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عون للرئيس املكلّف« :أخشى إبعادي إىل باريس جمدداً إذا صارت عالقتكم جيدة بدمشق»!

املعرب اإللزامي لـ «التأليف» :نصف انتصار لكل احملرجني

بدا أن معظم القوى
األساسية
السياسية
صاحبة مصلحة يف تغليب
اللغة االجيابية على ما
عداها .السبب هو تهيب
املشهد السعودي السوري
الذي سيطل على املنطقة
يف األسبوع املقبل ،ورمبا
على صورة أكرب من كل ما
قيل عنها حتى اآلن.
أما على صعيد املعطيات
الداخلية ،فإن املوضوع
احلكومي مل يدخل حيز اختاذ
القرارات املؤملة ،وحتديدا
مبا يفضي اىل إجياد
صيغة ،ال تشذ عن قاعدة

حكومة الوحدة الوطنية
،5+10+15
وصيغة
ولكنها تكون كفيلة بأن
جتعل العماد ميشال عون
خيرج بنصف انتصار بتوزير
جربان باسيل وبإجياد خمرج
ملوضوع حقيبة االتصاالت
جيعل الرئيس املكلف سعد
احلريري خيرج أيضا بنصف
انتصار ...ودائما على
قاعدة ختفيف االستفزاز
أو اثارة احلساسيات عند
بعض مكونات الرابع عشر
من آذار أو املعارضة على
حد سواء.
وفيما كان يأمل بعض أهل

أوساطا قيادية بارزة
يف األكثرية واملعارضة
تتقاطع يف تقديراتها

الوزراء
رئيس
أعلن
العراقي نوري املالكي
أمس االول ائتالفا جديدا
دولة
"ائتالف
باسم
القانون" سيخوض به
االنتخابات العامة املقررة
يف كانون الثاني 2010

Magic
Moments
photography

«اخرتاق» نووي وانكسار اجلليد األمريكي اإليراني

*الرئيس احلريري والعماد عون خالل اجتماعهما*

احلل والربط ،بأن تولد
احلكومة قبل وصول امللك
عبداهلل بن عبد العزيز اىل

دمشق منتصف األسبوع
املقبل ،فان معطيات
الساعات األخرية ،جعلت

عملية بناء الدولة العراقية
احلديثة على أسس وطنية
سليمة بعيدا من االستبداد
واعتماد الكفاية والنزاهة
من
بعيدا
واملهنية
احملاصصة والطائفية".
وقال يف كلمة القاها يف

احد فنادق بغداد" :نعلن
دولة
ائتالف
تشكيل
القانون خلوض االنتخابات
اليت ستجري يف  16كانون
الثاني".
ويضم االئتالف ممثلني
(التتمة ص )21

نحن ال نأخذ الصورة بل نصنعها
نخ ّلد شبابكم وأجمل حلظاتكم في الصورة
نضمن لكم أجود خدمة بأفضل االسعار
جلميع مناسباتكم االتصال باملص ّور رامي
0414204042
www.magicmomentsphotography.com.au

لتصليح ميكانيك كل انواع السيارات
خمتصون برتكيب وتصليح ()LPG
استفيدوا من املنحة احلكومية اآلن البالغة  1750$دوالراً
تصليح مكيّفات اهلواء وتعبئة الغاز
نعطي Pink Slip & Green Slip
خربة ..صدق ..ودقة يف العمل
اتصلوا بـ بيرت1772 9682 :
171 Clyde St. Granville NSW 2142
www.speedyautocentre.com.au

(التتمة ص )21

تسوية مؤقتة تنقل يورانيوم إيران إىل روسيا ليخ ّصب بدرجة أعلى ثم يُعاد إليها

املالكي يواجه "اجمللس األعلى االسالمي" بائتالف انتخابي يضم زعماء "الصحوة"
أمام حلفائه السابقني من
الشيعة مؤكدا انه "بعيد
عن احملاصصة والطائفية"
يف بلد مزقته صراعات
متعددة الشكل.
وقال ان اعالن هذا االئتالف
يشكل منعطفا تارخييا يف

بأن والدة احلكومة لن
تكون متيسرة قبل القمة
السعودية السورية ورمبا

باتت حتتاج اىل وهجها
حتى تبصر النور.

ادارة املزين املشهور علي
صالون نسائي ورجالي لتزيني الشعر والتجميل
احدث التسريحات وأجمل املوديالت
أسعار مهاودة مبناسبة االفتتاح
تتوفر غرفة خاصة للمحجبات وأخرى للتجميل
اسعار مميزة لالعراس واملناسبات
نفتح  6أيام في االسبوع من الثالثاء حتى االحد
تلفون 81180405 :موبايل0404762552:
277 Excelsior St. Guildford NSW 2161

مل تفسد حمادثات ايران
وجمموعة الدول الست،
هدوء ضاحية غنثوود
الراقية .ساعات قصرية
من املناقشات املباشرة
على بعد  7كيلومرتات
من العاصمة السويسرية
جنيف ،يف يوم طويل من
»االجيابية«،
التجاذبات
طهران
بني
املتنقلة
ونيويورك،
وواشنطن
فتحت الباب امام ما بدا أنه
االخرتاق العملي االول يف
جدار االزمة النووية ،بعد
 14شهرا من »القطيعة«
الغربية ،ويف العالقات
االمريكية ـ االيرانية بعد
ثالثني عاما من »العداء«.
يف الفيال املتامخة لبحرية
جنيف ،اليت احتضنت
يف العام  1985القمة
الشهرية بني الرئيس
االمريكي السابق رونالد
ريغان والزعيم السوفياتي
ميخائيل غورباتشوف ،ساد
التفاهم ،وغابت العقوبات.
حصيلة »مثمرة« اكتست
جديتها يف ثالثة عناوين:
لقاء ايراني امريكي ثنائي
تارخيي؛ اتفاق على إرسال

أغلب اليورانيوم االيراني
املنخفض التخصيب اىل
روسيا لتخصيبه بدرجة
أعلى ثم إعادته اىل
طهران؛ وخطاب امريكي
رئاسي لني ،مغاير ،واكثر
انفتاحا.
ومل تتبلور الصورة الكاملة
حلجم االخرتاق الذي حتقق
امس االول يف جنيف ،وال

وت

ص

معانيه الكاملة وتداعياته.
لكن يف فرتة اسرتاحة
الغداء بني جوليت حمادثات
ايران وجمموعة الدول
الست ،جلس أمني عام
القومي
االمن
جملس
االيراني سعيد جليلي
مع مساعد وزير اخلارجية
االمريكية ويليام برينز.
سبق للبلدين ان ناقشا
(التتمة ص )21

احل

«اهلريالد »  ...ق
ي
ق
جريدتكم تعود اليكم! ة

يف  15نيسان من العام  2005غابت »اهلريالد«عن
االسواق غري انها بقيت حاضرة يف القلب
والوجدان.

يف  15نيسان من ذاك العام احتجبت »اهلريالد« عن
الصدور بعد ان أطمأنت اىل حتقيق هدفها وامتام
رسالتها ..فكان العدد  443خامتة اصدارات الوالدة
االوىل.

واذا كانت »اهلريالد« قد توقف نبضها لفرتة من
الوقت اال انها بالتأكيد مل متت فها هي تعود اىل
احلياة من جديد نافضة عنها غبار املوت كطائر

انطونيوس بو رزق

(التتمة ص )21

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة
للعائالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة
الطرابلسية

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532

نظافة تامة ..ابتسامة مميزة ..خدمة من القلب..
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مــقاالت

دمشق بانتظار زائرها اخلاص :أمل حبوار يتجاوز الدولتني

ابراهيم األمني

ينتظر السوريون خالل وقت قريب وصول ملك السعودية
املقررة ستشمل كل شيء.
عبد اهلل إىل دمشق .احلفاوة
ّ
أمية تستقبله برتحاب إضايف.
سيجد ملك آل سعود بالد ّ
سينتبه هو واملرافقون إىل أن هناك ما هو جديد .احلرارة
واحلضور الشعيب ،واجلوالت واملباحثات ،واالستعداد لفتح
ّ
ستظل يف
صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين ،واألمور
ّ
تسلل اخلبثاء إىل
إطار خاص ،يعمل السوريون على عدم
حفلهم .يريدون أن تصمت األحداث من حوهلم ،يأملون كما
السعودية نفسها أن جتد حكومة سعد احلريري طريقها إىل
اإلعالن يف أسرع وقت .ويف دمشق ال خيفون رغبتهم يف
ّ
حيل احلريري ضيفًا عليهم مع امللك أو بدونه .لكنهم
أن
يشعرون بأن عبد اهلل يكفي يف هذه اللحظة إلعادة تنظيم
أكثر العالقات تعقيدًا منذ احلرب اإليرانية ـــــ العراقية .وهم
يعرفون أن أي تفاهم بينهم وبني الرياض سيكون أثره
الكبري على امللفات الساخنة يف كل مكان :مشاكل لبنان
بني املعارضة واملواالة ،مشاكل فلسطني بني املقاومة
وسلطة حممود عباس ،مشاكل العراق بني السلطة السياسية
والقوى الغائبة بفعل االحتالل أو اإلقصاء ،ومشكلة احلوار
مع إيران ،الذي تقدر سوريا على أداء دور كبري فيه ،وهي
تأمل ذلك بالتعاون مع تركيا إلطالق دورة حوار عربي ـــــ
إيراني يف مواجهة مشروع الواليات املتحدة إلقامة حلف بني
عرب االعتدال وضمنهم السعودية وبني إسرائيل مبواجهة
عدو واحد امسه إيران.
ّ
األمر بالنسبة إىل السوريني يتجاوز املسألة اللبنانية ،ال
لرغبة يف عزل ملف لبنان ،أو سعي إلعادة احتكاره كما
تطور من أحداث خالل الفرتة
يعتقد البعض ،بل لكون ما
ّ
املاضية جعل سوريا والسعودية تقفان على حافة اهلاوية
إزاء ما حيصل يف املنطقة إثر زلزال احتالل الواليات املتحدة
للعراق .ويتصرف السوريون براحة إزاء األمر ،وينقل عن
مسؤول سوري قوله:
نتورط خالل احلقبة املاضية يف أي تآمر على
ـــــ حنن مل
ّ
نسع إىل إضعاف نفوذها يف أي مكان،
ومل
السعودية،
َ
ّ
وتركنا هلا إدارة ما تعتقد أنه مناسب من ملفات ،مبا يف
ذلك ملف العالقات العربية ـــــ العربية .وحنن مل نطلب
منها ّ
فك حتالف مع هذا أو ذاك من األطراف اإلقليميني أو
الدوليني.
ـــــ حنن حافظنا على ما نراه ثوابت يف سياستنا العامة.
قاومنا حماولة إسقاط النظام يف بلدنا ،وحتويل سوريا إىل
عراق آخر .وخرجنا من لبنان بطريقة ال تناسبنا وال تناسب
هيأ هلا
لبنان نفسه ،لكننا فعلنا ذلك تفاديًا لفتنة كان ُي َّ
بيننا وبني لبنان ،وحنن أكدنا بكل الوسائل أنه ال عالقة لنا
مبقتل رفيق احلريري ،وهم يريدون احملكمة ،فلينتظروا ما
تقوم به ،لكننا لن نقبل ما عجز العامل عن فرضه علينا خالل
احلقبة املاضية.
ـــــ حنن مل نغيرّ موقفنا من القضية الفلسطينية ،وال من
حق املقاومة يف لبنان أو حق العراقيني يف مقاومة االحتالل
األجنيب ،وها هم األمريكيون يعودون إلينا ألنهم أدركوا،
كما أوروبا ،أن منطق العزل ال يفيدهم أبدًا وال يؤثر يف
استقرارنا .وحنن نفخر بأننا كنا إىل جانب مقاومة لبنان يف
وجه احلرب اجملنونة يف عام  ،2006ونعتقد أن استضافة
واحتضان قوى املقاومة الفلسطينية وقادتهم هو أقل
الواجب إزاء القضية الفلسطينية ،ومل نقبل عقد صفقة

جملس االدارة
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
تصميم واخراج :عمر الشعار
الصف االلكرتوني :فيفيان غبش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
الطباعةF.L. press 40 Ricketty st Mascat :
NSW 2020 Tel: 95660500

ّ
واحلق
مع إسرائيل تكون على حساب احلق العربي عمومًا
الفلسطيين خصوصًا ولن نفعل.
ِ
نعاد أحدًا يف لبنان ،بل خرج فريق كان حاضرًا
ـــــ حنن مل
عندنا ليل نهار ،وذهب إىل موقع آخر ،وحنن نتصرف من
موقع املسؤول إزاء لبنان ولدينا االستعداد ،وأبوابنا مفتوحة
الشر لنا أو
ملعاجلة أي مشكلة وحملاورة كل من ال يريد
ّ
للبنان .وبرغم كل اإلساءات اليت حصلت ،فنحن نعرف أن
مصرينا مع لبنان هو واحد ،ومستعدون للقيام بكل شيء
حلفظ هذه العالقة وتطويرها،
سوريا تأمل تفاهمًا مع السعودية يشمل لبنان والعراق
وفلسطني وإيران
وحنن من ارتاح بعد خروج جيشنا من لبنان ،وليس لدينا
املصلحة وال الرغبة يف العودة إىل لبنان ،وال يعين ذلك أن
عما حيصل ،إال إذا كان البعض
نتجاهل ما حيصل أو نغفل ّ
يعتقد أنه مسموح للواليات املتحدة التدخل ،وممنوع علينا
عما حيصل.
السؤال ّ
َ
وحبسب ما ُينقل عن هذا املسؤول ،فإن املصارحة القائمة
بني قيادتي السعودية وسوريا تشمل كل شيء ،لكن سوريا
ليست يف وارد حتميل السعودية مسؤولية ما تعرضت له

سوريا خالل السنوات املاضية ،وهي تهتم بأن يكون لكل
حتسن يف العالقات العربية ـــــ العربية االنعكاس اإلجيابي
يف وجه مشروع الفتنة السياسية والطائفية واملذهبية الذي
انطلق يف العراق ويريد البعض يف املنطقة والعامل تعميمه
على كل دول املنطقة .لذلك ،تنتظر سوريا من اجلانب
السعودي مالقاتها يف منتصف الطريق ،ومغادرة املنطقة
اليت جتعل من العرب ينصبون لبعضهم الكمائن تلبية
ملطالب غربية
تصب نهائيًا يف مصلحة إسرائيل .ولذلك
ّ
ترحب سوريا بأي جهد سعودي إلعادة تنظيم العالقات بينها
ّ
وبني مصر ،والعمل معًا ملعاجلة أمور معقدة مثل ملفات
لبنان وفلسطني والعراق.
ويف سوريا اعتقاد قوي ،بأنه إذا جنح الطرفان يف إعادة
بناء جسور الثقة والتواصل ،فسيكون هناك إمكان خللق
مناخ خمتلف يف املنطقة ،لكن يف سوريا من ّ
علمته احلياة
األشياء الكثرية ،وأهمها ،أن األماني ال تتحقق فقط من خالل
ينصب على منع املتضررين
اإلعراب عنها ،وأن اجلهد األكرب
ّ
من إعادة تفجري األمور من جديد .وهو أمر ترى دمشق أنه
مسؤولية مشرتكة بينها وبني الرياض اليت مل تقل كلمتها
بعد.

االستشارات املم ّددة حت ّضر للحريري البيان الوزاري وال تؤلّف له احلكومة

نقوال ناصيف

قبل تكليفه األول يف  27حزيران ،سئلت أوساط وثيقة
الصلة برئيس تيار املستقبل النائب سعد احلريري هل
يسعها اإلجابة عن سؤالني ،أحدهما مدى قبوله بتكليفه
ترؤس حكومة جديدة قبل التأكد من أن هذا التكليف لن
جيرجره شهرين ،ثم حيمله على االعتذار عن عدم التأليف،
واآلخر استعداده لزيارة سوريا .عن السؤال األول ،كان
جواب تلك األوساط وجود قرار إقليمي سعودي ـــــ سوري
خصوصًا بتسهيل تأليف احلكومة اللبنانية يعبرّ عنه تفاهم
البلدين .وعن السؤال الثاني ،كان اجلواب أن احلريري
يذهب إىل دمشق إذا اقتضت املصلحة الوطنية بذلك .يف
ما بعد قال الرئيس املكلف إنه يذهب إليها بعد تأليف
احلكومة.
خالصة استنتاج السائل بعد االعتذار األول ،أن احلريري مل
ّ
يتوقع صعوبات تعرتض مهمته ،إما ألنه أخطأ التقدير
يكن
رجحه سقط يف منتصف الطريق بني
أو أن التفاهم الذي ّ
دمشق والرياض ،بعدما ألغيت زيارة كان العاهل السعودي
امللك عبد اهلل يعتزم القيام بها للعاصمة السورية .وما
دامت جتري يف الوقت احلاضر ترتيبات زيارته املتوقعة
لدمشق مطلع األسبوع املقبل ،فإنها توحي بعودة التفاهم
بني العاصمتني ،ولكن من غري أن يعبرّ عن مؤشرات علنية
مباشرة.
هكذا بات تأليف احلكومة عالقًا بني غموض إقليمي غري
مفهوم ،وشروط حملية معروفة للمأل يتبادل الطرفان
احملليان رفضها.
تفضي هذه املراجعة على أبواب انتهاء جوالت االستشارات
النيابية يف التكليف الثاني للحريري إىل مالحظات ،منها:
أولي باحلكومة
 1ـــــ استعداد الرئيس املكلف لوضع
تصور ّ
ّ
اجلديدة حيث انتهى يف االعتذار األول ،عند حكومة وحدة
وطنية وفق معادلة  .5+10+15ومع أنه حاذر أمس القول
حبكومة وحدة وطنية ،بل مل يأت منذ تكليفه الثاني يف 16
أيلول على ذكرها ،أبدهلا حبكومة وفاق وطين لن تكون
مواصفاتها إال صورة مطابقة حلكومة الوحدة الوطنية ،ما
ّ
دام رئيس اجلمهورية لن
يوقع إال حكومة يريد هلا هذه
املواصفات .وما يبدو قاطعًا يف أوساط وثيقة الصلة
باحلريري ،أن اخليار اآلخر من حكومة الوحدة الوطنية ،ليس
بالتأكيد حكومة الغالبية النيابية اليت لن تبصر النور حتت
وطأة أي خيارات أو عراقيل ،مغزى ذلك أن البديل من
حكومة الوحدة الوطنية هو ال حكومة على اإلطالق.
متسك املعارضة مبعادلة  5+10+15إىل تأكيد
 2ـــــ يرمي ّ
إصرارها على الثلث  1+وإن مسترتًا من ضمن هذه املعادلة،
قررت أن ال ترتكب
جمددًا خطأها الفادح يف حكومة
ّ
بعدما ّ
 2005عندما استقال الوزراء الشيعة يف  11تشرين الثاني
 ،2006فآلت السلطة برمتها إىل وزراء الغالبية .وال تعين
هذه املعادلة يف واقع األمر إال تقويض نتائج انتخابات
 7حزيران ،رغم حصول الغالبية على النصف  1+مسترتًا
بدوره .ويف توازن نصابي الثلث  1+والنصف  1+تكمن

أهمية التسوية اليت ينطوي عليها تأليف حكومة الوحدة
الوطنية.
حقيبة املال بني إصرار املواالة عليها وقبول عون
مبقايضتها

كان اجلدل على هذه املسألة طيلة شهري التكليف األول
إىل أن ُثّبتت املعادلة يف األسبوع اخلامس .على أن التكليف
الثاني خالفًا ملا أوحت به أيامه األوىل ،مل يتجاوز هذين
تنصل منهما ،فإذا باحلريري ،بعد سلسلة
النصابني وال
ّ
مواقف متقلبة ،ينتهي على أبواب تأليف احلكومة عند ما كان
قد اتفق عليه يف األشهر الثالثة املاضية :ما تفاهم عليه
مع املعارضة ال يزال ساريًا ،وما اختلف عليه وإياها ال يزال
ساريًا كذلك.
 3ـــــ مع أن بعض األوساط احمليطة برئيس اجلمهورية
تتحدث عن اقرتاحات لتذليل عقبة حقيبة االتصاالت من غري
ّ
أن تؤول إىل الوزير جربان باسيل ،وال إىل تيار املستقبل،
ّ
كحل وسط ال رابح فيه وال خاسر بني احلريري ومعارضيه،
ً
ومن هذه االقرتاحات تسمية املعارضة وزيرا هلا هلذه احلقيبة
سوى باسيل ،فإن العماد ميشال عون جيعل االتفاق على
حقيبة االتصاالت لتياره من خالل باسيل جوهر النزاع برمته.
ّ
واملطلعون عن قرب على موقفه يسمعون منه أنه لن يتنازل
عن أي من شروطه ملشاركته ـــــ واملعارضة ـــــ يف حكومة
الوحدة الوطنية :أوهلا مخسة مقاعد مارونية ،أحدها فقط
قابل للمقايضة حبقيبة وزارية مهمة سوى االتصاالت،
وثانيها مقايضة وحيدة ممكنة هلذه ليست حبقيبة الداخلية
يسمي وزراءه.
بل بوزارة املال بالذات .وثالثها أنه هو َمن
ّ
وما عدا ذلك من حصيلة االستشارات ،اعتقاد عون بأنها
ّ
حضرت للحريري بيانًا وزاريًا حلكومة لن تولد بال شروطه.
 4ـــــ ليس الرئيس املكلف وال الغالبية يف وارد التخلي
عن وزارة املال ،مهما يكن التهديد الذي يستهدف التكليف
الثاني ،نظرًا إىل أنها حقيبة ّ
متثل الفيتو األقوى بني ما
عداها من احلقائب الوزارية داخل السلطة اإلجرائية .وأكثر
من سواهاّ ،
متثل يف ذاتها سلطة قادرة على تعطيل احلكم
من خالل تعطيل اإلدارات إذا عمد وزير املال إىل حجب
توقيعه.
ّ
ويف ظل نزاع سياسي حاد بني املواالة واملعارضة ،وإن
اجتمعا حتت سقف حكومة وحدة وطنية ،يصبح اإلمساك
حبقيبة املال ،يف نظر الغالبية ،موازيًا لإلمساك بالثلث .1+
كالهما ميلك قدرة تعطيل حادة .هي من داخل اإلدارة ،وهو
حبؤوله دون التئام جملس الوزراء.
بذلك ال يعدو التساهل بها إال كونه أقرب إىل انتحار سياسي
بوضع الثلث  1+وحقيبة املال يف يد املعارضة .كانت
مصدر قوة الرئيس رفيق احلريري يف حكوماته اخلمس يف
جملس الوزراء ،وحيال خصومه يف الرئاسة والربملان عندما
ناطها حينًا به ،وأحيانًا وكالة بالوزير فؤاد السنيورة ،وكانت
كذلك يف احلكومة األوىل للسنيورة عندما ناطها بالوزير
جهاد أزعور ،ويف احلكومة الثانية بالوزير حممد شطح.
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لبنانيــات

عون يؤكد إجيابية اللقاء و«القوات» تطلب «حكومة ميثاقية» طائفياً

احلريري يطلع سليمان على نتائج االستشارات :متفائل وأعطي األولوية حلكومة وفاق وطين

اختتم الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة سعد احلريري استشاراته
النيابية يف جولتها الثانية يف
اجمللس النيابي ،امس االول،
بلقاء كتليت «التغيري واالصالح»
و«القوات اللبنانية» .وزار
القصر اجلمهوري حيث اطلع
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
على نتائجها ،على ان يعقد
اجتماعات اخرى متالحقة مع القوى
السياسية ،للوصول اىل اتفاق
على تشكيل احلكومة .وفيما اكد
العماد ميشال عون ان االجواء
اجيابية جدا ،كرر النائب انطوان
زهرا باسم كتلة القوات املطالبة
«بعدم توزير الراسبني وحبصة
للقوات تعكس متثيلها الشعيب
حبكومة
وطالب
والسياسي،
ميثاقية تضم كل الطوائف
وليس بالضرورة كل القوى
السياسية».
اما الرئيس احلريري فقال من
اجمللس وقصر بعبدا :انا متفائل
واعتقد ان احلوار الذي جرى كان
ّ
بناء ،النقاش كان جديا ومسؤوال،
وعزز عوامل الثقة بني القوى
السياسية وفتح ثغرة يف اجلدار
بينها .هذا النقاش يؤسس ايضا
للبحث يف حتصني اتفاق الطائف،
املشرتكة
االرضية
واجياد
بشأن قانون عصري لالنتخابات
والالمركزية االدارية وكيفية
مواجهة الطائفية واملذهبية .وانا
اراهن ان تكتمل صورة هذا احلوار
من خالل حكومة جامعة قادرة على
ادارة شؤون الناس والبالد.
ال اخفيكم انين اعطي االولوية
حلكومة وفاق وطين ،لكن االمور
تبقى مفتوحة على كل االحتماالت
اذا عدنا اىل اجلدار املسدود ال
مسح اهلل .وسأبقى متفائال بإذن
اهلل.
االستشارات
وكان الرئيس املكلف قد استأنف
مشاوراته النيابية يف الثانية
عشرة ظهرا ،بلقاء وفد كتلة
«التغيري واالصالح» برئاسة
النائب العماد ميشال عون،
وحضور النواب :نبيل نقوال،
حكمت ديب ،ابراهيم كنعان،
آالن عون ،ميشال حلو ،وليد
خوري ،عباس هاشم ،نعمة اهلل
ابي نصر ،ادغار معلوف ،سليم
سلهب وسيمون ابي رميا.
وبعد اللقاء قال العماد عون:
استكملنا احملادثات اليت بدأناها
االسبوع الفائت وكانت مواضيع
مدروسة جدًا ودقيقة ،وكنا
متفاهمني حوهلا ،وان شاء اهلل
قريبًا ندخل يف املرحلة النهائية
لتأليف احلكومة ،يف اخليارات
لتأليف احلكومة .هذا كل شيء
استطيع قوله ،ان املوضوع كان
واضحًا بالنسبة الينا لكلينا.
سئل :هل مت الدخول مبوضوع
احلقائب؟
أجاب :استكملنا املواضيع اليت
طرحت ،ومواضيع جديدة ،وان
شاء اهلل املرحلة املقبلة نبدأ.
وعن موضوع توزير الوزير جربان
باسيل ،قال :مل نتكلم يف
الوزارات ،استكملنا املواضيع
وتوسعنا فيها ،ووجدنا أنفسنا
متفاهمني.
قيل له :نستطيع القول إن األمور
إجيابية؟
اجاب :بالتأكيد ،إجيابية جدًا حتى
اآلن ،وان شاء اهلل ال تظهر عقد.
وعما اذا كان يتوقع تأليف
احلكومة يف وقت قريب؟ قال:
بالتأكيد.

قيل له :هناك لقاء آخر مع
الرئيس املكلف؟
أجاب :عندما نبحث باألمساء
واحلقائب ستعرفون.
واستقبل الرئيس املكلف بعد
ذلك وفد كتلة نواب «القوات
النواب:
وضمت
اللبنانية»
ّ
سرتيدا جعجع ،انطوان زهرا ،ايلي
وانضم اىل
كريوز وفريد حبيب،
ّ
الكتلة النائب انطوان ابو خاطر.
وغاب عن اللقاء النائب جورج
عدوان.
وقال النائب زهرا :استكملنا
تداول األفكار اليت اتصفت
هذه املرة كما يعلم اجلميع
بالعمق والشمولية ،وقد أبدينا
وجهة نظرنا يف شكل واضح
وحنن نعيش أزمة تطبيق نظام
ودستور ،وليس عندنا أبدًا أزمة
نظام ،عندنا مشكلة يف حماولة
البعض ونأمل أن خنرج منها
يف أسرع وقت ممكن ،للتنكر
لإلرادة الشعبية ،وحماولة إنتاج
سلطة تنفيذ تناقض االستفتاء
الشعيب الذي جرى يف االنتخابات
النيابية األخرية ،وهذا الكالم ال
يعين إطالقا ومل نعن يومًا كقوات
لبنانية ان ندعو حلكومة غالبية
غري ميثاقية ،بل على العكس
حنن مصرون دائمًا على تطبيق
الدستور اللبناني ودائما حنتكم
مبيثاقية احلكومة أو عدمها ،وبأي
قرار يتخذ على املستوى الوطين،
اىل الدستور اللبناني الذي عدل
يف اتفاق وطين كبري يف الطائف،
وكلنا متمسكون باالستمرار حتت
سقفه يف حياتنا الوطنية.
اضاف :نؤكد ان أي تناول ألي
موضوع يف اتفاق الطائف الذي
توصلنا اليه كلبنانيني ال ميكن
ان جيري إال يف ظروف هادئة من
دون أي مؤثرات اقليمية أو حتى
داخلية ،وان موضوع االستقواء
ومشاريع الغلبة مرفوضة يف
لبنان .ولذلك وألن البلد ال ميكن
ان يستمر من دون حكومة من
بعد كل هذه االتصاالت الواسعة
والدقيقة اليت حصلت نكرر
دعوتنا للرئيس املكلف ورئيس
اجلمهورية ان يستنفدا ما لديهما
من أفكار ويبادرا اىل تشكيل
حكومة ميثاقية دستورية قانونية
يف أسرع وقت ممكن ،وإذا
كان لدى البعض اي حتفظ على
مشاركته فإن البلد ال يستطيع
ان ينتظر أحدًا لكي يرضى بشكل
نهائي ،وهذا ال يعين الدعوة ال
الستبعاد أحد ،وال إلرغام أحد على
املشاركة بشكل ال يناسبه ،وهذا
يعين محل املسؤولية الوطنية
كاملة ،وبالتالي تشكيل حكومة
ميثاقية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح «ان احلكومة امليثاقية
تعين احرتام املادة  95من
الدستور وإشراك كل الطوائف
كما توافقنا يف الطائف ،وليس
بالضرورة إشراك كل التيارات
واألحزاب» ،وقال :اننا ال ندعو
اىل استبعاد أحد ،ولكن ندعو اىل
عدم الوقوف عند شرط أحد مبا
فيه حنن.
وطالب «بتمثيل القوات على
أساس متثيلنا الشعيب وانتشارنا
وفعاليتنا السياسية».
احلريري
وبعد انتهاء االستشارات النيابية،
أدىل الرئيس املكلف بتصريح يف
جملس النواب ،قال فيه :أنهيت
جولة واسعة من املشاورات
النيابية ،مشلت كافة املواضيع
الوطنية .جرت العادة ان تكون

* احلريري مع سليمان *

املشاورات شكلية ،لكن املرحلة
فرضت إجراء مشاورات نوعية
تناولت عمق االزمة يف بالدنا.
بعد كل الذي جرى يف لبنان،
من الطبيعي ان نتحاور بعمق،
خصوصًا أن السنوات املاضية
أنتجت حكومات إلدارة االزمات
ومل توجد حلو ً
ال هلا .املسؤولية
الوطنية تفرض علينا مجيعًا البحث
عن خمرج هلذه االزمات.
اضاف :من هنا طرحت على
الزمالء يف الكتل النيابية جممل
التحديات اليت تواجه لبنان:
التحديات السياسية املتعلقة
السياسي،
النظام
بتطوير
والتحديات األمنية ال سيما خطر
التهديدات االسرائيلية ،وخماطر
تسلل قوى االرهاب ،والتحديات
من
واالجتماعية
االقتصادية
ديون وكهرباء ومياه وبيئة ونقل
وصو ً
ال اىل الضمان االجتماعي
وسائر املشاكل.
تابع :النقاش كان جديًا ومسؤو ً
ال،
وعزز عوامل الثقة بني القوى
السياسية وفتح ثغرة يف اجلدار
بينها .هذا النقاش يؤسس ايضًا
للبحث يف حتصني اتفاق الطائف،
املشرتكة
االرضية
واجياد
بشأن قانون عصري لالنتخابات
والالمركزية االدارية وكيفية
مواجهة الطائفية واملذهبية .وانا
اراهن ان تكتمل صورة هذا احلوار
من خالل حكومة جامعة قادرة على
إدارة شؤون الناس والبالد.
ال أخفيكم انين اعطي االولوية
حلكومة وفاق وطين ،لكن االمور
تبقى مفتوحة على كل االحتماالت
اذا عدنا اىل اجلدار املسدود ال
مسح اهلل .وسأبقى متفائ ًال بإذن
اهلل.
وتابع :اهم شيء يف هذه اللقاءات
هو بناء الثقة ،اليت من الواضح
انها مفقودة بني الفرقاء ،وحنن
نعمل على بنائها وجيب ان نقوم
بذلك وواجبنا الوطين يقتضي
بناءها ،خصوصًا اذا كنا نتكلم
عن حكومة وفاق وطين تضم كل
االطراف .جيب بناء هذه الثقة
وتدعيمها ،وان تكون هناك
حوارات ومشاورات دائمة مع كل
األطراف وهذا ما كنت حريصًا
عليه ،وأردت أن يكون منهجًا
جديدا بالتعاطي ،ألنه يف النهاية
من يريد ان يكون شريكا يف هذه
احلكومة جيب ان يشعر فعليًا انه
شريك فيها ،ومن سيأخذ قرارا
يف هذه احلكومة جيب ان يكون
مسؤو ً
ال فع ًال ،ويشعر انه ضمن
حكومة الوفاق الوطين هذه .ال
نستطيع ان نشكل حكومة وفاق
وطين وننقل املشكل اىل جملس
الوزراء .برأيي ان بناء الثقة هو
االساس ،الن فقدانها خالل االربع
سنوات ونصف املاضية كان

املشكلة االساسية بني االطراف
السياسية ،كما ان لالعالم دورًا
كبريًا يف بناء الثقة .ستكون
هناك اجتماعات الحقة بيننا وبني
كل االطراف السياسية بشكل
ومتتال لتشكيل احلكومة.
متسارع
ٍ
واهم شيء هو ان جنعل هذا البلد
كما حيلم به كل لبناني ولبنانية،
حيث يعيش كل اللبنانيني سويًا
وحنن قادرون على حتقيق ذلك
من خالل حكومة وفاق وطين.
يف بعبدا
وبعد اللقاء مع الرئيس سليمان
الذي استمر قرابة الساعة ،قال
احلريري :أعلمت رئيس اجلمهورية
بنتائج املشاورات اليت أجريتها
مع الكتل النيابية وفحواها
بالنسبة لتشكيل احلكومة .هذه
تضمنت نقاطًا عدة
املشاورات
ّ

كانت حمور بعض اخلالفات ،وقد
حتدثنا بالعمق حول هذه املشاكل.
وشرحت للرئيس كل ما جرى مع
معظم الكتل النيابية ،وسنكمل
االتصاالت مع رؤساء هذه الكتل
اعتبارًا من الليلة (امس) ورمبا
حتى ما بعد الغد ،لنتمكن من
الوصول اىل تصور للحكومة يف
أسرع وقت ممكن.
سئل :هل اخلالفات اليت حتدثتم
عنها قد ذللت؟ وهل هناك
عقبات تعرتض التشكيل؟
اجاب :من الواضح ان املشكلة
االساسية تكمن يف بناء الثقة بني
االطراف ،فبعد ثالث سنوات مل
نكن نتحاور فيها مع بعض ،وجدنا
ألنفسنا فجأة امام تشكيل حكومة
وحدة وطنية يف ظل انعدام الثقة،
اال ان هذه املشاورات َبنت نوعًا
من الثقة بني األطراف وسنتابع
هذا املسعى .يف املرحلة السابقة
مل نكن نصدق بعضنا مهما قالوا
وقلنا ،لذلك كان من الضروري
ان يكون احلوار مع خمتلف
االطراف السياسية كي نعيد
بناء الثقة .وان شاء اهلل سأبدأ
بلقاءات سياسية مع اجلميع أكانوا
من احللفاء ام ال ،ألنين ارغب يف
ان اكون رئيس حكومة لكل لبنان
وهذا ما سأتعامل به مع اجلميع.
وعما اذا كان قد مت جتاوز عقدة
توزير الراسبني؟ وهل يؤيد وجهة
نظر رئيس اجلمهورية يف هذه
النقطة؟
قال :تناولنا كل القضايا ،ولكن
املشكلة ان االعالم يرغب دائمًا

يف استباق االمور ومعرفة ما
حيصل قبل اوانه .ما يهمين قوله
اننا دخلنا يف حوار عميق مع كل
االطراف السياسية ،وطرحنا كل
االمور ،وسنطرح ايضًا بعض
االمور ملا فيه مصلحة البلد ،وانا
متفائل واعتقد ان احلوار الذي
جرى ّ
بناء ان لناحية اآلخرين جلهة
إلي
إلي ،او بالنسبة
التعرف
ّ
ّ
جلهة التعرف اىل طريقة تفكريهم
وإبالغهم
هواجسهم
ومعرفة
هواجسنا.
تابع :ال ارغب يف الدخول يف
نقاش طويل ،امنا اود ان ابلغ
اللبنانيني ان ما يهمنا يف
األساس هو املواطن اللبناني.
هناك الكثري من الكالم عن
حتديات ،اال ان التحدي األهم هو
خدمة املواطن ،اكان يف الكهرباء
ام املياه ام الشؤون االجتماعية
ام الرتبوية ،وهذا ما جيب أن
ّ
نفكر به ونبين عليه.
صحيح أن اللقاءات كانت طويلة،
ولكنها كانت ضرورية وآمل
تصب يف مصلحة لبنان
ان
ّ
واملواطن.
وكان احلريري قد التقى سفري
دولة االمارات رمحة الزعابي،
استقبل الرئيس احلريري مساء
أمس االول يف «بيت الوسط»
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط حبضور
الوزيرين غازي العريضي ووائل
أبو فاعور ،ومت عرض للتطورات
السياسية الراهنة وال سيما موضوع
تشكيل احلكومة العتيدة..

عصري  Mangosteenالدواء البديل
شارلوت حصلت على نتيجة رائعة بتناوهلا
عصري Mangosteen
حيث شفيت من قرحة املعدة وأوقفت خالل
مخسة ايام الدواء
وما زالت تشرب هذا العصري منذ  5سنوات
حيث حتسن نظرها وختلصت من أوجاع
الروماتيزم وحتسنت الدورة الدموية لديها
واختفت العروق من ساقيها
عصري  Mangosteenهو احلل لـ 44
مشكلة ...وهو الدواء البديل
يصنع من كامل حبة فاكهة  Mangosteenمع القشرة
اليت يطلق عليها "ملكة الفاكهة" اليت حتارب الشيخوخة
لتحصل على نتيجة جيب تناول هذا الشراب ملدة  12اسبوعاً
وشارلوت اليوم يف سن  67عاماً وما زالت تشرب عصري
Mangosteen
لالتصال Charlotte Di Mascio
Mob: 0418493111
www.juice4all.net
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لبنانيــات

لقاءات البطريرك صفري

تلقى البطريرك املاروني نصر
اهلل صفري ،اتصاال هاتفيا من
مفيت اجلمهورية الشيخ حممد
رشيد قباني للتهنئة بسالمة
العودة من روما.
وكان صفري قد استقبل وزير
الثقافة الروماني تيودور
سفري
يرافقه
باليولوغو
رومانيا يف لبنان دانيال
تاناسي ومت عرض العالقات
الثنائية بني البلدين.
بعدها التقى سفري الربازيل
باولو
لبنان
يف
اجلديد

روبريتو دا فنتورا يف زيارة
ومت
تعارفية
بروتوكولية
عرض العالقات الثنائية بني
البلدين.
على صعيد آخر ،يرتأس صفري
عند احلادية عشرة من قبل
ظهر غد االحد قداسا احتفاليا
يف بازيليك االيقونة العجائبية
لآلباء اللعازاريني ـ السيويف
ـ االشرفية ،ملناسبة مرور
 350عاما ( )350على وفاة
القديس منصور دي بول
والقديسة لويز دي مارياك.

قبالن يتمنى للحريري التوفيق يف
تشكيل حكومة شراكة

إستقبل نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن ،وزير الثقافة
والشؤون الدينية والتعليم
يف رومانيا تيدور باليولوغو
والسفري الروماني يف لبنان
دانيال تاناسي.
وأكد قبالن «ضرورة تعميق
عالقات التعاون يف لبنان
ورومانيا ،وال سيما أن اجلالية
اللبنانية يف رومانيا تسهم يف
مسرية االزدهار والتقدم اليت
تشهدها رومانيا».
ومتنى لرئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري التوفيق يف
تشكيل حكومة شراكة وطنية،
مؤكدا «أن لبنان ال يقوم
إال بالتوافق بني اللبنانيني،
وينبغي حتقيق الشراكة يف
احلكم ،وعلينا كلبنانيني أن
نتحلى باحلكمة والتأني يف
معاجلة شؤوننا الوطنية ،ونعمل
جبهد لتكون وحدتنا الوطنية
حمصنة بتعاوننا وتوافقنا فننبذ

اخلالفات ونكون يدا واحدة
وقلبا واحدا حلماية لبنان وحفظ
شعبه».
ودعا دول العامل إىل «التحرك
لرفع الظلم عن الفلسطينيني
ومنع إسرائيل من املضي يف
حماصرتها للمسجد األقصى
الذي ميثل معلما من معامل
احلضارة والتاريخ والدين وعلى
املؤسسات الدولية التحرك
إلنقاذه من حماوالت تدمريه
وتدنيسه من قبل الصهاينة»،
مؤكدا «أن السالم ال حيل يف
منطقتنا من دون عودة الالجئني
إىل ديارهم يف فلسطني
وإعطائهم حقوقهم يف إقامة
دولتهم املستقلة وعاصمتها
القدس الشريفة».
كما استقبل مدير مركز األمم
املتحدة لإلعالم يف لبنان
والكويت
واألردن
وسوريا
واالسكوا بهاء القوصي.
ثم راعي أبرشية كندا املطران
يوسف اخلوري.

شيباني يزور حسن :وحدتكم ختدم سيسون تزور السرايا احلكومية وكليمنصو
املصلحة الوطنية واإلقليمية وإيران وشطح جنبالط ينتقد التشكيك بأهمية
اللقاء السوري ـ السعودي

استقبل شيخ عقل الطائفة
الدرزية الشيخ نعيم حسن،
السفري اإليراني حممد رضا
شيباني ،الذي قال :كانت
فرصة طيبة ومثينة للغاية
وكانت جولة أفق حول خمتلف
واملستجدات
التطورات
السياسية احمللية واإلقليمية،
واستعراضا للتطورات احلاصلة
يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
خاصة يف جمال التقدم التقين
النووي السلمي اليت حترزه
وبينا لسماحته تقريرًا
إيران،
ّ
مفص ًال حول آخر اخلطوات اليت
قامت بها اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية يف جمال هذا امللف.
وكانت وجهات النظر متفقة
حول ضرورة إبداء أقصى درجات
االستنكار واإلدانة لالعتداءات
السافرة حبق أبناء الشعب
الفلسطيين ،أما بالنسبة إىل
جمريات الساحة اللبنانية فإننا
نبدي تقديرنا واعتزازنا للمواقف
الوطنية والراسخة اليت طاملا عبرّ
ويعبرّ عنها مساحته باالجتاه الذي
خيدم الوحدة الوطنية واملصلحة
الوطنية العليا ،وهذه الوحدة من
األمور األساسية اليت نعترب أن
أمس احلاجة
لبنان الشقيق يف ّ
إليها يف ظل الظروف الدقيقة
واحلساسة.
أضاف :إن الوصية األساسية
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
يف ضرورة استمرار التالقي
والتقارب والتوحد بني القيادات
والعائالت الروحية املوجودة يف
اجملتمع اللبناني ،وإن اجلمهورية
اإلسالمية وكما كانت دوما على

عهدها يف االنفتاح والتواصل
األخوي مع كل الطوائف
والعائالت الروحية يف لبنان.
وقال ردًا على سؤال :حنن نأمل
استمرار االستشارات احلكومية
بكل جدية وروح وطنية ّ
بناءة،
األمر الذي يؤدي يف نهاية
املطاف إىل فتح اجملال أمام
السياسي
القرار
أصحاب
للمشاركة يف اختاذ القرار
الصحيح إزاء تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية اللبنانية.
وحول االتهامات إليران يف
عرقلة تشكيل احلكومة ،قال:
إن هذا األمر عار عن الصحة
مجلة وتفصي ًال ،وقد نفاه فخامة
رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد
ميشال سليمان يف حديث أدىل
به مؤخرًا ،وإنين أؤكد على
املوقف املبدئي والراسخ يف
التشديد على الوحدة الوطنية
بني اللبنانيني ،ألننا نعتقد أن
هذه الوحدة ال ختدم املصلحة
الوطنية فحسب بل املصلحة
اإلقليمية واجلمهورية اإليرانية.
وحول التقارب السعودي ـ
السوري ،قال :إن أي نوع
من أنواع مل الشمل بني دول
هذه املنطقة خيدم مصلحة دول
املنطقة وشعوبها ،وهذا اعتقاد
راسخ بأن دول وشعوب هذه
املنطقة باستطاعتها الوقوف
على قدميها وتؤمن كل
احتياجاتها ومصاحلها الوطنية
العليا استنادا إىل إرادتها
والراسخة
الصلبة
الوطنية
واالستغناء عن أي إرادة دخيلة
أو غريبة.

«حزب اهلل» يدين التحقيق مع صربي
جعجع :والدة احلكومة ال تنتظر تفاهما ومحاية بريطانيا لباراك من القضاء
بني احلريري وعون

جدد رئيس اهليئة التنفيذية
ّ
اللبنانية»
«القوات
يف
مسري جعجع ،خالل دردشة
مع االعالميني ،التأكيد على
«ان مجاعة  8آذار ال تتصرف
جبدية ألنها ال تريد حكومة وان
حتولت اىل ملهاة
هذه القصة
ّ
أو كوميديا» ،الفتًا اىل ان
«فريق  8آذار يضع اجلنرال
ّ
ويتلطى
ميشال عون يف الساحة
وراءه».
ّ
وأكد ان «الوسائل االعالمية
التابعة هلذا الفريق تطرح
املوضوع وكأن والدة احلكومة
تنتظر تفاهــمًا بني الرئيس
ّ
املكلف سعد احلريري ورئيس
تكتل االصالح والتغيري ميشال
عون علمــًا ان اجلــميع يعي ان
املشكلة ال تكــمن يف هذه
النقطة».
ورأى أن «مجاعة  8آذار
خُتبئ نيتها يف عدم تشكيل
حكومة من خالل اطالقها اجواء
اجيابية وتفاؤلية يف الوقت
الذي ال شيء جديدًا على هذا
الصعيد».

وشدد على ضرورة «ان
ّ
اجلمهورية
رئيس
يستخدم
ّ
املكلف حقوقهما
والرئيس
الدستورية باعتبار انه ال جيوز
أن تبقى البالد من دون حكومة
أكثر من ذلك ألن فريقًا سياسيًا
وليس طائفة بأكملها لسبب
من األسباب ال يريد تأليف
حكومة».
واوضح ان العقدة «ال تكمن
يف توزير جربان باسيل اذ ال
مشكلة معه او مع غريه ولو
ان هناك وجهات نظر سياسية
خمتلفة ألن باسيل او غريه
سينفذ توجيهات وتعليمــات
ُ
العماد عون يف الوزارة ولكن
جيب احلفاظ على احلد األدنى
من املظاهر الدميوقراطية كي ال
يتحول البلد اىل مجهورية موز
ّ
العرف».
وبالتالي صون ُ
ّ
وحذر من بقاء البالد من دون
حكومة ،مشريًا اىل ان «ما
ُيشاع يف االعالم هو جزء من
محلة مقصودة لفريق  8آذار
للتغطية على عدم نيته الفعلية
يف تشكيل احلكومة».

االعالمية
العالقات
أعلنت
يف «حزب اهلل» يف بيان،
«تعليقًا على استدعاء شرطة
«اهليئة
لرئيس
العدو
اإلسالمية العليا مساحة الشيخ
عكرمة صربي والتحقيق معه»،
عن االستنكار الشديد للحزب
«لالعتداء الصهيوني حبق
خطيب املسجد األقصى ويرى
فيه متاديًا من قبل سلطات
االحتالل يف انتهاكاتها اخلطرية
للحريات الدينية وحرية التنقل
والتعبري».
اضاف البيان «إن «حزب
اهلل» يعلن تضامنه التام مع
مساحة الدكتور عكرمة صربي
ويضع ما حصل برسم مؤسسات
حقوق اإلنسان ومنظمة األمم
املتحدة واهليئات الدولية ،كما
يدعو إىل ممارسة كل أشكال
الضغوط على العدو اإلسرائيلي
ملنعه مستقب ًال من االعتداء على
الرموز الدينية وانتهاك حرمة
املقدسات ويف طليعتها مدينة
القدس واملسجد األقصى».
من جهة ثانية ،قال عضو
«كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب نوار الساحلي« ،إننا

نشعر باألسى الشديد والصدمة
من موقف احلكومة الربيطانية
لتغطيتها على جمرم احلرب
(ايهود) «باراك» ومنعها
القضاء الربيطاني من أن ياخذ
جمراه حتت حجج واهية ،ما يربز
ازدواجية املعايري واالحنياز
اىل جانب اجلالد على حساب
الضحايا يف جنوب لبنان وغزة،
واليت ما زالت معاناة اهلها ماثلة
يف عوائل الشهداء واجلرحى
ويف فتك القنابل العنقودية
والغارات اليومية اليت حتصد
املزيد من األبرياء».
املوقف
هذا
إن
أضاف:
يرسم عالمات استفهام كبرية
ومستهجنة حول ادعاءات العدالة
وحفظ حقوق االنسان من بعض
الدول الكربى يف التعاطي مع
شعوب املنطقة وقضاياها وهو
تشجيع غري مسبوق جملرمي
احلرب الصهاينة يف اإليغال
مبجازرهم من دون اي وازع.
وأشار اىل «أن خطوة احلكومة
الربيطانية دعم للصهاينة يف
اعتداءاتهم وإجرامهم ومسؤولية
كربى أمام التاريخ يف الدفاع عن
جمرمي احلرب واالنسانية».

اللقاء
رئيس
استقبل
الدميوقراطي النائب وليد
جنبالط يف دارته يف كليمنصو،
امس االول ،سفرية الواليات
املتحدة األمريكية ميشيل
سيسون.
بعد اللقاء قال النائب جنبالط:
سأبدي مالحظة بسيطة حول
بعض التصرحيات أو بعض
التلميحات لبعض السياسيني،
الذين لست أفهم ما هو املنطق
يف تشكيكهم املسبق بأهمية
اللقاء السوري ـ السعودي،
وأهمية الزيارة اليت ينوي
القيام بها امللك عبد اهلل اىل
سوريا ،واليت برأيي سيكون
هلا انعكاس إجيابي على
لبنان ،فلماذا البعض يشكك
مسبقا.
أضاف :اذا كان البعض
يظن أن احلكومة تصنع فقط
يف لبنان فأخالفه ،فاحلكومة
تصنع يف لبنان ،وتصنع
من قبل احملور الذي أرسى
الطائف وأرسى االستقرار يف
لبنان والذي
شرع املقاومة
ّ
آنذاك ،احملور السعودي ـ
السوري عام  1989والذي
كان األساس يف االستقرار
يف لبنان.
وقبل اللقاء مع سيسون
انتقد جنبالط يف دردشة مع
الصحافيني ،األمانة العامة
لـ 14آذار ،متسائال« :عن
أي أمانة عامة تتحدثون ،جيب

عليهم أن يتطلعوا إىل اللحظة
اإلقليمية ،ويا ليتهم ينتقدون
مواقف أمريكا يف املنطقة بدل
أن يتوقفوا فقط عند خمزن
للسالح يف خربة سلم».
وشدد على التقارب السعودي
ـ السوري ،وقال عن الواليات
املتحدة األمريكية« :أمريكا
أفلست ومفلسة وسنرى ما
لدى سيسون ،والواليات
املتحدة تعمل فقط لتعطي
اإلذن إلسرائيل لضرب إيران
وكأن األمر فقط متوقف على
ضرب إيران وينسون القضية
الفلسطينية».
وعن تشكيل احلكومة ،قال
جنبالط« :أنا لست رئيس
احلكومة املكلف ولست رئيس
اجمللس النيابي ويا ليت عندي
حليفًا مثل رئيس اجمللس نبيه
بري ،إضافة للرئيس سعد
احلريري ،لقد قمت مبجهود
إجيابي يف السابق «وما طلع
من أمري شي» وسأحاول
جمددا».
وكانت سيسون قد زارت قبل
ذلك رئيس حكومة تصريف
األعمال فؤاد السنيورة يف
وجرى
احلكومية،
السرايا
حبث يف التطورات العامة
والعالقات الثنائية.
وزارت سيسون ايضا ،وزير
املال الدكتور حممد شطح،
وجرى حبث يف األوضاع
العامة.

جتمع لـ«الطاشناق» رفضاً
لربوتوكول أرمينيا وتركيا
نظمت جلنة الدفاع عن القضية
األرمنية حلزب «الطاشناق»،
جتمعا ً حاشدًا يف ساحة بلدية
برج محود ،احتجاجا على
الربوتوكول املنتظر توقيعه
يف العاشر من الشهر احلالي
بني أرمينيا وتركيا ،حبضور
األمني العام للحزب هوفيك
خميتاريان ،وزير الطاقة واملياه
أالن طابوريان والنائبني أغوب
بقرادونيان وارتيور نظريان.
ومحل املعتصمون الفتات كتب
عليها «التاريخ ليس للبيع»،
«حنن أسياد هذا التاريخ»،
«ال للشروط املسبقة».
كلمة االفتتاح ألقاها رايف
دمريجيان باسم جلنة الدفاع
عن القضية األرمنية ،وأكد أن
توقيع هذا الربوتوكول أهان
األرمن املوجودين يف أحناء
العامل.
ثم كانت كلمة عضو اللجنة
العاملية اغفان وارطانيان،
الذي قال «ان هذا التجمع
يؤكد على وحدة املوقف األرمين

يف لبنان» ،مشريًا اىل أن
احلزب ضد «الشروط املسبقة
املموهة» هلذا الربوتوكول.
ثم كانت كلمة اللجنة املركزية
برتيزليان،
هوفيك
ألقاها
الذي قال إنه «مهما حاولت
السلطات يف أرمينيا إيهامنا
بأن الشروط املسبقة ليست
واردة يف االتفاقية ،إال أن
تلك الشروط واضحة من
املطروحة».
البنود
خالل
وأشار اىل أن احلزب مقتنع
بأن العالقات تصبح طبيعية
بني أرمينيا وتركيا «فقط
عندما تعرتف تركيا باجلرائم
اليت ارتكبتها حبق األرمن
وتعيد هلم أراضيهم ،وجيب
عدم ربط مسألة ناغورني
كاراباغ بالعالقات األرمنية ـ
الرتكية» .يف اخلتامُ ،قرئ
نص العريضة اليت سرتسل اىل
رئيس مجهورية أرمينيا سريج
سركيسيان اليت حتمل تواقيع
االرمن الرافضني للربوتوكول
بني أرمينيا وتركيا.
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سليمان يلتقي سكاف ويتابع شؤوناً عامة

اطلع رئيس اجلمهورية العماد
امس
سليمان،
ميشال
االول ،على عدد من التقارير
والدبلوماسية
السياسية
واالمنية الواردة ،وأعطى
التعليمات الالزمة للمعنيني
يف شأنها.
وعرض رئيس اجلمهورية
مع وزير الزراعة يف حكومة
الياس
االعمال
تصريف
سكاف ،للتطورات الراهنة
وعمل وزارته يف هذه
املرحلة.
وزار بعبدا مؤسس ورئيس
«جمموعة أبو غزالة» طالل
ابو غزالة ،الذي مت تعيينه
أخريا رئيس التحالف الدولي
لتقنية املعلومات واالتصاالت
والتنمية لدى االمم املتحدة.
ووضع ابو غزالة إمكانات
بتصرف
الدولي
التحالف
رئيس اجلمهورية ،وأطلعه على
برنامج عمل مؤسسته بفروعها
الـ  72يف لبنان ،خصوصا

* سليمان وسكاف *

يف ما يتعلق باخلطوات
اجلارية لتطبيق نظام احلكومة
االلكرتونية يف وزارة اخلارجية
لربطها الكرتونيا مع السفارات
والقنصليات لكافة االغراض،
مبا يف ذلك االنتخابات النيابية
يف العام  ،2013إضافة اىل
اعتماد بريوت مركزا رئيسيا
لنشاطات املؤسسة بفروعها

يف لبنان واخلارج.
واستقبل الرئيس سليمان
النائب السابق سايد عقل،
الذي اطلعه على االوضاع يف
منطقة البرتون وال سيما منها
وضع املستشفى احلكومي
الذي ينتهي عقد إدارته من
قبل الضمان االجتماعي نهاية
العام اجلاري.

حرب :التأليف أصبح بازاراً
واألقلية تبت ّ
ز األكثرية

الحظ النائب بطرس حرب
ان تشكيل احلكومة يف لبنان
يبدو كأنه يتحول اىل جتمع
تناقضات يف حكومة واحدة
لتعمل بعضها مع بعض
وتتقاسم مغامن ووزارات
الدولة وحتوهلا اىل اقطاعات
سياسية ،وتضعها يف خدمة
حمازبيها».
وقال يف حديث إذاعي:
«إن الشيء الالفت ان
تشكيل احلكومة أصبح عملية
شبه مستحيلة يف لبنان اذا مل
تتدخل دول العامل للمساعدة
على تشكيل احلكومة .وهنا
ندخل يف عملية ابتزاز نتجاوز
يف بعض االحيان السياسة
اىل التلويح بصورة غري
مباشرة وبامكان شل البلد
وتعطيل املؤسسات وميكن
حتى استعمال السالح لفرض
تشكيل حكومات ،وهي أمور
ليست واردة ال يف الدستور
وال يف القانون وال يف
امليثاق ،ومل يرد موضوع
حكومة الوفاق الوطين الدائمة
مرة واحدة يف الدستور ،وهي
احلكومة اليت كانت تنوي
تطبيق اخلطة االمنية جلمع
السالح من امليليشيات بعد
اتفاق الطائف».
وأضاف« :السؤال املطروح
هو إذا شكلنا حكومة فهل
هذا هو الغاية أم أن نشكل
حكومة الدارة شؤون البالد،
فإذا كانت مليئة بالتناقضات
ليتقاتلوا داخل جملس الوزراء
هل هذا حيقق املصلحة
الوطنية أم أن تشكيل فريق
منسجم متفق على مبادىء
وبرنامج عمل مشرتك هو

املطلوب من اللبنانيني».
وقال إن «الطريقة املعتمدة
ختيفنا وجتعلنا قلقني على
الطريقة
وهي
املستقبل
اليت حتول لبنان اىل مغامن
لالطراف السياسيني على
حساب املواطن والنظام.
ويف الرتمجة لتلك النقاط كنا
يف عقدة وزارة االتصاالت
وأصبحنا يف عقدة وزارة
املال كيف ستتم عمليا
املقايضة ،فالعملية اصبحت
بازارا وليس قضية مبادىء

وبرنامج .واملفاوضات اليت
حتصل على ما اعتقد برعاية
او مواكبة عربية  ،هذه
املواكبة تسهل االتفاق على
هذه الصفقة اليت حتصل
فهناك موقف من االقلية
تعجيزي حتى ال أقول ابتزازيًا
لالكثرية بالقول انهم يريدون
هذه الوزارة وهذه االعداد
واالشخاص واال فنحن سنمنع
تشكيل احلكومة .هذا املوقف
يسمح بالبازار يف قضية
احلقائب (.»)...

احلسينـي يـزور بطـرس:

اإلسـراع يف اإلنقـاذ
للوصـول إلـى دولـة القانـون
زار الرئيس حسني احلسيين
الوزير السابق فؤاد بطرس
يف منزله يف بريوت ،وكانت
مناسبة الستعراض األوضاع
الراهنة يف لبنان واملنطقة.
وأعرب الرئيس احلسيين عن
تقديره البالغ للجهود اليت بذهلا
الوزير بطرس من خالل ترؤسه
اهليئة الوطنية لوضع مشروع
قانون االنتخابات النيابية وفقًا
لوثيقة الوفاق الوطين واملعايري
«يؤمن صحة
الدولية ،والذي
ّ
ّ
لشتى فئات
التمثيل السياسي،
الشعب ،وأجياله ،وفعالية ذلك
التمثيل» عن طريق الدائرة
االنتخابية اليت هي احملافظة
والصوت
النسيب
والنظام
التفضيلي.

ورأى ّ
أقرت السلطة
أنه «لو
ّ
ذلك املشروع األولي لقانون
االنتخابات النيابية ،املنتظر
منذ العام  ،1992مع غريه من
القوانني التطبيقية املنصوص
عنها يف امليثاق الوطين
والدستور ،لكان انتقل لبنان
واللبنانيون مجيعًا من سلطة
ّ
شرعية القوة إىل دولة قوة
الشرعية ،دولة القانون».
وشدد على وجوب اإلسراع يف
املؤدية إىل
اخلطوات اإلنقاذية
ّ
ذلك.
واستقبل الرئيس احلسيين يف
منزله يف عني التينة ،الرئيس
الشرعية
للمحاكم
السابق
اإلسالمية اجلعفرية الشيخ حسن
عبد الساتر.

اعلن عن اقفال خطوط يستعملها سجناء يف رومية

باسيل :استبعادنا عن احلكومة خيالف الدستور
اعلن وزير االتصاالت يف حكومة
تصريف االعمال جربان باسيل أنه
مت ،امس االول ،اقفال حواىل
مئة خط خلوي يف منطقة رومية،
بناء لطلب وزارة الداخلية،
لالشتباه بان سجناء يف سجن
رومية ما زالوا يستعملونها،
وكشف عن انه تسلم نسخة
عن بريد الكرتوني متبادل بني
شخص لبناني وآخر اسرائيلي،
ويتعلق بتحويل اموال مرتبطة
مبحطة الباروك ،وقال ان مثة
عشر شركات تتعاطى التخابر غري
الشرعي ،مؤكدا انه سيمضي يف
هذا امللف اىل النهاية.
كالم باسيل جاء يف حوار
مع الزميل مارسيل غامن عرب
برنامج «كالم الناس» عرب
«املؤسسة اللبنانية لالرسال»
وكرر فيه مالحظاته على القضاء
جلهة تعاطيه مع ملف حمطة
الباروك ،وشكا من عراقيل
يواجهها يف عمله يف الوزارة،
وقال إن هدفه االساسي منذ
استالمه وزارة االتصاالت كان
اجناح قطاع اخللوي لكي يتم
بيعه يف ما بعد بسعر مرتفع،
لكي يعود ذلك باملنافع على
خزينة الدولة اللبنانية ،وقد
ترجم هذه االقوال فعال من حيث
أنه قام أوال بتطوير شبكات
اخللوي بكلفة أقل بكثري من
الكلفة السابقة املوجودة قبل
استالمه الوزارة ،مشريا أنه مت
توفري  200مليون دوالر على
الدولة اللبنانية.
وعلى صعيد تشكيل احلكومة

أوضح باسيل أن رئيس تكتل
التغيري واالصالح العماد ميشال
عون أبلغه بعد اجتماعه بالرئيس
املكلف تشكيل احلكومة سعد
احلريري أنه توجد بوادر نوايا
جيدة التفاق سياسي ولكن هذا ال
يعين أننا دخلنا يف مرحلة فكفكة
املتعلقة
الداخلية
للمشاكل
بتشكيل احلكومة اللبنانية ،وخري
دليل هو االختالف االساسي
بني التيار الوطين احلر وسعد
احلريري على موضوع التوطني
حيث يبدو واضحا أنه يوجد تباين
يف وجهات النظر بشأنه ،مضيفا
أننا نتأكد أكثر من أن االوضاع
االقليمية تتحكم بقرارات بعض
الفرقاء الداخليني ولكن هذا
ال ينطبق على تكتل التغيري
واالصالح ،خاصة يف الشؤون
اللبنانية الداخلية الننا نتمتع
بسيادة وحرية قرارنا ،أما يف
كل ما يتعلق مبواضيع أو مشاكل
خارجية كالتوطني أو امللف
النووي االيراني فيمكن يف هذه
احلاالت االحتكام أو األخذ بعني
االعتبار االراء اخلارجية والظروف
االقليمية.
وجزم باسيل أن التيار يف
السياسة اليت يتبعها ال يهدف
اىل االضرار باحد «ولكننا يف
نفس الوقت عنصر أساسي
يف املعادلة اللبنانية وعلى
سعد احلريري أن يأخذ ذلك
بعني االعتبار ألن املادة 95
من الدستور اللبناني توجب
على احلكومة اليت سيتم تأليفها
أن تراعي خمتلف الطوائف يف

لبنان مراعاة عادلة ،فاذا خالفنا
هذه املادة فذلك يعين اقصاء
نصف املسيحيني كي ال نقول
أكثر من احلكومة اليت ستشكل
وهذا ال يأتي باخلري على البالد
وكل التجارب السابقة منذ عهد
االستقالل تؤكد ذلك ،ومن هنا
كانت مطالبتنا بسبعة وزراء أي
نصف عدد الوزراء املسيحيني
الذين سيكونون موجودين يف
احلكومة املقبلة».
واكد باسيل أن مطالب التيار
الوطين احلر «ليست تعجيزية
كما حياول البعض أن يروج،
بل أردنا فقط أن حنافظ على
حقائبنا السابقة مع احلصول على
حقيبة سيادية ،ولكن مت افتعال
املشاكل معنا من أجل اضاعة
الوقت».
واشار اىل أن التيار مصمم على
تسمية وزرائه بنفسه «الن
هذا نهج أو منحى دستوري
نص عليه اتفاق الطائف بشكل
واضح ،ولذلك جيب على رئيس
احلكومة املكلف االعرتاف حبجم
كل فريق لبناني ألن هذا
املوضوع من شأنه أن يسهل
تأليف احلكومة».
وأكد باسيل «أن قرار جملس
الوزراء باعطاء املعلومات لالجهزة
االمنية ما زال مستمرا يف
الوزارة ،مضيفا أنه لن يوافق
على مالحقة مضمون رسائل
الـ « »SMSألنه يف عام
 2006كان الرتكيز واضحا على
اتصاالت الرابية وبكركي بشكل
فاضح دون سائر املخابرات».

اختصاص ،خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال
تتوفر في الصيدلية
فيتامينات )(BLACKMORES
مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات،
هدايا نغ ّلف الهدايا مجانا ً
تظهير صور ،وأشياء أخرى كثيرة
توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من  8صباحا ً حتى  8ليالً
يوم االحد من  9صباحا ً حتى  8ليالً
Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
مقابل مركز البريد
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السنيورة يتصل بأبو الغيط وموسى:

صلوخ عن لقاءاته يف نيويورك:

املخاطر اليت تتهددنا تستدعي استجماع قوانا ش ّددت على اجلانب السياسي لقضية الالجئني

أقام رئيس حكومة تصريف
األعمال فؤاد السنيورة مساء
أمس االول ،يف السرايا
الكبرية ،عشاء تكرمييا على
شرف أمري مكة رئيس مؤسسة
الفكر العربي األمري خالد
الفيصل ،حضره عدد من الوزراء
والنواب وسفراء وشخصيات
واقتصادية
دبلوماسية
واجتماعية وإعالمية.
ويف املناسبة ألقى الرئيس
السنيورة كلمة قال فيها :ال
خيفى عليكم أن األحداث اليت
تعرفها بالدنا وأهمها الصعوبات
اليت متتحننا واملخاطر اليت
تتهددنا ،تستدعي استجماع
قوانا ،بل استنهاض طاقاتنا،
كي نستحق حقوقنا وبالتالي
يكون لنا يف العامل حضور
فاعل فنتطلع إىل اإلسهام
باقتدار يف صنع مستقبله
ومستقبلنا فيه .وحيضرني
يف هذا السياق ما جرى يف
منظمة اليونيسكو منذ أسبوع
ونيف وقبله بثماني سنوات.
فقد رشحنا هذه املرة عربيا،
مصريا ،فنانا ورجل ثقافة
بارزا ،ويف املرة السابقة
مثقفا عربيا سعوديا كبريا
ويف احلالتني مل حيقق إمجاع
العرب ،التأييد الذي حظي به
مرشحهم ،النجاح الذي توقعه
الكثريون وعملوا من أجله.
غري أن الدعوة إىل التفكر
واملراجعة وتقدير موقعنا يف
العامل ،ووضع سياسات جادة
وتراكمية تهدف إىل تدعيمه،
خري من االنكفاء أو االنطواء
أو االستسالم لنوع من الشعور
بأننا ضحية سوء فهم معلن
أحيانا أو اضطهاد ال يفصح
عن امسه.
اضاف :وليس بعيدا عن هذا
اهلم ،سعينا أن تكون القدس
بالفعل عاصمة الثقافة العربية
هلذا العام .لقد شهدت املدينة

املقدسة لعقود طويلة ،وكذلك
يف األيام األخرية استمرار
الظروف العصيبة املتمثلة
القتحام
احملاوالت
بتجدد
املسجد األقصى ،وتصاعد
العنف ،عنف االحتالل والتهويد
والتمدد االستيطاني والعمل
املربمج على إلغاء اهلوية
العربية للمدينة .وهذا عينة عما
نشهده من مصاعب وحتديات
وهو ما يدعونا إىل التبصر يف
األسباب العميقة اليت حالت
دون استطاعتنا النجاح يف
الدفاع عن القدس وهويتها
وعن شعبها وأصالته وحقوقه
على مدى هذه العقود الطويلة
من هذه احملنة وهذه النكبة،
اللتني مل حنقق يف احلقيقة
على مسارات اخلروج منهما أي
تقدم على اإلطالق ال يف ما
خص القدس وال يف ما خص
قضية فلسطني.
واشار اىل االضطراب والتأزم
الصومال
يف
السياسي
والسودان واليمن والعراق
ولبنان .وقال :ففي كل
هذه احلاالت على تفاوت
ِ
خطورتها ميكن أن جند أصابع
أجنبية تعمل بدرجات متفاوتة
على تعميق حاالت االضطراب
والتأزم ،لكن الداء الكبري
يبقى يف قدراتنا ويف عزائمنا
ويف األهواء اليت تعصف
بالنفوس وباألحالم وبالضمائر
فإن
وبالتالي
وبالعقول.
السؤال الذي جيب أن نطرحه
على أنفسنا هو يف كيفية
العمل على استيالد املعاجلات
الناجعة يف هذه اجملاالت.
ودعا اىل «عدم االستسالم
لليأس واإلحباط ،والعمل على
حتويل املشاكل والتحديات اليت
تواجهنا إىل فرص مستجدة
نستخدمها من أجل التطلع حنو
املستقبل بعزمية أكرب وإصرار

زهرا يطلب يف مؤمتر لـ»القوات»
مساعدة اجملتمع الدولي لتشكيل احلكومة

لفت النائب انطوان زهرا اىل ان
«لبنان يعيش من دون حكومة
بعد انتخابات نيابية ظهرت
نتائجها منذ ثالثة أشهر»،
«الدميوقراطية
ان
واعترب
متارس عليها الضغوط باستعمال
التهويل بالسالح والعنف لقلب
وتشكيل
االنتخابات
نتائج
حكومة يكون لألقلية فيها
الدور األساسي على عكس كل
دميوقراطيات العامل».
وقال خالل افتتاح املؤمتر
الدولي األول لطالب «القوات
اللبنانية» حتت عنوان «عبور
احلدود» ،يف فندق سان
هيلز يف ادما :حنن كـ»قوات
لبنانية» نفتخر بطالبنا الذين
يؤمنون التواصل مع االحزاب
ّ
املسيحية يف العامل احلر ،لقد
رآكم لبنان على مدى التاريخ
حضارات إنسانية وهو يواجه

األطماع وعدم الفهم من
اجملتمع الذي حييط به .وقد
ساهم لبنان يف نشر احلرف
واإلسهامات العلمية والتارخيية
عرب العصور كما اإلسهامات
املعاصرة من تأسيس األمم
املتحدة اىل جامعة الدول
العربية واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان مما أدى اىل إظهار
صورة لبنان املهتم بتطوير
ّ
حلل
اإلنسانية والعدالة كمرجع
النزاعات سلميا.
وتابع :ان لبنان بهذه االجنازات
يرتاح بصيغته اليت تشكل خمتربا
للحضارات ،وان كنا نعاني
اليوم من صراعات وأزمات
نسأل اجملتمع الدولي مساعدة
لبنان على ختطيها ،خصوصا ان
لبنان يعيش من دون حكومة
بعد انتخابات نيابية ظهرت
نتائجها منذ ثالثة أشهر.

أشد».
وتابع :لقد كان هناك من
قال ،يف وجه هذه الصعوبات
والكوارث ،إنه ال بد من جمموعة
أزمة أو أزمات عربية ،شأنها
التفكري يف النزاعات العربية
ـ العربية ،والتفكري أيضا يف
أسباب االضطراب يف عالقاتنا
بالعامل .وهذا أمر مفيد ،لكن
املفيد أيضا االستفادة من
املؤسسات املوجودة ،ومنها
مؤسسة الفكر العربي ،وهي
من األصل مبادرة عربية
مستنرية ،وذلك للقيام بعمل
تشاوري جاد ،قد يتخذ صيغة
فريق ازمة ،للغرض الذي سبق
ذكره ،او قد يتخذ أي صيغة
أخرى كي تثري األسئلة اليت
علينا حقيقة ان جنيب عنها
وان حنول تلك االجابات إىل
خطة عمل.
الفيصل
األمري
وحتدث
شاكرا لبنان وشعبه وبريوت
«العاصمة املتألقة دائما
بأهلها وبثقافتها وحبضارتها»،
على احتضان مؤسسة الفكر
العربي منذ والدتها ملناقشة
أمورهم وهمومهم وما يطمح
إليه اإلنسان العربي من تقدم
وارتقاء يف مجيع اجملاالت
العلمية والثقافية واالقتصادية
واالجتماعية يف هذا الوطن
العربي الكبري».
اضاف :اإلنسان العربي هو
إنسان مبدع لو أعطي الفرصة،
وتهيأت له الظروف ،وحنن
مجيعا مسؤولون لتهيئة هذه
الظروف
وحتقيق
الفرصة
لالبداع العربي .ونرى يف
كل يوم خربا يف الصحف
ويف وسائل اإلعالم عن مبدع
عربي يف مجيع اجملاالت حيقق
اجنازا كبريا ،لكن يا لألسف
ليس بوطنه العربي ،وإمنا يف
الدول الغربية او الشرقية.
هذه اإلمكانات اليت توافرت
لشبابنا وشاباتنا يف العامل
ويف أوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،جيب ان توفر هلم
كذلك يف الوطن العربي من
جامعات ومراكز احباث ومصانع
وقاعات للنقاش.
وختم داعيا اىل تضافر جهود
املؤسسات األهلية واحلكومية
ورجال
االعمال
ورجال
السياسة ،لننهض بأمتنا اىل
ان تصل اىل املكانة املرموقة
اليت نتمناها هلا.
من جهة ثانية ،اجرى الرئيس
السنيورة اتصاالت هاتفية
بوزير اخلارجية املصري امحد ابو
الغيط ،واالمني العام جلامعة
الدول العربية عمرو موسى
وحبث معهما يف األوضاع
احمليطة بلبنان واملنطقة.
والتقى الرئيس السنيورة
أيضا وزير العمل حممد فنيش
ووزير األشغال العامة والنقل
غازي العريضي ،وتابع معهما
أوضاع وزارتيهما .والتقى
الحقا املدير العام لالحصاء
املركزي مارال توتليان.

عاد وزير اخلارجية واملغرتبني
فوزي صلوخ ،اىل بريوت
آتيًا من نيويورك من طريق
باريس ،بعدما شارك يف
الوفد الرئاسي يف الدورة
العادية لالمم املتحدة .وقال:
شاركت مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان يف
أعمال الدورة العادية لالمم
املتحدة .وشاركنا يف سلسلة
من االجتماعات الوزارية اليت
عقدت على هامشها ،إضافة
إىل لقاءات ثنائية أجريتها
مع عدد من وزراء خارجية
الدول الشقيقة والصديقة.
ً
أوال ،شاركت يف االجتماع
التنسيقي لوزراء اخلارجية
العرب حيث اطلعنا رئيس
السلطة الفلسطينية حممود
عباس على حصيلة اللقاء
ّ
مت ترتيبه
الثالثي الذي
بوساطة امريكية مع رئيس
بنيامني
اسرائيل
وزراء
نتانياهو.
ثم حضرنا اجتماعًا آخر لوزراء
اخلارجية العرب ،بدعوة من
االمري سعود الفيصل للوقوف
على آخر مستجدات املساعي
االمريكية بني الفلسطينيني
واالسرائيليني.

شاركنا
كذلك،
أضاف:
يف اجتماع وزراء اخلارجية
العرب مع نظرائهم وزراء
خارجية دول امريكا اجلنوبية.
وألقيت مداخلة أعربت فيها
عن استعداد لبنان للقيام
بدور حيوي يف التقريب بني
اجملموعتني يف اجملال الثقايف
بفضل انتشار املاليني من
اللبنانيني املتحدرين من
أصل لبناني يف دول امريكا
اجلنوبية .وشاركت أيضًا
يف االجتماع الوزاري الرفيع
املستوى الذي جرى عقده
يف مقر هيئة األمم املتحدة
يف مناسبة إحياء الذكرى
الـ 60لتأسيس وكالة غوث
الفلسطينيني
الالجئني
«االونروا» .وألقيت كلمة
باسم لبنان بصفته دولة
مضيفة لالجئني الفلسطينيني
أكدت فيها ضرورة إيالء
اجلانب السياسي لقضية
الالجئني االهتمام الالزم ،من
خالل حتقيق السالم العادل
والشامل ،مبا يضمن حق
عودتهم اىل ديارهم اليت
اقتلعوا منها.
كما حضرت االجتماع التنسيقي
«منظمة
خارجية
لوزراء

املؤمتر االسالمي» ،وألقيت
ضرورة
ضمنتها
مداخلة
تعزيز التضامن االسالمي
يف الوقت الذي تتعرض
فيه مدينة القدس الشريف
إىل محلة اسرائيلية غامشة
ترمي اىل طمس اهلوية
العربية املسيحية واالسالمية
للمدينة املقدسة .وألقيت
مداخلة خالل االجتماع الوزاري
الذي انعقد يف الذكرى
الـ 60التفاقية جنيف اخلاصة
بالقانون االنساني حيث أبرزنا
فيها االنتهاكات اليت ما
زالت إسرائيل متارسها داخل
االراضي العربية احملتلة.
كذلك ،كانت لنا مشاركة
الوزاري
االجتماع
يف
جملموعة «أصدقاء حتالف
احلضارات».
وختم :علمت وأنا يف باريس
باألحداث املؤملة اليت حدثت
يف مدينة كوناكري ،عاصمة
وأجريت
غينيا،
مجهورية
ً
باألعمال
بالقائم
اتصاال

منه
لالستفسار
اللبناني
على احوال اجلالية اللبنانية
ومصاحل اللبنانيني .وطمأنين
إىل أن أحدًا من اللبنانيني مل
يتأذ بسبب هذه األحداث.

حمالت غسان االفيوني
للتموين املنزلي

نبيع باجلملة واملفرق
أكثر من  40سنة يف خدمة اجلالية
لدينا مجيع انواع االلبان واالجبان واملكسرات والزيوت والزيتون
وماء الزهر وماء الورد وسائر أصناف السمانة اللبنانية والعربية
نستورد النب الصايف  100%اكسرتا برازيل
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79 – 81 Chapel St. Lakemba
Email: info@nutroaster.com.au
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نستحق وزارة سيادية فتمثيلي األساسي هو مسيحي ولدينا  19نواب موارنة.العماد عون لل:OTV

طالبنا بأربعة وزراء موارنة ووزير أرمين أرثوذكسي

ّ
ّ
ّ
التغيري
تكتل
أكد رئيس
واإلصالح العماد ميشال
أن من املفرتض أن
عون ّ
يكون االستشارات مع رئيس
اجلمهورية على مرحلتني:
ّ
النواب
يسمي فيها
األوىل
ّ
ّ
ّ
املكلف أو
رئيس احلكومة
تقوم
والثانية
ينتخبونه،
على ّ
الرئيس يف
التشاور مع ّ
ّ
ألنه شريك
شأن احلكومة،
يف تشكيلها.
وأضاف يف مقابلة مع
ّ
ُيقال»
«احلق
برنامج
عرب حمطة «أو تي يف»:
شخصيا لنصل إىل
أسعى
ًّ
ّ
ألن الغاية هي
حل للحكومة
ّ
أن نشارك يف احلكم ضمن
ْ
إصالحي هو على قدر
برنامج
ّ
حجمنا يف هذا احلكم.
وحتدث عن مشكلة تكمن
ّ
أخالقية األفراد ّ
الذين
يف
ّ
ّ
وعدم
النظام،
ميارسون
احرتامهم القانون ،وسأل:
اللبناني يريد أن
هل اجملتمع
ّ
يبين دولة صاحلة أو ال؟
أن
وسجل العماد عون
ّ
ّ
اجملتمع مغشوش ،وقال:
ّ
نتكلم على فضائح فيها
حنن
ّ
ملفات أمام القضاء تبقى
ثم نسمع
مخسة أشهر ،ومن ّ
بوجوب أن نزيح الوزير ّ
الذي
ّ
ملفات الفساد ،فكيف
كشف
ّ
سنصلح إذا كان َمن يكشف
ّ
امللفات يريدون إزاحته؟
ّ
أن حماسبة هؤالء جيب
د
وأك ّ

تتم عرب االنتخابات ،ولكن
ْ
أن ّ
مل يكن هناك عدد كاف
من األصوات لنرحبها ونبدأ
باإلصالح.
وتابع عون :ال حكم يف لبنان
وأقلي يصلح
أكثري
بنظام
ّ
ّ
ّ
ّ
الراهن حتى
ظام
الن
ظل
يف
ّ
ّ
كنا من طائفة واحدة،
لو
النظام فاسد يف كلّ
ّ
ألن
ّ
أن
ّ
الدوائر اليت من املفرتض ْ
تكون أمينة حلقوق اجملتمع،
فالقضاء ليس ضمانًا ألحد،
الدولة ال
وجملس شورى
ّ
تنفذ قراراته ،وكذلك القوى
األمنية وجمالس الرقابة،
ّ
أن حتكم
لذلك ال ميكن
ْ
األكثرية وال يضع أحد هلا
ّ
عندما
واألكثرية
حدود.
ّ
متارس احلكم جيب أن يكون
معينة...
هناك ضوابط
ّ
قاعدة
أن
ورأى
ّ
يف
الـ»»5+10+15
ّ
حقنا
تؤمن
تأليف احلكومة
ّ
ويفرتض
األدنى،
باحلد
ّ
يصوتوا
أن
بوزراء
الرئيس ْ
ّ
ّ
والدستور.
جلهة القانون
ّ
واألقلية
األكثرية
أن
وأكد ّ
ّ
ّ
يف لبنان اليوم جرمية يف
ظل هذه ّ
ّ
هنية القائمة يف
الذ ّ
املؤسسات.
ّ
احملاسبة؟
أين
وسأل:

وهل تصدر األحكام يف
ّ
وأين
املخالفني؟
حق
والصناديق
اجملالس
مراقبة
ّ
واهليئات ّ
اليت تصرف أموال
الدولة؟
ّ
وأضاف :نعيش يف بلد
ضرورية،
واألقلية
الفوضى
ّ
ّ
هيكلية ّ
النظام.
وجيب تغيري
ّ
ّ
الضامن هو لوقف
والثلث
ّ
التجاوز على القانون ،وال
ّ
لكنه تدبري
يستطيع أن حيكم
ّ
الناس من
احرتازي حلماية
ّ
ّ
التجاوزات.
وقال :لدينا برنامج كامل
إلصالح القضاء موجود يف
اإلنتخابي ،وسنطرحه
برناجمنا
ّ
الوزاري كذلك
يف البيان
ّ
سنطرح برناجمنا للترّ بية،
وهل يعقل أن تكون قوى
طائفية يف أدائها؟
األمن
ّ
وقال العماد عون :أقبل
بوزارة املال مع أربعة وزراء
دولة ،علمًا ّ
أنهم مل يأتوا على
ذكر هذا ّ
الطلب يف صحفهم
عندما طرحناه.
ّ
أن موضوع حماربة
وأكد
ّ
خاضعًا
ليس
الفساد
ّ
والتفاوض،
للمساومات
وحنن عندما اكتشفنا األخطاء
تصرفنا
يف وزارة االتصاالت
ّ
بطريقة مهذبة ،ولكن نامت
ّ
امللفات عند القضاء.
سجل العماد عون تراجعاً
وإذ
ّ
يف موضوع ما مسي عقدة
الوزير جربان باسيل ،قال
إن رئيس اجلمهورية أعطى
ّ
الصحيح يف موضوع
املوقف
ّ
الراسبني .وسأل :ملاذا
توزير ّ
وزارة املال ممنوعة والعدل
والداخلية واالتصاالت عن
ّ
ّ
كلها
التيار الوطين احلر؟
وزارات حمرمة علينا؟
وأضاف :حنن ال ّ
نعطل ولكن ال
َ
ومؤسساتها
الدولة
أجهزة يف ّ
ّ
احلد األدنى من
لتأمني
ّ
احلقوق للمواطنني.
أن ّ
النظام
ورأى العماد عون ّ
ً
ّ
اللبناني ُولد مشلوال ،ومثة
ّ
تنص على
الدستور
مواد يف ّ
ّ
ّ
كامليثاقية
الشيء ونقيضه،
ّ
فقدت
احلكومة
مث ًال.

ميثاقيتها عندما استقال
ّ
الوزراء ّ
الشيعة  ،ولكن بقيت
حية كما حصل عندنا.
ّ
ّ
النظام
وأضاف :مهما كان
سيئًا ،إذا توافر أشخاص يف
ّ
احلكم حيرتمون القوانني يصبح
ّ
ودميقراطيتنا
جيدا،
النظام
ّ
ّ
هي جمموعة حتكم بـ»كود
ّ
ميت،
والنظام
مافيوي»
ّ
ْ
ّ
كل استحقاق يصبح
وعند
لدينا مشكلة...
أن يكون له رأي
ّ
وشدد على ْ
أي مكان يكون
يف القرار يف ّ
موجودًا فيه يف احلكومة.
فعلية
وميز بني وجود حكومة
ّ
ّ

وهمية ،يقوم ّ
وأخرى
الناس
ّ
ّ
وأما
النار عليها.
بإطالق
ّ
الفعلية فهي جملس اإلمناء
ّ
والصناديق التابعة
واإلعمار
ّ

* العماد عون خالل املقابلة*

ووزير
احلكومة
لرئيس
املال ،وهؤالء هم احلكومة
األصلية.
ّ
ّ
ّ
ّ
التغيري
لتكتل
بأن
وذكر
ّ

قباني يلتقي وزيراً رومانياً وزهرمان
والشهال وبشور
اجلمهورية
مفيت
استقبل
الشيخ حممد رشيد قباني،
النائب خالد زهرمان ،الذي
قال :حبثنا مع مساحته مسألة
صبيحة
استهدافه
حماولة
وحماوالت
الفطر،
عيد
االستقرار
زعزعة
البعض
وإعادة البلبلة عرب االغتياالت
واالستهدافات ،وحنن نستنكر
ذلك وندعو القوى االمنية اىل
ضبط االمور والضرب بيد من
حديد ومنع أي حماولة للعبث
باالستقرار األمين يف البلد.
أضاف :جرى التداول يف
موضوع التعديات على املسجد
األقصى ،وحنن ندعو اجملتمع
الدولي إىل أخذ دوره بإيقاف
ومنع هذه التعديات.
احلكومة
تشكيل
وعن
قال :يطالعنا بعض اركان
املعارضة اخري ًا بابتكارات
جديدة ،وبعد مطالبة العماد
بتوزير
عون
(ميشال)
االنتخابات
يف
الراسبني
مبطالبته
طالعنا
النيابية
بوزارة املالية ،هذه املطالبة
بعيدة كثري ًا عن املنطق
السياسي ويف ظل االنقسام
السياسي احلاد املوجود يف
البلد ،رئيس احلكومة هو
من يضع السياسة املالية
ومن
للبلد،
واالقتصادية
ضمن هذا املنطق جيب ان
يكون وزير املالية على تناغم
تام مع رئيس احلكومة.
واستقبل قباني وزير الثقافة
والشؤون الدينية يف رومانيا
تيودور باليو لوغو يرافقه
دانيال
الروماني
السفري
تاناسي.

وقال باليو لوغو :حتدثنا عن
إمكانيات التعاون املستقبلي
خاصة مع مفيت رومانيا ،وهذا
اللقاء مهم جدًا ،واطلعت من
املفيت قباني على الوضع
القائم يف لبنان سياسيًا
ودينيًا ،وهناك اوجه شبه بني
لبنان ورومانيا وهما يقعان
معا بني الشرق والغرب».
والتقى سفري اوكرانيا بوريس
اطلعه
الذي
زكراتشوك
على وضع اللبنانيني عامة
واملسلمني خاصة يف اوكرانيا
«الذين هم جزء اساسي من
اجملتمع االوكراني».
كما التقى مؤسس «التيار
السلفي» يف لبنان الشيخ
داعي اإلسالم الشهال ،الذي
قال :حنن نرى بأن املماطلة
ووضع العراقيل أمام تشكيل
احلكومة يساعد على إحداث
فراغ ويغري بإحداث فوضى
بالبلد ،وهذا ال شك يف
أنه مسؤولية مجيع األطراف
اللبنانية.
قباني
الشيخ
واستقبل
املنسق العام للجان والروابط
الشعبية معن بشور ،الذي
قال :وضعنا مساحته يف
التحركات اليت نقوم بها يف
لبنان وعلى املستوى العربي
واإلسالمي من اجل ان تبقى
واملسجد
القدس
قضية
االقصى حية ،خصوصا ان
املخاطر اليت تتهدد املسجد
االقصى هي جدية ،كما
وضعته يف صورة مبادرات
عربية ومنتديات وملتقيات
عربية عاملية تركز على عناوين
الصراع العربي الصهيوني.

اجملالس
إللغاء
مشروعًا
والصناديق لتصبح الوزارات
ّ
ألن ال
َ
وحدها هي املسوؤلةْ ،
أحد حياسب هذه الصناديق.
أن يكون اجمللس
وأضاف :إما ْ
يصوت
سياسيا
ستوري
الد
ّ
ّ
ّ
ًّ
سياسي وعندها
يف شكل
ّ
وإما
«العوض بسالمتنا»،
ّ
الصائبة.
يأخذ قرارات
ّ
ّ
بأن تقرير البعثة
وذكر
ّ
األوروبية ملراقبة االنتخابات
ّ
أشار يف شكل واضح إىل
استعمال املال يف االنتخابات،
ّ
لدى
املوجودة
والطعون
الدستوري فيها
اجمللس
ّ
ّ
تستوجب
واضحة
ملفات
معينة.
إجراءات
ّ
أن أستبق
وقال :ال أريد ْ
أحكام اجمللس الدستوري،
ّ
ونعلق عليها بعد صدورها،
وإثباتاتنا سننشرها الحقًا،

وهناك أماكن لدينا فيها
ّ
ملفات ولكن مل نسر فيها
ألننا نعرف ّ
ّ
أنها يف الواقع
إىل
تصل
ال
اللبناني
ّ

خواتيمها ،ولكن يف بعض
املناطق فيجب أن نصل إىل
ّ
مللف
نتيجة ،وأنا كمراقب
الرحباني
املنت وطعن ّ
غسان ّ
ّ
النائب ميشال
يف نيابة
ّ
أذكر مبلف كامل جيب
املر،
ّ
أن ُتؤخذ على أساسه قرارات
وننتظر اختاذها.
أن اجلميع
ورأى العماد عون ّ
مستفيدون من اخللل يف
ّ
النظام ،وكل ما
تطبيق
نقوم به هو لوقف اخللل،
اجلمهورية
وصالحيات رئيس
ّ
السلطات
هي جزء من توازن
ّ
وحيقق جزءًا من اإلصالح،
لكنه ليس اإلصالح.
أن اإلصالح هو يف
وأوضح ّ
احرتام القوانني ويف سلطات
النواب
املراقبة ،فيما جملس
ّ
ّ
معامالت،
معقب
أصبح
ً
أن يراقبوا،
والنواب
بدال من ْ
ّ
لريوا
باتوا يلحقون بناخبيهم َ
ّ
وحذر من أننا
ماذا يريدون،
نرتاجع إىل الوراء ،وسابقا
ّ
كنا أفضل من اليوم ،بعد
أدى
االنتخابات األخرية اليت ّ
املال دورًا كبريًا فيها،
وهيئة مراقبة االنتخابات مل
ّ
تتمكن من مراقبة القوانني
العملية
املرعية اإلجراء يف
ّ
ّ
االنتخابية.
ّ
ّ
بأن اإلصالح وارد يف
وذكر ّ
وثيقة ّ
التفاهم مع حزب اهلل،
أولوية املقاومة
لديه
هو
ّ
أولوية اإلصالح،
لدينا
وحنن
ّ
وهو يدعم اإلصالح وحنن
ندعم املقاومة.
ودعا إىل احرتام القوانني
ّ
ّ
وأكد
القانونية،
والنصوص
ّ
أن ال قوانني لدينا والقضاء
ْ
ًّ
بأن
مستقال ،ناصحًا
ليس
ْ
يكون جملس القضاء األعلى
ّ
مستقلة غري
منتخبًا وهيئة
خاضعة ألحد.

لسائر حاجياتكم
من تصاميم املواقع
االلكترونية
والطباعة
على القمصان واليافطات
والترويج ملصاحلكم وأعمالكم
اعتمدوا
Business Solutions Group – Australia
بإدارة السيد إيلي فرجني
املعروف بالصدق واالستقامة واخلبرة
Po Box: 186 Casula NSW 2170
Ph: 1300 513 413 – Mob: 0424 700 796
www.bsga.com.au
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العرب والعالم

نتنياهو ال حيبّذ ّ
بث شريط شاليت و 19أسرية فلسطينية أفرج عنهن

أفرجت اسرائيل ليل االربعاء
عن الفتاة الفلسطينية براءة
حييى بركات ملكي ( 15سنة)
وهي من االسريات العشرين
اللواتي وافقت على اطالقهن
يف مقابل احلصول على شريط
فيديو للجندي االسرائيلي
االسري جلعاد شاليت يثبت
انه على قيد احلياة.
وجاء االفراج عنها بقرار صدر
عن حمكمة اسرائيلية يف تل
ابيب وقضى باطالقها فورًا
نظرًا اىل صغر سنها.
واعتقلت براءة بتهمة حماولة
طعن جندي اسرائيلي عند
حاجز قلنديا الذي يفصل
بني رام اهلل ومدينة القدس،
وحكمت عليها حمكمة اسرائيلية
بالسجن  11شهرا ،تنتهي
نهاية الشهر اجلاري.
واعربت براءة من منزهلا يف
خميم اجللزون لالجئني مشال
مدينة رام اهلل يف الضفة
الغربية بعد االفراج عنها ،عن
فرحها وسعادتها الستعادتها
حريتها .لكنها قالت انه مل
يكن ينبغي ادراج امسها
على القائمة املتفق عليها
بني اسرائيل وحركة املقاومة
االسالمية "محاس" اذ مل
يبق هلا سوى ايام النتهاء
عقوبتها.
واوضحت ان "وجود امسي يف
القائمة حال دون وجود اسم
فتاة اخرى ،خصوصا انه اطلق
سراحي بقرار حمكمة بسبب
صغر سين".
وقال وزير شؤون االسرى
عيسى قراقع ان الفتاة اطلقت
بامر من حمكمة اسرائيلية ،وان
"وجود امسها يف القائمة حال
دون وجود اسرية اخرى مبعنى
ان القائمة هي  19اسرية
وليست  20كما اعلن".
وتوصلت اسرائيل وحركة
"محاس" االربعاء اىل اتفاق
بوساطة مصرية واملانية تفرج
مبوجبه اسرائيل عن  20سجينة
فلسطينية يف مقابل معلومات
عن شاليت الذي حتتجزه

*الفتاة الفلسطينية براءة حييى ملكي بني والديها يف خميم اجللزون
مشال رام اهلل بعد االفراج عنها من سجن اسرائيلي*

جمموعات مسلحة يف قطاع غزة
منذ اكثر من ثالث سنوات.
واورد موقع صحيفة "يديعوت
االلكرتوني
أحرونوت"
اإلسرائيلي ان مندوبني من
اللجنة الدولية للصليب األمحر
توجها اىل معتقل هشارون
الذي تقبع يف داخله األسريات
الفلسطينيات اللواتي ستفرج
عنهن إسرائيل اليوم بعد
تسلمها شريط الفيديو اخلاص
بشاليت.
يف
املسؤول
وقال
الصليب األمحر عن األسرى
الفلسطينيني يف إسرائيل
مارك لينغنغ إن مندوبي اللجنة
الدولية سيجرون مقابالت مع
االسريات الطالعهن على
الوضع خارج السجن وطريقة
التعامل معه وملعرفة حاهلن
النفسية قبل اإلفراج عنهن
وان كن يعانني مشاكل
نفسية .
شريط شاليت
وأعلنت مصادر يف مكتب
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو أن نتنياهو
يدرس عدم بث شريط
الفيديو اخلاص بشاليت على
شاشات التلفزيون .وقالت
إن إسرائيل ختشى أن يؤدي
عرض الشريط اىل ممارسة
االسرائيليني
من
مزيدًا
الضغوط على احلكومة ،مما
يعين رفع حركة "محاس" مثن

االفراج عن اجلندي.
وتعهد وزير الدفاع االسرائيلي
ايهود باراك خالل حمادثة
أجراها مع والد شاليت ان
تؤهل احلكومة اإلسرائيلية
جهودها لإلفراج عن ابنه.

صفقة التبادل

وأملت مصادر قريبة من
مبادلة
صفقة
مفاوضات
االسرى الفلسطينيني بشاليت
ان تنجز هذه الصفقة خالل
شهرين.
ونشرت صحيفة "يديعوت
احرونوت" ان حركة "محاس"
وافقت على تسلم نسخة من
سفر املزامري لتسلمها بدورها
اىل اجلندي االسري .وحتمل
هذه النسخة من هذا الكتاب
اليهودي الديين توقيعا للحاخام
عوفاديا يوسف وكلمات كتبها
خصيصا لشاليت.
واكد القيادي الكبري يف
"محاس" حممود الزهار أن
التبادل
صفقة
مفاوضي
خيوضون مفاوضات يومية
صعبة وشاقة ومرهقة تستمر
بضع ساعات ،مشددا على ان
حركته تبذل قصارى جهدها
من أجل التوصل إىل صفقة
تبادل أسرى مشرفة يفرج
مبوجبها عن شخصيات مهمة
جدا .وأضاف" :القضايا اليت
تطرح يف صفقة التبادل تبدو
للوهلة األوىل غري ممكنة ولكن
ليس هناك شيء صعب"

ماكريستال جي ّدد التحذير من خطورة الوضع وتدهوره

أوباما يتخذ خالل أسابيع قراره يف شأن أفغانستان

غداة مناقشة الرئيس األمريكي
باراك أوباما مع معاونيه الكبار
الوضع يف أفغانستان ،واصل
قائد القوات األمريكية وقوات
حلف مشال األطلسي هناك
اجلنرال ستانلي ماكريستال
التحذير ،هذه املرة من لندن،
من خطورة الوضع ،ومن ان
النجاح غري مضمون.
وقال القائد األمريكي امام
للدراسات
الدولي
املركز
العاصمة
يف
االسرتاتيجية
الربيطانية" :يف النهاية ،ال
نفوز بتدمري طالبان .ال نفوز
بإحصاء اجلثث .ال نفوز بعدد
الغارات الناجحة أو اهلجمات.
نفوز حني يقرر الشعب أن
يفوز" .وأضاف ان إرسال
مزيد من القوات "سيوفر
وقتًا" ،بينما جيري العمل
على حتسني اجليش األفغاني
والقوات األفغانية وإعدادها
لتولي املسؤولية الكاملة سنة
 .2013وشدد على أهمية
تعزيز املهمة يف أفغانستان،
ألن هناك "خطرًا كبريًا" من
قدرة "طالبان" على إعادة
حتويل البالد مالذًا آمنًا لتنظيم
القاعدة ،مشريًا إىل أنه "كنا
هناك لتدمري "القاعدة" ،وقد
جنحنا يف ذلك إىل حد كبري،
واآلن علينا منع عودتها".
وإذ تساءل" :ملاذا مل يصر
الوضع أفضل خالل مثاني
سنوات" ،أقر بأن "توقعات
األفغان مل تتحقق ،وأن خطورة
التمرد تأخر إدراكها .وكنا
نتحرك مبوارد أقل مما ينبغي،
وكذلك كان أداؤنا دون
املستوى .وحنن جسديًا ونفسيًا
بعيدون عن الشعب الذي نريد
محايته".
ووصف الوضع بأنه "خطري"،
مؤكدًا انه "اختار هذه الكلمة
بالكثري الكثري من احلذر" ،ألنه
"ال ميكن أن يؤخذ النجاح او
ّ
مسلم به" ،ذلك
الفشل كأمر
ان "الوضع يف صدد التدهور
يف بعض اجملاالت ،امنا ليس
يف كل اجملاالت" .ولفت اىل
ان جمهود "قوة املساعدة

George’s Hardware
تأسست سنة 1979

نؤمن كافة لوازم البناء واالدوات الصحية
من أشهر املاركات
خدمة سريعة ..نصيحة مخلصة ..ومعاملة ممتازة
نفتح  6أيام يف االسبوع

Ph: 9637 9399 - Fax: 9897 1756
114 – 116 Merrylands Road, Merrylands NSW 2160
georgeshardware@hotmail.com

األمنية الدولية" يف أفغانستان
"ايساف" اليت يقودها حلف
مشال االطلسي لن يظل قادرا
"على حتقيق النصر اىل ما
النهاية".
اإلدارة األمريكية
ويف واشنطن ،صرح الناطق
باسم البيت األبيض روبرت
غيبس بأن اوباما سيصرف
بضعة اسابيع يف مراجعة
االسرتاتيجية االمريكية يف
شأن افغانستان وباكستان،
ألنه "عندما يتعلق االمر بقرار
مهم مثل احلفاظ على أمن هذا
البلد ووضع جنودنا ،اوضح
الرئيس انه سيجري تقوميا
دقيقا ومتأنيا ملا حنرزه من
تقدم ...وسيستغرق االسابيع
املقبلة ملراجعة اسرتاتيجيتنا".
وأشار إىل ان اوباما سيعود اىل
االجتماع بفريق األمن القومي
يف شأن افغانستان وباكستان
يف السابع من تشرين االول.
وبدا يف االجتماع الذي انعقد
األربعاء ان وزيرة اخلارجية
هيالري كلينتون واملبعوث
اخلاص ألفغانستان وباكستان
ريتشارد هولربوك مييالن إىل
خيار زيادة القوات ،بينما كان
كبري موظفي البيت األبيض
رام اميانويل ومستشار أوباما
لشؤون األمن القومي اجلنرال
جيمس جونز متشككني يف
جدوى ذلك .وكان ذلك
االجتماع الثاني من مخسة على
األقل ستعقد قبل اختاذ قرار
نهائي.
ونشرت صحيفة "النيويورك
تاميس" تقريرًا عن االجتماع
الذي دام ثالث ساعات جاء
فيه انه انتهى إىل االتفاق
على شيء واحد ،هو أن "أيًا
من اخليارات ليس سهال".
والحظت انه بعدما تبنى اوباما
قبل ستة أشهر "اسرتاتيجية
شاملة أقوى وأذكى" من أجل
باكستان وأفغانستان ،عاد
"اىل نقطة البداية" ،فاخليارات
املطروحة أمامه "متفاوتة وغري
مستساغة" .ذلك أن البديل
من مطالب ماكريستال هو
تبين فكرة نائبه جو بايدن
خفض القوات والرتكيز على
قتل قادة "القاعدة" بواسطة
طائرات من دون طيار ،ويف
هذا األمر خماطرة بانهيار
احلكومة االفغانية.
صرح الناطق باسم وزارة
كذلك ّ
الدفاع االمريكية "البنتاغون"

جيف موريل بأن "القادة
العسكريني الكبار املوجودين
هنا أبدوا علنًا تفضيلهم خلطة
تقوم على تطويق التمرد".
وحتدث عن ارسال مدرعات
جديدة اىل افغانستان قادرة
على الصمود امام القنابل
اليدوية اليت تزرع على حافة
الطرق ،وهي تعرف باسم "ان
اي تي يف" ،وهذه نسخة معدلة
عن "ام ار آي بي" املعروفة
بقوة محايتها للقوات االمريكية
يف العراق.
وصنع النموذج اجلديد ،وهو
اخف من االول ،كي يتأقلم مع
االراضي الوعرة واجلبلية يف
افغانستان.
إىل ذلك ،اعلن حلف مشال
االطلسي والسلطات احمللية
ان تسعة مدنيني ،بينهم ستة
اوالد ،واربعة من "طالبان"
غارة
يف
االربعاء
قتلوا
استهدفت "طالبان" يف منطقة
ناد علي بوالية هلمند يف جنوب
افغانستان.
وحتدثت "ايساف" عن "معلومات
عن مدنيني قتلى ،وخصوصا
نساء واطفال" .وكانت اعلنت
استخدام قنبلة ذات حتكم عالي
الدقة .وقال ناطق عسكري
بريطاني" :كنا مقتنعني بأن
ال مدنيني هناك" لدى اصدار
االمر باطالق النار.
احد
اهلل،
احسان
وروى
املسؤولني القبليني يف قرية
كوشال ،ان منزل احلاج كوت
عكا اصيب ،مما ادى اىل مقتله
وزوجته واربعة من اوالده
وثالثة من ضيوفه.
عبداهلل
ويف الشأن االنتخابي ،عرض
املرشح لالنتخابات الرئاسية
االفغانية الذي احتل املركز
الثاني وزير اخلارجية السابق
عبداهلل عبداهلل ،شريطا يثبت ان
انصار الرئيس املنتهية واليته
محيد كرزاي مألوا صناديق
االقرتاع بأوراق اقرتاع .وسلم
الشريط إىل وسائل االعالم
االفغانية واالجنبية يف كابول.
ويف الشريط يظهر رجال وامرأة
يف غرفة يفتحون صناديق
االوراق.
ويبعثرون
اقرتاع
وقالت املرأة إن عددا كبريا من
االوراق هي ملصلحة كرزاي.
واعترب الناطق باسم اللجنة
االنتخابية املستقلة نور حممد
ان الشريط يرمي اىل ضرب
العملية االنتخابية.

بإدارة أمني جرمانوس
لدنيا جميع أنواع اللحوم والدجاج الطازج يوميا ً
نؤمن طلبات كافة املناسبات
توصيالت مجانية الى املنازل
نظافة في العمل وخدمة سريعة وصدق في
املعاملة
Shop 4- 5, 282 - 286 Guilford Rd,
Guildford 2161

PH: 9892 1122

Demolition & Excavation

جلميع أعمال اهلدم واحلفر

االتصال جبون ابي ضاهر:
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531
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سارق يدخل "لقضاء حاجته"
وخيرج ..بدراجة نارية

يف السابع عشر من آب املاضي أوقف سكان من حملة السبيل يف
منطقة الطريق اجلديدة يف بريوت املدعى عليه علي م .بينما كان
حياول سرقة إحدى الدراجات من داخل مرآب للسيارات يف مبنى
"سنرت املرايا" ،فانتقلت دورية من مفرزة استقصاء بريوت اىل
تبي أنه حبالة
املكان وأحضرت املوقوف اىل مركز املفرزة حيث نّ
من الالوعي وقلة الرتكيز بسبب تعاطيه مواد خمدرة؛ وبنتيجة
الفحص املخربي جاءت النتيجة إجيابية جلهة تعاطيه حشيشة الكيف
واملورفني.
وبالتحقيق معه ،أفاد أنه كان قادمًا مع صديق له يدعى علي أ.
على منت دراجته النارية من حملة الربج متوجهًا اىل حمل سكنه يف
حملة حي السلم ،ومبروره يف حملة طريق اجلديدة دخل ألجل "قضاء
حاجته" داخل مرآب للسيارات يف أحد املباني وإذ به يفاجأ بأحد
سكان املبنى يقفل بوابة املرآب احلديدية ثم ينادي السكان الذين
ّ
لظنهم أنه دخل املرآب لغرض سرقة إحدى
جتمهروا حوله وضربوه
فر من املكان عندما
الدراجات النارية املركونة داخله ،وأن رفيقه ّ
تتجمع حوله وتقوم بضربه.
رأى الناس
ّ
واعرتف بتعاطيه مادتي اهلريويني وحشيشة الكيف منذ قرابة
مخسة أشهر ويستحصل عليها من شخص ّ
ملقب بـ"أبو اجلنازير"،
وأن املدعو علي أ .أيضًا يتعاطى حشيشة الكيف .وعاد وأدىل بأنه
بتاريخ  2009/8/17يف التاسعة مساء شاهد املدعو علي أ .يف
منطقة حي السلم على منت دراجة نارية فطلب منه الذهاب معه
اىل منطقة طريق اجلديدة ليقوما بسرقة دراجة نارية ،فوافق وذهبا
هلذه الغاية وبوصوهلما اىل حملة السبيل شاهد مبنى وعلى جانبه
وترجل هو عن الدراجة
مدخل ملرآب سيارات سفلي فتوقفا جبانبه
ّ
ودخل ليستطلع األمر وبقي رفيقه منتظرًا على الطريق العام لغاية
دخوله ثم غادر بدراجته؛ وبوصوله داخل املرآب دخل شخص اىل
املرآب خلفه وسأله عن سبب تواجده داخل املرآب فأخربه أنه بصدد
جتمع عدد كبري من سكان
"قضاء حاجته" فأقفل عليه البوابة ثم ّ
املنطقة وعملوا على ضربه .وأنه يقوم بسرقة الدراجات النارية منذ
أربع سنوات مبفرده لصاحل املدعو ماهر ف .لقاء مبلغ ماية ألف
لرية لكل دراجة ،حيث كان األخري يعمل على تغيري رقم هيكلها
ولونها وتزوير أوراقها اجلمركية ويقوم ببيعها .وأنه قام بسرقة
أكثر من ست دراجات نارية من حملة قصقص وعمل على بيعها من
هذا األخري وهو يتعاطى املخدرات أيضًا على ما يعتقد .وأنه أوقف
سابقًا جبرم سرقة دراجة نارية.
وتبي أن املدعو ماهر ف .حبقه أسبقية تعاطي خمدرات وسرقة
نّ
دراجات نارية عام  2009ومطلوب ومتوار عن األنظار .ومل يتم
التوصل اىل معرفة كامل هوية كل من أبو اجلنازير وعلي أ .أو
توقيفهما.
ولدى التوسع يف التحقيق معه من قبل مفرزة بريوت القضائية،
اعرتف جمددًا بأنه كان حياول سرقة دراجة نارية عندما مت توقيفه،
وأفاد أنه سرق أكثر من عشر دراجات نارية ،حبيث سرق دراجة
منذ حنو أسبوع من حملة حي السلم ،وأخرى من حملة "الصحراء"
حي آل مشيك قبل توقيفه بثالثة أو أربعة أيام والثالثة من حملة
برج الرباجنة قبل أسبوعني ،والرابعة من مدينة العباس قبل حنو
الشهر ،واخلامسة من حملة حي السلم قرب تعاونية البعلبكي قبل
ثالثة أسابيع ،والسادسة من حملة "األجنحة اخلمسة" قبل أسبوعني،
والسابعة من حملة "األجنحة اخلمسة" أيضًا قبل حنو ثالثة أسابيع،
والثامنة من حملة الربكات قبل قرابة الشهر والنصف ،والتاسعة من
مدينة العباس قبل قرابة الشهرين والعاشرة من حملة الشويفات.
وقد باعها مجيعها من املدعو ماهر ف .لقاء مخسني دوالرًا لكل
دراجة .ثم أضاف أنه سرق دراجتني من حملة الشياح وأخرى من
حملة عني الرمانة.
وأمام قاضي التحقيق ،أنكر علي م .ما نسب إليه وقال إنه تعرض
للضرب.
وأصدرت اهليئة االتهامية يف بريوت برئاسة القاضية سهري احلركة
وعضوية املستشارين جوزف غنطوس وهاني حلمي احلجار قرارًا
أحالت مبوجبه علي م .وماهر ف .أمام حمكمة اجلنايات للمحاكمة
طالبة هلما عقوبة السجن من  3أعوام اىل  15كحد أقصى.
وأكدت اهليئة على مذكرة التحري الصادرة عن قاضي التحقيق حبق
علي أ .وأبو اجلنازير ملعرفة كامل هويتهما.

مذكرة بتوقيف مدني خطط لفرار سجني من املستشفى

تابع قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس االول حتقيقاته يف
حادثة فرار سجينني من "مستشفى نوفل" يف بريوت ،فاستجوب
أحدهما هشام وهيب الذي ألقي القبض عليه الحقًا ،وأصدر حبقه
مذكرة توقيف وجاهية جبرم الفرار من املستشفى.
وكان القاضي صوان قد أصدر مذكرات مماثلة حبق أربعة عسكريني
جبرم اإلهمال والتواطؤ ،يف تسهيل فرار السجينني وهيب وعلي
الساحلي الذي ال يزال متواريًا .من جهة أخرى ،استجوب القاضي
صوان ،عصام ضاهر وأصدر حبقه مذكرة توقيف وجاهية يف
جرم التخطيط لفرار السجني حسني نايف املوىل بعد نقله اىل
املستشفى.

Saturday 3 October 2009
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حوادث وقضايا

السجن املؤبد لثالثة حاولوا
إرسال طرد مفخخ إىل ليبيا

طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة األشغال
الشاقة املؤبدة للموقوف مهدي سعدون احلاج حسن ولنجله حيدر
يف قضية حماولة ارسال طرد بريدي مفخخ اىل ليبيا ،وتفجريه
برئيس الوزراء اللييب البغدادي علي احملمودي ،انتقامًا من النظام
اللييب على اخفاء االمام موسى الصدر ورفيقيه منذ  31آب من
العام .1978
كما طلب القاضي صوان يف قرار اتهامي أصدره امس يف
القضية العقوبة نفسها للييب الفار عبد السالم حممد لتقدميه
املساعدة للموقوف حسن يف تنفيذ خمططه ،غري ان األمن العام
اللبناني اكتشف الطرد ومت ضبطه حيث تبني بأنه حيوي حوالي
 200غرام من املواد املتفجرة.
كذلك دان القاضي صوان يف القرار حسني نايف عمر الذي عمد
اىل اخفاء مهدي حسن أربعة ايام يف منزله يف البقاع قبل القاء
القبض عليه طالبًا له عقوبة السجن حتى ثالث سنوات ،فيما
سطر مذكرة حتر دائم ،توص ًال ملعرفة كامل هوية الفلسطيين خالد
حممود العلي.
واتهم القاضي صوان مهدي حسن وجنله حيدر واللييب عمر
جبنايات حماولة القتل والقيام بأعمال ارهابية من خالل حتضري
وجتهيز طرد بريدي مفخخ وحماولة ارساله كهدية بواسطة الربيد
السريع ،الستالمه من اللييب عمر الذي يعمل موظفًا يف مبنى
احلكومة الليبية بغية تفجريه برئيس الوزراء.
وكان جهاز األمن العام اللبناني قد ضبط الطرد املفخخ اثناء
اجراء عمليات كشف على الطرود املرسلة اىل اخلارج بواسطة
"السكانر" ،وذلك يف العاشر من حزيران املاضي .ومت حينها
التوصل اىل معرفة مرسل الطرد مهدي سعدون احلاج حسن الذي
سبق ان حوكم امام احملكمة العسكرية الدائمة وسجن مدة سبع
سنوات جبرم حماولة ادخال عبوة ناسفة بواسطة طرد بريدي اىل
مبنى السفارة االمريكية يف عوكر يف العاشر من كانون االول
عام " 2003كرسالة غضب على اجملازر اليت ترتكبها امريكا حبق
العرب واملسلمني" ،وفق ما اعرتف به حسن يف معرض حماكمته
يف هذه القضية.
كما ان حسن اعرتف مبحاولة ارساله الطرد الربيدي املفخخ اىل
ليبيا ،وقال انه حاول يف البدء خطف مواطن لييب بعد استدراجه
اىل ليبيا ،وانه بالفعل تعرف على احد الليبيني عرب االنرتنيت
ودعاه اىل زيارة لبنان بعد ان خطط خلطفه ،لكن اللييب مل حيضر
اىل لبنان لسبب جيهله حسن ،فقرر حينها التخطيط مع اآلخرين
املدعى عليهم يف ارسال الطرد الربيدي املفخخ اىل ليبيا.

ضبط حافلة تقل متسللني

متكنت دورية من شعبة املعلومات من توقيف حافلة ركاب نوع
سانغ يونغ بقيادة املدعو م.ع( .مواليد عام  )1983وبداخلها 14
شخصا سودانيا ومصريا ،القدامهم على دخول البالد خلسة ،وقد
اودعوا القضاء املختص.

قاتل يتنكر حملاولة قتل

استدرج "نزار" صديقه "انطوان" لتناول الغداء ومن ثم البوظة،
واقدم على دس السم له يف املثلجات حماو ً
ال قتله ،ليمتنع عن
تسديد حنو عشرة آالف دوالر ترتتب بذمته النطوان ،غري أن
العناية اإلهلية انقذت الصديق الذي ادخل املستشفى وتعافى،
وبدأ التحقيق مع نزار خصوصًا بعد ثبوت وجود مادة سامة يف
البوظة اليت تناوهلا الصديق.
وكان انطوان على صداقة وعالقة عمل مع نزار فاتفق ان يلتقي
معه يف منطقة اجلديدة للقاء بعض االشخاص الذين يرغبون بالعمل
معه وبعد تناول الغداء انتقل اىل حمل جماور لتناول البوظة وبعد
تناول اول ملعقة من تلك املثلجات احس انطوان بطعم غريب جدًا
فيه الكثري من املرورة وابلغ نزار باألمر الذي تظاهر ان هنالك خطأ
ما باملثلجات ،ثم شعر انطوان بضيق التنفس وبعوارض غريبة ومت
نقله اىل املستشفى وتبني انه مصاب بالتسمم ومتت معاجلته وجنا
من املوت.
وأفاد نزار لدى التحقيق معه انه كان برفقة صديقه انطوان حيث
تناول الغداء معه ثم انتقل اىل حمل لتناول البوظة وافاد بانه
اصيب ايضًا حبالة تسمم وادخل اىل املستشفى أيضًا وانه بعد
انتهاء الغداء توجه مبفرده اىل حمل البوظة وطلب جتهيز كأسني من
املثلجات ثم عاد اىل املطعم اآلخر وحضر مع انطوان اىل حمل البوظة
وبعد تناوهلا اصيب انطوان بتسمم ونقل اىل املستشفى وافاد
بانه موقوف بدعوى اخرى وهي جرمية قتل اخرى بواسطة السم
ونفى قيامه مبحاولة قتل انطوان من اجل سلب مبلغ من املال.
ويف التحقيق االستنطاقي انكر نزار صحة االفعال املسندة اليه
وقال إنه تعرف على انطوان بواسطة مارون واضاف بأنه يعمل
مبجال تسويق اإلعالنات وانه ترتب النطوان بذمته ومارون عشرة
آالف دوالر ،من جراء األعمال اليت قاما بها سوية.
وانكر مارون اقدامه باالشرتاك على حماولة قتل انطوان بدس
السم له يف املثلجات وافاد بانه ميلك وكالة لتصوير اإلعالنات وان
انطوان اتصل به للعمل معه فرفض بداية ثم قبل وهو ميلك وكالة
لتأمني اجلمهور (الكومبارس) لدى تصوير احللقات التلفزيونية
وطلب تأمني األموال له أي املبالغ اليت سوف يدفعها اىل العمال،
وقد قام بعد ذلك هو ونزار بدفع ما يتوجب عليهما وبعد تصوير،
حلقة تلفزيونية اضطرا للذهاب اىل سوريا.
وأضاف أيضًا بأنه علم باحلادث ،وان انطوان ونزار ادخال اىل
املستشفى وكان يتوجب له مبلغ  9400دوالر ،وان نزار صار يف
املدة االخرية يعمل من دونه.
كما انكر عالء اقدامه باالشرتاك على حماولة قتل انطوان.
وأصدر قاضي التحقيق يف جبل لبنان عماد قبالن قرارًا أحال
مبوجبه نزار أمام حمكمة اجلنايات للمحاكمة ،طالبًا له عقوبة تصل
اىل األشغال الشاقة املؤبدة يف حدها األقصى ،فيما منع احملاكمة
عن مارون وعالء لعدم كفاية الدليل حبقهما.

توقيف  35مطلوباً

يف إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  30أيلول
املاضي من توقيف  35شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على كل
األراضي اللبنانية ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة.

Hasham
Tailoring

Nakhle
Shirtmakers
خياط القمصان
املشهور
(تشارلز)
شربل نخلة

القصات
أحدث املوديالت وأجمل
ّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات
نخ ّيط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة ..صدق في املعاملة ..وخبرة في
العمل
نفتح  6أيام (االحد مبوعد مسبق)

يصنع القمصان على قياس الزبون وبنا ًء على
طلبه
أكثر من  25سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند
واستراليا
يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا ،ايطاليا
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة
شعاره :الصدق في املعاملة

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
Phillip St. Parramatta 51
Opposite Crowne Plaza Hotel

Shop 1A/69 Phillip St. Parramatta NSW 2150
Ph/Fax: 9633 4696 - Mob: 0414 289 645
www.nakhleshirtmakers.com.au

حمالت نسيب
اهلاشم للخياطة
الرجالية
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موفات يستقيل من تلتسرا

قدم املدير االداري جملموعة
املستهلك يف تلسرتا دايفيد
موفات استقالته بعد حوالي
عشر سنوات على عمله يف
الشركة.
وسوف يبقى السيد موفات يف
منصبه يف االشهر الستة املقبلة
او تتم تسمية خلف له.
وقال السيد موفات ان الوقت
اآلن هو الوقت املناسب العطاء
اجليل اجلديد فرصة الستالم
الشركة يف وجهها املقبل من
النمو.

التنفيذي
الرئيس
وقال
للشركة دايفيد ثودي «ان
دايفيد (موفات) لعب دورًا
كبريًا وناجحًا يف تلسرتا لتصبح
من الشركات اليت حتتل مراكز
عاميًا>»..واضاف
الصدارة
لقد كان بط ًال يف منو شعبية
تلسرتا وكان وجهًا رئيسيًا وراء
خلق ديناميكية الشركة».
وكان السيد موفات قد انضم
اىل تلسرتا كمسؤول مالي
ومدير اداري جملموعة يف العام
.2001

حاكم البنك املركزي يلمح اىل
زيادة اسعار الفائدة

اعلن حاكم البنك املركزي
غلني ستيفنز ان التوقعات
على املدى املتوسط جيدة
حيث جنا االقتصاد من الكساد
االقتصادي العاملي ،ملمحُا
جمددًا اىل رفع سعر الفائدة.
وقال السيد ستيفنز امام جلنة
اقتصادية جمللس الشيوخ ان
«التوقعات السرتاليا على
املدى القصري تبقى جيدة
ولذلك علينا اال نفقد الثقة.
واضاف يقول «ان معايري ثقة
املصاحل وارباب املنازل اظهرت
ارتفاعًا ملموسًا جدًا عن النقاط
املتدنية اليت بلغتها يف وقت

مبكر من هذا العام».
واعلن السيد ستيفنز انه «من
املعقول واملنطقي االستنتاج
مقارنة بالعديد من الدول ،ان
اسرتاليا متكنت اىل حد ما من
اجتياز هذا الكساد».
وكرر السيد ستيفنز بان
السياسات املالية والنقدية
التحفيزية اليت اختذت لدعم
اسرتاليا خالل فرتة الكساد
العاملي من الضروري ازالتها.
وقال «يف الوقت املناسب
املالي
الدعم
ازالة
جيب
والنقدي جراء ارتفاع طلب
القطاع اخلاص».

مع انتهاء العمل بزيادات املنحة احلكومية

ارتفاع هائل يف املزادات
العلنية للعقارات
اقام مساسرة العقارات عددًا
من املزادات العلنية مل يسبق
له مثيل الجتذاب املشرتين
يف عطلة االسبوع االخرية قبل
انتهاء العمل باملنحة احلكومية
الكبرية لشراء املنزل االول.
غري ان جمموعة االستثمار
العقاري حذرت الشباب بانهم
سيتلقون صفعة قوية جراء
ارتفاع اسعار الفوائد.
وقال نادي املستثمرين ان
والية غرب اسرتاليا سوف
تشعر بالضربة اكثر من غريها
الن متوسط املنزل االول قد
قفز حبدود  14الف دوالر
خالل االشهر االثين عشر
املنصرمة .كما ذكرت الزميلة
«االسرتاليان».
املستثمرين
نادي
واضاف
يقول :ان القروض ارتفعت
مبعدل  22الف دوالر يف والية
جنوب اسرتاليا ومبعدل 21
الف دوالر يف والية تازمانيا
و 18الف دوالر يف نيو ساوث
ويلز و 12الف دوالر يف والية
كوينزالند.
وابتداء من امس االول اخلميس
مت ختفيض منحة شراء املنزل
االول من  14الف دوالر اىل

 10500دوالر للمنازل املوجودة
(غري اجلديدة) ،ومن  21الف
دوالر اىل  14الفًا للمساكن
اجلديدة ،قبل ان تعود اىل
طبيعتها اي  7آالف دوالر العام
املقبل.
وقال نائب رئيس النادي
ريتشارد فان بروكتور ان
اصحاب املنازل سوف يتعرضون
لضغوط هائلة جراء القروض
عندما يبدأ البنك املركزي رفع
أسعار الفائدة ،كما كان قد
اشار يف وقت سابق.
وتابع السيد بروكتور يقول
«ان استالف الناس القروض
جراء منحة شراء املنزل االول
حيث اسرعوا لشراء ممتلكات
النهم حصلوا على ختفيض
يف الطابع االمريي اضافة اىل
الدعم املالي احلكومي ،غري انه
مع ارتفاع سعر الفائدة فان
متلقي القروض الكبرية بسبب
حصوهلم على منحة املنزل
االول سوف يتعرضون ملعاناة
شديدة».
العقارات
مساسرة
وكان
يف سائر احناء اسرتاليا قد
قاموا بدعاية هائلة للمنحة
احلكومية.

سوان يكشف عن عجز بـ  5مليارات دوالر
اقل من توقعات موازنة أيار

كشفت احلكومة الفيدرالية
عن ان الصناديق يف اسرتاليا
وقعت حتت عجز ادنى بـ 5
مليارات دوالر مما توقعه موازنة
ايار املاضي.
فقد اعلن وزير اخلزانة واين
سوان ان العجز النقدي الوطين
للعام املالي املاضي كان 27,1
مليار دوالر وذلك بتدني 5
مليارات عن العجز الذي توقعته
موازنة ايار والبالغ  32,9مليار
دوالر.
وقد اسرع الوزير سوان
العالن «فضل» سياسة
احلكومة عن االداء «االفضل
من املتوقع» ،متفاخرًا بان
رزمة  42مليار دوالر احلكومية
التحفيزية ساعدت اسرتاليا
خالل الكساد العاملي حيث قال
«يف احلقيقة لقد ابقت الرزمة
التحفيزية املستهلكني يدخلون
ابواب املصاحل».
غري ان وزير اخلزانة حذر بأن
احلكومة مازالت تواجه العديد من
التحديات وأن تأثريات الكساد
العاملي قد رفعت لبعض الوقت
موضحًا باننا مازلنا نواجه حتديًا
كبريًا تسبب به الكساد العاملي
الذي كانت له نتائج كبرية على
دخلنا املستقبلي.
وقال وزير اخلزانة ان االنفاق
احلكومي االدنى كان بسبب عدد
من العوامل ومن ضمنها ختفيض
 138مليون دوالر يف عالوة
نيو ستارت .وهذا كان سببه
ان عددًا اقل من االسرتاليني
حصلوا على مساعدات البطالة.
بدوره قال كبري اقتصاديي بنك
 ANZاندرو هانالن «ان ارقام

املوازنة تظهر بان موقع الدين
احلكومي ممكن ادارته».
وأوضح انه «كان هناك نقاش
حول ما اذا كان الصعود يف
الدين احلكومي مفرطًا ..هذا
الصعود كان اقل دراماتيكية
(مما كان ُيعتقد سابقًا) حيث
ان حاكم البنك املركزي غلني
ستيفنز اشار اىل امكانية ادارة
الدين».
وقال السيد هانالن ان االداء
االقتصادي كان اثباتًا لالنفاق
احلكومي خالل الكساد كما كان
نتيجة قرار البنك املركزي ابقاء
اسعار الفوائد يف حد هو االدنى
منذ  49عامًا.
وكان وزير اخلزان قد قال ان
الدين والعجز يف اسرتاليا ادنى
مما هما عليه ف اقتصادات
رئيسية اخرى متقدمة.
وكشف السيد سوان «ان
مستوى الدين الصايف احلكومي
هو يف حدود  1,3يف املئة
من امجالي النتائج احمللي يف
العام  2008ـ  2009وهو بشكل
دراماتيكي افضل منت  59يف
املئة من امجالي الناتج احمللي
القتصادات رئيسية متقدمة يف
العام .2008
بالكامل
ملتزمة
احلكومة
باسرتاتيجيتها املالية الستعادة
الفائض يف املوازنة يف وقت
بدأ فيه االقتصاد العاملي
يتعافى.
قال «هذه االسرتاتيجية سوف
تضمن ابقاء الدين الصايف
للبالد اقل مما هو عليه يف
اي من االقتصادات الرئيسية
املتقدمة».

مقهى ومطعم بيبلوس
اجلوائز واملكافآت

درّة املطاعم يف بريزبن وحاصد اجلوائز واملكافآت

يقع على ضفاف نهر بريزبن يف منطقة هاملتون
يقدم أشهى املأكوالت اللبنانية والشرق أوسطية حيث فاز بالعديد من اجلوائز

يفتح من الثالثاء اىل األحد من  12ظهرا حتى الـ  1فجرا
a. Shop 7.13 Portside Wharf 39 Hercules Street, Hamilton QLD 4007
p. (07) 3268 2223 f. (07) 3268 2224

National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Specialty Cuisine
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender
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مفوضية االنتاج تستثين
الرواتب املفرطة
للمسؤ و لني

رأى تقرير جديد ان وضع
سقف للرواتب ليس اجلواب
ملعاجلة الرواتب املفرطة
للمسؤولني التنفيذيني ،غري
ان على حكومة راد تقديم
قوانني تقوي دور محلة
االسهم يف حتديد وتقرير
املدفوعات.
فقد اصدرت مفوضية االنتاج
«أمس االول» اقرتاحاتها
للتغيري جمربة جمالس االدارة
على مواجهة اعادة االنتخاب
يف حال اخفقوا يف االستجابة
االسهم
محلة
ملخاوف
بالنسبة لرواتب املسؤولني
التنفيديني.
رواتب
ارتفعت
وقد
التنفيذيني
املسؤولني
حبدود  250يف املئة منذ
العام  1993قبل ان تعود
وتتدنى يف العام  2007ـ
.2008
فبني  20من كبار رؤساء
فان
االدارات
جمالس
متوسط رواتبهم هو 10
ماليني دوالر يف السنة اي
ما يعادل  150مرة معدل

متوسط املداخيل.
غري ان املسألة ختتلف
بالنسبة لـ  100من اصغر
الشركات حيث ان متوسط
رواتب املسؤولني هو 180
الف دوالر اي ما معدله 3
اضعاف االجور االسبوعية
فقط.
وقد رفض وزير اخلدمات
املالية كريس بوين امس
االول دعوة حزب اخلضر
لرواتب
سقف
لوضع
املسؤولني حبدود  5ماليني
دوالر.
وقد صرح الوزير بوين لراديو
« »ABCقائ ًال «حنن ال
نعيش يف اقتصاد تستطيع
احلكومة فيه ان تأتي وتضع
سقفًا ملكافآت املسؤولني
التنفيذيني».
ففي مسودة حول مكافآت
التنفيذيني
املسؤولني
استنتج رئيس املفوضية
غاري بانكس «بأن الطريق
اىل االمام ليس حتديد الراتب
الذي سيكون فاش ًال وله
تأثري ضار على االقتصاد.

استخدام سجينات يف مركز اتصال داخل
السجن حبوالي دوالرين يف الساعة

ُكشف النقاب عن انه يتم
استخدام اجملرمات احملكومات
بالسجن بأجور متدنية جدًا كجزء
من برنامج جذري جديد لعمالة
السجناء.
للزميلة
تقارير
وكشفت
«الدايلي تلغراف» عن ان
هؤالء ليست لديهن اي فكرة
بانهن يتحدثن اىل نزالء وان
حكومة نيو ساوث ويلز ال
تقول اي تنظيمات تستخدم
هؤالء املدانات كجزء من صفقة
سرية».
لتهيئة
مصمم
والربنامج
السجينات يف املركز االصالحي
املتدني واملتوسط احلراسة
يف ديلوينيا للعيش يف
اخلارج وتدريبهن على العمل
ومنعهن من العودة جمددًا اىل
املخالفات.
كما مت استخدامهن ايضًا

حمالت
أبو مرعي
للخضار
والفواكه
بإدارة
جوزيف
أبو مرعي
وعائلته

وصف وزير اخلزانة واين سوان
ّ
«نشالني»
الواليات بالـ
حملاولتها استعادة الزيادات
ملتقاعدي السن العازب.
فقد وعدت احلكومة الفيدرالية
بتفحص اي خيار لضمان عدم
خسارة متقاعدي السن عندما
ترتفع اجيارات املساكن الشعبية
العام املقبل.
وكرر وزير اخلزانة انتقاد
الواليات الستعماهلا زيادة
احلكومة للمتقاعد والبالغة 32
دوالرًا يف االسبوع كعذر لرفع
االجيارات.
ولكن السيد سوان مل يلخص
بالضبط كيف سرتد احلكومة
الفيدرالية.

وقال وزير اخلزانة «حنن
بشكل عاطفي نعتقد بان امتالك
شبكة امان يف اسرتاليا ،تعطي
املتقاعدين كرامة يف تقاعدهم،
هي مسألة اساسية يف قيمنا
الوطنية الرئيسية.
واوضح انه «ان تأتي حكومات
الواليات وتفشل ذلك هو شيء
غري مقبول».
ولكن لدى سؤاله اي خيارات
تأخذها احلكومة باالعتبار اجاب
«لن اناقش ذلك اآلن».
وسوف يفقد متقاعدو السن
العازبون حوالي ربع الزيادة
االسبوعية البالغة  32دوالرًا
عندما تزيد الواليات اجيارات
املساكن الشعبية خالل عام.

للمالبس الرجالية
بدالت رجالية مبوديالت
متنوعة من ماركات مشهورة
Christopher George & Pierre Cardin

خضار وفواكه طازجة يوميا ً من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة
حسومات كبيرة على االسعار اسبوعيا ً

اسعار مهاودة وخدمة جيدة
مقابل
طوني فرنسيس

كوسيلة بكلفة متدنية للشركات
للحصول على عمل تسويق
بالتلفون بأجر زهيد جدًا وكذلك
للحكومة لزيادة صناديقها.
فحتى مع العالوات واحلوافز مل
حتصل هؤالء السجينات على
اكثر من  67دوالرًا مقابل 30
ساعة عمل .أي بالكاد يكون
سعر ساعة العمل دوالرين
مقارنة باحلد االدنى لالجور وهو
 14,31دوالرًا يف الساعة.
وتروج مجعية خدمات اهلاتف
ّ
االسرتالية ،وهي اهليئة القوية
مركز
اهلاتفي،
للتسويق
االتصال العضائها كما تستأجر
بنفسها ايضًا النزيالت.
وعرف ان السجينات يقمن
بعمل جمموعة بيانات للمصاحل
كما يقمن مباشرة باالتصال
مبستهلكني خمتصني نيابة عن
مجعيات خريية.

سوان يصف الواليات
ّ
«نشالني»
بالـ

Tel: 96377511
24 good st Granville

تشكيلة واسعة بألوان وتصاميم متعددة
من البناطلني والقمصان والكلسات واالحزمة
194 Merrylands Rd
Merrylands
NSW 2160

Ph: 9682 1343

Shop 214
Westfield Penrith

Ph: 4722 3960
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تحقيقات

مشاهد وحكايات بريوتية :من الكتاتيب القرآنية اىل كوميسري يف الشرطة

سوق اجلميل يسقف جزئياً سنة  ،1910عن كتاب «لبنان القرن يف صور»  -دار «النهار»البريوتية

تروي هذه املشاهد واحلكايات شبه «الفولكلورية» حوادث
عادات وتقاليد ومناخات اجتماعية ولغوية بريوتية تعود اىل أوقات
وأزمنة متباعدة تستغرق القرن العشرين املنصرم .وتأتي روايتها
هنا كمحاولة مترين على كتابة لصيغة بلغة راويها الشفوية ،والذي
ميتلك ذائقة احلكواتي وموهبته الفنية يف رواية االخبار ،فجة
ومباشرة ،عن احلوادث واالجتماع االهلي والعائلي البريوتي ،وعن
صلة جمتمع األهل والعائالت ومراتبه باالدارة والوظيفة العامة.
فالراوي بدأ حياته الوظيفية كوميسريًا يف شرطة بريوت أيام
االنتداب الفرنسي ،وصار ضابطًا برتبة مرموقة يف سلك قوى
األمن الداخلي ،وشارك يف حوادث  1958األهلية الدامية اليت
سنروي مساهمته فيها األحد املقبل.

االرمن وسوق الصرمياتية

يوم مولدي سنة  ،1918كان والدي البريوتي وابن العائلة البريوتية
الكبرية ،آل العيتاني ،يف رحلة اىل بالد أضنا ،لتحصيل ديون مالية
له يف ذمم زبائنه بتلك الديار البعيدة ،لقاء صنعة احذية هلم كانت
تسمى شدات او صرامي يف لغة ذلك الزمان ،ايام كان لوالدي
حمرتف يف سوق الصرمياتية ،وكان لكل صاحب صنعة او مهنة
او حرفة – كاخلياطني والنحاسني واحلدادين واللحامني والنجارين
وغريهم من طوائف احلرف واهلها – سوق يعمل فيه كثريون من
اهالي مدينة بريوت وعائالتها.
يف حمرتفه ،كان والدي معلما يف الكار ،اي يف احلرفة ،فيقوم
بتفصيل االحذية على الطلب لزبائنه الذين حيضرون اىل حمرتفه
يف السوق ،ليقوم الشغيلة خبياطتها من بعده .واحد من اولئك
الشغيلة ،كان من برج الرباجنة ،وامسه علي منصور ،وآخر من مدينة
محص ،امسه راشد ،فسمي راشد احلمصي.
مثل كل حرفة يف اسواق املدينة ،كان للصرمياتية يف سوقهم
شيخ ،وال اعلم كيف آلت مشيختها يف ذلك الوقت اىل خالي سعد
الدين شهاب .وسوى والدي من البريوتيني اصحاب تلك احلرفة،
اذكر احلاج حمي الدين الكسيت واحلاج امني االمسر.
لكن رياح التغيري كانت قد بدأت تهب قوية على بريوت قبل وقت
من ذلك املنعطف الكبري الذي شكله انهيار االمرباطورية العثمانية
يف احلرب العاملية االوىل ،وبداية االنتداب الفرنسي على سوريا
ولبنان .اصابت تلك الرياح أنظمة احلرف وهيئاتها وتقاليدها
السائرة يف االسواق ،فأخذت خترج عن رسومها ،ومل يعد األبناء
يتوارثون هذه احلرفة او تلك عن آبائهم ،وراحت تتصدع طائفة كل
حرفة ونظامها ومراتبها الداخلية شبه املغلقة اليت يتصدرها مشايخ
احلرف .وبعد زمن من تبدل احوال املعاش واالجتماع والصناعات
والتجارات واالهواء ،وحتوهلا يف مدينة بريوت ،صارت احلرف
اليت اصابها االنهيار واالفول يف اسواقها ،توصف بالتقليدية
والقدمية.
هكذا أفل اسم مهنة الصرمياتية واسم سوقها ،فصار نسيا منسيًا،
اال يف ذكريات بعض املعمرين وكتبة التأريخ االجتماعي ،بعدما
مضى وقت على النزوح االرمين اىل لبنان وبريوت ،فرارًا اجملازر
اليت حلقت باألرمن يف ديارهم .فاألرمن شاركوا مشاركة قوية ،بل
اساسية ،يف حتديث احلرف واملهن والصنائع يف اسواق بريوت،
وخصوصا يف سوق الصرمياتية الذي استوردوا له اجللود واآلالت
واالحذية اجلاهزة من ايطاليا ،فصار يسمى سوق االفرنج او سوق
االرمن.

ّ
الكتاب القرآني واحلليب

يف طفوليت وصباي امضيت سنوات أتعلم يف واحدة من الكتاتيب
القرآنية البريوتية قبل دخولي طالبا يف كلية املقاصد االسالمية
سنة  .1936يف ّ
عصيه وقضباته
كتاب الشيخ ياسني الذي نالت
ّ
من جلدي ،حفظت القرآن الكريم غيبا .وحتى اليوم ال ازال اتذكر
ما مسعت طه حسني يقوله عن الكتاتيب القرآنية يف احد برامج
اذاعات ذلك الزمان :الكتاتيب تصلح لألوالد يف كل العصور،
تقوم السنتهم يف نطق لغة الضاد .فالولد الذي يقرأ القرآن
فهي ِّ
ويغيب سوره ،حَي ُسن لفظه ،وإن مل يفهم معاني ما
جهارًا بصوته
ّ
يتبحر يف معاني ما قرأ وحفظ ،ويفهمها،
يقرأ ،فبعدما يكرب ويشب
ّ
ويكون ملك نطقا سليما.
كان كتاب الشيخ ياسني قريبا من بيتنا على رأس الطلعة يف
طرف حملة عائشة بكار ،خلف منزل الرئيس سليم احلص اليوم.
ويف كتابه كان الشيخ ياسني يعتمر طاقية بيضاء اللون ،ويلبس
ما كان يسمى الشركس الذي كان يرتديه مشايخ الكتاتيب يف
ذلك الزمان .واىل حتفيظنا القرآن بتلك القسوة اليت ال تشوبها
قوال مواويل بريوتية،
اي رأفة علينا حنن االوالد ،كان الشيخ ّ
وهي لون من الوان الفنون الشعبية الرتاثية يف بريوت ،مقابل فن
ّ
وحيفظنا
الزجل املعروف يف جبل لبنان .ثم انه كان يغين مواويله
اياها ،عازفًا على العود يف ّ
كتابه.
شدة ولع الشيخ ياسني باحلليب ،ورغبته يف احلصول عليه جمانا
ّ
الكتاب
من بقرات آلل فرشوخ كانت ترعى يف ارض هلم قرب
وبيتنا ،محال الشيخ على تأليف موال ميتدح فيه حليب بقرات العائلة

البريوتية .وهو َّ
حلن املوال على عوده ودربنا على قوله وغنائه،
فراح ،كلما اشتاقت نفسه اىل مذاق احلليب ،يوقف حتفيظنا سور
القرآن ،لننشد موال شوقه إليه .كان ذلك املوال امللحن واملغنى
يقول:
اجا الشيت (جاء الشتاء) وطاب لبس الصوف.
يا ناس اشرتوا احلليب من عند فرشوخ.
هيب فرشوخ.
حليبه طيب ،كالمه ّ
إمسع يا سيد شو قال (ماذا قال) فرشوخ.
بعد زمن طويل ،عندما دخل جهاز التلفزيون اىل كل بيت يف بريوت،
وشاع اعالن «البقرة الضاحكة»  La vache qui rieوأجبانها،
ونشيدها على الشاشة ،تذكرت ان الشيخ ياسني يف ّ
كتابه ،كان
معلنا فذا لبقرات آل فرشوخ وحليبها ،وحصل يوميًا وجمانا «على
ظهورنا» حنن اوالد الكتاب ،على حاجته من احلليب ،لقاء املوال
االعالني او الدعائي الذي الفه ّ
وحلنه ومحلنا على انشاده كلما أملت
به شهوته اىل حليب البقرات اجملاورات.

االدارة واملكانات العائلية

بني العام  1936والعام  1940كنت طالبا يف كلية املقاصد
االسالمية .ويف  29كانون االول  1940بدأت رحلة دخولي يف سلك
شرطة بريوت الذي قررت سلطات االنتداب الفرنسي جتديده،
بعدما كانت ورثته عن االدارة العثمانية يف اواخر عهدها .اما
سلك الدرك ،الذي سيصري الحقا جهاز قوى االمن الداخلي ،فكان
عمله ينحصر يف جبل لبنان ،وال حضور له يف العاصمة اللبنانية
اجلديدة.
وشاع يف بيئتنا البريوتية يف تلك االيام ان ادارة االنتداب كانت
عازمة على ادخال دم جديد وجيل جديد اىل سلك الشرطة ،لتحديثه
وتطعيمه بأبناء بلد بيارته ومتعلمني ،مسيحيني ومسلمني .انا الذي
كنت يف الثانية والعشرين من عمري آنذاك ،ولتوي جنحت يف
امتحانات شهادة الربوفيه ،اتذكرني سائرا مع والدي وامحد بيك
الداعوق يف ناحية من تلة اخلياط ،حني مسعت امحد بيك يقول ان
مدير الشرطة راشد بيك طبارة ،يريد تعيني شبان يف السلك.
الي ،سأل والدي قائال :ملاذا ال تعطينا خمتار
وبعدما نظر امحد بيك ّ
(اي انا) لنرسله اىل معهد الشرطة ،فيتخرج منه كوميسرًا؟
كان بعض كبار موظفي اجلهاز االداري البريوتي يف دولة االنتداب
من ابناء العائالت البريوتية اليت كانت مرموقة ونافذة ،ويتصدر
ابناؤها مراتب االدارة يف عهد الواليات العثمانية .فأمحد بيك
الداعوق كان مدير الربيد املركزي .وصديقه راشيد بيك طبارة
مدير شرطة بريوت ،كان قائمقام لواء اسكندرون ايام دولة بين
عثمان .اما ضباط سلك الشرطة يف ذلك الوقت من ايام االنتداب
الفرنسي ،فكانوا ايضا من ابناء اصحاب املكانات العائلية ،مثل
فؤاد حبيش ،سليل عائلة من مرتبة املشايخ ،ومحد بيك حيدر،
وسليم بيك الدرويش ،وصاحل بيك االسعد.
كان يقال يف تلك االيام ان ابن العائلة سلطان ،ألنه صاحب
سلطتني اثنتني يف وقت واحد .السلطة العائلية والسلطة
احلكومية اليت كانت غالبا من نصيب ابناء العائالت .هكذا كان
حيدث دمج وادغام بني القوة والشوكة العائليتني يف اجملتمع
االهلي وبني اخلطوة والنفوذ اللذين توفرهما الوظيفة يف االدارة
العامة واالسالك احلكومية .لكن الوظيفة االدارية واحلكومية ،مهما
عال شأنها وعلت مرتبتها ،ال تكفل وحدها هلذا املوظف او ذاك
اخلطوة والنفوذ يف اجملتمع االهلي ،اال اذا كان من ابناء العائالت.
فكوميسري الشرطة ،مثال ،مل يكن يستمد من السلك وحده القوة
واهليبة لفرض «القانون» على االهالي ويف هذه احمللة او تلك
من املدينة ،بل هو حيتاج ايضا اىل ان يكون سليل عائلة هلا
شوكتها يف احمللة او احلي او احلارة.
لذا مسعت أمحد بيك الداعوق يف حديثه مع والدي يقول له :عندما
يصري ابنك خمتار كوميسريًا يف الشرطة ،هيهات أن يفكر أي من
أبناء العائالت يف احلارات البريوتية الوقوف يف وجهه .فأنتم
آل العيتاني عائلة كربى يفوق عددكم العشرين ألف نسمة يف
املصيطبة ورأس بريوت وغريهما من نواحي بريوت .مل جياوب
والدي يف شيء ،فسأله أمحد بيك :كم يبلغ طول خمتار؟ فقال له
والدي إنه ال يعلم ،فما كان من أمحد بيك إال أن قال :خذ قياسه،
ِ
قسُه.
بعد عودتنا اىل منزلنا سارع أبي ،فأحضر خيطًا ومسطرة وقاس
طولي .كنت شابًا طوي ًال آنذاك ،وليس كحالي اليوم وأنا اقرتب
قصرت السنوات الكثرية من
مسرعًا من التسعني من عمري ،بعدما ّ
وهدت جسمي.
طولي
ّ

صفعتا اإلدغام

وتقدمت اىل امتحانات معهد الشرطة .لغيت العربية اليت حصلتها
من كتاب الشيخ ياسني القرآني ومن كلية املقاصد االسالمية،
كانت ممتازة .كنت قويًا يف إدغام احلروف الذي ما أن أخطأت فيه
مرة ،حتى هوت كف مفيت اجلمهورية اللبنانية آنذاك ،الشيخ حممد
توفيق خالد ،بصفعتني اثنتني على رقبيت ،حينما كان املفيت يقوم

جبولة استطالعية يتفقد فيها أحوال طالب كلية املقاصد.
دخل املفيت اىل قاعة التدريس ،فأختارني من بني زمالئي كي
خيتربني يف قراءة القرآن ،وقال لي أن أتلو سورة منه ،فوقفت
وأطلقت صوتي بإحدى السور .ما أن لفظت آية ترد فيها عبارة
نوح وقوم لوط» ،حتى انهالت صفعتا املفيت على رقبيت،
«قوم ٍ
فيما هو يصرخ بي قائ ًال :إدغم يا ولد ،إدغم .ذلك أنين لفظت
نوح ،من دون أن
التنوين بكسرتني على حرف احلاء يف كلمة
ٍ
أبتلع لفظ الكسرتني هاتني بداعي اإلدغام وضرورته ،فيما يقضي
اإلدغام بأن ألفظ احلاء خطفًا ومن دون تنوين وموصولة وص ًال
سريعًا بلفظ حرف الواو الذي يليها.
وكان أن جنحت يف امتحان معهد الشرطة الذي خترجت منه
كوميسريًا يف السلك ،مع حممود مكي وحسن جاهد ومصطفى
الكنفاني وغريهم من البيارتة الذين خترجنا معًا يف الدورة نفسها،
وطعموا السلك بنا وأمدوه بدم جديد من أبناء العائالت البريوتية،
ّ
بتدخل من مدير الشرطة راشد بيك طباره .فإدارة االنتداب الفرنسي
آنذاك كانت تعتمد على أبناء الطائفة املارونية يف السلك االداري
اللبناني ،ومتنحهم حظوة ال تتوافر لغريهم من أبناء الطوائف
االخرى ،فريوح املوظفون االداريون املوارنة يسلكون ويتصرفون
كأنهم أبناء «الست» (السيدة) أو األم احلنون عليهم وحدهم
من دون غريهم.
لكن املدعي العام العسكري الذي حاكمين بعد مدة قصرية من
انتسابي اىل معهد الشرطة يف بريوت ،كان مسيحيًا ،ومارونيًا
رمبا ،فأصدر حكمه باإلعفاء عين فورًا ،ومن دون حماكمة تقريبًا،
ما دمت قد صرت طالبًا يف املعهد .وحتى الساعة ال أزال ممتنًا
لذلك الرجل الشهم الذي كان يف مستطاعه ،لو أراد ،أن يصدر
حكمًا بإقصائي من املعهد ،فيدمر مستقبلي .أما سبب استدعائي
اىل احملاكمة ،فكان سابقًا على تقدمي اىل امتحانات معهد
الشرطة ،حينما كنت ال أزال طالبًا يف كلية املقاصد ،وشاركت
مع املقاصديني العروبيني والثورجيني يف تظاهرة صاخبة يف
شوارع بريوت ،ضد وعد بلفور ،فاعتقلت مع كثريين غريي ،وأطلق
سراحي ،متهيدًا حملاكميت الحقًا.

مع صائب بيك سالم

كانت أكثر من سنوات عشر قد مضت على خترجي كوميسريًا
من معهد الشرطة ،وصرت ضابطًا يف قوى األمن الداخلي ،حني
تعرفت اىل صائب بيك سالم ،يف مطالع اخلمسينات من القرن
املاضي .كان مركز عملي آنذاك على طريق الشام ،حيث كنت آمر
سرية يف املنطقة ،فوصلين خرب بأنين مطلوب اىل املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،مع تزويدهم إياي جواز سفر خاص وبطاقة
سفر اىل اململكة العربية السعودية .وحني ذهبت اىل املديرية
العامة ،قالوا لي إن وزير الداخلية صائب بيك سالم طلب تزويدي
علي الذهاب ملقابلته كي يوضح لي
البطاقة وجواز السفر ،وإن
ّ
االمر بنفسه.
كانت عائلة سالم عائلة بريوتية صغرية ال يتجاوز عدد أبنائها
عشرة رجال ،أو «زمل» يف لغة ذلك الوقت .وكانت دارة صائب
بيك يف املصيطبة جماورة لبيوت كثريين من أبناء عائلتنا الكبرية،
آل عيتاني .ومن هؤالء هاشم وخالد وصبحي وعبد الغين (أبو
رباح) ،الذين كانوا قبضايات و»مشكلجية» (أصحاب مشاكل)
وحيسب هلم حساب كبري يف حملة املصيطبة ،وتابعني لصائب
بيك ومن مجاعته وعزوته .لذا أراد البيك وزير الداخلية يف حكومة
الرئيس عبداهلل اليايف آنذاك ،أن أكون الضابط املرافق له يف
رحلته املرتقبة اىل اململكة العربية السعودية ،على ما علمت منه
حني ذهبت ملقابلته يف دارته القريبة من بيوت أبناء عائليت.
ملا وصلت ،كان البيك الوزير يغط يف قيلولته املعتادة ،فقالوا
لي أن أنتظره حتى يستيقظ ،وأجلسوني يف الصالون ،وجلبوا
ميض وقت طويل من االنتظار ،حتى
لي فنجانًا من القهوة .مل
ِ
رأيت صائب بيك مير يف «الكوريدور» ويدخل اىل الصالون،
مرتديًا «الربنس» أو «الروب دو شومرب» ،وساقيه عاريتني.
الحقًا ،ويف أثناء بقائي مدة طويلة يف أمرة رجال قوى األمن
الداخلي املرافقني لصائب سالم حني يكون يف منصب حكومي،
اكتشفت من خمالطيت رجال السياسة واحلكم ودخولي اىل بيوتهم،
أن كثريين منهم ال يلبسون أثناء نومهم ثيابًا خاصة بالنوم ،أي
«البيجاما» ،بل ينامون عراة االجسام إال من الثوب الداخلي
الصغري .وهذه كانت حال الزعيم الزغرتاوي سليمان بيك فرجنيه
الذي رأيته يستقبل بعض ضيوفه األخصاء مرتديًا الروب دو
شومرب ،وساقيه عاريتني.
ويف لقائي االول بصائب بيك سالم يف صالون دارته ،أبلغين بأنه
اختارني ملرافقته يف زيارته السعودية ،مكلفًا من رئيس احلكومة
عبداهلل اليايف ،ملقابلة امللك سعود بن عبد العزيز ،ومفاوضته
لتحسني حصة لبنان من عائدات مرور أنابيب نفط شركة التابلني
يف أرضه.
رواية خمتار عيتاني  -كتابة حممد ابي مسرا
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تحقيقات

صورة عن اجملتمع البريوتي وحتوالته يف سرية عائلية ومهنية

عسكري تركي ومسان ومعلم وإمام مسجد يف سرية رجل واحد وصوره

من خدمة عسكرية يف اجليش الرتكي ،إىل صاحب حمل مسانة ،إىل
ومدرس دين،
مؤسس مدرسة روضة ،إىل خطيب مجعة وإمام مسجد
ّ
تتالت املهمات والوظائف وتقلبت على أحد أبناء بريوت ،احلاج حممد
الدقاق الذي قد ال يكون حالة متفردة ،بل تعكس منوذجًا ألبناء بريوت
الذين عاشوا فرتة حتوالت كربى منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى
النصف األول من القرن املنصرم .هنا سرية اجتماعية ومهنية لشخص
تعكس سريته وجهًا راجحًا من وجوه االجتماع البريوتي يف تلك احلقبة،
وتروى مالمح بعض النشاط التعليمي الذي عرفته حملة الباشورة
البريوتية.
تذكر املراجع أن عدد املكاتب (املدارس) يف بريوت ،يف العام
 ،1909كان ال يتعدى العشر .منها مكتبان (اإلعدادي امللكي والرشدي
العسكري) ،ومثاني مدارس ما بني بطريركية الروم الكاثوليك،
واملدرسة املارونية والكلية األمريكانية ،واملدرستني اإليتاليانيتني،
أي التجارية واإلعدادية ،ومدرسة سن (سان) جوزيف  -دار الفنون،
ومدرسة اليسوعية ومدرسة الفرير.
«الدق» إىل التعليم
من
ّ
لكن ما سيتناوله هذا التحقيق ،هو سرية احلاج حممد الدقاق ،مؤسس
«مدرسة دار احلضانة اجلديدة» (سنة  )1927ومديرها الذي جتتمع
يف سريته شخصيات مؤتلفة تعكس سعي أبناء ذلك الزمان يف
املالءمة بني أوضاعهم احلياتية الصعبة وطلب العلم واملعرفة والرتقي.
فالقدرات املتاحة وظروف العمل والنزوع إىل حتسني األوضاع من خالل
اإلفادة من التحوالت السياسية واالقتصادية اليت شهدها لبنان يف
زمن االنتداب الفرنسي ،تركت بصماتها واضحة يف اجملالني اإلداري
والسياسي لبريوت واملناطق.
أما آل الدقاق فهم من األسر البريوتية العتيقة اليت اختذت من منطقة
الباشورة مسكنًا هلا ،حيث ولد صاحب هذه السرية العام ( 1893السجل
 2071أ) .وهو تزوج من سنية دقاق ،فأجنب منها أربعة ذكور ومخس
إناث زاولن مجيعًا مهنة التدريس والنظارة الحقًا ،نظرًا للخربة اليت
حصلنها يف مدرسة والدهم ،مؤسس «دار احلضانة».
التنقيب يف املعاجم املهتمة بأصول أمساء العائالت ،يبني أن آل
الدقاق هو اسم أسرة مشرتك بني املسلمني واملسيحيني يف بريوت.
يدق املعادن ،أي يطرقها .وقيل :هو من ّ
سي به من ّ
يدق اللحم
وقد مُ ّ
ّ
باملدقة والساطور أو من ّ
يدق يف رمضان أبواب املنازل إليقاظ الناس
للسحور .ويف «احملكم» البن سيده :الدقاق هو بائع الدقيق،
ّ
يدق صايات النسيج ومن يشتغل بالوشم.
دقيقي ،ومن
وصوابه
ّ
ويشري مرجع آخر إىل أن آل دقاق الدودة ،هم أسرة دمشقية يقال إن
نسبها يعود إىل اإلمام احلسني رضي اهلل عنه.
«الدق» القدمية هذه أمست أثرًا بعد عني ،بعدما زال
لكن مهن
ّ
بعض من احلرف التقليدية اليت كانت تلحق بأمساء العاملني فيها.
وهكذا غلبت مهنة التعليم أو العمل يف املؤسسات التعليمية ،الرمسية
أو اخلاصة ،على أعمال هذه العائلة .لكننا نعلم حقيقة املهنة اليت
مارسها احلاج حممود الدقاق والد صاحب هذه السرية .فوثيقة األحوال
الشخصية الوحيدة املتبقية من أثار احلاج حممود ،هي تذكرة نفوس
ولده حممد ،الصادرة عن حكومة لبنان الكبري يف  25أيار  .1928وتفيد
هذه التذكرة أن احلاج حممود متزوج من سيدة بريوتية هي فاطمة
ّ
سكر اليت أجنبت بكرها حممد ،املولود سنة  1893ببريوت ،وابنتني
هما يسر وأنيسة .ونشري هنا إىل أن تذكرة النفوس املمهورة بتوقيع
س ّدد احلاج حممود الدقاق مثنها
مدير النفوس حليم أبو شعر وختمهَ ،
البالغ مخسة قروش سورية؛ أي حبسم مقداره  50يف املئة من مثنها
تبينه صورة التذكرة اليت زودنا بها
األصلي ( 10غروش) .وهذا ما ّ
ابن صاحب هذه السرية ،إضافة إىل صور عائلية منتقاة استلها من
صندوقة العائلة القديم الذي تناقله الورثة األبناء واألحفاد وحيفظونه
باعتباره البقية الباقية من تراث العائلة.
التدريس والقبضنة
شب يف منطقة الباشورة ،إحدى أحياء
يروي أبناء صاحب السرية أنه
ّ
بريوت الستة والعشرين .الباشورة هي إذًا مسقط رأسه ،ومسرح
طفولته ،وحمل إقامته يف منزهلم الذي كانت تتوسطه حديقة فيها بئر
ماء وبركة صغرية ،وتزينها ورود وأشجار و»زراريع» .أما جغرافيًا،
فتعترب الباشورة واسطة العقد بني رأس النبع والبسطة .وهذا املوقع
سيسهل يف السنوات الالحقة على تالمذة مدرسة احلاج حممد الدقاق
ّ
وصوهلم إىل املدرسة اليت سيفتتحها يف الباشورة واليت سيلتحق
بها تالميذ وتلميذات من مناطق البسطة واخلندق الغميق والناصرة،
ويسهل عليهم أيضًا إيابهم منها إىل منازهلم يف أحيائهم القريبة.
رعت منطقة الباشورة ذكريات فتوة حممد الدقاق هو وأبناء العائالت
البريوتية اليت سكنت اجلوار ،وعلى رأسهم أمحد عيدو ،ورامز منيمنة،
اجلمال ،الرافعي ،سراج ،خاطر،
وسواهما من أبناء عائالت الرتك ،جنا،
ّ
نعوس ،اهلرت ،أصفهاني ،عاليلي ،قباني ،فواز ،سنو ،كرنبه (سريان)
ّ
عم النائب احلالي بطرس حرب
وستيتية وحرب (النائب الراحل جان ّ
احلي نفسه) وعائلة املهندس
الذي كان يسكن لدى آل ستيتية يف
ّ
ابراهيم عبد العال اليت كانت تسكن ما بني البسطة التحتا ورأس خندق
الغميق ،مقابل منزل آل الدقاق.
ومن أبناء اجلريان ،اصطفى حممد الدقاق ،يف مطلع صباه ،زمي ًال
ّ
مفض ًال هو أمحد عيدو وشكال معًا ثنائيًا عرفته حواري البسطة التحتا.
تنم عن افتتانه
صورة
يف
الصبا
زمالة
ختليد
يف
السرية
صاحب
ورغب
ّ
ّ
املبكر بالتصوير الشمسي الذي مل يكن رائجًا عهدذاك يف صفوف هذه
الشرائح االجتماعية .والصورة الوحيدة اليت منلكها لصاحب السرية يف
عز فتوته (يف حواىل اخلامسة عشر من عمره) التقطت يف استوديو
ّ
معد لتصوير اهليئة .وهي تظهره واقفًا بهدوء وثبات ظاهرين ،معتمرًا
ّ

الطربوش ومرتديًا زيًا إفرجنيًا هو عبارة عن بدلة غامقة اللون وحتتها
ِ
مزرر .أما رفيقه يف الصورة فهو
صدار (صدرية) وقميص أبيض
ّ
ّ
زيه
زميل الصبا أمحد عيدو الذي تبدو مالمح القبضنة
املبكرة يف ّ
رياسه
البريوتي .والحقًا عمل عيدو يف «بور بريوت» وكان من ّ
املعروفني ببأسهم ،وتزوج ومل يرتك عقبًا ،وسكن يف أواخر أيامه يف
برج الرباجنة حيث نزح بعض البيارتة بقصد اإلقامة وشكلوا حيًا خاصًا
الزي،
بهم هناك .وعيدو الذي يقف إىل ميني حممد الدقاق ،خيالفه يف ّ
فهو يرتدي القمباز املشدود بشملة إىل وسطه ،وينتعل حذاء عربيًا
وسرتة بقبة خمملية ّ
«مَر ّدة» من قماش أبيض ،واعتمر
لفت عليها
ْ
كصاحبه الدقاق طربوشًا مخريًا .وتكتمل مالمح العزم والقبضنة لديه يف
خنجر حيمله بيمناه وهو يف حالة «تأهب» الفتة .وخلفهما تقبع ستارة
و»مزهرية» تضفيان على هذا التموضع املشهدي تفاصيل مكملة
وخنمن أن الصورة التقطت يف
من صنيع أصحاب املهنة ،املصورين.
ّ
العام  ،1910يف استديو اخلواجة سرافيان األرمين ،الواقع «على
السور» أي املوقع األقرب مسافة إىل مكان سكن الدقاق وعيدو يف
الباشورة.
العائلة واملدرسة والزاروب
مل تكن ّ
مثة جادات وشوارع عريضة يف ذلك الزمان ،بل أزقة وزواريب
وحارات ترتدد يف أصدائها أخبار ووقائع حياة أهل املدينة .الزاروب
الذي كانت تسكن فيه عائلة الدقاق محل الحقًا امسها« :زاروب
الدقاق» نسبة اىل املدرسة اليت سرتتبط ايضًا باسم العائلة الذي
سيطغى على امسها الرمسي وفق أعراف ذلك الزمان.
احتضن زاروب الدقاق حياة صاحب السرية ،أما «مدرسة دار احلضانة
اجلديدة» اليت أجيز له انشاؤها ،فأنشأها يف منطقة رأس النبع ،يف
 15حزيران  ،1927مبوجب القرار  2679تاريخ  ،1924/6/20والصادر
عن املفوض السامي الفرنسي باإلنابة على دول سوريا ،ولبنان،
والعلويني ،وجبل الدروز ،السيد دي ّ
رفاي  .P. de Reffyeوستشكل
هذه املدرسة يف العقود اخلمسة التالية ،حمور انشغاالت احلاج حممد
الذي سيحمل لقب «األستاذ» باعتباره مؤسسًا ومديرًا حلضانة باتت
معروفة يف منطقة رأس النبع واجلوار.
اإلجازة الفرنسية اليت حازها الدقاق ،جاءت من دون «واسطة»،
وبفضل شهادته الرتكية اليت مهرها حممد الدقاق خبامت «اجلمهورية
اللبنانية – وزارة املعارف العمومية» .وهذا التدبري يتماشى مع
اإلجراءات الرمسية املعمول بها منذ إنشاء اجلمهورية اللبنانية يف العام
 1926وإعالن الدستور اللبناني يف  23أيار من العام نفسه.
أمت الدقاق علومه األساسية أيام سلطنة بين عثمان ،وخدم كأبناء
جيله عسكريته يف فيالقها ّ
(نفذ الدقاق خدمة عسكرية ملدة سنتني يف
اجليش الرتكي ومحل لقب ضابط احتياطي) ،قبل ان يعيش يف أجواء
االنتداب الفرنسي .ولدى اطالعنا على «بيان اإلجازة بفتح مدرسة
خاصة» رقم « »8الصادر بتاريخ  1939/3/20عن مدير املعارف
العامة والفنون اجلميلة يف اجلمهورية اللبنانية ،يتبني لنا أن اإلجازة
الرمسية اللبنانية تعود اىل العام  ،1936أي بعد حواىل تسع سنوات
من صدور قرار املفوض السامي الفرنسي باإلنابة.
يف منتصف الثالثينيات ولدت دار احلضانة هذه اليت انضمت إىل
سلسلة مدارس نشأت يف بريوت عهدذاك وأدارها السادة عزيز
مومنة (البسطة) ،مصطفى دريان (البسطة) ،شريف خطاب (شارع
سيدي حسن) ،مصطفى زهرة (الظريف) ،وحسني ميقاتي (املزرعة)،
حسبما روى لنا السيد حممود الدقاق الذي ورث عن والده نزعة العمل
فدرس منذ يفاعته (يف
يف التدريس ويف اجملال الرتبوي التعليمي.
ّ
السابعة عشر من عمره) يف مدرسة احلضانة حتى اخلمسينات ،عمل
بعدها يف مهنيت التدريس والنظارة ،ثم موظفًا يف دائرة االمتحانات
يف وزارة الرتبية الوطنية منذ العام  1958حتى تقاعده يف العام ،1994
وكوفئ يومها بتقليده وسام االستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية
نظرًا خلدماته يف وزارة الرتبية.
حضانة ام «شيخة»؟
ّ
مثة مساكنة كانت تقوم بني منزل آل الدقاق ودكان البقالة الذي
سيشكل مع «دار احلضانة» مورد رزق أفراد العائلة على مدى
مخسة عقود .كانت املدرسة تقع اىل اجلهة اليمنى من املبنى السكين
آلل الدقاق ويصعد إليها عرب مثاني درجات ،وتضم أربع غرف تدريس
املعد ضمن «مطبقيات» أو
وغرفة يتناول فيها الطالب طعامهم
ّ
«سطيالت» حسب أعراف ذلك الزمان.
مالبس التالميذ كانت عادية ،ومل يكن ّ
زي موحد مفروض على كال
مثة ّ
اجلنسنيٍ .ونالحظ اعتمار الصبيان الطربوش أو قبعات صوفية ّ
قاء
(ات ً
كن حاسرات الرؤوس لصغر ّ
سنهن كما
للربد) ،يف حني أن الفتيات ّ
تبني الصورة املرفقة واليت حرص املدير فيها على أخذ مكانه – وقوفًا
إىل اليسار – مرتديًا بذلة رمسية ،ومسددًا نظرة ختتلط فيها عالئم
اجلدية باألبوية .شخوص أنظار ساكين هذه الصور (مديرًا وتالمذة)
املصور األرمين (على ما
إىل عدسة التصوير وجتاوبهم مع تعليمات
ّ
نعتقد) تبني مدى صرامة املوقف .وتتعدل املالمح والقسمات وفقًا
لتبدل املقامات .ففي صور أخرى نرى املدير حينو على تالمذته ،أو
ّ
حيتضن واحدهم ،أو يرعى وجودهم ،بأنظاره ،يف رحلة مدرسية خارج
إطار الزاروب.
وكي ال يذهب القارئ بعيدًا يف استنتاجاته لدى كالمنا عن هذه
«املدرسة» ،نوضح أنها كانت جمرد دار حضانة أو روضة – ويف
أماكن أخرى كانت تدعى «شيخة» ،أي كانت وظيفتها تنحصر
سن  10-3سنوات) وتأسيسهم يف أربع
يف حتضري التالميذ (من
ّ
مواد رئيسية( :عربي ،فرنساوي ،حساب ،قرآن ودين) كما تؤكد
كن طالبات يف كلية
اإلبنة احلاجة نبيلة اليت تتذكر أنها وشقيقاتها ّ

البنات – املقاصد ،وكانت
مديرتهن زاهية دوغان .وكانت نبيلة
ّ
ودعد تقومان بالتدريس اجلزئي خالل عطالت الصيف ،وحينما خترجتا،
تفرغتا ملهنة التدريس وأمستا وشقيقهما حممود جزءًا ال يتجزأ من
«هيئة التدريس» يف مدرسة العائلة ،املؤلفة من املدير ومعلمتني
أساسيتني .القسط الشهري مل يكن يتجاوز يومها اخلمس لريات ،أما
التدريس فكان «صيف شيت» ،وكان عدد التالمذة يتكاثر صيفًا
ألن مدارس «املعارف» تقفل أبوابها ،فيلجأ األهل إىل احلل األمثل،
أي تسجيل أبنائهم يف مدرسة «األستاذ دقاق» كي يتخلصوا من
شغبهم .هاجس متكني التالميذ من معرفة مبادئ دينهم احلنيف دفع
ُ
معرفًا عن نفسه على قفا
بـ «األستاذ مدير املدرسة» – كما
يكتب ّ
إحدى الصور – إىل إبداء حرصه الشديد على إتقان تالمذته القراءة
ومبادئ الدين .وكان ُي ّ
نفذ ذلك على الورق بقيام «األستاذ» بكتابة
سورة الفاحتة والسور القصار ،على دفاتر التالميذ كتابة تقطيعية (بـِ،
سِ ،م = ِب ْس ِم) على «دفرت خاص للتهجئة واحلفظ» .وبعد إجناز
ْ
هذه املرحلة التلقينية األوىل ،كان يصار إىل االنتقال إىل ّ
تعلم «جزء
عم» ،ثم جزء تبارك وربع يسني ،حرصًا على تأسيس جيل املستقبل
ّ
عم ًال باآلية «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون»،
ّ
وعم ًال باحلديث النبوي الشريف «خريكم من ّ
وعلمه».
تعلم القرآن
وكانت األعراف تقضي بضرورة التوقف عن «الدراسة» لدى مرور
ّ
تطل مباشرة على الشارع
جنازة قرب شبابيك املدرسة اليت كانت
املفضي إىل منطقة اخلندق الغميق .الوقوف احرتامًا وخشوعًا كان
ُي ْس َت ْتبع مبشاركة تفاعلية ،إذ كانوا يبادرون إىل قراءة سورة اإلخالص،
بشكل جمَ اعي ،حتى متر اجلنازة كليًا وختتفي عن انظارهم؛ قاصدة
مدافن الباشورة القريبة من موقع املدرسة.حينها كانوا يعودون إىل
استكمال دروسهم.
تالمذة الصف الواحد ال يتجاوزون األربعني من اجلنسني .وكانوا يف
غالبيتهم من أهل بريوت .بعضهم كان يأتي إىل املدرسة منتع ًال مشاية
أو قبقابًا ،لذا كان املدير حيزم أمره ،ويعيدهم فورًا إىل منازهلم،
طالبًا منهم انتعال األحذية .ويتذكر أبناء «املدير» أن من بني
هؤالء التالمذة املفيت الشيخ حسن خالد والوزير السابق عدنان عضوم
وإخوته ،فض ًال عن سياسيني ونواب ورمسيني آخرين .وهؤالء مجيعًا
«تأسسوا» يف هذه الروضة قبل انتقاهلم إىل مدارس املعارف.
خدمات «مدرسة الدقاق» طاولت أبناء مناطق الناصرة ورأس النبع
وخندق الغميق والبسطتني التحتا والفوقا .ويذكر السيد حممد خاطر،
جار آل الدقاق ،أنه ال يزال يتذكر صورة «األستاذ» حيمل مشسيته
البيضاء ،اتقاء حلر الصيف ،وهو ميسك بأيدي تالمذته ،جمتازًا وإياهم
الشارع إليصاهلم إىل منطقة الناصرة .ويكمل أبناء «األستاذ» هذه
القصة ،فيقولون إن والدهم ،باإلضافة إىل مهامه اإلدارية ،كان
يتكفل يوميًا بإيصال ثالثة أفواج من التالمذة إىل مناطق سكنهم،
فيسري برفقتهم ،ثم يوقف «الرتان» األمحر كي يتجاوزوا الطريق.
تسالي األعياد والنوبة
ملعب املدرسة وكما تبني الصورة املرفقة ،كان للمدير فيه مآرب أخر.
فقد كان حيوله «ساحة عيد» خالل عيدي الفطر واألضحى .أي أن
املراجيح واألحصنة والسالسل كانت متأل باحة امللعب وتستقطب أوالد
احلي واجلوار و»خرجياتهم» أو «عيدياتهم» .والتلميذ نفسه يتحول
ّ
ٍ
وباحث عن مغريات العيد وأفراحه» ،يف
تسال
عندها إىل «قاطف
ٍ
حني أن املدير يتوىل إدارة «ملعب الفرح» الشبيه مبدينة املالهي،
ويسهم يف دفع أرجوحة على شكل حصان مشجعًا الرواد على مزيد من
الركوب» .أما الذكرى املرة فرتتبط بـ
تزجية الوقت وسداد «أجرة ّ
«الكرسي اخلضراء» املشهورة اليت كانت توازي يف أخالد التالمذة
العقاب الشديد الذي ينزله املدير مبن ارتكب خمالفة أو أهمل درسًا.
كان «األستاذ» معروفًا بامتالكه كرسيًا أخضر اللون ينصب وسط
امللعب وجيلس عليه الطالب املعاقب ،وتشد رجاله إىل فلق ،وينال
ٍ
فعلة نكراء أو تقصري فاضح.
جراء
جزاءه ّ
االلتزام مبهنة التعليم
مل يصرف احلاج حممد الدقاق عن االهتمام بالواجبات الدينية اليت كانت
هلا مكانتها عنده .فقد كان حيرص على قيادة «النوبة» أو «فرقة
التمساح» اليت كانت تتوىل قراءة سرية الرسول ،بعدما تنجز دورة
ّ
ّ
ثم يف
ودق الطبول،
يف شوارع املنطقة مع الصنوج
لتحط رحاهلا من ّ
ساحة واسعة حيث تتلى سرية املولد النبوي الشريف يف حضور مجع
غفري من أهالي املنطقة وتوزع احللوى وامللبس بعدها.
واستكما ً
ال هلذا النشاط الديين الطابع ،يذكر أبناء صاحب السرية مأثرة
أخرى يتزامن القيام بها مع حلول شهر رمضان املبارك .فقد كان
ّ
«مت الزاروب» ،بضع طاوالت
احلاج حممد يضع عند باب الزاروب أو
ّ
تصف فيها أباريق فخارية ،يستعني بها
خشبية مثقوبة من وسطها،
الصائمون الذين تأخروا عن موعد اإلفطار يف منازهلم بغية ارتشاف
قطرات املاء «لكسر» صيامهم .وضمن السياق نفسه ،كان أهل
املنطقة جيتمعون ببادرة منه ،كل مخيس «ليلة اجلمعة» ،لقراءة
«دالئل اخلريات» وقراءة كتاب الربدة لإلمام البوصريي ومطلعها:
أمن ّ
ٍ
ِ
بدم
مزجت دمعًا جرى من
جريان بذي سلم
تذكر
ٍ
مقلة ِ
«قبولة
أما شباب احلي ،فقد كانت مهمتهم مجع األخشاب إلشعال
ّ
نار» كبرية عشية األعياد واملناسبات الدينية وخاصة االحتفال باملولد
النبوي الشريف .وكانوا يستخدمون الرماد لوضعه على التصوينة
وسطوح األبنية كي يشعلوه الحقًا ممزوجًا بالكاز.
استمرت املدرسة حتى العام  1970حينما استملكت بلدية بريوت
العقار ،وأزالت املبنى فتالشى ذكر املدرسة إال عرب مسامرات عائلية
تكاد ختتفي ،وصور قليلة احتفظ بها األبناء والبنات.
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تحقيقات

طرابلس وأخواتها :مناطق الخيارات الخائبة ()1

طرابلس وأخواتها ،على وزن كان وأخواتها ،فعاصمة الشمال تعاني
الكثري من عوارض التهميش .وبالرغم من ذلك ،مثة نكهة تالزمها.
طرابلس إىل أين؟ سؤال تطرحه املدينة الغنية بتنوعها وتارخيها
ومنتدياتها وشوارعها اليت مل تغب عنها قضية ،وها هي اليوم تتلمس
نفسها مع أن السياسة يف مكان آخر ،والتهميش سيد األحكام واآلمال
تتقلص إىل حد اليأس
«هل عني إبل أهم من طرابلس؟» ،يسأل أحد أبناء املدينة ممن كانوا
يعيشون يف ميادين القتال وتعبئة اجلمهور ،سواء أكان يف احلرب أم
يف االنتخابات .وجييبك قبل أن تتمكن من السؤال عما يقصده« :نعم،
عني إبل وكل قرية صغرية يف لبنان أهم من مدينة طرابلس».
تتجمع يف مساء طرابلس كل عوامل االضطرابات .ليس الفقر وحده
ما يثري املخاوف .هناك خماوف خميم البداوي الذي يكثر احلديث عن
مساع لتحويله إىل نسخة معدلة عن خميم نهر البارد ،وطرد الالجئني
منه وتشتيتهم .وهناك الوضع االقتصادي االجتماعي لالجئني اخلارجني
من خميم نهر البارد منذ عامني حتى اليوم .وهناك األوضاع االقتصادية
القاسية ملعظم أبناء طرابلس والشمال ،واحلالة املذهبية اليت ال ختتفي
مقنعة وأخرى سافرة .وهناك أيضًا املشكالت الداخلية
إال لتطل ،مرة ّ
بني القوى الطرابلسية ،وتهميش دور املدينة والشمال ،وحتويل احلياة
السياسية فيها إىل علب كرتونية حتمل اإلعاشات.
ومن مجلة الصراعات اليت تعيشها البالد ،من الصراع املسيحي املسيحي،
ورفض التوطني وحماولة إبادة الفلسطينيني سلميًا أو تشتيتهم قسرًا،
إىل النزاع الداخلي الذي يأخذ كل الوقت شكله املذهيب ،إىل اهلاجس
السلفي اجلهادي ،كل ذلك يطل على طرابلس كما نذر الشؤم ،وجيعل
احلياة البطيئة يف املدينة أثقل وطأة مع مرور األيام.

مراجعة األدوار

مل تعد طرابلس العاصمة الثانية للبالد .ال أحد من أبناء املدينة يصدق
أن هلا أي دور فعلي يف احلياة العامة ،ال السياسية وحسب ،بل
الثقافية واالقتصادية .وكل تقاليد املدينة العريقة صارت ختتصر يف
علب من املأكوالت ،ويف توزيع سالح ال يلبث أن يتحول إىل عمليات
بيع وشراء لألسلحة النارية هنا وهناك.
األحياء الفقرية يف أبو مسرا وباب التبانة والزاهرية تعيش كل يوم
موجات من الشائعات ،بينما يكشف أحد مشايخ السلفية عن أن عمليات
توزيع السالح جتري ،بالفعل ،يف بعض أحياء باب التبانة ونواح من
أبو مسرا اليت تطل على جبل حمسن واليت شاركت يف االشتباكات
وبناء على ذلك ،يضيف الشيخ :بيع السالح هناك يف تزايد،
املاضية.
ً
حيول
إذ إن األسلحة املخصصة للتوزيع تتحول إىل سلعة رخيصة بعد أن ّ
القيمون السالح من هدية إىل مادة للربح السريع.
ّ
اهلاجس ينتقل من منطقة إىل أخرى ،والسلفيون اجلهاديون ليسوا من
ّ
ّ
تسلحوا فبصفتهم جزءًا من النسيج االجتماعي
التسلح ،وإذا
يعمل على
(واحلربي؟) لطرابلس وأحزمة البؤس حوهلا ،إال أنهم ليسوا بالضرورة
ّ
للتغلب على مصاعب احلياة
يتخيلهم البعض فقراء ال ميلكون احليلة
كما
ّ
بردة حنو اجلهاد واستسهال التكفري ،بل هم يف أغلب األحيان عكس
إال ّ
ذلك ،وقد قادتهم اقتناعاتهم من ناحية وخيبتهم من القوى املسيطرة
من ناحية أخرى ،وتسهيالت من دول عربية من ناحية ثالثة ،حنو التزام
مبادئ السلفية اجلهادية.
ومن يزر السفري السعودي من القياديني يف الشمال ينقل قصصًا
توحي بتغيرّ يف النظرة إىل السلفيني يف طرابلس .فمن ّ
ميثل اململكة
ّ
تسلح السلفيني ،واملال
العربية السعودية ال يبدي سروره بظاهرة
قد قطع عن بعض رموزهم ،ما اضطر هذه الرموز إىل االبتعاد عن
املدينة بعض الوقت أو ّ
جله ،للتخلص من املطالب واملستحقات املالية
الشهرية اليت كان ينفقها إىل وقت قريب من دون حساب.

أحزمة البؤس

بات من املمكن اليوم التحدث عن أحزمة بؤس طرابلسية ختتزن أسباب
ضيقًا .وكما حول كل املدن،
االنفجار كلها ،بعدما كان حزام البؤس
ّ
ازدهر هذا احلزام حني كان يأتي العمال من القرى للعمل يف املدينة،
وتعليم أوالدهم فيها ،قبل أن تتحول طرابلس إىل مدينة مهملة.
الزاهرية كانت إىل األمس القريب منطقة هادئة ووسطى ،وحتولت
اليوم إىل أحياء فقرية ،لكن باب التبانة ونواحيها هي األسوأ ،إضافة
إىل جبل حمسن وغريها ،وهي مناطق يقول العاملون بها ،من كوادر
وقياديني ،إنها ال تفهم باملنطق.
«حني تصبح ملحقًا أو تابعًا تفقد دورك» ،يقول شاب كان من رفاق
أبو عربي (خليل عكاوي) ،وكان إىل جانبه حني ارتفع اسم املدينة
عاليًا يف بدايات الثمانينيات ،قبل أن تنتهي حال طرابلس ،احلاضرة
أدت يف التاريخ العربي اإلسالمي أدوارًا يف القضاء
التارخيية اليت ّ
والعلم والثقافة ،يف النسيان واإلهمال.
مل يأت الفقر وحيدًا إىل حاضرة طرابلس ،وما زال أبناء طرابلس
يبحثون يف ما أصابهم .فقد كانت الزعامة هلم ،وكانوا ينازعون على
قيادة البالد ورئاسة احلكومة كل الوقت« ،كان رشيد كرامي قويًا يف
طرابلس ،لذا كان قويًا يف رئاسة احلكومة» ،يقول من خرب السياسة
حمليًا وعلى مستوى البالد« ،واليوم فقدنا الدور ،ونفقد يومًا إثر آخر
مربر الوجود».
املقربة من تيار األكثرية سبق أن قال خالل مرحلة
أحد قادة امليليشيات
ّ
االنتخابات النيابية« :حني نفوز يف هذه االنتخابات ،فإن قادة األكثرية

سيتوقفون عن زيارتنا ،وسيكتفون بإرسال سائقيهم إىل طرابلس».
كوادر تيار املستقبل يقولون » :حنن تيار مركزي ،وأنتم يف العاصمة،
حتدثوا مع املسؤولني اإلعالميني يف التيار يف العاصمة بريوت ،وبعدها
لكل حادث حديث» ،حبسب ما يقول أحد املسؤولني يف التيار .بينما
ّ
يفضل آخر أن نرسل أسئلة مكتوبة .وحني التحدث بصراحة ،يكتفي
بالدعوة إىل فنجان من القهوة بلطف ،على أن تكون الدعوة للتعارف
فقط ،وبعد انتهاء شهر رمضان ومشاغل األعياد.
■ اخليارات اخلائبة
«مسها أمة اخليارات اخلائبة ،أو مدينة اخليارات اخلائبة ،أو ما شئت»،
ّ
يقول أحد الرموز اإلسالميني يف الشمال ،وهو من كان إىل وقت قريب
تعرض
متامخًا لتيار املستقبل وقوى 14آذار يف عمله السياسي ،حتى ّ
ّ
للوم من التيار اإلسالمي يف طرابلس .واليوم قد نفد صربه من كثرة
الوعود غري احملققة ،وبات أشد انتقادًا للواقع القائم.
«ال تقوم طرابلس إال باملنافسة مع بريوت ومع زغرتا .وما زالت
املميز .فهي ليست مثل
طرابلس املدينة ،حاضرة تارخيية هلا موقعها
ّ
بريوت اليت كانت تأخذ أزياءها من الشام ،بل هي حاضرة موازية للشام،
وإن كانت قد وقفت ضد انفصال لبنان عن سوريا يف العشرينيات».
هي وجهة نظر ينقلها شيخ من الناشطني بني الناس يف طرابلس
وصو ًال إىل الضنية ،كذلك فإن الوجهة نفسها يتحدث بها كل من
تصادفه من أبناء طرابلس املثقفني أو املعنيني بالشأن العام.
زغرتا جتاوزت منذ زمن وضع املناطق اليت تقع مشاليها ،وأخريًا نهضت
حتولت منطقة القلمون إىل نقطة بداية اإلهمال ،ومن
البرتون أيضًا ،حتى ّ
خلفها مشالي طرابلس ،من املدينة نفسها إىل املنية والضنية وعكار،
كرست وجودها السياسي منذ أيام الرئيس سليمان فرجنية
بينما زغرتا ّ
وبدايات احلرب األهلية .وأخريًا صار جنوبي القلمون مناطق أكثر حيوية
من مشاليها ،علمًا بأن ذلك يبدو للوهلة األوىل خمالفًا للتقسيم املذهيب
ّ
والسنة
احلاد يف هذه البالد .ففي مشال طرابلس ،يعيش املسيحيون
لكن اإلهمال
والعلويون ،وإن كانت األكثرية الغالبة هي من املسلمنيّ ،
مشل الكل ومجعهم يف حالة يرثى هلا.

طرابلس إىل أين؟

ققبيل احلرب ،كانت طرابلس عاصمة الشمال ،إال أنه كان ال بد للمدينة
من أن تدفع مثن مواقفها إبان احلرب األهلية وقبلها« :كانت طرابلس
من انتزع اتفاق القاهرة .فاروق املقدم احتلها عام  ،1969وأعلنها
ومؤيدة للعمل الفدائي .أما اليوم ،فاملدينة يف حالة
مدينة مستقلة
ّ
تبعية ،وامللحق إمجاال ال دور له» ،يقول شاب بدأ وعيه السياسي
يف منتصف السبعينيات والتحق بصفوف املقاومة الفلسطينية قبل
أن ينتقل مع الوقت حنو الشيوعية الصينية ،ثم حنو اإلسالم احلركي
املؤيدة للمقاومة الفلسطينية.
و»حركة التوحيد»
ّ
مييز الطرابلسيون بني األقطاب ورؤساء احلكومات .فاألخريون هم من
ال ّ
بريوت بالنسبة إليهم ،وحني تشري إىل أن آل الصلح وآل احلريري من
أصول صيداوية ،يصمت حمدثك للحظات ثم يقول« :نعم ،لكنهم حتولوا
إىل الزعامة البريوتية .أما الزعيم الطرابلسي فال يتحول إىل املناطق
يقوي ساعده مبا ميتلك من نفوذ يف بلده (مدينته)».
األخرى ،بل ّ
طرابلس اليت كانت طليعة العمل السياسي يف لبنان ،كما يراها أبناؤها،
هي اليوم تعيش واقع اإلحلاق« ،سوريا ّ
عطلت احلياة السياسية يف
املدينة ،وتيار املستقبل جعلها ملحقة ،فلم نفقد مربرات الوجود فقط،
بل أيضًا القدرة على املطالبة بشوؤننا ،ونوابنا يف موقع رد الفعل»،
يقول أحد الطرابلسيني الذين ال يزالون يأملون جتميع الشارع يف بوتقة
سياسية تقدر على املطالبة باحلد األدنى للعاصمة الثانية.
طرابلس إىل أين؟ هو السؤال املركزي .وبدل أن تسأل كيف يعيش
الناس حياتهم يف مدينة الفيحاء ،يسألك طرابلسيون« :كيف ما زلنا
أحياء؟» ،ويعدد أحد مثقفيها ما يواجهه الشارع اليوم« :الفراغ
السياسي واألمين ،االستعصاء السياسي يف البلد برمته ،هذا ما يؤدي
إىل انتشار مناخات تعبوية يف صفوف الناس ،لكن ال ميكن معرفة
حدود التوتر ،وال إمكان انفجاره ،وال حتى مدى االنفجار .فال زعامة يف
طرابلس حتدد األشياء بأمسائها ،وموقع القرار بعيد ،وال تسمع أصوات
الناس هنا».

الكرتونة وماركس

أصبحت «الكرتونة السحرية أهم من كل كتب ماركس ،وعلماء الدين»،
يقول أحد املثقفني الذين كان هلم باع طويل يف العمل السياسي يف
املدينة .الكرتونة السحرية يف رأيه هي اليت تفرز الناس إىل جانب
القوى والتيارات يف العاصمة الشمالية ،بينما يتحدث عامل دين عن أن
هذه املعادلة ،أي شراء األصوات والتأييد باملال والتقدميات واحلصص
الغذائية ،قد فتحت أعني القوى السياسية على واقع بدأت متارسه،
فما دامت األموال هي ما يشرتي الوالءات ،فال مانع من حجبها حني ال
واملؤيدين ،وتقليص اخلدمات إىل حدها
يكون من حاجة إىل املناصرين
ّ
األدنى ،على أن ُتغدق يف أزمنة االنتخابات النيابية والبلدية ،وأيام
التوتري املذهيب واحلاجة إىل وقود بشري.
«الشمال يف خرب كان» ،يقول النائب السابق أسعد هرموش،
«الوجود اإلسالمي يف الشمال هو بيضة القبان ،حيث لنا هنا  11نائبًا
ّ
للسنة يف كل لبنان ،إال أننا نتعرض للتهميش ،خالل
من أصل  27نائبًا
الوجود السوري ويف مرحلة ما بعد الطائف ،إال أن حالة التهميش بقيت
ضد احلالة اإلسالمية» .يضيف« :حنن أمة اخليارات اخلائبة»

دجنت سوريا طرابلس على نظام سياسي ال دور هلا
«يف السابق ّ
فيه ،أضف إىل أن القوى الطرابلسية عاجزة عن القيام بدور قيادي
أو ريادي ،إال أنه جرى أيضًا ضرب احلركات والنقابات واستخدام لعبة
فتحولت املدينة إىل احلالة االستعطائية ،وكل الوقت
املال السياسي،
ّ
كان هناك غياب لقوى سياسية تبحث عن دور ،يف ظل كثافة القيادات
اليت تبحث عن موقع» ،حبسب خلدون الشريف.
«اليوم تقف طرابلس يف مرحلة نهاية الشخصيات الرئيسية يف
ّ
يتوف منها فقد
حياتها» ،يقول الشيخ إبراهيم الصاحل« ،ومن مل
دوره؛ الشيخ فتحي يكن ،الشيخ فيصل املولوي شفاه اهلل( ،الرئيس)
عمر كرامي الذي هزم يف االنتخابات األخرية ،وغريهم .وكل ما تعانيه
طرابلس من فقدان للدور هو ما يدفع الشباب الطرابلسي إىل النقاش
انطالقًا من أن الواقع احلالي غري مقبول».
■ االنتصار الساحق
ليس هناك من جيادل يف شرعية التمثيل الذي اكتسبه تيار املستقبل
لكن اخلاسرين كافة يتحدثون عن االستيالء على الشارع.
يف الشمالّ ،
البعض يعزوه إىل املال ،وآخرون إىل الطائفية املستشرية ،وهم
يشريون إىل جبل حمسن ،حيث كلما ّ
خفت احلماسة املذهبية ُأطلقت
يردون األمر إىل أبعد من ذلك ،ويقولون إن
القنابل هناك ،وآخرون ّ
هناك توافقًا إقليميًا ّ
غطى النتائج احلالية ،وهناك من يذهب أبعد فيشري
إىل أن استقدام املغرتبني ودفع املال دليل على عدم إمساك الشارع
الشمالي ،بينما يتحدث بعض آخر عن االئتالف الذي أخذ املدينة والشمال
مجلة إىل حضن تيار املستقبل.
الشيء الوحيد الثابت هو االنتصار الكاسح لتيار املستقبل وحلفائه،
الذي اختذ معنى خيتلف عما كان عليه عام  ،2005حني استنكف العديد
من القوى عن خوض االنتخابات يف وجه املستقبل .فانتخابات السابع
من حزيران املاضي جرت مبشاركة كل القوى يف طرابلس ،وانتهت
إىل فوز كاسح على رأسه الوزير حممد الصفدي وتاله الرئيس جنيب
ميقاتي ،ثم املستقبل كتيار ،وبعدهم مبسافة فاصلة كبرية باقي
املنافسني اخلاسرين .وفيها أظهرت احليثيات الشمالية ضعفها وبعدها
عن الشارع ،وعن الناس ،وفيها أظهر بعض الشبان من رفاق خليل
عكاوي قدرتهم على التجيري ،حيث ّ
ألفوا الئحتهم اخلاصة اليت تضم
بعضًا من املواالة من خارج تيار املستقبل كما من املعارضة ،وفيها ظهر
أن الصوت العلوي ليس أسري املوقف السياسي لسوريا أو حللفائها.
ميكن قول الكثري عن انتخابات طرابلس ،إال أنها أتت باملستقبل ليؤكد
ّ
يتحلق باقي األطراف ،الذين لن يصلوا إىل
أنه القوة األكرب ،ومن حوله
ّ
(السنية حتديدًا ،لكون
مواقع التمثيل النيابية إن مل يأخذوا الشرعية
طرابلس تضم أغلبية ّ
سنية مطلقة) من التيار نفسه ومن قائده اجلالس
يف بريوت.
رغم ذلك ،فإن الشعارات السياسية اجلذابة لقوى املستقبل ختضع
للمراجعة هنا« ،ال ميكن أبناء طرابلس أن يروا يف إسرائيل إال عدوًا»،
يقول أحد كوادر جنيب ميقاتي« ،جيب مراجعة ما قاله (النائب) وليد
ّ
السنة خصوصًا ،وال
جنبالط يف خطابه يف بداية آب .فكالمه ينطبق على
ختيل إسرائيل إال عدوًا ،سواء من الناحية القومية أو الدينية أو
ميكنين ّ
الوطنية» ،يضيف .ثم يتذكر« :حتى لو أردنا العيش بسالم ،فها
هم اإلسرائيليون ال يدعون يومًا مير من دون أن ّ
يذكرونا بأنهم عدو»،
يقول الكادر الشاب الذي كان نشاطه مركزيًا يف العملية االنتخابية يف
حزيران املاضي إىل جانب مجعية «العزم والسعادة" التابعة للرئيس
ميقاتي والئحة االئتالف.
يصارحك أحد القياديني يف الصف السلفي يف الشمال ،يف لقاء
قسم ما ميتلكه من أصوات بني الطرفني؛ أعطى النصف
جانيب ،بأنه ّ
متامًا لالئتالف بأمساء اختارها هو ،والنصف اآلخر ألمساء حمددة لدى
املعارضة .ومن حيث احلساب ،فإن ما قام به وغريه من املشاركني يف
صياغة اخليار االنتخابي ،مل يؤد إىل كسب االئتالف ،وال إىل خسارة
قدم اهلدية الكربى إىل ائتالف طرابلس،
املعارضة .فالشارع هو الذي ّ
عززت خيارات الشارع.
وكل اإلضافات ّ
«نسمع عناصر املستقبل يف منطقة كالضنية يشكون أوضاعهم الصعبة،
وطيلة الوقت يرددون كالمًا عن النقص احلاد يف العمل والقدرات
واملوارد .ويف حلظة االنتخاب ،فإن منطقتهم تعطيهم بالكامل .هل مثة
كذب؟ أم مثة ما هو أبعد من القدرات واملال والنواقص؟» ،يقول أحد
املسؤولني سابقًا يف ماكينة ائتالف طرابلس.
املتحمسني سياسيًا
ماذا بعد االنتصار؟ وطرابلس إىل أين؟ أحد الشبان
ّ
للتغيري ،الذي كان ينشط يف صفوف ماكينة املعارضة يف الشمال،
يتحدث بشيء من القنوط عن أن «الشارع ال يريد أي شيء .الناس
متعبون وحيتاجون إىل مساعدة ،وأصبحوا يرضون مبا يقدم إليهم .مل
يعد من داع للقيام بأي حترك سياسي ،وأي خطوة اآلن ستشبه نزقًا
جملموعة من املرتفني حتاول فرض رأيها على الشارع».
يقابل هذا الرأي موقف يقابلك به من خرب األرض والعمل بني أهالي
لكن
املنكوبني والتبانة ،حيث يؤكد أن أرضية أي عمل سياسي متاحةّ ،
الفراغ جيعل أيًا كان يأخذ الشارع حنو تصفية حسابات مذهبية أو نوم
دائم ،أو خنوع ال متناه م .ويعيد هو طرح السؤال عليك« :طرابلس
إىل أين
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تحقيقات

حبويتا ،عيمار ،بشنّاتا ،كهف امللول ،زغرتغرين ،بش ّحارا ،جرجور وكرم املهر بلدات يف قضاء الضنية

معاناة وحرمان متماديان منذ ما قبل االستقالل

األهالي حيلمون بدولة ُتبعد عن ابنائهم كأس اهلجرة

بشحارا ،جرجور،
بشناتا ،حبويتا ،عيمار ،كهف امللول ،زغرتغرين،
ّ
وكرم املهر...قرى وبلدات يف قضاء الضنية يزيد عدد الناخبني
فيها ،وفق لوائح الشطب ،على ستة آالف صوت من املوارنة،
فيما يناهز عدد سكانها الثالثني ألف نسمة ،اكثر من ثلثيهم يف
اوسرتاليا والواليات املتحدة والربازيل .وهلذا توجد شوارع يف
هذه البلدات حتمل اسم مدن اوسرتالية او امريكية او برازيلية
ينتشر فيها املغرتبون الذين هاجروا منذ زمن ،ويشكلون الرافد
املادي االساسي للمقيمني من ذويهم يف لبنان.
هذه القرى والبلدات ال ميكن الوصول اليها اال عرب طريق واحدة،
تنطلق من زغرتا صعودًا يف اجتاهها ،وال توجد طريق اخرى
اليها ال من قضاء الضنية وال من اي اجتاه آخر .اما الطريق
املوصلة اليها فتشق بداية على نفقة االهالي يف العام 1960
وعلى خط واحد ،وظلت من دون تزفيت ،وتسلكها سيارات
اجليب "الندروفر" القدمية اليت كانت يف مثابة باص يوصل
السكان اىل زغرتا وينقلهم منها اىل قراهم .ثم شقت اليها
الطريق احلالية يف بداية عهد الرئيس الراحل سليمان فرجنيه
يف السبعينات وفلشت بالزفت املائع بعدما رصفت باحلجارة،
ودشنها الرئيسان سليمان فرجنية ورشيد كرامي .ومنذ ذاك
احلني مل تعد ترى الزفت اال ترقيعًا يف مواسم االنتخابات ،عندما
يتذكرها مرشحو الضنية ويزورونها سعيًا وراء اصوات الناخبني
فيها.

أليم نعيشه يف هذه القرى ،فال ماء وال طرق جيدة والمواسم
او زراعات ،ولوال اموال املغرتبني اليت تساعدنا يف اجناز بعض
املشاريع وحتقيق بعض العمران وتساعد االهالي يف مصروفهم
وتعليم اوالدهم ملا كانت هناك حياة يف هذه القرى .نشكر كل
من ساعدنا من زغرتا ،ويف مقدمهم الرئيس الراحل سليمان فرجنيه
والوزير سليمان فرجنيه ،ونأمل منه املزيد من املساعدة والعمل
لتحقيق املشاريع االمنائية اليت حتتاجها هذه القرى .كما نأمل من
نواب الضنية املزيد من االهتمام لرفع احلرمان املزمن عنا وعن قرانا
وعن شعبنا .فهل جيوز وحنن يف العام  2009ان نبقى من دون ماء؟
حنن نريد ان نشرب وال نقبل بان يعطش غرينا ،ألن البعض يقول
ان الينابيع اليت كانت ستجر منها املياه اىل اخلزانات مل تعد تكفي
املناطق املوجودة فيها ،حنن نريد ان نشرب فقط ال غري".
ويضيف "زرنا البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفري هذا
الصيف وعرضنا له مع وفد من البلدات واقع حالنا وحرماننا املزمن،
وطلبنا اليه مساندتنا ودعمنا يف مراجعة أمورنا يف الدوائر الرمسية،
وذلك من أجل ايصال املياه اىل بيوتنا ،وقد وعدنا خريًا وحنن
نستبشر بذلك.

معاناة وحرمان

مشكلة املياه

ولوال االنتخابات ملا رأى سكان هذه القرى والبلدات زائرًا
سياسيًا بارزًا بعد الرئيسني فرجنيه وكرامي ،باستثناء الوزيرين
ايلي حبيقه وسليمان فرجنيه يف التسعينات ،عندما طلب فرجنيه
من وزير املوارد املائية والكهربائية آنذاك ايلي حبيقه ان يزور
املنطقة برفقته لالطالع على حاجات اهلها ،وال سيما ما يتعلق
مبياه الشفة وايصال الكهرباء اليها .ويومذاك صدرت مراسيم
استمالك االراضي لتأمني مصادر اضافية لتموين قرى وبلدات يف
قضاء املنية – الضنية مبياه الشفة "أشغال مآخذ ينابيع وخطوط
جر وحماقن مياه" وفق ما جاء يف املرسوم الرقم  3336املنشور
يف اجلريدة الرمسية العدد ( 31اجلزء  .)2000/7/20 – 2 / 1ثم
حلظ برنامج املناقصات للعام " 2001 - ،2000انشاءات مياه
الشفة" يف القرى املشار اليها ،وطلب املدير العام للتجهيز
املائي والكهربائي الدكتور فادي قمري طرح املشروع بالتلزيم،
مع االشارة اىل أن االعتماد املادي له متوافر.
ثم انشئت خزانات عدة جلمع املياه من الينابيع اجملاورة بواسطة
اجلاذبية او الضخ ،كما مت مد الشبكات العامة لقساطل جر مياه
الشفة من هذه اخلزانات اىل القرى والبلدات ...لكن رغم ذلك
كله فان املياه مل تصل بعد اىل البيوت ،وال يزال االهالي ميألون
الغالونات للشرب من زغرتا او كفرحاتا او مزيارة وخزانات
بيوتهم من الصهاريج اليت تعمل ليل نهار لتزويد املنازل باملياه
لقضاء احلاجة وللغسيل والتنظيف وما اىل ذلك ،وهذه املشكلة
يعانيها االهالي الذين يرفعون الصوت وال من جييب ،ويرفعون
العرائض وال من يسمع ،ويرسلون الكتب اىل املعنيني وال
من حيرك ساكنًا واحلال على ما هي عليه منذ سنوات .وهلذا
ّ
وركبوا مضخات
عمد بعض االهالي اىل التعاون يف ما بينهم،
كبرية تضخ املياه من الينابيع املوجودة يف الوديان اجملاورة
اىل اماكن عامة يف بعض البلدات (سبيل مياه) ميألون منه
غالوناتهم ،وهي مضخات تعمل عندما توجد الكهرباء وتتوقف عن
العمل عند التقنني .كما ان اي عطل يطرأ يستوجب وقتًا طوي ًال
الصالحه نظرًا اىل صعوبة الوصول اىل النبع واملضخة .واقع
مؤمل يدل اىل مدى احلرمان واالهمال اللذين تعانيهما هذه القرى
والبلدات اليت تزداد منوًا عامًا بعد عام ،ويكثر فيها البنيان تبعًا

ويقول اخلوري جرجس ايوب خادم رعية كهف امللول "انه واقع

شارع استراليا

شارع كهف امللول

كاهن البلدة

حلاجات السكان اىل منازل.

مشكلة الكهرباء

وليست مشكلة املياه هي الوحيدة ،بل هناك مشكلة أخرى هي
الكهرباء ،فالكهرباء ،وان وصلت اىل البيوت ،فان مشكالتها اكثر
من حسناتها .واالبرز يف هذا اجملال اجلباية ،اذ انه ال جباة يف هذه
القرى والبلدات ،ولكن هناك من يدون العدادات وتأتي االيصاالت
وعلى االهالي الدفع يف مكتب كهرباء لبنان يف الضنية .ومبا انه
ال جباة ،فان الغرامات تزداد والناس ليس عندهم علم بها ،واذا
ذهبوا ليدفعوا فان تكلفة الطريق والوقت واالنتظار تكون يف غالب
االحيان قيمتها أكرب من قيمة االيصال .واما التصلحيات فمسوؤل
عنها مكتب كهرباء زغرتا ،وكان االهالي سابقًا يدفعون يف زغرتا،
حلني طلب اليهم الدفع يف الضنية ومراجعة مكتب زغرتا بأمور
التصليحات فقط .ومن الناحية االمنية فهي تابعة ملخفر مزيارة –
قضاء زغرتا واهلاتف فيها مرتبط بسنرتال زغرتا.
مثاني قرى وبلدات يف قضاء الضنية ترتبط بالقضاء اداريًا ،واما
يف بقية األمور فالعالقة باحمليط واجلوار يف قضاء زغرتا ،وصو ً
ال
اىل طرابلس والكورة .ورغم ذلك ال تزال على بعض اعمدة الكهرباء
مرفوعة صورة ملرشحني من قضاء الضنية مل يزوروا هذه القرى وال
يعرفهم اهلها .وهم يذكرون ،غري القيادات الزغرتاوية ،النائبني
الراحلني حممد الفاضل ومرشد الصمد ،ويتحدثون عن زيارات للتعزية
او للمشاركة يف احتفال للنواب أمحد فتفت وقاسم عبد العزيز
وجهاد الصمد ،لكنهم يريدون منهم أكثر من ذلك .اذ يطلبون رفع
احلرمان عن مناطقهم واالهتمام بها منعًا ملزيد من اهلجرة ،وخصوصًا
ان االراضي اصبحت بورًا جدًا .وبسبب عدم وجود املياه ال مواسم،
وان وجدت بعض املزروعات فهي "بعل" ومل يعد هناك من يهتم
بها ،فالقرى خالية من الشباب تقريبًا وليس فيها غري املسنني
والصغار ،شباب املستقبل للهجرة؟

واقع أليم

رئيس "التجمع اللبناني حلماية البيئة" املهندس رفيق سابا ،وهو
كان رئيس دائرة املياه والكهرباء يف حمافظة لبنان الشمالي حتى
العام  ، 1976وعلى اطالع على موضوع شبكة املياه يف القرى
والبلدات اجملاورة وقد اشرف على الدراسات وقتذاك ،يقول "اجنزنا
دراسة جر املياه اىل هذه القرى والبلدات منذ سنوات ،وحتديدًا منذ
اكثر من ثالثني سنة .ويف الدراسة انه ميكن جر املياه باجلاذبية
من "السواقي" فوق مزيارة نزو ً
ال اىل اخلزانات املقامة يف هذه
البلدات ،وال حاجة البتة آلبار ارتوازية ،ألن املياه املتدفقة من
الينابيع اجملاورة ،ان حصرت ،كما جاء يف الدراسة ،كافية اليصال
مياه الشرب اىل هذه البلدات واىل بلدات عدة اخرى.
واذا كانت السواقي حاليًا قد اقامت معامل لتعبئة املياه ،فانه
ميكن االفادة بعد تركيب مضخات من مياه الينابيع املوجودة يف
الوديان اجملاورة .وهلذا ارى ان مشكلة مصادر املياه حملولة ،وان
االعتمادات كانت مرصودة ،وال ادري ما هو السبب الذي حال حتى
اآلن دون تزويد اخلزانات باملياه" .واضاف" :يبدو ان املشكلة ذات
طابع سياسي اكثر منه فين او تقين ،وهلذا فان احلل جيب ان يكون
سياسيا ،الن االمور الفنية والتقنية حملولة منذ سنوات عدة".
رئيس احتاد بلديات قضاء الضنية رئيس بلدية ديرنبوح حممد
سعدية يقول "ان املعاناة واحلرمان يف القضاء مؤمنان ،ويعودان
ملا قبل االستقالل ،ولكن البلديات تتعاون يف ما بينها إلضفاء جو
من النمو واالزدهار يف املناطق كلها وهي حال القرى املشار اليها
اليت تشارك فيها بلدية عيمار باالحتاد ،وهي عضو فاعل وناشط كما
بلدية كرم املهر .لكن املشاريع كثرية واملطلوب اكثر واالمكانات
قليلة ،ونأمل يف ان تتحسن االمكانات املادية لنحقق للجميع من
يطمحون اليه من مشاريع ضمن صالحياتنا وقدراتنا .كما اننا نتعاون
مع اجملالس االختيارية يف البلدات االخرى حلسن سري العمل".
البلدات االخرى اليت ليس فيها بلديات فيها جمالس اختيارية،
واملخاتري ناشطون قدر املستطاع واالمكانات .ويروي اهالي عيمار
ان خمتارهم خمايل ابو ملحم متكن باتصاالته ومساعيه وصداقاته من
ايصال الكهرباء اىل البلدة واملياه واهلاتف قبل مخس سنوات على
االقل من البلدات اجملاورة ،وقد ساعده كثريا انذاك النائب الراحل
امحد الفاضل ،وكذلك متكن خماتري اخرون من القيام مبشاريع يف
بلداتهم ساعدت يف حتسني الزراعات واالنتاج ،وعلى إبقاء الشباب
لبعض الوقت يف قراهم ،قبل ان يرتكوها بعدما ملوا احلياة فيها.
وهناك االندية واجلمعيات واالخويات اليت تساعد عرب املغرتبني يف
اجناز بعض املشاريع يف هذه القرى مثل شق طرق داخلية واقامة
مستوصفات وخدمات طبية .وللمبادرات الفردية من مقيمني او
مغرتبني آثارها يف املناطق املشار اليها ،مثل األرصفة يف كهف
امللول وشارع اوسرتاليا يف عيمار .وللمنظمات االنسانية مثل
"كاريتاس" ايضا بصمات يف هذه املناطق ،ان لناحية توزيع غرس
التوت واملساعدات الزراعية واالنسانية والطبية لتثبيت الناس يف
ارضهم ،ولكنها جهود تبقى دون طموح االهالي الذين يتطلعون اىل
دولة تنفذ هلم املشاريع وحتقق االمناء وتبعد عنهم احلرمان وتتيح
هلم العيش يف قراهم وبلداتهم ،كما حيق لالنسان ان يعيش يف
القرن احلادي والعشرين.
حلم هل يتحقق ويتمكن اطفال اليوم  -شباب الغد من رؤيته واقعا
فيستقرون يف ارضهم ويبقون يف وطنهم وميتنعون من اهلجرة اىل
بلدان اخرى سعيًا وراء لقمة "مغمسة بالدم" قادر كل انسان على
احلصول عليها من دون سفر وغربة ونفي طوعي من وطنه؟

طوني فرجنيه

صفحة 16

Saturday 3 October 2009

السبت  3تشرين االول 2009

Page 16

مناسبات

يف عرس اعترب عرس املوسم يف بريزبن

أدونيس غامن وشانتيل طراد قلبان تكلل حبهما بالزواج

Page 17

Saturday 3 October 2009

2009  تشرين االول3 السبت

17 صفحة

مناسبـات

وتنظيمها واليت متيزت بكوكتيل غين باملأكوالت اللبنانية الشهية
.واملتنوعة
وقد وصف الضيوف تلك الليلة بانها ليلة من ليالي العمر
"يصعب نسيانها كما اطلقوا على العرس اسم "عرس املوسم
.يف بريزبن
تتقدم "اسرة "اهلريالد" من اهل العروسني وخاصة من والد
العريس الصديق انطوان غامن وعقيلته بأحر التهاني بهذه
املناسبة متمنية للعروسني ادونيس وشانتيل حياة زوجية مفعمة
. وألف مربوك..بالسعادة ومزينة بالبنات والبنني

مبراسم الزفاف يعاونه يف ذلك االب جورج نعمة واالب جون عبد
.الكريم واملونسنيور لورانس ايوب
ويف سؤال للكاهن هلما ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجة وزوجة
.أجاب العروسان بـ "نعم" لتستمر هذه "النعم" بينهما اىل االبد
وبعد االنتهاء من مراسم الزفاف كان بانتظار املدعوين حفل
رائع يف مطعم بيبلوس الذي ازدحم مع ساحته على ساعتهما
 ضيف توافد العديد منهم من لبنان وكندا400 بأكثر من
والواليات املتحدة االمريكية وكذلك من سيدني وملبورن حيث
 الفريدة يف اسلوبها،استمتعوا يف اهلواء الطلق بهذه املناسبة

تعرفا اىل بعضهما فكانت النظرة االوىل جواز مرور بني قلبني
خفقا باحلب فتعاهدا على سري مشوار احلياة جنبًا اىل جنب حبب
.وتضحية واحرتام واخالص
أدونيس غامن وشانتيل طراد عصفوران رفرفا يف مساء احلب
فضاء فسيحًا أبعد من
فعلقا يف قفص الزواج حيث وجدا فيه
ً
.الفضاء وأوسع
 ايلول املاضي تقدم العروسان حماطني20 يوم االحد يف
بوالديهما واالهل واالصدقاء ووقفا أمام مذبح الرب يف كنيسة
سانت ماري يف منطقة انرلي حيث احتفل االب داني عقيقي

El Ghad News

Hanin

Breaking News & all the latest on the national and
international platforms with Boutros Bechara.

Reviving nostalgic moments with all- time love songs
and dedications from around the world
with George Dagher.

Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;
1 pm & 1:45 pm

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

Daily News Update from LBCI - The leading
television network in the Middle East.

For the first time the celebrity becomes the
interviewer. Meet the host, the celebrity and the
celebrity’s interviewee all in one studio
with Robert Franjieh.

Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

Morning Drive highlighting the latest in current affairs,
economics, politics, entertainment & more with
Suzan Hourani & Elie Mattar.

Weekly wrap up of the best in the
entertainment updates, hottest hits, English & Arabic
charts, best gossip of the week,
E-News, TV-News, competitions & exclusive
interviews with Elie Mattar.

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

Up to the minute news in the entertainment world,
fresh gossip, latest hits, celebrity affairs, interviews &
competitions with Elie Kazzi.

Monday, Wednesday, Thursday & Friday:
11 am Re-run 11pm

Bikaffi

90 minutes to untangle the complexities of the noncelebrity world: Social problems, relationships, goals,
impediments and aspirations with Lara Taouk.

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

A wildly dynamic hour of dance music,
interaction and non-stop laugh live from Beirut
with Allan Geday.

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

Afternoon-Drive live from Beirut bringing all the latest
in the Middle East’s current affairs, lifestyle and news
plus exclusive celebrity interviews with Rima Njeim.

Mon – Fri: 3 pm

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

Non-Stop dance music, irresistible belly dance
rhythms, fusion mix, latest releases, & dabkeh.

Saturday: 4 pm

Awa2el

Up Close and personal interviews with A-Class
entertainers live from Beirut with Rima Njeim.

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

Behind the scene celebrity
scandals, slip-ups, funny mistakes &
faux-pas’s with Raja and Rodolf.

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

A show that reminisces our idealistic
celebrities’ lives in their music and
entertainment careers with Elie Kazzi.

Sunday: 6pm
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نجوم

صوت الحب واألنس والطرب ()1
زعامة العرب الدروز يف حوران تؤول اىل آل األطرش
ماهر زهدي

فاروق ملك مصر السابق هو من قتل أمسهان ،بعد أن
رفضت االستجابة لرغباته ،كذلك عرفت الكثري ،وكان ال
بد من أن تسكت إىل األبد ،خباصة بعدما تسببت بفضائح
عدة للملكة األم «نازلي» ،وعالقاتها الغرامية مع أمحد
حسنني باشا.
ال ...ليس فاروق من قتلها ،بل زوجها السابق األمري
ًّ
سببا يف
الدرزي حسن األطرش الذي أحبها جبنون وكانت
حتطيم قلبه ،وتفضيل حبها للفن على حبه الذي منحها إياه
بال حدود ،وعلى الرغم من وقوع الطالق بينهما ،إال أنه مل
ينس جراحه ،فدبر حادث غرقها.
ليس األمري الدرزي بل هو شقيقها فؤاد األطرش ،بعد
وضيق عليها اخلناق كثريا،
أن ضاق ذرعا بتصرفاتها،
ّ
خصوصا يف ما خيص تعاونها مع املخابرات الربيطانية،
ً
فدبر هلا احلادث قبل أن جتلب العار على آل األطرش.
مل يقتلها فؤاد ...بل قتلها زوجها الفنان أمحد سامل،
لغريته الشديدة ،فقد اتهمها خبيانته مع أمحد حسنني باشا
رئيس الديوان امللكي ،وسبق أن أطلق عليها رصاصات
طائشة مل تصبها.
مع ذلك ،مل يقتلها أمحد سامل ،بل قتلتها سيدة الغناء
العربي أم كلثوم ،بعد أن هددت أمسهان عرشها الغنائي،
وجذبت القلوب حوهلا ،وأخذت الكثريين من عشاق صوتها،
فكان ال بد من أن ختتفي من طريقها الذي شقته ورمسته
يف قلوب ماليني العرب.
ليست أم كلثوم بل املخابرات الربيطانية ،وهذا هو أسلوبها
يف التخلص ممن أرادت تصفيتهم ...عملت أمسهان عميلة
للمخابرات الربيطانية يف مصر ،والفرنسية يف بريوت ،إبان
احلرب العاملية الثانية ،وقدمت خدمات كثرية ،وكان ميكن
أن يكون هلا شأن آخر خباصة كما يقال إنها وصلت إىل
رتبة ضابط يف املخابرات ،لكن ألنها تكلمت أكثر مما جيب
أن تتكلم فيه ،كان ال بد من التخلص منها!
أقاويل وألغاز وكتابات عدة كتبت عن آمال فهد األطرش،
ومن تلك األلغاز ُنسجت أسطورة «أمسهان أمرية
الدروز».
بعيدا عن األعمال الدرامية اليت ميكن من خالهلا أن يتعامل
ً
املؤلف مع السرية احلياتية لشخصية ما ،حبذف مراحل أو
شخصيات ،أو إضافة بعضها ،أو إظهار وجه أو جانب
للشخصية وإغفال آخر ،لسنا مضطرين لذلك ،وبالتالي
فإننا من خالل احللقات ،لن حناول البحث عمن كان وراء
غياب أمسهان ،بقدر ما سنرصد تاريخ هذه األسطورة ،منذ
متحرين الدقة ما استطعنا ،معتمدين
والدتها واىل رحيلها،
ّ
على مراجع وكتابات ووثائق عدة ،وعرب سلسلة عريضة من
العالقات الكثرية املتشابكة ،اجتماعيًا وسياسيًا وفنيًا ،يف
رحلة قصرية ،لفنانة عاشت طويال ،كانت وال تزال لغزًا
كبريًا ،تاركني لكم حماولة اكتشاف احلقيقة معنا ،حقيقة
ظهور آمال األطرش وغيابها ،أو أمسهان أمرية األحزان.
سليلة الدروز
تنتمي آمال فهد األطرش إىل أحد أعرق األسر السورية،
آل األطرش ،وهي إحدى األسر اليت أدت دورا كبريا يف
احلياة السياسية يف سورية ،أشهرهم قائد الثورة السورية
الكربى األمري سلطان باشا األطرش ،أحد أهم قادة الدروز،
أو كما يطلق عليهم «املوحدون» وهو اللقب األحب
واألقرب إليهم ،فعلى الرغم من أن الدروز خرجوا من
قلب الدوحة اإلسالمية العربية ،إال أن بعضهم راح يفسر
بعض آيات القرآن الكريم تفسريا باطنيا مثل غريهم من
بعض الفرق اإلسالمية العربية اليت شكلت تيارًا رافضًا
أرستقراطية خلفاء بين أمية وبين العباس ،وابتعادهما عن
روح البعثة احملمدية وفلسفتها اليت مثلها نهج الصحابي
أبي ذر الغفاري.
تبلور مذهب الدروز أو املوحدون يف عهد اخلالفة الفاطمية،
وحتديدا يف ظل اخلليفة احلاكم بأمر اهلل ،من خالل أحد دعاة
هذا املذهب ،وهو أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل الدرزي
أو كما لقب باسم «تشتكني الدرزي» ،والتصقت كلمة
الدروز بأتباعه من دون رغبتهم ،فقد ورثوها عنه على
رغم كرههم الشديد له ،بسبب خروجه عن تعاليم مذهب

املوحدين ،الدعائه بأن اإلله جتسد يف شخص احلاكم بأمر
اهللُ ،
فقتل على يد أتباعه وتربأوا منه ومن معتقداته،
لكنهم مل يتخلصوا من لقب «الدروز» الذي علق بهم
وباتوا ُيعرفون به ،وغلب ذلك على كنيتهم احلقيقية وهي
«املوحدون».
زعامة آل األطرش
ما بني 1853ـ 1857آلت زعامة العرب الدروز يف جبل
حوران اىل آل األطرش ،بعد سقوط آل محدان بسبب سوء
معاملتهم للفالحني ،وإن كان الوضع مل يتغري كثريًا بعد
زعامة آل األطرش ،بل ازداد وضع الفالحني سوءًا بعد
وصول عدد كبري من املهاجرين العرب الدروز إىل اجلبل
خالل تلك الفرتة ،أكثر من ستمائة أسرة درزية من مشال
سورية ،اذ بلغ عدد سكان جبل العرب وقت االنتفاضة حنو
ثالثني ألف نسمة ،منهم  5000من املسيحيني وأنصاف
البدو ،وقد عرف أهل اجلبل أعرافًا عربية قدمية إىل جانب
أعراف أصيلة فيهم ،كأن يرفضون أن تدفع دية القتيل من
األرض أو املسكن وال يقرون بتعدد الزوجات ،ويرفضون
دفع الضرائب إذا كانت جائرة ،ويقرون بأن العدل يقتضي
توزيع األرض باملساواة ،كذلك كان الفالحون والعامة
ينافسون مشاخيهم (واملقصود باملشايخ كبار السن وليس
رجال الدين) يف الضيافة والبسالة واملعارك ،وليس يف
االمتيازات املادية هلم ،بل على العكس فكان جلهم من
أهل الزهد وفقراء احلال.
بسبب سوء املعاملة وفرض الضرائب اجلائرة يف اجلبل،
أخذ الفالحون يف تنظيم أنفسهم وحتركاتهم ،اذ كانت
تصرفاتهم العفوية متهد إىل ذلك بشكل أو بآخر ،فامتنع
قسم كبري منهم عن دفع الضرائب تعبريا عن عدم اعرتافهم
بسلطة املشايخ املستبدين ،وبدأت التصرفات العفوية هذه
تأخذ شكال منظمًا عند الفالحني فتأسس عدد من اجلمعيات
السرية يف قرى اجلبل (مثل :جنران ،عرمان ،الهثة ،متان،
لسويداء) ،وطرحت برامج ثورية كان اخلط العام هلا عزل
املشايخ وإلغاء امتيازاتهم ،وبدأت اجلمعيات ترسل وفودًا
إىل القرى لالتصال بالفالحني وإنشاء مجعيات هلم يف كل
قرية ،وكان العمل يتم بشكل سريع بتجاوب من الفالحني،
إىل أن حققوا تغطية شبه كاملة لقرى اجلبل وصار الرفض
الفالحي يتم من خالل تنظيم الفالحني يف تلك اجلمعيات
السرية ،لذا أخذ رفضهم يأخذ طابعًا ثوريًا أكثر منه إصالحيا،
فصار الفالحون يناقشون وجودهم ككل وخيططون لعمل
شامل على امتداد اجلبل وليس على مستوى القرية اليت
يوجدون فيها وجيمعون يف شعاراتهم بني التغري االقتصادي
وضرب الظلم واالستبداد ،وتصاعدت حركة الفالحني مما
شجع فالحي ملح وعرمان لدعوة فالحي اجلبل الجتماع عام
يف جمدل عرمان ومسي منذ ذلك «اجتماع جمدل الشور»
أي «الشورى وأخذ الرأي» .وفد إىل االجتماع حوالي
مائة ممثل عن اجلمعيات السرية للفالحني من عموم اجلبل،
وقد انبثق من اجملتمعني «وثيقة» استعرضوا فيها وضع
اجلبل وأسباب االجتماع واإلجراءات الكفيلة بتغيري الوضع.
من هنا ،بدأ الصدام بني الفالحني واملشايخ عقب االجتماع
مباشرة يأخذ شك ًال حادًا أو قويًا ،فجرى اصطدام بني
الفالحني واملشايخ يف قرى ملح ،وعرمان ،والهثة ،وغريها
ذهب فيها عدد من الفتيان ،وتوتر املوقف يف السويداء
وبلغ أشده يف ترحيل الشيخ إبراهيم األطرش لعدد من
الفالحني ،فدارت املعركة احلامسة بني املشايخ وعامة
الفالحني يف صيف عام 1888م ،وانتهت بانتصار العامة
بعد عراك ضار خسر فيه الطرفان  42قتي ًال من اجلهتني،
وكانت النتيجة إجالء آل األطرش من اجلبل وجلوء قسم
منهم إىل قلعة املزرعة العثمانية ،والقسم اآلخر إىل دمشق
مع إبراهيم األطرش ،يف حني جلأ شبال األطرش إىل خبب
يف سهل حوران ،وعقب املعركة طبق العامة والفالحون
ُ
وشكلت جلان من
مقررات اجتماع جمدل الشور بأكملها
الفالحني مهمتها حسم اخلالفات بني األهالي حول توزيع
األراضي وتدبري بقية شؤونهم ،وتصدت قوات الفالحني
ملناوشات جريانهم من البدو وسهل حوران واليت حرضها
العثمانيون ،وفرضوا على القرى اليت حترشت بهم جزية

مالية.
سيطرة األتراك
فقد العثمانيون صوابهم بسبب تلك التغريات الصاعقة
يف أوضاع اجلبل ،وارجتفوا من انتقال عدواها إىل املناطق
اجملاورة ومل يقف إبراهيم األطرش مكتوف اليدين بل
حترك بواسطة أرستقراطي دمشق ،احلاكم الرتكي آنذاك،
وحترك مشايخ حوران يستنجدون بالعثمانيني ليستنفروا
جيوشه املوجودة على امتداد السهل السوري ،فاحتشدت
اجليوش العثمانية الغازية يف رمية حازم ويف ولغا مع
إبراهيم األطرش بقيادة القائد الرتكي أمحد قرة ببور باشا
فيما حصن الثوار مواقعهم يف السويداء وعتيل ،وكلف
القائد الرتكي أحد ضباطه ممدوح باشا قائد حامية املزرعة
بإجراء التفاوض مع قادة الثورة على أن يقبل الفالحون
بدخول القادة العثمانيني مع املشايخ إىل اجلبل ،يف مقابل
أن تلتزم القوة العسكرية العثمانية بتنفيذ القرارات اليت
ُيتفق عليها بني املشايخ واملمثلني عن الثوار،
فرفض الثوار املوافقة على اقرتاح ممدوح باشا خوفا من
أن ينكل بهم العثمانيون بعد دخوهلم إىل السويداء.
بعدها شن العثمانيون هجومهم على الفالحني يف خريف
عام 1889م ،قاوم الفالحون الثوار بكل ما لديهم من قوة
وبشكل مميت يف حرب كانت نسبة املقاتلني فيها 20
من العثمانيني مقابل واحد من الفالحني ،مع جتهيز اجلنود
العثمانيني باألسلحة املتقدمة ،يف حني كان الفالحون
موزعني بني محلة البنادق القدمية والسالح األبيض.
دخل الغزاة العثمانيون وبرفقتهم املشايخ إىل السويداء
يف جمزرة الدم تلك ،وجرت اعتقاالت واسعة يف صفوف
الثوار وقادتهم .نالوا أشد صنوف العذاب يف اعتقاهلم يف
القالع العثمانية ،وطلب العثمانيون من املشايخ إرشادهم
اىل بيوت الثوار كي حيرقوها ويقتلوا أهلها فما كان من
قسم منهم إال أن وضع الشارات على البيوت كلها مبا فيها
بيوت املشايخ وذلك إليقاف السيل احلاقد األعمى .أدركوا
انه مل يعد ممكنًا إغراق قرى اجلبل مبزيد من الدماء على
مذبح استبدادهم ،وشعر قسم منهم بالذنب فعال وبأنهم
جبريرة أطماعهم حتالفوا مع العثمانيني على إخوانهم وأبناء
عشريتهم وفطنوا أنهم أساءوا ملعتقدهم الديين الذي
يأمرهم حبفظ اإلخوان ومساواتهم بأنفسهم واقتسام
مصادر العيش قسمة عادلة.
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نجوم

بعد اليقظة الضمريية ،أصبح سالح عقيدة املوحدين الدينية
يعمل لصاحل الفالحني أصحاب القضية العادلة واملطلب احلق،
ويولد لدى املشايخ استعدادًا نفسيًا للمصاحلة والتسليم
حبقوق الفالحني ،فتداعى األهالي من أحناء اجلبل يف مطلع
عام 1890م إىل االجتماع (اجتماع السويداء الكبري) الذي ما
كانت نتائجه تكون لصاحل الفالحني لوال وحدتهم واستمرارهم
أوفياء ملطالبهم وخملصني لقضيتهم وبذل كل ما يستطيعون
فداء
إلجناح مسعاهم العظيم الذي تعهدوه ببذل الدم والروح
ً
له .حرص الشعب ،الذي تكاتف وحارب أيام االنتفاضة ،على
أال يستغل بعد اليوم من أية جهة كانت ،لذا وعقب اإلتفاق
مباشرة طرح الفالحون شعار «األتراك يدوسون اجلميع»
ليقاومهم اجلبل بأكمله ،فلم ميض عام على تعيني إبراهيم
األطرش من األتراك قائم مقام اجلبل ومنحه لقب باشا من
السلطان عبد احلميد ،حتى كان األمري شبلي األطرش شيخ
بلدة عرى والشاعر الشعيب املبدع املشهور انتقل إىل صفوف
فحسن
الشعب يف مقاومة العدو املشرتك «العثمانيني»،
ّ
عالقته مع اجلريان يف سهل حوران وباشر مبعارك عدة على
السلطة العثمانية متكن على إثرها العثمانيون من اعتقال
شبلي األطرش يف سنة 1892م ،وقام الفالحون بتخليصه
من املعتقل عقب حماصرتهم لقلعة املزرعة ثالثة أيام.
عام  1894قامت السلطة العثمانية عقب معارك كبرية يف قرى
قراصة ،وحبران والسجن وأم العلق بنفي مائتني من قادة
الشعب إىل جزيرة رودس وكريت واىل تونس واألناضول،
فجرت سلسلة من املعارك بني  1899 – 1894أرغم على أثرها
الغزاة األتراك على الرضوخ ملطالب الشعب بعد أن وصلت
خسائرهم يف  1899إىل عدد كبري من جنودهم وضباطهم،
فأعادوا املنفيني إىل اجلبل لتهدئة األوضاع ،ورفعوا الضريبة
والتجنيد اإلجباري عنهم واعرتفوا باألعراف املتبعة يف اجلبل يف
مطلع القرن العشرين ،ليكلل نضال الفالحني بدءا من 1880
بشرخ الوجود العثماني الفعلي العسكري والضرائيب يف جبل
الدروز «جبل العرب» ،وتبلور ذلك كحقيقة وأمر واقع سنة
 ،1900فيما بدأ سلطان باشا األطرش رحلته ضد اإلحتالل
الرتكي حتت اإلنتداب الفرنسي يف اجلبل والسويداء.
السماء حتتفل مبيالد فريد
بينما كان سلطان باشا األطرش مشغو ً
ال بأحوال الفالحني
واألوضاع املضطربة يف اجلبل ،كان فهد األطرش مشغوال
بطريق آخر ،فكان أول شاب يتلقى تعليمًا جامعيًا من جبل
الدروز ،حيث حصل على شهادة جامعية من جامعة اسطنبول
يف تركيا ،وبقدر حبه للتعليم وللجهاد ضد الغزاة ،كان حبه
للنساء ،وعلى الرغم من إجنابه ثالثة ذكور من زوجته األوىل،
تزوج من الثانية عالية بنت املنذر ،واليت تنسب ألحد البيوت
العريقة يف السويداء ،وما إن تزوجها حتى راحت تنافس
زوجته األوىل يف اإلجناب ،وقبل أن ينتقل فهد األطرش
حاكمًا على دميرجي يف تركيا ،كانت عالية حام ًال يف وليدها
الرابع.
يف ليلة شتوية قارصة الربودة ،طرقعت حوافر اجلياد على
طول الطريق الصاعد إىل قرية ُ
القرية ،وصنع صوتها مع
قصف الريح حلنًا صاخبًا ،بينما يغطي اجلليد كل شرب يف
جبل الدروز ،فيما كان اثنان من الفرسان يتجاذبان أطراف
احلديث فوق ظهر جواديهما:
 يا هلا من ولود ودود زوجة فهد األطرش. تعين عالية بنت املنذر. نعم .إن هلا يف كل حول بطنًا جديدة. (ضاحكا) لو فعلت كل درزية مثلما تفعل عالية الستطعنا أنجنند جيشا خنلع به السلطان عبد احلميد نفسه من اآلستانة!
 مل ال تقول إن حقول القمح لن تكفي دروز اجلبل فنتضورجوعًا!
صهل اجلوادان وكأمنا يشاركانهما الضحك.
 حيب فهد الذرية ،له من زوجته األوىل ثالثة ،وها هيزوجته الثانية تنافسها ،بل وتتفوق عليها وتنجب الرابع.
 إنين أمد بصري إىل الغيب فأتصور فهدًا أبًا لثالثني.ولعه بالنساء شديد ،فهو صريع العذارى ،وشهيد كل هيفاء
جنالء ،وله على اجتذابهن مقدرة تفوق حد الوصف .أو تعلم
أنه تزوج عالية ذات صدفة؟
 حقا! كيف؟ بعث به أحد أصدقائه إىل أهلها كي خيطبها له ،فلما نظراىل بشرتها وقوامها قال ألبيها :إمنا جئت لكم لكي أطلب
يد ابنتكم لنفسي.
 خطبها لنفسه؟ نعم ،فهو يؤثرك على نفسه بكل شيء إال املرأة اجلميلة!تعالت ضحكات الفارسان جمددا ،ومضت فرتة صمت تأمال

فيها ما حوهلما من أغصان األشجار مثقلة باجلليد ،فذكرهما
اجلليد بالوليد فهتف أحدهما :قدم ابن فهد اجلديد سعد! قال
الرسول الذي أبلغنا نبأه إنه نزل من بطن أمه يف كيس شف!
يشي الكيس بالسعادة له ،سيكون حمروسًا من العني كما
تقول أساطرينا! بل إن السعادة ستكون لنا أيضا ،أال ترى
أن السماء فرشت له األرض فضة بيضاء احتفا ً
ال مبقدمه،
وسنختـزن ذوب اجلليد رصيدا للصيف.
ُ
«القريا» ،وكان على حدودها املالصقة
اقرتبت قرية قبل
للطريق شلة من الفرسان ألقت حتية الليل للفرسان القادمني
من سائر قرى اجلبل لتهنئة فهد ،ثم انضمت إىل الركب،
واتسعت دوائر احلديث فشغلت كل جمموعة بفرع منه،
ُ
«القريا»،
وقصرت الثرثرة طول الطريق ،والحت بيوت
فهتف أحد الفرسان :دار فهد مضيئة! النور والنار فيها
يشقان ظلمة الليل  ...أال ترون؟
الدار غري بعيدة عن بيت سلطان األطرش ،كم يفرح القائد
بكل وليد ،إنه سيهدهده يف الفراش ثم يقول ألبيه :متى
حيمل البندقية؟
سارت اجلياد اثنني اثنني يف دروب القرية الضيقة ،وتوقفت
عند دار فهد األطرش الذي تفوح منه رائحة الشواء وأصوات
الغناء ..وقام فهد األطرش يستقبل ضيوفه.
 ماذا مسيت املولود؟ أمسيته فريد ...لدي اآلن فؤاد وأنور ووداد  ،واآلنفريد.
 وهل ستسرتيح بعد العناء!ضحك فهد ضحكة جملجلة وداعب شاربه الكثيف وهو يقول:
البقية تأتي!
ة...
البقي
...وأتت
غيب املوت أحد أضلع مربع فهد األطرش،
ّ
ّ
فقد أصابت عني حاسدة الصغري أنور أثناء خروجه من محام
تركي مع خادمته يف منطقة دميرجي يف تركيا اليت نقل إليها
فهد األطرش ليكون حاكما هلا ،وهي منطقة ،كما يقولون
عنها ،ال يهدأ فيها الشيطان ،ال مير يوم بغري قتل أو نهب
أو عصيان على السلطان ،فبحث األخري عمن يكسر شكيمتها
ويروض رجاهلا ،فأتى بفهد األطرش من اجلبل ،وسبقه إىل
ّ
دميرجي حيث الدروز يف القتال ،فأمثرت اخلطة مثارها يف
أيام.
طبيعيا أن تنتقل مع فهد يف دميرجي زوجته عالية ،ابنة
كان
ً
«احلسب والنسب» ،فائقة اجلمال ،عذبة الصوت ،وكان
بصحبتها شقيقها خليل ذو الصوت الرخيم ً
أيضا ،وكان أحدث
األطفال الصغري فريد الذي تعود منذ والدته أال ينام قبل
أن تغين له أمه بصوتها اجلميل العذب ،فإذا شغلت عنه فال
بد من أن يغين له شقيقها خليل ،وقد صارت للصغري الزمة
يعرفون منها أن النوم بدأ يتجمع حتت جفونه ،حيث كانوا
يرون دموعا ترتقرق يف مقلتيه.
يبدو أن انتقاهلم إىل دميرجي كان بداية مرحلة األمل والعذاب،
وانتهاء مرحلة النعيم و{العزوة» ،ففي البداية مات أنور

وبكته األم ،وتبعه موت خليل أيضا يف دميرجي ،شقيق عالية
املقرب منها ،بل واملقرب من أطفاهلا الذين كانوا حيبونه
كوالدهم ،فقد كان يقضي غالبية وقته بينهم ،يلهو ويلعب
معهم ،يالطفهم ،يغين هلم بصوته احلنون الصايف.
شحنت اآلالم واألحزان صوت األم بالوجيعة واألمل ..وألن
تعود مساع الغناء إما من صوت األم الساحر،
الصغري فريد ّ
أو من صوت اخلال الذي رحل ،كأن الغناء ميده بسعادة ال
يعرف مصدرها ،تهدأ نفسه ويعرف النوم طريقا إىل جفونه،
فكان طبيعيا أن يأبى أال ينقطع عنه الغناء ،حتى لو سكبت
األم عذاباتها وشجونها املمزوجني بصوتها ،يف أذن الصغري
وهو يرتعرع ،املهم أال ينقطع الغناء عن أذنه.
اإلمرباطورية
سقوط
ّ
مضت األحداث متالحقة ،وكعادة عالية  -كما وصفها فرسان
الدروز  -هلا يف كل حول مولود جديد ،ويف ظل انتظار املولود
اخلامس لفهد األطرش ،كان هناك يف األجواء ضباب كثيف،
فقد انتهزت فرنسا الوضع الداخلي يف املغرب ،وأرسلت
محلة حبرية ملساعدة سلطانها ،فأثار هذا العمل أملانيا اليت
أرسلت إحدى مدمراتها إىل ميناء أغادير املغربي حبجة محاية
املصاحل والرعايا األملان؛ فأعلن رئيس الوزراء الربيطاني
مانش هاوس أن بالده لن تقف ساكنة إذا ُفرضت احلرب
على فرنسا ،وأدرك اجلميع بعد خطاب هاوس أن أملانيا أمام
خيارين إما أن تقاتل أو ترتاجع ،إال أن هذه األزمة انتهت
باتفاقية أصبحت مبقتضاها املغرب فرنسية ،مع احتفاظ
أملانيا باحلق يف التجارة بها ،وتعويضها بشريطني كبريين
يف الكونغو الفرنسي.
تغريت السياسة الفرنسية تغريا جذريا بعد أزمة أغادير،
فقد تولت السلطة يف باريس حكومة ذات نزعة وطنية
متطرفة بزعامة بوانكاريه ،حيث تبنت اسرتاتيجية الدفاع
اهلجومي ملواجهة أملانيا أو ما يعرف باحلرب الوقائية بدال
من اسرتاتيجية الدفاع فحسب ،وأدى ذلك إىل قيام فرنسا
حبمل روسيا على التخلص من مجيع ارتباطاتها مع أملانيا،
يف مقابل حصوهلا على مساندة فرنسية لالدعاءات الروسية
يف البلقان ،وأعلنت فرنسا أنه إذا تدخلت أملانيا يف حرب
تنشب يف البلقان ،فستدخل تلك احلرب إىل جانب روسيا.
أما إيطاليا فاستغلت أزمة أغادير لتحقيق أطماعها يف شواطئ
ليبيا وحبر إجية ،وأعلنت احلرب على الدولة العثمانية ،فوقفت
أملانيا إىل جانب الدولة العثمانية ،يف الوقت الذي أقنعت
فيه «أزمة أغادير املغربية» بريطانيا وأملانيا بأن احلرب
ستكون السبيل الوحيد حلل أي خالف بينهما يف املستقبل،
لذلك تسابقت الدولتان يف التسلح البحري ،وكان املبدأ
الذي تتمسك به بريطانيا المتالكها ناصية البحار هو أن تكون
قوة األسطول اإلنكليزي مساوية جلموع قوات أقوى دولتني
حبريتني يف العامل ،لذلك قلقت لندن من برنامج التسلح
البحري األملاني.
وإىل احللقة املقبلة
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رياضة
املرحلة الثانية للدور االول من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

فوز ثان ملانشسرت يونايتد وريال
مدريد وتشلسي

الدورة السادسة لأللعاب الفرنكوفونية  27أيلول  6 -تشرين األول

بدء ألعاب القوى وسيادة فرنسية للجودو
يف اليوم اخلامس من الدورة السادسة لأللعاب الفرنكوفونية اليت
يستضيفها لبنان حتى السادس من تشرين االول ،تبدأ منافسات
ألعاب القوى ،بينما اختتمت مسابقة اجلودو اليت اكدت فيها فرنسا
تفوقها رجا ً
ال وسيدات بدليل استئثارها بثماني ميداليات ذهبية
من اصل .11
وتأهل فريقا لبنان للرجال للدور ربع النهائي من مسابقة الكرة
الطائرة الشاطئية الذي جيري السبت.

كرة السلة

يف مسابقة كرة السلة (قاعة صائب سالم للنادي الرياضي يف
املنارة) ،فازت يف اجملموعة االوىل ،قربص على ساحل العاج – 80
( 64االشواط  ،)64 – 80 ،45 – 60 ،29 – 34 ،13 – 20وتونس
على مالي ( 45 – 46االشواط 46 ،36 – 37 ،23 – 17 ،11 – 4
–  ،)45وفرنسا على كندا كيبيك ( 55 – 64االشواط ،10 – 11
.)55 – 64 ،42 – 44 ،27 – 24
ويف اجملموعة الثانية ،فازت رومانيا على بلجيكا ( 76 – 88االشواط
 ،)76 – 88 ،57 – 63 ،31 – 42 ،11 – 24والسنغال على الكامريون
( 39 – 74االشواط .)39 – 74 ،29 – 62 ،14 – 41 ،7 – 29

كرة القدم

مايكل كاريك مسجال االصابة الثانية ملانشيستر

تعادل بايرن ميونيخ األملاني حامل اللقب أربع مرات ،وجوفنتوس
تورينو االيطالي حامل اللقب مرتني سلبا  ،0 – 0يف املباراة اليت
أجريت بينهما مساء أمس على ملعب «أليانز أرينا» يف ميونيخ
يف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة االوىل للدور االول من
دوري االبطال االوروبي لكرة القدم.
وعلى ملعب «جاك شابان – دملاس» يف بوردو ،حقق جريوندان
بوردو الفرنسي فوزه االول على ماكابي حيفا االسرائيلي 0 - 1
(الشوط االول  )0 - 0سجلها مايكل تشياني يف الدقيقة .83
وطرد احلكم العب ماكابي حيفا بارام كيال يف الدقيقة .88
يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق اجملموعة وله أربع نقاط من
مباراتني ( ،)0 - 3يليه جريوندان بوردو  ،)1 - 2( 4ثم جوفنتوس
تورينو  ،)1 - 1( 2وماكابي حيفا ال شيء (.)4 - 0

اجملموعة الثانية

ويف اجملموعة الثانية ،حقق مانشسرت يونايتد االنكليزي حامل اللقب
ثالث مرات ،فوزه الثاني تواليا على يف اف ال فولسبورغ األملاني
( 1 - 2الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما على
ملعب «أولد ترافورد» يف مانشسرت وشهدها  75الف متفرج.
سجل للفائز الويلزي ريان غيغز ومايكل كاريك يف الدقيقتني 59
و ،78وللخاسر البوسين إيدين دزيكو يف الدقيقة .56
وعلى ملعب «لوجنيكي» يف موسكو ،حقق سي اس ك أ موسكو
الروسي فوزه األول على بشيكطاش اسطنبول الرتكي 1 - 2
(الشوط االول  .)0 - 1سجل للفائز االن دزاغوييف والصربي
ميلوس كراسيتش يف الدقيقتني  7و ،61وللخاسر أكرم داغ يف
الدقيقة .2+90
يتصدر مانشسرت يونايتد ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط
من مباراتني ( ،)1 - 3يليه يف اف ال فولسبورغ  ،)3 - 4( 3ثم
سي اس ك ا موسكو  ،)4 - 3( 3وبشيكطاش اسطنبول ال شيء
(.)3 - 1

اجملموعة الثالثة

ويف اجملموعة الثالثة ،انتظر ريال مدريد االسباني حامل اللقب تسع
مرات وهو رقم قياسي ،حتى الدقيقة  58ليسجل ثالث اصابات
خالل ست دقائق ويفوز على أوملبيك مرسيليا الفرنسي 0 - 3
(الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب
«سانتياغو برنابيه» يف مدريد وشهدها  75الف متفرج .وسجل
االصابات الربتغالي كريستيانو رونالدو ( )2والربازيلي كاكا من
ضربة جزاء «بناليت» يف الدقائق  58و 64و .61وطرد احلكم
العب مرسيليا سليمان دياوارا يف الدقيقة  .60ورفع رونالدو
رصيده يف صدارة ترتيب اهلدافني اىل أربع اصابات.
وهو الفوز الثاني تواليا لريال مدريد بعد االول على اف سي زوريخ
السويسري .2 - 5
وعلى ملعب «سان سريو» يف ميالنو ،خسر آ سي ميالن
االيطالي امام اف سي زوريخ ( 1 - 0الشوط االول  )1 - 0سجلها
هانو تيهينن يف الدقيقة العاشرة.
يتصدر ريال مدريد ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط من
مباراتني ( ،)2 - 8يليه آ سي ميالن  ،)2 - 2( 3ثم اف سي زوريخ
 ،)5 - 3( 3وأوملبيك مرسيليا ال شيء (.)5 - 1

اجملموعة الرابعة

ويف اجملموعة الرابعة ،حقق تشلسي االنكليزي فوزه الثاني تواليا
على مضيفه أبويل نيقوسيا القربصي ( 0 - 1الشوط االول - 1
 )0يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب «جي اس بي»
يف نيقوسيا .وسجل االصابة املهاجم الفرنسي نيكوال انيلكا يف
الدقيقة .18
وعلى ملعب «دراغاو» يف بورتو ،فاز اف سي بورتو الربتغالي
على أتلتيكو مدريد االسباني ( 0 - 2الشوط االول  )0 - 0سجلهما
الكولوميب راداميل فالكاو غارسيا وروالندو يف الدقيقتني 75
و.82
يتصدر تشلسي ترتيب فرق اجملموعة وله ست نقاط من مباراتني
( ،)0 - 2يليه اف سي بورتو  ،)1 - 2( 3ثم أبويل نيقوسيا 1
( ،)1 - 0وأتلتيكو مدريد .)2 - 0( 1

ويف مسابقة كرة القدم ،فاز يف اجملموعة االوىل املغرب على
فرنسا ( 0 – 1الشوط االول  )0 – 1يف املباراة اليت اجريت بينهما
على ملعب بريوت البلدي .وسجل االصابة بدر كيشاني يف الدقيقة
 31من داخل املنطقة.
ويف اجملموعة الثانية ،فازت كندا على الكامريون ( 0 – 2الشوط
االول  )0 – 0يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب صيدا
البلدي ،سجلهما اوغوستان دوموانا يف الدقيقة  ،50وسيمنيت
الياندر يف الدقيقة  65من ضربة جزاء «بناليت».
ويف اجملموعة الثالثة ،تعادلت ساحل العاج والكونغو 2 – 2
(الشوط االول  )2 – 1يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب
بريوت البلدي .سجل للكونغو لومينا مالونغا يف الدقيقتني 26
و ،29ولساحل العاج مامادو كوليغالي يف الدقيقة  37وكزافييه
موسابي يف الدقيقة .64

الكرة الطائرة الشاطئية

ويف مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية (منتجع اده ساندز جببيل)،
فازت يف فئة الرجال بوروندي على النيجر  0 – 2باالنسحاب الصابة
احد العيب النيجر ،وجزر سيشيل على ساحل العاج  ،1 – 2ولبنان
«ب» (مروان قزحية وجورج منر) على قربص  ،0 – 2سويسرا
على لبنان «أ» (نادر فارس وجورج منر)  ،0 – 2وفرنسا على
كندا  ،0 – 2وكندا كيبيك على لبنان «ب»  ،0 – 2وقربص على
سيشيل  ،1 – 2وكندا الشمالية على كونغو برازافيل .0 – 2
ويف فئة السيدات ،فازت سويسرا على ساحل العاج ،0 – 2
والنيجر على بوروندي  ،1 – 2وفرنسا على كونغو برازافيل ،0 – 2
وسويسرا على لبنان «أ» (عال جنار وندين جمذوب) ،0 – 2
وكندا على لبنان «ب» (مرييال سعد وسيمون ابو جودة) ،0 – 2
وكندا كيبيك على كندا  ،0 – 2وسيشيل على ساحل العاج ،0 – 2
وكندا على النيجر .0 – 2

اجلودو

ويف ختام مسابقة اجلودو (جممع الرئيس ميشال املر الرياضي يف
البوشرية) ،احرز الفرنسي فريديريك ستيلغمان بطولة وزن دون
 100كيلغ بفوزه على الروماني دانيال براتا ،واملصري اسالم عمر
عبد اهلل بطولة وزن فوق  100كيلغ بفوزه على التونسي فيصل
جاب.
كذلك احرزت الفرنسية اورو كليمانس بطولة دون  48كيلغ بفوزها
على التونسية اماني خليفاوي ،والفرنسية بينيلوب بونا بطولة وزن
دون  52كيلغ بفوزها على املغربية هناء كرومي.

كرة الطاولة

ويف مسابقة كرة الطاولة (قاعة اهلومنتمن يف مزهر) ،فاز لبنان
يف اجملموعة الثانية على املغرب  1 – 2وعلى بنني  ،0 – 3يف
ختام دور اجملموعات للفرق :يف املباراة االوىل ،فازت تيفني
ممجوغوليان على هدى كرشاني  0 – 3يف الفردي للسيدات،
وخسر رشيد البوبو امام منعم تريسيل  3 – 2يف الفردي للرجال،
وفاز البوبو وموجموغوليان على تريسيل وكرشاني  0 – 3يف
الزوجي املختلط .ويف املباراة الثانية ،فازت موجموغوليان على
ميفور اوريل  ،0 – 3والبوبو على أواليي مونداي  ،0 – 3والبوبو
وموجموغوليان على  3موندا واوريل .0 – 3
وفازت فيتنام على الكامريون  0 – 3وعلى قربص  ،0 – 3ورومانيا
على قربص  0 – 3وعلى الكامريون  .1 – 2وتأهلت فيتنام
ورومانيا للدور ربع النهائي.
ويف اجملموعة األوىل ،فازت كندا على أرمينيا  0 – 3وعلى بلغاريا
 ،1 – 2وسويسرا على بلغاريا  1 – 2وعلى أرمينيا  ،0 – 3وكندا
كيبيك على توغو  ،0 – 3وتوغو على روناندا  .0 – 3ويف اجملموعة
الثالثة ،فازت مصر على بلجيكا  ،0 – 3والكونغو على جزر سيشيل
 ،0 – 3وجيبوتي على النيجر  .1 – 2وتأهلت مصر وبلجيكا للدور
ربع النهائي.
ويف اجملموعة الرابعة ،فازت فرنسا على اللوكسمبور ،1 – 2
وتونس على ساحل العاج  ،1 – 2وجزر موريس على بوروندي
 ،0 – 3وتأهلت فرنسا واللوكسمبور للدور ربع النهائي.

املالكمة

ويف مسابقة املالكمة (قاعة بيار اجلميل ملدينة كميل مشعون
الرياضية) صعد اللبناني وائل شاهني اىل الدور ربع النهائي

لوزن  47كيلغ بفوزه على جون كولن من جزر موريس نقاطًا
 ،10 – 11وفاز البلغاري اليان دمييرتروف على الكامبودي فيبو
شان بالضربة القاضية ،وكريستوفوروس بلتيس من كندا كيبيك
على شفيق شاتو من بنني  ،1 – 9واملغربي عزيز عطايا على
التونسي سيف الدين الدريدي  ،7 – 12والفرنسي خالد بلوغرا
على الكامريوني جوستني كيتشيين  .2 – 12ويف وزن  60كيلغ،
فاز الفرنسي سيسوكو على الغاني موميلو توريبيو نقاطًا ،0 – 11
وميشال جابوا من كندا كيبيك على الكونغولي فيال مكانغيال – 6
 ،3والكندي اليكس رين على أولينار باسولي من بوركينا فاسو
 ،4 – 7وجوناثان ستيفن من جزر موريس على املغربي بدر الدين
اهلديوي .1 – 7
ويف وزن  69كيلغ ،فاز نيفيش غيادين من جزر موريس على
الكونغولي بيان فونو سليبوغي نقاطًا  ،0 – 3والكامريوني جوزف
مونيما على التونسي أمني مسكيين  ،0 – 10واألرميين كاغيك
طهمازيان على الكندي ناثان كلزسكي .5 – 18
ويف وزن  75كيلغ ،فاز التونسي حسن شخيتمي على الكندي
آدم غويان  ،3 – 8واملغربي امحد باركي على البنيين فياكر انيون
.1 – 12
الئحة امليداليات

وهذه الئحة امليداليات يف ختام مسابقات اليوم الرابع من
الدورة:
فضية برونزية
ذهبية
8
2
1

4
3

 – 1فرنسا
 – 2املغرب
 – 3تونس
2
1
 – 4كندا
1
 – 5مصر
1
 – 6كندا كيبيك
1
 – 7الكامريون
1
 – 8السنغال
1
 – 9رومانيا
1
 – 10أرمينيا
1
 – 11لبنان
 – 12الكونغو
 – 13الكونغو د.
 – 14بلجيكا
 –15اللوكسمبور

2
2
2
2
1

2
2
1

3

1

2
2

1

كأس العامل الـ  17لالعبني دون  20سنة

صعود الربازيل والتشيكية
واسبانيا وفنزويال
تعادلت الربازيل حاملة اللقب أربع مرات ،واجلمهورية التشيكية
سلبا  ،0 – 0يف املباراة اليت أجريت بينهما امس يف بورسعيد،
يف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة اخلامسة للدور االول من
دورة كأس العامل الـ  17لكرة القدم لالعبني دون  20سنة واليت
تستضيفها مصر حتى  16تشرين األول.
وقد تأهلت الربازيل واجلمهورية التشيكية للدور الثاني لتنضما
اىل اسبانيا وفنزويال من اجملموعة الثانية ،وغانا واألوروغواي من
اجملموعة الرابعة.
وعلى امللعب عينه ،فازت كوستاريكا على أوسرتاليا ( 0 - 3الشوط
االول  )0 - 1سجلها دييغو مادريغال ولوك ديفري خطأ يف مرمى
فريقه ودافيد غوزمان يف الدقائق  35و 82و.3+90
تتصدر الربازيل ترتيب فرق اجملموعة وهلا أربع نقاط من مباراتني
( ،)0 - 5تليها اجلمهورية التشيكية  ،)1 - 2( 4ثم كوستاريكا 3
( ،)5 - 3وأوسرتاليا ال شيء (.)5 - 1
ويف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة السادسة ،فازت اجملر
على جنوب افريقيا ( 0 - 4الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت
أجريت بينهما يف األسكندرية.
وسجل االصابات شولت كورتشمار وفالدميري كومان من ضربة
جزاء «بناليت» وأندراش بريسينغر يف الدقائق  49و 55و71
و.90
وعلى امللعب عينه ،فازت األمارات العربية املتحدة على هندوراس
( 0 - 1الشوط االول  )0 - 1سجلها أمحد خليل يف الدقيقة .41
تتصدر االمارات العربية املتحدة ترتيب فرق اجملموعة وهلا أربع
نقاط من مباراتني ( ،)2 - 3تليها هندوراس  ،)1 - 3( 3ثم اجملر
 ،)3 - 4( 3وجنوب افريقيا .)6 - 2( 1
وتلعب :تاهييت  -نيجرييا الساعة  19:45بتوقيت بريوت ،فنزويال
 اسبانيا  19:45يف اجملموعة الثانية ،ايطاليا  -مصر ،22:30ترينيداد وتوباغو  -الباراغواي  22:30يف اجملموعة االوىل.
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تتمـات

عون للرئيس املكلّف« :أخشى إبعادي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

والالفت لالنتباه أن اوساطا متابعة للمشاورات توقعت أن يبادر
احلريري اىل تقديم تشكيلة متكاملة لرئيس اجلمهورية قبل نهاية
األسبوع احلالي ،واشارت اىل أنه يف حال التئام اللقاء الثالث بني
احلريري والعماد ميشال عون يف الساعات الثماني واألربعني املقبلة،
وكانت نتائجه اجيابية ،فان ذلك يقود تلقائيا اىل لقاءات مكملة له
بني الرئيس املكلف من جهة وكل من رئيس جملس النواب نبيه بري
واملعاون السياسي لألمني العام لـ «حزب اهلل» احلاج حسني خليل
من جهة ثانية.
وأوضحت األوساط نفسها أنه حتى يوم أمس ،مل يكن رئيس احلكومة
املكلف قد خاض ال يف األمساء وال يف احلقائب ،مبا يف ذلك يف خلوة
ربع الساعة بينه وبني العماد ميشال عون ،وكذلك األمر يف اللقاء الذي
مجعه مع بعض قوى الرابع عشر من آذار وخاصة النائب وليد جنبالط
و«القوات اللبنانية».
واشارت األوساط نفسها اىل أن احلريري طرح مع عون و«القوات»
وقوى أخرى فكرة تشكيل حكومة أقطاب مطعمة بتكنوقراط تتألف من
 24وزيرا ولكن من ضمن روحية حكومة الوحدة الوطنية نفسها ،وهو
أمر فاجأ بعض قوى املعارضة اليت جتاوبت مع الطرح ولو أنها مدركة
أن حظوظ أية صيغة حكومية خارج صيغة  5+10+15لن تكون قابلة
للحياة.
وخالل لقاء احلريري ـ عون حبضور نواب «التغيري واالصالح»،
استكمل احلريري نقاشا سياسيا بدأ خبوضه يف اجللسة األوىل ،وقال
ان السبب من وراء ذلك هو حماولة جعل احلوار الصريح مدخال اىل بناء
ثقة متبادلة «بعيدا عن الضجيج االعالمي» على حد تعبري احلريري،
وقال انه وجد من خالل احلوار مع عون أن هناك العديد من القواسم
املشرتكة بينهما.
وأوضح احلريري أنه استشف من خالل مشاوراته مع الكتل أن األكثرية
تريد حكومة مشاركة ،طارحا خيار حكومة األقطاب املطعمة بالتكنوقراط
أو حكومة الوحدة الوطنية واستفاض يف اعادة تكرار عناوين سياسية
واقتصادية طرحها يف اجللسة األوىل.
وتوقف كل من احلريري اوال وعون ثانيا عند امللف األمين وقال احلريري
ان اقامة عالقات جيدة بني لبنان وسوريا ال تعين بالضرورة العودة
اىل تلزيم األمن كما يف مرحلة الوصاية ،بل هناك ضرورة لبناء القوى
العسكرية واألمنية  .والتحديات األمنية املطروحة أمامنا يف لبنان ،بعد
اخلطر االسرائيلي هي ثالثة :االغتيال السياسي« ،فتح االسالم» و
«القاعدة».
وتوقف احلريري عند البعد االنساني لالجئني الفلسطينيني يف لبنان
وخاصة يف ما خيص موضوع التملك وحتسني مستوى حياة أبناء
املخيمات وذلك حتى ال حنوهلا اىل قنبلة موقوتة.
ورد عون مشددا على أولوية االستثمار يف بناء املؤسسة العسكرية وأن
توحي املؤسسة بالثقة للبنانيني مجيعا من دون استثناء ،وهذا يفرتض
تعزيز امليزانية وايالء رعاية خاصة.
وقال ان حق التملك ال يعطى لشعب بل ألفراد ،منتقدا املواقف األمريكية
والربيطانية ،وقال ان سفرية بريطانيا زارته وقالت له كيف تقبلون
كلبنانيني هذه احلياة البائسة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،وكان
ردي عليها «يوحي سؤالك وكأنكم تريدون أن تتناسوا مسؤوليتكم
عن تهجري الفلسطينيني من خالل وعد بلفور وتسليح وتنظيم العصابات
اليهودية اليت اقتلعت الفلسطينيني من أرضهم .هذه مسؤوليتكم
ومسؤولية اجملتمع الدولي ،بينما أنتم تريدون منا أن نتحمل نتائج ما
فعلت ايديكم».
وأكد عون أن هناك الكثري من املصاحل السياسية واالقتصادية
املشرتكة بني لبنان وسوريا ،كما أن األمن اللبناني السوري هو أمن
مشرتك وهناك خماطر مشرتكة وكما نطلب من سوريا أن حتفظ أمننا
علينا أن نكون حريصني على عدم السماح بوقوع أي ضرر أمين فيها،
وتابع ممازحا احلريري« :وخوفنا احلقيقي يا دولة الرئيس أنه اذا
صارت عالقتكم جيدة مع سوريا رمبا تعيدون تهجرينا من البلد اىل
باريس»!
وتوقف عون عند «مزاريب اهلدر» ،وقال «عندنا حكومتان واحدة
يراها الناس ويشتمونها يوميا وهي حكومة وهمية وثانية هي احلكومة
احلقيقية وخارج كل أنواع الرقابة وهي جملس االمناء واالعمار وباقي
الصناديق واملؤسسات («املهجرين» و«اجلنوب» واهليئة العليا
لالغاثة اخل ،)...ودعا اىل إلغائها كلها واعادة العمل بوزارة التخطيط
والتصميم ووافقه الرأي احلريري.
وتطرق البحث جمددا اىل عناوين اخلصخصة والتعاقد الوظيفي (طرحه
احلريري) ومقررات احلوار وبعض عناوين الطائف ،وخلص اجلانبان اىل
أن احلوار وحماولة بناء الثقة املتبادلة هما املعرب احلقيقي للوصول اىل
تفاهمات.
وقال أعضاء يف «تكتل التغيري» التقوا العماد عون بعد خلوته
القصرية مع احلريري انه مل يتم التطرق خالهلا اىل موضوع احلقائب أو
األمساء.

عون واحلريري :األجواء إجيابية!

وقال عون بعد اخللوة ان االجواء «اجيابية جدا ،وان شاء اهلل ال تظهر
عقد» ،أضاف «ان شاء اهلل قريبا ندخل يف املرحلة النهائية لتأليف
احلكومة ،يف اخليارات لتأليف احلكومة .املوضوع صار واضحا بالنسبة
لكلينا».
وعن موضوع توزير الوزير جربان باسيل ،قال عون «مل نتكلم
يف الوزارات ،استكملنا املواضيع وتوسعنا فيها ،ووجدنا أنفسنا
متفاهمني» .وتوقع تأليف احلكومة «يف وقت قريب».
من جهته ،أعرب احلريري من اجمللس النيابي وبعد لقائه رئيس
اجلمهورية يف قصر بعبدا ،عن تفاؤله واعتقاده أن «النقاش كان
جديا ومسؤوال ،وعزز عوامل الثقة بني القوى السياسية وفتح ثغرة يف
اجلدار بينها» .وأعلن انه يراهن على اكتمال صورة هذا احلوار «من
خالل حكومة جامعة قادرة على إدارة شؤون الناس والبالد» ،معربًا
عن رغبته بإعطاء «األولوية حلكومة وفاق وطين» ،لكنه استدرك بأن

«األمور تبقى مفتوحة على كل االحتماالت إذا عدنا إىل اجلدار املسدود
ال مسح اهلل .وسأبقى متفائال بإذن اهلل».
وفيما نقل زوار القصر اجلمهوري ترقب رئيس اجلمهورية احلدث
السعودي ـ السوري ،بدا أن رئيس اجمللس النيابي نبيه بري ما زال على
رهانه بأن «السني ـ سني» سيؤدي إىل انفراج كبري يف الوضعني
العربي واللبناني .ووصف اجلو بأنه اجيابي شكال وهناك ارتياح للكالم
اهلادئ الصادر عن كل من الرئيس املكلف والعماد عون.
أضاف بري ،استنادا إىل زواره« ،االتصاالت ماشية بس
«االتصاالت»(احلقيبة) مش ماشية».

جنبالط :أمريكا أفلست

ولوحظ أن بعض قيادات قوى املعارضة كانت حتاول ،أمس،
االستفسار عن سر احلركة املفاجئة للسفرية األمريكية ميشيل سيسون
باجتاه معراب وكليمنصو والسرايا احلكومية وبعض القيادات األخرى،
فضال عن صدور مواقف عن بعض من التقوها ال تتوقع والدة قريبة
للحكومة.
يذكر أن النائب وليد جنبالط استبق وصول سيسون اىل دارته يف
كلمينصو بالقول للصحافيني «أمريكا أفلست ومفلسة وسنرى ما لدى
سيسون ،والواليات املتحدة تعمل فقط لتعطي اإلذن إلسرائيل لضرب
إيران وكأن األمر فقط متوقف على ضرب ايران وهم ينسون القضية
الفلسطينية».
وعن تشكيل احلكومة ،قال جنبالط« :أنا لست رئيس احلكومة املكلف
ولست رئيس اجمللس النيابي ويا ليت عندي حليفا مثل رئيس اجمللس
نبيه بري ،اضافة للرئيس سعد احلريري  ،لقد قمت مبجهود اجيابي يف
السابق «وما طلع من أمري شي» وسأحاول جمددا».
وبعد اللقاء مع سيسون انتقد جنبالط بعض السياسيني ،الذين
يشككون بأهمية اللقاء السوري ـ السعودي ،وقال «اذا كان البعض
يظن ان احلكومة تصنع فقط يف لبنان فأنا أخالفه ،فاحلكومة تصنع يف
لبنان ،وتصنع من قبل احملور الذي ارسى الطائف وارسى االستقرار
شرع املقاومة آنذاك ،احملور السعودي ـ السوري عام
يف لبنان والذي ّ
 1989والذي كان االساس يف االستقرار يف لبنان».
إبعاد اللبنانيني قرار أمريكي
من جهة ثانية ،كان موضوع اللبنانيني املبعدين من دولة االمارات
العربية املتحدة ،حمور اهتمام ومتابعة من أهل الدولة ،وخاصة رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري ورئيس احلكومة املكلف سعد احلريري الذي
استدعى السفري االماراتي رمحة الزعابي واستفسر منه حقيقة ما حيصل،
طالبا وضع حد هلذه املأساة االنسانية.
بدوره ،وردا على سؤال حول امكان زيارته االمارات ملالحقة قضية
املبعدين ،رفض الرئيس بري تأكيد أو نفي األمر وقال «هذا األمر
أولوية عندي وأنا أحاول اجياد حل للمسألة مبا يليق بالعالقة بني بلدين
شقيقني مثل االمارات ولبنان».
وقالت مصادر دبلوماسية عربية يف أبو ظيب انها متلك تقديرات ،ومت
بعضها تبليغه للموفد الرئاسي اللبناني ،مفادها أن ما جيري حبق
لبنانيني وعراقيني وفلسطينيني من لون سياسي معني« ،امنا هو
ترمجة دقيقة لقرار استخباراتي وأمين أمريكي ال تستطيع بعض الدول
الوقوف بوجهه ،وهذه املسألة ليست حمصورة بدولة االمارات العربية،
بل هناك حاالت ابعاد غري معلنة حصلت أو هي على وشك أن حتصل
يف دول عربية أخرى ،سواء يف اخلليج أو املشرق العربي».

املالكي يواجه «اجمللس األعلى االسالمي...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

جلميع فئات اجملتمع تقريبا ويركز يف اوساط السنة على قادة
«الصحوات» اليت حتارب «القاعدة» يف مناطقها غرب بغداد
ومشاهلا .وهناك اثنتان من اجملموعات املسيحية وواحدة عن الشبك
لكن الصابئة وااليزيديني غري ممثلني.
اال ان النائب خالد االسدي من االئتالف اوضح أن «هناك طلبات
من الصابئة وااليزيديني لالنضمام اىل االئتالف» .وانضم رموز
«املستقلني» الذين كانوا منضوين ضمن االئتالف الشيعي السابق
اىل كتلة املالكي حاليا .كما يضم االئتالف مرشحني عن الرتكمان
الشيعة واالكراد الفيليني (شيعة).
وترك املالكي الباب مفتوحا أمام العمل مع اجلماعات السياسية االخرى،
لكن حلفاءه قالوا إن «ائتالف دولة القانون» ال يرغب يف االنضمام
إىل ائتالف منافس ترئسه أحزاب شيعية أخرى قوية.
وقد شكلت غالبية االحزاب الشيعية مثل «التيار الصدري « و»
اجمللس االعلى االسالمي « و»تيار االصالح الوطين» و»حزب
الفضيلة» قبل فرتة «االئتالف الوطين العراقي» الذي يضم
مكونات «االئتالف الشيعي املوحد» السابق باستثناء «حزب
الدعوة» بزعامة املالكي وشخصيات.
وأوضح املالكي ان االئتالف شكل «من أجل خدمة الشعب وحتقيق
تطلعاته يف بناء دولة احتادية مستقلة تضمن البنائها حياة حرة كرمية
تسودها العدالة واملساواة» .لكنه أكد ان «السيادة واالمن
والعالقات اخلارجية والثروات تظل من مسؤولية احلكومة املركزية».
وأضاف ان االئتالف يعتمد «مبدأ احلوار حلل اخلالفات» .وجدد رفضه
التدخالت االجنبية قائال« :لن نتهاون ولن نسمح الي دولة بالتدخل
يف شؤوننا الداخلية اليت نعدها خطا أمحر ال ميكن جتاوزه».
ولفت اىل ان «االئتالف ميثل مجيع العراقيني ...ملا ميتلكه من طاقات
غري منحازة اىل طائفة او قومية ...وشعبنا متمسك باحلرية والتعددية
وطي صفحات االستبداد».

تسوية مؤقتة تنقل يورانيوم إيران إىل روسيا....
(تتمة الصفحة االوىل)

مواضيع كأفغانستان والعراق ،لكن يف إطار متعدد الطرف .وهي

املرة االوىل اليت يلتقيان فيها على هذا املستوى ،ويف اجتماع ثنائي
ملناقشة اهتمامات مشرتكة ،علما ان البيت االبيض أعطى ممثله موافقته
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على لقاء املوفد االيراني ،اذا سنحت الفرصة .وهي املرة االوىل اليت
يكون فيها لبرينز مشاركة فاعلة يف االجتماعات بني ايران والدول
الست ،علما انه شارك يف اجتماع متوز العام  2008يف جنيف ،من دون
ان يكون له أي دور فاعل .وقد ذكرت وزارة اخلارجية االمريكية ،ان
برينز دعا جليلي خالل اللقاء اىل اختاذ خطوات عملية إلظهار ان برنامج
ايران النووي لن يكون ألغراض عسكرية.
وعقب انتهاء اجلولة الثانية من احملادثات ،اليت دامت نصف ساعة ،بعد
جولة صباحية دامت اكثر من ساعتني ،عقد منسق السياسة اخلارجية
االوروبية خافيري سوالنا مؤمترا صحافيا ،اعلن فيه عن جولة حوار ثانية
قبل نهاية تشرين االول احلالي ،تسبقها اجتماعات حتضريية مكثفة بني
اجلانبني على مستوى املساعدين ،الفتا اىل ان الطرفني »توافقا مبدئيا
على ان ينقل اليورانيوم الضعيف التخصيب من ايران اىل دول اخرى
لزيادة ختصيبه«.
ويف وقت الحق ،اكد مسؤول امريكي يف جنيف ان أغلب اليورانيوم
االيراني املنخفض التخصيب ،سريسل من ايران اىل روسيا لتخصيبه
مبوجب اتفاق جتري صياغته لتعزيز الثقة الدولية يف برنامج ايران
النووي .وذكر مسؤول آخر ان االقرتاح قد يكون خطوة مؤقتة مهمة
للمساعدة يف بناء الثقة ،بينما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان
مديرها العام حممد الربادعي سيزور ايران خالل ايام.
وفيما اعترب جليلي ان االجتماع مع الدول الست »وفر فرصة جيدة
لتعاون جديد إلزالة املخاوف الدولية« ،وجدد وزير اخلارجية االيرانية
منوشهر متكي استعداد بالده لنقل هذه احملادثات »اىل مستوى لقاء
قمة« ،اطل الرئيس االمريكي باراك اوباما بوجه رئاسي امريكي »مغاير«
جتاه ايران .كلمة »عقوبات« مل حتضر يف خطابه القصري ،وحل مكانها
»زيادة الضغط« .ووقف الربنامج النووي أصبح مرادفا لـ»إثبات سلمية
النشاطات النووية للجمهورية االسالمية االيرانية«.
واوضح اوباما ان »اللقاء اليوم يشكل بداية بناءة ،لكن من الضروري
ان يستتبع بأفعال بناءة«.
واضاف ان »على اجلمهورية االسالمية متكني املفتشني الدوليني من
الوصول من دون قيود« اىل منشأة قم النووية اليت اعلن عنها مؤخرا.
وحدد اليران شرطني للتقدم حنو احلل :الشفافية ،وتدابري ملموسة
حول سلمية نشاطاتها النووية .أما اذا مل تلتزم ايران بواجباتها ،فان
»الواليات املتحدة مستعدة للتقدم حنو ضغط اكرب عليها ..وصربنا لن
يكون طويال«.
وعشية احملادثات ،توج وزير اخلارجية االيرانية زيارة »نادرة« اىل
واشنطن ،حبوار »نووي« قصري يف معهد »جملس العالقات اخلارجية«،
اكد خالله السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشأة التخصيب
قرب مدينة قم ،مشددا يف الوقت ذاته على متسك بالده حبقها يف
امتالك التكنولوجيا النووية .وذكرت وكالة األنباء الرمسية االيرانية
»ارنا« ،ان اجتماع متكي مع عضوين يف »جملس العالقات اخلارجية«
يف واشنطن ،بينهما غريغ برونو ،تناول »املوقع النووي اجلديد قرب
قم«.

«اهلريالد » ...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

الفينيق.
وكما قامت بدورها يف معركة التحرير ،نؤكد انها ستمارس
«صالحياتها» يف معركة التحرر ولن تهادن او تساوم اذا كانت
املهادنة واملساومة ملصلحة فرد او مجاعة على حساب وطن وشعب.
عادت «اهلريالد» لتقوم برسالتها يف مسرية االنتقال بالوطن
من فوضى املزرعة وحكم (كل من إيدو إلو) اىل حكم دولة القانون
واملؤسسات.

عادت لتلعب دورها يف التخلص من التعامل بذهنية الشركة يف ادارة
وقدرات البالد وشؤون العباد لتحل حملها ذهنية الشراكة بكل ما يعين
ذلك من مشاركة ومسؤولية ودميوقراطية..
عادت «اهلريالد» لتأخذ مكانها يف اخلط االمامي يف حماربة الفساد
والفاسدين واملفسدين والوقوف اىل جانب قيادات الوطن وابنائه
املخلصني.
عادت لتكون يف الواجهة يف قطع دابر الرشوة والراشدين واملرتشني
ّ
الكف والضمري.
ودعم الشرفاء نظيفي
فعبثًا ترتفع مداميك الوطن ،اي وطن ،ما مل تكن اساساته مبنية على
احلق واحلقيقة واحلق والشفافية.
ستجسد «اهلريالد» مقولة ان الصحافة هي سلطة رابعة ،قو ً
ال وفع ًال،
يف حماسبة القافزين فوق القانون والدستور ،املستهرتين حبقوق
الشعب يف احلصول على أبسط مقومات احلياة من استشفاء وتعليم
ولقمة عيش ،الواضعني مصاحلهم اخلاصة والضيقة قبل مصلحة الوطن
واملواطن ،ال بل فوقها.

نعم ستقوم «اهلريالد» برسالتها ودورها يف كشف وحماسبة من ال
يتورعون عن احراق «مدينتهم» الشعال سيجارتهم.
وستضع «اهلريالد» امامها مبدئني اساسيني:
تطرف اىل اقصى احلدود.
ـ ال وسطية يف احلق بل ّ
ـ ال اعتدال يف احلقيقة اليت جيب ان ُتكشف وتقال كاملة اذ ليست
هناك أنصاف حقائق.
***
«اهلريالد» ...جريدتكم تعود اليكم.
ها هي «اهلريالد» تعود اليكم لتكون جليسة صباحاتكم .انيسة
عشواتكم ،ورفيقة ّ
حلكم وترحالكم.
ها هي «اهلريالد» تعود اليكم حاملة لكم احلقيقة كاملة دون زيادة
او نقصان أو تشويه ،كيف ال وهي اليت اختذت «صوت احلقيقة»
شعارًا هلا.
ها هي «اهلريالد» تعود اليكم ..تقف اىل جانبكم ..فقفوا اىل
جانبها ..فمعكم تقوى وبكم تستمر.

صفحة 22

Saturday 3 October 2009

السبت  3تشرين االول 2009

Page 22

ملبورن

أول كلمة جلريدة «اهلريالد»
مبناسبة عودة صدورها من
جديد يف اسرتاليا..
ان اعادة صدور هذه
الصحيفة جمددًا ،يعين لنا
الكثري خاصة للذين عاصروا
طوال احد وثالثني عامًا مهنة
اهم
وجتاوزوا
الصحافة
احملطات العديدة اليت مروا
بها لتقديم مستوى افضل
من االنتاج الصحفي.
فكل عمل ال يواكب احلياة وال
يسعى اىل التجديد يتوقف.
احدى وثالثون سنة يف مهنة
املتاعب اي الصحافة محلناها
وإخالص
وأمانة
بشرف
ومصداقية ال لبس فيها.
من وطن اآلباء واالجداد
لتحط بنا يف هذا املقلب من
العامل اسرتاليا .برتاث املبدأ
واإلميان حتى اصبح بيننا
وبني القلم والفكر سرية
طويلة.
حاورنا فيها الكثري من
الناس مقيمني هنا وقادمني
من ارض الوطن مسؤولني
وغري مسؤولني.
احد وثالثني عامًا يف خدمة
اجلالية والوطن واالوطان
العربية ناقلني اخلرب مبصداقية
ورؤية صحيحة وواضحة.
يبقى ان الكلمات املدونة
واملكتوبة أشد صالبة من

«اهلريالد» ...والوالدة املتجددة

أول كلمة

بقلم كميل مسعود

الوعود املزيفة.
ورأس مالنا اننا أمناء على
الرسالة اليت ارتضيناها
لنفسنا وقد ختلينا عن
كل شيء ومحلنا صليب
الصحافة وسرنا به اىل
طريق اجللجلة ومل نزل.
واليوم يعود جمددًا ويطل
علينا وجه ليس جبديد
وقد عرفته اجلالية اللبنانية
والعربية يف كل القطاعات
االسرتالية منذ اكثر من
مخسة وعشرين عامًا هو
الزميل انطونيوس بو رزق
يطل على اجلالية اللبنانية
والعربية كرئيس لتحرير
جريدة «اهلريالد».
وقد عودنا يف السابق على
املواضيع الشيقة اليت مل
نشتم من موادها رائحة

النفاق أو الرياء بل الصراحة
واملوضوعية مقرونة باحلقائق
خاصة املواضيع اليت تتعلق
بأمتنا العربية.
لقد عرفت اجلالية زميلنا
انطونيوس بو رزق خالل
ربع قرن من العمل الصحفي
يف مقاالت وحتاليل صحفية
عدة يف عدد من اجلرائد
العربية اذ نأمل ان تكون
«اهلريالد» اضافة جديدة
اىل صحافتنا العربية يف
هذه الديار.
أن أقول هذا ،ليس تبجحًا
أهواء أو
أو
إطراء ،امنا هو
ً
ً
وفاء للحق والعدالة..
وكما ان حبة القمح ال تعطي
إال قمحًا واجلداول إال املاء،
فأنطونيوس هو االثنان
معًا.

انها الوالدة املتجددة..
لقرائها
لتؤكد
تطل
وللناس كل الناس يف
هذه االسرتاليا العظيمة
ويف العامل ان «طائر
الفينيق» ال ميوت..
وان مات ينتصر مبوته
على املوت الن موته
طريق للحياة« .طائر
الفينيق» االسطورة ـ
احلقيقة صنعها انساننا
منذ «كان الكلمة»...
انساننا املتجدد يف
رسالتها ،رسالة الكلمة
املفعمة بأريج تراث
زرعها يف شعوب هذه
املعمورة فأنبتت قيم
حق وخري وعلم وفلسفة
ومجال...
تلك هي الطلة اجلديدة
هلذا املنرب الصحايف
امللتزم هموم وشجون
الوطن بناسه الطيبني
املنتشرين يف هذا العامل
الكبري...
نعم انها املنرب ،الدعوة
حلق الصراع الذي هو حق
التقدم والنهوض ..منرب
احلوار احلضاري جلالء
احلقيقة ..منرب الكلمة ـ
فالصحافة
الرسالة...
حبد ذاتها هي من انبل

بقلم سامي مظلوم

الرساالت ..يتوحد معها
شخص الرسول حتى
ُيصبحا اثنني يف واحد..
ال انفصام بينهما يف كل
حرف ُيكتب ..ويف كل
قول ُيقال ..ويف كل
موقف ُيتخذ.
«اهلريالد» هي طلة
ثقافة
تنشر
وطلعة
الوعي ..ثقافة احملبة..
زمن
يف
ثقافتنا..
يضعنا امام ثقافات
حتاصرنا وتريدنا ان
نبقى غرباء عن اصالتنا
وتارخينا ..وغرباء عن
املساهمة احلضارية يف
بناء عامل جديد حيرتم
اآلخرين ويكافح لصيانة
الكرامة االنسانية يف
هذا الكون...

نتمنى لـ «اهلريالد»
اطاللتها
يف
الغراء
يف
النجاح
اجلديدة
امتحان العطاء والتضحية
مع كل زميالتها ..ويف
ان يكون االنتماء للوطن
بقضيته وناسه مقيمني
ومنتشرين..
هذا هو فعل االميان
للتغيري
احلقيقي
واملواجهة ..ولتكن هذه
الوالدة املتجددة طلة
اعالمية راقية تسهم
بالتأكيد يف حتصني
االنتماء الوطين واملعريف
والثقايف يف عامل جيب ان
الني الذي
يقوده الفكر
رّ
تفجر من صدر جمتمعنا
باعتباره منبت احلرف
ومفتاح احلضارات...

N.S.M

للمواد الغذائية

مديرها وصاحبها عيد الصيداوي "أبو عمار"

تأسست سنة 1959
لالسترياد والتصدير بإدارة عمار صيداوي
نستورد جميع املواد الغذائية ،جميع أنواع املكسرات والحبوب والفواكه املجففة
وجميع انواع البهارات ،تحميص املكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن
توزع على جميع املحالت العربية واالجنبية

Lyle St. Brunswick, Vic. 3057 55
Ph: 03 93808789
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رسالة اىل صحيفة «اهلريالد» العربية

حتية عربية وبعد،
أه ًال وسه ًال بصحيفة «اهلريالد» العربية اليت أخذت على عاتقها
قول احلقيقة للجالية العربية يف اسرتاليا وخاصة اللبنانية الن
البعض من هؤالء االعالميني العرب باعوا انفسهم اىل الشيطان
واصبحوا مأجورين اىل من يدفع هلم اكثر والبعض منهم
اصبحوا خونة منحطني يعملون الجل الصهاينة يف اسرتاليا..
البعض من هؤالء املأجورين واخلونة يتهجمون على الشقيقة
سوريا وعلى احلليفة ايران وعلى العماد ميشال عون النه حتالف
مع املقاومة ومع حلفائها الذين ساعدونا حلماية وطننا لبنان
من اطماع اسرائيل والصهيونية العنصرية العاملية ومن اطماع
اسيادهم االمريكان انهم يتهمون العماد عون بانه ختلى عن
مبادئه وعن مسيحيتيه ان هؤالء العمالء بال اخالق انهم مأجورون
باعوا ضمائرهم ويتظاهرون بالدفاع عن طوائفهم االسالمية
واملسيحية ..ان االسالم واملسيحيني منهم براء انهم مأجورون
بكل وقاحة يتهجمون على العماد ميشال عون وعلى املقاومة
وعلى احللفاء الذين انقذوا لبنان من هذا املصري االسود
املشؤوم الذي كان ينتظرنا على ايادي الصهاينة ،هذا املصري
الذي ال خبتلف عن مصري اخواننا الفلسطينيني وهو احتالل
وطننا احلبيب وتهجرينا منه وهدم بيوتنا على رؤوسنا أليس
هذا ما يفعلونه بأخواننا يف فلسطني؟
قتل النساء واالطفال بدون شفقة او رمحة وتشتيت شعبنا
ونهب اراضينا ان طمع اسرائيل باحتالل لبنان ال خيتلف عن
طمعها يف فلسطني .ان هؤالء الصهاينة جمرمو حرب مطلوبون
للعدالة يف الكثري من بالد العامل ومع كل ذلك نرى بعض اخلونة
يف لبنان خيدمون هؤالء اجملرمني ويدافعون عنهم ويطالبون
بكل وقاحة بسحب السالح من يد املقاومة وهذا ما عجز عنه
مجيع أسيادهم وبأمضى سالحهم وجربوتهم.
ان هذه احلثالة مل تدرك بان هذا السالح رفع رأسنا ورأس
مجيع العرب بدون استثناء امام العامل ليس هذا فحسب بل
رفع رؤوس مجيع الناس الشرفاء الذين يناضلون الجل حترير
االنسان من الظلم واالستعباد الذين يرفعون صوتهم ضد
االستعمار والعنصرية يف العامل..
ان الشرفاء يف العامل يقدسون شهداءهم الذين دافعوا عن
وطنهم ،يرفعونهم اىل درجات التقديس ،ينصبون هلم التماثيل
يف امجل حدائقهم ويرفعون ما تبقى منهم على قيد احلياة اىل
اعلى املراتب.

بقلم سعيد صيداوي

ان هذه الفئة من اللبنانيني العميلة اخلائنة اليت تطالب بسحب
السالح من يد حلفائنا املقاومة وتتهجم على حلفائنا الذين
ساعدونا ان هذه احلثالة بال شرف وال ضمري يغرفون من
خياناتهم وسفاالتهم واحنطاطهم ويرمونها على الشرفاء يف
لبنان ..ان العماد عون من اشرف من أجنبهم لبنان اذ يكفيه
شرفًا وفخرًا انه مل يتعامل مع اسرائيل عدوة لبنان الوحيدة
وانه تصدى لعمالئها يف لبنان.
اننا ال نتهم احدا ولكن الذي يطالب يف الوقت احلاضر بسحب
السالح من يد املقاومة ومن يد حزب اهلل يكتب على جبينه
باخلط العريض انه خائن لوطنه.
ان الكذب والسفالة اليت تقوم بها الصهيونية هي اليت اوجدت
احزابًا طائفية واحزابًا دينية بهذه القوة اهلائلة الجل ذلك نرى
مجيع شرفاء العامل يقفون مع حزب اهلل ومنظمة محاس النهما
على حق يدافعان عن وطنهما وعن عقائدهما.
ال شك بان الكثريين من الشرفاء خيتلفون معهما يف الرأي
والفكر ،ولكنهم يؤيدونهما النهما على حق يدافعان عن
عقائدهما وعن وطنهما.
كلمة اخرية اود اقوهلا هلؤالء املأجورين :أن يفتشوا عن باب
ثان غري الصهيونية النها اصبحت على حافة قربها وعندما
رزق ٍ
اقول الصهيونية اعين العنصرية اليت مل جتلب للشعب اليهودي
ّ
الذل والعار والكراهية ،الصهيونية مثلها مثل اكثر الزعماء
سوى
ّ
الذل والعار والكراهية.
العرب الذين مل جيلبوا لنا سوى

نسوا ..أم تناسوا!!
بقلم صحايف عتيق

لقد نسي العرب ام تناسوا انهم امة عربية عظيمة هلا تارخيها
وحضارتها منذ آالف السنني..
نسوا ام تناسوا انهم اساس التاريخ ،ال بل هم صانعو هذا
التاريخ..
ان كل ما بناه عرب املاضي هدمه عرب اليوم..
كان اذا احس احدهم بشيء وقف اجلميع يؤازره.
يف الواقع ال استطيع ان اعرب عن احوال االمة اليوم وما آلت اليه
من احنالل ومعاناة وتفكك.
اما الدافع هلذا القول فهو ما شاهدناه باالمس القريب اثناء احلصار
االخري الذي فرضته اسرائيل على غزه ..وقد تضامن معها بعض
الدول اجملاورة هلا وقامت بإقفال حدودها مع غزة وعارضت ادخال
املواد الغذائية هلا وحتى االنسانية من ادوية وغريها ..بينما بعض
الدول اخلارجية كانت تسمح للشباب العربي املقيم على اراضيها
بشحن املواد الغذائية وغريها من املواد يف بواخرها العمال انسانية
وقد اخرتقت هذه البواخر اخلطوط احلمر االسرائيلية وادخلت هذه
املواد اىل غزة بالقوة .بينما كانت بعض الدول العربية تتفرج على
ما حيل بغزة وأهاليها وكأن هذا االمر ال يعنيها ال من قريب وال
من بعيد ..وكأن غزة ليست فلسطني.
ماذا يقول العامل عن الغرب وهو يشاهد اجملازر اليومية اليت
ترتكب حبق الفلسطينيني من قبل اسرائيل..
امريكا حتيك املؤامرات وتقضم االرض وتبين املستوطنات غري آبهة
بقرارات االمم املتحدة ..اسرائيل ترتبص للفلسطينيني يف عقر
دارهم ويف كل مكان وقطار املوت واالعتقال يتقدم يومًا بعد يوم
اىل كامل السيطرة على مجيع الدول العربية.
يف اخلارج تظاهرات واحتجاجات واستنكارات ،ليس بوسع الشعب
العربي ان يفعل اكثر من ذلك يف اماكن تواجده ..ويف الداخل
سكر وعربدة ..وكأن العرب قد ختلوا عن فلسطني وان بدا املشهد
غري ذلك ..رسالتنا كتاباتنا ،وهي توضيح االشياء للرأي العام
ليس كرهًا بالعرب بقدر ما نريد من خالل ذلك ان يتوحد العرب يف
عمل موحد واقل ما ميكن فعله هو جلم ايادي الصهاينة حتى توقف
املوت ومن ثم استعادة احلقوق اليت سلبتها منا اسرائيل.
لقد حان للشعب الفلسطيين ان يرتاح وكفى عذاب وتشريد
وموت..وكفى السرائيل وهي جامثة فوق اراضينا ترتكب اجملازر
دون حسيب او رقيب..
وكفى للعامل ان يصف الفلسطينيني باخلارجني عن القانون..
وكفى العرب خنوع ومماطلة وانتقال من قمة اىل قمة ..قبل الكفر
اساسهما...
بالعرب والعروبة من
َ

CLASSICA KITCHEN GIFTWARE

لصاحبيها شربل راضي وروبري خبعازي
جميع أنواع ستانلستيل ـ فناجني قهوة ـ صواني مختلفة
من أجود البضائع وجميع مستلزمات املطبخ
البيع بالجملة واملفرّق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا جلميع مناسباتكم السعيدة

Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057 2/12
Tel: 03 9383 5222
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مؤسسة املكاري االوىل يف فيكتوريا
كانت ومازالت تقدم لزبائنها
الكرام أفضل الخدمات
دواليب ذات نوعية جيدة ومن
ماركات عاملية ومحلية
للسيارات الصغرية واملتوسطة
والكبرية والـ  4WDعلى اختالف
أنواعه
كالتش ـ ميزان اوتوماتيكي حديث ـ فرامل ـ غيار زيت ـ
وأعمال ميكانيكية اخرى ـ أجنطة متعددة
يف فرعيها:

Sydney Rd Fawkner Vic 1257
9377 9359-Fax: 03 – 9877 9359-Ph: 03
Keilor Park Drive Keilor Park Vic 25
7044 9336-Fax: 03 - 7744 9336-Ph: 03

أمانة وصدق وأخالص يف العمل
كفالة مضمونة مئة باملئة

LA MIRAGE
لصاحبها كميل زينة

الصرح الشامخ الذي يحتضن
أروع وأرقى االجواء السعيدة
أربع صاالت يف صالة واحدة
ال حدود لجمالها وديكورها
وفخامتها ونظافتها
أربع صاالت تستقبل جميع
املناسبات

لقمة شهية وخدمة ممتازة
ال مرياج االفضل ملناسباتكم
Hume Highway, Somerton Vic. 3062 210
3273 9305-Fax: 03 – 4855 9305-Tel: 03

مؤسسة توتوس
لصاحبها سامي مظلوم وأوالده
االوىل يف اسرتاليا
والحائزة على الشهادة العاملية من أكرب املؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
املكان األنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
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عيد ميالد
ريتا عطاهلل

يف جو هادئ اقتصر على الصديقات قطعت ريتا عطاهلل
قالب احللوى وسط عدد من صديقاتها القالئل اليت تفتخر
وتعتز بهن الذين هتفن "هابي بريث داي" يا ريتا وعاقبال
املئة عام.
أسرة جريدة "اهلريالد" تهنئ السيدة ريتا يف عيد ميالدها
متمنية هلا أعيادًا عديدة وسعيدة.
وألف مربوك.

اىل اجلالية الكرمية يف ملبورن

جريدة «اهلريالد» ومنذ نشأتها آلت على نفسها ان تعمل
للوحدة والتقارب وااللفة بني مجيع االجتاهات والقيادات
اليت حترتمها مجيعًا لذلك تعلن عن افتتاح صفحاتها لتكون
احلر.
منربًا للحوار
ّ
كما تعلن «اهلريالد» عن استعدادها لنشر ما يردها من
نشاطات قدر املستطاع وتلفت نظر اصحاب املقاالت عن
امتناعها عن نشر اي مادة فيها جتريح أو تهجم شخصي.
وتعلن ادارة «اهلريالد» عن اعتذارها عن نشر اي مادة
اذا مل تستلمها من خالل مسؤول مكتب ملبورن الزميل كميل
مسعود.
ملزيد من االيضاح يرجى مراجعة مراسلنا ومدير مكتبنا
يف ملبورن ـ فيكتوريا الزميل كميل مسعود على العنوان
التالي:

Mr. Camille Massoud
11 Caulfield Cres. Roxburgh Park Vic
Ph: 03 -9305 5765 – Mob: 0405 272 581

أفران عكار
لصاحبها نضال

حل لغز مومياء "ست الدار"

متكن فريق من العلماء يف لندن من حل لغز وفاة امرأة
مصرية كانت مومياؤها موضع فضول الربيطانيني يف
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
وكشفت حتاليل الطب الشرعي على اخلاليا املأخوذة من جثة
املومياء اليت يعود تارخيها إىل ما قبل  2600عام ،عن وجود
آثار لإلصابة بالسل وهو مرض كان شائعا مبصر يف ذلك
الوقت .وأصبحت املومياء املعروفة باسم (إرتيريسينو) أو
"ست الدار" أول مومياء ختضع ملبضع الطبيب الشرعي عام
 1825عندما كانت بريطانيا مولعة ولعا شديدا باملومياوات.
وكان د .أوغسطس غرانفيل قد أماط اللثام يف ذلك الوقت
عن جثمان املرأة املصرية يف مشهد مسرحي ،حيث ُعرضت
املومياء جلمهور حاشد يف حجرة باجلمعية امللكية للعلوم
واليت أضيئت بشموع مصنوعة من الشمع املبشور من اجلثة
املتغضنة.
وأظهرت الفحوصات أن ست الدار كانت تبلغ اخلمسني من
عمرها عندما وافتها املنية وأنها حبلت بأطفال عديدين وكان
جسدها حمفوظا حفظا جيدا .وقد ّحدد غرانفيل آنذاك وفاتها
بسبب سرطان املبيض.
وقد نقل مستكشف شاب امسه آرشيبولد إدمونستون جثمان
املرأة -اليت يرجع تارخيها إىل العام  600قبل امليالد -من
مدفنها مبدينة طيبة القدمية قبل أن يسلمها للدكتور غرانفيل
لفحصها .واشرتى املتحف الربيطاني مومياء ست الدار عام
 ،1853لكن طواها النسيان بعد أن ظلت حمفوظة يف إحدى
الغرف حتى مثانينيات القرن العشرين عندما عثر جون تيلور
عامل املصريات باملتحف -على صندوق كبري بداخله جثة
املرأة املصرية.
وأخذ فريق الباحثني عينات من أنسجة عظام الفخذ واليد
وكذلك الرئتني واملرارة وأعضاء أخرى من اجلسم .وكشفت
الفحوصات اليت أجريت عن وجود حامض نووي ناجم من
فطريات جمهرية تصيب الرئتني واملرارة األنسجة األخرى
مبرض السل.

ولسوف يبزغ فجرها ونهارها
فغدا يرى والليل يف ادبار
ماذا دهاك بريوت؟ ..محى
اهلوى
أم رجفة جاءت مع االنكار
ال جتزعي من فتنة وتصربي
فلعلها تنزاح عن أسواري
لبيك يف غسق الدجى لبيك
يف اليحموم واالهوال واالخطار
عشق بريوت يف دمي ماء
احلياة
قد صيغت منه اعذب االشعار
بالروح أفدي بريوت رمز
االصالة
والكرامة وتارخيها سيد االقطار
وأعيذها باهلل من شر دنا
فلطاملا غنت امام عقل راجح
وبدت لنا من غرة االقمار
بريوت الشاخمة نداء صارخ
هي لعنة ام هذه اقداري
ومواجعي ذنب العروبة كلها
وجرمية حمبوكة االدوار...

عم ً
ال بمبدأ قانون الصحافة والتزاماً منا بالرسالة االعالمية
املشرفة ،فقد جئنا نفيدكم علماً بان االدارة العامة لجريدة
«الهريالد» سوف تمتنع عن نشر اي مقال أو خرب من والية
فيكتوريا ما لم يكن موقعاً من قبل مسؤول الجريدة يف
ملبورن ـ الزميل كميل مسعود.
لذلك يتقضي االتصال به وتسليمه كل ما ترغبون نشره
لريسله بدوره اىل مكتب الجريدة يف سيدني وشكراً.

الطاولة الشهية تزينها أفخر املأكطوالت اللبنانيى
فتوش ـ تبولي ـ شنكليش ـ لبنة ـ حمص ـ بابا غنوج
فالفل ـ كباب ـ سبونسك ـ سبانخ ـ ورق عنب محشي
كفتة ـ رز عا دجاج ـ بيتزا بخضرة ـ سمكة حرّة
وغريها باالضافة اىل املأكوالت االجنبية

ادارة الجريدة

ULTRA GLOSS
Smash Repairs
لصاحبها :سامي مرشاق

اذاعة صوت لبنان

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

تنويه ألبناء اجلالية الكرمية

الشهري بتقديم اللقمة الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا
بسجق ـ عجّة بالبيض وجميع أنواع املعجنات
نظافة تامة وخدمة ممتازة يف فرعيها:

Ph: 0393846103
Shop 3/ 830 Pascoevale Rd, Glenroy
Ph: 039304 3664

جاءت رياح الشؤم تنذر خاطري
وتقلب االحوال يف االبكار
هي غيمة جثمت على صدر بريوت
ومل ترد بالبال واالفكار
واهلل قد كشف النقاب ألميت
عن كيدهم فتسربلوا بالعار
وتصدعت بؤر التآمر ضدنا
مرتدة االسباب واالعذار
فدم احلقد يفور يف أنفاسهم
ودخانهم سم سرى للجار
ذحبوا بريوت كلها ثم استلذ
جنيعها بالسبق واالصرار
بريوت ..آه ..يا بريوت يا ريح الصبا
ثوري عليهم ثورة االعصار
وثيب على الدجيور وامتشقي الضيا
وتنشقي حرية االطيار
أسفي عليك وقد بليت بعصبة
زاغت بصائرها عن االبصار
فاذا بليت من املهانة كربي
واستنجدي بالواحد القهار
وختريي لك فارسًا مثل الذي
قد اشرقت انواره يف الدار
لندائه يهب الشباب ملبيًا
متشمرًا متوهجًا كالنار
متقلدًا روح الفدا ..متأبطًا
سقر الدنى يعدو مع االعصار
شهب شامت للعال رصد املن
يغزو محى االبطال واالحرار
ان الردى للمعتدى هو غاييت
نغم أتى من ذلك املغوار
فرباعم االطفال تسأل بيننا
أماه؟ ..ما معنى السالح الناري
«االلف والباء» طفوليت ومعاريف
هو ما بقي من افضل اآلثار

املطبخ اللبناني االصيل

حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات
خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث لدهان السيارات
نتعامل مع كافة شركات التأمني ()Insurance
أمانة وصدق يف العمل
30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

254Sydney Rd, Coburg

آه ..يا بريوت..

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم581 272 0405 :

االتصال بـ ليلى:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

االول يف عالم التصوير
خطوبة ـ زواج ـ عمادات ـ أعياد ميالد
حفالت عامة وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبوشي يف خدمتكم
يف اي زمان ومكان
Ph: (03)93544683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75Harding St. Coburg Vic

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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ثقافة

مهرجان بريوت الوثائقي خيتتم دورته التاسعة

السياسة حاضرة ولو من دون امسها

انتهت الدورة التاسعة لـ «مهرجان بريوت الدولي لألفالم
وزعت اجلوائز على خمرجي
الوثائقية» مساء أمس األربعاءّ .
األفالم الفائزة ،اليت اختارتها جلنة حتكيم ّ
مؤلفة من الثالثي
املؤسسني االثنني للمهرجان ،إىل
مرسيل برسودير (أحد
ِّ
محود وكيفن توليس
جانب مديره حممد هاشم) وحبيب ّ
مفخخة»ُ ،
ّ
املشارك يف الدورة األخرية
(خمرج «سيارة
ّ
شتى حول العودة املفاجئة
هذه) .أثريت تساؤالت
ضمت مئة فيلم ،كتعويض ما عن الغياب
والربجمة اليت
ّ
املربر للمهرجان يف العامني الفائتني.
وغري
غري املفهوم
َّ
تنوعت االختيارات .استقطبت األفالم مشاهدين خمتلفي
ّ
امليول الثقافية واالهتمامات الفنية .عاجل املخرجون قضايا
ّ
تعثرت األيام
متنوعة.
سياسية وإنسانية واجتماعية وبيئية
ّ
األوىل على مستوى احلضور اجلماهريي ،لكن أيامًا أخرى
ّ
حد ما ،أو باألحرى قياسًا إىل مكانة
شهدت
جيدًا إىل ّ
إقباال ّ
الفيلم الوثائقي يف املشهد اللبناني ،وإىل عالقة هذا النوع
السينمائي باملشاهدين.
ّ
املصنفات الفنية» يف
تردد أن «جهاز الرقابة على
ّ
«املديرية العامة لألمن العام» رفضت السماح بعرض
ّ
ّ
تكلم الشعب ،اجلزء
مفخخة» و«عندما
فيلمي «سيارة
قدم األول تأرخيًا
الثالث» للمخرج الكوييت عامر الزهريّ .
ّ
ّ
شكلت السالح اإلرهابي
املفخخة ،اليت
بصريًا للسيارات
األخطر لغاية اليوم ،مرورًا باألحداث األمنية والسياسية
األكثر استخدامًا هلذا النوع من العمليات اإلرهابية واالغتياالت
القيمون على «األخالق احلميدة» يف هذا
العنيفة .اعترب
ّ
ّ
البلد ُ
املتفرقة،
العيش
ومستويات
ها
كل
جبوانبه
ستباح
امل
ّ
أن فيلمًا كهذا ينال من مسعة لبنان ،ويضعه يف مصاف
ويشوه نضارة الثلوج اهلاطلة على جباله
الدول اإلرهابية،
ّ
واملقيمة يف نصاعة العالقات الداخلية بني اللبنانيني،
بامتداداتها اإلقليمية والدولية .غاص الثاني يف الفساد
السياسي واالنتخابي يف دولة الكويتّ .
حلل الواقع املزري.
ناقش املسائل بشفافية .أتاح للشباب الذين يقاومون هذا
التحدث عن هذه
الفساد االنتخابي وشراء األصوات فرصة
ّ
التخبط
وجوه
من
املشاكل .أراد املخرج أن يكشف وجهًا
ّ
العنيف يف الصراعات غري املشروعة داخل بلده .لكن جهاز
اعتداء صارخًا على دولة
الرقابة اللبنانية نفسه وجد الفيلم
ً
شقيقة ،وتشويهًا فظيعًا لسمعتها الدميوقراطية .فاز الفيلم
اخلاصة بالدورة الثانية لـ
املذكور جبائزة جلنة التحكيم
ّ
«مهرجان اخلليج السينمائي» ،اليت أقيمت يف دبي قبل
أشهر قليلة .جهاز الرقابة احمللية أكثر وعيًا من أي دولة
خليجية أخرى مبصاحل اخلليجيني .اعتاد أن يكافح كل ما من
شأنه اإلساءة إىل لبنان ،فاكتسب خربة يف حتصني مسعة
البلد من أي اعتداء ثقايف وفين وإنساني ومدني ،ما جعله
ّ
يفكك الواقع
حر،
خيترب آليات تعطيل أي صوت دميوقراطي ّ
ويّلل الوقائع انطالقًا من انتمائه الوطين أو ً
ال وأساسًا.
حُ
مع هذاُ ،عرض الفيلمان يف إطار مجاهريي عادي .إنها
ّ
التعنت الرمسي ،املرتكز على قواعد
حماولة إضافية ملواجهة
بالية وقوانني ُيفرتض بها أن ُتلغى ملصلحة قوانني عصرية
وحديثة.
سياسة
حمرضة
معرضة للمساءلة الرقابية .أو ّ
ليست السياسة وحدها ّ
متفرقة حظيت
أفالم
هناك
مجاهريي.
لنقاش نقدي وسجال
ّ
مبشاهدة سليمة ،وإن كان عدد املشاهدين قلي ًال .غري أن
السياسة كامنة يف تفاصيل العيش اليومي ّ
كلها .ال يمُ كن
للمرء أن يعاين واقعًا عربيًا ما ،من دون أن تكون السياسة
حاضرة .فاألزمات االجتماعية والرتبوية واحلياتية واملعيشية
وغريها مرتبطة ،بشكل أو بآخر ،بالسياسة وأنظمتها وكيفية
جمرد حبث يف
إقامة احلكم على الناس .والسياسة ليست ّ
أعمال سياسيني .إنها فاعلة يف أنظمة العيش والرتبية
واالجتماع واالقتصاد والثقافة أيضًا .لذا ،فإن فيلمًا بعنوان
ُ
«فّلة ،امرأة من دمشق» (إنتاج دامناركي سوري مشرتك،
 )2008لديانا اجلريودي ُيعترب «سياسيًا» ،ألنه ّ
حلل واقع
العيش االجتماعي للمرأة السورية /العربية يف جمتمع حمافظ
ُ
«فّلة» ،اللعبة املقابلة
وتقليدي ،من خالل معاينته ظاهرة
لـ «باربي» ،الناشئة يف وسط اجتماعي وتربوي وثقايف
ّ
خملفات احلرب» (لبنان/
متزمت .و«من
عربي إسالمي
ّ
املتحدة األمريكية )2009 ،جلواد متين ،يندرج يف
الواليات
ّ
سياق سياسي ما ،على الرغم من اهتمامه املباشر بالعاملني
ومؤسسات دولية معنية بتفكيك
يف شركات ومجعيات
ّ
القنابل العنقودية اإلسرائيلية ،املرمية يف جنوب لبنان قبيل
انتهاء احلرب الدموية صيف العام  .2006فاحلالة االجتماعية
والعالقات اإلنسانية والتفاصيل االقتصادية وأمناط العيش

باحثون عن قنابل عنقودية يف اجلنوب اللبناني يف «من ّ
خملفات
احلرب» جلواد متين

صورها الفيلم ،باإلضافة إىل آليات العمل يف هذا
اليت
ّ
اجملال ،والبحث عن القنابل وتفجري بعضها ومقتل أناس
جراء انفجارها بهم ،أمور مساقة يف إطار سياسي
أبرياء ّ
ّ
قريب من ،أو باألحرى ألنه يف قلب الصراع
مبطن ،ألنه
ٌ
اللبناني اإلسرائيلي ،جبوانبه املختلفة .يف اإلطار نفسه،
ّ
ٌ
متمثل بالفيلم اللبناني
مثل ثالث (واألمثلة كثرية)،
هناك
«كاوبوي بريوت» (إنتاج فرنسي لبناني مشرتك)2009 ،
لداليا فتح اهلل :اللقاء بوالد املخرجة ،املنجذب منذ شبابه
إىل العروبة ،مفتوح على أسئلة العالقات الشبابية اللبنانية
املتحدة
اآلنية بهذا الفكر العروبي وبالناصرية ،كما بالواليات
ّ
األمريكية واحللم األمريكي.
أفالم
ّ
«فلة ،امرأة من دمشق»
ارتكزت األهمية اإلنسانية يف
على قدرة املخرجة اجلريودي على تفكيك بيئة اجتماعية
متكاملة ،بهدوء وشفافية .ظهرت اجلمالية الفنية يف
«من ّ
خملفات احلرب» يف براعة املخرج متين يف اشتغاله
ً
كما ال بأس به من املقابالت
على التوليف ،بعد تصويره ّ
متفرقة ومتكاملة يف رمسها
واملشاهد ،بهدف إظهار حاالت
ّ
خاصة باجلنوب اللبناني ،وبهدف مقاربة غري
مالمح حياتية
ّ
اهلم اإلبداعي
مباشرة للعنف اإلسرائيلي ووحشيته .احنصر
ّ
يف «كاوبوي بريوت» يف مسعى املخرجة فتح اهلل إىل فهم
العالقة التناقضية والصدامية بني شباب لبنانيني واحمليط
السياسي والثقايف واإلنساني املقيمني فيه .اختارت ديانا
اجلريودي امرأة واحدة كي حتفر عميقًا يف جمتمع مائل إىل
فقدمت شهادة
خصوصيته التقليدية احملافظة والصارمة،
ّ
احملجبة من
بصرية عن مناخ قاس فشل يف منع املرأة
ّ
ممارسة قدر كبري من حريتها الفردية .بدا جواد متين مهمومًا،
يف املرتبة األوىل ،بتقديم صورة واضحة عن العاملني يف
إحدى أخطر املهن (تفكيك القنابل العنقودية) ،لكن فيلمه
هذا انفلش على مساحة انسانية واسعة ،وعلى أزمة العيش
اللبناني وسط حقول القتل الدائمة .تناولت داليا فتح اهلل
حساسة يف الوجدانني الفردي واجلماعي يف لبنان،
مسألة ّ
من خالل مناذج منتمية إىل جيلني خمتلفني ،كي تقرأ احلالة
اآلنية املرتبكة .لكن فيلمها الوثائقي الثاني هذا (فيلمها
األول «مربوك التحرير» ،انطلق من حلظة االنسحاب
اإلسرائيلي من جنوب لبنان يف العام  ،2000كي يروي
وقائع العيش يف املرحلة الالحقة هلذا االنتصار اللبناني) بدا
ّ
التصنع لدى جيل
ضائعًا بني ثرثرة حتليلية ال ختلو من بعض
نص سينمائي
من الشباب ،وإطالة بصرية ال طائل هلا يف ّ
حمتاج إىل تكثيف درامي بد ً
ال من طرح عناوين كثرية.
ّ
يف اجلانب النقيض هلذه األمناط /النماذج ،املستلة من الئحة
األفالم املئة املختارة للمشاركة يف املسابقتني الرمسيتني
اخلاصتني بالدورة التاسعة ،هناك «حممود
العربية والدولية
ّ
حنب احلياة» (فرنسا )2008 ،جلان آسيلماير
درويش ،وحنن ّ
و«طعم الثورة» (فلسطني )2008 ،لبثينة خوري .فيلمان
تلفزيونيان بامتياز ،شك ًال بصريًا ومعاجلة فنية .فيلمان
يسردان معلومات ،وحياوران أناسًا معنيني باملوضوعني،
قدم األول
وال خيرجان من التبسيط الشديد احلضور فيهماّ .
مقتطفات من حوار طويل مع الشاعر الفلسطيين الراحل،
إىل جانب قراءات مقتضبة باللغة الفرنسية من مقاطع
مأخوذة من قصائده ،يف إطار شكلي عادي للغاية .تابع
متفرقة عن صناعة البرية يف الطيبة ،وعن
الثاني تفاصيل
ّ
عائلة املخرجة العائدة إىل فلسطني لتحقيق هذا املشروع.
ّ
املدعم
ظل األول مستويًا يف سياق الريبورتاج التلفزيوني
ّ
بص َور وحماوالت بصرية مفربكة .عجز الثاني عن ربط العودة
ُ
الضيقة للتفاصيل
مبفهوم العيش ،وعن اخلروج من الدائرة
ّ

الصناعية واخلربيات احلياتية إىل رحاب عامل أوسع ،مرتبط
بالتناقضات املختلفة يف اجملتمع الفلسطيين.
النتـائـج
يف ختام الدورة التاسعة هذهُ ،أعلنت النتائج التالية :يف
املسابقة العربية ،فاز «ذاكرة مثقوبة» لساندرا ماضي
جبائزة أفضل فيلم طويل و«ذاكرة وجذور» لفاروق
داود جبائزة أفضل فيلم متوسط ،و«رب البيت» َ
أل َنس
بالوي جبائزة أفضل فيلم قصري .ويف املسابقة الدولية،
فاز «بالل» لسوراف ساراجني جبائزة أفضل فيلم طويل،
و«الرجل الذي عرب الصحراء» لكوربت ماتيوس جبائزة
أفضل فيلم متوسط ،و«احلياة املنعزلة للرافعات» إليفا
ويرب جبائزة أفضل فيلم قصري .ونال «إجياد املنزل»
لكريستوف دالي تنويهًا من جلنة التحكيم.

آباء وبنون

نديم جرجوره
نشأت ،يف اآلونة األخرية ،ظاهرة سينمائية وثائقية لبنانية
تستدعي قراءة نقدية أوىل ،ارتكزت على رغبة خمرجني
ّ
عديدين يف
التوغل العميق داخل البؤس اجلماعي ،من خالل
ّ
متأخر بأهمية جعل
الفرد الواحد؛ أو رمبا على وعي لبناني
التجربة املالصقة بالسينمائي يف داخل عرينه العائلي مرآة
عدة انبنت على
الذات واجلماعة .ذلك أن أفالمًا وثائقية ّ
خطًا دراميًا وحيدًا للفيلم ،ومفتوحاً
جعل األب /األم ،حتديدًاّ ،
على االحتماالت اإلنسانية واألخالقية والثقافية والرتبوية
واحلياتية ،ما يتيح للمخرج إمكانية تشريح وقائع وحتليل
معطيات ّ
الضيقة أو باجلماعة األوسع.
متصلة بالبيئة
ّ
هذه ظاهرة سينمائية ،على الرغم من أن غالبية األفالم
(القليلة أص ًال) مل تبلغ مرتبة سينمائية رفيعة املستوى،
ّ
بل ّ
تفكك مجالي أو درامي أو فين أو تقين.
ظلت أسرية
املستلة من التجارب احلميمة لألهل أو ً
ّ
ال
ومع أن املواضيع
اخلاصة
ولألقارب واجلريان ثانيًا ،تعكس الكثري من السمات
ّ
باحلياة اللبنانية ،بتالوينها املتناقضة واخلطرة كافة؛ ّ
إال أن
وعاجز عن أن يكون املرآة
النسق السينمائي اإلبداعي مرتبك
ٌ
الفنية السليمة للمضامني اإلنسانية هذه ،اليت تنذر بعواقب
وخيمة ،على املستويات اللبنانية ّ
كلها.
بالتأمل يف مسألتني اثنتني :قدرة
لكن الظاهرة جديرة
ّ
عامة؛ وخطورة ما
ورؤى
أوصاف
إشاعة
اخلاص واحلميم على
ّ
تعكسه األفالم ،عرب األهل واألقارب ،من استمرارية املآزق
بلد مفتوح على اخلراب والفوضى واالنقطاع
اليت يعانيها ٌ
ّ
ومهمة،
الشق األول ،بدت اخلطوة مجيلة
الداخلي الدائم .يف
ّ
ألنها تذهب إىل أناس عرفوا أعمارًا ومراحل واختبارات ّ
شتى،
لكن بعضهم مل خيرج من تقوقع مذهيب قد يكون عنصريًا يف
بعض األحيان ،يف حني أن بعضهم اآلخر أسري ذاكرة قدمية
ّ
الشق الثاني ،هناك
واآلني .يف
وابتعاد واضح عن الراهن
ّ
ما يشبه التأكيد الصارم على أن ال خالص للبلد وناسه،
متمسكة بانعزاالتها اخلانقة ،وطاملا
طاملا أن األجيال القدمية
ّ
مستمرة يف إنتاج أجيال
أن هذه االنعزاالت اخلانقة
متزمتة
ّ
ّ
مزقوا
وحماصرة بأصول تربوية واحدة ،مع أن أبناء عديدين ّ
الضيقة،
عدة ،وباتوا أكرب من أن ختتزهلم العائلة
أقنعة ّ
ّ
وامتهن بعضهم اإلخراج السينمائي ،فعاد إىل العائلة حام ًال
مترده وخصوصيته ،ودافعًا
آلة التصوير السينمائي ،ومتأبطًا ّ
األهل واألقارب واجلريان إىل التعبري عن مكنونات نفوس ال
تزال مريضة ،أي خطرة.
أفضت العالقات الصدامية بني خمرجني وعائالتهم إىل كشف
متفرقة
عدة من التوتر اللبناني الداخلي ،بقراءتها جوانب
بؤر ّ
ّ
عما تؤمن
من األزمات اللبنانية .فاجلماعة
الضيقة ،بتعبريها ّ
ّ
به قو ً
ادعت فيه تقاربًا
ال وفع ًال ،بدت كأنها تدين ماضيًا ّ
فعا ً
ال يف بنية اجملتمع واحلياة اليومية ،وظهرت
إنسانيًا ّ
ً
أصفى وأصدق عند قراءاتها الراهن وفقا لقناعاتها املزمنة،
املفضوحة علنًا يف حلظة االنشقاقات الداخلية .واملخرجون،
بتصويرهم اجلماعة هذه ،قارعوا شياطني األمس واليوم،
ّ
اخلط األول ملواجهة طغيان الفكر االنعزالي
وباتوا يف
ّ
املنفلش يف البيئات الطوائفية كلها.
أليس هذا النمط السينمائي شك ًال من أشكال مقاومة
االحنطاط اللبناني القاتل؟
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ثقافة

«نساء بال رجال» و«ال أحد يعرف شيئاً عن القطط الفارسية» اإليرانيان

بني «التقية» السينمائية واالحتجاج املباشر

زياد اخلزاعي

إيران اليوم يف الواجهة سياسيًا ،واحلديث عن الضربة
العسكرية والدعوات املضمرة يف االنتفاض ضد نظام
ّ
يتشكل :قوة نووية
املاللي تستعر يف الغرب ،واهلاجس
يف الشرق األوسط هي معضلة اسرتاتيجية ،وأمر ممنوع
ال يضاهيه سوى أي قرار لتأميم النفط ،مثلما جرى
ّ
انقض
مرة يف اخلمسينيات املنصرمة ،عندما
وأده ذات ّ
الغرب على حكومة رئيس الوزراء السابق حممد مصدق
بعد قرارها التارخيي.
إن النووي والبرتول ال جيتمعان ،على األقل يف اآلونة
ّ
تتعقد ،خترج إيران عصاها
احلالية .بيد أنه مع كل أزمة
السحرية ،أي السينما ،لتغازل قطاعات النخبة الغربية يف
أن املوار السياسي الداخلي حيمل بذرات دميوقراطيته
ِ
مطمئنني اجلميع على أن تدليس
واصالحيته وليرباليته،
السياسي ميكن أن توازنه حصافة الفنان والسينمائي.
فلألول القدرة على املراوغة والتربير ،فيما جيد اآلخران
ادين إىل التزامهما الشرط اإلبداعي وحريته،
نفسيهما ُم َق َ
ُ
ودفاعهما عن احلق ،حتى وان أجربا على الضياع.
من هنا ،نفهم دوافع خمرج موهوب مثل صاحب
«قندهار» و«سالم سينما» حمسن خمملباف وبناته
يف االنضمام اىل مجاعة «اإلصالحي» حممود مري
موسوي ،ليصبحوا ناطقني بامسه ،العنني عسف السلطة
واستكبارها ،اليت كان هو (خمملباف األب) جزءًا من
خياراتها .يف السياق نفسه ،ننتظر بلهفة اللحظة اليت
ّ
يفك فيها زميله عباس كياروستامي عقدة صمته حول

ما جيري يف بلده ،هو الذي ُينجز عمله األخري «شهادة
مصـدقة» مع جولييت بينوش يف إيطالياّ ،
لعله يبينّ مبدأ
ّ
تتلبس نظريتها الفقهية،
«التقية السينمائية» اليت
ّ
واليت ُأطلقت ذات يوم ضد طغاة ومستبدين ،والقائلة
شر من يعسـف باألمة ويتجبرّ ها ،وهي بدت متخاتلة
باتقاء ّ
حتول عزم
بذكاء يف ّ
نصه الكبري «طعم الكرز» ،عندما ّ
بطله على االنتحار إىل حماكمة ورع شعيب ،جيد مناقبيته
اإليديولوجية يف فتاوى وأعراف ،من دون أن تقدم تلك
نيته الشخصية اليت تنتظر
املناقبية جوابًا حامسًا
ّ
ميس ّ
عمم من
حكمة فالح عجوز وكرزه لتغيريها ،وليس إىل ُم َّ
سدنة قم.
يف مضمار هذه التقية ،هناك منوذجــان يستــكمالن
بعضهما بعضًا يف مقــاربة الــشأن اإليراني ُ
ــسيس
امل َّ
(أبتعد عن قول «السياسي» ،كونه حيـمل اآلن
نص يسعى إىل ّ
اتقاء التحامل
توصـيفًا مباشرًا للحكم)ٌّ .
إبان حقــبة
اجملاني على مرجعيته التارخيية ،اليت تدور ّ
مـصدق ،وحتاشي إسقاط ظالهلا على االنتفاضة اخلـضراء
األخرية أو ان تستجري بها .وآخر يضع نصب شجـاعته
السينمائية صالفة زائدة ،تنأى بنفسها عن الوقوع يف
تسفيه وجع أبطاله الشباب وعنادهم ،ضد قمع يطال
مواهبهم وخياراتهم وصنعتهم.
«نساء بال رجال»
جتمع الفنانة التجهيزية وصانعة التسلسالت الفوتوغرافية
والفيديوية شريين نشاط (تولد العام  )1957يف باكورتها
«نساء بال رجال» ،احلائز «األسد الفضي» يف فئة
أحسن إخراج ،يف الدورة األخرية (أيلول الفائت) ملهرجان
البندقية ،بني التاريخ وخسارات بطالتها ،باعتبارهما
ُعنصرين ال يرحبان على الدوام ،وهما حيمالن رمحني
قابلني لوالدات شائنة ،غري مكتملة .فالزمن لدى الفنانة
نشاط ،وهو تسلسل دائم لن نفلح يف جتميعه بالكامل،
نؤرخها
وعلينا التقاط ما ميكن من خرياته البصرية ،كي ّ
يفسر
ونتمعن يف معانيها وانتساباتها اجلماعية .وهو ما
ّ
ّ
ً
إصرارها على املتداوالت الصورية ،خصوصا يف نصوصها
الفاتنة ،اليت مجعتها بعنوان «جذل» ( ،)1999املعنية

بالوشوم النسائية وحروفيتها ،و«وفاة» ( )2001عن
احلروب ووداعاتها ،و«زارين» ( )2005املفعمة بط ّالت

العزة االجتماعية يف إيران
نساء ورجال يستعيدون زمن
ّ
أربعينيات القرن املاضي ومخسينياته .هناك أعمال أخرى
ّ
شكلت على مدى األعوام الثالثة عشر األخرية ويف نهاية
مطافاتها ،النص املوعود لفيلمها الروائي األول القائم
على رواية الكاتبة شهرنوش بارسي بور بالعنوان نفسه
(أدت دورًا صغريًا فيه كصاحبة ماخور يف طهران.
ّ
جتتمع النساء األربع يف «بوستان» منعزل (اإليرانيون
ّ
مركبة من «بو» أي العطر
يسمونه هكذا كونه كلمة
ّ
أو األريج ،و«ستان» أي املكان ،ليجتمعا يف عنوان
وي ّ
ذكر بأنفاس الشاعر الفارسي
«رياض الورود»)ُ ،
اجمليد سعــدي .وهو االتــقاء املكاني الذي حيمل مغازيه
الذاتية كمالذ آمن لكينوناتهنٌ .
كل واحدة منهن حتمل
جرمية اخلارج القاسي حبق كرامتها ونصاعتها واعتباراتها.
ال موعد يرسم أقدارهن يف هذا الفردوس ،بل خسارات
ص َور
متعددة
ّ
ُ
الص َور للقهر االجتماعي والعائلي .إنهن ُ
غ
املت
مع
انهياراتها
ل
تتعج
اليت
اإليرانية،
للطبقية
ّ
يرّ
ُ
سيس ،الذي ُفرض غربيًا بإطاحة النظام املنتخب وإعادة
امل َّ
طغيان الشاه .إنهن ،من وجه ثان ،الديناميكية اليت
ّ
متمثل بالشابة
تحُ ّرك خيارات املرأة اإليرانية ،ومنوذجها
مونس (شآبنام طولوعي) ،الراضخة لقهرية شقيقها
املتزمت ،اليت تدفعها إىل االنتحار قبل أن ُتعيد انبعاثها
ّ
املعنوي والتحاقها بفاتنها املناضل الشيوعي الشاب،
بقوة عزميته وتفانيه يف
جتل حلبها وإعجابها
وهو فعل
ٍ
ّ
التزامه احلزبي ،الداعي إىل احلرية واالستقالل.
تستكمل املخرجة نشاط انبـعاث مونـس السحري ومغازيه،
يف فرار املومس الشابة زارين (أورسي توث) من
متيز بني سحنهم
إذعاناتها جملامعات رجال غرباء ،مل تعد ّ
بسبب كثرتهمٌّ .
كل منهما تبحث عن النقاء على طريقتها،
إذ قامت مونس بإلغاء جسدها القديم ،وإحالله بثان
أقوى ،فيما تغستل زارين من ذنوبها يف محام عمومي،
قبل أن تلج «بوستان» املرأة األرستقراطية ومالكته
املدعوة فخري (أريتا شهرزاد) اهلاربة من خسارتني:
ّ
املتنفذ يف القطاع األمين ،وعشيقها الذي
عنف زوجها
خان وعوده جبلب اخلطيبة األمريكية إىل دارتها ،لتندب
ّ
حظها بأغنية رومانسية قبل اختالئها الرعوي.
القطط الفارسية
ُيقارب عناد نسوة الفنانة نشاط نظريه لدى البطلني
الشابني يف فيلم صاحب «زمن اجلياد الثملة»
( )2000و«السالحف يمُ كن أن تطري» ( ،)2004املخرج
املوهوب بهمان قبادي ،الذي محل عنوانًا ُمَر َّمزًا هو «ال
أحد يعرف شيئًا عن القطط الفارسية» .فعلى هذين
املوعودين بلوثة املوسيقى أن «يتقيا» العقاب،
بسبب جساراتهما اليت أوقعتهما يف مطبات االعتقال.
التشبه بالغرب
نلتقيهما بعد إطالق سراحيهما بتهمة
ّ

الكافر ،وهما يسعيان إىل ضمان االتقاء من احملاسبة
املكررة ،باهلروب من البلد .الشابة جنار (أداء
السلطوية
َّ
عفوي باهر لنجار شقاقي) وزميلها آشكان (آشكان
كوشاجنيد) ال يعرفان كيف خيفيان ولعهما مبوسيقى
ْ
متل» .فحيويتهما انعكاس لفورة
البوب والـ «هارد
ويتم اجتماع زمرتهما
إيران.
عاصمة
شبابية كاسحة يف
ّ
حتت األرض ،فاملنع قاس والعقاب أقسى.
إذا كان اخلارج الرمسي لدى املخرجة نشاط مرسوم بتأن
حيول مشهدياته إىل قطع بصرية ذات مجالية ساحرة
فين ّ
(تصوير ّ
أخاذ ملارتن كاشالخت) وإيقاع هادئ يقرتب
من الطور الغنائي الرزين ،الذي تتبادل األرستقراطية
فخري أدواره مع املطرب املخضرم ،فإن زميلها قبادي
تردد إىل روح اإليقاع الشبابي الناري
يذهب من دون
ّ
املستفز واالنتقادي .تصوغ نشاط فيلمها كتجميع
الطبع،
ّ
صورت فيها نسوتها كأحاديات
ألشرطة الفيديو اليت
ّ
بصرية ،بينما يستكمل قبادي مشروعه املوسيقي الذي
بدأه يف «نصف قمر» حول الغناء الكردي وموسيقاه،
نصه وسط شوارع طهران،
لكن بعيدًا عن ريفيته ،لريمي ّ
ِّ
مزاوجًا هنا بني املدينة العصرية املتضخمة الضاغطة
وتسرع أبطاله الشباب الذين يؤمنون بأنهم ضحايا
ّ
متعدد الرؤوس.
مزمنون لنظام
ّ
فتارة هو الفقهي وتارة أخرى العسكري وتارة ثالثة
املؤجر وتارة رابعة العائلة وتارة خامسة ُ
هرب وتابعه
ّ
امل ّ
املزور .هكذا ،على السلسلة ّ
أال تنتهي يف جمتمع حماصر
ّ
باحلاكم ومثله باخلارج الغربي الساعي إىل إطاحة هذا
األخري حبصار دولي أكثر لعنة ،يبدأ بالقوت ويخُ تتم
بتأشريات الدخول.
املتلهفة
يدور بطال «ال أحد ،»...ومعهما الشخصية
ّ
نادر (أداء ناري ألمحد بهداد) ،الذي يكشف عن قدرة
نادرة يف إدارة احلفالت وخماتلة النظام ،على درجاتهم
النارية حبثًا عن خالص لن يتم ،وهم يشبهون بطالت
حتصنهن الفاشل ،الذي ينتهي بهجمة
«نساء »...يف
ّ
حبجة الرتخيص،
العساكر على احلفلة الغنائية اخلتامية
ّ
مشوه ألرستقراطيي طهران،
ونشاهد الضابط ،وهو ابن
ّ
بتعال سلطوي ذي
يلتهم املائدة بفجور ،ويناقش اجلمع
ٍ
نفس انتقامي .يفشل أبطال قبادي يف اهلرب ،وتفشل
نساء نشاط يف منع اخلسران من الوقوع ،ألن إيران ّ
ظلت
تنتقل من قامع علماني إىل قامع ظالمي.
ّ
واالثنان يشرتكان يف أن الفرد مهما عال شأنه أو احنط
حمتده هو تابع جيب أن يطيع ويبقى بعيدًا يف شكواه.
وجيتمع الفيلمان على أغنيتني حزينتني :فخري ُتغين
لوعتها ،وشباب القطط الفارسية يندبون احلب الذي
ّ
متأخرة ولو
لن يكتمل للوطن ،واملواجهة اليت تأتي
قلي ًال ،قبل أن ُتغتال يف الشوارع نفسها اليت شهدت
مطارداتهم جلوازات السفر وتأشرياتها الضائعة ،بسبب
املزو َرين األمحقني.
إلقاء القبض على
ِّ
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افكار وآراء

من جتربة العراق إىل مفاعل قم  ..العامل
خُيدع مرتني؟

بالنسبة لكثر من األمريكيني ،كان خطاب وزير اخلارجية األمريكي
السابق ،كولن باول يف شهر شباط العام  ،2003عن أسلحة العراق
غري التقليدية ،مقنعًا بقوة .كان أداؤه باهرًا ،متضمنًا صورًا من
مسجلة ،تقدمها إحدى أكثر
أقمار اصطناعية واتصاالت عراقية
ّ
الشخصيات حيازة على ثقة الرأي العام.
ثم بدأت حرب طويلة ومكلفة ،واكتشفت البالد ان التأكيدات بأن
العراق كان ميتلك أسلحة غري شرعية ،كانت بال أي أساس من
الصحة.
واآلن ،تتصاعد وترية املواجهة األمريكية مع ايران حول برناجمها
النووي ،مع ما ورد خالل األسبوع املاضي عن بناء احلكومة االيرانية
ثان لتخصيب اليورانيوم ،مل تكن أعلنت عنه يف السابق.
ملفاعل ٍ
وال ميكن جتاهل السؤال التالي :هل تشكل الضجة اليت أثريت حول
تسرعًا آخر يف احلكم ،مبنيًا على
قم،
املفاعل السري قرب مدينة ّ
ّ
أدلة مبهمة ،حتركه الرغبة يف إظهار تشدد جتاه نظام مكروه؟ بعبارة
أخرى ،هل تكرر الواليات املتحدة أخطاء العام 2002؟
ويتابع النشطاء املعادون للحرب بتشكيك تعلموه من الدروس
السابقة ،اخلالف حول مفاعل قم بإحساس متيقظ جتاه املشهد
املتكرر ،كما يطالب بعض املختصني يف جمال احلد من التسلح
والشأن االيراني ،مبزيد من األدلة ،وحيذرون من التسرع يف
استخالص املوقف.
لكن ،وبينما يظهر التشابه بني العام  ،2002حني صدرت التقديرات
االستخباراتية الكاذبة ،والعام  ،2009تبقى الفوارق عميقة .فهذه
املرة ،وبكل االعتبارات ،ال وجود ملسرية حنو احلرب يقودها البيت
األبيض .وقد قال وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس إن التحرك
العسكري لن يؤدي إال إىل تأخري حصول ايران على األسلحة النووية
ملدة ترتاوح بني السنة والثالث سنوات ،كما أنه ال وجود ألي دليل
على نية الرئيس االمريكي باراك اوباما إضافة حرب ثالثة إىل
مسؤولياته.
أقرت ايران
هذه املرة أيضًا ،يشتد اخلالف حول الوقائع .فقد ّ
بوجود مرافق التخصيب النووي ،كما اعلنت أمس االول أنها تبين
املفاعل حتت األرض ،بالقرب من قاعدة عسكرية ،حلمايته .لكن
ايران ترفض املزاعم بان املفاعل جزء من برنامج للتسلح.
ويقول مسؤولون يف االستخبارات األمريكية ،إنهم تعلموا درسًا
قاسيًا من كارثة األسلحة العراقية ،وإن التقييمات للربنامج النووي
االيراني تبقى هذه املرة خارج تأثري االعتبارات السياسية.
اما توماس فينغار الرئيس السابق للمكتب االستخباراتي التابع
لوزارة اخلارجية األمريكية الذي ابتعد عن املزاعم اخلاطئة حول
األسلحة العراقية ،قبل احلرب على العراق ،فقال« :لقد خذلنا
البالد ،وأردنا (بعدها) ان نتأكد من عدم تكرار ذلك» .وأضاف
فينغار الذي يعمل اآلن يف جامعة ستانفورد ،إن االعرتاضات
على آراء الغالبية يف التقديرات االستخباراتية أصبح اآلن هدفًا
للتشجيع ،وإن االفرتاضات باتت مرفوضة ،وتابع «اآلن ،أصبح
األمر أقرب إىل صراع شفاف بني األفكار».
هذا الصراع ،أنتج خالصة مفاجئة يف التقييم االستخباراتي لعام
 2007حول برنامج إيران النووي :مجدت طهران العمل لتصميم
رأس حربة يف العام  .2003أما اليوم ،فتقول الرؤية األمريكية،
إن عمل التصميم هذا مل يستأنف بعد ،يف موقف أكثر حتفظًا من
بعض احللفاء املقربني ،الذين يعتقدون أن العمل هذا قد استؤنف،
بل حتى انه مل يتوقف أص ًال ،ومن بينهم املانيا ،واسرائيل وحبسب
تقرير نشرته صحيفة الـ«فاينانشال تاميز» أمس االول ،بريطانيا
أيضًا.
ويف تقييم البناء قرب قم ،يقول املتحدث باسم وكالة االستخبارات
املركزية (سي آي ايه) بول غيميغليانو ،إن الوكالة «شكلت
خالصاتها حبذر وصرب ،وازنة وفاحصة كل معلومة واردة» ،ويتابع
«كان هذا جناحًا استخباراتيًا كبريًا».
لكن اجلميع مل يقتنع بذلك .وقد وصف الكاتب اليساري امليول
واملدون لدى اجمللة االلكرتونية «سالون» ،غلني غرينوالد،
التقارب بني االتهامات احلالية املوجهة اليران والتهم السابقة
للعراق بامتالك ما يسمى بأسلحة الدار الشامل يف العام ،2002
بـ«احلقيقية ،واملقلقة» .وقال «:تقوم اإلدارة بإلقاء مزاعم
حتريضية حول برنامج دولة أخرى ألسلحة الدار الشامل ونواياها،
من دون أن تقدم أي إثباتات».
اما اخلبري يف الشؤون االيرانية لدى جامعة كولومبيا غاري سيك،
فقال إنه منذ العام  ،1992زعم مسؤولون أمريكيون أن ايران
كانت على مسافة بضع سنوات من القنبلة النووية ،وأضاف ان
احلكومة الدينية يف ايران «مكروهة» كما كان الرئيس العراقي
الراحل صدام حسني ،مما يؤدي إىل افرتاضات السيناريو األسوأ.
ويقول سيك «يف العام  ،2002كان يبدو من السذاجة التامة،
التصديق بأن صدام مل ميتلك برناجمًا» ،موضحًا ان اليوم ،أصبحت
فكرة عدم سعي ايران للحيازة على القنبلة ،مستبعدة بشكل مشابه،
من النقاشات اجلدية.
إىل ذلك قال سيك ،كما البعض يف األوساط االستخباراتية ،إنه
يعتقد ان ايران قد تنوي التوقف عن بناء السالح النووي ،مبوازاتها
خللق «قدرة اخرتاق» ،أي القدرة على صنع قنبلة خالل شهور
قليلة .هذه السلسلة من األحداث قد تفسح اجملال لتدخل الحق.
من دون صنع القنبلة فعليًا ،قد تستطيع ايران ان تكسب نفوذًا
متأتيًا عن كونها شبه قوة نووية ،من دون مواجهة العواقب اليت

قد تتبع إنهاءها للعمل.
وقال احمللل االستخباراتي الذي عمل لدى وزارة اخلارجية قبل احلرب
على العراق ،غريغ تيلمان إنه يعتقد أن التقييمات االستخباراتية
حول ايران ،أكثر توازنًا بكثري ،ويعود ذلك جزئيًا إىل غياب الضغط
معينة ،كما كانت
الكبري من البيت األبيض للوصول إىل خالصة
ّ
عليه احلال يف العام  .2002لكنه قال إنه منزعج مما اعتربه مبالغة
يف تقديم املسألة النووية االيرانية على أنها أزمة فعلية.
ويوضح تيلمان الذي يعمل اآلن مساهمًا بارزًا يف «مجعية احلد من
التسلح»« :يقول البعض ان الوقت ينفد ،وأن علينا ان نتصرف
حبلول نهاية هذا العام .أما انا فما برحت أقول إن لدينا أعوامًا قبل
ذلك ،ال أشهرًا .الوقائع تدفع على مقاربة أكثر هدوءًا».
من جهته ،يقول املفتش النووي السابق دايفيد اولربايت الذي
يرتأس حاليًا «معهد العلوم واألمن الدولي» ،إن «التاريخ
املوثق جيدًا من الربامج النووية غري املعلنة إليران» يعري بعض

املصداقية للشكوك األمريكية.
لكن اولربايت يضيف قائ ًال إن على احلكومة (االمريكية) ان تقدم
مزيدًا من املعلومات لدعم اتهاماتها .وحول مفاعل قم على سبيل
املثال ،يتساءل اولربايت :هل متتلك الوكاالت االستخباراتية أدلة
ّ
مبين النتاج اليورانيوم املعد للتسليح ،أو حتى بانه
على ان املفاعل
حيتوي املعدات الكافية هلذا اهلدف؟
ويتابع متحدثًا عن الوكاالت االستخباراتية األمريكية «عليهم أن
يظهروا ما لديهم ،وإال فليس علينا أن نصدقهم».
يف كثري من إعادة النظر بأخطاء ما قبل احلرب على العراق ،تلقت
وسائل اإلعالم ومن بينها صحيفة «نيويورك تاميز» حصة من
االنتقادات ،لتكريرها مزاعم إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج
بوش من دون تدقيق أو تشكيك.
وقال غرينوالد ،إنه مل جيد يف تغطية قضية مفاعل قم ،سوى
حتسن بسيط يف أداء الصحافة «ليس هناك تقريبًا أي تساؤل
حول ما إذا كان من املمكن استخدام املفاعل لغايات مدنية ،أو
حول ما إذا كان إعالن ايران عنه قبل سنة من جهوزيته ،دلي ًال عن
نيتها احلسنة».
اما حمرر النشرة التجارية «اديتور وبابليشر» ،غريغ ميتشل الذي
حلل يف كتابه «خمطئون جدًا ملدة طويلة جدًا» الصادر يف العام
 ،2008أخطاء وسائل اإلعالم يف املسألة العراقية ،فقال إنه يعطي
تغطية الشأن اإليراني تقييمًا أفضل« .ال أرى الدرجة نفسها من
التقبل األعمى ملا يقوله الصقور .اعتقد أن الصحافة قد تعلمت
(عن «نيويورك تاميز»)
بعض الدروس».

هل يتحوّل اليمن إىل أفغانستان اجلديدة؟
ما زالت اجمللة اليت توزعها اخلطوط اجلوية اليمنية يف رحالتها،
تنشر املقاالت اليت تشجع السياح املغامرين على زيارة منطقة
زراعة النب يف مشال البالد ،ببلداتها املنبسطة على التالل بطابع
عربي قديم ،واألودية الشرقية األسطورية ،اليت كانت يومًا مقرًا
للملكة سبأ .لكن من حياول اخلروج من الطريق املألوف يف اليمن
جيد مزيدًا من املغامرة ،فثلثا البالد أصبح خارج سيطرة احلكومة،
إذ تسيطر عليها اجلماعات االنفصالية ،أو القبائل احمللية اليت
لديها عادة خطف السياح االجانب الستخدامهم كورقة مساومة يف
خالفاتها مع احلكومة املركزية.
تعرض الرهائن لألذى ،حتى شهر متوز املاضي ،عندما
نادرا ما
ّ
اختطف تسعة اجانب ،بينهم امرأة أملانية وأخرى من كورية اجلنوبية
شوهت جثتيهما ،واكتشفهما الرعاة الحقًا .بعد هذا االعتداء،
أوقفت احلكومة فعليًا منح األجانب ،مبا يف ذلك الصحافيني،
اإلذن بالسفر أينما كان يف البالد ،عدا العاصمة صنعاء واملنطقة
الساحلية القريبة من مرفأ عدن.
خالل الشهر املاضي ،كثفت احلكومة ،ذات الغالبية السنية،
عملياتها العسكرية ضد املتمردين الشيعة املعروفني باسم
احلوثيني ،واملتهمني رمسيًا يف جرائم قتل ،يف استمرار للحرب
اليت بدأت عام  ،2004عندما قتلت احلكومة قائدًا للحوثيني ،ما
أثار خماوف يف صفوف أتباع الطائفة الزيدية الشيعية اليت كانت
مهددة بالتصفية من قبل احلكومة واملتطرفني السنة .حتى اآلن،
ّ
قتل اآلالف وشرد مئات اآلالف ،معظمهم يف حمافظة صعدة يف
مشالي البالد .وقد استخدمت احلكومة القصف اجلوي واملدفعية
يف حماولة لسحق احلوثيني .االستخدام املزعوم ألشكال العقاب
اجلماعي وفرض احلصار على املساعدات إلجبار املواطنني على
تسليم املتمردين ،دفع ببعض الوكاالت ،مثل اليونيسيف ،إىل
املقارنة بني احلملة اليت تشنها احلكومة وما تقوم به حكومة
السودان يف دارفور.
ويقول دبلوماسيون غربيون يف صنعاء إن السبب احلقيقي للهجمات
على األجانب هذا العام ،هو تنامي مجاعات تنظيم «القاعدة»
يتعرض له يف اململكة العربية
يف اليمن .فتحت الضغط الذي
ّ
السعودية والعراق ،يقوم تنظيم القاعدة بتحويل املناطق اجلبلية
اليت ينعدم فيها القانون ،إىل منطقة متركز جديدة .وفيما يرى
مسؤولون أمريكيون وخرباء يف مكافحة اإلرهاب أن اليمن ليس
على وشك أن يصبح دولة فاشلة مثل الصومال على املقلب اآلخر
من البحر األمحر ،إال أن هناك مؤشرات حتذيرية إىل أن األمور ميكن
أن تزداد سوءًا :التمرد احلوثي ،االنفصاليون يف اجلنوب ،وتهديد
القراصنة الصوماليني على الساحل ،واقتصاد مهدد بسبب تراجع
إنتاج النفط ،وأزمة املياه تلوح يف األفق.
نشأ اليمن ،املمتد على أقصى جنوب شبه اجلزيرة العربية ،والذي
يأوي  23.8مليون نسمة ـ مقارنة بـ 28.7مليونًا يف اململكة العربية
السعودية ـ عندما احتد مشال البالد وجنوبه عام  ،1990وهو يعترب
أحد أفقر البلدان يف منطقة الشرق األوسط .هذه املنطقة كانت
دومًا مصدرًا للجهاديني ،فقد أرسلت مئات املقاتلني يف احلرب
ضد السوفيات يف أفغانستان ،حبسب ما تشري أعداد املعتقلني
والقتلى واملتمردين الذين مت التعرف عليهم يف العراق ،وال تزال
تعترب واحدة من أهم مصدري املقاتلني يف الصراعات اإلقليمية.
ومن املعروف ،أن حكومة اليمن الشمالي استخدمت اجلهاديني يف
هزمية اجلنوب خالل احلرب األهلية اليت انتهت يف العام ،1994
ولكن العالقة التكافلية بني احلكومة والقاعدة تبدلت بعد  11أيلول
والغزو األمريكي للعراق ،عندما شعرت احلكومة اليمنية بالقلق من
احتمال تعرضها لعمل عسكري أمريكي ،وساعدت الواليات املتحدة
يف اغتيال أحد قادة تنظيم القاعدة يف العام  ،2002من خالل
هجوم صاروخي من طائرة «بريديتور» ،حتى وهي تغض الطرف
عن متطرفني آخرين طاملا مل يتسببوا بأية متاعب.
كثف تنظيم القاعدة استهداف املصاحل األجنبية يف اليمن ،وحتديدًا

من خالل حماولة فاشلة القتحام السفارة األمريكية يف أيلول العام
 .2008يف وقت مبكر من هذا العام ،أعلن رئيس تنظيم القاعدة
يف اليمن ناصر الوحيشي االندماج بني منظمته وتنظيم القاعدة فرع
السعودية ،لتشكيل «القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية» ،ما دفع
مبدير االستخبارات القومية األمريكية إىل للقول إن اليمن «عاد
للظهور كساحة جهادية وقاعدة حمتملة لعمليات إقليمية لتنظيم
القاعدة» .مع وجود قاعدة له يف اليمن ،قد يشن تنظيم القاعدة
هجمات من مدخل البحر األمحر وصو ً
ال إىل قناة السويس ،فض ًال عن
تنفيذ عمليات ضد اململكة العربية السعودية واخلليج.
تشعر الواليات املتحدة بالقلق من أن اليمن ال يأخذ هذا التهديد
على حممل اجلد مبا فيه الكفاية .يف متوز املاضي ،قام قائد القوات
األمريكية يف منطقة الشرق األوسط اجلنرال ديفيد برتاوس ،بزيارة
إىل البالد لتشجيع الرئيس علي عبد اهلل صاحل على أن يكون أكثر
تشددًا.
ويقول اخلبري األمريكي بالشؤون اليمنية غريغوري جونسن إنه «ال
إن «احلكومة
تطابق بني رأي صنعاء ورأي واشنطن» .ويضيف ّ
اليمنية معنية أكثر بالقتال ضد احلوثيني يف حمافظة صعدة ومع
االنفصاليني يف اجلنوب .أما تنظيم القاعدة فيأتي يف املرتبة
الثالثة من اهتماماتها ،وال تنظر احلكومة اىل املوضوع على انه
مشكلة مينية بل أجنبية».
ال يبدو مرحيًا أن يكون عدد من الناشطني البارزين يف القاعدة
ـ مبا يف ذلك الوحيشي ـ قد هربوا من السجون اليمنية بشكل
غامض يف املاضي ،أو ان يكون السجناء السابقون يف معتقل
غوانتانامو يف الواليات املتحدة ،قد عاودوا نشاطهم يف اليمن.
ويعتقد جونسون أن الواليات املتحدة تركز بشكل كبري على احلل
العسكري .ويقول «من الواضح ان لديك مفتاحًا للقضاء على
املقاتلني ،ولكن الواليات املتحدة فعلت ذلك من قبل» ،مضيفًا
«ما مل تعاجل املسائل األساسية ـ وخاصة الفقر ـ فانك ستظل
تقاتل القاعدة كل بضع سنوات».
مكافحة الفقر يف اليمن مهمة ليست سهلة .مستوى التعليم متدن
جدًا ،والبالد غارقة يف األسلحة ،كما أنها تكافح مع وجود نقص
حاد يف املياه ،وبسبب ادمان جزء كبري من اليمنيني على القات،
وما ال يقل عن  90يف املئة من الرجال و 25يف املئة من النساء
ميضغون أوراقه.
واملدهش أن معظم األراضي الصاحلة للزراعة يف البالد تستخدم
لزراعة القات ،الذي يستهلك حواىل ثلث انتاج البالد من املياه.
وهي تعاني من نقص يف املياه؛ اليت تأتي مبجملها من املياه
اجلوفية املوجودة منذ آالف السنني ،وتتجدد بشكل بطيء جدًا.
ويتوقع خرباء ان تشهد صنعاء اليت يعيش فيها حوالي مليوني
نسمة جفافًا خالل  10أعوام .ومن شأن االضطرابات االجتماعية
والكوارث البيئية ،ومشاكل اللجوء اليت قد تنتج عنها ،أن تهيئ
أرضًا خصبة لتنظيم القاعدة .ويقول مايكل كلينغلر ،اخلبري يف
شؤون املياه ،واملدير احلالي لوكالة اإلغاثة األملانية «أنه ينبغي
البدء يف شراء اخليام لألسر املشردة».
ال متتلك احلكومة اليمنية وال حتى الواليات املتحدة أي خطة ملساعدة
البالد على التخلص من القات .واجلمهور مييل اىل الرضا عن
اخفاقات احلكومة .يقول عادل الشجاع ،أستاذ العلوم السياسية يف
جامعة صنعاء ورئيس منظمة معارضة الستخدام املخدرات« ،ميكنك
اجللوس ملناقشة مجيع املشاكل اخلاصة بك وتعتقد أنك حتل كل
شيء ،ولكن يف احلقيقة تكتشف أنك مل تفعل شيئًا يف الساعات
األربع املاضية ألنك كنت متضغ القات» .ويضيف «مشكالتك
يف الواقع هي أكثر سوءًا ،وكل القرارات اليت اختذتها هي سيئة،
ألنها جاءت حتت تأثري القات» .لألسف ،هناك جمموعة واحدة
ميكنها أن حتل مشكلة القات يف اليمن .املتزمتون الساخطون يف
تنظيم القاعدة ال يقرتبون من هذه النبتة.
(عن جملة «تايم»)
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كلمات متقاطعة

برج احلمل
تابع طريق النجاح الذي حققته في العمل في الفترة االخيرة
بعد طول معاناة ،يوقعك أحد املتطفلني في مشكلة مع
احلبيب ،بادر الى ح ّلها معه من دون تدخل أحد.

برج الثور
تطرأ تطورات عاطفية قد تغ ّير مجرى حياتك نحو األفضل
وتدفعك الى االرتباط ،كن دقيقا ً في مواعيدك ،تأخيرك
الدائم يزعج اآلخرين ويبعدهم عنك.

برج اجلوزاء
ً
شكوك في احلبيب في محلها ،واجهه وكن صريحا في
حوارك معه الى أبعد احلدود ،االعتراف باخلطأ فضيلة ،ال
تتردد في القيام بهذه اخلطوة جتاه احد أفراد العائلة.

برج السرطان
أخيرا ً تتخلص من مشكلة كانت تشغل بالك طوال الفترة
املاضية وترهقك ،يشعر احلبيب بشوق كبير اليك ،ال تدع
فرصة
اللقاء به تفوتك ألنها ال تع ّوض.

برج األسد
انت مشتت التفكير ،اجتهد في التركيز على مسؤولياتك
وال تشغل بالك باألمور التافهة ،تتأزم أمورك العاطفية
وتسمع كالما ً قاسيا ً من احلبيب قد يوقعك في االحباط.

برج العذراء
حدد أولوياتك ورتّب شؤونك لتتمكن من حتقيق التقدم
ّ
الثابت نحو النجاح ،ال تستمع الى األقاويل التي تتردد من
حولك ،فهي تض ّيع وقتك سدى.

برج امليزان
يعرض عليك احد زمالئك املساعدة ،ال تتردد في قبولها،
فأنت بحاجة اليها ،اجتماعك باالصدقاء قد يكون مفيدا ً
لك ،فانت بحاجة الى بعض الترفيه.

برج العقرب
األمور املادية تشغل بالك ،أعد النظر في موازنتك قبل
فوات االوان ،يعيش أحد أصدقائك مأزقا ً حقيقياً ،سارع الى
مساعدته قبل فوات االوان.

برج القوس
ال تخلط التسلية بالعمل ،كن جديا ً في عملك وال تهمل
مسؤولياتك اجلسام ،فترة مناسبة للقيام بالزيارات العائلية
واالجتماعية وإعادة وصل ما انقطع ،رقم احلظ 4.

برج اجلدي
االرهاق الشديد الذي تشعر به في العمل قد يكون السبب
في تأخر اجناز مسؤولياتك ،تلتقي أحد األشخاص صدفة
فيثير اهتمامك بشخصيته املمتعة واملرحة.

برج الدلو
تتعرض ملشكلة كبيرة في العمل بسبب إهمالك لبعض
األمور املهمة ،إجرِ بعض التعديالت على قائمة االصدقاء
واحذف الذين تشكك بصداقتهم لك.

برج احلوت
ال تستسلم واعمل جاهداً ،فانت قادر على النجاح والتفوق،
ثابر وال تتسرع ،تدخّ ل العائلة الدائم في شؤونك اخلاصة
يضايقك كثيرا ً هذه الفترة.

الفوارق
كلمة وسهم
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News
Saudi backed Hariri aims to marginalize Aoun
and Lebanon>s Christians yet again
Labib Chemali

In the latest round of negotiations to form Lebanon>s cabinet, things
have continued to take an even uglier turn. Lead by Saadedine Hariri
of the Future Movement, the March 14 coalition and their relative
parliamentary majority was dealt a body blow weeks ago with the
defection of Druze leader Walid Jumblatt, leaving members of the
March 14 coalition at each other>s throats in order to secure a bigger
share of ministers for themselves .
To deflect attention from their unenviable position, the March 14 camp
ramped up their vicious campaign of misinformation and leaving
the problem on cabinet formation at the feet of MP Michel Aoun and
rejecting that reformist Telecommunications Minister Gibran Bassil
return as minister. It seems that Bassil>s performance the last 12
months as Telecommunications Minister has upset Hariri>s camp as
he was able to reduce phone subscription costs and call rates for the
consumer and while increasing income into the Government Treasury
!from Lebanon>s lucrative Telecommunications sector .
Such reforms are highlighting the corruption that has been
institutionalised since the Future Movement former leader, then five
time Prime Minister Rafic Hariri (Saadedine’s father) came to power in
1992. Since then Lebanon has fallen into $50 billion USD of public debt
with not much to show for it .
The Hariris came to power in Lebanon on the back of a Saudi brokered
agreement known as the Taef agreement in 1990; that strengthened
the position of Prime Minister (held by a Sunni Muslim) at the expense
of the Presidency (held by a Maronite Catholic) and was implemented
militarily by Syria and Lebanese Militias (currently represented in the
March 14 coalition) under the auspices of the United States who at the
time needed Arab support for the first Gulf War .
In 2005, the Future Movement reversed its position on Syria’s
occupation of Lebanon, rode the wave of anti Syrian sentiment despite
clinging to a gerrymandered law introduced by the Syrians, aimed at
the marginalisation of the Christians and managed to hold onto power.
They allied with the Amal and Hizballa Parties (whom they accuse of
being Pro Syrian) to get across on the back of Shiyite votes before
turning on them too. This move was aimed at sidelining Michel Aoun,
who was returning from his 15 year exile after the withdrawal of Syrian
troops from Lebanon( an exile that started when the Hariri family came
to power). Aoun won 70% of the Christian votes and held a 21 seat bloc
in Parliament .
The 2009 parliamentary elections saw the Saudis and the US take
an active role both financially and logistically to keep the Future
Movement afloat and helped it scrape through a majority at the expense
of democracy; Aoun rebounded and increased the share of his Change
and Reform Bloc to 27 Mp’s rendering it the largest Christian bloc in
Parliament and second largest bloc overall .
The defection of Jumblatt has left Hariri without a parliamentary majority
and after returning from a European holiday with his family while the
country is without a government and later a trip to Saudi Arabia, he
has resumed his designation to form a cabinet. It seems however, that
all eyes are on Aoun and how many ministries they can cheat the Free
Patriotic Movement (Aoun’s party) out of in the next “National Unity
”Government .
The leader of Lebanon’s Christians, with a Secular platform that draws
popularity from all of Lebanon’s religious communities; Aoun’s presence
on the Lebanese scene since the late 80’s as a defender of Lebanon’s
Sovereignty and his drive for Change and Reform is seen as a threat
by Lebanon’s ruling elite, or if you were to ask someone on the street,
”“Lebanon’s Mafiocrasy .
There is little reason to see why he would draw the ire of the Future
Movement and what is left of the March 14 coalition .
Despite purported links with Al Qaeda affiliated extremist Sunni
groups, the Saudi backed Future Movement of Prime Minister Designate
Saadedine Hariri is perceived as pro Western as they do not actively
oppose the naturalization and permanent settlement of the half million
plus Palestinian refugees in Lebanon at the expense of the Lebanese
indigenous population. Such a move would be seen to serve Israel as
it is absolved of the responsibility of the refugees that resulted from
its creation (and in contravention of United Nations Security Council
Resolution 194); Saudi Arabia would also see benefits as such a move
would tilt Lebanon>s delicate demographic balance of 3.5 million
people in favor of the Sunni sect since the Palestinian refugees are
primarily Sunni Muslim .
Both Israel and Saudi Arabia are the United State>s major allies in the
Middle East .

Australian Communities: Lebanese
Australians

Lebanese immigration to Australia began in the latter part of the nineteenth
century and the community which now numbers more than 300,000 people (1)
has made a profound contribution to the development of Australia as a nation.
Australians of Lebanese ancestry live all over Australia with concentrations of
.more recently arrived settlers in Sydney and Melbourne

Brief History

The area we now call Lebanon, with its capital Beirut, is a narrow coastal
country bordered by Syria, Israel and the Mediterranean Sea. It is the historical
home of the Phoenicians, Semitic traders who settled the coast and established
independent trading cities. Being at the intersection of land and sea routes
linking the ancient world, the area has had many invaders including the Hykos,
Egyptians, Hittites, Assyrians, Persians, Greeks, Romans, Byzantines, Islamic
.forces, Christian Crusaders, Mamluks and Ottomans
Christianity arrived in the 4th century. Most Christians were Maronites, followers
of St. Maro of Syria, others were Catholics or Eastern Orthodox. In 636 the area
was conquered by Islamic forces. Two branches of Islam emerged, the Shi>ite
and the Sunni. Lebanon>s mountains became a refuge for Christians and Druze,
another significant religious group .
Following the collapse of the Ottoman Empire after World War I, the five provinces
that comprise present-day Lebanon were mandated to France by the League
of Nations. Lebanon was proclaimed a nation in 1926 with a new constitution
which provided for a president, prime minister, and speaker of the chamber to be
appointed according to religion. The population included approximately equal
numbers of Muslims and Christians, and a significant Druze minority. A greater
level of cooperation between the religious groups and a sense of national identity
began to replace the old family and religious allegiances. French became the
second language. Beirut became the regional centre for finance, trade, tourism,
.and academic institutions
During World War II Lebanon was occupied by British and Free French troops.
The country gained independence in 1943, and French troops were finally
withdrawn in 1946 .
For the next thirty years Lebanon experienced periods of peace with relative
prosperity, and disruptive political turmoil. Much of the rural population continued
to be desperately poor and left their villages to seek work in the towns. Many
Lebanese migrated to other countries. The resources of Lebanon were further
strained with the establishment of the state of Israel in 1946 when thousands
of Palestinians sought refuge. After the 1967 Arab-Israeli war another 700 000
Palestinian refugees arrived. Half of these people remain in Lebanon today .
Civil war erupted in Lebanon in 1975, largely the result of tensions between
religious groups and the arrival of the Palestinian refugees. Three armies, 22
militias and 42 political parties took part in the tragedy of the next 15 years. The
commercial heart of Beirut was destroyed, as many as 100 000 people were
killed and 750 000 fled Lebanon as refugees to Europe, the USA or Australia,
many never to return. As many as 20 000 people are still unaccounted for from
the civil war period .
A peace was finally struck and changes made to government practices to
promote equality amongst the religious groups. Despite its geographical
position in the Middle East, and the continued presence of large numbers of
Syrian troops and Palestinian refugees, Lebanon is regaining its stability. Beirut
is being rebuilt and tourism is returning to the area .
The Republic of Lebanon is now a parliamentary democracy, modified to ensure
representation of its various religious sects. There is equal representation by
Muslims and Christians in the National Assembly. By custom, the President
is a Maronite Christian, the Prime Minister a Sunni Muslim, the Speaker of the
Legislature a Shi>a Muslim and the Chief of Staff of the Armed Forces a Druze.
The composition of the cabinet, judiciary and military also reflects Lebanon>s
religious make-up .

Migration to Australia

Lebanese migration and settlement in Australia has been in three main waves
reflecting the history of the area. The first two were mainly Christian and the third,
mainly Muslim. The immigration and settlement experience for each group has
been quite different .
The first wave commenced around 1880, although there were some earlier
arrivals. These early immigrants were known as Syrians but they were classified
as Turks by the colonial governments of the day. The area now known as Lebanon
was still under Ottoman control. Many of these people intended to join relatives
in New York but, exploited by unscrupulous shipping agents, found themselves
in Australia instead. Life was not easy without English or contacts. Undaunted,
immigrants with capital became small businessmen opening warehouses and
drapery, hairdressing and grocery shops. Others quickly helped fill a need for
itinerant hawkers selling their wares all over the country, often supplied by
the newly established shopkeepers and warehousemen. When the hawkers
amassed enough money they opened their own stores, often in country towns.
Once the decision to stay in Australia was made they sent for the rest of their
extended families. The second generation spoke English, were well educated

and entered most professions .
The great majority of these first migrants were Christians including Maronites,
Orthodox and Melkites. A small number of Druze settled in South Australia.
In Australia many Lebanese Christians supported the existing Orthodox and
Catholic communities. The first Melkite church was established in 1895, the first
Maronite in 1897 and the first Orthodox in 1901 .
Significant numbers of these migrants or their Australian born children served
in Australia>s forces during both world wars. During WWI when some young
men or their parents were still classed as Turks many enlisted and fought on
all fronts. Many became military interpreters in the Middle East. Many lost their
lives. In WWII young men and women from most families enlisted. They served
with distinction in all three armed forces in overseas conflicts and in Australia.
Many were imprisoned and many were killed in the service of their country .
The second wave came between 1947 and 1976 when about 43,000 Lebanese
settlers, very few of whom were assisted immigrants, arrived in Australia.
Nearly all were educated to at least primary level and many already spoke
two languages, Arabic and French, and quickly learned English. Like the first
wave the decision to migrate had usually been made for economic reasons.
Many of these migrants were «chain migrants» who had come to join other
family members or acquaintances, already settled in Australia, who could offer
support. There were also church and community organisations established by
the first wave ready to help them. In the prevailing climate of high employment
jobs were soon found in factories or businesses owned by community members.
Other newcomers started small businesses of their own, manufacturing clothing
or furniture, opening milk bars and garages or driving taxis. They worked hard
and, in the main, quickly improved their situations .
The outbreak of civil war in Lebanon in 1976 brought about the third wave of
Lebanese settlers. More than 16,000 Lebanese moved to Australia between 1976
and1981. Many came under the Australian Government>s Special Humanitarian
Program. This allowed people who had close Australian connections and whose
lives and safety were threatened by the war, entry to Australia. They were not
classed as refugees and had to rely on their own, often very limited, resources
and those of their Australian «connection.» They then became part of a chain
sponsoring further immigrants putting an even greater strain on their resources.
Many of these migrants, having experienced war and loss, had few possessions.
Most spoke only Arabic and many had limited or disrupted education. Many
were from rural areas with few skills which could be adapted easily to work
in an Australia where there was no longer full employment. As most of these
new arrivals were Muslims, Islamic societies became their focal points. Sunni
mosques were established in both Melbourne and Sydney .
Lebanese community groups in Australia are usually based on religious
affiliations or village associations rather than national identity. These groups
help to meet the differing cultural, settlement and welfare needs of the
people from particular faiths or villages and towns. There are also Lebanese
associations which help bring the different groups together. Lebanese settlers
and their descendents have made a valuable contribution to the development of
the professional, business, political and cultural life of Australia .
Prominent Australians of Lebanese ancestry include :
Zita Antonios, former Federal Race Discrimination Commissioner
Professor Marie Bashir, first woman Governor of New South Wales•
Dr Trevor Batrouney, historian and social researcher
Steve Bracks, Premier of Victoria
Dr. Glen John Coorey, specialist urologist, teacher and philanthropist
Benny Elias, rugby league player who captained New South Wales and
Australia, playing 22 state of origin games and 14 international tests
Saade Ghazi, Port Melbourne football coach and 1989 J.J. Liston medallist•
Hasem El Masri, Canterbury Bulldogs winger, and role model for children and•
young people
Pierre Elmurr, sports vision consultant
Ahmed Elrich, Socceroo, member of Australia>s Under 23s Athens Olympic•
soccer team, and supporter of children>s charities
Joe Galani, founder of one of the largest furniture businesses in Australia
David Malouf, one of Australia>s most acclaimed authors and winner of major
international awards
Daizy Gedeon Mir, journalist and film maker
Dr Fred Nasser, leading cardiologist and volunteer surgeon
Geoffrey Saba, renowned pianist
Reuben Scarf, clothing manufacturer and retailer, and philanthropist
Sir Nicholas Shehadie, Wallabies rugby union captain and Lord Mayor of
Sydney .
Department of Foreign Affairs and Trade )1(
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Still Standing: Aoun after the Elections by Gary C. Gambill

While Lebanon>s March 14 coalition successfully preserved its slim
parliamentary majority in the June elections (despite losing the popular
vote),[1] this fortuitous escape from the electoral downfall expected
by most pundits does not signify a recovery from the ailments that
led so many to brace for its collapse. Indeed, if post-election political
realignments are any guide, the collective margin of victory achieved
by disparate March 14 factions may not signify much of anything in the
long run .
Though insufficient to topple March 14, the most consequential change
in the legislative distribution of power was the modest expansion of
Michel Aoun>s Change and Reform bloc. Despite enormous international
and regional support for his rivals, the intercession of the Maronite
Christian church on their behalf, and a staccato of sensationalist
foreign accusations against his Shiite alliance partners on the eve of
the vote, the retired general still walked away with the largest Christian
parliamentary bloc in Lebanese history .
This is as hard as it is going to get for Aoun. While the electoral results
fell short of his own boisterous predictions, they nevertheless dispelled
lingering hopes that March 14 could muster the strength and unity to
decisively counteract or replicate his success in mobilizing so large
a plurality of the long fragmented Christian public under a common
political agenda. Absent such fanciful expected returns, domestic and
regional interests will never again unite so forcefully against Aoun.
Beyond the somewhat macabre hope that age will catch up with the
septuagenarian firebrand before the next election cycle (and that
this will fatally weaken his secular nationalist movement), those who
have been proclaiming his political obituary for the past twenty years
have little reason to take their own optimistic rhetoric to heart. The
implications of this political reality - for better or for worse - will likely
be sweeping .

A Zero Sum Conflict

Though rarely acknowledged as such, the March 14 coalition>s conflict
with Aoun has been the central axis of political contestation in Lebanon
since the withdrawal of Syrian forces. It is the one antagonism in
. has not been mitigated
Lebanon>s mercurial political environment that
substantially by backroom deals or tactical nonaggression, accounting
for virtually every single competitive electoral race .
The one thing that all factions of the coalition have in common is
recurrent rivalry with Aoun over the past two decades. The Maronite
political and religious establishment has sought to contain his influence
since the late 1980s, when he suppressed the Christian Lebanese
Forces (LF) militia of Samir Geagea and fought a war with occupying
Syrian troops during his tenure as army commander and interim prime
minister, inspiring what were then the largest mass demonstrations
ever seen in Lebanon. Aoun>s subsequent mobilization of peaceful
opposition to the Syrian occupation from exile brought his followers
into a headlong clash with Rafiq Hariri and Druze leader Walid Jumblatt
- the two principle architects of what would later become known as the
March 14 coalition .
After the UN Security Council officially called for the withdrawal of
Syrian forces in September 2004, Jumblatt and Hariri began discretely
coordinating with traditional Christian politicians to defeat proSyrian loyalists in the Spring 2005 parliamentary elections. While the
emerging coalition joined Aoun>s Free Patriotic Movement (FPM) in
calling for a full withdrawal of Syrian forces (rather than just political
noninterference) following Hariri>s assassination in February, this
display of unity masked deep distrust.[2] Following the pullout of Syrian
troops and Aoun>s return from exile less than a month ahead of the
elections, the late Hariri>s Future Movement (now led by his son, Saad)
.and Jumblatt quickly fell out with their longtime nemesi .
The main bone of contention was the refusal of Hariri and Jumblatt
to amend an occupation-era electoral law designed to disenfranchise
Christian voters (Aoun>s primary support base) by embedding most
of them in large majority Muslim districts.[3] In this way, both had
come came to control large blocs of Christian MPs dependent on their
political largesse (in Beirut and Mount Lebanon, respectively). They
were perfectly willing to exchange some of these seats for the loyalty of
Christian opposition groups, an offer readily accepted by the LF, former
President Amine Gemayel>s Phalange party, and Qornet Shehwan, an
umbrella group of politicians operating under the blessing of Maronite

Patriarch Nasrallah Boutros Sfeir. Aoun refused, wagering (correctly)
that he could win far more seats in head to head competition with Hariri
and Jumblatt than they were willing to offer )4(
Hariri and Jumblatt forged an electoral pact, known as the Quadripartite
Alliance, with the Shiite Islamist Hezbollah movement and its subordinate
ally, Parliament Speaker Nabih Berri>s Amal party. In exchange for
unspecified assurances regarding its militia, Hezbollah delivered Shiite
swing votes critical to their margin of victory.[5] This combination of
anti-Christian gerrymandering and Hezbollah>s endorsement enabled
the Hariri-Jumblatt axis to win most Christian seats in the 128-seat
parliament, in spite of the fact that over two-thirds of the Christian vote
was captured by Aoun>s Change and Reform bloc (the FPM and various
independent politicians loyal to him )6(
The fact that the Hariri-Jumblatt axis won majority support only
among Sunnis and Druze (roughly one-third of the electorate) was
nevertheless a critical weakness, as nearly half of its 72 seats were
held by Christians with little hope of retaining them absent a major
shift in Christian political loyalties before the next election cycle (by
which time even Hariri had promised redistricting reform). In order for
the coalition to survive (let alone govern effectively), Aoun had to fail.
This fundamentally zero-sum conflict of interests meant that Aoun
could not be offered a significant role in the new government. Having
won the overwhelming majority of Christian votes without distribution of
government patronage, his political preeminence would have become
virtually unassailable had he gained control over important ministries.
It would also have strengthened Aoun>s bid to succeed Emile Lahoud
as president (a position constitutionally reserved for Maronites and
selected by parliament), further consolidating his political hegemony.
.Giving Aoun an inch would have enabled him to take a mile
In contrast, the US-backed coalition had little to gain from challenging
Hezbollah>s political power - it neither held, needed, nor could
realistically hope to compete for an appreciable number of Shiite seats.
Its overriding concern was to win Hezbollah>s political support vis-avis Aoun, for which it was perfectly willing to turn a blind eye to its
militia. As Aoun raised the banner of opposition to the new government,
Hezbollah was welcomed into the cabinet, which officially declared
its «heroic resistance» against Israel to be «an honest and natural
expression of the Lebanese people>s national right in liberating its land
and defending its dignity» (and thus not subject to UN Security Council
Resolution 1559, which called for disarmament of non-state militias).[7]
Despite enormous pressure from Washington over the next year, Prime
Minister Fouad Siniora and other officials declined to interfere with,[8]
or even criticize,[9] Hezbollah>s periodic cross-border raids into Israel
(though March 14 politicians not occupying positions in government
raised objections), while parroting Hezbollah claims about the disputed
Shebaa Farms enclave )10(
However, the Quadripartite Alliance was incompatible with demands
placed upon the coalition by Washington, Paris, and Riyadh, all of
whom were interested primarily in leveraging the Siniora government
to extract concessions from Syrian President Bashar Assad (ostensibly
to the benefit of Lebanon, but clearly not to the benefit of Hezbollah).
After the cabinet voted over Hezbollah>s objections to formally request
the establishment of an international tribunal to try Hariri>s assassins
in December 2005, Shiite ministers began boycotting the government
and Hezbollah began negotiating a possible alliance with the FPM.
Though Hezbollah ended the boycott seven weeks later in exchange
for a public statement by Siniora calling it a «resistance» group, its
realignment with the FPM proceeded apace with the release of a joint

memorandum of understanding in February .
Following the 2006 Israeli military campaign in Lebanon and another
unilateral cabinet decision on the tribunal, Hezbollah Secretary-General
Hassan Nasrallah pulled Shiite ministers out of the government and
joined Aoun in a united opposition front. Together, they demanded the
establishment of a national unity government in which the opposition
would be granted a «blocking minority» of seats that can effectively
veto cabinet decisions .
Although the March 2005 anti-Syrian demonstration in Beirut had always
been a prominent fixture in the rhetoric and iconography of the HaririJumblatt axis, it was not until Hezbollah started moving into alignment
with Aoun that its leaders began officially referring to themselves as the
«March 14 Alliance» (and to the opposition as the «March 8 Alliance,»
in reference to a preceding Hezbollah-led pro-Syrian demonstration)
and developing formal institutional trappings for it.[11] The rhetorical
division of Lebanon>s tripolar political sphere into uniformly anti-Syrian
and pro-Syrian camps proved to be a formidable political marketing
strategy for galvanizing foreign and domestic support .

Deconstructing Aounism

The FPM, as Elias Muhanna suggests in his trenchant analysis of the
movement, is a hybrid «between a traditional Lebanese confessional
party orientated around a single charismatic leader, and a modern
political movement committed to certain ideological principles.»[12] As
a result, its core support base is larger and more committed than the
Lebanese norm .
However, while Aoun>s 2005 popular vote tally within his own
confession was statistically en par with those of Hariri and Jumblatt,
it was clearly inflated by circumstantial factors. He boycotted the first
round of the elections in Hariri>s stronghold of Beirut, where a contested
race would likely have registered a less lopsided Christian vote.
More importantly, he received backing from two categories of voters
who would not ordinarily support him: those who are sympathetic to
of the Christian community), and those who are 15%-Syria (perhaps 10
sympathetic to traditional leaders, but cast their ballots for Change and
Reform primarily to protest the electoral law or because they believed
their confessional interests were best served by rallying around the
strongest Christian leader. A similar dynamic contributed to landslide
Christian support for the FPM in its only previous campaign for national
office, a 2003 parliamentary by-election (against a candidate backed
by every other major political group in Lebanon)13(
The conventional wisdom was that truly dedicated FPM supporters
comprised about a third of the Christian community. Along with the
support of pro-Syrian Christians, this put Aoun>s effective base of
reliable support at roughly 50%. Thus, the coalition could not ensure
victory purely by winning over the nonaligned - it had to win converts.
For Aoun to ensure victory, he had to appeal outside of his effective
.support base by championing Christian confessional interests
The genius of Aoun>s memorandum of understanding with Hezbollah
was that it not only gave voice to a slew of popular Christian demands
(e.g. expatriate voting, rejection of Palestinian resettlement in Lebanon,
anti-corruption reform), but also offered up the endorsement of
Hezbollah - a compelling route to implementation in view of the fact that
Shiites and Christians comprise roughly two-thirds of the electorate. The
memorandum met with overwhelming support among Christians,[14] in
spite of the fact that most continued to have a favorable view of both the
United States and the Bush administration )15(
Notwithstanding their feigned astonishment at Aoun>s alliance with
Nasrallah, few March 14 leaders were genuinely surprised that a
predominantly Christian and Shiite alliance should rise in opposition
to a ruling coalition dominated by Sunnis and Druze. Aoun>s argument
that there is a natural harmony of interests between Christians and
Shiites is not without foundation. For example, mostly middle class
Christians and (relatively) poor Shiites both stand to benefit from
combating systemic corruption. The former «have the credentials to
prosper in a system that is more of a meritocracy,»[16] notes Augustus
Richard Norton, while the latter have suffered most from the systemic
embezzlement that has depleted state coffers (precisely the condition
that renders them so dependent on Hezbollah.17
Lebanese Christians and Shiites alike have historically ingrained
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