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األسد :لإلسراع يف تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الوضع يف لبنان إىل حالته الطبيعية

عون رداً على لقاء معراب« :االتصاالت» أوالً وأخرياً!

إذا عادت احلرارة إىل
خط «االتصاالت» بني
الرابية و«بيت الوسط» يف
الساعات املقبلة ،فإن ذلك
سيكون مؤشرا أوليا حول
إمكان عقد جولة مشاورات
جديدة بني الرئيس املكلف
سعد احلريري ورئيس
«تكتل التغيري واإلصالح»
العماد ميشال عون ،أما
إذا تعطلت «االتصاالت»،
على هذا اخلط ،فإن
رئيس جملس النواب
نبيه بري سيكون مضطرا
هذه املرة إىل البحث عن
معادلة بديلة لتلك القائلة
بأن االتصاالت «ماشية

مش

لكن «االتصاالت»
ماشية»!
وحتى ساعة متأخرة من ليل
أمس االول ،مل يكن قد
طرأ أي مؤشر إجيابي على
صعيد املشاورات حول
التأليف احلكومي ،ال بل
رمست املعارضة اللبنانية،
املوقف
بعد
خاصة
السياسي األخري للعماد
ميشال عون ومن ثم زيارة
وزير االتصاالت يف حكومة
تصريف األعمال جربان
باسيل اىل بلدة الطريي
يف قضاء بنت جبيل،
سقفا سياسيا صارت
العودة عنه صعبة للغاية،

يوازي قرارا اسرتاتيجيا
اختذه الرئيس املكلف
برتك الباب مفتوحا مع

نتعـاون مع أوروبا قبل «الشـراكة» ومـن دونها
*العماد عون*

إن مل تكن مستحيلة.
ومل يعد هذا السقف خافيا
على أحد :لو أعطي العماد
وزارات
عون
ميشال

اخلارجية والدفاع والداخلية
واملال والعدل ،لن يقبل
إال بوزارة االتصاالت،
وهذا قرار اسرتاتيجي

عملية إنزال جوي قرب بطارية صواريخ يف إطار املناورات املشرتكة
املناورة
علنية
برغم
للجيشني
املشرتكة
واإلسرائيلي،
األمريكي
فرضت
السرية
فإن
على الكثري من جوانبها
وأهدافها
العملياتية

Magic
Moments
photography
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األسد :طرح أوباما للسالم مل يدخل يف التفاصيل

املناورة األمريكية ـ اإلسرائيلية :املسـتـتـر أكبـر مـن الظـاهـر
يوفر
ومل
السياسية.
املؤمتر الصحايف الذي
املناورة
قادة
عقده
العسكريون من اجلانبني
سوى إطاللة ضئيلة على
هذه اجلوانب واألهداف.

عون للتوصل اىل تفاهم
ستكون حقيبة االتصاالت
خارجه حتما.

وال يبدو أن ردة فعل عون
العلنية جاءت من الفراغ،

ولكن نشر صور إنزال
جوي يف إطار املناورة،
واإلعالن مسبقا عن خطط
إلنزال حبري ،يشري إىل
أن املسترت أكرب من
الظاهر يف هذه املناورة

الكربى اليت متتد على مدى
أسبوعني.
وحاول قادة املناورة
العسكريون اإلحياء يف
بأن
الصحايف
املؤمتر
(التتمة ص )21

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ
ﻧﺨ ﹼﻠﺪ ﺷﺒﺎﺑﻜﻢ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﳊﻈﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ ﺃﺟﻮﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺼ ﹼﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲ

0414204042

فصل الرئيس السوري
بشار األسد ،أمس االول،
الثنائي
التعاون
بني
القائم بني سوريا ودول
أوروبية ،والتعاون يف
إطار الشراكة السورية
األوروبية ،مفض ًال القول
إن التوقيع على االتفاقية
يدخل يف إطار العمل
التقين ،مشريًا إىل تقدم
التعاون مع دول االحتاد
األوروبي بشكل مستقل،
موضحًا أن دمشق تولي
األهمية «لتقوية عالقتها
مع دول املنطقة وخاصة
ودول
العربية
الدول
اجلوار كرتكيا».
صحايف
مؤمتر
وخالل
مشرتك مع رئيسة فنلندا
تاريا هالونني يف دمشق،
شدد االسد على أن الوقت
ّ
ليس يف مصلحة السالم،
داعيًا أوروبا إىل التحرك
لدعم هذه العملية ،مشريًا
إىل أن ما طرحه الرئيس
األمريكي باراك أوباما
حول السالم ال يزال يف
إطار العناوين ،وال يوجد
نقاش حول التفاصيل
مع الدول املعنية ،ومنها
سوريا ،مؤكدًا أن إسرائيل

جتمع
حتت

ال تستطيع أن
االحتالل والسالم
سقف واحد.
وقلد األسد رئيسة فنلندا
وسام «أمية ذا الوشاح

األكرب» ،وهو أرفع وسام
يف سوريا ،فيما قلدت
هالونني الرئيس السوري
وشاح «الوردة الفنلندية
(التتمة ص )21

ت التشكيلة احلكومية
ا
صو واحتكار الوزارات! حل يق
انطونيوس بو رزق

اين اصبح تشكيل احلكومة؟
هل سرتى النور مع نزول هذا العدد اىل االسواق
ام ان ما قيل عن جرعات تفاؤل هو جمرد كالم
لالستهالك االعالمي؟
هل الطبخة احلكومية ما زالت اقرب اىل طبخة حبص
ام انها وضعت بالفعل على نار حامية تبشر بتصاعد
قريب للدخان االبيض؟
تساؤالت كثرية واسئلة اكثر تدور يف اذهان
اللبنانيني مقيمني ومغرتبني ،فثمة من يقول ان
التشكيلة اصبحت شبه جاهزة وال ينقصها سوى
اخلروج اىل العلن ومثة من يرى ان هناك الكثري من
التفاصيل ،اليت قد يكون داخلها اكثر من شيطان،قد
تؤخر حتى ال نقول تنسف التشكيلة احلكومية.
وحنن نرى ان هناك من يعمل على عرقلة تأخري والدة
احلكومة من خالل البوح يف اذن الرئيس املكلف بأن
رئيس هذه الكتلة او تلك ال يستحق هذه الوزارات
من حيث النوعية او العددية على سبيل املثال.
ولننتقل من الكالم املطلق اىل الكالم الصريح
(التتمة ص )9

www.magicmomentsphotography.com.au
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مقاالت

أصـول حتكـم انتخـاب أعضــاء اللجـان النيـابيـة
امحد زين

برأت جلسة انتخاب األعضاء اخلمسة يف هيئة مكتب اجمللس
النيابي الوضع احلكومي من تهمة التسبب يف تأخري انتخاب
أعضاء اللجان النيابية .فالتوزير ممنوع مع عضوية اللجان
كما مع عضوية هيئة املكتب اليت أجنز استحقاق انتخابها.
ويف معظم املرات كان تشكيل احلكومة يضم أعضاء يف
اللجان النيابية فيعمد اجمللس اىل انتخاب البديل عن النائب
املوزر حتى من دون ان ُيطلب من الوزير ان خيتار بني
ّ
املنصبني .وهلذا واىل ان يثبت العكس ،ميكن القول إن
تأخري تشكيل اللجان عائد خلالفات سياسية فقط ال غري.
ان هذه احلقيقة تستدعي لفت نظر النواب ورؤساء الكتل
اليت ينتمون اليها اىل األصول الربملانية اليت يتوجب
أخذها باالعتبار يف انتخاب أعضاء اهليئة وتشكيل اللجان
علهم يبنون على الشيء مقتضاه يف عملية التشكيل يوم
الثالثاء املقبل ،بعد ان سبق السيف العذل يف انتخاب
هيئة املكتب.
فانتخاب أعضاء اللجان وهيئة املكتب هما االستحقاقان
االنتخابيان الوحيدان اللذان جيريهما اجمللس ،وال يكون
هلما أي ماهية سياسية وال يرتبطان ال من قريب وال من
بعيد مببدأ الفصل بني السلطات .فهما انتخابان داخليان
بامتياز .فحتى إذا مل جير انتخاب األعضاء اخلمسة ال يتعطل
عمل السلطات الدستورية األخرى ،وإذا مل حيصل انتخاب
اللجان ال يكون مانع يوقف عمل اجمللس وعمل بقية
السلطات ،وهيئة املكتب بقيت  31سنة تتشكل من دون
مفوضني ،واللجان النيابية ال ذكر هلا يف الدستور .وإن
كانت تنشأ عم ًال بأحكام النظام الداخلي للمجلس فإنها ال
متتلك سلطة القرار فاملشاريع اليت تصدقها ختضع للتعديل
يف اهليئة العامة ويف مرات كثرية ترد اىل اللجان إلعادة
درسها.
من هذه الوقائع يتبني ان اجمللس النيابي أضاف عرب
ممارسته الطويلة نصوصًا مل يقر بها الدستور وإن كانت
قانونية ،كون الدستور أوىل اجمللس صالحية وضع نظامه
الداخلي .وما جتب اإلشارة إليه هنا ان املشرتع الدستوري
مل يقدم على إضافة املفوضني الثالثة اىل نصه الذي حدد
فيه أعضاء هيئة املكتب رغم تعديل الدستور مرات عديدة
بعد إضافة النظام الداخلي املفوضني اىل اهليئة وكذلك
بالنسبة للجان .والسبب يف ذلك ان املشرتع الدستوري
رأى ان عملية االستحداث املزدوجة تلك هي شأن داخلي
ال متتد مفاعيلها اىل خارج اجمللس وبالتالي ال عالقة هلا
بفصل السلطات وأحكام النظام فلو كان األمر غري ذلك
لكانت إضافتها اىل النص الدستوري قد متت.
من هذه الزاوية ميكن فهم الطبيعة اليت جيب ان حتكم
انتخاب اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب اجمللس وهذا
ما ميكن استكشافه بوضوح من رصد نية املشرتع عندما
أجرى اإلضافات املزدوجة تلك وكذلك من تعامل اجمللس
املتكرر مع االستحقاقني :انتخاب اهليئة وانتخاب اللجان.
فعلى الصعيد األول يتبني انه عندما جاء النص على إنشاء
اللجان مع اجمللس التمثيلي األول سنة  ،1922كان عددها
أربعًا فقط ،ونص على «وجوب ان يكون لكل مدينة
مستقلة إداريًا وكل لواء (حمافظة) من ميثلها يف اللجنة
املالية وجيب متثيلهما يف جممل اللجان الثالث األخرى على

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
تصميم واخراج :عمر الشعار
الصف االلكرتوني :فيفيان غبش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
printed by: MPD - printing the news everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

نسبة عدد أعضائهما يف اجمللس التمثيلي» .ونصت املادة
 16من النظام على ان يكون االنتخاب يف الدورة األوىل
باألكثرية املطلقة .وأن يكون االنتخاب على القائمة».
وأن يعني رئيس اجمللس رئيسًا للجنة .ولكن مع أول
مناقشة جرت لتعديل النظام طلب رئيس اجمللس تعديل
املادة اليت ختوله تعيني رئيس اللجنة ليصار اىل انتخاب
رئيسها من األعضاء.
يتبني من هذه النصوص ان إنشاء اللجان النيابية ارتبط
ّ
مشكلة بصيغة توافقية وذلك من خالل:
بأن تكون
أ ـ إجراء االنتخاب على القائمة.
ب ـ متثيل مجيع الدوائر االنتخابية يف كل اللجان.
ج ـ الفوز بأكثرية مطلقة ،وهي أكثرية معادلة لفوز املرشح
لرئاسة اجلمهورية يف الدورة الثانية ولفوز املرشح لرئاسة
جملس النواب وتفوق نسبة األصوات املطلوبة لنيل احلكومة
الثقة.
د ـ تنازل رئيس اجمللس عن تعيني رئيس اللجنة وتركه
حلرية أعضائها.
ومما ال شك فيه ان من هذه النصوص من طاله التعديل
إال ان املمارسة املتكررة حافظت على احرتام مضمون تلك
األحكام حبيث أصبح من األصول الربملانية ان يضع رئيس
اجمللس «قائمة» بأمساء أعضاء كل جلنة يراعي فيها
التوازنات فتطرح يف اجللسة العامة ليصار انتخابها وكانت
املوافقة عليها تتم دائمًا باستثناء بعض املرات اليت يطلب
فيها نائب تبديل عضويته يف جلنة بعضوية جلنة أخرى.
أما بالنسبة النتخاب أعضاء هيئة مكتب اجمللس فإن
انتخابها قد تكرس يف عرف برملاني ثابت ومتكرر مل يصر
اىل اخرتاقه إال يف السنوات األخرية ويقضي هذا العرف
بأن يكون املفوضون الثالثة وأمينا السر ممثلني خلمسة
فرقاء آخذين باالعتبار التمثيل الطائفي أيضًا ولذلك كان
يتم انتخاب األعضاء اخلمسة يف معظم املرات بالتزكية.
وهذه الظاهرة املتكررة مل تكن بفعل «ترفع» من النواب
عن عضوية اهليئة إمنا إلدراكهم ماهيتها وضرورة التوافق
حوهلا مسبقًا آخذين باالعتبار نية املشرتع عندما استحدث
منصب املفوضني وقضت بأن يكون هؤالء ميثلون ثالثة
اجتاهات سياسية يف اجمللس.
من هذه الزاوية يتبني ان ترك عملية انتخاب املفوضني
للعبة الدميوقراطية العددية كما جرى أخريًا ،يتعارض مع
نية املشرتع اليت فرضت األخذ باعتبار أصول خاصة حتكم
االنتخاب .وهذا ما يستدعي القول إن اخلروج عن التوافقية
يف هذا االستحقاق وإخضاعه للدميوقراطية العددية يبقى
من حق النواب إال أن استعمال هذا احلق يلزمهم باحرتام
«احلق الدستوري» والتقيد بالتحديد الذي وضعه
الدستور لتشكيل هيئة املكتب ،فعندما يتم جتاوز األسباب
املوجبة اليت بين عليها استحداث املفوضني تسقط قانونية
النص على توسيع عضوية اهليئة يف النظام الداخلي .فإما
ان يؤخذ باألسباب املوجبة وإما ان يؤخذ بالنص الدستوري
وهذا ما مل يقدم عليه نواب اليوم عندما جتاوزوا النصني
معًا.
قد ال تعين هذه املداخلة يف «النظام» ان يستقيل
أعضاء من هيئة املكتب كي يستبدلوا بأعضاء من اجتاهات
سياسية أخرى فهذا مبثابة الطلب املستحيل ألن نوابنا
معروفون كونهم من النواب السابقني .فالغاية من املداخلة
ان يتمموا االستحقاق يوم الثالثاء املقبل عند تشكيل اللجان
على خري كي ال تتكرر املمارسة مرتني.

مطلوب
مطلوب للعمل يف جريدة اهلريالد
شاب او آنسة  -قسم االعالنات
لالتصال:
87648186
0403482345

ذكرى  13تشرين
يف البدء كنا واحدا" . .
والواحد كان مقاومة . .
واملقاومة كانت لبنانية . .
وكان للمقاومة شعار ،وهدف . .
والشعار كان 10452 :كم. . 2
واهلدف كان مواجهة خمطط كيسنجر " :لبنان البلد البديل
للفلسطينيني" . .
وكانت حروب  . .وكانت شهادة  . .وكان شهداء . .
توج بانتخاب بشري اجلميل رئيسا"
ثم كان شبه انتصار ّ
للجمهورية ،فبادر يف اول خطوة له كرئيس منتخب بالتوجه حنو
الشريك يف الوطن وطمأنته بان لبنان ال 10452كم 2سيبقى
وطنا" ملسلميه ومسيحييه .
كما أعلن ايضا" ان كل الذين استشهدوا من اللبنانيني ،اىل
اي حزب او طائفة انتموا ،هم شهداء لبنان.
وتوجه اىل الشباب
ّ
احملارب قائال" بأن زمن محل السالح قد انتهى .فالطالب جيب
ان يعود اىل مدرسته وجامعته ،والعامل اىل عمله ،واحملامي اىل
مكتبه  ،واحلكيم اىل عيادته . . .والذي يريد ان حيمل السالح
فليلتحق باجليش اللبناني ،وذلك يف اشارة منه اىل حل القوات
اللبنانية .
دوى انفجار عظيم ايقظنا من
وبعد حلم دام عشرين يوما" ّ ،
حلمنا لنصحو على واقع الشرذمة األليم . .
ِ
ِ
قتل بشري
وقتلت معه املقاومة اللبنانية املوحدة لتربز مكانها
قوات
متعددة الزعامة  ،انتجت شهداء لزعمائها فاق عددهم عدد
ّ
الذين استشهدوا باحلرب ضد الغريب.
ومع موت بشري عادت فكرة التقسيم ،واستبدل شعار 10452كم2
بشعار األمن الذاتي للمجتمع املسيحي حتت كانتون مسيحي.
وكانت حواجز  . .وكان تضييق على مسيحيي اجلبل والشوف
واجلنوب وتشجيعهم على اهلجرة الداخلية حلشرهم يف غيتو
مسيحي صغري .
وكانت حروب صغرية بني امراء احلرب املسيحيني للسيطرة
ّ
على الشارع املسيحي ذهب ضحيتها الكثري من األبرياء،
وفضل
كثريون آخرون اهلجرة اخلارجية .
وانتهى عهد األمني  . .وبدأ عهد آخر مع العماد ميشال عون،
عينه الرئيس امني اجلميل قبيل مغادرته قصر بعبدا رئيسا"
الذي ّ
حلكومة انتقالية  .فاستعاد شعار ال10452كم2
وجدده بشعار ":
ّ
اكرب من ان يبلوع اصغر من ان
يقسم"  ،فكان السبب اخلفي
ّ
وراء اخلالف املسيحي – املسيحي الذي كان خالفا" بني نهجني
وليس بني شخصني كما يعتقد الكثريون .
النهج األول هو نهج يدعو اىل كانتون مسيحي يتزعمه الدكتور
مسري جعجع .
والنهج الثاني نهج يدعو اىل انتشار املسيحيني من اجلنوب اىل
الشمال على مساحة الوطن ال10452كم. 2
وكان  13تشرين األول ُ . . 1990كتب الكثري عن هذه الذكرى
ولكن مهما قيل عنها ،تبقى انها الفرتة الزمنية اليت كانت
الشعلة العادة احياء فكرة الدولة والوطن كما رآهما بشري ،وكما
ارادهما  ،رفيقه يف الظل يومها  ،العماد ميشال عون .
 13تشرين األول  ،هي ذكرى لشهداء الوطن وليس فقط للتيار
الوطين  ،ألنهم كما قال العماد عون ،سقطوا يف ساحة الشرف
دفاعًا عن الوطن شعبًا وأرضًا وسيادة  .متاما" كما ان ذكرى
باقي الشهداء جيب ان تكون ذكرى لشهداء الوطن لبنان وليس
حلزب معينّ .
ثالثة عقود مرت على لبنان عانى منها الشعب اللبناني حروبا" ،
وتهجريا" ،واغتياالت  .ومل يتغري شيء .
فالسبب األساسي للحرب يف لبنان ما زال موجودا" وموضوعا"
على نار حامية لتنفيذه  ،اال وهو توطني الفلسطينيني .
مجيع اللبنانيني خسروا يف حرب لبنان ،اما خسارة املسيحيني
فكانت األكرب ،وهم انفسهم كانوا سبب تلك اخلسارة  ،فهل
ّ
تعلموا شيئا"  . .؟
ان من يزال يستميت من اجل زعيم كان قبل احلرب وخالهلا
وبعدها  ،ومن يزال يرفض التغيري من اجل األصالح  ،مل ولن
يتعلم شيئا" . .
ومن يزال حيتفل بذكرى شهدائه سنويا" بطريقة تقليدية
اجتماعية وعصبية للمتاجرة سياسيا" بدماء الشهداء والتذكري
ّ
الدائم ياألمن الذاتي ،مل ولن
يتعلم شيئا" . .
ولكن يف نظرة اىل ما ورد يف خطاب العماد عون يف ذكرى
 13تشرين هلذه السنة حيث يقول  . .":ان ما نريده اليوم
هو ختطي حلظة الشهادة وسببها املباشر اىل معناها األوسع
يؤمن
واملستمر يف حياتنا  .لنشهد هلا بدورنا  ،ونرتمجها بعمل ّ
استمرارية اجملتمع الذي كانت فدية بقائه واستمراره ." . .
ّ
ميكننا األستنتاج ان التيار الوطين احلر قد
تعلم الكثري . .
الكثري .

انطوان غامن
بريزبن
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لبنانيــات

سليمان يعرض مع جنبالط وجنله االتصاالت
أمني اجلميل :حتالف 14أذار مستمر بإستثناء
لتذليل العقبات أمام احلكومة
جنبالط الذي حتول من حليف اىل صديق
عالقيت بسوريا مل تنقطع والتقي قيادات سورية

باشر رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان نشاطه امس،
بعد عودته مساء أمس األول من
زيارة الدولة إلسبانيا ،باالطالع
صباحًا على جممل التقارير
الواردة عن األوضاع السياسية
واألمنية ،وكذلك املراحل اليت
بلغتها املشاورات اجلارية بهدف
تشكيل احلكومة اجلديدة.
وعرض الرئيس سليمان مع
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط ،حبضور
جنله تيمور ،األوضاع السياسية
السائدة على الساحة راهنا،
واطلع منه على أجواء االتصاالت
اليت جيريها مع عدد من األفرقاء
بعض
لتذليل
السياسيني
العقبات من أمام تأليف احلكومة
اجلديدة.
وتناول رئيس اجلمهورية مع كل
من وزيري العمل حممد فنيش
باسيل
جربان
واالتصاالت
األوضاع القائمة وعمل وزارة
كل منهما يف مرحلة تصريف
األعمال.
واطلع من عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب نعمة اهلل أبي
نصر ،على األجواء القائمة ،وال
سيما منها ما يتعلق باالتصاالت
اجلارية بني القيادات السياسية
ملالقاة املرحلة املقبلة نيابيا

*سليمان مع جنبالط وجنله تيمور *

وحكوميا.
واستقبل رئيس جملس إدارة
شركة اخلبري املالية الشيخ صاحل
بن الدن ،مع وفد من جملس
إدارة الشركة ،والذي أطلعه
على هدف الزيارة األساسي
وهو «تثبيت اإلميان العميق
بدور لبنان يف املنطقة على
املستوى املالي واالقتصادي،
وإميانه كذلك بالعنصر اللبناني
وكفاءته االحرتافية يف هذا
اجملال ،إضافة اىل استعداد
الشركة للعمل يف لبنان
الذي استعاد ثقة العامل به
سياسيا وأمنيا وكذلك ماليا
واقتصاديا».
ورحب الرئيس سليمان بالوفد،

مبديا سروره وارتياحه الهتمام
الشركة بلبنان والعمل فيه،
مشريا اىل «أن األزمة املالية
العاملية األخرية اليت جنح
لبنان يف جتاوزها وتستوجب
انتباه املعنيني باملضمون،
جاءت دليال إضافيا على الثقة
اخلارجية بلبنان ،خصوصا إذا
تأمن االستقرار األمين وبقي
التنافس السياسي حتت سقف
القوانني وضمن إطار اللعبة
السياسية اليت تتيحها األنظمة
الدميوقراطية».والتقى رئيس
حزب احلوار فؤاد خمزومي،
الذي شكره على التعزية بوفاة
والده ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة.

باسيل يف الطريي :هناك عمالء
بعضهـم مـن السياسيني الكبـار

ّ
دشن وزير االتصاالت جربان
باسيل «سنرتا ً
ال» يف بلدة
الطريي للخطوط األرضية،
باتصال أجراه من داخل غرفة
جملس
برئيس
السنرتال
النواب نبيه بري ،الذي هنأه
على افتتاح
احملول .يف حني
ّ
أعرب باسيل عن أسفه «من
اننا حتى اليوم ما زالت هناك
قرى مل تصل إليها اخلطوط
اهلاتفية» ،معتربًا «ان هذا
يدل على حجم اإلهمال الذي
يعاني منه اجلنوب».
سبق ذلك احتفال أقامته بلدية
الطريي للوزير باسيل ،يف
حضور النواب حسن فضل اهلل
وعلي بزي وأيوب محيد ورؤساء
بلديات وفعاليات .اعترب باسيل
خالله «أن يف كل مرة
نقرتب من التوافق واملصاحلة
املتضررين
نرى
احلقيقة
أنفسهم يعودون لزرع الفتنة
واملشاكل ،ويضعون املمنوعات
واحملرمات وخطوط الفصل بني
اللبنانيني» .وسأل« :اىل
متى سنبقى ساكتني ،حنن
نسرتهم ملصلحة البلد وهم
ال يريدون السرتة» .معتربا
«ان نواياهم معروفة انهم
يريدون حكومة اكثرية».
وتطرق باسيل اىل اخلرق
االسرائيلي يف منطقة حوال
وقال« :ال احد يستطيع ان
يسرت على هذا اخلرق ،ال امم

متحدة وال يونيفيل ،حيث
وضعت أجهزة مراقبة على
شبكة ممدودة يف االراضي
اللبنانية».
اضاف« :القي القبض على
بعض العمالء وبعضهم ما
يزال مستورًا والسؤال عن
العمالء الكبار من السياسيني.
اىل متى سيبقى العمالء الكبار
وتارخيهم عميل إلسرائيل،
اىل متى سيبقون يف عمالتهم
املكشوفة يف بلد طبيعة تكوينه
الطائفي والسياسي حتميهم،
يظلون يضعون ممنوعات على
اللبنانيني؟».
شبكة
«ان
اىل
واشار
محتها
املقاومة
اتصاالت
املقاومة حيث كانت الشرارة
اليت أطلقت املشكلة .وهذه
الشبكة حممية بنضاالت ودماء
املقاومني وباتفاق الدوحة
هذه
الوزاري.
وبالبيان
الشبكة ليست حباجة إىل وزارة
وهي
لتحميها،
االتصاالت
مشرعة من احلكومة اللبنانية
ببيانها الوزاري» .وسأل
«عن اإلصرار على الدخول إىل
وزارة االتصاالت ،هل هو خلرق
هذه الشبكة وخلق الفوضى
اليت كانت قائمة والتسلل اىل
كل عناصر القوة للمقاومة».
مضيفًا« :كيف تهدد وزارة
االتصاالت احملكمة الدولية
ومجيع ما حتتاجه احملكمة يصل

إليها» ،مؤكدًا على قبول كل
اللبنانيني بالوصول اىل معرفة
احلقيقة وإحقاق العدالة.
وحتدث النائب بزي فقال:
يف زمحة االتصاالت واللقاءات
واملشاورات يبقى االتصال
والتواصل مع اجلنوب هو الذي
ونوه
حيدد كل أنواع املساراتّ .
بدور كل من الرئيس بري
والسيد حسن نصر اهلل.
كما
حتدث النائب فضل اهلل،
ّ
فتطرق اىل تقرير االمني العام
ّ
لالمم املتحدة بان كي مون
وقال :إن اخلرق اإلسرائيلي
األخري ّ
مت على مرأى من األمم
املتحدة ،فيما التقرير ال يلتفت
اإلسرائيلية
اخلروقات
اىل
اال بشكل بسيط ويسلط
الضوء على غري ذلك .وأكد
ان بعض األصوات يف لبنان
ترى بعني غري وطنية عندما
حتاول املساواة بني االعتداءات
اإلسرائيلية واخلروقات من كل
اجلهات .ودعا البعض الن يعيد
النظر يف حساباته ويف ثقافته
حيال من هو العدو احلقيقي
لبلده.
وحتدث رئيس بلدية الطريي
ّ
شاكرًا للوزير باسيل وهيئة
«أجريو» على جهودهم يف
تنفيذ السنرتال .كما شكر
رئيس بلدية دير انطار قاسم
حجيج الوزير باسيل على
اهتمامه الالفت باجلنوب.

اعترب رئيس حزب الكتائب
الرئيس أمني اجلميل أن
احلكومة
تشكيل
مشكلة
ليست يف توزير شخص
أو اسناد حقيبة إىل طرف،
مشريا اىل ثالث حمطات متر
فيها عملية تشكيل احلكومة،
التوازنات
هي
االوىل
الداخلية وتوزيع احلقائب
ومصاحل كل فريق من
املواالة واملعارضة ،وهناك
شد حبال بني الطرفني يف
عملية التشكيل ،وايضا
داخل كل فريق ،واحملطة
االنعكاسات
هي
الثانية
اخلارجية ،واحملطة الثالثة
هو مشروع الدولة ومستقبل
لبنان حبسب رؤية كل فريق،
وهي حمطات تتداخل ببعضها
البعض.
ويف حديث لقناة «العامل»،
متنى أن «تسند اىل الكتائب
وزارات مهمة بعدما جنح
اعضاؤها يف الوزارات اليت
اسندت اليهم يف احلكومات
السابقة» ،وقال« :مل
نبحث مع احلريري يف
احلقائب ،وعندما يطرح هذا
االمر علينا نعلن موقفنا منه
يف حينه ،ولن نكون ممن
يعرقلوا عملية التشكيل».

*الرئيس امني اجلميل*

واكد استمرار حتالف قوى 14
آذار باستثناء «الصديق»
النائب وليد جنبالط الذي
رأى يف الوقت احلاضر ان
يستقل عن  14آذار ،فبقي
صديقا ومل يعد حليفا»،
ورأى أن خروجه ال يغري يف
االكثرية واالقلية ألنه ما
زال يعترب نفسه متضامنا مع
رئيس احلكومة املكلف.
وتطرق اجلميل اىل موضوع
العالقة مع سوريا ،قائال:
«إننا مقتنعون منذ البداية
أفضل
إقامة
بضرورة
العالقات بني لبنان وسوريا،
آسفا لـ»العواصف والغيوم
سوداء اليت مرت يف هذه
العالقات».
واضاف« :حتى تستقر

االمور على اللبنانيني ان
تطبيع
ضرورة
يتفهموا
العالقات وجتاوز الصفحات
السوداء السابقة ،وحتى
يتحقق ذلك على سوريا ايضا
ان ختطو خطوة اىل االمام
جلهة مصاحلة اللبنانيني».
وأضاف« :عالقيت الشخصية
مل تنقطع يوما بسوريا حيث
التقيت وألتقي قيادات
سورية يف مناسبات خمتلفة،
وهناك تواصل مباشر وغري
مباشر ،وأي خالف بني أخ
وأخيه ال بد أن يصحح وتعود
املياه اىل جماريها».
وقال« :إني مقتنع حباجة
سوريا اىل لبنان ولبنان اىل
سوريا .حنن نكمل بعضنا
البعض على خمتلف االصعدة،
وخصوصا يف مواجهة العدو
االسرائيلي الذي يضمر الشر
للبنان وسوريا».
ومتنى اجلميل «أن يؤثر
حتسن العالقات العربية-
العربية ،وخصوصا السورية-
الوضع
على
السعودية
اللبناني ،وأن ال يقتصر هذا
التقارب على الدول العربية،
بل يتعداها اىل االسالمية،
ومنها ايران ملا اليران من
اهمية ودور يف املنطقة».
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لبنانيــات

السنيورة يلتقي بهية احلريري
وسـكـاف وشـطـح وصلـوخ

استقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال فؤاد السنيورة ،يف
السراي الكبري ،وزير املال
حممد شطح وحبث معه يف عدد
من امللفات التابعة لوزارة
املال .كذلك استقبل الرئيس
السنيورة وزير اخلارجية فوزي
صلوخ الذي أوضح بعد
االجتماع أنه «جرى عرض
لعدد من امللفات العائدة
لوزارة اخلارجية ،كما وضعت
الرئيس السنيورة يف أجواء
الزيارة األخرية اليت قام بها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان إىل أسبانيا».
والتقى الرئيس السنيورة
ايضا وفدا من مركز سرطان
مستشفى
يف
األطفال
اجلامعة األمريكية «سانت
جود» برئاسة رئيس املركز
سليم الزعين وعضو اجمللس
التنفيذي رئيس هيئة التربعات
واألمني املالي للمركز فاروق
جرب ورئيس احملاسبة يف
املركز عصام مكارم.
بعد االجتماع أوضح الزعين أن
«الوفد دعا الرئيس السنيورة
حلضور اجلناز التذكاري الذي
سيقام ألحد مؤسسي «سانت
جود» ريتشارد شدياق ،الذي
تويف منذ أقل من أربعني يوما،
كما دعوناه حلضور العشاء
السنوي للمركز ،وأطلعناه
على سري العمل يف املركز
والنشاطات اليت نقوم بها
على هذا الصعيد».
واستقبل السنيورة النائب
روبري غامن وعرض معه
األوضاع العامة .كما التقى
وفدا من «اليازا» حتدث
بامسه زياد عقل الذي قال على
االثر« :أكدنا ان من أسباب
حوادث السري املتزايدة مؤخرا،
الفوضى يف إعطاء إجازات
السوق واملعاينة امليكانيكية،
السالمة
بتأمني
وطالبنا
على الطرق ال سيما الدولية
منها حيث تتزايد احلوادث،
خصوصا ان اإلحصاءات تشري
اىل انه حتى اآلن هناك 700
متوف بسبب حوادث السري

كحد أدنى وحواىل عشرة آالف
جريح ،وطالبنا باإلسراع بتنفيذ
جسور املشاة ،كذلك تقدمنا
بعدد كبري من االقرتاحات هلا
عالقة بإدارة مرور موحدة ضمن
قوى األمن الداخلي وضرورة
خمالفات
بقمع
التشدد
الدراجات النارية على مدى
العام وليس بشكل مومسي،
وهناك  500ألف دراجة نارية
تسري على األراضي اللبنانية
مسجل منها  35ألفا ومئات
آالف تسري من دون خوذات
واقية».
اضاف« :حنن حنذر من ان
حوادث السري على وشك ان
تتصاعد بنسبة  20إىل  25يف
املئة إذا بقيت األمور على ما
هي عليه يف العام .»2010
كما قدم الوفد اىل الرئيس
عدة
اقرتاحات
السنيورة
حول إجياد آلية لتنفيذ أحكام
امتحانات
وتطوير
السري،
وتطبيق
السوق،
رخص
بالطرق
اخلاص
القانون
الدولية ،وتقييم جتربة املعاينة
امليكانيكية.
واستقبل الرئيس السنيورة
للمنظمة
الفخري
الرئيس
املدني
للطريان
الدولية
الدكتور أسعد قطيط ،واملدير
العام للطريان املدني اللبناني
الدكتور محدي شوق.
كما التقى الرئيس السنيورة
نائب املفوض العام لوكالة
االمم املتحدة لغوث وتشغيل
الفلسطينيني
الالجئني
«االنروا» فيليبو غراندي،
وعرض معه اعمال الوكالة
وتقدمياتها .واستقبل رئيس
حزب احلوار فؤاد خمزومي
الذي شكره على مواساته
بوفاة والده.
واستقبل الرئيس السنيورة
وزير الزراعة الياس سكاف
مع الدكتور بشاره كالس،
وعرض معه اعمال الوزارة
الوطنية
الرتبية
ووزيرة
والتعليم العالي بهية احلريري،
وعرض معها األوضاع وشؤون
الوزارة.

«الوفاء للمقاومة» تزور قهوجي

زار وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» ضم النواب نواف
املوسوي ،علي فياض ،علي عمار وعلي املقداد ،ورئيس جلنة
االرتباط والتنسيق يف «حزب اهلل» وفيق صفا ،قائد اجليش
العماد جان قهوجي.
وأشاد الوفد «مبواقف قائد اجليش األخرية وقيام اجليش اللبناني
بالتصدي للعدو اإلسرائيلي املمعن يف العدوان على السيادة
اللبنانية واستمراره يف خرق القرار  ،1701ومتت اإلشادة والتأييد
باإلجراءات والتدابري األمنية اليت يقوم بها اجليش اللبناني حلفظ
السلم األهلي واألمن الوطين».
وأكد «وقوفه اىل جانب اجليش اللبناني قيادة وضباطا وجنودا
يف مواجهة تهديدات العدو اإلسرائيلي املستمرة على لبنان».
بدوره أكد قائد اجليش «اجلهوزية العالية للمؤسسة العسكرية
يف الدفاع عن الوطن».
كما استقبل قائد اجليش النائب هادي حبيش ،ثم وزير الزراعة
ايلي سكاف ،كذلك استقبل وفدا من اهليئة التنفيذية للمجلس
العام املاروني برئاسة الوزير السابق وديع اخلازن.

شيباني يأمل التوفيق للحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية
بري يلتقي دن والزعابي
«من خـالل صربه واسـتمراره يف اجلهود الدؤوبة التـي يبذهلا» وكريسيتنسون ومراد :اإلماراتيون مثل
اللبنانيني ضحوا لنزع األلغام والقنابل

*احلريري وشيباني*

أمل السفري اإليراني حممد رضا
شيباني ،ان يوفق الرئيس
املكلف سعد احلريري ،من
خالل صربه واستمراره يف
اجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا،
يف تشكيل حكومة وحدة
وطنية لبنانية ،يف أسرع وقت
ممكن.
بعد
جاء
شيباني
كالم
لقائه الرئيس احلريري يف
«بيت الوسط» حبضور
نادر احلريري حيث قال :ان
شخصية الرئيس املكلف هي
شخصية معروفة ومشهورة
لكل من له صلة بالتطورات
السياسية االقليمية والدولية،
وقد متنينا لدولته يف هذا
اللقاء التوفيق والنجاح يف
الصعبة
املسؤولية
هذه
واحلساسة امللقاة على عاتقه.
وعربنا يف خالل هذا اللقاء عن
املنا يف ان يوفق من خالل
صربه واستمراره يف اجلهود
الدؤوبة اليت يبذهلا ،ان يوفق
يف نهاية املطاف بتشكيل
حكومة وحدة وطنية لبنانية،
ونأمل ان ينجز هذا االمر
يف أسرع وقت ممكن .كذلك
أجرينا مع دولته يف خالل
هذا اللقاء ،جولة افق حول
جممل التطورات واملستجدات
السياسية اإلقليمية ،إضافة
اىل استعراض آخر التطورات
اإلسالمية
اجلمهورية
يف
شرحنا
وقد
اإليرانية،
لدولته وجهة نظر اجلمهورية
حيال
اإليرانية
اإلسالمية
املستجدات السياسية سواء
على املستوى اإلقليمي او
إزاء تطورات الساحة اللبنانية.
وقد أكدنا مرة أخرى لدولت
على املوقف الدائم والثابت
املؤيد
املوقف
واستمرار
والداعم للجمهورية االسالمية
جتاه لبنان الشقيق.وتابع ردا
على سؤال :منذ اللحظة األوىل
اليت كلف فيها دولة الرئيس
سعد الدين احلريري تشكيل
احلكومة اللبنانية العتيدة عبرّ ت
بلساني عن املوقف الرمسي
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وان هذا اخليار هو خيار ناجح
وموفق ومناسب واجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية لن
تألو
َ
جهدا يف جمال دعم جهوده
لتأليف احلكومة اللبنانية ،وهذا
املوقف بطبيعة احلال مستمر.

وزار شيباني الرئيس حسني
احلسيين ،يف عني التينة.
وقال :كان لزامًا علينا أن
الرئيس
بزيارة
نتشرف
احلسيين
حسني
السيد
ّ
كي
أن دولة
ّ
نودعه ،ذلك ّ
الرئيس هو من الشخصيات
والقيادات السياسية الكبرية
ّ
واملعروفة .وأريد أن
أؤكد
أن دولة الرئيس احلسيين
ّ
حيظى
باحرتام كبري وبتقديٍر
ٍ
وافر لدى القادة واملسؤولني
كافة يف اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية».
ردًا على سؤال :اغتنمنا
وقال ّ
هذه الفرصة كي
نقدم شرحًا
ّ
الدائمة
للمواقف
مفص ًال
ّ
والراسخة للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية تجّ اه لبنان الشقيق.
بدوره ،أكد الرئيس احلسيين
على
«أن خروج لبنان من
ّ
حمنته وعودته إىل احلالة
الطبيعية على صعيد أزمة
السلطة اللبنانية الراهنة،
من شأنه أن ّ
ميكن لبنان من
لعب دوره يف خدمة التضامن
والتعاون العربي ـ العربي
من جهة والتضامن العربي
ٍ
ـ اإليراني من
جهة أخرى،
ما
يؤدي إىل خدمة قضايانا
ّ
املشرتكة وتفادي األخطار
اليت نواجهها مجيعًا».
وزار السفري اإليراني مقر
«جبهة العمل اإلسالمي»،
«جهودها
على
وأثنى
ودورها الفاعل واملؤثر يف
لبنان والعامل اإلسالمي من
خالل النهج الذي وضعه
الدكتور
الراحل
مؤسسها
فتحي يكن».
كما زار شيباني نقيب
احملررين ملحم كرم ،الذي
قدم اليه التعازي بضحايا
العملية اإلرهابية اليت تعرضت
هلا إيران شاجبا ما حصل .
اىل ذلك ،أقام رئيس تيار
«التوحيد» وئام وهاب،
عشاء تكرمييًا على شرف
شيباني ،داعيا «العرب إىل
االلتفاف حول بوابة العروبة
دمشق القادرة على إقامة
أفضل العالقات مع إيران
وتركيا».وأكد شيباني على
ان كل ما قدمته بالده هو
واجب ،جمددا دعم لبنان
ومقاومته من اجل استقرار
لبنان وتقدمه.

جملس
رئيس
إستقبل
النواب نبيه بري ،سفرية
أوسرتاليا اجلديدة جني
دن ،يف حضور مسؤول
العالقات اخلارجية يف حركة
«أمل» طالل الساحلي،
يف زيارة تعارف.
ثم استقبل سفري دولة
اإلمارات العربية املتحدة
ونائب
الزعابي
رمحة
رئيس مشروع اإلمارات
إلزالة األلغام والقنابل
خلفها
اليت
العنقودية
يف
اإلسرائيلي
العدو
اجلنوب اللبناني عبداهلل
خليفة الغفلي.
وقدم الغفلي اىل بري
ّ
املشروع
إجناز
شعار
وتقارير وكتبًا عن املشروع
وتفاصيل اجنازه .وقدم
بري اىل السفري اإلماراتي
ونائب رئيس املشروع
هديتني رمزيتني وكتابًا
عن صور عربون تقدير ملا
قدمته دولة اإلمارات من
ّ
مساعدات ودعم يف هذا
اجملال.
وقال :رحم اهلل املرحوم
الشيخ زايد الذي كان
له الفضل يف زيارتي
لإلمارات آنذاك ملقابلته.
قلت له يومها :لقد
وقد
ُ
حتررت األرض من فوق،
ولكن ال تزال من حتت ال
يستطيع الفالح أو مالك
األرض أن يستخدمها.
فأجابين رمحه اهلل :كم يكلف
املشروع تقريبًا؟ فقلت له
حنو  50مليون دوالر.
وبعد ثالثة ايام ،ارسل
الشيخ زايد جنله الشيخ
عبداهلل وزير اخلارجية اليوم
الذي كان آنذاك وزيرًا
لإلعالم فأتى اىل هنا واعلن
من امام القصر اجلمهوري
ان رئيس اجمللس زار
االمارات وطلب هذا االمر.
ولقد أتينا مع الضباط
والعسكريني وكل العدة
املشروع.
بهذا
للقيام
وفع ًال فقد بدأوا العمل
اللبنانيون
كما
وضحوا
واكثر من اللبنانيني إلجناز
هذا املشروع ،وهو املشروع
اجلدي اهلام الذي قامت
به اإلمارات ليس باملال
فحسب بل ايضا باجليش
والعتاد ،فألف شكر لدولة
االمارات العربية املتحدة.
وبعد الظهر ،استقبل بري
سفري الدامنرك يان توب
كريسيتنسون وعرض معه
التطورات الراهنة.
ثم استقبل رئيس «حزب
االحتاد» عبد الرحيم مراد
والقيادي يف احلزب هشام
طباره ،يف حضور النائب
علي حسن خليل ،وجرى

عرض لألوضاع الراهنة
والوضع املتعلق مبوضوع
تشكيل احلكومة.
وقال مراد :طبعًا املوضوع
الرئيسي للبحث مع دولة
الرئيس بري كان املوضوع
الراهن أي تشكيل احلكومة.
ودولة الرئيس طبعًا ال يزال
حيافظ على صيامه يف ما
يتعلق بهذا املوضوع.
اما وجهة نظرنا حنن فهي
أنه عبثًا الذين حياولون
تقاذف التهم حول من
الذي يعطل التشكيل،
القضية ليست قضية تربؤ
من التعطيل .يف رأينا أن
املعطل الفعلي واحلقيقي
لتشكيل احلكومة هو املوقف
األمريكي والذي عربت عنه
السفرية األمريكية مؤخرًا
ويقول انه من املفروض
ان تكون احلكومة «صنع
ترد
يف لبنان» ،وكأنها
ّ
بذلك على لقاء امللك عبد
اهلل والرئيس بشار االسد.
كما دعت اىل تشكيل حكومة
أكثرية رافضة صيغة الـ
 .15-10-5لالسف الشديد
هناك يف لبنان من ال يزال
يراهن على الدور االمريكي
االمريكية
والنصائح
وكأنه مل ير ماذا فعلت
هذه النصائح يف العراق
ويف فلسطني ويف كل
مكان يف العامل .ونأمل
من املسؤولني اللبنانيني
خصوصًا من املتضررين او
املكلفني بتشكيل احلكومة
ان يتذكروا ان هناك همومًا
للمواطن وللناس ،وان
الناس ال تستطيع االنتظار
طوي ًال ومن حقهم أن تكون
لديهم حكومة تسعى إىل
معاجلة مشاكلهم ليس فقط
قضية الكهرباء والغالء بل
كل القضايا األخرى.
وتابع :من هنا نتمنى أن
يكون هناك بصيص أمل
يف املرحلة املقبلة وهذا
يتطلب كما ذكرنا وقف
يف
األمريكي
التدخل
الشؤون الداخلية اللبنانية،
ألنهم عندما جاؤوا قبل
االنتخابات اىل لبنان وقاموا
مبخطط إلجراء االنتخابات
والفوز باألكثرية جنحوا يف
ذلك واوصلوا االكثرية
وهذا االمر ليس سرًا،
فعندما جاء بايدن وكلينتون
وميتشل وفيلتمان وخليل
زادة والسفرية سيسون
جاؤوا من اجل ان يصلوا
اىل اكثرية ووصلوا ،وطبعًا
حياولون اآلن ان يستثمروا
هذه األكثرية وان يكون
احلكم هلم وهذا الشيء
سيكون مرفوضًا من القوى
الوطنية.
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فرجنية :احلديث عن مهزوم ومنتصر موجه
ضد الرئيس املكلف لعرقلة التشكيل

رأى رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنية ان ما حياول
البعض تروجيه عن فريق
مهزوم وآخر منتصر هو لعرقلة
تشكيل احلكومة «وهو ليس
موجهًا ضد املعارضة بقدر ما
هو ضد الرئيس املكلف ألنه
اخلاسر االول يف هذا االطار»،
ودعاه اىل اختاذ موقف جريء
يساعد على حلحلة االمور.
وأكد انه وافق على القبول
بوزارة دولة لتسهيل التأليف
وملصلحة البلد وان االمور لن
تعود اىل نقطة الصفر ،رغم
ان هناك من حياول العرقلة
ولكن «عند اجلميع النية طيبة
والشيخ سعد واع لالمور وهو
من الذين يفكرون هكذا ولكن
هناك من ال يفكر مثله».
ورأى أن العرقلة داخلية
يستفيد منها اخلارج وأن
االجندة اخلارجية التقت مع
األجندة الداخلية عند الناس
الذين لديهم مصلحة بالعرقلة،
فيما ان ال مصلحة للحريري
بالعرقلة ألنه رئيس احلكومة.
اثر
جاء
فرجنية
كالم
استقباله ممثل منظمة التحرير
الفلسطينية يف لبنان السفري
عباس زكي ،امس ،يف
بنشعي ،الفتًا اىل انه أثار
خالل اجتماع مع الرئيس املكلف
سعد احلريري موضوع الوجود
الفلسطيين يف لبنان وضرورة
ضمان حقوق الفلسطينيني
اإلنسانية واحلياتية من دون
أن يؤدي ذلك اىل التوطني،
واقرتح حتويل املبلغ السنوي
املخصص من الدولة للجمعيات
واللجان لتغطية نفقات طبية
وغريها للشعب الفلسطيين من
دون التزامات قد تؤدي إىل
التوطني ودون أن يشكل ذلك
أي هاجس عند أي طائفة او
فريق.
وأشار فرجنية ردًا على سؤال
حول تشكيل احلكومة إىل أن
تكتل اإلصالح والتغيري حيق له
بستة وزراء والعماد عون قبل
خبمسة وزراء ومل يتمسك حبقيبة
معينة بل بنوعية احلقائب ،وأنه

اذا مل يعط حقيبة سيادية فهو
يوافق على استبداهلا حبقيبتني
خدماتيتني او اساسيتني ،كما
اننا تنازلنا وقبلنا حبقيبة دولة
لتسهيل األمور ،اال ان البعض
اعترب أن كل ما أجنزه عون يف
املسألة هو توزير صهره ،وان
هذا يعترب هزمية للمعارضة
وللتيار الوطين احلر وأصبح
هناك نوع من التشفي وبدأ
البعض يتصرف وكأن هناك
فريقًا منتصرًا وآخر مهزومًا،
مشريًا إىل ان ما لفت النظر
أكثر هو زيارة الرئيس املكلف
اىل معراب بعد فرتة قصرية
من كالم الدكتور مسري جعجع،
ما أوصل االمور اىل ما وصلنا
اليه اليوم ،مطالبًا احلريري
مبوقف جريء ومؤكدًا ان ما من
احد سيتخلى عن سياسته او
عن حلفائه ،ولكن عند اجلميع
النية للوصول اىل الوفاق.
واعترب ان الكالم عن فريق
مهزوم وآخر منتصر مل يكن ضد
العماد عون بل ضد الرئيس
املكلف ،ألنه اخلاسر االول من
إرجاع عجلة التأليف اىل الوراء،
مشريًا اىل انه اثر ذلك تناول
احلريري العشاء عند من قال
هذا الكالم «لذلك إما ان
يكون احلريري موافقا على هذا
الكالم وعندها لن تسري االمور،
إما اذا كان غري موافق فعليه
ان يوضح االمر بشكل جريء
الن توضيحًا كهذا من شأنه
حلحلة االمور .اما اذا استمر
الكالم عن اننا خسرنا املعركة
فليؤلفوا احلكومة من دوننا
وحنن لن نتخلى عن بعضنا يف
املعارضة ،ومن يظن غري ذلك
فإنه خمطئ ،حنن اىل جانب
العماد عون وما تنازلنا عنه لن
نرتاجع فيه وما قدمناه ملصلحة
الوطن قدمناه بقناعة من أجل
ان تسري االمور وليس ملصلحة
احد ومل يأخذ أحد منا شيئًا».
واوضح فرجنية ان البلد حيتاج
اىل حكومة ووفاق وان تتعرف
الناس على بعضها وتتحاور
ألن ال مصلحة ألحد يف التقاتل
او يف خراب البلد.

ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻜﻢ
ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﺼﺎﳊﻜﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ
Business Solutions Group – Australia
Ô≠ãœ@Ô‹Ìg@áÓè€a@ÒäaÜhi
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺒﺮﺓ
Po Box: 186 Casula NSW 2170
Ph: 1300 513 413 – Mob: 0424 700 796
www.bsga.com.au

جعجع :على الرئيسني رفض االبتزاز
و«القوات» ال تتمسك بأي حقيبة وزارية

*الدكتور مسري جعجع*

انتقد رئيس اهليئة التنفيذية
اللبنانية»
«القوات
يف
مسري جعجع ،بعد استقباله
عميد «حزب الكتلة الوطنية»
كارلوس ادة« ،املعطيات
املتباينة اليت تتداوهلا الوسائل
اإلعالمية بشأن توزيع احلقائب
الوزارية» ،جمددا «عدم
متسك القوات بأي حقيبة وزارية
باعتبار أنها ليست هذه الطريقة
اليت تتشكل من خالهلا احلكومة
وان كل كتلة نيابية هلا حق
املطالبة بأي حقيبة ولكن هذا ال
يعين أن تصبح هذه احلقيبة ملكا
لتكتل معني».
وأسف لـ«املوقف الذي اختذه
العماد (ميشال) عون ،وال
سيما أنها مل تكن هذه األجواء
السائدة يف اللقاءات السابقة
بينه وبني الرئيس املكلف
من خالل تصاريح العماد عون
عن
وكشف
ومصادره».
«اجتماع كان مرتقبا بني العماد
عون و(الرئيس املكلف سعد)
احلريري لوال املؤمتر الصحايف
وكان بإمكانه طرح ما يريد
يف غرفة مغلقة هو والرئيس
املكلف».

ومتنى «أال خيضع رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف
لالبتزاز حتى ال تصبح عادة،
فاألمور ال تتم بهذا الشكل،
وخصوصا انه مرت أربعة أشهر
دون حكومة».
أضاف :ما دامت حدود اللعبة
معلومة وما تستطيع األكثرية
تقدميه صار واضحا فالعماد
عون أمام أمرين :إما القبول
بهذه الشروط واملشاركة بتحمل
املسؤولية وإما االنضمام اىل
صفوف املعارضة.
وقال إن الطريق ما زالت سالكة
أمام تأليف حكومة وحدة وطنية،
شرط «أن نتحلى ببعض
املنطق والواقعية والتعقل
والرصانة والرزانة ألن األبواب
مل توصد بعد».
وقال ردا على سؤال عن
األسباب اليت دفعت عون اىل
رفع سقف مطالبه :إما أن هناك
طرفا كبريا يرى أنه مل حين
الوقت لتشكيل حكومة لبنان ـ
وعسى أال يكون ذلك صحيحا
ـ وإما أن العماد عون يرفع
السقف يف اللحظة األخرية بغية
حتسني شروطه.

صفري «قلـق» على مستقبل لبـنان
غي االجواء
حـرب :موقـف عـون رّ

حضرت تداعيات الكالم األخري
«التغيري
تكتل
لرئيس
واإلصالح» النائب العماد
ميشال عون ،على مباحثات
البطريرك املاروني نصر اهلل
صفري ،الذي التقى النائب
جوزف معلوف ،الذي قال:
كانت مناسبة للتطرق اىل
األوضاع واملستجدات اليت
مير بها البلد ،وخصوصا بعد
التفاؤل الذي كان قائما،
إضافة اىل التطورات اليت
حصلت على ساحة تأليف
احلكومة اليت كنا نأمل
كمواطنني لبنانيني أن يكون
الوضع قد حل ،ولكن لألسف
ظهرت بعض العقد ،وقد
ملست من غبطته حرصه
ودعوته اىل ضرورة التوافق
ألن البلد واملواطنني مل
يعودوا حيتملون هذا الوضع
الذي نعيشه.
أضاف عن أسباب العرقلة:
إذا عرفنا األسباب يهون
احلل ،ومثلما يعلم اجلميع،
فإن األخبار كانت مساء يوم
إجيابية،
املاضي
الثالثاء
ولكن ما ورد على لسان
اجلنرال عون حول املداورة يف
الوزارات كان عكس ذلك.
واستقبل صفري النائب بطرس
حرب ،الذي قال :حبثنا يف
التطورات السياسية ،ال سيما
يف العقبات اليت ظهرت يف
وجه تأليف احلكومة واملوقف
الذي صدر عن العماد عون
والذي جاء لتغيري األجواء من
تفاؤلية اىل تشاؤمية ،وحنن
نرى أن استمرار هذا اجلو
يعرض البلد للخطر ويهدد
ّ
النظام السياسي بالسقوط.
والوسيلة الوحيدة ملواجهة
ختدم
بصورة
املستقبل

*البطريك صفري*

املواطنني الذين أوصلونا
اىل موقع املسؤولية هي أن
نتمتع باحلكمة وأن نتعامل مع
القضية الوطنية بروح إجيابية
وأن نبدي فيها املصلحة
الوطنية على املصلحة اخلاصة
وأن نعترب أن مصلحة لبنان
وشعبه هي بإجياد احللول
ملشاكله ،وهنا إذا بقيت
الروح السلبية هي السائدة
فال أرى جماال للحكومة
ولالستقرار.
وعما مسعه من صفري ،قال:
البطريرك ال ميكنه إال أن
يكون قلقا مثل كل اللبنانيني
على مستقبل لبنان ألن
طريقة التعاطي هذه ال ميكن
أن حتل مشاكل الناس وال
ميكن أن تطمئن البطريرك أو
أي مسؤول يف لبنان ،فإذا
كان البلد سيصبح ساحة
للصراعات كما يطرح اليوم،
فاهلل يساعد اللبنانيني على
هذا اجلو املتوتر املرتبط
مبواقف وشروط شخصية
وحزبية على حساب الوطن.
والتقى صفري وفدا من
املتحدرين من أصل لبناني يف
الواليات املتحدة األمريكية،
ثم رئيس جملس إدارة بنك
بريوت سليم صفري.
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نعلن متسكنا بالوزارت اليت كانت معنا يف حكومة  2008مع وزارة جديدة

العماد عون :ميكنين أن أساعد اىل حد معني وليس اىل حد الغاء الذات

عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون.
وبعد االجتماع حتدث العماد
عون فأوضح أن املوضوع
الذي درسه التكتل كان تأليف
احلكومة وما يطال هذا املوضوع
يوجه
من شائعات ولفت إىل أنه ّ
رسائل واضحة عرب اإلعالم.
وكان عرض لسياسة احلكم
احلالي يف قطاعات االقتصاد
والزراعة والصناعة اليت باتت
اليوم مفلسة .وكذلك القضاء
الذي تعرتيه شوائب عديدة
والسجون .وأعلن أن التكتل
يتمسك بوزاراته احلالية مع
إضافة واحدة إليها ألن عدد
نوابه ارتفع مشريًا إىل أن ما
تعوض التيار
من وزارة واحدة
ّ
عن وزارة االتصاالت بل سلة
وزارات .وأوضح أن املداورة
يريدون أن تطال التيار فقط
والبدائل غري مرغوب فيها.
وقال »:املوضوع األساسي
اليوم كان موضوع تأليف
احلكومة الذي أخذ طابعًا قويًا.
فكل الناس يعرفون أن احلكومة
ستتألف إال أنا ،فظننت أن اليت
ستتألف هي حكومة أكثرية .فأنا
ال علم لي باحلقائب وال بالوزراء
ّ
يتعلق
أو أي شيء ،حتى يف ما
بنا .وهذا يعيدنا قلي ًال إىل
الوراء والسؤال هو ملاذا بدأت
هذه احلملة؟
يف األساس اتفقت مع الرئيس
املكلف سعد احلريري أن تكون
كل اللقاءات اليت جنريها هادئة
وبعيدًا عن اإلعالم ألن الكالم
املعلن يأسر ،على أساس إما
أن نتفق وهذا ما ّ
كنا نريده أو
أن خنتلف ونعلن خالفنا لكن
دون حصول تالعب يف اإلعالم
ومداخالت تؤذي الرأي العام
وتعود للتشويش على الوضع.
اىل أن بدأ يف مرحلة احلديث
عن الوزارت واألمساء لكننا عدنا
فأوقفنا التداول باألمساء على
أن نعني الوزارات ألن لكل
تقنياتها .أنا شخصيًا أعترب
وزارة
ّ
أن الوزير ليس إداريًا فقط أو
إنسانًا حماطًا باملستشارين بل
جيب أن ميلك احلد األدنى من
املعرفة بالوزارة أو املؤهالت
التقنية اليت متكنه من املعرفة
إذا أراد .ال ميكننا أن نسمي 10
وزراء لنختار منهم ثالثة الحقًا.
كل شخص عنده كفاءة لوزارة او
اثنتني او ثالثة .تبادلنا األفكار
األساسية وكنا متوافقني على
أن تظل األفكار أفكارًا اىل أن
ختضع لتجربة القواعد العملية
اليت تطبقها .مل نلحظ يف
العروض أي شيء يتناسب
مع هذه األفكار األساسية.
فقد حكينا عن املداورة وتبينّ
أنها ستطالين فقط وبالوزارات
األساسية والبدائل غري مرغوب
فيها .ما حيصل يف لبنان ال
حيصل يف أي بلد آخر .حنن
لسنا راضني عن اإلدارة املالية
واالقتصادية يف البلد منذ
استلم تيار املستقبل احلكم.
ونعبرّ عن هذا األمر باستمرار.

وحنن اليوم يف مرحلة تأليف
احلكومة ،ونرى كيف ميكننا أن
حنسن الوضع بدون اإلكثار من
االجتهادات والكالم .ومثة أمر
واحد ثابت ومعلن وهو حماربة
الفساد ،لكن ليس هذا فقط
ألنه شق سليب ،بل كيف نبين
االقتصاد اجلديد ونزيد اإلنتاج
لنخفض حجم الدين بالنسبة
للدخل الوطين وكل هذه مبادئ
اقتصادية علينا أن نطبقها.
ّ
نطلع تدرجييًا أين
أردنا أن
حيق لنا أن ندخل أو ال .فوجدنا
حمميات .ففي إدارة املال
واالقتصاد ال مكان لنا .لسنا
مقتنعني بإدارة املالية أنها
سليمة و 50مليارًا من الدين
يضاف إليها ما سرب عن عجز
على اخلزينة بقيمة  6مليارات،
ونأمل أال يكون األمر صحيحًا
ألنه غري معلن ونأمل أن يصححه
أحد ما كأن يصدر املصرف
املركزي بيانًا بأن دين اخلزينة
عليها دين حبجم كذا وإال يصبح
الدين  56مليارًا .كما أن قطاع
الزراعة أفلس ومعظم الشعب
اللبناني إما يعيش منه جزئيًا أو
كليا ً أي أن  % 40هلم مصلحة
يف هذا القطاع .وقطاع الصناعة
أيضًا يفلس .ونسمع رئيس
مجعية الصناعيني يتحدث عما
حيصل يف البقاع يف أحد مصانع
السرياميك .أين نساهم إذًا؟»
وأضاف »:هناك مسألة وزارة
الداخلية ،وما أقوله ال عالقة
للوزير احلالي به .فهو جاء
على أمر واقع وكانت هناك
أولويات االنتخابات ومل حيصل
تعاون معه وهذا ليس سرًا وأنا
مسؤول عن كالمي .األمن ليس
مسيس  %100فهناك
جيدًا وهو
ّ
أناس يذهبون إىل التحقيق
وخيرجون بال حتقيق وجرائمهم
هي جنايات أو حياولون االعتداء
ّ
يتوقفون.
على أشخاص فال
هذا ما قلته يف السابق وأكرره
مسيسًا .مديرية
أن األمن صار
ّ
األحوال الشخصية فيها أكرب
فضائح وأخطاء .جيب أن يتم
التحقيق فيها إذ ال جيوز أن
حتصل هذه األخطاء الكربى.
هل يعقل أن تقع 194ألف غلطة
يف اللوائح؟ أمساء غري مدرجة
مت إدخاهلا بعشرات اآلالف يف
آخر األسبوع؟ هذه لوائح ُت َ
نقل
من كمبيوتر اىل آخر وال حتتمل
اخلطأ يف النقل ألن الغلطة
ُت َ
نقل كما هي والصح أيضًا ولن
تركب على الطريق .وكل عام
يتكرر األمر واالسم الصح يف
 2005يصبح خطأ يف .2009
مثة أمور غريبة ال ميكن القبول
بها .حنن لسنا شعبًا متخلفًا
خصوصًا يف املعلوماتية حيث
لدينا أفضل املهندسني .من
ناحية اخرى ،ليسمحوا لديوان
احملاسبة بأن يصدر أحكامه يف
خصوص البلديات حيث حتصل
مداخالت للتسرت على هدر
األموال والسرقات .فليفتشوا
عن احتادات البلديات وبدون
أن نعمم .ملاذا هذه التوازي
مع التنظيم املدني؟ فليلغوا

احتاد البلديات أو التنظيم
املدني يف جمال إعطاء الرخص
والسهر على املوضوع .ملاذا
هذه «الدوبلة»؟ هل ليدفع
وخوات أكثر؟
الناس ضرائب
ّ
وهناك مديريات أمنية ال متشي
األحوال فيها يف أمور عدة.
ومن يسمعونين يفهمون أن
هذه األمور جيب أن تتغيرّ  .وال
وصول لنا أيضًا إىل قوى األمن
والداخلية.
القضاء أيضًا ممنوع علينا
أكثر.
بتفصيل
وسنتحدث
القضاء هو من أكثر املؤسسات
انتقادًا من قبل أصحاب العالقة.
هناك قضاة جيدون لكن هناك
أمورًا أخرى يستعمل القضاء
فيها إلجياد خمارج مشِّرفة ألشياء
غري مشِّرفة .حصلت أمور كثرية
ونسمع عن مسألة عدم كفاية
الدليل .القاضي ال يفتش عن
الدليل .مثة قضايا يف القضاء
تنام ثالث سنوات وتسقط بعد
مرور الزمن .وسجون فيها
 800سجني انتهت مدتهم وال
خيرجونهم ألن ال قدرة على
ترحيلهم إىل بالدهم .ميكننا
أن ننظم محلة ت ّربع لرتحيلهم
ونطلب من وزير االتصاالت
أن يشرتي هلم تذاكر السفر
من ريع األرقام الذهبية اليت
يبيعها .نتربع من هذا الفائض
لنعطيهم بطاقات سفر إىل
بالدهم .وال أماكن يف السجن
ملن جيب أن ُيسجنوا.
يف النتيجة االدارة وخدماتها
مسيسة وهذا ال
وتوظيفاتها
ّ
يبين بلدًا .وال ميكننا بالتكوينات
السلطوية اليت حتصل بعد
االنتخابات أن نسري بها كما
ُيطرح علينا وكما نسمع «ال
نسمح لفالن بأن يكون وزيرًا
لالتصاالت أو لفالن بأن يصبح
وزيرًا للداخلية .من يؤلف
سيسون
السيدة
احلكومة؟
قالت نريد حكومة تعكس صورة
فأيدتها يف
اجمللس النيابي
ّ
قوهلا .لكن كيف؟ ال عدديًا
حيسبونها نسبية وال الوزارات
وطرحوا
بعدالة.
يوزعونها
املداورة فقبلنا لكن تبينّ أن
املداورة تطبق علينا فقط أي
على تكتل التغيري واإلصالح
وهذا ال جيوز .مبا أن كل الناس
حيتفظون بالوزارت اليت كانت
معهم يف حكومة  2008حنن
نعلن متسكنا بالوزارت اليت
كانت معنا يف العام 2008
وتضاف إليها وزارة ألننا كنا
 21نائبًا فأصبحنا .27
مسعتم أن الوزير سليمان
فرجنية قبل بوزارة دولة اعتقادًا
منه أنها العقدة لكن كل الوزارة
هي العقدة وحنتفظ باملطالبة
بالوزارة اخلامسة .ألن األمور كما
هي ،و ليس مسموحًا أن نسمع
كلمات ونرجع اىل ما طويناه.
طوينا مسألة التوزير واألمساء
لنرتفع إىل مستوى معينّ فإذا
كانوا يريدون يعرقلوا التأليف
عليهم أال خيرتعوا قصصًا وال
يرجعوا اىل امر اعتربناه منتهيًا.
ولن نسمح ألحد مهما عال شأنه

*العماد عون*

يف اجلمهورية أن يقول أن مثة
وزارة ليس من حقنا دخوهلا.
تارخينا يشرف كل العامل دوليا
وإقليميًا وحمليًا .ومن ميكنه أن
يعلو علينا فليعلن عن نفسه
ّ
سجله .من يغار على األمن
لنريه
والسيادة أكثر ّ
منا؟ فليربز كل
واحد مواقفه التارخيية .أوالد
األمس الذين ال نعرف أي
يضعون أرجلهم وال من أين
يستجلبون فكرهم ال ميكنهم أن
يتحدثوا .نسكت على اإلساءة
ّ
كي يظل جمتمعنا هادئًا لكن
أإىل هذا احلد الفلتان؟
البارحة مسعت أحدهم يقول عندما
نعدل الدستور نوقف التوطني.
فما قيمة فهمه حتى يكون
مسؤو ً
ال يف اجمللس النيابي؟
الدستور تفاهم لبناني -لبناني.
هل مسح الدستور العراقي
للواليات املتحدة أن تغزو
أراضيه؟ أي دستور يسمح
لنتنياهو بالقول إنه ال يريد أن
يعود الفلسطينيون؟ من يعمم
هذه األخبار اخلاطئة هل يثقف
شعبًا؟
يتحدثون لساعات وحيملون
أوراقًا فارغة عن فضائح هنا
وهناك .فإىل متى نعيش هذه
املسخرة اإلعالمية أمام الشعب
اللبناني ونضيعه؟ حنن أصحاب
العالقة ومل نقل إننا تنازلنا أم
ال .فهل تنازلنا جمانًا؟ نتحدث
كي يعيش احلس النقدي عند
الناس .اذا تنازل املرء عن أرض
يقبض حقها وإذا تنازلنا عن
وزارة معينة ماذا أخذنا مكانها
ومن أعطانا؟ لنا حقوق مشاركة
يف كل القطاعات العامة وال
ِ
نصلح
أحد ميلك حممية ،فإما أن
اليوم أو ال .استمرار املاضي
ال جيوز واملسألة ليست عنادًا.
الدولة جيب أن تسري وليس
كما كانت أقل من مزرعة وفيها
قطاعات احتكار نفوذ .وزارة
االتصاالت مل تشتغل بشكل
صحيح يف التنصت إال على
عهد الوزير احلالي .كل اجلرائم
اليت وقعت من قبل مل تكشف
اال جرمية املنت .عندما ُ
ضبط
التنصت على اجلرائم وليس
على البشر ُك ِشفت شبكات
طرابلس والتجسس  .هذا جهاز
نغار عليه ولسنا جمربين على
االستعراض وال أن يقال إننا
نتاجر باملعلومات ونستعملها
لالبتزاز .مثة أمور كثرية جيب
تصحح .يف األشهر العشرة
أن
َّ
املاضية أرجعنا الثقة للبنانيني

أن بإمكانهم أن
يعمروا بلدهم.
ّ
وليس كما يقول رئيس احلكومة
يف جملس الوزراء وليس يف
صالون هذا البلد لطاملا كان
هكذا وسيظل هكذا .حنن نريد
أن نرجع ثقة اللبناني بنفسه
ولنتعاطى
االصالح
ليحقق
جبدية بالسياسة .وكل له حرية
الرأي وحنن مع احرتام القوانني
ومسعة اآلخرين .فعندما نقول
هذا سارق نقدم الدليل ألن
الرأي حدوده احلقيقة مهما كانت
التهمة من حقنا أن نتحدث عنها
لكن ليس من حقنا أن نكذب
على الناس بطريقة عدوانية
وبدون إثباتات».
أسئلة
على
أجاب
ثم
الصحافيني:
س :هل نفهم أن اللقاءات
واالتصاالت املتعلقة بتشكيل
احلكومة وصلت اىل حائط
مسدود؟ وماذا عن عرض
إعطائكم وزارة املهجرين بد ً
ال
من االتصاالت اىل جانب الرتبية
واالقتصاد والثقافة؟
ج :مل أقل هذا بل أرد على محلة
إغراق بالتفاؤل ،ومن حقي أن
أرد ألنها تحُ ضر كي يقال العماد
ّ
عون رفض .مل حيرتموا أي مبدأ
من مبادئ تأليف احلكومة إىل
اآلن .قالوا عنا أننا تنازلنا
لكننا مل نتنازل فإما أن تصدر
تشكيلة كاملة وهذا ما كان
مفرتضًا .لكن هذا يقول ال ميكن
إعطاؤنا االتصاالت وال الداخلية.
وذاك يقول ما إن تعطي الشام
اإلشارة حتى تتألف احلكومة.
ملاذا هذا اإلصرار على حتميل
سوريا املسؤولية؟ أليست
سوريا من تقولون إنها ّ
خنبتكم
رئيس مجهورية ال تريدونه؟
ملاذا تطلبون منها التدخل؟
ألستم السيادة واالستقالل
األرز و 14آذار؟هل
وثورة
ّ
لتساعدكم
سوريا
تريدون
علينا؟ هذا عيب .حنن أصدقاء
مع سوريا وما يؤذيها يؤذينا
لكن ملاذا هم بالذات يطلبون؟
عاطف جمدالني يهاجم وعقاب
صقر أيضًا ....عيب أن يتحدثوا
عن الناجحني .كلمة راسب يف
االنتخابات فيها شيء ما لكن
األبشع هو الراسب يف الوزارة.
فالراسب يف االنتخابات يتحمل
رأي اآلخرين فيه اما الراسب
يف الوزارة والذي صيته
بشع يف إدارة الدولة يتحمل
املسؤولية كاملة .حنن ناجحون
يف الوزارات ولن نتواضع بعد
اآلن ونفتخر بأدائنا
تعوض
س :ما الوزارة اليت
ّ
التيار الوطين احلر إذا تنازل عن
وزارة االتصاالت؟
ج :ليست وزارة واحدة بل ّ
سلة
وزارات .قالوا مداورة فلتكن
للكل وليس فقط عندي هل
يريدونها ليسحبوا من عندي
وزارتني؟ حنن الوحيدون الذين
ال ُي َّطبق علينا قانون املداورة.
هناك من هو يف الوزارة منذ
20سنة و 15سنة وال يقرتبون
منه فيما حنن يف الوزارة منذ
عشرة أشهر .كلهم ينطبق

عليهم قانون املداورة ما
عدانا .حنن قمنا بإجنازات كثرية
وسريعة لكننا مل نفرغ بعد
وعندنا مشاريع كثرية بدأناها
س :أمل تعرض عليك أي وزارة
سيادية يف كل االجتماعات مع
احلريري؟
ج :ال أريد التحدث عن األمر
لكن احلديث وصل اىل أصحاب
العالقة من خالل هذا املؤمتر
الصحايف وهو أكثر من واضح
س :أقطاب مسيحيي  14آذار
ذهبوا اىل حد البيان الوزاري
وبالتحديد سالح حزب اهلل يف
ظل الظروف األمنية اليت حصلت
ال سيما يف اجلنوب؟
ج :هذا نوع من املزايدة ورفع
الصوت ليكسبوا البسطاء من
الناس الذين يطنون أن اخلطر
يأتي من هناك .لكن اخلطر
احلقيقي ليس من سالح حزب اهلل
الذي ال يستعمل اال للدفاع عن
لبنان ولن يستعمل يف الداخل
إال يف حالة الدفاع املشروع عن
النفس .إمسعوا حديث جنبالط
عندما وقعت أحداث  5و 7أيار
والناس يعرفون احلقيقة وال
جنرت نفس الكلمات
نريد أن
ّ
واألحداث.
س :هل من لقاء قريب مع
الرئيس املكلف سعد احلريري
وهل من صيغ سلمك اياها لرتد
عليها يف االجتماع القريب؟
ج :تبادلنا آراء حول املواضيع
وأسئلة وأجوبة ليعرف كل ما
يريده اآلخر لكن مل تكن هناك
أجوبة ثابتة من جهته أو من
جهيت .وفوجئت حبملة التأكيد
هذه وكلها تناقض .فهذا يقول
هناك توزير يف االتصاالت
وذاك ينفي األمر لكن هذا
الضياع ال أريده أن يلتبس على
املواطنني .أنا أقول فلنضع
معايري .النسبية ال تريدونها
وال األثقال وال األعداد .ويف
النهاية يتحدثون عن التنازل.
لكن التنازل عن ماذا؟ من
تنازل عن وزير منحصته غرينا؟
سأجري عملية حسابية بسيطة:
حنن  27نائبًا واملستقبل (وليس
حلفاؤه)  41نائبًا وحيق لنا وله
ب 16وزيرًا أي ستة ونصف لنا
وتسعة ونصف هلم .فقلنا هلم
خذوا النصف من عندنا فيصبح
لكم عشرة وزارء ولنا ستة.
أخذوا واحدًا منا وفرغوا الثاني
ّ
و»شلحونا» الوزارات املهمة
ويقولون تنازلنا لكن هذا نهب.
حنن مل جنِر تصفية والرابية
مل جيتحها أحد وما زلنا نواب
املناطق اليت منثلها.
س :هل تنعي اليوم احلكومة
للبنانيني وتقول إنها إىل أجل
مسمى؟ وهل يتكرر املشهد
غري
ّ
قبل االعتذار األول حني كنت
تتفاوض مع احلريري وراح نواب
أدى إىل
جوًا ّ
األكثرية يشيعون ّ
اإلطاحة باحلكومة؟
ج :حتدثت يف مقابلة تلفزيونية
عن احمليط وارتباطات ال ميكنه
أن يتحرر منها .ال نعرف ما ميكنه
ضمن حميطه  ،واالرتباطات
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لبنانيــات
السياسية يف هذا البلد .أنا
ميكنين أن أساعد اىل حد معني
وليس اىل حد الغاء الذات .كما
أن األجواء الشائعة هي أجواء
تعطيل وحنن لسنا مسؤولني
عنها ألنها بدأت باحلديث عن
مقايضة منذ  10أيام وصارت
اتصاالت إقليمية لرتكيب نوع
من املقايضة .ما يساعد هم
أناس راشدون ومطعمون ضد
امليكروبات يتحدثون عن حل
األزمة وميلكون احلد األدنى
من العدالة .فهل يتعاملون مع
أعداء؟ ال أقبل بأي شكل أن
يقول لي أحد ال ميكنك استالم
الداخلية .ننتخب أناسًا وسرعان
ما يصبحون طرفًا يف النزاع
س :هل
حتيد احلريري عن
ّ
فريقه؟
ج :هو يتحمل املسؤولية سواء
رضخ أم ال
س :اىل ماذا تدعوه؟
ج :من يسافر بعيدًا خيفف احلمل
عليه
س :هل تصرحيك اليوم رسالة
للمعارضة ألنك قلت إن تكتل
التغيري واإلصالح هو الوحيد
الذي يدفع الثمن؟
ج :قلت إنهم يريدون أن جيعلونا
ندفع مثنًا ال نقبله
س :لكن هناك يف املعارضة
من يقول أيضًا إن البلد كان
هكذا وسيظل هكذا؟
ج :مل أمسع ذلك من املعارضة
س :هل من شروط معينة للقاء
الرئيس احلريري ابتداء من
اليوم؟
ج :ما من شروط .حنن ال نضع
شروطًا .مسعت يف األيام
العشرة األخرية أمورًا كثرية.
يف األسبوع األول مسعنا كالمًا

أقوى مئة مرة من الكالم الذي
يقال اآلن وهجومات تعرفونها
لكن القصة تزداد اليوم
وتغلي وترتتب عنها نتائج وما
كان جيب أن حيصل ذلك فيما
احلكومة على وشك الظهور.
فمن كسرها؟ العماد عون وإال
فمن سيعرقلها؟
س :ملاذا مل تنتظر جواب
الرئيس املكلف قبل التصعيد؟
ج :لن أناقش املوضوع .الرسائل
أرد يف
اليت وجهتها واضحة أنا ّ
اإلعالم على ما يقال يف اإلعالم.
أنا ألتزم لكن أن يصدر كالم
مماثل يف التلفزيونات فسأجيب
عليه ألن الرأي العام يسمع
س :هل عدنا اىل نقطة
الصفر؟
ج :أوراقنا مكشوفة ومبا أن
الكل متسكوا مبا يريدونه أريد
جوابًا على عرضي وليس على
العروض األخرى
س :اإلجيابية اليت تتحدث عنها
كلما التقيت احلريري هناك
أوساط تقول إنها تثري البلبلة يف
صفوف  14آذار .فحملة التفاؤل
اليت يشنونها اليوم أليست محلة
مضادة على إجيابياتكم؟ وهل
ثان؟
حنن أمام احتمال ٍ
ج :شخصيُا ال أعطي تقديرات
وال
أحب أن يعتذر مرة ثانية
ّ
لكن يف الوقت نفسه كنا نتكلم
بتفاؤل معتدل ومل أنكر يومًا
وجود صعوبات .لكن اليوم هم
يزعربون ولذا جيب الرد .لو
حتدثوا فقط عن الشق السليب
يف التفاوض لكان مقبو ً
ال لكنهم
قلبوه وقالوا إنين تنازلت أنين
ّ
تنازلت واملشكلة
حلت .فال
بأس إذا كانت املشكلة ُحَّلت
ونلنا ما نريد.

فتفت :مثة تناقض بني األجواء التفاؤلية

أعرب عضو تكتل "لبنان اوال"
النائب امحد فتفت عن حذره
الشديد حيال التفاؤل بإمكان
تشكيل احلكومة اجلديدة يف
االسبوعني املقبلني ،معتربا
أنه "لو كانت االمور تفاؤلية
ملا كان مثة حاجة اىل االنتظار
أسبوعني ،ولكانت احلكومة
تشكلت قبل ذلك" ،ولفت اىل
"ان مثة تناقضا بني االجواء
التفاؤلية والكالم الذي نقرأه
يف الصحف السورية".
قال يف حديث اىل صحيفة
"الرأي" الكويتية ،ردا على
انعكاس القمة املرتقبة بني
العاهل السعودي امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز والرئيس
السوري بشار األسد يف
دمشق على ملف احلكومة" :ال
شك يف أن حتسني العالقات
السورية ـ السعودية والسورية
ـ العربية والسورية ـ الدولية
مفيد للبنان ومردوده اجيابي
جدا علينا ،ولكن املشكلة
ليست كلها مرتبطة فقط
مبوضوع العالقات السورية ـ
السعودية ،ال سيما أن هذه
العالقات ترتبط بأكثر من
ملف ،بينها العراق وايران
وفلسطني".
واشار ردا على سؤال ،اىل
ان "امللف اللبناني يشكل
جزءا من املواضيع اليت تدخل
يف إطار العالقات السورية ـ
السعودية ،وتاليا ،إذا ارتفع
مستوى التفاهمات ،ولو مل
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ايها السادة من اليأس الذي بدأ ميأل كياننا حنن
أدركونا ّ
اصحاب العلمانية الذين مل ندخل يف لعبة الطائفية والفساد
واحملسوبية فقد اصبحنا انصاف مواطننب ناقصي احلقوق حتى
الواجبات.
ادركونا ايها القادة الننا حنن الذين تغربنا عن الوطن منذ
جترعنا كأس الغربة مرتني ،مرة يف الوطن
زمن ،حنن الذين ّ
ّ
وجل ما نبتغيه هو ان ال يشرب اخواننا
واخرى يف بالد االغرتاب
يف الوطن مرارة الكأس نفسه وأن يكونوا مواطنني لبنانيني
بامتياز يف بلد عشقناه ،يف ارض تعيش فينا رائحتها وتعيش
صورها يف ذاكرتنا .حنن الذين هجرنا سابقا ال نريد املصري
عينه الخوتنا الحقا .وكما نرغب لنعود اىل حيث ننتمي فقد
كانت هجرتنا قسرية كما كل من هاجر وكنا وما زلنا نعمل
جاهدين لنعود وحنقق املنا يف التغيري واالصالح يف الفكر
واملمارسة داخل اجملتمع ويف املؤسسات.
لكن مشعة هذا االمل بدأت ختبو ألن ريح الفساد باتت اقوى،
فكل املؤسسات خنرت وفسدت بدون استثناء واصبح االوفر
ماال واالكثر فسادا اصلحهم وافضلهم.
ايها السادة ،لقد اصبحنا حباجة اىل االصالح اكثر من الطعام
ّ
ألننا خنسر املواطنني الواحد تلو االخر  ،فكل يوم ينضم اخر
اىل الئحة املنبوذين حتى يغري ما يف نفسه من املواطنية
الصاحلة .مل يعد كالم الوطنية نافعًا ،ما عادت كرامة الناس
غالية لقد خاب االمل يف اكثر املؤسسات نزاهة فهي اصبحت
كغريها من الفاسدات هلا مواسم للثراء واالرضاء.
نقو على
ايها القادة ،حنن مقاومون ضد املعتدي لكننا مل
َ
ّ
مقاومة الفساد .مل نعد نأمن على ايام فلذات اكبادنا القادمة،
ّ
احتلنا الفساد احتالال كامال وعمالؤه كثر يف كل مؤسسة وكل
شرحية من شرائح جمتمعنا.
فكل ما نتمناه اليوم هو اجياد صيغة مشرتكة السرتاتيجية
دفاعية ضد هذا االحتالل اجلديد قبل ان يدرك من والكم
عليه ان البحث عن الوطن بديل جلدى وانفع له من البحث
عن حقوقه كمواطن لبناني وعندها لن جتدوا من حتكمون الن
الفساد سيكون حاكمكم.

فواز ع ّالم
املهندس هشام ّ
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and all high performance
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يشمل ذلك امللف اللبناني،
ميكن أن حتصل القمة بني
العاهل السعودي والرئيس
السوري (يف دمشق قبل
تأليف احلكومة) ،وعندها لن
يكون هلا هذا املردود الكبري،
علما أنه يف املفهوم العام هلا
مردود اجيابي على الصعيد
اللبناني".
وعن إمكان زيارة الرئيس
املكلف سعد احلريري لدمشق
خالل وجود امللك عبداهلل بن
عبد العزيز فيها ،أم انه متمسك
بأنه لن يزورها قبل تشكيل
احلكومة؟ قال" :الشيخ سعد
كرر أكثر من مرة انه ميكن ان
يزور سوريا كرئيس للحكومة
اذا كانت املصلحة الوطنية
وحتسني العالقات اللبنانية ـ
السورية يقتضيان ذلك .أما ان
يزورها كرئيس مكلف للحكومة
او كرئيس كتلة برملانية ،فال
نرى ان مثل هذا االمر ميكن
ان يكون مفيدا للبنان او
لسوريا ،بل على العكس ،من
شأن ذلك ان يعطي االنطباع
أن احلكومة تؤلف يف دمشق،
وتاليا سيتم استحضار فصول
العالقات السيئة بني البلدين،
وهذا سيلحق الضرر ايضا
بسوريا الساعية اىل االنفتاح
على العامل العربي واجملتمع
الدولي .وانطالقا من هذا،
أرى أن حتى دمشق هلا مصلحة
يف أن يزورها الشيخ سعد
كرئيس حلكومة مشكلة".

رسالة اىل السادة القادة

Tel: 96377511
24 good st Granville
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Ph: 9897 7197 - Mob: 0404 081 351
3 Bertha St, Merrylands 2160
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العرب والعالم

جملس الشورى يرفض إرسال اليورانيوم اىل اخلارج ومشروع قانون عقوبات يف الكونغرس

اسرائيل تكشف إجراء حديث مع إيرانيني يف القاهرة وطهران تنفي
اعلن مسؤول إسرائيلي امس
االول ،ان حديثا قصريا
غري مسبوق هو االول منذ
العام 1979جرى بني مبعوثي
إسرائيل وإيران خالل مؤمتر
مغلق لنزع سالح الشرق
االوسط عقد يف مصر الشهر
املاضي .لكن ايران نفت ذلك
واعتربت «الكذبة عمل دعائي
يهدف اىل التأثري على جناح
الديبلوماسية االيرانية خالل
اجتماعات جنيف وفيينا».
الشورى
جملس
ورفض
االيراني فكرة إرسال يورانيوم
منخفض التخصيب إىل اخلارج
 ،يف وقت امهلت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية حتى
اليوم ،ايران والواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا العالن موقفها
من «مشروع اتفاق» قدم
ملفاوضي هذه الدول حول
ختصيب جزء من اليورانيوم
االيراني املخصص لالستخدام
املدني يف اخلارج.
وشاركت إسرائيل وإيران
يف مؤمتر اللجنة الدولية حلظر
االنتشار النووي ونزع السالح
الذي عقد يومي  29سبتمرب
(أيلول) و 30منه يف القاهرة.
وقال موقع اللجنة على شبكة
االنرتنت إن املؤمتر منتدى
غري رمسي أسسته احلكومتان
االسرتالية واليابانية.
وقالت الناطقة باسم جلنة
الطاقة الذرية يف اسرائيل
يائيل دورون ،ان «اجتماعات
عدة جرت بني ممثلة للجنتنا
ومسؤول ايراني يف اطار
ان
واوضحت
اقليمي».
اللقاءات «جرت يف جلسات
مغلقة وما كان جيب كشفها
لكن اسرتاليا اليت نظمتها
رأت انه من املناسب الكشف
عنها».
ومل تعط الناطقة تفاصيل
اضافية حول هذا اللقاءات ،اال
ان صحيفة «هآرتس» اكدت
انها مجعت مديرة السياسة
ومراقبة االسلحة يف اللجنة
النووية االسرائيلية مرياف

زافاري اوديز وممثل ايران يف
الوكالة الدولية للطاقة علي
اصغر سلطانية يف القاهرة يف
 29سبتمرب (أيلول) و 30منه
يف القاهرة.
اضافت الصحيفة ان اللقاءات
جرت حبضور ممثلني عن دول
اخرى اعضاء يف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف فندق كبري
يف القاهرة برعاية اللجنة
الدولية ملنع االنتشار النووي.
وقد تناول املؤمتر ثالث مسائل
رئيسية وهي :جعل الشرق
االوسط خاليا من االسلحة
النووية ،ومنع نشر االسلحة
النووية يف املنطقة ،ومسائل
تتعلق بالطاقة النووية لالغراض
السلمية.
وحسب ما ذكر ،تبادلت
املندوبة االسرائيلية مرياف
صفاري اوديز احلديث مع
املندوب االيراني يف اطار
ثالث جلسات اذ سأهلا
املندوب االيراني :هل متلك
اسرائيل اسلحة نووية ام ال ؟
فلم ترد املندوبة االسرائيلية
بل ارتسمت ابتسامة على
وجهها.
واوضحت املمثلة االسرائيلية
ان اسرائيل موافقة على مبدأ
اجراء مفاوضات حول نزع
لالسلحة النووية يف الشرق
االوسط لكنها اكدت انه جيب
تعزيز االمن االقليمي وابرام
ترتيبات سالم لكي تشعر
اسرائيل انها جاهزة للبدء يف
هذه احملادثات.
كما قالت ان اسرائيل تعيش
يف وسط جيو اسرتاتيجي
معقد ،واشارت اىل ان اربع
دول ـ العراق وايران وليبيا
وسوريا ـ انتهكت خالل ثالثة
عقود التزاماتها احرتام معاهدة
عدم االنتشار النووي.
وروى مسؤول مصري حضر
االجتماع لوكالة «فرانس
برس» ان اللقاء شهد «جدال
وتبادال لالتهامات».
وقال هذا املسؤول رافضا
الكشف عن امسه ،ان اسرائيل

كانت ممثلة بوزير اخلارجية
السابق شلومو بن عامي
ومندوبة عن جلنة الطاقة
الذرية االسرائيلية .واكد ان
ايران كانت ممثلة مبندوبها
علي اصغر سلطانية.
اضاف ان «بن عامي وسلطانية
تواليا على الكالم خالل اجللسة
االوىل .وبعد ذلك حصلت
مناقشات على الطاولة من
خمتلف االجتاهات .شهد اللقاء
جدال وتبادال لالتهامات».
وتابع «اعلن سلطانية ان
االيرانيني ال ميلكون القنبلة
الذرية وال يريدون امتالكها
لكن االسرائيليني ردوا بان
هذا االمر غري صحيح».
ورفض الناطق باسم رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،مارك ريغيف ،االدالء
بأي تعليق حول هذا املوضوع.

أما ايران ،فنفت قطعيا حصول
مثل هذه اللقاءات .وقال
الناطق باسم املنظمة االيرانية
للطاقة الذرية علي شريازاديان
«هذه الكذبة عمل دعائي
يهدف اىل التأثري على جناح
الديبلوماسية االيرانية خالل
اجتماعات جنيف وفيينا» مع
القوى الدولية بهدف تهدئة
التوتر حول الربنامج النووي
االيراني.
ويف هذه االثناء ،رفض نائب
رئيس الربملان االيراني حممد
رضا بهونار فكرة إرسال
يورانيوم منخفض التخصيب
إىل اخلارج ملعاجلته وختصيبه
لدرجة اعلى.
ونقلت وكالة الطلبة االيرانية
لالنباء عنه «يقول لنا
(الغرب) :اعطوني اليورانيوم
املخصب بنسبة  3.5يف

ميتشل قريباً إىل الشرق األوسط

كلينتون تسلم أوباما تقريرها حول التسوية :الصعوبـات مـا زالـت قائمـة برغم التقـ ّدم
hقرت واشنطن ،أمس االول،
ّ
بصعوبات استئناف مفاوضات
التسوية بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،فيما أعلن
البيت األبيض أنه سيوفد
املبعوث الرئاسي جورج ميتشل
إىل املنطقة إلجراء جولة جديدة
من احملادثات بهدف حتريك
العملية السياسية.
وجاء هذا االعرتاف األمريكي،
يف تقرير سلمته وزيرة
اخلارجية األمريكية هيالري
كلينتون اىل الرئيس باراك
اوباما .وقال مسؤول أمريكي
إن «وزيرة اخلارجية شرحت
للرئيس ان صعوبات ما تزال
قائمة ،يف وقت تواصل فيه
الواليات املتحدة العمل مع
الطرفني من اجل استئناف
شروط
يف
املفاوضات
مناسبة لنجاحها» ،مضيفًا أن
كلينتون «الحظت ان بعض
التقدم قد حتقق ولكن ال يزال

هناك الكثري للقيام به من
قبل الطرفني».
وأضاف املسؤول األمريكي
أن «الفلسطينيني بذلوا
ّ
جهودا اضافية يف جمال
االمن واصالح املؤسسات
الفلسطينية ،ولكن يتوجب
عليهم ان يعملوا اكثر يف
ووقف
القطاعات،
هذه
العنف)
(على
التحريض
ومنع االرهاب» ،مشريًا إىل
أن «االسرائيليني وفروا
ّ
من جهتهم قدرا اكرب من
حرية التنقل للفلسطينيني،
وجتاوبوا مع دعوتنا لوقف كل
انشطة االستيطان ،واعربوا
عن جهوزيتهم لتقليص هذه
النشاطات».
وشدد املسؤول األمريكي
على ضرورة أن «ترتجم
هذه اجلهوزية بأعمال ملموسة
وحقيقية وعمل املزيد من
اجل حتسني احلياة اليومية

ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳴﺎﺭﻛﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ..ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ ..ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻧﻔﺘﺢ  6ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ

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

للفلسطينيني .ويتوجب على
الطرفني ايضا ان يتقدموا حنو
مفاوضات مباشرة».
وكان املتحدث باسم وزارة
اخلارجية ايان كيلي قال
ان كلينتون تشاورت مع
نظريها االسرائيلي افيغدور
ليربمان ،يف وقت ذكرت
أن سفرية
مصادر أمريكية ّ
الواليات املتحدة لدى االمم
املتحدة سوزان رايس قامت
بزيارة سرية للضفة الغربية،
أمس ،حيث التقت مسؤولني

فلسطينيني بارزين.
بدوره حث البيت االبيض،
يف بيان عقب تسلم أوباما
تقرير كلينتون ،إسرائيل
بذل
على
والفلسطينيني
مزيد من اجلهد لفتح السبيل
الستئناف مفاوضات السالم،
أن الرئيس باراك
مشريًا إىل ّ
أوباما سريسل مبعوثه اخلاص
إىل الشرق األوسط جورج
ميتشل اىل املنطقة قريــبا
يف أحدث حماولة الستئناف
احملادثــات بني اجلانبني.

Demolition & Excavation
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George’s Hardware
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املئة لديكم وأعطيكم الوقود
للمفاعل .وهذا أمر غري
مقبول بالنسبة لنا» .أضاف
«الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ملتزمة تزويدنا الوقود
مبوجب االجراءات الوقائية».
اىل ذلك ،مت امس رفع مشروع
قانون عقوبات جديد حبق ايران
اىل جملس النواب االمريكي
بعد سلسلة مشاريع اخرى
قدمت بهدف اعتماد سياسة
اكثر حزما حيال النشاط النووي
االيراني.
القانون
مشروع
ويلزم
الشركات اخلاصة املتعاملة مع
الواليات املتحدة ابراز وثيقة
تثبت انها ال تتعامل يف الوقت
نفسه مع قطاع الطاقة او
صناعة التكنولوجيات احلساسة
يف ايران.
ويهدف ادراج هذا القطاع

االخري يف النص اىل عدم متكني
احلكومة االيرانية من «احلد
من تدفق املعلومات املستقلة
يف ايران» ،يف اشارة
اىل التشويش على اجهزة
االتصاالت اثناء التظاهرات
اليت تلت االنتخابات الرئاسية
يف حزيران (يونيو).
«االحتاد
منظمة
وأفادت
النووي
الربنامج
حملاربة
االيراني» اليت ساهمت يف
اعداد مشروع القانون بأن
الشركتني املتعددتي اجلنسية
و»سيمنس»
«نوكيا»
معنيتان بهذه االحكام.
ويف حال تقديم اي شركة
مستندات مزورة سيحظر عليها
التعامل مع احلكومة االمريكية.
ويشمل املشروع ايضا شركات
دولية وفروعها املتعاقدة مع
احلكومة االمريكية.

Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531
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ﻧﺆﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
Shop 4- 5, 282 - 286 Guilford Rd,
Guildford 2161

PH: 9892 1122
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العرب والعالم

هيكل :العرب يهلّلون لتقرير

األكراد يرفضون «املساومة» على كركوك

غولدستون ...بعد «تنظيف»
التوصيات وتأجيل اإلجراءات
املصري
الكاتب
اعترب
حممد حسنني هيكل يف
اجلزء الثاني من مقابلته
«املصري
صحيفة
مع
اليوم» املعارضة أن قرار
جملس حقوق اإلنسان حول
تقرير غولدستون أفرغه من
حمتواه الفعلي مؤج ًال النظر
العديدة
التوصيات
يف
«القاضي
قدمها
اليت
الشريف» ،إىل آذار املقبل،
وأن العرب «يضيعون
النص
بقبوهلم
الفرصة
اإلجرائي كما صدر».
ورأى هيكل أن «اجلزء
الفاعل من التقرير ،مل
يعد موجودًا ،ألن املؤمتر
املوسع للمجلس الدولي
حلقوق اإلنسان توصل إىل
إجراءات غري اليت انتهى
إليها غولدستون» ،إذ ّ
أكد
أن التقرير «مل يرتك شيئًا
من جرائم احلرب اليت تدين
إسرائيل» إال و«وصفه
غولدستون يف تقريره الذي
كتبه بنزاهة قاض».
أما عن توصيات التقرير،
فأوضح هيكل أن غولدستون
حساب
«كشف
اقرتح
عما جرى من انتهاكات
و«تقديم
لإلنسانية»،
مشروع قرار يصدره جملس
األمن ،تنص املادة األوىل
منه على أنه يطلب من
السكرتري العام أن خيطر
جملس األمن» بضرورة
مناقشة اجمللس للتقرير.
وتابع قائال إن غولدستون
رأى «أن االنتهاكات اليت
إخطار
تستوجب
وقعت
احملكمة اجلنائية الدولية»،
وأنه من الضروري إخطار

العامة

لألمم

اجلمعية
املتحدة.
أن
على
شدد
لكنه
ّ
والعرب
«الفلسطينيني
يهنئون أنفسهم وأن التقرير
انتصار لإلنسانية ،وهذا مل
حيدث» ،موضحًا بقوله إن
«البند األول من مشروع
القرار الذي صدر اكتفى
بأمور ال خالف عليها...
فينص
اما البند الثاني
ّ
على الرتحيب مبا جاء يف
التقرير» ،معتربًا يف ذلك
طريقًا للتملص من مسؤولية
التقرير« :وكأنهم يقولون
تسلمنا
الدولية،
للجنة
تقريرك ،شكرًا على مهمتك،
ومع السالمة» .كما اعترب أن
قبول العرب بأال يورد القرار
ذكرًا للمحكمة اجلنائية ،ناتج
عما أمساه «ضعفًا».
ّ
وحول رأيه يف ما دار خالل
جلسة اجمللس الدولي حلقوق
اإلنسان ،اعترب هيكل أنها
«مرت وكأننا أمام إخراج
مسرحي مقصود ...لتغطية
أزمة ال يستطيع أحد أن
يفصل فيها دومنا تواطؤ»،
وأضاف أنه لو «كان
هناك كالم جاد عن تقرير
غولدستون لوجدنا مندوبي
اسرائيل وأمريكا وفرنسا
وبريطانيا ،وغريهم الكثري،
انسحبوا من اجللسة».
كما رأى هيكل أن التقرير قد
«يرفض دوليًا ...عندما
نصل إىل شهر آذار املقبل
سيحال إىل اجلمعية العمومية
أو إىل جملس حقوق اإلنسان،
وبالتالي نكون بذلك نتحدث
عن قضية أخرى متامًا ،وعن
مناخ خمتلف».

بغداد :التأخر يف قانون االنتخابات يثري
الشكوك يف موعدها ونتائجها
أكد نائب الرئيس العراقي
عادل عبد املهدي ومبعوث
األمم املتحدة لدى العراق
آد ملكريت ،أمس ،ضرورة
القيام بتحرك جديد وفعال
حول قضية كركوك واملناطق
املتنازع عليها من أجل
التوصل إىل حلول مناسبة
ومرضية لكل األطراف.
وحذر ملكريت من أن الوقت
أصبح حرجا بالنسبة إلقرار
قانون االنتخابات .وقال
إن «مزيدا من التأخري يف
إقرار التشريع من شأنه أن
يثري الشكوك ال يف موعد
االنتخابات فحسب بل ويف
نتيجتها».
وذكر مكتب عبد املهدي،
يف بيان ،إن نائب الرئيس
وملكريت حبثا «التحضريات
اجلارية إلجراء االنتخابات
التشريعية يف موعدها»،
ومت الرتكيز على قضية
وعمل
االنتخابات
قانون
املفوضية العليا لالنتخابات،
و«التأكيد على أهمية أن
تقوم بدورها من أجل ضمان
إجرائها يف أجواء تتسم
بالنزاهة والشفافية».
وأوضح البيان أن عبد املهدي
وملكريت تطرقا إىل قضية
كركوك واملناطق املتنازع
«ضرورة
وأكدا
عليها،
القيام بتحرك جديد وفعال من
أجل التوصل إىل حلول مناسبة
ومرضية لكل األطراف».
قال
الوقت،
هذا
يف
«رئيس» برملان إقليم
العراق
مشال
كردستان
كمال كركوكي ،أمام الربملان
يف اربيل« ،هناك أقلية
شوفينية تريد أن جتعل
من كركوك ذريعة لزعزعة
العملية الدميوقراطية وإبطال

احلوثيون :اشتباكات بني مينيني وقوات سعودية
أعلن احلوثيون ،أمس االول،
أن اشتباكات اندلعت بني
ّ
وجنود
مينيني
مواطنني
سعوديني كانوا حياولون
بناء سياج حدودي ،متحدثني
عن سقوط عدد من القتلى
واجلرحى بني اجلانبني.
وجاء يف بيان صادر عن
موقع
نقله
احلوثيني،
هلم،
التابع
«املنرب»
إن «مصدرنا يف منطقة
ّ
احلصامة أكد لنا ان القوات
السعودية أطلقت النار على
سوق يف املنطقة ،وذلك
عقب مواجهات مع أبناء
املنطقة نتيجة لقيام هذه
القوات ببناء جدار فاصل على
األراضي اليمنية» ،مشريًا
أن «تلك املواجهات،
إىل ّ
اليت وقعت على الشريط

احلدودي سقط خالهلا قتلى
وجرحى من الطرفني».
أن «أبناء
وأضاف البيان ّ
املنطقة يرفضون بناء أي
جدار فاصل يف منطقتهم ملا
له من آثار اقتصادية سلبية،
وقطع لتواصل األرحام اليت
ربطتهم مع إخوانهم يف
الطرف اآلخر من احلدود
لعقود خلت».
إىل ذلك ،شدد عبد اهلل حسني
بدر الدين احلوثي ،جنل زعيم
احلوثيني الذي لقي مصرعه
يف احلرب األوىل مع القوات
اليمنية العام  ،2004على
ضرورة احلسم العسـكري
لوقف القتال يف صعدة،
معتربًا أنه من الصعب احلديث
عن مسألة احلق اإلهلي يف
احلكم يف اليمن يف ظل

الدميوقراطية واالنتخابات.
وقال احلوثي يف مقابلة
مع موقع « 26سبتمرب»:
«أقول ملن يقاتلون الدولة
ال تأخذكم الظنون والشك
يف عدالة الدولة ونزاهة
عمه النائب
قادتها» ،متهمًا ّ
السابق حييى احلوثي بأنه
«ميثل الصورة السيئة اليت
ختلت عن وطنها ودينها».
وأشار إىل
أن احلوثية
ّ
«أخذت منحى آخر عما
كانت تنادي به ،وهي
حصر العداوة مع الصهاينة
واليهود واألمريكيني ،بدليل
ان احلوار الذي كان قد بدأ
مع والدي حسني بدر الدين
احلوثي كانت املطالب فيه
ضمان بقاء الشعار والسماح
برتديده».

معنى الفدرالية واالستمرار
يف قرارات وقوانني النظام
السابق غري القانونية وغري
يريدون
وال
الدستورية،
إعادة احلق للمظلومني».
كركوك
قضية
ووصف
«باخلط األمحر الذي ال ميكن
املساومة عليه».
التصرحيات
هذه
وتأتي
بعد يوم من فشل الربملان
يف املصادقة على قانون
االنتخابات الربملانية املزمع
إجراؤها يف كانون الثاني
اخلالف
بسبب
املقبل،
املتواصل حول كركوك،
ورمي الكرة يف ملعب
«اجمللس السياسي لألمن
الوطين».
وأعرب النائب الثاني للرئيس
طارق اهلامشي عن اعتقاده
بان «اجمللس السياسي
سيتوصل
الوطين
لألمن
إىل حل توفيقي بشأن ما
اختلف عليه بالنسبة لقانون
االنتخابات ،شرط أن ال يركز
على قضية كركوك فقط».
إىل ذلك ،أعلن وزير الدولة
الربيطاني لشؤون القوات
املسلحة بيل راميل أن حنو 70
جنديا سيعودون إىل العراق
لتدريب قواته البحرية .ويف
حني أن راميل مل حيدد موعدا
نهائيا لعودة اجلنود ،توقع
مسؤول عسكري بريطاني
أن يتم ذلك يف تشرين
الثاني املقبل .وكان الربملان
العراقي صادق مؤخرا على
اتفاقية أمنية بني لندن
وبغداد تسمح بعودة هؤالء
اجلنود إىل البصرة .وأعلنت
مصادر أمنية مقتل شخصني،
وإصابة  ،8يف انفجارات
وهجمات يف بغداد واملوصل
وبعقوبة.

التشكيلة احلكومية واحتكار الوزارات!
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

واحملدد ..فالعماد عون رئيس اكرب كتلة نيابية مسيحية من حقه
احلصول على ما يوازي حجم كتلته من الوزارات فلماذا الضغط عليه
لتقليص حصته الوزارية سواء لناحية العدد او لناحية النوعية.
فالتيار ما زال يصر على احلصول على حصته كاملة يف احلكومة
العتيدة اي ما يوازي حجم كتلة النيابية ويف هذا اجملال نفى العماد
عون ما اعلنه بعض اقطاب املعارضة عن بعض التنازل قائ ًال «ان
تكتل التغيري واالصالح يتمسك بوزاراته احلالية مع اضافة واحدة
اليها الن عدد نوابه ارتفع وما من وزارة واحدة تعوض التيار عن
وزارة االتصاالت بل سلة وزارات او يريدون ان تطال املداورة
التيار فقط والبدائل غري مرغوب فيها».
وهنا نسأل :ملاذا بعض الوزارات كوزارة املال مث ًال حكر على تيار
املستقبل وال يتنازل عنها ،وملاذا يريدون انتزاع وزارة االتصاالت
من التيار ،ويف هذا الصدد رأى العماد عون «ان هناك حمميات
ففي املال واالقتصاد ال مكان لنا وكذلك الداخلية .والقضاء ايضًا
ممنوع علينا ونسمع :ال نسمح لفالن بأن يكون وزيرًا لالتصاالت او
لفالن بأن يصبح وزيرًا للداخلية».
غري ان من املؤشرات االجيابية يف احتمال والدة قريبة للحكومة
املوقف االخري لتيار املردة الذي اعلن قبوله بوزارة دولة بعد ان
سبق ورفض ذلك».
نعود ونسأل :هل يستطيع الرئيس املكلف اختاذ قرار بنفسه او
سوف خيضع للضغوط واالبتزاز من بعض فرقاء يف االكثرية ورمبا
اطراف خارجية؟
فاذا كان يستطيع فعليه تقع مسؤولية تسهيل مهمته وان كان
جزء من قراره ليس بيده فهذه مصيبة كربى ونكون عندها قد عدنا
اىل نقطة الصفر.

اجليش الباكستاني يطالب "إيساف" بضبط
احلدودويقر بأن اهلجوم يف جنوب وزيرستان قد يطول
طالب باكستانيون يتظاهرون يف
الهور أمس للتنديد باهلجومني
االنتحاريني اللذين استهدفا
اجلامعة االسالمية يف اسالم أباد
الثلثاء( .أ ف ب)
أقر اجليش الباكستاني أمس
االول بان االرض الوعرة وااللغام
واملعارك الشرسة ابطأت تقدم
القوات الباكستانية يف جنوب
وزيرستان حيث قد يطول اهلجوم
على املقاتلني االسالميني اكثر
مما هو متوقع ،وحض قوات حلف
مشال األطلسي يف افغانستان
على إقفال احلدود لوقف حركة
املتشددين عربها.
ويف اليوم اخلامس من املعارك،
هليكوبرت
طائرات
هامجت
باكستانية قواعد حركة" طالبان"
قرب احلدود األفغانية ،بينما
كثفت القوات الربية هجماتها يف
حماولة للسيطرة جمددًا على بلدة

وزيـر الدفـاع الفرنـسي :تعاون استخباراتي مع إسرائيل
قال وزير الدفاع الفرنسي
هريفيه موران إن «فرنسا
منتظم،
بشكل
تتبادل،
االستخباراتية
املعلومات
مع إسرائيل ،مبا يف ذلك،
ما يتعلق باملشروع النووي
اإليراني».
وأضاف موران ،يف حديث
لإلذاعة الفرنسية «ار.
«أننا
تي.ال»
نود
ّ
ضمان أن يوقف اإليرانيون
املشروع النووي ولذلك
فإننا نتبادل املعلومات»،
وذلك بعدما ذكرت صحيفة
الفرنسية
«لوفيغارو»
مؤخرًا أن ضباطًا أمريكيني
وإسرائيليني
وفرنسيني
التقوا للبحث يف املشروع
النووي اإليراني.
ولكن سرت يف األيام
األخرية أحاديث يف وسائل
اإلعالم عن أزمة يف العالقات
الفرنسية،
اإلسرائيلية

جراء إلغاء زيارة وزير
اخلارجية الفرنسي برنارد
كوشنري إىل تل أبيب؛ وإن
أصرت املصادر السياسية
ّ
اإلسرائيلية على نفي ذلك.
وراجت إشاعات عن أن األزمة
اندلعت جراء رفض رئيس
احلكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو السماح لكوشنري
بزيارة قطاع غزة .ولكن
مصادر إسرائيلية قالت
إن سبب األزمة هو موقف
فرنسا من تقرير غولدستون،
ما دفع نتنياهو إىل رفض
اللقاء مع كوشنري.
وأكدت مصادر إسرائيلية
أن هناك غضبًا حقيقيًا على
فرنسا وبريطانيا ،اللتني
أطلقتا رسالة علنية بعد إقرار
تقرير غولدستون وطالبتا
إسرائيل بتجميد البناء يف
املستعمرات ،وإزالة احلصار
املفروض على غزة.

كوتكاي ،معقل زعيم "طالبان"
باكستان حكيم اهلل حمسود
والقيادي البارز يف احلركة قاري
حسني حمسود املعروف بـ"مرشد
املفجرين االنتحاريني".
واخنرطت باكستان يف حتد
عسكري واسع النطاق يف حماولتها
السيطرة على معقل "طالبان"
واملقاتلني املتحالفني مع تنظيم
"القاعدة" ،يف املناطق القبلية
على احلدود مع افغانستان.
ويف بيشاور ،رأى مسؤول
عسكري طلب عدم ذكر امسه ان
"اهلجوم قد يطول اكثر مما هو
متوقع ،وخصوصا بسبب طبيعة
االرض الوعرة واجلبلية .ويتقدم
اجلنود ببطء ويعززون مواقعهم
تدرجيا".
وقال ضابط آخر" :لقد تقدم
اجلنود حنو عشرة كيلومرتات
داخل اراضي العدو من اجتاهات
عدة ،لكن تسلق اجلبال وضمان
امن الطرق سيتطلب وقتا .اننا
نتقدم حبذر كبري".
وعندما اطلق اهلجوم الربي
السبت ،أفاد عدد من املسؤولني
ان العمليات قد تدوم من ستة
اىل مثانية اسابيع قبل ان يوقفها
فصل الشتاء.
وأطلقت القوات الباكستانية
اهلجوم بعدما هز املتشددون
البالد بسلسلة من تفجريات
القنابل واهلجمات االنتحارية يف
األسابيع األخرية واليت أوقعت
أكثر من  150قتيال.
وقتل سبعة أشخاص يف هجومني
انتحاريني يف اجلامعة االسالمية
بالعاصمة إسالم أباد الثلثاء ،مما
دفع السلطات إىل اصدار أمر
باقفال املؤسسات التعليمية يف
أحناء البالد .واتصل قاري حسني
حمسود بهيئة االذاعة الربيطانية
" بي بي سي" العالن املسؤولية
عن اهلجومني يف اجلامعة
االسالمية وقال ان املتشددين
يعتربون "باكستان بأكملها اآلن
منطقة حرب".
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تلميذة تبحر حول العامل

غلب النعاس تلميذة أسرتالية
شابة أثناء حتضرياتها لرحلة
دوران حول الكرة األرضية
لتصدم
شراعي
بقارب
سفينة شحن داخل املياه،
لكن إصرارها على حتقيق
االجناز دفعها ملواصلة رحلتها
الطويلة ،حبسب تقرير حبري
صدر أمس.
وتركت جيسيكا واطسون
( 16عاما) مرفأ سيدني االحد
املاضي ،وهدفها حتطيم

الرقم القياسي كي تصبح
أصغر مالحة على منت قاربها
الزهري البالغ طوله  10أمتار
والذي حيمل أسم "سيدة إيلال
الزهرية".
وحبسب التحقيقات األولية،
أشارت السلطات البحرية
األسرتالية اىل ان "السفينة
املسجلة يف هونغ كونغ رصدت
واطسون
جيسيكا
قارب
من مسافة بعيدة وحاولت
تفاديه".

خنق قطة فسجن  10سنوات

حكم على اوسرتالي خنق قطة
عشيقته السابقة ورشق منزل
والديها بزجاجات حارقة بالسجن
عشرة اعوام.
بدأ بول مار ( 24عامًا) يطارد
عشيقته السابقة لني فورهان
ويضايقها ويهددها يف آب
 2008بعيد انهاء عالقتهما ،واقدم
على احراق منزل والديها وسجن
واطلق بشرط اال خيرق قانون منع
االقرتاب منها.
لكنه اقتحرم شقة فورهان الواقعة
يف مشال ملبورن بالكسر واخللع
وخنق قطتها سوكس اليت تبلغ من
العمر اربعة اعوام مستخدما كابل
مزق ثياب عشيقته
هاتف ،كما ّ
السابقة بسكني وترك آثار بوله

على سريرها .وقالت القاضية
فيليتسي هامبيل انه اقدم عمدًا
على عمل قاس ووحشي جدًا.
وانزلت به حكمًا بالسجن تسعة
اعوام وتسعة اشهر.
وقالت فورهان للصحافيني انها
اعتربت القطة "طفلتها الصغرية"
قبل والدة ابنها وكانت تعين هلا
العامل كله.

مصرع جندي وجرح اّخر يف نتائج االستطالع للتغيري املناخي يف اسرتاليا
متارين نارية حية يف كالتانا

*الليتنانت جنرال كني غيالسيب*

تتحرى قوات اجليش االسرتالي
يف مصرع جندي برتبة عريف يدعى
مايسن ادواردز خالل تدريب حي
على اطالق النار يف قاعدة يف
جنوب اسرتاليا.
وقد دافعت قوات الدفاع
االسرتالية عن استعمال الذخرية
احلية خالل التدريب اثر مقتل
اجلندي اثناء اجراء متارين بالنريان
احلية امس االول.
وكان اجلندي مايسن ادواردز
( 30عاما) قد لقي مصرعه خالل
تدريبات بالذخرية احلية يف حقل
كالتانا للتدريب بالقرب من
بورت اوغستا يف والية جنوب
اسرتاليا.
وقد عانى من جروح جراء اصابته
بطلقات نارية يف رأسه وبالرغم

من تلقيه اسعافات اولية مباشرة
ما لبث ان فارق احلياة على
الفور.
كما عانى جندي ّاخر من جروح يف
ذراعه يف احلادث نفسه نقل على
اثرها اىل املستشفى وما لبث ان
غادرها يف وقت الحق.
وقال قائد اجليش كني غيالسيب
انه كان يوما حزينا لقوات الدفاع
االسرتالية مقدما تعازيه لعائلة
اجلندي القتيل وكذلك لزمالئه
"حيث فعل كل ما ميكن النقاذ
زمالئه" .واضاف "اعلم يف الواقع
ان مايسن كان جنديا ملتزما
وخملصا وكان فخورا خبدمته مع
زمالئه الذين خدم معهم وبامكاني
القول انه كان يعترب نفسه حمظوظا
للعيش يف هذه البالد.

أظهر استطالع جديد ان
االئتالف احملاصر قد استفاد
من استطالع جديد وجد ان
االسرتاليني اقل محاسًا جتاه
حترك عاملي حنو مسألة تغيري
املناخ مما كانوا عليه قبل
سنتني.
لوي
معهد
اصدر
فقد
للسياسة الدولية تقريره
للعام  2009حول املواقف من
الشؤون العاملية وجاء فيه
ان التغيري املناخي قد تدنى
يف االهمية على الئحة اهداف
السياسات اخلاصة الـ  10لدى
االسرتاليني.
ويكافح زعيم املعارضة مالكومل
تورنبول القناع االئتالف باحلاجة
اىل مناقشة احلكومة بشأن
خطتها لتجارة االنبعاثات اليت
تريد احلكومة متريرها حبدود
شهر تشرين الثاني.
اال ان احلكومة اشارت اىل
انها لن تتأثر باالستطالعات
حيث قالت وزيرة تغيري املناخ
بيين وونغ ان سياسة احلكومة
ال تقررها استطالعات الرأي.
واوضحت الوزيرة وونغ «ان
استطالعات الرأي تأتي وتذهب
حول هذه املسألة كما حول اي
مسألة اخرى».
وكان استطالع آراء جرى يف
متوز قد اظهر ان محاية الوظائف
كانت هلا االولوية للمجتمع.
فقد هبط التغيري املناخي اىل

الدرجة السابعة على سلم من
 10اهداف حيث كان يف العام
 2007يف الدرجة االوىل.
ويعتقد وزير اخلزانة ،واين
سوان ،ان االسرتاليني ال
يستطيعون ان يهربوا من
اهمية هذه املسألة حيث قال
«اسرتاليا هي القارة االشد
حرارة وجفافًا على سطح
الكرة االرضية ،ولدى كل
االسرتاليني اهتمام يف التأكد
من اننا نتعامل مع تغيري املناخ
مبا يضمن تعزيز االقتصاد
ومستقبل البيئة.
وقال «سوف نتعامل مع
مسألة تغيري املناخ اخلطرة،
وينكر حزب االحرار بكل بساطة
تغيري املناخ».
وقد طلب الناطق باسم حقيبة
البيئة يف املعارضة غريغ
هانت من احلكومة ان حترتم
النتائج (نتائج االستطالع).
اما روس غارنوت ،الذي عينته
احلكومة ملراجعة مسألة التغيري
املناخي فقال انه من الواضح
ان اجملتمع الدولي سوف يبقى
ملتزمًا مبخاطبة هذه املسألة
رغم استطالعات الرأي».
واضاف يقول «ال أرى اي
اشارة بأن التزام احلكومة حيال
اهداف تقليص االنبعاثات قد
وهن أو ضعف كما ان االلتزام
الدولي يبدو انه يف طريق
القوة بدل الضعف».
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National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Specialty Cuisine
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender
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احتمال انقاذ املاليني من تعبئة االستمارات الضريبة
املاليني
من تعبئة
كجزء من
الضريبة

من احملتمل ان ُيعفى
من دافعي الضرائب
استماراتهم الضريبية
خطة لتبسيط نظام
االسرتالي.
وكان كبري مسؤولي دائرة
اخلزانة كني هنري قد دعم علنا
هذه اخلطة اليت ميكن ان يستفاد
منها اكثر من نصف دافعي
الضرائب يف اسرتاليا والبالغ
عددهم  12مليون شخص.
ومبوجب هذه اخلطة االصالحية،
اليت تلخص بانها جزء من خطة
الدكتور هنري الضريبية ،سوف
يستلم دافعو الضرائب ملخصا
من مكتب الضرائب من صفحة
واحدة ،كما ذكرت الزميلة
"الصن هريالد".
ويتضمن هذا امللخص حسما
قياسيا" لنفقات العمل الضرورية
تقرر بالوظيفة
 ،من احملتمل ان َّ
او املدخول وايضا بتفاصيل
الراتب.
واذا كان دافعو الضرائب
سعداء حبسابات مكتب الضريبة
االسرتالي فبكل بساطة عليهم
املوافقة على الطلب وايداعه
عرب االنرتنت وانتظار مرجتعاتهم
الضريبية.
وقال ياسر االنصاري وهو من
معهد احملاسبني القانونيني
" :ان نسبة عالية من دافعي
الضرائب سوف لن ختوض بعد
ّ
االن غمار قراءة  200صفحة من
الرزمة الضريبية.
وبدال من ذلك عليهم ان بضعوا
عالمة املوافقة وانتظار املرحتع
الضرييب".
وخلص الدكتور هنري الذي

*البعض سيستغين عن تعبئة الضريبة*

سيقدم خطته الضريبية اىل
احلكومة الفيدرالية يف كانون
االول ،هذه اخلطة بأنها لتبسيط

النظام الضرييب" .وهذه اخلطة
تعد فاحتة لتغيريات كبرية يف
نظام الضريبة خالل عقود.

راد حيث تورنبول على عدم دعم تاكي

دعا رئيس الوزراء كيفن راد زعيم املعارضة مالكومل تورنبول اىل
سحب دعمه للنائب االحراري السيد ويلسون تاكي.
وتأتي هذه الدعوة بعد ان علق السيد تاكي بأن ارهابيني كانوا
يتنكرون بانهم الجئون يف حماولة لدخول اسرتاليا.
وكان السيد تاكي قد قال ان هناك "احتماالت ضيقة" بانه كان
هناك ارهابيون على منت السفن اليت مت اعرتاضها.
فقد اعلن عضو املقاعد اخللفية بان نسبة امكانية ان يكون هناك
ارهابيون على املراكب القادمة هي "اثنتان او ثالث اىل واحدة..
انا مندهش نوعًا ما عندما تكتب الشرطة الفيدرالية تقريرًا يستنتج
بانه قد يكون هناك ارهابيون من فرتة الخرى على منت مراكب
الالجئني".
ووصف السيد راد هذه التعليقات بانها "خالفية ومقرفة ورأى ان
على السيد تورنبول النأي بنفسه عن مالحظات السيد تاكي.
وقال رئيس الوزراء من كانبريا اعتقد ان املالحظات حمط خالف
وقرف عميقني وهي ال متت الي حزب سياسي واعلن ان على السيد
تورنبول اظهار بعض القيادة وسحب دعمه للسيد تورنبول كمرشح
لالنتخابات املقبلة.

التدخني يكلف االقتصاد االسرتالي  31مليار دوالر

كشفت هيئات صحية ان التدخني
يكلف االقتصاد االسرتالي 31
مليار دوالر ،وهذا سبب مباشر
الرتفاع الضرائب على الدخان.
فقد اصدر جملس السرطان لغرب
اسرتاليا ما امساه اول حتليل
مستقل حول انعكاس التدخني
على االقتصاد االسرتالي.
والتقرير الذي ّ
حضره اختصاصيان
يف جمال الصحة قدر ان يساهم
االنعكاس االقتصادي لصناعة
الدخان واالجراءات الصحية
العامة على تدخني السجائر.
وقالت مديرة برنامج جملس
السرطان لغرب اسرتاليا دنيس
سوليفان ان التقرير فضح مزاعم
صناعة الدخان بان ضرائب
الدخان املرتفعة ستكون ضارة
لالقتصاد االسرتالي.
"تستخدم
تقول
واضافت
صناعة الدخان يف بعض االحيان
اجراءات ختويف اقتصادية عندما
ّ
صناع السياسات يف
يأخذ
االعتبار معايري تقليص الطلب
على الدخان مثل زيادة الضرائب
على مبيعات الدخان".
وقالت "ان هذا التقرير يقدم
دلي ًال بانه ستكون هناك نتائج
اقتصادية سلبية قليلة جدًا
يف حال اختاذ اجراءات اضافية
لتقليص استعمال الدخان".
اما كاتبة التقرير الربوفيسورة
هيلني البسلي فرأت ان اجراءات
السيطرة على التبغ مل يكن هلا
اي اذى اقتصادي حيث قالت
"ان التدني يف الطلب على
الدخان الذي انعكس بشكل
كبري على صناعة التبغ ،سيكون
له تأثري سليب بسيط ،اذا كان

هناك تأثري على االقتصاد ،ويف
احلقيقة فان التأثري بشكل عام
سيكون إجيابيًا.
واعترب الكاتب املشارك يف
التقرير الربوفيسور دايفيد
كولينز ان حجج صناعة التبغ ضد
زيادات الضرائب واهية ،حيث
قال "ان هذه الصناعة فشلت
يف ان تأخذ يف احلسبان أكالف
العناية الصحية اليت فرضت على
اجملتمع ملعاجلة االمراض النامجة
عن التدخني".

وتقدر دراسات صناعة التبغ ان
ّ
الذين يعملون يف جمال الدخان
باملفرق يوفرون  500ألف وظيفة
ّ
السرتاليا".
غري ان الربوفسورة البسلي
قالت ان هذا العدد مبالغ فيه
والدراسة وجدت ان هذه الصناعة
ساهمت بشكل بسيط واحنداري
يف املردود الصناعي والتوظيف
كاشفة بان االرباح غالبًا ما كانت
تعود لصاحل الشركات االم يف
اخلارج.

كوانتس ترى اشارات اقتصادية مشجعة

اعلنت شركة كوانتس ان املشهد االقتصادي العاملي يبقى قلقًا
ولكننا نالحظ ان هناك اشارات مشجعة بأنه لن يكون هنااك تدهور
اضايف يف املصاحل واالعمال.
وقال رئيس جملس االدارة لي كليفورد للمساهمني يف الشركة
الوطنية يف االجتماع السنوي العام ان كوانتس يف موقع حسن
لالستفادة عندما تتحسن الشروط التجارية .وكشف السيد كليفورد
امام اجتماع عقد يف بريث ،امس االول" ،ان املشهد االقتصادي
العاملي ما زال قلقًا ،اننا نرى بعض االشارات املشجعة وبالتأكيد
ليس هناك تدهور اضايف".
واضاف يقول "ان جمموعة كوانتس يف موقع حسن ملقاومة هذه
الفرتة من الكساد مع تعزيز فرعيها الطائرين وادارة قوية واشخاص
يكرسون انفسهم للعمل ،كما ان اجملموعة ستكون جاهزة للظهور
بقوة واغتنام الفرص عندما تتحسن الظروف" .وكانت كوانتس قد
حققت  117مليون دوالر مرحبية صافية يف العام املالي  2008ـ
 2009وذلك باحندار من  969مليون دوالر للعام السابق .وختطط
الشركة القتطاع أكالف حبدود  1،5مليار دوال يف السنوات الثالث
املقبلة بدءًا باقتطاع  500مليون دوالر العام املالي احلالي.
وتتضمن املكونات الرئيسية خلطة ختفيض االكالف اعادة تشكيل
الطائرات مبا يف ذلك طائرة اجلمبو العمالقة والتقنيات املتقدمة.
كما دافع السيد كليفورد عن ممارسات صيانة شركة الطريان قائ ًال
ان عامل االمان والسالمة يبقى يف رأس اولويات كوانتس .وقد
تلقى الرئيس التنفيذي السابق جيف ديكسون  10،7ماليني دوالر
يف العام املالي السابق من الشركة بالرغم من انه خدم كرئيس
تنفيذي خلمسة اشهر فقط.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

ﻣﻄﻌﻢ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﳲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﻠﻲ ﳲ ﺑﺮﻳﺰﺑﻦ
ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٢٠٠ﺷﺨﺺ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ  Moretonﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ Manly
ﻳﻘﻔﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﳲ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٠٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٢،٣٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٣٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻷﺣﺪ :ﻣﻦ  ١٢ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٨،٣٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3893 3586
Fax: (07) 3348 4860
4 Trafalgar street
)Manly ( Manly Harbour

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

ﺍﻗﺼﺪﻭﺍ ﻣﻄﻌﻢ  Whilson ` Boathouseﻭﺍﺳﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﺠﻠﺴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺧﺮﺒﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳲ ﺗﺤﻀﺮﻴ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﺖ:
ﻟﻠﻐﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻇﻬﺮﺍ ﺣﺘﻰ  ٣،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻠﻌﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﺍﻷﺣﺪ:
ﻣﻦ  ١١،٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٤،٠٠ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـ  ٦،٠٠ﻣﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ  ٩،٠٠ﻟﻴﻼ
ﺑﺎﺭ ﺍﻟـ OYSTER
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻦﻴ ﺍﳳ ﺍﻷﺣﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟـ ١٢،٠٠ﻟﻴﻼ

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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مقابلة

طرابلس وأخواتها:بعد  11أيلول اشت ّد ساعد احلالة السلفية يف الشمال()3
مثن التاريخ

تدفع طرابلس ،إىل اليوم ،مثن تارخيها ،من رفض التخلي
عن الوحدة مع سوريا ،وتدهور األوضاع يف املناطق احمليطة
بها وهجرة الريف إليها ،وبدايات احلرب األهلية حني بدأ عدد
املسيحيني بالتناقص ،إضافة إىل ترك أهالي زغرتا للعاصمة
الشمالية ،وصو ً
ال إىل ختلي الدولة عنها على دفعات ،يف 1932
و 1969و ،1973ومن ثم احلرب األهلية ،والطالق شبه النهائي
بعد مقتل رشيد كرامي وجميء حكومات الطائف.
«مل يدخل إال القليل من أبناء طرابلس يف الوظائف الرمسية،
وكان دخوهلم متأخرًا .سابقًا ،كان املوقف حازمًا من السلطة
اللبنانية ،واجتهت املدينة إىل الزراعة ،وخاصة احلمضيات،
والتصدير والصناعة ،ثم ُه ِّمش املرفأُ ،
وقضي منهجيًا على
البساتني» ،يقول الشيخ إبراهيم الصاحل« .وخالل االنتداب،
كاد الشيخ حممد اجلسر أن يصبح رئيسًا للبالد ،لو مل يلغ
االنتداب االنتخابات ويأتي برئيس مسيحي».
يّ
سن ،وهم أكرب جتمع من نوعه
«يف طرابلس  200ألف ناخب
يف مدينة واحدة ،وهم األكثرية املطلقة يف مدينتهم» ،يقول
خلدون الشريف ،ويتابع« :أضف إليهم من هم من املناطق
احمليطة .أما يف صيدا ،فالعدد السكاني ال يسمح هلا بأداء
دور رئيسي يف السياسة ،وبريوت لن تكون يف يوم ما عاصمة
ّ
السنة .فهي مدينة كوزموبوليتية .وهكذا ،تبقى طرابلس حاملة
ّ
السنة يف لبنان».
صفة عاصمة
املكونة هلا،
إال أن الطائفة يف لبنان ال تعين القوى الدينية
ّ
ويروي أحد العاملني يف ماكينة االئتالف الطرابلسي كيف ُد ِّجنت
القوى اإلسالمية يف املدينة ،حيث كانت هذه القوى تنقسم على
نفسها ،إىل أن أصبحت عمليًا بال حول أو قوة يف االنتخابات
النيابية ،وعاجزة عن التأثري الواسع يف الشارع.
يضيف الشاب الذي يعرف مدينته وبريوت حبكم عمله السياسي
أن من الصعب جدًا فرض حاالت إسالمية يف مدن
واالجتماعيّ ،
ّ
السنة ،مشابهة ملا لدى الطوائف األخرى .فسكان املدن هؤالء،
أو ً
ال ،مرتبطون مبنطق الدولة ،سواء أكانت السلطنة العثمانية
أم الدولة اللبنانية .وثانيًا ،يقبلون اآلخرين بصفتهم أمرًا واقعاً
ّ
ختيل مدنهم تعيش
بغض النظر عن حداثة وجودهم .وال ميكنهم ّ
حاالت صفاء كالضاحية اجلنوبية أو بعلبك أو برج محود.

نظرة إىل التاريخ

يف البداية ،كان يف الشمال حركة اإلخوان املسلمني ،اليت
اختذت اسم اجلماعة اإلسالمية بصفتها االبن الشرعي جلمعية
عباد الرمحن .ثم نهضت يف الثمانينيات من القرن املاضي
حركة التوحيد اإلسالمي .وقبلها (بدءًا من عام  )1973كان جند
اهلل ،التنظيم القتالي القريب من حركة فتح الفلسطينية ،يتدرب
يف املخيمات الفلسطينية .وإبان احلرب األهلية عملت مجعية
املشاريع اخلريية اإلسالمية على تثبيت وجودها يف الشمال ،كما
يف بريوت ،وكان االجتاه الوهابي قد بدأ النشاط العسكري أيضًا
عرب جيش النواة اإلسالمي ،بقيادة سامل الشهال.
دارت احلرب على طرابلس والشمال دورة قاسية ،مشلتها احلروب
واملعارك ،بدءًا من جمزرة ارتكبتها حركة التوحيد اإلسالمي حبق
أعضاء احلزب الشيوعي اللبناني خريف عام  ،1983مرورًا مبحاصرة
اجليش السوري ياسر عرفات يف طرابلس ،وبينهما انشقاق
فتح االنتفاضة عن حركة فتح واملعارك الدموية اليت ختللته،
وصو ً
ال إىل اقتحام اجليش السوري والقوى الوطنية اللبنانية
طرابلس يف عام  ،1985وسيطرة اجليش السوري على املدينة،
وبعدها االنتفاضة الفاشلة اليت نفذتها جمموعات من التوحيد يف
عام  1986وأدت إىل وقوع جمزرة بنحو  600مدني وعسكري.
ثم انتهت احلرب األهلية يف البالد على مئات املعتقلني من
اإلسالميني يف الشمال ،وأغلبيتهم مكثوا ألعوام طويلة وحتى
لعقود يف السجون السورية ،وعادوا إىل بالد حيكمها دستور
الطائف ،بعدما غادروها حمكومة بالنزاعات األهلية.
وانشقت حركة التوحيد إىل جناحني ،وختلى عن االنتظام يف
احلركة العديد من الكوادر ،وخاصة جمموعات خليل عكاوي (أبو
عربي) الذي قضى يف عملية اغتيال يف عام  .1986واشتد عود
مجعية املشاريع اخلريية ،واجلماعة اإلسالمية اليت حظيت خالل
احلرب األهلية بقدرة على العمل اهلادئ بني الناس .ثم انفصل
عنها الداعية فتحي يكن ،بعدما حظيت بتمثيل من ثالثة نواب
يف اجمللس النيابي عام  ،1992ووقعت واقعة الضنية يف عام
 2000حيث بدأت املطاردات األمنية حبق اإلسالميني واجلهاديني
تأخذ عنوان «مكافحة اإلرهاب».
اشتد ساعد
يف املرحلة التالية على عمليات  11أيلول عام ،2001
ّ
احلالة السلفية مبختلف رموزها ،نتيجة العديد من العوامل ،منها
اخلارجي واحتالل العراق وأفغانستان والتشجيع الرمسي على
الذهاب ملقاتلة األمريكيني يف العراق ،ومنها العوامل الداخلية
اليت اعتمدت حملاصرة من أراد العمل يف لبنان أو حتى االستعداد
متر هذه
للجهاد أو استخدام لبنان لدعم اجلهاد يف العراق .ومل ّ
املرحلة من دون انشقاقات يف أكثر من حركة إسالمية ،فال
اجلماعة اإلسالمية متكنت من منع كوادر هلا من كبح طموحاتهم

األرض ،على الرغم من أن احلالة اإلسالمية تعرضت للحصار
واالعتصار» .ففي رأيه أن املواقع مجيعًا يف لبنان حصلت على
رعاية خارجية ومتويل ،إال احلالة اإلسالمية اليت «لو ُأعطيت ما
صرف فقط على الضنية من مال انتخابي لغريت حاهلا إىل أحسن
ُ
األحوال».

«محاس» شيعة؟

اشتد ساعد احلالة السلفية يف الشمال*
*بعد  11أيلول
ّ

السياسية ،وال العديد من اجلمعيات املعتدلة استطاعت أن ُتقنع
مناصريها باهلدوء وضبط النفس يف مواجهة القمع.
ثم بدأت النقاشات داخل احلالة السلفية تتوسع ،وبدأت هذه
احلالة خترج من العباءة الرمسية اليت خيطت هلا ،وأصبحت
اجلمعيات السلفية يف الشمال أكثر من أن ُت َع ّد أو حُتصى ،وبات
لكل منها راع إقليمي ،واجتاهات خاصة يف الفكر واجلهاد ،ويف
فقه اجلهاد .وكان وسط ذلك زلزال اغتيال الرئيس رفيق
احلريري ،إذ انقسمت على أثره كل القوى يف البالد ،مبا فيها
القوى اإلسالمية يف الشمال.
ثم أتت حرب نهر البارد لتفرض تغيرّ ًا يف السلوك والنقاش.
وكان االنسحاب السوري قد أدى ضمن ما أدى إليه إىل حالة
من الفراغ السياسي .وأتت جبهة العمل اإلسالمي جتميعًا لعدد
من القوى اإلسالمية املنضوية حتت قيادة الداعية فتحي يكن،
واملؤيدة لقوى املعارضة ،لتحاول أن جتعل من طرابلس والشمال
أرضها األساسية.
هذه املراحل واالنشقاقات كانت تأكل من الصحن نفسه.
فالقوى اإلسالمية يف الشمال تأكل من نفسها« ،خالل احلرب
وما بعدها تعرضت احلالة اإلسالمية للتهميش» ،يقول النائب
السابق عن اجلماعة اإلسالمية ،أسعد هرموش.
فحدث وال حرج :من جمموعات ختضع
أما واقع القوى السلفية،
ّ
للمراقبة واملتابعة من املخربين يف األحياء ،إىل قوى خيتفي
مسؤولوها عن األنظار ويسافرون خارج البالد بعد انقطاع املوارد
املالية اليت كانت تصلهم من اخلارج.

تعاطف ومظلومية

«ظهرت حالة تعاطف مع مظلومية مقتل احلريري» ،يقول
هرموش« ،ويف عام  2005خيضت االنتخابات يف الشمال
حتت شعار أصدقاء رفيق احلريري مقابل قتلة الرئيس ،وقررت
اجلماعة اإلسالمية عدم خوض االنتخابات».
يضيف هرموش« :بعد االنتخابات ،صارحنا سعد احلريري بأنه
ّ
حبق اجلماعة حني ّ
حنانا عن التمثيل النيابي ،علمًا بأن اجلو
أخطأ
تنس أن الدكتور فتحي
وال
الشمال،
كل
يف
ل
متأص
اإلسالمي
ّ
َ
يكن وأنا خضنا انتخابات عام  1992منفردين وفزنا».
ويتحدث هرموش طوي ًال عن العالقة مع سعد احلريري اليت انبنت
على مظلومية مقتل رفيق احلريري ،وعلى اقتناع بأن االغتيال
هو استهداف للطائفة ككل ،ما أدى باجلماعة (اليت كانت من
ضمن لقاء عني التينة الذي انبثق منه حترك الثامن من آذار عام
 )2005إىل التحالف مع املستقبل على مستوى االنتخابات ،وحتى
النقابية« .ويف انتخابات عام  ،2009حصل تدخل كبري ،من
اجلميع ،مبن فيهم مراجع دينية ،خلفض عدد مرشحي اجلماعة من
ستة إىل  ،2حتت شعار وحدة الطائفة ومنع الشقاق ،ومع ذلك
مل حنصل إال على نائب واحد».

احلالة اإلسالمية عجزت عن حتويل الشعارات
السياسية إىل برامج على أرض الواقع

ويشري هرموش إىل تعامل تيار املستقبل مع الضنية بصفتها
صرفت يف
منطقة ترضية ،بينما يذكر آخرون مبالغ مالية هائلة ُ
املنطقة ،تصل إىل حد مئة مليون دوالر أمريكي« .يف طرابلس
واحمليط اكتسبت االنتخابات النيابية األخرية خصوصية جديرة
بالتسجيل ،وهي دخول الرأمسال السياسي ناخبًا شبه وحيد.
قبلها كان مثة تقدميات للناخبني ،لكن انتخابات عام  2009هي
تنس
األكثر فسادًا ،وجرى اجتياح احلالة اإلسالمية باملال .وال
َ
أن احلالة اإلسالمية املتماسكة حمدودة ،لكن احلالة اإلسالمية
وعّبئت هذه احلالة مذهبيًا ،حبيث
املتعاطفة هي احلالة الكربىُ .
أن املد الشيعي وصل بسالحه إىل القلمون» .يضيف
اعتقدنا ّ
هرموش ساخرًا« :صرنا نراجع حساباتنا يف اجلماعة اإلسالمية،
هل حنن ّ
سنة أم شيعة؟ ثم صحونا يف اليوم التالي على النائب
احلريري يعلن إرادته تأليف حكومة وحدة وطنية وسحب سالح
حزب اهلل من التداول».
ال يكتفي هرموش بانتقاد اآلخرين ،بل جييبك حني تسأله عن
اجلو اإلسالمي الداخلي« :جيب أن نعرتف بأخطائنا ،فنحن
أيضًا مل نستطع حتويل الشعارات السياسية إىل برامج على

سواء عرب ما يرويه هرموش عن تفاصيل التفاوض مع سعد
احلريري وتيار املستقبل قبيل االنتخابات النيابية ،أو عرب ما
يرويه يف السياق عينه بعض الكوادر القريبني من التيار ،أو
ما ترويه مصادر أخرى من داخل اجلماعة اإلسالمية ،فاخلالف
يف التفاصيل ال ميحو أساس العالقة املبنية ،من وجهة نظر
الطرفني ،على طرف رئيسي يتوىل القيادة ،وطرف ثانوي يبحث
عن موقع ،بعدما فقد تدرجيًا ،وفق جمموعة من عوامل التآكل
السياسية ،وزنه بني الناس.
وهو ما خيتصره خلدون الشريف بالقول إن «البحث عن
دور فعلي يقتضي أول ما يقتضيه أن تنتهي عالقة التبعية
بني الطرفني .هناك طرف ،هو املدينة عمومًا ،تابع ،وطرف
يستتبعها .ال بد من قيام دور خاص للمدينة يتخلص من هذه
العالقة اليت تعيشها منذ أعوام طويلة».
وال يفقد إسالميو الشمال األمل بأنفسهم وأجوائهم ،فهم يرون،
سواء أكانوا حركيني أم سلفيني ،أن احلالة اإلسالمية العربية
هي ما يعبرّ عن واقع املدينة« ،ال ميكننا أن نصف املقاومة يف
نعد محاس منظمة إرهابية،
لبنان بأنها سالح غري شرعي ،وال أن ّ
أو أنها شيعية تابعة إليران» ،يقول أسعد هرموش .وهو أكثر
من ذهب بعيدًا يف العالقة مع قوى  14آذار وتيار املستقبل،
حتى ُّ
جرًا« .محاس حالة
جير اجلماعة إىل العالقة هذه ّ
اتهم بأنه ّ
مقاومة فلسطينية ،وسالح املقاومة مربر متامًا ،وحنن نلتقي مع
حزب اهلل يف مقاومة إسرائيل» ،خيتم هرموش .وال يرى مناصًا
عامة يف الشمال
من التعبري بوضوح عن رأي احلالة اإلسالمية ّ
بهذه الكلمات.
مل يفكر اجلهاديون يف بدايات عام  2007يف تأسيس إمارة
الشمال اإلسالمية من فراغ ،وليس األمر جمرد تقليد لدولة
العراق اإلسالمية الناشئة حديثًا آنذاك .فاجلهاديون يعلمون أن
منطقة الشمال ،من نفق شكا إىل احلدود مع سوريا ،ميكنها
العيش باكتفاء ذاتي ،وفيها عدد من املرافق الرئيسية ،مطار،
مرفأ ،أراض زراعية يف عكار وعمق للمناورة يف الضنية.
األولي ،الذي كان البعض يف طرابلس يّ
مين
إال أن املشروع
ّ
األولُ ،أجهض بسرعة أكرب من سرعة
النفس بأنه سيكون أمريه ّ
تكون احللم يف بعض أدمغة الساعني إىل ّ
تولي إمارة الشمال.
ّ
رغم انتشار كل أنواع املساعدات يف طرابلس والشمال ،وإغداق
احلسنات على املواطنني ،كما على املرافق ،من حديقة هنا
ومدرسة هناك ،إال أن ما ميتلكه الشمال من قدرات من ناحية،
وما حيتاج إليه من ناحية أخرى ،يبقى أكرب بكثري.
تسمع املخضرمني من أبناء طرابلس يتحدثون حبسرة عن زراعة
الزيتون واحلمضيات ،حني كانت املدينة حماطة بالبساتني
ومتداخلة معها ،ثم أتت املشاريع والعمران لتزيل كل شيء .وال
يتوقف بعضهم عن اعتبار ما حصل ،وجتريد الشمال من قدراته،
مؤامرة موجهة إىل املنطقة الطرفية ،لترتكز احلياة االقتصادية،
بقوة سن القوانني ،يف بريوت وجبل لبنان.
أحد الناشطني الرئيسيني يف مجعية العزم والسعادة ،التابعة
للرئيس جنيب ميقاتي ،يتحدث عن اإلمكانيات املتوافرة حاليًا
يف الشمال« :معرض رشيد كرامي الدولي ،املرفأ ،مصفاة
النفط ومطار القليعات .كلها يف حال ُف ّعلت ميكنها أن توفر 10
آالف فرصة عمل مباشرة وغري مباشرة ،وميكنها حتريك االقتصاد
يقسم
يف املنطقة بقوة هائلة» ،يقول الشاب اجلامعي الذي
ّ
وقته بني العمل يف املكتب مديرًا للعديد من املشروعات،
والعمل امليداني بني الناس.
ّ
حتط فيه الطائرات ،إال
«كان يف منطقة املينا مطار حبري،
أنه أوقف كما أوقف مطار القليعات ملصلحة مطار خلدة خالل
وه ّمش املرفأ ملصلحة مرفأ بريوت» ،يقول أحد
االنتدابُ ،
الطرابلسيني املعنيني مباشرة بالشأن العام.
خيتصر طرابلسيون حال الشمال بالقول« :ال دورة اقتصادية،
وال توظيف لرؤوس أموال جديدة ،وهناك تراجع يف األوضاع
االجتماعية للسكان ،وقد فقدت الوظيفة أي أهمية ،وال سيما
أنها ال تضمن احلد األدنى من الطعام والشراب» .كل هذا
يضيفون إليه الفراغ السياسي الذي ينبئ ،برأي الشيخ إبراهيم
الصاحل« ،بردة فعل ،وردة الفعل ليست دائمًا إجيابية».
بقي للشمال بعض الصناعات اخلفيفة ،وبعض املتاجر من ضمن
الدورة االستهالكية ،دون اإلنتاجية .وحني ُيطالب أي طرف
سياسي باألشغال ،فإن جوابه املباشر للسائلني بعض اخلدمات
والتقدميات ،من كرتونة املساعدات إىل املستوصفات ،حتى بات
األمر هو الرئيسي يف عالقة املدينة بقيادييها.
عن «االخبار» البيوتية
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تحقيقات

كيف «حت ّصن» قيادتا «امل» و»حزب اهلل» «الساحة»

غارات فتيان الدراجات النارية على عني الرمانة ويف النبطية واخليام

سبقت حادثة قتل الشاب جورج ابو ماضي يف عني الرمانة حوادث
اخرى ،نقلت الصحف اثنتني منها ،يف النبطية واخليام .هنا استعادة
هلذه احلوادث يف مرآة شعارات حركة "امل" يف الشياح ،وبيان قيادتي
احلركة و"حزب اهلل" لـ"حتصني الساحة".

قيادتا "حتصني الساحة"

يف بيان مشرتك هلما نشرته صحف  9تشرين االول اجلاري ،استهجنت
قيادتا حركة "امل" و"حزب اهلل" موجة االستياء واالستنكار االعالمية
اليت تلت مقتل الشاب جورج ابو ماضي مساء  7تشرين االول يف
عني الرمانة ،ورأتا ان ما اثارته احلادثة مصدره "االبواق العديدة
اليت انطلقت لتنفخ باجتاه تأجيج النار الطائفية" وبعث "الغرائز".
اما جرمية القتل نفسها ،فـ"ليست" اكثر من "حادث فردي" من دون
"اي خلفيات طائفية او مناطقية" ،على عكس االخبار والتعليقات
واملتابعات الصحافية املكتوبة واملتلفزة اليت تناولت اجلرمية ،ورأى
بيان قيادتي املنظمتني الشيعيتني انها "تتسم بدرجة عالية من الشحن
والتحريض( )...وتساهم يف زرع الشقاق بني ابناء الوطن الواحد
وختلق اجواء النفور واالستنفار والتعبئة الطائفية".
هو اخلرب عن احلوادث ونقل وقائعها ووصفها والتعليق عليها واستقصاء
بواعثها وتتبع احوال اهل الضحية واستنكار اجلرمية ،ما يثري الغرائز
ويبعد "االفرقاء كافة" ،وفق بيان القيادتني،
ويؤجج النريان الطائفيةُ ،
من "حتمل مسؤولياتهم االخالقية والوطنية" وخيرجهم من "التحلي
بأعلى درجات الوعي لتحصني الساحة وتعزيز العيش الواحد حفظا
ملصاحل الوطن واهله" .اما ما فعلته زمرة فتيان بني معقل املنظمتني،
حني اغارت بالسكاكني والدراجات النارية على احلي املسيحي املقابل،
وقتلت الشاب جورج ابو ماضي طعنا قرب بيته ،هذا كله فعني العمل
األخالقي وال صفة له وال خلفيات وال بواعث ،وال يزرع شقاقًا اهليًا
وال يثري نفورًا وغضبًا ،بل جيب ان مير ويطوى يف صمت الغفلة
والنسيان ،وعلى ذوي القتيل واهله التحلي بالصرب والسلوان ،ومواراة
قتيلهم الثرى ،والعودة اىل بيوتهم صامتني آمنني ومستكينني ،لئال
يتعكر مزاج قيادتي املنظمتني املنصرفتني اىل "حتصني الساحة"
من معسكرات جرود اهلرمل مشاال حتى منصات الصواريخ يف حصونها
السرية اجلنوبية .وهذا ايضًا شأن شبكة اتصاالت "حزب اهلل" السرية
واملقدسة ،كسالحه الذي تشكل الدراجات النارية احدى قطعاته
اللوجستية يف حربه ضد العدو االسرائيلي وضد عمالئه الداخليني
الذين اغار عليهم مع لفيفه العسكري يف  7ايار  ،2008فاجتاح بريوت
ووصل اىل ختوم عاليه وجبل الباروك.
فبعد احتالل بريوت يف تلك "االيام اجمليدة" من ايار ،استعمل احلزب
واحلركة ،مواكب زمر فتيان الدراجات النارية لتقنيع ذلك االحتالل
العسكري ،باغارة تلك الزمر على احياء املدينة استكماال لرتويع اهلها
وسكانها يف ما مسوه آنذاك عصيانا مدنيًا حتى اسقاط "حكومة
فيلتمان العميلة" .وهكذا اصبحت الدراجة النارية رمزًا للغارات االهلية
وانتصاراتها املظفرة.

الشعارات يف مرآة اجلرمية

وفق القسمة األخوية واحلربية النامجة عن حروب حركة "امل" و"حزب
اهلل" يف مثانينات القرن املاضي ،تسيطر حركة "امل" على احياء الشياح
والغبريي داخل مثلث سكين ميتد احد اضالعه من مستديرة الطيونة اىل
كنيسة مار خمايل على طريق صيدا القدمية الفاصلة ما بني الشياح
وعني الرمانة املقابلة اليت اغارت عليها زمرة فتيان الدراجات النارية
وقتلت جورج ابو ماضي قرب بيته يف شارع حممصة صنني املقابل
لشارع اسعد االسعد يف الشياح.
العابر من عني الرمانة يف اجتاه شارع اسعد االسعد يف الشياح ،جمتازًا
طريق صيدا القدمية الفاصلة بني املنطقتني ،تطالعه صورة ضخمة
لرئيس جملس النواب وحركة "امل" ،تذيلها عبارة "ويلكم اذا نفذ
غضبه".
يف وسط شارع عبد الكريم اخلليل يف الشياح ،واملقابل لشارع آخر
يف عني الرمانةُ ،نصبت صورة اخرى للرئيس بري ايضا ،مذيلة بعبارة
"لكل جبل قمة وانت تاج االمة" .على مسافة امتار من هذه الصورة
ُرفعت الفتة ضخمة حتمل شعار احلركة ،مذيلة بعبارة "نكتب على مساء
لبنان :امل امل امل".
يف شارع املصبغة يف الشياح صورة نصبية للرئيس بري مذيلة بعبارة
"انت موج البحر الذي ال يهدأ" ،وحتمل الصورة النصبية توقيع "شعبة
املصبغة وشهداء الربيد" .والربيد هو مبنى قديم ذاع صيته ايام احلرب
على حمور الشياح – عني الرمانة احلربي .ومن الشعارات االخرى اليت
ال حتصى يف منطقة الشياح االملية يقرأ العابر ان "حركة امل خالدة
لصناعة التاريخ يف لبنان والعامل العربي".
كيف ميكن قراءة هذه الشعارات وغريها يف مرآة بيان قيادتي "امل"
و"حزب اهلل" بعد اغارة زمرة فتيان الدراجات النارية والسكاكني على
عني الرمانة وقتلها جورج ابو ماضي؟

صناعة التاريخ يف النبطية

يف النهار الذي نشرت الصحف بيان قيادتي املنظمتني ،نقلت "النهار"
( 9تشرين األول اجلاري) خرب "تعرض املعاون يف قوى األمن الداخلي
حممد مطر العتداء بالضرب على أيدي جمموعة شبان يف النبطية".
وذلك يف أثناء حماولة املعاون مطر حجز سيارة من نوع الدفع الرباعي
"إنفينييت" من دون لوحات ،يقودها شاب يف الثامنة عشرة من عمره

*النبطية*

يدعى يوسف ش.
وقعت احلادثة مساء  7تشرين األول اجلاري .اي يف املساء نفسه الذي
أغارت زمرة فتيان الدراجات والسكاكني على عني الرمانة وقتلت ابو
ماضي .وهي وقعت امام سرايا النبطية ،حينما أوقف دراج يف قوى
االمن الداخلي شاب األنفينييت ،ألن سيارته ال حتمل لوحات ،وقام
بتسجيل حمضر خمالفة يف حقه ،فما كان من الشاب إال أن أجرى عرب
هاتفه احملمول إتصاالت ،حضر على أثرها شبان ،ذكر بيان قوى األمن
الداخلي أنهم من أقارب املتصل الذين جتمعوا وشتموا رجال قوى األمن
وهددوهم .وحني حضرت دورية من طوارىء مدينة النبطية للتدخل يف
األمر ،تصدى هلا الشبان ،وقاموا بضرب سائق الرافعة اليت قدمت اىل
املكان لنقل السيارة املخالفة وحجزها ،فأصيب السائق جبروح يف
رأسه نقل على أثرها اىل مستشفى النجدة الشعبية يف النبطية ،من
فر بها سائقها الفتى
دون أن يتمكن رجال االمن من حجز السيارة اليت َّ
اىل جهة جمهولة ،فيما تردد ،وفق اخلرب الصحايف ،أن بني املعتدين
عنصرين من شرطة جملس النواب ،كانا يرتديان ثيابًا مدنية.

 ...ويف اخليام أيضًا

وقد تكون احلادثة اليت وقعت يف مدينة اخليام اجلنوبية يف  29ايلول
املاضي ،أي قبل أيام قليلة من حادثة النبطية وجرمية عني الرمانة ،من
أعراض صناعة "امل" التاريخ اللبناني والعربي.
ففي صبيحة  29ايلول املاضي ،على ما روت "النهار" ( 30ايلول)،
اقتحم مسلحون مقنعون "معهد شهداء اخليام الفين" التابع للمديرية
العامة للتعليم املهين والتقين يف منطقة مرجعيون ،فاعتدوا بالضرب
على مديره زهري عبد املنعم طرابلسي ،وعلى حارس املعهد بسام حسن
عكر الذي أغمي عليه.
بعد نقل طرابلسي من اخليام اىل احد مستشفيات مدينة صيدا ،حيث
أخضع جلراحة يف وجهه ،روى وهو على سرير املستشفى امام
كامريات حمطات تلفزيونية حملية ،انه كان تلقى قبل يوم من االعتداء
عليه ،تهديدًا من شخص كان يتوسط لتعيني موظف يف املهنية.
ومما قاله الشخص املتصل هاتفيًا باملدير مهددًا إنه سوف يقفل
املعهد بقدمه .ويف صبيحة النهار التالي ّ
نفذ الشخص تهديده ،فدخل
مخسة مسلحني ملثمني ويف ثياب عسكرية ،مكتب املدير ،وأنهالوا
عليه بعصيهم .وغادر املسلحون املعتدون املعهد بسالم ،إذ ذكر اخلرب
الصحايف عن احلادثة أن القوى األمنية فتحت حتقيقًا فيها من دون أي
إشارة اىل القبض على احد من الفاعلني.

صواريخ احلرب النفسية

يف رسالة كتبها اخلبري العسكري حبيب اسطفان املقيم يف بلجيكا،
ونشرها يف  26آب املاضي يف "منرب" صحيفة "النهار" ،تعليقًا منه
على خطاب السيد حسن نصراهلل ملناسبة الذكرى الثالثة حلرب متوز
 ،2006وعلى دأب احدى الصحف اللبنانية على نشر صور أسلحة احلزب
القتالية على صدر صفحاتها يف  14و 17آب  -ذكر الكاتب يف رسالته
يف رسالته هذه أن ما مساه "احلرب النفسية" اليت ميارسها "حزب
اهلل" ،تبدو للوهلة األوىل موجهة لردع اسرائيل من مغبة ما ينتظرها
إذا غامرت بضرب لبنان .لكن هذه احلرب "موجهة يف حقيقتها لتصيب
هدفًا آخر أيضًا ،أال وهو لبنان شعبًا ومؤسسات وحكومة وجيشًا".
ذلك أن اخلبري العسكري صاحب الرسالة ،تبني له ان الصور اليت
نشرتها الصحيفة ملنصة إطالق صواريخ أرض – جو من طراز SA8
حمملة على شاحنة ،ولصاروخ ارض – أرض من طراز زلزال اإليراني،
هي صور مفربكة ركب أجزاءها املستلة عن النرتنت ،هاو ال يتقن فن
التعامل مع برجميات تصميم الصور .فاملنصة الصاروخية املركبة على
شاحنة ،ال ميكن تشغيلها أبدًا ،ألن حمور دورانها سوف يصطدم حتمًا
بقمرة قيادة الشاحنة .ناهيك عن أن صورة املنصة نفسها اقتطعت من
صورة نشرت على االنرتنت لتدريبات قامت بها قوات حلف االطلسي.
وختم اخلبري الكاتب رسالته بدعوة "حزب اهلل" اىل الكف عن تهديداته
الداخلية واخلارجية اليت لن جتلب للبنان سوى الدمار واخلراب ،إذ ان
آثار حرب متوز التدمريية ليست بعيدة من ذاكرتنا وأبصارنا.
أال تشكل هذه الصور وخطب التهديد أحد العوامل اليت يستعملها "حزب
اهلل" خللب أبصار مجهوره وألبابه وأمساعه وأفئدته ،ولشحذ همة هذا
اجلمهور وعزميته وقوته يف احلمالت والغارات الداخلية اليت يقوم بها؟

*عني الرمانة*

غارات النشل والشتائم

وكانت أمل تقي الدين جنار قد أطلقت يف  29متوز املاضي ،صرخة
على صفحات "املنرب" يف "النهار" ،ضد من مستهم "شياطني الدراجات
النارية" ،فاستغاثت برجال الدرك وشرطة السري وغريهم من املؤمتنني
على محاية املواطنني .وقد تكون صرختها هذه طالعة من تعرضها او
غريها من صديقاتها أو قريباتها ،لعملية نشل حقيبة يدها ،قام بها
أحد فتيان الدراجات النارية ،فيما كانت تسري على رصيف شارع ،أو
تقود سيارتها ،يف وضح النهار .ذلك ان عمليات النشل اليت يقوم بها
هؤالء الفتيان ،مل تعد تقتصر على السائرات منهن على األرصفة ،بل
ان "شياطني الدراجات وملوكها" طوروا لصوصيتهم ،فأخذوا يفتحون
أبواب السيارات اليت تقودها النسوة يف زمحات السري ،وخيطفون
حقائبهن املوضوعة على مقاعد السيارات األمامية قربهن ،ويطريون
بدراجاتهم هاربني.
وروى شاب يسكن مع امه وأخته يف عني الرمانة ،ان فتيان الدراجات
النارية يف الضاحية اجلنوبية يف الشهور اليت سبقت قتل الشاب جورج
أبو ماضي ،كثروا غاراتهم على عني الرمانة.
مدرسة خصوصية لتالمذة
والشاب الراوي نفسه قال ان أمه اليت تعمل ّ
يف بيوتهم ،حترص دائمًا على اإلتصال به هاتفيًا كلما عادت يف
األمسيات اىل بيتها ،كي يأتي ملرافقتها خشية تعرضها لشتائم فتيان
الدراجات النارية أو عمليات نشلهم ،يف املسافة القصرية بني مكان
ركنها سيارتها يف الشارع ومدخل البناية اليت بها بيتها.
أما األسباب اليت محلت شبان عني الرمانة وفتيانها على العزوف عن
الوقوف والتسكع يف شوارع منطقتهم ومحايتها ،فهي كثرية ومتنوعة،
حبسب الشاب نفسه .فبعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري وإطالق قائد
"القوات اللبنانية" مسري جعجع من سجنه ،وعودة العماد ميشال عون من
منفاه الباريسي ،واحلوادث الكثرية اليت حصلت يف عني الرمانة وعلى
طريق صيدا القدمية يف األعوام املاضية ،خفتت همة الشبان عن محاية
منطقتهم .فمنهم من هاجر ومنهم من التحق جبامعة أو عمل وأنشغل
بتدبري أمور نفسه وعيشه وحياته املستقبلية .وهكذا فرغت شوارع
عني الرمانة من فتيانها وشبانها ،وتزايدت غارات زمر فتيان الدراجات
النارية عليها من املنطقة املقابلة ،كي يصنعوا تاريخ لبنان والعامل
العربي ،بغاراتهم وشتائمهم واعتداءاتهم ونشلهم وحترشهم بالفتيات
العابرات يف الشوارع.

املنظمات النافذة والزمر

أوقفت مديرية اجليش اللبناني عشرة شبان تورطوا يف جرمية عني
الرمانة ،على ما نقلت "النهار" عن "مصادر أمنية" يف  11تشرين
االول اجلاري .آخر الشبان املوقوفني هما علي ياسني وعلي السيد
"املتورطني مباشرة" يف جرمية القتل ،وكالهما ال يبلغ من العمر أكثر
من  19عامًا .ومجيع املوقوفني املتهمني من حملة برج الرباجنة ،وبينهم
شاب فلسطيين واحد.
يف الرواية املنقولة عن "املصادر االمنية" وعن الزميلني كلوديت
فرا اىل
سركيس وعباس صاحل ،أن الشابني ياسني والسيد كانا قد ّ
قريتيهما اجلنوبيتني ،بعد ارتكابهما جرمية القتل يف عني الرمانة ،فأدت
اتصاالت بني جهات أمنية وأخرى سياسية وحزبية اىل مساعدة أهلهما
يف تسليمهما .وهذا يعين أن القبض عليهما كان مثرة هذه االتصاالت
بني االهل واملنظمات االهلية االمنية واحلزبية النافذة يف برج الرباجنة
واجلنوب.
والشبان العشرة مجيعهم من زمر فتيان أحياء الضاحية اجلنوبية ،برج
الرباجنة والشياح ،أولئك الذين حيرتفون العراك والشجار واالعتداء على
املارة يف الشوارع ،مستخدمني الدراجات النارية ،والسكاكني حني تدعو
احلاجة ،بعد ارتيادهم صاالت تسلية "البنغو" يف األحياء ،ومنها عني
الرمانة ،حيث حترشوا بفتاة وتعاركوا مع شبان من املنطقة ،قبل أيام من
ارتكابهم اجلرمية "طلبًا للثأر" ،تساعدهم "جمموعة مؤازرة" من أمثاهلم.
يصعب يف هذا السياق نسيان أن املنظمتني االهليتني واحلزبيتني
النافذتني يف الضاحية اجلنوبية واجلنوب ،كثريًا ما استخدمتا زمر فتيان
على دراجاتهم النارية يف العراضات والغارات التأديبية على بريوت،
ويف ما مسته املنظمتان "إعتصامات ،وعصيانًا مدنيًا" يف السنني
املاضية.
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ملبورن

مؤمتر صحفي لرئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية
فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
دعا السيد بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية وسائل
االعالم املقروء اىل مؤمتر صحفي بتاريخ  2009/10/18يف مكتبه
يف منطقة برستون قد حضر املؤمتر الزمالء كميل مسعود ممثل
جريدة «اهلريالد» يف فيكتوريا ،وإيلي نداف ممثل جريدة
«التلغراف» ،ومسري جربايل ممثل جريدة «املستقبل».
رحب فيها مبمثلي
هذا ،واستهل السيد طوق املؤمتر بكلمة ّ
االعالم منوهًا بالدور الذي تلعبه الصحافة العربية يف االنتشار.
وقد جاء على الشكل التالي:
كتاب موجه اىل الرئاسة واالمانة العامة واعضاء ورؤساء الفروع
يف اجلامعة الثقافية اللبنانية ـ مؤمتر املكسيك.
حتية لبنانية طيبة من ملبورن والية فكتوريا ـ اسرتاليا
لكم كنت امتنى ان ألقي كلميت هذه بينكم لو مسحت ظرويف،
امنا هذا ال جيب ان مينعنا عن التواصل وعرض احلقائق خدمة
للبنان والهداف اجلامعة اليت بنيت على اساسها.
سأبدأ بتعريف بسيط عين،
انا املدعو بشارة اخلوري يوسف طوق ،من مواليد بشري العام
 ،1938تتلمذت على يد رهبان الكسليك يف املرحلة االبتدائية
يف جونيه ،تابعت الدروس الثانوية يف مدرسة بشري الرمسية.
تزوجت وهاجرت اىل مدينة ملبورن اوسرتاليا العام  1958حيث
ما ازال ،وبعد مرور سنتني اشرتيت منزلي ومعه بدأت العمل
منه يف خدمة اجلالية اللبنانية وخدمة الوطن االم لبنان.
تنوعت أعمالي املهنية والتجارية ولكنها مل ِ
تغنين ابدًا عن اخلدمة
العامة والعمل االجتماعي والثفايف.
وهذا النشاط الدؤوب ترمجته اجلالية بان رشحتين من قبل
التجمع اللبناني آنذاك لتوىل خدمة الرئاسة لفرع فيكتوريا يف
اجلامعة الثقافية اللبنانية ،وكانت احملطة االهم يف تاريخ هذا
الفرع ملا كان من اقبال كثيف واهتمام كبري من قبل اجلالية
حيث اتت النتائج لصاحلي بعدد  2500صوتا مقابل  350وكانت
بتاريخ  27آذار .1977
وهنا بدأت رحلة العمل الشاق والدؤوب يف حتسني مستوى
وانشطة واساليب اخلدمة يف اجلامعة متاشيًا مع االهداف النبيلة
والسامية اليت انشئت من اجلها.
باختصار شديد تنوعت فعاليات وانشطة الفرع ومعها اجلالية
ّ
وحل كل ما
لتكون خلية حنل ال تهدأ وال تكل مبساعدة ومواكبة
يواجه ابناء اجلالية من مشاكل وعقبات على اختالف انواعها.
فكان ان كافأتنا الدولة االسرتالية مبنحة قوامها ثالثة مكاتب عمل
يف ملبورن وثالثة موظفني بدوام كامل وبكلفة  100الف دوالر
سنويًا ومل تزل هذه املكافأة سارية املفعول حتى يومنا هذا.
هذه املكاتب سهلت علينا العمل كثريًا وقد تنوعت انشطتنا من
معارض متنوعة وحماضرات تلقي الضوء على الثقافة اللبنانية
والرتاث اميانًا منا بضرورة التأكيد على اهلوية اللبنانية والداللة
على عمر حضارتنا واجلذور وضرورة تعريف ابنائنا على هويتهم
احلضارية كما هي وكما حنبها ان تكون.
اصدرنا جملة باسم «اجلامعة» تصدر باللغتني العربية
واالنكليزية ،تنشر اخبار لبنان ونشاطاته واخبار اجلاليات يف
اسرتاليا والعامل.
أقمنا نوادي رياضية وشبابية واوجدنا املناسبات اللتقاء الشبيبة
اللبنانية وتعارفها وتبادل معارفها ،على اختالف انتماءاتها
السياسية او املناطقية او احلزبية فكانت انشطتنا دائمًا للبنان
وبامسه وباسم كل أطياف اجلالية.
ويف حقبة الحقة ،وخالل تولي االمانة العامة للجامعة االستاذ
رشاد سالمه والذي اثنى كثريُا على عمل فرعنا ونشاطاته،
دعوناه اىل زيارة الفرع ولبى وقد واكبناه لزيارة فروع اسرتاليا
مجيعها حيث تبادلنا االفكار حول النشاطات وكنا حينها ننسق
االعمال واالحتفاالت واملناسبات الوطنية واملهرجانات الرتاثية
مع كل الفروع وبنشاط ال متناه .متأثرًا مبا خربه ،وبعد عودته
اىل بريوت منحين «وسام اجلامعة املذهب» قد قلدني اياه
القنصل اللبناني هشام دمشقية.
اما وحول النشاطات باجتاه لبنان الوطن االم:
ـ جنحنا واجمللس االقليمي برئاسة الشيخ جو الدويهي يف
االستحصال على مساعدة مالية من احلكومة االسرتالية والية
فكتوريا قدمت هبة  10ماليني دوالر ارسلت مساعدة للدولة
اللبنانية.
ـ قمنا حبملة اعالمية للتربع املالي ملدة ثالثة ايام مجعنا خالهلا

*الشيخ بشارة طوق*

تربعات بقيمة  315الف دوالر قدمت كمساعدات عينية جملموعة
من دور االيتام اللبنانية حسب حاجاتها وبعد دراسة ومسح
اجريناه هلذا الغرض عرب ارسالنا بعثة استطالع خمصصة بهذا
الشأن.
ـ أقمنا قداسًا احتفاليًا تارخييًا لروح شهداء لبنان ،حضره 45
سفري دولة وأعضاء من الربملان واحلكومة االسرتالية وخطب بعده
رئيس احلكومة االسرتالي ودعا العامل لالهتمام باحلقوق اللبنانية
ونصرة لبنان والتأكيد على حريته وسيادته واستقالله.
ـ أعددنا ونظمنا مظاهرات احتجاج ضد احلرب على لبنان مبشاركة
معظم القوى واالحزاب واجلمعيات االهلية واهليئات الثقافية
واالجتماعية ومعظم املسؤولني السياسيني يف احلكومة
االسرتالية.
ـ أسسنا «االسبوع اللبناني» الذي كان متنوع النشاطات من
معارض مهنية وحرفية وفنية وثقافية من حماضرات ومطالعات
ّ
لكتاب لبنانيني نشاطات رياضية متنوعة واخرى خاصة
باالطفال ..وكنا خنتتمه باالحتفاالت بعيد االستقالل.
كانت االمور جتري كما ينبغي بانسجام ومحاس قل نظريهما
ضمن الفرع وكان فرع فكتوريا من انشط الفروع واغزرها مواكبة
لالحداث وافعلها بالنشاطات املختلفة وذلك حتى .1992
بعدها ومل اكن رئيسًا للفرع ولكنين كنت املنشط والداعم
دائمًا واملشارك ماديًا ومعنويًا يف كل نشاط قامت به اهليئة
االدارية ،شاركنا كجامعة لبنانية وخالل احتفاالت «اسرتاليا
داي» مبهرجان أدهش الرأي العام االسرتالي مبا شاهده من
حضور للثقافة اللبنانية متثل يف جمسم ضخم لكتاب «النيب»
جلربان خليل جربان ،بعلو اربعة امتار وعرض أربعة امتار حممول
على عربة فينيقية( ،ربطا صورة عن اجملسم) وكان حديث
الصحافة والتعليقات املثنية واملعجبة مما اعطى صورة مجيلة
عن احلضارة اللبنانية واخللفية الثقافية لصورة لبنان وهديته
اىل العامل.
دعونا اىل االنتخابات يف العام  ،1992وفاز بها السيد زاهي
الزيبق رئيسًا ،وطوني يعقوب نائبًا للرئيس.
مل ميض شهرين حتى فوجئنا باخبار الصحف تطالعنا باستقالة
الزيبق وبالطبع تولي نائب الريس طوني يعقوب املهمة ،حيث
أكمل املدة دون الدعوة اىل االنتخاب عمال بالقوانني ليعود
وجيدد لنفسه سنتني جديدتني دون انتخابات ،وايضًا دون
مسوغ قانوني وكان ان يعمد بعدها اىل السعي اليصال رؤساء
للفرع يأمتورن به وعندما يعرضون عن الطاعة يعمد الفشاهلم
والتقليب ضدهم ومنهم على التوالي :زاهي الزيبق ،سامل
احلداد ،بدوي خوري ،نبيل زينة والذي معه تفجرت االوضاع
الن طوني يعقوب عمد اىل االنقالب عليه بأن استمال اكثرية
اعضاء اهليئة وقلبهم على الرئيس ،وجعلهم ينتخبونه رئيسًا
االمر املنايف للقانون الن الرئيس واالعضاء ينتخبون من كافة
نصب نفسه رئيسًا رديفًا .فأقام
االعضاء املنتسبني .وهكذا ّ
زينة دعوى قضائية ضد يعقوب .وهنا طلب مين كل املهتمني
وطوني يعقوب من بينهم ايضًا بالتدخل الصالح الوضع وان
اطرح ما ميكن ان يكون ح ًال منصفًا ّ
خيلص الوضع ويسرتجع
امللف من احملاكم ،وهكذا وحرصًا على مللمة مشل اجلالية وعلى
عدم اشاعة االخبار املؤذية لسمعتنا تدخلت مبا اعتقدت قد يعيد
الثقة لدى اجلالية باجلامعة وبدورها ،النهي القضية واسرتجعها

*الشيخ بشارة طوق مع االعالميني*

من احملاكم ،وهكذا خلص طوني يعقوب من حكم قضائي اكيد
لن يكون ملصلحته.
وقد كنت وطوال تلك املرحلة وحني كان اجلميع يتصل بي
ويشكو اعمل من جهة على تهدئة الوضع الذي اخذ بالتفاقم
مما جعل قرفًا لدى اجلالية ويأسًا من امكانية االصالح .واشكو
من جهة اخرى االمر اىل رئيس اجلامعة وأمينها العام املهندس
جوزيف باسيل طلبًا للمساعدة ،والذي وافق على طليب بالدعوة
اىل اجتماع عام لكل االعضاء الذين توالوا على اللجان التنفيذية
لفرعنا وفريق طوني يعقوب وكل املختلفني وكل االفرقاء
املؤثرين ورؤساء االحزاب واجلمعيات االهلية وبالعدد كنا
حوالي الستني شخصًا ،وقد فاجأنا رئيس اجلامعة االستاذ جو
بعيين حبضوره االجتماع والرئيس االقليمي السيد جو عريضة
كذلك العلم بعدها انهم حضروا بدعوة من طوني يعقوب ،كذلك
حضر االمني العام السيد جوزيف باسيل الذي حرر احملضر وكان
بنتيجته ان ُكّلفت ترؤس جلنة ادارية للتحضري النتخابات بعد ان
أقال الرئيس بعيين كافة املسؤولني السابقني.
خالل الفرتة القانونية دعينا النتخابات عامة مل يتقدم بالتشرح
هلا سوى السيدين طوني يعقوب ونبيل زينة وهما سبب اخلالف
االساسي الذي ضعضع الوضع العام وكلفنا برأب صدعه ،لذلك
ونزو ً
ال عند رغبة الغيورين املهتمني باصالح الشأن ترشحت
شخصيًا وفزت باالنتخابات لعامي  2004ـ  2006وتسلم طوني
يعقوب مسؤولية العالقات العامة وعضوية اللجنة التنفيذية.
نشطنا اعمال الفرع لنفاجأ بعد ستة اشهر بان السيد يعقوب
يبتدع لعبة قوامها انشاء فروع للفرع بامساء رؤساء وعضويات
وهمية وبالتنسيق مع اربعة من اعضاء اللجنة التنفيذية .اجتمعت
به باالمني العام السيد عبدو جباني لالستفسار عما جيري منبهًا
اىل خطورة التقسيم والتشرذم وعدم قانونية انشاء الفروع
وبدون علم جملس الوالية ،ولكنه اصر على موقفه هذا مما
جعل التخبط سيد املوقف ومل يعد امامي سوى اللجوء اىل
اجلامعة بشخص االمني العام السيد جورج ابي رعد فتدخل
طالبًا من يعقوب التوقف عن ذلك وإلغاء االنتخابات اليت دعي
اليها ولكن االخري مل يلتزم ومضى يف انتخابات ّ
حضر عديدها
وعدتها فروعًا ورؤساء فروع من كل حدب وصوب مل نعرفهم
ثان
ومل يعرفوا يومًا اجلامعة ،وبهم اعلن عن جملس والية
ٍ
برئاسة السيد انطوان احلصري وهو مل يكن يومًا عضوًا منتسبًا
اىل اجلامعة او مر على انتسابه املدة القانونية اليت ختوله تسلم
املسؤولية وكيف لطوني يعقوب ان يكون مسؤو ً
ال معي يف
اللجنة التنفيذية يف الفرع وهو عضو بفرع آخر للجامعة؟ هل
يقسم الشخص ليكون عضوين يف فرعني للجامعة الواحدة ام
ان اجلامعة اصبحت اثنتني؟ اين املنطق؟ ثم القانون ثم النظام
وأين مصلحة اجلامعة؟؟ وكيف جتوز هذه اخلزعبالت وما اهلدف؟
وما هي الرؤية والتصور الذي يربر هذه االعمال وكيف تربر؟
سؤال برسم كل من يقرأ ويسمع :كيف ميكن ان يربر هذا
العمل؟؟؟
من اجل تبيان احلقائق ،قامت احلامعة الحقا خبطوة قانونية ,قد
عينت حمققا قانونيا امسه ستيف ستانتون وقد اخذ وقته يف
التحقيق والتدقيق يف امللفات واملستندات واملساءالت ،ليصدر
بعدها التقرير الذي يفيد بان اجلامعية االسرتالية اللبنانية هي
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ملبورن
قانونا املمثل الشرعي الوحيد للجامعة الثقافية اللبنانية وما
تزال .والتقرير بلغ اىل اجلامعة وميكنكم االطالع عليه.
ولكن االسف حتى يومناـ مل حيصل ان اخذت اجلامعة اي موقف
ومل تتنب التقرير الذي هي من دعت االلتزام بهـ فلم يعد امامنا
اال انشاء فروع مماثلة حفاظا على االمانة ولكي نبقى مبواجهة
االعيب مريبة ولكي ننجي حالينتا من اليأس والقبول بفظائع
االمور .وهكذا طلبنا من اجلمعيات واهليئات العامة املؤيدة لنا
ان تنشئ كل مجعية فرعا ،وهكذا تقدمت منا مخس عشرة مجعية
مما انتج مخسة عشر فرعا ،اودعنا لوائحها اجمللس العاملي مع
دفع اشرتاكاتها وقبلت .وهكذا اصبح الوضع الناشئ ان هنالك
جملسي والية ولكل جملس فروعه املقبولة من اجمللس العاملي.
امنا وباملمارسة تضعضع الوضع اكثر فاكثر ،وسادت البلبلة
اوساط اجلالية وصعب الفهم على اجلميع وتعرقل عملنا ونشاطنا
حتى الشلل.
ومرة اخرى عدت للجامعة بشخص امينها العام الذي طلب مين
اقرتاح حل ما وكان اقرتاحي ان نستقيل مجيعنا من اجمللسني
بفروعهما وتعيني رئيس اقليم جديد بعد ان انتهت مدة الرئيس
يعقوب منذ اربعة اشهر دون الدعوة اىل االنتخاب ،وليقم رئيس
اجمللس املعني بفتح باب االنتساب للجامعة والدعوة بعدها
النتخابات عامة...
رحب االمني العام باالقرتاح واحاله اىل نائب الرئيس العاملي
يف اسرتاليا السيد داني جعجع الذي اجتمع بي واثنى على
االقرتاح ووعد باخلري الذي مل ِ
يأت ابدا .فقد كنت اتصل واتصل
ليؤجل ويؤجل ،اىل ان اشار علي اخريا بان اقدم طاب االنتسلب
للمجلس الرديف.
ونعم القرار الذي انعكس قرفا ويأسا بكل عمل يف اوساط
مؤيدينا والذين هم يشكلون السواد االعظم من ابناء اجلالية
فمجلسنا يتألف من  500منتسب والعدد يتزايد تأييدا ملوقفنا
ولكن نشاطاتنا امام حائط مسدود...
بعد ذلك اجرينا اتصاالت مع االمني العام ،حيث اقرتح علينا
تعيني السيد سرادور االمسر كرئيس توافقي للمجلس االقليمي
الوسرتاليا خلفا للسيد طوني يعقوب الذي انتهت مدته منذ

عدة شهور ,فقبلنا بهذا االقرتاح واجتمعنا مع السيد االمسر بعد
تعيينه الطالعه على كافة االمور واملشاكل اليت تعرتضنا ,فكان
ان وعد بالعمل على تنفيذ اقرتاحنا باستقالة اجلميع وفتح باب
االنتساب للجميع يف والية فكتوريا واجراء االنتخابات جمللس
جامعة جديد.
ومع االسف مل حيصل شيء من هذا القبيل حتى تارخيه.
وبعدها عني االمني العام نائبا له يف اوسرتاليا وهو السيد
ضاهر االمسر الذي اتصل بي وعقدنا سويا عدة اجتماعات ليكون
على بينة من كافة االمور ،ووعدني خريا .هذا كان منذ حوالي
اربعة اشهر واىل االن مل حيصل شيء.
والسؤال الذي يطرح نفسه االن ونطرحه عليكم :هل هكذا
تعاجل االوضاع ضمن اجلامعة؟ هل جيوز عدم االخذ باالعتبار ْ
رأي
االكثرية ضمن اجلالية؟
وهل هناك من هدف صاحل جنهله؟
وملاذا مل تعتمد اجلامعة نتيجة التحقيق القانوني الذي جلأت

اليه؟؟
حنن نقدر النفسنا ما عملناه
طوال مخسني عاما مع اجلامعة
وسبع سنوات قبلها ,الن اجلمعية
االوسرتالية اللبنانية قد تْاسست
قبل اجلامعة اللبنانبة يف العامل
وقد انضوت حتت لواء اجلامعة بناء
لطلب السلطات اللبنانية بواسطة
السفري اللبناني انذاك السيد عز
الدين وهكذا تكون مجعيتنا من
مؤسسي اجلامعة اللبنانية يف
العامل ،لذلك ال جيوز ان ننسى
اتعاب وتضحيات الكثريين ممن
قدم يف سبيل هذا الفرع من
اجلامعة واالجنرار وراء اصحاب
املصاحل الشخصية والفروع
الوهمية .ثم طلبت اجلامعة من
فرعي سيدني وملبورن العمل

على تأسيس فروع اخرى يف كل الواليات االوسرتالية وهكذا
حصل.
فقد قمنا بتأسيس فرع للجامعة يف والية اداليد ،وفرع يف
والية كوينزالند واخر يف العاصمة كانبريا والحقا فرع اخر يف
نيوزيلندا .بعدها اتفقنا على انشاء جملس اقليمي يضم محيع
الفروع املاضية فعلينا يتوجب ان حنرتم ونقدر الذين يعملون يف
الشأن العام أمثال السيد بشارة طوق مع متنياتي حبل املشاكل
يف والية فكتوريا.
وننوه بان معظم اجلمعيات واالحزاب املتواجدة يف اوسرتاليا
يؤيد تقريرنا.
اخوكم رئيس فرع كوينزالند يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل دانيال حبشي
ومنحت اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل الشيخ بشارة طوق
بتاريخ  1982-12-22ميدالية االستحقاق املذهبة وفيما يلي نسخة
عنها:

عكار تعاني من ش ّح موسم الزيتون وختشى إغراق السوق باملنتجات اخلارجية

موسم الزيتون هلذه السنة غري وفري واالنتاج ال يتعدى الـ 10
يف املئة قياسًا باملواسم املاضية .بهذه العبارات القلقة يتحدث
ميشال نصر احد ابرز مزارعي الزيتون يف عكار الذي ميلك
مصنعًا خاصًا لكبس الزيتون وبيعه "مرصوصا" للمستهلكني
عند سفح تل عرقة االثري ،حيث يتجمع يوميًا عدد كبري من
اصحاب بساتني الزيتون واملزارعني واملشتغلني يف هذا
القطاع يتبادلون خرباتهم ويتحسرون على الواقع القائم حاليا
جلهة تدني االنتاج الذي يعين خسارة لدى قسم من املزارعني.
انها سنة "حمل" يضيف نصر الذي ال جيد تفسريًا منطقيًا ملا هو
حاصل ،لكنه استدرك قائ ًال انها حكمة اهلل من دون ان يغفل
قلقه حيال ارتفاع سعر الزيتون االخضر واالسود املخصص
للمأدبة ،واالمر نفسه بالنسبة اىل زيت الزيتون ،متوقعا ان
يصل سعر الصفيحة الواحدة اىل اكثر من  120دوالرًا.
انها مأساة حقيقية للمزارع او للمستهلك على السواء .ويضيف
نصر" :لكن الذي خناف منه اكثر هو ان يعمد التجار دون
حسيب أو رقيب ،وكما هو معتاد اىل إدخال كميات كبرية من
الزيتون اىل السوق احمللية من خارج احلدود واسترياد كميات
اكرب من زيت الزيتون من سوريا وتونس او اسبانيا وتركيا.
عندها ستكون الكارثة اعم وامشل ،خصوصا ان تدني اسعار
الزيتون والزيت املستورد ال يغطي الفارق مع جودة الزيت
والزيتون اللبناني ونوعيتهما".
ويوضح ان الزيت املنتج عكاريا عرف تطورًا كبريًا طرأ على
جودة انواع الزيتون املنتج يف خمتلف املناطق العكارية ،كما
ان اعتماد تقنيات حديثة تراعي مسألة اجلودة والنوعية يف
عصر الزيت وانتاجه ساهم مساهمة كبرية يف رفع مستوى
الزيت العكاري مشريًا اىل مستويات عالية بشهادة العديد من
خرباء انتاج الزيت ،ان املستهلكني يأتون من خمتلف املناطق
اللبنانية سعيا وراء نوعية جيدة يوفرها هلم االنتاج العكاري.
املزارع شفيق سعد من بلدة دير جنني يقول ان زراعة الزيتون
اليوم باتت االكثر رواجا بني خمتلف الزراعات التقليدية وذلك
العتبارات تتعلق يف معظمها بأهمية حضور الزيتون والزيت يف
مؤونة العكاريني كما لدى ابناء باقي املناطق اللبنانية.
اضف ان مسألة جودة الزيت وسالمته مسألة باتت متقدمة جدا
يف وعي املستهلك ،خصوصًا ان كل النشرات الطبية باتت
تركز على اهمية زيت الزيتون ومكانته من الوجهة الصحية
وتاثرياتها االجيابية على صحة االنسان .ثم ان شجرة الزيتون
من املنظور االمياني هي شجرة مباركة باقرار اجلميع وال ميكن
ان جتد منزال عكاريا اال ويف جواره شجرة زيتون.

*عمال زراعيون يف ورشة قطاف الزيتون يف بلدة منيارة*

ويشار اىل ان مساحة االراضي املشجرة بالزيتون يف عكار
ارتفعت اىل حنو عشرة آالف هكتار ،وهي منتشرة اساسا يف
خراج بلدات بينو وبرقايل وببنني ودير جنني ومنطقة شفت
عكار والقبيات ومنجز وبقرزال ،وحديثا يف منطقيت جبل اكروم
ووادي خالد.
اما معاصر الزيت فترتكز حاليًا يف بلدة حلبا مركز حمافظة
عكار وحميطها ،فضال عن سلسلة من املعاصر املنشأة حديثا
يف شربيال والقبيات وشدرا وبينو وبقرزال وذوق احلبالصة،
اذ يبلغ عدد معاصر الزيت يف عكار اكثر من  150معصرة تبدأ
العمل منتصف شهر ايلول وتستمر حتى اواخر كانون الثاني
 24ساعة على  24ساعة يوميا.
واذا ما اخذنا يف االعتبار عدد املشتغلني يف هذا القطاع

*سيدة «تنقي» مونتها من الزيتون األخضر للمائدة*

ً
واملستفيدين منه ،اّ
وعماال زراعيني
ملكًا ومزارعني وضامنني
(فالحة – ري – تشحيل – قطاف – عمال معاصر – سائقو
شاحنات نقل – عمال مكابس الزيتون – العاملون على تصنيع
"اجلفت" الناتج من عصر الزيتون  -اصحاب حمال بيع الزيت
والصابون والزيتون املكبوس) ،المكن القول ان موسم الزيتون
هو يف اعلى سلم مصادر االقتصاد الزراعي ملنطقة عكار.
وتبلغ كمية الزيتون املنتج يف املواسم الطبيعية يف عكار حنو
 40الف طن مما يعين اكثر من عشرة آالف صفيحة زيت .اما
سعر كيلو غرام الزيتون االخضر للمائدة هلذه السنة فقد بلغ
 3500لرية لبنانية ،يف حني يتوقع ان يبلغ سعر صفيحة الزيت
مستويات هي االعلى عن السنني املاضية وقد تصل اىل 150
دوالرًا للزيت ذي اجلودة العالية.
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مناسبات

رادوك يستقبل وفدا من سيدني

*الوزير رادوك يتوسط فؤاد االشوح وطوني بو ملحم*

استقبل النائب الفيدرالي وزير اهلجرة ووزير االدعاء العام
السابق يف جملس النواب الفيدرالي يف كانبريا السيد
فيليب رادوك كال من رئيس حزب االحرار لريد الفيدرالية
السيد فؤاد االشوح  ،رئيس تيار املردة يف اسرتاليا
السيد طوني بو ملحم واملنسق العام جلمعية املنية الثقافية
السيد حسني علوش وذلك يف مكتبه يف مبنى الربملان

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

*الوزير رادوك وحسني علوش وطوني بو ملحم يف صورة تذكارية*

*الوزير رادوك يتوسط السيدين حسني علوش وطوني بو ملحم*

الفيدرالي.
وبعد االجتماع ،دعا الوزير رادوك اجلميع اىل الغداء يف
جملس النواب الفيدرالي وجرى احلديث حول الوضع العام
يف اسرتاليا وكذلك اجلالية اللبنانية.
كما حضر جانبا من االجتماع وزيرة الظل للهجرة وبعض
اعضاء جملس الشيوخ.
ورأى باحثون يف جامعة روكسرت (نيويورك) "ان الطبيعة جتعلنا
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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 احلسناء والقسيس:أمرياالي يف مواجهة جنمة اإلغراء السورية

 فيما هي،واالعرتاف الذاتي
مواقفها واضحة وجريئة يف
.»زمن النفاق االجتماعي
ولدى سؤاله عما إذا كان
الفيلم نوعًا من سرية حياة
 «إنه:إلغراء قال املخرج
 ويف بعض،فيلم عنها ومعها
.املواقع قد يكون عن املخرج
.الفيلم عبارة عن مرايا عاكسة
 فأنت ال.إنه تقريبًا إغراء وعمر
 حني جتد أمامك من لديه،ميكنك
كل هذه القدرة على اإلفصاح
 أن تبقى يف موقع،عن ذاته
القسيس الذي يستمع من وراء
 فهنا ال بد مع،شباك االعرتاف
.»التفاعل مع موضوعك
وذكر أمرياالي أن جنمة اإلغراء
السورية كتبت سيناريو حواىل
ستة عشر فيلمًا من بني أفالمها
 ولديها ديوان شعري،األربعني
 وهي عضو يف احتاد،خاص بها
.الكتاب العرب

 كل،بأن لدينا أشياء مشرتكة
واحد من خالل مفهومه اخلاص
 أنا باملفهوم امللتزم،للسينما
 وهي اليت،النقدي النخبوي
واملغرر
تلتزم جانب الفقراء
ّ
 هي. كما ترى هي،بهم
اليت ترى يف أفالمها رسالة
وموقفًا صرحيًا جتاه الفقراء
.»واملستضعفني
أما عن رأيه بأفالمها فقال
»صاحب فيلم «الطوفان
:»و«يوميات قرية سورية
ّ
لكل
 ولكن،«هذا شيء آخر
 منها ما هو مشروع،وسائله
.»ومنها ما هو غري مشروع
ولكن املخرج يرى فيها «امرأة
 شجاعة يف احلديث،غري عادية
.عن عالقتها بالسينما والناس
هي قطعة ذهبية نادرة يف
 وحتى،جمتمع اليوم احملافظ
يف جمتمع الفنانني الذين
ِ
التطهر
ويقدمون على
يتحجبون
ّ

El Ghad News

Hanin

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

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

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

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

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

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

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

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

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

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

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

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

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

Bikaffi

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

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

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

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

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

Mon – Fri: 3 pm

يعكف املخرج السوري عمر
التحضري
على
أمرياالي
لفيلم سينمائي روائي عن
 النجمة،حياة املمثلة إغراء
السورية اليت مألت الدنيا
وشغلت الناس يف ستينيات
 وإغراء هو.القرن املاضي
االسم الفين للممثلة نهاد
عز الدين (مواليد حلب) اليت
بدأت حياتها الفنية راقصة
 وكانتا تعمالن،مع شقيقتها
 وقد.بامسي فتنة وإغراء
معًا
ْ
تتلمذت إغراء على يد الراقصة
 وعملت،املصرية حتية كاريوكا
يف فيلم مصري من بطولة
 كما لعبت يف فيلم،كاريوكا
.آخر من بطولة هند رستم
الفيلم سيتضمن مشاهد من
أفالم سابقة مل تستطع إغراء
 مع،تقدميها ألسباب رقابية
العلم أن أفالم إغراء معروفة
حد
 إىل،مبشاهدها الساخنة
ّ
أن املخرج أمرياالي اعتربها
«أفالم ما بعد منتصف
، أمرياالي قال إنهما.»الليل
 سيتبادالن األدوار،عمر وإغراء
يف إخراج الفيلم «سأحرضها
وأفسح هلا اجملال كي متثل
 وقد أدعها خترج،دورها
.» أو أخرجه أنا،املشهد
سيشكل الفيلم لقاء فريدًا
من نوعه بني قطبني ميثل كل
منهما رؤية وخيارًا يصعب أن
 يقول،جيتمعا يف عمل فين
 املعروف،املخرج السوري
،بأفالمه التسجيلية املشاكسة
والذي مل يسبق أن قدم فيلمًا
 «أعرف إغراء منذ:روائيًا
 وكان لدي إحساس،الستينيات

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

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

Saturday: 4 pm

Awa2el

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

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

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

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

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

Sunday: 6pm
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نجوم

صوت الحب واألنس والطرب ()3

ماهر زهدي

بديعة ملكة االستعراضات

ذهب فريد األطرش إىل بديعة مصابين ،وكانت األخرية ملكة
سلطت
املسارح االستعراضية بال منازع ،وكلما تعاقدت مع فنان ُ
عليه األضواء ،ألن مسرحها ميوج باجلمهور والنقاد ،وهي يف أيامها
مدرسة الفن واجملد معا.
رق قلب بديعة لفريد بعد أن عرفت فقر أسرته وحاجته ،وأحلقته
ليعمل مع جمموعات املغنني عندها ،ويف يوم تردد فريد كثريا قبل
أن يتقدم بالعرض لبديعة :ست بديعة أريد أن أقول لك أمرا.
 هه ،ماذا يا فريد ...هل من شيء يضايقك؟ بالعكس ،أنا سعيد جدا هنا ،لكين أريد أن أعرض عليك أمرا.هات ما عندك.
 أستطيع أن أغين مبفردي. فعال ،هل تستطيع ذلك؟! دعنا جنرب.طار فريد إىل يوسف بدروس ليضع له كلمات أغنية تشارك
فيها اجملموعة (الكورس) ،وكان هذا طابع العمل الفين عند بديعة.
غنى فريد أول أغنية له يف «كازينو بديعة» وجنحت األغنية جناحا
هائال جعل أجره عند بديعة يرتفع إىل مثانية جنيهات شهريا.
فرح فريد بذلك القليل الدائم ،لكن بديعة كانت ضنينة على
الفنانني الناشئني ،وكانت تعترب جمرد ظهورهم على مسرحها
مأثرة ومكرمة وفضال ،وينبغي عليهم أن يقابلوا ذلك كله بالعرفان
والقناعة.
مل تدم فرحة فريد طويال ،ففي الشهر الثالث أعطته بديعة أربعة
جنيهات فحسب ،ألنها غريت براجمها يف منتصف الشهر ،فلم يعمل
يف النصف الثاني .فشلت جهوده كلها يف إقناعها بأنه يعمل
بأجر شهري ال باليومية ،فتقبل مشيئتها مرغما .كانت تضيف إىل
عمله كمغن أمورا أخرى ،فتطلب إليه أن ميثل يف االسكتشات فال
يرفض ،ألن بديعة تستطيع أن ترتجم رفضه إىل حسم يف الراتب
الشهري ،فإذا عمل طوال الشهر ،ومل يكن مثة غبار على ما يفعل،
وإذا قدم أحلانا جديدة وغنى وقام بالتمثيل ،فإنها بعد هذا كله
قد تضن عليه بالثمانية جنيهات ،وقبل القبض بيوم تدعوه إليها
وتسأله :فريد ...دافع عن نفسك ،بنات الفرقة يشكني منك.
 يا ست بديعة مم يشكني؟ يقلن إنك تعاكسهن! أنا هنا للقمة العيش ،لقمة عيشي وعيش أمي وشقيقيت ،ذلكشاغلي الوحيد ،هات واحدة منهن لتواجهين ،هاتهن كلهن.
 ال وقت لدي للمواجهات ،ذلك الكالم مكانه «التمن» اينقطة الشرطة ،أما جزاؤك عندي فهو حسم أسبوع من الشهرية!
متى تفتح السماء بابا لرزق غري شحيح وال ضنني؟ أو متى يرق
قلب بديعة فال ختتلق له ما يصيب أجره يف الصميم؟

ممنوع من االمتحان

واصل فريد كفاحه بني «بالتشي» وبديعة ،وهو يذهب إىل
نادي املوسيقى واملدرسة .يقرتب امتحان االبتدائية ،ومل يدر أن
بانتظاره صدمة مروعة ،اذ فوجئ بأن إدارة املدرسة ختربه بأنه لن
يدخل إىل االمتحان ألنه كثري الغياب غري مضمون النجاح ،ثم هي
كمدرسة بطريركية ال يليق بها أن تقدم طالبا يقول عنه الناس إنه
يغين يف املسارح ويعيش مع الراقصات!
دافع فريد عن نفسه فلم جيد دفاعه قبوال لديهم ،ومل يكن
هناك سبيل سوى أن يذهب إىل املدرسة ولي أمره .مل تذهب
والدته عالية املنذر ،فقد قال هلا فؤاد سأذهب وأنظر األمر،
فذهب إىل ناظر املدرسة وتكشف له أن األخري الذ اىل جبل الدروز
ذات مرة من جربوت الفرنسيني يف بريوت وأكرمه اجلبل ولقي من
النخوة ما ال ينسى ،هنا قال إنه سيقدم أوراق فريد شريطة أن
يدفع الرسوم ،وكانت األم ال متلكها وال فريد ...فاقرتضوها من
اجلريان .أحس فريد أنه يف معركة ،وال بد من أن ينجح ويثبت
للمدرسة أنها أخطأت حني فكرت يف حرمانه من االمتحان ألنه غري
مضمون النجاح ،وهي ال تتقدم إال مبن تتوسم فيهم النجاح حرصًا
على مسعتها بني املدارس .انقطع عن العامل ليدرس ،ومل يكن
مصباح الغاز يف البيت يغري باالستذكار داخل البيت فكان خيرج
ليختار عمود إنارة ساطع الضوء فى الشارع ميكث حتته ساعات
يستكمل دروسه.
أدى االمتحان وجنح ،وأذاعت إحدى حمطات اإلذاعة األهلية ،كان
فريد يغين فيها ،تهنئة له فاستقبله أوالد احلارة بزفة ،وكان األول
على أقرانه كلهم يف املدرسة البطريركية.

األهلية
اإلذاعات
ّ

تعددت لقاءات فريد مع املطرب إبراهيم محودة ،وحدث أن
دعاه األخري إىل بيته ،حيث كانت مفاجأة يف انتظاره ،فقد التقى
مبهندس يدعى شليب يعمل يف حمطة «شقال األهلية» ،كان
األخريمسع صوته ،فطار طربا به ،وعرض عليه أن يتقدم إلذاعة
«شقال» ليغين فيها ،وفعال ذهب فريد ،واستمع إليه رئيس
احملطة ،واتفقا معا على أن يغين فيها من حني اىل آخر ،حسبما
تسمح الظروف.

من احملطة غنى فريد املواويل والعتابا اللبنانية واألغاني
السورية ،واملواويل املصرية على طريقة حممد العربي واملوالد
ومتوارث الفولكلور!
مل يكن يف تلك املرحلة من عمره حمدد اخلطى! كان على أول
الطريق ،وأوهلا دائما وعر وضيق ،كان يدخل املستقبل من عنق
زجاجة ،وكان يتمنى بسطة الرزق حتى يكفل أسرته ،فهذا هو همه
األكرب ،وهلذا اهلم األكرب كان يقبل أي عمل ،هلذا تنقل بني احلفالت
وراء إبراهيم محودة ،كذلك بني كازينوهات بديعة مصابين ،وماري
منصور ،وعلية فوزي ،وحمطة إلياس شقال ،وكان كلما ارتفع
دخله انتقل باألسرة من شقة إىل شقة جديدة تليق بالزيادة ،لكنه
مل يكن يعرف إىل أين ميضي إذا انتهت تلك املرحلة من عمره،
وشغلته لقمة العيش عن التخطيط للغد.

السم ِيع الغامض
ّ

وحيدا إال من عوده،
كان فريد يف حجرة يف معهد املوسيقى
ً
وكان منكبا عليه يعزف وباب احلجرة مغلق ،فجأة فتح الباب
فخرست أصابعه على العود وتطلع لريى من القادم ،ومل يكن
يعرفه ،فالذ بالصمت كي يسمع منه شيئًا .قال له القادم :هل
تسمح لي باجللوس؟
قال فريد وهو يف حرية من أمره :تفضل يا سيدي!
قال الرجل وهو ينظر إليه وكأنه يعرفه من زمن بعيد :سأجلس
بشرط أن تستأنف العزف على العود!
عبارة ترضي غرور الفنان ،لكن فريد تريث برهة ،فقال الغريب:
أريدك أن تعزف على طبيعتك وتفرتض أنين لست هنا.
أحس فريد بالطمأنينة ،فعاد إىل عوده! داعب أوتاره ،ثم
استغرق يف العزف حتى مضت ربع ساعة ،فتوقف ،فقال له
الغريب :استمر.
أحس فريد أنه ال خيار له يف الرفض ،فعاد إىل العزف ،وكان
ميأل عينيه من األوتار اليت تصدح حتت وقع أنامله ثم خيتلس نظرة
إىل الغريب الذي استحوذ النغم عليه ،فيسأل فريد نفسه :ترى
علي ،فمن
من يكون هذا الرجل ؟ وأين رأيته؟ هذا الوجه غري غريب َّ
صاحبه؟ بل ملاذا جاء يسمعين وما أدراه أنين هنا؟ هذه هي املرة
إلي أن أستمر يف العزف .مضت نصف
الثالثة اليت يطلب فيها ّ
ساعة وهو ال يشبع ،فلماذا ال يشبع؟ هل أنا حقيقة عازف مهم؟
وهل أطربته إىل هذا احلد ،أم أنه ينافقين؟ وعالم ينافقين؟ احلق
أنين يف حرية من أمره ،فهال أخرجين من حريتي وقال لي من هو؟
مضى فريد يعزف حتى أكمل ساعة ،فانتفض الغريب واقفا
وشد على يد فريد يف إعجاب وقال له :ستكون موسيقيا كبريا،
إنين من قليب أهنئك وأتنبأ لك مبستقبل عظيم.
بدأ يسأل فريد عن أحواله ،وعلى طرف لسانه سؤال حائر :يريد
أن يسأله من أنت يا سيدي؟ لكنه تردد ،ثم مضت الثواني فتبدد
السؤال من على شفتيه ،وخرج الرجل وأغلق الباب من خلفه ،وعينا
فريد مفتوحتان على دهشة وعجب.
ركض إىل اخلارج يسأل كل من يصادفه عن الرجل ،فقالوا له
يف إمجاع :هذا األستاذ املوسيقار مدحت عاصم ...أال تعرفه؟!

الطرد من نادي املوسيقى

كان فريد األطرش يعرف أن مدحت عاصم ،فضال عن ثرائه
وتألقه يف جمتمع املرتفني ،موسيقي معروف ،وعجز عن أن يفهم
ملاذا جاءه ،فقرر أن يغلق باب احلدس والتخمني يف املوضوع،
وحني نقل إىل زميليه محودة والشريف هذا اخلرب ،ضحكا قائلني:
خري إن شاء اهلل.
لكن اخلري مل يكن حصاد تلك األيام! فقد اقرتب موعد امتحان
فريد يف معهد املوسيقى فأصيب بزكام وانتقل إىل صدره ،فأحس
فيه فرقة موسيقية تعزف نشازًا ال ينقطع كلما أحل عليه األرق،
ومل يكن لدى األطباء ما ميكن أن يشفيه بني يوم وليلة ،فذهب
إىل املعهد صبيحة االمتحان وجسده يصهد باحلمى .كان أساتذة
االمتحان مصطفى رضا ،صقر علي ،حممد فتحي ،وسامي الشوا،
وقال هلم إنه مريض فأصروا على أن يغين ،فغنى وامليكروبات
تسد حلقه وتضع صدأ على حبال صوته ،وكانت آهاته آهات حمموم
يتأوه فتقاربت رؤوس املمتحنني يف ضجر ،وتهامسوا ،فسكت،
ثم محل عوده ورحل!
تلقى فريد بعد أيام خطابا بفصله من املعهد ،كانت الطعنة
قاسية ،كانت هزمية وهو ال حيبها وال يستكني هلا ،وفكر يف أن
يذهب إىل أمحد زكي باشا يشكو له ما فعله به أساتذة املعهد ،ثم
صرف نفسه عن هذا اخلاطر ،وقرر أن يثبت ألساتذة املعهد الذين
قرروا فصله أنهم أخطأوا يف تقديرهم ،وظلموه.
بعد الصدمة ،قرر أن يقدم أمورا جديدة من احملطة األهلية اليت
يغين فيها ،لكن الصحف محلت إليه نبأ زلزل كيانه.
يقول النبأ « :تشق حمطة إذاعة حكومية طريقها إىل الوجود،
وستلف احملطات األهلية كلها يف كفن وتدفن إىل األبد!».
أودع فريد أمانيه يف القرب ذاته الذي دفنت فيه احملطات

األهلية ،ومل يكن له أمل كبري يف أن يقفز به فن الصاالت بني
يوم وليلة إىل النجاح الذي يريده والذي يؤكد للظاملني قسوتهم
عليه ،إذ فصلوه من معهد املوسيقى ،فأظلمت نفسه بتلك التعاسة
كلها .كان العود صديقه الوحيد الذي يستطيع أن يسكب على
أوتاره أحزانه فيحس هلا رجعًا خيفف لوعته .كان يصرف فراغه مع
صديقه الصادح بأحزانه ،املعرب عن آالمه ،وكانت أمه تطيل السمع
إليه فتطرب أشد الطرب ،وتفرض السكينة على البيت فرضا كي
ال يقطع الصخب جنوى فريد لعوده.

موت فهد األطرش

يبدو أن «املصائب ال تأتي فرادى» ،بل جمتمعة ،وكان القدر
خيبئ الكثري ألوالد فهد األطرش ويف الوقت الذي كانت األمور
آخذة يف االستقرار ،على رغم كل ما يعانونه يف القاهرة ،حيث
استقر فؤاد يف عمله ،وفريد يدرس املوسيقى ويتعلم ويعمل
ويغين يف احملطات اإلذاعية األهلية ،وآمال تواصل تعليمها وتتفتح
كزهرة تعيش مرحلة املراهقة ،واألم تكد للعيش وتفتح أبواب رزق
عدة ملواصلة احلياة ،على رغم ذلك كله ،إال أن القدر ما زال حيمل
هلم مزيدا من األخبار غري السارة ،وكان اخلرب الذي كانت ختشى
عالية أن تسمعه يوما ،فقد كانت تنتظره وتتوقع حدوثه يف أي
حلظة ،لكنها مل تكن تتمنى مساعه ،لكنه حدث ونزل اخلرب على
رؤوس اجلميع كالصاعقة.
مات فهد األطرش يف معركة الدفاع عن جبل الدروز والثورة ضد
احملتلني الفرنسيني .مات األمري رب األسرة ،ومل يعد أمامهم طريق
آخر سوى االستمرار يف القاهرة ،وال عودة إىل اجلبل جمددا.
مل يعد من مكان لآلمال اليت كان ميين بها الصغار أنفسهم،
ومل يعد من إجابة عن األسئلة اليت طرحها فريد يف نفسه من أجل
والده« :ملاذا 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 يف هاتني
احلجرتني بعد أن كنا نعيش يف قصر؟ ملاذا يعيش شقيقي فؤاد
يف انكسار وملاذا ال تتدلل شقيقيت آمال مثلما سائر الصغريات؟
هل سنعيش يف األحزان بال حدود ،أم أنك ستأتي يا أبي؟».
لن يأتي األب إىل األبد ،وأصبح ما هم فيه مكتوبًا عليهم،
وال بد من أن تبحث األسرة عن «قوارب جناة» وليس قاربا
واحدا ،وأن تعيش وخترج من أحزانها .حزنت عالية ،وحزن فريد،
ً
انكسرت األمرية الصغرية آمال ،غري أن فؤاد األطرش كان أكثرهم
حزنا وانكسارا ،فقد كان يعيش على أمل أن ما يعانونه هو أمر
موقت ،وحتما سينتهي ،ستعود عالية منعمة يف قصرها ،يطلب
اخلدم رضاها ،ويعود فريد إىل رفاهيته وأناقته اليت اختفت ،أما
آمال فهي اهلم األكرب ،حتتاج إىل الرعاية واحلماية ،كيف أتركها
فريسة للضياع ،لن تكون ابنة فهد األطرش مغنية وال بد من وضع
نهاية.
وإىل احللقة املقبلة
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متفرقات

ضجة يف باريس
ضجرة كبرية يف األوساط الثقافية واإلعالمية الفرنسية ،تأييدًا من جهة،
واعرتاضًا من جهة أخرى ،بسبب قرار فتح فرع ملطعم "ماكدونالدز" يف
متحف اللوفر .فلماذا الضجة ،ما دامت املسألة حمض حرتقة عظام يف
الدست املطبخي الفرنسي؟
للعلم واخلرب ،أو فقط للتذكري ،كانت علت ضجة مماثلة يف فرنسا بسبب
فتح فرع ملتحف اللوفر نفسه يف أبو ظيب ،عاصمة دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وضجة موازية بسبب فتح فرع جلامعة السوربون يف املكان نفسه.
قبل ذلك أيضًا كانت ارتفعت الضجة بسبب إدراج وجبة الـ"همربغر" على
الئحة الطعام يف مطعم "مكسيم" الباريسي التارخيي العريق ،باعتباره
طبقًا فرنسيًا .قبل ذلك أيضًا وأيضًا ،ويف املوازاة ،وصو ًال اىل اآلن،
يدور جدال عميق يف الوسط الثقايف هناك بسبب تطعيم اخلطاب الفرنسي
بكلمات وعبارات من سقط املتاع يف اللغة اإلنكليزية (األمريكية) .لكن أين
كله ،ما دام العامل ّ
العجب يف ذلك ّ
كله بات قرية كونية؟ هل فوق رؤوس
الفرنسيني خيمة ،حبيث يتمكنون من احملافظة على "نقائهم" املطبخي أو
اللغوي أو الثقايف ،وينأون بأنفسهم عن عمليات االلتحاق والتبعية ،أو
التأثر والتأثري ،واالنتفاع املتبادل ،بينهم وبني جهات العامل؟
يف اعتقادي املتواضع أن املسألة ليست مسألة فتح مطعم "ماكدونالدز"
عتب فقط كذلك .كما أنها ليست مسألة فتح
يف متحف اللوفر ،وينبغي أ ّال ُت رَ
فرع للجامعة واملتحف العريقني ،يف منطقة اخلليج العربي ،وال حمض انفتاح
على اللغة األمريكية ،بقدر ما هي مسألة ثقافية وقيمية.
يسأل سائل :وأين الثقافة والقيمة ،وأين انعدام الثقافة والقيمة ،يف
الـ"ماكدونالدز"؟ جواب :إنها أزمة معايري تتعرض للتغيرّ  ،وليس من
الضروري يف شيء أن يكون هذا التغيرّ مرتافقًا مع أحكام قيمة إجيابية.
ذلك أن ما حيكم هذا التغيرّ هو منطق ثقايف استهالكي ،تروجيي ،تشييئي،
يتخطى وجود مطعم للوجبات السريعة ،وأين ،يف متحف اللوفر.
هذه مسألة ثقافية ،قوامها التخلي عن املعيار النقدي يف حتديد الوجهة
الثقافية ،وتهديد اجلدية باخلفة ،وتهجني اهليبة واملنعة والصعوبة بالعابر
والزائل واهلينّ  ،واستبدال "الروح" بـ"املادة".
يستطيع الفرنسيون أن يفعلوا ما يشاؤون .يستطيعون أن يتأمركوا
ويتخلجنوا ،ويستطيعون أن يظلوا فرنسيني أو متفرنسني .هذا شأنهم.
حق أحد ،وال خصوصًا من ّ
لكن ما ليس من ّ
حق الفرنسيني ،ثقافيًا ونقديًا،
محل املتلقي ،موضوعيًا ،على جعل املعيار املرتاكم صنوًا لـ"االستهالك"،
ّ
ً
الفظ والسيئ
ومادة لالستخدام الثقايف املمزوج بـ"كاتشاب" الرتويج
للثقافة اخلالية من املعنى والروح.
ليست املسألة مسألة طعام "ماكدونالدز" فحسب ،على ما يف هذا الطعام
من مسوم وكاوتشوك وابتذال .إنها مسألة تضرب املعيار ،وختلخل جوهر
النقد ،وتنخر املعنى الثقايف القيمي لألمكنة اليت تراكم معانيها ودالالتها
يفجر هذا الرتاكم من "داخل" .ومباذا؟ ليس
تراكمًا دؤوبًا ،ثم يأتي ما
ّ
بلوحة مضادة ،خمتلفة ،أو مبفهوم فين انقالبي ،وإمنا بثقافة األكل املمروض
والسريع.
أفهم أن احلياة تتغري ،وأن الطعام يتغيرّ  ،وأن األخالق تتغيرّ  ،وأن املعايري
تتغيرّ  ،وأفهم خصوصًا أن الناس يتغيرّ ون ،لكين ال أستطيع أن أفهم ملاذا
يريد الفرنسيون املزج بني املوناليزا والـ"هوت دوغ"؟
تستطيع فرنسا أن تفعل بثقافتها ومعايريها النقدية والقيمية والثقافية
أي منا ،أن يبدي رأيه يف هذا املوضوع ويف غريه.
ما تشاء ،ويستطيع ٌّ
فاملسألة ال ختص الفرنسيني فحسب .إنها ،جمددًا أقول ،وبقوة ،مسألة
ثقافية مئة يف املئة ،من نتائجها القريبة والبعيدة ،االستسالم ملنطق ثقايف
متأمرك ،ال يأخذ من الثقافة األمريكية إ ّال "فكرة" الـ"همربغر" والـ"هوت
"تطعم" اللغة الفرنسية باهلوى
دوغ" وبعض العبارات "املتصابية" اليت
ّ
املوضوي (من املوضة) ،ويستجدي أيضًا ،وبكل األمثان ،أموا ًال ملقاة على
قارعة الطريق.
لفرنسا أفضال ثقافية وقيمية على العامل أمجع ،لكن ،كان األجدى ،عندي،
ستخصص للمطعم املذكورّ ،
ظلت جدرانا عارية ،أو
لو أن املساحة اليت
َّ
است ِ
ُ
خدمت لـ"تطعيم" اللوفر بأعمال فنية أمريكية ،ثورية ،بكل ما يف الكلمة
من معنى ،على أن يشهد الفرنسيون ولوج ثقافة الـ"ماكدونالدز" اىل
احلد من الثقافة ليس موضع ٍ
تباه عند أحد
دماغهم الثقايف ،يف حني أن هذا ّ
وال عند األمريكيني رمبا ،ألنه يندرج يف أدنى درجات الذوق األمريكي ،وال
ّ
املركب.
يعبرّ متامًا عن أحوال الثقافة يف اجملتمع األمريكي
قد ال يكون من ّ
حقي ،كمواطن من العامل ،أن أقول ما أقول .لكين مع ذلك،
جم ،أقول لفرنسا الثقافية ،ليس بأمريكا هذه ،وليس باملال هذا،
وبتواضع ّ
وحدهما ،حتيا فرنسا وحييا الفرنسي.
فرنسا ساركوزي ،وأعين فرنسا الثقافة الساركوزية ،لن تكون أفضل حا ًال
من فرنسا أخرى ،ماضية ،أو هي يف طريقها اىل املضي ،أيًا يكن االجتاه
الذي ختطو حنوه راهنًا ،والذي أخذت معامله "التشييئية" والتسطيحية تتبلور
شيئًا فشيئًا.
شهدت االحتفاالت
كنت يف باريس حيث
عشية رأس السنة ُ ،2000 - 1999
ُ
عمت العاصمة الفرنسية ملناسبة ابتداء األلفية اجلديدة .يف نهار اليوم
اليت ّ
احلب اىل مطعم "مكسيم" الشهري لتناول طعام الغداء،
التالي ،ذهبت مع
ّ
تكرميًا وتباهيًا ،وكانت الوجبة "همربغر على الطريقة الفرنسية"!
عندما انتخب الفرنسيون نيكوال ساركوزي رئيسًا جلمهورية فرنسا ،خلفًا
إلرث هائل من الرؤساء والقيم ،كان مثة شيء "خطري" يتغيرّ يف أحكام
فرنسا القيمية ،وليس فقط يف أحكام السياسة ومعايريها.
إنها ثقافة االلتحاق ،ال ثقافة اخللق .هلذا السبب أقول اآلن إن املسألة
ليست مسألة مطعم وطعام يف اللوفر ،أو يف "مكسيم" ،وال مسألة جامعة
السوربون ومتحف اللوفر يف اخلليج ،وال أيضًا حمض تأثرات تعبريية على
مستوى اللغة الشعبوية املستخدمة يف املخاطبة الفرنسية ،بقدر ما هي
مسألة أزمة ثقافية متواصلة وغري مستجدة .فاىل أين تأخذكم ،اآلن ،أزمة
الثقافة الساركوزية أيها الفرنسيون؟! الضجة يف باريس ليست حمض
حرتقة عظام يف الدست الثقايف أو املطبخي الفرنسي .إنها مسألة أزمة
ثقافة ،ويف إمكان الفرنسيني أن يفعلوا ما يشاؤون حيال هذه املسألة
وسواها ،لكن ليعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل .من باب الغرية عليهم،
وعلى عاصمتهم ،وبالدهم ًّ
كال ،أقول للفرنسيني :إياكم ،أيها الفرنسيون،
ربني ،اهلل وأمريكا ...أو املال!
أن تعبدوا ّ

عقل العويط

الـطــب الـروحــاني طـبيعتـه
وكـيفيــه العـمل بــه

ان الطـب الروحــاني هـو طـب
قـديم جـدا منـذ عـهد االنبيـاء
واملـرسـلني حـيث االسـتعـانة
باللـه العـزيز احلـكـيم وكـتبه
املـقـدســة لعــالج االمـراض.
فخـيـر دليـل مـا كـان يعاجل بــه
السـيد املـسـيح هو اسـتشـفـاء
االصــم واالبـرص وغـيـرهــم
وكذلك نبيـنـا االكــرم بالـرقـيــة

تأسيس فرع لالحتاد الوطين
لطلبة سورية يف أسرتاليا

*عالء العوادي*

بكـالم اللــه فـلهذه الكــتب الـسـماويــه اســرار عـظـيمــه فـي عـالج
االمــراض الـروحــيـه واجلـسـديــه كــذلك .
فـاحلـمـد للـه الـذي ازهــر القـلوب بـدعــائــه واينــع بـراعــم االميــان
بنـدائـه واوســم مثـار العــقيـدة مبناجـاتــه وهــدانا مبــا انـزلــه
مــن كــتبه ورســاالتــه فـدعـانا فـي حمــكـم كــتابـه وجـعاـه مفـتاح
البـاب بينـه وبيـن عـبيده وامـانـه وفضـل صـلواتــه وســالمـه عــلى
رسـولـه الكــريـم شـرف اللـه دعــاءه واصــطافـه مــن خـالئقـه
مـحـمـد بـن عـبد اللـه صـلـى اللــه عـليــه والــه الطيـبـيـن الطـاهرين
املعــصـومـني املـكـرميـن املنـتجبـني.
احــمد اللــه الــذي ابتـدأ باالحــسـان ودعـا عـباده الـى مـعـرفـة
بلســان ذلك البـرهـان وجتـلـى لـهـم فــي افـاق مـا اختـص بـه
مــن مقــدراتــه واراهــم فــي مـرآة اياتــه فـي خـلـق مــلكـوتـه
وســماواتـه مـا كـان كـافيـا وشـافيـا فـي الـداللــة عـلى مـا قـدس
ذاتــه وعــظيـم صـفاتــه «واشـهد ان ال الـه اال اللـه شهادة
سبقنـي القـلب والعـقـل الـى االقـرار بتـحقـيقـهـا قبـل ان اهـتـدي
الــى طـريـقــها».
وقال لسـان حـاهلمـا قـبل بيـان مقـاهلمـا ان االنوار السـاكـنة
واالسرار الطامـنـة فـي صـفاتنا مبـعوثة الينــا وشـاهـده عـلينـا
بالنشء القـاط والقـادر القـاهــر ولـو ســرت ابـن آدم وجـوهـنا
بتـراب فـطـرتـه وحــال بيننــا وبيـن بـصـائرنا وبيـن غـفـلتــه وأيـن
ملـالكنا شـبيــه فــي الوجــود ومـن ذا يضـاهـيــه فــي القــدرة
والرحـمة والوجــود حـتى نـعـدل عـنـه اليــه او يشـتـبــه عـلينـا احلـال
فــي االعـتـمـاد مـعـه عـليــه.
وبـعد ،فـان ريـاضـات العقـول وخـزائـن بيان املــنقـول مـن االحـراز
والقـنـوات واحلــجـب والـدعـــوات املـعـظـمـة عــن االنـبياء واالئـمـة
متن الضراعات املتفرقة يف الكتب مـا هــو اال
االطـهـار ومهما ّ
كــاملـهـج الجـسـادنا واملــنهــج ملـرتـادهـا .
ان تعـاليـم ومـفـاهيم الطـب الروحــانـي مـسـتمـدة من القــرآن
الكــريــم ومن عـلـم رسـول اللــه صـلى اللـه عـليـه وآلـه وســلـم
واالنــجبـة مـن اهــل البـيـت االطـهـار واهـل بيـت الـوصـي وخـزائن
العــلـم ومـعـادن حـكـمـة اللـه وآيات الشــفـاء والصـاوات واالدعيــة
واحلـجـب والـخـواص كــثريه ومتعــددة النـواحـي واملفـاهيم وتظـهر
مقــدره الشـافـي سـبـحـانــه وتعــاىل عـلى الشـفاء املطـلق.
وبنـاء عـليه فانين اقــول ان كــل انـواع الشـفاء تـرجـع اوال واخـريا
الـى فضل املــولـى سـبحـانه وتعالــى عـلى شـفاء البشر ايا كـان
نـوع امـراضهـم فـكـم سـمـعـنا عـن مـرضــى الســرطان الذيـن
شفاؤهم كـان فـي تقـديـر االطبـاء مـسـتحيـال واضرب لكـم امثلـه
عـديـده يف ذكــر آيات الشـفـاء التـي حتـدثـت وبكل صراحة عـن
قـدرة الباري عـلى الشـفاء املـطلق مبـعـرفته وعـلمه فقـط فتقـول
اآليـة الكــريـمة مـن سـورة األســـراء «وننـزل مـن القرآن مـا هــو
شـفـاء ورحــمـة للمـؤمـنني وال يـزيــد الضـاملـيـن اال خـسـارا»
وهـذا يعـنـي بصــراحـة ووضـوح ان القـرآن الكــريم زباقي الكتب
وعـمـل
السماوية فـي داخــله آيـات شــافـيـة وكــافـيـة لـو ذكــرت
ُ
بـهـا لشفته وبرأته بشــرط صفاء النـيـه واخلشوع لغرض االستجابة
والقبول وكــم مسعـنا عـن اشـخـاص مـؤمنني كـانوا يـذكــرون
ويتـلون آيـاتـه اثنـاء فـتـرة العــالج فقــد تـم شـفـاؤهــم وبـرأوا
بـاذن اللــه وهـذا ناتـج بالدرجة االوىل على ايـمـانـهـم الكامل بان
هذه الكتب سوف تشفيهم وتبعد عنهم كل شر .اسـتشـفـوا مبـا
حـمـد اللـــه بــه نفســه قبل ان حيمده خلقه او مبا مدح اهلل به نفسه
« احلـمد للـه رب العــاملـيـن» «وقــل هـو اللـه احـــد» فمـن
لـم يشـفـه كــالم اللـه فـال شــفاء لــه .
فـخـالصــه مــا تقـدم ان الـعـالج الـروحــانـي هــو عـمـل مبـارك
وعظـيـم شــرط ان يكــون مبـرضـاة اللــه ويبتـعـد كــل البـعـد عــن
النـزوات الشــخصـيـة والشـهوات الدنـيـويــة وجيب التفريق بيـن
االعــمال والـعـالجات الروحــانـيـه وفـق الشـرائع السـمـاويــه وبـيـن
االعـمال الشــيـطانـيـه واالفـعـال الدنـيـويــه اليت تغـضـب الـرب
والعــبد والـيت تـسـبب الضرر للبـشـر والـتعـاطـي بـهـا كـــفـر
حمــقــق فـال يـعـالـج اخلـطأ بـخـطأ والفـاحـشـة بفـاحـشــة.
اخـيـرا فان الطـب الــنبوي والــروحـانـي هــو عـالج وبـركــة وليـس
كـما يـصـفه بـعـض الـجـهــلة والـقـليلــي املـعـرفــة بـخـانــة الـدجــل
والــشـعـوذه والـتنجـيـم.
فـالـدول املـتـقـدمــة تـعـمـل الـدراســات والـبـحـوث ملـعـرفــة هــذه
االسـرار الـعـظـيـمــة ومــا زال البـعــض مـمـن يـدعــي الـمـعـرفــة
والـفـهــم يـفـتــي بـمـا ال يـعـلـم ويـتنـكـــر بــل ويـكـفــر....واللـــه
مــن وراء الـقـصــد.

*النائبة الفدرالية فامفاكينو*

*السفري سليمان يلقي كلمة*

*ساعاتي وفامفاكينو وسليمان وعجيل ومسعد *

برعاية املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين لطلبة سورية
وعضو جملس الشعب  ،وحبضور السفري متام سليمان وأعضاء وفد
االحتاد النائب حممد عجيل والسيد مسري مسعد  ،والنائبة الفدرالية
ماريا فامفاكينو عضوة جلنة التعليم يف الربملان األسرتالي وعضوة
مجعية الصداقة الربملانية السورية األسرتالية  ،وممثلني عن وزارة
اخلارجية األسرتالية ورئيس احتاد الطالب يف جامعة أسرتاليا الوطنية
 ،ورؤساء روابط املغرتبني يف أسرتاليا ُ ،عقد املؤمتر التأسيسي
لفرع االحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا بتاريخ 2009/10/20
حتت شعار "على نهج التطوير والتحديث نبين سورية املستقبل
بقيادة السـيد الرئيـس بشـار األسـد ومت انتخاب أعضاء فرع االحتاد
البالغ عددهم  12طالبًا برئاسة الطالب علي عيوش  .وقد مت إطالق
موقع إلكرتوني خاص لالحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا
برعاية املهندس ساعاتي على هامش املؤمتر التأسيسي .
وحتدث املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين لطلبة سورية
معربًا عن سعادته البالغة بتأسيس الفرع اجلديد لالحتاد الوطين
لطلبة سورية يف أسرتاليا  ،ليصبح الفرع رقم  32يف قائمة
االحتادات الوطنية الطالبية يف اخلارج  ،وأعطى حملة عن تاريخ
االحتاد والنضال الطالبي الذي بدأه القائـد اخلالـد حافـظ األسـد
منذ عام  1950وعززه السـيد الرئيـس بشـار األسـد يف مجيع مناحي
العلم وأساليبه .
وحتدثت بهذه املناسبة النائبة الفدرالية ماريا فامفاكينو معربة عن
دعم الربملان األسرتالي هلذا املؤمتر وعن سعادتها بتأسيس الفرع
اجلديد لالحتاد  ،متمنية النجاح والتوفيق يف مهامه .
وحتدث السفري متام سليمان بهذه املناسبة قائ ًال إن سورية أرض
احلضارات والعطاءات بقيادة السـيد الرئيـس بشـار األسـد تولي
أهمية خاصة للتعليم  .وإن إنشاء فرع االحتاد يف أسرتاليا أكرب
دليل على ذلك وهو سيكون رديفًا جملموعة أصدقاء سورية .
ويف نهاية املؤمتر وجه فرع االحتاد الوطين لطلبة سورية برقية إىل
السـيد الرئيـس بشـار األسـد قائد مسرية التطوير والتحديث .

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
على الرقم0400 440 089 :
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رياضة

املرحلة الثالثة للدور األول
من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

فوز ثالث ملانشسرت وتشلسي وخسارة أوىل
لبايرن ميونيخ وميالن أسقط ريال مدريد

يف ظل األلعاب األوملبية الشتوية يف فانكوفر  28 - 12شباط 2010

افتتاح كأس العامل للتزجل األليب على الثلج

يف موسم سيشهد يف  28 – 12شباط  2010دورة االلعاب االوملبية الشتوية يف فانكوفر بكندا ،تبدأ يف عطلة نهاية هذا االسبوع يف
سولدن بالنمسا منافسات كأس العامل للتزجل األليب على الثلج  ،2010 – 2009وهي تتضمن  33سباقًا للسيدات و 35سباقًا للرجال.
ويقام السبت  24تشرين االول السباق االول للتعرج الطويل للسيدات ،واالحد  25منه السباق االول للتعرج الطويل للرجال.
ومع االحنسار الواضح للسيادة النمسوية على الثلج ،والذي عرب عنه رمزيا اعتزال البطل الكبري هرمان ماير قبل بضعة أيام ،تدافع
االمريكية ليندساي كيلدو – فون عن الكرة البلورية الكبرية اليت أحرزتها املوسم املاضي ،ومثلها يفعل النروجي أكسل لوند سفيندال
بالنسبة اىل فئة الرجال ،وكالهما مرشح لالحتفاظ بلقبه.
ويغيب عن افتتاح املنافسات نتيجة اصابات خمتلفة ،النمسوية مارليس شيلد والفنلندي كاله باالندر ،كما يغيب عن االلعاب االوملبية
رمبا السويسرية الرا غوت وااليطالي بيرت فيل والسويسري دانيال ألربشت ،فيما يعود بوده ميلر اىل فريق الواليات املتحدة.
ومن أبرز املشاركني النمسوي بنيامني رايش ذو السجل الطويل يف كأس العامل .وهنا برنامج السباقات:

السيدات

*االكوادوري انطونيو فالنسيا – اىل اليمني – مسددًا الكرة لتسجيل
اصابة مانشسرت يونايتد يف مرمى سي اس ك أ موسكو *0 – 1

أحرز كل من مانشسرت يونايتد وتشلسي االنكليزيني فوزه الثالث
تواليا ،وفاجأ آ سي ميالن االيطالي مضيفه ريال مدريد االسباني إذ
تغلب عليه  ،2 - 3وانفرد جريوندان بوردو الفرنسي بصدارة فرق
اجملموعة االوىل بفوزه على بايرن ميونيخ األملاني  ،1 - 2وحقق كل
من جوفنتوس تورينو االيطالي وأوملبيك مرسيليا الفرنسي فوزه االول
يف املرحلة الثالثة من تصفيات اجملموعات االوىل والثانية والثالثة
والرابعة للدور االول من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم.

اجملموعة االوىل

يف اجملموعة االوىل ،فاز جريوندان بوردو الفرنسي على بايرن ميونيخ
األملاني ( 1 - 2الشوط االول  )1 - 2يف املباراة اليت أجريت بينهما
على ملعب "جاك شابان  -دملاس" يف بوردو .سجل للفائز مايكل
سياني ومارك بالنوس يف الدقيقتني  29و ،40وللخاسر مايكل
سياني خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة السادسة .وأهدر العبا
بوردو يوان غوركوف وجوسي ضربيت جزاء "بناليت" يف الدقيقتني 66
و ،88وطرد احلكم العيب بايرن ميونيخ توماس مولر والبلجيكي دانيال
فان بوتني يف الدقيقتني  30و .87وهي اخلسارة االوىل لبايرن
ميونيخ يف الدور االول.
وعلى ملعب "اوليمبيكو" يف تورينو ،فاز جوفنتوس تورينو االيطالي
على ماكابي حيفا االسرائيلي ( 0 - 1الشوط االول  )0 - 0سجلها
املدافع جيورجيو كييلليين يف الدقيقة  .47وطرد احلكم العب ماكابي
حيفا تياغو دوترا يف الدقيقة .68

اجملموعة الثانية

ويف اجملموعة الثانية ،حقق مانشسرت يونايتد االنكليزي ،حامل اللقب
ثالث مرات ،فوزه الثالث تواليا على مضيفه سي اس ك أ موسكو
الروسي ( 0 - 1الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما
على ملعب "لوجنيكي" يف موسكو.
وكان مانشسرت يونايتد ،الذي غاب عنه أربعة العبني اساسيني
الصابتهم ،الطرف األفضل طوال املباراة وان مل يشكل خطورة كبرية
على املرمى الروسي .وسجل جناحه الدولي األكوادوري انطونيو
فالنسيا اصابة املباراة يف الدقيقة  86بكرة خمفوضة من زاوية ضيقة
بعيدًا من متناول حارس املرمى إيغور أكينفييف.
وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا" يف فولسبورغ ،تعادل يف اف ال
فولسبورغ األملاني وبشيكطاش اسطنبول الرتكي سلبا  .0 - 0وطرد
احلكم مهاجم فولسبورغ الربازيلي غرافييت يف الدقيقة .74

اجملموعة الثالثة

ويف اجملموعة الثالثة ،سقط ريال مدريد االسباني حامل اللقب تسع
مرات ،وهو رقم قياسي ،امام ضيفه آ سي ميالن االيطالي حامل
اللقب سبع مرات ( 3 - 2الشوط االول  )0 - 1يف املباراة اليت
أجريت بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيه" يف مدريد .سجل للخاسر
راوول غونزاليس واهلولندي رويستون درنيت يف الدقيقتني  19و،76
وللفائز اندريا بريلو والربازيلي الكسندر باتو ( )2يف الدقائق  62و66
و .88وعادل راوول الرقم القياسي للمهاجم األملاني السابق غريد
مولر الذي سجل  66اصابة يف املسابقات االوروبية الثالث الرئيسية،
علما ان راوول سجل كل اصاباته يف دوري االبطال االوروبي.
وعلى ملعب "ليتسيغروند" يف زوريخ ،خسر اف سي زوريخ السويسري
امام ضيفه اوملبيك مرسيليا الفرنسي ( 1 - 0الشوط االول )0 - 0
سجلها املدافع األرجنتيين غربيال هاينتسه يف الدقيقة .69
ويف اجملموعة الرابعة ،فاز تشلسي االنكليزي على أتلتيكو مدريد
االسباني ( 0 - 4الشوط االول  )0 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما
على ملعب "ستامفورد بريدج" يف لندن .وسجل االصابات سالومون
كالو ( )2وفرانك المبارد ولويس برييا خطأ يف مرمى فريقه يف
الدقائق  41و 52و 69و.1+90
وعلى ملعب "دراغاو" يف بورتو ،فاز اف سي بورتو الربتغالي على
أبويل نيقوسيا القربصي ( 1 - 2الشوط االول  .)1 - 1سجل للفائز
جيفانيلدو فيريا دي سوزا "هالك" ( )2والثانية من ضربة جزاء
"بناليت" يف الدقيقتني  33و ،48وللخاسر الفارو برييرا خطأ يف
مرمى فريقه يف الدقيقة .22

  24تشرين االول  2009يف سولدن بالنمسا :تعرج طويل.  14تشرين الثاني يف ليفي بفنلندا :تعرج.  28تشرين الثاني يف أسنب بالواليات املتحدة :تعرج طويل.  29تشرين الثاني يف أسنب بالواليات املتحدة :تعرج.  5 – 4كانون االول يف اليك لويز بكندا :سباقان لالحندار.  6كانون االول يف اليك لويز بكندا :تعرج سوبر طويل.  12كانون االول يف آره بأسوج :تعرج طويل.  13كانون االول يف آره بأسوج :تعرج.  18كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :سوبر كومبينيه.  19كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :احندار.  20كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :تعرج سوبر طويل.  28كانون االول يف لينتس بالنمسا :تعرج طويل.  29كانون االول يف لينتس بالنمسا :تعرج.  3كانون الثاني  2010يف زغرب بكرواتيا :تعرج.  9كانون الثاني يف هاوس إيم انشتال بالنمسا :احندار.  10كانون الثاني يف هاوس إيم انشتال بالنمسا :تعرج سوبرطويل.
  12كانون الثاني يف فالشاو بالنمسا :تعرج.  16كانون الثاني يف ماريبور بسلوفينيا :تعرج.  17كانون الثاني يف فالشاو بالنمسا :تعرج طويل.  22كانون الثاني يف كورتينا دامبيتزو بايطاليا :تعرج سوبرطويل.
  23كانون الثاني يف كورتينا دامبيتزو بايطاليا :احندار.  24كانون الثاني يف كورتينا دامبيتزو بايطاليا :تعرجطويل.
  29كانون الثاني يف سان موريتز بسويسرا :سوبركومبينيه.
  30كانون الثاني يف سان موريتز بسويسرا :احندار.  31كانون الثاني يف سان موريتز بسويسرا :تعرج سوبرطويل.
  5آذار يف كرانس مونتانا بسويسرا :سوبر كومبينيه.  6آذار يف كرانس مونتانا بسويسرا :احندار.  7آذار يف كرانس مونتانا بسويسرا :تعرج سوبر طويل.• النهائيات:
  10آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :احندار.  11آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج طويل.  12آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج سوبر طويل. 13 -آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج.

الرجال

االول  2009يف سولدن بالنمسا :تعرج طويل.
الثاني يف ليفي بفنلندا :تعرج.
الثاني يف اليك لويز بكندا :احندار.
الثاني يف اليك لويز بكندا :تعرج سوبر طويل.
االول يف بيفر كريك بالواليات املتحدة :سوبر

  25تشرين  15تشرين  28تشرين  29تشرين  4كانونكومبينيه.
  5كانون االول يف بيفر كريك بالواليات املتحدة :احندار.  6كانون االول يف بيفر كريك بالواليات املتحدة :تعرج طويل.  11كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :سوبر كومبينيه.  12كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :تعرج سوبر طويل.  13كانون االول يف فال ديزير بفرنسا :تعرج طويل.  18كانون االول يف فال غاردينا بايطاليا :تعرج سوبر طويل.  19كانون االول يف فال غاردينا بايطاليا :احندار.  20كانون االول يف ألتا باديا بايطاليا :تعرج طويل.  21كانون االول يف ألتا باديا بايطاليا :تعرج.  29كانون االول يف بورميو بايطاليا :احندار.  6كانون الثاني  2010يف زغرب بكرواتيا :تعرج (حتتاالضواء).
  9كانون الثاني يف أدلبودن بسويسرا :تعرج طويل.  10كانون الثاني يف أدلبودن بسويسرا :تعرج.  15كانون الثاني يف فنغن بسويسرا :سوبر كومبينيه.  16كانون الثاني يف فنغن بسويسرا :احندار.  17كانون الثاني يف فنغن بسويسرا :تعرج.  22كانون الثاني يف كيتسبول بالنمسا :تعرج سوبر طويل.  23كانون الثاني يف كيتسبول بالنمسا :احندار.  24كانون الثاني يف كيتسبول بالنمسا :تعرج /كومبينيه.  26كانون الثاني يف شالدمينغ بالنمسا :تعرج (حتت االضواء).  30كانون الثاني يف كرانيسكاغورا بسلوفينيا :تعرج طويل.  31كانون الثاني يف كرانيسكاغورا بسلوفينيا :احندار.  6آذار يف كفيتفييل بنروج :احندار.  7آذار يف كفيتفييل بنروج :تعرج سوبر طويل.•النهائيات:
  10آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :احندار.  11آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج سوبر طويل.  12آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج طويل.  13آذار يف غارميش – بارتنكريشن باملانيا :تعرج.ومثة مسابقة للفرق يف اطار النهائيات مقررة يف  14آذار 2010
يف غارميش – بارتنكريشن.

السباحة :رقم عاملي لليو تشيغه

منافستها ومواطنتها جياو ليويانغ ،وصيفتها يف أوملبياد بيجينغ،
بنحو أربع ثوان.
ونقلت وكالة الصني اجلديدة لألنباء "شينخوا" ،اليت أوردت نبأ
الرقم القياسي العاملي اجلديد ،عن ليو أنها ال تعتقد ان الوقت
الذي سجلته سريع ما يكفي وانها ال تزال متلك هامشا لتعزيزه
مستقبال.

كأس احتاد آسيا :الكويت  -الكرامة

*يو تشيغه لدى تسجيلها رقمها القياسي العاملي يف سباق الـ  100مرت
فراشة ،يف جنيان بشرق الصني*

حطمت السباحة الصينية ليو تشيغه ( 22سنة) الرقم القياسي
العاملي لسباق الـ 200مرت فراشة ،مسجلة  2:01:81دقيقتني ،يف
بطولة الصني اليت تقام يف جينان بشرق البالد .والرقم السابق
 2:03:41سجلته االوسرتالية جيسيكا سكيرب يف  30متوز املاضي
يف بطولة العامل بروما.
وتقدمت ليو ،البطلة االوملبية عام  2008مع رقم قياسي عاملي،

تأهل الكويت الكوييت للمباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي
السادسة لكرة القدم ،بعدما جدد فوزه على ساوث تشاينا من
هونغ كونغ ( 0 - 1الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت أجريت
بينهما االربعاء على ملعب هونغ كونغ يف اياب الدور نصف
النهائي .وسجل االصابة ساعد الدفاع العماني امساعيل العجمي
يف الدقيقة  82اثر جمهود فردي راوغ خالله ثالثة العبني ودخل
املنطقة وارسل الكرة اىل الزاوية اليمنى للمرمى.
وكان الكويت فاز على ساوث تشاينا  1 - 2يف مباراة الذهاب
يف الكويت يف  15تشرين االول ،وهو بات الفريق الكوييت االول
يصل اىل املباراة النهائية الحدى البطوالت القارية .وتقام املباراة
النهائية يف الكويت يف  3تشرين الثاني املقبل.
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تتمـات

عون رداً على لقاء

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وقالت مصادر قيادية بارزة يف املعارضة إن عون «فوجئ بعد
االجتماعني األخريين بينه وبني الرئيس املكلف بتسريب مناخات
خمتلفة حول النتائج اىل رئيس اجلمهورية وأيضا اىل حلفائه« ،حزب
اهلل» والرئيس نبيه بري و«تيار املردة» و«الطاشناق»وغريهم ،وشعر
يف مكان ما بأن هناك من حياول الوقيعة بني أطراف املعارضة،
ولذلك قرر أن يقول يف مؤمتره الصحايف األخري ما يردده يف
اجللسات املغلقة مع الرئيس املكلف ،حتى ال يقع االلتباس يف ذهن
أحد ،أو أن يبادر البعض مثل مسري جعجع اىل االستثمار يف الشارع
املسيحي ،وهو األمر الذي اضطر عون أيضا للقول «فليفرط غريي
حبقوق املسيحيني»!
عند هذا احلد ،بات املشهد السياسي شبيها اىل حد كبري بعشية
االعتذار عن التكليف األول ،غري أن أوساط الرئيس املكلف أكدت
أن احلريري ليس يف وارد االعتذار نهائيا وهو ماض مبشاوراته بعيدا
عن السجاالت واملزايدات االعالمية ،وهو طلب من مجيع نواب كتلة
املستقبل ،عدم اخلوض يف أي سجال مع العماد ميشال عون ،فيما
كان يتوىل مسيحيو الرابع عشر من آذار مهمة اهلجوم السياسي على
عون ،من دون أن يدرك الرئيس املكلف أن زيارة معراب وحدها
كانت سببا كافيا من أجل إعادة خلط أوراق التأليف احلكومي يف ظل
ما سبقها وما تالها من مواقف عن قائد «القوات اللبنانية» مسري
جعجع.
وبدا واضحا أن جعجع حياول أن خياطب اجلمهور املسيحي عرب القول
إن «األمر لي» ...وعلى هذه القاعدة« ،لن تكون حقيبة االتصاالت
من نصيب «حزب اهلل» وحلفائه (عون)» ،وأن األمور ليست مفتوحة،
بل مبقدور األكثرية أن تشكل حكومة مبعزل عن عون وحلفائه.
غري أن جعجع مل حياول أن يدقق أكثر يف مواقفه ،وخاصة جلهة
االعتقاد أن فريقه ما زال ميلك األكثرية ،فالنائب وليد جنبالط،
أعاد التأكيد أمام رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وأمام بعض من
التقاه يف الساعات األخرية أنه لن يغطي أية حكومة من لون واحد
وهو متمسك بالصيغة ( )5+10+15وبالتفاهم السعودي ـ السوري
مدخال للتفاهم اللبناني اللبناني كما باتفاق الطائف واتفاقية اهلدنة،
حمذرا من وجود أربع قوى خارجية وداخلية تسعى ملنع تأليف احلكومة
وعرقلة التفاهم بني دمشق والرياض.
والتقى حتذير جنبالط مع حتذير مواز أطلقه رئيس «تيار املردة» النائب
سليمان فرجنية الذي حذر من تقاطع مصاحل بني قوى خارجية وداخلية
تسعى اىل التعطيل ،متوقفا يف الوقت نفسه ،عند أبعاد زيارة
الرئيس املكلف اىل معراب «بعد فرتة قصرية من كالم الدكتور مسري
جعجع (التصعيدي) ما اوصل االمور اىل ما وصلنا اليه اليوم».
وقال فرجنية« :إذا استمر الكالم عن اننا خسرنا املعركة فليؤلفوا
احلكومة من دوننا وحنن لن نتخلى عن بعضنا يف املعارضة ومن يظن
غري ذلك فإنه خمطئ ،حنن اىل جانب العماد عون وما تنازلنا عنه
لن نرتاجع فيه وما قدمناه ملصلحة الوطن قدمناه بقناعة من اجل ان
تسري االمور وليس ملصلحة احد ومل يأخذ احد منا شيئا».
ودعا فرجنية رئيس احلكومة املكلف إىل اختاذ موقف جريء يساعد
على حلحلة األمور ،وأكد انه وافق على القبول بوزارة دولة لتسهيل
التأليف وشدد على أن األمور لن تعود اىل نقطة الصفر «والشيــخ
سعد واع لالمور وهو من الذين يفكرون هكذا ولكن هناك من ال
يفكر مثله».

مواقف خارجية من احلكومة

إزاء هذا الواقع احمللي الدراماتيكي سياسيا ،باتت العني مفتوحة
ليس على عملية تأليف حكومة وحدة وطنية بعيدة املنال ،بل على
امكان احملافظة على اهلدنة السياسية ملنع اهتزاز األمن ،خاصة
أن هناك متضررين من السياق األخري للداخل اللبناني ومن الوضع
االقليمي ،من دون اغفال ما جيري على مقربة من اجلنوب اللبناني من
مناورات أمريكية اسرائيلية غري مسبوقة ،أعادت طرح املخاوف من
مغامرة قد تقدم عليها احلكومة االسرائيلية حلرف األنظار عن انسداد
كل املخارج واملقرتحات اليت قدمتها االدارة األمريكية خاصة على
املسار الفلسطيين ـ االسرائيلي.
والالفت لالنتباه ،يف خضم السجال الداخلي حول عملية تأليف
احلكومة ،أن مواقف عدة خارجية تقاطعت كلها على الدعوة اىل
تأليف احلكومة اللبنانية بأسرع وقت ممكن وأبرزها للرئيس السوري
بشار األسد ،الذي قال خالل مؤمتر صحايف مشرتك ،أمس ،مع
رئيسة فنلندا تاريا هالونني يف دمشق« ،أكدت وجهة نظر سوريا
بضرورة اإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الوضع يف لبنان
إىل حالته الطبيعية وإىل دوره الطبيعي بعد سنوات من االضطراب
واالنقسام».
وهذا املوقف السوري ،تقاطع مع موقف أمريكي عرب عنه مساعد
وزيرة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق االدنى جيفري فيلتمان يف
عدد من االتصاالت اليت أجراها مع عدد من املسؤولني اللبنانيني يف
فريق األكثرية حيث أبلغهم أن واشنطن ال تعرتض على «الصيغة»
إذا كانت حتظى مبوافقة فريق  14آذار.
ونقلت معلومات من واشنطن أن موقف االدارة االمريكية الذي تعممه
على أعضائها هو «انها مع تشكيل حكومة تعكس نتائج االنتخابات
النيابية ،كما اعلنت السفرية االمريكية يف بريوت ميشيل سيسون،
لكن املسؤولني يف وزارة اخلارجية يرددون ان ال مانع من تشكيل

حكومة بصيغة 15ـ10ـ 5طاملا وافقت عليها االكثرية النيابية ويعتربون
ان هذا االمر اصبح مفروغا منه».
ونقل عن مصادر سورية يف واشنطن قوهلا إن نائب وزير اخلارجية
السوري فيصل املقداد ابلغ مساعد وزيرة اخلارجية جيفري فيلتمان
يف االجتماع االخري بينهما يف العاصمة االمريكية ان «سوريا لن
تتدخل يف تفاصيل تشكيل احلكومة اللبنانية وهمها الوحيد ان ال
تكون املعارضة مستهدفة».
وكثرت عجقة الزوار اللبنانيني يف واشنطن وبينهم باالضافة اىل
القيادي يف تيار «املستقبل» غطاس خوري والنائب العوني وليد
خوري ،الوزيرة السابقة نايلة معوض ،على أن يصل اىل واشنطن
األحد املقبل وفد كتائيب برئاسة النائب سامي اجلميل.
ويف القاهرة ،اكد وزير اخلارجية املصرية أمحد أبو الغيط خالل
استقباله ،املنسق اخلاص لالمني العام لالمم املتحده يف لبنان مايكل
ويليامز اهتمام بالده «بتكثيف اتصاالتها مع اجلهات املعنية للعمل
على استكمال كافة عناصر العملية السياسية يف لبنان مبا يف ذلك
تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري
يف اقرب وقت ممكن».
ومن بريوت ،جددت طهران موقفها الداعم لتأليف احلكومة وللرئيس
املكلف سعد احلريري ،وأعلنت بلسان سفريها حممد رضا شيباني عن
أملها يف أن يوفق احلريري «من خالل صربه واستمراره يف اجلهود
الدؤوبة اليت يبذهلا ،بتشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية ،يف اسرع
وقت ممكن» .وأكد أن بالده «لن تألو جهدا يف جمال دعم جهود
احلريري لتأليف احلكومة اللبنانية».

نتعـاون مع أوروبا قبل...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
البيضاء ذا الصليب األكرب والياقة» وهو أرفع وسام يف فنلندا.
وأكد األسد وهالونني ،يف املؤمتر الصحايف ،أهمية االلتزام بقرارات
الشرعية الدولية لتحقيق السالم يف الشرق األوسط.
وقال األسد «شرحت موقف سوريا من عملية السالم القائمة منذ
عقدين تقريبًا واملتوقفة حاليًا ،وأكدت متسك سوريا بهذه العملية
ومتسكنا باألسس اليت تبنى عليها عملية السالم ،وخاصة قرارات
جملس األمن ومبدأ األرض مقابل السالم» ،موضحًا أنه «من البديهي
أن يكون هذا املبدأ هو األساس الوحيد للوصول إىل السالم».
وأضاف «ال ميكن أن يكون هناك التقاء يف املكان والدولة نفسيهما
بني االحتالل والسالم ،وال ميكن أن تكون دولة حمتلة وتعمل من أجل
السالم ،وعلى إسرائيل أن ختتار بني األوىل أو الثانية ،وبالتالي
لكي نصل هلذا السالم حنن حباجة لشريك إسرائيلي لكي نتمكن من
إجياد اتفاقية سالم حتقق سالمًا واقعيًا على األرض».
وقال األسد «أكدنا دعم سوريا لعملية املصاحلة بني األطراف
الفلسطينية من أجل الوصول إىل مفاوضات حتقق سالمًا على املسار
الفلسطيين ،كما حتدثنا عن حصار غزة وضرورة رفع املعاناة عن
الفلسطينيني يف القطاع كنقطة من النقاط املهمة إلجياد السالم
على املسار الفلسطيين».
وردًا على سؤال حول رؤية أوباما للسالم ،قال األسد «حنن نتفق
مع ما طرحه أوباما يف محلته االنتخابية أو بعدها كعناوين ،سواء ما
يتعلق مبوضوع الصراع العربي اإلسرائيلي ،أو ما يتعلق منها مبوضوع
االنسحاب من العراق ،لكن هذه القضايا معقدة جدًا ،وهناك عناوين
كبرية وأخرى فرعية ،وتفاصيل كثرية وحتى اآلن مل نسمع سوى
العناوين ومل نسمع نقاشًا مع األطراف املعنية ،ومنها سوريا ،حول
هذه التفاصيل اليت من دونها ال ميكن أن نضع خطة تنفيذية ننطلق
فيها من أجل حتقيق اهلدف».
وأضاف «الزمن ليس يف مصلحة عملية السالم ،لذلك فاالستعجال
ضروري وهنا يكمن دور أوروبا ،وهذا ما ناقشته مع هالونني بأنه
لكي ال خنسر هذا الزمن املهم جدًا علينا أن نتحرك سوية مع االحتاد
األوروبي ومع الدول األوروبية من أجل استخدام هذا الزمن الضائع
لكي نصل بأقصر زمن مع اإلدارة األمريكية لتنفيذ عملية السالم».
وأكد األسد أن لسوريا عالقة قدمية ومتينة مع إيران .وقال «إن
معاجلة أي ملف نووي يف أي مكان يف العامل ال ختضع لألمزجة
الشخصية ملسؤولني ،وال ختضع ألجندة سياسية معينة ،وإمنا جيب
أن ختضع التفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» ،مشريا إىل أن
دمشق تناقش مع الدول األوروبية تفاصيل هذا امللف ،وتقدم هلم
أفكارًا قد تساعد يف حل املوضوع مبا يؤمن االستقرار يف املنطقة.
وحول أولويات سوريا ،قال األسد «إن من أولويات سوريا تقوية
عالقاتها مع دول املنطقة ،وخاصة الدول العربية ودول اجلوار
كرتكيا ،حيث تشكل العالقات السورية الرتكية منوذجًا حيتذى وهي
دليل على أنه ينبغي البدء بدول املنطقة من دون أن يكون ذلك
بدي ًال من العالقات مع بقية دول العامل» .وأضاف «من أولوياتنا
أيضًا حتقيق السالم وإقامة عالقات تعاون مع الدول املهتمة بهذا
املوضوع ،سواء يف أوروبا أم غريها كالواليات املتحدة اليت لديها
دور مهم يف السالم وال ميكن حتقيقه من دون مشاركتها».
وتابع الرئيس السوري «من أولوياتنا أيضًا التعاون بشكل وثيق
مع أوروبا قبل توقيع اتفاقية الشراكة ،ألن التوقيع موضوع فين،
ونستطيع التعاون من دون توقيع الشراكة اليت تنبغي مراجعتها لكن

تبقى األولوية للتعاون».
من جانبها ،وصفت هالونني عالقات بالدها مع سوريا باجليدة ،مشرية
إىل تعزيزها على الصعيدين الثنائي والعالقات السورية األوروبية
بشكل عام ،معربة عن متنياتها بتوقيع اتفاقية الشراكة .ودعت
«للتوصل لسالم شامل ودائم يف الشرق األوسط انطالقًا من إميان
بالدها مبا حيققه من فائدة على دول املنطقة» ،مشرية إىل استعداد
بالدها واالحتاد األوروبي لدعم جهود عملية السالم والقيام بدور
بهذه املسألة.
وعن العقبات اليت تضعها إسرائيل أمام عملية السالم ،قالت هالونني،
اليت التقت رئيس احلكومة حممد ناجي عطري ورئيس الربملان حممود
االبرش ،إن االحتاد األوروبي وفنلندا «طلبتا من إسرائيل التوقف عن
بناء مستوطنات جديدة وإن هذا أمر واضح بالنسبة لنا»

عملية إنزال جوي قرب
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
املناورة ليست سوى جزء من عمل روتيين وال ميثل إشارة لتغيريات
يف الشرق األوسط .ولكن املعطيات الصغرية املتسربة هنا وهناك
تظهر أن املناورة والتدريبات املتنوعة يف إطارها قد ختدم غرضا
بعيد املدى .ففي قسم من التدريبات ،نفذت إنزاالت جوية وستتم
إنزاالت حبرية وهناك تأكيدات بأن قوة أمريكية ستبقى بشكل دائم
على األرض.
وليست هناك حاجة للتأكيد أنه رغم اعالن اسرائيل املتكرر بأنها ال
تثق سوى بقدرتها على الدفاع عن نفسها ،مثة تغيري جوهري جيري.
وإذا وضعنا املناورات يف سياق مكمل للجهد األمريكي املستمر
منذ سنوات والقائم على أساس إنشاء «خمازن اسرتاتيجية» للعتاد
واألسلحة األمريكية يف إسرائيل ،فإن الصورة تغدو أكثر جالء .أمريكا
تتحرك كي تغدو حاميا إلسرائيل ليس كمظلة سياسية وعسكرية من
اخلارج بل كقوة مرابطة على األرض داخل الدولة العربية.
وهكذا كان األمر يف البداية خمازن اسرتاتيجية غري مأهولة يتم منح
إسرائيل جزءا من حمتوياتها بني احلني واآلخر وتقدم «هدايا» جليوش
حليفة أخرى يف املنطقة .وانتقل األمر إىل إنشاء قاعدة رادار يف
صحراء النقب تعترب بني األكثر تطورا يف العامل وتراقب تقريبا نصف
العامل وبتواجد تقين أمريكي حمدود .وحانت النقلة الثالثة بتوفري
منظومات بشرية وتقنية أمريكية على األرض ويف البحر وإظهار هذا
التواجد وترسيخه يف الذهن.
وقد تعاطت املناورات ،وستتعاطى ،مع إدخال قوات أمريكية إىل
إسرائيل يف حاالت الضرورة ،وإىل إخراج قوات من هناك سواء بشكل
إخالء مصابني أو بتغيري قوات .وهذا ما دفع مبعلقني إسرائيليني
إىل القول بأن للمناورة رسالة واضحة تتجاوز التدريبات العملياتية
املفيدة للطرفني .والرسالة تقول بوضوح إن الواليات املتحدة باتت
جزءًا من خطة الدفاع اإلسرائيلية وبشكل ملموس ودائم .وكل من
يتعرض إلسرائيل بضربها بالصواريخ ،إمنا يضرب جنودا أمريكيني
مقيمني فيها .وعلى كل من يريد مهامجة إسرائيل أن يأخذ باحلسبان
أن القوات األمريكية ستحضر للمشاركة.
صحيح أن التدريبات تهدف ،كما قيل ،إىل خلق اللغة املشرتكة بني
القوات والقيادات واملنظومات .ولكن اإلطاللة على سيناريوهات
املناورة تبني تفاصيل أخرى مهمة .ولكن هذه اإلطاللة شبه معدومة.
وقد أعلن األمريال األمريكي جون ريتشاردسون وقائد الدفاع اجلوي
اإلسرائيلي اجلنرال دورون غبيش يف املؤمتر الصحايف يوم أمس
االول يف تل أبيب أنه ال ميكن شرح تفاصيل سيناريوهات املناورة.
وقال ريتشاردسون صراحة إنه «ليس من املناسب تبيان تفاصيل
السيناريوهات».
غري أن املراسل العسكري للقناة الثانية روني دانييل أوضح أن
أساس السيناريوهات للمناورة يستند إىل أنه يف مقابل تراكم
الصواريخ يف كل من إيران وسوريا ولبنان وغزة ،تزداد املخاطر
على اجلبهة املدنية .ويسمح هذا السيناريو باالفرتاض أنه يف أي
مواجهة مقبلة على أي من هذه اجلبهات أو مجيعها بشكل متزامن،
ستحدث إصابات يف صفوف املدنيني أكثر بكثري من تلك اليت ستقع
يف صفوف القوات احملاربة على اجلبهات.
ولذلك هناك حاجة ،وفق السيناريوهات ،للعمل يف جمالني :حتصني
اجلبهة الداخلية وتكييف نظرية القتال .وأشار إىل أن هذا السيناريو
يدفع اجليش لالعتقاد بأنه لن تتوافر إلسرائيل من اآلن فصاعدا
فرصة احلرب لثالثة أسابيع وأكثر كما حدث يف حربي لبنان وغزة.
فمع مرور كل يوم ستزداد اإلصابات يف صفوف املدنيني مما يدفع
اجليش اإلسرائيلي إىل وجوب البحث عن سبل إلنهاء احلرب يف وقت
أقصر وعرب استخدام املزيد من القوة النارية.
وحبسب ما نشر حول املناورة فإنها مكونة من مراحل عديدة .يف
املرحلة األوىل سيتم التدرب على نشر بطاريات دفاع جوي يف أحناء
إسرائيل .وستخصص املرحلة الثانية ملناورات يف املقرات القيادية
وخصوصا حول التنسيق بني اجليشني .ويف املرحلة األخرية ستطلق
صواريخ باتريوت ضد أهداف متثل صواريخ بعيدة املدى تطلق حنو
إسرائيل .ويقولون يف اجليش اإلسرائيـــلي إن األسابيع الثالثة
املقبلة ستشــهد فرصة جيدة لتبادل اخلربات ودمج املنظومات مــع
اجليـــش األمريكي.
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ال السرائيل نعم الرضنا احملتلة!!

ان الذين يعتقدون ان اسرائيل ستغري ماضيها وحاضرها،
وغدا ستتنازل فجْاة عن طابعها العدواني املعروف يف
قاموسها وترضى بالسالم املطلوب مع جريانها ,وستسحب
جيشها من االراضي العربية اليت احتلتها ،وترضخ لالتفاقيات
والقرارات الدولية وتتوقف عن ممارسة العربدة فوق اراضينا،
وتتحول بقدرة قادر اىل دولة مقبولة ومرغوبة وتراعي حسن
اجلوار ،هم واهمون وخمطئون ومن يتخيل ذلك فهو كالذي
حيلم باالستيطان يف الفضاء.
فاسرائيل الدولة العنصرية التوسعية ،ال تبغي اكثر من
ازدياد توسعها الذي يزيد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة طاملا
التوصيات العربية والقرارات الدولية فارغة من كل مضون
وجوهر.
العرب اعتادوا على «خوزقة» بعضهم ومقاطعة بعضهم،
فاسرائيل اعتادت على تهديداتهم وضربهم سياسيا
«كرمال» عيون امريكا واملتحالفني معها.
وقبل ان نطالب اسرائيل بان توقف عدوانها علينا وقضم
اراضينا ،علينا حنن كعرب ان ال نتسكع على ابواب امريكا او
غريها ،علينا ان نطالب انفسنا بوقف هجماتنا على بعضنا وجنمع
مشلنا ونوحد صفوفنا ،بدال من ان نبقى مفككني مشرذمني،
واسرائيل مستمرة يف حتديها العسكري والسياسي ضاربة
عرض احلائط مجيع القرارات وكل ما يصدر عن اجتماعات
كبار املسؤولني املهتمني بشؤون منطقة الشرق االوسط من
اجل احالل السالم العادل والشامل وكل ما يقوم به هؤالء
املسؤولون ال يعين اسرائيل بشيء..
سنة تذهب وسنة جديدة تعود وما زلنا نؤمن مبفاوضات
امريكية وغريها..
ملاذا التفاوض والعامل يعرف ان هناك حقا للعرب بارضهم
املغتصبة .ان كل ما يدور على الساحة العربية من مفاوضات
واجتماعات وقرارات دولية وغري دولية ،كلها قرارات ظاهرها
شيء وداخلها شيء اخر.
كل هذا يذكرنا باواخر الستينيات يوم وقف بكل وقاحة
«تشريش» ينادي بضرورة توثيق التحالف االمريكي
االسرائيلي للعمل معا على سالمة ابار البرتول يف
اخلليج!!!!!!
هل من جرْاة عند العرب يف لن حيزموا امرهم ويقولوا ال
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فخر
واعتزاز
الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

بقلم كميل مسعود

السرائيل .ونعم الرضنا احملتلة..ام سنبقى نندب على
االطالل.

اطيب التحيات اىل كافة األخوة واألخوات UALM
من هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن
أعزاؤنا  ...يسر هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن دعوة األخوة
احملازبني واملناصرين  BBQواألصدقاء مع عائالتهم كبارًا وصغارًا
اىل اللقاء العائلي يف أحضان الطبيعة كما تعودنا يف كل عام
للتالقي والتعارف ومتضية أوقات طيبة معا  ،جمددين إمياننا
بالقائد العماد ميشال عون ونهجهه السياسي وسعيه اىل بناء
وطن يرتكز على املساواة يف احلقوق والواجبات  ،وطن املؤسسات
خال من العنف والقهر والذل .
ٍ
إخوتنا لقاؤنا معكم يوم األحد الواقع فيه  15تشرين الثاني 2009
يف حدائق EDWARDES LAKE - RESERVOIR -
LEAMINGTON STREET
إبتداء من الساعة  12،00ظهرًا وحتى املساء
ً
املأكوالت واملشاوي مؤمنة  -برامج ترفيهية منوعة والعاب
لألطفال تعالوا لنكون عائلة لبنانية واحدة.

التيار األسرتالي اللبناني املتحد  -ملبورن UALM

ايها العقل كيف اقول فيك ثنائي
انت املنزه فوق كل ثنائي
اني للعلم كنت فاخرا
ماذا اقول الصحاب اجلهالء
قليب وان كان اخلصم مراده
للشكر ال يقوى باي اداء
لكن حيب للعلم جارف
قد شدني القول فيكم نداء
تنتايين روح احملبة ساعة
فاهيم اسبح فوق كل فضاء
ارى كلماتي يف العلم ضياء باهرا
فاض ضياء الشعر مين بال ارجاء
ارى مجوع الناس وافدة
مهنئني اهل العلم والعلماء
يا خالق الكون العظيم تساميا
منزها يف اخللق واالنشاء
قد قلت من يثين علي ازيده
فتقبلوا قصيدتي هذه دون عطاء
وتقبلوا الشعر اجلميل مين
فالشعر نابع من القلب واالحشاء
ساويتهم ادبا وفخرا ووجودي شاهد
بل حاضر بالفكر دون سواء
يا سائال عن اليوسف واشعاره
فشعري موهبة من رب السماء
غنى الربيع بروض شعري فكْامنا
اهدوا الي الروض من صنعاء
بكم ابدعت امجل قصائدي
ولكم ارفع راية لوائي

N.S.M
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

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

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٥٩
ﻟﻼﺳﺘﺮﻴﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ
ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﳴﺠﻔﻔﺔ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﺤﻤﻴﺺ ﺍﳴﻜﺴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ
ﻣﺼﻨﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻄﺤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻼﻭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺟﻮﺩ ﻭﺍﻻﺣﺴﻦ
ﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳴﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻦ
ﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﳴﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍﳴﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟـ  4WDﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻛﻼﺗﺶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻓﺮﺍﻣﻞ ـ ﻏﻴﺎﺭ ﺯﻳﺖ ـ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ـ ﺃﺟﻨﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

Melbourne

LA MIRAGE
Ú‰Ìå@›Ó‡◊@bËjybó€
ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ

ﺃﺭﻭﻉ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺍﻻﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ
ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺎﻻﺕ ﳲ ﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺩﻳﻜﻮﺭﻫﺎ
ﻭﻓﺨﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ
ﺃﺭﺑﻊ ﺻﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ

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 ﻭﺃﺧﻼﺹ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳴﺌﺔ

ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ

ﻟﻘﻤﺔ ﺷﻬﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻻ ﻣﺮﻴﺍﺝ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ
210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855 – Fax: (03)930532733

CLASSICA KITCHEN GIFTWARE
÷Ï†@Ôöaä@ÍáÌbœÎ@åb»£@7iÎä@ZÒäaÜ¸a
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺳﺘﺎﻧﻠﺴﺘﻴﻞ ـ ﻓﻨﺎﺟﻦﻴ ﻗﻬﻮﺓ ـ ﺻﻮﺍﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﳴﻄﺒﺦ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﳴﻔﺮﻕ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻓﻀﻞ

ÒáÓ»è€a@·ÿmbjéb‰ﬂ@…Ó‡ß@bÌaá:a@›ªc

Tel: 03 9383 5222
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عيد االعياد :عيد ميالد جيلنار زينة «»21

رجل االعمال االستاذ نبيل زينة والسيدة الفاضلة مسرية زوجته
احتفال بعيد ميالد كرميتهما االنسة جلنار زينة الـ 21عاما وذلك مساء
يوم اجلمعة املاضية.
االحتفال الكبري اقيم يف صالة المرياج املميزة لصاحبها الشيخ كميل
زينة واليت تستقطب عادة رجال االعمال من الطبقة الراقية يف
مناسباتهم  .هذا وفد غصت القاعة بالوحوه الطيبة املعروفة من ابناء
اجلالية الكرمية وباالخوة واالخوات واوالد العم وحبضور سعادة قنصل
لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون والسيدة عقيلته،
وقدس االب دميرتي بارودي خادم رعية مار تقال االرثوذكسية ومن
االنسباء واالصدقاء مع عائالتهم الذين لبوا الدعوة الكرمية نظرا ملا
متثله عائلة زينة من اخالق وعلم وثقافة  ....خاصة االستاذ نبيل والد
صاحبة املناسبة وهو الرئيس السابق لدائرة حمافظة بريوت والعضو
يف اجمللس االعلى للطائفة االرثوذكسية يف اسرتاليا ونيوزيلندا.
قدم حلقات املناسبة الصديق واالخ االستاذ الزميل وليد حصين
بكلمة بليغة حتدث فيها عن الوالدين نبيل ومسرية وحسن الرتبية
الصاحلة وسهرهما الدائم على العائلة ووصف جيلنار زينة بانها اكرب
من عمرها شاخمة بالعقل الراجح وتفكريها الواسع وثقافتها العالية
وقد انهت هذه السنة دروسها يف جامعة «موناش» (السنة الثالثة
حقوق واداب) وهي مؤهلة عن جدارة الستالم مفتاح احلياة واصبحت
مسؤولة عن كل التصرفات متمنيا هلا حياة كلها جناح بنجاح ليبقى
اسم عائلة زينة مرفوعا يف االغرتاب كما يف لبنان.
قدس االب دميرتي بارودي بارك الطعام وقال جليلنار الف مربوك
وان شاء اهلل تبقى خطواتك مجيعها مكللة بالنجاح والتوفيق.
هذا وكانت صالة المرياج حريصة كل احلرص على تقديم ما يليق
بهذه املناسبة السعيدة من طاوالت غنية باملأكل واملشرب.
وهند الساعة الثاتية عشر ليال قطعت صاحبة العيد قالب احللوى
واطفأت «»21مشعة وسط اجواء من الفرح والسعادة و «هابي
بريث داي» يا جيلنار وعاقبال املئة عام وذلك على انغام الفرفة
املوسيقية بقيادة الفنان عبود اجلندي الذي قدم اروع الوصالت
الغنائية احملببة عند اجلميع وعلى قرع طبل الفنان موريس مدور
وكانت حلفات الرقص حتتل املسرح وفد انتهت السهرة العامرة
عند الساعات االوىل من الصباح حيث تقبلت صاحبة العيد ووالداها
تهاني املدعوين.

*االب بارودي ،قنصل لبنان وعقيلته ،نبيل زينة وعقيلته ,كميل زينة وعقيلته*

*مدام مسعود ،ووليد حصين وعقيلته وجورج حنا*

اسرة جريدة اهلريلد يف ملبورن اليت تربطها صداقة قوية ومتينة
بعائلة زينة الكرمية تهنئ صاحبة العيد ووالديها واشقاءها وشقيقتها
متمنية هلا حياة سعيدة مملوءة بالنجاح ولوالديها طول العمر ليشهدا
على مجيع مناسباتهم العائلية السعيدة ومنها الرباط املقدس لكل

*عريف احلفل الزميل وليد حصين*

*االب بارودي يبارك الطعام
ويهنئ صاحبة العيد*

*الزميالن نداف وجنوى افراميدس ،روالن جبور وبهيج نعمة وعائلتاهما وحضور*

فرد من افراد العائلة الكرمية .والف مربوك يا جيلنار.
الشاعر انطوان برصونا زغلول الزغرين مل يقف مكتوف االيدي بل
اهدى اىل صاحبة العيد جيلنار باقة من شعره تليق بها وارسلها هلا
عرب جريدة اهلريالد:

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺑﻴﺘﺰﺍ ـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ال موز رست يف مرفأ بريوت وعلى متنها أدباء وشعراء من
حول األبيض املتوسط يف حدث فريد

روندو :البلدان الصغرية حتتاج إىل الكبرية
لتزدهر ...ولبنان أعطى فرنسا الكثري

*حزب االحرار*

*والدا صاحبة العيد والعائلة*

*صاحبة العيد تقطع قالب احللوى*

*جيلنار صاحبة العيد تشكر احلضور*

يا زهرة اجللنار يا جــــلنار
انيت بنت حلوى بنظر عيين
عا خصرك الورد انعقد زنار
ولوما انعقد بدو مشط ديين
يتطليعتك يف دالية بتغار
وبتخاف عا عنقودها الزيين
ومن نسمتك ييفوح عطر الغار
جبينك ندي وخدودك جنيين
وما بريد اكرت اكشف االسرار
خايف ما اويف بها لوصف ديين
وبدل التقارب عامل االصرار
يزيد الــــتباعد بينك وبيين
يا بنت زيـــين يا قمر نوار
لو ما اندمج تلتك بتلتيين
ما انظمت فيكي امجل االشعار
وهديتها لعيدك بسرتيين
بالواحد وعشرين عمرك صار

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

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 ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

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

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺗﺰﻳﻨﻬﺎ
ﺃﻓﺨﺮ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻰ
ﻓﺘﻮﺵ ـ ﺗﺒﻮﻟﻲ ـ ﺷﻨﻜﻠﻴﺶ ـ ﻟﺒﻨﺔ ـ ﺣﻤﺺ
ﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ  -ﻓﻼﻓﻞ ـ ﻛﺒﺎﺏ ـ ﺳﺒﻮﻧﺴﻚ ـ
ﺳﺒﺎﻧﺦ ـ ﻭﺭﻕ ﻋﻨﺐ ﻣﺤﺸﻲ
ﻛﻔﺘﺔ ـ ﺭﺯ ﻋﺎ ﺩﺟﺎﺝ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺨﻀﺮﺓ ـ ﺳﻤﻜﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ﻟﻴﻠﻰ:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669
ﺃﻭ ﺟﻮ0412114801 :

*جيلنار مع عمها الشيخ كميل زينة*

والبنت بهالعمر يا عيين
شقي طريق طموحك اجلبار
وبعقل راجح زيين املشوار
يا زينة الزينات يا زيين

ULTRA 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 ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

املرة األوىل يتخذ فيها صالون الكتاب الفرنكوفوني ،الذي
هي ّ
سيفتتح عامه السادس عشر مساء هذا اليوم يف البيال ،بعدا رمزيا
أرادته فرنسا حتية لبريوت عاصمة دولية للكتاب ،وذلك يف مجع
الشعراء والكتاب الفرنكوفيني املشاركني يف هذا الصالون على
منت السفينة احلربية "ال موز" بطاقمها البحري وقائدها القومندان
برتران هودو ،يف دورة حول البحر األبيض املتوسط إىل أن دخلت
املياه اللبنانية عصر أمس األربعاء ورست يف مرفأ بريوت ،حيث
كان يف استقبال ضيوف لبنان من أدباء وشعراء ويف مقدمهم
ومنسق هذا احلدث،
الكاتب دانيال روندو سفري فرنسا يف مالطا
ّ
وزير الثقافة متام سالم ،السفري الفرنسي دوني بييتون ،عضو
ّ
املكلف العالقات الفرنكوفونية رشيد اجللخ،
جملس بلدية بريوت
مدير البعثة الثقافية الفرنسية دنيس غايار ،وعدد من اإلعالميني.
و كان من بني اآلتني على منت "ال موز" الشاعر صالح ستيتيه
والكاتب جان – ماري لو كليزيو والكاتبة والشاعرة فينوس خوري -
غاتا والسفري دانيال روندو والكاتب واإلعالمي باتريك بوافر دارفور
وشقيقه أوليفييه وروبري سولي وشعراء وأدباء من فرنسا وتونس
ومالطا ومصر واجلزائر وغريها من بلدان املتوسط.
على رصيف املرفأ كان االستقبال رمسيا بدأ بكلمة ترحيب من
مدير البعثة الفرنسية غايار ،قال فيها" :حنن هنا لكي حنتفل
مبناسبتني كبريتني :الصالون الفرنكوفوني السادس عشر وإعالن
بريوت عاصمة دولية للكتاب هلذا العام .ولقد قام وزير الثقافة
مببادرات جلية لتتم املناسبتان بنجاح يف هذه العاصمة اليت جرحت
مرات وكل مرة تقف متأهبة للحياة".
إىل كلمة جلخ" :إنها ملبادرة راقية قام بها سفري فرنسا يف مالطا
دانيال روندو بأن ترسو سفينة "ال موز" يف مرفأ بريوت وعلى
متنها ضيوف لبنان لصالون الكتاب الفرنكوفوني .يف املناسبة
ال يسعين سوى أن أرحب بكم يف عاصمتنا بريوت اليت تشهد
احتفاالت مجة ،األلعاب الفرنكوفونية السادسة ،وصالون الكتاب
وبريوت عاصمة دولية للكتاب .بريوت على ضفاف البحر املتوسط
هي منارة على قدر طموحاتها ،بريوت الوفية واملخلصة اللتزاماتها
الثقافية."...
و كانت كلمة للسفري روندو قال فيها" :جئت قبل أشهر إىل بريوت
لتحضري هذا احلدث وها حنن نعود عرب مرفأ بريوت ،وقد أردنا هلذه
اجلولة البحرية عنوان "أوليس  "2009ألن هذه الرحلة محلت الكلمة
رمزا بني العاصمة املالطية "ال فاليتا" وطرابلس وقربص وتونس
وصوال إىل بريوت وعلى متنها حبارة وكتاب وشعراء ومؤرخون .وال
عجب أن ترسو سفينة "ال موز" يف بلد تارخيه فينيقيا اليت أعطت
للعامل األجبدية من بني عطاءاتها .إن البلدان الصغرية حتتاج اىل
البلدان الكبرية لتزدهر ( )...ولبنان اعطى فرنسا الكثري".
والكلمة األخرية لقائد السفينة برتران هودو" :ال شك أني اشعر
بالسعادة الننا ساهمنا يف إجناح هذه الرحلة على سفينة من البحرية
الوطنية .هذه السفينة هي قطعة من فرنسا وقامت مبهمة أدبية
وفكرية باألضافة إىل ما اعتادته من مهمات عسكرية .ورسو قطعة
من فرنسا يف لبنان رمز حيمل معاني مجيلة".

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

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

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية
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 ONE STOPصدق ..خدمة ومعاملة
حمل دواليب السيارات

ترقبوا
باربيكيو التيار الوطني الحر يف ملبورن
الذي سيقام يوم االحد املوافق يف الخامس عشر
من تشرين الثاني 2009
يف حديقة الرزرفوار “”RESERVOIR
تابعوااعالناتنا

One Stop Wheels & Tyres

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

´˝paäbÓè€a@kÓ€aÎá€@ÔiÏÌ˛a@p
o€aåbﬂÎ@o„b◊F
@FÊäÏj‹ﬂ@¿@∂Î¸a

Joe Khoury

Âˆbiç‹€@pbﬂá©a@›õœc@‚á‘m
*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*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

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

*عثمان االيوبي صاحب دواليب *One Stop

عثمان االيوبي صاحب حمل دواليب السيارات الكائن على
 Corner LYGON St and Victoria Stبرنزويك كان وما زال
وسيبقى كما عرفه اجلميع يف تأدية اخلدمات من تقديم دواليب
السيارات اجلديدة واملستعملة من ماركات عاملية وحملية معروفة
كما وان هذا احملل يقوم خبدمة غيار الزيت وتركيب الفرامل
والكالتش وغريه.
عثمان االيوبي اصبح معروفا بني ابناء اجلالية العربية خبدماته
املمتازة وبالصدق مع الزبائن وبالسرعة املطلوبة.
جمرد دخولك اىل حمله تشعر وكأنك تعرفه منذ زمن بعيد ،كما
تشعر باالرتياح التام اىل اخالقية عالية يف التعامل معه.
وتبقى اسعاره متدنية عن باقي احملالت ،خترج من عنده وتقود
سيارتك وانت مرتاح نفسيا بان السيارة صاحلة للسري بعد جتديد
الدواليب وبعد تعيريها على امليزان احلديث.
عثمان االيوبي يعمل باخالقية بعيدة عن املال املشبوه .وهو
مرتاح للغاية طاملا مل يدخل اىل جيبه اال املال احلالل.
يتعامل مع زبائنه كما يتعامل مع الذين يعملون عنده حيث
يعتربهم شركاء يف العمل فهو قريب اليهم وتبقى املادية بالنسبة
له اشياء ثانوية واهم ما يف حياته الصداقة اليت بالكاد هي وحدها
الباقية ويتابع كالمه قائال املال بيجي وبريوح اما الصداقة فان
ذهبت ال تعود حتى وان عادت تفقد وجهها.
وهذه اخالقية مثلى اكتسبها من والده اطال اهلل بعمره.

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

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

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

6 George Street
101 Beenleigh Rd
Wetheril Parl, NSW 2164 Acacia Ridge, Qld 4108 Green Fields, SA 5107
Tel: (08) 8282 6869
Tel: (07) 3344 7400
Tel: (02) 8787 9500
Fax: (08) 8359 0044
Fax: (07) 3344 7500
Fax: (02) 9729 4012
195199- Newton Rd

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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بيان صادر عن ال UALMالتيار أألسرتالي اللبناني املتحد بتاريخ ١٧و  18تشرين األول ٢٠٠٩

إجتمعت هيئة التيار األسرتالي
الفيدرالية
املتحد
اللبناني
وممثلني عن فروعها يف
وذلك
األسرتالية
الواليات
يف مدينة ملبورن يف خلوتها

السنوية اليت تعقدها كل عام.
وعلى مدى يومني متتاليني
الشؤون
االعضاء
تدارس
الداخلية ،والتحديات اليت تواجه
املسرية النضالية هلذا التيار

الذي يتطلع كي يكون بعدًا
لبنانيًا يف اسرتاليا  ..مدافعًا
عن دور لبنان يف العامل بصفته
خمتربًا حضاريًا إنسانيًا ،فهو
أكثر من وطن  ..هو رسالة

زخيا مسعود يعود من لبنان
عاد اىل ملبورن من الوطن لبنان السيد زخيا مسعود بعد زيارة

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  2009/11/21وحبضور
رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكيس.
ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت 0417949650

دامت مخسة اشهر رافقته
زوجته السيدة برناديت مسعود
وصهره السيد جورج ملكون
برفقة زوجته ريتا ملكون
وبناته ّاما ،لوران وايفا.وكان
يف استقباهلم على ارض مطار
"تاالمارين" االهل واالقارب.
هذا وما زال السيدان زخيا
مسعود وجورج ملكون يستقبالن
املهنئني بوصوهلم بالسالمة.
اسرة "اهلريالد" يف ملبورن
بدورها تهنئهم بسالمة الوصول
مرحبة بهم بني االهل واالقارب
واحلمد هلل على السالمة.
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سالم..
ويف نهاية اخللوة أصدر
اجملتمعون التوصيات التالية :
 -1ما زال اللبنانيون يف العامل
ينظرون بعني قلق اىل موضوع
توطني الفلسطينيني يف لبنان
فإننا نشعر ان هناك حماوالت
دولية حثيثة ما زالت تعمل حلل
القضية الفلسطينية على حساب
لبنان وبالتالي فإننا نهيب
باملسؤولني السياسيني كافة
التصدي ملثل تلك احملاوالت
بالعمل اجلدي املنهجي وإجياد
هيئة قانونية مهمتها الوحيدة
مواجهة التوطني وشرح وجهة
نظر لبنان ومصلحته وخطر
فيه
الفلسطينيني
توطني
فليس من املنطق يف شيء أن
حتل قضية شعب على حساب
شعب آخر ..
 -2ينظر التيار األسرتالي
اللبناني املتحد بعني الرضى
اىل إنتخاب لبنان عضوًا رديفًا
ملدة عامني يف جملس األمن
الديبلوماسية
الدولي وحيث
اللبنانية لإلستفادة من هذه
الفرصة إلبعاد شبح التوطني
عن لبنان .
 -3يتطلع التيار األسرتالي
اللبناني املتحد كي يلعب دورًا
أساسيًا ليكون جسر تواصل بني
اللبنانيني يف اسرتاليا ووطنهم
لبنان .فاللبنانيون يف اإلنتشار
هم ثروة إنسانية ضخمة يستطيع
لبنان أن يستفيد منها يف حال
وجدت األسرتاتيجية الصحيحة
لربط اللبنانيني بوطنهم .وعلى
مصادر القرار يف لبنان أن
تنظر اىل اللبنانيني قي اخلارج
وتتعامل معهم ليس على
أساس مادي بل على أساس
إنساني عرب العمل على توظيفهم
خلدمة قضايا وطنهم العادلة
وإشراكهم يف دورة احلياة
السياسية عرب تأمني اآللية
العلمية إلقرتاعهم يف أماكن
تواجدهم  ،وإستصدار قرارات
تتيح هلم الرتشح ملناصب نيابية
لتمثيل املغرتبني والتعبري عن
طموحاتهم وقلقهم .
 -4يتطلع التيار األسرتالي
اللبناني املتحد اىل تقوية أواصر
العالقة بني لبنان وأسرتاليا
على الصعيد التجاري والثقايف
واإلجتماعي والسياسي .ألن
جتربة احلياة يف اسرتاليا ووجود
اللبنانيني فيها سيعطون احلياة
يف لبنان دفعًا علميًا وحضاريًا
متطورًا يساعد لبنان على بناء
حياته األجتماعية والسياسية
أسس جديدة.
على
ٍ
ملبورن يف  18تشرين األول ٢٠٠٩
عاشت اسرتاليا  -عاش لبنان
واعاله بعض اللقطات:
صادر عن هيئة األعالم يف
التيار األسرتالي اللبناني املتحد
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اجتماعيات

قداس وجناز لراحة نفس الشهيد جورج ايلي ابو ماضي مجعية املنية الثقافية
اقيم قداس و جناز لراحة
نفس الشاب الشهيد جورج
ايلي ابو ماضي وذلك
يف كنيسة مار يوسف
يف كرويدن يوم االحد
حيث
يف 2009-10-18
ترأس الذبيحة االهلية االب
سليمان ميني وعاونه لفيف
من الكهنة.
وقد القى االب ميني كلمة
نوهت مبزايا الفقيد وخصاله
احلميدة وحتدث عن احلادثة
االليمة اليت هزت ضمائر
الشعب اللبناني بْاسره.
وغصت الكنيسة باجلماهري
الذين اتوا للصالة عن راحة
نفسه وملشاركة اقاربه
يف اسرتاليا هذ املصاب
االليم.

*الشهيد جورج ابو ماضي*

جورج،
العزيز
والفقيد
الذي يتحدر اصال من بلدة
الفريديس الشوفية ومن
سكان عني الرمانة ،هو
وحيد اهله بني الشباب

وله اخت واحدة وكان على
وشك الزواج كما كان حيب
احلياة وكان كتلة حيوية
ِ
ونشاط واخالق اذ مل
يؤذ
طيلة حياته احدا سواء من
اصدقائه او من االخرين.
كان الشهيد جورج موظفا
يف بنك وكان يستعد
للزواج يف شهر ايار ،كما
كان عضوا ناشطا يف التيار
الوطين احلر،
وكان الفقيد قد عاش يف
منطقة عني الرمانة طيلة
زمن احلرب وقد فاجأته يد
الغدر يف زمن كنا نعتربه
زمن سلم.
وكانت والدته املفجوعة
كلري تستعد لزيارة اسرتاليا
حلضور سيامة ابن خاله

جوزبف جدعون مشاسا.
وقد ترك رحيله غصة يف
قلب والديه ودمعة يف
عني خطيبته كارين ،كما
ترك نقطة سوداء يف سجل
الدولة اللبنانية اليت عجزت
وتعجز عن حفظ االمن يف
اكثر مناطق
منطقة من
لبنان حساسية حيث منها
احلرب
شرارة
انطلقت
اللبنانية.
لنفسه الراحة ولكم من
بعده طول البقاء..
«اهلريالد» اليت املها
املصاب تتقدم من اقارب
الفقيد باحر التعازي طالبة
من اهلل ان يسكنه فسيح
جنانه وان يلهم ذويه الصرب
والسلوان.

*خالل التعازي*

*االب سليمان ميني يرتأس الذبيحة االهلية مبعاونة لفيف من الكهنة*

*جوزيف جدعون يقرأ الرسائل*

*االب سليمان ميني يلقي عظة*

بدعوة كرمية من سعادة السفري السوري االستاذ متام سليمان
لبى املئات من ابناء اجلالية العربية واالسرتالية حفلة العشاء
اخلامسة عشرة الصدقاء سوريا يف دار السفارة السورية
يف العاصمة الفيدرالية وقد اقيم هذا العشاء على شرف
عضو جملس الشعب السوري املهندس عمار ساعاتي والوفد
املرافق له.
سعادته كالعادة يقف منتصبا بفخر واعتزاز ....اىل جانبه
عقيلته ايزيس سعيد مرحبا بضيوفه الكرام.
واما املشهد الذي نفخر فيه هو حضور كافة السفراء العرب
وهذا ما يثلج صدرنا ونعين وجود سفراء السعودية ولبنان
والعراق وفلسطني والكويت واالمارات وليبيا وعدد كبري من
السفراء االجانب وبعض القائمني باالعمال والقناصل حيث
البسمة على وجوههم شاكرين لسعادته اهتمامه ونشاطه
الدائم .وحيث الوالدة اطال اهلل بعمرها حيث كان يغمرها
الفرح وشقيقته حيث كانت بني املدعوين ترحب بهم اىل
جانب الطاقم العامل يف السفارة الذي يعمل كجسد واحد
يف خدمة القضايا العربية وذلك ضمن توجهات القائد الشاب
رئيس اجلمهورية العربية السورية الدكتور بشار االسد.
سعادة السفري ادامكم اهلل ذخرا.
استنكار :كالعادة وحينما  .....تقع حادثة يذهب فيها
ضحايا ابرياء اليوم نستنكر حادثة التفجري اليت استهدفت
عناصر احلرس اجلمهوري االيراني قرب العاصمة طهران وال
يسعنا ال ان نتقدم من احلكومة االيرانية والشعب االيراني
بأحر تعازينا وان هلل وان اليه راجعون.
عشاء تكرميي:
بدعوة كرمية من ابناء املينة عامة تقام حفلة عشاء تكرميية
لرئيس واعضاء االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
وحتديدا» نائب رئيس االحتاد الصديق ابن املنية احلاج
حافظ قاسم وذلك للدور الكبري الذي يقوم به السيد قاسم
مع زمالئه يف االحتاد وذلك يف خدمة قضايا املسلمني وكافة
الطوائف واالديان السماوية والعشاء هذا سوف يقام يف قاعة
مطعم اليامسني الطابق العلوي الذي يقع على شارع South
 Terraceرقم  222اىل جانب حلويات هدال سابقا وذلك مساء
مساء.
االربعاء الواقع يف  2009-11-3الساعة السابعة
ً
الدعوة هذه خاصة ومع شكرنا وامتناننا للجميع ....
وحنن كلنا ثقة حبضور كافة الذين وجهت اليهم الدعوات
اخلطية أو الشفهية.
صادر عن جلنة التكريم.

مزرعة بسطرا احمل ّررة حتت أنظار
مواقع العدو

تهمتـه :أعـ ّد قهوتـه فـي منزلـه ..عـاريـاً نسـاء املستقبـل أقصـر وأكثـر مسنـة!

حيارب أمريكي من والية فرجينيا األمريكية تهمة «قلة االحتشام»
يعد القهوة عاريًا يف مطبخ
اليت وجهت إليه بعدما شاهده أحدهم ّ
منزله .ودافع إيريك ويليامسون ( 29سنة) عن نفسه بالقول
«كنت مبفردي يف منزلي اخلاص» يف سربينغفيلد ،عندما دخل
ُ
إىل مطبخه عاريًا لتحضري القهوة ،و«مل أظن بتاتًا أن مثة شخصًا
يراقبين».

ذكرى السنة

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس
املرحوم نسيم ملحم الدغل
من قرية اخلروب قضاء الضنية
وذلك نهار غد االحد الواقع يف  25اجلاري الساعة العاشرة
صباحًا يف كنيسة سانت ماري على العنوان التالي:
139 Burnett St, MAYSHILL
الداعون :أرملته وأوالده واالهل واالقارب وابناء قرية
اخلروب.
الدعوة عامة

يف املستقبل ،ستصبح السيدات أقصر قامة ،وأضخم ولكن أكثر
وسيتمكن من إجناب األطفال يف فرتة متأخرة.
صحة،
ّ
هذا ما أثبتته دراسة أجراها علماء األحياء يف جامعة «يال»
تطور
األمريكية ،وهي دليل قوي على أن البشرية ال تزال يف
ّ
مستمر.
ويقول الباحث ستيفن سترينز ،إن طول السيدة سينخفض
سنتيمرتين ،وسيزيد وزنها مبعدل كيلوغرام واحد .كما أنها سوف
تلد طفلها األول قبل مخسة أشهر من أوانه.
ودرس سترينز مع فريقه التاريخ الطيب لـ 14ألفًا من املواطنني
يف منطقة فرامينغهام يف مساتشوستس ،مستخدمني بيانات من
دراسة طبية تعود إىل عام  ،1948واليت متتد عرب ثالثة أجيال .ويف
الدراسةّ ،
مت فحص تاريخ إجناب  2.238سيدة ،مع اختبار الوزن
ومعدل الكولستريول.
والطول وضغط الدم
ّ
وتبينّ أن النساء قصريات القامة ،لديهن أطفال أكثر من طويالت
القامة .كما أن اللواتي لديهن معدالت منخفضة يف ضغط الدم
ّ
يتمتعن حبظوظ أكثر يف إنشاء عائلة كبرية.
والكولستريول،
باإلضافة إىل ذلك ،تبينّ أن اللواتي أجننب باكرًا ودخلن يف مرحلة
كن حمظوظات يف إجناب أطفال أكثر.
اليأس يف وقـــت متأخرّ ،

قبل أكثر من تسع سنني انسحبت القوات االسرائيلية من مزرعة
بسطرا ،إحدى مزارع شبعا الـ  14احملتلة ،لتبقى  13مزرعة حتت
االحتالل املباشر واملستمر حتى اليوم .وعلى رغم كل املساعي
الدولية اليت بذلت وتبذل لتنفيذ مضمون القرارات الدولية
باالنسحاب منها ومن تالل كفرشوبا ،فان اسرائيل ال تقيم وزنًا
هلذه املساعي والقرارات ،وهي كعادتها تضرب عرض احلائط بكل
ما ال يتوافق مع أطماعها.
فبعد انسحاب القوات االسرائيلية من مزرعة بسطرا ،كانت
«النهار» سباقة يف الوصول اليها برغم املخاطر املتمثلة بقذائف
وألغام وقنابل وعبوات ناسفة ،حتى ان رعاة املاشية يف هذه
املزرعة من آل نبعة وآل رحيل مل يصدقوا ان سيارة لبنانية دخلت
املزرعة ،اذ مل يتعودوا ذلك منذ  33عامًا.
أمس ،قررنا جمددًا دخول هذه املنطقة اليت أصبح جزء منها يعيش
يف ظل وحدات من «اليونيفيل» وأخرى من اجليش اللبناني.
توجهنا مبفردنا عرب طريق ترابية انطالقًا من كفرشوبا حنو اجلنوب،
فصادفنا مزارعني من البلدة جينون حماصيلهم من الزيتون ،وقال
أحدهم علي قصب لـ»النهار»« :جئت وأهلي جنمع الزيتون
لتأمني مؤونتنا من الزيت البلدي من هذه األرض الطيبة رغم ما
يشوب ذلك من خماطر».
أكملنا لنصل اىل موقع للكتيبة اهلندية على طريق معبدة انسحب
منها االسرائيليون عام  ،2000وهي تربط هذه النقطة مبزرعة
بسطرا ومبغر شبعا احملتل جنوبًا .البوابة مغلقة ،يتقدم احد جنود
«اليونيفيل» ويسأل :من أنت؟ ومن أين أتيت؟ وأىل أين انت
ذاهب؟ فزودته ما طلبه من غري ان اكشف له انين صحايف،
ففتح البوابة ودخلت بسيارتي ألرى اىل يساري ساترًا ترابيًا رفعه
االسرائيليون على مسافة مئة مرت فقط من املوقع الدولي ،والذي
يقطع الطريق منذ أكثر من تسع سنني بني مزرعة بسطرا احملررة
وبقية املزارع اليت ال تزال حمتلة.
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان) :تنافس االصدقاء ،وتريد ان
تثبت لنفسك انك االفضل ،واالكثر قوة .ال تعرف ان ترتاح وال
تقدر ان تقوم بعالقات مساملة ،وغالبًا ما تتخلل حياتك العاطفية
مواجهات عنيفة.
الثور ( 21نيسان  20 -أيار) :تعشق املال النه يعادل االستقرار
بالنسبة اليك ،ولكنك تريد ان تتكل على نفسك لتجنيه وال
تطلب من الشريك ان يدعمك ماديًا .جل ما تطلبه هو احلنان
والرومنسية.
اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تعرف امللل النك تعرف ان
تضيع وقتك يف تنظيم حياتك ،بل تعطي
تسلي نفسك ،وال
ّ
احلرية املطلقة لنزواتك ،وتعيش وفقًا ملزاجك يف اللحظة.
السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):تبحث عن شريك يعلمك ان
تكون اكثر واقعية ويعرف ان يسندك لئال تغوص يف احاسيسك
املتناقضة .ال تتكل على الوقائع عندما تريد ان تتخذ القرارات،
بل تعطي الدور الحاسيسك.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تعرف ان تفيد من ايامك ومن كل
اللحظات النك تنظم حياتك بدقة ،وال تدع مزاجيتك تقرر نيابة عنك
املفصلة وتتبعها بعزم.
كيف سيكون نهارك .تضع اخلطط
ّ
العذراء ( 22آب  22أيلول):عندما ختتار الشريك املناسب الذي
ال خيشى العواطف ،تكتشف ان القرارات اليت تنبع من القلب
ليست سيئة ،وان االستماع اىل حديث االحاسيس ال يعترب خطًا
مميتًا.
امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تتعلم مع مرور الوقت ان القوة
احلقيقية تكمن يف قدرتك على اختاذ القرارات وان كانت
املسألة ختيفك .تعوزك القدرة على مواجهة املشكالت بأسلوب
حتليلي.
العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2تنجذب اىل املوضوعات اليت
تكتنفها االسرار ،وتبحث عن العالقات اليت تتسبب لك مبشكلة
التكيف مع اهلدوء وغالبًا ما تتصرف
تليها اخرى .ال تقدر على
ّ
بعدوانية.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعرف ان ّ
تركز على كل ما تقوم به،
وال تشيح بنظرك عن اهدافك اليت غالبا ما تكون صعبة املنال
متامًا كأحالمك املستحيلة .تعشق التحديات وتصبح اكثر عزمًا
ّ
التغلب على الواقع.
على
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعرف ان تتالعب بعواطف الشريك
فيشعر بالذنب التفه االخطاء اليت قد يقرتفها يف حقك .تؤدي
دور الضعيف واخلائف ،وتطلب منه ان حيميك ولكنك يف الواقع
تسيطر عليه.
الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تدافع عن املظلوم ،وتعيش حياتك
كأن هدفك الوحيد اجياد احللول لكل مشكالت العامل .غالبًا ما
يشعر الشريك بأنك ال تعيش من اجل عالقتكما العاطفية بل من
اجل انقاذ البشرية.
احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال تقدر ان تتخطى اخليبات وغالبًا
ما تغوص يف الكآبة والسوداوية ،ويشعر االصدقاء انك يف
الواقع ال تعرف املعنى احلقيقي للسعادة وتبحث عن االحزان.
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Austr a l i a n C om m u n i t i e s : L e b a nes e Au s tra lia ns
Lebanese immigration to Australia began in the latter
part of the nineteenth century and the community which
now numbers more than 300,000 people (1) has made a
profound contribution to the development of Australia as
a nation. Australians of Lebanese ancestry live all over
Australia with concentrations of more recently arrived
settlers in Sydney and Melbourne.
Brief History
The area we now call Lebanon, with its capital Beirut,
is a narrow coastal country bordered by Syria, Israel
and the Mediterranean Sea. It is the historical home of
the Phoenicians, Semitic traders who settled the coast
and established independent trading cities. Being at the
intersection of land and sea routes linking the ancient
world, the area has had many invaders including
the Hykos, Egyptians, Hittites, Assyrians, Persians,
Greeks, Romans, Byzantines, Islamic forces, Christian
Crusaders, Mamluks and Ottomans.
Christianity arrived in the 4th century. Most Christians
were Maronites, followers of St. Maro of Syria, others
were Catholics or Eastern Orthodox. In 636 the area
was conquered by Islamic forces. Two branches of
Islam emerged, the Shi'ite and the Sunni. Lebanon's
mountains became a refuge for Christians and Druze,
another significant religious group.
Following the collapse of the Ottoman Empire after
World War I, the five provinces that comprise presentday Lebanon were mandated to France by the League
of Nations. Lebanon was proclaimed a nation in
1926 with a new constitution which provided for a
president, prime minister, and speaker of the chamber
to be appointed according to religion. The population
included approximately equal numbers of Muslims and
Christians, and a significant Druze minority. A greater
level of cooperation between the religious groups and
a sense of national identity began to replace the old
family and religious allegiances. French became the
second language. Beirut became the regional centre for
finance, trade, tourism, and academic institutions.
During World War II Lebanon was occupied by British and
Free French troops. The country gained independence
in 1943, and French troops were finally withdrawn in
1946.
For the next thirty years Lebanon experienced periods
of peace with relative prosperity, and disruptive political
turmoil. Much of the rural population continued to be
desperately poor and left their villages to seek work in
the towns. Many Lebanese migrated to other countries.
The resources of Lebanon were further strained with
the establishment of the state of Israel in 1946 when
thousands of Palestinians sought refuge. After the 1967
Arab-Israeli war another 700 000 Palestinian refugees
arrived. Half of these people remain in Lebanon today.
Civil war erupted in Lebanon in 1975, largely the result
of tensions between religious groups and the arrival of
the Palestinian refugees. Three armies, 22 militias and
42 political parties took part in the tragedy of the next 15
years. The commercial heart of Beirut was destroyed,
as many as 100 000 people were killed and 750 000 fled
Lebanon as refugees to Europe, the USA or Australia,

many never to return. As many as 20 000 people are still
unaccounted for from the civil war period.
A peace was finally struck and changes made to
government practices to promote equality amongst the
religious groups. Despite its geographical position in
the Middle East, and the continued presence of large
numbers of Syrian troops and Palestinian refugees,
Lebanon is regaining its stability. Beirut is being rebuilt
and tourism is returning to the area.
The Republic of Lebanon is now a parliamentary
democracy, modified to ensure representation of its
various religious sects. There is equal representation
by Muslims and Christians in the National Assembly. By
custom, the President is a Maronite Christian, the Prime
Minister a Sunni Muslim, the Speaker of the Legislature
a Shi'a Muslim and the Chief of Staff of the Armed Forces
a Druze. The composition of the cabinet, judiciary and
military also reflects Lebanon's religious make-up.
Migration to Australia
Lebanese migration and settlement in Australia has been
in three main waves reflecting the history of the area.
The first two were mainly Christian and the third, mainly
Muslim. The immigration and settlement experience for
each group has been quite different.
The first wave commenced around 1880, although there
were some earlier arrivals. These early immigrants were
known as Syrians but they were classified as Turks
by the colonial governments of the day. The area now
known as Lebanon was still under Ottoman control.
Many of these people intended to join relatives in New
York but, exploited by unscrupulous shipping agents,
found themselves in Australia instead. Life was not easy
without English or contacts. Undaunted, immigrants
with capital became small businessmen opening
warehouses and drapery, hairdressing and grocery
shops. Others quickly helped fill a need for itinerant
hawkers selling their wares all over the country, often
supplied by the newly established shopkeepers and
warehousemen. When the hawkers amassed enough
money they opened their own stores, often in country

towns. Once the decision to stay in Australia was made
they sent for the rest of their extended families. The
second generation spoke English, were well educated
and entered most professions.
The great majority of these first migrants were Christians
including Maronites, Orthodox and Melkites. A small
number of Druze settled in South Australia. In Australia
many Lebanese Christians supported the existing
Orthodox and Catholic communities. The first Melkite
church was established in 1895, the first Maronite in
1897 and the first Orthodox in 1901.
Significant numbers of these migrants or their Australian
born children served in Australia's forces during both
world wars. During WWI when some young men or their
parents were still classed as Turks many enlisted and
fought on all fronts. Many became military interpreters
in the Middle East. Many lost their lives. In WWII young
men and women from most families enlisted. They served
with distinction in all three armed forces in overseas
conflicts and in Australia. Many were imprisoned and
many were killed in the service of their country.
The second wave came between 1947 and 1976 when
about 43,000 Lebanese settlers, very few of whom
were assisted immigrants, arrived in Australia. Nearly
all were educated to at least primary level and many
already spoke two languages, Arabic and French, and
quickly learned English. Like the first wave the decision
to migrate had usually been made for economic reasons.
Many of these migrants were "chain migrants" who had
come to join other family members or acquaintances,
already settled in Australia, who could offer support.
There were also church and community organisations
established by the first wave ready to help them. In the
prevailing climate of high employment jobs were soon
found in factories or businesses owned by community
members. Other newcomers started small businesses of
their own, manufacturing clothing or furniture, opening
milk bars and garages or driving taxis. They worked
hard and, in the main, quickly improved their situations.
The outbreak of civil war in Lebanon in 1976 brought
about the third wave of Lebanese settlers. More than
16,000 Lebanese moved to Australia between 1976
and1981. Many came under the Australian Government's
Special Humanitarian Program. This allowed people
who had close Australian connections and whose
lives and safety were threatened by the war, entry to
Australia. They were not classed as refugees and
had to rely on their own, often very limited, resources
and those of their Australian "connection." They then
became part of a chain sponsoring further immigrants
putting an even greater strain on their resources. Many
of these migrants, having experienced war and loss,
had few possessions. Most spoke only Arabic and
many had limited or disrupted education. Many were
from rural areas with few skills which could be adapted
easily to work in an Australia where there was no longer
full employment. As most of these new arrivals were
Muslims, Islamic societies became their focal points.
Sunni mosques were established in both Melbourne and
Sydney.
To be followed next week
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Still Standing: Aoun after the Elections by Gary C. Gambill
video from Paris.
[3] More than three quarters of the 64 parliamentary
seats constitutionally reserved for Christians were
embedded in Muslim majority districts. «Lebanese
Christian leader splits with Muslim opposition,» Agence
France Presse, 24 May 2005.
[4] They offered the FPM between three and six seats
(accounts vary) in their electoral coalition, far fewer
than what they knew the FPM could win on its own
(and less than a third of the number it ultimately did
win). FPM officials believe that the offer was intended
to be politically impossible for Aoun to accept.
[5] As The New York Times reported, «the endorsement
of the Shiite Hezbollah party was critical» in the 11-seat
district of Baabda-Aley, where the number of Shiite
voters was substantially larger than the Jumblatt slate>s
margin of victory. [See «Returning Lebanese General
Stuns Anti-Syria Alliance,» The New York Times, 14
June 2005]. Moreover, Hezbollah>s endorsement
eroded the ability of rival Sunni politicians to mobilize
the Arab nationalist current against the Hariri family
- which was a critical swing vote in mixed SunniChristian districts of north Lebanon.
[6] «In Lebanon, a crisis for Christians,» The Christian
Science Monitor, 28 November 2006.
[7] «Lebanon>s new government defends Hezbollah,
promises goodwill toward Syria,» The Associated
Press, 28 July 2005.
[8] In April 2006, UN Secretary-General Kofi Annan
warned in a report to the Security Council that the
Lebanese Army has «not been authorized to prevent
further movement of the ammunitions» from Syria to
Hezbollah bases in Lebanon. See Third semi-annual
report of the Secretary-General to the Security Council
on the implementation of Security Council Resolution
1559, 19 April 2006. «Hezbollah endures in Lebanon;
Islamic guerrillas not easily disarmed, Western nations
find,» The Chicago Tribune, 19 April 2006.
[9] See, for example, «Israel must quit Shebaa before
Hezbollah disarms: Siniora,» Agence France Presse,
16 April 2006.
[10] For a detailed look at the Siniora government>s
policy, see Missy Ryan, «Cedar Revolution Shows Its
Splinters,» The National Journal, 8 October 2005.
[11] The domain name for its official website,
www.14march.org, was registered eight days after the
FPM-Hezbollah memorandum.
[12] Elias Muhanna, Bring it Aoun, The National (United
Arab Emirates), 5 June 2009.
[13] The FPM narrowly fell short of winning an overall
majority of votes in the confessionally mixed district,
running against a candidate backed by the entire
governing elite. See Gary C Gambill, FNC Triumphs
in Baabda-Aley, Middle East Intelligence Bulletin,
August-September 2003.
[14] According to a poll by the Beirut Center for Research
and Information, 77% of the Christian community
supported the memorandum of understanding. AlDiyar (Beirut), 11 February 2006.
[15] According to the 2008 Pew Global Attitudes Survey,
60% of Christian Lebanese expressed confidence in
the Bush administration. See Some Positive Signs for
U.S. Image, Pew Research Center, 12 June 2008.

[16] Quoted in Kody Akhavi, «Lebanon: Time to Step
Back From the Brink,» Interpress Service, 12 March
2008.
[17] See Gary C. Gambill, Hezbollah and the Political
Ecology of Postwar Lebanon, Mideast Monitor, October
2006.
[18] The ISF is «seen as a sectarian Sunni force,»
said former United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) spokesman Timur Goksel. «Not just the
Shiites say it, but the Christians too: that it>s to make
up for the lack of a Sunni militia.» «Lebanon builds up
security forces; The move is seen as a bid to counter
Iran and Shiite ally Hezbollah,» The Los Angeles Times,
1 December 2006; «West helps Lebanon build militia
to fight Hezbollah,» The Globe and Mail (Canada), 1
December 2006.
[19] In February 2006, ISF riot police stood by as
Sunni Islamist rioters set fire to a building housing the
Danish embassy and rampaged through the Christian
neighborhood of Ashrafieh.
[20] This is in sharp contrast to the wartime militias
commanded by Geagea and Jumblatt. During the
civil war, Hezbollah focused mainly on fighting the
rival Shiite Amal militia and the Israeli-backed South
Lebanon Army (a mix of Shiites, Christians, and
Druze).
[21] To be precise, Hezbollah was first represented
in an interim cabinet appointed two weeks before the
withdrawal of Syrian forces in late April 2005.
[22] «U.S. Reports Plot to Topple Beirut Leaders,» The
New York Times, 2 November 2006.
[23] The police estimated the size of the December 1,
2006 demonstration to be 800,000, while the opposition
claimed 1.5 million. [«Hundreds of thousands of
Hezbollah supporters protest in Beirut to bring down
government,» The Associated Press, 1 December 2006.]
The authorities declined to give an official estimate of
the size of the December 10, 2006 demonstration, but
most journalists gave estimates of at least one million.
[«Million supporters come out for Hezbollah,» United
Press International, 10 December 2006; ABC World
News Sunday transcript, 10 December 2006]
[24] [I]f for any reason the [Siniora] government does
not continue, I don>t think you have a consensus in the
international community about assistance to Lebanon,»
said Undersecretary of State for Political Affairs R.
Nicholas Burns. He quickly added that he didn>t «mean
to say that as a threat.» Interview with R. Nicholas
Burns, Undersecretary of State for Political Affairs,
LBC Television (Beirut), 1 December 2006, translated
transcript released by the State Department.
[25] In November 2006, US ambassador Jeffrey

Feltman met with Aoun in November and warned him
of «grave consequences» for his political future if he
does not drop out of the opposition coalition. [Al-Safir
(Beirut), 3 November 2006] Feltman denied saying this
when it was first reported, but American diplomats
have since made similar statements publicly. «We
don>t understand General Aoun>s position,» US
Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs
David Welch told LBCI Television on January 12,
adding that Aoun should «very precisely examine the
consequences of his partnership with those people.»
Cited in Welch Criticizes Aoun for his Alliance with
Hizbullah, Naharnet.com, 12 January 2007.
[26] Michael Young, «Don>t dismiss Aoun>s <big tent>
strategy,» The Daily Star (Beirut), 10 July 2008.
[27] «Lebanon>s election; Will the shaky equilibrium
hold?» The Economist, 28 May 2009.
[28] Christian support for Aoun declines, Nowlebanon.
com, 3 August 2007.
[29] Although Hezbollah apologists insisted that he was
referencing the outcome of this power play (the Doha
Accord), not the violence itself, even the leadership of
the FPM was livid over the comment. «Nasrallah hails
May 7 as <glorious day> for Resistance,» The Daily
Star (Beirut), 16 May 2009.
[30] «In such a sectarian system, it is in the interest of
Lebanon and its stability that there is understanding
and partnership among Lebanese in running their
country>s affairs,» he said in a televised speech in
April. «Hezbollah win in Lebanon poll would be big
upset,» The Associated Press, 24 April 2009.
[31] «Foreign Money Seeks to Buy Lebanese Votes,»
The New York Times, 22 April 2009.
[32] Christopher Dickey, War, Peace and A Political
Touch, Newsweek web exclusive, 9 June 2009.
[33] For a translation, see Walid Jumblatt in ClosedDoor Meeting with Druze Sheikhs: :>We Have No
Choice But to Coexist with the Shi>ites>, The Middle
East Media Research Institute (MEMRI), 5 June 2009.
[34] «Alleged Hezbollah plot in Azerbaijan; Officials
say the Lebanese group, with Iran>s aid, planned to
bomb Israeli Embassy,» The Los Angeles Times, 30
May 2009.
[35] «Israel worries about UNIFIL fate after Lebanon
elections,» The Jerusalem Post, 27 May 2009.
[36] For example, in the months leading up to the
elections he stated several times his opposition to a
national unity government after the elections (clearly
shadowing the expressed views of Hariri). «Sfeir:
Existence of Opposition and Pro-government Forces
in Governance Is a Heresy,» Naharnet.com (Beirut), 15
May 2009.
[37] Lebanese National News Agency (Beirut), 6 June
2009.
[38] «A win for the West; Lebanon>s election,» The
Economist, 13 June 2009.
[39] Aoun Wants Six Christian Ministers in Cabinet,
Naharnet.com, 21 June 2009.
[40] See Elias Muhanna, Deconstructing the Popular
Vote in Lebanon>s Elections, Mideast Monitor, July
2009.
[41] This includes the four seats of Suleiman Franjieh>s
pro-Syrian Marada party and two
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