32

Pages

لالتصال بـ بسام أو علي:
Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

La Profiterole Patisserie

246 Guildford Road Guildford

Phone-Fax: 9892 1199

www.laprofiterolepatisserie.com

نتعهد كافة املشاريع
من االبنية الشاهقة
حتى املنازل العادية
من رسم اخلريطة
اىل تسليم املفتاح

صــوت الحــقـيقـة

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Established 1996

www.southwestbuilders.com.au

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

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

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

Melbourne:11 Caulfield Crescent RoxburghPark Vic.3064

Tel:(02) 87648186 Fax:(02) 87648062
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سليمان مرتاح وجنبالط يشرتك مع بري يف توقع انفراجات ..واملعلم :احملادثات ناجحة جداً

قمة التوافق يف دمشق :حلكومة وحدة وطنية يف لبنان

ّ
وفرت القمة السعودية -
السورية اليت اختتمت يف
دمشق امس االول ،اجواء
ارتياح اقليمي ولبناني،
سواء من خالل «التفاهم
الشامل» الذي اعلنه وزير
اخلارجية السوري وليد
املعلم بني امللك عبد اهلل
والرئيس بشار االسد حول
خمتلف القضايا العربية،
و«جتاوز مرحلة االختالف»
او من خالل التأكيد على
اهمية «التوافق» اللبناني،
واتفاق دمشق والرياض
تشكيل
ضرورة
على
«حكومة الوحدة الوطنية».

ومع اختتام القمة بني عبد
اهلل واالسد ،وعودة امللك
السعودي اىل الرياض بعد
زيارته االوىل من نوعها
اىل دمشق منذ توليه
العرش ،وضعت سوريا
العناوين
والسعودية
لعالقتهما
العريضة
املستقبلية استنادا إىل
أسس التنسيق املشرتك،
والبحث عن نقاط التالقي
يف القضايا اإلقليمية.
وقال املعلم إن «زيارة
امللك كانت ناجحة بكل
املعايري ،وإن التفاهم كان
شامال بني امللك والرئيس

وقال الوزير السوري ان
«ثالث جلسات عمل طويلة
عقدها امللك والرئيس
لوحدهما وقد خلصا اىل
توافق جدي على خمتلف
املسائل اليت طرحت،

الوزراء
رئيس
حذر
العراقي نورى املالكي،
أمس ،من حماولة تفتيت
الوحدة الوطنية بالبالد
من خالل زعزعة الوضع
األمين ،فيما أعرب رئيس
«القائمة العراقية الوطنية»
إياد عالوي عن خماوفه

Magic
Moments
photography

(التتمة ص )21

سـلطة عبـاس تبـ ّرر فضيحتـها بروايـة جديـدة:

جتنّـبنا قـراراً ضعيـفاً حـول تقريـر غولدسـتون
* عبد اهلل واألسد يتصافحان يف ختام الزيارة *

حول خمتلف املواضيع اليت
جرى حبثها وابرزها لبنان

وفلسطني والعراق وسائر
القضايا العربية».

املالكي حيذر من تفتيت الوحدة عالوي متخوف من تزوير انتخابي
من عمليات تزوير يف
االنتخابات التشريعية يف
كانون الثاني املقبل.
إىل ذلك ،أعلن املتحدث
النفط
وزارة
باسم
العراقية عاصم جهاد
توقيع الوزارة بـ «األحرف
األوىل» على عقد مع

بدءا بلبنان ،توقفا امام
اىل
وصوال
فلسطني
معمقة
العراق ،مع مناقشة
ّ
للعالقات مع ايران».
واضاف إن امللك والرئيس
«عبا عن الغضب ازاء
قد
رّ

ما حيصل يف فلسطني
وهلا ،سواء يف القدس
عموما واملسجد االقصى
خصوصا ،او يف ما يتصل
بتقرير غولدستون».

شركيت «بريتش برتوليوم»
الربيطانية و«سي ان بي
سي»الصينية لتطوير حقل
الرميلة جنوب العراق.
وأضاف «ستتم إحالة هذا
العقد للمصادقة عليه من
قبل جملس الوزراء ليتم
بعدها حتديد موعد للتوقيع

خالل

احتفال

النهائي
رمسي».
وقال املالكي ،لشيوخ
ووجهاء عشائر حمافظة
الديوانية يف احملافظة،
«علينا أن نثبت الوضع
األمين بعد استقراره وجتب
(التتمة ص )21

نحن ال نأخذ الصورة بل نصنعها
نخ ّلد شبابكم وأجمل حلظاتكم في صورة
نضمن لكم أجود خدمة بأفضل االسعار
جلميع مناسباتكم االتصال باملص ّور رامي

0414204042

سعت السلطة الفلسطينية،
أمس ،إىل احتواء الغضب
الشعيب الناجم عن تورطها
«تقرير
فضيحة
يف
غولدستون» ،مشرية إىل
أن طلبها تأجيل عرضه
ّ
على جملس حقوق اإلنسان
يف جنيف استهدف احلؤول
دون إصدار قرار ضعيف
أما حركة فتح
بشأنهّ .
فدعت إىل تشكيل إطار
وطين فلسطيين ليتابع
التقرير ،فيما رأت حركتا
محاس واجلهاد اإلسالمي
أن احلوار الوطين بات على
احملك بعد هذه الفضيحة،
أن أي قرار بتأجيل
رغم ّ
اتفاق
على
التوقيع
املصاحلة مل يتخذ بعد.
العام
األمني
وقدم
الفلسطينية
للرئاسة
الطيب عبد الرحيم رواية
جديدة حليثيات تأجيل
تقرير
على
التصويت
غولدستون ،حيث أشار
أن الواليات املتحدة
إىل ّ
طرحت بعض التعديالت

تضمنت
التقرير
على
شطب العنوان واالكتفاء
بعبارة «الوضع ما بني
جنوب إسرائيل وقطاع
غزة» ،ثم شطب عبارات
الفلسطينية»
«األراضي
املصري
تقرير
و«حق

الفلسطيين»،
للشعب
وتطبيق اتفاقية جنيف،
واإلشارة إىل القدس
الشرقية.
وأشار عبد الرحيم إىل
أن عباس «رفض هذه
ّ
التعديالت رفضًا مطلقًا»،
(التتمة ص )21

وت متى يتلبنن ا
حل
ص تشكيل احلكومات اللبنانية؟ قي

قة

ّ
فتخلف
حتبل يف اخلارج ،وخاصة يف دول احمليط،
عندنا ..حينا تكون الوالدة طبيعية فيأتي املولود
مشوها وال يقدر على احلراك..
صحيحا معافى واحيانا
ّ
دائمًا ننتظر االشارات واالوامر اخلارجية لنقرر ماذا
نفعل وكيف نتصرف.
فاذا ّ
لفت العالقات بني السعودية وسوريا مث ًال ،دون
ان نستبعد مصر ،غيمة داكنة جتثم على صدر لبنان
سحابة سوداء.
تلبدت االجواء يف هذه الدول توترت
نعم فاذا
ّ
وانشدت اعصاب مسؤولني يف لبنان.
واذا هدأت و«ترحرحت» هذه االجواء انفرجت اسارير
هؤالء املسؤولني وارتاحت اعصابهم.
باختصار ،فبعد التكليف االول للنائب سعد احلريري
بتشكيل احلكومة اي قبل حوالي شهرين من اآلن

انطونيوس بو رزق

(التتمة ص )21

www.magicmomentsphotography.com.au

لتصليح ميكانيك كل انواع السيارات
خمتصون برتكيب وتصليح ()LPG
استفيدوا من املنحة احلكومية اآلن البالغة  1750$دوالراً
تصليح مكيّفات اهلواء وتعبئة الغاز
نعطي Pink Slip & Green Slip
خربة ..صدق ..ودقة يف العمل
اتصلوا بـ بيرت96821772 :
171 Clyde St. Granville NSW 2142
www.speedyautocentre.com.au

بادارة املزين املشهور علي
صالون نسائي ورجالي لتزيني الشعر والتجميل
احدث التسريحات وأجمل املوديالت
أسعار مهاودة مبناسبة االفتتاح
تتوفر غرفة خاصة للمحجبات وأخرى للتجميل
اسعار مميزة لالعراس واملناسبات
نفتح  6أيام في االسبوع من الثالثاء حتى االحد

تلفون81180405 :

277 Excelsior St. Guildford NSW 2161

لدينا مختلف أنواع احللويات اللبنانية والعربية
قوالب كايك لكل املناسبات
جلسة أركيلة وقهوة رومنسية وهادئة للعا ئالت

ترويقة كنافة باجلنب والقشطة مع الكعك
باالضافة الى الكرواسون والصفيحة
الطرابلسية

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

نظافة تامة ..ابتسامة مميزة ..خدمة من القلب..

صفحة 2

Saturday 10 October 2009

السبت  10تشرين االول 2009

Page 2

مقاالت

بني قمّيت ج ّدة ودمشق :ال استقواء للبناني على آخر

نقوال ناصيف

ال بد من مرور بضعة أيام قبل جالء اجلوانب غري املعلنة
لقمة دمشق بني الرئيس بشار األسد وامللك عبد اهلل،
ّ
وخصوصًا حيال املوقف من لبنان وتأليف حكومة الوحدة
الوطنية ،رغم انطباع فوري بأن تقارب البلدين يؤول إىل
حتمي نظرًا إىل فاعلية تأثريهما
تقارب لبناني ـــــ لبناني
ّ
قمة دمشق جاءت
املباشر على طريف النزاع .بيد أن ّ
ترمجة لبعض ما تداوله الزعيمان السوري والسعودي
لتوسعهما يف مناقشة
جدة يف  23أيلول ،توطئة
قمة ّ
يف ّ
ّ
خماوفهما حيال التطورات اإلقليمية.
درج بندًا رئيسيًا معلنًا يف جدول
ومع أن لبنان مل ُي َ
عبا يف
فقد
الثنائية،
عالقاتهما
أعماهلما ،ويف تطبيع
رّ
جدة ودمشق عن أهمية تعويلهما على استقرار هذا
قميت ّ
ّ
يقررون مصريهم بأنفسهم ،مبا يف
البلد ،وترك أبنائه
ّ
قمة
ثبتته ّ
ذلك تأليفهم حكومة وحدة وطنية ،وهو ما ّ
دمشق.
تعكس هذا الواقع معطيات مصدرها دمشق ،تورد جوانب
من املوقف السوري من لبنان يف تقاطع تطور العالقات
السورية ـــــ السعودية:
1ـــــ ارتياح العاصمة السورية إىل مسار عالقتها بالرياض
جدة ،واالتصاالت اجلانبية اليت تلتها ،فأفضت
قمة ّ
منذ ّ
إىل اتفاق امللك والرئيس على عدم االكتفاء بتفادي
ّ
تدخلهما يف األزمة احلكومية اللبنانية وترك اللبنانيني
يتفاهمون على تأليف حكومتهم فحسب ،بل أيضًا احلؤول
بأي من
أي من طريف النزاع اللبناني
ٍّ
دون استقواء ٍّ
دمشق والرياض ملمارسة ضغوط على الطرف اآلخر .ال
ينام أحد يف قوى  8و 14آذار على وعد من مرجعيتيهما
بأن األخرى ستضغط على حلفائها لتقديم تنازل يف
املوضوع احلكومي .وال ينام أحدهما على ورقة مستورة
جتعل استغالله الوقت عام ًال جمديًا النتزاع مكسب سياسي
جديد على حساب اآلخر.
هكذا ّ
سلمت دمشق والرياض بأن كلاًّ منهما لن تضغط
على حلفائها اللبنانيني الذين يتعينّ عليهم ،عندئذ،
التفاهم على تأليف حكومة وحدة وطنية ،أو ال حكومة
أبدًا.
ّ
تتحفظ دمشق عن ترؤس رئيس تيار املستقبل
2ــ ال
النائب سعد احلريري حكومة الوحدة الوطنية ،إال أنها
تشرتط ،يف املقابل ،متهيدًا الستقباله رئيسًا للحكومة
اللبنانية على أراضيها ،اختاذه موقفًا إجيابيًا من سوريا،
التقدمي
على غرار املواقف اليت سبقه إليها رئيس احلزب
ّ
االشرتاكي النائب وليد جنبالط ،بإبداء استعداده لزيارة
لطي صفحة املاضي وحتديد عالقته بها مبا ميحو
سوريا
ّ
ما رافق األعوام األربعة املنصرمة.
تصر دمشق على اعتذار يقدمه احلريري إىل
وإذ ال
ّ
قيادتها ،تأمل اختاذه مبادرة سياسية حياهلا تطوي آثار
عدته سوريا وال تزال إساءة
األعوام األخرية ،مع كل ما ّ
هلا.
3ـــــ مل تتوقع دمشق ـــــ ومل تشأ ـــــ يف االتصاالت
قمة الرئيس وامللك احتمال مرافقة احلريري
اليت سبقت ّ
العاهل السعودي ،على حنو موقف بعض غالة تيار

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

حيد من
املستقبل الذين جيدون يف هذه املرافقة م ّربرًا ّ
إحراج احلريري حيال زيارة مل خيطر يف باله يومًا منذ عام
حجة لتربيرها.
 2005أنه قد حيتاج إىل ّ
أما األسباب فشتى:
ّ
تتدخل يف شؤون
أوهلا ،كي تؤكد دمشق علنًا أنها ال
وأخصها تأليف حكومة الوحدة الوطنية.
لبنانية داخلية،
ّ
ترتدد يف إبداء خماوفها ـــــ وهو حمور حمادثات
لكنها ال
ّ
دورية بني رجال استخباراتها ورجال االستخبارات
السعودية ـــــ حيال نشاطات أصولية متطرفة تعتقد أنها
تستهدفها ولبنان على السواء ،وال سيما من تنظيم
القاعدة.
ثانيها ،أنها ال تريد احلريري على أراضيها حتت عباءة
ّ
متسلحًا به ،بل بصفته رئيسًا للحكومة اللبنانية
امللك أو
تتحاور وإياه يف عالقات البلدين بعد إزالة رواسب
املاضي القريب .كانت مرافقة الرئيس املكلف للملك
مما ينبغي أن حيتمل
ستضفي على الدور السعودي أكثر ّ
من جهة ،وحماولة الستصدار احلكومة اللبنانية من حتت
عباءة العاهل من جهة أخرى ،وتكريس مرجعية السعودية
للملف اللبناني ،وكذلك رعايتها مصاحلة سورية ـــــ لبنانية
تأمل أن تليها مصاحلة مصرية ـــــ سورية من جهة ثالثة.
تود سوريا استقبال احلريري ،لكن بعيدًا من أي مظلة
لذا ّ
مستقو بدولة عربية أخرى.
وغري
أخرى،
ٍ

ثالثها ،أن دمشق تنظر إىل عالقتها بلبنان على حنو
مستقل عن عالقتها بالسعودية ،كذلك األمر بالنسبة
إىل عالقتها بهذه ،ومبصر ،كما بأي دولة عربية أخرى.
وتستمد القيادة السورية موقفها هذا من قاعدة ثابتة
يف سياستها اخلارجية ،هي أنها تنادي باالتفاق على
منظومة عربية متكاملة لوضع اسرتاتيجيا مشرتكة يف
ّ
تنظم عالقاتها
التحديات والتهديدات ،إال أنها
مواجهة
ّ
الثنائية بكل دولة عربية وفق خصائص وميزات وتقاليد
جتمعها بهذه دون تلك .حيملها ذلك على تقويم عالقتها
بلبنان على حنو مغاير عن تقويم عالقتها بالسعودية أو
بسواها.
4ـــــ ال حيجب تأييد دمشق تأليف حكومة وحدة وطنية عدم
استعجاهلا هذا التأليف خارج نطاق ما يرضي املعارضة
إىل موقعها يف جملس الوزراء .واقع األمر أن االختالف
الظاهر بينها وبني الرياض يكمن يف أن األخرية تريد
يف آن واحد إجناح جتربة احلريري يف احلكم وترمجة نتائج
االنتخابات النيابية األخرية اليت أفضت إىل فوز قوى 14
آذار بها.
القمة ،إذ أحالت تأليف احلكومة على اللبنانيني
إال أن
ّ
ً
بأنفسهم ،وضعت فوق رؤوسهم مجيعا مرة أخرى
سقف مواصفاتها :حكومة وحدة وطنية وفق معادلة
.5+10+15

مَن يقرأ جورج أورويل ألطفال عني الرمّانة؟

جان عزيز

تعرض مواطن من أنصار التيار الوطين
قبل أسابيع عدةّ ،
احلر ملا يشبه «الغزوة» على مركز عمله يف وسط بريوت.
األسباب كانت إدارية بينه وبني أحد موظفيه .ومعاجلته
للمسألة كانت قانونية كليًا .غري أن جواب املختلف معه
كان تنظيم هجوم على مركز العملُ ،حطمت خالله حمتوياته
ُ
واعتدي بالضرب على بعض من كانوا فيه .وصل اخلرب
إىل األجهزة األمنية .أوقف املبادر إىل االعتداء وتنظيم
«الغزوة» .بعد ثالثة أيام أطلق سراحه ،وكان أول عمل
يقوم به بعد استعادته حريته أن اتصل برب عمله السابق،
«العوني» ،ليبلغه رسالة خمتصرة :جعلتين أنام ليلتني
يف السجن .ولقاء ذلك سأجعلك تنام يف القرب...
كربت القضية .حاول كثريون احتواءها ،إىل أن طلب من
أحد نواب تكتل التغيري واإلصالح معاجلتها .أجرى النائب
الوسيط سلسلة اتصاالت ،قبل أن يعود برسالة أكثر
اختصارًا :انسوا املوضوع ،واعملوا على لفلفته ،فاملعتدي
حممي من شرطة اجمللس النيابي...
ّ
شيء من هذا القبيل ،يدور منذ أعوام طويلة على خط
متاس النفوس والعصبيات ،بني الشياح وعني الرمانة .يف
املقلب الشرقي من احلرب العبثية السابقة ،فتية مل يعرفوا
تلك احلرب ،ومل خيربهم أحد عنها وعن ويالتها .ومل يقرأوا
«ما ذقتم وعلمتم» .حتى إنهم مل ينسوا شيئًا ،ومل
ّ
فوتوها.
يتعلموا شيئًا .يتوقون إىل خوض «حربهم» اليت ّ
يعدون أنفسهم رمبا بانتصار فات جيل «رفاقهم» الذين
ّ
وظفوا
سبقوهم .ينسجون أساطري وخرافات وأوهامًا.
والقديسني مرشدين روحيني لنضاهلم.
املسيح والعذراء
ّ
ّ
أسنة «الشرف»
ومشوهم وحفروهم ورفعوهم على

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

و«الكرامة» و«عنفوان» املنطقة والطائفة ...وسكنوا
ّ
األزقة ينتظرون «بوسطتهم».
تنصلي ،فيما
خطاب األكثرية استغاللي ،وخطاب األقلية
ّ
أجهزة الدولة عاجزةيف املقلب اآلخر ،ليس الوضع حبال
أفضل .هناك جيش من الدراجات النارية .ال قانون فيها
وال شرعية وال أصول .حتميه مرجعيات أكرب من القوى
األمنية ،وأكرب من الدولة .وحيميها خط أمحر لدى «حزب
اهلل» ،عنوانه عدم االقتتال الشيعي ـــــ الشيعي .تحُ َّطم
تتحول
إشارات السري يف الغبريي ،ويصمد اخلط األمحر.
ّ
شوارع الضاحية اجلنوبية أحيانًا إىل ما يشبه شيكاغو
الثالثينيات ،ويصمد اخلط األمحر .فرض موازين سياسية
وأمنية وعسكرية و«دولتية» ،كرمى للخط األمحر ذاته.
يف الشياح اخلط نفسه عريض .يشمل املنطقة ،و«الشارع
العريض» وكل شارع مستنفر للقتل واالقتتال واالستقتال
باسم العرض ...منذ أعوام طويلة والواقع هناك على هذه
احلال.
كل السيناريوات تبدو قابلة للتطبيق ،تفسريًا ملا حصل
ّ
أزقة متقابلة،
يف املنطقة .سيناريو الشغب بني فتية
تأصل تلك «العادة» االستقوائية يف
ممكن .سيناريو
ُّ
توجيه جحافل الدراجات النارية حنو «دار احلرب» ،ممكن
أيضًا .وسيناريو املؤامرة ،من الطرفني ،على «التفاهم»
الداخلي من هذه اجلهة ،أو على التقارب اإلقليمي من
اجلهة األخرى ،ممكن أيضًا وأيضًا ،وخصوصًا يف ظل
معلومات مستقاة من أوساط أمنية متابعة للتحقيقات،
تشري إىل وقائع غريبة ،منها على سبيل املثال أن املنطقة
كانت يف األيام املاضية مسرحًا النتشار حزبي متبادل،
وأن بعض املسؤولني احلزبيني معروفون باالسم ،وأن
عناصر عسكريني رمسيني يساعدون بعض هؤالء ،وكانوا
مشاركني يف اإلشكال علنًا .حتى إن األجهزة األمنية باتت
تعرف األمساء والرتب والقطعات الرمسية التابعة هلا.
قد يكون كالم مسؤولي األكثرية عن حادث عني الرمانة
فيه الكثري من املبالغة واالستغالل واالستخدام .حتى إن
بعضهم بدا مثل غربان اجلثث .لكن كالم مسؤولي األقلية،
والتنصل من
كان فيه أيضًا الكثري من رفع املسؤولية
ّ
والتهرب من عجز ،ال يفوقه قدرًا إال عجز األجهزة
واقع،
ّ
الرمسية عن االستباق واملعاجلة .وبني األطراف الثالثة،
تبقى احلاجة األساس إىل َمن خيرب فتية الشوارع وأطفاهلا أن
الثورات تنتهي حتمًا بأكل أبنائها ،وأوهلم «غافروش»،
وأن الشعارات الكربى يف البلدان الصغرى ال ختدم غري
«خنازير» الربج العالي ،حبسب رواية جورج أورويل.
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لبنانيــات

تلقى دعوة من الرجياني إىل اجتماع يف جنيف

بري يبحث مع وليامز مسار تشكيل احلكومة اجلديدة

تلقى رئيس جملس النواب نبيه
بري من رئيس جملس احتاد
برملانات الدول األعضاء يف
منظمة املؤمتر اإلسالمي رئيس
جملس الشورى اإليراني الدكتور
نص البيان
علي الرجياني،
ّ
الذي أصدره عن االعتداءات
واالنتهاكات اإلسرائيلية األخرية
يف املسجد األقصى ،دعا فيه
الدول األعضاء اىل اجتماع
للتشاور وتبادل األفكار والرؤى
يعقد يف  19الشهر احلالي ،يف
جنيف ،للبحث يف إجراءات محاية
القدس واألقصى.
وجاء يف البيان« :منذ أكثر
من أربعني عامًا من احتالل أوىل
القبلتني واحلرم الشريف الثالث
للمسلمني ،فإن إسرائيل بذلت
كل ما يف وسعها بصورة غري
شرعية وال إنسانية وعدوانية
لتغيري اهلوية اإلسالمية ـ العربية
عرب تغيري الرتكيبة السكانية
فيها .ولكن مع األسف الشديد
حنن منر يف ظروف نشهد بأن
الصهاينة وخالفًا ألخطائهم
املاضية ،ال يتورعون من
اإلفصاح بسياستهم هذه ،وإذا
كانوا يف املاضي يعملون يف
هذا االجتاه لكنهم يف الوقت
احلاضر يصعدون إجراءاتهم ،بل
وأكثر من ذلك يربطون استمرار
عملية املفاوضات اجلوفاء بقبول
فكرة تهويد إسرائيل من قبل
املفاوضني الفلسطينيني.
صحيح أن إجراءات الكيان
الغاصب لتغيري هوية هذه
املدينة املقدسة تتصاعد يف
هذه الظروف ،حبيث تسري
حنو العمل ببعض اإلجراءات
اجلادة لغرض تغيري حالة
املسجد األقصى بعد التشبث
بوجود هيكل سليمان املزعوم
يف األدوار السفلى للمسجد
األقصى.
ومع أن الشعب الفلسطيين
األبي وال سيما أبناء القدس
األراضي
وأهالي
الشريف
احملتلة للعام  ،1948دافعوا
عن املقدسات اإلسالمية بكل
صمود ومتانة ،وقدموا أرواحهم
الطيبة باعتباره أغلى رصيد
ورأمسال هلم يف هذا املسار
اإلهلي ،لكن الدفاع عن القدس
واملسجد األقصى ُي َع ّد واجبًا
شرعيًا وإسالميًا للمسلمني أمجع
ومسؤولية كبرية على عاتقهم
مجيعًا.
وبناء على هذه الضرورة،
فإنين أناشد مجيع زمالئي
تكثيف إجراءاتهم القيمة دفاعًا
عن احلرم القدسي الشريف
املبارك
األقصى
واملسجد
واألماكن املقدسة األخرى يف
مدينة القدس ،وال يألوا جهدًا
يف هذا اجملال ،ألن الدفاع عن
هذه املدينة املقدسة أصبح
حيتاج أكثر من أي وقت مضى
إىل سلسلة من اإلجراءات
املنسقة على خمتلف األصعدة
الدولية واجملاالت اإلعالمية
واالقتصادية ،وتقديم الدعم
املالي بالتنسيق والتعاون
مع برملانات الدول األعضاء،

ومن هذا املنطلق فإن جملس
الشورى اإلسالمي يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية يقرتح أن
تقوم الدول األعضاء بتشاور
وتبادل األفكار والرؤى يف
اجتماع تشاوري سوف يقام يف
 2009/10/19وذلك على هامش
مؤمتر ( )IPUاالحتاد الربملاني
الدولي املقام يف جنيف.
وختامًا إنين وبلطف من الباري
عز وجل ،أمتنى أن نتمكن
وبالتعاون معكم باعتباركم
ممثلي الشعوب اإلسالمية أن
تؤدي جزءًا من واجبنا جتاه هذا
احلرم املقدس .وتفضلوا بقبول
فائق االحرتام واالمتنان».

وليامز

بري،
الرئيس
واستقبل
املمثل اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة يف لبنان مايكل
وليامز ،يف حضور املسؤول
عن العالقات اخلارجية يف حركة
«امل» الوزير السابق طالل
الساحلي واملستشار اإلعالمي
علي محدان.
وقال وليامز بعد اللقاء :عرضنا
التطورات يف لبنان واملنطقة
خالل االسابيع املنصرمة اليت
سبقت هذا اللقاء .ومن الطبيعي
أن يرتكز البحث يف هذا اللقاء
على املسار املتعلق بتشكيل
احلكومة اجلديدة يف لبنان.
أضاف :تشاركنا والرئيس
بري وجهة نظر األمم املتحدة
اليت ترى أن من األفضل أن
تتشكل احلكومة يف لبنان
بأسرع وقت ممكن ،فالبالد
حتتاج اىل حكومة ملواجهة كل
التحديات الراهنة وال سيما على
الصعد االجتماعية واالقتصادية
واألمنية .وحنن والرئيس بري
نتطلع قدمًا اىل االتفاق على
هذه احلكومة اجلديدة ملواجهة
التحديات املقبلة.
ضاف :كما الحظنا أهمية الزيارة
اليت يقوم بها امللك عبداهلل
ملك اململكة العربية السعودية
للجمهورية العربية السورية،
وأعتقد أننا ننظر مجيعًا بكثري
من األمل اىل احملادثات اليت
جيريها مع الرئيس األسد،
كذلك خلصت للرئيس بري

حتضرياتنا للتقرير املرتقب
لالمني العام اىل جملس األمن
حول القرار  ،1701والذي
سريفع اىل جملس األمن قبل
نهاية الشهر.
كما استقبل بري ،رئيسة جلنة
الصداقة الربملانية االرجنتينية
ـ اللبنانية املتحدرة من أصل
لبناني ليديا نعيم ،والسفري
االرجنتيين غوترييز ماكسويل،
يف حضور جلنة الصداقة
الربملانية اللبنانية ـ االرجنتينية
برئاسة رئيسها النائب انور
اخلليل وعضوية النائبني ايلي
عون ونهاد املشنوق.
وحتدثت نعيم بعد اللقاء عن
مشاعرها جتاه لبنان ،وعن
أهمية الصداقة بني البلدين،
«ليس فقط على املستوى

الثقايف التجاري بل أيضًا على
املستويات األخرى».
وأكدت أن تأليف جلنة الصداقة
اللبنانية ـ األرجنتينية اليت
ستفتح لنا اجملال لتعزيز
التواصل بني البلدين».
وقال النائب اخلليل :أعتقد
أن األكثرية ال تعلم أن يف
األرجنتني ما يزيد على مليوني
لبناني أو متحدر من اصل
لبناني ،ويف االرجنتني قدرات
متميزة ومتفوقة ،ونريد من خالل
هذه اللجنة التعرف على القسم
نفعل العالقات
االكرب وان
ّ
الودية بني البلدين ،وأن نؤكد
ستتطور يف
أن هذه العالقات
ّ
االجتاه الثقايف والتشريعي،
واإلفادة من اخلربات املتبادلة
بني برملاني البلدين.

بري إىل اإلمارات االثنني للقاء رئيسها
يزور رئيس جملس النواب نبيه
بري ،دولة االمارات العربية
املتحدة يوم االثنني املقبل،
ويلتقي رئيس الدولة الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان وكبار
املسؤولني فيها ،للبحث يف
تطوير العالقات بني البلدين،
اضافة اىل قضية إبعاد عدد من
اللبنانيني من االمارات.
واستقبل رئيس حكومة تصريف
االعمال فؤاد السنيورة ،امس
االول يف السرايا احلكومية،وفدا
من مجعية الصداقة االماراتية
اللبنانية برئاسة العضو املؤسس
للجمعية الياس ابو صعب ،الذي
قال :حبثنا مع الرئيس السنيورة
يف موضوع املبعدين اللبنانيني
من دولة االمارات العربية
املتحدة ،ووضعناه يف اجواء
االتصاالت اليت كنا قد قمنا
بها يف االمارات ،وكان هناك
اتفاق على ان هذا املوضوع ال
ميكن ان يتم حله عرب وسائل
االعالم والتصعيد يف الشارع،
وهذا االمر اكد عليه الرئيس
وكنا حنن طالبنا به سابقا .ان
هذا املوضوع جيب ان حيل عرب
الطرق الدبلوماسية وعرب الدولة
اللبنانية ،اليت جيب ان تتحمل

«حزب اهلل» و«أمل» لكشف مقتل
أبو ماضي وحفظ األمن
أصدرت قيادتا «حزب اهلل» وحركة «أمل» ،بيانا أدانتا فيه
«احلادث األليم الذي وقع يف منطقة عني الرمانة وذهب ضحيته
املواطن جورج أبو ماضي» ،وطالبتا «السلطات األمنية والقضائية
املختصة باختاذ اإلجراءات الكاملة لكشف تفاصيل اجلرمية وحتقيق
العدالة وحفظ أمن البلد».
ورأت القيادتان «يف األبواق العديدة اليت انطلقت لتنفخ باجتاه تأجيج
النار الطائفية أمرًا غرائزيًا ال يصب يف مصلحة الوطن وال يعكس
حقيقة ما جرى مبا هو حادث فردي ليست له أية خلفيات طائفية أو
مناطقية ،بل إن املواقف اليت تتسم بدرجة عالية من الشحن والتحريض
سواء تلك اليت صدرت يف أعقاب احلادثة أو قبلها إمنا تسهم يف زرع
ً
أجواء من النفور واالستنفار
الشقاق بني أبناء الوطن الواحد وختلق
ً
والتعبئة الطائفية».
وجددتا «دعوتهما الفرقاء كافة لتحمل مسؤولياتهم األخالقية والوطنية
والتحلي بأعلى درجات الوعي لتحصني الساحة وتعزيز العيش الواحد
حفظًا ملصاحل الوطن وأهله».

املسؤولية الكاملة حلل هذه
القضية .اما التدخل يف القضية
بالوسائل غري الدبلوماسية ،وعرب
وسائل االعالم وعرب الشارع
فيضر بالعالقات بني االمارات
ولبنان ،وال يؤدي اىل حسن
الضيافة اليت قدمتها لنا دولة
االمارات كجالية لبنانية مقيمة
يف االمارات.

سليمان يتابع التطورات األمنية
ويطلب التعامل حبزم مع املخلني

عاجل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان مع زواره
امس االول ،مواضيع تراوحت
بني السياسة واألمن والقضاء
واإلعالم واألوضاع االجتماعية.
فاستقبل وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود ،وعرض معه الوضع
األمين عمومًا واحلوادث األمنية
اليت حصلت يف األيام األخرية،
مشددًا «على وجوب التنسيق
بني األجهزة األمنية والعسكرية
للتعامل حبزم مع أي إشكاالت
أمنية ،والقبض على املتسببني
بها وتسليمهم اىل العدالة».
وزار بعبدا األمني العام للمدارس
الكاثوليكية االب مروان تابت
مع وفد من جلان األهل يف
مدارس كسروان ـ الفتوح،
حبضور الوزير بارود ووزير
السياحة إيلي ماروني ،حيث
مت إطالع رئيس اجلمهورية على
بعض املخالفات والتجاوزات
الالأخالقية اليت حتصل من
خالل ارتياد بعض األماكن يف
املنطقة ،وتأثري ذلك مباشرة
على طالب املدارس واخلشية من
انزالقهم اىل آفات ال أخالقية،
وخطر ذلك على الطالب وتاليًا
على العائالت .وطالب الوفد
املسؤولني املعنيني باختاذ
التدابري الالزمة حلماية الناشئة
من هذه االنزالقات واآلفات.
وأبدى الرئيس سليمان تفهمه

لشكوى جلان األهل ،مالحظًا أن
مكافحة هذا املوضوع والتصدي
له يفرتض التنسيق بني اجلميع
وتعاونهم من مؤسسات أمنية
وسياحية هي ،حبسب القانون،
الراعية املباشرة ،ومن هيئات
اجملتمع املدني أيضًا من خالل
محالت التوعية واحلوار مع
اجلميع مبن فيهم املعنيون
بهذه األماكن وقبل ذلك كله
من املنزل العائلي ،حيث توجيه
األهل األساسي للطالب .ولفت
رئيس اجلمهورية اىل انه سيتابع
املعنيني
هذا األمر مع الوزيرين
ّ
من خالل اطالعه تباعا على
تدابري املعاجلة اليت سيدرسانها
مع املسؤولني يف وزارة كل
منهما.
وعرض الرئيس سليمان مع
النائب ميشال فرعون األوضاع
اجلارية
واالتصاالت
الراهنة
اجلديدة.
احلكومة
لتشكيل
واستقبل النائب السابق منصور
البون وتناول البحث التطورات
السياسية على الساحة.
وزار بعبدا رئيس جملس القضاء
األعلى القاضي غالب غامن،
الذي أطلع رئيس اجلمهورية
على التحضريات الحتفال افتتاح
السنة القضائية يف اخلامس عشر
من اجلاري.
واستقبل الرئيس سليمان وفدًا
فرنسيًا من شركة «ساسيم».

عصري  Mangosteenالدواء البديل
شارلوت حصلت على نتيجة رائعة بتناوهلا
عصري Mangosteen
حيث شفيت من قرحة املعدة وأوقفت خالل
مخسة ايام الدواء
وما زالت تشرب هذا العصري منذ  5سنوات
حيث حتسن نظرها وختلصت من أوجاع
الروماتيزم وحتسنت الدورة الدموية لديها
واختفت العروق من ساقيها
عصري  Mangosteenهو احلل لـ 44
مشكلة ...وهو الدواء البديل
يصنع من كامل حبة فاكهة  Mangosteenمع القشرة
اليت يطلق عليها "ملكة الفاكهة" اليت حتارب الشيخوخة
لتحصل على نتيجة جيب تناول هذا الشراب ملدة  12اسبوعاً
وشارلوت اليوم يف سن  67عاماً وما زالت تشرب عصري
Mangosteen
لالتصال Charlotte Di Mascio
Mob: 0418493111
www.juice4all.net
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استنكار وتساؤالت يف جبل حمسن والتبانة يف مواجهة حماوالت التوتري بينهما
ساد احلذر والقلق أمس االول يف
منطقة جبل حمسن وحميطها ،بعد
انفجار قذيفة إنريغا ليل أمس
األول يف مقهى األشقر أسفرت
عن إصابة عشرة أشخاص من
رواد املقهى ،جاءت إصاباتهم
يف معظمها طفيفة جرت معاجلتها
املنطقة،
مستوصفات
يف
باستثناء حالتني متت معاجلتهما
يف الطبابة العسكرية يف القبة
ويف مستشفى املظلوم.
وقد ترافق ذلك مع سلسلة
تساؤالت أرخت بثقلها على جبل
حمسن والتبانة والقبة على حد
سواء ،حول من يسعى للتصعيد
يف هذه املناطق ،ومن هو
املستفيد من إعادة التوتر االمين
إليها ،وملصلحة وحساب من؟
خصوصا يف ظل االجواء االجيابية
اليت تسود البالد ،وبالتزامن مع
انعقاد القمة السورية ـ السعودية
يف دمشق.
وبالرغم من حاالت االستنكار
والشجب والغضب الشديد اليت
جتتاح األهالي يف جبل حمسن
جراء تكرار اخلروقات األمنية
على حسابهم ،إال انهم يؤكدون
«ان ما جيري يهدف جلرنا اىل
فتنة جديدة حنن ال نريدها ولن
ننجر إليها مهما كان الثمن»،
مؤكدين أن منطقة جبل حمسن
جزء ال يتجزأ من طرابلس،
وان «اجلميع هم أخوة لنا

ونريد أن نعيش معا بسالم
وطمأنينة لنواجه مصاعب احلياة
واملشكالت االجتماعية اليت جتتاح
منطقتنا وتسيطر على تفاصيل
حياتنا».
ويف هذا االطار يشري خمتار
التبانة ـ جبل حمسن عبد اللطيف
صاحل اىل ان االمور وصلت اىل
حدود تهديد سالمة شرحية كبرية
من املواطنني األبرياء يف جبل
حمسن ،مشددا على ضرورة ان
يصار اىل كشف الفاعلني لينالوا
العقاب العادل ويكونوا عربة ملن
يعترب خصوصا أنهم يساهمون
بأفعاهلم املشينة جبر املنطقة اىل
فتنة جديدة ،حنن بعيدون عنها
كل البعد ،ونريد ان نتعاون مع
إخواننا يف التبانة والقبة على
درء خماطر هذه الفتنة اليت
يريدها البعض لنا.
ويقول صاحل« :كفانا معاناة
وكفانا أملا ،وكفانا تهميشا،
فهناك قسم كبري من املواطنني
يف التبانة وجبل حمسن والقبة
مل يتمكنوا حتى اآلن من إعادة
ترميم منازهلم اليت تضررت
بفعل األحداث األليمة اليت نتمنى
ان جتد خامتة نهائية هلا وأن
خيتم معها هذا اجلرح النازف منذ
سنوات»...
اما يف التبانة فال شك يف أن
اخلروقات االمنية تنعكس على
احلركة االقتصادية يف شارع

حسومات
تصل اىل 80
يف املئة على
مجيع انواع
العطور
الباريسية
االتصال
بالسيد عدنان نعمة

0417018818

سوريا الذي عاد ليشهد حركة
خجولة بدأت تنعكس سلبا على
أصحاب املؤسسات التجارية
الذين مل ينجحوا حتى اآلن يف
تعويض اخلسائر اليت حلقت بهم
خالل أشهر التوتر.
اما االهالي املنشغلون بتصليح
منازهلم قبيل حلول فصل
الشتاء ،فاكدوا أن احدا ال يريد
العودة اىل الوراء ،الفتني اىل أن
اجلميع منشغل يف كيفية اخلروج
من آثار االحداث املاضية ،فكيف
يسعى احد من هؤالء العادة
التوتري االمين.
وحيذر االهالي من حماوالت
جلعل التبانة وجبل حمسن بؤرة
امنية تتحرك عندما تدعو احلاجة،
مشددين على رفضهم القاطع
لذلك ،ومؤكدين على ضرورة
العمل على جتنيب املنطقة أي
توتر ،داعني اجليش اللبناني
والقوى األمنية اىل الضرب بيد
من حديد ،والعمل على كشف
املخربني الذين يصبون الزيت
على النار.
ويعرب إمام مسجد حربا يف
منطقة التبانة الشيخ مازن
احملمد عن قلقه من تصعيد بدا
ملحوظًا يف اآلونة األخرية ،مشريا
إىل أنه من الواضح أن كل ما
جيري يف البلد يصب يف نهاية
األمر يف خانة الصراع السياسي
الدائر بني خمتلف القوى ،آمال

«أن تنعكس املصاحلات اليت
جتري واجلو االجيابي بني الفرقاء
السياسيني علينا كأهالي منطقة
التبانة بالرخاء والطمأنينة واألمن
وخصوصا يف هذه املرحلة اليت
يتم فيها تأليف احلكومة ،الننا
سندفع حنن يف النهاية مثن أي
صراع يف حال فشل احلوار بني
الفرقاء السياسيني يف البلد».
ويقول الشيخ احملمد :إن منطقتنا
ختلو بشكل شبه كامل من املارة
والسيارات يف ساعات الليل،
واملسألة على ما يبدو كأن هناك
من يريد أن حيرك امللف االمين
عند أي ضغط سياسي يعيد
ملناطقنا التوتر األمين جمددا،
قدر علينا على ما يبدو
الذي ّ
أن نكون حنن ساحته الرئيسية،
وحنن نرفض أن نكون وقودا
حلروب اآلخرين.
يف غضون ذلك ،صدر العديد
من ردود الفعل املستنكرة
النفجار قذيفة االنريغا يف مقهى
االشقر ،حمذرة من احملاوالت
اهلادفة العادة التوتر اىل الساحة
الطرابلسية.
فقد قال مسؤول العالقات
السياسية يف احلزب العربي
الدميوقراطي رفعت عيد :إننا
نتهم جهازا امنيا بالوقوف وراء
موضوع اطالق القنابل على جبل
حمسن ،وهل من املعقول أن
الدولة مل تعرف حتى اآلن من
يطلق هذه القنابل ،وحنن يف
اجلبل على مدى أربعة أشهر
نتعرض لقنابل وقذائف شبه

يومية مل يعرف حتى اآل من
وراءها .وأضاف عيد :لقد جنونا
من جمزرة يف مقهى األشقر،
ألن األنريغا لو انفجرت على
األرض لكان عندنا اليوم عشر
جنازات نشيعها ،وهنا أريد ان
أشيد بوقفة أهالي جبل حمسن
الذين صمدوا وصربوا على مدى
أكثر من أربعة أشهر ،وأن أبدي
أسفي على موقف السياسيني
الطرابلسيني الصامت ،وان أثين
يف الوقت نفسه على االتصال
الذي أجراه رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب وليد
جنبالط ودعانا فيه اىل ضبط
النفس.
واشارعيد اىل ان «مجيع
االفرقاء متفقون على ضرورة
وقف التوتر يف مجيع املناطق،
فلماذا حنن بالذات دائما نعيش
توترات أمنية يف مناطقنا ،كما
أن مصلحتنا ال تقتضي ان نفتح
مشاكل وحنن من اهل طرابلس
وهم اهلنا وأهالي التبانة
جرياننا» ،مؤكدا أن «كل
حادثة تقع يتحمل مسؤوليتها
جهاز أمين معروف يعمل لصاحل
أجهزة دولية ،وأراد رمبا أن
يوجه رسالة اىل القمة السعودية
ـ السورية يف دمشق من أجل
إفشاهلا ،لكننا جندد التأكيد على
أننا لن ننجر إىل أي فتنة ،ال اليوم
وال غدا حتى لو سقط منا شهداء
أو جرحى فإننا سنصرب وسنعض
على اجلرح ما استطعنا».
واتصل عيد برئيس اجلمهورية

ميشال سليمان ورئيس جملس
النواب نبيه بري وقائد اجليش
العماد جان قهوجي وأطلعهم
على جتدد القصف أمس على
جبل حمسن ،مما يشري إىل أن
مثة إصرارًا على توتري األجواء
وزرع الفتنة حمذرًا من عواقب
ذلك ،كما تلقى عيد اتصا ً
ال
آخر من جنبالط دعاه فيه لضبط
النفس واعتماد احلكمة يف معاجلة
األمور.
من جهته ،اصدر النائب بدر
ونوس بيانا رأى فيه انه «كلما
أطفأ املخلصون والغيارى على
هذا البلد نارا للحرب يف لبنان
جر البالد
أوقدها من حياول
ّ
اىل منزلقات خطرية ومنها
القذيفة اليت سقطت على
منطــقة بعل حمسن واستهدفت
اآلمنني الشرفاء الذين يعملون
من أجل قوت عياهلم وضحوا
بالغالي والرخيص دفاعا عن
أرضهم وكرامتهم عندما يدعو
الواجب».
طرابلس
بلدية
وإستنكرت
االعتداء الذي تعرض له أبناء
جبل حمسن ،واالعتداء الذي
تعرض له حميط مسجد الناصر
الذي انفجرت فيه قذيفة إنريغا،
بعد حنو نصف ساعة من انفجار
جبل حمسن ،معربة عن إدانتها
الشديدة لالعتداءات اهلادفة اىل
زعزعة أمن املدينة واستقرارها
وسالمة ابنائها ،ومطالبة القوى
االمنية بالضرب بيد من حديد
على كل عابث بأمن طرابلس.

حمالت غسان االفيوني
للتموين املنزلي

أكثر من  40سنة يف خدمة اجلالية
لدينا مجيع انواع االلبان واالجبان واملكسرات
والزيوت والزيتون
وماء الزهر وماء الورد وسائر أصناف السمانة
اللبنانية والعربية
نستورد النب الصايف  100%اكسرتا برازيل

نبيع باجلملة واملفرق
Ph: 9 7 5 9 1 2 0 6 – Fa x: 9 7 5 9 9 9 2 4
79 – 8 1 C h ap e l S t . L a ke m b a
Em a il: in fo @ nu t ro a st e r. c o m . a u
ww w. nu t ro a s t e r. c o m . a u
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لن نسمح بأن حت ّل دراجة عني الرمانة حم ّل بوسطة عني الرمانة

العماد عون :ندين احلادث والتصرفات امليليشيوية اليت تلته واالستغالل السياسي
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون.
وبعد االجتماع حتدث العماد
عون فدان اجلرمية اليت وقعت
يف عني الرمانة وأودت حبياة
ناشط يف التيار الوطين احلر
معز ًيا أهله ورفاقه والتيار
ّ
وسائ ًال عن مسؤولية البلديات
املعنية يف هذا املوضوع
داعيا هذه
والقوى األمنية
ً
األخرية اىل منع األسباب
واالستفزاز .وطالب القضاء
سريعا وإنزال أقسى
بالتحرك
ً
األحكام باجملرمني وحذر من
االستغالل السياسي للحادث.
«خيم اليوم على
وقال:
ّ
اجتماعنا حادث عني الرمانة
ألن من املؤسف وقوعه.
حصلت جرمية وحدود مرتكبيها
أدت
معروفة واألسباب اليت ّ
إليها والنتائج .املطلوب أن
يتخذ القضاء إجراءات سريعة.
حنن ندين اجلرمية ونتقدم
بالتعزية من أهل الفقيد وهو
مناضل يف التيار الوطين احلر
ونعزي رفاقه وأنفسنا .لكن
أمورا حصلت .أو ً
ال مسعنا
مثة
ً
ً
بيانا لتجمع بلديات يقول إن
مثة جمموعات تدخل اىل املنطقة
وخترج منها .فهل نسيت هذه
البلديات أنها مسؤولة عن
أمنيا
دورا
األمن وأن هلا
ً
ً
وعليها مسؤولية السكوت عن
هذا الوضع؟ وهل طلبت من
قوى األمن أن حتفظ األمن؟
وهل كانت متفرجة؟ ملاذا مل
ً
شيئا إىل أن وقعت
يقولوا
اجلرمية؟ هل كانوا مسرورين
باألعمال االستفزازية حتى
وصلنا اىل هذه الدرجة؟ يف
نبهت
نهاية  2005وبداية ّ 2006
رؤساء البلديات هؤالء أنفسهم
الذين اجتمعوا وأصدروا البيان
إىل أن منطقتهم حساسة وأن
عندهم الشرطة البلدية ،وهؤالء
يؤمنون احلراسة يف الليل
نهارا وجيب أن
والتجول لي ًال
ً
ً
عيونا لكل حتركات غري
يكونوا
مشروعة يف املنطقة .إنهم
رؤساء البلديات ذاتها أي
فرن الشباك والشياح واحلدث
وكفرشيما واحلازمية فلماذا
سكتوا إىل اآلن؟ عليهم اإلجابة
أكثر من اإلدانة .وهم طرحوا
ندين
سياسية.
تساؤالت
احلادث والتصرفات املليشيوية
اليت تلته ألن هذا احلادث
سياسيا واجلميع
أمين وليس
ً
استنكروه وال غطاء ملن ارتكب
ً
وانطالقا من هنا
اجلرمية.
ّ
ستتخذ.
نرتقب االجراءات اليت
ونطلب من القوى األمنية أن
متنع األسباب واالستفزاز.
تتأمن حرية التجول
جيب أن
ّ
لكل الناس واالستفزاز ممنوع
ً
أيضا .ولن نسمح
واالعتداء
بأن تصبح دراجة عني الرمانة
مكان بوسطة عني الرمانة
ومن يلعبون بالنار فليتوقفوا
السياسي
االستغالل
ألن
والظهور امليليشيوي ممنوع
وهذه مسؤولية القوى األمنية.

وما

* العماد عون بعد اجتماع التكتل *

واللغة امليليشيوية مبا يتعلق
بأحداث مماثلة ممنوعة .حنن
ندين الوقائع ونطلب من
قاسيا
القضاء أن يكون
ً
وسريعا وإال يصبح الناس
ً
شركاء يف اجلرمية ويضيعون
معاملها واملسؤوليات».
وأضاف :الحظنا يف املدة
األخرية التبشري من قبل البعض
بأحداث أمنية متقطعة .ونطلب
من القضاء أن يسأل هؤالء من
أين هلم أن يعرفوا هذه األخبار
ألنها اذا صارت يكونون على
اطالع وإال فهم يزرعون القلق
النفسي
االستقرار
وعدم
يف اجملتمع .نريد التخلص
من هذه اإلشارات السيئة
اليت تأتي كورقة النعي على
لسان املسؤولني .فهذا يبشر
بأحداث أمنية وذاك باالغتيال.
ماذا مينع جمرم من أن يرتكب
ً
أمنيا أو جرمية إذا ربطنا
حادثا
ً
واستغللناه؟
به
املوضوع
اجملتمع الذي يشيع األحداث
األمنية هو جزء من املؤامرة
«غشيما» أو
سواء أكان
ً
ذكيا فـ»الغشيم أخو ابن
ًّ
احلرام» واالثنان يوصالن
اىل النتيجة نفسها .فنطلب
من املواطنني أال يكونوا غطاء
لدعاية يلبسها اجملتمع ويتصرف
على أساسها .فيقولون ها قد
واحدا وسيقتلون الثاني
قتلوا
ً
وتبدأ األحداث .لن تقع أحداث
مهما كرب من خيططون ألننا
نوعي الشعب كله ليقاوم.
جتربتنا القاسية جيب أال تتكرر
ومن يهوبرون يف اإلعالم
ألنهم
لسانهم
فليضبطوا
يتحملون مسؤولية أي شيء
نصر على أن يتحمل
رغم أننا
ّ
من ارتكبوا اجلرمية أقسى
األحكام ليكونوا عربة لغريهم.
وال نريد أن حيصل من ارتكب
جرمية على غطاء أو أن تضيع
مسؤولية سياسية ما حصل بل
احكاما قاسية ألن جيب
نريد
ً
عدم اللعب بأمن اجملتمع».
أسئلة
عن
أجاب
ثم
الصحافيني:
س :هذه األحداث تقع عادة
أبعادا
ملاذا أعطيت هذه املرة
ً
ّ
مضخمة؟
ج :حنن ندين كل ردود الفعل
اليت تضخم وتتهم ونريد أن
حياكم اجملرم األساس وهذا
ليس صعًبا ألنه معروف
واجلرمية مل تقع يف األمازون.

س :هل هناك لقاء آخر مع
الرئيس املكلف وهل أنت
متفائل بتحرك احلريري؟
طبعا هناك لقاء آخر لكن مل
ج:
ً
حيدد موعده بعد.
س :القمة السعودية -
السورية منعقدة اليوم يف
دمشق ،فماذا تنتظر منها
انعكاسا
وهل تعتقد أن هلا
ً
على الوضع؟
ج :املشاكل اليت نعاني منها
داخليا ال عالقة هلا بقمة دمشق.
ً
املواضيع الداخلية اليت تتعلق
بأدارتنا وطريقة حكمنا ليست
سعوديا.
سوريا وال
هما
ً
ً
ً
س :هل اتهام بلديات ساحل بعبدا
بالتقصري هو سياسي؟ أال تعتقد
أن نواب بعبدا عليهم مسؤولية
كونهم ميلكون السلطة السياسية
ويستطيعون الطلب من القوى
األمنية أن حتضر يف املنطقة؟
ج :هذا اتهام بتقصري أمين
سياسيا .األحداث
اتهاما
وليس
ً
ً
هم مسؤولون عنها وعندهم
اجلهاز األمين وعليهم احلراسة.
وقد ُأعطوا االذن بالتطويع
أمنيا يف البلديات .النائب
ً
ال يقيم يف كل البلديات.
جيب أن يعرف النائب بوجود
املشكلة ليعاجلها وإذا عرف
مقصًرا.
وسكت نعتربه
ّ
س :حتدثتم عن نقاط إجيابية
يف لقائكم مع احلريري فكيف
ترتجم هذه النقاط على
األرض؟
ج :احلوار موجود وما زلنا
نتفاهم على بعض النقاط
وقلنا إننا مل نتفاهم على كل
النقاط .فهناك «بازل»
معني جيب تركيبه مع أفرقاء
عدة وأعترب أن الوضع إجيابي.
أما ردود الفعل السلبية فال
أعرف ملاذا تأتي بهذا القوة
ً
معاكسا
خمططا
ويبدو أن هناك
ً
للتفاهم .يف املرحلة األوىل
اتهمونا بالتفشيل وألبسونا
املوضوع لكن اآلن مل يعد
«جسمنا لبيس».
س :ما كان رد احلريري
على قول «جسمنا ما عاد
لبيس»؟
ج :حنن نتقدم على صعيد
النظرة اىل املواضيع العامة
واحلكومة.
س :اجملتمع اللبناني كم هو
حمصن ضد الفتنة؟
ّ
ً
حمصنا حنصنه
ج :إذا مل يكن
باخلوف ونذكره مبا حصل يف

السبعينات والثمانينات
زلنا نعاني من تلك احلقبة.
س :أنتم متهمون من قبل من
يريدون احلكومة األكثرية بأن
تفاؤلكم ملغوم .ملاذا توزعون
تفاؤ ً
ال ال يصرفه بعض الشعب
اللبناني وهذا يفسره جعجع
وبطرس حرب حبكومة أكثرية
لنتخلص من الفراغ؟
ج :هل جيب أن نتشاءم؟
متت قبل
هناك مثل يقول ال ُ
أن يأتيك املوت .فلماذا منذ
اآلن اىل أن تتألف احلكومة
نكون يف حالة تشاؤم؟ فلنبشر
باخلري كي جنده .طبعي متفائل
يف أقسى الظروف فلماذا ال
أتفاءل اآلن؟
س :ما تعليقك على الدعوة
اىل حكومة أكثرية؟
ج :من اجليد أننا أبدينا تفاؤ ً
ال
لنفضح النيات احلقيقية وأظهرنا
للرأي العام اللبناني أن كل
االدعاءات اليت وضعوها يف
وجهنا كانت كلها زعربة لتفشيل
احلكومة ويعودوا اىل هذا احلل.
لكن هذا احلل لن حيدث.
س :وكيف ستواجهون املخطط
املعاكس هلذا التفاهم؟
ج :مثة استحالة .قلت منذ
منسجما
أسبوع لو كان لبنان
ً
ومن طائفة واحدة وال طائفية
سياسية ،ال جيوز حكمه بأكثرية
وأقلية ألن هذا النظام يف
أي بلد يف العامل ال ميكن
ممارسته إال حبماية دائرية كي
ال يفلت ويصبح دكتاتورية

احلزب .ال ميكننا أن حنكم
إال بالتوافق والثلث املعطل
وال يهمين ماذا يسمونه هو
حدا لألذى الذي
الذي يضع ً
أتعرض له يف غياب اجملالس
اليت تضمن شرعية التشريع
كاجمللس الدستوري الذي
قانونيا
ال أرى أنه سيصوت
ً
سياسيا وجملس
بل يصوت
ً
الشورى الذي يصدر حكما ال
ينفذه رئيس احلكومة وال وزير
املال .والقضاء الذي يقول
لعدم كفاية الدليل عندما ال
يريد النظر يف قضية ما .أين
أصبح من أطلق النار على مارك
حويك الذي سيخضع جلراحة يف
األسبوع املقبل؟ وكم يكلف
عالجه؟ من ارتكب اجلرمية
أطلق بسند إقامة ويتجول منذ
سنتني يف العامل رغم أنه جيب
أن يبقى يف لبنان ومل تعقد
بعد أي جلسة حماكمة يف حقه؟
وأين الذي حاول أن يعتدي
على النائب نبيل نقوال؟ من
خيبئه؟ أين من ارتكبوا حادث
عشقوت وضربوا بالفأس
مجاعة التيار؟ أين قوى األمن؟
إذا كانت مسيسة فمن حيفظ
أمين وحقي؟ هذه املؤسسات
حتمي نظام احلكم مهما كان.
عندما يريدون التهرب من
املوضوع يقولون الطائفية
السياسية هي السبب .فهل
االنتساب الديين مينع اإلنسان
جيدا ومن تطبيق
من أن يكون
ً
القوانني؟ االنسان جبوهره
ً
سيئا مهما كان دينه.
يكون
أنا أخشى الشرير من كل
الطوائف ألنه ال يعرف العدالة
مهنيا  .ليس
ضمريا
وال ميلك
ً
ً
هناك أي دين ال يبشر بالعدل.

يف غياب املعايري األخالقية
يف ممارسة احلكم واملعايري
القانونية حتصل فوضى كما
هو اآلن .عندي ملف فساد
فيه  135مليون دوالر بسبب
سوء االدارة وعدم السهر
على خزينة الدولة .فمن
املسؤول؟ جيادلوننا على هذه
الوزارة وتلك؟ من خيانقين؟
سأضع الشعب أمام خياراته.
مستعدا ألتعب على
لست
ً
امللفات ويبيعين شخص مبئة
دوالر ويبيع نفسه .ما هذه
الدميقراطية؟ نشرتي األصوات
وننشئ مؤسسات خريية بدل
مؤسسات الدولة اليت جيب أن
تقدم اخلدمات االجتماعية مقابل
اهلوية والصوت؟ من قال إن
هذه حسنة مقابل حجز التذاكر؟
هذه حسنة ومساعدة؟ إنها
شراء أصوات فعلي وظاهر.
ونأمل أن نرى اجملالس
حبكم عادل سواء القضاء أو
اجمللس الدستوري؟ كما أن
اجلامعات فسدت عندنا وكل
ً
قانونا
منها باتت تضع لنفسها
سياسيا .فطالبنا يصلون اىل
ً
البكالوريا وهم ممنوعون من
احلديث يف السياسة .كيف
سيصوتون؟ سأسحب تصوييت
مشروعا لتعديل قانون
وأضع
ً
االنتخابات .هناك جامعات ال
تسمح بلجنة طالبية وأخرى
باتت هلا هوية سياسية وال
تسمح للرأي اآلخر بالظهور
على منابرها .هذه جامعات
تدعي أن عندها دميقراطية
ً
وتارخيا وال أقصد أي جامعات
بل جامعات يفتخر بها لبنان
لكن رمبا أعداها التخلف بد ً
ال
تقدما.
من أن تعدينا
ً

اختصاص ،خبرة وصدق في العمل
اسألوا الصيدلي كيف
ميكنكم توفير املال
تتوفر في الصيدلية
فيتامينات )(BLACKMORES
مساحيق للغسيل واجللي ،عطورات،
هدايا نغ ّلف الهدايا مجانا ً
تظهير صور ،وأشياء أخرى كثيرة
توصيالت مجانية للمنازل
دوام العمل من االثنني حتى السبت من  8صباحا ً حتى  8ليالً
يوم االحد من  9صباحا ً حتى  8ليالً
Ph: 9632 6890 - Fax: 9681 1609
333 Guildford Rd. Guildford NSW 2161
مقابل مركز البريد
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لبنانيــات

املعارضة تتخوف من حتوّل «العمالق األمين» إىل مصدر استباحة أكرب خلصوصيات اللبنانيني

هل ستضبط «غرفة التحكم» شهية التنصت الرمسي ...غري الشرعي؟

وسط ضجيج التأليف احلكومي
واستنفار الطبول على توزير
الراسبني ،كان وزير االتصاالت
جربان باسيل يتابع ،من مكتبه
يف الطابق الثالث ،امللفات
والروتينية،
«الساخنة»
متامًا كأنه األسبوع األول من
جتربته الوزارية .فرتة تصريف
األعمال دفعته اىل «دوبلة»
االنتاجية ،ويف اخللفية أن
حقيبة «النفط» ،كما يطلق
عليها البعض ،ستبقى بأيدي
«االصالحيني» ،وحتديدًا حتت
رعاية «املهندس» صاحب
الرقم القياسي يف املؤمترات
«الفضائحية»،
الصحافية
أيدي
اىل
تنتقل
ولن
«األكثريني».
يوميًا تصل اىل مكتب الوزير
«كدسات» بالعشرات من
طلبات التنصتّ ،
يوقعها من دون
استثناءات تذكر ما دامت تطابق
شروط اآللية اليت مت إقرارها
يف جملس الوزراء ،مع «حتفظه
الصامت» على مضمون العديد
من هذه الطلبات .يف املقابل،
مثة استعدادات غري مرئية وراء
مرحلة
لتدشني
الكواليس،
جديدة من التنصت الرمسي
«غرفة
عرب
«املقونن»
استغرقت
اليت
التحكم»
والدتها عقدًا من الزمن .ست
مرت على القانون الرقم
سنوات ّ
 140الصادر العام  ،1999حول
صون احلق بسرية التخابر ،قبل
والدة املرسوم الرقم 15280
يف تشرين األول  ،2005الذي
حيدد أماكن وأصول اعرتاض
ّ
املخابرات .املرسوم بقي يف
اجلارور اىل حني فتح امللف
على مصراعيه قبل عام يف
جلنة اإلعالم واالتصاالت .لكن
هذه الوالدة املرتقبة لن تلغي
السؤال الكبري :هل ان إنشاء
سيلغي
التحكم»
«جهاز
التنصت «الرمسي» غري
الشرعي الذي تقوم به بعض
األجهزة األمنية؟
املفارقة أن املعارضة اليت
دفعت بكل ثقلها لوضع التنصت
يف إطاره الطبيعي القانوني هي
اليت تتوجس ،عرب الوزير باسيل
ورئيس جلنة االتصاالت النائب
حسن فضل اهلل ،من إمكان
بقاء «مزاريب» التنصت
غري الشرعي مفتوحة حتى بعد
نصت
تدشني اجلهاز الذي
ّ
عليه املادة الثانية من املرسوم
 15280وجاء فيها «ينشأ لدى
وزارة الداخلية والبلديات جهاز
خاص يرتبط مباشرة بالوزير
مهمته القيام بعملية اعرتاض
املخابرات اهلاتفية بناء على
قرار إداري وتسجيلها وفقًا
ألحكام هذا املرسوم».
«اإلدارة السياسية» للمعارضة
يف ملف التنصت أبرزت قدرة
األخرية على اإلمساك جبانب
حساس من األمن السياسي،
يفسر برأي كثريين
وهذا ما
ّ
إصرار األقلية على إبقاء وزارة
االتصاالت من حصتها ،وحتديدًا
يف ملعب احلليف العوني الذي مل
يتوان عن الذهاب يف املسائل

األمنية مع فريق املواالة اىل
احلد األقصى.
رقابة «األخ األكرب»
اجتازت «غرفة التحكم»،
اإلجناز األهم يف مسرية باسيل
الوزارية ،كما يقول ،كافة
املراحل التقنية ،وتستعد وزارة
االتصاالت لتسليم «مفاتيح
الغرفة» عند استكمال جهوزية
واستكمال
الفنية
الفرق
تدريبات العناصر البشرية يف
املركز اليت بدأت يف آب ،وعند
إعالن وزارتي الداخلية والدفاع
االستعداد لبدء العمل باآللية
اجلديدة .اجلهاز الذي بلغت
كلفته  12مليون يورو بتخفيض
 %5من العقد السابق ،ينتظر
تأليف جلنة قضائية من قبل
وزير العدل ابراهيم جنار .يقول
باسيل «جنهل أسباب عدم
تأليفها حتى الساعة .على كل
حال الوزير جنار ال يتحرك ،ال
يبادر كأنه غائب عن السمع
وغري معين باملوضوع».
ال يربط باسيل التدشني الرمسي
لـ«غرفة التحكم» بوالدة
احلكومة اجلديدة« .األهم أن
يتحول املركز الذي سيمتلك
ال
ّ
قدرات أمنية هائلة اىل أداة غري
منضبطة للتعدي بشكل أكرب
على خصوصيات الناس» .عند
حتدد بعد،
ساعة الصفر اليت مل ّ
ستكون اتصاالت اللبنانيني
خاضعة بالكامل لرقابة «األخ
األكرب» .هي تشبه جتربة
«تلفزيون الواقع» اليت ال
ميكن ضبط حدودها إال مبراعاة
حددها
اآلليات القانونية اليت ّ
املرسوم .اجلهاز سيكون مربوطًا
بشكل مباشر بالشبكات الثابتة
واخللوية وبأجزاء من االنرتنت،
مع ( Direct Accessدخول مباشر)
على أي خمابرة جتري مباشرة.
وسيتيح املركز لألجهزة األمنية
التنصت على أكثر من  360خطًا
خلويًا يف الوقت نفسه ،ومئات
األرقام يف الشبكات الثابتة،
وتسجيل مضمون املكاملات لنحو
ّ
وتعقبها،
 72ألف مكاملة يومية،
والدخول مباشرة على أي عملية
جتري على األرض ،من خالل
رصد مكاملاتها اهلاتفية .العنصر
البشري من ضباط وعناصر قد
اكتمل ،أما مقر املركز فهو يف
مبنى تابع لوزارة االتصاالت
والعمل سيتم بإشراف وزارة
الداخلية.
يؤكد باسيل «مركز التحكم ال
حيل مشكلة .إذا بقيت بعض
األجهزة األمنية تطلب كل قاعدة
البيانات اهلاتفية واملعلومات
وتتقصد التعميم ،فما الفائدة
من هذا املركز .ومثلما مت استثناء
الوزراء والنواب وبعض القضاة
يف القانون من التنصت ،ميكن
ايضًا استثناء شرحية األبرياء.
مبفهومهم كل مواطن هو متهم
حتى تثبت براءته ،مبفهومي كل
مواطن بريء حتى تثبت إدانته،
وبالتالي ميكن حتييد كل من ال
عالقة له بأي نشاطات مشبوهة
وحفظ املعلومات بشأنه اىل حني
احلاجة اليها» .ويضيف باسيل:
ميكن إعطاء األجهزة األمنية كل

*النائب حسن فضل اهلل*

حاجاتها من دون التعدي على
خصوصيات الناس.
من جهته ،يقول النائب فضل
اهلل «املوضوع سياسي بالدرجة
األوىل .هل عندما يبدأ العمل
ّ
ستكف
التحكم»
«بغرفة
األجهزة الرمسية عن القيام
بالتنصت غري القانوني .مبعزل
عن األعذار والعوامل اليت أدت
اىل التأخر يف تطبيق املرسوم،
يف كل هذه املرحلة كان يتم
التنصت خارج القانون وألسباب
هلا عالقة باالنقسامات الداخلية
وليس فقط ملكافحة اجلرمية
واالرهاب .بعض األجهزة حاول
تقديم مربرات للتنصت على
سياسيني وإعالميني ورجال
أعمال ...لكن ال شيء ي ّربر
التنصت خارج إطار القانون».
جلنة التحقيق
عندما دخل باسيل الوزارة فوجئ
بالفريق األمين لـ  14آذار يطالب
بكامل «الداتا» من وزارة
االتصاالت وشركيت اخللوي.
مل يتأخر «املشاكس» يف
دفع اجلميع اىل املناورة فوق
الطاولة وليس حتتهاَ .كشف
عن  23ألف طلب تنصت يف
سنة واحدة ،وامتنع عن توقيع
كل ما ال يتطابق مع اآلليتني
اإلدارية والقضائية للتنصت،
ورفع ملفًا كام ًال اىل التفتيش
القضائي واملركزي موثقًا بكل
وصد اهلجوم عليه
املخالفات،
ّ
عند اتهامه حبجب املعلومات
عن جلنة التحقيق الدولية
واألجهزة األمنية ...يف الوقت
نفسه ،كانت جلنة اإلعالم
واالتصاالت برئاسة النائب
فضل اهلل تعقد اجللسات يف
وتستصرح
النواب
جملس
السياسيني ومسؤولي األجهزة
األمنية والقضاة ،وانتهت برفع
تقرير اىل رئيس جملس النواب
نبيه بري يتضمن تأليف جلنة
وحيدد خمالفات
حتقيق برملانية،
ّ
ارتكبتها «شعبة املعلومات»
الداخلي
األمن
قوى
يف
التمييزية
العامة
والنيابة
ومديرية املخابرات يف اجليش
وبعض قضاة التحقيق وخمافر
الدرك...
يضغط «حزب اهلل» لذهاب
جلنة التحقيق اىل أبعد مدى.
ومع أن التقرير موجود يف جارور
بري ،العتبارات تقول املعارضة
انها متعلقة باالنشغال سابقًا
باالنتخابات النيابية وتأليف
احلكومة ،إال أن «مصريه»
ّ
معلق مبصري التوازنات داخل
احلكومة املقبلة .يقول فضل

*الوزير زياد بارود*

اهلل «امللف سيكون مطروحًا
على احلكومة املقبلة .سعينا
سابقًا يف اللجنة إلعادة األمور
اىل نصابها القانوني مبعزل
عن الصخب الذي رافق انعقاد
اجللسات .وكان سؤالنا يتمحور
حول إذا كان األمريكيون
واالسرائيليون يتنصتون علينا،
فهل هذا جييز لألجهزة األمنية
التنصت على اللبنانيني من دون
رادع قانوني .بعيدًا عن مفهوم
املواالة واملعارضة .القضية
هي وطنية ألن من يتنصت،
يتنصت على اجلميع» .يؤكد
«حزب اهلل» تعاونه مع جلنة
التحقيق ،و«احلزب غري معين
بهذ القضية ألن ليس لديه
تنصت على املستوى الداخلي.
وإذا كان لدى أي طرف معلومات
فليطرحها على الطاولة».
قبل أن يضع جملس النواب،
عرب جلنة االتصاالت ،يده على
امللف كانت األوذونات تصل
اىل شركيت اخللوي ووزارة
خمالف
بشكل
االتصاالت
للقانون  .140من املفرتض
مع تدشني «غرفة التحكم»
أن تتم قوننة التنصت ضمن
حدده املرسوم
املسار الذي
ّ
 .15280لكن رغم تطبيق اآللية
اليت مت إقرارها يف جملس
الوزراء ،وذلك بطلب التنصت
عرب قرار إداري أو قضائي ،فقد
ظلت ترد اىل وزارة االتصاالت
طلبات حول كافة املعلومات
وقاعدة البيانات ورسائل sms
من دون مضمون .القرار كان
ّ
حتفظ عليه أص ًال الوزير باسيل،
لكنه التزم مبا اعتربه «خمالفة
مشرعة من قبل
للقانون»
ّ
جملس الوزراء .األهم أن باسيل
حاول إقناع احلكومة بأن إنشاء
«مركز التحكم» لن يؤدي
اىل ضبط «شهية» األجهزة
األمنية على احلصول على كافة
املعلومات والبيانات واحلد من
إساءة استخدام القدرات التقنية
العالية اليت ستكون متوفرة يف
«غرفة التحكم».
«وصالت غري شرعية»
يكشف باسيل «عن حماوالت،
رغم اآللية االدارية املتبعة
لطلب التنصت ،من وراء ظهر
وزير الداخلية لالتصال املباشر
بشركات اخللوي أو «أوجريو»
أو وزارة االتصاالت للحصول
على معلومات من دون املرور
بوزير الداخلية .يف هذه احلال
يضطر باسيل اىل قطع مسارها
وإعادتها جمددًا اىل الوزير.
ويتحدث باسيل عن «وصالت

*الوزير جربان باسيل*

غري شرعية» للحصول على
املعلومات ،كأن ترد اىل وزارة
االتصاالت طلبات موقعة من
تتقصد التعميم
وزير الداخلية
ّ
كطلب «أرقام املشبوهني»
أو تطلب التنسيق مع الفرع
الفين يف شعبة املعلومات ،أو
طلب مسح مفصل عن أعداد
املشرتكني يف اخلطوط الثابتة
ّ
يشكك
واخللوية وأمسائهم ...ال
الوزير باسيل إطالقًا يف أداء
بارود «القانوني بامتياز»،
لكنه يدرك حجم الضغوطات
يتعرض هلا.
اليت
ّ
ّ
ينفذ بارود قرارًا صادرًا
عمليًا،
وحيصنه
عن جملس الوزراء،
ّ
«ضمن
التنفيذ
بعبارة
حدود القانون» ،إذا كانت
الطلبات املرسلة من النوع
املقربون من
«الشمولي».
ّ
املدني»
«اجملتمع
وزير
يشهدون له جبهوده يف جمال
تنشيط العمل بقانون 140
ووضعه على سكة التنفيذ.
من وجهة نظر بارود املراسيم
التطبيقية الصادرة عام 2005
تعدل
غري كافية وجيب أن
ّ
ملواكبة التطورات التقنية،
ويولي بارود أهمية قصوى
ملعادلة التوفيق بني حق
األجهزة األمنية يف احلصول
على املعلومات ملنع البلد من
االنكشاف أمنيًا واحلفاظ على
حرية املواطنني وعدم التعدي
على خصوصياتهم.
ّ
يتملك أيضًا وزير
هو هاجس
االتصاالت .يتحدث باسيل
يف هذا السياق عن طلبات
ترسل اليه وهي غري قابلة،
برأيه ،للتنفيذ .ويتساءل ملاذا
تطلب األجهزة األمنية أرقام
حسابات املشرتكني املالية
ّ
يوطنون حساباتهم يف
الذين
املصارف؟ ونسمعهم يتساءلون
ّ
أحق منا بهذه
هل الشركات
باألساس
املعلومات».
يعرتض باسيل على «دور»
فرع املعلومات غري ذي الصفة
يف طلب املعلومات كونه يفتقد
اهليكلية الشرعية.
ويلتقي مع بارود جلهة ضرورة
التعديل يف اآللية اليت أقرها
جملس الوزراء مبعنى بت
األمور املستعجلة اليت ال تنتظر
االجراءات الروتينية ،وبالتالي
يتم عندها أخذ اإلذن مباشرة
من وزير الدفاع أو الداخلية
أو رئيس احلكومة للتنصت
ّ
والتعقب والرصد وبعدها يرسل
الطلب عرب القنوات اإلدارية أو
القضائية.

 ...والتنصت غري الرمسي غري
الشرعي؟
ّ
حتقق
يف مقاربته لإلجناز الذي
بإنشاء «غرفة التحكم»،
يفرتض باسيل أن «غابة»
التنصت اليت كانت قائمة كانت
تصعب مسألة كشف املخالفات.
ّ
مع وجود مركز التحكم اليوم
نافرة
املخالفة
«ستكون
ويسهل ضبطها» إذا مت
القانونية
باآلليات
االلتزام
لطلب التنصت مبا يضمن
حق األجهزة يف احلصول على
املعلومة وحق املواطن .يؤكد
«لدي اخلطة ،ومركز
باسيل
ّ
التحكم سيساعد كثريًا شرط
أال يتخطى احلدود املرسومة
له» .ال خيفى على باسيل
«أن لبعض األجهزة األمنية
عمالءها داخل شركات اخللوي
وتسحب املعلومات بوسائلها
اخلاصة ،لكن أقله ال أقبل أن
تطلع من عندي .واألخطر أن
هناك حماوالت للتعدي على
غرفة التحكم بدون استئذان
وزير الداخلية» .يتخوف الوزير
باسيل من أن ترجع األمور اىل
سابق عهدها إذا أعطيت حقيبة
االتصاالت لفريق األكثرية،
فنعود اىل نغمة التنصت
الرمسي غري الشرعي« .خوفنا
قائم على أساس أننا أحلنا ملفًا
دمسًا على القضاء يف خمالفات
التنصت ومل يناقشنا فيه
احد».
وماذا عن التنصت غري الرمسي
وغري الشرعي والذي هو عمليًا
خارج كل «مراكز التحكم» يف
البلد ،يرد باسيل «سنمنعه
إذا عرفنا به .لكن خارج وزارتي
ال علم لي مبا حيدث وأنا غري
مسؤول.»...
بعد إنشاء «غرفة التحكم»،
يقول النائب فضل اهلل ،لن
يكون هناك مربر على االطالق
أن تذهب خريطة االتصاالت
اليومية للبنانيني اىل األجهزة
األمنية .يف املنطق نفسه
خيشى «حزب اهلل» ،كما
«التيار الوطين احلر» من
ّ
حتط حقيبة االتصاالت
أن
على مدرج السلطة .يف
مفهوم احلزب ستنتقل إدارة
األمن السياسي مرة جديدة
اىل املقلب األكثري ،وملف
اخلصخصة سيكون حاضرًا.
يقول فضل اهلل «كلنا نعلم
أن وزارة االتصاالت هي
«نفط لبنان» .هناك كالم
كثري عن بيع وشراء واستثمار
يف هذا القطاع وهذا يتطلب
أن تكون هناك سيطرة على
هذه الوزارة«...حزب اهلل»
ال يتمسك بوزارة االتصاالت
وهو يوافق على ما يتبناه
العماد ميشال عون .فإذا بقيت
االتصاالت بيد «التيار الوطين
احلر» فسنتمكن من استكمال
التسيب من
مهمتنا يف منع
ّ
خالل «غرفة التحكم» ،وإذ
قرر استبداهلا بوزارة أخرى
ّ
فنحن ال منانع .يف هذه احلالة
سنتصدى لكل املخالفات يف
وزارة االتصاالت».
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لبنانيــات

املغدور يف وداعه األخرييفصل
شارع واحد فقط بني الشياح
وعني الرمانة .ويفصلهما أيضًا
خالف سياسي وتاريخ قديم ،عاد
أمس إىل الذاكرة ،بعد اخلالف
بني شبان من املنطقتني ،أدى
إىل وفاة الشاب جورج أبو
ماضي .يلقي التوتر بثقله على
عني الرمانة ،بعد زلزال ألثالثاء،
أما اخلوف ،فمن التداعيات
يستعد إلمتام زفافه
كان جورج
ّ
يف العشرين من الشهر اآلتي.
 13يومًا تفصله عن مرحلة
لكن
جديدة من حياته فقط.
ّ
األمر لن حيصل .انتهى كل
ٍ
بطعنة يف
شيء أمس .عاجلوه
القلب ،وطعنتني أخريني يف
أماكن أخرى من جسده .كأن
أصر
القاتل كان بال وعي ،وقد
ّ
على ارتكاب القتل .حدث ذلك
على مقربة من منزل جورج أبو
ماضي يف منطقة عني الرمانة،
متوجهًا إىله .توقف
فيما كان
ّ
الشاب برهة لرياقب العراك
الدامي بني اإلخوة الذين
فرقتهم الطوائف .مل يكن على
ّ
علم بشيء .كان يف الطريق
إىل منزله وحسب ،حني قتلوه
بقسوة .بقيت دماؤه على جدار
املبنى الذي يقطنه ،حتى ساعة
ً
شاهدة
متأخرة من ظهرية أمس،
على موته ،هو املوظف العادي،
الربيء من حروب «الزعران»
والطوائف.
تضاربت الروايات بني سكان
املنطقتني .يف عني الرمانة
يقولون إن شبانًا من الشياح
يأتون يوميًا على دراجاتهم
اجلميع،
ويزعجون
النارية،
وطبعًا ال يقصدون أن أصوات
الدراجات هي املزعجة وحدها.
يف رأي بعض املواطنني يف
شارع املراية ،وجود شبان من
يعد
الشياح يف عني الرمانة
ّ
حبد ذاته فع ًال استفزازيًا هلم.
أصر
أما عن حادثة أمس ،فقد
ّ
اجلميع على أن تالسنًا تطور،
وأتى بعده «عشرات» الشبان
من الشياح ،وحدث ما حدث من
تصادم .مثة رواية خمتلفة يف
الشياح .ينفي مواطنون هناك
أي خلفية حزبية أو سياسية
للموضوع .جيزمون بأنه فردي
متامًا ،وأنهم مع معاقبة القاتل.
ليسوا سعداء مبا حصل ،رغم
أصر على ضرورة
أن بعضهم
ّ
«االستنفار ملا هو آت».
يرفضون «الصيت» الشائع
عن الشياح أن شبانه «يفتعلون
املشاكل دائمًا» .يف رأي أكثر
من واحد منهم ،هذه النوعية من
الشبان موجودة يف كل الضواحي
األخرى .ويف العودة إىل حادثة
أمس ،فإن شهادات املواطنني
يف الشياح تفضح التناقض
احلقيقي بني الطرفني ،وأساس
هذا التناقض واضح يف
معطيات سكان شارع املصبغة
عن بداية القصة .يتحدث الناس
يف املصبغة عن خالفات فردية
بني جمموعة من الشبان كانوا
يلهون معًا ،تطورت إىل عراك
وتضارب .وحسم مسؤول أمين
رفيع االلتباس القائم ،فأكد
يف حديث مع «األخبار» أن

جرمية عني الرمّانة «بينغو» ودرّاجات وذكريات طائفيّة
الرواية األمنية الرمسية خمتلفة
كليًا ،وأن األمر كله بدأ بسبب
«البينغو» (نوع من أنواع
القمار) .وفقًا للمسؤول األمين،
فإن جمموعة من الشبان ،من
عني الرمانة ومن الشياح ،كانوا
يلعبون «البينغو» يف ساعة
متأخرة ليل أول من أمس ،داخل
أحد األماكن املخصصة لذلك يف
عني الرمانة ،قبل أن ينشب
ويتعرض خالله أحد
خالف بينهم،
ّ
لضرب مربح
الشبان من الشياح
ٍ
يف احملل .مل يسكت األخري.
عاد بعد قليل ،ومعه أصدقاؤه،
فوقع شجار عنيف استعملت فيه
العصي والسكاكني ،ما أدى
إىل مقتل جورج الذي صودف
مروره يف املكان .ولفت
املسؤول األمين إىل أن دورية
من قوى األمن الداخلي قبضت
بالتورط
على أحد املشتبه فيهم
ّ
يف اإلشكال ،وقد أدىل األخري
باعرتافات أمام احملققني ،ما
ّ
مكن استخبارات اجليش اللبناني
من القبض على ثالثة مشتبه
فيهم أساسيني يف احلادثة.
وكانت فرقة املغاوير يف
اجليش قد ألقت القبض على
عدد من املشاركني واملوجودين
فور وقوع العراك ،قبل أن يطلق
سراح عدد منهم ،واالكتفاء
بالتحقيق مع أربعة مشتبه فيهم
رئيسيني .وأثارت التوقيفات
اليت قام بها اجليش غضبًا يف
أوساط أهالي عني الرمانة،
يف بداية األمر ،علمًا بأن
اجليش أطلق سراح عدد كبري
ٍ
وقت الحق.
من املوقوفني يف
وقد أكد مسؤولون حزبيون
ّ
التدخل
نيتهم عدم
يف الشياح ّ
نهائيًا يف التحقيقات ،وأنهم
يثقون باجليش.
وللمناسبة ،من الظلم القول إن
مكان احلادثة يفصل منطقتني
اثنتني .يصعب التصديق أن
ً
منطقة واحدة.
املكان ليس
هذه الطريق اليت ترسم حدود
الدميوغرافيا هناك ،منذ حادثة
البوسطة املشؤومة ،أصغر من
أن تكون شارعًا ،وأكرب من
أن تكون زقاقًا .يسهل رؤية
ذلك بالعني اجملردة ،من دون
احلاجة إىل مهندسني مدنيني.
صممه مهندسو
الواقع احلالي
ّ
الطريق،
فصلو
احلروب.
فصارت تؤدي شرقًا إىل شارع
األسعد يف الشياح ،وغربًا إىل
اندس بعض من
عني الرمانة.
ّ
هؤالء يف أوساط الفريقني ،منذ
انتهاء العراك حتى ليل أالربعاء.
أجنبت الذاكرة صورًا قدمية،
ّ
غذتها بعض الدعوات الطائفية
والعنصرية .أحد الشبان يف
يسب النائب
عني الرمانة كان
ّ
ٍ
بصوت مرتفع.
ميشال عون
تناسى أن الشهيد جورج كان
«عونيًا» .شاب آخر يسأل عن
عشرات الدراجات النارية اليت
تدخل إىل «منطقته» يوميًا.
امرأة أخرى كانت تناشد اجليش
من على شرفة منزهلا .بدت
خائفة وبشرتها صفراء .أكثر من
ذلك ،أحد املواقع اإللكرتونية
ذكر أن املواطنني حممد حوري
الذي يعمل يف شركة إليصال

* والدة املغدور يف وداعه األخري*

الربيد اخلاص ،والطالب حسني
تعرضا لضرب مربح يف
مراد،
ّ
منطقة عني الرمانة ،ما استدعى
نقلهما إىل أحد املستشفيات،
خييم
ّ
وذلك نتيجة
التشنج الذي ّ
على املنطقة منذ احلادثة .وكان
الصمت مشابهًا يف الشياح.
يرفض الناس هناك محاية
القاتل ،كائنًا من كان .بيد أن
بعض التصرحيات السياسية
اليت صدرت عقب احلادثة عن
استفزت
بعض قوى املواالة
ّ
بعضهم كثريًاّ .
ذكر شاب من
بطلق
قضى
بينهم بشاب آخر
ٍ
ناري ،أطلقه «قواتيون»
أثناء احتفاالتهم اليت تلت خروج
رئيس اهليئة التنفيذية يف
القوات اللبنانية مسري جعجع من
سجن وزارة الدفاع يف الريزة.
أحد الرجال يف شارع عبد الكريم
اخلليل أشار بإصبعه إىل صورة
ّ
حمله
لشهداء مار خمايل داخل
عدها «واحدة
التجاري .لألسفّ ،
بواحدة» .كل شيء يف هذا
البلد خيضع للمحاصصة ،حتى
لكن! أحد الشبان بدا
املوت.
ّ
ّ
تعق ًال من الرجل ،فرفض
أكثر
فكرة القتل من أساسها ،مشريًا
إىل أن هذه احلوادث حتدث
يوميًا (العراكات بني الشبان).
احملصلة ،رغم توافق الطرفني
يف
ّ
على ضرورة معاقبة الفاعل،
إال أن ذاكرة أغلب املواطنني
استعادت
هناك.
تفاعلت
الصور البشعة .املوت ال يأتي
إال بالبشاعة .وفيما سيطرت
حالة من التوتر على األحياء
الداخلية ،مل تلتزم مجيع احملال
التجارية يف عني الرمانة وفرن
الشباك بالدعوات اليت صدرت
وشجعت على اإلضراب التام.
تأمل الناس أن يكون اإلشكال
ّ
فرديًا ،وأن اجليش مسيطر على
الوضع األمين .ويف احلديث عن
الوضع األمين ،نقل أحد املواقع
اإللكرتونية خربًا ،أالربعاء ،مفاده
أن احملققني يشتبهون يف وجود
أصوليني اثنني متورطني يف
احلادث ،وهو األمر الذي نفاه
مسؤول أمين ،الذي وصف خربًا
كهذا بالـ«اخلرافة».

التيار الوطين احلر ينعى
أبو ماضي

ندد التيار الوطين احلر ،يف
ّ
بيان هليئته يف الشياح،

باحلادث املؤسف الذي وقع
ليل أمس يف ّ
حملة عني الرمانة،
وسقط ضحيته الناشط يف
التيار جورج إيلي أبو ماضي،
بيان له
ووصف احلادث يف
ٍ
أمس بالغوغائي ،مطالبًا القوى
األمنية بكشف الفاعلني .وأكد
ّ
تكتل التغيري واإلصالح،
رئيس
النائب ميشال عون (الصورة)،
بعد االجتماع الدوري للتكتل،
أن جرمية عني الرمانة حمصورة
ببعض األشخاص ،وهي حمدودة
النتائج ومعروفة األسباب ،مذكرًا
بأن التيار لن يسمح بأن تكون
«دراجة عني الرمانة مكان
بوسطة عني الرمانة» ،وأن
التيار «لن يسمح بقيام حرب
جديدة ،فاالستغالل السياسي
ممنوع ،واللغة امليليشياوية
فيما يتعلق مبثل هذه احلوادث
أن من
ممنوعة» .وأضاف عون ّ
واجب البلديات أن تقوم حبراسة
نطاقها البلدي.
جتدر اإلشارة إىل أن الشاب
جورج أبو ماضي يبلغ من العمر
 27عامًا ،ويعمل موظفًا يف أحد
املصارف احمللية ،وهو من
مواليد قرية الفريديس ـــــ قضاء
الشوف ،وموعد زفافه كان يف
العشرين من الشهر احلالي.

دود فعل واستنكار عام

ّ
تلقى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،فجر االربعاء،
اتصا ً
ال من وزير الداخلية
والبلديات زياد بارود ،أطلعه
فيه على تفاصيل اإلشكال الذي
وقع يف منطقة عني الرمانة،
كذلك اتصل بدوره بقائد اجليش
ّ
واطلع منه
العماد جان قهوجي،
على التفاصيل وعلى اإلجراءات
اليت اختذها اجليش لتوقيف
هلذا
واملسّببني
الفاعلني
اإلشكال .ويف السياق نفسه،
صدرت ردود فعل متعددة من
معظم األفرقاء السياسيني،
بدأت من بعبدا ،حيث تقع عني
الرمانة ،حيث عقد نواب دائرة
بعبدا اجتماعهم الدوري بعد ظهر
أمس ،يف اجمللس النيابي،
وحتدث النائب حكمت ديب عن
احلادثة بعد االجتماع ،فأعلن
أسف الكتلة للحادث الذي أودى
حبياة «الشاب الصديق العزيز
الذي ينتمي إىل التيار الوطين
احلر جورج أبو ماضي» ،معلنًا

استنكار الكتلة للحادث املفجع،
وداعيًا إىل عدم تضخيم احلادث،
وواصفًا مرتكيب اجلرمية بالزعران.
وفيما أسف ديب ملا وصفه
باالستغالل السياسي للحادث،
شدد النائب ناجي غاريوس على
ّ
التحلي باملسؤولية
«ضرورة
خالل التعليقات الصادرة عن
األطراف السياسية» ،داعيًا
اجلميع إىل «االبتعاد عن
التحريض املذهيب واالستغالل
السياسي ،يف انتظار نتائج
التحقيق يف جرمية عني الرمانة
اليت أودت حبياة الرفيق جورج
أبو ماضي» .ويف اإلطار ذاته،
أبدى حزب الوطنيني األحرار،
يف بيان له أمس ،استياءه
من «السلطات اللبنانية اليت
ّ
تسلم بوجود مربعات
باتت
ومعروفة».
حمددة
أمنية
وتوجه احلزب بأحر التعازي إىل
ذوي الشهيد الشاب جورج أبو
ماضي ،متمنيًا «الشفاء العاجل
للجرحى» ،وطالبًا من «القوى
األمنية القيام مبسؤوليتها كاملة
عرب كشف املعتدين وتوقيفهم
وسوقهم إىل حماكمة عادلة
ال تشبه ما سبق من حماكمات
صورية يف جرائم مماثلة».
بدوره ،استنكر النائب يف كتلة
«لبنان أو ً
ال» ،نعمة طعمة،
ما حصل يف عني الرمانة،
ودعا اجلهات األمنية املختصة
«للقبض بيد من حديد على
هذا املوضوع ومعاقبة كل
املتورطني به وعدم التهاون».
وخلص النائب طعمة إىل القول:
«إن قدر هذا البلد التضحيات
اجلسام ،وأن يبقى بنوه رسل
ُح ّب وسالم».
وكان النائب بطرس حرب قد
أطلق تصرحيًا حادًا ّ
عقب فيه
على احلادثة هو اآلخر ،إذ رأى
يف تصريح له أمس أن «ما
جرى أمس يف منطقة عني
الرمانة ّ
ميثل خرقًا كبريًا للسلم
ويعرض األمن
األهلي القائم،
ّ
الهتزازات ميكن أن تؤدي
إىل تباعد بني اللبنانيني وإىل
أحقاد حنن يف غنى عنها ،يف
هذا الظرف الدقيق من تاريخ

لبنان» .وأشار النائب حرب
إىل «أن املعاجلات السابقة
عقد
على
اقتصرت
اليت
مصاحلات وتبويس اللحى ،خارج
إطار السلطة والقانون ،هي
اليت مسحت بتكرار مثل هذه
احلوادث والتمادي بها ،وهذا
ما أدى إىل مقتل أحد املواطنني
األبرياء وجرح عدد من املواطنني
الذين صودف وجودهم يف
مكان احلادث» .وحذر حرب من
أن عدم إنزال العقاب املالئم
رد فعل
حبق الفاعلني قد خيلق ّ
يف عني الرمانة ،جيرب املواطنني
ّ
توفر
هناك على اختاذ تدابري
محايتهم خارج إطار السلطة
والشرعية» .ويف اإلطار ذاته،
استنكر النائب ميشال فرعون
احلادثة ،وطالب اجلهات األمنية
بـ«كشف سريع ملالبسات
اجلرمية وإنزال أشد العقوبات
بالفاعلني ،منعًا لتكرار مثل
هذه احلوادث اليت حتمل أبعادًا
خطرية على مستوى الوطن يف
هذه املرحلة الدقيقة» ،كذلك
دعا اجلهات السياسية املعنية
مبسؤولية
«التعاطي
إىل
كبرية مع هذه القضية ،وعدم
املبادرة إىل محاية الفاعلني ،مبا
لذلك من انعكاسات خطرية على
السلم األهلي وعلى التعايش
يف منطقة جيدر أن تكون منوذجًا
للعيش املشرتك».
أما األمانة العامة لقوى الرابع
عشر من آذار فقد حتركت
بدورها ،وأعلنت يف بيان هلا أن
وفدًا منها التقى قائد اجليش
العماد جان قهوجي ،فجر أمس،
ضم النائب السابق فارس سعيد
ّ
واحملامي ساسني ساسني .وقد
شدد الوفد خالل اللقاء على
إلقاء القبض فورًا على اجلناة
والقتلة واملعتدين على األحياء
اآلمنة يف منطقة عني الرمانة.
والتقى الوفد نفسه املدير العام
لقوى
كان جورج أبو ماضي متوجهًا
حصول
أثناء
منزله
إىل
يتعرض
التضارب ،قبل أن
ّ
للطعن يف القلب وينزف حتى
املوت.

لسائر حاجياتكم
من تصاميم املواقع
االلكترونية
والطباعة
على القمصان واليافطات
والترويج ملصاحلكم وأعمالكم
اعتمدوا
Business Solutions Group – Australia
بإدارة السيد إيلي فرجني
املعروف بالصدق واالستقامة واخلبرة
Po Box: 186 Casula NSW 2170
Ph: 1300 513 413 – Mob: 0424 700 796
www.bsga.com.au
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العرب والعالم

األسد ـ عبد هّ
الل :تطبيع العالقات العربيّة

وأخريًا جاء امللك إىل الشام.
يعول عليها لبنان للخروج
زيارة ّ
يتخبط فيه،
من املأزق الذي
ّ
وترى فيها دمشق والرياض
فرصة للتقارب العربي ــ
العربي ،وصو ً
ال إىل بلورة رؤية
التحديات اليت
موحدة جتاه
ّ
ّ
تواجهها املنطقة
للمرة األوىل منذ ّ
توليه العرش،
ّ
وصل امللك السعودي عبد اهلل
بن عبد العزيز بعد ظهر االربعاء
إىل مطار دمشق الدولي،
حيث كان الرئيس السوري
يف انتظاره ،لينتقال معًا إىل
قصر الشعب ،حيث عقدت
جلسة مباحثات موسعة حضرها
أعضاء الوفدين الرمسيني تلتها
حمادثات ثنائية.
وتلت هذه احملادثات لقاءات
أخرى صدرت عقبها مواقف
إجيابية عن الطرفني .وفيما
جهد اجلانب السعودي لتضمني
ً
إشارة إىل امللف
تلك املواقف
اللبناني ،ال يبدي اجلانب
السوري احلماسة نفسها لألمر،
ومل حتسم املسألة حتى اآلن.
ويف املقابل ،يبدي امللك
عبد اهلل اهتمامًا بأداء دور
مصرية
سورية ــ
يف مصاحلة
ّ
ّ
تعيد املياه إىل جماريها بني
البلدين.
السورية
املصادر
وأبدت
ارتياحها للزيارة اليت جرت
ّ
خمطط هلا ،شك ًال
كما هو
ّ
وتوقفت املصادر
ومضمونًا.
عند السيناريوات اليت حفلت
بها الصحف ووسائل اإلعالم
خالل األيام املاضية ،واليت
تعمدت املبالغة لتصوير الزيارة
ّ
ّ
بأنها معجزة أو خشبة خالص
ّ
تستحق الطبل والزمر
لسوريا
املخصصة
وخرق الربوتوكوالت
ّ
الستقبال الضيوف يف سوريا.
أن الزيارة
ولفتت املصادر إىل ّ
جرت بصورة طبيعية وعادية كما
حيدث بني أي بلدين شقيقني.
خص الرئيس بشار
ورغم ذلكّ ،
األسد ضيفه بلفتة خاصة،
هي استقبال ضيفه على
أرض املطار .ومن املعلوم أن
الربوتوكول السوري مشابه

للربوتوكول الفرنسي ،حيث ال
يستقبل الرئيس ضيوفه على
أرض املطار ،بل على مدخل
القصر الرئاسي.
ولفتت املصادر إىل إحجام
اجلانب السوري عن نقل
وقائع وصول امللك مباشرة
على اهلواء ،رغم وجود كل
االستعدادات اليت تسمح بذلك.
رد البعض السبب إىل
وقد ّ
طلب سعودي نظرًا لوضع امللك
الصحي وعمره أيضًا ،وخوفًا من
حصول أي حادث معه على اهلواء
مباشرة ،فيما قال البعض اآلخر
إن اجلانب السوري مل يرغب يف
إظهار نفسه مبظهر املبالغ يف
االحتفاء بالزيارة ،على الرغم
من أهميتها.
وحبسب وكالة األنباء السورية
تناولت
فقد
«سانا»،
احملادثات بني اجلانبني السوري
والسعودي «عالقات األخوة
والروابط التارخيية اليت جتمع
سوريا واململكة وسبل توطيد
التعاون بينهما يف مجيع
اجملاالت» .وأضافت أن األسد
وعبد اهلل أكدا «حرصهما على
دفع هذه العالقات قدمًا من
خالل البناء على ما ُأجنز خالل
الفرتة املاضية وإزالة مجيع
العوائق اليت تعرقل مسرية
تطور هذه العالقات وفتح آفاق
جديدة للتعاون ختدم الشعبني
ومصاحل البلدين املشرتكة
ُ
وتسهم يف مواجهة التحديات
اليت تعرتض سبيل العرب
مجيعًا يف بلدان عربية عدة،
وخصوصًا يف فلسطني احملتلة
والقدس».
السورية
الوكالة
وأشارت
«دعوا إىل
إىل أن اجلانبني
َ
ضرورة تضافر مجيع اجلهود
العربية واإلسالمية والدولية
الالإنساني
احلصار
لرفع
املفروض على الفلسطينيني
ووقف االستيطان يف األراضي
احملتلة ووضع حد لتمادي قوات
االحتالل اإلسرائيلي املستمر
على حقوق الشعب الفلسطيين
واملقدسات اإلسالمية ،اليت
كان آخرها حماولة اقتحام

بشار األسد ّ
*الرئيس ّ
يقلد امللك عبد اللهّ وسام الشرف*

املسجد األقصى».
وشددا على ضرورة «اختاذ
ّ
اخلطوات اليت تصون احلقوق
العربية املشروعة وتالحق ما
يرتكب حبقها من إجرام خيرق كل
املواثيق واألعراف الدولية».
وشدد اجلانبان على أهمية
العربية
العالقات
«تطوير
العربية ومتابعة اجلهود املبذولة
يف سبيل تعزيز العمل العربي
املشرتك خدمة ملصاحل األمة
احملقة،
وقضاياها
العربية
وخصوصًا أن مجيع دول العامل
تسعى إىل تكتالت إقليمية
تعطي ملوقعها وزنًا على الساحة
الدولية ،بينما ال يزال العرب
يعانون من فرقة وانقسام يف
املواقف ،األمر الذي يضعفهم
مجيعًا».
وأكد األسد وعبد اهلل «حرصهما
على استمرار التنسيق والتشاور
بني البلدين على مجيع املستويات
يف القضايا وامللفات اليت تهم
الشعبني الشقيقني ،وال سيما
أن ارتقاء العالقات السورية
السعودية سينعكس إجيابًا على
تهم العرب
خمتلف القضايا اليت
ّ
مجيعًا».
وكان قد جرى يف بداية
اللقاء تبادل األومسة الوطنية
بني الرئيس السوري وامللك
السعودي ،ثم توقيع اتفاقية
منع االزدواج الضرييب بني
َ
وزارتي املال يف البلدين.
بدورها ،أعلنت املستشارة
اإلعالمية والسياسية للرئيس

السوري ،بثينة شعبان ،أن
مباحثات األسد وعبد اهلل
ّ
وبناءة وودية».
«إجيابية
وأضافت ،يف تصريح صحايف،
السورية
«العالقات
أن
تطور
السعودية تسري يف
ّ
ممتاز ،وهناك نية قوية خللق
فضاء وجو عربي حياول أن
يستفيد من الطاقات العربية
لرفع كلمة العرب على الساحة
اإلقليمية والدولية».
وأضافت شعبان أن هذا التنسيق
«يضاف إىل التنسيق الذي
تقوم به سوريا مع الصديقتني
تركيا وإيران خللق فضاء إقليمي
عربي إسالمي يستطيع أن يواجه
التحديات الكبرية اليت تعرتض
األمتني العربية واإلسالمية».
«املباحثات
أن
وأوضحت
املوسعة مشلت الوضع العربي
الراهن الذي هو حباجة إىل
التضامن العربي ليقف يف
وجه التحديات وما يتعرض له
املسجد األقصى ومدينة القدس
والفلسطينيون من اعتداءات
إسرائيلية» .وأشارت إىل
أن «امللك السعودي أكد أن
العالقات السورية السعودية هلا
تاريخ عريق وطويل ومتميز من
التعاون والتنسيق».
من جهته ،وصف وزير اإلعالم
السعودي ،عبد العزيز خوجة،
العالقات السعودية السورية
بالتارخيية واملتميزة جدًا ،الفتًا
إىل أنها «ستشهد تطورًا
كبريًا يف املستقبل القريب».

George’s Hardware
تأسست سنة 1979

نؤمن كافة لوازم البناء واالدوات الصحية
من أشهر املاركات
خدمة سريعة ..نصيحة مخلصة ..ومعاملة ممتازة
نفتح  6أيام يف االسبوع

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

وقال إن «مباحثات امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز مع الرئيس
األسد ستحل العديد من مشاكل
املنطقة ،ألن نتائج لقاء األخوة
دائمًا مفيدة وطيبة».
ويف ردود الفعل العربية،
رأى األمني العام جمللس
التعاون اخلليجي ،عبد الرمحن
بن محد العطية أن زيارة امللك
السعودي إىل سوريا ستفتح
آفاقًا جديدة للعمل العربي.
وقال ،يف تصريح لوكالة األنباء
السعودية ،إن الزيارة «تكتسي
أهمية إضافية وتعبرّ عن حرص
مشرتك لدعم العالقات الثنائية
بني البلدين اللذين يؤديان
دورًا مهمًا لدعم القضايا العربية
مقدمتها
ويف
واإلسالمية،
القضية الفلسطينية».

آمال لبنانية على نتائج
القمة

ومع أن القمة يف دمشق،
وطرفاها السعودية وسوريا،
فإنها كانت البند األول يف
سياسيي لبنان وزوارهم
مواقف
ّ
األجانب
املسؤولني
من
والدبلوماسيني الغربيني ،مع
بروز تباينات يف تقويم مدى
تأثري هذه القمة على تأليف
احلكومة ،بل قبل ذلك ،يف
تقدير احلجم احلقيقي مللف
لبنان وموقعه يف مباحثات عبد
اهلل ـــــ األسد :هل هو أساسي
أم ثانوي.
أبرز املواقف جاء من ساحة
النجمة ،وحتديدًا من ُمطلق
معادلة الـ«س.س» رئيس
جملس النواب نبيه بري ،الذي
أكد أهمية القمة «والنتائج
اليت سترتتب عنها» .ونقل
عنه النواب الذين التقاهم يف
إطار لقاء األربعاء النيابي،
قوله إن «امللف اللبناني يف
هذه القمة هو ملف أساسي
وليس ثانويًا» ،لكن «البحث
لن يدخل يف التفاصيل».
أن «على اللبنانيني
ورأى
ّ
أن يستفيدوا من هذه القمة
ومن األجواء اإلجيابية» ،مردفًا
بالقول «ليس هناك من موانع
لتأليف احلكومة إذا ما متت
اإلفادة من هذه األجواء».
وذكر النائب حكمت ديب أن
بري «استغرب تسريبات بعض
الصحف عن أن املوضوع اللبناني
على جدول أعمال هذه القمة هو
ثانوي ،فهو يرى أنه موضوع

أساسي ،وأكيد لن يتطرق
البحث إىل األمساء واحلقائب،
لكن التأثري إجيابي» .وأضاف
ّ
ديب مؤكدًا أن «اجلو إجيابي
والتفاهمات ستستمر ويبقى
تركيب البازل العام ،كما قال
العماد عون ،ألننا لسنا وحدنا
من يؤلف احلكومة».
ويف كليمنصو ،أمل الرئيس
سليم احلص ،بعد زيارته النائب
وليد جنبالط« ،أن ُي َ
ستغل لقاء
القمة يف دمشق إلجناز العملية
احلكومية يف لبنان ،مع أننا ال
نؤمن بأن القرار خارج لبنان».
لكنه استدرك بالقول« :عندما
نقول إن القمة السعودية
ـــــ السورية ،جيب أن تؤدي
إىل قيام حكومة ،فذلك يعين
أن القرار ليس عندنا ،لكن
نتمنى أن تقوم احلكومة بأسرع
وقت» .أما جنبالط ،فدعا إىل
االستفادة «إىل احلد األقصى
من اللقاء التارخيي» بني عبد
اهلل واألسد.
لكن جملس قيادة احلزب
التقدمي االشرتاكي مل يتطرق
إىل تأثري القمة على لبنان،
مكتفيًا بالرتحيب بـ«الزيارة
التارخيية» اليت يقوم بها امللك
السعودي لسوريا «ملا حتمل
تكرس أجواء املصاحلة
من
ٍ
معان ّ
العربية العربية ،وتشجع على
تعزيز املصاحل القومية يف
هذه املرحلة الدقيقة اليت يظهر
فيها اجملتمع الدولي وقواه
العظمى عاجزين عن ممارسة
الضغط على حكومة العدو
اإلسرائيلي للتوقف ،ولو مؤقتًا
عن سياسة االستيطان اليت إن
استمرت على هذا النحو فسوف
تدمر كل الفرص لقيام الدولة
الفلسطينية».
وردًا على سؤال عن انعكاس
القمة على وضع لبنان،
قال النائب ميشال عون:
«املشاكل اليت نعاني منها
داخليًا ال عالقة هلا بقمة دمشق.
املواضيع الداخلية اليت تتعلق
بإدارتنا وطريقة حكمنا ليست
همًا سوريًا وال سعوديًا» .فيما
متنى عضو كتلته النائب نعمة
اهلل أبي نصر أن حتقق القمة
«تقاربًا بالوصول إىل حكومة
ائتالف وطين ،فاملهم الوصول
إىل حكومة يرضى عنها الزعماء
لبنان».
يف
السياسيون
وقال« :لقد ثبت أنه بعد
أدت سوريا دور احلكم
الطائف ّ

بإدارة أمني جرمانوس
لدنيا جميع أنواع اللحوم والدجاج الطازج يوميا ً
نؤمن طلبات كافة املناسبات
توصيالت مجانية الى املنازل
نظافة في العمل وخدمة سريعة وصدق في
املعاملة
Shop 4- 5, 282 - 286 Guilford Rd,
Guildford 2161

PH: 9892 1122

Demolition & Excavation

جلميع أعمال اهلدم واحلفر

االتصال جبون ابي ضاهر:
Mob:0411 654 065 - Ph:(02) 8704 1531
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العرب والعالم

األسد ـ عبد هّ
الل :تطبيع
يف اخلالفات اللبنانية ،وبعد
االنسحاب السوري من لبنان
انكشفت الساحة الداخلية وظهر
عجز السياسيني عن إدارة
شؤونهم ،وهو أمر مؤسف».
ومع قوله إن اللقاء السعودي
ـــــ السوري «يؤسس لقواعد
ثابتة يف العالقات العربية ـــــ
العربية» ،أمل النائب نواف
املوسوي ،بعد زيارته وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود،
أن ُيقرأ هذا اللقاء «جيدًا يف
لبنان ،وأن يكون له انعكاس
إجيابي ،حبيث يضع سدًا أمام
التدخالت األمريكية الصرحية
واهلامسة اليت تزيد األمور يف
لبنان تعقيدًا».
وأعرب الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،يف حديث إذاعي،
عن تفاؤله بزيارة عبد اهلل
لدمشق ولقائه األسد ،ورأى
«يصب يف املصلحة
أن ذلك
ّ
العربية ـــــ العربية ،رغم كل
اإلشارات األمريكية الرافضة
هلذا اللقاء واملمتعضة من أي
تقارب عربي» ،إضافة إىل أنه
يساعد اللبنانيني على تسهيل
تأليف احلكومة.

احلكومة ُتطَبخ يف لبنان

أما رئيس اهليئة التنفيذية
للقوات اللبنانية ،مسري جعجع،
فجزم بأن «طبخ احلكومة
اللبنانية جيري يف لبنان ،وهلا
طباخان ،هما رئيس اجلمهورية
ّ
املكلف»،
ورئيس احلكومة
معلقًا على «ما حيصل يف
سوريا» ،بالقول« :مهما
كان األمر ،فهي خطوة إجيابية،
وقد تكون خطوة إجيابية جدًا
إىل األمام ،وقد تكون إجيابية،
لكن ليس إىل احلد الذي نظنه.
لكن يف كل األحوال إنها خطوة
إجيابية وكبرية .وأغلب الظن
ستكون هلا انعكاسات إجيابية
على الداخل اللبناني ،لكن
يبقى أن تأليف احلكومة اللبنانية
حيصل هنا يف الداخل».
كذلك ،رأى النائب عمار
حوري «أن القمة السعودية
ّ
تؤلف احلكومة
ـــــ السورية لن
اللبنانية ،لكن ستساعد على
إشاعة مناخ إجيابي إقليمي
يساعدنا على التقاط أكثر من
فرصة يف هذا االجتاه».
شعبان :تنسيق يضاف إىل
ما تقوم به سوريا مع تركيا
وإيران خللق فضاء إقليمي عربي
إسالمي
وتناولت األمانة العامة لقوى
 14آذار موضوع القمة من زاوية
زيارة امللك السعودي لدمشق،

اليت قالت إنها «جتري يف
سياق اجلهد السعودي املبذول
منذ شهور لتوحيد الصف العربي
وإعادة تكريس العمل العربي
املشرتك واستعادة سوريا إىل
االسرتاتيجية العربية املتمثلة
يف مبادرة السالم العربية».
وحصرت استفادة لبنان من هذه
الزيارة بـ«أن لبنان كان على
الدوام ذا مصلحة يف التضامن
العربي» ،لذلك أملت أن تفتح
الزيارة «األفق جمددًا أمام
مواجهة عربية موحدة للتحديات
اليت حتيط بقضية العرب
املركزية فلسطني ،وأمام استواء
العالقات العربية ـــــ العربية
األخوة والتضامن
على مبادئ
ّ
واملصاحل املشرتكة».
وبعد تالوته بيان األمانة العامة،
قال النائب السابق فارس سعيد
إن تصوير قمة دمشق «على
قاعدة أنها حمصورة بالشأن
الداخلي أو باألزمة السياسية
الداخلية اللبنانية ،هو تبسيط
هلذه القمة اليت تهدف ،بقيادة
اململكة العربية السعودية ،إىل
إرساء دبلوماسية عربية جديدة
السياسية
القراءة
لتوحيد
وحماولة مد اليد لسوريا لتكون
جزءًا من هذه النظرة العربية
والقراءة العربية الشاملة لدخول
العامل العربي يف املبادرة
العربية للسالم ،وبالتالي يصبح
موضوع تأليف احلكومة يف لبنان
نتيجة هذا التفاهم الكبري مع
سوريا ،وليس حمصورًا بهذا
التفاهم».
ومل تغب قمة دمشق عن مواقف
الدبلوماسيني وزوار لبنان ،إذ
قال املمثل اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة ،مايكل وليامز،
بعد زيارته وزير اخلارجية
صلوخ،
فوزي
واملغرتبني
إنه أعرب خالل اللقاء عن أمل
قوي «بأن تسمح أجواء احلوار
السائدة حاليًا بتأليف حكومة
وحدة وطنية يف أسرع وقت،
ويف هذا اإلطار توافقت مع
الوزير صلوخ على أهمية زيارة
العاهل السعودي امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز لسوريا».
وحتى مدير العالقات اخلارجية
يف املفوضية األوروبية هوغ
مينغاريللي ،الذي يزور لبنان
للمشاركة يف حلقة حوار تنظمها
املفوضية عن تطبيق سياسة
اجلوار األوروبية يف لبنان،
قال إنه تبلغ من املسؤولني
اللبنانيني الذين التقاهم أمس
«أن زيارة امللك عبد اهلل
لسوريا أمر جيد للبنان».

إسرائيل :فضائح الفساد تقرتب من إيهود باراك
كشفت صحيفة «هآرتس» عن فضيحة جديدة يف إسرائيل طالت
هذه املرة وزير الدفاع إيهود باراك ،إثر معلومات عن دخول سبعة
ماليني شيكل (حواىل  1.9مليون دوالر) إىل شركتني تديرهما
بناته الثالث ،ما يشري إىل أنه يواصل أعماله التجارية يف موازاة
توليه منصبه الرمسي ،وهو ما يتعارض مع القانون اإلسرائيلي.
وحبسب التقرير ،الذي تنشره «هآرتس» كام ًال اليوم ،فإن
مبلغ  5.5ماليني شيكل دخلت إىل شركة «ايهود باراك حمدودة
الضمان» من مصادر يف إسرائيل وخارجها ،فيما دخل مبلغ
 1.5مليون شيكل إىل شركة «كرادو للتطوير التجاري حمدودة
الضمان» ،واليت يشاركه فيها نسيبه السابق احملامي دورون
كوهني.

إسـرائيل تقفـل أبـواب التسـويـة أمـام ميتشـل
وجهت إسرائيل صفعة قوية ملساعي الرئيس األمريكي
باراك أوباما الرامية إىل حتريك العملية السياسية وحتقيق
تسوية خالل عامني بإعالن وزير خارجيتها أفيغدور ليربمان
أنه ال فرصة أبدا للتوصل يف السنوات القريبة لتسوية تنهي
الصراع مع العرب .ودفع هذا الواقع طاقم املبعوث الرئاسي
األمريكي جورج ميتشل إىل إبالغ الصحافيني اإلسرائيليني
بوجوب ختفيض التوقعات وعدم أخذ تصرحيات مسؤولني
إسرائيليني آخرين حول االستعداد الستئناف املفاوضات على
حممل اجلد.
وأشار معلقون إسرائيليون إىل أن الثقة اليت يشعر بها
أعضاء حكومة نتنياهو بالنفس باتت مفرطة جراء انثالم حربة
التهديدات االمريكية يف األسابيع الفائتة .وبدت جولة ميتشل
احلالية أقرب إىل الوعظ منها إىل إدارة أو قيادة العملية
السياسية يف املنطقة .فاحلديث الذي كان مثريا لآلمال
قبل شهور بتحريك العملية السياسية غدا أقرب إىل احلديث
الفارغ يف القمة الثالثية اليت فرضها الرئيس أوباما على
كل من رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو والرئيس
الفلسطيين حممود عباس ،كما أن حماولة التحريك اليت متثلت
بالتقرير الذي طلب أوباما من وزيرة خارجيته تقدميه حتى
نهاية األسبوع املقبل حول تقدم العملية السياسية يصطدم
بالواقع املتفجر يف القدس احملتلة وبرتاجع مكانة الرئيس
عباس جراء فضيحة التعامل مع تقرير غولدستون.
ومثة قناعة يف إسرائيل بأن مرحلة التهديدات األمريكية
لألطراف ،وخصوصا لإلسرائيليني ،قد انتهت .وأبلغ مسؤولون
أمريكيون جمموعة من الصحافيني اإلسرائيليني أن الكالم عن
حتريك العملية السياسية فورا قد تراجع وأن األمر بات يتطلب
املزيد من الوقت واإلعداد.
وقالوا أنه مل يعد متوقعا اإلعالن عن استئناف املفاوضات
بني الفلسطينيني وإسرائيل يف ختام جولة ميتشل كما كان
مقدرا سابقا .بل أن الطاقم األمريكي مل يعد يفكر جديا يف
العمل على عقد لقاء آخر بني الرئيس عباس ونتنياهو.
ويشعر األمريكيون بأن التفاخر الذي أبداه قادة إسرائيل
بإجبار السلطة الفلسطينية على سحب تأييدها إقرار تقرير
غولدستون يف جملس حقوق اإلنسان زاد فرص العودة إىل
طاولة املفاوضات ابتعادا.
ومع ذلك فإن رجل املطافئ اإلسرائيلي لدى اإلدارة األمريكية
إيهود باراك أعلن يوم أمس أمام ميتشل أن «الوقت قد حان
للتقدم ،للبدء بالعملية والجتياز كل العقبات ألن ذلك مفيد
للجميع» ،معتربًا أنه «ليست هناك عقبة ال ميكن ختطيها.
وجيب الشروع مبفاوضات فعلية من أجل التوصل إىل اتفاق
مرحلي بيننا وبني الفلسطينيني عرب احملافظة على املصاحل
األمنية إلسرائيل ويسمح بتحقيق حل دولتني لشعبني» .ومل
ينس باراك التأكيد أن إسرائيل شريكة يف «مبادرة السالم

اليت عرضها الرئيس األمريكي باراك أوباما التفاق إقليمي
شامل يف الشرق األوسط».
وقد اجتمع ميتشل كذلك مع الرئيس اإلسرائيلي مشعون
برييز الذي شدد على أن القرارات احلقيقية جيب أن تتخذ
اآلن .وأوحى برييز وباراك بأن إسرائيل تريد أن تتوج جولة
ميتشل بإعالن العودة إىل املفاوضات .وقال برييز مليتشل
أنه «رغم أن األجواء مشبعة باملشاكل فإن القرارات احلقيقية
جيب أن تتخذ .الوقت قصري وأنا أؤمن أن بوسعنا التقدم.
والتأجيل لن جيلب فائدة ،وميكن أن يقود إىل تدهور الوضع
جراء وجود جهات تريد قتل فرص السالم».
ومن املؤكد أن برييز ال يدرج ضمن هذه اجلهات النشاطات
االستيطانية اليت تقرها وتشجعها حكومة نتنياهو .كما ال يدرج
فيها أيضا تصرحيات ومواقف وزير اخلارجية أفيغدور ليربمان
الذي سرب يوم أمس فحوى تقرير يلخص مذهبه ،ويفيد
باستحالة حتقيق تسوية دائمة مع العرب يف السنوات القريبة.
وتطالب الوثيقة بـ«تبين نهج اكثر واقعية يف املفاوضات مع
الفلسطينيني ،مع التشديد على حتسني الوضع على االرض.
اهلدف :ازالة النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيين من صدارة جدول
االعمال الدولي».
وتعترب الوثيقة أنه ميكن الوصول اىل تسوية انتقالية بني
الطرفني دون حل مسائل احلل النهائي ،مبا فيها القدس،
حق العودة واحلدود .وجاء فيها أيضا أن «هذا هو احلد
االقصى الذي ميكن حتقيقه يف نظرة واقعية ومن املهم جدا
اقناع الواليات املتحدة واوروبا بذلك .هذا االمر سيساعد على
تركيز العالقات اخلارجية السرائيل على مسائل اخرى حيال
العامل».
ومن املقرر أن جيتمع ميتشل مع نتنياهو اليوم ،ويتجه بعد
ذلك للقاء الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف رام اهلل.
وتشري مصادر خمتلفة إىل أن االتصاالت مع املسؤولني
الفلسطينيني جتري يف أجواء كئيبة يف ظل تقديرات بأنه بعد
فضيحة تقرير غولدستون ليس بوسع عباس قيادة فتح يف
االنتخابات املقبلة.
ويعتقد البعض أن األمريكيني أساؤوا جدا لعباس يف موقفهم
من االستيطان من جهة وموقفهم من تقرير غولدستون من
جهة أخرى .وال يرى هؤالء خمرجا من الوضع الراهن سوى
اندفاع األمريكيني لبلورة موقف واضح وصريح حيدد أفقا
سياسيا يقول بأن املفاوضات ستجري على أساس جدول
زمين حمدد وعلى قاعدة دولتني لشعبني على أساس حدود
العام .1967
ويف ظل مواقف كاليت أبدتها اإلدارة األمريكية يف األسابيع
األخرية يصعب التفكري بأن هكذا إعالن ممكن أو على األقل
قابل للتحقيق يف ظل حكومة نتنياهو والوضع الراهن يف
إسرائيل.

Hasham
Tailoring

Nakhle
Shirtmakers
خياط القمصان
املشهور
(تشارلز)
شربل نخلة

القصات
أحدث املوديالت وأجمل
ّ
بدالت رجالية جاهزة لكل القياسات
نخ ّيط البدالت على قياس الزبون وحسب طلبه
نستعمل أجود االجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة ..صدق في املعاملة ..وخبرة في
العمل
نفتح  6أيام (االحد مبوعد مسبق)

يصنع القمصان على قياس الزبون وبنا ًء على
طلبه
أكثر من  25سنة خبرة عمل في اوروبا ونيوزيالند
واستراليا
يستعمل أقمشة اوروبية (سويسرا ،ايطاليا
وانكلترا) ذات نوعية عالية اجلودة
شعاره :الصدق في املعاملة

Ph: 9635 7629 – Fax: 9633 1658
Phillip St. Parramatta 51
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

حمالت نسيب
اهلاشم للخياطة
الرجالية
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البنك املركزي يرفع سعر الفائدة  0,25يف املئة

رفع البنك املركزي االسرتالي
سعر فائدته الرمسية مبعدل
 0,25يف املئة لتصل اىل 3,25
يف املئة .وهذه الزيادة هي
االول منذ شهر آذار من العام
.2008
ونتيجة لذلك اعلنت البنوك
االسرتالية االربعة الكربى ان
زيادة الـ  0,25يف املئة هذه
سوف تزيد حوالي  45دوالرًا يف
الشهر على القرض البالغ 300
الف دوالر ملدة  25سنة.
وتعترب اسرتاليا اآلن اوىل الدول
الصناعية اليت تعمد اىل رفع
سعر فائدتها بعد االزمة املالية
العاملية .والدولة الثانية يف
العامل بعد اسرائيل وذلك للبدء
بشد حزام السياسة النقدية.
ومن املرجح ان تكون هذه
الزيادة باكورة زيادات عدة
سوف جيريها البنك املركزي
على السعر الرمسي للفائدة
حيث يواصل االقتصاد سريه
حنو التعايف.
وقد توقع احد كبار االقتصاديني
ان يرتفع السعر الرمسي للفائدة
ليصل اىل  4أو  4,5يف املئة
بنهاية العام املقبل.
فقد اعلن االقتصادي يف معهد
غراتان سول ايساليك ان االزمة
املالية العاملية قد انتهت تقريبًا
أو يف طريقها اىل النهاية وان
غالبية اجزاء االقتصاد مل تعد
حباجة اىل اسعار فائدة متدنية
جدًا.
اما اخلبري االسرتاتيجي االقتصادي
رودي روبرتسون ،الذي توقع
الزيادة فقال يف مالحظة موجزة

كنيسة حمظية تتلقى منحة
حكومية بـ  36ألف دوالر

تلقت الكنيسة اليت يذهب
اليها رئيس الوزراء كيفن
راد يف كانبريا منحة قيمتها
 36الف دوالر .
احلكومة
قدمت
وقد
الفيدرالية هذا املبلغ حلفظ
املقربة يف كنيسة القديس
حنا االنغليكانية يف ضاحية
رايد.
وكان رئيس الوزراء كيفن
راد وزوجته ترييزا راين قد

«االنباء اجليدة حول االقتصاد
ستستمر يف كونها انباء سيئة
السعار الفوائد».
واضاف يقول «اذا واصل
االقتصاد االسرتالي يف تعافيه
واذا استقر مستوى احلالة بدوام
كامل ،فان بامكاننا ان نتوقع
ان يصل سعر الفائدة يف فرتة
زمنية معينة اىل  5يف املئة.
بدوره اعترب وزير اخلزانة واين
سوان ان يكون هذا القرار قاسيًا
على العائالت ،قائ ًال :ادرك ان
قرار البنك املركزي يوم الثالثاء
املاضي سيجعل االمور اقسى
واصعب على العائالت اليت
لديها قروض ،ولكن اعتقد ان
بضع عائالت ستتفاجأ بالقرار
(رفع الفائدة).

ويرى بعض مساسرة القروض
ان هذه الزيادة يف سعر الفائدة
سوف تعرض سوق العقارات
وقالت
للخطر.
املزدهرة
جمموعة سوق القرض ان هذه
الزيادة سوف تلحق الضرر بثقة
املستهلك واملصاحل وقد يكون
هلا تأثري مضاد على االسواق
الوطنية للعقارات اليت جتاوزت
حتى اآلن الكساد االقتصادي
العاملي.
وقال احد مساسرة القروض
ان هذه الزيادة لن يكون هلا
تأثري كبري على ارباب املنازل
لديهم
الذين
االسرتاليني
قروض بـ  300الف دوالر.
واعلن البنك املركزي انه كان
متعق ًال يف البدء بزيادة سعر

فيه

الفائدة يف وقت بدأ
االقتصاد احمللي بالتحسن.
وقال حاكم البنك املركزي
غلني ستيفنز «مع النمو الذي
يقرتب من االجتاه احملدد له يف
العام املقبل فان التضخم وخطر
االنكماش االقتصادي قد كربا،
وان نظرة جملس االدارة (ادارة
البنك) تفطن للبدء بتقليص
احلافز بشكل تدرجيي الذي
تقدمه السياسة النقدية».
واضاف يقول ان االقتصاد
العاملي يستأنف اآلن خطى منوه
خالل العام .2010
واوضح «ان النمو يف الصني
كان قويًا جدًا حيث كان له تأثري
كبري على اقتصادات اخرى يف
املنطقة وعلى اسواق السلع».

تزوجا يف هذه الكنيسة اليت
مت بناؤها العام  1845وكان
يواظب على احلضور خلدمة
الكنيسة منذ ذلك احلني.
وسوف تستفيد اماكن اخرى
من  453الف دوالر لتمويل
يف
الفيدرالي
الرتاث
العاصمة كانبريا من ضمنها
ثالثة أكواخ قدمية يف حديقة
ناماوجي الوطنية حيث سيتم
إنفاق  68الف دوالر.

باركر يواجه رئيس جملس ادارة
القناة التلفزيونية السابعة
عندما كانا
كانا حليفني
يف دفة القيادة بال منازع
للتلفزيون االسرتالي ولكن
عندما التقى املالك السابق
للقناة التلفزيونية التاسعة
جاميس بايكر رئيس جملس
ادارة القناة السابعة دايفيد
الكي يف حفل عيد ميالد
صديق قديم هلما قال له
.f......off
وقد حدثت املواجهة يف
حفل يف مبنى االوبرا هاوس
يف سيدني يف عيد ميالد

صديقهما سام شيزهومل
للراحل
القديم
الصديق
كريي بايكر.
وكان السيد دايفيد الكي
عندما شاهد السيد بايكر
قد اقرتب منه ليقول له
«هالو» غري ان السيد
بايكر مل يرد له التحية
باملثل وبدال من ذلك امحر
وجهه وبدأت يداه ترجتفان
وقام بشتمه ثم قال له
«تريد ان تذهب اىل اخلارج
فليكن ذلك»

مقهى ومطعم بيبلوس
اجلوائز واملكافآت

درّة املطاعم يف بريزبن وحاصد اجلوائز واملكافآت

يقع على ضفاف نهر بريزبن يف منطقة هاملتون
يقدم أشهى املأكوالت اللبنانية والشرق أوسطية حيث فاز بالعديد من اجلوائز

يفتح من الثالثاء اىل األحد من  12ظهرا حتى الـ  1فجرا
a. Shop 7.13 Portside Wharf 39 Hercules Street, Hamilton QLD 4007
p. (07) 3268 2223 f. (07) 3268 2224

National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Specialty Cuisine
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender
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جيس النبض حول زعامة تورنبول
هوكي ّ

*السيد هوكي*

جس النبض حول قيادة مالكومل تورنبول
اكد جو هوكي انه
ّ
لالئتالف.
وقال وزير الظل للخزانة انه سيبقى على والئه لزعيم االئتالف
وسط ختمينات بانه قد يقبل املنصب يف حال تنحى السيد
تورنبول ،كما ذكرت الزميلة «االسرتاليان».
ويف اجابته على سؤال لراديو  3AWيف ملبورن حول ما اذا كان
جيس النبض قال السيد هوكي «لن اكذب واتظاهر بشيء مل
ّ
حيدث».
واضاف «ان التزامه املطلق ملالكومل والقيادة ،انه عمل شاق ان
تكون زعيمًا للمعارضة .تورنبول يعطي افضل ما لديه وانا اكنله
الوالء الكامل.
ويبدو ان رافعته احملتملة للقيادة قد عززت فرصته قبيل االنتخاب
حيث يسر كتفًا اىل كتف مع رئيس الوزراء كيفن راد.
وقد اجتمع نواب املقاعد االمامية يف االئتالف يف فيكتوريا امس
االول ملناقشة التعديالت على جتارة االنبعاثات حيث وصفوا
الوضع بـ «السائل» يف وقت يستعد فيه مالكومل تورنبول
ملواجهة منتقديه يف اجتماع خاص يف غرفة احلزب مع االحد يف 18
الشهر اجلاري.
ويبدو ان االئتالف يبحث عن استشارة قانونية بشأن الدعوة اىل
انتخابات مبكرة يف حال ّ
اخرت حكومة راد عن عمد تشريع خطة جتارة
االنبعاثات يف جملس الشيوخ.

كوستيللو يعلن استقالته من الربملان الفيدرالي
وتورنبول يواجه انتخاباً فرعياً ثانياً

اعلن وزير اخلزانة السابق
بيرت كوستيللو انه سوف
الربملان
من
يستقيل
االسبوع ما بعد املقبل مما
يعين ان زعيم العارضة
مالكومل تورنبول سوف يواجه
انتخابات فرعية ثانية.
وقال السيد كوستيللو انه
سوف يسلم كتاب استقالته
اىل رئيس الربملان يف 19
تشرين االول اجلاري.
فقد جاء هذا االعالن عرب
موقعه االلكرتوني وذلك
اثر استقالة زعيم املعارضة

*السيد كوستيلو*

وقال السيد كوستيللو يف

احلكومة تطلق «منحاً مائية بـ  300مليون للمجتمعات االقليمية

احلكومة
أطلقت
ً
الفيدرالية منحا لتوفري
املياه بقيمة  300مليون
دوالر يف اطار مشروع
ملساعدة املزارعني.
واعلن وزير تغيري املناخ
واملياه بيين وونغ،
لدى اصدار اخلطوط
للربنامج،
العريضة
ان هذه املنحة سوف
تساعد اجملتمعات اليت
نعيش على الري لتعديل

حمالت
أبو مرعي
للخضار
والفواكه
بإدارة
جوزيف
أبو مرعي
وعائلته

حياتهم املستقبلية مع
ماء اقل.
واضاف السيناتور وونغ
يقول "ان حكومة راد
تواصل عملها للتحضري
ملستقبل اقل امطارًا
بسبب التغيري املناخي.
قال "ان مركز خطتنا
هو اعادة حوض موراي
ريفر للسري خبطى ثابتة
قوي
مستقبل
حنو
وحيوي جملتمعاتنا اليت

تعيش على الري".
"اننا
يقول
وتابع
النية
يف
نستثمر
التحتية للري ملساعدة
مزارعينا يف اجملتمعات
االقليمية ومحاية االمن
الغذائي".
فبموجب خمطط البنى
التحتية ولري املزارع
فان جزءًا من 5,8
مليار دوالر سيستخدم
استعمال
الستمرار

املياه يف الريف ودعم
تكنولوجي الري.
وتوفر طلبات املنح
اآلن للمزارعني يف
احلوض اجلنوبي ويف
مصب نهر الخالن.
وسوف تساعد هذه
املشاريع على ضمان
مستقبل طويل االمد
جملتمعات الري وحتسني
مردود املاء للبيئة
وللنهر.

للمالبس الرجالية
بدالت رجالية مبوديالت
متنوعة من ماركات مشهورة
Christopher George & Pierre Cardin

خضار وفواكه طازجة يوميا ً من املاركت
موزع معتمد للخضار والفواكه لدى العديد من
املطاعم والكنائس ومأوى العجزة ودور الراحة
حسومات كبيرة على االسعار اسبوعيا ً

اسعار مهاودة وخدمة جيدة
مقايل ملحمة
طوني فرنسيس

السابق براندن نيلسون ،مما
جعل زعيم املعارضة مالكومل
تورنبول يواجه انتخابيني
فرعيني عل االرجح ان يكونا
يف تشرين الثاني املقبل.
وقد رشح حزب االحرار
الفيكتوري كيلي اودواير
مقعد
على
للمنافسة
هيغينز الذي يشغله حاليًا
كوستيللو فيما رشح بول
املاضي
الشهر
فالتشر
للمنافسة على مقعد برافيلد
الذي كان يشغله الدكتور
نيلسون.

بيانه انه كان من الفخر
والشرف له ان خيدم مواطين
هينغينز حلوالي  20سنة
مضيفا «سأكون حزينًا ان
اقول وداعًا».
وقال « مع اني سأعود
اىل حياتي اخلاصة آم ًال ان
اواصل ببعض املعايري خدمة
املواطنني يف املستقبل».
اخلزانة
وزير
ومتنى
السابق لزمالئه يف حزب
االحرار الفيدرالي الفوز
يف االنتخابات الفيدرالية
املقبلة.

Tel: 96377511
24 good st Granville

تشكيلة واسعة بألوان وتصاميم متعددة
من البناطلني والقمصان والكلسات واالحزمة
194 Merrylands Rd
Merrylands
NSW 2160

Ph: 9682 1343

Shop 214
Westfield Penrith

Ph: 4722 3960
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مقابلة

السفري السوري متام سليمان لـ «اهلريالد»:

افتخر بتأسيس «جمموعة أصدقاء سوريا» واعترب ما بلغته العالقة بني دمشق وكانبريا اجنازاً حقيقياً
تجالسه فتكتشف فيه ميزة التواضع ..تحادثه فتلفت نظرك سعة املعرفة ..انه
السفري السوري من كانبريا االستاذ تمام سليمان.
تدرج يف مناصب عدة من انضمامه اىل وزارة الخارجية اىل تعيينه مديرا ملكتب
وزير الخارجية فاروق الشرع ،اىل استالمه مهام قائم باالعمال يف كانبريا قبل ان
يتم تعيينه سفرياً للجمهورية العربية السورية يف اسرتاليا.
وقد تمكن السفري سليمان بدبلوماسيته الفذة ان يبني جسور تواصل وان ينسج
شبكة واسعة من العالقات مع اآلخرين حتى الذين على اختالف معهم يف الرأي
والتوجه.
كما استطاع نسج عالقات واسعة مع أبناء الجالية السورية خاصة والعربية عامة
استطاع بناء عالقات جيدة مع العديد من السياسيني االسرتاليني انعكست ايجاباً
على صورة سوريا لدى الدولة االسرتالية.
وقد لفتني يف سعادة السفري تمام سليمان الجانب الشعري يف شخصيته املتمثل
حيث يرى الشعر دولة قائمة بذاتها ،مطلقاً ،كما «املنجد يف اللغة االعالم» على
الفنان الكبري عاصي الرحباني لقب الرئيس الفخري لدولة الرحابنة اىل جانب
اسماء رؤساء الدول وملوكها معترباً إياه بانه احد عظماء التاريخ.
كما اسرتعى انتباهي يف سعادته حفظه للشعر الزجلي وخاصة لكبار شعراء
الزجل اللبنانيني .اذ بامكانه ان يردد شعر هؤالء ساعات دون تكرير او اعادة..
حيث نستطيع القول :انه سفري الدبلوماسية والشعر.
وقد قصدت «الهريالد» دار السفارة السورية يف كانبريا وكان مع السفري تمام
سليمان هذا الحوار:

حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

• هل للسفري السوري متام
سليمان أن يطلعنا باختصار
على بطاقته الشخصية؟
ـ ولدت يف دمشق 1966
ونلت شهادة جامعية يف
االدب االنكليزي عام 1997
من جامعة دمشق ثم دبلومًا
يف الرتمجة من جامعة دمشق
بعدها حصلت على جنسية يف
العلوم السياسية من جامعة
القديس يوحنا يف نيويورك
عام  ،2000واآلن احضر لنيل
شهادة دكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة سيدني.
تزوجت من السيدة احلقوقية
إيزيس سعيد اليت تقوم
بأنشطة اجتماعية ومجع تربعات
ملساعدة املعاقني وااليتام يف
سوريا.
• ما هي املراكز اليت تدرجتم
اليت
واملناصب
فيها
تسلمتموها حتى توليكم مهام
السفارة السورية يف كانبريا؟
ـ قبل استالمي مركزي هذا
كنت احد اعضاء البعثة الدائمة
لسوريا يف االمم املتحدة
يف نيويورك من  1994حتى
عام  2000وعملت يف جلان
نزع السالح وحقوق االنسان
ومتويل عمليات حفظ السالم.
وكنت قد انضممت اىل وزارة
اخلارجية عام  .1992وبعد
عودتي من نيويورك عام
ُ 2000عينت مديرًا ملكتب
وزير اخلارجية االستاذ فاروق
الشرع حتى عام  2004حتى
صدور قرار تعييين يف
اسرتاليا قائمًا باالعمال العني
سفريًا يف كانبريا بعدها بستة
أشهر.
• هل وجدمت أي صعوبات يف
التعامل مع أبناء اجلالية السورية
خاصة وان هناك خالفات كانت
تدور بني بعض اقطابهم قبل
جميء سعادتكم؟
ـ اعتقد ان اجلالية السورية
كانت تنتظر قيام سفارة

لسوريا يف اسرتاليا ووجود
اخلالفات هو امر طبيعي وال
توجد جالية مثالية باملطلق
ولكن اخلري العام سينتصر وال
شك واحيانًا االختالفات يف
الرأي تكون دليل صحة وهي
من صلب الدميقراطية ولكن
املهم يف النتيجة ان ينتصر
العمل املؤسساتي ال الفردي،
وحنن يف السفارة نؤمن بذلك
ونتصرف على اساس ذلك.
• هل سعادتكم راض عن
االوضاع اليت تعيشها اجلالية
والعربية
خاصة
السورية
عامة؟ وهل انتم راضون عما
حققته اجلالية على الصعيد
االسرتالي؟
ـ موضوع الرضا دائمًا هو
موضوع نسيب وما يرضاه
البعض اساسًا للعمل قد
ال يقبله اآلخرون كحادث
طارئ على االقل ولكن
القناعة الرئيسية لدينا يف
السفارة مستمدة من ان
العمل املؤسساتي هو عمل
مجاعي واذا كان هناك من
افراد ال يقبلون بذلك ،وهو
امر موجود ،فهذا شأنهم
فاملسرية
ومشكلتهم،
املؤسساتية مستمرة وكلنا
اطراف فيها ،كنت امتنى ان
ارى اجلالية السورية موحدة يف
انشطة اجتماعية صادقة ترفع
اسم سوريا والعرب ،كما هي
احلال مع بقية اجلاليات ،ولكن
هناك قلة تريد ان تستمر
اخلالفات ولن يثنينا ذلك عن
العمل مع معظم أبناء اجلالية
الذين يريدون اخلري لبلدهم
وجاليتهم.
أما على الصعيد العربي فهناك
جناح كبري وال شك بالنسبة
للحضور السياسي العربي
يف اسرتاليا وهذا هو
أس
ّ
النجاح ان تصل وانت اجنيب
يف هذه البالد اىل مراكز
القرار مما يساهم يف تقريب

*السفري السوري*

وجهات النظر بني العرب
واالسرتاليني ومتثيل القضايا
العربية العادلة يف بلد يؤمن
بالعدالة كاسرتاليا ،واطالع
الصورة
على
املسؤولني
احلقيقية غري املشوهة عن
العامل العربي ،وبالتالي فان
احلضور العربي لدى مراكز
القرار السياسي االسرتالي
يعزز دور اجلالية العربية
ويدافع عن قضاياها.
ارى
عندما
افخر
فأنا
شخصيات عربية وصلت اىل
مراكز سياسية عليا أمثال
الربوفيسورة ماري بشري حاكمة
والية نيو ساوث ويلز ورئيس
والية فيكتوريا سابقًا ستيف
براكس والنواب خليل عيدي
وادوار عبيد وغريهم اضافة
اىل رؤساء واعضاء بلديات
امثال رئيس بلدية باراماتا،
وهو اول احراري واجنيب
يتسلم رئاستها السيد طوني
عيسى ورئيس بلدية ماركفيل
السيد سليمان اسكندر.
العملي
الصعيد
وعلى
واالجتماعي هناك شخصيات
بارزة تصلح لقيادة العمل
االغرتابي العربي وتعد منوذجًا
حيتذى كالسيد جوزيف عساف
االتصاالت
هيئة
رئيس
العرقية يف اسرتاليا وعضو
جملس العالقات االسرتالية
العربية حيث تعتربه احلكومة
مرجعًا يف القضايا والشؤون
املتعددة الثقافات .والشاب
اللبناني االملعي جونار نادر
املخرتع يف جمال الكومبيوتر
وصاحب مؤلفات فلسفية
وعلمية يف اسرتاليا ال مثيل
هلا.
• هل سنشهد قريبًا افتتاح
قنصلية سورية يف سيدني
وملبورن نظرًا ملا
يسهل ذلك
ّ
من
تسيري المور املغرتبني
ٍ
السوريني؟ وحنن نعلم ان
القنصلية ختفف عن كاهلك

بعض االعباء؟
ـ لدى انشاء السفارة عام
 2004كانت هناك قنصليتان
يف كل من سيدني وملبورن
وقد تويف القنصل الفخري
السابق يف سيدني واستقال
السابق
الفخري
القنصل
يف ملبورن وتولت السفارة
االعمال القنصلية بشكل كامل
دون احلاجة لسفر املواطنني
اىل كانبريا الجراء معامالتهم
اذ ميكن لكل مراجع ارسال
معامالته الشخصية عرب الربيد
اىل السفارة ودون احلاجة
اىل حضوره الشخصي اىل
العاصمة .ولذلك فاالعمال
القنصلية تسيرّ ها السفارة
بشكل طبيعي وروتيين دون
تأخري .واملوقع االلكرتوني
للسفارة على الشبكة الدولية
www. syrianembassy. org.
 auيتضمن كل املعلومات
املطلوبة بالعربية واالنكليزية
الجناز اي معاملة وحنن نرحب
باية مالحظة لتطوير عمل
املوقع وتسهيل استخدامه.
• اين كانت العالقات االسرتالية
السورية قبل توليكم مهام
اصبحت
واين
السفارة
اليوم وما هي االجنازات اليت
حققتموها على صعيد حتسني
هذه العالقات واالرتقاء بها حنو
االفضل؟
ال خيفى على احد ان افتتاح
السفارة السورية يف كانبريا
جاء يف ظروف سياسية صعبة
تشكل اسرتاليا فيها حلفًا قويًا
مع الواليات املتحدة برئاسة
جورج بوش آنذاك الذي ّ
قلص
اسهم الواليات املتحدة يف
العامل العربي .وتأتي اسرتاليا
يف هذه الصورة مكملة بشكل
أو بآخر للسكوت االمريكي
عن احلقوق العربية واالحنياز
املطلق للجانب االسرائيلي.
وضمن هذه املعادلة فان اي
مستوى يف العالقات تصل

*السفري السوري مع الزميل انطونيوس بو رزق اثناء املقابلة*

اليه السفارة السورية يف فرتة
قصرية نسبيًا ( 5سنوات) يعد
اجنازًا حقيقيًا.
السفارة
اسست
فقد
«جمموعة اصدقاء سوريا»
اليت
()Friends of Syria
تضم حنو  500شخص من
خنبة املفكرين االسرتاليني
واساتذة اجلامعات وباحثي
اآلثار واملؤرخني واالعالميني
واعضاء الربملان على مستوى
املستوى
وعلى
الواليات
الفيدرالي وشخصيات رمسية
االحرتام
تكن
اسرتالية
لسوريا وللعامل العربي .الن
بناء الصداقات اجدى من
السياسات وقد بدأت السفارة
مبشاريع توأمة بني بعض املدن
السورية واالسرتالية ومنها
بلدية ماركفيل مع صافيتا،
ويوجد مشروع للتوأمة بني
مدينة بروكن هيل اليت حتتوي
على اقدم مسجد اسالمي يف
اسرتاليا مع مدينة معلوال
السورية اليت حتتضن الرتاث
املسيحي يف سوريا ،وهناك
مشروع آخر بني مدينة موري
يف نيو ساوث ويلز ومدينة
وكلتاهما
السورية
تدمر
مشهورتان باملياه املعدنية
احلارة واملفيدة صحيًا ونذكر
ايضًا من االجنازات اقامة
صرح ثقايف هو عبارة عن
جمسم حجري ملدينة تدمر يف
حديقة اجملسمات الدولية يف
كانبريا (كوكينغتون غرين
غاردن) يف حفل كبري حضره
احلاكم العام السابق السرتاليا
املاجيور جنرال مايكل جيفري
والقى كلمة هامة فيه ،ورئيسة
جمموعة اصدقاء سوريا الباحثة
الدكتورة فيونا هيل.
وان مستوى احلضور الرمسي
املناسبات
يف
االسرتالي
السورية يعكس عمق العالقة
السفارة
استطاعت
اليت
اقامتها مع اسرتاليا يف فرتة

وجيزة فقد أرسل رئيس
الوزراء كيفن راد ممث ًال عنه
يف ثالث مناسبات متتالية
اقامتها السفارة خالل العام
احلالي فقط وهو النائب
بوب ماكميالن الذي مثله
يف احتفال السفارة مبناسبة
الذكرى اخلامسة النشائها
وحبضور حنو  20نائبًا فيدراليًا
يف كانبريا وحبضوره أيضًا يف
احتفال العيد الوطين لسوريا
يف كانبريا اضافة اىل النائب
كريس هايز (رئيس مجعية
الصداقة الربملانية السورية
االسرتالية)
رئيس
ممث ًال
الوزراء كيفن راد يف حفل
العيد الوطين الذي اقامته
السفارة يف مبنى برملان نيو
ساوث ويلز هلذا العام.
اخلمسة
السنوات
وخالل
املاضية زار سوريا 14
وفدًا اسرتاليًا يف اجملاالت
والسياسية
االقتصادية
والثقافية واالكادميية والعلمية
منها زيارة احلاكمة ماري بشري
اىل سوريا عام  2004مما يدل
على املستوى الذي وصلت
اليه العالقات بني البلدين
بالرغم من الظروف السياسية
الصعبة.
• هل لكم ان تطلعنا على خلفيات
واسباب سحب السفري السوري
من بغداد والسفري العراقي من
دمشق؟
ـ منذ بداية دخول قوات االحتالل
اىل العراق كانت سوريا مع
وحدة وسالمة وعروبة العراق
واالتهامات املوجهة اىل سوريا
حاليًا ليست جديدة وقد طالبت
سوريا مرارًا احلكومة العراقية
والقوات االمريكية بتقديم اي
معلومات عن اية حالة تسلل
عرب احلدود السورية العراقية.
ومعروف ان طول احلدود
السورية العراقية يبلغ حنو
 700كلم وال يوجد دولة يف
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مقابلة
العامل مبا يف ذلك الواليات
املتحدة واملكسيك قادرة
على ضبط حدودها مئة يف
املئة ..ويف اكثر من مناسبة
كانت سوريا تتلقى اتهامات
وتصرحيات سياسية دون
حقائق مؤكدة بان مثة حاالت
تسلل عرب احلدود .ويف كل مرة
كانت تطلب سوريا معلومات
عن اي متسلل كانت تقابل
بتكرار التصرحيات ذاتها مما
مسيسة
يدل على ان العملية
ّ
ومفتعلة واهلدف منها توجيه
االتهامات ال معرفة احلقيقة.
وقد بدأ التصعيد من اجلانب
العراقي باستدعاء السفري
العراقي يف دمشق وبعد ذلك
استدعت سوريا سفريها يف
بغداد للتشاور.
وال نعتقد ان هذه االتهامات
هي جزاء سوريا اليت استضافت
اكثر من مليوني الجئ عراقي
خالل فرتة احلرب وبعدها،
وهؤالء ايضًا ُقتل اقرباؤهم
وابناؤهم واصدقاؤهم على
يد القوات االمريكية وحلفائها
فهل ُطولبت هذه القوات بتحمل
املسؤولية عن تلك االرواح اليت
ُفقدت بسبب االحتالل االجنيب
وهذا مؤكد ..بينما االتهامات
ضد سوريا ال تستند اىل اية
وقائع واهلدف منها تنفيذ
اجندات خارجية فع ًال بعيدة عن
املصلحة العراقية والعربية.
• العالقة بني سوريا والسعودية
تسري بزخم على طريق التحسن
بعد زيارة الرئيس االسد اىل

سوريا حيث من املقرر ان يزور
امللك عبد اهلل دمشق (زارها
االربعاء من االسبوع احلالي)
فما مدى انعكاس ذلك على
القضايا العربية؟
ـ سوريا تنظر اىل عالقاتها مع
االشقاء العرب مبنظور عربي
حمض بعيدًا عن التحالفات
هنا وهناك وان اخلالف العربي
العربي هو مرض قديم اصابنا
منذ ان رضينا بوساطة االجنيب
الذي ال يريد اال مصلحته.
واذا كانت لدينا االرادة
فنحن،
الكافية
السياسية
كعرب جمتمعني ،قادرون على
ّ
حل مشاكلنا وادارة خالفاتنا
بانفسنا .ويوجد للسعودية
دور عربي واسالمي بارز
له اهمية يف توحيد املوقف
العربي وحنن نأمل ان يستثمر
هذا الدور بالشكل املناسب
يف عملية املصاحلة العربية مما
سينعكس اجيابًا على القضايا
االخرى مجيعًا ومنها لبنان
والعراق .وال شك ان هذه
الزيارة ستنعكس اجيابا على
سائر القضايا والبالد العربية.
• كيف تصف لنا وضع سوريا يف
الصراع الغربي وخاصة االمريكي
مع ايران واين تقف دمشق يف
هذا الصراع؟
ـ ان حالة ايران هي افضل
مثال عن سياسة ازدواجية
املعايري اليت يتبعها الغرب مع
الدول العربية واالسالمية وان
هذه احلمى االعالمية ضد ايران
واليت يشارك فيها بعض
العرب جعلتنا ننسى ان ايران

كانت اول بلد اسالمي وقف
اىل جانب القضية الفلسطينية
بشكل كبري وقد جتلى ذلك
باغالق سفارة اسرائيل اليت
كانت موجودة منذ عهد الشاه
وافتتاح سفارة فلسطني حملها
واعالن احلكومة االيرانية قضية
فلسطني اولوية اسالمية ،ومل
جند موقفًا مماث ًال من بعض
العرب حول قضية فلسطني،
وان احلرب الظاملة اليت شنها
النظام العراقي السابق ضد
ايران مل يكن اهلدف منها
سوى اضعاف العرب وحتييدهم
عن الصراع مع اسرائيل.
فلماذا ُيطلب من سوريا انهاء
عالقتها مع ايران يف الوقت
الذي مل تطلب فيه دمشق من
دول عربية انهاء عالقتها مع
اسرائيل مع الفرق الكبري يف
احلالتني بني ايران واسرائيل.
ان اهلالة الكربى اليت وضعها
البعض حول ايران ال ُيفهم
منها سوى الضعف يف مواجهة
اخلطر احلقيقي وهو اسرائيل
فايران بلد مستقل كغريه يف
الدول واذا كان الصراع العربي
االسرائيلي يعنينا جبدية كعرب
فأول ما جيب ان نتحالف اول
ما نتحالف مع ايران اليت تؤيد
القضايا العربية واالسالمية.
وان ازدواجية املعابري يف
التعامل مع ايران تتجلى يف ان
معاهدة عدم انتشار االسلحة
النووية ( )NPTتعطي احلق
لكل دولة طرف فيها (وايران
طرف) يف تطوير الطاقة
النووية الغراض سلمية .وتلك

املعاهدة ليست من صنع ايران
بل من صنع الدول نفسها
اليت تقف ضد ايران اآلن
وعلى رأسها الواليات املتحدة.
فاذا كان النظام السياسي يف
ايران ال يعجب امريكا او بعض
العرب فال ميكنهم ان ينكروا
على ايران او غريها ذلك
احلق وعندما تكون ايران دولة
معتدية مثل اسرائيل عندها
فقط ميكن ان نعادي ايران او
نقف بوجهها.
• كيف تنظر اىل العالقة بني
دمشق وبريوت اليوم؟ وهل
اسهم التبادل الدبلوماسي بني
البلدين يف حتسينها؟
ـ العالقة بني بريوت ودمشق
اآلن افضل من السابق وغدًا
ستكون افضل من اليوم الن
احلقائق على االرض تتجلى
يومًا بعد يوم من خالل الرغبة
املشرتكة يف حوار هادف
يضع مصلحة لبنان وعروبته
فوق كل اعتبار .وعدم وجود
عالقات دبلوماسية سابقًا بني
لبنان وسوريا مل يكن عائقًا
امام تطور العالقات فما جيمع
البلدين هو تاريخ وجغرافيا
وحضارة وقرابة.
واذا كان البعض يعتقد
ان اعرتاف سوريا بلبنان
يكون فقط من خالل التبادل
الدبلوماسي فهذا التبادل قد
مت اآلن.
• بعيدًا عن السياسة ..سعادتكم
مولع بالزجل وبالفن الرحباني
وحتفظ الكثري منه وخاصة
لكبار الشعراء اللبنانيني..

فمتى وكيف بدأت عالقتك مع
الزجل؟ وما هي العوامل اليت
ساهمت يف تكوين شخصيتك
الشعرية؟
ـ أتشرف بأن انتمي اىل بيئة
ريفية قروية يف الساحل
حملافظة
تابعة
السوري
الساحل
وهذا
طرطوس
حيمل ثقافة مشرتكة مع
الساحل اللبناني نعيشها يف
السياسة والثقافة والفن
وكان
والتاريخ.
والشعر
املرحوم والدي يستمع اىل
الزجل اللبناني كثريًا وحيفظه
باالضافة اىل العيش يف عامل
فريوز والرحابنة فتكونت لدي
ثقافة زجلية ورحبانية افتخر
بها وارى من خالهلا كيف حيلق
لبنان يف مساء الفكر والعلم.
فكما تعلم لقد وضع «املنجد
يف اللغة واالعالم» اسم
الفنان الكبري عاصي الرحباني
الرئيس الفخري لدول الرحابنة
اىل جانب امساء رؤساء الدول
وملوكها اعرتافا منه رمبا بان
عاصي هو احد «رؤساء»
الدول واحد عظماء التاريخ حني
حيكي التاريخ عن الفن اللبناني
الرائد فكرًا وكلمة وموسيقى.
ورمبا تعترب قصيدة منصور
الرحباني «اىل راعية» من
امجل الروائع الرحبانية.
وبالنسبة اىل الزجل فانين ارى
فيه روحًا فياضة باملشاعر
واالفكار اليت حتكي هموم
البسطاء واحالم العظماء ،فمن
اسعد اخلوري اىل املطران
القالعي اىل ناصيف اليازجي

اىل احلسون واحلرويف اىل
خليل روكز وموسى زغيب
وزغلول الدامور والسيد حممد
مصطفى وطليع محدان نرى
عوامل متشابهة يف حب الوطن
وااللتزام باالخالق وخمتلفة يف
االساليب ومن يستمع اىل
الزجل سيحبه و «يعلق يف
ّ
فخه».
• هل لسعادتكم اي كتابات او
مؤلفات شعرية؟
امسي نفسي شاعرًا امنا
ـ ال
ّ
اقرض الشعر واحفظه وامجل
الشعر عندي هو الشعر اجلاهلي
ومن انواعه شعر الرثاء.
• هل من كلمة أخرية تود
توجيهها؟
ـ أمتنى ان ينظر العرب،
املقيمني منهم واملغرتبني،
مصاحلهم
اىل
مبوضوعية
املشرتكة فما جيمعنا كثري
وما يفرقنا قليل الننا ابناء
ثقافة عربية اجنبت رجا ً
ال
كتبت امساؤهم يف التاريخ
ووصلوا اىل امرباطوريات
روما امثال االمرباطور فيليب
العربي السوري من شهبا يف
السويداء جنوبي سوريا.
وامتنى جلاليتنا العربية يف
اسرتاليا ان ترتفع عن اخلالفات
الضيقة اليت ال ختدم سوى
املصاحل اخلاصة واالفراد وان
نعمل من اجل مصلحة اوطاننا
وجمتمعنا االغرتابي وان ننخرط
اكثر يف احلقل السياسي
االسرتالي لندافع عن قضايانا
العربية العادلة وهذا هو دليل
النجاح.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

مطعم املأكوالت البحرية الشهري يف منطقة مانلي يف بريزبن
يتسع لـ  200شخص ..منظر رائع على ضفاف النهر على ثالث جهات

مطعم املأكوالت البحرية الشهري يف منطقة هاملتون يف بريزبن

قائمة غنية جدا
تختارون منها

تشكيلة واسعة
من النبيذ الفاخر

يطل من الشرق على خليج  Moretonومن الجنوب على مرفأ البواخر ومن الغرب على شاطئ Manly
يقفل ايام االثنني ويفتح يف العطل بأسعار اضافية
من الثالثاء حتى الخميس:
للغداء من الـ 12،00ظهرا حتى  2،30بعد الظهر
للعشاء من الـ  6،00مساء حتى الـ  8،00مساء
ايام الجمعة والسبت
للغداء من الـ 12،00ظهرا حتى  2،30بعد الظهر
للعشاء من الـ  6،00مساء حتى الـ  9،30مساء
األحد :من  12ظهرا حتى الـ  3،00بعد الظهر
مساء من الـ  6،00مساء حتى الـ  8،30ليال

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

يتسع لـ  350شخصا ..منظر رائع على ضفاف النهر

قائمة غنية جدا
تختارون منها

تشكيلة واسعة
من النبيذ الفاخر

اقصدوا مطعم  Whilson ` Boathouseواستمتعوا بجلسة رائعة وخربة
طويلة يف تحضري األطعمة البحرية
يفتح من االثنني حتى السبت:
للغداء من الـ 12،00ظهرا حتى  3،00بعد الظهر
للعشاء من الـ  6،00مساء حتى وقت متأخر من الليل
األحد:
من  11،30صباحا حتى الـ  4،00بعد الظهر
مساء من الـ  6،00مساء حتى الـ  9،00ليال
بار الـ OYSTER
من االثنني اىل األحد طيلة النهار حتى الـ 12،00ليال

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

وسط حضور جتاوز الـ  1500من سياسيني وادباء وشعراء واعالميني ووجوه اجتماعية وأصدقاء

الزميل انطوان قزي ّ
وقع كتابه «وجوه مشرقة»
توقيع كتاب منح خالله
درع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان وسط حضور
اسرتالي وديبلوماسي وديين
على اعلى املستويات توقيع
مشرقة»
«وجوه
كتاب
للزميل انطوان قزي يف
احتفال ضاقت به الويستيال
جلوسًا ووقوفًا .وقع رئيس
حترير «التلغراف» الزميل
انطوان قزي كتابه اجلديد
«وجوه مشرقة» يف احتفال
عز نظريه يف الويستيال
ّ
الكربى وسط حضور اسرتالي

*لوري فرغسون*

*فرجينيا دجدج*

*فيليب رادوك*

*باري اوفاريل*

*بابرة بريي*

*جايسن كلري*

*غامن الشبلي*

*جان دانيال*

*أنطوان قزي*

ومتيز االحتفال
ديبلوماسي عربي وديين على اعلى املستويات.
ّ
اضافة اىل احلضور احلاشد والرفيع املستوى بوجوه من خمتلف
اطياف اجلالية العربية عمومًا واللبنانية خصوصًا ،فحضر رجال
الدين من كل الطوائف واملذاهب كما شارك ممثلو االحزاب يف
املواالة واملعارضة ورؤساء البلديات اجلدد والقدامى ،واعضاء
اجملالس البلدية ورهبان وراهبات ومشايخ ورؤساء مؤسسات
كربى ومجعيات من خمتلف املناطق اللبنانية .كما برز حضور
عربي من خمتلف الدول العربية .ومل تقتصر املشاركة على
حمبون ومشجعون واصدقاء
ابناء اجلالية يف سيدني بل حضر
ّ
من الواليات االسرتالية االخرى .قدم االحتفال رئيس اجمللس
مايكل رزق فرحب
االبرشي يف طائفة الروم الكاثوليك
باحلضور وشكر الداعمني على مستوى الدولة االسرتالية وباقي
املؤسسات الرمسية واملؤسسات اخلاصة االخرى .ثم تواىل
على الكالم كل من ممثل رئيس احلكومة الفيدرالية النائب
الفيدرالي لوري فرغسون ،ممثلة رئيس حكومة الوالية الوزيرة
فريجينيا دجدج ،ممثل زعيم املعارضة الفيدرالية النائب فيليب
رادوك ،زعيم املعارضة يف الوالية باري اوفاريل ،الوزيرة
باربرا بريي ،النائب الفيدرالي جايسن كلري ،السناتور ادوار
عبيد ،عميد السلك الديبلوماسي العربي السفري العراقي غامن
طه الشبلي ،السفري اللبناني جان دانيال ،وكلمة اخلتام
لصاحب الكتاب الزميل قزي ،الذي القى كلمة باالنكليزية شكر
فيها الشخصيات الرمسية واحلضور كما شكر مجيع املساهمني
ونوهت كلمات اخلطباء باجلهد
والداعمني ملشروع الكتاب .
ّ
الذي بذله الزميل قزي الجناز هذا العمل الذي قام جبهد كبري
على مدى سنتني المتام هذا املشروع الفريد من نوعه .كما
اشادوا بالعطاءات اللبنانية والعربية يف اجملتمع االسرتالي
وطالبت الكلمات بتوزيع الكتاب على خمتلف الدوائر االسرتالية
واملدارس واملؤسسات االعالمية .واشاد اخلطباء مبا قدمه
الزميل قزي من خالل الكتاب للجالية العربية واالسرتالية حيث
ّ
وثق ملرحلة هامة جدًا مشلت شخصيات بارزة ووجوهًا مشرفة يف
اجملاالت كافة منذ بداية اهلجرة اللبنانية والعربية اىل اسرتاليا.
وخالل االحتفال قدم السفري اللبناني جان دانيال للزميل قزي
درع رئاسة اجلمهورية الذي منحه له رئيس اجلمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان ،كما قدم جملس السفراء العرب درعًا
باملناسبة حبضور سفراء العراق وسوريا وفلسطني ولبنان فيما
قدمت الوزيرة جادج درع جملس اجلالية اللبنانية واجلامعة
الثقافية ورابطة احياء الرتاث العربي للزميل قزي الذي قدم
له ايضًا املفيت تاج الدين اهلاللي لوحة خصصت للمناسبة.
ّ
ووقع الزميل
وبعد انتهاء الكلمات اقيم كوكتيل للمناسبة
قزي عى كتابه اجلديد للشخصيات الرمسية ولرجال الدين
ّ
وختلل الربنامج مقطوعات موسيقية للفنان اليكس
واحلضور.

حدشييت ،ووصلة ترفيهية للفنان روبرت شحاده .تصوير
فيديو وصور زخور بروداكشن فيديو جربان بشارة املصور
ضمن كادر كتاب وجوه مشرقة باللغتني العربية
آراكس
واالنكليزية منشورات «دار بورفرييون» للتأليف والنشر
يقع يف  400صفحة باللغتني حجم كبري
حضور
وملون.
ّ
املطارنة عاد ابي كرم عصام درويش ،ميليس زيا مالطيوس
ملكي االب الياس خوري ممث ًال املرتوبوليت صليبا  -املشايخ
تاج الدين اهلاللي ،كمال مسلماني ،سليم علوان ،حييا صايف،
مالك زيدان ،كامل وهيب ،خليل الشامي ،مصعب الغا ،رياض
االسرى،فايز سيف ،يوسف نبها ورجال دين طائفة الصابئة،
املدبر العام
معتمدًا مشيخة الدروز منري احلكيم وسالم غطاس،
ّ
كرم رزق ،املونسنيور عمانوئيل صقر ،املونسنيور شورا ،االب
انطوان طربيه ،رهبان وكهنة وراهبات .لوري فريغسون ممثل
رئيس الوزراء الفيدرالي كيفن راد ،فيليب رادوك ممثل
زعيم املعارضة الفيدرالية مالكومل ترينبل فرجينيا دجدج ممثلة
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز ناثان ريس ،زعيم املعارضة
باري اوفاريل .الوزيرة باربرا بريي ،النواب الفيدراليون
جايسن كلري ،داريل ملحم ،وجوي اوينز ووزيرة الظل غالدس
دجكليان ،واعضاء اجمللس التشريعي ادوار عبيد ،جان
عجاقة ودايفيد كالرك .السفراء  :اللبناني جان دانيال،
العراقي غامن طه الشبلي ،السوري متام سليمان وعقيلته،
الفلسطيين عزت عبد اهلادي ،القناصل :قنصل لبنان العام
يف سدني روبري نعوم ،القنصل اللبناني ماهر اخلري ،بنغالدش
انطوني خوري ،العراقي حمسن السمرائي ،القنصل التجاري
املصري حممد سامل .رؤساء بلديات  :بريوود جون ديسوتي،
ماركفيل سليمان اسكندر ،سرتاثفيلد طوني مارون ،اوبرين
هشام زريقة ،روكدايل شوكت مسلماني ،بانكستاون تانيا
ميهايلوك ،واعضاء بلديات ورؤساء مؤسسات وروابط واحزاب
وحركات ومجعيات واكادمييون ورجال اعمال  .ومن االحزاب
حضر كل من الكتائب ،االحرار ،القوات ،املستقبل ،التقدمي
االشرتاكي  ،التيار الوطين احلر ،املردة ،حركة امل ،القومي،
الشيوعي واليسار الدميوقراطي .االعالميون الذين حضروا:
رئيس حترير النهار انور حرب ،رئيس حترير االنوار سايد
خمايل ،رئيس حترير اهلريالد انطونيوس بو رزق ،رئيسة حترير
بانوراما وداد فرحان ،ناديا مجال من سيدني مورنينغ هريالد،
سيلفيا مزهر من  ،SBSسوزان حوراني ،ايلي قزي وبطرس
بشارة من صوت الغد ،لودي سعد ،نادين السعيدي ،اهلام
حافظ ومرياي ابراهيم كلود خوري  ،2MEالسيدة لودي سعد
ّ
السقاف وايلي كلتوم واكرم
ومندوب اجلزيرة الزميل صاحل
املغوش والزمالء يف التلغراف هاني الرتك ،ممدوح سكرية،
ّ
حسني جرادي ،ليلي عبيد ولور القزي وآخرون.

*ادوار عبيد*

تصوير اراكس

*مايكل رزق*

كلمة الزميل قزي

كالم يفيكم ما أنتم عليه هذا املساء وزراء ونواب
أي
ٍ
وسفراء وقناصل ورجال دين ودنيا؟ وأية أقانيم عرفان او
رد التحية اليكم انا الذي امتشق
وفاء او امتنان تستطيع ّ
القلم سالحًا والكلمة سيفًا ،خيونين سالحي هذا املساء يف
حضرة وجوهكم املشرقة .انتم عيون الشرق اليت اصبحت مرايا
للغيوم ،أنتم قطرات احلياة اليت انبتت قمحًا على بيادر العامل
وانتم نسائم اخلري اليت ارقصت السنابل أنتم ظالل الصباحات
املنذورة على العطاء ،وانتم احللم الساكن يف غفوة املساءات.
أزين مالحمي حبضوركم
لوالكم ما كنت اقف هنا هذا املساءّ ،
الريان .أنتم العناوين اليت رمست خريطة جمد ترودها الشمس
ّ
اقدم باقة اوىل من بستان الوجوه
كل صباح .لوالكم ما كنت ّ
املشرقة يف جالييت وما اكثرها .انتم مثار مسرية بدأتها شلبية
اسطفان سنة 1890حني قطعت مسافة  420مي ًال بني سدني
ّ
الكشة على املفارق والدروب االسرتالية ،هذه
وكاورا حاملة
املرأة اليت نبتت على كتفيها هياكلنا اليت تعانق السماء .ما
حلمت يومًا ّ
إال وكنتم كنزي املوعود ،وما متتمت شفتاي إال
حترك يراعي إال وكنتم ملح السطور
وكنتم انشودتي العذبة وما ّ
ما حققت طموحًا إال وأخذت اسرتاليا بيدي وما فتحت كتابي
إال وكنتم وجوهي املشرقة جئتم اليوم ،تشاركونين تالوة فعل
ّ
الكشة وفعل امتنان ألسرتاليا اليت باحتضانها
الوفاء حلاملي
نتحول من حاملي ّ
كشة اىل
لنا وتوفريها الفرص امامنا جعلتنا
ّ
رواد علم وعمل ومعرفة .سواعد اهلنا وبصماتهم ماثلة يف
ّ
مناجم بروكن هيل ودماء شهدائنا لونت يوم االنزاك بدماء
سخية وكل حقول البناء والعلم واملعرفة تشهد لنجاحاتكم .ها
انتم باقة مشرقة تفخر مبا اعلت من مداميك ،تتعملقون كاألرز
وتصمدون كاألهرام ،ترقصون كأغصان خنيل بابلي وتزينون
التاريخ مع مشس تدمر وتتباهون على االيام كجدران برتا
وتسجدون على اعتاب املدينة املقدسة فتحملون اهازيج الدار
البيضاء اىل جسر اهلاربر يف سدني .حتملون بذوركم من الشرق
األبي ،تزرعونها شتو ً
ال يف بالد الكنغر فتحصدونها وجتنون
مثارها وحتتفلون معي هذا املساء بصالة شكر ألسرتاليا اليت
ّ
وفرت لنا احلضن الدافئ والسقف العالي والبيت واملدرسة
واملستشفى والرتبة اخلصبة اليت اينعت فيها وجوهكم
املشرقة .فألف حتية هلا« .وجوه مشرقة» خطوة على طريق
ارشفة عطاءات الشرق اوسطيني يف اسرتاليا ،هذه اخلطوة
احتاجت اىل جهد وسهر ومثابرة تستحقها جاليتنا اليت جعلت
من الكوكب االسرتالي اكثر سطوعًا على املستويات الفكرية،
الفنية ،العملية واالنسانية« .وجوه مشرقة» مدعاة افتخار
وصفحات زاخرة بالثمار وسطور تتألق مع كل سرية ذاتية
وحروف تتغنى بفعلي العطاء والوفاء.
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كتاب

الزميل انطوان قزي ّ
وقع كتابه «وجوه مشرقة»

*السفري دانيال يسلم درع رئيس اجلمهورية للزميل قزي*

*الزميل قزي يوقع*

*احملامي قزي ،حرب،غصني ،جرجورة ودويهي وحضور*

*عبيد والغا وكلري وملحم وحضور*

*يتسلم درعا من الوزيرة دجدج*

*ودرعا من السفراء العرب*

*حضور*

* احلضور الكثيف*

*مقدمة احلضور*

*جانب من احلضور*

*سياسيون ورجال دين وحضور*

*يتسلم درعا من الشيخ اهلاللي*

*عيسى وميهايلوك واسكندر وخطار وحضور*

*حضور *

*الزميل قزي وزوجته واملطارنة واملشايخ وحضور*
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مناسبات

يف عرس اعترب عرس املوسم يف بريزبن

أدونيس غامن وشانتيل طراد قلبان تكلل حبهما بالزواج
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مناسبـات

تعرفا اىل بعضهما فكانت النظرة االوىل جواز مرور بني قلبني
خفقا باحلب فتعاهدا على سري مشوار احلياة جنبًا اىل جنب حبب
وتضحية واحرتام واخالص.
أدونيس غامن وشانتيل طراد عصفوران رفرفا يف مساء احلب
فضاء فسيحًا أبعد من
فعلقا يف قفص الزواج حيث وجدا فيه
ً
الفضاء وأوسع.
يوم االحد يف  20ايلول املاضي تقدم العروسان حماطني
بوالديهما واالهل واالصدقاء ووقفا أمام مذبح الرب يف كنيسة
سانت ماري يف منطقة انرلي حيث احتفل االب داني عقيقي

مبراسم الزفاف يعاونه يف ذلك االب جورج نعمة واالب جون عبد
الكريم واملونسنيور لورانس ايوب.
ويف سؤال للكاهن هلما ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجة وزوجة
أجاب العروسان بـ "نعم" لتستمر هذه "النعم" بينهما اىل االبد.
وبعد االنتهاء من مراسم الزفاف كان بانتظار املدعوين حفل رائع
يف مطعم وبار بيبلوس الذي ازدحم مع ساحته على وساعتهما
بأكثر من  400ضيف توافد العديد منهم من لبنان وكندا
والواليات املتحدة االمريكية وكذلك من سيدني وملبورن حيث
استمتعوا يف اهلواء الطلق بهذه املناسبة ،الفريدة يف اسلوبها

وتنظيمها واليت متيزت بكوكتيل غين باملأكوالت اللبنانية الشهية
واملتنوعة.
وقد وصف الضيوف تلك الليلة بانها ليلة من ليالي العمر
يصعب نسيانها كما اطلقوا على العرس اسم "عرس املوسم"
يف بريزبن.
تتقدم "اسرة "اهلريالد" من اهل العروسني وخاصة من والد
العريس الصديق انطوان غامن وعقيلته بأحر التهاني بهذه
املناسبة متمنية للعروسني ادونيس وشانتيل حياة زوجية مفعمة
بالسعادة ومزينة بالبنات والبنني ..وألف مربوك.
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نجوم

صوت الحب واألنس والطرب ()2

ماهر زهدي

أمرية األحزان أسمهان ...الهروب إىل امللجأ األخري مصر
كان الصرب والبلغار يأملون أن تساعدهم روسيا يف املستقبل،
لذلك تنصلوا من وعودهم للنمسا يف عدم القيام بدعاية للجامعة
الصربية والدولة السالفية الكربى يف داخل النمسا واجملر ،وانتهى
األمر بتكوين العصبة البلقانية اليت تضم بلغاريا واليونان والصرب،
وحذرت الدول الكربى تلك العصبة من أي حماولة لتمزيق ممتلكات
الدولة العثمانية يف البلقان ،غري أن الصرب أعلنوا احلرب على
العثمانيني يف أكتوبر (تشرين األول)  ،1912فاشتعلت احلرب يف
البلقان ،ويف ستة أسابيع انتزعت العصبة البلقانية مجيع أراضي
العثمانيني يف أوروبا ما عدا القسطنطينية.
يف ظل اشتعال احلرب ،كانت دميرجي ضاحية فهد األطرش،
على حافة السقوط ،مل تصلها ذخرية وال رجال ،وهنا أحس فهد
خبطر داهم ال حمال ،ويف الوقت نفسه تنبه خبربته السياسية
والعسكرية ،أن هناك خطرًا آخر يتهدد جبل الدروز ،ما دامت
اإلمرباطورية العثمانية تنكس أعالمها يف ميادين القتال كافة،
فكان عليه أن يعود إىل وطنه مسرعا ،إلنقاذ ما ميكن إنقاذه،
والدفاع عن اجلبل يف ظل احلرب املشتعلة اليت تأتي على األخضر
واليابس ،فما كان منه إال أن محل أسرته على كاهله ...رحل تاركا
دميرجي إلنقاذ أسرته ،ومن ناحية أخرى للدفاع عن جبل الدروز!
دموع ...وآمال
يف  23نوفمرب (تشرين األول)  ،1912كانت األسرة استقرت
على ظهر سفينة متهالكة ،فارين من جذوة احلرب إىل عرض البحر،
وبعيدا عن الشاطئ الرتكي ،تلقى السفينة الصغرية املتهالكة
الزوابع واألعاصري ،تالطمها األمواج ،ظن اجلميع أنهم هالكون ال
حمالة ،فقد هربوا من نريان احلرب ،ليهلكوا يف وسط املياه،
احتضن األب صغاره الثالثة خوفا عليهم من خطر يرتبصهم ،فما
كاد يبعدهم عن هالك احلرب ،حتى أصابهم فزع املوت غرقا،
بينما األم تعاني آالم الوضع ،ودموع اخلوف والفزع من املصري
اجملهول.
مع النسمات األوىل لصباح  25نوفمرب(تشرين األول) ،ومع بشائر
تنبئهم بقرب وصول السفينة إىل الشاطئ ،كان صوت املولود
اجلديد حيمل كل بشائر اخلري والنجاة ،التف حول عالية بعض النساء
كن معها على املركب وقمن بعملية الوضع.
 أبشر يا أمري أنها أنثى مجيلة ،مل نر مبثل مجاهلا. لكنها ضعيفة البنية ،ضاحكة ،ومالحمها ال تكاد تظهر منوجهها الصغري.
 لكن مالحمها تنبئ بأنثى ال مثيل هلا ...وسرتى.احتضنتها األم ،وفرح بها األب :لو كانت ذكرا ألطلقت عليه
اسم «حبر» ،لكنها أنثى!
ثم صمت حلظة وقال :نطلق عليها اسم «حبرية» فهي ولدت
يف البحر ...وال بد من أن يكون هلا نصيب منه!
كانت تلك املرة األوىل اليت ال ترضى عالية عن اسم أطلقه
فهد على أحد أوالده :لست معرتضة على االسم ولكن أعتقد أن
املولودة نفسها والظروف اليت ولدت فيها جاءت باالسم ..فهي
األمل اجلديد الذي ولد لنا بعد جناتنا من ويالت احلرب ،واألمل
اجلميل الذي ُكتب لنا مبولدها وجناتنا من اهلالك يف عرض البحر،
وحيدثين قليب أنها ستكون أمال جديدا لنا ولكل أهلها الدروز يف
اجلبل.
يضحك فهد ضحكة عالية :ما هي تلك اآلمال كلها؟
نعم هي آمال ..فما أمجل أن يأتي مولودنا جبملة من اآلمال
يف وقت حنن يف أشد احلاجة فيه اىل أمل واحد ..احلمد هلل على
«آمال» آمال جديدة يف النجاة ..ويف احلياة.
فهد ...أول سفري عن اجلبل
اهتدت السفينة إىل الشاطئ بعد ضالل طويل ،ويف جبل الدروز
كان مستقر األسرة اجلديد ،حياة جديدة كتبت عليهم ،رمبا مل
تكن مستوى احلياة األوىل نفسه يف دميرجي ،هي احلكم والقصور
واخلدم ،ومع ذلك فهي أفضل كثريا من حياة احمليطني بهم يف
اجلبل.
مبقدم آل فهد األطرش إىل جبل الدروز ،كان الفرنسيون قد حلوا
حمل األتراك يف اجلبل العاصي ،غري أن اخلالفات بني الفرنسيني
والدروز أعلنت ميالدها منذ اليوم األول لقدوم ذوي القبعات
العالية املتغطرسني ،والدرزي ال يقبل الغطرسة من أحد ،فالرأي
عنده هو ما يراه هو ...فكيف حينون الرؤوس ويستسلمون هلؤالء
املتغطرسني؟ فهذا مل ولن حيدث ،وهو ما أشعل اخلالفات بينهم
منذ اليوم األول.
استفحلت املشاكل وتعقدت ،ما استدعى البحث عمن يكون
وسيطًا بني أهله الدروز وبينهم ،وكان فهد األطرش هو ذلك
الرجل الذي وقع عليه االختيار من أهله ليلعب دور الوسيط ،مل
عشوائيا ،فهناك عدد من األسباب أهلته لتلك املهمة،
يكن االختيار
ً
أهمها أنه جييد الفرنسية إجادة تامة ،فضال عن أن له سابق خربة

ومترس بالسياسة والسيادة واحلكم .اختاره الدروز ليكون مندوبا
عنهم لدى الفرنسيني ،وبالتالي كان عليه أن يرتك اجلبل ويقيم
يف بريوت ،حيث يقيم احلاكم الفرنسي ألرض الشام كلها ،فيحل
هناك املشاكل ويسوي اخلالفات ،ويف قصر آل شوشاني يف
بريوت انتقلت أسرة فهد األطرش ،وأقامت فيه ،األمر الذي بشر
بعودة أيام العز والعزة واحلكم من جديد آلل فهد ،فغرقت عالية
يف عز جديرة به والئق بها وبأطفاهلا ،وتولت اخلادمات تربية
األطفال يف قصر أشبه بقصور احلكام وامللوك  ،بينما ظلت علياء
تنعم بتدليل زوجها حتى أنها كانت أول امرأة تقود سيارة فى
بريوت.
عودة األحزان
عادت األحزان تطل برأسها من جديد على أسرة فهد األطرش،
وداد اجلميلة اختفت من البيت فجأة ،محلها تابوت إىل القرب ،ماتت
وتركت جرحا كبريا يف الصغري فريد ،فلم يكن وقت موت أنور
يدرك معنى الغياب ،لكن مبوت وداد أدركه ،ألنه أحبها وتعلق
بها ،كان كل من يف القصر يأوون إىل فراشهم إذا ما ابتلع األفق
قرص الشمس ،إال الصغري فريد الذي ال ينام قبل أن تستقبل أذنه
شحنة من غناء أمه بصوتها احلزين ،وينام بعد جهد وغناء طويل،
وتبدأ مع الصباح مشكلة جديدة بتجديد األحزان ،فما ان يستيقظ
فريد من نومه حتى يبدأ بالبكاء ،حتاول عالية أن تهدئ من روعه.
 ماذا بك يا فريد ...ملاذا تبكي؟ لقد قلت لي أن وداد ستعود غدا ،لكنها مل تعد .أين وداد؟ أال تعجبك شقيقتك آمال ،أال ترى كيف هي مجيلة ووديعةنعم ،لكين أحب وداد أيضا .أين هي؟
 ستأتي ...ستأتي يا صغريي ...كف اآلن عن البكاء كي التبكي آمال.
بدأت األحزان الصغرية تتدفق إىل قاع الصغري قطرة بعد قطرة،
وإن كانت آمال بدأت تعوض بعض ما فقده فريد بفقد وداد ،فلم
يكن للعز الذي رأته أسرة فهد األطرش يف اجلبل ،وال للنعيم الذي
رتعت فيه األسرة يف بريوت خلود يف حياة القافلة اليت حتمل
اسم فهد األطرش! وال كان فريد يدرك أنها فرصة لكي يعب من
السعادة لأليام القاحلة املقبلة ،خصوصًا بعد أن اضطر والده فهد
األطرش إىل تركهم مرة أخرى ،والذهاب إىل اجلبل ،فقد اشتعلت
األمور هناك وأصبحت بوادر الثورة وشيكة!
غرق فريد
كان الصغري فريد ينصرف من القصر ليلعب مع الصبية الفقراء،
ويف يوم أغراه أحدهم بأن يذهب معه إىل شاطئ بريوت عند
«الروشة» لكي يتمتع معه ويعاونه يف صيد السمك ،ومل يكن
فريد وقتها قد جتاوز السادسة من عمره ،ومل يرتدد الصغري يف
تلبية دعوة الصيب ،فغافل خادمته املكلفة حبراسته ،وهرع معه إىل
الشاطئ .أمضى سحابة النهار مستمتعا بصيد السمك واللهو على
الشاطئ ،وحتمس وأوغل يف املاء فجاءت موجة عالية واختطفته،
ارتاع صديقه الذي كان يف مثل عمره أو يكربه قليال ،ومل جيد
وسيلة إلنقاذه سوى الصراخ فتجمع بعض املارة ،وقفز أحدهم يف
املاء وخرج بفريد وهو يصارع املوت ،وأفرغ ما يف جوفه من ماء
ماحل ،وسأل صديقه:
ابن من يكون هذا الصيب؟
إنه ابن أسرة فهد األطرش.
محله الرجل إىل القصر وهو يف عجب من أمر ابن األكابر الذي
جاء ليساعد مرتزقا يف الصيد!
عاتبت األم فريد :كيف تفعل ذلك ..كان ميكن أن يأخذك
البحر؟
صديقي جائع ..أال أعاونه يف حتصيل قوته؟
عرفت األم ملاذا كان فريد يأخذ الفاكهة ويقول إنه سيأكلها
يف احلديقة ،وملاذا كان يغافلهم إىل املطبخ ثم خيرج منه بلفافة
فتتغاضى عنه حاسبة أنه يفعل خريا ،وفعال خريا كان يفعل :لكن
هل يفعل اخلري إىل حد أن يوشك على حد املوت؟ ترى هل جيد
هو بعد ذلك من حيمل له لفافة طعام شهي من قصر غين؟ هل
سيصادف من يبذل له حياته مثلما كان يبذل لصديقه الفقري؟ ال
تعرف األم ملاذا سألت نفسها تلك األسئلة ،لكنها وجدتها تقفز
إىل ذهنها وهي تتأمل الصغري صامتة ،غري أنها مل جتد جوابا غري
صور من املاضي تتابعت عرب خميلتها وتسلمها للضنى الشديد
واحلزن الكثيف ،خباصة مع صعود فهد إىل جبل الدروز ،للدفاع
عنه يف ظل اشتعال الثورة ضد الفرنسيني.
طريق اآلالم
ً
خوفا من
سرا إىل دمشق،
استطاعت عالية أن تهرب من بريوت ً
انتقاما من زوجها فهد األطرش،
فتك الفرنسيني بها وبأطفاهلا
ً
باعتباره أحد رموز الثورة ،وهناك يف دمشق علم سليم األطرش
حاكم جبل الدروز آنذاك ،وابن عم فهد األطرش ،بوجودها ،فأرسل

إليها لتحضر إىل قصره بدمشق وبصحبتها األوالد.
 ماذا تريد يا سليم؟ تعلمني أن فهد األطرش ابن عمي ،لقد انضم إىل صفوفالثوار يف اجلبل.
ماذا يف هذا ،أعرف ذلك منذ أن تركنا ،وأعرف أن اجلبل حتول
اآلن إىل ميدان قتال تفرشه الدماء ،ولو كان ابن عمك يرعى أسرته
ملا تركنا للوحدة والقلق .فررت من بريوت فرارا حني علمت أن
الفرنسيني يرتبصون بأسرة فهد ليعتقلوها ،ميكنين أن أحتمل أي
شيء كان ولكن ما ذنب هؤالء الصغار؟
 مهال يا زوجة ابن العم ،لقد أرسل فهد يطلبك مع األوالدلتذهبوا إىل اجلبل وستكونون يف احلمى ..كل احلمى ،وستقيمون
يف قلب كل درزي هناك.
 ماذا يفعل الصغار إذا أصابت رصاصات الفرنسيني قلوبالدروز مجيعا ،من سيحميهم من رصاصات الفرنسيني؟
كظم سليم األطرش غيظه وقال بلهجة حامسة :مطلوب مين أن
آخذ أوالد ابن عمي إليه ،أما أنت فافعلي ما تشائني بعد ذلك.
حسما :اهلل ال يريك ذرية أبدا ...تريد أن تفرق
قالت بلهجة أشد
ً
بيين وبني أوالدي ..أين الرمحة؟
أصابت الرمية سليم األطرش يف مقتل ،فقد كان يشتهي
الذرية ،ومنتهى أمله أن يرى بعينيه ولدا له ،وها هي عالية تطلق
دعاء أم مظلومة ،وحتما فتحت السماء أبوابها لدعائها ..وظل سليم
األطرش بال حراك لدقائق ،وما إن حترك من مكانه حتى هبت إىل
أوالدها حتميهم منه ،وحلقت ابتسامة باهتة على شفتيه ومضى
إىل حجرة جانبية ،وخرج منها بعد قليل ويف يده كيس من النقود،
ألقى به إىل عالية وهو يقول :حد اهلل بيين وبينك ،لن أفرق بينك
وبني أوالدك ،خذي النقود واذهيب ،تستطيعني محاية أوالدك
كيفما شئت ،وأين شئت.
خرجت عالية وهي ال تكاد تصدق أنها أنقذت فلذات كبدها
من موت حمقق يف اجلبل ،أو أي حماولة انتقامية قد يضمرها هلا
حاقد من آل األطرش .انتهت األزمة ،لكن األمر ينذر مبجموعة من
األزمات قد تأتي متالحقة ،ففهد مشغول بالسياسة والدفاع عن
اجلبل ،كان عليها أن تفكر يف املرحلة املقبلة ،بعد أن أصبح اخلطر
خطرين ،خطر الفرنسيني وخطر آل األطرش ،ويف الوقت نفسه مل
تشأ أن تظل يف دمشق ،فقد حياول سليم االطرش مرة ثانية أن
يفرق بينها وبني أوالدها ،فلم يكن أمامها إال العودة مرة أخرى
بعيدا عن أعينهم.
إىل بريوت حيث ميكنها أن ختتفي
ً
حني عادت عالية املنذر إىل بريوت مل تكن تنام الليل ،تسهر
معظمه ،حترس بعينيها فراخها الصغار ،وكان قلقها يزداد مع كل
خرب يصل من جبل الدروز يقول إن القتلى الفرنسيني يسقطون
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نجوم
بالعشرات ،فتلك معلومات ميكن أن تكون مصدر سعادة يف ظروف
غري اليت هي عليها ،لكنها تعين أنها لن تفلت من أيدي الفرنسيني،
حتميا أن ُيقبض عليها هي وصغارها ،ومن يدري،
أمرا
ً
وبات ً
فرمبا لن ميهلوهم فرصة القبض عليهم ،فقد تصيبهم رصاصات
انتقاما مما حيدث يف جبل الدروز.
الفرنسيني مباشرة،
ً
كان اخلطر يالحق عالية ،خطر الفرنسيني ،وخطر فهد األطرش
الكرة ويطلب أوالده إىل اجلبل مرة أخرى،
الذي ميكن أن يعاود
ّ
خصوصا بعد أن انفصل عن عالية ،وتزوج بالثالثة ،وإذا كانت عالية
استطاعت أن تؤثر يف سليم األطرش وتنجو بصغارها ومتنع عودتهم
اىل والدهم يف جبل الدروز ،فقد ينجح أخر فيما فشل فيه سليم،
فيعيد الصغار اىل اجلبل.
يف ذلك الوقت كانت تسيطر على رأس عالية طوال الوقت فكرة
معينة ،لكنها ما زالت ختتمر ،وتدرسها جيدا ،ويوما بعد يوم تتضح
هلا املعامل واخلطوط كلها.
فكرت يف أن تذهب إىل مصر ،فهي امللجأ اآلمن اآلن ،لقد قرأت
كثريا ،وعرفت أنباء ثورة الشعب املصري مع سعد زغلول عام
عنها
ً
وعرفت
 ،1919تلك الثورة اليت فجرت يف قلوب العرب حًبا ملصرُ ،
أنها دار مضيافة تفتح ذراعيها لكل عربي ،بل ومنها يأتي الفنانون
واملطربون ،وفيها اخلري العميم .لكن مل يبق على تنفيذ الفكرة إال
السبب األخري ،واملوقف القاهر.
اهلروب األخري
ذات منتصف ليلّ ،
دق الباب فارتاعت عالية واحتضنت أطفاهلا
وهي تسأل :من أنت وماذا تريد؟
 افتحي الباب ،وستعرفني ،ليس لدينا وقت. وهل هذا وقت تطرق فيه بيوت الناس ،انتظر حتى أوقظ اخلدمتدعي العجلة ،أعرف أحاييل اللصوص!
أوال ليقابلوك .ال ّ
خُ
تبينته عالية فتحت الباب
فلما
فى،
ي
ال
توسال
الطارق
جاء صوت
ّ
قليال ووجدت الصوت يقول:
 سيدتي ،أرجوك ،صدر أمر فرنسي بالقبض عليكم ،هيا إىلالفرار ،أنا درزي وأنتم أهلي وعشريتي ،ولن أترككم اىل أن تكونوا
يف مأمن...هيا.
 وكيف عرفت ذلك؟ من مصادرنا سيدتي ،أرجوك العجلة ليس لدينا وقت.مل تدرك عالية كيف صدقت «طارق الليل» هذا ،وهرعت إىل
متوجسة خيفة ،ال
السيارة هي وصغارها «فؤاد وفريد وآمال»
ّ
تعلم إىل أين املفر ،وهنا قفزت الفكرة اليت كانت اختمرت تقريًبا
يف رأسها.
كذلك مل تدر عالية كيف تركت أطراف بريوت مع صغارها قبل
أن يتنبه إليها الفرنسيون ،بل وكيف قادت سيارتها جنوبا حتى
حيفا يف فلسطني ،هناك باعت العربة واندفعت إىل حمطة السكك
احلديدية  ،حيث أخذت القطار إىل مصر ،ووصلت إىل مدينة القنطرة
ومنها إىل القاهرة.
ً
خفيفا على صغارها ...وراحت
يف القطار ،وضعت األم غطاء
تتجول بعينيها يف املسافرين من حوهلا ،كانوا يثرثرون وال يكفون
عن اللغط ،أما هي فوجدت يف الصمت مالذها لرتتب صور املاضي
ابتداء من يوم كاد فيه فريد أن يغرق ،حتى اللحظة اليت فيها
ً
كانت األسرة كلها تقع يف األسر على أيدي الفرنسيني ،ووقتها
مل يكن األمر سينتهي عند األسر ،رمبا حرموها من األطفال ،أو
حرموا أطفاهلا منها .راحت تبحث من خالل املاضي عن باب تدخل
منه إىل املستقبل ...هل ميكن التكهن بشيء عما يطويه القدر؟
وهل يستطيع اخليال أن يسبق األيام املقبلة ويرسم هلا صورة
تدخل الطمأنينة وتهدئ روع األم اليت تواجه الدنيا وحيدة ...إال من
ثالثة أكوام من اللحم ،تفتح أفواهها لتطلب الطعام ،أو متد أطواهلا
فتطلب الثياب ،أو تفرد أيديها تطلب الشراء؟!
امللجأ الوحيد
توقفت األم عن االسرتسال يف أفكارها عندما اسرتخى القطار
عند القنطرة وصعد إليه رجال اجلوازات وتوقفوا فجأة عند األم
وأوالدها...
 من أنت ومن أعطاك إذنًا بالدخول؟جتيبهم بلهجة درزية فيها استعالء :أنا عالية املنذر من جبل
الدروز ،وهل ال بد لي من إذن لدخول مصر؟
تتحرك يف الرجال عروق التحدي :نعم ،فغري مسموح لك بالدخول
من دون جواز املرور.
فتبدلت حاهلا فورا ..فهذا هو
صمتت وأدركت أن مثة مشكلة،
ّ
امللجأ الوحيد هلم اآلن ،بل وقد يكون األخري.
بادرها رجل اجلوازات وكأنه يقدم هلا احلل :أليس لك من يعرفك
ً
فرطا كما
يف مصر أو القاهرة ،فبغري ذلك لن تدخلي ،فليس األمر
تتصورين...
هنا قفزت إىل ذهنها فكرة جديدة قد تكون هي احلل ،فهي
تعرف أن زعيم مصر آنذاك هو سعد زغلول ،وكما أن أخباره وجهاده
ضد االحتالل ميآلن أرجاء الوطن العربي ،فمن املؤكد أنه يعرف ما
يدور يف جبل الدروز وأمر الثوار سلطان األطرش وفهد األطرش،
وغريهما هناك يف اجلبل ،وجهادهم ضد االحتالل الفرنسي ،وما
يعانونه حتت نري االحتالل ،فانربت قائلة :بل يعرفنا سعد زغلول،
إنه شبيه يف الكفاح بسلطان األطرش وزوجي فهد األطرش يف جبل
الدروز ...هم على صلة وثيقة معا ،وبينهم مراسالت ...فاسألوه.
تبدلت هلجة التحدي لدى رجال اجلوازات إىل شروع يف املالينة،
وذهب أحدهم إىل جهاز تلفون قريب ليطلب رئاسته ،ورئاسته

*مجال عبدالناصر يستقبل سلطان باشا االطرش*

*فريد االطرش يف صباه*

*احتفاالت الدروز*

*مجاهري من الدروز*

طلبت بيت الزعيم سعد زغلول ،فلما مسع سعد امسي سلطان
وفهد األطرش أصدر أمره بأن تدخل األسرة إىل البالد بغري قيد أو
شرط.
ويف إجالل واحرتام ،محل رجال اجلوازات النبأ إىل األم :سيدتي
تستطيعون الدخول اآلن ،مسح لكم سعد باشا أن تدخلوا على
مسؤوليته الشخصية.
مل جتب األم ،لكن بدت على وجهها عالمات االرتياح ،نظرت إىل
صغارها الذين كانوا فتحوا أعينهم مشدوهني بعد أن طار منها
النوم.
أين حنن يا أماه؟
ال ختافوا ،حنن اآلن يف مأمن ،حنن يف مصر.
رحلة الشقاء ..والفقر
كانت آمال آنذاك طفلة دون العاشرة من عمرها ،بينما كان
شقيقها فريد يكربها بعامني ،أما فؤاد الشقيق األكرب فكان يكربها
بثالثة أعوام.
مسحت السلطات املصرية بدخول عائلة فهد األطرش ،وما إن
وصل القطار إىل حمطة سكك حديد مصر يف القاهرة ،حتى راحت
تبحث عن «شقة لإلجيار» ،طالبة ما يتناسب مع حالتهم اجلديدة،
وليس مع ما كانوا عليه ،وال حتى ما يتناسب مع أصل عائلتها
وعائلة زوجها أمراء الدروز من آل األطرش ،واهتدت بعد حبث ليس
بطويل إىل شقة متواضعة من غرفتني وصالة صغرية يف حي باب
البحر يف منطقة الفجالة القريبة من حمطة سكك حديد مصر ،واليت
ً
ّ
قرشا تدفع كل أول شهر.
بستون
يطلق عليها حمطة مصر،
كان أول ما حبثت عالية عنه بعد أن استقرت وصغارها يف
القاهرة ،هو كيف ستعيش وهؤالء الصغار ،من دون مصدر دخل؟
وكيف ستدبر حاهلا ،كذلك ال بد من أن يتعلم هؤالء الصغار،
ويلتحقوا باملدارس ،ومل يكن يف ذلك الوقت «جمانية تعليم»
يف مصر ،بل كان التعليم كله خاصًا وتكاليفه مرتفعة ،مع إعفاء
املتفوقني فحسب ،غري أنها وجدت ضالتها يف فرصة رائعة متنحها
مدارس الراهبات الفرنسية ألوالد الفقراء للتعلم جمانا ،فما كان
ً
جمانا ،التحق فريد وفؤاد يف مدرسة
منها إىل أن أحلقت األوالد بها
«اخلرنفش» ،والتحقت أمسهان مبدرسة الراهبات يف حي شربا
الشهري.
يضيق الصغريان فريد وآمال ذرعا بالظروف اجلديدة اليت ُأجربت
األسرة عليها ،يف حني أن فؤاد وعلى رغم ضيقه بالظروف نفسها،
إال أن إحساسه بأنه كبري األسرة اآلن ،جعله يتحملها ،ويفقد أعصابه
يف مواجهة فريد:
ماذا حدث لنا ...وملاذا نسكن هاتني احلجرتني الضيقتني ..متى
يأتي والدنا وحيمل لنا اهلدايا واحللوى ..ويأخذنا اىل قصرنا يف
بريوت؟
أخفض صوتك يا فريد ...ال تكف أمنا عن البكاء منذ جئنا إىل
هنا ،إنها اشرتت بأكثر ما معها من نقود هذه األشياء املوجودة يف
يقرح
الشقة ،ثم أال ترى أنها تطهو طعامنا بنفسها ،وماء الغسيل ّ
أصابعها وهى اليت مل تفعل ذلك يوما...
لكن...
أرجوك ال تؤملها بهذا الكالم!
بدأ فريد يعي ما حوله ويعرف حقائق حياته اجلديدة كلها ،ويف
الوقت نفسه كانت عالية تكثر من الغناء له بصوت فيه دموع،
وكان كل صبح يطلع عليهم يضيف إىل نسيج احلقيقة اليت بدأت
تتضح خيطا جديدا ،فيزيد الصغار يقينا أن األسرة صارت إىل

الفقر ال حمالة مع اقرتاب نفاد النقود التى حصلت عليها األم من
بيع سيارتها يف حيفا ،وأن العز القديـم مل يعد غري ذكريات ،فقد
كانت كمية اللحم اليت حتملها األم إىل البيت تتناقص يوما بعد
يوم ،وتشي بأن اإلفالس وشيك وال تستطيع األم إال أن تعدل بني
الثالثة يف نصيبهم من اللحم ،وفريد الذي حيب املداعبة حيتفظ
بنصيبه حتى ينتهي فؤاد وآمال من التهام نصيبهما ،فيبـرز ما معه
وهو حيرك لسانه يف اهلواء يغيظ االثنني ،وأمسهان ال تستطيع
أن تكظم غيظها ،فتدفع قطتها إىل قطعة اللحم فتختطفها القطة
وجتري بها إىل ركن احلجرة ،بني ضحكات آمال وفؤاد ،ويستبد
الغضب بفريد فيثب على القطة وثبا ،ويالحقها بني احلجرات ،وال
يرتكها تهنأ بقطعة اللحم ،ينتزعها من فمها وجيري إىل صنبور املاء
فيغسلها ،ويعود بها وهو ميضغها يف تلذذ ،ويتوقف حلظة ليخرج
لسانه لفؤاد وآمال ...يغيظهما ،واألم تضحك بينما قلبها يدمي ملا
ترى ،واحلجرتان اللتان صارتا كل دنيا القافلة الشاردة رطبتان،
وقلة الغذاء مل تكن عادة الصغار املنعمني.
أوالد كوسا
بسبب ذلك مرض فريد ،كان يسعل سعاال يقطع قلب أمه،
فليس يف حقيبتها أجر طبيب ،وقد التفت حوله نسوة باب البحر
وأعطينها وصفة جربنها يف عشرات املرضى فكانت ترياقا لكل
سعال! كانت األم تسهر الليل على مصباح الغاز تصنع املناديل
ذات «القوية» لتبيعها لبنات احلي وتكفي مصاريف البيت بعد أن
نفد كل الرصيد ...والصغار أمامها يتغطون بغطاء واحد ...وفريد
يف طرف الفراش كي ال تسري العدوى منه إىل فؤاد وآمال ،واليت
كانت كثرية احلركة وكثريا ما جتذب الغطاء إليها فيتعرى فريد.
مل يكن الذي يشغل بال عالية بنت املنذر أن تدبر قوتا ألوالدها
فحسب ،بل كانت تفكر يف الغد وترسم بعقل األم وقلبها شكل
املستقبل فيه ،وهي املتعلمة ،فكيف تفكر يف خطة للغد ال يكون
العلم عمادها؟ لكن من أين هلا تكاليف املدارس ،وإذا استطاعت من
كد اإلبرة أن توفر هلم تكاليف عام ،فماذا تفعل يف العام الذي يليه،
يشبون وتزداد مطالبهم وتتعقد ،لكنها اهتدت إىل مدرسة
وحني
ّ
ً
جمانا ،وترددت قبل أن تطرق باب املدرسة ألن
تقبل أوالد الفقراء
املدرسة فرنسية ،وهل ميكن أن تقبل مدرسة فرنسية أوالد األطرش
الذي حيارب الفرنسيني يف جبل الدروز بغري هوادة؟ وإذا كان هؤالء
هم أوالد األطرش ،فهل يشملهم اإلعفاء من التكاليف لعلة الفقر؟
قررت األم وذهبت بأوالدها إىل املدرسة ،وقالت ملدير املدرسة إنها
تعرب حبر احلياة من غري عائل ،فهل يرق قلبه ويفتح باب املدرسة
لصغارها ،والرجل يسأهلا :أوالد من هم؟
أوالد كوسا؟
أفلتت منه ضحكة رغما عنه ،فاالسم املعروف فى بالد الشام
شائعا فى مصر ،ثم أحس أن الضحكة وخزت األم املسكينة،
ليس
ً
وكأمنا أراد أن يعتذر هلا عما بدر منه فقبل أوالدها.
هكذا صار فؤاد وفريد كوسا تلميذين يف مدرسة اخلرنفش ،ومل
تكن فرتة الدراسة بهيجة وال ممتعة ،فقد كان التالميذ يلتفون حول
كوسا ،باملظاهرات الضاحكة ،وفؤاد يدافع عن فريد ،لكن التالمذة
فتطيب االم خاطره ومتسك
يواصلون الضحك ،ويعود فريد باكيا،
ّ
بالعود وتغين ،أو تدعوه جللسة اخلميس حني كانت تزورها النساء
السوريات فيتبادلن أخبارهن القاهرية ،ويقص عليهن من وصلته
أخبارا من جبل الدروز ،ثم ينصرفن إىل الغناء جبوقة واسطة العقد
ً
فيها عالية.
(يتبع العدد القادم)
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رياضة

تصفيات آسيا للناشئني :خسارة لبنان أمام البحرين  1ـ 2
لم ينجح منتخب لبنان للناشئني املشارك يف تصفيات بطولة
آسيا للناشئني حتت  16سنة يف نيبال يف احلفاظ على تقدمه
أمام نظريه البحريين ،فخسر أمامه  2 1يف املباراة اليت مجعتهما
ضمن منافسات اجملموعة الثانية من التصفيات اآلسيوية ،املقامة
.على ملعب داشارت يف العاصمة النيبالية كامتاندو
وقد جرى اللقاء حتت أمطار غزيرة غمرت العاصمة النيبالية.
وكان أداء العيب املنتخب اللبناني األفضل معظم فرتات املباراة،
وأتيحت هلم فرص خطرة للتسجيل على مدار الشوطني ،إال أن
حارس املرمى البحريين جاسم علي حممد وقف سدًا منيعا أمام
تسديدات الالعبني طومي حامض ومصطفى حسن وعلي سعد
وغريهم من العيب منتخبنا الوطين الذي أدى على رغم اخلسارة
مباراة طيبة أمام منتخب استعد جيدًا للمسابقة وجاء اىل كامتاندو
قبل عشرة أيام من انطالق املنافسات .وأدى املنتخب اللبناني
مباراة أقوى من سابقتها اليت خاضها قبل يومني أمام نيبال
.وخرج منها فائزًا
وافتتح اللبنانيون الذي خاض بعضهم اللقاء متحام ًال على املرض

الذي أصاب عددًا منهم بفعل عامل الطقس ،عرب قذيفة للجناح
األمين علي سعد ،سكنت املقص األمين للمرمى البحريين يف
الدقيقة  .31ويف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع
من الشوط األول ،عادل البحرينيون عرب عبداهلل مبارك .ويف
الشوط الثانيّ ،
كثف املنتخب اللبناني ضغطه وساهم دخول
حممد مرقباوي يف تفعيل الناحية اهلجومية ،وذلك بعدما أهدر
طومي حامض ورفاقه أكثر من فرصة للهجوم .وبعكس جمريات
اللقاء استثمر حممد راشد الدوسري ركنية لفريقه يف الدقيقة
 82مسج ًال هدف الفوز للبحرين
وخيوض املنتخب اللبناني مباراته املقبلة مع منتخب طاجيكستان،
مثل منتخب لبنان للناشئني احلارس حممد احملمود والالعبون جاد
بوضاهر وشادي سكاف ومصطفى زين العابدين ووائل البياض
وعلي سعد (حسني الدر) ومصطفى حسن وطومي حامض ورضا
.منيمنة (حممد مرقباوي) وحممد سليمان وحممد ضاهر
قاد املباراة احلكم العراقي كاظم عبدالعظيم ،وعاونه احلكم
األوزبكي اندريه موكاينت ،واليمين عبداهلل النقران

 329العباً يدافعون عن ألوان نوادي الدرجة األوىل
الـ 12بينهم  33أجنبياً من  12جنسية
أقفل ،بعد ظهر االربعاء ،باب انتقاالت الالعبني ملوسم كرة القدم
 2010 2009على  329العبًا يف  12ناديُا بينهم  33العبًا أجنبيًا من 12
جنسية و 11فلسطينيًا ،علمًا أن احتاد الكرة ال يعترب الفلسطينيني
أجانب ويسمح لفلسطيين واحد بالتواجد على أرض امللعب
وتعاقدت نوادي الدرجة االوىل مع  8برازيليني و 6نيجرييني و5
سيرياليونيني و 3سنغاليني و 3أوكرانيني وكونغوليني اثنني
والعب واحد من كل من العراق وارمينيا وفرنسا واملغرب ومصر
.والكامريون
وهنا الئحة الالعبني اليت وزعها ،احتاد كرة القدم:النجمة (30
العبا) :بابي سيسي ،موسى غايي ،ماكييت ديوب (السنغال)،
واللبنانيون :حسني محدان ،عبده طافح ،خالد محية ،الياس فرجيي،
امحد مغربي ،علي ناصر الدين ،عباس عطوي ،حممد غدار ،زكريا
شرارة ،بالل شخ النجارين ،حممد مشص ،سعيد اسكندر ،خالد
التكه جي ،قاسم حممود ،حسني نصراهلل ،أكرم مغربي ،علي خليل،
علي يعقوب ،عباس فضل اهلل ،بول رستم ،حسن امساعيل ،علي
محام ،امحد النعماني ،حممد علي االمحد ،هاغوب دونابيديان ،حممد
قره نوح ،يوسف سعد
العهد ( :)23فابيو دا سيلفا ،رودولفو دوس سانتوس (الربازيل)،
اكاريو روبرت (نيجرييا) ،حممد أبوعتيق (فلسطني) ،واللبنانيون:
عدي العطار ،باسم مرمر ،عباس كنعان ،محزه سالمي ،حسن
نصراهلل ،حسني علوية ،حممد محود ،حسن مزهر ،سامر زين الدين،
حسن معتوق ،حسني دقيق ،حسن طهماز ،حممود العلي ،حممد
سنتينا ،عباس عطوي ،علي متريك ،حممود سيد ،حسن زيتون،
.حسن سويدان
األنصار ( :)27ادولفوس ابيدي (نيجرييا) ،راموس جونيور
(الربازيل) ،امحد مناجد عباس (العراق) ،واللبنانيون :مالك حسون،
حممد عطوي ،امحد اخلضر ،نصرات اجلمل ،حممد شحرور ،امحد
الشوم ،سامي الشوم ،حممود البساط ،املعتز باهلل اجلنيدي ،عادل
عوض ،طارق حلوم ،الري مهنا ،حسني أمني ،حسن مغنية ،امحد
ملحم ،حممود اهلادي ،نبيل بعلبكي ،حممد عطوي ،حممد محود،
ابراهيم مناع ،علي شحادة ،حممد باقر يونس ،علي عبود ،علي
سعادة
الصفاء ( :)28روميو جنبيان (أرمينيا) ،شارل دافيدسون (فرنسا)،
طارق العمراتي (املغرب) ،واللبنانيون :زياد الصمد ،نزيه طي،
عمر عبداهلل ،حممد مصطفى الدره ،حممود الزغيب ،عمر غنام ،حممد
خمتار نعماني ،حممد حيدر ،رامي قدروه ،عامر خان ،حسني طحان،
خضر سالمي ،سعداهلل بدوي ،محزه عبود ،يوسف الدمياطي ،هيثم
عطوي ،علي السعدي ،رامز ديوب ،حممد يونس ،مجعة السواملة،
حممد ابراهيم طرجيي ،حممد طحان ،ابراهيم خري الدين ،روني
عازار ،حممد قرحاني
املربة ( :)25الفريدو جونيور ،جورج دا سيلفا ،رافايل لييت
(الربازيل) ،واللبنانيون :حسن بيطار ،بالل حاجو ،حييى هاشم،
امساعيل فاضل ،علي العطار ،طارق العلي ،حسن محود ،حممد
شكر ،مهدي درويش ،أمحد زعرور ،علي األتات ،سعد الدين
بلهوان ،حممد مهدي حاطوم ،وسام نصار ،حممد عزالدين ،علي
بزي ،أمحد صقر ،رامي عمار ،حسني شحرور ،حسن محدان ،علي
زهري ،كامل جابر
شباب الساحل ( :)28أومارو مصطفى (سيرياليون) ،أمحد جرادة
(مصر) ،علي أسعد (فلسطني) ،واللبنانيون :حممد حالوي ،موسى
حجيج ،حسني خشاب ،زهري عبداهلل ،حسني عليق ،جان كوتاني،
حسنني الدعبول ،أمحد خضر الصفح ،إبراهيم محود ،حسني صاحل،

حممد صادق ،ضياء احلسني برو ،عباس شيت ،حممود عيتاني،
حسن ظاهر ،عزت خليل ،أمري احلاف ،عيسى الدحويش ،حسني
سالمي ،حممد الصيداني ،حممد مرعي ،طوني ضومط ،عباس
طحان ،علي سرحان ،حممد قصاص
التضامن صور ( :)23جون كامارا (سيرياليون) ،ديريك اييب
(نيجرييا) ،حممود بشكار (فلسطني) ،هيثم خدوج (فلسطني)،
واللبنانيون :فضل مسلماني ،علي بيطار ،هشام شحيمي ،يوسف
حجازي ،علي فقيه ،حممد مدني ،بالل برجي ،فيصل عنرت ،أمحد
سبييت ،حسني عطوي ،أمحد احلسن ،حسني سيد ،رائد بريطع،
حسن مناع ،خليل موسى ،سامر حاوي ،غسان شويخ ،نصرات
فوعاني ،حسني أخضر
الراسينغ بريوت ( :)26ادييل بريشيوس (نيجرييا) ،دونالد
ماكينتاير (سيرياليون) ،أغريبينو جونيور (الربازيل) ،حممد بالوني
(فلسطني) ،واللبنانيون :زهري مراد ،جوزف عطية ،رياض قبيسي،
سركيس اسكجيان ،حممد مشلب مطر ،وليد امساعيل ،سريج سعيد،
علي بلوط ،سركيس عباجيان ،وسام كنج ،عماد مريي ،ابراهيم
سليمان أبي جبل ،حسن حافظ ،جوليان صقر ،حسن حسني ،حسن
قليط ،حسن خاتون ،علي عياد ،سامر شحادة ،ربيع أبو شعيا،
عبداهلل األلطي ،علي محية
احلكمة ( :)30ايفان فالكوفسكي ،باشنياك زاخار ،افاناسييف
الكسندر (أوكرانيا) ،واللبنانيون :وحيد فتال ،ميشال جربان،
طوني ضاهر ،كريم كنفاني ،جعفر أبو طعام ،وليد شحادة ،عبداهلل
محود ،حممد سلوم ،وائل كوثراني ،رامي الالذقي ،حممد خلف ،حممد
محود ،إيلي احلاج عساف ،حممود دقيق ،حسني عمار ،مارسيليو
الفيس سيلفا ،حممد األشقر ،مصطفى توسكا ،كريكور ألوزيان،
علي صفوان ،ربيع الرحال العرابي ،حسن قدوح ،غسان غصني،
أمحد أيوب ،وارطان غازاريان ،عمر احلليب ،حسني عواضة
الشباب الغازية ( :)30كيتوكو كابو ،المبوتو مابياال (الكونغو)
ادريانو كاسيمريو (الربازيل) ،مصطفى حالق ،خضر بيالني
(فلسطني) ،واللبنانيون :قاسم ضاهر ،حسني حسون ،عيسى
رمضان ،عباس صاحل ،أمحد طراد ،عباس خليفة ،علي احلمصي،
علي زريق ،علي فرحات ،علي محدون ،حسن دنش ،حسن حسون،
امحد خليفة ،حسني فروخ ،مجال شكرون ،امحد امساعيل ،حممد
خليفه ،حممد علي حالل ،هيثم احلالق ،ادهم غدار ،حممود اسكندر،
علي ليال ،حممد ضاهر ،ناصر املصري ،يوسف غدار
األهلي صيدا ( :)29ميالت بوليكاربي (الكامريون) ،طومسون
كامارا (سيرياليون) ،كريم بوالجي (نيجرييا) ،أنس آغا ،أمحد
اليمين (فلسطني) ،واللبنانيون :حممود شحود ،محزة املصري،
مصطفى مجال ،حسن احملمد ،حييى املصري ،خالد كاظم ،حسن
القلى ،امحد فقيه ،امحد بركات ،نادر العرب ،هيثم فتال ،طارق
حممد ،حسني سويدان ،مهدي شاهني ،علي وهيب ،حممود بيضون،
حممد ناصر ،وليد عبد الرمحن ،بالل أرقه دان ،مصطفى القصعة،
امحد عطوي ،رامي فقيه ،مازن مجال ،حممود قعقع
اإلصالح الربج الشمالي ( :)30حممد فورنا (سيرياليون) ،سنداي
اغادا (نيجرييا) ،وسيم عبد اهلادي ،امحد شبلي (فلسطني)
واللبنانيون :جهاد زيات ،حممد شرف الدين ،حممد فوعاني ،بالل
كساب ،حسني ملك ،حممد نبوه ،حسني جبق ،حممد درويش ،علي
فقيه ،ابراهيم االمحد ،موسى زيات ،سليم زيات ،علي صاحل،
رضوان كساب ،وائل بدوي ،حيدر امساعيل ،فادي سلمان ،أمني
عيسى ،حسني جعفر ،علي موسى ،علي خلف ،هيثم زين ،حسني
حسن ،حسن الفوعاني ،حممد الفاعور ،أمحد حيدر

كرة الصاالت

جدد املنتخب اللبناني لكرة الصاالت فوزه على ضيفه االردني 0 - 2
ّ
يف املباراة الودية اليت أجريت بينهما ،على ملعب جممع الرئيس اميل
حلود العسكري ،يف إطار استعداد املنتخب اللبناني للمشاركة يف
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا ،ما بني  13تشرين األول اجلاري
و 18منه ،يف العاصمة القطرية الدوحة .وحضر املباراة االمني العام
الحتاد الكرة رهيف عالمة وعضو اللجنة العليا رئيس جلنة الصاالت
سيمون الدويهي .وسجل سريج سعيد اإلصابة األوىل من ضربة جزاء
«بناليت» احتسبها احلكم يف الدقيقة  15اثر ارتكاب االردنيني اخلطأ
السادس ،بينما سجل ربيع ابو شعيا اإلصابة الثانية يف الدقيقة 27
حرة سددها خالد
حني تابع كرة مرتدة من احلارس االردني ،اثر ضربة ّ
تكه جي ( .)27وكان لبنان فاز على األردن  1 - 2يف املباراة اخلتامية
عمان ،حارمًا اياه
لبطولة غرب آسيا اليت استضافتها العاصمة االردنية ّ
من احراز اللقب االقليمي .مثل لبنان احلارس ربيع الكاخي ،وقاسم
قوصان وجان فاضل وخالد تكه جي وعلي احلمصي وربيع ابو شعيا
وهيثم عطوي وسريج سعيد وحسن محود وعباس فضل اهلل .قاد
املباراة احلكام الدولي حممد الشامي وعاونه االحتاديان فادي قالجيان
وعلي أمني وامليقاتي نبيل سعيد

تنس الكسليك للسيدات :سقوط
النمسوية ماير املصنفة ثانية

يقام الدور ربع النهائي للدورة الدولية التاسعة لتنس السيدات ،اليت
ُي ّ
نظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة ،على مالعبه الستة يف
الكسليك ،برعاية رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان وباشراف
االحتاد الدولي للعبة
تتحدد على اثرها هوية الالعبات األربع
وستقام اليوم أربع مباريات
ّ
اللواتي ستتأهلن للدور نصف النهائي الذي سيقام غدًا اجلمعة.
وهنا نتائج مباريات دور الـ 16اليت أقيمت أمس االربعاء :فازت
الرومانية الكسندرا دولغريواملصنفة أوىل على السلوفاكية ميكاييلال
بوشابوفا  1 6و ،2 6واألوزبكية أكغول أمامنورادوفا املصنفة ثالثة
على السلوفاكية كاتريا كاشليكوفا باالنسحاب ،والسلوفاكية سوزانا
كوكوفا على الرومانية ايرينا كاميليا بيغو  2 6و ،0 6واألوكرانية
يوليانا فيداك على النمسوية باتريسيا ماير املصنفة ثانية  4 6و- 7
 5يف مفاجأة مدوية .كما فازت األوكرانية ماريا كوريتسيفا املصنف
ثامنة على البيالروسية داريا كوستوفا  2 6و ،4 6والباراغوايانية
روزانا دو لوس ريوس املصنفة سادسة على السلوفاكية لينكا
تفاروسكوفا  6 4و 4 6و .6 - 7ويف املباراة األخرية ،فازت التشيكية
بيرتا سيتكوفسكا على االوكرانية ليسيا تسورنكو  6 0و 3 6و6 - 7
يف لقاء عاصف
وهنا الربنامج :فردي (ربع النهائي) :الساعة  :13,00روزانا دو
لوس ريوس (الباراغواي) يوليانا فيداك (اوكرانيا) ،أكغول
امامنورادوفا (أوزبكستان) ماريا كوريتسيفا (أوكرانيا) ،سوزانا
كوكوفا (سلوفاكيا)  -بيرتا سيتكوفسكا (تشيكيا) .الساعة :14,00
الكسندرا دولغريو(رومانيا)  -كريستينا كوكوفا (سلوفاكيا) .زوجي
(ربع النهائي) :الساعة  16,00والساعة 17,00

«جمموعة» بريلوسكوني تؤكد أن ميالن ليس للبيع
اكدت جمموعة «فينيفست» التجارية اليت ميلكها رئيس وزراء
ايطاليا سيلفيو بريلوسكوني ان نادي ميالن لكرة القدم ليس
للبيع ،وذلك ردا على الشائعات اليت حتدثت عن انها تعتزم التخلي
عن النادي
وتتكون «فينيفست» من جمموعة من الشركات ومن بينها ميالن
املتوج بلقب دوري ابطال اوروبا يف سبع مناسبات ،وتتحكم بها
عائلة بريلوسكوني .وتعرضت «فينيفست» مؤخرا لضربة قاسية
بعدما غرمت بدفع  750مليون يورو بسبب رشوة احد القضاء من
اجل تسهيل االستيالء على جمموعة النشر «موندادوري» .ويعاني
ميالن هذا املوسم ماديا وهو باع جنمه الربازيلي كاكا لريال مدريد
االسباني مقابل  67مليون يورو ،بينما مل يتجاوز حجم تعاقداته
للموسم اجلديد اكثر من  20مليون يورو
ونفت «فينيفست» اي نية هلا لبيع ميالن وهي ذكرت يف بيان
اصدرته« :مبا خيص احلماقات املتكررة الصادرة عن الصحافة ،جتد
فينيفست نفسها جمربة جمددا على نفي ،وبطريقة قاطعة وجازمة
متاما ،وجود اي فرضية من هذا النوع متعلقة ببيع النادي ولو حتى
جزئيا» .ويأتي هذا النفي بعدما اعلنت شركة النفط االلبانية
«ريزارت تاشي» يف الصحافة انها مستعدة لشراء النادي،
علما انها ليست املرة االوىل اليت تنفي فيها «فينيفست»
شائعات بيع الفريق ،اذ ذكرت صحيفة «ال ريبوبليكا» احمللية
الشهر املاضي ان بريلوسكوني قام خالل زيارة رمسية له اىل
ليبيا بالتفاوض مع اطراف مهتمني بشراء النادي العريق .يذكر ان
ميالن حيتل حاليا املركز الثاني عشر يف الدوري احمللي وذلك بعد
سبع مراحل على انطالق املوسم
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تتمـات

قمة التوافق يف دمشق:

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

اما بالنسبة اىل العراق ،فكان املوقف واحدا حول ضرورة العمل
على ترسيخ وحدته وعروبته ومحاية مستقبله كدولة عربية
مؤثرة.
وأكد املعلم ان امللك خرج من اجللسات الثالث مرتاحا اىل التطابق
يف وجهات النظر ،وانه سوف تكون متابعة جدية ملا اتفق عليه
وستتواىل الزيارات بني املسؤولني الستكمال تنفيذ االتفاقات.
وقال املعلم إنه «من الطبيعي اال تظهر النتائج مجيعا على الفور،
ولكن االكيد ان العالقات االخوية قد استعادت صفاءها».
اما حول التباين يف صياغة البيانني اللذين صدرا يف اعقاب
الزيارة ،فقال املعلم :لقد اعد كل طرف بيانه بسرعة ،واذا
دققتم يف النصني ستجدون ان املضمون واحد ان يف ما يتصل
بلبنان او بالعراق او بفلسطني ،وان اختلفت بعض العبارات.
وحول لبنان قال املعلم:إن اهلدف لكل من سوريا والسعودية
هو استقرار لبنان ،وكالنا يرى ان تشكيل حكومة وحدة وطنية
هو املدخل اىل االستقرار املنشود ...وكالنا متفق على حكومة
الوحدة الوطنية ،والنص عليها جاء يف البيانني وان اختلفت
التعابري .وحنن نرى ان ندعم التوافق الذي مت يف لبنان على
حكومة .5+10+15
لكن ال احد منا سوف يشكل حكومة لبنان بل سوف يشكلها
اللبنانيون ،وما اثبتناه هو ما اتفق عليه اللبنانيون ،وسوف ندعم
مجيعا هذا التوافق ...والكرة االن عند اللبنانيني.
وقال املعلم ان القائدين قد عرضا ملختلف الشؤون الدولية،
وبالتحديد للعالقات مع االدارة االمريكية وكذلك للعالقات مع
ايران ،ومع خمتلف الدول العربية ،يف جولة افق واسعة ،ومل يكن
مثة خالف او تعارض.
وختم املعلم بأن «النتائج ال تظهر مجيعا على الفور ،لكن ما
استطيع تأكيده ان الزيارة كانت ناجحة بكل املعايري وان التفاهم
على املوضوعات االساسية كان تاما ...لقد صارت مرحلة
االختالف وراءنا وقد جتاوزناها ،ولن تعود ابدا .ومثة امور تتطلب
وقتا فالقادة ليسوا سحرة ،ولكننا قطعنا خطوات جادة يف اعادة
وصل ما انقطع ،ولسوف نتابع حتى اعادة الروح اىل العمل
العربي املشرتك».
مطول
وكان امللك عبد اهلل اختتم زيارته الرمسية إىل دمشق بلقاء
ّ
مع األسد ،هو الرابع يف سلسلة اللقاءات اليت عقدت بني اجلانبني
يف غضون يومني .وكان واضحا أمس ،وقبل مغادرة امللك،
االرتياح على أعضاء الوفد السعودي الرمسي ،السيما الوزراء
واملستشارين ،الذين تبادلوا األحاديث مع إعالميني سوريني.
وأبدى وزير اإلعالم والثقافة عبد العزيز خوجة ارتياحه ملا أنتجته
القمة الثنائية ،معربا عن قناعته بأثارها اإلجيابية على األجواء
اإلقليمية .وقال ،ردا على سؤال ،إنه مع عودة التنسيق الثالثي
السوري السعودي املصري ملا له من أثر جيد على استقرار
املنطقة ،مشريا إىل أنه من املمكن للرياض أن تتخذ خطوات بهذا
املنحى الحقا.
ورأى خوجة ،ردا على سؤال ،إنه ميكن للبنان أن يستفيد من
أجواء هذه القمة ،ولكن ليضيف أن موضوع تشكيل احلكومة هو
موضوع لبناني داخلي على عاتق اللبنانيني .ونفى وجود أية
خطط له لزيارة لبنان ،متوقعا أن تشهد الفرتة املقبلة الكثري
من االتصاالت السعودية السورية .ونقل عنه قوله إن «القمة
بني امللك السعودي والرئيس السوري مل تتطرق بالتفصيل إىل
الشأن اللبناني».
وكان خوجة وصف ،يف حديث إىل صحيفة «الوطن» زيارة
امللك إىل سوريا بـ«التارخيية» .وقال «هذه الزيارة تارخيية بكل
تأكيد» ،مشريا إىل أن التقارب السعودي  -السوري سيكون له
اثر «اجيابي على كل املنطقة» وسيوفر «نظرة متفائلة ملستقبل
مشرق للعالقات بني البلدين ويف املنطقة عموما».
وأكد األسد وامللك عبد اهلل ،يف بيان رمسي صدر عن الرئاسة
السورية ،أهمية مواصلة العمل لالرتقاء بالعالقات السورية
السعودية اليت تصب يف مصلحة شعيب البلدين الشقيقني
وشعوب العاملني العربي واإلسالمي.
واتفقا خالل اجتماعاتهما «على ضرورة انعقاد اللجنة العليا
املشرتكة السورية السعودية يف أقرب وقت ممكن ،وأهمية
تفعيل التعاون االقتصادي والتجاري من خالل فتح آفاق جديدة،
وتشجيع رجال األعمال يف كال البلدين على االستثمار املتبادل
للوصول بهذا التعاون إىل ما يتطلع إليه الشعبان الشقيقان».
وحول لبنان ،أشار البيان السوري إىل «انه جرى التأكيد على أهمية
تعزيز التوافق بني اللبنانيني والبحث عن نقاط التالقي اليت ختدم
مصلحة لبنان من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها حجر
أساس الستقرار لبنان وتعزيز وحدته وقوته ومنعته».
وذكر البيان السعودي الذي نشرته وكالة األنباء السعودية
(واس) انه «بالنسبة للشأن اللبناني فقد مت التأكيد على أهمية
التوصل إىل كل ما من شأنه وحدة لبنان واستقراره ،من خالل
تعزيز التوافق بني األشقاء يف لبنان واإلسراع يف تشكيل حكومة

الوحدة الوطنية».
كما أكد اجلانبان «التزامهما مبواصلة اجلهود من أجل تعزيز
العمل العربي املشرتك وبناء تضامن عربي متني خلدمة املصاحل
والقضايا العربية واإلسالمية وعزمهما على التنسيق والتشاور
فيما بينهما لتحقيق ذلك».
وبشأن األراضي الفلسطينية احملتلة« ،أكد األسد وامللك عبد
اهلل ضرورة وقف االعتداءات املستمرة اليت يتعرض هلا الشعب
الفلسطيين ومواجهة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي لتهويد القدس
وتوحيد جهود العرب واملسلمني لرفع احلصار عن املسجد
األقصى».
وفيما خيص الساحة العراقية ،أكد اجلانبان ،حبسب البيان
السوري« ،حرصهما على أمن واستقرار العراق ،ودعم كل ما من
شأنه احلفاظ على وحدته أرضا وشعبا وحتقيق املصاحلة الوطنية
كمدخل أساسي لبناء عراق مستقل حر ومزدهر» ،فيما ذكر البيان
السعودي انه «كان هناك اتفاق كامل على أهمية أمن واستقرار
ووحدة وعروبة العراق وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وصوال
إىل بناء عراق مستقل ومزدهر وآمن».
وذكر البيان السعودي انه «مت التأكيد على ضرورة دعم حكومة
اليمن الشقيقة وتأييد جهودها لبسط األمن واالستقرار يف مجيع
أحناء اليمن والقضاء على الفنت والقالقل اليت تهدد وحدته
وسالمته».
وعلى هامش القمة ،حبث وزير املالية السوري حممد احلسني مع
نظريه السعودي إبراهيم العساف سبل تعزيز وتطوير التعاون
التجاري واالستثماري واالقتصادي بني البلدين ليشمل اجملاالت
كافة .ونقلت «سانا» عنهما سعيهما «لفتح افاق جديدة للتعاون
املالي بني الوزارتني ليشمل القطاعات املصرفية والتأمينية
والضريبية والرسوم واجلمارك والتعاون اجلمركي وتفعيل الشركة
السورية السعودية لالستثمارات وغريها».
كما حبثت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل السورية دياال احلج
عارف ووزير العمل السعودي غازي القصييب «التعاون الثنائي
وآلية تنظيم العمالة واحلفاظ على حقوقها وتبادل اخلربات حول
التخفيف من مشكلة البطالة إضافة إىل استعراض أوضاع العاملني
السوريني يف السعودية» .وحبث خوجة مع وزير االعالم السوري
حمسن بالل «جماالت التعاون بني وسائل االعالم يف البلدين
والتنسيق يف االعالم اخلارجي مبا حيقق مصاحل البلدين الشقيقني
وخيدم القضايا العربية».
إىل ذلك ،رحب األمني العام للجامعة العربية عمرو موسى ،يف
القاهرة« ،بزيارة امللك عبد اهلل لسوريا» .واعترب أن «القمة
السورية  -السعودية خطوة مهمة تصب يف جمال تعزيز واستعادة
التضامن العربي ،وانقاذ الوضع العربي الراهن من تدهوره».
وعبرّ «عن أمله بأن تشهد الفرتة املقبلة املزيد من القمم العربية،
سواء كانت ثنائية أو مصغرة لتنقية األجواء العربية».

لبنان وقمة دمشق

وفيما عبرّ ت أوسـاط مقربة من رئيس اجلمهورية ميشـال سـليمان
عن ارتياحها لنتائج القمة السـعودية ـ السـورية ،توقع عاملون
على خط االتصاالت بني دمشـق وبريوت ،أن تبدأ مشاورات بني
العاصمتني متهيدا لعقد قمة ثنائية تناقش العالقات الثنائية
وجممل الوضع العربي.
وفيما كان ينتظر أن يفك رئيس جملس النواب نبيه بري صيامه
عن الكالم السياسي يف اإلعالم ،ملناسبة انتهاء القمة السعودية
ـ السورية اليت لطاملا راهن عليها مطلقا معادلة الـ«س -س»،
لوحظ أنه بقي معتصما عن الكالم ،وبدا مهتما باالستفسار عن
اخلطوات التالية.
يقوم
وقال رئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط إنه ّ
بشكل إجيابي نتائج القمة السورية ـ السعودية ،السيما أننا
والرئيس نبيه بري كنا ننتظر هذا التواصل الذي حتقق أخريا
بعد انقطاع طويل ،وعلى مجيع املعنيني يف لبنان اآلن تذليل كل
العقبات لبلورة حكومة الوحدة الوطنية.
وعما إذا كان يعتقد بان البند اللبناني كان كافيا ،أجاب«:إنه
كاف ،ويبقى علينا كلبنانيني أال نضع شروطا تعجيزية ،وان
نستفيد من الفرصة الذهبية املتاحة ،بأن حنسن التقاط اإلشارات
ونسرع يف اخلطوات ،ألن هناك قوى حملية وإقليمية ودولية تريد
تعطيل هذا اللقاء السـوري ـ السـعودي».

جتنبنا قرارا ضعيفا

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

أن دوال عديدة ،مل يسمها ،واصلت التعامل مع التعديالت
مضيفًا ّ
األمريكية من دون الوصول اىل صيغة متفق عليها .ولفت إىل
انه «عندما بدأت التدخالت والضغوط من أجل إصدار مشروع
قرار ضعيف ،بدأت تظهر تربيرات من بعض املندوبني مثل أن
حكوماتهم مل يتح هلا الوقت لالطالع على تقرير كبري خالل وقت
قصري» .وتابع :بتنا أمام خيارين إما الذهاب للتصويت على مشروع
قرار الدول اإلسالمية ويف هذه احلالة لن يكون واضحًا عدد من
سيصوت لصاحله ...وإما التأجيل إىل شهر آذار املقبل.
إىل ذلك ،قال نائب أمني سر حركة فتح اللواء جربيل الرجوب

إن احلركة «ترى يف تقرير غولدستون شهادة حية ومقنعة إلدانة
ّ
االحتالل» ،مشريًا إىل انه «هذه مهمة كل الشعب الفلسطيين
وقيادته وفصائله ،وقيادة حركة فتح قررت أن تدعو حركة محاس
وكافة الفصائل الفلسطينية اىل تشكيل إطار وطين فلسطيين
يضم اجلميع».
وأعلنت حركة محاس أنها ناقشت بالفعل مع القاهرة إمكان تأجيل
موعد التوقيع على اتفاق املصاحلة الفلسطينية ،لكنها أشارت إىل
أن القرار يف هذا الشأن ال يزال خيضع للمشاورات.
وقال املتحدث باسم محاس سامي أبو زهري إن «موقف سلطة
رام اهلل من تقرير غولدستون أصاب الشعب الفلسطيين واألمة
كلها بصدمة كبرية وهذه اجلرمية مسمت أجواء احلوار ،وهو ما
دفع احلركة إىل مناقشة تأجيل املوعد املعلن» لتوقيع اتفاق
املصاحلة.
وشدد أبو زهري على أن هذه املناقشة تأتي يف إطار حرص
احلركة على إجناح اجلهود املصرية لتحقيق املصاحلة وعدم فشلها،
مشريًا إىل أنه «بات من الواضح أن األجواء ليست مالئمة ،ولذلك
هناك مناقشات مع القاهرة وداخل احلركة وهي ال تزال مستمرة
واحلركة ستتخذ القرار املناسب وباالتفاق مع األشقاء املصريني،
ومبا يضمن حتقيق املصلحة الوطنية العليا وحتقيق املصاحلة
الفلسطينية».

املالكي حيذر من تفتيت الوحدة...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

مالحقة بقايا املخربني ،ألن الدولة بكافة إمكانياتها كانت تعمل
لفرض القانون ،وال يزال األمن من أولوياتنا ،وأن هناك حماوالت
داخلية مدعومة خارجيا حتاول زعزعة األمن».
إىل ذلك ،أكد رئيس جملس النواب العراقي أياد السامرائي،
خالل استقباله وفدا من اجمللس السياسي العربي يف كركوك،
أهمية إجراء االنتخابات يف موعدها احملدد ويف مجيع احملافظات
من دون استثناء.
وقال «يف الوقت الذي نرفض فيه أي تزوير أو إضافة يف
سجل الناخبني فهذا ال يعين أن حيرم مواطنو كركوك من حقهم
الدستوري يف اختيار ممثليهم».
ويف النجف ،قال عالوي ،بعد زيارته املرجع الديين الشيعي األعلى
يف العراق آية اهلل علي السيستاني« ،علينا كقوى سياسية ،إذا
كنا حنرتم شعبنا ،أن نعطيه احلرية كاملة الختيار من يريد اختياره
لتمثيله يف جملس النواب .وان ممارسة الضغط واإلكراه والرتويع
بهدف تغيري ما يريده الشعب العراقي إجحاف كامل حبق الشعب
وليست فقط إجحافا حبق القوائم اليت حيصل حبقها تزوير».

متى يتلبنن
تشكيل احلكومات اللبنانية؟

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

وضع هذا التشكيل على نار حامية .وكادت احلكومة احلريرية
االوىل ان ترى النور .وسبب وضع تلك احلكومة على النار يف
ذلك احلني يعود اىل ان العالقة بني سوريا والسعودية كانت
تشهد حتسنًا ملموسًا حيث كان من املقرر ان يقوم امللك عبداهلل
بزيارة لدمشق بعد زيارة الرئيس االسد للسعودية ولكن دخول
بعض العواصم على اخلط وخاصة القاهرة وواشنطن وضع
العصي يف دواليب هذه الزيارة.
وهكذا تأجلت الزيارة فوضع تشكيل احلكومة عندنا يف
«الثالجة».
واليوم بعد التكليف الثاني للحريري هناك تفاؤل بقرب والدة
احلكومة احلريرية ومرد هذا التفاؤل ليس شعور مسؤولني
يف لبنان بدقة االوضاع على الساحة اللبنانية وكذلك يف
اجلوار ،بل سبب ذلك زيارة الرئيس السوري بشار االسد اىل
السعودية جمددًا وكذلك زيارة امللك عبداهلل لسوريا اليت وصل
اليها يوم االربعاء.
فمع احرتامنا لكل هذه الدول ،جيب ان تكون لكل دولة
خصوصيتها وكيانيتها وان يكون لدى املسؤولني فيها شعور
وطين تكون فيه مصلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار.
فاىل متى جيري تشكيل احلكومات اللبنانية يف كل مكان إال
يف بريوت؟
فتارة تشكل يف واشنطن وطورًا يف الرياض ،وحينًا يف
القاهرة واحيانًا يف سوريا حتى ان مسؤولني يف لبنان ُيدخلون
كل الدول يف عملية تأليف احلكومات رغمًا عنها ،اي انهم
«يعزمونها» لتسهيل التأليف او عرقلته.
فمتى يتم حتصني انتمائنا الوطين ضد اي مؤثر خارجي كائنًا
ما كان هذا املؤثر..
متى نعمل على توظيف عالقتنا باخلارج خلدمة مصلحتنا
الوطنية..
متى يصبح انتماؤنا لبنانيًا وقرارنا لبنانيًا واي عمل نقوم به
ينبع من املصلحة اللبنانية ال غري..
نعم ،متى يتلبنن تشكيل احلكومات اللبنانية؟!
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أول كلمة جلريدة «اهلريالد»
مبناسبة عودة صدورها من
جديد يف اسرتاليا..
ان اعادة صدور هذه
الصحيفة جمددًا ،يعين لنا
الكثري خاصة للذين عاصروا
طوال احد وثالثني عامًا مهنة
اهم
وجتاوزوا
الصحافة
احملطات العديدة اليت مروا
بها لتقديم مستوى افضل
من االنتاج الصحفي.
فكل عمل ال يواكب احلياة وال
يسعى اىل التجديد يتوقف.
احدى وثالثون سنة يف مهنة
املتاعب اي الصحافة محلناها
وإخالص
وأمانة
بشرف
ومصداقية ال لبس فيها.
من وطن اآلباء واالجداد
لتحط بنا يف هذا املقلب من
العامل اسرتاليا .برتاث املبدأ
واإلميان حتى اصبح بيننا
وبني القلم والفكر سرية
طويلة.
حاورنا فيها الكثري من
الناس مقيمني هنا وقادمني
من ارض الوطن مسؤولني
وغري مسؤولني.
احد وثالثني عامًا يف خدمة
اجلالية والوطن واالوطان
العربية ناقلني اخلرب مبصداقية
ورؤية صحيحة وواضحة.
يبقى ان الكلمات املدونة
واملكتوبة أشد صالبة من

«اهلريالد» ...والوالدة املتجددة

أول كلمة

بقلم كميل مسعود

الوعود املزيفة.
ورأس مالنا اننا أمناء على
الرسالة اليت ارتضيناها
لنفسنا وقد ختلينا عن
كل شيء ومحلنا صليب
الصحافة وسرنا به اىل
طريق اجللجلة ومل نزل.
واليوم يعود جمددًا ويطل
علينا وجه ليس جبديد
وقد عرفته اجلالية اللبنانية
والعربية يف كل القطاعات
االسرتالية منذ اكثر من
مخسة وعشرين عامًا هو
الزميل انطونيوس بو رزق
يطل على اجلالية اللبنانية
والعربية كرئيس لتحرير
جريدة «اهلريالد».
وقد عودنا يف السابق على
املواضيع الشيقة اليت مل
نشتم من موادها رائحة

النفاق أو الرياء بل الصراحة
واملوضوعية مقرونة باحلقائق
خاصة املواضيع اليت تتعلق
بأمتنا العربية.
لقد عرفت اجلالية زميلنا
انطونيوس بو رزق خالل
ربع قرن من العمل الصحفي
يف مقاالت وحتاليل صحفية
عدة يف عدد من اجلرائد
العربية اذ نأمل ان تكون
«اهلريالد» اضافة جديدة
اىل صحافتنا العربية يف
هذه الديار.
أن أقول هذا ،ليس تبجحًا
أهواء أو
أو
إطراء ،امنا هو
ً
ً
وفاء للحق والعدالة..
وكما ان حبة القمح ال تعطي
إال قمحًا واجلداول إال املاء،
فأنطونيوس هو االثنان
معًا.

انها الوالدة املتجددة..
لقرائها
لتؤكد
تطل
وللناس كل الناس يف
هذه االسرتاليا العظيمة
ويف العامل ان «طائر
الفينيق» ال ميوت..
وان مات ينتصر مبوته
على املوت الن موته
طريق للحياة« .طائر
الفينيق» االسطورة ـ
احلقيقة صنعها انساننا
منذ «كان الكلمة»...
انساننا املتجدد يف
رسالتها ،رسالة الكلمة
املفعمة بأريج تراث
زرعها يف شعوب هذه
املعمورة فأنبتت قيم
حق وخري وعلم وفلسفة
ومجال...
تلك هي الطلة اجلديدة
هلذا املنرب الصحايف
امللتزم هموم وشجون
الوطن بناسه الطيبني
املنتشرين يف هذا العامل
الكبري...
نعم انها املنرب ،الدعوة
حلق الصراع الذي هو حق
التقدم والنهوض ..منرب
احلوار احلضاري جلالء
احلقيقة ..منرب الكلمة ـ
فالصحافة
الرسالة...
حبد ذاتها هي من انبل

بقلم سامي مظلوم

الرساالت ..يتوحد معها
شخص الرسول حتى
ُيصبحا اثنني يف واحد..
ال انفصام بينهما يف كل
حرف ُيكتب ..ويف كل
قول ُيقال ..ويف كل
موقف ُيتخذ.
هي
«اهلريالد»
طلة وطلعة تنشر ثقافة
الوعي ..ثقافة احملبة..
زمن
يف
ثقافتنا..
يضعنا امام ثقافات
حتاصرنا وتريدنا ان
نبقى غرباء عن اصالتنا
وتارخينا ..وغرباء عن
املساهمة احلضارية يف
بناء عامل جديد حيرتم
اآلخرين ويكافح لصيانة
الكرامة االنسانية يف
هذا الكون...

نتمنى لـ «اهلريالد»
اطاللتها
يف
الغراء
يف
النجاح
اجلديدة
امتحان العطاء والتضحية
مع كل زميالتها ..ويف
ان يكون االنتماء للوطن
بقضيته وناسه مقيمني
ومنتشرين..
هذا هو فعل االميان
للتغيري
احلقيقي
واملواجهة ..ولتكن هذه
الوالدة املتجددة طلة
اعالمية راقية تسهم
بالتأكيد يف حتصني
االنتماء الوطين واملعريف
والثقايف يف عامل جيب ان
الني الذي
يقوده الفكر
رّ
تفجر من صدر جمتمعنا
باعتباره منبت احلرف
ومفتاح احلضارات...

N.S.M
للمواد الغذائية

مديرها وصاحبها سعيد الصيداوي "أبو عمار"

تأسست سنة 1959
لالسترياد والتصدير بإدارة عمار الصيداوي
نستورد جميع املواد الغذائية ،جميع أنواع املكسرات والحبوب والفواكه املجففة
وجميع انواع البهارات ،تحميص املكسرات على انواعها يومياً
مصنع حديث للطحينة والحالوة
نضمن النوعية االجود واالحسن
توزع على جميع املحالت العربية واالجنبية

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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رسالة اىل صحيفة «اهلريالد» العربية
حتية عربية وبعد،
أه ًال وسه ًال بصحيفة «اهلريالد» العربية اليت أخذت على عاتقها
قول احلقيقة للجالية العربية يف اسرتاليا وخاصة اللبنانية الن
البعض من هؤالء االعالميني العرب باعوا انفسهم اىل الشيطان
واصبحوا مأجورين اىل من يدفع هلم اكثر والبعض منهم
اصبحوا خونة منحطني يعملون الجل الصهاينة يف اسرتاليا..
البعض من هؤالء املأجورين واخلونة يتهجمون على الشقيقة
سوريا وعلى احلليفة ايران وعلى العماد ميشال عون النه حتالف
مع املقاومة ومع حلفائها الذين ساعدونا حلماية وطننا لبنان
من اطماع اسرائيل والصهيونية العنصرية العاملية ومن اطماع
اسيادهم االمريكان انهم يتهمون العماد عون بانه ختلى عن
مبادئه وعن مسيحيتيه ان هؤالء العمالء بال اخالق انهم مأجورون
باعوا ضمائرهم ويتظاهرون بالدفاع عن طوائفهم االسالمية
واملسيحية ..ان االسالم واملسيحيني منهم براء انهم مأجورون
بكل وقاحة يتهجمون على العماد ميشال عون وعلى املقاومة
وعلى احللفاء الذين انقذوا لبنان من هذا املصري االسود
املشؤوم الذي كان ينتظرنا على ايادي الصهاينة ،هذا املصري
الذي ال خبتلف عن مصري اخواننا الفلسطينيني وهو احتالل
وطننا احلبيب وتهجرينا منه وهدم بيوتنا على رؤوسنا أليس
هذا ما يفعلونه بأخواننا يف فلسطني؟
قتل النساء واالطفال بدون شفقة او رمحة وتشتيت شعبنا
ونهب اراضينا ان طمع اسرائيل باحتالل لبنان ال خيتلف عن
طمعها يف فلسطني .ان هؤالء الصهاينة جمرمو حرب مطلوبون
للعدالة يف الكثري من بالد العامل ومع كل ذلك نرى بعض اخلونة
يف لبنان خيدمون هؤالء اجملرمني ويدافعون عنهم ويطالبون
بكل وقاحة بسحب السالح من يد املقاومة وهذا ما عجز عنه
مجيع أسيادهم وبأمضى سالحهم وجربوتهم.
ان هذه احلثالة مل تدرك بان هذا السالح رفع رأسنا ورأس
مجيع العرب بدون استثناء امام العامل ليس هذا فحسب بل
رفع رؤوس مجيع الناس الشرفاء الذين يناضلون الجل حترير
االنسان من الظلم واالستعباد الذين يرفعون صوتهم ضد
االستعمار والعنصرية يف العامل..
ان الشرفاء يف العامل يقدسون شهداءهم الذين دافعوا عن
وطنهم ،يرفعونهم اىل درجات التقديس ،ينصبون هلم التماثيل
يف امجل حدائقهم ويرفعون ما تبقى منهم على قيد احلياة اىل
اعلى املراتب.

بقلم سعيد صيداوي

ان هذه الفئة من اللبنانيني العميلة اخلائنة اليت تطالب بسحب
السالح من يد حلفائنا املقاومة وتتهجم على حلفائنا الذين
ساعدونا ان هذه احلثالة بال شرف وال ضمري يغرفون من
خياناتهم وسفاالتهم واحنطاطهم ويرمونها على الشرفاء يف
لبنان ..ان العماد عون من اشرف من أجنبهم لبنان اذ يكفيه
شرفًا وفخرًا انه مل يتعامل مع اسرائيل عدوة لبنان الوحيدة
وانه تصدى لعمالئها يف لبنان.
اننا ال نتهم احدا ولكن الذي يطالب يف الوقت احلاضر بسحب
السالح من يد املقاومة ومن يد حزب اهلل يكتب على جبينه
باخلط العريض انه خائن لوطنه.
ان الكذب والسفالة اليت تقوم بها الصهيونية هي اليت اوجدت
احزابًا طائفية واحزابًا دينية بهذه القوة اهلائلة الجل ذلك نرى
مجيع شرفاء العامل يقفون مع حزب اهلل ومنظمة محاس النهما
على حق يدافعان عن وطنهما وعن عقائدهما.
ال شك بان الكثريين من الشرفاء خيتلفون معهما يف الرأي
والفكر ،ولكنهم يؤيدونهما النهما على حق يدافعان عن
عقائدهما وعن وطنهما.
كلمة اخرية اود اقوهلا هلؤالء املأجورين :أن يفتشوا عن باب
ثان غري الصهيونية النها اصبحت على حافة قربها وعندما
رزق ٍ
اقول الصهيونية اعين العنصرية اليت مل جتلب للشعب اليهودي
ّ
الذل والعار والكراهية ،الصهيونية مثلها مثل اكثر الزعماء
سوى
ّ
الذل والعار والكراهية.
العرب الذين مل جيلبوا لنا سوى

نسوا ..أم تناسوا!!
بقلم صحايف عتيق

لقد نسي العرب ام تناسوا انهم امة عربية عظيمة هلا تارخيها
وحضارتها منذ آالف السنني..
نسوا ام تناسوا انهم اساس التاريخ ،ال بل هم صانعو هذا
التاريخ..
ان كل ما بناه عرب املاضي هدمه عرب اليوم..
كان اذا احس احدهم بشيء وقف اجلميع يؤازره.
يف الواقع ال استطيع ان اعرب عن احوال االمة اليوم وما آلت اليه
من احنالل ومعاناة وتفكك.
اما الدافع هلذا القول فهو ما شاهدناه باالمس القريب اثناء احلصار
االخري الذي فرضته اسرائيل على غزه ..وقد تضامن معها بعض
الدول اجملاورة هلا وقامت بإقفال حدودها مع غزة وعارضت ادخال
املواد الغذائية هلا وحتى االنسانية من ادوية وغريها ..بينما بعض
الدول اخلارجية كانت تسمح للشباب العربي املقيم على اراضيها
بشحن املواد الغذائية وغريها من املواد يف بواخرها العمال انسانية
وقد اخرتقت هذه البواخر اخلطوط احلمر االسرائيلية وادخلت هذه
املواد اىل غزة بالقوة .بينما كانت بعض الدول العربية تتفرج على
ما حيل بغزة وأهاليها وكأن هذا االمر ال يعنيها ال من قريب وال
من بعيد ..وكأن غزة ليست فلسطني.
ماذا يقول العامل عن الغرب وهو يشاهد اجملازر اليومية اليت
ترتكب حبق الفلسطينيني من قبل اسرائيل..
امريكا حتيك املؤامرات وتقضم االرض وتبين املستوطنات غري آبهة
بقرارات االمم املتحدة ..اسرائيل ترتبص للفلسطينيني يف عقر
دارهم ويف كل مكان وقطار املوت واالعتقال يتقدم يومًا بعد يوم
اىل كامل السيطرة على مجيع الدول العربية.
يف اخلارج تظاهرات واحتجاجات واستنكارات ،ليس بوسع الشعب
العربي ان يفعل اكثر من ذلك يف اماكن تواجده ..ويف الداخل
سكر وعربدة ..وكأن العرب قد ختلوا عن فلسطني وان بدا املشهد
غري ذلك ..رسالتنا كتاباتنا ،وهي توضيح االشياء للرأي العام
ليس كرهًا بالعرب بقدر ما نريد من خالل ذلك ان يتوحد العرب يف
عمل موحد واقل ما ميكن فعله هو جلم ايادي الصهاينة حتى توقف
املوت ومن ثم استعادة احلقوق اليت سلبتها منا اسرائيل.
لقد حان للشعب الفلسطيين ان يرتاح وكفى عذاب وتشريد
وموت..وكفى السرائيل وهي جامثة فوق اراضينا ترتكب اجملازر
دون حسيب او رقيب..
وكفى للعامل ان يصف الفلسطينيني باخلارجني عن القانون..
وكفى العرب خنوع ومماطلة وانتقال من قمة اىل قمة ..قبل الكفر
اساسهما...
بالعرب والعروبة من
َ

CLASSICA KITCHEN GIFTWARE

لصاحبيها شربل راضي وروبري خبعازي
جميع أنواع ستانلستيل ـ فناجني قهوة ـ صواني مختلفة
من أجود البضائع وجميع مستلزمات املطبخ
البيع بالجملة واملفرّق
أسعارنا هي االفضل

أمجل اهلدايا جلميع مناسباتكم السعيدة

Tel: 03 9383 5222

2/ 12 Lincoln St, East Brunswick Vic. 3057
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مؤسسة املكاري للدواليب االوىل يف فيكتوريا
كانت ومازالت تقدم لزبائنها
الكرام أفضل الخدمات
دواليب ذات نوعية جيدة ومن
ماركات عاملية ومحلية
للسيارات الصغرية واملتوسطة
والكبرية والـ  4WDعلى اختالف
أنواعه
كالتش ـ ميزان اوتوماتيكي حديث ـ فرامل ـ غيار زيت ـ
وأعمال ميكانيكية اخرى ـ أجنطة متعددة
يف فرعيها:

LA MIRAGE
لصاحبها كميل زينة
الصرح الشامخ الذي يحتضن

أروع وأرقى االجواء السعيدة
أربع صاالت يف صالة واحدة
ال حدود لجمالها وديكورها
وفخامتها ونظافتها
أربع صاالت تستقبل جميع

1257 Sydney Rd Fawkner Vic

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

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

أمانة وصدق وأخالص يف العمل
كفالة مضمونة مئة باملئة

املناسبات

لقمة شهية وخدمة ممتازة
ال مرياج االفضل ملناسباتكم
210 Hume Highway, Somerton Vic. 3062
Tel: (03)93054855 – Fax: (03)930532733

مؤسسة توتوس
االوىل يف اسرتاليا

والحائزة على الشهادة العاملية من أكرب املؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
املكان األنيق ملتذوقي اللقمة الشهية

صفحة 25

Saturday 10 October 2009

السبت  10تشرين االول 2009

Page 25
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مهرجان ناجح جلمعية بقرزال اخلريية مبناسبة عيد القديسة مورا

عمل اخلري العام ال شروط له وال عليه ،انه عمل نابع من ضمري االنسان.
هذا ،ما دأبت عليه مجعية بقرزال اخلريية منذ ان وجدت حتى اليوم.
ان هذه اجلمعية آلت على نفسها االستمرار يف العمل الذي يعود باخلري على
اجملتمع العام ،ومن هذا املنطلق اقامت هذه السنة اجلمعية حفلتها السنوية
اليت اعتادت ان تقيمها كل سنة مبناسبة عيد شفيعة بقرزال القديسة مورا،
مبهرجان اقامته يف الطابق السفلي لكنيسة سيدة لبنان املارونية بعد
قداس يوم االحد املاضي من الساعة الواحدة بعد الظهر واستمر لغاية
السادسة
مساء .وقد غص املكان باملئات من أبناء اجلالية اللبنانية الكرمية
ً
اتوا للمشاركة يف هذا العمل الطيب مع عائالتهم.
االحزاب اللبنانية مل تغب عن هذه املناسبة اذ شارك وفد احلزب الشيوعي
اللبناني ،وفد التيار الوطين احلر ،ووفد من حزب الكتائب اللبنانية
واجلمعيات اخلريية وهيئات سياسية واقتصادية ،كما شارك يف املناسبة
النائب نزيه االمسر ورئيس اجلامعة اللبنانية السيد سايد حامت والسيد
طوني ليون املدير العام للمشروبات الروحية يف مؤسسة كولز Coles
والزميالن طوني شربل ومسري جربايل وكهنة الطائفة املارونية والراهبات
االنطونيات وقد غاب عن املناسبة الزميل كميل مسعود بسبب وجوده يف
سيدني.هذا ،وقد اقبل اجلمهور الكبري على شراء بطاقات اليانصيب املعدة
للمناسبة واليت اعدتها اجلمعية والقرار الذي اختذته يف ان ريع املهعرجان
من بيع البطاقات والتربعات يعود بالكامل مساهمة من اجلمعية يف امتام
مشروع بناء الكنيسة املارونية يف ملبورن.
وقدمت اجلمعية خالل املهرجان املأكوالت اللبنانية واملشروبات كما ونذكر
ان اجلمعية قدمت يف السنتني املاضيتني ملشروع الكنيسة اكثر من اربعني
الف دوالر كمساهمة منها يف هذا املشروع اخلريي.
فنيًا أحيا املهجان االول من نوعه يف ملبورن الفنانان لويس كتورة وجورج
توما وعلى الطبل كميل نكروت اللذان قدما اروع وامجل االغاني اجلميلة
على قلوب اجلميع هذا وقد متنى احلضور لو تكون مجيع مناسباتنا مماثلة

أفران عكار

Akkar Bakery

لصاحبها نضال الشهري بتقديم اللقمة

الشهية واللذيذة
مناقيش بزعرت ـ لحم بعجني ـ فطاير بسلق
ـ فطاير بسبانخ ـ بيتزا بسجق ـ عجّة
بالبيض وجميع أنواع املعجنات
نظافة تامة وخدمة ممتازة يف فرعيها:

254Sydney Rd, Coburg

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

املطبخ اللبناني االصيل
الطاولة الشهية تزينها
أفخر املأكوالت اللبنانيى
فتوش ـ تبولي ـ شنكليش ـ لبنة ـ حمص
بابا غنوج  -فالفل ـ كباب ـ سبونسك ـ سبانخ ـ
ورق عنب محشي
كفتة ـ رز عا دجاج ـ بيتزا بخضرة ـ سمكة حرّة وغريها
باالضافة اىل املأكوالت االجنبية
االتصال بـ ليلى:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669

هلذا اليوم اجلميل حيث جتتمع العائالت اللبنانية عائلة واحدة موحدة كما
ونذكر ان الربنامج قد تضمن العاب تسلية لالوالد وبعض احملطات من
الرتاث اللبناني كالرقص الشرقي وغريه وانتهى املهرجان يف سحب اوراق
اليانصيب وجاءت النتائج على الشكل التالي:
ـ بطاقة سفر اىل سيدني ذهابًا وإيابًا وحتمل الرقم  7208والراحبة عدال
نادر.
ـ متثال للقديس مار يوسف رقم البطاقة الراحبة  5988الرابح اآلن فارس.
ـ وجبة لشخصني رقم البطاقة  819الشخص الرابح حمروسة رزق.
ـ "رقم البطاقة  9517الرابح حبيب الزين “”DVD Recorder &VCR
ـ رقم البطاقة  2001الرابح لينا غرين I POD
ـ كامريا  Kodakرقم البطاقة  5372على الرابح االتصال على الرقم
0413492545
وهذه بعض اللقطات من املهرجان:

آه ..يا بريوت..
جاءت رياح الشؤم تنذر خاطري
وتقلب االحوال يف االبكار
هي غيمة جثمت على صدر بريوت
ومل ترد بالبال واالفكار
واهلل قد كشف النقاب ألميت
عن كيدهم فتسربلوا بالعار
وتصدعت بؤر التآمر ضدنا
مرتدة االسباب واالعذار
فدم احلقد يفور يف أنفاسهم
ودخانهم سم سرى للجار
ذحبوا بريوت كلها ثم استلذ
جنيعها بالسبق واالصرار
بريوت ..آه ..يا بريوت يا ريح الصبا
ثوري عليهم ثورة االعصار
وثيب على الدجيور وامتشقي الضيا
وتنشقي حرية االطيار
أسفي عليك وقد بليت بعصبة
زاغت بصائرها عن االبصار
فاذا بليت من املهانة كربي
واستنجدي بالواحد القهار
وختريي لك فارسًا مثل الذي
قد اشرقت انواره يف الدار
لندائه يهب الشباب ملبيًا
متشمرًا متوهجًا كالنار
متقلدًا روح الفدا ..متأبطاً
سقر الدنى يعدو مع االعصار
شهب شامت للعال رصد املن
يغزو محى االبطال واالحرار
ان الردى للمعتدى هو غاييت
نغم أتى من ذلك املغوار
فرباعم االطفال تسأل بيننا
أماه؟ ..ما معنى السالح الناري
«االلف والباء» طفوليت ومعاريف
هو ما بقي من افضل اآلثار

الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

ولسوف يبزغ فجرها ونهارها
فغدا يرى والليل يف ادبار
ماذا دهاك بريوت؟ ..محى
اهلوى
أم رجفة جاءت مع االنكار
ال جتزعي من فتنة وتصربي
فلعلها تنزاح عن أسواري
لبيك يف غسق الدجى لبيك
يف اليحموم واالهوال واالخطار
عشق بريوت يف دمي ماء
احلياة
قد صيغت منه اعذب االشعار
بالروح أفدي بريوت رمز
االصالة
والكرامة وتارخيها سيد االقطار
وأعيذها باهلل من شر دنا
فلطاملا غنت امام عقل راجح
وبدت لنا من غرة االقمار
بريوت الشاخمة نداء صارخ
هي لعنة ام هذه اقداري
ومواجعي ذنب العروبة كلها
وجرمية حمبوكة االدوار...

ترقبوا

اذاعة صوت لبنان

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

االحد من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الرابعة
االربعاء من الساعة الثانية حتى الثامنة مسا ًء
الخميس من السابعة مسا ًء حتى الثامنة
صوت لبنان ـ صوت الجالية اللبنانية

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

لصاحبها :سامي مرشاق

حدادة وبويا لجميع أنواع السيارات
خاصة سيارات التاكسي
فرن اوتوماتيكي حديث للدهان
نتعامل مع كافة شركات التأمني
()Insurance
أمانة وصدق يف العمل

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
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فرقة الوالية تنتج عمال مسرحيا رائدا على صعيد اجلالية اللبنانية

جنحت فرقة الوالية يف انتاج عمل مسرحي رائد على صعيد اجلالية
اللبنانية اذ اضاءت على سرية االمام علي (ع) باللغة االنكليزية..
االمام علي بن ابي طالب يف بضعة مشاهد حلسن رضا ،املنتج
واملخرج وذلك على مدى ساعتني ونصف.
البداية كانت مع مشهدية لالمام علي (ع) يوصي مالك بن االشرت
حيث بدا منري الوجه خلف وشاح ابيض وبدت عليه مالمح الرصانة
واالمبان اذ لعبت االضاءة دورا كبريا يف عكس الصورة االميانية

كما ان الصوت الذي اداه صاحب الدور حممود حجازي ترجم الكثري
من صفات االمام علي (ع).
ثم دخل مقدم الربنامج عاطف اهانكوب متكلما عن صفات االمام
علي ليبدأ مشهد والدته حيث دخلت امه اىل الكعبة املشرفة لتخرج
بعد ثالثة ايام حتمله اىل ابي القاسم حممد لريفعه اىل السماء.
املشهد كان مؤثرا حيث انك كنت تسمع بكاء احلاضرين ملا متثله
هذه الشخصية من قدسية لديهم.

ثم تلت ذلك جمموعة من املشاهد لالمام علي وهو ينام على فراش
النيب ..االمام علي يتقدم لطلب يد فاطمة الزهراء من ابيها واخرى
يف معركة اخلندق عندما صرع االمام علي(ع) عمر بن ود العامري
حيث لعب هذا الدور طارق شاهني.
وقد نالت املسرحية بكل فصوهلا اعجاب املشاهدين فالكل حتدث
عن املشاعر الفياضة اثناء عرض املشاهد اليت حاكت قدسية
الشخصية ورونقها.
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كما ان االعداد الدقيق للمسرح والتصميم واملتأني للمالبس ارخى بظالله
على املشاهدين فشعروا حبق انهم يعيشون يف ذلك الزمان واملكان.
حضر املسرحية اكثر من ألف شخص وكان من احلضور رئيس التيار
اللبناني االسرتالي املتحد املهندس هشام عالم ورئيس تيار املردة
السيد طوني بو ملحم وعدد من الشخصيات السياسية واالجتماعية

واالعالمية.
وقد لعب االدوار:
امني افشر (النيب)
حممود حجازي (االمام علي)
احلاجة مريم شاهني (فاطمة الزهراء)

مريم صعب (ام علي)
حسني عواضة (عمر بن ابي طالب)
طارق شاهني (عمر بن ود العامري)
حممد رضا ُ
(ك َميل بن زياد) اضافة اىل كارلوس بيبالوي ،يوسف
مخيس ،سامر حريص ،اميي ابراهيم وفاطمة مراد.
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عبد الباقي وعائلته يكرمون الشيغ عبد الغفار الزعيب

*علم الدين ،شريدي ،املنفذ راضي خوري ،الشيخ عبد الغفار وحضور*

*عبد الباقي يقدم كتابا للشيخ عبد الغفار الزعيب*

*الشيخ عبد الغفار الزعيب*

*عصام عبد الباقي*

*ابو ملحم ،عبد الباقي وعقيلته ،مراد وحضور*

*الشيخ وهبه ،مراس ،موسى ،وعشي*

* الشيخ عبد الغفار والدكتور علم الدين*

*زريقة ،اشوح ،علوش ،وحضور*

*موسى ،عالم ،عبد الباقي ،وهبه ،مراد*

*االشوح ،علوش وحضور*

اغتنم ناظر االذاعة يف احلزب السوري القومي االجتماعي "منفذية
سيدني" فرصة وجود الشيخ عبد الغفار الزعيب بني ابناء اجلالية
لالستفادة من توجهاته الوطنية الصادقة وحرصه على وحدة ابناء
اجلالية وحبضور عدد من الشخصيات االجتماعية تقدمها مساحة
الشيخ كامل وهبه والدكتور مصطفى علم الدين واالستاذ انيس
غامن واعتذر املرتوبوليت بولس صليبا بسبب سفره اىل الوطن
كما حضر الدكتور غسان العشي ،والسيد هشام عالم عن التيار
الوطين احلر ،والسيد طوني ابو ملحم والسيد رميون طيون عن تيار
املردة ،والسيد سعيد احلليب رئيس الرابطة اخلريية الدرزية ،وعدد
من ابناء اجلالية الدرزية ،والسوريون القوميون االجتماعيون وقد
ألقى ناظر االذاعة كلمة ترحيبية نقل فيها حتية قلبية للشيخ الزعيب
الذي غادرنا اىل الوطن نهار االحد ،ومما جاء يف الكلمة:
فضيلة الشيخ عبد الغفار الزعيب والوفد املرافق،
فضيلة الشيخ كامل وهبه ،حضرة االمني عادل موسى اجلزيل
االحرتام،
حضرة املنفذ العام الرفيق راضي خوري ،الدكتور مصطفى علم
الدين ،االستاذ انيس غامن،
الدكتور غسان العشي ،الدكتور هشام عالم ،االخ طوني بو ملحم
والسيد رميون طيون،
مجعية املنية الثقافية السيد علوش واالخ مجال زريقة،
رفاقي من احلزب السوري القومي االجتماعي،
ال بد من كلمة ترحيبية بالشيخ الفاضل والوفد املرافق ،لعلها
تفي احملتفى به حقه ملا له من مواقف شجاعة وملا يتمتع به من
قيم انسانية واميان صادق ،من اجنازاته ورقة التفاهم التارخيية
مع حزب اهلل اميانًا منه بان االقتتال املذهيب الطائفي وخالف اهل
البيت الواحد هو مهلكة ،والبعد عن الضغينة والتعصب االعمى هو
خالص الشعب والوطن ،والرجال ال تعد بالسنني اليت عاشتها بل
مبا اجنزت.
ال بد يف كل مناسبة ان حنيي املقاومة الوطنية اليت انطلقت عام
 1982حني خرج اجلامعي الشهيد خالد علوان واشرتى مباله اخلاص
مسدسه الذي اطلق منه مخس رصاصات كانت انطالقة لصراع من
نوع آخر صراع جديد مع العدو االسرائيلي الن احلروب التقليدية مل

تنفع ،واسرائيل ليست إال ثكنة عسكرية متقدمة يف وطننا وجدت
لتقاتل جيوش العرب جمتمعة وتنتصر عليهم بتفوق لذلك كانت
املقاومة وهي باقية باقية ما دام هناك احتالل ان كان يف شبعا
وكفرشوبا او فلسطني او اجلوالن والعراق.
يف عيد انطالقة املقاومة حتية اكبار واجالل هلذا النهج واخليار
اللذين اعتمدهما عادة يف حماربة املشروع الصهيوني ،فاذا
بارادة املقاومة يف لبنان وحجارة فلسطني ومقاومة العراق األبي
الباسل وليس عراق املالكي ،انطفأت اسرائيل وتبدد حلم ارض
امليعاد ارضك يا اسرائيل من النيل اىل الفرات وانهزم املشروع
االمريكي بغري رجعة لذلك اعلن سعاده " 12ت  "42متى يستيقظ
الغافلون ويقلع اصحاب الغوايات عن النكايات واملماحكات
الشخصية وحيولون قواهم للقيام مبجهود قومي واحد تذوب فيه
العنعنات وال يبقى اال االرادة االجتماعية ،ان حنيا وندافع عن
وطننا وحقنا وان ال يزال بامكاننا ان نعدل جمرى االمور ملصلحة
امتنا وحياتها ومستقبلها ،واخلطة لذلك موسومة ولكن ينقصها
شيء جوهري هو :ان نليب نداء الواجب دائمًا وخنضع للنظام الذي
مينع الفوضى والبلبلة وان نسحق حمبة ذواتنا
وحنيي حمبة شعبنا
ّ
وجنسنا ووطننا.
حضرة الشيخ الفاضل ،لكل امة خطة سنتها اقدار احلياة ،وكل
ما يف الكون متموج اىل االبد ،فاالرض متموجة وامواجها اجلبال
والسهول ،واملياه والبحار متموجة وامواجها دوائر
ودوام ومد
ّ
وجزر ،واالثري يتموج ناق ًال يف الفلك االصوات واالنوار واحلر
والربد ويف املادة تتموج العناصر متوجًا عجيبًا ،والنفس االنسانية
متموجة بعواطفها وافكارها ورغائبها وميوهلا وكذلك احوال
الشعوب تصعد وتنحدر وترتقي وتنحط وتتقدم وتتقهقر ،فما
من امة بلغت قمة احلضارة اال عادت لترتاجع او تتوقف عن السري
زمنًا ،تسبقها االمم االخرى "وويل المة غلبت مثالبها مناقبها"
كما يقول الشهيد االول سعاده ،علينا تثوير دواخلنا ،الثورة هي
فردية داخلية قبل ان تصري قومية عمومية ،ثورة االفكار ،ثورة
املبادئ ،ثورة االحتياجات ،ثورة املطالب لذلك علينا ان نغري
طبائعنا قبل ان نغري حكامنا ،كما تكونون يوىل عليكم ،وكما يوىل
عليكم تكونون .جيب ان يعكف كل على اصالح نفسه قبل ان

يتصدى الصالح غريه ،جيب ان نفهم معنى التضامن وان نفهم
ثقافة فهم اآلخر الذي هو انت ،وان نتكاتف ليس السباب وغايات
شخصية بل للخري العام واملصلحة العامة اليت تشمل الصديق
والال صديق واحملب والال حمب ،والبعيد والقريب بل تشمل ابناء
االمة على االطالق والتضامن واحملبة هما ارتقاء الشعب لالعتماد
على النفس ،والذكاء والتضامن واحملبة هي القدرة اليت ال ترد،
اذا مشيا جنبًا اىل جنب .ان سعاده مل يبسط رأيه كقانون منظم
بل نثر اقواله كالزارع آم ًال ان تقع بعض البذور على ارض صاحلة
لتتضاعف الغالل ،قال احلقيقة كما هي ،ومن حوى احلقيقة استخف
باملظاهر واعرض عن املباهاة واالنانيات والتعنت.
بإمسي وباسم منفذية سيدني أشكر حضوركم ،وأحيي فيكم االدب
الرفيع والفكر املبدع وااللتزام القومي ومواهبكم االصيلة اليت
تعيد الطريق اىل اخللود ،أهديكم هذه الكلمات مع خالص حمبتنا
وتقديرنا.
ثم تكلم الشيخ عبد الغفار الذي شدد على احلوار فأفاض بوصفه
احلوار انه قيمة انسانية وان نكون جنودًا ميامني يف خدمتها واننا
كشعب واحد علينا ان نركز على الكثري الذي جيمعنا ونبذ القليل
الذي يفرقنا ،وركز فضيلته على نبذ االحقاد والعنصرية الطائفية
البغيضة وان الدين مل يكن يومًا عامل فتنة وفراق والعمل معًا على
ارساء قواعد جديدة جملتمع وطين اصالحي شامل لكل ابناء الوطن
بعيدًا عن الفساد واملفاسد يف ظل دولة مستقرة حمضة بوحدة
ابنائها من تهديد العدو احلقيقي للبالد عدونا احملتل لفلسطني
وشدد على التضامن مع سوريا مبا هلا من عمق اسرتاتيجي وبعد
اسرتاتيجي على صعيد االمة وان الشام هي قلب االمة النابض
باحلياة وان العالقة مع سوريا هي عالقة االخوة والشعب الواحد،
سوريا اليت تدافع عن قضايا االمة بدءًا برفض كل انواع الرتهيب
ومشروع التوطني الذي يسلب الشعب الفلسطيين حق العودة ،ان
الوطن هو واحد وعدوه واحد ،وان نتطلع اىل جيل جديد يرقى اىل
مستوى التحديات.

ناظر االذاعة يف منفذية سيدني

احلزب السوري القومي االجتماعي عصام عبد الباقي
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اجتماعيات

حفلة ناجحة جلمعية مزرعة التفاح اخلريية

مجعية املنية للثقافة
واالعمال اخلريية تهنئ
املشهداالول

*فؤاد خوري*

*جورج مرشد*

*رئيس اجلمعية طوني فرنسيس وعقيلته وحضور*

أحيت مجيعة مزرعة التفاح اخلريية حفلة سنوية ناجحة يف
صالة الويستيال الكربى حيث غصت الصالة بابناء البلدة
وبأصدقاء رئيس اجلمعية السيد طوني فرنسيس صاحب
ملحمة طوني فرنسيس يف غرانفيل.
عرف احلفلة الشاعر جورج القزي وألقى كلمة اجلمعية
وقد ّ
السيد فؤاد خوري حيث شكر رئيس اجلمعية واالعضاء
ورحب باحلضور وشكر هلم حضورهم وتشجيعهم هلذا العمل
اخلريي الذي يعود ريعه ملشاريع خريية للبلدة يف لبنان.
كذلك ألقى السيد جورج مرشد كلمة شعرية عن البلدة نالت
اعجاب واستحسان اجلميع.
«اهلريالد» تهنئ مجعية مزرعة التفاح اخلريية على
نشاطاتها اليت تعود باخلري الهل البلدة مقيمني ومغرتبني.

*طوني فرنسيس وعقيلته*

*رقص ودبكة*

املشهد الثاني

*احلضور الكثيف*

نافذة على اجملتمع اعداد وتصوير آراكس
لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم اعتمدوا املصور آراكس
تلفون96823269 – 0419247261 :

العروسان بالل علوان ولطيفة املصطفى

العروسان بالل علوان وعروسه احللوة لطيفة املصطفى مت
زواجهما يف صالة كونكادورو الكربى حبفلة رائعة مجعت
االهل االقارب وعددًا من املدعوين .وأحيا السهرة املطرب
نزار حبيب على انغام موسيقى غزوان .وخالل السهرة
العامرة وعلى اضواء فيديو خليل وامسه ( )2000قطع
العروسان بالل ولطيفة قالب احللوى وتقبال التهاني من
اجلميع والف مربوك.

هنئيًا للجالية اللبنانية والعربية بصدور «اهلريالد» يف
سيدني بعد توقف دام عدة سنوات وهنئيًا جمللس ادارة
«اهلريالد» ولرئيس حتريرها الزميل والصديق انطونيوس
بو رزق وجملس ادارته الكرمية .ال مانع ان يكون عندنا
صحيفة اخرى او عودة صحيفة كانت متوقفة لفرتة من
الوقت وهذا تنافس اعالمي على اآلخرين اخذ هذا احلدث
بروح اجيابية ورحابة صدر.
فقد صدرت «اهلريالد» السبت الفائت وقريبًا نتمنى هلا
الصدور مرتني او ثالثا يف االسبوع هذا هو مشروع او هدف
جملس االدارة .لونها برتقالي أو أخضر أو اصفر ..فهذه
صحيفة اجلالية وحيق هلذه الغالبية من ابناء اجلالية ان تتمتع
باخلرب الصادق وأقله ان يعرب عن وجهه نظر مسؤوليها يف
الوطن ومن ميثلهم يف اسرتاليا.
جملس االدارة :عبداهلل طويل وانطونيوس بو رزق.
هذا هو املعلن ولكن هؤالء النخبة ميثلون عددًا كبريًا وبينهم
العديد من املتطوعني.
نتمنى هلا كما نتمنى لغريها كل اخلري ..ونتمنى هلا ان تكون
صحيفة لكل اجلالية وليس لفئة من اجلالية..
ونتمنى هلا ان يكون اصدارها نهار السبت حكيمًا وليس
كيدًا أو نكدًا بأحد ..لـ»اهلريالد» وجملس ادارتها نتمنى
التوفيق والنجاح ،سائلني املوىل ان ميدكم بعونه كي
تستمروا وسوف تستمرون.
ويف النهاية اذا كان اآلخر ال يقبل الوسطية فهذا شأنه
لنا يف الصحافة اصدقاء ونبقى هلم اصدقاء اللهم اذا هم
قرروا عكس ذلك..

تنصري املالك نوا بيرت فنيانوس

بعد ان مت تنصري املالك نوا
بيرت جو فنيانوس يف كنيسة
سيدة لبنان على يد االب بيار
خوري وشهادة العراب روبرت
فنيانوس والعرابة آني وحضور
االهل واالقارب اقام والدا
الطفل جو وليسا فنيانيوس
حفلة باربكيو يف منزهلما العامر
يف «غرايستني» حبضور
مجيع املدعوين .خالهلا قطع
املالك مبعاونة العراب والعرابة
قالب احللوى وشرب اجلميع خنبه
متمنني له عمادة مباركة.

حفل توقيع كتاب املؤلف انطوان القزي
هذا اجلمهور الذي مل يسبق له مثيل يف تاريخ اجلالية على
الصعيد السياسي ـ االجتماعي ،اجلالية على اختالفها كانت
هناك للمساعدة ايضًا ..السفراء العرب «العراقي والسوري
واللبناني والفلسطيين» اضافة اىل عدد من القناصل
نذكر منهم سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم
والقنصل العام يف العاصمة ماهر اخلري .مؤلفني ،شعراء،
رجال دين ،موسيقيون وملحنون ،كبار الشخصيات املدنية
رجال االعالم وغريهم كانوا هناك ..رؤساء بلديات وخماتري
واجليه بأكملها كانت
من كافة املدن كانوا هناك ..اجلالية
ّ
هناك ..ومن غاب غاب بعذر ومن وقف وبقي واقفًا اكثر
ممن جلس على الكراسي.
أنطوان قزي مربوك.

املشهد الثاني

مأدبة إفطار على شرف الشيخ عبد الغفارالزعيب
اقام العصامي وصاحب الوجه االجتماعي الصديق عصام
عبد الباقي مأدبة إفطار يف داره العامرة دعا اليها عددا
من االصدقاء واالصحاب ومرافقي الشيخ عبد الغفار الزعيب
الذي أقيمت املناسبة على شرفه .املناسبة كانت نوعية
حيث احلضور النوعي الذي متثل بالشيخني كامل وهيب وعبد
الغفار الزعيب ،وضمري هذه اجلالية الدكتور مصطفى علم
الدين ،الكاتب أنيس غامن والسياسي فؤاد االشوح ،كذلك
حضر حسني علوش ومجال زريقة .وقد تعرف السيد عبد
الباقي على الشيخ عبد الغفار الزعيب منذ سنني عدة حيث
التقى به ملرات عدة وحتديدًا يف بيت الدكتور علم الدين.
وهذا يعود لدكتورنا احلبيب الذي جيمع يف بيته دائمًا خنبة
ابناء اجلالية.
واملشهد االخري الذي نتمناه بأن ندعو مجعيتنا املوقرة مجيعة
املنية باالسراع واقله باصدار دليل عن ابناء املنية يف
اسرتاليا الننا اكرب جالية من حيث العدد وعلينا ان ال نكتفي
بطبع الروزنامة فقط الن الروزنامة ليست مشروعا واننا
ندعو صاحب الفكرة القدمية احلاج حممد حسن الصاج للقيام
بهذه املهمة وهو النشيط يف هذا اجملال وله منا مجيعًا
وللجمعية كل الدعم.

حسني علوش
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News

Lebanese Elections

Tinkering with the Truth Caught in the Cross-Fire
By Paul Stenhouse

MY first impression of Lebanon in the early 70s, was
positive: a tiny, extremely fertile country, whose peoples,
despite their racial, religious and linguistic mix, had arrived
at a modus vivendi that worked. Though the vestiges of
recent colonial masters – Ottoman Turks and French – were
everywhere in evidence, Lebanon was prosperous, and to
the superficial observer, stable. With only a token army, and
no territorial designs on any of its neighbours, it was coping
- inexpertly and grimly but coping - with the settlement of
the more than two hundred thousand Palestinian refugees
from the wars of 1948 and 1967; and trying to remain free
of terrorists despite the PLO fighters whom Jordan expelled
into Lebanon in 1971 .
In an article published in Annals in March 1976
[‘The Struggle for Lebanon’] I noted in the context of the socalled ‘civil-war’ in Lebanon that began in April 1975, how
the Australian press flung around words like ‘Right Wing’
when referring to the Christian Lebanese, and ‘Left Wing’
.when referring to the Muslim forces opposing them
They are still at it .
Lebanese people in Australia whose ancestors
laboured well and hard to make it the ‘lucky country’ for us
all, have good reason to feel that their former homeland has
been hard done by as the world’s media put their collective
.electronic thumbs into the Lebanese pie .
The Spin
In reporting the lead-up to the recent elections, the ABC,
and the Australian media generally, following the lead of
international media, have resorted wittingly or unwittingly,
to scaremongering and peddling half-truths. A BBC handout that was laden with unconscious irony said that ‘some
believe unfair tactics are being applied ahead of the
’elections .
The scenario presented to viewers, listeners
or readers ahead of the recent elections was of a ‘ProWestern coalition’ or ‘American aligned coalition’ fighting
for its democratic life against a bloc variously described
as the ‘Syria-Iranian aligned opposition, which includes
Hizbollah,’ or as ‘dominated by the Iranian–backed militant
group Hizbollah ,’ or as ‘the Hizbollah-Amal Coalition,’ as
if it were entirely Shiite led and controlled by Iranian and
.Syrian interests .
There was rarely, if ever, mention of the Free
Patriotic Movement [FPM] of General Aoun, the former
Commander in Chief of the Lebanese Army, and former
Prime Minister and Acting President, described by the BBC
’as ‘a maverick Christian leader .
Kamal Dib, a Canadian economist writing just
before the election .
commented: ‘The two camps in Lebanon are presented in
much of the Western media as pro-West and pro-democratic
on the one side, and as undemocratic and anti-West on the
.’other .
Voters, and especially Maronite Catholics, and
other Christians vacillated over whom they could put their
faith in: General Michel Aoun who after fifteen years of
exile in France returned to his homeland in 2005 when
the Syrians pulled out, or the former leader of the Forces
Libanaises, Samir Geagea, imprisoned by the Syrians on
what are generally considered to have been trumped up

*Paul Stenhouse*

charges in 1994, and released in 2005 .
Voters were offered a choice between what
they were led to believe was a ‘pro-Western’ democratic
government [supported by Geagea], and a ‘pro-Syrian,
pro-Iranian government’ [supported by Aoun], that would
‘bring the influence of Shiite Iran’ to the country the minute
Hizbollah took control .
The ‘pro-Western coalition’ declared that a victory
for Hizbollah would ‘drive Lebanon into the arms of Iran
which could use it as a front in the Islamic republic's
. ’confrontation with Israel .
This played on the fears that many Lebanese –
Christian and Sunni – shared about Iranian influence in
the country. It also conveniently begged the question of
the Saudis real plans for Lebanon, and their real attitude
towards Israel .
After all the smoke and mirrors, claims and counterclaims, and fearmongering by special-interest groups, was
anyone really surprised to learn that the ‘Hizbollah-led
?’opposition’ was defeated by the ‘pro-Western coalition
That, overall, only one opposition seat was lost is
a wonder, granted the heat generated by the anti-Aoun spin
put on news emananting from Western media. What has
gone largely unreported in Western media is that General
Aoun increased his personal tally by seven, to 27 seats. He
got more than 50% of the Christian vote, and has the largest
bloc of the Maronite Catholic vote .
The opposition was not, needless to say, ‘headed
by Hizbollah’. The Free Patriotic Movement led by Michel
Aoun headed this coalition, which included Hizbollah, Amal,
and some other Christian parties. Hizbollah was contesting
only 11 seats in a 128 seat parliament. It got them, and
never looked like not getting them .
Fuad Siniora, Prime Minister of Lebanon is
allegedly an employee of the Hariri family, and managing
director of four Hariri banks. Under the Prime Ministership
of Rafik Hariri, assassinated in 2005, Lebanon saw its debt
rise to $55 billion by 2008 .
Don’t the Western Powers and the IMF think
it appropriate to demand an enquiry into the massive
misappropriation of funds that has plagued the Lebanese
government since 1975? The much applauded victory of the
‘Pro-Western coalition’ has put any enquiry on hold for yet

another term .
On the BBC’s website at the time of the election
there were profiles of Prime Minister Siniora, President
Suleiman and Hizbollah leader Hassan Nasrallah, but we
could find no profile of the Free Patriotic Movement leader
Michel Aoun .
With the Tehran Times, we may take some
consolation from the fact that ‘this is a rare election in the
Arab world, where usually one party ends up winning 99
.’percent of the vote .
That will give cold comfort to Michel Aoun whose
character has been besmirched by accusations that he is ‘on
the Iranian payroll, a side-kick of Sayyed Hassan Nasrallah
’.[leader of Hizbollah], a buddy of Syria etc
Curiously none of his enemies has been game
enough to submit these slanders to an independent judicial
body, and as Kamal Dib notes, none of the slurs has led to
’‘a diminution in Aoun’s popularity .
What Lay Behind the Spin
Now that long-suffering Lebanon has, yet again,
been denied its opportunity for reform, for bridging the
sectarian divide, and for freeing itself from the shackles of
outside interference in its affairs, it may help to reflect on
.what lay behind the spin that won the day for the victors
The ‘pro-Western coalition’ whose victory was
lauded by Prime Minister Fuad Siniora as ‘an exceptional
day for democracy in Lebanon,’ is a Sunni-dominated and
Saudi and Egyptian-backed movement called Mustaqbal,
‘Future’] led by Saad Hariri the son of the assassinated
former Prime Minister Rafik Hariri .
The Jerusalem Post, pulling a long bow, described
the Saudis as one of the ‘moderate Arab allies’ of the U.S.
That is a dangerous fiction .
The U.S. and the Israelis with their focus on Iran
and its dysfunctional President Ahmadinejad, still seem
unaware that fall-out from the war in Iraq has produced a
ripple effect among Sunni Muslims in Turkey, Syria, Jordan,
Kuwait - and Lebanon .
The U.S. and U.K. invasion of Iraq, despite what
President Bush’s advisers may have thought, was not
simply a war to topple a vicious dictatorship on behalf of
an oppressed minority. It was a war between two long.standing Muslim foes: Sunni and Shia .
A number of fatwas by Saudi Grand Mufti, Abd-alAziz ibn Abd-Allah ibn Baaz (died May 13, 1999) declared
Shias to be apostates, and one by Abdul Rahman al-Jibrin,
a member of the Saudi Higher Council of Ulama sanctioned
. of Shias ‘a call that was reiterated in Wahhabi
the killing
’religious literature as late as 2002
Whether the U.S. and Great Britain understood it or,
they were siding with the Shia majority, and not necessarily
with democracy. Their intervention brought a new balance
of power to the region .
The effect of a Shia dominated Iraq on the U.S.’s
‘moderate ally’ Saudi Arabia, was predictable. Damage
control became a priority. When Prince Saud al-Faisal, the
Saudi Foreign Minister, visited the U.S. in 2005 he warned
that the conflict in Iraq could bring ‘other countries in the
’region into the conflict .
To be followed next week
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Still Standing: Aoun after the Elections by Gary C. Gambill
Lebanese Christians and Shiites alike have historically
ingrained anxieties about domination by the Sunni Arab
world and comparatively little history of conflict with each
other. Both fear the consequences of permanently resettling
mostly Sunni Palestinian refugees who 400,000-the 300,000
live in Lebanon. Both are deeply unnerved by the growth
of Sunni Salafi jihadist groups in Lebanon, the inability of
the Sunni-dominated Internal Security Forces (ISF)[18] to
contend with the threat,[19] and Hariri>s close relations with
Salafi clerics, all of which contributed to the 2007 uprising
by Salafi-jihadists in the Nahr al-Bared Palestinian refugee
camp that took hundreds of lives .
Aounists argue that Sunni Islamism not only poses a
greater security threat than Hezbollah (which, in contrast
to the wartime militias of Jumblatt and Geagea, has never
fought a major engagement with state security forces and
cooperates closely with the army),[20] but also a greater
socio-cultural threat. During the occupation, it was Sunni
clerics who lobbied to ban books and prosecute singers
on blasphemy charges, not Hezbollah. Notwithstanding
its fervently Islamist beliefs, Hezbollah adopted a
secular political platform after the end of the civil war
(opportunistically, perhaps) that overlapped substantially
with Aounist views on combating rampant corruption,
clientalism, and other rampant national ills. The FPM and
Hezbollah were the only major political groups excluded
from government throughout the Syrian occupation . )21(
Of course, aligning with Hezbollah was also politically
expedient for Aoun, as every other route to exerting
influence at the national level was blocked to him. It was
also, to be sure, politically expedient for Hezbollah, enabling
it to advance its ambitions under a non-sectarian cloak.
However, in Lebanese political culture it is considered
perfectly normal to align with objectionable allies in
the pursuit of power, and the two firebrands had more in
common than most (e.g. modest roots, strong credentials
fighting external enemies of Lebanon .
While the FPM was obliged to drop its longstanding
rejection of Hezbollah>s right to bear arms in order to win
its friendship, their memorandum of understanding was no
more supportive of this right than the Siniora government>s
own official policy statements. Of course, FPM officials
claim that their alliance with Hezbollah is far more than a
quid pro quo. According to the most elegant narrative, the
disarmament of Hezbollah cannot be achieved until the
majority of Shiites feel they have a partner in building a more
inclusive Lebanon that will be prosperous for all and a state
that can defend all of its citizens. Another variant of this
argument holds that Aoun>s engagement with Hezbollah
serves as a firewall against the eruption of a Sunni-Shiite
civil war in Lebanon (which would ostensibly be more likely
if the Shiite community is cornered .

Destructing Aounism

The coalition>s strategy for fighting Aoun had two interrelated
tracks. The first was to persuade Hezbollah that its interests
were best served by returning to a quid pro quo arrangement
with March 14 that would leave Aoun in the lurch, while
the second was to persuade the Christian public that its
interests were best served by turning against Aoun. For
eighteen months, the coalition rejected opposition demands
for a national unity government, not so much because this
would unduly impede the cabinet (the absence of Shiite
ministers was a far greater constraint), but because such a

political settlement would have bolstered Aoun>s alliance
with Nasrallah, vindicated his brinksmanship in the eyes of
the Christian public, and increased his clout in pursuing the
presidency and advantageous electoral districting (unless
agreement on a compromise president and a new electoral
law was reached concurrently). Although public opinion
polls[22] and two massive demonstrations (both larger
than the March 2005 protests)[23] in late 2006 indicated
that the large majority of Lebanese wanted a national
unity government, the coalition rejected any negotiated
.compromise that granted Aoun this kind of political capital
The stream of anti-Hezbollah rhetoric from March 14
politicians over the past three years was fueled mainly by
the group>s alignment with the FPM, not its conflict with
Israel or violations of state sovereignty (and certainly not
by the expectation that strident rhetoric will encourage
its disarmament). With Western economic and security
assistance to the Siniora government soaring, Syria on
an apparent collision course with Washington, and SunniShiite hostilities in Iraq at a peak, most in March 14 were
convinced that regional and international dynamics would
force Hezbollah to capitulate. There was a widespread
presumption that the International Independent Investigation
Commission (IIIC) probing Hariri>s death would soon uncover
conclusive evidence of Syrian complicity. In exchange for a
reprieve, Assad would then be obliged to lean on Hezbollah
(and Amal) to cut a separate deal with March 14. Some
imagined that growing sectarian tensions in Lebanon would
so threaten Syria>s Alawite-dominated regime that Assad
.would have no choice but to bring Hezbollah to heel
March 14 leaders were also confidant that Lebanon>s
deepening crisis would lead the Christian public to turn
against Aoun. Since most FPM supporters have a secular
nationalist outlook, they were expected to grow disillusioned
by Aoun>s indirect alliance with the Islamic Republic of
Iran and increasingly sectarian rhetoric. Since Christians
are culturally Westernized and fearful of abandonment by
America and Europe, March 14 leaders warned that Aoun>s
campaign to bring down the Siniora government would
needlessly antagonize Western capitals that supported
Lebanon financially and guaranteed its sovereignty. Bush
administration officials chimed in with warnings of an
aid cutoff[24] should March 14 share power and public
threats of «grave consequences» for Aoun.[25] The FPM>s
predominantly middle class support base rendered it
vulnerable to concerns that political instability would lead
to a drop in foreign investment. In an environment where
Hariri and Jumblatt (and Geagea, to a lesser extent) were
raising militias and warning that Hezbollah was leading
the country to civil war, FPM supporters were expected to
abandon Aoun in droves.One result of this overconfidence
was the fact that the coalition made little concerted effort

to defuse the alienation that feeds public support for the
FPM. Beyond the constant reiteration of the need to combat
Syrian and Iranian influence in Lebanon, as one prominent
pro-March 14 commentator complained last summer, the
coalition «fashioned no serious agenda to which Christians
are attracted.»[26] March 14 Christians were far too weak
and divided to challenge (or even speak freely about) the
entrenched interests of their Sunni and Druze patrons.
Whereas Aoun pulled no punches in rejecting Palestinian
resettlement and bemoaning the festering problem of
Christians displaced by Jumblatt>s militia during the civil
war, his rivals made awkward attempts to cover the same
political ground without offending their allies. Unable to
project political influence at the national level, their visibility
declined to the point of being characterized in foreign
media descriptions of the coalition with such humiliating
addendums as «assorted Christians.»[27] While Aoun>s
popularity appeared to waver under the strain of the crisis
(with some opinion polls indicating that his favorability
ratings among Christians dropped as low as 41% during the
spring of 2007),[28] the coalition never delivered the coup
de grace by presenting a viable alternative .
The August 2007 parliamentary by-election to fill the seat
of recently murdered Industry Minister Pierre Gemayel was
a midterm test of the coalition>s strength vis-à-vis Aoun,
though its idiosyncrasies defied easy generalization. The
father of the deceased, former President Amine Gemayel,
was running for the seat in his home district, against a
virtually unknown FPM candidate, before an overwhelmingly
Christian electorate that is deeply distrustful of the Syrians
and hadn>t voted against the Gemayel family in decades. The
FPM, on the other hand, benefited from local alliances with
Greek Orthodox political boss (and former interior minister)
Michel Murr and the district>s Armenian minority. The FPM
won the election by just 418 votes. Predictably, March 14
leaders interpreted the tally as indicating a 20% drop in
popular support for Aoun, while FPM officials spun their
capture of a seat long considered unwinnable (they didn>t
even bother contesting it in 2005) as an unprecedented feat
of political strength .
The by-election may have weakened Aoun>s claim to speak
for the large majority of Christians, but it also shattered the
frequency voiced mantra that he is «finished.» Although there
was widespread Christian anxiety over Aoun>s tactics,
this had not yet translated into a decisive loss of public
support and certainly would not do so if his brinksmanship
produced a favorable settlement. Prospects for averting
such a settlement dwindled as European governments
swung decisively in favor of diplomatic engagement with
Damascus and it became increasingly evident that the UN
investigation into the assassination of Hariri was not on
track to produce indictments of Syrian officials. As hopes for
a favorable regional dynamic or decisive public backlash
against Aoun faded, the coalition faced greater pressure
from commercial interests and regional capitals to settle
for the best possible political compromise .
The coalition>s only hope of further enflaming public anxiety
was to provoke Hezbollah into an armed confrontation with
fellow Lebanese. In May 2008, with strong encouragement
from Washington, Siniora>s (Shiite-less) cabinet issued a
decree declaring Hezbollah>s private telecommunications
network to be «illegal and unconstitutional» - an initiative
To be followed next week
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