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األسد يلتقي طالباً ووجهاء السويداء

هذه هي بعض املخارج لعقدة التأليف

«حكومة األمر الواقع» مؤجلة ...وأفكار جديدة لـ»الداخلية»

عندما يصاب املسؤولون
باليأس والبؤس وتصبح
حالتهم «بالويل» ،يصبح
لزامًا على اللبنانيني يف
زمن الفراغ املستحكم،
أن يقنعوا أنفسهم عمليا
بأن بلدهم يعاني ليس من
فراغ السلطة ،بل من فراغ
املسؤولية واملسؤولني،
بعدما امتهنوا على مدى
أكثر من مئة يوم ،حرفة
اللعب والتالعب بعقول
الناس ،حتى صار من حق
كل مواطن لبناني أن يعلم
حقيقة االسباب اليت تؤخر
والدة حكومته العتيدة.
وقد أدت مبادرة النائب
وليد جنبالط واملعاون
السياسي لألمني العام
لـ»حزب اهلل» احلاج حسني

خليل واملعاون السياسي
لرئيس جملس النواب علي
حسن خليل ،واجتماعاتهم
بالرئيس املكلف جنيب
ميقاتي ،واستمرار تواصل
«اخلليلني» مع الرابية من
جهة ،والرئيس املكلف
وبعض معاوني جنبالط مع
رئيس اجلمهورية ،من جهة
ثانية ،إىل وضع األمور
يف نصابها ،وخاصة جلهة
جتميد خيار حكومة األمر
الواقع الثالثينية اليت كان
الرئيس املكلف قد وضعها
يف جيبه ،اعتبارا من صباح
أمس االول ،يف انتظار أن
حيدد له رئيس اجلمهورية
موعدًا الستقباله.
ومع إعادة فتح باب
وإعادة
والرد
األخذ

تشغيل حمركات جنبالط
واجتماع
و»اخلليلني»،
ميقاتي بالرئيس نبيه بري،
أوفد رئيس اجلمهورية
مستشاره ناظم اخلوري
للقاء ميقاتي ،وقدم إليه
أفكارا جديدة بشأن حقيبة
الداخلية رفضت أوساط
قصر بعبدا اخلوض فيها
مكتفية بالقول «إن األمور
وضعت على نار قوية».
ويف الوقت نفسه ،أكدت
أوساط العماد ميشال
عون« ،أن عون ومن باب
التسهيل ،استجاب لطلب
جديد عرب الوسطاء يتمثل
بتقديم أمساء جديدة حلقيبة
الداخلية ،كما سبق ووافق
ومن باب التسهيل على
اسم احد ضباط اجليش

REMEDIAL
MASSAGE
معاجلة بالتدليك ألوجاع:
الظهر والرقبة والكتفني
ومجيع عضالت اجلسم

للمنصب وجرى رفضه من
قبل اآلخرين».
يف غضون ذلك ،يبقى
السؤال احملري ،أين تكمن
العقدة يف التأليف ،هل
هي داخلية أم خارجية ،وإذا
كانت داخلية ،هل تقتصر
على حقيبة «الداخلية» وهل
مثة إرادة حبلها ،وإذا كانت
خارجية ،هل تتصل بكل
مسار ما بعد إقصاء سعد
احلريري وبرودة اخلطوط
بني الرياض ودمشق من
جهة وبني دمشق وعواصم
غربية وعربية من جهة
ثانية؟
لقد سرقت «الداخلية»
أكثر مما تستحق من وقت
اللبنانيني ومت تسويقها
كحقيبة مصفحة عاصية

على احلل حتى باتت
أشبه مبقربة املخارج اليت
بلورها جهد «اخلليلني»
وأحيانا جنبالط ،وبات من
الضروري أن يتحلى احد ما
باجلرأة ملصارحة اللبنانيني
بالسبب احلقيقي ،ومبن
يقف حجر عثرة يف طريق
حكومة ليس هناك ما
يشري ،حتى اآلن ،إىل
إمكان والدتها يف املدى
املنظور ،وذلك حتى ال
يأخذهم «سوء الظن» إىل
االعتقاد بأن وراء األكمة
ما وراءها.
ما هي املخارج من عقدة
احلكومة املؤجلة؟ املخارج
كثرية وهذا بعضها استنادا
اىل رأي خرباء دستوريني
(التتمة ص )21

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
Active Insurance Management
For Your Business

If you have sore:

Back, Neck, shoulders, or feet

We do good FULL BODY
relaxing Massage for you

تدليك لكامل اجلسم

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 10
 7أيام:
السبت واألحد من  10.30صباحاً حتى 6مسا ًء

صباحاً حتى  7مسا ًء Ph: 02 9709 8892
Mob: 0414 694 816

Address: 6 / 46-48 Restwell Street, Bankstown

 Workers' Compensation for your Employees
 Insurance when starting up a Business
 Public Liability Insurance for your Trade Work
 Home Construction Insurance

اجليش ينسحب من درعا وأوروبا تع ّد العقوبات

أكد الرئيس السوري بشار
األسد لوفد من الشباب أن
قانون األحزاب الذي جيري
العمل عليه يف سوريا
سيكون قانونا عصريا،
وأن معاجلة االستقطاب
احلاصل يف اجملتمع تكون
عرب احلوار الوطين الشفاف.
والتقى األسد أمس االول
أيضا بوفد من وجهاء مدينة
السويداء ،يف الوقت الذي
أعلن اجليش بداية انسحاب

من
التدرجيي
وحداته
درعا اليت دخلها الصليب
األمحر الدولي ،كما أعلنت
وزارة الداخلية اإلفراج
عمن سلموا أنفسهم «ممن
تورطوا بأعمال شغب».
يف هذه األثناء ،واصل
االحتاد االوروبي تدخله يف
الشأن السوري من خالل
سياسة العقوبات ،حيث
تطرح اجلمعة (امس) أمام

(التتمة ص )21

دول أوروبية تنفي اعرتافها بـ «اجمللس االنتقالي»

«جمموعة االتصال» تنشئ صندوقاً ملساعدة الثوار الليبيني

مل تكتمل فرحة الثوار
الليبيني امس االول بقرار
«جمموعة االتصال حول
ليبيا» اقامة «صندوق
خاص» ملساعدة «اجمللس
الوطين االنتقالي» الذي
ميثلهم ماليا واستخدام
الواليات املتحدة لتمويله
جزءا من اموال نظام معمر
القذايف اجملمدة لديها،
حتى خابت آماهلم بعدما
سارعت اسبانيا والدمنارك
وهولندا اىل نفي ما اعلنه

Your Specialist AMP Advisers

165C Wattle Street Bankstown
Call us Today
02 9707 3077
Mob: 0414 309 360
email: danny@eaglevaleinsurance.com.au

ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance Services are
Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

الناطق باسم املعارضة
الليبية حممود مشام عن
اعرتافها باجمللس خالل
االجتماع يف روما.
واطلق اجملتمعون دعوات
اىل وقف اطالق النار يف
ليبيا ،كاخلطة الرتكية
مثال ،واالعرتاف بـ»اجمللس
االنتقالي» وعزل القذايف،
وصفت من قبل النظام
ليست
بانها
اللييب
شرعية
وال
«اخالقية
(التتمة ص )21

االفتتاح الكبري حملالت محزة يف مرييالندز

خضار وفواكه
طازجة من
املاركت
(التفاصيل ص )8

Lucky Len - No.1
بإدارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع اللوتو احملظوظة
منها مت شراء بطاقات اليانصيب راحبة املاليني
 390ألف دوالر  88735 -دوالر 16 -مليون دوالر
جربوا حظكم مع  Lucky Len - No.1وقد
تكونون من احملظوظني وترحبون املاليني

* ستيال جالبة احلظوظ ملشرتي اليانصيب *

هدايا  -قص مفاتيح  -بطاقات لكافة أنواع املناسبات وغريها الكثري

Tel 02 9534 5111 Fax 02 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore Road Riverwood NSW 2210
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مقاالت

اليوم املئة :سليمان يقرتح قهوجي للداخليّة
اليوم (امس االول) اليوم املئة لتكليف الرئيس جنيب ميقاتي
ّ
تأليف احلكومة ،من غري أن
يتمكن ،وال رئيس اجلمهورية وال
الغالبية النيابية ،من تأليفها ،ومن غري أن يضفوا بارقة أمل
ّ
على تأليف وشيك حتى بات
توقع تأليف احلكومة ضربًا من
الوهم ،وسط يقني راح يقفز فوق الظنون والشكوك ،وهو
أن األفرقاء املعنيني بالتأليف ال يريدون فع ًال حكومة جديدة
يف هذا الوقت بالذات.
وسواء ُعزي عدم التأليف إىل عقبة حقيبة الداخلية ،أو إىل
أسباب خارجية
متشعبة الوجهة ،مرة هي ضغوط سياسية
ّ
ً
أمريكية
ومرة تهديد مبصاحل اقتصادية ومرة برتقب تطور
االضطرابات يف سوريا ،الواضح إىل اآلن من جممل االتصاالت
ّ
واللقاءات الدائرة يف
الظل والعلن بني رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان والرئيس املكلف جنيب ميقاتي ،وبني كل
منهما مع أفرقاء الغالبية النيابية اجلديدة ،كما بني هؤالء ،أن
حد أدنى من
التقدم حنو التأليف .بل
ال معطيات تنبئ بإحراز ّ
ّ
يعكس هذا اإلخفاق ـــــ والبعض املعين يصفه
باملتعمد ـــــ
ّ
متديدًا للتكليف ولتصريف أعمال حكومة الرئيس سعد احلريري،
وتاليًا عدم وجود قرار بإبصار احلكومة اجلديدة النور.
لكن املفاجأة األحدث ،يف سلسلة األفكار املتداولة واملتبادلة
ّ
يف الظاهر
لتخطي عقبة حقيبة الداخلية ،الدائرة يف فلك
النزاع السياسي والشخصي بني رئيس اجلمهورية والرئيس
ميشال عون ،أن سليمان اقرتح على الغالبية النيابية اسم
قائد اجليش العماد جان قهوجي وزيرًا للداخلية.
ُطرح هذا االقرتاح يف الساعات الثماني واألربعني األخرية،
ودار يف حلقة ضيقة للغاية بني املعنيني بالتأليف ،مشلت
الرئيس املكلف وحزب اهلل ،وبلغ إىل عون عن طريق احلزب.
ورمى اقرتاح توزير قهوجي إىل اآلتي:
 1ـــــ منذ اخلميس توقف تداول األمساء عند البحث عن ضابط
يتفق عليه سليمان وعون للحلول يف حقيبة الداخلية .تبعًا
لذلك ،صرف النظر عن شخصية مدنية اعتقادًا من املعنيني
بأن ترشيح ضابط من شأنه توفري أفضل تفاهم ممكن بينهما

نقوال ناصيف

على احلقيبة .ال جيعلها حُتتسب يف خانة أي منهما وحده ،كما
أن االتفاق عليها يضعها يف منزلة وسطى بينهما ما داما قبال
بالشخصية العسكرية هذه ،لكن من غري أن تنحاز يف مهمتها
املقبلة إىل أي منهما ضد اآلخر .عندئذ يتساويان يف نصف
خسارة ،ألن أيًا من رئيس اجلمهورية ورئيس تكتل التغيري
واإلصالح مل حيصل على احلقيبة لنفسه ،ويف نصف انتصار
ألن ك ًال منهما حرم اآلخر السيطرة عليها.
 2ـــــ يتوخى طرح اسم رأس هرم املؤسسة العسكرية حتقيق
أوسع توافق عليه ،نظرًا إىل الدور الذي يضطلع به يف قيادة
اجليش ،والثقة اليت ميحضه إياها األفرقاء احملليون ،على
حنو جعله ُيبعد اجليش عن التجاذب السياسي ،وأبقاه حمور
استقطاب اجلميع إىل دعمه لضمان األمن واالستقرار .كذلك
فإن أيًا من اجلنرالني املتناحرين ال يسعه أن حيسب اجلنرال
الثالث على أنه من حصته.
والواقع أن قهوجي ،منذ تعيينه قائدًا للجيش عام ،2008
أظهر أنه على مسافة واحدة من أطراف النزاع .مل ينخرط
يف توازن القوى السياسي ،وال وضع نفسه وجهًا لوجه مع
أي مرجع رفيع .وعندما طلب منه اخلميس البحث يف أمساء
شدد على
حمتملة حلقيبة الداخلية من بني الضباط العاملنيّ ،
أنه ال يطلب لنفسه وال للجيش دورًا سياسيًا ،وليسا يف
صدد القبول مبثل هذا الدور .وهو ،إذ استجاب ما دعاه إليه
صَر مسعاه على املساعدة على
التوصل
الرئيس املكلفَ ،ق َ
ّ
إىل ّ
حل ملشكلة مستعصية بني أفرقاء التأليف خترجهم من
املأزق ،عرب اقرتاح اسم ضابط يوفر توافقًا سياسيًا على
توزيره .وقد تفاهم سليمان وميقاتي سلفًا على ّ
حل بضابط
قبل أن يطلبا من قائد اجليش اقرتاح أمساء .وحينما ُطرح
اسم العميد بول مطر وافق عون ،ولكن سليمان ّ
حتفظ.
األولي لقهوجي ،عندما فوتح باقرتاح
رد الفعل
 3ـــــ كان ّ
ّ
توزيره ،اخلروج من هذا السباق السياسي بسبب إصراره
على البقاء على رأس املؤسسة العسكرية .ال يريد العمل
السياسي وال يتعاطاه،
ويتمسك بإبعاد اجليش عنه ،ويرى
ّ

أن للمؤسسة العسكرية من ضمن مهمتها األساسية يف حفظ
األمن ،توفري أوسع محاية لالستقرار السياسي .وجيد قهوجي
يف وجوده على رأس املؤسسة العسكرية اخليار األفضل له
وهلا.
الداخلية
حلقيبة
قهوجي
توزير
يطرح
 4ـــــ
للتو استقالته من
ّ
مما يفتح باباً
قيادة اجليش بغية انصرافه إىل إدارة احلقيبةّ ،
عريضًا على جدل سياسي متشابك يف خالفته ،بعدما طبع
تعيينه يف  28آب  2008سجا ً
ال يف جملس الوزراء يف أثناء
التصويت على هذا التعيني كما قبله ،وكان لكل فريق يف
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك مرشح لقيادة اجليش.
وألن تعيني قائد جديد خلفًا لقهوجي يقتضي انتظار انعقاد
جملس وزراء احلكومة اجلديدة ،يبدو من غري املفيد اجملازفة
يف إحداث شغور يف قيادة اجليش ،وإن ّ
حل رئيس األركان
حمله انتقاليًا ريثما ُيعينّ القائد اجلديد.
لكن الواقع أيضًا أن ّ
مثة سابقة عن حالني سجلتا تسمية قائد
اجليش وزيرًا مع احتفاظه مبنصبه:
ـــــ ُعينّ اللواء فؤاد شهاب وزيرًا للدفاع الوطين يف حكومة
الرئيس سامي الصلح ما بني  18تشرين الثاني 1956
واألول من آذار  1957عندما استقال منها
للتفرغ للجيش
ّ
وضبط األمن ،يف مرحلة شهدت اضطرابات أمنية .وكان جاء
إىل املنصب للسبب نفسه.
ً
ـــــ عينّ العماد فيكتور خوري وزيرا للدفاع الوطين يف حكومة
املعومة عام  ،1978بعدما استقال
الرئيس سليم احلص،
ّ
الوزير فؤاد بطرس من هذه احلقيبة على أثر حماولة اغتياله
يف  12تشرين الثاني .1978
ورغم أن شهاب وخوري ح ًال يف احلقيبة
املكملة ملنصبهما يف
ّ
قيادة اجليش ،فإن توزير قهوجي يضعه ـــــ يف حال احتفاظه
تكمل إحداهما األخرى.
مبنصبه ـــــ يف إدارتني ال
ّ
ّ
وعلى أهمية اقرتاح توزيره إلحداث صدمة يف تأليف
متعذر،
أخرج قهوجي نفسه سلفًا من لعبة سياسية باتت مائعة أكثر
مما يحُ تمل.
ّ

FRANCISفيكتوريا
للدواليب االوىل يف
MEATSاملكاري
مؤسسة
TONY
QUALITY
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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لبنانيــات

استقبل منيمنة ودعا اىل تعزيز العمل النقابي

وصف خطوة بارود بأنها «خطوة الكبار» ودعا اىل عدم تيئيس الناس

بري يعرض تشكيل احلكومة مع ميقاتي الراعي يعود من الفاتيكان :ال مانع من حكومة حيادية تكنوقراطية

عرض رئيس جملس النواب
نبيه بري مع الرئيس املكلف
تشكيل احلكومة جنيب ميقاتي،
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني
التينة أمس االول ،للتطورات
الراهنة وما آلت اليه عملية
تشكيل احلكومة.
ثم استقبل وزير الرتبية يف
حكومة تصريف األعمال حسن
منيمنة .كما التقى املغرتب
يف أبيدجان حممود ناصر
الدين الذي عرض معه أوضاع
اجلالية اللبنانية.
ومساء ،استقبل وفدًا ضم
يف
الفائزين
من
عددًا
انتخابات نقابة خرباء احملاسبة
اجملازين يف لبنان اليت جرت
أمس ،وفازت فيها الئحة
أولوية العمل النقابي املدعومة
من حركة «أمل» وقوى األكثرية
املسؤول
حبضور
اجلديدة
سامر
املركزي
التنظيمي
عاصي.

وهنأ الرئيس بري الفائزين،
احملاسبني
بعمل
منوهًا
اجملازين يف لبنان ودورهم
وكفاءاتهم العالية ،معربًا عن
أسفه «للجوء بعض املؤسسات
ومنها مؤسسات رمسية اىل
االستعانة بشركات أجنبية ،مع
العلم أن احملاسبني اللبنانيني
الكفاءات
ويثبتون
أثبتوا
الالزمة للقيام مبثل هذه
املهام» .وأبدى استعداده لكل
ما يلزم من تشريع ملساعدة
احملاسبني اللبنانيني.
ونوه بالعمل النقابي ،داعيًا
اىل تعزيزه ألنه «سيساعد
على اخلروج من الشرنقة
الطائفية».
وتلقى بري برقية شكر جوابية
من رئيس الربملان الياباني
ردًا
يوكوموش
تاكاهريو
على رسالته وتعزيته بضحايا
الزلزال الذي ضرب اليابان
أخريًا.

سليمان يطلع على عمل «الدستوري» ويبحث
مع شهيب وغاي التطورات
عرض رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف بعبدا أمس االول،
مع وزير املهجرين يف حكومة
تصريف األعمال أكرم شهيب
لألوضاع الراهنة وعمل وزارته
يف هذه املرحلة.
وتناول الرئيس سليمان مع
سفرية بريطانيا فرنسيس

غاي العالقات الثنائية بني
البلدين واألوضاع العامة
الداخلية
الساحتني
على
واالقليمية.
كما اطلع من رئيس اجمللس
الدستوري عصام سليمان على
نشاطات اجمللس والقضايا
املطروحة أمامه. .

حرب :كل ما يفعله عون خمالف للدستور
رأى وزير العمل يف حكومة
تصريف األعمال بطرس حرب
أن كل ما يفعله رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» النائب
ميشال عون حتى اآلن «خمالف
يفسر الدستور
للدستور ،فهو
ّ
على ذوقه وبات الدستور
بالنسبة إليه وجهة نظر».
وقال يف حديث اىل «أخبار
املستقبل» أمس االول«:من
يريد النزول إىل الشارع إلسقاط
احلكومة اجلديدة فأه ًال وسه ًال
به وبكل أساليبه ،لكن حينها

ستتحول احلكومة اجلديدة إىل
حكومة تصريف أعمال وتستمر
األمور على هذا املنوال».
وأشار اىل أنه «إذا استمر
عون على موقفه احلالي حيال
سيستمر
احلكومة
تشكيل
الوزراء احلاليون يف تصريف
األعمال ثالث سنوات أخرى،
حتى تنتهي فرتة الرئيس
ميشال سليمان الرئاسية»،
الفتًا إىل أن «فرتة تصريف
األعمال قد تستمر حتى مع
الرئيس اجلديد».

رأى البطريرك املاروني بشارة
بطرس الراعي أنه «إذا كانت
هناك صعوبة يف االئتالفات
لتشكيل احلكومة فليس هناك
ما مينع أن تشكل حكومة حيادية
تكنوقراطية لكي تسيرّ أمور
الناس الذين ال جيوز أن ُتشل
أمورهم من أجل خالفات على
وزارة وعلى اسم» ،معتربًا أن
«هذا أمر ضد كل املبادئ وضد
احلكم والدميوقراطية».
كالم الراعي جاء من مطار رفيق
احلريري الدولي ،بعد عودته بعد
ظهر أمس االول اىل بريوت،
آتيًا من الفاتيكان ،بعدما
شارك يف حفل تطويب البابا
يوحنا بولس الثاني ،ولقائه
عددًا من كبار املسؤولني
االيطاليني .وكان يف استقباله
وزير الداخلية والبلديات يف
حكومة تصريف األعمال زياد
بارود ممث ًال رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،الوزيران
السابقان ميشال اده ووديع
اخلازن ،انطوان صفري وعدد
من املطارنة والشخصيات.
بعد استعراض ثلة من قوى
األمن الداخلي أدت التحية
الرمسية ،قال الراعي« :أهم
شيء حنمله معنا الكالم الذي
قاله باستمرار الطوباوي اجلديد
البابا يوحنا بولس الثاني الذي
قال ال ختافوا ،افتحوا أبوابكم
للحقيقة ،فاحلقيقة حترر ،ال
ختافوا أن تدخل حقيقة املسيح
اليت هي حقيقة اإلنسان ،حقيقة
كرامة اإلنسان البشري ،وحقيقة
الشعوب ،ال ختافوا وافتحوا هلا
األبواب ،وأنا أمسع هذه الكلمات
يف حفل التطويب ،وكان البابا
بنديكتوس السادس عشر
يرددها ،شعرت وكأنه يكلمنا
حنن كلبنانيني ،فال ختافوا أن
تشكلوا حكومة ،ال ختافوا أن
تثقوا ببعضكم ،ال ختافوا من
أن تفتحوا أبواب قلوبكم لكل
الناس ،ال ختافوا من جمابهة
مشكالتكم اليومية ،فربنا معنا
ويطلب منا فع ًال أن ننفتح لكل
ما هو حق وخري ومجال ،فال
ختافوا أن حتبوا بعضكم ،وال
ختافوا أن تساحموا بعضكم ،ال
ختافوا من أن تتصاحلوا».
أضاف« :هذا كان شعوري مما
مسعته يوم االحتفال ،وأمامنا

صورة البابا يوحنا بولس
الثاني الذي زار لبنان وقال
عنه إنه أكثر من بلد ،ومل يكمل
اجلملة ،ليس بلدًا تتقامسوه،
فلبنان رسالة ،ومنوذج للشرق
وللغرب ،وهو يعين ما يقول،
فهذا الكالم مل يقل عن أي
بلد».وشكر رئيس اجلمهورية
اليفاده وزير الداخلية ،حمييًا
اياه وكل معاونيه وكل الشعب
اللبناني ،موضحًا «أنا أمحل
معي رجاء كبريًا وفرحًا وأمنية
القديس الكبري الذي هو شفيع
للبنان والذي قدس تراب لبنان
بزيارة ،وإن لبنان فع ًال حباجة
اىل رجاء وملسؤولني يزرعون
الرجاء يف القلوب ،وصحيح
القول إن الغلبة بالتاريخ هي
ملن يعطي رجاء للشعوب،
وليس ملن يعطيها اليأس».
وأمل «أن نقلع عن تيئيس
بعضنا ،ونبتعد عن جعل الناس
تعيش بالقنوط ،وإغالق األفق
أمام الشباب والعائالت ،فنحن
حباجة فع ًال ،أكنا يف الكنيسة
أو يف الدولة أو يف العائلة،
اىل فتح باب الرجاء للناس
واملستقبل،
اخلري
وأبواب
فليس مطلوبًا منا تعقيد األمور
بل إزالة العقد ،وهذا ما يقوله
البابا يوحنا بولس الثاني ،وهذا
ما أمحله معي من هناك» .وقال:
«مل يكن لنا لقاء هذه املرة مع
قداسة البابا ،إمنا هذا الكالم
مسعته يف موعظته ،وهذا كان
نداء لكل الشعوب ولكين اعتربه
بشكل خاص نداء موجهًا الينا
كلبنانيني».
وعن إعالن الوزير بارود يف
غيابه عن رغبته يف التنحي عن
الوزارة يف احلكومة اجلديدة،
وهذا يتنافى متامًا مع طموحات
اللبنانيني األوادم ،أجاب:
«األودمة هي أن تضحي ،وحنن
مجاعة نؤمن بيسوع املسيح الذي
بعمر  33عامًا قدم ذاته ذبيحة
فداء عن البشرية كلها والعامل.
وال أتعجب إذا كان الوزير بارود
قد اختذ هذه اخلطوة ألنها خطوة
الكبار ،وخطوة الناس الذين ال
يضعون العقد .أنا أريد أن
أحييه ،فاملصلحة العامة تبقى
فوق كل املصاحل الشخصية،
وإذا كنا منلك ثقافة التضحية
والعطاء وجعل اخلري العام فوق

للبيع

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل  -سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مدير التحرير :ســامي مظلــوم
عالقات عامة :أكـرم املغـوّش
مكتب لبنان :رامـي القروش
مكتب ملبورن :كميل مسعود
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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 :

كل خري خاص نكون قد دخلنا
يف ثقافة الدميوقراطية من
جهة ،والثقافة اإلنسانية من
جهة أخرى ،وأيضًا يف ثقافة
املسيحية اليت علمنا إياها الرب
بأن نعرف أن نضحي بذاتنا من
أجل اخلري األكرب».
وعما إذا كان يؤيد تشكيل
حكومة أمر واقع ،أجاب« :هذه
بتقنيات السياسة إذا ما
حتدثنا عنها يغضب البعض،
لكن حنن نتمنى كشعب كما
نتمنى دائمًا ،إذا كان هناك
من صعوبة بالتآلف واالئتالفات
لتشكيل احلكومة ،فليس هناك
ما مينع تشكيل حكومة حيادية
أمور
لتسيري
تكنوقراطية
الناس ،ألنه ال جيوز أن حيصل
ما نشهده يف لبنان حاليًا ،فأمور
الناس جممدة بسبب اخلالفات
على وزارة أو على إسم ،وهذا
شيء ضد كل املبادئ ،وهذا
ضد احلكم وضد الدميوقراطية،
فالدميوقراطية هي خدمة الشعب
وباسم الشعب ،فليكن اخلري
العام هو األقوى وكل األمور
تتبخر وتزول أمام اخلري العام.
فال ميكن للبنان أن يستمر كما
هو عليه اآلن بالفقر واحلرمان
والرتاجع ،فالديون ترتاكم على
هذا البلد من كل اجلهات،
واآلفاق مقفلة أمام الشباب
اللبناني ،والعائالت جاعت،
والعامل املشرقي يغلي غليانًا،
ونسأل أنفسنا أين موقعنا
حنن يف لبنان؟ وأين دورنا؟
وأين احلكومة اليت جيب أن
تأخذ القرارات؟ وكيف سنواجه
املستقبل الغامض؟ فنحن
حباجة اىل حكومة كيفما كانت
لكي تتحمل مسؤولية القرارات
اليومية ،وهذا إذا كنا نريد
دولة ،أما إذا كنا ال نريد دولة
فذلك موضوع آخر».
وعما إذا كان مجيع رؤساء
الطوائف الروحية يف لبنان
سيشاركون يف القمة الروحية
اإلسالمية ـ املسيحية يف
بكركي ،يف  12أيار اجلاري،
أعد وثيقة عمل مسبقة
وهل
ّ
إلجناح هذه اخلطوة ،أعرب عن
اعتقاده أن اجلميع سيشارك
يف هذه القمة الروحية»،
موضحًا أنه «مت التحضري هلذه
القمة ببيان مشرتك ُيعرض

على اجلميع حتى نصل اىل يوم
االجتماع ونلتقي حول اخلطوط
األساسية ،وهذه القمة مقصود
منها التالقي وهي رغبة من
اجلميع ،وكانت قد انطلقت
من مبادرة أطلقها مساحة مفيت
اجلمهورية اللبنانية (الشيخ
حممد رشيد قباني) وتبناها
اجلميع ،وهذا يعين أننا حباجة
اىل أن نلتقي مجيعًا ،فالناس
سئمت االبتعاد بعضها عن
بعض ،وسيكون هناك دور
للقمة الروحية إلصدار وثيقة
باملبادئ والثوابت الوطنية
اليت جتمعنا مبا يف ذلك الذين
يتعاطون بالشأن السياسي
الشأن
ألن
مشكورين،
السياسي هو شأن مقدس وله
مكانته ،وعليهم أن يرتمجوا
هذه
السياسية
خبياراتهم
املبادئ والثوابت الوطنية».
وأكد أن «للقمة دورًا مهمًا جدًا،
ولكن نأمل من السياسيني
النزول على األرض خبياراتهم،
مع صعوبة العمل السياسي،
لكي نصل اىل هدفنا كإنسان
وكدولة
ووطن
وجمتمع
منظمة حسب أصول األنظمة
الدولية».
وعن قول النائب ميشال عون
يف مقابلة تلفزيونية أول من
أمس إن لقاء بكركي كان
لقاء الضرورة أكثر منه لقاء
مصاحلة ،أجاب :لقد انطلقنا
يف لقاء بكركي من املبادئ
نفسها .فعندما التقينا يف
بكركي التقينا انطالقًا من أن
الثوابت متفقون عليها وأيضًا
األهداف ،فإذن هناك متايز
واختالف وليس خالفًا ،أي
اختالف يف وجهات النظر ويف
اخليارات السياسية ،فتعالوا
كي نقوم هذه اخليارات ،ألن
ليس هناك يف الواقع أي خيار
هو املطلق ،وال أحد يستطيع
قول ذلك ،ألن هناك خيارات
عدة ،وكل الطرق تؤدي اىل
اهلدف نفسه ،وعند تقويم كل
اخليارات بني املسؤولني جرت
تلقائيًا املصاحلة».
اىل ذلك ،يقيم األب فادي
تابت احتفا ً
ال تكرمييًا للبطريرك
الراعي وللكاردينال نصراهلل
بطرس صفري مساء اجلمعة
(امس).

للبيع
للبيع فرن مناقيش وحلم بعجني
يقع يف قلب السوق التجاري
معروف لدى ابناء املنطقة وله زبائن
دائمون
جمهز بالكامل ..اجيار رخيص

مدخول جيد جدا

للراغبني واجلديني بالشراء االتصال:
0400659139
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لبنانيات

 14آذار :مؤسسات لبنان مشلولة والدولة معلقة

أكدت قوى  14آذار أمس االول
أن «لبنان تكتنفه حالة من الشلل
يف املؤسسات ،حيث هناك
استهداف لرئاسة اجلمهورية،
وشبه إقفال جمللس النواب
منذ العام  2006و ،2008األمر
الذي يؤكد أن الدولة معلقة».
ووصفت طرح الرئيس املكلف
جنيب ميقاتي تشكيل حكومة أمر
واقع بأنه «من أجل كسب بعض
الوقت».

منيمنة

أشار وزير الرتبية والتعليم
العالي يف حكومة تصريف
األعمال حسن منيمة يف حديث
إىل إذاعة «صوت لبنان» ،اىل أن
«كالم النائب ميشال عون أمس
(األول) يؤكد أن ال قواسم جتمع
قوى األكثرية اجلديدة ،سوى
عدائها لفريق الرابع عشر من
آذار ،وأن ذلك ال يبشر بوالدة
حكومة».
ولفت اىل أن «إلقاء املسؤولية
على اآلخرين هو سياسة قدمية
لـ «التيار الوطين احلر» ،وحنن
نشهد اليوم فص ًال جديدًا من
هذه السياسة ،اليت حتاول
فرض رأيها على كل اللبنانيني،
مستقوية بتحالفاتها ،وغري آبهة
بالرتكيبة اللبنانية ،ما يشري
اىل أن هناك حماولة تهدف
اىل تكريس سياسة معينة يف
البلد ،هي رغبات الفريق اآلخر
يف اخلراب ،الذي سيتحمل هذا
الفريق مسؤوليته يف النهاية»،
مستبعدًا «قبول األكثرية اجلديدة
بتشكيل حكومة األمر الواقع،
اليت هي حكومة تكنوقراط
مطعمة بوجوه سياسية ،ألن هذا

عب عنه النائب ميشال
الرفض رّ
عون».

أوغاسابيان

أكد وزير الدولة يف حكومة
جان
األعمال
تصريف
أوغاسابيان يف حديث إىل
إذاعة «لبنان احلر» ،أن «فريق
ُ
األكثرية اجلديدة
استنزف كليًا،
نتيجة املماحكات السياسية
يف ما بينه وشهية االستيزار،
وأن هناك من ميعن اليوم يف
إفراغ املؤسسات الدستورية من
مضمونها ،ويذهب إىل إسقاط
صالحيات رئيس اجلمهورية».
وذكر بأن «حزب اهلل» هو
«األكثرية املرجحة يف األكثرية
اجلديدة ،ولو أراد تشكيل
احلكومة لكانت شكلت ،ولكن
هم يضعون النائب عون يف
الواجهة ،علمًا أن املوضوع ليس
موضوعًا داخليًا لبنانيًا ،بل إن
هناك أكثر من طرف خارجي مينع
تشكيل احلكومة».
«اخبار
اىل
حديث
ويف
املستقبل» ،أعرب أوغاسابيان
عن اعتقاده أن «األكثرية
تذرعت مبسألة وزارة
اجلديدة
ّ
الداخلية ومن حصة من ستكون
كسبب ٍ
واه وغري أساسي لتأخري
تشكيل احلكومة» ،معتربا أن
«فريق «حزب اهلل» ذاهب اىل
اإلمعان يف إفراغ املؤسسات
الدستورية من مضمونها بهدف
جعل الساحة الداخلية مفتوحة
على كل االحتماالت».
ورأى أن «هذا املوضوع فيه
سيئة
وانعكاسات
خماطر
على جممل الداخل اللبناني
ليصبح الوضع معرضًا لكل

انعكاسات
من
االحتماالت
أمنية اىل انعكاسات سياسية
واقتصادية» .وقال« :فريق
«حزب اهلل» ذاهب اىل إسقاط
صالحيات رئيس اجلمهورية كليا
وتهميشه وإبعاده بهدف ضرب
املكونات األساسية لتكوين
الدولة اللبنانية».
واعترب أن «الفريق الذي يدعي
احلرص على صالحيات رئاسة
اجلمهورية وحقوق املسيحيني
عمومًا ،هو من ميعن يف إضعاف
الرئيس وإبعاده كليا حتت
ذريعة أن رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان غري توافقي
آخذًا يف االعتبار انتخابات بلدية
يف قرية هنا وهناك» ،مشددا
على أن «كل حجج التأخري ما هي
إال ذرائع واهية ،واملوضوع أن
فريق «حزب اهلل» الذي أسقط
احلكومة بقرار منه لو لديه قرار
بتأليف حكومة ميكن أن تتألف
يف هذه اللحظة .وال أحد حياول
إقناع اللبنانيني بأن العماد
ميشال عون لديه مطالب تؤخر
التشكيل».

فرعون

لفت وزير الدولة لشؤون جملس
النواب يف حكومة تصريف األعمال
ميشال فرعون يف تصريح ،اىل
أن «الوضع السياسي الداخلي
بانتظار تأليف احلكومة ،وتكتنفه
حالة من الشلل يف املؤسسات،
كما أن هناك استهدافًا لرئاسة
اجلمهورية ،وشبه إقفال جمللس
النواب منذ العام  2006و،2008
ما يعين أن الدولة معلقة».
واشار اىل أنه «بعد شلل احلكومة
واستقالة الوزراء ال يتذكر أحد ما

شدد عضو الكتلة النائب زياد
القادري يف حديث اىل موقع
«ناو ليبانون» ،على أن «مهزلة
التأليف تشري اىل أن ليس
هناك من حكومة جديدة وال من
حيكمون ،ألن فريق  8آذار أظهر
أنه أعجز من أن حيكم ،وهو
يعاني اليوم أزمة وجود ،بعدما
تبني أنه كناية عن حتالف هش
قائم على التكاذب بني أطرافه،
حبيث يهم كل واحد منهم أن
حيقق مصلحته اخلاصة ،أما
مصلحة الوطن وشعبه فال يبدو
أنها تعنيهم إطالقًا ،وهذا هو
السبب وراء ما نعيشه اليوم من
فراغ قاتل ،بات يستنزف لبنان
وأمنه واقتصاده».

اوضح عضو الكتلة النائب
خالد زهرمان يف حديث اىل
«تلفزيون لبنان» ،أن «حزب
اهلل» كان «يريد مشاركة شكلية
لقوى  14آذار يف احلكومة،
على أن يتوىل هو تسيري
األمور السياسية والعسكرية»،
مشريًا اىل أن «احلزب احلاكم
وفريقه السياسي لن يكتفيا
بتنازل رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان عن حقيبة الداخلية،
وسيطلبان املزيد من التنازالت،
ألن هذا ما قاما به مع الرئيس
سعد احلريري».

القادري

يسمى ملف شهود الزور ،الذي
كان سببًا يف إسقاط احلكومة،
اليت أتت بقرار إقليمي ـ سوري
ـ إيراني ،وداخلي من فريق 8
آذار ،إضافة اىل نسف (رئيس
جبهة «النضال الوطين») النائب
وليد جنبالط تسوية الدوحة،
اليت أنتجت حكومة وحدة وطنية
مل يضر بها إال حمور إقليمي»،
موضحًا أن «فريق  8آذار ينتظر
وصول ساعة احلسم من اخلارج،
ألن الضوء األخضر مل ِ
يأت بعد
حتى اآلن».

جمدالني

«يريد أن يكون املقرر األساسي
يف البلد ،ويلغي كل اآلخرين».

«أنا ضد كل النظام العربي
والنظام السوري ضمنهم».

استغرب عضو كتلة «املستقبل»
النائب عاطف جمدالني يف
تصريح« ،جلوء من يشل
البلد وحياول تدمري اقتصاده
اىل اعتماد أسلوب املزايدة
والغوغائية ،بهدف إيهام الناس
بأنه حريص على مصاحلهم ،يف
حني أنه يضرب املصلحة العامة
عرض احلائط».
وقال« :لقد صار واضحًا للجميع
أن إبقاء البلد يف حالة فراغ
حكومي يؤدي اىل الرتاجع الذي
نشهده على مستوى مؤشرات
النمو االقتصادية ،وهو ما
حذرت منه اهليئات االقتصادية،
ودقت ناقوس اخلطر ،ولكن
على من تقرأ مزامريك يا داوود؟
فأصحاب الشأن غارقون يف
هموم تقاسم احلصص واملغامن،
وهم يتقدمون يف أحسن األحوال
باقرتاحات من شأنها زيادة
الضغط على اخلزينة ،وكأنهم
يريدون إفالس الدولة ،من دون
حتمل مسؤولية الكارثة ،وهم
بذلك ميهدون الطريق من أجل
تربير فشلهم يف املستقبل ،هذا
يف حال شكلوا احلكومة العتيدة
برفع شعار الرتكة ،وحنن اعتدنا
عليهم خيتبئون يف فشلهم وراء
ما يدعون أنها مشكالت موروثة
يصعب حلها».

صقر

زهرمان

حبيب

ذكر عضو الكتلة النائب خضر
حبيب يف حديث اىل موقع «14
آذار» ،بأن النائب ميشال عون
«بدأ هجومه املتواصل على
موقعي الرئاسة األوىل والثالثة
منذ عقد تسوية الدوحة وانتخاب
رئيس اجلمهورية ،وهو رأس
احلربة يف التعطيل» .وقال:
«كان على الرئيس املكلف
إدراك صعوبة املوقف ،عندما
مت االنقالب على حكومة الرئيس
سعد احلريري ،ألن ميقاتي
اليوم يف موقف ال يحُ سد عليه،
خصوصًا وأن الفريق اآلخر جير
البالد اىل ما ال حتمد عقباه».

قال عضو الكتلة النائب عقاب
صقر يف حديث اىل «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال»« :البعض
اعترب أن زعيم تنظيم «القاعدة»
أسامة بن الدن قائد لكونه يرى
فيه مسرية قيادية ويلتقي مع
أفكاره وأفعاله ،و»إذا بقيت
القضية عند األفكار تحُ مل ولكن
شرع بن الدن ُعرفًا
بأفعاله
ّ
جديدًا وهو فكرة قتل املدنيني
والصراع اإلسالمي -املسيحي
الصلييب -اليهودي».زهرا
ورأى أن العامل العربي خسر
بوجود أسامة بن الدن وفكره جدد عضو كتلة «القوات
نقاطًا كثرية ،معتربًا أنه «قد اللبنانية» النائب انطوان زهرا
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من املسلمني والعرب بأنه التأكيد أن «األجواء اخلارجية
دافع عنهم ولكنه أعطى صورة تعرقل تشكيل احلكومة» ،معتربًا
سلبية جدًا عن اإلسالم يف العامل أن «املطلوب هو إحلاق البلد
الغربي ونقل احلرب اىل داخل باحملور اإلقليمي الذي يستند
العامل العربي واإلسالمي».
إليه «حزب اهلل» والنائب ميشال
وشدد على «أننا ال نعيب على بن عون ووضع اليد عليه».
الدن أن يقاتل إسرائيل ولكن وقال« :عندما قيل احرتامًا
مل نسمع بأي عملية لـ»القاعدة» للدستور جيب أن تكون وزارتا
يف إسرائيل ،مضيفًا« :أحد مل الدفاع والداخلية يف عهدة
يعب أي عملية لـ»القاعدة» ضد رئيس اجلمهورية ،رأينا أنه يف
اجليش األمريكي والفرنسي ظل االنقسام احلاد يف البلد
وغريه ،ولكن القاعدة اختذت من والنوايا الكيدية ال ميكن تسليم
اجلسر
املدنيني دروعًا بشرية وأعلنت السلطة العسكرية واألمنية اىل
مسري
النائب
أعرب عضو الكتلة
احلرب على أمريكا عسكريني فريق سياسي ميكن أن يستعملها
من أجل أغراض كيدية ،خصوصاً
اجلسر يف حديث اىل وكالة ومدنيني».
«األنباء املركزية» ،عن اعتقاده وعن االتهامات السورية له ،وأن هناك شهادات على كيديته
أن «طرح حكومة أمر واقع من قال« :أعرف معارضني سوريني يف الوزارات األخرى ،منها وزارة
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي منذ فرتة طويلة ومنهم أعرفهم املالية ،حيث حيتفظون باألموال
هو من أجل كسب بعض قبل أن خيرج اجليش السوري من وال يودعونها يف وزارة املالية
الوقت ،ألن املسألة أكرب من لبنان» ،ولكنه استغرب احلديث حتت حجج واهية».
ً
عملية تأليف حكومة ،خصوصا عن «خلية هامبورغ» وعالقته بها،
توحي
وأن ال مؤشرات اجيابية
ً
ماروني
كاشفا أن عنوانه االلكرتوني
بوالدة قريبة للحكومة».
سرق وأن ملفاته الشخصية وصف عضو كتلة «الكتائب
ُ
وقال« :الثقة اليت مينحها
سرقت أيضًا من كمبيوتره اللبنانية» النائب ايلي ماروني
ُ
جملس النواب للحكومة تستند الشخصي .وأعلن أنه «إذا كان يف حديث اىل حمطة «أم
اىل مواقف سياسية متعلقة هناك دليل واحد أنين قدمت تي يف» ،احلملة على رئيس
بشكل احلكومة وبيانها الوزاري ،أي مال أو بندقية للمعارضة اجلمهورية ميشال سليمان بأنها
وحنن كقوى  14آذار كان لدينا السورية فأنا مستعد أن أضع «ليست بريئة» ،مذكرًا بـ»أننا
قلنا سابقًا إنه بعد االنتهاء
حتفظ منذ البداية عن عملية نفسي باحملاسبة القضائية».
التكليف ،فكيف سنعطي الثقة ودعا «النظام السوري و»حزب من موضوع احلكومة هناك محلة
هلذه احلكومة وال نعرف شكلها اهلل» اىل أن يكفوا صبيانهم عن ستبدأ على رئيس اجلمهورية،
وال مضمون بيانها الوزاري ،انتهاك أعراض الناس» ،مشريًا وبدأنا نراها اآلن» .وتساءل
ً
خصوصا وأننا طرحنا على اىل أن «جمموعة نواب و»صبيان» «من يقوم باحلملة على الرئيس
جيب
مل
أسئلة
املكلف
الرئيس
تعمل منذ  6أشهر للخروج ببيان سليمان؟ وهل هذه احلملة تقوي
اآلن؟».
حتى
عليها
من عائليت يتربأ مين ،ولكن فشل موقع الرئاسة األوىل؟» .واشار
طورسركيسيان
مسعاهم وخرجت العائلة ببيان اىل أن «النائب عون هو من
رأى عضو الكتلة النائب سريج ضدهم» .أضاف« :هذه املرة يضع العراقيل ،وإذا كان فع ًال
(including
)full Lebanese Dinner, Wine, Beer and Soft Drinks
طورسركيسيان يف حديث اىل سأكتفي برسالة سياسية ولكن يريد أن ُتشكل احلكومة ويريد
يقدم
«أخبار املستقبل» ،أن «املشكلة املرة القادمة سيكون هناك رد مصلحة البلد عليه أن
ّ
املتعلقة بتشكيل احلكومة ليست مؤمل وموجع لن يعفي أحدًا إذا تنازالت» ،الفتًا إىل أن «القرار
حول حقيبة الداخلية فقط ،ألن استمر صبيانكم بالتمادي علينا عند الفريق اآلخر بشأن تشكيل
احلكومة ،وعليهم أن يتفضلوا
وزير الداخلية والبلديات زياد وعلى أعراضنا».
بارود قام بعمل جيد يف بلد وأكد أنه يشجع التغيري يف ويشكلوا حكومة ،ألن البلد ال
يتخّبط بالكثري من األمور» ،سوريا «وأنا أيضًا شجعت ميكنه اإلنتظار» .وانتقد «مطالبة
ً
مؤكدا أن رئيس تكتل «التغيري التغيري يف مصر وأشجع التغيري عون باحلقائب األمنية اليت جيب
عون
ميشال
النائب
واإلصالح»
ً
يف كل العامل العربي» ،موضحا أن تكون حمايدة».

The United Australian Lebanese Movement
Requests your attendance at its Annual Function
In the presence of a representative of

Dr Pierre Raffoul
Representing His Excellency General Michel Aoun
The guest of honour at this year’s event is
Professor Ghassan Shami
Date: Saturday 7th May 2011
Time: 8:30 pm

Venue: Fontana Reception Centre
53 Raymond Street, Bankstown
Price: $70 per person

 :للحجز واملعلومات االتصال بــ
نسيب الهاشم 0409835535
محمد درباس 0415299299
مارشا البايع 0408210385
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لبنانيات

احلليب :البيان اخلتامي سيستثين موضوعي السالح واحملكمة

قمة بكركي الروحية يف مرحلة اللمسات األخرية
أعلن رئيس جلنة احلوار اإلسالمي
ـ املسيحي حارث شهاب أن
التحضريات اخلاصة بالقمة الروحية
اليت ستنعقد يف بكركي يف 12
أيار اجلاري ،أن «التحضريات
يف مسارها الطبيعي» ،الفتًا اىل
أن «الدعوات أرسلت اىل رؤساء
الطوائف الروحية كافة».
وأشار يف حديث اىل وكالة
«األنباء املركزية» أمس االول ،اىل
أن «أشخاصًا سيمثلون الرؤساء
الذين يتعذر عليهم اجمليء»،
مؤكدًا أن «األجواء جيدة يف مرحلة
ما قبل انعقاد القمة ويبقى أن

ننتظر املوعد».
واوضح األمني العام للجنة حممد
السماك أنه «مت حتديد مكان انعقاد
القمة وموعده ،ونعمل اليوم على
مشروع البيان اخلتامي ،الذي
يأتي ضمن نص مقرتح ُيعرض
اآلن على املرجعيات الروحية
املالحظات
وجتميع
لدراسته
وإعادة الصياغة كي نتوجه اىل
القمة متفقني على نص موحد»،
مشريًا اىل أن «برنامج القمة
سيتضمن بداية لقاء مع املرجعيات
الروحية لبحث القضايا واألحداث
اليت جتري من حولنا وانعكاساتها

خمالفة السري تع ّرضك للرفس  ...انتبه!
«عدت من دبي ألعمل يف وطين،
واهلل انا أبله» .قاهلا عن حق وعن
وجع طارق طاوقجي ابن الـ  25عامًا،
املدير يف شركة  Expilineكما عرف
عن نفسه ،ما دام بعض عناصر
قوى االمن الداخلي (الدرك) يعامله
وغريه أحيانًا بالرفس اىل درجة
التسبب بإصابته برضوض وجروح،
كان ميكن ان تؤدي إىل موته
على رصيف تقاطع «سوديكو
سكوير» يف بريوت.
متام الساعة التاسعة صباحًا ،الثلثاء
 3ايار ،اثناء مروري امام اشارة
السري هالين املشهد  :شاب يقطع
الطريق على دراجة (موبيليت) .مل
يكن يضع خوذة ،صحيح ،واالشارة
قد تكون أضاءت باألمحر ،ولكن
عيب ان يتحول الدركي مقلدًا سيئًا
لـ «بروس لي» فيقفز يف اجلو

شحن جوي

ويعلو مرتًا وينهال بقدمه وقبضته
على ظهر الشاب الذي كان
ينطلق بسرعة ،مما أفقده توازنه
و»طيرّ ه» هو أيضًا عن دراجته
مرتًا قبل ان يرتطم رأسه بقوة
على الرصيف .ومل يكتف الدركي
املقدام ،بل تابع رفس الشاب،
املسكني امللقى على الرصيف ال
يتحرك  ،كأنه ميت.
هممت بالتقاط صور ملا جيري،
فمنعين احد افراد الدرك رغم أنين
عرفت بنفسي كصحافية .بصوت
جهوري قال انين احتاج إىل إذن
كي اصور حادثًا على الطريق
العام .وبصوت اقوى ،ال ادري من
اين استمددته ،قلت له « :وانت
أال حتتاج اىل إذن لضرب الناس
بوحشية على الطريق؟».
محدًا هلل جنا الشاب طارق الذي

على لبنان ،وسيصدر بعده بيان
يف هذا اإلطار ،على أن يعقب
ذلك غداء يف بكركي على شرف
املدعوين».
اما عضو اللجنة عباس احلليب
فأعلن أن «األهم هو انعقاد
القمة ،يف حضور رؤساء الطوائف
كافة أو من ميثلهم» ،الفتًا اىل أن
«الغرض منها هو تهنئة البطريرك
اجلديد ،وستكون كذلك مناسبة
للتداول يف الشؤون الوطنية».
البيان
«سيستثين
وقال:
اخلتامي القضيتني اخلالفيتني
بني اللبنانيني موضوع السالح

استعمل الدراجة بدل السيارة ذلك
الصباح تفاديًا لزمحة السري .كان
مصابًا يف رأسه ويده وقدمه فنقل
اىل حمل لبيع احللويات قرب مكان
احلادث يف انتظار وصول سيارة
االسعاف .قد يكون خمالفًا لقانون
السري مئة يف املئة ألنه مل يعتمر
خوذة
ومر بإشارة محراء ،ولكن
ّ
ملاذا مل يستخدم عناصر الدرك
االجهزة الالسلكية املوجودة بني
أيديهم لتبليغ عناصر االشارة
الثانية وتوقيف املخالف؟ وأمل
يسمعوا باملخالفة أو «الضبط»
الذي حيرر حبق من خيرق قانون
السري؟ أهكذا ُيعامل اإلنسان ،أي
إنسان إذا خالف اشارة سري؟
أما أسوأ ما يف اخلرب فهو أن أحد
افراد الدرك مل يرف له جفن
عندما اعلمته بأننا سنبلغ مكتب
الوزير زياد بارود مبا حدث .قال
بعدم اكرتاث إن «أيام وزارته
ّ
ولت.»...

واحملكمة ،فيما سيتم التأكيد
على القضايا اليت تهم اللبنانيني
واليت تتعلق بالوحدة والعيش
املشرتك والوفاق الوطين والبعد
الروحي اللبناني ورسالة لبنان،
باعتبار أن القمة هي يف األساس
روحية وطنية وليست سياسية،
وهذا يعين أن رؤساء الطوائف ال
يتعاطون يف الشأن السياسي بل
يف شؤون الوطن ،بهدف احلفاظ
على وحدة اللبنانيني وحتصني
الوضع الداخلي ومنع الفتنة،
ورمبا التعجيل يف تشكيل احلكومة
ملواجهة األعباء املعيشية واألزمة
االجتماعية اليت تستوجب وقفة
ضمري».
واكد أن «التحضريات جارية
النعقاد القمة ،من خالل االتصاالت
اجلارية لتجميع األفكار لدى رؤساء
الطوائف متهيدًا إلعداد مشروع
صياغة نهائي للبيان».

وليامس من بنشعي :أكّدت لفرجنية ضرورة
اإلسراع يف تأليف احلكومة
عرض رئيس «تيار املردة»
النائب سليمان فرجنية التطورات
مع رئيس «حزب التضامن»
النائب إميل رمحة الذي زار
بنشعي على رأس وفد.
وقال رمحة عقب اللقاء إن البحث
تناول كل املواضيع املستجدة
داخلــيًا وعربـيًا وخارجيًا.
وسئل عن الوضع احلكومي
والضغوط االقتصادية فأجاب:
«الوضع االقتصادي ضاغط
جدًا واملواطن حباجة اىل انتظام
عام ،وهذا االنتظام يفرض قيام
احلكومة اليوم قبل الغد ،ولكن
يف الوقت عينه فان احلالة
يف اجلوار والداخل هي حالة
ضاغطة أكثر ولعبة السياسة
تقدمت مسألة االنتظام العام،
شد احلبال سياسيًا
وهلذا فان
ّ
صار أكرب من االنتظام العام
أي تشكيل احلكومة وترتيب

إزالة  130خمالفة بناء يف حميط املطار واألوزاعي
العامة
املديرية
أعلنت
لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة يف بالغ
أمس ،ما يلي« :قامت قوى
األمن الداخلي مبؤازرة قوة من
اجليش اللبناني ،اعتبارًا من
يوم اجلمعة يف 2011/4/29
وحتى تاريخ اليوم (أمس
االول)  ،2011/5/5بهدم
مبنى خمالفًا مبنيًا
130
ً
على األمالك العامة وأمالك

الغري يف املناطق التالية:
حرم املطار ،طريق املطار،
األوزاعي ،اجلناح وحميط
مستشفى الرئيس الشهيد
رفيق احلريري ،ومعظم هذه
األبنية مؤلف من طابقني
وعدد منها مؤلف من ثالثة أو
أربعة طوابق» ،الفتة اىل أن
«احلملة مستمرة إلزالة مجيع
املخالفات املبنية على األمالك
العامة وأمالك الغري».

املؤسسات .ونقول لسنا كلنا
يف زمن عادي بل حنن يف زمن
استثنائي جدًا ،وهناك صراع
شديد ما بني احلالة السياسية
واىل اين يذهب لبنان كيانًا
ووطنًا وكذلك اىل أين يذهب
اخلط السياسي الذي ننتهجه
حنن ملصلحة انقاذ الوطن».
ثم استقبل فرجنية املمثل
الشخصي لألمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان مايكل
وليامس الذي قال:
«لقد كان اجتماعًا ناجحًا وجيدًا،
وناقشنا الوضع يف لبنان
ضرورة
وأكدت
واملنطقة
اجلديدة
احلكومة
تشكيل
يف لبنان بأسرع وقت حلل
املشاكل العالقة وال سيما منها
االقتصادية واالجتماعية».
وأضاف« :ناقشت أيضًا مع
النائب فرجنية موضوع اللقاء
املسيحي الرباعي الذي عقد
يف بكركي بناء على مبادرة
البطريرك الراعي منذ فرتة
وجيزة ،وقد أكد لي النائب
فرجنية أهمية استمرار االستقرار
يف لبنان وضرورة تعزيز اجلهود
من أجل ذلك».
وعن قضايا املنطقة قال« :أكدت
للنائب فرجنية أن األمم املتحدة
تتابع األوضاع يف سوريا وليبيا
والبحرين .وندعو كل احلكومات
اىل محاية املدنيني واحرتام
حقوق االنسان ألن العامل يتغري
وعلى الدول العربية مواكبة هذا
التطور».

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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مقــاالت

هل تذكرمت اليمن السعيد
واملليحة صنعاء؟
بطرس عنداري
سد مأرب يف
سيء احلظ والطالع منذ انهيار
يبدو ان اليمن
ّ
ّ
العصور الغابرة ،وليس اطالق عبارة اليمن السعيد على دولة
اليمن اكثر من جماملة حتمل بعض الشفقة.
ّ
ولكنه كان
كان عبداهلل الربدوني كبري شعراء اليمن وكان ضريرًا
مرهف االحاسيس واملشاعر ويعرف ما يدور حوله ويف وطنه.
وقد القى يف احد مهرجانات املربد البغدادي قبل اكثر من ثلث
قرن قصيدة جاء فيها:
صنعاء يا ِ
ابت
ماذا احدث عن
َ
ُّ
ٌ
واجلرب
السل
عاشقاها
مليحة،
ُ
ضجة واسعة ألنه عبرّ عن مأساة شعب
ان هذا البيت احدث
ّ
يعتربه الكثريون من العرب نائيًا ،معذبًا متشبثًا بالبداوة والقات
والعفوية الصحراوية.
لقد ساهم الشعب اليمين يف كل حترك عربي ابتداء من تأسيس
اجلامعة العربية اىل اخنراطه يف اول جتربة وحدوية مع مصر
وسوريا اىل إزالة احلكم امللكي الذي اسفر عن حرب مأساوية بني
فيصل وعبد الناصر يف ستينات القرن املاضي واعطى العديدين
من الوجوه املناضلة قوميًا وفكريًا وقاوم االحتالل الربيطاني
لعدن واجرب احملتلني على اجلالء.
وقد احتضن اليمن التجربة العربية املاركسية الوحيدة اليت انتهت
موحدًا بآالمه وآماله لينتهي حتت سلطة
مبأساة كارثية وعاد اليمن ّ
فردية ال نهاية هلا.
واليوم يثور الشعب اليمين ضد سلطة علي عبداهلل صاحل .يثور
جبدية وجرأة وبأعداد هائلة مشلت اكثر من ثالثة ارباع الشعب
ّ
اليمين .ان نسبة املنتفضني الذين حتدوا احلكم الفردي يف
اليمن تفوق نسبة الذين نزلوا اىل الساحات يف مصر وتونس
وليبيا وسوريا والبحرين.
وقد ّ
سياسية معارضة شبة
قيادات
تشكيل
متكن اليمنيون من
ّ
املعنية بينما
اجلهات
وتفاوض
وآرائها
مواقفها
عن
ع
ت
ّ
ّ
موحدة برّ
كان معارضو األنظمة البوليسية االخرى مشرذمني ومتناقضي
املواقف احيانًا.
امام هذا ما هي ردات فعل االعالميني واملثقفني والنخب العربية
جتاه اليمن؟
لقد حظيت ليبيا وتونس باهتمامات اعالمية وتعليقات سياسية
عما كتب حول اليمن اليت مل حتظ ثورة
تزيد عشرين صعفًا ّ
ابنائها بأكثر من تغطية اخبارية باهتة وعادية علمًا ان عدد سكان
اليمن ضعفي سكان ليبيا وتونس .ولوحظ ان اهتمام االعالم
االمريكي  -االوروبي كان اكثر من االعالم العربي اهتمامًا مركزًا
على ان اليمن بدأ ينتج ويبيع النفط منذ عدة سنوات.
يبدو ان االعالم العربي مل يعرف حتى الساعة ينابيع النفط
اليمين ألن املليحة صنعاء مل تباشر اسلوب استمالة االعالميني
على الرغم من متتع الشعب اليمين بالسخاء والضيافة ونأمل ان
حيافظ على هذه الصفات االصيلة ليصبح مثا ً
ال برفض االسرتضاء
والرشاوي واالستماالت املدفوعة.
يستحق الشعب اليمين النابض يف اقاصي جنوب اجلزيرة العربية
كل تقدير وتستحق املليحة صنعاء مع تعز واحلديدة وعدن وصو ً
ال
اىل حلج وحضرموت التمنيات احلميمة الصادقة.

اسامه ينقذ اوباما
خصصت الواليات
عندما دخل اجليش السوفياتي افغانستان
ّ
املتحدة بضعة مليارات لتجنيذ جمموعات اسالمية حتارب الشيوعيني
باسم الدين.
وقد جندت امريكا مبساعدة عمر عبد الرمحن وبن الدن اكثر من
 100الف عردبي واغدقت عليهم االموال واملساعدات وجوازات
السفر االمريكية .وعندما انتهت تلك احلروب غادر بن الدن
افغانستان وجبعبته  800مليون دوالر باحثًا عن دور جديد يف
السعودية او السودان ولكن واشنطن ابلغته ان دوره انتهى
فانتفض عليها.
لقد سبق عمر عبد الرمحن زميله بن الدن وحاول تفجري برج
التجارة العاملي عام  1993وهو يقضي فرتة سجن  25عامًا يف
امريكا .وعاد بن الدن لينجح بتفجري  11ايلول  2001الشهري
الذي مل يتأكد دوره املباشر حتى هذه الساعة.
وبعد عشر سنوات من احلرب يف االدغال الباكستانية واالفغانية
قتل بن الدن واحتفلت امريكا باالهازيج والرقص على طريقة
اهلنود احلمر قدميًا وابتكرت اسلوب رمي اجلثث يف البحر بعد
التمثيل بها.
الرئيس اوباما اعلن انتصاره شخصيًا قائ ًال ان بالده مل تبدأ هذه
احلرب بل اعتدي عليها وخسرت  3االف من ابنائها .اما املليوني
قتيل يف افغانستان والعراق والعشرة آالف شاب امريكي الذين
قضوا هناك فال اهمية هلم .والكارثة االقتصادية االمريكية
ستنتهي مع احتفاالت الرقص حول جثة الشيخ اسامة الذي انقذ
وامن عودته اىل البيت االبيض يف دورة ثانية.
اوباما ّ

حتى ال ييـأس بـري ويعـتـذر ميقـاتـي
ادمون صعب
«ال أرى إصالحكم بإفساد نفسي»

علي بن أبي طالب

مل يسبق للبنان ان ُوضع أمام أمر واقع كذلك الذي وضعه فيه
الرئيس املكلف تأليف احلكومة اجلديدة جنيب ميقاتي.
كما مل يسبق للبنان ان مسع من رئيس السلطة التشريعية
فيه ،أي املؤمتن على الدستور ،مثل الكالم اليائس الذي قاله
الرئيس نبيه بري حيال ّ
تعثر تأليف احلكومة.
وليس قلي ًال أن يقول بري« :أنا يائس ،وبائس ،وحاليت
بالويل».
وإذا كانت هذه حال رئيس جملس النواب ،فماذا نقول عن
ّ
أحوال الناس
املعطلة أشغاهلم ،واملنتظرين الفرج من تأليف
حكومة ،وعن حال رجال االقتصاد واملال والتجار والصناعيني
والعمال وخمالفي القانون يف البناء غري الشرعي الذين تواجهوا
مع السلطة ،وأولئك الذين احرتموا القانون ومل خيالفوا منتظرين
ان يتواجهوا مع حكومة تصلح احلال ،وتنصف الناس ،حبيث ال
يضطر الذين احرتموا القانون إىل االقتداء باملخالفني وتشريع
الفوضى وحتقيق املساواة يف الشواذ ،بعدما انعدمت املساواة
بني الناس يف القاعدة اليت خرج عليها كثريون ،ويف مقدمهم
ّ
احلكام ،الذين جعلوا للفساد مؤسسات تدافع عنه!
لكأن الرئيس املكلف تأليف احلكومة ال يأبه للوقت ،وهو من
أمثن األشياء حاليًا يف ظل التطورات اليت تشهدها املنطقة
ّ
العربية واليت يفرتض ان ُتفضي إىل
تشكل نظام عربي جديد
يكون لبنان يف قلبه.
إذ كيف ميكن لبنان ان يكون مع الثورة يف مصر اليت أقدمت
على تعديل الدستور ووضع قانون عصري ومنصف لالنتخاب إىل
جانب قانون مدني لألحزاب ،يف حني ان عقدة الداخلية تدور يف
حلقتها األساسية حول فشل وزير الداخلية زياد بارود ،الذي
يعترب األفضل واألكفأ ،يف احلصول على دعم من رئيس احلكومة
اليت أسقطتها األكثرية اجلديدة ،الجناز قانون انتخاب حضاري
على قاعدة النسبية اليت من شأنها تأمني متثيل صحيح يؤدي
إىل إنتاج جيل جديد من السياسيني ،يالقي األجيال املماثلة اليت
سينتخبها النظامان التونسي واملصري ،ثم السوري ،إذ ال بد
للرئيس بشار األسد من ان يقتدي بالتحوالت يف املنطقة.
تضاف إىل هذه احللقة ،حلقة أخرى تتعلق باحرتام القانون يف
الداخلية ،إضافة إىل إعادة أجهزة الوزارة إىل كنف الدولة،
وتشريع ما عصي خالل سنوات على االنتظام.
وقد عكست أزمة حقيبة الداخلية خل ًال يف املقاربة امليقاتية
لتأليف احلكومة ،إذ هي أوجدت انقسامًا مسيحيًا خطرًا يف وقت
سعى البطريرك اجلديد مار بشارة بطرس الراعي إىل إعادة
تكوين «القوى املسيحية» داخل منظومة القوى الطائفية
األخرى ،وتوحيدها حول جمموعة من الثوابت الوطنية ،أبرزها
احلرية والعدالة والدميوقراطية التوافقية اليت كانت أهم ما أجنزه
السينودس املاروني أخريًا.
إذ ليس باألمر الطبيعي وضع رئيس اجلمهورية يف مواجهة
رئيس أكرب تكتل مسيحي والتذرع بعقدة الداخلية لعدم االعرتاف
للفريق الذي ينتمي إليه هذا التكتل بـ«حقوق» موازية حلقوق
بقية األطراف يف الطوائف األخرى ،بذريعة ان الرئيس املكلف
يفرط بهذه احلقوق.
حريص على محاية حقوق طائفته ،ولن ّ
ومن شأن هذه املقاربة اخلطرة ،اليت تهدف حصرًا ،إىل كسب
دعم طائفته له يف مواجهة املشككني من الفريق احلريري يف
مشروعية متثيله طائفته ،ان تضعها يف مواجهة طائفة الفريق
الذي ُينكر عليه ميقاتي «حقوقه» يف املشاركة يف القرار
السياسي ،ال الطائفي ،داخل جملس الوزراء ،وهو الفريق الذي
ميلك شرعية املشاركة اليت كرسها الدستور وال يلغيها او ينتقص
منها تفسري لرئيس ّ
مكلف لصالحياته ،إرضاء لطائفته ،وإعطاءها
أكثر مما هلا ،يف ظل توافق ،والبعض يقول «تواطؤ» ،بني
الرئيس املكلف ورئيس اجلمهورية الذي حتول اىل طرف يف
الصراع املسيحي ـ املسيحي ،األمر الذي ُينذر بفتنتني ،واحدة
مسيحية ـ مسيحية ،وأخرى مسيحية ـ إسالمية.
ولعلها من أفضل اللحظات التارخيية أمام جنيب ميقاتي للقيام
بثورة إصالحية ،على خمتلف اجلبهات الطائفية واالقتصادية
واالجتماعية ،تالقي الثورات املماثلة يف سوريا واليمن وليبيا
ورمبا األردن ،بعد مصر وتونس والبحرين.
لكن ،ال ميكن هلذه الثورة ان تتم إذا مل يعترب الرئيس ميقاتي
نفسه جزءًا من األكثرية اجلديدة اليت اختارته ،وان يؤلف احلكومة،
معها ال مع سواها ،ويضعا معًا الربنامج اإلصالحي.
ُ
ويعرف الرئيسان سليمان وميقاتي األسباب اليت من أجلها أسقط
الرئيس سعد احلريري ،كما يعرفان املطلوب من أجل إقامة حكم
جديد ،نظيف وشفاف ،يراجع املرحلة املاضية ،ويحُ اسب من
حياسب ويكافئ من يكافئ ،حبسب القانون والدستور.
نريد من يعطينا أم ًال ،وأال نكون أمام لعبة جهنمية.

اجملهر

بقلم رامي القروش-لبنان

بيان استنكار لن يغين عن مكائد حقد واستنفار!

قبل شهر تقريبا واثر بدء االحداث والتظاهرات يف سوريا كتبنا
عن فرحة تيار املستقبل املعلنة والتحضريات الالحمدودة لندوات
وحفالت الفرحة والسرور باقرتاب سقوط النظام يف بلد اجلوار.
فجأة مل تتحقق آمال سعد احلريري وحلفائه من احزاب وسياسيني
يف لبنان وعكسوا مظاهر فرحهم بتصاريح تؤكد على طيب عالقاتهم
مع احلكومة والشعب السوريني ،ومتخذين من تصاريح املسؤولني
السوريني آنذاك (اليت وصفناها يف كتاباتنا السابقة باالقوال
الدبلوماسية) بأنهم مل يقفوا على اية أدلة تشري اىل تدخل حزب
تيار املستقبل بالشؤون الداخلية السورية.
مؤخرا بعد طفح الكيل من قبل اجلار السوري وبعد اضطراره
لتخطي سياسة الفرضيات وتغطية االحداث بغطاء حسن اجلوار،
اضطر النظام اىل كشف وتقديم االدلة القاطعة واملصورة باالسم
والصوت لثالثة اشخاص يرتأسهم املدعو أنس الكنج الذين اعرتفوا
انه مت جتنيدهم من قبل النائب اللبناني وعضو تيار املستقبل مجال
اجلراح الجل بدء عمل فتنوي داخل االراضي السورية لقاء مبالغ
طائلة من املال ولقاء توفري كل ما قد يلزمهم من اسلحة للقيام
بأعمال ختريبية وللدعوة اىل تظاهرات تعم خمتلف املدن السورية.
ال شك ،وكما كان متوقعا فقد اصدرت كتلة تيار املستقبل بيانها
«االنشائي» الرافض لالدعاءات الرمسية واالعالمية يف سوريا،
مؤكدة على ان حرص سعد احلريري وتياره واعوانه على عالقات
حسن اجلوار وخاصة مع «الشقيقة» سوريا هي خط أمحر ال ميكن
جتاوزه.
الالفت للنظر ان النائب اجلراح واثناء تناول احد الربامج التلفزيونية
احمللية يف لبنان هلذا النبأ اتصل ليكشف مالبسات االتهام املوجه
ضده .وكوننا استمعنا بكل دقة وتركيز لكل كلمة تلفظ بها السيد
اجلراح تكونت لدينا قناعة بانه متورط فعليا مبا اوردته السلطات
السورية فاقواله املفسرة ملالبسات هذا احلدث مل تكن مقنعة على
االطالق وال ميكن الوقوف عندها كدليل قاطع يربئه من تهمة التواطؤ،
اذ جل ما استندت اليه اقواله ان سياسة تيار املستقبل يف هذا االطار
مبنية على عدم التدخل بشؤون دول اجلوار وخاصة سوريا ،وانه
اذا كان لدى سلطات االمن السورية االدلة الدامغة على ادعاءاتها
فهناك يف لبنان مرجعيات قضائية ميكن اللجوء اليها للبت بهذا االمر.
حنن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الكيان او النظام السوري او عن
الدور الذي لعبه قبل ثالثني عاما ابان احلرب االهلية اللبنانية
املريرة .حنن هنا سنبدأ من النقطة اليت انطلق منها سعد احلريري
نفسه واليت من خالهلا برأ زعيم حزب املستقبل سوريا من دم
والده او حتى املساهمة يف عملية اغتياله .وايضا فنحن سننطلق
من هذه النقطة التارخيية اليت حدت باحلريري لزيارة بشار االسد
يف دمشق والتصريح امام انظار ومسامع سكان الدنيا وليس
فقط امام اللبنانيني والسوريني بان ابواب عالقات الود واالخوة
والتعاون ستفتح وان ما مضى كان اقرب واشبه مبؤامرة لتمزيق
الصف بني البلدين ،منتهيا اىل االعرتاف بوجود «شهود زور» جنحوا
اىل حد ما يف زرع الشكوك يف النفوس ويف زج سوريا يف عملية
اغتيال والده.
طبعا هذا االنفتاح احلريري-السوري مل ُيسر ومل يسعد اعداء سوريا
ضمن تركيبة  14آذار ،وبالتحديد مسري جعجع وامني اجلميل ودوري
مشعون وغريهم من ارباب اخلط االمريكي-االسرائيلي يف لبنان،
وراحوا بواسطة عمالئهم من احملسوبني على سعد احلريري بشكل
مستشارين يعملون على زرع بذور التفرقة من جديد بني تيار
املستقبل وسوريا ...واملؤسف انهم مل ينجحوا فحسب يف التأثري
على احلريري االبن وعلى مواقفه وقناعاته السياسية ،بل متكنوا
حتى من جعله جندي الصف االمامي لتسويق اهدافهم.
نعود اآلن اىل االستنكار اجلديد ،او البيان الذي اصدره تيار
املستقبل بشأن االتهام املوجه اىل النائب مجال اجلراح ونقول اننا
سنتوقف عند الدالالت اليت تؤكد ليس فقط تواطؤ هذا النائب او
تياره يف ما موجه اليهم من تهم ،بل تنم عن الرغبة الكاملة يف
انهيار النظام السوري اليوم قبل الغد.
الشواهد عندنا تبدأ من تسخري كافة االجهزة االعالمية املتوفرة
ّ
لتيار املستقبل واعوانه ..نعم حنن رجال اعالم
ونسلم بكل مهنية
حبق نقلهم او تغطياتهم جملريات اية احداث وتطورات سياسية او
اجتماعية او ثقافية قد تطرأ على ساحة االحداث حمليا او دوليا..اما
البحث والرتكيز والتدقيق ومساعي نبش االحياء واالموات املعادين
هلذا النظام او غريه وترتيب اللقاءات واملقابالت املدروسة واملربجمة
واملدعوعة الثمن سلفا اىل اصحاب العالقة من اجل احلصول منهم
على اقوال او تصاريح تدين او حتمل املسؤولية للطرف الذي نود
ادانته او اظهاره مبظهر الظامل املستفيد ،فهذا ليس اعالما شريفا
واحلريري واعوانه يعلمون ذلك ،وهم وعدوا انفسهم بعدم التوقف
عن هذا االداء طاملا يتوفر هلم غطاء العمل االعالمي!
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لبنانيات

تشكيل حكومة أمر واقع ،إذا حصل ،عم ٌل غري مسؤول

العماد عون لربنامج بني السطور عرب قناة ُ :OTVم ِص ٌّر على الداخلية ،وإذا أرادوها بالتّوافق ،فأنا مستعد
بعد عودته كما كان يف غيابه،
إن البلد
تقدم
ّ
البعض يقول ّ
ُ
والبعض اآلخر يقول ّ
وحتسن
إنه
ّ
ّ
تدهور
أن هذا
لكن األكيد ّ
وتعطلّ .
َ
صار كما كان،
الرجل
الدنيا
مالئ ّ
َ
ّ
ِّ
َ
ّ
حمور
صار
اس.
الن
وشاغل
كل
َ
ّ
والسجاالت
النزاعات
والصراعات
ّ
ّ
حمور ّ
كل ّ
واخلالفات كما
التحالفات
َ
واالئتالفات.
كثري من معامل احلياة
ٌ
السياسية تغيرّ َ بعد عودته ،صرنا
ّ
نرى على سبيل املثال نقاشًا
ً
يف جملس الوزراء
ومساءلة يف
النواب وتدقيقًا يف ّ
جملس ّ
اللجان
النيابية ،األمر ّ
ّ
الذي
كان من
َ
األساطري من قبل .صرنا نسمع
ٍ
بأرقام عن
مليارات مهدورة وعن
ٍ
اعتمادات مسروقة وعن
حقوق
ٍ
ضائعة ،واألهم رمبا ّ
أنه من املرة
الن ُ
صار ّ
األوىل يف تاريخ لبنان
فوذ
َ
صراع مع
الدولي يف
شخص يف
َّ
ٍ
ٍ
وليس يف
لبنان،
صراع على لبنان
َ
ٍ
كما
كان منذ نشوئه .لذلك ،يعت ُرب
َ
البعض ّ
ِ
مشروع
أنه
اإلنقاذ األخري،
ُ
ٌ
بعض آخر ّ
ويعتقد
جمرد جمنون
أنه ّ
أو نكتة أو «ما حدا بيقبضو َجد».
ّ
ألنه يف  7أيار 2005
عاد إىل
َ
لبنان ،وألنه بعد ثالثة أعوام من
ذلك ّ
كاد
التاريخ يف  7أيار َ ،2008
أن
يطري لبنان ،وألنه اليوم قبل
َ
ُ
ثالثة أيام من  7أيار ،2011
يسأل
جمددًا هذا
اجلميع عن مصري لبنان ّ
السطور»
املساء يف «بني
رئيس
َ
ّ
ّ
تكتل
التغيري واإلصالح العماد
ميشال عون.
س :مساء اخلري جنرال.
ج :يسعد مساك.
ً
سَ :دعين أبدأ
مباشرة معك من
َ
كالم
قلته اليوم« :البلد بالويل».
ٍ
لمِ َ البلد بالويل؟
بري.
ج :هذا
ٌ
للرئيس ّ
كالم ّ
زدت على كالمه.
أنت
سَ :
َ
الرئيس
ج :كال ،لقد قالوا لي ّ
إن ّ
َ
إنه بالويل ،ولكنيّ
قال ّ
قلت
بري
ُ
ّ
كال ،احلالة هي بالويل .هذا ما
َ
وعاد
بري،
وصح َح
َ
ّ
الرئيس ّ
قاله ّ
أن
الوضع
كالمه .أما أنا فال أعت ُرب ّ
َ
َ
بالويل ،بل هناك حالة خماض مهم
خطنيٌّ :
جدًا بني َّ
ٌّ
خط ميوت
وخط
ّ
ينتعشُّ .
خطنا حنن هو ٌّ
خط جديد
الوضع
ترميم
يريد
ال
السابق.
ُ
َ
َ
ّ
بينما
يريد بعض من ال يزالون يف
ُ
السلطةّ ،
والذين هلم امتداداتهم،
ّ
َ
ِ
يرموا
أن
يريدون
ه!
ترميم
إعادة
مّ
احلالة املالية الفاسدة ،يريدون أن
الوضع ّ
وكأن
كله كما كان
يرموا
ّ
َ
مّ
شيئًا مل حيدث ال يف جلان املال
وكأن
وال يف احلكم،
الوضع املالي
ّ
َ
وكأن املشكلة
يف البلد ِجُّد ممتاز،
ّ
اإلسرائيلية ُحَّلت وال يريدون
َ
اسرتاتيجية دفاع وال أي شيء! أي
ّ
أنهم يريدون االستقالة من ممارسة
ِ
حالتهم الوطنية ومسؤولياتهم
ّ
الوطنية،
كأنهم يف غيبوبة ال
أي شيء،
يريدون أن يغيرّ وا َّ
ّ
وكأنهم يف حالة استسالم.
َ
لكن
س:
األزمة اليوم هي األزمة
َّ
ٌ
احلكومية ،وفيها
أكثرية جديدة من
املفروض أال تكون هلا عالقة َ
بهذين
َّ
اخلطني ،وعلى
غم من ذلك
الر ِ
َّ
َّ
ٍ
وقلت يف
لت
حديث للقناة
َ
تفض َ
َ
إن
مسؤولية هذه
ّ
الزميلة «املنار» ّ
األزمة تقع على رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ورئيس احلكومة
ّ
املكلف جنيب ميقاتي .فما هي
مسؤولية جنيب ميقاتي؟
ّ
ُ
مسؤوليته كرئيس
ج:
مكلف من

آراءها ّ
اليت
حيرتم
ِقَبل أكثرية أن
َ
َ
قد َمتها يف االستشارات ،وجيب
َّ
أن يكون ملتزمًا بتمثيل هذه
األكثرية ّ
اليت َّ
كل َفته .ال ميكنه أن
يحُ ِ
ضر أشخاصًا باألجرة أو أشخاصًا
ٍ
ٍ
سياسية أخرى
خطوط
باإلعارة من
ّ
ميثلونا يف احلكم،
حتى
ونكون
َ
مسؤولني عنهم!!
َ
يطرح هكذا أمر؟
س :وهل هو
ُ
ج:
وعالم حنن خمتلفون إذًا؟ مسألة
َ
األعداد وتوزيع الوزراء وغريها...
هذا هو املطلوب.
املطلوب اليوم
ُ
ّ
ُ
تتمث َل
هو أن
احلكومة اجلديدة
باألكثرية وأال يدخلها عناصر
ليس هلا وجود سياسي يف جملس
ّ
النواب ،وخالف ذلك يصبح احلديث
عن حكومة وحدة وطنية .حكومة
الوحدة الوطنية هلا اصوهلا ،حبيث
تتحمل االطراف املشاركة فيها
معا ،ولكن
املسؤولية السياسية ً
عندما يأتي
وزير من اخلارج وال
ٌ
غطاء سياسي له ،أو من ّ
يغطيه هو
أصغر منه بكثري يف احلجم ،نصبح
حنن من سيتحمل املسؤولية ونصبح
أي
املسؤولني عن الفشل وعن ّ
دون أن
تقصري حيصل
يكون هذا
َ
َ
ٍ
اخليار
خيارنا! من هنا ،ورثنا حنن
َ
َ
األزمة احلكومية .سبق
إن
ُ
وقلت ّ
ً
الوضع
وا
يرم
أن
يريدون
ا
أشخاص
َ
مّ
ّ
التفكري
السابق ،وبسبب هذا
ّ
ّ
وصلنا إىل هذه األزمة،
ألنهم
ّ
يسلموا
ال يريدون أن
السلطة
ّ
لألكثرية اجلديدة بل يريدون أن
ّ
بشكل أو بآخر.
يعطلوها
ٍ
س :من؟
ج :من ّ
يؤلفها؟ من ِ
يوق ُفها؟
لست
ُ
السلطة ّ
تصدر عنيّ مراسيم
اليت
أنا ّ
ُ
تأليف احلكومة.
س :تصدر عن ميشال سليمان
وجنيب ميقاتي.
ج :وعندما تصدر املراسم ،جيب أن
يؤمنوا هلا األكثرية.
ّ
جزء من األكثرية
س :ولكن هل هما ٌ
همهم ّ
السابقة حتى ّ
بالتعطيل؟
تت َ
ّ
بالتفكري ،يبدو ّ
جّ :
أنهم كذلك .حتى
ّ
لو
بالشكل مل يكونوا من األكثرية
ابقة.
الس
الرئيس سليمان ،نعم هو
ّ
ّ
من األكثرية
السابقة .والرئيس
ّ
ميقاتي يأخذ بعني االعتبار األكثرية
مما يأخذ بعني االعتبار
السابقة أكثر ّ
ّ
توجهات الكتلة ّ
اليت ّ
رش َحتهّ .
إنه
خيشى األقلية اخلارجة من احلكم
بالسياسة ّ
اليت
مما يلتزم
أكثر ّ
ّ
تنتهجها األكثرية احلالية.
ُ
س :ما هي املشكلة مع جنيب
ميقاتي .هل هي مشكلة شخصية؟
إذ لقد قرأنا كالمًا عن لسانه ُذ ِكَر
ُ
يقول فيه ّ
يف ويكيليكس
إنك
ّ
جمنون ونكتة أو ّ
إنك ال ُتؤخذ على
حممل َ
وإن
وجودك هو نتيجة
َ
اجلدّ ،
السياسية يف البلد .هل
اخلالفات ّ
هناك مشكلة شخصية؟
ج :كال ليست هناك مشكلة شخصية
املرة األوىل ّ
أتعر ُف
معه ،وهذه ّ
اليت ّ
كثب .إمجا ً
ّ
عليه عن
ال ،يكون
بالربوتوكول جاري يف «العشوات
ّ
ّ
كنا
والغدوات» الرمسية،
نتكلم
ِ
ونتبادل احلديث ،ومل
يبد عليه
َ
حديثه ّ
الذي
ولكن
هذا األمر.
صدر
َّ
َ
ُ
يف ويكيليكس ال
خيتلف عن حديث
حسن صربا يف ّ
ّ
«الشراع» ،أو
جملة
ّ
«اللواء» أو «املستقبل» أو
صحيفة
برنامج «ال يمُ َ ل» وإىل ما هنالك...
ال يستطيع أحد أن يعيرّ َ العماد عون
السياسية ،وال يقدرون أن
خبياراته ّ
ِ
بسلوكه األخالقي ،فيقولون
يعيرّ وه
إنه جمنون ّ
ّ
وإنه فرق عملة وفرق

* العماد عون وعزيز خالل اللقاء*
السياسية وما اىل ذلك..
اخلالقات ّ
كم
لقد نسوا
كسحناهم يف
مرة قد َ
ّ
ِ
وكسحنا
االنتخابات
ملياراتهم ،هم
َ
وغريهم .كما ّ
أننا
كسحنا مراكَز
َ
السلطة ّ
اليت َ
ضدنا يف العام
كانت َّ
ّ
َّ 2005
َ
ضدنا يف العام
واليت كانت َّ
 .2009لقد نسوا َّ
كل هذه األمور.
ٌ
أن هناك
إذًا ،هنا
جتاهل
تشعر ّ
ُ
ٌ
واستخفاف
وعدم مسؤولية ليس
ُ
فقط بالكالم بل عدم مسؤولية يف
تقدير املوقف ،وتقدير املوقع.
الدقة املهنية
س :امسح لي من أجل ّ
أذكر ّ
صدر
إنه
واألدبية أن
بيان
ٌ
َ
َ
ّ
ُ
املكلف
عن رئيس احلكومة
إن
يقول ّ
صدر يف الويكيليكس
مما
ِقسمًا ّ
َ
ً
غري صحيح
ا
وقسم
دقيق،
غري
ُ
ُ
ٌ
وقسمًا
جمتزأ من سياقه ،أذكر هذا
حيدد ما هو
فقط لألمانة ،وهو مل ّ
اجملتزأ .إذا مل ُ
تكن هناك مشكلة
شخصية على األقل من ِقَبِلك،
أن هناك مشكلة على
هل تعتقد ّ
املستوى
السياسي ،مبعنى هل
ّ
حيس جنيب ميقاتي ّ
أنه من املمكن
ُّ
ّ
أنت انقالبًا على ممارسة
أن
تشك َل َ
َ
ّ
حصلت من  20عامًا
الطائف كما
حتى اليوم؟
ج :على العكس .فأنا
أطالب
ُ
باحرتام ّ
نصًا وروحًاَ .فلنقرأ
الطائف ّ
َ
حضر أشخاصاً
لن ِ
ّ
النص وإذا أرادوا ف ُ
لغويني
قانونيني
وأشخاصًا
الدستور املبين
ليشرحوا لنا مواد ّ
على وثيقة الوفاق الوطين ويقولوا
ماذا تعين كل مادة ،وأنا
مستعد
ٌّ
ّ
والنقطة.
الحرتامها بالفاصلة
ّ
س:
أن هذه املواثيق
ولكنك تعلم ّ
ّ
والدساتري ليست
در
ّ
بالنصوص ِب َق ِ
بالروحية واملمارسة.
ما هي ّ
ج :كال ّ
كل
نص له روحية وله
ّ
تفسريانّ :
التفسري احلريف وروحية
ّ
النص.
ّ
ُ
إن
س :البعض
الطائف
يقول ّ
منذ  20عامًا
أصبح  -خصوصًا مع
َ
ّ
السين،
الطائف
احلريري -
وإن
ّ
ّ
جاء ِليرَ ُ َّد موقعًا
ميشال عون اليوم َ
يتعودوا عليه خالل هذه
مسيحيًا مل
ّ
فهل هناك من
األعوام العشرينَ .
هذا القبيل؟
ج :منذ عودتي وقبل عودتي أيضًا
الصحف ّ
أنه جيب أن
أمسع وأقرأ يف ّ
ّ
وننفذ ّ
ُ
الطائف ،وأنا
حنرتم
أقول هلم
اللحظة ّ
جاءت ّ
ُ
ّ
اليت
أشارك
إنه لقد َ
«مسعت الكلمة»
فيها أنا ،وأنا
ُ
منكم .نريد أن ّ
ننفذ ّ
الطائف .وإال
ّ
جيب تعديله! ّ
ألنه على هذا الشكل،
«مش ماشي احلال» .طاملا أن
ّ
لن َن ِّفذه! إذا
التعديل ممنوع ،إذًا َف ُ
أردت أن ّ
مُ
نصوص حنن
تنفذوه ،له
ٌ
نصًا وروحًا.
ّ
مستعدون احرتامها ّ
س :نقطة ثالثة أيضًا يف حماولة
أن
أفهم منك ما هي املشكلة مع
َ

أن
الرئيس ميقاتي :هل تعتقد ّ
ّ
هناك تباينًا بينكما ّ
بالنسبة لربنامج
عملكم وحتديدًا موضوع اإلصالح
وموضوع حماربة الفساد؟
ّ
يعلق على املوضوع ولكنيّ
ج :مل
ال أرى يف اقرتاحاته احلكومية ّ
أنه
َ
يريد
معاجلة هذا املوضوع ،وهذه
نقطة خالف أساسية بيننا .إذ حنن
قد نستغين عن احلكم وال نستغين
عن برناجمنا اإلصالحي .ال ميكن
ّ
للبلد أن يستمر بهذا
الشكل ،ال
نريد أن خُن َ
يف ّ
الناس ،ولكن ال
يستمر ما حيصل.
ميكن أن
ّ
ماذا
ذلك؟
رأيت
كيف
س:
بدر عنه
َ
َ
َ
قلت ّ
يريد
تراه
إنك ال
حتى
معاجلة
َ
ُ
ُ
موضوع الفساد؟
جّ :
ألنه ال يعطيه أهمية! إذا
أراد
َ
أن يحُ ِ
ضَر أشخاصًا من هنا ومن
هناك ال عالقة هلم باملوضوع...
فهذه هي البوادر!
مُ
بدأت
س :ولكن يف املقابل،
بتلميح إن مل ُ
أقل بإطالق ّ
النار
حوله ،إذ مسعنا من دارتك تصرحيًا
ّ
ألحد املسؤولني
يتكلم فيه عن
ممارسات شركة ميقاتي يف Télé
ٍ
حليف لك
 Orientومسعنا كالمًا عن
ّ
يتكلم عن
قرار ظنيّ ٍّ صادر «يتلفلف»
ٍ
ً
ويتناول مباشرة شركة ميقاتي.
لست مسؤو ً
ج :كال ،كال .أنا
ال
ُ
عن تصاريح
السياسيني حتى
ّ
ولو كانت من دارتي .والفرقاء
يصرحون
السياسيون
أكثر من هذا
ّ
َ
ّ
يف أكثر من مكان ،وال يعين ّ
أني
أنا َ
يت
كالمهم .ولكن إذا كان
تبن ُ
َ
هناك قرار ظنيّ  ،أي هناك قرار
ظنيّ  ،وهذا ليس اخرتاعًا.
ّ
فالنصوص
س :طبعًا ليس اخرتاعًا،
موجودة.
ج :وإذا كانت ّ
النصوص موجودة،
فهي موجودة.
س :أي ّ
أنك ال
تسمي شخصيًا
ّ
ّ
تسمي
املكلف مّإنا
رئيس احلكومة
َ
ّ
َ
بعض ّ
الشركات...
حصل معك أنت أيضاً
َ
ج:وهذا
ٍ
على ّ
التلفزيون .من
جهة أخرى،
الشخص ّ
ّ
صر َح
الذي
للمرة األوىل
ّ
ّ
أن هناك مشاكل قدمية ،حنن مل
ّ
ّ
نتكلم باملوضوع  ..أنا
اعتقدت
ُ
أن هناك أمورًا الحقةّ .
فتشنا عن
ّ
أشياء الحقة ،وال قرار ظنيّ بها،
هي تعود ألواخر ّ
الثمانينيات يف
ّ
Télé Orient
ولكنها ال تعنينا حنن.
حنن معنيون مبلفات
حتو َلت من
ّ
ّ
وزارة االتصاالت،
ولكننا نتناول
الفرتة ّ
اليت استلمنا الوزارة خالهلا.
س :جنرال ،إذا على املستوى
ّ
الشخصي ال مشكلة تستوجب
الرئيس ميقاتي...
األزمة مع ّ
أن أحدًا ما من فريق
ج :على األرجح ّ
آخر هو ّ
الذي َ
نقل له املشكلة.

َ
أريد
كنت
س :هذا ما
الوصول
ُ
ُ
إليه .فإذا على املستوى ّ
الشخصي،
ال مشكلة ،إذا على مستوى عمل
ّ
النظام ،ال مشكلة بقراءتكما
ّ
للطائف ،إذا على مستوى الربنامج،
من املمكن أن يكون هناك بعض
ّ
ّ
والتمايز
املالحظات
ولكنك ال ترى
أن ذلك
سيؤدي إىل أزمة ،هل
ّ
ّ
برأيك ،من موقعك ومراقبتك،
أن هناك عنصر خارجي ّ
يؤثر على
ّ
موقف ميقاتي؟
ج :نعم هناك عنصر خارجي ،هناك
الكثري من العناصر اخلارجية وهي
ّ
تؤثُر عليه .ال يقدر أن ينفي هذه

العناصر إال إذا أعلن عن األسباب
احلقيقية وراء تصرفاته ،إذ ال ميكنه
َ
يقول لي ّ
إنه ال يريد أن
أن
يعطيين
َ
هذه الوزارة أو ّ
إنه يريد أن
يعطيها
َ
لفالن أو لفالن من دون أن يشرح
االسباب..
س :أسباب خارجية أي خارجة عنه؟
لبنانية أم غري لبنانية؟
تورط بأسباب خارجية.
ج :هناك ّ
أي نوع؟
س :من ّ
أن ميشال عون لن
ج :من نوع ّ
«الداخلية» مث ًال.
حيصل على ّ
س :مطلب من هذا؟ مطلب أال
َ
«الداخلية»؟
حتصل َ
أنت على ّ
جَ :ف ُ
ليقل هو مطلب من .هو يقول
ّ
إن
ليتفضل
األسباب داخليةَ ،ف
ّ
َ
ويشرح َ
مل ال حيق مليشال عون أن
َ
يأخذ وزارة الداخلية؟ هل بسبب
ٍ
صفات أخالقية؟! أو ّ
ألني
برهنت
ُ
َ
ٌ
أنا ّ
متحيز – كما
رجل
أني
حصل
ّ
معي يف انتخابات العام 2005
على يد تيار»املستقبل» أو على
يد الوزير الذي شاركت بتعيينه
ّ
ّ
والذي
ختطوه يف انتخابات العام
 -2009؟ أنا مل
أي شيء
أمارس ّ
ِ
ضد أحد .واآلن حنن
نتحدى أن
ّ
ّ
تكون سياستنا سياسة كيدية أو
أحدهم أن يناقش
فئوية ،وإذا َ
أراد ُ
بهذا املوضوع ،فهناك القضاء بيننا
وبينه.
سّ :
إن املطلوب حيادية
لكنه يقول ّ
احلقائب األمنية ،وال يتهمك ،أي
ّ
القرار
أنه يأخذ
نفسه من أي فريق
َ
َ
َ
سياسي آخر ،مبعنى ّ
أنه لن
يقبل
الداخلية حلركة أمل
بإسناد حقيبة ّ
أو حزب اهلل أو حتى يف الفرتة
السابقة عند فريق سياسي من
ّ
الفريق اآلخر.
َ
رئيس اجلمهورية
ولكن
ج:
خرق
ّ
َ
احليادية! يقولون ّ
إنه
يريد هذه
ُ
َ
ّ
ولكنه
الوزارة،
خرق احليادية! هو
َ
ِ
خرق احليادية
شخصه
ِب
ومسعت يف
ُ
الويكيليكس ويف غري الويكيليكس
ماذا
الداخلية
كان ُيقال بني وزير ّ
َ
هد َده
ورئيس اجلمهورية ،وكيف ّ
هد َد الوزير زياد
(رئيس اجلمهورية ّ
ُ
بارود).
س :سننتقل إىل رئيس اجلمهورية
الحقًا ،أريد أن ننهي احلديث عن
ّ
الرئيس
املكلف...
ّ
ج :كال« ،متل بعضا» إذ هما أصبحا
سويًا اآلن،
ومتفاهمني.
َ
ّ
ً
س :أصبحا
سويا؟ وهل هناك من
ّ
شخص ثالث؟
ٍ
ّ
ج:
الثالث خمفي .هو خمفي،
ودوليًا،
ظهر يف البداية سياسيًا َ
َ
والسفارة األمريكية معه وأوروبا
ّ
يتفقون ُّ
كلهم ّ
معه ،إذ ّ
بأنه «ال جيب
أن
ألن
َ
يكون للمعارضة سلطة قرار ّ
معهم حزب اهلل وحزب اهلل إرهابي»!
وهذا احلزب ّ
الذي يقولون عنه ّ
إنه
ً
إرهابي مل يوجه صفعة ألحد خارج

إطار املقاومة على األرض احملتلة
ّ
أن
اللبنانية .إذًا ،من هنا نعلم ّ
َ
سياسة الغرب هي ضد استقالل
لبنان وسيادة لبنان.
س :حتى أنهي موضوع رئيس
ّ
ُ
ُ
تنقل
املكلف،
احلكومة
أوساطه
عنه اليوم ّ
أننا اليوم أمام 48
ّ
ساعة حامسة وهو كان قد
تكل َم
من قبل عن حكومة األمر الواقع،
َ
َ
إن يف َجيِبه
تشكيلتني:
وقال أيضًا ّ
واحدة تكنوقراط
مطعمة ،وواحدة
ّ
تكنوقراط .هل ترى االتصاالت
ً
متجهة حنو هذا االجتاه؟ حنو حكومة
األمر الواقع؟
َ
أن
حكومة األمر الواقع هو
ج :أعتقد ّ
عمل غري مسؤول إذا مت .إذا كان
الرئيس
االمر مناورة سياسية من ّ
ميقاتيَ ،فليناور قدر ما يريد،
حساسني على املناورة.
حنن لسنا ّ
ولكن إذا كان موضوع حكومة األمر
الواقع أساسي،
فسيكون عم ًال غري
ُ
مسؤول َ
جدًا.
وخطري ّ
س :ملاذا؟
أبدا.
ألن هذا األمر مل حيصل ً
جّ :
َ
ليس حاكمًا
هو
مطلقًا! هو مقيد
َ
مبادة االستشارات ،باستشارات
ّ
النواب.
س :ولكن
أنت ستحاسبه يف
َ
ّ
النيابي .هو
اجمللس
يقوم مبا
ُ
يتوجب عليه على مستوى ّ
التأليف،
وأنت حتاسبه يف اجمللس ّ
النيابي
َ
كنائب.
ج :حسنًا ،ولكن هذا األمر غري
مألوف.
ّ
ألن
س:
الطائف مبجمله كان
ّ
ٍ
أضاع
لفرتة معينة ُم َسيرّ واآلن
َ
ّ
الطريق...
َ
ج:
ليجرب حكومة األمر الواقع،
ف
ّ
ليجربها! أنا
لست ضد .أنا أقول
ُ
َف ّ
ٌ
ّ
عمل غري مسؤولّ ،
إنه
ألني أعرف
ماذا يرتتب عليه من نتائج.
س :ما هي هذه ّ
النتائج؟
ج :ال أريد ّ
التكلمّ .
النتائج نراها
على األرض ،نراها الحقًا يف
ّ
التصرفات.
س :بأي معنى «على األرض»؟
ج :يف ّ
التصرفات.
ّ
س« :األرض» مبعنى
الشارع أم
السياسة؟
ّ
ج :لن ُت ِ
قلع احلكومة ،لن تصل إىل
اجمللس لتأخذ ّ
الثقة.
س :تصبح حكومة تصريف أعمال.
ج :لن تصبح حكومة تصريف
أعمال.
س :ملاذا؟
جّ :
ألنها حكومة ساقطة ومل تأخذ
الثقة .لن تأخذ ّ
ّ
الثقة ّ
ألنها ستسقط
قبل أخذ ّ
الثقة.
ّ
س :حسنًا،
وألنها تسقط ،يكون
صدر فيها
قد
مرسوم رئاسي..
ٌ
َ
وهنا أريد أن أنتقل وأسألك إذا
الرئيس ميقاتي إىل بعبدا
توجه ّ
حام ًال مشروع مرسوم حكومة أمر
واقع ،هل سيوقع
رئيس اجلمهورية
ُ
على هذا املرسوم؟
ج :أنا ال أعتقد ذلك.
جيد ،هذه لفتة إجيابية ّ
منك
سّ :
لرئيس اجلمهورية.
ج :ال أعلم .هناك َق َسم ،هناك
الدستور
َق َسم على احملافظة على ّ
َ
وق َسم على علم البالدَ .ق َسم
العسكر ،وقسم الدستور .وال ّ
يقل
االثنان عن بعضهما البعض.
س :وصلنا إىل بعبدا ،ما هي
املشكلة مع رئيس اجلمهورية؟
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عرب وعالم

تقرير س ّري للخارجية اإلسرائيلية :املصاحلة الفلسطينية ختدم مصاحلنا

إسالم آباد تهدد بوقف التعاون العسكري
واالستخباري مع واشنطن
أكدت باكستان ،أمس االول،
أن أجهزة استخباراتها «ليست
متورطة مع تنظيم القاعدة»،
وهددت بإعادة النظر يف
التعاون مع واشنطن يف حال
شن األمريكيون غارة جديدة يف
بالدهم ،مقللة عدد العسكريني
األمريكيني املوجودين يف البالد
إىل حدوده الدنيا.
«الوطن»
صحيفة
ونقلت
السعودية عن مصدر إقليمي
«وثيق الصلة مبلف اإلرهاب»
منذ مطلع العام  2002قوله إن
«مصريي القاعدة ،وعلى رأسهم
(الرجل الثاني يف التنظيم أمين)
الظواهري ،الذين يقودون
التنظيم عمليا ،هم من أوصلوا
األمريكيني إىل مقر بن الدن يف
مدينة ابوت آباد الباكستانية».
وأوضح ان «ذلك حصل من
خالل مرشد قام بلفت انظار
عناصر االستخبارات االمريكية
وجعلهم يتتبعون خطواته دون
ان يشعرهم بعلمه بهم» ،مشريا
اىل انه «مواطن باكستاني يعمل
بأمر الظواهري» ،موضحا ان
«املصريني يريدون السيطرة
على التنظيم».
يف هذا الوقت ،اعترب الرئيس
األمريكي باراك أوباما يف
مركز لإلطفاء يف مانهاتن يف
نيويورك حيث وضع ورودا
يف موقع «غراوند زيرو» ،ان
مقتل بن الدن هو رسالة اىل
«االرهابيني» بان الواليات

املتحدة لن تنسى أبدا هجمات
 11أيلول .وقال «عندما نقول
إننا لن ننسى أبدا ،فإننا نعين
ذلك».
وقال وكيل وزارة اخلارجية
بشري،
سلمان
الباكستانية
يف مؤمتر صحايف يف إسالم
آباد« ،من السهل القول إن
االستخبارات الباكستانية أو
عناصر يف احلكومة متورطة
مع القاعدة» .وأضاف «إنها
فرضية كاذبة ،وال ميكن بأي
حال من األحوال قبوهلا ،وتشكل
صفعة للباكستانيني ،وخصوصا
لالستخبارات الباكستانية نظرا
ملا أجنزته».
وقالت رئاسة أركان اجليش،
يف بيان بعد اجتماع برئاسة
اجلنرال إشفاق برويز كياني،
«رغم اعرتافنا بوجود ثغرات
يف معلوماتنا االستخباراتية حول
مكان تواجد أسامة بن الدن يف
باكستان ،فان النجاحات اليت
حققتها استخباراتنا ضد تنظيم
القاعدة وحلفائه اإلرهابيني يف
باكستان معروفة ،وال حتتاج
إىل أي مقارنة».
وأضاف البيان إن «رئيس أركان
اجليش قال بصراحة إن أي عمل
جديد من هذا النوع (يف إشارة
إىل الغارة األمريكية على بن
الدن) ينتهك سيادة باكستان،
سيستدعي إعادة النظر يف
مستوى التعاون العسكري ويف
اجملال االستخباراتي مع الواليات

املتحدة» .وأوضح انه «مت إعالم
قادة اجليش بقرار ختفيض
عدد العسكريني األمريكيني
يف باكستان إىل حدوده الدنيا
املطلوبة».
وقال البيان انه «يف ما
يتعلق مبوضوع بن الدن فان
االستخبارات األمريكية طورت
معلومات أخذتها من االستخبارات
الباكستانية ،ومل تتبادل الحقا
هذه املعلومات مع االستخبارات
الباكستانية خالفا للعادة املتبعة
بني أجهزة االستخبارات بني
الدول».
ونقلت وكالة «اسوشييتد برس»
عن مسؤول يف وزارة الدفاع
األمريكية قوله إن شخصا واحدا،
من أصل اخلمسة الذين قتلوا مع
بن الدن ،كان حيمل سالحا أطلق
منه الرصاص ،وهو أمر يناقض
الرواية الرمسية األولية حول
حصول معركة .وأشار إىل ان
املسلح قتل يف الدقائق األوىل
من هجوم قوات الكوماندوس
األمريكية على اجملمع الذي كان
يتواجد فيه بن الدن.
ويف حني انتقد رئيس املكتب
السياسي حلركة محاس «طريقة
قتل» بن الدن والقاء جثته يف
البحر ووصفها بـ»البشعة» ،قال
الرئيس الكوبي السابق فيدل
كاسرتو ان القوات االمريكية
اعدمت بن الدن امام عائلته،
موضحا ان الغارة االمريكية
تنتهك سيادة باكستان.

خلص تقرير سري لوزارة اخلارجية
اإلسرائيلية ،نشرته صحيفة
«هآرتس» أمس االول ،إىل
أن املصاحلة الفلسطينية تعترب
فرصة اسرتاتيجية إجيابية ميكن
أن ختدم مصاحل الدولة العربية،
يف ما يعكس موقفًا مناقضًا
ملواقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،الذي شن هجومًا
عنيفًا على اتفاق املصاحلة.
وجاء يف التقرير ،الذي أعدته
دائرة التخطيط السياسي يف
وزارة اخلارجية ،ووزع يف
مطلع األسبوع احلالي على وزير
اخلارجية أفيغدور ليربمان واملدير
العام للوزارة رافائيل باراك
وعدد من كبار املستشارين يف
الوزارة ،إن «خطوة املصاحلة
الفلسطينية ال تنطوي على خماطر
أمنية وإمنا على فرصة اسرتاتيجية
حلدوث تغيري كبري يف الساحة
الفلسطينية ،ومن شأن هذا
التغيري أن خيدم مصاحل إسرائيل
على املدى البعيد» .ويوصي
اإلسرائيلية
احلكومة
التقرير
بـ»مقاربة بناءة من شأنها أن
تفاقم مأزق الفلسطينيني بشأن
برنامج حكومة الوحدة ،وبشأن
عدم استعداد حركة محاس
لالعرتاف بإسرائيل» ،موضحًا أن
«هذه املقاربة اإلجيابية ستساعد
إسرائيل كثريًا يف حتسني
عالقاتها مع الواليات املتحدة».
ويوضح التقرير أن «مثة ضرورة
ألن تتصرف إسرائيل باعتبارها
العبًا يف فريق ،وأن تنسق ردة
فعلها على احلكومة الفلسطينية
مع الواليات املتحدة ،ما سيعزز
نفوذ هذه األخرية ،وخيدم

املصاحل اإلسرائيلية».
ويؤكد التقرير على ضرورة أن
«يكون الرد اإلسرائيلي على
تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية
مدروسًا ،وأن يأخذ يف احلسبان
احلاجة إىل التصدي للجهود اليت
يبذهلا الفلسطينيون للحصول على
اعرتاف دولي بدولة فلسطينية
مستقلة يف اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف أيلول املقبل».
ويشدد التقرير كذلك على
«ضرورة االمتناع عن تصرحيات
أو خطوات تقيد إسرائيل جتاه
الفلسطينيني ،وعلى الساحة
الدولية ،وال سيما يف ضوء
التحديات اإلسرتاتيجية اليت من
املتوقع أن حتدث يف سياق
السنة» ،اليت سيطبق خالهلا
اتفاق املصاحلة ،يف ما بدا
انتقادًا ضمنيًا لنتنياهو الذي
هاجم االتفاق مرات عديدة ،داعيًا
الرئيس الفلسطيين حممود عباس
إىل إلغائه ،وتلويح وزير ماليته
يوفال شتاينتس مبعاقبة السلطة
الفلسطينية عرب تأخري حتويل 300
مليون شيكل إىل ميزانيتها.
ويشمل التقرير سلسلة من
التوصيات األخرى ،من بينها
احلرص على استمرار التنسيق
األمين بني إسرائيل والسلطة
الفلسطينية «باعتبار أنه يشكل
مصلحة إسرائيلية ،وقد أدى إىل
اخنفاض دراماتيكي يف اإلرهاب»،
ومطالبة اجملتمع الدولي بفرض
شروط تفصيلية على احلكومة
الفلسطينية اجلديدة.
كما يدعو التقرير إىل إرسال وفد
إسرائيلي إىل القاهرة لزيادة
التنسيق مع القيادة املصرية

اجلديدة .ويف هذا اإلطار ،ذكرت
«هآرتس» أن مستشار نتنياهو،
احملامي اسحق موخلو ،سيصل
يوم األحد املقبل إىل القاهرة،
وسيلتقي وزير اخلارجية املصري
نبيل العربي ومسؤولني مصريني
آخرين.
التخطيط
دائرة
أن
يذكر
السياسي يف وزارة اخلارجية
اإلسرائيلية تضم دبلوماسيني
مهنيني ،وهي مسؤولة عن بلورة
التوصيات للسياسة اخلارجية
للحكومة اإلسرائيلية .يف أعقاب
استنتاجات «جلنة فينوغراد»
اليت شكلت الستنتاج العرب من
إخفاقات حرب لبنان الثانية ،مت
توسيع هذه الدائرة وأصبحت
قسمًا مركزيًا يف وزارة اخلارجية.
ويبدأ نتنياهو اليوم جولة أوروبية
تشمل باريس ولندن ،حيث من
املتوقع أن يطلب من رئيس
الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون
نيكوال
الفرنسي
والرئيس
ساركوزي االعرتاض على تشكيل
الفلسطينية،
الوحدة
حكومة
واملساعدة يف منع اخلطوة
الفلسطينية يف األمم املتحدة.
وحبسب صحيفة «معاريف» فإن
مهمة نتنياهو يف بريطانيا وفرنسا
ستكون صعبة للغاية ،ذلك أن
الدولتني شريكتان يف املبادرة
الدولية اليت تطالب باعتماد
خطوط أساسية للمفاوضات بني
إسرائيل والفلسطينيني يكون
يف صلبها إقامة دولة فلسطينية
على حدود العام  1967مع تبادل
لألراضي ،وعليه فإنه من املرشح
أن تؤيدا إقامة دولة كهذه يف
األمم املتحدة.

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
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«املصاحلة» الفلسطينية :شيطان التفاصيل يف األمن واحلكومة
انفض سامر االحتفال باملصاحلة
الفلسطينية وغادرت معظم
الوفود العاصمة املصرية.
ولكن بقيت مهمة املصاحلة
كما هي ،ورمبا يف النقطة اليت
كانت فيها منذ حواىل عام
ونصف عام.
فما أجنز حتى اآلن هو
التوقيع على الورقة املصرية
وعلى ورقة التفاهمات حول
البدء
وبقي
التحفظات،
بالتنفيذ .ومن اجلائز أن من
يرى أن الفكرة تسبق العمل
يبدي تفاؤال بأن اإلجناز
احلقيقي آت ،وأن االنتخابات
ستجري ،وأنه قبل ذلك
ستتشكل حكومة فلسطينية
جديدة .ومن اجلائز أيضا أن
هناك من يعتقد أنه بالوسع
التغلب على العراقيل اليت
تضعها إسرائيل وأنصارها يف
احللبة الدولية أمام املصاحلة
وأمام إعالن الدولة.
غري أن غالبية الفلسطينيني
ممن حضروا احتفاالت املصاحلة
والتوقيع على أوراقها خرجوا
من هذه االحتفاالت ،مبثل
ما دخلوا .وينقسم هؤالء
طوال وعرضا بني أكثر من
رؤية وأكثر من تساؤل.
إذ هناك قناعة لدى بعض
الفلسطينيني ،وخصوصا من
فصائل منظمة التحرير ،بأن
األمور منتهية وأن اتفاق محاس
وفتح على احملاصصة ،مربم.
ويشهد مستقلون على أن كل
جوانب تنفيذ االتفاق منتهية
ومصقولة ،وأنه خالل أيام أو
أسابيع قليلة ستعلن احلكومة
اجلديدة .وبني هؤالء وأولئك
من يذهب إىل حد اإلعالن عن
أن التفاهمات تتضمن نوعا من
قبول الطرفني بالواقع املختلف
القائم يف كل من الضفة

الغربية وقطاع غزة.
ولكن إىل جانب هؤالء من
يعتقد بأن االتفاق شكلي ،وأن
الشيطان يكمن يف التفاصيل
وأن اخلالفات كبرية .ويشدد
هؤالء على اختالف فهم كل
من محاس وفتح لالتفاق ،وأنه
بالنتيجة ليس هناك اتفاق ،ال
على هدف االتفاق وال حتى
على طريقة تنفيذه .وبرغم أن
الورقة املصرية حتوي آليات
تنفيذ إال أن هذه اآلليات حباجة
إىل آليات لتوضيحها وترمجتها
على األرض.
وبعيدا عن األسئلة العملية يف
الشأن األمين ،هناك تناقض
تام بني مفهوم األمن يف قطاع
غزة ومفهوم األمن يف الضفة
الغربية ،ومن غري املستبعد
أن يشكل هذا التناقض
مركز اخلالف التنفيذي األول.
فالرئيس حممود عباس يرى
أن سعيه من أجل تنفيذ برنامج
إعالن الدولة حتى أيلول املقبل
يتطلب منه التشدد يف فرض
األمن يف الضفة الغربية،
اشرتاطات
مع
والتجاوب
الراعي األمريكي والدولي
ِ
خيف
للسلطة .وهلذا فإنه مل
يف لقاءاته مع قادة محاس
إصراره على مواصلة تنفيذ
خطته الرامية إىل منع العمل
املسلح ضد إسرائيل ومنع
«تبييض األموال» ملصلحة
تنظيمات متارس العمل املسلح
ضد إسرائيل .وهو يعترب أن
هذه من أوليات التزامات
السلطة إزاء األسرة الدولية
من أجل كسب التأييد لدولة
حتت راية الشرعية الدولية.
ومن شبه املؤكد أن رؤية
محاس األمنية ،وخصوصا يف
قطاع غزة ،تتناقض مع هذه
الرؤية ،وترى أن األمن جيب

أن خيدم املقاومة ويساعدها.
وهكذا ففي جانب أولي ميكن
اجلزم بأن أوىل نقاط اخلالف
املقبلة ستتمثل يف رفض
عباس وبالتالي فتح أي
فتح مللف األمن يف الضفة
وإصراره على فتح ملف األمن
يف غزة.
يف
األقل
على
وهكذا،
امللف األمين ،الصدام حمتوم
وهوامش املناورة حمدودة،
برغم أن هناك من يؤمن أن
حتت
الفلسطينيني
بوسع
رعاية مصرية ،إجياد خمارج
هلذا اخلالف.
وعلى الصعيد احلكومي ،حدث
وال حرج .صحيح أن الكثري من
وسائل اإلعالم الفلسطينية
أمساء
نشرت
والدولية
املرشحني لرئاسة احلكومة،
ونقلت عن مسؤولني يف
هذا الفصيل أو ذاك رفضهم
لرتؤس هذه الشخصية أو تلك
للحكومة املقبلة ،ولكن هذا
النشر يفتقر جوهريا للدقة.
فمن النقاشات اليت جرت بني
عباس ووفد محاس يف القاهرة
يتضح أن الرئيس يرفض من
حيث املبدأ إخضاع احلكومة
حتى
فصائلية،
العتبارات
ولو باسم الوحدة الوطنية.
وأبلغ عباس قيادة محاس
بأن هذه احلكومة «حكوميت»
وستتشكل من ذوي الكفاءات
من املستقلني وكفى.
صحيح أن عباس لن يعمد
إىل إذالل محاس عرب توزير
من يناقضها ،وقد يتقرب من
هذه احلركة عرب اختيار أناس
مقبولني منها ،لكنه أراد من
البداية القول بأن تشكيل
احلكومة شأن يعود إليه ألنه
هو من سيتوىل أمر تسويقها
إىل العامل .وهو يف الغالب

سيكون أميل إلرضاء األسرة
الدولية من ميله إلرضاء
محاس برغم أنه لن يكون
مندفعا الستفزاز األخرية.
فعباس يرى مصلحة له
وخلطه السياسي يف توفر
أساس ،ولو شكليًا للوحدة
الفلسطينية .وقد كرر أمام
احلضور أنه يرفض تذرع
إسرائيل باالنقسام يف رفضها
التقدم بالعملية السياسية
مثلما يرفض تذرعها بالوحدة
لرفض التقدم أيضا.
وهنا يكمن بيت القصيد .يقول
العارفون ببواطن اخلالفات إن
محاس وقعت على الورقة املصرية
العتبارات خاصة بها وهذا حقها،
لكن توقيعها على هذه الورقة
جاء يف ظل واقع عربي خمتلف،
ويف ظل واقع فلسطيين خمتلف.
فتجربة محاس يف غزة مل تقدم
منوذجا ميكن حلماس العقالنية
التفاخر به .وميكن احلديث عن أن
غزة بدل أن تكون منطلقا حلماس
حنو مناطق أخرى شكلت ثقال
كبريا على عنقها .وقادت هذه
التجربة إىل نشوء خالفات شديدة
داخل محاس نفسها.
وبرغم أن حالة فتح وعباس
والتسوية السياسية يف مأزق
أيضا إال أن هامش حركة فتح
العربي والدولي قلص بعض
الشيء من العواقب السلبية.
وهكذا بدا أن فتح هي الرابح
األكرب من املصاحلة يف هذا
الوقت ،وأنها تريد اإلفادة من
هذا اإلجناز يف امتالك هامش
مناورة أوسع مع محاس.

مطلوب موظفني من
اجلنسني

لدى شركة  IPSبدوام
كامل أو جزئي
على الراغبني/الراغبات
ان تكون لديهم رخصة
Security Licence

STAFF
WANTED

Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing

سدني

reputation for excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety
of positions all over the Sydney Metropolitan area. To
be suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate
Hold a current NSW Security Licence
Have dedication, Commitment & Loyalty

من سلطات نيو ساوث ويلز
وشهادة اسعافات أولية

Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7 - 9 Cross St, Bankstown NSW 2200

قالت وزارة الداخلية يف
حكومة محاس املقالة يف قطاع
غزة انها نفذت امس االول،
حكم االعدام بفلسطيين أدين
بالتعاون مع اسرائيل.
واكدت الوزارة ان الرجل «أ.
ش» اعدم بالرصاص بعد
ان صدر حبقه حكما باالعدام
الشهر املاضي بتهمة مساعدة
«االحتالل االسرائيلي».
وفرضت اسرائيل حصارا على
القطاع بعد سيطرة محاس

عليه يف العام  .2007ومبوجب
القانون الفلسطيين ال يتم
تنفذ احكام االعدام اال بعد
توقيع الرئيس الفلسطيين،
لكن محاس جتاهلت االمر.
وعرفت اهليئة الفلسطينية
ّ
املستقلة حلقوق االنسان
احملكوم عليه باسم عبد الكريم
حممد شرير ( 37عامًا) وقالت
انه كان عضوا يف قوات
الشرطة احمللية حني كانت
تهيمن عليها حركة فتح.

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business. As a rapidly growing company,
we’re always looking for reliable, well spoken and well
presented individuals.

اخلاص ( )Securityيف

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
سهرة سهرات مميزة
مع املطرب جورج خوري والرقص الشرقي

محاس تعدم فلسطينياً أدين
بالتعاون مع اسرائيل

مطلوب للعمل

للعمل يف جمال األمن

جلســة رائعــة مــع النرجيــلة

أعلنت جامعة الدول العربية،
أمس االول ،تأجيل القمة
العربية ،اليت كان من املفرتض
عقدها يف  10و 11أيار احلالي
يف بغداد ،إىل آذار العام
 ،2012بناء على طلب رمسي
من العراق .وأوضحت اجلامعة
العربية ،يف بيان ،انه «تقرر
تأجيل انعقاد القمة العربية
يف دورتها الثالثة والعشرين
يف بغداد إىل آذار  2012بناء
على طلب رمسي من مجهورية
العراق ،على أن حتتفظ حبقها
يف استضافة القمة» املؤجلة.
وأضاف البيان أن قرار التأجيل
اختذ عقب احملادثات اليت
أجراها يف القاهرة األمني العام
للجامعة العربية عمرو موسى مع
وزير اخلارجية العراقي هوشيار
زيباري ،كما يأتي بعد سلسلة

مشاورات أجراها العراق بصفته
«رئيس القمة مع الدول العربية
واألمانة العامة للجامعة».
وأكد البيان أن قرار التأجيل
«يأخذ يف االعتبار التطورات
اجلارية يف عدد من الدول
العربية وتأكيد الدول األعضاء
يف اجلامعة حرصها على توفري
مقومات النجاح لقمة بغداد».
وتقرر عقد اجتماع استثنائي
لوزراء اخلارجية العرب يف 15
أيار يف القاهرة ،وحتدد بند
وحيد على جدول األعمال وهو
اختيار أمني عام جديد للجامعة
العربية خلفا ملوسى .ورشحت
السابق
الدبلوماسي
مصر
مصطفى الفقي بينما رشحت
قطر األمني العام السابق
جمللس التعاون اخلليجي عبد
الرمحن العطية.

التحدث باإلنكليزية
ضروري

****
نؤمن سائر حاجاتكم من
احلراسة األمنية اخلاصة
لكافة مناسباتكم بأسعار
منافسة
لالتصال1300 660 586 :

Speak fluent English
Have excellent presentation
Be reliable
;We have the following security positions available
Static positions
Available 7 days/nights
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
NSW Master Licence Number: 409 566 317

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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اسرتاليات

مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان اخلطي اوفارول يقيل  4من
للحصول على اجلنسية األوسرتالية
مديري الطاقة يف
نيو ساوث ويلز

ما هي القوانني اجلديدة
اليت أُق ّرت يف شهر نيسان
سنة  2011؟

لقد أدخلت تعديالت جذرية
على قوانني اهلجرة ،ومن
أهمها نقل مكاتب دائرة
تب ّت باملعامالت
اهلجرة اليت ُ
من والية كانربا ،إىل
الواليات األسرتالية األخرى
كما هو مبينّ أدناه:
 -1منذ  18نيسان ،2011
البت مبعامالت تأشريات
ابتدأ ّ
الزوار األكادمييني من فئة
يف مكاتب دائرة
419
اهلجرة يف مدينة هوبارت
– تازمانيا ،إذا كان الطلب
للكفالة ،أو لتعيني ملنصب
ما  ،و إذا كان الطلب قد
ُق ِّدم يف أسرتاليا بواسطة
مكاتب دائرة اهلجرة.
 -2ابتداء من الثاني من أيار
 ،2011سينظر بالطلبات
العائدة لتأشريات اهلجرة
من فئة  411و( 421رياضة)
إذا كان الطلب لكفالة ،أو
للتعيني يف منصب ما ،يف

ُ
االسر
يتم االحتفال بأسبوع
الوطين هلذا العام يف الفرتة
من  21 – 15مايو/أيار .يأتي
هذا األسبوع مبثابة تشجيع
لكافة األسرتاليني للمشاركة يف
جمموعة من الفعاليات واألنشطة
إعرتافًا بأهمية ُ
االسر يف جمتمعنا.
املوضوع الرئيسي هلذا العام هو
«التكاتف واالخالصُ :
االسر سويًا
والضراء».
يف السراء
ّ
Centrelink
سنرتلينك
تفخر
أسرتالياMedicare
وميديكري
بدعم أسبوع ُ
Australia
االسر
الوطين ،وسوف حتتفالن بهذه
الفعالية من خالل جمموعة من
األنشطة ،بالتعاون مع منظمات
جمتمعية يف أرجاء أسرتاليا.
ومع إلقاء الضوء على أسبوع
ُ
االسر الوطين ،فهذه فرصة
ساحنة للتأكيد على الدعم الذي
تقدمه سنرتلينك Centrelink
أسرتالياMedicare
وميديكري
 Australiaل ُالسر.
سنرتلينك
مساعدات
تشمل
 Centrelinkالعائلية ما يلي:
(برنامج إجازة األبوة مدفوعة األجر)
:Paid Parental Leave scheme
سيحصل الوالدان املؤهالن على
دفعة إجازة األبوة
املمولة من
ّ
احلكومة إذا أصبحا مقدمي رعاية
أساسيني
لطفل مولود أو ُمتبنى،
ٍ
وسيكون مبقدورهما تلقي دفعة
إجازة األبوة مبعدل احلد األدنى
ٍ
لألجور الوطين،
لفرتة تصل إىل
 18أسبوع.
(عالوة املولود اجلديد) Baby
 :Bonusهذه دفعة خاضعة الختبار
الدخل للمساعدة يف تكاليف رعاية
طفل حديث الوالدة أو ُمتبنى.
ٍ

1. The Capital of the Northern
Territory is
1) Has no capital
2) Canberra
3) Darwin
4) Perth

مكاتب دائرة اهلجرة يف
مدينة باراماتا ،على أن يكون
الطلب قد ُق ِّدم يف أسرتاليا،
يف مكاتب دائرة اهلجرة،
وان يكون الطلب قد ُق ِّدم
قبل الثاني من أيار ،2011
ومل يصدر أي قرار من دائرة
اهلجرة بشأنه.

 -3منذ األول من حزيران
سيَبت بكل طلبات
،2011
ُ
املقدمة يف
رجال الدين
أسرتاليا ،واملطلوب فيها
قرار مبنح كفالة ،أو تعيني
يف منصب ما ،يف مكاتب
دائرة اهلجرة يف مدينة
باراماتا.
من اجلدير التنبه إىل أن
الطلبات املقدمة لتأشريات
 419واملتعلقة بطلب كفالة،
أو ملنصب ما ،وإذا كانت
الطلبات قد ُق ِّدمت قبل
الثامن عشر من نيسان
 ،2011ومل ُيتخذ إي قرار بها،
ستبقى مكاتب دائرة اهلجرة

2. Which is the smallest
Australian State
1) Australian Capital Territory
2) Queensland
3) Hobart
4) Tasmania

*احملامية بهية أبو محد*

يف والية كانربا اإلقليمية
املرجع الذي سينظر بها .هذا
ما ينطبق على تأشرية فئة
 428اخلاصة برجال الدين،
يف حال سبق وقدموا الطلب
قبل األول من حزيران سنة
.2011
قدم
من املهم جدًا أن ينتبه ُم ِّ
الطلب لتاريخ التقديم ،وإذا
كان قد صدر قرار به أم ال،
من أجل حتديد مكتب اهلجرة
الذي سيقدم طلبه فيه.

2) Australia’s smallest territory
3) the capital of New South
Wales
4) Australia’s capital city

إجابات صحيحة
Correct answers to:
I Question 1 : 3
II Question 2 : 4
III Question 3 : 3
IV Question 4 : 4
V Question 5 : 4

?3. Who chooses the ministers
1) The Parliament
2) the Queen
3) the Prime Minister
4) the Governor General
4. You can only be elected to
parliament
1) if you have an Australian
passport
2) if you served Australia in the
Army, Navy, or Air Force
3) if you lived in Australia long
enough
4) if you are an Australian
citizen
5. Canberra is
1) Australia’s main city and
industrial centre

أسبوع ُ
األسر الوطين لعام 2011

ُ
وتدفع عالوة املولود اجلديد Baby
طفل مؤهل.
 Bonusعن كل
ٍ
(إعانة الضريبة العائلية) Family
 :Tax Benefitهذه دفعة خاضعة
الختبار الدخل للمساعدة يف تربية
األطفال ،وتستند إىل الدخل
السنوي للعائلة .مقدمو الرعاية
املباشرين واألجداد القائمني
مبسؤوليات الرعاية اليومية لطفل
قد يكونوا أيضًا مؤهلني هلذه
اإلعانة.
والتحصني)
األمومة
(عالوة
Maternity
Immunisation
 :Allowanceهذه دفعة غري
خاضعة الختبار الدخل لتشجيع
الوالدين ومقدمي الرعاية على
حتصني أطفاهلم.
(إعانة رعاية الطفل واخلصم
املكتسب يف نفقات رعاية
الطفل) Child Care Benefit and
 :Childcare Rebateهذه اإلعانة
ملساعدة عائلتك يف تكاليف خدمة
رعاية األطفال.
ملعرفة املزيد عن الدفعات
واخلدمات املتاحة ل ُالسر ،بإمكان
العمالء التحدث إىل سنرتلينك
العربية
باللغة
Centrelink
باالتصال على الرقم .131202
بعض املعلومات متوفرة حتت
العنوان «حنن نتحدث لغتك»
يف موقع سنرتلينك Centrelink
www.centrelink.
االلكرتوني
.gov.au
تشمل مساعدات ميديكري أسرتاليا
 Medicare Australiaالعائلية ما
يلي:
هذا
:Medicare
(ميديكري)
مجيع
أن
يضمن
الربنامج
األسرتاليني املؤهلني حيصلون

عزل رئيس والية نيو ساوث
باري اوفاريل أربعة
ويلز
من مديري شركة الكهرباء مت
تعيينهم يف اللحظة األخرية من
قبل احلكومة العمالية السابقة
لالسراع يف البيع املثري للجدل
الصول الكهرباء بـ  5.3مليار
دوالر.
وكان وزير اخلزانة السابق
إيريك روزندال قد أسرع
هذه التعيينات هرع
يف
قبل ساعات فقط من وضع
اللمسات االخرية على عملية
بيع ،وبعد ان استقال مثانية
مدراء من مناصبهم يف
شركات الكهرباء احتجاجا
على اخلصخصة اجلزئية لقطاع
الطاقة يف الوالية.
ففي وقت االسئلة امس االول
اخلميس ،أعلن السيد اوفاريل
عن عزل املديرين االربعة:
جني ماكليالند من اينتغرال
ديرمودي
وجون
انريجي
والنائب العمالي السابق كني
ييدن ومايكل ليلي من شركة
للطاقة الكهربائية.وقال انه
مت وضع مجيعهم يف «موقف
املساومة».

على رعاية طبية ،بصرية،
ورعاية باملستشفيات جمانية
أو منخفضة التكلفة ،بينما يظل
بإمكانهم اختيار خدمات العيادات/
املستشفيات الصحية اخلاصة.
(شبكة احلماية لدى ميديكري)
هذا
:Medicare Safety Net
الربنامج يقدم مساعدة مالية
ل ُالسر واألفراد يف نفقات خدمات
ميديكري  Medicareاملقدمة خارج
املستشفيات.
اخلاصة
احلماية
(شبكة
بربنامج اإلعانات الصيدالنية)
Pharmaceutical Benefits Scheme
 :(PBS) Safety Netهذا الربنامج
يساعد يف تكاليف األدوية إذا
كنت أنت أو عائلتك حباجة
لكثري
ٍ
من األدوية خالل العام.
ِ
األطفال
حتصني
(سجل
األسرتالي) Australian Childhood
 :Immunisation Registerحيتوي
هذا السجل الوطين على بيانات
املعطاة
التحصينات/اللقاحات
لألطفال دون عمر سبع سنوات.
وباإلمكان استخدام بيان تاريخ
حتصني الطفل كسجل باللقاحات
اليت
مت إعطاؤها للطفل للمساعدة يف
التسجيل باملدرسة واحلصول على
بعض دفعات املساعدة العائلية.
(خطة ميديكري للعناية بصحة
األسنان للمراهقني) Medicare
 :Teen Dental Planتقدم هذه
اخلطة للمراهقني املؤهلني يف
الفئة العمرية بني  12و  17سنة
املساعدة يف نفقات فحوصات
األسنان الوقائية السنوية – بقيمة
تصل إىل  159.85دوالر.
حيتوي موقع ميديكري أسرتاليا

 Medicare Australiaااللكرتوني
www.medicareaustralia.gov.au

ٍ
معلومات عن خدمات ميديكري
على
Medicare Australia
أسرتاليا

ٍ
بعدد من اللغات حتت عنوان
متاحة
«معلومات مرتمجة».

متت إدانة حواىل  250شخص مبخالفات ضريبية
خالل الشهور الثالث األوىل من عام 2011

كشف اليوم مفوض الضرائب
ٍ
 Michael D'Ascenzoعن
عدد
من اإلدانات مبخالفات ضريبية
وخمالفات املعاش التقاعدي عن
فرتة ربع السنة من  1يناير/كانون
الثاني حتى  31مارس/أذار .2011
وقد
صرح  D>Ascenzoقائ ًال:
َّ
«لقد صدرت خالل هذه الفرتة
أحكام بالسجن ضد  13شخص،
ٌ
وقد نتجت حالتان منهما عن
حتريات  ،Project Wickenbyالذي
هو عبارة عن أكرب قوة خاصة
ملكافحة التهرب الضرييب يف
تاريخ أسرتاليا».
وأضاف قائ ًال« :لقد اكتشفنا
جمموعة من املخالفات خالل هذه
الفرتة ،مبا يف ذلك استخدام
سرية،
مصادر خارجية
ّ
تصغري
برنامج
واستخدام
املمتلكات ،واالحتيال باسرتداد
األموال وأنشطة حماسيب ضرائب
غري مسجلني يزاولون
بشكل خمالف للقانون.
املهنة
ٍ
احملاكمات األخرى مشلت:
• احلكم بالسجن ملدة  20شهر على
رجل من والية غرب أسرتاليا عن
ٍ
مزاولة مهنة حماسب ضرائب غري
مسجل وتقديم مطالبات احتيالية
للعمالء ،مبا يف ذلك نفقات متعلقة

بالعمل غري مستحقة ومقاصات
ضريبية .ويف
كثري من احلاالت،
ٍ
ِ
يعط
فهو مل
عمالءه املسرتدات
َ
الضريبية.
• احلكم بالسجن ثالث سنوات
رجل من كوينزالند عن تقدميه
على ٍ
مطالبات متعلقة ببيان نشاط عمل
وهمي مببلغ  253,517دوالر بدون
أي دليل يثبت وجود العمل.
• احلكم بالسجن ثالث سنوات على
رجل أعمال من باالرات عن تقدميه
بيانات نشاط عمل تضمنت أرقامًا
وهمية أدت إىل تضخيم مسرتدات
أرصدة ضريبة السلع واملبيعات مبا
يزيد على  185,000دوالر.
• إدانة شركة تعهدات نقل يف
سيدني وتغرميها 26,400دوالر
عن  8خمالفات بعدم تقديم بيانات
نشاط العمل.
«أية خمالفة ،سواء صغرية أم
كبرية ،جتحف حبق أفراد اجملتمع
الذين يفعلون الصواب .فمبالغ
الضرائب تستخدم يف متويل
خدمات جمتمعية هامة نعتمد مجيعنا
عليها.
«يف حني أن غالبية أفراد اجملتمع
يفعلون الصوابّ ،
إال أن هذه
النتائج توضح جليًا أن أولئك
الذين يرتكبون مثل هذه األخطاء

سيواجهون عواقبًا وخيمة نتيجة
أفعاهلم.
ٌ
«إذا كان لديك
شك بأن هناك
شخص حيتال أو يتهرب من
ٌ
التزاماته الضريبية والتزامات
معاشه التقاعدي ،قم بالتبليغ
عنه باالتصال مبكتب الضرائب
األسرتالي  ATOعلى الرقم
 .1800060062وبإمكان حماسيب
الضرائب أيضًا أن يتصلوا مبكتب
الضرائب األسرتالي  ATOعرب
خط نزاهة حماسيب الضرائب Tax
 Agent Integrity lineعلى الرقم
.1800639745
«إذا ارتكبت اخلطأ متعمدًا ،سوف
تطالك العدالة».
األشخاص الذين ال يعرفون
التزاماتهم الضريبية والتزامات
معاشهم التقاعدي أو الذين
جيدون صعوبة يف الوفاء
بالتزاماتهم،
جيب أن يتصلوا مبكتب الضرائب
األسرتالي  ATOعلى الرقم
 131142ملناقشة أوضاعهم.
إذا كنت ال
تتحدث اإلجنليزية
َّ
وحباجة ملساعدة يف االتصال،
ُيرجى االتصال هاتفيًا خبدمة
الرتمجة التحريرية والشفهية على
الرقم .131450
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اسرتاليات

االنتحارا اكرب قاتل يف اسرتاليا
ما زال االنتحار القاتل األكرب
لالسرتاليني من حوادث الطرق
وسرطان اجللد  ،كما تظهر
أحدث األرقام ،مما أثار دعوات
حلملة وطنية كربى لتوعية
املواطنني.
وقد وجد تقرير ملكتب اإلحصاء
األسرتالي (ابي س) يف أسباب
املوت ان  2130اسرتاليا
قضوا انتحارا يف العام 2009
وهذا الرقم األولي من املرجح
لالرتفاع ،فينا قضى 1417
شخصا يف حوادث الطرق و
 1837من سرطان اجللد.
وكانت نسبة االنتحار بني
الذكور  76،6يف املائة من
جمموع وفيات االنتحار ،مما
جعلها تشكل  22،1يف املائة
من جمموع الوفيات بني الذكور
الذين ترتاوح اعمارهم من 15
إىل  24عاما يف عام 2009
وهو أيضا السبب الرئيسي
للوفاة بني اإلناث الذين
ترتاوح أعمارهن من  15إىل
 34سنة.
ويف حني اثنت مجعية شريان
احلياة  Lifelineعلى تعهد حكومة
غيالرد يف اآلونة األخرية برصد
 276،9مليون دوالر على مدى
أربع سنوات لتحسني اخلدمات
املقدمة للسكان املعرضني
للخطر قالت اجلمعية اخلريية ان
هناك حاجة ماسة إىل مبادرة
وطنية.
وقال املسؤول يف مجعية

شريان احلياة السيد جون
بروغدن ان هذه االرقام
أظهرت أن املسألة ليست
شيئا عابرا وهي حباجة حلمالت
فعالة للسالمة على الطرق
اليت شهدت حوادث وفيات
كسبب رئيسي للوفاة يف
العقد املاضي.
واضاف السيد بروغدن يقول
«اننا نريد ان نرى مناقشة
هذه االمور واالتفاق عليها
يف اجتماع جملس احلكومات
نريد
وحنن
االسرتالية،
كل مستوى من مستويات
احلكومة االلتزام بتمويل هذه
احلمالت».
وقال السيد بروغدن «تعتقد
شريان احلياة انه ميكن الوقاية
من معظم حاالت االنتحار من
خالل إعطاء املواطنني الرعاية
اليت حيتاجون إليها عندما
حيتاجون إليها».

اختصاص ،خربة وصدق يف العمل
اسألوا الصيدلي كيف ميكنكم توفري املال
تتوفر يف الصيدلية فيتامينات
( )BLACKMORESمساحيق

للغسيل واجللي ،عطورات،
هدايا ّ -
نغلف اهلدايا جمانًا،

تظهري فوري لصور الباسبور،
وأشياء أخرى كثرية

توصيالت جمانية للمنازل
مقابل مركز الربيد

وقال السيد ان «شريان احلياة»
تبحث عن طرق مبتكرة للوصول
إىل احملتاجني وادخلت خدمة
الدردشة حول هذه األزمة عرب
االنرتنت وهي تشهد حاليا
ارتيادا على مستوى عال.
«مع  16يف املائة من
املشاركني الذين يتحدثون
إلينا مباشرة عن االنتحار حنن
نعلم أن احلاجة مسألة ماسة
وواقعية للغاية» .
وقالت الباحثة يف منع
االنتحار جو روبنسون ان على
اي محلة وطنية إرسال رسالة
بعناية تقول “OK to talk about
.”suicide
واضافت السيدة روبنسون
جو «حنن نعلم ان معظم
االشخاص خيفون مشاعرهم
االنتحارية وهذا مينعهم من
طلب املساعدة ،وحتى اآلن
العالجات الفعالة متوفرة».

دوام العمل:

من االثنني
حتى
السبت من
 8صباحًا
حتى  8لي ًال
يوم االحد
من 9
صباحًا حتى
 8لي ًال

Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161

كريس بوين وهادلي راي يف «اشتباك اذاعي»

الشرطة تكشف عن قنبلة عثر عليها يف فيالوود

أكدت الشرطة انه عثر على
قنبلة حملية الصنع  ،حيتمل
أن تكون قاتلة داخل مركز
االحتجاز فيالوود املضطربة.
واجلاز املتفجر الذي يعتقد
انه مصنوع من ميكن من
 flysprayوزيت الكانوال ،
قد مت وضعه داخل غرفة
الكومبيوتر ،وانتشر املزيد
من زيت الكانوال على االرض
قبل ان تندلع النار.
وقام موظفون من املركز
باطفاء احلريق قبل ان
تصل اىل القنبلة املتفجرة
واستدعوا الشرطة.
وأثارت هذه القنبلة مشاجرة
على اهلواء بني وزير اهلجرة
كريس بوين الذي كشف عن
انه ليس على علم بالعثور
على قنبلة حملية الصنع ،
وقال انه سيجري حتقيقا يف
التقارير.
وجرى نقاش حاد بني السيد
بوين واملذيع يف  2GBراي
هادلي وجها لوجه يف أعمال
الشغب واالحتجاجات األخرية
على السطح يف فيالوود،
حيث اتهم السيد هادلي
وزارة اهلجرة واجلنسية بانها
كمنفضة
الفائدة
«عدمية
سجائر على دراجة نارية>.
وقال السيد هادلي السيد
ان الوزير بوين كان يكذب
من خالل مسؤوليه (يف دائرة
اهلجرة).

لكنالسيد بوين قال ان هذه
ليست هي القضية.
ثم مت الكشف عن انه (بوين)
اوعز للسلطات بأنه اذا كان
املناسبة
القوة
استخدام
على
املتظاهرين
الجبار
النزول عن سطح املبنى ،
قائال «إنه ميكن بل جيب أن
تستخدم».
وقال السيد بوين «ما قلته
هو انه ميكن استخدام القوة
شرط تأمني السالمة».
واضاف «هل اعطيت يف أي
مرحلة تعليمات انه ال ينبغي
وال جيوز استخدام القوة».
وبقي ثالثة حمتجني ساخطني
يف فيالوود على سطح احد
اجملمعات ملدة  11يوما قبل
ان يزلوا يف نهاية املطاف.
ورفض السيد بوين االدعاءات
بان وزارته ابرمت اتفاقا مع
احملتجني لينزلوا عن السطح
قائال «مل يكن هناك اي
اتفاق ..كانوا على السطح
وكانت لديهم مطالب .وكنا
واضحني معهم انه ال ميكن
اعطائهم تأشرية دخول».
وقد جرى وضع الرجال
الذين نزلوا يف النهاية من
على السطح يف فيالوود
يف منطقة أمنية مشددة يف
املعتقل ،يف حني مت نقل
طاليب اللجوء الـ  22الذين
قاموا بأعمال شغب يف
مركز االعتقال واحرقوا قبل

أسبوعني  ،تسعة مبان ،اذ مت
نقلهم اىل سجن سيلفرووتر
حبراسة امنية مشددة.
واكد السيد بوين أيضا انه
مت زيادة مبلغ من املال يف
املوازنة على كلفة منازل
املعتقلني يف جزيرة عيد
امليالد يف مراكز االحتجاز يف
ماينالند .غري انه مل يقل كم
هي هذه الزيادة.
واكد متحدث باسم شرطة
نيو ساوث ويلز ان احلريق
يوم السبت يف  19آذار قد
أشعل عمدا.
ومن غري املعروف ما إذا كان
هذا احلريق على عالقة بأعمال
شغب الشهر املاضي يف
فيالوود اليت دمرت تسعة
غرف واسييت باضرار مبئات
اآلالف من الدوالرات.
وقال ناطق باسم الشرطة
«ان آمر خمفر بانكستاون
حملي حضر فيالوود مركز
االحتجاز يوم السبت يف 19
آذار  /مارس يف أعقاب
حريق شب يف بناية حتتوي
على غرفة الكومبيوتر.
واضاف الناطق يقول «فيما
مت اطفاء احلريق من قبل
اكتشفت
املركز
موظفي
الشرطة قنيلة حملية الصنع
مكونة من عدد من العناصر
القابلة لالشتعال حمتملة».
وقد اخذت الشرطة اجلهاز/
القنبلة لتحليل البصمات.
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مؤتــمر صحايف

عقد مؤمترا صحافيا مع االعالم العربي

رفول :لن تكون وزارة الداخلية بيد رئيس اجلمهورية ..نعمل لعقد سينودي مسيحي -اسالمي
عقد املنسق العام للتيار الوطين
احلر الدكتور بيار رفول مؤمترا
صحافيا يف مركز التيار يف
مرييالندز حضره ممثلون عن
الصحف العربية يف اسرتاليا
اضافة لنائب الرئيس الفيدرالي
للتيار السيد حممد درباس ونائب
سكرتري التيار يف سيدني السيد
انطوني صيداوي.
وبعد ان قدمه السيد درباس،
وهو اشهر من ان يقدم ،بدأ
الدكتور رفول املؤمتر بالرتحيب
على
وشكرهم
باالعالميني
كل اجلهود االعالمية من اجل
واملنطقة
ولبنان
اسرتاليا
لتوعية ابناء اجلالية بالنسبة ملا
حيصل عندنا .يف هذه الزيارة
اربع مناسبات وهي االحتفال
الذي احييناه مساء اجلمعة من
االسبوع املاضي يف ملبورن
ومساء السبت يف اداليد لنعود
بعدها اىل ملبورن اللقاء حماضرة
يوم االحد وحنن اليوم (الثالثاء)
معكم يف سيدني يف مركز التيار
وغدا (االربعاء) يف الويستيال
الساعة  7مساء ..اجلمعة لدينا
احتفال يف كانبريا وزيارات يف
العاصمة والسبت لدينا االحتفال
يف سيدني.
وقال انين اعترب هذه الزيارة
ناقصة الن االساس فيها كان
الباحث والصديق غسان الشامي
ّ
حضرنا له اللقاء
الذي كنا قد
حماضرات يف ثالث جامعات
اسرتالية وكان سيلقي حماضرة
البناء اجلالية يف سيدني
وملبورن.
سأتكلم يف هذا املؤمتر يف ثالثة
مواضيع وهي احلكومة ولقاء
بكركي الذي نطلب مساعدتكم
فيه واملوضوع الثالث االوضاع
يف املنطقة وتداعياتها على
لبنان.
بالنسبة لنا حنن بعد انتخابات
 2009اخذنا على عاتقنا ان نؤلف
حكومة وحدة وطنية ،يف البيان
الوزاري كان سالح حزب اهلل
واملقاومة خطا امحر وهذا حق
مكتسب للبنان والنقطة الثانية
كانت استنهاض الدولة اللبنانية
انطالقا من البنية التحتية .حنن
ترأسنا يف العام  2009جلنة
املال واملوازنة النيابية اليت
ترأسها النائب ابراهيم كنعان
واليت تضم من كل الفرقاء
واكتشفنا فقدان  11مليار
دوالر بني  2006و  2009اي
يف  4سنوات مل ُيعرف كيف مت
انفاقها حيث انفقت من خارج
املوازنة اذ مل تكن هناك يف
تلك الفرتة اي موازنة ،فاتفقنا
مع حلفائنا ان نعاجل الوضع
بروية على طاولة جملس الوزراء
وكان االجتماع يف بعبدا برئاسة
رئيس اجلمهورية وحضور رئيس
احلكومة ومت التوجه لدولة
الرئيس احلريري بالقول انكم
كنتم مسؤولني يف تلك الفرتة
عن وزارة املالية فهل مبكانكم
اعطاؤنا فكرة حول كيف مت

االنفاق ونتخطى هذا املوضوع
ونسامح ونفتح صفحة جديدة
فكان جوابه اذا ساحمتموني
فليس هناك داعي الن اكتب
لكم ورقة ولن اعطيكم تفاصيل
فرفضنا قائلني انه جيب ان
تعطينا تفاصيل النه اذا اتى
احد بعدنا سيتهمنا ايضا بأننا
ّ
وغطينا على
اخذنا حصة ايضا
املوضوع فكان جوابه «انا ال
اسلمكم رقبيت بهذا املوضوع»
وهنا بدأت املشاكل ..عملنا
خطة الكهرباء والسدود املائية
فوافقوا عليها وعملنا قانون
الغاز والنفط فوافق عليه
جملس الوزراء غري ان رئيس
احلكومة رفض توقيعه ..كل
شركات النفط والغاز االجنبية
مسحت البحر ووجدوا ان هناك
ثروة ضخمة تتقامسها ثالث
بلدان لبنان وفلسطني احملتلة
(اسرائيل) وقربص اما حصة
سوريا فقليلة فقلنا له ملاذا ال
ّ
توقع ..فلنقم يف هذا الوقت
بدعوة االمم املتحدة لرتسيم
زعل
احلدود فقال «أنا فيين ّ
تركيا» قلنا له حنن نتحدث مع
تركيا فرفض وبدأ بتعطيل
ِ
يعط ماال
عمل الوزارات ..مل
لوزارة الزراعة ..مل يدفع هلا
مثن النفط والغاز لوزارة النفط
وقد دفعنا خالل سنة وشهرين
 270مليون دوالر فقط فوائد
الننا تأخرنا بالدفع ..ال يعطي
ماال للبدء بالسدود ال يعطي ماال
للكهرباء.

وقال الدكتور رفول ان الرئيس
سعد احلريري يف مقابلة مع
الشرق االوسط برأ سوريا من
قتل والده ويقول يف املقابلة
خرب البلد وخرب العالقة
ان من ّ
بيننا وبني سوريا هم شهود
الزور ..فقلنا شيء عظيم
هناك تقدم يف هذه املسألة،
اتينا اىل جملس الوزراء وقلنا
اننا حتويل شهود الزور على
اجمللس العدلي غري ان النصاب
مل يكتمل حيث كان ينسق ،على
ما يبدو مع رئيس اجلمهورية يف
هذا املوضوع ،تكون النتيجة 14
بـ  14وكنا ال نستطيع حتويلهم..
هذه هي االبواب اليت ندخل منها
لنعرف من قتل الرئيس رفيق
احلريري ..كان مندوب االمم
املتحدة يف زيارة للعماد عون
فقلنا له اذا كان عندكم شاهد
زور ماذا تفعلون به فقال حنوله
على احملكمة او نزج به يف
السجن ..يف النهاية قالوا ان
احالة شهود الزور على احملكمة
تقسم البلد وهذا شيء ال حيدث
يف العامل ..النقطة الثانية
القرار الظين فقلنا هلم اذا
كانت هناك قرائن ثابتة حسنا
اما اذا مل تكن هناك قرائن
ثابتة لالتهام فهذا شيء خيرب
البلد 5 ..سنوات اتهمتم سوريا
ثم برأمتوها ..وضعتم الضباط
االربعة  4سنوات يف السجن
ثم اخرجتموهم دون حماكمة او
اعتذار ..قالوا لنا يصدر القرار
الظين ومن ثم يسلمون شهود
الزور فقلنا هلم ان هذا خيرب

فجأة سرب من حوله لالعالم
(باحلقيقة هو الذي سرب) انه ال
يستطيع ان يكون رئيس وزراء
ويصدر القرار الظين مفضال
التأجيل بعض الشيء ،واآلن ما
يكتبه االعالم هو انهم ينتظرون
ماذا سيؤول اليه الوضع يف
سوريا..

املعلومات واالسباب اليت وصلت
الينا هي انهم هددوه مبصاحله
يف اخلارج هددوه بثالثة بنوك
(بنك عودة وبنك بيبلوس وبنك
لبنان) هو مساهم فيها يصري
فيك كما حصل للبنك الكندي
الذي مت توقيفه حبجة تهريب
املال حلزب اهلل فسألنا ماذا
عن بنك البحر االبيض املتوسط
أمل يكن يدفع ملنظمة فتح
االسالم ام ان فتح االسالم
ليست منظمة ارهابية فلماذا
مل يتم توقيفه وعندما ذهبوا
اىل اميون مل يذهبوا ليسرقوا
البنك بل ألخذ ماهلم ..اذا ،انتم
ُتفلسون البنوك يف لبنان هلدف
سياسي..

*املنسق العام الدكتور بيار رفول خالل احملاضرة*
البلد ولنا مثل على هذا القرار
وهو العراق الذي اتهموه حبيازة
اسلحة دمار شامل ومل يكن
هناك مثل هذه االسلحة ولكن
ماذا كانت النتيجة ..فحسب
تقرير جلنة حقوق االنسان
االمريكية كانت النتيجة مليون
ومعوقة و 7ماليني يتيم
معوق
ّ
ّ
مهجر
ويتيمة وارملة و 4ماليني
ّ
وهناك املاليني افتقروا بعد ان
كان العراق اغنى دولة عربية..
فهل هناك من حياسبهم...
حنن اآلن هل ندمر البلد ومن
ثم يأتون ويقولون لنا «ما طلع
حزب اهلل» فلنكن واعني ،ثم حنن
نريد ان نرد احملكمة اىل لبنان
واستشهدنا بكتاب للقاضي
يف احملكمة الدولية فرانسني
الذي قال فيه ان هدف احملكمة
الدولية ليس الوصول اىل
املذنب بل االقتصاص سياسيا
من الذين خيالفون اوامر القوة
املهيمنة كما اعطيناهم مثال اخر
عن الرئيس عمر البشري الذي
حولوه اىل احملكمة الدولية
فحكموا عليه بقتل  300ألف
انسان ووضعوا امسه على
قائمة اهم املطلوبني يف العامل،
وبعد ان جرى توقيع عقد معه
من حتت الطاولة يقضي بالقبول
سلفا بتقسيم السودان وتسليم
ثروته الوطنية وحنن نديرها
وهي من اهم املناطق يف العامل
اليت توجد فيها ثروة طبيعية من
نفط وغاز وذهب كما يتحدث
واعفاءه من  20مليار دوالر
دين ..واآلن مل يعد هناك
شيء ضد الرئيس عمر البشري
وهذا مثل آخر عن تسييس

احملكمة الدولية ..كل هذه
االمور اليت مل يتجاوب احلريري
معنا فيها عطلت عمل الدولة مل
يتجاوب بتحويل الفاسدين اىل
احملكمة ملعرفة مصري االموال
املسروقة ...حنن مل ُنسقط
احملكمة بالرصاص ..اسقطناها
بطريقة دميوقراطية باكثر من
ثلث الوزراء ( 11وزيرا من
اصل  )30تتذكرون ماذا فعلوا
يف يوم الغضب يف طرابلس
يرد احد عليهم هذه
وصيدا ومل ّ
االمور اليت حدثت ال احد يأتي
باحلديث عنها وايضا حنن لن
نتحدث عنها ..حاولنا يف البداية
تكليف الرئيس عمر كرامي فلم
نستطع تأمني النصاب اىل ان
تكلف الرئيس ميقاتي الذي قال
لسماحة السيد انا ال استطيع
ان احتدث عن احملكمة ولكنين
سأكون احلامي االول للمقاومة،
عندما زار اجلنرال قال له انت
تطالب بالتحقيق املالي ولكننا
ال نريد ان تصري املسألة كيدية
فقال له العماد ابدا ،حنوهلم
اىل احملكمة ويدفع املذنب ما
عليه وتنتهي املسألة ،حتى انه
مت الدخول يف بعض تفاصيل
تشكيل احلكومة ..فجأة بدنا
نسمع يف االعالم انه يريد ان
يرتيث لريى ماذا سيقولون يف
 14شباط ثم ماذا سيحكون يف
 14آذار ..فقلنا له حنن اسقطنا
احلكومة النهم رفضوا حماكمة
شهود الزور بسبب موقفهم من
القرار الظين ولرفضهم بفتح
حتقيق مالي ،اذا كانوا يوافقون
على هذه االمور فليأخذوا الـ 30
وزيرا ،قال احاول فلم يقبلوا،

وقال يف انتخابات العام 2009
ّ
غطى الوزير بارود كل املخالفات،
غطى املال الذي دخل اىل لبنان
غطى نقل النفوس بتوقيع
منه ..انت ال تستطيع نقل
نفوس يف لبنان أالف النفوس
جرى نقلها يف بريوت واملنت
وجبيل ويف زحلة الفضيحة
الكبرية حيث مت نقل حواىل 13
ألف نفس اليها ...وزير الدفاع
ماذا فعل ومن ميثل يف احلكومة
من املسؤول عن اعماله امل
يطلب من االسرائيليني ضرب
حزب اهلل فقط خالل حرب متوز
احيد لكم اجليش ..رئيس
وانا ّ
اجلمهورية صار فريقا على
االرض ومل يعد رئيسا توافقيا
بعد تدخله يف االنتخابات النيابية
يف املنت وكسروان وجبيل
وبعبدا اي يف اماكن تواجد
العماد عون فلماذا  ...اذا اراد
رئيس اجلمهورية اعالن حصة
سياسية فليعلن انه يريد ان
وينزل يف
ينزل على االنتخابات
ّ
جبيل وبريوت واجلنوب والبقاع
غري مل ينافس اال يف اماكن
وجود اجلنرال بهدف حتجيمه
ومل يأخذ وال حتى نائب واحد
وهذا ما تذكره «ويكيليكس»..
فال الدستور يأتي على ذكر
ان لرئيس اجلمهورية حصة
يف جملس الوزراء وال الطائف
يذكر ان لرئيس احلكومة حصة
يف جملس الوزراء ودوره
ادارة شؤون الوزارات ويسهر
على سري العمل فيها ..رئيس
اجلمهورية يولي وال حيكم..
اآلن يتحثون عن عقدة عون
التيار ليس عقدة حنن لنا حقوق
سياسية دائما يسطون عليها
ال يسألون حزب اهلل وال حركة
امل وال احلزب االشرتاكي..
دائما عندما املسألة الينا ميد
يده رئيس اجلمهورية نريد ان
نعرف ملاذا ..لن تكون وزارة
الداخلية بيد رئيس اجلمهورية
النه مت استعماهلا مع فريق

ضد فريق ..اذا كانت الداخلية
معنا (كمعارضة) ان تستعمل
لفريق ضد فريق والدليل على
ذلك وزارتا االتصاالت والطاقة
واعطاء سلسلة الرتب والرواتب
من سنة  96حتى  2009وهي
مليار دوالر لـ  46ألف عائلة
جون ان نسأل هؤالء مه من
سياسيا..حنن اليوم اذا كنا
نعمل خطة كهرباء او سدود او
خطة زراعية ( 60يف املئة من
سكان لبنان كانوا يعيشون
من الزراعة واآلن  12يف املئة
فقط) فهذا جلميع فئات الشعب
اللبناني .قائد اجليش العماد
جان قهوجي اقرتح اسم العميد
بول مطر (دون علمه) الذي كان
مسؤوال عن االتصال بني االمم
املتحدة وبني اجليش اللبناني
وتارخيه يف اجليش يشهد
له وهو ليس مع هذا الفريق
او ذاك  ..حنن وافقنا عليه
مسبقا غري ان رئيس اجلمهورية
رفض.
بالنسبة للمؤمتر الرباعي يف
نعول عليه كثريا
بكركي حنن
ّ
وهو كان مببادرة من سيدنا
البطريرك الذي حتدث مع
االربعة غري ان اجلنرال قال
له هل املصاحلة تكون تقبيال
ومصافحة فقط ،حق االختالف
مقدس اذا كان لدي رأي ولدى
غريي رأي معاكس فلنرتك
ذلك للمؤسسات ليتم حله
دميوقراطيا والناس ختتار ال ان
ننزل على االرض ونفرض رأينا
على اآلخر ،االجتماع كان ممتازا
كانت فيه مصاحلة وشفافية
ومصافحة وكان هناك ثالثة
مطارنة يسجلون وقال العماد
لغبطته حنن االربعة اذا اتفقنا
برا جيب
على شيء فمن خيالف ّ
تسمية من خيالف ال القول احلق
على الفريقني حنن ال نقبل بذلك،
هذا حقنا وحق غرينا ايضا..وقد
ترك هذا املؤمتر ارتياحا ليس
لدى اجملتمع املسيحي فحسب
بل لدى اجملتمع اللبناني.
بالنسبة للوضع يف الدول
العربية ففي مصر مل تكن
هناك عصابات تطلق النار على
اجليش او على قوى االمن يف
مصر البطاشون هم من ضرب
الشعب ..يف تونس البطاشون
هم من ضرب الشعب ..انا ال
استطيع ان اقارن ما حصل يف
مصر مبا حيصل يف سوريا ..انا
معين بسوريا اكثر من غريي
النها تنعكس علي يف لبنان
الن هناك تفاعال وحدودا بيننا
وبينهم انا ال استطيع ان اقارن
بني الرئيس السايق مبارك
وبني الرئيس بشار االسد..
الرئيس االسد دعم املقاومة
ومل يهقد صلحا مع اسرائيل
ووقف اىل جانب حركيت اجلهاد
االسالمي ومحاس يف حرب غزة
اما الرئيس السابق حسين مبارك
فأغلق آخر معرب على مليون
م 200ألف شخص مطوقني يف
غزة يتعرضون للذبح ..السبب
التتمة ص19
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CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة االرز لتعليم قيادة السيارات

الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

Sydney Landscaping and Excavations

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

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

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

0407405846 :لالتصال
97405846

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

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
Abraham
Managing Director

378 922 0435

Residential *Commercial*
*Industrial

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

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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

<gëÊ<g÷^œ÷]<gÈ“Üi<‡⁄<‹”i^q^u<ÜÒ^ä÷
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تسعرية جمانية معاملة ممتازة وكفالة يف العمل
 سنة خربة30 اكثر من

13 صفحة
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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

Tel/Fax: (02) 9725 7011 :اتصلوا بــ رانيا
753 Hume Hwy Shop 28A Bass Hill
Plazza Bass Hill NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

·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
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$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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لبنانيات

العماد عون لربنامج بني السطور عرب قناة ُ :OTVم ِص ٌّر على الداخلية ،وإذا أرادوها بالتّوافق ،فأنا مستعد
تتمة املنشور ص7

قلت ّ
إنه هو أيضًا ال
ملاذا
َ
يقوم بواجباته بتأليف احلكومة
اجلديدة؟
ج :نسمع من مصادر ونقرأ
الصحف عن مصادر ونسمع
يف
ّ
تعليقات الوكالة املركزية ّ
اليت
َ
القصر
ينسبونها ملصادر من
وإىل ما هنالك.
أي نوع؟ ماذا تقول
س :من ّ
هذه املصادر؟
ّ
«الداخلية»
تتكلم عن مسألة
ج:
ّ
وعن املواضيع ّ
اليت تعرقل
َ
تأليف احلكومة.

س :حتى نكون واضحني ،هل
«الداخلية» عالق مع
من شيء غري ّ
ميشال سليمان؟
ج :ال أعرف .ال أعرف.
س :كيف ال تعرف؟!
صارحين
هل
ج :نعم ،ال أعرف.
َ
مبا هو عالق؟! مِ َ
ل تعتقد ّ
أني
َ
ٍ
ترجيحات إذًا وال أعطيك
أعطيك
لست متأكدًا منه ؟! األكيد
أمرًا
ُ
ّ
أن هناك
أعلم
ي
أن
هو
منه
ّ
مجيل
دون
ومن
خارجية،
عرقلة
ِ
أحد .كل يوم نقرأ الويكيليكس
ّ
ّ
الطقم
كل هذا
أن
ونعرف ّ
ٌ
السفارة
يف
داخل
السياسي
ّ
ّ
األمريكية يف حياتنا اليومية،
يف حياتنا اليومية يأخذون ّ
كل
َ
فعل
شخص ماذا قال ،وماذا
قرر .إذًا ،ليس اآلن
وماذا
ّ
سيعلنون االستقالل ،حنن نعلم
قبل أن يبدأوا باحلكومة ّ
أنهم قد
َ
وصلتنا أخبار،
أعطوا وعدًا ،لقد
َفلينكرهاَ .فلينكرها املسؤولون.
س :من املسؤول؟ إما ميشال
سليمان وإما جنيب ميقاتي.
ج :هناك ارتباطات.
مِ َ
وعدًا؟
أعطوا
لن
س:
لألمريكيني؟
ولغري
لألمريكيني
ج:
األمريكيني.
مب وعدوا؟
سَ :
ج :بتأليف احلكومة كما يريدونها
هم وليس كما تريدها األكثرية
اجلديدة.
يريدها األمريكيون؟
كما
س:
ُ
ج :مِ َ
ل تقول «األمريكيني»؟ أنا
الرحالت
أريد أن أفهم ما معنى ّ
واملقابالت اخلارجية مع فيلتمان
وزيارات واشنطنَ ..
مل هذه
األمور أثناء تأليف احلكومة؟
ّ
للتشاور ،لقراءة وضع
س:
الدولية...
ياسة
للس
املنطقة،
َّ
ّ
عدة ملفات ُتعنى بها
هناك
ّ
أن فيها
برأيك
هل
واشنطن.
ّ
إنك تقول ّ
ارتباطات؟ إذ ّ
إنها
معلومات.
ج :أنا ال أريد أن أعرف .أنا
وأد ُع َّ
شخص يستنتج
كل
أطرح َ
ٍ
صاحب العالقة.
يشرح
حتى
َ
ُ
س :سأكمل عن رئيس
أنت تريد وزارة
اجلمهورية.
َ
َ
وزارة
يريد
وهو
الداخلية
ّ
ُ
ُ
الدستور
إن
يقول
هو
اخلية.
الد
ّ
ّ
ّ
َ
تأخذ الوزارة
ال يسمح لك أن
ّ
ألنه دستوريًا ويف املادة  49هو
القائد األعلى للقوات املسلحة،
إذًا جيب على احلقائب األمنية أن
تكون بعهدته.
ج :كال .هو رئيس َ
شَرف ّ
ألنه
ّ
املسلحة .هي
ال يأمر القوات
بتصرف جملس الوزراء وهو
ّ
بالسلطة اإلجرائية.
الذي يتمتع
ّ
س :إذًا ،ما هي مهمة رئيس

اجلمهورية؟
الدستور.
ج :يسهر على تنفيذ ّ
س :حسنًا ،حتى يقدر على تنفيذ
حلد أدنى
هذا ّ
الدستور أال حيتاج ٍّ
«عدة ِ
أصبحت
ش ِغل» كما
من
ّ
َ
ُت َس ّمى مؤخرًا؟ من بينها حقائب
وزارية؟
حتصر
ج :أبدًا .احلقائب الوزارية
ُ
رئيس اجلمهورية مبسؤولية
َ
يصوت
حمددة هو ال ميكنه أن
ّ
ّ
صوت له
على رأيه بها .هو ال
َ
رئيس
أن
فيها.
ُ
كنت أمتنى لو ّ
َ
َ
بكتاب
وبعث
احتج
اجلمهورية
ٍ
َّ
للحكومة عندما مل ترسل املوازنة
الدورة ّ
الثانية جمللس
يف بداية ّ
َ
ّ
بكتاب إىل
يبعث
النواب .أن
ِ
النواب حينها سائ ًال مِ َ
جملس ّ
ل
ٍ
حماسبة عامة..
ليس هناك من
فهذه هي مهمته – رئيس
اجلمهورية! أن يراسل جملس
ّ
النواب عندما حتصل خمالفات
دستورية وأن يطالب باإلجراءات
الالزمة .وليس أن يطالب بوزارة
الداخلية!
ّ
س :مِ َ
ول ال؟ أين املشكلة إذا
الداخلية؟ وهو
كانت لديه وزارة ّ
األمر ّ
الذي كان موجودًا يف عهود
السابقة.
األعوام ّ
موقعه .مل حيرتم
ج :هو مل حيرتم
َ
موقعه احملايد.
َ
الرئيس؟
س :الوزير أم ّ
الرئيس!
جّ :
موقعه
س :ملاذا؟ أين مل حيرتم
َ
احليادي بأدائه؟
ً
مباشرة
مارس االنتخابات
ج :هو
َ
الداخلية
بقي
على األرض.
وزير ّ
َ
ُ
كان
يف الوزارة ،وسليمان
َ
يستدعي األشخاص وضباط
الرئيس َطَرفًا.
األمن .كان ّ
س :أتقصد االنتخابات ّ
النيابية؟
ج :االنتخابات ّ
النيابية والبلدية
ُ
ساعة احلقيقة،
أيضًا .لقد أتت
وسنقوهلا .حنن ال نفرتي على
أحد ،ولو مل يكن االمر كذلك ملا
كان هناك ما أزعجنا
س :هل هناك غري مسألة
جبيل؟
ج :جبيل؟ هناك  20قضاء!
س :أين كان له مرشحني يف
ّ
النيابة؟
ج :هناك أماكن نيابة وهناك
والرشوة ّ
اليت
أماكن تغطية.
ّ
حصلت على مرأى ومسمع
وعدادات األمريكيني باملاليني
ّ
املاليني
ومئات
وعشرات
وباملليار وغريها ،من أين َ
أتت؟
من املال املسروق من اخلزينة
بني العام  2004والعام 2006
والعام  .2009ما هو دور رئيس
اجلمهورية هنا؟
س :ماذا ميكنه أن يفعل يف
هذه احلالة؟
يده على
ج :جيب عليه أن
يضع َ
َ
ليدرسها جملس ّ
النواب،
املخالفة
َ
ويطلب منه أخذ اإلجراءات .ال
احلكومة سقطت ،وال حكومة
َ
املال
قد َمت احلسابات ،وال وجدنا
ّ
ّ
الضائع ...إذًا ،ماذا يفعل رئيس
اجلمهورية؟! مِ َ
ل حلف اليمني على
الدستور من األساس؟ هو ليس
ّ
الداخلية ،ال يعمل من خالل
وزير ّ
للداخلية.
وزيٍر ّ
الداخلية ومل
س :إذا مع وزير ّ
يقدر أن يقوم بهذه األشياء،
دون وزير داخلية ماذا سيفعل؟
ّ
يطلع على سري العمل،
ج:

النائب والوزير ّ
يستدعي ّ
الذي
يريد ويأخذ املعلومات ّ
الذي
ُّ
يتكلم
جمرب أن
والكل
يريدها،
َ
ٌ
نائب ما ّ
َ
هاب
رفض
معه .هل
الذ َ
ٌ
وزير ما ّ
َ
هاب
رفض
عنده؟ هل
الذ َ
ٌ
طلب أمرًا ما من وزير
عنده؟ هل
َ
ومل ّ
نفسه أن خيربه باألمر
يكلف
َ
أوله آلخره؟
من ّ
جوًا
س :يحُ كى أيضًا ّ
أن هناك ّ
الستهداف رئيس اجلمهورية،
أن هناك استهدافًا لواليته
حتى ّ
كالم عن عدم
الرئاسية يف
ٍ
ّ
كالم
دستورية انتخابه ،وهو
ٌ
السياسي
دائمًا يصدر عن الفريق ّ
القريب لك .هناك كالم عن ّ
أنه
ُ
واليته وباملقابل
صر
ممكن أن ُت َق َ
هناك كالم عن ّ
ليصبح
طامح
أنه
َ
ٌ
زعيمًا للمسيحيني ،ومن أجل ذلك
ّ
نفسه انتخابيًا ومن
حيضر
هو
َ
املمكن ّ
أنه من أجل ذلك يريد
الداخلية ولديه مصادر يف
وزارة ّ
كل قضاء ( ،)24:45هل هذه
عادت أو بدأت
هي املشكلة؟ هل َ
والزعيم؟
الرئيس
ّ
مشكلة ّ
ج :هناك  12مديرية يف
الداخلية .هل تعمل
وزارة
ّ
هذه املديريات بشكل سليم؟؟
مديرية اإلحصاء ومديرية األحوال
ّ
يدنا
الشخصية ؟؟ نريد أن نضع َ
على امللفات ونرى إذا كان
ُ
عملها سليمًا.
سُ :ح ِك َي كثريًا عن مشكلة يف
هذه املديرية ّ
أن هناك
ألنه يبدو ّ
شخصًا له محاية سياسية.
ج :ومديرية البلديات؟ أين هي
الرقابة على البلديات؟
ّ
أنت من سيقول
س :ال أعلم.
َ
أنت ّ
النائب.
ليَ ،
ج :ال يوجد رقابة .وأي أزمة
ُحَّلت؟ هناك مشاريع على
تقد َمت ،مل
الداخلية
مسؤولية
ّ
ّ
دعم ومل حتقق شيئًا .مل يتم
ُت َ
إصالح القانون االنتخابي ال يف
االنتخابات البلدية وال ّ
النيابية.
متى يطرحون لنا اإلصالحات؟
يف آخر حلظة ،ويصبح العمل
حتت ضغط الوقت .أين احللول؟
ال حل! والالمركزية إدارية ،هل
ّ
اتبعوها؟
طرح الوزير بارود
س :لقد
َ
وقام بورشات عمل مع
مشروعًا
َ
ٍ
جهات أوروبية ملناقشته.
ج :حسنًا ،وأين أصبح هذا
املشروع؟
س :مل يصل إىل أي مكان.
ج :نعم ،مل يصل إىل أي مكان.
س :ماذا بعد؟
ج :ما ّ
َ
مكان
وصل إىل
الذي
ٍ
السري؟!
ما؟!! ّ
السري؟ لقد ُأ ِ
نشَأت
س :أزمة
ّ
الرادارات مث ًال.
ّ
والصندوق البلدي ،هل ُحَّلت
ج:
ّ
عاد قانونيًا كما
مشكلته؟ هل
َ
كان جيب أن يكون؟
س :هذه املشكلة مرتبطة طبعًا
ّ
وبالتالي باحلكومة
بوزارة املالية
مجعاء.
ج :كال هي مرتبطة حبقوقه
الداخلية.
ومبمارسته هو وزير
ّ
الصندوق أن
جيب على هذا
ّ
يكون مستق ًال وأال يكون مدموجًا
الدولة .هناك خمالفة
يف حساب ّ
مالية وإدارية كبرية.
مراسيم
ولكن
س :هذا صحيح
ّ
َ
ّ
ليست
التنظيمية
الصندوق
ّ
موجودة.

ج :لسنا حباجة للمراسيم
ّ
رجع
التنظيمية ،فتطبيق القانون ُي ّ
الصندوق ألصحابه.
ّ
س :إذًا املشكلة هي مشكلة أداء
رئيس اجلمهورية و
أن
وليست َّ
َ
داعم هلذا املوضوع.
ٌ
ج :اآلن مل نصل بعد إىل جوهر
املوضوع أال وهو قوى األمن
الداخلي.
ّ
وضعها معروف .من
س:
ُ
سيقدر على أشرف ريفي ووسام
احلسن؟
ج :وهل هي قصة كباش أم
السلطة؟!
قصة قوانني وتراتبية ّ
س :قصة كباش يف البلد.
ج :حسنًا ،سنأتي مبن سيقدر
على الكباش إذًا.
س :هنا هم يقولون لكم هنا
ّ
تكاب ُ
شتم مع عبد املنعم
إنكم أنتم
َ
يوسف يف وزارة االتصاالت،
ُ
متكنتم أن تفعلوا معه؟
ماذا
حولناه إىل القضاء ،والقضاء
جّ :
ّ
الدولة معطلة! يف ّ
ظل
معطلّ .
الدولة معطلة
هذا احلكم القائمّ ،
بعطلها إذا أكملوا بهذا
وستستمر ُ
قاس وال ميكننا
أن «فالن
الفكر ّ
ٍ
ّ
سيظل
أن نأتي به إىل هنا»!
ّ
وسيظل األمن
القضاء فالتًا،
ِ
ٍ
وقت من املفرتض
فالتًا! يف
تسهر فيه قوى األمن على
أن
َ
املخالفات ،هي حتمي املخالفات!
أحيانًا لقاء دفع البدل ،أحيانًا
ٍ
ضغط سياسي ،وأحيانًا
لقاء
«الصحبة» ...ال أعرف!...
جراء
ّ
ّ
عندما يعاد حملافظ جبل لبنان
تراخيص غري قانونية ل 40و42
حمطة بنزين ،وال يزال رغم ذلك
يرسل الترّ اخيص ،ورغم ارسال
الوزير املسؤول أكثر من كتاب
له  ،إذًا هذا من حياسبه؟!
وزير
املفرتض
من
س:
الداخلية.
ّ
ج :إذًا حنن لسنا جمربين أن
نكون شرطيًا للقانون ،حنن نريد
أن يتم العمل يف كل ما طرحناه
بشكل قانوني .ولن يتم العمل
ٍ
فع ًال إال إذا توفرت الترّ اتبية
السلطوية .مبعنى ّ
أنه من أول
ّ
خمالفة جيب استدعاء املخالف ،إذ
جيب أن يتصل الوزير باحملافظ
إذهب
وأن يتصل بالقائمقام.
َ
ً
قائمقامية ما حتى ترى كيف
وزر
ُ
يعملون فيها!! القائمقاميات
خالية ،احملافظات خالية.
أن هناك شغور
س :أعتقد ّ
ِ
حماف َظان َ
اثنان.
فهناك فقط
الدولة ّ
كلها شاغرة ..هل
جّ :
بشكل سليم؟! كيف عملنا
تعمل
ٍ
ّ
الطاقة؟ هل عملنا
يف وزارة
جبهد احلكومة وبتسهيالتها؟
َ
وصل الوزير وكان هناك
مستشار واحد ،واآلن لديه فريق
أحضر أشخاصًا
من  44شخص،
َ
متطوعني ..أصَبحنا حناول أن
ُ
الدولة جبهد شخصي،
«ت َقّلع»
ّ
بينما أين ذهبت إمكانيتها؟
بأموال ضائعة ال نعلم أين
ذهَبت
ٍ
صِر َفت .لن يتحقق اإلصالح إذا
ُ
ّ
ومت
مل ُتضَبط اهليكلية اجلديدة
العمل فيها ،هذا هو اإلصالح
ّ
هم ذلك أن
الذي نسعى إليه! ّ
وهم
الداخلية له،
يبقى وزير
ّ
ّ
ذاك أن يبقى وزير املالية له...
وحنن أي وزير لنا؟ هذه املفاتيح
ّ
الداخلية
اليت فيها آالت ضبطّ ،
فيها آالت ضبط واملالية فيها

آالت ضبط ،باقي الوزارات ّ
كلها
ّ
تظل
تنفيذية .إذًا ،يريدون أن
ّ
الضوابط «فالتة» وأال يقدر أن
أحدهم اآلخر .هذه هي
حياسب ُ
َ
وليست
األساسية
املشكلة
ّ
فقط مشكلة ّ
الشخصي
التدخل
قامت هذه الوزارة
والعدد .لو
َ
خالل ثالثة أعوام من العام 2008
حتى اليوم بأي عمل إصالحي أو
تدبري إداريَ ،ل ّ
كنا قلنا «عال،
كنا قلنا ّ
إنه ّ
على راسنا»َ .ل ّ
مت
حتقيق شيء .يكفي أن يكون
َ
املطلق من أي تدبري
هذا الفراغ
ّ
الثالثة أعوام حتى نعترب
خالل
الداخلية
أن
القيمني على وزارة ّ
ّ
ّ
ً
ووصاية فاشلون مبمارسة
تنفيذًا
احلكم.
أن ميشال
س :هل تعتقد ّ
الداخلية دون
سليمان يريد
ّ
ضوابط؟ هل له مصلحة كرئيس
مجهورية إلجناح عهده؟
يريدها دون ضوابط.
ج :نعم
ُ
س :ملاذا؟
ج :قبل تأليف احلكومة املاضية
حصل اجتماع بيين وبني الرئيس
سليمان وبني رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد احلريري.
إن األمور ليست
،
ُ
وقلت له ّ
الداخلية
على ما يرام يف وزارة ّ
َ
فقال
عدة نقاط،
وحد ُ
دت له ّ
َّ
ّ
إنه هو سيأخذ على عاتقه إجناز
اإلصالح يف الوزارة.
الذي َ
س :من ّ
قال ذلك؟
والرئيس
الرئيس سليمان
ّ
جّ :
َ
حصل يف
احلريري .ولكن ماذا
ّ
الثالثة أعوام؟ مل يقدروا أن
ينجزوا تشكيالت.
س :مثل ماذا؟ ما ّ
الذي كان
موضوع شكوى؟
ج :ليس هناك جملس قيادة،
ّ
كل القيادات اآلن هي ّ
بالتكليف،
ال ضابط موجود مكانه اليوم،
ال آمر فصيلة وال قائد منطقة
ّ
الدرك
بالتكليف .وقائد
إال
ّ
ّ
بالتكليف .إذًا هناك شلل يف
السلطة ،وكل واحد يف
ممارسة ّ
ّ
جالس وكأنه استعار
التكليف
ٌ
كرسيًا من جاره وال يعلم متى
يأتيه ويقول له أن يتنحى.
أن جنيب
س :جنرال ،هل تعتقد ّ
َ
يعاجل
قادر على أن
ميقاتي
ٌ
امللفات ّ
اليت ُيعنى بها أشرف
ريفي أو وسام احلسن؟ علمًا
ّ
بتصريح ُ
اعت َرب
قام
أنه مذ وصل َ
ٍ
وكأنه تغطية على األقل الثنني
من املشكو منهم وهما أشرف
ريفي وسعيد مريزا عندما قال
عينهما يف حكومته العام
انه هو ّ
.)2005
جمرب على
ج :إذا مل يقدر فهو
ٌ
اإلجابة عن خمالفاتهم .حتى
رئيس
لو كان رئيس حكومة.
ُ
حر ّ
التصرف مبمارسة
احلكومة ليس ّ
ميارسها
صالحياته ،بل جيب أن
َ
ضمن القوانني .ال جيب على أحد
أن ّ
أحدهم إذا كان خمالفًا.
يغطي َ
حتى لو كان رئيس حكومة.
يبت
السلطات.
من هنا ،فصل
ُّ
ّ
القضاء باملخالفة ،أو اجملالس
ّ
الرئيس
ميارس
التأديبية.
ُ
ّ
ّ
ولكنه
والسلطة،
املسؤول األوامر
ّ
يبت باملخالفات ،القضاء من
ال
ُّ
يبت بها .وإال فما معنى وجود
ُّ
والسلطة
السلطة القضائية
ّ
ّ
والسلطة ّ
ّ
التنفيذية؟
التشريعية
ّ
الس ُ
ّ
التشريعية
لطة
تراقب
ّ
ُ

الس َ
ّ
وحتاسبها،
التنفيذية
لطة
ّ
ُ
الع َوض بسالمتك يف ّ
النظام
وإال َ
الدميقراطي .نصبح رعايا وال
ّ
مواطنني يف ّ
ظل األوتوقراطية
ّ
ّ
يتكلمون عنها.
الذي
س :أفهم من ّ
كل هذا الكالم
ّ
الداخلية.
أنك
مصر على وزارة ّ
ٌّ
صّر .أنا ُم ِ
ج :طبعًا ُم ِ
صٌّر وإذا
ّ
بالتوافق ،أنا
أرادوا أن تكون
مستعد لذلك.
ٌّ
س :كيف؟
ج :أعرض أمساء لديهم الكفاءة
املهنية واألخالق وكل ما يلزم.
س :منذ بضعة أيامُ ،طِر َحت
مبادرة يف هذا اجملال.
ج :ليست منيّ أنا.
أحدهم
ليصارح
ُ
س :حسنًاَ ،ف ُ
ّ
اللبنانيني إذًا :لقد ُطِر َحت
قائد اجليش
أن
َ
املبادرة أال وهي ّ
مسى إمسًا،
العماد جان قهوجي ّ
رئيس اجلمهورية ّ
الطرح
استنكر
ُ
َ
َ
زج للجيش ،أما
وقال ّ
إن هذا ٌّ
ّ
فاستغرب
املكلف
رئيس احلكومة
َ
َ
وقال ّ
إنه مل يطلب من أحد تسمية
إسم ،واآلن حضرتك تقول ما
َ
قلته وتوقفت عند هذا األمر ،من
أن لديك حتفظ.
الواضح ّ
لدي حتفظ على سرد
ج:
ّ
القصة.
ّ
س :نعم ولكن أنا أقول لك ماذا
صدر يف اإلعالم.
َ
ج :كل شيء يصدر يف اإلعالم.
اليوم يف جلنة اإلدارة والعدل،
َ
أحدهم ّ
مصدر
إنه ومن
قال
ُ
ٍ
ٌ
َ
ضابط ّ
الن َار على
أطلق
موثوق لقد
نفسه خبمس رصاصات ،فقلنا
له «اهلل يرحم ّ
انتحر بثالث
الذي
َ
أصبح اليوم اإلنتحار
رصاصات،
َ
خبمس رصاصات؟» ،وبعدها َ
قال
الرصاصة ُأ ِ
طل َقت عن طريق
ّ
إن ّ
اخلطأ ..فقلنا له «بسيطة»ّ ،
كل
البلد يعيش حالة شائعات وليس
حالة حقائق.
س :أخربني عن مبادرة قائد
صدرت؟
اجليش .من أين
َ
ج :ليس من عندي.
س :ميشال سليمان يقول
ليست من عنده ،وجنيب ميقاتي
ور َط جان قهوجي
أيضًا .من ّ
بهذه املسألة؟
ج :هو يعلم .مِ َ
ّ
سأتكلم
ل أنا
عنه؟!
س :قائد اجليش دائمًا يقولون
عنه ّ
الصامت األكرب ألنه ال
إنه
ّ
يقدر أن يتكلم.
ّ
أتكلم عن أحد .أنا ما
ج :أنا ال
أن املسؤول عن عدم
أعلمه هو ّ
تأليف احلكومة هو فالن وفالن.
أن هناك تدخالت خارجية،
أنا ّ
أقدر ّ
وهم يقولون كال هي أسباب
داخلية .الوزير غازي العريضي
َ
قال ّ
إنها شهوة ّ
التكتالت ،ولكن
ّ
وحددّ ،
ألنه ليس لك احلق
تفضل ّ
تعمم ّ
التهم .جيب أن تعلن
بأن
ّ
ّ
الزائدة
من هو صاحب
الشهوة ّ
ّ
التأليف.
وكيف تكون معايري
ٌ
أمعقول أال يكون لدينا أعراف
ّ
للتكليف؟! ملاذا نريد أن خنرج
كل األعراف ّ
ّ
اليت ُب ِن َيت
عن
خالل  20عامًا بتأليف احلكومة
حتى نصل إىل حكومة أمر واقع
حاليًا؟ حكومة أمر واقع أي حكومة
مفروضة .ملاذا سنخرج عن ّ
كل
التقاليد؟ هل هكذا كانت ُت َّ
ّ
ؤلف
احلكومات؟!

يتبع العدد املقبل
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يف حال ومآل املسيحيني املشرقيني...

املسلمون املشرقيون والعالقة مع املسيحيني

* املنسق العام الدكتور بيار رفول حياضر*

اقام املنسق العام للتيار
الوطين احلر الدكتور بيار
رفول حماضرة يف صالة
الويستيال مساء االربعاء
املاضي حضرها اضافة اىل
التيار وممثلني عن وسائل
االعالم العربي عدد كبري من
ابناء اجلالية.
وقد قدم احملاضر الزميل
بطرس عنداري بكلمة نوه
فيها بالدور الذي لعبه
الدكتور رفول بالنسبة للتيار
الوطين احلر خالل فرتة
وجوده يف اسرتاليا وكذلك
الدور الذي يقوم به حاليا
بصفته منسقا عاما للتيار
الوطين احلر يف لبنان.
وكان الدكتور رفول قد
القى عند الساعة الثالثة
من بعد ظهر االحد املاضي
احملاضرة نفسها يف مركز
بلدية برستون يف فيكتوريا
حضرها املئات من اللبنانيني
ومسؤولني
والسوريني
ونواب ورؤساء بلديات وقدم
نائب رئيس
احملاضر
فيها
ُ
َ
التيار يف ملبورن السيد
روبري خبعازي الذي استهل
اللقاء بالنشيدين االسرتالي
واللبناني والقى كلمة حتدث
فيها عن الدور الكبري الذي
تقوم به الطائفتان االسالمية
مشرقنا
يف
واملسيحية
العربي.
ثم كانت الكلمة االوىل
لرئيس مكتب التيار يف
ملبورن السيد نهاد شهدا
(نصها الكامل على الصفحة
.)24
وقد جاءت احملاضرة يف
كل من ملبورن وسيدني
كالتالي:

الدكتور رفول

هذه الدراسة  -الوثيقة
نسقها واعدها وكتبها الباحث
ّ
الصديق غسان الشامي
اعتذر بامسه عن جميئه
الذي
ُ
لظروف استجدت يف املنطقة

*رئيس املكتب السيد شهدا يلقي كلمة*

ويف اطار عمله االعالمي..
وقد قدم هلا العماد عون عرب
رسالة اىل السينودس من
اجل املشرق وهي صادرة
مشرقيني
علمانيني
عن
اخذوا على عاتقهم العمل
ملقاربة مسيحية اسالمية
ترتكز على النص وليس على
االجتهاد انطالقا من الكشف
عن حال ومآل املسيحيني يف
املشرق وصوال اىل دورهم
ومستقبلهم املتفاعلني مع
اخوانهم املسلمني.
وقبل البدء بهذا ال بد من
حملة تارخيية سريعة من
ماضيهم اىل حاضرهم وذلك
قبل التوجه اىل املسلمني
فيما جيمع بني الديانتني
العامليتني املشرقيتني نصا
وروحا وتارخيا وثقافة.
سمُ ّ وا مسيحيني الول مرة يف
انطاكيا حيث كانت املسيحية
الول مرة يف تلك املنطقة اي
يف انطاكيا وسوريا ولبنان
واالردن وفلسطني والعراق
ومصر واجلزيرة العربية قبل
مرسوم ميالنو الذي اصدره
قسطنطني
االمرباطور
الكبري سنة  313م واعرتف
باملسيحية يف امرباطوريته..
آنذاك
املسيحية
وكانت
منتشرة يف بالد املشرق ويف
جنران واليمن والبحرين ومكة
تعبد فيها النيب
نفسها اليت ّ
حممد (ص) والقس ورقة بن
حراء.
نوفل يف غار ّ
االمرباطور
اعرتاف
لكن
باملسيحية جعله مع الذين
اتوا من بعده يتدخلون يف
شؤونها ما أدى اىل نزاع
مع الكنيسة واىل التدخل
من قبل خلفاء قسطنطني
يف تعيني البطاركة وعزهلم.
سيطرة
موجز:
وبكالم
السلطة االمرباطورية على
الكنيسة ...والنتيجة كانت
يف
املسيحيني
تفتيت
الفرس
وتدخل
املشرق
وتغلغلهم يف املنطقة.

*ديانا األمسر تقدم لوحة تذكارية للدكتور رفول*

يف التاريخ نرى بوضوح
املسيحيني
مساعدة
املشرقيني للجيش االسالمي
الذي مل جيدوا فيه جيشا
غريبا ،ساعدوه وناصروه يف
الشام واستقبلوه يف مصر
وغريها ...ويقول السري
(-1864
ارنولد
توماس
 )1930صاحب فكرة كتاب
“تراث االسالم” :ان تاريخ
املسيحيني يف ظل احلكم
االسالمي ميتاز ببعده بعدا
تاما عن االضطهاد الديين”
املسيحيني
ان
ويضيف
حازوا على ثروات ومتتعوا
حبرية يف العصور االسالمية
االوىل بفضل ما كفل
االسالم هلم من حرية احلياة
والتملك والعقيدة ..كانوا
وزراء ومرتمجني ومديري
بيت املال ومعلمني واطباء
وجتارا ومؤلفني.
مل يضطهد العرب املسلمون
املسيحيني ما عدا عمر
بن عبد العزيز يف العصر
االموي االول الذي حكم
ثالث سنوات ..واملتوكل
على اهلل العباسي (-847
 .)861وقد اضطهد اىل
جانب املسيجيني الشيعة
والعلويني كما امر بهدم قرب
احلسني بن علي يف كربالء.
اضطهد احلاكم بامر اهلل
()1021-985
الفاطمي
املسيحيني واليهود وحتى
املسلمني الذين خيالفونه
املذهب ،ورغم ان امه
كانت مسيحية فقد امر بهدم
كنيسة القيامة .وهذه كانت
مقدمة وذريعة لبدء احلروب
()1291-1096
الصليبية
اليت حلت وباال على املشرق
انطالقا من مسيحييه يف
انطاكيا والقدس حيث قتل
الصليبيون الكثري منهم
النهم مغايرون بأغلبيتهم
للعقيدة الدينية للقادمني
ُ
واحتلت
حبجة حترير القدس
اديرة كثرية يف انطاكيا

واماكن اخرى.
وعندما خرج الصليبيون من
املشرق مل يسلم املسيحيون
منهم وال من بقايا السالجقة
اىل
اآلتني
واملماليك
االسالم من بربرية فظة
حيث اتهم سالطينهم قسما
من املسيحيني مبساعدة
الصليبيني ونكلوا بهم وهذا
املسلمني
طال
التنكيل
الشيعة والدروز والعلويني.
وقد ادى هذا اىل اضمحالل
الكرب جتمع مشرقي مسيحي،
وهو ما ُيعرف حاليا باملدة
امليتة يف مشال سوريا اليت
تضم بقاياها اكثر من 1600
كنيسة ومدنا وقرى كلنت
معصرة وخابية الزيت االوىل
للعامل القديم .وفيها قرب
مار مارون وكاتدرائية مار
مسعان العمودي اليت كانت
تبلغ مساحتها حواىل  12ألف
مرت مربع اضافة اىل خراب
عاصمة املشرق انطاكيا اليت
كان عدد سكانها  300ألف
نسمة وخراب افاميا وحلب
ودمشق وغريها.
بدت فرتة حكم املمالية
( )1517-1250االشد قساوة
وظلما واعتداء يف تاريخ
املشرق حيث تدنى عدد
السكان يف اهلالل اخلصيب
من  4ماليني يف العام 900
م نصفهم من املسلمني
اىل  1،2مليون شخص يف
العام  .1343مل تكن حال
املسيحيني املشرقيني بعد
جميء العثمانيني يف العام
 1516م افضل من حاهلم
ايام املماليك ..فاالمور يف
الواقع تدهورت وادت اىل
دخول الغرب يف لعبة قوقعة
املسيحيني وربط بعضهم
االتفاقية
منذ
بعواصمه
االوىل بني السلطان العثماني
سليمان القانوني الذي حكم
بني ( )1566-1520والسفري
الفرنسي جان دي الفوريه
واليت ُجددت مرات عديدة

*جانب من احلضور*

وتضمنت البنود املتعلقة
وامللكيات
باالشخاص
الفرنسية لتشمل مسيحيي
املشرق وخباصة الكاثوليك
منهم .وقد بقوا مع غريهم
من األقليات هامشيني حتى
رحيل الدولة العثمانية عام
.1916
النهضة العربية
جراء هذا التاريخ املأزوم هرع
املسيحيون جمددا اىل بث
الروح يف النهضة العربية
يف أواخر احلكم العثماني
فساهموا كمؤسسني يف
نشر الوعي عرب اجلمعيات
والصحف واعادة احياء اللغة
العربية يف مواجهة الترتيك
وقدموا الشهداء مع اخوانهم
شاركوا
كما
املسلمني.
االقطاع
ضد
بالثورات
وشاركوا يف ثورة حوران
يف سورية وادوا قسطهم
يف الصراع مع اسرائيل بعد
تأسيسها كدولة واحتالهلا
قسما من ارض فلسطني
وتهجري الفلسطينيني منها
مسلمني ومسيحيني.
اخلارطة احلالية للمسيحيني
يف املشرق
يتمحور الوجود املسيحي
يف دول املشرق بشكل
اساسي يف مصر وسوريا
ولبنان واالردن وفلسطني،
فيما دخلت املسيحية اىل
جنوب السودان عرب البعثات
ذهب
كما
التبشريية،
مسيحيون مشرقيون اىل
اخلليج العربي بقصد العمل
ويوجد مسيحيون بعدد ضئيل
يف ايران وتركيا.
يف
املسيحيون
ينقسم
البلدان املشرقية ما عدا مصر
اىل  11طائفة فيما ينقسم
االقباط اىل  3طوائف .كما
يتوزع املسيحيون ايضا على
اقليات اثنية مثل االشوريني
والكلدان واالرمن واالكراد.

تصوير كميل مسعود

يقدر عدد املسيحيني يف
ّ
العامل العربي حبواىل 12
مليون شخص لكن اغلبيتهم
الساحقة تتواجد يف املشرق
يف مصر ولبنان وسوريا
والعراق واالردن وفلسطني.
هذه
ويبلغ عدد سكان
الدول  150مليون نسمة اي
معدهلم حواىل  8يف املئة
ان
ّ
من جمموع سكان املشرق..
اما عدد سكان الدولة العربية
فهو حسب آخر احصاء 7،5
مليون شخص 19 ،يف املئة
منهم من العرب ..وعدد
املسيحيني  148ألفا اي ما
يعادل  2،1يف املئة من
جمموع السكان .كما بلغ عدد
املسيحيني يف تركيا وايران
ربع مليون.
هجرة املسيحيني املشرقيني
جتمع الدالئل على ان هجرة
املسيحيني االوىل من لبنان
بدأت منذ منتصف القرن
التاسع عشر منها اىل
االمريكيتني واسرتاليا ومنها
باجتاه فلسطني ومصر.
االسباب
الكنائس
جملس
رصد
العاملي وجملس كنائس
ومركز
االوسط
الشرق
دراسات الوحدة العربية
واملؤمتر القومي العربي
وبعض اجلامعات املسيحية
اخلاصة يف لبنان اسباب
اهلجرة بشكل عام كالتالي:
 %44بداعي العمل30 ،
 %بداعي تكوين االسر
املختلطة % 15 ،بداعي
الدراسة و % 10بداعي
اخلوف من التطرف.
السبب
هناك
اذن
االقتصادي وسبب ضعف
االنتماء بسبب تشظيه بني
وسوري
ولبناني
عربي
ومصري فرعوني وفينيقي
وسرياني وآشوري وكردي
وارمين.
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االصولية الدينية
بدأت االصولية الدينية تطل برأسها منذ
اخلمسينات ،وهي نامجة عن قراءة احادية
للنص الديين ،وهي ايضا تكفريية ملن
ال يشاركها االيديولوجية نفسها ضمن
االسالم ،وقد استفادت من دعم الغرب
تطورت هذه احلركات متكئة
السرائيل..
ّ
على املفهوم اجلهادي ضد املاركسية اوال
ثم الغرب ثانيا وحتديدا امريكا وكانت
ساحتها االساسية افغانستان.
هذه االصولية ّ
خلفت نقزة يف العالقات
االسالمية املسيحية النها ساوت بني
املسيحيني الوطنيني املشرقيني الذين
هم اهل البالد وبني االدارات الغربية
وهذا ما ادى اىل تزايد اهلجرات.
لو اخذنا الوضع الكارثي للهجرة املسيحية
يف بلدين مثال:

 فلسطني :فقبل اهلجرة اليهودية كاناملسيحيون فيها  % 20من جمموع السكان
واليوم بات عددهم  %2فقط.
 العراق :فحسب آخر احصاء عام 1977بلغ عدد املسيحيني فيه مليونني و 49ألف
نسمة ،عام  2003تناقص عددهم اىل 800
ألف شخص واليوم نزح نصفهم حتت نظر
احملتل االمريكي.
كل هذا ادى اىل تفكيك املسيحية
املشرقية ...نعم هناك االغلبية من
املسيحيني جياهدون من اجل عدم التخلي
عن اميانهم يف املهاجر لكنهم مل يستطيعوا
احملافظة على مشرقيتهم.
من هنا كانت فكرة املشرقية اليت طرحها
العماد ميشال عون داعيا اجلميع اىل حتمل
املسؤولية منذ الزيارة االوىل له اىل
سوريا يف كانون االول عام  2008اليت

القت صداها لدى سوريا قيادة سياسية
ودينية وشعبا ،كما القت ترحيبا يف كل
من العراق ومصر واالردن وفلسطني
وغريها ...واننا ال ننسى فضل قداسة
البابا يوحنا بولس الثاني -رمحه اهلل-
الذي اعلن طوباويا على درب القداسة
والذي دعا املسيحيني يف املنطقة العربية
وخصوصا يف لبنان اىل التموضع يف
حميطهم والتفاعل معه ثقافيا ودينيا
واجتماعيا وانسانيا ضمن وثيقة االرشاد
الرسولي اليت كتبها مبناسبة السينودس
من اجل لبنان وقال فيها :ان لبنان اكرب
من وطن لبنان رسالة.
اخلتام
ويف نهاية احملاضرة قال املنسق رفول:
واآلن دعوني أتلو على مسامعكم هذا

املقطع من رسالة العماد ميشال عون
اىل السينودس من اجل املشرق والذي
جاء فيه “هناك خمطط امريكي صهيوني
لرتحيل املسيحيني املشرقيني من املنطقة
بهدف تعزيز تربير وجود اسرائيل العنصري
وهناك املخطط ذاته ألبلسة املسلمني”.
واحب ان أنهي هذه احملاضرة بدعوة
كل شخص يف هذه الصالة كما ادعو
اجلميع للمساهمة يف التحضري للسينودس
املسيحي -االسالمي الذي دعونا اليه
مسلمني ومسيحيني مشرقيني من اجل
حتصني املنطقة املشرقية واعطاء النموذج
الصحيح والرائع عن العالقة املتينة بني
الديانينت الكونيتني املسيحية واالسالمية.
بعد ذلك جرى فتح باب االسئلة فأجاب
عليها الدكتور رفول بصراحته املعهودة
وجرأته املعروفة.
تصوير آراكس

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
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مــنوعات

مفيد عبد اخلالق ورانيا ابو مسره مجعهما احلب فربطهما الزواج
يف حفل بهيج مت عقد
قران املناضل الوطين
الشاب مفيد خطار عبد
اخلالق والشابة احلسناء
رانيا يوسف ابو مسره
حيث اقيم هلما عرس
شعيب يف مدينة جرمانا
سوريا
يف
املناضلة
وعرس آخر يف بلدة
اجملاهدة
البعنا
جمد
اللبناني
الشوف
يف
االهل
شارك
حيث
واالصدقاء
واالقارب
من جبل سلطان باشا
االطرش وجبل االمري
شكيب ارسالن واملعلم
القائد كمال جنبالط يف
لبنان وحشد كبري من
القوميني
السوريني
واحلركة
االجتماعيني
الوطنية واملقاومة حيث
كان حبق عرسا قوميا
وطنيا.

وجــه

اعداد أكرم املغوّش

األســـبوع
احلسناء رانيا واكيم نصر
مديرة التسويق يف البنك العربي
*العروسان مفيد عبد اخلالق ورانيا ابو مسره ونظرات االمل*

*العروسان مفيد ورانيا مع اهل العريس*

االصدقاء والزميل اكرم
املغوش يتقدمون من
ّ
مفيد
احلبيب
العزيز
وعروسه احلسناء رانيا
بأطيب التهاني سائلني
اهلل ان يكلل فرحتهما
بالرفاه والبنني ..والف
مربوك.

*العروسان مفيد ورانيا مع اهل العروس*

اجلاد يف
من املعروف ان النجاح حيالف
ّ
دراسته وعمله فحيث تتوفر املثابرة يتحقق
اهلدف املنشود.
وقد وصلت الشابة احلسناء رانيا واكيم نصر
جبدها واجتهادها اىل مركزها املعروف يف
االدارة والتسويق يف البنك العربي -اسرتاليا
الذي حيتل مرتبة مرموقة بني نظرائه من
البنوك االسرتالية والذي يرأس ادارته العامة
االستاذ الديناميكي جوزيف رزق يعاونه يف
عمله فريق على مستوى من اخلربة واالختصاص
يف املعامالت املصرفية والتضحية واالخالص
يف العمل.
ورانيا واكيم هي كرمية السيد جو واكيم
والفقيدة حنان واكيم وعقيلة رجل االعمال
املدرسة دايان
الشاب جو نصر وشقيقة
ّ
وتانيا اليت تتابع دراستها اجلامعية.
ولدت رانيا يف سيدني ودرست يف مدارسها
وانهت ختصصها يف جامعة غرب سيدني
وحصلت على اجازة يف التسويق وادارة
االعمال وبدأت عملها يف حقل اختصاصها
مديرة للتسويق يف البنك العربي-اسرتاليا.
وتعود رانيا جبذورها اىل مدينة مرجعيون
يف اجلنوب اللبناني تلك املدينة الرائعة كما
اجلنوب الصامد اليت اعطت لبنان قامات كبرية

من أمثال املوسيقار الكبري الدكتور وليد
غلمية وغريه من ادباء ومقاومني احرار..
تقول رانيا :انين اترحم دائما على والدتي
احلبيبة واشكر والدي احلبيب على الرتبية
واالهتمام بي وبأشقائي وامتنى ان يأخذ اهلل
بيد اجلالية العربية يف اسرتاليا لتأخذ مكانها
الالئق يف هذه البالد املضيافة كما اننا يف
البنك العربي-اسرتاليا برئاسة املدير العام
االستاذ جو رزق وكافة العاملني يف البنك
تصرف جاليتنا
نضع امكانياتنا وخدماتنا يف
ّ
العربية احلبيبة وحيلو لي ان أردد دائما:
«أعظم تكريم ميكن ان نقدمه للحقيقة هو ان
نقوهلا»
احلسناء رانيا واكيم نصر شابة وضعت
النجاح نصب عينيها ووصلت ألنها دائما
تطمح لألفضل وتقول احلقيقة مهما كانت
وتسمي االشياء بأمسائها.
صعبة
ّ

اعالن بلدية روكدايل
للمعلومات االجتماعية والتعليق -زوروا أحد هذه االماكن:
الوقت

 4مسا ًء8-مسا ًء

التاريخ

الخميس  12أيار

10صباحاً1-بعد الظهر

السبت  14أيار

12ظهراً 4-بعد الظهر

الثالثاء  17أيار

10صباحاً 1-بعد الظهر الخميس  19أيار
1بعد الظهر  4-بعد الظهر الجمعة  20أيار
8.30صباحاً  10.30 -صباحا األحد  22أيار
11.30صباحاً 3.30 -بعد الظهر األربعاء  25أيار
1بعد الظهر 4 -بعد الظهر

املكان

مسودة اخلطة للمواطنني ابتداء
هل فعلت البلدية الشيء الصحيح؟ يتم عرض
ّ
من  5أيار احلالي ولغاية  2حزيران  2011وترحب البلدية بتعليقاتكم.
تقدم
مسودة اخلطة معلومات عن نتائج الربامج واملشاريع االجتماعية،
ّ
ّ
ومن ضمنها املشاريع الرئيسية ،الربامج املدنية وجتديدها جلعل املدينة
مكانا أفضل للعيش والعمل والزيارة .باالمكان االطالع على
مسودة
ّ
هذه اخلطة وميكن احلصول على طلبات للتعليق عليها من مركز خدمة
الزبائن يف البلدية ويف كل املكتبات احمللية وبزيارة املوقع االلكرتوني

www.rockdale.nsw.gov.au

اضافة اىل ذلك ،هناك مثانية أماكن تتوفر فيها املعلومات وطلبات التعليق يف
سائر احناء مدينة روكدايل .وتشحعكم البلدية على زيارة اي من هذه االماكن
لالطالع على املزيد حول
مسودة خطة املدينة ،حتدثوا مع موظفي البلدية حول
ّ
مسودة خطة املدينة وقدموا تعليقاتكم.
ّ
جيب ايداع اقرتاحاتكم حبدود يوم اخلميس يف  2حزيران  2011وميكن ارساهلا
اىل:

السبت  28أيار

ملزيد من املعلومات االتصال مبركز خدمة الزبائن على الرقم)02( 9562 1666:
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كتابات

الريح ذهاباً وإيابا
ع
عجا
ل

قصة ،حكاية ،ملحمة
أقصوصةّ ،
لكل خصائص
ٍّ
ُ
وشأنك هذا هو حاله
وعابرًا أو مقيمًا
راية ّ
ً
خفاقة أو تستسلم
إما ترفع
ّ
ْ
الصداقة،
شجرة
صاحب
خذ مث ًال
إن رايته
ّ
ّ
خفاقة
ْ
ً
وخذ مثال خصومة ،بدأوا يرفعون العشر
سنحب شجرة الصداقة
وكثريًا
ّ
ً
وكثريًا سننسى الذين حتما سريفعون العشر
يف يوم
ثم
هناك ّ
قصة وقبلها أقصوصة وبعدها رواية ّ
حقيقية وراسخة
:ملحمة
ّ
ُ
شجرة الصداقة .وبالطبع ال يوجد لونان :أبيض
وأسود فقط
حبة الرمل
حبتان ملفتتانّ :
مّإنا ّ
.وحبة القمح
ّ
**
!األصل
املعاينة والتعامل
واستنتج
وراكم املراقبة
راقب
ْ
ْ
ِ
وستأخذك طرق ودروب إىل نهر العذابات
الطويل
حمطة أشجاراً
ّ
وستلتقي يف كلّ
كنت تطلب البداية
هذا إذا
َ
أو ً
ال ،أو كما
أما إذا تعرف ذاتك ،وتصغي ّ
ّ
:سبق
املعاينة والتعامل .هذا هو األصل
أما إذا شجرة الصداقة ال تستطيع أن تراها
ّ
يؤيده العقل
فانظر بعني عقلك الذي ّ
ْ
وعلى هذا النحو جتري رياح
ترده الريح
.وهذا تأخذه الريح ،وذاك ّ
Shawki1@optusnet.com.au

يب

ً
نفسه به
جيب أن ُتلزمه ما ألزم
َ
ً
فإذا التزم
شجرة فيجب أن يلزمها بالعناية
والرعاية
ّ
أما إذا أعلن ّ
فلكل حادث حديث
أنه من حجر
ّ
ولكي نقرأ الكلمة جيب أن نعرف
ّ
ولكل عمل جزاء من جنسه
وأنت تعرف :هناك جنحة وهناك جناية
َ
.وهناك تهمة وبراءة
**

صر ا

شوقي مسلماني

رفول :لن تكون وزارة...

ّ
وعنقوا وطاروا
ربوا احلديد،
ّ
زوارو
ووعوا القمر َت يشوف
ّ
ّ
وفودو
وصل
وحدو
والفكر
ّ
ّ
شق الفكر مشوارو
ملطرح ما
ركبوا
كانت
وبني
صار

َع ضهر
بعيده
العدم
الفضا

***
النار ،قطعوا حدود
قبل ما طاروا
والعامل املوجود
أقصر من سرارو
***

حلد القمر عملوا الربق مرسال
ّ
خبارو
وينقل
ويعطي
ياخد
اخليال
يكزدر
صار
وباجلو
ّ
ويصور على االرض كزدارو
ّ
***
ربطوا حدود الكون صار زغري
جتارو
ّ
وعّبوا الفضا بصندوق
صار اخلرب يوصل قبل ما يطري
حد ْل بعد ما صاروا
ويوقف
ّ

***
حريه
جاب
العجايب
وعصر
ّ
كبارو
وخوتت
زغارو
بلعت
ْ
ْ
عاديه
بتمرق متل ما تكون
ّ
اثارو
وتقطع
القديم
متحي
ّ
***
عملوا العجايب ،غيرّ وا القاموس
حرقوا احليا وسكروا على غبارو
وصار القليل االصل والناموس
جبرارو
ْل
برب
يتمرجل
ّ
***
فرعن ،ما بقا بندوق
البندوق
َ
بيو ْل من بدارو
متل
متلو
ّ
وام اجلديده ،متل ورد السوق
وضيع زرارو
ْل بالوحل ضاع،
ّ
***
التمدن ،هيك بدو يكون
وقالوا
ّ
وكلمن َع ذوقو يدركب حجارو
القانون
من
االكرب
وحرية
ّ
لزغارو
ونري
بعبد...
بتحبل
***
َ
املفْوخر جاب جيل جديد
وجيل
ّ
ّ
زنارو
حتت
وراسو
معلم
ّ
ضل خبوابي الكرامه نبيد
وما
ّ
ّ
فخارو
وضل
وراح النبيد،
***
عروا اجلمال ،ولّبسوا سعدان
ّ
صوت البجع طالع من زرارو
وكلشي فتح طرقات هاالنسان
ّ
تعلم يالقي طريق احلب
ما
من باب بيتو ملصطبة جارو
من كتاب «روحانيات» اجلزء الثاني
للشاعر الراحل يوسف روحانا

تتمة املنشور على الصفحة 12
البعيد حرب متوز والسبب القريب حرب غزة..
ال امريكا لسقطت حسين مبارك وال احد من
اخلارج الشعب املصري هو الذي اسقطه..اما
يف سوريا فالوضع خيتلف والكالم الذي يقال
يف املظاهرات ليس من ادبيات املسلمني
يف سوريا مثل القول «العلوي عالتابوت
واملسيحي عا بريوت» وان الدروز فاسقون
وال يريدونهم ابدا الدخول اىل درعا فثورة
حوران قام بها الدروز..اليوم صاروا فاسدين
النهم يعلمون نساءهم وبناتهم ..ثم فانهم
ّ
يكفرون كل شخص ليس على ذوقهم هذا
ليس مقبوال يف سوريا ..ففي مصر انتصر
الثوار ملاذا يهدم االخوان املسلمون مقامات
الصوفيني هناك هل الصوفيون شيعة ..ال
ّ
تكفر كل العامل فاذا كان البديل
تستطيع ان
القادم اىل سوريا يكفر كل العامل هذا ليس
مقبوال ..املفيت الشيخ بدر الدين حسون
اهم رجل اسالمي منفتح لن احتدث عنه الن
البعض قد يقول الرئاسة عينته ..البوطي
الذي هو امام املسجد العلوي (وعائلته ابا
عن جد مدجرسة يف الفقه االسالمي) ماذا قال
للعامل ..قال اذا اردمت االصالح انا مستعد الن
امشي امامكم ،انا اريد االصالح ولكن «اوعا
حدا يلعب براسكن النكم بتدمروا البلد»..
سعيد الشامي يف حلب (اللي القط حلب
كلها سوا) قال الشيء نفسه  ..اذا اخذنا
حمافظة حلب اليت تشكل  24يف املئة من
مساحة سوريا  ..القامشلي محاه مل تتحرك..
االتراك مل يتحركوا ...حتركوا يف درعا
اليت هي خزان حزب البعث وخزان النظام..
درعا اكرب مدينة فيها ناس مسؤولون اليوم
يف الدولة نائب رئيس اجلمهورية فاروق
الشرع من درعا رستم غزاله من درعا فيصل
املقداد نائب وزير اخلارجية من درعا اثنان
من قادة فيالق اجلبش السوري من درعا..
ذهب احد قادة الفيالق قبل دخول اجليش
اىل درعا واجتمع باالهالي وقال هلم اريد
ان اعرب ماذا تريدون ..درعا عندما استلم
حزب البعث كانت ضيعة امجل مدينة اليوم
يف سوريا اطلعوا معي واطرحوا مطالبكم واذا
مل تتحقق انا امشي معكم ..اتى مع الوزير

فاروق الشرع فقالوا وطرحوا مطالبهم فقاال
هلم «غلص اعتربوها انتهيت» ومل يكن قد
دخل اجليش بعد ..حضر العشائر ،ودرعا
كلها عشائر اىل القصر اجلمهوري واجتمعوا
مع الرئيس االسد وقالوا له «اذا فقست بيننا
حنن العشائر متته ملئات السنني وندبح بعضنا
خلي اجليش يفوت وحيسم الوضع عاالرض»
وهذا ما حصل .هناك جمموعة يف مسجد يف
بانياس مطوقة من كل اجلهات منذ  20يوما
فيها من كل الدول العربية تقريبا ،طلبت
اجملموعة فتح معرب هلا على البحر لتخرج وترتك
اسلحتها يف املسجد اما السلطات فرتيد
اعتقال افرادها احياء دون تدمري اجلامع..هذا
هو الوضع الراهن يف سورياوحنن معنيون فيه
 ..ملاذا هناك بعض الفئات اللبنانية اادخل
يف سوريا ..الرئيس احلريري والرئيس
اهلراوي رمحهما اهلل عقدا كل العاهدات
االمنية وغري االمنية مع الرئيس حافظ االسد
رمحه اهلل ..عاد الرئيسان ميشال سليمان
وسعد احلريري وجددا هذه املعاهدات مع
بعض التعديالت منذ سنة ونصف ومت االتفاق
على عدم التدخل يف شؤون البلد اآلخر وتبادل
تسليم املخالفني بني البلدين ..اآلن يتدخلون
يف شؤون سوريا ..ملاذا يهربون اسلحة ملاذا
يرسلون امواال ..قبل اذاعة سوريا لألمساء
ارسلت مذكرة قضائية حسب االصول من
وزير العدل السوري اىل وزير العدل اللبناني
ابراهيم جنار تفيد مبعلومة عن اجلراح وعن
عقاب صقر وعن غريهم فتطلب استدعاءهم
واالجابة على هذه املعلومات ولكن مل حيصل
شيء من هذا.
وقال عندما فتحنا مسألة املشرقية اليت كنا
نتحدث فيها وجدنا جتاوبا كبريا من سوريا
ولوال هذا التجاوب ال نستطيع ان نكمل
فيها وهو املشروع سنقوم فيه حنن وسوريا
وينضم الينا البقية الن اساسنا املسيحي هو
يف املدن يف مشل سوريا ..هذا ما نقوم به
حنن ندعو لسينودس مسيحي اسالمي ونأمل
منكم املساعدة يف هذا املوضوع.
ثم مت فتح باب االسئلة اليت اجاب عليها
الدكتور رفول بكل صدق وصراحة وشفافية.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

االعالمي سركيس نعّوم واحملامي جواد خوري يف سيدني

املطران درويش واالعالمي سركيس نعوم ومدير البنك العربي جو رزق ومستشار البنك مايكل رزق ومسؤول االنتشار يف تيار
املردة احملامي جواد خوري واحلاج شفيق خان والزميل أكرم املغوّش (ارشيف)

بدعوة من سيادة املطران عصام يوحنا ومنسق هيئة الصداقة املسيحية االسالمية الدكتور
مصطفى مجال علم الدين اقام الضيف واحمللل السياسي يف جريدة النهار البريوتية الزميل
سركيس نعوم حماضرة يف قاعة امللكيني الكاثوليك شارك فيها مساحة مفيت طرابلس
والشمال اللبناني الدكتور الشيخ مالك الشعار وقدمها الزميالن بطرس عنداري وانطوان
القزي .وقد حضرها مسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي الضيف جواد خوري ومدير
عام البنك العربي  -اسرتاليا االستاذ جو رزق وشقيقه املستشار يف البنك ورئيس اجمللس
االبرشي للروم امللكيني الكاثوليك االستاذ مايكل رزق ورجال دين واكادمييني واعالميني
وحشد من ابناء اجلالية ..وكانت احملاضرة حول الدولة املدنية والعلمنة يف لبنان.
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ريــاضة

برشلونة أسقط ريال مدريد على
أرضه بإصابتني مليس
بلغ برشلونة اإلسباني نهائي دوري ابطال اوروبا بكرة القدم
للمرة السابعة يف تارخيه بتعادله مع جاره ريال مدريد (1ـ،)1
االربعاء ،على أرض ملعب «كامب نو» يف برشلونة يف إياب
نصف النهائي.
وكان برشلونة فاز (2ـ صفر) ذهابا يف مدريد االربعاء الفائت،
فتأهل للقاء مانشسرت يونايتد اإلنكليزي او شالكه االملاني.
وسبق لربشلونة أن خاض املباراة النهائية االعوام  1992و2006
و 2009عندما توج باللقب على حساب مسبدوريا اإليطالي
وارسنال ومانشسرت يونايتد واالعوام  1961و 1986و1994
عندما حل وصيفا.
وتبخر حلم مدرب ريال مدريد الربتغالي جوزيه مورينيو يف ان
يكون اول مدرب يتوج باللقب مع ثالثة فرق خمتلفة بعد ان
احرزه سابقا مع بورتو ( ،)2004وإنرت ( ،)2010اقله هذا املوسم
الذي يعترب االول له على رأس االدارة الفنية للنادي امللكي.
وغاب مورينيو عن مباراة االربعاء لطرده ذهابا وهو اختار متابعة
املباراة من الفندق حبسب صحيفة «ماركا» ،وخلفه على مقاعد
االحتياط مساعده ايتور كارانكا.
بعد شوط أول سليب ،جنح بدرو يف توجيه الضربة القاضية
لريال مدريد بافتتاحه التسجيل للنادي الكاتالوني عندما تلقى
كرة على طبق من ذهب من أندريس إنييستا فهيأها لنفسه
بيمناه وسددها بيسراه على يسار احلارس إيكر كاسياس
(.)54
وجنح ريال مدريد يف ادراك التعادل عندما قطع تشابي الونسو
كرة يف منتصف امللعب ومررها اىل األرجنتيين أخنل دي ماريا
الذي تالعب مبواطنه خافيري ماسكريانو وتوغل داخل املنطقة
وسددها بقوة بيسراه ارتدت من القائم االمين وعادت اليه
ليهيأها اىل الربازيلي مارسيلو الذي تابعها بيسراه من مسافة
قريبة داخل املرمى (.)64
وحاول ريال مدريد االندفاع حنو اهلجوم هلز الشباك الكاتالونية
يف حماولة لتسجيل هدف ثان يقربه من الثالث جواز سفره
اىل النهائي بيد ان برشلونة كان االكثر استحواذا على الكرة
وسيطرة على اجملريات وكاد يهز الشباك امللكية يف اكثر من
مناسبة.
مانشسرت * شالكه
ويسعى مانشسرت يونايتد اىل نسيان خسارته احمللية امام
ارسنال واإلجهاز على ضيفه شالكه ،بعدما فاز عليه ذهابا (2ـ
صفر) ،االسبوع املاضي.
وكان مانشسرت يونايتد حامل اللقب  3مرات األعوام 1968
و 1999و ،2008خطا اكثر من خطوة حنو بلوغ النهائي الثالث
له يف آخر اربعة أعوام ( 2008توج على حساب مواطنه تشلسي
و 2009خسر امام برشلونة) ،واملقرر على أرض ملعب «وميبلي»
الشهري يف العاصمة لندن ،يف  28اجلاري ،حيث أحرز لقبه
االوروبي االول منذ  43عاما على حساب بنفيكا الربتغالي
(4ـ ،)1ليصبح أول فريق إنكليزي يتوج بلقب الكأس القارية
االوىل.
لكن يونايتد تعرض لضربة موجعة يف مسريته الحراز اللقب
التاسع عشر يف الدوري اإلنكليزي واالنفراد بالرقم القياسي،
اذ خسر امام مضيفه ارسنال السبت املاضي ليتقلص الفارق
مع أقرب مالحقيه تشلسي حامل اللقب اىل ثالث نقاط ،قبل
مواجهتهما املرتقبة االحد املقبل.
ويف ظل املوقعة احلامسة أمام تشلسي ،قال مدرب يونايتد
السري اليكس فريغوسون إنه سرييح بعض العبيه االساسيني
يف مواجهة «أولد ترافورد» أمام الفريق االملاني« :بالتأكيد
سأجري بعض التغيريات .سأعيد بول سكولز( ،البلغاري)
دمييتار برباتوف ،مايكل أوين».
وأصبح يونايتد قريبا من فك عقدة الفرق االملانية يف الكأس،
فعلى رغم فوزه «اخلرايف» على بايرن ميونيخ يف نهائي نسخة
العام  1999عندما قلب ختلفه بهدف اىل فوز (2ـ ،)1يف
اللحظات القاتلة عرب تيدي شريينغهام والنروجي أولي غونار
سولشيار ،اال ان «الشياطني احلمر» عجزوا عن التأهل اربع
مرات أمام الفرق االملانية يف االدوار االقصائية.
يف املقابل ،مل يظهر شالكه الذي خيوض نصف النهائي للمرة
االوىل يف تارخيه ،مبستواه الذي جرد به إنرت االيطالي من
اللقب يف ربع النهائي بالفوز عليه (5ـ ،)2يف ميالنو و(2ـ،)1
يف غيلسنكريشن ،ويبدو ان مغامرته القارية ستتوقف يف دور
االربعة بالنظر اىل عرضه االخري حيث بدا كأنه يلعب خارج
قواعده ودافع طيلة الدقائق التسعني ،وتبقى الكأس احمللية
فرصته الوحيدة إلنقاذ املوسم حيث بلغ النهائي وسيواجه
دويسبورغ من الدرجة الثانية يف  21ايار.

دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

مانشسرت يونايتد يلحق بربشلونة إىل النهائي

جناح مانشسرت يونايتد اإلكوادوري فالنسيا (إىل اليمني) يفتتح
التسجيل يف مرمى حارس شالكه نوير (رويرتز)

حلق مانشسرت يونايتد اإلنكليزي بربشلونة اإلسباني إىل نهائي
دوري ابطال اوروبا بكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ضيفه
شالكه االملاني (4ـ ،)1االربعاء ،على أرض ملعب «اولدترافورد»
يف إياب نصف النهائي.
وكان مانشسرت يونايتد قد فاز على شالكه ذهابا ايضا (2ـ
صفر) ،ليبلغ النهائي للمرة اخلامسة يف تارخيه بعد االعوام
 1968و 1999و 2008عندما توج بألقابه الثالثة ،و 2009عندما
خسر امام منافسه املقبل برشلونة بهدفني سجلهما الكامريوني
صامويل إيتو واالرجنتيين ليونيل ميسي.
وتقام املباراة النهائية يف  28احلالي على ملعب «وميبلي» يف
لندن حيث احرز مانشسرت لقبه االوروبي االول عام  1968على
حساب بنفيكا الربتغالي (4ـ 1بعد التمديد) ،حني اصبح اول
فريق انكليزي يتوج بلقب الكأس القارية االم وذلك بقيادة
مدربه االسكتلندي االسطوري اآلخر مات بازبي.
وكما كان متوقعا اراح املدرب أليكس فريغوسون العديد من
العبيه االساسيني استعدادا ملباراة تشلسي األحد املقبل يف
الدوري.
وافتتح مانشسرت يونايتد التسجيل يف الدقيقة  26عندما خسر
اوشيدا الكرة يف منتصف ملعب فريقه فوصلت اىل دارون
غيبسـون الذي مررها بينية متقنة اىل زميله اإلكوادوري أنطونيو
فالنسـيا فتوغل بها داخل املنطقة قبل ان يضعها ارضية على
ميني احلارس ،مسجال اهلدف الـ 300ملانشـسرت يف الكأس،
علما بأن ريال مدريد ( ،)312وبرشلونة ( ،)302هما الفريقان
الوحيدان اللذان سجال اكثر من «الشياطني احلمر» يف الكأس
حتى اآلن.
ومل يكد شالكه يستفيق من صدمة اهلدف حتى اهتزت شباكه
للمرة الثانية بعد  5دقائق فقط اثر رمية جانبية وصلت على
اثرها الكرة اىل ناني الذي حضرها اىل فالنسيا داخل املنطقة
فمررها االخري اىل غيبسون الذي سددها قوية أخطأ نوير يف
التعامل معها لتفلت من يديه وتتهادى داخل الشباك (.)31
وعاد شالكه سريعا اىل اللقاء وقلص الفارق بعد اربع دقائق عرب
اإلسباني خورادو الذي أطلق الكرة اليت وصلته بعد معمعة داخل
املنطقة ،اىل ميني احلارس اهلولندي فان در سار (.)35
ويف الشوط الثاني انتظر اجلميع الدقيقة  72عندما توغل ناني
يف اجلهة اليمنى قبل ان يعكس الكرة للربازيلي أندرسون الذي
حاول ان يسددها يف املرة االوىل فسقط ارضا لكنه نهض
جمددا ووضعها على ميني نوير ،ثم اضاف هدفه الشخصي الثاني
وهدفه فريقه الرابع بعد اربع دقائق فقط عندما وصلت الكرة
اىل برباتوف الذي توغل وحيدا يف املنطقة قبل ان ميرر الكرة
اىل زميله الربازيلي على طبق من فضة فأودعها االخري الشباك
دون عناء (« .)76يوروبا ليغ» يسعى براغا الربتغالي الذي ال
ميلك تارخييا اوروبيا جميدا اىل الوقوف حائال دون النهائي احللم
الذي يتمناه كل عشاق كرة القدم حول العامل واملتمثل ببلوغ
الغرميني التقليديني للكرة الربتغالية بورتو وبنفيكا مباراة القمة
املقررة يف دبلن يف  18احلالي ،وذلك عندما يلتقي االخري يف
إياب نصف نهائي كأس «يوروبا ليغ».
وكان براغا قد خسر امام بنفيكا ذهابا على أرض ملعب ال لوز
يف العاصمة الربتغالية (1ـ ،)2وحيتاج اىل الفوز بهدف نظيف
ليضمن بلوغه املباراة النهائية.
أما بنفيكا فيأمل يف بلوغ النهائي والتفوق على بورتو الذي توج
بطال للدوري احمللي بفارق  21نقطة عن منافسه اللدود.
اما املباراة الثانية يف هذا الدور واليت جتمع فياريال اإلسباني
مع بورتو ( ،)22.05فستكون على االرجح حتصيل حاصل بالنسبة
اىل الثاني الذي تقدم ذهابا (5ـ ،)1بفضل رباعية ملهامجه
فالكاو ويبدو مرشحا الحراز اللقب الذي توج به العام 2003
بقيادة املدرب الشهري جوزيه مورينيو (يشرف على ريال مدريد
حاليا).

كأس االحتاد اآلسيوي :األنصار ينهار يف
الدقائق القاتلة وخيسر  1ـ 4
بات على االنصار ان يعود من اهلند بنقطة التعادل على االقل
ليضمن االنتقال اىل الدور الثاني ،بعد خسارته القاسية ،االربعاء،
امام ناساف االوزبكي  1ـ ( 4الشوط االول  1ـ  ،)1على استاد
املدينة الرياضية ،ضمن اجلولة اخلامسة ما قبل االخرية من الدور
االول للمجموعة االوىل من كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
ورفع ناساف املتصدر رصيده اىل  15نقطة ،وبقي رصيد االنصار
 6نقاط .وارتفع رصيد كل من دميبو اهلندي والتالل اليمين اىل 4
نقاط بتعادهلما  2ـ  ،2االربعاء.
وكان مبقدور االنصار ان خيرج متعاد ً
ال  1ـ  ،1وان يضيف نقطة
غالية اىل رصيده ،لوال انهيار دفاعه يف الدقائق االخرية من
الشوط الثاني ،بعد عرض جيد قدمه جلمهوره وعكس تقدمًا
للكرة اللبنانية ،لكن شباكه اهتزت بثالث اصابات يف الدقائق
القاتلة.
سيطر الضيوف على جمريات اللعب بداية الشوط االول ،وانذروا
االنصاريني يف الدقيقة السابعة بكرة رأسية الرتور كيفوركيان
اصاب بها العارضة ،وجاء رد إدسون ( )9سريعًا حني انفرد
وارسل الكرة عالية فوق املرمى اخلالي مضيعًا فرصة وال أغلى.
والتقط االنصار انفاسه بعد تسجيل علي ناصر الدين ( )26اصابة
التعادل ،وازداد العبوه شجاعة للتقدم وتهديد مرمى ناساف ،وال
سيما عرب رأسية راموس ( )20اليت دخلت املرمى لكن احلكم الغى
االصابة بداعي التسلل ،ثم كانت تصويبة رائعة الدسون ()39
من خارج املنطقة برع احلارس الضيف يف التصدي هلا بقبضتيه.
وحتسن اداء الطرفني يف الشوط الثاني وكانت كفة االنصار
ارجح طوال نصف الساعة االوىل ،وكانت لالعبيه فرص خطرة لكن
تبديالت االنصار يف الدقائق االخرية كانت غري موفقة وغري ناجحة
يف توقيتها ،فاستغل العبو ناساف تلك الثغرة ووجدوا اماكن
خالية من الرقابة لينفذوا منها ويسجلوا ثالثة أهداف.
االصابات :افتتح ايفان بسكوفيتش ( )15التسجيل لفريق ناساف
بكرة رأسية اىل يسار احلارس مستفيدًا من عرضية مباشرة من
اندريه املتياسر  1ـ  .0وادرك علي ناصر الدين ( )26التعادل
لالنصار بكرة صاروخية اىل سقف الشباك اثر عرضية من حممد
محود الذي اقتحم املنطقة من اجلهة اليسرى وارسل عرضية
باملسطرة اىل ناصر الدين املندفع وحول الكرة قوية على رغم
الرقابة اللصيقة عليه  1ـ  .1وتقدم الضيوف عرب الالعب البديل
اوتاكوزييف نصري بيك ( )89برأسية اىل قلب املرمى مستغ ًال
عرضية كرميوف  2ـ  .1وعزز لطف اهلل توروييف ( )91النتيجة
لناساف بارضية اىل ميني احلارس مغنية  3ـ  .1واختتم كمالوف
مرزاكامول ( )94مسلسل االصابات بكرة ارضية اىل ميني احلارس
بعدما تلقى الكرة داخل املنطقة من دون رقابة  4ـ .1
مثل االنصار احلارس حسن مغنية والالعبون حممد باقر يونس
وراموس واملعتز باهلل اجلنيدي ونبيل بعلبكي وادسون (حممود
كجك  )63وحممد عطوي (ربيع عطايا  )78وقاسم ليال وحممد ايوب
وحممد محود وعلي ناصر الدين (امحد ايوب .)85
ومثل ناساف االوزبكي احلارس مورتوجون زوغوروف والالعبون
ماليسيك بوجان ومريحيدر شاييف شهرتبيك (شورومودوف الكوم
 )64واهلوم يونوسوف وبوسكوفيتش ايفان (كامالوف مريزاكامول
 )75وارتور كيفوركيان ولطف اهلل توراييف وبريتلوتكنز اندريه
(اوتاكوزييف نصريبيك  )82وجريمويادوف جهنجري ومقصود
كرميوف واليكولوف اسرور.
وقاد املباراة احلكم اجني شيوكوك من هونغ كونغ وعاونه مواطنه
تشانغ مينغ سانغ واملالديفي امحد أميز ،والعراقي هيثم حممد
علي التميمي حكمًا رابعًا ،وراقبها التايواني شوانغ شينفان.
وانذر احلكم مقصود كرميوف (.)38
وضمن اجملموعة عينها ،فرط التالل اليمين بنقطتني مثينتني
بتعادله مع ضيفه دميبو اهلندي  2 - 2يف ختام اجلولة اخلامسة.
وسجل حسني غازي ( )41وسليمان العديين ( )48هديف التالل،
والربازيلي روبرتو منديز سيلفا  )28والنيجريي سولي مارتينز
( )46هديف دميبو.
إربيل  6ـ العهد 2
اكتسح اربيل العراقي ضيفه العهد  2 - 6يف اجلولة اخلامسة
قبل االخرية من منافسات اجملموعة اخلامسة .وسجل مسلم مبارك
( )10ومصطفى امحد ( 27و )78وحيدر قارة مان ( )33وسامر
زين الدين (خطأ يف مرمى فريقه  )38وهلكورد مال حممد ()89
اهداف اربيل ،وحممد العلي ( )17وحسني دقيق ( )20هديف
العهد .ورفع إربيل رصيده اىل  11نقطة وضمن تأهله للدور
الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته يف اجلولة االخرية مع الكرامة
السوري ،وضمن ايضا صدارة اجملموعة وسيخوض بالتالي مباراته
يف الدور املقبل على ارضه وبني مجهوره .وبقي العهد على
رصيده السابق بثالث نقاط.
وضمن اجملموعة عينها ،تعادل العروبة العماني مع ضيفه الكرامة
السوري  .1 - 1وسجل للعروبة طالل الوهييب ( ،)29وللكرامة
حممد احلموي ( .)10ويتصدر اربيل الرتتيب برصيد  11نقطة،
يليه الكرامة بست نقاط ،بفارق االهداف امام العروبة ،ويأتي
العهد اخريا بثالث نقاط.
وستكون اجلولة االخرية حامسة لتحديد صاحب البطاقة الثانية
للمجموعة حيث يلتقي فيها العهد مع العروبة والكرامة مع اربيل
يف العاشر من ايار اجلاري.
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تتمـات

«حكومة االمر الواقع» ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
دستوريني وسياسيني:
أوال ،إذا كانت العلة تكمن يف شخص جنيب ميقاتي ،فليمتلك أهل
األكثرية اجلديدة ،اجلرأة بالطلب منه االعتذار ،لفك إحراجه ،من جهة
وليصار اىل تكليف شخصية بديلة من جهة ثانية .وإذا كان خيار ميقاتي
سيبقى قائما ،فليبادر أطراف األكثرية اجلديدة ،إىل تقديم تنازالت على
قاعدة «احلكومة أوال» ،بدال من التنصل من حتمل املسؤوليات.
ثانيا ،ما دام حسم صيغة «احلكومة السياسية» استلزم أشهرا وصوالت
وجوالت ومع ذلك مل تولد بفعل االختالفات السياسية القائمة والفيتوات
املتبادلة ،ملاذا ال يتم الذهاب اىل خيارات اخرى ومنها ،اعتماد صيغة
حكومة تكنوقراط مصغرة او موسعة ،ترعاها القوى السياسية ،إذا
ما كان يف إمكان هذه احلكومة ان تدير امللف احلياتي واالقتصادي
واملعيشي للمواطنني ،على أن ترتك امللفات السياسية الكربى ،لطاولة
احلوار الوطين.
فيطلب من ميقاتي
ثالثا ،اعتماد املداورة يف الوزارات «السيادية»ُ ،
تسمية شخصية شيعية حلقيبة «املالية» (كانت من حصة هذه الطائفة
سابقا) ،على أن حيظى االسم مبوافقة «حزب اهلل» و»أمل» ،ويف املقابل
يسمي الرئيس نبيه بري ،بالتنسيق مع اطراف االكثرية اجلديدة وزيرا
سنيا للداخلية ،على ان حيظى مبوافقة ميقاتي ،ويسري االمر على الدفاع
فتكون من حصة االرثوذكس (الرئيس سليمان) واخلارجية من نصيب
املوارنة (عون).
رابعا ،اعتماد صيغة حكومة امر واقع ،وتكون أمام احتمال من اثنني،
إما أن تأخذ شرعيتها بعدم استقالة أكثر من ثلث الوزراء منها وإما أن
يستقيل أكثر من الثلث فتتحول اىل حكومة تصريف اعمال ،وإذا مل
يستقل ثلث الوزراء  +واحدا ،تكون مهلة الشهر الفاصلة ،فرصة إلجياد
خمارج تعيد مل مشلها.
خامسا ،إذا كانت الداخلية هي العقدة كما يقولون ،فثمة خيار يقول
باالتفاق بني االطراف مجيعا على تشكيل حكومة شبه مكتملة ،على ان
تبقى حقيبة الداخلية معلقة ريثما تتمكن القوى السياسية من انتاج حلظة
سياسية مشرتكة يف ما بينها حول هذا املوضوع ،على أن يبقى الوزير
الذي يصرف أعمال وزارة الداخلية حاليا (زياد بارود) هو من يصرف
األعمال يف احلكومة اجلديدة ،حتى تعيني وزير أصيل أو إناطة وزارة
الداخلية بوزير من احلكومة اليت تشكلت.
ومبقدور بارود االستمرار بتصريف األعمال إىل ان متثل احلكومة امام
جملس النواب وتنال ثقته وعند حصول ذلك تكون حالة التصريف مبنية
على أساس الثقة اجلديدة للحكومة ال على أساس احلكومة اليت سبقتها،
وعندها تنتهي مهمة وزير الداخلية السابق حكمًا ويصبح من امللزم
تعيني وزير جديد للداخلية.
ومن املخارج املمكنة ان يتم تعيني وزير للداخلية بصورة مرحلية
وبالتفاهم معه ،على أن يبادر اىل تقديم استقالته بعد التفاهم على
اسم الوزير إذا رفض يصار اىل إقالته بأكثرية ثلثي اصوات جملس
الوزراء.

اجليش ينسحب من درعا ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
سفراء االحتاد أمساء  17شخصية سورية ،ليشملها حظر السفر
وجتميد األرصدة يف بلدان االحتاد ،فيما ال تزال اخلالفات قائمة بني
األوروبيني حول ما إذا كانت العقوبات ستشمل املستوى األعلى للقيادة
السورية.
وقالت مصادر رمسية إن الرئيس األسد ويف إطار استقباله للوفود
االشعبية استقبل أمس االول وفدين ،األول من وجهاء حمافظة
السويداء ،والثاني
جمموعة من فئات الشباب .وفيما خيص اللقاء األول قال الشيخ
كميل نصر إن األسد التقى على مدى ساعتني  35شخصا من فعاليات
السويداء االجتماعية ،وذلك من دون حضور شيوخ العقل .مشريا إىل
أن الوفد أكد لألسد وقوفه إىل جانبه يف ما تتعرض له سوريا من
ظروف ،وأن األسد من جهته أكد على أهمية التالحم الشعيب يف هذه
الفرتة ولفت نصر إىل أن الوفد ركز على هموم احملافظة ويف مقدمتها
معدالت البطالة املرتفعة كما كيفية دعم الزراعة فيها ،وأخذت أوضاع
املغرتبني قسطا من احلديث باعتبار أن قسما كبريا من أهالي السويداء
يعيش يف املهجر.
أما يف ما خيص اللقاء الثاني فقال عالء ماوردي وهو طالب وتاجر حضر
اللقاء إن الرئيس السوري تناقش مع وفد من الشباب مت اختياره من
كافة حمافظات القطر يف األوضاع لعامة للبلد وآفاق اإلصالح املقبلة.
وقال ماوردي إن األسد «استقبل الكثري من اآلراء من دون جماملة»
مشريا إىل أن احلديث تطرق إىل كل «ما نرى أنه وجع الشارع» .وماوردي
كان سبق له أن شارك يف تظاهرات جرت يف بداية االحتجاجات يف
الالذقية «لكين انسحبت وآخرين حني بدأت هذه التظاهرات تتحول عن
النطاق الوطين» ،حسب ما قال ،مشريا إىل أنه كان بني أعضاء الوفد
من ميثل الشباب األكراد أيضا .وقال ماوردي إنه كان مثة اتفاق «على
وجود خلل كبري يف األداء اإلعالمي يف سوريا» وإن هذا اإلعالم تنقصه
«املصداقية ،ومل يكن مهنيا خالل األزمة احلالية» .كما اشار ماوردي إىل
أنه جرى احلديث يف «اإلصالح السياسي» مشريا إىل أن القيادة السورية
أكدت أن مشروع قانون األحزاب الذي سيطرح «سيكون قانونا عصريا،
ولكن ال يسمح يف الوقت ذاته جلهات معينة بأن تفرض نفسها بشكل

خاطئ» ،يف إشارة إىل حظر األحزاب الدينية واملذهبية كما يبدو.
ولفت ماوردي إىل أن القيادة السورية يف صورة ما جيري من
«استقطاب داخلي» ،معتربا أن هذا النوع من املواضيع «تتم معاجلته
باحلوار ال عرب إخفائه».
من جهتها قالت طالبة العلوم السياسية خلود الشيباني إن الوفد شعر
بـ»أرحيية كبرية يف اللقاء وشفافية عالية» ،مشرية إىل أنه «على مدى
 3ساعات ونصف ساعة مل يبق موضوع مل يتم التطرق إليه» .ورأت
خلود أن «اخللل الرئيسي املتفق عليه كان الفساد والذي استخلص
أنه مسؤولية مشرتكة وعامة وليس مسؤولية فردية فقط» .كما لفتت
إىل أن الوفد عرب عن رأيه بأن «الشباب ،كشرحية ،كان مهمال لسنوات
طويلة» وأنهم «أكدوا على حقهم يف الوصول ملصادر الثروة واملعرفة
والسلطة» ،وقالت خلود «أكدنا على أهمية مكافحة البطالة والفقر وأهمية
أن يكون هناك حوار وطين وأن يكون هذا احلوار شفافا» .واستخلصت
خلود بدورها من اللقاء أنه «من الصعب تقدير يف أي مستوى من األزمة
تقف سوريا اآلن بسبب العامل اخلارجي« ،لكننا لسنا يف بدايتها وإن
مل تنته بعد»؟
ميدانيا نقلت وكالة األنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات
اجليش بدأت باخلروج التدرجيي من مدينة درعا حيث كانت تالحق عناصر
اجملموعات اإلرهابية فيها تنفيذا للمهمة اليت كلفت بها استجابة لنداءات
املواطنني ومناشداتهم اجليش للتدخل وإعادة األمن واهلدوء واالستقرار
إىل ربوع املدينة».
وقال املصدر إن «إجناز املهام املطلوبة وإلقاء القبض على تلك العناصر
االرهابية لتقدميها إىل العدالة ترك آثاره اإلجيابية على نفوس األهالي
وساهم يف إعادة الطمأنينة والشعور باألمن واألمان وأخذت احلياة تعود
تدرجييا إىل وضعها الطبيعي».
وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب االمحر إن موظفي إغاثة
سلموا أول شحنة من إمدادات اإلغاثة ملدينة درعا .وقال املتحدث هشام
حسن إن قافلة تضم شاحنتني حتمالن مياها نقية للشرب وشاحنتني
حتمالن أغذية ومواد لإلسعاف األولي وصلت درعا برفقة فريق يضم 13
من خرباء اهلالل األمحر السوري واللجنة الدولية .وقال حسن ردا على
استفسار «تلقينا املوافقة ومتت الزيارة وسلمت السلع ...وعاد الفريق
وهو يف دمشق اآلن».
وأفاد متحدث باسم االمم املتحدة أن بعثة انسانية تابعة لألمم املتحدة
ستتوجه اىل مدينة درعا .وقال فرحان حق «حصلنا على إمكانية
الوصول وستقوم بعثة إنسانية بزيارة درعا خالل األيام املقبلة لتقييم
(االحتياجات)».
وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون إنه أثار مع األسد قضية
احتمال وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان يف اتصال هاتفي االربعاء.
وأضاف انه حث األسد على اختاذ إجراءات إصالحية حامسة «قبل فوات
األوان» .وقال بان يف مؤمتر صحايف يف العاصمة البلغارية صوفيا
«أثرت أيضا احتمال وقوع انتهاكات حلقوق االنسان وأنه جيب أن حتظى
حقوق املتظاهرين املساملني اإلنسانية باحلماية التامة».
ويف أماكن أخرى قال سكان ان اجلنود قاموا باعتقاالت يف ضاحية سقبا
الدمشقية وشددوا احلصار على مركزين حضريني قبل صالة اجلمعة
(امس) .وقال املدير التنفيذي ملنظمة «إنسان» احلقوقية وسام طريف
لوكالة «رويرتز» إن  260شخصا على االقل اعتقلوا يف سقبا .وقالت
املنظمة السورية حلقوق اإلنسان (سواسية) إن هناك قوات مسلحة
منتشرة يف ضاحية عربني بدمشق ويف بلدة التل إىل الشمال من
العاصمة حيث ألقت قوات األمن القبض على  80شخصا على األقل.
وقال نشطاء من الطلبة لـ»رويرتز» إن قوات األمن فرقت تظاهرة يف
جامعة حلب.
من جهتها «بينت وزارة الداخلية أن عدد املواطنني الذين سلموا أنفسهم
للسلطات املختصة من املتورطني بأعمال شغب بلغ حتى تارخيه 361
شخصًا يف خمتلف احملافظات وما يزال العديد منهم يتوافد إىل مراكز
الشرطة واألمن هلذه الغاية» .وأوضحت الوزارة يف بيان هلا أمس أنه
مت اإلفراج عنهم فورًا بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إىل أمن
الوطن واملواطن.
أما أوروبيًا ،فتطرح أمام سفراء االحتاد االوروبي ،اجلمعة (امس) أمساء
 17شخصية سورية ،ليشملها حظر السفر وجتميد األرصدة يف بلدان
االحتاد .وإذا كانت اخلالفات ال تزال قائمة ،حتى اآلن ،بني األوروبيني،
وتتلخص حول ما إذا كانت العقوبات ستشمل املستوى األعلى للقيادة
السورية ،إال أن الدول االوروبية الكربى اليت أرادت «التشدد» ،أكدت
أنها لن تقف أمام اإلمجاع األوروبي على «قائمة الـ »17لتسريع إقرار
العقوبات.
وعقد أمس االول يف بروكسل اجتماع على مستوى املوظفني التقنيني،
لوضع قائمة العقوبات التفصيلية .وقال مصدر أوروبي شارك يف
النقاشات ،إن هنالك «اتفاقا أوروبيا على قائمة تضم  17شخصية
سورية ،سيطبق عليها حظر السفر اىل أوروبا وستجمد أرصدتها».
ويسود اعتقاد لدى دول االحتاد بأن قائمة الشخصيات هذه «مسؤولة
عن القمع الذي يتعرض له احملتجون يف املدن السورية» .وتضم
القائمة الدائرة العائلية واألمنية الضيقة احمليطة بالرئيس السوري:
«على رأسها شقيقه ماهر األسد ،ورامي خملوف ،وآصف شوكت» .ومن
بني الشخصيات اليت مشلتها العقوبات االوروبية أيضا «قادة أربعة
أجهزة أمنية» سورية ،إضافة إىل شخصيات أخرى تعترب قريبة من النظام
السوري.
يقر سفراء االحتاد االوروبي ،يف اجتماعهم اجلمعة
ّ
ورجح املصدر أن ّ
(امس) ،قائمة العقوبات اليت تشمل حظر تصدير السالح ،وسحب عرض
توقيع اتفاقية الشراكة األوروبية السورية ،وإيقاف املساعدات املقدمة
للحكومة السورية ،مبا فيها قائمة الشخصيات اليت أعدها املوظفون
التقنيون .وأشار املصدر بعد متابعته النقاشات إىل أن اخلطاب
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السياسي الفرنسي املتشدد ضد النظام السوري ،ترافق مع مطالبة
املوظفني الفرنسيني يف االجتماع بأن تشمل العقوبات رأس النظام
السوري ،لكن دوال أوروبية عديدة مل توافق على ذلك ،واعتربت أن
«إجراء كهذا سيؤدي إىل إغالق كل االبواب أمام النظام السوري ،بينما
نريد من العقوبات أن تبقي جماال أمام الرئيس السوري للتصرف».
وحبسب املصدر ،فرغم تشدد الفرنسيني ،ومبواكبة من الدول األوروبية
الكبرية ،فإنهم أعلنوا أنهم «لن يقفوا يف وجه اإلمجاع االوروبي على
قائمة الشخصيات ،ألنهم يريدون أيضا تسريع إقرار العقوبات» .ولفت
املصدر إىل «واقع» أن العقوبات هي ذات بعد «سياسي ورمزي»،
وأنها «ال متلك تأثريا قويا على املستوى العملي ،فاألرصدة اليت متلكها
الشخصيات املعاقبة قليلة عموما يف دول االحتاد االوروبي».
ورشح من النقاشات األوروبية قلق قربص البالغ من فرض العقوبات
األوروبية ،خصوصا أن املصدر لفت إىل معارضة قربص ملبدأ فرض
العقوبات على الشخصيات السورية من أساسه ،مرجحا أن املخاوف
القربصية تتأتى من «عامل القرب اجلغرايف من األزمة من سوريا ،وأيضا
املواقف املتحفظة للجارة تركيا» من العقوبات األوروبية.
ويف السياق نفسه ،قال مصدر دبلوماسي يف بروكسل إن قائمة
الشخصيات اليت تشملها العقوبات األوروبية «تشمل الشخصيات اليت
وردت أمساؤها يف العقوبات األمريكية» ،وأضاف أن هناك أيضا «قادة
أمنيني» مشلتهم القائمة.
وأشار املصدر الدبلوماسي إىل معارضة العقوبات من قبل اليونان
وبلغاريا وأستونيا ،وأن هناك أيضا «بعض االعرتاضات اإليطالية».
واعترب املصدر أن احملاوالت الفرنسية «لرفع سقف العقوبات إىل أعلى
مستوى» ال تنفصل عن «حماولة الرئيس الفرنسي املستمرة لكسب تأييد
الرأي العام» يف بلده عرب تظهريه بصورة «املدافع عن الدميوقراطية».

«جمموعة االتصال» تنشئ ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وليست معقولة».
ويف ختام اجتماع «جمموعة االتصال حول ليبيا» ،قال وزير اخلارجية
االيطالي فرانكو فراتيين« :ان االجتماع املقبل للمجموعة سيعقد يف
االمارات العربية املتحدة» ،من دون ان يذكر اي موعد .واعلن انه يف
ختام االجتماع« :بالنسبة لالموال املخصصة للجانب االنساني اصبح لدينا
حنو 250مليون دوالر بفضل سخاء عدة دول» ،الفتا اىل انه قد يتم
التوصل اىل وقف الطالق النار يف ليبيا خالل اسابيع.
وخالل كلمته االفتتاحية ،قال الوزير االيطالي« :ان الثوار الذين يسعون
لوضع حد حلكم القذايف املستمر منذ  40سنة سيدعمون من خالل
صندوق خاص من التحالف الدولي» .أضاف ان «آلية مالية مؤقتة
ستجعل من املمكن أن تصل األموال إىل اجمللس الوطين اللييب بطريقة
فعالة وشفافة».ودعا فراتيين الدول األخرى لالعرتاف باجمللس اللييب
باعتباره شريكًا يف احملادثات.
وعب عن امله «بان يفكر مزيد من شركائنا يف اقامة عالقات ثنائية مع
رّ
اجمللس .هذا سيسمح بتعزيز وضع شركائنا يف بنغازي وتعميق الشعور
بالعزلة لدى نظام القذايف».
ورأى ان من الضروري ان «تبدو جمموعة االتصال متحدة يف مواجهة
حماوالت القذايف تقسيم االسرة الدولية» ،مؤكدا ضرورة ان تواصل
اجملموعة «الضغط عرب استخدام الوسائل الشرعية وبهدف اقناع احمليطني
بالقذايف باالنضمام اىل املنشقني».
وقالت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون أمام االجتماع :ان
«ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما اليت تعمل بشكل وثيق مع
الكونغرس ،قررت وضع قانون يسمح للواليات املتحدة باستخدام جزء
من االموال العائدة اىل القذايف واحلكومة الليبية يف الواليات املتحدة
لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب اللييب».
وتبلغ االموال الليبية اجملمدة يف الواليات املتحدة حنو ثالثني مليار
دوالر.
وذكرت كلينتون بان الواليات املتحدة ستساهم بـ 53مليون دوالر يف
النداء الذي اطلقته االمم املتحدة جلمع اموال وستقدم مساعدة مادية
قدرها  25مليون دوالر اىل «اجمللس االنتقالي».
وطالبت الوزيرة االمريكية «االسرة الدولية بتشديد العزلة الديبلوماسية
والسياسية لنظام القذايف» ،مشرية اىل تدابري مباشرة وعملية يف هذا
الشأن من بينها «رفض استقبال اي مبعوثني من القذايف ما مل يعلنوا
انشقاقهم او يسعوا اىل اجراء حمادثات جدية حول رحيله» .وتابعت «ان
الدول اليت مل تعلق عمل سفاراتها يف ليبيا جيب ان تفعل ذلك وان
ترسل مبعوثني اىل بنغازي معقل املتمردين وتسهل اقامة مكاتب متثيلية
للمجلس يف عواصم العامل».وخالل حديثه ،قال وزير اخلارجية الفرنسي
االن جوبيه «إن الصندوق اخلاص الذي سينشئ ملساعدة املعارضة
الليبية اليت حتتاج اىل املال بشدة سيبدأ عمله خالل أسابيع».
ويف تصرحيات ،نسبتها وكالة «رويرتز» اىل وزير اخلارجية الرتكي أمحد
داود أوغلو ،قال« :تركيا تعمل على اعداد خارطة طريق بالتشاور مع
حلفائنا واالطراف يف ليبيا ».اضاف «ما نعنيه هو وقف اطالق النار
بالكامل وسحب كل اجليوش من املدن ودخول االمدادات االنسانية
بالكامل .ما نراه هو ان كل هذه االهداف جيب ان تتحقق يف غضون
سبعة أيام .لتنفيذ وقف اطالق نار حقيقي جيب ان نضع هذه االليات
يف مكانها».
ويف سياق اعالن «اجمللس االنتقالي» ان دوال اعرتفت به ،قالت ناطقة
باسم وزارة اخلارجية االسبانية« :نعترب اجمللس حماورا صاحلا .ارسال
مبعوث اىل بنغازي جرى بهدف مواصلة احلوار وتعزيزه مع اجمللس لكنه
ال يتطلب االعرتاف باجمللس» .اضافت «ان موقف اسبانيا على حاله
واسبانيا تبقي على سفري يف طرابلس».
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مطلوب للعمل

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
• Hold a first Aid certificate

مطلوب موظفني من
اجلنسني

 بدوامIPS لدى شركة
كامل أو جزئي

•

Have dedication, Commitment & Loyalty

ان تكون لديهم رخصة

•

Speak fluent English

•

Have excellent presentation

من سلطات فكتوريا

• Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
• RSA certificate

وشهادة اسعافات أولية

Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

****

Security Licence

Email: employment@ipssecurity.com.au  

شركة حامت
للتمديدات الكهربائية

ملبورن

الراغبات/على الراغبني

Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

كانت ومازالت

) يفSecurity( اخلاص

Hold a current Victorian Security Licence

•

Electrical Contracting

للعمل يف جمال األمن

•

التحدث باإلنكليزية
ضروري

نؤمن سائر حاجاتكم من
احلراسة األمنية اخلاصة
لكافة مناسباتكم بأسعار
منافسة

22 صفحة

تقدم افضل اخلدمات على أنواعها

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

 صدق يف املعاملة وكفالة للعمل..خدمة سريعة
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
االتصال بصديق اجلميع سايد حامت

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

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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ALRAWSHA BAKERY
أفران الروشة

LEBANESE PIZZA & PIES
مناقيش ،حلم بعحني ،ومجيع أنواع الفطاير

نتعهد كافة أنواع املشاريع من اخلرائط واحلفر حتى تسليم املفتاح

Abdo

Director

رئيسة بلدية داربني السيدة ديانا أمسر وبدعم من البنك العربي برعاية

Mon-Fri: 7am - 6pm
Sat-Sun: 7am - 3pm

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
9/11-17 PEARCEDALE PARADE
BROADMEADOWS VIC 3047
»«Opposite CentreLink

World Lebanese Cultural Union of Victoria
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
www.wlcu.com.au
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل -جملس والية فيكتوريا
تكريم الطالب املتفوقني

نقدم كافة أنواع اخلدمات االجتماعية زواج
خطوبة
دفن موتى

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية
املتفوقة ،يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل –
فيكتوريا السيد يوسف سابا مع اللجنة التنفيذية ،مجيع الطالب
اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني على نسبة
للعام %90VCEوما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال
 ،2010للمشاركة يف حفل التكريم.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب املتفوقني ،حث
أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي عرب إرسال
األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة الرمسية حتى يتم
إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:
)World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU - VIC
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
آخر موعد الستالم الطلبات هو .2011/ 5 /6
رئيسة بلدية داربني السيدة ديانا أمسر احلفل برعاية يقام
وبدعم من البنك العربي.
للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال
بالرئيس :يوسف سابا 0413 492 545
نائب الرئيس :سايد حامت 0417 949 650
أمانة السر :الدكتور ساسني النبوت 0420 545 177
أمانة اإلعالم :املهندس أنطوني احلصري

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
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كلمة رئيس التيار الوطين احلر يف ملبورن نهاد شهدا يف احلاضرة اليت
القاها منسق عام التيار الدكتور بيار رفول يف مابورن
مساء اخلري
إخواني أبناء املشرق
عنيت بأبناء املشرق :لبنانيني وسوريني،
أردنيني وعراقيني وفلسطينيني « .يقول
املثل« :إذا كان جارك خبري فأنت خبري»،
يرتبص بنا وشغله الشاغل،
عدو
ولكن هناك
ّ
ّ
فرق تسد ،ألنه كمرض
مبدأ
من
التفرقة،
ّ
السرطان ،إن مل نستأصله يتفشى يف اجلسم
كله ومل يعد ينفعه أي عالج فمصرينا اهلالك،
نعيش يف دوامة كأننا ال خالص لنا منها،
كابوس فرض علينا فواجبنا السهر الدائم،
هذا اجلسم املشرقي حتمل الكثري الكثري من
املتاعب واملشقات والضغوطات من الداخل
تدعي
إخوانا وجريانا ،ومن اخلارج تدخالت غريبة ّ
الصداقة ملصاحلة اإلخوة فيما بينهم ،ظاهرها
غرية وحمبة وباطنها حقد وتفرقة ونتائجها
معروفة من اجلميع.
مل يستفد رجال السياسة يف مشرقنا هذا ال من
املاضي البعيد وال من املاضي القريب ،كيفية
التعامل مع املواطنني ،إن كان من جهة احلكم
مهدد بالتشرذم
أو من جهة العمل ،فمشرقنا
ّ
وسببه أبناؤه ،فاحلاكم أناني وحاشيته من بعدها
الطوفان همها األوحد مجع األموال ،تناسوا حب
الوطن والتطور واحلضارة والرقي ،وأهملوا
بالكلية قاعدته شباب طموح مثقف نشيط
العمل
ّ
ال يعرف امللل وال الضجر وال يأبه للخوف من
تهزه رياح مهما عصفت صامدين
املستقبل ،وال ّ
يف الوطن األم.
هذه هي أمنية كل مشرقي ،كنا ومل نزل نطالب
املسؤولني بتحسني األوضاع لألجيال الطالعة
يتصرفون على هواهم
ولكن دون جدوى،
ّ

ضاربني عرض احلائط صاحل الوطن واملواطن.
هاجر أبناء املشرق إىل أحناء العامل ،ومعظمهم
من الشباب ،اهلجرة هلا أسباب كثرية ومتعددة
ال جمال لذكرها اآلن ،منها الطموح ملستقبل
أفضل.
جنح شعبنا يف بالد االغرتاب جناحا ّ
قل نظريه،
يف العلم والثقافة والفن ،وأظهروا حمبتهم
للبلد املضياف بالتقدير والغرية ،فكان منهم
رئيس مجهورية ورئيس بلدية وأطباء وحمامني
ومهندسني ومعلمني وجتارا ومهنيني اخل...
رب سائل من أنتم؟ حنن تيار أوسرتالي لبناني
ّ
متحد.
حنن حركة أوسرتالية تعمل من أجل أوسرتاليا
الوطن الثاني الذي استضافنا ،وندعم اخلط
السياسي للتيار الوطين احلر يف لبنان ،الذي
يعمل جادا بكل قواه لتأمني احلرية والسيادة
واستقالل لبنان واحملافظة على حقوق اإلنسان،
والعدالة االجتماعية وحرية الرأي ونشر
الدميقراطية احلقيقية.
من أوىل مبادئنا إن مل نكن مواطنني خملصني
لوطننا األم ،فمن غري املعقول أن نكون مواطنني
خملصني لوطننا الثاني أوسرتاليا.
ومن أهم أهدافنا االتزام واحرتام الدستور
والقوانني األوسرتالية ،واملشاركة بفعالية يف
التقدم والنهوض بهذا الوطن الثاني على مجيع
الصعد ،سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
دعم واحرتام سيادة لبنان واحلفاظ على وجود
اجلمهورية اللبنانية واملثابرة على دعم الشباب
وتعزيز دورهم يف اجملتمع وتنشيط احلياة
السياسية.
احلر وتعزيز أهدافه
الوطين
التيار
ميثاق
دعم
ّ

وبراجمه وتنسيق القضايا اللبنانية مع قيادتها،
تعزيز وحدة اجلالية اللبنانية األوسرتالية ،ساعني
جاهدين لتحقيق طموحاتها وضمان استمراريتها،
وتنمية الرتاث التارخيي والثقايف واالجتماعي،
والتعاون مع الشعب اللبناني يف لبنان.
التعاون والعمل مع اجلمعيات والنوادي يف
ّ
يتبنون هذه املبادئ.
أوسرتاليا الذين
من أجل هذا كانت دعوتنا لكم اليوم أيها اإلخوة
الكرام لنشرتك معا بالعودة إىل جذورنا أمام
يهدد وجودنا،
هذا املنعطف التارخيي الذي
ّ
واملخططات اليت حتاك ضدنا لتغيرّ معاملنا
احلضارية واإلنسانية.
إىل متى سنبقى عائشني على هامش األحداث

وكأنها ال تعين لنا شيئا؟.
يسربون
واملبغضني
إىل متى سندع احلاسدين
ّ
السالح ألخوتنا ملقاتلتنا وتفريقنا؟.
إىل متى سيبقى شعبنا املشرقي حتت رمحة
السياسيني املغرضني الطامعني بالكراسي
ومجع األموال؟.
إىل متى سيبقى املشرقيون مفككون ومصريهم
واحد؟.
كما قال اجلنرال عون برسالته إىل السينودس
من أجل لبنان العام الفائت:
ّ
«كلما اقرتبنا من قريبنا يف الوطن وأحببناه،
ّ
وكلما ابتعدنا عن حمبة القريب جنحنا حنو
أفلحنا،
التقوقع والسقوط» ..عشتم وعاش مشرقنا

العالناتكم
يف ملبورن االتصال مبدير
املكتب الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581 :

ترقبوا قريبا افتتاح  SUNRISE BAKE HOUSEيف ملبورن

خرب هام ألبناء اجلالية اللبنانية والعربية يف فيكتوريا
اول فرن من نوعه يف اسرتاليا جمهز بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثة يف العامل.
ما عجز عنه اصحاب األفران حققه فرن SUNRISE BAKE HOUSE

بادارة السيد الياس احللو

فرن جمهز بأحدث املاكينات لصنع مثانية أصناف من الكعك اضافة اىل كعك العصرونية
وكعك حبليب وكعك بتمر.
بريش بالشوكوال..
بريش ..جوز اهلند َ
غريبية َ
بريش جبوز اهلند والزبيب وخبز على مهلول باليد.
َ
قربان ..مناقيش بزعرت ..حلم بعجني ..صفيحة باجلبنة ..سبانخ ..ومجيع انواع املعجنات
وكل ما يتطلبه املطبخ اللبناني والعربي.

 SUNRISE BAKE HOUSEأكرب من فرن انه سوبر ماركت حبد ذاته

يصبح الفرن جاهزا للعمل واستقبال الزبائن خالل شهر حزيران املقبل

ان مجيع املأكوالت يف  SUNRISE BAKE HOUSEتصنع يوميا
صاحب  SUNRISE BAKE HOUSEالياس احللو
يتمتع خبربة عشرات السنني يف جمال تصنيع كافة انواع املعجنات.
لالستفسار وملزيد من املعلومات االتصال على الرقم0466876133 :

العنوان:

757 High St, THORNBURY, VIC, 3071

صفحة 25

السبت  7أيار 2011

Saturday 7 May 2011

ملبورن

Page 25

Melbourne

التيار الوطين يف ملبورن اقام احتفاله السنوي حبضور املئات من املؤيدين وابناء اجلالية

رفول :كل مشروع ق ّدم من وزراء التيار يف احلكومة السابقة قوبل بالرفض ..ميزانية اجليش  12مليون دوالر وميزانية وسام احلسن  80مليونا

*بيار رفول يلقي كلمة*

*شهدا رئيس املكتب يلقي كلمة *

*خبعازي يقدم الربنامج ويلقي كلمة*

*الزغلول مشمرًا عن ساعديه*

*الطاولة الرمسية ،القنصل ومسؤولون*

*ديانا األمسر وضاهر األمسر ونواب من حزب العمال*

*سايد حامت وعقيلته وحضور*

*مارون خوري وعائلته*

*آل ّ
حنا*

*اجلامعة اللبنانية*

*ديب مظلوم وأبو شعيا وحضور*

*ونوس،الباشا من البيت اخلريي العلوي*

*احلزب القومي*

اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفله
السنوي مساء يوم اجلمعة املاضي يف هول
كنيسة القديس جاورجيوس حبضور الدكتور بيار
رفول ممثال دولة الرئيس العماد ميشال عون
وقد شارك يف احلفل سعادة قنصل لبنان العام
يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون وسعادة
النائب خليل عيده ورئيس التيار يف سيدني
نسيب اهلاشم ومارشا البايع ،السيد طوني ديب
رئيس بلدية مرياندا وعقيلته ،رئيس واعضاء
اجلامعة اللبنانية فرع فيكتوريا وهيئات سياسية
وحزبية واجتماعية ومسؤولني اسرتاليني وحشد
من املواطنني باالضافة اىل رئيس واعضاء
مكتب التيار واملؤيدين ..قدم حلقات الربنامج
السيد روبري خبعازي الذي القى كلمة حتدث
فيها عن نشاطات التيار على كل الصعد.
رئيس مكتب التيار يف ملبورن السيد نهاد
شهدا القى كلمة استهلها مرحبا بالدكتور بيار
رفول ممثال دولة الرئيس العماد ميشال عون
وجبميع احلضور .ثم حتدث عن اجنازات التيار
يف السنة املاضية منوها بالتضحيات اليت
قدمها فوزي ابو شعيا خالل توليه رئاسة التيار
والتفاهم التام الذي كان قائما بينه وبني كافة
االعضاء.
الدكتور بيار رفول القى كلمة رحب فيها باحلضور
وشدد على احلفاظ على البالد اليت استضافتنا
اسرتاليا وقال ان مل نكن اوفياء السرتاليا لن
نكون اوفياء لوطننا االم لبنان خاصة وان الواجب
الوطين واالخالقي يدعونا لذلك .ثم حتدث مطوال
وصوال اىل انتخابات العام  2009وقال انه
جاء يف بيان احلكومة محاية املقاومة واحلريري
وبعد تأليف احلكومة واول زيارة لرئيسها سعد
احلريري كانت اىل سوريا واعرتف هناك للرئيس
االسد بان سوريا بريئة من دم والده وبعد
زيارة سوريا قام بزيارة اىل ايران وصرح هناك
بالقول ان ايران دولة صديقة وعزيزة وحليفة

*طوني زرييب وعائلته*

*الفنان املبدع بديع مظلوم*

* حيملون االعالم*

للبنان متمنيا ان تبقى العالقة احسن من ممتازة
وان ال تشوبها شائبة يف املستقبل .وعن املاء
والكهرباء والنفط قال رفول ان الوزير باسيل
قدم مشروع النفط واملاء والكهرباء وحتى
الساعة مل يفلح وال من يسمع وال من جييب النه
كانت هناك اكثرية تعارض كل مشروع حيوي
مقدم من قبل وزراء التيار
يستفيد منه اجلميع
ّ
الوطين احلر يقابل بالرفض.
ثم قال لقد حكموا البلد  20سنة ماذا فعلوا بهذا
البلد ..نعم لقد اوقعوه حتت  60مليار دوالر
من الديون ،لقد سقطت الذهنية القدمية بفعل
سقوط احلكومة.
وقال هناك مؤسسات اعطت لبنان  100مليار
دوالر للكشف عن النفط وحتى الساعة ال شيء
جديدا وكل ذلك الن الوزير باسيل هو صاحب
املشروع.
بني  2006و “ 2009طارت”  11مليار دوالر وال
احد يعرف كيف وال اىل اين وقد ذهبنا اىل جملس
الوزراء وحبضور رئيس اجلمهورية وحتى اليوم
ال من جميب ومؤخرا مت الكشف عن  9مليارات
دوالر ناقصة وغريها يقال انها تبخرت.
وقال بصراحة هل نريد االستسالم السرائيل؟!
ال ..لقد فضلنا املقاومة فاتهمونا اننا عمالء

لسوريا وايران ،ال بأس الواقع احلقيقي بدأ
يظهر شيئا فشيئا اننا حنن على حق.
من جديد ميزانية اجليش اللبناني  12مليون
دوالر وميزانية وسام احلسن  80مليون دوالر
هذه هي حكومتنا وننتقل اىل نهر البارد
فبصراحة وفخر واعتزاز اقوهلا ان سوريا هي
اليت دعمتنا يف نهر البارد مع الف شكر هلا.
سعد الدين احلريري هو نفسه قال هناك شهود
زور وسوريا مل تقتل والدي ..طالبنا بشهود
الزور لتحويلهم اىل اجمللس العدلي ..سعد
الدين احلريري رفض قلنا له حنن نريد معرفة
من قتل والدك ..وهو ال يريد ان يعرف لكنه
يريد ان يتهم فقط.
وعن دور بكركي ولقاء االقطاب االربعة قال انه
كان مثمرا ومت فيه التطرق اىل بيع االراضي
لالجانب.
وختم كالمه قائال ان لدى السوريني حسا وطنيا
وقوميا وسوريا خدمت املقاومة وخدمت لبنان
وايران كذلك.
فنيا احيا احلفل املطرب فؤاد حراقة باالشرتاك مع
املطرب جورج توما واملطرب بديع مظلوم الذين
قدموا اروع الوصالت الفنية وقد جرى سحب
تومبوال ووزعت اجلوائز القيمة على الراحبني.

املنسق العام للتيار الوطين احلر
وكان
الدكتور بيار رفول قد وصل اىل مطار ملبورن
عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم
اخلميس من االسبوع املاضي قادما من لبنان
ممثال دولة الرئيس العماد ميشال عون يف
االحتفال السنوي للتيار يف ملبورن.
الشاعر انطوان برصونا زغلول الزغرين وطعادته
يف مناسبات التيار القى قصيدة نارية وكان
احلضور مصغيا بضوق لالستماع اليه ..وما ان
اعتلى املنرب حتى خلع اجلاكيت وربطة العنق
ورماهما للجمهور ومشر عن ساعديه وقال بدنا
حنكي بدنا نعلي صوتنا ..بدكم احملكمة الدولية
بدكم سالح حزب اهلل فقامت الضجة يف الصالة
والبقية عندكم.
وكان قد استقباله على ارض املطار رئيس
واعضاء مكتب التيار يف ملبورن وبعض املؤيدين
للتيار ومسؤولني يف اجلالية اللبنانية.
ومن املطار انتقل اىل مركز اذاعة مرحبا لبنان
حيث ُعقد اجتماع مع اعضاء املكتب ملدة نصف
ساعة حتدث خالهلا يف امور حزبية ووطنية.
ثم لبى دعوة السيد طوني ديب رئيس بلدية
مرياندا اىل العشاء الذي شارك فيه رئيس
واعضاء مكتب التيار نظرا لضيق الوقت.
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لبنان منهوب وليس مفلسا وهدفنا أن نبين دولة عادلة على حيث اإلنسان قيمة وليس وسيلة .رفول :لن نقبل بوزراء عاجزين وبوزراء

رعى منسق عام التيار الوطني احلر ،الدكتور بيار
رفول حفلني أقامهما التيار األسرتالي اللبناني املتحد
حيا رفول مجيع أفراد
يف مدينيت ملبورن وأداليد وقد ّ
اجلالية اللبنانية يف أوسرتاليا وذكرهم بقول إبراهيم
خباش " من ال يكون وفيا لوطنه األم ال يستطيع أن
يكون وفيا ألي وطن ثاني".
وقال" وفاؤكم وتعلقكم اليوم بأسرتاليا هو بقدر
وفائكم وتعلقكم بوطنكم األم "لبنان" .دور اجلالية
اللبنانية يقوم على بناء عالقة متينة ووطيدة بني
الشعبني والدولتني األوسرتالية واللبنانية".
كما شكر رفول الدولة األسرتالية اليت إستقبلت
اللبنانيني الذين هاجروا وأمنت هلم خمتلف التسهيالت
لتعليم أوالدهم وتأمني مستقبلهم.
يف الشأن احلكومي ،أكد رفول أنه وبالرغم من كل
الرشاوى اليت وزعت واجمليء باملغرتبني لإلنتخاب يف
العام  ،2009بقيا التيار متفوفقا بـ  168ألف منتخب
ولكنه تنازل وقبل القيام حبكومة وحدة وطنية .وقال
" ككل البيانات الوزارية السابقة ،ذكر بند سالح
املقاومة ومحايته وحق املقاومة الشرعي بالدفاع عن
أرضها وعن لبنان .كما وضعنا يف البيان خطة عمل
إلستنهاض الوضع اإلقتصادي والعمراني والبنى
التحتية كما ذكرنا أهمية اإلنفتاح على احمليط وال
سيما على سوريا .لكن ،لقد بقي البيان الوزاري
دون تطبيق ،إذ أنهم عادوا لطرح موضوع سالح
املقاومة يف أول جلسة من جلسات احلوار الوطين.
وعندما رأينا إصرارهم على ضرب املقاومة سألناهم
بطريقة مباشرة إذا كان يريدون مقاومة إسرائيل أو
اإلستسالم هلا ألنهم يدافعون ولو بطريقة غري مباشرة
عن اخليارات األمريكية واإلسرائيلية؛ ولكنهم حاولوا
التهرب كعادتهم وزعموا أنهم يدعمون اجليش".
وأضاف " السؤال الذي نطرح ملاذا يرفضون تسليح
اجليش اللبناني وملاذا مل يتم تسليح اجليش يف
السنوات العشرين املنصرمة .وعندما دعوناهم لوضع
ميزانية للجيش بهدف تسليحه أطل علينا وزير الدفاع
معلنا أنه مت ختصيص أربعني مليارا هلذه الغاية.
اللبنانيون إعتقدوا لوهلة أنه مت ختصيص  40مليار
دوالر أمريكي لتسليح اجليش ليتبني الحقا أنه مت
ختصيص  40مليار لرية لبنانية فقط وهذا املبلغ ال
يكفي لشراء أحذية وجوارب جليشنا الوطين .ولكن
مع رفضهم العرض اإليراني بتسليح اجليش اللبناني
بشكل كامل دون أي مقابل ،أدركنا أنهم متورطون
بلعبة أممية كبرية".
واكد رفول أن التيار هو "أب وأم" املؤسسة
العسكرية ،و أن الدولة اليت ال متلك جيشا ال متلك
كرامة ،وطالب بتسليح اجليش ليكون قوة إضافية
إىل جانب املقاومة ،اليت كسرت اجليش اإلسرائيلي
الذي هو أكرب وأقوى جيش يف الشرق األوسط.
يف الشأن اإلمنائي ،ذكر ورفول أن وزير الطاقة
واملوارد املائية ،جربان باسيل قد وضع خططا
للسدود املائية وقانون للنفط ولكنه عمدوا إىل
عرقلته.

وأضاف " كل الشركات املتخصصة اليت إضطلعت
على الوضع اجليولوجي للبنان أكدت وجود خمزون
للغاز والنفط .لقد رفض الفريق اآلخر الشروع
بالتنقيب عن النفط ليتبني لنا الحقا أنهم كانوا على
أتفاق مسبق مع الرئيس الفرنسي السابق ،جاك
شرياك حول إستخراج النفط يف لبنان وكانوا يأملون
ان حيصلوا على  85نائبا ليحكموا البلد كما يشاؤون.
رفضوا أن ميولوا خطة الكهرباء اليت وضعها الوزير
باسيل كما رفضوا أن يدفعوا ملصر مثن الغاز مما
كلفنا يف سنة وشهرين أكثر من  250مليون دوالر
فوائد".
وإذ إعترب أن الفريق اآلخر إرتكب غلطة كبرية بإسناد
جلنة املال واملوازنة إىل التيار ،ذكر رفول أن اللجنة
متكنت خالل األشهر األوىل من عملها من إكتشاف
أن هناك  11مليار دوالر مصروفة منذ الـ 2006
حتى الـ  2009بطريقة غري واضحة" .ليس هناك أية
فواتري او وثائق تثبت كيف مت صرف هذه األموال.
لقد طرحنا املوضوع على طاولة جملس الوزراء وطلبنا
منهم كونهم كانوا يستلمون اإلدارة املالية للبالد منذ
العام  ،1992بأن يقول لنا كيف صرفت هذه األموال
ولكن ال حياة ملن تنادي .لقد طالبوا بإقفال هذا
امللف تبعا لنظرية عفا اهلل عن مضى .حنن متأكدون
أن لبنان منهوب وليس مفلسا ،فدين لبنان  60مليار
دوالر وعلى األقل أربعون مليار من الـ 60مسروقون.
ال نريد شيئا من هذه األموال ولكننا عاجزون من
إيقافهم عن السرقة .لقد إكتشفنا أنهم أنشأوا
شركتني وهميتني يردون الـضريبة على القيمة
املضافة ( )TVAمما مسح هلم بسحب  50مليار دوالر
من الدولة .أما وزراؤنا فقد قدموا منوذجا يف خمتلف
الوزرات اليت تسلمنا وخدمنا مجيع اللبنانيني دون
إستثناء .لقد بدأنا مبشاريع السدود عرب تأمني أموال
من اخلارج وسنؤمن الكهرباء بأي مثن ولن نسمح
خبطف لبنان من أهله .هدفنا واضح ،نريد أن نبين
دولة عادلة على صورة "أسرتاليا حيث اإلنسان قيمة
وليس وسيلة".
وأشار رفول إىل أن املعارضة وجدت نفسها مضطرة
أن تأخذ قرارا مصرييا باسقاط احلكومة ومل تقم بأي
إنقالب غري شرعي .وكشف أن املعارضة السابقة
كانت ترغب بتسمية الرئيس عمر كرامي لتكليف
احلكومة املقبلة ولكنه تعذر تأمني  65نائبا وترافق
ذلك مع طرح الرئيس جنيب ميقاتي نفسه.
وقال :الرئيس ميقاتي طرح نفسه لتشكيل احلكومة
املقبلة ولكنه طالب بتحويل مسألة سرقة املوال
إىل احملكمة لكي ال يتم إتهام الناس جزافا وقد
وافقنا على ذلك .ولكنه تبني لنا أن هناك مماطلة
مستمرة من الرئيس املكلف ألن جرى تهديده مبصاحل
املادية اخلارجية .من هنا ،نؤكد لكم أننا كتكتل
تغيري وإصالح سنقدم يف أول جلسة جمللسة الوزراء
إقرتاحا مينع ان يتسلم كل من لديه مصاحل مادية يف
أمريكا أو أوروبا رئاسة جملس الوزراء ،ألن شخص
كهذا ال يستطيع أن يعمل يف لبنان .لقد مت الضغط

على الرئيس ميقاتي عرب ضعطهم على ثالثة مصارف
هو شريك بها ولعبة "البنك الكندي" أكرب مثال على
ذلك".
وأكد رفول أنه ليس هناك ما يسمى بـ"عقدة عون"
مؤكدا أنه هناك سطو على حقوق التكتل املؤلف من
 28نائبا" .لقد اتينا برئيس حكومة سابق معه نائب
واحد ورئيس جهورية ليس لديه أي نائب ،أصبحوا
مجعيهم يريدون أن يأخذوا حصصهم وحده تكتل
الغيري واإلصالح ممنوع من ذلك .لن نقبل بوزراء
عاجزين وبوزراء تآمروا على اللبنانيني ،فوثائق
ويكيليكس واضحة؛ يبحثون مع األمريكيني كيفية
ضرب حزب اهلل ،العماد عون وسوريا .نؤكد لكم أن
الوضع بلبنان بألف خري مع أو بدون حكومة وال أحد
يستطيع أن خيلق فتنة يف البلد .من يريد الفتنة هو
عاجز ومن ميلك القوة ال يريد الفتنة".
وكشف رفول أن الفريق اآلخر كان يعول على التحرك
الفلسطيين ولكن الفلسطينيني وقفوا وقفة عز
ورفضوا التدخل يف الشؤون الداخلية.
وعن لقاء بكركي ،لفت رفول أن التيار يعول على
لقاء بكركي ألنه يهتم بوحدة املسيحيني بالتوجه
املشرقي واإلنفتاح والتموضع مبحيطنا الطبيعي ألننا
من صميم هذه األرض ونتمسك بالعيش مع إخوتنا
يف الوطن .وقال " :يف أول زيارة إىل سوريا،
ذهبنا بقلب مفتوح ورأينا أن كل القلوب إنفتحت
لنا ،فالتفاهم بني الرئيس األسد والعماد ميشال
عون وقعه كل الشعب السوري .نتمسك بالتفاهم مع
كل حميطنا املشرقي لنعطي أفضل نظرة عن التفاهم
بني أكرب ديانتني مساويتني يف العامل ،املسيحية
واإلسالم .شاركنا يف لقاء بكركي بتمين من سيدنا
البطريرك الذي نتمنى له كل التوفيق ،وشاركنا بكل
قلب مفتوح ومتنينا أن يكون هناك صراحة باحلوار
ووضوح من اول الطريق .طلبنا أن نضع العناوين
الكربى ألننا لسنا متشابهني واإلختالف مقدس على
أن حيل يف املؤسسات .نؤكد أن لقاء بكركي كان
بداية جيدة أراح مجيع اللبنانيني يف الداخل ويف
اإلنتشار وأن هذا اإلنفتاح سيكمل ألن توجه سيدنا
البطريرك هو توجه مشرقي".
وحول مسألة احملكمة الدولية سأل رفول ملاذا يرفض
احلريري حتويل شهود الزور إىل اجمللس العدلي رغم
إعرتافه خالل لقائه مع جريدة الشرق األوسط أن هؤالء
الشهود خربوا العالقة مع سوريا وضللوا التحقيق" .
إن إعتبار سعد احلريري ورئيس اجلمهورية أن حتويل
شهود الزور إىل احملكمة قد يقسم البلد هو بدعة.
فأية وحدة هي تلك اليت قد تنهار يف حال حتويل
اجملرمني إىل العدالة .يف أي بلد ال حياكم شاهد زور
يدعي زورا ضد بريء .حتى القرار الظين للمحكمة مل
يرتكز على أي ركائز فعلية فهو شبيه مبسألة أسلحة
الدمار الشامل يف العراق .ال نريد ان يصيب لبنان ما
أصاب العراق ،فحتى فرانسني أحد مسؤولي احملكمة
الدولية من اجل لبنان ،قال يف إحد كتبه أن هدف
احملاكم الدولية حتقيق املصاحل السياسية".

وإعترب رفول أنه مت إتهام التيار بتغيري إسرتاتيجية
املنطقة وبتفاهمه مع حزب اهلل الذي أمن له الدعم
املعنوي والشعيب خالل حرب متوزه ولكن هذا شرف
لنا" .ال أحد يستطيع أن حيجمنا وحاولوا ذلك يف الـ
 2005و 2009وفشلوا .نعم ،حنن منثل حالة وطنية
وجنسد قوة ممانعة يف املنطقة مع حلفائنا .هدفنا
أن نعيش بلبنان ورأسنا مرفوع ،فممنوع أن تعتدي
إسرائيل علينا ونريد أن نساعد إخوتنا الفلسطينيني
لكي يعودوا إىل ديارهم ألن ذلك حق مكتسب هلم
مكرس من قبل األمم املتحدة اليت تغطي كل جرائم
إسرائيل يف املنطقة .جرميتنا أننا منعنا مشروع الشرق
الوسط اجلديد الذي يهدف لتأمني النفط ألمريكا
ومصاحل إسرائيل يف املنطقة أن ينطلق من لبنان.
إن الثورات اليت تشهدها البلدان العربية تهدف إىل
حتقيق املصاحل األمريكية يف املنطقة".
فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للتيار ،أكد رفول أن
احلزب تأسس يف  18أيلول  2005وقد جرى تقييم
الوضع إذ إنتسب للتيار أكثر من  78ألف منتسب
ومنتسبة .وكشف رفول أن التيار سائر على مصري
التنظيم وسيتم الكشف عن تطورات قريبا ،كما دعا
التيار يف أداليد وملبورن لإلنفتاح على مجيع أفراد
اجلالية اللبنانية.
وحول الوضع السوري ،أشار رفول اىل أن هناك
أيدي خارجية تعبث بسوريا مؤكدا أن معظم الشعب
السوري يدعم نظام الرئيس األسد ومع إصالحه
ألنه النظام الوحيد الذي جسد ممانعة حقيقية بوجه
إسرائيل .وقال "العديد من اللبنانيني متورطون مبا
جيري يف سوريا واملشاهد اليت نراها على الفايسبوك
مفربكة ومأخوذة من أحداث  2007يف بريوت كما
أن بعض املشاهد صورة يف عكار بإيعاز وبتنسيق
من وسام احلسن .لسنا ضد الديانة اليهودية وإمنا
الضد التعدي على حقوق الغري .منذ ثالث أسابيع
زرنا سوريا وإلتقينا املطران يوحنا منصور وأخربنا أن
األتراك طلبوا منه أن يرتك سوريا ويستقر يف تركيا
مقابل إعطاء أديرة وأراضي للمسيحيني ،وما هذه
الصدفة أن تزور السفرية األمريكية دير املخلص يف
صيدا منذ أسبوع وأن تسأل عن إمكانية إستيعاب
املسيحيني يف حال مت اإلتيان بهم من سوريا .ال يهم
أمريكا سوى تأمني مصاحل إسرائيل".
وأخريا كشف رفول أنه جيري التحضري بالتنسيق مع
الفعاليات الروحية املسيحية واإلسالمية يف سوريا
ولبنان إلقامة سينودوس مسيحي إسالمي سيشارك
فيه كل من لبنان ،فلسطني ،األردن ،سوريا والعراق
وذكر بقول العماد عون أن لبنان أرض وشعب من
هنا أهمية احلفاظ على اإلثنني مبنع الفتنة وأي صراع
يف الداخل.
يذكر أن عشاء تكرمييا أقامه رئيس بلدية موروندا،
السيد طوني ديب لدى وصول رفول إىل ملبورن.
كما قد إلتقى اجلالية اللبنانية وإجتمع مع االحزاب
اللبنانية وممثلني عن خمتلف الطوائف الروحية
ومجعيات لبنانية.
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متفرقات

نافـذة على اجملتمع
اعداد وتصوير اراكس لتغطية حفالتكم واعراسكم
ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور اراكس
PH: 0419247261 - 96823269

العروسان زيد عوض وعبري االديب

*العروسان زيد عوض وعبري االديب*

بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف زيد عوض على ذات
الصون والعفاف عبري عامر االديب يف صالة قصر النجوم
واستقبل العروسان واهلهما واملدعوين ددجي الفنان
اسامة حداد باحلى الكالم وامجل انواع املوسيقى واالغاني
وعم الفرح قلوب اجلميع وخاصة والدا العروس السيد عامر
االديب وعقيلته عبلة اللذين كانا يتنقالن وباالبتسامة احللوة
يرحبان باجلميع.
وخالل الفرحة العامرة واخلدمة املمتازة باشراف مدير الصالة
الشاب اللطيف عبود دباغ والديناميكي منري مشعون وعلى
اشعاع فالش اراكس قطع العروسان زيد وعبري قالب
الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء النارية وغيوم الفرح
وتقبال التهاني من اجلميع ..ألف مربوك.

مسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي
جواد خوري يشكر اجلالية
يتقدم مسؤول االنتشار يف تيار املردة احملامي جواد خوري
جبزيل الشكر من اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا وخيص بالشكر
النواب جولي أوينز وطوني عيسى وباربرا بريي وشوكت مسلماني
ورؤساء البلديات جان شديد وجان فخر وروني العويك وسعادة
السفري اللبناني جان دانيال وسعادة قنصل لبنان العام روبري
نعوم وسعادة القنصل ماهر اخلري واصحاب السيادة املطارنة
عاد ابي كرم وعصام درويش وبولس صليبا وميالطس ملكي
ورئيس دير مار شربل األب انطوان طربية واملونسنيور عمانوئيل
صقر وفضيلة الشيخ كمال مسلماني والتيار الوطين احلر وحركة
أمل وحزب الكتائب اللبنانية واحلزب السوري القومي االجتماعي
واحلزب التقدمي االشرتاكي والرابطة املارونية ومجعية بطل لبنان
يوسف بك كرم الزغرتاوية ورابطة احياء الرتاث العربي ومجعية
كفرزينا وشبيبة راسكيفا وحدشيت وعشاش ومجعية مرياطة
وشباب كوسبا وعيمار وإيعال وزغرتغرين واحملامي ريتشارد مرتي
والسادة طوني فرنسيس وجان دكان وفريد الراعي وسايد خمايل
وأيف خوري وطوني خطار وتاد نادر وجان مقبل صهيون وطوني
سليمان وانطوان احلليب ومجيع االحزاب واجلمعيات واملؤسسات
والعديد من قرى وبلدات لبنان الشمالي .كما خيص األعالم العربي
بالشكر مشيدًا جبهود رؤساء حترير صحف التلغراف والنهار واالنوار
واملستقبل واهلريالد وكذلك احملطات االذاعية  :صوت الغد واألس
حييي احملامي خوري كافة أعضاء وأنصار
بي أس وتو أم أي .كما ّ
تيار املردة يف اوسرتاليا وال سيما اهليئة االدارية برئاسة االستاذ
الياس الشدياق.

منحوتة لغوغان بـ  11,2مليون دوالر

بيعت احدى منحوتات بول غوغان النادرة وهي متثال نصفي خشب،
الثلثاء ،بسعر  11,2مليون دوالر يف مزاد علين بنيويورك وهو سعر
قياسي ملنحوتة هلذا الفنان.
واملنحوتة بعنوان "شابة تاهيتية" كانت "دار سوثبيز" للمزادات تقدر
سعرها بني  10و 15مليون دوالر ،وهي متثل رأس شابة تضع قرطي
اذن كبريين وعقود من املرجان حنتها غوغان خالل اقامته يف تاهييت
بني عامي  1890و.1893
وقالت دار سوثبيز ان السعر القياسي السابق ملنحوتة لغوغان كان
 1,4مليون دوالر

اعالن
تدعو منظمة املخيم الطيب العاملي اجلميع للمساعدة جبميع الوسائل املمكنة لتوفري املستلزمات
الطبية الضرورية للمدنيني يف ليبيا من جراء االزمة املتفاقمة هناك
ما هي منظمة املخيم الطيب العاملي؟
هي مؤسسة خريية تأسست يف اململكة املتحدة بتاريخ  22فرباير  2011على يد جمموعة من االفراد
من ليبيا ودول اخرى على وقع االزمة املتالحقة يف ليبيا للمساهمة باقصى قدر ممكن يف اجلهود
االغاثية .واستطاعت تكوين فرق عاملة يف ليبيا وتونس ومصر باالضافة اىل التعاون مع الفرق
االخرى يف اوروبا ومالطا
ما الذي جيب عمله؟
لقد استطعنا ان حنقق قدرا معقوال من النتائج االجيابية رغم حمدودية االمكانيات .مل نكن
لنستطيع الوصول هلذه النتائج االجيابية دون الدعم التقين جلمعيات اهلالل االمحر ونقابات
االطباء يف مصر وتونس باالضافة للمنظمات الدولية مثل الصليب االمحر ومنظمة اطباء بال حدود
كيف تستطيع مساعدتنا؟
االزمة االنسانية يف ليبيا تتفاقم يوما بعد يوم وكل اجلهود والتربعات مطلوبة جدا لالستمرار
بعملنا احليوي .لقد قمنا بايصال املساعدات للجبل الغربي ومصراته باالضافة للمناطق بني طربق
و بنغازي واستمرارنا مرهون بدعمكم من خالل التربعات النقدية او العينية باكرب قدر ممكن
Visit http://wmclibya.org/
Donate via Paypal
or please send donations to:
GBP: World Medical Camp Libya
HSBC Bank PLC
A/c no: 52062666
Sort code: 400327
SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB77MIDL40032752062666
EURO:
World Medical Camp Libya
HSBC Bank PLC
A/c no: 71061783
Sort code: 400515
SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB06MIDL40051571061783
USD: World Medical Camp Libya
HSBC Bank PLC A/c no: 71060253
Sort code: 400515 SWIFT: MIDLGB22
IBAN: GB91MIDL40051571060253
! THANK YOU

Alwatanioun Al’ Ahrar
Australia

ضية حزب الوطنيني األحرار-أسرتاليا
ّ
مفو ّ
ونيوزيلندا تتشرف بدعوتكم حلضور املهرجان
السنوي ملناسبة الذكرى الثالثة واخلمسني
لتأسيس احلزب وذلك نهار السبت الواقع فيه
 18/06/2011يف قاعة نيو وستيلال – سيدني,
مساء ،برعاية رئيس
الساعة السابعة والنصف
ً
الوطنيني االحرار النائب دوري مشعون ممثال
العلية.
بأمني اإلعالم يف احلزب الرفيق أميل
ً
New Westella 12 Bridge Street Lidcomb
For reservation, please contact
Habib Kastoun: 0412 381 762
Toni Nakad: 0414 339 933
Raymond Bouassi: 0408 356 576

"إستمع صوتي ،يا ربّ ،بحسب رحمتك ،وبحسب
حكمك أحيني .هللويا"
سيادة املطران عصام يوحنّا درويش
رئيس أساقفة أسرتاليا ونيوزيلندا للرّوم امللكيّني
الكاثوليك
آل غزال وأنسباؤهم يف أسرتاليا ولبنان
وعائالت بلدة مشغرة
ينعون
َّ
املثلث الرحمات املطران سليم غزال ،ب م
2011-1931
املعاون البطريركي للرّوم امللكيّني الكاثوليك سابقاً
رئيس أساقفة الرُّها شرفاً
رئيس اللجنة األسقفيَّة للحوار املسيحي اإلسالمي
يحتفل سيادة املطران عصام يوحنّا درويش ِّ
الكليّ
الوقار
بالقدّاس والجنّاز لراحة نفسه
يف تمام السّاعة العاشرة والنِّصف
من صباح يوم األحد الواقع فيه  15أيّار  /مايو 2011
يف كاتدرائيَّة املالك ميخائيل
على العنوان Golden Grove St, Darlington 25
تُقبَل التعازي مباشرة بعد القدّاس يف هول الكنيسة
ليكن ذكره مؤبَّداً

تعزية بالشاب الفقيد
جايسن ميالد اجلعيتاني
يتقدم منسق مجعية املنية للثقافة السيد حسني علوش
املغوش
وعائلته والزميل انطونيوس بو رزق والزميل أكرم
ّ
واسرة جريدة اهلريالد بأحر التعازي القلبية من الصديق
العزيز واالب املثالي ميالد اجلعيتاني وعائلته لفقدانهم
فلذة كبدهم وامل حياتهم الفقيد الغالي جايسن اجلعيتاني
الذي تفقدته العناية االهلية وهو يف ريعان شبابه...
رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه واهلم اهله وذويه الصرب
والسلوان.

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
هاتف 97592825:العنوان:
206The Boulevarde Punchbowl

* دكان -أول لبناني عمل يف هذا املجال
لصاحبها السيد
* خدماتنا تغطي جميع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال الجثمان إىل الخارج
جان فريد دكان
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن الخدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع  ,االستشارة مجانية لجميع الطوائف
50 KING STREET, ST MARYS
PH: 9833 0255

168 TerMINUS STREET, LIVERPOOL
PH: 9600 8080

فريد جان دكان

25 Breust Place, Punchbowl
Ph: 9750 5588
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Chris Bowen and Ray Hadley in radio clash Budget win for families with small children
as police reveal bomb found at Villawood

POLICE have confirmed that a
potentially-deadly homemade
bomb was found inside the
troubled Villawood Detention
Centre.
The device, believed to have
been made from a can of
flyspray and canola cooking
oil, was placed inside a
computer room, more canola
oil was spread across the floor
before the building was set on
fire.
Staff from the centre
extinguished the fire before it
reached the bomb and called
the police.
The bomb sparked an on-air
brawl between Immigration
Minister Chris Bowen and
revealed he was not aware a
home-made bomb had been
found, and said he would
investigate reports.
Mr Bowen and 2GB presented
Ray Hadley went head to
head on the recent rioting and
rooftop protests at Villawood,
with Mr Hadley accusing the
Department of Immigration
and Citizenship of being «as
useless as an ashtray on a
motorbike>>.
Mr Hadley said Mr Bowen was
being lied to by officials.
But Mr Bowen said that wasn>t
the case.

He then revealed he had
instructed authorities that if
force was appropriate to get
the protesters down from the
roof, «it could and should be
used>>.
«What I said was, force could
be used if it was safe,>> Mr
Bowen said.
«At no stage did I give a
direction that force should not
be used.>>
Three disgruntled protesters
at Villawood remained on the
roof of one of the compounds
for 11 days before finally
coming down.
Mr Bowen rejected claims his
department struck a deal with
the protesters to come down
from the roof.
«There was no deal,>> he said.
«They were on the roof and
they had demands. We made it
clear there was no way they>re
going to get a visa.>>
The men who finally came
down from the roof are being
housed in the high security
area at Villawood, while 22
asylum seekers who rioted
at the detention centre two
weeks ago, burning down nine
buildings, were transferred
to Silverwater>s maximum
security jail.
Mr Bowen also confirmed

there was a budget blowout
on the amount of money it was
costing to house detainees
on Christmas Island and in
mainland detention centres.
But he wouldn>t say how much
it was.
A NSW Police spokesman has
today confirmed that the fire
on Saturday March 19 had
been deliberately lit.
It is not known if it was
linked to last month>s riots at
Villawood that left nine rooms
destroyed and a damage bill
of hundreds of thousands of
dollars.
«Bankstown Local Area
Command attended Villawood
Detention Centre on Saturday
March 19th following a fire
at a building containing a
computer room,>> said a
police spokesman.
«While the fire had been
extinguished by staff at the
centre, police discovered a
homemade device consisting
of a number of potentially
flammable items.>>
The device was seized by
police for forensic analysis.
The spokesman said an
investigation into the fire,
which appeared to have been
deliberately lit, and the device
was ongoing.

THE Government is
ditching top-level advice
to cut excessive benefits
for families with small
children because of fears
of a backlash by household
struggling with finances.
The Budget will boost
welfare for families with
older teenagers still in
studies, but will not lower
benefits for pre-school
children, despite being
told they are «more than
adequate>>.
Prime Minister Julia Gillard
said on Thursday one
of the objectives of next
Tuesday>s Budget would
be to ease the spending
pressures on families.
«Out
in
Australia
generally...I think for
people today there are
constant
pressures
pressing
on
them,
Absolute. I understand
that,>> said Ms Gillard in
Sydney.
«For families it can be
really, really tough to
make ends meet. And so
the right thing for us to
do as a Government is to
provide support when we
can.>>
Would you cut help to
families to get us back to
surplus? Or should we cut
payments to high-earning
couples instead? Play our
Fix the Budget game and
make the call.
The Budget will give
parents receiving Family
Tax benefit A an extra
$4000 a year for children

aged 1618- in tertiary
or vocational studies, a
recommendation of the
comprehensive tax review
headed by former Treasury
chief Ken Henry.
However, the review also
recommended that the
extra money come from
cuts in benefits to families
with much younger
children, and news.
com.au understands the
Government has rejected
this for the coming
Budget.
The Henry review last year
said: «Current rates of
assistance do not always
reflect the direct costs of
children, particularly older
children.
«For example Family
Tax Benefit Part A rates
are broadly adequate for
515- year olds, more than
adequate for 04- year
olds, but below the cost
of children for 1617- year
olds.>>
The Budget will take up
a significant theme of the
henry review by targeting
programs to get people off
welfare and into jobs.
The Prime Minister today
confirmed the Budget
would fund 10 trials of
program to get 4000 of
Australia>s 11,000 teen
parents into training
schedules, and then jobs.
Ms Gillard said the Budget
measure would combine
compulsion, responsibility,
and opportunity.
«This Budget is about

recognising
our
responsibility to bring
the Budget back to
surplus, not add to those
inflationary pressures,
not add to those cost of
living pressures, and also
to directly assist people
where we can,>> she
said.
Shadow
treasurer
Joe Hockey said the
Government
was
confused about whether it
wanted to save money, or
spend more money.
«Yesterday
the
Government was spending
money, today they are
trying to claw it back,>> Mr
Hockey said in Sydney.
«Yesterday they were
giving money to Peter,
today they are taking
it away from Paul. This
is a continuation of the
confused and muddled
message from this
Government about the
Budget.
«If they don>t understand
what their Budget next
Tuesday is meant to
achieve how can they
expect the people to
have confidence in their
direction?
«It gets to be absurd when
the government starts
asking the Opposition to
show it how to deliver a
surplus Budget.
«This Government never
has delivered a surplus
Budget and it never
will deliver a surplus
Budget.>>

CARTOON BY

Elizabeth Peterson
Artist / Cartoonist
The Adventures of the Mirrin
Family
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Suicide still major killer warns Nearly 250 people convicted
Lifeline as it calls for a na- for tax offences in first three
tional awareness campaign months of 2011

SUICIDE remains a bigger
killer of Australians than
road accidents and skin
cancer, latest figures show,
sparking calls for a major
national public awareness
campaign.
The Causes of Death report
from the Australian Bureau
of Statistics (ABS) has found
2130 Australians took their
own lives in 2009 – with this
preliminary figure likely to
rise once coronial delays are
accounted for.
The data ranks suicide at 14
overall among the leading
causes of death in Australia
– the same position as snapshots done in both 2000 and
2004.
This compares to 1417 road
deaths for the year and 1837
from skin cancer, putting
them 20 and 16 respectively
on the table.
Males made up 76.6 per cent
of all suicide deaths, making
it the 10th leading cause for
the gender. It accounted for
22.1 per cent of all deaths
among 15 to 24-year-old
males in 2009 and is also the
leading cause of death for
females aged 15 to 34.While
Lifeline praised the Gillard
Government’s recent commitment of $276.9 million
over four years to improve
services for people at risk,
the charity said a truly national initiative was needed.
National patron John Brogden
said the data showed the issue was not going away
and needed something like
the effective campaigns for
road safety, which have seen
accidents fall as a leading
cause of death in the past
decade.
“We want to see this discussed and agreed to at
COAG, and we want every level of Government to
commit to funding this,” Mr
Brogden said.
“Lifeline believes most suicides can be prevented by
giving people the care they

need when they need it.”
Mr Brogden said Lifeline
was looking for innovative
ways to reach out to people
in need and was trialling an
online crisis chat service,
currently generating a high
level of traffic.
“With 16 per cent of participants talking to us directly
about suicide, we know the
need is very real,” he said.
Suicide prevention researcher Jo Robinson said
a national campaign had to
carefully send the message
that it was “OK to talk about
suicide”.
“We know that for the most
part people hide their suicidal feelings and this prevents them from seeking
help, yet effective treatments
are available,” Ms Robinson
said.
“People also need to know
that asking someone who
seems vulnerable if they feel
suicidal will not put ideas in
their heads but will be helpful
to them.
“For the most part a vulnerable person will be relieved
that someone has finally
asked them about their suicidal feelings and this will in
effect give them permission
to talk about these feelings.”

Tax Commissioner Michael
D’Ascenzo today released
prosecution figures for tax
and superannuation offences
for the 1 January to 31 March
2011 quarter.
“During this period 13 people
received jail sentences, with
two of these resulting from
Project Wickenby investigations. Project Wickenby
is the nation’s largest ever
tax evasion taskforce,” Mr
D’Ascenzo said.
“We saw a range of offences
during this period, including
the use of offshore secrecy
havens, use of an assetstripping scheme, refund
fraud and unregistered tax
agents operating illegally.
Other prosecutions included:
• A WA man was sentenced
to 20 months jail for operating as an unregistered tax
agent and lodging fraudulent
claims for clients, including
ineligible work related expenses and tax offsets. In
many cases he also did not
pass on the resulting tax refunds to his clients.
• A Qld man was convicted
to three years jail for making false Business Activity
Statement claims of $253,517
without any evidence of running a business.
• A Ballarat businessman
was sentenced to 3 years jail
for lodging BAS statements
containing false figures that

inflated GST refund credits
by more than $185,000.
• A Sydney cartage contractor
company was convicted and
fined $26,400 for 8 offences
of failing to lodge Business
Activity Statements.
“Every offence, large or
small, insults those in the
community who do the right
thing. Tax dollars fund vital
community services, which
we all rely on.
“While the majority of the
community do the right thing,
these findings continue to
show to those who do the
wrong thing that there are
very serious consequences
for their actions.
“If you believe someone is
conducting fraud or evading
tax and super obligations
you can report it by calling
the ATO on 1800 060 062.
Tax agents can also call the
ATO on the Tax Agent Integrity line on 1800 639 745.
“If you deliberately do the
wrong thing, you will be
brought to justice.”
People who are unclear of
their tax and super obligations or who are struggling to
meet their obligations should
contact the ATO on 13 11 42
to discuss their situation.
If you don’t speak English
well and want some help
with your call, phone the
Translating and Interpreting
Service on 13 14 50.

Premier Barry O’Farrell sacks NSW power directors
NSW Premier Barry O’Farrell
has sacked four power company directors appointed
at the last minute to rush
through the then Labor
government>s controversial
$5.3 billion electricity assets
sale.
Then
treasurer
Eric
Roozendaal made the
rushed appointments just
hours before the sale was
finalised, after eight power
directors resigned in protest
at partial privatisation of the
state’s energy sector.
In question time on thursday,
Mr O’Farrell announced all
four directors - Jan McClelland at Eraring Energy, and

John Dermody, former Labor
MP Kim Yeadon and Michael
Lilley from Delta Electricity would be removed.
All had been put in a «compromising position», he said.
«They were rushed onto the
boards, despite the exodus
of eight other directors, and
required to consider the
deal with minimum notice or
scrutiny because of the former government’s desperation to sell off those assets,»
Mr O’Farrell told parliament.
«That’s simply not good
enough. They>re being removed today.»
Under the unpopular power
sell-off, criticised for deliv-

ering poor value to taxpayers, TRUenergy paid $2.035
billion for retailer EnergyAustralia and the right to
trade the output generated
by Delta West.
Origin Energy paid $3.25
billion for smaller retailers
Integral Energy and Country Energy, together with the
trading rights for Eraring Energy.
Earlier this month, Mr
O’Farrell announced a special commission of inquiry
into the sale, which he described as a «sorry saga»,
to be headed by Supreme
Court judge Brian Tamberlin
QC.

National Families
Week 2011

National Families Week
will be celebrated this year
from 15 – 21 May. The week
encourages all Australians
to get involved in a range
of events and activities to
recognise the importance
of families in our society. The theme this year is
“Sticking together: families
in good and tough times.”
Centrelink and Medicare
Australia are proud to
support National Families
Week and will celebrate
the event with a range of
activities, in conjunction
with community organisations throughout Australia.
With the spotlight on National Families Week, it is
also a good time to highlight the support that Centrelink and Medicare Australia provide to families.
Centrelink family assistance includes:
Paid Parental Leave
scheme: Eligible parents
will have access to government funded Parental
Leave Pay if they become
a primary carer through
birth or adoption, and will
be able to receive Parental
Leave Pay at the National
Minimum Wage, for up to
18 weeks.
Baby Bonus: This is an income tested payment that
helps with the costs of a
newborn baby or the adoption of a child. Baby Bonus
is paid for each eligible
child.
Family Tax Benefit: This income tested payment helps
with the costs of raising
children, and is based on
a family’s annual income.
Foster carers and grandparents who have the dayto-day responsibility of
caring for a child may also
be eligible.
Maternity Immunisation
Allowance: This is a nonincome tested payment
to encourage parents and
carers to immunise their
children.
Child Care Benefit and
Childcare Rebate: These
help your family with the
cost of childcare.
To find out more about

the payments and services available for families
customers can speak to
Centrelink in [language]
by calling 13 1202. Some
information in [language]
may also be available under the heading, “We speak
your language” on the Centrelink website at www.
centrelink.gov.au.
Medicare Australia family
assistance includes:
Medicare: This ensures
that all eligible Australian
residents have access to
free or low-cost medical,
optometrical and hospital
care while still being able
to choose private health
services.
Medicare Safety Net: This
provides families and individuals with financial assistance for out-of-pocket
costs for Medicare services
provided out-of-hospital.
Pharmaceutical Benefits
Scheme (PBS) Safety Net
(Pharmaceutical Benefits
Scheme Safety Net): This
helps you with the cost of
medicine if you or your
family need a lot of medicine in a calendar year.
Australian Childhood Immunisation Register (Australian Childhood Immunisation Register): This
national register records
details of vaccinations given to children under seven
years of age. A child’s immunisation history statement can be used to keep
track of a child’s immunisations, as a record to help
with school enrolment and
accessing some family assistance payments.
Medicare Teen Dental Plan:
This provides eligible teenagers aged between 12-17
years with help towards the
cost of an annual preventative dental check—valued
up to $159.85.
Information about Medicare Australia’s services
is available in a number of
languages under the heading ‘Translated information’
on the Medicare Australia website at www.medicareaustralia.gov.au
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Midea 5kg Top Load
Washing Machine.

Fisher & Paykel 5.5kg ‘Smart Drive’
Top Load Washing Machine.

Features the revolutionary intelligence of the Smart Drive®
system, so it cleans and cares for your clothes effortlessly.
WELS 3 star, 73L/wash. MW512

Six wash programs, spin speed of 800rpm.
WELS 1 star, 138L/wash. AW529906

LIMIT 1 PER CUSTOMER

DIRECT R
MOTO
ANTY
WARR

DIRECT R
MOTO
ANTY
WARR

CAPA

61062900, 61062899

R
10 YEDARIVE

R
10 YEDARIVE

5KCGITY

ea

Omo 6kg Front
Loader Washing
/ Top Loader
Laundry Powder.

688

$

Fisher & Paykel 7.5kg Top Load
Washing Machine.

1000rpm spin speed, Smart Drive® system, load sensing,
direct mdrive motor, auto water level.
WELS 3 star, 108L/wash. WA75T65GW1

WE HAVE STAFF THAT CAN SPEAK TURKISH, ARABIC, CANTONESE, MANDARIN AND ENGLISH!
®
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.

ONLY AT HARVEY NORMAN® @ DOMAYNE® AUBURN

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
www.harveynorman.com.au

Product offers end 09/05/11. Harvey Norman stores are operated by independent franchisees.
®

103-123 Parramatta Rd. 9648 5411

Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)
(COMPUTERS/ELECTRICAL ONLY)

205711_AUB

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
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