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«عينة إخبارية» برسم الوزراء :حلوم فاسدة وتس ّرب فيول  ...وضحايا على الطرقات ويف أعماهلم

ثقة غري مسبوقة حلكومة سعد احلريري :إىل العمل در

نالت حكومة الرئيس سعد
احلريري األوىل ،ليل أمس
االول ،ثقة غري مسبوقة
يف تاريخ حكومات ما بعد
الطائف ،مبا فيها احلكومات
ّ
شكلها والده
األربع اليت
الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،لتجد نفسها،
وللمرة األوىل منذ العام
 ،2005على أوتوسرتاد
توافقي لبناني مفتوح
على أوتوسرتاد توافقي
سعودي ـ سوري ،ما
جيعلها أمام فرصة جدية
لإلجناز ،اذا أحسنت التقاط

الفرصة ،والمست هموم
املتشوقني
اللبنانيني
إىل عودة النبض إىل
املؤسسات ،حتى تلتقط
صرخاتهم وأوجاعهم...
وما أكثرها يف هذه
األيام.
نعم نالت حكومة سعد
احلريري ثقة  121نائبا
مواليا ومعارضا ،أو ما
بينهما ،ومل حيجب عنها
الثقة إال النائب نقوال
فتوش ،يف إطار عملية
تصفية حساب مفتوحة
بينه وبني فريق األكثرية

* احلريري يتقبل تهاني رعد *

وزعيمه ،على خلفية وعود
ما قبل النيابة وما بعدها،
«اجلماعة
قررت
فيما

اإلسالمية» بشخص نائبها
اليتيم ،عماد احلوت ،أن
متتنع ،حماولة التمايز ،ولو

أن ذلك مل يكن أبدا موضع
تفهم من «تيار املستقبل»
الذي تبنى ترشيح احلوت
يف لوائحه البريوتية.
كان ميكن للحكومة أن ترفع
أرقام الثقة اىل  124نائبا
لو حضر ثالثة من النواب
املعارضني الذين تغيبوا
عن اجللسة ،اثنان بداعي
السفر (نبيل نقوال وحسن
فضل اهلل) ،وثالث مل
يفسر سبب غيابه (طالل
ارسالن) ،وكان ميكن
أن تصل اىل  126لو مل
يغب النائب «املستقبلي»

الغرب يلوّح بعقوبات جديدة على ايران سوريا :ال مفاوضات مع إسرائيل من دون التزام االنسحاب الكامل

وروسيا والصني ال تستعجالن أي قرار

لوح مندوبو الدول الغربية
الدائمة العضوية يف األمم
املتحدة أمس االول ،بفرض
مزيد من العقوبات على

ايران ،موجهني اتهامات
اىل طهران بأنها ماضية
يف تطوير برناجمها النووي
(التتمة ص )21

استبعدت سوريا أمس
االول معاودة مفاوضات
السالم غري املباشرة مع
اسرائيل من دون التزام
لالنسحاب
اسرائيلي
الكامل من اجلوالن ،منددة
بتصويت الكنيست على

مشروع قانون يفرض
تنظيم استفتاء قبل أي
انسحاب حمتمل من القدس
الشرقية واهلضبة احملتلة.
وقال مصدر مسؤول يف
وزارة اخلارجية السورية
يف بيان ان «حكومة
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(رئيس الوزراء االسرائيلي
بنيامني) نتنياهو احلالية
لن
سوريا
ان
تعي
تعود اىل احملادثات غري
املباشرة بالوساطة الرتكية
ما مل يلتزم رئيس هذه
احلكومة االنسحاب التام
من اجلوالن».
وأوضح« :ان استعادة
ليست
أرضها
سوريا
موضوعًا للتفاوض بل هي
حق اكدته قرارات االمم
املتحدة».
وأضاف« :اكدت اسرائيل
السافر
حتديها
جمددًا
إلرادة اجملتمع الدولي
يف حتقيق السالم الشامل
(التتمة ص )21

هاشم علم الدين بداعي
املرض ،والنائب دوري
التبس
الذي
مشعون
موقفه من احلكومة وعلى
األرجح سيظل كذلك حتى
نهاية الوالية النيابية.
نعم ،بعد ستة أشهر على
انتهاء االنتخابات النيابية،
وبعد أكثر من مخسة أشهر
على
الشهر،
ونصف
«التكليف األول» ،ولدت
حكومة احلريري الثالثينية،
الدقيقة
بتوازناتها
وتفاهماتها العلنية ورمبا
اخلفية ،وأمام رئيسها،

برنامج حافل ،أولويته،
تطبيع العالقة بينه وبني
القيادة السورية ،وهي
مهمة عاجلة على ما يبدو،
ورمبا لن متر ايام قليلة
جدا ،أال ويراه اللبنانيون،
على أرض مطار دمشق،
آتيا إليه إما من بريوت
مباشرة أو من الرياض،
من دون استبعاد أن
رئيس
اليها
يسبقه
جملس النواب نبيه بري
كما تردد اعالميا ،وأن
يلحق به رئيس «اللقاء
(التتمة ص )21

وت عون رجل املرحلة ا
حل
ص
قي
وركن اساس يف اي معادلة
انطونيوس بو رزق

يبدو ان العماد عون هو جنم املرحلة دون منازع ،فبعد
الزيارة التارخيية اليت قام بها اىل سوريا قبل حوالي
ُ
استقبل فيها استقبال «الفاحتني»رمسيا
سنة واليت
وشعبيا ،اتت زيارته االخرية اىل دمشق لتعرب عن عمق
العالقة ومتانتها بني القيادة السورية ورئيس تكتل
التغيري واالصالح العماد ميشال عون.
وقد احاط اجلانب السوري هذه الزيارة العائلية
خاصة
واملفاجئة حبفاوة بالغة متثلت بارسال طائرة
ّ
ّ
أقلت رئيس التيار الوطين احلر من واىل بريوت،
اضافة اىل الداللة املميزة يف استقبال الرئيس االسد
لضيفه يف اجلناح غري الرمسي يف القصر الرئاسي
املصورين
حيث جلسا على اريكة واحدة امام عدسات
ّ
(التتمة ص )21

متتعوا بالربودة يف الصيف وبالدفء يف الشتاء
انتم ال تدفعون..احلكومة تدفع عنكم
استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة  1200دوالر
وركبّوا العازل احلراري (التفاصيل ص ) 17
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مقاالت

سليمان والرقص على حافّة اهلاوية
إبراهيم األمني

العالقة بني رئيس اجلمهورية ميشال سليمان وسوريا ليست على ما
يرام .والعالقة بني سليمان وأبرز قوى املعارضة ليست على ما يرام
أيضًا .والعالقة بني سليمان
ومسيحيي  14آذار كذلك ليست على ما
ّ
يرام .العالقة اجليدة الوحيدة اليت ميكن رئيس البالد أن يتفاخر بها،
هي مع آل املر
نصح النائب نهاد املشنوق للرئيس ميشال سليمان بأن ال يذهب
بعيدًا ،وأن يصرف جهده يف املنطقة ،ألن العامل البعيد ليس مهتمًا
أي مؤشر إىل
بأمورنا ،بينما اجلهود مرتوكة لإلقليم .طبعًا ليس هناك ّ
مبن فيهم
املقربون أو الذين
اعتزام رئيس البالد األخذ بنصيحة أحدَ .
ّ
يودون هذا
التقرب ،باعتبار أن النصيحة اليت يرغب يف االستماع إليها،
ّ
ّ
هي اليت ترد من العائلة الرئاسية اليت تتعاقب على كل العهود بقدرة
التلون
فائقة على
والتكيف ،وإذا كان النائب ميشال املر قد استهلك
ّ
ّ
زمانه وكاد يطيح ما ترك للبقية ،فإن جنله وزير الدفاع الياس ،حياول
التميز بهدوء ظاهر ،مع قدر غري مسبوق من التوتر جتاه كل اخلصوم.
ّ
وزيارة الواليات املتحدة ليست أمرًا سه ًال ،ومن ُيِر ْد االجتماع بالرئيس
األمريكي باراك أوباما جيب أن يكون لديه ما يقوله ،أو عليه أن يستمع
معينة .ومن ال َّ
حظ له ،فعليه القيام بوساطات خمتلفة
إىل دفرت شروط ّ
بغية احلصول على موعد .وقد استفاد سليمان من أحد كبار املوظفني
يف القصر اجلمهوري ،ومن دبلوماسي يف أوروبا إلقناع الفاتيكان
بالتوسط لدى اإلدارة األمريكية من أجل ترتيب هذه الزيارة.
توزعه اجلهات املعنية يف بريوت وواشنطن،
أن جدول األعمال الذي ّ
إال ّ
لن يكون له مكانه سوى يف جيب رجال التشريفات يف اجلانبني .أما
اجلدول احلقيقي الذي يعمل عليه السفري جيفري فيلتمان مع وزير
ّ
الدفاع وآخرين ،بينهم شخصيات قريبة من سليمان،
فريكز على
ّ
ضرورة أن يكون لرئيس اجلمهورية موقف ال
يتبنى املسار العام الذي
تتخذه األوضاع يف لبنان واملنطقة اآلن ،ومنحه جرعة لكي يكون واقفًا
بوجه ما تراه واشنطن «سياسة االحتواء» اليت تقوم بها دمشق يف
لبنان اليوم.
وألن رئيس اجلمهورية يعرف ـــــ على األقل ـــــ حساسية امللف ،سارع
فور تبلغه املوافقة املبدئية على الزيارة إىل طلب موعد عاجل من
الرئيس السوري بشار األسد ،وقال سليمان بعد عودته إنه أثار معه
موضوع الزيارة إىل واشنطن ،وإنه مسع منه تشجيعًا وترحيبًا.
كذلك مل يفت رئيس اجلمهورية أن يشيع يف بريوت عرب بيانات
وتسريبات أن األسد أكد له دعمه يف كل اجملاالت .وتولت جوقة من
الزوار ،الذين تتفاوت مراتبهم بني راسبني يف االنتخابات النيابية
ّ
موجهة إىل
ومرشحني لالنتخابات البلدية ،شرح هذه العبارة على أنها ّ
اجلميع يف بريوت ،وال سيما إىل العماد ميشال عون.
ً
كادت األمور تقف عند هذا احلد ،لوال أن الرئيس سليمان يتطوع
عادة
ألدوار يبدو فيها طرفًا منحازًا يف اللعبة الداخلية إىل جانب فريق
ضد آخر .وهو األمر الذي احتاج إىل سلسلة من اخلطوات بني بريوت
ودمشق وميكن حصرها باآلتي:
أو ًال ـــــ إن القيادة السورية ليست اجلهة املعنية بتشجيع أو منع رئيس
لبنان من القيام بزيارة إىل هذه العاصمة أو تلك .لكن القيادة السورية
تعرف أنه ليس هناك اآلن من جدول أعمال مثمر بالنسبة إىل أحد يف
الواليات املتحدة .وأكثر من ذلك ،فإن القيادة السورية اهتمت بوضع
جو أن األولويات العربية
اجلميع مبن فيهم الرئيس سليمان نفسه ،يف ّ
اليت حتتاج إىل جهد هي اليت تعزز مناخات املصاحلة والتوافق سواء بني
العواصم العربية أو داخل الدول العربية نفسها.
أي حماولة
ثانيًا ـــــ أبلغت القيادة السورية الرئيس سليمان رفضها ّ
وجددت موقفها
أي معركة داخلية يف لبنانّ .
الستخدام العالقة معها يف ّ
من القادة البارزين يف لبنان ،وقالت للرئيس سليمان إنها تريد عالقة
واضحة ومباشرة مع احلكومة يف بريوت ،لكن ذلك ال يعين أنها على
أي ملف اختاليف ،وهي تقف علنًا إىل جانب قوى املعارضة،
احلياد يف ّ
وتتعامل مع سليمان بصفته رئيسًا للجمهورية ،ولكنها تتعامل مع
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العماد ميشال عون بصفته الزعيم املسيحي األبرز.
ثالثًا ـــــ نصحت القيادة السورية لرئيس اجلمهورية بعدم الوقوف خلف
ّ
موقف فريق يف لبنان ضد فريق آخر،
وذكرته بالنتائج السلبية خلياراته
اليت دفعته إىل موقف خمالف للحياد يف االنتخابات النيابية ويف ما
جيري اآلن من إعداد لالنتخابات البلدية ،إىل جانب ملف التعيينات
اإلدارية.
رابعًا ـــــ سارعت قوى يف املعارضة إىل إبالغ رئيس اجلمهورية أنها
تريده طرفًا فاع ًال يف حتقيق التوازن داخل السلطة التنفيذية ،أي
يف جملس الوزراء ،لكن هذه القوى تعرب عن قلقها لكون رئيس
اجلمهورية ال يبدو مهتمًا بدور خاص ،بل هو يبدو غري مستفيد على
اإلطالق من جتربتيَ سلفيه الرئيس الراحل إلياس اهلراوي والرئيس
إميل حلود .وهو أمر يهدد استقرار جملس الوزراء إذا اختذ سليمان
موقفًا منحازًا ملصلحة فريق  14آذار ،وقد يعوق هذا املوقف كل
التفاهمات اليت جرت.
خامسًا ـــــ يبدو أن الرئيس سليمان الذي رفض متنيات لبنانية وسورية
وعربية بأداء دور يف احلد من الظلم والتعسف اللذين رافقا أعمال
التحقيق اللبناني والدولي يف جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري،
مستمر يف هذا الدور ،وقد حاول التطوع يف األيام القليلة املاضية
للتدخل يف ملف متصل بهذا املوضوع فما حصل على مبتغاه.

سادسًا ـــــ أخطأ رئيس اجلمهورية يف إثارة ملفات يف بريوت أو دمشق
يقربه من أحد .وهو مث ًال يظهر
من النوع الذي يفتح األعني عليه وال ّ
اعتزازًا بعالقته مع النظام املصري ،دون أن يشري إىل دور القاهرة يف
دعم وصوله إىل الرئاسة األوىل ،ودون أن يدرك خطورة هذا املوقف،
وكون النظام يف مصر مل يعد يدخل أصابعه يف مكان إلاّ
حيوله خرابًا،
ّ
مثل حال أدواره يف لبنان وفلسطني والصومال والعراق والسودان...
واآلن يسعى إىل التدخل يف اليمن.
سابعًا ـــــ ّ
تلقى رئيس اجلمهورية نصائح بأن يعمل على كسب موقف
أمريكي يقول بتوفري الدعم األساسي للجيش اللبناني ال لقوى األمن
الداخلي .وهو يف هذا اجملال حياول استعادة نفوذ خسر جانبًا كبري ًا
منه داخل املؤسسة العسكرية ،وبالتالي إقناع البيت األبيض برفض
توصيات وزارة اخلارجية األمريكية القائمة على دراسات أكادميية ذات
أبعاد سياسية ،واليت ّ
تركز على سبل دعم قوى األمن الداخلي باعتبارها
اجليش
تزويد
عدم
مقابل
آذار،
14
فريق
«القوة الضاربة» لدى
بأي
ّ
دعم استثنائي ما مل يبادر إىل خطوات عملية ضد حزب اهلل ،وضد
ما
تسميه الواليات املتحدة «اخلاليا األجنبية اليت تديرها سوريا يف
ّ
لبنان».
ويبدو أن الرئيس سليمان املدرك لصعوبة األمر على خمتلف جوانبه ،لن
حيصد من زيارته سوى أيام اإلجازة وبعض الصور التذكارية يف البيت
األبيض ،وبعض املؤسسات األمريكية األخرى .ومشكلته مزدوجة :فإذا
قرر نيل رضى الواليات املتحدة فسيجد نفسه معزو ًال يف لبنان وأمام
مواجهة فعلية مع سوريا ،أما إذا أغضبها ،فلن يعود إىل واشنطن
ّ
ً
ثانية ،وقد
تتعقد طلبات مواعيد يف عواصم أوروبية وعاملية أخرى.
لكن يف حميط الرئيس َمن بات خبريًا يف لعبة «عمى األلوان» ،حيث
ال يقدر أحد على ضبطه متلّبسًا بهذا املوقف أو ذاك.

البند  6يف جعبة سليمان واحلريري إىل اخلارج :سالح احلزب مقاومة
نقوال ناصيف

يفرتض التصويت على الثقة حبكومة الرئيس سعد احلريري فتح صفحة
جديدة بني أفرقائها ،لالنصراف إىل االستحقاقات القريبة .يفرتض ذلك
أيضًا جتاوز كل ما قيل يف األيام املاضية لدى مناقشة البيان الوزاري
يف بند املقاومة وسالح حزب اهلل خصوصًا ،ما دامت املداخالت املعرتضة
ّ
أدت الوظيفة اليت
تطلبتها ،وهي تأكيد عدم وجود
على هذا البند قد ّ
توافق وطين عام على البند السادس ،وتكريسه مسألة
اختالفية حادة
ّ
بني فريقي احلكومة يف جملس الوزراء ،كما بني قوى  8و 14آذار يف
ّ
الشارع .ولكن دون أن
يتمكن أحد من حسم النزاع عليه نهائيًا :ال قوى
 14آذار قادرة على شطب هذا البند ،وقد أضحى يف صلب التسوية
اليت عقدها احلريري مع حزب اهلل كي تبصر حكومته النور كحكومة وحدة
وطنية ،تقرن االستقرار السياسي واألمين باالعرتاف بواقع املقاومة ـــــ
وال حزب اهلل وقوى  8آذار قادران على توفري إمجاع عام حول املقاومة
وسالحها كي خترج من اجلدل الداخلي الشائك واملربك.
بذلك انتهت جلسات مناقشة البيان الوزاري بتعادل سليب .قال ٌ
كل ما
لديه ،وانتهى األمر عند هذا
احلد .ذلك أن منح جملس النواب احلكومة
ّ
الثقة بغالبية كبرية كي متارس صالحياتها وتباشر احلكم ،يفضي إىل
نتيجتني معروفتني سلفًا:
أوالهما ،أن الثقة بالبيان الوزاري هي ثقة بكل بند ورد فيه مبا يف ذلك
خصوصًا البند السادس ،ما دامت الثقة ال تجُ تزأ وال البيان الوزاري يجُ زئ
فقرات عن أخرى .عندئذ ال يعود ملا قيل ضد سالح حزب اهلل مغزى سوى
تدوين مواقف يف حمضر جلسات الربملان .يف نهاية املطاف هي حكومة
دستورية تقر بسالح حزب اهلل مقاومة ذات كيان مستقل عن اجليش
والشعب ،وتستطيع العمل على حترير األراضي اللبنانية احملتلة.
ثانيتهما ،أن الوزراء ـــــ وليس رئيس احلكومة وحده ـــــ باتوا معنيني
مجيعًا باسم التضامن الوزاري بالدفاع عن كل البيان الوزاري ،ال عن
بنود تستثين أخرى .وحيث يكونون يف الداخل واخلارج ال يسعهم ،كما
كان بعضهم يف جلسات املناقشة ،التغريد خارج سرب رئيس احلكومة
ّ
وهم يف قلب هذا السرب .وال يسع الوزراء
املتحفظني خصوصًا أن
يكونوا على تناقض حاد معه ،ما داموا يقبلون بأن يكونوا النقيض من
خصومهم.
واقع األمر أن اللبنانيني ،يف األيام املقبلة ،لن ينسوا كل ما قيل يف
جملس النواب فحسب ،بل سيكونون أمام معطيات جديدة تعطي دلي ًال

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

إضافيًا على أن بند املقاومة يف البيان الوزاري سيمسي إحدى ركائز
السياسة اخلارجية للبنان يف املرحلة اآلتية ،على حنو مماثل لكل ما
أدركته منذ عام  2005احلكومات الثالث للرئيسني جنيب ميقاتي وفؤاد
السنيورة .كانت حكومة ميقاتي سّباقة إىل إرساء معادلة ملتبسة وغري
مفهومة ،وإن بدت م ّربرة ألسباب تتصل باالستقرار الداخلي ،هي التزام
لبنان يف آن واحد املقاومة كإحدى وسائل حترير أراضيه واحرتام قرارات
الشرعية الدولية ،كان املقصود حينذاك القرار  1559الذي ّ
جتنبت حكومة
ميقاتي تسميته ،كما تفادته حكومتا السنيورة ،وأخريًا حكومة احلريري.
كأن القرار  1559مل يعد سوى وثيقة رمسية منسية يف أدراج جملس
األمن .ثم التزمت حكومة السنيورة عام  2005املعادلة امللتبسة وغري
املفهومة وامل ّربرة نفسها ،وجاءت بعدها حكومة  2008كي تلتزمها،
وتلتزم جهرًا القرار  .1701وهو ما سارت عليه أيضًا حكومة احلريري.
بذلك مل خترج احلكومة اجلديدة عن سياق املعادلة تلك ّ
بتبنيها املقاومة
كإحدى وسائل التحرير ال وسيلته احلصرية ،رغم معرفة اجلميع يف احلكومة
احلالية كما يف اليت سبقتها ،أن استخدام السالح للتحرير منذ ما بعد
عام  ،2006بعد إصدار القرار  ،1701مل يعد سوى تلويح خبيار عسكري
غري متاح ،وال يعدو كونه إحدى أدوات الضغط .كذلك مل خترج حكومة
تذرع البعض بأنه
احلريري عن السياق نفسه بتجاهلها القرار  ،1559وإن ّ
ال يزال ّ
ميثل أحد املصادر الرئيسية للقرار  ،1701وال ينفصل عنه.
بل سيكون غالة رافضي البند السادس يف البيان الوزاري ـــــ وهو يصبح
بعد نيل الثقة برناجمًا حكوميًا
نيات
ّ
جمرد إعالن ّ
صدق عليه الربملان ال ّ
على صورة خطاب
القسم لرئيس اجلمهورية ـــــ أمام امتحان ما سيقوله
َ
الرئيسان ميشال سليمان وسعد احلريري يف اخلارج .كالهما ذاهب إىل
واشنطن .األول غدًا السبت ،واآلخر يف الشهرين األولني من السنة
اجلديدة .سيذهب رئيس احلكومة قبل ذلك إىل دمشق للمرة األوىل،
وجيول على دول عربية وأجنبية .وسيجد نفسه جاهرًا بالسياسة اخلارجية
أيدها ،والتزم الصمت حيال مناوأة حلفائه هلا .وهي
للبيان الوزاري اليت ّ
أن سالح حزب اهلل مقاومة ،وإحدى الوسائل املتاحة للتحرير .بالتأكيد
سيتفادى أمام األمريكيني
التحدث عن القرار  1559يف معرض إبراز
ّ
التزام عام حيال احرتام كل قرارات الشرعية الدولية ،وسيتفادى كذلك
أمام السوريني التشهري بالقرار  ،1559ولن
يتنصل أمام األمريكيني
ّ
من املقاومة ،دون أن يغالي يف اإلشادة بها أمام السوريني الذين
يعرفون املوقف
املتقدم ...لرئيس اجلمهورية من سالح حزب اهلل والقرار
ّ
.1559
بل ّ
لعل املرحلة التالية لنيل الثقة ستكون أكثر إحراجًا لكل ما قيل يف
جلسات الربملان .عندئذ ،يف ضوء ما سيقوله سليمان واحلريري يف
يتعد كونه زوبعة يف فنجان.
اخلارج ،سيتبينّ أن األمر مل
َّ

تقصري ثياب
حلاجتكم من تقصري املالبس
اتصلوا على الرقم:
9788 0313
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لبنانيــات

ال جيوز إثارة مشكلة كلما زار أحد سوريا

بارود :سأختذ القرار املناسب يف قوى االمن الداخلي
«ال جيوز ان نثري مشكلة كلما
زار احد سوريا واقام عالقة معها
فوق الطاولة وال مربر ان نرى
يف كل زيارة رسالة اىل رئيس
اجلمهورية» ،مواقف لوزير
الداخلية والبلديات احملامي
زياد بارود الذي اكد عرب برنامج
مانشيت من صوت املدى أنه
سيتخذ القرار املناسب الذي
يتوافق مع اقتناعاته يف حال
سارت االمور يف قوى االمن
الداخلي على اساس ذهنية
«مرقلي َت َمِّرقلك» .وشدد
ِّ
ان كلما اقرتبت قوى االمن من
ان تكون قريبة من طرف خسرت.
وكشف بارود عن ابرز نقاط
جدول اعمال رئيس اجلمهورية
يف واشنطن وعن عناوين تقرير
هيئة االشراف على االنتخابات.

سليمان يف واشنطن
«العادة لبنان اىل
اخلريطة العاملية»

وضع وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود زيارة رئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
لواشنطن يف إطار اجلوالت
اليت يقوم بها الرئيس على
اكثر من عاصمة يف العامل،
وجدول اعماهلا االساس كل ما
من شأنه ان يضع لبنان على
اخلريطة العاملية ويعيد متوضعه
يف املكان املناسب للمدافعة عن
مصاحله .واكد ان سليمان ليس
ً
فريقا يف الصراع الداخلي وهو
ينقل مصلحة لبنان العليا اىل
اخلارج.
وكشف الوزير بارود ،يف حديث
اىل إذاعة «صوت املدى»،
ان جدول االعمال االساس
للزيارة هو العالقات اللبنانية -
االمريكية من زاوية مصلحة لبنان
يف الدرجة االوىل ،إضافة إىل ما
هو مطروح اليوم على الساحة
اللبنانية وعلى مستوى الصراع

العربي  -االسرائيلي .واضاف:
«اعتقد ان الواليات األمريكية
املتحدة دولة حمورية ودعمها
الكامل السرائيل يستدعي ان
تسمع وجهة النظر اللبنانية اليت
يعرب عنها الرئيس وسبق له أن
عرب عنها يف خطاب القسم ويف
خطاباته يف االمم املتحدة ويف
اي زيارة يقوم بها».
وعن طرح موضوع تسليح
اجليش اللبناني على جدول
اعمال الزيارة ،اكد بارود ان اي
دعم خارجي جيب ان يأتي ضمن
إطار العالقة الرمسية مع الدولة
وهذا قرار تتخذه احلكومة جمتمعة
ووزارة الدفاع وقيادة اجليش.
واعترب ان هذه املساعدات،
ما دامت غري مشروطة ،هي
مقبولة ،وقال« :ما دام الدفاع
عن احلدود اللبنانية ال التعدي
على االخرين هو العنوان فال
مربرا ألي تلكؤ يف مساعدة
ارى
ً
اجليش».

باآلخر ما بيصح إال
الصحيح...

وردًا على من وصف زيارة العماد
ميشال عون أمس لدمشق،
بالرسالة السورية اىل رئيس
اجلمهورية ،رأى بارود أن ال مربر
ان نرى يف كل زيارة ملسؤول
لبناني لسوريا رسالة اىل رئيس
اجلمهورية فهو رئيس كل لبنان
وهو ليس طرفًا يف املعادالت
الداخلية وهو داعم دائم لكل
ما يقرب بني اللبنانيني وكل ما
يدعم مصلحة لبنان العليا .وعن
مهامجة كل من يزور سوريا ،قال:
«كما نقول بالعامية :باآلخر ما
بيصح إال الصحيح ،فال جيوز ان
نثري مشكلة كلما زار احد سوريا
واقام عالقة معها فوق الطاولة
ال حتت الطاولة ».وسأل:
«هل يعين ذلك انين كان جيب
أال اقوم بزيارتي لسوريا ،او ان

سن الفيل يف ٢٠٠٩/١٢/ ١
تعميم صادر عن جلنة اإلنتشار يف التيار الوطين احلر:
بناء على توصية اهليئة الفدرالية يف ال – UALMالتيار
ً
االوسرتالي اللبناني املتحد – ( التيار الوطين احلر
يف اوسرتاليا) ،نعلن عن تشكيل جلنة مؤقتة إلدارة
شؤون التيار الوطين احلر يف والية نيو ساوث ويلز -
اوسرتاليا حلني صدور النظام اجلديد لإلنتشار يف التيار
الوطين احلر وإجراء اإلنتخابات يف حينه.
اللجنة تتألف من السادة :
غازي مرعبملحم أبو ملحمبدر جرجسريشار طنوساوتل نهرامسرية هلونانطوني صيداويايلي فرجنينرجو من اجلالية اللبنانية ووسائل اإلعالم التعاطي
حصريًا مع اللجنة املذكورة أعاله.
وتقبلوا منا فائق اإلحرتام

هيئة اإلنتشار يف التيار الوطين احلر
الدكتور طارق صادق

العماد عون كان جيب ان ال يقوم
بزيارته لسوريا؟».
واعترب الوزير بارود ان ال احد
ميكنه ان ينكر الدور السوري
اقله يف موضوع حسن اجلوار،
وهذا ينتج عنه تنسيق يف
بعض امللفات ضمن اطار احرتام
سيادة البلدين وتأتي باخلري على
البلد .وقال« :هذه هي املقاربة
الصحيحة للموضوع وجيب اال ينظر
احد إليها ،ال من اجلانب اللبناني
وال من اجلانب السوري ،على ان
هناك غلبة ألحد على اآلخر».
واضاف ان «العالقة جيب ان
تكون قائمة مع سوريا وال ميكننا
ان نقطعها ،بدليل ان رئيس
احلكومة يف وراد ان يقوم بزيارة
هلا ».واعترب ان هذا الوضع
الطبيعي بني دولتني بينهما
مصاحل مشرتكة وبني شعبني
بينهما أواصر قربى وصداقة.

قوى االمن الداخلي ال
ختص احدًا...

وعن االصالح يف قوى االمن
الداخلي قال الوزير بارود:
احدا بل
«هذه مؤسسة ال ختص ً
ختص كل اللبنانيني .هي خط
متاس الدولة األول مع الشعب،
لذا جيب ان نعزز ثقة املواطن
بهذه املؤسسة لتعزيز ثقته
بدولته» .وأضاف« :كلما
اقرتبت قوى االمن من ان تكون
قريبة من طرف ،خسرت ،فهي
خلدمة الناس ولكل اللبنانيني
وهذه الصورة تربح اجلميع وال
احدا» .واكد ان قوى
ختسر
ً
األمن الداخلي ستكون مؤسسة
ينتظم العمل فيها يف شكل
صحيح .وقال« :عنوان املرحلة
املقبلة سيكون استكمال التعاون

مجيعا وتفعيله
بني االجهزة االمنية
ً
وقد يكون جملس االمن املركزي
وسيلة من وسائل التنسيق اىل
جانب وسائل اخرى .وعنوان
املرحلة املقبلة ايضًا هو استكمال
بناء هذه املؤسسة».
ورأى الوزير بارود ان التوافق
يساعد يف الوصول اىل تعيينات
يف شكل افضل .واكد انه يرفض
الدخول يف لعبة احملاصصة حتى
لو كانت هذه الصيغة اليت
تسري على اسسها االمور يف
البلد .واكد انه سيحاول ان
تكون مصلحة املؤسسة والكفاية
املعيار األول للتعيينات
وقال « :للمرحلة املقبلة رئيس
حكومة جديد وحكومة جديدة
ً
شيئا
ونفس حناول ان نبين فيه
جديدا يف البلد .لذا ال ميكن ان
ً
«مرقلي َت
ذهنية
يف
نستمر
ِّ
َمِّرقلك» ،فهذا موضوع حساس
جدا يف القوى االمنية وهناك
ًّ
اص ًال العامل الطائفي الذي ،ويا
لالسف ،ال ميكن ختطيه ،ولكن
ال نريد ان نضيف اليه عوامل
اخرى كاالرتباطات السياسية».
وشدد على ان جناح املؤسسة
مرتبط برتؤس أكفياء وحدات
قوى االمن الداخلي .واكد انه
سيتخذ القرار املناسب الذي
يتوافق مع اقتناعاته يف حال
سارت االمور اىل عكس ذلك.

االنفاق االنتخابي عنوان
التقرير االساسي

وكشف وزير الداخلية ان تقرير
هيئة االشراف على االنتخابات
ًّ
اداريا عن سري
شقا
يتضمن
ًّ
ًّ
ماليا عن
وشقا
العملية االنتخابية
ًّ
ًّ
وشقا
مراقبة االنفاق االنتخابي
إعالميا ،إضافة اىل توصيات
ًّ

عامة .وابرز ما ورد فيه يتعلق
االنتخابي.
االنفاق
مبوضوع
فاملشكلة ،يف وصف بارود،
هي بتواطؤ الراشي واملرتشي
ما كان حيول دون التمكن من
ضبط اي دليل عن عمليات
الرشاوى ،لذا ينبغي لقانون
االنتخابات املقبل ان يوسع هذا
الضبط يف اجتاهني :او ً
ال عرب
توسيع الفرتة الزمنية من ستني
يومًا اىل ستة اشهر على االقل،
وثانيًا عرب رفع السرية املصرفية

عن كل حسابات املرشح ال فقط
عن حساب احلملة االنتخابية.
ووصف جتربة اهليئة بالتجربة
االوىل اليت مل تتمكن من ضبط
العملية االنتخابية بالكامل ولكن
سجلت بعض االجيابيات اليت
ميكن البناء عليها للمستقبل.
وجدد الدعوة إىل إنشاء اهليئة
املستقلة لالنتخابات اليت تأخذ
دور وزارة الداخلية بالكامل
يف إدارة االنتخابات واالشراف
عليها.

سليمان ينوه بالقرار األوروبي جتاه القدس:

إسرائيل غري جاهزة لالخنراط يف مشروع السالم

نوه رئيس اجلمهورية العماد
ّ
ميشال سليمان بالقرار االوروبي
االخري يف شأن مدينة القدس،
معتربًا أن رفض اسرائيل هلذا
الطرح ليس مستغربًا ،كونه
يعبرّ بوضوح مرة جديدة عن
عدم جهوزية اجلانب االسرائيلي
لالخنراط يف مشروع السالم
يف املنطقة بال شروط مسبقة،
مشريًا اىل أن التهديدات
املستمرة للبنان وما يرافقها من
خروقات فاضحة للقرار 1701
هي دليل التوجه االسرائيلي.
وطالب اجملتمع الدولي بالضغط
على إسرائيل حلملها على التزام
القرارات الدولية ،واالقتناع
بفكرة السالم الشامل والعادل
والدائم يف املنطقة.
وعرض الرئيس سليمان مع كل
من الوزيرين السابقني خالد
قباني ويوسف سالمة والنائب
السابق مسعود احلجريي لألوضاع
العامة .واطلع من وفد احتاد
هيئة املعماريني العرب برئاسة
املهندس هيام الراعي على
توصيات املؤمتر االول للسياحة
يف الوطن العربي ،الذي انعقد
يف لبنان ملدة ثالثة ايام ،يف

بريوت وطرابلس وجبيل.
سليمان
الرئيس
واستقبل
اجمللس اجلديد لنقابة صيادلة
لبنان برئاسة النقيب زياد
نصور ،الذي نوه باخلطوات
اليت يقوم بها رئيس اجلمهورية
لرتسيخ االمن واالستقرار ،ورفع
باسم اجمللس مذكرة تتضمن
سلسلة من املطالب املتعلقة
بالنقابة .وهنأ رئيس اجلمهورية
اجمللس اجلديد متمنيًا له التوفيق
يف العمل على تعزيز املهنة
خدمة للمواطن وصحته بالدرجة
االوىل.
من جهة ثانية ،حيا املسؤول
السياسي لـ«حركة املقاومة
االسالمية ـ محاس» يف لبنان
علي بركة ،الرئيس العماد
ميشال سليمان «على موقفه
الداعم للحقوق الفلسطينية،
ويف طليعتها حق العودة»،
وقال« :نقدر ذلك عاليا ونؤكد
توافقنا مع هذا املوقف القومي
احلكيم».وجدد بركة متسكه
«حبق العودة باعتباره حقا
مقدسا للشعب الفلسطيين ال
يسقط بالتقادم وال متلك اي جهة
ان تتنازل عن هذا احلق».
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لبنانيــات

أيام من املناقشات انتهت بثقة قياسية حصدت معها احلكومة  122صوتاً

مواقف بارزة حلماده وعدوان وتويين واجلميّل من املقاومة واالستنابات
فتوش يصادم  14آذار وردود حلرب وفتفـت وطور سركيسيان

نالت امس االول احلكومة االوىل
للرئيس سعد احلريري ثقة 122
نائبا.
 66نائبا حتدثوا يف ست جلسات
الوزاري،
البيان
ملناقشة
استغرقت  26ساعة ،ليعطوا يف
اجللسة املسائية االخرية ثقة
عدت سابقة يف تاريخ حكومات
ّ
ما بعد الطائف ،وبدت الفتة
بعددها ومبشاركة رؤساء الكتل
النيابية الذين حضروا مساء اىل
قاعة جملس النواب ،ومنهم من
تغيب يف جلسات املناقشة،
كان ّ
كالنواب سليمان فرجنيه وميشال
املر وسرتيدا جعجع.
هذه الثقة اليت غاب عنها اربعة
نواب هم طالل ارسالن ،دوري
مشعون ،نبيل نقوال وهاشم علم
الدين ،وحجبها نائب واحد هو
نقوال فتوش وامتنع عنها نائب
«اجلماعة االسالمية» عماد
احلريري نفسه
احلوت ،رهنها
بعاملي الوحدة الوطنية والتفاهم
رده
بني اعضائها ،حني قال يف ّ
امام النواب « :يف اللحظة اليت
تتحول فيها احلكومة خالفات
ّ
وطنية او متاريس طائفية ،يف
هذه اللحظة ،تأكدوا اني سأكون
اول من يطرح الثقة بنفسي
وبها».
والنه اعلن انتماءه اىل الدولة،
اكد احلريري ان « البيان
الوزاري سيكون عهدا قاطعا لكل

اللبنانيني من كل الوزراء بضرورة
التضامن».
مساء ،بدت اجللسة االخرية
ملناقشة البيان االكثر محاوة
ونقاشا ،فكل الكلمات كانت
من الوزن الثقيل ،كما لو انها
اختصرت االيام الثالثة مبحاورها
السياسية ،من بند سالح املقاومة
اىل العالقات اللبنانية – السورية،
والغاء الطائفية السياسية.
ويف حضورهاّ ،
حل ضيوف جدد من
فرجنيه الذي جلس يف آخر القاعة،
فيما قصده اكثر من نائب اللقاء
التحية ،فضال عن الوزير حممد
الصفدي ،وكان جمالسه الدائم
النائب عاطف جمدالني.
اما النائب وليد جنبالط ،فكان
يتنقل بني الداخل واخلارج ،قبل
ويدون بعض املالحظات
ان يستقر
ّ
على ورقة كبرية ويلقي «حتية
خاصة» على النائبة جيلبريت
زوين .و»الضيف» االخري يف
اجللسة املسائية كان النائب
ميشال املر الذي دخل القاعة
قبيل نصف ساعة من انتهائها،
فصافح احلريري ،ثم توجه اىل
النائب العماد ميشال عون
وصافحه ،قبل ان يغادر جمددا
ليعود ويدخل برفقة النائبة نايلة
تويين ،وجيلس اىل جانب النائب
أالن عون.
بدت احلكومة كاملة بأعضائها،
املتحفطني منهم وغري املتحفظني،

وحضر للمرة االوىل وزير الدفاع
الياس املر.
كل االجواء ُج ّهزت «المتحان
الثقة» ،وتوالت الكلمات قبلها،
وكانت يف معظمها حامية ،مل
تسلم من سهام وهجوم.
وحده النائب نقوال فتوش شذ
عن القاعدة اليت طبعت كل
حدد
كلمات النواب ،فكان ان ّ
موقفه من التحفظ ،واصفا اياه
«بالبدعة» ،مستهال كلمته
بهجوم على احلريري ،قائال:
«انت تكتب هزميتك .»...ومل
يكف عن التحدث عن «الوفاء
والغدر واخلداع» ،ونالت سهامه
ايضا الوزراء ،االمر الذي دفع
بالنائبني امحد فتفت وسرج
طورسركيسيان اىل مقاطعته
مرارا ،طالبني شطب الكلمات
من احملضر .وكذلك فعل النائب
بطرس حرب.
أما الرئيس بري فكان حياول
التهدئة ،والوقوف يف دور
الوسطي ،قبل ان يستفزه
فتوش بقوله« :انها ديكتاتورية
يف
نعيشها
الدميوقراطية
اجمللس» ،فرد بري« :ال تقول
هذه الكلمات للرئيس بري».
احلريري كان مستمعًا ومل يغادر
القاعة ،بل «استقر» يف
يهز برأسه ويضحك.
كرسيه
ّ
تكلم فتوش وتكلم على «زحلة
صانعة االكثرية» ،ليحجب الثقة

أخريًا عن الوزير الزحلي الذي
اعلن انتماءه اىل «القوات»،
وعن احلكومة ك ًال.
ويف جو معاكس ،برزت كلمة
الرئيس فؤاد السنيورة للمرة
االوىل من موقعه النيابي ،معلنًا
«احساسه بالرضى والرحابة»،
ومفندا مواقفه يف السياسة
واالقتصاد ،يف حني اتى موقف
«حزب اهلل» على لسان رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حممد رعد جازما ليكشف ان
«املقاومة مع تسليح اجليش
اللبناني» ،مشددا على ان «قدر
اللبنانيني هو ان حيفظوا بعضهم
ويصونوا عيشهم الواحد».
محاوة اجللسة االخرية ساهم فيها
النائب عاصم قانصوه الذي دافع
عن املقاومة ،ودعا اىل «التمهل
واحرتام الشعور يف املوضوع
السوري» ،فما كان من النائب
علي عمار إال ان طلب منه ان
يرفع صوته ليسمع اجلميع ،فرد
بري« :انت مسعت منيح».
حنو ربع ساعة ،وانتهى قانصوه،
فأتى الرد القواتي من جعجع،
إذ اعرتضت بالنظام على طلب
قانصوه وضع صور الشهداء ومن
بينهم صور الرئيس رشيد كرامي
مع اسم من قتلهم ،فقالت« :
اذا كنت تعين القوات اللبنانية،
فيا ليت نعرف فعال من قتل
الرئيس كرامي .الزميل احملرتم

يعلم ان احملاكمات جرت حتت
القبضة السورية ،ويف زمن
(القاضي) عدنان عضوم وحلفائه
السوريني» ،فرد قانصوه الذي
كان قد وصل اىل مقربة من
مسيت .انا مل
مقعدها« :انت
ّ
اسم!».
احلادية عشرة مساء ،اقفلت قاعة
هب اجلميع لتهنئة
جملس النوابّ .
احلكومة ورئيسها يف زمن توافق
جديد .فرجنيه اقرتب لتقبيل
احلريري ،وعون صافح مجيع
الوزراء مبتسما ،ونواب «حزب
اهلل» هنأوا ،قبل ان يتوجه
احلريري اىل ضريح والده ويقرأ
الفاحتة.
خميرب :احلاجة اىل العدالة
افتتح رئيس جملس النواب جلسة
امس يف العاشرة والنصف قبل
الظهر وكان أول املتحدثني
النائب غسان خميرب.
وقال )...(« :تضمن البيان
الوزاري الكثري من الوعود
وااللتزامات والعرض املستفيض
للخطوات الضرورية الستكمال بناء
هذه الدولة املرجتاة والنهوض
وخصوصا
املواطن،
حباجات
بالنسبة اىل احلاجات االقتصادية
واالجتماعية ،وحنن نؤيدها مبجملها
ونتمنى للحكومة التوفيق يف
تنفيذها (.»)...
وأضاف« :أشدد على تأييد
احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة

بلبنان يف مجيع أعماهلا وكذلك
توجهات احلكومة يف حتقيق
السلطة القضائية املستقلة،
الفاعلة والنزيهة ويف اصالح
السجون».
وسأل« :أين أصبحت التحقيقات
يف التفجريات االرهابية اليت
ضربت مناطق عدة من لبنان عام
 ،2005وغري احملالة على التحقيق
الدولي؟ ان العدالة جيب ان تكون
كاملة وغري انتقائية .فأين ارادة
احلكومة يف تكوين ملف يف جرائم
اسرائيل واحالته على احملكمة
اجلنائية الدولية ،ألنه جيب عدم
االكتفاء بطلب التعويضات من
اسرائيل (كما ورد يف البيان
الوزاري)؟ كما أطالب باملصادقة
على اتفاق روما الذي أنشأ
احملكمة اجلنائية الدولية .أين
حنن من تقريري جلنة التحقيق
الدولية املرفوع اىل جملس حقوق
االنسان يف تشرين الثاني 2006
(.»)...واعترب «ان حترير مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا بالوسائل
الديبلوماسية ضروري وممكن.
وحتقيق ذلك ال حيتاج اىل مستند
رمسي من السلطات السورية،
وان كان يف مثل هذا املستند
ما يسهل املفاوضات مع االمم
املتحدة الستعادة سيادة لبنان
على هذه املزارع».
وشدد على احلاجة اىل تنقية
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اللبنانية

– السورية

العالقات
وتطويرها.
وقال« :جيب مراجعة االتفاقات
املعقودة بني لبنان وسوريا
«االخوة
معاهدة
وخصوصا
والتعاون والتنسيق» وما أنشأته
من جملس أعلى لبناني  -سوري
النها ال تأتلف مع تبادل السفارات
بني الدولتني وختالف الدستور
وسيادة لبنان على أساس انها
تقيم شبه احتاد كونفيديرالي
وتنشئ مؤسسات مشرتكة خاصة
تعطلت ومل تعمل يوما .لذلك
جيب الغاء هذا اجمللس االعلى
(.»)...
وختم« :أما يف موضوع حل
قضية املعتقلني واملخفيني يف
السجون السورية ،فألفت اىل
أن ما حنن نطالب بتحقيقه هو
حل نهائي وجدي لقضية ضحايا
االختفاء القسري ،وهي خمتلفة
عن مسألة املعتقلني واملسجونني
املعلنني واملعروفني من سلطات
الدولتني .بل نطالب باقرار
السلطات السورية مبشكلة املئات
من اللبنانيني الذين توافرت أدلة
دامغة على أنهم أوقفوا مبخالفة
القانون ونقلوا اىل سوريا ،لكن
السلطات السورية املعنية ال
تعرتف بذلك ،مما جعل منهم
ضحايا اختفاء قسري (.»)...
املوسوي والدولة القادرة
وأكد النائب حسني املوسوي يف
بداية كلمته على قضية اخفاء
االمام موسى الصدر ورفيقيه.
وأضاف )...(« :ستكون بشرى
سارة لنا عندما خيربنا أحد أن
االسرائيليني ختلوا عن أطماعهم
التوسعية ،ومل تعد خريطة دولتهم
ما بني الفرات والنيل (.)...

وبشرى سارة أخرى أن تصبح
عندنا دولة قادرة قوية ،تبين
جيشها الوطين املكتمل العدة
والعدد ،املتمكن من القيام
وحده بواجب الدفاع عن الوطن
والشعب،
أما ،واالسرائيليون مستمرون يف
االعالن بكل وقاحة عن نياتهم
ومشاريعهم العدوانية ،وجيشنا
الوطين ممنوع من احلصول على
والتجهيزات
الالزم
السالح
املطلوبة ملواجهة عدو كهذا ،تبقى
املقاومة حقًا طبيعيًا للمهددين،
وكل لبنان مهدد ،كما يعرف كل
من يسمع ويقرأ تصرحيات العدو،
وتبقى املقاومة واجب العقالء
الذين يشعرون مبسؤوليتهم أمام
اهلل والناس والتاريخ (.»)...
اهلرب جليش واحد
وقال النائب فادي اهلرب ()...
من سبقين من الرفاق عاجل
املوضوعات السياسية والوطنية
اليت وردت يف البيان الوزاري
وأوضحنا موقف حزب الكتائب
اللبنانية منها ،وأضيف بعضًا
مما أوردته صحف األمس من
كالم لغبطة البطريرك مار نصراهلل
بطرس صفري ،إذ قال« :هناك
يف لبنان جيش نظامي وجيش غري
نظامي ،وجيب ان يأتلف اجليشان،
فما من بلد آخر فيه جيشان ،جيش
للدولة وجيش لغري الدولة».
وأكتفي بهذا القدر ألقول إن مل
تكن لدينا اجلرأة اليوم على اثارة
هذه املواضيع احلساسة والوطنية
فمتى حيني الوقت؟ وملن نرتك
احلق يف طرحها؟ ألسنا ّ
منثل األمة
بكل توجهاتها؟ (.»)...
صاحل ينتصر لربي
وقال النائب عبد اجمليد صاحل
«( )...جاء يف البند احلادي

والعشرين من البيان الوزاري:
تسعى احلكومة اىل اعتماد
الالمركزية االدارية اليت نص
إن سعي
عليها اتفاق الطائفّ .
احلكومة مشكور وبيانها مربور
حبذا لو
وألن الكمال هلل وحده ّ
جاء البيان على واسطة عقد
اتفاق الطائف ملالقاة دولة
الرئيس نبيه بري يف منتصف
الطريق ،يف الدعوة اىل تشكيل
اهليئة الوطنية اللغاء الطائفية
السياسية ،أي االلتزام الكامل
ملضمون االتفاق وترمجة ما اصبح
جزءًا من الدستور ،والذي يشكل
ضمان جتميع اللبنانيني.
كانت تلك املالقاة يف مربع احلوار
اآلمن ،ختفف من مفاعيل احلمالت
االعالمية اليت ُ
شّنت عليك (بري)
وكأنك تقارب احلرام أو ترتكب
اخلطيئة الكربى .أو تقرتف الكبائر
والعياذ باهلل.
وقد جاءت احلمالت املركزة ،من
أطراف ظلوا زمنًا يندبون الطائف
ويتحسرون على شبابه ويتهمونك
مبحاولة االنقالب عليه (.»)...
هاشم مع املقاومة
واعترب النائب عباس هاشم «ان
املقاومة خيار وارادة وطنية
وقرار ذاتي بصد االعتداءات
االسرائيلية واستعادة االراضي
املسلوبة ،وصون للكرامة الوطنية
وهي كلها مسلمات قالت بها كل
شعوب االرض يف كل االزمنة
فلماذا يدور الكالم يف غري فلكه؟
وملاذا يهاجم لبنان اذا طالب
حبقوقه املشروعة؟ وهل امسى
الباطل صحيحا والسقوط ارتقاء؟
ان املقاومة حق مقدس للبنان،
تساند جيشه وتدعمه وحتمي
خاصرته وهي نتجية ملتسبب
هو اسرائيل ،فلينكفئ املتسبب

ويرتدع فتطوي املقاومة صفحة
جهادها بنفسها لتفتح صفحة
السالم .اما االطار الصاحل هلا
فنرتكه لطاولة احلوار ولذوي
الشأن حوهلا.
يف موضوع الغاء الطائفية
السياسية فان الكالم واحد من
كل اجلهات وال داعي اىل اخلالف
الوهمي ،فالكل دعا اىل تأسيس
اهليئة الناظرة والفاعلة يف هذا
املضمار حبسب ما ورد يف
دستور الطائف ومل يتخذ احد على
عاتقه قرار الغائها اآلن بل دعوا
اىل التعمق يف درس مفاعيل
الغائها ،واىل حموها وان صح
االمر فأهال به(.»)...
محاده :غلبة احلوار واالنفتاح
ويف مستهل كلمته شكر النائب
مروان محاده رئيس الوزراء سعد
احلريري «النك دعوت يف مقدمة
خطابك اىل عدم اغالق احلياة
الدميوقراطية (.»)...
وقال أعتلي هذا املنرب ويف
قليب غصبة .غصة فرح للمشهد
الوحدوي املرتامي امامنا يف
املقاعد الوزارية وعرب مدارج
القاعة العامة.
وغصة اسى للشعور بأن وراء
املشهد الباهي هذا حقيقة مرة
اقل صدقا واقل شفافية واقل
امال .غصة فرح الن الشيخ سعد
رفيق احلريري عاد بنضاله وصربه
وجدارته يتبوأ املركز الذي خطف
من والده الشهيد قبل ان ختطف
احلياة منه حقدا ثم قتال .وكأن
احلق انتصر ولو جزئيا ومرحليا
وكأن الباطل زهق ولو جزئيا
ومرحليا ،يف كل حال فان الباطل
سيبقى زهوقا وخاضعا حتما حلكم
احملكمة الدولية.
وغصة اسى حلجم التضحيات اليت

قدمها لبنان وشعبه يف مواجهة
الظلم والعدوان واالغتياالت
واالحتالل واالجتياح والضغط
والتهويل قبل ان يقاد اىل
تسوية نتمنى معكم اال تكون
هشة وتشكل مدخال اىل االندفاع،
من حيث ندري وال ندري ،حنو
االعظم.
غصة فرح الن املشهد اللبناني
يتميز يف هذه املرحلة واحلمد
اهلل بهدوئه الظاهر وازدهاره
اليافع وحواره الدافئ عن منطقتنا
العربية اليت تقع اآلن فريسة
العدوان االسرائيلي املتمادي،
وكذلك رهينة اطماع اقليمية
تعمل اليقاعنا يف دائرة نفوذ
ثالثي يتقاسم اشالء امتنا العربية
التائهة.
غصة فرح الن القوى اللبنانية
السيادية الدميوقراطية العروبية
انتصرت يف االنتخابات النيابية
ويف كل االنتخابات الطالبية
والنقابية رافعة شعار العبور اىل
الدولة «واحلفاظ على الطائف.
ثم غصة اسى الن هذا االنتصار
بدل ان يوظف يف تشكيل حكومة
الوفاق الوطين احلقيقي واملتوازن
حنر على مذبح الرتاجع عرب نتش
الصالحيات
وبرت
احلصص
والغاء ارادة الناخبني .فلم يعد
الدستور مرجعا وال امليثاق حكما
وال املؤسسات سلطة .غصة
فرح الن الفتنة املدبرة مل تقع
ونزعة االنفتاح واحلوار تغلبت
على االحقاد الدفينة واالطماع
املستحيلة .وغصة اسى الن
العبور اىل الدولة ال اراه قد
جتسد ال يف طريقه تشكيل
احلكومة بأكثرية باتت وهمية
وبأقلية اضحت مهيمنة وبدور
اكثر تهميشا جملموعة الوسط

احملسوبة نظريا على فخامة رئيس
اجلمهورية .وال ايضا يف وضع
البيان الوزاري حيث الكالم املنمق
خيفي االنقسام الفعلي الكامن
داخل الفريق الواحد ويعطل او
على االقل يؤخر العبور الفعلي
اىل الدولة».
غصة أسى ،ألن ال ضمان ألحد
من رأس السلطة اىل اسفلها
عمن ميسك بقرار احلرب والسلم
وعن سبل معاجلة ازدواجية
السالح وطريقة حتصني مستقبل
املؤسسات.
ما يقلقين يا دولة الرئيس هو
أن يتحول لبنان مرة اخرى ساحة
لتصفية احلسابات االقليمية وتلحق
اللبننة بالعرقنة واليمننة او ما هو
ادهى منها مجيعًا بالصوملة .وما
يقلقين يا دولة الرئيس ليس
نوعية الوزراء وهم رفاق وزمالء
افخر بهم ،من صفنا ومن الصف
اآلخر ،امنا ما يقلقين هو مدى
قدرة هؤالء على اختاذ القرار
اجلماعي الشرعي وعلى تطبيقه
ان توافقوا .ومدى قدرة هؤالء
على منع املبادرات املفروضة من
خارج الشرعية ولو تصدوا هلا.
املشكلة بني اللبنانيني ليست
ّ
املسلمات .ففي حال
حول
العدوان سنكون مجيعًا يدًا
واحدة وقلبًا واحدًا دفاعًا عن
لبنان .ويف مقلب السلم احملتمل
سنكون مجيعًا رافضني ألي تنازل
عن احلق اللبناني او احلقوق
العربية والفلسطينية .ما يقلقين
هو تسلل قوى اقليمية عرب حالة
الالحرب والالسلم لتجعل من
لبنان ساحة الصراع الذي يهدد
املنطقة .هنا ادعو شركاءنا يف
احلكومة وزمالءنا يف اجمللس اىل
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عدم اقحام لبنان يف أية مغامرة
واىل ضمان عدم توجيه السالح
يف اجتاه فتنة داخلية او حرب
مدمرة لن تقوم بعدهما للبنان
قيامة.
ويف سياق كلميت اليت اردتها
خمتصرة ال بد لي من التنويه
اليت
احلكومية
باالولويات
الرئيس
دولة
وضعتموها
تلبية لالولويات الشعبية وحنن
نعاهدكم اننا يف اجمللس سنبقى
اوفياء للعهود اليت قطعناها لكم
وإبانها
وللناخبني قبل االنتخابات ّ
وبعدها.
كما سنبقى داعمني خلطكم
الشبابي
ونهجكم
االصالحي
ونفسكم االجتماعي ،واندفاعكم
االقتصادي وحلمكم السيادي
والتزامكم العربي متمنني على
احلكومة ان تستمر يف البحث عن
احلقيقة احقاقًا للعدالة اآلتية بال
ريب من القضاء الدولي اخلاص
بلبنان (.»)...
وتطرق محاده اىل «الفصل
األخري يف مسرحية الدعاوى
املقامة من بعض اركان النظام
االمين البائد» ،وأشار اىل «ان
بني اجملرم وشهوده وحدة الفتة،
أو ً
ال يف التابعية الوطنية ،ثانيًا
يف املرجعية االمنية ،مع تفاوت
يف الرتب واملراتب .ثالثًا كلهم
مكلفون ادخال عناصر الشك يف
التحقيق الدولي ،وأخريًا كلهم
يف امان بينما شهداء االغتياالت
منهم
االموات
والتفجريات
واالحياء مالحقون حتى يف قبورهم
مشهرًا بهم ومهو ً
ال
أو منازهلم،
ّ
عليهم.
ان اهلدف مل يتغري منذ اغتيال
الرئيس الشهيد .بعد الغائه ،الغاء
التداعيات السياسية واجلماهريية
لالغتيال ،ثم الغاء التحقيق
واحملكمة املكلفني الكشف عن
اجلناة ومعلميهم.
كل الوسائل تستعمل من جديد،
كما استعملت يف السابق لرتهيب
بواسطة
احلقيقيني
الشهود
شهود الزور ،وترهيب القضاء
اللبناني والدولي حلساب قضاء
آخر ال صالحية له يف األمر سوى
مهمة حمو اجلرمية ،قضاء مشهود
له مبالحقة الوطنيني والكتاب
واملثقفني وقادة الرأي احلر.
أمام هذا الواقع امتنى على وزراء
العدل والداخلية واالعالم ان
يعلقوا على استدعاء كبار قضاتنا
ورؤساء اجهزتنا االمنية ومجهور
صحافيينا .هل لبنان حُمال على
احملاكمة لتقطيع موبقات النظام

البائد؟ فماذا يقولون؟ ماذا ايضًا
عن اهلجوم الذي استهدف رموزًا
امنية شرعية لبنانية استقاللية
ووصفها باملربعات داخل الدولة
متجاه ًال املربعات احلقيقية على
ارض الوطن؟
انا النائب املنتخب لن أتأثر بهذه
املسرحية .حصانيت الشعبية فوق
حصانيت النيابية .ولكن واجيب
بعدما اعاد الناخبون جتديد الثقة
بنا يف االكثرية النيابية منذ اشهر
قليلة حتت عنوان العبور اىل الدولة
ان استفسر عن موقف الدولة ،اي
احلكومة من هذا املشهد املذل؟
وختم« :اليوم اتوجه اىل دولة
الرئيس سعد رفيق احلريري
القول له ان الدماء اليت كتبت بها
خطابي آنذاك تبقى هي هي دماء
والده الشهيد انضمت اليها دماء
الشهداء اآلخرين شهداء اغتياالت
الغدر األسود وشهداء العدوان
االسرائيلي وشهداء جيشنا الباسل
يف نهر البادر وشهداء انفالت
السالح يف العاصمة واملناطق.
أمتنى ان يكون عهد حكومتك
فاحتة وفاق داخلي حقيقي
الشرعية
الستعادة
وفرصة
سلطتها احلقيقة على تراب الوطن
كام ًال ،حتريرًا له وسيطرة عليه،
مدخ ًال إلحياء املؤسسات واصالحها
وجرعة مناعة ملنع العدوان على
ارض لبنان او للمغامرة به على
ساحة الصراعات االقليمية».
وعلى هذا االساس تأكد يا دولة
الرئيس ان الثقة اليت انتزعتها
يف قيادة املسرية باقية ومستمرة
يف قيادتك للحكومة ،وثقة كاملة
بكم ولو كانت نصف ثقة للفريق
احلكومي او للبيان الوزاري».
أبي رميا وأهمية الشباب
وتاله النائب سيمون أبي رميا
ومما قال )...(« :لن أبالغ
اذا اعتربت ان قطاع الشباب
والرياضة ال يقل أهمية عن أي
قطاع آخر كاالمن واملال والدفاع
وغريها.
اخلارجية
والسياسة
وحزني كبري اليوم ألن عبارة
«شباب» مل ترد اال مرة واحدة
يف البيان اذا استثنينا عبارة
«وزارة الشباب والرياضة».
وكأن الوطن ومؤسساته يف واد
والشباب يف واد آخر .فالشباب
هم مستقبل لبنان وتيار لبنان
وأمل لبنان وحزب لبنان وقوات
لبنان وكتائب لبنان وتقدميو
لبنان...
فالشباب ليس مفهوما انشائيا
شعريا يدل على الفتوة والنشاط
فحسب .فقطاع الشباب يف نظرنا،
قطاع اسرتاتيجي .كلما تأمن

Saturday 12 December 2009

لبنانيــات
للشباب تربية متينة ،وكفايات
عالية ،وأجواء تشجع على تفجري
طاقاتهم واستثمار مواهبهم،
وتأمني فرص العمل هلم ،كلما
ارتاح الوطن النتاجه ،ومنوه
وازدهاره واستقراره .ال شك
يف اننا فخورون باقبال شبابنا
على العلم ،وحبيازتهم الشهادات
املتنوعة واحملرتمة ،وبطاقاتهم
على اخللق والتكيف والتحديث.
غري اننا متفقون على ان ما يهدد
شبابنا ،وما يهدد الوطن بكامله،
خطرين :البطالة من جهة واهلجرة
من جهة اخرى (.»)...
عدوان وهواجس املسيحيني
وارجتل النائب جورج عدوان اجلزء
االكرب من كلمته ووصف البيان
الوزاري بأنه «تسوية وكل واحد
يستفيض يف شرحه وتفسريه.
لذلك كل واحد منا يتحفظ
ملفهوم لديه وحنن سنعطي
احلكومة الثقة» .وقال «ان
مفهوم الدولة للمقاومة انها حق
طبيعي ،واىل جانبه حقوق اخرى
يشرحها القانون بأنها قوانني
اجيابية».
وسأل« :عندما تقوم الدولة
بواجباتها هل نستطيع ان نتحدث
عن مقاومة؟ وهل لبنان حباجة اىل
مقاومة واىل السالح املوجود مع
«حزب اهلل» وهل سنعود اىل
مقولة لبنان يف ضعفه؟ حنن يف
حاجة اىل هذا السالح على ان
يكون يف يد الدولة اللبنانية ،هذا
مصدر قوة للبنان ،ومصدر قوة
لتعاطي لبنان مع بقية الدول.
القرارات الدولية قد ال حتمي
وحدها لبنان ،امنا اخنراط لبنان
يف القرارات الدولية حيصنه.
اسرائيل خترق القرارات الدولية
وهي دولة معتدية من دون أدنى
شك فمن باب أوىل ان حنصن
أنفسنا بالتزامنا القرارات الدولية
وأهمها القرار  .1701لدينا جيش
يف اجلنوب ،هذا االمر حيصن
لبنان وخيدم كل اللبنانيني ،هذا
هو فهمنا وهذه هي مقاربتنا».
واضاف« :عندما تلتزم احلكومة
البند الثالث الذي ينص على
حصرية القرار أي أن ال سياسات
دفاعية وأمنية وسياسية خارج
الدولة نكون نوجه طاولة احلوار
لتدرس طريقة استقطاب السالح.
مفهومنا واضح على أساسه
نعطي احلكومة الثقة ،التحفظ
لنوضح هذا املفهوم ،حنن مع
بعضنا كلبنانيني وخصوصا مع
اخواننا يف «حزب اهلل» ليعرفوا
موقفنا بكل شفافية».
وقال« :املوضوع الثاني يتعلق
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بالغاء الطائفية السياسية ،اليوم
حنن كمسيحيني أريد أن أعرب عن
شعورنا».
حتك
«ال
بري:
وقاطعه
كقوات
إحك
كمسيحيني،
لبنانية ،هذه أحد أسباب تشكيل
اهليئة الوطنية اللغاء الطائفية
السياسية».
وأكمل عدوان« :بكل صدق
أقول ان املسيحيني يعتربون
ان الغاء الطائفية السياسية
هو الغاء للمناصفة ولوجودهم،
ومبا ان الدولة ليست منتشرة
على أراضيها ،فان طرح هذه
االمور يف الوقت احلاضر يثري
التشنجات ويدعو املسيحيني اىل
االنزعاج».
ورد عليه بري« :من الذي حتدث
عن الغاء الطائفية؟ حنن يف جلسة
اللجان تكلمنا عن اهليئة الوطنية
اللغاء الطائفية السياسية .هذا
هو املوقف .أما الغاء الطائفية
فاملسلمون اآلن ضد هذا االمر
وقسم من الشيعة وقسم من
السنة وقسم من الدروز ،أتكلم
بواجب دستوري علي وهو يف
املادة .»95
«الواجب
عدوان:
وأضاف
ان تنشر الدولة سلطتها على
أراضيها وأال يكون هناك سالح
مع أحد وجيب ان يكون هناك
قانون انتخابات يستطيع املسيحي
أن يوصل النائب الذي يريده،
التوضيح فهمته .أمتنى عليك يا
دولة الرئيس صادقا ان نسحب
يف الوقت احلاضر هذا املوضوع
من التداول لتهدأ النفوس.
أما موضوع العالقات مع سوريا
فأعتقد أن ال عاقل ميكن ان يقول
إن هذه العالقات ال ختدم اذا كان
ندية وصحيحة ،مصلحة لبنان
(.»)...
وعلق أهمية على درس املوازنة
وانتقد ممارسة قوى نفوذا يعطل
عمل احلكومة واالدارات وقال:
«هناك ادارات يف الدولة ال
تنفذ القرارات القضائية ،يعين
دولة ضمن الدولة ،هذه أمور
جيب ان نكب عليها .اما املوضوع
الثاني فيتعلق بوزارة العدل ،من
ان الذي قام بإقالة القاضي هو
جملس القضاء االعلى ،وآمل أال
تكون هذه اخلطوة يتيمة ،هناك
الئحة ال تنتهي .املطلوب من
وزير العدل تفعيل التفتيش النه
بني الغيبوبة وامليوعة « .وعلق
بري« :هذا االمر يقع على عاتقنا
يف اجمللس النيابي ،استقاللية
عدوان:
وقال
القضاء».
«اىل االن ال نعرف ماذا حصل
يف «بنك املدينة» .وقوبلت
مالحظته باستحسان النواب،
فرد بري« :ملاذا تصفقون
(للنواب) انا الذي حكيت عن بنك
املدينة؟»
اجلميل وتسوية الغالب واملغلوب
واثنى النائب سامي اجلميل على
«اللغة العربية اليت مسحت بان
نقول الشيء وعكسه يف هذا
البيان الوزاري يف امور اساسية
ومفصلية مما يشكل هروبا جديدا
من املسؤوليات ومن قول احلقيقة
ومن حل مشكالت اللبنانيني بدال
من تأجيلها وتوريثها اىل االبناء،
وبدال من حلها وهذا ما نفعله منذ
سبعني سنة .فتمنى اال يكون هذا
اجمللس على صورة السبعني سنة
املاضية.
منذ عام  1943حتدث ازمة
بني اللبنانيني فيختلفون ثم
يتوصلون اىل تسوية ودائما
هناك غالب ومغلوب وهناك من
يتسلم السلطة ويقمع اآلخرين او
حيتكر السلطة» ،داعيا اجلميع
اىل االعرتاف باخطاء املاضي
وبعض التجاوزات اليت رمبا قد
حصلت من اجل بناء الوطن.

وحتدث عن «ثورة  1958اليت
انتجت تسوية جديدة انفجرت عام
 1969ومن ثم عام  1973وعام
 1975اذ مل يتفاهم اللبنانيون
ومل يتصارحوا».
واضاف« :بعدها جاءت تسوية
اخرى عام  1990فكان اتفاق
الطائف الذي هو يف الشكل
امجاع اللبنانيني وامنا يف الواقع
وبالنسبة الينا مل حيصل يف
ظروف طبيعية ومل يكن االشخاص
املشاركون فيه يف ظروف
طبيعية وال نستطيع القول انهم
مل خيضعوا للضغط وللجيش
السوري الذي كان يف اجمللس
النيابي عند اقرار التعديالت».
«وبعد سقوط الشهداء والدمار
واالزمات مل يتصارح اللبنانيون
ولكنهم توجهوا اىل تسوية جديدة
ودخلت البالد يف احتالل سوري.
بعدها حترر لبنان يف نيسان
 2005من االحتالل السوري بعد
حترره من االحتالل االسرائيلي
عام  ،2000فذهب اللبنانيون اىل
تسوية جديدة من دون النظر اىل
تركيبة النظام السياسي واىل
اسباب االزمات.
يف عام  2008كانت تسوية الدوحة
حيث كان هناك غالب ومغلوب
ونعيش اليوم جتربة ما حصل يف
 7ايار من حيث فرض بعض بنود
هذا البيان الوزاري» ،مؤكدا
«ان قسما من الوزراء والنواب
احلاليني ليسوا موافقني على هذه
البنود لو مل يكونوا مهددين يف
شكل او آخر من اجل القبول بامر
الواقع».
وتوجه اىل نواب «حزب اهلل»
وقال« :اننا حنرتم نضالكم
ومقاومتكم وحنن اكثر من
يفهمكم الننا ناضلنا وقاومنا
وسقط لنا شهداء ونعرف قيمة
الشهادة واملقاومة ونعرف معنى
القضية .وحنن نعرتف بنضالكم
من اجل حترير جنوب لبنان من
شهداءكم
وحنرتم
اسرائيل
وحنرتمكم وحنرتمهم ،امنا انتم
لبنانيون مثلنا وكما نعرتف بكل ما
قمتم به من اجل هذا البلد نطالب
بأن تعاملونا باملثل وتعرتفوا
بنضال لبنانيني آخرين دفاعا عن
لبنان يف وجه االحتالل السوري
وتوطني الفلسطينيني.
لكم رأيكم ولنا رأينا .مهما كان
رأيكم ورأينا ،ال ميكنكم فرض
رأيكم علينا فاملخول حسم هذا
النقاش هو اجمللس النيابي
وبالتالي ما نتمناه ان نتعاطى
بعضها مع بعض بانفتاح وحمبة
واال يظن احد انه يستطيع فرض
وجهة نظره على اجمللس النيابي
واللبنانيني».
واضاف« :لدينا رأينا يف كيفية
الدفاع عن لبنان ويف موقع لبنان
يف الصراع ضد اسرائيل فنحن
ال نقبل ان يكون لبنان وحده
يف الواجهة يف هذا الصراع».
واعلن رفضه بقاء سالح «حزب
اهلل» ،وقال« :ملاذا حيق
للبنانيني امتالك السالح يف حني
ال حيق آلخرين كما يدفع بعضهم
الضرائب والكهرباء فيما آخرون
ال...؟ وملاذا يطبق القانون يف
مكان معني فيما ال يطبق يف
مكان آخر اضافة اىل املساواة
امام القضاء» ،سائال «ملاذا
يعاقب اي شاب جلنحة بسيطة
فيما قاتل الضابط سامر حنا
يطلق بعد بضعة اشهر من دون
حماكمة؟ (.»)...
ورأى «ضرورة ان تقوم سوريا
مببادرات معنوية وعاطفية جتاه
الشعب اللبناني بهدف بلسمة
اجلروح وطي صفحة املأساة
والتحدث اجيابا جتاه خصومها
السياسيني وعائالت الشهداء
اللبنانيني الذين سقطوا يف وجه

االحتالل السوري (.»)...
تويين :السالح يستدرج السالح
وقالت النائبة نايلة تويين« :على
ُبعد يومني من ذكرى استشهاد
والدي جربان ،وقبل اسابيع من
ذكرى استشهاد الرئيس رفيق
احلريري ،اقف للمرة االوىل امام
اجمللس ملناقشة البيان الوزاري
للحكومة اليت يرأسها الرئيس
سعد احلريري .املوت ،عذرا القتل،
بدل االشخاص ،لكنه مل يبدل يف
ّ
االشخاص .كما مل يبدل املبادئ
واملواقف واملواقع .فقد بقينا معا
يف صف الدفاع عن سيادة لبنان
وحرياته .ووقفنا معا ضد كل
حماوالت خنق التحقيق والقضاء
على احملكمة الدولية.
دولة الرئيس .ليست املصيبة
وحدها اليت مجعتنا.
مجعتنا وجيمعنا االمل بلبنان
افضل ،حمصنا بوحدته ،متمسكا
بسيادته ،ملتزما قضاياه ،متجددا
بشبابه ،مؤمنا بطاقاته.
مجعتنا وجتمعنا ثورة االرز وحركة
الرابع عشر من آذار وحتالف
االكثرية السيادية املنتصرة يف
االنتخابات حتت شعار «العبور
اىل الدولة».
مجعتنا وجيمعنا رفض هيمنة
السالح على احلياة السياسية الن
السالح يف لبنان ،خارج الشرعية
يقضي مع الوقت على الشرعية.
كذلك املناعة املتوخاة من هذا
السالح فتتحول حتما فقدانا ألي
مناعة ،وطنية كانت او دولية.
ان السالح يف لبنان ،خارج
الشرعية ويف يد فريق سيدفع،
كما نبه اىل ذلك غبطة البطريرك
مار نصر اهلل بطرس صفري،
سيدفع افرقاء آخرين اىل التسلح
مما يؤدي اىل فتنة داخلية يف
لبنان وبني ابنائه او اىل استدراج
النزاع االقليمي اىل داخل لبنان
وعلى ابنائه.
جتمعنا اليوم الرغبة االكيدة على
دعم نهجكم الواعد ونزعتكم
وفكركم
املندفعة
الشبابية
االصالحي التمدني احلديث.
نعم ،جتمعنا بعض فقرات بيانكم
الوزاري املتعلقة بأولويات الناس
امللحة ،وهي جديدة وواعدة ان
احتاوا لك ان حتققها .مع االصرار
على ابقاء حفظ السيادة ومحاية
الدميوقراطية ونصرة العدالة
الدولية ضمن اولويات احلكومة
النها ايضا يف اولويات الناس.
من هذا املوقع ال بد لي ان
اصارحكم بأن البيان الوزاري
املتماسك يف التعبري خيفي
انقسامًا حادا يف التفكري ،وهو
مليء باآلمال الرباقة اليت بالكاد
تغطي مواد احباطية للشعب
اللبناني وجلمهورك حتديدا.
من هذا املوقع ندعوك يا دولة
الرئيس اىل اال ترتك االلغام
تطيح االحالم .ونرجوك اال تفسح
يف اجملال لتكريس واقع يعيدنا
اىل «اتفاق القاهرة» املشؤوم
وما تاله من حرب اهلية واجتياح
اسرائيلي واحتالل سوري.
اخشى ما اخشاه ان يتحول
«العبور اىل الدولة» انقالبا على
الدولة وتراجعا عن مقوماتها.
حتسبا لذلك ،ومنعا ألي ارتداد
خطري على وضعنا الداخلي وامننا
اخلارجي ،امتنى ان تتصرف
احلكومة وانت شخصيا على رأسها
كالطبيب يف غرفة العناية الفائقة،
مانعا انفراد البعض باملبادرات
اخلطرية على ساحتنا وحدودنا كي
ال نعطي العدو االسرائيلي حجج
االنقضاض اليت يتمناها.
دولة الرئيس
انا بنت عائلة لبنانية متعددة
اجلذور الطائفية.
(التتمة ص )8
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لبنانيات

األسد يستقبل عون «صديقاً» :لك الفضل يف الرئاسة واحلكومة
بينما كانت االهتمامات منصبة على
متابعة التحضريات اجلارية لزيارة
رئيس احلكومة سعد احلريري إىل
دمشق وسط حديث عن إمكان
حصوهلا مطلع األسبوع املقبل،
وفيما كان السجال املستهلك حول
املقاومة مستمرا يف جملس النواب،
خطف رئيس «تكتل التغيري
واإلصالح» العماد ميشال عون
جمددا األضواء وحط رحاله فجأة
يوم االربعاء يف العاصمة السورية،
حيث التقى الرئيس بشار األسد يف
زيارة ستخضع للكثري من التأويالت
واالستنتاجات ،خاصة أنها تأتي
بعد مرور قرابة عام على زيارته
التارخيية األوىل إىل سوريا...
وعلى مسافة زيارة عائلية حبتة حيل
فيها العماد عون وعائلته ضيوفا
على الرئيس األسد وعائلته يف
األسابيع القليلة املقبلة.
وبدا أن الزيارة الثانية شكلت
حبد ذاتها احلدث األهم ،مبعزل
عن طبيعة مضمونها ،ال سيما أنها
جاءت يف حلظة اسرتخاء لبنانية بعد
تشكيل حكومة التوافق الوطين
وقبلها إجراء االنتخابات النيابية
والرئاسية ،االمر الذي أتاح لألسد
وعون التالقي بعيدا عن الضغوط
املباشرة للملف اللبناني وإجراء
مراجعة هادئة للمرحلة السابقة
بدءا من انتخابات رئاسة اجلمهورية
وصوال اىل تشكيل حكومة سعد
احلريري واستشراف معامل املرحلة
املقبلة من خالل مقاربة الواقع
ومساراته
بأبعاده
االقليمي
املختلفة ،خصوصا ان االسد ميلك
من املعطيات االسرتاتيجية ما يكفي
لتظهري «الصورة الشاملة» اليت

يصبح لبنان تفصيال فيها.
ولعل توقيت الزيارة حيرض
بدوره على االجتهاد يف قراءة
دالالتها ،فهي تأتي قبيل الزيارة
املنتظرة للحريري ،واالهم انها
تأتي قبل ايام قليلة من توجه
الرئيس اللبناني ميشال سليمان
اىل واشنطن ،وذلك على مسافة
قصرية جدا من القمة اليت كانت قد
مجعته بالرئيس السوري ،ما محل
بعض «اخلبثاء» على التساؤل
عما إذا كانت دمشق تريد من خالل
استقبال عون إعطاء إشارة اىل انها
تتعاطى مع سليمان بصفته الرمسية
كرئيس للجمهورية ،بينما تتعاطى
مع عون بصفته الزعيم املسيحي
واملاروني األول يف لبنان.
اىل ذلك ،كان واضحا حرص
اجلانب السوري على إحاطة زيارة
العماد ميشال عون املفاجئة ،اىل
العاصمة السورية بقدر عال من
احلفاوة املعربة ،متثل يف ختصيص
طائرة رئاسية لكي تقله ذهابا
وإيابا من وإىل بريوت ،واستقبال
االسد له «صديقا» من خالل
حلوله ضيفا يف اجلناح غري الرمسي
يف القصر الرئاسي السوري،
حيث جلسا على أريكة واحدة أمام
عدسات املصورين الصحافيني ،يف
استثناء بروتوكولي غري مسبوق يف
لقاءات الرئيس السوري مع زواره
وضيوفه...
وقد استمر اللقاء الثنائي املغلق
بينهما حواىل ساعة ،بينما دام حفل
الغداء حنو ساعة وثالثني دقيقة
مبشاركة املستشارة الرئاسية
الوزيرة بثينة شعبان ووزير شؤون
رئاسة اجلمهورية منصور عزام عن

اجلانب السوري والوزير اللبناني
السابق ميشال مساحة واملنسق
العام لـ«التيار الوطين احلر»
بيار رفول.
وكما االستقبال ،كان الوداع عند
مدخل قصر الشعب ،حيث تولت
الوزيرة بثينة شعبان تقديم ملخص
عن الزيارة اىل الصحافيني ،وهي
سابقة يف التعاطي مع زيارة غري
رمسية.
وعلم أن الرئيس السوري توجه اىل
عون يف مستهل اللقاء الثنائي،
مقدرا دوره الوطين الكبري يف
حتقيق الوحدة الوطنية اللبنانية
وإخراج لبنان من مأزقه الرئاسي
واالنتخابي واحلكومي ومقاربته
املميزة للعالقات بني البلدين
وموقفه من سالح املقاومة.
وقال األسد لعون انه عندما
زار فرنسا مؤخرا والتقى نظريه
الفرنسي نيكوال ساركوزي ،توجه
األخري اليه يف املوضوع اللبناني
شاكرا له دوره ومساعيه من أجل
حل األزمة احلكومية ،ولكن األسد
استدرك وقال لساركوزي ان
الشكر جيب أن يوجه اىل الزعيم
اللبناني ميشال عون ،الذي
لواله ملا أمكن مترير استحقاقي
وتشكيل
الرئاسية
االنتخابات
حكومة الوحدة الوطنية ،بعدما جتاوز
يف األول ترشيحه وأفسح اجملال
أمام انتخاب العماد ميشال سليمان
رئيسا للجمهورية ،ويف الثاني ،عرب
الدور األساسي الذي لعبه لتسهيل
والدة احلكومة والذي لواله ملا
أمكن ذلك ،خاصة أنه ما من أحد
على وجه الكرة األرضية يستطيع
أن ميون على عون من أجل تغيري

مواقفه اال ميشال عون وقناعاته
الوطنية.
وقال مواكبون للتحضريات اليت
سبقت الزيارة ان البحث بني األسد
وعون انطوى على مراجعة يف العمق
للمرحلة السابقة واليت انتهت اىل
عودة االستقرار والتفاهم الداخلي
اىل لبنان وتكريس جذوره العربية،
كما ان النقاش طال آفاق املرحلة
املقبلة ليس فقط على مستوى
العالقة اللبنانية  -السورية ،بل
أيضا على مستوى موقع البلدين يف
املنطقة وكيفية مقاربتهما للتحديات
القائمة من الوضع الفلسطيين
إىل الوضع العراقي وغريهما من
امللفات اإلقليمية ،وبالتالي فإن
أهمية الزيارة تكمن يف أنها متت
بعيدا عن ضغط أي بند داخلي
راهن بل هي جتاوزت التفاصيل
اللبنانية حنو مدى أرحب.

عون

ونقلت حمطة تلفزيون  ،OTVعن
عون ارتياحه البالغ للزيارة ،موضحا
موضع رغبة
أنها كانت منذ مدة
َ
«لكن الدعوة الكرمية من
لديه،
َّ
الرئيس األسد ،سبقتها» ،فلباها
مرحّبًا ،وخصوصًا ،انها تصادف
موعد الذكرى األوىل لزيارته
التارخيية اىل دمشق ،كما قال.
ٍ
تطورات
وتابع عون :كلنا نعلم أن
كثرية حصلت خالل هذا العام.
بينها االنتخابات النيابية ،وتشكيل
احلكومة ،ونيلها عمليًا الثقة .ويف
َّ
كل مهامنا
املقابل ،حنن أجنزنا
الوطنية حيال هذه االستحقاقات،
وأدينا واجباتنا إزاءها ،كما مُيليها
ُ
وأخالقنا
والتزامنا
ضمرينا
علينا
ُ
ُ
الوطنية .مواقفي كلها معروفة.

وكلميت أعلنتها يف اجمللس.
مناقشاتهم.
يتابعون
ونوابنا
ُ
ولذلك ذهبت اىل دمشق ،بعد
فراغي من كل تلك االستحقاقات،
عام كامل ،وللبحث
لعرض أحداث ٍ
يف التحديات اخلارجية أمام لبنان
وسوريا .خصوصًا بعد التهديدات
اإلسرائيلية األخرية .كما إلبداء
ترحيبنا وارتياحنا ملسار املصاحلات
العربية ،املوازي للمسار الذي
أطلقناه حنن يف بريوت .والذي
تدعيم
نضع له هدفًا أمسى ،أال وهو
ُ
مسار الدولة اللبنانية.
أما عن ربط الزيارة بزيارات أخرى،
فنفى عون أي عالقة بني ذهابه اىل
دمشق ،وموعد ذهاب أي مسؤول
لبناني أو غري لبناني آخر ،مالحظًا
أن زيارة رئيس احلكومة اللبنانية
اىل سوريا ،امر بات معلنًا ،وجيري
التحضري هلا من قبل أصحاب
العالقة مباشرة.
وقالت اوساط قيادية يف التيار
الوطين احلر ان تطورات كثرية
طرأت منذ الزيارة اليت قام بها
عون اىل سوريا قبل قرابة عام،
وبالتالي كان من الضروري ان
يلتقي الرئيس االسد جمددا لقراءة
املعطيات املستجدة ،ال سيما على
الصعيد االقليمي ،مبا يساعد على
تأمني افضل الشروط املمكنة
ملواجهة االستحقاقات املقبلة يف
املنطقة.
ولفتت االوساط االنتباه اىل ان
سوريا هي العب كبري يف املنطقة،
والصورة ال تكتمل من دون االطالع
على االجزاء اليت متلكها دمشق يف
جعبتها ،مؤكدة ان زيارة عون ال
ترتبط باستحقاق حملي حمدد ،وال
تأتي يف سياق رد الفعل على أي
أمر ،ولكنها بالتأكيد تصب يف خانة
تعزيز العالقات اللبنانية  -السـورية
على أسس سليمة.

وأكدت االوساط ان العماد عون
يشجع زيارة احلريري اىل دمشق
ويأمل يف تنقية القلوب والعالقات
بني سوريا وتيار املستقبل ،الن
من شأن ذلك ان ينعكس إجيابا
على العالقات الثنائية بني لبنان
وسوريا ،مشددة على ان سياسة
عون ال تنطلق من التنافس مع أحد
على العداء او الصداقة مع سوريا،
فهو يف مرحلة اخلصومة مل يفعل
ذلك للمزايدة ويف مرحلة التقارب
مل يفعل ذلك للتملق.

شعبان

من جهتها ،أوضحت «املستشارة»
بثينة شعبان ،أن اللقاء بني األسد
وعون يف دمشق تناول التقدم
احلقيقي الذي حترزه العالقات
بني لبنان وسوريا والوضع الذي
يتعرض له العرب واجلهود السورية
 اللبنانية اليت ال بد ان تصب يفصاحل احلق العربي وأن تكون هناك
اصوات دولية تؤيد احلق العربي.
واعتربت أن للعماد عون مواقف
وطنية واضحة« ،وجهوده كانت
دوما لصاحل وحدة لبنان واستقراره
ولصاحل تشكيل حكومة الوحدة
الوطنية ،وهو حيظى بتقدير كبري
على مواقفه هذه من قبل القيادة
السورية وال سيما من الرئيس بشار
االسد» .وأشارت اىل ان الوضع
يف لبنان افضل بكثري ،مشددة
على أن «أمن سوريا واستقرارها
هما من أمن لبنان واستقراره».
ولفتت شعبان االنتباه إىل أن
«موعد زيارة رئيس الوزراء
سعد احلريري إىل سوريا مل حيدد
بعد» .وأوضحت أن «االستنابات
القضائية اليت صدرت يف دمشق
حبق شخصيات لبنانية هي بسبب
تقدم بها اللواء
دعوى شخصية
ّ
مجيل السيد وال عالقة لذلك
بالسلطات السورية».
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العرب والعالم
(تتمة ص )6
انا بنت عائلة لبنانية متعددة النسب
واالختالط.
وانا بنت عائلة لبنانية متعددة
التوجهات الفكرية واحلزبية.
وانا ايضا وقبل كل شيء بنت عائلة
لبنانة واحدة يف انتمائها والتزامها.
يعنيها لبنان الواحد حتى ال تتمزق.
يعنيها لبنان الشرعية كي ال تتفرق.
يعنيها لبنان احلداثة كي ال تهاجر .انا
ال اخشى الغاء الطائفية السياسية،
لكين ادعو ،يف ضوء جتربيت اخلاصة
قبل العامة ،اىل نزعها من النفوس
اوال.
وعلى هذا االساس تعنينا جتربتك
ويعنينا جناحك .صحيح انه قد ال
يعجبين جتاوز االكثرية يف تشكيل
احلكومة .وقد ال يعجبين وال يعجبين
ادخال مواد اعتربها تفجريية يف
البيان الوزاري .وقد ال يعجبين وال
يعجبين احتمال زيارتك لدمشق قبل
اجنالء نتائج التحقيق يف قضايا
االغتياالت.
ولكين اليوم احسم خياري اىل
جانبك ،واضعة صوتي املتواضع اىل
جانب من جتلى يف قيادة ثورة االرز
ليحمل رسالة هذه الثورة اىل قلب
املؤسسات الدستورية».
خوري :اسئلة كثرية
وختاما حتدث النائب وليد خوري
وقال« :اقرتح استعادة حماضر
الطائف وابقاءها يف كنف رئاسة
اجمللس ،ليستعان بها عند الضرورة
من اجل تفسري بعض الفقرات
امللتبسة ،واالمثلة هنا كثرية كما
تعلمون».
وسأل «ماذا سيكون مصري السالح
الفلسطيين يف لبنان؟ وبالتالي ما
هو مصري تنفيذ مقررات هيئة احلوار
الوطين على هذا الصعيد ،وخصوصا
ان البيان احلكومي خال من اي اطر
تنفيذية ضرورية لقرارات كهذه».
واضاف «ان قضية املفقودين
واملعتقلني اللبنانيني يف سوريا تبدو
يف البيان احلكومي خالية ايضا من
اآللية املطلوبة ،وكذلك االمر بالنسبة
اىل قضية اللبنانيني يف اسرائيل
والواردة يف الفقرة .»17
وقال «تقول احلكومة انها ستعمل
على استكمال اجراءات االعداد
لالنتخابات البلدية واالختيارية واقرتاح
التعديالت التشريعية املالئمة .هذا ما
يأمله اللبنانيون هل تود احلكومة اجراء
هذه االنتخابات؟ وحسب اي قانون؟
هل ستتمكن احلكومة من اجراء هذه
االنتخابات يف ظل القانون اجلديد
ام سنبقى على القانون القديم؟
هل سيكون لدينا متسع من الوقت
القرار القانون اجلديد قبل نهاية
والية اجملالس البلدية القائمة يف ايار
2010؟
اما وقد بادرت احلكومة مشكروة اىل
حسم خيارها بتعديل سن االقرتاع
وحتديده بـ  18عاما يف مهلة ال
تتعدى ستة اشهر ،اسأل هنا :هل
يف نية احلكومة اشراك هذه الشرحية
الشابة يف انتخاب اجملالس البلدية؟
وهل هناك متسع من الوقت الجراء
تعديالت ملدة موعد االنتخابات؟
من هذا املنطلق ،احيي مساعي
رئيس اجلمهورية حنو حتريك امللفات
االصالحية ،ومنها اخريا ملف
الالمركزية االدارية املوسعة ،البوابة
االساسية حنو مزيد من املشاركة
الشعبية يف القرار املناطق والوطين،
وملف االمناء الشامل واملتوازن ،وهي
ملفات يف راس اهتمامات تكتل
التغيري واالصالح».
قانصوه ومار مارون
واستهلت اجللسة املسائية بكلمة
للنائب عاصم قانصوه تضمنت مجلة
ردود جلهة املقاومة والغاء الطائفية
السياسية ،وصوال اىل الشق
السوري.
وقال« :املقاومة هلا مضمون
سياسي هو االرض والدفاع عن كرامة

الوطن الن اسرائيل لن تكون بعيدة
يوما عن لبنان .لقد انتظرنا القرار
 425اال ان املقاومة هي اليت حررت
لبنان».
ّ
وذكر بان «عام  1975انشأنا اهليئة
الوطنية اللغاء الطائفية ،ثم اتت
احلرب اللبنانية ومات لنا شهداء،
وهؤالء الشهداء ماتوا من اجل
امرين :عروبة لبنان والغاء الطائفية
السياسية».
ورد على النائب عدوان من غري
ان يسميه ،يف موضوع وضع صور
للشهداء على باب الربملان ،فأيده
قانصوه ،طالبا بان توضع صورتا
الرئيس رشيد كرامي ورفيق احلريري
والنائب الشهيد جربان تويين وغريهم،
ولكن مع ذكر من قتلهم.
ويف املوضوع السوري ،دعا قانصوه
اىل «التمهل قليال يف استعمال
عبارة االحتالل السوري» ،الفتا اىل
انه «يف عام  1977كان مع بيار
اجلميل يف بكفيا يستقبل السوريني
بالورود ،فيما ذهب الرئيس امني
اجلميل  11مرة اىل سوريا لزيارة
الرئيس (الراحل) حافظ االسد ،وقد
رافقته يف مثان منها» ،سائال:
«كيف هذه التناقضات؟ احرتموا
مشاعرنا قليال ،ولدي الكثري من
املعلومات يف التاريخ».
ثم تطرق اىل احلديث عن شؤون
امنائية وحياتية كالطاقة واملياه واذ
اشار اىل مار مارون ،علق النائب
روبري غامن مرارا قائال« :اهم
شيء مار مارون» ،فرد قانصوه:
«فهمت تريد ان اقول ان مار مارون
سوري».
الدويهي واملقاومة
وتاله النائب اسطفان الدويهي مركزا
يف كلمته على املقاومة .وقال «ان
املقاومة هي ملك كل اللبنانيني
على اختالف مشاربهم الدينية».
واضاف“ :جاء البعض جيلد احد
ابرز اعمدة قوة لبنان وسيادته حتت
عنوان التباكي على السيادة وقرار
السلم واحلرب( )...ولو افرتضنا
جدال اننا سندخل يف تسوية مع العدو
االسرائيلي ،أفليس من حقنا ان نسأل
باي سالح ندخل هذه التسوية ،وما
هي عوامل القوة اليت منتلكها سوى
املقاومة وسالحها السقاط مشروع
التوطني ومنع استمرار العبث بأمننا
وخرق سيادتنا؟».
واسف «الن البعض صور املقاومة
على انها شر ،فلتكن ،ولكنها شر
ال بد منه ليبقى لبنان حرا سيدا
مستقال».
وخص بكلمته الزميل الراحل ادمون
شديد الذي طلب يف وصيته ان
يسجى يف احلسينية قبل ان يقام له
قداس يف الكنيسة ،وقال« :هذا
االعالمي اراد بوصيته ارسال برقية
عاجلة اىل رجاالت السياسة يف لبنان
مفادها دعوا اللبنانيني بعيدا عن
حتشيدكم الطائفي وهم كفيلون
بالغاء الطائفية من النفوس».
احللو :عناوين ثالثة
اما النائب ميشال احللو ،فاشار
اىل عناوين ثالثة« :اعطاء موقع
رئاسة اجلمهورية اهميته حتقيقا
لروح الدستور وجوهر امليثاق ،فتح
الطريق امام تطوير دستورنا والتزام
الدميوقراطية التوافقية».
وطالب «باالهتمام باوضاع جزين
وتعزيز احملميات الطبيعية يف منطقة
تضم اكرب حرج صنوبر يف الشرق
االوسط وحبصة يف اعادة التشجري
ووقايتها من حرائق الغابات وتطوير
مستشفى جزين احلكومي».
فتوش :هجوم كاسح
وعادت القاعة متتلىء حني بدأ
النائب نقوال فتوش كلمته اليت شن
فيها هجوما على احلكومة ورئيسها،
واستهلها بالقول« :إلخواني يف
 14آذار انياب اقسى من أنياب
الذئب».
ثم سأل احلريري« :اريد منك جوابا
واضحًا ال لبس فيه :هل انت من

شكل احلكومة ،وهل انت من مسى
اعضاءها؟ عندما اجتمعت بك يف بيت
الوسط يوم تشكيل احلكومة ،قلت لي
ان من يعرتض على تسميتك وزيرا
هم رئيس اجلمهورية والسيد مسري
جعجع والرئيس امني اجلميل ،وان
لديك حتالفات ال ميكن اخلروج منها.
سالتك :وانت هل تعرتض؟ صمت
وقلت :ال ميكنين ان اخرج منهم،
اجبتك اذا لقد خرجت مين ،فلم جتب.
انتهى اللقاء ومسحت كل االقوال
والوعود السابقة ونكثت بالوعد
وخالفت قول اهلل يف كتابه «واوفوا
العهد ان العهد كان مسؤوال».
ذكرني بالوفاء ،الوفاء الذي جيعل
االوفياء يف وحدة تامة وتراص ،وعقد
خناصر ،وتالزم صفوف والسري يف
اجتاه واحد حنو االهداف املنشودة
(.»)...
واضاف« :تشكلت احلكومة بعد ستة
اشهر ،واذا ببعض الوزراء يقدمون
سريهم الذاتية .فهم قبل احلكومة
ال ميلكون شهادات جامعية ،واصبحوا
يف سريهم الذاتية من محلة شهادات
دون ذكر اجلامعات».
وراى ان «احلكومة ال تشبه اال سيارة
باص ريفية ،كتب على مقدمتها
ومؤخرتها وعلى مجيع جوانبها سريي
فعني اخلارج ترعاك ،سريي فعني
القانون واحلق والعدالة والصدقية
واملصداقية تبلى بالعمى ()...
شكلت هذه احلكومة ومت قتل الشهود
وصانعي االكثرية (.»)...
وتوجه اىل احلريري بالقول« :شكلت
هذه احلكومة ومت قتل الشهود
وصانعي االكثرية .وما اصدق ما قاله
مكيافيلي يف االزمنة الغابرة عن قتل
الشهود ،ويا ليته صار قديسا ،فهو
قال« :عليك ان تقتل من جاء بك
اىل احلكم ،الن هؤالء يعرفونك وما
انت عليه ،وعليك ان تأتي باشخاص
جدد ال يعرفونك فيحملون املباخر،
وهكذا تسرتيح وحتكم والكل يهتف
بامسك.
لكن اين زحلة والبقاع االوسط
اللذان جاءا بكم يا دولة الرئيس
اىل احلكومة؟ اين نتائج االنتخابات؟
زحلة مدينة الشرف اليت ال موانىء
هلا .زحلة الرجولة والعنفوان وصانعة
االكثرية لالكثرية».
واذ سأل« :اليست زحلة اكرب
مدينة مسيحية يف هذا الشرق ،وهلا
خصوصيتها اللبنانية ودورها التارخيي
يف االلفة والتعايش» ،اعترب ان
«البيان الوزاري اشبه بالبيان
السوريالي :الفاظ من دون العقارب
وال جيمع بينها سوى الشتات».
وانتقد «حتفظ بعض الوزراء»،
مشري اىل ان «ال حتفظ يف البيانات
الوزارية ،لكون الثقة تعطى تكريسا
للتضامن الوزاري ،وال جيوز ان تكون
الثقة جمزأة او مقلقة على شرط،
والتحفظ بدعة ابتكرها اهلاربون من
االشكال او املشكلة».
وختم متوجها اىل الوزير سليم وردة
من دون ان يسميه قائال« :اما وقد
صرح بعظمة لسانه انه ميثل القوات
اللبنانية يف احلكومة ،فقد صنف
نفسه وجلس اىل طاولة ليست زحلية
والتزم قرارا غري قرار زحلة .وهذا ما
جيعلين اىل جانب ما اسلفت ،احجب
الثقة عن احلكومة».
انور اخلليل والتعويضات
واثار النائب انور اخلليل مسألة
التعويضات؟
وقال« :جتاهل البيان الوزاري
تعويضات ابناء املنطقة احملررة
يف اجلنوب واليت اقرت بالقانون
الرقم  .2001/362فهل تبنى ثقة
املواطنني بتجاهل احلكومة لقانون
متنعت احلكومات املتعاقبة منذ التحرير
عام  2000عن تنفيذه واعطاء ابناء
املنطقة احملررة ما هو حق يف ذمة
الدولة؟».
وسأل «ملاذا يرتك جانبا مشروع
قانون املدينة االعالمية واملعلوماتية
احلرة الذي اجنز يف مطلع عام ،2000

ويستقطب

وهو مشروع حيوي
استثمارات منتجة؟».
كبارة :حكومة اإلمناء
بدوره ،أمل النائب حممد كبارة يف أن
«يستطيع رئيس احلكومة تنفيذ ما
جاء يف البيان الوزاري ،ويف أال تتكرر
بدعة املعارضة من داخل احلكومة كما
حصل سابقا أيام تولي الرئيس رفيق
احلريري رئاسة احلكومات».
ومتنى أن «تكون هذه احلكومة حكومة
االمناء والتطوير ،فنحن حنتاج اليها يف
مدينة طرابلس ،فال تكون جملسا بلديا
منزوع الصالحيات ،وال سيما ان عليها
التزامات حملية ودولية».
ورد على اجلميل
علي حسن خليل ّ
ورد النائب علي حسن خليل على كالم
ّ
فذكره بأن
النائب سامي اجلميل،
«سوريا دخلت يوم ناداها البعض
من اللبنانيني وعلى رأسهم الشيخ
بيار اجلميل» .وقال« :ان ما ورد
على لسان الزميل سامي اجلميل خطري
جدا جلهة التشكيك يف الطائف وأنه
اتفاق اكراه حتت الضغط ،وهذا
يتطلب اجابة واضحة ومباشرة».
ورأى ان «البيان الوزاري حدد شكل
العالقة مع سوريا من دون حتفظ،
وبالتالي ال ميكن ان نساوي أبدا بني
وجودها واالحتالل ،وسوريا وقفت اىل
جانب لبنان واملقاومة ودحر االحتالل
واعادة بناء اجليش الوطين .ال جيوز
اخفاء احلقائق والتاريخ».
ثم قارب موضوع املقاومة مذكرا بأن
«اسرائيل على لسان قادتها منذ
التأسيس مل ختف أطماعها يف لبنان:
أرضه ومياهه وجتربته احلضارية
القائمة على التسامح والعيش
املشرتك (.»)...
وبعدما عرض جتارب املقاومني
وتدرج املقاومة ،سأل« :ماذا لو
ّ
رحبت اسرائيل احلرب ومل يكن هناك
مقاومة؟ بواقعية وموضوعية علينا ان
جنيب عن هذا السؤال ،ألنه ليس
املهم ان نصف العدو ونشري اليه،
وليس حال ان نقول اننا خنتلف على
موضوع املقاومة وحنرتم هذا اخلالف.
ان املسؤولية الوطنية ال تتأمن باحرتام
االختالف مع التهرب من االجابة عن
الواجب املطلوب من كل منا ان يقوم
به جتاه هذه القضية الوطنية».
وعاد اىل  5حزيران  2009قبل يومني
من االنتخابات ،ليقول« :كان
الرئيس بري حاسم االلتزام يف
احلفاظ على منطق الشراكة والتوافق
وعلى أن ال خروج من أزمتنا السياسية
اال بالعودة اىل قواعد صيغة العيش
املشرتك ( )...وهذا املوقف هو ما
دفعنا فور االنتهاء من االنتخابات اىل
الدخول يف التحضري إلعادة صياغة
صورة العالقات الداخلية على قاعدة
االنفتاح واملصاحلات».
زهرا واالستنابات
وفيما قال النائب أمحد فتفت ان
الرئيس فؤاد السنيورة سيتحدث،
لذلك يسحب كلمته ،تاله النائب
انطوان زهرا قائال« :ما هو موقف
اجمللس من االستنابات القضائية
السورية يف حق نواب ووزراء سابقني
ويف حق صحافيني وضباط ،ال سيما
ان هؤالء تشملهم احلصانات؟ .هذه
االستنابات هي شهادات للقضاء
اللبناني (.»)...
ورأى أنه «لوال التحفظ عن البند
السادس يف البيان الوزاري ملا
تشكلت حكومة وملا وضع بيان
وزاري».
واقرتح ايضا ان توضع صور الشهداء
على باب اجمللس« ،ومن ضمنهم
صور كمال جنبالط والرئيس رينه
معوض وبشري اجلميل ،وبالطبع رشيد
كرامي ،اضافة اىل املفيت حسن
خالد».
فرد الدويهي ...« :وطوني
فرجنية».
وطوني
«طبعا
زهرا:
فعلق
فرجنية».
رعد وجتهيز اجليش
وبدأ رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة»

النائب حممد رعد كلمته بالقول« :نبدأ
بالثقة اليت مننحها للحكومة ،وهي ثقة
تنطوي على التزام التعاون الكامل
من أجل توفري مستلزمات النجاح هلذه
احلكومة».
وسأل« :اىل متى سنبقى يف لبنان
حنلم بانتظام احلياة السياسية وقوة
بنيان الدولة؟ واىل متى سيبقى لبنان
يتهدده عدو طامع تارة او داخل
مأزوم ومتوجس تارة أخرى؟ هذا
الوطن الذي نسلم مجيعا بأنه قدرنا
ومالذنا وفيه كل ماضينا وحمضن
أجدادنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.
فهل يعقل ان نرفع طوال ازمتنا
االخرية شعار تطبيق اتفاق الطائف
نزايد فيه ضد بعضنا ،ثم تقوم
قيامتنا اليوم اذا ما دعينا اىل تنفيذ
بند من بنوده صار نصا دستوريا
يتعلق بتشكيل اهليئة الوطنية اللغاء
الطائفية السياسية ،وكلنا يعرف
ان النص حيدد مهمتها «بدراسة
واقرتاح» الطرق الكفية للوصول
اىل ذلك وفق خطة مرحلية؟».
واسف لكون «العامل يعرتف
كله بانتصار مقاومتنا على العدو
الصهيوني ،فيما ال نزال هنا نسمع
ا ثارات حول جدوى املقاومة وسالحها
ومربر االقرار باستمرار حقها ودورها
يف الدفاع عن لبنان».
ويف موضوع جتهيز اجليش ،لفت
كالم رعد حني قال« :ان جيشنا
اللبناني الذي نعتز بشجاعته ووطنية
قيادته وضباطه وجنوده ينبغي ان
توليه احلكومة عنايتها التامة ،وتوفر
له مستلزمات التطوير والتجهيز عديدا
وعتادا وتسليحا ليضاعف استعداده
وقدرته على اداء مهمة الدفاع عن
الوطن والتصدي لالحتالل وخروقاته
للسيادة للبنانية .نعم ،حنن املقاومة
اليت هزمت جيش العدو الصهيوني
واسقطت دوره كفزاعة يف املنطقة،
نطالب بتجهيز جيشنا اللبناني بالسالح
النوعي الذي ميكنه من التصدي لسالح
العدوان االسرائيلي ،الن ذلك يطمئن
شعبنا ويزيد من ثقة جنودنا بأنفسهم
وبقدرتهم على الدفاع عن وطنهم».
وحتدث ايضا عن اهمية اصالح
القضاء والرتبية «اليت تتطلب
عناية مركزة» ،ودعا اىل «سياسة
اقتصادية – مالية توائم بني النمو
والتنمية» ،ليخلص اىل القول
ان «الدميوقراطية التوافقية تبقى
القاعدة واالساس للحكم يف لبنان،
النها التجسيد الفعلي لروح الدستور
وجوهر ميثاق العيش املشرتك».
السنيورة :االحساس بالرضى
وكانت الكلمة االخرية للرئيس فؤاد
السنيورة الذي حتدث للمرة االوىل
بصفته نائبا عن «االمة ومن
مدينة صيدا» كما قال ،وان لديه
احساسا بالرضى والرحابة الذين
تتيحهما احلرية السياسية وروح آليات
الدميوقراطية».
وقال« :كانت ايامنا النيابية هذا
االسبوع منذ انطالق جلسة مناقشة
البيان الوزاري حلكومة االمناء والتطوير
حافلة بكل اصناف اآلراء واملواقف
بل التناقضات والتعارضات .فهذا
الطرف انتقد وهذا ايد وذاك عاد
وانتقد املنتقدين ورد على املخالفني.
وقد يقول قائل او مراقب ما لكم
يا قوم تتناقشون وتتلهون بالكبرية
والصغرية فيما امامكم حتديات جسام
وعمل وجهد ومشقة جيب ان تنصرفوا
اليها .لكين اود ان اقطع الطريق
على كل منتقد او معرتض القول اننا
يف ممارستنا هذه امنا منارس ونعمل
وفقا ملا اخرتناه وارتضيناه من نظام
للعيش واحلكم والتخاطب .اي اننا
مارسنا ما نص عليه دستورنا ونظامنا
الدميوقراطي الربملاني القائم على
انتخاب الشعب ملمثليه».
دميوقراطيتنا
«انها
واضاف:
وحياتنا الربملانية ،من دون أن ننسى
أننا باألمس القريب كنا نتقاصف
وجهات النظر اخلالفية يف الشارع،
فيما حنن اليوم وكما ينبغي لنا أن

نفعل ،نتبادل وجهات النظر املتباينة
حتت قّبة الربملان وبشكل حضاري
ومسؤول .واألهم من ذلك كله اننا
نشهد اليوم يف ما ارجو أن يكون
نتيجة ادراك متزايد لدى اللبنانيني
ان ال بديل من احلوار والتواصل
وسيلة ملعاجلة اختالفاتنا ،وبالتالي أن
يكون ما توصلنا اليه بداية مرحلة من
االستقرار واهلدوء واليت تساهم يف
حتقيقها واستدامتها خطوات شجعنا
عليها ،ولطاملا سعينا من اجلها ،اي
املصاحلة العربية اليت انطلقت من
قمة الكويت ،واليت ان توسعت ميكن
ان حتقق الكثري على اكثر من صعيد
حملي وقومي عربي».
واكد أن «اللبنانيني متفقون على
ان اسرائيل هي العدو ،وإمنا خنتلف
يف طرائق الدفاع عن الوطن يف
مواجهة عدوانها .ولذا ال داعي ملنطق
االستقواء ومنطق االستفزاز ومنطق
التخوين ،وذلك ألسباب عدة ،منها
ان هذا املنطق او الالمنطق ينقل
املشكلة من مواجهة مع اسرائيل
اىل مشكلة داخلية يف ما بيننا،
وهذا حقيقة ما تريده اسرائيل.
ومنذ سنوات جيري استغالل مسألة
«التوطني» باجتاهات خمتلفة ويف
الداخل .واملشكلة ليست داخلية أبدًا
بل بيننا وبني الكيان الصهيوني
الذي طرد وشرد الفلسطينيني من
ارضهم ،وبد ًال من ان تتوحد اجلهود
جملابهة اسرائيل ترانا نتصادم بعضنا
ببعض».
واذ لفت اىل اختالف يف وجهات
النظر حول االسرتاتيجية الدفاعية
ومستقبل سالح املقاومة ودوره،
اعترب ان «هذا االختالف جيب اال
يكون سببًا يف احداث الفرقة والتباعد
او التصادم بني اللبنانيني ،مع االقرار
بأن االختالف حق جيب علينا احرتامه
او ًال والعمل على معاجلته عرب احلوار
وبعيدًا من الفرض واالمالء لكي يتم
النقاش فيه يف اجواء هادئة ورصينة
توص ًال اىل ما حيقق االستقرار واألمان
واالزدهار».
وقال ايضًا« :لقد بتنا يف املدة
االخرية نواجه منطقًا غريبًا عجيبًا.
فمن جهة يأتي من يقول اننا ملتزمون
اتفاق الطائف ،لكننا يف الوقت عينه
جند انفسنا امام تفسري مغاير لنص
هذا االتفاق وروحه ،حياول نسف هذا
االتفاق ،حتت عناوين خترج نظامنا
الدستوري واجتماعنا السياسي عن
طبيعته وجوهره ،وعما مييزه عن
كثري من االنظمة السياسية املعروفة
باالنظمة التوافقية».
ورأى ان «القول بالدميوقراطية
التوافقية ،بدي ًال من الدميوقراطية
الربملانية ،من اآلن وحتى إلغاء
الطائفية السياسية ،ليس إ ّال
حماولة لالطاحة بالدستور وتعليق
أحكامه .فصحيح ان الدستور حسب
املادة  65يتضمن آلية لتنظيم اختاذ
القرارات يف جملس الوزراء ،ولكن
ذلك ال يعين على االطالق إعطاء حق
الفيتو للجماعات الطائفية أو للكتل
ّ
يعطل
السياسية املمثلة فيه ،مبا
عمل املؤسسة الدستورية أو يلغي
مفاعيله ،وألن تكريس هذه القاعدة
حتت اسم الدميوقراطية التوافقية
من شأنه تغيري طبيعة وجوهر نظامنا
الدميوقراطي الربملاني».
وبعدما تطرق اىل الشأنني االقتصادي
واالجتماعي ،أشار اىل «اجلهود
اجلبارة للرئيس سعد احلريري من
أجل تشكيل هذه احلكومة .وألنها
حكومة ائتالف ووحدة ،فهي فرصة
للقوى السياسية وللمواطنني ،من
أجل تعظيم املشرتكات ،والسعي
اىل معاجلة االختالفات والعمل على
تثبيت االستقرار ،والسري باجتاه منو
وتنمية مستدامة على حنو ما استطاع
الن حتقيقه يف السنوات املاضية
وزيادة».
وختم باعالن «الدعم الكامل والثقة
بالرئيس احلريري وحكومته يف هذه
املهمة الواعدة».
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HECHAM COFFEE AND NUT ROASTER
@Ú�Ìäbvn€a@p�˝0a@lbzñ˛@Ú‹‡ßbi@…Ójﬂ
@Ò�äá€a@Ú◊ãí@pbvn‰æ@@ãó®a@›Ó◊Ï€a
@p˝‹Éæa@ aÏ„c@Úœb◊@wn‰m@>€a@ÒäÏËìæa
@ﬁÏ–€aÎ@ò�‡®a@pbj‹»ﬂÎ@Ôíã�€aÎ@êÓjÿ€aÎ
@ÒäÎá‰j€a@l� äÎ@˝Óubj€aÎ@xÏ�‰À@bibj€aÎ
@…Óª@¿@ �åÏm@>€aÎ@H·†b‡�€a@ÊÏv»ﬂI
ÔiãÃ€aÎ@Ôiã»€a@%b»€aÎ@bÓ€a6éa@ıbÆc

ëb–€a@‚bìÁ@áÓè€a

79 Yerrick Rd,
�bÓﬂÏÌ@Úó�‡´@paäÎçiÎ@ÒÏË” Lakemba Ph: 9740 9331

@Òåbnø@ÚÓ«Ï„Î@Úõ–¨@äb»édi@ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Òäá€a@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Âﬂ@Ú‹Óÿìm@5◊c@b‰Ìá€
@Òç�Ó‡æa@ÚÓ„b‰j‹€a@ÒÏË‘€a@ÚËÿ‰i@Úuåb†@ÚÓ‹Ìåaãi@ÒÏË”@@NNÔiã»€a@Ñj�æa@Èubn±@bﬂ@›� ◊Î

ëb–€a@áºc@áÓè€a

÷ã
� –æbi@…Ójﬂ

@Òb‡ÿ€a@Üa7nébi@bÓ€a6éa@¿@ÊÎáÓyÏ€a
—Ó‹èn€a@pb”b�i@›j‘„

89 Yerrick Rd, Lakemba Ph: 9759 1895

Hawat’s Coffee and Nuts
@pbj‹»æaÎ@ÚÓiã»€a@Ú„b‡è€a@ aÏ„c@Úœb◊@ã�œÏnm
@Ú◊ãí@pbvn‰ﬂ@Úñ� bÇÎ@ÊÏnÌç€aÎ@pÏÌç€aÎ
ÒäÏËìæa@ÚÓæb»€a@Ò�äá€a
÷ã� –æbi@…Ójﬂ
292 Beamish St, Campsie Ph: 9787 1280
Alex Importers
1 Jolly Place Sydenham Victoria
03 9390 3487

04 0125 1220:áºﺃ

- 04 0485 9684

ÊäÏj‹ﬂ@ ãœ

:Ôﬂbé
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لقاء السفري متام سليمان مع النائب خليل عيده حكومة راد تتهم ابوت باعادة رمز عصر هاورد اىل حكومة الظ ّل

التقى السفري متام سليمان يف
مدينة ملبورن مع السيد (خليل
عيده) النائب يف برملان والية
فكتوريا حبضور السيد (عبد
اهلل الطويل) عضو اجمللس
االستشاري االغرتابي التابع
لوزارة املغرتبني والسيد (علي
عيوش) رئيس فرع االحتاد
الوطين لطلبة سورية يف
أسرتاليا .
وقدم السفري الشكر إىل
النائب خليل عيده للجهود اليت
بذهلا يف إجناح اللقاءات اليت
قام بها السيد (عمار ساعاتي)
 ،رئيس االحتاد الوطين لطلبة
سورية والنائب يف جملس
الشعب والـوفد املرافق  ،يف
الربملان األسرتالي ملا يتمتع به

*السفري سليمان والنائب عيده والطويل وعيوش*

السيد عيده من عالقات جيدة
مع زمالئه يف حزب العمال
احلاكم  ،وكذلك املساهمة
يف توجيه دعوة إىل رئيس

جملس النواب (هاري جينكينز)
إىل نظريه السوري الدكتور
(حممود األبرش) رئيس جملس
الشعب.

ابوت :صفقة كوبنهاغن قد تكلفنا  400مليار دوالر

أعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان من احملتمل ان
يدفع االسرتاليون زيادة
ضرائب تصل اىل  400مليار
دوالر مبوجب مسودة صفقة
تسربت عن قمة كوبنهاغن.
فبموجب الصفقة سيطلب
ختفيض
اسرتاليا
من
انبعاثات ب  25يف املئة
خالل عقد من الزمن وعلى
تقليص
الغنية
الدول
اشعاعاتها حبوالي  80يف
املئة حبدود العام .2050

السيد ابوت ان هذه
وقال
ّ
ّ
اخلطة هلا تأثري كبري وهام
ظل
على اسرتاليا يف
حكومة راد.
واضاف زعيم املعارضة
على
للحصول
يقول:
ختفيض انبعاثات مبعدل
 %5فان
السيد راد جيلدنا
ّ
ب  120مليار دوالر ضرائب
وللحصول على ختفيض
االشعاعات
ولتخفيض
مبعدل  % 15سنتكبد 300
مليار دوالر وعلى تقليص

مبعدل  %25فسوف نرزح
حتت  400مليار دوالر
ضرائب.
وقال :وهكذا اعتقد ان على
الشعب االسرتالي ان يكون
قلقا جدا حيال اي شيء قد
ّ
يوقع عليه
السيد راد يف
ّ
كوبنهاغن».
اعتقد
يقول:
واضاف
ان ما سنحصل عليه من
قمة كوبنهاغن هو الكثري
ّ
من الكالم والقليل من
االفعال.

اعرتف زعيم املعارضة طوني
حبكومته
باملغامرة
ابوت
ّ
للظل من خالل اعادة بعث
جمموعة عصر هاورد قائال
ان ذلك اما سيضعه يف اطار
ملحمة العباقرة او «القتل
السياسي».
فقد اعاد زعيم املعارضة
انعاش كل من برنوين بيشوب
وكيفن ادروز وفيليب رادوك
سياسيا يف تعيينات الصف
االمامي حلكومته للظل ،مما دفع
حكومة راد اىل وصف الفريق
اجلديد ب «املتطرفني».
وقد دافع السيد ابوت عن
تعييناته معرتفا بأن الوقت

سوف حيكم يف ما كانت
خطوته هذه ذكية ام ال.
وصرح زعيم املعارضة لربنامج
ّ
«اليت الين» الذي تعرضه
شاشة تلفزيون اي بي سي
قائال «اذا فزنا باالنتخابات
سوف اعترب عبقريا واذا مل نفز
رمبا اكون قاتال سياسيا يف
فرتة ما مع مرور الوقت».
وقال
السيد ابوت انه يريد من
ّ
اعضاء املقاعد االمامية ادارة
املعركة ضد
العمال والتنافس
ّ
يف االتنخابات املقبلة.
وقد ّ
رقى السيد ابوت كل من
السيد اندروز حقيبة خدمات
العائالت والسكن واخلدمات

االنسانية كما ّ
رقى االنسة
بيشون اىل حقيبة رفيعة
املستوى.
واعطى داعميه سويف مريابي ّال
(التجديد والصناعة) ،ايريك
اباتز (العالقات الصناعية) اما
السينانور نيك مينشني الذي له
اليد الطوىل يف ابعاد تورنبول
فخسر االتصاالت ليأخذ مكانها
الطاقة واملوارد.
واحتفظ داعمو تورنبول جو
هوكي (اخلزانة) كريستوفر
باين (التعليم) وغريغ هانت
(البيئة) حبقائبهم كما استلم
السيد هانت ايضا حقيبة
ّ
املناخ.

حزب االحرار يطالب بتحديد االنفاق االنتخابي

اقرتح الوزير يف حكومة
الظل نيك مينشن تشديد
القوانني على احلمالت
الفيدرالية
االنتخابية
لتخفيض االكالف ومن
ضمن ذلك وضع قيود
على االعالنات املتلفزة.
ومل ينكر
السيد مينشن
ّ
بأن حزب االحرار قد يدخل
االنتخابات بوضع مالي
فقري بينما وضع املالي
للعمال بيدو افضل.
ّ
وقال السيناتور مينشن
ان الوقت قد حان لكال

احلزبني لتخفيض االكالف
«املرتفعة
االنتخابية
جدا»
انها
وخاصة
ّ
تعتمد على اموال دافعي
الضرائب.
وصرح السيناتور مينشن
لتلفزيون اي بي سي
قائال :ان الشركات يف
اسرتاليا اآلن ال تعطي
السياسية،
لالحزاب
اننا نعتمد على قاعدة
عضويتنا وعلى املصاحل
الصغرية ورمبا يكون
هناك املزيد من احلظر

والقيود على النشاطات
االنتخابات.
«ان
يقول
واضاف
االعالن
على
القيود
واالشياء
التلفزيوني
املماثلة اليت ّ
تقلص أكالف
احلمالت ،اعتقد انها اكثر
صحة لدميقراطيتنا».
ّ
وكانت مصادر يف حزب
العمال قد قالت لصحف
ّ
ديون
ان
فريفاكس
احلمالت االتنخابية للعام
 2007وصلت اىل 8
ماليني دوالر.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

ÂiçÌãi@¿@ÊÏn‹ﬂbÁ@Ú‘�‰ﬂ@¿@7Ëì€a@ÚÌãzj€a@p¸Ï◊dæa@·»�ﬂ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

Phone: (07) 3868 4480
Fax: (07) 3868 4481
Shop 1, 39 Hercules Street
Hamilton Qld 4007
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مفوضية رقابة املستهلك تتح ّرى
احتمال تثبيت اسعار احملروقات

طلبت احلكومة الفيدرالية من
مفوصية رقابة املستهلك ان
تتحرى احتمال تثبيت اسعار
البرتول.
وقال وزير سياية املنافسة
كريغ اميرسون ان حزب
العمال قلقل من فرتة طويلة
ّ
من تآمر شركات البرتول
لوضع دورة سعر اسبوعية،
وقد حيدث هذا فيبلدان
أخرى.
وقد طلب الوزير اميرسون
االول من مفوضية
امس
ّ
واالستهالك
املنافسة
االسرتالية النظر يف هذه
املسألة حيث قال« :لقد
طلبت احلكومة من املفوضية
للمنافسة
االسرتالية
واالستهالك تقييم ما إذا
املنسق بني
كان النشاط
ّ
شركات البرتول الرئيسية
قد ّ
أثر على النمط وارتفاع
دورة السعر العادية مما احلق
الضرر بالسائقني».
وتريد احلكومة ان تزودها
أولية
املفوضية بنصيحة
ّ
حبدود عيد امليالد.
وقد أتت تعليقات الدكتور
اميرسون بعد حماولة كالتكس
السيطرة على  302حمطة

املرجح
لشركة موبيل الن من
ّ
ان يؤدي ذلك اىل رفع أسعار
باملفرق.
بيع الوقود
ّ
السيد
وقال رئيس املفوضية
ّ
غرايم صموئيل ان االستمالك
حصة
املقرتح يعطي كالتكس ّ
باملفرق
هامة يف مواقع البيع
ّ
ّ
يف بريزبن وسيدني وملبورن
واداليد.
وأضاف يقول :اذا حصل هذا
فأن دورة االسعار االسبوعية
املرجح
يف هذه املواقع من
ّ
تشهد زيادات ثابتة يف
أسعار احملروقات.

إحتمال إطالق فرنسا االرهابي برجييت قبل خدمة نصف حمكوميته يف السجن

سيتم إطالق االرهابي ويلي
برجييت من السجن العام
املقبل بعد ان خدم أقل من
نصف مدة حمكوميته.
وكان برجيت قد حكم عليه
جبرم التآمر لتفجري املفاعل
النووي الوحيد يف البالد
وكذلك شبكة الكهرباء.
وكان برجييت الكارييب املولد
واملتحول اىل االسالم قد
ّ
تصدر عناوين الصحف يف
ّ
العام  2007عندما حكم عليه
يف فرنسا ،عقب توقيفه يف
ملدة تسع
سيدني ،بالسجن
ّ
سنوات النضمامه اىل القاعدة
مفاعل
تفجري
وحملاولته
النووي
هايتس
لوكاس
وشبكة الكهرباء الوطنية أو
قاعدة عسكرية.

االئتالف:منع اتفاقات مكان العمل ليس من مصلحة اسرتاليا
املح االئتالف جمددا اىل ان عودة خيارات العمل هي على
اجندته السياسية حيث قالت نائبة زعيم املعارصة جولي
بيشوب ان «من غري مصلحة اسرتاليا منع اتفاقات مكان
العمل الفردية».
وأضافت تقول لراديو اي بي سي « :حيق لالسرتاليني ان
يناقشوا عقد العمل» قائلة« :ان سياسة االئتالف جيب أن
تتضمن االتفاقات الفردية».
وتابعت تقول »:لقد وجدت دائما أنه ليس من مصلحة
املستخدم ورب العمل
اسرتاليا ان جتعل احلكومة جلوس
َ
ومناقشة عقد العمل امرا غري شرعي».
وكانت احلكومة احلالية قد استبدلت نظام احلكومة السابقة
ملكان العمل املثري للجدل بنظام اخر أطلق عليه اسم نظام
تبنته حكومات ّ
العمل العادل  Fair Work Systemوالذي ّ
كل
العمالية.
الواليات
ّ

*ويلي برجييت*

وكشفت الزميلة «الدايلي
تلغراف» ان وزارة العدل
الفرنسية تأخذ باالعتبار اطالق
برجييت (41عاما) لسلوكه
اجليد ومن احملتمل أن يكون
ّ
ّ
املتوقع
ذلك العام املقبل ومن
أن يغادر فرنسا مباشرة اىل
الشرق االوسط.
وقالت سلطات على صلة
بقضية برجييت يف باريس ان
القرار سوف يتسبب جبدال
دبلوماسي يف اسرتاليا غري
أن السلطة القضائية يف
البالد هي سلطة منفصلة.
وقد ّ
أكد احملامي جان كلود
دورميال احتمال اطالق مبكر
ملوكله ،قائال انه سيكون
حرا العام املقبل ،لقد كان
ّ
احلكم لتسع سنوات ..بالطبع
انا سعيد مل تكن لديه مشكلة
يف السجن كان سلوكه جيدا
وعندما يكون سلوك الشخص

جيدا فانه قد يفرج مبكرا.
وكان احملامي دورميال قد زار
برجييت يف زنزانته املشددة
جممع خارج باريس
احلراسة يف
ّ
خالل الشهرين املاضيني حيث
قال :برجييت غاضب جدا النه
يعتقد ان السلطات االسرتالية
الحقته لسبب سياسي ،هو
دائما كان يقول انه ليس
ّ
ملفه خال ،ولكن
ارهابيا وان
بالنسبة له كان قرارا سياسيا
وليس قرارا قضائيا.
ولد
قد
برجييت
وكان
يف غادالوب يف اجلزيرة
الكارريبية ،وهي أرض فرنسية
وإنضم اىل
من أبوين ثريني
ّ
البحرية يف العام  1989غري
أنه غادرها بعد  4سنوات
منتقال اىل باريس وبعدها
إعتنق االسالم وبدأ جيتمع مع
أعضار جمموعة إسالمية سلفية
جزائرية للتبشري والقتال.
أعطى دروسا يف التدريب على
البقاء يف غابات خارج باريس
للذين يرغبون يف القتال مع
طالبان يف افغانستان.
ّ
املطلق مرتني،
وبرجييت،
انتقل اىل باكستان يف العام
 2001بعد هجمات  11أيلول
 2001للبدء بالتدرب على
اجلهاد مع اجانب اخرين يف
مركز تابع للقاعدة منتظرا
تعليماتهم ملهامجة الغرب.
وبعد ذلك عاد جمددا اىل
باريس ويف أيار من العام
 2003جرى اعطاؤه تعليمات

لالنتقال اىل سيدني واالتصال
خبلية إرهابية مؤسسة وانتظار
تعليمات واوامر إضافية.
وبعد عشرة أيام من وصوله
تزوج للمرة
اىل سيدني،
ّ
الثالثة من احتياطية يف
واملتحولة اىل االسالم
اجليش
ّ
مؤخرا ميالني براون اليت قالت
انها اصبحت مرتابة من زوجها
حيث صار يستجوبها بشكل
مستمر حول عملها يف تيمور
الشرقية واالجهزة العسكرية
اليت استعملتها ومعلوماتها
عن قواعد اجليش.
ثم انتقل برجييت اىل الكمبا
ّ
يف جنوب غرب سيدني ليعمل
يف حمل تايك اواي والصالة
يف املسجد وبعد ذلك قام
يف
باملهندس
باالتصال
سيدني خالد لودهي املولود
يف باكستان والذي يعترب
حمور املؤامرة لتفجري املفاعل
وشبكة الكهرباء وقواعد اجليش
يف هولزووثي وغريها.
وكانت املؤامرة يف بدايتها
عندما إكتشفت السلطات
الفرنسية أن برجييت سافر
اىل اسرتاليا طالبة من
أي
االسرتالية
السفارة
تفاصيل حول سفره واعطت
كانبربا املعلومات والتفاصيل
اليت جبوزتها عنه حيث بدأت
االخرية مراقبته لتعتقله بعد
تدرب
ذلك حيث إعرتف انه
ّ
على صنع القنابل للتسبب
باملوت والدمار.

ëÏ‹jÓi @·»�ﬂÎ @ÛË‘ﬂ
pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa

pfœbÿæaÎ@çˆaÏßa@áñbyÎ@ÂiçÌãi@¿@·«b�æa@Ò�äÜ

ÊÏn‹ﬂbÁ@Ú‘�‰ﬂ@¿@ÂiçÌãi@ãË„@“b–ö@Û‹«@…‘Ì
çˆaÏßa@Âﬂ@áÌá»€bi@åbœ@sÓy@ÚÓ�éÎc@÷ãì€aÎ@ÚÓ„b‰j‹€a@p¸Ï◊dæa@ÛËíc@‚á‘Ì

aãvœ@Q@Ä€a@Ûny@aãË√@QR@Âﬂ@áy˛a@∂a@ıbq˝r€a@Âﬂ@|n–Ì
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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الدليل التجاري

0403482345  او87648186 :العالناتكم يف اهلريالد اتصلوا على احد الرقمني

…Ój‹€

Demolition & Excavation

<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬_<ƒÈ€¢

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

@÷ã� –æaÎ@Ú‹‡ßbi@…Ói

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

RAINBOW BRICKLAYINY P/L

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

B G

LicZ@185750C

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

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

0404015551@Zäb„ãi@Äi@ﬁbóm¸a

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

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

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

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
0400 440 089 :على الرقم

Sydney Landscaping and Excavations

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

ö^œﬁ˜]<ÿœﬁÊ<ÜÀ£]Ê<›Ç7]<Ÿ^€¬]<ÜÒ^ä÷

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

Z·z‹ﬂ@Ïi@Üa˚–i@aÏ‹ó�ma

04 1929 1261 M@@02 9785 8685

George’s Hardware
١٩٧٩ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ

ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳴﺎﺭﻛﺎﺕ
 ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ.. ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ..ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ6 ﻧﻔﺘﺢ

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

Nakhle
Shirtmakers
ﺧﻴﺎﻁ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
()ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ
ﺷﺮﺑﻞ ﻧﺨﻠﺔ

@kÓè„@p˝´
@Ú†bÓÉ‹€@·íb:a
ÚÓ€buã€a

ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﻪ
 ﺳﻨﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪ٢٥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
 ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻗﻤﺸﺔ ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ
ﻭﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ( ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ
 ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ:ﺷﻌﺎﺭﻩ

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

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

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

@Hasham
Tailoring
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مال واقتصاد

Are you getting the best deal?
BOQ Merrylands Owner-Manager Habib Boustany talks about finance
Taking on a home loan is likely to be the biggest financial
commitment most Aussies ever make, which is a fantastic
reason to make sure you get the most bang for your
buck.
If you’ve already signed up for a home loan, it’s not too
late. Banks are so keen to get your business that the
good ones will do everything they can to make it easy for
you to switch across.
And by switching loans you could save yourself thousands
of dollars in interest or take advantage of features offered
by another loan.
But, as always, it’s vital you do your homework.
You need to work out how much it will cost you to switch
to a new home loan. If you are on a fixed loan, you may

BOQ Merrylands HLPP A4 Flyer.indd 1

be charged break fees, which can add up.
Early pay-out fees are also quite common, so make sure
you know what kind of fees you are looking at so you can
factor this in to your decision. You’ll also need to look at
establishment costs of moving to a new lender.
Essentially, you need to work out whether any reduction
in your interest rate with a new loan outweighs the costs
of switching from your existing loan.
You can also save money by packaging your finances
with the one lender, so this could involve packaging
your finances with your existing lender, moving your
loan across to the financial institution you hold your
transaction account with, or starting completely from
scratch and finding a new financial institution that offers

29/10/09 12:25:25 PM

a package of home loan and transaction account (and any
other products such as credit cards, insurance, etc).
ASIC have put together a few tips for switching loans on
their fido website, which are straight-forward and really hit
the nail on the head. (http://www.fido.gov.au/fido/fido.nsf)
Step 1: Shop around
Work out the interest rates, fees and features of your
current loan and a few other potential home loans. Usually,
putting this down on paper in a table format makes it easy
to see, at a glance, what each of the banks are offering –
makes it easier to compare apples with apples, if you like.
Always make sure you are using the comparison rates, as
this compares like with like.
Also, talk to your current lender and tell them you are
planning to switch to a cheaper loan offered by another
lender. Because they will be keen to hang on to your
business, they may suggest an alternative loan for you at
a cheaper rate or offer to reduce the interest rate. Include
any loan they offer in your list of loans.
It is also handy to use a checklist, and a great one can be
found on the fido website.
Keep in mind that a discount below the listed interest rate
will often be available, so you need to speak to potential
lenders to get the best deal.
Step 2: Work out the costs of switching
Work out what fees you will be charged if you change
loans. This will include exit fees from your existing lender
and establishment fees from the new lender. Add these
together and work them in to your table.
Step 3: Compare interest rates, fees and features
This is the obvious one. Look at the interest rates and
the fees applicable with your existing and potential loans.
But just as importantly, make sure you take a note of the
features available with your loans. Does your loan offer
re-draw, can you make additional payments, does it offer
a mortgage off-set facility, will it link with your Internet
Banking or Telephone Banking?
And don’t forget, it’s not all about the price. Having a
great relationship and a single point of contact is just as
important to many consumers as having a fair interest
rate, so find out if you would have a relationship manager
whose direct number you can call. And do your research
– find out if the finance provider turns these positions over
regularly or if they pride themselves on their customer
relationships. This can truly make a huge difference.
Step 4: Ask yourself if the benefits of switching are worth
the costs
Now, with all of these facts, compare the benefits, fees,
interest rates and features, as well as the service culture
of the organisation, and look for the best possible solution
for your situation. But, don’t just rely on information
gathered from websites or brochures. Take the time to
talk to a number of banks or loan providers and ask them
what the very best deal they can offer you is; at the same
time you can get a feel for whether the service they offer
meets your needs.
And remember, this is your money you’re dealing with, so
take the time to do it properly and you can be sure that it
will pay off in the long term.
Surely you’d rather your money was spent on a lovely
holiday or some renovations to your home instead of fees
and charges that you could avoid with just a bit of grunt
work.
But if you have any questions, please drop in and see us at
the branch. We’re at 138 Merrylands Road, Merrylands.
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محاضرة

حماضرة للسفري متام سليمان يف جامعة كوينزالند حول تاريخ املنطقة

*الربوفيسورة أجنيال ديلفز نائبة رئيس اجلامعة تقدم لوحة إىل السفري سليمان حبضور د .علي أبو سامل*

*مدير املركز اإلسالمي يقدم درعًا تكرمييًا للسفري*

*السفري سليمان يقدم لوحة عن مدينة معلوال األرامية إىل رئيس اجلامعة*

*مشاركات الطالب خالل حماضرة السفري*

*السفري سليمان خالل احملاضرة املنقولة مباشرة إىل  9جامعات*

*السفري سليمان ود .علي أبو سامل مع أساتذة اجلامعة*

ألقى السفري السوري متام
سليمان حماضرة يف جامعة
كوينزالند الوسطى Central
Queensland
University
 ، )(CQUحبضور رئيس
وأساتذة
ونائبه
اجلامعة
اجلامعة وجمموعة من الطالب
 ،بعنوان " التعليم كوسيلة
لتحقيق السالم يف الشرق
األوسط"  ،حتدث خالهلا عن
موقف سورية من األحداث
السياسية يف املنطقة .
الرئيس
حمورها
وكان
ضرورة معرفة تاريخ املنطقة
واهلجرات اليهودية ألقوام
من ثقافات أخرى لغزو أرض
فلسطني وإنشاء كيان غريب
جديد أصبح أمرًا واقعًا هو
إسرائيل .
وحتدث السفري خالل اللقاء
عن ازدواجية املعايري اليت
وخاصة
الغرب
يطبقها
الواليات املتحدة يف التعامل
مع الشرق األوسط  ،حيث
يتهم دو ً
ال باإلرهاب وهي
بعيدة كل البعد عنه ،
وينسى إسرائيل اليت متارس
إرهاب الدولة مبختلف صوره
حبق املواطنني اآلمنني يف
فلسطني ولبنان  ،واعتداءاتها
وانتهاكاتها شبه اليومية
للقرارات الدولية وتغاضيها
عن تطبيقها .
وقال السفري السوري إن
ازدواجية املعايري تتجلى يف
تصعيد الضغوط على إيران
من أجل ثنيها عن ختصيب
اليورانيوم  ،علمًا أنها أعلنت

مرارًا وتكرارًا أن أحباثها
يف هذا اجملال هو يف إطار
التخصيب لألغراض السلمية
والعلمية فقط  ،يف حني
أن الدول ذاتها تغض النظر
عن ترسانة إسرائيل النووية
واليت أضحت إحدى الدول
النووية دون أن تطالبها تلك
الدول بالتوقف  ،أو إخضاع
منشآتها النووية للتفتيش
الدولي  ،وفقًا لقرار جملس
األمن الدولي رقم  487لعام
 1981الذي طالب إسرائيل
باالسم بإخضاع منشآتها
النووية للتفتيش الدولي .
ويف جانب آخر حتدث السفري
عن أهمية التعليم يف سورية ،
وعن إلزامية التعليم وجمانيته
يف املراحل الدراسية األوىل
 ،وقال إن سورية تعترب من
الدول القالئل اليت فيها
التعليم اجلامعي شبه جماني
بدعم مباشر من احلكومة
السورية ،كما حتدث عن
االنفتاح الذي تشهده سورية
يف ظل رعاية واهتمام السيد
الرئيس بشار األسد الذي
يولي اهتمامًا كبريًا على
تطور سورية وازدهارها يف
خمتلف مناحي احلياة  ،وقال
إن سورية تفخر حبضارتها
وارثها الثقايف واإلخاء الديين
بني املسلمني واملسيحيني
والذي قل نظريه يف العامل ،
وإن سورية هي البلد الوحيد
يف العامل الذي تتحدث فيه
قرى مسيحية ومسلمة معًا
لغة السيد املسيح عليه

السالم اللغة اآلرامية .
ويف نهاية احملاضرة أجاب
السـفري سليمان على أسئلة
األساتذة
واستفسارات
والطالب .
وقد رتبت اجلامعة جولة
للسفري يف أقسام اجلامعة
العلمية والزراعية  .حيث
أجرى السفري مبشاركة د .علي
أبو سامل
املدرس يف اجلامعة
ّ
لقاءات مع رئيس اجلامعة
ونائبه بهدف تطوير مذكرة
تفاهم بني اجلامعة وجامعة
دمشق  ،كما أجرى لقاءات
مع مسؤولي قسـم األحباث
يف اجلامعة  ،وقام بزيارة
إىل خمترب تطوير األمسدة
الزراعية  ،الذي يتضمن
خطوطًا زراعية (عضوية وغري
عضوية) لدراسة تأثريات
كل منهما على الرتبة وعلى
الصحة اإلنسانية واحليوانية.
د .مجيل بغدادي – كانبريا

*السفري سليمان ود .علي أبو سامل مع طالب اجلمعية اإلسالمية يف كوينزالند الوسطى*

الفاتيكان :املثليون واملتحولون حنرتمهم ولكن لن يدخلوا امللكوت
قال "وزير الصحة" السابق يف الفاتيكان الكاردينال
خافري لوزانو باراغان ان املثليني واملتحولني جنسيا
"لن يدخلوا ملكوت السماء" ،واضاف" :على رغم كل
شيء انهم بشر وجيب التعامل معهم باحرتام".
ونقلت وكالة "انسا" االيطالية عنه قوله" :لست
انا من يقول ذلك بل القديس بولس" .وتابع" :ال
نولد مثليي اجلنس بل نصبح كذلك ألسباب عدة،
بعضها يتعلق بالرتبية او بعدم اكتمال منو الشخصية
خالل فرتة املراهقة .رمبا ليسوا مذنبني لكن السلوك
املخالف للطبيعة ولكرامة اجلسم االنساني يعترب اهانة
للرب".
واستشهد "وزير الصحة" املتقاعد والعضو يف جمالس

حربية عديدة مبقاطع من رسالة بولس الرسول اىل اهل
رومية يف هذا الشأن.
وخلص الكاردينال اىل ان "املثلية خطيئة اال ان ذلك
ال يربر اي نوع من ممارسة التمييز العنصري جتاههم.
اهلل وحده ميلك احلق يف االدانة .حنن كبشر ال منلك
هذا احلق ومجيعنا متساوون امام اهلل .املثليون ايضا
من البشر وجيب التعامل معهم باحرتام".
وأثارت مواقف الكاردينال موجة سخط يف صفوف
مجعيات ايطالية تدافع عن املثليني .وردت رابطة
"آرسي غاي" االيطالية على باراغان بالقول" :نعم،
هذا صحيح ،لن ندخل جنتك قط ألنها مكان مظلم
وظامل".
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C G M Steelwork
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Tel: 0298975935
44 Railway Parade Granville, NSW 2142
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اعالنات

حيمل البهجة لقلوبهم والسعادة لنفوسهم

 Funky Hunky Kidzحمل خمتص مبالبس االطفال واالوالد يف مرييالندز

االطفال واالوالد هم بهجة احلياة
ّ
اجلنة على االرض ولذلك فإن
وهم
العناية بهم هي من أوليات الكبار.
يهمنا من العناية هنا هي العناية
وما
ّ
بلباسهم ليبدوا بأفضل مظهر النهم
يستحقون ذلك
املختصة ببيع مالبس
ومن احمل ّالت
ّ
االطفال واالوالد لسائر أنواع
املناسبات حمل Funky Hunky Kidz
الذي ّ
مت إفتتاحه مؤخرا يف مريالندز
رود يف سوق مرييالنذز ،الذي تديره
صاحبة الذوق الرفيع واخلربة يف
ّ
الوالدية السيدة
املالبس والبدالت
مارشا اجملازة من جامعة  ALBAيف
فن اهلندسة والرسم املعماري.
ّ
وألن الفن ّ
حولت
كل ال
ّ
يتجزأ فقد ّ
ذوقها املعماري الرفيع وفنها اىل
عامل االطفال واالوالد فافتتحت
ّ
واملختص باالوالد
هذا احملل االنيق
سن ال 12
واالطفال من الوالدة حتى ّ
من بدالت لسائر أنواع املناسبات اىل
أحذية وقبعات وغريها من ماركات
مشهورة اسرتالية وعاملية.
وقالت السيدة مارشا ل"اهلريلد"
ّ
وتعلقها باالطفال
حبها
انه لشدة ّ
واالوالد احبت ان تصنع شيئا يهتم
بهم ويدخل البهجة والفرحة اىل
قلوبهم ونفوسهم.
ويقع احملل على العنوان التالي:
B Merrylands Rd, (cnr 202
)memorial Ave
Merrylands NSW 2160
Tel: 02 9897 1416
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متفرقات

تيار املردة اوسرتاليا

 أعلن رئيس تيار املرده النائب سليمان فرجنية خالل العشاءالسنوي الذي اقامه تيار املرده يف جبل لبنان يف فندق رجينسي
باالس يف ادما انه مع االنفتاح ومع التفاعل باجيابية مع االحداث
لكي ال تؤثر سلبا على الساحة اللبنانية ،مؤكدًا " ان خياراتنا واحدة
هي لبنان واحد موحد واننا منفتحون على اجلميع ونريد ان نتعاون
مع اجلميع كوننا نؤمن بوطن لكل ابنائه ولكل طوائفه ونراهن
على وطن عادل كل واحد فيه له حقه .كما انه لنا خصوصيتنا
كمسيحيني ولن نسمح الحد بان ينال من هذه اخلصوصية املسيحية
ولكننا لسنا على استعداد للقيام مبغامرات وخصوصا عندما تكون
الرهانات خاطئة" .وأضاف رئيس املردة " اننا قادرون على ان
نكون روادًا يف لبنان وسنكون كذلك ان شاء اهلل ان عرفنا ان
نلعب اللعبة السياسية الصحيحة ،فوضعنا يف السنوات االخرية كان
بسبب السياسة املسيحية اخلاطئة وليس بسبب العدد ،السياسة
اخلاطئة هي اليت ارجعتنا اىل الوراء ،التخويف هو الذي اعادنا اىل
الوراء ،االحباط والكالم عن االحباط هو الذي ارجعنا اىل الوراء .ان
اهم ما أبقى املسيحيني يف لبنان هوتعلقهم به واميانهم بهذا البلد
وعلينا ان نؤمن ان هذا البلد هو بلدنا ووطن اجدادنا وحنن فيه
الشمال يف اجلنوب وعندما نتصرف على هذا االساس نستطيع
ان نعيد دور املسيحيني الكامل يف لبنان وان نعود اقوياء بالبلد
والبلد يقوى فينا وعلينا التسلح باالميان بالوطن".
 يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من مسؤولة جبل لبنان يف تياراملرده االنسة ريتا قرقفي وكافة اإلعضاء بأطيب التهاني على جناح
العشاء السنوي الذي أقيم حبضور رئيس التيار النائب سليمان
فرجنية يف فندق رجينسي باالس يف ادما ،متمنيًا لفروع تيار
املردة يف جبل لبنان وسائر املناطق اللبنانية املزيد من التقدم
واالزدهار.
 جيدد تيار املردة تهانيه للمحامي شوكت مسلماني على اختيارهعضوًا يف جملس الشيوخ يف برملان والية نيو ساوث ويلز.
 يشكر تيار املردة اوسرتاليا كل الذين قدموا التهاني هليئتهاالدارية اجلديدة برئاسة االستاذ الياس الشدياق وخيص بالشكر
النواب االسرتاليني وأعضاء السلك الدبلوماسي واالحزاب اللبنانية
احلليفة والعديد من املؤسسات واجلمعيات والروابط .كما يشكر
التيار الرفاق من تيار املردة كندا وفنزويال ومجيع املسؤولني يف
مكاتب القيادة املركزية يف بنشعي وخاصة مكتب املغرتبني.
ينوه تيار املردة اوسرتاليا بإحتفاالت عيد امليالد اجمليد اليت
 ّتقام على ضفاف حبرية بنشعي يف زغرتا لبنان حيث ترتفع أكرب
شجرة ميالد يف الوطن األم ويشكر جهود رئيسة مجعية امليدان
السيدة رميا سليمان فرجنية ومجيع أعضاء اجلمعية.
 يشيد تيار املردة اوسرتاليا بكوادر احلزب السوري القومياالجتماعي يف سيدني الذين حرصوا على حسن تنظيم حفلة احلزب
السنوية الناجحة حيث كانوا فع ًال خلية عمل متميزة باحلفاوة واحليوية
والعقيدة الراسخة.
 ينوه تيار املردة اوسرتاليا بفوز املهندس علي محود والسيدةحييي
عقيلته منال محود جبائزة املصاحل التجارية األثنية .كما
ّ
التيار جهود االستاذ جوزيف عساف وعمله املتواصل يف سبيل
تسليط االضواء على املتفوقني والناجحني من خلفيات أثنية
وتقديرمساهمتهم يف تطوير اجملتمع االسرتالي.

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

30 Hoskins Avenue Bankstown

تفسري االحالم
السفري متام سليمان يلتقي
قادة االحتاد يف سيدني الرؤيا وطريقة تفسريها

*السفري سليمان يتلقى درعًا تقديريًا من رئيس فرع االحتاد*

*السفري السوري مع قيادة فرع االحتاد*

عقدت قيادة فرع االحتاد
سورية
لطلبة
الوطين
يف أسرتاليا بعد املؤمتر
اجتماعها
التأسيسي
األول يف سيدني حبضور
سليمان
متام
السفري
علي
السيد
وبرئاسة
عيوش رئيس الفرع يف
دارة الطالبة رندة درويش
رئيسة اللجنة التحضريية
للمؤمتر ومسؤولة التنظيم
والتأهيل وحبضور سارة
الطويل مسؤولة مكتب
الثقافة والنشر ،ووايف
املكتب
مسؤول
بواط
واملعلوماتية،
املالي
وسونيا سلطان مسؤولة
الدراسـات العلمية وقضايا
الطلبة  ،ورميا الطويل
مسؤولة العالقات اخلارجية،
وداني اخلال مسؤول مكتب
النشاط الرياضي والفين
واالجتماعي .
ووجه السفري سليمان
رئيس
إىل
التهنئة
وأعضاء قيادة فرع االحتاد
اجلديد متمنيًا هلـم التوفيق
والنجاح  ،وحتدث عن دور
فرع االحتاد الوطين لطلبة
سورية يف مجع مشل
يف
الدارسني
الطالب
مجيع الواليات األسرتالية
 ،وتقديم اخلدمات الالزمة

هلم والوقوف إىل جانبهم
وتقديم كل ما ميكن من
املساعدة إليهم من أجل
إنهاء حتصيلهم العالي بتميز
وتفوق  ،ومساهمتهم فيما
بعد يف تطوير اجملتمعات
اليت ينتمون إليها  ،سيما
وأن الطلبة الدارسني يف
سورية هلم اهتمام خاص
من قبل السـيد الرئيسـس
بشـار األسـد الذي يولي
التعليم اهتمامًا خاصًا .
علي
السيد
وشكر
فرع
وقيادة
عيوش
االحتاد السفارة السورية
يف كانبريا على االهتمام
الكبري والتواصل املستمر
مع فرع االحتاد ،ووجه
شكرًا خاصًا إىل السفري
السوري الهتمامه الدائم
بأخبار فرع االحتاد وبثقته
بهم ويف تشجيعه املستمر
هلم بدورهم احليوي يف
تطوير اجملتمع واالرتقاء
به .
ويف ختام اللقاء قدم
السيد عيوش باسم االحتاد
درعًا تذكاريًا إىل السفري
سليمان تقديرًا جلهوده يف
تأسيس فرع االحتاد .

د .مجيل بغدادي
كانبري

بقلم الروحاني عـالء العـوادي
احلمد هلل الذي رفع منار احلق واوضح سبيل اهلدى وقطع
عدد اجلاحدين مبا اشهدنا من صنعه الظاهره واعالمه الداله
عليه واثاره املؤديه اليه يف كل ماثل للعيون من فلك دائر
وكوكب سائر وجبال راسيات وحبار طاميات ورياح جاريات
وفلك يف البحر مسخرات بامره وطري يف اجلو صافات ال
ميسكهن اال هو ومشس وقمر دائبني حبسبان وليل ونهار
يتعاقبان عنده اخذا باليد والعيان.
وكما هو مذكور بالكتب السماويه ومنها القرآن الكريم يف
سورة يونس «هلم البشرى يف احلياة الدنيا»
وكذلك حديث الرسول الكريم حممد ـ ص ـ ذهبت النبوة
وبقيت املبشرات ـ ومعنى املبشرات املقصود بها الرؤيا
الصاحلة.
وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم فيمارسون
يف صنوف احلكم شيئا هو اغمض والطف وأشرف واصعب
مرارا واشكاال من الرؤيا النها جنس من الوحي وضرب من
النبوة واملقصود بها الرؤيا الصاحلة وبشكل خمتصر الرؤيا
انواع:
منها رؤيا صادقة وصرحية وهناك حديث شريف ـ الرؤيا
الصاحلة يراها الرجل الصاحل ـ وكذلك الرجل الصاحل يراها او
ترى له والرؤيا الصاحلة هي جزء من ستة واربعني من النبوة
فان الرؤيا تتغري عن اصوهلا باختالف احوال الناس يف
هيئاتهم وصفاتهم واقدارهم واديانهم وهممهم واراداتهم
باختالف االوقات واالزمان .فالنها مرة تأتي مثل مضروب
ويعترب باملثل والنظري ومرة مثل مضروب بالضد واخلالف
ومرة بتصرف من الرأي هلا اىل الشقيق او النظري والن
كل عامل يظن من العلوم يستغين بتأكيد ذلك العلم لعلمه
عرب الرؤيا فانه حيتاج اىل ان يكون عاملا بكتاب اهلل عز
وجل وباالحاديث الشريفة ليعتربها بالتأويل وأمثال العرب
واشتقاق اللغة وااللفاظ عند العوام.
ولن تغين عنه معرفه االصول أال ان ميده اهلل بتوفيق يسدد
حكمه للحق ولسانه للصواب وان حيضره اهلل تعاىل تسديده
حتى يكون طيب الطعمه نقيا من الفواحش طاهرا من الذنوب
فاذا كان ذلك افرغ اهلل عليه من التوفيق ذنوبا فجعل له من
مواريث االنبياء حيث فريق منهم يعتقد ان التأثري هو جمرد
تأثري خارجي حيدث نوعا من الوسوسة وجيعله شارد الذهن
ضعيف األرادة وقليل احليله ال يستطيع ان يسيطر على
تفكريه وحواسه بطريقة صحيحة وسليمة مما يراه الناس من
حوله وكأنه نوع من اجلنون وفقدان الصواب.
وهنالك فريق اخر يعتقد بان املس الشيطاني او التلبس
هو عملية تلبس الروح الشريره فعليا على عقل وبدن
االنسان وانا اذهب مع هذا الرأي حيث اهلل سبحانه وتعاىل
اخربنا يف سورة الناس من شر الوسواس اخلناس الذي
يوسوس يف صدور الناس من ِّ
اجلنة والناس واملقصود يف
صدور الناس اي داخل قلب واحساس الناس وبهذا يصح
املعنى بأنه تأثري عضوي وليس فقط ختيالت واحاسيس.
ويف سورة اخرى الذي يتخبطه مس من الشيطان واهلل
سبحانه يقصد الناس الذين يتعاملون بالربا واحلرام ومعنى
املس اي املالمسة والتالمس وهذا يعين االحتكاك العضوي
اي التأثري باالبدان...واهلل اعـلـم.
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عاصمة لبنان الثانية تعاني اإلهمال واحلرمان والتقصري الرمسي الفاضح

طرابلس كأنها خارج املكان والزمان فهل تعود اىل ما كانت عليه؟

ناطور
السما

لبنان...يا هل اخضر البني النجوم
رحية هواك العطر وترابك حلو

حد الشمس ...غرقان راسك بالغيوم
ومن مطرح ملطرح عليك بينقلو
تالتك احللوين اهلل منجما

*من أبنية الزاهرية*

ليس اإلهمال أو احلرمان حكرًا على قضاء يف الشمال من دون
اآلخر ،بل كل األقضية تعاني مشكالت كثرية ،حتى أن للعاصمة
الثانية طرابلس نصيبًا واسعًا من التقصري الفاضح رمسيًا ،وحتى
غري رمسي ،ما جعل رواد العاصمة الثانية من األقضية الشمالية
يتوصلون اىل اقتناع القبول مبا هم فيه قياسًا اىل ما يشاهدونه
يف طرابلس .فالقبة تبدو كأنها خارج املكان والزمان ،والتبانة
شاهد حي على التقصري الرمسي والبلدي واملؤسساتي ،وباب
الرمل والزاهرية ،واألسواق القدمية ،وأبي مسراء وبعل حمسن
والغرباء خري دليل على هذا االهمال املتمادي.
التبانة كانت أشبه مبدينة داخل املدينة ايام العز ،واألسواق
فيها تبيع كل شيء مما يشتهيه القلب وتسمع به األذن ،ناهيك
عن املعامل واملصانع واملطاعم ،قبل أن حتوهلا احلروب العبثية
منطقة اشباح وخطوط متاس تصعب ازالة صورها من االذهان،
وخصوصًا انها جرح نازف باستمرار ،وشاهد حي على كل ما حصل
يف املنطقة من خراب ودمار ،وال من يساعد األهالي للعودة اىل
منازهلم أو لرفع احلرمان عن كواهلهم ،حتى غدت التبانة يف القرن
احلادي والعشرين وكأنها يف العصر احلجري او ما قبله .هجرها
اصحاب رؤوس االموال ،وتوجهوا اىل األحياء اجلديدة يف الفرز
والضم ،أو ابي مسراء وعزمي واملئتني ،حيث أطلقوا جتاراتهم
وأعماهلم من جديد .ومل َ
يبق يف التبانة اال من ال حول له وال قوة،
وغالبا ما يعاني السكان األمرين للحصول على قوتهم اليومي،
ما جعل هذا الوضع ينعكس خل ًال جتاريًا واجتماعيًا وحتى أسريًا،
وتشرد املزيد من االوالد وانعدمت فرص
فازدادت حاالت الطالق
ّ
العمل ،وأصبح على رب االسرة التفتيش عن «رزقه» يف
اماكن اخرى بعيدًا من منطقته وبيئته ،وهو غري قادر من خالل
راتبه الزهيد على حتمل أكالف النقل واالنتقال ،فزاد السخط على
املسؤولني الرمسيني واحملليني ،ما محل البعض على املطالبة
حبلول ترقيعية تبعد من املنطقة صورتها احلالية وتعيد اليها شيئًا
فشيئًا بعضا من ألقها القديم.
لكن كيف السبيل اىل ذلك؟ يسأل احد ابناء التبانة ،ويضيف:
«األبنية والعمارات واحملال شاهد حي على ما نقول ،واألبنية
املأهولة حالتها مزرية والشوارع الزواريب اصبحت مكبات للنفايات
ومرتعًا للحشرات والبعوض والقوارض ،فالكالب الشاردة عند
اكوام النفايات ،وكذلك اهلررة واجلرذ والفئران ونهر ابو علي
الذي جياورها ،ويتحول صيفًا اقل من ساقية تنبعث منها الروائح
الكريهة جراء شالالت اجملارير اليت تصب فيها أو تصلها من
مناطق مشالية أخرى ،ما زاد من األمراض والعلل ،وأكمل املشهد
الكارثي للمنطقة.
ْ
العلم»
«قبة
ما يقال عن التبانة ميكن قوله وأكثر عن القبة اليت كانت تعرف
ْ
العلم» ،ففيها فروع
بـ»قبة النصر» واليوم تعرف بـ»قبة
للجامعة اللبنانية حيث تنتشر ابنيتها بني البنايات والبيوت هنا
وهناك وهي واحدة من أكرب املناطق الشعبية يف طرابلس ،اذا
مل تكن االكرب بعد باب التبانة .كانت القبة ،اىل ما قبل احلرب
اللبنانية ،تعترب «مشتى» اهل اجلرد الشمالي ،فكانت تشكل
خليطًا اجتماعيًا وطائفيًا قل نظريه ،إذ كان ابن الزاوية اىل جانب
ابن اجلبة وابن الكورة وابن القبة ،وحتى ابن عكار وابن طرابلس
وغريها من املناطق الشمالية االخرى .غري ان هذا الواقع تغري
بعد احلرب وعقب اهلجرة «املسيحية» القسرية عن املنطقة،
وخصوصا بعدما اضحت القبة خط متاس ال تزال آثاره بادية
للعيان حتى اليوم.
ومأساة القبة ال ختتلف اطالقا عن مأساة باب التبانة ،رغم
وجود بعض الفوارق االجتماعية ،لكن االهمال فيها سيد املوقف.
فطرقها حمفرة ،اجلور فيها على اجلانبني وهي تتحول شتاء
حبريات يصعب معها التنقل سريًا على االقدام ،وجماريرها تفيض
يف غالب االحيان على الطرق .اما بناها التحتية فحدث وال حرج،
والنفايات يف الطرق بعضها بسبب التقصري البلدي والبعض
اآلخر بسبب عدم اهتمام االهالي واهماهلم ،إذ يرمون نفاياتهم
جبانب املنازل املهجورة او املهدمة ،ال يف املستوعبات البلدية

ومدري لوين بارض اهلل بيوصلو

*شوارع طرابلس القدمية*

اليت تبقى هي ايضا غري قادرة على استيعاب كل ما يرمى فيها،
فيتحول جوارها مكبًا آخر ،اضافة اىل ان ارتال احليوانات ،كاالبقار
واملاعز واالغنام ،تقتات من «الزبالة» وتعرقل السري ،ال بل
انها يف بعض االحيان تسابق املارة والسيارات للوصول اىل
احلقول املزروعة زيتونًا ،لرتعى فيها .هذا املشهد اليومي يتكرر
صبحًا ومساء ،عند الرعي وعند العودة اىل الزرائب ان وجدت ،او
اىل الزريبة اليت غالبًا ما تكون وسط املنازل.
بني طرابلس القدمية واجلديدة
وأما الزاهرية فواقعها ليس أفضل ،بل طرقها عفرة وبناها
التحتية حباجة اىل اعادة تأهيل وصيانة ،وشوارعها أضحت
مرآبًا للسيارات ،ال يستطيع السائق املرور عربها اال حبذر ،خوفًا
من صدم سيارته او السيارات املركونة على جانيب الطريق.
كما أن االعمال اجلارية يف حميط جمرى نهر ابو علي زادت من
نكبة هذه املنطقة و»تضييق» الشوارع جراء أعمال التأهيل
اليت حصلت باالرصفة يف املنطقة وأدت اىل زمحة سري خانقة،
فتعلق السيارات ألوقات طويلة يف االنتظار وسط احلفر والغبار
والروائح الكريهة الصادرة اما عن النفايات أو عن جمارير النهر.
ومن هناك ،اىل منطقة حمرم ،وصعودًا اىل أبي مسراء ،الشوارع
تتآكلها احلفر والطرق يف غالبها مصيدة للسيارات ،ال سيما
طريق «تعليم السواقة» قدميًا الذي يربط ما بني ضهر العني
وأبي مسراء من جهة وادي هاب ،كما يربط طرابلس بزغرتا عرب
جسر «قناطر الربنس» ،ويف غالب االحيان «اجملارير» فالتة
على هذا الطريق اليت تتحول شتاء شبه حبرية جراء احلفر الكثرية
فيها.
لكن الصورة هذه ليست فقط الوحيدة لطرابلس .فـ»طرابلس
اجلديدة» تضاهي العاصمة يف بناياتها اجلديدة العالية
ومشاريعها السكنية وشوارعها وطرقها ،لكنها حمصورة يف
مناطق الفرز والضم ويف املعرض وعزمي واملئتني ،وباتت
شبه متصلة بامليناء ،لتؤلف املدينتان شبه مدينة واحدة من
ناحية امتداد العمران واألبنية السكنية .و»طرابلس اجلديدة»
هذه تفصل ما بينها وبني طرابلس القدمية مناطق وسطية أقل
عمرانًا واقل حرمانًا وأكثر جتارة وحركة شعبية ،ما جيعل طرابلس
وكأنها ثالث مناطق خمتلفة ،وهو ما يعيدنا بالذاكرة اىل تسميتها
األجنبية  ،Tripoliأي املدن الثالث ،إذ كانت يومذاك أبي مسراء،
وطرابلس ،وامليناء ،أما اليوم فهي املناطق القدمية واالثرية
وهي األكثر حرمانًا ،ثم املناطق الوسطى ،مثل التل والزاهرية
وجوار مبنى البلدية ،امتدادًا اىل شارع املصارف وساحة الكورة
ومستديرة عبد احلميد كرامي واجلوار ،ومنطقة ثالثة وهي احلديثة
واملنظمة بناء وشوارع وبنى حتتية ،لكنها يف حاجة اىل فسحات
واسعة من اخلضرة ،بعدما أكل الباطون الليمون ومنا سريعًا على
حساب رائحة زهره اليت طبعت به املدينة لسنوات طويلة .وهذه
ظاهرة حتاول البلدية اعادتها للعودة بالفيحاء اىل رونقها ،وذلك
عرب زرع وسطيات الشوارع بالليمون (أبو صفري) ما يزيد املساحات
اخلضر وتفوح منه يف الربيع الروائح الذكية ويزين الشوارع بلونه
الربتقالي خريفًا وشتاء .كذلك إن هناك مشاريع عدة تنفذها
البلدية بالتعاون مع القطاعني العام واخلاص واملؤسسات احمللية
واهليئات املاحنة ،العربية واألوروبية ،من أجل تنفيذ سلسلة
مشاريع إلعادة ابراز الوجه اجلديد للمدينة ،ال سيما يف االسواق
الداخلية ،حيث مت تنفيذ ارصفة وبنى حتتية.
وحاليًا ينفذ مشروع االرث الثقايف على ضفيت نهر أبو علي ،لكن
املطلوب أكثر بكثري مما نفذ أو ينفذ ليفخر الشماليون بعاصمتهم
ويعتز لبنان بطرابلس الفيحاء ولكي تعود العاصمة الثانية كما
طبعت صورتها وترسخت يف عقول روادها السابقني «بندرًا»
و»ملتقى» و»متنفسًا» واسرتاحة وسوقًا جامعة للشماليني،
يتالقون فيها ،يتبادلون االحاديث والتحيات ،وتعود القلوب اىل
صفائها واحملبة اىل النفوس ويزول عن املدينة الطابع الديين
الذي طبعت به أخريًا ،ال سيما بعد احلرب .فهل تعود طرابلس
اىل ما كانت عليه؟

طوني فرجنية

واالرز بني الغيم ناطور السما

وكلما تعب دين الرياح بتشقلو
بني البحر والشمس ميدان النسور
وعرس النجوم البالتلج عن ينزلو

وعا رحية الليمون سكراني الزهور
حد السواقي البدفل عن جيبلو

عل حبر عطر ،وعطر عضهور اجلبال
وكروم زيتون وعنب عن حيملو

وشربينك الواقف نصب عا ها التالل
رح تشرق النسمات رحية خمملو

*من ديوان «روحانيات – اجلزء االول»
للشاعر الراحل يوسف روحانا

أشهر شخصية وأسخف هدية ..وأكثر
كلمة استخداما للعامً2009
أكثر كلمة استخدامًا وأشهر شخصية وأسخف هدية قدمت
لشخص عنده كل شيء هي ضمن قائمة ألبرز عشرة أشياء يف
العقد.
والن عام  2009ينهي العقد االول من القرن احلادي والعشرين
حان الوقت لوضع هذه القائمة اليت أخذ املنظمون يدجبونها وهم
يضعون نصب أعينهم مستخدمي االنرتنت الذين يسعون وراء
قضمة اعالمية كبرية وشهية.
ووضعت شركة غلوبال النغويدج مونيتور اليت تتابع التوجهات
االعالمية وتتخذ من الواليات املتحدة مقرا عبارة "تغري املناخ"
على رأس العبارات املستخدمة يف العقد وبعدها " "9/11يف
اشارة اىل اهلجمات اليت تعرضت هلا الواليات املتحدة عام 2001
واالسم االخري من اسم الرئيس االمريكي باراك أوباما .وقالت
ان صعود الصني ثالث أكرب اقتصاد يف العامل كقوة اقتصادية
عظمى هي القصة االخبارية االكثر قراءة يف عقد وانها سرقت
االضواء من حرب العراق وهجمات سبتمرب.
لكن اختيارها لكلمة "تويرت" كأكثر كلمة استخدمت عام 2009
قوبل باعرتاض من جانب معجم نيو أوكسفورد االمريكي الذي
اختار عبارة "غري صديق" يف اشارة اىل االجراء الذي يتخذه
مستخدمو شبكة فيسبوك االجتماعية على االنرتنت لتفادي احلاح
طلب االتصال .واختارت مؤسسة مرييام-وبسرت اليت ترصد
التوجهات اللغوية كلمة " توبيخ" لتكون كلمة العام بعد أن
تصدرت قائمتها الكثر الكلمات املستخدمة يف البحث طوال
ثالثة ايام بعد ان أعلن البيت االبيض عزمه على توبيخ جو
ويلسون عضو الكونغرس اجلمهوري ملقاطعته أوباما وهو يلقي
خطابا.اما قوائم أحسن ألبوم غنائي وأحسن أفالم فاختار جاي
زد مغين الراب البومه " املسودة" كأحسن البوم يف العقد.
واختار الناقد ريتشارد برودي من صحيفة نيويوركر فيلم
جان لوك جودارد (يف مدح احلب) كأحسن فيلم بينما اختارت
صحيفة ذا هوليوود ريبورتر فيلم (مغامرات بلوتو ناش) وهو
بطولة ايدي مرييف عام  2002واختارت املسلسل التلفزيوني
(أصدقاء) كأحسن مسلسل يف العقد.
واختارت جملة هيللو جنمة هوليوود اجنلينا جولي على رأس
قائمة مشاهري العقد .ووضعت قائمة السخف عشر هدايا ومنها
جهاز حبث عن اجلعة يف موسم احلفالت.
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رياضة

املرحلة السادسة االخرية للدور االول من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

برشلونة وأنرت ميالنو وشتوتغارت وأوملبياكوس أكملت العقد

اكتمل عقد الدور الثاني من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم
بصعود فرق برشلونة االسباني وانرتناسيونالي ميالنو االيطالي
ويف اف بي شتوتغارت األملاني واوملبياكوس بريايوس اليوناني،
يف ختام املرحلة السادسة األخرية من تصفيات اجملموعات اخلامسة
والسادسة والسابعة والثامنة.
والفرق الـ  16اليت تأهلت هي :جريوندان بوردو الفرنسي
وبايرن ميونيخ األملاني (اجملموعة االوىل) ،مانشسرت يونايتد
االنكليزي وسي اس ك ا موسكو الروسي (الثانية) ،ريال مدريد
االسباني وآ سي ميالن االيطالي (الثالثة) ،تشلسي االنكليزي واف
سي بورتو الربتغالي (الرابعة) ،فيورنتينا االيطالي وأوملبيك ليون
الفرنسي (اخلامسة) ،برشلونة االسباني وانرتناسيونالي ميالنو
االيطالي (السادسة) ،أشبيلية االسباني ويف اف بي شتوتغارت
األملاني (السابعة) ،ارسنال االنكليزي واوملبياكوس بريايوس
اليوناني (الثامنة).
أما الفرق اليت ستواصل مشوارها يف مسابقة أوروبا ليغ الحتالهلا
املركز الثالث يف جمموعاتها فهي :جوفنتوس تورينو االيطالي
(اجملموعة االوىل) ،يف اف ال فولسبورغ األملاني (الثانية)،
أوملبيك مرسيليا الفرنسي (الثالثة) ،أتلتيكو مدريد االسباني
(الرابعة) ،ليفربول االنكليزي (اخلامسة) ،روبني كازان الروسي
(السادسة) ،أونرييا أورزيسيين الروماني (السابعة) ،ستاندارد
لياج البلجيكي (الثامنة).

اجملموعة اخلامسة

يف اجملموعة اخلامسة ،فاز فيورنتينا االيطالي على مضيفه
ليفربول االنكليزي ( 1 - 2الشوط االول  )1 - 0يف املباراة اليت
أجريت بينهما على ملعب "أنفيلد" يف ليفربول .سجل للمضيف
االسرائيلي يوسي بنعيون يف الدقيقة  ،43وللضيف الدامناركي
مارتن يورغنسن والربتو جيالردينو يف الدقيقتني  63و.90
وعلى ملعب "ستاد جريالن" يف ليون ،فاز أوملبيك ليون
الفرنسي على ديربيسني اجملري ( 0 - 4الشوط االول )0 - 2
سجلها بافيتيميب غوميس والربازيلي فرناندو ميشال باستوس
والبوسين مرياليم بيانيتش وعلي سيسوكو يف الدقائق  25و45
و 59و.76
تصدر فيورنتينا الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله  15نقطة
من ست مباريات ( ،)7 - 14يليه أوملبيك ليون  ،)3 - 12( 13ثم
ليفربول  ،)7 - 5( 7وديربيسني ال شيء (.)19 - 5

اجملموعة السادسة

يف اجملموعة السادسة ،حقق برشلونة االسباني حامل اللقب
فوزا عزيزا على مضيفه دينامو كييف األوكراني ( 1 - 2الشوط
االول  )1 - 1يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب "فالريي
لوبانوفسكي" يف كييف .سجل للمضيف ارتيم ميليفسكي يف
الدقيقة الثانية ،وللضيف كزايف هرنانديز واألرجنتيين ليونيل
ميسي يف الدقيقتني  33و .86وهي املرة السادسة تواليا يتأهل
برشلونة للدور الثاني من الدوري .وخاض مهاجم دينامو كييف
أندريه شيفتشينكو مباراته الرقم  100يف املسابقة.
وعلى ملعب "سان سريو" يف ميالنو ،فاز انرتناسيونالي ميالنو
االيطالي على روبني كازان الروسي ( 0 - 2الشوط االول )0 - 1
سجلهما الكامريوني سامويل إيتو وماريو بالوتيللي يف الدقيقتني
 31و.63
تصدر برشلونة الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله  11نقطة من
ست مباريات ( ،)3 - 7تاله انرتناسيونالي ميالنو  ،)6 - 7( 9ثم
روبني كازان  ،)7 - 4( 6ودينامو كييف .)9 - 7( 5

اجملموعة السابعة

يف اجملموعة السابعة ،فاز يف اف بي شتوتغارت األملاني على
أونرييا أورزيسيين الروماني ( 1 - 3الشوط االول  )0 - 3يف املباراة
اليت أجريت بينهما على ملعب "يف اف بي أرينا" يف شتوتغارت.
سجل للفائز الروماني سيربيان ماريكا وكريستيان تراش والروسي
بافل بوغريبنياك يف الدقائق  5و 8و ،11وللخاسر الربتغالي أنطونيو
سيميدو يف الدقيقة  .46وخاض شتوتغارت مباراته االوىل بقيادة
مدربه اجلديد السويسري كريستيان غروس.
وعلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" يف أشبيلية ،فاز أشبيلية
االسباني على غالسغو رينجرز االسكوتلندي ( 0 - 1الشوط االول
 )0 - 1سجلها املهاجم املالياني فريديريك كانوتيه يف الدقيقة
الثامنة من ضربة جزاء "بناليت".
تصدر أشبيلية الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله  13نقطة من
ست مباريات ( ،)4 - 11تاله يف اف بي شتوتغارت  ،)7 - 9( 9ثم
أونرييا أورزيسيين  ،)8 - 8( 8وغالسغو رينجرز .)13 - 4( 2

اجملموعة الثامنة

يف اجملموعة الثامنة ،فاز اوملبياكوس بريايوس اليوناني على
ارسنال االنكليزي ( 0 - 1الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت
أجريت بينهما على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" يف اثينا.
وسجل االصابة الربازيلي خيسوس جريالدو ليوناردو يف الدقيقة
.47
وعلى ملعب "موريس دوفران" يف لياج ،تعادل ستاندارد لياج

البلجيكي وأ زد الكمار اهلولندي ( 1 - 1الشوط االول .)1 - 0
سجل لالول الرتكي سينان بوالت يف الدقيقة  ،5+90وللثاني
جريماين لينس يف الدقيقة .42
تصدر ارسنال الرتتيب النهائي لفرق اجملموعة وله  13نقطة من
ست مباريات ( ،)5 - 12وتاله أوملبياكوس بريايوس ،)5 - 4( 10
ثم ستاندارد لياج  ،)9 - 7( 5وأ زد الكمار .)8 - 4( 4

اللجنة األوملبية ق ّررت حجب ذهبية
الـ100م ملاريون جونز
قررت اللجنة األوملبية الدولية عدم منح اي عداءة امليدالية
الذهبية لسباق الـ 100مرت يف دورة سيدني األوملبية عام ،2000
بعدما سحبت من األمريكية ماريون جونز قبل سنتني لثبوت تناوهلا
منشطات.
ومبوجب النظام املتبع يف اللجنة ،كان من املفرتض ان حتصل
العداءة اليونانية كاتريينا ثانو على الذهبية الحتالهلا املركز الثاني
خلف جونز يف سباق الـ  100مرت ،اال ان سجل أوملبياد سيدني
يظهر ان ليس مثة ميدالية ذهبية بل ميداليتان فضيتان.
واشارت اللجنة بعد اجتماعها األخري يف لوزان اىل ان اجلامايكية
تانيا لورنس ستتقدم من املركز الثالث اىل املركز الثاني لتكون
اىل جانب ثانو ،واجلامايكية مارلني اوتي من املركز الرابع اىل
املركز الثالث لتحصل على امليدالية الربونزية.
وحصلت بولني ديفيس  -طومسون من البهاماس على امليدالية
الذهبية لسباق الـ 200مرت ،الذي فازت فيه جونز أيضا ،وتقدمت
السري النكية سوزانتيكا جافانسيغيه اىل املركز الثاني لتحصل
على امليدالية الفضية ،واجلامايكية بيفرلي ماكدونالد اىل املركز
الثالث لتحصل على امليدالية الربونزية.
وجردت جونز من كل امليداليات اليت احرزتها يف تسع سنني
بسبب فضيحة تناوهلا املنشطات ،كما حكم عليها بالسجن يف
الواليات املتحدة لتضليلها التحقيق الفيديرالي .وهي خرجت من
السجن يف  5ايلول  2008بعدما نفذت عقوبة ستة اشهر.

أملانيا:
موسم  2010ـ  2011يف  20آب/اغسطس
اعلنت الرابطة االملانية لكرة القدم ان الدوري االملاني ملوسم
 2011 - 2010سينطلق يف  20آب/اغسطس بعد شهرين ونصف
من التوقف ،وذلك بسبب مونديال  2010يف جنوب افريقيا ما بني
 11حزيران/يونيو و 11متوز/يوليو.
واكدت الرابطة ان الروزنامة الدولية اليت حددها االحتادان
الدولي واالوروبي للعبة جعلت االمور صعبة بسبب نهائيات كأس
العامل اليت تنتهي يف شهر متوز/يوليو .ويبدأ الدوري االملاني عادة
يف االسبوع االول او الثاني من شهر آب/اغسطس وقد بدأ هذا
املوسم يف  7آب/اغسطس ،ومن املقرر ان ينتهي يف  8ايار/مايو
املقبل لتسهيل مشاركة الالعبني الدوليني باملونديال املقبل.

مونديال النوادي:
برشلونة إلحراز لقبه السادس هذا املوسم
على رغم الصوالت واجلوالت اليت حققها برشلونة االسباني يف
مسريته املظفرة ،فانه مل ينجح على االطالق بالفوز بلقب بطولة
العامل للنوادي ،لكنه سيحاول وضع االمور يف نصابها عندما
خيوض غمار النسخة السادسة اليت انطبقت يف ابو ظيب وتستمر
حتى التاسع عشر من الشهر اجلاري.
برشلونة سيسعى الحراز اللقب الذي ينقص خزائنه علما انه
خاض نهائي هذه البطولة مرتني ،االوىل عام  1992عندما كانت
تقام من مباراة واحدة ضد بطل امريكا اجلنوبية وخسر امام ساو
باولو ،والثانية عندما سقط عام  2006امام فريق برازيلي آخر هو
انرتناسيونال .وحقق برشلونة مومسا استثنائيا بفوزه بثالثة نادرة
هي الدوري وكأس امللك والكأس السوبر االسبانية وودوري
ابطال اوروبا واالكأس السوبر االوروبية ،بقيادة جنمه الفذ
االرجنتيين ليونيل الذي توج قبل ايام جبائزة الكرة الذهبية لعام
 .2009ويستطيع مدرب الفريق الكاتالوني وجنمه السابق خوسيب
غوارديوال االعتماد على كوكبة من افضل الالعبني يف العامل،
ففضال عن ميسي ،هناك السويدي املتألق زالتان ابراهيموفيتش
والفرنسي املخضرم تيريي هنري ،وثنائي خط الوسط خابي
هرنانديز واندريس انييستا ،فضال عن القائد الرمز كارلوس
بويول.
واعلن النجم االرجنتيين ليونيل ميسي احلائز مؤخرا على جائزة
الكرة الذهبية الفضل العب عام  2009ان فريقه برشلونة مصمم
على انهاء العام اجلاري يف القمة من خالل احراز لقب مونديال
النوادي .واكد ميسي ان فريقه ميين النفس باحراز اللقب العاملي
لينهي مومسا رائعا بعد ان فاز خبماسية نادرة .وقال" :اجلميع
يدرك ان النادي يريد الفوز بهذا اللقب الوحيد الذي مل يعانقه
حتى اآلن ،ولدينا التصميم النتزاع اللقب هذه املرة" .وغاب ميسي
عن بطولة العامل االخرية عام  2006بسبب االصابة ويتذكر هذا
االمر بقوله" :اصبت قبل انطالق البطولة بايام قليلة وتابعتها من
االرجنتني حيث كنت اخضع للعالج" .واوضح" :تعلمنا الكثري من
تلك البطولة الننا دخلناها معتقدين اننا الفريق االقوى لكننا دفعنا
مثن هذا االمر .هذه املرة خنوضه البطولة جبدية ومبعنويات اكرب
ونريد ان يكون هذا العام استثنائيا" .وكشف انه ال يعرف الكثري
عن الفرق املنافسة باستثناء استوديانتيس دي ال بالتا االرجنتيين
الذي يقوده زميله يف املنتخب املخضرم خوان سيباستيان فريون.
وقال ميسي" :انه فريق يستمتع وميتع اجلمهور ،ميلك العبني
رائعني يستطيعون تغيري جمرى املباراة يف اي حلظة ،واعتقد انه
سيكون خصمنا االقوى يف البطولة" .واعترب ميسي ان الفوز بقلب
البطولة سيجعل فريقه اكثر ثقة بالنفس يف املسابقات االخرى
اليت يشارك فيها.
واعرب ميسي عن فخره باحراز دوري ابطال اوروبا مع برشلونة
مع جيلني خمتلفني وقال" :انا فخور جدا بكوني كنت احد افراد
اجليل الذهيب اىل جانب رونالدينيو وصامويل ايتو وديكو عندما
احرزنا اللقب عام  ،2006وضمن التشكيلة اليت توجت باللقب
املوسم املاضي".
وكان لسان حال زميله مايسرتو خط الوسط خابي هرنانديز مماثال
عندما قال" :لدينا حلم كبري يف احراز هذا اللقب الن برشلونة مل
يفز به يف السابق .سبق ان خسرنا النهائي االخري عام  2006يف
يوكوهاما ،ولذا حنن مصممون على التعويض يف البطولة احلالية".
واكد خابي ان هذه البطولة اصبحت هامة جدا على اجندة الفيفا
بقوله" :باتت البطولة هامة اآلن النها جتمع مجيع ابطال القارات،
واكد لنا مدرب الفريق غوارديوال ضرورة الفوز بها واللعب جبدية".
واوضح" :اذا جنحنا يف الفوز باللقب نكون قد احرزنا ستة القاب
هذا العام وهو اجناز صعب تكراره" .واكد انه وفريقه يتطلعون
اىل زيارة ابو ظيب وقال يف هذا الصدد" :شاهدت سباق الفورموال
واحد هناك ،وسيكون االمر رائعا" .واعترب خابي ان مجيع العيب
الفريق تعلموا بسرعة اسلوب غوارديوال بعد توليه منصبه مطلع
املوسم املاضي وقال" :يطلب منا غوارديوال االستمتاع عندما تكون
الكرة يف حوزتنا وان نسرتجعها عندما تكون مع الفريق املنافس،
اسلوبنا هجومي حبت وممتع".
وقال الكابنت كارليس بويول" :ندرك جيدا اننا سنواجه فرقا
قوية ،االمر لن يكون نزهة بالنسبة الينا .مفتاح الفوز هو خوض
البطولة من دون ثقة زائدة بالنفس الن هذا االمر قد يرتد سلبا
علينا" .وختم" :حنن مصممون على احراز اللقب الذي ضاع منا
قبل ثالث سنوات ملصلحة انرتناسيونال يف مباراة سيطرنا على
جمرياتها لكننا اهدرنا العديد من الفرص".
أوكالند سييت اىل ربع النهائي
أقصى أوكالند النيوزيلندي بطل أوقيانا النادي األهلي االماراتي
املضيف بفوزه عليه  ،0 2أمس األربعاء على استاذ حممد بن زايد،
وأمام  14856ألف متفرج ،يف أبو ظيب ،ضمن الدور األول من
بطولة العامل للنوادي بنسختها السادسة اليت تستضيفها العاصمة
االماراتية حتى التاسع عشر من كانون األول احلالي ،سجلهما آدم
ديكنسون ( )45وتشاد كومبيس (.)67
وسيلعب أوكالند سييت يف ربع النهائي مع اتالنيت املكسيكي
بطل كونكاف.
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تتمـات

ثقة غري مسبوقة حلكومة...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط.
أكثر من ست وعشرين ساعة ( 1560دقيقة) احتل خالهلا  66نائبا،
املنرب النيابي ،ومعه الشاشات الصغرية ،على مدى ست جلسات
نهارية ومسائية ،أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس ...وصال كل
هؤالء وجالوا يف ملعب الصياغات ،العادي منها أو االستثنائي
على قلته ،لكن رئيس احلكومة الضامن ثقة سياسية حملية وعربية
ودولية ،اختصر يف رده ،ولو أنه بدا لوهلة معينة ،أن من سبقه
مباشرة ،كاد أن يتصرف وكأنه يتحدث ويرد باسم رئاسة احلكومة،
غري مدرك أنها آلت فعال لسعد احلريري وأن فؤاد السنيورة قد
صار عضوا يف نادي رؤساء احلكومات السابقني ...حتى إشعار
آخر.
ظل النقاش يف اليوم الثالث متمحورا كما يف اليوم األول ،حول
«بند البنود الوزارية» ،وهو البند السادس (املقاومة) ،ويف
الوقت نفسه ،مل تتغري «املوسيقى التصويرية» اليت رافقت جلسة
الثقة الثالثية ،وهي من صنع امللحن الرئيس نبيه بري وعنوانها
«طرح تشكيل اهليئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية».
وكما كانت البداية لرئيس احلكومة ،كان الكالم األخري له ،وجاء
مقتضبا وحمددا(نص من  672كلمة) ،واألبرز تأكيده أن «ما من
احد قادر على إلغاء اآلخر وال خيار أمامنا سوى النجاح يف جتربة
التضامن الوطين» ،وقال «هذه احلكومة هي حكومة وفاق وطين
او ائتالف وطين او وحدة وطنية ،ويف اللحظة اليت تتحول فيها
اىل حكومة خالفات وطنية او اىل حكومة متاريس طائفية ومذهبية
ومعطلة عن القيام بدورها يف معاجلة هموم املواطنني ،يف هذه
اللحظة تأكدوا سأكون أول من يطرح الثقة بنفسي وبها».
ورد احلريري على ما أثري حول عنوان املقاومة ،فقال «ال خيتلف
اثنان ان مواجهة تهديدات اسرائيل وانتهاكاتها لسيادتنا والدفاع
عن حقوقنا الوطنية يف االرض واملياه ،شأن اللبنانيني مجيعا وهو
ما جرى التأكيد عليه يف البند السادس من البيان ،وهو البند الذي
ال يشطب دور الدولة ومؤسساتها العسكرية من مهمة الدفاع عن
الوطن ومحاية السيادة الوطنية ،فاجليش اللبناني هو املسؤول
يف املقام االول عن هذه املهمة ،وال يصح التشكيك بقدرته على
املواجهة والدفاع عن االرض والشعب واحلدود يف وجه العدو
االسرائيلي .واحلكومة عند التزامها الكامل بتعزيز قدرات اجليش
لتولي مسؤولياته الوطنية» ،وهو أمر سبقه بالتأكيد عليه رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد الذي طالب بتحصني اجليش
الوطين بالسالح النوعي الذي ميكنه من مواجهة العدو االسرائيلي
ألن ذلك يطمئن شعبنا ويعزز ثقة جنودنا بأنفسهم وبالدفاع عن
وطنهم.
وأكد احلريري يف كلمته أن احلكومة تتطلع «بوجه خاص اىل عالقات
لبنانية سورية تفرتضها الروابط االخوية واملصاحل املشرتكة وتقوم
على قواعد الثقة واملساواة واحرتام سيادة الدولتني» ،وشدد
على احرتام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف ،وختم بأن أولويات
احلكومة هي أولويات الناس من كهرباء وبيئة ومياه وعدالة وتعليم
وصحة وسكن اخل...

«عينة إخبارية»

وعلى سرية الناس ،ننشر يف حاضرة احلكومة ورئيسها ،عينة
صغرية من قضايا الناس مأخوذة حرفيا من نشرة «الوكالة الوطنية
لإلعالم» ،يف عددها أمس ،بالتزامن مع الكرنفال النيابي ،لعلها
تشكل جدول أعمال اليوم األول ،حلكومة قالت ان أولوياتها هي
أولويات الناس.
* أفاد مندوب «الوكالة الوطنية لالعالم» ان دورية تابعة لشعبة
املعلومات يف البقاع دهمت اليوم (أمس االول) ،وبإشراف رئيس
مصلحة االقتصاد يف البقاع فوزي سابا وطبيب من وزارة الصحة
«ملحمة لبنان احلديثة» يف حملة املدينة الصناعية يف زحلة،
حيث متت مصادرة كمية  350كلغ من اللحوم املربدة الفاسدة يف
الربادات ،واليت انتهت صالحيتها منذ سبعة اشهر وكان اصحاب
امللحمة ينوون إعدادها لصنعها «مقانق وسجق» خالل فرتة
االعياد القادمة.
* استقبل وزير الزراعة الدكتور حسني احلاج حسن وفدا من نقابات
جتار اللحوم املربدة واجمللدة ومستوردي اللحوم واالمساك واخلضار
اجمللدة وشدد على ان «سالمة الغذاء واالمن الغذائي خط أمحر
لن يقبل بأي مساس به»!

سوريا :ال مفاوضات مع...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

املنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ االرض مقابل السالم
ويف مقدم هؤالء حلفاؤها واصدقاؤها».
واعترب «ان اقرار الكنيست االسرائيلية اجراء استفتاء عام قبل
تنفيذ أي اتفاق يقضي بانسحاب اسرائيل من القدس الشرقية
احملتلة واجلوالن السوري احملتل هو تأكيد ان اسرائيل تتحدى
العامل باسره يف رفضها للسالم ،وان ما تطرحه حكومتها من رغبة
يف التوصل اليه ليس اال مناورات وأالعيب سياسية».

وشدد على ان قرار الكنيست «ال قيمة قانونية له لتعارضه مع
القانون الدولي والقرارات الدولية اليت تنص على عدم جواز حيازة
اراضي الغري بالقوة» .واشار اىل ان «كل احلكومات االسرائيلية
منذ انطالق حمادثات السالم بعد مؤمتر مدريد التزموا االنسحاب
التام من اجلوالن حتى خط الرابع من حزيران .»1967
ويذكر ان الكنيست صوتت يف قراءة اوىل االربعاء على مشروع
قانون ينص على ان أي معاهدة تقضي بتنفيذ انسحاب حمتمل من
هضبة اجلوالن السورية جيب ان حتظى سلفًا بالغالبية املطلقة يف
الكنيست أي  61نائبًا من اصل .120
ويرمي مشروع القانون اىل تعزيز موقف املعارضني النسحاب
حمتمل من هضبة اجلوالن السورية اليت احتلتها اسرائيل يف حزيران
 1967وضمتها يف  ،1981يف حال التوصل اىل معاهدة سالم مع
دمشق.
ومن املفرتض اقرار النص يف قراءتني ثانية وثالثة قبل ان يصري
نافذًا.
وتوقفت اجلولة األخرية من مفاوضات السالم املباشرة بني اسرائيل
وسوريا عام  2000عندما رفضت اسرائيل املطلب السوري اعادة
كل مرتفعات اجلوالن احملتلة حتى حدود حبرية طربيا اليت تعد
مصدر املياه الرئيسي للمرتفعات.
وبدأت سوريا واسرائيل يف ايار  2008مفاوضات غري مباشرة
بوساطة تركيا .وعلقت سوريا هذه املفاوضات يف كانون االول
املاضي اثر اهلجوم االسرائيلي على غزة.

الغرب يلوّح بعقوبات جديدة

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

النووي ألغراض غري سلمية منتهكة قرارات جملس األمن اخلاصة
بالعقوبات املفروضة عليها .لكن املندوبني الروسي والصيين حملا
اىل أن بلديهما ال يوافقان على هذا التوجه.
واستمع جملس األمن اىل تقرير جلنة العقوبات على ايران مبوجب
القرار  ،1737والذي قدمه رئيس اللجنة املندوب الياباني الدائم
لدى األمم املتحدة السفري يوكيو تاكاسو ،فقال إنه «يف
مناسبتني  ،تلقت اللجنة تقارير عن انتهاكات للفقرة اخلامسة
من القرار  ،»1747موضحًا أن اللجنة «درست هذه التقارير
بعناية والحظت بقلق شديد أن هناك منطًا واضحًا من انتهاك
العقوبات».
وأوضح أنه «يف احلال األوىل ،تلقت اللجنة رسالتني من دولتني
عضوين عن وجود شحنة مشتبه فيها ،انطلقت من ايران واجتهت
اىل دولة عضو أخرى ،على منت السفينة أم يف هانسا إنديا»
اليت ضبطتها مالطا وكانت مبحرة اىل سوريا .وأضاف أنه «يف
احلال الثانية ،تلقت اللجنة رسالة من دولة عضو (اسرائيل) عن
وجود شحنة مشتبه فيها ،انطلقت من ايران واجتهت اىل دولة
عضو أخرى (سوريا) على منت السفينة فرانكوب».
واثر اجللسة ،صرح املندوب الفرنسي الدائم لدى األمم املتحدة
السفري جريار آرو بأنه «مل يعد هناك سبب لتأخري النظر يف
عقوبات جديدة على ايران إذا استمرت يف رفض االمتثال للمطالب
الدولية بأن توقف نشاطاتها النووية احلساسة» .وقال إنه إذا
استمرت ايران «يف رفض أدنى اجراءات الثقة ويف رفض احلوار
والشفافية ...فيجب أن نستخلص كل اإلستنتاجات الالزمة ونباشر
التحرك يف شأن قرار جديد يشمل عقوبات» .وكرر أنه «مل يعد
هناك سبب لإلنتظار» ،مبديًا استعداد بالده لصوغ مشروع قرار
جديد يف جملس األمن.
واختذ نظريه الربيطاني السيفر السري مارك ليال غرانت موقفًا أقل
حدة ،إذ قال أن املناقشات يف شأن فرض عقوبات جديدة على
طهران ستبدأ «يف السنة اجلديدة» ،إذا مل تقدم اجلمهورية
االسالمية «تطمينات» اىل اجملتمع الدولي عن الطبيعة السلمية
لربناجمها النووي .وأشار اىل أن «الصرب بدأ ينفد».
وكان موقف نظريتهما األمريكية الوزيرة سوزان رايس أقرب اىل
املوقف الربيطاني ،فقالت إنه «إذا واصلت ايران إخفاقها يف
القيام بواجباتها ،فإن اجملتمع الدولي جيب أن يدرس عقوبات
إضافية» .وإذ تالفت القول إن بالدها تؤيد صوغ مشروع قرار
جديد ،أكدت أكثر من مرة أن «أمام ايران وقتًا قصريًا» لإلمتثال
للمطالب الدولية.
يف املقابل ،دعا املندوب الروسي الدائم لدى األمم املتحدة السفري
فيتالي تشوركني اىل اجراء مزيد من املشاورات .وقال« :حنتاج
اىل أن نكون صبورين وهادئني ال أن نكون انفعاليني».
وأيده يف هذا التوجه نظريه الصيين السفري جيانغ يوسوي.
ويف موسكو ،صرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية أندريه
نسرتينكو بأن بالده لن تسعى اىل فرض عقوبات على ايران ،آم ًال
يف التوصل اىل حل ديبلوماسي لقضية الربنامج النووي االيراني.
وقال« :لغة العقوبات تلك ليست لغتنا .وهذا ما قيل مرات
عدة ...حنن وشركاؤنا يف جمموعة الدول الست منيل اىل استخدام
الطرق السياسية والديبلوماسية حلل كل املشكالت الناشئة».
وجدد التزام روسيا استكمال بناء حمطة الطاقة النووية االيرانية
ّ
يف بوشهر واليت ستفتتح يف آذار .2010
ويف بروكسيل ،دعا وزير اخلارجية األسوجي كارل بيلت الذي
تتوىل بالده الرئاسة الدورية لإلحتاد األوروبي ،اىل توخي احلذر

الشديد يف ما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على ايران .وحذر من
أن سياسة فرض عقوبات هي «من األدوات اليت يسهل احلديث
عنها ولكن ينبغي توخي احلذر الشديد عند تطبيقها» .ورأى أنه
«من السهل أن يرتد األمر علينا» ،مع اقراره بأن «الوقت بدأ
ينفد».
يف غضون ذلك ،أعلن مسؤول يف األمم املتحدة أن ايران أنشأت
شبكة تهريب جديدة تستخدم شركات يف تايوان من أجل احلصول
على معدات خاصة ميكن أن تستخدم لصنع أسلحة نووية .وحتدث
عن تقارير استخبارية مفادها أن مسؤولني من وزارة الدفاع
االيرانية عقدوا سلسلة اجتماعات مع شركات مقرها تايوان لشراء
معدات ميكن أن تستخدم النتاج أورانيوم خمصب بدرجة عالية.
وأوضح أن األمم املتحدة حتقق حاليًا يف هذه التقارير.

عون رجل املرحلة

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
الصحافيني مما ميكن اعتباره سابقة بروتوكولية يف لقاءات
زواره.
الرئيس االسد مع ّ
وقالت مصادر ّ
مطلعة ان الرئيس االسد شكر العماد عون على
دوره الوطين الكبري يف حتقيق الوحدة الوطنية اللبنانية واخراج
لبنان من مأزقه الرئاسي واالنتخابي واحلكومي ومقاربته املميزة
للعالقات بني البلدين وموقفه من سالح املقاومة.
وال شك ان من ضمن مدلوالت هذه الزيارة ان العماد عون هو
الرجل املسيحي االقوى الذي ال ميكن جتاوزه أو تهميشه وهو
خاصة لدى دمشق مما ّ
حيظى مبكانة
شكل رسالة سورية اىل اكثر
ّ
من طرف لبناني.
وال بأس يف هذا اجملال لو خرجنا بعض الشيء عن موضوع
الزيارة الن ما سنقوله له صلة وثيقة مبا حيصل على الساحة
«العونية -السورية» من تطورات اجيابية.
يتساءل كثريون ملاذا هذه احلرارة السورية البالغة يف العالقة
مع عون فاجلواب هو ان العماد اظهر صدقا شجاعة يف كل
مواقفه سواء خالل الوجود السوري يف لبنان حني كان حماصرا
وحتت القصف السوري او خالل وجوده يف منفاه الباريسي
وسواء بعد خروج سوربا من لبنان فعندما كانت دمشق يف لبنان
«قاتلها» على طريقته اخلاصة وقال «ال» هلذا الوجود من
خالل مظاهرات االحتجاج الط ّالبية وغريها ،وعندما خرجت من لبنان
«صادقها» ايضا على طريقته اخلاصة ولكن ضمن احرتام
سيادة واستقالل البلدين كما كان يطالب دائما منذ ان كان يف
قصر بعبدا واثناء نفيه يف فرنسا حيث كان يقول فلتخرج سوريا
مستعدون لنقيم معها افضل العالقات.
من لبنان وحنن
ّ
إذًا ،العماد عون قاوم سوريا يف لبنان وصادقها بعد خروجها
اما اآلخرون وهم كثر
منه فكسب احرتام وثقة اخلصم والصديقّ .
فقد باعوا كرامتهم وكرامة شعبهم وزحفوا على بطونهم اىل عنجر
والشام عندما كانت سوريا ممسكة بكل مفاصل احلياة السياسية
واالمنية يف لبنان وما ان خرجت منه حتى
صوبوا سهامهم اىل
ّ
ظهرها ناسني او متناسني ان «حلوم اكتافهم منها».
هلذا السبب ندرك عمق العالقة املستجدة بني القادة السوريني
وعون الن دمشق تدرك ان العماد رجل مواقف بكل معنى الكلمة،
إذا عاهد وفى وإذا صادق صدق.
ّ
وحنن نرى ان شخصية العماد عون
ختطت «احلالة اللبنانية»
اىل احلالة «املسيحية الشرق اوسطية»
خاصة بعد االستقبال
ّ
احلار الذي لقيه يف الزيارة االوىل اىل سوريا من قبل القيادات
الدينية املسيحية االسالمية وكذلك من قبل كافة شرائح وطوائف
الشعب السوري وباالخص املسيحيني فيه.
ُ
بد ان نذكر هنا باحلفاوة الشعبية اليت
استقبل بها العماد
كما ال ّ
عون خالل زيارته اليران من القيادات السياسية والدينية
والوفود الشعبية.
يف
عون
العماد
جتاهل
ميكن
ال
انه
ومن هنا نستنتج
اي حدث
ّ
او
تطور يتعلق بالساحة اللبنانية واملسيحية النه متكن من ان
ّ
يكون لنفسه
ولتياره من خالل مواقفه وسياسته حالة لبنانية
ّ
ّ
مميزة والنه عمل وزال يعمل على اعادة تظهري ما يصح تسميته
بـ «احلالة املسيحية العربية» الدراكه ان ال حياة للمسيحيني
خارج االندماج مبحيطهم.
وللداللة على الثقل الذي ميثله العماد عون يف املعادلة الداخلية
اللبنانية وكذلك لدى القيادة السورية والرأي العام املسيحي
زوار دمشق كالما عن قيادات هناك تصف
يف الشرق فقد نقل ّ
العماد عون «بالزعيم املسيحي االبرز يف لبنان الذي ميلك
صفات جتعل تأثريه يتجاوز الساحة اللبنانية وله تأثري كبري على
الرأي العام العربي املسيحي».
وال نبالغ اذا قلنا ان هذه الزيارة خطفت االضواء عن مناقشة
البيان الوزاري،كما ان لتوقيتها ،اي قبل زيارة الرئيسني احلريري
اىل دمشق وسليمان اىل واشنطن ،دالالت
خاصة ومميزة حتمل
ّ
اكثر من رسالة الكثر من طرف داخلي ،اقليمي ودولي.
وهكذا نرى ان العماد عون اصبح رقما صعبا واساسا يف املعادلة
اللبنانية ال ميكن جتاوزه او جتاهله سواء احببته ام ال.
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فغدا تشرق الشمس!
الكتابة ليست سهلة وال هي نزهة وال
هي مصنوعات نستطيع ان نعرضها
بألوانها وأشكاهلا يف االسواق.
انها مسؤولية كبرية قد حناسب على
كل كلمة يف حالة االنزالق.
الكاتب دائما يشعر بالتعاسة أكثر مما
يشعر بالسعادة .يكتب وال يستطيع ان
ّ
يوقع امسه.
إن غالبية الكتاب العرب واللبنانيني
عاشوا حياتهم بني االقالم واحملابر
واالوراق واالكثرية منهم ال يعرفهم
أحد فكانت تواقيعهم مستعارة.
فالكاتب اجلريء والقوي يبقى مالحقا
ومعرضا للمخاطر ومل يتلق يف حياته اال
احملن والضربات النه يقول احلقيقة.
والكلمة ليست ورودا تزدان بها غرف
املستعبدين واحلكام وال هي عطورا
يتنشقونها ،ان عمر الكاتب ال حيسب
بالذي قضاه يف الكتابة بل بالتهديدات
اليت يتلقاها وبالسجون واملعتقالت
اليت دخلها.
ّ
الكتاب العرب واللبنانيني دعوا
كم من
املستنطقني واحملاكم اليس
امام
اكثر بكثري مما دعوا اىل والئم رمسية
وحفالت جامعية او مؤمترات ثقافية
وسياسية.
ّ
الكتاب
كم من تهديد ووعيد تلقاه هؤالء
وكم من قنابل تساقطت على مكاتبهم
متفجرة وضعت يف
واجسادهم وكم من
ّ
سياراتهم وكم من كمني نصب هلم يف
تنقالتهم وكم من كاتب أعتقل وأعدم
اليس اكثر مما القيت عليهم الزهور
ورسائل الثناء والتقدير.
كم من مظاهرة خرجت تهنف بسقوط
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ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ

بقلم كميل مسعود

هذا الكاتب تقول فيه إنه ملحد وكافر
وذلك النه اتهم احلكومة بانها متص
دماء الشعب.
ومل ميض وقت حتى جاء هذا الشعب
منتفضا يقول ما قاله الكاتب الذي
نعت باللحد والكفر وذاك الذي اتهم
مبص دماء الشعب.
واصبحت اجلماهري حترتمهم وتقدرهم
ّ
كل مناسبة.
وحتيي ذكراهم يف
الكاتب احلقيقي واجلريء مهما كانت
طريقه مزروعة بااللغام واملتفجرات ال
بد من ان ميشي امام الشعب يهديه
اىل النور ويقول له احلقيقة .....
ومهما كانت صعبة وال الكذب والرياء
الذي يسعده.
الكاتب نور العامل ومن أجل ذلك فإنه
يعتقل ويسجن ولكنه ال ييأس الن
احلقيقة وحدها اليت تدوم.
ومهما طال الليل فغدا تشرق الشمس
وتبدأ األلسن تتكلم عن هذا الكاتب
العظيم.

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

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

N.S.M
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

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

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

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻦ
ﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﳴﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍﳴﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ4WD ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟـ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻛﻼﺗﺶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻓﺮﺍﻣﻞ ـ ﻏﻴﺎﺭ ﺯﻳﺖ ـ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ـ ﺃﺟﻨﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
:ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ

1257 Sydney Rd Fawkner Vic

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

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

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﺧﻼﺹ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳴﺌﺔ
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bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a
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@›õœ¸a@ÔÁ@b„äb»éa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ïjé¸a@¿@‚bÌa@Ú»jé@|n–„
84 - 90-Holmes St. Bronswik East Vic: 3056
Ph: 0393837699- Fax: 03 9383 7431

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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الشاعر أنطوان برصونا – زغلول الزغرين -جلريدة اهلريلد:

الشاعر أنطوان برصونا – زغلول الزغرين -جلريدة اهلريلد:
الشاعر أنطوان برصونا زغلول الزغرين اغنى املسارح يف الوطن
لبنان كما أغنى املنابر االسرتالية بالشعر الشعيب الزجلي ..كلمة
حق تقال انه شاعر بكل معنى الكلمة ومن الطراز االوّل يف االغرتاب
االسرتالي والشعر بالنسبة له هو التعبري احلقيقي واالمجل جلميع
احلاالت املفرحة واحملزنة الوطنية والسياسية واالجتماعية .نربة
صوته وحضوره القوي املميز وشبابه الذي ال يشيخ شكلت له بطاقة
الدخول اىل اجلمهور الذي يعشق الفن الزجلي ..وقد اقام يف مدينة
ملبورن وسيدني اكثر من حفلة زجلية ومع كبار الشعراء الذين أتوا من
لبنان ومن بينهم الشاعر الكبري حنّا موسى رمحه اهلل.
التقته اهلريالد وأجرى معه الزميل كميل مسعود هذا احلوار:
 اهال وسهال بالشاعر انطوان برصونا املعروف بزغلول الزغرينعلى صفحات جريدة اهلريالد يف هذا اللقاء الذي ال بد ان يكون
شيقا.
أحب ان اشكر الصديق واالخ كميل مسعود على االهتمام
بداية
*
ّ
ّ
ّ
تتعلق بوالية فيكتوريا
الكلي بالشؤون الثقافية واالجتماعية اليت
وحضوره املميز يف املناسبات واهتمامه بشؤون ابناء اجلالية اللبنانية
بد لي يف هذه املناسبة وهذا اللقاء أن أشكر
والعربية ككل كما ال ّ
رئيس حترير جريدة اهلريالد االستاذ انطونيوس بو رزق الذي يفتح
ّ
مرة ثانية ان هذه الصحيفة هي
صفحات جريدة اهلريالد
ليؤكد ّ
منهم وهلم اليصال ما عندهم البناء اجلالية الكرمية وضمن القوانني
ّ
املتعلقة باالعالم.
املرعية االجراء
 متى بدأت املوهبة الشعرية االبداعية لدى الزغلول..قبل هجرتكوطنك أو بعد اهلجرة؟
سن اخلامسة عشرة من العمر كنت أتردد اىل
* عندما كنت يف
ّ
نادي الشرق يف ساحة الشهداء حيث التقيت هناك مع كبار
الشعراء امثال زين شعيب وموسى زغيب وزغلول الدامور وأمحد
السيد وغريهم من الشعراء ويف الوقت ذاته كنت أطالع وأتابع
ّ
تفجرت موهبيت وأصبح الشعر
النشاطات واحلفالت الزجلية حتى
ّ
عندي اخلبز اليومي وهنا إبتدأت رحليت مع الشعر.
 أين جيد أنطوان برصونا نفسه ضمن اجلالية اللبنانية كشاعرمعروف على الساحة االسرتالية؟
* انا شاعر شعيب والكل يعرفين ومن شيمي وطبيعيت ان ال
أحب املكابرة بعكس الغري الذي خربهم الغرور والتعالي من خالل
تعودت من صغري على احرتام
مراكزهم االعالمية او غريها ولقد ّ
الناس وإعطاء كل صاحب حق ّ
حقه واجلميع يف ملبورن يعرفين
جيدا وأعتقد ان  %99من أهالي سيدني ايضا يعرفونين والباقي
على اهلل.
يقدمه الشاعر موسى زغيب على
 ما رأيك بربنامج «اوف» الذي ّحمطة OTV؟
* أنا شخصيا أشجع كل ما هو مفيد لرفع مستوى الكلمة الن الكلمة
حصة التاريخ ويف ما خيتص بربنامج
اليت تكتب وتقال هي من ّ
«اوف» هو ممتاز ويف الوقت ذاته يبقى لي مالحظات إذا سئلت
عنها من مقدمي الربنامج اقول هلم بصراحة ّ
أني ال أحب التعاطي
يف هذا االمر على صفحات اجلرائد ،فموسى زغيب صديقي وما
يقوم به هو خدمة للزجل وللتاريخ وال قيمة هلذا التاريخ إذا ُز ّور
املدة
كما نقرأ يف بعض الكتب أو الدراسات اليت صدرت يف
ّ
االخرية وفيها أغالط كبرية الن من الضروري أن يأخذ الكاتب وقته
الكايف ليتمكن من تقديم الكالم الصحيح وكذلك مقدمي الربامج
التلفزيونية..
 مبن تتأثر من الشعراء يف الوطن واالنتشار ومن همأصدقاؤك!
* الشعراء كثر يف لبنان ّ
وإني احرتم اجلميع على قدر املساواة
ّ
وأتأثر باجلميع ويف اسرتاليا أيضا الشعراء كثر وأكن للجميع ّ
كل
إحرتام وتقدير وأخص من بينهم الشاعر عصام ملكي والشاعر فؤاد
نعمان اخلوري وجورج منصور ويف مدينة ملبورن الشاعر بيار أبي
ياغي الذي عنده ميزة فريدة للكلمة كما وله جوالت شعرية متعددة
اقدر وأحرتم املوهبة الشعرية للشاعر صباح العبد اهلل.
كما ّ

اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

زجلية مع شعراء عديدين هناك وما زلت أحتفظ ببطاقات للحفالت
منذ كان سعر البطاقة  250قرشا لبنانيا ال غري.

ويف اسرتاليا قال الشاعر عصام ملكي مؤخرا:
زغلول ملبورن للوفا عنوان
قولو هللي عم بيحصونا
بيكون امسو اطرش االنسان
املش سامع بأنطون برصونا

*الشاعر انطوان برصونا مع الزميل كميل مسعود*

 نالحظ أنك تبقى من أكثر الشعراء الشعبيني املرغوب اللقاءالقصائد ملاذا؟
* أنا باالساس طبعي محاسي وصوتي هادر ويوم ظهرت على
الساحة يف فيكتوريا مل يكن أحد ينافسين أو يأخذ مكاني مع
االحرتام لكل الشعراء.
 صدر عن دار جملة صوت الشاعر روبري خوري وبالتحديد يف العاماالول والثاني ويف
 2008موسوعة الشعر العامي اللبناني اجلزء
ّ
االول يقول اخلرب أن الشاعر أنطوان برصونا
الصفحة  157من اجلزء ّ
ولد سنة  1947يف بلدة الزغرين قضاء املنت يف منتصف الستينات
من الفرق العشرين أنه غنى يف غري جوقة زجلية منها جوقة نسر
االرز ونشرت قصائده يف غري جملة زجلية منها االدب الشعيب
والكروان ومن أشعاره قصيدة القاها يف احدى مناسبات االفراح
وقد نشرت يف املوسوعة اليت وصلت اىل اسرتاليا مؤخرا.
* أنا بالواقع مل أعرف الشاعر روبري خوري شخصيا إمنا أقرأ له يف
بعض اجملالت الزجلية ومنها صوت الشاعر وانا مدين له وال أعلم
من أين أتى بهذه املعلومات عنيّ النه انسان يكتب للتاريخ فقط
وال غاية له .إنين أجدد شكري له وجمللة صوت الشاعر متمنيا له
التوفيق والنجاح .
سيد
هو
الصالة
يف
الضجيج
املناسبات
خمتلف
يف
 غالبا ما نالحظّ
املوقف ملاذا حسب رأيك؟
* هذه موضة دارجة عند اللبنانيني يف ّ
كل املناسبات عندما يبدأ
الكالم يتكاثر احلكي والضجيج يف الصالة ،ما كان يسرتعي االتنباه
عندما اصعد اىل املسرح اللقاء قصيدة ما (اهلدوء يعم الصالة)..
ويف مناسبة كربى يف سيدني ،كان أحد املسؤولني يلقي كلمة
باملناسبة وال من يسمع وال من جييب صعد بطرس العنداري اىل
ّ
يتوقف احلكي فلن أطلب من الزغلول
املسرح وقال للجمهور إذا مل
الصعود اىل املسرح اللقاء قصيدته وهنا ّ
توقف الكالم والضجيج
يف الصالة وهذا ما حصل مع قنصل لبنان السابق يف إحدى
املناسبات يف ملبورن.
 هل ينتمي الزغلول اىل عقيدة فكرية أو منظمة حزبية علما بأنكّ
الطنانة يف مناسبات سياسية وحزبية خمتلفة؟
تلقي القصائد
احلر وقد أشارك يف مجيع
الوطين
ار
التي
عائلة
اىل
* أنا انتمي
ّ
ّ
وجهت الدعوات لي رمسيا .
حال
يف
جالييت
أبناء
منايبات
ّ
 ما هو شعورك وأنت تقرأ قصيدة شعرية كنت قد قاتها يفمناسبة وقد وضعت بعد أيربعني سنة يف موسوعة وصلت مؤخرا
اىل اسرتاليا؟
أتعجب إطالقا ولي الكثريمن القصائد يف لبنان منذ اربعني
* أنا ال
ّ
سنة وأكثر وقبل جميئي اىل اسرتاليا حيث أقمت أكثر من حفلة

أما الشاعر بيار أبي ياغي فقال:
الزغلول دون مبالغة بسن البلوغ
حقق جناح بينحكى ّ
عنو سين
من شروق فكرو عقود شعرو عم يصوغ
ويللي بيطفي فكر مشرق بالنبوغ
متل للي بيطفي الشمس عن وج الدني

كلمة التاريخ

دياتو
البيكون غقلو شغل ّ
ما بتطلع على الوزن ابياتو
عيب حيكي بالفهم والعلم
ويضل يشرح عن شهاداتو
من حيث عنا بهالقضايا علم
مهما الكذب تطول مسافاتو
نهايتو بتطلع نهاية فلم
جواتو
التمثيل عاطل كان ّ
املتعجرف واحلامل بنومو حلم
يوصل ما رح يوصل بشرداتو
وأن ما احرتم رأي ومقام الزمل
بالقليلي حيرتم ذاتو
ّ
املتعلم بوقت احلرب والسلم
الزم بعلمو تلوح راياتو
مش يفتح براسو املتعجرف تلم
ومبجال اهل العلم واالبداع
يضيع بساعة جهل علماتو
ّ
الشاعر أنطوان برصونا

«وباء التبغ» يهدد  94يف املئة من سكان العامل!
قالت منظمة الصحة العاملية إن أكثر من  94باملئة
من سكان العامل ال حتميهم القوانني اليت حتظر
التدخني مما يرتكهم عرضة لواحد من أكرب مسببات
الوفاة.
وقالت املنظمة يف تقريرها عن "وباء التبغ العاملي"
إن السياسات اليت متنع التدخني ضرورية للحد
من الضرر الناجم عن التدخني السليب الذي تقول
املنظمة إنه يقتل حنو  600ألف شخص كل عام
ويسبب الشلل والتشوهات وخسائر اقتصادية
تقدر بعشرات املليارات من الدوالرات.
وأظهر التقرير أنه مت احراز قدر من التقدم مع
نسبة  2.3باملئة من سكان العامل أي حنو 154
مليونا مشلتهم حديثا قوانني منع التدخني عام
 . 2008لكنه حذر من املزيد من الوفيات إذا مل

تسرع احلكومات إىل اختاذ إجراءات.
ويقتل التدخني أكثر من مخسة ماليني شخص
سنويا ويتصدر قائمة مسببات الوفاة يف العامل.
وقالت املؤسسة العاملية لعالج أمراض الرئة يف
أغسطس آب املاضي إن التدخني قد يقتل مليار
شخص يف هذا القرن إذا استمرت االجتاهات
السائدة.
وقال تقرير منظمة الصحة "ما مل تتخذ إجراءات
عاجلة الحتواء وباء التبغ فإن معدل الوفيات
السنوي سريتفع إىل مثانية ماليني حبلول عام
 2030وان "أكثر من  80باملئة من هذه الوفيات
قد حتدث يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وحثت املنظمة احلكومات على تنفيذ معاهدة منع
التدخني اليت وقعت عليها  170دولة .
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ق ّصة جناح ....ق ّصة جناح ....ق ّصة جناح ...ق ّصة جناح ....ق ّصة جناح
يف سجل االغرتاب اللبناني ضمن الوطن الغالي
اسرتاليا هناك صفحات جميدة ملغرتبني لبنانيني
ّ
...
سطروا تارخيا رائعا حيكي مسرية مشرقة
بالنضال واالخالق والكرم والوفاء واستطاعوا
ان يكونوا قمة يف النجاح واالنسانية واحلفاظ
على الرتاث والتقليد اللبناني العظيم ..منهم
الطبيب واحملامي واملهندس ومنهم رجال
االعمال واالخرتاع واىل ما هناك ممن ملعوا يف
عدة .
جماالت ّ
ومن بني هؤالء بريز اسم رجل االعمال الكبري
كميل زينة كالشمس املشرقة يف مساء اغرتابنا
وعلى خمتلف االصعدة التجارية واالخالقية
واالنسانية والكرم والتقاليد اللبنانية العريقة
وقد كرم العديد من ابناء الوطن اللبناني
الذين جاءوا يف مناسبات خمتلفة اىل اسرتاليا
سياسيني كانوا او غري سياسيني بعيدا عن حب
الظهور واالضواء وهي عادة لبنانية متأصلة
اجلذور يف هذا البيت العريق الذي ولد وترعرع
فيه وقد محل هذه العادة والتقاليد معه من
لبنان عندما كان طفال اىل هذا الصقع من العامل
وما زالت تنمو وتكرب وتتغلغل يف حنايا هذه
االنسان الذي امسه كميل زينة.
ومن هذا املنطلق وهذا االميان ،انفرد الشيخ
كميل زينة باقامة حفل استقبال وكوكتيل،
مبشاركة زوجته الفاضلة السيدة ديانا زينة
يف صالة المرياج االسبوع املاضي ،لسعادة
النائب ورئيس حزب الوطنيني االحرار االستاذ
دوري مشعون وصحبه الكرام حيث حضره كبار

الشيخ كميل زينة
ونواب
املسؤولني يف اجلالية اللبنانية ،ووزراء ّ
وشخصيات رمسية اسرتالية وقد جتاوز احلضور
ّ
الـ  500شخص اضافة اىل تأمني املواكبة
واحلراسة
املشددة والسيارات اليت وضعها
ّ
بتصرف دوري مشعون.
ّ
كميل زينة هاجر مع والديه واخوته من وطنه
لبنان يف فجر الطفولة اىل اسرتاليا سنة 1977
وفور وصوله دخل املدرسة وبعد االنتهاء من
الدراسة ابتدأ تعاطي التجارة «اي امليلك
ثم
توسعت اعماله وإنتقل
بار» شراء وبيعاّ ،
ّ
ثم
اىل حم ّالت للهداياّ ،
ثم اىل حمل للمفروشات ّ

اشرتى اوتيل وسط مدينة ملبورن ومنذ مثاني
سنوات حتى اليوم ميلك صالة المرياج اليت
هي من أفخم صاالت فيكتوريا القامة احلفالت
كاالعراس واخلطوبة ومجيع املناسبات السعيدة
والصالة هذه مؤلفة من أربع صاالت ضمن جدار
واحد وبأحجام خمتلفة كبرية ومتوسطة مع حراسة
مشددة اثناء القيام باحلفالت ومواقف مؤمنة
ّ
للسيارات ..وتستقطب الصاالت االربع كبار
الشخصيات اليت تأتي من لبنان اىل اسرتاليا
ّ
كالوزراء والنواب وغريهم ومن باقي الدول
العربية باالضافة اىل كل هذا ميلك الشيخ
كميل زينة حمال للمأكوالت يف منطقة توراك
ويف كوينزالند ميلك شققا مؤجرة مجيعها ويف
لبنان لديه مشاريع بناء .ان اعماله التجارية
اخذة باالزدهار
والتطور وقد بنى بعرق جبينه
ّ
ودماثة اخالقه وصدقه يف العمل جناحا شاخما
يعترب مثال للعديد من ابنائنا املغرتبني واستطاع
سجل من مواقف ان يكون
مبا حقق من مآثر وما ّ
صديقا للجالية اللبنانية والعربية كلها وصديقا
لالسرتاليني ومعروفا وحمرتما من قبلهم وقد
ّ
ساعد الكثري ويف اكثر من مناسبة وهو
يتمتع
بثقة كل من يرغب يف التعامل معه.
هكذا ّ
شق كميل زينة طريقه وكانت زوجته السيدة
ديانا ساعده االمين وسارا عليها سنوات طواال
وما تزال االيام والسنون متر حافلة بالشواهد
احلية .
على تواضع هذا االنسان وإجنازاته
ّ
وعندما جيري تصنيف الرجال الكرام الصادقني
والنبالء ففي طليعتهم يكون كميل زينة.

COBURG MARKET
=‹®a@Ü˝Óﬂ@ÒäaÜhi

"◊>È◊aÏ–€aÎ@äbõÉ‹€@o◊äbﬂ@ŒãiÏ

∂<k“Ö^π]<‡⁄<^È⁄ÁË<Ìqá^�÷]<‰“]ÁÀ÷]Ê<Ö^ñ§]<≈]Áﬁ_<ƒÈ
_<‡⁄<ÌÈ÷^§]Ê<lÁËà÷]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂Ê<·^f÷_Ê<·^fq
]÷”ª^í÷]<·ÁjËà÷]<kËá<Ìë^}<ŸÊ3ä÷Á
�
<l^f◊√π]Ê<hÁf£]<±]<Ì ^ï˜^e

o◊äbæa@Âﬂ@Úuåb†@⁄b8c@b„á‰«@áuÏÌ@�bÓﬂÏÌ
@·◊ã� èÌ@bﬂ@aÎáÁbíÎ@ŒãiÏ◊@o◊äbﬂ@¿@b„ÎäÎå
ÚÌäÏnÿÓ–€a@Úybè€a@Û‹«@›õœ¸a@ÔÁ@b„äb»éc

Tel: 03 9354 9448
415 - 423 Sydney Rd. Coburg Vic, 3058
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أفتقدك جدا
اعرف ان الطريق اىل احلب طويل
وأعرف انك ست العاشقني
ولكن ليس لدي بديل
وأعرف ان زمان احلنني انتهى
ومات الكالم اجلميل
حبيبيت لست ككل النساء
ولكن ماذا عسايا ان اقول
اال انين افتقدك جدا
واحبك جدا وأعرف اني اعيش
مبنفى وانت مبنفى بعيد
بيين وبينك
اهات واهات
بيين وبينك
ريح..وغيم..وبرق..ورعد
ثلج..ونار..حب..وعشق
واعرف ان الوصول لعينيك وهم
وأعرف ان الوصول اليك انتحار
ويسعدني......
أمزق نفسي الجلك أيتها الغالية
أن ّ
خيوني
ولو رّ
للمرة الثانية
حبك
لكررت ّ
ّ
يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر
ويا من محيتك بالصرب من قطرات املطر
أفتقدك جدا

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﻠﻖ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺴﺠﻖ ـ ﻋﺠﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

254Sydney Rd, Coburg

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

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺗﺰﻳﻨﻬﺎ
ﺃﻓﺨﺮ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻰ
ﻓﺘﻮﺵ ـ ﺗﺒﻮﻟﻲ ـ ﺷﻨﻜﻠﻴﺶ ـ ﻟﺒﻨﺔ ـ ﺣﻤﺺ
ﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ  -ﻓﻼﻓﻞ ـ ﻛﺒﺎﺏ ـ ﺳﺒﻮﻧﺴﻚ ـ
ﺳﺒﺎﻧﺦ ـ ﻭﺭﻕ ﻋﻨﺐ ﻣﺤﺸﻲ
ﻛﻔﺘﺔ ـ ﺭﺯ ﻋﺎ ﺩﺟﺎﺝ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺨﻀﺮﺓ ـ ﺳﻤﻜﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ﻟﻴﻠﻰ:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669
ﺃﻭ ﺟﻮ0412114801 :
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الشاعر
ابن اخلليج
يوسف عز
الدين
وأعرف أني أسافر يف حبر عينيك
دون يقني
واترك عقلي ورائي وأركض أركض
وأعود وأفتقدك جدا
أيا حبيبة متسك القلب بني يديها
سألتك باهلل ال ترتكيين
ال ترتكيين ..يا مشعة اضاءت طريقي
فماذا أكون أنا إذا مل تكوني
أفتقدك جدا...جدا
حبك ان استقيال
وأرفض من نار ّ
وهل يستطيع املتيم بالعشق ان يستقيال
وما همين ان خرجت قتيال
ّ
..أفتقدك..وأحبك..وأفتقدك
سأظل
ّ

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

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

*Your gateway to the world
*Value, commitment & professionalism
*Fly with someone you can trust.
For all your Travel requirements
Ph: 9416 7111
Shop 1/ 43 High Street Preston
worldmarktravel.net.au

paäb�Óè€a@ÒÜbÓ‘€@b�‰y@›Ój„@Úéäáﬂ
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99- 101 Harding St. Coburg
Ph: 9354 9649

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
}l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf
<<I3¬á<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£
�^<Ìﬂfú<ÜË^� <I»ﬁ^fäe<ÜË
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
]§^÷<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í

<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
]÷ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f

„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

33 - 37 High.St. Preston Vie 3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
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Melbourne

من صميم الذكريات
بقلم ألبري كرم

بد لي وأنا أتابع (من صميم الذكريات) التزاما مين بواجب
ال ّ
اوجه كلمة صدق بعيدة عن املدح
ان
من
والوفاء
التقدير
ّ
اىل االستاذ الكريم انطونيوس بو رزق الذي يقوم مبهمة
رئاسة التحرير يف جريدة اهلريالد والذي جياهد مع رفاقه
الطيبني لكي جيعل منها الصوت االعالمي اللبناني اخل ّالق يف
وطننا الثاني اسرتاليا عن طريق مقاالته اهلادفة وعن طريق
توجيه مسريتها االعالمية مبا يليق بصحيفة لبنانية اغرتابية
تعود بأصالتها اىل وطن اجملد واالشعاع واحلررف وهذا ما
اراه حقا وواجبا.
ويف معرض متابعيت ملا كتبت يف العدد السابق من جريدة
اهلريالد الغراء حول (من صميم الذكريات) أقول :لقد بقيت
مدة من الزمن أعمل يف جريدة النهار مستمرا اىل جانب ذلك
بتأدية واجيب يف مهنة التعليم حتى إضطرتين بعض الظروف
واالحداث الن انتقل للعمل يف جريدة اجلمهورية اليت كان
ميلكها املرحوم سجيع االمسر الذي اضطر بعد أن أصابه
املرض اىل تسليم رئاسة حتريرها اىل ولده البكر هنري
وتسليم إدارتها اىل ولده الثاني جوبيتري وكان مركزها
منطقة اجلميزة أما سياستها فكانت تتبع الكتلة الدستورية
ويسيطر عليها اىل جانب العميد املرحوم رميون إده فخامة
الرئيس املغفور له كميل منر مشعون ومعالي الثري الكبري
املرحوم هنري فرعون الذين كانوا ميدونا بالدعم املادي
واملعنوي ويف جريدة اجلمهورية اليت كانت تصدر كل يوم
تسلمت مهام إدارة السياسة الداخلية ومهام التحقيقات
مدة وجيزة ملحقا صحفيا يف الربملان النيابي
واصبحت بعد ّ
اللبناني وكان مقعدي حيمل رقم  9وكان زميلي يف املقعد
رقم  8االستاذ بولس كنعان الذي كان ّ
ميثل جريدة التلغراف
البريوتية وكانت التعميمات اليت أعطيت لنا من قبل املدير
العام للمجلس االستاذ إحسان أبو خليل أنه جيب علينا أن
ّ
خيص كالم النواب جتاه بعضهم
يتعلق مبا
ال ننشر أي شيء
ّ

البعض بإعتبار أننا كنا نشاهد ونسمع كل ما يدور يف
الربملان من موقعنا يف الطابق الثاني وعلى سبيل املثال
يف أثناء إحدى اجللسات اليت كان يرأسها عطوفة الرئيس
صربي محادة وقف نائب صيدا الشهيد املرحوم معروف
سعد وصرخ بالنائب املرحوم اميل البستاني الذي كان ميلك
شركة الكات اليت متتد سيطرتها وأعماهلا التجارية وأعماهلا
التجارية من لبنان اىل العاصمة لندن وقال له كالما نابيا
اياه بالسرقة واالحتيال والتدجيل على الشعب اللبناني
متهما ّ
فبادله كميل بستاني بكالم سفيه للغاية حتى انتصب وافقا
كرسيه على قصر قامته املرحوم ابراهيم بك حيدر الذي
على
ّ
ّ
ووجه
كان يضع الطربوش على رأسه ويلقب جببار البقاع
ّ
هلما تهديدا صرحيا مع بعض الشتائم فتوقفا عن الصياح
غرب انه كان من احملظور علينا ان نذكر ذلك.
وأذكر مرة أننا كنا يف مكتب الصحافة ضمن اجمللس وكان
معنا عدد من النواب والوزراء امثال املرحوم الشيخ بيار
اجلميل والرئيس املرحوم امني احلافظ عندما قال النائب
ّ
بيوض :احلقيقة انه مهما ارتفع الشعب اللبناني فلن
أديب
ّ
يستطيع أن يصل اىل حذاء الرئيس فؤاد شهاب .وكان هلذا
الكالم وقع كبري علينا رغم اننا يف غالبيتنا ّ
كنا نعترب نهجيني
أي مع الرئيس فؤاد شهاب فما كان من أحد الزمالء ويدعى
الياس اهلرب اال ان صرخ يف وجهه :مهما ارتفع الرئيس
فؤاد شهاب فلن يستطيع ان يصل اىل اقدام الطيبني من
ابناء لبنان وكانت معركة انهاها الرئيس صربي حبكمته.
وهناك ذكريات كثرية ال جمال لذكرها هنا لضيق اجملال
مرة من احملامي الكبري حمسن سليم الذي
منها أنين طلبت ّ
عدة مناصب إجراء حتقيق صحفي معه
كان نائبا وحيمل ّ
فأعطاني أربعة مواعيد ولكنه مل حيضر اىل أي واحد منها
املرة الرابعة اىل مكتبه وأعطيت سكرتريته اليت
فتوجهت يف ّ
كانت صبية حسناء ظرفا فيه هذه االبيات من الشعر:

أمن العدالة ان تكون حمامي
جل الصحافة ان تشرفها
يا جامعا مال احلياة بكذبة

يا من يعيش بكذبه املرتامي

وقد عمرت جيوبك من دم املظلوم
كن صادقا مع محلة االقالم

عدة متاعب ّ
تدخل االستاذ
وقد حصلت معي على أثر ذلك ّ
ملحم كرم مشكورا النقاذي منها وقبل ان اتوقف عن
التحرير يف جريدة اجلمهورية اشرتكت يف اصدار جملة
فنية امسها اسبوع بريوت وكان صاحبها االستاذ كابي
راجي وهو من صيدا ايضا ،أخريا وليس اخرا قال رئيس
جملس الوزراء الشهيد املرحوم رشيد كرامي الذي وقفت
اىل جانبه يف املعارك االتنخابية ضمن مدينة طرابلس أن
عدة ويالت منها السياسية ومنها احلياتية
لبنان يعاني من ّ
وتوجهت اىل حيث أهلي يف املكسيك تاركا
فرتكت لبنان
ّ
زوجيت الغالية واوالدي االحباء االربعة وكان ذلك سنة
 1972ومن املكسيك توجهت اىل اسرتاليا وجلبت عائليت
من لبنان لتستمر غربتنا يف هذا الوطن الثاني الذي قمت
بعدة مهام يف ميدان االعالم املقروء واملسموع.
فيه ّ
ويف ختام مذكراتي اليت أوردتها باجياز واليت ال جمال هنا
لالسهاب فيها أحب ان أشدد من منبع خربتي يف ميدان
الغراء مع
الثقافة واالعالم على وجوب دعم جريدة اهلريالد
ّ
احرتامي للصحف اللبنانية اليت تصدر باللغة العربية يف
اسرتاليا الننا حباجة اىل انتفاضة خ ّالقة تنقذنا من وهدة
ّ
والتخلف والتناحر والطائفية وهذه اجلريدة هي
التعصب
ّ
خري من يؤدي هذه الرسالة فهل هناك من يسمع هذا
النداء.

Âzì€bi@‚Ï≠@êΩ@ÚﬂáÇ
@NNNpbÌ¸Ï€a@5«@…ÌåÏn€aÎ@ÂÌçÉn€aÎ
…Ó‡ßa@Ú‘q@b‰n�«a@Ú‹ÌÏ�€a@b‰m5Ç
HEAD OFFICE MELBOURNE
2432- Stanley Drive Somerton, Vic 3062
Tel: (03) 9308 0880 - Fax: (03) 9308 0506

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

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

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

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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اجتماعيات

إجتماع موسع للهيئه املشرفة على القسم االسالمي يف مقربة روكوود
عقدت اهليئه املشرفة على
القسم االسالمي يف مقربة
روكوود االسبوع املاضي إجتماعًا
موسعًا جلمعيات وفعاليات اجلالية
واطلعتهم على سري العمل يف
املقربة االسالمية اجلديدة.
رئيس اللجنة السيد أمحد
كمال الدين شرح للحضور مراحل
العمل والشروط والكلفة اخلاصة
بالقرب الواحد ثم أجاب على اسئلة
وإستفسارات احلضور.

مجعية املنية للثقافة
تهنئة
نتقدم من االخوين هوشر احلاج وجيه واخاه حسني
هوشر بأخلص التهاني والتقدم مبناسبة افتتاح
معرضهما الفريد من موعه نسأل اهلل العلي القدير ان
يسدد خطاكما وجيعل التوفيق حليفكما.
ّ
تلقى االمني العام للجمعية
مبناسبة االعياد اجمليدة
السيد حسني ّ
السيد العميد الركن حممد
علوش من
ّ
ّ
قاسم أبو باسل املدير االول يف القصر الرئاسي يف
اجلمهورية العربية السورية اتصاال هاتفيا للتهنئة.
من ملبورن :عاد احلاج حافظ قاسم نائب رئيس
االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية من ملبورن بعد
ان شارك يف اللقاء االسالمي العاملي الذي يقام مرة
ّ
كل مخس سنوات وقد اجتمع مع عدة وزراء
واحدة
خارجية من الدول االسالمية واجتمع ايضا مع نائب
رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية امحدي جناد وكبار
مستشاريه وقيادات عدة من الدول االسيوية اجملاورة
واملعروف بان االحتاد اقام مأدبة عشاء يف ملبورن
على شرف الوفود االسالمية جمتمعة .وقد اشرتك ايضا
يف هذه املناسية الرئيس اقبال بتال حيث كانت له
كلمة.

نرحب بالناشرة الكبرية السيدة فريال خوري
ّ
موسى
تتشرف اجلالية اللبنانية ان تستقبل صباح يوم عيد
ّ
امليالد اجمليد الناشرة الكبرية السيدة فريال خوري
موسى املعروفة عامليا واليت هلا مؤلفات وجملدات عدة
واليت سوف تكون ضيفة عزيزة على قلوب اللبنانيني
مجيعا وهي اليت اتصلت بالعديد من رجال الفكر
واالدب والدين والسياسة واجملتمع يف اسرتاليا وقد
ابدى اجلميع استعداده للتعاون معها وتسهيل مهمتها
وهي من مدينة البرتون الشمالية والقريبة جدا من كافة
السياسيني يف لبنان وحتديدا فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان.
واعاله بعض اللقطات

للمزيد من املعلومات يرجى اإلتصال بسكرتري اللجنة السيد وسيم رازا على احد الرقمني 0418 421 955 9763 2955

ايطاليا تقر  4مشاريع جديدة للبنان
افادت السفارة االيطالية يف بريوت يف بيان ان جلنة
القيادة يف املديرية العامة للتعاون والتنمية يف وزارة
اخلارجية االيطالية اقرت متويل  4مشاريع امنائية جديدة يف
لبنان تبلغ قيمتها االمجالية  4800000اورو كاآلتي:
 – 1تنفيذ مشروع حول "تطبيق اخلطة الوطنية للصحة العامة
يف ما يتعلق بالعناية باألم والطفل" .تبلغ قيمته 1300000
اورو وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية .وتهدف هذه
املبادرة اىل تنفيذ عدد من اخلدمات االساسية املتعلقة بالعناية

تويف يف لبنان املأسوف على شبابه
املرحوم أنطانيوس حنا جملي
من كفردالقوس قضاء زغرتا
يقام قداس وجناز لراحة نفسه اليوم السبت 12
كانون االول  2009الساعة الثالثة والنصف بعد
الظهر يف كنيسة سيدة لبنان – هاريس بارك.
الداعون :شقيقه سركيس جملي وعائلته ،أعمامه:
عائلة املرحوم حمسن سركيس جملي ،ونعمة وخليل
وعزيز وعياهلم .عمته لبيبة زوجة بطرس بو قسوم
وعائلتها .ابن عمته انطوان خنول وعائلته وعموم
عائالت كفردالقوس ورشعني ومجيع األهل
واألقارب يف الوطن واملهجر.

باالم والطفل (خدمات ما قبل الوالدة وخالهلا وما بعدها) يف
املناطق االكثر حرمانا من لبنان .ويتطرق هذا املشروع اىل
خمتلف النواحي الصحية ومنها :تقوية اخلدمات اخلاصة بالعناية
باألم والطفل يف املستشفيات احلكومية ،ربط املراكز الصحية
اليت تقدم خدمات عالية اجلودة باملستشفيات احلكومية ،دعم
دور تكنولوجيا املعلومات كأداة لدعم القابالت.
 – 2تنفيذ مشروع "دعم العرض السياحي يف بعلبك والبقاع
االعلى وحتسينه بقيمة  200000اورو .وترمي هذه املبادرة
اىل دعم وزارة السياحة وبلدية بعلبك يف تعزيز القدرات
السياحية يف منطقة بعلبك والبقاع االعلى ،من خالل حتديث
اخلطة الوطنية ودعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم.
 – 3املساهمة بقيمة  1800000اورو يف مشروع "خريطة
للموارد املائية يف لبنان" املنفذ من برنامج االمم املتحدة
االمنائي ( .)UNDPوتهدف املبادرة اىل تقويم املوارد
املائية اجلوفية يف لبنان ،من خالل اعداد خرائط تغطي جممل
االراضي اللبنانية .اما اهلدف االساسي ،فيكمن يف اعداد
خريطة تفصيلية للمياه اجلوفية يف لبنان.
 – 4املساهمة بقيمة  1480000اورو يف مشروع "متكني
اجملتمعات وحتسني سبل العيش فيها" املنفذ من برنامج
االمم املتحدة للتنمية الصناعية ( .)UNIDOوتتمحور هذه
املبادرة حول حتسني الظروف املعيشية للمنتجني الصغار
واعادة تأهيل املشاريع الزراعية الصغرية املتضررة من جراء
احلرب ،من خالل دعم اجملتمعات وتعزيز الشركات يف جمال
التنمية.

وتربط الناشرة الشهرية صداقات عدة مع العديد يف
هامة مع
اسرتاليا سوف يكون هلا برنامج ولقاءات
ّ
العديد من رجال السياسة والفكر واالعمال الناجحني
وسيكون يف استقباهلا الصديق غازي قالوون وامني
عام اجلمعية حسني ّ
علوش.
السيد قالوون وباسم مجعية املنية للثقافة
فباسم
ّ
نرحب بالسيدة فريال وعلى الرحب والسعة.
ّ

بيكنيك عيد امليالد
جلمعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
تتشرف مجعية بطل لبنان الزغرتاوية
بدعوة ابناء اجلالية الزغرتاوية و مجيع
االصدقاء اىل حضور بيكنيك عيد
امليالد و ذلك يوم االحد 13كانون
األول 2009
البيكنيك تبدأ عند الساعة التاسعة
باراماتا
حديقة
يف
صباحا
PARRAMATTA PARK
Westmead
املدخل من جهة
Hospital, Queen Road
سيوزع هدايا لالطفال ما
بابا نويل
ّ
دون العشر سنوات (الرجاء االتصال
باحد اعضاء اجلمعية لتسجيل امساء
اوالدك)
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تسلية

اشطب على الكلمات التالية  :اإلميان  -على  -موعظة  -حتى  -موت  -من  -الدنيا  -أو  -صدق
 كل  -املساء ِ -علم  -مؤمن  -قد  -هو  -عقيدة  -عقل  -كلمة  -صغري  -صوص  -أنثم امجع احلروف الزائدة واستخرجي الكلمة الضائعة ..
برج احلمل
ُتعرض عليك فرصة عمل ذهبية ال ترتدد يف قبوهلا ألنها قد ال
تتكرر ،كن أكثر دقة يف اختيار صداقاتك وال متنح ثقتك ألي كان
حتى احمليطني بك.

برج األسد
جتد صعوبة يف حل مشكلة تواجهك ،ال ترتدد يف طلب املساعدة
يهمك رأيه كثريًا فتشعر
إطراء مميزًا من شخص
من الزمالء ،تتلقى
ً
ّ
بسعادة عارمة.

برج القوس
ّ
يدر عليك املال،
فكر يف بدء مشروع عمل جديد وال ترتدد ألنه قد ّ
يطلب صديق قريب اليك خدمة فكن اىل جانبه ،لطاملا وقف هو اىل
جانبك.

برج الثور
تتمتع بالكفاءة العالية اليت متكنك من اجناز ما يصعب على زمالئك،
املتهورة.
تصرف بذكاء يف هذه املرحلة وابتعد عن املغامرات
ّ

برج العذراء
الفوضى اليت تعيشها جتعلك تتأخر على عملك أو يفوتك اجتماع مهم،
وسر مع التيار.
خفف من حدة معارضتك لكل ما يطرحه اآلخرون
ّ

برج اجلوزاء
ال تبح بأسرار العمل ألي كان ،مثة شخص قريب منك ال ميكنك
الوثوق به ،ال تدع الغضب يسيطر عليك ويسّبب لك املشاكل مع
أفراد العائلة.

برج امليزان
ال ميكنك اجناز كل أعمالك يف الوقت نفسه ،نظم أوراقك وجدول
أعمالك ،تشعر باحلنني اىل صداقة قدمية وتتمنى لو انك حتياها من
جديد.

برج اجلدي
تواجه مشكلة بسيطة يف العمل تعرقل تنفيذ مهامك فرتة حمددة،
ال تقلق ،يعطيك فرد من العائلة نصيحة فاستمع اليه واعمل بها
على الفور.
برج الدلو
تضعك نصيحة احد الزمالء يف مأزق حرج وحتار كيف خترج منها ،يعود
االنسجام اىل العائلة بعد فرتة من التوتر والقلق ومن املشاكل.

برج السرطان
ال تثر املشاكل يف مكان عملك وابتعد عن الغرور ،قد ال جتد مكانًا
أفضل ،تشغل بالك بأمور معقدة هي يف معظمها من نسج خيالك
وغري واقعية.

برج العقرب
ال تتأثر بأقاويل الزمالء يف حقك ،ثق بقدراتك وتفانيك الالحمدود
يف عملك ،تقضي وقتًا ممتعًا يف الطبيعة وتستمتع باهلواء النقي
وترفه عن نفسك.

برج احلوت
يسطع جنمك وتتفوق على اآلخرين خبربتك العميقة وطريقتك
تود
املنطقية ،ال تدع فرصة لقاء احلبيب تفوتك ،فلديك كالم كثري ّ
أن ختربه به.
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The state of human rights in Lebanon

Every year on December 10, human rights defenders
across the globe celebrate International Human
Rights Day, which commemorates the release of the
Universal Declaration of Human Rights in 1948.
While Lebanon made a notable contribution to
drafting the declaration, a general appraisal of the
current state of human rights in Lebanon outlines the
shortcomings to be addressed if the country is to meet
the internationally-proclaimed standards to which it
signed on.
Prison conditions, torture and capital punishment
Prison conditions in Lebanon are below internationallyaccepted standards. Prisons are not only crowded —
with all the moral and health issues that entails — but
they lack the necessary facilities to turn them into
rehabilitation centres rather than places of detention
and punishment. This reality has led some inmates to
riot against their wardens in a couple of prisons this
year.
According to reports collected by various local and
international NGOs, torture is still applied in Lebanese
detention centres, especially on migrant workers
and asylum seekers. Torture is administered widely,
especially in the pre-trial period, and in 2008, reports
of death under duress were registered and even
submitted to the Ministry of Interior. As a state party to
the 1984 UN Convention against Torture (CAT) since
2000, Lebanon should “take effective legislative,
administrative, judicial or other measures to prevent
acts of torture in any territory under its jurisdiction.”
Notwithstanding the almost six-year moratorium on
the death penalty, Lebanon has yet to abolish this
“cruel and inhuman” punishment and substitute it
with life imprisonment and manual labour. Seen from
a human-rights perspective, capital punishment is
an inappropriate, unacceptable and irresponsible
response to crime. Minister of Justice Ibrahim Najjar
has taken the lead on this front, but his efforts have not
produced any results thus far.

Special courts

In a democratic system normal courts are sufficient
settings for all litigations, whether among citizens or
between citizens and the state. In Lebanon, however,
special courts, which are used by repressive regimes,
operate. The three types used are military courts, The
Judicial Council (Al-Majlis Al-Adli) and the Publication
Court.
In 1967, the military courts were established at a
time when authorities were attempting to contain
Palestinian agitation. In the decades that followed the
jurisdiction of military courts was extended to cover all
litigation that involved a military group and the elastic
category of “attempts against national security.” The
framework of military courts should be strictly limited
to military trials and discipline. They should not be
involved in proceedings against citizens outside the
military.
The Judicial Council, for its part, is a flagrant
violation of international standards of justice, as
there can be no appeals to its rulings. No justice
can be done within a one-stage court. Moreover, the

council violates the principle of separation of powers
between the executive and judiciary, as it does not
act independently, but operates based on referrals
from the Council of Ministers.
As for the Publication Court, there is mounting concern
as of late in human rights and press circles about the
draconian and intimidating measures this special
court uses. Not only do its rulings levy overwhelming
fines on journalists in cases of libel and slander, but in
several cases, it has sentenced journalists to months
of incarceration.

Discrimination against women

Discrimination against women is applied across
the board in the family laws of the various religious
communities, the labour law and in the nationality law,
whereby a Lebanese woman married to a foreigner
cannot grant her children Lebanese citizenship but
under exceptional circumstances. Even the Lebanese
penal code discriminates against women; evidencegathering techniques and penalties issued for some
crimes are harsher on women than on their male
counterparts.
Evidently, as state party to the 1979 UN Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW) since 1997, Lebanon has yet to
“take all appropriate measures, including legislation,
to modify or abolish existing laws, regulations,
customs and practices which constitute discrimination
against women” in accordance with Article 2(f) of the
Convention.

Electoral reforms

The parliamentary elections of June 2009 witnessed
significant reforms compared to previous ballots.
Notably, the June polls were successfully conducted
over one day, indelible ink was used, and the easilyforged electoral ID was substituted by the regular
identification card.
Yet if Lebanon is to move closer to international
standards of free and fair elections, pending reforms
should be introduced to the current electoral law.
These include instituting universal suffrage by granting
military personnel of various ranks the right to vote;
lowering the voting age to 18 and enabling absentee
voting; adopting “temporary special measures aimed
at accelerating de facto equality between men and
women” such as a women’s parliamentary quota in
line with Article 4(1) of CEDAW; adopting certified and
standardized preprinted ballots; allowing voting in
place of residence and not only in place of birth; and
establishing and resourcing an independent electoral
commission, among others.

Refugees and domestic helpers

Many groups residing on Lebanese territory are
discriminated against. Palestinian refugees in
particular are subject to this violation of rights. They
are banned from holding more than 40 occupations.
They are also barred from benefiting from public
medical services as well as studying in public schools
on the pre-secondary level. In addition, the 2001 Law
of Ownership of Real Estate by Foreigners singles
out Palestinians and prohibits them from owning

property.
It is imperative not to confuse the political with the
humanitarian in this regard. While all Lebanese
politically reject Palestinian naturalization, this should
not prohibit Palestinian refugees from benefitting from
proper infrastructure and basic human rights, pending
the solution of their predicament. Essentially, with
the advancement of a two-state solution, Palestinian
refugees residing anywhere would ipso facto become
citizens of the newly-established Palestinian state in
accordance with international law.
Manual workers and domestic helpers, mainly from
African and Asian countries, are subject to all forms
of exploitation and have many of their rights denied,
placing them in an untenable position in which they
do not benefit from any legal protection. Of particular
concern are the almost weekly suicides of mainly
African domestic helpers during the last quarter of
2009.
Lebanese detained in Syria and exiled to Israel
The status of hundreds of Lebanese citizens detained
in Syrian prisons, in many cases without any real
trial, remains uncertain to date. These citizens were,
between 1976 and 2000, transferred outside their
national borders in violation of the 1949 Geneva
Accord. While this matter has unfortunately been
subject to much political bickering and exploitation,
one important issue needs to be pointed out. The status
of these “political” detainees should not be confused
with those Lebanese convicted of criminal offenses in
Syria. It should also be noted that while the authorities
looked after the prisoners who had been held in the
Israeli occupied zone until 2000, those released from
Syrian prisons were completely ignored and remain
marginalized to this date.
The status of thousands of Lebanese exiled to Israel
since May of 2000 remains equally unaddressed.
The Lebanese penal code addresses cases of
collaboration with the enemy. However, its provisions
do not apply in times of occupation. Citizens in times
of protracted occupations are lured, in way or another,
to work with the enemy in order to sustain themselves.
Lebanese who lived in the formerly-occupied southern
zone and are currently exiled to Israel paid a heavy
price over three decades and are eager to rejoin
their families and relatives in Lebanon. Yet absent a
political decision with legal ramifications that prevent
them from unfair trials, those exiled Lebanese will not
return, especially as several of their peers underwent
unfair trials in the “special” military court.
In conclusion
One may plausibly argue that the chronic political
crises with which Lebanon is constantly grappling are
standing in the way of addressing the abovementioned
shortcomings. Nevertheless, if equal human rights in
their civil, political, social and economic dimensions
have been part of the problem in Lebanon’s various
crises, then they should also be part of the solution in
any work toward reform.
Jean-Pierre Katrib is a human rights activist and
political analyst based in Beirut.
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FPM and allies win 20 seats out of 27 in Baabda

As the first stage of the
students elections in
the Antonine University
in Baabda is done, the
results show a clear

progress of the Free
Patriotic Movement and
its allies, since they got 20
seats out of 27, whereas
the loyalists only got 7.

Faculty of Engineering
(the largest faculty
in the campus and is
represented by 2 members
in the general students

committee):
First year: Michel Haddad
(marada)
Second year: Elie Hayek
(fpm)

Third year: Elie Azar
(fpm)
Fourth year: Marwan
Azzam (fpm)
Fifth year: Soumaya
Mahfouz (fpm)
Faculty of Dental Lab:
First year: FPM and allies
Second year: Loyalists
Third year: FPM and
allies
Faculty of Music:
First year: FPM and allies
Second year: FPM and
allies
Third year: FPM and allies
Fourth year: FPM and
allies
Fifth year: FPM and allies
Faculty of Sports:
Rony Ibrahim (FPM)
Faculty of Theology:
FPM wins the faculty and
the presidency of the
committee
Faculty of Physiotherapy:
Loyalists got 3 seats, FPM
and allies got 1
The opposition won the
majority of the students
seats in the Antonine
University in Zahleh
Faculty of Engineering:
Delegates: 4 for FPM, 1 for
LF
Assistant Delegates: 5 for
FPM
Faculty of Advertising and
Marketing:
Delegates: 1 for FPM, 2 for
LF
Assistant Delegates: 2 for
the opposition, one for the
loyalists
Faculty of Business
Administration:
Delegates: 2 for FPM, 2 for
LF, 1 independent
Assistant Delegates: 3 for
the opposition, 2 for the
loyalists
Total: 17 for the opposition,
8 for the loyalists and 1
independent
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