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La Profiterole Patisserie

246 Guildford Road Guildford
Phone-Fax: 9892 1199
www.laprofiterolepatisserie.com
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Established 1996

wwwNsouthwestbuildersNcomNau

e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200

Melbourne:11 Caulfield Crescent RoxburghPark Vic.3064

Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062

Tel/Fax:(03)93085765

Price $1.50
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احملامي يف احملكمة العليا االستاذ ريتشارد مرتي لـ «اهلريالد»:

(التفاصيل ص )13 -12

األمم املتحدة يف جنيف تبنت القانون الدبلوماسي الذي وضعته عام  1961وقوانني الربوتوكول عام 1963

وت لقاء عون  -جنبالط ا
حل
ص
قي

احلريري :املقاومة شرحية وازنة  ...وال عودة للتوتري املذهيب

احلكومة تق ّر بيانها األربعاء  ...وجملس النواب يناقشه بدءاً من  7ك1

شاءت حكومة الشراكة
الوطنية ورئيسها سعد
احلريري أن يقدما إىل
اللبنانيني ،ملناسبة عيد
األضحى املبارك ،عيدية
معنوية ،هي مشروع بيان
وزاري ،يتضمن عناوين
طموحة ،ولكنه حيتاج أوال
وأخريا إىل إرادة سياسية،

من أجل وضع ما تيسر منها
موضع التنفيذ ،خاصة وأنه
يؤمل أن تقاس أيام هذه
احلكومة بالسنوات وليس
باألشهر.
وإذا كان قد أخذ على
هذه احلكومة أنها أطالت
رحلة التكليف والتأليف،
كما رحلة البيان الوزاري،

ختام املناسك بالتوجه اىل منى فجراً

حجاج بيت اهلل احلرام يبيتون يف مزدلفة

حجاج بيت اهلل احلرام
بات ّ
ليل اخلميس  -اجلمعة يف
مشعر اهلل احلرام مزدلفة
من اهلل عليهم
بعد أن
َّ
صعيد
على
بالوقوف

عرفات الطاهر وقضاء
ركن احلج األعظم يوم
أمس االول ،الذي تعددت
فيه ألوان احلجيج وتنوعت
(التتمة ص )21

على مدى سبعة عشر يوما
وعشر جلسات ماراتونية،
فان املتوقع أن ال يتعدى
البيان
مناقشة
سقف
املؤلف من  22صفحة
«فولسكاب» يوم األربعاء
املقبل ،املوعد املرجح
الوزراء
جملس
جللسة
اليت ستعقد يف القصر

اجلمهوري.
يذكر أن اجللسة العاشرة
انتهت اىل اقرار مسودة
البيان الوزاري ،بتحفظ
الوزير بطرس حرب والوزير
الكتائيب سليم الصايغ
على نص املقاومة القديم،
فيما حاوال التعويض عنها
اعالميا بالقول أنهما حققا

عباس باق يف منصبه حتى إجراء االنتخابات

اكد الرئيس الفلسطيين
حممود عباس انه باق يف
منصبه حتى اجراء االنتخابات
والربملانية
الرئاسية
يف فلسطني ،اليت بات
كانون
نهاية
تنظيمها
الثاني (يناير) املقبل،

كما نص مرسوم رئاسي
سابق ،مستحيال بسبب
منع حركة «محاس» جلنة
االنتخابات املركزية العمل
يف قطاع غزة واعالن
االخرية انه ليس بإمكانها
(التتمة ص )21
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هل ينهي مأساة مه ّجري اجلبل

اجنازا باضافة فقرة حول
الدولة
«وحدة
مسألة
ومرجعيتها
وسلطتها
احلصرية يف كل القضايا
املتصلة بالسياسة العامة
للبالد» ،وكذلك االشارة
اىل موضوع التزام احلكومة
بالعمل على توحيد موقف
خالل
من
اللبنانيني
االتفاق على اسرتاتيجية
وطنية شاملة حلماية لبنان
والدفاع عنه تقر يف احلوار
الوطين .
(التتمة ص )21

تتقدم جريدة
اهلريالد
من اجلالية
العربية عامة
واالسالمية خاصة
بالتهنئة مبناسبة
حلول عيد
االضحى املبارك

انطونيوس بو رزق

تكر بني العديد
ها هي سبحة اللقاءات واملصاحلات ّ
من االفرقاء واضعة البالد على طريق السالم
واالطمئنان.
فبعد اللقاء الذي عقد االسبوع املاضي بني رئيس
احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط
ّ
تيار املردة النائب سليمان فرجنية يف
ورئيس ّ
قصر بعبدا حبضور ورعاية رئيس اجلمهورية العماد
متيز يوم االربعاء من االسبوع احلالي
ميشال سليمان ّ
ّ
بعقد لقاء بني رئيس
تكتل التغيري واالصالح
النائب ميشال عون ورئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط يف املكان نفسه ،أي القصر
اجلمهوري برعاية رئيس اجلمهورية لتنتهي بذلك
(التتمة ص )21

Magic
Moments
photography
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻞ ﻧﺼﻨﻌﻬﺎ
ﻧﺨ ﹼﻠﺪ ﺷﺒﺎﺑﻜﻢ ﻭﺃﺟﻤﻞ ﳊﻈﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ ﺃﺟﻮﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ

Weddings, Engagement& any special occasions

ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺼ ﹼﻮﺭ ﺭﺍﻣﻲ 0414204042

www.magicmomentsphotography.com.au
متتعوا بالربودة يف الصيف وبالدفء يف الشتاء
انتم ال تدفعون..احلكومة تدفع عنكم
استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة  1200دوالر
وركبّوا العازل احلراري (التفاصيل ص ) 17
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ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
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مقاالت

تو ّجه سوري لتنظيم خاص للتواصل مع القيادات اللبنانيّة

ابراهيم األمني

الكالم على زيارة الرئيس سعد احلريري لدمشق ال يتوقف عند
احلدث بذاته ،بل مثة يف البالد هنا ،كما يف سوريا ،من يهتم
أيضًا ملا بعد الزيارة ،حيث كل التوقعات تشري إىل أن احلدود
اللبنانية ـــــ السورية ستشهد ازدحامًا سياسيًا وشعبيًا على أثر
زيارة احلريري ،وأن شخصيات لبنانية كثرية ،بينها ناشطون يف
فريق احلريري نفسه ،ويف فريق  14آذار ستسعى إلعادة ترتيب
عالقاتها مع سوريا ،أو لبناء عالقات مل تكن قائمة سابقًا.
بالتأكيد ،مثة اهتمام كبري يف سوريا ألصل زيارة احلريري .ومثة
نقاش فيها بالتحديد ،ويف مستقبل العالقة بالرجل نفسه ،ويف
كيفية متابعة األمر من دون التوقف طوي ًال عند تفاصيل من شأنها
أن يف سوريا من خيشى أن يكون احلريري
تعقيد األمر ،وخصوصًا ّ
راغبًا يف تطبيع بارد للعالقات مع دمشق ،وهو أمر ال تريده سوريا
نفسها ،بل هي تريد عالقة حارة ومتفاعلة ،وإن كانت ال تريد
تكرار نظام العالقة اليت كانت قائمة بينها وبني والده الراحل
رفيق احلريري.
سيقال الكثري يف املعنى السياسي لزيارة احلريري ،وسيدقق
ُ
كثريون يف حجم تعبريها عن حتول كبري يف العالقات السورية ـــــ
أن جتربة تأليف احلكومة ّ
دلت على مستوى
السعودية ،وال سيما ّ
أعلى من املتوقع يف التواصل والتفاهم بني دمشق والرياض،
إىل حدود أن احلريري نفسه كان يضطر لألخذ مبطالب للمعارضة
بعد تلقيه متنيات أو رغبات سعودية ،يف مقابل إظهار دمشق
محاسة ألن حيصل تقدم من جانب املعارضة والفريق احلليف هلا
يف لبنان.
وبانتظار ما ستؤول إليه األمور ،فإن يف لبنان كما يف سوريا،
أسئلة ذات طابع افرتاضي عن املرحلة املقبلة من العالقات اللبنانية
ـــــ السورية .يف بريوت استعداد لدى كثريين من االنتهازيني
الذين انتشروا يف صفوف فريق  14آذار يستعدون اآلن لتمرين
عسكري يتعلق باالستدارة إىل اخللف .وهؤالء سيتحدثون قريبًا
مللء صفحات اجلرائد بكالم عن تارخيية العالقات اللبنانية ـــــ
السورية واملصري املشرتك للبلدين والشعبني وعن االحرتام
الكبري والعالقات االقتصادية والعناوين املشرتكة ،وسينفقون
أيامًا وأموا ً
ال يف أسواق دمشق ضمن محلة «اشتقنا» اليت قد
تكتل «لبنان أو ً
ّ
ال» على إدارتها ومتويلها.
يتنافس نواب من
وقد يقيم هؤالء عرسًا واحتفا ً
ال ومسابقة ألسرع آكل قرص برازق
صص
يف لبنان ،على أن يقام احلفل يف املكان نفسه الذي ُخ ّ
واحلمص.
إلشهار بطولة العامل يف التبولة
ّ
لكن يف بريوت أيضًا ،سيكون هناك من يريد إعادة رسم موقعه
على قاعدة خالفية مع سوريا .وقد يكون الدكتور مسري جعجع
الوحيد الذي يقف رافضًا التعامل مع سوريا .وهو يف احلقيقة
سينجح يف هذا األمر ،إذ ال إشارات إىل استعداد سوري للتعامل
حد تعبري أحد املعنيني.
«مع قاتل رئيس وزراء لبنان» على ّ
وسيجد جعجع البطريرك املاروني نصر اهلل صفري إىل جانبه ،يف
لعبة روليت روسية قاتلة تنطلق من اعتبار ليس له مكان يف
العقل والقلب والروح.
إلاّ أن األهم من هاتني الفئتني ،هي تلك الفئة اليت حتذر منذ
بعد زيارة احلريري لن يكون مكتب األسد مفتوحًا ملن يرغب أو
دون معايري
اآلن ،من أن يالقي انتهازيو لبنان وجمانينه َمن يالقيهم يف
اجلانب السوري ،أي أن تكون هناك رغبة عند البعض يف سوريا
الستعادة النمط السابق من العالقات ،وهو األمر الذي يبدو أنه
نوقش أخريًا لدى القيادة السورية ،وجرى التوصل إىل نتائج وإىل
خالصات وإىل وجهة عامة بالنسبة إىل املرحلة املقبلة.
وحبسب معنيني ،فإن السنوات األربع املاضية أتاحت ،ورمبا

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
اخراج كومبيوتر واعالنات :مريفت األيوبي
الصف االلكرتوني :بتول يزبك
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

فرضت ،منطًا خمتلفًا من التفكري عند كبار املسؤولني السوريني،
وإن جممل املناقشات اليت جرت بصورة رمسية أو غري رمسية،
عكست نوعني من املشاعر لدى املسؤولني ولدى قسم كبري
من اجلمهور .األول يتعلق باخليبة واإلحباط إزاء إقدام سياسيني
لبنانيني من مستويات رمسية وسياسية وشعبية وحزبية ،على
اختاذ مواقف عدائية من سوريا والتورط يف «مواقف وأفعال»
من النوع الذي ُي َع ّد يف سوريا نوعًا «من التآمر أو فعل اخليانة».
ويلفت املعنيون إىل أن بعض األمساء اللبنانية صارت حمفورة يف
أذهان اجلميع يف دمشق ،إما على خلفية الكراهية هلا وملواقفها،
وإما على خلفية الرتحيب والتودد هلا.
ويضيف املعنيون أنه مع أن السياسة ال ُتدار باالنفعاالت وال
بالعواطف ،إال أن يف سوريا من يريد رسم إطار آللية التعامل
مع الشخصيات اللبنانية ومع املمثلني الرمسيني ومع القوى

والقيادات ،وفق آلية متنع أي تداخل كالذي كان موجودًا يف
السابق ،وهو أمر ال يسري فقط على الزوار ،بل على املسؤولني
السوريني أيضًا ،األمر الذي احتاج على ما يبدو إىل توجه يستند إىل
قرار صادر عن أعلى املرجعيات يف سوريا .وهو توجه ُيعيد تنظيم
اهليئة السورية املسؤولة عن متابعة كل تفاصيل امللف اللبناني
من اجلانب الرمسي والسياسي ،حبيث جيري التخلص نهائيًا من
سياسة «األبواب املفتوحة دون معايري» كاليت سادت سابقًا،
معينة إىل انعكاس أكثر من سياسة سورية يف
وأدت يف مرحلة
ّ
لبنان.
بعد زيارة احلريري لدمشق ،لن يكون مكتب الرئيس الرئيس
السوري بشار األسد مفتوحًا ملن يرغب ،وسيكون على أي جهة
صاحبة قضية أو ساعية إىل عالقة وتشاور أن تتعامل مع نظرائها
يف سوريا ،األمر الذي سيظل حمل اختبار.

البيان الوزاري خُيتم على زغل :اتفاق الدوحة أساس احلكم
نقوال ناصيف
مرة ثالثة يخُ تم اجلرح على زغل عند رئيس احلكومة سعد
احلريري.
األوىل عندما طالب حبكومة وحدة وطنية ّ
متثل ائتالفًا بني املواالة
واملعارضة ،آخذة يف احلسبان نتائج انتخابات  ،2009فلم يفلح
تعب عن التوازن
حتت وطأة معادلة  5+10+15اليت حرمته حكومة رّ
السياسي والشعيب ،الذي أفضى إليه يوم  7حزيران .وحرمت
يتزعمها األكثرية املطلقة على األقل يف
الغالبية النيابية اليت
ّ
احلكومة اجلديدة.
متسك بصالحياته الدستورية لتأليف أوىل حكوماته،
والثانية عندما ّ
كي يضع يف يده توزيع احلقائب وفق تقديره األحجام السياسية
والشعبية للفريق اآلخر يف احلكومة .أخفق أيضًا إذ ّ
تيقن أن احلكومة
لن تبصر النور إال بأحد شرطني ال تدخل صالحياته الدستورية يف
أحدهما :تسليمه باحلقائب اليت تريدها املعارضة لوزرائها الـ،10
أو ّ
تدخل مباشر لدمشق من أجل مؤازرته ضمنًا حتى يستطيع تأليف
ّ
حكومته .بيد أن سوريا مجعت الشرطني يف واحد .مل تتدخل
وتكشف عن دورها إال بعدما أوشكت املعارضة أن توافق على
حقائبها .فخسر احلريري أيضًا رهانه على قوته كزعيم للغالبية،
يريد أن يستمد منها هيبة مماثلة للقدرات اليت محلت والده الراحل
الرئيس رفيق احلريري على ترؤس أوىل حكوماته عام  1992بأوسع
تفويض سياسي وشعيب.
والثالثة عندما تفادى سلفًا الدخول يف مواجهة مع املعارضة على
غرار املعركتني األوليني ،فجاراها ،يف الظاهر على األقل ،يف
موقفها من سالح حزب اهلل يف البيان الوزاري .وإذا باخلالف
يستمر عشر جلسات كي ينتهي حيث كان ميكن أن ال يبدأ إطالقًا،
وهو العودة إىل القواعد اجلوهرية اليت أوردها البيان الوزاري
حلكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام  ،2008يف شقي وحدة مرجعية
الدولة يف سياساتها ،واعتبار املقاومة فريقًا ثالثًا ـــــ باإلضافة
إىل اجليش والشعب ـــــ يف سبيل حترير ما بقي من األراضي
احملتلة ،مع تأكيد التزام القرار  .1701خاض مسيحيو املواالة
ّ
وسلموا يف نهاية املطاف مبا كان احلريري قد َقِبَله على
املواجهة،
مضض بال معركة سياسية معلنة ،فأبصر البيان الوزاري النور،
أو يكاد ،أمس.
يعن هذا التسليم ،على وفرة احلجج اليت ساقها الوزراء
ومل
ِ
املوالون إلدخال تعديالت أساسية على البيان الوزاري ،إال اعرتافًا
إضافيًا بأن اآللية اليت وضعها اتفاق الدوحة لالستقرار الداخلي ال
األصح أن البديل منها هو الفوضى.
تزال نافذة .بل
ّ
توزع سالح حزب اهلل على واقعني :أوهلما استمراره سالحًا
هكذا ّ
موازيًا لسالح السلطة الشرعية ،ووضعه على طاولة حوار وطين

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

عاجزة عن تربير تفاهم وطين عام حوله .وثانيهما حصوله على
شرعية سياسية ووطنية لن يوفرها البيان الوزاري فحسب ،بل
أيضًا الثقة اليت سيمحضها جملس النواب حلكومة احلريري ،تبعًا
لبيانها الوزاري ،خالل األكثرية اليت ّ
متثلها قوى  14آذار.
وقد ال ُيكتفى باجلرح الثالث على زغل عند احلريري .إذ رمبا جيد
حتد رابع هو إقرار البيان الوزاري يف جملس
نفسه يف مواجهة ّ
الوزراء بال إمجاع عليه .على حنو مشابه لسابقة خربها السنيورة قبل
سنة ونصف سنة ،حينما حتفظ أربعة وزراء عن فقرة يف البيان
الوزاري حلكومته الثانية ،حرمته ما درجت عليه كل احلكومات
ّ
يتطلب
اللبنانية املتعاقبة بال استثناء ،وهو اإلمجاع الذي ال
تصويتًا ،وال بالتأكيد اختاذ موقف التحفظ عن أي بند يتصل
تقرر احلكومة اجلديدة انتهاجها.
بسياسة ّ
يف الغالب يرافق املخاض احلكومة اجلديدة ـــــ أي حكومة جديدة
ـــــ يف ثالث حمطات متالزمة :تسمية الرئيس املكلف ،التأليف،
االتفاق على اخلطوط العريضة للبيان الوزاري بني رئيسي
ً
إضافة إىل تداخل
اجلمهورية واحلكومة ،لكون أوهلما رئيس الدولة
بعض صالحياته الدستورية مع صالحيات رئيس جملس الوزراء
وجملس الوزراء ،ولكون ثانيهما رئيس جملس الوزراء .ولكن
قر البيان الوزاري يف جملس الوزراء ميتثل الوزراء مجيعًا
حاملا ُي ّ
ويتحملون املسؤولية الدستورية فرادى وجمتمعني حياله
ملضمونه،
ّ
أمام جملس النواب.
جمددًا شرعية َح َجبها
بأكثرية  14آذار متنح املقاومة
ثقة الربملان
ّ
ّ
ّ
التحفظ
ليست حكومة احلريري ،وال قبلها احلكومة الثانية للسنيورة ،األكثر
متثي ًال لوعاء التناقضات والتنافر الذي عرفته حكومات سواهما.
سبقتهما إىل حال مماثلة حكومتان يف ّ
ظل دستور ما قبل اتفاق
الطائف والصالحيات الواسعة النطاق لرئيس اجلمهورية ،مجعت
حدة:
أكثر مظاهر التناقض والتنافر واالنقسام ّ
وضمت إليه خصمه
األوىل حكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1975
ّ
فتوزعا احلقائب اليت ضاعفت
التارخيي الرئيس كميل مشعون،
ّ
وقود احلرب عندما انهارت معهما املؤسسات العسكرية ،كرامي
وزيرًا للدفاع ومشعون وزيرًا للداخلية ،وبينهما الرئيس سليمان
فرجنيه طرف يف النزاع ضد األول وحليف للثاني .لكن حكومة
الوحدة الوطنية هذه ـــــ للمفارقة ـــــ مثلت متضامنة يف بيانها
الوزاري أمام جملس النواب لنيل الثقة ،قبل أن تنفجر بعد
أشهر.
والثانية حكومة كرامي أيضًا عام  1984ـــــ حكومة الوحدة الوطنية
أيضًا وأيضًا ـــــ وقد مجعت ،إىل مشعون والشيخ بيار اجلميل ،نبيه
بري ووليد جنبالط .تضامنت يف بيان وزاري جاء نتاج مثرة حربي
ّ
اجلبل وبريوت وطاوليت حوار جنيف ولوزان عامي  1983و،1984
ثم انفجرت بعد أشهر.
التحديات األربعة اليت يواجهها احلريري قبل ممارسته
ال تعكس
ّ
ً
ّ
احلكم فعليا ،إال وطأة التوازن السياسي الذي سيحمله كلما واجه
ّ
مشتق من اتفاق
أزمة داخل احلكومة ،وخباصة حول استنباط اجتهاد
حية واحلؤول دون انفجارها.
الدوحة ،يساعده على إبقاء احلكومة ّ

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس
اتصلوا على الرقم:
9788 0313
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لبنانيــات
هنّأ اللبنانيني وامللوك والرؤساء العرب بالعيد
بري يهنئ العرب
احلريري يلتقي مستشار الرئيس واملسلمني بالعيد

العراقي ووفد «اهلنشاك»
هنأ رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري أمس االول،
«اللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا حبلول عيد األضحى
املبارك» ،آمال أن «تكون
هذه املناسبة فاحتة ملرحلة
جديدة من االستقرار وتثبيت
دعائم الوفاق الوطين».
واستقبل الرئيس احلريري
املهنئني بالعيد امس يف دارة
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
يف قريطم من الساعة التاسعة
صباحا حتى الساعة احلادية
عشرة والنصف قبل الظهر،
ومن الثانية عشرة والنصف
وحتى الثانية بعد الظهر.
وامس االول ،ابرق احلريري
مهنئا حبلول عيد االضحى
املبارك لكل من خادم احلرميني
الشريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز وملك االردن عبداهلل
الثاني وملك اململكة املغربية
حممد السادس وملك البحرين
محد بن عيسى آل خليفة
والرئيس املصري حسين مبارك
وامري دولة الكويت الشيخ
صباح االمحد اجلابر الصباح
وامري قطر الشيخ محد بن خليفة
آل ثاني وولي العهد السعودي
االمري سلطان بن عبد العزيز
وامري منطقة الرياض سلمان
بن عبد العزيز ووزير الداخلية
السعودي االمري نايف بن عبد
العزيز واالمري عبد العزيز بن
عبد اهلل ورئيس الوزراء الكوييت
الشيخ ناصر احملمد ورئيس
جملس الوزراء وزير حارجية قطر
الشيخ محد بن جاسم .
واستقبل يف مكتبه يف السرايا

احلكومية مستشار الرئيس
العراقي جالل طالباني ،فخري
كريم حبضور القائم باألعمال
العراقي منهل الصايف ،وحبث
معهما يف آخر املستجدات ويف
العالقات الثنائية بني البلدين.
كما استقبل النائبني مروان
محاده ونايلة تويين اللذين نقال
إليه دعوة «االحتاد العاملي
للصحف» وجريدة «النهار»
يف ذكرى استشهاد النائب
جربان تويين من أجل املشاركة
يف احتفال توزيع جائزة جربان
تويين الدولية السنوية الرابعة
واملنظم حتت عنوان «اىل
أبد اآلبدين» ،وذلك يف متام
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
السبت الواقع فيه  12كانون
األول املقبل يف «الفوروم
دي بريوت».
والتقى الرئيس احلريري وفدا
من حزب «اهلنشاك االشرتاكي
الدميوقراطي» برئاسة النائب
سيبوه كالباكيان ،ضم إليه
رئيس اللجنة التنفيذية يف
احلزب مارديك جامكوشيان
واألعضاء هاكوب كركريان،
سركيس بديكيان وبوغوص
يعقوبيان هنأه بـ»تشكيل
احلكومة».
ومساء أمس االول ،استقبل
الرئيس احلريري يف «بيت
السياسي
الوسط»املعاون
ل»حزب
العام
لالمني
اهلل» احلاج حسني خليل يف
حضور السيدين نادر احلريري
ومصطفى ناصر وتناول البحث
آخر التطورات السياسية يف
البالد.

هنأ رئيس جملس النواب
نبيه بري اللبنانيني عموما
واملسلمني خصوصا واألمتني
العربية واإلسالمية بعيد األضحى
املبارك ،سائال اهلل «أن
يعيده عليهم باخلري واليمن
والربكات» .واعتذر عن «عدم
تقبل التهاني بسبب وجوده
خارج البالد».
وتلقى بري برقيات تهنئة من
رئيس جملس الشورى اإليراني
علي الرجياني ،ومن نظريه
املغربي مصطفى املنصوري ومن
بطريرك إنطاكيا وسائر املشرق
واالسكندرية وأورشليم للروم
امللكيني الكاثوليك غريغوريوس
الثالث حلام.

أوباما أعرب له عن أمله يف العمل إلرساء السالم

سليمان يتمنى للبنانيني اليمن والربكة واالزدهار
تلقى رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان امس االول ،برقية تهنئة
حبلول عيد االضحى املبارك من
الرئيس االمريكي باراك اوباما
جاء فيها:
«يسعدني» أن أتوجه اليكم
اليوم واىل الشعب اللبناني
باسم الشعب االمريكي بأطيب
التهاني يف الوقت الذي حتتفلون
بعيد االضحى املبارك .إنين إذ
استلهم روح هذا العيد اجمليد،
فإن االمل يدفعين اىل أن نعمل
معًا من أجل إرساء احلرية والسالم
يف خمتلف احناء العامل .أمتنى أن
تنعموا أنتم والشعب اللبناني
باهلناء والرفاهية يف خالل العام
املقبل».

وكان رئيس اجلمهورية تلقى
مساء أول من أمس إتصا ًال من
وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون هنأته خالله بتشكيل
احلكومة اجلديدة ،وحبلول عيد
االضحى املبارك ،متمنية دوام
للبنان
واالستقرار
االزدهار
والشعب اللبناني.
ويف إطار متابعته عمل اللجنة
ّ
املكلفة إجناز البيان
الوزارية
الوزاري ،إطلع سليمان من وزير
الدولة يوسف سعادة على املراحل
اليت قطعتها اللجنة اليت أجرت
قراءة نهائية للبيان قبل إقراره
بصيغته النهائية اليت سرتفعها
اىل جملس الوزراء .كما عرض
مع النائب بهية احلريري لألوضاع

العامة على الساحة الداخلية.
واستقبل القائم بأعمال ممثلية
منظمة التحرير الفلسطينية أشرف
دبور الذي حبث معه يف أوضاع
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان
والعالقة مع الدولة اللبنانية ،ويف
ترتيبات زيارة الرئيس الفلسطيين
حممود عباس للبنان قريبًا.
وصدر عن مكتب االعالم يف
رئاسة اجلمهورية البيان اآلتي:
«ملناسبة حلول عيد االضحى
املبارك يتقدم فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
من اللبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا بالتهنئة متمنيا ان
يعيده اهلل على اجلميع وعلى لبنان
باليمن والربكة واالزدهار».

السنيورة يتداول مع موسى األوضاع العربية:

قرار جتميد االستيطان مناورة لتضييع هوية القدس
أجرى الرئيس فؤاد السنيورة
أمس االول ،إتصا ً
ال هاتفيًا
بأمني العام اجلامعة العربية
عمرو موسى ،وتداول معه
يف األوضاع العربية الراهنة
وعلى وجه اخلصوص يف
القرار الذي أعلن عنه رئيس
احلكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو بتجميد االستيطان
ملدة عشرة أشهر وباستثناء
مدينة القدس.وأكد السنيورة
أن «هذا القرار ليس إال
عبارة عن مناورة إعالمية
لكسب الوقت واالستمرار يف
تضييع هوية مدينة القدس
وهي مناورة ال طائل منها
وهي حماولة إسرائيلية من
أجل ختفيف ضغط الرأي العام
بأم العني
العاملي الذي يرى ّ
تعنت إسرائيل وبالتالي حتملها
األوضاع
تدهور
مسؤولية
وضياع فرص البحث اجلدي عن
احللول السلمية».
ورأى أن «احلكومة االسرائيلية
مبواقفها املتطرفة املعرقلة
للحلول السلمية إمنا تضيع

على املنطقة ككل فرصة
كانت تبدو ساحنة وتارخيية
مع وصول الرئيس األمريكي
اجلديد باراك أوباما للبدء
بتحريك ملف التسوية السلمية
يف املنطقة .لكن كما هو ظاهر
حتى اآلن فإن السالم يرتاجع
تتالشى
التسوية
وفرص
بسبب املواقف اإلسرائيلية
الرافضة ألي اعرتاف بالوقائع
اليت أثبتت عقم جتاهل حقوق
وعقم
الفلسطيين
الشعب
التصعيد
أسلوب
اعتماد
واالستقواء ألنه لن يؤدي إال
إىل مزيد من التوتر والرتاجع
والتطرف يف املنطقة».واعترب
أن «هذا املوقف يتطلب وعيًا
من اإلدارة األمريكية ألهداف
املناورة اإلسرائيلية وضرورة
عدم تضييع الفرص مرة
جديدة وتركيز اجلهود والضغط
احلقيقي على إسرائيل من أجل
جتميد فعلي لالستيطان ولكي
يكون هناك إمكانية جدية يف
التوجه حنو احللول السلمية
املستدامة».
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لبنانيــات

إقرار مشروع البيان الوزاري واحلريري يعني مع سليمان موعد جلسة جملس الوزراء

مرتي :الفقرة املتعلقة باملقاومة غري منسوخة والصياغة خمتلفة عن املاضي

أقرت جلنة صياغة البيان الوزاري
يف اجتماعها العاشر امس االول
برئاسة رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري وحضور كامل
االعضاء ،البيان الوزاري للحكومة
الذي جاء يف  22صفحة.
ومن املقرر ان جيري الرئيس
احلريري اتصاال برئيس اجلمهورية
ميشال سليمان لتحديد موعد
انعقاد جلسة جملس الوزراء
القراره.
وقال وزير االعالم طارق مرتي
بعد اجللسة «ان الفقرة املتعلقة
مبوضوع املقاومة ليست منسوخة
من البيان الوزاري للحكومة
السابقة ،فمعظم االفكار الواردة
يف البيان السابق موجود ولكن
بصيغة خمتلفة وفكرة جديدة».
ولفت اىل «ان اجلميع وافق
على هذه الصيغة» ،ومتمنيا
«اقرار البيان الوزاري يف جلسة
واحدة».
واوضح وزير العمل بطرس حرب
بعد اجللسة «ان الصيغة املتعلقة
بسلطة الدولة وسالح املقاومة
واالسرتاتيجية الدفاعية ليست
نسخة طبق االصل من الصيغة
اليت كانت يف البيان السابق،
امنا هي معدلة حبيث مت التأكيد
على ان الدولة هي صاحبة سلطة
حصرية يف القرارات املتعلقة
بسياسة البالد».
بدوره ،شدد وزير الشؤون
االجتماعية سليم الصايغ على
«مناقشة كل حرف وكل كلمة
وكل سطر يف البيان الوزاري،
وقد متكنا من حتسني الكثري فيه
مبا يتعلق ببسط سيادة الدولة
وحصرية قراراتها يف السياسات
العامة».
وكان الرئيس احلريري ترأس
عند الثانية بعد ظهر امس يف
السرايا الكبرية االجتماع العاشر
للجنة الوزارية املكلفة صياغة
البيان الوزاري يف حضور مجيع
أعضاء اللجنة مت خالله إجراء قراءة
نهائية ملسودة مشروع البيان
الوزاري.
بعد االجتماع الذي انتهى عند
الرابعة من بعد الظهر ،قال
الوزير مرتي« :عقدت جلنة
صياغة البيان الوزاري اجتماعها
األخري برئاسة الرئيس احلريري
وقامت بقراءة ملشروع البيان
الوزاري فهو مل يعد مسودة.
وهو عبارة عن  22صفحة وقد
ناقشناه جمددا كمناقشة أقرب
إىل التقنية
وأقريناه .الرئيس
ّ
احلريري سيجري اتصاال مع فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان إلطالعه على مشروع
البيان الوزاري وسيتفق معه
على موعد جللسة جمللس الوزراء
تكون مناسبة للنظر يف املشروع
وإقراره رمبا بعد إدخال تعديالت
عليه ،ولكن عموما بعد عمل جلنة
من  13عضوا على مدى عشر
جلسات ،فإن املرجح أن جملس
عدل يف املشروع
الوزراء وإن ّ
سيأخذ مبعظم ما جاء فيه .وبعد
أن يقره جملس الوزراء متثل
احلكومة أمام اجمللس النيابي
ملناقشة هذا البيان الوزاري لكي
تنال على أساسه الثقة».
سئل :هل ميكن جمللس الوزراء
أن يغري يف البيان؟ ،أجاب:
«هذا مشروع مقدم إىل جملس

الوزراء».
سئل :هل صحيح أن أولويات
عمل احلكومة هي اليت أخذت
الوقت األكرب من النقاش؟ أمل
تكن هذه األولويات متفقًا عليها
من اجلميع؟ ،أجاب« :هناك
اتفاق من املشاركني كافة على
هذه األولويات وقد أمسينا هذا
القسم« :أولويات الناس..
حددنا
احلكومة».
أولويات
عددا من القضايا اليت تعين
كل اللبنانيني فعال ،واتفقنا
بالنسبة اىل كل قضية من هذه
القضايا على ما نلتزم حتقيقه،
ونرجو أن حياسبنا اللبنانيون
عما إذا كنا سنفي بوعدنا أم ال.
البيان مصاغ بطريقة خمتلفة عن
املاضي وهو يف صيغة نقاش
واضحة ومباشرة .اجلزء األول
من البيان هو السياسة العامة
والسياسة االقتصادية ،هناك
مقاطع واستبدال كلمة بأخرى
يأخذ وقتا .أما يف اجلزء املتعلق
بعمل الوزارات فكان همنا ليس
كيفية التعبري بل االتفاق على
تفصيل هذه األولويات على
حنو يستطيع فيه اللبنانيون أن
يروا ما ميكن فعال أن يتحقق
وما تريد احلكومة حتقيقه جبدية
يف فرتة زمنية معقولة .هناك
بعض احلاالت القليلة اليت حددنا
هلا روزنامة لتنفيذها ،أما يف
معظم احلاالت األخرى فلم حندد
أي مواعيد .ولكن قد تالحظون
أحيانا عبارات مثل «اإلسراع»
أو ما شابه .هناك رغبة يف أن
حنقق عددا من األمور معا ويف
القريب وليس على املدى البعيد
فحسب».
سئل :كيف أصبح البند املتعلق
باملقاومة يف صيغته النهائية؟،
أجاب« :ليس لدي ما أضيفه
يف هذا الشأن .ليست هذه
الفقرة منسوخة باحلرف عما جاء
يف البيان الوزاري السابق.
معظم األفكار اليت كانت يف
البيان السابق املتعلقة بهذا
املوضوع موجودة ولكن هناك
صيغة خمتلفة وقد أضيفت إليها
فكرة جديدة».
سئل :هل حددمت موعدا جللسة
جملس الوزراء؟ ،أجاب« :لسنا
حنن من حيدد اجللسة بل الرئيس
احلريري باالتفاق مع الرئيس
سليمان».
سئل :هل تنتقص الفقرة
املخصصة للمقاومة مما أعطي
لـ»حزب اهلل» يف البيان
السابق؟ ،أجاب« :كال فإن
اجلميع وافق على هذه اإلضافة،
وهناك أيضا إضافة اىل الفقرة
الثانية من البيان الوزاري واليت
تتحدث عن مبدأ وحدة الدولة
وحصرية مرجعيتها يف القضايا
اليت تتصل بالسياسة العامة
للبالد وحفظ أمنها وصون
سيادتها وغري ذلك .هذه الفقرة
أيضا كانت موجودة يف البيان
السابق ولكن أضيفت إليها عبارة
وافق عليها اجلميع».
سئل :كم تتوقع أن يكون عدد
املعرتضني يف جملس الوزراء؟،
أجاب« :أنا ال أتوقع شيئا بل
سنناقش هذا البيان ونعطيه
وقته يف جملس الوزراء .فخامة
الرئيس يعطي عادة املناقشة
حقها لكننا نود الوصول إىل قرار

يف جلسة واحدة إن شاء اهلل ،أما
الوزراء الذين سيأخذون موقفا
فال أعرف من هم .هناك فقرات
يف مواضيع أخرى قد ال تكون
من املواضيع اخلالفية لكنها
على شيء من األهمية والبعض
منا غري مرتاح هلا .أنا شخصيا
كنت مصرا على أن
نضمن
ّ
البيان الوزاري إحدى املسائل
اليت أعتقد أنها تعين على األقل
النصف األفضل من اللبنانيني
ويتعلق حبق املرأة يف إعطاء
اجلنسية ألوالدها واليت مل تتم
املوافقة عليها ،وسأجد طريقة
للتعبري عن هذا املوضوع .مبعنى
آخر ،ليس كل الوزراء راضني
عن كل كلمة وردت يف البيان
ورمبا يف مواضيع غري املواضيع
الكربى اليت تذكرون .وقد يتم
جمددا يف جملس الوزراء اقرتاح
إضافة بند يف هذا املوضوع أو
حذف بند يف موضوع آخر .ال
شيء نهائي ومقفل ،ومواقف
الوزراء األخرية حتدد يف جلسة
جملس الوزراء».

حرب

وأوضح الوزير حرب بعد انتهاء
اجللسة أن اللجنة انتهت من
إقرار الصيغة النهائية للبيان،
اليت
الصيغة
«وسرتفع
اعتمدناها إىل جملس الوزراء
ملناقشتها وإقرارها» ،معلنًا
«أن صيغة البيان يف ما يتعلق
مبوضوع سلطة الدولة وسالح
املقاومة واالسرتاتيجية الدفاعية
ليست نسخة طبق األصل من
الصيغة اليت كانت يف البيان
السابق ،إمنا هي صيغة معدلة
أدخلت اليها مبعناها تعديالت
أساسية أكدت أن الدولة هي
صاحبة سلطة حصرية يف
بسياسة
املتعلقة
القرارات
البالد ،وهذا مل يكن موجودا يف
البيان السابق.
وأكدت من ناحية
ُ
ثانية أن موضوع االسرتاتيجية
استعمال
وكيفية
الدفاعية
السالح واملقاومة هو موضوع
سنسعى إىل التوافق عليه على
طاولة احلوار ولسنا متفقني عليه
حتى اآلن .إال أننا نأمل أن نتفق
عليه على طاولة احلوار من خالل
ما حيصل على هذه الطاولة .وهذا
تعديل مل يكن أيضا موجودا يف
البيان الوزاري السابق وهذا ما
نعتربه تقدما إجيابيا .مبعنى أنه
عندما طرح علينا أمر عمل احلكومة
كحكومة وحدة وطنية حرصنا على
أن تبقى هذه احلكومة حكومة
وحدة وطنية وعلى أال تتفجر
من الداخل ،إال أنه يف الوقت
نفسه أبدينا اعرتاضنا على بعض
العبارات الواردة وحاولنا تغيري
حمتوى البيان السابق كما كان
ومتكنا من تغيري البعض وعجزنا
عن البعض اآلخر».
أضاف« :كان اخليار واضحا
بني أن نعرتض على هذا األمر
وأن حنافظ على التوجه الوطين
املوحد للمساعي السياسية وبني
أن نعطل هذا التوافق السياسي.
فكان خيارنا أن حنافظ على
التوافق الوطين يف إطار أننا
متفقون مجيعا على أن من حق
اللبنانيني دولة وشعبا مقاومة
أي احتالل أو اعتداء على أرضهم
إال أن اخلالف هو على كيفية
مواجهة االعتداءات واالحتالالت

اليت يتعرض هلا لبنان .وحنن
يف معرض مناقشاتنا ومع بعض
االستثناءات فإن اجلو إجيابي
ومتفاعل وميكن أن نؤسس عليه
لعمل مشرتك يف حكومة وحدة
وطنية ميكن من خالل اجلهود
املتواصلة أن تدفع بالبالد حنو
تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز
املؤسسات الشرعية ومسؤولية
الدولة عن املواطنني».
سئل :هل التحفظ هو على
املوضوع املتعلق باملقاومة؟،
أجاب« :أو ً
ّ
ال كلمة
«حتفظ» ال
أحبها ولكننا اعرتضنا على ورود
بعض العبارات يف هذا البيان،
إمنا هذا االعرتاض مل يتجاوز
حدود تسجيل املوقف السياسي
الرافض هلذا التعبري بالذات
من دون أن يتجاوز ذلك حدود
موافقتنا على حق الشعب اللبناني
ودولته يف مقاومة أي احتالل أو
أي اعتداء على األرض».

الصايغ

أما الوزير الصايغ ،فقال لدى
مغادرته السرايا« :كما أشار
الوزير حرب فإنه أوحي لنا قبل
أن نأتي إىل جلنة الصياغة أن
ّ
معلب وكأن
البيان الوزاري
هناك تفاهمات منتهية وأن
الوزراء سيأتون ليبصموا .لذلك
أقول ان هذا البيان ناقشنا فيه
كل حرف وكل كلمة وكل سطر
وقد متكنا من حتسني الكثري فيه
مبا يتعلق ببسط سيادة الدولة

وحصرية قراراتها يف السياسات
العامة .ناقشنا كل تفصيل يتعلق
بالسلطة األمنية وإدارة الدولة
عمومًا .حتدثنا يف االقتصاد ويف
قضايا مهمة ،لكننا نقول للبنانيني
لكي يعلموا ملاذا اعرتضنا على
الفقرة املتعلقة باملقاومة ،فإن
اعرتاضنا أو ً
ال ليس يف حق
الدولة والشعب اللبناني يف
املقاومة بل إن هذا حق مقدس
لكل الشعوب ،وقد أعربنا عن
ذلك أكثر من مرة ونعيد التأكيد
على ذلك هنا ،لكننا ال نقبل أن
يكون هناك ختصيص لـ»حزب
اهلل» باملقاومة كشخصية معنوية
مستقلة توازي اجليش اللبناني
واملؤسسات الشرعية ألن ذلك
يؤسس وميأسس الزدواجية
معينة يف لبنان».
اضاف« :انطالقا من هذا املبدأ
ورغم كل التحسينات اليت طرأت
على النص نقلنا الواقع كما هو.
هناك انقسام بني اللبنانيني حول
هذه القضية ولذلك أصبح هذا
البيان الوزاري واقعيا .أشرنا إىل
هذا االنقسام وطلبنا أن يثار هذا
البند على طاولة احلوار ،إمنا يف
القضايا األخرى متكنا من حتسني
الكثري من املضامني».
واشار اىل أن «هذا البيان
صنع هنا ،لدينا طموح أن نصل
إليه ،بدأنا به ووضعنا القضايا
على مسار بسط سيادة الدولة،
وهذا يبقى أدنى من احلد

املطلوب بالنسبة إلينا .موقفنا
واضح ويرتجم يف السياسة
وسيكون لدينا موقف واضح يف
هذا املوضوع كلما يتم التعرض
لقضية حصرية الدولة وقرار
احلرب والسلم بأيدي الدولة
اللبنانية .موقفنا واضح وثابت
ولذلك أعربنا عن اعرتاضنا على
هذا البند».
سئل :هل سيكون هناك اعرتاض
داخل جلسة جملس الوزراء؟،
أجاب« :حنن اعتمدنا يف كل ما
يتعلق بالسياسات احلكومية مبدأ
التضامن الوزاري إمنا الفقرة اليت
كانت حمور اعرتاض فستكون
استثناء يف هذا املوضوع».
ولدى مغادرتهم السرايا ،اعرب
اعضاء اللجنة عن ارتياحهم لالجواء
االجيابية اليت ميزت املناقشات
داخل اللجنة على مدى االجتماعات
العشرة .واكدوا ان اجلميع ومنذ
االجتماع االول جاؤوا بنية التوافق
وعملوا من اجل الوصول اىل هذا
االتفاق.
ومقارنة مع بيان احلكومة السابقة
فإن مشروع بيان حكومة الوحدة
الوطنية صدر يف عشر جلسات
مقابل مثاني عشرة جلسة للبيان
السابق .ومن املتوقع ان يقر
املشروع يف جلسة واحدة جمللس
الوزراء ،فاللجنة كانت موسعة
وضمت كل االفرقاء السياسيني
املمثلني يف احلكومة ،واجلميع
ناقش مبا فيه الكفاية.
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لبنانيــات

حرب :أضفنا اىل البيان عبارة تؤكد عدم اتفاقنا على بند املقاومة
أكد وزير العمل بطرس حرب ان
«اجلو االجيابي يف جلنة صياغة
البيان الوزاري ال مينعنا من
التمسك مببادئ ناضلنا من أجلها
وال زلنا متمسكني بها» ،واشار
اىل «اننا أضفنا عبارة اىل البيان
الوزاري تؤكد عدم اتفاقنا على
بند املقاومة» .واعلن يف حديث
اىل تلفزيون «املؤسسة اللبنانية
«وجود
امس،
لالرسال»
موقف ثابت يف البيان الوزاري
مل نستطع تعديله حول عبارة يف
البيان االسبق عن حق لبنان جبيشه
وشعبه ومقاومته مبقاومة العدو»،
الفتا اىل ان» حتفظه كان على
ان املقاومة جزء من الشعب وعلينا
أال نستبق طاولة احلوار بان نقول
ان للمقاومة احلق يف ممارسة
عملها» .واشار اىل «اننا أضفنا
عبارة اىل البيان الوزاري تؤكد عدم
اتفاقنا على بند املقاومة».
ولفت حرب يف حديث اىل موقع
«ناو ليبانون االلكرتوني» ،اىل
«اننا متكنا من اضافة عبارة ان
هذا املوضوع مطروح على طاولة
احلوار وهذا يعين اننا غري متفقني
عليه» ،مشريا اىل انه «مل يكن
مطروحا يف الفقرة عن صالحية
الدولة ان الدولة لوحدها هلا احلق
احلصري باختاذ قرارات تتعلق
أن «الفرتة
بالبالد».وأشار اىل ّ
الزمنية اليت استغرقتها اللجنة
إلعداد البيان الوزاري مردها إىل
«انصرافها لصياغة بيان جدي
يعطي انطباعًا أن احلكومة املقبلة

سوف تعاجل القضايا األساسية
املطروحة على مستوى الوطن
والدولة ،إضافة اىل معاجلتها
املشكالت احلياتية واالجتماعية
اليومية اليت تعين املواطن اللبناني
ويومياته» ،مؤكدا أن «جلسات
مناقشة مسودة البيان الوزاري
متيزت بالنقاش اجلدي والعلمي مبا
يشكل مصدر قوة حلكومة الرئيس
سعد احلريري».
ولفت إىل أن «أكثر ما خيفف من
وهج احلكومة احلالية هو التعامل
خبفة مع القضايا األساسية يف
البلد ،وليس التأخري يف والدة
احلكومة أو بيانها الوزاري»،
موضحا أن «اجلو االجيابي الذي
ً
يسود مناقشات صياغة البيان
الوزاري ال مينعنا من التمسك
مببادئ ناضلنا من أجلها وال زلنا
متمسكني بها» .وقال« :حنن ال
نريد أن ندخل يف نفق املناورات
السياسية بل نريد أن نؤكد مواقفنا
ومبادئنا السياسية».
أن «من أهم العوائق
وإذ رأى ّ
اليت دفعت حنو تأخر والدة البيان
الوزاري هو ذكر موضوع املقاومة
يف البيان الوزاري السابق»،
شدد على أن «الفريق اآلخر الذي
يتمسك بهذا البند يف البيان اجلديد
ينطلق يف ذلك من متسكه بالبند
الذي ورد يف البيان السابق حول
املقاومة على أساس رفض هذا
الفريق ألي مساس مبا يعتربه مبثابة
إنتصار وحق إكتسبه يف البيان
مؤكدا «التعامل
املاضي»،
ً

مع الواقع بروحية الوفاق الوطين
بعيدًا من االشتباكات السياسية
بغية الوصول اىل صيغة حترتم كل
مبادئ األفرقاء».
وردًا على سؤال ،أكد «عدم
إبقاء القديم على قدمه يف البيان
الوزاري» ،مفض ًال «عدم الكشف
عن الصيغة املرتقب صدورها
قبل اإلعالن عنها رمسيا»،
وقال« :وصلنا اىل تفاهم على
هذا املوضوع ،ولكن لسنا بصدد
تسجيل انتصارات اعالمية وهمية
على بعضنا» ،داعيًا الشعب
اللبناني اىل «عدم استغراب تأخر
صدور البيان وال ربط صدوره
إن
بقبل عيد األضحى أو بعده ،إذ ّ
جهودنا هدفت إىل إجياد صيغة ال
تتناقض مع سياسة الدولة».
وأعرب عن ترحيبه بـ»املصاحلات
السياسية احلاصلة بني األطراف
املتخاصمة» ،متمنيًا يف املقابل
أن «ال تكون مصاحلات شكلية،
وإمنا أن يواكبها سعي جلهة حماولة
تقريب وجهات النظر بني سائر
األطراف يف سبيل حتقيق مصلحة
لبنان واللبنانيني» .وعن خطته
اجلديدة يف وزارة العمل ،لفت اىل
أنه «منكب على دراسة القضايا
مؤكدا أن
املطروحة يف الوزارة»،
ً
لديه «خطة جدية هدفها معاجلة
امللفات العالقة يف وزارة العمل».
وشدد على «عدم املخاطرة باختاذ
أي قرار غري مدروس حول ما اذا
كانت هناك ملفات تتعلق بالفساد
يف الوزارة».

صقر :حتفظ «الكتائب» و»القوات» حق قانوني ومشروع
رأى عضو كتلة «زحلة بالقلب»
عضو تكتل «لبنان أوال»
النائب عقاب صقر أن «حتفظ
حزبي «الكتائب اللبنانية»
يف
اللبنانية»
و»القوات
موضوع سالح املقاومة خالل
مناقشة البيان الوزاري حق
ويشرعه كل
قانوني ومشروع،
ّ
عمل يقوم على التوافق وعلى
إبداء الرأي» .ونفى «حصول
أي تسوية سياسية أدت إىل رد
اجمللس الدستوري كل الطعون
النيابية املقدمة أمامه ،وهو األمر
الذي حصل بإمجاع كل أعضائه،
خباصة وأن اجمللس منوع وهو
ليس خاضعا ألي حزب أو سلطة
ّ
عرضة للضغط
أو شخص ليكون
أو التسوية».
وقال يف حديث اىل إذاعة
«الشرق» أمس االول :أنه
«حتى اآلن علينا أن نتأكد
ونرتيث يف عملية تهم التحفظ
من قبل ممثلي «الكتائب»
و»القوات» ،خصوصا وأن
االتصاالت جارية ومستمرة من
اجل العمل على تذليل اهلواجس
املطروحة اليت تصب يف إطار
اهلواجس املشروعة».
وأشار اىل «إن البيان الوزاري
مقبول حبسب ما مت من تسهيالت،
وحنن ننتظر أن تأخذ االتصاالت
جمراها لكي تكون القراءة األخرية
اليوم موضع توافق».
ولفت اىل أن «املشكلة ليست
يف طرح موضوع إلغاء الطائفية

السياسية بل هي يف التوقيت،
حيث ال ميكن احلديث عن هذا
اإللغاء من دون حدوث إمجاع ومن
دون تأمني الشروط واملستلزمات
الضرورية إلجناح هذا الطرح،
وهو األمر الذي يتوجب علينا أن
نبقيه حيا من خالل اتفاق الطائف
والعمل على تطبيقه ،خباصة وأن
استكمال شروط هذا الطرح يعين
استكمال كل الظروف واملقدمات
الضرورية لطرحه وهذا ال يتم يف
حلظة».
وأوضح أن «التحفظ ال يعين أن
موقف قوى  14آذار غري موحد ،ال
سيما وأن هناك دائما موقف مؤيد
وآخر متحفظ ،و 14آذار هو جسم
واحد ،خصوصا أنه من املعروف أن
هناك مراكز حتكم بعض األدوار،
فمركز الرئيس احلريري كونه
رئيس جملس الوزراء حيتم عليه
موقفا أكثر لينا وأكثر استيعابا
من موقف القوات والكتائب ،وال
بد من أخذ مسألة املراكز واملواقف
بعني االعتبار ،ولكن هذا ال يعين
أن هناك اختالفا بني مكونات 14
آذار على ضرورة أن حيصر سالح
املقاومة يف النهاية بيد الدولة،
وعلى أن تكون املرجعية لقراري
احلرب والسلم ،وأن تكون الدولة
هي الباسطة لسلطتها على كل
أراضيها».
كانت
هنا
«من
أضاف:
التعديالت اليت جاءت بدعم كل
قوى  14آذار ،وهذه التعديالت
هي سقف أرضى البعض ،وأرضى

جزئيا البعض اآلخر ،ومل يرض
رمبا بشكل أكرب طرف أو أطراف
أخرى ،من هنا ظهرت التباينات
اليت تعرب عن حالة من االختالفات
الدميقراطي الطبيعي ،ولكنها ال
تعرب عن شقاق وتصدع يف املوقف
أو عن اختالف اسرتاتيجي ،بل هو
اختالف تكتيكي يف إطار املعركة،
وهو يستند اىل الدولة ومحاية
مؤسساتها».
وأكد يف حديث اىل موقع
«ليبانون فايلز» أن «كل
من يتحدث عن تسوية يسيء إىل
القضاء ويستخف بعقول الناس،
خصوصا وأنه ال ميكن ألحد اإلدعاء
بأن أعضاء كل اجمللس ينتمون
إىل فئة سياسية معينة أو أنهم
ّ
وختلوا عن واجبهم
باعوا ضمريهم
القضائي من اجل السري يف تسوية
سياسية» ،مستبعدا أن «يضيع
قضاة اجمللس الدستوري املشهود
لكثري منهم بالنزاهة والكفاءة
أنفسهم مثنا لتسويات».
املقدم
«الطعن
ووصف
بنيابته من النائب السابق حسن
والصاحل
باملضحك
يعقوب
للف العرانيس» ،مشريا إىل
«افتقاره إىل أي أدلة دامغة
واعتماده على التزوير واإلدعاءات
اليت ظهر زيفها» ،الفتا اىل أنين
«رديت على الطاعن بنيابيت
ّ
مصدقة
عرب أوراق ومستندات
ّ
وموقعة ،أثبت من خالهلا تزوير
اإلدعاء الشفهي أو املكتوب حبقي
والذي يفتقر اىل أي أدلة».
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لبنانيــات

امتداد ملصاحلة اجلبل وإزالة نتائج األيام السوداء..ومتابعات سياسية وإمنائية

لقاء عون وجنبالط يف بعبدا :للمصارحة وتركيز على عودة املهجرين

مجع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان امس ،رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
ميشال عون ،ورئيس اللقاء
وليد
النائب
الدميوقراطي
جنبالط ،بعد مخس سنوات من
القطيعة بينهما ،يف لقاء وصفه
الطرفان أنه «للمصارحة ال
للمصاحلة وإلزالة نتائج االيام
السوداء من احلرب ،واستكمال
ملصاحلة اجلبل».
وتناول رئيس اجلمهورية مع عون
وجنبالط موضوع متابعة عودة
املهجرين اىل اجلبل ووجوب إقرار
آلية متابعة لتحقيقها والسبل
الكفيلة اىل إقفال ملفات
القرى املهجرة اليت مل تنجز
العودة اليها بعد .وتطرق اللقاء
اىل موضوع االمناء يف اجلبل
ووجوب إشراك كافة العائالت
فيه باملسؤوليات اإلدارية يف
اإلدارات واملؤسسات العامة،
السياسية
واملسؤوليات
واالجتماعية اليت تعنى بشؤون
املواطنني وبالربامج واخلطوات
حتصن العودة
اإلمنائية اليت
ّ
وتعزز العيش املشرتك بني
ابناء اجلبل .ومت استكمال البحث
اىل مائدة غداء أقامها رئيس
اجلمهورية.
وقبل املغادرة ،قال جنبالط
للصحافيني :خالفًا ملا يعتقد
البعض ،مل يكن الغداء مصاحلة،
كان غداء مصارحة ،مل يكن
هناك خالف سياسي لكي نصل
اىل املصاحلة .شاء رئيس
البالد العماد ميشال سليمان
ان جيمعنا وأن نتصارح حول
شتى املواضيع احمللية والعربية
والدولية ،وبعض املواضيع ذات
الطابع احمللي وبالتحديد موضوع
هناك
وستكون
املهجرين،
متابعات سياسية وإمنائية مع
التيار الوطين احلر .اما املواضيع
االخرى فهي من اختصاص

جملس الوزراء الذي نتمنى ان
خُيرج صيغة البيان الوزاري
النهائية ونستطيع ان ننكب على
املشاريع االمنائية بعد ان زالت
غيوم املاضي اخلالفية.
سئل :هل هذه املصاحلة
ستضاف اىل مصاحلة اجلبل؟
اجاب :نعم ،تضاف اىل مصاحلة
اجلبل ،كل عنصر وفئة وحزب،
وشخصية سياسية تستطيع ان
تضيف يف مصاحلة اجلبل هي
مباركة .نعم العماد عون ميلك
حيثية كبرية يف اجلبل وله حيثية
سياسية فيه .واتفقنا معه انه
حيث يوجد بعض التعثرات
وحيث هناك مصاحلات ال بد
له ولغريه من القوى السياسية
ان حتضن تلك املصاحلات ،وان
ختتم هذا اجلرح الذي مل يبق منه
عمليًا إال منطقة الشحار وقرية
عبيه واحمليط وقرية بريح ،اما
االمور االخرى فقد ختمت.
وقيل له :هل ميكن القول اليوم
إنه انتهت بالفعل اصطفافات
 8و 14آذار ،وبأننا أنهينا هذه
املرحلة؟
اجاب :من جهيت ،عندما اعلنت
موقفي يف  2آب املاضي خرجت
من االصطفاف .إني احرتم ،كما
سبق وذكرت ،رغبة الناخبني
يف ما يتعلق باالصطفاف يف
األكثرية ،لكن يف جملس الوزراء
سيكون لنا موقف جتاه كل بند
منفرد ،يعين اننا لن نصوت
وفق اصطفاف  8و  14آذار.
وأوضح ردًا على سؤال انه
سيزور العماد عون يف الرابية
وسيدعوه اىل املختارة .وليست
هناك من مشكلة.
اما عون فسئل :هل ختمت
احملطات السوداء اليت مرت منذ
ربع قرن؟
اجاب :اعتقد أن احملطات السوداء
مل تكن معي .كانت هناك
خالفات يف املواقف السياسية

*سليمان يتوسط عون وجنبالط*

ولكننا مل نتشارك يف القضايا
السوداء اليت أقلقت اللبنانيني
وال زالوا يعانون من نتائجها
حتى اليوم .اجتمعنا إلزالة هذه
النتائج لأليام السوداء .هذه
بداية جيدة وإن شاء اهلل ،تنتهي
على خري ويكون اليوم بداية
إقفال مرحلة تارخيية وفتح مرحلة
ثانية من االستقرار وإعادة قواعد
العيش املشرتك يف اجلبل اىل
طبيعتها األساسية ،ألننا نعترب
ان ما حصل يف اجلبل كان خطأ
تارخييًا بصرف النظر عن حتميل
املسؤوليات .اال ان هذا اخلطأ
التارخيي جيب ان يزول وتعود
احلياة الطبيعية ،ويكون اخلطأ
هو االستثناء يف تارخينا وليس
احلالة الطبيعية اليت أعتقد انها
طالت حتى اآلن.
وعن موعد حصول املصاحلة
املسيحية ـ املسيحية ،وحتديدًا
بينه وبني الدكتور مسري جعجع؟
قال :علينا ان ننهي االمور
الواحدة تلو االخرى .دعونا ننهي
املشاكل بني الطوائف ومن ثم
نعود اىل هذه املصاحلات.
سئل :هل حبثتم أي حتالف
سياسي يف املستقبل بينكم
والنائب جنبالط؟
اجاب :مل نبحث يف السياسة،
هناك مواضيع نبحثها على
وحنن سنكون
مستوى معينّ
يف هيئة احلوار وسنتابعها،

أساسية
مرجعية
واحلكومة
ومطلوب منا املواكبة يف هذه
املواضيع .اما مسألة اجلبل،
فهي تقريبًا شأن خاص ،صحيح
انه يعين مجيع اللبنانيني ،إال
انه يتعلق باملهجرين والقاطنني
يف اجلبل ،وهذا ما سنضعه
يف العناية الفائقة حتى ننهي
املرحلة السابقة.
وعما اذا كان هناك اتفاق على
تشكيل جلان مشرتكة الستكمال
ما بدآه امس؟ قال :بالتأكيد
هناك متابعة ،والكالم الذي قلناه
سابقًا يبقى صاحلًا وسرتون
تدرجييًا اىل اين سنصل .ال
نريد استباق االمور ولكن املناخ
اجيابي ،باملعنى الذي اقوله
وليس باملعنى الذي يقوله
البعض لكي يعطوا جوًا متفائ ًال
ويبقى املضمون غري متفائل .انا
اقول إن االمور إجيابية اي اننا
سنلمس نتائجها يف املستقبل
على االرض وبصورة قريبة جدًا.
سئل :هل سيكون لك جولة
يف اجلبل ،وهل ستعود اجراس
الكنائس لتقرع فيه؟
اجاب :اجراس الكنائس ال
تزال تقرع ،واجلولة يف وقتها
وهي ليست مربجمة ،وحنن مل
نأت لربجمة جولة يف اجلبل إمنا
للتوصل اىل حلول ألمور موجودة
وبشكل تدرجيي الواحد تلو اآلخر
وبوترية أسرع من السابق .ان
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املسألة ليست مشكلة حقوق
مادية بل خلق اجواء معنوية تعيد
احلياة الطبيعية بني الناس وهذا
هو املهم.وأضاف :إن االولويات
اعطيت سابقًا للمسائل املادية،
اال اننا حاليًا نعطي االولويات
للمسائل املعنوية والنفسية ألنه
ال تكفي إزالة احلواجز الرتابية
عن الطرق ،لكن املهم ان يعود
الناس ليسلكوها.وحول ترمجة
التقارب على مستوى القواعد
الشعبية للطرفني؟ أجاب :عندما
يكون اللقاء حقيقيًا وبالعمق
ووفق ارادة طيبة ،يسري التيار
بني الناس بصورة فورية كما
حصل يف مصاحلات سابقة ،حيث
عمت اجلميع.
ان الروح الطيبة ّ
وعن إمكانية خلط التحالفات
واالوراق ،قال :ليس من مانع

ان يكون هناك شعب يعيش يف
اجواء طيبة وحيرتم قواعد العيش
املشرتك وتكون هناك اختالفات
يف الرأي .ليس بالضرورة ان
نكون مجيعًا يف حتالف سياسي
لنعيش بطمأنينة .حنن نتحدث
عن حياة مشرتكة بني طوائف
عاشت يف اجلبل حتى لو مل
تكن على توافق سياسي ،اال
انها ليست يف حالة حرب ألن
حق االختالف ال يعين احلرب،
واملطلوب ان يعيش الناس مع
بعض يف طمأنينة كي نستطيع
بناء املستقبل معهم.
سئل :ماذا عن لقائك مع
البطريرك صفري؟اجاب :عندما
ننتهي من املصاحلات بني
الطوائف وعندما حيصل اللقاء،
ستعلمون به.

رئيس الكتائب :ال جتوز االزدواجية بني التمسك
باملقاومة وسالحها والتزام القرارات الدولية
شدد رئيس حزب «الكتائب»
ّ
الرئيس أمني اجلميل على أنه
«ال جيوز أن تكون هناك
ازدواجية بني التمسك باملقاومة
االلتزام
وبني
وسالحها،
بالقرارات الدولية ،أو اجلمع
بني «الطائف» الذي حتدث
عن اهلدنة وبني القتال»،
«مسؤولية
سوريا
ومحل
ّ
عدم حسم ملف مزارع شبعا،
ألنها ترفض ترسيم احلدود
بلبنانية
رمسيًا
واالعرتاف
املزارع بهدف تغطية املقاومة
وسالحها»
ورفض يف حديث إىل جملة
امس،
نشر
«األفكار»
مقولة «أن «الكتائب»
مسؤولة عن احداث السبت
األسود وبوسطة عني الرمانة
وجمزرة صربا وشاتيال خالل
احلرب اللبنانية» ،الفتًا إىل
أن «املوساد اإلسرائيلي
هو املسؤول عن جمزرة صربا
وشاتيال من ألفها إىل يائها،
وما حصل يف الداخل من
عمليات خطف وقتل كان
مبثابة ردة فعل على استهداف
«الكتائب» بالقتل يف أكثر
من مكان».».
وقال »:إن «أداء قوى 14
آذار كان ّ
موفقًا يف كل القضايا

األساسية واملصريية ،لكن يف
ما يتعلق بالشكل ،فقد كان
هناك مالحظات» ،وشدد على
«خروج «الكتائب» من كل
إطار تنظيمي تابع لقوى 14
آذار وانتهاج االستقاللية يف
أي قرار ،مع إميانها مببادئ 14
آذار وثورة األرز» .كاشفًا أنه
«عرض على رئيس احلكومة
سعد احلريري صيغًا عدة
منطقية وموضوعية لتمثيل
«الكتائب» يف احلكومة،
مبا يتناسب مع تاريخ هذا
احلزب من دون جدوى»،
ورافضًا الدخول يف حسابات
حصة
حول
«الدكنجية»
«القوات اللبنانية».
وعزا سبب عدم استقالة
الوزير سليم الصايغ إىل «أن
جملس الوزراء اختزل جملس
النواب ،وال بد من املشاركة
يف احلياة السياسية من خالل
اختاذ القرارات من داخل
احلكومة رغم الظلم الذي حلق
بالكتائب» ،مشددًا على أن
حزبه «سيناضل من داخل
احلكومة ،وسيكون له موقفه
املستقل» ،والفتًا إىل أن
حيصن نفسه
«احلريري مل
ّ
كفاية داخل جملس الوزراء يف
وجه كل الفاجرين»
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﳌﺼﺎﳊﻜﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
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لبنانيات
لقاء اليوم هو مفصل تارخيي حملو آثار غلطة تارخيية وإعادة احلياة الطبيعية يف اجلبل

العماد عون بعد اجتماع التكتل :السجال االعالمي حول إلغاء الطائفية السياسية ال يوصل إىل مكان
عقد تكتل التغيري واإلصالح لقاءه
األسبوعي يف الرابية برئاسة
العماد ميشال عون الذي عرض
بعد االجتماع للقضايا اليت طرحها
التكتل وأبرزها إلغاء الطائفية
السياسية وما حيتاجه من تشريعات
ودراسة داعيًا الرئيس بري اىل
اسرتداد هذا الطرح لبحثه بني
رؤساء الكتل .كما طالب احلكومة
بوضع موازنة للعام املقبل بد ًال من
الطريقة اليت تعتمدها منذ مخس
سنوات وهي املوازنات االثين
عشرية .وتساءل العماد عون عن
صحة األخبار اليت يتم تداوهلا
يف خصوص رد الطعون املقدمة
لدى اجمللس الدستوري أو عدمه.
واعترب أن مسألة فصل أحد القضاة
ّ
سلم التدابري
إمنا تأتي يف آخر
الضرورية إلصالح القضاء مؤكدًا
أن لدى التيار برناجمًا إصالحيًا
يف هذا اجملال .وأكد ضرورة
البحث اجلدي يف هيكلية قوى
األمن الداخلي واألجهزة التابعة
هلا بد ًال من الصراع حول االجراءات
التأديبيةّ .
وهنأ العماد عون اجليش
اللبناني بعيد االستقالل كونه
رمزًا له وكذلك الشعب اللبناني
هنأ العرب واملسلمني عمومًا
كما ّ
واللبنانيني خصوصًا يف مناسبة
عيد األضحى.
وقال« :درسنا يف لقائنا األسبوعي
مواضيع عدة ومنها إلغاء الطائفية
السياسية وعوائقه وحسناته.

فوجدنا بعض األمور الصعبة اليت
جيب أن ُتذلل قبل تأليف جلنة
والوصول إىل طريق مسدود .جيب
أن ندرس إمكان حتقيق شيء ما
ألن إلغاء الطائفية السياسية غري
ممكن طاملا أن الطوائف تفرض
إلزام االنتساب الطائفي للمواطن
وتلزمه بالزواج الديين والفكر
الديين واالنتساب ومن حقها وضع
الفيتو او غريه .وإذا مل حنرتم كل
مواد حقوق اإلنسان بتشريعنا الذي
يسبق إلغاء الطائفية ألنها نوع من
الضوابط مبمارسة العمل السياسي
ضمن مكونات اجملتمع اللبناني.
لكن هناك جمموعة من القوانني أو
ّ
تتعلق حبقوق اإلنسان
املبادئ اليت
بني سنيّ ال 18و 28حول حرية
املعتقد والزواج ..غري معرتف
بها بالقوانني اخلاصة بالطوائف
لذلك جيب درسها .واللجنة َّ
تؤلف
بالدرس بني رؤساء اللجان لنرى
اىل أين نصل وعلى ضوئها نقرر
بد ًال من السجال اإلعالمي الذي
ال يوصلنا إىل مكان .نأمل من
رئيس اجمللس أن يسرتد الطرح
وجنتمع كرؤساء تكتالت نيابية
لبحث املوضوع بهدوء بعيدًا عن
الضوضاء».
وأضاف« :يبدو أن احلكومة
اعتادت عدم تقديم موازنة يف
احملدد منذ مخس سنوات.
التاريخ
َّ
وهذه السنة أيضًا مل ِ
تأت املوازنة
ليتم درسها يف اجمللس النيابي.

فاحلكومة السابقة هي اليت وضعت
تقدمها
املوازنة وكان جيب أن
ّ
يف  15ت 1قبل هذه الدورة
ّ
يتعذر إنهاؤها ضمن
ألن اآلن
هذه الدورة وجيب فتح دورة
يقرها الربملان وال
استثنائية حتى ّ
يصبح الصرف على القاعدة االثين
عشرية كالعادة .كنا نعيش حاالت
استثنائية أما اليوم فصحتنا جيدة
والنواب نشيطون وميكنهم العمل.
ويف موضوع اجمللس الدستوري
قال :مسعت أخبارًا متضاربة أحدها
يقول إن اجمللس الدستوري رد كل
الطعون وال نعرف صحة األمر .وآخر
يقول إن رئيس اجمللس الدستوري
صرح ان هذه األخبار غري صحيحة،
والحقًا مسعت أن الرئيس عصام
رد الطعون كلها .وال
سليمان ّ
نعرف بعد حقيقة املوضوع  .من
أين جاء اخلرب؟ وكيف جيرؤون
على نشر خرب على لسان الرئيس؟
ويف كل حال التعليق عند صدور
احلكم».
إجراء
وتابع« :رأينا باألمس
ً
تأديبيًا حبق أحد القضاة .والعقوبات
والتأديب جزء من مبادئ اإلصالح.
يف خطتنا االصالحية تطرقنا اىل
كافة النواحي إال التأديب على
اعتباره بديهيًا وتدبريًا طبيعيًا حبق
كل من خيطئ  .املبادئ اإلصالحية
األساسية هي تأمني استقاللية
القضاء وكفاءته ونزاهته وإنتاجيته.
هذه املبادئ األربعة اليت جيب أن

ُتطّبق وحنن لدينا نظرة تطبيقية هلا.
كيف حنقق االستقاللية والنزاهة
ونساعد القاضي على حياة كرمية
بعيدة عن احلاجة وإعداد القاضي،
ومتابعته يف إصدار األحكام
ومتابعة الدورات إىل اإلنتاجية
اليت تتطلب إعادة نظر بالتدابري
اإلجرائية وباملهل اليت تعطى بني
اجللسات.
وبالنسبة ملا حصل يف املديرية
العامة لألمن الداخلي حتدثت سابقًا
عن املوضوع وقلت جيب حصول
حتقيق وليس صراعًا على إجراءات
تأديبية .فاحلدث وقع وتوقف
تطوره اىل األسوأ لكن جيب أن
حيصل حبث جدي حول هيكلية قوى
األمن الداخلي .فهناك أجهزة مل
يتم إقرار شرعيتها أو ّ
أقله جهاز
واحد والتباس باملمارسة وجملس
القيادة مشلول .وجيب إعادة
النظر باهليكلية وتراتبية السلطات
ضمن القوى األمن الداخلي وهذا
حيتاج اىل اهلدوء والبحث مبسؤولية
وليس بالسجاالت اليت تسبب
اخلالفات وال تأتي حبلول سليمة.
ّ
نهنئ
ومبناسبة عيد االستقالل
اجليش والشعب اللبناني وأدامها
اهلل نعمة على الوطن .ومبناسبة عيد
األضحى نتمنى عيدًا جميدًا للشعوب
العربية واالسالمية عمومًا والشعب
اللبناني ثم أجاب على أسئلة
الصحافيني:
س :هل تعد اللبنانيني بأن مصاحلة

بعبدا ستكون نتائجها أفضل من
مصاحلة اجلبل اليت رافقتها أيضًا
أجواء إجيابية؟ والنائب زهرة قال
إن طريق دمشق للنائب جنبالط متر
باملصاحلة مع اجلنرال؟
ج :كل ما أقوم به تكون نتائجه
أفضل مما يف السابق .واملصاحلة
ليست شخصية بل هناك اختالف
سياسي مع النائب وليد جنبالط
واليوم حصل تقارب .ولكن االجتماع
مل يكن على املستوى السياسي
بل خللق ظروف أفضل تثّبت قواعد
العيش املشرتك يف اجلبل .فكل
حمددة
األحداث ترتك آثارًا مادية
ّ
وأضرارًا ميكن تصليحها بسهولة.
لكن األضرار النفسية جيب أن
صحح لنرجع الطمأنينة ألهل
ُت َّ
اجلبل وقواعد العيش املشرتك
ٍ
تعاط سليم
وهذا حيتاج إىل أجواء
مكونات اجملتمع والقيادات
بني
ّ
مسؤولة عن خلق هذه األجواء .ويف
املاضي كان الوضع متوترًا بني
املقاومة واألهالي بسبب الشريط
احلدودي وبعد التفاهم أمور كثرية
ّ
وحتفظ
ختوف وتباعد
حتولت من
ّ
ّ
ٍ
وتعاط مبحبة وانقلبت
إىل انفتاح
احلالة إىل الطمأنينة .وهذا بدايته
اليوم وهو مفصل تارخيي حملو
آثار غلطة تارخيية وإعادة احلياة
الطبيعية يف اجلبل .النوايا طيبة
وكل فرد يكتسب صفاءه وراحة
ضمريه بإرجاع احلياة إىل طبيعتها
األساسية .وما بدأناه ستحصل
متابعة له يف قطاعات عدة ليطبق
األمر ويعود الوضع طبيعيًا يف
اجلبل ونرى رحالت اىل نبع الصفا
ّ
معطلة
والباروك وال تبقى طرقات

يف الوطن.
س :هل حبثتم موضوع املهجرين؟
ج :مت حبث مواضيع كثرية على
مستوى الوطن لكن موضوع
املهجرين ومناطق التهجري حبث
بشكل أدق كتدابري عناية خاصة
إلعادة الطمأنينة للكل.
س :الرئيس أمني اجلميل اعترب
البيان الوزاري معاهدة بني حزب
اهلل واحلكومة فأين تضع هذا
الكالم؟
فليحدد هو موقعه .حنن مل
ج:
ّ
نعلن احلرب.
س :اللقاء مع جنبالط اعتربته حملو
األيام السوداء وكأنك تقول إن
مصاحلة اجلبل مل حيصل علمًا أن
ردًا على هذه
أحداث  7آب كانت ّ
املصاحلة؟
ج :حني أقول شيئًا ليس بالضرورة
أرد على أحداث تارخيية .كل
أنين ّ
املصاحلات مل تكن كافية وإال فلم
يكن من موجب لنتحدث اليوم يف
مسار تصفية األيام السوداء .فإذا
مل تكن املعاجلة كافية ال يعين أننا
سيئة بل
نيتهم ّ
نتهم اآلخرين بأن ّ
الطيبة لكن رمبا
لديهم كل النوايا
ّ
األحداث مل تساعدهم على حمو
األيام السوداء.
س :أين أصبح ملف العائالت
اللبنانية يف فلسطني وملف
حماسبة الضباط العمالء يف اجليش
اللبناني؟
ج :ملف الضباط املتهمني
بالتجسس يف القضاء .أما العائالت
ّ
ُ
فستذكر
املوجودة يف فلسطني
وسي َ
بذل جهد
يف البيان الوزاري
ُ
الستعادتها.

SYDNEY`S MOST VISITED DEALER

CHOOSE FROM MORE
THAN 100 CARS

DAIHATSU CHARADE

AUTO, AIR, STEER, 112010/01/ REGO, POWER MIRRORS,
EXCELLENT ON FUEL ,

FIXED PRICE $1650

FORD FALCON

AUTO, AIR, STEER, STEREO, C.LOCKING, P.MIRRORS,
AIRBAG, 302010/03/ REGO, BARGAINS GALORE,

FIXED PRICE $2200

HOLDEN VECTRA

AUTO, AIR, STEER, P.WINDOWS, CD PLAYER, ALLOYS, P.MIRRORS,
152010/03/ REGO, TO MANY EXTRAS TO LIST, BUY IT NOW AND SAVE,

FIXED PRICE $4650

MAZDA MX6

5SPEED, AIR, STEER, CD PLAYER, P.WINDOWS, CRUISE, CENTRAL LOCKING, SUNROOF, ALLOY
WHEELS, AIRBAG, ABS BRAKES, LOG BOOKS, 022010/01/ REGO, BUY IT NOW AND SAVE

FIXED PRICE $3950

«bË‰ﬂ@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì
„–@Ú»‡ßa@∂a@µ‰q¸a@Âﬂ@|n
ı� bèﬂ@X@M@�bybjñ@Y@Âﬂ
@áy¸aÎ@ojè€a
ı� bèﬂ@V@M@�bybjñ@Y@Âﬂ

Tel: 9792 2255 - Fax: 9792 2522

5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
Web:www.wdcars.com.au
Email: sales@wholedirectcars.com.au
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العرب والعالم

تأجيل ديون «دبي» يضرب أوروبا
وخماوف من تداعيات على املنطقة
هوت أسهم البنوك األوروبية
امس وسط خماوف بشأن
تعرض حمتمل ملشكالت ديون
يف دبي بينما تعرضت شركات
ميلك مستثمرون يف الشرق
األوسط حصصا فيها لضغوط
كذلك .وقالت دبي إنها ستطلب
من دائين شركيت دبي العاملية
وخنيل العقارية تأجيل سداد
ديون مبليارات الدوالرات.
وقال مصريف يف منطقة
اخلليج "جاء ذلك مفاجأة جلميع
املصرفيني ورمبا أيضا إلدارة
دبي العاملية إذ ان البنوك
كانت حترز تقدما ملموسا يف
مناقشات السداد" .وأضاف
"يبدو ان قرارا سياسيا اختذ
على مستوى عال أحلق الضرر
بدبي ،هذا أمر يف غاية اخلطورة
وستكون له تداعيات على
املنطقة".
ونزل مؤشر داو جونز ستوكس

للبنوك األوروبية  3,3يف
املئة إىل  222نقطة مقرتبا من
تسجيل أكرب اخنفاض يومي له
منذ حزيران (يونيو) .وتضررت
كذلك أسهم الشركات اليت
ميلك مستثمرون من الشرق
األوسط حصصا كبرية فيها
مثل بورصة لندن لالوراق
املالية وسط خماوف من أن
احلصص قد ختفض من أجل
الوفاء بااللتزامات.
وقادت االخنفاضات اسهم
ورويال
اتش.اس.بي.سي
بنك أوف سكتلند ومؤسسة
لويدز املصرفية وأي.ان.جي
اىل الرتاجع بأكثر من أربعة يف
املئة .وكانت هذه البنوك ضمن
تسعة بنوك شاركت يف إدارة
حسابات قرض جممع بقيمة 5,5
مليارات دوالر لدبي العاملية
يف حزيران (يونيو) .2008
وقال بنك أي.ان.جي ان لديه

Sydney Landscaping and Excavations

÷ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä

Paving – concreting- Retaining wall - Stone
– and logs – Fencing – Rubbish Removals
Plant and Grass – Sprinkler System

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

·ÿmbuby@ãˆbè€
@b‡Á7ÀÎ@Êb�–©aÎ@ŸÌ5€a@ıb‰i@Âﬂ
Ò5©a@kybñ@l@aÏ‹óma
@·z‹ﬂ@Ïia@áËœ
@@@@@@@@@@@@@«‹0407 666 190@Z·”ã€a@Û

تعرضا ضئيال لسندات دبي.
ومن اسهم البنوك األخرى
أسهم
لضغوط
املتعرضة
وستاندارد
بنك
دويتشه
وبي.
وباركليز
تشارترد
ان.بي باريبا وكريدي سويس
وسوسيتيه جنرال ،اليت خسرت
مجيعها أكثر من ثالثة يف املئة
من قيمتها.
واضرت املخاوف كذلك بسعر
اجلنيه االسرتليين .وقال ايان
ستانارد حملل اسواق الصرف
يف بي.ان.بي باريبا "هناك
خماوف تتعلق مبدى تعرض
البنوك الربيطانية لدبي لذلك
يتعرض االسرتليين لضغوط".
وقالت دبي يف وقت سابق
إن تأخري سداد الديون هو
خطوة أوىل إلعادة هيكلة دبي
العاملية اجملموعة اليت قادت
النمو الكبري يف اإلمارة.
ونزل سهم بورصة لندن ،اليت
متلك بورصة دبي حصة  22يف
املئة منها ،ما يصل إىل 8,8
يف املئة ،بينما اخنفض سهم
بورشه االملانية ،اليت متلك

هيئة االستثمار القطرية حصة
تبلغ حنو عشرة يف املئة فيها،
ما يقارب  9,9يف املئة .وهبط
كذلك سهم داميلر للسيارات،
اليت متلك آبارا لالستثمار يف
أبوظيب حصة  9,1يف املئة
فيها .ومتلك الكويت حصة 6,9
يف املئة فيها .كما نزل سهم
سلسلة متاجر جيه سينزبري
الربيطانية اليت متلك هيئة
االستثمار القطرية حصة  26يف
املئة فيها.
واعلن بنك اخلليج الدولي أنه
أجل بيع سندات مقومة بالدوالر
بعدما اجتذب ارتباطات تعادل
مثلي حجم االصدار املزمع ،قبل
اختاذ قرار تأجيل البيع.
من جانبها ،خفضت وكالة موديز
للتصنيف االئتماني تصنيف
ست شركات تابعة حلكومة
دبي بينها سلطة موانئ دبي
العاملية و"هيئة كهرباء ومياه
دبي" واللتان خفض تصنيفهما
من " "A3اىل " ،"Baa2وكذلك
اعمار اليت خفض تصنيفها من
" "Baa1اىل "."Baa2

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلوا على الرقم0414 983 608:

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

Ú«Ï‰óæa@paãÁÏ1a@|Ó‹óm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbé
@@paãÁÏ1a@ aÏ„a@›� ◊@|Ó‹ómÎ@k‹�€a@kèy@bÌÎáÌ
@@@@@@0411 575 323@@Z·íb:a@ÊÏ‡Óé@ÔuãÁÏßa@l@aÏ‹óma
7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

George’s Hardware

االحتالل يعاقب األسرى يف العيد
مبنع الزيارات اخلارجية والداخلية
نقل مركز األسرى للدراسات
عن أحد قيادات احلركة الوطنية
األسرية وعميد من عمداء
األسرى الفلسطينيني من سجن
هداريم األسري توفيق أبو نعيم
(أبو عبد اهلل) أن انتهاكات
صارخة ومستهجنة وغري مقبولة
متارس على املعتقلني من قبل
سلطات االحتالل ملناسبة حلول
عيد األضحى املبارك.
وقال ابو عبداهلل "إن ادارة
السجون ال حترتم األعياد
قوانينها
ضمن
االسالمية
بالتعامل مع األسرى ،فرتفض
ختصيص زيارات لألهالي أو
حتى السماح باالتصال اهلاتفي
لألسري مع أهله يف العيد ،ويف
العيد يتم نقل األسرى من
سجن اىل سجن ،وحتدد لألسرى
مراجعاتهم يف مستشفى سجن
الرملة" ،واضاف "أنها تعرقل
حركة األسرى داخل القسم يف
يوم العيد حال مصادفته يومي
اجلمعة والسبت ،كون األخري
عيدًا لليهود ومتنع األسرى
من تبادل الزيارات واحلركة
يف عيدي الفطر واألضحى إال
بشكل حمدود ويف داخل القسم
الواحد".
وأكد أهالي األسرى ملركز
األسرى للدراسات أن "ال طعم
وال مضمون للعيد بال زيارات
وال رسائل وبقلق مستمر على
حياتهم.
فلم تكن أيام العيد يف كل عام
عند ذوي األسرى سوى مزيد
من احلرقة لألمهات واآلباء على
فلذات أكبادهم وهم يعانون
ظروفا هي األكثر قسوة.
إحدى األمهات تقول" :واهلل
امليه ما بتنزل يف زوري من
حرقيت على ابين األسري يف أيام
العيد".
وتصف طفلة معاناتها وإخوانها
يف ظل غياب أمها يف السجن
بالقول" :يف سجن تلموند

تقبع والدتي حيث متضي حكما
بالسجن املؤبد اضافة لعشرين
عاما واالحتالل شطب امسها من
كل قوائم االفراجات وعمليات
التبادل ،وأمتنى أن تكون يف
هذا العيد بيننا وفق ما نسمع من
وسائل االعالم ،فكل االطفال
حتتضنهم امهاتهم ويرافقونها
لالستعداد للعيد وشراء املالبس
وااللعاب واحللويات وأمتنى أن ال
يأتي عيد آخر وحنن حمرومون من
كل ذلك كل اطفال املسلمني
يف العامل فرحون بالعيد اال
حنن وأبناء األسرى واألسريات
األخريات ،ولألسف حتول العيد
من عندنا من يوم سعادة ليوم
حزن وشوق" .وتضيف الطفلة:
"دعائي هلل وأمنييت يف احلياة
أن تتحرر أمنا ونعيش حياتنا
كباقي األبناء".
األسريات أبلغن مركز األسرى
للدراسات أنهن يتقن إىل لقاء
أبنائهن يف يوم العيد ،و أنهن
ميررن بتجارب اعتقالية غاية يف
القسوة فى مناسبات حساسة
وهلا أبعاد دينية كاألعياد .وأن
األسريات األمهات معاناتهن
مضاعفة عن األسرى فى
السجون واألسريات األخريات
يف املناسبات ،فاألسرية األم
تتعذب وهي حترم من تقبيل
أطفاهلا يف يوم العيد.
أما األسرى فيؤكدون كما يف
كل عيد وصيتهم بإعادة اعتبار
واملعتقلني
األسرى
قضية
ملكانتها على كل املستويات،
ويطالبون بالوقوف اىل جانبهم
ومساندتهم وإبراز قضيتهم
وإحيائها فى كل امليادين،
وأن ال تطغى اخلالفات على
قضيتهم ،ويذكرون بالقضايا
املصريية كالقدس والالجئني
واجلدار واملستوطنات واملياه
وحق تقرير املصري ،ويطالبون
بأن تقوم كل جهة مبسؤولياتها
اجتاههم.

…Ój‹€

HÒäÏÿ€aI@Ô„aäÏ◊@oÌå
@@H∂Îa@Ú–�”I@ãÿi
@0412963225@Zﬁbóm˝€

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٧٩

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

÷<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä
]÷@Dl]ÅÊà÷]E<l]Å^Ëà÷]<]Üq]Ê<<·Áõ^f

êÓè„ãœ@ëÏÇbi@l@aÏ‹óma
Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

@Ñib�æa@Âﬂ@·ÿmbuby@›ÿ€
ÚÓjì©a@laÏi¸aÎ@Âˆaç©aÎ
@@Û‹«@Êb»8@—ÌåÏu@áÓè€bi@ﬁbóm¸a
0415229116@@Z·”ã€a
ÚÓ„b™@Ò7»èn€a
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اعالنات

مبناسبة
عيد االضحى املبارك
أسعار خمفّضة
البناء اجلالية

السيد أمحد الفاس

 جوز كاليفورنيا  1كلغ  7.99دوالر لوز نيء  1كلغ  6.99دوالر زيت ذرة  20ليرت  42.99دوالر زيت ذرة  3ليرت  7.49دوالر زيتون أسود (الدرّة)  2كلغ  7.99دوالررب البندورة (معجون الطماطم) (الدرّة) كبري  4.5كلغ  11.50دوالر
 ّرب البندورة (معجون الطماطم) الدرّة)  850 Gmsغرام  3بـ 5.99 :دوالر
 ّ كبيس مشكّل (الدرّة)  2كلغ  5.99دوالر كبيس خيار أو مقيت (الدرّة)  2كلغ  6.99دوالر -كماة الدرّة  500 Gmsتنك  29.99دوالر

نتقدم من اجلالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بالتهنئة
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك

كما يوجد لدينا مسنة محوي أصلية 100%
باالضافة لتحميص القهوة الربازيلية والكولومبية واملواحل
الطازجة يومياً
الوحيدون يف اسرتاليا باسترياد الكماة
نقبل بطاقات التسليف

مبيع باملف ّرق

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895
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اسرتاليــات

أبوت :لن أحتدى زعامة تورتبول إزياد مع ّدل البناء مبع ّدل %2

*طوني ابوت*

أعلن عضو املقاعد االمامية يف
حزب االحرار طوني ابوت (قبل
التصويت على الزعامة) أنه يريد
أن يبقى مالكوم تورنبول زعيما
للمعارضة وانه لن يتحداه على
الزعامة وذلك بعد يوم فظيع
للحزب للحزب ناقش فيه ّ
خطة
تغيري املناخ.
السيد تورنبول قد جنح
وكان
ّ
الثالثاء يف ضمان دعم احلزب
لالتفاق الذي ّ
التوصل اليه
مت
ّ
مع حكومة راد حول ّ
خطة جتارة
االنبعاثات رغم وجود معارضة
قوية داخل احلزب.
السيد ابوت الذي طان يعترب
ّ
منافسا على الزعامة مثريا بذلك
حتدي
غضب زعيمه من خالل
ّ
موقعه حيال ّ
خطة جتارة االنبعاثات
هذا االسبوع عاد وأعلن دعمه
مصرحا للقناة
للسيد تورنبول
ّ
ّ
التلفزيونية التاسعة قائال:ال،
لن أحتدى للقيادة ،اعتقد أن
تورنبول شخص هام جدا وحنن

حمظوظون جدا ليكون عندنا مثله
السيد
العامة .وقال
يف احلياة
ّ
ّ
ابوت ان الشجار يف اجتماع
احلزب امس (الثالثاء) مل يكن
على الزعامة بل على السياسة
التوصل اىل ّ
وانه ّ
حل االن،
مت
ّ
مضيفا»:لقد اجربنا احلكومة
على االعرتاف عمليا بأن خطة
جتارة االنبعاثات سوف تلحق
ضررا كبريا بالصناعات يف
اسرتاليا كما تؤذي الوظائف
يشكل هائل ،اعتقد أن هذه
التعديالت اليت اجربنا احلكومة
على تبنيها سوف توفر 25
ألف فرصة عمل كان ميكن
خسارتها».
ولدى سؤاله ما اذا كان يريد
ّ
خطة جتارة االنبعاثات
متر
ان ّ
يف جملس الشيوخ ،قال
السيد ابوت لراديو اي بي سي
ّ
«اريد ان ارى موقف احلزب
مؤيدا يف جملس الشيوخ هذا
ما أريد رؤيته».

يف خطوة غري متوقعة ّ
مت اجناز ما
يساوي  39.6مليار دوالر من
أعمال البناء يف االشهر الثالثة
املنتهية يف أيلول املاضي
ّ
بيشر باخلري بنتيجة اجيابية
مما
المجالي الناتج احمللي عندما
يتم اصدار احلسابات الوطنية
الشهر املقبل.
فقد أظهر تقرير اعمال البناء
للمكتب االسرتالي لالحصاء
لربع السنة املالي املنتهي يف
شهر أيلول املاضي أن جممل
مبعدل
أعمال البناء املنجزة ارتفع
ّ
.%2.2
فقد ارتفع امجالي اعمال البناء
مبعدل  % 2.6ليصل اىل18.68
ّ
مليار دوالر يف ربع السنة

املالي املنتهي يف أيلول حيث
مبعدل
أن البناء السكين ارتفع
ّ
 %2.8ليصل اىل  10.59مليار
عدم
كانت
دوالر.املفاجأة
ّ
مبعدل  %2.3يف
توقع زيادة
ّ
أعمال البناء غري السكين معطيا
استثمار أعمال ضعيفا يف وقت
مبكر من هذا العام فيما ارتفعت
مبعدل .%1.8
أعمال اهلندسة
ّ
وسيتم اصدار هذه االرقام حول
الربع املنتهي يف ايلول بتاريخ
 16كانون االول املقبل.
ومن املكونات االخرى المجالي
الناتج احمللي ضعف االنفاق
(املفرق)
يف قطاع التجزئة
ّ
ومن املرجح تراجع يف منو
الصادرات.

حث املستخدمني على ترك العمل يف الوقت احمل ّدد

ّ
حث املستخدمني على
جيري
وضع حياتهم قبل العمل وترك
مكان العمل يف الوقت احملدد
وذلك حملاربة ثقافة الساعات
الطويلة.
ّ
كل
االحتاد
ناشد
فقد
ضد
املستخدمني الختاذ موقف
ّ
العمل االضايف غرب املدفوع،
متخذا شعار «الذهاب اىل
البيت يف وقت النهار».
وقال سكرتري االحتادات يف نيو
ساوث ويلز مارك لينون «أن
حدث اليوم هو رمز مهم حول
كيفية شعور االسرتاليني حيال
العبء املتزايد لساعات العمل
غرب املدفوع».
وأضاف يقول »:االسرتاليون
يعملون ساعات هي االطول
ّ
يكلف
املتطور مما
يف العامل
ّ

العالقات االسرية مثنا باهظا
صحة اجملتمع».
كذلك
ّ
وشعار «الذهاب اىل البيت
باكرا» مبادرة من مركز احباث
معهد اسرتاليا.
التحرك بعد تقرير
ويأتي هذا
ّ
صادر عن املعهد بعنوان
«شيء مقابل ال شيء» حيث
ّ
موظف بدوام
وجد ان منوذجية
كامل يف اسرتاليا يعمل 70
دقيقة من الوقت االضايف غري
املدفوع يوميا ،مما يصل اىل
 2.14مليار دوالر من ساعات
العمل غري املدفوع سنويا ،اي
هدية  72مليار دوالر سنويا
الرباب العمل.
حترك
:ان
لينون
السيد
وقال
ّ
ّ
اليوم هام وجيب ّ
ملرة
اال يكون ّ
واحدة فقط.

اهليئة االدارية اجلديدة لتيار
املردة  -اسرتاليا تزور اهلريالد

*رئيس اهليئة االدارية الياس الشدياق وامني السر سركيس كرم مع الزميل بو رزق*

يف
اهلريالد
مكاتب
زار
ّ
كل من الرئيس
بانكستاون
اجلديد للهيئة االدارية لتيار
السيد الياس
املردة – اسرتاليا
ّ
السيد
السر
الشدياق وأمني
ّ
ّ
سركيس كرم يف زيارة تعارف
وتعاون بني اهليئة االدارية
اجلديدة وجريدة اهلريالد.
الياس
السيد
نوه
وقد
ّ
ّ
الشدياق باجلهد الذي قامت به
وخاصة
اهليئة االدارية السابقة
ّ
السيد طوني بو ملحم
رئيسها
ّ
الذي بذل الكثري يف سبيل
إجناح التيار يف اسرتاليا وشكر
الشدياق
الياس
السيدان
وسركيس كرم اهليئة السابقة
على كل اجلهود اليت بذلتها

وقاال أن اهليئة كانت وما
يتجزأ من مسرية
زالت جزءا ال
ّ
حتمل املسؤوليات
التيار جلهة
ّ
والتضحية واخلدمة.
ودعا السيدان الشدياق وكرم
ّ
كل من مؤيدي الوزير فرجنية
للتقدم بطلب
املردة
ار
وتي
ّ
ّ
إنتساب لتعزيز دوره يف
اسرتاليا.
ّ
متنى الزميل انطونيوس
وقد
بورزق للهيئة االدارية اجلديدة
كل النجاح والتوفيق يف قيادة
التيار يف اسرتاليا
مسرية
ّ
شاكرا للسيدين الشدياق وكرم
زيارتهما ملكاتب اجلريدة معلنا
التعاون مع اهليئة االدارية
اجلديدة ملا فيه مصلحة اجلميع.
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اسرتاليــات

تورنبول ينجو من التصويت على الزعامة
جنا زعيم االحرار الفيدرالي
السيد مالكوم تورنبول من
ّ
حماولة منتقديه السقاط زعامته
لينتهي بذلك التحدي احملتمل
لقيادته من قبل وزير حكومة
هاورد السابقة كيفن اندروز.
وقال الناطق باسم احلزب
اليكس سوميالي ان نتيجة
السري كانت 35
االقرتاع
ّ
السيد
صوتا مقابل  48لصاحل
ّ
ّ
موضحا «ان مالكوم
تورنبول
يقود حزب االحرار مع تصويت
قوي للغاية من الثقة».
واضاف يقول بعد اجتماع
احلزب ان السيد تورنبول شكر
اجملتمعني على دعمهم داعيا
اياهم اىل الوحدة.
ورغم حتفظاته على زعامة
السيد تورنبول اال ان اليسد
اندورز اعرب عن دعمه له.
وقال الناطق باسم حقيبة
اخلزانة للظل جو هوكي الذي
ينظر اليه الكثريون على انه
الزعيم املستقبلي للحزب ،ان
السيد تورنبول «تأييد
لدى
ّ
عارم» من قبل احلزب.
السيد هوكي بعد
وقال
ّ
االجتماع :ان حزب االحرار
ميضي قدما كحزب وسوف
يكون دوره ّ
بناء يف الربملان،
سوف يفعل الشيء الصحيح
نيابة عن الشعب االسرتالي.
وتعترب نتيجة  35مقابل 48
«مطابقة
تورنبول
لصاحل
تقريبا» لتصويت االئتالف يف

اجتماعه الثالثاء حول ّ
خطة جتارة
السيد هوكي
االنبعاثات ،وقال
ّ
ان مسألة جتارة االنبعاثات
للغاية»
«صعبة
كانت
بالنسبة لالئتالف مصيفا ان
هناك وجهات نظر قوية لدى
اجلانبني.
وانتقد عضو املقاعد اخللفية بيرت
السيد تاكي
ليندساي خطوة
ّ
قائال ان املتمرد حصل نهائيا
على «االبرة» اليت يستحقها
السيد
مضيفا «ان تعليقات
ّ
ِ
مساعدة مطلقا...
تاكي مل تكن
حنن حباجة للهجوم على حزب
العمال وليس على زعيمنا».
ووافق كل من برونوين بيشوب
وايان ماكفرالين اندرو روب
على ان النتيجة كانت جيدة
لدى مغادرتهم االجتماع.
اما طوني ابوت الذي كان يطمح
ّ
اىل منصب الزعامة فقال ان
اي نتيجة الجتماع احلزب هي
«نتيجة صحيحة».
حتدى زعيم املعارضة
وكان قد ّ
مالكومل تورنبول معارضيه
ّ
التخلص منه يوم الثالثاء بعد
ان قال ان حزبه املنقسم سوف
يدعم الصفقة اليت ّ
مت التوصل
اليها مع احلكومة حملاربة التغيري
املناخي.
فبعد اجتماع يوم الثالثاء الذي
السيد
استمر  8ساعات قال
ّ
تورنبول ان معظم نواب احلزب
وافقوا على الصفقة اليت
تستحق الدعم ،موضحا «ان

*مالكوم تورنبول*

القرار الذي اختذه كزعيم هو
أن غالبية النواب وافقوا» مما
اثار غضبا بني نواب حزبه.
وقال احد النواب االحرار «أن
نواب املقاعد اخللفية
تصويت ّ
ضد توصيته.
كان 32 -41
ّ
السيد تورنبول
وقد حول
ّ
االعداد لصاحله وذلك باضافة
وزراء
الصوات
«نعم»
ّ
الظل الذين وافقوا على دعم
الصفقة من ضمنهم ثالثة من
نواب احلزب الوطين.
ّ
ومع ذلك قال احلزب أنه سوف
ضد الصفقة يف الربملان
يصوت ّ
ّ
نواب حزب االحرار يف
وقال أحد ّ
املقاعد االمامية «ان غطرسة
تورنبول هي التقاط انفاس
مضيفا انه (تورنبول) يتعامل
مع حزب االحرار باحتقار مطلق.
وكان زعيم املعارضة قد قال

«انا الزعيم ،انا قمت بالدعوة
واذا كان الناس غري سعداء
بكوني زعيما ميكنهم اختاذ ما
يرونه مناسبا من اخلطوات».
السيد
وكان احد منافسي
ّ
تورنبول ،وهو ويلسون تاكي،
قد قال يوم الثالثاء (قبل يوم
من التصويت على الزعامة) انه
سوف يدعو اىل اختيار زعيم
غري انه ال توجد تهديدات جدية
للسيد تورنبول حتى االن.
ّ
ّ
متوقعا اعرب الوزير
وكما كان
يف احلكومة هاورد كيفني
اندروز عن تأكيد عزمه على
املنافسة (قبل ان ُيهزم يف
اليوم التالي اي االربعاء) اذا
كانت هناك منافسة ،يينما قال
عضوا املقاعد االمامية طوني
ابوت وجو هوكي انهما سوف
لن يتنافسا على الزعامة.

السيد تورنبول
صرح
وكان
ّ
ّ
للقناة التلفزيونية السابعة بأن
حظوظ املعارضة يف السباق
ّ
تتوقف على
لالنتخابات املقبلة
نتيجة «هذا القتال ،فإذا رأى
الناس اننا أصحاب مصداقية
ومسؤولية حول تغيري املناخ،
اذا ،فبامكاننا الفوز بثقتهم
واذا مل نفز بهذه الثقة فاننا
لن ننجح يف االنتخابات».
وكان وزير تغيري املناخ بيين
ّ
الظل هلذه احلقيبة
وونغ ووزير
ايان ماكفرالين قد وضعا
اللمسات النهائية على هذا
االتفاق االسبوع احلالي بعد
اكثر من شهر من املنافسات
الصعبة.
ويضمن االتفاق اجلديد مليارات
الدوالرات مساعدات اضافية
التلوث
ذات
للصناعات
العاملي ومع ان هذا االتفاق
يعد العائالت بانهم لن يكونوا
يف حالة سيئة اآل ان ارقام
اظهرت ان بعض هذه االموال
سوف تأتي من رزم مساعدة
العائالت.
وقد دعا حزب اخلضر ل «يوم
دفع للملوثني» فيما خيتص
الصناعات على نقد اضايف.
وقد رفض قائد اجلبهة
نيك
السينياتور
املعارضة
مينشني ضغوط كيفن راد
والسيناتور وونع بأنه جيب
املوافقة على هذا االتفاق هذا
االسبوع واال فانه سيكون خارج

اجلدول.
فبعض نواب االئتالف ال يؤمنون
بتغيري االنسان للمناخ والبعض
االخر قلقون حيال التأثري على
االقتصاد قائلني ان اسرتاليا
تتعهد أي خطة قبل اجتماع
لن
ّ
االمم املتحدة حول تغيري املناخ
يف كوبنهاغن الشهر املقبل.
غري أن مفاجأة املعارضة أتت
من اندرو روب ،الذي كان
السيد تورنبول يف
يعترب رجل
ّ
سياسة تغيري املناخ ،حيث
ّ
شكل موقفه الضربة االقسى
لزعيم املعارضة املصدوم.
السيد روب يعترب داعما
وكان
ّ
قويا ملوقف زعيم ملعارضة
قبل اخذه اجازة حيث قال يف
االجتماع ان االتفاق هي سياسة
سيئة وجيب عدم دعمه.
ّ
كل ذلك أن
واالسوأ من
احد نواب االحرار الفيدرالي
قد قارنبني مالكوم تورنبول
وديكتاتور زميبابواي روبرت
موغابي.
السيد بيرت سليرب
ادىل
وقد
ّ
بهذه التعليقات بعد ان اعلن
زعيم املعارضة ان املعارضة
قبلت تعديالت االئتالف خلطة
العمال حيال االنبعاثات.
حزب
ّ
السيد سليرب «ان
وقال
ّ
الزعيم (تورنبول) كان الليلة
املاضية خيادع مثل انتخابات
زميبابواي اليت نظمها روبرت
موغابي ،وال اريد ان ادلي بأي
تعليقات أخرى».
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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
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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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:»احملامي يف احملكمة العليا ريتشارد مرتي لـ «اهلريالد

1961 االمم املتحدة يف جينيف تبنّت القانون الديبلوماسي الذي وضعته عام
1963 وقوانني الربوتوكول الدولي اليت وضعتها عام

**احملامي ريتشارد مرتي مع وزير االعالم اللبناني طارق مرتي

**احملامي ريتشارد مرتي مع الزميل انطونيوس بو رزق

خترج مؤخرا بدرجة شرف من جامعة سيدني يف القانون
ّ  كبريهم وامسه ريتشارد لويس.شباب وابنتان
ّ » وقال االستاذ مرتي لـ «اهلريالد.وهو االن يستلم ادارة مكتب والده احملامي ريتشارد مرتي
انه
.فخور بعائلته اليت عمل على تربيتها وتنشئتها تربية وتنشئة لبنانية أصيلة
وقال االستاذ مرتي لـ"اهلريالد" "أنا فخور حبيازتي اجلنسية االسرتالية كما فخور جبذوري اللبنانية
."تنس أصلك يا ابين فالذي ينسى أصله ال أصل له
"ال: حيث كانت والدتي رمحها اهلل تقول لي
َ
جبد وجهد ودون كلل
وخاصة بعد ممارسة مهنة احملاماة كان
وطيلة سنوات هجرته
ّ السيد مرتي يعمل
ّ
ّ
او ملل من اجل اجلالية اللبنانبة وقد أسس نادي االسود االسرتالي اللبناني الذي هو جزء من نادي
1985  كما أسس غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية يف العام1983 االسود الدولي وذلك يف العام
وأنضم اليه اخرون (يف النادي والغرفة) كذلك اسس جملس االعمال االسرتالي اللبناني يف العام
) وكذلك يف العديد من اللجانUnicef(  كما كان عضوا يف جلنة االدارة ملنظمة االغاثة الدولية1985
.وخاصة يف أيام احلرب
بهدف زيادة الوعي ومساعدة لبنان
ّ
كما ان لالستاذ مرتي العديد من املنشورات القانونية يف الصحف وكذلك العديد من احملاضرات
اجلامعية يف جمال القانون ومن ضمنها "القانون التجاري يف الشرق االوسط" "القانون الدبلوماسي
مادة القانون يف جامعة سيدني وكذلك يف جامعة
ّ وقوانني الربوتوكول الدولي" كما أنه حاضر يف
.التكنولوجيا يف سيدني
ونذكر هنا أن االستاذ ريتشارد مرتي عمل على زيارة مسؤولني سياسيني كبار وشخصيات هامة
يف عامل االعمال اىل لبنان والشرق االوسط وذلك بهدف تقوية العالقات السياسية والتجارية بني
.اسرتاليا وتلك البلدان
وقد استضافت «اهلريالد» احملامي ريتشارد مرتي يف مكاتبها يف بانكستاون وكان للزميل
.انطونيوس بو رزق معه هذه الدردشة مبناسبة عودته اىل اسرتاليا

**احملامي ريتشارد مرتي

عاد اىل اسرتاليا مؤخرا احملامي يف احملكمة العليا االستاذ ريتشارد مرتي بعد زيارة خاطفة مشلت
هامة يف
شخصيات
شخصيات سياسية كبرية وكذلك
االمارات العربية املتحدة ولبنان حيث التقى
ّ
ّ
ّ
. عامل االعمال
ويف لبنان اجرى احملامي مرتي العديد من احملادثات مع مسؤولني لبنانيني كبار تطرقت اىل مسائل
ّ
يتعلق باجلالية اللبنانية يف اسرتاليا ومنها ما يتعلق بالشؤون والقضايا
هامة وأساسية منها ما
ّ
.اللبنانية الداخلية
اهلامة اليت عقدها إجتماعه مع وزير االعالم
وقال االستاذ مرتي لـ "اهلريالد" أن من االجتماعات
ّ
ّ
تتعلق بلبنان
اهلامة اليت
والثقافة االستاذ طارق مرتي حيث ناقش السيدان مرتي العديد من املسائل
ّ
.وبأوضاع اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
ّ
وتوكل يف العديد
واحملامي مرتي غين عن التعريف فهو اسم المع يف عامل القانون واحملاماة وسبق له
من القضايا الكربى واحلساسة سواء للجالية العربية واللبنانية او للمجتمع االسرتالي العريض ومن
القضايا اليت توكل فيها مؤخرا ورحبها القضية اليت رفعها قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ
.السيد نبيل ضناوي
ضد صاحب موقع العنكبوت االلكرتوني
روبري نعوم
ّ
ّ
للسيد مرتي حيث أن املاديات بالنسبة اليه ال
وال بد هنا من تسليط الضوء على اجلانب االنساني
ّ
يقدم النصائح
 اذ أنه كثريا ما كان، تأتي بالدرجة االوىل كما هي احلال لدى العديد من احملامني
ّ
ّ
.حمقا ومغلوبا على أمره
خاصة إذا كان طالب املشورة
جمانا ودون مقابل
ّ
وقد اثبتت بعض الصحف خارج اسرتاليا كالصحف اللندنية واالمريكية العديد من الدعاوى الكربى اليت
. االلكرتونيGoogle رافع فيها ورحبها السيد مرتي كما ان امسه على موقع
 هاجر اىل اسرتاليا مع والديه، الذي هو من مواليد راسكيفا يف مشال لبنان،واالستاذ ريتشارد مرتي
ّ السيدة ساندرا سيدة من اصل لبناني وهلما
4 ستة أوالد
متزوج من
وهو يف عمر ثالث سنوات وهو
ّ
ّ

 واليت تبنتها االمم1963  وقوانني الربوتوكول عام1961 وفيما يلي القانون الذي وضعه احملامي يف احملكمة العليا االستاذ ريتشارد مرتي حول القانون الدبلوماسي عام
:املتحدة يف جينيف حيث ميّز فيها بني وظيفة القنصل ووظيفة السفري موضحا الفرق بينهما وقد حصلت بذلك على تنويه واشادة العديد من السفراء العرب واالجانب

Sydney Lawyer Rick Mitry returned recently from
a whirlwind trip to the United Arab Emirates and
Lebanon where he met with senior business and
political figures. He discussed a number of significant
issues with them regarding Lebanon and relating to
the Lebanese emigrant community in Australia. He
gleaned a facinating insight into the principles which
motivate their decisions, as well as their take on
current events A highlight of his meetings in Lebanon
was one with His Excellency, Dr Tarek Mitri (photo
above), the Minister for Information and Culture, in
which was discussed a number of significant issues
regarding Lebanon and relating to the Lebanese
emigrant community and media in Australia.
Rick Mitry has appeared in many high profile cases for
both litigants of Arabic origin, as well as some iconic
Australian figures. His record of winning seemingly
unwinnable case (sometimes pro bono on behalf of
impecunious clients) is widely regarded and highly
esteemed. A quick search of Google would indicate
some of the cases referred to.
Mr Mitry was born in Raskifa, North Lebanon, and
migrated to Australia with his parents at the age of
three. He is a fiercely proud Australian but has not
forgotten his mother country, and is highly conscious
of its needs. As he has said “If you forget your ancestry
you forget yourself”. His tireless and hard work for
the Australian-Lebanese community is unparalleled.

He founded the Australian- Lebanese Lions Club
(a Chapter of the International Association of Lions
Clubs) in 1983 and the Australian-Lebanese Chamber
of Commerce in 1985, and the Australian Lebanese
International Business Council in 1985. He has
served on a number of Unicef and other committees
in the aim of raising awareness of and assistance for
Lebanon.
Mr Mitry is the author of several legal publications
including “The Business Law of the Middle East” and
“The Law of Diplomacy and the Rules of Protocol”,
and has tutored at the University of Sydney as well
as the University of Technology (Sydney) He has
led a number of high profile Australian Political and
Business delegations to the Middle East.
He is married to Sandra who is of Lebanese origin
and is the proud father of six children, the eldest of
which, Richard Louis, recently graduated with first
class honours from Sydney University Law Faculty
and now manages his law office.

DIPLOMATIC SERVICE,CONSULAR
ROLES AND THE RULES OF PROTOCOL
Rick Mitry

Do nation states, in their dealings with each other,
place more importance on political and diplomatic
or trade and commercial relations? It would appear
from the following that, in theory at least, much more

importance is attached to diplomatic relations. That
,as pithily put by Winston Churchill, “jaw jaw is better
than war war”. Whether commercial considerations
are the main drivers of political relations is another
question.
The Vienna convention on Diplomatic Relations
1961 codified for the first time the existing rules of
international law governing diplomatic intercourse
among nations undertaken by Ambassadors, and
the immunities granted to diplomatic agents. The
Vienna Convention on Consular Relations 1963
did the same in relation to consuls. Most countries,
including Australia and Lebanon, have ratified these
two conventions, incorporating them into their own
laws.
Diplomats, i.e. Ambassadors, represent their country
in the full sense. Consul and Consuls General on
the other hand are confined to looking after their
nationals in regional centres and processing the
necessary documentation associated with travel,
trade and commerce. Article 3 of the 1961 convention
states that:
1. The functions of a diplomatic mission consist,
inter alia, in:
(a) representing the sending State in the receiving
State;
(b) protecting in the receiving State the interests
(to be followed on page 13)
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of the sending State and of its nationals, within
the limits permitted by international law;
(c) negotiating with the Government of the
receiving State;
(d) ascertaining by all lawful means conditions
and developments in the receiving State, and
reporting thereon to the Government of the
sending State;
(e) promoting friendly relations between the
sending State and the receiving State, and
developing their economic, cultural and scientific
relations.
Article 5 of the 1963 Convention on Consular
relations states inter alia as follows:
is not in any way shape or form a diplomatic
representative of his country. Consulates, he
Article 5
says, are a department of a government , not its
CONSULAR FUNCTIONS
representative.
Consular functions consist in:
(a)
protecting in the receiving State the
Dr Gaber lists five factors which distinguish the
interests of the sending State and of its nationals, legal status of diplomats and consuls general:
both individuals and bodies corporate, within the
limits permitted by international law;
1.
A diplomat is chosen by his Head of State
(b)
furthering the development of commercial, in consultation with the Head of State of the
economic, cultural and scientific relations receiving state. A consul general is appointed
between the sending State and the receiving by his Department of Foreign Affairs without
State and otherwise promoting friendly relations consultation.
between them in accordance with the provisions 2.
Diplomats present their credentials to the
of the present Convention;
receiving Head of State.Consuls general provide
(c)
ascertaining by all lawful means conditions a letter of appointment .
and developments in the commercial, economic, 3.
The powers of a diplomat extend to
cultural and scientific life of the receiving State, every aspect of relations between sovereign
reporting thereon to the Government of the states, including political relations, and cover the
sending State and giving information to persons WHOLE of the geographical area of the receiving
interested;
state. Consul generals’s powers are restricted to
(d)
issuing passports and travel documents the region of the state in which he is appointed
to nationals of the sending State, and visas or and do not extend to political relations between
appropriate documents to persons wishing to the 2 states.
travel to the sending State;
The powers and roles of diplomats are
(e)
helping and assisting nationals, both determined by international laws, conventions
individuals and bodies corporate, of the sending and agreements and are internationally uniform,
State;
whereas the roles and powers of consul generals
(f)
acting as notary and civil registrar and are determined by local laws and may vary from
in capacities of a similar kind, and performing state to state.
certain functions of an administrative nature,
4.The immunity granted to diplomats is wider
provided that there is nothing contrary thereto in than that granted to consular staff.
the laws and regulations of the receiving State;
(g)
safeguarding the interests of nationals,
5.A consul general is not permitted to make
both individuals and bodies corporate, of the representations to federal government authorities
sending State in cases of succession mortis as a representative of his department of Foreign
causa in the territory of the receiving State, in Affairs – he is restricted to making representations
accordance with the laws and regulations of the only to the local authorities of his region.A
receiving State;
diplomat however can make representations to
(h)
safeguarding, within the limits imposed by any federal or other government authority.
the laws and regulations of the receiving State,
the interests of minors and other persons lacking Consular status is therefore quite different from
full capacity who are nationals of the sending diplomatic status in that Consuls and Consuls
State, particularly where any guardianship or General are only authorised to work in specific
trusteeship is required with respect to such geographic areas and their functions are non
persons;
¬representative. Consequently their privileges
and immunities are fewer from those of diplomats.
Dr Assem Gaber, in his seminal text, “The Only where there is no Embassy in a particular
Role of Consuls and Diplomats in Law and country, the Consul General might be permitted to
Practice”, states that the principle role of consuls make representations as if he were a diplomat. It
is the business set out in Article 5,whereas will be obvious that , in the interests of the smooth
diplomats have this role and in addition the role of conduct of the above duties , a Consulate must
representing a sovereign state in its international during opening hours always be available to the
relations. A diplomat, he says, expresses the will general public to take enquiries by telephone and
of the sending state and speaks in its name .He otherwise, engage them in the promotion of the
represents the President and the government in sending state, and serve their consular needs.
relations with the head of the host country and
its government in every respect, particularly It should be noted that while consulates cannot
the political. A consul general ,states Dr Gaber, perform a diplomatic role , diplomatic missions are

given power by article 70 of the 1963 convention
to exercise consular functions:
Article 70
EXERCISE OF CONSULAR FUNCTIONS BY
DIPLOMATIC MISSIONS
1.
The provisions of the present Convention
apply also, so far as the context permits, to the
exercise of consular functions by a diplomatic
mission.
2.
The names of members of a diplomatic
mission assigned to the consular section or
otherwise charged with the exercise of the
consular functions of the mission shall be notified
to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving
State or to the authority designated by that
Ministry.
3. In the exercise of consular functions a
diplomatic mission may address:
(a)
the local authorities of the consular
district;
(b)
the central authorities of the receiving
State if this is allowed by the laws, regulations
and usages of the receiving State or by relevant
international agreements.
4.
The privileges and immunities of the
members of a diplomatic mission referred to
in paragraph 2 of this Article shall continue to
be governed by the rules of international law
concerning diplomatic relations.
Article 57 of the 1963 Convention on Consular
Relations states as follows:
Article 57
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING PRIVATE
GAINFUL OCCUPATION
1.
Career consular officers shall not carry on
for personal profit any professional or commercial
activity in the receiving State.
2.
Privileges and immunities provided in this
Chapter shall not be accorded:
(a)
to consular employees or to members of
the service staff who carry on any private gainful
occupation in the receiving State;
(b)
to members of the family of a person
referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph
or to members of his private staff;
(c)
to members of the family of a member of
a consular post who themselves carry on any
private gainful occupation in the receiving State.
As to protocol, it should be noted that according to
the Vienna Conventions, only the Ambassador is
referred to as «His Excellency». The proper form
of address for a Consul General is «Mr Consul
General». The tables of precedence for New South
Wales and the Commonwealth puts Ambassadors
immediately after the Governor General, Prime
Minister and Chief Justice (and premiers if it is a
State function). Consuls General are number 29 in
the table, only ahead of recipients of decorations
and honours.
It is thus easy to see that the diplomatic role of
Ambassadors is much more venerated than the
commercial role of consuls general. It would
behoove governments to bear in mind that the
political interests of their country must precede
their commercial interests – that benefits to their
commercial and other interests flow from sound
political relations.
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«حزب اهلل» لقاء مصاحل « ..أمل» تسوية « ..التيار» حتالفات جديدة ..
«الطاشناق» ضد االصطفاف «..املردة» انفتاح ..و»الدميوقراطي» عاتب

عبد السالم موسى

إذا كان البعض يعترب أن صورة « 14آذار» املوحدة قد
اهتزت يف اآلونة االخرية ،فواقع احلال يؤكد أن صورة «8
آذار» ليست أفضل حا ً
ال ،كتحالف احتكر صفة املعارضة،
اىل أن نزعها عنه رئيس جملس النواب نبيه بري مؤخرًا
بقوله« :املعارضة سابقًا».
ُ
شكلت حكومة الوفاق الوطين ،وحققت قوى «املعارضة
سابقًا» مطلبها باملشاركة احلقيقة ،ومل تعد معزوفة
«التهميش» و»االستئثار» تصلح كعنوان سياسي
حملاربة قوى «املواالة سابقًا» ،أي  14آذار ،ذلك أن
الطرفني أصبحا يف «خندق واحد» ،وبالتالي مل يبق من
صورة « 8آذار» ،حبسب املراقبني ،سوى حماوالتها إلبقاء
لبنان بلدًا مفتوحًا للصراعات ،من خالل سعيها إبقاء سالح
«حزب اهلل» خارج أي نقاش ،عدا عن حماوالت التنصل
من التزام لبنان بالقرارات الدولية ،ال سيما  1559و.1701
ويف استعادة للوقائع السياسية منذ ما قبل  7حزيران 2009
واىل اليوم ،يبدو «التصدع» يف صورة « 8آذار» أشد
وضوحًا ،يف ضوء ما يربز اىل العلن من «انعدام الكيمياء»
بني مكونات هذا التحالف ،ولعل أبلغ دليل على ذلك تلك
«الربودة» يف العالقة بني رئيس «التيار الوطين احلر»
النائب ميشال عون من جهة ،ورئيس حركة «أمل» وزعيم
«تيار املردة» النائب سليمان فرجنية من جهة ثانية ،ال
سيما وأن عضو كتلة «التنمية والتحرير» هاني قبيسي
يعرتف بوجود «متايز» بني مكونات « 8آذار» ،إال أنه
يعترب أنه يف إطار املوقف العام ،هناك متاسك أكثر من
« 14آذار».
وخبالف ما يقوله قبيسي ،بدا حتالف « 8آذار» يف
حالة «تضعضع» بعد تعاطيه بازدواجية مع ملف تشكيل
احلكومة ،وحتديدًا بعد االتفاق على صيغة الـ،5-10-15
حيث تبني للمراقبني أن ال قيادة موحدة لقوى «املعارضة
سابقًا» ،بل جمموعة قيادات مرتبكة» تتعاطى مع استحقاق
بـ»املفرق» ،وتتناوب يف ما بينها ،وفق
تشكيل احلكومة
ّ
التعليمة االقليمية اليت تأتي من «ضابط االيقاع» يف
دمشق أو طهران ،على إخراج موقف هذا الفريق.

فقد أكدت «خالصة» تشكيل احلكومة للمراقبني أن بنية
هذا التحالف «اهلشة» أص ًال ازدادت «هشاشة» يف
ضوء سعي كل أطرافها لالمساك بزمام السلطة ،ومتسك
من هم فيها مبراكزهم ،أي «حزب اهلل» و»حركة أمل»
و»التيار الوطين احلر ،وما ترتب على ذلك من «تهميش»
املكون الدرزي املتمثل
بعض مكونات هذا التحالف ،ال سيما
ّ
واملكون
باملري طالل إرسالن الذي أبدى امتعاضه غري مرة،
ّ
السين املتمثل بالرئيس عمر كرامي والوزير السابق عبد
الرحيم مراد والنائب السابق أسامة سعد الذين يعضون
على اجلرح.
وقبل تشكيل احلكومة ،يتوقف املراقبون عند تأثري خسارة
االنتخابات النيابية على معنويات حتالف  8آذار ،وانعكاسها
على وحدته ،ذلك أن املراقبني يعتربون أن أسباب اخلسارة
تعود اىل آدائه املتفلت من أي منطق دميوقراطي طوال
السنوات اخلمس املاضية ،واحتكار أحد اطرافه قرار احلرب
والسلم ،وإيقاف عجلة النظام الدميوقراطي ،بدءًا بتعطيل
انتخاب رئيس للجمهورية وفق االصول الدستورية ،وإغالق
باب جملس النواب زهاء سنة ونصف السنة ،واحتالل
ساحات الوطن ،مرورًا بنهج «التخوين والعمالة» ،وصو ً
ال
اىل توجيه السالح اىل الداخل يف  7ايار  2008لتحقيق

مكاسب سياسية.
ويف حني ُينظر اىل حتالف « 8آذار» بأنه منقسم اىل
خطني ،االول هواه «سوري» ،والثاني هواه «إيراني»،
حترص أطرافه على تأكيد عدم تأثرهم بالتمايز السوري
االيراني ،لكن املراقبني يرون أن حتالفهم الذي نشأ حبكم
الضرورة على تقاطع مصاحل دمشق وطهران يعيش حالة
ضياع ،نامجة عن بروز دالالت «التمايز» السوري إاليراني
يف التعاطي مع ملفات املنطقة ،وحتديدًا ملف تشكيل
احلكومة اللبنانية ،ذلك أن «السوري» حني بدأ يقارب
امللف اللبناني برؤية خمتلفة ،منذ مباشرته إجراءات العودة
اىل «احلاضنة العربية» بعد القمة السعودية السورية
يف دمشق ،فقام بالضغط على حلفائه االصليني لتسهيل
تشكيل احلكومة ،كان «االيراني» يريد االبقاء على أزمة
تشكيل احلكومة «ورقة ضغط» يف مفاوضاته مع اجملتمع
الدولي يف شأن برناجمه النووي.
أمام واقع «الضياع» الذي يظلل مسار « 8آذار»،
ُتطرح تساؤالت عن استمرارية هذا التحالف كجبهة سياسية
موحدة ،بعد أن ذاب مع « 14آذار» يف احلكومة ،بالتوازي
مع سعي مكوناته االساسية اىل نسج تفاهمات ثنائية مع
بعض مكونات « 14آذار» ،دون أن يعين ذلك بنظرهم
«خروجًا عن حتالفاتهم السابقة» ،وذلك ما يؤكده عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف املوسوي بتشديده
على»ضرورة اخلروج من الزواريب» ،ومتنيه أن «تصل
كل األطراف اىل تفاهمات فيما بينها يف وقت قريب» ،يف
موازاة عدم استبعاد النائب عن حزب «الطاشناق» آغوب
بقرادونيان الوصول اىل «حتالفات جديدة يف املستقبل،
ألن االنتهاء من انقسام البلد بني  8و 14آذار حيل أهم
مشكلة تواجه لبنان».
«حزب اهلل»
ويعترب النائب نواف املوسوي «أن اخلروج من االنقسامات
ال يلغي التصورات السياسية لكل فريق ،وال يلغي أن
لكل فريق حتالفاته السياسية القائمة على التقاء الرؤى
واملصاحل».
ويشري اىل أن «بعض التطورات اليت حصلت أخريًا تؤدي

C G M Steelwork

@Èjybó€
ÒäÏj◊@—ÌåÏu
Specialising in standard
and all high performance
Automatic transmissions

÷<›ÁÈﬂπ˜]Ê<ÇËÇ£]<Ÿ^€¬_<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä
÷◊<‘Èe^fç<‡⁄<ÌËÖ^rj÷]<ƒËÖ^éπ]Ê<Ÿá^ﬂ€
<ÌÈﬂe˙÷<ÌËÇËÇu<ÖÁäqÊ<‡Ëàe]ÖÅÊ<h]Áe_Ê

@“Ï‹»æa@Ô‹jí@á�Óè€bi@ﬁÏ‹ómg
@ÚÓ„b™@Ò7»èm@Û‹«@aÏ‹ózn€

NNÚ‹ﬂb»æa@¿@÷áñ
@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇ
@›‡»€a@¿@Úﬂb‘négÎ
]}—^fâ<l]Ö^Èâ<±]<ÌËÅ^√÷]<l]Ö^Èä÷]<ÿËÁvje<Íë^íj

@Ú‹ÌÏ†@Ò5Ç

ÇÈ¬]Áπ]<ª<ÌŒÅÊ<ÏÇÈq<Ì◊⁄^√⁄F<<<ŸÁÀ”⁄Ê<·Á€ñ⁄<ÿ€¬F

Ph: 9897 7197 - Mob: 0404 081 351
3 Bertha St, Merrylands 2160

13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
)Mobile: 0414 369 848 - Factory: (02
9681 7188 - Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

صفحة 15

Saturday 28 November 2009

السبت  28تشرين الثاني 2009

مقاالت
اىل تغيري يف الرؤى وليس املصاحل ،ما يفرض نوعًا جديدًا
من التعاطي بني خمتلف األطراف السياسية» .ويقول «إنه
بعد  4سنوات من املناكفة عدنا اىل نتيجة واحدة ،مفادها
أن مهما بلغت الفروقات يف الرؤى بني القوى السياسية،
ستضطر يف نهاية املطاف اىل إجراء تسوية ،على قاعدة
إحالل منطق التفاهم على منطق النزاعات والسجاالت».
ويتحدث عن «رغبة عند التيار الوطين احلر للتفاهم مع
تيار املستقبل ،وكذلك عن رغبة حزب اهلل بإجراء تفاهمات
مع تيار املستقبل وغريه من القوى السياسية ،ألننا معنيون
بإنهاء التوترات ،ال سيما على صعيد القواعد الشعبية،
وصو ً
تهب يف
ال اىل حتصني لبنان من رياح السموم اليت
ّ
املنطقة ،ال سيما رياح الفتنة املذهبية».
وعما إذا كانت هذه التفاهمات املرتقبة ،واملعطوفة على
اللقاءات التصاحلية مبثابة إعالن انتهاء معسكري  8و14
آذار ،يأمل املوسوي «أن نصل اىل هذه النتيجة ،ويقول
«إننا سنحاول وندفع األمور يف هذا االجتاه ،ألن إنهاء
االنقسامات مفتاح أساسي لتحصني لبنان ،وااللتفات اىل
التحديات اليت تواجهنا» .وخيتم حديثه بالتشديد على
«ضرورة اخلروج من الزواريب» ،متمنيًا أن «تصل كل
األطراف اىل تفاهمات يف وقت قريب».

«أمل»

ويرى النائب قبيسي «أن كل األطراف شاركت يف
احلكومة ،يف إطار توافقي ،ما يعين أن هناك معطيات
جديدة ،طاملا أن املعارضة واملواالة أصبحا يف حكومة
واحدة ،وبالتالي مل يعد هناك ال معارضة وال مواالة».
ويقارب موضوع استمرارية حتالف « 8آذار» كجبهة
سياسية موحدة من زاوية «أن استمرارية كل حتالف تبقى
رهن األوضاع السياسية العامة ،واجملرى الذي تسلكه يف
املرحلة املقبلة».
وال يرى أي انعكاس للتمايز السوري ـ اإليراني على حتالف
تكون نتيجة أحداث
« 8آذار»« ،ذلك أن حتالف  8آذار
ّ
حصلت على الساحة الداخلية».
وإذ كان قبيسي يعرتف بوجود «متايز» بني مكونات
« 8آذار» ،إال أنه يعترب «أنه يف إطار املوقف العام،
هناك متاسك أكثر من  14آذار» ،ويقول «هناك تفاهم،
وال توجد خالفات ،بل بعض التمايز الذي يبقى خاضعًا
للنقاش».
ويشرح ما قاله الرئيس بري عن «املعارضة سابقًا»،
مشريًا اىل أنه «يريد ختفيف االحتقان ،وإزالة رواسب

التشنجات اليت كانت سائدة بدأت تزول تدرجييًا» ،يشدد
على موقف حزب «الطاشناق» الساعي اىل العمل مع كل
األطراف اللبنانية من أجل االنتهاء من هذا االصطفاف العنيف
الذي كان سائدًا يف السنوات اخلمس املاضية.
من هنا ،ال يستبعد بقرادونيان الوصول اىل «حتالفات
جديدة يف املستقبل ،ألن االنتهاء من انقسام البلد بني 8
و 14آذار حيل أهم مشكلة تواجه لبنان».
وعن متاسك « 8آذار» ،يشري اىل أن «حالتها ال ختتلف
مكونة من تيارات سياسية عدة،
عن حالة  14آذار ،إذ أنها
ّ
وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هناك متايز يف املواقف
بني أطرافها».

«تيار املردة»

املرحلة املاضية ،ألن املطلوب اليوم أجواء وفاقية ال أجواء
تنافسية».

«التيار الوطين احلر»

يرى النائب عون أن عالقة التيار الوطين احلر مع  8آذار
كتحالف سياسي ،مرت باستحقاقات عدة وحافظت على
متاسكها ،ألنها كانت مبنية على أرضية سياسية موحدة جتاه
عناوين املرحلة املاضية ،من أزمة الشراكة ،اىل االنتخابات
الرئاسية ،ثم خالل االنتخابات النيابية ،وصو ً
ال اىل تشكيل
احلكومة».
من هنا ،يعترب أن «حتالف  8آذار قابل للحياة واالستمرارية،
ال سيما أن اخلالفات اليت ظهرت خالل االنتخابات مل تؤد اىل
فرط عقد هذا التحالف».
إال أن عون يقارب املرحلة اجلديدة من زاوية أن املواضيع
اليت أدت اىل فرز كبري بني  8و 14آذار مت ختطيها ،من أزمة
الشراكة اىل سالح «حزب اهلل» ،وبالتالي فإن عناوين
املرحلة املقبلة كفيلة برأب الصدع ،وخلط األوراق ،مبا يؤدي
اىل مواقف جديدة ،ليس بالضرورة أن تكون دائمًا ضمن
حالة االصطفاف اليت كانت سائدة.

«الطاشناق»

ُي ّ
ذكر النائب بقرادونيان أن «حزبه يقول بعدم جواز
استمرار هذا االنقسام العمودي يف البلد بني  8و 14آذار،
خصوصًا وأنه مت انتخاب رئيس توافقي للبالد ،وجرت
انتخابات نيابية ،واليوم وصلنا اىل حكومة وفاق وطين».
وإذ يرى «أن لبنان ذاهب اىل جو هادئ ،ال سيما وأن

أما ممثل «تيار املردة» يف احلكومة ،وزير الدولة يوسف
سعادة ،فال يرى «أن االجواء السياسية احلالية ،وما تنطوي
عليه من استقرار ،ال تعين أن يصل املتحالفون اىل خالفات
فيما بينهم» ،ويشري اىل أن «ما حيصل من حوار وانفتاح
يهدف اىل ختفيف حدة االصطفافات ،واالنقسام العمودي
الذي كان سائدًا».
وإذ يلفت اىل وجود تباينات داخل حتالف  8آذار ،يؤكد أن
ذلك «ال يعين فك التحالف بني مكوناتها ،ألن هناك نقاشًا
دائمًا لتنسيق االمور».

«الدميوقراطي اللبناني»

ومن جهته ،يرى نائب رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني
وليد بركات «أن حتالف  8آذار ثابت بقواه السياسية
احلالية ،وحزبنا جزء أساسي من هذا التحالف ،حبكم موقعنا
السياسي والوطين املقاوم».
وإذ يبدي بركات عتبًا على حلفائه الستبعاد احلزب
الدميوقراطي اللبناني عن احلكومة ،إال أنه يقول إن هذا االمر
ال يغري من موقعنا السياسي ضمن الثوابت الوطنية.
ويأمل «أن يكون البديل عن معسكري  8و 14آذار،
معسكرًا واحدًا يضم كل القوى الوطنية اليت تعمل على
تعزيز العيش املشرتك ،وسيادة لبنان وحريته واستقالله،
وحتصني املقاومة ،لذلك فإن أملنا كبري أن نصل اىل مرحلة
التفاهم الوطين اجلدي واحلقيقي ،بعيدًا عن االصطفافات
اليت أخذت البلد اىل مرحلة خطرية».
ويشري بركات يف هذا السياق اىل أن احلزب الدميوقراطي
اللبناني طرح فكرة عقد مؤمتر وطين عام ألنه يرى أزمة نظام
يف لبنان ،ولذلك يواصل احلزب انفتاحه على كل القوى
السياسية من أجل بناء الدولة يف لبنان».
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SYDNEY`S MOST VISITED DEALER

CHOOSE FROM MORE
THAN 100 CARS

KIA CARNIVAL

5SPEED, AIR, STEER, STEREO, 7 SEATER VAN, POWER OPTIONS,
LONG REGO TILL 292010/09/, EXCELLENT CONDITION IN AND
OUT, DRIVE AWAY TODAY,

FIXED PRICE $4600

HYUNDAI SONATA

5SPEED, AIR, STEER, STEREO, REAR SPOILER,
P.WINDOWS, AIRBAGS, 062010/08/ REGO, NO MORE TO
PAY

FIXED PRICE $2300

HOLDEN VECTRA

AUTO, AIR, STEER, CD, P.WINDOWS, CENTRAL LOCKING,
ALLOY WHEELS, CRUISE, AIRBAGS, MANY MANY
EXTRAS, 082010/05/ REGO,

FIXED PRICE $4450

DAEWOO LEGANZA

5SPEED, AIR, STEER, P.WINDOWS, CD PLAYER,
EXCELLENT CONDITION, NOT ONE TO MISS,
TOO CHEAP AT THIS

PRICE, FIXED PRICE $2400

bË‰ﬂ@ÊÎäbn¶@Ú‹‡ßa@ã»èi@Òåbn‡æa@paäbÓè€a@paãì«

Tel: 9792 2255 - Fax: 9792 2522

@Ú»‡ßa@∂a@µ‰q¸a@Âﬂ@|n–„
ı� bèﬂ@X@M@�bybjñ@Y@Âﬂ
@áy¸aÎ@ojè€a
ı� bèﬂ@V@M@�bybjñ@Y@Âﬂ

5 Enterprise Ave Padstow NSW 2211
Web:www.wdcars.com.au
Email: sales@wholedirectcars.com.au
El Ghad News

Hanin

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

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

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

Wednesday: 8 pm

LBCI NEWS

Dayf E Dayf

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

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

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

Saturday: 10 am

Sob7iyyi

Musicana

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

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

Mon – Fri: 7 am

2il W 2al Ma3 Elie

Saturday: 2 pm

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

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

Bikaffi

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

Tuesday: 12 noon Re-run Thursday 8pm

Bonjourein

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

Mon – Fri: 2 pm

Ya Rima

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

Mon – Fri: 3 pm

DJ Time

No# 1 Arabic Radio Station

Sawt El Ghad !

PUMP UP THE BEAT WITH THE LATEST HITS

BASS ... 3A SAWT EL GHAD !

To Advertise Call NOW

9747 1017

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

Saturday: 4 pm

Awa2el

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

Sunday: 10am

Bikhsous Hal Shee…

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

Sunday: 3 pm

Archive 5 Njoum

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

Sunday: 6pm
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مقابالت

شاعرة اللغات الثالث االنكليزية والعربية والفرنسية سينتيا جلوان لـ «اهلريالد»:

الشعر بالنسبة لي كالرغيف وأدعو اجلالية حلضور توقيع ديواني باالنكليزية «يف ريعان احل ّب»

وخاصة على
املادة على كل شيء،
يف زمن طغت فيه
ّ
ّ
عقول ونفوس الناشئة من الرائع والالفت لالهتمام ان
نرى موهبة شعرية صاعدة تشق طريقها حنو النجاح يف
عامل الشعر الواسع والالمتناهي ،هي الشاعرة سينتيا آميل
ّ
لتوقيع ديوانها الشعري
جلوان اليت تزور اسرتاليا حاليا
احلب».
الثاني «يف ريعان
ّ
أحست
أنها
«اهلريالد»
لـ
جلوان
وقالت الشاعرة
ّ
بامتالك املوهبة الشعرية وهي يف سن  11عاما ،مدركة
أن املوهبة دون ممارسة ودربة تبقى ناقصة ان مل تذبل
ومتوت لذلك فقد عملت على تنميتها بالقراءات باللغات
العربية واالنكليزية والفرنسية حيث هلا دواوين وكتابات.
ويف أي حلظات يـأتيها الطائر الشعري وتصبح كتابة
الشعر بالنسبة لروحها مثل املاء واهلواء والرغيف للجسد
قالت الشاعرة جلوان أن كتابة الشعر بالنسبة هلا هي
حاجة ّ
تنفس فيها عن مكنونات قلبها ونفسها وعندما تفرغ
املكنونات يف قصيدة تشعر وكأن عبئا ثقيال قد أزيح عن
صدرها.
وللتعرف أكثر اىل الشاعرة سينتيا جلوان كان للزميل
ّ
انطونيوس بورزق معها هذا اللقاء:
*من هي الشاعرة سينتيا
جلوان؟
 من مواليد 1985حبريةتوال من عائلة مؤلفة من أربعة
أشخاص أضافة اىل الوالد آميل
جلوان والوالدة نهاد نصر.
تلقيت علومي االبتدائية
والثانوية يف مدرسة الناصرة
يف كفرزينا وتابعت دراساتي
العليا يف اجلامعة اللبنانية يف
خترجت بشهادة يف
الفنار حيث ّ
علم النفس.
* متى أحست الشاعرة
سينتيا جلوان أن لديها موهبة
الشعر؟
 شعرت أنين أمتلك املوهبةسن
الشعرية عندما كنت يف
ّ
ال 11من عمري ومنت هذه
املوهبة من خالل قراءاتي
الكبري
االنكليزي
للشاعر
وليم شيكسبري ولشعراء كبار
آخرين.
* هل تكتبني الشعر باللغة
العربية فقط؟
 بدأت كتاباتي الشعريةسن ال  11وما
باالنكليزية يف
ّ
زلت حتى اآلن ،ويف العشرين
من عمري كان لي لقاء هام مع
االب يوسف ميني الذي كان له
تأثري كبري يف جمرى كتاباتي
الشعرية باللغة العربية اذ كانت

لي يف ذلك احلني حماوالت
تدوين خواطر حول فكرة العبور
من احلياة اىل املوت بعد وفاة
صديقيت العزيزة ماري كلري
علم.
وبعد ذلك ،كانت لي
مراسالت مع الشاعر انطوان
السبعالني الذي أعتربه مبثابة
االب الروحي والشخص املثالي
حيث كان له تأثري هو االكرب يف
اجتاهي لكتابة الشعر بالعربية.
ومبا أن من ميتلك املوهبة
يفجرها باللغات اليت يتقنها،
ومبا أنين من تلميذات سيدة
الناصرة اليت تعترب اللغة
الفرنسية لغة أساسية فيها
لذلك مل أجد صعوبة يف الكتابة
بهذه اللغة.
ّ
كل موهبة ناشئة
وألن
يلزمها من يدعمها فقد كان
والدي لي ماديا ومعنويا
دعم
ّ
مسريتي
النطالقة
كافيا
ّ
ولشدة فخر عائليت بي
الشعرية
فقد ترك والدي لبنان ورافقين
اىل سيدني ليكون اىل جانيب.
واجب أن أذكر هنا خالي
العزيز الدكتور شيبان نصر
علي أن أكتب
يصر
الذي كان
ّ
ّ
الشعر وطباعة دواوين وقد
رافقين وتابع كتاباتي طيلة
ّ
سين املراهقة ،وأني أعتربه

*الشاعرة سينتيا اميل جلوان*

قدوة لي وعامال أساسيا يف
وصولي اىل ما أنا فيه اآلن.
* هل للشاعرة جلوان
دواوين شعرية؟
 لدي حتى اآلن ديوانانباللغة االنكليزية أحدهما خارج
االطار «»Outside the Frame
والثاني يف ريعان احلب «In
»the Bloom of Love
وأعمل اآلن على اصدار
ديوان باللغة الفرنسية حتت

عنوان دون أي همسة « Sans
»Aucun Souffle
ويف اللغة العربية لدي
ديوان جاهز للطبع بعنوان
«معبد إمرأة» إضافة اىل
جمموعة خواطر عن مرحلة العبور
بني احلياة واملوت حتت عنوان
حب ووفاء» بإنتظار
«دمعة ّ
الوقت املناسب لطبعها يف
صديقي االخوين
ذكرى وفاة
ّ
ماري كلري وعلوان علم.

Shop 4- 5, 282 - 286 Guilford Rd,
Guildford 2161

PH: 9892 1122

* ما هو هدف الشاعرة
سينتيا جلوان من جميئها اىل
اسرتاليا؟
 حضرت اىل اسرتاليا بدعوةمجعية شباب قلب يسوع
من
ّ
البحرية اليت هي ضيعيت وذلك
لتوقيع ديواني الثاني باللغة
احلب»
االنكليزية «يف ريعان
ّ
أحب،
الذي
قدمته للبنان
الذي ّ
ّ
وذلك يوم االحد يف  6كانون
االول من الساعة الثالثة حتى
ّ

السادسة مساء يف بيت اجلمعية
على العنوان التاليWattle 41 :
Street Punchbowl
وأدعو أبناء اجلالية حلضور
توقيع الديوان ليكون هلم
والصحيح
الصائب
احلكم
على الديوان ولتكوين صورة
واضحة عن صاحبته.
وحنن بدورنا نتمنى لك
التوفيق والنجاح يف مسريتك
الشعرية ويف سائر اجملاالت.

اىل سيادة فرعون مصر
هل أصبحت اجلزائر عدوّا ملصر

ادخلوا مصر ان شاء اهلل امنني  ،هذه العبارة موجودة على
مدخل مطار مصر الدولي(ولالسف) ما ان وصل الفريق الرياضي
اجلزائري اىل مطار القاهرة ،ومنه اىل االوتيل ،وهم يف طريقهم
ّ
تتحطم ،وينقل اجلرحى
يف الباصات ،فاذا بنوافذ الباصات
اىل املشتشفات املصرية من الفريق الرياضي اجلزائري ،هذه
بداية االحداث املؤملة اليت حصلت ،وبعدها خسر فريق اجلزائر
يف الساحة املصرية مقابل الفريق املصري ،النه كان خائفا
ومذعورا من النتيجة اذا فاز على ارض مصرية ،ولذلك مل
حياول الفوز على االرض املصرية ،وملا كانت اللعبة الثانية
على االرض السودانية انتصر الفريق الرياضي اجلزائري على
الفريق املصري ،وهنا وقعت الواقعة هجوم من املصريني الذين
حضروا املباراة باالالف على اخوانهم اجلزائرين ،وامعنوا فيهم
ضربا واهانات فوصل عداد اجلرحى من اجلزائريني اىل عشرات،
فما كان من اجلزائريني اال الدفاع عن انفسهم جمربين امام
ثم يف
اخوانهم املصريني الذين اعتدوا عليهم يف مصر ومن ّ
السودان.
وهنا قامت القيامة يف مصر اوال خلسارة فريقهم امام الفريق
اجلزائري حيث يعتربونه كما قالوا الفريق الضعيف الفريق
تعدي على االمن
البالاخالق ،كيف تفوز اجلزائر على مصر هذا
ّ
القومي املصري.
سنأخذ بثأرنا مهما ّ
كلف االمر ،أنا بنفسي تابعت االعالم املصري
من الصحف وفضائيات ومقابالت ،واهلل لشيء حمزن ان يصل
االعالم املصري هلذه الدرجة من الالخالقية يف حق اخوان هلم من

ëÏ„bﬂãu@µﬂc@ÒäaÜhi
ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ
ﻧﺆﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺗﻮﺻﻴﻼﺕ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﻲ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ

* الشاعرة سينتيا اميل جلوان مع الزميل انطونيوس بو رزق*

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

@ZãÁbö@Ôia@ÊÏ°@ﬁbóm¸a
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531

قدم املليون شهيد حتى اخذ استقالله
اجلزائر ،هذا البلد الذي ّ
ومبساعدة الرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر(رمحه اهلل )
فهل تستحق اجلزائر هذا البلد العربي املسلم املقاوم من اخوانه
املصريني كل هذا.
فقد دعا الرئيس املصري حسين مبارك اىل اجتماع طارىء لكبار
القادة السياسيني والعسكريني لتدارس الوضع للرد على
اجلزائريني بكل الوسائل وكأن احلرب قد بدأت واصبح اجليش
اجلزائري داخل االرض املصرية؟ كرامة مصر هي عندما ّ
توفر العمل
لشعبك ،كرامة مصر هي عندما توفر املسكن لشعبك ،كرامة مصر
هي عندما تدافع عن املسجد االقصى ،كرامة مصر هي عندما
تعطي احلرية لشعبك بدل اذالله ،كرامة مصر هي عندما تطلق
عشرات االالف من السجون املصرية ،كرامة مصر هي عندما تأخذ
بثأر اجلنود املصريني الذين يقتلون كل اسبوع من قبل اجلنود
الصهاينة على احلدود (وال حترك ساكنا) ،كرامة مصر هي عندما
تفتح احلدود للشعب الفلسطيين املقهور (بدل ان تصادر املواد
غزة) ،كرامة مصر مبساعدة
الغذائية واالدوية املهربة اىل قطاع ّ
اهلنا يف غزة بدل جتويعهم وحصارهم كي يرضى عنك الصهاينة
االسرائيليون ،اين كرامتكم من ّ
كل ذلك ،اما اجلزائر فشعبها
عربي مسلم مسامل شقيق ،اين دماء الشهيدة مروى الشربيين
اليت قتلت يف املانيا ،اين العقيد الدكتور حممد الفنام املخطوف
يف سويسرا بدعم منك ،نعم كرامة مصر من كرامة شعبها عندما
يكون النظام املصري حيرتم نفسه وشعبه ،ال كي يفتح قناة
السويس للقوات االمريكية واالسرائيلية وغريها ،واهلل عيب
وعار لعبة كرة القدم تكشف الوهن والتخاذل العربي ،اين كرامة
املصريني يف بالد اخلليج العربي ،ملاذا ال يسحبون سفريهم من
اسرائيل عندما اجتاحت االراضي اللبنانية ووصلت اىل سيدة
العواصم بريوت سنة  ،1982ملاذا مل يسحبوا سفريكم عندما،
اعلنت احلرب االسرائيلية على الشعب اللبناني سنة  ،2006ملاذا
مل تسحبوا سفريكم سفريكم يوم احلرب الصهيونية على قطاع
غزة ،فلسطني يف قطاع غزة ،بل على العكس اغلقتم احلدود
يف وجه اجلرحى واملشردين حتى ال يبقى وال فلسطيين يف قطاع
غزة ،شعب اجلزائر ينتمي اىل العروبة ،هل تذكر عندما ارسلت
اجلزائر جيشها وطائراتها ملساعدتكم يف حروبكم وفوق كل هذا
اصبح الشعب اجلزائري عدوا يف نظركم ،هل تذكرون عندما
أرسلتم مخسة ثالثني ألفا من جنودكم حملاربة الرئيس الشهيد
صدام حسني يف العراق ،دولة الظلم ساعة ودولة العدل اىل
ّ
قيام الساعة.

خلدون عبيد

صفحة 19

Saturday 28 November 2009

السبت  28تشرين الثاني 2009

Page 19

كتابات

حسام وجوليا واألصدقاء الطويل والسمني والقصري

عاش يف قديم الزمان ملك أحب شعبه وأحبه الشعب وأخلص له
ومعطاء لكل حمتاج  ،فنعم الشعب باألمن واآلمان
ألنه كان عاد ًال وحمبًا
ً
والسالم واالستقرار  ،كان لديه ابنة مجيلة كانت مضربًا يف احلسن
واجلمال  ،حبيث كان يقصدها امللوك واألمراء لالقرتان بها  ،إال أنها
كانت تردهم خائبني  ،فقد كانت تطلب منهم القيام بثالثة أشياء  ،ويف
حال متكن أي من املتقدمني لطلب يدها من القيام مبا يطلب منه فهي
ستكون زوجة وفية وخملصة له .
لقد كانت األمرية جوليا ترفض االقرتان بامللوك واألمراء ليس تكربًا
فقد ورثت الشهامة واملروءة من والديها  ،وهذا ليس غريبًا عليها فقد
نشأت يف هذا احمليط النقي الذي كان مث ًال لآلخرين  ،لقد أرادت االقرتان
بشخص ذكي يستطيع حتقيق شروطها  ،فهي ليست حباجة للمال واجلاه
 ،فهي أمرية البالد ووريثته ولدى والدها من األموال ما يكفي الشعب
ملئات السنني .
مل يكن والداها يرفضان هلا طلبًا فقد كانت كل ما لديهم يف هذه
احلياة  ،وهي مل تطلب لنفسها شيئًا غري أنها كانت متشددة يف موضوع
الزواج  ،وهلذا فقد بدأ والداها يشعران بنوع من احلزن والقلق  ،فاأليام
متضي وقد أصبحت صبية يف سن مناسبة للزواج  ،وفرحة األهل تكتمل
سواء أكانوا ملوكًا أو من عامة الشعب  ،فكيف إذا
بسعادة أوالدهم
ً
كانت ابنتهما وحيدتهما يف هذه الدنيا  .وذات يوم جلس امللك وزوجته
كعادتهما مع ابنتهما احلسناء فقالت هلا والدتها  :إن أمنييت يف هذه
احلياة يا حبيبيت أن أشاهدك تعيشني حياتك بسعادة مع الشخص الذي
ختتارين  ،وأنت مع اآلسف ترفضني امللوك واألمراء والوزراء وكبار أثرياء
البلد ممن تقدموا إليك  ،وهلذا فمن املمكن أن جتدي الشخص املناسب
من أبناء الشعب  ،ابتسمت جوليا وقالت لوالدتها نعم أنت حمقة فيما
تقولني فقد يتمكن أحدهم من اإلجابة على شروطي  ،عندها تنهد امللك
وقال البنته حسنًا يا أمريتي سنضع يف الغد إعالنات على الطرق بأن أي
مواطن صاحل وال يتجاوز الثالثني من عمره حيق له أن يطلب يدك إن
كانت لديه اإلمكانية يف تنفيذ ما تطلبني منه  ،فقالت جوليا حسنًا ولكين
سأضع شرطًا بأن من يتقدم من الشعب لإلجابة على أسئليت وخيفق يف
ذلك فإنه سيوضع يف السجن ملدة  20عامًا وذلك كي ال أشاهد أمامي
يف الغد املئات أو اآلالف من أبناء الشعب  ،وأضافت قائلة بالطبع أنا لن
أسجن أحدًا ولكين أريد أن أقلل من الزائرين  ،وهكذا سيكون املغامرون
فقط ضيوفًا على القصر  .ابتسم امللك لذكاء ابنته وحقق هلا ما أرادت
.
مر عام كامل ومل جيرؤ أي من املواطنني على طلب يد األمرية  ،فمن
غري املعقول أن خيسروا شبابهم من أجل مغامرة كتب هلا الفشل منذ
بدايتها  .فقد سبقهم العشرات من امللوك واألمراء وأعيان البلد يف
الفرتة السابقة ومل جيدوا احللول املناسبة ألسئلة األمرية .
عاش يف هذا القصر اجلندي حسام وكان أحد احلراس املكلفني حبماية
العائلة  ،وكان يستمتع كثريًا بعمله ألنه كان يشاهد األمرية كل يوم
 ،لقد أحبها وتعلق قلبه بها ولكنه مل جيد اجلرأة لطلب يدها ليس ألنه
جبانًا وخياف خوض املغامرة  ،وليس خوفًا من السجن بل ألنه كان خياف
الفشل وأن ال يشاهدها بعد ذلك  .وهلذا كان يغادر القصر كل مساء
وجيلس حزينًا قرب الغابة  ،وقد لفت انتباه ثالثة أصدقاء كانوا يسكنون
الغابة فأرادوا أن يعرفوا سبب حزنه الدائم وجلوسه يف هذا املكان
املنعزل فاقرتبوا منه لالطمئنان عليه  .ابتسم حسام هلم ووقف مرحبًا
بهم  ،فسأله أحدهم عن سبب حزنه فحدثهم بأمر األمرية وأنه حيبها وال
جيرؤ على البوح هلا حببه كي ال يبتعد عنها  ،أشفق األصدقاء الثالثة على
حسام وقالوا له غدًا سنأتي إىل القصر لزيارتك وسنذهب سوية إىل
األمرية وستطلب يدها وستقول هلا أنك ستنفذ كل ما تطلب شرط أن
نساعدك  .حاول حسام االعتذار منهم بعدم تلبية طلبهم غري أن إصرارهم
جعله حتت األمر الواقع .
يف صباح اليوم الثالث وصل األصدقاء الثالثة إىل القصر فاستقبلهم
حسام وتوجهوا سوية إىل األمرية وقال هلا حسام  :موالتي أنا أطلب
يدك للزواج  ،صحيح أني فقري جدًا ولكين أعرف كيف أجعلك سعيدة يف
هذه احلياة  ،ابتسـمت األمرية عندما مسعت كالم احلارس  ،فقد كان
خملصًا هلا على الدوام وكان وسيمًا وشجاعًا ولطيفًا  ،وقال مستطردًا
حديثه أمتنى أن تسمحي فقط ألصدقائي الثالثة مبساعدتي فيما تطلبني .
هزت األمرية رأسها عالمة القبول وقالت له  :ولكنكم يف حال إخفاقكم
ستجدون السجن مالذًا لكم  ،هل أنتم مستعدون اآلن لتنفيذ طليب األول
فقال حسام نيابة عن اجلميع نعم يا موالتي .
اصطحبت األمرية حسام وأصدقائه إىل غرفة كبرية بداخلها سرداب
ضيق وقالت داخل هذا السرداب وقع خامتي الذهيب وعليكم أن جتدوه
ولديكم مهلة حتى الصباح  ،قالت هذا الكالم وأغلقت الباب عليهم
ووضعت املفتاح يف جيبها  ،وعادت أدراجها إىل القصر  .امتقع لون
حسام عندما شاهد السرداب الضيق وقال ألصدقائه ماذا سنفعل اآلن
؟ قال عدنان وكان أصغرهم حجمًا ال تقلق ياصديقي سأحضر لك اخلامت
حتى لو جعلت جسدي كجسم فأر صغري قال هذا الكالم وبدأ ينفذ الكالم
بالفعل  ،وقد فتح حسام فمه وشخصت عيناه من الدهشة لقد شاهد
حسام وهو يدخل يف السرداب الضيق وسرعان ما اختفى عن األنظار ،
بعد ساعة من الزمن عاد إليهم ضاحكًا وقدم اخلامت حلسام الذي كاد يقفز
من الفرح .
يف صباح اليوم الثاني فتحت األمرية باب الغرفة وهي تتوقع إخفاقهم
فـي حتقيق طلبها  ،غري أنها أصيبت بالدهشة عندما قدم إليها حسام
اخلامت الذهيب  ،امحر وجهها ومل تقل كلمة واحدة بل أشارت هلم أن
يتبعودها  ،سارت أمامهم إىل حديقة القصر وقالت هلم  :هل تشاهدون

سبحان
اخلالق
الفصل عليك الكمال
سبحان اخلالق
ّ
واحلسن من مشتل مجالك شتلو
وطرز شطوط البحر تيزيدك مجال
ّ
والنهر والعصفور يلفو ويهدلو

*د .مجيل بغدادي*

هذه الشجرة العمالقة ؟ أريد منكم أن تقطفوا مجيع التفاح اليت تضمه
أغصانها ؟ وغادرت احلديقة بسرعة بعد أن أوصدت الباب ورائها وكانت
على ثقة بإخفاق األصدقاء األربعة يف تنفيذ طلبهم  .قال حسام لقد متكن
عدنان من إحضار اخلامت  ،كيف سنجمع التفاح وارتفاع الشجرة يزيد عن
 10أمتار وال يوجد سلم نتسلق بواسطته الشجرة العمالقة  ،ابتسم وليد
وقال حلسام ال تقلق فموضوعك عندي  ،كاد حسام أن يقع على األرض
من هول املفاجأة لقد حتول جسد وليد إىل حبل طويل وبدأ بقطف التفاح
وخالل ساعتني أنهى املهمة بنجاح كبري .
يف صباح اليوم الثاني فتحت األمرية باب احلديقة وهي تتوقع إخفاق
األصدقاء األربعة يف حتقيق طلبها األول  ،غري أنها أصيبت بالدهشة عندما
شاهدت الشجرة العمالقة خاليًة متامًا من التفاح .امتلكت أعصابها هذه
املرة وطلبت منهم أن يسريوا ورائها ،فتحت غرفة كبرية يف منتصفها
طاولة يزيد طوهلا عن مثانية أمتار وعرضها عن ثالثة أمتار  ،وكانت مكدسًة
بأنواع الطعام والعصري واملاء  .وقالت هلم بسعادة اعتقد أن جيشًا بأكمله
لن يستطيع التهام هذا الطعام وشرب املاء والعصري  .قالت هذا الكالم
وغادرت الغرفة وضحكتها ترن يف أذني حسام وأصدقائه  .قال حسام
لقد أنقذني عدنان ووليد يف اليومني املاضيني  ،أما اليوم فاإلخفاق
مؤكد فكما قالت األمرية فإن هذا الطعام لن يستطيع التهامه  500شخص
 ،ابتسم مازن وقال حلسام ال تقلق فأنا مل أتذوق شيئًا منذ ثالثة أيام
وأشعر باجلوع والعطش تعالوا ملشاركيت الطعام فأنتم أيضًا جائعني كما
اعتقد قال هلم هذا الكالم وجلس على املائدة دون أن ينتظر جلوسهم
وبدأ بتناول الطعام  ،ابتدأ بالتهام خاروف مشوي بأكمله ومل يوفر منه
شيئًا وتابع طعامه بتناول اللحوم والدجاج واألمساك  ،واملناسف املتنوعة
وبعد أن انتهى من أطباق الطعام الرئيسية  ،بدأ بأكل احللويات والفواكه
والعصائر واملاء  ،ومل يغادر املائدة إال بعد أن أجهز على آخر طبق فيها ،
وقد سقط حسام على األرض من كثرة الضحك ملا شاهد .
أقبلت األمرية مبتسمة كعادتها وعندما شاهدت املائدة نظيفة مما عليها
من طعام جحظت عيناها وكادت تقع على األرض من هول املفاجأة  ،غري
أن حسام سارع باإلمساك بيدها بسرعة  ،فشكرته على سرعة تصرفه قائلة
أنا موافقة على الزواج منك  .أصبح حسام يف قمة السعادة عندما مسع
كالم األمرية وأخذ يقفز كالطفل الصغري فرحًا  ،امحر وجه األمرية لتصرفه
وغادرت الغرفة .
يف اليوم الثاني تزوج حسام من األمرية حبضور أصدقائه الثالثة الذين
شاركوه فرحته وودعوه مغادرين املدينة إىل الغابة  ،فشكرهم حسام
على صنيعهم متمنيًا هلم اخلري والسـعادة  ،عاشت جوليا وحسام بسعادة
إال أن السؤال الذي كان يؤرقها كيف متكن زوجها وأصدقائه من تنفيذ
طلباتها  ،وذات صباح طلبت من حسام اإلجابة عن تساؤهلا فأخربها كيف
سارت األمور وسقطا سوية على األرض من شدة الضحك عندما أخربها
عن كيفية تناول مازن للطعام  ،وقال هلا ضاحكًا ما رأيك أن أدعو مازن
وصديقيه وليد وعدنان للعيش معنا يف القصر وعندها سنموت من اجلوع
والعطش .

احلزب السوري القومي االجتماعي
قام رئيس احلزب القومي الوزير السابق والنائب احلالي اسعد حردان
بتعيني املهندس أمحد االيوبي منفذا عاما للحزب القومي ملدينة سيدني
ّ
– اسرتاليا وقد ّ
التسلم والتسليم بني قيادة
متت االسبوع املاضي عملية
ّ
املنفذ العام
احلزب السابقة والقيادة احلالية وفور نشر خرب التعيني تلقى
عدة إتصاالت من سفراء وقناصل عرب ورؤساء أحزاب ومجعيات إغرتابية
ّ
يف اسراليا لتقديم التهنئة.
ّ
عدة مسؤوليات وكان أحد أركان احلزب
وقد سبق لاليوبي أن
تسلم ّ
عدة مسؤوليات يف اسرتاليا سابقا.
كذلك
خالل وجوده يف لبنان
حتمل ّ
ّ
وعلم بأن االيوبي يعد للقيام بورشة أعمال متنوعة ان على صعيد احلزب
او اجلالية .وحيضر االيوبي للقيام باالتصال باملراجع الكربى يف اجلالية
لتأمني حضور فاعل البناء اجلالية يف االوساط االسرتالية.
عامة
اسرتاليا
وقد لقي تعيني االيوبي لدى القوميني االجتماعيني قي
ّ
ّ
ّ
يتمتع به من مناقب وقدرة على العمل احلزبي وعلى
كل ترحيب وذلك ملا
قدرته لقيادة احلزب يف سيدني.
ومن املعروف أن احلزب ّ
حيضر للقيام باحتفال ضخم مبناسبة تأسيسه.

ّ
شكل ضياعك عل براري وعالصخور
وجر السواقي...وحد بعضن مشللو
ووقف على تالتك احللوة الدهور
متل السنابل ،كل جيل بيسبلو
ولو شي مالك من السما عند وطار
وشاف السما عل االرض بيتو بيبدلو
وبيصري لبناني بعد تاني نهار
ويرضى بشرب تراب من أرضك الو
*من ديوان «روحانيات – اجلزء

االول» للشاعر الراحل يوسف روحانا

رسالة
تيار املردة اوسرتاليا

 مبناسبة عيد االضحى املبارك يتقدم تيار املردةاوسرتاليا من اجلالية اللبنانية عامة واالسالمية خاصة
بأحر التهاني سائ ًال اهلل ان يعيده على اجلميع باخلري
واليمن والربكات .وكل عيد وانتم خبري.
 يدعم تيار املردة اوسرتاليا اختياراحملامي شوكتمسلماني ليكون عضوًا يف اجمللس التشريعي لربملان
والية نيو سوث ويلز ،متمنيًا له املزيد من النجاح
والتألق يف مسريته اليت تساهم بتعزيز مكانة اجلالية
اللبنانية واالسالمية.
 يتقدم تيار املردة اوسرتاليا جبزيل الشكر منسعادة السفري اللبناني االستاذ جان دانيال وعقيلته
السيدة مرياي دانيال على حفاوتهما خالل احلفل الذي
أقامه سعادة السفري مبناسبة عيد استقالل لبنان ويكرر
تهانيه بهذه املناسبة الوطنية العزيزة.
ينوه تيار املردة اوسرتاليا مببادرة سعادة قنصل
 ّاليت
نعوم
روبري
االستاذ
العام
لبنان
كرم من خالهلا
ّ
عددا من الناشطني االجتماعيني يف اجلالية اللبنانية
أثناء االحتفال الذي أقامه يف سيدني مبناسبة عيد
االستقالل اللبناني.
 جيدد تيار املردة اوسرتاليا تهانيه احلارة اىلالسيد ميشال الدويهي مبناسبة انتخابه نائبا للرئيس
يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ،متمنيًا له
املزيد من التقدم والنجاح.
حييي تيار املردة اوسرتاليا الدور الدبلوماسي
ّ
والثقايف املميز الذي يقوم به سعادة سفري اجلمهورية
العربية السورية االستاذ متام سليمان وعقيلته السيدة
إيزيس سليمان.
 يشيد تيار املردة اوسرتاليا خبطوة جملسي بلديةروكدايل ومدينة باراماتا برفع العلم اللبناني إحتفاء
بعيد استقالل اجلمهورية اللبنانية.
 يهينء تيار املردة اوسرتاليا مركز الرمحان االسالميمبناسبة اصداره العدد االول من صحيفة "القصص"
االسبوعية.
 يشكر التيار االعالم العربي يف اوسرتاليا علىوحيييي دوره
تعاونه وجهوده
ّ
البناء على خمتلف
ّ
األصعدة.
www.marada-news.org
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أبطال أوروبا :ريال مدريد قاب قوسني من التأهل
للدور الثاني وبايرن ميونيخ أبقى على آماله
حافظ فريق بايرن ميونيخ األملاني على آماله ببلوغ الدور الثاني
بينما خطا ريال مدريد االسباني خطوة كبرية للتأهل ،وذلك بعد
منافسات اجلولة اخلامسة ما قبل األخرية من دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،واليت أجريت أمس .وهنا النتائج والرتتيب:
يف اجملموعة األوىل ،فاز بوردو الفرنسي الذي ضمن تأهله
للدور الثاني على جوفنتوس االيطالي  0 - 2يف بوردو ،سجلهما
الربازيلي فرناندو ( )54واملغربي مروان الشماخ (.)4+90
ويف اجملموعة عينها ،فاز بايرن ميونيخ االملاني على ماكابي
االسرائيلي  0 - 1يف ميونيخ ،سجله الكرواتي ايفيكا اوليتش
يف الدقيقة .62
وستكون مباراة جوفنتوس وبايرن يف اجلولة السادسة االخرية
يف تورينو حامسة لتحديد املتاهل الثاني عن اجملموعة .وحيتاج
جوفنتوس اىل التعادل فقط لتخطي الدور االول ،بينما سيكون
بايرن ميونيخ مطالبا بالفوز ملواصلة مشواره يف املسابقة.
وهنا ترتيب اجملموعة األوىل 1 :بوردو  13نقطة 2 ،جوفنتوس 8
نقاط 3 ،بايرن ميونيخ  7نقاط 4 ،ماكابي من دون نقاط.
ويف اجملموعة الثانية ،انعش سسكا موسكو الروسي امله يف
التاهل للدور الثاني بفوزه على ضيفه فولفسبورغ االملاني 2
  1يف موسكو .ورفع سسكا رصيده اىل  7نقاط متساويا معالفريق االملاني يف املركز الثاني ،بيد ان االخري يتفوق عليه
بفارق املواجهات املباشرة بعدما كان تغلب عليه  1- 3يف اجلولة
االوىل .وتأجل حسم البطاقة الثانية اىل اجلولة االخرية إذ يلعب
فولفسبورغ مع ضيفه مانشسرت يونايتد االنكليزي وصيف بطل
املوسم املاضي وصاحب البطاقة االوىل يف اجملموعة ،بينما حيل
سسكا ضيفا على بشيكتاش الرتكي االخري .وحيتاج فولفسبورغ
اىل الفوز على مانشسرت ملرافقته اىل الدور الثاني ،على حني
تبقى امال سسكا موسكو معلقة بفوزه على بشيكتاش وتعثر
فولفسبورغ امام الشياطني احلمر ،او تعادل الفريق الروسي
مع مضيفه الرتكي وخسارة فولفسبورغ امام بطل انكلرتا .وكان
فولفسبورغ البادىء بالتسجيل عرب مهامجه الدولي البوسين ادين
دزيكو ( ،)19بيد ان سسكا عادل عرب التشيكي توماس ( ،)58ثم
سجل الصربي ميلوس كراسيتش هدف الفوز الصحاب االرض.
ويف اجملموعة عينها ،خسر مانشسرت يونايتد االنكليزي الذي بلغ
الدور الثاني امام بشيكتاش الرتكي  1 - 0يف مانشسرت ،سجله
التشيلياني رودريغو تيلو يف الدقيقة  .20وهي اخلسارة االوىل
ملانشسرت يونايتد على ارضه  24مباراة متوالية وحتديدا منذ
سقوطه امام ميالن االيطالي  1- 0يف مثن النهائي عام .2005
ومنذ ذلك احلني حقق مانشسرت يونايتد  17انتصارا و 6تعادالت
قبل ان يسقط امام بشيكتاش.
وهنا ترتيب اجملموعة الثانية 1 :مانشسرت يونايتد  10نقاط2 ،

فولفسبورغ  7نقاط 3 ،سسكا موسكو  7نقاط 4 ،بشكتاش 4
نقاط.
ويف اجملموعة الثالثة ،تعادل ميالن االيطالي مع مرسيليا
الفرنسي  1 - 1يف ميالنو .وسجل ماريو بورييلو ( )10هدف
ميالن ،واالرجنتيين لوتشو غونزاليز ( )16هدف مرسيليا الذي
ابقى على اماله يف التاهل اىل الدور الثاني بيد انه حيتاج اىل
معجزة تتمثل يف الفوز على ريال مدريد يف اجلولة السادسة
االخرية برباعية نظيفة كونه خسر ذهابا بثالثية نظيفة يف مدريد.
اما النادي امللكي فيحتاج اىل التعادل او اخلسارة باقل من 4
اهداف نظيفة لضمان تواجده يف الدور الثاني ومواصلة سعيه
حنو بلوغ النهائي الذي سيقام على ملعبه سانتياغو برنابيو.
ويف اجملموعة عينها ،فاز ريال مدريد االسباني على زوريخ
السويسري  0 - 1يف مدريد ،سجله االرجنتيين غونزالو هيغوايني
( ،)21وشهدت املباراة عودة جنم الريال كريستيانو رونالدو.
وهنا ترتيب اجملموعة الثالثة 1 :ريال مدريد  10نقاط 2 ،ميالن
 8نقاط 3 ،مرسيليا  7نقاط 4 ،زوريخ  3نقاط.
ويف اجملموعة الرابعة ،خسر بورتو الربتغالي امام تشلسي
االنكليزي  1 -0يف بورتو ،سجله الفرنسي نيكوال انيلكا (.)69
وتعادل ابويل القربصي مع اتلتيكو مدريد االسباني  1 - 1يف
نيقوسيا .وسجل الصربي نيناد مريوسافليفيتش ( )5هدف
ابويل ،والربتغالي سيماو سابروسا ( )62هدف اتلتيكو مدريد.
وهنا ترتيب اجملموعة الرابعة 1 :تشلسي  13نقطة 2 ،بورتو 9
نقاط 3 ،اتلتيكو مدريد  3نقاط 4 ،ابويل نقطتان.

طائرة :عني الطالئع دهلون على مراكز الصدارة

أنهى نادي الطالئع دهلون استعداده للمشاركة يف بطولة
لبنان للكرة الطائرة لنوادي لدرجة األوىل اليت ستنطلق السبت
املقبل ،علمًا أنه يشارك يف "دوري األضواء" ،للموسم الثاني
على التوالي.
ّ
املعلم أن حتضريات الفريق
ويقول أمني سر النادي عبد الناصر
انطلقت منذ شهر ،باشراف املدرب مسري أبو صاحل وعضوي
اجلهاز الفين سامي بو علي وخالد بو علي ،مبعدل ثالث مرات
ّ
املعلم اىل
أسبوعيًا ،على ملعب جامعة هاواي يف جدرا .وأشار
أن موازنة الفريق تبلغ  65ألف دوالر أمريكي ،وأن النادي قد
يستقدم العبًا أجنبيًا يف مرحلة الحقة.
وعن تشكيلة الفريق ،قال أمني سر النادي انها ّ
مؤلفة من نبيل
ّ
املعلم ،فادي
سرحال ،حسن البلبل ،رضوان البلبل ،حممود
السيد ،حييى ابو غوش ،سعد الدين غوش،
سرحال ،زياد
ّ
سبريو كالكريا ،خطار خطار ،حسن اهلاني ،شادي بناور ،اىل
املعاجل الفيزيائي غسان قاسم.
ّ
املعلم أن احللول يف أحد
وعن طموح النادي يف البطولة ،ذكر
املراكز الستة األوىل هو اهلدف ،منوهًا بالدور الكبري الذي
يلعبه االحتاد ،وعلى رأسه رئيس االحتاد جان همام ،يف تطوير
اللعبة ،وإجياد أجواء منافسة مثرية بني الفرق .واعترب املعلم أن

عني مانشسرت يونايتد على هامسيك

ذكرت صحيفة "تيليغراف" االنكليزية اليومية أن نادي مانشسرت
يونايتد يتابع عن كثب ثنائي الدوري االيطالي ماريك هامسيك
من نابولي وسيمون كييار من بالريمو.
وافادت الصحيفة أن السري اليكس فريغيسون املدير الفين
للنادي يرغب يف ادخال بعض الشباب لفريقه احلالي ،ويرى يف
جنم الوسط السلوفاكي اخلليفة األفضل لنجم الوسط بول سكولز
وهو يولي صفقة التعاقد املقبلة اهمية كربى ،لكن األمر لن

النقل التلفزيوني للمباريات ساهم يف نشر اللعبة بشكل كبري،
عززت صفوفها بالعبني
متوقعًا بطولة قوية جدًا بوجود فرق ّ
كبار ،ووصف العالقة برئيس االحتاد بـ"أكثر من ممتازة".
يكون سهال وال سيما أن نابولي حدد قيمة الالعب بنحو  30مليون
يورو ،اضافة اىل ان هامسيك نفسه كان قد أكد رغبته يف
البقاء مع ناديه .وكان هامسيك ارتبط باالنتقال لنادي تشلسي
االنكليزي ،قبل أن يتم نفي هذا اخلرب من النادي والالعب.
من ناحية ثانية ،يقدم املدافع الدمناركي كييار مستوى رائعا
مع فريقه الصقلي ،مما لفت أنظار العديد من الفرق األوروبية
الكربى إليه وآخرها مانشسرت يونايتد الذي يرغب يف تدعيم
دفاعه من خالل التعاقد مع الالعب الشاب ،علما ان نوادي
جوفنتوس وميالن وليفربول ترغب يف احلصول على خدمات
الالعب الدمناركي.

األوملبية املصرية تقاطع اجلزائر رياضياً
قررت اللجنة االوملبية املصرية برئاسة حممود امحد اثر اجتماعه
مع رئيس اجمللس القومي للرياضة حسن صقر عدم املشاركة
يف اي بطولة تقام يف اجلزائر بسبب االحداث اليت اعقبت مباراة
مصر واجلزائر يف السودان.
وارتأت اللجنة االوملبية عدم املشاركة يف البطوالت اخلارجية
اليت يشارك فيها رياضيون جزائريون اال بعد اقرار رمسي من
الدولة املضيفة حبماية الفرق املصرية ،على ان تبدأ املقاطعة
مع تصفيات افريقيا للرماية املؤهلة لكأس العامل يف اجلزائر.
وكانت اجلزائر تأهلت لنهائيات كأس العامل لكرة القدم يف
جنوب افريقيا العام املقبل بعد ان تغلبت على مصر  0 - 1يف
املباراة الفاصلة بينهما اليت اقيمت يف ام درمان السودانية.
قام فنانون مصريون مساء الثالثاء باالعتصام يف مسرح الصوت
والضوء حتت سفح اهلرم وامام ابو اهلول احتجاجا على ما امسوه
التجاوزات اجلزائرية خالل مباراة مصر واجلزائر يف السودان.
وقد اجتمع عدد حمدود من الفنانني املصريني يف هذه الوقفة
اليت شارك فيها الفنان العاملي عمر الشريف ويسرا وليلى علوي
وحممود ياسني وحسني فهمي واسعاد يونس وامحد سالمة
وامحد عبد الوارث ومديرا التصوير رمسيس مرزوق وحمسن امحد
واملغين هشام عباس اىل جانب نقيب الفنانني املصريني اشرف
زكي ونقيب السينمائيني ممدوح الليثي.
وبدأت الوقفة باغنية ام كلثوم "وقف اخللق" وهي من اهم ما
غنته ام كلثوم عن احلضارة املصرية القى بعدها عدد من الفنانني
كلمات ضمن حدود املناسبة ودعى عمر الشريف املصريني اىل
"حتويل غضبهم نتيجة املمارسات اجلزائرية اىل عمل وانتاج".
وقام الفنان حممود ياسني صاحب الصوت املميز بالقاء بيان
باسم الفنانني املصريني وتوجه اىل فناني العامل ان "الفنانني
املصريني يدينون ما قامت به مجاعة مأجورة بني اجلماهري اجلزائرية
وفرق من البلطجية وخرجيي السجون خالل املباراة وبعدها عرب
االعتداء على االبرياء العزل من املواطنني املصريني" .واكد
البيان" :اننا لن نغفر لكم ونساحمكم بغري االعتذار املعلن امام
العامل كله من قبل الذين رتبوا لكم رحلة العدوان القذر املوتور
احلاقد الذين خططوا لكم رحلة االفتضاح واخليبة".
كما اكد البيان قيام طائرات عسكرية جزائرية بنقل املشجعني
اجلزائريني مت احضارهم خصيصا لالعتداء على املشجعني
املصريني .يذكر انه يف الوقت الذي وقف فيه بعض الفنانني
املصريني باالعتصام ،قام عشرات من املثقفيني واالعالميني
واملخرجني والفنانني باصدار بيان هلم مساء الثالثاء محل حكوميت
البلدين مسؤولية تفاقم االوضاع القائمة بني مصر واجلزائر
وطالبوا مبعاقبة املسؤول عن ايصال احلال اىل ما هي عليه اآلن
بني البلدين.

حكم مباراة فرنسا وإيرلندا يرفع عن نفسه مسؤولية هدف هنري
رفع احلكم السويدي مارتن هانسون الذي قاد مباراة فرنسا
ومجهورية ايرلندا االخرية يف تصفيات كاس العامل 2010
عن نفسه مسؤولية هدف فرنسا الناتج من ملسة يد للمهاجم
تيريي هنري ،والذي أسفر عن حرمان املنتخب االيرلندي فرصة
املشاركة يف املونديال املقبل.
وكان هنري ملس الكرة بيده قبل ان ميررها لزميله ويليام
غاالس الذي سجل هدف التعادل ( )1 - 1لفرنسا يف الدقيقة
 103من اياب امللحق االوروبي ،مما مسح هلا بالتأهل لنهائيات
كأس العامل ،للمرة الثالثة عشرة يف تارخيها .واعترب هانسون
ان الرؤية كانت معدومة أمامه وأمام زميله احلكم املساعد ،وقال
لصحيفة "سيودسرتان" السويدية" :أدركت انه ليس خطئي.
كان حادثا مؤسفا أثر كثريا يف ايرلندا ،لكنه مل يكن خطئي أو
خطأ اجلهاز التحكيمي" .وكشف هانسون ( 38عاما) الذي حيمل
الشارة الدولية منذ مثاني سنوات ان عائلته تعرضت ملطاردة
املصورين الفوتوغرافيني بعد احلادثة ،نظرا لسعي وسائل
االعالم اللقاء التبعة على كبش فداء" :فكرت وقلت يف نفسي:
هل يستحق هذا املنصب كل الضجيج الذي أمسعه؟" .وأضاف
هانسون ،الذي بدأ مسريته التحكيمية عام  ،1992انه كان على
وشك االعتزال جراء الضجة الكبرية اليت أثريت بعد املباراة.
وسيعود هانسون اىل املالعب االوروبية لقيادة احدى مباريات
دوري ابطال اوروبا يف أوائل كانون األول/ديسمرب املقبل.
وكانت الصحف االيرلندية شنت هجوما على هنري ووصفته بـ
"الغشاش" ،واطلقت على حركته "يد الضفدع" عوضا عن "يد
اهلل" اليت اطلقت على احلركة الشهرية اليت قام بها االرجنتيين
دييغو ماردونا خالل مونديال  1986عندما سجل هدفا بيده يف
مرمى انكلرتا .من جهته ،أكد هنري سابقا بعد استبعاد االحتاد
الدولي امكان اعادة املباراة ،ان اعادة مباراة منتخب بالده مع
مجهورية ايرلندا سيكون حال عادال وعرب عن انزعاجه "من الطريقة
اليت تأهلنا بها وأنا آسف جدا لاليرلنديني الذين يستحقون
التواجد يف جنوب افريقيا".
وابرز االحتاد الدولي انه ،حسب قوانني اللعب ،فان "قرارات
احلكم حول االحداث اليت هلا عالقة باللعبة غري قابلة لالستئناف"،
مضيفا "ان احلكم ال ميكنه الرجوع يف قراراته اال يف حال مل
تستكمل املباراة او مل تنته املباراة".
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تتمـات

لقاء عون  -جنبالط هل ينهي مأساة مهجري اجلبل
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

سنوات من القطيعة بني الزعيمني .وقد وصف الطرفان اللقاء «بأنه
للمصارحة ال للمصاحلة والزالة نتائج االيام السوداء من احلرب وإستكمال
مصاحلة اجلبل».
وقالت مصادر ّ
مطلعة ان «املهجرين» كانوا املوضوع االساسي خالل
اللقاء حيث ّ
مت التشديد على وجوب وضع الية متابعة لتحقيق العودة
املهجرة اليت مل يعد اليها أهلها
الكرمية وضرورة اقفال ملفات القرى
ّ
االصليون بعد.
وقال جنبالط بعد االجتماع «خالفا ملا يعتقد البعض مل يكن الغداء
مصاحلة مل هناك خالف سياسي لكي نصل اىل املصاحلة .شاء رئيس
ّ
البالد ان جيمعنا وأن نتصارح حول ّ
احمللي
شتى املواضيع ذات الطابع
املهجرين».
وبالتحديد موضوع
ّ
ردا على سؤال «املصاحلة ليست شخصية
أما العماد ميشال عون فقال ّ
بل هناك خالف سياسي مع النائب وليد جنبالط واليوم حصل تقارب.
االجتماع خللق ظروف أفضل تثبت قواعد العيش املشرتك يف اجلبلّ ..
مت
حبث مواضيع كثرية على مستوى الوطن لكن موضوع املهجرين ومناطق
ّ
للكل».
خاصة العادة الطمأنينة
التهجري حبث بشكل أدق كتدابري عناية ّ
احلبل هو اساس الكيان اللبناني فهل نستبشر خريا بعودة هذا اجلبل اىل
طبيعته واىل سابق عهده من االلفة والعيش املشرتك بني سائر طوائفه
وخاصة بني املسيحيني والدروز.
ّ
نية
العماد ميشال عون كان يشرتط اللقاء مع النائب جنبالط اجياد ّ
النية موجودة
صادقة القفال ملف مهجري اجلبل فهل اصبحت هذه
ّ
اآلن؟
الرئيس سليمان والنائبان عون وجنبالط أعربوا عن أهمية وضع الية
متابعة القفال ملف املهجرين نهائيا فمتى سيبدأ وضع هذه االلية وكم
سيستغرق من الوقت اقفال هذا امللف الذي هو من أكثر امللفات سوادا
يف تاريخ لبنان؟
واخريا نسأل ونتساءل :هل سيشكل لقاء عون -جنبالط برعاية رئيس
البالد بداية فعلية النهاء مأساة مهجري اجلبل؟!
نأمل ذلك.

احلكومة تق ّر بيانها

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
وأظهرت املشاورات اليت جرت بني رئيس احلكومة سعد احلريري ورئاسيت
اجلمهورية واجمللس النيابي ،بعد انتهاء عمل اللجنة ،وجود إرادة مشرتكة
للتسريع يف وترية مناقشة البيان يف جملسي الوزراء والنواب ،فيما مت
التوافق على عقد لقاء بني الرئاستني األوىل والثالثة ،قبيل سفر رئيس
احلكومة ،اليوم ،لتمضية عطلة عيد األضحى مع عائلته يف اململكة العربية
السعودية ،فيما توجه رئيس اجمللس النيابي نبيه بري ،أمس االول ،إىل
أثينا ،يف رحلة خاصة ،تستمر أياما عدة.
وإذا أقر البيان الوزاري يف جملس الوزراء يف جلسة واحدة يف منتصف
األسبوع املقبل ،فان جلسة املناقشة العامة للبيان يف جملس النواب
ستنطلق يوم االثنني يف السابع من كانون األول أو اليوم الذي يليه،
علما أن رئيس احلكومة قرر املشاركة يف قمة كوبنهاغن يف منتصف
الشهر املقبل ،حيث ستكون له لقاءات مع عدد من قادة الدول الكربى
املشاركني يف هذا االجتماع الدولي.
ويعين ذلك أن التحضريات لزيارة رئيس احلكومة إىل دمشق ،ستنطلق
بعد الثقة ،يف ظل ترجيحات بأن يكون موعدها يف مطلع كانون الثاني
املقبل إال إذا طرأت عناصر ميكن أن تؤدي إىل تقريب موعدها ،علما أنها
ستكون فاحتة جولة عربية تشمل أبرز العواصم.
ونقل زوار الرئيس احلريري عنه ارتياحه للنتائج اليت توصلت اليها
اللجنة الوزارية ،وشدد على وجوب احلفاظ على مناخات التوافق الوطين
وأن تنطلق احلكومة خبطى ثابتة من أجل أن حتظى بثقة اللبنانيني ،وجدد
القول أنه سيكون رئيس حكومة كل لبنان وليس فئة دون أخرى ،وشدد
على أهمية قيام عالقات أخوية بني لبنان وسوريا استنادا اىل الروابط
التارخيية العميقة واملصاحل املشرتكة يف شتى اجملاالت ،مستشهدا مبا
ورد يف اتفاق الطائف يف هذا اجملال.
وأكد احلريري أن املقاومة هي واقع ال ميكن انكاره وهي ليست جسما
مستوردا بل متثل شرحية لبنانية وازنة وقد أظهرت نتائج االنتخابات
النيابية األخرية أن هذه الشرحية جددت تفويضها للمقاومة ،وجيب احرتام
خيارات الناس ،رافضا أية حماولة جلعل موضوع املقاومة ،مادة العادة
توتري اجلو املذهيب السين ـ الشيعي ،وقال اننا اختلفنا يف مرحلة ما مع
املقاومة ولكننا طوينا هذه الصفحة وهذا السالح لن يزج يف الداخل
اللبناني نهائيا.
وجدد احلريري حذره مما حتيكه اسرائيل للبنان من مكائد ،بعناوين
خمتلفة ،ورفض كل ما يردده قادة العدو وآخرهم ايهود باراك يف
موضوع رفض ضم «حزب اهلل» اىل احلكومة ،وقال ردا على من
يصرون على التحفظ على سالح املقاومة :اذا قررت اسرائيل غدا القيام
بعمل عدواني ضد لبنان ،فهل يكون ردنا بالقول ان مقاومتنا غري
شرعية ،أم باحتضان املقاومة وأن نكون مجيعا كلبنانيني ،دولة وجيشا
وشــعبا ومقاومة يدا واحدة؟
يذكر أن احلريري استقبل ،مساء أمس االول ،يف بيت الوسط ،املعاون
السياسي لألمني العام لـ«حزب اهلل» احلاج حسني خليل حبضور نادر
احلريري ومصطفى ناصر ،وتناول البحث آخر التطورات السياسية يف

البالد حسب البيان الصادر عن املكتب اإلعالمي للحريري.
وفيما أكد قائد اجليش اللبناني العماد جان قهوجي على «رفع قدرات
اجليش القتالية ضمن االمكانات املتوافرة حاليا ،حتضريا لتسلمه أعتدة
وأسلحة متطورة يف وقت الحق ،من شأنها تلبية حاجاته الدفاعية واالمنية
اليت تتناسب مع خمتلف التحديات واألخطار احملدقة بالوطن» ،قال املدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي جمللة الدفاع الفرنسية،
يف عددها احلالي الصادر يف باريس ،ان تنظيم «القاعدة» ال يشكل
تهديدا حقيقيا« ،فهو مل ينزرع يف لبنان ،ويظهر أن «القاعدة»
ال تزال تعترب بالدنا ،أرض نصرة ،وليس أرض جهاد ،ونعمل كي
تبقى على هذا احلال ...قد جند أحيانا يف لبنان مجاعات تتبنى أفكار
«القاعدة» ،لكن دون أن تكون هلا أي عالقة بها» والسبب انفتاح
السنة اللبنانيني على الغرب واملسيحيني والشيعة األمر الذي ال يساعد
على غرس إيديولوجيا «القاعدة» يف لبنان».
وفرق ريفي بني اجلماعات اجلهادية والقاعدية وحصانة األوىل عن
ّ
اإلنزالق إىل اإلرهاب .وقال ان الفرق «يكمن يف وضعية اجملموعات
على األرض .فاجلهادية تتقلب وتنمو يف تربة توافق انغراسها وتطورها،
وحتصل على دعم السكان ،واإلرهابية تعمل على اإلقالل من أي احتكاك
بهم ،واالحتماء بسرية ال تقبل االخرتاق».
وحتدث ريفي عن متويل اجملموعات االرهابية يف لبنان ،وقال ان هذا
التمويل «متشعب .إجرامي حملي ،أو خليجي املصدر ،فبعض اجملموعات
تقوم بتمويل نفسها عرب عمليات إجرامية ،من سطو على املصارف،
واملتاجرة بالبشر ،وارتكاب جنح صغرية ،لكن البعض اآلخر ،وكما يشري
عدد كبري من التقارير ،إىل متويل قادم من بلدان اخلليج العربي باجتاه
املدارس الدينية ،واملنظمات السلفية ،وأقول اخلليج ،وهو ال يعين
احلكومات بالضرورة ،ولكن جهات خاصة تقوم برعاية شبكاتها .بعض
هذه البنى يقدم نفسه جهاديا ،ويستند بوضوح إىل «القاعدة»،
ويستفيد من دعم منظمات جهادية أخرى يف العامل»

حجاج بيت اهلل احلرام

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
جنسياتهم واختلفت لغاتهم وألسنتهم ،غري أن قلوبهم توحدت جمتمعة
على هدف واحد هو توحيد اهلل وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته.
وأدى ضيوف الرمحن عقب وصوهلم إىل مزدلفة صالتي املغرب والعشاء،
مجع تأخري ،اقتداء بسنة املصطفى صلى اهلل علية وسلم ،والتقطوا بعدها
اجلمار وباتوا الليلة يف مزدلفة متوجهني إىل منى بعد صالة فجر عيد
األضحى اليوم لرمي مجرة العقبة وحنر اهلدي.
وتعد النفرة من عرفات إىل مزدلفة املرحلة الثالثة من مراحل تنقالت
حجاج بيت اهلل احلرام يف املشاعر املقدسة آلداء مناسك حجهم.
وشهدت الطرق الفسيحة اليت سلكها حجاج بيت اهلل احلرام يف طريقهم
اىل مزدلفة انتشار رجال املرور واألمن واحلرس الوطين والكشافة
ملساعدة احلجاج وتسهيل حركتهم .
واتسمت حتركات قوافل حجاج بيت اهلل احلرام باإلنسيابية ،يف حني
سلك املشاة من احلجاج املسارات اليت خصصت هلم املزودة جبميع
احتياجاتهم.
وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرق املؤدية إىل مزدلفة متابعة حركة
سري مركبات احلجيج واملشاة يف نفرتهم إىل مزدلفة لتزويد األجهزة
املختصة حبالة ضيوف الرمحن حتى يتسنى تقديم املساعدة واإلرشاد
ملن حيتاج إىل ذلك.
ووفرت اجلهات املعنية بشؤون احلج خدماتها لضيوف الرمحن من املياه
والكهرباء واملواد التموينية كما انتشرت املستشفيات احلديثة ومراكز
الرعاية الصحية خلدمتهم والعمل على رعايتهم صحيا.
وكان حجاج بيت اهلل احلرام قضوا نهار أمس على صعيد عرفات ملبني
متوجهني إىل اهلل بقلوب خاشعة متضرعة إىل الباري عز وجل أن يغفر
ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصاحل أعماهلم .
وأدوا صالتي الظهر والعصر مجعا وقصرا واستمعوا إىل خطبة عرفة اليت
ألقاها يف مسجد منرة مفيت عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة
البحوث العلمية واالفتاء مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل آل الشيخ.
وتابع النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة
احلج العليا األمري نايف بن عبدالعزيز وأمري منطقة مكة املكرمة رئيس
جلنة احلج املركزية األمري خالد الفيصل ،عملية تصعيد احلجاج إىل عرفات
وواصال تعليماتهما للجهات املعنية بشؤون احلج لتوفري أفضل اخلدمات
لينعم ضيوف الرمحن بأداء النسك وهم آمنون مطمئنون.
وأعلن األمري خالد الفيصل جناح خطة تصعيد حجاج بيت اهلل احلرام إىل
عرفات للوقوف بها وقال «إن وقوف ضيوف الرمحن على صعيد عرفات
قد اكتمل وهلل احلمد ظهر هذا اليوم (أمس االول) وإن مجيع احلجاج ينعمون
بالراحة والطمأنينة واالستقرار وسط أجواء مفعمة باألمن واإلميان».وأكد
أن «اجلميع يف هذا البلد جمند خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام وتوفري
الرعاية الشاملة هلم منذ وصوهلم منافذ اململكة الربية واجلوية والبحرية
حتى مغادرتهم إىل بلدانهم بعد أدائهم فريضة احلج».
ويف خطبة وقفة عرفات ،حض مفيت اململكة ،املسلمني على «حماربة
العمليات االنتحارية» ،مشريا اىل ان الفتنة وتسييس احلج واالرهاب
من التحديات اليت تواجه املسلمني.
واكد آل الشيخ ان «واجب املسلمني حماربة هذا البالء (االرهاب).
العامل يشكو من هذا البالء والعمليات االنتحارية اليت جلبت على العامل
االسالمي البالء..دمرت البنية التحتية واملنشآت وشلت السواعد وفرقت
اجملتمع» .ودعا اىل أن «احذروا ان تكونوا سببا هلدم بالدكم بأيديكم

..وحلوا مشاكلم بأيديكم وال تركنوا ملا يأتيكم باسم الطائفية».
واعلن نائب مدير االمن العام قائد قوات امن احلج ،اللواء ناصر بن
سعود العرفج ،لوكالة األنباء السعودية ان تفويج احلجاج «مت وفق خطة
وضعت للتفويج من خالل الطرق املعدة واجملهزة هلذه املهمة ،مل تتأثر
بسبب هطول االمطار سواء للحجاج املشاة او راكيب احلافالت» .ويتوىل
اكثر من  100الف عنصر امن سعودي توفري االمن والسالمة للحجاج يف
كل املناسك.
وكانت حركة التفويج اىل منى توقفت ظهر اول من امس مع اشتداد
هطول االمطار يف مكة واملشاعر املقدسة.
وتويف  77شخصا يف فيضانات جنمت عن امطار غزيرة اول من امس،
يف اوج موسم احلج ،هطلت على جدة ومكة املكرمة غرب السعودية،
حبسب حصيلة جديدة نشرت ليل االربعاء ـ اخلميس.
وكشف مدير شعبة حتليل املخاطر يف إدارة احلماية املدنية يف قوات
الدفاع املدني باحلج العقيد عبداهلل بن صاحل اليوسف ،وجود خطة
تفصيلية متكاملة لتأمني سالمة حجاج بيت اهلل احلرام هذا العام ضد
املخاطر النامجة عن هطول األمطار والسيول يف املشاعر املقدسة ومكة
املكرمة ،واالستعداد التام للتعامل مع مجيع احلوادث اليت قد ترتتب
على ذلك.

عباس باق يف منصبه

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

القيام مبهامها.
ويعين تصريح عباس ان ال فراغ رئاسيا ،كونه سيستمر مبنصبه ،ما
مينع «محاس» من اعالن شغور املنصب وتعيني القيادي فيها
رئيس اجمللس التشريعي عزيز الدويك قائما بأعمال رئيس السلطة
الفلسطينية ،كما مينع اسرائيل من اعتبار ان ال سلطة يف االراضي
الفلسطينية كي تتفاوض معها ،وذلك وسط أزمة عملية التسوية اليت
زادها تعقيدا اقرتاح رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو جتميدا
جزئيا لالستيطان يف الضفة الغربية لعشرة اشهر ،ومواصلته يف القدس
احملتلة.
هذا اإلنسداد يف افق التسوية ،يهدد بتفجر اعمال عنف ،كانت بوادرها
ظهرت خالل املواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل يف احلرم
القدسي الشريف اخريا ،عندما حاولت جمموعة من اليهود تدنيسه حبماية
اجليش االسرائيلي ،ما قد يتكرر اليوم خالل صالة العيد يف املسجد
األقصى .ويف هذا السياق جاء حادث األمس عندما طعن فلسطيين
اسرائيليتني قرب احدى املستوطنات يف الضفة الغربية.
وقال مسؤول يف اجهزة الطوارئ االسرائيلية لالذاعة العامة «اصيبت
امرأتان جبروح طفيفة ونقلتا اىل مستشفى يف القدس» .واكد ناطق
باسم اجليش االسرائيلي قال ان مدنيني اسرائيليني اثنني اصيبا جبروح
اثر تعرضهما للطعن فيما اصيب مهامجهما بالرصاص.اذا ،كرر الرئيس
الفلسطيين يف العاصمة التشيلية سانتياغو ليل األربعاء ـ اخلميس على
انه لن خيوض االنتخابات الرئاسية الفلسطينية املقبلة ولكنه سيبقى يف
منصبه حتى اجراء هذه االنتخابات واليت مل يعلن بعد عن موعدها.
وقال عباس الذي تطرق اىل احتمال تأجيل االنتخابات التشريعية
والرئاسية يف االراضي الفلسطينية واليت كانت مقررة اصال يف 24
كانون الثاني (يناير) ،ان الفلسطينيني سيكونون على استعداد للدعوة
اىل هذا االقرتاع» فورا» يف حال حصل توافق بني السلطة الفلسطينية
وحركة محاس «خالل شهر او شهرين».واكد عباس للصحافيني يف
سانتياغو ،احملطة الثالثة يف جولة بامريكا الالتينية «قلت اني لن
اترشح لالنتخابات» .واضاف «بني وقت واخر ستكون هناك انتخابات
ولن اترشح لالنتخابات املقبلة وسانسحب بعد اجرائها».وقال عباس
ايضا «اننا نعد يف هذا الوقت الجراء االنتخابات» .واضاف «يف
حال حصل تفاهم بيننا وبني محاس خالل شهر او شهرين فسوف نكون
مستعدين ولكن جيب توجيه الدعوة لالنتخابات فورا».
ووصل عباس مساء الثالثاء اىل تشيلي ،احملطة الثالثة يف جولة يقوم بها
يف امريكا الالتينية قادته اىل الربازيل واالرجنتني .وسيتوجه بعد ذلك
اىل الباراغوي ثم اجلمعة اىل فنزويال للقاء الرئيس هوغو تشافيز الذي
يعترب من املدافعني الرئيسيني عن القضية الفلسطينية يف املنطقة.
واجرى عباس االربعاء حمادثات مع الرئيسة التشيلية ميشال باشيليه.
وطالبا يف بيان مشرتك اسرائيل بـ «وضع حد نهائي للمستوطنات غري
الشرعية يف االراضي الفلسطينية».وجاء يف البيان ان باشيليه وعباس
«جددا التأكيد على الضرورة امللحة لوضع حد نهائي للمستوطنات غري
الشرعية يف االراضي الفلسطينية اليت تقف عقبة امام قابلية الدولة
الفلسطينية املقبلة للحياة وتالصقها اجلغرايف واليت جيب ان تكون
القدس الشرقية عاصمة هلا».

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
على الرقم0400 440 089 :
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الكتاب...أوّال وآخرا!
ّ
املعلم والصديق واملؤنس والرفيق هو
الكتاب..
وكم حنن حباجة اليه..
نعم ،هو الكتاب الذي ال يطالبك
بشيء له مثن ،وال يطالب حبقوق له
عليك..
نعم هو وحده الكتاب الذي ال ميل
منه .ووحده املرشد والذي ينري الطريق
امامك يف احلياة.
فإذا طالبته بااليتعاد عنك ،فيذهب
دون
تردد أو تلكؤ ،وتطلبه للحديث
ّ
تكب أو
معه فيعود اليك مسرعا دون
رّ
ّ
وبتصرفك
تذمر ويقول لك أنا حاضر
ّ
إفعل بي ما تشاء.
يتكب وال خيفي عنك اراءك وأفكارك
ال
رّ
الصائبة وما ترغب يف الوصول اليه من
عزة وجمد وكرامة.
ّ
ال ينكر عنك نوره املشع كما يفعل
البعض من بين البشر اصدقاء كانوا أو
غري اصدقاء.
انه صريح يف تعامله معك ،اذا احسنت
املعاملة معه ال حيملك أي مسؤولية بل
يعترب نفسه ضيفا مؤقتا عليك.
نعم انه الكتاب الذي ال يريد منك
شيئا سوى القراءة ،وهو وحده الذي
يصل بك اىل صداقة كبار وعظماء
الناس اينما كنت وأبعد.
فاالنسان ماذا يريد واىل ما يطمح يف
أكثر من أن يكون قريبا وصديقا ورفيقا
خلرية من بين البشر الذي يستفيد من
سريهم احلسنة والتجارب اليت مروا
بها يف حياتهم وخربتهم يف التعامل
مع الناس ..فيقتدي باعماهلم الطيبة
يستلم منها مثله العليا ،بهذه املثل
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تتوسع اراؤه وافكاره حيث يتدارك
ّ
ّ
كل خطأ قد يقرتب منه والنجاح يكون
حليفه يف ّ
كل طريق قد خيتارها لنفسه
عزة وكرامة وجمد.
من ّ
انه واقع
متطور لكل من اراد ان
ّ
يتعرف على
تقدم ورقي أي شعب
ّ
ّ
ان
جيب
العامل
من شعوب
يتعرف
ّ
أوال وأخريا على كمية الكتب واالعمال
الفكرية واالخرتاعات واالكتشافات اليت
احتواها البلد.
نعم ،الكتاب هو االساس يف بناء
حياة االنسان ،فبدون العلم ال نصل الي
هدف وبه نصل اىل ّ
كل ما نريده من
خري وأمن وأطمئنان وسعادة وسالم.
فاذا الكتاب انتشر يف حياة
وشعوب العامل ،فالعامل ّ
كله يعيش
عيشة
متقدمة وراقية مرضية ،واذا ال
ّ
ّ
تعرف عن الكتاب شيئا ال
شك فإننا
نعيش عيشة شقاء وتعاسة وجهل
أبدي .الكتاب وحده يبعد عنا شبح
اجلهل وعدم
التطور واحلياة السعيدة
ّ
اهلانئة.

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

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

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
 ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ4WD ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟـ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻛﻼﺗﺶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻓﺮﺍﻣﻞ ـ ﻏﻴﺎﺭ ﺯﻳﺖ ـ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ـ ﺃﺟﻨﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
:ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ

1257 Sydney Rd Fawkner Vic

Ph: (03)-93599877 – Fax: (03)-9359 9377

25 Keilor Park Drive Keilor Park Vic
Ph: (03)93367744 - Fax: 039336 7044

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﺧﻼﺹ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳴﺌﺔ
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@Ô„b‡õ”@Êaãœa
@êÌäÏﬂ@bËjybó€
@ÍÜ¸ÎaÎ@Ô„b‡õ”
bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a
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Jl^ﬂr√π]<Õ^ﬂë]<ƒÈ∂Ê<·^f÷]<H·^fq]<V^„¬]Áﬁ]
<'ﬁ^fâ<I<3¬àe<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£VÌÈu^fë<l˜Á“^�⁄
JÍﬁ^ﬂf◊÷]<'f�π]<›à◊Ë<^⁄<ÿ“Ê<JJJ^‚4∆Ê

@›õœ¸a@ÔÁ@b„äb»éa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ïjé¸a@¿@‚bÌa@Ú»jé@|n–„
84 - 90-Holmes St. Bronswik East Vic: 3056
Ph: 0393837699- Fax: 03 9383 7431

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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حبضور السفري السوري متام سليمان

البيت اخلريي االسالمي العلوي حيتفل بعيد التأسيس «»29

احتقلت الطائفة االسالمية العلوية ،السبت املاضي،
بعيد تأسيس البيت اخلريي االسالمي العلوي حيث أقيم
االحتفال يف صالة المرياج الفخمة لصاحبها الشيخ كميل
زينة.
هذا وقد حضر املناسبة ،اضافة اىل سعادة سفري

اجلمهورية العربية السورية يف اسرتاليا االستاذ ّ
متام
ونواب
سليمان وسعادة النائب خليل عيدي ،وزراء
ّ
وشخصيات اسرتالية اضافة اىل ابناء الطائفة العلوية
السورية واللبنانية وعدد كبري من املسؤولني يف اجلالية
السورية واللبنانية من بينهم عضو اجمللس االستشاري
يف وزارة املغرتبني االستاذ عبد اهلل الطويل وأعضاء
رابطة املغرتبني السوريني وحشد كبري من املواطنني مع
عائالتهم.
ونظرا لالحرتام والتقدير اللذين يكنهما ابناء اجلاليتني
السورية واللبنانية للبيت اخلريي االسالمي العلوي
وللقيمني عليه فقد جتاوز عدد احلضور الثمامنئة شخص
جاؤوا معربين عن تضامنهم مع البيت اخلريي االسالمي
العلوي نظرا لنشاطاته ومشاريعه اليت يقوم بها يف ّ
شتى
اجملاالت.
رحب
الذي
ود
عب
سايد
د
السي
احلفل
حلقات
قدم
وقد
ّ
ّ
ّ
بسعادة السفري االستاذ ّ
متام سليمان والنائب خليل
وباملسؤولني االسرتاليني وجبميع احلضور أمجل ترحيب
منوها بالدور الذي يقوم به البيت اخلريي االسالمي
العلوي وبالنشاطات االجتماعية واخلريية اليت يؤديها

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

paäb�Óè€a@ÒÜbÓ‘€@b�‰y@›Ój„@Úéäáﬂ

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:
اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

<÷◊ÏÅ^ÈŒ<Ìí}Ö<Ó◊¬<ŸÁív
L - P< ÌqÖÅ
<ÏÅ^Èœ÷<Ì◊⁄^”÷]<Ìí}Ü÷]Ê
]÷l]Ö^Èä
@b�‰y@›Ój„@Äi@aÏ‹óma
04 0120 8200 Z›ÌbiÏﬂ
03 9333 7337 ZÊÏ–‹m

ّ
ككل.
على مستوى الوطن السوري
وكانت إدارة صالة الالمرياج يف منتهى الكرم لناحية
اخلدمة السريعة واملمتازة وتقديم االطباق اللذيذة
واملتعددة.
ّ
فناني املهجر
فنيا أحيا السهرة العامرة خنبة من
قدموا أروع الوصالت الغنائية احملببة على قلوب
الذين ّ
اجلميع.
هذا ودام احلفل الساهر اىل الساعات االوىل من
الصباح.
واعاله بعض اللقطات:

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

*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
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إميل اهلاشم يكرمالسفري السوري متام سليمان

*السفري السوري ،سعيد الصيداوي ،سامي مظلوم ،وعبد اهلل الطويل*

مبناسبة وجود سفري اجلمهورية العربية السورية االستاذ متام
ّ
استغلها الشيخ إميل
سليمان يف مدينة ملبورن ،كانت مناسبة
اهلاشم حيث أقام على شرف سعادته مأدبة غداء اقتصرت
فيها الدعوات على بعض االصدقاء واملسؤولني يف اجلالية
اللبنانية نظرا لضيق الوقت ومن بني املدعوين رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية الشيخ بشارة طوق واالستاذ سامي مظلوم
والزميالن طوني شربل مدير إذاعة صوت لبنان وكميل مسعود
مدير مكتب جريدة اهلريالد يف فيكتوريا وبعض املسؤولني
.
وقد رافق السفري السوري متام سليمان االستاذ عبد اهلل
الطويل عضو اجمللس االستشاري يف وزارة املغرتبني يف
اسرتاليا.
وقد استقبل صاحب الدعوة السيد اميل اهلاشم ضيوفه
أعدت
حبفاوة بالغةوكانت كرميته السيدة مي امني هيكل قد ّ
ضمت اشهى االطباق اللبنانية واملشروبات
طاولة وبذوق رفيع ّ
الروحية والفواكه واحللوى.

* السفري سليمان مع أميل اهلاشم ،الصيداوي ،زيدان ،الطويل ،ليون والباشا*

واحلق يقال انها كانت جلسة تارخيية مع سعادة السفري
اتسمت بالفكر واالدب واملوضوعية وقال سامي مظلوم ان
ّ
مسلطا االضواء على هذا اللقاء الذي
اجلمعية هي اليت جتمع
من خالله ينري الظالم احلالك الذي ضرب الكثري من أبناء البشر
وكانت الكلمة املتزنة للشيخ بشارة طوق اليت جتمع بني ابناء
اجملتمع يف هذه البالد املضيافة وقد تناول اجلميع فيما بينهم
احاديث وطنية وإجتماعية وثقافية يف هذا اللقاء احلميم.
بد لنا
وقبل اخلتام ،قال االستاذ مظلوم كلمة حق وجدانية ال ّ
يف هذه املناسبة أن نستذكر شعلة هذه الدار الست الفاضلة
الكرمية زوجة صديقنا وأخينا أميل اهلاشم "أم داني" شفاها
اهلل وأطال بعمرها وابنتها اليوم إذ تضيء مشعة يف هذه
الدار وأميل اهلاشم صاحب الكرم احلامتي وال حتى مرة اال
ّ
يستحقون التكريم
السباق يف تكريم الضيوف الذين
ويكون
ّ
ّ
وهي عادة متأصلة يف هذا الرجل منذ أن حطت قدماه أرض
اسرتاليا.هذا وعند الساعة اخلامسة غادر الضيوف الكرام
حبفاوة كما استقبلوا.

*شربل ،مظلوم ،السفري سليمان ،صيداوي وحضور*

*الضيوف يف صورة تذكارية*

COBURG MARKET
=‹®a@Ü˝Óﬂ@ÒäaÜhi

"◊>È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@o◊äbﬂ@ŒãiÏ
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Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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 50سنة يف خدمة اجلامعة واجلالية

نائب الرئيس العاملي مينح بشارة طوق درع اجلامعة

*الدويهي يقدم درع اجلامعة للشيخ بشارة طوق*

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املاضي ،وحبضور عدد
من املسؤولني يف اجلالية اللبنانية ،أقام الشيخ ميشال الدويهي
نائب الريس العاملي يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف
مطعم "الفياما" لصاحبه االستاذ أنطوان حربية يف منطقة شادستون
ضواحي مدينة ملبورن مأدبة تكرميية للشيخ بشارة طوق مبناسبة
مرور  50سنة على خدمة اجلامعة.
هذا وقدم صاحب املطعم االستاذ حربية طاولة ضمت اشهى
االطباق االجنبية واملشروبات الروحية ،هذا وكانت االنسة اجلامعية
سيلفانا حربية وبذوقها الرفيع قد أشرفت على تقديم املأكوالت
املعدة للمناسبة .هذا وقد فاق الكرم الزغرتاوي الكرم احلامتي وخالل
حفل الغداء ،قدم الشيخ ميشال الدويهي درع اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل للشيخ بشارة طوق تقديرا ووفاء خلمسني سنة
قضاها يف خدمة اجلامعة واجلالية اللبنانية وقال هذا قليل من كثري

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
@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 :

* انطوان وسيلفانا حربية وحضور*

على الشيخ بشارة طوق نظرا لتضحياته ونشاطاته ويف أصعب
الظروف اليت كان مير بها لبنان واجلالية اللبنانية يف اسرتاليا .وهذا
الدرع هو مبثابة إعرتاف رمسي بشرعية الشيخ بشارة طوق.
ورد الشيخ بشارة طوق رئيس احلمعية اللبنانية االسرتالية بكلمة
ّ
معربة شكر فيها الشيخ ميشال الدويهي على هذا الدرع بإسم
املرة السادسة تقدم لي اجلامعة مثل هذا الدرع
اجلامعة وقال انها ّ
ويف كلمة متواضعة منه قال انا ال استأهل هذا الدرع وأنا ال أطلب
شخصيا أي شيء بقدر ما أريد توحيد اجلامعة يف فيكتوريا لتعود
موحدة تفتخر بها اجلالية وتعرتف بها اسرتاليا واجلامعة
جامعة واحدة ّ
العاملية والعامل كله هذا كل ما أريده وأمتناه من كل قليب .وختم
كالمه بتكرار الشكر للشيخ ميشال الدويهي وللرئيس العاملي،
وعند الساعة السادسة مساء غادر الضيوف الكرام مطعم الفياما
شاكرين اصحابه على حسن الضيافة واالستقبال.

حداد*
*طوق – الدويهي – حصين – ّ

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

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:

*بشارة طوق الصغري ،حداد والزميل ايلي نداف*

bib†@ÑÓì€a@Úèé˚ﬂ
�
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99- 101 Harding St. Coburg
Ph: 9334 9649

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
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من صميم الذكريات
بقلم ألبري كرم

الغراء يف بداية مسريتها االعالمية يف
أرجعتين جريدة اهلريالد
ّ
املغرتب االسرتالي مبواضيعها اهلادفة وأحباثها الواعية ونشرتها
ّ
وتعصب وأقالم
وتعنت
االنيقة ومسريتها البعيدة عن كل حتزب
ّ
حمرريها امللتزمة بالثقافة والصدق والوطنية اىل بداية عملي اىل
ميدان الصحافة وكان ذلك سنة  1956عندما كنت يف السادسة
عشرة من عمري ويف الواقع ،مل يكن عمال بل هواية نشأت معي منذ
فجر حياتي وكنت يف ذلك الوقت أكتب زاوية أسبوعية يف جريدة
االنباء اليت كان يصدرها احلزب التقدمي االشرتاكي من مكتبه يف
العاصمة اللبنانية بريوت الكائن يف منطقة زقاق البالط كما أواظب
على مراسلة جملة الشبكة اليت كان يصدرها املرحوم االستاذ سعيد
فرحية ويرأس حتريرها االستاذ جورج ابراهيم اخلوري ويكتب فيها
زاوية من النقد الالذع الشاعر الكبري االستاذ جورج جرداق ويف
الوقت نفسه كنت أتابع تعليمي يف كلية مار الياس ضمن مدينة
ميناء طرابلس حيث كنت أدرس الباكالوريا وبعد سنتني من ذلك
التاريخ حصلت الثورة الشعبية بقيادة بعض الزعماء اللبنانيني على
مدة رئاسته
أثر اعالن الرئيس كميل منر مشعون رغبته يف جتديد ّ
وكان ذلك عام  1958وكنت اثنائها قد انتهيت من مرحلة الدراسة
الثانوية وبدأت مبمارسة مهنة التعليم مع متابعيت مراسلة الصحف
عميت املرحوم
واجملالت البريوتية ويف مطلع سنة  1960ذهبت مع ابن ّ
الزيات اىل العاصمة بريوت وكان يرأس مطابع جريدة اهلدف
ايلي
ّ
اليت كان يصدرها ويرأس حتريرها الستاذ زهري عسريان ومركزها
منطقة الناصرة ويف الوقت نفسه كان رئيسا للمجلس االعلى لنقابة
الصحافة رمحه اهلل فأدخلين اىل مكتبه أخذ يشرح لي عن قدرتي
الشعرية واالعالمية معتمدا يف شرحه على لغة املبالغة نوعا ما فنطر
بتمعن طلب مين أن أقول بيتني من الشعر يف
الي االستاذ عسريان
ّ
سكريرتته الصبية احلسناء اليت كانت جتلس على طاولة منفردة يف
مكتبه ،فتطلعت اليها وقد غمرني احلياء وكانت تتمتع جبمال اخاذ
وعيون زرقاء رائعة وقلت هلا هذين البيتني من الشعر وال أذكر هل
هما من تأليفي أم كنت احفظهما:
وحتققي إن شئيت أن تتحققي
طريي بلحظك للفضاء االزرق
صدقي
إن الغيوم الزرق مل تك يف السماء اال انعكاسا من عيونك
ّ
ّ
فتطلع االستاذ عسريان اىل ابن عميت وقال له :إعتربه منذ اآلن
حمررا يف جريدة اهلدف علما أن عمل التحرير يف وقتها كان حيتاج
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تدبر لي االمر وأصبحت منذ ذلك الوقت
اىل شهادة جامعية غري أنه ّ
أعمل جريدة اهلدف وكان اجمللس االعلى لنقابة الصحافة يعقد
جلساته يف مكتبه الكائن ضمن بناية العازرية حيث كنت أرافق
أحيانا االستاذ عسريان اىل عدد منها (نسيت أن أذكر أن االستاذ
النواب يف اثنائها االستاذ عادل
زهري كان شقيقا لرئيس جملس
ّ
مدة ليست ببعيدة  -ال أذكرها بالتحديد -سافر
عسريان) وبعد ّ
ّ
يتعلق باالعالم العربي
االستاذ زهري عسريان اىل القاهرة لعمل
وهناك التقى مبلك اململكة العربية السعودية املخلوع فيصل الذي
يتلهف للرجوع اىل استالم العرش فاجتمع به حيث استلم منه
كان
ّ
مبلغا يفوق املليون ونصف دوالر أمريكي لتوزيعه على أصحاب
الصحف من أجل إثارة الرأي العام وخاصة السعودي لصاحله ولكن
االستاذ عسريان مل حيقق رغبة امللك واحتفظ باملبلغ لنفسه وحدث
أن سافر اىل العاصمة املصرية القاهرة نقيب حمرري الصحافة
اللبنانية حتى وقتنا هذا االستاذ ملحم كرم فطلب امللك االجتماع به
وعندما ّ
مت ذلك شرح له ما جرى بينه وبني النقيب عسريان موضحا
أنه أرسل لرجال االعمال وأصحاب الصحف مبالغ من املال من أجل
دعمه وعندما عاد القنيب ملحم اىل بريوت طلب عقد امجاع عاجل
لنقابة احملررين وأصحاب الصحف يف بناية العازرية وكان هو ّ
ميثل
اىل جانب نقيب احملررين عضو بارز يف اجمللس االعلى لنقابة
ّ
حملة الناصرة
الصحافة إذ كان يصدر جريدة البريق ويتابع من
ايضا اصدار ّ
جملة ألف ليلة وليلة اليت أوجدها املرحوم والده كرم
ملحم كرم وغريها من املنشورات وأثناء االجتماع الذي حضرته سأل
االستاذ كرم النقيب ملحم كرم النقيب عسريان علنا عن مصري
املال الذي استلمه من امللك املخلوع وكيف احتفظ به لنفسه فلم
يرد على السؤال وحاول أن يغيرّ وجهة احلديث عندئذ خيرّ ه النقيب
ملحم كرم مبوافقة اجلميع بني االستقالة من اجمللس االعلى لنقابة
الصحافة وترك العمل الصحفي واالحتفاظ باملبالغ املالية وبني
توزيع املال كما هو مفروض على رجال الصحافة والبقاء يف مركز
النقيب غري أن االستاذ عسريان ّ
فضل عدم توزيع املال واالستقالة
وأدى ذلك اىل بيعه جريدة
وبالتالي االبتعاد عن العمل االعالمي ّ
اهلدف اىل منظمة فتح على ما أذكر حيث انتقلت مكاتبها اىل
كورنيش املزرعة مقابل السفارة االيرانية وانتقلت أنا للعمل يف
جريدة الكفاح حيث كان االستاذ رياض طه رمحه اهلل صاحبها
ورئيس حتريرها والذي أصبح رئيسا لنقابة الصحافة غري أن عملي

هناك مل يدم طويال حيث انتقلت اىل دائرة التحرير والرتمجة يف
غسان
جريدة النهار املشهورة اليت يشرف عليها االستاذ الكبري ّ
املتفوقني يف ميدان
تويين وكان يعمل معي عدد من االساتذة
ّ
الصحافة أمثال االستاذ ميشال أبو جودة واالستاذ أنسي احلاج
والرسام الكاريكاتوري بيار صادق وكان االستاذ فؤاد التويين
ّ
غسان التويين الذي طرد من اجليش اللبناني وهو
شقيق االستاذ ّ
نقيب بعد إتهامه باملشاركة يف االنقالب العسكري الذي قام به
ّ
يتسلم منصبا إداريا ويف النهار
احلزب السوري القومي االجتماعي
قمت برتمجة كتاب (حربنا مع إسرائيل) الذي كتبه باللغة الفرنسية
املدعوان بول وفارير بعد
عضوا نقابة حمرري الصحافة الفرنسية
ّ
عقدهما لقاء مع امللك حسني رمحه اهلل وقد القى رواجل منقطع
النظري الن جاللته اتهم علنا وبكل صراحة العمل الفدائي الذي قال
املستمرة اليت جتابه اجليوش العربية
عنه عشوائي بأسباب اهلزائم
ّ
ضد الدولة املغتصبة اسرائيل.
عند أي معركة
ّ
واحلقيقة أن الذي دفعين السرتجاع هذه الذكريات أن جريدة اهلريالد
الغراء بنهضتها االعالمية اخل ّالقة يف هذا الصقع من عامل االغرتاب
ّ
ّ
أتصفح جريدة
جعلتين أعيش يف روعة املاضي فأحسب نفسي
مدة من الزمن.
النهار البريوتية اليت كان لي شرف التحرير فيها ّ

سليمان عرباوي يعود
من لبنان

عاد من لبنان االسبوع املاضي اىل ملبورن رجل االعمال
سليمان عرباوي بعد رحلة عمل خارجية مشلت لبنان وبعض
العواصم العربية حيث اجنز خالهلا بعض املشاريع يف الوطن
ّ
ووقع عقودا مع بعض املؤسسات العربية وغريها.
لبنان
واثناء وجوده يف لبنان تعرضت صحته النتكاسة اضطر على
اثرها دخول املستشفى حيث اجريت له عملية جراحية تكللت
واحلمد هلل بالنجاح.
اسرة جريدة اهلريالد اليت تربطها عالقة متينة بالسيد
سليمان عرباوي تتقدم منه بالتهنئة بنجاح العملية وبسالمة
الوصول متمنية له دوام التوفيق والنجاح يف سائر اعماله
ومشاريعه.
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ملبورن

Melbourne

القنصلية اللبنانية يف فيكتوريا حتتفل بعيد االستقالل
أقام قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون
وعقيلته السيدة ليا حفل استقبال
رمسيا وشعبيا حاشدا ملناسبة
السادسة والستني الستقالل
لبنان وذلك عند الساعة السادسة
والصنف من مساء يوم االثنني
املاضي يف تونهول "بريتون"
ضواحي مدينة ملبورن وعلى
مدخل الصالة استقبل سعادته
والسيدة عقيلته الرمسيني ووفود
املشاركني يف هذا االحتفال
مصافحني اجلميع فردا فردا
ومرحبني باجلميع أمجل ترحيب.
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سيدني
نافذة على اجملتمع

اعداد وتصوير آراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور آراكس تلفون96823269 – 0419247261:

عيد ميالد السيدة نيفني أبو شتّان

تقدم الربنامج*
*السيدة جومانا ّ

*النائب مارلني كريوز تلقي كلمة*

ّ
*ممثل املعارضة يلقي كلمة*

*القنصل وعقيلته يستقبالن وفود املشاركني يف االحتفال*

*القنصل وعقيلته يرحبان بالضبوف الكرام*

*القنصل مع الرمسيني وحضور*

*القنصل قسطون يلقي كلمة املناسبة*

االسى
كل
من
وبالرغم
لبنان
ان
سعادته
وأكد
املشرتك.
والعيش
الوحدة
قيم
على
حمافظا
بقي
هذا ومتيز االحتفال باحلضور السياسي االسرتالي واللبناني والدبلوماسي
والديين والشعيب واالعالمي احلاشد.
السيدة جومانا فضول من القنصلية اللبنانية قدمت حلقات احلفل
الذي استهلته بالنشيدين الوطنيني االسرتالي واللبناني ،وكان اول
املتكلمني قنصل لبنان العام االستاذ هنري قسطون الذي قال:
حضرة النائب مارلني كريوز ممثلة حاكم والية فيكتوريا جان براميب،
رئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا روبرت مسيث ،النائب كوتسريس
ّ
ّ
الظل ،السيد وليام فيشا مدير عام وزارة اهلجرة ،السيدة
ممثل حكومة
اماندا باكستون مديرة اهلجرة ومنح اجلنسيات ،السيناتور خليل عيدي،
السيناتور نزيه االمسر ،النائب كارلو كارلي ،النائب شاملو النكتويا،
النائب جورج سبتز ،القناصل املعتمدين واملوظفني ،أعضاء جمالس
البلديات ،رجال الدين االفاضل والبلديات ،السادة رجال االعمال.
حنن اليوم حنتفل بذكرى السادسة والستني الستقالل لبنان الذي
ّ
نتذكر تارخيه الذي يعود اىل االف السنني وقد ذكر اسم لبنان
جيعلنا
مرة يف االجنيل ومدنه مثل بريوت -جبيل -صور -صيدا وبعلبك
ّ 23
وهذه املدن اشتهرت يف وجودها على شاطئ البحر االبيض املتوسط
كأفضل مدن العامل ..وإني أشعر بغبطة وانا احتدث اليكم انتم هذه
النخبة اليت أتت لتشاركنا هذا االحتفال.
ففي اخلمسينات والستينات واوائل السبعيات من القرن املاضي
كان لبنان بلدا معروفا بسويسرا الشرق ملا حتلى به من مجال الطبيعة
من ساحله اىل جباله املكللة بالثلوج حيث ارزه اخلالد وبريوت اليت
بأم الشرائع وباريس الشرق االوسط حيث كانت  24ساعة حركة
عرفت ّ
دائمة بدون توقف من التجارة والصناعة واالقتصاد والثقافة .شجرة
االرز نزلت يف االجنيل ومسيت بشجرة اهلل جلماهلا وخلودها ووجودها
على القمم اللبنانية اليت ّ
ختلد اسم لبنان حيث مسي وطن االرز.
وخالل االربع والثالثني سنة املاضية ضربته احلرب مخسة عشر سنة
من السياسة غري الثابتة وعلى كل حال اللبنانيون كانوا دائما يتمكنون
من حل مشاكلهم حتى يف اصعب الظروف واالوقات.
ان هذا الوطن العظيم الذي أعطى العامل املاليني من املهاجرين
التقدم يف
واملتحدرين من اصل لبناني الذين أعطوا للعامل الكثري من
ّ
ّ
ّ
كل جماالت احلياة .ولبنان اليوم يستعيد سنيه الذهبية خبطى جديدة

مبناسبة عيد ميالدها دعت السيدة نيفني أبو شتأن االخوة
واالصدقاء وعياهلم الذين حلقوا حوهلا ورقصوا معها بفرح
ّ
يتحلى باجلو العائلي
وابتهاج يف مطعم جان شاهني الذي
والفرح والربنامج الفين اجلميل واللقمة الشهية على يد الشاف
بولس ميونة ،ووسط اهلتاف والتصفيق واغنية هابي بريث
ّ
وقطعت
داي من الفنان جورج خوري أطفأت نيفني مشوعها
قالب احللوى وتقبلت التهاني من اجلميع متمنني هلا سنني
عديدة.

الشاب قبالن فخر يودّع العزوبية

يف أجواء مطعم جان شاهني العامرة ،أمضى الشاب قبالن
فخر مع االخوة واالقارب واالصدقاء أمجل سهرة ممتعة فيها
الفقش والطقش فرقص معهم بفرحة وابتهاج مع اللقمة
ودع
الشهية والربنامج الفنيّ واخلدمة السريعة املمتازة حيث ّ
العزوبية برقص وفرح .كما جرى العديد من املناسبات اليت
أمضى اصحابها سهرة ممتعة حتى الصباح.

ّ
عشاق الكيف والسهر يتسابقون

*الراهبات االنطونيات وحضور*

يف احلياة الطبيعية ففي اوائل هذه السنة صنفت جريدة نيويورك تاميز
كأول مدينة سياحية لعام  2009وخالل السنة
بريوت من بني  24مدينة ّ
املاضية ،أكثر من مليوني سائح جاؤوا لزيارة لبنان لتمضية فصل
الصيف يف ربوعه ويف حزيران املاضي حصلت االنتخابات النيابية
وتألفت اخريا حكومة وحدة وطنية ّ
متثلت فيها ّ
كل القوى السياسية
يف لبنان.
لبنان هو من االعضاء املؤسسني جلامعة الدول العربية وعضو يف
جملس االمم املتحدة وانتخب عضوا غري دائم مي جملس االمن ملدة
أكد ان
سنتني  2010و ،2011رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ّ
لبنان سيدافع عن حقوق العرب يف االمم املتحدة كما وان اسرتاليا
وخاصة مدينة ملبورن حاضنة تعددات اثنية من مئيت جنسية يعيشون
ّ
وتقدم املنطقة وكذلك
على ارضها بالتساوي وهم يساهمون يف بقاء
ّ
ان لبنان واسرتاليا يتقامسان قيما متعددة كاحلرية والدميقراطية ومجال
الطبيعة وهناك عالقات متينة ما بني البلدين هذا بالرغم من بعد
وتتقدم يف جماالت
املساحة اجلغرافية بينهما فهذه العالقة مستمرة
ّ
خاصة التجارية والثقافية والسياحية.
عديدة
ّ
وشكرا لكم مجيعا على مشاركتكم معنا يف هذه املناسبة العظيمة.
حتدثت عن لبنان كثريا ويف أكثر من موضوع
النائب مارلني كريوز ّ
وشعبه املعطاء وشكرت اسرتاليا اليت دوما تساعد لبنان يف جماالت
ّ
حتدث عن عالقاته الطيبة مع اللبنانيني وعن
عدة
.ممثل املعارضة ّ
ّ
مشاركتهم يف نهضة اسرتاليا وختم كالمه مهنئا بعيد استقالل لبنان.

السبت املاضي عقدت جلسات الكيف والسهر والفرح
واملناسبات العديدة يف مطعم روميو – باراماتا لقضاء أمجل
السهرات العائلية واالجواء املرحية والعائالت اليت تتسابق
حلجز اماكنهم لتقديم أمجل املناسبات.

وسام االستحقاق السوري ملنى واصف
قلد الرئيس السوري بشار االسد املمثلة السورية منى
واصف وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة امس.
ونقلت وكالة االنباء السورية "سانا" عن االسد اشادته
بـ"مسرية الفنانة واصف املتميزة ودورها يف اغناء الدراما
والسينما السورية والعربية".
وشاركت منى واصف يف العديد من االعمال السينمائية
ابرزها فيلم "الرسالة" للمخرج السوري العاملي مصطفى
العقاد ،اىل "االجتاه املعاكس" و"الطحالب" و"بقايا صور"
و"وجه آخر للحب" و"الشمس يف يوم غائم" وشاركت يف
العديد من االعمال الدرامية ،منها "اخلنساء" ومسلسل
"احلب والشتاء" ومسلسل "دليلة والزيبق" و"اسعد
الوراق" و"نهاية رجل شجاع" و"ليالي الصاحلية" و"الظاهر
بيربس"...
وأدت أخريا دور "ام جوزف" يف مسلسل "باب احلارة"،
اىل مشاركتها يف الكثري من االعمال االخرى .وتولت كذلك
منصب سفرية النيات احلسنة لالمم املتحدة يف عام .2002
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تسلية

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تعشق االهتمام مبظهرك اخلارجي،
واالناقة من أهم صفاتك .تبحث عن شريك يهتم بنفسه مثلك
ولكن عليه ان يكون هادئ الطباع ليستوعبك وحمب ليبادلك
عواطفك اجلياشة.

االسد ( 21متوز 21 -آب):عندما تغضب تفقد السيطرة على
اعصابك وتستطيع عندئذ ان تؤذي اآلخر بكلماتك القاسية،
ومن الصعب عليك ان تعتذر ،ولكنك تتصرف بطيبة اذا اعتذر
هو منك.

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تتحمل كل شيء من الشريك
وتعطيه كل ما لديك من حب وحنان واخالص وال تطلب اي
شيء يف املقابل سوى احلنان والدفء.

العذراء ( 22آب  22أيلول):تبحث عن شريك كامل االوصاف
تستطيع ان تشعر بالفخر اىل جانبه .يهمك ان حيافظ على
اسراركما واال يالحقك باستمرار.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):تعشق الفنون وغالبًا ما تعرب عن
غضبك او حزنك من خالل االمور االبداعية وكل ما يتعلق باخليال
اخلصب الذي مييزك عن اآلخرين.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تتظاهر بالضعف ولكنك قوي
الشخصية وصلب من الداخل .تعرف ماذا تريد ولكنك تعشق
السيطرة على حتركات الشريك.حتلل سوداويته مبنطق وحتضنه
حبب .ولكنك حتتاج انت ايضًا اىل من يدللك.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تنتظر وقتًا طوي ًال قبل ان تدخل
مؤسسة الزواج ألنك ختشى ان يسجنك اآلخر او ان تفقد
استقاللك الشهري .ولكنك متى وجدت الشخص املناسب تلتزم
كليًا.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تالحق الشريك وال ختنقه ألنك
تهتم حبياتك بشغف ال مثيل له .تلعب دور الصديق وهلذا
السبب يتعلق بك اآلخر .يشعر بانك تلعب كل االدوار.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):مع الوقت ،وبعد الكثري من
اخليبات ،تستطيع ان تتغلب على اخلجل الذي يسيطر على
حياتك .ولكنك من الصعب ان تتخلص من حتفظك.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):أنت متطلب من اآلخر وعليه
ان يعرف انك مستقل وتعشق االنغماس يف احلياة االجتماعية
الصاخبة مبفردك .ولكنك تعرف كيف تعوض له عن حبك
للوحدة.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1تعشق املنزل وجتد فيه راحتك
واملالذ اآلمن بعد نهار طويل متضيه يف تلبية نداء اآلخرين.
تثق بنفسك وبقدراتك يف كل زوايا احلياة.
اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تنتظر وقتًا طوي ًال قبل ان تدخل
مؤسسة الزواج ألنك ختشى ان يسجنك اآلخر او ان تفقد
استقاللك الشهري .ولكنك متى وجدت الشخص املناسب تلتزم
كليًا.
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News
his refusal to apologize for his election night rhetoric
continues to irk many Armenians.
The 2009 Elections
In the aftermath of the Metn by-election, March
14 leaders made concerted attempts to woo the
Armenian community away from Aoun, an effort
that would have been futile had it not been for the
defection of Michel Murr from the opposition in 2008.
Last February, Murr formally announced that he and
Gemayel were forming a joint ticket in Metn and
hinted that he could persuade Tashnag to switch
sides as well.
Over the next two months, Tashnag conducted
negotiations with both March 14 and the opposition.
While there were rumors of disagreement between
Tashnag Secretary-General Hovig Mekhitarian and
Pakradounian over which side to choose, it appears
unlikely that a full-fledged defection by Tashnag
was ever in the offing. Tashnag>s goal is to build
a unified Armenian parliamentary bloc on par with
what existed before 2000. Keen on preserving his ties
with Hunshak and Ramgavar, Saad Hariri insisted on
being able to name most of the Armenian candidates
in Beirut. Aoun, on the other hand, was willing to give
Tashnag the final say over the selection of Armenian
candidates. In fact, during the March 14-opposition
talks that led to the May 2008 Doha Accord, he won
enormous acclaim from Tashnag by pressing for the
establishment of an all-Armenian electoral district
in Beirut.
Tashnag urged Hunshak and Ramgavar to join
it in a united Armenian front, but its rivals were
squarely in the Hariri camp. MP Serge Torsarkissian
of the Ramgavar party warned that an Armenian
parliamentary bloc dominated by Tashnag

«would pose a danger to Lebanon.» In addition to
patronizing Ramgavar and Hunshak, Hariri is widely
believed to have financed the establishment of the
Free Lebanese Armenian Movement (FLAM), led by
Nareg Aprahamian, a retired army general.
In late March, Tashnag officially announced that it
would remain with the opposition, albeit with two
minor caveats. In the 8-seat Metn district, Tashnag
instructed its constituents to vote for Murr alone, but
not for the other candidates on his list. In exchange,
March 14 did not field a candidate for the district>s
Armenian seat, allowing an uncontested victory for
Pakradounian. In addition, by prior arrangement,
pro-Tashnag candidate Arthur Nazarian and
Hunshak candidate Sebouh Kalbakian were elected
uncontested in Beirut>s second district, in conformity
with the Doha Accord.
It is not entirely clear what reasoning lay behind
Tashnag>s choice. It is difficult to justify the decision
purely in terms of narrow electoral self-interest.
Although two of its candidates won uncontested
victories, the other three - Freij Saboungian and
Krikor Calouste in Beirut>s first district, and Kasarji
in Zahleh - faced difficult electoral battles (and
ultimately lost). Had Tashnag aligned with March 14,
it would have had a strong chance of winning four
seats.
Pakradounian called the decision to stick with Aoun
«a response to the [March 14] policy of marginalizing
Armenians,» and it is probably true that Armenian
resentment tipped the scales. Gemayel did not help
matters by publicly warning the party that he would
run a «closed list» in Metn (i.e. including an Armenian
candidate) if an agreement could not be reached
with Tashnag. Aoun smartly avoided so much as a

hint of intimidation, and it paid off.
The election was fiercely contested, with both
coalitions spending a considerable amount of money
on Armenian language media advertising. Due to the
opposition>s unexpected loss in Zahleh (alongside
its expected loss in Beirut I), Tashnag ended up
with just two seats, in Metn and Beirut II. Its support
for Aoun was critical to the opposition>s capture of
six out of eight seats in Metn (Murr and Gemayel
were the only March 14 candidates elected), though
its formidable confessional mobilization may have
backfired in Zahleh by provoking Sunnis in the
district to close ranks, resulting in an opposition
loss there. Nevertheless, as a test of Tashnag>s
leverage over the Armenian community and ability
to mobilize its supporters to adhere to delicate
alliances, the election can be regarded as a success
for the party.
Not surprisingly, there was much grumbling about
Tashnag among March 14 Christian leaders after
the vote. Murr lashed out at his former ally, accusing
it of threatening his Armenian «friends» to prevent
them from casting their votes in his favor and
suggested that the «massive» Armenian turnout in
Bourj Hammoud was the result of fraud. Lebanese
Forces MP Antoine Zahra denounced Tashnag and
accused it of behaving as a «colony» in Lebanon,
lacking «pure origin.» Such comments sparked
rebukes within the March 14 coalition from Prime
Minister Fouad Siniora and Druze leader Walid
Jumblatt.
With the rest of the Christian community more or less
evenly divided,Lebanon’s Armenians will continue
to play a critical swing role and competition for its
allegiance is likely to be heated.
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The Pivotal Role of Lebanon's Armenian Christians
Lebanon's parliamentary elections demonstrated
the growing political significance of the country's
seventh largest ethno-sectarian community. Due
to a number of political and historical factors,
Armenian Christians lined up predominantly on the
side of the opposition and helped propel it to victory
in Lebanon's largest Christian district. The balance
of power in the next election cycle may well hinge
on whether they stay this course.
Background
Although small numbers of Armenians have lived
in Lebanon for hundreds of years, most Lebanese
Armenians are the descendents of refugees who fled
Turkish persecution during World War I. A second
wave of Armenian refugees came in 1939, after
France ceded the Syrian territory of Alexandretta
to Turkey. Lebanese Armenians are concentrated
in three main areas: east Beirut; Bourj Hammoud, a
suburb of the capital in the district of Metn; and the
town of Anjar in the Beqaa Valley.
The country's only significant non-Arab minority, the
Armenian Christian community, not only preserved
its distinctive ethnic and cultural identity, religion,
and language over the years, but also functioned
as the cultural and spiritual capital of the broader
Armenian Diaspora. There are dozens of Armenian
schools in Lebanon. Haigazian University in Beirut
is the only Armenian institution of higher learning in
the Diaspora.
Most Lebanese Armenians feel strong solidarity with
the Diaspora, but this conviction does not conflict
significantly with their Lebanese identity and exerts
little direct influence on their domestic politics today.
Armenians are somewhat unique among Lebanese
confessional groups in having no landed notability
or traditional political aristocracy, as destitution
and forced migration proved to be a powerful social
equalizer.
The three main Armenian parties in Lebanon
- Tashnag (by far the largest), Ramgavar, and
Hunshak - are branches of larger Armenian Diaspora
parties that pre-date Lebanon's independence
and their ideological differences relate mainly to
pan-Armenian issues. Tashnag's power derives in
part from its organic relationship with the powerful
Holy See of Cilicia, one of two Catholicosates that
represent Armenian Orthodox around the globe.
The Catholicosate left its original headquarters
in Echmiadzin, Armenia in 1058 and settled in
Cilicia. Although a new Catholicos was elected in
Echmiadzin in 1441, the Catholicosate of Cilicia
kept operating from Turkey until it was forced out
in 1915 and settled in a suburb of Beirut. Armenian
Catholicoi are usually elected by a mechanism that
involves delegates representing the population,
so Tashnag's influence throughout the Diaspora
has filtered up into the ranks of the clergy, who in
turn grant the party further legitimacy among the
relatively conservative Armenian community.
When the Soviet Union, with the endorsement of
Hunshak and Ramgavar, gained effective control
over the Echmiadzin Catholicosate and threw
Tashnag officials out of Armenia, tensions among
the rival parties led to violent altercations and
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even assassinations in Lebanon (and elsewhere
in the Diaspora). Following the deaths of roughly
a hundred Armenians in Lebanon's brief 1958 civil
war, however, they began to exhibit more communal
solidarity and intra-Armenian violence has since
been relatively rare.
Under Lebanon's communitarian democratic
system, ethnic Armenians receive a fixed number of
parliamentary seats, presently six out of 128. There
is a widespread consensus that Armenians should
vote as a bloc, and more often than not the three
main political parties have agreed upon a common
slate of candidates. They have tended to give
electoral support to governing elites, particularly
the president, in exchange for policies that advance
Armenian communal interests. Prior to the outbreak
of civil war in 1975, the Tashnag-led Armenian
bloc aligned with Pierre Gemayel's predominantly
Maronite Christian Phalange party.
Armenian groups did not play an active role in the
19751990- Lebanon war, despite efforts by the
Phalangists and later the predominantly Christian
Lebanese Forces (LF) militia to pressure them into
taking sides. Unfortunately, this lack of protection
contributed to a flood of Armenian emigration
that continued after the Syrians completed their
occupation of Lebanon in 1990. By some estimates,
more than half of the 250,000-strong Armenian
community left and never returned.
During the 1990s, the three Armenian parties
adopted much the same political strategy as they did
before the war. In the 1992 and 1996 elections, they
reached agreement on a politically mixed, though
Tashnag-dominated, slate of candidates and forged
coalitions with the most powerful political barons
in their respective districts. In Metn, they joined
forces with Greek Orthodox Christian leader Michel
Murr, an alliance that dates back half a century.
They sided with late Prime Minister Rafiq Hariri in
his electoral stronghold of Beirut. These alliances
caused resentment among Christian opposition
candidates who ran against the electoral coalitions
of Hariri and Murr.
Hariri had a falling out with Tashnag in 1998, when
pro-Tashnag members of parliament gave their
vote of confidence to a new prime minister favored
by Hariri's archrival, newly elected President Emile
Lahoud. Consequently, prior to the 2000 elections
Hariri demanded that Tashnag commit its candidates
to vote in line with his parliamentary bloc (not the
standard practice in Lebanon, where electoral
coalitions are usually fleeting). When Tashnag

rejected these terms, Hariri picked lesser-known
Armenian candidates affiliated with Ramgavar and
Hunshak, who pledged and subsequently practiced
unswerving loyalty.
In an effort to woo Armenian voters away from
Tashnag, Hariri showered charitable contributions
on the Armenian community, while his Future TV
station began broadcasting a 15-minute Armenian
language nightly newscast. Because Armenian
neighborhoods in Beirut were split into different
districts under the 2000 electoral law, Hariri was able
to ensure the election of four Armenian members of
parliament who the large majority of Armenians had
voted against. Tashnag, which forged ineffective
alliances with Hariri's enemies, captured only the
Armenian seats in Metn and Zahleh.
After the Syrian Withdrawal
Tashnag faced a difficult situation after the withdrawal
of Syrian forces from Lebanon in the spring of 2005,
weeks ahead of parliamentary elections. Once
again, the late Hariri's Future Movement swept the
elections in Beirut, though Tashnag retained control
of Armenian seats in Metn and Zahleh, held by Hagop
Pakradounian and George Kasarji, by aligning with
Murr and Michel Aoun's Free Patriotic Movement
(FPM).
In August 2007, Tashnag again sided with Aoun and
Murr in a parliamentary by-election in Metn, which
pitted former President Amine Gemayel against
Camille Khoury, a virtually unknown member of the
FPM. Although the Ramgavar and Hunshak parties
supported Gemayel, the roughly 10,000 Armenian
voters in the district cast their ballots for Khoury by
a margin of more than five to one, enabling the FPM
to narrowly win the majority Maronite district by 418
votes.
The FPM victory led to an eruption of anti-Armenian
sentiment among March 14 politicians and press
outlets. Minutes after the results were released,
Gemayel declared that he, not Khoury, was "the true
Christian representative," implying that Armenians
were not true Christians. "Armenians are outside
the Lebanese will" and "are here to create a civil
war," said Gabriel Murr on a popular Lebanese talk
show program. The pro-March 14 daily L'Orient Le
Jour proclaimed the election result "a fake victory"
in its headline the following day, while Hariri's AlMustaqbal newspaper ran the headline "Two-thirds
of Maronites vote for Gemayel, their seat goes to
Aoun by 418 votes."
The Armenian community was deeply shaken by these
slurs, which brought back memories of Phalangist
intimidation during the civil war. "No one should
allow himself to attack the honor of the Armenian
community," said Bishop Aram I Keshishian, head
of the Cilicia Catholicosate. "We understand that
some tense and sometimes harmful statements
are delivered during and after electoral battles,
[but] we do not accept unfounded accusations and
offensive comments." Tashnag leaders were less
understanding, accusing Gemayel of bigotry and
racism. Although Gemayel was quick to proclaim his
affection and respect for the Armenian community,
(to be followed on page 30)

@Ôè◊Ïœ@ÊÏ€bñ@aÎáó”c

@“Îã»æa@Â�Ìçæa@Èjybó€
äÏó� „@êÌäÏﬂ
ÚÓ€buã€aÎ@ÚÓˆbè‰€a@pb±ãèn€aÎ@pbó‘€a@›ªc
66 Wattle St. CNR Highclere St
Punchbowl NSW 2196 Ph 97403717 Mob 0414418334

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

 ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ...ﺃﻭﺳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ

ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

