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املاليني الغاضبة تتالقى يف كل املدن الستكمال املسرية

للتبصر  ...بـ«الثوابت»! ثورة مصر ترفض خديعة مبارك :ال لعمر سليمان
دعوة ميقاتي
ّ

الرئيس
واصل
فيما
ميقاتي
جنيب
املكلف
تركيب
اىل
السعي
«بازل» حكومته ،خطف
االجتماع اإلسالمي السين
املوسع يف دار الفتوى
أمس االضواء ،بالنظر اىل
اهلوية التمثيلية للمشاركني
فيه ،وإىل طبيعة «وثيقة
الثوابت» الصادرة عنه
واليت اتسمت بقدر كبري
من االهمية واخلطورة ،مبا
يعكس وصول االصطفاف
الداخلي إىل ذروة جديدة
له.
ومن الواضح ان ميقاتي
الذي وافق على الوثيقة
قرر تقديم بعض التنازالت
ال سيما يف البند املتعلق

التكليف
«مبالبسات
بالسالح»،
واالستقواء
مقابل احلصول على غطاء
يّ
سن واســع له ،علما أن
التحدي الذي يواجهه اآلن
يتمــثل يف مدى قدرتــه
على التوفيق بـني التزامه
مبضمون الوثــيقة وبـني
متطلبات تشكيل حكومة
ستتــكون بأغلبيتها ،على
األكـثرية
مـن
األرجح،
اجلديدة.
ولكن مصادر مشاركة يف
االجتماع املوسع أبلغت أن
الرئيس املكلف جنح يف
تعديل املسودة االوىل
اليت كان سقفها مرتفعا
جدا ،مشددة على ان
اجلهد الذي بذله أفضى

اىل التخفيف كثريا من
هلجة الوثيقة ،وأن هدفه
من املرونة اليت أبداها
هو إراحة اجلو السين واجلو
العام يف البلد ،مشرية اىل
أنه استوعب كل املسائل،
وحظي بغطاء ومباركة من
احلضور يف نهاية املطاف.
وقالت مصادر نيابية يف
كتلة املستقبل إن الوثيقة
تؤمن «تغطية ما مليقاتي
حبيث مل يقم اللقاء
بعزله ،ووفر له نوعا من
الفرصة» .ولفتت االنتباه
اىل ان الوثيقة «حددت
ثوابت ال ميكن العودة
عنها ،وهي جتاوزت اتفاق
الدوحة الذي نعترب أنه مات
(التتمة ص )21

دخلت مصر أمس االول
يف حتد خطري بني حسين
مبارك الذي رفض جمددا
التنحي عن السلطة ،وأصر
على البقاء يف الرئاسة
حتى نهاية واليته احلالية
يف أيلول املقبل ،وبني
شعبها الذي يصرخ فيه
بصوت مدو منذ  25كانون
الثاني املاضي مطالبا
بالرحيل الفوري ،ويلح يف
طلب إسقاط نظامه ،بينما
وقف اجليش املصري على
أهبة االستعداد ملواجهة
حمرجة جديدة بني اجلانبني،
باتت تنذر مبا هو أبعد من
السلمية،
التظاهرات
وأقرب إىل السعي اعتبارا
من اجلمعة (امس) املعروف

بيوم احلسم لفرض مطالب
الثورة الشعبية اليت تكسب
يوما بعد يوم زمخا إضافيا
بعدما اتسعت صفوفها
لتضم املاليني من خمتلف
الفئات والقطاعات واألحناء
املصرية.
ويف ختام يوم طويل نزل
خالله ما يقرب من ثلث
الشعب املصري إىل ميدان
التحرير يف وسط القاهرة
ويف ميادين غالبية املدن
املصرية الكربى ،ليسجل
رقما قياسيا جديدا لثورته
احلاشدة ،أطل الرئيس
مبارك على التلفزيون ،يف
وقت متأخر من املساء،
ومن املواجهة ،ليعلن انه
كان احلاكم وسيبقى حتى

مؤسسة املكاري للدواليب
االوىل يف فيكتوريا
نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح
نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

بإدارة أمحد املكاري

أيلول املقبل ،وكرر مرتني
انه لن خيضع للضغوط
اخلارجية،
واإلمالءات
من
املاليني
متجاهال
املصريني الذين يطالبونه
بالرحيل من دون أي إحياء
أو إمالء من اخلارج ،يف
اتهام ضمين لشعبه الذي
يريد إطاحته ،بأنه ينفذ
أوامر خارجية ،وهو ما
أوحى بأن مبارك إما انه
فقد رشده أو انه انقطع
عن االتصال مع ما جيري
حوله ،وبات همه الوحيد
موقعه وسلطته.
وجاء الدليل على فقدان
مبارك رشده ،أو رمبا رغبته
يف إغراق مصر يف الفوضى
والدماء ،عندما ختم كلمته
املتلفزة إىل املصريني
بإعالن تفويض نائبه عمر
سليمان اختصاصات رئيس
اجلمهورية وفقا للدستور
الذي حيظر على الرئيس
صالحياته
يفوض
أن
يف ثالثـة أمــور جــوهرية
هي تعديل الدستور وحل
جملسي الشعب والشورى
وتغيري احلكومة ،ما يعين
أن على سليمان أن يعود

إىل مبارك عند احلاجة إلقرار
التعديالت الدستورية أو
االستجابة ملطلب شعيب
ملح هو حل الربملان
املطعون بعضوية غالبية
أعضائه أو إذا اقتضى األمر
تشكيل حكومة جديدة تدير
املرحلة االنتقالية ،وهو
ما بات مستبعدا يف ظل
إصرار مبارك على االحتفاظ
بالتشكيلة احلكومية احلالية
برئاسة قريبه أمحد شفيق.
وبدا أن مبارك كان ينفذ
خطة دقيقة أعدت بهدوء،
ومل يكن يستجيب لضغط
اجلمهور وغضبه ،عندما
ظهر على التلفزيون بعدما
كان اجليش قد شرع يف
وقت سابق يف إعادة
نشر قواته يف عدد من
يف
احلساسة
املواقع
القاهرة ال سيما منها
القصر اجلمهوري ،ويف
انعقاد اجمللس األعلى
للقوات املسلحة برئاسة
وزير الدفاع حممد حسني
ما
وإصداره
طنطاوي
مسي بالبالغ الرقم واحد
الذي يعلن أن اجمللس
(التتمة ص )21
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لبنانيــات

اجتماع يف دار الفتوى حضره احلريري وميقاتي عرض شؤون الطائفة رفض التخلي عن احملكمة ومطالبة الرئيس املكلف بالتب ّصر يف مواقفه

خرج اجتماع دار الفتوى الذي
مجع الرؤساء سعد احلريري
وجنيب ميقاتي وفؤاد السنيورة
وشخصيات وزارية ونيابية من
الطائفة السنية والذي خصص
للبحث يف التطورات اليت اعقبت
اسقاط احلكومة وتكليف ميقاتي
تشكيل حكومة جديدة مبجموعة
من الثوابت حول مفهوم الدولة
والعيش الوطين املشرتك والعالقة
مع سوريا واجملتمع الدولي،
وخلص اىل استنكار «أسلوب
اإلسقاط حلكومة الوحدة الوطنية
تعهد عدم االستقالة» .ورأى
بعد ّ
يف مالبسات التكليف «خروجًا
ُ
يستحيل
على مسائل مبدئية،
التسليم بهما ُعرفًا أو ميثاقًا».
ُ
ّ
ختل
واذ رفض اجملتمعون اي
عن التزامات لبنان حيال احملكمة
الدولية طالبوا الرئيس املكلف
بـ»التبصر يف مواقفه وعدم
اخلروج عن الثوابت الوطنية»،
ّ
حمذرين من العبث مبصري الوطن.
عقد يف دار الفتوى ،بدعوة من
مفيت اجلمهورية ،اجتماع للمجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى حضره
احلريري وميقاتي والسنيورة
والنواب السنة وجملس املفتني.
استهل االجتماع خبلوة ضمت قباني
واحلريري وميقاتي والسنيورة يف
مكتب املفيت استمرت نصف
توجه اجلميع اىل بهو
ساعة ،ثم
ّ
دار الفتوى حيث استهلت اجللسة
بكلمة ملفيت اجلمهورية جاء فيها:
َ
َ
خالل
وطننا لبنان
أصاب
«إن ما
َّ
َ
ِ
ِ
الست املاضية ،من
السنوات
ِ
السياسي
االستقرار
عد ِم
حاالت َ
ِ
ِّ
امل َ
ُ
ُ
ُ
وامل َ
تكِّر ِ
اغتيال
ومنذ
مرة،
رة
ِ
ست َّ
رفيق احلريري،
الرئيس الشهيد
ِ
ِ
واملو ِ
اط َن
طن يف َكيانه
الو َ
َ
أصاب َ
َ
زقه حتى َت َق َ
َ
هقَر ُ
يف ِر ِ
لذلك
حالنا،
كان ال ُبَّد لنا ِمن مَ ّ
ل َّ
اليوم
مل
الش ِ
َ
َ
آلت ُ
عد َما َ
األمور
يف هذه
الدار َب َ
ِ
إىل ما َ
لتداو ِل ُ
شؤوننا،
آلت إليه،
ُ
َ
ولن َ
َ
ومقَّررات،
مع على
َ
جت َ
ثوابت ُ
َ
ونلتِز ُمها نهجًا
ضعها معًا
َن ُ
ومنهاجًاَ ،يكون الدستور روحها،
َ
الوط ِن واملواطنني يف
ومصلحة
نتيجتها.
صلِبهاَ ،ووحدتنا
َ
ُ
ول َن َ
ِ
اللبنانيني
أن
َ
أعيننا َّ
ض َع ُن ْ
ص َب ُ
ومسيحيني،
مسلمني
مجيعًا،
َ
َ
ً
ٌ
ٌ
متكاملة يف
وحدة
وشيعة،
سَّنًة
ُ
هذا الوطن ،تربطهم تلك الوحدة
َ
شؤونهم
الوطنية اجلامعة ،وترعى
ُ
وثيقة اتفاق الطائف وميثاق
ضل َ
العيش املشرتك ،ال َف َ
أل َحدنا
ته َ
على َ
لوط ِ
خدم ِ
نه،
اآلخر إال
مبقدار َ
ِ
َ
َ
ِ
َّ
أبناء
نا
وإن
عليه،
ته
ظ
حماف
ومبقدار
ُ
ِ
أرض واحدة،
وأبناء
ويٍة واحدة،
ُ
ٍ
ُه َّ

وطن واحدُ ،هِو َّي ُتنا عربية،
وأبناء
ُ
ٍ
َ
ُ
ووطُننا لبنان ،وال
وأرضنا عربية،
ِ
وأرضنا َو َو َطننا
عدو لنا يف ُهِو َّيتنا
َّ
َّ
هاينة ُ
ُ
امل َ
صبون ألرضنا
غت
الص
إال
َ
َّ
ِ
العربية فلسطني.
ثم تواىل على الكالم احلريري
ودار
والسنيورة.
وميقاتي
نقاش يف مسودة البيان على
مدى ساعتني ،وجرت املوافقة
عليه باالمجاع ،وتاله نائب رئيس
اجمللس الشرعي الوزير السابق
عمر مسقاوي ،وهنا نصه:
ُ
املاضية من
السنوات
«حفلت
ُ
حياة لبنان الوطن والدولة والعيش
ُ
مور وظواهر رأينا فيها
املشرتك بأ ٍ
ّ
حنن املسلمني اللبنانيني ما يشكل
خطرًا على الدولة ،والسلم األهلي،
وعلى ُأصول املشاركة السياسية
املكونات الوطنية.
يف النظام بني
ِّ
وتأكيدًا لاللتزام الوطين للدولة
والدستور والنظام العام ،رأينا أن
من واجبنا وحقنا التنبيه إىل هذه
األخطار وتأثرياتها السلبية على
وتضامن اللبنانيني
االستقرار،
ُ
ووحدتهم ،وعلى العالقات بني
طوائف البالد وفئاتها.
وحرصًا منا على محاية النظام العام
على أساس وثيقة الوفاق الوطين
رأينا تأكيد الثوابت اآلتية:
أو ً
ال  -يف الدولة
تالقى اللبنانيون على اختالف
فئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم على
إقامة الدولة اليت تصون الوطن،
واملشاركة
العالقات
وترعى
مكونات
الصحيحة والعادلة بني
ِّ
البالد الطائفية والوطنية ،من
نظام دميوقراطي ،يضمن
خالل
ٍ
التنوع داخل الوحدة ،حبيث ال
يتناول اخلوف ،أو الغنب ،أو
االستبعاد ،أو اإلقصاء ،أيًا من تلك
توص َل اللبنانيون
املكونات .وما
ِّ
َّ
إىل ِّ
ً
دفعة واحدة ،بل عرب
كل ذلك
ٍ
ونزاعات
وحروب
مراحل متعددة،
ٍ
دروسها
أسهمت
ونضاالت،
ُ
ِ
وعبرَُ ها يف الوصول إىل وثيقة
الوفاق الوطين بالطائف (عام
تأسس عليها
 ،)1989واليت
َّ
الدستور احلالي بروحه ونصوصه
جتاهُلها
جيوز
املعروفة ،واليت ال
ُ
ُ
اخلروج عليها ،حفظًا لالستقرار،
أو
ُ
وفق اآلليات املتفق عليها داخل
النظام .لقد راعت وثيقة الوفاق
الوطين مصاحل مجيع اللبنانيني
املكونات
على أساس تعدد
ِّ
ووحدة املواطنة معًا ،وفتحت
ُ
األ ُفق على تطوير النظام والتقدم
من خالل آلياته وأعرافه يف اجتاه
اكتمال إقامة الدولة العربية احلرة
نظامنا
واملدنية احلديثة .ومير
ُ

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :ســامي مظلــوم
عالقات عامة :أكـرم املغـوّش
تصميم واخراج:خضـر الرمّـال
Advertising Republic

مكتب لبنان :رامـي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود

Worker Annual Statements

للبيع

للبيع ألسباب عائلية
حمل Eat In or Take Away
يقع يف قلب السوق التجاري يف
Mount Druit
مدخوله األسبوعي من  9اىل  10آالف
دوالر
كل التجهيزات جديدة
السعر  130ألف دوالر أو أقرب عرض
لالتصال0402433384 :

التتمة ص21

2009-10 Self Employed
In February statements will be posted to registered self
employed workers.
When you receive your statement you should check that
any building and construction work you did in the 200910 financial year is listed. If days are missing from your
statement, contact us. It may affect your payment when
you make a claim.
If you do not receive your statement by the end of
February, or would like more information, contact our
701075v2

Email: cjmassoud@optusnet.com.au
Printed by: MPD - Printing The News Everyday
Unit E1 46 -62 Maddox Street - Alexandria NSW 2015

وحس ٍ
ٍ
ٍ
اسة
دقيقة
مرحلة
اليوم يف
ّ
تعرض له منذ الطائف
بسبب ما
ّ
ٍ
ٍ
واستضعاف
وتعويق
استنزاف
من
ٍ
من الداخل واخلارج ،وما شهده
من خروج عن القواعد أو حماولة
تغيريها بقوة األمر الواقع،
أمور ينبغي التفكري فيها
وهذه
ٌ
والتحسب هلا ،ومراجعتها بدون
ُّ
تعس ٍف أو استخفاف.
ُّ
إن النظام الوطين الدميوقراطي
ّ
َ
منافذ وآفاقًا
جيد
اللبناني ال
ُ
ّ
ُ
تفاقم
والتطور بسبب
للتحقق
ّ
التجاوزات واألطماع باسم طوائف
ُ
وملصلحة قوى مهيمنة فيها،
تعمل على إخضاع اآلخرين ملنطقها
ٍ
جتاوزات للدستور
السياسي ،يف
ً
تارة
أو للنظام العام ،فتعتمد
ً
وتارة ُأخرى
االلتفاف عليهما،
ُ
وهدفها دائمًا
الغلبة بالسالح،
َ
باألولويات اليت ينبغي
التالع ُب
ُ
القيام بها الستكمال تطبيق
ُ
الدستور ،فض ًال عن رفع الصوت
بأوهام األعداد واحلجم.
الثابت لدينا يف األمر الدستوري
إن
َ
ُ
بنصه
تنفيذ الدستور احلالي
هو
ِّ
ً
كاملة
وروحه ،وتطبيق نصوصه
انتقاص أو انتقاء.
من دون
ٍ
ثانيًا  -يف العيش الوطين الواحد
ُ
ُّ
الوطين الواحد وال
العيش
كان
يزال القاعدة اليت قام عليها
واستمر رغم ّ
كل الصعوبات
لبنان
ّ
وأساس ذلك
الداخلية واخلارجية.
ُ
العيش الشراكة الكاملة على
أساس املناصفة يف التمثيل
السياسي ،واملشاركة يف بناء
املسيحيني
بني
املؤسسات
واملسلمني .وعماد تلك املشاركة
هو التزام الطوائف النظام،
ّ
لكل الفئات،
والتمثيل الصحيح
الوازن يف داخل
والتمثيل
ِ
الطوائف ،واحرتام خصوصيات
اآلخرين ما امكن لكي َي َظ َّل
التواز ُن يف النظام السياسي
ُ
عام ًال مهمًا بني عوامل االستقرار
ألن اإلحساس
واألمان للجميع،
َّ
ُ
بالغنب أو باإلقصاء عند أي مجاعة
العام أو
الوطين
املستوى
على
ّ
ِّ
يولد انعزا ً
ال
اخلاص،
الطائفي
ّ
داخل الطائفة املعنية ،ويقابله
ُّ
ٌ
ٍ
مجاعة
وحتفٌز يف داخل
انكماش
ُ
أدى ذلك
أخرى أو أكثر .وقد ّ
دائمًا إىل تهديد االستقرار
الوطين ،وحدوث النزاعات اليت
عاناها اللبنانيون كثريًا.
املكونات الوطنية
ثالثًا  -يف
ِّ
للنظام
ُ
وبالتوافق
أقام النظام اللبناني،
ً
شراكة
بني املسلمني واملسيحيني
يف تكوين السلطة ويف إدارتها.
وهكذا كان رئيس الدولة وال يزال
مسيحيًا مارونيًا ،ورئيس جملس
النواب أو السلطة التشريعية

مسلمًا شيعيًا .وكان من مسؤولية
أهل السنة َت ّ
ِ
منصب رئاسة
ولي
احلكومة قبل الطائف وبعده.
وما كان ذلك امتيازًا بقدر ما
كان وال يزال دورًا ومسؤولية.
فرئيس احلكومة يف دميوقراطيتنا
باعتباره رئيس السلطة اإلجرائية،
هو وحده الذي يتعرض للمساءلة
واحملاسبة من بني رؤوس
وتستند
املؤسسات الدستورية.
ُ
ُ
قدرتُه على القيام مبهماته ،ومتتني
املكونات الوطنية
بني
ل
التواص
ِّ
ُ
إىل صالحياته الدستورية ،وإىل
قوته التمثيلية يف بيئته اللبنانية
اخلاصة ،ويف املدى الوطين
العام.
التسامح والعدالة
رابعًا  -يف
ُ
َّ
السياسي للنظام
املسار
ختللت
َ
َّ
ٌ
ٌ
نامجة يف
كثرية
نزاعات
اللبناني
ٌ
الغالب عن اخلروج من جانب
ٍ
مجاعة أو أكثر عن النظام من
خالل عدم التزام آلياته ،أو نامجة
ً
متأثرة بالغايات
عن االستقواء أو
النظام قبوهلا
يستطيع
اليت ال
ُ
ُ
أو التسليم بها ّ
سسه
إال خبرق أ ُ
وقواعده .وأدت هذه االختالالت
إىل فتح الباب أمام اعتبار
ُّ
وسيلة ُم ً
ً
للتخلص من
باحة
االغتيال
اخلصوم دون أي مراعاة للمساءلة
أو للمحاسبة والعقوبات .وبعد كل
حتد ُث ُ
ساحمات
امل
اغتيال ،كانت
ُ
ٍ
ُ
ُ
تقوم
الشكلية والتسويات اليت
ُ
أما الواقع
على اخلوف أو الغلبةّ .
دمرت احلياة
ّ
فإن املآسي اليت ّ
ّ
ووترت العالئق بني
السياسية،
مكونات لبنان وفئاته وصدعت
بنيانه الوطين ،ما ُنسيت وال
ُ
احلياة
ُغفرت ،وال ميكن أن تتحرر
َّ
ُ
ويتأك َد االستقرار
السياسية،
السليمة
والعالقات
الوطين،
ِ
والسْلمية بني الفئات والتيارات
السياسية ّ
إال بضمان حق االختالف
وحرية الرأي وحتقيق العدالة.
لقد تعرضت فئات واسعة من
اللبنانيني من علماء وسياسيني
وإعالميني ومثقفني ،كان منهم
الرئيس رشيد كرامي ومساحة
املفيت الشيخ حسن خالد وكوكبة
من الشهداء اللبنانيني الربرة .ثم
كانت عاصفة االغتياالت اهلوجاء
اليت بدأت باغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،وما
تبعها من جرائم إغتيال .كل ذلك
حتم جلوء اللبنانيني إىل العمل
والتمسك مببدأ إقرار احملكمة
اخلاصة بلبنان ،حتقيقًا
الدولية
ّ
للعدالة ،وصونًا للحق يف احلياة
ً
ومحاية حلرية العمل
احلرة واآلمنة،
السياسي واإلعالمي وضمان
االستقرار الوطين.
خامسًا  -يف الدولة اللبنانية
الواحدة

لقد تعاهد املسلمون واملسيحيون
يف ما بينهم على شراكة عمل
وطين ،يف بناء الدولة املدنية،
دولة العيش املشرتك ،ودولة
املواطنة واملساواة وحكم القانون،
وعدم تأجيل ذلك أو تعليقه (قارن
ببيان الثوابت العشر الصادر عن
اللقاء اإلسالمي املوسع يف دار
الفتوى عام  .)1983إنها دولة
اهلوية واالنتماء العربيني والوطن
النهائي للبنانيني مجيعًا ،كما ُأقر
يف دستور الطائف .وهم يعتربون
االنتماء التزامًا مبدئيًا وعلى
هذا
َ
أساسه كان العمل مع شركائهم
يف الوطن ،وكان لبنان مبادرًا يف
توقيع ميثاق جامعة الدول العربية.
وهو ال يزال ضمن اإلمجاع العربي
الذي هو خيارنا يف كل شأن
ضمن الطموحات الكربى لألمة
العربية .وهم لذلك يعملون ضمن
املؤسسات الدستورية ،على جتنب
سياسات احملاور أو أن تكون
بالدهم ساحة مفتوحة للصراعات،
ويدعمون العمل العربي املشرتك
صون املصاحل العليا
من أجل َ
لألمة ،ومن أجل استقرار لبنان
وتقدمه.
سادسًا  -يف القضية الفلسطينية
كانت قضية الشعب الفلسطيين
وال تزال قضية العرب األوىل.
وشارك املسلمون شأنهم شأن
َ
اإلخوة
اللبنانيني والعرب اآلخرين،
الفلسطينيني يف نضالهَ م من أجل
التحرير من االحتالل اإلسرائيلي
وحق العودة ومنع التوطني وإقامة
الدولة الفلسطينية على أرض
فلسطني وعاصمتها القدس.
وهذا االلتزام هو الثابت يف
عروبتهم وعروبة لبنان ،كوطن
ودولة وممارسة سياسية ومن
خالل الدولة اللبنانية .لذا فإن
َ
القضية الفلسطينية هي احملور
الذي يعلو على سياسات احملاور
واألحالف واالستغالالت ،ومن
هنا فإن التزامنا دعم الشعب
الفلسطيين يف نضاله املشروع
من أجل التحرير هو األساس
الذي تبنى عليه املواقف ضمن
اإلمجاع العربي .إن مقاومة
املشروع الصهيوني متعدد اجلانب
واألسلوب والطريقة وهو التزام
على األمة ،وكان لبنان دائمًا يف
طليعة املبادرين إليها والعاملني

عليها ،وهو يف أساس وحدة
األمة ونضاهلا يف مواجهة هذا
املشروع.
سابعًا  -يف العالقات مع سوريا
أن الروابط
لقد اعتربنا دائمًا ّ
جزء ال يتجزأ
الوثيقة مع سورية
ٌ
من هويتنا العربية الواحدة ،وهذا
ما أكدته وثيقة الوفاق الوطين
جلهة العالقات املميزة بني
لبنان وسوريا .وإننا من موقعنا
ّ
نوفر َجهدًا
الوطين والقومي لن
من أجل ضمان أن تستعيد هذه
طاب َعها األخوي ،خارج
العالقات
ُ
َ
التأزم الذي عرفته يف السنوات
األخرية ،واالختالالت ُ
املزمنة يف
ْ
سبقتها ،وذلك من
احلقبة اليت
أجل الوصول إىل التكافؤ يف
احلقوق وااللتزامات بني الدولتني
الشقيقتني سواء يف السياسة أو
ّ
املرتتب على أزمات
األمن القومي
املنطقة ،ومشكالت العالقات
اإلقليمية والدولية.
ثامنًا  -يف الشرعية الدولية
يتمس ُك اللبنانيون واملسلمون من
َّ
بينهم ومن خالل الدولة مبفهومها
الوطين والسيادي ،بالعالقات
املنفتحة واملتصاحلة مع اجملتمع
الدولي والتزاماتها ،وباستظالل
الشرعية الدولية ،ومواثيق ُ
األمم
املتحدة ،ومبادئ عدم االحنياز.
ْ
َ
الدخول يف سياسات
ويأ َبون
اإلقليمية
واحملاور
األحالف
والدولية ،واليت كانت دائمًا بني
أسباب اخلالفات واالنقسامات
يف الداخل اللبناني ويف الداخل
العربي.
تاسعًا وأخريًا  -يف اجملريات
الراهنة
جتاوزات
استنادًا إىل ما سبقّ ،
فإن ُ
السنوات الست األخرية ،واليت
تتضمن خروجًا متكررًا على قواعد
بدءا من اسلوب
النظام السياسي ً
التعامل مع جرمية اغتيال الرئيس
رفيق احلريري والشهداء االخرين،
مرورًا بالرتاجع عن إمجاعات احلوار
الوطين ،واجتياح بريوت بعد
وإقفال للمجلس
حصار للحكومة
ٍ
ٍ
النيابي ،وما حدث أخريًا من
تعطيل مربمج لعمل حكومة الوحدة
الوطنية ثم إسقاطها ،والتمادي
يف تكرار األسلوب نفسه ،إن
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لبنانيات

فرجنية يسمي فايز غصن وسليم كرم
للمشاركة يف احلكومة
املكلف
الرئيس
إستقبل
تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي
النائب سليمان فرجنية بعد ظهر
امس يف دارته وحبث معه يف
الوضع الراهن .
بعد اللقاء قال النائب فرجنية:
كان اللقاء مع الرئيس ميقاتي
ممتازا ،وغلب فيه الطابع
العائلي على الطابع السياسي.
سئل:هل طلبت أمرا حمددا من
دولة الرئيس؟
أجاب :حنن من ضمن اللعبة
السياسية ،ونضع «رتوشا»
على مطالبنا واليت تتمثل
باملطالبة حبقيبتني وزاريتني
ومرشحني للحكومة هما النائب
السابق فايز غصن والنائب
سليم كرم.
سئل:أي وزارتني طلبت؟
اجاب :سنتفاهم مع الرئيس
ميقاتي حول املوضوع.
سئل :هل هناك تنسيق مع
العماد ميشال عون يف هذا
االطار؟
أجاب :حنن ننسق دائما مع
العماد عون.
سئل :اىل اي مدى ميكنكم
املونة على العماد عون حتى ال
تكون الشروط صعبة بالنسبة
لعملية التأليف؟

أجاب :حننا لسنا خمتلفني.
سئل :كنت اعلنت يف بداية
االستشارات االستعداد العطاء
الثلث الضامن للفريق االخر،
فما الذي تغري فرتاجعت عن
هذا املوضوع؟
أجاب :حنن دائما على استعداد
للمشاركة واعطاء الفريق االخر
ما إرتضيناه النفسنا .املشكلة
ان الفريق االخر يطالب بالثلث
املعطل ،علما أننا يف املرة
السابقة أخذنا الثلث زائد واحد
خبرق الفريق الثاني  ،وليس
حبقنا ،وهذه املرة حنن نريد
الثلثني ،وليأخذوا هم الثلث
الباقي وليدبروا أنفسهم به
 .املشكلة أنهم يتحدثون يف
أوساطهم أنهم يف حال أخذوا
الثلث املعطل فسيستقيلون
ويفرطوا احلكومة  .حنن تسببنا
بفرط احلكومة عندما خرقناهم
بوزير إضايف وليس من خالل
احلصة اليت حصلنا عليها يف
احلكومة السابقة.
سئل :يعين انتم مع إعطاء
الفريق اآلخر الثلث الضامن؟
أجاب :حنن مع حقنا يف أن
نستطيع تنفيذ كل ما كنا
نريده يف احلكومة اليت يرأسها
الرئيس ميقاتي.

اتهام أمريكي لـ «اللبناني  -الكندي» يف تبييض أموال لتمويل «حزب اهلل»
مبوجب املادة  311من قانون وقال املسؤول عن شعبة مدى سنوات يف خمطط معقد
الوطنية «باتريوت آكت» العمليات اخلاصة يف إدارة لتبييض األموال».
تبييض مكافحة املخدرات األمريكية وكان جاء يف بيان لوزارة
مبكافحة
املتعلقة
األموال ،أعلنت وزارة اخلزانة ديريك مولتز إن اجملموعة هربت اخلزانة ان «معلومات اإلدارة
األمريكية حظر التعامل مع أطنانًا من الكوكايني من أمريكا االمريكية أشارت اىل ان «حزب
«البنك اللبناني الكندي» الالتينية إىل أوروبا والشرق اهلل» استفاد من دعم مادي
التهامه بتبييض املئات من األوسط عرب غرب افريقيا .كما من نشاطات جرمية» نفذتها
ماليني الدوالرات من أموال ان اجملموعة بيضت األموال من تلك الشبكة .والوزارة «لديها
شبكة من جتار املخدرات ،خالل االجتار بسلع استهالكية اسباب تدعوها اىل االعتقاد أن
وخصوصًا الكوكايني ،توفر حول العامل ،مبا يف ذلك وكاالت ادارة البنك اللبناني – الكندي
الدعم املالي لـ»حزب اهلل» .لسيارات مستعملة يف الواليات شريكة يف نشاطات الشبكة
بينما أكد املصرف استعداده املتحدة ،على ما أفاد وكيل لتبييض األموال» ،وبعض
والتنسيق وزارة اخلزانة لشؤون اإلرهاب مديريه الذين مل تسمهم،
لـ»التعاون
الكاملني مع السلطات الرقابية واالستخبارات املالية ستيوارت متورطون يف عمليات تبييض
املختصة» ،نافيًا «بصورة ليفي .وأضاف ان القرار األموال ومرتبطون مبسؤولني
قطعية أي عالقة أو تورط له الصادر امس «يهدف إىل يف «حزب اهلل» خارج لبنان.
محاية النظام املالي األمريكي كما ان مبعوث «حزب اهلل»
يف عمليات مشبوهة».
وصنفت وزارة اخلزانة وإدارة من عمليات غري شرعية من خالل يف طهران عبد اهلل صفي الدين
مكافحة املخدرات املصرف بأنه البنك اللبناني  -الكندي ،واىل «ساعد مسؤولني إيرانيني
«مصدر أساسي للقلق» حرمان هذه الشبكة الدولية على الوصول إىل املصرف
لدوره املفرتض يف مساعدة لتهريب املخدرات وتبييض ومديريه الذين يقدمون هلم
شبكة منظمة مقرها لبنان األموال نقطة دخوهلا املفضلة خدمات مصرفية» .وكذلك مثة
لتهريب املخدرات يف تبييض إىل النظام املالي الرمسي» .صلة للمصرف بـ»حزب اهلل»
ما يصل إىل  200مليون وتاليًا فإن «أي مؤسسة من خالل مؤسسات تابعة له مثل
دوالر سنويًا من أرباح االجتار مالية تتعاون يف هذا األمر «برايم بنك» يف غامبيا الذي
الشبكة غري الشرعي ختاطر خبسارة ميلك جزءًا منه «شخص لبناني
وهذه
باملخدرات،
يديرها اللبناني أمين مجعة وقد عملها يف الواليات املتحدة» .يعرف بتأييده للحزب».
قدمت الدعم املالي لـ»حزب وكذلك أكد مدير إدارة مكافحة ومبا أن املادة  311من
اهلل» ،واستخدم مجعة حتديدًا املخدرات مايك ليونارت ان «باتريوت آكت» تشكل أداة
هذا املصرف لتبييض األموال« .البنك اللبناني الكندي شارك قانونية قوية الختاذ إجراءات
حلماية النظام املالي األمريكي
من تهديدات حمددة ،كما جاء يف
«يظر على
بيان الوزارة ،فإنه
حُ
كل املؤسسات املالية األمريكية
القيام مباشرة ،أو بصورة غري
تتجاوب معه االكثرية اجلديدة التحديات واالستفزازات .ويشار مباشرة بأي تعامالت مالية مع
اليت سيتشاور معها حول ما اىل ان اتصاالته مل تقتصر على البنك اللبناني – الكندي او
استدعاء النائب سامي اجلميل حلسابه ،وكذلك حلسابها او
تقرر يف دار الفتوى.
ومل تستبعد ان يؤدي املوقف اول من امس لتخفيف حدة حلساب طرف ثالث» .واقرتحت
السين الشامل اىل توفري مناخ املوقف الذي اعلنه الرئيس الوزارة اختاذ إجراءات ملنع
مساعد مليقاتي يف تأليف امني اجلميل برفض قوى الرابع املؤسسات املالية األمريكية
من إجراء بعض التعامالت مع
حكومة ليست من لون واحد ،عشر من آذار املشاركة فيها.
وقد حتظى بأكثرية اكثر من ودعت اىل الرتيث ملعرفة املصرف الذي له مكتب متثيلي
تلك اليت مسته .ولفتت اىل ردة فعل قوى الثامن من آذار يف مونرتيال ،مشرية إىل أنها
ان رئيس اجلمهورية ميشال على نتائج هذا االجتماع الذي ستعمل مع املصرف املركزي
سليمان يسعى بدوره اىل انهى رفض قيادات سنية اللبناني والسلطات اللبنانية
مساعدة ميقاتي على تأليف لتكليفه ويف مقدمها كتلة املعنية يف هذا اإلطار.
األمريكي
اإلجراء
ويشمل
حكومة مقبولة بعيدة من «املستقبل».
الشركات التابعة للمصرف
الذي تأسس بداية على انه فرع
لـ»رويال بنك اوف كندا»،
لكنه حتول شركة لبنانية
مستقلة تتمتع بشبكة عالقات
بري :االنتفاضات الشعبية يف املنطقةتدخل يف تداعيات القضية الفلسطينية
مالية «واسعة مع مصارف يف
كل ارجاء العامل ،ومنها عشرة
اشاد رئيس جملس النواب يف لبنان والتطورات اجلارية
يف الواليات املتحدة» .ومن
نبيه بري بـ»موقف دول يف املنطقة ،ونوه بـ»موقف
الشركات التابعة له «تبادل
امريكا الالتينية حيال القضية دول امريكا الالتينية جتاه
لألسهم» يف دبي .ويقدم
الفلسطينية» بعد اعرتاف عدد القضية الفلسطينية» ،مشريا
املصرف نفسه يف موقعه على
منها بدولتها لفلسطني».
اىل ما اورده يف كلمته خالل
شبكة االنرتنت على أنه «اول
امس
جاء كالمه اثناء استقباله
االسالمي
الربملاني
االحتاد
مؤمتر
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of the
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اجتماع دار الفتوى ب ّ
دد الفتور ومنح ميقاتي زمخاً للتأليف
هل أراح االجتماع املشرتك اسهل وعندما تدعو احلاجة.
للقيادتني السياسية والدينية وجرى تذليل اآلثار السلبية
للطائفة السنية يف دار الفتوى اليت اعتورت العالقة بينهما منذ
امس االول الرئيس املكلف تكليف ميقاتي.
جنيب ميقاتي أم أحرجه ،وهو وذكر ان البيان اخلتامي اختذ
الذي شارك فيه ورئيس حكومة باالمجاع الذي يشكل يف نظر
تصريف األعمال سعد احلريري البعض ورقة دعم مليقاتي وزمخًا
وشخصيات سياسية ودينية جديدًا من قوى سياسية فاعلة
بارزة؟
كانت رفضت تكليفه قطعًا،
مصادر ديبلوماسية يف بريوت وانعكس ذلك يف الشارع .وقد
بدد ال يروق ذلك قيادات سياسية
رأت ان هذا االجتماع
ّ
الفتورالذي كان سائدا بني أخرى وعلى األخص الذين مسوه
ّ
وجتلى ذلك لرئاسة احلكومة.
احلريري وميقاتي،
مبجيئهما يف سيارة واحدة اىل واعتربت املصادر ان الرئيس
«بيت الوسط» حيث عقدا املكلف اصبح امام وضع جديد،
اجتماعا يف مكتب احلريري اما تسهيل مهمته يف التأليف
شارك فيه النائب امحد كرامي بالقبول الضمين باملشاركة يف
واستكمل فيه درس الوضع .حكومته ويشكل ذلك ورقة دعم
زيارة ميقاتي كانت قصرية له على اجناز حكومة توافقية يف
ومل يتمكن من تناول طعام حدها االدنى ،واما عدم التجاوب
الغداء مع سائر املدعوين ألنه مع مطالبة قوى «االكثرية
كان على موعد غداء مع النائب اجلديدة» بالغاء بروتوكول
سليمان فرجنيه يف منزله احملكمة ،ويف ذلك ارضاء
للحريري وحلفائه وللشخصيات
بفردان.
ووصف مصدر شارك يف اليت شاركت يف اجتماع دار
اجتماع دار الفتوى العالقة بني الفتوى ،وان املوقف السين
)ABAL Corporate TD Rate Specials (Non-HQLA
احلريري وميقاتي بأنها اصبحت اجلديد سيعوق تأليف احلكومة
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All eyes on Canberra as Stevens speaks

their lowest level in two years last week with the Labour Department revealing a fall of
36k to 383k. The result was far stronger than the 410k figure that had been expected
by economists and was a sharp improvement on the 419k number recorded previously.
Adding to the strength of the labour data, wholesale inventories increased 1pct during

وامتنع ديريك مولتز وستيوارت
ليفي عن مناقشة أي دور ميكن
ان يكون «حزب اهلل» نفسه
اضطلع به يف شبكة تهرب
املخدرات .غري أن مولتز أشار
إىل أن إدارة مكافحة املخدرات
حتقق منذ مخس سنوات يف
وجود صلة بني مهربي خمدرات
لبنانيني وكولومبيني ،وأن ذلك
أظهر تورط املصرف يف عمليات
تبييض أموال منذ ثالث سنوات
على األقل.
وكانت وزارة اخلزانة األمريكية
اعلنت يف  26كانون الثاني
سلسلة اجراءات ضد شبكة
تهريب املخدرات تلك اليت
تتهم البنك اللبناني – الكندي
باإلسهام فيها .وهي مجدت
أصول عشرة لبنانيني ،بينهم
أمين مجعة ،و 19شركة،
وحظرت على االمريكيني االقامة
يف فندق ُقدم على انه مكان
للشبكة لبيع الكوكايني وواجهة
لتبييض االموال.
ويذكر أن حظرًا أمريكيًا مماث ًال
طاول قبل سنوات املصرف
التجاري السوري واملصرف
التجاري السوري اللبناني التابع
له.

البنك اللبناني – الكندي

ويف بيان وزعه مساء يف بريوت،
أسف «البنك اللبناني – الكندي
ش .م .ل ».لـ»املعلومات
اليت وردت اليوم (امس) من
وكاالت األنباء احمللية والعاملية
واملتعلقة بتورط املصرف يف
عمليات مشبوهة مع بعض
األشخاص الواردة أمساؤهم
على الئحة مكتب مراقبة
األصول اخلارجية (.»)OFAC
وأضاف ان «إدارة املصرف
مستعدة ،كما هو احلال دائمًا،
للتعاون والتنسيق الكاملني مع
السلطات الرقابية املختصة ولن
توفر أي جهد لتبيان احلقيقة
بعدم تورط املصرف بأي شكل
كان ،سواء مباشرة أو غري
مباشرة ،يف أي اتهام وارد
يف خمتلف التقارير اإلخبارية،
وبالتالي ينكر املصرف بصورة
قطعية أي عالقة أو تورط له يف
عمليات مشبوهة .إن املصرف
اللبناني – الكندي يعمل يف
القطاع املصريف اللبناني مبوجب
اإلجراءات واألنظمة املعمول بها
من السلطات احمللية واملصرف
املركزي اللبناني ،كما أن
املصرف حيرتم كل القوانني
املرعية اإلجراء يف لبنان بصورة
تامة».
وأشار اىل أن «اجلهاز
لوائح
ملتابعة
املعلوماتي
األمساء املشتبه فيها واملطبق
يف البنك اللبناني – الكندي
هو من أحدث األجهزة املعتمدة
دوليا ،كما أن املصرف يطبق
معايري املراقبة الدقيقة ويلتزم
بصورة تامة كل لوائح املشتبه
فيهم سواء أكانت صادرة حمليا
أم من ( )OFACأم من الئحة
مكافحة تبييض األموال يف
أوروبا».
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لبنانيات

ً
أمضى فيها  24ساعة «معارضا» ..وفتح سكرية ينتقد مفيت «الفتنة» ...وامليس يوضح
معركة املهندسني باكراً

أمحد احلريري يستنهض
أدار تيار «املستقبل» حمركاته
جمددًا باجتاه طرابلس ومنطقة
الشمال بعد تكليف إبن املدينة
الرئيس جنيب ميقاتي تشكيل
احلكومة العتيدة ،وذلك بهدف
مصاحلة مجهوره ،وتعزيز حضور
قيادته احمللية ،وتفعيل مكاتبه
التواصل
وإعادة
اخلدماتية
املباشر مع القواعد الشعبية
بعد االنقطاع شبه التام عن
تقديم املساعدات االجتماعية منذ
االنتخابات النيابية عام .2009
تيار
أن
واضحا
وبدا
إىل
يسعى
«املستقبل»
عودة قوية إىل طرابلس ولكن
هذه املرة من باب املعارضة
الذي سيفتح على مصراعيه
يف املرحلة املقبلة بعد استبعاد
الرئيس سعد احلريري عن رئاسة
احلكومة ،فضال عن استباقه
بعض االستحقاقات االنتخابية
لتأكيد جهوزية املواجهة مع
الرئيس جنيب ميقاتي وحليفه
الوزير حممد الصفدي يف
عرينهما الطرابلسي .وقد ّ
بكر
االمني العام لتيار املستقبل أمحد
احلريري يف زيارته اخلاطفة اىل
العاصمة الثانية ،يف فتح معركة
انتخابات نقابة املهندسني الختيار
نقيب جديد (يقضي العرف هذه
الدورة أن يكون مسلمًا) واليت
ستجري يف العاشر من نيسان
املقبل .وعقد سلسلة اجتماعات
مع منسقي األقضية الشمالية
ورؤساء الدوائر واملسؤولني
فيها وعدد من الشخصيات،
اطلق خالهلا سلسلة من الوعود.
وقد أكد أن «طرابلس ستكون
يف عهدة الرئيس سعد احلريري
شخصيًا وهو سيكون أكثر
تفرغًا للتعاطي مع كل مكونات
وشرائح اجملتمع الشمالي عمومًا
خاص،
بشكل
والطرابلسي
وأننا سنهتم بهذه املدينة كما
نهتم مبدينة صيدا» ،معرتفًا
حيال
الكبري
بـ«التقصري
العاصمة الثانية خالل الفرتة
املاضية نتيجة االنشغال بتنظيم
هيكلية التيار وحتويله إىل حزب
سياسي».
وتأتي زيارة أمحد احلريري
اىل طرابلس يف إطار تفقد
املنسقيات واالطالع على األمور
الثغرات
وتاليف
التنظيمية
اليت حصلت خالل التحركات
املاضية ،واليت انعكست سلبا
على التيار ،وتعزيز احلضور يف
مدينة الرئيس املكلف ،ووضع
قيادات التيار يف الشمال يف
أجواء املرحلة السياسية املقبلة،
وكيفية تعاطي التيار مع احللفاء
واخلصوم من املوقع اجلديد يف
املعارضة ،واالعالن عن عودة
اخلدمات ضمن قواعد سليمة
تواكب العمل السياسي ،إضافة
اىل توجيه الدعوة اىل كل
الكوادر والشخصيات املقربة
للمشاركة يف مهرجان ذكرى 14
شباط.
مصادر
أكدت
وقد
«املستقبل» أن التيار يريد
املهرجان مجاهرييا ،من خالل

إقامة جتمعات شعبية خارج قاعة
البيال ،وحتفيز كل املؤيدين
واالنصار على املشاركة يف
ذكرى  14شباط اليت قال عنها
احلريري «بأنها جيب أن تكون
نسخة طبق األصل عن عام 2005
تأكيدًا على احلضور القوي يف
الشارع اللبناني لقوى  14آذار،
بالرغم من غياب التيار الوطين
احلر واحلزب التقدمي االشرتاكي
والوزير حممد الصفدي عنها».
وتشري املعلومات املتوفرة اىل
أن أمحد احلريري حرص خالل
الساعات الـ  24اليت أمضاها
يف فندق «كوالييت إن»
على عقد اجتماعات مغلقة بعيدا
عن االعالم ،طلب فيها من
املنسقيات ان تكون أكثر تفاعال
مع الناس ،وأبلغ من يعنيهم
االمر «أن تيار املستقبل قد
حسم موقفه بعدم املشاركة
يف احلكومة امليقاتية ،وأنه
سيمارس مع قوى  14آذار
املعارضة من ضمن املؤسسات
واألطر الدميوقراطية» .ودعا
اجلميع إىل «االستماع بعناية
إىل الكلمة اليت سيلقيها الرئيس
سعد احلريري يف مهرجان 14
شباط» ،مؤكدا أنها «ستكون
على قدر كبري من األهمية
وستفاجئ احللفاء واخلصوم
مبضمونها ،وسرتسم اخلطوط
العريضة للمرحلة السياسية
املقبلة ،وهي قد تقلب املعادلة
الشعبية جمددا».
وتضيف هذه املعلومات أن أمحد
احلريري كشف خالل اجتماعاته
ان الرئيس احلريري «سيجري
يف كلمته قراءة متأنية للتجربة
السابقة ،وسيضع اللبنانيني
يف تفاصيل مبادرة الـ س.
س واألسباب اليت أدت اىل
فشلها».
وقد خصص أمحد احلريري كثريًا
من وقته ملتابعة تفاصيل معركة
انتخابات نقابة املهندسني يف
الشمال اليت ستجري يف العاشر
من نسيان املقبل ،حيث عقد
اجتماعًا موسعًا مع مهندسي تيار
«املستقبل» ،لكنه مل يفض
اىل إعالن اسم املرشح العتيد
املدعوم من التيار وقوى 14
آذار يف ظل متسك املرشحني
حسني املصري (منسق التيار
السابق يف عكار) وحممود
فوال (مسؤول نقابات املهن
احلرة يف منسقية طرابلس)
برتشيحهما ،االمر الذي كاد أن
يؤدي اىل شرخ بني مهندسي
التيار الواحد ،عمل احلريري
على تالفيه بتحميل املسؤولية
اىل املهندسني أنفسهم باختيار
األنسب .واقرتح إجراء انتخابات
داخلية بني املرشحني ،واختيار
من حيظى بأكثرية االصوات،
وذلك ملواجهة املرشح عبد
املنعم علم الدين (النقيب
الذي
للمهندسني)
السابق
من املفرتض أن حيظى بدعم
الرئيس جنيب ميقاتي والوزير
حممد الصفدي واملردة والتيار
الوطين احلر وسائر احللفاء.

وجه النائب الوليد سكرية يف
مداخلة له انتقادا لدور بعض
املفتني يف التحريض املذهيب
والفتنة ،االمر الذي دفع بعدد
من املفتني احلاضرين اىل الرد
عليه حمتجني على كلمته وكان من
بينهم مفيت زحلة خليل امليس،
فتوجه اليه سكرية منتقدا اشادته
بالرئيس امني اجلميل قبل اشهر
عندما اسبغ عليه صفات للنيب
حممد .وبرغم احتجاج امليس،
اكمل سكرية كالمه فتدخل مفيت
اجلمهورية حممد رشيد قباني
داعيا للعودة اىل «احلوار»،
لكن سكرية اكمل مداخلته فتناول
الصراع العربي االسرائيلي مشيدا
باملقاومة ومنددا مبهامجيها.
وعند انتهاء االجتماع ،توجه امليس
اىل سكرية مشيدا به وبتاريخ
عائلته وباملقاومة ،واالمر نفسه
قام به مفيت عكار الشيخ اسامة
الرفاعي الذي لقي بدوره نصيبه
من انتقادات سكرية ،كما توجه
مفيت صيدا خليل سوسان حنو
سكرية معرفا عن نفسه ايضا.
وعلق سكرية على البيان
باملالحظات التالية:
«أوال :لقد مت تسليم البيان
املعد مسبقا أثناء انعقاد اجللسة،

وبالتالي مل نكن مطلعني على ما
ورد فيه ،لذلك ،أبديت اعرتاضي
أنا وزميلي النائب قاسم
هاشم على العبارة اليت تناولت
«االستقواء بالسالح لدى بعض
األفرقاء لفرض إمالءاتهم على
الدولة» ،ألن املقصود بهذه
العبارة هو سالح املقاومة اليت
نرى أنها حررت لبنان وأعادت له
سيادته الوطنية ،ولألمة العربية
كرامتها.
ثانيا :ويف حني اننا أكدنا خالل
جلسة اللقاء على إجراء حتقيق
عادل شفاف يف التحقيق جبرمية
اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
فإننا نؤكد على عدم تسييس
هذا التحقيق ،ونشدد على
ضرورة حماكمة شهود الزور
كمدخل لكشف احلقيقة يف هذه
اجلرمية».وختم« :أما بالنسبة
اىل البند الوارد يف البيان املعد
مسبقا واملتعلق برئاسة احلكومة
وضرورة إسنادها اىل الكتلة
األكثر عددا من نواب السنة،
فإننا نقول إن رئاسة احلكومة
ال متثل طائفة بعينها ،مثلها
مثل رئاسة اجلمهورية ،حيث
إن املوقعني الرئاسيني ميثالن
الشعب اللبناني بأكمله».

مطر يف قداس مار مارون :لعدم
االستقواء باآلخر على الداخل

احتفلت الطائفة املارونية يف
لبنان بعيد شفيعها القديس
مار مارون بقداس ،حيث رفعت
الصلوات وأقيمت القداديس
للمناسبة ،يف عدد من املناطق
اللبنانية.
وترأس رئيس أساقفة بريوت
للموارنة املطران بولس مطر
قداسا يف كنيسة مار مارون
يف اجلميزة ،حضره رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
السيدة
وعقيلته
سليمان
وفاء ،رئيس حكومة تصريف
األعمال سعد احلريري ،الرئيس
أمني اجلميل وعقيلته جويس،
السنيورة،
فؤاد
الرئيس
احلسيين،
حسني
الرئيس
وحشد من الشخصيات .وكان
الفتا لالنتباه غياب رئيس
جملس النواب نبيه بري الذي
أوفد النائب ياسني جابر ممثال
عنه ،والرئيس جنيب ميقاتي.
وألقى مطر عظة ناشد فيها
«اللبنانيني احلفاظ أوال على
وحدتهم الوطنية ،ولكي حتقق
أحالمنا بوطن سليم يقوم
برسالته يف حميطه والعامل .فال
يبقى أحد من أبناء لبنان على
شعور بأنه مهمش يف حقوقه
ويف مشاركته ،وال يشعر أحد

بأنه أمام خطر حتجيمه واختزاله،
ْ
ولنعلم مجيعا أن الوحدة ال تقوم
إال باحملبة وأن حمبة الوطن ال
حقيقة هلا خارج حمبة مجيع
املواطنني».
وشدد على ضرورة قيام
«اللبنانيني بتحصني دولتهم
ألن فيه حتصينا لكيانهم
وملصريهم اجلامع .فالدولة
القوية والعادلة اليت طاملا متنينا
قيامها تبقى وحدها السقف
احلامي للبيت وساكنيه .وبها
تنتفي كل جتربة باالستقواء
بأي كان حلل معضلة داخلية
جيب حلها بروح األخوة يف
الداخل .وإن مل نتدبر أمورنا
اخلاصة داخل بيتنا الواحد
فكأمنا نقول وجناهر بأن ليس
عندنا بيت».
ودعا مطر اللبنانيني إىل
وأن
باحلرية
«التمسك
يعملوا على تفعيل نظامهم
الدميوقراطي مبا يكفل العمل
به من دون عقبات ولدى أي
استحقاق دستوري كبري كما
جتري األمور يف الدول الراقية،
وأال يصرفوا العمر يف الدوران
حول الدميوقراطية السياسية من
دون الولوج إىل الدميوقراطية
االجتماعية».

كرامي« :إذا القاضي راضي شو منعمل؟»
«اذا كان اول الرقص حنجلة
فسنرى الكثري».
ورأى كرامي «أن نفس

السنيورة واضح يف البيان،سيخرج منها» ،وقال« :على
فقد الزموا ميقاتي بأمور الكل حال ،اذا كان القاضي راضي
نعرف كيف سيفي بها اوشو منعمل»؟

لصاحبه جان شاهني

ّ
علق الرئيس عمر كرامي على
والبيان
االسالمي
االجتماع
الصادر عنه وتغيبه عن
االجتماع ،فقال :كيف احضر
مثل هذا االجتماع بعد الذي
حصل يف دار الفتوى من
هدر للمال وتضييع للحقوق،
وعدم ايفاء املفيت حممد رشيد
قباني والرئيس فؤاد السنيورة
بالتعهدات اليت قطعاها باعادة
املال املسلوب وارسال تقرير
عن التحقيق الذي جرى وما زلنا
يف انتظار التقرير ،ما يدل على
وجود ارتكابات؟
اضاف كرامي :يف السياسة،
اهلدف من االجتماع واضح ،وهو
الزام الرئيس ميقاتي بتعهدات
ما ،وانا استغرب كيف يذهب
الرئيس املكلف اىل مثل هذا
االجتماع ،فليشرح لنا على اي
اساس حضر؟ فالبيان تضمن
التزامات واضحة عجيبة غريبة
فهل سيلبيها ميقاتي؟ يعين

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

سهرة خاصة ومميزة مبناسبة عيد العشاق ...مفاجآت سارة
نؤمن ونتعهّد سائر أنواع املناسبات
سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي
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لبنانيــات

عون بعد لقائه األسد يف حلب:

نقدر مواقف سورية الداعمة للبنان وحرصها على االستقرار
التقى الرئيس السوري بشار
بالنائب
أالربعاء،
األسد،
ميشال عون ،رئيس تكتل
التغيري واإلصالح اللبناني،
بعد أن توجه إىل مدينة حلب
السورية حيث كان عون
يشارك يف إحياء عيد القديس
مارون .وجاء يف بيان رمسي
مقتضب أن اللقاء تطرق إىل
«األوضاع يف لبنان وجهود
اللبنانية،
احلكومة
تشكيل
وآخر التطورات على الساحتني
العربية واإلقليمية» .وأضاف
البيان أن اللقاء جرى حبضور
وزير الطاقة واملياه اللبناني،
جربان باسيل ،ونقل البيان
عن عون تعبريه عن التقدير
«ملواقف سورية الداعمة
للبنان وحرصها على كل
ما من شأنه تعزيز وحدته
واستقراره».
وهذا اللقاء هو الثاني للرئيس
األسد مع عون منذ سبتمرب
ويأتي
املاضي،
(أيلول)
ضمن سلسلة لقاءات لألسد
مع مسؤولني لبنانيني ،خالل
األشهر األخرية اليت شهدت
تصعيدا ،على خلفية صدور
قرار ظين عن احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان ،وأزمة تشكيل
حكومة بعد استقالة وزراء
املعارضة.
ويف وقت سابق من يوم
االربعاء ،شارك عون يف
احتفال ديين إحياء لذكرى
شفيع الطائفة املارونية.
ومع أن املناسبة اليت شارك
فيها حنو عشرة آالف لبناني من
الطائفة املارونية ،على رأسهم
عون ،كانت مناسبة دينية
لالحتفال بعيد القديس مارون،
شفيع الطائفة املارونية ،فإن
حضور عون وكلمته اليت ألقاها
يف القداس أرخت على املناسبة
بظالل سياسية.
وقال عون يف الكلمة اليت
ألقاها يف مدينة حلب السورية
االربعاء« :لن يستطيع أحد
أن يأخذنا إىل خيارات مغايرة
خليارات شعبنا ،أو أن يسرق
منا جذورنا وتقاليدنا» ،وقال:
«سنبقى جنسد كل هذه القيم
يف حياتنا من أجل مستقبل راق
ومتناغم ،وما نقوم به اليوم
يشكل منطلقا للحركة املشرقية
ليصبح هذا املكان وكل منارة
مسيحية وإسالمية معلما للعامل
أمجع».
وعلى هامش االحتفال قال
عون ،يف تصرحيات لقناة
«اإلخبارية» السورية ،إن
«احملادثات مع رئيس احلكومة
املكلف ،جنيب ميقاتي ،ما
زالت جارية ،ومل نعلن شيئا
عن مضمونها» ،مستبعدا أن
يكون ميقاتي «وصل إىل حد
أن لديه صعوبات كبرية»،
وأشار إىل أن «آخر لقاء بني
ميقاتي والوزير جربان باسيل
كان باألمس ،وهو مل يبلغنا
بشيء ،فقط ما زلنا نبحث معه
باملواضيع الشائكة».
وفيما خيص احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان قال عون« :حنن

*الرئيس االسد مستقبال العماد عون*

*الرئيس االسد جمتمعا العماد عون*

*جانب من املؤمنني*

نرتقب القرار الذي سوف يصدر
عن احملكمة الدولية ،ولكننا ال
نعتقد أن العدالة الدولية اليت
تطبق يف لبنان هي العدالة
السليمة والشفافة ،ألنه عند
ذلك سنكون حنن معها»،
موضحا أنه «ال أحد منا يهرب
من أمام العدالة ،فكلنا يفتش
عن العدالة ،ولكن عندما يشوب
هذه العدالة شهود زور ونظام
مغطى حتت التأثري السياسي
الدولي ،عندها ال تعود العدالة
عدالة».
وعن رؤيته ملا جيري يف مصر،
قال عون إن الرئيس املصري
حسين مبارك «قد رحل وانتهى،
ألنه استخدم البندقية حلفظ
األمن ،يف مواجهة املظاهرات
السلمية ،اليت مل تكن غري
ذلك» .ووصل عون إىل حلب
الثالثاء ،ضمن «رحلة احلج
إىل الينبوع» ،اليت استمرت
ليومني؛ الثالثاء واألربعاء،
ورافقه ،باإلضافة إىل عائلته،
وفد رمسي من حكومة تصريف
األعمال ،ضم الوزيرين ،جربان

باسيل وفادي عبود ،والنواب
فادي األعور وإبراهيم كنعان
ونبيل نقوال وناجي غاريوس،
والنائب السابق سليم عون،
والدكتور بيار رفول ،وقياديون
يف «التيار الوطين احلر»،
ليشارك مع وفد شعيب ضم حنو
عشرة آالف شخص يف قداس
إهلي يف براد ملناسبة اختتام
يوبيل الـ 1600عام على وفاة
القديس مار مارون.
ويف أول يوم من الزيارة،
شارك عون يف افتتاح «بارك
احلكومة
أسسته
أثري»،
السورية ،ويضم بقايا الكنيسة
األوىل اليت أسسها مار مارون
سنة 398م ،يف قرية كفرنبو.
وهناك ألقى عون كلمة حتدث
فيها عن مار مارون وتأسيس
الكنيسة املارونية.
بعدها أقامت مطرانية السريان
األرثوذكس يف حلب مأدبة غداء
للعماد عون والوفد املرافق،
حضرها عدد كبري من املطارنة
ورجال الدين من كل املذاهب
واملناطق السورية.

االكاذيب واالضاليل
الفتنوية...
ستدمر معامل الوطن
اجملهر
االنسانية!
سواء جنح جنيب ميقاتي بتشكيل حكومة
جديدة ام فشل ،سواء متكن معسكر
سعد احلريري من تعطيل هذه املهام
وافشاهلا ام مل يتمكن ،فاحلقيقة بنظرنا
تبقى واضحة وجلية وهي ان سعد الدين
احلريري كان واحدا من أضعف وأفشل
من تسلم رئاسة حكومة لبنانية يف
تاريخ لبنان السياسي احلديث.
يف العمل والصراع السياسي فان
البكاء على االطالل واالستناد او التفاخر
باجنازات االحياء او االموات ال يعطي
وسام استحقاق وال يؤهل املدعي حق
البقاء يف منصب املسؤولية اىل ابد
اآلبدين خاصة اذا كانت مصاحل الوطن
ولقمة عيش املواطن مهددة بالزوال
والضياع ،بل واقعا ان مستوى معيشة
اللبناني الكادح يف الوظيفة ،يف املتجر،
يف املزرعة ،يف الشارع او يف حتى يف
ميدان مد اليد واالستعطاء ...مستوى
يتدن وحسب بل اصيب
هذه املعيشة مل
َ
بشبه انعدام كامل.
ان فشل سعد احلريري يف ادارة شؤون
حكومته والبالد والعباد معا هو اوال
واخريا املسؤول املباشر عنه نظرا لضعف
وجوده السلطوي وعجزه عن حسم االمور
بهيبة القائد او الرئيس املسؤول .لقد
وجه اهتماماته طيلة اشهر سلطته اىل
التجول بني عواصم دول املعمورة من
عربية واجنبية تاركا وراءه او مستمعا
باالحرى اىل حفنة من املستشارين
الفارغني ومتكال على جمموعة اخرى من
الدمياغوجيني والسفسطائيني من نواب
او وزراء يف كتلته لتولي امور البلد و
«دق املي مي» و ...هزي يا نواعم،
فازداد انهيار الوطن وازدادت تقمتهم
وعلت أصواتهم ومطالباتهم له وحلكومته
بأبسط احلقوق الدنيوية املعيشية ،ومع
ذلك فاالجراءات اليت كان يقدم عليها من
حني اىل آخر مل تكن سوى حبوب مسكنة
ألوجاع الناس املعيشية واالجتماعية.
ّ
فضل سعد احلريري االجنرار وراء
لقد
املواجهة بناء على نصائح وارشادات
مستشاريه ونوابه ووزرائه وايضا
حلفائه كالقوات والكتائب وغريهم من
الذين تارخيهم السياسي كاد ان يضع
لبنان يف احضان اسرائيل والذين ما
زالوا حتى اآلن وبقناعات اشد شراسة
من املاضي يرون ان ال مانع من توقيع
ميثاق سلم ان تفاهم مع هذه الدولة
العدوة ومع هذا النظام الفاشي.
لقد فضل الشعارات الكاذبة على
احتياجات شعبه امللحة يف احلياة كالكهرباء
واملاء والطرق والنفط والغاز والطبابة
واملستشفيات العامة واملدارس الرمسية
وغريها من شؤون وهموم املواطن
اليومية .لقد فضل االجنرار وراء حماربة
شعارات والية الفقيه وسحب السالح
املوجه اىل صدور الناس ،ثم حتقيق
العدالة وكشف حقيقة قتلة الرئيس
الشهيد رفيق احلريري وغريها.
ان فقدانه للسلطة ولشرعيتها ناتج

بقلم رامي القروش

بقناعاتنا وبنظرنا واىل جانب كل جانب
عن قلة خربته وضعف شخصيته وانعدام
جتربته السياسية وخاصة يف بلد كلبنان.
هو يعلم بأنه مل حيقق الفوز بأصوات
ابناء طائفته السنية يف انتخابات
 2009النه القائد احلكيم العظيم مثلما
النه بطل
كان املرحوم والده ،وال
«سطلجا» وامنا حتقيقه للنجاح جاء
نتيجة هدر مئات ماليني الدوالرات
يف شراء أصوات الناخبني واحلمالت
االعالمية واالعالنية .كيف ميكنه نسيان
حقيقة نتائج انتخابات اجملالس البلدية
وخاصة يف حمافظة لبنان الشمالي اليت
يعتربها اكرب معقل للحريرية السنية ،هل
نسي انه عجز عن حتقيق نسبة  25باملئة
من أصوات ابناء طائفته رغم عشرات
ماليني دوالراته اليت هدرها .مل يتمكن
االتعاظ من تلك النتائج او قراءة ضمري
شارعه السين يف تلك املناطق ويف تلك
اآلونة بالذات.
ان محالت التهويل والتضليل واللعب
باعصاب ومشاعر املواطنني ال جتدي
نفعا وال حتقق مكسبا انتخابيا او وطنيا
او شعبيا .ان خسارته للسلطة كانت
امرا متوقعا إن هو عجز عن رؤيته او
قراءته فهذا خطأه وفشله .يقال عن
السياسة انها فن التعامل مع املستحيل
ويبدو جليا جهله وجهل كافة اعوانه
وعلى خمتلف مستوياتهم بهذه املقولة
واملعادلة :لذا فهم مجيعا يتباكون على
االطالل ويسعون اىل بث وتفعيل روح
الفتنة والعصبية املذهبية او الطائفية
ظنا منهم انها ستعيد هلم ماء الوجه
لقد سبق السيف العزل وفات عليهم
قطار احلكم والتحكم ،لذا ومن منطلق
الدميقراطية اليت يدعونها يف املعسكر
احلريري او تيار املستقبل او حزبي
الكتائب او القوات وحرصا على بقاء
الوطن ووحدة شعبه ومستقبله عليهم
قبول خسارة اجلولة السياسية هذه
باالخالقية الدميقراطية اليت يدعون العمل
بها وافساح اكرب جمال لنجيب ميقاتي
للنجاح يف مهامه ومسؤولياته احلكومية
النه يرأس حكومة لبنان ،كل لبنان،
وليس حكومة فئة لبنانية دون اخرى.
جنيب ميقاتي اليوم اعلن مد يد العون
والتعاون جلميع االفرقاء وليس فقط
لنبيه بري او حلسن نصراهلل او ميشال
عون وسليمان فرجنية ووليد جنبالط.
الشعب اللبناني ليس مضطرا لدفع مثن
قلة خربتكم السياسية او انعدام تقديركم
ملا قد تسري اليه االمور ،فارمحوا من يف
االرض برمحكم من يف السماء ،وتذكروا
ان تصلبكم يف املواقف سيجر الويل
على البلد ،فرغم ان بامكانكم الفرار منه
ان بدأ فيه االقتتال اال انكم سترتكون
فيه اخا او اختا ،ابا او اما ،قريبا او
نسيبا ،جارا او صديقان فان فقد او
افتقد اي من هؤالء فلن يعيده هلم كل
زعامات او عنرتيات او اضاليل االرض
جمتمعة.
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مقــاالت

خليفة البطريرك ...يف  8آذار
حلسن حظ املوارنة ،انتهى دور البطريرك نصر اهلل
صفري قبل أن ينتهي دورهم .فقد َقِب َل الفاتيكان
بسرور استقالة صفري ،وحدد  8آذار املقبل موعدًا
النتخاب بطريرك جديد للكنيسة املارونية

غسان سعود

كنسيًا استقالته،
بعد معجزة تقديم املاروني األول
ّ
َّ
حل الشرط األصعب وبات ميكن عشاق البطريرك
املاروني نصر اهلل صفري البدء باالستعدادات
لريفعوا إىل الكرسي الرسولي مطلب إعالنه
مكرمًا ،متهيدًا لتطويبه قبيل إعالنه قديسًا جديدًا
من لبنان .فاحلركة اخلجولة هلؤالء باجتاه بكركي
حلث صاحب الغبطة على سحب استقالته مل تؤد
إىل نتيجة .وانقلب السحر على الساحر ،فأسرع
الكرسي الرسولي ،كما نشرت «األخبار» يف
 21كانون الثاني حتت عنوان «قبول الفاتيكان
استقالة صفري قريبًا جدًا» ،إىل قبول استقالة
صفري قبل تفاقم السجال بشأنها بني مؤيد
ورافض .علمًا بأن صفري قدم استقالته مضطرًا
ونتيجة ضغط فاتيكاني كبري ،ال طواعية كما يوحي
املقربون من صفري .ويف مصادفة تارخيية ،تقرر
انتخاب البطريرك اجلديد ،خليفة بطريرك  14آذار،
يف  8آذار املقبل.
هكذا ،سيكون عيد مار مارون غدًا مناسبة النطالق
السباق بني املطارنة املوارنة من املناطق اللبنانية
كلها واألبرشيات املنتشرة حول العامل باجتاه
بكركي .وعلى طريقة «كل ماروني مرشح حمتمل
لرئاسة اجلمهورية» ،يتبني اليوم أن كل مطران
ماروني مرشح حمتمل لوراثة صفري .وقد تشتتت
اجملموعات أو تكتالت املطارنة اليت كانت واضحة
قبل بضعة أسابيع فقط ،وبات صعبًا إجياد مطران
واحد ميكن وصفه باملرشح القوي حلمل جمد لبنان
على كتفيه .والالفت أنه ال شيء يف الكنيسة
امسه مرشح بطريركي؛ إذ ينتخب املطارنة زميلهم
املفضل بعد اتفاقات جانبية ،من دون أن يعلن
أحدهم ترشحه رمسيًا .ويف آخر انتخابات ،عام
 ،1986دخل املطارنة غرفة االستقبال الكربى يف
بكركي ،وقد وضعت يف وسطها طاولة كبرية عليها
صليب كبري .وبالرغم من أن اجملمع الفاتيكاني كان
يضم تسعة عشر عضوًا فقط ،ال أربعني كما هو
اليوم ،مل يستطع أحد خالل مخس دورات انتخابية
متتالية أن حيصل على ثلثي عدد األصوات ،رغم
أن القانون يفرض على كل مطران كتابة امسه
واسم املطران الذي ينتخبه .فقد حصل كل من
مطران صور واألراضي املقدسة يوسف اخلوري،
ومطران صيدا إبراهيم احللو ،على عدد أصوات
متقارب .وقبل دخول الدورة االنتخابية السادسة،
اقرتح راعي أبرشية صربا يومها ،املطران ميخائيل
ضوميط ،التوافق على تلميذه يف جامعة القديس
يوسف ،نصر اهلل صفري .وهكذا ،مل تكد تنتهي
الدورة السادسة حتى أحرق املطارنة أوراق االقرتاع
لتنضم نتائج االقرتاع إىل أسرار الكنيسة.
يف مذكراته اليت كتبها الزميل أنطوان سعد،
يقول صفري بثقة إنه مل يطلب من أحد أن ينتخبه؛
ألن اقتناعه كان وال يزال أن «طالب الوالية ال
يوىل» ،مشريًا إىل أن بعض األساقفة متنوا عليه
يومها ترشيح نفسه فرفض هذا األمر ،ملمحًا إىل
قبوله «حتمل املسؤولية يف حال انتخابه».
وبالتالي ،فإن انتخاب صفري مل يكن متوقعًا يف
مرشحني قويني واحنياز فاتيكاني شبه معلن
ظل
َ
إىل أحدهما ،ما يعزز منطق القائلني بعدم جدوى
الدخول يف التخمينات بشأن املرشح األقوى اليوم.
مع األخذ يف االعتبار أن املطارنة األربعني الذين
يؤلفون جملس املطارنة اليوم ،املتقاعدين وغري
وينتخبوا .وليس
املتقاعدين ،حيق هلم أن َينتخبوا ُ
وسط هؤالء من يحَ ظى بتأييد أكثر من ثالثة مطارنة
يف حد أقصى ،ما يدفع أحد املطارنة إىل التأكيد
أن انتخاب بطريرك جديد لن يكون بالسهولة اليت
يتخيلها البعض.
من جهة أخرى ،يتوقع حتول احتفاالت روما يف 21
و 22و 23شباط ملناسبة اختتام االحتفاالت بذكرى
 1600لوفاة القديس مار مارون إىل فرصة ليعرض
املطارنة قوتهم وعالقة بعضهم ببعض أمام أعني
الكرسي الرسولي وآذانه ،يف ظل معلومات عن
نية بعض املطارنة البقاء يف روما حتى  8آذار.
ّ
لقاء ثقافيًا يف
مع العلم بأن االحتفاالت تشمل
ً

يومها األول ،رسيتال دينيًا يف اليوم الثاني ورفع
الستارة عن متثال مار مارون يف اليوم الثالث
الذي سيشارك فيه البابا بنديكتوس السادس
عشر والبطريرك صفري ورئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،قبل توجه اجلميع إىل كنيسة
القديس بطرس حيث سيرتأس صفري القداس،
يف ظل رغبة فاتيكانية باالستفادة من االحتفاالت
لوضع النقاط على بعض احلروف يف اخلطة
الفاتيكانية الستنهاض الكنيسة املارونية ،ولشرح
وجهة نظر الفاتيكان للمعنيني بإجناح البطريرك
اجلديد .ورغم تشديد بعض املطارنة على رفض
تدخل الكرسي الرسولي مباشرة يف االنتخابات،
هناك يف الفاتيكان شبه إمجاع على أن طلب بابا
روما عرب موفدين خاصني من البطريرك االستقالة
ليس نهاية التدخل الفاتيكاني يف ملف الكنيسة
املارونية ،بل هو أقرب إىل البداية .وحبسب أحد
اآلباء الدائمي التنقل بني الكسليك والفاتيكان،
فإن الكرسي الرسولي يتعلم من أخطاء أسالفه،
ولن يكرر جتربة  1986حني حث البابا يوحنا بولس
الثاني البطريرك خريش على االستقالة ،ثم تفرج
من بعيد على املطارنة يأتون ببطريرك ال يالئم
اخلطة الفاتيكانية لتعزيز أوضاع مسيحيي الشرق.
وحبسب املعلومات ،فإن خطة الفاتيكان احلالية
تكاد تكون هي نفسها خطته قبل مخسة وعشرين
عامًا ،بنقاطها السبع:
1ـــــ وصل ما انقطع بني البطريركية املارونية
وخمتلف الطوائف اللبنانية األخرى.
2ـــــ ّ
مل مشل املسيحيني ،أقله حتت مظلة روحية.
3ـــــ مأسسة الكنيسة.
4ـــــ االنطالق يف ورشة عمل ملعاجلة أسباب اهلجرة
املسيحية والنزوح املسيحي من بعض القرى.
5ـــــ بناء عالقة جديدة بني بكركي والرهبانيات
من جهة ،وبكركي واملراجع الكنسية املسيحية غري
املارونية من جهة أخرى.
6ـــــ متكني الكنيسة املارونية من جتاوز قوقعة جبل
الفعلية
لبنان ألداء دور مشرقي أكرب لتكون الذراع
ّ
لروما يف بلدان يبحث مسيحيوها عن سند معنوي
مثل العراق وفلسطني.
7ـــــ التجديد على مستوى املطارنة واآلباء
واملؤسسات الكنسية.
وبالتالي ،ميكن فهم نقطتني أساسيتني من جمموع
كالم زوار الفاتيكان:
ـــــ لن يقف الفاتيكان مكتوفًا يف االنتخابات
املقبلة .ومن يفرتض إعالمه ،فهم أن للكرسي
الرسولي دورًا يف اختيار البطريرك اجلديد ،حتى لو
مل يشرع القانون الكنسي له ذلك.
ـــــ لن يكون هناك بطريرك استفزازي ،ولن يكون
هناك أيضًا بطريرك خجول.
الالفت أن عرض أمساء املطارنة وسريهم الذاتية
يفاقم صعوبة التوقع .فإىل جانب البطريرك املسن
(مواليد  )1920هناك  19مطران بلغوا سن التقاعد،
هم :جون شديد (البرتون ـــــ ( ،)1923جورج أبي
صابر ـــــ  ،)1923شكر اهلل حرب (اليمونة ـــــ
 ،)1923يوسف حتيّ (أيطو ـــــ  ،)1925مارون صادر
(عني إبل ـــــ  ،)1926هكتور الدويهي (زغرتا ـــــ
 ،)1927جورج اسكندر (حوش الزراعنة ـــــ ،)1927
محيد موراني (منيارة ـــــ  ،)1930روالن أبو جوده
(جل الديب ـــــ  ،)1930رميون عيد (مزرعة الضهر
ـــــ  ،)1930طانيوس اخلوري (صغبني ـــــ ،)1930
اجلميل
يوسف درغام (عربين ـــــ  ،)1930بطرس
ّ
(عني اخلروبة ـــــ  .)1932بولس سعاده (إهدن ـــــ
 ،)1933فرنسيس البيسري (قناة ـــــ  ،)1933مسري
مظلوم (القعقور ـــــ  ،)1934غي جنيم (كفرتيه ـــــ
قزحيا ـــــ ،)1935
 ،)1935يوسف بشاره (عربة
ّ
يوسف اخلوري (حبويتا ـــــ .)1936
يف املقابل ،يبدو املطرانان األكثر ديناميكية
وكاريزما وسط زمالئهم ،أكثر شبابًا من انتخاب
أحدهما بطريركًا :إلياس نصار (بريوت ـــــ )1962
ّ
(شكا ـــــ .)1962
ويوسف سويف
ً
ليبقى بذلك مثانية عشر امسا ،منهم مثانية يديرون
أبرشيات خارج لبنان (ثالثة منهم يف سوريا)،
وعشرة يف لبنان ،أشهرهم :بشارة الراعي (محاليا
ـــــ  ،)1940منصور حبيقة (حدث بعلبك ـــــ ،)1941
بولس مطر (الناعمة ـــــ  )1941وجورج أبو جودة
(جورة البلوط ـــــ .)1943

رسالة اعتذار من الرئيس حسين مبارك
بطرس عنداري

عفوك شعب مصر األبي
استميحك عذرًا يا شعيب العظيم ألنك فجرت
بوجهي دفقًا من املعلومات اليت كنت اجهلها
ألني امضيت ستني عامًا من عمري منها  30عامًا
يف رئاسة اجلمهورية بني جدران اربعة كنت
تنعم شعب
خالهلا اتلقى التقارير املفرحة عن ّ
مصر باخلريات والرفاهية وعن حمبته لرئيسه
صدم مؤخرًا بثورة كان يعترب جميئها حلمًا
الذي ُ
يشبه اخلرافة.
مل اكن اعرف ان  40مليون مصريًا يعيشون
على نصف دوالر يوميًا لكل منهم وثالثني
مليون على اقل من دوالرين فيما ينعم اقل من
مخسة باملئة من املصريني مبا تبقى من ثروات
الوطن ومداخيله.
مل اكن اعلم ان ستة ماليني مسكن يف مصر ال
متلك محامات وبيوت خالء حديثة.
مل يقل لي احد ان اكثر من  80باملئة من خرجيي
اجلامعات واملعاهد املهنية يتوجهون اىل دول
عربية واوروبية للعمل يف املطاعم والفنادق
وحمطات الوقود وغري ذلك من االعمال اليت ال
جيدون افضل منها لتأمني لقمة العيش.
مل يذكر لي احد ان صحافة مصر الرائدة سابقًا
وحتول معظم كتاب ومفكري
حتولت اىل ابواق
ّ
ّ
ام الدنيا «كتاب اجرة» يف ديوان السلطان
او مطاردين يف كل االجتاهات او مكافحني يف
صحف املعارضة احملاصرة دائمًا.
هل يعقل يا شعيب العظيم ان ال ينقل اىل
األمية يف مصر ما زالت تشمل
مسامعي احد ان
ّ
ثلثي السكان يف بلد كان رائدًا للحضارة منذ
آالف السنني؟
ومن يصدق اني مل اعرف ان مصر ما زالت
َ
تعمل بقانون اخلط اهلمايوني الذي فرضه
العثمانيون قبل  150عامًا ويقضي مبنع بناء او
ترميم الكنائس املسيحية اال بإذن خاص ومباشر
من رئيس الدولة؟
لقد تأثرت يف االيام االخرية عندما علمت
مبالحقة واضطهاد وسجن املتنورين من الكتاب
واملفكرين وحزنت عندما قيل لي ان نصر حامد
ابي زيد مات يف املنفى مطاردًا ومضطهدًا من
قبل سلطات وطنه وقواه الظالمية.
اني رجل مؤمن وحمافظ على اقيم فهل تصدقون
اني اقبل بوقوع اآلالف من مراهقات مصر ضحية
سائحي النفط كزوجات مومسيات اوعابرات؟
اقسم لك يا شعيب العظيم ان ما ذكرته صحيفة
الغارديان الربيطانية عن جتاوز ثروتي وثروة
وولدي مجال وعالء تصل اىل
زوجيت سوزان
ّ
صحة له ألن ثروة
السبعني مليار دوالر كالمًا ال
ّ
عائليت ال تزيد عن اخلمسني مليارًا يف افضل
احلاالت حصلنا عليها من جراء استثمارات ذكية
جدًا وبعض العموالت املشروعة حينا والسرية

احيانًا كثرية.
عفوك شعب مصر األبي
كنت اعتقدت مع الكثريين ان بناء االهرامات
وعبودية الفراعنة ارهقتك اىل األبد ولكنك
فاجأت العامل امجع بانتفاضة ّ
قلما عرف التاريخ
شبيهًا هلا بتحركها اجلماهريي  ..وال اخفي يا
شعيب األبي اني حزنت على اتهام بعضكم لي
بأن فاروق االول عندما قبل بالتنازل عن عرشه
وغادر الوطن ،فهل انا اسوأ من فاروق حقًا؟
ومبا ان ايامي باتت معدودة ومصريي جمهول
وقامت ارى من بعض واجيب ان اعرتف باخلطأ
االكرب الذي ارتكبته يف حياتي السياسية اال
وهو اتكالي على االمرباطور االمريكي دائمًا
ضد ضمريي
جرني اىل ارتكابات عديدة
ّ
والذي ّ
وضد اميت حيث غدرت بأهل غزة وحاصرتهم
ومنعت عنهم الغذاء والدواء واجربت على معانقة
وتقبيل وجنات برييز ونتنياهو وشارون وباراك
الذين قتلوا عشرات األلوف من ابناء مصر
ومئات األلوف من الفلسطينيني والعرب.
وكم اشعر باملرارة والندم على ارسالي جنود
مصر حملارفة العراق اىل جانب االمريكيني
يف الكويت وبعد ذلك شرعت احتالل العراق
وتدمريه على يد بوش وتغاضيت عن ذلك كما
فعل سائر زعماء وشيوخ العرب متناسني عشرة
ماليني قتيل وجريح وارملة ويتيم ومشرد والجئ
من ابناء العراق.
اني ارى نفسي اليوم مطاردًا ومضطهدًا من
قبل واشنطن اليت تريد دمًا جديدًا خلدمتها
ولكنها ستندم على ما فعلته معي ومع شاه
ايران قبلي ألنك يا شعب مصر مل تعد كما كنت
ولن يكون يف صفوفك االمامية سادات ومبارك
وعمر سليمان واشباههم.
ال اخفي مشاعري وانا اكتب رسالة الوداع
واالعتذار بأني افكر كل حلظة بنهاية صدام
حسني وامتنى نهايته متحديًا احملتل الغاصب
وارفض اهلروب والبحث عن ملجأ كما فعل زين
العابدين التونسي.
لقد اسرفت يف ارتكاب االخطاء ورمبا اكثر
بكثري من االخطاء اىل حدود اجلرائم ألني مل
اتصور ومل يقل لي احد ان الشعب سيثور
حمو ً
ال
وينتفض متحديًا وكاسرًا حاجز اخلوف
ّ
الدبابات الضخمة اىل عربات نقل سياحي يف
ميدان التحرير .ال املك اجلرأة على انتقاد
اجليش والقوات املسلحة ألني ارى يف مواقفها
وعيًا ومسؤولية وطنية كما روى لي بعض
املستشارين الذين تأخروا بنقل احلقيقة الي،
ولكنهم مل ينقلوها كاملة.
املفر؟
يا شعب مصر األبي اين
ّ
اطلب قبول االعتذار وقلي ًال من الرأفة.
(طبق االصل).

باسيل:مل يكن بإمكاننا أن نتحمل إستمرار
السياسة احلريرية يف احلكم
شدد وزير الطاقة واملياه يف
حكومة تصريف االعمال جربان
باسيل ،على أنه «مل يكن
بإمكاننا أن نتحمل إستمرار
السياسة احلريرية يف احلكم».
لفت
سؤال،
على
وردًا
باسيل اىل أن «رئيس
تكتل «التغيري واالصالح»
النائب ميشال عون يتحدث مع
الرئيس السوري بشار االسد
بأمور أبعد من تفاصيل احلكومة
العتيدة» ،مشريا اىل أن
«هناك أمرًا مميزًَا يف العالقة
بني العماد عون واالسد»،
مؤكدًا أننا «مل نطلب شيئًا
من االسد خالل االجتماع االخري
كما أنه مل يطلب منا شيئًا»،

وقال »:أنا أعرف أن ال قابلية
لدى اللبنانيني لتصديق ذلك،
وعلى اجلميع أن يتعودوا على
طريقة التعامل بيننا وبني
االسد».

الوزير باسيل ،ويف حديث اىل
الـ» ،»LBCأشار اىل أننا
«نفضل حكومة من  32وزير
ليتسنى لألقليات املسيحية
املشاركة فيها».

قاسم هاشم :بيان دار الفتوى هو من مفردات
تيار سياسي معني

شدد عضو كتلة «التنمية
والتحرير» قاسم هاشم يف
حديث لقناة «املنار» على
ان البيان الذي صدر عن
دار الفتوى كان معدا سلفا،
الفت اىل انه ال يعرب عن حالة

االمجاع املطلوبة من ثل هكذا
اجتماع.
واعترب هاشم ان البيان هو من
مفردات تيار سياسي معني
ويغفل العديد من القضايا
اهمها قضية مزارع شبعا.
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واشنطن تبلغ الكونغرس التزامها منع التغيريات
من أن تشكّل خطراً على إسرائيل واملنطقة
أفاد امس االول نائب وزيرة
جيمس
االمريكية
اخلارجية
ستاينربغ امام الكونغرس ،ان
الواليات املتحدة ستعمل مبا ال
يسمح لالضطرابات يف مصر
ان تشكل "خطرا جديدا على
اسرائيل واملنطقة".
وقال يف بيان موجه اىل جلنة
الشؤون اخلارجية يف جملس
النواب "ان احدى الثوابت
يف هذه املنطقة اليت تشهد
تغيريات هي دعمنا الراسخ المن
اسرائيل" .واضاف" :سنعمل
بقوة حيث صنعت اسرائيل
السالم للحفاظ عليه وترسيخه
وللتذكري باننا نعتمد على ان
تواصل احلكومات اليت صنعت
السالم مع اسرائيل التزامها...
اننا ملتزمون التأكد من ان
التغيريات السياسية على حدود
اسرائيل ال تسبب اخطارا جديدة
على اسرائيل واملنطقة".
وكان وزير الدفاع االسرائيلي
ايهود باراك أجرى االربعاء
حمادثات يف البيت االبيض
يف شأن االزمة املصرية مع
املسؤولني االمريكيني الكبار
ومنهم نظريه روبرت غيتس
هيالري
اخلارجية
ووزيرة
كلينتون.
من جهة اخرى ،راى مدير
االستخبارات االمريكية جيم

كالبر يف الكونغرس ان
االحداث يف مصر "بلغت نقطة
حرجة" وسيكون "هلا تأثري بعيد
املدى" على مشال افريقيا
والشرق االوسط.

االستخبارات العسكرية

وتوقعت شعبة االستخبارات
العسكرية اإلسرائيلية "امان"
تغيريات دراماتيكية يف الشرق
األوسط حتى نهاية سنة
 ،2011اليت وصفتها بأنها
"سنة اسرتاتيجية" .ورأت أن
العالقات األمنية بني إسرائيل
والسلطة الفلسطينية سترتاجع
حبلول نهاية السنة.
وكتب احمللل العسكري يف
صحيفة "يديعوت أحرونوت"
ألكس فيشمان أن شعبة
عرفت
االستخبارات العسكرية ّ
السنة اجلارية بأنها "سنة
خالهلا
ستقع
اسرتاتيجية"
وأمنية
سياسية
"هزات
يف الشرق األوسط" وأنها
ستشهد "تغيريات إسرتاتيجية
دراماتيكية" وذلك حتى نهايته.
وأشار إىل أن تقوميات شعبة
االستخبارات العسكرية هي
ملدة سنة وتكون يف صلب
خطة العمل اليت يضعها اجليش
اإلسرائيلي.
وكانت شعبة االستخبارات

قد
اإلسرائيلية
العسكرية
فوجئت يف بداية السنة "مفاجأة
مزدوجة" ،ونقل فيشمان عن
مسؤولني رفيعي املستوى
يف جهاز األمن اإلسرائيلي أن
شعبة االستخبارات مل تتوقع
االحتجاجات يف مصر املطالبة
بإسقاط نظام الرئيس حسين
مبارك فحسب ،بل انها يف
األيام األخرية فوجئت بشدة
رد فعل اإلدارة األمريكية على
مبارك ونظامه.
ووفقا لتقديرات الشعبة
فإن مصر ليست وحدها اليت
سيجري فيها حتول وإمنا
ستحدث تغيريات يف السلطة
الفلسطينية أيضا.
ويعتقد املسؤولون فيها
أن السلطة الفلسطينية لن
تبادر بنفسها إىل إعالن دولة
فلسطينية بصورة أحادية اجلانب
يف أيلول املقبل وإمنا ستشجع
دول العامل على االعرتاف
بالدولة الفلسطينية خالل هذه
السنة وأنه حتى نهاية 2011
ستعرتف أكثر الدول األعضاء
يف األمم املتحدة بالدولة
الفلسطينية.
وتقدر الشعبة أن "الثورة يف
مصر ستحدث تغيريًا يف هلجة
السلطة الفلسطينية وتعاملها
مع إسرائيل ،وتتوقع ان ترتاجع
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العالقات األمنية مع إسرائيل
إىل جانب تشديد املطالب
الفلسطينية من أجل أال ُتعترب
السلطة ،اليت كانت مدعومة من
مبارك ،متعاونة مع إسرائيل".
كذلك تشري تقوميات شعبة
االستخبارات أن لبنان "سيقع
هذه السنة يف أيدي حزب
اهلل" وأن سيناء ستتحول
وسع البدو
مركزًا إشكاليًا اذا ّ
ضد
نشاطاتهم
املسلحون
اجليش املصري ،مما سيشكل
ثغرة للتعاون بينهم وبني حركة
املقاومة االسالمية "محاس"
يف قطاع غزة .وخلصت إىل
أن تقويم الوضع هذا يستوجب
استعدادا سياسيا وعسكريا
من أجل منع احتمال أن تتحول
التغيريات اإلسرتاتيجية هذه
تهديدات إسرتاتيجية.

غانتس

الوزراء
رئيس
ورحب
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
مبصادقة "جلنة تريكل" إلقرار
التعيينات يف املناصب العليا
على تعيني اجلنرال بيين غانتس
رئيسا لألركان ورأى أنه سيقود
اجليش يف فرتة كثرية التحديات
والتحوالت.
وقال" :إنين واثق من أن غانتس
هو الشخص الصحيح لقيادة
اجليش اإلسرائيلي يف فرتة كثرية
التحديات والتحوالت" .وأضاف
أنه "قائد ممتاز وسيكون رئيس
أركان ممتازا ويف هذه الفرتة
احلساسة مطلوب قدرة قيادية
تعمل على استقرار القيادة العليا
يف اجليش اإلسرائيلي".
وسيبدأ غانتس ممارسة مهماته
رئيسا لالركان االثنني املقبل
وسيخلف رئيس األركان احلالي
اللفتنانت جنرال غابي أشكنازي.

األسد تسلّم رسالة من ميدفيديف
تسلم الرئيس السوري بشار
األسد رسالة خطية من نظريه
الروسي دميرتي ميدفيديف
أمس االول تتصل بالعالقات
الثنائية بني البلدين الصديقني
وتطورات األوضاع يف املنطقة،
نقلها اليه مبعوث الرئيس
الروسي إىل الشرق األوسط
الكسندر سلطانوف.
وأفاد بيان رئاسي سوري
ان "احلديث تناول التطورات
اليت تشهدها الساحة العربية
وخصوصا يف مصر وتونس
وآثار هذه التطورات والتحوالت
على املنطقة العربية والعامل
واألسباب اليت قادت إىل
هذه التطورات الداخلية منها
واخلارجية".
وحضر اللقاء وزير اخلارجية
املعلم
وليد
السوري

السياسية
واملستشارة
واإلعالمية يف رئاسة اجلمهورية
بثينة شعبان والوفد املرافق
لسلطانوف.
وكان سلطانوف وصل اىل
دمشق آتيا من القاهرة حيث
التقى االربعاء الرئيس املصري
حسين مبارك وأعلن ان بالده
لن تتدخل يف الشؤون الداخلية
ملصر اليت تشهد منذ 25
كانون الثاني تظاهرات تطالب
بإسقاط الرئيس املصري .
وقال أن الرئيس الروسي
واحلكومة الروسية يتابعان ببالغ
االهتمام التطورات اجلارية حاليا
على الساحة املصرية ،وأن
هذه املتابعة تعد مسألة طبيعية
نظرًا اىل الدور احملوري واملهم
ملصر باعتبارها دولة رئيسية
يف منطقة الشرق األوسط.

بيونغ يانغ ال حتاور «اخلونة»
اعلنت كوريا الشمالية أمس
االول انه مل يعد من الضروري
مواصلة احلوار مع اجلنوب غداة
توقف مفاجئ للمحادثات على
املستوى العسكري اليت بدأتها
مع جارتها بعد اشهر من التوتر.
وجاء يف بيان وزعته "وكالة
الكورية
املركزية
االنباء
"الشمالية" :بدا واضحا ان
اخلونة ال يريدون حتسنا يف
العالقات بني الشمال واجلنوب

ويريدون جتنب احلوار ،لذلك
مل يعد جيشنا وشعبنا يشعران
باحلاجة اىل مواصلة التحدث
معهم".
وتعين كلمة "اخلونة" احلكومة
الكورية اجلنوبية.
وكانت حمادثات بني مسؤولني
عسكريني كبار من البلدين انتهت
فجأة االربعاء من دون التوصل
اىل اتفاق حتى على موعد اجتماع
جديد

للبيع مكيف هواء بحالة ممتازة
بقوق  2.5حصان
 HP 2.5بمبلغ  $400أو أقرب
عرض ..لإلتصال

0403 482 345

بإدارة داني رزق
نتعهد املنازل السكنية و احملالت التجارية
خدماتنا تغطي سائر مناطق سدني
أسعار مهاودة ..صدق يف املعاملة
دقة يف املواعيد وكفالة يف العمل

نقوم بإبادة سائر أنواع الحشرات

Ants, Bees, Birds, Cockroaches,
Mice Bed Bugs, Spiders,
Fleas, Wasps

مختصون بمكافحة النمل األبيض Termites
Mobile: 0414 70 40 82
Email: willkillpestcontrol@hotmail.com
Web: www.willkillpestcontrol.com.au
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اجليش املصري يقرتب من قصر القبة؟
بدا أمس أن اجليش املصري
غادر صمته اخريا .ببيانه رقم
واحد نفض عنه «حيادا»
اتسم ،حتى األمس ،باالحنياز
لصاحل نظام حسين مبارك .منذ
 25كانون األول املاضي ،يوم
خرج املصريون عن صربهم،
ليفجروه غضبًا ضد القمع طوال
 30عامًا ،واألعني شاخصة على
القوات املسلحة املصرية .جلهة
من ستقف؟
كان اجليش املصري حتى األمس
يقف يف موقع الوسط ـ اليمني،
مينع البلطجية عن «الثوار»،
وإن كان بعض هؤالء قد روى
لـ«السفري» أن البلطجية
ساقوا املتظاهرين إىل مراكز
للجيش ،ومينع ،من جهة أخرى
املتظاهرين عن موقع الرئاسة.
ثم جاءت ساعات الصباح األوىل
امس ،لتسري أنباء عن أن
«قيادات وضباطًا كبارًا يف
اجليش بدأوا يف الضغط بشدة
على القيادة السياسية إلحكام
سيطرة اجليش على الوضع
يف شكل انقالب سلمي وإعالن
األحكام العرفية ،متهيدًا إلعادة
اهلدوء إىل أرض الكنانة» ،وإن
مطلعة قد ّ
كانت مصادر ّ
أكدت
لصحيفة «العرب» القطرية
أن اجليش يدين بالوالء الكامل
ملبارك ونائبه عمر سليمان ووزير
الدفاع املشري حسني طنطاوي.
لكن «السفري» نقلت عن
«مصادر ّ
مطلعة يف القاهرة»،
طلبت عدم الكشف عن هويتها،
قوهلا إن البيان العسكري الذي

شحن جوي

أصدره اجمللس األعلى للقوات
املسلحة املصرية «يعين فعليا
حدوث انقالب ضد الرئيس
املصري حسين مبارك» ،وإال
فلم «غاب رئيس اجلمهورية
َ
عن اجتماع اجمللس ،وهو من
يتوىل منصب القائد األعلى
للقوات املسلحة؟».
وأوضحت املصادر لـ«السفري»
أن اجمللس «حرص على
تسريب صور من االجتماع إىل
وسائل اإلعالم تثبت أن مبارك
مل يكن حاضرا ،وبالتالي ،فإنه
ال يتوىل القيادة املنصوص
عليها دستوريًا».
املشهد السياسي حتى الساعة
«غري واضح» بالنسبة للمصادر
اليت حتدثت إىل «السفري»،
لكن األكيد أن السؤال األبرز
اآلن هو «ماذا بعد البيان رقم
واحد» ،ومن سيخلف مبارك يف
قصر القبة الذي كان مطوقا
بشكل مل يسبق له مثيل بوحدات
القوات املسلحة؟.
مفتاح األزمة
بتدخله أخريًا ،حسم اجليش
املصري رمبا الكثري من التكهنات.
وبرغم تضارب التحليالت عن
والئه ،أمجع املراقبون على أنه
«مفتاح األزمة» يف مصر.
وقال الباحث يف «معهد
كارنيغي الدولي للسالم»
عمرو محزاوي إن «اللحظة هي
حلظة املؤسسة العسكرية إلدارة
االنتقال اآلمن حنو الدميوقراطية
وضمان خروج مبارك من
ّ
الرئاسة»،
حمذرًا من أن

«حساب الوقت اليوم بالساعات
والدقائق ال باأليام» ،وداعيًا
اجليش املصري إىل «عدم
إضاعة الفرصة ،جتنبًا ملخاطر
انتقال غري آمن للدميوقراطية
سيكلف اجلميع الكثري».
وأيده يف ذلك مدير برنامج
ّ
الدراسات العليا يف سياسة
الشرق األوسط يف جامعة
«اكسرت» الربيطانية عمر
عاشور ،الذي اعترب أن هناك
«ثالثة عوامل حامسة لقضية
التحول الدميوقراطي يف مصر
وتوسيع
استمرارية
وهي:
التظاهرات ،وضغوط اجملتمع
الدولي على النظام القمعي،
ودعم ،أو على األقل حياد،
اجليش املصري».
وأوضح عاشور أن «موقف
اجليش سيتأثر حبجم املشاركة
يف الثورة وصمود وشجاعة
مناضليها ،كما يتأثر أيضًا
مبواقف اجملتمع الدولي».
ويف جعبة عاشور «درس»
ّ
من التاريخ،
مذكرًا بأن «امللك
فاروق ،الذي يبدو للمصريني
ً
اآلن يف رقة األم ترييزا
مقارنة
َّ
مع مبارك ،مل
يتخل عن العرش
إال عندما وجه العقيد عبد
املنعم عبد الرؤوف ،امللقب
«مبنعم األسد» ،مدفع دبابته
صوب قصر رأس التني يف
اإلسكندرية ،وأجرب امللك فاروق
على التنازل عن العرش».
وبهذاّ ،
كلف التغيري يف العام
 ،1952مصر شهيدًا واحدًا فقط.
انشقاق يف اجليش؟

وبدوره ،قال احمللل األمريكي
الشؤون
يف
املتخصص
العسكرية يف «معهد واشنطن
لسياسات الشرق األدنى»
جيفري وايت إن اجليش املصري
هو من «ميسك مبصري النظام»
يف القاهرة ،فـ«الكثريون
ال يزالون يعتمدون على
اجليش املصري وينتظرون
ما سيفعله يف مصلحة البالد
وإجبار مبارك على التنحي عن
السلطة ،وتسهيل انتقال هادئ
للحكومة».
ووصف وايت اجليش املصري
بأنه «العب يتمتع بأوجه
وقدرات كثرية» ،مشريًا إىل
أنه يتعرض «لضغط شديد
على كل املستويات» ،وخاصة
«من قبل القيادة العليا اليت
حتثه على حتديد موقفه ،مع
النظام أو املعارضة».
وبعدما تساءل عما إذا كان
«اجليش املصري سينشق»؟،
أجاب الباحث يف «معهد
واشنطن» أن «مثل هذه
االنشقاقات قد حتصل بني
مكونات السلك أو القيادات
العسكرية امليدانية أو الوحدات
أو األفراد .وعند الرد على القوى
املنبثقة من االنتفاضة الشعبية،
فإن عناصر اجليش املصري قد
تنشق إىل خطوط اجتماعية من
ضمنها حاالت دينية واقتصادية
باإلضافة إىل انقسام يف صفوف
الضباط».
وشدد وايت على أن اجليش
املصري «خيشى أن يتقلص

دوره من حيث األهمية يف أي
نظام سياسي جديد وأن يصبح
أسريًا للقوى السياسية» ،وهلذا
دعاه إىل «البقاء بعيدًا عن
األزمة» ،ألن االنشقاق يعين
«تطور املنافسة على القوة
العسكرية مع فئات سياسية
حتاول كسب عناصر خمتلفة من
اجليش املصري .وذلك سيكون
مستقب ًال قامتا».
حسابات مبارك اخلاطئة
وإذا ثبتت صحة احلديث عن
«انقالب» ،يكون الرئيس
املصري قد أخطأ (جمددًا) يف
حساباته يف تعيني عمر سليمان
نائبًا له ،لكونه «الرجل الذي
يعرف اجلنراالت» ،على حد
وصف الضابط امليداني السابق
يف وكالة االستخبارات املركزية
الذي عمل يف الشرق األوسط
روبرت باير.
وقال باير يف مقال يف جملة
«التايم» األمريكية إن مبارك
اختار سليمان نائبًا له ،ألن
األخري «أخرب من يف أرض
الكنانة باجليش املصري ،فهو
جنرال سابق ،وأمضى سنوات
خدمته يف ضمان والء اجليش
املصري لنظام مبارك .حيفظ عن
ظهر قلب السرية الذاتية لكل
ضابط من ضباط اجليش ولديه
فراسة غري طبيعية يف استشعار
من هو الضابط املوالي ومن هو
غري املوالي».
وتابع باير أن «املهام اليت
كان يضطلع بها سليمان،
تعد الوصفة احليوية لضمان
استمرار احلكم» ،متحدثًا عن أن
«العسكريني املصريني يعلمون
إىل أي حد ظهورهم مكشوفة يف
ظل نظام حكم كالنظام املصري.
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وإذا مل يكن أحدهم قد ذاق
مرارة سجون سليمان ،فهم حتمًا
مسعوا عنها ما يكفي جلعلهم
يعيشون يف رعب .ولذلك
التزم الضباط املصريون أقصى
درجات احلذر».
اجليش واالقتصاد
ليس هذا احلساب الوحيد اخلاطئ
الذي أقدم عليه مبارك منذ اندالع
الثورة .فقراراته إقصاء أمساء
تثري امشئزاز املصريني مثل
أمحد عز أو ابنه مجال مبارك،
على ما يبدو كانت
موجهة إىل
ّ
اجليش ،الذي وصفه الكاتب
يف جملة «التايم» كني ستاير
بأنه أشبه «بشركة جتارية
كبرية يديرها العسكر ،تندس
يف كل ركن من أركان اجملتمع
املصري» ،ويبدو أن مبارك
االبن وعز كانا يهددانها.
وحتدث الكاتب يف «التايم»
عن «دور اجليش املصري يف
االقتصاد» .ففي عشرينيات
القرن التاسع عشر كانت
مصانع اجليش املصري ،الذي
تقدر ميزانيته ،حبسب جملة
«جاين» األمريكية املتخصصة
يف الشؤون العسكرية خبمسة
مليارات دوالر 1,3 ،مليار منها
تأتي على شكل مساعدات
تصنع
أمريكية،
عسكرية
«البزات العسكرية واألسلحة
اخلفيفة» .ولكن يف أوائل
مخسينيات القرن املاضي،
توسع نشاط اجليش ،لتصبح
«الشركات اليت يديرها العسكر
تنتج الغذاء (زيت الزيتون واخلبز
واحلليب واملاء) ،والوقود،
واالمسنت ،وحتى السيارات
(طرازا شريوكي ورانغلرز)،
وصناعة البناء ،والعقارات».

بريد سريع
تركيب دواليب
جديدة ومستعملة
من ماركات
Kumho, Michlelin,
Dunlop, Bridgestone...
Good yearوغريها

ميزان اوتوماتيكي ()Wheel Allignment

(جنوطة)جديدة ومستعملة لكافة انواع السيارات

تصليح جنوطة وتركيب فرامات وبطاريات

خدمة ممتازة ..خربة يف العمل ..صدق يف املعاملة ودقة يف املواعيد
قارنوا اسعارنا بغريها واكتشفوا الفرق
لالتصال بـ نزيه:
Nazih: 0402 254 834 - PH: 9892 4001
Fax: 9892 4002
Address: 186 -188 Hawksview St,
Cnr of fowler Rd, Guildford NSW 2161
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اسرتاليات

شرطة فيكتوريا تأسف خلطأ اداري ع ّرض  700طفل غيالرد تعد مبزيد من االغاثة لضحايا الفيضانات واالعاصري

خلطر االعتداء اجلنسي

اعربت الشرطة يف فيكتوريا عن
«االسف العميق» لالخفاقات
تعرض حواىل
اليت أدت اىل
ّ
 700طفل خلطر االعتداءات
اجلنسية وذلك بعد صدور تقرير
يدين الشرطة.
لكن قيادة الشرطة القت املالمة
على حكومة حزب العمال السابقة
لرفضها مرارا طلبات للحصول
على اموال اضافية إلدارة سجل
مرتكيب اجلرائم اجلنسية.
فقد جاء «األسف العميق»
للشرطة بعد ان كشفت مفوضية
حتقيق حكومية يف فيكتوريا عن
ان ما ال يقل عن  700طفل يف
الوالية معرضون خلطر االعتداءات
اجلنسية بسبب اخفاقات للشرطة
ومصلحة السجون وسلطات
محاية الطفل.
فقد قدم احملقق احلكومي يف
الشكاوى ضد موظفي الدولة
جورج بروير تقريرا لربملان
الوالية حذر فيه من ان هذه
االرقام «من املرجح ان
ترتفع».
وقد اتى هذا التقرير بعد ان ابلغ
احد االشخاص يف شهر ايار من
العام املاضي قائال ان املشاكل
تنبع من «خطأ اداري».
ونتيجة لذلك ،فشلت شرطة
فيكتوريا يف ابالغ دائرة اخلدمات
اإلنسانية عن مئات من مرتكيب

اجلرائم اجلنسية املسجلة ،مما
يسمح ملرتكبيها بالبقاء على
اتصال مع األطفال.
ووجد التقرير أيضا ان كال من
شرطة والية فيكتوريا ودائرة
اخلدمات البشرية مل تستجيبا
لتحذيرات يف العام .2006
واثار تقرير بروير «خماوف
جدية بشأن إدارة مرتكيب
املسجلني
اجلنسية
اجلرائم
ومحاية الضحايا احملتملني يف
والية فيكتوريا».
وقال احملقق بروير إن هناك
أكثر من  2400من مرتكيب
جرائم جنسية مسجلون يف والية
فيكتوريا ،اضافة اىل مزيد وراء
القضبان او عرب الواليات أو
يف اخلارج.
وأكد التقرير ان طفال على
االقل تعرض العتداء جنسي
بعد اخفاق الشرطة يف اعالم
سلطات محاية الطفل.
وقال مسؤولون كبار ،ردا على
التقرير ،ان عناصر مكافحة
االعتداءات اجلنسية كانت تعاني
من نقص يف العناصر.
وقال مفوض الشرطة سيمون
اوفرالند للجنة التحقيق ان
الشرطة طلبت امواال اضافية
إلدارة الربنامج غري ان طلبها
ُرفض ألربع سنوات على
التوالي.

وقال السيد اوفرالند للجنة
التحقيق ان «شرطة فيكتوريا
قدمت التماسات للجنة املراجعة
للحصول على متويل وموارد
إضافية للدعم يف اعوام ،2006
 2008 ، 2007و  2009غري ان
احلكومة مل تستجب لذلك».
ففي بيان اصدرته الشرطة،
قالت انها اختذت خطوات فورية
ملعاجلة هذه املشاكل فور علمها
بذلك.
اال ان مفوض سالمة الطفل
بريني جريي قال ان حقوق
األطفال قد «ديست» بسبب
عدم وجود االرادة واملوارد يف
احلكومة.
وكشف السيد حريي عن ان
عدم القدرة لدى الوكاالت اليت
وردت أمساؤها يف التقرير يعين
أنها جيب أن تعمل اآلن معا على
حنو أوثق.
وقال «انه امر مثري للقلق حقا
أن تداس حقوق الطفل»..
واضاف يقول «ويف هذه
احلاالت األطفال هم الذين مل
حيصلوا على عمال او مديري
حالة  ،case workersأو علماء
نفس أو حمامني .هؤالء األطفال
معرضون للخطر متاما فيما يتعلق
بالطبيعة الغادرة لبعض مرتكيب
بتخف
اجلرائم اجلنسية اليت تعمل
ٍّ
ومكر».

احملت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد اىل موجة أخرى من
الكوارث
لضحايا
اإلغاثة
وباسرتاتيجية وطنية للطوارئن
يف وقت اتهمت فيه املعارضة
احلكومة العمالية بـ «تغيري
قصري» لضحايا الفيضانات.
ففي الوقت االول لالسئلة يف
الربملان منذ كوارث الصيف،
مت انتقاد اآلنسة غيالرد بسبب
رسم الفيضانات واجراءات
مساعدة املصاحل الصغرية.
وجاء هذا النقاش بعد ان
كشفت وزارة اخلزانة عن
ان  4.6مليون شخص سوف
يدفعون هذا الرسم ،يف حني
يقدر ان يعفى منه  185ألفا من
ضحايا الفيضانات.
وسيتم تغطية أي عجز يف حتقيق
اهلدف من هذا الرسم البالغ
 1.8مليار دوالر من ادخارات
اضافية للميزانية.
وقال املتحدث باسم وزارة
اخلزانة للظل جو هوكي ان
احلكومة تفتقر اىل «مؤشر»
عن طريق فرض ضريبة ،وليس
العثور على مزيد من التوفري يف
موزانة الفيدرالية البالغة 350
مليار دوالر.
واضاف السيد هوكي يقول
«ليست هناك سابقة لتشكيل
حكومة للتسول واالستعطاء
للتربع باملال لسبب يستحق...
ثم ضربهم بني العينني بضريبة
جديدة».
وتواجه احلكومة وابال من األسئلة

كم من
ملاذا
دفعه،
تغطية

عن الرسم ،مبا يف ذلك
االشخاص سيدفعونه،
اصحاب االعمال عليهم
وما إذا كان سيتم
املنازل اليت تضررت.
بدوره قال وزير اخلزانة واين
سوان ان املعارضة أظهرت
عدم حساسية الحتياجات ضحايا
الفيضانات من خالل االنغماس
يف محلة سياسية سلبية.
وتابع يقول «وبالنظر إىل كل
األذى ويف ضوء كل الضرر،
ما واجهناه هي محلة سياسية
سلبية حيث انهم (التحالف)
وضعوا مصلحتهم السياسية
قبل املصلحة الوطنية».
ان
اخلزانة
وزير
وقال
االسرتاليني ال ميانعون يف
دفع «ضريبة متواضعة..
ألنهم ،على عكس املعارضة،
يتفهمون احلاجات الين ُيدفع

هذا الرسم من اجلها ...ال توجد
وسيلة لتمويل هذا دون هذا
الرسم».
وقالت اآلنسة غيالرد ان
ترتيبات احلكومة لالغاثة من
الكوارث الطبيعية الرتتيبات،
اليت وضعتها حكومة هوارد،
للمصاحل
املساعدة
توفر
الصغرية ،ومقدار ما يدفعه
أصحاب املصاحل من هذا الرسم
يعتمد على دخلهم.
وردا على سؤال وجهه اليها
زعيم املعارضة طوني ابوت يف
ما اذا كانت احلكومة سرتفع
إىل  500ألف دوالر القروض
امليسرة للمصاحل الصغرية
ومنتجي املواد االولية ،كما
كان احلال عندما ضرب إعصار
الري والية كوينزالند الشمالية
لوحت غيالرد
يف عام ّ ،2006
بوضع تدابري اغاثة اضافية.

غيالرد تعهد تنكث بوعدها خفض فرتات االنتظار يف املستشفيات
سيتم التخلي عن الزامية
االنتظار لفرتة اربع ساعات يف
اجنحة الطوارئ يف املستشفيات
من قبل رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد يف حماولة اخرية اجعل
الواليات يوافقون على اصالح
النزام الصحي الوطين.
كما ان اآلنسة غيالرد «ستعلق
جزرة» الـ  4مليارات دوالر من
ضريبة السلع واخلدمات امام
زعيم املعارضة يف نيو ساوث
ويلز السيد باري اوفارول الذي

من املتوقع ان يصبح رئيسا
للوالية يف انتخابات  26آذار
املقبل ،كما ذكرت الزميلة
«الدايلي تلغراف».
وكشفت مصادر رفيعة املستوى
يف احلكومة ان اآلنسة غبالرد
ستتخلى عن خطط الكومنولث
باحلصول على ثالثني يف
املئة من ضريبة الوالية للسلع
واخلدمات اليت كانت عنصرا
سابقا غري قابل للتفاوض يف
اصالحات كيفن راد الصحية.

االفتتاح الكبري

حملالت محزة اخوان
يف منطقة مرييالندز

مجيع أنواع اخلضار والفواكه

اجبان البان ،كبيس ،معلبات ،بهارات،
زيوت ،متور ،عصري ،شاي،ماء الزهر ،ماء
الورد ،مساحيق للغسيل ،لوحات فنية،
هدايا وغريها الكثري...

اخلضار والفواكه طازجة يومياً من املاركت

اراكيل مستوردة من لبنان والصني..
تنباك بنكهات متنوعة

اسعار مهاودة جدا مبناسبة االفتتاح

نظافة تامة ...خدمة ودودة....معاملة
صادقة واخوية

 3فروع بإدارة عائلية واحدة

مرييالندز

179 Merrylands
Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــــبا

128 Haldon
St,
Lakemba
9750 9766

بانشبول

77 Waterloo Rd,
Punchbowl
97503300
مقابل كنيسة مارشربل
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اسرتاليات

كيف ُتصبح بناء خاصاً لذاتك ؟

أوجه ندائي اىل بعض أفراد
اجلالية األثنية ليستعملوا منطق
التخيل ،والكربياء،
العقل ،وعدم
ّ
والبهورة ،واإلزدراء باآلخرين،
والقوانني ،عندما حيصل واحدهم
على رخصة خاصة بالبناء.
فيتخيل البعض دون أن يتمكن
ّ
من استيعاب فكرة أن هذه
الشهادة تسمح له فقط ببناء
منزله ،أو أجراء بعض التعديالت
تصيه ّ
بناء
والزيادات عليه ،وال
رّ
حمرتفا يبين القصور واألبنية
العالية الكبرية.

ماذا تعين شهادة بناء
خاصة؟

ُتعطى هذه الشهادة للشخص
الذي يود أن يبين منز ً
ال ،أو
أجراء بعض التعديالت على
منزله .و خُتّول هذه الشهادة
حاملها بالقيام باألعمال التالية:
املراقبة ،والتنسيق لكل األعمال
املتعلقة بالبناء :تعديل ،تصليح،
زيادة ،سطيحة ، 2مسبح....
بشرط أن تزيد تكاليف هذه
العمال على اخلمسة آالف دوالر.

كيف ميكن احلصول على هذه
الرخصة؟

يتم احلصول على هذه الرخصة
ّ
من قبل أي شخص ينوي القيام
باألعمال املذكورة أعاله بشرط
أن ال يكون هذا الشخص حامال
4
لشهادة مراقب مؤهل، 3وملتزم
بناء  ،و قد أعطيت له الرخصة
مبوجب قانون « بناء البيوت« 5
لعام  1989الذي خُيّول الشخص

العامة

 -4توفري املعلومات
الالزمة و اخلوارط.
 -5دفع رسم الشهادة.
 -6جيب أن يعرف حامل الشهادة
بأنه ال ُيسمح له أن يقوم بأعمال
واجملارير،
الكهرباء،
متديد
وتركيب
الغاز،
وإيصال
مكيفات ،إال أذا كانت ما حصل
مسبقًا على شهادة ختوله القيام
باألعمال املذكورة أعاله.

كيف ُتعطى هذه الشهادة؟

القيام باألعمال املذكورة.

*احملامية بهية *

من اجلدير التنبه،
وأشدد على
ّ
هذا القول ،بأنه ليس من حاجة
للحصول على هذه الشهادة إذا
كانت كلفة البناء تقدر بأقل من
مخسة آالف دوالر ،أو إذا كان
هذا العمل ال حيتاج اىل موافقة.

ما هي مسؤولية حامل هذه
الشهادة؟

على

حتدد هذه املسؤوليات
الشكل املبني أدناه:
 -1اإلشراف ومراقبة كل
العمال.
 -2طلب وإيصال املواد الالزمة
للبناء.
 -3إدارة مكان العمل.
 -4احلصول على املوافقة من
جملس البلدية لتتميم هذا
العمل.

 -5التأكد من أن كل متطلبات
ُ
التزم
التأمني والضرائب قد
بها.
 -6التأكد من االلتزام بكل
القوانني املرعية.
 -7توفري حميط آمن للعمل.
 -8التأكد من أن كل املستلزمني
حيملون الشهادة اليت ختوهلم
بالقيام بالعمل املخصص هلم.

كيف ميكن احلصول على
هذه الشهادة؟

يتم احلصول على هذه الشهادة
بتقديم طلب اىل» مكتب
التجارة العادلة « 6على أن
تربز األمور التالية:
 -1أن عمرك يزيد على ال 18
سنة.
 -2بأن لديك منفعة يف البناء.
 -3بأنك ترغب أن تعيش يف
املنزل.

ُتعطى هذه الشهادة مرة كل
مخسة أعوام.
ماذا حيدث إذا ما زادت تكاليف
العمل على  12000دوالر؟
عندها على مقدم الطلب أن
خيضع لدورة تعليمية 7يوافق
عليها املدير العام « للدائرة
املذكورة أعاله».

1. Owner Builder
2. Terrace
3. Qualified Supervisors
4. Contractor Licenceor
5. The Home Building Act 1989
6. The Office of Fair Trading
7. Education Course

إجابات صحيحة:Correct answers to
Question 1 : 3
Question 2 : 1
Question 3 : 1
Question 4 : 1
Question 5 : 3

I
II
III
IV
V

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان الخطي
للحصول على الجنسية األوسرتالية
Queensland is
1) Brisbane
2) Melbourne
3) Adelaide
4) Perth
4. Anzac Day is named
after
1) the Australian and New
Zealand Army Corps
2) the Australian and New
Zealand Army Corpse
3) the leader of the First
Fleet, Captain Anzac
4) the Australian and
New
Zealand
Army
Corporation
5. Who signs all Bills
passed by the Australian
Parliament,
thereby
?granting Royal Assent
1) Queen
2) King
3) Governor-General
4) Prime Minister of
Australia

1. There is a Governor in
each of the states
)1
Yes,
except
in
Queensland and Western
Australia
2) Each state has two
Governors
3) Yes, it is correct
4) No, there is only one
Queen’s
representative
and that is the GovernorGeneral.
2. Local governments are
responsible for
1) street signs, rubbish
collection,
building
permits, animal control
)2
bridges,
police,
employment, drains
3) animal control, rubbish
collection, schools, road
traffic control
4) road traffic control,
air safety, caravan parks,
bridges
of

Capital

The

C G M Steelwork

لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واالملنيوم للمنازل واملشاريع
التجارية من شبابيك وأبواب ودرابزين وجسور حديدية لألبنية

إتصلول بالسيّد شبلي املعلوف
لتحصلوا على تسعرية جمانية
13 Yennora NSW 2161
Postal Address 3 Baker St.
Merrylands NSW 2160
 Mobile: 0414 369 848 Factory: (02) 9681 7188Facsimile: (02) 9681 6027Email charlesmalouf@optusnet.com.au

صدق يف املعاملة..خدمة سريعة وإستقامة يف العمل
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احداث تاريخية

إفتتح «بارك» كفرنبو األثر ّي.العماد عون يف اليوم األوّل من زيارة احلج إىل الينبوع:

علينا أن نق ّدس ح ّق اإلختالف لذلك حنن حباجة إىل نظام تربوي جديد يرتكز على القيم األخالقيّة

توجه دولة الرئيس العماد
ّ
ميشال عون إىل حلب يف
زيارة حتت عنوان «رحلة
تستمر
احلج إىل الينبوع»
ّ
ّ
يف
للمشاركة
ليومني
إهلي يف براد
قداس
ّ
ّ
يوبيل
إختتام
ملناسبة
الـ 1600عام على وفاة
ّ
الطائفة
مار مارون ،أب
املارونية.
ّ
وقد رافق العماد عون،
ً
إضافة إىل العائلة ،وفد
ضم الوزير جربان
رمسي
ّ
ّ
فادي
الوزير
باسيل،
عبودّ ،
النائب فادي األعور،
ّ
النائب إبراهيم كنعان،
النائب نبيل نقوالّ ،
ّ
النائب
ناجي غاريوس ،الدكتور
بيار ّ
رفولّ ،
السابق
النائب
ّ
قياديني
عون،
سليم
وحمازبني يف التيار الوطين
احلر .هذا وسيصل يوم غد
ّ
يضم
شعيب
إىل حلب وفد
ّ
ّ
أكثر من تسعة آالف شخصًا
القداس.
للمشاركة يف
ّ
ّ
حمطته األوىل ،وصل
يف
العماد عون إىل كفرنبو
حيث شارك يف افتتاح
أسسته
أثري
«بارك»
ّ
ّ
ورية ،وفيه
الدولة
ّ
ّ
الس ّ
أسسها
بقايا ّ
أول كنيسة ّ
مار مارون سنة 398
م بعدما هدم معبد نبو
الوثين ،وفيه أيضًا متاثيل
وأصنام كسر مار مارون
رأسها لريسي اإلميان باإلله
الكلي .وكان يف استقبال
ّ
العماد عون عضو املكتب
ّ
التنفيذي املسؤول عن
القطاع السياسي واآلثار

يف سوريا ،مدير اآلثار
ومدير السياحة يف حلب.
وبعد جولة يف البارك،
ألقى العماد عون كلمة
ّ
تكلم فيها عن مار مارون
وعن تأسيس الكنيسة
املارونية ،فقال« :كان
ّ
مار مارون لينهي فكرة اإلله
الصنم إىل اإلله احملسوس
وقد أعطى من نفسه يف
كرسته
هذه املنطقة اليت ّ
يف موقع القداسة.
وبالنسبة لنا كموارنة ،مار
مارون مل ّ
يؤلف طائفة ومل
الهوتي أو
جبدل
يدخل
ٍ
ّ
سياسي يف عصره،
جبدل
ٍ
ّ
إنمّ ا أعطى منوذجًا من خالل
املسيحية،
حياته عن احلياة
ّ
دفع
النموذج
وهذا
بالكثري من ّ
الناس إىل أن
وسيوا باملوارنة
يتبعوه،
مُ ّ
وهكذا كان له كنيسة.
مل يعمل لكي يكون له
كنيسة ،ولكن أصبح له
ألن كنيسة
الس ّيد
كنيسة ّ
ّ
ّ
ولكنها
واحدة
املسيح
تتميز بثقافات خمتلفة
ّ
ٍ
وطقوس خمتلفة
وبتقاليد
ٍ
واحد
الس ّيد املسيح
ولكن
ٌ
ّ
واحد أيضاً
واملسيحيني
ٌ
ّ
به».
ّ
ّ
الثانية
احملطة
وكانت
مأدبة غداء للعماد عون
مطرانية
والوفد املرافق يف
ّ
األورثوذكس
السريان
يف حلب ،حيث استقبله
ّ
مهل ًال على جوانب
الشعب
ً
ّ
الطرقات وملقيا اهلتافات
والزغاريد،
والتضرعات
ّ

باإلضافة إىل ّ
كشافة سوريا
أناشيد الفرح
اليت عزفت
َ
كبري من
وعدد
والتحيب،
رّ
ٌ
ٌ
الدين من
املطارنة ورجال ّ
ّ
كل املذاهب واملناطق
السورية ،أبرزهم مطران
ّ
السريان األرثوذكس يوحنا
ّ
ابراهيم ،مفيت اجلمهورية
ّ
الشيخ أمحد بدر
السورية
ّ
احلسون ،البطريرك
الدين
ّ
ّ
ّ
مطران
عيواص،
زكا
محص ومحاه بطرس نعمة،
املعاون البطريركي ومدير
السرياني
كلية مار افرام
ّ
املطران ماتياس نايش،
الروم
باإلضافة إىل مطران ّ
األرثوذكس بولس يازجي،
مطران املوارنة يوسف
أنيس أبي عاد ،مطران
األرمن الربوتستانت القس
هاروتيون سليميان وأيضًا
مطران األرمن األرثوذكس
شاهان سركيسيان.
ملطران
كلمة
وكانت
األرثوذكس
السريان
ّ
ابراهيم
يوحنا
رحب
ّ
السرياني املاروني
بالقائد
ّ
املسيحي املشرقي الوطين
ّ
املتجذر يف تاريخ املنطقة،
«كرستم حياتكم
فقال:
ّ
ّ
سياسيًا
خطًا
واخرتمت
ّ
هو اإلنفتاح والتواصل
ّ
ّ
لكل
وأكدمت
واجلسر،
ّ
املواطنني يف هذا الشرق
مقولة
الكبري
العربي
باألرض».
«اإللتزام
حلب الشهباء تستقبلكم
يف هذه الذكرى النيرّ ة اليت
تدعو إىل املواطنة الصاحلة
الدائم يف سبيل
والعمل
ّ

ّ
كل املواطنني دون
خدمة
متييز ،حنن ،وبإميان صاحل
وإحرتامًا للعمل املشرتك
وإياكم على هذه
نلتقي
ّ
املفاهيم»...
ثم كانت كلمة للبطريرك
ّ
ّ
شدد فيها
زكا عيواص
ّ
أن زيارة العماد عون
على ّ
ودينية
ة
وطني
زيارة
هي
ّ
ّ
حد سواء ،وقال:
على
ّ
ّ
«إننا نشعر بسعادة كبرية
مطرانيتنا
ألن دار
اليوم
ّ
ّ
األورثوذكسية
ة
السرياني
ّ
ّ
ترحب حبرارة
يف حلب
ّ
بكم يا دولة الرئيس...
ّ
اللبنلنيني الذين
فآالف
يرافقون دولتكم يف زيارة
الدينية باتوا على
احلج
ّ
ّ
أن سوريا قد فتحت
يقني ّ
قلبها إلستقباهلم ،فتعلن
فرحها بهم وحبضورهم.
يعودون
املشرقيون
ّ
إىل الرحم ،إىل األرض
املارونية األوىل
السريانية
ّ
ّ
يف سوريا ،وحنن نأمل أن
حنمل مع بعضنا رسالة
عيش واحدة».
مفيت
ألقى
بعدها
ّ
اجلمهورية
الشيخ حممد
ً
كلمة
حسون
الدين
بدر
ّ
ّ
أن اإلسالم
ّ
شدد فيها على ّ
واملسيحيني يف املشرق
ّ
أن
هم
شعب واحد وعلى ّ
ٌ
العماد عون هو مقاوم من
األول وليس حاضنًا
ّ
الص ّف ّ
للمقاومة ،فقال« :أنت
ّ
ّ
كل واحد
ان
وأنا
تعلمنا ّ
ّ
منا هو اآلخر».
ّ
«كلما مسعت
وتابع:
العماد يف لبنان ،وأقوهلا

ّ
لكل إخوتي يف
رسالة
ً
لبنان :ما رأيتك يوما يف
العسكرية وثيابك
بزتك
ّ
ّ
ّ
ّ
بناني
الل
وأنت
إال
ة
املدني
ّ
ّ
وحب
حب وطنه
ّ
اخلالص يف ّ
أمته واملدافع عن املقاومة
ّ
فر الكثري من صدامها
اليت ّ
ّ
ولكنك
وخافوا من عواقبها،
ّ
اللحظة
وجدت نفسك من
األوىل مقاومًا ،فال أقول
لك احتضنت املقاومة بل
أنت املقاوم مع إخوانك.
التفت يومًا عن قيمك
ما
َّ
ومبادئك ،فيوم كنت يف
فرنسا ويوم عدت إىل
لبنان ويوم جئت إىل سوريا
كانت كلمتك واحدة :كرامة
اإلنسان يف هذه املنطقة
هي األساس».
العماد
قال
بدوره،
ً
كلمة شكر فيها
عون
وشدد على حقّ
املرحبني
ّ
ّ
تقدم
اإلختالف ودوره يف
ّ
اإلنسانية ،فقال« :لوال
ّ
ّ
حق اإلختالف ملا
تقدمت
ّ
اإلنسانية ،ومجع الفوارق
ّ
ّ
يرقينا
فينا هو الذي
نتقدم يف مجيع
وجيعلنا
ّ
امليادين .حنن اليوم حباجة
حرية
نربيه على
إىل جمتمع ّ
ّ
املعتقد الديين والسياسي
كما ّ
نعلمه ّ
احلر
حق التفكري
ّ
والتعبري عنه ضمن سقف
احلقيقة ،فهناك خطايا
ّ
حبق اآلخرين عندما
ُترتكب
نكذب ،لذلك جيب ان نقول
احلقيقة ّ
ألنها تبقى حقيقة
مهما كان وقعها.
وتابع :أخريًا علينا أن
ّ
اإلختالف
حق
نقدس
ّ

لذلك حنن حباجة إىل نظام
تربوي جديد يرتكز على
وعلى
األخالقية
القيم
ّ
هذه املبادئ ،وال أعتقد
باإلستناد على ما قرأت
ّ
إطلعت عليه لغاية
وما
أن هناك من تناقض
اآلن ّ
اإلسالمية
بني الديانتني
ّ
واملسيحية».
ّ
ّ
ّ
حمطته الثالثة ألتقى
ويف
العماد عون حمافظ حلب
أمحد
علي
املهندس
قدم له
الذي
منصورة
ّ
درعًا عربون وفاء وتقدير.
ّ
حمطته
إىل
وباإلنتقال
الرابعة ،إصطدم العماد
ّ
شعبية
بوفود
عون
ّ
ّ
الطرقات
إحتشدت على
املشرقي،
مرحبة بالقائد
ّ
ّ
التجل من
ما دفعه إىل
رّ
طريقه
ومتابعة
موكبه
سريًا على األقدام بني
ً
وصوال إىل فندق
احلشود
الشرياتون حيث جرى لقاء
موسع مع فعاليات
دينية
ّ
ّ
وإجتماعية.
ّ
ّ
اللقاء يف فندق
وبعد
الشرياتون ،إختتم العماد
عون والوفد املرافق يومه
احلج إىل
األول من زيارة
ّ
ّ
الينبوع على مائدة حمافظ
حلب املهندس علي أمحد
منصورة حيث تناول طعام
العشاء ،على أن يلتقي
ّ
بنانيني
يف الغد آالف
الل ّ
توجهوا إىل حلب
الذين
ّ
القداس
يف
للمشاركة
ّ
اإلهلي ملناسبة إختتام
يوبيل الـ 1600عام على
وفاة مار مارون.
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مقاالت

احلكومة عالقة على ال ُعرف اخلاطئ :احلقائب السيادية إذا ُق ّدر ملصر أن تصري ثورة
صح أن إعالن حكومة الرئيس جنيب ميقاتي وشيك يف
إذا
ّ
أيام قليلة ،تكون دمشق قد اضطلعت بدور رئيسي يف تذليل
عراقيل جيبهها ميقاتي ــ للمفارقة ــ من شركائه واحللفاء الذين
ترجح قوى  8آذار
راهنوا على صورته ودوره على رأس حكومةّ ،
كفتها
نقوال ناصيف
بانتقال الرئيس املكلف جنيب ميقاتي من مرحلة التفاوض مع
قوى  14آذار ـــــ وقد أوصدت دونها األبواب ـــــ إىل مرحلة
التفاوض مع الشركاء يف قوى  8آذار على التأليف ،ختتلط
اجلهود احمللية باالتصاالت اخلارجية بغية تذليل العقبات ،وترتكز
حول املعطيات اآلتية:
 1ـــــ دخول سوريا على خط اجلهود واالتصاالت هذه عرب وسطاء
رغبوا يف اضطالعها بدور مساعد على ختطي العقبات ،وخصوصًا
إزاء الشروط املتصلبة اليت طرحها الرئيس ميشال عون يف
حتديد حصة مشاركته يف حكومة ميقاتي .كان الوزير جربان
باسيل قد محل إىل الرئيس املكلف ،يف لقائهما قبل أيام،
تتمسك باحلقائب احلالية لتكتل التغيري
الئحة مبطالب عون
ّ
واإلصالح (الطاقة واالتصاالت والسياحة والصناعة ووزارة
دولة) ،وأضاف إليها حقيبيت الداخلية والعدل.
ويأمل الوسطاء ،الوثيقو الصلة برئيسي اجلمهورية واحلكومة،
يف متين الرئيس السوري بشار األسد على عون ،لدى اجتماعهما
على هامش عيد القديس مارون ،تسهيل تأليف احلكومة على
غرار الدور الذي اضطلع به الرئيس السوري يف الساعات
القليلة اليت سبقت إعالن الرئيس سعد احلريري تأليف حكومته،
ّ
احلل ـــــ بني
يف  9تشرين الثاني  .2009كانت العقبة ـــــ ثم
يدي عون.
 2ـــــ استمرار التواصل بني الرئيس املكلف والقيادة السورية
عرب شقيقه طه ميقاتي الذي أجرى أول أمس (االثنني) اتصا ً
ال
باألسد ،وناقش معه جهود تأليف احلكومة .رغب األسد يف
استقبال شقيق الرئيس املكلف يف دمشق ،إال أن األخري
استمهله يومني آخرين يف انتظار بلورة االتصاالت اليت جيريها
الرئيس املكلف مع شركائه حيال تأليف احلكومة ،وكي حيمل
أدق عن الوضع
الشقيق األكرب إىل الرئيس السوري صورة ّ
الداخلي.
عد طه ميقاتي عضوًا رئيسيًا يف فريق عمل شقيقه الرئيس
وي ّ
ُ
املكلف ،وجتمعه باألسد والقيادة السورية عالقة وطيدة .وكان
قد توىل قبل أسابيع ،مع جنله عزمي ميقاتي ،بفعل شبكة
مكملة لتلك
واسعة من العالقات العربية والدولية اليت ميلكها،
ّ
اليت لدى شقيقه ،حبث االستحقاق احلكومي مع املسؤولني
الربيطانيني يف لندن ،ثم مع مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية
لشؤون الشرق األدنى السفري جيفري فلتمان إبان زيارة
الدبلوماسي األمريكي باريس يف  26كانون الثاني ،غداة تكليف
ميقاتي تأليف احلكومة اجلديدة.
 3ـــــ يتدفق على دمشق املستوزرون الراغبون يف احلصول على
أسر فيه مسؤول سوري
دعمها لدخول حكومة ميقاتي ،يف وقت
ّ
كبري إىل بعض زواره أن طلبات سياسيني لبنانيني حتديد مواعيد
الستقباله إياهم ال تكاد حتصى ،وكانت قد بلغت حتى األسبوع
املاضي  87طالب موعد مستوزرًا .بيد أن املسؤول السوري
أكد أن القيادة السورية غري معنية باالستحقاق احلكومي إال من
قاعدتني ،هما تسهيل مهمة ميقاتي يف تأليف احلكومة ،ومراعاة
ّ
تدخلها ،ال
حصة عون .بيد أن املوقف الظاهري لدمشق بعدم
حيجب متنيًا يف أن ترى بعض أصدقائها وزراء كالنائب طالل
أرسالن والوزيرين السابقني إيلي الفرزلي وألبري منصور.
اجلميل نعى ،االثنني ،مشاركة قوى
 4ـــــ مع أن الرئيس أمني
ّ
وأخصها مسيحيوها يف احلكومة اجلديدة ،إال أن الكالم
 14آذار،
ّ
الذي مسعه النائب متام سالم ،اليوم نفسه ،من رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد احلريري يوصد نهائيًا ـــــ أو يكاد ـــــ
ّ
السنية هلذا الفريق فيها.
أبواب املشاركة
قدمه ميقاتي لسالم بتوزيره يف حقيبة الرتبية
يف ضوء عرض ّ
والتعليم العالي ،بغية توفري أوسع متثيل سنيّ يف احلكومة
اجلديدة ،كان رأي احلريري لسالم أنه ال ينصحه باالنضمام
إليها ،وأنه يرغب يف أن يبقى إىل جانبه يف تكتل لبنان أو ً
ال
حليفًا انتخابيًا وسياسيًا .أكد احلريري أيضًا إصراره على مقاطعة
احلكومة ،واملضي يف خطة مواجهة مع ميقاتي يف جلسة نيلها
الثقة يف الربملان ،كما يف املراحل التالية.
متن سوري عليه باملشاركة يف احلكومة ،محله أحد
ورغم
ٍّ
الوسطاء ،مل حيسم نائب بريوت موقفه نهائيًا بعد ،معلقًا إياه
على صورة احلكومة اجلديدة ومواصفات وزرائها على حنو غري
ّ
منفر .وإذ ال يسع احلريري أن يكون معارضًا حلكومة ميقاتي
ومؤيدًا سالم يف صفوفها ،يبدو األخري قادرًا على إجياد معادلة
ّ
متكنه من أن يكون وزيرًا من غري أن يناوئ احلريري ،وأن مينح
ً
ً
مميز للوزيرة
احلكومة اجلديدة متثيال شعبيا يضاف إىل متثيل
ّ
السابقة ليلى الصلح بغية ملء فراغ سنيّ يراهن احلريري على

إخفاق ميقاتي يف احلصول عليه .إىل الرئيس املكلف ّ
ميثل
طرابلس الوزير حممد الصفدي ،وبريوت وزيران يأمل ميقاتي
سر االسم اآلخر ،وصيدا
أن يكون سالم أحدهما وهو يطوي
ّ
ّ
متثلها الصلح.
واقع األمر ،ألول مرة منذ ترأس الرئيس رفيق احلريري احلكومة
عام َّ ،1992
ّ
السنة يف حكومة ال يرأسها حريري ،ببيتني
ميثل
عريقني يف الزعامة التارخيية وببيتني يشقان بسهولة الطريق
املتمكنة إليها.
 5ـــــ متثل احلقائب السيادية األربع (املال والدفاع واخلارجية
والداخلية) قلب املشكلة يف حتديد حصص أفرقاء حكومة
ميقاتي .يريد عون الداخلية لباسيل والعدل لشكيب قرطباوي،
ويتمسك أرسالن بالدفاع ،ويطلب النائب سليمان فرجنية بدوره
ّ
الدفاع للنائب السابق فايز غصن إىل نيابة رئاسة احلكومة،
تتحول إىل مصاهرة .يف
وتوشك عالقة احلليفني االنتخابيني
ّ
املقابل ،يتفق الرئيسان ميشال سليمان وميقاتي على عدم
إسناد حقيبة الداخلية إىل حزبي إىل أي فريق انتمى ،ويدعم
الرئيس املكلف إبقاء الداخلية والدفاع يف عهدة سليمان ،بينما
يقول عون إنه يتخلى عن الداخلية حلليفه فرجنية فقط.
هكذا يدخلون يف شبكة عنكبوتية من املطالب املتضاربة
متسك الرئيس
واإلصرار على احلقائب السيادية ،فض ًال عن
ّ
يسميه ،وميقاتي باملال للصفدي.
بري باخلارجية لوزير
ّ
نبيه ّ
لكن األخريين نأيا بهاتني احلقيبتني عن اجلدل الدائر.
كان الكثري من اجلدل الذي أحاط باحلقائب السيادية قد وصل
إىل دمشق ،طلبًا ملساعدتها على تفكيك العقد انطالقًا من إلغاء
العرف اخلاطئ .واقرتن بوجهة نظر بلغت إىل املسؤولني
هذا ُ
حد للعرف غري املفهوم،
السوريني املعنيني ،مفادها وضع ّ
وغري امل ّربر ،السائد يف حكومات ما بعد اتفاق الطائف ،عندما
ُثّبتت حقائب ُوصفت بالسيادية لطوائف أربع ُع ّدت رئيسية
ّ
والسنة والشيعة .يف حني أن ال
هي املوارنة واألرثوذكس
مييز بني احلقائب ،وال قواعد تفصل إحداها عن
ّ
نص دستوريًا ّ
ترتجح
سواها ،وسيادية عن غري سيادية أو أقل أهمية .حقائب
ّ
والعرف اخلاطئ.
بني اهلرطقة الدستورية
ُ
يف الواقع ّ
تتصدر سواها ،مستمد
مثة تصنيف جيعل حقائب
ّ
التصدر قاعدة إال
من أهمية مسؤولياتها من غري أن يكون هذا
ّ
مبقدار تأثره بالظروف الراهنة واالستحقاقات امللحة .فحقيبة
االتصاالت ،املهملة لسنوات طويلة ،أضحت منذ عام  2005أكثر
سيادية يف ضوء دورها يف التحقيق الدولي ،وبالغة التعقيد
يصح ذلك على العدل أيضًا يف استحقاق احملكمة
والفاعلية.
ّ
الدولية ،وعلى حقائب كالصحة واألشغال العامة والنقل والرتبية
تتصدر اخلدمات على أبواب االنتخابات النيابية.
اليت
ّ
على قياس مماثل ،ليست الدفاع حقيبة سيادية مبقدار ما أن
قائد اجليش هو صاحب املوقع السيادي يف الوزارة .األمر
نفسه بالنسبة إىل الداخلية عندما مينح اإلخالل يف توازن القوى
يف حكومات الرؤساء ميقاتي وفؤاد السنيورة واحلريري أعوام
 2005و 2008و ،2009املدير العام لقوى األمن الداخلي صاحب
املوقع السيادي يف وزارة الداخلية أكثر من الوزير حتت وطأة
ّ
التدخل السياسي ومرجعية رئيس جملس الوزراء.
حد.
هكذا ال ينتهي القياس عند ّ
لتوزع احلقائب يف مرحلة ما بعد
مل ينشأ سوى عرف واحد
ّ
اتفاق الطائف ،مل ِ
يأت االتفاق على ذكره ،بل ناقشته مداوالت
وضعه ،هو وضع حقيبة املال لدى الشيعة لدافع ال يتوخى
جعلها سيادية ،بل تثبيت توقيع وزير املال الشيعي إىل جانب
التوقيعني املاروني لرئيس اجلمهورية والسنيّ رئيس جملس
الوزراء يف كل املراسيم تقريبًا ،تكريسًا للمثالثة بينهم .حينما
مر بها وزراء أثقلوها
مل ُت ّ
سم احلقائب األربع سيادية كان قد ّ
بسيادتهم هم عليها ال العكس ،كالدرزي كمال جنبالط يف
الداخلية يوم أطلق على نفسه وهو على رأسها اسم حاكم
لبنان اإلداري ،وعندما ّ
حل كاثوليكيون طبعوا اخلارجية بسماتهم
كسليم وفيليب تقال وهنري فرعون ونصري املعلوف وخليل أبو
ّ
وحل الدرزي جميد أرسالن يف الدفاع عشرات املرات قبل
محد،
ّ
حيل فيها كاثوليكي آخر هو جوزف سكاف.
أن
والواضح َ
ملن يصغي بانتباه إىل الرئيس املكلف ،إذ يبدو
مهتمًا بالكالم عن  12حقيبة يراها أساسية يف الدور املنوط
بها يف املرحلة املقبلة من غري أن تكون سيادية ،بيد أنها
األكثر التصاقًا بعالقة لبنان باجملتمع الدولي وحاجاته اإلمنائية.
يسمي ميقاتي االقتصاد والتجارة والصحة واألشغال العامة
ّ
والنقل والعمل واالتصاالت والصناعة والطاقة واملياه والرتبية
ّ
يقلل يف النطاق نفسه أهمية
الوطنية والتعليم العالي .وال
البيئة والشؤون االجتماعية والسياحة .بل يرى أن األدوار
املطلوبة منها متاثل أدوار توحي احلقائب السيادية األربع بأنها
ّ
يقرر جملس الوزراء جمتمعًا
متثل امتيازًا هلا .يف نهاية املطافّ ،
ً
السياسات األكثر توجيها ملسار الدولة واحلكم وعالقاتهما
باجلوار واجملتمع الدولي ،اخلارجية واملال والدفاع ،ويتوىل
الوزير تطبيقها.

جان عزيز
مل تبلغ أحداث مصر املستوى النظري وال العملي املطلوب
مترد
إلعطائها تعريف الثورة .فهي حتى اللحظة انتفاضة ،أو ّ
شعيب ،أو عصيان مدني ،أو حركة احتجاج ورفض أهليني...
غري أن األكيد أن تلك األحداث بالذات ،ميكن أن حتمل يف
طياتها بذور ثورة .وإذ ذاك قد تكون أهم حدث عاملي منذ
مفصلية يف تاريخ صدامي عنفي
وأول انعطافة
قرون طويلةّ ،
ّ
سلطوي طويل .فما حيصل يف ميدان التحرير اليوم قد يؤدي
نظرييت فوكوياما
إىل درس يف حركة التاريخ أبلغ بكثري من
ّ
وهانتنغتون معًا...
قصة البعد التارخيي للحدث املصري ،يف احتمال أن يكون
تبدأ ّ
أول ثورة داخلية فعلية حتدث يف وجدان سنيّ  ،ويف بيئة هذه
ّ
اجلماعة اإلسالمية التارخيية.
ّ
فمنذ  14قرنًا ُو ِ
السين بأنه «وجدان
سم الوجدان السياسي
ودمغ فقه هذه اجلماعة بأنه «فقه اخلالفة» ،متامًا
الدولة»ُ .
كما كان الالهوت السياسي املسيحي منذ مطلع القرن الرابع
ميالدي حتى عصر األنوار ،حيث كانت الكنيسة دومًا «كنيسة
الدولة» ترتاح إىل خمدع السلطة و«تتساكن» معها بشتى
الظروف واألحوال.
هكذا الوجدان السين كان عرب التاريخ حاضنة اخلالفة ومستودع
الدولة اإلسالمية .منه خرج طبعًا وجدان الفتح ،ووجدان الغزو،
ومنه جاء أيضًا وجدان املقاومة لألجنيب ـــ أو األعجمي ـــ ومنه
جاء خطاب مواجهة االستعمار واالحتالل ،وحتى وجدان االنقالب
من ّ
«جنتة» (املفهوم املصري
قلة متلك شرعية أقوى على
ُ
العسكرية) متلك شرعية أضعف أو أدنى أو أقل ...لكن
للزمرة
ّ
الوجدان السين مل ُيعرف عرب تارخيه بأنه وجدان ثورة الناس
على احلاكم.
ويف هذا السياق تغزر أدبيات هذا الوجدان بالشواهد املؤكدة،
من القول إنه «كما تكونون يولىّ عليكم» ،إىل «الناس
على دين ملوكهم» ،وصو ً
ال إىل السند القرآني بأن «أطيعوا
اهلل وأطيعوا الرسول ُ
وأولي األمر منكم» ،مرورًا طبعًا بـ«جواز
والية املفضول على الفاضل».
هكذا عرب التاريخ العام ،والتاريخ اإلسالمي خصوصًا ،كان
«العقل السياسي املركزي السين» هو عقل الدولة ،وكانت
تواريخ الثورات هي نتاج الوجدانات األخرى داخل دولته ضده،
أو من داخل الدولة اإلسالمية ضد الدول األخرى .وهكذا كانت
«الثورة العربية الكربى» ،مقاومة ضد احملتل ،وثورة عبد
الناصر انقالبًا ضد النظام ،متامًا كما كل احلركات التارخيية
املسماة «ثورة» ،من الكيالني إىل الفاتح من
األخرى
ّ
سبتمرب.
حتى إن أحد أهم الدارسني لألنرتبولوجيا الدينية يف زمننا
ً
مساه «مركزية
املعاصر ،رسم
خريطة جغرا ـــــ سياسية ملا ّ
الوجدان السين» ،يف مقابل «طرفية» وجدان األقليات.
دائمًا الدولة السنية بعقلها ووجدانها الدوليت السلطوي يف
األباضية
املركز ،ودائمًا ثورة األقلية ضدها يف األطراف ،من
ّ
املوحدين والعلويني واملوارنة.
الزيدية ،إىل
إىل
ّ
ّ
للمرة األوىل ،رمبا منذ قرون ،يثور شعب على حاكمه يف هذه
ّ
البيئة ،وانطالقًا من وجدانه بالذات .ال ينقلب ضابط على ملك،
يتغرب
وال يتمرد حزب على مستعمر ،وال تقاوم مجاعة حمت ًال ،وال
َّ
بالتغرب املاركسي
الناس لينسجوا ألنفسهم حلم ثورة ،أكان
ُّ
أم العلماني أم الديين اآلخر.
ماذا يعين هذا الكالم؟ إنه يعين بكل بساطة ،ولو بشكل جنيين،
فتح أول نافذة يف هذين الوجدان والبيئة ،على مفاهيم الشعب
كمصدر للسلطة ،ومفاهيم املساءلة واحملاسبة ضمن إطار
واحلكمية الصاحلة...
الدولة ،ومفاهيم تناوب السلطة واملواطنة
ّ
إنه أول طريق مفتوح صوب الدميوقراطية يف اإلسالم ،أو حتى
صوب دميوقراطية إسالمية ،يف قلب العقل اإلسالمي املركزي،
ّ
الكلي والكامل ملفردتي
بعد قرون من التنظري للتناقض
الدميوقراطية واإلسالم.
إىل أين من هنا؟ قد يكون الدرب مفتوحًا للمرة األوىل ليقول
الشرق لفوكوياما إن «نهاية التاريخ» قد ال تعين حكمًا سيادة
الليربالية الرأمسالية على العامل ،وليقول يف الوقت نفسه للراحل
هانتينغتون إن سقوط نظرية «اإلنسان األخري» ال تعين حتمًا
السقوط يف «صدام احلضارات» ،وإنه بني االثنني ميكن
َ
العامل اإلسالمي املركزي أن ينتج دميوقراطيته ،وأن ينطلق إىل
حوار ما مع الدميوقراطيات األخرى ومع احلضارات األخرى.
اخلطوة األوىل يف رحلة األلف ميل ونيل ،قد تكون من القاهرة
ّ
يوفقان بني وجدان
وتونس ،وقد تكون يف نظامني جنينيني،
اجلماعة «األخروي» ومقتضيات احلداثة والعصرنة .شيء ما
من النموذج الرتكي مع أردوغان .ترى هل هي مصادفة يف
هذا املثلث ،أن تكون جتربة «العدالة والتنمية» قد بدأت
أسست الحقًا دولة
يف تونس ،وأن تكون الفكرة الفاطمية اليت ّ
مصر ،قد ولدت يف تونس أيضًا؟
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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

عساف
ّ عساف ابي
ّ بادارة السيد

 سنة37 خربة تفوق

نساعد يف احلصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة مرحية ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
اسعار خاصة لط ّالب املدارس

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
0414 983 608:اتصلوا على الرقم

0407405846 :لالتصال
97405846

جلميع حاجاتكم من اعمال صب الباطون
على انواعه واالسفلت يف مجيع املناطق

<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

 جان فارس:لالتصال

Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: (02) 8704 1490

30 Hoskins Avenue Bankstown

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

نتعهد االعمال الكبرية والصغرية
 وخدمة.. خربة..اختصاص
صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
:لالتصال
0435922378

7 Eden Ave, Croydon park NSW 2133

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‹«@@@@@@@@@@@@@

LicZ@185750C
B G
Glass & Glazing
for all your glazing needs
@xbuç€a@kÓ◊ãm@Âﬂ@·ÿmbuby@ãˆbè€
@ÚÌäbvn€a@…ÌäbìæaÎ@ﬁåb‰‡‹€
k‹�€a@kèy
@Showers Screens~@
@Tables tops~@Splash
back~@Frameless Glass
@Ÿ€à@7ÀÎ@p�˝0a@pbËuaÎ@LpbÌaãﬂ

µﬂdn€a@pb◊ãí@…ﬂ@›ﬂb»n„F@@@@@@Ú�Ó„b™@Ò7»èmF@@@@@

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

AL- KARM BAKERY
فــرن الكـــــرم

تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

14 صفحة

ANB 17 003 994 394

Safwat Arfan – Sayed

Manager
)B.COMM., FTMA, AIM, FTIA(

نقدم كافة أنواع احملاسبة واخلدمات الضريبية
ومسك الدفاتر لالفراد والشركات

نضمن اكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

صفوت عرفان

يف مجيع حاجاتكم الضريبية

(Bell Tower Centre)
Unit 24/ 191 Parramatta Rd.
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozemail.com.au

 صفائح-  حلم بعجني- مناقيش
-جبنة وجبنة مع خضار ولبنة وكشك
...بيتزا وشنكليش وغريها

*نؤمن طلبيات مجيع للمناسبات

 أيام7 * نفح

9897 1113
60 Excelsior Street, Merrylands NSW 2160

·z‹ﬂ@Ïi@ÜbÌå

@¡ˆaãÇ@ëá‰Ëﬂ@
@Úéá‰:a@Úib‘„@Ùá€@›vèﬂ
@ç‹ÌÎ@tÎbé@ÏÓ„@¿
8008@›Óvèn€a@·”ä

Registered Architect
Ziad Boumelhem
NSW Reg 8008

Member of the australian
institute of architects 45159

l¯⁄^√π]<ÿ“<àrﬂﬁF
<ÌËÇ◊f÷]<ì°<:÷]<

<ÿ⁄^“<Ã◊⁄<4ñ†F
<ÌÈﬂ”ä÷]<Íﬁ^f€◊÷
<Ï4«í÷]<ÌËÖ^rj÷]Ê
<Ï4f”÷]Ê

$200 cash for any referral

P. 02 9636 2567 - f. 02 9631 8751 - m. 04015 20202
ziad@archi-tek.com.au - www.archi-tek.com.au

@Hasham
Tailoring
@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﺍﻟﻘﺼﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ ﻭﺃﺟﻤﻞ
ﹼ
ﺑﺪﻻﺕ ﺭﺟﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻧﺨ ﹼﻴﻂ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻮﺍﺥ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ.. ﺻﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ..ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
( ﺃﻳﺎﻡ )ﺍﻻﺣﺪ ﲟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ٦ ﻧﻔﺘﺢ

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
51 Phillip St. Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel
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إعالنات
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺎﻳﻚ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺟﻠﺴﺔ ﺃﺭﻛﻴﻠﺔ ﻭﻗﻬﻮﺓ ﺭﻭﻣﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎ ﺋﻼﺕ

Ÿ»ÿ€a@…ﬂ@Ú�ì‘€aÎ@≥ßbi@Úœb‰◊@Ú‘ÌÎãm
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻴﺔ

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142

„@Úﬂbènia @NNÚﬂbm @Úœbƒ

@NNk‹‘€a
@Âﬂ @ÚﬂáÇ
مميزة ..خدمة من القلب..
ابتسامة
 @NNÒçÓøتامة..
نظافة
لدينا خمتلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية -
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة اىل الكرواسون والصفيحة الطرابلسية

Ph: 9760 2299 - Fax: 8704 1532
75 South St. Granville NSW 2142
تتقدم حلويات  El Sweetieلصاحبيها جون وجانو ابي ضاهر ومجيع العاملني فيها باحر التهاني من
ابناء اجلالية اللبنانية عامة والطوائف املسيحية خاصة مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك اعادها اهلل على اجلميع باخلري والربكات والسالم  ..وكل عام وانتم خبري

فيكتوريا
يف
االوىل
للدواليب
املكاري
مؤسسة
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع حلوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا
مقانق -كفتة -هامربغر -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من اللحوم
بيع باجلملة واملف ّرق
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

توصيالت جمانية لكافة احناء سيدني
نظافة تامة ..خدمة سريعة ومعاملة ممتازة

تلفون96371759 :
فاكس96361294 :

26 Good St, Granville 2142
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اعالنات

Steve

KAMPER
ستيف كامرب
يعمل
لكم
ومن
أجلكم

ضعوا رقم

1

ملرشح
حزب العمال عن
مقعد روكدايل
ستيف كامرب

ROCKDALE
Authorised by Loukas Loukidis, 495 Princes Highway, Rockdale. Printed by Ad Industries, Unit 5/165 South Creek Road, Cromer.
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Air Conditi
POWERFUL

SLEEP
MODE

TURBO
POWER

598

2 YEAR
REPLACEMENT
WARRANTY

687

1088

$

$

DeLonghi Portable Air Conditioner (Cooling Only).

Dimplex Portable Air Conditioner (Cooling Only).

Polocool Portable Air Conditioner (Cooling Only).

P
PACA100ECO

GDC12RBA

PC53APC

Cooling: 2.85W / 9800BTU/hr.r.r Air to Air technology,
y smart
y,
r & sleep modes,
rt
24-hour timer,r,r Tu
Turrbo power/
r/boost, dehumidificat
r/
a ion function, remote control.
at

WHISPER
QUIET

Cooling: 3.5kW.
3.5kW Black finish, soft touch control panel, remote control,
24hr timer,
timer sleep mode
mode, windo
window kit, dehumidifying function.

898

WHISPER
QUIET

LG ‘Artcool Stylish’ Inverter
Reverse Cycle Air Conditioner.
Conditioner

LG ‘Artcool Stylish’ Inverter
Reverse Cycle Air Conditioner.
Conditioner

months

1849

$

1188

$

18

Cooling: 5.5kW / 19,000 BTU/hr.
BTU/hr 2 year replacement warranty,
anty
anty,
convenient mobile design, powerful cooling capacity,
capacity remote control.

REVERSE
CYCLE

$

Cooling: 2.5kW.
2.5kW Heating 3.6kW.
3.6kW 1hp inverter,
inverter quiet operation,
allergy reduction filters, jet cool/jet heat. R09AWN
R09A

$

LG ‘Artcool Stylish’ Inverter
Reverse Cycle Air Conditioner.
Conditioner

Cooling: 7.4kW
kW.
kW
W. Heating: 8.6kW
kW.
kW
W. 2.5hp reverse cycle invert
r er,r,r quiet operation,
rt
reduces allergens, auto-clean feature, powerful 12m air throw, jet cool/j/j/et
heat. R24AW
A N
AW

Cooling: 3.5kW,
3.5kW Heating: 4.0kW,
4.0kW quiet operation, reduces allergens,
changeable panels, auto cleaning, jet cool/jet heat. R12AWN
R12A

Interest Free

*1

• NO Deposit • NO Interest • NO Repayments
On Air Conditioning only

®
HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE
DOMA
AUBURN NOW OPEN
Come see Okan Genel at Harvey Norman® @ Domayne®
Auburn for a great deal on your next electrical purchase.

THE ELECTRICAL SPECIALIST
www.harveynorman.com.au
Product offers end 16/02/11. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

200871_AUB

@



(Computers/Electrical only)

*1. Conditions of No Deposit, No Interest, No Repayments for 18 Months on air conditioning only: Av
A ailable to approved customers on single or multiple transactions over $500 on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine betw
t een
tw
03/09/10 and 31/03/11. Offfffer available on purchases from Harvey Norman electrical franchisees. Interest and payments are payable af
aftfter the interest free and payment deferred period. Offfffer available on advert
r ised or ticketed price.This notice is given under each
rt
of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable) which specify
f all other conditions for this offfffer.r.r A $25.00 Establishment Fee for GO MasterCard and GE CreditLine applies to all new applications.The
fy
GO Business MasterCard atttttracts a $40 Annual Fee.Account Service fee of $3.95 per month applies for GO Mastercard, GE CreditLine and Buyer’s Edge and $2.95 per month for GO Business MasterCard and other fees and charges are payable. For GO MasterCard,
GO Business MasterCard and Buyer’s Edge, credit is provided by GE Capital Finance Australia (A
( BN 42 008 583 588) and for GE CreditLine, credit is provided by GE Finance Australasia Pty
t Lt
ty
L d (A
( BN 88 000 015 485), both trading as GE Money.
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كتابات

مظاهرة حلريّة مصر

وجــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع
االعالمية كلود خوري
جناح وتألق اعالمي

العربية:
إىل أبناء اجلالية
ّ

ال إلسرائيل يف القاهرة.

منذ اخلامس والعشرين من شهر كانون الثاني
املليونية يف أرض الكنانة مصر،
يناير واجلماهري
ّ
ضد نظام حتالف املال والسلطة
أم الدنيا ،تثور
ّ
ّ
ّ
أذل مصر
واألمن ورأسه حسين مبارك الذي
ّ
كافة
احلضارة طيلة ثالثني سنة وعلى الصعد
والعلمية،
والثقافية
واإلقتصادية
اإلجتماعية
ّ
ّ
ّ
ّ
الشر يف العامل
رأس
مبحور
إحلاقها
يف
وأمعن
ّ
اإلمربيالية
حربة
رأس
إسرائيل
وربيبتها
أمريكا
ّ
يف قلب العامل العربي.

ال للجدار الفوالذي .ال حلصار الشعب الفلسطيين
غزة.
العظيم يف ّ

فإن ّ
كل القلوب املسحوقة يف خمتلف
وباملوازاة ّ
ّ
الرجعية املتخلفة
العربية اخلاضعة للنظم
األقطار
ّ
ّ
تعلن تأييدها ونصرتها ،كما يف املغرتبات
ّ
وتتطلع
واملهاجر ،لثورة الشعب املصري البطل،
ِ
إىل انتصاره املرتقب بإسقاط حسين مبارك وإلقاء
القبض عليه وحماكمته على جرائمه السالفة اليت
يتوجها اآلن بأكثر من  300شهيد وآالف اجلرحى
ّ
ّ
تتطلع إىل انتصاره املرتقب بإلغاء ّ
فاقية
مثلما
إت ّ
إتفاقية كامب دايفيد ،وعودة مصر إىل
العار،
ّ
التصدي لإلستعمار
موقعها الريادي كقائدة يف
ّ
والرجعية ومؤامرات املزيد من
والصهيونية
ّ
ّ
التقسيم والتفتيت.
إن مصر أمحد عرابي وسعد زغلول ومجال عبد
ّ
ِ
الطليعية اليوم
الشبيبة
بعزمية
ة
واحلري
الناصر
ّ
ّ
تطوي صفحة املاضي األليم وتفتح صفحة
احلاضر والغد املشرقني.
والبلطجية ،ونعم حملاكمتهم مجيعًا مع
ال للجالوزة
ّ
رئيس عصابتهم حسين مبارك.
املزيفة ،ونعم
ال لربملانات الدمى واإلنتخابات
ّ
للدميقراطية والنزاهة وحكم القانون وفصل
ّ
السلطات.
املدنية العادلة ،ووحدة
الوطنية
نعم للدولة
ّ
ّ
اهلالل والصليب.

ال إلمداد دولة الكيان الصهيوني بالغاز والبرتول،
ونعم لقطع كل عالقة بإسرائيل.
ال للشرق األوسط اجلديد الصهيوني ،ال للفوضى
التدمريية ،ونعم للمقاومة يف لبنان
األمريكية
ّ
ّ
ّ
وكل دول املمانعة والرفض يف
وفلسطني
املنطقة والعامل ويف طليعتها سوريا وإيران
الالتينية.
وتركيا أردوغان ودول أمريكا
ّ
حرة كرمية
نعم ملصر ترتقي بوثبات جريئة
ّ
عزيزة.
الوطنية يف
واجلمعيات
إن األحزاب والروابط
ّ
ّ
ّ
سيدني وهي تدعم ثورة تونس البطلة وثورة
الشعب املصري والعرب عمومًا يف األردن
واليمن واجلزائر وكل حراك عظيم لشعبنا أينما
حي
كان تهيب بأبناء اجلالية وكل ذي ضمري ّ
أن يشارك يف اإلعتصام الكبري يوم السبت (12
شباط اجلاري) متام الساعة  12ظهرا يف التاون
ً
وأخصها اآلن ثورة مصر
هول دعمًا هلذه الثورات
ّ
الدموية
مبارك
حسين
أذرع
احلي
باللحم
تواجه
اليت
ّ
وأجهزة أمنه املسعورة ّ
كافة.
حرة.
عاشت مصر ّ
حرة.
عاشت تونس ّ
حرًا عزيزًا منيعًا
عاش الشعب العربي مجيعًا ّ
كرميًا.

االعالم مجيل ألنه التواصل عينه مع الناس
وبينهم عرب وسائله املرئية واملسموعة
واملقروءة ..كيف ال ،عندما تكون االعالمية
ذات شأن وخربة يف ادارتها للحوار االذاعي
دون احنياز ومن االعالميات اللواتي جنحن
اىل حد بعيد االعالمية اجلميلة كلود خوري
التين تعمل مقدمة برامج يف اذاعة (تو ام
اي) اخلاصة يف سيدني كما اجرت وجتري
مقابالت مع شخصيات رفيعة املستوى
امثال الدكتور كلوفيس مقصود وغريه من
السياسيني الكبار.
ولدت كلود يف مدينة زحلة وترعرعت فيها
وتعلمت يف مدارسها ،تلك املدينة الرائعة
اليت اعطت رئيس اجلمهورية الياس
اهلراوي ونوابا ووزراء والشاعر العريق
سعيد عقل وفنانني كبارا أمثال عمر
الشريف ويوسف شاهني وجنيب حنكش
وجنوى كرم ووائل الكفوري ونقوال االسطا
والعديد من االدباء والشعراء ورجال دين
وقادة عسكريني ورئيس والية فيكتوريا
السابق السيد ستيف براكس ،مما حدا
بأمري الشعراء ان ينشد لزحلة رائعته (يا
جارة الوادي) اليت غنتها السيدة فريوز
وحلنها املوسيقار حممد عبد الوهاب .هذه
اجلماالت اليت احتوتها زحلة من فن وشعر
وأدب وعنفوان جعلت من اهلها ان يكونوا
على قدر كبري من املسؤولية.
واالعالمية كلود خوري ،اليت أكملت دراستها

يف اجلامعة اللبنانية -كلية اآلداب قسم
االدب العربي يف بريوت ،تتقن اللغات
العربية واالنكليزية والفرنسية.
يف سيدني حيث تقيم مع زوجها وولديها
اختارت العمل االذاعي منذ سنوات بكل
مصداقية وحمبة ودرست يف املعاهد
اخلاصة (التجميل) وتعلم الوسائل االذاعية
واالعالمية متمنية على أبناء اجلالية العربية
أن يعلموا اوالدهم حب اسرتاليا ولبنان
وبالد العرب واالنسانية ليكونوا سفراء
حقيقيني يرفعون اسم اسرتاليا كما لبنان..
وحيلو هلا ان تردد مع شاعر احلكمة الكبري
أمني تقي الدين:
اهلل يا لبنان ما أمجلك
وأروع الشيب الذي ّ
جللك
سبحان من خبأ فيك الصفا
ّ
وسل من الصفاء جدولك
انت نعيم اهلل يف وعده
مثلت بالنعمة من ّ
ّ
مثلك
االعالمية احلسناء كلود خوري وجه اعالمي
مشرق متلك الثقة الكاملة بنفسها وتعمل
مبا ميليه عليها الواجب والضمري املهين يف
تقديم الربامج وحماورة املستمعني بكل
حمبة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجم الفنان غسان صليبا والفنان الكوميدي جان خضري أثناء زيارتهما اىل سدني

(العنوان:حمطة التاون هول سيدني)
الوطنية
واجلمعيات
صادر عن األحزاب والروابط
ّ
ّ
احلرية ـ سيدني.
ـ هيئة نصرة
ّ

القدس عاصمة للثقافة العربية
يف املهرجان األول لفنون دول البحر األمحر

مبناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية،
قرر وزير الثقافة املصرية تنظيم احتفالية
خاصة ،ضمن فعاليات املهرجان األول لفنون
البحر األمحر ،الذي ُيقام فيالفرتة من  15إىل 19
ديسمرب اجلاري ،والذي تقيمه حمافظة السويس
بالتنسيق مع اهليئة العامة لقصور الثقافة،
حبضور سفراء دول حوض البحر األمحر الذي يضم
ك ًال منالسعودية ،السودان ،الصومال ،إريرتيا،
اليمن ،األردن وفلسطني ،تشارك فيه السعودية
وفلسطني بفرقتني للفنون الشعبية التقليدية
ومعارض تشكيلية وحرف شعبية وشعراء.
وتشارك مصر بثماني فرق للفنون واآلالت
الشعبية ،إذ تقدم فيها موسيقى وفنون البحر

األمحر.
ومبناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية،
تقدم فرقة بورسعيد املسرحية عرضًا فنيًا بعنوان
«زهرة املدائن» إخراج حممد العشري ،ويقوم
بإخراج احلفل املخرج الكبريالفنان عبدالرمحن
الشافعي .يلي ذلك تكريم حمافظ السويس
ود .أمحد جماهد لعدد من الشخصيات ،وهم
فنانون شعبيون من السعودية وفلسطني ومصر
(السويس).
خُ
ويتتم املهرجان بتوزيع شهادات التكريم
للمشاركني ،إىل جانب تقديم فقرات اخلتام،
حيث تقدم فرق فلسطني والسعودية والسويس
عروضها الفنية.

النجمان غسان صليبا وجان خضري مع عقل موسى وعزيز خوري والزميل اكرم املغوّش (أرشيف)

قبل سنوات استضافت اجلالية العربية يف اسرتاليا الفنان املعروف غسان صليبا يف حفالت
كربى ومميزة مع الفنان الكوميدي جان خضري واقام هلما منفذ عام سيدني يف احلزب السوري
القومي االجتماعي السيد عقل موسى حفل تكريم يف نادي اسرتاليا والشرق االوسط الذي كان
ميلكه احلزب وحضرها العديد من القوميني واالصدقاء حيث القت الصدى االرحب بني احلضور
عودنا عليه السيد عقل يف الكرم والضيافة والوطنية الصادقة،
وخاصة احملتفى بهما ،وهذا ما ّ
وكان قد كرم السيد عقل عميد املسرح العربي الفنان الكبري دريد حلام وفرقته خالل استضافته
من قبل احلزب السوري القومي لعرض مسرحياته «شقائق النعمان» و«صانع املطر»
و«العصفورة السعيدة» .
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رياضة

ابتداء موسم  2011لكرة القدم يف نادي الكمبا الرياضي

أعلن نادي الكمبا الرياضي لكرة القدم رزنامة منافسات املوسم
باق من الزمن على انطالق موسم
القادم جلميع االعمار ومل يعد ٍ
كرة القدم لعام  2011سوى ايام قليله .مما يعين أن العد التنازلي
لضربة بداية املوسم قد بدأ فعليًا مع إعالن الرزنامة و فرتة اإلعداد
واملباريات احمللية .ولعل تشجيع اهالي وابناء اجلاليه يستمر كما
عهدناهم دائمًا يف دفعنا للتفاؤل مبتابعة مسابقات حملية ملتهبة
بسبب تعطش كل الفرق يف الكمبا الرياضي للصعود على أعلى
منصات التتويج يف مسابقات اللعبة الشعبية األوىل عندنا وعلى
كل بقاع املعمورة واليابسة.
احتفل نادي الكمبا الرياضي لكرة القدم كعادته وككل سنة خبتام

مومسه  2010/ 2009يف احتفالية انيقة ومجيلة ضمت كل جنوم
املوسم من العبني ومدربني واداريني باالضافة اىل وجود عدد
كبري من االهالي الذين كان هلم دور كبري يف جناح املوسم .واعلن
نادي الكمبا خالل احتفاليته عن جوائز االفضل للموسم احلالي.
وبدات االحتفالية بتكريم وتقديم اجلوائز وامليداليات والكؤوس
لالعبني من خمتلف االعمار ,وقد قام ابن اجلالية عضو جملس
بلدية كانرتبريي احلاج خضر صاحل ,ممث ًال عمدة بلدية كانرتبريي
ونائب املنطقة السيد روبرت فيورولو بتقديم اجلوائز لالعبني,
واثنى السيد صاحل على االهل ملشاركتهم والتى مألت املدرجات
واملالعب وحبماسهم الشديد فى تشجيع فريقهم واوالدهم وحثهم
على بذل اقصى جهد هلم .واشاد بهذه اخلطوة معتربًا اياها ملسة
وفاء من النادي لالعبني املكرمني ومتنى التوفيق للجميع يف املوسم
القادم .وكانت كلمة رئيس النادي الدكتور مجال ريفي «امتنى
ان يكون املوسم القادم اقوى وافضل من الناحية الفنية ،البد ان
يتكاتف اجلميع حتى يقدموا مستوى طيبا ،كما نتمنى ان نرى ابطاال
جددا يف املوسم القادم».
اجلدير بالذكر ان التسجيل ملوسم  2011الرياضي سيبدأ كل
مساء وكل يوم سبت من
يوم اربعاء من السادسة اىل الثامنة
ً
احلادية عشر اىل الثانية بعد الظهر يف مركز النادي يف باري بارك
بانشبول روود .لألستعالمات الرجاء االتصال بالسيد فادي احلاج
 0404050403او fadielhaje@yahoo.com

تنس سان جوزيه :خروج ماليس وبيكر

خرج البلجيكي كزافيه ماليس واالملاني بنيامني بيكر ،املصنفان
رابعا وسادسا على التوالي ،من الدور االول لدورة سان خوسيه
االمريكية الدولية ،والبالغة جوائزها  531الف دوالر ،اثر خسارة
االول امام الكندي ميلوس راونتش  6 - 3و ،6 4والثاني امام
الليتواني ريكارداس بريانكيس  6 - 3و.)7 - 2( 7 - 6
وبلغ الياباني كي نيشيكوري ،املصنف ثامنا ،الدور الثاني بفوزه
على التشيكي يان هاجيك  1 - 6و )6 - 8( 6 - 7ليضرب موعدا
يف املباراة املقبلة مع االمريكي تيم مسيسيك .كما تأهل للدور عينه
االرجنتيين براين دعبول بفوزه على الكولوميب اليخاندرو فاال 4 - 6
و .3 6وستكون مباراة دعبول يف الدور املقبل مع االسرتالي اليتون
هيويت املصنف سابعا.
كوستا دو ساويب
تأهل االرجنتيين خوان انياسيو شيال املصنف خامسا للدور الثاني من
دورة كوستا دو ساويب الربازيلية الدولية للتنس ،بفوزه الصعب
على الربازيلي روجريو دوترا سيلفا  )7 - 4( 7 - 6و)4 - 7( 6 - 7
و.3 6
وبلغ الدور عينه الربتغالي روي ماشادو بفوزه على االرجنتيين
فاكوندو باغنيس  4 - 6و ،2 6واالرجنتيين كارلوس بريلوك بفوزه
على الربازيلي اندريه غيم  4 - 6و ،3 6والبولندي لوكاس كوبوت
بفوزه على االرجنتيين ادواردو شفانك  )7 - 5( 7 - 6و 5 - 7و6 - 7
( ،)2 7واالرجنتيين ليوناردو ماير بفوزه على الروسي ايغور اندرييف
 6 - 4و 4 - 6و ،)2 - 7( 6 - 7والربازيلي ريكاردو ميلو بفوزه على
الكولوميب سانتياغو جريالدو  4 - 6و ،3 6واالسباني بابلو اندوخار
بفوزه على مواطنه دانيال خيمينو  3 - 6و .1 6وخرج من الدور االول
الروماني فيكتور هانيسكو املصنف ثامنا اثر خسارته امام االيطالي
فيليبو فوالندري  7 - 5و.6 1
باريس
تأهلت االستونية كايا كانييب والتشيكية برتا كفيتوفا ،املصنفتان
ثالثة ورابعة على التوالي ،للدور الثاني من دورة باريس الدولية
للتنس ،والبالغة جوائزها  618الف دوالر.
ويف الدور االول ،تغلبت كانييب على الالتفية اناستازيا سيفاستوفا
 )5 - 7( 6 - 7و ،3 6وكفيتوفا على الروسية فيسنا ماناسييفا
 5 - 7و .4 6وبلغت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا املصنفة
ثامنة الدور الثاني بفوزها على الكرواتية آنا فرليتش  0 - 6و،2 6

واالملانية كريستينا باروا
بفوزها على التشيكية
ايفيتا بينيسوفا 7 - 5
و 4 - 6و ،4 6واالمريكية
ميالني اودين بفوزها على
الروسية فريا دوشيفينا
 5 - 7و 7 - 5و،2 6
والتشيكية كالرا زاكوبالوفا
بفوزها على السويسرية
تيميا باشينسكي 3 - 6
و ،3 6واالسرتالية يلينا
دوكيتش بتغلبها على
التشيكية لوسي سافاروفا
 6 - 4و 3 - 6و،4 6
واالمريكية بيثاني ماتيك -
ساندز بفوزها على االسبانية كارال سواريز  0 - 6و.3 6
روتردام
استهل السويدي روبن سودرلينغ املصنف او ًال بنجاح محلة الدفاع
عن لقبه بطال لدورة روتردام الدولية ،والبالغة جوائزها  1,450مليون
يورو ،بفوزه على اهلولندي روبن هاسه  3 - 6و 2 - 6يف الدور
االول.
وكان سودرلينغ توج بلقب الدورة العام املاضي بفوزه على الروسي
ميخائيل يوجين  4 - 6و 0 - 2ثم باالنسحاب يف املباراة النهائية
وبات اول سويدي يتوج يف هذا الدورة بعد اندريس جاريد عام
 .1993ويلتقي سودرلينغ يف الدور املقبل االملاني فيليب كولشرايرب
الفائز على التايواني ين هسون لو  4 - 6و.)5 - 7( 6 - 7
وخرج االسباني دافيد فريير املصنف ثالثا مبكرا اثر خسارته امام
الفنلندي ياركو نيمينن  6 - 3و 6 - 4يف الدور االول .ويلعب نيمينن
يف الدور املقبل مع الصربي فيكتور ترويكي .وبلغ التشيكي توماس
بريديتش والكرواتي ايفان ليوبيسيتش والفرنسي جو ويلفريد
تسونغا املصنفون رابعا وسابعا وثامنا على التوالي الدور الثاني
بفوز االول على االسباني غيريمو غارسيا لوبيز  1 - 6و ،2 6والثاني
على االوكراني سريغي ستاخوفسكي  )3 - 7( 6 - 7و ،3 6والثالث
على البلغاري غريغور دميرتوف  4 - 6و.4 6

البطوالت العربية الوطنية لكرة القدم

البحرين :األهلي يف مواجهة صعبة أمام البسيتني

خيوض االهلي املتصدر مواجهة صعبة للحفاظ على صدارته ،غدًا اجلمعة ،عندما
يالقي البسيتني ضمن منافسات املرحلة السادسة من الدوري البحريين.
وتنطلق املرحلة امس االول اخلميس بلقاء املالكية مع الرفاع على استاد علي
بن حممد يف عراد ،وتتواصل اجلمعة بلقائي احملرق والنجمة إىل جانب األهلي
مع البسيتني ،وختتتم املرحلة األحد املقبل مع مباراتي املنامة مع الشباب
واحلالة مع احلد.
وتربز مواجهة املتصدر األهلي ( 11نقطة) مع البسيتني السادس ( 5نقاط)
من أربع مباريات ،فاألول يبحث عن انتصاره الثالث على التوالي وتوسيع
الفارق بني وبني أقرب مطارديه املالكية الثاني ،وال سيما أن األخري تنتظره
مباراة صعبة أمام الرفاع يف انطالقة املرحلة .األهلي بقيادة مدربه الربتغالي
ماريانو يريد استغالل انطالقته القوية بعد استئناف املسابقة ،وجنح يف فك
الشراكة مع املتصدر املنامة وتفوق عليه بثالثية نظيفة وضعته وحيدا يف
الصدارة .ويعول األهلي على حمرتفه الربازيلي دييغو دا سيلفا معه الدولي
السابق حممد حبيل واملغربيان طارق اجلنابي وعادل بكاري إىل جانب حارسه
علي سعيد.
يف املقابل ،يبحث البسيتني عن استعادة هويته بعد اخلسارة األخرية أمام
احملرق بهدفني نظيفني .مدرب البسيتني احمللي خليفة الزياني يريد استعادة
موقعه بني فرق الصدارة ،وسيعول على جهود حمرتفيه املغربيني مجال أبرارو
وسايف عبدالفتاح والسنغالي فودي سار إىل جانب الدولي عبدالوهاب املالود
وهدافه حممد عجاج.
أما املالكية صاحب املركز الثاني ( 9نقاط) فرييد أن يواصل مسريته الناجحة
وحتقيق املزيد من النتائج االجيابية للحفاظ على ترتيبه أو انتزاع الصدارة
يف حال تعثر األهلي ،وستكون مهمة املدرب احمللي عدنان إبراهيم صعبة
وهو يواجه الرفاع اخلامس ( 7نقاط) ،معوال على الربازيلي فابيو والنيجرييان
إمساعيل وجوزف والالعبني احمللي بقيادة حسن السيد عيسى.
ويبحث الرفاع هو اآلخر عن استعادة نغمة الفوز بعد هروبه من مصيدة
الشباب بتعادل يف الوقت القاتل  2 - 2بهديف عبدالرمحن مبارك ،بعد أن
كان قريب من التعرض هلزمية مفاجئة .الرفاع بقيادة مدربه احمللي خالد
احلربان سيعول على جنمه وهدافه عبدالرمحن مبارك ومعه حممود العجيمي إىل
جانب هدافه الربازيلي العائد من الوقف ريكو.
من جهته ،يدخل احملرق الثالث ( 8نقاط) بنشوة الفوز على البسيتني أمام
النجمة الثامن ( 4نقاط) ،وسيسعى مدرب األول الكرواتي رادان الستغالل
خربة العبيه يف حتقيق فوز ثاني على التوالي ومزامحة صدارة األهلي .يف
املقابل ،يسعى النجمة لتحقيق فوزه األول يف املسابقة بعد أربع تعادالت
تواليا ،وسيستغل مدربه احمللي جهود حمرتفيه اجلدد الربازيلي ماريو سريجيو
والكامريوني الفيس بانيك بعد تسجيلهما يف اللحظة األخرية قبل غلق باب
التسجيل لفرتة االنتقاالت الشتوية.
ويسعى املنامة الرابع ( 8نقاط) الستعادة موقعه على حساب الشباب صاحب
القاع ،وكان املنامة سقط وتعرض خلسارته األوىل أمام األهلي  3 - 0فقد
معها موقعه يف صدارة الرتتيب ،ويسعى مدربه احمللي موسى حبيب إلعادة
الفريق لدائرة املنافسة .ويدخل الشباب بقيادة مدربه احمللي أمحد الدخيل
بطموح تعويض النقاط الثالث اليت خسرها أمام الرفاع بعد أن كان متفوقا
بهدفني نظيفني ،وأهدر فوزا مثينا بسقوطه يف التعادل بالوقت القاتل.
وأخريا ،يتصارع احلالة واحلد على نقاط املباراة ،فالفريقان مل حيققا أي فوز
حتى اآلن ،احلالة لديه  4نقاط من أربع تعادالت ،واحلد يف رصيده ثالث
نقاط فقط وحيتل املركز التاسع ما قبل األخري.
سوريا
ابتعد الكرامة بالصدارة بفارق  4نقاط عن اقرب منافسيه بعد فوزه على
مضيفه تشرين يف الالذقية  1 - 3يف الوقت الذي حسم فيه الوحدة دربي
العاصمة بفوزه على جاره الشرطة  0 - 2يف املرحلة العاشرة الدوري السوري
.
يف املباراة االوىل ،جنح الكرامة يف خطف هد مبكر عنرب رجل املباراة حيان
احلموي ( )10قبل ان ينجح اللبناني حممد غدار يف ادراك التعادل لتشرين
مع نهاية الشوط االول ( .)45وعاد حيان احلموي ليضرب من جديد بتسجيله
هدف فريقه الثاني ( )57من هجمة معاكسة ،يف الوقت الذي مل يستفد فيه
تشرين من سيطرته ومن هجومه املكثف الذي جنح دفاع الكرامة يف استيعابه.
وكرر احلموي السيناريو من هجمة سريعة ليسجل اهلاتريك ( )71مبتعدا بفريقه
بالصدارة.
ويف العاصمة ،فرض مهاجم الوحدة العراقي علي صالح نفسه جنما للمباراة
بتسجيله هديف الفوز لفريقه بعد مباراة ساخنة افتتحها الوحدة بهدف مبكر عرب
علي صالح الذي واجه املرمى وارسل الكرة من فوق حارس الشرطة حممود
كركر ( )10وكاد عناد عثمان مضاعفى النتيجة لكن كرته القوية ارتدت من
عارضة مرمى الشرطة الذي حاول تعديل النتيجة فسدد حازم حميميد كرة
قوية تصدت هلا عارضة مرمى الوحدة .والقى الشرطة بثقله يف الشوط
الثاني لكن هجماته افتقدت الرتكيز على العكس من الوحدة الذي جنح يف
تأكيد فوزه بهدف رأسي لعلي صالح (.)78
ويف دمشق ،استعاد اجليش نغمة الفوز بعد مخس خسارات تواليا ففاز على
ضيفع اجلزيرة بهدف وحيد سجله مدافع اجلزيرة سعد امحد باخلطأ يف مرماه
( .)1واتيحت للطرفني عدة فرص مل تستغل كان ابرزها احتساب احلكم
لضربة جزاء ارفقها ببطاقة محراء حلارس اجليش كاوا حسو خلشونته وسددها
يونس سليمان وبرع حارس اجليش البديل طه موسى يف ابعادها (.)78
ويف محص استعاد اجملد بدوره نغمة الفوز على حساب مضيفه الوثبة وبنتيجة
عريضة  2 - 4بعد ان فرض افضليته معظم الوقت وسجل له عبد اهلادي
خلف ( )25وزاهر ميداني ( )56وعمر خليل ( 72من ضرب جزاء) وحممد الواكد
(.)77وسجل للوثبة الربازيلي روبرتو ( )15وحسان ابراهيم (.)90
ويف ادلب فاز امية على حطني  .1 - 2وكان التعادل السليب منطقيا يف
مباراة دير الزور بني الفتوة وضيفه النواعري .وتأجل لقاء الطليعة مع االحتاد
اىل اجل غري مسمى الرتباط االحتاد بلقاء السد القطري السبت املقبل يف
الدوحة ضمن ملحق دوري ابطال اسيا.
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تتمـات

دعوة ميقاتي للتبصر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ودفن».
لكن املفارقة متثلت يف توزيع الوثيقة على احلاضرين بعد فرتة من بدء
تالوتها ،فاعرتض كل من الوزير حممد الصفدي والنائبني وليد سكرية
وقاسم هاشم وخلدون جنا ،ومتنوا لو انه مت توزيعها قبل يوم على االقل
ليتسنى للحضور التمعن فيها واقرتاح التعديالت عليها ،ألنها تتضمن
نقاطا سياسية ال امجاع عليها .وقد رفض كل من سكرية وهاشم ما ورد
فيها حول السالح واحملكمة ،واعتربا انه يعكس وجهة نظر تيار املستقبل،
وال حيقق الوحدة الوطنية اليت تكلم عنها اجملتمعون.
وعلق الرئيس عمر كرامي على االجتماع الذي غاب عنه بالقول :كيـف
احضره بعـد الذي حصل يف دار الفتوى من هدر للمال وتضييع للحقوق؟
واستغرب كيف يذهب الرئيس املكلف اىل مثل هذا االجتماع الذي أصدر
بيانا «تضمن التزامات واضحة عجيبة غريبة ،وألزم ميقاتي بأمور ال نعرف
كيف سيفي بها او سيخرج منها».
وقد حضر االجتماع بدعوة من املفيت حممد رشيد قباني اعضاء اجمللس
الشرعي اإلسالمي األعلى ،رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري،
الرئيس ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والنواب السنة وجملس
املفتني.
وجاء يف الوثيقة إن النظام الوطين الدميوقراطي اللبناني ال جيد منافذ
وآفاقا للتحقق والتطور بسبب تفاقم التجاوزات واألطماع باسم طوائف
وملصلحة قوى مهيمنة فيها ،تعمل على إخضاع اآلخرين ملنطقها السياسي،
يف جتاوزات للدستور أو للنظام العام ،فتعتمد تارة االلتفاف عليهما ،وتارة
أخرى الغلبة بالسالح.
ورأت الوثيقة أن اإلقصاء والظروف احمليطة بالتكليف فيهما الكثري من
التجاوز واإلخالل ،والتجاهل إلرادة الناخبني والتعدي على خياراتهم.
ونبهت اىل أن أي ختل ســافر أو مضمر يف برنامج عمل احلكــومة املنوي
تشــكيلها عن التزامات لبنان جتاه احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان ،يشعر
أهالي الشهـداء والغالبــية من اللبنانيني ،بالغلبة والقهر والتشفــي
واالستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة .وأشارت اىل اعتبارات عدة تثري
القــلق والتساؤل ،وهي:
 اإلصرار على زج لبنان يف سياسات احملاور. اإلصرار على الرتهيب بالسالح واستخدامه فعال يف العمل السياسيللتعطيل أو للسيطرة.
 اإلصرار على جتاهل نتائج االنتخابات الوطنية الدميوقراطية يف العامني 2005و 2009وتعطيل مفاعيلها التمثيلية.
 اإلصرار على جتاهل إمجاعات احلوار الوطين. اإلصرار على تعطيل العدالة ،وعلى التنكر لدماء الشهداء.وطالبت الوثيقة الرئيس املكلف بالتبصر يف مواقفه استنادا إىل هذه
الثوابت الوطنية وعدم اخلروج عليها.

خماض التشكيل

على خط التأليف ،واصل ميقاتي مشاوراته العلنية يف بعضها ،والبعيدة
عن االضواء يف بعضها اآلخر ،من دون ان يلزم نفسه مبهلة زمنية جامدة
إلجناز عملية التأليف ،وهو التقى أمس النائب سليمان فرجنية الذي مسى
النائبني فايز غصن (أرثوذكسي) وسليم كرم (ماروني) لتمثيل «تيار
املردة» يف احلكومة اجلديدة ،اذا كانت ثالثينية ،وإال فإنه سيكتفي مبمثل
واحد اذا كانت من أربعة وعشــرين وزيرا ،مبديا استعداده لتقديم كل ما
يلزم من تسهيالت للرئيس املكلف.
ومن املتوقع أن يرتكز جهد ميقاتي يف الساعات القليلة املقبلة على
التوصل اىل رؤية مشرتكة مع العماد ميشال عون حول حصة التيار الوطين
احلر ،علما ان الرئيس املكلف ما يزال مصرا على تشكيلة الـ 24وزيرا وهو
يرغب يف ان تسلمه كل جهة الئحة بأســماء املرشحــني للتوزير ،لتتم بعد
ذلك املواءمة بينــها وبني احلقائب املطروحة.
وأمل ميقاتي يف تشكيل احلكومة بأقرب وقت ،وأكد حرصه على التواصل
مع مجيع القيادات من أجل تشكيل حكومة جامعة ،وانفتاحه على رغبة بعض
قيادات الرابع عشر من آذار يف متابعة املشاورات.

ثورة مصر ترفض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حالة انعقاد دائم ،ويوحي بأن اجليش على وشك تنفيذ انقالب عسكري،
ليتبني بعد كلمة مبارك انه كان يقوم مبناورة إعالمية متهد لظهور الرئيس
وتغطية نص كلمته ،لعلمه املسبق أنها ستكون خميبة ومستفزة للمتظاهرين
يف ميدان التحرير الذين مل يتأخر تعبريهم عن احتجاجهم الشديد على خدعة
مبارك األخرية.
وجاءت اخلطوة األخرية من تلك اخلطة عندما خرج سليمان على التلفزيون
أيضا ليعلن أن ساعة العمل قد دقت ،وحث احملتجني على العودة إىل
منازهلم وأعماهلم ،باعتبار أن التغيري قد أجنز ،وهو ما وجه غضب اجلمهور
حنوه شخصيا وارتفعت على الفور األصوات املنادية برحيله أيضا ،واملذكرة
بتارخيه االستخباراتي الذي كرسه يف السنوات األخرية لتوثيق العالقات
مع االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية ،وأيضا بأنه ابن النظام الذي يود
كما يبدو الدفاع عنه حتى الرمق األخري ولو أدى ذلك إىل مواجهة مباشرة
مع الشعب املصري.
خالصة يوم أمس كانت مؤشرا جديدا على أن نظام مبارك يتزحزح لكنه مل
يسقط ولن يسقط باالحتجاج السلمي ،بل هو يستعد ملواجهة جديدة مع

شعبه عله يؤخر موعد السقوط ،وحيتفظ لنفسه حبق اختيار خليفته ،برغم
اإلرادة الشعبية احلامسة اليت حتدد اليوم يف تظاهرات مليونية يتوقع أن
تكون األضخم يف تاريخ مصر ،موقفها النهائي وطريقة عملها من أجل
إزاحة الرئيس والنظام اللذين مل يلتقطا الرسالة أو مل يفهماها ،ويعتمدان
على إرادة خارجية أمريكية وسعودية عربت أمس عن رفضها الصريح ألن
يطاح مبارك بواسطة شعبه ،أو حتى أن تقصر مدة واليته الرئاسية بناء
على رغبة ذلك الشعب أيضا.
مبارك
ويف كلمة متلفزة وجهها إىل «شباب مصر يف ميدان التحرير وعلى اتساع
أرضها» ،قال مبارك «إنين كرئيس للجمهورية ال أجد حرجا أو غضاضة
أبدا يف االستماع إىل شباب بالدي والتجاوب معه ...ولكن ما لن أقبله
أبدا هو أن أستمع إىل إمالءات أجنبية تأتي من اخلارج أيا كان مصدرها وأيا
كانت ذرائعها أو مربراتها».
ّ
وذكر مبارك بأنه سبق أن أعلن «بعبارات ال حتتمل اجلدل أو التأويل»
عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسية املقبلة «مكتفيا مبا قدمته من عطاء
للوطن ألكثر من ستني عامًا» ،مشريًا إىل متسكه بـ»محاية الدستور
ومصاحل الشعب حتى يتم تسليم السلطة واملسؤولية ملن خيتاره الناخبون
يف شهر أيلول املقبل».
وأضاف «رأيت تفويض نائب رئيس اجلمهورية اختصاصات رئيس
اجلمهورية وفقا ملا تقتضيه أحكام الدستور» ،مشريًا إىل أنه طلب من
جملس الشعب تعديل مخس مواد دستورية هي  76و 77و 88و 93و،189
وهي تتعلق بشروط الرتشيح لرئاسة اجلمهورية ،وبفرتة والية الرئيس،
وبعملية اإلشراف على االنتخابات التشريعية ،وبالطعون على انتخابات
جملس الشعب وطريقة تعديل الدستور .كما طلب إلغاء املادة  179اليت
تعطي رئيس اجلمهورية حق إحالة املدنيني إىل احملاكم العسكرية إذا ما
تعلق األمر جبرائم اإلرهاب.
واختتم مبارك خطابه مؤكدا انه يريد أن «يوارى يف الثرى» على ارض
مصر نافيا بذلك أي نية له ملغادرة البالد.
يذكر أن املادة  82من الدستور املصري تقضي بأنه حيق لرئيس
اجلمهورية ،إذا ما حال حائل مؤقت دون ممارسته ملهامه ،إحالة صالحياته
إىل نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل جملسي الشعب والشورى
وإقالة احلكومة.
وكان مبارك استبق كلمته املسجلة ،واليت تأخر بثها لنحو نصف ساعة عن
املوعد الرمسي املعلن ،بعقد اجتماعني مع عمر سليمان ورئيس الوزراء
أمحد شفيق.
وبعد دقائق على إذاعة كلمة مبارك ،خرج سليمان خبطاب متلفز آخر ،دعا
فيه الشباب املصري للعودة إىل «ديارهم وأعماهلم» مؤكدا أن «حركة
شباب  25يناير جنحت يف إحداث تغيري هام يف مسار الدميوقراطية».
وأضاف «بعدما فوضين بتحمل مسؤولية العمل الوطين للحفاظ على
أمن واستقرار مصر واحلفاظ على مكتسباتها وإعادة الطمأنينة إىل مجوع
املصريني ،اطلب من اجلميع املساهمة يف الوصول إىل هذا اهلدف وليس
لدي شك أن الشعب قادر على حــماية مصاحله».
وأشاد سليمان مطوال مببارك «وحسه الوطين واحنيازه للمطالب املشروعة
للشعب ،وإدراكه خلطورة املرحلة الدقيقة اليت متر بها مصر يف الوقت
الراهن».
ميدان التحرير
وأثار خطاب مبارك غضب املتظاهرين يف ميدان التحرير الذين طالبوا
اجليش باالنضمام إىل ثورتهم .وخلع آالف املتظاهرين أحذيتهم وألقوا بها
على الشاشة اليت ظهر عليها مبارك وهو يلقي خطابه ،فيما أخذت اجلموع
تهتف «يسقط مبارك! ارحل ،ارحل» و»على القصر راحيني شهداء
باملاليني».
وطالب املتظاهرون برحيل سليمان هاتفني «يا سليمان يا سليمان ..ارحل
ارحل انت كمان» ،و»ال مبارك ال سليمان ...دول عمالء األمريكان»،
فيما دعا آخرون إىل إضراب عام فوري ،وتوجهوا إىل اجليش ،الذي نشر
أعدادًا كبرية من القوات والدبابات حول امليدان وباقي شوارع القاهرة
واملدن املصرية ،باهلتاف «واحد اثنني ...اجليش املصري فني» ،و»يا
جيش مصر اختار اآلن ...الشعب أو النظام».
وتوجه آالف املتظاهرين إىل مبنى اإلذاعة والتلفزيون يف منطقة
«ماسبريو» القريبة من ميدان التحرير ،مشددين على التوجه إىل مقر
الرئاسة اليوم يف ما أطلقوا عليه «مجعة احلسم» .وكان اجليش املصري
قد طلب من موظفي التلفزيون إخالء املبنى معززًا انتشاره يف الشوارع
احمليطة به ،يف حني ذكر شهود عيان أن اجليش نفذ عملية إعادة انتشار
يف خمتلف شوارع القاهرة ،ال سيما يف الطرق املؤدية إىل قصر الرئاسة
يف مصر اجلديدة.
«البيان رقم »1
وجاءت هذه التطورات ،بعدما أعلن اجمللس األعلى للقوات املسلحة
املصرية ،يف ما امساه «البيان الرقم « ،»1تأييده» ملطالب الشعب
«املشروعة» ،معلنًا أنه «يبحث ما ميكن اختاذه من إجراءات للحفاظ على
الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم».
وأعلن اجمللس ،الذي انعقد برئاسة وزير الدفاع املشري حسني طنطاوي،
وبغياب مبارك بصفته القائد األعلى للقوات املسلحة ،أنه «قرر االستمرار
يف االنعقاد بشكل متواصل لبحث ما ميكن اختاذه من إجراءات للحفاظ على
الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم».
ومل حيدث أن اصدر اجمللس األعلى للقوات املسلحة املصرية أي بيانات
وأعطاها أرقاما منذ حرب تشرين األول العام .1973
وكان هذا البيان قد أشاع ارتياحًا بني املتظاهرين ،خاصة أنه تزامن مع
توجه قائد املنطقة الوسطى يف اجليش املصري اللواء حسن الرويين إىل
املعتصمني يف ميدان التحرير بالقول إن «كل ما تريدونه سيتحقق»،

وإعالن األمني العام للحزب الوطين احلاكم حسام بدراوي أن مبارك قد
يتنحى الليلة ،يف وقت سرت معلومات صحافية عن توجهه إىل شرم
الشيخ برفقة قائد األركان سامي عنان واحتمال مغادرته البالد إىل دبي
أو برلني.
يف املقابل ،نقلت قناة «العربية» عن مصادر «مطلعة» أن «اجليش
املصري سيتحرك إذا رفض احملتجون خطة لنقل السلطة من الرئيس حسين
مبارك إىل نائبه عمر سليمان».
واشنطن
وعقد الرئيس األمريكي باراك أوباما ،بعيد انتهاء كلمة مبارك ،اجتماعًا يف
البيت األبيض ملستشاريه األمنيني.
وكان أوباما اعترب ،يف كلمة ألقاها يف مدينة ماكيت يف والية ميتشيغن،
أن «ما هو واضح بالتأكيد هو أننا نشهد كتابة التاريخ» ،مشريًا إىل أن
«عملية االنتقال حتدث الن شعب مصر يطالب بالتغيري».

اجتماع يف دار الفتوى حضره...
تتمة املنشور على الصفحة 3
ي ُّل بقضايا عدة هي يف أساس
ذلك التجاوز واخلروج على الدستور والقانون ،خُ ِ
النظام اللبناني ،والعالقات بني اللبنانيني:
تعهد عدم االستقالة،
أ -إننا نرى يف أسلوب اإلسقاط حلكومة الوحدة الوطنية بعد ّ
ُ
التسليم بهما ُعرفًا
يستحيل
ويف مالبسات التكليف ،خروجًا على مسائل مبدئية
ُ
ّ
بغض النظر عن أمساء الشخصيات املعنية ومزاياها اخلاصة والعامة،
أو ميثاقًا،
التجاوز واإلخالل،
ألن اإلقصاء والظروف احمليطة بالتكليف فيهما الكثري من
ّ
ُ
والتجاهل إلرادة الناخبني والتعدي على خياراتهم اليت مارسوها إقرتاعًا حبرية
ٍ
عامي  2005و ،2009مما أدى إىل تشويه قواعد النظام
يف
انتخابات وطنيٍة عامٍة َ
السياسي ،واإلخالل بأسس الوفاق الوطين.
ختل سافر أو مضمر يف برنامج عمل احلكومة املنوي تشكيلها عن
ب  -إن أي ٍ
التزامات لبنان تجُ اه احملكمة الدولية اخلاصة بلبنانُ ،ي ْش ِعُر أهالي الشهداء
ّ
والتشفي واالستفزاز والتخلي عن
والغالبية من اللبنانيني ،بالغلبة والقهر
ُ
حقهم بالعدالة مبا يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان ،وحقوق املواطنة.
إن طريقة عملية اإلسقاط والظروف احمليطة بالتكليف والذرائع اليت
ج ّ -
عيد مجيعها إىل ذاكرتنا ممارسات خربناها
استخدمت خالهلا ،وازدواج املعايريُ ،ت ُ
يزيد حجم االحتقان
يف مراحل عديدة من تارخينا السياسي القريب .وهذا األمر
ُ
وشدته داخل صفوف اللبنانيني ،بعد التجارب القاسية اليت عانوها خالل
ّ
السنوات املاضية .وهكذا جتتمع لدينا اعتبارات عدة تثري القلق والتساؤل،
هي:
 اإلصرار على زج لبنان يف سياسات احملاور. اإلصرار على الرتهيب بالسالح واستخدامه فع ًال يف العمل السياسي للتعطيلأو للسيطرة.
جتاهل نتائج االنتخابات الوطنية الدميوقراطية يف العامني 2005
 اإلصرار على ُو 2009وتعطيل مفاعيلها التمثيلية.
 اإلصرار على جتاهل إمجاعات احلوار الوطين.ُّ
التنكر لدماء الشهداء.
 اإلصرار على تعطيل العدالة ،وعلىإننا إذ َنلفت اللبنانيني مجيعًا ،إىل املمارسات املخالفة لروح الدستور وللقانون
وللعيش الوطين الواحد ،خالل السنوات املاضية وإىل مغزاها وأبعادها اخلطرية
وما نتج منها وترافق معها من صدمات متالحقةُ ،ن ِّ
ذكُر باآلثار السلبية هلذه
ً
التصدعات على وحدة اللبنانيني ،وعلى العالقات بني اللبنانيني مجيعا ،وعلى
ُّ
َّ
املكلف بالتبصر يف مواقفه استنادًا
طالب الرئيس
النظام العام.
ً
وبناء عليه ُن ُ
إىل هذه الثوابت الوطنية وعدم اخلروج عليها.
لقد جاء هذا التذكري بالثوابت ،ألننا نعترب أنفسنا معنيني بتجنيب وطننا وعيشنا
املشرتك ومجاعتنا ،املزيد من االنقسامات ووجوه التفرق واالختالل .إننا ِّ
حنذر
من ِّ
كل هذين العبث والتالعب مبصائر الوطن والدولة واجملتمع الذي ال يقبله
نظن الرئيس
وال
الوطين،
التوافق
وعلى
األهلي،
السلم
على
احلرصاء
اللبنانيون
ُّ
َّ
املكلف يقبله».
ولدى خروج النائبني الوليد سكرية والنائب قاسم هاشم اشارا اىل حتفظهما
عن البيان.
وجه احلريري دعوة اىل غداء على
توجه اجلميع اىل «بيت الوسط» حيث ّ
ثم ّ
مائدته شارك فيه السنيورة ومفيت اجلمهورية ومفتو املناطق وعدد من النواب
وأعضاء اجمللس اإلسالمي الشرعي.

نليب
طلبات
كافة
املناسبات
اتصلوا بــ رانياTel/Fax: (02) 9725 7011 :
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au
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www.wlcu.com.au
               Address: P.O Box 299, North Essendon, Vic, 3040

tyacoub.wlcu@optusnet.com.au

Electrical Contracting

كانت ومازالت

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية
تقدم افضل اخلدمات على أنواعها

املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات الكهربائية
الكرب املؤسسات واحملالت واملنازل السكنية

خدمة سريعة ..صدق يف املعاملة وكفالة للعمل
نعمل  24/24ساعة يف اليوم
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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Email:

قانون موحد للجامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل ألسرتاليا ونيوزيلندا
بدعوة من نائب الرئيس العاملي للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل ورئيس جلنة
اجمللس القاري ألسرتاليا ونيوزيلندا
الشيخ ميشال الدويهي عقد اجتماع يف
سدني حبضور صاحب الدعوة والرئيس
العاملي األسبق السيد جو بعيين والرؤساء
السابقون للمجالس القارية ،السيد طوني
يعقوب واحملامي سريادور األمسر وتغيب
عن األجتماع الشيخ جو عريضة.
افتتح األجتماع صاحب الدعوة مرحبًا باحلضور
ومتنى على اجلميع العمل من أجل وحدة
اجلامعة يف اسرتاليا ونيوزيلندا ويف مجيع
احناء العامل.
كما وشرح السيد بعيين الغاية من وجود
القوانني يف العامل وشدد على العمل
لتطبيقها.
وبعد شرح مفصل بدأت ورشة العمل
مبناقشة عميقة ودقيقة لكل مادة وبند
ومتت املوافقة على قانون موحد ليالئم فروع
اجلامعة اللبنانية واجمللس القاري ألسرتاليا
ونيوزيلندا وأن ال يتعارض مع القوانيني
يف اسرتاليا ونيوزيلندا.
كما سيتم توزيع القانون إىل مجيع الفروع
يف اجلامعة اللبنانية لدراسته وابداء الرأي
كما سيوزع أيضًا إىل كل من يرغب االطالع
عليه آملني من اجلميع التجاوب يف دراسته
حيث سيعقد اجتماع خاص للمصادقة عليه.
ملزيد من املعلومات األتصال بالرئيس
ميشال الدويهي0411 123 235 :
أو أمانة السر طوني يعقوب0433 363 222 :

دعوة إىل مجيع اللبنانيني
الراغبني يف اإلقرتاع

عم ًال بقانون اإلنتخاب رقم ،2008/25
ال سيما املادة  106منه ،تدعو قنصلية
لبنان العامة يف ملبورن ابناء اجلالية
اللبنانية يف والية فكتوريا الراغبني
النيابية
االنتخابات
يف
باالقرتاع
املقرر إجراؤها عام  2013اىل تسجيل
أمسائهم لديها مصحوبني مبستنداتهم
اللبنانية الرمسية اليت تبني كافة
املعلومات املطلوبة املتعلقة بهويتهم
ورقم سجلهم.
اإلنتخاب
واجب وطين
ٌ

القنصل العام هنري قسطون

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول اجلريدة

الزميل كميل مسعود:
0405272581

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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Melbourne

كريستيان الكروا يف «شرق النساء»
تعود فكرة اقامة معرض «شرق النساء ،كما يراه كريستيان الكروا» ،الذي يضم  175ثوبا شرقيا
تقليديا و 50قطعة تزيينية تربز ما ابدعته االيدي اجملهولة لنساء شرقيات منذ مئات السنني ،اىل ما
قبل ثالث سنوات.
وقد اراد منظمو املعرض تسليط الضوء على فن االزياء التقليدية يف «منطقة اهلالل اخلصيب»،
مع اضفاء نظرة مصمم ازياء غربي على هذا الفن الذي يعود آلالف السنني .ويشكل املعرض نوعا من
دعوة الكتشاف فن نسائي بامتياز ،فن صناعة الزي الذي يعرب عن طريقة وجود وحياة ،وحتية لذكرى
مجيع النساء اللواتي حبثن طوال سنوات عن اخرتاع املوضة كي يبدون أمجل .ووضع كريستيان
الكروا سينوغرافيا املكان لتأتي شاعرية ناعمة مزينة بصور لبدويات ومقاطع من افالم عربية لنساء
يف زي بدوي باثوابهن وصورهن اليت تتجاور مع االثواب املعروضة واىل جانبها اغطية رأس مطرزة
هي ايضا وزنانري واحزمة.
ويستهل املعرض بثوب طفلة يف لبنان يعود اىل القرن الثالث عشر ،يف مؤشر على قدم هذه
الصناعة الفنية وعراقتها يف الشرق ،ليمر بعدها يف مشال سوريا ثم يف سيناء ففلسطني واالردن.
واختار الكروا التدرج يف الضوء داخل املعرض كما يف االثواب اليت تدرجت من املعتم اىل املضيء
ومن االسود اىل االبيض اخلامي الذي تعاظمت معه مساحة الضوء .وقال الكروا يف حديثه لوكالة
الصحافة الفرنسية إن «طريقة اختيار القطع اليت حتمل مجالياتها اخلاصة واالستثنائية متجد املرأة
وترتك مساحة واسعة للخيال .كل قطعة فريدة يف صياغتها وكل ثوب له ملساته اخلاصة ويشبه
املرأة اليت حاكته وطرزته وعكست روحها فيه».
يذكر ان املعرض افتتح رمسيا االثنني الفائت يف حضور وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميرتان
وعدد من السفراء العرب ،ويفتح ابوابه امام الزوار حتى  15ايار املقبل

حمالت اهلدى
للمواد الغذائية

ليك بريه املاظه شو حلوه ليك
اشرب بريه املاظه وغمّض عينيك
ْ

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa
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33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566

@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

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
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

مجيع أنواع احلبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات
اىل املكسرات والنب...
حمالت اهلدى تغنيكم عن التفتيش
وتؤمن لكم كل ما حتتاجونه
من مواد غذائية...

393 SYDNEY RD COGURG
TEL: 9354 2340

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

صفحة 24

Saturday 12 February 2011

السبت  12شباط 2011

Page 24

ملبورن

فريوز يف البال  Fairuz in mindحدث ثقايف نادر

فجرها
االنطالقة من سدني ُت ّ
حجار ...ومعها تألفت
شادية ّ
جلنة «فريوز يف البال»..
خنبة من رجال ونساء جيمعهم
تراث واحد واصالة واحدة..

احيت هذه اللجنة مهرجانًا
ثقافيًا فنيًا الئقًا وناجحًا يف
برستون تاون هول يوم االحد
املاضي  23كانون الثاني
 2011مجع مجهورًا راقيًا من
ابناء اجلالية توحدت فيه العقول
والقلوب ّ
وزنرت حمطات برنامج
اللقاء اقانيم االبداع يف هذا
العامل ثالوث االصالة واجلمال
عاصي ،فريوز ،ومنصور..
املناسبة كانت برعاية قنصل
لبنان العام االستاذ هنري
الربنامج
قدم
قسطون..
الدكتورة ماري سكر وتألقت..
شاركها شعرًا وباللغة االنكليزية
الشاعرة االسرتالية سوزان
بيكر ..بداية حتدث عاشق
الرتاث واالصالة كما قدمته
د .سكر االستاذ سامي مظلوم
الذي ارجتل كلمة وجدانية
تليق باملناسبة  ..والقى كلمة
القنصل العام الذي اعتذر عن
احلضور ألسباب طارئة لكنه
بارك هذا العمل ومتنى للجنة
«فريوز يف البال» التوفيق
مؤكدًا« :اذا كانت السياسة
تفرق فإن الفن والثقافة
ّ
جيمعان» ..وما دامت فريوز
يف البال فإن لبنان يف البال..
وما دامت فريوز يف بالكم يا
ابناء لبنان فإن لبنان خبري..
حجار القت كلمة
شادية احلاج ّ
مفعمة بروحية الرتاث الرحباني
اخلالد..

ّ
غنت لفريوز الكثري من
االغاني اليت تعيدك للطفولة..
للوطن ..للقضية ..للناس
ولالنسان املعذب يف بالدنا
ويف هذا الكون الرهيب..
ً
كلمة
شادية جنحت يف طلتها
ً
واغنية ..وحضورا مسرحيا

مجيال ..ونتمنى ان تنجح هي
ورفاقها ورفيقاتها يف حتقيق
احللم املنشود «فريوز يف
البال»..
فرح عفرا فنانة من سدني ّ
غنت
لفريوز واجادت ..الفنان عمر
قدم من انتاجه مقطوعات
ملكي ّ
تصويرية وثائقية عن فريوز
والرحابنة باالشرتاك مع الفنان
مهندس الصوت داني سليم..
الشاعرة سوزان بيكر كتبت
حوارًا شعريًا عن فريوز ترمجته
الصحافية
املذيعة
وقدمته
إلسي راضي ..سكرتري اللجنة
حيا
جورج خمول القى كلمة
ّ
احلضور مرحبًا باجلميع سائ ًال
ملاذا فريوز؟ ..واجاد يف كلمته
اهلادفة ..وتألق يف غنائه
لفريوز مبشاركة املايسرتو
الفنان فؤاد حراقه.
بدوره شكر جورج خمول الذين
ساهموا وشاركوا واعطوا لنجاح
وخص بشكره
هذا املهرجان
ّ
باسم اللجنة رئيس اجلامعة
الثقافية اللبنانية يف ملبورن
الشيخ بشارة طوق والسيد
الياس فرح صاحب مطعم
«االسطورة» وافران فرح..
والسيد روالند جبور مؤسسة
«سيدرجت» واالستاذ سامي
مظلوم مؤسسة توتوس ،افران
تابت الكرمية ،مؤسسة هوت
جباني.
غولد بنتك االستاذ عبدو ّ
مؤسسة بالنتوم عادل يونس
وعمر ملكي.

وشكر السيد خمول جلنيت سدني
وحياهما فردًا فردًا .
وملبورن
ّ
واشار السيد خمول اىل الغاية
من هذا العمل الرتاثي الفين
هو العودة اىل ينابيع االصالة
واالبداع.
الدكتورة روز ماري سليمان من
جامعة سدني حتدثت عن فريوز
والرحابنة مؤكدة ان فن الرحابنة
هو لكل الناس يف هذا العامل..
فريوز غنت بلغات كثرية...

واالهم انها غنت االنسان..
الوطن ..قضايا الناس همومها
افراحها واحزانها .وكعادته
حراقة
تألق املوسيقار فؤاد
ّ
بأمجل الوصالت املوسيقية
اخلاصة بفريوز والرحابنةّ ،
غنى
واجاد ايضًا كعادته ..مع الكلمة
الفريوزية والصوت واللحن
جنحت جلنة فريوز يف البال
حضورًا نوعيًا كبريًا من ابناء
شيقًا مجي ًال..
اجلالية ..برناجمًا
ّ
نتمنى هلذه اللجنة دميومة
العطاء واالستمرارية لتحقيق
اآلمال الكبرية بيوم يليق بفريوز
ويليق برتاثها الذي هو تراثنا،
اصالتنا ،انتمائنا ،تارخينا،
حاضرنا ومستقبلنا..
وللمزيد من املعلومات عن
مشروع «فريوز يف البال»
يرجى االتصال بالفنان جورج
خمول على الرقم 0421529038
 هذا وترحب اللجنة بكلتوجيهاتكم واقرتاحاتكم اليت
نقدر وحنرتم .وباسم اجلميع
ّ
حنيي فريوز وكل الفريوزيني
يف هذا العامل.

«فريوز يف البال»

بقلم سامي مظلوم

صحوة وجدانية تنم عن يقظة
نهضوية لبعث ثقافة فنية نابعة
من تراث امة اعطت العامل
احلضارة االوىل وكان ابناؤها
ورواد معرفة وعلم
بناة انسانية ّ
وفلسفة ورسل قيم واخالق
وفضائل...
تلك هي البشارة مللكوت الكلمة
جتسدت «ثالوث اقدس»
اليت ّ
هو عاصي ومنصور وفريوز..
وهي املدرسة الرحبانية العظيمة
بأنه عنوان االنطالقة االوىل يف
دروب التأسيس ليوم خاص يف
فريوز ..فريوز االصالة الفنية..
فريوز االنسان ..فريوز الوطن
واجملتمع بكل ما فيه من حق

وخري ومجال ...يومها هو
صباحات نور لكل اهلنا وناسنا
يف الوطن واملغرتبات ...يومها
هو يوم الرسالة العاملية لصوت
محل هموم وشجون االنسان يف
هذا الكون ..يومها ال حدود
زمنية له ..هو يوم يف كل يوم،
ينطلق من السابع والعشرين
من شهر تشرين الثاني 2011
ليكون يف تاريخ مسريتنا
االغرتابية يف هذه االسرتاليا
العظيمة عيدًا للوفاء كل الوفاد
لثالث االصالة الفنية يف هذا
العامل عاصي فريوز ومنصور
ومنهم وهلم نقول:

حينا
سنرجع يومًا اىل ّ
ونغرق يف دافئات ُ
املنى
مير الزمان
سنرجع مهما ُّ
وتنأى املسافات ما بيننا
رياح
شردتنا
فيا
ٌ
ُ
قلب كم ّ
هيا بنا.
تعال سنرجع ّ
فريوز يا ايقونة حياتنا ..طفولتنا
 ،شبابنا ،حبنا ،املنا ،توقنا،
احالمناِ ..
انت صدى الوجدان..
ِ
ِ
انت مللمة الشمل..
انت جلجلة
ِ
ِ
معك
الفرح اآلتي..
ومنك اصرخ
يف غربيت الطويلة أصلي:
سوى ربينا سوى ربينا
سوى قضينا ليالينا
معقول الفراق ميحي اسامينا
وحننا سوا سوا ربينا
االعالميون من نساء ورجال،
املثقفون املناضلون املقاومون
بالكلمةّ ..
البناؤون كلهم فريوز
يف البال ...األم يف بيتها ،يف
عملها ،يف تربيتها ،يف عشقها
وحبها وحتنانها ..يف تطلعاتها
تبين االجيال اجلديدة عا إمسك
ّ
غنيت:
نعم عا
إمسك غنيت عا إمسك
َ
رح غين
ركعت وصليت والسما تسمع
من
عا تاللك عا جبالك ركعت
وصليت
هونيك السما قرييب بتسمعنا يا
حبييب
مبجدك احتميت برتابك اجلنه

عا امسك ّ
غنيت عا امسك َرح
غين
وامحل بإيدي كاسك املليان
وارفعوا لفوق لفوق لفوق
ملطرح اللي بيوقف الزمان
واسكر بامسك جمد يا لبنان.
فريوز هذا احلب الكبري للوطن..
وهي مع طفل املغارة وامه مريم
تبكي ألنهما يبكيان ،وتصلي..
نعم ذاهبة لتصلي:
ألجل اطفال بال منازل
ألجل من دافع واستشهد يف
املداخل
فهي الغضب الساطع وجبياد
الرهبة آت ليهزم وجه القوة،
ألن البيت لنا والقدس لنا
وبأيدينا سنعيد بهاء القدس...
ومن هنا نقول معها وملدينة
الصالة:
ُ
عيوننا اليك ترحل كل يوم
تدور يف اروقة املعابد
تعانق الكنائس القدميه
ومتسح احلزن عن املساجد
سالم ٍ
آت ٍ
وبأيدينا للقدس
آت
ٌ
آت
فريوز يف البال
mind

Fairuz in

فريوز يا ايقونة العز واملروءة
واجملد والكرامة االنسانية..
فريوز يا صديقة الشجرة والغيمة
واجلبل واملدينة وسنبلة القمح
واحلقول واالطفال والغابات
واجلداول والعصافري والعشاق
والشعراء وامللهمني...
فريوز يف البال صرخة ،يقظة،
فجرت شرارتها من سدني
دعوة ّ
اسرتاليا الكاتبة والباحثة يف
شؤون الثقافة والفن والصحافة
حجار فلها
السيدة شادية احلاج ّ
منا حتية تقدير واعجاب ..ولقد
هّبت جمموعة من املثقفني
الكبرية
النفوس
واصحاب
والقلوب املفعمة باحلب والوفاء
لرتاث الوطن ولروح هذا
الرتاث السيدة الكبرية فريوز
مع االخوين رحباني العاصي
واملنصور،
هب هؤالء الطيبون
ّ
واالوفياء من سدني وملبورن،

واصوات ترتفع من باقي
العواصم االسرتالية حنن مع هذه
الصرخة :فريوز يف البال ،وهذا
فع ًال نتمنى ان
يتجسد عم ًال منظمًا
ّ
واعيًا يليق بهذا العنوان الكبري
اهلادف «فريوز يف البال»
 ..ال نريدها صرخة واصوات
تبقى كأغنيات وجدانية او افكار
فردية تقود اىل االحباط ثم
التخلي ..نريدها صرخة حيملها
املثقفون يف هذه اجلالية،
يف عموم واليات اسرتاليا يف
جلنة واعية مدركة ملتزمة ثقافة
الوعي ،تعمل
بعقل مؤسساتي
ٍ
يصون هذه الفكرة العظيمة
حية فاعلة
وحيوهلا اىل حركة ّ
تقود هذا العمل الفين الثقايف
الرتاثي اخلالد اىل مراتب التألق
واحلصاد الالئق بثالوثنا العظيم
ومبدرستهم الرائدة واخلالدة
اليت نعتز بها امجعني ..ولكل
الذين واللواتي تربعوا واعطوا
فانتجوا
لقاء ثقافيًا مجي ًال يوم
ً
االحد املاضي يف برستون
تاون هول هلم نقول شكرًا..
ومعهم نطرح الصوت على
عموم ابناء جاليتنا لنصرة هذا
احلدث احلضاري اهلادف من اجل
حتقيق عرس وعيد يليق بفريوز
وعاصي مع منصور .والعيد هذا
هو عيدنا ..هو الوعد االغرتابي
هو احلنني الدائم فينا اىل رائحة
خبور ارضنا املباركة.
وفريوز بتقول لعيدنا:
يا عيد يا طالل من االحلان
باخلري بزهور اهلنا حليان
عالناس كل الناس وين ما
كان
بتشرق سعاده ومشس مضويه
وبيوتنا اللي مشرعه للعيد
فيها اإللفه كل يوم تزيد
تنعاد ومواسم اخلري تعيد
غنيه
عبالدنا بيألف ّ
للجنة «فريوز يف البال»
تقديرنا ..حنن معكم..الكل
معكم ..شريطة ان تعمل اللجنة
وراق يليق
واع
ٍ
بعقل مؤسساتي ٍ
بقدسية هذا احلدث العظيم.

صفحة 25

Saturday 12 February 2011

السبت  12شباط 2011

ملبورن

Page 25

Melbourne

سوريا ليست مصر ...وماذا بعد ؟
قد يكون الشعب شعبا واحدا..
واالرض ارضا واجدة ..فأنا
من املؤمنني باالنسان الذي
هو مصدر احلياة وارادته هي
البقاء واالستمرارية مع تعاقب
االجيال يف األمة الواحدة،
ويف العامل الذي أمتنى ان
أراه واحدا بنظرته اىل الغاية
االساسية يف الكون والذي هو
االنسان.
قيل املعرفة قوة ..وقيل انها
أم الفضائل ،فبوعينا لوجودنا
االنساني حنقق االماني الكبرية
اليت تنتصر للخري وحلق
الناس حبياة كرمية ،عزيزة
وحرة ،ويصون هذه االماني
أنظمة
الكبرية
والتطلعات
نابعة من الشعب فتأتي معربة
عن ارادته وتوقه وهي اليت
تبعث فيه ثقافة الوعي والعز
والكرامة الوطنية.
قد يكون شعب مصر أبطال
النيل وأحفاد العباقرة شعبا
عظيما وهذا ال شك فيه ...لكن
ّ
العلة...
النظام يف مصر هو
هو املرض اخلبيث الذي أوصل
هذا الشعب العظيم بتارخيه
وعراقة حضاراته اىل االنفجار
الكبري ...اىل الثورة الشعبية
اليت تفجرت منذ ثالثة أسابيع
لتؤكد ان شعب مصر هو غري
نظام مصر .فالشعب ،الذي
أعطى وساهم يف بعث العلم
والثقافة منذ فجر التاريخ ،هو
هو الشعب الذي رفض الذل
والقهر والطغيان ليؤكد بثورته
املباركة انه شعب جدير باحلياة
ألنه عاشق للحرية والكرامة
االنسانية.
رفض شعب مصر ،وعلى مدى
ّ
سين الظلم
ثالثني عاما من
واالستبداد والقتل والدمار،
فكرة التطبيع مع دولة
االغتصاب الصهيوني وكيانها
االستيطاني
االستعماري
الزائل ،ألن الباطل وما يؤسس
عليه هو باطل وزائل حتما...
فهب أبناء النيل بثورتهم
ّ
احلضارية املباركة ليؤكدوا
ايضا قول الشاعر التونسي
ابو القاسم الشابي:
اذا الشعب يوما أراد احلياد
بد ان يستجيب القدر...
فال ّ
كيف ال ،وهذا الشعب هو
حي موحد يف الوجدان القومي
ّ
االنساني...
من هنا نؤكد لناسنا وللعامل
ان مصر بنظامها غري سوريا
بنظامها!!!
نعم الرئيس حسين مبارك
غري الرئيس بشار االسد،
حسين مبارك ال ُحسنى منه
وال بركة فيه ...فهو حليف
وجوع
مزق مصر
أساسي لعدو ّ
ّ
شعبها .وهو صهيوني أكثر
من الصهاينة على حد اعرتاف
وبعض
االمريكان
حلفائه
الدول االوروبية...
حسين مبارك وصل اىل
خبدعة
املصرية
الرئاسة
صهيونية استعمارية معروفة
فهو يعمل ملصلحة اسرائيل
منذ كان قائدا لسالح اجلو

بقلم سعيد صيداوي أبو عمّار

املصري ،وهذا ما أكده
الصحايف الكبري حممد حسنني
هيكل يف مذكراته ...هو كذلك
منذ عهد الرئيس العظيم اخلالد
مجال عبد الناصر مرورا بالعميل
السادات وصوال اىل الكارثة...
فالثورة املباركة ثورة شباب
مصر وشعب مصر ومستقبل
مصر ومقاومة مصر ..هذه
الثورة الشعبية تعبرّ عن أماني
شعبها مبسلميه ومسيحييه
عربا وأقباطا حنن نشاهدها هنا
ونشهد هلا فهي هي القضاء
والقدر يف خلق نظام جديد يعيد
مصر اىل عروبتها وأصالتها
االنسانية الرائدة يف عاملها
العربي والعامل أمجع.
الرئيس حسين مبارك سرق
خريات شعبه وعبث بكرامته
القومية وبعروبته احلضارية...
هو خرج عن مبادئ ونهج ثورة
الضباط االحرار ،بقيادة مجال
عبد الناصر العظيم ،اليت
استشهد من أهلها مجال عبد
مسمما من الصهاينة
الناصر
ّ
وهذا ما أكده هيكل يف كتابه
الوثائقي عن الرئيس اخلالد
عبد الناصر ،وهذا ما عرفه
العامل وعرفناه حنن اللبنانيون
وعايشناه اجراما وبربرية من
الكيان الصهيوني الغاصب
والتاريخ سجل ويسجل حقيقة
ما أقول واكتب لتاريخ اجيالنا
يف املغرتب االسرتالي والعامل
وهذا هو امياني واميان املاليني
التواقة للحرية وحق تقرير
املصري..
حسين مبارك احلليف الويف
السرائيل سريحل اليها قريبا
ولكن بدون رجعة هذه املرة..
جيوع
فهو اي حسين مبارك
ّ
ّ
ويبث الفنت
ويشرده
شعبه
ّ
الطائفية بني ابناء الشعب
املصري الواحد ..وهو حياصر
ابناء فلسطني احلبيبة يف غزة
ويشارك اجداده بين صهيون
يف تدمريها وقتل كل ما يتحرك
على أرضها ،وهذا ما يعرفه
العامل بأسره حتى الساعة عرب
فضائياته...
ان قتل الفلسطينيني يف
كل مكان على أرضهم ويف
وطنهم والعامل هو واجب
مقدس كما جاء يف تعاليم
بين صهيون احفاد هريودس
ودايان ومناحيم بيغن وصوال
اىل النتياهو وحسين مبارك...
التآمر على املقاومة يف فلسطني
واملقاومة يف لبنان العظيم
وصوال اىل ثالوثها االقدس
يف العراق اجلريح هذا يف عرف
حسين مبارك ومجاعته وأسياده
الصهاينة حرب على االرهاب.
ّ
يشك
فيا سادة يا كرام ان من
بطهارة وقدسية العذراء مريم
ام يسوع املسيح عليه وعليها
اشرف السالم ..وان من
يزور تاريخ احلقائق االنسانية
ّ
الكربى يف هذا الكون ..وان
ّ
يبث ثقافة احلقد والفتنة
من
والكراهية يف شعبه ووطنه،
ومن يزرع الطائفية واملذهبية
يف كل احناء الوطن العربي

املقسم
الكبري ،ويعمل لتقسيم
ّ
اجملزأ من ارض امته،
وجتزيء
ّ
ّ
ويسخر وسائل اعالمه املكتوب
ليصور
واملسموع واملرئي
ّ
للناس والعامل ان املقاومة
يف لبنان هي شأن ارهابي
كما يف فلسطني وكذلك يف
العراق وان من يدعمها جيب ان
ُيدان ويقاصص بتهمة الرتويج
لالرهاب وفتح الباب للغزو
الفارسي الرتكي الفنزولي
واالنسان االنساني يف هذا
العامل ...نسي وتناسى هذا
الغري مبارك حسين ان الزمن
الذي حنياه هو زمن املقاومة
واملقاومني الشرفاء يف هذا
العامل من جنوب اجلنوب يف
فلسطني ،وصوال جلنوب الكرة
االرضية يف فنزويال وكوبا
وكل امريكا اجلنوبية قريبا كما
أراه...
الصراع هو بني اخلري والشر،
منذ بداية البشرية ،والصراع
اليوم هو هو بني ارادة الشر
ومفاعيله من احتالل وطغيان
وعبودية واذالل ...هذا ما عمل
ويعمل له الرئيس حسين مبارك
منذ بداية حياته السياسية،
وتلك هي التزاماته وقناعاته
منها
الروحية
العقائدية،
واملادية الطاغية...
اذن اين يقع حسين مبارك
من طرحنا هذا؟؟؟ هو بالتأكيد
يف جبهة االعداء واملتآمرين
على حقنا القومي واالنساني
عن
املشروع ...هو يعبرّ
ارادة الشر الصهيوني الذي
ترفضه االمة بأحرارها وثوارها
وشرفائها كبارا وصغارا وبكل
وم ّالحيها
وعماهلا
منتجيها
ومثقفيها وفنانيها ،كل الذين
ينتجون من خرياتها فكرا
وصناعة وغالال..
اجلرائم اليت ّترتكب حبق شعبنا
يف فلسطني بدءا بالقتل
والتشريد والتجويع اىل التهويد
مقدسات
ألقدس
الفاضح
املسيحيني واملسلمني يف
كل احناء فلسطني وخاصة يف
عاصمة السماء القدس الشريف
وبيت حلم مهد السيد املسيح
عليه السالم ،اجلرائم اليت
ّترتكب يف العراق احملتل أمل
حتركها ذات االيدي والعقول
الصهيونية ،تدمري الكنائس
واملساجد واملتاحف ،تشريد
مئات االلوف من املسيحيني
واالصالة
االرض
اصحاب
احلضارات
وبناة
والتاريخ
االنسانية األوىل يف العامل
القديم ...كنائس مصر يا
حسين مبارك من يقتل املدنيني
ويشردهم
فيها من يهجرهم
ّ
ديار هم أصالتها وبناتها
من
ٍ
والتاريخ هو الشاهد احلي..
احلرب على لبنان املعلنة وغري
املعلنة منذ العام  1948لتدمريه
ّ
ودك مؤسساته وتهجري شعبه
ومن ثم يف حرب متوز 2006
للقضاء على مقاومته البطلة
وجيشه الباسل ،مقاومتنا يا
حسين مبارك هي روح حي
قدوس خالد يف شعب لبنان

فهي عنوان الكرامة والعز،
هي البطولة املؤمنة الواعية
هي عيون الوطن وال أغلى
عندنا حنن اللبنانيني من العيون
فنقول هلا اي للمقاومة لعيونك
واىل االبد حنن مقاومون للشر،
مقاومون للصهيونية العاملية،
مقاومون لالغتصاب واالحتالل
والطغيان ،مقاومون ألمثالكم:
انتم مجاعة العمالء واملتآمرين،
لعنة اهلل والناس عليكم فأنتم
اىل مزبلة التاريخ ..وحنن من
يصنع التاريخ بقوة مقاومتنا
يف كل احناء الوطن العربي
الكبري...
بربك يا شعبنا العظيم ،انت
تعرف اين هو حسين مبارك
واىل اين مصريه احملتم! هذا
السؤال جتاوب عليه ضمائر
وعقول وقلوب املاليني من
واالنسانية
العروبة
ابناء
مجعاء!!! فهي ملست وبالتأكيد
وبالصوت والصوت احلية كما
يقولون ثورة تونس العظيمة،
وهي حتيا ذات الصوت
والصورة يف ثورة ام الدنيا،
ثورة مصري املباركة.
فمصري مبارك غري مبارك على
االطالق فربكة السماء واالرض
لعنته وهو يف قبضة الثوار
االحرار من ابناء مصر العظيمة،
حقا عظيمة يا مصر يا أرض
النعم كلها ِ
أنت.
ِ
خرياتك،
فالذي سرق ونهب
فخزن يف مصارف
وخان أمانتك
ّ
وبنوك العامل مئات الباليني هو
ّ
لف
وزوجته واوالدهما ومن
لفهم ،تلك اخلريات املنهوبة
املسروقة هي برسم العدالة
املصرية والعاملية فحق الشعوب
مصون يف االرض والسماء ومن
ير ّ!
يعش َ
يوم مات مسمما مقهورا
الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر
العام  1970ترك لعائلته شيئا
متواضعا وبضع مئات من
اجلنيهات املصرية يف جيبه
فقط ال غري ،والكل يعلم ذلك
حتى الرئيس املطلوب ان يرحل
حسين مبارك!!!
مات عبد الناصر فقريا غنيا،
ففقر العظماء من العباقرة
الفالسفة امللهمني هو الغنى
بعينه ،هلم ولشعوبهم اليت ال
تنساهم ،فهي ختلدهم وتقتدي
بهم اىل أبد اآلبدين...
وهكذا مات الرئيس اخلالد
حافظ االسد ،مل يرتك لعائلته
ثروة مادية ،بل ترك تارخيا
حافال من االجنازات يف بناء
سورية احلديثة ،سورية التاريخ
واالصالة واجلمال ،ترك حافظ
االسد بطوالت ومواقف قومية
وعربية وانسانية تبقى خالدة
ومستمرة اىل االبد ايضا...
اما البشار الرئيس بشار االسد
فهو جاء ليكمل البناء وحيافظ
على األمانة متابعا مسرية
القائد الوالد حافظ االسد...
يعمل ويكافح يف حزبه حزب
البعث العربي االشرتاكي ومع
أحزاب قومية ووطنية ومنظمات
اجتماعية واقتصادية ودينية يف

جبهة وطنية موحدة تضع مصلحة
الشعب يف سورية ومصلحة
سورية فوق كل مصلحة يف
الوحدة واحلرية واالشرتاكية
االنسانية احلضارية الراقية...
سورية حتتضن مئات اآلالف من
الفلسطينيني يعاملهم النظام
واحلكومة كمواطنني سوريني
عرب ،وهو يستضيف قادة
مقاومتها يف الثورة الفلسطينية
الرافضة لالحتالل الصهيوني
وكيانه املغتصب اسرائيل...
وسورية حتتضن ايضا مئات
االلوف من العراقيني الذين
هجرهم االحتالل االمريكي
ّ
املتصهني ،حنن لسنا ضد
الشعوب االمريكية الطيبة ،حنن
ضد ما يسمى بالبيت االبيض
احملتل من احلركة الصهيونية،
ومن يعيش فيه من قادة لذلك
النظام االستكباري الطامع...
الرئيس االسد مل ولن يتآمر
على املقاومة وناسها وابطاهلا
يف لبنان وفلسطني والعراق!
هو مل ولن يقف يف جبهة
اعداء االمة العربية ،بل يف
مواجهتهم ..هو يدعم املقاومة
اللبنانية واجليش اللبناني
البطل توأم هذه املقاومة
املباركة ...هو وقبله الرئيس
القائد حافظ االسد من صان
السلم االهلي يف لبنان ودافع
عن شعب لبنان وكرامته يف
وجه اسرائيل وعمالئها وقدم
مئات الشهداء من جيش
سورية يف التصدي ملخطط
تقسيم لبنان اىل كانتونات
طائفية ومذهبية خدمة لقيام
دولة ذات عرق واصل يهودي
ٍ
صاف على ارض فلسطني
املغتصبة ...وما زالت سورية
اىل جانب لبنان وجيشه وشعبه
ومقاومته يف التصدي للفنت
الطائفية واملذهبية اللعينة.
وكما يف لبنان وفلسطني كذلك
يف العراق ،فلسورية دور كبري
وفاعل بدعم املقاومة العراقية
وشعب العراق بكل فئاته
يف مواجهة االحتالل والفنت
الطائفية واملذهبية البغيضة.
وهناك مئات االلوف من
العراقيني ينعمون حبياة كرمية
اىل جانب اخوانهم السوريني
يف مجيع احناء اجلمهورية
العربية السورية.
يف سورية دولة علمانية
الكل فيها مواطنون سوريون
عرب يتمتعون بذات احلقوق
والواجبات..
النظام يف سوريا بنى دولة
حديثة يقودها العقل والعلم
والكفاءة ،دولة ال جوع فيها
بل حببوحة ..ال مرض فيها
بل عافية ونضارة وتقدم..
ال طائفية او مذهبية فيها بل

شعب واحد يؤمن باله واحد
وقضية واحدة ..يف سورية
املسيحيون واملسلون والدروز
شركاء حياة ومصري ..يف
سورية ال خالف على السماء
وجنس مالئكتها الن االقتتال
على السماء ُيفقدك حقك يف
ارضك وتقرير مصريك.
جملة البورصة العاملية يف
نيويورك ولندن وباريس اكدت
العام املاضي ان احلمهورية
العربية السورية اغنى دولة
عربية ،ومن اغنى دول العامل
حيث ال مديونية عليها بل لديها
اكتفاء ذاتي وتبادل جتاري
عادل واقتصاد منظم واضح
ومسؤول ومنفتح على اجلميع
بشروط علمية دقيقة تضع
مصلحة سوريا فوق كل مصلحة
وهذا من مبادئها االساسية
املعروفة ..فرئيس ُيدين بهذه
التعاليم العلمية االجتماعية
واالقتصادية ،رئيس على
رأس نظام ويف دولة توزع
الغنى على ابنائها ال الفقر،
رئيس حييا مع شعبه اشرتاكية
انسانية جمتمعية واحدة انطالقا
من مبادئ حزبه الداعي لوحدة
لالحتالل
والرافض
عربية
الذي
االسرائيلي
والسلم
يقود اىل الذل والعبودية،
رئيس متمسك بقرارات دولية
حتفظ احلقوق املشروعة لشعب
فلسطني حبق العودة اىل ارضه
وقيام دولته يف حدود الرابع
من حزيران  1967وبعاصمتها
القدس الشريف ،رئيس كهذا
الرئيس يستحق منا االعجاب
والتقدير.
وانا بعد هذه الغربة الطويلة
وهذه السنني اليت امحلها
واالعمال اليت اجنزتها ،انا
سعيد صيداوي ابن طرابلس
الفيحاء املسلم السين املؤمن
بربه ووطنه واالنسان يف
هذا العامل ،احلق اقول :ان
احلياة ّ
علمتين ان أشهد للحق
واحلقيقة ،وان امنييت ان
اموت شهيدا شاهدا هلذه القيم
والفضائل اليت ذكرتها يف
رساليت هذه...
يبقى ان احيي احرار مصر يف
ثورتهم املباركة ،فهي النبض
احلضاري لعروبة رائدة مفعمة
بتعاليم مساوية فيها العدل
واحملبة والكرامة والغفران،
وهي الثورة اليت تقاوم
االحتالل والطغيان واارهاب
من اي مكان او
والرببرية
صوب أتت ..بوركت ثورتكم
يا أبناء مصر العروبة والعزة،
واجملد لشهدائكم ،شهدائنا،
فهم طالئع انتصاراتنا وهم
أنبل بين البشر...
والسالم عليكم الف سالم.
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متفرقات

املطران عاد أبي كرم يطلق مشروع التوأمة
واحملامية بهيّة أبو محد تشرف على التنفيذ يف قرية كفرحلدا

احلسناء بشرى بشار قهواتي
تتخرج بامتياز من جامعة نوتردام

*الدكتور بشار قهواتي وعقيلته واوالدهما عبد املسيح وبشرى وجوزيف قهواتي*

األبرشية املارونية يف أسرتاليا عاد أبي
بعد أن طرح سيادة مطران
ّ
كرم مشروع التوأمة بني شطري لبنان املقيم واملغرتب ،بدأت مؤخرَا
املميز ووضعه موضع التنفيذ
جدية ملالحقة هذا املشروع
مبادرة
ّ
ّ
بهيه
بأشراف مسؤولة يف مركز الرتاث املاروني احملامية األستاذة ّ
أبو محد .ويرتكز املشروع بشكل عام على جتديد وتغذية وتوثيق
والرتاثية بني اللبنانيني املغرتبني
والثقافية
األجتماعية
الصالت
ّ
ّ
ّ
األم.
وبني األهل وأألصدقاء واملعارف يف الوطن ّ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آل الفقيد

يتشرفون بدعوتكم للمشاركة يف احياء
الذكرى السنوية الثانية

ويف هذا اجملال قامت احملامية بهية أبو محد برتتيب اجتماع متهيدي
مع املسؤولني يف مجعية كفرحلدا ملناقشة عدد من النقاط
واملواضيع املتعلقة باملشروع املذكور ،وعقد االجتماع يف قاعة
اجلمعية حيث تألف احلضور من رئيس اجلمعية السيد الياس جنيب
طنوس وعدد من أعضاء اجلمعية ،ومت حبث عدة مواضيع حول
مشروع التوأمة وكيفية تطبيقه بني الدولتني اسرتاليا ولبنان .
وتطرق احلديث أيضًا اىل تاريخ هجرة أهالي كفرحلدا اىل اسرتاليا
وتعايشهم مع اجملتمع االسرتالي مع احلفاظ على العادات والتقاليد
للوطن األم  ،متطرقني يف احلديث عن تلك القرية وما قدمت
ألبنائها من خدمات للنهوض بهم ليكونوا متميزين يف داخل الوطن
وخارجه.
واجلدير بالذكر أن بلدة كفرحلدا تقع يف قضاء البرتون  ،وهي غنية
يف بساتينها وأشجار الزيتون ،وأحراش السنديان  ،كما وأكدت
احملامية أبو محد على أهمية تشجيع األبناء واألحفاد املوجودين يف
اسرتاليا على التواصل وزيارة هذه البلدة خللق سبل التواصل
االجتماعي والثقايف واحلضاري جلميع األجيال القادمة ،أمانة منا
للرتاث والتاريخ.

هاتف 97592825:العنوان:
206The Boulevarde Punchbowl

Office of the Culture & Heritage Affairs committee
Wlcu Qld inc
24 Waverley St. Annerley 4103 Brisbane, Australia
Mobile: +411690325 61
E-mail: chezlaila@hotmail.com

دعوة لحضور إجتماع الجمعيّة العموميّة
السنويّ و إلجراء إنتخابات

نداء

لرحيل

الدكتور خليل ابراهيم مصطفى
وذلك مساء يوم السبت املوافق  12شباط2011
بعد صالة العشائني

على العنوان التالي :مسجد فاطمة الزهراء عليها السالم
1 WOLLONGONG RD, ARNCLIFFE NSW 2205

حضوركم ومشاركتكم شرف كبري لنا ولصاحب الذكرى
الدعوة عامة

من طلب العلى سهر الليالي هكذا وضعت نصب عينيها الشابة
احلسناء بشرى بشار قهواتي وخترجت من كلية التعليم من جامعة
نوتردام يف سيدني حبضور والدها املثالي الدكتور املهندس بشار
قهواتي ووالدتها املثالية ريم وشقيقها الصيدالني عبد املسيح
والطالب املتفوق جوزيف قهواتي وجدتها مسرية مارديين اليت
حضرت من حلب خصيصا لزيارة العائلة.
خطيبها االستاذ فادي حجار واهله واملهندس ظافر العايق وعائلته
واالساتذة مسيح وموريس كرامي وعائالتهما والدكتور تاراس
املغوش يهنئون املعلمة الواعدة بشرى
العايق والزميل اكرم
ّ
واهلها والف مربوك.

لقد تركت الكارثة اليت ّ
حلت يف والية كوينزالند ومدينة
بريزبن من جراء الطوفان اضرارا” يف األرواح واملمتلكات
قدرت بباليني الدوالرات حيث خسر الوف املواطنني منازهلم
ّ
واصبحوا يف العراء.
جلنة الثقافة والرتاث يف اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
ترجو من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا ان تربهن انها من
نسيج هذا البلد فتساهم مع بقية املواطنني يف التربع بسخاء
ملتضرري الطوفان.
للتربع على اهلاتف 1800219028 :
للتربع على األنرتنت :

www.qld.gov.au/floods/donate.html

انطوان غامن
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف كوينزالند
رئيس جلنة الثقافة والرتاث  -اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل

Mina Video
فيديو مينا

يف بانشبول السباقون دائما لتقديم احدث املسلسالت
العربية والرتكية املدبلجة واكرب واهم جمموعة من
االفالم واالغاني القدمية واحلديثة..
فيديو مينا خبدمتكم ..فأهال وسهال

اللبنانية يف نيو ساوث
األسرتالية
للجمعية
اإلدارية
تود اهليئة
ّ
ّ
ّ
ّ
ويلز احملدودة

Australian Lebanese Association of
NSW Ltd

السنوي سيعقد عند
العمومية
اجلمعية
إحاطتكم علمًا بأن اجتماع
ّ
ّ
ّ
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم األحد املوافق  20فرباير 2011
يف

Herb Greedy Hall, 79 Petersham
Road Marrickville

العمومية إجراء إنتخاب هيئة
اجلمعية
حيث سيتم خالل إجتماع
ّ
ّ
إدارية جديدة.
ّ
ملزيد من االستفسارات ،يرجى االتصال
األسرتالية
باجلمعية
ّ
ّ
اللبنانية يف نيو ساوث ويلز على اهلاتف  )02( 95643506أو
ّ
عرب الربيد اإللكرتوني mail@alaofnsw.org
حضوركم ومشاركتكم موضع ترحيب للقيام بواجب جتاه
املسؤولية الوطنية و اجلالية الكرمية.
نرجو أخذ العلم
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اقتصــاد

ولي عهد لوكسمبورغ يفتتح ملتقى اقتصاديا يف ابوظيب جلذب استثمارات خليجية اىل بالده
أبوظيب – يف  7فرباير 2011
افتتح األمري غويلوم ولي عهد
لوكسمبورغ ملتقى االستثمار
المارة
املالي واالقتصادي
لوكسمبورغ يف قصر االمارات
صباح االحد املاضي حبضور
لوك فرايدن وزير املالية
سيف
و
اللوكسمبورغي
الشامسي املدير التنفيذي
لدائرة اخلزينة يف املصرف
املركزي.
ويشارك يف امللتقي اكثر مائة
من رؤساء اهليئات املالية
والبنوك والشركات ورجال
االعمال يف دولة االمارات و
لوكسمبورغ.
وقال األمري غويلوم ولي
عهد لوكسمبورغ ان عقد هذا
امللتقي يف ابوظيب يهدف الي
تعزيز سبل االرتقاء بالعالقات
الثنائية بني البلدين خاصة يف
اجملاالت التجارية واالستثمارية
وجذب املزيد من االستثمارات
اخلليجية الي لوكسمبورغ اليت
وصفها بانها اهم مركز مالي
يف اوروبا .
وقال ان لوكسمبورغ قررت
افتتاح اول سفارة هلا يف
الدولة خالل العام احلالي
لتطوير العالقات الثنائية بني
البلدين مشريا الي ان بالده
تتمتع بعالقات ممتازة مع الدولة
يف خمتلف اجملاالت .
واكد ان لوكسمبورغ هلا مكانة
خاصة يف االحتاد االوروبي
كمركز مالي واستثماري وهي
يف الوقت نفسه منوذج لالنفتاح
الثقايف واالقتصادي والتسامح
علي مستوي القارة االوروربية
كما ان احلرية االعالمية قادت
شركات االتصاالت العاملية
الفتتاح مقار هلا يف لوكسمبورغ
واشار ايضا الي ان لوكسمبورغ

تعترب مركزا ماليا مهما جدا يف
القارة االوروبية وعلي مستوي
العامل اللتزامها باملصداقية
والشفافية .

واكد سيف الشامسي املدير
التنفيذي لدائرة اخلزينة يف
املصرف املركزي االماراتي يف
كلمته امام امللتقي ان هناك
الكثري من اوجه التشابه بني
دولة االمارات ولوكسمبورغ
الكبرية
الطموحات
وخاصة
واالنفتاح على العامل اخلارجي.
وذكر ان هذا هو ما جيعل من
لوكسمبورغ ناجحة يف تطوير
املركز املالي  ،الذي يتسم
بأهمية خاصة بالنسبة لنا ،
وقال اننا نسعى جاهدين
جلعل دولة اإلمارات العربية
املتحدة املركز املالي للتجارة
هلذه املنطقة.
واخلدمات
وذكر ان االنفتاح االقتصادي
،و حرية حركة رأس املال
والنظام االقتصادي احلديث
واالستثمارات املالية املتنوعة
القدرة
ركائز
تشكل
،
التنافسية لالقتصاد يف دولة
املتحدة.
العربية
اإلمارات
ومضى قائال  /ان دولة
االمارات حتتل املرتبة ال 21
من قبل املنتدى االقتصادي
العاملي يف مجيع أحناء العامل
يف التنمية املالية  ،واملرتبة
 27يف التزامات اتفاق منظمة
التجارة العاملية بشأن التجارة
يف اخلدمات  ،واملرتبة ال 32
يف حترير القطاع املالي احمللي.
واضاف الشامسي  /ان قطاعنا
بشكل جيد
املصريف متنوع
البنوك
 ،حيث يصل عدد
احمللية الي  23بنكا  ،و 28
فرع للبنوك األجنبية  ،وجمموع
املوجودات لدي البنوك العاملة
يف الدولة يصل الي حنو 1.6

*خالل افتتاح ملتقى االستثمار املالي واالقتصادي يف قصر االمارات*
تريليون  ،واإلقراض حواىل
 1تريليون والودائع حوالي 1
تريليون اضافة الي املؤسسات
من
والعديد
املتخصصة
الشركات املالية األخرى مثل
شركات االستثمار وشركات
التمويل وشركات الصرافة . /
واشار الي انه قد كانت هناك
استجابة سريعة من البنك
املركزي بالتنسيق مع وزارة
املالية عندما نشبت االزمة
االقتصادية العاملية حيث مت ضخ
السيولة جلميع البنوك العاملة
يف الدولة وإعطاء البنوك أيضا
خيار لتحويل ودائع حكومية
إىل رأمسال الفئة  ، 2واليت
عززت من نسبة كفاية رأس
املال إىل ما متوسطه 20.8
 ٪اعتبارا من ديسمرب , 2010
أضف إىل ذلك قاعدة الودائع
القوية (ودائع العمالء بالبنك
بنسبة  ٪ 21من سبتمرب 2008
إىل ديسمرب  ، )2010وأنه من
األسلم أن نفرتض أن قطاعنا
املصريف يف وضع ميكنها
من جتاوز الصعوبات اليت قد

مصر العروبة تستعيد اجمادها بثورة عارمة
مصر امحد عرابي وسعد زغلول ومجال عبد الناصر
عادت اىل طبيعتها وواقعها الصحيح بعد اختطاف
واغتصاب للسلطة ابعدت مصر عن ثورة متوز
الناصرية فعادت واستعادت اجمادها على وقع نشيد
ِ
مؤيد،
اهلل اكرب فوق كيد املعتدي واهلل للمظلوم خري
ومقوالت الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر ما اخذ
بالقوة ال يستعاد اال بالقوة ونعادي من يعادينا
ونسامل من يساملنا.

بقلم أكرم املغوّش

عبد الناصر البطل يعود اىل ارض الكنانة حبشود
كبرية وكبرية وهي تهتف عبد الناصر يا مجال
يا مقدام عروبتنا فيك حققنا اآلمال ومعك رجعت
كرامتنا.
هؤالء االبطال الذين امهلوا الطغيان ليعودوا اىل
رشدهم فلم يعودوا اال بثورة الشعب اليت انطلقت
يف االساس من اطفال احلجارة واجملاهدين االبطال
يف فلسطني وجنوب لبنان وغزة واجلوالن وامتدت
شرارتها اىل تونس ثم اىل مصر عبد الناصر
لتستعيد جمد العرب وجمد قائد العرب اخلالد مجال
عبد الناصر والشهداء االبطال يتساقطون برصاص
وهمجية البلطجية مع رصاص الصهاينة على ابطال
فلسطني واجلوالن والعراق وسائر احرار العرب.

سريوا ايها االبطال واقضوا على كمب دايفيد
وارفعوا راية حترير االمة العربية من رجس الصهاينة
ومن لف لفهم واهتفوا بأعلى اصواتكم نعم لتحرير
االراضي العربية نعم لرمز البطولة السيد حسن نصر
اهلل ورددوا بكل فرح دعاء االنتصار من احمليط اهلادر
اىل اخلليج الثائر لبيك عبد الناصر ومع املناضلة :مش
عايزينك مش عايزينك يسقط يسقط حسين مبارك

تواجهها يف املستقبل املنظور.
وقال الشامسي لقد متكنت
دولة اإلمارات العربية املتحدة
من حتقيق التنمية املستدامة منذ
إنشائها يف عام  ، 1971جنبا
إىل جنب مع التنويع التدرجيي
ملوارد الدخل القومي بدون
عوائد النفط و الناتج احمللي
اإلمجالي للدولة يصل حاليا الي
 300مليار دوالر .ويقتصر دخل
قطاع النفط إىل حنو  ٪ 30من
اجملموع .وهناك قطاعات أخرى
تشمل البناء والعقارات (19
التحويلية
والصناعات
)٪
( )٪ 16والتجارة ()٪ 9
 ،والنقل واالتصاالت (7
 )٪والقطاع املالي (.)٪ 6
وقال ان اقتصاد االمارات
تعايف بعد التغلب على املعوقات
النامجة عن األزمة الدولية .ومن
املتوقع ان حيقق مزيد من النمو
االقتصادي مبا يزيد على ٪ 3
هذا العام  ،يقودها انتعاش
يف السياحة واخلدمات األخرى
اليت لديها إمكانات كبرية ملزيد
من التوسع يف املستقبل.

واشار اىل ان هذا االنتعاش
مقتصرا
كان
االقتصادي
نسبة على  ٪ 1،7يف .2010
وذكر ان هناك  39شركة من
لوكسمبورغ تعمل يف دولة
االمارات حاليا وتتنوع اعماهلا
الي املواد املتقدمة البصرية ،
واخلدمات اللوجستية  ،والسلع
الكمالية  ،وغريها .
من جهته شدد وزير املالية
يف لوكسمبورغ على أهمية
تعزيز التواصل بني جمتمعي
األعمال يف البلدين وتشجيعهم
على االستفادة من الفرص
االستثمارية املتاحة فيهما ..
مشريا إىل تطلع لوكسمبورغ
فيها
الكبرية
والشركات
االستثمارية
الفرص
إىل
يف القطاعات غري النفطية
واالستفادة من البنية التحتية
للتوسع
بالدولة
املتطورة
يف املنطقة .وذكر ان حجم
االستثمارات االماراتية يف
لوكسمبورغ بلغت  500مليون
يورو وقال ان هناك ايضا

استثمارات اماراتية يف البنوك
العاملة يف لوكسمبورغ .
وذكر ان وفد لوكسمبورغ سوف
يبحث مع كبار املسؤولني يف
الدولة خالل هذه الزيارة موضوع
الصناديق االستثمارية السيادية
االستثمارية
الصناديق
/
احلكومية /واليت تسعى دولة
اإلمارات إىل توسيع نطاق
االستثمارات يف الدول اليت
تربطها بها عالقات اسرتاتيجية
املستويات.
مجيع
على
وقال ان لوكسمبورغ حتتل
املرتبة االولي يف اوروبا
واملرتبة الثانية عامليا بعد
الواليات املتحدة يف الصناديق
.
السيادية
االستثمارية
وحتدث عن قرب انتهاء االزمة
االقتصادية يف منطقة اليورو
وعودة اإلنتعاش إلقتصاديات
دول اإلحتاد األوروبي بعد
ازمة خانقة وقال ان النمو يف
بالدة ودول االحتاد االوروبي
سجل العام املاضي  %3وهذه
نسبة معقولة جدا مقارنه بعام
.2009

 1.6يف املئة تراجع إيرادات قناة السويس
خالل يناير املاضي على أساس شهري
أظهر موقع الكرتوني حكومي امس أن ايرادات مصر
من قناة السويس تراجعت  1.6يف املئة اىل 416.6
مليون دوالر يف يناير من  423.4مليون يف ديسمرب
لكنها ارتفعت  8.6يف املئة عن مستواها قبل عام.
وقال مسؤولون مصريون ان القناة اليت تعترب
مؤشرا على التجارة العاملية مل تتأثر باالضطرابات
السياسية مبصر يف االونة االخرية بينما تتواصل
االحتجاجات يف احناء البالد مطالبة بتنحي الرئيس
حسين مبارك.
وقال خبري اقتصادي أمس االربعاء ان ارتفاع أسعار
النفط العاملية والتزام احلكومة بابقاء القناة مفتوحة
عززا ايرادات القناة .وقال حممد رمحي من بلتون
فايننشال ارتفاع أسعار النفط ...يؤكد جمددا أهمية
قناة السويس كطريق اقتصادي الكلفة للسفن
بدال من اخذ طرق أطول .وارتفع النفط االمريكي
متجاوزا  87.20دوالر للربميل امس مدفوعا بأداء
قوي السواق االسهم العاملية واخنفاض مفاجئ يف
خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة أكرب مستهلك
للنفط يف العامل.
واوضح رمحي أثناء أحداث اخلمسة عشر يوما املاضية
اكدت احلكومة التزامها حبماية قناة السويس وضمان
استمرار العبور بها من دون توقف.أي تعطيل النشطة
املوانئ يف مصر لن يكون له عالقة مباشرة بعمليات

القناة.
وقال مسؤول كبري أول من امس ان اضرابات عمال
بعض الشركات يف منطقة قناة السويس لن تؤثر
على عمليات القناة وحركة السفن .وأضرب حنو
ثالثة آالف عامل يف شركات مملوكة هليئة القناة يف
االمساعيلية والسويس أول من أمس الثالثاء احتجاجا
على تدني االجور.
والقناة مصدر حيوي للعملة االجنبية بالنسبة ملصر
اىل جانب قطاع السياحة وصادرات النفط والغاز
وحتويالت املغرتبني العاملني باخلارج.
وقال رئيس الوزراء املصري أمحد شفيق ان القناة
تعمل بشكل طبيعي رغم االضطرابات يف مصر.
من جهته قال البنك املركزي املصري امس انه
مستعد للتدخل املباشر جمددا يف سوق العملة بعدما
تدخل اول من أمس اذا رأى ما يستدعي ذلك.
وقال هشام رامز نائب حمافظ البنك يف مكاملة
هاتفية مع رويرتز سنتدخل عندما نرى أن السوق
ليست منظمة .اذا مل تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا.
مضيفا أن السوق تتسم اليوم باهلدوء والنظام.
وسجل اجلنيه املصري تراجعا طفيفا يف مستهل
التداول امس بعدما تدخل البنك املركزي لدعم
العملة بأكثر من واحد يف املئة يف اجللسة السابقة
عندما بلغت أدنى مستوى يف ست سنوات.
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PREMIER KRISTINA KENEALLY
SUPPORTING LOCAL TALENT

The Premier Kristina Keneally and Attorney General Hon.
John HATZISTERGOS, BEc LLM MLC met with Elizabeth
Peterson of Greystanes NSW on wednesday 9th of
February 2011 to commend Elizabeth on her achievement.
Elizabeth is the creator of the Mirrin, Mirrin is an Aboriginal
world for bush tailed kangaroo rat. Elizabeth created the
anime series of cartoons that portray the life of the Mirrin
family. Elizabeth brings out in the cartoons the friendly and
playfull attitude of the Mirrin. The Premier is looking forward
to reading each week about the adventures of the Mirrin,
saying “We need to recognise and support our local tal��
ent”. Elizabeth plans to create an animation series of short
movies to futher develop her talent for Anime. The Mirrin are
exclusive to the Middle East Herald appearing weekly.

ATTORNEY GENERAL DELIGHTED BY
MIRRIN CARTOON

NSW TO GET A FAIR GO IN TRUE AUSSIE TRADITION

The Premier held a press
conference on Wednesday
9th 2011 to detail how La�
bor will benefit the people
of NSW in 2011 and beyond.
It was attended by the Mid�
dle East Herald along with
other ethinic media. Premier
Kristina Keneally said “We
will ease the cost of living
on NSW families to the tune
of $913 million, in detailing
her Fairness for Families
plan.
A re-elected Labor Govern�
ment would on the first day
of the new Parliament intro�
duce two pieces of legisla�
tion to enact the Fairness
for Families plan.
“Over the last 12 months, I
have heard families all over
NSW tell me one thing more
than anything else: that they
need help with rising costs
of living and inflation,” Ms
Keneally said.
“The bottom line is this: NSW
families deserve a fair go.
That’s why I’ll do everything
within my power as Premier
to ease cost of living pres�
sures in NSW.”
“This is not a promise. It will
be the law,” Ms Keneally
said.
The Fairness for Families
plan will:
Cap a long list of Govern�
ment fees, taxes or charges
to the rate of inflation;
Cap increases in public
transport costs to the rate
of the Consumer Price Index
(CPI);
Protect Sydney Water, Hunt�
er Water and the desalina�
tion plant as public assets

by law;
Increase the Energy Rebate
to $250 a year – saving fam�
ilies $1000 in electricity bills
over the life of the plan; and
Extend eligibility for the
Energy Rebate to all NSW
households with a combined
income of under $150,000 a
year.
“Families across NSW have
told us they need help cop�
ing with rising costs of living
and inflation,” Ms Keneally
said.
“We will not be distracted
by naysayers or by Opposi�
tion Leader Barry O’Farrell’s
claims that this is class
warfare.
“It is not class warfare,
Barry, it is a fair go. We will
continue to campaign and
advocate plans to ease the
cost of living pressures on
families.
“It is a core Labor principle
to give help to families who
are working hard, but not
getting ahead due to cir�
cumstances beyond their
control.”
The legislation to enact the
Fairness for Families plan
will be:
The Government Services
(Fairness for Families – Re�
ducing the Cost of Living)
Bill 2011 – reducing the
cost of living arising from
increases in public trans�
port fares and government
services and amending the
administration of energy re�
bates; and
The Water Utilities Legisla�
tion Amendment (Retaining
Public Ownership) Bill 2011

– preventing the sale, lease
or disposal of the Sydney
Water Corporation and the
Hunter Water Corporation
and the desalination plant
so that the corporations re�
main in public ownership.
The Fairness for Families
Act is fully costed and fund�
ed – at a total of $913 million
over four years.
The plan will be submitted
to the Parliamentary Bud�
get Office for independent
verification of costings and
methodology.
“Cost of living is the biggest
issue we all face together
and I acknowledge that it’s
not fair,” Ms Keneally said.
I know families right across
NSW are still doing it tough
and many are struggling to
make ends meet.
Petrol prices have gone
back up, bills are increas�
ing and grocery prices are
set to rise as a result of the
devastating floods in the
nation’s food bowl.
On top of that, inflation, gov�
ernment taxes, levies and
charges, interest rates and
electricity prices have all
been adding to the strain.

It’s my job to make sure that
NSW remains the greatest
place in the world to live,
work and raise a family.
“That’s why we’re putting
forward this positive, prac�
tical plan to ease cost of
living pressures on families
across the State.
“This is a fully funded, fully
costed and sustainable plan;
unlike Mr O’Farrell’s plans
which are never costed and
never thought through.
“Given the strength of our
economy and our AAA
credit rating, we can afford
to spend a little of our sur�
plus on this plan to make life
easier for families in NSW.”
construction by 25%.
Cutting payroll tax twice in
the last year – saving NSW
businesses $180 million;
Offsetting the cost of the
Solar Bonus Scheme from
the NSW Climate Change
Fund – saving families up to
$100 next year;
Expanding eligibility for
the NSW Energy Rebate to
cover all Commonwealth
Healthcare card holders.
Covered by
Thomas Jordan

CARTOON BY
Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist

The Adventures of the Mirrin
Family
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BARRY O’FARRELL MUST
EXPLAIN PETER COSTELLO’S
ROLE

BARRY O’FARRELL MUST
EXPLAIN PETER COSTELLO ROLE – ARCHITECT OF
WORKCHOICES AND THE
GST
Opposition Leader Barry
O’Farrell must explain the
details of the role that former Howard Treasurer, Peter Costello – the man who
introduced the GST, privatised Telstra and the architect of Workchoices – will
play in an O’Farrell government, NSW Labor campaign spokesperson Luke
Foley said
This morning, The Australian (page 6) reported Peter
Costello had agreed to play
a “special advisory” role for
Barry O’Farrell, if he was
elected.
(Source: Costello agrees to
play adviser to O’Farrell –
page 6 – The Australian.)
However, Mr O’Farrell is
refusing to provide details
but his office has conceded
it will be a “key advisory
role”.
“Barry O’Farrell must detail what role Mr Costello
will play in a State Govern-

ment,” Mr Foley said.
“Barry O'Farrell has today
let slip his real scheme for
running the state.
“He wants to bring in Peter Costello - the man who
introduced the GST, privatised Telstra and was the
architect of Workchoices
- to hold his Shadow Treasurer Mike Baird's hand at
the cabinet table.
“This comes on top of
his plans to bring in Max
Moore-Wilton - the man
who cut 11,000 jobs when
head of John Howard made
him head of the Federal
public service - as a special advisor.
“Barry O'Farrell must now
reveal what level of influence Peter Costello and
Max the Axe would have
over important areas like
industrial relations, electricity reform, and state
taxes.”
“On Workchoices, Peter
Costello said: ‘I thoroughly
support the policy. I don't
believe it requires changes.’” (The Age, October 16,
2007.)

Asteroid Apophis - we know
when it will hit.

The date for Armageddon
has been set, and it's not
going to happen in 2012.
That's according to Russian
scientists who claim they
know the exact day asteroid
Apophis is most likely to hit
the Earth.
If you were born on April 13,
plan your biggest party for
the year 2036.

"Apophis will approach
Earth at a distance of
37,000-38,000 kilometers
on April 13, 2029," Professor Leonid Sokolov of the
St. Petersburg State University told Ria Novosti.
"Its likely collision with
Earth may occur on April 13,
2036."
You might have noticed he

Opposition leaves Labor the Bill
THE Gillard Government
suffered a humiliating blow
last thursday after the Opposition managed to pass
a controversial Bill in the
Senate making it easier for
regional students to access
the Youth Allowance.
A constitutional storm is
now brewing, with the Government claiming the Bill
“does up-end constitutional
principles’’ because it appropriates funds from the
Senate.
Usually Bills that require
funding originate in the
House of Representatives.
Nationals senator Fiona
Nash introduced the legislation to the Senate in an effort to extend Youth Allowance eligibility criteria for
some regional students.
“Labor’s legislation unfairly
targets thousands of students living in ‘inner regional’ areas by making them
work harder, and longer, before they can qualify for the
allowance,’’ she said.
“Thousands of students living in inner regional areas
are struggling to qualify
for Independent Youth Allowance because they now
have to work 30 hours a
week for 18 months over a
used the word "may".
Asteroid 99942 Apophis was
first discovered to be in the
Earth's impact zone back in
2004, and at roughly 300m
wide, is estimated to be able
to hit the Earth with the force
equivalent to somewhere
around two Krakatoas.
More sketchy science puts
Australia well out of the
path of possible destruction
- Apophis could land anywhere in a streak that runs
from the Middle East through
the tip of South America to
the west coast of Africa, according to a paper delivered
to the 2007 Planetary Defense Conference.
Which is not to say we won't
feel its impact. A simulation
tool devised by the University of Southampton in the UK

two-year period.
“Full time work is not only
hard to find in rural and
regional communities, it
would be difficult to juggle
such a workload for those
studying.’’
The Social Security Amendment (Income Support for
Regional Students) Bill 2010
passed by just one vote after independent Senator
Nick Xenophon and Family
First Senator Steve Fielding
sided with the Coalition.
The five Greens senators
sided with the Government.
It was the second time today the Government had
suffered a parliamentary
defeat - earlier the lower
house passed an Opposition Bill that would force the
government to approve the
relocation of a colony of flying foxes on the NSW north
coast.
And the Government still

faces a fight to get its $1.8
billion flood levy through
Parliament, with three independent MPs still undecided
as to whether they will support it.
Ordinarily
legislation
passed in the Senate then
goes before a vote in the
House of Representatives
but the Government said
that that would not happen
in the case of the Youth Allowance Bill.
Finance Minister Penny
Wong accused Opposition Leader Tony Abbott of
overturning constitutional
conventions that had been
part of Australia’s system of
government for decades.
“The fact is this is an act of
irresponsibility,’’ Senator
Wong said shortly after the
Bill passed in the Senate.
“They (the Federal Opposition) have voted for a Bill
that hits the Budget bottom
line by $317 million.’’
Attorney-General Robert
McClelland said the passing of the Bill “does up-end
constitutional principles’’,
and referred to past practice where revenue appropriation had not originated
in the Senate.
Mr McClelland said the

Government would refuse
to recommend to the Governor-General that the Bill be
introduced into the House of
Representatives.
“Under our constitutional
principles this Bill can not be
introduced into the House of
Representatives,’’ he said.
The Greens called on the
Government and the Opposition to work together
to work around the current
situation.
Australian Greens senator Sarah Hanson-Young
presented an amendment
to Senator Nash’s Bill that
proposed the changes be
paid for with a reconfigured
mining resource rent tax.
Her move was defeated five
votes to 50.
The Government and Coalition agreed last year that
remote students would be
able to qualify for the independent rate of Youth Allowance by earning $20,000
in a gap year. However, “inner regional’’ students were
excluded.
The Opposition now wants
to change the law so inner
regional students are covered by the same rules as
their more remote country
cousins.

shows that, depending on
where it hits, it could cause
up to 10 million deaths.
There's several reasons not
to panic, though.
One is the fact that it will
probably break up and
smaller bits of it will bombard the Earth over the next
few years.
The other is that we've got a
bit of warning.
In 2029, when it swings
close by the Earth, we'll find
out whether Apophis has
nailed a gravitational keyhole that will drag it into our
orbit seven years later.
The gap is just 600m wide,
so there's a fair chance it
won't happen.
"If it goes through what we
call a keyhole during that
close Earth approach (in

2029) ... then it will indeed
be perturbed just right so
that it will come back and
smack Earth on April 13,
2036," Donald Yeomans,
head of NASA's Near-Earth
Object Program Office, told
The Christian Science Monitor, before adding that the
chance was "minuscule".
But that slight chance it will
happen - at one stage predicted to be somewhere in
the two to three per cent
range - is enough to get at
least the Russians working
on a solution.
"Our task is to consider various alternatives and develop scenarios and plans of
action depending on the results of further observations
of Apophis," Prof Sokolov
said.

Disappointingly, the head
of Russia's space agency
said back in 2009 that there
"won't be any nuclear explosions".
"Everything will be done
according to the laws of
physics," Anatoly Perminov
said.
"We will examine all of
this."
it appears that 2012 will be a
year for theories only, leaving many to wonder what
will actually happen and
who knows when it will happen and those who will say,
what the bleep happenned.
We watch and wait knowing that today is the day we
need to make our future, to
live the life that make this
world just a little bit safer
each day.
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اعالنات

Global Marble Australia
بإدارة

املهندس ظافر عايق
اختصاصيون يف قص وتركيب
مجيع أنواع الرخام والغرانيت

خدماتنا تغطي كل سيدني
نـتعهد املشاريع الكبرية والصغرية

خربة سنوات طويلة نضعها بني يديكم
صدق يف املعاملة ودقة يف العمل

Ph: 02 9681 6520، Mob: 0414 394 675
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

MONAMOR RECEPTION
Ph: 02 9681 6520، Mob: 0414 394 675
23 Cann St, Guildford, NSW 2161

ســـابقاً Miramar

بإدارة الفـنان اودي
صالة فخمة يف قلب فريفيلد
تتسع لـ  700شخص
جاهزة الستقبال كافة مناسباتكم

نفتح  7أيام يف االسبوع
من الـ  11صباحاً حتى  8مسا ًء
واجلمعة والسبت نفتح حتى ساعة متأخرة من الليل
إدارة مميزة ..خدمة سريعة ..معاملة صادقة..
املوقف مؤمن للسيارات

Level 1/ 41 Smart St Fairfield NSW2165

Ph: (02) 9723 5078 - Mobile Service: 0425 300 458

SPIRITUAL THERAPIST
Traditional Spiritual Help
العامل الروحاني عالء العوادي

@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
www.meherald.com.au/myherald

*تسفري االرواح البشرية واستنطاقها
*كشف األسرار *استشارات روحانية ونفسية
*عالجات للسحر واملس يف مجيع األمراض الروحانية
*عضو عدة مجعيات روحانية اسرتالية
*عالج بالتنويم املغناطيسي

Mobile:04 2190 6377 Phone: 9659 6999
Web:www.alaa.com.au

Email: info@alaa.com.au

