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احلكومة العتيدة..
وعقدة »االتصاالت«

منذ  رمبا  النور  تبصر  ان  اللبنانية  احلكومة  كادت 
التكليف االول للحريري بتشكيلها غري ان وزارة 

االتصاالت كانت العقدة.. ففشل التشكيل.
ال  اجيابية  اجواء  اللبنانية  الساحة  تعيش  واليوم 
شك ان الفضل االول يف ذلك يعود بقسمه االكرب 
اىل العالقات املمتازة اليت سادت الساحة العربية 
وخاصة بني سوريا والسعودية مما انعكس ارتياحًا 
التقارب  وجعل  اللبناني،  الداخلي  الوضع  على 
ممكنًا بني رئيس تكتل التغيري واالصالح العماد 
ميشال عون ورئيس تيار املستقبل النائب سعد 

احلريري.
ورغم االجواء االجيابية والوفاقية اليت متخضت عن 
املكلف  احلكومة  ورئيس  عون  العماد  اجتماعات 
بأن  مهددة  االجواء  هذه  ان  اال  احلريري،  سعد 
املسؤولون  يتدارك  مل  ما  داكنة  سحابة  تبددها 

املعنيون االمر.
والسحابة الداكنة هذه مصدرها وزارة االتصاالت 

ولبنان جيلس إىل طاولة جملس األمن ودمشق: احلريري يعرف أننا والرياض مع »التأليف«

بري يستقبل الرئيس املكلف ... وال خمارج لـ »االتصاالت«

السكة  على  تسري  األمور 
ال  أمور  وهناك  السليمة، 

خالل  من  جتاوزها  من  بد 
املشاورات اليت سيواصلها 

الرئيس املكلف.
وبدا أن هناك وجهيت نظر 
يف ما يتعلق بأسباب عدم 
أوىل،  احلكومة،  والدة 
تقنية،  املسألة  أن  تعترب 
تولي  عقدة  ختتصرها 

االتصاالت،  وزارة  حقيبة 
ميشال  العماد  يصر  حيث 
من  تكون  أن  على  عون 
»تكتل  وزراء  أحد  نصيب 
بينما  واإلصالح«،  التغيري 
املكلف  الرئيس  يتمسك 

بل  ال  بها،  احلريري  سعد 
استمزجوا  من  بعض  أبلغ 
مبدأ  يرفض  أنه  رايه 
وزراء  أحد  اىل  إسنادها 
رئيس اجلمهورية إذا كان 

حكومة  تصعيد  انعكس 
األزمة  املالكي جتاه  نوري 
سوريا،  مع  الدبلوماسية 
رئيس  زيارة  أجواء  على 
رجب  الرتكية  احلكومة 
طيب أردوغان أمس االول 
استقبل  حيث  بغداد،  إىل 
سيادة  بـ»احرتام  مبطالبة 

العراق وعدم جتاوزها« 
احلكومة  رئيس  استقبل 
املالكي،  نوري  العراقية 
أمس، نظريه الرتكي رجب 
طيب أردوغان يف بغداد، 
العراق  أن  من  بتحذيره 
»لن يسمح للقوات الرتكية 
العراقية«   احلدود  باجتياز 
حزب  مقاتلي  ملالحقة 
العمال الكردستاني، وفق 
املتحدث  عنه  كشف  ما 
باسم احلكومة علي الدباغ، 
الئحة  يف  أخريًا  املعنينّ 
إىل  العراقيني  السفراء 

اخلارج.
من  انطلقت  مطالبة 
الغارات، اليت كان يشنها 
ضدنّ  الرتكي  اجليش 
األكراد  املقاتلني  معاقل 
لكنها  العراق،  مشال  يف 
أوحت أننّ االنزعاج العراقي 

املالكي يستقبل أردوغان: لن نسمح بتجاوز سيادتنا
الوساطة  من  هو  احلقيقي 
بني  أنقرة  بها  تقوم  اليت 
واليت  ودمشق،  بغداد 
العراقية  احلكومة  نعتها 

االربعاء عندما كشف وزير 
زيباري  هوشيار  خارجيتها 
عزوف حكومته عن مواصلة  * الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وفؤاد السنيورة يتقدمون 

احلضور يف االحتفال ببدء السنة القضائية امس يف قصر العدل*

اليت  املهلة  انتهاء  مع 
حلركة  القاهرة  حددتها 
ها على  »محاس« إلعالن ردنّ
الورقة املصرية، مل يصدر 
عن  وواضح  صريح  إعالن 
رغم  اإلسالمية،  احلركة 
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»فصائل دمشق« ترفض الورقة املصرّية
»محاس« تستمهل القاهرة... ودحالن حيّذرها من »شّر« عرقلة املصاحلة

اجتماع  يف  شاركت  أنها 
الفلسطينية  الفصائل 
أعلن  الذي  دمشق،  يف 
مل  إعالن  التوقيع.  رفض 
»محاس« فرديًا، بل  ه  تتبننّ
مبهلة  باملطالبة  اكتفت 

ة إضافينّ
فصائل  مثانية  أعلنت 
خذ من دمشق  فلسطينية تتنّ
»محاس«  بينها  هلا،  مقرًا 
واجلهاد اإلسالمي، رفضها 
ُعدنّ  ما  املصرية،  الورقة 

ًا غري مباشر من احلركة  ردنّ
حاولت  اليت  اإلسالمية، 
موقفها،  غموض  إبقاء 
طالبت  أنها  إىل  مشرية 
أيام  ثالثة  مبهلة  القاهرة 

)التتمة ص 21(

)التتمة ص 21(
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املشهد  من  الرغم  على 
وما  املتعثر،  احلكومي 
تبقى  ما  مفاصل  يصيب 
شلل  من  الدولة،  من 
اللبنانيون،  واهرتاء، مسع 
مفرحا،  خربا  االول،  أمس 
عضوا  بلدهم  بانتخاب 
العضوية  دائم  غري  جديدا 
الدولي  األمن  جملس  يف 
بدءا من مطلع العام 2010 
وملدة عامني، وذلك للمرة 
 ،1953 العام  منذ  األوىل 
وسط تأييد عربي وعاملي 
كبري عكسه عدد األصوات 
املئة والثمانني اليت حصل 
خطوة  وهي  لبنان،  عليها 

أهل  من  ترحيبا  لقيت 
رئاسة  اللبنانية،  الدولة 
جملس  ورئاسة  مجهورية 
تصريف  وحكومة  نيابي 

األعمال ووزارة خارجية.
خطا  ذلك،  موازاة  يف 
املكلف  احلكومة  رئيس 
سعد احلريري خطوة جديدة 
»التأليف  طريق  على 
عقده  يف  متثلت  الثاني« 
رئيس  مع  ثنائية  خلوة 
بري  نبيه  النواب  جملس 
يف  عمل  عشاء  ختللها 
وقالت  التينة،  عني 
اجلانبني  أوساط  بعدها 
وإن  إجيابية  األجواء  إن 

La Profiterole Patisserie
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نحن ال نأخذ الصورة بل نصنعها
نخلّد شبابكم وأجمل حلظاتكم في صورة
نضمن لكم أجود خدمة بأفضل االسعار
ر رامي جلميع مناسباتكم االتصال باملصوّ
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أسعار مهاودة مبناسبة االفتتاح

تتوفر غرفة خاصة للمحجبات وأخرى للتجميل 
اسعار مميزة لالعراس واملناسبات

نفتح ٦ أيام في االسبوع من الثالثاء حتى االحد

تلفون: 81180405   
277 Excelsior St. Guildford NSW 2161

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 
رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

تصميم واخراج: عمر الشعار
الصف االلكرتوني: فيفيان غبش

مكتب ملبورن: كميل مسعود

نقوال ناصيف

توازي احلرية اليت يشكو منها الداخل بني موجات تشاؤم 
حكومة  تأليف  جهود  عليه  أضحت  ما  حيال  تفاؤل  وأخرى 
الوحدة الوطنية، حرية مشابهة يف أوساط دبلوماسية غربية 
تهتم هي األخرى بتعّثر االستحقاق احلكومي. مل تفِض القّمة 
السعودية ـــــ السورية بعد إىل نتائج ملموسة ومباشرة على 
األزمة احلكومية اللبنانية، وال رسا احلوار الداخلي املتقطع 
لشروط  نهائيًا  سقفًا  يضع  لإلخفاق  واضح  تفسري  على 

األفرقاء كي يتيقنوا من تأليف احلكومة أو تعّذره.
الذي  الفرنسي  املوقف  على  مّطلعني  أيضًا  احلرية  تساور 
خّطي  على  التأليف  جهود  األخريين  األسبوعني  يف  واكب 
 4 يف  غّيان  كلود  للرئاسة  العام  األمني  بزيارة  دمشق 
تشرين األول، وبريوت بزيارة املستشار اخلاص للرئيس، 
لبنان  األول. يف سوريا ويف  تشرين   2 غينو، يف  هنري 
تطلب  ال  باريس  إن  البلدين  املوفدان ملسؤولي  قال  معًا 
من دمشق التدّخل يف تأليف احلكومة اللبنانية، ألن املوقف 
الفرنسي الدائم هو أن على سوريا عدم التدّخل حتت أي 
ذريعة يف الشؤون الداخلية هلذا البلد. لكن باريس قالت 
وتأليف  بأنفسهم  مشكلتهم  حّل  اللبنانيني  على  إن  أيضًا 
حكومتهم الوطنية. ينسحب ذلك على كل ما يتصل بشؤونهم 
الداخلية، من غري إتاحة اجملال لتدّخل خارجي. أصّر على هذا 
املوقف غّيان يف حديثه مع الرئيس السوري بّشار األسد 
موقفًا  بدوره  ومسع  لبنانية،  مسؤولية  التأليف  إن  بقوله 
متطابقًا من األسد يعّب عنه على أساس أنه وجهة نظره يف 
هذا املوضوع. وُينتظر أن يكّرر وزير اخلارجية برنار كوشنري 
املوقف الفرنسي نفسه لدى زيارته بريوت بني 22 تشرين 

األول و24 منه، ومن ثم دمشق.
على  املطلعني  عنه، حبسب  عّبت  ملموسًا  تطور  ال  أن  إال 
املوقف الفرنسي، قّمة دمشق حيال األزمة احلكومية اللبنانية، 
وخصوصًا أن األفرقاء املعنيني أقّروا مرارًا بتأثري الرياض 
ودمشق على الوضع الداخلي، واملوالون واملعارضون سواء 
ـــــ  السعودية  القّمة  جناح  على  وراهنوا  استمهلوا  بسواء 

السورية كي خيرج لبنان من أزمته.
مالحظات  تسجيل  لباريس  دمشق  قّمة  أتاحت  ذلك،  مع 

منها:
1ـــــ أنها راهنت هي األخرى على انعكاسات إجيابية مباشرة 
تتجاهل  أن  غري  من  اللبنانية،  احلكومة  تأليف  على  للقّمة 
الوضع  على  متقدمة  للبلدين  تبدو  أخرى  مواضيع  تناوهلا 
اللبناني أهمية. إال أن للقّمة أهمية خاصة يف رأي باريس، 
تتصل أواًل برمزية انعقادها على األراضي السورية، وثانيًا 
اليت ال تقل كهدف يف  السورية  ـــــ  السعودية  باملصاحلة 

ذاته تأثريًا عن امللفات اليت خيتلف عليها البلدان.
املصاحلة الشخصّية بني عبد اهلل واألسد هي الثمرة األهم 

لقّمة دمشق
أهمية  تقليل  عدم  كذلك  يقتضي  أنه  باريس  ترى  2ـــــ 
اجلانب الشخصي يف املصاحلة، وخصوصًا بني امللك عبد 
اهلل واألسد، فأتت القّمة تكّرس مصاحلتهما الشخصية قبل 
مصاحلة بلديهما نظرًا إىل اآلثار السلبية اليت خلفتها خالفات 
املشاركة يف  األسد  مبادرة  باريس يف  ووجدت  الرجلني. 

باريس ال ترى تفسرياً لعدم انعكاس إجيابية قّمة دمشق على األزمة احلكومية
افتتاح جامعة امللك عبد اهلل يف جّدة مفاجأة، مهّدت إلعادة 
فتح احلوار الشخصي، ثم السياسي. لكن يبدو، يف تقويم 
الشخصية  العالقات  حتّسن  ترمجة  أن  الفرنسي،  املوقف 

ستستغرق وقتًا.
3ـــــ بلغ إىل باريس من مصادر شتى أن عبد اهلل واألسد 
اكتفيا مبناقشة عامة للملفات اليت خيتلفان عليها، من دون 
اخلوض يف تفاصيلها، واتفقا أساسًا على مبدأ التوّصل إىل 
حلول لألزمات اإلقليمية املتصلة مبوقفي الرياض ودمشق 
عهدة  فهو يف  التنفيذ،  موضع  قّرراه  ما  وضع  أما  منها. 
معاونيهما واملسؤولني املعنيني، األمر الذي يّبر رمبا تباطؤًا 
ملحوظًا يف انعكاس النتائج اإلجيابية لقّمة دمشق على األزمة 
احلكومية. مل يطُف إىل سطح القّمة عن لبنان سوى قول عبد 

اهلل واألسد إنهما متفقان على تأليف حكومة وحدة وطنية.
4ـــــ تقول باريس بضرورة استعجال تأليف احلكومة اللبنانية 
ألسباب ثالثة على األقل: أوهلا عدم ترك البالد يف فراغ 
أدت  شّفافة  نيابية  انتخابات  بعد  سيما  وال  حاد  سياسي 
إىل أكثرية وأقلية اعرتفتا كلتاهما بنتائجها. ثانيها ضرورة 
املسارعة إىل مباشرة إصالحات داخلية بغية متكني لبنان من 
اإلفادة من املساعدات اليت قّدمها له اجملتمع الدولي يف 

مؤمتر باريس 3، وتنطوي على مبالغ ضخمة ال ميكن إنفاقها 
اللبنانيون  عليها  يتفق  جديدة  إجرائية  سلطة  تكوين  قبل 
وإجراء إصالحات إدارية واقتصادية أساسية تعّهدها لبنان 
واهلاتف  الكهرباء  موضوعي  يف  وخصوصًا   ،2007 عام 
اخلليوي. ثالثها السيطرة على الوضع األمين بعد احلوادث 
األخرية املتنقلة بني بريوت وضاحيتها اجلنوبية وطرابلس 
وصواًل إىل اجلنوب، على حنو يوفر للجيش واألجهزة األمنية 
باالستقرار  متامًا  اإلمساك  من  ميّكنه  جامعًا  سياسيًا  غطاًء 

الداخلي.
5ـــــ دون أن يكون بالضرورة على صلة باحملكمة الدولية 
والرئيس  السعودي  امللك  أن  باريس  تعتقد  ومسارها، 
السوري تبادال إشارات واضحة حيال اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري الذي ال ميكن طيفه وذكراه إال أن يكونا يف أحد 
جوانب حوارهما، فضاًل عن أن اغتياله كان يف صلب تدهور 
عالقات البلدين يف األعوام األخرية. إذ من غري املمكن اجتماع 
الزعيمني إىل طاولة حوار، من دون أن تتأكد الرياض من 
مسؤولية ـــــ أو عدم مسؤولية ـــــ سوريا عن هذا االغتيال، 
ودون أن تدحض دمشق بدورها أي اتهام حيّملها وزر جرمية 

االغتيال.

فداء عيتاني
يف املاضي القريب، وحني قيل لرئيس جملس النواب نبيه 
أدنى، وهو كان  أو  احلكومة قاب قوسني  تأليف  إن  بري 
يشرف على جزء من املفاوضات مع الرئيس املكلف، أشار 
إىل احمليطني به بإصبع السبابة قائاًل: »أنا توما، ال أؤمن 

حتى أملس«.
اليوم، ُيصّر بري على هذا املوقف، وهو ال خياطب اإلعالم، 
ويكتفي باحلديث إىل املقربني، الذين يلتزمون إرادة رئيس 

جملس النواب بالصمت والصوم السياسيني.
معادلته  أن  النواب  جملس  رئيس  يرى  التينة،  عني  يف 
التفاهم السوري  الداخلي، وبدايتها  اليت وضعها للتفاهم 
ال  وإن كان  الواقع احمللي.  ُبرهن يف  ما  السعودي، هي 
اهلدوء  من  منزعجًا  ليس  أنه  إال  املعادلة،  باكتشاف  يفخر 
الناتج من جناح اللقاء السوري السعودي، يف جدة ودمشق، 
ومن حيدثك عن بري خيبك أن هذا اهلدوء الداخلي والود 
والوئام بني أطراف املعادلة اللبنانية ما كان ليستقيم لوال 

التفاهم السوري السعودي، ولو باحلد األدنى.
احلد األدنى هو ما انتقل من التفاهم السوري السعودي إىل 
لبنان، وإن كانت النتائج اإلجيابية ليست عالية النوعية، وال 
سريعة الوصول، إال أنه يكفي َمن يف قصر عني التينة أن 
الشتائم املتبادلة والتصعيد اللفظي قد خّفا إىل أدنى حد. 
ويشاهد رئيس جملس النواب الوزير السابق سليمان فرجنية، 
وهو خيرج مصرحًا من لقائه الرئيس املكلف، ويتحدث عن 
عبارات  باملناسبة  وهي  اللقاء،  سادت  أجواء »ممتازة« 

رمبا مل يستخدمها فرجنية طوال عمله السياسي.
بإجنازين  قام  أنه  إىل  مشريًا  التينة،  يرتاح يف عني  بري 

كبريين يف قطر واإلمارات

لكن، ال يغدق ساكن عني التينة يف التفاؤل، وخاصة أن 
األمور ال تزال تراوح يف مكانها، فال جديد، وال تقدميات 
يزال  ال  وهو  للمعارضة،  املكلف  الرئيس  يعطيها  واضحة 
يتفاوض مع رئيس تكتل اإلصالح والتغيري، النائب ميشال 
عون، ويبدو أن التفاوض ال يزال يدور حول النقاط نفسها. 
ليصري  فول  تقول  قال: »ال  أن  لبي  كما سبق  وتاليًا، 
من  املتفائلني  آذان  يف  يهمس  اليوم  فهو  باملكيول«، 
حوله بعبارات تكبح موجات التفاؤل غري املبرة، وتعيدهم 
إىل موقع املراقبة احلذرة، والعبارة املختصرة يف قاموس من 

حييط برئيس اجمللس: »دعونا ال نغدق يف التفاؤل«.
اجمللس  برئيس  من حييط  العبارة، حيب  هذه  إىل  إضافة 
تأكيد »بناء الثقة«. فهذه املرحلة اليت منّر بها تتطلب 
إعادة اجلسور إىل ما كانت عليه، وأن تتكرس صيغة التفاهم 
الداخلي، املستند بقوة إىل اهلدوء اإلقليمي بني السعودية 
مع  احلالي،  الشهر  من  العشرين  إىل  والوصول  وسوريا، 
تسمح  توافقية  بروح  البملان  اللجان يف  رؤساء  انتخابات 
بأن يكون هذا اليوم تتوجيًا ملناخ سياسي هادئ، وإذا مل 
انتخابات  فإن  األرجح،  وهو  بعد،  تألفت  قد  احلكومة  تكن 
املتبادلة بني  للثقة  إضافيًا  دافعًا  أيضًا  تكون  قد  اللجان 

املعارضة واألكثرية النيابية.
كل هذا وسيد قصر عني التينة ال يرغب يف الكالم، وال 
يسمح بأن يتسرب الكالم من قصره، وهو كعادته ـــــ وال 
شك ـــــ يتسلى يف تبادل الشعر مع زائريه، ويف األحاديث 

العامة.
وسيد قصر عني التينة ارتاح من سفره إىل قطر واإلمارات 
العربية املتحدة، حيث يرى أنه قام بإجنازين كبريين هناك، 
ويف كلتا احملطتني، هو يرى أن االتفاق مع قطر على متويل 
املشاريع املخططة يف اجلنوب هو إجناز كبري حبد ذاته. أما 
إن جمرد  يقول  الزيارة  عن  َمن خيبك  فإن  اإلمارات،  يف 
قول بري إن األمر يف أيٍد أمينة يعّب متامًا عن اقتناع رئيس 
جملس النواب بأن امللف سيتجه إىل احلل على حنو مناسب، 
وأن خماوف اللبنانيني املقيمني هناك لن تكون يف حملها 

بعد الزيارة.
وخيبك من اطلع على املباحثات أن األسلوب الذي تناولت 
الدولة  رأس  مع  واحلوار  امللف،  فيه  اإلماراتية  السلطات 
هناك هما ما دفع بري إىل االطمئنان وإشاعة جو االرتياح 

جتاه نيات الدولة االماراتية.
جيول بري ككل مساء يف قاعة مقره يف عني التينة، وهو 
يدعو  الداخلي  الوضع  أن  ويرى  جولته،  نتائج  من  مرتاح 
إىل الراحة، لكنه ينتظر أكثر، من دون أن يفصح ألحد عّما 
ينتظر ومتى. كعادته، بري يتحلى بالصب، وهو يسأل كل 

احمليطني به، إال أنه خيطط منفردًا.

عني التينة وتوما الذي ال يؤمن حتى يلمس
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»الوفاء  كتلة  عضو  رّد 
حسن  النائب  للمقاومة« 
اىل  حديث  يف  اهلل  فضل 
صحيفة »القدس العربي«، 
اإلسرائيلية  الشكوى  على 
ضد لبنان لدى األمم املتحدة 
اسرائيل  مندوبة  قول  وعلى 
يستمر  اهلل«  »حزب  إن 
مميتة  اسلحة  تلقي  يف 
تهديدًا  ويشكل  رعاته  من 
يف  »اليونيفيل«  لقوة 
اجلنوب، بالقول: »إن العدو 
انكشف  الذي  االسرائيلي 
تضليله وزيف ما يروج له من 
خالل ذلك الفيلم املصور من 
ميارس  طريفلسيه،  عن  اجلو 
هذا التضليل وهذه االدعاءات 
»اليونيفيل«  دور  حول 
حنن  ما  وحول  بها،  وعالقتنا 

عليه يف لبنان«.
وأكد فضل اهلل: »ان العدو 
خيرق  الذي  هو  االسرائيلي 
الذي  وهو  اللبنانية  السيادة 
وميارس  لبنان  على  يعتدي 
التسلط  سياسة  دائمًا 
املنطقة، وهو  والغطرسة يف 
االسلحة  بأفتك  يتزود  الذي 
من الواليات املتحدة االمريكية 
لسنا  حنن  ولذلك  وسواها. 
عما حنن  نتحدث  بأن  معنيني 
عليه يف لبنان، حنن معنيون 
حـــماية  يف  االوىل  بالـــدرجة 

ويف  عنــه  والدفاع  بلدنا 
وقف هذه اخلروق اإلسرائيلية 

املستمرة«.
»تبني  انه  اىل  ولفت 
واحلقيقية  الواقعية  بالصورة 
العينية  وباملشاهدة 
أجراها  اليت  وبالتحقيقات 
حبضور  اللبناني  اجليش 
»اليونيفيل« أن ما صّوره 
عبارة  هو  صاروخًا،  العدو 
املنزل  لكاراج  جرار  باب  عن 
يف  احلادث  فيه  وقع  الذي 
يظهر  وهذا  طريفلسيه، 
ميارسه  الذي  التضليل  حجم 
وأظهر  االسرائيلي.  العدو 
مبوازاة ذلك الزيف والتضليل 
اخنرطت  اليت  والتلفيقات 
االعالمية  اجلهات  بعض  فيها 
معروفة  والسياسية حلسابات 
على  التشويش  بهدف  لدينا 
املقاومة وتضليل الرأي العام 
حيال حقيقة ما حدث يف تلك 

البلدة اجلنوبية«.
احملاولة  هذه  »أن  واكد 
فهي  اصحابها،  على  ارتدت 
ارتدت على العدو االسرائيلي 
مباشرة الذي اكتشف اجلمـــيع 
على  وارتــدت  إدعاءاته  زيف 
بعض  وعلى  اجلهات  تلك 
الوسائل اإلعالمية اليت ختلت 
صدقيتها  وعـن  مهنيتها  عن 

حلسابات سياسية«.

النائب فضل اهلل: معنيون حبماية بلدنا 
ووقف اخلروقات اإلسرائيلية املستمرة

العماد  اجلمهورية  رئيس  اعترب 
انتخاب  أن  سليمان  ميشال 
لبنان عضوًا غري دائم يف جملس 
حربة  رأس  »سيجعله  األمن 
االمة  ومصاحل  مصاحله  حلماية 
حقوق  عن  وللدفاع  العربية، 
اإلنسان، خصوصًا تأكيد املطالبة 
العودة لالجئني  والعمل على حق 

الفلسطينيني«.
وأّكد سليمان أّن »لبنان بصفته 
هذه، سيكون العني الساهرة ملنع 
مشاريع  من  يطرح  أن  ميكن  ما 
مشبوهة تهدف إىل إهدار حقوقه 
وحقوق العرب والفلسطينيني«، 
مشّددًا على أّن »لبنان وبعالقاته 
هيئة  أعلى  يف  ووجوده  الدولية 
ضد  أمان  شبكة  يعين  أممية، 
إسرائيلية  مغامرات  أو  أطماع  أي 
ترمي إىل زعزعة الكيان واستباحة 

الوطن«.
مراجعة  »إّن  سليمان  وقال 
املراحل اليت مّرت بها احملاكم يف 
لبنان منذ عهد االنتداب واحملاكم 
املختلطة، مرورًا مبرحلة االستقالل 
وانتهاء مبرحلة احلرب األهلية وما 
تثبت  أهلي،  سلم  من  يتبعها 
على  خلاًل  يعاني  القضاء  أّن 
أكثر  القضائي  الواقع  صعيد 
اليت  النصوص  صعيد  على  منه 
ملصلحة  إجيابية  بصورة  تطّورت 
يف  تزال  ال  وهي  االستقاللية، 

حاجة إىل تطوير«.
كالم سليمان جاء يف افتتاح السنة 
القضائية يف احتفال رمسي أقيم 
يف باحة »اخلطى الضائعة« يف 
قصر العدل، حبضور رئيس جملس 
النّواب نبيه بري ورئيس احلكومة 
جنيب  والرئيس  السنيورة  فؤاد 
جملس  رئيس  ونائب  ميقاتي 
وعدد  مجرا،  ابو  عصام  الوزراء 
احلاليني  والنواب  الوزراء  من 
والدبلوماسيني  والسابقني، 
والقضاة واحملامني واإلعالميني.

عام  ملدير  تعريفية  كلمة  بداية 
وزارة العدل القاضي عمر الناطور 
قال فيها: »إن القضاء يف لبنان 
صامد يف وجه كل أشكال األزمات 
املؤسسة  تكسر  ومل  واملطبات، 
من  بالرغم  لبنان  يف  القضائية 
والتعطيل  اهليبة  ضرب  حماوالت 
والتدّخل  التسييس  وحماوالت 

السافر أحيانًا والتهديد«.
جريج

يف  احملامني  نقيب  حتّدث  ثم 
بريوت رمزي جريج فقال: »عبثًا 
إذا  الدولة  قيام  عن  نتكلم  ما 
نفسه،  سيد  قضاؤها  يكن  مل 
مستقل اإلرادة والقرار، بعيدًا عن 
عن  منزها  السياسية،  التجاذبات 
كل األهواء، متمتعا بكفاءة عالية، 
متسلحا بالقانون وبالضمري، قائمًا 

بواجبه من دون خشية أحد«.
القضاة  اكتساب  أن  جريج  ورأى 
لثقافة االستقالل وممارستهم له، 
أدائهم  يف  وكفاءتهم  ونزاهتهم 
الكربى  احلصانة  هي  ملهامهم، 
اليت حتميهم من كل جتريح. فضاًل 
لثقتهم  الناس  استعادة  أن  عن 
بقضائهم من شأنها أن جتعل أي 
تعّرض للقضاء، أمرًا يرفضه الرأي 
العام، وال ميكنين أن أجتاوز هذه 
املسألة دون تذكر جرمية اغتيال 
عليها  مر  اليت  األربعة  القضاة 
طارحًا  سنوات،  عشر  اليوم  حتى 

افتتاح رمسي للسنة القضائية وكلمات شّددت على ضرورة االستقاللية

سليمان: القضاء ُيعاني خلالً على صعيد الواقع أكثر منه على صعيد النصوص

على نفسي وعليكم هذا السؤال 
املرير: ترى كيف للناس أن يثقوا 
لضعيفهم  سينتصر  القضاء  بأن 
ومظلومهم، وهو الذي مل ينتصر 
أم  وشهدائه؟  ودمه  حلقه  بعد 
كيف له أن يرّد عنه كالم التجين، 
إذا ُرمي به، وقد أصابه الرصاص 
القاتل فما استطاع لغاية اآلن أن 
ينزل  الذي  العادل  باحلكم  ينطق 

العقاب باجملرمني؟«.
القضاء  جملس  رئيس  وشّدد 
يف  غامن  غالب  القاضي  األعلى 
ليس  »القضاء  أّن  على  كلمته 
رخاء، بل هو التزام ملهنة رسولية 
شاقة، تغدو مشقتها متعة عندما 
وال  تردد،  بال  القاضي  يعمل 
ثقة  فيكسب  حماباة،  وال  تراٍخ، 
ال  القضاء  أّن  معتربًا  اجملتمع«، 
يكّرم نفسه إال عندما تستعاد ثقة 
تتبلسم  وعندما  بالعدالة،  الناس 
اجلراح قبل أن تتخثر ويعود احلق 
إىل أصحابه قبل أن ييأسوا، وال 
يكّرم نفسه إذا أهمل قواعد النقد 
الصماء  األذن  وأدار  الذاتي، 
أنه  وظّن  اإلجيابية،  للمالحظات 
بلغ الغاية، يف حني أنه مل يبلغها 
بعد، وال يكّرم نفسه، إن مل ينهل 
صدارتها  يف  شتى  ثقافات  من 
والعطاء  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
الثر واجلودة، وشجاعة القرار«.

ال  املقابل  يف  وهو  وأضاف: 
عقد  يكتمل  عندما  إال  يكرم، 
قصور العدل يف لبنان، جمهزة مبا 
يليق، ومبا يشيع املهابة وحيفظ 
الكرامة، وال يكّرم القضاء أيضًا، 
قضائية  أماٍن  تتحقق  عندما  إاّل 
مشروعة، املعنوي منها واملادي، 
ذلك  من  واهلدف  املادي،  أجل 
بالكفاف،  يشعر  القاضي  جعل 
احلرمان  وال  مطلوبة  التخمة  فال 

مقبول«.
جنار

جّنار  إبراهيم  العدل  وزير  وقال 
»العدالة  إّن  ألقاها  كلمة  يف 
لبنان،  خصوصًا يف  واحدة،  هي 
تتجزأ،  ان  ميكنها  ال  وحدة  انها 
وأسسها  أبعادها  يف  تقبل  وال 
وال  سياسي  ال  اصطفاف،  اي 
عرقي.  وال  مذهيب  وال  ديين، 
ميكن  ال  والدستور  القانون  الن 
يكون  ال  فالقانون  جتزئتهما، 
أعين  واحدًا،  كان  اذا  إال  قانونًا 
سائدًا، على اجلميع، دون تداخل 
بني السياسة والقانون والقضاء. 
الضابط  هي  العامة  فاملصلحة 
يف  والوحيد  والواحد  االمسى 

لبنان«.
لبنان  »مستقبل  أّن  ورأى 
على  التغلب  على  وقدرته 
أيضًا  تبدأ  واألزمات  الصعاب 
من خالل هيبة القانون واالحكام، 
رسالة  وتوجه  نفسها،  فتفرض 
ملن يعترب حبيث ال يتحول اإلفالت 
فدولة  ثقافة.  اىل  العقاب  من 
شيء  كل  قبل  هي  القانون 
دولة يقوم فيها القضاء بواجباته 
أحكامه،  املواطن  فيها  وحيرتم 
ألنها تتصف بالعدالة واحلزم، أي 
معًا.  آن  يف  واألنسنة  بالفعالية 
فاحلكم القضائي ليس جمرد قرار 
يتخذه قاض منزو يف ظلمة قاعة 
إن  اجملتمع.  من  غفلة  على  او 
»االحكام«، كالنصوص، عليها 
ان تكون هادفة، مركزة، متعالية 
املصلحة  غري  اعتبار  اي  عن 

العامة«.
سليمان

الرئيس  بكلمة  احلفل  واختتم 
الداخل  الذي قال »إّن  سليمان 
كالناسك  القضاء  حمراب  إىل 
الداخل اىل صومعته، يدفعه إميانه 
الدائمة  معاناته  وتصقله  العميق 
الفاضلة.  مسعته  عطر  ويتّوجه 
إني أعرف فيكم جنودا للحق حتى 
الشهادة ومالذًا للمتقاضني دون 
متييز أو تفرقة بينهم. ابقوا دومًا 
عليكم،  املعلقة  اآلمال  قدر  على 
تلبسون  اليمني  تقسمون  فيوم 
تصدرون  وحني  احلكمة،  ثوب 
االحكام فباسم الشعب تنطقونها. 
إنها لثقة ال جتارى، ونعمة وارفة 

فاقت كل النعم«.
وأضاف: إن مراجعة املراحل اليت 
منذ  لبنان  يف  احملاكم  بها  مرت 
عهد االنتداب واحملاكم املختلطة، 
وانتهاء  االستقالل  مبرحلة  مرورًا 
يتبعها  وما  األهلية  احلرب  مبرحلة 
من سلم أهلي، تثبت أن القضاء 
الواقع  صعيد  على  خلاًل  يعاني 
صعيد  على  منه  أكثر  القضائي 
بصورة  تطورت  اليت  النصوص 
إجيابية ملصلحة االستقاللية، وهي 

ال تزال يف حاجة اىل تطوير«.
 « أّن  على  سليمان  وشدد 
املستقلة  القضائية  السلطة 
هي  بل  أحد،  من  منحة  ليست 
وبالفعل  باملمارسة  استحقاق 
وليس بالكالم، وإن على القضاة 
موجب استحقاق هذه االستقاللية 
دون االكتفاء بالتغين بها، وذلك 
اقتناع  عن  ممارستها  طريق  من 

وحّق«.

منذ  شهدنا  »لقد  وقال: 
مشلت  قضائية  تشكيالت  أشهر 
عمل  انتظم  بعدما  القضاة  كل 
جملس القضاء وأصبح له رئيس 
واكتمل عقده، ولئن مسعنا بعض 
على  الرضى  عدم  أو  االنتقادات 
أنها كانت  إال  بعض ما تناولته، 
مل  وواثقة  مهمة  خطوة  شك  بال 

خنطها منذ سنوات«.
الدولة  كانت  »إذا  أّنه  وأّكد 
ملزمة أن تكفل استقالل السلطة 
األساس  فاملسؤولية  القضائية، 
من  القاضي  عاتق  على  تبقى 
كل  بعيدًا  قسمه  التزامه  خالل 
السياسية  التأثريات  عن  البعد 
كان  وإذا  الشخصية،  واملصاحل 
وضع  الدولة  عاتق  على  يقع 
تصور مستقبلي للقضاء يف لبنان 
لناحية  وإن  احلاجات  لناحية  إن 
جتهيز  وخباصة  تلبيتها،  كيفية 
الئقة،  بصورة  العدل  قصور 
تقع  السادة  أيها  عاتقكم  فعلى 
املواطن  ثقة  استعادة  مسؤولية 

يف القضاء والقضاة.
رجال  »يا  بالقول:  وختم 
القانون، إن من بذل الكثري ليبقى 
ليبقى  الكثري  الوطن، ومن عانى 
الغربة  صارع  ومن  الوطن،  يف 
لدميومة الوطن، ومن استطاع أن 
ينعم  أن  احلق  له  االحتالل  يقهر 
حق  مشرق.  غده  بوطن  وأبناؤه 
تسوده  وطنًا  هلم  نبين  أن  علينا 

عدالة«.
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رأى رئيس احلكومة فؤاد السنيورة 
حنو  تقدمًا  اليوم  نشهد  »إننا 
إضافة إىل  لبنان،  املصاحلة يف 
الصعيدين  على  التقدم  بعض 
بعد  والدولي  العربي  اإلقليمي 
احلادة.  االنقسامات  من  فرتة 
ال  والعقبات  التحديات  أن  اال 
رفض  منها  نذكر  كبرية،  زالت 
اسرائيل املطلق للسالم الشامل 
إىل  إضافة  والدائم،  والعادل 

انقسام الشعب الفلسطيين«.
جاء  السنيورة  الرئيس  كالم 
امس  ألقاها،  كلمة  سياق  يف 
التكرميي  االحتفال  يف  االول، 
للسفري الراحل نديم دمشقية يف 
يف  هول«  »االسامبلي  قاعة 
فيها  تطّرق  األمريكية،  اجلامعة 
قائاًل:  السياسي  الوضع  اىل 
حنو  تقدمًا  اليوم  نشهد  إننا 
لبنان، اضافة اىل  املصاحلة يف 
الصعيدين  على  التقدم  بعض 
بعد  والدولي  العربي  اإلقليمي 
فرتة من االنقسامات احلادة. اال 
زالت  ال  والعقبات  التحديات  أن 
كبرية، نذكر منها رفض اسرائيل 
املطلق للسالم الشامل والعادل 
انقسام  اىل  إضافة  والدائم، 
اليوم  أملنا  الفلسطيين،  الشعب 
املاضي  من  العرب  نستخلص  أن 
به  تبّشر  االستفادة مما  وحناول 
املرحلة املقبلة ونتقدم حنو تعزيز 

عالقاتنا الداخلية واالقليمية.
خلطوة  نسعى  أن  علينا  اضاف: 
على  مرتكزة  مشرتكة  عربية 
توّحدنا  اليت  األساسية  املبادئ 
األخطار  ملواجهة  وتؤهلنا  فعاًل 
اليت تهددنا مجيعًا. واألهم، على 
واال  يتوحدوا  أن  الفلسطينيني 
فستستمر اسرائيل بشن حروبها 

على أرضنا مستخدمة حلمنا ودمنا 
وجودها  وستعزز  هلا،  بارودًا 
مستفيدة من انقساماتنا ونزاعاتنا 
للمصاحلة  معنى  فال  املستمرة، 
ما  العربي  للتعاون  وال  العربية 
دامت االنقسامات الفلسطينية ـ 
الفلسطينية مستمرة، وما دامت 
اللبنانية  ـ  اللبنانية  االنقسامات 
مستمرة، وما دامت االنقسامات 
العراقيةـ  العراقية، واالنقسامات 
جوهر  هو  هذا  مستمرة،  اليمنية 
من  وجيله  دمشقية  نديم  إرث 

الديبلوماسيني.
نقرر  أن  فعاًل  لنا  آن  واردف: 
والعمل  معًا  املسؤوليات  حتّمل 
التحديات  مواجهة  على  موّحدين 
وذلك  قائمة،  زالت  ما  اليت 
األوان، يتصّدر هذه  قبل فوات 
التحديات اخلطر الذي تواجه مدينة 
يفرتض  وما  املقدسة  القدس 
بني  للتعايش  رمز  من  متثله  أن 
اليوم  نشهد  أننا  إال  األديان، 
من  القيم  هلذه  تدرجييًا  تدمريًا 
العرقي من  املدينة  خالل تطهري 
بناء  واستمرار  العرب،  سكانها 
يف  الشرعي،  غري  املستوطنات 
الدولية  للضغوط  واضح  حتٍد 
الذي  األمر  الدولي،  والقانون 
قوى  لتعزيز  حتمًا  سيؤدي 
املنطقة  يف  والتعصب  التطرف 

على حساب قوى االعتدال.
وقال: تتم هذه األحداث يف عام 
»عاصمة  القدس  خالله  أعلنت 
هذا  ويف  للثقافة«،  عربية 
مدينة  ثقافة  لتدمري  السياق 
املدى  بعيدة  تبعات  القدس 
يتأثر  من  أكثر  لبنان  سيكون 
بها، إذ أن قيم التعايش تشكل 
رسالة هذا البلد وسبب وجوده.

السنيورة: تقدم حنو املصاحلة يف 
لبنان والعامل العربي لكن العقبات 
كبرية ومنها رفض إسرائيل للسالم

الدكتور  الرئيس  استقبل 
يف  منزله،  يف  احلص  سليم 
عائشة بكار، سفري اجلمهورية 
حممد  اإليرانية  اإلسالمية 
القائم  يرافقه  شيباني،  رضا 
بور  مري  اإليراني  باألعمال 
وداعية  وزارة  يف  حسينيان، 

ملناسبة مغادرته لبنان.
ايضا،  شيباني  السفري  وزار 
»االحتاد«  حزب  رئيس 
الرحيم  عبد  السابق  الوزير 
مراد، ومت، حسب بيان حلزب 
ودي  »نقاش  االحتاد، 
ومتطابق يف وجهات النظر بني 
الطرفني حول خمتلف القضايا 

اإلقليمية والدولية«.
السفري  قال  الزيارة  بعد 
فرصة  اللقاء  إن  شيباني: 
القضايا  خمتلف  يف  للتشاور 
ولفت  واإلقليمية،  السياسية 
لوزير  نائبا  عني  أنه  اىل 
العربية  للشؤون  اخلارجية 
عودته  ولدى  آسيا،  ووسط 
داعما  سيكون  ايران،  اىل 
لقضايا لبنان ولقضايا منطقتنا 

العربية.
للسفري  أمتنى  مراد:  وقال 

شيباني  رضا  حممد  الصديق 
مهامه  يف  التوفيق  كل 
تكون  أال  وآمل  اجلديدة، 
زيارة  هي  الزيارة  هذه 
للتواصل  بل استمرار  وداعية 
به  قام  ما  ألن  بيننا،  الدائم 
السفري من دور ريادي شكل 
يف  وهو  للبنان،  مميزا  دعما 
جسرا  سيكون  اجلديدة  مهمته 
الثورة  وبني  بيننا  للتواصل 
العظيمة،  اإليرانية  اإلسالمية 
اليت كانت يف انطالقتها هدية 
اىل جيلنا، حيث حّولت سفارة 
الكيان الصهيوني يف طهران 
اىل سفارة فلسطني، ودعمت 
احملقة،  العربية  قضايانا 
انتصار  يف  شريكا  وكانت 
مل  اهلدية  هذه  املقاومة، 
كانت  إمنا  اجلنوب  ألبناء  تكن 
مجعاء  العربية  ألمتنا  هدية 
على  رهاننا  إن  وقضاياها. 
قضايانا  بدعم  الثورة  هذه 
جاء يف موقعه الطبيعي، ولنا 
ملء الثقة بأن تستمر العالقة 
املشرتكة  أهدافنا  بتحقيق 
الغطرسة  لكل  التصدي  على 

اخلارجية على منطقتنا.

*احلص وشيباني*

شيباني يزور احلص ومراد مودعاً: 
سأبقى داعماً للبنان وقضايا العرب

زار امس االول، ممثل االمني 
العام لألمم املتحدة يف لبنان 
واملبعوث  وليامز،  مايكل 
الشرق  يف  للسالم  اخلاص 
سريي،  روبرت  االوسط 
اجلمهورية  رئيس  من  كال 
ورئيس  سليمان،  ميشال 
السنيورة،  فؤاد  احلكومة 
ورئيس احلكومة املكلف سعد 
»تكتل  ورئيس  احلريري، 
النائب  واالصالح«  التغيري 
العماد ميشال عون، وتناول 
اجلنوب  يف  الوضع  البحث 
والتعاون القائم بني اجليش 
العاملة يف  الدولية  والقوات 
القرار  تنفيذ  ملتابعة  اجلنوب 
الوضع  اىل  اضافة   ،1701

احلكومي.
الرئيس  سريي  وأطلع 
سليمان على أجواء االتصاالت 
أجل  من  اجلارية  واملشاورات 
يف  السالم  عملية  إطالق 

الشرق االوسط.
عون،  مع  اللقاء  وحضر 
العالقات  عن  املسؤول 
»التيار  يف  الدبلوماسية 
ميشال  احلر«  الوطين 

دوشادرفيان.
وليامز  وصف  اللقاء،  بعد 
بـ  عون  بالعماد  اجتماعه 
مشريا  جدا«،  »اجليد 
على  تركز  البحث  »أن  اىل 
احلكومة«،  تأليف  مسرية 
دعمي  عن  عربت  :لقد  وقال 
اعتمده  الذي  املفتوح  للحوار 
كل الفرقاء يف لبنان. وأمل 
تأليف  اىل  التوصل  يف 

احلكومة قريبا.
أستغل  أن  أود  واضاف: 
على  ألثين  الفرصة  هذه 
روح العماد ميشال عون يف 
قيادته هلذا احلوار مع الرئيس 
املكلف سعد احلريري. اننا يف 
اىل  للوصول  حاسم  اسبوع 
حلول واختاذ خطوات اساسية 
لتأليف احلكومة. وهناك روح 
إجيابية ختيم على املواقف بعد 

وقت كنا متخوفني فيه.
وأعرب عن ثقته بأن »هناك 
يف  حيصل  أن  ميكن  تطورا 
االيام املقبلة«. وقال: لقد 
عون  والعماد  حنن  ناقشنا 
البالد،  تواجه  اليت  التحديات 
تأليف  وتوافقنا على ضرورة 
حكومة جديدة ميكن أن تعمل 
على إجياد حلول وإصالحات.

مع  حبثتم  هل  سئل: 
التهديدات  يف  عون  العماد 
جلنوب  املستمرة  االسرائيلية 

لبنان؟

حبثنا  لقد  »طبعا،  أجاب: 
لبنان،  جنوب  يف  الوضع 
اهتمامات  صلب  يف  وهو 
أن  ونعترب  عون.  العماد 
االستقرار جيب أن يعود اىل 
حتقيقات  وهناك  اجلنوب. 
اللبناني  اجليش  بها  يقوم 
خصوصا  و»اليونيفيل«، 
جلهة احلوادث اليت جرت مساء 
فلسيه(،  طري  )يف  االثنني 

وحنن ننتظر النتائج«.
وزير  ووليامز  سريي  وزار 
صلوخ،  فوزي  اخلارجية 
على  من شريي،  اطلع  الذي 
الرباعية  جهود  تطورات  آخر 
مفاوضات  ملعاودة  الدولية 
بالشرق  اخلاصة  السالم 
اليت  والعراقيل  االوسط 
الدولية  املساعي  تعرتض 
مناسبة  وكانت  اآلن.  حتى 
صلوخ  الوزير  خالهلا  عرض 
اللبناني  املوقف  »ثوابت 
السالم،  عملية  من  والعربي 
العربية  املبادرة  حيث تشكل 
عليها،  يبنى  مرجعية  للسالم 
الدولي  على اجملتمع  وينبغي 
الضغط على اسرائيل حلملها 
مـندرجاتها  مع  التجاوب  على 

دون انتقاص«.
الوزير صلوخ »اهمية  واكد 
قضية الالجئني الفلسطينيني 
وضرورة  للبنان  بالنسبة 
اىل  عودتهم  حق  ضمان 

ارضهم«.
شددت  لقد  سريي:  وقال 
املتحدة  االمم  ان  على 
شامل  بسالم  ملتزمة 
جملس  قرارات  على  بناء 
متثل  واليت  الدولي،  االمن 
الدولية  الشرعية  اساس 
شامل  حل  اجياد  اجل  من 
وخلصت  املنطقة.  هذه  يف 
للمسؤولني الذين التقيتهم 
املتواصلة  اجلهود  حصيلة 
اعادة  اجل  من  نبذهلا  اليت 
وذلك  املفاوضات،  اطالق 
مبوازاة الزيارة اليت قام بها 
املبعوث االمريكي السيناتور 

جورج ميتشل اىل املنطقة.
القول  استطيع  ال  اضاف: 
يف  جدا  اجيابية  االمور  ان 
الوقت الراهن، بل ان الوضع 
خاص  بشكل  وحيتاج  خطري 
لدى  السياسية  االرادة  اىل 
احراز  اجل  من  االطراف  كل 
وضع  وعدم  الالزم،  التقدم 

شروط للمفاوضات.
ممثل  مع  سريي  التقى  كما 
السلطة الفلسطينية يف لبنان 

السفري عباس زكي.

سريي ووليامز يبحثان مع املسؤولني سري 
التسوية باملنطقة: نعمـل وفـق املرجعيـة 

الدوليـة واألمور مـا زالـت خطيـرة

صلـوخ: سندحـض بالوقائـع املدروسـة مزاعـم إسرائيـل
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  علق 
الشكوى  على  صلوخ  فوزي 
اإلسرائيلية املرفوعة اىل جملس 
طريفلسيه،  حادثة  بشأن  األمن 
فقال يف حديث اىل الصحافيني 
جتريه  حتقيقا  هناك  إن  امس: 
اجليش  »اليونيفيل«وخمابرات 
حتقيقا  سيكون  وهو  اللبناني، 
وعندما  وكامال،  وشامال  موسعا 
حول  التقرير  من  نسخة  نتسلم 
من  عليها  مصادقًا  التحقيق 
وخمابرات  »اليونيفيل« 
بدراسته  نقوم  سوف  اجليش، 
أجل  من  الالزمة  اخلطوة  ونتخذ 

دحض االفرتاءات اإلسرائيلية.
وعن بث إسرائيل الفيلم املصور 
املزعوم عن طريفلسيه من طائرة 
من دون طيار واعتبار ذلك خرقا 
لألجواء  وانتهاكا   1701 للقرار 
إسرائيل  إن  قال:  اللبنانية، 
انتهاك  على  باستمرار  تعمل 
القرار 1701 منذ حلظة صدوره، 
فهي مل توقف طلعاتها وخروقها 
والبحرية، كما مل  والربية  اجلوية 
الشمالي  القسم  يف  تنسحب 
بأي  تقم  ومل  الغجر،  بلدة  من 
يتعلق مبزارع شبعا  ما  إجراء يف 
وتالل كفرشوبا ومل تعط اخلرائط 

الكافية عن املواقع اليت أمطرتها 
قامت  فإذا  العنقودية،  بالقنابل 
فهناك  األخري،  االفرتاء  بهذا 
افرتاءات كثرية ومتعددة سبقته، 
ويكفي زرعها لشبكات التجسس 
يف لبنان وكأنه إعالن حرب على 
القرار  خرقا  فقط  وليس  لبنان 

.1701
وعما اذا كان لبنان سوف يعمد 
اىل  مضادة  شكوى  رفع  اىل 
أن  نريد  ال  قال:  األمن؟  جملس 
نفتعل األمور، حنن سوف ندرس 
التقرير الذي سريدنا من خمابرات 
وقوات »اليونيفيل«،  اجليش 
باخلطوات  سنقوم  عليه  وبناء 
الالزمة، وقد تكون عرب رسالة اىل 
الشكوى  لدحض  املتحدة  األمم 
لكن  ذلك،  غري  أو  االسرائيلية 
علينا أخذ األمور بهدوء وبرتٍو. ال 
نريد أن نستبق األمور بل سنبين 
خطواتنا على تقارير مصدق عليها 
وخمابرات  الدولية  القوات  من 

اجليش اللبناني.
بني  من  لبنان  انتخاب  وعن 
األعضاء اخلمسة غري الدائمني يف 
جملس األمن الدولي، قال صلوخ: 
لبنان يتوىل هذا املنصب للمرة 
الثانية بعدما تواله للمرة االوىل 

يف دورة العامني 1953 و1954. 
هذه مصداقية وميزة طيبة للبنان 
وفخر له ان يتوىل هذا املنصب، 
الكلي  االحرتام  على  يدل  الذي 

الذي يعطيه العامل بأسره له.
لبنان  يتبوأ  وعندما  أضاف: 
غري  عضوًا  ويصبح  املركز  هذا 
بإمكانه  األمن،  جملس  دائم يف 
املشاكل  كل  على  يتعرف  أن 
واملشاركة  والدولية  االقليمية 
يف حبثها وأخذ القرارات اخلاصة 
بها. ولبنان ال ميثل نفسه يف هذه 
العضوية بل ميثل 22 بلدا عربيا، 
هناك  يكون  أن  ينبغي  لذلك 
اآلراء  وتبادل  وتعاون  تنسيق 
التوصل  قبل  النظر  ووجهات 
يف  املناسب  القرار  اختاذ  اىل 
ما يتعلق بأي موضوع إقليمي أو 

دولي.
يف  التأخري  انعكاسات  وعن 
وضع  على  احلكومة  تشكيل 
قال:  االمن،  جملس  يف  لبنان 
ال  األعمال  تصريف  حكومة  ان 
ونرجو  بها،  معرتفا  حكومة  تزال 
املكلف  الوزراء  يؤلف رئيس  أن 
وقت ممكن،  أقرب  احلكومة يف 
األعمال  تصريف  حكومة  لكن 
معرتف  كحكومة  بواجبها  تقوم 

للمواطنني  خدمات  وهناك  بها، 
تقوم بها على أكمل وجه، ولبنان 
مل ينقطع عن املؤمترات الدولية.

وكان الوزير صلوخ قد استقبل 
سفريي سويسرا فرانسوا باراس، 
اخلوري  مارييت  ريدا  وكولومبيا 
دولتيهما  إطار حترك  سالمة يف 
االستعراضي  للمؤمتر  حتضريا 
الثاني للدول األطراف يف اتفاقية 
وإنتاج  وختزين  واستعمال  حظر 
لألفراد،  املضادة  األلغام  ونقل 
خالل  كولومبيا  تستضيفه  الذي 

كانون األول املقبل.
وشرح الوزير صلوخ موقف لبنان 
االنضمام  اىل  بالنسبة  املتحفظ 
نظرا  اوتاوا،  التفاقية  حاليا 
االنضمام  عن  إسرائيل  المتناع 
اليها ومواصلتها إنتاج واستخدام 

األلغام ضده.
املمثل  صلوخ  الوزير  والتقى 
السامية  للمفوضية  اإلقليمي 
عزام،  فاتح  اإلنسان  حلقوق 
التحضريات  يف  البحث  ومت 
الدوري  للتقرير  لبنان  إلعداد 
الذي سريفعه اىل جملس حقوق 
اىل  ليصار  جنيف،  يف  اإلنسان 
مناقشته من قبل الدول األعضاء 

يف نهاية العام احلالي.

األسد يلتقي السيد
استقبل الرئيس السوري بشار األسد يف دمشق، أمس االول، 
حبث  وجرى  الساعة  ونصف  ساعة  ملدة  السيد  مجيل  اللواء 

للتطورات العامة والشؤون السياسية.



صفحة 5     

لبنانيــات

Page 5 Saturday 17 October 2009السبت 17 تشرين االول 2009

*   الرئيس املكّلف سعد احلريري مستقباًل النائب سليمان فرجنيه *

فرجنيه: احلكومة ستتألف يف أسرع وقت
احلّر  »لبنان  كتلة  رئيس  رأى 
املوّحد« النائب سليمان فرجنيه 
ان »احلكومة ستتشكل يف اسرع 
وقت، الن كل النيات تصب يف 
اجلو  وصف  واذ  االطار«.  هذا 
ان  على  شدد  »جيد«،  بأنه 
ان نستمر يف  »اهم شيء هو 
يف  االجيابية  وهذه  اجلو  هذا 
احلوار«، مشريا اىل »اننا قد 
نكون خمتلفني على بعض االمور، 
ارادة  ولديه  مرتاح،  الكّل  لكن 

احلوار والوصول اىل توافق«.
املكلف  الوزراء  رئيس  عرض 
سعد احلريري مع النائب فرجنيه 
تشكيل احلكومة املقبلة خالل لقاء 
االربعاء،  الوسط«  »بيت  يف 
وكان  الغداء.  اىل  واستبقاه 
على  وصرحيا«،  »جيدا  اللقاء 
قول فرجنيه، مشريا اىل »اننا 
خالل  مرتني  او  مرة  التقينا  كنا 
مرة  املاضية،  اخلمسة  االعوام 
ومرة  قصرية،  مشاورات  خالل 
واليوم  حوار.  جلسة  خالل  اخرى 
وودية«.  عائلية  جلسة  كانت 
انه  القول  »ميكننا  واضاف: 
بعضهم  الناس  تعارف  كلما 
بينهم.  الثقة  كربت  بعض،  اىل 
بل  ال  جيدا،  كان  اليوم  ولقاء 
ممتازا. وقد تكون لدى الرئيس 
وحنن  مغايرة،  فكرة  املكلف 
كذلك، لكن يف النتيجة جيب ان 
يتعرف الناس بعضهم اىل بعض 
لو كانت  بينهم، حتى  ويتقاربوا 
لديهم آراء خمتلفة. وجو العالقة 
يؤّمن  الذي  هو  هذا  السياسية 
ومستقبل  واالرتياح  االستقرار 

لبنان«.
احلكومي،  امللف  عن  وسئل 
رئيس  »لدى  ان  اىل  فلفت 
ونفهمها.  نظر،  وجهة  احلكومة 
كذلك، لدينا وجهة نظر وحلفاء، 
خصوصا )رئيس »تكتل التغيري 
اجلنرال  النائب(  واالصالح« 
اليت  ومطالبه  عون  ميشال 
نفهمها. وحنن اىل جانبه يف هذا 
تتحلحل  ان  ونتمنى  املوضوع، 
االمور، الننا نرى ان كل االجواء 

اجيابية«.
سبق ان قلت إنه إذا مل تسند   •
حقيبة اىل كتلتكم فلن تشاركوا 
يف احلكومة. أال تزال على الرأي 

نفسه؟
- بالتأكيد ال ازال عند رأيي يف 

هذا املوضوع.
يكون  ان  اال جيب  لكن  وسئل: 
هذا الكالم موجها اىل املعارضة، 
املعارضة؟  ضمن  حصتكم  الن 
حصة  ضمن  »حصتنا  فأجاب: 
املعارضة، وال أطالب حبقيبة من 
املواالة، بل من حصة املعارضة، 
اعتربوا  كثريون  خارجها.  وليس 
ان حصتنا هي من خارج املعارضة 
وتكتل التغيري واالصالح، لكنين 
أقول اننا ضمن التكتل، وضمن 
حبقيبة  ونطالب  احلصة،  هذه 
التكتل  يف  لنا  وحيق  وزارية. 
خبمسة وزراء، ونريد منهم وزارة 
بال  وزارة  نريد  وال  وحقيبة، 

حقيبة«.
هذا  على  متفقون  انتم  وهل 
اجاب:  عون؟  العماد  مع  االمر 
معه  متفقون  حنن  »بالتأكيد، 

على هذا االمر، ولن خنتلف«.
تطرق  عن  سؤال  على  وردا 
اىل  احلريري  مع  احملادثات 
»اننا  اكد  الوزاري،  البيان 
متفقون على هذا االمر، والباقي 
تفاصيل. وال اعتقد ان احدا يف 
لبنان ضد املقاومة، خصوصا بعد 
االنتخابات، وال خالف على االمور 

االسرتاتيجية«.

امني  الرئيس  قال  وسئل: 
حول  لن خيتلف  احدا  ان  اجلميل 
 7 احداث  نتيجة  الوزاري  البيان 
املعارضة  ايار. فهل ميكن قوى 
ان تقوم بـ7 أيار جديد كلما أردنا 
وضع بيان وزاري؟ فاجاب: »ال 
هذا  على  هي  االمور  ان  أعتقد 
اجلميع متفقون  رأيي  النحو. يف 
جديد  مستقبل  اىل  النظر  على 
اجواء جديدة من  للبالد، وإرساء 
بدأه  االمر  وهذا  بيننا.  التعاطي 
الرئيس احلريري فورا ومن اليوم 
االنتخابات،  انتهاء  على  االول 
وفاق  حكومة  عن  حتدث  حني 
وسالح  البالد  ووفاق يف  وطين 
يف  املقاومة  وحق  املقاومة 
باستطاعة  يعد  مل  عندها  لبنان. 
يتطرق  ان  حنن،  حتى  وال  احد، 

اىل هذا املوضوع«.
الثقة  بناء  عامل  يسرع  وهل 
»اهم  قال:  احلكومة؟  تشكيل 
شيء هو ان كل االمور تسري على 
الطريق الصحيح، وهناك ارتياح 
العام املاضي، كان  البالد.  يف 
اجلو نفسه سائدا، لكننا كنا مجيعا 
متشنجني، وكانت كل البالد غري 
نكون  فقد  اليوم،  اما  مرتاحة. 
خمتلفني على بعض االمور، لكن 
الكل مرتاح، ولديه ارادة احلوار 
والوصول اىل توافق. لذا البالد 
مرتاحة، وموسم االصطياف كان 

ناجحا«.
هل تعتقد ان تشكيل احلكومة   •

مسألة ايام؟
الزوايا  تدوير  مسألة  املسألة   -

يف هذا املوضوع.
• ما الذي مينع تشكيل احلكومة يف 

ظل هذه االجواء التفاؤلية؟
- لكل واحد حق دميوقراطي يف 
او  وكوزير  حبقوقه.  يطالب  ان 
حقي  من  نيابية،  كتلة  كرئيس 
ان اطالب بافضل ما ميكن، ومن 
وآخذ  قليال  اعطي  احلوار  خالل 
اتفاق.  اىل  ونتوصل  قليال، 
العام املاضي، بقينا ثالثة اشهر 
تقريبا من دون حكومة، وحصلت 
خالهلا مشاكل يف البالد، وكانت 
االمور متشنجة. اما اليوم، وبعد 
حنو اربعة اشهر من دون حكومة، 
جند ان اجلو جيد، واهم شيء هو 
وهذه  اجلو  هذا  يف  نستمر  ان 

االجيابية يف احلوار.
• حتى لو طالت االمور اكثر؟

احلكومة يف  تتشكل  ان  - جيب 
انها  وأرى  ممكن،  وقت  اسرع 
ستتشكل باسرع وقت، الن كل 
االطار.  هذا  يف  تصب  النيات 
لكنين ارى ايضا انه من االفضل 
حكومة  دون  من  سنة  نبقى  ان 
ان  على  اجيابية،  اجواء  ظل  يف 
نشكل حكومة »عوجاء« تؤدي 
البالد  باستقرار  الرجوع  اىل 
وقد  الوراء.  اىل  وسياستها 
الذي حيدث  التقارب  ان  وجدت 
بعضها  الناس  يقرب  البالد  يف 

من  اجواء  وخيلق  بعض،  من 
كل  تريده  ما  وهذا  االرتياح. 
وهم  مؤيدونا،  لدينا  البالد. 
يف  لكن  بشراسة،  يلتزموننا 
اننا  هلم  نقول  عندما  النتيجة 
احلريري،  بالرئيس  سنجتمع 
ومطمئنني  مرتاحني  يكونون 
ان  يعتربون  وال  ومسرورين، 
ذلك خطأ جيب اال حيصل. جيب 
اجلو  هذا  تقوية  على  نعمل  ان 
وتفعيله، حبيث نريح الناس من 
شخص  كل  ان  واعتقد  خالله. 
لبنان  ويهمه  وخملص  آدمي 
بني  تقارب  حصول  اىل  يسعى 

كل االوادم يف هذه البالد.
يف  احلريري   استقبل  ومساء 
وفدا  عمار حوري  النائب  حضور 
العربية  البعثات  رؤساء  من 
األندية  بطولة  يف  املشاركة 
الشطرنج  يف  لالناث  العربية 

واليت يستضيفها لبنان حاليا.
 كذلك  استقبل رئيس اهليئات 
االقتصادية الوزير السابق عدنان 
»اجلماعة  من  فوفدا  القصار 
النائب  ضم   « اإلسالمية 
املكتب  وعضو  احلوت  عماد 
وتناول  بابيت  عبداهلل  السياسي 
السياسية  املستجدات  البحث 
تشكيل  شأن  يف  واالتصاالت 

احلكومة.
حاكم  املكلف  الرئيس  والتقى   

مصرف لبنان رياض سالمة.

يصنع القمصان على قياس الزبون وبناءً على 
طلبه

أكثر من ٢٥ سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند 
واستراليا

يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا، ايطاليا 
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة 

شعاره: الصدق في املعاملة

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

www.nakhleshirtmakers.com.au

 Nakhle
Shirtmakers

خياط القمصان 
املشهور

 (تشارلز) 
شربل نخلة

ات أحدث املوديالت وأجمل القصّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات

نخيّط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية

أسعار مدروسة.. صدق في املعاملة.. وخبرة في 
العمل

نفتح ٦ أيام (االحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
Phillip St. Parramatta 51

Opposite Crowne Plaza Hotel

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´

@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a

ÚÓ€buã€a

اهلل  حلزب  العام  األمني  نائب  شّدد 
ألقاها  نعيم قاسم يف كلمة  الشيخ 
أقامته  الذي  التكرميي  احلفل  يف 
ومدارس  الديين  التعليم  مجعية 
املصطفى والبتول لطالبها الفائزين 
قاعة  يف  املتوسطة  الشهادة  يف 
»أن  على  حسن،  بئر  ـ  رساالت 
بلدة  حلادثة  اإلسرائيلية  الرواية 
وأن  قة،  ملفَّ رواية  هي  طريفلسيه 
ال  شاحنة  ألي  اجلو  من  تصوير  أي 
ر  املصوَّ الشريط  وان  شيئًا،  يعين 
وزارة  ودعا  وادعاء«.  كذب  هو 
اللبنانية  والدولة  اللبنانية  اخلارجية 
»لتستخدم هذا الدليل اإلسرائيلي 
بأنهم  رمسي  اعرتاف  ألنه  ضدهم، 
وخرقوا  واعتدوا  لبنان،  إىل  دخلوا 

األجواء«.
وأكد قاسم أن التصوير اإلسرائيلي 
حقيقي  اعتداء  هو  طريفلسيه  فوق 
على لبنان، وقد اعرتف اإلسرائيليون 
طيار  دون  من  طائرة  أرسلوا  أنهم 
وبالتالي  للتصوير،  طريفلسيه  إىل 
جيب التعامل مع هذا العمل اإلجرامي 
لألراضي  خرق  بأنه  اإلسرائيلي 
خرق  وأنه  عليها،  واعتداء  اللبنانية 
للقرار 1701، بل حنن نعترب أن هذا 
الشريط اإلسرائيلي إدانة إلسرائيل 
أمام جملس األمن، ألنهم أتوا بوثيقة 
على  اعتدوا  أنهم  ُتثبت  عندهم  من 
لبنان ودخلوا إليه، وأنا أدعو وزارة 
اللبنانية  والدولة  اللبنانية  اخلارجية 
اإلسرائيلي  الدليل  هذا  لتستخدم 
بأنهم  رمسي  اعرتاف  ألنه  ضدهم، 
وخرقوا  واعتدوا  لبنان،  إىل  دخلوا 
ُيعاقبوا  أن  جيب  وبالتالي  األجواء، 
على هذا الفعل الشنيع الذي ال ميكن 
القبول به أو الرضا به بأي حال من 

األحوال.
إحاطة  »هناك  ان  اىل  ولفت 
الطوارئ  قوات  مها  تقدِّ شهرية 
اخلروقات  عن  فيها  تتحدث  الدولية 
سنوات  ثالث  فمنذ  اإلسرائيلية، 
الوسطي  املعدل  بلغ  اآلن  وحتى 

أسبوعيًا  اإلسرائيلية  للخروقات 
جويًا، وشهريًا  خرقًا  وأربعني  مخسة 
ألفني  وسنويًا  خرقًا،  ومثانني  مئة 
اجملموع  ويف  خرقًا،  ومخسني  ومئة 
بلغت اخلروقات اإلسرائيلية منذ 14 
ستة  هذا،  يومنا  وحتى   2006 آب 
إسرائيلي  جوي  خرق  ومثامنئة  آالف 
لألراضي اللبنانية واألجواء اللبنانية، 
هذا يعين أن إسرائيل ارتكبت ستة 
تطبِّل  بها  وإذ  جرمية،  ومثامنئة  آالف 

لقصة وهمية ال أساس هلا«.
يعنيهم  ومن  األمن  »جملس  ودعا 
بهذه  فعلوا  ماذا  لنا  ليقولوا  األمر 
اخلروقات اإلسرائيلية املتكررة؟ هل 
تعتدي  بأن  نعتاد  أن  منا  املطلوب 
إسرائيل؟ هل املطلوب منا أن نقبل 
أن  جيب  لألجواء؟  إسرائيل  خبرق 
جدًا  واسعة  دبلوماسية  محلة  ُتشنَّ 
لفضح هذا املشروع اإلسرائيلي«.

واشار اىل ان الداخل اللبناني شهد 
ثالثة أمور: أواًل تلفيق إخباري، حيث 
أننا مسعنا عن انفجارات وعدد كبري 
من القتلى، وهذا كله مل يستند إىل 
أي دليل، ثانيًا رأينا تضخيمًا إعالميًا 
على  الضوء  ط  ُيسلَّ أن  املراد  كأن 

أن املشكلة هي يف املقاومة، ثالثًا 
بعض  من  سياسيًا  استغالاًل  رأينا 
هلا  بتحليالت  قاموا  الذين  األفرقاء 

بداية وليس هلا نهاية.
اضاف: ليكن معلومًا أننا عندما ننفي 
ذكرها  كما  طريفلسيه  يف  احلادثة 
ه، هذا  اإلعالم اإلسرائيلي والالفُّ لفَّ
بأن حزب اهلل ال  أننا نقول  ال يعين 
ميلك سالحًا، احلمد هلل السالح موجود 
والقوة موجودة واالستعداد على أمتِّ 
أثار  إذا  أنه  أحد  يعتقدنَّ  فال  وجه، 

هذا األمر فسنخاف.
والبنادق  القذائف  »لوال  وتابع: 
خرجت  ملا  والدماء  الشباب  وسواعد 
لبنان. وسيبقى  من  ذليلة  إسرائيل 
شاء  إن  سالحه  مع  املقاوم  هذا 
إسرائيل  »ان  إىل  الفتًا  اهلل«. 
جمرمة حرب، وإن كان هناك أومسة 
ألنها  إسرائيل،  فستأخذها  لإلجرام 
اإلنسانية  ضد  إبادة  جرائم  ارتكبت 
وهذا  غولدستون،  تقرير  باعرتاف 
بعد  إال  خيرج  مل  بالتأكيد  االعرتاف 
أن بلغ السيل الزبى، وبعد أن انفجر 
داعيًا  إسرائيل«  جرائم  من  العامل 

اىل عدم االستهانة بهذا التقرير.

قاسم يدعو الدولة الستخدام الشريط اإلسرائيلي 
دليالً على اعرتاف العدو باالعتداء على لبنان

*الشيخ نعيم قاسم *
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التنفيذية  اهليئة  رئيس  جدد 
اللبنانية«  »القوات  يف 
مسري جعجع يف دردشة إعالمية 
آذار ال   8 فريق  تأكيده »أن 
كنا  وقال:  حكومة«،  يريد 
انطباعاتنا  عن  بعيدا  حناول 
اآلخر  الفريق  مناشي  أن 
املشهد  ولكن  النهاية،  اىل 
الفريق  هلذا  األخري  التفاؤلي 
وما  األخرية  الثالثة  األيام  يف 
كانت  معطيات،  من  رافقه 
قوى  أن  على  واضحا  مؤشرا 
حتى  حكومة  تريد  ال  آذار   8
املكلف  الرئيس  أضاء  ولو 
سعد احلريري أصابعه، إال يف 
واحدة: حكومة يسيطرون  حال 
غري  أمر  وهذا  بالكامل،  عليها 
وارد وغري معقول وغري ممكن 

أيضا.
وانتقد »توزيع األدوار ضمن 
إذا  وقال:  آذار«،   8 فريق 
إذ  آخر،  يغضب  فالنا  أرضينا 
ال مفاوض واحدا هلذا الفريق، 
فريق  لدى  احلال  هي  كما 
الرئيس  ميثله  الذي  آذار   14
سياسيا  قرار  فال  املكلف. 
لتأليف  اآلخر  الفريق  لدى 
أكانت  سواء  اللبنانية  احلكومة 
حكومة وحدة وطنية أم غريها. 
يف  جديد  من  األمر  وبالتالي، 
العماد  أيدي رئيس اجلمهورية 
والرئيس  سليمان  ميشال 
وبرأيي،  احلريري.  املكلف 
نفسيهما  يرحيا  أن  أرادا  إذا 
معطى  من  االنطالق  فعليهما 
أن الفريق اآلخر ال يريد حكومة 
كانا  وإذا  احلالي.  الوقت  يف 
مستعدين جملاراة هذا الفريق، 
كانا  إذا  ولكن  حران،  فهما 
مصرين انطالقا من مسؤلياتهما 
الدستورية على تشكيل احلكومة 
فعليهما التصرف، وال سيما أن 
األمر قد وصل اىل حد املهزلة 

جعجع: على سليمان واحلريري 
التصرف فاألمر صار مهزلة

واملأساة معا.
أضاف: الفريق اآلخر لو تصرف 
من  املئة  يف  مخسة  بنسبة 
يشيعها  كان  اليت  االجيابيات 
التأليف،  مسألة  حلت  لكانت 
هناك  كانت  انه  خصوصا 
معروفتان  خالفيتان  نقطتان 
األخرى.  وأعطونا  واحدة  خذوا 
وحركة  اهلل«  »حزب  أين 
فإىل  جيري؟  مما  »أمل« 
اآلن »حزب اهلل« برغم طلب 
مل  احلريري  املكلف  الرئيس 

يسم وزراءه.
معادلة  »أهمية  عن  وحتدث 
الالم ـ أي لبنان ـ وعدم الرهان 
أخرى«،  معادلة  أي  على 
متسائال: إذا مل تنقذ القيادات 
وطنها،  اللبنانية  السياسية 

فهل سينقذه اخلارج؟
عضو  جعجع  التقى  ذلك،  اىل 
النيابية  »املستقبل«  كتلة 
وتكتل »لبنان أوال« النائب 
مجال اجلراح، الذي أوضح بعد 
اإلجيابية  األجواء  »أن  اللقاء 
باألمس  مسيطرة  كانت  اليت 
بعض  خلفية  على  تبددت  قد 
الفرقاء الذين أبدوا يف الفرتة 
السابقة بعض االجيابيات حبيث 
املكلف،  الرئيس  عليها  بنى 
السياسي  احلوار  من  وانتقل 
اىل  الوطنية  القضايا  حول 
مرحلة احلقائب واألمساء، ولكن 
أعادوا  الفرقاء  هؤالء  لألسف 
التعجيزية  املطالب  استحضار 
السابقة على طاولة التشكيل، 
وهذا مؤشر على تعقيد إقليمي 
القمة  بعد  وباألخص  مستجد، 

السورية ـ السعودية«.
إنها  قال:  املطالب  هذه  وعن 
الراسبني  توزير  مبسألة  تتعلق 
وعدد  االتصاالت  ووزارة 
شوطا  قطعنا  بعدما  الوزراء 

طويال باجتاه احللحلة.

الفلسطينية  السلطة  ممثل  جال 
زكي  عباس  السفري  لبنان  يف 
على عدد من الفاعليات السياسية 
يف زيارة وداعية لقرب مغادرته 
التوطني  رفض  واكد  لبنان. 
حق  باسم  الستبداله  والعمل 

العودة.
اجلميل  أمني  الرئيس  واستقبل 
يف بكفيا السفري زكي، الذي قال 
حرصنا  عن  اللقاء: »عربت  بعد 
على عالقات وثيقة وقوية مع أهل 
الرئيس  أمثال  والتجربة  الرأي 
االلتباسات  له  وشرحت  اجلميل، 
حول تقرير غولدستون والقضايا 
ـ  الفلسطيين  احلوار  ختص  اليت 
وما  القاهرة،  يف  الفلسطيين 
أعمال  من  إسرائيل  به  تقوم 
وخصوصا  فلسطني  يف  بربرية 
الفصل  وجدار  القدس  تهويد 
مهميت  إنتهاء  ومع  العنصري، 
حبثنا يف كيفية توطيد العالقات 
أكثر فأكثر«.اضاف: »وضعنا 
الشعب الفلسطيين أمانة يف عنق 
الرئيس اجلميل ليسهم مع نوابه 
وأصدقائه ويستخدم كل عالقاته 
كي يتحول الوضع الفلسطيين يف 
لبنان اىل وضع عادي، فالقوانني 
أننا  هي  اآلن  لعملنا  الناظمة 
بسيادة  نلتزم  موقتون  ضيوف 
البلد  وسيادة  والدولة  القانون 
الداخلي،  الشأن  يف  نتدخل  وال 
من  نفسها  املسافة  على  ونقف 
أننا  الفرقاء، ونؤكد جمددا  مجيع 
االسم  هذا  وضد  التوطني  ضد 
باسم  نستبدله  أن  نود  الذي 
الضروري  من  وهذا  العودة  حق 
توضيحه، كما متنينا على الرئيس 
نهر  إعمار  إعادة  يف  يساعد  أن 
من  العقبات  كل  وإزالة  البارد 
كتلة  رئيس  طريقه«.واستقبل 
الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد 
السفري زكي، وحبث معه شؤون 
وهموم الفلسطينيني وأوضاعهم 
يف املخيمات، وتطورات قضيتهم 

على خمتلف الصعد.
حممد  العمل  وزير  واستقبل 
فنيش السفري زكي، الذي قال: 
صديق  هو  فنيش  »الوزير 
يف  الفلسطيين.  بالشأن  ومعين 
اجلولة الوداعية، ال بد وان نزوره 
من  العديد  حول  الرأي  ونتبادل 
وضعت  وقد  واملشاكل،  االمور 
خميماتنا  وهي  امانة  يديه  بني 
الفلسطينية، وان يستمر يف قرار 
الفلسطينية  للعمالة  االستثناءات 
الوزير طراد  الذي اختذ يف عهد 

محادة، وبالتالي موقفهما مبدئي 
وواضح، وقد نقلت تقديرا عاليا 
االستمرار  وضرورة  ملواقفهما 
للفلسطينني  تسهيالت  منح  يف 

وختفيف معاناتهم«.
اهليئة  رئيس  استقبل  كذلك، 
اللبنانية  القوات  يف  التنفيذية 
مسري جعجع السفري زكي، واثنى 
»على الدور االكثر من تقليدي 
والذي ختطى  لعبه كسفري  الذي 
تصريف االمور اليومية مبعنى انه 
والبدء  حقبة  انهاء  على  اشرف 

حبقبة جديدة خمتلفة«.
ووعد جعجع »مبتابعة املناخ الذي 
أوجده األخري خالل مهمته كسفري 
آماًل  لبنان«،  يف  لفلسطني 
الفلسطيين  السفري  خيطو  »ان 
حتى  خطاه  لبنان  يف  اجلديد 
عالقاتنا  يف  فأكثر  اكثر  نتعمق 

ملا فيه مصلحة الشعبني«.
زيارته  يف  زكي  اشاد  بدوره، 
فاجأه  بأنه  جلعجع  الوداعية 
لفلسطني  واحلمّية  »باحلب 
العملية ملا هو ملصلحة  والرتمجة 
وان  معًا،  وفلسطني  لبنان 
وقوفه اىل جانيب اليوم هو مبثابة 
اىل  قدمًا  ألمضي  لي  دفع  قوة 
وادي  يف  العكرة  املياه  انهاء 
اللبنانية،  ـ  الفلسطينية  العالقة 
ومع اي قطب آخر، ألن قوتنا هي 
اليت تؤكد حضورنا على اكثر من 
هما  ومتزقنا  بعدنا  فيما  صعيد، 

هدية جمانية لألعداء«.
واللبنانيني  »اننا  زكي  واعلن 
كنا ضحية املؤامرات الكربى على 
االبيض  البحر  يتقامسان  شعبني 
اسرائيل  وتهددهما  املتوسط 
كان  مآس  من  حصل  وما  معًا، 
يف  الناس  وقدرة  طاقة  فوق 
»ان  مؤكدا  املرحلة«،  تلك 
اسرتاتيجيته  غرّي  قد  الفلسطيين 
حتت  موقت  ضيف  انه  حبيث 
ألي  ميكن  وال  اللبنانية  السيادة 
خميم ان يكون بؤرة أمنية او ملجأ 
للهاربني من وجه العدالة، واول 
امتحان واجهناه كان احداث خميم 
واملخيم  وقفنا  حيث  البارد  نهر 
ُيقصف اىل جانب اجليش حملاربة 
االرهاب واجتثاث هذه الظاهرة، 
هذا  نقول  ال  اننا  عمليًا  واثبتنا 
بل  عامة  عالقات  جملرد  الكالم 
ثابتة  وأسس  قواعد  لرتسيخ 
من  لبنان  كفى  بأن  وصادقة 
عذابات واعباء ثقيلة، اذ ال جيب 
عليه  عبئًا  الفلسطيين  يكون  ان 

بقدر ما يكون رافعة له«.

زكي جيول على سياسيني مودعاً: 
نرفض التوطني ونصر على العودة

عرض رئيس اجلمهورية العماد 
نائب  مع  سليمان  ميشال 
لألمم  السابق  العام  األمني 
املتحدة وزير اخلارجية اجلزائري 
السابق واملستشار يف اجلامعة 
االبراهيمي،  األخضر  العربية 
على  االوضاع  تطورات 
والعربية،  اللبنانية  الساحتني 
لتعزيز  اجلارية  واخلطوات 
ملواجهة  العربي  التضامن 

الشعب«  رئيس »حركة  رأى 
واكيم،  جناح  السابق  النائب 
االول،  امس  له  تصريح  يف 
يف  التنسيق  هليئة  اجتماع  إثر 
»حركة الشعب«، »ان عملية 
تأليف احلكومة، بعد االنتخابات، 
الذي  املأزق  عمق  كشفت 
النظام  لبنان بسبب  اليه  وصل 
املتخلف،  الطائفي  السياسي 
كما كشفت حقيقة مفجعة وهي 
وخضوعه  لبنان  انكشاف  مدى 
ما  كل  يف  اخلارجية  للتأثريات 

يتعلق بشؤونه الداخلية«.
قرار  ان  واكيم:  وقال 
اسرائيل  منع  الرتكية  احلكومة 
املناورات  يف  املشاركة  من 
األناضول«  »نسر  العسكرية 
تطور بارز لنصرة احلق العربي، 
مؤكدا »أن اإلعالن الذي صدر 
يف كل من سوريا وتركيا بشأن 
البلدين  بني  التأشريات  إلغاء 
هامة  اسرتاتيجية  خطوة  يشكل 
البلدين،  بني  العالقات  يف 

سوف يكون له تأثري كبري على 
التوازنات اإلقليمية ملصلحة األمة 

العربية وقضاياها العادلة«.
بعض  مواقف  أن  واكيم  واعترب 
تقرير  من  العربية  األطراف 
غولدستون الذي يدين اسرائيل 
تدين  غزة،  يف  جرائمها  على 
املطلقة  بالتبعية  أصحابها 
املتحدة  وللواليات  إلسرائيل 
الشعب  وخبيانة  األمريكية 

الفلسطيين.
ووجه واكيم برقية اىل الرئيس 
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
اليت  املواقف  على  فيها  هنأه 
موضوع  من  تركيا  اختذتها 
ورفض  العسكرية  املناورات 
وجه  كما  إسرائيل.  مشاركة 
السلطة  رئيس  اىل  برقية 
عباس  حممود  الفلسطينية 
ملوقف  أسفه  عن  فيها  أعرب 
تقرير  من  الفلسطينية  السلطة 
يدين  الذي  »غولدستون« 

إسرائيل على جرائمها.

واكيـم: تأليـف احلكومـة أظهـر 
انكشاف لبنان للتأثريات اخلارجية

رأت جلنة املتابعة للقاء األحزاب 
الوطنية  والشخصيات  والقوى 
أصدرته  بيان  يف  اللبنانية 
يف  الدوري،  اجتماعها  اثر 
حلركة  السياسي  املكتب  مقر 
»أمل« يف بريوت، انه »مل 
يعد هناك من دواع او مربرات 
حكومة  عن  اإلعالن  لتأخري 
ان  بعد  الوطنية،  الشراكة 
والنقاشات  املشاورات  اخذت 
قناعة  هناك شبه  وبات  مداها 
اإلسراع  بضرورة  اجلميع  لدى 
واالستفادة  احلكومة  بتشكيل 
االجيابي  االقليمي  املناخ  من 
وفاق  حكومة  لتأليف  الداعم 
وطين، وتعزيز الوحدة واملنعة 
إخراج  جيري  حبيث  الداخلية 
التجاذب  دائرة  من  لبنان 
االستقرار«.ودعت  وعدم 
إىل  املكلف  »الرئيس  اللجنة 

واالنتقال  للمراوحة،  حد  وضع 
لالتفاق  العملية  اخلطوات  اىل 
التشكيلة  على  املعارضة  مع 
احلكومية، وعدم إضاعة فرصة 

التوافق االقليمي«.
يف  »املسؤولني  دعت  كما 
جدي  حتقيق  إجراء  إىل  الدولة 
معرفة  ألجل  وسريع  وفعال 
تضخيم  وراء  تقف  اليت  اجلهة 
اجلنوب  يف  طريفلسيه  حادث 
العدو  وإعطاء  اللبناني، 
يّتهم  كي  ذريعة  الصهيوني 
 ،1701 القرار  خبرق  لبنان 
والتعمية على اخلرق اإلسرائيلي 
لبنان  لسيادة  املتواصل 

وللقرار الدولي املذكور«.
الرتكي  »القرار  بـ  واشادت 
الطائرات  مشاركة  منع 
االسرائيلية يف املناورات اليت 

كانت مقررة يف تركيا«.

»لقاء األحزاب«: ال مربرات لتأخري 
إعالن حكومة الشراكة الوطنية

حتديات املرحلة املقبلة.
وزار االبراهيمي ايضًا، رئيس 
يف  بري،  نبيه  النواب  جملس 
التينة، وكانت جولة أفق  عني 

يف التطورات الراهنة.
كما زار كاًل من رئيس احلكومة 
والرئيس  السنيورة،  فؤاد 
الدكتور سليم احلص، وعرض 
معهما التطورات على الساحتني 

اللبنانية واإلقليمية.

االبراهيمي يزور سليمان وبري 
والسنيورة واحلص

استقبل رئيس جملس النواب 
الثامنة  بعيد  بري،  نبيه 
والنصف مساء أمس الرئيس 
املكلف سعد احلريري، وجرى 
تشكيل  موضوع  يف  البحث 

احلكومة.
بري  الرئيس  واستبقى 
الرئيس املكلف احلريري إىل 

مأدبة العشاء.
الرئيس  التقى  ذلك  اىل 
اجلبهة  من  وفدًا  احلريري، 
الدميوقراطية لتحرير فلسطني 
الذي  فيصل،  علي  برئاسة 
ضرورة  اىل  تطرقنا  قال: 
تعرتض  اليت  العقبات  تذليل 
نهر  اعمار خميم  اعادة  عملية 
جديد  من  وأكدنا  البارد، 
يف  الفلسطيين  الشعب  ان 
نهر  خميم  واهالي  لبنان 
املقاومة  وفصائل  البارد 
املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
وحتركها،  عملها  ستواصل 
اإلعمار حقيقة  ان يصبح  اىل 
تعهدات  تنفيذ  ويتم  واقعة 
احلكومة اللبنانية، اليت أكدت 
التزامها  عند  انها  مرارًا 
اعمار املخيم  بإعادة  احلقيقي 
وعودة أبنائه اليه، وهذا امر 
اخترب يف جمال اإلجراءات اليت 

اختذتها احلكومة اللبنانية.
جتاوز  متنينا  كما  اضاف: 
اىل  والعودة  الطعن  موضوع 
لإلعمار  التحضريية  االعمال 
مهم،  الوقت  عامل  ألن 
ننتظر اخلطوات  زلنا  وحنن ال 
هذه  حلل  الالزمة  القانونية 
املعضلة، وتنفيذ قرار جملس 
الوزراء بطمر اآلثار اليت قيل 
إنها موجودة يف املخيم. كما 
على  ومتنياتنا  طلبنا  نكرر 
»تكتل اإلصالح والتغيري« 

وفد الدميوقراطية يطلب استكمال إعمار البارد

بري واحلريري يبحثان مسار 
تشكيل احلكومة

الطعون  شكوى  يسحب  ان 
شورى  جملس  اىل  املقدمة 
هذه  انهاء  أجل  من  الدولة، 
الجئ،  الف  ألربعني  املأساة 
وان يوضع يف امليزان مصري 
إعمار  إعادة  ألن  هؤالء، 
حلق  حقيقي  دعم  هو  املخيم 
يدفع  اعماره  وعدم  العودة 
التوطني،  او  التهجري  اىل 
توطينا  ال  نريد،  ال  ومجيعنا 
للفلسطينيني،  تهجريا  وال 
من  مشرتكًا  نضااًل  نريد  بل 
اىل  الالجئني  عودة  حق  اجل 

ديارهم.
للرئيس  متنينا  كذلك  وتابع: 
احلكومة  تشكيل  يف  النجاح 
البيان  وتضمني  املقبلة، 
إعادة  موضوع  الوزاري 
احلقوق  وإقرار  املخيم،  إعمار 
والتملك  كالعمل  االنسانية 
الثبوتية  األوراق  ومنح 
لفاقديها من أبناء شعبنا يف 
احلياة  لبنان، وحتسني شكل 
املخيمات  مع  والتعاطي 
الزاوية  من  الفلسطينية 
واالجتماعية  السياسية 
والقانونية، والبناء على ذلك 
اللبناني  احلوار  فتح  أجل  من 
فلسطيين  بوفد  الفلسطيين 
مشرتك برعاية منظمة التحرير، 
على  العالقات  هذه  لتنظيم 
وسياسية  اجتماعية  أسس 
وأمنية واضحة تضمن مصلحة 

الشعبني الشقيقني.
مع  املكلف  الرئيس  وعرض 
توليدو  بيرت  مالطا  سفري 
بني  الثنائية  العالقات 
النائب  واستقبل  البلدين. 
وعرض  زهرا  انطوان 
السياسية  التطورات  معه 

الراهنة.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  لقاءه 
عون.  ميشال  العماد  برئاسة 
العماد  حتدث  االجتماع  وبعد 
للقوات  الشكر  فوّجه  عون 
اىل  سارعت  اليت  املسلحة 
يف  األحداث  بعد  التصرف 
الرمانة وإلقاء  طرابلس وعني 
ما  اجملرمني  على  القبض 
على  السيطرة  يف  يساهم 
الشعب  شكر  كما  الوضع. 
مع  تعاون  الذي  اللبناني 
وخصوصًا  املسّلحة  القوات 
التكتل  أن  وأوضح  اجليش. 
سينتج  ما  انتظار  يف  زال  ما 
يقوم  اليت  االستشارات  عن 
احلريري يف  النائب سعد  بها 

خصوص تشكيل احلكومة.
وقال:« حبثنا يف جلسة اليوم 
حمضر املؤمتر الذي انعقد يف 
دير مار أنطونيوس واملقررات. 
األحداث  بعض  استعرضنا  ثم 
وعني  طرابلس  بني  األمنية 
جيدة  كانت  والنتائج  الرمانة 
سريعة  كانت  واالجراءات 
حة  املسلَّ القوات  ونشكر 
بهذه  تتصرف  أن  ونتمنى 
طرابلس  يف  أكان  السرعة 
أو عني الرمانة-الضاحية حيث 
الفاعلني.  على  القبض  ألقي 
الفعالية  بهذه  أنها  وأعتقد 
واحلماس تسيطر على الوضع. 
ونشكر الشعب اللبناني الذي 
القوات  مع  يتجاوب  بات 
أمنه  أن  أن  ويدرك  املسّلحة 
القوات  من  يأتيان  وسالمته 
اجليش  وخصوصًا  املسلحة 
وسرعة  احلضور  ميلك  الذي 
الوحيد  الضامن  وهو  العمل 
الشرعية  غري  البندقية  ألن 
األوىل  بالدرجة  تقتل صاحبها 
إذ ليس هلا قواعد لالستعمال 
وتصلح  بالقانون  ترتبط  وال 

للجرمية فقط.
انتهاء  انتظار  يف  زلنا  وما 
لنرى  االستشارات  جولة 
للحكومة  النهائية  الرتكيبة 
وإذا كانت مؤاتية أم ال وفقًا 
ملا أبدينا من رغبة يف التعاون 

والتفاوض يف هذا الشأن.
أسئلة  على  أجاب  ثم 

الصحافيني:
االتصاالت  أصبحت  أين  س: 
املكلف  الرئيس  وبني  بينكم 
ستبصر  وهل  احلريري؟  سعد 

احلكومة النور قريبًا؟
ج: إىل اآلن أعلّنا عن تشكيلة 
املكلف  الرئيس  وأودعناها 
ميكنه  عندنا.  ليس  واجلواب 
فنأخذ  حصل  مبا  يبلغنا  أن 

اخلطوة األخرية على أساسها
حلفاؤكم  لكم  نقل  ماذا  س: 
لقاء  عن  وأمل  اهلل  حزب  أي 
وهل  دمشق؟  يف  القيادة 
القيادة  ارتياح  عن  عّبوا 
انعقدت؟  اليت  السورية للقمة 
وهل صحيح أنها طلبت منهم 
حقائبهم  إحدى  عن  التنازل 
حقائب  مخسة  لديك  لتصبح 

لصاحلك؟

العماد عون: احلقوق ليست »خبشيشاً« ُيعطى، وال احد 
يعطي اآلخر يف السياسة، بل كل يأخذ حقوقه

لسائر حاجياتكم 
من تصاميم املواقع 

االلكترونية
والطباعة
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غ شيئًا. مل أعرف إذا  ج: مل أبلَّ
ذهبوا أصاًل لكن أظن أنهم مل 

يذهبوا
قّدمتموها  اليت  الصيغة  س: 
للحريري أهي قابلة للتفاوض 

أم نهائية؟
نهائي  نقرتحه  ما  كل  ج: 
اقرتاح  أحد  لدى  كان  وإذا 
مضاد فليقّدمه. لكننا نفرتض 
وإال  نقّدمه  ما  على  املوافقة 
اقرتاح مضاّد  فسيكون هناك 
توجد  ال  اآلن  إىل  لكن  له. 

موافقة وال اقرتاح مضاد
إمكان  عن  قرأنا  س: 
االتصاالت  وزارة  مقايضة 
ووزارة  أو  سيادية  بوزارة 
جبان  الوزير  واليوم  أخرى. 
أن  التأكيد  أعاد  باسيل 
قابلة  غري  االتصاالت  وزارة 
هذا  فلماذا  للمقايضة. 

التمسك باالتصاالت حتديدًا؟
وهو  حنن  مطلبنا  هذا  ج: 
السؤال  طرح  وإذا  مطروح. 
على باسيل ماذا يقول؟ تنازلنا 
أم ال؟ هو ال يعرف التشكيلة 
لكنه  رفعناها  اليت  األخرية 

يفرتض ألنه يعرف طبعي.
اليوم يف صحيفة  قرأنا  س: 
صحيفة  عن  نقاًل  سورية 
الرياض السعودية مقااًل يقول 
ملاذا ال يعود لبنان اىل سوريا؟ 
فهل مثة مشروع اقليمي بذلك 
اللبنانية  الورقة  تعود  أن  أو 
هذه  لدى  وهل  سوريا؟  اىل 
األخرية االستعداد ألن تستلم 

الورقة اللبنانية؟
عندها  استعداد  ال  سوريا  ج: 
يطرح  والصحايف  لذلك. 
االستنتاج  باب  من  املوضوع 
فهو  فهمه.  ُيساء  قد  الذي 
نتمكن  منذ مدة ال  أننا  بقصد 
ال  فلماذا  حكومة  تأليف  من 
نعيد لبنان اىل سوريا؟ لكنها 
ردة  بل  خطة سياسية  ليست 
فعل على وضع قائم وليست 

جدية

األمريكي  الرئيس  س: 
نوبل  جائزة  ُمنح  أوباما  باراك 
يف  يستحقها  فهل  للسالم. 
ظل االحتالل املستمر من قبل 
وأفغانستان  للعراق  أمريكا 

والدعم املطلق السرائيل؟
ج: ال أعرف اذا كانت مكافأة 
على نوايا أو على فعل الحق. 
رمبا يكون عّب عن نوايا جيدة 
أو  املشاكل  ينهي  أن  ويريد 
فعل الحق ينتظره منه العامل. 
اللجنة  موقع  آخذ  لن  لكنين 
يف  السالم  جوائز  متنح  اليت 
رئيس  على  وأعّلق  العامل 
أفهم  مل  املتحدة.  الواليات 
نوع  هو  ورمبا  القرار  مبرات 
خط  ضمن  ألسره  التوّجه  من 
هناك  يصبح  ال  كي  سلمي 

بوش ثاٍن.
والرد  االخذ  س: هل سيبقى 
املكلف  الرئيس  وبني  بينكم 
من  وهل  نهاية؟  ال  ما  اىل 

سقف زمين حمّدد؟
احلكومة  بتشكيل  القرار  ج: 
مبا  ُأسَتشار  أنا  عندي.  ليس 
ميكنه  املكلف  والرئيس  أمّثل 
أن ينهي التفاوض حني يريد. 
لكن  ُأسَأل  طاملا  أجاوب  أنا 
التأليف  أو  بالتوقيف  القرار 

عنده هو.
انفجار  على  تعليقك  ما  س: 

وتكرار  فلسيه يف صور  طري 
التهديدات االسرائيلية للبنان 
به  يقوم  عمل  أي  أن  وآخرها 
يعيد  احلدود  على  اهلل  حزب 

لبنان اىل العصر احلجري؟
ج: إذا رجع لبنان إىل العصر 
احلجري فاسرائيل تعود للعهد 
تاريخ  وعندها  الروماني 
انتحاري يف مسعدة على أيام 
تيتوس ونابوكو. االسرائيليون 
عن  بالكالم  متغطرسون 
قدرتهم العسكرية لكن هذا ما 
كانوا عليه يف السابق. نتمنى 
اللبناني.  بالشأن  يتعاطوا  أال 

حزب  لتعزيز  وسيلة  فأحسن 
أن  هي  وتقويته  وتثبيته  اهلل 
يتحدثوا عنه كما يفعلون االن 
ألننا سنتمسك به أكثر. لبنان 
ليس أرضًا مباحة وشعبًا مباحًا 
مرة  يفهموه  أن  جيب  وهذا 

لكل املرات
فرجنية  سليمان  النائب  س: 
لقائه  بنتائج  ابلغك  هل 

بالرئيس املكلف؟
ج: مل أعرف أكثر مما صرح به 

يف االعالم عن شعور إجيابي
س: يف ظل هذه اإلجيابية من 
التشكيلة  اعالن  اليوم  يعرقل 

احلكومية؟
هناك  أكيد  أعرف.  ال  ج: 
من  يركب.  ال  ما  خمطط 
يؤلفون احلكومة عندهم خمطط 
معنّي ويريدون أن يرّكبوا كل 
الناس وفقًا له وال يؤقلمونه 
عندما  املوجودة.  القوى  مع 
التفكري  بإمكانهم  يصبح 
قون.  يوفَّ ب«املقلوب« 
بالناس  اإلتيان  عدم  جيب 
تركيب  بل  خمططهم  وفق 
القوى  موازين  وفق  املخطط 
الناس. حنن ال جنسد  وإرادة 
إرادة أكثرية ولكننا منثل خطة 
إمنائية وإصالحية ومن حقنا أن 

يكون لنا رأي. قد يظلون مئة 
سنة وقد تنتهي مدة البملان 
على  احلكومة  تتألف  لن  ورمبا 
تأليف  يريد  من  املنوال.  هذا 
عليه  وطنية  وحدة  حكومة 
أخرى  آراء  مثة  أن  يعرف  أن 
حُترتم يف  أن  وتوجهات جيب 
كل القطاعات التقنية واملالية 
والسيادية واألمنية وال تكون 
هناك حواجز. فال ميكن القول 
األمر  عليها  ينطبق  ال  العدلية 
أو املالية أو الداخلية أوالدفاع 
إذًا  فعالَم  االتصاالت...  أو 
ق التبادل؟ هل نصبح مثل  ُيطبَّ
أنفسنا؟  حول  ندور  الناعورة 
جيب تغيري هذه الذهنية. كل 
لكن  حسنًا  األكثرية  أنا  يقول 
عدد.  تكملة  ليس  وجودي 
لبنان  الذهنية يف  جيب تغيري 
العادلة  باملشاركة  والقبول 
تهميش  إصالحية.  وخطة 
رجعة  غري  اىل  انتهى  الناس 
حنن  هل  نتفاهم  هنا  ومن 
؟  ال  أم  الوطن  يف  شركاء 
»خبشيشًا«  ليست  احلقوق 
والذهنية  حقوق  مثة  يعطى. 
جيب أن تتغرّي وال احد يعطي 
كل  بل  السياسة  يف  اآلخر 

يأخذ حقوقه.

*العماد عون*
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موقفًا  أالربعاء  سوريا،  أبدت 
االحتاد  دعوة  من  متحفظًا 
على  للتوقيع  هلا  األوروبي 
السورية  الشراكة  اتفاقية 
األول  األوروبية يف 26 تشرين 
احلالي، حيث أعلن وزير اخلارجية 
بالده  أن  املعلم  وليد  السوري 
أرسلته  الذي  الطلب  ستدرس 
وهي  لالحتاد،  احلالية  الرئاسة 
قد  الدراسة  هذه  وأن  السويد، 
أنها  إىل  ملمحا  وقتًا،  تستغرق 
قد ال تتم خالل الرئاسة احلالية، 
العام  بنهاية  تنتهي  واليت 

احلالي.
من جهته، دعا الرئيس السوري 
حتمل  إىل  أوروبا  األسد  بشار 
املعاناة  لرفع  مسؤولياتها 
اإلنسانية عن الشعب الفلسطيين 
لقائه  خالل  وأشار  غزة.  يف 
االسباني خوسيه  الوزراء  رئيس 
دمشق،  يف  ثاباتريو،  لويس 
إىل أهمية الدور الذي ميكن أن 
تؤديه أوروبا يف عملية السالم. 
وتأتي زيارة ثاباتريو إىل دمشق 
بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس 
يف  اوباما  باراك  األمريكي 

واشنطن.
األسد  أن  رئاسي  بيان  وذكر 
يرافقه  الذي  ثاباتريو،  مع  حبث 
اخنيل  ميغيل  اخلارجية  وزير 
موراتينوس، »العالقات الثنائية 
األوروبي  االحتاد  مع  والعالقة 
يف  واألوضاع  السالم  وجهود 
أن  البيان  وأضاف  املنطقة«. 
األسد شرح لثاباتريو »متطلبات 
بسبب  املتوقفة  السالم  عملية 
عدم جدية الطرف اإلسرائيلي«، 
مؤكدا »أهمية الدور الذي جيب 
جانب  إىل  أوروبا،  تؤديه  أن 
إرساء  يف  املتحدة،  الواليات 
والشامل  العادل  السالم  أسس 
إسبانيا  أن  خاصة  املنطقة،  يف 
مع  األوروبي  االحتاد  سرتأس 

بداية العام املقبل«.
إىل »األوضاع  التطرق  مّت  كما 
املأساوية اليت يقاسيها الشعب 
االحتالل  جراء  الفلسطيين 
األسد  أكد  حيث  اإلسرائيلي، 
اجملتمع  حتمل  ضرورة  على 

George’s Hardware
تأسست سنة ١٩٧٩ 

نؤمن كافة لوازم البناء واالدوات الصحية
 من أشهر اِّـاركات

خدمة سريعة.. نصيحة مخلصة.. ومعاملة ممتازة 
نفتح 6 أيام َّـ االسبوع

Ph: 9637 9399 - Fax: 9897 1756
114 – 116                                                  

georgeshardware@hotmail.com
Merrylands Road, Merrylands NSW 2160

لدنيا جميع أنواع اللحوم والدجاج الطازج يومياً
نؤمن طلبات كافة املناسبات 
توصيالت مجانية الى املنازل

نظافة في العمل وخدمة سريعة وصدق في 
املعاملة

PH: 9892 1122

ëÏ„bflãu@µflc@ÒäaÜhi
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G u i l d f o r d  2 1 6 1
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@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@fibóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

Demolition & Excavation

@Ñib�æa@Âfl@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ

@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@fibóm¸a@
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a

األسد لثاباتريو: تشجيع الدور األوروبي يف عملية السالم

سوريا تدرس طلب الشراكة وقد ال توقع هذا العام
االحتاد  خصوصًا  الدولي، 
لرفع  ملسؤولياته  األوروبي 
الشعب  عن  اإلنسانية  املعاناة 
وفتح  غزة،  يف  الفلسطيين 
ووقف  احلصار،  وإنهاء  املعابر 
االستيطان يف األراضي العربية 

احملتلة«.
الذي  ثاباتريو،  أكد  بدوره 
حممد  السوري  نظريه  التقى 
ناجي عطري وزار اجلامع األموي 
وسوق احلميدية، »أهمية الدور 
وأعرب عن  لسوريا«،  اإلجيابي 
كارلوس  خوان  امللك  »تقدير 
والشعب  اإلسبانية  واحلكومة 
اإلسباني لدور سوريا املهم يف 

أمن املنطقة واستقرارها«.
العالقات  استعراض  مّت  كما 
بني  واالقتصادية  الثقافية 
اجلانبان  أكد  حيث  البلدين، 
تشجيع  على  »حرصهما 
البلدين  بني  االستثمار 
التعاون  توسع  من  واالستفادة 
بني  خاصة  املنطقة،  دول  بني 
سوريا وتركيا، وان تصب رؤية 
واسرتاتيجية احلكومات يف خدمة 
هذه  بني  االقتصادي  التكامل 

البلدان«.
املعلم وموراتينوس

واعلن املعلم، يف مؤمتر صحايف 
أنه  موراتينوس،  مع  مشرتك 
تلقى دعوة من نظريه السويدي 
الشراكة  اتفاق  على  للتوقيع 
 26 يف  األوروبية  السورية 
الطلب  هذا  أن  موضحًا  احلالي، 
سيخضع للدراسة، مضيفًا بلهجة 
نظريه  على  يتمنى  انه  ساخرة 
االسباني أن يشرح له معنى هذا 

االتفاق.
مفاجأته  عن  املعلم  وأعرب 
وقال  األوروبية.  باملوافقة 
قبل  من  مّجد  االتفاق  »هذا 
االحتاد األوروبي يف العام 2004 
احلكومة  تدرس  أن  بد  ال  لذا 
السورية كل التفاصيل املتعلقة 
الدراسة  باالتفاقية، وإن أجنزت 
وإال  السويدية،  الرئاسة  خالل 
االسبانية«،  الرئاسة  فخالل 
مشددًا على ضرورة أن »نقف 
يتعلق  ما  يف  صلبة  أرض  على 

باتفاق الشراكة«.
اليت  املباحثات  أن  املعلم  وأكد 
تناولت  وثاباتريو  األسد  أجراها 
وضرورة  الثنائية  العالقات 
املرحلة  يف  وتطويرها  تعزيزها 
البحث  وأضاف »جرى  املقبلة. 
يف األوضاع يف املنطقة وعملية 
السالم املتوقفة وسبل إحيائها، 
باإلضافة إىل الوضع يف العراق 

ولبنان«.
وردًا على سؤال يتعلق بتشكيل 
املعلم  أعرب  اللبنانية،  احلكومة 
حكومة  تشكل  أن  يف  أمله  عن 
وقت  أسرع  يف  وطنية  وحدة 
)بإصبعني  متمنيًا  ممكن، 
متشابكني( احلظ السعيد للبنان 

يف ذلك.
بتحقيق  رغبة سوريا  وأعرب عن 
الفلسطينية.  الوطنية  املصاحلة 
تتحقق  أن  نريد  »حنن  وقال 
لتشجيع  ونسعى  املصاحلة 
األطراف من أجلها«، مشريًا إىل 
أنه مل يلتق قيادة حركة محاس 

منذ مدة.
أن  موراتينوس  أوضح  بدوره، 
اإلسبانية،  السورية  العالقات 
والزيارة اليت يقوم بها ثاباتريو، 
تتضمن »ثالث رسائل مهمة متثل 
ثالث نتائج مهمة، أوهلا العالقات 
اجليدة وتطويرها بني البلدين«، 
مشريًا إىل أنها »عالقات تتميز 
بانسجام الرؤى ووجهات النظر، 
اإلجيابي  اجلو  لعكس  وسنسعى 
االقتصادية  عالقاتنا  على 
وزيرة  وستقوم  والتجارية.. 
بزيارة  التجارية  للشؤون  الدولة 
من  جمموعة  برفقة  سوريا،  إىل 
ممثلي الشركات ورجال األعمال 
ما ميكن  على  ليعكفوا  اإلسبان، 

القيام به يف سوريا«.
الثانية  الرسالة »اهلدف«  أما 
)سوريا  ميكننا  »كيف  فهي 
عملية  بدفع  نقوم  أن  واسبانيا( 
إىل  مشريًا  وحتقيقه«،  السالم 
يف  فاعلة  دولة  »سوريا  أن 
الشرق األوسط وتلتزم بالسالم، 
وهلا اهتمام بتفعيل املفاوضات 

مع إسرائيل«.
وأوضح موراتينوس أن الرسالة 

االحتاد  يف  »تتمثل  الثالثة 
األوروبي بشكل حمدد، والعالقات 
أن  سيما  ال  سوريا  وبني  بينه 
االحتاد  رئاسة  ستتوىل  اسبانيا 
العام  الثاني  كانون  من  ابتداء 
2010، وهي كما جاء يف حديث 
الصديقة  البلدان  اقرب  األسد 
إىل  األوروبي  االحتاد  إطار  يف 
لتحقيق  حمركًا  ومتثل  سوريا 

السالم«.
وشدد على وجوب اغتنام وجود 
لتحقيق  جديدة  أمريكية  إدارة 
السالم. وقال »ثاباتريو أعرب 
خالل مقابلته أوباما عن استعداد 
السالم«،  عملية  لدعم  اسبانيا 
مضيفا »أكد أوباما خالل اللقاء 
التزامه القوي بدعم السالم يف 
تعمل  أن  وأمل  األوسط  الشرق 
املوضوع،  هذا  يف  إسبانيا  معه 
االحتاد  سترتأس  ألنها  ليس 
األوروبي وحسب بل ولصداقتها 
مع بلدان املنطقة. ستكون هناك 
فرصة أللتقي املبعوث األمريكي 
للسالم جورج ميتشل، وسأحبث 
معه املستجدات اليت تشجع على 
حتى  السالم  مفاوضات  تفعيل 
الذي  السالم  نستطيع أن حنقق 

نصبوا إليه«.
أن  إىل  موراتينوس  ولفت 
اجلانب اإلسباني حبث مع األسد 
السوري  املسارين  »تفاصيل 
»خضنا  وقال  والفلسطيين. 
يف التفاصيل، ولكن التفاصيل 
والسلسة. حنن  بالسهلة  ليست 
املساعي  هذه  لدعم  مستعدون 
تفعيل  بأهمية  لثقتنا  )الرتكية( 
هلا  وإسبانيا  السوري،  املسار 
األطراف،  كل  مع  جيدة  عالقات 
وتركيا«،  وإسرائيل  سوريا 
اتصااًل  تلقى  أنه  إىل  مشريا 
وزير  من  االول  امس  هاتفيًا 
باراك  ايهود  اإلسرائيلي  الدفاع 
يتعلق بالزيارة اليت سيقوم بها 
ثاباتريو إىل إسرائيل، موضحًا أن 
رئيس احلكومة »سيبذل جهده 
على  لتشجيعها  إسرائيل  مع 
االخنراط بشكل أكثر فعالية يف 
اللحظة  عملية السالم، ألن هذه 
يف  وأحرجها  حلظة  أنسب  متثل 

أصبح  فالسالم  ذاته،  الوقت 
ضروريًا بعد 60 عامًا من النزاع، 
عاتق  على  تلقى  مسؤولية  وهو 
اجملتمع الدولي، ومجيع األطراف 
مطالبة ببذل جهدها لتحقيقه«.

قال  الفلسطيين،  املسار  وحول 
موراتينوس »نعرب عن فرحتنا 
بتوقيع  يتعلق  خربًا  مسعنا  ألننا 
فتح على اتفاق املصاحلة املقرتح 
تقوم  أن  وننتظر  مصر،  من 
يعزز  ذلك  ألن  باملثل،  محاس 
ميثل  وهذا  الفلسطيين  الصف 

دفعة جيدة لعملية السالم«.
سوريا ـ تركيا

يف  وأنقرة،  دمشق  واتفقت 
التعاون  جملس  أعمال  ختام 
السوري  الرتكي  االسرتاتيجي 
يف مدينة غازي عنتاب الرتكية، 
أمس األول، على إبرام اتفاقات 

عديدة.
وقال وزير الدفاع السوري العماد 
التعاون  »حبثنا  حبيب  علي 
الدفاعية  الصناعات  جمال  يف 
ونقل  العتاد  وتطوير  وامتالك 
الطرف  إىل  طرف  كل  تقنيات 
»سوريا  أن  وأضاف  اآلخر«. 
مشرتكة  مناورات  أجرتا  وتركيا 
مبستوى  املاضي  الربيع  يف 
أخرى  مناورات  وستجرى  معني، 
يف أماكن أخرى من اجل تطوير 
عملنا على احلدود بإجراء عمليات 
»هناك  إن  وتابع  خمتلفة«. 
تنسيقًا دائمًا بني حرس احلدود 
يف ما يتعلق بضبط احلدود«، 
دورية  »لقاءات  أن  موضحا 
للقادة العسكريني ستتم لتبادل 

الرأي واخلربة والتجربة«.
الداخلية  وزير  قال  جهته،  من 
بعد  اتاالي،  بشري  الرتكي 

مباحثات مع نظريه السوري سعيد 
مسور حول مكافحة اإلرهاب، إن 
البلدين  بني  مستمر  »التعاون 
املعلومات  بتبادل  يتعلق  ما  يف 
العناصر  ضد  املوّجه  والتعاون 

اإلرهابية«.
وقعتا  وأنقرة  دمشق  وكانت 
الدخول  مسات  إللغاء  اتفاقية 
بني البلدين خالل اجتماع اجمللس 
لعقد  خالله  التحضري  مت  الذي 
و10  اتفاقية   30 عن  يزيد  ما 
تفاهم  ومذكرة  بروتوكوالت 
واألمن  الدفاع  جماالت  تشمل 
والزراعة  والصحة  واالقتصاد 
والري والبيئة والكهرباء والنفط 
صدر  بيان،  وأوضح  والنقل. 
الوزراء  ان  االجتماع،  ختام  يف 
حول  »تقاريرهم  سريفعون 
اليت  النــتائج  تطبـيق  تطور 
توصلوا إليها يف االجتماع املقبل 
االسرتاتيجي  التعاون  جمللس 
وزراء  لرئيسي  مشرتكة  برئاسة 
تركيا وسوريا الذي سيعقد يف 

كانون األول املقبل«.
احلكومة  رئيس  كرر  ذلك،  إىل 
اردوغان،  طيب  رجب  الرتكية 
يف مقابلة مع قناة »العربية«، 
استعداد أنقرة ملعاودة وساطتها 
غري  السالم  مفاوضات  يف 
املباشرة بني سوريا وإسرائيل. 
دائمًا  تثق  »سوريا  إن  وقال 
ما  أدري  ال  ولكن  بوساطتنا، 
ينطبق  نفسه  األمر  كان  إذا 
نزال  ال  لكننا  إسرائيل،  على 
)الوساطة(  ملعاودة  مستعدين 
أن  واعترب  توقفت«.  حيث  من 
»العالقات اليت تربط تركيا مع 
مثال  وهي  جدًا،  مميزة  سوريا 

حيتذى جلميع دول املنطقة«.
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من قرأ الصحف اإلسرائيلية، 
نفسه  وجد  االول،  أمس 
عامل  من  صحفا  يقرأ  كأنه 
الرئيسية  فالعناوين  آخر، 
أحرونوت«،  يف »يديعوت 
»ال  صارخة:  هتفت  مثال، 
سامية على النمط الرتكي«، 
الرتكي«،  و»التحريض 
و»42 يف املئة من األتراك 
يهوديًا«.  جارا  يريدون  ال 
كان  »معاريف«  ويف 
»كراهية  الرئيسي  العنوان 
صحيفة  أما  مصورة«. 
»إسرائيل اليوم« فاختارت 
لنفسها عنوانا رئيسيا ال يقل 
عن »فرية الدم الرتكية«، 

و»فيلم تركي سيئ«.
وحيسب املرء للحظة أن احلرب 
أعلنت يف اليوم السابق بني 
هذه  وأن  وإسرائيل،  تركيا 
اإلعالمية  الفعل  ردود  هي 
يف الصحافة اإلسرائيلية اليت 
التعليقات  نشر  من  أكثرت 
جرى  ما  حول  والتحليالت 
كان  اجلميع  لكن  وسيجري. 
وزارة  ستقوله  ما  بانتظار 
للسفري  اإلسرائيلية  اخلارجية 
بعد  أبيب  تل  يف  الرتكي 
ألنقرة  توبيخ  توجيه  تقرر  ما 
مسلسل  بث  على  واحتجاج 
اخلارجية  فوزير  الوداع. 
يرفض  ليربمان  أفيغدور 
واستجداء  لرتكيا  اخلنوع 

أفضاهلا.
جتنبت  تركيا  أن  والواقع 
بأن  التوبيخ  حدة  ما  بشكل 
اإلسرائيلية  للخارجية  أوفدت 
القائمة بأعمال السفري. وأبلغ 
نائب رئيس شعبة أوروبا يف 
ناؤور  اإلسرائيلية  اخلارجية 
بأعمال  القائمة  غالئون 
السفري الرتكي يف إسرائيل 
طشالن أوزن غضب إسرائيل 
وقال  املسلسل.  بث  من 
»رغم  إنه  ألوزن  غالئون 
الشديد  إسرائيل  اهتمام 
فإننا  تركيا،  مع  بالعالقات 
الصمت  التزام  نستطيع  ال 
ضدنا  الفظ  التحريض  إزاء 
قد  ما  وهذا  جنودنا،  وضد 
ماديا  املساس  إىل  يؤدي 
واإلسرائيليني«.  باليهود 
وأضاف ان »اجلنود املزعوم 
تصويرهم كأنهم يقتلون بدم 
اجلنود  أنفسهم  هم  بارد، 
العون  يد  قدموا  الذين 
اهلزة  األتراك يف  للمواطنني 

األرضية عام 1999«.
اإلسرائيلي  املسؤول  وأبدى 
املسلسل  على  احتجاجه 
التحريض  من  جزءا  واعتربه 
أيضا  ميس  سوف  الذي 
الكثر  اإلسرائيليني  بالسياح 
يف تركيا. ويقال ان حكومة 
بث  منع  تطلب  مل  إسرائيل 
ذلك  املسلسل خشية حتويل 
إىل قضية رأي عام، وبسبب 
سوف  تركيا  أن  اإلدراك 

ترفض الطلب.
الكاتب  أن  فيه  ريب  ال  وما 
صحيفة  يف  مرغليت  دان 
اليت  اليوم«  »إسرائيل 

اإليطالية  احلكومة  نفت 
نشرتها  اليت  املعلومات 
»ذي  صحيفة  اليوم 
دفع  عن  الربيطانية  تاميز« 
االستخبارات أموااًل إىل حركة 
»طالبان« األفغانية لإلبقاء 
املنطقة  يف  السالم  على 
اليت كان يتحّمل اإليطاليون 
أعلن  فيما  مسؤوليتها، 
أنه  األطلسي  مشالّي  حلف 
عن  معلومات  أدنى  ميلك  ال 
هذا املوضوع، أّما املعارضة 
الفرنسية، فطالبت حكومتها 

بفتح حتقيق.
مسؤول  أّكد  جهته،  من 
أن  اليوم  كبري  أفغاني 
حلف  دول  من  »العديد 
اليت  األطلسي«  مشالّي 
ينتشر جنودها يف أفغانستان 
للمتمردين لكي  أموااًل  تدفع 
هلجمات،  قواتها  تتعرض  ال 
األمر  هذا  أن  إىل  مشريًا 
واسع  نطاق  على  منتشر 
الربيطانيني  صفوف  يف  إاّل 
وقال  واألمريكيني. 
كشف  عدم  طالبًا  املسؤول 
امسه »ميكنين أن أؤكد أننا 
اإليطالية  القوات  أن  نعلم 
للمعارضة  أمواال  تدفع 
)املسلحة( يف ساروبي لكي 
لدينا  هلجمات.  تتعرض  ال 
معلومات عن اتفاقات مماثلة 
اإليطالية  القوات  أبرمتها 
هراة«  والية  املنتشرة يف 

غرب أفغانستان.
تاميز«  »ذي  وكانت 
حتقيقها  يف  أكدت  قد 
االستخبارات  أن  املنشور 
عشرات  دفعت  اإليطالية 
األلوف من الدوالرات لقادة 
احلرب  وزعماء  »طالبان« 
على  للمحافظة  احملليني 
السالم يف منطقة ساروبي، 
اليت كان يتوىل العسكريون 
قبل  مسؤوليتها  اإليطاليون 
الفرنسيون.  أن حيل حمّلهم 
جنود  عشرة  إن  وأضافت 
كمني  يف  ُقتلوا  فرنسّيني 
يف هذه املنطقة يف العاشر 
 ،2008 أغسطس  آب/  من 
خطورة  تقدير  أساؤوا  بعدما 
اإليطاليني  ألن  مهّمتهم 
بأنهم  مسّبقًا  يبلغوهم  مل 
كانوا يدفعون املال للحفاظ 
آمنة.ووصفت  املنطقة  على 
رئاسة احلكومة اإليطالية هذه 
»اتهامات  بأنها  املعلومات 
إطالقًا«.  هلا  أساس  ال 
وقالت يف بيان هلا »حكومة 
مل  برلوسكوني  )سيلفي( 
تسمح يومًا، ومل توافق على 
املال  دفع  من  شكل  أي 
لألعضاء املتمردين يف حركة 
هلا  علم  وال  »طالبان«، 
من  النوع  هذا  من  مببادرات 

جانب احلكومة السابقة«.
التذكري  »يكفي  وأضافت 
اإليطالية  الوحدات  بأن 
أفغانستان  يف  املنتشرة 
األول  النصف  يف  تعّرضت 
من 2008 هلجمات عدة وقعت 
ساروبي  منطقة  يف  إحداها 

»األطلسي« يدفع املال لـ»طالبان« مقابل األمن:
تأكيد أفغانّي واحتجاج غربي

يف 13 شباط 2008، وأودت 
حبياة اللفتنانت فرانشيسكو 

بيتسولو«.
املتحدث  أعلن  جهته،  من 
باسم حلف مشالّي األطلسي، 
»ليس  أنه  ترمبالي،  أريك 
باملعلومات  علم  على 
وأضاف  هذه”.  الصحافية 
ممارسة  ليست  »إنها 
ملكافحة التمرد لكن احلكومة 
بعض  يف  ميكن  األفغانية 
إىل  تتوصل  أن  األحيان 
جرى  وإذا  حملية.  ترتيبات 
ذلك فإنه سيكون على األرجح 
األفغانية  احلكومة  جانب  من 

ال القوات الدولية«.
باسم  متحدثون  يشأ  ومل 
اجليَشني الفرنسي واإليطالي 
يف كابول االدالء بتعليقات 
بشأن هذا املوضوع. واكتفى 
املتحدث الفرنسي اللفتنانت 
فوكريو  جاكي  كولونيل 
»الفرنسيني  إن  بالقول 
ملتمردين  املال  يدفعون  ال 
وسوروبي«  كابيسا  يف 

احلرب اإلسرائيلية ـ الرتكية تشتعل إعالمياً:

حتوالت عميقة يف أنقرة... والسبب أردوغان
امللياردير  صاحبها،  أنشأها 
صديقه  خلدمة  الودر  رون 
عن  يعرب  نتنياهو،  بنيامني 
حكومة  يف  السائد  املزاج 
واعترب  اإلسرائيلية.  اليمني 
جنون  »حلظة  أن  مرغليت 
رجب  بقيادة  تركيا  تصيب 
طيب اردوغان. وهو يتصرف 
كاملدمن، وحيتاج اىل كميات 
متزايدة من املخدر ذي الرائحة 
جيلب  يوم  كل  الالسامية. 
التحريض،  وباء  توسيع  معه 
حسابية  مبعدالت  ليس 
والزائد،  بالناقص  يعنى 
هندسية،  مبعدالت  وإمنا 
أن  إىل  وأشار  متضاعفة«. 
»اسرائيل هي كبش الفداء. 
كما عرض  التشهري جبنودها 
التلفزيون  قناة  يف  أمس 
مركزية  اداة  الرمسية يشكل 
يف يد احلكم يف أنقرة. يبدو 
باجتاه  يضغط  اردوغان  أن 
تركيا  بني  العالقات  قطع 
يتخذ  بان  ومعين  واسرائيل، 

القرار يف القدس«.
يف  السياسي  املعلق  واعترب 
كسبيت  بن  »معاريف« 
أنه على إسرائيل أن تعرتف 
تطرأ  اليت  التغيريات  بواقع 
»التغيري  وأن  تركيا،  على 
جوهري، عميق، واسرتاتيجي. 
ميكن  لكن  جيدا،  ليس  هذا 
التعايش معه«. ويف رأيه، 
فإن »مراكز القوة التقليدية 
بالتدريج.  تضعف  تركيا  يف 
يتحكم  يعد  مل  فاجليش 
املاضي.  يف  كما  بالدولة 
الدبلوماسية  النخبة  أن  كما 
وبدال  الزاوية.  يف  حشرت 
اإلسالم  احتل  ذلك  من 
تطل  كما  املركزية،  املكانة 
اليت  اجلديدة،  العثمانية  معه 
أجماد  استعادة  عن  تتحدث 
املاضي، واالهتمام بالداخل، 
والرتكيز على شرقي املتوسط 
ودول اإلسالم اجملاورة، على 

حساب الغرب وأوروبا«.
أن  على  كسبيت  وشدد 
عميق،  اجتماعي،  »التغيري 
فاملتدينون  وحقيقي. 
حساب  على  قوة  يزدادون 
تأسست  اليت  النظريات 
الرتكية  اجلمهورية  عليها 
األساس  ويف  احلديثة، 
كمالية أتاتورك. وباملناسبة، 
حيدث  الرتكية،  الزاوية  من 
ذاته  الشيء  إسرائيل  يف 
دينية  جهات  بالضبط: 
اليسار،  مكان  حتتل  متطرفة 
خيتفي،  السالم  معسكر 
احلكم.  على  يسيطر  اليمني 
كل شيء حبسب الزاوية اليت 

ترى منها األمور«.
إسرائيل  تعاملت  وقد 
الرمسية بنوع من الصدمة مع 
الوداع. وكتبت  بث مسلسل 
أن  اليوم«  »إسرائيل 
يف  الصدمة  أثار  املسلسل 
أبرز  يف  يبث  ألنه  إسرائيل 
أوقات املشاهدة وعلى القناة 
الرتكي.  للتلفزيون  الرمسية 
مشاهد  املسلسل  ويعرض 

*يف جبال أفغانستان حيث تنتشر قوات حلف مشال االطلس*

كابول  من  القريبة  املنطقة 
»لكنهم  ينتشرون،  حيث 
يسهمون يف التنمية ملواكبة 

العمل العسكري«.
يف املقابل، طالبت املعارضة 
االشرتاكية  الفرنسية 
إجابات  بتقديم  احلكومة 
تاميز«  »ذي  أوردته  عّما 
ُقتلوا  فرنسيني  جنودًا  بأن 
 ،2008 آب  يف  كمني  يف 
يبلغوهم  مل  اإليطاليني  ألن 
يدفعون  كانوا  أنهم  مسّبقًا 
املنطقة  على  للحفاظ  املال 

آمنة.
الكتلة  زعيم  ودعا 
الربملان،  يف  االشرتاكية 
وزير  أيرولت،  مارك  جون 
إىل  مورين،  هريف  الدفاع، 
شرح هذه االتهامات. وقال 
وإذا  جدًا،  أمر خطري  »هذا 
أطالب  فإنين  كان صحيحًا، 
بأن يظهر وزير الدفاع على 
الدفاع كي  أمام جلنة  الفور 
ويطلعنا  تفسريات،  يقّدم 

على ما يعلم به«.

إسرائيليني  جنودا  متثل 
أطفال  على  النار  يطلقون 
يف  الناس  ويعدمون  ورضع 
أشكال  عن  فضال  الشوارع 

تنكيل أخرى بالفلسطينيني.
يوم  أعلن  قد  ليربمان  وكان 
أمس أن »بث هذا املسلسل 
هو حتريض من النوع األخطر 
وهو جيري برعاية رمسية«. 
نوع  ان  ليربمان  وقال 
ال  هذا  املعادي  التحريض 

يبث حتى من جانب األعداء.
وتشهد العالقات اإلسرائيلية 
وقد  متزايدا  تدهورا  الرتكية 
نسبيا  سريع  بشكل  انتقلت 
من التحالف االسرتاتيجي إىل 
الوساطة ثم العداء. وشكلت 
على  اإلسرائيلية  احلرب 
تغيري  الذروة يف  نقطة  غزة 
املوقف الرتكي من إسرائيل، 
الذي أدى إىل منع إسرائيل 
مناورات  يف  املشاركة  من 

»نسر األناضول«.
ويذهب كثري من املتخصصني 
اعتبار  حد  إىل  اإلسرائيليني 
هو  تركيا  يف  جيري  ما  ان 
رجب  هو  واحد  رجل  بسبب 
حيرض  الذي  أردوغان  طيب 
واإلعالم  واجملتمع  احلكومة 
غري  إسرائيل.  معاداة  على 
األمر  أن  يرى  من  هناك  أن 
أعمق من ذلك وأنه تعبري عما 
األتراك  نفوس  يف  يعتمل 
أوروبا  موقف  بسبب  عموما 
وبسبب  ناحية  من  منهم 
من  األسلمة  ظاهرة  تعاظم 

ناحية أخرى.
إسرائيل  قنصل  وأبدى 
موتي  تركيا  يف  السابق 
التوتر  بأن  تقديره  عميحاي 
تزايد  من  ينبع  إسرائيل  مع 
بتضاؤل  تركيا  يف  التقدير 
فرص قبوهلا عضوا يف االحتاد 
مداوالت  ويف  األوروبي. 
اسرتاتيجية عقدت يوم أمس 
يف  بريطاني  وفد  مع  األول 
قال  اإلسرائيلية  اخلارجية 
األتراك  ان  السابق  القنصل 
من  كل  معارضة  خيشون 
أنغيال  أملانيا  مستشارة 
الفرنسي  والرئيس  مريكل 

نيكوال ساركوزي.
يف  طرح  آخر  بعدا  أن  غري 
أن  وهو  املداوالت  هذه 
هو  يشهد  الرتكي  اجليش 
خيرجه  كبريا  تغيريا  اآلخر 
من دور »عامل التوازن« 
قيادته  إىل  دخلت  حيث 
متدينة.  شخصيات  العليا 
وقيل إن ظاهرة األسلمة يف 
سوريا  مع  والتقارب  تركيا 
إحساس  مثرة  أيضا  هي 
بصعوبة  أردوغان  حكومة 
بني  الوسيط  دور  لعب 
إسرائيل وكل من السوريني 

والفلسطينيني.
تسارع  أن  إسرائيل  وتأمل 
على  للضغط  الغربية  الدول 
القائم  امليل  لتغيري  تركيا 
دون  واحليلولة  اآلن  فيها 
يف  التدهور  من  املزيد 

العالقات.

»يديعوت  صحيفة  ذكرت 
أحرونوت«، أمس االول، إن 
األحد  النار  أطلقوا  مسلحني 
املاضي باجتاه سيارة السفري 
تشيلي  يف  اإلسرائيلي 
ديفيد دادون، وأن الشرطة 
عن  تبحث  الزالت  التشيلية 

مطلقي النار.
أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة 
الذي  التقرير  أمس  أكدت 
»ال  صحيفة  نشرته 

»يديعوت«: رصاصة خترتق سيارة 
السفري اإلسرائيلي يف تشيلي

التشيلية،  مريكوريو« 
موضحة أن الرصاصة اخرتقت 
زجاج السيارة وانه مل يصب 
أحد يف احلادث، لكن مت تعزيز 

احلراسة على السفري.
عن  »يديعوت«  ونقلت 
إن  التشيلية  الصحيفة 
السيارة  يكن يف  مل  دادون 
الرصاصة  اخرتقت  عندما 
الزجاج واستقرت يف الداخل، 
وهو اكتشف األمر عندما أراد 

املغادرة.

االحتالل يطلق أسريين من اجلوالن
أسريين  عن  االول،  أمس  اإلسرائيلية  السلطات  أفرجت 
سوريني من بلدة جمدل مشس يف اجلوالن احملتل، بعد 24 

عاما على اعتقاهلما.
واعتقل كل من بشر سليمان امحد املقت وعاصم حممود امحد 
الولي بتهمة تفجري خمزن أسلحة إسرائيلي قرب قرية بقعاتا 

يف اجلوالن يف آب عام 1985.
وحكم على بشر بالسجن 37 عاما قضى منها 25 عاما، وحكم 
على عاصم بالسجن 27 عاما، قضى منها 25 عاما. وال يزال 
صدقي املقت، شقيق بشر يف السجن، وهو معتقل ايضا منذ 

العام 1985.
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وافق رئيس الوزراء كيفن راد 
على »التقرير العاملي الكئيب« 
العامة  حول نظام املستشفيات 

يف اسرتاليا.
الطبية  اجلمعية  اصدرت  فقد 
ان  قائلة  تقريرها  االسرتالية 
العديد من املستشفيات اخفقت 
يف الوصول اىل عالمات االداء 

احلسن.
وقال السيد راد من على جسر 
موراي يف شرق اداليد »اتفق 
هناك  نعم  باالساس،  معهم 
وهلذا  ما..  مكان  يف  مشكلة 
السبب فان احلكومة االسرتالية 
بدل ان تدفع هذه املشكلة اىل 
حان  انه  تعتقد  السجادة  حتت 
الوقت القامة نقاش وطين حول 
كيفية اصالح هذه املشكلة على 

املدى البعيد«.
»ان  الوزراء  رئيس  وكشف 
اجلذور  الصالح  حاجة  هناك 

والفروع«.
جسر  على  راد  السيد  وكان 
موراي للمشاركة يف مؤمتر صحي 
كجزء من استشارة احلكومة حول 

لالصالحات الصحية املقرتحة.
ان  الوزراء  رئيس  وصرح 
حكومته سوف حتاسب الواليات 
انظمتها  بشأن  واملقاطعات 
الصحية العامة وكذلك البيانات 
عالمات  لقياس  املستعملة 
ادائها قائاًل.. اننا ننوي حماسبة 

وحتميلها  واملقاطعات  الواليات 
وهلذا  البيانات،  هذه  مسؤولية 
بعمل  سنقوم  فاننا  السبب 
ولكن  قاٍس،  هذا  اصالحي.. 
مع  نتعامل  ايضًا  اننا  تذكروا 
االسرتالية  احلكومة  تاريخ 
السابقة اليت سحبت مليار دوالر 
من نظام املستشفيات العامة.. 
وحنن سنستثمر يف هذا القطاع 

جمددًا«.
اي  يف  ننظر  »سوف  وقال 
مهما  والية  حكومة  الي  حماولة 
حول  السياسية  قناعاتها  كانت 
كيف كانت مرنة ولطيفة بشأن 
جراحة  الي  احلرجة  البيانات 
او  منتقاة  جراحة  او  مستعجلة 

اداء اقسام الطوارئ«.
واضاف »نريد بيانات واقعية 
نريد ان نعرف احلقائق املطلقة 
حول ماذا حيدث هناك.. اننا يف 
عمل اصالحي على املدى البعيد، 
ولكن الجناز ذلك حنن حباجة الن 
بهذه  مطلقة  ثقة  لدينا  تكون 

البيانات«.
اعلن رئيس الوزراء كيفن راد ان 
برنامج التحفيز املالي احلكومي له 
صعود وهبوط لتحمل التغيريات 

االقتصادية.
جييب  الوزراء  رئيس  وكان 
املراسلني  الحد  سؤال  على 
الن  للحكومة  النداءات  حول 
تكون مرنة بشأن احملّفز اذ ان 
حيث  بالتعايف  بدأ  االقتصاد 

السيطرة حتت  احلكومية  التحفيزية  الرزمة 
اسرتاليا يف  العامة  املستشفيات  حول  كئيب«  عاملي  »تقرير  على  يوافق  راد 

بيرت  السابق  اخلزانة  وزير  ادعى 
من  اسرتاليا  انقذ  انه  كوستيللو 

االزمة املالية العاملية.
حول  مؤمتر  يف  له  خطاب  ففي 
السيد  قال  ملبورن  يف  التقاعد 
املستقبل  صندوق  ان  كوستيللو 
ُوضع  دوالر  مليار   61 البالغ 
هاورد  حكومة  كانت  عندما  جانبًا 
على  ذلك  ساعد  وقد  احلكم  يف 
انقاذ االقتصاد من أسوأ تأثريات 
 The« الكساد كما ذكرت صحيفة

 .»Sun Herald
»ختيلوا  كوستيللو  السيد  وقال 
دخلنا  لوال  نكون  ان  ميكن  اين 
حمملني  العاملية  املالية  االزمة 
انتهينا  لكنا  ضخم.  حكومي  بدين 
اليه  انتهى  الذي  املكان  يف 
اننا  والربيطانيون.  االمريكيون 
ليس  بكثري  افضل  ننتهي  سوف 
الن رحلتنا كانت خمتلفة ولكن الن 
نقطة بدايتنا كانت اقوى بكثري«.

من  اسرتاليا  أنقذت  أنا  كوستيللو: 
العاملية املالية  االزمة 

فمع  »وبالطبع  يقول  واضاف 
صندوق  يف  الباهظة  املبالغ 
سيولة  عندنا  كانت  املستقبل 
طول  على  البنوك  اىل  متوفرة 

الطريق خالل االزمة املالية«.
االسرتالي  الوزراء  رئيس  وكان 
حتدث  قد  كيتنغ  بول  السابق 
حيث  املاضي  العام  املؤمتر  يف 
شريط  كوستيللو  السيد  استعمل 
عن  للدفاع  خصمه  خاطب  فيديو 
لضريبة  االئتالف  استقطاعات 
التقاعد اليت قال عنها انها عززت 

خطط التقاعد للمواطنني.
وانتقد السيد كوستيللو استقطاعات 
مساهمة التقاعد حلكومة راد قائاًل 
دوالر   1،50 أو  دوالر   1 خطة  ان 
اليت ُقدمت كانت تطبق مع اهداف 
حاجة  هناك  تكن  االمد. مل  طويلة 
للعب به وقد رأينا ان حزب العمال 
باقتطاع  بدأ  العام  يف موازنة هذا 

هذا النظام
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 Selection
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قال ان اسرتاتيجيتنا التحفيزية 
التعجيل  وعدم  للتعجيل  ُبنيت 
بهذه  خصيصًا  صممت  وقد 

الطريقة«.
ان  عن  راد  السيد  وكشف 
احلكومية  التحفيزية  االجراءات 
استهدفت توفري الوظائف بشكل 

مؤقت ويف الوقت املناسب.
الرزمة  ان  الوزراء  وقال رئيس 
يف  السبب  كانت  التحفيزية 
هو  االسرتالي  النمو  يكون  ان 
اقتصادات  من  االسرع بني 33 

الدول املتقدمة.
وتابع يقول: وهلذا السبب ايضًا 
ندرك ملاذا كانت لدى اسرتاليا 
االقتصادات  بني  بطالة  ادنى 

العاملية املتقدمة.
برنامج  ان  راد  السيد  وقال 
يكون  ان  ايضًا  ميكن  التحفيز 
سببًا يف اعطاء اسرتاليا امتيازًا 

يف ان يكون االقتصاد الرئيسي 
يدخل  مل  الذي  الوحيد  املتقدم 
الدين  مستويات  ان  الكساد، 
وسط  االدنى  كانت  والعجز 

االقتصادات املتقدمة.
اذا  انه  راد  السيد  واوضح 
التحفيزية  االستثمارات  ُسحبت 
ليلة  بني   2011 ـ   2010 للعام 
سيكون  التأثري  فان  وضحاها 
يف   1،5 مبعدل  منخفضًا  منوًا 
حبدود  ستكون  واخلسارة  املئة 

100 الف وظيفة.
الوزراء »سنبقي  رئيس  وقال 
السياسات  كنا،  كما  دائمًا 
املراجعة  حتت  االقتصادية 
دائرة  نصيحة  مع  وبالتنسيق 
اقتصادية  ظروف  مع  اخلزانة 
صاعدة وثابتة. وايضًا باالرقام 
االقتصادية العاملية اليت مازالت 

حتى اليوم مرّقعة جدًا«.

كوينزالند  يف  املعارضة  علنت 
ان دافعي الضرائب يف الوالية 
يتحملون الفاتورة الباهظة للزواج 
العمالية  احلكومة  بني  املعقود 

والنقابات.
وتقوم احلكومة بدفع مبلغ وقدره 
حلاكم  اليوم  يف  دوالر   2500
فرايزر  بريني  السابق  البنك 
االحتاد  مسؤولي  مع  للتفاوض 
ما قيمته  بيع  يعارض  حول من 

كوينزالند يف  واحلكومة  االحتاد  بني  »الزواج«  كلفة  يومياً  دوالر   2500
15 مليار دوالر من االصول من 
ضمن ذلك االصول سكة احلديد 

والفحم يف بريزبن.
وكان وزير اخلزانة اندرو فرايزر 
قد قال ان احلكومة مصممة على 

املضي قدمًا يف عملية البيع.
بدوره قال نائب زعيم املعارضة 
يف كوينزالند لورانس سربينغبورغ 
خبالف  تسبب  العمال  حزب  ان 
االصول  لبيع  نيته  اعالنه  لعدم 

قبل انتخابات آذار.
عن  دافع  اخلزانة  وزير  ان  إال 
الضرائب  دافعي  اموال  انفاق 
قائاًل : »انها يف اغلب االحيان 
احلكومات  فيها  ُتدخل  حالة 
وسطاء عندما يكون هناك وضع 

مماثل«.
واضاف يقول »شخص ما مثل 
املالية  جتربته يف  اعطى  بريني 
خربته  واضح  وبشكل  العامة 

وجتربته يف اخلدمة العامة يقدم 
فرصة من خالل توسطه يف هذه 

املناقشات«.
ان  مونانغهان  السيد  وقال 
حيال  غاضبة  زالت  ما  النقابات 
مسألة خصخصة االصول العامة.
اطلق  قد  الكهرباء  احتاد  وكان 
بيع  ضد  اعالنات  لوحات  محلة 
بالي  »أنا  تقول:  االصول 

)رئيسة الوالية( باعتنا«.
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توقيفها  ادعاء  خلفية  على  بتعويض  تفوز  علي  احلاج  اكتمال 
الكوكايني بالتعاطي 

العام«  »شابة  فازت 
احلج  اكتمال  سابقًا  االسرتالية 
علي بتعويض عن االضرار اليت 
حلقت بها بعد ان وجد القاضي 
انه مت توقيفها وحجزها بشكل 
الشرطة  قبل  من  قانوني  غري 
بتعاطي  شكوك  خلفية  على 

الكوكايني.
عامًا   26 الـ  ابنة  حصلت  وقد 
»شابة  لقب  خسرت  اليت 
ادمانها  ادعاء  بعد  العام« 
على الكوكايني يف العام 2007 
ما يقارب 19 الف دوالر، كما 
»الدايلي  للزميلة  تقرير  ذكر 

تلغراف«.
احلج  اكتمال  اآلنسة  وكانت 
علي، العضوة سابقًا يف اللجنة 

االستشارية للشباب يف حكومة 
عناصر  اوقفتها  قد  هاورد، 
اجلرمية  مكافحة  شرطة  من 
الشرق اوسطية يف جنوب غرب 
سيدني بعد ان سجلت الشرطة 
وجرى  كوكايني.  طلبت  انها 
شرطة  خمفر  اىل  اقتيادها 
لعدة  واوقفت  بانكستاون 
بعد  سراحها  ليطلق  ساعات 

ذلك دون تهمة.
حتت  وضعها  فرتة  وخالل 
خضعت  انها  اّدعت  احلراسة 
من  عرقي  وإيذاء  لتهديدات 
حماولة  يف  الشرطة  قبل 
معلومات  اعطاء  على  الجبارها 

حول تعاطيها املخدرات.
واآلنسة احلج علي، اليت كانت 

كيفن  الوزراء  رئيس  أعلن 
نية  اي  هناك  ليست  انه  راد 
اىل  اجلنود  من  املزيد  الرسال 
عدد  زيادة  رغم  افغانستان 

اجلنود الربيطانيني هناك.
وكانت بريطانيا قد اعلنت انها 
سوف ترسل 500 جندي اضايف 
اىل افغانستان. وقد لقي ذلك 
املتحدة  الواليات  لدى  ترحيبًا 

االمريكية.
االول  امس  راد  السيد  وقال 

افغانستان يف  لقواتنا  زيارة  ال  راد: 
سوف  االسرتاليني  اجلنود  ان 
لدى  افغانستان  من  يعودون 
اقليم  يف  مهمتهم  اجناز 

اوروزون.
حوالي  حاليًا  اسرتاليا  ولدى 
افغانستان  يف  جندي   1500
اقليم  جنوب  يف  قاعدتهم 

اوروزون.
ان  عن  الوزراء  رئيس  وكشف 
ازداد  االسرتالي  »االنتشار 
حبدود 40 يف املئة منذ بضعة 

أشهر فقط«.
واضاف يقول »ان مهمتنا يف 
وهي  واضحة  أوروزون  اقليم 
وقوات  الوطين  اجليش  تدريب 
على  للسيطرة  االفغانية  االمن 

االمن يف االقليم«.
وقال »وفور امتام هذه املهمة 
سوف نسلم املسؤولية للسلطة 
ذلك،  وبعد  هناك،  االقليمية 
اىل  جنودنا  يعود  بالطبع سوف 

بالدهم«.

بريد  مؤسسة  ارباح  اخنفاض 
اسرتاليا مبعدل 7،35 يف املئة

بريد  شركة  ارباح  اخنفضت 
اسرتاليا مبعدل 7،35 يف املئة 

قبل احتساب الضريبة.
وقالت الشركة اململوكة حكوميًا 
ان ارباح ما قبل الضريبة كانت 
 ،2009 يف العام املالي 2008 – 
وذلك  دوالر،  مليون   9،380
مليون   2،592 من  باخنفاض 

دوالر عن العام الذي سبق.

»تبذير  يكشف  للمعارضة  تقرير 
الفدرالية« احلكومة  ادارة  وسوء 

الفدرالية  املعارضة  اطلقت 
تبذير  على  الضوء  سلط  تقريرا 
وسوء  وفعالية  كفاءة  وعدم 

ادارة احلكومة الفيدرالية.
مالكومل  املعارضة  زعيم  وقال 
اليت  الوثيقة  ان  تورنبول 
عشر  اثين  اعدادها  استغرق 
املاضي  ايلول   30 حتى  شهرا 
»االسلوب  عن  تربهن 
مبوجبه  تنفق  الذي  املتهور« 

احلكومة الفيدرالية.
من  الئحة  املعارضة  اعدت  وقد 
مت  انه  فيها  زعمت  حاالت   10
دافعي  اموال  تبذير  خالهلا  من 

الضرائب.
انفاق  الالئحة  رأس  على  واتت 
موقع  على  دوالر  ماليني   10
و  االلكرتوني   Grocerychoice
1،7مليار دوالر للوزمة التحفيزية 

للمدارس.
 كذلك  برنامج االسكان للشعب 

العام  املّدعي  قسم  يف  تعمل 
على  وافقت  الوقت،  ذلك  يف 

ربة للشرطة. التحول اىل خمخُ
وعلى اي حال اصرت على ان 

الستعماهلا  كانت  املخدرات 
الشخصي، كما اخربت الشرطة 
ملك  »انين  قالت  حيث 

مدمن«.
للمحكمة  صّرحت  دليلها  ويف 
انها بدأت باستعمال املخدرات 
 2006 العام  اواخر  يف  بشدة 
اليت  الكآبة  مشاعر  لتحّمل 

اعرتتها.
وأضافت »ان والدي وأخي مل 
حديثي  بشأن  مسرورين  يكونا 
عن مسائل اسالمية.. انا دائمًا 

احتدث اكثر مما ينبغي«.
كما اخربت احملكمة انها شعرت 
باالحباط الن عائلتها مل توافق 
الذي  الرجل  من  تتزوج  ان 

تريده.

خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة

حسومات كبيرة على االسعار اسبوعياً
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الشمالية  املقاطعة  يف  االصلي 
الذي قيمته 45  مليون دوالر مع 

انه مل يتم امتام اي مسكن. .
الضوء على  االئتالف  كما سلط 
قمة 2020 لرئيس الوزراء حيث 
مت متويل 9 اقرتاحات يف اصل 

962 اقرتاحا.
بانه  ذلك  املعارضة  ووصفت 
االدارة  وسوء  التبذير  سجل 

وعدم الكفاءة.
مليارات  »ان  تقول  واضافت 
بشكل  تبديدها  جرى  الدوالرات 

متهور«
قد  املعارضة  زعيم  وكان 
ضاحية  يف  الوثيقة  هذه  اطلق 
احدى  وهي  ابوستوفورد 
الداخلية  الغربية  الضواحي 
االهل  عارض  حيث  لسيدني 
يف مدرسة ابتدائية حملية رزمة 
التحفيزية  الفيدرالية  احلكومة 

للمدارس. 

*مالكومل تورنبول*

*اكتمال احلج*
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تروي  هذه املشاهد واحلكايات 
حوادث  »الفولكلورية«  شبه 
عادات وتقاليد ومناخات اجتماعية 
ولغوية بريوتية تعود اىل أوقات 
القرن  تستغرق  متباعدة  وأزمنة 
وتأتي  املنصرم.  العشرين 
مترين  كمحاولة  هنا  روايتها 
راويها  بلغة  لصيغة  كتابة  على 
ذائقة  ميتلك  والذي  الشفوية، 
يف  الفنية  وموهبته  احلكواتي 
ومباشرة،  فجة  االخبار،  رواية 
االهلي  واالجتماع  احلوادث  عن 
صلة  وعن  البريوتي،  والعائلي 
ومراتبه  والعائالت  األهل  جمتمع 
العامة.  والوظيفة  باالدارة 
الوظيفية  حياته  بدأ  فالراوي 
كوميسريًا يف شرطة بريوت أيام 
االنتداب الفرنسي، وصار ضابطًا 
شرطة  سلك  يف  مرموقة  برتبة 
حوادث  يف  وشارك  بريوت، 
1958 األهلية الدامية. وهو يروي 
يف احللقة األخرية هذه جانبًا من 
 »16 »الفرقة  تشكيل  وقائع 
 ،1960 العام  األشرفية  وحادثة 
العميد  الداخلية  بوزير  وصلته 

رميون إده.
»املغاوير« و«الفرقة 16«

ُأنيط  اليت  املغاوير«  »فرقة 
بشدة  وفرضه  االمن  حفظ  بها 
وقوة ال هوادة فيهما يف مدينة 
ما  حوادث  بعد  االدارية  بريوت 
مسي »ثورة 1958«، تشكلت 
نواتها من املتمردين على اوامر 
االسالك العسكرية احلكومية، من 
جنود يف اجليش وعسكريني يف 
والشرطة  الداخلي  االمن  قوى 
اجلمركية، اولئك الذين فروا من 
بـ«الثائرين«  والتحقوا  اخلدمة 
الناصريني يف األحياء البريوتية. 
وزير  اده،  رميون  العميد  كان 
الرباعية  احلكومة  يف  الداخلية 
عراب  »الثورة«،  أعقبت  اليت 
تشكيل هذه الفرقة وراعيها. لكن 
املغاوير«  بـ«فرقة  تسميتها 
اثارت استنكار اجلمهور املسيحي 
كل  بزعامة  وسخطه  اللبناني 
رئيس  اجلميل،  بيار  الشيخ  من 
والرئيس  اللبنانية،  الكتائب 
ثار  الذي  مشعون  كميل 
»الشارع االسالمي« الناصري 
عهده  ضد  زعمائه  مع  اهلوى 
واليته  من  االخرية  الشهور  يف 
بانتخاب  انتهت  اليت  الدستورية 
اللواء  اللبناني  اجليش  قائد 
فؤاد شهاب، رئيسًا للجمهورية. 
حمملة  »املغاوير«  فكلمة 
اللبنانية  املسيحية  الذهنية  يف 
ناصرية  واصداء  برجع  العامة، 
وسورية وبذيول »االنتفاضة« 
والقانون  الدولة  على  الناصرية 
يف  وسلطاتهما  اللبنانيني 
اي  وهي،  االسالمي.  الشارع 
ابان  استعملت  نفسها،  الكلمة 
حوادث 1958 يف معرض الكالم 
املسلحني  من  جمموعات  على 
املتسللني من سوريا اىل لبنان، 
ومساعدتهم  »الثوار«  لنصرة 
وتزويدهم السالح، بل قيادتهم 
املراكز  على  باالغارة  والقيام 
اللبنانية.  واالمنية  العسكرية 
اضافة اىل ذلك فإن عبارة جهاز 
غريبة  كانت  املغاوير،  فرقة  او 
اللبناني  القاموس  عن  يومذاك 
وحمفوفة  واالمين،  العسكري 
العسكرية  االنظمة  بأصداء 
تنشئ  اليت  العربية  االنقالبية 

متسلطة  واجهزة  فرقا  للمغاوير 
حلماية هذه االنظمة. وما زاد من 
أن  اللبنانيني  املسيحيني  غضب 
نسرا  كان  املغاوير  فرقة  شعار 
رمز  هو  فالنسر  االرزة.  حيتضن 
ومجهوريتها  العربية  القومية 
املتحدة يف مصر وسوريا، واليت 
من  واسعة  فئات  ألباب  فتنت 
ودفعتهم  اللبنانيني  املسلمني 
اجلمهورية  على  الثورة  اىل 
متردهم  يف  وآزرتهم  اللبنانية، 

عليها.
كانت الفرقة اللبنانية اجلديدة يف 
بدايات انشائها وتشكيلها، حني 
قام املسيحيون  مبا مُسي »الثورة 
املضادة« اعرتاضا على حكومة 
االوىل  كرامي  رشيد  الرئيس 
فاستقالت   ،1958 حوادث  بعد 
بعدها  وتشكلت  احلكومة،  هذه 
مجلة  من  و  الرباعية.  احلكومة 
ما اعرتضت عليه تلك »الثورة 
املضادة« تسمية الفرقة االمنية 
اجلديدة بـ«املغاوير«. ولتغيري 
وإبدال  وإبداهلا  التسمية  هذه 
حمتضنا  النسر  اي  شعارها، 
االرزة، سأل الشيخ بيار اجلميل: 
ما هو الرقم اهلاتفي الذي يطلبه 
املواطنون لالتصال بهذه الفرقة 
قيل  وحني  منها؟  النجدة  لطلب 
 ،16 هو  الرقم  ان  بيار  للشيخ 
 »16 »الفرقة  فلنسمها  قال: 
ووضع  اراد،  ما  له  فكان  اذًا، 
احلمر  القبعات  على  االسم  هذا 
على  الفرقة  رجال  يضعها  اليت 

رؤوسهم.
سنة مع رميون اده

املتمردين  قائد  كنت  الذي  انا 
اثناء  واملصيطبة  البسطة  يف 
قائد  صرت   ،1958 حوادث 
النظام  حلفظ   »16 »الفرقة 
يف  حديد  من  بقبضة  والقانون 
العاصمة اللبنانية بريوت، متمتعًا 
من  كاملة  استثنائية  بصالحيات 
رميون  العميد  الداخلية  وزير 
ان  علّي  ان  لي  قال  الذي  اده 
استخدم العنف كله الذي سلكت 
ابان  املتمردين  ورجالي  عليه 
الثورة، لكن ضد الزعران وفتوات 
االحياء لقمعهم، وضد كل خمالفة 

للقانون والنظام العام.
اذهب  يف صباح كل يوم كنت 
الصنائع،  يف  العميد  منزل  اىل 
حيث  نومه،  غرفة  اىل  فأدخل 
اجده مستلقيا يف سريره ينتظر 
التقرير  له  اقرأ  كي  وصولي، 
يصله  كان  الذي  اليومي  االمين 
مكتوبا باللغة العربية اليت ال جييد 
قراءتها  وكتابتها. بعد ايام من 
مداوميت على احلضور اىل بيته، 
سألته: ملاذا ال تتعلم العربية يا 
علمين،  عيتاني،  علمين  عميد؟ 
اجابين، فرحت ادربه على قراءة 
يف  االمنية  املصطلحات  بعض 
توصل  حتى  وكتابتها،  التقرير، 
التقرير  قراءة  اىل  اشهر  بعد 

بنفسه من دون مساعدتي.
يفاجئين  اده  العميد  كان  دائما 
والعام  الشخصي  سلوكه  يف 
البلد  ظروف  للداخلية يف  كوزير 
االستثنائية بعد »ثورة 1958«. 
صليت  من  سنة  من  اكثر  طوال 
اليومية به مل اشعر مرة بأن يف 
نفسه وسلوكه ما يشي بأنه يقيم 
الطائفية.  للفروق  اعتبار  ادنى 
العام  املدني  القانون  وحدهما 
الدستوري  اجلمهوري  والنظام 

سلوكه  يف  الشاغل  شغله  كانا 
للداخلية،  ووزيرا  السياسي 
يف  الصارمة  إرادته  جانب  اىل 
بعد  واالستقرار  األمن  فرض 
الطبقة  ان  ولو  »الثورة«. 
مبزايا  تتمتع  اللبنانية  السياسية 
وغياب  القانون  واحرتام  الرتفع 
النعرة الطائفية، اليت كان يتمتع 
بها رميون اده، ملا وصل لبنان 
واللبنانيون اىل ما وصلوا اليه، 
وما   1975 1958 وال يف  ال يف 
بعدها. مل يكن يف نفسه مقدار 
الطائفي.  التعصب  من  ذرة 
واحرتامه  كفه  ونظافة  وترفعه 
العبادة،  حتى  املدني  القانون 
السليط  لسانه  اىل  اضافة 
االشياء  تسمية  ويف  احلق  يف 
كانت  رمبا  الصرحية،  بأمسائها 
كلها يف اساس عدم وصوله اىل 
رئاسة اجلمهورية اليت ليته وصل 
اصابها  ما  البالد  ليجنب  اليها، 

من خراب ومآس.
خيمة العميد وحبه البدوي األول

عانا  يف  امالكه  يزور  كان  حني 
البقاعية، كنت اذهب اىل العميد 
الوزير هناك، فأجده ناصبًا خيمة 
االمالك  تلك  وسط  تلة  على 
الفسيح،  السهل  يف  الشاسعة 
قهوته  يشرب  وحده  وجالسا 
واحيانًا  اخليمة.  يف  الصباحية 
كنت اجد بعض نساء البدو آتيات 
من مضاربهن القريبة اىل زيارته 
االنيق،  مضربه  يف  وضيافته 

فأستهجن االمر واستغربه.
يف  احادثه  كنت  فيما  مرة، 
حتب  ملاذا  سألته:  اخليمة، 
التخييم والنزول يف مضرب مثل 
بدويات  فيه  تستقبل  الذي  هذا 
عربيات، يا عميد؟! فما كان منه 
اال ان سألين: هل حتب ان تعلم 
ملاذا؟ وحني اجبته: طبعا، طبعا، 

قال: اسكت اذا، وامسع.
السريعة،  ونربته  املتوتر  بصوته 
روى لي انه احب فتاة بدوية ايام 
االسكندرية،  يف  االوىل  فتوته 
االول  حبه  البدوية  تلك  وكانت 
والده  كان  فحني  واالخري. 
إده، حماميًا المعًا  إميل  الرئيس 
االسكندرية  مدينة  ومشهورًا يف 
مع  إليها  هاجر  اليت  املصرية 
املسيحيني  اللبنانيني  من  غريه 
يف  العثماني  التسلط  من  هربًا 

مشاهد وحكايات بريوتية عن العميد رميون اده و«الفرقة 16« وحادثة االشرفية 1960

*االراوي خمتار عيتاني حني كان ضابطًا يف شرطة بريوت 
أيام أزمة بنك أنرتا العام 1967.*

جبل لبنان وبريوت عشية احلرب 
العاملية االوىل )1914( وغداتها 
رميون  الفتى  كان  حينذاك   –
قرب  يومية  بنزهات  يقوم  إده 
حديقة  من  القريب  أهله  منزل 
الكربى. ويف واحدة  االسكندرية 
خيمة  دخل  النزهات  تلك  من 
للبدو قريبة من احلديقة، فالتقى 
فتاة بدوية جالسها وحادثها، ثم 
التالية،  نزهاته  يف  يزورها  أخذ 
فأحبها حبًا جارفًا ملك عليه قلبه 

وجوارحه.
لبث  ما  اليافع  الفتى  والد  لكن 
أن علم حبال إبنه املتيم ببدوية 
من  فطلب  القريب،  املضرب 
صديقه حمافظ االسكندرية خمتار 
البدو  مضارب  يزيل  أن  باشا، 
النازلني يف أرض قفر قرب بيته 
ما  وسرعان  املدينة.  وحديقة 
صديقه  طلب  احملافظ  استجاب 
احملامي. ويف صبيحة يوم ذهب 
الفتى للقاء بدويته، فلم جيد يف 
املكان أثرا خليمتها، فضربه حزن 
أليم أقام يف نفسه طوال سنوات 
الزواج  العزوف عن  عشر، وقرر 
وفاء حلبه األول تلك البدوية اليت 

اختفت واختفى مضربها.
كان  اليت  البقاعية  خيمته  يف 
العميد يقيمها وينزل فيها حنينًا 
إن  قال  ذاك،  القديم  حبه  اىل 
على  مستمر  الزواج  عن  عزوفه 
نهاية  اىل  يستمر  وسوف  حاله، 

حياته.
»السيفوجنية« واحلياة الليلية

كان العميد رميون إده أجنح وزير 
كّرس  فهو  لبنان.  عرفه  داخلية 
مهابة رجل األمن يف الشارع بعد 
فوضى 1958 الدامية، وخصوصًا 
»الفرقة 16« اليت ما أن كان 
يذكر امسها بني املخلني باألمن 

حتى يدب الرعب يف نفوسهم.
الفرقة يف تلك  حني كنت قائد 
األيام، ركزنا جهودنا على فرض 
األمن يف مناطق الرتفيه والسهر 
الليلية،  واملرابع  واملالهي 
وساحة  والروشة  كالزيتونة 
يف  العمومية  والسوق  الشهداء 
علينا  كان  حيث  املدينة،  وسط 
أن نقطع دابر من كانوا يسمون 
هذه  والكلمة  »السيفوجنية«. 
»سيفون«  كلمة  من  مشتقة 
الفرنسية اليت تعين اجلهاز الذي 

احلمام  لتنظيف  املاء  منه  يتدفق 
استعماهلا  ودرج  استعماله،  بعد 
يف اللغة الشفوية العامية اخلاصة 
املتبطلني  الفتوات  من  بلفيف 
اخلوات  وفارضي  املتكسبني 
الليلية،  احلياة  هوامش  على 
واخلدمات  احلماية  تقدميهم  لقاء 
والبارات  املالهي  ألصحاب 
واملرابع يف أماكن السهر، ورفع 
وغالبًا  عنهم.  والتعديات  األذى 
ما كان هؤالء من أتباع قبضايات 
الذين  اولئك  البريوتية،  األحياء 
حوادث  طويل يف  باع  هلم  كان 
يف  يعملون  وراحوا   ،1958
متنابذة  شبكات وعصب صغرية 
وتقديم  اخلوات  على  ومتناحرة 
السهر  مناطق  يف  احلمايات 

واحلياة الليلية البريوتية.
عشرة  أقود  كنت  أنين  أتذكر 
»الفرقة  رجال  رجالي،  من 
منطقة  إىل  لياًل  فأنزل   ،»16
األوبرج  مالهي  حيث  الزيتونة، 
وغريها،  والليدو  كات  والكيت 
ثم أروح اتنقل من ملهًى ومربع 
اىل آخر، مستطلعًا مراقبًا، وحاماًل 
لإلشارة  استعملها  عصا  بيدي 
عزف  لوقف  احلاجة،  عند  بها 
الفرق املوسيقية واالستعراضية 
أو  امللهى  هذا  مسرح  على 
الدورية  رجال  قيام  بغية  ذاك، 
وإلشعار  والتحري،  بالتفتيش 
حتت  بأنهم  »السيفوجنية« 
املشددة  األمنية  الرقابة 
كان  اليت   »16 لـ«الفرقة 
وينتشر  يشيع  بدأ  قد  جربوتها 

يف املدينة كلها.
تلك  يف  الطريفة  احلوادث  من 
لـ«الفرقة  اجمليدة  األيام 
تونسية،  جملة  ان  أذكر   ،»16
ورمبا مصرية، نشرت خربًا يقول 
ان سيدة يف بريوت عادت من 
جتد  فلم  منزهلا،  اىل  السهرة 
خادمتها اليت كانت تركتها فيه، 
بـ«الفرقة  هاتفيًا  فاتصلت 
باألمر،  رجاهلا  تعلم  كي   ،»16
دورية  فنجدتها  بهم،  وتستنجد 
بيتها،  اىل  وذهبت  الفرقة،  من 
عناصرها  من  واحد  وساعدها 
الذي  فستانها  سحاب  فك  يف 
به  االمساك  السيدة  على  تعّذر 
غياب  بسبب  ظهرها،  عن  وفكه 

خادمتها.
بريوتية  لبنانية  صحيفة  وقامت 
محل  مما  اخلرب،  هذا  بنقل 
على  بريوت  شرطة  مفتشية 
التحقيق يف األمر، فجاء مفتش 
ملكي،  ميشال  العام  الشرطة 
الستجوابي، سائاًل: هل ارسلتم 
منزل  اىل  الشرطة  رجال  حقًا 
فستانها؟!  سحاب  لفك  سيدة 
فعاًل،  حصلت  احلادثة  ان  ومبا 
الدورية  أرسل  من  أنا  وكنت 
منطقة  يف  السيدة  منزل  اىل 
وما  للمفتش:  قلت  الزيتونة، 
فالسيدة  األمر؟!  يف  الغريب 
من  وليس  بيتها،  من  اتصلت 
الدورية  رجال  وقام  كباريه، 
أدب  بكل  ومساعدتها  بنجدتها 
واحرتام، وبناء على طلبها، وهذا 
الذين  الشرطة  رجال  واجب  من 

قاموا مبهمتهم على أكمل وجه.
املشانق للعيتاني واألحدب

 »1958 »ثورة  ارتدادات  من 
املسيحية،  املناطق  وذيوهلا يف 
قيام تنافس حاد كبري بني زعماء 
الشيخ  السياسيني،  املوارنة 

اده  رميون  والعميد  اجلميل  بيار 
والرئيس االسبق كميل مشعون، 
يف  واالستقطاب  الزعامة  على 
بدأ  الذي  املسيحي  الشارع 
اجلديد  الرئيس  سياسة  خيشى 
منها،  ويسرتيب  شهاب،  فؤاد 
الزعماء  بعض  منه  تقريبه  حيال 
عليهم  لالعتماد  املسلمني 
واستبعاده  اجلديد،  عهده  يف 

الرئيس مشعون ونفوره منه.
حصلت  األجواء  هذه  يف 
 ،1960 السنة  االشرفية  حادثة 
املوارنة  الزعماء  استغل  حينما 
رمبا  األعياد،  أحد  املتنافسون 
يوم اجلمعة العظيمة أو احلزينة، 
اثناء  شعبيته  منهم  كل  الختبار 
احلاشدة  الشعبية  االحتفاالت 
زياحات  فأقيمت  الكنائس،  يف 
من  كبرية  حشود  فيها  شاركت 
من  وغريها  االشرفية  سكان 
وجاء  القريبة،  املسيحية  األحياء 
البطريرك املاروني اىل االشرفية 
االحتفاالت،  يف  للمشاركة 
هذه  يف  منه  عادة  غري  على 

املناسبات.
خلفية  على  مشحونًا  اجلو  كان 
الثالثة،  املوارنة  الزعماء  اختبار 
زعيم  منهم  سيكون  من 
واألبرز.  األقوى  املسيحيني 
»مشموسًا«  كنت  انين  ورغم 
املسيحي  الشارع  يف  )معروفًا( 
يف  املشاركني  من  كنت  ألنين 
توجهت  فقد   ،»1958 »ثورة 
»الفرقة  من  قوة  رأس  على 
16« اىل االشرفية حلفظ األمن، 
يف حضور قائد الشرطة املقدم 

عزيز االحدب.
ال ادري ما الذي محل احد رجال 
عائلة  من  وهو  االمنية،  القوة 
اىل  ودفعه  البعلبكية،  هزمية 
ناحية من  رمي قنبلة يدوية يف 
الشارع، فأدى انفجارها اىل قتل 
شخصني أو ثالثة، وجرح آخرين، 
بالعمى،  شخصني  واصابة 
من  غزيرًا  الرصاص  انهمر  ثم 
حشود احملتفلني يف اجتاه القوة 
االمنية. وحني رأيت املقدم عزيز 
االحدب جمروحًا يف وجهه، فقدت 
فأمرت  جنوني،  وُجنَّ  صوابي 
باطالق النار كي اؤمن انسحابنا 

من املكان.
واسعًا  سخطًا  احلادثة  اثارت 
فجرى  املسيحي،  الشارع  يف 
ذمة  على  واعتقالي  توقيفي 
التحقيق يف احملكمة العسكرية، 
»العمل«  صحيفة  وصدرت 
عنوان  يتصدرها  الكتائبية« 
يقول: انصبوا املشانق للعيتاني 
دوافع  ان  واحلق  واالحدب. 
وراء  يقف  ومن  هزميه  الشرطي 
عمله، بقيت غامضة، فيما قامت 
على  بالتسرت   »16 »الفرقة 
فعلته، بأن جرى وضع قنبلة يف 
خمزن السالح، بدياًل عن القنبلة 
التحقيق  اليهام  فجرها،  اليت 
تزال  ال  قنابلنا  بأن  والتفتيش 
القنبلة  وبأن  كاملة  حاهلا  على 
لنا  ال عالقة  تفجريها  جرى  اليت 
االيام  تلك  يف  وانتشرت  بها. 
شائعات كثرية تقول ان حادثة 
اعداد  اطار  يف  جرت  االشرفية 
لتقويض  شهاب  فؤاد  الرئيس 
جهاز الشرطة وعسكرته وإحلاقه 

به.
رواية خمتار عيتاني كتابة حممد 
ابي مسرا
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ولد صبحي العام 1926 يف مدينة امليناء الساحلية، اليت تشكل االمتداد 
الطبيعي واجلغرايف ملدينة طرابلس، واليت عرفت عرب التاريخ بدورها 
واملدافعة،  والرباط  اجلهاد  ثغور  من  ثغرا  وبكونها  الريادي،  العلمي 

ليس عن طرابلس فحسب، وامنا عن منطقة بالد الشام كلها.
تلقى علومه االوىل يف احدى املدارس االبتدائية يف امليناء، ثم التحق 
بكلية الرتبية والتعليم االسالمية بطرابلس، وكانت من املدارس الثانوية 
الرأي والفكر يف ذلك  اهلامة يف املدينة، اذ خترج منها معظم قادة 
الزمن. ومن تلك احلقبة، وهو يف الثانية عشرة من عمره، برز نبوغه 
وتفوقه على اقرانه، السيما انه اعتلى املنابر يف سن مبكرة كخطيب 
مفّوه، واكثر من القراءة واملطالعة وجمالسة العلماء يف املساجد، لعل 
وذكائه،  لنجابته  فطن  الذي  عويضة،  الكريم  عبد  الشيخ  ابرزهم  من 
فساعده يف التوجه اىل االزهر الشريف مبصر الستكمال دراسته، بعدما 

نال اجازة الكلية يف العلوم الدينية والشرعية.
سافر صبحي الصاحل اىل القاهرة العام 1934 وانتسب اىل كلية اصول 
الدين يف االزهر فحاز االجازة العام 1947. ثم الشهادة العاملية يف 
1949. ويف الوقت نفسه، كان يتابع الدراسة يف كلية اآلداب جلامعة 
القاهرة، فحصل على الليسانس يف اآلداب العربية بدرجة امتياز العام 

.1950
عاد الصاحل اىل طرابلس، فمكث فيها مدة وجيزة، ثم شد الرحال ثانية 
اىل فرنسا، فأتقن لغتها يف وقت قصري، ثم التحق جبامعة السوربون 
يف باريس حيث نال الدكتوراه يف اآلداب العام 1954 على اطروحته 
»الدار اآلخرة يف القرآن الكريم« و«االسالم وحتديات العصر«. 
وقد قدمهما باللغة الفرنسية اليت كان قد بلغ فيها مستوى كبار كّتابها 

وأدبائها.
الذي امضى فيه ما  التعليم اجلامعي،  بعد باريس، توجه صبحي اىل 
 )1956-1954( بغداد  جبامعة  بدأ  اذ  سنة.  وثالثني  اثنني  عن  ينوف 
 )1986 1963( فجامعة بريوت العربية )1963 –  فجامعة دمشق )1956 – 
1983(. ويف  1973( فاللبنانية )1973 –  ثم اجلامعة االردنية )1971 – 
اجلامعة اللبنانية، انتخب رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها منذ العام 

1957، ثم عني فيها عميدًا لكلية اآلداب والعلوم االنسانية.
اجلامعات  من  عدد  استاذ يف  الصاحل بصفة  العالمة  ذلك، حضر  اىل 
العربية، منها: جامعة حممد بن سعود االسالمية يف الرياض، وجامعة 
حممد اخلامس يف الرباط، والكلية الزيتونية يف اجلامعة التونسية. كما 
اشرف على الرسائل اجلامعية يف جامعة ليون الثالثة، وجامعة باريس 

الثانية.
باالضافة اىل ذلك، تزامن عمله مع نشاطات اخرى واسهامات كثرية. 
فمنذ ان كان يف باريس طالبا، شارك حممد محيد اهلل احليدر آبادي يف 
تأسيس اول مركز اسالمي ثقايف بفرنسا، وصار خطيب اجلمعة فيه 
طوال مدة اقامته هناك، واليت استغلها ايضا يف تعليم اللغة العربية 
لعدد من الطالب االفارقة، كما يف القاء احملاضرات يف االندية الثقافية 
اجملمع  يف  عضوا  انتخب  العربي  الوطن  اىل  عودته  وبعد  الفرنسية. 
العلمي العراقي، كما انتخب عضوا يف جممع اللغة العربية يف القاهرة، 
ويف اكادميية اململكة املغربية، ويف جلنة االشراف العليا على املوسوعة 
العربية الكربى يف سورية. ويف حزيران من العام 1986 منحته املنظمة 

العربية للرتبية والعلوم جائزة »التفكري االجتهادي يف االسالم«.
لرئيس  نائبا  الصاحل  الدكتور  انتخب  اليه،  عودته  بعد  لبنان،  ويف 
اجمللس االسالمي الشرعي االعلى، فنائبا لرئيس اجمللس االستشاري 
لدار الفتوى، فامينا عاما لرابطة علماء لبنان، ورئيسا للجمعية اخلريية 
لرعاية اطفال املسلمني يف لبنان... وغري ذلك من االندية واملؤسسات 
اليت كانت تعتربه املوجه لتطلعاتها وتوجهاتها يف غري حقل وميدان، 
واليت تهافتت عليه من كل حدب وصوب طمعًا يف حماضرة، اومشاركة 

يف مؤمتر، او تأييدا لنشاط او حترك مرتقب...
ما ان اطلت السبعينات من القرن العشرين، حتى كانت شهرة العالمة 
الدكتور صبحي الصاحل قد طبقت اآلفاق فصار يصّنف بني كبار الفقهاء 
اجملتهدين املعاصرين، وأقبل عليه الطالب من خمتلف االحناء، ودخلت 
العربية  اجلامعات  ملختلف  الرتبوية  الربامج  صلب  يف  ومؤلفاته  كتبه 
واالسالمية، كما صارت مراجع هامة يف الفقه واألدب واللغة والعلوم 
الدينية والفكرية، لكل عامل وباحث وطالب. ويكفي ان ننقل شهادة 
احد املفكرين املعاصرين، وكان من طالبه يف جامعة دمشق، اذ يقول 
عيسى فتوح: »كان اذا القى درسا يتدفق كالسيل، فهو حبر زاخر 
من العلم واملعرفة، والنباهة واالملعية والذكاء، يغرف من ذاكرته احلية 
العربي  باألدبني  واحاطت  االدب، قدميه وحديثه،  تاريخ  اختزنت  اليت 

والفرنسي على حد سواء.
نهجه الفكري والوطين

ومما ال شك فيه، ان العالمة الصاحل اضاف اىل ما تلقنه يف طرابلس 
والقاهرة من علوم ومفاهيم ما تلقنه يف باريس من عصارة املذاهب 
الفلسفية واالدبية واالجتماعية، عندما دارس املفكرين واملستشرقني 
واغرتف من مكتبات فرنسية روائع الفكر االنساني، واطلع على مناهج 
وركائز احلضارة الغربية، وراقب مسرية احلداثة اليت غرّيت كثريا من 
القيم والنظم. لكنه مل يفقد ذاتيته االسالمية، ولن يتخل عن اصالته 
احلضارية العربية، من دون ان يضيع يف متاهات االجنذاب واالنصهار 
يف التيارات الثقافية الغربية عن أصالتنا، كما يقول املفيت الشيخ طه 
الصابوجني. وإذذاك تبلور نهجه الفكري على الثوابت والركائز اآلتية:

اجلمود  أغالل  قّيدته  بعدما  جديد،  من  االجتهاد  إطالق  اىل  الدعوة   -
عشر  اخلامس  القرن  يكون  أن  اىل  يدعو  فكان  والركود،  والتخّلف 
توقف  ألن  غالبة،  ظاهرة  االجتهاد  يصبح  حتى  االجتهاد  قرن  اهلجري 
االجتهاد مّجد الفكر االسالمي، وحال دون اتساع دائرة االسالم، ودفع 
البعض ليكونوا عالة على اآلخرين، يستعريون منهم وكانوا يعريونهم، 
هلم...  قادة  وكانوا  ويقّلدونهم  ميدونهم،  وكانوا  منهم  ويستمدون 
وكان يقول: »إن حاجة األمة اىل االجتهاد مسّلمة بديهية مل تكن يف 
نظر القدامى تقبل اجلدل حتى حتتمل التأجيل عند املعاصرين. فحاجتنا 
اليوم كبرية اىل تنمية الفكر االجتهادي، وتوسيع جماالته، والتنسيق ما 
بني خمتلف عملياته، بني روح الشريعة ومقاصدها العامة وبني إجياد 
احللول املناسبة ملعضالت احلياة العصرية يف كل امليادين«. ثم يردف 
آراءه هذه بقوله: »لن نكون حباجة اىل أشخاص اجملتهدين وألقابهم 
ومراتبهم، بقدر حاجتنا اىل نوعية تفكريهم واجتهادهم واختصاصهم، 
متهيدًا اىل يوم نوّفق اىل إنشاء »اجملتمع االجتهادي اجلماعي« على 
ما  يف  السالم،  عليه  الرسول،  بقول  عماًل  االسالمي،  العامل  مستوى 
مل ينزل يف شأنه قرآن: )إمجعوا العامِلني او العابدين من املؤمنني، 

فاجعلوه شورى بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد(.
يعنيه  ما  بكل  والعروبة،  االسالم  بني  ما  املطلق  بالتكامل  االميان   -
ذلك من إحياء للقيم الروحية واالميانية يف النفوس، والسعي الدؤوب 
لتحقيق الوحدة العربية والتضامن العربي بعيدًا من التحّزب والتعّصب 
طاعونًا  اعتربها  اليت  االمراض  »هذه  واملناطقي  واملذهيب  الطائفي 

يفتك بوحدة األمة والوطن واجملتمع«.
- الدعوة اىل احلرية بكل معانيها وصورها وميادينها وأجنحتها. واحلرية 
اآلخر. يقول:  وبالرأي  باآلخر  القبول  مبدأ  اليها تقوم على  اليت يدعو 
إلزالة  األمم،  ثقافات  على  وأطلعُت  العامل،  دول  أكثر  زرُت  »لقد 
وإسقاط  للجميع،  املنافع  وتبادل  االسالم،  سبل  والتماس  اجلهالة 
وإذ  االحرتام«.  موجبات  وتبادل  احملبة،  روح  وإمناء  الصراع  أسباب 
يدعو الدكتور الصاحل للحرية، فقد ربط ربطًا حمكمًا بني كل أجنحتها: 
وإذذاك،  والدينية...  واالقتصادية  والفكرية  واالجتماعية  السياسية 
رفض املنهج املاركسي/ الشيوعي املادي، إلهماله ومعاداته للحرية 
الفردية والسياسية، كما رفض املنهج الليربالي/ الرأمسالي، إلهماله 
وجمانبته للحرية االجتماعية والعدالة بني طبقاته وفئاته. ففي كتابه: 
املنهج  مع  تالقى   .1965 العام  أصدره  الذي  االسالمية«،  »النظم 
االجتماعي واالقتصادي الذي طرحته الثورة الناصرية أوائل الستينات 
يومذاك،  العربية  الساحة  كان سائدًا يف  والذي  املاضي،  القرن  من 
والذي يدعو اىل الربط ما بني جناحي احلرية: احلرية السياسية واحلرية 
االجتماعية، أي بني تذكرة االنتخابات ورغيف اخلبز. وبذلك يكون الدكتور 
صبحي قد ساهم يف تكريس هذا املنهج، وشارك يف جمابهة الغزو 
الثقايف الغربي واملناهج الفكرية الغربية اليت كانت شراراتها قد فعلت 

فعلها يف النفوس والعقول وزادتها تشرذمًا وانقسامًا وضياعًا.
- ومن الركائز الثابتة يف فكر العالمة الصاحل ونهجه، احملافظة على 
اللغة العربية وعلومها، مع إدراكه - وهو اللغوي القدير - ما للغة من 
أبنائها،  وجدان  اميانها، وصقل  وإعزاز  العربية  األمة  توحيد  دور يف 
واحملافظة على تراثها وحضارتها، وبالتالي على هويتها القومية اليت 
إن ُفقدت تالشت األمة وفقدت مقومات ومربرات وجودها بني األمم 
والشعوب. ورمبا لذلك كتب العديد من احملاضرات والدراسات اللغوية، 
كما أّلف كتاب »فقه اللغة« الذي اعترب من املراجع اهلامة يف العصر 

احلديث.
ومواقفه  وكتاباته  آرائه  كل  الثوابت يف  هذه  الشيخ صبحي  والتزم 

طوال سين حياته، ومن أجل ذلك استشهد كما سنرى.
فعلى الصعيد السياسي والوطين والقومي التزم الدفاع عن القضية 
الفلسطينية منذ نشأتها، باعتبارها القضية املركزية واحملورية للنضال 
العديد  وألقى  والدراسات  البحوث  من  العديد  فيها  فكتب  العربي، 
النصر  اليت حتّث على حترير فلسطني، معاجلًا أسباب  من احملاضرات 
وأسباب اهلزمية بفكر ثابت ورؤية عميقة لألمور جعلته حمط أنظار القوى 
املعادية من جهة، وملجأ اجملاهدين الفلسطينيني والعروبيني من جهة 
أخرى، والذين مل يبخل عليهم بنصح او استشارة او توجيه. وهو واكب 
كل القضايا الوطنية والقومية وساهم يف نشاطات ال ُتعّد وال حُتصى 
يف مواجهة التحديات اليت واجهت وتواجه العرب يف العصر احلديث. 
ومنها أنه عندما كان يف فرنسا مطلع اخلمسينات كان يلتقي يف شكل 
حثيث بالطالب اجلزائريني يف باريس ويتدارس معهم يف كيفية قيام 
الثورة لتحرير اجلزائر، والبعض من هؤالء صار الحقًا من قادة الثورة 
اجلزائرية، حافظني للشيخ صبحي دوره وإسهاماته وتوعيته، حتى اذا 
انفجرت الثورة الناصرية يف مصر العام 1952 وجد فيها متنفسًا يعرب 
عن آماله وأحالمه ونرباسًا يزيل ما علق يف النفوس من يأس وقنوط. 
فهّب مساهمًا يف معاركها، مدافعًا عن أهدافها يف مواجهة أعداء الداخل 

واخلارج.
عدوان  ويف   .1956 العام  الثالثي  العدوان  مواجهة  يف  فعل  هكذا 
1967. ويف حرب 1973. وكذلك يف كل معارك التحرر العربي وجالء 
االجانب وقواعدهم العسكرية عن غري قطر وأرض عربية يف اخلمسينات 

والستينات من القرن العشرين.
على صعيد لبنان

الطائفية  حربًا شعواء على  الصاحل  لبنان، فقد شّنها  أما على صعيد 

واملذهبية، داعيًا اىل وحدة لبنان وعروبته، وإقامة العدالة بني أبنائه 
العام  اللبنانية  االهلية  احلرب  اندلعت  اذا  حتى  ومناطقه،  وطوائفه 
الوطين  للكيان  وتهديد  تقسيمية،  أخطار  من  محلته  ما  بكل   ،1975
عرب  اللبناني،  الواقع  الصهيونية يف  لأليدي  وتغلغل  برمته،  اللبناني 
امليليشيات املسلحة اليت تقامست املناطق واملؤسسات، وأذكت نريان 
ذلك،  كل  أمام  واملناطقية...  واملذهبية  الطائفية  والفنت  احلروب 
وجد الشيخ صبحي نفسه يف خندق الوحدويني العروبيني املتمسكني 
احمللية  واالدارات  والتهويد  التقسيم  والرافضني  املشرتك،  بالعيش 
اليت أفرزتها املليشيات احمللية املدعومة خارجيًا، واملدججة بكل أنواع 
الشعار: »لكل طائفة  بوحي  تعمل  واليت  واجلربوت،  والقوة  السالح 

حزبها القائد، ولكل منطقة إدارتها احمللية«.
وصار  عقباه،  حُتمد  ال  واقع  اىل  وتفاعالتها  وتطوراتها  احلرب  أدت 
معه لبنان على شفري التالشي واهلالك والفناء، والسيما بعد االجتياح 
العام  الفلسطينية  املقاومة  وخروج  بريوت،  واحتالل  االسرائيلي 

.1982
على  الثالثي«،  ُعرف »االتفاق  مبا  امليليشيات،  اتفاق  ذلك  أعقب 
لسحب  متهيدًا  الشرعية،  السلطة  من  بدياًل  بريوت  يف  األمن  تسّلم 
املشروع على بقية املناطق واحملافظات. وكان ذلك يعين أن التقسيم 
يقرع االبواب، وأن املشروع الصهيوني القديم بتحويل املنطقة دويالت 

طائفية متناحرة، صار قاب قوسني أو أدنى.
العمل  ساحات  اىل  ونزلت  اللبنانية  الشعبية  احلركة  هّبت  ذلك،  إزاء 
السلمية  واالعرتاضات  وباالحتجاجات  الطيبة  بالكلمة  واجلهاد، 
 1985 العام  املفتوح  االضراب  اىل  الدعوة  فكانت  الدميوقراطية. 
واليت بادر اىل اطالقها السيد كمال شاتيال »رئيس املؤمتر الشعيب 

اللبناني«، واحد ابرز القادة العروبيني يف بريوت.
وهكذا صارت احلركة الشعبية واجلماهري يف واد، وامليليشيات يف واد 
آخر. وبدأ الصراع املرير بني الطرفني. فُنفي كمال شاتيال اىل خارج 
لبنان، ومعه عدد من قادة الفكر والرأي من الوطنيني، وٌحكم باالعدام 
اغتيااًل على قادة آخرين، ويف طليعتهم مفيت اجلمهورية الشيخ حسن 
خالد، ورئيس جملس الوزراء رشيد كرامي، وحليم تقي الدين، ورياض 

طه، وغريهم... وذلك على مدد متالحقة.
السابع من تشرين األول  اما الشيخ صبحي الصاحل، فجاء دوره يف 
1986، اذ امتدت اليه يد الغدر واالجرام، واغتالته يف وسط بريوت 
من دون ان يقوى قلمه على املدافعة، فتضرج بالدم الزكي، وفاحت 

روحه يف كل ارجاء الوطن.
القى اغتياله ردة فعل شعبية ال مثيل هلا، فتهافتت اجلماهري من كل 
لبنان تشارك يف جنازته، وتواكب اجلثمان من بريوت اىل طرابلس، 

املدينة اليت حضنته يف قلبها، بعدما كان حضنها يف قلبه.
اما امليليشيات، وامام املوجة الشعبية الغاضبة، فقد هرعت رياء، على 
نفسه  بالسالح  رمبا  له،  التحية  تؤدي  وطرابلس  بريوت  طريق  طول 

الذي اغتالته به.
اما  رحل.  وامنا  ميت،  مل  لكنه  جماهدًا،  الصاحل  صبحي  استشهد 
امليليشيات فقد رحلت بكل خزي وعار، واجلميع قرأ نعيها يف اتفاق 

الطائف 1989.
آثاره

انواع  خمتلف  االسهامات يف  من  الكثري  الصاحل  صبحي  العالمة  ترك 
العلوم واملعارف واهمها:- نثر الآلىلء يف ترمجة ابي املعالي. )ترمجة 
يف  مباحث   -.1956 طرابلس،  عويضة(،  الكريم  عبد  لشيخه  ودراسة 
علوم القرآن، مطبعة جامعة دمشق، 1959.- علوم احلديث ومصطلحاته، 
وتطورها.؟  نشأتها  االسالمية،  النظم   -.1959 دمشق،  جامعة  مطبعة 
واملسيحية.  االسالم  بني  الديين  الفكر   -.1965 للماليني،  العلم  دار 
ترمجة باالشرتاك مع الدكتور فريد جرب، دار العلم للماليني، 1967.- 
جتربة التعريب يف املشرق العربي.- منهل الواردين يف شرح رياض 
الشريعة  معامل   -  .1970 بريوت  للماليني،  العلم  دار  الصاحلني. 
املرأة يف االسالم،   - العلم للماليني، بريوت 1975.  االسالمية. دار 
العامل  يف  النسائية  الدراسات  معهد  العربية،  الدراسات  مؤسسة 
العربي، كلية بريوت اجلامعية، 1980. - االسالم واجملتمع العصري، 
اثر   - احملدثني.  عند  النقد  مقاييس   -  .1982 بريوت،  اآلداب،  دار 
ومستقبل  االسالم   - الكريم.  القرآن  علوم  يف  التارخيية  الدراسات 
يف  السلطة  ومدنية  االمة   -  .1982 بريوت  الشورى،  دار  احلضارة. 
االسالم. خمطوط. - حتقيق كتاب »نهج البالغة لالمام علي«. دار 
الكتاب اللبناني، بريوت 1387هـ. - حتقيق كتاب »اهل الذمة البن 
القيم«. بريوت 1391هـ. - شرح الشروط العمرية البن القيم. بريوت 
1391هـ. - التفكري االجتهادي يف االسالم. وهو الكتاب الذي نال عليه 
اجلائزة.- الدار اآلخرة يف القرآن الكريم )باللغة الفرنسية(. - االسالم 
وحتديات العصر )باللغة الفرنسية(. - ترمجة معاني القرآن الكريم اىل 
الفرنسية. باالشرتاك مع دانيس ماسون. - الضمري الديين والتسارع 
التكنولوجي واحلضاري. حماضرة، الرباط، 1974. - احلرية ومفهومها 
الكوني يف  الوعي   - الرباط، 1975.  االجيابي يف االسالم. حماضرة، 
التصور االسالمي.  حماضرة الرباط، 1983. - باالضافة اىل عدد كبري 
اجملاالت.  شتى  يف  واحملاضرات  والدراسات  واخلطب  املقاالت  من 
وقبل وفاته، كان قد انكب باملشاركة مع الدكتور سهيل ادريس على 

تأليف )املعجم العربي( و)املعجم الفرنسي(.

اغتيل يف 7 تشرين االول 1986 وامللف يف أدراج اجمللس العدلي!

صبحي الصاحل الشيخ العالمة واملتقدم يف احلوار
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جبل حمسن وباب التبانة نقاط توّتر إعالمية وأمنية باتت دائمة. 
الكل.  الكل ضد  يلعب  بينما  النزاعات،  من  أمّر  بعضها  احللول 
أبناء طرابلس والشمال عمومًا،  أبناء املناطق هذه، كما  ويعاني 

من العواقب. يصبحون وميسون حتت أسنان املنشار.
فداء عيتاني

»ال تسل كيف يعيش الناس يف الشمال، بل السؤال هو كيف 
مل ميوتوا بعد؟«

امسه  سحب  يفضل  وهو  الشمال،  يف  الناشطني  أحد  يقول   
ويتحدث  السياسي.  املسار  مراجعة  بانتظار  حاليًا  التداول  من 
باستغراب عّما حيصل يف منطقة باب التبانة ـــــ جبل حمسن من 
خروق أمنية، باتت معها بعض القوى السياسية ترى أن َمن قاد 
حتى  املنصرم  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  يف  الشارع 
اليوم هم جمموعة من زعران األحياء، ال مناضلون من أجل وطنهم، 

حبسب ما يقول الرجل.
جبل حمسن، ال شك  املواطنني احملاصرين يف  من  آالف  بضعة 
افتعال مشكلة مع باب  أحدًا منهم ليس له مصلحة يف  أن  يف 
التبانة، يقول الرجل. فنحن نعرف أنه خالل فرتة املعارك املاضية 
كان اجلريح يف جبل حمسن يكاد ميوت من نقص يف اإلسعافات 
يدفعون  والذين  عسكريًا،  وساقطة  حماصرة  املنطقة  األولية. 

الثمن األكرب هم أبناء اجلبل.
تقاذف االتهامات

ال شك يف أن هناك من يقف خلف االشتباكات املاضية والتوترات 
احلالية، لكن كل طرف يشري إىل اآلخر. قوى املواالة و14 آذار 
سعت بكل جهدها، ورمبا عن اقتناع مسبق بأن من يفتعل التوتر 
هو قوى املعارضة. ثم ظهرت التصرحيات اليت تتهم حزب اهلل 
مبد يده إىل الشمال وحماولة اللعب باألمن هناك، علمًا بأنه خالل 
إحراق  عملية  مينع  من  اهلل  حزب  جيد  مل   2008 عام  أيار  معارك 
مكتب مسؤوله السياسي يف الشمال حممد صاحل، رغم أن إحدى 
منزل  متأهبة يف  كانت  املعارضة  من  لفريق  التابعة  اجملموعات 
زالت جمهولة مل حترك  ما  أنها ألسباب  إال  مواجه ملنزل صاحل، 

ساكناً.
التقسيم املذهيب بات أمرًا واقعًا، إذ ال حيق ألي طرف مذهيب 
اعرتافًا ضمنيًا  هناك  كأن  األخرى،  املذاهب  مناطق  حنو  التمدد 
وتكريس  اآلخر،  الفريق  على  مذهيب  فريق  كل  مناطق  حبرمة 

االنقسام الوطين على أساس مناطقي ومذهيب.
يف مقابل اتهامات قوى 14 آذار، فإن بعض من يف املعارضة 
اتهموا قوى تيار املستقبل والتيارات السلفية اجلهادية، أو بعض 
املستقبل  لتيار  مؤيدين  ألشخاص  التابعة  اإلسالمية  اجملموعات 
التبانة،  باب  منطقة  يف  املشكالت  بافتعال  آذار،   14 وقوى 
يف  املستقبل  تّيار  أو  احلكومة  به  متّر  مطّب  كل  مع  وتوقيتها 
بريوت، ويصل البعض إىل حّد اتهام فرع املعلومات بالضلوع أو 

بتغطية املرتكبني أو تسهيل أعماهلم.
»لقد أخربنا القوى األمنية منذ أيام عن خمزن للذخرية يف أحد 
التالي،  اليوم  إىل  انتظرت  مباشرة،  تتحرك  أن  وبدل  املنازل، 
من  السالح  ينقلون  املواالة  أنصار  نشاهد  كنا  ليلتها  لكن يف 
املنزل إىل مكان آخر«. ثم حيدثك الشاب الذي يعيش يف باب 
عن  ويتحدث  املنازل،  يف  املوجودة  السالح  خمازن  عن  التبانة 
رشاشات متوسطة من عيار 12.7. وحني تسأل: أين يضعون هذه 
األسلحة الكبرية؟ جييب: »يف غرفة اجللوس مع العائلة، وميكن 

أن تزورهم وتتعرف إىل أسلحتهم".
الوسطية  العمل  جمموعة  من  شاب  كان  متامًا،  آخر  مقلب  على 
يف الشمال، التابعة للرئيس جنيب ميقاتي يزور إحدى املنشآت 
عن  املنطقة حيدثونه  من  أبناء  بدأ  جبل حمسن، حني  كتف  على 
االشتباكات وعّمن أطلق النار على َمن، وكيف توزعت النريان، 
وكيف ُأصيب هذا وذاك، وحني سأهلم: »هل حاولتم التقدم 
حنو اجلبل؟«، أجابه أحد الشبان من املقاتلني باستغراب شديد: 
ومتنعنا  األمنية  القوى  لنا  تتصدى  نتقدم  حني  نتقدم؟  »كيف 

باحلوار أواًل، ثم بالقوة«.
ويسأل الشاب، الذي يرى أن اخليارات الوسطى اليت ميثلها جنيب 
منعهم من  األمنية  القوى  ما: »كيف ميكن  أفقًا  ميقاتي متتلك 

التقدم، وال ميكنها منعهم من إطالق النار أصاًل؟".
■ النيات ال تكفي

يف  صراحة  التحدث  عدم  يفّضل  حبوس  أمحد  السابق  النائب 
وطالقة  حبرّية  للتحدث  مستعد  هو  العامة،  السياسية  املواضيع 
عن جبل حمسن وباب التبانة، وهو من منزله يف شارع املعرض 
ال يزال يأمل أيامًا أفضل على اجلبل والتبانة، املنطقتني اللتني 
ترتبط تسميتهما باملآسي. ودائمًا يشري إىل جتربته النيابية اليت 
مسألة  هي  بها  احمليطة  واملناطق  طرابلس  تنمية  أن  له  أثبتت 
القيادات  ومن  حمليًا،  بل  رأيه،  حبسب  سوريًا،  ليس  ممنوعة، 

القائمة على األمور
»اهلّم هو املصاحلة احلقيقية«، يقول الرجل الذي ما زال حيتفظ 
بالكثري من الذكريات، منها املتوارث ومنها ما كّونه هو من خالل 

جتربته اخلاصة.
بني  طرابلس  يف  املشكلة  الشريف  خلدون  يعيد  املقابل،  يف 

جبل حمسن وباب التبانة، على حنو رئيسي، إىل فرتة »محص 
ومحاه« حني انتفض اإلخوان املسلمون على النظام يف سوريا 
فّر  ضربهم  ونتيجة  املاضي،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع  يف 
الكثري منهم حنو طرابلس وعملوا فيها إىل جانب اجلو اإلسالمي 

يف املدينة، ما أورث املدينة محاًل ثقيالً.
■ عصر واعتصار

النائب السابق أسعد هرموش يتحدث دائمًا عن احلالة اإلسالمية 
يقاتل  َمن  املسألة يف  ليست  للحصار،  وتتعرض  تعرضت  اليت 
»املرحلة  يف  إنه  يقول  فهو  السياسي.  البعد  يف  لكن  َمن، 
والقمع،  بالعنف  حماَصرة  اإلسالمية  احلالة  كانت  كلها  املاضية 
َقت وُحرمت مع إعطاء كل أسباب  َهم بكل حاالت اإلرهاب، وُطوِّ وُتتَّ

الرعاية والتمكني لآلخرين«، من القوى األخرى.
ويستعيد هرموش بهدوء األحداث اليت أمّلت مبنطقة جبل حمسن 
وباب التبانة. ومبوقف أشبه باحملايد يتحدث عن الرصاص الذي 

طاول املنازل يف منطقته يف أبو مسراء.
جبل  من  ُفتح  الذي  النار  بإطالق  هرموش  مرافقي  أحد  وخيربك 
بينما  املدنيني.  منازل  أبو مسرا، واستهدف  حمسن على منطقة 
البؤس  من  خيالية  أجواء  عن  حمسن  جبل  يف  القاطنون  حيدثك 
كانت حماولة  أيام  وطوال  االشتباكات،  خالل  منطقتهم  عاشتها 
متعثرة  عيد  رفعت  الدميوقراطي  العربي  احلزب  بقائد  االتصال 

بسبب خطه اهلاتفي املغلق طوال الوقت. 
هرموش،  يقول  تارخييًا«،  للعصر  تعرضت  اإلسالمية  »احلالة 
اإلسالمية،  اجلماعة  وضربت  اإلسالمي،  التوحيد  حركة  »ُضربت 
وكان  اغتيااًل،  خالد  حسن  املفيت  وقضى  املرابطون،  وقوات 
نة، بينما ُأطلقت  السوريون طوال الوقت يتحدثون باسم أهل السُّ
يد القوى األخرى«. خيتم وهو يتحدث عن إمكانات هائلة مكبوتة 
مت إال احلالة  لدى القوى اإلسالمية يف كل لبنان: »كل املواقع ُدعِّ

اإلسالمية، إذ كان يصل الدعم إىل تيار املستقبل وحده".
يتوقف أحد القياديني يف جبهة العمل اإلسالمي عند اخلراب الذي 
أمّل بباب التبانة، بينما يشري أحد أبناء املنطقة إىل أمساء املناطق 
القيادي يف  آخر  مكان  ويقول يف  بالكوارث،  ترتبط كلها  اليت 
جبهة العمل اإلسالمي إّن »احملاّل واملتاجر الرئيسية انتقلت من 
باب التبانة إىل أماكن أخرى. أساسًا حتولت كل مدينة طرابلس 

إىل قرية كبرية، ال شيء مييزها عن القرى إال عدد السكان".
■ الريف واملدن

أبناء  يعيش  ال  وكذلك  الطائفية،  من  املدن  أبناء  يعيش  »ال 
القراءة  كثري  شاب  يقول  املذهبية«،  الصراعات  من  الّسنة 
األكثرية  قوى  وبرامج  لوائح  ضمن  والعمل  امليدانية،  واملتابعة 
واحمليطني فيها. وإذا سألته عن عدد سكان طرابلس جييب بدون 
تردد: 240 ألفًا، ويفّصل لك أحجام القوى واجملموعات وأوزانها، 
بناًء على استطالعات للسكان وإحصاءات خاصة جتريها جمموعة 

العمل املنخرط فيها على حنو دوري وحثيث.
»أصل املشكلة هو بني أهل املدينة والوافدين إليها«، يقول 
مسيحيون  مثة  خليط:  هم  والوافدون  الصاحل.  إبراهيم  الشيخ 
البعلية،  للزراعة  أرضًا  ومسلمون وعلويون، »بعل حمسن كان 
فالحني  استقدم  الذي  حمسن،  آل  من  اإلقطاعيني  أحد  وميلكه 
للعمل لديه، وهؤالء راحوا بإذن منه يبنون حول اجلبل ويف حميط 
عملهم«. يتحدث الصاحل بناًء على الذاكرة وما قرأه هنا وهناك 

من تاريخ مدينته.
■ فلسطني وسوريا

يف املرحلة نفسها، كان أبناء القرى احمليطة بطرابلس يتجهون 
مبوازاة اجلبل أيضًا حنو منطقة املقابر األرخص للسكن، ويعملون 
بأعمال متواضعة نهارًا يف املدينة، ثم مع الوقت، وخاصة خالل 
مراحل االضطرابات، باتت هذه املناطق تعّج بالسكان، وسريتهم 
تشبه سرية الالجئني الفلسطينيني، الذين اسُتقدموا أيدَي عاملة 
بات  كذلك،  األهلية.  واحلرب  الثورات  وقود  باتوا  ثم  رخيصة 
أبناء التبانة وجبل حمسن، وصواًل اليوم إىل القّبة وأبو مسرا يف 
مناطقها الفقرية هم وقود املشكالت، كما ضحاياها، بعدما كانوا 

فقراء يسعون خلف طعام يومهم.
ويروي إبراهيم الصاحل جزءًا من جتربة كان هو فيها إىل جانب 

العديد من الشبان املقتنعني، وعلى رأسهم دائمًا خليل عكاوي )أبو 
عربي( حني انطلقت شرارة 24 تشرين سنة 1969 بقيادة فاروق 
املقدم. »حينها كانت املقاومة الفلسطنية أواًل، وفلسطني أواًل، 
ال لبنان«، حبسب الصاحل الذي ما زال يرى إىل اليوم أن هذه 

هي حقيقة شعار الطرابلسيني.
وراشد  عيد  علي  وأنشأ   1976 عام  األهلية،  احلرب  أتت  »ثم 
جبهة  محادة(  )ابن صربي  محادة  وماجد  ماروني  وجورج  املقدم 
املواجهة الوطنية اليت أخذت موقفًا مؤيدًا لسوريا يف عز الصراع 
بني فتح واحلركة الوطنية من جهة، وسوريا من جهة أخرى«، 
احلركة  أطلقتها  اليت  املواجهات  ومع  الصاحل.  يسرد  ما  حبسب 
الوطنية واملقاومة الفلسطينية يف كل مناطق وجودها خالل الدخول 
السوري إىل لبنان، بدأت أيضًا عملية املقاومة الفلسطينية يف 
اخرتاق جبل حمسن، ما أدى إىل ترك علي عيد جبل حمسن، قبل 
الدخول السوري إىل طرابلس يف عام 1976، يف  أن يعود مع 
إطار قوات الردع العربية. وكانت املواجهة مع عيد مرتافقة مع 
اتهامات له بأنه يرسل املقاتلني لدعم رئيس اجلمهورية املتحالف 

مع اجلبهة اللبنانية آنذاك سليمان فرجنية.
عكاوي  خليل  رفاقنا وشباب  من  العديد  كان   1975 عام  »يف 
املذهبية،  بانتماءاتهم  نعلم  حتى  نكن  علويني، ومل  عربي(  )أبو 
كذلك كان لدينا جمموعات عسكرية من القاطنني يف جبل حمسن، 
ومل نعرف االنتماءات إال حني بدأت املشكالت مع جبل حمسن«، 
يقول الصاحل الذي يستخلص أن ال مشكلة لدى مدينة طرابلس 
يف اخلليط السكاني املتنوع، ويف التبانة علويون، كما يف جبل 

حمسن ُسّنة.
إال أن هذا اخلليط أصبح ممنوعًا بالقوة، إذ خيربك أحد القياديني 
من جبل حمسن أن العشرات من العمال من منطقة اجلبل تعرضوا 
يف  وحتى  التبانة،  باب  يف  العمل  إىل  خرجوا  إن  ما  للضرب 

طرابلس.
أثبتت أن الصراع مع اجلبل تافه،  النيابية األخرية  »االنتخابات 
وجتاوزه ممكن واستمراره مفتعل، ومن أهم الدالالت هو نسب 
يقول  ما  حبسب  وتوزعها«،  االنتخابات  يف  العلويني  أصوات 

الصاحل.
الرصاص،  طلقات  أمام  يصمد  ال  هذا  املتفائل  الواقع  أن  إال 
اليت حني تسأل السياسيني عنها خيربونك أمساء مطلقيها، الذين 
تذهب للقائهم فيحيلونك على السياسيني. »هناك من يكذب. 
ناضلوا يف  من  ليسوا  وهؤالء  الناس،  بدماء  يلعب  من  وهناك 
سبيل أن يعيش أهل البلد بكرامتهم طوال عقود وتعرضوا للسجن 

طوياًل«، يقول أحد القياديني من باب التبانة.
مل خيُل عام يف املاضي القريب من سطوة وهيبة وحضور مارسته 
احمليطة  القرى  ويف  الطرابلسي،  الشارع  يف  اإلسالمية  القوى 
واملناطق املتامخة. الفتات ترّحب بشهر رمضان، وأخرى تدعو إىل 
االستتار وعدم اجملاهرة باإلفطار. مل خيّف جّو الصيام، وال تراجع 
يف طرابلس، وال يف املناطق األخرى، لكن ظهور القوى اإلسالمية 

تراجع. هذا يف الشكل، فكيف باملضمون؟
تعرضت القوى اإلسالمية من دون استثناء لضربات متعددة يف 
إىل  حينًا  اليت حتملها  األمواج  تصارع  وهي  أعوام  منذ  الشمال. 
واجهة األحداث وتضعها يف مواجهة القوى األمنية، وحينًا تسحبها 
األمواج السياسية إىل األعماق، ويطلب أصحاب القرار السياسي 
من القوى اإلسالمية التابعة هلم، أو املوالية، الصمت واخلضوع 
هذه  توصم  آخر  وحينًا  األمنية،  القوى  تدهمها  وحينًا  والطاعة، 
القوى بامليليشيات أو اإلرهاب، ودائمًا حتاول املكابرة وإشهار 
يف  النكسات  بأكرب  ُأصيبت  أن  إىل  لوضعها،  إجيابية  صورة 

انتخابات عام 2009 وما تالها.
يف  السّنة  عاصمة  من  إسالمية  قوى  أّن  فهم  ميكن  عقل  بأي 
ومن  سياسية  من شخصيات  الوجود  شرعية  ألخذ  تسعى  لبنان 

العاصمة؟
القوى اإلسالمية القريبة من تيار املستقبل، أو اليت ُوصمت بأنها 
السلفية  أو  القوى السلفية اجلهادية،  أو  العسكرية،  أذرعه  من 
الرتبوية، والقوى اإلسالمية القريبة من املعارضة، كلها شربت من 
كأس واحدة. وميكن حصر األرباح اليت جنتها هذه القوى ببعض 
السياسية  الشرعية  اكتساب  إىل  أصبحت تسعى  بينما  الُفتات، 
والطائفية واملذهبية من املمثل احلصري والوحيد، مثلها مثل أي 

سياسي من املناطق، يبحث عن رضى من احتكر متثيل طائفته.
»بأي عقل ومنطق ميكن فهم أن قوى إسالمية من عاصمة السّنة 
يف لبنان تسعى إىل أخذ شرعية الوجود من شخصيات سياسية 
املنية  من  اإلسالميني  احلركيني  أحد  يسأل  العاصمة؟«،  ومن 
مستنكرًا، قبل أن يسرد تاريخ حتّول الشمال إىل خزان الطائفة 

ووقود سياسييها.
الشمال بتنوعه الطائفي مل يكن طوال الوقت خزانًا إسالميًا، وال 
عاصمة ألهل السّنة. كان هو اخلزان للقضايا القومية، إال أن تلك 
الواقع املذهيب  أن  الكل يشكك يف  انقضت. وإن كان  األزمنة 

نهائي وال رجعة عنه، إال أن احلاضر ال يبّشر باخلري.
فداء عيتاني »االخبار«
يتبع

طرابلس وأخواتها: من أين تأتي هذه النزاعات؟ )2(

*مقاتل يف باب التبانة العام املاضي*
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تحقيقات

*حصة رياضة مدرسية*

تركيز على الوقاية الصحية والنظافة

التعليـم الرمسـي ينتظـم يف عاليـه: رحلـة البحـث عن حلول
مشهد نافر ال ميكن فصله عما يواجه املدرسة الرمسية 
يف منطقيت عاليه واملنت االعلى من جتاهل وإهمال، 
فيها  انتظمت  خاصة  مدارس  بالعرض:  أو  بالقصد 
الدراسة، ورمسية ما تزال يف مرحلة االعداد والتحضري 
تأمني  مستوى  على  سيما  ال  كثرية،  معوقات  وسط 
الكادر التعليمي، فضاًل عن الروتني االداري املعهود.

ويستحضر املشهدان يف الغالب إشكالية إدارية تشوه 
رابطة  الرمسي، وفق ما يشري رئيس  التعليم  مسرية 
املعلمني الرمسيني يف جبل لبنان كامل شيا الذي لفت 
اىل ان »هناك شوائب تطل برأسها مع بداية كل عام 
وزيرة  جتاوب  رغم  أنه  شيا  ويرى  جديد«.  دراسي 
جلنة  رئيسة  كانت  منذ  املعلمني  مطالب  مع  الرتبية 
منذ  قائمة  تزال  ال  مثة مشاكل  لكن  النيابية،  الرتبية 
تأسست وزارة الرتبية، ومنها ضرورة تنفيذ عمليات 
نقل املعلمني يف خالل فصل الصيف، وان تكون كل 
االمور واضحة مع بداية كل عام دراسي ان جلهة قيمة 
الرسوم، وان جلهة اجراء اعمال ترميم االبنية املدرسية 
وصيانتها قبل انطالق العام الدراسي، الننا خالل عطلة 
الصيف ميكننا اجناز كل هذه التحضريات. ويشري شيا 
إىل أن »بعض املدارس الرمسية ستضطر خالل العام 
الدراسي احلالي لالقفال اسبوعا او اكثر الجراء تصليحات 

واعمال تأهيل كان ميكن اجنازها يف الصيف«
مديرة  تقول  كبريًا«  ليس  التسجيل  على  »اإلقبال 
عازية  غامن،  ابو  سلوى  الرمسية  معصرييت  متوسطة 
األمر إىل أن »األهالي غالبًا ما يبادرون اىل تسجيل 
ابنائهم مع بداية العام الدراسي«، وتلفت اىل »اننا 
التحضريات. استكمال  جمال  يف  الوقت  من  نستفيد 
ويرى املدرس فارس زين الدين أن »تقريب موعد 
الدراسة او تأخريه ال يؤثر يف شيء«، مشريًا إىل أن 
»األهالي بغاليتهم اعتادوا على هذا النمط، البعض 
وبعضهم  رواتبهم  قبض  جلهة  مربرًا  تأخرهم  يكون 
اآلخر ال يقيمون اعتبارًا ملصلحة ابنائهم اواًل«. ويرى 
العملية  التأخري يف بدء  أنه »فضاًل عن  الدين:  زين 
االنهماك يف  بسبب  آخر  تأخري  هناك  يكون  الدراسية 
استقبال التالمذة وتسجيلهم، وتكون املدارس اخلاصة 
قد سبقتنا بنحو شهر، وإذا كانت بعض املدارس حباجة 
اىل تأهيل على مستوى البناء فالدراسة تتأخر اسابيع 

اضافية
استكمال  »املطلوب  أن  على  الدين  زين  ويشدد 
بدء  موعد  وتقريب  الصيف  عطلة  خالل  التحضريات 

الدراسة«
الدراسي  العام  بداية  »مع  انه  شيا  كامل  ويرى 
تبدو املدرسة يف موقع افضل من املدرسة الرمسية، 
وتبدأ  عملها  طاقم  بتجهيز  تقوم  اخلاصة  فاملدرسة 
انطباعا  يرتك  االمر  وهذا  بأسبوعني،  قبلنا  التدريس 
فيما  اكثر  ملتزمة  اخلاصة  املدرسة  بان  االهالي  لدى 
أخرى  مشكلة  إىل  متعثرة.ويلفت  الرمسية  املدرسة 
املدارس  يف  التعليمية  اهليئات  أفراد  بقيام  متمثلة 
الرمسية بتسجيل أبناءهم يف املدارس اخلاصة، وهذا 
امر نبهنا اليه كثريا كروابط معلمني، الن تعزيز الثقة 
باملدرسة يبدأ بالعاملني فيها. و يشري إىل »أهمية 
القرار الذي صدر مؤخرا جلهة اعفاء التالمذة يف التعليم 

االبتدائي واالساسي من قبل السعودية«
يف  تتمثل  مهمة،  مسألة  الرمسية  للمدارس  وتسجل 
كجزء  العامة،  النظافة  مستوى  على  الصارمة  التدابري 
فريوس  انتشار  من  املخاوف  فرضتها  اجراءات  من 
H1N1، فبدت إدارات املدارس مستنفرة جلهة تنظيف 

وتعقيم الصفوف والقاعات واألثاث ودورات املياه
ويشري مدير متوسطة قبيع الرمسية يف املنت االعلى 
ابو  سلطان  لبنان  جبل  يف  الصحية  الرتبية  ومنسق 
احلسن، إىل أن »املشرفني الصحيني يف 122 مدرسة 
رمسية خضعوا لدورة تدريبية يف اربع مناطق يف اجلبل 
»، الفتًا إىل ان »هناك لقاءات عقدت وتعقد يتم 
يف خالهلا حتديد آلية عمل واضحة للمرشدين الصحيني 
وأهمها التعقيم والنظافة واحلفاظ على الصحة العامة، 

فضاًل عن توزيع منشورات للتالمذة واالهل. وتتضمن 
بني  تكامل  هناك  ليكون  عامة  إرشادات  املنشورات 
ايضًا  االهل  من  والطلب  التالمذة،  وذوي  املدرسة 
وصلتها  اليت  املستوصفات  يف  ابنائهم  تلقيح 
»النقص  عند  احلسن  أبو  جمانا«ويتوقف  اللقاحات 
الكبري يف عدد املرشدين يف بعض املدارس او كيف 
ان املرشدين الصحيني يستهلكون الوقت يف تدريس 
مواد اخرى ما حيد من عملهم يف اجملال االرشادي«. 
اجتماع  أنه طالب »يف خالل  إىل  أبو احلسن  ويشري 
بضرورة  الرتبية  وزيرة  مع  الرمسية  املدارس  ملديري 
اجراء فحوصات طبية خمربية جلميع التالمذة ملنع انتقال 
عدوى انفلونزا اخلنازير، لكن ممثل وزارة الصحة الذي 
كان حاضرا االجتماع اشار اىل ان ال امكانيات مادية 
الجراء هذه الفحوصات، لذلك اقتصر االمر على التوجيه 
واالرشاد واختاذ اجراءات فورية اذا تبني وجود عوارض 
كالسعال وارتفاع درجات احلرارة، وهذه مهمة املرشد 
التلميذ  لعرض  االحتياطات  اختاذ  عليه  الذي  الصحي 

على الطبيب.
متوسطة عاليه

عاليه  مدينة  يف  الرمسية  الغربية  عاليه  متوسطة  يف 
واملعقمات،  املنظفات  رائحة  اليها  الداخل  تطالع 
كأنه يف باحة مستشفى، تشري املرشدة الصحية يف 
باإلرشادات  اإلدارة  التزام  إىل  رىل شهيب  املدرسة 
واملراقبة، مؤكدة أنه »ال داعي للخوف، فضاًل عن ان 
هناك تشددا يف موضوع النظافة من قبل، فنحن نعّقم 
خزانات املياه مبادة الكلور تبعًا ملا يقرره املسؤولون يف 
دائرة طبابة قضاء عاليه، وبالنسبة اىل دروات املياه 
املستخدمة  ذاتها  واملنظفات  االدوية  يوميًا  نستخدم 
يف املستشفيات، فضاًل عن غسل الصفوف والقاعات 
وتنظيف مقاعد التالمذة وزجاج الصفوف مبواد معقمة 

كل اسبوع
»طلب  انه  اىل  جماهد  ابو  ناهدة  تشري  جهتها  من 
والتعقيم  التنظيف  النظافة مضاعفة  العاملني يف  من 
وتلفت  يومًا«.  عشر  مخسة  منذ  العمل  بدأنا  وحنن 
هيام مخيس إىل أن »عمل عمال النظافة اليوم خمتلف 
العام املاضي وقد احضرت لنا املرشدة الصحية  عن 
معقمات تستخدم عادة يف املستشفيات«. وأشارت 
أبو جماهد ىل أن »هناك توجيهات صارمة جلهة تنظيف 
دورات املياه مرتني يف اليوم قبل جميء التالمذة وبعد 

انصرافهم
ثانوية محانا الرمسية

ويف جمال التحضريات للعام الدراسي، اشارت الناظرة 
يف ثانوية محانا الرمسية مجانة هالل اىل ان »االقبال 
على الثانوية كبري جدًا النها الثانوية الوحيدة يف املنت 
االعلى اليت ما تزال تدرس اللغة الفرنسية ولذلك عدد 

الطالب اىل ارتفاع«
وحتدثت عن مشكلة االعفاء من الرسوم، فقالت: ان مجيع 
طالب الثانوية من صف السابع اساسي حتى الثانوي 
سيسبب  ما  وهذا  الرسوم،  من  معفيني  غري  الثالث 
من  معفية  املتوسطة  املرحلة  صفوف  الن  ارباكًا  لنا 
الرسوم، ولكن لوجودها ضمن الثانوية فيسري عليها 

القانون ذاته على صفوف املرحلة الثانوية
ويف موضوع تأمني مستلزمات الدراسة بالنسبة لالهالي 
يف ظل تردي االوضاع االقتصادية، اشارت هالل اىل 
انه »كل آخر سنة يقوم الطالب بتسليمها اىل االدارة 
ونقوم يف السنة التالية بتأجريها بسعر رمزي لطالب 
نتائج  آخرين«، وتطرقت اىل مشكلة »عدم صدور 
انه  الرتبية«، وقالت  املتعاقدين عن كلية  االساتذة 
»اذا جنح مجيع اساتذة الثانوية فلن تواجهنا مشكلة 

يف هذا اجملال«
وقالت: نقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب على مستوى 
االجراءات الوقائية ضد مرض H1N1، ولدينا مرشدة 
صحية احضرت اليوم »بروشورات« توعية، وأمنا كل 
وسائل التنظيف، وساعة التدريس االوىل يف الثامن 

من الشهري ستكون خمصصة لتوعية الطالب
نسبة جناح 100 باملئة

نوال  املختلطة  الرمسية  عاليه  متوسطة  ناظرة  تؤكد 
جدًا  كبري  املدرسة  على  »اإلقبال  أن  فيصل،  حييى 
واكثر من القدرة على االستيعاب الن مثة ضغطًا كبريًا 
على املدرسة بالرغم من وجود عدد آخر من املدارس 
وبلدات،  قرى  يف  االهالي  ان  هو  والسبب  الرمسية 
يف  الرمسية  املدارس  يرتكون  بعيدة  وحتى  جماورة 
قراهم ويعمدون اىل تسجيل ابنائهم يف مدرستنا«. 
وتلفت إىل أن »هناك قدرة حمددة على االستيعاب 
يف  الرمسية  املدارس  يف  التالمذة  بقاء  يستدعي  ما 

قراهم«
الشهادة  يف  النجاح  »نسبة  أن  إىل  فيصل  وتشري 
املتوسطة هذه السنة وصلت اىل مئة يف املئة، وقد 
رسب تلميذان فقط ولكنهما جنحا يف الدورة الثانية«، 
الفتة إىل أن »بعض األهالي حياولون تسجيل ابنائهم 
ان  ال ميكن  لكننا  اخلاصة  املدارس  رسوبهم يف  بعد 

نقبلهم على حساب الناجحني واملتفوقني«
وجلهة مواجهة بعض احلاالت االجتماعية اخلاصة، أشارت 
إىل أن األساتذة يتربعون من تلقاء انفسهم مببلغ من 
مساعدة  اجل  من  خاص  صندوق  يف  يضعونه  املال 
بعض الطالب احملتاجني. ويف موضوع الصحة العامة، 
حتدد  الدولة  اعتمدتها  استمارة  هناك  أن  إىل  لفتت 
القضايا  لكل  متابعة  ومثة  املطلوبة،  اللقاحات  انواع 
الصحية من قبل املرشدة الصحية يف املدرسة، وهناك 
طبيب اسنان وطبيب صحة عامة حيضران خالل العام 
الدراسي ملعاينة التالمذة، لكن نتمنى حضور الطبيب 

مع بداية موسم »فريوسات« األنفلونزا املومسية
مع االهــالي

يشري يوسف شيا إىل انه مل يكن يف مقدوره إال التوجه 
بأوالده إىل املدرسة الرمسية »بسبب الوضع االقتصادي 
الصعب«، الفتًا إىل أن »بعض املدارس الرمسية أفضل 
الذي  البكر  ابين  من اخلاصة وهذا ما تلمسته من نتائج 

درس يف مدرسة رمسية«
ويلفت مسري األعور إىل أن »املشكلة هي يف تأمني بدل 
النقل من واىل املدرسة«، مشريًا إىل أن شقيقته سجلت 
ابناءها يف مدرسة خاصة ودفعت ستمئة دوالر أمريكي 
مثن كتب وقرطاسية يف مدرسة خاصة. واعترب األعور أن 
الناس  حاضنة  النها  الرمسية  املدرسة  دعم  »املطلوب 
الفقراء«وتقول صاحلة شيا انها خضعت لدورة تدريب 
مع قسم الروضات يف املدارس الرمسية وهذا ما شجعها 
على تسجيل أبنائها يف مدرسة رمسية. ويؤكد سامي اهلرب 
التسجيل،  رسم  او  االقساط  ليست يف  ان »املشكلة 
من  املدرسة  مستلزمات  تأمني  يتطلب  الدراسي  فالعام 
كتب وقرطاسية ولباس مدرسي وآخر رياضي فضاًل عن 
الشتاء  فصل  بداية  مع  ذلك  وكل  جديدة،  البسة  شراء 
التدفئة اىل  حيث تكثر املصاريف من تأمني مستلزمات 

املؤونة وغريها«
ويشري فؤاد صاحلة إىل أن املعنيني »يطلبون مناتلقيح 
ابنائنا جمانا يف املستوصفات، لكن لالسف بعض اللقاحات 

غري متوفرة، حتى اننا مل جندها يف الصيدليات ايضًا.
انور عقل ضو
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حمالت أبو مرعي للخضار والفواكه

صدق  يف العمل.. استقامة يف املعاملة وخدمة مميزة للزبائن

اعالنات
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مقابل مركز البريد

Ph: 9632 6890  -  Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
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Ph: 9759 1206 – Fax: 9759 9924
79 – 81 Chapel St.  Lakemba

Email:  info@nutroaster.com.au
www.nutroaster.com.au
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أهم  من  واخلدمة  والتضحية  واالستقامة  الصدق  ان  شك  ال 
مفاتيح النجاح يف احلياة، اذ ال ميكن اي شخص ان يصل اىل 

هدفه دون امتالك هذه املفاتيح.
والسيد جوزيف أبو مرعي وعائلته أشخاص يتمتعون بكل هذه 
يشعرون  جتعلهم  معاملة  الزبائن  يعاملون  اذ  وأكثر  الصفات 

انهم اصحاب احملالت.
وهكذا فخالل فرتة زمنية قصرية انتشر صيت حمالت ابو مرعي 
للخضار والفواكه يف غرانفيل فاصبح سكان املنطقة يقصدونه 

لشراء حاجاتهم.
واضافة اىل البيع لالفراد فان هذه احملالت تعترب موزعًا معتمدًا 
ومأوى  والكنائس  املطاعم  من  العديد  لدى  والفواكه  للخضار 

العجزة ودور الراحة.
"اهلريالد"  لـ  مرعي  ابو  جوزيف  السيد  احملالت  وقال صاحب 

حيتاجه  ما  لشراء  املاركيت  اىل  صباح  كل  يوميًا  يذهب  انه 
الزبائن ان حيصلوا  اذ يرى ان من حق  من اخلضار والفواكه 
على اخلضار والفواكه الطازجة مقابل ما يدفعونه من أموال.. 
وبالفعل كلما نذهب اىل هذه احملالت نراها مزدمحة بالزبائن. 

أبو مرعي عن ان هناك حسومات على  السيد جوزيف  وكشف 
االسعار اسبوعيًا.

وقد ذاع اسم حمالت أبو مرعي بأسعارها املهاودة اضافة اىل 
خدمتها اجليدة.

تقع حمالت ابو مرعي للخضار والفواكه مقابل ملحمة طوني 
فرنسيس على العنوان التالي:

24 Good St. Granville  Tel: 9637 7511

*جوزيف ابو مرعي وعمال احملالت مع بعض الزبائن*

*يف خدمة الزبائن*

*احملالت من الداخل**واجهة احملالت*

* صاحب احملالت جوزيف ابو مرعي والزبائن*
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مناسبـات

El Ghad News
Breaking News & all the latest on the national and 
international platforms with Boutros Bechara.
Mon – Sat: 8 am; 9 am; 11 am; 12 noon;  
1 pm & 1:45 pm

LBCI NEWS
Daily News Update from LBCI - The leading  
television network in the Middle East.
Mon – Sat: 3 am; 6:30 am & 10 pm
Sunday: 3 am; 9 am; 2 pm & 10 pm

Sob7iyyi 
Morning Drive highlighting the latest in current affairs, 
economics, politics, entertainment & more with 
Suzan Hourani & Elie Mattar. 
Mon – Fri: 7 am 

2il W 2al Ma3 Elie
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 non-
celebrity 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 

Hanin
Reviving nostalgic moments with all- time love songs 

and dedications from around the world  
with George Dagher.
Wednesday: 8 pm 

Dayf E Dayf
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. 
Saturday: 10 am 

Musicana 
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. 

Saturday: 2 pm 

DJ Time 
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 

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

@pbflÏèy
@XP@∂a@›óm
@Û‹«@Ú˜æa@¿
@ aÏ„a@…Óª
@äÏ�»€a
ÚÓèÌäbj€a
fibóm¸a

Ú‡»„@Êb„á«@áÓè€bi@

0417018818

جاسنت  الشهري  املغين  يستعد 
فيلم  يف  للمشاركة  تيمرباليك 
إنشاء  حدث  يتناول  سينمائي 
االكثر  االلكرتوني  املوقع 
ويلعب  "فايسبوك".  شهرة 
تيمرباليك شخصية شون باركر 
مارك  زميله  مع  يقف  الذي 
موقع  إنشاء  وراء  زوكربريغ 
الشهري.  االجتماعي  التواصل 
السينمائي  املشروع  حيمل 
 The Social Network عنوان 
ومن املقرر أن خيرجه األمريكي 
 Seven صاحب  فينشر  دايفيد 
وZodiac وهو املعروف بتناوله 

ثالثًا مكرمة  علوي  ليلى 
قبل  علوي  ليلى  املمثلة  حظيت 
الفيلم  معهد  من  بتكريم  أيام 
السينمائية  أعماهلا  على  الكندي 
توم  املعهد  مدير  ووصفها 
من  واحدة  بأنها  ماكسورلي 
املصريني  الفنانني  أفضل 
والعرب. كما نالت علوي تكرميًا 
الكندية  املصرية  اجلمعية  من 
احتفلت  اليت  "االيكاو"  الثقافية 
إنشائها،  على  عاًما  مبرور25 
قبل  من  تكرميها  عن  فضاًل 
اجلدير  هناك.  املصرية  السفارة 
جاء يف  التكريم  هذا  أن  بالذكر 
املصري  الفيلم  مهرجان  إطار 
اإلعالمي  املكتب  ينظمه  الذي 

بالسفارة املصرية يف أوتاوا.

السينما يف  فايسبوك 
تتناول  اجتماعية.  موضوعات 
الزميلني  قصة  األحداث 
هارفرد  جامعة  يف  الذكيني 
اللذين صمما موقعًا صغريًا يف 
بني  للتواصل  كوسيلة  البداية 
اجلامعة،  يف  القدامى  الطلبة 
قبل ان تنطلق شهرته العاملية 
الكربى  املواقع  احد  ويصبح 
يف العامل مبستخدمني يقدرون 
تقدر  وقيمة  مليون   350 ب 
باملليارات. ويشرف على انتاج 
سبيسي  كيفني  املمثل  الفيلم 
االنتاجية  شركته  خالل  من 

الصغرية.

خليجيًا فيلماً   14
 يف مهرجان أبو ظيب

يف إطار الدورة الثالثة املقبلة 
االوسط  الشرق  ملهرجان 
أبو  يف  الدولي  السينمائي 
عشر  اربعة  يتنافس  ظيب، 
من  أفالم  مسابقة  يف  فيلمًا 
املسابقة  وتقدم   . اإلمارات 
وحلقات حبثية  أيضا حماضرات 
النقاشات  لطرح  منتدى  متثل 
السينما.  صناعة  فن  حول 
الطويلة:  األفالم  مسابقة  يف 
حلنان  الفروسية  يف  حقنا 
الغرفة  املهريي،  حممد  عبداهلل 
اخلاجة  ملاهر  اخلامسة-عوجيه 

والفندق هلاني الشيباني.
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الغناء للحياة
يف املدرسة، كان حمرًما على فريد وفؤاد وغريهما من التالميذ 
كان  فريد  لكن  املسيحي،  الدين  دروس  حيضروا  أن  املسلمني 
القاعة اليت يسمع فيها تلك  شديد الفضول ملعرفة ما يدور يف 
اآلخر،  بعد  واحدا  انتظرهم  يرتلون  التالمذة  مسع  فإذا  الرتانيم، 
وحفظ معهم ما حيفظون، ومرة مسعه القس الذي يلقن التالمذة 
أصول الدين املسيحي وفنون الرتتيل، فضّمه إىل الفصل وسرعان 
ما ملع صوت فريد، وصار رئيًسا لكل الذين ينشدون، فقد أحب 
الغناء، بقدر حبه للحياة، وقد يزيد، وهو ما كان جيمعه مع آمال، 
كان  الذي  الوقت  يف  والغناء،  املوسيقى  لسماع  اجلارف  حبهما 
فؤاد يتعامل بشكل عملي إلحساسه األكرب باملسؤولية، ويعود فؤاد 
وفريد إىل البيت فتسأهلما األم: كيف كنتما اليوم يف املدرسة؟ 

وهو  فريد  على  الغضب  يبدو  فيما  جديد،  ال  بأنه  فؤاد  جييبها 
يقول هلا: املدارس الفرنسية شديدة التعصب لفرنسا. نبدأ اليوم 
بالدعاء هلا ونصرتها يف حروبها، فقد حركت شفيت من دون أن 

أردد الدعاء، هل أدعو لفرنسا بالنصر على أبي؟ 
تضحك األم، ويطمئن فريد إىل ضحكتها فيضحك... ثم يتذكر 
يتندرون حبكاية كوسا،  إنهم  التالمذة يضايقونين...  لكن  فجأة: 
وكدت أصرخ فيهم أن كوسا ليس امسنا وامسنا األطرش، عمنا 
سلطان باشا هو الذي تنشر الصحف صورته مع أجماده، ووالدي 

األمري فهد األطرش. 
تضرب األم صدرها خبوف وتصيح: إياك أن تفعل ذلك، وإال 

سيطردونك من املدرسة إىل األبد! 
يسأل الصغري نفسه: ملاذا هذا الضنى كله؟ ملاذا نعيش حتت 
اسم غري امسنا؟ ملاذا ترتاع أمي جملرد أنين فكرت يف أن أعلن على 
املأل امسي احلقيقي، وأرتاح من سخرية زمالئي؟ بل ملاذا نعيش 
يعيش  ملاذا  قصر؟  نعيش يف  كنا  أن  بعد  احلجرتني  هاتني  يف 
مثلما  آمال  تتدلل شقيقيت  انكسار.. وملاذا ال  شقيقي فؤاد يف 
سائر الصغريات؟ هل سنعيش يف تلك األحزان بال حدود.. أم أنك 

ستأتي يا أبي؟! 
لعنة الفرنسيني

الرائع الذي اختزنه فريد منذ والدته بسماع  من خالل املخزون 
صوت أمه عالية وأحلانها، كان حيلو له كثريا وهو ال يزال طفال 
دون الثالثة عشرة، أن يتغنى ببعض أغنياتها، فقد كانت تتمتع 
بصوت مجيل قادر على تأدية العتابا وامليجانا، وهو لون غنائي 
العتابا  مبطرب  متأثرة  عالية  وكانت  ولبنان،  سورية  يف  معروف 
اللبناني يوسف تاج، وهو ما كان يثري يف فريد شجونًا رائعة، ظلت 

معه طيلة حياته. 
على الرغم من حتذيرات أمه من كشف سر عائلته، إال أن احملظور 
هواويين  مرتي  األسرة  يعرف  كان  فقد  تدبري،  دون  ومن  وقع 
السوري األصل، وكان يعجب أشد اإلعجاب بصوت األم ثم حتولت 
محاسته إىل اإلعجاب بفريد حني مسعه يغين. حتى أنه أغرى أمه كي 

تطلقه إىل ميدان الغناء وهو يف الثانية عشرة! 
ليشاهد  اخلرنفش  مدرسة  إىل  هواويين  ذهب  األيام  أحد  يف 
»بروفا« ألحد احتفاالتها فسمع فريد يغين... وهمس يف أذن 

هواويين أحد أساتذة املدرسة: هل يعجبك الصغري؟ 
وقبل أن يتلقى من هواويين جوابا استطرد قائال: امسه فريد 

كوسا. 
فسأله هواويين والدهشة يف عينيه: فريد كوسا؟ )ضاحكا( هذا 
ابن جمد... إن امسه فريد فهد األطرش... أمل تسمع عن عائلة 

األطرش؟ 
أمسع...  نعم  فريد:  إىل  حاقدة  نظرة  الفرنسي  املدّرس  نظر 

وأمسع عنهم الكثري.
دخل  احلصص،  إحدى  يف  فريد  كان  وبينما  التالي  اليوم  يف 
ناداه  األطرش.  ونادى: فريد فهد  الدراسة  املدّرس فصل  ذاك 
وعيناه عليه، ارتبك فريد وتلكأ قبل أن جييب نعم، طاردته نظرات 
املدّرس، فأحس عرقا باردا يغسل وجهه، وهّم بأن يتكلم فتعثرت 

الكلمات يف حلقه، فهب واقفًا وقال جبهد: أفنــدم. 
بدا االنتصار يف نربة املدّرس: ناظر املدرسة يف انتظارك! 

كتبه  كل  حيمل  األطرش  فريد  كان  معدودة  دقائق  وخالل 
وأشجانه، تسبقه دموعه إىل بيته! 

قمعت األم أحزانها يف داخلها، وهّونت على صغريها... وليلة 
اخلميس تبادلت السوريات قصة فريد، واقرتح بعضهن على األم 
ففيها  الكاثوليك،  للروم  البطريركية  املدرسة  إىل  به  تذهب  أن 
بني  مثلما  والدروز  الروم  بني  معارك  مثة  وليس  جماني،  قسم 

الفرنسيني والدروز.
التحق فريد باملدرسة البطريركية، بينما ظلت آمال يف مدرستها 
يف شربا، أما فؤاد فقد اختار طريقًا آخر كي تستمر احلياة، خصوصا 
أن معني األسرة من املال نضب متاما... وال بد من البحث عن باب 

صوت الحب واألنس والطرب )2(
آمال تعاني سوء التغذية... وفريد بائع يف املوسكي

جديد من األمل. 
عاشت األم وأوالدها ظروفًا صعبة بعد أن أنفقت كل ما كان 
معها من مال، بل وعرفوا الفقر واجلوع واحلرمان. مل يكن هناك 
حل سوى أن يرتك الشقيق األكرب فؤاد الدراسة ليلتحق بعمل، فقد 
تساعد قروشه البسيطة اليت سيكسبها األسرة، وكان ذلك مبعرفة 
أحد اجلريان، حيث كانت األسرة ُعرفت وسط جريانها يف حي باب 
األسنان  طبيب  شليب  الدكتور  لدى  يعمل  أن  فؤاد  قبل  البحر. 
كانت  لكنها  بسيطة،  بقروش  املوسكي  حي  يف  آنذاك  الشهري 
مهمة جدا يف ذلك الوقت الذي ختلى فيه اجلميع عن األسرة، حيث 

استنفدت كل املال الذي متلكه وانقطعت أخبار الوالد.
من خالل تردد عالية على مدرسة الراهبات يف شربا واليت تدرس 
فيها »آمال«، استطاعت أن تدبر هلا إحدى الراهبات عمال يف 
األديرة، فتقوم بأعمال التنظيف مقابل قروش بسيطة أيضا، ميكن 
أن تساعدها جبانب قروش فؤاد اليت يتكسبها من عمله لدى طبيب 

األسنان.
لكن حياة الضنك تلك مل تستمر طويال، وذات يوم طرق باب 
ملقابلة  وأوالدها  األم  يدعو  األمريكية  اجلامعة  من  موظف  األسرة 
الدروز  بثورة  معجبا  كان  أمريكي  مليونري  وهو  أيكرين،  البارون 
باملال  ميدهم  كان  إذ  فرنسا,  أمام  األطرش«  »آل  وصمود 
والسالح، وقرر مساعدة األسرة مبنحها 100 دوالر شهريا، وبذلك 
انفرج الضيق وحتول البؤس إىل رخاء، إذ عرفت احللوى الشامية 
األوىل منذ جميئهم إىل مصر، واستمع  للمرة  بيتهم  طريقها إىل 
اجلريان اىل صوت بلبل يصدح يف بعض أوقات النهار والليل، 

عندما تشدو عالية بأمجل ما لديها من أغان.
تعّرضت آمال لسوء التغذية بعدما نضب مورد األسرة ومصدر 
انتعاشها، عندما سافر املليونري األمريكي الذي كان ميدهم شهريًا 
مبائة دوالر. يف تلك األيام، عرفت أمال اجلوع واحلرمان، ويف أحد 
األيام خال البيت من أي طعام فأرسلتها والدتها القرتاض بعض 
املال من الدكتور عبد الرمحن الشهبندر، أحد الزعماء السوريني، 
واملقيم يف القاهرة وعلى معرفة بأسرة األطرش، وكان منزله يف 
منطقة غاردن سييت، اليت تبعد كيلومرتات عدة عن حي الفجالة، 
وأبلغته  قابلته  األقدام، وحني  على  املسافة كلها مشيًا  فقطعت 
رسالة والدتها عن سوء حالتهم قدم هلا »رياال« واحدا عادت به 
إىل أمها، وعندما رأته والدتها بكت وبكت معها آمال وقّدرت يف 

ذلك الوقت بأنهم أوشكوا أن يتسولوا.
مسارح روض الفرج

أخبار »السويداء«, حيث يقيم  انقطعت فيه  مر وقت طويل 
األب ويقاتل، ومل يبق أي أمل يف أن جييء العز القديم وذكريات 
أن  على  رأيها  استقر  احلياة؟  تواجه  األم كي  تفعل  ماذا  الرتف، 
تغين يف »روض الفرج«، وهو قرار خطري... جد خطري، مل ميلك 
فكانت  آمال  أما  بالوجوم.  يقاباله  أن  إال  وفريد  فؤاد  الصغريان 
أصغر من أن تعي معنى القرار، ومن ناحيتهما التزم فؤاد وفريد 
بأن يذهبا مع أمهما إىل حيث تغين، فيمكثان يف الكواليس اىل أن 
جييء دورها يف الغناء، فريهف فريد السمع إليها ويف قلبه حسرة، 
وفؤاد الذي يعرف قدر أهله أكثر مما يعرف فريد يتمزق قلبه، غري 
أن حزن فريد يتبدد أمام مساع املوسيقى والغناء، فذلك هو الفن 
وهو أمسى ما يف الوجود، وال شيء عنده يعادل آهة االستحسان 
عندما يسمعها من املستمعني أو من نفسه، عمل شريف ال غبار 
عليه، ملاذا حيزن. أما فؤاد فكان له رأي ومشاعر خمتلفني، فهو 
احلاجة  ضغط  ولوال  املسارح،  يف  كمغنية  أمه  تعمل  أن  يرفض 

وضيق ذات اليد ملنعها من ذلك. 
فإذا  نفسه،  مع  خواطره  وفريد، جيرت  فؤاد  منهما،  كل  جيلس 
فرغت األم من الغناء عادوا إىل البيت يف عربة »حنطور« جيرها 
جواد وأيقظوا آمال من نومها عند اجلريان، ويف كثري من األحيان 
اليت  األسر  من  أسرة  عند  اليوم  لقضاء  تذهب  ألن  آمال  تضطر 
فؤاد  وبصحبتها  األم  وعودة  اليوم  انقضاء  حلني  إليها،  تعرفوا 
االي حمسن  األمري  أسرة  زيارة  على  تعودت  آمال  كانت  وفريد. 
بك، من وقت اىل آخر تلهو مع أوالدهم، وتقضي معهم النهار، 
وكان بيتهم يف شارع الشيخ رحيان، بالقرب من ميدان عابدين، 
ويف أحد أيام الشتاء، ذهبت آمال، وبقيت معهم طوال اليوم، وما 
أن استعدت للرحيل، حتى انهمر املطر بغزارة، وظنت آمال أنهم 
الربد  ظل  يف  الفجالة،  حي  يف  منزهلا  إىل  بسيارتهم  سيقّلونها 
ينتهي  أن  اىل  البقاء  عليها  فعرضوا  الغزيرة،  واألمطار  القارس 
املطر. بقيت بعض الوقت، لكن املطر يف تزايد مستمر، فعدلوا 
عن اخلروج بالسيارة، وآمال تنتظر والليل يهجم بربده وأمطاره، 

فقررت الذهاب: لكن ماذا ستفعلني يف ذلك اجلو املطري؟
منزلنا يف  حتى  )تاكسي(  أجرة  سيارة  سأستقل  آمال:  أجابت 

الفجالة.
خرجت بكربيائها وكأنها تريد أن تستقل سيارة أجرة فعال، وقد 

خجلت أن تقول هلم إنها ال متلك قرشا، وسارت حتت املطر ويف 
الوحول من عابدين حتى الفجالة، لتصل إىل بيتها يف حالة إعياء 

شديدة، ظلت بعدها طرحية الفراش عشرة أيام.
فريد يدرس املوسيقى

أنها  على  األسرة  عمر  من  املرحلة  تلك  إىل  ينظر  فريد  كان 
مرحلة استيعاب، وكانت ذاكرته كاخلزانة الكبرية تتلقى كل نغم، 
فتحتضنه وتهتز له، فإذا التقى بعوده يسرد كل ما مسع ويضيف 
إليه، واألم من ذلك كله يف فرحة. مسع بنبوغ فريد شيخ العروبة 
أمحد زكي وهو الذى أفنى عمره يف الرتمجة وإحياء الرتاث العربي، 
متخذا ذلك اخلط الذي يعترب العمل الفكري وسيلة لتنوير األذهان، 
لنشر الرتاث والتنقيب عنه يف مكتبات الشرق والغرب، فلم يكن 
أمحد زكي باشا ميتلك ثروة طائلة، إال أنه كان أبعد يدا وأكثر جرأة 
يف السفر والرتحال والبحث، واسع احليلة يف احلصول على الكتب 
واملخطوطات وقد ساعده يف ذلك أيضا، ظروف حياته اخلاصة، إىل 
جانب وظيفته يف جملس النظار اليت أمنت له فرصة السفر والتعرف 
اىل شخصيات عربية وعاملية عدة، من خالل اتصاله بدوائر الباحثني 
واملستشرقني يف اجملمع العلمي املصري واجلمعية اجلغرافية، ومن 

هنا جاءت صلته بعائلة آل األطرش. 
املوسيقى،  ونبوغه يف  فريد  باشا حبب  زكي  أمحد  علم  ان  ما 
حتى قرر أن يساعده يف دراسة املوسيقى، وكتب له »بطاقة 

توصية« وقال له: خذها إىل مصطفى رضا. 
- أين؟

- يف نادي املوسيقى الشرقي، معهد املوسيقى العربية راهنا، 
فهو رئيس النادي.

استقبل مصطفى رضا فريد األطرش مبا يليق أن يستقبل به من 
الباشا،  حيمل بطاقة أمحد زكي باشا: على العني والرأس بطاقة 
لكن ال شفاعة لك عندي إن مل تكن فنانا تتقن العزف على آلة 

موسيقية. 
أثلجت العبارة صدر فريد وقال: نعم، هل يسمح وقت سيادتكم 

فتسمع عزيف على العود؟ 
- العود، إذن هيا يا فتى، دعين أرى مؤهلك احلقيقي. 

تأمل مصطفى رضا فريد وهو حيتضن العود، ثم وهو جيري عليه 
أنامله مبقطوعات معروفة، ثم فجأة بدأ يعزف مقطوعات جديدة. 

ملن املقطوعة يا فتى؟ 
تلعثم فريد... غري أنه وجد نظرات اإلعجاب يف عيين مصطفى 

رضا تشجعه.
هذه من تأليفي.

جتولت عينا مصطفى رضا فوق بنطال فريد القصري وعوده الذي 
الباشا  بطاقة  ثم  الطفولي،  وجهه  ثم  أنغام ساحرة،  منه  انبثقت 

وقال: حسنًا... ستبدأ الدراسة يف املعهد فورا. 

ماهر زهدي



صفحة 19     

نجوم 

Page 19 Saturday 17 October 2009السبت 17 تشرين االول 2009

خرج فريد من عند مصطفى رضا بقلب مفعم بالفرحة، فاتصل 
االخري بأمحد باشا زكي ليشكره على املوهوب الصغري الذي أهداه 
هذا  »فريد«  بك،  مصطفى  يا  رجاء  عندك  لي  فرّد:  للمعهد، 
مصاريف  ولو  فأعطاه  املعهد  ساعده  فهال  ذل«،  قوم  »عزيز 
تنقالته، ولو أنين أعرف أنه سيقبل مين ذلك لفعلت، لكن نفسه 
املعهد  خالل  من  ذلك  يأتي  عندما  لكن  وسريفض،  وعزيزة  أبية 

سيقبل. 
له هذا يا باشا... وستسمع عنه اخلري دائما.
عالية تعتزل املسارح

}روض  أمهما يف  عمل  شأن  قرارًا يف  اختذا  وفريد  فؤاد  كان 
الثانية ألهل القاهرة يلجأون إليه يف  الرئة  الفرج{، والذي يعترب 
الصيف ملشاهدة الفرق املسرحية اليت كانت تقدم عروضها على 
شاطئ النيل، كفرقيت الرحياني والكسار، فضال عن مسارح كثرية 
تقدم الغناء والرقص الشرقي، وهي أجواء مل تلق هوى يف نفس 
فؤاد حتديدا، فقبل بداية على مضض وحتت احلاجة، لكن اآلن يشعر 
أن عمله وفريد، اىل جانب بعض ما تقوم به األم من عمل احلياكة، 
قد يعينهم على احلياة، فكان قرار فؤاد أن متتنع أمه عن الغناء يف 
مثل تلك املسارح، واتفق االثنان على أن ينربيا ملواجهة تكاليف 
الدكتور  األسنان  طبيب  لدى  عمله  يف  استقر  فؤاد  كان  احلياة. 
حمل  إىل  ذهب  فقد  فريد  أما  احلرفة،  يديه  على  ليتعلم  شليب، 
»بالتشي«، وهو ال يبعد كثريا عن عيادة الدكتور شليب، وعرض 
عليه خدماته فقبل ليقبض النقود من املشرتين، فتذكر فريد كيف 
كان يكره احلساب يف املدرسة، وكيف كان يقول ملدرس احلساب 
كلما أنزل به العقاب إنه لن يبيع »البطاطس«، لذلك فإن احلساب 
ال يهمه، وها هو يبيع القماش وال بد من أن يكون مفتوح العينني 
معا كي ال خيطئ ويضطر لدفع قروشه البسيطة مثنا خلطئه، وإذا 
ما جاء موعد »األوكازيون« السنوي فإن على فريد واجبا آخر، 
وهو أن يركب »دراجة هوائية« وحيمل اإلعالنات اليت حتدد موعد 
الزبائن فيه، ويطوف األحياء والشوارع،  »األوكازيون« وفرص 
يصعد إىل البيوت فيقذف باإلعالنات من حتت األبواب، أو يضعها 
يف صناديق الربيد يف العمارات الكبرية، أو يسلمها باليد للجمهور 

يف الشوارع، وله عن هذا العمل اإلضايف عشرة قروش.
نبوءة السنباطي... 

ومفاجأة داود
كان فريد سعيدًا بهذا الشقاء، خصوًصا أنه يتقاضى عنه أربعة 
جنيهات شهرًيا، وهو مبلغ كبري يف ذلك الوقت، وقد أمضى يف 
عمله هذا فرتات اإلجازات، وكان يذهب إىل املعهد مساًء. كانت 
القروش القليلة اليت تدخل جيبه متنحه إحساًسا بالرضا بأنه عائل 
األسرة، وبأنه يستطيع أن يكسب بعرق جبينه، وقد تصيبه ضربة 
مشس فال يبالي، وقد كان يف يقينه أن العمل عند »بالتشي« 
لن يستمر طوياًل بعد ذلك اإلطراء على فنه الذي مسعه من أستاذه 
يف معهد املوسيقى، وكان وقتها األستاذ رياض السنباطي. بعد 
أن تتلمذ فريد على يديه عاًما أتقن فيه العزف على العود كموسيقي 
حمرتف، فوجئ يف أحد األيام بالسنباطي يدخل عليه ذات يوم وهو 

يقول له: لن أعلمك بعد اليوم!
يف  أخطأت  هل  أستاذ...  يا  ملاذا  ورد:  فريد  جبني  تقطب 

شيء؟
ضحك السنباطي وهو يربت على كتفه.

- بالعكس، لكن ليس عندي بعد اليوم ما اعلمه لك، فقد أصبحت 
بارًعا مبا فيه الكفاية، بل وميكن أن تنافسين، وسيكون لك شأن 

عظيم.
ترك فريد أستاذه السنباطي، وكلماته تطارده، وراح يفكر فيها، 

وكيف حيقق تلك النبوءة؟
يف هذا الوقت، بدأت عالية تعمل يف حياكة املالبس للسيدات، 
وكان ما حتصل عليه قليال لكنه يقي شر اجلوع، وذات يوم ذهبت 
وكن  السوريات،  النسوة  لبعض  فساتني  من  حاكته  ما  لتوصيل 
جمتمعات يف بيت إحداهن، من خالل حفلة مسر وموسيقى وغناء، 
أن  منها  فطلنب  الساحر،  وصوتها  عالية  قدر  يعرفن  مجيعا  وكن 
تشدو هلن إحدى أغنياتها على العود، وشاءت املصادفة أن يتواجد 
ذائع  القدماء،  امللحنني  كبار  من  وهو  حسين،  داود  املوسيقار 
الصيت حيث كانت أحلانه تلقى كل الرتحيب من غالبية املطربني 
واملطربات يف ذلك الوقت، مثل زكي مراد, وحممد صابر, وعبد 
اهلل اخلولي, وعبد اللطيف البنا, ومنرية املهدية, فتحية أمحد, وأم 
كلثوم، وليلى مراد، حيث كانت موسيقاه ختتلف يف التوزيع مبزج 
بدأت   1910 عام  ومنذ  املوسيقى,  والتوزيع  اإلنشاء  مع  النغمات 
املوسيقى  بني  مزج  وهو  املوسيقى  من  جديد  بنوع  حسين  أحلان 
الشعبية مع التقليدية، ومن خالل تلك املوسيقى دخل إىل قلوب 
أحلانه  وانتشرت  طبقاته  مجيع  يف  املصري  اجملتمع  وإىل  اجلميع 
وأغانيه يف مصر والبلدان العربية، علًما بأنه كان يهودًيا مصرًيا 
إعجاب  أغانيه خفيفة وبسيطة وسلسة، وهو ما كان مثار  وكانت 

عالية املنذر وفريد وآمال. 
كانت املفاجأة عندما مسع حسين صوت عالية املنذر وهي تغين 
ملاذا  فسأهلا  بصوتها،  جدا  وأعجب  السورية،  بيت صديقتها  يف 
والصوت  اجلمال  متلك  أنها  خصوًصا  موهبتها،  استغالل  حتاول  ال 
األصيل، وكانت عالية تعرفت سابقا إىل سامي الشوا عازف الكمان 

حلب،  مدينة  من  األصل  سوري  وهو  الوقت،  ذلك  يف  املعروف 
وهذان املوسيقيان ساعدا عالية فنيا وأخذت حتيي احلفالت اخلاصة 

عند بعض العائالت واتسع رزق العائلة قليال. 
بزوغ جنم موسيقي جديد

كانت كلمات املوسيقار رياض السنباطي ترن طوال الوقت يف 
أذن فريد، لقد أصبح على مستوى عال جدا كموسيقي، بارًعا لدرجة 
أنه ميكن أن ينافس أستاذه، ولكن ال بد من أن يرتجم ذلك على 
أرض الواقع، فهو يريد أن ينطلق، لكن كيف يدخل ميدان الفن 
الرحب؟ كيف يطرق أبوابه؟ كيف تفتح له تلك األبواب املستعصية؟ 
إنه بلغ يف فن العزف على العود درجة شهد بها أستاذه، وأستاذه 
أحد سادة النغم يف هذا البلد، فكيف ينتقل من حجرة الدراسة يف 
نادي املوسيقى إىل اجلمهور؟ وكيف ينتهي عذابه مع »بالتشي«، 

وكيف يريح أمه من سهرها على اإلبرة؟ 
يف حجرات نادي املوسيقى العربية، التقى فريد األطرش بزميل 
الدراسة، وهو أحد املوسيقيني الذي بدأ امسه يبزغ يف تلك الفرتة، 
آلة  على  العازفني  أبرع  أحد  غصن  فريد  اللبناني  املوسيقار  وهو 
مجعهما  وفورا  طويال،  يتحدثان  وكانا  لقاءاتهما،  تعددت  العود. 
اللقاء  من  فرغا  أن  بعد  األيام  أحد  ويف  للعود،  املشرتك  حبهما 
يف نادي املوسيقى، استقال الرتام سوًيا إىل غمرة، فهناك كانا 
يسكنان، وقد أدهش فريد أنه جار غصن وهو ال يدري! يف املساء، 
ذهب فريد إىل بيت جاره وهناك التقى باملطرب ابراهيم محودة، 
وكان األخري يف ذلك احلني جنما متألقا يف مساء األغنية املصرية، 
وملا مسع فريد اهتز طربا وطلب منه أن يعيد أكثر من مرة، وما أن 
فرغ حتى قال له غصن: مسعت عن عزفك، لكين مل أكن مسعتك 

تعزف... وأشهد اليوم أن جنًما يف املوسيقى بزغ. 
أما محودة فقد أضاف إىل اإلطراء اتفاًقا فورًيا على العمل، فهو 
الذي شغل مكان حممد عبد الوهاب حني كّف األخري عن العمل مع 
مع  العود  على  للعزف  فريد  يأخذ  أن  وقرر  املهدية،  منرية  فرقة 
فرقته، يف مقابل أن يعطيه جنيهًا أو جنيهني حسب احلفلة اليت 
حيييها! لكن تلك اجلنيهات القليلة مل تكن دائمة ميكن أن يرتب 
فريد حياته عليها، كانت متقطعة ال يعرف هلا موعدا، هلذا استمر 
يعمل عند »بالتشي«، واستمر يفكر يف كيف جيد القليل الدائم 

الذي ينسج منه هناءة أسرته.
كان لفريد األطرش رصيد لبناني من األغنيات، بعضها من أصل 
سوري، لكن األغنيات املصرية كانت تستهويه وتتفاعل يف نفسه 
مع كل نغم لبناني، أو سوري، أو بدوي من جبل السويداء. كان 
املطربني  أحد  األخري  كان  وقد  العربي،  إليه حممد  املطربني  أحب 
ذائعي الصيت يف ذلك الوقت، يغين يف أحد مقاهي عماد الدين، 
انتهى فريد من عمله عند »بالتشي«، يذهب إىل هناك،  فإذا 
أن  وهو ال يدخل املقهى وال يستوي على مقعد ألنه ال يستطيع 
ينفق قرشا واحدًا، على الرغم من أن نفسه كانت تتوق إىل كوب 
من الينسون الدافئ. لكن كان دائما يقول لنفسه إن أمه وشقيقته 
آمال أوىل بتلك القروش، هلذا كان يقف على الرصيف ساعة أو 
أكثر، ويف ليلة اخلميس قد ميتد به الوقوف ثالث ساعات تقريبا، 
وهو يسمع العربي يف مواويله األصيلة والناس يتصاحيون من حوله 
وترتد  السقف  فتبلغ  أعلى  إىل  بالطرابيش  ويلقون  وطربا،  إعجابا 
املقهى  من  الغرسون  خيرج  كلها،  النشوة  تلك  غمرة  يف  إليهم. 
غاضبا فيطرد كل الواقفني على الرصيف بالشتائم القاسية ومن 

بينهم فريد. 
يف تلك األثناء، كان ثوار الدروز بذلوا تضحيات ال مثيل هلا، وقد 
انعزلوا يف اجلبال والوديان البعيدة بعد أن نفد أكثر ما عندهم من 
عتاد ومؤونة، وقد فكر شيخ العروبة أمحد زكي باشا يف إقامة حفلة 
خيصص دخلها للثوار الدروز، وانربى أبناء سورية يف القاهرة إىل 
توزيع تذاكرها وإعداد براجمها، واقرتح الصحايف حبيب جاماتي أن 

يغين فريد يف احلفلة، فلقي اقرتاحه استحسان أمحد زكي باشا. 
مل ينم فريد ليلتها من فرط فرحته، واختاروا له قصيدة يغنيها 
خياطب فيها فرنسا بأال تقول إن الفتح طاب، ويذكرها بأن الدروز 
لن يرتكوها تهنأ يف أرضهم اليت مل يهنأ فيها حمتل قبلهم! كان 
يف  يتعثر  وهو  املسرح  إىل  فريد  صعد  احلفلة،  يف  القوم  علّية 
خطاه، عزف عودًا منفردًا فأبدع، وملا غنى سرت بني الناس عبارات 
االستحسان أن يكون مطربًا ببنطلون قصري وله تلك السيطرة على 

أوتار العود، وله هذا التحكم يف أوتار صوته
كذلك ارجتل أحد شعراء العروبة بيتني من الشعر حيا بهما فريد:

غنى الفريد فأحكم األوزانا 
فكأننا يف أرض مكة سجدا 

والعود فاض عواطفا وحنانا 
وكأنه وحي اإلله أتانا 

إىل  الطريق  أول  على  فريد  وضعا  الشعر  من  وبيتان  حفلة 
املستقبل، فقد كتبت الصحف كثريا عنه، وأسعده ما قرأه وطافت 
آمال بصورته تباهي بها اجلريان، لكن ذلك كله مل يقدم حال عمليا 
ألزمة األسرة املالية. كان فريد تعرف اىل يوسف بدروس ورأى 
بأن  فأغراه  به،  خاصة  بأغنيات  لنفسه  التلحني  تردده يف  األخري 
يفعل وينفض عدم الثقة بالنفس، وكان فريد مشغواًل قبل التلحني 
والغناء مبكان يعمل فيه، مكان يرتزق منه وينفق على األسرة اليت 

اعتربها يف رقبته.
وإىل احللقة املقبلة

أمجل الرتحيب باالستاذ املناضل عمار ساعاتي عضو جملس الشعب 
وعضو اللجنة املركزية يف حزب البعث العربي االشرتاكي ورئيس 
االحتاد الوطين لطلبة سورية والذي يستضيفه والوفد املرافق سفري 
اجلمهورية العربية السورية يف اسرتاليا ونيوزيالندة، االستاذ متام 
سليمان من اجل اطالق وتأسيس االحتاد الوطين لطلبة سورية يف 
اسرتاليا، واملصادف يف ذكرى حرب تشرين املنتصرة اليت قادها 
الرئيس اخلالد حافظ االسد ضد العدو الصهيوني واعاد فيها اجلوالن 
اىل الوطن الغالي سوريا وما زال النضال مستمرا بقيادة الرئيس 
املناضل بشار االسد الستعادة ما تبقى من قرى صامدة كمجدل 
مشس وبقعاتا وعني قنيه ومسعده وسائر االراضي العربية احملتلة. 
واننا اذ نعتز مبنجزات سفرينا االستاذ سليمان ملا قام ويقوم به 
تأسيسه جملموعة اصدقاء  فخرًا  يكفيه  جباره ال حتصى  اعمال  من 
سورية من نواب ووزراء وسفراء وأكادمييني وباحثني وعلماء آثار 
اسرتاليني عرفوا سوريا عن كثب وكتبوا عنها املؤلفات النفيسة 
الرائعة حبضور هذه اجملموعة املميزة  الثمرات  وسيكون مثرة هذه 
احلضارات  املتعدد  االسرتالي  العربي  واحلشد  املستوى  والرفيعة 
والثقافات واعالن تأسيس االحتاد الوطين لطلبة سورية يف اسرتاليا 
حبضور رئيسه يف سوريا االستاذ ساعاتي يف مقر السفارة وبرعاية 
السفري ليكون يومًا مشهودًا كأيام خالدة يف رزنامة السفري سليمان 
الذي عودنا على املفاجآت الوطنية طيلة ايام السنة وعلى مدار ستة 
اعوام امضاها يف عمله سفريًا فوق العادة وما زال يف قمة العطاء 

الوطين واالدبي واالعالمي واالجتماعي على كافة املستويات.
مرحبًا بضيف السفارة السورية ومواطنيها، 

املربية  ووالدته  إيزيس  السيدة  وعقيلته  سفرينا  بضيف  مرحبًا 
الزائرة ناديا علوش وابنتها املخرجة التلفزيونية نهلة سليمان، 

العربية  سوريا  من  القادم  الكبري  املناضل  أيها  بك  مرحبًا 
الصمود واجلهاد  التاريخ واحلاضر واملستقبل سوريا قلعة  سوريا 

والنضال، 
وسهاًل  وأهاًل  لسعادتكم  املرافق  والوفد  عمار  باالستاذ  مرحبًا 

بكم.
بقلم: أكرم املغوش

مهرجان روما للسينما أنثوي
لبنان حيضر يف »كل يوم عيد« 

ستكون النساء يف قلب الدورة الرابعة من مهرجان روما الدولي 
غري  ريتشارد  بينهم  ويستضيف جنوما  غدا،  يفتتح  الذي  للسينما 

ومرييل سرتيب وجورج كلوني.
واوضحت املديرة الفنية للمهرجان بيريا ديتاسيس خالل الكشف 
به  تضطلع  الذي  املركزي  الدور  على  "سيتمحور  انه  الربنامج  عن 

النساء يف السينما راهنا".
وسيتمكن متابعو املهرجان من متابعة ثالث نساء لبنانيات يزرن 
ازواجهن يف السجن يف فيلم للمخرجة دميا احلر "كل يوم عيد"، 
فيلم  يف  رؤى  هلا  تتمثل  دير  لرئيسة  الغربية  القصة  واكتشاف 

"فيجني" للمخرجة مارغريت فون تروتا.
االول  تشرين   23 حتى  يستمر  الذي  املهرجان  خالل  وسيعرض 
اجلاري 137 فيلما طويال ووثائقيا بينها 14 ضمن املسابقة، وتوزع 
مبيزانية  واالفالم  الكبرية  واالنتاجات  اجلديدة  املواهب  فئات  على 

حمدودة.
خمتلفة،  دول  من  افالم  اريك"  "مارك  جبائزة  للفوز  وتتنافس 
بينها ثالثة افالم من ايطاليا وفيلم فرنسي وآخر صيين، فضال عن 

فيلم تشيلي واملاني واسباني.
ويرأس جلنة التحكيم املخرج االمريكي ميلوش فورمان )اماديوس( 
واملهندسة  دابادي  لوي  جان  الفرنسية  االكادميية  عضو  وتضم 
جبار  آسيا  اجلزائرية  والكاتبة  اوالنيت  غاي  االيطالي  املعمارية 
واملمثلة النمسوية سينا بريغر واملخرج االيطالي غابريلي موتشينو 

والسينمائي الروسي بافيل لونغني.

السفري متام سليمان يستضيف عضو جملس الشعب
عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين لطلبة سورية

*السفري سليمان*
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رياض  الرياضية  مشعون  كميل  مدينة  إدارة  جملس  رئيس  اكد 
الشيخة ان دورة األلعاب الفرنكوفونية السادسة اليت استضافها 
وناسه،  ولشعبه  البلد  هلذا  وراقية  حضارية  صورة  نقلت  لبنان 
كما أكدت قدرته يف صناعة األحداث الرياضية.جاء ذلك يف حفل 
التكريم، الذي أقامه جملس إدارة املدينة الرياضية، برعاية وزير 
األلعاب  انتهاء  مبناسبة  ارسالن،  طالل  األمري  والرياضة  الشباب 
والرياضيني  واالحتادات  الرياضي  لإلعالم  وتكرميًا  الفرنكوفونية، 
كبار  قاعة  يف  احلفل  وحضر  األلعاب.  يف  مبيداليات  الفائزين 
الشخصيات يف املدينة، ممثل رئيس الوزراء املكلف سعد احلريري 
النائب عمار حوري ووزير الشباب والرياضة األمري طالل ارسالن 
السابق مروان  والنائب  اخلارجية واملغرتبني فوزي صلوخ  ووزير 
نبيل  العقيد  قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد  فاضل وممثل  ابو 
فواز وممثل املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
الشيخة  رياض  املدينة  إدارة  ورئيس جملس  عيد،  العميد صالح 
وأعضاء جملس اإلدارة واملدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد 
خيامي وعدد من سفراء الدول املشاركة يف األلعاب الفرنكوفونية 
خوري  طوني  الدولية  األوملبية  اللجنة  وعضو  والقضاة  السادسة 

ورؤساء وأعضاء احتادات رياضية وحشد من اإلعالميني.
حتدث  عيتاني،  رياض  للزميل  تقديم  ثم  الوطين  بالنشيد  بداية 
بعدها الشيخة فقال ان »األلعاب الفرنكوفونية انطلقت يف مدينة 
كميل مشعون الرياضية اليت أعاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وحياته  دوره  إىل  لبنان  عودة  رموز  من  رمز  أول  لتكون  بناءها 
الدورات  أبرز  املدينة  هذه  »احتضنت  وأضاف:  الطبيعية«. 
احمللية والعربية واإلقليمية، وكان وجودها سببًا يف حصول لبنان 
على شرف استضافة العديد من البطوالت، وحناول بكل ما أوتينا 
من قوة احملافظة عليها مبا منلكه من امكانات متواضعة«. وأشار 
الشيخة اىل ان »الدورة كانت رسالة حضارية من لبنان اىل العامل 
أكدت ان هذا الوطن لن ميوت، وانه مهما اشتدت الصعاب فهو 
الشيخة:  وتابع  واجلاهزية«.  والكفاءة  القدرة  ميلك  وشعبه  باق 
»انين على ثقة ان اللبنانيني بذلوا قصاراهم الجناح الدورة وعلى 
اللجنة  ورئيس  سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  رأسهم 
نورا  السيدة  أشكر  كما  السنيورة.  فؤاد  الرئيس  املنظمة  العليا 
جنبالط واللجنة املنظمة ممثلة مبدير الدورة االن بدارو والعاملني 
معه، كما أتوجه بالشكر اىل اللجنة الدولية ممثلة بالرئيس عبدو 
وأضاف:  واالزدهار«.  التقدم  من  املزيد  هلا  متمنني  ضيوف 
»خالفا للتسلسل الربوتوكولي أريد من أرحب براعي احلفل الذي 
كان لي شرف التعامل معه ألقول أني تعرفت على أمري بتعاطيه 
مع االخرين، أمري بوفائه، أمري ببعده عن الطائفية والتقوقع منفتحا 
على كل الطوائف، أمري بإقدامه على حل اخلالفات، أمري بأخالقه.. 
الوزير طالل جميد ارسالن«. وختم الشيخة بالدعوة اىل العمل على 

تكريس التنشئة الوطنية وثقافة التنوع لدى الشباب اللبناني.
بعد ذلك، وقف احلضور دقيقة صمت حدادا عن روح العبة كرة 
الطاولة الراحلة ربى بصيبص ثم سلم الوزيران ارسالن وصلوخ 
يف  مبيداليات  الفائزين  اىل  دروعا  والشيخة  حوري  والنائب 
األلعاب، فتسلمها وائل شاهني )املالكمة( ورئيس احتاد اجلودو 
فرنسوا سعادة بالنيابة عن الالعب الياس ناصيف، وكارولني حامت 
)األدب( وأسامة بعلبكي )الرسم(. كما تسلم مصطفى العدو درعا 
العاملي  اللبناني  والبطل  العدو،  مسري  الراحل  والده  لروح  حتية 
ماكسيم شعيا. كما تسلمت شركة سوكلني درعا ملساهمتها يف 
إجناح األلعاب الفرنكوفونية السادسة وتسلمها حممد علي حديب. 

ثم كان كوكتيل.

املدينة الرياضية تكّرم أصحاب 

امليداليات يف األلعاب الفرنكوفونية

من  النهائية  املرحلة  ليغ  للركيب  اللبناني  املنتخب  أطلق 
تشرين   24 السبت  االيطالي  املنتخب  مواجهة  قبل  استعداده 
اجملموعة  ضمن  االومليب،  طرابلس  ملعب  على  اجلاري  االول 

األوىل من التصفيات النهائية لبطولة أوروبا.
ومن املقرر ان يستضيف املنتخب االيطالي نظريه االسكوتلندي، 
السبت املقبل 17 منه، على ملعب دل بليبيشيتو يف بادوفا، 
اىل  االيطاليون  ينتقل  ثم  التصفيات.  من  االوىل  اجلولة  يف 
بريوت االسبوع املقبل للقاء لبنان يف 24 منه، قبل أن ينتقل 
اللبنانيون اىل غالسغو ملواجهة االسكوتلنديني يف أول تشرين 

الثاني املقبل.
واختذت اللجنة اللبنانية سلسلة اجراءات استعدادًا للقاء املرتقب 

يف طرابلس، بالتنسيق مع السفارتني االسرتالية وااليطالية.
وأعلنت اللجنة امساء اجلهاز الفين املعاون للمدير الفين جوني 
جهاد  مدربًا،  فيلد  كريغ  إداريًا،  أيوب  سام  كاآلتي:  إلياس 
البعثة  وستصل  فيزيائيًا.  معاجلًا  غروتو  جورج  طبيبًا.  أشقر 
اللبنانيني املقيمني يف أسرتاليا اىل بريوت يف 21  الالعبني 
تشرين االول اجلاري خلوض مباراتها االوىل يف 24 منه على 
ملعب طرابلس األومليب، ثم تغادر يف 30 منه للقاء اسكوتلندا 
يف أول تشرين الثاني املقبل يف غالسغو. ثم ينتقل املنتخب 
اللبناني اىل كارديف يف ويلز حيث خيوض املرحلة الثانية من 

التصفيات، بعد معسكر يف وارينغتون قرب مانشسرت.
وهنا التشكيلة اللبنانية: اليم أيوب، جاميي كالرك )بولدوغز(، 
غسان  احللو،  يوسف  )ويندسور(،  داني شيحا  قزي،  ستيفن 
روبن  هاشم،  جاد  )كرونوال(،  الالز  أمحد  )جونية(،  دندش 
جون  )االمريكية(،  حرب  وائل  االمريكية(،  )اللبنانية  حشاش 
سيدني(،  )ساوث  منصور  جوشوا  )وينتوورثفيل(،  قربصي 
)نورث  روبنسون  رييس  نايتس(،  )نيوكاسل  نديرة  جورج 
بركات  داني  صاحل،  عدنان  سامل،  كريس  بريز(،  سيدني 
)بنكستاون(، ترافيس روبنسون )تشسرت هيل(، ألن سلطان 
)نيوتاون جيتس(.  خالد ديب  ماغبايز(،  )ويسرتن سابوربس 

املدرب جوني إلياس. املدرب: جوني إلياس.
فريونيزي،  فيليبو  لرينا،  إدواردو  االيطالية:  التشكيلة  وهنا 
ماركو فرياتزانو، مارك داال كورت، جايسون دوباس فيشر، 
بول ستانيكا، ماتيو ساندز، أجنيلو ريتشي، فلوريان أنكيزي، 
روكاردو،  ماركو  سيفريين،  أنطوني  دانييلي،  باسكواليين 
بيين فالكوني، بيارلوجيي جنتيلي، ماتيو فوسكي، كريستوف 
فاكو،  نيكوال  لوجريي،  راي  دابريلي،  أليكس  كاليغاري، 

لودوفيكو تورجيياني. املدرب كارلو نابوليتانو.
وهنا التشكيلة االسكوتلندية: جاميي بني، جون ستيل، كيفني 
هيندرسون، ميك نانني، جاميس نيكسون، بريندون ليندساي، 
غاريث مور، ميتش سرتينغر، بني فيشر، نيل لوف، ريتشارد 
جون  كوبار،  بادي  باترسون،  لي  شوتاك،  أليكس  فليتشري، 
روب  داك،  مارك  أرنوت،  دايف  هيندرسون،  أندرو  كوكس، 

لونت، جون دايف. املدرب: ستيف ماكورماك.

ركيب ليغ: املنتخب اللبناني 
يستعد للقاء نظريه اإليطالي

حبضور مدير التعليم الثانوي حميي الدين كشلي، رأس 
زارة  يف  والكشفية  الرياضية  األنشطة  وحدة  رئيس 
لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  عضو  العالي  والتعليم  الرتبية 
العربي لأللعاب الرياضية املدرسية عدنان محود اجتماع 
عمل يف مقر الوحدة حضره مدراء الرياضة يف املدارس 

اخلاصة.
وبعد ان رحب محود باحلضور، ناقاًل هلم حتيات الوزيرة 
أطلع  يرق،  فادي  الدكتور  العام  واملدير  احلريري  بهية 
بالنسبة إلطالق  الوحدة  عمل  على خطة  احلاضرين  محود 
الدراسي  للعام  املدرسية  الرياضية  األلعاب  بطولة 
2009 2010 واليت ستختلف عن األعوام املاضية بسبب 
استضافة لبنان األلعاب الرياضية املدرسية العربية يف 

25 متوز 2010. 
حصر  والذي  العام  هذا  التنظيم  أبعاد  محود  وشرح 
واملسؤولني  املدربني  أمام  اجملال  التاحة  باملنتخبات، 
رفع  شأنها  من  اليت  اجليدة  الوطنية  املنتخبات  الختيار 

خطة عمل لوحدة األنشطة الرياضية والكشفية يف وزارة الرتبية

عقدت مجعية بريوت ماراتون، ظهر االربعاء، ورشة عمل خصصت 
خالل  من  لبنان،  يف  اخلريية  اجلمعيات  دعم  كيفية  مبناقشة 
الرياضة، وحتديدًا عرب سباق بلوم بريوت ماراتون الدولي الذي 
أول 2009 حتت شعار »صار  األحد 6 كانون  العام  يقام هذا 
الشباب والرياضة، وبالتعاون  وقت أركض« بدعم من وزارة 
واألمنية  العسكرية  واملؤسسات  واخلاصة  العامة  االدارات  مع 

وهيئات اجملتمع املدني.
وشارك يف ورشة العمل، اليت عقدت يف فندق كومودور احلمراء 
اجلمعيات وشخصيات  )الراعي احلصري(، عدد كبري من ممثلي 
»الورشة«  وافتتحت  خمتلفة.  قطاعات  من  وأهلية  رمسية 
الزميل  للجمعية  اإلعالمي  املستشار  رحب  ثم  الوطين  بالنشيد 
املداخالت  أوىل  كانت  بعدها  باحلاضرين،  الدين  حميي  حسان 
مجعية  أمناء  جملس  عضو  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  لرئيس 
بريوت ماراتون الدكتور جوزف جربا الذي شدد على ضرورة أن 
يكون العطاء من دون غاية وخيدم الوطن واالنسان، وحتدث عن 
جتربته يف اجلامعة اللبنانية األمريكية جلهة مجع األموال لتقديم 

منح تعليمية للطالب املتفوقني واحملتاجني.
ثم كانت مداخلة لرئيس جملس االدارة املدير العام لبلوم بنك 
سعد األزهري لفت خالهلا اىل أن رعاية البنك للسباق له أسباب 
عدة أهمها أن هذا احلدث له جانب يتعلق باجلمعيات اخلريية وهو 
ما يلتقي مع جوهر قناعات القيمني على البنك، معلنًا أنه يفتح 
اجملال أمام اجلمعيات اخلريية املتعاونة مع مجعية بريوت ماراتون 

لفتح حسابات اكتتاب وتربع لتلك اجلمعيات.
ثم القت رئيسة مجعية بريوت ماراتون مي اخلليل كلمة نوهت 
فيها مبداخليت جربا واألزهري وأكدت أن اجلمعية منذ انطلقت عام 
2003 وضعت خطة دعم للجمعيات اخلريية واشارت اىل أن احلدث 
املاراتوني كان يف كل عام يف خدمة أهداف وعناوين ذات صلة 
بقضايا الناس وهمومهم. وأوضحت اخلليل ان مساعدة اجلمعيات 
اخلريية ال تعين أن مجعية بريوت ماراتون ستقدم مبالغ مالية هلا 
النها ال متلك القدرة على ذلك، إمنا تعين فتح اجملال للحصول 
هذا  سباق  الواسعة يف  للمشاركة  بالدعوة  وختمت  املال،  على 

العام.
وقدمت املنسقة لدى مجعية بريوت ماراتون مع اجلمعيات اخلريية 
اجلمعيات  هذه  عمل  كيفية  اىل  فيه  اشارت  عرضًا  دبوق  دانا 
لتكون شريكة مع احلدث املاراتوني الفتة اىل أن دعم اجلمعيات 
يتم من خالل السماح هلا بتسجيل الراغبني باملشاركة بالسباق 
وبأن تستويف نسبة مئوية من رسوم التسجيل الذي يعود لتغطية 
هلذا  الشريكة  اخلريية  اجلمعيات  وعن  اجلمعيات.  هذه  نفقات 
هارت«  عن جتربة مجعية »بريف  عطاهلل  العام، حتدثت مجانة 
تكاليف  تغطية  تؤمن  أن  السباق  خالل  من  استطاعت  وكيف 
العديد من عمليات جراحة القلب لألطفال املعوزين. ويف اخلتام، 
ماراتون مارك ديكنسون درع  العام جلمعية بريوت  املدير  قدم 
التقديرية اىل كل من مجعية »تشانس« اليت فازت  اجلمعية 
بلقب أكرب فريق مشارك، واىل مجعية »إيدن« الفائزة بلقب 
أفضل شعار رفع خالل السباق. واجلمعيات هي: مجعّية الثروة 
احلرجّية والتنمية، صندوق القلب الشجاع، مجعية املقاصد اخلريّية 
كن  النور،  علّية  مجعّية  املتطوعني،  شؤون  وحدة   - اإلسالمية 
هادي، مجعّية البيت اللبناني للبيئة، اجلمعية اللبنانية للدراسات 
األمم  مفّوضية  لبنان،  كور  لبنان، مريسي  حيوانات  والتدريب، 
املتحدة لشؤون الالجئني. كما مت عرض جمموعة افالم وثائقية 
وتروجيية عن أنشطة مجعية بريوت ماراتون، واختتمت ورشة العمل 

بغداء على شرف املشاركني، وزعت خالله هدايا تذكارية.

ورشة عمل جلمعية بريوت ماراتون 
لدعم اجلمعيات اخلريية

ان  نتمنى  »واليت  اجليدة  النتائج  وحتقيق  لبنان  اسم 
تكون أفضل من مشاركة لبنان يف الدورة السابقة اليت 
لبنان خبمس  منها  وعاد   2008 عام  األردن  أجريت يف 
بني  التام  على »االنصهار  وشدد محود  ميداليات«. 
البطولة  اجناز  املؤسسات اخلاصة والرمسية وصواًل اىل 
 2009 األول  كانون  من  األول  يف  ستبدأ  اليت  احمللية 
إلتاحة الوقت لالستعداد املربمج واملدروس وعدم الوقوع 

يف رد الفعل والسباق مع الوقت«.
بعد ذلك، استمع محود اىل مالحظات احلضور وآرائهم، 
على ان تستمر هذه اللقاءات اليت تهدف الجناح البطوالت 

احمللية واكتشاف اخلامات اجليدة.
بعد  موحدة،  عمل  اسرتاتيجية  على  االتفاق  مت  وأخريًا، 
املسقوفة  والقاعات  املالعب  أوضاع  على  االطالع 
خريطة  لتكون  والتدريب،  املباريات  ومالعب  واملسابح 
طريق البطولة العربية جاهزة وواضحة ومكتملة الفصول 

مع حلول موعد االستحقاق العربي يف متوز 2010.
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بري يستقبل الرئيس...
)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ميكن أن يشكل ذلك خمرجا لألزمة احلكومية.
اىل  يقود  أن  ميكن  واحلريري  عون  تنازل  كان  إذا  ما  بعد  يعرف  ومل 
تسوية معينة جتعل وزارة االتصاالت من حصة رئيس اجلمهورية أو أحد 
وزراء »تكتل التغيري« شرط أن ال يكون من وزراء »التيار الوطين احلر« 
)»الطاشناق« مثال(، علما أن احلريري مل يعط أية إشارة ال من قريب وال 

من بعيد، حتى اآلن، حول استعداده للتنازل عن »االتصاالت«.
والعقدة  عنوان  »االتصاالت« جمرد  إن  فتقول  الثانية،  النظر  أما وجهة 
األساسية خارجية وإن القمة السعودية ـ السورية مل تكن كافية إلعطاء 
ضوء أخضر لتأليف احلكومة، بدليل أن اجلميع يدرك يف لبنان، وخاصة 
الرئيس املكلف، »أن سوريا تريد تشكيل احلكومة بأسرع وقت ممكن وال 
تريد أن تؤول رئاسة احلكومة لشخص آخر غري سـعد احلريري، وال يرغبون 
أبدا بأي تصعيد ال يف اخلطاب السياسي وال يف أي أمر ميكن أن ميـس 
االسـتقرار العام يف لبنان، كما أن الرئيـس املكلف، يدرك مباشـرة ومن 

خالل القيادة السـعودية، أن األمريكيني يشـاغبون بوسـائل خمتلفة«.
وفيما ظل الرئيس املكلف معتصما بالصمت رافضا الرد على ما يوجه 
سليمان،  ميشال  اجلمهورية  رئيس  فإن  دعوات،  أو  مطالب  من  إليه 
الذي كان يأمل بالوالدة احلكومية قبل توجهه إىل اسبانيا األحد املقبل، 
القمة  نتائج  استثمار  وحماولة  احلكومة  تشكيل  بوجوب  إحلاحه  على  ظل 
السعودية ـ السورية، حمذرا يف الوقت نفسه، من مالمح أزمة حكم إذا 

استمر منطق تصريف األعمال يف ظل االستحقاقات الداهمة.
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله، مساء أمس االول، إنه مل جيد بعد ما 
حيمله على فك »صيامه احلكومي«، وإنه متمسك مبوقفه القائل بأنه »آن 
»االتصاالت  مقولة  وكرر  الوطنية«،  الوحدة  حكومة  تتشكل  لكي  األوان 

ماشية إال أن االتصاالت مش ماشية«.
وأعرب بري عن ارتياحه لنتائج زيارتيه إىل كل من قطر واإلمارات، مشريا 
إىل موافقة قطر على متويل وتنفيذ مشاريع مائية بينها حبريات وسدود، 
وقال إنه ملس من رئيس دولة اإلمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان كل تعاطف مع لبنان، وخصوصا مع اللبنانيني املوجودين يف 
اإلمارات.وأشار بري إىل أن موضوع اإلجراءات يف حق بعض اللبنانيني 
يف اإلمارات، قد طوي بشكل كامل، وستظهر النتائج اإلجيابية تدرجييا 
ويف مدى ليس بعيدا.وعلم أنه مت خالل الزيارة التوافق على ثالث نقاط: 
)حواىل  أبعدوا  من  ملفات  دراسة  إعادة  نهائيا،  اجلديد  اإلبعاد  وقف 
اجملال  يفسح  أبعدوا،  من  بعض  إعادة  عدم  تقرر  وإذا  حالة(،  أربعني 

أمامهم لتسوية أوضاعهم القانونية واملالية بشكل كامل.
ترحيب بانتخاب لبنان يف »لعبة األمم«

برتحيب  العضوية  دائم  لبنان عضوا غري  انتخاب  آخر، حظي  يف سياق 
رمسي وقال مندوب لبنان الدائم لدى األمم املتحدة السفري نواف سالم 
يف كلمة له أمام جملس األمن إن انتخاب لبنان ميثل »حلظة استثنائية 
يف عالقة العامل مع لبنان أن متنحه غالبية الدول ثقتها ليكون ممثال هلا 

يف جملس األمن«.
وفيما نقلت أوساط رئيس اجلمهورية عنه ترحيبه بهذا االنتخاب، قال 
الرئيس بري إن لبنـان من خالل هذا املوقـع الدولي اهلام »لن يكون ليِـّنا 
حيال قضايا العرب مجيعا، وال سيما حول القضية املركزية الكربى أي 

فلسطني، كما لن يتهاون حيال أي أمر له بعد تفتييت، أو توطيين«.
يعترب  لبنان  إن  السنيورة  فؤاد  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  وقال 
هذا االختيار مبثابة تصويت أممي لصاحله كنموذج يف العيش املشرتك 
لبنان من عرض  أن هذا املوقع سيمكن  الدميوقراطي، اضاف  والنظام 
قضاياه والدفاع عنها »وهو من دون شك سيكون إىل جانب قضايا 
أمته وشعبه دفاعا عن احلقوق املشروعة وعن السالم العادل والشامل 
واالستقرار  والتقدم  السالم  عن  للدفاع  وكذلك  األرض  اجل حترير  من 

العاملي«.
وقال وزير اخلارجية فوزي صلوخ إن فوز لبنان »نصر كبري ودليل ثقة 
وصدقية دولية وعربية وإسالمية، وهذا الكم الكبري من األصوات يدعونا 
وسيكون  األمم  لعبة  فاعال ضمن  العبا  بلدنا  اصبح  فقد  االفتخار،  اىل 
أنه ميثل  االعتبار  أخذا يف  القضايا واألزمات،  رأيه وقراره يف كل  له 
اجملموعة العربية وليس نفسه، وهذا األمر يقتضي املزيد من التنسيق 
لبنان يف هذا  العربية لالستفادة من موقع  الدول  والتضامن بني كل 

املنرب الدولي املتميز«.
شرتوغر:تعاون وثيق مع اجليش

من جهة ثانية، استمرت الرواية االسرائيلية حلادثة طريفلسيه موضع أخذ 
ورد، فيما مل ينجز فريق التحقيق الدولي ـ اللبناني املشرتك، حتقيقاته 
وقال مرجع معين بالتحقيق إن التحقيق مستمر واالجتماعات متواصلة بني 
»اليونيفيل« واجليش لتبادل املعلومات واملعطيات حتى يصدر التقرير 

يف غضون يومني أو ثالثة ايام.
السياسية  الشؤون  »اليونيفيل« ومسؤول  باسم  الرمسي  الناطق  وقال 
يزال  ما  »اليونيفيل«  حتقيق  إن  شرتوغر  ميلوش  واملدنية  واالعالمية 
مستمرا بتنسيق وثيق مع اجليش اللبناني وحنن حاليا يف مرحلة حتليل 
املعلومات واألدلة املتوافرة للتأكد من ظروف حصول احلادث واألسباب 
اليت أدت إليه وسوف نقدم االستنتاجات فقط بعد أن نتأكد مما توافر 

لدينا خالل التحقيق«.
الذي بثته بعض  أضاف شرتوغر ردا على سؤال أن شريط »الفيديو« 
به فريق دولي  الذي يقوم  التحقيق  أظهر  اللبنانية  التلفزيونية  األقنية 
لبناني مشرتك يف دير قانون النهر يف قضاء صور حيث وجدنا حافلة 
)»البيك آب«( متوقفة يف أحد املواقع وقد وضع اجليش يده عليها كما 

أن فريق »اليونيفيل« واجليش وجد باب اجلرار احلديدي على حافلة ثانية 
عند أطراف املوقع نفسه وقام اجليش بوضع اليد عليه )احلافلة وباب 
الكاراج( وحنن جنري حاليا حتليال دقيقا هلذه األدلة وإىل أن تصدر نتائج 

التحقيق سيكون لنا احلكم النهائي يف هذا املوضوع«.
سليمان: القضاء ُيعاني خلاًل على صعيد الواقع

 أكثر منه على صعيد النصوص
اىل ذلك عترب رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان أن انتخاب لبنان 
عضوًا غري دائم يف جملس األمن »سيجعله رأس حربة حلماية مصاحله 
تأكيد  خصوصًا  اإلنسان،  حقوق  عن  وللدفاع  العربية،  االمة  ومصاحل 

املطالبة والعمل على حق العودة لالجئني الفلسطينيني«.
ملنع  الساهرة  العني  هذه، سيكون  بصفته  أّن »لبنان  وأّكد سليمان 
ما ميكن أن يطرح من مشاريع مشبوهة تهدف إىل إهدار حقوقه وحقوق 
الدولية  وبعالقاته  »لبنان  أّن  على  مشّددًا  والفلسطينيني«،  العرب 
ووجوده يف أعلى هيئة أممية، يعين شبكة أمان ضد أي أطماع أو مغامرات 

إسرائيلية ترمي إىل زعزعة الكيان واستباحة الوطن«.
لبنان  احملاكم يف  بها  مّرت  اليت  املراحل  مراجعة  وقال سليمان »إّن 
منذ عهد االنتداب واحملاكم املختلطة، مرورًا مبرحلة االستقالل وانتهاء 
مبرحلة احلرب األهلية وما يتبعها من سلم أهلي، تثبت أّن القضاء يعاني 
خلاًل على صعيد الواقع القضائي أكثر منه على صعيد النصوص اليت 
تطّورت بصورة إجيابية ملصلحة االستقاللية، وهي ال تزال يف حاجة إىل 

تطوير«.
كالم سليمان جاء يف افتتاح السنة القضائية يف احتفال رمسي أقيم يف 
باحة »اخلطى الضائعة« يف قصر العدل، حبضور رئيس جملس النّواب 
نبيه بري ورئيس احلكومة فؤاد السنيورة والرئيس جنيب ميقاتي ونائب 
رئيس جملس الوزراء عصام ابو مجرا، وعدد من الوزراء والنواب احلاليني 

والسابقني، والدبلوماسيني والقضاة واحملامني واإلعالميني.
بداية كلمة تعريفية ملدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور قال فيها: 
»إن القضاء يف لبنان صامد يف وجه كل أشكال األزمات واملطبات، 
ومل تكسر املؤسسة القضائية يف لبنان بالرغم من حماوالت ضرب اهليبة 

والتعطيل وحماوالت التسييس والتدّخل السافر أحيانًا والتهديد«.

»محاس« تستمهل القاهرة...

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(

ذريعة  الثمانية  الفصائل  بيان  من  »فتح«  اّتذت  فيما  للرد،  إضافية 
ملهامجة »محاس«، وحتذيرها من مغّبة إفشال املصاحلة.

وأعلن املتحدث باسم حكومة »محاس« املقالة يف قطاع غزة طاهر النونو 
ثالثة الستكمال  إىل  يومني  إمهاهلا  من مصر  »حركته طلبت رمسيًا  أن 

مشاوراتها الداخلية«.
بدوره، قال القيادي يف احلركة، إمساعيل رضوان، إن »محاس معنية 
املصاحلة«،  اتفاق  لتوقيع  األوقات  أفضل  الختيار  احلوارات  باستمرار 
واصفًا االتهامات اليت تتعرض هلا حركته بأنها »باطلة«، ومتهمًا »فتح 
من مصاحل  تتهرب  ال  »محاس  أن  وأكد  مرة«.  من  أكثر  احلوار  بتأجيل 
الواقع امللتهب يف الشارع جراء جرمية  شعبها، لكن فتح تتغاضى عن 

سحب التصويت على تقرير غولدستون«.
الثمانية، بينها  مطالبة »محاس« جاءت يف أعقاب بيان فصائل دمشق 
»محاس« وحركة اجلهاد اإلسالمي، الذي أعلن رفض التوقيع »على الورقة 
املصرية للمصاحلة، ما مل تتضمن احلقوق الوطنية وضمان حق املقاومة«. 
وقال أمني سر جلنة املتابعة العليا للمؤمتر الفلسطيين خالد عبد اجمليد 
إن »الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة املصرية بأن تتضمن الرؤية 
االحتالل  مقاومة  وحق  الفلسطينية  الوطنية  والثوابت  احلقوق  املصرية 
الصهيوني«، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن »القدس وما تتعرض له املدينة 
املقدسة من تهويد وعدوان مستمر وحق العودة لالجئني الفلسطينيني 

من ديارهم وممتلكاتهم اليت شردوا منها«.
يف هذا الوقت، وصل ممثل حركة »فتح« يف حوار املصاحلة الفلسطينية، 
عزام األمحد، إىل القاهرة لتسليم املسؤولني املصريني وثيقة املصاحلة 
الفلسطينية مذّيلة بتوقيع حركته. وطالب »محاس بعدم عرقلة اجلهود 
الذرائع واحلجج لعرقلة جهود  اختالق  املصرية للمصاحلة، والتوقف عن 
املصاحلة«، قائاًل إن »فتح وافقت على وثيقة املصاحلة اليت اقرتحتها 

مصر«.
اهلجوم  شّن  فتوىل  دحالن،  حممد  لـ»فتح«  املركزية  اللجنة  عضو  أما 
األعنف على »محاس«، وقال إنها »ال تريد املصاحلة، بل اتفاقًا يضمن 
الفلسطينية«،  التحرير  ومنظمة  السلطة  على  وسيطرتها  مصاحلها  هلا 
»لن  أنها  معلنًا  واملصاحلة،  لالتفاق  رفضها  تداعيات  من  وحذرها 
املصرية  الورقة  درست  »فتح  أن  إىل  وأشار  ذلك«.  شر  من  تسلم 
طوياًل، ووافقت عليها، رغم أن الورقة من بابها إىل حمرابها فيها ظلم 

لفتح«.
ويف ما يتعلق مبوقف »محاس« من تقرير »غولدستون«، أشار دحالن 
إىل أن »مصاحلها وسياستها تلتقي مع مصاحل االحتالل اإلسرائيلي«، 
متحديًا احلركة اإلسالمية بأن تكون قد قرأت التقرير. وقال: »ال أحد 
يف محاس تابع جلنة غولدستون، ومل يقرأوا تقريرها املكون من 570 
صفحة باإلنكليزية«. وأوضح أن »فتح استوعبت نقد محاس للسلطة على 
تأجيل غولدستون حتى جاء خطاب رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل 
الذي أشعل الفنت واستهدف رأس الشرعية والقيادة الفلسطينية منذ 
اإلخوان  مبحاورة  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  بدأ  عندما   ،1983 عام 

املسلمني، من خالل سعيها ملسح منظمة التحرير«.

املالكي يستقبل أردوغان...

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
أي حمادثات جتري على يد وسطاء إقليميني.

العراقية  السيادة  »احرتام  أردوغان  املالكي طلب من  إن  الدباغ  وقال 
حبيث ال ميكن جتاوزها« . وأضاف »رّحبنا بالتوجه الرتكي وجرت مناقشة 
عدة مواضيع مثل املياه، ومسألة حزب العمال الكردستاني«. ونقل عن 
الوفد الرتكي الزائر وصفه العراق وتركيا بأنهما »بلدان حبكومة واحدة«  

.
وكان مقررًا أن يوّقع أردوغان والوزراء التسعة الذين رافقوه يف زيارته 
أنه  عن  الدباغ كشف  أن  إاّل  اتفاقية مشرتكة،   40 من  أكثر  العراقية، 
»مل جيِر توقيع اتفاقيات، لكن هناك حنو عشرين بروتوكواًل يف خمتلف 
اجملاالت، بينها املياه اليت تتدفق إىل العراق مبعدل 440 مرتًا مكّعبًا يف 

الثانية«  .
ومشلت زيارة أردوغان اجتماعًا مع الرئيس جالل الطالباني ولقاًء مع قادة 
الكتل النيابية يف مبنى الربملان، علمًا أنها الزيارة الثانية لرئيس الوزراء 

الرتكي إىل بغداد، اليت استضافته يف العاشر من متوز 2008.
العراق  أن  إىل  يلدز،  تانر  الرتكي،  الطاقة  وزير  أشار  السياق،  ويف 
يف  تركيا  إىل  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  مرت  مليارات  مثانية  سيضخ 
مرورًا  أوروبا،  إىل  العراقي  النفط  تصدير  مشروع  من  األوىل  املرحلة 
أنابيب  اتفاقيات توسيع خطوط  توقيع  إذا جرى  ما  ُيعَرف  برتكيا. ومل 
عراقية ـــــ تركية، ومعاهدة أخرى الستكمال خطوط طاقة جديدة وتعزيز 
قدرة اخلطوط احلالية املمتدة عرب احلدود.كما مل يتضح ما إذا كان الغاز 
ر إىل أوروبا سيمّر عرب مشروع خط أنابيب »نابوكو«    العراقي الذي سُيصدَّ

الذي تقّدر قيمته بـ 7.9 مليارات يورو.
زيباري  هوشيار  اخلارجية  وزيري  بامسهما  يتحدث  أن  الوفدان  وارتأى 

وأمحد داوود أوغلو. 
احلكومة العتيدة....

)تتمة املنشور على الصفحة االوىل(
الوزارات  تعادل  اهمية  وفجأة،  االخرية  اآلونة  يف  اكتسبت  اليت 
الرئيسية كالداخلية والدفاع مثاًل بعد ان كانت قبل سنوات وزارة 

هامشية.
وقد اتت االهمية املستجدة حلقيبة االتصاالت اثر االخرتاق »االتصاالتي« 
حمطة  امر  اكتشاف  بعد  وخاصة  للبنان  الكبري  االسرائيلي  واالمين 
االتصاالت يف الباروك وتفكيك العديد من الشبكات التخريبية التابعة 

للموساد االسرائيلي وكذلك للتنظيمات االصولية.
الوزير مروان محادة، مت  »عهد«  باسيل اي يف  الوزير جربان  فقبل 
اعرتاض حوالي 24 الف خمابرة هاتفية سنويا، وهذا العدد مل تشهده 
االمنية  االجهزة  االمريكية، ورغم ذلك مل تستطع  املتحدة  الواليات 
بطرف  االمساك  وجيش،  وخمابرات  داخلي  امن  قوى  من  اللبنانية، 

خيط واحد يف اجلرائم وعمليات االغتيال والتخريب اليت حصلت.
ولكن بعد استالم الوزير جربان باسيل هذه احلقيبة وتولي الوزير زياد 
بارود، خلفًا للوزير حسن السبع والوزير بالوكالة امحد فتفت، حقيبة 
الداخلية مت كشف العديد من الشبكات االرهابية والتخريبية وايداع 
االغتيال  وعمليات  اجلرائم  عدد  فاخنفض  السجون  فيها  املتورطني 

بشكل ملحوظ.
باسيل حتولت من  الوزير  ان شغلها  بعد  االتصاالت  وزارة  ان  كما 
حقيبة تشكل عبئُا على اخلزينة اىل وزارة تدر االرباح اضافة اىل ان 
تفيض كلفة اخلط وسعر املكاملة جعل مبقدور كل شخص امتالك 

خط هاتفي.
وبهدف منع تسليم باسيل جمددًا وزارة االتصاالت بدأوا يفتشون عن 
خمارج وحجج واهية منها عدم توزير الراسبني او انه ليست هناك 
اي وزارة تعترب حقًا مكتسبًا حلزب او تيار معني وغريهما من احلجج 
اليت سقطت كلها اواًل الن ليس هناك اي نص دستوري او عرف او 
تقليد مينع توزير الراسبني وثانيًا الن وزارة املالية مثال ما زالت يف 

يد تيار املستقبل منذ اكثر من عشر سنوات.
فهل ستؤّخر، حتى ال نقول تفّشل، حقيبة االتصاالت تأليف احلكومة 

يف ظل اصرار الطرفني عليها؟
التمسك  واالصالح  التغيري  تكتل  اجتماع  بعد  جدد  عون  فالعماد 
بوزارة االتصاالت قائاًل »ان وزارة االتصاالت هي مطلبنا« فيما 
اي  اىل  واسنادها  الوزارة  هذه  عن  التخلي  الغالبية  فريق  رفض 

فريق آخر.
اذًا، رغم االجواء املشجعة اليت شاعت بعد االجتماعني اللذين عقدهما 
العماد ميشال عون والنائب سعد احلريري وكذلك رغم اللقاء الذي 
مجع النائب سليمان فرجنية اىل مائدة الرئيس املكلف والذي وصفه 
اسرع  يف  ستتألف  احلكومة  »ان  قائاًل  والصريح«  »اجليد  بـ  االول 
لتسيري  آجاًل  ام  عاجاًل  تشكيلها  من  بد  ال  انه  امياننا  ورغم  وقت«، 
امور البالد والعباد، اال اننا ما زلنا نضع »أيدينا على قلوبنا«، اواًل 
الن الشيطان يكمن يف التفاصيل وثانيًا الن هناك اطرافًا داخلية 
وخارجية متضررة من التشكيل وجاهزة للتدخل يف حال سنحت هلا 

اي فرصة لذلك.
نتمنى ان يتدارك مجيع االطراف االمر لتبصر احلكومة النور يف اسرع 

وقت.
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بقلم كميل مسعود

»هو الذي أزاح الستار عن الفساد واملفسدين«

N.S.M
للمواد الغذائية

>äb‡«@Ïic>@ÎaáÓó€a@áÓ»é@bËjybñÎ@bÁãÌáfl
تأسست سنة ١٩٥٩

لالسترياد والتصدير بإدارة عمار الصيداوي
نستورد جميع اِّـواد الغذائية، جميع أنواع اِّـكسرات والحبوب والفواكه اِّـجففة 

وجميع انواع البهارات، تحميص اِّـكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن

توزع على جميع اِّـحالت العربية واالجنبية

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
 Ph: 03 93808789 

الساحة  على  السياسية  عون  ميشال  العماد  شخصية  ظهور 
وهموم  بالوطن  الكلي  وااللتزام  والعاملية  والعربية  اللبنانية 
الشعوب  وكافة  احملقة  جريانه  قضايا  عن  والدفاع  الشعب 
تارخيه  الن  باملفاجأة،  تكن  مل  واملظلومة  املقهورة  العربية 

العسكري الشريف يشهد بذلك.
ففي حربه مع امليليشيات دفع فاتورة كبرية كان وراءها بعض 

الدول الكربى اليت تعاطت مع لبنان بعدم اجلدية.
ويف اتفاق الطائف وقع فاتورة باهظة دفاعًا عن كرامة لبنان 
وكيانه  وجوده   يف  لبنان  دفعها  االكرب  والفاتورة  وشعبه 
عربيًا وعامليًا بعد ان امعنوا بدستور الوطن الذي حول رئيس 
اجلمهورية من رئيس فعلي حامي قوانني الوطن والدستور اىل 
رئيس مراقب اي شاهد زور عند كل هزة تعصف بالوطن ويف 

كل استحقاق مير به لبنان.
ومع عودة العماد عون من فرنسا وممارسته الدور السياسي 
بريوت  مطار  ارض  على  الصحافيني  مع  له  اطاللة  اول  ويف 
عن  سيكشف  انه  الواحد  وباحلرف  لالعالميني  قال  الدولي 
الفساد واملفسدين ولن يغطي احدًا مطالبًا بأصالح مجيع دوائر 
الدولة برمتها. وقد القى تصرحيه التأييد العارم واملطلق عند 
اللبنانيني باعتبارها خطوة جريئة غري مسبوقة عند اي مسؤول 
من  كبرية  فئة  على  قضى  الذي  الفساد  مكافحة  يف  لبناني 
الشعب، وهي فاتورة ال تقل اهمية عن الفواتري السابقة اليت 
وقعها العماد عون اال ان فئة الفاسدين واملفسدين من اهل 
السلطة تصدوا للعماد عون ودفعوا بوسائل اعالمهم من جرائد 
السموم  ودس  املربجمة  الشعارات  بإثارة  وتلفزيون  وجمالت 
وايران  سوريا  اىل  لبنان  سيقود  عون  العماد  بان  والتضليل 
وهي هرتقة حبق الوطن والشعب مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ 

لبنان.
االعالم  قوبل  الذي  اللبناني  الشعب  عند  الفعل  ردة  كانت 
املشبوه واملغموس بالفساد ومن الرأس اىل امخص القدمني 
ومن يقف وراءه من وجوه انكشفت على حقيقتها يف انتخابات 
ويف  الضمائر  لشراء  وقعت  اليت  املاليني  من  بالرغم   2005
انتخابات 2009 وبالرغم من صرف ما يقارب امللياران دوالر 
الناس من  الداخل واخلارج لشراء االصوات وشحن  جاءت من 

اخلارج اىل لبنان ونقل النفوس من مناطق اىل مناطق اخرى وكل 
الفتاوي والشعارات اليت اطلقوها ضد العماد عون واملواعظ 
يف الكنائس خاصة اليت سبقت االنتخابات بيوم واحد واليت مل 
تالقي آذانًا صاغية، كانت نتيجتها ان تكتل التغيري واالصالح 
قد نال سبعة وعشرين مقعدًا نيابيًا أي زائد ستة مقاعد عن 
انتخابات 2005 واملشكلة هي هي ما زالت قائمة وتوزير الصهر 
جربان باسيل كما يسمون ما هي اال زريعة خيتبئون وراءها النه 
بها حترم  املعمول  القوانني  او  اللبناني  الدستور  يوجد يف  ال 

توزير الراسبني يف االنتخابات.
حماربة  يريد  هو  عون،  العماد  هي  االكثرية  قوى  عند  القصة 
الفساد وحماسبة املفسدين وهم يريدون االستمرار يف الفساد 
وتغطيته. هو يريد حماربة التوطني بكل اشكاله وهم يسعون 

الجله ولو بدا املنظر غري ذلك!!
فاذا مسحنا للفساد ان ُيستشري وال من يراقب وحياسب فكيف 

ميكن جلمه وتطويقه وهل نعود قادرين على ذلك.
وماذا يبقى من هذا البلد وما نورث اوالدنا واوالدهم؟! نعم 
لكل زعيم مساحاته ومطامعه وال يريد ان يرعى فيها احد او 
املراهنة  ليس مبظاهر  له.  حق شرعي  وهو  احد  عليها  ينازعه 
وبثياب خداع يلبسونها حلاالت ثم يقلعونها لريتدوا سواها وقد 
شاهدنا ذلك يف مواقف كثرية عند بعض السياسيني. وبقي 

اليت  مواقفهم  معه ومن حيالفه يف  العماد ميشال عون ومن 
مل تتغري وهم خيوضون سياسة عكس السياسة اليت تعهدت 

مبزايدة رخيصة...
سياسة العماد عون هي الشفافية ال تعرف اللف والدوران او 
هلا الصدق والبعد عن التمويه والضبابية انها النقاء والوضوح 
يستعمله  الذي  والرياء.  الكذب  ال  الشعب  مع  والصراحة 
البعض من السياسيني ملصاحلهم السياسية خاصة يف مواسم 
االنتخابات، يف حني ان الشعب الذي اوهمته مصاحل السياسيني 
مبجمله ينظر بعني االزدراء اىل هؤالء من السخرية اىل الوجوه 
اليت دخلت الساحة يف غفلة من الزمن كم من املرات تقلبوا 
وكم سلم إرتقوا وكم لون غريوا وكم منطق متناقض اعلنوا 
دون ان تعروهم رعشة من حياء وقد جعلوا املبدأ ذاًل والوقفة 
الشجاعة عارًا وتباروا يف امتداح اخلنوع والسيد بال كرامة حبق 

الوطن واملواطنني.

نزهات الطبيعة دواء 
خلصت دراسة حديثة اىل أن اخلروج يف نزهات يف الطبيعة يساعد 
يف الرتويح عن النفس والنظر بتفاؤل اىل احلياة، األمر املتعذر إذا 
أمضى املرء معظم وقته داخل حيز جغرايف ضيق سواء يف املنزل 

او العمل.
وقالت روتا فوكس )50 سنة(، مديرة متجر لبيع اجملوهرات يف 
مانهاتن يف دراسة نشر ملخصًا هلا موقع شبكة "أم أس أن بي 
لقتل  عامة  حدائق  هناك  تكن  مل  "لو  االمريكية:  االخبارية  سي" 
انقذت هذه  سكان نيويورك بعضهم بعضًا"، مضيفة "انها نعمة 

املدينة!".
الطبيعة جتعلنا  "ان  )نيويورك(  جامعة روكسرت  باحثون يف  ورأى 
اشخاصًا لطفاء"، مضيفني: "أظهرت الدراسات السابقة ان الفوائد 
الصحية اليت جننيها من وجودنا يف الطبيعة تراوح ما بني خفض 
الضغط النفسي وحتسن االداء العقلي وزيادة احليوية والنشاط".
ويف هذه السياق، قال االستاذ يف علم النفس يف جامعة روكسرت 
ريتشارد رايان والذي شارك يف إعداد هذه الدراسة: "اكتشفنا أن 
الطبيعة تساعدنا يف التعبري عن شعورنا وتعزيز صداقاتنا"، الفتًا 
اىل أن "الناس عندما يكونون يف احلدائق العامة يبدون اهتمامًا 

أكثر بغريهم".   
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 CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
÷Ï†@Ôöaä@ÍáÌbœÎ@åb»£@7iÎä@ZÒäaÜ¸a

جميع أنواع ستانلستيل ـ فناجني قهوة ـ صواني مختلفة
من أجود البضائع وجميع مستلزمات اِّـطبخ

البيع بالجملة واِّـفرق
أسعارنا هي االفضل

ÒáÓ»è€a@·ÿmbjéb‰fl@…Ó‡ß@bÌaá:a@›ªc

Tel: 03 9383 5222
2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057

كانت ومازالت تقدم لزبائنها 
الكرام أفضل الخدمات

دواليب ذات نوعية جيدة ومن 
ماركات عاِّـية ومحلية

للسيارات الصغرية واِّـتوسطة 
والكبرية والـ 4WD على اختالف 

أنواعه

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚fl

كالتش ـ ميزان اوتوماتيكي حديث ـ فرامل ـ غيار زيت ـ
وأعمال ميكانيكية اخرى ـ أجنطة متعددة 

َّـ فرعيها: 
1257 Sydney Rd Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377 
25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic 
Ph: (03)93367744 - Fax: 039336 7044

أمانة وصدق وأخالص َّـ العمل
كفالة مضمونة مئة باِّـئة

 LA MIRAGE
Ú‰Ìå@›Ó‡◊@bËjybó€

الصرح الشامخ الذي يحتضن 
أروع وأرقى االجواء السعيدة
أربع صاالت َّـ صالة واحدة
 ال حدود لجمالها وديكورها 

وفخامتها ونظافتها
أربع صاالت تستقبل جميع 

اِّـناسبات
لقمة شهية وخدمة ممتازة

ال مرياج االفضل ِّـناسباتكم
210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855   –   Fax: (03)930532733
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ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

ال دعوات وال دعايات مسبقة يف مناسبات التيار الوطين احلّر يف 
ملبورن النه يعرف متامًا ان العشرين عامًا على وجوده يف لبنان 
ويف االنتشار مبادئ التيار اليت باتت احلاجة الضرورية اليه خاصة 
تالمحًا  يزداد  كما  عددًا  يزداد  بسببها  واليت  الوطنية  االمور  يف 
بني  املشرتك  العيش  اجل  من  هو  به  يقوم  عمل  وكل  ومتاسكًا 
ابناء الوطن الواحد ويف االنتشار يدعو التيار اىل احملبة والتسامح 
اجملتمع  شرائح  وكافة  اللبنانيني  االفرقاء  خمتلف  بني  والتكاتف 

اللبناني يف هذا املغرتب.
ويف مدينة ملبورن درجت مناسبات التيار واصدقائه ومؤيديه حتت 
كجالية  وحدتنا  يصون  مشرتك  عمل  اجل  من  واحدة  عائلة  شعار 
لبنانية واحدة على هذه االرض الطيبة ومن ثم الوصول مجيعًا اىل 
املصلحة الوطنية العليا اليت هي مصلحة لبنان حيث حنفظ مجيعنا 

يدًا بيد وحدة لبنان وحريته وسيادته واستقالله.
عائلي  عشاء  حفل  احلر  الوطين  التيار  اقام  االساس  هذا  وعلى 
جامع وذلك مساء االحد املاضي يف مطعم املازات لصاحبه السيد 
بشار هيكل يف منطقة »باكالفا« وخالل حفل العشاء كانت كلمة 
لرئيس مكتب التيار السيد فوزي ابو شعيا اقتصرت على الرتحيب 

جبميع احلضور متمنيًا هلم سهرة ممتعة.
الزميل خنلة بيطار ويف كلمة مقتضبة حتدث فيها عن 13 تشرين 
التاريخ  هذا  احللم يف  اغتالوا  لقد  الواقع  احللم ويف  اغتيال  يف 
العماد  قال  الساعة  تلك  بعبدا ويف  واجتاحوا قصر  احللم  وسقط 
الكبري  عون لقد زرعنا وسنحصد غدًا وان بكينا فلم نقطع االمل 
ومرت السنون وعاد العماد وعاد االمل اىل لبنان بثباتكم وأميانكم 

العميق بهذا الوطن.
انتم احلقيقة كل احلقيقة وال بناء لوطن بشهادات زور.

مذكرًا  واحدة  عائلة  باحلضور  ترحيبه  كرر  راضي  شربل  السيد 
تشرين   15 بتاريخ  احلر  الوطين  التيار  سيقيمه  الذي  بالباربكيو 

الثاني املقبل.
واملؤيدين  التيار  اعضاء  من  عدد  العشاء  حفل  حضر  وقد  هذا 
واالصدقاء مع عائالتهم كما وشارك يف املناسبة السيد سايد حامت 

رئيس اجلامعة اللبنانية والسيدة جانيت عقيلته.
الكؤوس  رفعت  والسعادة  بالفرح  العارمة  االجواء  هذه  ووسط 
مشيدة بالعماد عون واملسرية الرائدة اليت يقودها للنهوض بالبلد 

عشاء عائلي جامع أقامه التيار الوطين احلّر يف مطعم املازات

من الركود والسري بعمل املؤسسات وصونها من الفساد ثم دارت 
اليت  املوسيقية  الفرقة  انغام  على  الشرقي  الرقص  من  حلقات 
ابدعت بالعطاء بقيادة الفنان عادل يونس. ادارة مطعم املازات 

واملشروبات  حدود  بال  اللبنانية  االطباق  بأشهى  الطاوالت  اغنت 
املتعددة اىل احللوى والفواكه.

*رئيس اجلامعة سايد حامت وعقيلته وأصدقاء**سامي مرشاق، د. خوري واصدقاء*

*الزميل خنلة بيطار وعقيلته وأقارب* *جورج جنار وأصدقاء*



صفحة 25     

ملبورن

Page 25 Saturday 17 October 2009السبت 17 تشرين االول 2009

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنانجلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن

88,6FM على املوجة
 مساء كل يوم أربعاء

من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء

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

االتصال مبسؤول 
اجلريدة

 الزميل كميل مسعود
 على الرقم:0405272581

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة 

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق 

ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجة 
بالبيض وجميع أنواع اِّـعجنات

نظافة تامة وخدمة ممتازة َّـ فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg
Ph: 0393846103 

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

  @äbÿ«@ÊaãœcAkkar BakeryULTRA GLOSS
 Smash Repairs 

÷bíãfl@Ôflbé@ZbËjybó€
حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات

 خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان

 نتعامل مع كافة شركات التأمني 
  (Insurance)

أمانة وصدق َّـ العمل

30Radford Rd. Reservoir Vic. 3073
Ph:0394621888- Fax:94621414

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa

الطاولة الشهية تزينها
أفخر اِّـأكوالت اللبنانيى

فتوش ـ تبولي ـ شنكليش ـ لبنة ـ حمص 
بابا غنوج - فالفلـ  كبابـ  سبونسكـ  سبانخـ 

 ورق عنب محشي
كفتة ـ رز عا دجاج ـ بيتزا بخضرة ـ سمكة حرة وغريها

باالضافة اُّـ اِّـأكوالت االجنبية
االتصال بـ ليلى:

PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669

يا حاضرين حبفلة التيار              التيار عنكم خط بكتابو
خلقتو كبار ورح تضّلو كبار        والغش مش عم حتسبو حسابو

التيار فيكم بالطليعه صار        وللمخلصني مشّرع بوابو
وبدعمكم ماشي بهاملشوار       مش رح يلّكو وينحنو ركابو
وأرز الوطن لبيلفت األنظار     صار امسكم حمفور عا خشابو

الزم نضل على وطنا نغار      وحنافظ على بعضنا وعليه
وين ما انوجدنا نقدس ترابو

وعون البطل ممنوع جترحيو       كلما الغلط شدد عا تصحيحو
وحدو إلعا أرز الوطن سهران      وبيواجه االشرار مبليحو

وبيهاجم اللي بيدعو فرسان      باحلق كلما ديوكن يصيحو
وما يف وال مره هاملناضل كان  غري واقعي وصادق بتصرحيو

وملا العدل ما رّجح امليزان     واالكثريه ضد ترجيحو
وبعض املراجع أصبحو خوتان     بالرابيه تثبت عدل لبنان

وما يف وال قوي بتقدر تزحيو
وشو بدي ملطعم املازات قّلو    وحديثي كيف بّدي استهّلو
بعدما شفت هالسفرا الشهّيي   العلى أطباقها الصابيع دّلو

الضمري احلي عم يفرض علّيي   وكالمي يطلع الليله حمّلو
ن صنع إيدو   بشار األلو أصدق حتي اللقمه الطييب ملمْ

ما دقنا متلها بالكون كّلو
وعن الفتوش )بو آدي( شرحلي   وقّلي بكل ظرف وكل رحلي

على السفرا وجودو بالعزميي    الشهّيه بيفتح وبالسّر حبلي
ألو باألمس عنا كان قيمي    وكنا نفضلو على صدر حملي

وهلق بعض لوجوه الكرميي    صار بضّرن الفتوش ملا
انتصر بالزعربه فتوش زحله

ـ والذي ما من مرة إال ـ زغلول الزغرين   الشاعر انطوان برصونا 
باعه طول  اظهال  مناسباته  كل  للتيار يف  الكربى  املفاجأة   وكان 
القلوب الشعر من غزل وميجانا وعتابا وقرادي دخلت   يف جمال 
 واضاءت املكان واجلمهور يطالب بصوت واحد يف اعادة كل مقطع

:من مقاطع الشعر وهذا باختصار ما قاله

*رئيس املكتب فوزي أبو شعيا وعقيلته وخبعازي وبو خاطر*

*بشار هيكل وشقيقته الدكتورة ليلى*

*شربل راضي وعقيلته والرقص الشرقي**شربل راضي، سام منّسا وأصدقاء*

*شفيق الشويري وعقيلته وخليل حربية وأصدقاء* *زغلول الزغرين يلقي قنابله ويرقص* *شربل راضي يلقي كلمة*

*رئيس املكتب فوزي ابو شعيا 
يلقي كلمته*

*الزميل بيطار يلقي كلمة 
وجدانية*
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PERTH:

68 McDowell Street
Welshpool. Wa 6106
Tel: (08) 9451 4766
Fax: (08) 9451 6744

Âzì€bi @‚Ï≠@êΩ@ÚfláÇ
NNNpbÌ¸Ï€a @5«@…ÌåÏn€aÎ @ÂÌçÉn€aÎ @
…Ó‡ßa @Ú‘q @b‰n�«a @Ú‹ÌÏ�€a @b‰m5Ç

HEAD OFFICE MELBOURNE 
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062

Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

SYDNEY:

195199- Newton Rd 

Wetheril Parl, NSW 2164

Tel: (02) 8787 9500

Fax: (02) 9729 4012

BRISBANE:

101 Beenleigh Rd
Acacia Ridge, Qld 4108

Tel: (07) 3344 7400
Fax: (07) 3344 7500

ADELAIDE:

6 George Street 
Green Fields, SA 5107

Tel: (08) 8282 6869
Fax: (08) 8359 0044

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au

اذاعة صوت لبنان
استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان

4-FM 92 على 
االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مساًء

الخميس من السابعة مساًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

من ظن اني دفنت اليوم 
افراحي

من ظن اني حطمت قيثاري 
واقداحي

من ظن اني كفرت اليوم يف 
وطين

ورحت أغفو بأوهامي وأشباحي
أنا محلت جراحاتي بال أمل

جزالن ابسم ال ألوي ألتراحي
ما كنت ابكي ولكن يف قليب 

وجع
يدمي حبد من الفوالذ جراح

نار احلقود على من يف 
مناصبهم

فوارس دون أسياف وارماح
فوارس يفتدون االوطان يف 

مهج
لو مل تذب يف ضرام اجلنس 

والراح
قادوا السفينة حنو اجلهل 

فتحطمت
بني الصخور ذرتها هوج أرياح

ما همهم ابدًا اال مكاسبهم 
اجلشعة

يسعون بتجارة لكي حيظوا 
بأرباح

كأس وغانية من حول مائدة
وألف لون من االضواء ملاح
والشعب يستصرخ االقدار 

تنقذه
من ناب طاغ وظفر منه ذباح
شتا ن ينشد امللهى لعربدة

منه بطفل فقيد االم نواح
ويعقدون اجتماعًا بعد مذحبة

يستنكرون االمر بقول جد نباح
نوابنا يشجبون الظلم يف حذق

من كل كبش حديد القرن نطاح

الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين
يا مسرحًا مثلث نوابه زمنًا
كل الفصول مبأجور وفالح

أنتم قتلتم مجوع الشعب ويلكم
من شر يوم عبوس الوجه 

فضاح
يوم عصيب فال مخر وال ترف

ال مواسم ليمون وتفاح
قالوا: جرت مبا قد فهمت من 

كالم
أال كفاك نعيبًا ايها الالهي

أكل الطري؟ اذا غنى فضائحكم
رحتم تقولون: يوم غري صداح
يف أميت تلجم االحرار فكرتها
أرى جسومًا ولكن دون ارواح
لكن حمال يا اميت ان نبكي 

على اطالل
هذه بريوت نهضت ونهض 

شعبها الوضاح
الفرج آت بدم الشهداء االكفاء

دمائهم روت تراب الوطن 
دون نواح

أال يا أحرار البالد لبوا اجلهاد
وهيا معًا اىل الكفاح اىل 

الكفاح

الشعب يستصرخ ترقبوا
باربيكيو التيار الوطني الحر يف ملبورن 

الذي سيقام يوم االحد املوافق يف الخامس عشر 
من تشرين الثاني 2009 

”RESERVOIR“  يف حديقة الرزرفوار
تابعوا اعالناتنا

*حدودها العالم الواسع.. بطاقات لكافة انحاء العالم
*عناية باِّـسافرين على كافة الخطوط والوجهات

*توفري بالوقت وحجوزات فورية
*اختصاصنا السفر اُّـ لبنان والدول العربية

áÓè€a@bËjybó€
äÏÇ@Ïu@

Joe Khoury

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.

For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111

Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

One Stop Wheels & Tyres
paäbÓè€a @kÓ€aÎá€ @ÔiÏÌ˛a @p˝´

Tel: 9388 9334
341 Lygon St. - Brunswick Vic 3056

<‡⁄<ÌÈπ^¬Ê<ÌÈ◊¶<l]Ö^Èâ<gÈ÷]ÊÅ
Ì◊€√jäπ]Ê<ÏÇËÇ¢]<l^“Ö^π]<Ã◊jß
Âˆbiç€a @Ú‘q@¡´@ÔiÏÌ¸a @Úèé˚fl

{<èi¯“<{<l^⁄]Ü <{<kËá<Ö^È∆
oËÇu<Í”Èi^⁄ÁiÊ]<·]àÈ⁄<

Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@Ä@ÒåbnøÎ@Ú»Ìãé@ÚfláÇ

o€aåbflÎ @o„b◊F
FÊäÏj‹fl@¿@∂Î¸a@

Âˆbiç‹€ @pbflá©a @›õœc @‚á‘m
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أقام رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا السيد 
سايد حامت مع اللجنة التنفيذية حفل عشاء يف مطعم  AMICIتكرميًا 
قسطون  هنري  األستاذ  ملبورن  يف  العام  لبنان  قنصل  لسعادة 

والسيدة عقيلته.
 حضره كل من رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية السرتاليا 
الرئيس   ، عقيلته  والسيدة  األمسر  احملامي سريادور  ونيوزيلندا 
السابق للمجلس القاري السيد أنطوان يعقوب والسيدة عقيلته، 
األمني العام السابق السيد عبدو جباني والسيدة عقيلته ورؤساء 

الفروع يف والية فيكتوريا.
باملناسبة رحب السيد حامت بسعادته وبالسيدة ليا عقيلته ومتنى له 

امسع يا حضرة النائب!!اجلامعة اللبنانية تكرم قنصل لبنان العام يف فيكتوريا  وعقيلته
بقلم صحايف عتيق

احد نواب االجرة مّشط شعره دون ان يفتل شاربيه االملسني، 
استقبلته  وقد  ينفجر  ان  وشك  على  كان  الذي  صدره  نفخ 
طبيبة اختصاصية نفسية يف احدى الفضائيات يف حوارها مع 
املسؤولني السياسيني واليت ختفف دومًا من آالم واوجاع هؤالء 
العماد ميشال  الذين اصابتهم صدمة  النواب وغريهم، هؤالء 
تصريح يف  او  تلفزيونية  مقابلة  او  بتصريح  ادىل  كلما  عون 
جريدة حيذر فيها من مغبة التمادي والتطاول على االموال الغري 
املشروعة، ولكي يبقى صرف هذا املال يف مكانه ال هبة وال 

مسسرة فيه الحد مهما عال شأنه.
ويف حوار مفتوح مع حضرة النائب احملرتم، قال وبدون خجل 
أو وجل ان جربان باسيل هو وزير فاشل وانا استمع اىل كالمه 
بكف حلضرة  كفًا  الدخان وضربت  من  لفافة  اشعلت  اجلبهوي 
النائب الكريم وقلت له ولو مل يسمعين: أنت نائب جئت اىل 
الربملان بفضل املال املشبوه الذي دفع ملؤيديك ومناصريك 
وهي  بك  اتوا  الذين  مناصرين  او  مؤيدين  من  لك  كان  اذا 
ديون عليك وانت اليوم تعيدها اقساطًا عرب الفضائيات واليت 

نستضيفك ونستضيف الكثري من امثالك يف مكاتبها.
إمسع يا حضرة النائب، ويا حضرة النائب إمسع.

تقول ان جربان باسيل هو وزير فاشل، فأنا اجاريك القول ان 
جربان باسيل هو وزير فاشل.

نعم فاشل، النه كشف املستور واملخيب يف وزارة االتصاالت 
فاشل  وزير  الوزارة.  هذه  توليه  مدة  اشهر  عشرة  من  بأقل 
االموال  الوزارة كل  اىل هذه  اعاد  االتصاالت النه  وزارة  يف 
تقدر  واليت  باسيل  جربان  يستلمها  ان  قبل  منها  نهبت  اليت 
للوزارة  اعيدت  اليت  املاليني  هذه  الدوالرات،  من  باملاليني 
مل يعد يستفيد احدكم منها واوقف اهلدر فيها ومنع السرقة 
والنهب وكشف االقنعة عن وجوه كثرية داخل الوزارة وجوها 

امعنت بهذه الوزارة اهمااًل وفسادًا ونهبًا.
االمنية  االجهزة  بوسع  يكن  مل  النه كشف شبكة  فاشل  وزير 
كشفها مؤلفة من عدة رؤوس تتعامل مع اسرائيل ضد لبنان 
اوقف اربعة من اعضائها وأحيلوا امام القضاء املختص واخلامس 

مازال فارًا من وجه العدالة.
مبفهوم حضرة النائب ان جربان باسيل وزير فاشل »كرّت اهلل 
من امثالك« يا حضرة النائب كي يصبح حتى املاء فاشاًل يا 
للعيب ويا للعار على هكذا نائب يف الربملان ميثل شرحية من 

الشعب!!
وقبل ان اختم هذه الكملة الصغرية واملثرية قد استحوذتين هذه 
القصة اليت متيز بني املال احلالل واملال احلرام وسأختصرها 
الصحافيني  احد  اسرتاليا  اىل  حضر  مدة  منذ  املستطاع  بقدر 
تعرف  وقد  جملة  يسوق  كي  اسرتاليا  يف  عن صحايف  يبحث 
ملبورن  مدينة  اىل  اوفدته  الدين  الرجل  وهذا  دين  رجل  على 
وعرفه على شخص يعمل يف االعالم منذ عشرين سنة تقريبًا 
واول كملة قاهلا الصحايف القادم من لبنان اىل الصحايف يف 
ملبورن من كم سنة وانت تعمل يف احلقل االعالمي اجابه ما 
يقارب العشرين سنة قال له بالطبع متلك مبلغًا من املال جيب 
ان ال يقل عن النصف مليون دوالر اجابه بالواقع لقد اشرتيت 
منزاًل ومل ازل حتى الساعة مل امتكن من ان ادفع من مثنه سوى 
قال  املنزل.  لشراء  منه  املال  استندت  الذي  للبنك  الفائدة 
له الصحايف القادم من لبنان حقًا انك صحايف فاشل، أجاله 
الصحايف املقيم يف ملبورن كيف!؟ اجابه سأريك كيف يكون 
االعالم وما ان مضى على هذا الصحايف اكثر من شهرين مجع 
ما يقارب نصف مليون دوالر وهرب  ما بني سدني وملبورن 
بعد ان فتح مكاتب جمللة واستأجر له بيت مفروش على حساب 
الغري وفّر اىل لبنان يف ليلة ليس فيها ضو قمر.. انتهى اخلرب 

وفهمكم كفاية.
ط... على هكذا نواب وهكذا صحافيني!

احتجز زوجته وبناته 7 سنوات 
زوجته  احتجاز  على  أقدم  ستينيًا  رجاًل  اهلندية  السلطات  أوقفت 
وبناته الثالث يف منزل العائلة طوال 7 سنوات خوفًا عليهن من 

التعرض لالغتصاب. 
ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" اهلندية عن شرطة مقاطعة 
ثاين اهلندية، انها " أوقفت املتهم فرانسيس غوميز بتهمة التسبب 

باألذى للضحايا األربعة واحتجازهن بطريقة خاطئة.
ومتكنت من إنقاذ األربعة يف 29 أيلول املاضي مبساعدة من منظمة 
غري حكومية وإخراجهن من الطابق الثاني ملنزهلن يف جممع سكين 

بنايغانون اجملاورة ملقاطعة ثاين.
وقالت الزوجة يف شكواها ضد زوجها، ان غوميز كان حيتجزهن 
داخل املنزل عندما يذهب إىل العمل يوميًا يف الصباح وال يعود 

إال لياًل. 

هل كنت تريد اكثر من أي وقت مضى ان تقرأ افكار غريك؟ هل 
تريد اكثر من أي وقت مضى التواصل مع غريك دون ان تنطق 

بكلمة واحدة؟
مثل هذه الرغبة ستصبح من املمكن حتقيقها بعد ان اكتشف علماء 
بريطانيون نظاما يسمح لالشخاص بالتواصل بني بعضهم البعض 
عن طريق ارسال رسائل بشكل مباشر بواسطة ادمغتهم من دون 
اللجوء اىل الكالم والتعبري وحبيث ميكن لشخص ما ايصال افكاره 
اىل مخ شخص اخر على بعد اميال كثرية من خالل شبكة االتصال 
عمل  والذي  جيمس  كريستوفر  الدكتور  وقال  اإلنرتنت.  بشبكة 
مع فريق العمل يف جامعة "ساوثهامبتون" يف بريطانيا ان "هذه 
االختبارات جمرد خطوات بدائية جتاه التكنولوجيا احلديثة اليت تسمح 
من  مباشر  بشكل  والصور  والكلمات  االفكار  بارسال  لالشخاص 
عقل اىل اخر"، مشريا اىل ان "هذه التكنولوجيا قد تكون مفيدة 

لالشخاص الذين ال يستطيعون احلركة وال الكالم".
ووسيلة  االنرتنت،  مستقبل  بأنه  االكتشاف  هذا  خرباء  ووصف 

مستقبل االتصاالت بني البشر: من الدماغ .. اىل الدماغ مباشرة
أو  واهلواتف،  املفاتيح  لوحات  إىل  احلاجة  دون  لالتصال  جديدة 
حتى األفواه. لكن الدكتور جيمس اعرتف بان الشوط طويل قبل 
للتفكري يف مثل هذا االمر مشريا اىل ان ما توصل اليه ليس اال 
سلسلة من األرقام الثنائية ـ سلسلة من أصفار ومنها ـ اليت ميكن 

أن ترسل بني العقول.
وعمد العلماء يف جتربتهم اىل ربط دماغ بالكومبيوتر وهي التقنية 
لتحليل  الكومبيوتر  ألجهزة  تتيح  واليت  جتربتها  ومتت  سبق  الليت 
اشارات الدماغ. لكن ما اكتشفه الدكتور جيمس هو كيفية نقل 
هذه اإلشارات إىل شخص آخر من خالل شبكة اإلنرتنت. ولتحقيق 
هذا االنتقال مت توصيل شخصني بعيدين عن بعضهما البعض إىل 
األقطاب الكهربائية اليت تقيس النشاط يف أجزاء معينة من املخ 
كما مت توصيل هذه االقطاب اىل شبكة االنرتنت وتبني انه امكن 
للشخصني تبادل اربعة ارقام خالل 30 ثانية.. وقال جيمس أن 
املرحلة املقبلة هو جعل النظام أسرع وأبسط، مشريا ان االمر ليس 

"مسألة ختاطر" او قراءة لالوعي جمرد تبادل اشارات".

The World Lebanese Cultural Union of Vic Inc.
PO Box 299 Essendon North, Vic. 3041

ترقبوا حفلة  اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا
مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ 2009/11/21 وحبضور
 رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكيس. 

ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت 0417949650 

التوفيق والنجاح يف مهامه والعمل مع أبناء اجلالية اللبنانية عامة.
أبناء  كل  وإىل  ثقافية  مؤسسة  هي  اجلامعة  ان  على  وشدد  كما 
اجلالية دون تفرقة، وال تتدخل يف السياسة اليت تفرق وال جتمع.

اللبنانية  اجلامعة  وأعضاء  رئيس  قسطون  األستاذ  شكر  وبدوره 
ومجيع احلضور على هذه احملبة الصادقة ومتنى للجامعة كل تقدم 

وحتقيق أهدافها.ويف ما يلي بعض اللقطات: 
أمانة اإلعالم: ميالد احلليب
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لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور آراكس
96823269 تلفون: 0419247261 – 

العروسان ياسر وقمر املبيض

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير آراكس

على  املبيض  عمر  ياسر  اللطيف  الشاب  زواج  مت  كربى  بفرحة 
عروسه قمر املبيض يف صالة الويستيال الكربى حبضور االهل 
السريعة  واخلدمة  العامرة  السهرة  وخالل  املدعوين.  من  وعدد 
خطار  أصحابها  بأشراف  الكرمية  الويستيال  ادارة  من  املمتازة 
إخوان، قطع العروسان ياسر وقمر قالب الفرحة وتقبال التهاني 

من اجلميع ألف مربوك.

عشاق السهر وحميب الكيف واالنشراح يتوافدون كل اسبوع 
اىل مطعم وملهى جان شاهني ليعيشوا امجل حلظات الفرح 
الساحرة  وأنامله  خوري  جورج  الفنان  مع  والفقش  والطقش 
على االورغ واغانيه املنوعة واالدارة الساهرة على راحة الرواد 

باخلدمة السريعة واالركيلة املمتازة.
ويف اجوائه العامرة واحتفاًء بعيد ميالد زوجها احلبيب جورج 
الشامي دعت زوجته الفاضلة ماغي الشامي االخوة واالقارب 

مارينا عبد املسيح تودع العزوبية

يف آخر االسبوع يتوافد الساهرون والعائالت اىل مطعم روميو يف 
باراماتا لالسرتاحة من عناء العمل اىل اجوائه اهلادئة واملرحية، حيث 
غّص االسبوع املاضي بالعائالت واملناسبات العديدة. والعروس 
مارينا عبد املسيح محلها جمموعة من اصدقائها واالهل لقضاء آخر 
سهرة من حياة العزوبية فرقصت مع اصدقائها االشابني مينتو 
اللقمة  مع  وابتهاج  بفرحة  بطرس  ومارينا  لطفي  وميفال  شرما 
الشهية على يد الشاف ابو نقوال جنم املطاعم واخلدمة السريعة 
املمتازة باشراف الوجه البشوش جاك رعد، كما جرى العديد من 

اعياد امليالد. اجلميع امضوا سهرة ممتعة.

مع  حوله  حلقوا  الذين  شاهني  جان  مطعم  اىل  واالصدقاء 
عقيالتهم ورقصوا معه ابتهاجًا بعيد ميالده. ووسط اهلتاف 
الفنان جورج خوري  والتصفيق واغنية هابي بريث داي من 
أطفأ جورج مشوعه وقطع اىل جانب زوجته ماغي قالب احللوى 
سنني  له  متمنيني  التهاني  قبالت  مع  خنبه  اجلميع  وشرب 
عديدة ملؤها السعادة واحلب احلنان اىل جانب زوجته ماغي 

وألف مربوك.

عيد ميالد جورج الشامي

عيد ميالد جان خوري
العائلة  مع  اخلمسني  خوري  جان  ميالد  عيد  ايضًا  جرى  كما 
واالقارب والعديد من املناسبات امضوا سهرة ممتعة اىل ساعة 

متأخرة من الليل.

اجلمعية ترحب بسعادة النائب السوري االستاذ عمار ساعاتي 
الذي يقوم بزيارة رمسية اىل اسرتاليا واجلدير ذكره بان سعادة 
سفري اجلمهورية العربية السورية االستاذ متام سليمان قد اعد 
له برناجمًا حافاًل وسوف يقيم على شرفه حفلة استقبال كربى يف 
دار السفارة السورية يف العاصمة الفيدرالية كانبريا وبدورنا 
نتمنى للسيد عمار عضو جملس الشعب يف اجلمهورية العربية 

السورية زيارة ناجحة وموفقة واهاًل وسهاًل بشخصكم الكريم.
زريقة  هشام  الدكتور  تهنئ  للثقافة  املنية  مجعية  تهنئة: 
احملامي  تهنئ  وايضًا  اوبرن  لبلدية  رئيسًا  انتخابه  مبناسبة 
شوكت املسلماني النتخابه رئيسًا لبلدية روكدايل وتهنئ أيضًا 
االستاذ الصديق سليمان اسكندر العادة انتخابه رئيسًا لبلدية 

ماركفيل.

كلمة
يف  العام  لبنان  قنصل  سعادة  شخص  منها يف  بد  ال  كلمة 
الذي يعمل  الويف  الصديق  نعوم وهو  روبري  االستاذ  سيدني 
دائمًا خلدمة قضايا وطنه وجاليته وهو الذي ال يفرق بني زيد  
أو عمر وقد قصدناه مرات عدة حيث يقف على نفس املسافة 
من اجلميع وهنا ال بد من كلمة نابعة من القلب والضمري أحب 
ان اتوجه بها اىل سعادة قنصلنا االستاذ روبري نعوم ملواقفه 
احلكيمة والغيورة دائمًا ملا فيه من مصلحة اللبنانيني والعرب.. 
ولكن بعضنا هنا يريد القنصل او السفري ساعي بريد خاصا له 
فقط وعليه ان ال يتحدث اىل احد والبعض اآلخر يريده اسريًا 

ملواقفه وكل منا على هواه.
سعادة القنصل االستاذ نعوم هو للجميع ومع اجلميع وكل ما 
يشاع فهو عكس ذلك وهو خري من مثل ومن عمل، ولنا عالقات 
معه ونعرف كيف تسري االمور يف القنصلية منذ حنو 40 سنة 
حتى اليوم اي منذ عهد قنصل لبنان العام آنذاك اآلنسة كانت 

مسرية الضاهر.
سعادة القنصل هنيئًا لكم مبا تقومون وما تعملون.

مع حمبة مجعية املنية للثقافة 
حسني علوش

مجعية املنية للثقافة
موقف: ان الزيارة التارخيية اليت قام بها جاللة امللك عبداهلل 
بن عبد العزيز للجمهورية العربية السورية واستقباله من قبل 
االسد  بشار  الدكتور  السورية  العربية  اجلمهورية  رئيس  أخيه 
كانت حمطة تقدير واحرتام العامل.. وحنن هنا نهنئ الشعبني 
السوري والسعودي والقيادة احلكيمة للبلدين على جناح هذه 
الزيارة اليت سوف تعود بالنفع لكافة العرب وحتديدًا لبنان.. 
التضامن  العرب مجيعًا والعودة اىل  امل ان يلتئم مشل  على 
العربي للوقوف سدًا منيعًا ضد االطماع االسرائيلية. كما اسعدنا 
ميشال  العماد  بالرئيس  احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  لقاء 
اسعدنا  وكذلك  الوطين.  الوفاق  حكومة  حنو  وتفاهمهما  عون 
ايضًا اللقاء الذي مت بني مساحة السيد حسن نصراهلل والزعيم 
الدرزي النائب وليد بك جنبالط آملني ان جيتمع اجلميع ويعملوا 

الرئيس احلريري من تشكيل حكومة  من اجل الوطن وليتمكن 
وفاق وطين لينهي فيها نقيق الضفادع.

واخريًا نتمنى للدكتور مصطفى علم الدين الذي غادرنا برحلة 
وموفقة  سعيدة  رحلة  االوروبية  الدول  بعض  اىل  استجمام 

وعودة محيدة اىل اسرتاليا.
مستشفى: دخل السيد مجال زريقة مستشفى ويستميد وذلك 
على اثر وعكة صحية آملت به، االصدقاء واحملبون مجيعًا يتمنون 
الشفاء  امل  على  واخلري  والعافية  الصحة  زريقة  مجال  للسيد 

التام.
نتمنى  احلولي  امني  للسيد  الفحوصات  بعض  اجريت  وكذلك 

للسيد احلولي الصحة التامة والشفاء التام.
املنسق العام حسني علوش

السبب األول للتوتر؟.. املال طبعًا
الرئيسي  املصدر  هو  املال  أن  جديد  عاملي  استطالع  كشف 
للتوتر والقلق لدى البشرية، كما أظهر أن الرجال والنساء ال 

تقلقهم نفس األسباب.
وقد مشل االستطالع أشخاصا من 16 دولة، مت التوجه إليهم 
بالسؤال: ما هو املسبب األول للتوتر لديك؟ وراوحت إجابات حنو 
150 شخصا بني املال، والعائلة، والصحة، وأحوال العامل، إال 
أن النتائج أظهرت أن املال كان السبب األول للتوتر والقلق.

وقد اعتلت ماليزيا الالئحة بنسبة 58 يف املئة من األشخاص 
الذين يشكل املال مصدر قلقهم األول، وجاءت بعدها الصني 

وسنغافورة بنسبة 55 يف املئة.
أما املركز الثالث، فقد احتلته الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 

48 يف املئة.
وتقول كاثلني فيفيلد، احملررة يف جملة "ريدر داجيست" صاحبة 
املشروع:"ما يثري دهشتنا يف مثل هذه االستطالعات هو وجود 

إمجاع عاملي يف الرأي على موضوعات حمددة".
وفرنسا  روسيا  من  كل  سكان  يهتم  ال  لالستطالع،  ووفقا 
وإيطاليا كثريا باملال، وال يعتربونه السبب األول للقلق، ففي 
روسيا، قال 15 يف املئة أن املال هو السبب األول لقلقهم، 

بينما مل تتجاوز نسبتهم يف فرنسا وإيطاليا 19 يف املئة.
وتأتي األحوال العاملية يف املرتبة الثانية ألهم األسباب اليت 

تصيب سكان العامل بالقلق.
ال  والنساء  الرجال  أن  إىل  االستطالع  أشار  أخرى،  ناحية  من 
على  إسبانيا،  يف  النساء  أن  حيث  األسباب،  لنفس  يقلقون 
تشكل  بينما  عائلية،  ألسباب  بالقلق  يصنب  املثال،  سبيل 

األحوال العاملية مصدر القلق األول للرجال هناك.
وقد احتلت األسباب الصحية املرتبة األخرية ضمن أبرز األمور 

املسببة للقلق.
تقول فيفيلد: "ال تشكل األسباب الصحية مصدرا للقلق لدى 
الكثري من الناس حتى يصابوا باملرض فعال، وهلذا فإن معظم 
األسباب اليت تشكل مصدر قلق لدينا هي تلك اآلنية، واملرتبطة 

بالعائلة."
جعل  تأثري كبري يف  كان هلا  العاملية  املالية  األزمة  أن  يذكر 
يقول  كما  العامل،  يف  األول  القلق  مصدر  املادية  األسباب 

االستطالع.
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On my recent trip to Lebanon, I noticed the popularity 
of lightly panfried haloumi cheese. The flavor is simple 
sensational and the texture is magic. The cheese turns 
out light and fluffy and doesn’t absorb much oil. If you 
prefer and are using a non-stick frypan, you can avoid 
oil all together. 
Serves 4
Preparation time: 10 minutes
Cooking time: 5 minutes
375g haloumi
250g cherry or grape tomatoes, or 1 large firm tomato,
finely chopped
1 Lebanese cucumber, finely chopped
12/ red onion, finely chopped
12/ cup shredded Zaatar (fresh oregano) or fresh basil
12/ cup shredded flat-leaf parsley
1 tbs red wine vinegar
14/ cup (60ml) extra virgin olive oil
2 tbs olive oil
12 slices baguette, lightly toasted or pita bread
1. Rinse haloumi under cold water. Pat dry with paper 
towel. Use a sharp knife to slice haloumi into 1cm-thick 
slices. Set aside.
2. Combine the tomato, cucumber, onion, fresh zaatar 
and parsley in a medium bowl. Whisk the vinegar and 
extra virgin olive oil in a small jug. Season with salt and 
pepper. Pour dressing over the tomato mixture and gently 
toss to combine.
3. Heat the olive oil in a large heavybased frying pan over 
medium-high heat. Add half the haloumi and cook for 40 
seconds each side or until golden brown. Transfer to a 
plate. Repeat with remaining haloumi.
4. Spoon the tomato and basil salad between serving 
plates. Top with haloumi and serve with bread.
To add flavor, sprinkle dry zaatar on the haloumi after 
frying.

 He was right. In this election Lebanon has been  
 made to feel the full brunt of Saudi money-muscle. More
 than US$715 million  – more than the cost of Obama’s
 campaign in the U.S. - was allegedly spent on the election
 by the Saudis to bring expat voters sympathetic to the
 ‘pro-Western’ Hariri camp back to Lebanon - ‘an electoral
   ‘e-Bay for vote buyers
 Neighbouring Syria [whose Sunni majority is  
 controlled by the Alawites who claim to be Shia] and
 Jordan [whose Hashemite rulers are moderate Sunni],
 have been put on notice. They would have got the
 message: the Sunni/Wahhabi/Hanbali domination of the
Middle East is not negotiable

 General Aoun dared to offer peace and  
 normalised relations as between sovereign states with
 Syria [not submission to Syria, or a whitewash of Syrian
 atrocities in Lebanon]; he called for accountability in
 government and an end to corruption; he wanted to
 improve the lot of the Shia in the south – now, significantly,
 the majority Muslim presence in Lebanon –  and involve
 them in the political life of the country; his Memorandum
 of Understanding with Hizbollah would have led to
 the  disarming of the militia and the incorporation of its
 full-time members into the Lebanese 600-estimated 500
 army; he wanted to normalise relations with Israel, and
 to resolve the problem of the displaced Palestinians who
have been guests in Lebanon since 1948

 This latter question touches on one of the many  
 undeclared and complex issues that lie smouldering
 beneath the political platform of the ‘pro-Western’
 coalition
 There are now more Shia Muslims in Lebanon  
 than Sunni. Offseting this demographic downturn among
 the Sunni population is of concern to the Saudis. It would
 serve Wahhabi interests if the money and political clout
 they expended on the election resulted in the half-million
 refugees in Lebanon [majority Sunni, approximately
 80% Muslim, 20% Christian] who are waiting to return to
 Palestine, being granted Lebanese citizenship
 The move would significantly increase the  
 number of Sunni in the country, re-establish Sunni
 dominance among Lebanese Muslims, and counter
the growing Shia influence in the region. How the ‘pro-

 Western’ faction will deal with this thorny issue remains
to be seen

 Granting Lebanese citizenship might solve the  
 vexed issue arising from the Israeli-Palestinian conflict -
 refugee re-settlement - for Palestinians in Lebanon but,
 as some commentators have noted, it would deny them
 their Right of Return, and massively exacerbate social
 and sectarian problems in Lebanon
 It is ironical that the U.S. supports Saudi efforts  
 to put down the Shia in Lebanon, when anti-Americanism
 among extremists in Iraq [and elsewhere] has been
fomented by Wahhabi fanatics from Saudi Arabia

 The Aoun-led coalition [which included Hizbollah  
 and Amal] was not defeated by the Hariri-led coalition.

Lebanese Elections

T i n k e r i n g  w i t h  t h e  T r u t h  C a u g h t  i n  t h e  C r o s s - F i r e
By Paul Stenhouse

 It was defeated by the media –who colluded, knowingly
 or unknowingly, with the Saudis and their spin-doctors.
 Their fictions frightened, among others, voters in Asrafieh
 in Beirut, and in Zahle, close to the Syrian border and the
 Bekaa Valley, into supporting the allegedly democratic
 and ‘pro-Western coalition’. The loss of their votes cost
General Aoun the victory
Nicholas Noe, editor-in-chief of Mideastwire.  
com should have the last word

 The problem now is that even after [the pro-Western’
 coalition’s] win this weekend, Aoun remains the single
 most popular Christian leader, with his bloc actually
 increasing its share of seats, from 21 in 2005 to 27 – a
 number exceeded only by Hariri>s bloc itself. … the
 Obama administration would do well to encourage Hariri
 – undoubtedly against the wishes of some of his allies –
 to engage Aoun in a serious manner ahead of cabinet
negotiations

 U.S. officials should also end the practice of threatening’
 and condemning Aoun>s supporters (as several did
 again on the eve of the elections) and repeal the 2007
 executive order that uses the U.S. treasury department to
target the FPM in America

 More than this though, the Obama administration should’
 rapidly launch a sustained effort to engage Aoun and
 his supporters directly in a movement to peacefully
 integrate Hezbollah into the fabric of the state and army
 – something the FPM has said it very much wants, but
which was simply not on offer during the Bush years

Stop Press
 I am not unaware of the doubts that many hold concerning
 the intentions of Hizbollah in Lebanon, and the Islamic
 Republic of Iran. In the light of the euphoric lead-up to the
 election just held in Iran, and its hotly contested result
 that promises more of the same polemic from President
 Ahmadinejad, one would hope that readers who held
 a monolithic view of Shia Iran will be re-thinking their
 position. Later this year Annals will look at Hizbollah
 in the context of the emergence of the Shia as a force
 extending in a crescent from Beirut through Damascus
and Baghdad to Tehran

*Paul Stenhouse*
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 designed to threaten the group>s military readiness so
 severely that Nasrallah could not possibly take it sitting
 down. The hope was that this would lead to a progressive
 escalation and prolonged standoff between Hezbollah
 and pro-March 14 militias that would undermine Aoun
 and possibly precipitate Syrian pressure on Hezbollah to
 stand down. However, the unexpected ease and rapidity
 with which Hezbollah routed Sunni (and, to a lesser extent,
 Druze) militiamen had the unintended effect of leading the
outside Arab world to push harder for a settlement. Qatari-
 mediated negotiations soon produced a compromise
 package less advantageous to the coalition than several
 it had been rejected previously. Although the FPM was
 denied a so-called «sovereign ministry» (defense, foreign
 affairs, interior, and finance) in the new national unity
 government, Aoun got a president he could live with (Gen.
 Michel Suleiman) and an electoral law that assigned most
Christian seats to majority Christian districts
 Nevertheless, the May 2008 violence did shatter Hezbollah>s
 much celebrated «purity of arms» in the eyes of many
 Lebanese - as did its accidental firing on a Lebanese army
 helicopter (mistakenly identified as Israeli) three months
 later, which killed a soldier. All of this might have been buffed
 away had Nasrallah not made a major gaffe in a speech
 three weeks before the election, calling Hezbollah>s sweep
 into Beirut a year earlier a «glorious day.»[29] Aoun>s visits
 to Iran and Syria in the fall and winter of 2008 may have
 solidified the loyalty of his alliance partners, but they played
into his rivals> claim that he was a Syrian puppet
Endgame
 By all accounts, the FPM and Hezbollah ran sophisticated
 campaigns, focused on a platform of combating corruption,
 improving state services, and governing by consensus.
 The Change and Reform coalition boasted a diverse lineup
 of candidates, ranging from a former head of the doctor>s
 syndicate to one of the country>s leading rock stars.
 Affirming their support for the principle that government
 should operate within the bounds of consensus among
 major confessional groups,[30] Aoun and Nasrallah
 pledged to grant March 14 a blocking minority in the cabinet
regardless of the electoral outcome
 In contrast, hoping to create a «do or die» atmosphere
 that would bring their supporters to the polls in large
 numbers and win over the undecided, March 14 leaders
 offered apocalyptic warnings about the consequences
 of an opposition victory, from a cutoff of American aid to
 another war with Israel (powerfully conveyed by billboards
 displaying pictures of bombed out buildings and rubble).
 Saad Hariri vowed that he will not participate in any cabinet
 if the opposition wins the elections. The apparent message
 to Christians (and Sunnis) was that they cannot vote for the
 opposition and still expect Hariri and his Saudi patrons to
smooth things over with the outside world
 The Saudis lavishly financed the campaigns of pro-March
 14 candidates.[31] The exact amount is not known, but a
 «well-connected operative» in the kingdom told Newsweek
 reporter Christopher Dickey that it was more than the price
 tag of Barack Obama>s presidential election campaign
 ($715 million).[32] It>s widely presumed that Iran provided
 substantial funding for opposition candidates (beyond
 its budgetary support for Hezbollah), though on a visibly
 smaller scale. In addition to fueling rampant vote buying,
 Saudi funding enabled the coalition to provide thousands
 of sympathetic Lebanese citizens living abroad with free
 plane tickets to return and cast votes on election day, on

 a substantially larger scale than the opposition. This is one
 reason why polling on the eve of the elections overstated
.the opposition>s chances
 Notwithstanding the timely defection of Michel Murr
 (considerably boosting the coalition>s strength in the 8-seat
 district of Metn), the prospects of March 14 defeating Aoun
 in majority Christian districts were regarded as shaky in the
 weeks leading up to the elections. The coalition>s waning
 brand appeal was evident in the large number of pro-March
 14 Christian candidates running as nominal independents,
 the acrimonious departure of the widely respected former
 MP Nassib Lahoud from the race, and a leaked videotape
 showing Jumblatt contemptuously ridiculing Geagea with
an anti-Maronite slur.[33
 Salvation for the coalition came from a string of eleventh
 hour developments. High profile visits to Lebanon by
 Secretary of State Hillary Clinton and Vice-president Joe
 Biden were widely credited with striking the right balance
 of tacit support for the coalition and nominal diplomatic
 neutrality (in contrast to the interventionist rhetoric of the
 Bush administration, which played into Aoun>s hands),
 though it>s not clear how decisive an impact this had. More
 significant was a flurry of sensationalist foreign accusations
against Hezbollah on the eve of the vote
 In April, the Egyptian government announced that it had
 uncovered a Hezbollah-directed network planning to carry
 out terrorist attacks in Egypt. Although it appears likely
 that the network was merely smuggling weapons to Gaza,
 the specter of Shiites compromising the sovereignty of a
 leading (Sunni) Arab government was bound to reverberate
 in Lebanon. Similar accusations were leveled against
 Hezbollah by Azerbaijan and Yemen in the weeks before
the elections.[34
 On May 24, the German news magazine Der Spiegel
 quoted «sources close to the tribunal» as saying that UN
 investigators had linked Hezbollah to the assassination of
 Hariri. Although the veracity of the report was questionable,
 the symbolic impact of the accusation likely contributed
 to the extraordinarily high turnout of Sunni voters in the
 majority Christian district of Zahleh, which produced a
 March 14 victory predicted by few pollsters and analysts
 prior to the election (the turnout of Shiite swing voters was
 critical for Aoun in other Christian majority districts, but not
(unexpectedly so

 Israeli officials helped lend credibility to March 14 rhetoric by
 issuing a succession of warnings about the consequences
 of a March 14 loss. On May 27, Defense Minister Ehud Barak
 stated that the coalition>s defeat would «give us a freedom
 of action that we did not have completely in July 2006.»[35]
In the days before the election, Israel conducted large-
.scale military maneuvers on the border with Lebanon
 All of this paved the way for the spectacular intercession
 of the 85-year-old Maronite patriarch. Though privately

 sympathetic to March 14, Sfeir had avoided publicly taking
 sides, dropping only indirect hints of his preferences.[36] He
 went much further on the day before the election, warning
 voters of «a threat to Lebanon>s character and Arab
 identity» (clearly alluding to Iranian influence) and urging
 them to «abort the persistent efforts that, if successful, will
[change the face of our country.»[37
Implications
 Although the electoral results left the overall balance
 of power between March 14 and the opposition largely
 unchanged, the coalition clearly gained a more legitimate
 mandate. The distribution of seats was at odds with the
 popular vote (54% in favor of the opposition),[38] but not
 nearly to the same degree as the 2005 election - and this
time around, everybody accepted the rules beforehand

 In the short-term, the coalition may be able to govern
 without conceding a national unity government. While Aoun
 initially refused to support the new government unless the
 opposition is granted a blocking minority of cabinet seats,
 his Shiite allies pointedly did not reciprocate. March 14
 leaders hope that they will drop the demand for a blocking
 minority in exchange for supporting Berri>s reelection as
 parliament speaker and providing Hezbollah with private
 assurances regarding its militia (or, as one pro-March
 14 media outlet put it euphemistically, «provid[ing] the
 parliamentary minority with specific guarantees concerning
specific political issues»).[39
 Contrary to the tenor of many Western media reports,
 however, the election results were a defeat for Aoun only
 in the sense that he did not win a clear mandate to speak
 on behalf of the Christian community. However, no one
 (outside of the Aounist camp) expected him to do so. His
 roughly [40],52%-share of the Christian vote was around 49
en par with previous expectations (and with the 2007 by-
 election). Though his bloc expanded to only 27 seats due
 to the unexpected loss of Zahleh,[41] it is nevertheless
 unprecedented for so large a plurality of the Christian
 community to be united under one political agenda. The
 March 14 coalition has more Christian MPs, but they have
 too many conflicting allegiances to be considered a single
 bloc. The Lebanese Forces and the Phalangists each
 received 5 seats, with independents and subordinates of
Hariri and Jumblatt comprising the rest
 Aoun>s influence is bounded less by intrinsic limitations
 to his public appeal than by the intense opposition of rival
 Christian elite factions. Hariri and Jumblatt enjoy no more
 than a large plurality of «true blue» support within their
 respective confessions - it is their success in co-opting
 rivals within their respective confessions that gives them
 such enormous executive influence. Most Aounists are
 optimistic that the polarization of the Christian community
 over the past four years will dissipate as a result of regional
 détente and a less interventionist American administration.
 At the end of the day, the Lebanese tend to rally behind
 the most powerful leaders of their respective sectarian
 communities - and to forgive a great many indiscretions
along the way
Notes
 A win for the West; Lebanon>s election,» The Economist,» [1]
13 June 2009
 Even as supporters of both camps joined together in the [2]
 March 14 demonstration, the well-financed organizers of
 the rally refused to permit Aoun to address the crowd by

 Still Standing: Aoun after the Elections by Gary C. Gambill

To be followed next week
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