
themselves.
Mr Palmer is representing
himself during the trial.

The NSW Court of Appeal
has upheld cricketer Chris
Gayle’s $300,000 defamation win against publications including The Sydney Morning Herald and
The Age despite finding
his barrister “went too far”
in parts of his closing address to the jury in a way
that was “not fair” to a witness.
In a judgment on Tuesday,
the court dismissed an appeal against Mr Gayle’s
victory brought by the Herald, The Age and The Canberra Times, and ordered
the publications to pay
costs. It also dismissed a
cross-appeal brought by
Mr Gayle to increase the
size of his damages payout.
Mr Gayle successfully sued
the publishers behind the
mastheads in 2017 over a
series of articles in January 2016 which alleged he
had exposed himself to
massage therapist Leanne
Russell in a dressing room
during the 2015 Cricket
World Cup in Sydney.
In a judgment on damages
published in December last
year, Justice Lucy McCallum awarded the 39-yearold cricketer $326,112 for
the stories, including interest. Justice McCallum did
not award him aggravated
damages.
The court found that the
closing address to the jury
given by Mr Gayle’s barrister, Bruce McClintock,
SC, was “unfair” to the
publications’ key witness,
Ms Russell, as he suggested that her evidence
about the alleged incident
should not be believed because she suffered from
anorexia.
This issue had not been
put to Ms Russell by Mr
McClintock during his
questioning of her. Justice
Mark Leeming, with whom
Court of Appeal President
Andrew Bell and Justice
Fabian Gleeson agreed,
said that in those circumstances “fairness dictated

that ... counsel refrain from
inviting the jury to reject
Ms Russell’s evidence on
the basis that she suffered
from anorexia”.
Justice Leeming said it
was a submission that was
“potentially prejudicial and
unfounded in evidence or
commonsense”.
His own impression of the
summing up, “based on
the transcript alone, [was]
that the address on behalf
of Mr Gayle had gone too
far”, Justice Leeming said.
The publications had
asked for the jury to be
discharged and a new trial
ordered on the basis of this
issue and other parts of Mr
McClintock’s summing up.
Justice McCallum declined
to order a new trial.
The Court of Appeal concluded that while “errors
attend the reasons given
by [Justice McCallum] ...
for refusing to discharge
the jury”, the trial had not
miscarried.
Justice Leeming said Justice McCallum had given
directions to the jury to
“address the excesses
of Mr Gayle’s closing address”, including in relation to the credibility of
Ms Russell. The directions
to the jury “significantly
cured the breach”, he
said.
Two members of the court,
Court of Appeal President
Bell and Justice Gleeson,
also noted that the highly
technical defence of qualified privilege – relied on
by the publishers without success in the Gayle
case – had now become
so complicated that it was
desirable for Parliament
to clarify whether the element of reasonableness
in the defence was for the
judge or jury to decide.
Qualified privilege is a
defence relating to publications of public interest where a publisher has
acted reasonably. It has
rarely been successful in
cases involving major media outlets.
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Migrant fears unfounded but more Demands for banks to pass on rate
transparency needed: CEDA
cuts on credit cards

The influential Committee
for Economic Development of Australia (CEDA)
says its latest economic
modelling demonstrates
that concerns about temporary skilled migrants
taking jobs away from local
workers and driving down
wages are “unfounded.”
However, it wants the federal government to set
up an independent body
to analyse and advise on
which occupations are
suffering skills shortages, in order to bolster
community and business
confidence in temporary
migration.
And it says constant
changes and reviews to
laws governing foreign
workers has hindered the
ability of businesses to
plan their workforces. It
was particularly critical
about the lack of consultation over the scrapping of
457 visas in 2017.
CEDA acknowledged community anxiety about the
impact of migration on
local job opportunities
but said skilled migration
had delivered benefits to
“business, the economy
more broadly and to the
existing workforce.”
“The average base salary for a skilled temporary
visa holder is quite high at
$95,000, meaning these
workers are unlikely to undercut local employment
terms and conditions,” the
organisation’s chief executive, Melinda Cilento, said.
“In addition, they are a
small group, with temporary skilled migrants
of working age accounting for less than one per
cent of Australia’s labour
force.”
Some of the findings are
likely to meet with a cool
reception from the ACTU,
which argued in April that
skills shortages should be
redressed by permanent,
not temporary migration,
because temporary visa
holders were “easily exploited”.

Researchers at the Cochlear
plant in Sydney. CREDIT:NIC
WALKER

There are two million
people on some form of
temporary visa in Australia, a figure that includes
students, working holidaymakers, backpackers and
New Zealanders as well as
skilled workers.
Temporary migrants contributed 71 per cent of the
growth in net migration in
2016-2017, amounting to
45 per cent of all population growth in that year,
the report finds. Over half
of all permanent skills visas were granted to applicants already onshore under the temporary skilled
stream.
The report finds that temporary migration has been
“particularly responsive”
to local economic conditions, with the number
of temporary skilled visa
holders in the mining industry, for instance, doubling to around 6000 between 2010 and 2013,
before receding to around
1200 today.
Citing one pinch-point, it
says 18,000 more cyber
security workers will be
required in the next seven
years, against the current
supply of 500 graduates a
year.
CEDA wants a UK-style independent Migration Advisory Committee to advise
on skills shortages, which
it says would improve
transparency and trust in
the system.
The report also urges
changing the point at
which employers have to
pay a visa nomination levy
of up to $1800 for a skilled
worker so that payment
is made at the time of ap-

proval, not nomination, to
avoid business paying unnecessary fees.
CEDA also wants an easier path for employees of
multinational companies
to transfer to Australia,
and for the Productivity
Commission to review the
system every three to five
years.
The TSS 482 visa was introduced in March last
year, in place of the controversial 457 visa, previously issued for four
years, but which became a
path to permanent migration.
Ms Cilento says the abolition of the 457 visa took
business by surprise. “The
broad consensus is that
this is making it more difficult to bring people in, it
has definitely reduced the
likelihood that people coming in as temporary skilled
migrants will transfer to
permanent residency” she
said.
“If, as our analysis shows,
they are not adversely impacting the local labour
market, and they are filling
genuine skills gaps, and
if they are the best and
brightest in the world and
they have come and proven their worth in the workplace, why wouldn’t you
want them to transition to
permanent residency?”
She cited the experience
of medical device manufacturer Cochlear which
used temporary skilled
migration for a decade
to overcome engineering
shortages in advanced
manufacturing.
The union movement says
a recent Senate inquiry
found rules were “shortchanging locals and allowing business to game the
system to its own advantage, depressing wages
and exploiting visitors to
our country”.
An ACTU spokesman said
it would reserve a response
to the CEDA recommendations until it had seen the
full report.

ANZ Bank will increase
credit card interest rates
next month amid a call
for banks to be made to
publicly justify why they
have not passed on recent Reserve Bank cuts
to customers.
Despite an almost 4 per
cent reduction in the cash
rate since 2011, average
interest rates charged to
credit card holders increased slightly over this
period, according to Reserve Bank of Australia
(RBA) data.
In August, ANZ Rewards
Platinum card holders
will see interest charges
on purchases rise from
18.79 per cent to 20.24
per cent. Interest rates for
cash advances and balance transfers, less common transactions, will
decrease from 20.99 per
cent to 20.24 per cent.
An ANZ spokesman said
the high risk of defaults
on credit card debts and
costs associated with
rewards systems like frequent flyer points meant
credit card interest rates
remained high.
“Due to the significantly
higher risk involved, pricing decisions for credit
cards are not directly affected by changes in the
official cash rate,” said
the spokesman.
“In 2017 we reduced the
purchase rate on the ANZ
low rate credit card by 1
per cent and on the low
rate Platinum [card] by
2 per cent when there
was no change to the official cash rate,” said the
spokesman.
Consumer Action Law
Centre chief executive
Gerard Brody called on
banks to explain why
interest rates on credit
cards had not moved
while the cost of borrowing for banks had reduced with RBA cuts to
the official cash rate.
While 1.9 million Australians had problematic
credit card debt, accord-

ing to Mr Brody, many
customers did not consider the possibility of
paying the high interest
charges when taking out
cards.
“[Customers]
think
they’ll make payments
on time and not incur interest charges. As such,
the credit card providers
are not subject to much
if any competitive pressure. They can set the
rates very high knowing
that people will still take
out the cards,” he said.
“More has to be done
to ensure banks charge
competitive interest rates
on credit cards, including
passing on savings from
the cash rate. This might
include requiring credit
card providers to justify
why such high rates are
necessary.”
“Cards are a really different proposition – they’re
a short-term, unsecured
line of credit. The cost of
providing that business
is really, really different …
we’ve got a much higher
loss rates on those, much
higher fraud rates,” he
told 3AW.
Credit cards were one
of the bank’s most profitable businesses, according to Mr Elliot, who
said the bank did not
have data on exactly how
much profit credit cards
reaped.
“It’s a fair product, people
know what they’re getting. It’s easy not to use
it if you don’t want one,”
he said.
ANZ had made “thousands of phone calls in
the last six months” to
customers who the bank
believed were not being
well-served by holding a
credit card, who incurred
persistently high repayments.
Mr Elliot said it was a
“sad commentary on
society” that many ANZ
customers thought these
calls were a scam.
A Senate inquiry into

credit card interest rates
in 2016 found a lack of
competition in the market
led to high interest charges. The inquiry found card
holders tended to borrow
more and repay less than
they intended when taking out the card.
The peak body for Australia’s largest financial
institutions said banks
were “fiercely competitive” in the credit card
business.
“Customers have a very
wide range of options
when it comes to credit
cards, with over 200 on
the market, some with interest rates as low as 10
per cent and no annual
fee,” Australian Banking
Association Executive
Director of Policy Christine Cupitt said.
“Different credit cards
can suit different customers, with some desiring
frequent flyer rewards,
bonus schemes or simply the lowest interest
rate on offer – therefore
Australians should shop
around to find the card
that’s right for them.”
The Australian Securities
and Investments Commission (ASIC) earlier
this year forced credit
providers to assess consumers’ ability to repay
debts within a three-year
period.
The changes also gave
customers the ability to
cancel their card online
and banned banks from
sending unsolicited credit increase invitations to
customers.
A Citi spokesperson said
the risk factors associated with credit card debts
meant the official cash
rate was not the only factor in deciding interest
rates on credit.
“Banks charge more for
credit card interest because it is an unsecured
debt with no collateral
backing, and therefore
is a higher risk,” said a
spokesperson.
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Key moment at Bob Hawke’s memorial revealed looming bitter stoush Dick Smith didn’t want

$500,000 tax return

Bob Hawke and first wife Hazel pictured on a family holiday with their
children Stephen, Sue and Ros. Picture: SuppliedSource:Supplied

Blanche d’Alpuget, pictured with her late husband’s granddaughter Sophie Taylor-Price. Picture: AAP Image/Dean LewinsSource:AAP

A glaring snub during the
former PM’s recent memorial service revealed a
huge clue that trouble was
brewing over Bob Hawke’s
millions....The bitter family
feud that has erupted over
former prime minister Bob
Hawke’s multimillion-dollar estate dominated headlines on Tuesday.
But a huge hint of the trouble to come was revealed
weeks earlier during one
key moment of the Labor
legend’s recent state memorial.
The country’s longestserving ALP prime minister died on May 16 at the
age of 89, and he was honoured in a moving service
held at the Sydney Opera
House on June 14.
During the service, his widow Blanche d’Alpuget delivered a touching speech,
declaring “this memorial
service marks the transition from the grief of loss
to the celebration of a life
triumphantly well lived”.
“With today’s transformative service, we smile
again, we glow with pride
for the presence among
us for almost 90 years of
a great human being,” Ms
d’Alpuget said.
She also thanked event organisers, “Ms Sue PietersHawke, Bob’s daughter,
his eldest child” — before
immediately moving on to
“Mr Bill Kelty, wonderful
trade unionist” and other
special guests.
It was a perceived snub to
her late husband’s other
adult children, Stephen
Hawke and Rosslyn Dillon.
Soon after, Ms PietersHawke delivered her own
speech, saying it gave
her some comfort to know

million.

her father “died peacefully with Blanche holding
him”.
But cameras trained on
Ms d’Alpuget revealed her
frosty demeanour.
When Ms Pieters-Hawke
returned to her seat she
could be seen shaking
hands with other guests.
She then touched her
stepmother’s knee after
receiving an awkward
thumbs up from her.
LEGAL BATTLE
On tuesday, The New Daily revealed Mr Hawke’s
youngest daughter Rosslyn Dillon was “preparing to take legal action
against Blanche d’Alpuget
over the former prime minister’s multimillion-dollar
estate”.
According to reporter
Samantha Maiden, the
58-year-old informed her
stepmother in a phone call
of her plans to contest the
will on the grounds that it
provides inadequate family provisions.
The decision was made
after Ms Dillon realised
she and her two siblings
would receive a payout of
just $750,000, despite Mr
Hawke’s multimillion-dollar fortune.
The rest will go to Ms
d’Alpuget, although Ms
Dillon now planned to contest her father’s will after
hiring Tiyce & Lawyers to
act on her behalf.
If the matter is not resolved, it could end up
before the NSW Supreme
Court.
Mr Hawke enjoyed business success after leaving politics, and earlier
this year his Northbridge
home sold for around $15

FAMILY FEUD
The latest drama comes
after years of estrangements within the Hawke
clan.
When Mr Hawke left his
first wife Hazel Masterson
for Ms d’Alpuget in 1994,
it caused a bitter rift with
his children, although they
eventually reconciled.
In 2011, Ms Pieters-Hawke
and her stepmother allegedly clashed at an airport.
Ms Pieters-Hawke claimed
she called police “to ensure there was an accurate record of the altercation”, and went on to tell
the ABC’s 7.30 alleging
Ms d’Alpuget had slapped
her “three or four times”,
leaving her “shaken”.
When Mr Hawke was
asked about the incident
he said: “I’m saying that
I’m not giving this any
further oxygen. It’s my understanding the report is
inaccurate and I have no
further comment.”
It was reported the incident was sparked over
an upcoming biography
about Hazel written by Ms
Pieters-Hawke.
However, after Ms Masterson died the relationship between Mr Hawke’s
children and his second
wife seemed to thaw, and
during an Australian Story feature Ms Dillon said
she and her stepmother
had “become extremely
close”.
WHAT NEXT?
According to wills and
estates special counsel
Joanne Carusi from Barry.
Nilsson. Lawyers, Ms Dillon, as daughter of the de-

ceased, is an eligible applicant to contest the will
under NSW legislation for
“further and better provision”
But Ms Dillon would need
to prove to the court that
“adequate and proper provision” has not been made
for her in her father’s will.
“The courts will look at
variety of factors in determining her case such as
the size and nature of the
deceased’s estate, her own
financial circumstances
and whether she had been
provided for in the past by
the deceased, the relationship between her and the
deceased as well as that
of the deceased and other
beneficiaries,” Ms Carusi
said.
She said in assessing the
claim, the court could take
into account factors such
as poor health, disability,
having a dependent child
or being out of work, but
that the onus lies with her
to satisfy the court of the
justification of her claim.
“Saying it is grossly unfair
and she should have been
given more money in itself
will not be relevant to the
court,” Ms Carusi said.
She said the best way to
reduce the likelihood of a
claim being made against
your estate was to seek
proper advice from an
estate planning lawyer
which may include the
preparation of supporting
documents in addition to
the will.
That could include an affidavit or a statutorwill a
certain way, particularly
where there is a blended
family situation or a beneficiary that has been excluded from your will.

Dick Smith says franking credits are “outrageous”. Picture: Gary
RamageSource:News Corp Australia

Outspoken millionaire Dick
Smith received a $500,000
tax refund, but says he
shouldn’t get the money
because he’s already
wealthy.
Australian businessman
Dick Smith has thrust
franking credits back into
the national debate after
claiming his $500,000 return under the scheme is
an “outrageous” waste of
taxpayers money.
The Bill Shorten-led Opposition had promised to
abolish the cash refund if
it won the May federal election and the Labor Party is
still weighing up its position on the policy in the
wake of the loss.
Mr Smith told The Sydney Morning Herald he
had no idea what franking credits were when he
received $500,000 under
the scheme in 2016/17
and about $250,000 in
2017/18.
The millionaire, who rose
to fame through his electronics stores and range
of grocery products, said
he complained to the Australian Tax Office once he
learned of the payments.
“I found I was getting this
ridiculous money from the
government,” Mr Smith
told the publication.
“That’s wrong, I said — I’m
wealthy. My accountant
said ‘that’s how it works,
that’s what you have to
do’. I can’t stop it. I think
it’s outrageous for wealthy
people to be getting money
from the government.”
He suggested a means
test should be applied to
the scheme to allow more
wealthy Australians to be
denied franking credits.
“Labor sold the whole thing
incompetently,” Mr Smith
told the SMH on Tuesday.

“They should have put a
threshold on it, so wealthy
people like me would pay
the tax, but pensioners and
less well-off people would
not meet that threshold.”
The controversial tax system went from relative obscurity to a heated point of
discussion after the Scott
Morrison led Coalition labelled the Opposition’s
plan on the policy a “retiree tax”
Google searches for the
term “franking credits” in
Australia were flat in January this year — only to
spike dramatically in May
when it suddenly became
a hot topic.
If you’re a shareholder,
you get paid a dividend
when the company makes
a profit — and normally
you would have to pay tax
on that, just like you would
with your regular wages.
But in 1987, then-treasurer
Paul Keating introduced
“dividend
imputation
credits” — also known as
“franking credits” — which
was designed to prevent
double taxation.
Basically, it recognised the
government already taxed
companies’ profits, so it
wasn’t fair to then tax an
individual a second time.
So shareholders were given a sort of “I owe you” —
they were able to deduct
the amount the company
had already paid in tax off
their own taxable income.
But then in 2001, Peter
Costello took it one step
further and changed the
rules to allow that tax deduction to be swapped for
a cash refund.
It meant that even shareholders who didn’t pay
tax — like retirees — could
still be given a cash refund
from the ATO.
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