نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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أوباما جُييز ضرب «داعش» «يف أي مكان»

وزير الخارجية االمريكي جون كريي يتوسط نظراءه العرب الذين شاركوا يف اجتماع جدة أمس االول.
بشن غارات جوية يف ابداء السعودية استعدادها
سياق «محلة منظمة من
سوريا وتسليح املعارضة لالشراف على تدريب هذه
الغارات اجلوية» ،واعطاء
السورية املعتدلة ،بعد
التتمة صفحة 31
االوىل
للمرة
االوامر

موسكو وطهران تنتقدان قرار أوباما

رأت موسكو يف قرار
الرئيس األمريكي توجيه
ضربات لداعش يف سوريا

e-mail: info@meherald.com.au

Fax:(02) 87648062

 10دول عربية تؤكّد التزامها حماربة التنظيم

دون العودة إىل احلكومة
«عرقلة» للجهود الدولية
ملواجهة اإلرهاب .وطهران

www.southwestbuilders.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

اكدت الواليات املتحدة
ودول اخلليج مع مصر
ولبنان واالردن والعراق،
يف ختام مؤمتر اقليمي
مبدينة جدة السعودية
اخلارجية
وزير
حضره
االمريكي جون كريي امس
االول ،التزامها العمل معا
على حماربة تنظيم «الدولة
االسالمية» (داعش).
وصدر هذا املوقف ،بعد
ساعات من اعالن الرئيس
االمريكي باراك اوباما خطة
واسعة ملواجهة «الدولة
االسالمية» تتضمن مالحقة
زعماء التنظيم املتطرف
«يف أي مكان» ينشطون
فيه وتوسيع العمليات
العسكرية يف العراق يف

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تتهم الدول املنضوية
ضمن «التحالف الدولي
حملاربة اإلرهاب» بتقديم

دعم للجماعات اإلرهابية
يف سوريا والعراق
فقد قالت موسكو إن
قرار أوباما يطرح مشكلة
لكل الدول اليت حترتم

التتمة صفحة 31

ُتوج مؤمترهم بلقاء الرئيس أوباما

بطاركة الشرق يف البيت األبيض :انتخاب رئيس ودعم اجليش
مؤمتر
هامش
على
الذي
الشرق
بطاركة
انعقد يف عاصمة الواليات
املتحدة االمريكية استقبل
الرئيس االمريكي باراك
الشرق
بطاركة
اوباما
مدة  40دقيقة ،وتسلم
من البطريرك املاروني
مار بشارة بطرس الراعي
بأوضاع
تتعلق
رسالة
املسيحيني يف الشرق،
ووعد بالسهر على محاية
لبنان من تداعيات ما جيري
يف املنطقة.

التتمة صفحة 31

واكد امامه دعم اجليش
لقمع االرهاب وعدم تسلله

التتمة صفحة 31

دي ميستورا بعد لقاء «مفيد جداً» واألسد:

ملواجهة االرهاب مع حلول سياسية جامعة
بأنه كان «طوي ًال ومفيدًا
جدًا».
وشدد على ضرورة
«اجملموعات
مواجهة

وصف املوفد اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة
ستيفان دي ميستورا
لقاءه والرئيس السوري
بشار االسد يف دمشق

التتمة صفحة 31

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

«النصرة» افرجت
عن اجلنود الدوليني
يف اجلوالن

أكدت األمم املتحدة
امس االول اخلميس
اطالق سراح  45جنديا
من قوات حفظ السالم
التابعة هلا واحملتجزين
يف مرتفعات اجلوالن
منذ أسبوعني.
وقالت متحدثة باسم
اجليش اإلسرائيلي إن
اجلنود املفرج عنهم
عربوا إىل املنطقة اليت
تسيطر عليها إسرائيل
من مرتفعات اجلوالن.
واضافت فتحنا احلدود
ودخلوا.
وقال شاهد انه بعد
عبور اجلنود ،نقلوا يف
عربات بعيدا يف قافلة
من احلافالت الصغرية
التابعة لالمم املتحدة.
وكانت جبهة النصرة
قالت يف البداية انها
احتجزت جنود حفظ

اىل لبنان ،داعيا اللبنانيني

بإدارة :آدي سركيس

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES
Ceiling Height 2400cm High

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood,
specialised in hinged and sliding solid timber and
polyurethane doors.

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Ceiling Height 2400cm High

إلعالناتكم يف
اهلريالد االتصال على
الرقم:
)02( 8764 8186

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 15 years
written guarantee.

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

صفحة 2

Saturday 13 September 2014

السبت  13أيلول 2014

Page 2

بطل العالم للمحرتفني ربيع حمزه وشقيقه رئيس نادي
بالك دراغن يزوران محتف وقصر يوسف بك كرم

مؤخرًا
زار
العامل
بطل
للمحرتفني ربيع
محزه وشقيقه
نادي
رئيس
دراغن
بالك
ورئيس مجعية
واحملبة
العال
ا ال جتما عية
األستاذ ممتاز
متحف
محزه
وقصر يوسف
بك كرم تلبية
لدعوة مسؤولة
يف
اإلعالم
متحف السيدة
بول
كوليت
كيس
سر
ومرمم املتحف
حمسن
السيد
الطبيش.
ولقد جال السيد
حمسن الطبيش
مع ضيوفه يف

أرجاء املتحف مما أثار
إعجاب البطل العاملي ربيع
محزه ورئيس نادي بالك
دراغن ممتاز محزه بهذا
العمل التارخيي اجلبار
ودهشوا مما شاهدوه من
قطع اثرية للبطل يوسف

بك كرم مجعها السيد
حمسن الطبيش وكيف
ان بهمة رجل واحد أعيد
ترميم القصر
وحتويله
ّ
متحفًا مدرجًا على الئحة
األبنية الرتاثية اللبنانية.
كان بطل العامل ربيع محزه

ضيفًا غاليًا يتحلى بذوق
رفيع حيث
ختم زيارته
َ
بتقديم درعني واحد
اىل السيدة كوليت بول
سركيس والثاني للسيد
حمسن الطبيش عربون
تقدير هلذا اإلجناز.

7:30 PM

5/08/13
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World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV
JI can
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لبنانيات

دعا يف اجتماع جدة حلماية االقليات بالشرق

باسيل :األولوية الستئصال داعش وحنن شريك ضد االرهاب
شدد وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف كلمة ألقاها
يف اجتماع جدة للبحث يف
موضوع اإلرهاب يف املنطقة
والتنظيمات املتطرفة اليت تقف
وراءه وسبل مكافحته على أن
لبنان شريك العامل يف احلرب
ضد االرهاب.
ودعا إىل محاية االقليات يف
الشرق األوسط ومحاية ثقافة
احلوار ضد العنف ورفض
اآلخر ،شاكرا كال من اململكة
العربية السعودية على هبتها
السخية ،دعما للجيش اللبناني،
والواليات املتحدة األمريكية
على جتاوبها السريع.
وجاء يف نص الكلمة :الشكر
أوال للملكة العربية السعودية
على استضافتها هلذا االجتماع
يف مواجهة السرطان الداعشي،
خارجية
وزيري
وأهنئ
تركيا والعراق على تبوئهما
ملنصبيهما .جنتمع اليوم إلظهار
وحدتنا ضد تهديد اجلماعات
اإلرهابية اليت ترتبص بنا يف
كل أحناء الشرق األوسط.
ال بد أن نضع جهودنا معا
يف هذا الكفاح ضد القوى
الظالمية .هذه القوى الشريرة
اليت ال ختفي تصميمها على
تقويض أسس قيمنا :حقنا
وحق اآلخرين أيضا بالوجود
بغض النظر عن اختالفاتنا،
ومبادئ التسامح والتعايش.
إن احلدود يف خطر والدول
أيضا .واألقليات يف خطر،
وسائر اجملتمعات ومكونات
املنطقة أيضا .مجيع املؤمنني
باهلل معرضون للخطر ،وكذلك
اإلنسانية والبشرية .األولوية
هي الستئصال داعش ،وليس
لتحجيمها أو احتوائها فقط ،ف

داعشيجب أن ال توجد أساسا،
وأيديولوجيتها جيب أن تزول
وختتفي ،ومن الضروري جتفيف
مصادر متويلها ووقف منابعها
السياسية الظاهرة منها وغري
املباشرة .وعلينا عدم الرهان
على البحث عن أي نوع كان
من فائدة لوجودها ،فال مكان
أو مالذ آمنا جيب أن يرتك هلا
بيننا.
لذلك ،جيب عدم استبعاد أي
دولة أو طرف على استعداد
حملاربة داعش ،إذ ال عذر
أو مربر الستبعاد أي دولة
أو طرف من املشاركة يف
تلك احلرب على داعش .وال
بد من إطار دولي ومن قرار
يصدر عن األمم املتحدة جلمع
كل الدول حول تلك املعركة
املصريية والوجودية ،وقرار
جملس األمن الدولي  2170هو
خري دليل على ذلك.

نموذج للتمسك به

رسالة لبنان كانت على
الدوام رسالة التسامح والتنوع
والتعايش ،وهذا يشكل منوذجا
ينبغي التمسك به ،واحلفاظ
عليه يف وجه نقيضه داعش.
لبنان هو شريك يف هذه
املعركة ،وهو رأس حربة على
جبهة القتال .هلذا السبب،
ال جيوز أن نرتك أمتنا وبلدنا
كأرض سائبة ،ومن أجل
تقويتها نطالب مبا يلي:
 خطة تدعمها األمم املتحدة،على أن تضم الدول الراغبة
يف خوض املعركة مبا فيها
كل مكونات اجملتمع اللبناني
واملنطقة للمشاركة اإللزامية
يف هذه احلرب.
 دعم عسكري للقوات املسلحةاللبنانية اليت أثبتت دائما

وطنيتها ومهنيتها ،ومل تتخل
يوما عن أسلحتها ال لألعداء وال
لألصدقاء أو احللفاء.
 محاية األقليات عرب إعطائهمالضمانات الكافية بأنهم كمكون
أساسي من جمتمعات الشرق
األوسط جيب أن يبقوا متجذرين
يف أرضهم األصلية ،فهم كنوز
احلضارات اليت ينبغي احلفاظ
عليها .وكل تهجري هلم باجتاه
الغرب يصبح مضرا متاما مثل
استجالب املقاتلني األجانب حنو
الشرق.
 االستثمار يف برامج تعليميةومشاريع تنموية طويلة األجل
االقتصادي
النمو
لتعزيز
واالزدهار ،األمر الذي سوف
يسهم يف ترسيخ املمارسات
الدميوقراطية واحرتام حقوق
اإلنسان يف منطقتنا اليت
تشهد تغريات متسارعة.
 إنشاء شبكة قانونية /إعالميةتضع مجيع مرتكيب اجلرائم
واإلرهابيني والداعشيني ضمن
قائمة دولية ال تتيح ألي منهم
االستفادة من دعم أو مساومة
أو تفاهم.
يف األشهر األخرية ،قامت
داعش بأعمال إرهابية تراوحت
بني القتل والقتل الوحشي
والتهجري القسري لآلالف ،بل
جملتمعات بأكملها ،وإساءة
معاملة النساء ،وانتهاك أبسط
حقوق اإلنسان ،ناهيك عن
نهب املمتلكات واخلطف وتدمري
الرتاث الثقايف والديين :وهي
كلها أعمال توصف باجلرائم ضد
اإلنسانية .تلك اجلرائم جيب أال
متر من دون عقاب وجيب جلب
اجلناة أمام العدالة .لذلك ،فإن
احلكومة اللبنانية خاطبت املدعي
العام لدى احملكمة اجلنائية

بمناسية ذكرى اعالن قداسة «مار
شربل»
يتشرف رئيس وجمور دير مار شربل
 بانشبولبدعوتكم للمشاركة
يف القداس االحتفالي يوم السبت  27ايلول
 2014الساعة  5،30مساء ويليه الباربكيو السنوي
العائلي لرعية مار شربل وذلك الساعة  7،00مساء
يف باحة مدرسة مار شربل.
نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة

الدولية طالبة منه بالتحقيق
يف اجلرائم ضد اإلنسانية اليت
ارتكبتها داعش.

املحكمة الجنائية

وبعد الرد اإلجيابي من قبل
املتضمن
العام
املدعي
استعداده ألن تضع احملكمة
اجلنائية الدولية يدها على
املسألة ،ويف حماولة لتسريع
اإلجراءات القانونية ،وجهت
رسائل إىل وزراء خارجية الدول
الصديقة ،ومجيعكم من بينهم،
املشرتك،
التعاون
طالبا
لتقديم مرتكيب هذه اجلرائم
إىل العدالة.
ويف موازاة ذلك ،أصدر جملس
األمن الدولي بتاريخ  15آب
 ،2014ومبوجب الفصل السابع،
قراره رقم  2170بإدانة اجلرائم
اليت ترتكبها تلك اجملموعات
اإلرهابية.
وقبل بضعة أيام ،نشر تقرير
صادر عن األمم املتحدة
تضمن النتائج نفسها ،مؤكدا
أن داعش ارتكبت ،وما زالت
ترتكب جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية يف العراق ويف
سوريا .تلك األعمال اإلرهابية
طرقت أبوابنا وسوف تكون
قريبا على حدودكم ،فطاملا
أن عاملنا أضحى مبثابة قرية
كبرية ،وأن عامل الوقت هو
جوهري ،يصبح من الضروري
جدا أن نتخذ مجيعنا املوقف
املناسب.
وجيب أن تتضمن االسرتاتيجية
الشاملة ملكافحة داعش ما
يلي:
 احلفاظ على سالمة ووحدةدول املنطقة ،فضال عن
حدودها ،من خالل أن تشرتك
القوات املسلحة العائدة لتلك
الدول يف املعركة ،مدعومة من
قبل حكوماتها املركزية ومن
السكان احملليني.
 على التحالف بني كل الدولالراغبة يف املشاركة أن يضمن
التفوق اجلوي ،حبيث يتجنب
من جهة سوء تفسري تلك
املشاركة ،ومن جهة أخرى حيد
من خسائر القوات املشاركة
يف املعارك الربية.
 احلفاظ على االستقرارقيم
ظل
يف
السياسي
الدميوقراطية واحلرية والتعايش
من خالل إشراك دولنا يف
عملية سياسية انتقالية ترتافق
مع العمليات العسكرية اجلوية
والربية.
وإذ أتوجه بالشكر للمملكة
العربية السعودية على هبتها
السخية دعما للجيش اللبناني،
وللواليات املتحدة األمريكية
على جتاوبها السريع ،أدعوكم
من أجل أن نعمل سويا لضمان
انتصار احلوار والتسامح على
العنف ورفض اآلخر ،حبيث
يتسنى لنا أن نستمر باإلحتفال
والتنعم ،سواء يف لبنان أو يف
العامل ،بتنوعنا داخل وحدتنا.

ذاهبون إىل مواجهة أوسع وإىل نوع من الفوضى الكبرية

العريضي :ال أثق بالنيات احلقيقية إلعالن أوباما
أبدى النائب غازي العريضي،
يف حديث اىل اذاعة الشرق،
عدم إطمئنانه وعدم ثقته بالنيات
احلقيقية إلعالن الرئيس األمريكي
باراك أوباما احلرب على داعش
وقال :هذا عنوان كبري يف مرحلة
كبرية ستكلف املنطقة الكثري .أنا
ضد داعش ومع كل جهد ملواجهة
احلالة اليت تهدد أمننا واستقرارنا
مجيعا .يكفي أن نقف على احلالة
السورية وأن نتطلع إىل ما يريده
الرئيس أوباما من سوريا ما يطرح
الكثري من التساؤالت.
اضاف :مسعنا كالم األمني العام
لألمم املتحدة الذي قال بوضوح
لسنا يف حاجة إىل قرار من جملس
األمن ضد هؤالء الذين يقتلون
بوحشية استثنائية لتدخل ما من
دون قوات برية .وهذا يعين
ضربات جوية وإجراءات عسكرية،
وإن السؤال الذي يطرح نفسه
منذ انطالق التحركات يف سوريا
أمل يرتكب النظام السوري جمازر
وحشية كما كان يقول األمريكيون
ومسؤلون دوليون كبار ،فلماذا مل
يتحركوا ؟ وإذا كان هذا هو املربر
فهم ليسوا يف حاجة إىل قرار جملس
األمن .أمل تكن املعارضة شعبية
ودميوقراطية ملاذا مل يدعموها؟
اآلن يريدون البحث عن معارضة
معتدلة بعدما أصبحت الداعشية
القوة الكربى على األرض جبانبها
قوى أخرى ،مبديا قلقه الكبري من
هذه السياسة وهذه األحداث ألن
الدخول يف حرب من هذا النوع مع
سابق تصور وتصميم هو إلستبعاد
إيران وروسيا وال ميكن أن تسهل
األمور على اإلطالق.
وتابع :عندما يكون هناك إستبعاد
لروسيا يعين أننا داخلون إىل
حرب ،وان كل دولة من الدول
جيب أن تعيد حساباتها .فعندما
نقول إن روسيا ليست شريكة
يف هذا األمر ،وبغض النظر عن
مواقفنا وحساباتنا ماذا ينتظر من
إيران يف مثل هذه احلالة؟ وما
ينتظر من روسيا؟ إن كل دولة
من الدول ستتخذ اإلجراءات اليت
تناسبها وستستخدم كل األوراق
اليت متلكها .اننا ذاهبون إىل
مواجهة أوسع وأمشل يف منطقتنا
وإىل شيء من الفوضى الكبرية
اليت ستجتاح املنطقة.
وقال :لدي الكثري من اهلواجس
والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
أين إسرائيل من كل ما جيري؟
إن هذه احلرب ستحقق مكاسب
ّ
إلسرائيل وستكون خدمة هلا وهي
ستفيد من هذا األمر إلبتزاز أمريكا
والعامل أكثر فأكثر يف املفاوضات
حول امللف النووي اإليراني
وستستغل كل شيء لتستبيح ما
تبقى يف فلسطني ال سيما يف
الضفة إىل جانب استثمار ما جرى
يف غزة.
وما ميكن توقعه للبنان يف حال
جناح املفاوضات األمريكية -
اإليرانية ويف حال فشلت ماذا
سيحصل ،أجاب :أمام هذا املشهد
اجلديد إذا صدقت أمريكا يف ما
تقول فلسنا ذاهبني إىل اتفاق
نووي إيراني  -أمريكي ،مشريا
إىل اللقاء الذي حصل بينهما
منذ أيام عدة يف عمان وإىل
أن اإلجتماعات املباشرة قائمة،
لكن إذا صدق الكالم األمريكي
واإلصرار األمريكي على إستبعاد

إيران يعين أنهم ذاهبون يف اجتاه
املزيد من الضغط على إيران،
وقد يكون جلرها إىل اتفاق تقدم
فيه حينها تنازالت.
ورأى أن إستبعاد إيران عن أي
دور هلا يف املنطقة هو خطر
كبري ،حنن يف كال احلالني أمام
احتماالت خطرية ودقيقة وعلينا
أن نعرف كيف نتعامل معها .جيب
أال نبين حسابات على أساس لقاء
عقد هنا أو هناك وكأن األمور
انتهت .إيران دولة كربى وهذه
هي اجلغرافيا السياسية وهذا هو
الواقع السياسي .هذه الدولة
اإلقليمية الكربى لن تقف متفرجة
على حرب من هذا النوع تستبعد
منها .جيب أن نتذكر عندما وقع
حادث املوصل وسيطر داعش أمل
يكن مثة اتفاق أمريكي  -إيراني
وإعالن نيات تعاون؟.
وعن تأثري إنطالق احلكومة العراقية
اجلديدة يف حلحلة االمور يف لبنان،
قال:
أعتقد أنه يف مثل هذا اجلو أن تكون
مثة تسهيالت ميكن أن تنعكس
إجيابا يف لبنان .كثريون راهنوا
على أن خروج املالكي سيحلحل
األمور يف لبنان ،إال أننا نشهد
اآلن سياسة أمريكية  -إسرائيلية
امتدادا على املنطقة .إننا ذاهبون
إىل مزيد من التشتت.
واعترب أن دفع احلكومة اللبنانية
إىل التنسيق مع نظام األسد ضد
داعش أنها جمرد ضغوط واضحة
تثقل الوضع السياسي اللبناني،
ودعا إىل التصرف بواقعية ألن
مثة من حياول استثمار بعض
األحداث واستغالهلا للدفع يف
هذا اإلجتاه وكأن النظام يف حالة
عادية وليس معنيا بكل ما جيري،
واصفا هذا الدفع بأنه نوع من
اللعب السياسي الداخلي انطالقا
من حساب البعض بأن النظام
السوري نظم أوضاعه وحقق
مكاسب ميدانية على األرض بينما
الواقع هو مزيد من الدمار واخلراب
يف سوريا.
وعن الغطاء الذي حيمي لبنان،
قال :هذه اخليمة ال تزال موجودة،
جيب أن نعرتف بأن مثة تشققات
وثقوبا حصلت فيها مما يعرضها
لالنهيار إذا مل حنسن التصرف
ونرتب أمورنا الداخلية .حنن يف
لبنان لسنا على جدول أولويات
أي دولة يف العامل .عندما نسمع
كالما على حروب فإن األولوية
ليست للبنان .احلروب يف اجتاه
آخر وعلى ساحات أخرى ،هذا يف
مرحلة من املراحل ،ففي مرحلة
معينة املوقف األمريكي والغربي ال
يريد قلقا ووجع رأس يف لبنان.
هذه فرصة لنا كلبنانيني.
وعن مبادرة  14آذار حيال
اإلستحقاق الرئاسي وهل انتهت
بعدم رد حزب اهلل عليها،
اجاب :ال أقول انتهت .هم قالوا
انهم يقومون باتصاالت وأمتنى
أن يكون احلوار مباشرا مع القوى
السياسية املعنية ،وأن يرتجم هذا
األمر باتصاالت مباشرة وواقعية.
لتبادر قوى  14آذار ،نعرف موقف
حزب اهلل .حنن مع حوار مفتوح
بني كل القوى السياسية إلخراج
البالد من هذه األزمة ،معتربا
أن اإلستحقاق الرئاسي املدخل
احلقيقي للحياة السياسية الذي
جيب تفعيلها.
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لبنانيات

الكونغرس استضاف البطاركة ...واعرتاض على كلمة سيناتور يف عشاء مسيحيي الشرق

الراعي :التهديد يطال اليوم سوريا والعراق وغداً واشنطن ولندن وباريس

الكونغرس
مبنى
استضاف
االمريكي ،يف احدى قاعاته،
بطاركة الشرق الذين يعقدون
مؤمترهم يف العاصمة االمريكية
ملسيحيي
دعما
واشنطن
الشرق ،بدعوة من مجعية محاية
املسيحيني يف الشرق ،IDC
واستمع احلاضرون اىل عدد من
اعضاء الكونغرس االمريكي عن
نظرتهم ملا حيصل مع املسيحيني
يف الشرق من قتل وتهجري على
يد املنظمات االرهابية.
وحضر اللقاء وفد من كتلة
املستقبل النيابية ضم النائبني
جان اوغاسبيان وعاطف جمدالني
واملستشار السياسي للرئيس
سعد احلريري النائب السابق
غطاس خوري ،والنائب جوزف
املعلوف ممثال رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،ورئيس
جممع كنائس الشرق الكاردينال
ليوناردو رئيس اساقفة واشنطن
دونالد وارل ساندري ،وامني
عام جملس البطاركة الكاثوليك
يف العامل املونسينيور خليل
علوان ،االباتي ايلي هاني ،وفد
املؤسسة املارونية لالنتشار ضم
شارل احلاج ،نعمة افرام ،فادي
رومانوس وهيام البستاني ،وفد
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل ضم روجيه هاني ،توفيق
بعقليين ،فيكتوريا عبداملسيح،
السفري جيلبري شاغوري ،عضو
جملس امناء املؤسسة البطريركية
املارونية العاملية لالمناء الشامل
انطوان ازعور ،وفد الرابطة
املارونية برئاسة ندى عبد الساتر،
رئيس املركز اللبناني للمعلومات
يف واشنطن الدكتور جوزف
جبيلي وحشد من ابناء الطوائف
املسيحية يف بالد االغرتاب.

اعضاء الكونغرس

وبعد كلمة ترحيبية تواىل على
الكالم عدد من اعضاء الكونغرس
االمريكي الذين امجعوا على
التاكيد ان تنظيم داعش
واملنظمات االرهابية يشكلون
خطرا كبريا على الشرق بأمجله
املسيحيني،
على
وخصوصا
وابدوا ختوفهم من وصول داعش
اىل االردن واىل بلدان اخرى
يف املنطقة .ودعوااىل ضرورة
التحرك بسرعة ملكافحة االرهاب

ومحاية احلريات ،كاشفني اىل انه
سيصار التحضري لوضع مشروع
قانون يف الكونغرس يتناول
محاية االقليات الدينية يف الشرق
االوسط.
وتطرق املتحدثون اىل املآسي
اليت شهدها الشرق االوسط يف
االشهر املاضية ال سيما االقليات
من قتل وتهجري .وشددوا على
اهمية دعم املسيحيني يف
املنطقة ،معتربين ان ما قام به
تنظيم داعش يف سوريا والعراق
أمر حمزن وجيب التصدي له وال
جيوز ان يبقى الوضع على ما هو
عليه ،مستغربني سكوت اجملتمع
الدولي ازاء ما حيصل ،وطالبوا
بتدخل عسكري لضرب هذه
املنظمات االرهابية والوحشية
اليت يتصرف بها تنظيم داعش،
داعني اجملتمع الدولي اىل التحرك
سريعا قبل فوات االوان وتفاقم
الوضع.
وشدد اجلميع على ضرورة عودة
املهجرين اىل ديارهم واحلفاظ
على حياتهم وكرامتهم ،الفتني
اىل ان املسيحيني يتعرضون
للخطر يف الشرق االوسط فيما
اجملتمع الدولي ال يتحرك،
مشريين اىل ان لغة احلرب واحلقد
غلبت على لغة التسامح اليت هي
لغة املسيحيني.

الراعي

املاروني
البطريرك
وألقى
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي كلمة ،دعا فيها الدول
العربية اىل التحرك قبل غريها
جتاه املآسي اليت يتعرض هلا
املسيحيون يف الشرق ،كما
دعا اجملتمع الدولي اىل التحرك
سريعا لوقف اجملازر اليت ترتكب
يف حق املسيحيني.
وقال الراعي :ان اضطهاد
املسيحيني يف العامل اليوم
حقيقة موثقة ،وقد قال البابا
فرنسيس مؤخرا انه يف تاريخ
املسيحية مل يكن املسيحيون
مضطهدين مثل اليوم ،كلنا نعلم
كيف ان املسيحيني وااليزيديني
وغريهم يف املوصل وسهل
نينوى اضطهدوا من قبل داعش
واضطروا اىل ترك بيوتهم،
أخذوا هلم أمواهلم وجموهراتهم
وأوراقهم الثبوتية ،ورأينا صور

بال

النساء والعجزة والصغار
طعام وال شراب وال مأوى.
وأشار الراعي اىل ان هذا الوضع
مؤمل لكن ما جيعله مؤملا اكثر هو
سكوت العامل ،شاكرا الواليات
املتحدة واوروبا على مساعدتهما
ودعمهما ،وقال :أتوقع من الدول
العربية املعنية التدخل مباشرة
قبل اي دولة أخرى.
وطالب الراعي اجملتمع الدولي
باختاذ االجراءات اليت تهدف اىل:
 -1حترير القرى احملتلة من قبل
الدولة االسالمية يف سوريا
والعراق.
 -2تسهيل عودة النازحني اىل
قراهم وبيوتهم يف املوصل
وسهل نينوى.
 -3اجياد منطقة آمنة وضمان
سالمة هؤالء الناس بالتنسيق مع
احلكومة العراقية والكردستانية،
لوقف تهجريهم جمددا واحلؤول
دون خسارة الرتاث الثقايف
والغاء وجود املسيحيني من
التاريخ.
 -4دعوة اجملتمع الدولي للبحث
عن الدول اليت تدعم احلركة
االرهابية ان كان على صعيد
تدريبهم او اعطائهم املال ومنع
املدارس واجلوامع من نشر الفكر
اجلهادي.
وختاما شدد الراعي على ضرورة
اختاذ اجراءات عاجلة ،فالتهديد
يطال اليوم سوريا والعراق وغدا
واشنطن ولندن وباريس.

مذكرة

من جهة ثانية ،تقدم ابناء
اجلاليات املسيحية يف الواليات
االمريكية مبذكرة اىل اعضاء
الكونغرس حتثهم على وضع
قانون للتحرك السريع ملواجهة
املنظمات االرهابية والوقوف مع
االقليات املسيحية اليت هي همزة
وصل بني الشرق والغرب ،فهم
الذين بنوا هذا الشرق اقتصاديا
واجتماعيا ودعوا اىل السالم
ال اىل العنف .وأكدوا على
ختصيص جزء من املساعدات اليت
تقدمهاالواليات املتحدة االمريكية
اىل الدول العربية هلذه االقليات
املسيحية.
وشددت اجلاليات يف املذكرة
على ضرورة عودة الذين هجروا
من ارضهم بالقوة والعنف

اىل ديارهم بكرامة وممارسة
شعائرهم الدينية وبناء اماكن
العبادة اليت هدمت من قبل
التنظيمات االرهابية.
من جهته ،اعترب ممثل جعجع يف
املؤمتر النائب املعلوف ان املؤمتر
حبد ذاته هو حدث فريد من نوعه.
فهي املرة االوىل اليت يعقد فيها
مؤمتر حلماية املسيحيني جيمع العدد
الكبري من البطاركة املشرقيني،
يف واشنطن ،للتالقي بشكل عام
مع االنتشار اللبناني ،اضافة اىل
عدد من املشاركني من االنتشار
والتواصل
املوجود،
العربي
مع عدد من السياسيني يف
الكونغرس االمريكي الذين هلم
تاثري بشكل عام على السياسات
العامة .فالدعم ميكن ان يقدم
من قبل الواليات املتحدة ودول
اخرى هلا عالقة يف امللف املتعلق
بالظاهرة التكفريية اليت تدعى
داعش ،وبالتأكيد الدراك ووعي
ما يواجهه املسيحيون اليوم
يف املنطقة ،وليس بالضرورة
كفكرة اقليات ،رغم ان وجود
املسيحيني جغرافيا يعترب من
االقليات يف بعض الدول،
ولوعي ما يعاني منه املسيحيون
حتت غطاء التنظيم التكفريي او
االنظمة االخرى يف املنطقة.
وأكد املعلوف ان املسيحيني
ليسوا اقليات على صعيد الشرق،
بل هم شركاء اساسيون عرب
التاريخ يف بناء هذه املنطقة ويف
النهضة العربية ككل وسنبقى
شركاء يف املستقبل .وقال :ان
مشاركتنا كقوات لبنانية يف هذا
املؤمتر هي للتأكيد ان للمسيحيني
دورا فاعال كشركاء ،مشددا
على ضرورة محاية االقليات
املوجودة يف املنطقة والتأكيد ان
املسيحيني هم شركاء اساسيون
يف املستقبل ،ونصر ونؤكد
على ذلك ،وهذا االمر يتالقى
مع طموحات الكثريين من اخواننا
املسلمني ،أكانوا شيعة او سنة،
الذين يعرفون قيمة الشراكة
املسيحية يف املنطقة.
ووصف معلوف اللقاءات اليت
حصلت مع املسؤولني يف
الكونغرس االمريكي باجليدة
واالجيابية ،امال ان يعلن الرئيس
االمريكي باراك اوباما بعض
النقاط االساسية اليت تدعو اىل
التالقي والتحالف بني الغرب
والشرق ملواجهة ظاهرة االرهاب
والجياد احللول للمنطقة العربية
مبا فيها القضية الفلسطينية
املرتبطة بشكل مباشر وغري مباشر
بهذه الظاهرة التكفريية القائمة
حاليا.

رومانوس

من جهته ،وصف عضو املؤسسة
فادي
لالنتشار
املارونية
رومانوس املناقشات اجلارية يف
املؤمتر واهداف انعقاده باجليدة
جدا ،متوقعا ان تكون ملقرراته
آذان صاغية لدى املسؤولني
يف االدارة االمريكية لوقف آلة
االجرام اليت ترتكبها املنظمات
االرهابية يف حق املسيحيني يف
الشرق.
وأشاد رومانوس باجلهود اليت

يبذهلا البطريرك الراعي من اجل
محاية املسيحيني يف كل العامل
وخصوصا يف العراق ومصر
وسوريا.
وأشار القيادي يف التيار الوطين
احلر وليد االشقر اىل ان موضوع
املؤمتر يعنينا كمسيحيني يف
لبنان بشكل خاص ويف الشرق
بشكل عام ،وقال :جيب عدم
السكوت عما حيصل اليوم يف
املنطقة وعلينا ايصال رسالة
قوية واضحة اىل االدارة
االمريكية بوجوب عدم التغاضي
عما يتعرض له املسيحيون يف
هذه االيام يف بلدان الشرق من
تهجري وقتل على يد التنظيمات
االرهابية.
واضاف :يف املاضي ،اعتربت
االدارة االمريكية ان تنظيم
داعش هو ضد النظام السوري
وعلى هذا االساس رمبا دعمتها
بشكل غري مباشر ،اما اليوم فنحن
نطالب االدارة االمريكية مبوقف
واضح ضد هذه اهلجمة الرببرية
اليت يتعرض هلا ليس فقط
املسيحيون بل ايضا املسلمون
املعتدلون ،وجيب ان يكون هناك
موقف دولي واضح داعم حلق
هذه الشعوب يف املنطقة لتبقى
يف ارضها.
ومساء ،اقيم حفل عشاء يف
الفندق على شرف البطاركة
واملشاركني يف املؤمتر ،شارك
فيه مساعد وزير اخلارجية
االمريكي لورن سلفرمان وعدد
من اعضاء الكونغرس االمريكي،
النواب :جوزف املعلوف ،عاطف
جمدالني وجاك اوغاسبيان ،مدير
مكتب الرئيس احلريري نادر
احلريري واملستشار السياسي
له النائب السابق غطاس خوري،
الوزير االمريكي السابق من اصل
لبناني راي حلود ،سفري لبنان يف
واشنطن انطوان شديد واركان
السفارة ،السفرية االمريكية
السابقة يف لبنان مورا كونيللي،
مدعي عام التمييز القاضي مسري
محود ،مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر ،رئيس جملس القضاء
االعالمي جان فهد ،رئيس منتدى
احلوار الوطين فؤاد خمزومي ،رجل
االعمال اللبناني املصريف انطوان
الصحناوي وحشد من الفاعليات
ومدعوون.
بداية النشيد الوطين االمريكي
اىل صالة االفتتاح ثم عرض فيلم
وثائقي عن اوضاع املسيحيني
يف الشرق.
بعده القى السفري جيلبري شاغوري
كلمة قال فيها :حنن هنا اليوم
ملناقشة العنف ضد املسيحيني
يف العامل وخصوصا يف الشرق
االوسط ،مشريا اىل ان اخوتنا
يف االسالم خيشون التطرف مثلنا
حنن املسيحيني ،داعيا املسلمني
اىل اختاذ اجراء سريع واملساعدة
يف وقف تدفق السالح اىل هؤالء
اجملرمني.
ودعا الغرب اىل عدم الرتدد
او اخلوف من محاية املسيحيني،
مؤكدا ان املسيحيني جيب ان
يعيشوا يف الشرق االوسط.

الراعي

البطريرك
القى
وللمناسبة،
الراعي كلمة اكد فيها ان
املسيحيني يلعبون دورا اجيابيا
يف جمتمعنا العربي ،مشددا على
اهمية الوحدة يف لبنان وقال :انه
لشرف كبري لي ان اكون معكم
للدفاع عن املسيحيني ،اود ان
اعرب عن شكري وتقديري للجنة
املنظمة هلذا احلدث العظيم.
اضاف :ان االزمات اخلطرية
واملؤملة اليت يعيشها مسيحيو
الشرق خصوصا يف العراق
وسوريا هي اليت مجعتنا هنا يف
هذه القمة للدفاع واحلفاظ على
املسيحيني وخللق اجواء من شأنها
ان تعزز السالم واالنسجام بني
كل االديان واجملموعات العرقية
اليت مر دهور على وجودها يف
اراضي الشرق.
وأشار اىل انه يف كثري من
املناسبات اوضحنا موقفنا اىل
العامل العربي واالسالمي واجملتمع
الدولي واالحتاد االوروبي واليت
باختصار تدعو اىل ما يلي:
اوال :وقف انتشار الفكر التكفريي
على الصعيد السياسي والديين،
فهذا الفكر يرفض التنوع
وتعددية املؤسسات السياسية
وحرية الرأي والدين.
ثانيا :القضاء على كل املنظمات
االرهابية يف الشرق االوسط
لكي يستطيع كل مسيحي ،تهجر
من بلده حتت التهديد باالعدام
اجلماعي ،ان يعود اليها بسالم.
ثالثا :وضع خطة شاملة ومنصفة
لالصالح املالي اليت تسمح
للمسيحيني اعادة بناء حياتهم
اليت تدمرت على ايدي االرهاب.
اضاف :كما نصر على االعرتاف
حبقوق وكرامة املسيحيني ،الذين
وجدوا منذ ما قبل االسالم يف
الشرق االوسط بشكل كامل،
بال شروط من خالل وجودهم يف
بالد الشرق منذ االف السنني،
فاملسيحيون خلقوا اجواء من
التسامح والقبول باالخر غري
املشروط .وسياستهم العاملية
لطاملا دعمت احلرية والتنوع
والدميوقراطية واحلرية الدينية.
املسيحيون مل ينعزلوا
وأعلن انه يف اعقاب الفتوحات
العربية واالسالمية مل يعزل
املسيحيون يف الشرق االوسط
انفسهم من الواقع احمليط بهم
ومن السياسات اجلديدة ،بل
قبلوا التحدي وشاركوا بفعالية
يف عملية تكوين حضارة جديدة
تعزز االعتدال واالبداع العلمي
وتضمن املساواة حتت سقف
القانون لكل سكان الشرق
االوسط .وقال :ليس خفيا على
احد ان املسيحيني يف الشرق
االوسط قد لعبوا دورا فاعال يف
نهضة العصر الذهيب للحضارة
العربية واالسالمية.
اضاف :دعونا يف هذا املؤمتر
نشدد على اهمية الوجود املسيحي
يف الشرق االوسط والعامل
العربي ،والسبب ان وجوده
يف غاية االهمية .فاملسيحيون
يلعبون دورا هاما يف تأمني
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لبنانيات
االعتدال السياسي والتوسع
احلضاري ،حتى ان املسلمني
املعتدلني واملتحضرين يعرتفون
بأهمية الوجود املسيحي يف
بالدهم ومقتنعون بهذه احلقيقة.
واكد ان عدم وجود املسيحيون
وقيمهم يف الشرق االوسط يعين
وبوضوح االجتاه اىل خيارات قامتة
ومميتة .وقال :كلنا نعرف ما هي
هذه البدائل اليت نراها اليوم
يف املناخ السياسي واالجتماعي
يف الشرق االوسط .ديكتاتورية
مقنعة بايديولوجيات علمانية او
الدولة االسالمية اليت تديرها
داعش وغريها .فالدكتاتورية
والدولة االسالمية يتشاركان
الوحشية بشكل متساو.
ورأى ان اساس املشكلة يف
انظمة السياسات العربية هي انها
ال تفرق بني الدولة والدين ،ديانة
الدولة هي االسالم يف كل الدول
العربية ما عدا لبنان ،الدولة
السورية ليس هلا دين ،لكن ديانة
رئيس سوريا هي االسالم ،وال
داعي كي نذكرهم اليوم باهمية
التفرقة بني الدولة والدين من
اجل ممارسات دميوقراطية فعالة،
يكفيين القول ان هذه السياسة
يف دول الغرب قد أمنت احلرية
واالعتدال والدميوقراطية.
واشار اىل ان الربيع العربي جاء
بنسمة هواء نقي حمملة باالمل
وبفجر جديد بعيد عن الدكتاتورية،
ولكن لالسف مل تتأخر االنظمة
الدكتاتورية القدمية وحركات
االسالم املتطرفة عن اطفاء آمال
املاليني من العرب الذين كانوا
يتوقون للدميوقراطية واالصالح
االقتصادي والنظام االجتماعي
العادل.وقال :ان االحداث االخرية
يف كل من العراق وسوريا ولبنان
وغريها من البلدان جيب ان تذكرنا
انه لن يكون هناك ربيع عربي يف
غياب املثل العليا للدميوقراطية
واالعتدال ،اضافة اىل االعتدال
االقتصادي اليت ميثله املسيحيون
يف الشرق االوسط.
واكد ان الظروف الوجودية اليت
تواجهها اجملتمعات املسيحية
يف الشرق االوسط تعطينا
العزم ،حنن البطاركة الكاثوليك
واالورثوذكس والقادة االجنيليني
للكنائس الشرقية ،ان نتكلم

بصوت واحد وقلب واحد وثقافة
واحدة عن املشاكل الروحية
واالجتماعية والوطنية اليت يعانيها
مسيحيو الشرق ،جيب ان نعمل معا
لتقوية الوحدة املسيحية ليصبحوا
شركاء يف بناء الوطن ،ولطلب
دعم اجلميع الخوانهم املسيحيني
يف الشرق االوسط.
وختم الراعي كلمته ،مشددا على
اهمية احلفاظ على وحدة اللبنانيني
وعيشهم املشرتك ،ليس لنا فقط
بل لكل املنطقة وخصوصا يف هذا
الوقت احملدد من التاريخ.

يونان

ثم القى البطريرك يوسف الثالث
يونان كلمة شكر فيها منظمي هذا
املؤمتر ،منوها بهدفهم يف عرض
الوضع اخلطري للمسيحيني يف
الشرق االوسط.
وقال :أود أوال أن ألفت االنتباه
اىل أن املسيحيني ليسوا وحدهم
من هم حباجة للحماية ،امنا االقليات
االخرى يف الشرق االوسط حيتاجون
لذلك أيضا ،مجيعهم حباجة الختاذ
اجراءات جذرية حلمايتهم ،غري أن
املسيحيني استهدفوا أكثر من
غريهم النهم أتهموا بأنهم الطابور
اخلامس ،وأنهم متحالفون مع
البلدان الغربية املستعمرة ،حتى
أنهم اتهموا بأنهم متحدرون من
الصليبيني!.....
اضاف :مجيعنا مسعنا بالغزو
الوحشي الذي حصل قبل ثالثة
أشهر يف املوصل ،ثاني أكرب
مدينة يف العراق ،وحماولة اإلبادة
اجلماعية البشعة اليت تعرض هلا
املسيحيون وااليزيديون والشيعة
يف سهل نينوى ،حيث كانت
جمموعات كبرية تقطن يف جبل
سنجار واختذت االقلية االيزيدية
ملجأ هلا لقرون طويلة ،كما يف
مناطق أخرى يف مشال العراق.
وتابع :يؤسفين القول أن هذه
اجلرائم الرببرية اقرتفها من
يطلقون على أنفسهم اسم الدولة
االسالمية بهدف التطهري الديين
فقط .وقد تعرض مئات االلوف
من االقليات املساملة للتهديد
وتركوا بيوتهم خوفا على حياتهم.
أما أولئك الذين كانت لديهم
الشجاعة للبقاء ،مل يعطوا سوى
خيار اعتناق االسالم ودفع اجلزية
أو املغادرة تاركني كل ما ميلكونه
وراءهم .وقد تعرض العديد من

لالغتصاب
واالطفال
النساء
واخلطف والبيع كعبيد .نعم ،هذا
التطهري الديين الرهيب يتم يف
القرن الواحد والعشرين حتت
أعني العامل والالمباالة الصاعقة
لالمم للدول املتحضرة .يبدو أن
املسيحيني قد تركوا وحدهم عمدا
ملواجهة قدرهم املأساوي .وتعالت
بعض االصوات ،مثل صوت
املفيت الكثر بلد متخلف بالنسبة
ملسألة احلرية الدينية ،لتقول لنا:
داعش والدولة االسالمية يقتلون
الكثري من املسلمني وجيب أن ال
يفعلوا ذلك!.

أسوأ األعمال الرببرية

وأشار اىل ان املسيحييني يف
مشال العراق تعرضوا السوأ أنواع
االعمال الرببرية ،فقط بسبب
ديانتهم ،وقال :مل يكن هناك أي
ذريعة من أي نوع كانت للتهديد
او العدوان وال أي عمل حربي
ميكن للمهامجني أن يقدموه لتربير
هذا النوع من االعمال الرببرية،
اال اطالق العنف اجلهادي الذي
يهدف الستئصال املسيحيني
وااليزيديني من أرضهم وارهابهم
وتدمريهم ...فرنسوا بايرو ،نائب
فرنسي.
ورأى يونان أننا حباجة الن نسرب
عمق املشكلة .وقال :ملاذا ،حبق
اهلل ،يف زمننا هذا ،وفقط يف
البلدان حيث االسالم هو دين
االكثرية اليت حتكم البالد تضطهد
وتهدد باملوت الشعوب اليت
تعتنق العقائد االخرى وتدعو حلرية
الدين؟ ببساطة ،اننا ال نتكلم عن
ارهاب ديين الذي قد يتسبب
باالذى واملعاناة لالقليات كما
يعتقد أنه حيدث لبعض اجملموعات
املهاجرة اىل البلدان الغربية .ان
ما بني أيدينا هنا اضطهاد سافر
هدد وجود هذه االقليات جملرد
أنها تعتنق ديانة خمتلفة عن دين
االكثرية.
وسأل يونان :أجيدر بنا أم ال ،أن
ندق ناقوس اخلطر ونرفع الصوت
عاليا حتى ولو بلغة سياسية غري
صحيحة حول سوء التعامل مع
مسألة هامة أال وهي حرية الدين.
بعض البلدان حيث أن االكثرية
الدينية ما زالت تدمج بشكل
صارم الدين والدولة يف حكمها
للبالد ،وتتمتع بعضوية كاملة يف
االمم املتحدة ،فيما ترفض مبدأ

حفلة لدعم شهداء الجيش اللبناني
برعاية قنصل لبنان العام يف سيدني

االستاذ جورج البيطار غانم

تقام حفلة لدعم شهداء الجيش اللبناني وذلك بتاريخ - 10 - 19
 2014الساعة  7،30مساء يف صالة البلفيو يف بانكستاون.
سعر البطاقة  150دوالرا
يعود ريع هذه الحفلة لدعم عائالت شهداء الجيش اللبناني.
للحجز الرجاء االتصال على األرقام التالية:
بسام دكان - 0414 58 68 68:بهية ابو حمد- 0414299773 :
ريتا عكاري0401955035 :
الجيش سياج الوطن وحامي املواطن ..دمه على
كفه دفاعا عن السيادة واالستقالل والكرامة ..دعمه
واجب وطني على الجميع.
Dakkan Bros Network P/t proud to be
one of the sponsors

أساسي وطلب لالمم املتحدة جلعل
اعضائها يفصلون ما بني الدين
والدولة .ملاذا ينتابنا العجب مما
يدعونه قيام الدولة االسالمية
واخلالفة اجلديدة اليت متارس
االعمال الرببرية باسم الدين الذي
ميكن أن يفسر وميارس بشكل
خمتلف؟ لنتأمل شعار واهداف
وأساليب كل منظمة ثقافية،
اجتماعية أو سياسية ترتكز على
االسالم السياسي الذي ميزج
الدين واحلياة السياسية العامة
يف اجملتمع .على سبيل املثال،
فان شعار االخوية املسلمة وهي
منظمة دولية أنشئت عام 1928
يقول :اهلل مرادنا ،النيب قائدنا،
القرآن قانوننا واجلهاد طريقنا.
هل سألنا أنفسنا يوما مثال عن
تفسريات كلمة جهاد كواحدة من
أالركان اخلمسة؟ .ان أمسكت
هذه اجملموعة الدينية االساسية
بزمام السلطة ،كما حدث مؤخرا
يف مصر ،هل ستبقى حرية الدين
متاحة الؤلئك الذين يعتنقون
ديانات اخرى؟ ومع ذلك فان تلك
اجملموعة اليت اعتنقت االسالم
السياسي ،بقيت حتى مؤخرا تلقى
دعم احلكومات الغربية بذريعة
أنها جمموعة معتدلة وعلى أنها
اجملموعة الوحيدة املتبقية على
الساحة السياسية اليت تستطيع
حشد اجلماهري! واننا نعرف االعداد
الكبرية من أعضاء هذه املنظمة
الذين أعطوا اللجوء السياسي يف
الغرب!.

االسالم السياسي

ورأى ان االسالم السياسي
أينما جرت ممارسته ،ال مييز
التفريق ما بني الدين والدولة.
وان التفسريات العديدة اليت
ينطوي عليها ترجح انه سيعمد
اىل استخدام كل أنواع العنف
باسم الدين .ان ذبح الصحافيني
جيمس فوللي وستيفنس ستولف
الذي حدث مؤخرا ،وذلك الذي
جرى قبل  12عاما لدانيال بريل،
ليس سوى مثال لكيفية امكان
تطور الشريعة االسالمية اىل
تصرف بربري.
واكد ان البلدان الغربية بسيطة
ال بل متواطئة يف تقبلها ملزج
الدين والدولة ،كما حيدث يف
البالد العربية باستثناء لبنان.
وان الغرب بقيامه بهذا ،يناقض
مبادءه يف تأمني حرية الدين
جلميع املواطنني.
وقال :كيف لنا أن نتحدث عن
العامل االسالمي ،فيما علينا أن
نساعد مجيع املواطنني من أي
دين أو خلفية كانوا ليدافعوا عن
مبادىء الكياسة كما ينص عليها
ميثاق الواليات املتحدة وميثاق
االحتاد االوروبي.
اضاف :اعتقد أن الدول الغربية
أضاعت فرصة نادرة عند نهاية
فرتة االستعمار قبل  60عاما،
اذ مل تساعد سكان ما يسمونه
العامل العربي للدخول يف مشروع
بناء جمتمعات مرتكزة على
املبادىء املدنية اليت تدعو هلا
االمم املتحدة .ان بطاركة الشرق
االوسط ذكروا يف اجتماعهم
االخري يف بكركي  -لبنان قبل
بضعة أسابيع أن التفريق بني
الدين والدولة هو شرط أساسي
لنهوض دولة مدنية.
وأعلن انه بعد أعمال الشغب اليت
قام بها أصوليون متطرفون يف
كردستان يف كانون االول ،2011
حيث مت احراق بعض الفنادق
ومتاجر الكحول ،مجع رئيس تلك
املنطقة القادة الدينيني وطلب
منهم احرتام حرية الناس حتى ولو

كان لديهم معتقدات خمتلفة .لعل
مثل هذه االمثلة جيب أن تستخدم
لتعليم كيفية تقبل اآلخر والتفريق
ما بني معتقداتنا الدينية وأسس
اجملتمع الذي حنيا فيه.
وقال :يبدو أن البلدان الصناعية
الكربى ال تهتم للمسيحيني يف
الشرق االوسط الذين هم صانعو
سالم ومتساحمون ومروجون
لالصالحات احلضارية .يؤسفين
القول أن هذه البلدان االخرى ال
حتركها اال ثالثة عناصر أساسية ال
تتضمن مبادىء أخالقية:
 -1اخلضوع لصاحل االعداد
املتزايدة المة واحدة يعتقد أنها
توحد مئات املاليني باسم الدين.
 -2فرصة الستفادة من نفط
البلدان الغنية
 -3اخلوف من نهوض التطرف
االسالمي
وختم :ارجوكم صلوا الخوانكم
واخواتكم املسيحيني ليتمكنوا من
حتمل هذه احملنة الكبرية خصوصا
يف العراق .ساعدوهم ليتمكسوا
مبنارة االميان اليت تنري الظلمة
وباالمل وليتخطوا اليأس.
كما كانت كلمات لكل من املطرانني
جوزف زحالوي وابراهيم ابراهيم
تطرقا فيها اىل اعمال العنف ضد
حقوق االنسان يف الشرق.

طرد سيناتور أمريكي

وشهد حفل العشاء حالة من
الصخب والبلبلة ادت اىل انسحاب
العديد من املشاركني يف احلفل.
فقد طرد السيناتور األمريكي تيد
كروز من قاعة احلفل بعد ان القى
كلمة امام احلضور يف حفل العشاء
امام املشاركني يف العشاء.
وقد احدثت كلمته استياء واسعًا
بسبب دعوته اىل احرتام حقوق
اليهود يف الكيان االسرائيلي
وأن القضيتني متساويتان وعلى
حبقوق
االعرتاف
املسيحيني
اليهود يف اسرائيل كأقلية كما
يدافعون عن حقوقهم.
وقال كروز :حنن مجيعنا متحدون
دفاعًا عن املسيحيني ،الليلة حنن
مجيعا متحدون دفاعًا عن اليهود،
الليلة حنن مجيعًا متحدون دفاعًا
عن ذوي النيات احلسنة ،الذين
يقفون معًا ضد أولئك الذي
يضطهدون ويقتلون كل من جيرؤ
على رفض تعاليمهم الدينية.
وتابع ان التعصب الديين هو
سرطان مبظاهر عدة ،الدولة
االسالمية ،القاعدة ،حزب اهلل،
محاس ،الدول الراعية كسوريا
وايران ،كلهم مشاركون يف محلة
االبادة الشرسة لتدمري االقليات
الدينية يف الشرق االوسط ،ورأى
انه ليس للمسيحيني حليف أكرب
من اسرائيل.
وساد جو من الفوضى خالل
خطاب كروز داخل القاعة حيث
علت الصيحات املطالبة بوقف
خطاب كروز ،فيما انسحب السفري
اللبناني يف واشنطن أنطوان
شديد من القاعة وتبعه النائبان
جان اوغاسبيان وعاطف جمدالني،
والنائب السابق غطاس خوري.
وقد زادت صيحات االستهجان
اىل
والدعوات
القاعة
يف
مغادرته املنصة ،فيما مضى
كروز خبطابه اذ قال :من يكره
اسرائيل يكره أمريكا...من يكره
اليهود يكره املسيحيني .إذا مل
يعرتف املوجودون يف القاعة
بذلك ،فان قليب سيدمع .اذا
كنتم تكرهون الشعب اليهودي
فانكم ال تعكسون تعاليم
املسيح .االشخاص نفسهم الذين
يضطهدون املسيحيني ويقتلونهم
حاليا ،الذين يصلبون املسيحيني،

ويقطعون رؤوس االطفال ،هم
نفسهم الذين يستهدفون اليهود
بسبب اميانهم ،للسبب نفسه.
فيما زادت صيحات االستهجان
يف القاعة والدعوات اىل مغادرته
املنصة .وعلت هتافات :توقف
توقف...اخرج ،اترك املنصة.
كما اعرتض وبلهجة حازمة بطريرك
الروم الكاثوليك غريغوريوس
الثالث حلام ،و نشر شريط فيديو
على موقع يوتيوب يظهر اعرتاضا
قويا للحام على األمر وآخرون
حياولون تهدئته.
وقال حلام :ال ميكن أن أقبل ما
قيل ..ال أقبل أن أمسع ذلك،
سائ ًال من أخرج اليهود من
عندنا؟ من لبنان وسوريا؟ هم من
أخرجوهم األمريكيون .ومن العراق
وبغداد؟.
ويف اخلتام اجرب كروز على ترك
القاعة قائ ًال :إذا مل تقفوا مع
إسرائيل واليهود ،فلن أقف
معكم.
وأصدر وفد تيار املستقبل
املشارك يف مؤمتر الدفاع عن
مسيحيي الشرق املنعقد يف
واشنطن ،واملؤلف من النائبني
جان أوغاسبيان وعاطف جمدالني
ومستشار الرئيس سعد احلريري
الدكتور غطاس خوري ،بيانا جاء
فيه :خالل العشاء التكرميي ،مساء
أمس ،والذي أقيم على هامش
املؤمتر ،ألقى السيناتور األمريكي
تيد كروز كلمة تضمنت آراء
عنصرية ،ودعوة اىل التحالف مع
إسرائيل ال تتناسب مع األهداف
السامية للمؤمتر ،ما دفع وفد تيار
املستقبل اىل االنسحاب فورا،
احتجاجا على هذه الكلمة ،وكذلك
انسحب سفري لبنان يف واشنطن
انطوان شديد.

البطريرك لحام

من جهته ،كرر البطريرك حلام
موقفه الذي أطلقه اثر انسحابه
من حفل عشاء على هامش
مؤمتر الدفاع عن مسيحيي الشرق
املنعقد يف واشنطن ،اعرتاضا
على كالم السيناتور األمريكي
تيد كروز ،الذي دعا املسيحيني
اىل السالم مع اليهود وندد
باملسلمني وصورهم وبأنهم
واليهود،
املسيحيني
اعداء
رافضا املشاركة يف جلسة حول
اوضاع املسيحيني النها ملتبسة
يف مواضيعها ويف شخصية
املتحدثني فيها ،حيث كان من
املقرر ان يلقي عضو الكونغرس
كريس مسيث كلمة تبني للحام
انها وثيقة حضرها السنة
املاضية ،وتتضمن ادانة للرئيس
بشار االسد ودعوة حملاكمته امام
حمكمة اجلنايات الدولية ،وهذا ما
اعتربه حلام خروجا عن موضوع
املؤمتر ،واستغالال للمناسبة من
اجل اطالق مواقف معادية لالنظمة
والشعوب والعيش املشرتك.
وذكرت البطريركية يف بيان ،ان
حلام كان رفض حضور اجللسة
وسجل اعرتاضه ،كذلك رفض
البطريرك يونان واملطران زحالوي
حضور اجللسة ،ما دفع مدير
املؤمتر اىل ابالغ البطريرك بشارة
الراعي والبطريرك آرام ،اللذين
غادرا اجللسة اعرتاضا.
ويف اخلتام ،تال رئيس مجعية
الدفاع عن املسيحيني يف الشرق
توفيق بعقليين رسالة موجهة اىل
املؤمترين من مبعوث االمم املتحدة
لعملية السالم يف الشرق االوسط
طوني بلري ،اعلن فيها تأييده
العمال املؤمتر ورفضه كل انواع
االضطهاد ،مشددا على ضرورة
قمع املنظمات االرهابية.
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لبنانيات

أعلن انه لن يرتشح من دون ضمان نصاب وفاقي

اجلميّل دعا اىل عدم االستخفاف مببادرة  ١٤آذار

رأى رئيس حزب الكتائب
اجلميل
اللبنانية الرئيس أمني
ّ
ان تعطيل النصاب هو الذي
مينع اجراء االنتخابات ،وال
ميكننا ان نتحدث عن مرشحني
والنصاب معطل لذلك علينا ان
نفتح جملس النواب أوال قبل
احلديث عن املرشحني.
وقال ،يف حديث إىل حمطة
املستقبل :أحاسب الذي يعطل
النصاب النه مينع انتخاب
الرئيس يف الوقت املناسب
ومينع حسن سري املؤسسات
ويعطل املسار املؤسساتي
والدميقراطي خصوصا يف هذه
الظروف وحنن بأمس احلاجة
لرئيس ليجمع اللبنانيني مع
بعضهم.
ولفت إىل ان الرئيس يكون
بني
جيمع
الذي
احملاور
اللبنانيني والرئيس متام سالم
يقوم بواجباته كما جيب ولكن
ليس رئيسا للجمهورية وهو
مكبل مبجلس الوزراء ككل.
والحظ أن العماد ميشال
عون هو املرشح غري املعلن
والتحالف الذي يتضامن معه
هو الذي يعطل النصاب وامتنى
ان يساهم يف املشاركة يف
االنتخابات الرئاسية يف اسرع
وقت ممكن.
ّ
وذكر بأن ترشيحي اعلن يف
بكركي وهناك  4مرشحني
والدكتور جعجع اعلن انه مستعد
لالنسحاب باطار معينّ  ،والنائب
عون الطريق مقطوعة امامه
لذلك اجلميع يعلم أن ترشيحي

Proudly supported by

مطروح ولكن يصبح واقعيا حني
نفتح جملس النواب فنحن ننتظر
مسألة النصاب ،واال فماذا يفيد
ترشيحي والنصاب مل يكتمل
بعد؟ وهناك معطيات جيب ان
تتوفر.
أضاف :عون يقول انه إما ان
نتفق عليه اما أن مناطل يف
انتخاب الرئيس ،وحنن نعترب ان
عون لن يؤمن مصاحل الشيعة
والسنة واملسيحيني.

أترشح وفاقيا

واستطرد :ال اقبل أن أترشح
من دون ان أكون ضمن نصاب
وفاقي ويف االجتماع االخري ل
 14آذار كان هناك امجاع انه اذا
هناك اي نافذة معينة لرتشيحي
فستتبناه  14آذار والنافذة
املطلوبة هي قضية النصاب،
واملخرج هو النصاب وهو بيت
القصيد.
وأشار إىل أن الشعب ال ينتخب
الرئيس ،ولو الشعب ينتخب
الرئيس كان األمر خيتلف،
ولسوء احلظ الشعب ال ينتخب
الرئيس .وال ميكننا اال نشعر مع
الشعب اللبناني فالبلد اجتماعيا
يف حال مرتدية من ناحية املياه
والكهرباء لذلك ما نعيشه غري
موجود بأي بلد حضاري او يدعي
احلضارة ،وحتى دول افريقيا
النامية أصبح عندها كل االمور
احلياتية العادية.
وتابع : :غري صحيح ان الرئيس
ال يتمتع بصالحيات فرئيس
اجلمهورية يرتأس جملس الوزراء
كلما دعا اىل ذلك ويرتأس

قضية املراقبة واحملاسبة ،معتربًا
أننا اآلن بظروف استثنائية
وخطرية جدا وال حتتمل رئيسا
متدرجا وال نعرف ما برناجمه،
والبلد ال حيتمل هذا األمر ،وال
ميكننا ان ننظر للرئاسة بشكل
سطحي .فنريد رئيسا استثنائيا
وهناك استحقاقات كبرية جدا
والرئيس له دور مهم جدا.
كما ّ
ذكر بأن النظام اللبناني
عدة وتغيري
وحروب
ازمات
واجه
ّ
االنظمة وال يزال صامدا ولكن
علينا ان نقوم خبطوة اوىل وهي
بانتخاب الرئيس الذي سيجمع
اللبنانيني.
واعرب عن ثقته بانه ميكننا ان
ننطلق من جديد واحلوارات اليت
حتصل ال بد ان تكون بادرة خري
وتشكيل احلكومة يف العراق
واحلوارات اليت حتصل يف
املنطقة شيء اجيابي.
أضاف :اوقفنا املبادرات الننا
نصل اىل باب مسدود ومبادرتي
هي من باب املنطق وهو هاجسي
ان نستمر وان جنمع اجلميع وان
نالقي احللول االنقاذية يف البلد
وهذه مبادرتي وانا مستمر
بهذا األمر وحنن منفتحون على
اجلميع.
واسرتسل :منذ عام  1943مل يتم
انتخاب رئيس إال بصراع وهذا
االمر طبيعي وهذا املسيحي
هكذا وهناك حياة دميقراطية
نعيشها ومنارسها وعون ليس
املعطل الوحيد واصوات عون يف
جملس النواب غري قادرة على
تعطيل النصاب وهناك اصوات

ّ
تعطل لذلك الصراع ليس
اخرى
مسيحي  -مسيحي وهذا الكالم
مرفوض وغري مقبول.
وقال :منذ االستقالل حتى اليوم
مل حيصل امجاع بني املسيحيني
على الرئيس اال يف العام 1982
عندما مت انتخابي.

لعدم االستخفاف باملبادرة

ودعا إىل عدم االستخفاف
باملبادرة اليت قدمتها  14آذار
وجوهر هذه املبادرة هو اننا
نقول بشكل علين وواضح اننا
نقبل احلوار مع شركائنا يف
الوطن وهذا اهم ما ورد يف
املبادرة ،الفتًا إىل اننا أخذنا
موقفا صرحيا بدعم ترشيح
الدكتور مسري جعجع ولو أمن
الفريق اآلخر النصاب لكنا
انتخبناه.
وتابع :على الرئيس ان يستوعب
مسؤولياته وحنن موقفنا واضح
من موضع السالح وعلينا ان
جنلس مع حزب اهلل وعلينا
ان نالقي حال لسالحه والدولة
باجنازاته
تعرتف
اللبنانية
خصوصا حتى عام  2000ولكن
يف املقابل على حزب اهلل ان
يعرتف بالدولة ايضا وعلينا ان
حنافظ على املؤسسات.
والحظ ان هناك انقساما وطنيا
عموديا بشأن سالح حزب اهلل
وال احد معه عصا سحرية وحزب
اهلل لن يسلم سالحه يف كبسة
زر وهذ القرار لن يتخذ على
الصعيد احمللي وهذا املوضوع
سيبحث مع احلزب وال ميكن
ان تركب السيادة الوطنية
عندما تكون القرارات مبعثرة
فقرار السلم واحلرب جيب ان
يكون بيد الدولة واملؤسسات
الرمسية.
وعن األزمة السورية ،قال :علينا
ان نبقى على احلياد وانا طالبت
باحلياد قبل ان يتورط حزب اهلل
يف املعارك يف سوريا ،العامل
يتغري كل يوم ولكن لبنان
سيبقى وعشنا صراعات كثرية
وسنبقى فاملرحلة متر وحزب اهلل
جاء باالمس على الساحة ولكن
لبنان باق وعلينا ان نتناقش مع
حزب اهلل بشأن سالحه.
وتابع :نضع احلوار واحللول
املقرتحة احتياطا لكي تأتي
اللحظة املناسبة ،الفتًا اىل أن
األمور تتغري وعلى األرض من
جهة هناك فعل هو داعش
وردة فعل تكتل ضد داعش
لذلك الساحة لن تبقى كما هي
واملعطيات ستتغري واملعطيات
اجلديدة ستفرض نفسها وستحل
عدة عقد.
واعترب أن البيان الذي صدر عقب
لقاء األمني العام حلزب اهلل حسن
نصر اهلل ورئيس تكتل التغيري
ميشال عون فيه اجيابيات وذلك
بالرتكيز على الدولة والعودة
اىل الدولة وهناك تطور ،فاذا
نأخذ التصاريح اليت كنا نسمعها
منذ اعوام ماضية اما اليوم
فحزب اهلل يؤكد انه مع لبنان
وطن تعددي نهائي وهذا الكالم
جديد لذلك لرمبا ان نذهب اىل
امور اجيابية.
وإذ أكد أننا ال نعمل وفق مبدأ
املزايدات وحزب الكتائب ال
يعمل على غرائز الناس ،قال
اجلميل :نقوم بواجباتنا وبقينا
 77سنة ومررنا مبراحل معينة كنا
حتت األرض ولكن اليوم عندنا
نواب ووزراء واعترب الكتائب

على الطريق صعودا.
ّ
يطل
وقت الالزم
وردا على سؤال عن صمت
ّ
اجلميل وملاذا
النائب سامي
ّ
يعتكف عن الكالم والتصرحيات
السياسية ،قال :وقت الالزم
ّ
ّ
بطل وهناك مرحلة عقوقة
يطل
وهذه املرحلة صعبة وأنا حتى مل
أكن أريد ان اتكلم ،فبماذا يريد
الشخص ان يتحدث؟ الناس
ّ
ملت من الكالم.
وعن التمديد للمجلس النيابي،
قال :حنن مع موعد اجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها
ومصرون على ان حتصل
قبل
الرئاسية
االنتخابات
االنتخابات النيابية ،مؤكدًا أن
موقفنا املبدئي هو اننا ضد
التمديد جمللس النواب وهذا
موقف واضح وصريح وحنن ك
 14آذار ممكن ان خنرج مبوقف
موحد يف هذا املوضوع.
اضاف :نسمع حلفاءنا يف
القوات انهم ضد التمديد وال
احد حتدث معنا يف مسألة
التمديد ،مشريًا اىل أننا نركز
على االمور االجيابية ونتأمل ان
يتم االنتخاب يف اسرع وقت
وال مانع لدي ان اقوم باحلركة
اليت قمت بها من قبل وان جنمع
كل االطراف لكي نتوافق على
انتخاب رئيس للجمهورية.
العسكريني
قضية
وعن
اجلميل:
قال
املخطوفني،
ّ
يدنا مع أهالي العسكريني
املخطوفني ونناشد كل من
يستطيع ان يساعد فليساعد
وامتنى ان تساعدنا قطر يف
هذا امللف وهذا املوضوع دقيق
واجملموعة التكفريية ليس سهال
احلديث معها.
أضاف :لو مل يكن لقطر خيط
معني يف قضية املخطوفني ملا
كانت تدخلت وعلينا ان نشكرها
على اهتمامها ودعمها.
واعترب أن قصة اخلطف مل تنته
وعلى الدولة ان تعاقب من خطف
امين صوان ولن تنتهي القصة
حلني أن تأتي الدولة بالذين
خطفوه وتعاقبهم اشد العقوبة
لذلك على هؤالء أن حياكموا
لكي يكونوا عربة لغريهم.
وتابع :ال اعرف املبادرة القطرية
ولي ثقة يف قطر النها سبق
وساعدت يف قضايا سابقة وهلم
اياد بيضاء وامتنى ان يكون هذا
املسعى اجيابيا.
وردا على سؤال عما اذا كان
سيقايض لو كان ابنه من بني
العسكريني املخطوفني ،قال
اجلميل :بصراحة هذا الكالم ال
يتوجه لي حنن قدمنا بشري وبيار
ومايا وغريهم من البيت الواحد،
وحنن شعورنا معهم للشباب
الننا تذوقنا مرارة الطعمة لذلك
ال ميكننا اال أن نتضامن معهم
ولكن علينا ان نعطي املبادرة
فرصة لكي ال تكون على حساب
كرامة اجليش والوطن.
ّ
وعن تسليح اجليش،
ذكر
اجلميل بأن هناك بعض االسلحة
اليت جاءت من امريكا مشكورة
وهناك اهلبة السعودية لدعم
اجليش واليت بلغت  4مليارات
ومشكورة السعودية على دعمها،
آم ًال ان تذلل كل العقبات لكي
يتم صرف هذه االموال لكي
يستفيد اجليش.
أضاف :أعلم ان هناك بعض
االسلحة اليت تصل للجيش من
دون الكشف عنها وتكون بعيدة

عن االضواء وحسب معلوماتي
االخرية انه يف معركة عرسال
نفد اجليش من الذخرية.
وأشار اىل أن لبنان مل يقطع
مع
الدبلوماسية
العالقات
سوريا وهناك اتصاالت مع
السلطات السورية خصوصا
وان هذا االتصال حصل لدى
عودة الالجئني السوريني اىل
بالدهم.
واعترب أن من الطبيعي ان
يكون هناك تواصل بشكل او
بآخر وعلينا اال ننسى ان هناك
تواصال بني اجليش اللبناني
واجليش االسرائيلي باشراف
من االمم املتحدة ومن الطبيعي
ان حتصل كل تلك االتصاالت
الن هناك قضايا جيب ان تعاجل
على احلدود.
اجلميل :موقفنا من النظام
وتابع
ّ
السوري معروف وخصوصا اشك
ان يعود بسوريا وكأن شيئا مل
يتغري وظروف سوريا تغريت
وهناك استحالة ان تتوحد
سوريا.
ويف ما يتعلق باألزمة العراقية
وتنظيم الدولة االسالمية ،قال
اجلميل :ال ميكن أن أتكهن
ّ
ماذا سيتضمن خطاب الرئيس
األمريكي باراك أوباما غدا،
وعلينا أن ننتظر االقرتاحات اليت
سيقدمها وهي قد تكون جذرية
وقد ال يذهب إىل النهاية فيها
أي أن تكون للحد من االنتشار
من دون الذهاب إىل النهاية.
اضاف :وصلتنا معلومات ان
شركة بوينغ ترسل قطع غيار
اىل ايران وهذا يعترب من
املعدات االسرتاتيجية وهناك
غزل يف مكان ما وال استبعد
ان يكون هناك تواصل بني
الواليات املتحدة وايران.
ورأى أنه من املؤسف انه ال
ميكننا ان نراهن على الشعب
العربي ورأينا ما جرى يف
البلدان اجملاورة.
ولفت اىل أن هناك قطبة خمفية
يف املوقف األمريكي ال نفهمها
هل سيحاربون داعش يف العراق
فقط وماذا عن املوقف السوري
وماذا سيقول الروسي حبال
الذهاب إىل االمم املتحدة.
ويف ما يتعلق مبسيحيي لبنان،
قال
اجلميل :أنا مطمئن ملستقبل
ّ
املسيحيني يف لبنان ويف
السابق مررنا بظروف صعبة
كثرية ،وحنن منلك روح املقاومة
وروح الصمود ومررنا بظروف
جدا صعبة سنة  1952وصمدنا
امام اجلحافل اليت واجهتنا سنة
.1975
أضاف :وضع مسيحيي املشرق
خيتلف عن وضع مسيحيي لبنان
والفئة هذه كانت معتمدة على
روح التعايش ومل يكن أحد
يتصور وجود تنظيم داعش
والدليل على أهمية وجود
املسيحيني يف املنطقة هو اهلمم
اليت حتركت ملعاجلة موضوع
االعتداءات عليهم ولبنان سيبقى
قبلة مسيحيي الشرق.
وختم الرئيس أمني
اجلميل:
ّ
أنا ضد الدعوات إىل تسليح
جتارب
ولدينا
املسيحيني
بالنسبة إىل السالح املليشياوي
الذي ورطنا يف قضايا كبرية
وال نريد أن نفتح جروحات،
واملعطيات اليوم خمتلفة عما
كانت عليه يف السابق واليوم
علينا أن نكون إىل جانب اجليش
اللبناني يف صف واحد.
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لبنانيات

جملس الوزراء ناقش يف جلسته
العادية  ٦٧بندا و «النازحني»

عقد جملس الوزراء جلسته
العادية الساعة الرابعة بعد ظهر
أمس االول يف السراي برئاسة
رئيس الوزراء متام سالم ،يف
حضور غالبية الوزراء الذين
غاب منهم الوزراء :بطرس حرب
وجربان باسيل وروني عرجيي.
وناقش اجمللس جدول أعمال
من  67بندا عاديا ،ومن خارج
جدول االعمال عددا من امللفات
أبرزها ملف الالجئني السوريني
واملقررات اليت مت التوصل اليها
خالل اجتماع اللجنة الوزارية
املكلفة متابعة ملف النازحني
السوريني ،والذي عقد أالربعاء
يف السراي.
وقبيل اجللسة ،أشار وزير
االشغال العامة والنقل غازي
زعيرت ردا على سؤال عن
االوضاع االمنية يف منطقة
البقاع ،اىل عقد لقاء عام موسع
يف بعلبك االحد املقبل ،يضم
كل فاعليات املنطقة للبحث

يف االوضاع العامة يف البقاع
وبشكل خاص الوضع االمين.
واعترب وزير الرتبية والتعليم
العالي الياس بوصعب أن
موضوع عرسال هو االساس يف
كل احملادثات ،كما ان املوقف
من اقامة املخيمات لالجئني
السوريني واضح ،وهو اقامتها
خارج احلدود اللبنانية او يف
املناطق العازلة بني البلدين،
مشريا اىل ان ال توافق ،ولكن
ايضا ال خالف يف جملس الوزراء
على هذا املوضوع ،وخصوصا
أن هناك مساحات واسعة من
االراضي تابعة للبنان جلهة
املصنع ميكن اقامة مثل هذه
املخيمات فوقها.
وقال وزير االعالم رمزي جريج:
إن لبنان يتعرض العتداء من
االرهابيني ،ومن هنا احلاجة
اىل الدفاع من الداخل من خالل
دعم اجليش ،اضافة اىل الدعم
العربي واالجنيب.

كنعان بعد التكتل :ملبادرة مؤسساتية تشريعية لتمويل تسليح
اجليش واالرهاب التكفريي ال دين له ومكافحته اولوية لبنانية
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه االسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون وحبث يف امللفات
الراهنة.
حتدث امني سر
وعقب االجتماع ّ
التكتل النائب ابراهيم كنعان
فقال:
-1كان هناك توافق بني مجيع
اعضاء التكتل على ضرورة
القيام مبجهود لبناني من
داخل املؤسسات لتحصني
وضع اجليش على صعيد
وعدم
وحاجاته،
جتهيزاته
االنتظار اىل ما شاء اهلل ما
هو معلن من هبات .وهذا ال
يعين ان اهلبات غري مطلوبة،
ولكن عندما يكون هناك قانون
برنامج معد من قيادة اجليش
وحمال من احلكومة السابقة اىل
اجمللس النيابي ،ملاذا ال تتم
دعوة اهليئة العامة للمجلس
النيابي والتشريع استثنائيًا
ملصلحة لبنان العليا لتأمني
التمويل لتجهيز اجليش .فبني
الشحادة والبكاء والنحيب
واملواقف االعالمية يف بعض
الفعلي
والعمل
االحيان
واملبادرة املباشرة من خالل
قرار لبنان جامع ،يف ظل
استهداف السيادة واالخطار
املوجودة ،ما من مصلحة عليا

اكرب من هذه للتحرك للقيام
مبا يلزم .واذا كانت هناك من
هبات يف املستقبل ،فيمكن ان
متول هذا القانون الذي يضع
ّ
على السكة الصحيحة مسألة
جتهيز اجليش املنتظرة منذ
عشرين عامًا .ومن هو مطلع
على امللف العسكري يعرف ان
هناك مشاريع قوانني برامج
كانت ترفض وتوضع يف
االدراج يف السنوات املاضية،
وهذا االمر ملح.
 -2يف موضوع الالجئني
موقف
هناك
السوريني.
صادر عن وزير اخلارجية
يرفض التعارض مع سياسة
احلكومة يف تشجيع النازحني
على العودة اىل بالدهم من
خالل الغاء بعض الغرامات
والرسوم .وهناك معلومات
وصلت اىل اخلارجية عن
العليا
املفوضية
اعرتاض
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني
املعنية بهذا امللف على ذلك.
وحنن نطلب من جلنة الشؤون
اخلارجية يف اجمللس النيابي
بالقيام بواجباتها والدعوة
اىل اجتماع فوري للبحث مع
املفوضية حبقيقة هذا االمر،
ووضع النقاط على احلروف،
جلهة االلتزام بسياسة احلكومة
اللبنانية وما اعلنه وزير
اخلارجية جربان باسيل على
هذا الصعيد.
ّ
يتعلق مبلف
 -3اما يف ما

اخلليفة البغدادي هو رمز
اإلسالم ومبقام النيب..؟! نعم،
لقد عرضنا مشهدا يف الربنامج
عن اخلليفة البغدادي ولكن مل
أتعرض للديانة اإلسالمية .وأنا
ّ
أتعرض ألي دين
ال ميكن ان
ّ
مساوي ،أم إىل النيب حممد،
أنا املسيحي املؤمن الذي
أحرتم مجيع الديانات ،ونعيش
مع بعضنا حتت سقف هذا
الوطن ،مسيحيني ومسلمني ،ال
مسلمني ودواعش أم مسيحيني
ودواعش!»
ّ
أن محلة التهديدات
وأكد ّ
ّ
اليت طالته هي محلة منظمة،
كما وإعتقد ّ
أنه يوجد أشخاص
معينني وراء هذه احلملة.
ّ
وتابع« :قد أضطر أن أفضح
أمساء هؤالء األشخاص يف األيام
القادمة.هل يقف مسؤول كبري
وراء حتريض هؤالء الدواعش؟
وقبل أن تصلين رسائل «الذبح»
والقتل إلهانيت وحبسب قوهلم
تلقيت
اإلسالمية،
الديانة
عددا من التهديدات والشتائم
ِ
ّ
رت من «فالن» ،ال
ألنين
سخ ُ
ميكنين اآلن أن أفضح إسم هذا
املسؤول ،وال ميكن ان أجزم
ّ
أنه هو من قام بتحريك هذه
«الدواعش «لتهامجين».
وختم خليل« :لن أخاف من
« داعش « ومن أمثاهلا ..هم
يقولون «بالذبح جئناكم» ،و أنا
أقول هلم« :بالعضمة» جئناكم.

رعية مار يوحنا الحبيب املارونية

مسؤول كبري وراء حتريض الدواعش؟

املخرج شربل خليل للـ»« :»Tayyar.orgبالعضمة» جئناكم
ال شك أن ظاهرة داعش
وأخواتها باتت حمطة ثابتة يف
يوميات اللبنانيني أمجعني،
وعلى الرغم من تعدد صفاتها،
اال أن اجلميع يتفق على أن تلك
الظواهر عبارة عن جمموعات
ارهابية تكفر وتهدد بإسم الدين
دون أدنى املراعاة ..والالفت
أنها مل تكتفي بأهل السياسة
فحسب بل طالت تهديداتها
عدة شخصيات معروفة وكان
آخرها املخرج والكاتب شربل
خليل.
خليل ويف حديث مع موقع
أن « داعش
 tayyar.orgاعترب ّ
بأي صلة،
البشر
ميت إىل
ّ
« ال ّ
لذلك ستفشل مجيع حماوالت
الرد عليهم وعلى تهديداتهم.
إنهم بعيدون ّ
ّ
كل البعد عن مجيع
الصفات اإلنسانية والبشرية،
ولن أقوم بالرد عليهم.
جدية هذه التهديدات
أما عن
ّ
ّ
اليت طالته عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي وعرب هاتفه اخلاص،
ودور األجهزة األمنية املختصة
ملالحقة هذا املوضوع ،أشار
خليل ّ
ألنه ال يثق بقدرة الدولة
والقانون على معاجلة ومالحقة
هذه « الدواعش».
وأضاف:
«إن مجيع أرقام
ّ
اهلواتف اليت وصلتين رسائل
تهديد منها واضحة جدًا ،باإلضافة
إىل أمسائهم وصورهم ،وهم
يضعون صور هلم حتتوي على

شعارات داعش وصور مناهضة
للجيش اللبناني».
أن حبوزته تهديدات
ولفت ّ
صوتية بغاية اخلطورة ،وإن
أراد أن يعرضها على الرأي
العام ستكون كفيلة حبرب
أهلية «وأحتفظ بهذه التهديدات
لنفسي ،كي ال أساهم بتأجيج
الفتنة املذهبية والطائفية».
ّ
أن الدولة اللبنانية
وأكد خليل ّ
عاجزة عن مالحقة هذه التهديدات
ومن وراءها.
وأشار اىل أن بعض التهديدات
اليت وصلته ،تعود إىل عدد
من أبناء طرابلس ،لكنه ال يلجأ
اىل الدولة خوفًا من أن «تقوم
ّ
لتقلهم
بإرسال سيارات فخمة
إىل اماكن آمنة »...واستغرب
خليل كالم هذه « الدواعش
ّ
«بأنين شتمت الديانة اإلسالمية
والنيب يف احللقة األخرية من
برنامج « بسمات وطن».
وسأل خليل« :هل أصبح

عائدات البلديات .فقد كانت
هناك جلسة للجنة املال
واملوازنة ارجئت للمرة الثانية
بسبب اعتذار الوزراء املعنيني.
ونتمنى ان يؤخذ املوضوع
على حممل اجلد لتوضيح كل
املسائل ويأخذ امللف مساره
ألن البلديات لكل لبنان
وليست الي طرف او تيار
ّ
يشكل
سياسي .وهذا امللف
اولوية الن كل تقصري حاصل
على مستوى قرانا وبلداتنا يؤثر
على سلمنا االهلي ويساهم
يف التطرف .ولطرابلس على
سبيل املثال  60مليون دوالر
منذ سنوات مل تصل اليها.
وهناك حاجة يف العديد من
املدن لالمناء ،يف مقابل تغذية
التطرف والنحو يف اجتاه افكار
ومعتقدات تهدد السلم االهلي
يف لبنان واملبادىء اليت تربينا
عليها وقام عليها جمتمعنا.
تقصر الدولة يف
وعندما
ّ
واجباتها نتوقع كل شيء.
 -4يف مسألة اخلطف ،ندعو
اىل االلتفاف حول املؤسسة
العسكرية واالجهزة االمنية
وندعوها اىل أن تكون فاعلة
وتقوم بواجباتها .وسنتابع
يف احلكومة واجمللس النيابي
واخللية الوزارية هذه املسألة،
وستكون لنا مواقف اذا مل
نلمس تعاط مسؤول مع
هذه امللفات .فالعسكريون
املخطوفون هم ابطال ،وشهداء

اجليش من عباس مدجل اىل
علي السيد ورفاقهما هم
ابطال .وعلينا مسؤولية كبرية
لنستأهل وطنًا استشهدوا من
اجله ،وذلك من خالل احلزم
واحلسم وحتمل املسؤوليات
ندعو
لذلك،
وحتديدها.
اىل وضع االمور السياسية
اخلالفية جانبًا ،ويكون امللف
الوطين االول مكافحة االرهاب
التكفريي الذي ال رب له وال
دين وال قناعات.
وردًا على سؤال عن رفض
بعض الكتل النيابية النزول
اىل اجمللس للتشريع قال
كنعان « على كل من يقول
انه مع اجليش ان يرتجم
اقواله بالنزول اىل اجمللس.
وقد وضعنا اجلميع امام
مسؤولياتهم ونتمنى مشاركة
اجلميع الن «يد لوحدها ما
ّ
بتزقف» .فهناك قانون حمال
من احلكومة وجيب ان يناقض
ويقر وهو يؤمن احلد االدنى
من التجهيزات للجيش .علينا
ان نربهن اننا لسنا عاجزين
كلبنانيني ،ففي امللف املالي
واالمين والرتبوي واالجتماعي
من سلسلة رتب وسواها هناك
عجز ،ولبنان يقع ضحية االسر،
فهل نستمر بهذا املسار؟ وحنن
نعلم اننا قادرون على الفعل
اذا توافرت االرادة ،واذا مل
حيصل ذلك اليوم يف ظل هذه
الظروف ،فمتى سيحصل؟

63 George St, Mt Druitt
Ph 9625 8985 Fax 9625 9779

يتشرّف اآلباء املرسلون اللبنانيون الكريميون مع أبناء الرعية بدعوتكم للمشاركة يف
إحتفاالت عيد مار يوحنا الحبيب وإحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الرعية يف منطقة ماونت
درويت ،وذلك برعاية سيادة املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام وحضور األب
فادي تابت املرسل اللبناني ممث ًال قدس األب العام مالك أبو طانيوس ،بحسب الربنامج
التالي:
الجمعة  19أيلول الساعة  7:30مسا ًء :حفل عشاء ساهر يف قاعة ال Bellevue
 Bankstownيتخلله سحب على سيارة تويوتا جديدة وجوائز أخرى قيـّمة .للحجز
اإلتصال على الرقم  96258985أو 0414900075
األربعاء  24أيلول والخميس  25أيلول الساعة  7:30مسا ًء :عرض مسرحية
«قلب األم» لألب فادي تابت على مسرح قاعة بلوزا  Granvilleللحجز اإلتصال على
الرقم 0426661406
الجمعة  26أيلول الساعة  7:00مسا ًء :قداس إحتفالي يف كنيسة مار يوحنا
الحبيب ماونت درويت يتخلله تجديد النذور الرهبانية لآلباء املرسلني.
األحد  28أيلول الساعة  7:30مسا ًء :العرض األخري ملسرحية «قلب األم» على
مسرح قاعة نينوى  Edensor Parkللحجز اإلتصال على الرقم 0426661406
إننا إذ نجدد شكرنا لكم ،نسأل اهلل أن يفيض عليكم غزير بركاته ونعمه.

األب مارون موسى
رئيس الرسالة
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عرب وعالم

املفيت حسون يكشف السبب احلقيقي خلطف ناشطون لـ «النهار» البريوتية:هذه رواية اغتيال قادة «أحرار الشام»
املطران يوحنا ابراهيم  +عملية اخلطف

كشف مفيت سورية أمحد بدر
الدين حسون ،يف لقاء مع
أمه لإلستفسار عن
وفد شعيب ّ
املطرانني يوحنا ابراهيم وبولس
ّ
أنه لدى الكنيسة
يازجي،
السريانية األرثوذكسية أمالكًا
يف تركيا تقدر مبئات ماليني
الدوالرات ،وهذا اجلزء هو قسم
من ما تصادره احلكومة الرتكية..
ومع طلب البطريرك زكا ،تكيلف
جلنة برئاسة املطران يوحنا
ابراهيم ملتابعة هذا املوضوع،
عقد اإلجتماع األول بني املطران
ّ
يفك أسره)
يوحنا ابراهيم (اهلل
ورئيس الوزراء الرتكي رجب
الطيب اردوغان ،فاشار األول
التحرك
اىل انه يتوجب قبل
ّ
باجتاه أي أفراد أو مؤسسات
على احلكومة الرتكية ،اعادة
احلقوق من قبل احلكومة إن
كانوا يعتربون ذلك حقوقًا..
واعدًا املطران يوحنا ابراهيم
بوضع كرسي للبطريريكية يف
تركيا».
يضيف املفيت حسون عن ذلك
املطران
«رفض
اإلجتماع:
ابراهيم طلب نقل البطريركية
من سورية اىل تركيا ،قائ ًال
ألردوغان أن بالد الشام هلا
امتداد واحد» .وينقل حسون
عن ذلك اإلجتماع انزعاج
اردوغان جدًا عند مساعه «بالد
الشام» ،فسأله يعين ذلك أنكم
لن تأتوا ..فاجابه املطران يوحنا
ابراهيم ،نأتي اىل كنائسنا،
وعلى اديرتنا وألبناء طائفتنا،
ولكن سيبقى للشام فيها كرسي
بطريركي ،إنها كرسي «انطاكيا
وسائر املشرق» ،فحينها أجابه
أنه ال تدعى انطاكيا ناق ًال اليه
امسها الرتكي وامسها «هاتاي»،
فاجابه املطران يف كتبنا املقدسة
ُتدعى «انطاكيا».
واشار املطران يوحنا ابراهيم
اىل أنه ال يتعاطى السياسة،
ّ
كل كتبنا املقدسة
ولكن يف
ُتسمى انطاكيا.
وكشف املفيت حسون عن

اإلجتماع حزن وغضب اردوغان
من املطران ،فاختذ قرارًا
بالتشدد على السريان يف
ّ
تركيا ،وذلك كنوع من اإلنتقام
والقصاص ،ومع بدء األحداث
الدامية يف سورية ،بدأ املطران
يوحنا ابراهيم يتواصل مع
مجاعات املعارضة ،وهذه امليزة
حُتسب عليه أنه تواصل مع اجلميع
وحتى مع املتطرفني ،واستطاع
ّ
فك اسر عدد من املساجني،
واجرى عدة مصاحلات ،فغضبوا
األتراك ،فوضعوا له فخًا،
وكان املطران يوحنا ابراهيم
يسلك طريقًا معروفة وكان
يأخذ أشخاصًا ويأتي بآخرين،
مير على كافة اجملموعات
وكان ّ
املسلحة ،وفيما كان صاعدًا
إلستقبال املطران اليازجي
ليأتي به اىل حلب ،فقبض عليه
بعد احلدود العراقية حبوالي 8
كلم ،واجملموعة اليت قبضت
ومدربة
عليه هي شيشانية،
ّ
يف تركيا ،ومرتبطة باملخابرات
الرتكية ،وهذا ما نقله الينا حتى
املعارضني السوريني إثر اعتقال
بعضهم ،وقالوا ّ
أنه ليس لديهم
عالقة باعتقال املطران يوحنا
ابراهيم ،واجملموعة اخلاطفة
دخلت من احلدود الرتكية قبل
عودة املطران بساعتني ومت
مر على كافة
رصده ،وألنه ّ
ّ
ومت الرتحيب
حواجز املعارضة،
به ،وعند وصوله اىل حاجتز
ارادوا
الفجائي،
«الطيار»
تنزيل املطرانني من السيارة،
فرفض الكاهن ،فتم اعدامه
فورًا ..وهذا األمر ال ميكن أن
يفعلها سوري وال بأي شكل
من األشكال ،ومن بعد ذلك ّ
مت
اختطافهما».
ينهي املفيت حسون كالمه
أن احملاكمة جيب
باإلشارة اىل ّ
ان تكون لرئيس وزراء تركيا
أردوغان ولرئيس تركيا أوغلو،
فهما من يتحمالن مسؤولية
خطف املطرانني.

شهادتكم أمانة  ...ال ختافوا
يدعو حزب القوات اللبنانية سدني-
اسرتاليا للمشاركة يف القداس اإللهي
لراحة أنفس

شهداء املقاومة اللبنانية

وذلك يوم األحد الواقع يف  ٢١أيلول
الساعة الرابعة بعد الظهر يف كنيسة مار
شربل بانشبول .

وقتلت من فيه».
وأدى التفجري إىل مقتل 50
قياديًا أبرزهم «احلموي وأبو
يزن الشامي (حممد الشامي،
عضو جملس شورى اجلبهة
اإلسالمية) ،أبو طلحة الغاب،
أبو عبد امللك (الشرعي العام)،
أبو أمين احلموي ،أبو أمين رام
محدان (مسؤول مكتب التخطيط
العسكري للحركة) ،أبو سارية
الشامي ،حمب الدين الشامي ،أبو
يوسف بنش ،طالل األمحد متام،
أبو الزبري احلموي (أمري قطاع
محاه) ،أبو محزة الرقة ،وآخرين»،
وفق بيان احلركة.

تلقت املعارضة السورية العسكرية
صفعة مؤملة باغتيال أكثر من 50
قياديًا من «حركة أحرار الشام
االسالمية» مرة واحدة ،على
رأسهم قائد احلركة حسان عبود
امللقب بـ»ابو عبد اهلل احلموي»،
خالل اجتماع سري جمللس شورى
احلركة يف أحد أهم مقراتها يف
ريف ادلب ،يف ظروف طبعها
الغموض.

مواد كيميائية

وحتى ال يتصدع الفصيل
االسالمي واجلهادي االقدم يف
املعارضة والذي يضم أكثر من
 75الف مقاتل ،سارعت احلركة
إىل تعيني هاشم الشيخي أبو
جابر أمريًا وقائدًا عامًا هلا خلفًا
للحموي ،و»أبو صاحل طحان»
قائدًا عسكريًا .وفيما بقيت هوية
الفاعل جمهولةُ ،حسم أن موادًا
كيميائية استخدمت يف اهلجوم
على اجتماع احلركة يف مكان سري
ال يعرفه سوى القادة امليدانيني،
إذ أعلن املتحدث باسم «اجلبهة
اإلسالمية» أنس أبو ِبشر ،أن
موادًا كيميائية استخدمت يف
اهلجوم الذي استهدف االجتماع.
وأوضح أن «املقر املوجود
يف قرية رام محدان بقي سريًا
حتى اآلن ،وكان اجتماعًا يضم
كبار القادة امليدانيني فقط وال
يعرف مكانه سواهم ،ومن نفذ
اهلجوم على مكان اجتماع سري
بهذ املستوى ،أشخاص معروفة
أهدافهم».
ّ
وأطل امري احلركة اجلديد أبو جابر
يف فيديو نشر عرب حساب «اجلبهة
االسالمية» على «يوتيوب» ،لشد
عصب أنصار احلركة ،داعيًا
اياهم اىل «أال تزعزهم احملنة
واال تفرقكم املصيبة ،فنحن
مل خنرج من أجل الرجال بل من
اجل ربهم ...وان مضى منا رجل
فخلفه رجال».

البداية من ريف ادلب

ويف ضوء ما حصل ،قدم مراسل
«شبكة سوريا مباشر» يف ادلب
عبد اهلل جدعان لـ»النهار» مجلة
من املعطيات عن احلركة ونشأتها،
فض ًال عن تأثري مقتل قيادييها:
«تشكلت حركة احرار الشام
االسالمية منذ حنو سنتني ونصف،
بعد تشكيل «اجليش السوري
احلر» ،وانضمت يف ما بعد اىل
اجلبهة االسالمية .وتعترب احلركة
من أكرب الفصائل املعارضة يف
سوريا ،وانطلقت من ريف ادلب
لتتوسع بعدها إىل حلب ودمشق
والقنيطرة ودير الزور والرقة
وباتت تضم اكثر من  75الف
مقاتل».

اختالفها عن «النصرة»
و»داعش»

رغم انها تعترب فصي ًال اسالميًا
متشددًا إال انها ختتلف كثريًا
عن «جبهة النصرة» و»الدولة
االسالمية» ،فقائدها ومؤسسها
احلموي الذي كان مسجونًا يف
سجن صيدنايا لدى النظام
السوري وافرج عنه مع بداية
الثورة ،معروف أنه منفتح على
االعالم وغري متشدد يف تعامله
مع الناس ويرفض قيام احلدود
عليهم كما تفعل «النصرة»
و»داعش» ،ويف رأيه ان سوريا
يف حالة حرب وان الوقت غري

النظام السوري يتبنى

صورة مركبة ألعضاء الحركة الذين قضوا يف التفجري.
مناسب حملاسبة الناس على
افعاهلم .وتهدف احلركة إىل بناء
دولة اسالمية برئيس مسلم،
يسود فيها احلكم الشرعي،
وليس امارة أو خالفة ،كما انها
ختتلف عن «داعش» بأن االخرية
كانت تسيطر على املناطق
احملررة لبسط نفوذها بينما
«احرار الشام» كان همها االول
مقاتلة النظام اسوري واسقاطه،
فض ًال عن االختالف يف املنهج
والعقيدة ،أما مع «النصرة»
جيدة وتتشابه معها يف
فعالقتها ّ
كثري من االمور إال أن االختالف
يكمن بان «النصرة» أحد فروع
«القاعدة» وان «احرار الشام» ال
تبحث عن خالفة أو امارة.

عالقة «احرار الشام»

توصف عالقة احلركة مع كل
عدا
بـ»املمتازة»،
الفصائل
مع «داعش» اليت كانت تتهم
احلركة بانها تقاتلها ،علمًا أن
كثريين من عناصرها رفضوا
مقاتلة «داعش» ،وقامت االخرية
بعمليات تفجري عدة استهدفت
مواقع «احرار الشام» ،وتعترب
«الدولة» أن عناصر «احرار
الشام» مرتدون وكفرة.
يف الفرتة االخرية ،توطدت عالقة
«احرار الشام» مع «اجليش احلر»،
خصوصًا بعد انضمامها منذ شهر
إىل مبادرة «واعتصموا» اليت
تضم اكثر من  25فصي ًال من اكرب
فصائل املعارضة يف سوريا،
بعدما كانت الوحيدة من «اجلبهة
االسالمية» اليت رفضت يف البداية
االنضمام إىل املبادرة لالحتاد مع
«جبهة ثوار سوريا» اليت تضم
فصائل «اجليش احلر».

غموض وروايات

عدة تداول بها الناشطون
روايات ّ
وحسم
السوريون بعد التفجريُ ،
منها استخدام الكيميائي يف
اهلجوم ،وحبسب جدعان فإن
اهلجوم استهدف االجتماع السري
ألكثر من  50قياديًا ،يف مقر احد
قياديي «احرار الشام» أبو امين
رام محدان ،املعروف حبراسته
االمنية املشددة وطبيعة املقر
الذي هو عبارة عن مغارة او كهف
حتت االرض.

مقر فوالذي أمنياً

وأوضح الناشط السوري يف
وكالة «سوريا برس» ماهر محدان

لـ»النهار» عن طبيعة املكان الذي
حصل فيه التفجري قائ ًال« :يدعى
املقر «صفر» وهو مقر للواء بدر
التابع لـ»أحرار الشام» ،يقوده
«أبو أمين رام» املعروف بأمنياته
العالية ،اذ أنشأ املقر بعيدًا عن
مناطق السكن حتت األرض ،وهو
عبارة عن بناء بعيد عن أي شارع
رئيسي ومطمور بالرتاب ،له مدخل
رئيسي وميكن النزول إىل باحته
الرتابية اليت يطل عليها مدخل
املقر عن طريق ترابي ،يبعد عن
مدخل املقر قرابة  75مرتا ،وأمام
املدخل هناك شبه حفرة كبرية،
هي الساحة اليت يشرف عليها
املقر ،وميكن ركن السيارة فيها.
و يف هذا املكان التقطت الصورة
املنتشرة لسيارة قيل أنها ألبي
عبد اهلل احلموي».

عبوة كيميائية واخرتاق

أما عن الروايات يف شأن احلادث
وأسبابه ،فيقول الناشط عبداهلل
جدعان« :هناك رواية تتحدث عن
انفجار سيارة مفخخة ،وأخرى عن
دخول انتحاري ،إال ان الروايتني
احلراسة
بسبب
مستحيلتان
املشددة يف حميط املقر ،إذ من
املستحيل اخرتاق املقر بأي جسم
غريب ،كما هناك من قال ان
التفجري وقع يف مستودع ذخرية
قرب املقر ،فجرح القريب منه اما
البعيد فمات اختناقًا جراء الدخان
ومنهم من كان داخل املقر ،إال
أن الرواية األقرب إىل املنطق
واليت اتفق عليها كثريون ان
التفجري ناتج عن عبوة ناسفة
زرعت يف الداخل ،بسبب االخرتاق
الكبري يف صفوف حركة «احرار
الشام» ،وبناء على مشاهدات
أظهرت اخراج اجلثث سليمة من
دون ظهور دماء او جروح مع
بعض االستثناءات وبعد افادة
طبيب احلركة ،تأكد ان القادة
قتلوا نتيجة استنشاقهم غازات
سامة ،ما يؤكد ان العبوة كانت
حتوي على مواد كيميائية».
وأضاف« :أحد مرافقي أبو امين
قال ان االمر ناتج عن انفجار
مستودع ذخرية جبانب املقر،
وله ثالثة اقفال موزعة مفاتيحه
على  3اشخاص ،كانوا بني
املشاركني يف االجتماع وقتلوا
ايضًا ،واالنفجار اهلائل تسبب
بانتشارغازات سامة اجتاحت املقر

من الفاعل؟ هو السؤال الذي
يدور يف اذهان اجلميع من دون
وجود اي اجابة أكيدة او رمسية.
وخالل تواصل جدعان مع احد
عناصر «أحرار الشام» ،نقل له
أن النظام السوري تبنى العملية،
ويقول جدعان« :رمبا اقدم
النظام على تبنيها من اجل ابعاد
الشكوك عن اعوانه يف املناطق
احملررة ،خصوصًا انه بات معروفًا
ان النظام وعند كل تفجري يضرب
املعارضة يقوم بتبنيه ،وبالتالي
من املمكن ان يكون االمر
نتيجة اخرتاق احد عناصر احلركة
املوجودين يف هذه املنطقة،
وميكن ايضًا ان يكون النظام
قد فعلها ،خصوصًا أن احلركة
مل تصدر أي بيان تتهم فيه اي
جهة ،ألن العملية يف شكل عام
غامضة وجمهولة اهلوية».

كيف فعلتها «داعش»؟

أصابع اتهام «اجلبهة االسالمية»
تتجه حنو «داعش» ،خصوصًا ان
غالبية املغردين «الداعشيني»
عربوا عن مشاتتهم وفرحهم مبا
حصل ،وعضو املكتب االعالمي
للجبهة حسني ناصر أكد لـ
«النهار» أن «داعش هي
اجلهة اليت نفذت العملية ألنها
املستفيد الوحيد منها ،كما انها
خدمت النظام بهذا التصرف»،
ويضيف« :احرار الشام كانت
االقرب إىل «داعش» فكريًا ،لكن
عناصر احلركة قاتلوا «داعش»
بعدما فعلته االخرية من جتاوزات،
اذ كان قادة احرار الشام يتلقون
تهديدات مباشرة من «داعش».
ولدى ناصر رواية أخرى عن
اسلوب التفجري وهو «عرب ركن
سيارة مفخخة قرب ورشة لتصنيع
السالح ،واليت بدورها حتتوي على
كميات كبرية من «تي ان تي»،
واحرتاق كميات كبرية من هذه
املادة أنتج غازات سامة دخلت
إىل مكان االجتماع الذي كان
يف غرفتني حتت االرض وليس
هلما اي فتحات تهوية ،سوى باب
الدخول الذي يقع داخل مبنى
تصنيع القذائف ،ما ادى اىل
اختناق اجلميع».
ويستبعد ناصر قيام النظام بهذه
العملية قائ ًال« :مل يستطع النظام
منذ اربعة سنوات القيام مبثل هذا
العمل عن طريق سالح اجلو فكيف
له ان يفعلها اآلن بريًا؟ كما ان
الوضع االمين يف موقع «احرار
الشام» كان حمصنًا جدًا ،وال احد
يستطيع فعل هذا العمل سوى
داعش اليت يسهل عليها اخرتاق
الفصائل االسالمية بسهولة».
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فيما رحب العبادي باعالن أوباما

اجلبوري:عودة العراق إىل احلاضنة
العربية «اولوية»

أكد رئيس الربملان العراقي سليم
اجلبوري أن عودة العراق إىل
احلاضنة العربية «أولوية سنساعد
احلكومة يف حتقيقها» .وأكد يف
حوار مع الزميلة «احلياة» ،أن
احلرب على تنظيم «داعش» جيب
أن «ختضع السرتاتيجيات أبعد من
العمل العسكري».
ورحب رئيس احلكومة حيدر العبادي
بإعالن الرئيس باراك أوباما احلرب
على «داعش» ،بالتزامن مع لقاء
وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري
نظريه السعودي األمري سعود
الفيصل ،على هامش االجتماع
العربي – األمريكي يف جدة للبحث
يف احلرب على اإلرهاب.
وقال اجلبوري إن «العراق يف
حاجة إىل جتاوز ما أفسدته
املرحلة السابقة يف عالقته مع
حميطه العربي ،ومثن مبادرات
اململكة العربية السعودية يف دعم
احلكومة ،ودعوتها إىل حضور مؤمتر
جدة ملناقشة احلرب على اإلرهاب،
وأضاف أن «هذه احلرب تتطلب
اسرتاتيجيات واسعة تشمل احلل
العسكري الذي جيب أال يلحق
األذى باملدنيني ،ودعم السكان
يف مقاومة «داعش» ،وإنقاذ
أبنائهم من براثن هذا التنظيم،
إضافة إىل إجراءات حتارب طبيعته
الفكرية».
واعترب اجلبوري املصاحلة الوطنية
يف العراق أولوية لكل األطراف
السياسية .وقال إن «تكريسها يف
حاجة إىل برامج عمل يشرتك فيها

اجلميع» ،ولفت إىل أن «تشكيل
احلرس الوطين يف احملافظات
حيقق فوائد عدة ،فهو يقضي على
دور امليليشيات ،وميكن أبناءها
من الدفاع عن أرضهم ،وينهي
اجلماعات اإلرهابية» ،وتابع أن
«هناك تعقيدات وصعوبات يف
تأسيس هذه القوى ،فاألمر حيتاج
إىل وقت .لكننا نسري يف االجتاه
الصحيح».
أما العبادي فقال إن «العراق
يرحب باسرتاتيجية أوباما ،يف ما
يتعلق بقتال «داعش» واجلماعات
اإلرهابية ،وأردف أن «دحر هذا
التنظيم اإلرهابي عن األراضي
العراقية واجب العراقيني أنفسهم،
على رغم احلاجة إىل دعم ومساندة
اجملتمع الدولي ملواجهته» .كما
رحب بـ «اخلطوات املتخذة حلشد
حتالف دولي ضد التنظيم إلنهاء
وجوده يف املنطقة ،وبأي تعاون
إقليمي فاعل وإجيابي حملاربة هذه
العصابات اإلجرامية ووضع مصاحل
الشعوب فوق املصاحل الطائفية
وغريها» .وأشار إىل أن «تنظيم
«داعش» خطري ومتدده ميثل
انتكاسة كبرية للسلم واألمن يف
املنطقة والعامل» ،ودعا كل الدول
إىل «حماربة الفكر واأليديولوجيا
اليت تتبناها التنظيمات اإلرهابية
وإشاعة روح التسامح».
وكان العبادي أصدر قرارًا أمس
يلغي خماطبته بلقب «دولة
الرئيس» ومنع رفع صوره يف أي
مؤسسة رمسية أو عسكرية.

صنعاء :معلومات عن اتفاق مع احلوثيني
الحت أمس االول بوادر انفراج
لألزمة مع احلوثيني يف اليمن،
وأكدت مصادر حكومية أن جلنة
مشرتكة توصلت إىل مسودة
اتفاق جديد ،يقضي خبفض إضايف
لسعر الوقود ،وتكليف رئيس
للوزراء خلفًا حملمد سامل باسندوة
يف غضون الساعات املقبلة ،يف
مقابل وقف االحتجاجات وإزالة
خميمات املسلحني احلوثيني اليت
تطوق صنعاء من كل االجتاهات.
ّ
وتزامنت أنباء مسودة االتفاق مع
وصول مبعوث جملس التعاون
اخلليجي صاحل القنيعري ومستشار
األمني العام لألمم املتحدة
مبعوثه إىل اليمن مجال بن عمر
إىل صنعاء ،يف سياق املساعي
اإلقليمية والدولية لتسوية األزمة
املتصاعدة مع احلوثيني ،واليت
تهدد بنسف العملية االنتقالية
والزج باليمن يف مواجهات طائفية
ومذهبية.
وكان البيت األبيض أصدر
األربعاء بيانًا أكد أن خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز والرئيس األمريكي
باراك أوباما جددا يف اتصال
هاتفي أجراه األخري «التزامهما
املشرتك مواصلة دعم الرئيس
عبد ربه منصور هادي واحلكومة
اليمنية للتوصل إىل حل دائم
يهدف إىل إنهاء التوترات مع
احلركة احلوثية يف إطار العملية
االنتقالية ،ومبوجب مبادرة جملس
التعاون اخلليجي».
وقال مستشار الرئيس اليمين
للشؤون االسرتاتيجية فارس
السقاف« :إن جهود املفاوضات

ّ
اليت أشرف عليها الرئيس
ومثله
فيها أمني العاصمة عبدالقادر
هالل ،أسفرت عن مسودة اتفاق
نهائي مع احلوثيني تنتظر التوقيع
الذي سيشارك فيه كل األطراف
السياسيني ،يف حضور املبعوث
األممي مجال بن عمر».
وأضاف السقاف أن املسودة
«تنص على خفض إضايف لسعر
الوقود وتسمية رئيس جديد
للوزراء يف غضون  48ساعة تلي
توقيع االتفاق ،كما تضمن تشكيل
احلكومة بالتوافق والتشاور،
ومتثيل احلوثيني فيها إذا وافقوا
على املشاركة».
وأشار مستشار الرئيس إىل أن
احلوثيني سيوقفون االحتجاجات
مبوجب االتفاق ،ويزيلون خميمات
مبداخل
احمليطة
املسلحني
العاصمة مبجرد اإلعالن عن اسم
رئيس الوزراء اجلديد .وزاد
أن «التشكيلة احلكومية ستضم
وسي ّ
وجوهًا جديدة
مثل الشباب
ُ
والنساء فيها ،فض ًال عن األطراف
السياسيني استنادًا إىل نسبة
مشاركة كل طرف يف مؤمتر احلوار
الوطين».
وفيما نفى الناطق الرمسي باسم
مجاعة احلوثيني حممد عبدالسالم
أمس التوصل إىل أي اتفاق
رمسي ،مؤكدًا أن النقاشات ما
زالت مستمرة ،قالت مصادر
أمنية وناشطون حوثيون إن «11
شخصًا من أنصار اجلماعة ُقتلوا
أمس االول يف أربعة انفجارات
نامجة عن عبوات ناسفة ُز ِرعت يف
مدينة عمران (مشال صنعاء) ،كما
سقط  9جرحى».

برعاية بورك وفورولو وصاحل:

تدشني جملس منطقة الكمبا للتجارة واالعمال
الكمبا مدينة التعددية احلضارية بامتياز

بورك وفورولو وصالح مع خان خالل التدشني

الفيدرالي
النائب
دشن
طوني بورك ونائب الكمبا
وعضو
فورولو
روبرت
صاحل
خضر
كانرتبري
جملس منطقة الكمبا للتجارة
واالعمال برئاسة السيد عبد
القدير خان .
وذلك خالل حفل اقيم حبضور
اعضاء اجمللس من ارباب
العمل واصحاب احملالت
التجارية ورؤساء اجلمعيات
احمللية عرضت فيه اهداف
اجمللس واهدافه .

واكد احلضور واملتكلمون
يف احلفل رفضهم لعمليات
التجين واالوصاف املتحيزة
اليت تتعرض له املنطقة
ومن بينها التحقيق الصحفي
املتحيز الذي تناوهلا مؤخرا
ونشر يف صحيفة الدايلي
تلغراف ووصفها زورا بانها
مدينة املسلمني املتعصبني.
واعربوا عن اعتزازهم بالطابع
التقليدي املتعدد احلضارات
للمنطقة باعتبارها مدينة
للتسامح واالحرتام.

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة يومياً من
املاركت
تتوفر لدينا أجبان * ألبان *
مكسرات * موالح * زيوت *
زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر
* ماء ورد * برية بافاريا * عصائر
* هدايا وغريها الكثري

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559
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اسرتاليات

Australian News

«ازيو» ترفع مستوى التحذير من وقوع هجوم ارهابي يف اسرتاليا
أبوت مع الرئيس األمريكي
باراك أوباما هاتفيا وناقشا
الوضع يف العراق ،حيث الدولة
اإلسالمية تقتطع رقعة دموية
هلا يف مشال وغرب البالد.
وعلم ان الزعيمني اتفقا على
التنسيق عن كثب على كيفية
تدمري الدولة اإلسالمية ،على
الرغم من أن أوباما مل يكن
له اي طلب عسكري حمدد من
أسرتاليا.
ومن املتوقع على نطاق واسع
ان تقوم حكومة ابوت ببعض
املساهمات العسكرية احملتملة
يف شكل مساعدة يف محلة
القصف اجلوي ورمبا توفري
املستشارين العسكريني لدعم
القوات احمللية.
ومن املقرر ان يكون أوباما
قد القى ،صباح امس االول

رئيس جهاز املخابرات االسرتالية ديفيد ايرفني
يأخذ رئيس جاهز املخابرات
االسرتالية «أزيو» السيد ديفيد
ايرفني «على حممل اجلد» رفع
مستوى التأهب والتحذير من
اعمال إرهابية يف اسرتاليا إىل
«عال» ،مما يعين ترجيح
مستوى
ٍ
وقوع هجوم ارهابي.
وقال السيد ايرفني املنتهية
واليته مساء الثالثاء أن أعداد
األسرتاليني املتورطني مع
وتأثري
املتطرفة
اجلماعات
الصراعات يف العراق وسوريا
يعين أن التهديد ال يزال مستمرا
يف االرتفاع.
وقال لربنامج  7.30الذي
يعرضه تلفزيون « ABCإذا
رفعناه (التحذير) إىل املستوى
األعلى ،فهذا يعين على األرجح
وقوع هجوم .أود أن أقول يف
هذه اللحظة ،انه يف مستوى
مرتفع جدا من املتوسط وانا
افكر بالتأكيد وجبدية رفع
مستوى التحذر اىل درجة
أعلى».
وتأتي تصرحيات السيد ايرفني
يف الوقت الذي تستعد فيه
اسرتاليا لالنضمام اىل احلملة
اليت تقودها الواليات املتحدة
ضد دولة اجملموعة اإلسالمية
املتطرفة (داعش) يف العراق
وسوريا.
وكانت بريطانيا قد رفعت
مستوى التهديد االرهابي يف
اراضيها قبل أكثر من أسبوع
إىل «خطر» ردا على األحداث
يف العراق وسوريا ،وال سيما
بعد قطع رأس الصحايف
االمريكي جيمس فولي من
قبل متطرف يشتبه بأنه حيمل
اجلنسية الربيطانية.
وبعد حتديد ازيو مستوى
التهديد اإلرهابي فان احلكومة
سوف تتبنى عموما هذا املستوى
«لنظام إنذار وحتذير للمواطنني
من عمل إرهابي».
ويف لغة االزيو فان املستوى
املتوسط للتحذير ،كما هو
اآلن ،يعين «احتمال وقوع هجوم
إرهابي» ،والعالي يعين «ترجيح

حصول هجوم إرهابي» ،فيما
االعلى يعين هجوما «وشيك
احلدوث أو انه حدث بالفعل».
وقال ايرفني ،الذي انتهى
ترؤسه هذا االسبوع كمدير عام
لوكالة األمن الداخلي ،انه اخذ
يف االعتبار رفع مستوى التحذير
«بسبب أعداد املواطنني الذين
يشعرون بالقلق إزاء حصول عمل
ارهابي يف أسرتاليا ،بفعل تأثري
ما جيري يف سوريا والعراق على
الشباب األسرتاليني ،سواء من
حيث الذهاب اىل تلك األماكن
للقتال ،وكذلك من حيث ما
يقومون به هنا يف اسرتاليا مع
نية حمتملة للهجوم».
وسئل عما اذا كان قد يرفع
املستوى يف األيام القليلة
املقبلة قبل أن يتقاعد ،أجاب:
«هذا الشيء نفكر به يف ازيو
على حنو جدي ونأخذه يف
احلسبان»
وقال ايرفني ان اسرتاليا
كانت حمظوظة بعدم معاناتها
من هجوم على شواطئها يف
املاضي والفضل يف ذلك
يعود للتنسيق واملساعدة بني
األجهزة األمنية واالستخبارات
وتطبيق القانون.
لكنه أضاف« :حنن ال ميكن أن
نعطي ضمانات مطلقة بأننا ميكن
أن نبقى حمميني وحمظوظني يف
املستقبل».
وكشف رئيس جهاز املخابرات
عن ان التهديد كان يف طور
«البناء» خالل العام املاضي أو
حنو ذلك وانه اآلن «بلغ مستوى
مرتفعا من القلق».
وقال ايرفني ان «أكثر من
 »20أسرتاليًا من الذين كانوا
يقاتلون يف سوريا أو العراق
عادوا إىل ديارهم (اسرتاليا).
وحوالي  60اسرتاليا يقاتلون
حاليا مع اجلماعات املتطرفة
مثل الدولة اإلسالمية ،و 100
آخرون يدعمون بنشاط هذه
اجملموعات.
ويوم الثالثاء ،أيضا ،حتدث
رئيس الوزراء االسرتالي طوني
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اخلميس ،خطابا رئيسيا حيدد
ملواجهة
اسرتاتيجيته
فيه
جمموعة الدولة االسالمية.
وقلل السيد ايرفني من
االقرتاحات القائلة ان مشاركة
كانبريا عسكريا من شأنها
أن ترفع مستوى التهديد يف
اسرتاليا.
وقال رئيس جهاز املخابرات
االسرتالية «هذا هو اخلط العام
الذي تسمعه ،ولكن احلقيقة
هي أن أسرتاليا قد مت حتديدها
كهدف إرهابي يف منشورات
تنظيم القاعدة وما شابه ذلك
لعدد من السنوات املاضية
واحلالية  ...وتواصل وسائل
االعالم احلديث عن شن هجمات
إرهابية يف الغرب ،مبا يف ذلك
أسرتاليا ،لذلك حنن جيب أن
نكون معنيني».

تنبيه من حكومات الواليات األسرتالية:

احرص على محاية نفسك عند حجزك لقضاء عطلة

حترص محلة جديدة أطلقتها
املستهلك
محاية
وكاالت
تذكري
على
األسرتالية
املسافرين خبطوات بسيطة
ميكنهم اختاذها حلماية حجوزات
سفرهم وعطالتهم.
وقد أفادت الدكتورة كلري نوني
 Dr Claire Nooneمديرة هيئة
شؤون املستهلك بفكتوريا
()Consumer Affairs Victoria
ً
قائلة :لقد أدت املنافسة
ّ
املطرد يف
املتزايدة والنمو
احلجوزات عرب االنرتنت إىل
تغيري الطريقة اليت خيطط بها
ويدفعون
لرحالتهم
الناس
مقابلها« .وبالنسبة لبعض
الناس ،قد يكون احلجز لقضاء
عطلة مهمة سريعة وبسيطة ،يف
حني يستغرق آخرون الكثري من
الوقت ويبذلون اجلهد للتخطيط
لرحالتهم».
وقالت الدكتورة نوني (Dr.
« :)Nooneحنن نعلم أن
األسرتاليني حيبون السفر،
والكثري منهم يذهبون إىل
بلدانهم األصلية لزيارة العائلة
واألصدقاء»،
أن
االحصاءات
توضح
األسرتاليني قاموا بتسع مليون
رحلة إىل خارج أسرتاليا يف
العام املاضي.
«من السهل يف غمرة الشعور
باالثارة جتاه العطلة نسيان
حتوطات بسيطة جيب عليك
اختاذها حلماية مشرتياتك».
ً
قائلة:
وأضافت Dr. Noone
«جبانب أنواع احلماية اليت
يستحقها كافة املستهلكون
املستهلك
قانون
مبوجب
(Australian
األسرتالي
 ،)Consumer Lawمثة بعض
اخلطوات األساسية ميكنهم
اختاذها حلماية مشرتياتهم.
وأردفت الدكتورة نوني (Dr.
« )Nooneإن السمعة وخدمة

ً
حقيقة طريقة بسيطة
العمالء
للتأكد من أن عطلتك سوف
تكون رائعة»،
راجع التعليقات واسأل أفراد
العائلة واألصدقاء وغريهم من
عما ينصحون به.
أفراد اجملتمع ّ
واذا كنت حتجز عن طريق وكيل
سفريات ،تأكد من أنه معتمد.
وأي مؤسسة حتجز عن طريقها،
سواء حبضورك شخصيا أو
عرب االنرتنت ،جيب أن تعلن
بوضوح عن سياسات االسرتداد
والشكاوى».
وبإمكان املستهلكني أيضا محاية
أنفسهم باختيار الطريقة اليت
يدفعون بها مقابل سفرهم.
«وميكن أن تكون البطاقات
ً
كلفة للدفع مقابل
االئتمانية أكثر
املشرتيات ،ولكنها توفر محاية
ألنه قد يستطيع املستهلكون
املطالبة برد املدفوعات من
البنك إذا حجزوا ومل حيصلوا
على ما دفعوا مقابله».
بإمكان املستهلكون أن يطلبوا
من البنك رد أي مبالغ مدفوعة
إذا ّ
مت دفعها ببطاقات ائتمانية
أو باختيار ‘ ’creditباستخدام
بطاقة ماسرتكارد Mastercard
أو بطاقة فيزا  ،Visaوال ينطبق
هذا إذا دفعوا «بشيك» أو
‘ ’savingsباستخدام
باختيار
بطاقات الدفع ،أو نقدًا ،أو
شيك ،أو حبوالة نقدية ،أو
باخلصم املباشر من احلساب ،أو
بواسطة نظام الدفع .BPAY
حنث بشدة الراغبني يف قضاء
العطالت على شراء تأمني سفر
شامل عندما يسافرون ،والتحقق
من احلاالت واألنشطة اليت ال
تغطيها بوالص تأمينهم.
لالطالع على املزيد من النصائح
واملعلومات حول كيفية احلجز
بأمان لعطلتك القادمة ،قم
بزيارة املوقع االلكرتوني www.
packsomepeaceofmind.gov.au

بيشوب :القضاء على الدولة االسالمية «مستحيل»
ونسعى لوقف متددها خارج سوريا والعراق

وزيرة الخارجية جولي بيشوب

حذرت وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب بأن القضاء على الدولة
اإلسالمية متاما سيكون «من
املستحيل» وأنها قد تصبح
تهديدا طويل األجل على غرار
تنظيم القاعدة.
وعاكسة الصعوبات اهلائلة
اليت تواجه الغرب يف صراعه
مع كيفية وقف هذه اجملموعة
من اشاعة االرهاب يف الشرق
األوسط ،قالت السيدة بيشوب
ان الدولة اإلسالمية هي
إيديولوجية وايضا قوة عسكرية
وبالتالي فان من املستحيل
القضاء عليها.
وقد اتى كالم السيدة بيشوب
هذا اثر سعي الواليات املتحدة
حول أهدافها واسرتاتيجيتها
العالن «حلف اساسي» من 10
دول ،مبا يف ذلك أسرتاليا،
ملواجهة الدولة اإلسالمية يف
العراق وسوريا.
وردا على سؤال عما إذا كان
هدف التحالف هو تدمري هذه
اجملموعة قالت السيدة بيشوب
لـ فريفاكس ميديا« :أعتقد أن
ذلك مستحيل».
وتساءلت «هل دمرنا تنظيم
القاعدة؟»
وقالت إن اجملموعة لديها
«احتمال» لتصبح مثل تنظيم
القاعدة الذي شغل الغرب ملدة
عقد ونصف من الزمن ،وولدت
العديد الفروع ،مبا يف ذلك
الدولة اإلسالمية نفسها.
وقالت السيدة بيشوب ان هدف
االئتالف األولي ،هو «وقف
انتشارها خارج سوريا والعراق
ومنعها من تنفيذ العمليات
احملتلمة للقتل اجلماعي واإلبادة
اجلماعية».
وقالت السيدة بيشوب ان
اجلهد ،الذي يتضمن الضربات
اجلوية ،سيعمل مبشقة للغاية
يف دفع الدولة اإلسالمية
اىل العودة من األراضي اليت
استولت عليها ،ووقف تدفق
املال واملقاتلني األجانب.
وبعد اعالن الرئيس األمريكي
باراك أوباما ،ان واشنطن
ليس لديها اسرتاتيجية للعراق
وسوريا ،عاد واعتمد موقفا
أكثر حزما ،مصرا على ان اهلدف
هو «تفكيك وتدمري» الدولة
اإلسالمية.
وقالت السيدة بيشوب لنظريها
األمريكي جون كريي انه مل
يكن هناك «أي سياسة احتواء
للدولة االسالمية» ،مضيفة أن
ذلك «ترك لديها بعض القدرات
سليمة مما يهدد ان يأتي هذا
السرطان يف نهاية املطاف

ليطاردنا».
وقالت السيدة بيشوب ان
أوباما كان «على صواب متاما»
يف احلديث عن تدمري األنشطة
العسكرية للدولة اإلسالمية على
األرض ،لكنها أضافت« :ان
ما أقوله هو ان علينا أن نكون
حذرين من ادعاء القدرة على
القضاء على الدولة االسالمية
النك تتحدث عن أيديولوجية».
ورجحت ان تنضم دول أخرى إىل
التحالف ضد الدولة اإلسالمية،
على الرغم من أن ليس كل
الدول قد تقوم مبساهمة
عسكرية .بعضها سوف تساعد
يف وقف التمويل واسباب القوة
عن هذه اجملموعة.
وكشفت عن ان الواليات
املتحدة وشركاءها أيضا كانوا
حريصني على وقف الدول من
شراء النفط من هذه اجملموعة،
اليت الذي يشكل مصدرا رئيسيا
من عائداتها.
وستتم معاجلة هذه املسائل يف
اجتماع لألمم املتحدة يف وقت
الحق من هذا الشهر.
واضافت السيدة بيشوب تقول
«ان التدابري سوف تستهدف
وأنشطة
املالية
التدفقات
التوظيف للدولة االسالمية،
ومحالتها اإلعالمية االجتماعية.
لذلك هناك جمموعة من اخليارات
اليت جيري النظر فيها لضرب هذه
الدولة على كل املستويات».
ولكن يبدو ان خيارات التحالف
ستكون حمدودة الن الواليات
املتحدة استبعدت نشر قوات
مقاتلة على األرض .كما ان
خياراتها يف سوريا حمدودة
للغاية بسبب العداء املتبادل مع
نظام بشار األسد.
وقللت السيدة بيشوب من
احتمال القيام بعمل عسكري
يف سوريا ،قائلة ان هناك
«تعقيدات قانونية جيب أن
ُيعمل عليها بكل بدقة».
وتابعت تقول «ان التمويل
وتدفق املقاتلني سيكونان جزءا
رئيسيا من ردنا ،لذلك هذه
هي الطريقة اليت تنظر فيها
الواليات املتحدة اىل سوريا
يف سياق حماولة لقطع التمويل
ووقف املقاتلني األجانب  ...اذا
استطعنا حرمان الدولة االسالمية
من املوارد واملقاتلني ،فاننا
سنحقق بعض أهدافنا».
وقالت ان «الرتكيز يتم بشكل
اكرب على العراق ودحر الدولة
االسالمية من األراضي اليت
استولت عليها حاليا ومنع
أنشطة اإلبادة اجلماعية على
أرض الواقع».
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أشـيب يزعم ان باين وعده باحلصول على حمام ووظيفة اذا ادعى على سليرب
ُزعم ان وزير التعليم الفيدرالي
كريستوفر باين عرض مساعدة
على مساعد بيرت سليرب آنذاك
السيد جيمس اشيب للعثور
على حمام وعمل إذا ادعى ضد
رئيس جملس النواب السابق
بيرت سليرب بالتحرش اجلنسي.
كما ُزعم ان السيد باين
هدد السيد أشيب مبناداته بـ
«الكذاب» إذا اخرب وسائل
االعالم باحلديث الذي دار يف
اجتماعات مزعومة بينهما كما
عرض عليه املساعدة.
وقد حصل هذا احلديث يف
اجتماعات مزعومة بني الرجلني
عندما كان االئتالف ما زال يف
املعارضة وكان السيد باين
املتحدث باسم حقيبة التعليم
للظل عندما حصلت االجتماعات
املزعومة.
وقال السيد آشيب يف حديث
لربنامج  60دقيقة على القناة
التلفزيونية التاسعة يوم االحد
انه اقرتب من صديق له يف
حزب االحرار ،هو النائب يف
كوينزالند ( ،)Wyatt Royلطلب
املساعدة واملشورة حول كيفية
التعامل مع التحرش اجلنسي
الذي حصل له من قبل رئيسه
السيد سليرب.
وروى السيد اشيب ان السيد
روي سهل له االتصال مع
السيد باين ،الذي قدم له
مساعدة قانونية ووظيفة يف
اجملال السياسي يف الوالية.

السيد كريستوفر باين
ونفى السيد باين دائما ان
يكون قد حتدث اىل السيد
أشيب عن خماوف االخري يف
جلسة مشروبات كحولية مكتب
رئيس السابق السيد بيرت سليرب
قبل بضعة أيام من لقائهما
املزعوم.
ولكن بعد يوم اللقاء املزعوم،
قال السيد اشيب انه تلقى
اتصاال هاتفيا من السيد روي
مع اسم ورقم وبريد إلكرتوني
حملام ،وقيل له أنه ميكن أن
يثق بهذا احملامي.
وقال انه توجه بعد ذلك لتأكيد
هذا مع وزير التعليم للظل يف
ذلك احلني السيد باين.
واخرب السيد اشيب برنامج 60
دقيقة «ان احملادثة مل تستمر
لوقت طويل على اإلطالق» .

وقال «قمنا عن الطاولة ومشى
معي حنو الباب ،وقال لي:
أنت رجل اكثر شجاعة مين..
إذا ناقشت أو اخربت أحدا عن
هذه املناقشة سوف أضطر إىل
اخلروج علنا واناديك بكذاب».
وقالت صحافية برنامج 60
دقيقة ليز هايز« :وفق قولك،
أكد لك كريستوفر باين انك
ستحصل على وظيفة وحمام هو
سيدفع له».
أجاب السيد اشيب «هذا
صحيح . . .أن ذلك أعطاني
ثقة كبرية مبعرفة أن الشكوى
اليت كنت على وشك رفعها لن
تكون ضدي ،ألنين مل أفعل أي
خطأ».
ويف ذلك الوقت ،كان السيد
سليرب خصما سياسيا لالئتالف
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سدني

السيد جايمس اشبي
الفيدرالي لرتكه حزب االحرار
ليصبح رئيس الربملان ،حيث
مسحت هذه اخلطوة لرئيسة
الوزراء العمالية يف ذلك
الوقت جوليا غيالرد البقاء يف
السلطة.
ويف شهر حزيران ،اسقط
السيد أشيب شكواه ضد السيد
سليرب بدعوى التحرش اجلنسي
املزعومة قبل احملاكمة بأقل من
أسبوعني وذلك بعد أكثر من
عامني من اجلدل القانوني.
واعرتف النائب عن االئتالف
مول برو )Mal Brough( ،وهو
قاض متورط يف دعوى السيد
اشيب مبزاعم التحرش اجلنسي
ضد السيد سليرب ،لربنامج 60
دقيقة انه طلب من السيد
اشيب حتميل يوميات السيد

سليرب اليت مت تسريبها إىل نيوز
كورب .
وقال القاضي برو لربنامج 60
دقيقة «نعم فعلت ..ألنين
اعتقد أن السيد سليرب ارتكب
جرمية ،واحتال على الكومنولث،
وقد اثبتت احملاكم اآلن هذه
احلالة».
وقد شغل السيد برو ،وهو وزير
سابق يف حكومة هوارد ،مقعد
فيشر السابق الذي كان يشغله
السيد سليرب يف انتخابات عام
.2013
وقال السيد برو انه يعود
لآلخرين احلكم يف ما إذا كان قد
تصرف بشكل صحيح ،ودافع عن
نفسه بقوة عندما سئل عما اذا
كان فعل ذلك بدافع من رغبته
يف الفوز مبقعد السيد سليرب.

ورفض السيد برو القول ما
اذا كان قد اخرب أيا من زمالئه،
ومن بينهم رئيس الوزراء طوني
أبوت ،عما قام به.
وردا على سؤاله للتعليق على
مزاعم السيد أشيب كرر السيد
باين ما سبق وقال بأنه «ليس
لديه معرفة حمددة باملزاعم اليت
أدىل بها السيد اشيب وأول ما
علمت مبقاضاته للسيد سليرب
من الصحف».
وقال «هذا نزاع بني شخصني،
ال خالف يشملين أو يشمل اي
عضو آخر يف احلكومة».
وانتقد حمامي السيد سليرب،
سيمون بريي ،قرار السيد اشيب
باثارته جمددا مزاعم التحرش
اجلنسي.
وأشار أيضا إىل تناقضات يف
شهادة السيد اشيب وما قاله
لربنامج  60دقيقة.
وقال لراديو اي بي سي «يبدو
أن هناك الكثري من األدلة مل
تتضمنها إفادته السابقة رمبا
كان ينبغي أن تتضمنها».
ان
بريي
السيد
واقرتح
السلطات قد حتتاج للنظر يف
هذه التناقضات.
وقال «أعين السؤال الذي ُوجه
(للسيد آشيب) يف املقابلة انه
قد حنث باليمني ،ولست متأكدا
من انه أجاب عليه. »،
وقال بريي انها كانت مهزلة
بعدم اعطاء السيد سليرب فرصة
لتربئة امسه.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
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:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

BG

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون
وإلجراء الزيادات (الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

«احلوت» يبتلع شاطئ الرملة البيضا بعد الدالية
بات سه ًال على حيتان العقارات االستيالء على امللك العام.
«الدالية» وقعت باألمس يف قبضتهم ،واليوم جاء دور «الرملة
املرة اللعبة أدهى وأخبث .ففي الواجهة تاجر
البيضا» .هذه
ّ
عقارات ذو انتماء طائفي وهوية سياسية «خمتلفة» ،واملشروع
ذو ّ
حلة جديدة أيضًا؛ شاطئ الرمل هو املقصود ،فإما أن تستملكه
البلدية مببلغ ال يقل عن  120مليون دوالر (كما هو معروض)،
وإما أن يصبح شاطئًا خاصًا .أصحاب املشروع هم أنفسهم الذين
يعدون من القيمني على املدينة ،لكنهم آثروا أن ميحوا شاطئها
ّ
من ذاكرة أهلها.
مهددًا
آخر منافذ مدينة بريوت على البحر ،الرملة البيضا ،بات
ّ
باإلغالق على أيدي حيتان العقارات ذوي النفوذ السياسي.
خالصة كارثية بنتائجها يف جمتمع يسكت عن االستيالء املمنهج
احليز العام ،متامًا كما حصل مع «الدالية» ،وهي
واملتمادي على
ّ
تعب عن حتالف
أيضًا خطرية بأبعادها التجارية ــ السياسية اليت
رّ
العائالت السياسية اليت امتهنت جتارة العقارات مع أصحاب
احمللية .اخليار األول هلذه اجملموعة هو السيطرة على
السلطة
ّ
ميتد من
شاطئ الرملة البيضا وضمه إىل منتجع سياحي ضخم
ّ
«إيدن روك» حتى حدود الـ»موفنبيك» ،فيكون خمصصًا ألثرياء
لبنان والعرب وحيقق أرباحًا خيالية للمجموعة .أما اخليار الثاني،
فهو االنسحاب من هذا املشروع مقابل مثن مناسب ،ينطوي على
بقوة النفوذ املتفوقة على القانون الذي حيظر إغالق
ربح وافر ،ولو ّ
الشاطئ أو البناء عليه.

محمد وهبة

مشاريع الحيتان

حيتان العقارات

مل تنته قضية «الدالية» ،حيث تسعى شركات مملوكة من ورثة
رفيق احلريري إىل االستيالء على امللك العام (مبفهومه الواسع
الذي يتضمن أمالك الدولة واألمالك اخلاصة اليت تتصف بأهمية
عامة) .ففي ذروة االعرتاض على تسييج الدالية واالستحواذ على
صخرتها الشهرية ،انفجرت قضية مماثلة على «الرملة البيضا» مع
تعديل بسيط يف الشكل و»خبث» يف األهداف .ففي منطقة الرملة
متتد على طول شاطئ الرمل بني منتجعي «موفنبيك»
البيضا اليت
ّ
و»إيدن روك» ،أي «حتت الطريق العام» ،هناك عدد من العقارات
اليت تقع ضمن املنطقة العقارية العاشرة ــ القسم اخلامس .مشا ً
ال،
بينها عقار متلكه بلدية بريوت ،وهو ّ
ميثل نهاية شاطئ الرمل ورقمه
ّ
«وحيظر يف هذا العقار إقامة أي
 5069ومساحته  7119مرتًا مربعًا
بناء من أي شكل كان ،كما ّ
حيظر تغيري وجه األرض الطبيعي».

أحد العقارات مرهون
لبنك البحر املتوسط بمبلغ  19مليون دوالر

إىل جنوب هذا العقار مثة ثالثة عقارات على شاطئ الرمل نفسه كانت
مملوكة من ورثة رفيق احلريري ،أي بهاء وسعد وهند ونازك وفهد
وأمين ،ويشاركهم يف «امللكية» حممد احلريري وفؤاد السنيورة
باإلضافة إىل أسهم قليلة بأمساء بعض املوظفني واحملامني الذين
كانوا يعملون ملصلحة رفيق احلريري قبل اغتياله بغرض تسميتهم
أعضاء يف جمالس اإلدارة للشركات «الصورية».
ّ
متلك هذه العقارات الثالثة مت عرب شركتني« :عقارية البحر املتوسط»
و»البحر العقارية» .وتشري السجالت التجارية احلديثة هلاتني
الشركتني إىل أن تاجر العقارات املعروف وسام عاشور أصبح
ميلك  %99.9من شركة «البحر العقارية» ،فيما باقي احلصص
ميلكها ورثة احلريري والسنيورة وسواهم من خالل ملكيتهم لشركة
إيراد لالستثمار اليت يرأس جملس إدارتها فهد احلريري .أما شركة
«عقارية البحر املتوسط» ،فقد أصبحت مملوكة من عاشور بنسبة
 %80و %4لشركة إيراد لالستثمار.
الشركة األوىل متلك عقارين رقمهما  4027و .4026األول مساحته
 5152وهو متصل بالبحر ،إذ إن اإلفادة العقارية الصادرة عن
الشؤون العقارية تشري إىل أنه «قطعة أرض رملية طغى عليها
البحر» ،وال حقوق بناء مسموحة على هذا العقار وال تأجري وال
أي نوع من األشغال «ألي غاية كانت ومهما كان نوع األشغال».
أما العقار الثاني اململوك أيضًا لشركة «عقارية البحر املتوسط»،
فمساحته  4635مرتًا مربعًا ،وهو أيضًا قطعة أرض رملية متصلة
بالبحر وال حقوق بناء أو تأجري أو أشغال مسموحة له.
الشركة الثانية ،أي شركة «البحر العقارية» ،فهي متلك العقار
 2369ومساحته  18040مرتًا مربعًا ،وهو يقع ضمن «القسم
شكل كان كما حيظر تغيري
وي َّظر إقامة أي بناء من أي
ٍ
اخلامس ،حُ
أو تعديل الوجه الطبيعي لألرض» كما ورد على اإلفادة العقارية.
وهذا العقار مرهون لبنك البحر املتوسط مببلغ  19مليون دوالر.

اتفاق بزنس

إذًا انتقل قسم مهم من ملكية أسهم الشركتني وديونهما املصرفية
إىل عاشور .إال أن هذا االنتقال مل يكن عشوائيًا ،بل كان خاضعًا
التفاق بني الطرفني جيعل من امللكية القانونية للشركتني اللتني
متلكان العقار ليست بنية نهائية .فبحسب بعض املطلعني على

القسم اخلامس .فبحسب التصميم التوجيهي العام ملدينة بريوت
ّ
«حيظر فيه
الصادر باملرسوم  6285وتعديالته ،فإن القسم اخلامس
البناء وحيظر أي تغيري أو تعديل للوجه الطبيعي لألرض» .وهذا
يفسر ما هو وارد يف اإلفادات العقارية جلهة منع البناء
املرسوم
ّ
أن من غري املسموح استثمار هذه
والتأجري واإلشغال .وهذا يعين ّ
العقارات وأن يكون فيها أي تغيري أو حتى تأجريها أو تغيري حبة
رمل واحدة فيها .خلفية هذا األمر أن هذه العقارات ،مثلها مثل
ّ
عقارات الداليةّ ،
يشكل االمتداد االجتماعي بني
حيزًا عامًا
متثل ّ
سكان املدينة وبني تارخيهم وواقعهم ،فلطاملا كانت مدينة بريوت
مفتوحة على البحر ،ولطاملا كان البحر هو مستها اليت جتعل منها
مدينة جتارية مفتوحة على سواحل املتوسط ...كذلك ،ليس شاطئ
جمرد رمز يستخدم لإلشارة إىل هوية املدينة ،بل
الرملة البيضا
ّ
هو أيضًا ّ
ميثل أحد عناصر نسيجها االجتماعي بوصفه مالذًا للفقراء
الراغبني يف السباحة يف مكان عام وجماني ومن دون أن يتكبدوا
كلفة االنتقال إىل شواطئ أخرى جمانية بعيدة عن املدينة .ال بل
إنه بعد املساعي لالستيالء على «الدالية» لن يعود أمام املقيمني
يف بريوت سوى شاطئ الرملة البيضا ...لكن الكابوس حلق بهم
إىل هناك أيضًا! علمًا أن البعض خيشى من أن تكون هناك حماولة
لدفع أبناء بريوت إىل قبول خسارة الدالية حبجة إنقاذ شاطئ الرملة
البيضا ،وهذه اخلشية تستند إىل تضخيم كلفة االستمالك لعقارات
حُيظر البناء عليها إال مبخالفات فاقعة للقانون.

آخر منافذ مدينة بريوت على البحر مهدّد باإلغالق (مروان بوحيدر)
هذا امللف ،إن االتفاق بني ورثة احلريري وعاشور يتضمن التشارك
يف بعض األعمال العقارية وأن يكون هذا الرجل ممث ًال هلم يف
أضرت كثريًا
بعض العمليات ،وخصوصًا بعد قضية «الدالية» اليت
ّ
تنطل عليه قصة
بصورة الورثة أمام الرأي العام البريوتي ،الذي مل
ِ
السياج حول «الدالية» وطريقة االستيالء على األمالك العامة يف
تلك املنطقة ومنع فقراء بريوت من النزول إىل البحر ...وقد حاول
الورثة تاليف تكرار التصادم مع أهالي بريوت من خالل التشارك
مع عاشور ووضعه يف واجهة املخطط الرامي إىل االستئثار بشاطئ
الرملة البيضا.
قدم الرجل طلبًا إىل بلدية
قصة التشارك مع عاشور ،ظهرت عندما ّ
ّ
بريوت يطلب منها املوافقة على تسييج العقارات الثالثة .وقد
مطو ً
ال بني بعض أعضاء اجمللس البلدي
أثار طلب عاشور نقاشًا
ّ
ورئيس البلدية بالل محد .فمن بني األعضاء من كان ينظر إىل
التغيريات اليت تطاول واجهة بريوت البحرية سواء «الدالية» اليت
قدم مالكوها ،أي ورثة احلريري ،طلبًا بزيادة عامل االستثمار من
ّ
 %20إىل  ،%200مرورًا بقطعة أرض جماورة ميلكها متمول نافذ
من طرابلس كان قد استحصل يف السابق على تعديل على عامل
وقدم قبل سنتني طلبًا إىل
االستثمار ليصبح  %100لكنه مل يكتف
ّ
البلدية لرفعه إىل  %200أيضًا ،وصو ً
ال إىل ما جيري على شاطئ
الرملة البيضا ،وطلب عاشور الذي اعترب أنه يأتي يف إطار الضغط
على البلدية إلجبارها على االستمالك ودفع مبلغ  120مليون دوالر
تعد «ميتة» .كلفة االستمالك نوقشت بني محد وأعضاء
مثنًا ألرض ّ
يسوق ليل نهار الستمالك
يف اجمللس البلدي بعدما كان محد
ّ
ّ
احلل األفضل الذي سينقذ الشاطئ
العقارات الثالثة على أنها
األخري يف بريوت من قبضة احليتان ويعيد إىل البيارتة ما هو
جمرد واجهة ،ال بل إن
هلم أص ًال .وال يعرف أحد أن عاشور هو
ّ
الذين يتبنون هذه النظرية يشريون ،خببث ،إىل أن هناك تقسيمًا
للمناطق البحرية بغطاء سياسي ،فورثة احلريري أخذوا الدالية ،أي
منطقة الروشة ،وبالتالي فإن منطقة الرملة البيضا اليت فرزت
طائفيًا للشيعة ،وهي أقرب جغرافيًا إىل الضاحية ،ستكون من
حصة ممثلي الطائفة.
ّ

عقارات «ميتة»

طبعًا ،ال أحد يعلم ملاذا وما هي معايري رفع عامل االستثمار على
واجهة بريوت البحرية إىل هذا املستوى ،وخصوصًا أن األمر لن
يفيد سوى مالكي العقارات ،ألنها ستسمح هلم بزيادة البناء عشرة
أضعاف املساحات املسموحة ،وهذا ما سيحقق هلم أرباحًا هائلة إذا
احتسبنا أن سعر مرت اهلواء على هذه الواجهة يتجاوز  10آالف دوالر
للمرت املربع الواحد باألسعار الرائجة .أما توصيف هذه العقارات
بأنها «ميتة» فيعود إىل كونها تقع ضمن املنطقة العاشرة يف

ّ
خيططون ملشروعني متوازيني؛
يقول املطلعون إن مالكي األرض
فهم وضعوا وسام عاشور يف واجهة كل هذه األحداث إلبعاد
الشبهات عنهم ،فيما االتفاقات بني الطرفني قائمة منذ فرتة
أدت إىل الكثري من العمليات العقارية على أراض
طويلة ،وقد ّ
وطوروها يف سبيل
اشرتوها
أراض
أو
وباعوها،
منهم
كانت مملوكة
ّ
املتاجرة بالشقق .ويف هذا السياق ،إن املشروع األول بالنسبة
ضمها إىل قطعة أرض
هلم يأتي بعنوان طلب التسييج من أجل
ّ
مملوكة من ورثة احلريري تقع جنوبًا إىل جانب منتجع «إيدن روك».
فإذا متكن الورثة من تعديل التصميم التوجيهي هلذه األرض مبا
يتيح هلم بناء سور يفصل رواد الرملة البيضا عن العقارات الثالثة
ّ
«جنة» زوار املنتجع املذكور
املذكورة ،فإن هذه األراض ستكون
بسياراتهم الفارهة وخيوتهم الكبرية وستحقق عوائد خيالية على
االستثمار وستكون منافسًا لكل املنتجعات واملرافئ اخلاصة اليت
حتتل شواطئ لبنان ورمبا يف املنطقة أيضًا.
ضد التسييج وثار الناس على اعتبار أن هذه
وإذا كان الرأي العام ّ
املنطقة هي مسبح شعيب بالضرورة وليست جمرد نظرية فارغة،
فإنه جيب على البلدية استمالكها حتت ستار «املنفعة العامة»
ودفع مثن األرض الذي تنص عليه جلنة التخمني.
قوة أصحاب العقارات
لكن مثة الكثري من األسئلة اليت تقع يف إطار ّ
ونفوذهم .فهل ستنظر جلنة التخمني إىل كون هذه األرض غري
قابلة ألي نوع من البناء أو التحوير يف وجهة استعماهلا ،أي تعديل
كونها شاطئًا؟ أال يعين ذلك أن قيمة األرض خبسة وهي شبه
يسوق رئيس البلدية أمام األعضاء أن االستمالك
جمانية؟ ملاذا
ّ
ودفع مبلغ ال يتجاوز  120مليون دوالر هو أمر حتمي وضروري،
أليس هناك ّ
حل آخر؟
يف الواقع ،إن تعديل التصميم التوجيهي هلذه األرض يف اجتاه
جعلها قابلة للبناء يتطلب موافقة التنظيم املدني واجمللس البلدي
ملدينة بريوت ثم جملس الوزراء .إال أن أصل تصنيفها بأنها «Non
 ،»Acdifivandiأي إنه «حيظر فيها البناء وتغيري أو تعديل الوجه
حتولت
الطبيعي لألرض» ،يأتي يف إطار ضبط األمالك العامة اليت ّ
والقوة يف أيام االنتداب وما تالها.
إىل أمالك خاصة بفعل النفوذ
ّ
وقد عوجل هذا األمر باملادة  17من قانون التنظيم املدني اليت
تشري إىل أنه يستحق تعويضًا عندما يكون الرتفاق البناء طابع
نهائي من شأنه أن جيعل قطعة األرض غري قابلة للبناء ،ويف هذه
احلال جيب تعويض يساوي نصف الفرق بني قيمة قطعة األرض
قبل إنشاء االرتفاق وبني قيمتها بعد إنشاء االرتفاق بتاريخ صدور
املرسوم ...وجيب املطالبة بالتعويض حتت طائلة سقوط هذا
صدق
احلق ،يف خالل مخس سنوات من تاريخ إبالغ املرسوم الذي
ّ
وحيدد هذا التعويض
التصميم أو التصنيف إىل صاحب العالقة،
ّ
وفقًا ألحكام قانون االستمالك ،وجيب دفع التعويض املستحق
بالتقسيط على ثالث سنوات على األكثر.
الالفت أن هذه العقارات الثالثة متصلة بشاطئ البحر ،وهي كانت
حمور أكثر من مشروع للحريري األب الذي كان ميلك عقارًا شرق
ّ
املخططة يف تلك املنطقة وكان
الكورنيش بالقرب من احلديقة
يعتزم إنشاء نفق منه إىل العقارات الثالثة لتكون مسبحًا خاصًا...
ويف عام  1983أصبح شاطئ الرملة البيضا مسبحًا عامًا بقرار
من جملس بلدية بريوت يف عهد حكومة شفيق الوزان .القرار
كان يدرك حقيقة األهمية االجتماعية هلذه املنطقة وكونها عنصرًا
رئيسيًا يف النسيج االجتماعي للمدينة وضواحيها.
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مقاالت وتحقيقات

«فلتتحمّل بلدية بريوت
مسؤوليتها»
هديل فرفور
هل يكون شاطئ الرملة البيضاء «الشرارة» اليت تشعل غضب
أهل املدينة؟ هل ستوقظهم حماولة السطو اجلديدة من سباتهم
الذي أغفل السطو على األمالك العامة واملساحات العامة وغض
النظر عن سلبهم ذاكرتهم اجلماعية؟ بعد الدالية – الروشة وحرج
بريوت ،حان دور شاطئ الرملة البيضاء ،إذ جيري احلديث عن
إنشاء «تصوينة خاصة» متنع دخول «العموم» اىل مسبحهم الشعيب،
فيصبح املتنفس البحري األخري للمدينة مغلقا يف وجه أبنائه.
ال يقتصر خطر انشاء السور على «مسبح الفقراء» فحسب .ذلك أن
املوافقة على ترخيص السور (إذا ما جرت) تضعنا أمام سياسة متعن
يف تهميش املصلحة العامة ،وتستكمل مسار السطو على األمالك
العامة املرسوم منذ عقود .سياسة تؤدي حتما اىل تهميش الكثري
من الفئات االجتماعية ملصلحة «الوحوش العقارية» ،وستفضح
املمارسات الريعية للمعنيني الذين «يلهثون» وراء املستثمرين
مقدسة» .من هنا ،يأتي
ويتعاملون مع العقارات اخلاصة كـ»حقوق ّ
اللقاء الذي ستعقده اهليئات والتجمعات املدنية لـ»مناقشة كيفية
التحرك السرتداد املساحات واألمالك العامة» ،الذي دعت اليه
ّ
مجعية «حنن» اإلثنني املقبل .الدعوة اىل اللقاء تأتي على خلفيات
عدة مرتبطة بعضها ببعض ،يشرح املدير التنفيذي جلمعية «حنن»
حممد أيوب أن «القضية اليت جتمع الرملة البيضاء ودالية الروشة
التحرك على
وحرج بريوت هي واحدة ،وبالتالي سنناقش كيفية
ّ
هذه املستويات الثالثة».
«ال ميكننا الفصل بني الرملة البيضاء ودالية الروشة» ،يقول
الناشط البيئي رجا جنيم ،يف رأيه «أن املخطط واحد ،وهو القضاء
على املساحات املشرتكة بني أهل املدينة ،واستكمال أعمال وضع
اليد على األمالك العامة».
وتؤكد الناشطة يف «احلملة األهلية للدفاع عن دالية – الروشة»
عبري سقسوق أن «احلملة» ستشارك يف اللقاء وستجهد لتأمني
الدعم الالزم ،فيما يأمل أيوب تضافر اجلهود بني املنظمات املدنية
ألن «القضية العامة ال ميكن أن تكون منوطة جبمعية دون أخرى»،
لتتحمل
«التحرك سيكون للضغط على بلدية بريوت
يؤكد أن
ّ
ّ
مرورا بإزالة السياج على
بريوت
حرج
فتح
من
ا
بدء
مسؤولياتها،
ً
ً
الكورنيش البحري املطل على الدالية وصخرة الروشة وصوال اىل
عدم إعطاء ترخيص إلقامة السور حول املسبح الشعيب يف الرملة
البيضاء ،وبالتالي إبقاء كل هذه املساحات مفتوحة للعموم جمانا
وعلى حنو حر».
«الشعارات اليت سنحملها واضحة منذ اللحظة» ،يقول جنيم ،ويف
مقدمها مطالبة البلدية بالرتاجع عن ممارساتها األخرية (وضع
السياج واالسالك الشائكة وإغالق احلرج وغريها) ،وال سيما ان
الرتاجع عن هذه املمارسات يقع يف صلب مهمات البلدية وال
يرتبط باي وزارة او جهة اخرى.
اجلدير ذكره أن القانون مينع استثمار األمالك البحرية يف املنطقة
اليت تضم الدالية والرملة البيضاء ،وبالتالي من عمد اىل شراء
العقارات هناك «آمل» تعديل القوانني والتحايل عليها (كما حصل
يف مناذج مماثلة) هو من عليه أن يدفع الثمن .من هنا ،ال تغدو
ّ
احلل الوحيد ،طاملا أن
دعوة البلدية اىل استمالك هذه العقارات
هناك قوانني متنع املالكني من االستثمار هناك .تلفت األستاذة
فواز اىل املبدأ األساسي
املشاركة يف اجلامعة األمريكية منى ّ
الذي يقوم عليه التنظيم املدني« :استغالل العقارات اخلاصة
حتدد طريقة
جيب أن خيضع للقوانني ذات الصلة ،وهي قوانني ّ
استثمار األراضي على حنو يراعي املصلحة العامة»ً ،
إذا فإن
فواز ،يرتتب عليهم محاية احلق
أصحاب العقارات اخلاصة ،وفق ّ
االجتماعي العام ،فيما يقول احملامي نزار صاغية إن «امللكية
اخلاصة جيب أال تؤذي احلق العام ،بل ُوجدت من أجل زيادة
ً
مضيفا أن
موارد الدولة وتفعيلها ضمن منظومة فكرية معينة»،
املادة  15من الدستور اللبناني تؤكد أنه ميكن نزع امللكية اخلاصة
لتحقيق املنفعة العامة .وجيد احملامي إيلي خطار أن وضع السور
على الشاطئ خيالف مبادئ عامة مهمة ،متمثلة يف منع حجب النظر
اىل الشاطئ واحلرص على تواصله (منع اجتزائه) اضافة اىل مبدأ
خطار أن ّ
احلر اىل البحر .ويضيف ّ
متلك العقارات اخلاصة
الولوج
ّ
ّ
فلكل منها قوانينها اليت
ال يشرعن التعدي على األمالك العامة،
ترعاها.
ُيذكر أن رئيس بلدية بريوت بالل محد أشار اىل «إمكانية استمالك
هذه العقارات» ضمن االقرتاحات املطروحة ،و»تنظيم املسبح
الشعيب القائم عليه على حنو يليق ببريوت وأهلها» .علما أن محد
كان قد وعد بتنظيم احلرش على حنو يليق ببريوت وبأهلها ،قبل
أن حُيكم إغالقه يف وجههم ،وهو الذي مسح باقامة السياج حول
الدالية ،وابقى احلرس البلدية يف نقطة دائمة حلراسة السياج،
وهو ما يرتب كلفة يسددها املقيمون يف بريوت ،الرافضون هلذه
املمارسة املتعارضة مع املصلحة العامة!

حماكمة البنك العربي ته ّدد بفوضى مالية «خالقة»

قبضة إسرائيلية ـ أمريكية تلوح فوق النظام املصريف اإلقليمي
نزار عبود
رغم أن البنك العربي ،الذي يعترب من أعرق
املصارف العربية وأقواها ،ويضم أصو ً
ال
بعشرات مليارات الدوالرات ،خرج من نيويورك
قبل تسع سنوات بسبب املالحقات القانونية
اليت تعرض هلا حبكم عالقته بالفلسطينيني،
إال أن السلطات األمريكية ما زالت تالحقه
وتهدده خبطر اإلفالس التام .القضية ليست
جديدة ،لكن تطوراتها تظهر إىل أي مدى
ميكن أن تذهب جمموعات إسرائيلية من أجل
تدمري القطاع املالي الفلسطيين ،ومن بعده
الوصول إىل املصارف األردنية واللبنانية،
مستعينة بالقضاء األمريكي .بدأت احملاكمة
يف شهر آب املاضي ،وهي ال تزال مستمرة،
وسط خماوف من التداعيات على البنك العربي
وعلى النظام املصريف العربي عمومًا.
نيويورك | بدأت قضية البنك العربي عندما
ُرفعت دعاوى يف احملكمة األمريكية قبل
عشرة أعوام من قبل  ٢٩٧إسرائيليًا يطالبون
فيها بتعويضات عن األضرار اليت حلقت بهم
جراء اهلجمات اليت قام بها فلسطينيون على
أهداف إسرائيلية يف النصف األول من العقد

ينفي البنك العربي التهم ،ويقول إن ما من حساب فتح لشخص كان على لوائح «اإلرهاب»
األمريكية (هيثم املوسوي)

يدعي هؤالء أن املصرف كان يتوىل نقل األموال حلركة
املاضيّ .
«محاس» .طلب البنك العربي من احملكمة العليا يف نيويورك
إعادة النظر بأمر صدر عن حمكمة احتادية يفرض عليه قصاصًا
لعدم تقديم وثائق سرية عائدة ملودعيه وزبائنه.
صدر األمر بفرض الغرامات عن القاضية يف حمكمة املقاطعة نينا
رد املصرف بأنه ال يستطيع تلبية طلبات السلطات
غريشونّ .
األمريكية ما مل خيرق القوانني األردنية اليت يتحمل من خيرقها
غرامات جزائية أيضًا .وقال إن حكم القاضية نينا غريشون يعين
أن املصارف األجنبية بأسرها معرضة لنفس النمط االتهامي
املهلك .فاملدعي يستطيع أن يطلب من أي مصرف أجنيب تقديم
كل كشوفات زبائنه ،وبالتالي إذا رفض املصرف يتعرض لعقوبات
حتمية.
استأنف البنك العربي العقوبة لدى احملكمة العليا ،لكن االستئناف
سقط يف مطلع شهر متوز املاضي .وطلب األردن من الرئيس
باراك أوباما املساعدة بالتوصية لدى احملكمة العليا ،ألن تعيد
القاضية غريشون النظر يف حكمها ،ودعمت اخلارجية األمريكية
االستئناف .لكن وزارة العدل رأت أن قرار غريشون مفيد من أجل
إزالة السرية املصرفية على مستوى العامل.
حياكم املصرف اليوم حتت «قانون اإلرهاب» الصادر عام ١٩٩٠
يف حمكمة بروكلني يف نيويورك .تتضمن التهمة مساعدة البنك
العربي لـ»محاس» على ثالثة مستويات .يتمثل املستوى األول يف
نقل أموال قدمتها جلنة سعودية إىل  ٥٥من ذوي الفلسطينيني
الذين نفذوا عمليات استشهادية.

يحاكم املصرف
اليوم تحت «قانون اإلرهاب» الصادر عام ١٩٩٠

املستوى الثاني يتمثل يف أن املصرف كان حيتفظ حبسابات
لعشرات اجلمعيات اخلريية اليت يقول رافعو الدعاوى اإلسرائيليون
إنها كانت جمرد واجهات حلركة «محاس» .والدليل الثالث املقدم
أن املصرف كان يقدم حسابات شخصية لثالثني من قادة
«محاس» على رأسهم الشيخ الراحل أمحد ياسني الذي صنفته
الواليات املتحدة «إرهابيًا» منذ عام  ،١٩٩٥وللقائد الراحل صالح
شحادة ،مؤسس الذراع العسكرية للحركة .وحبسب االدعاء ،كان
املصرف يعرف صلة هؤالء باحلركة املصنفة «إرهابية» على اللوائح
األمريكية.
ينفي البنك العربي التهم ،ويقول إن ما من حساب فتح لشخص
كان على لوائح «اإلرهاب» األمريكية ،وإن االستثناء الوحيد كان
على شكل حتويل واحد حلساب الشيخ أمحد ياسني ،وحصل كخطأ
ارتكبه موظف .أما التحويالت من اللجنة السعودية ،فقد حصلت
من ضمن آالف التحويالت اليت قدمتها اجملموعة لألسر املتضررة،
وبالتالي طابعها إنساني .ترفض احملاكم األمريكية أي دفاع
يقدمه البنك العربي يستند إىل أن ما حصل ناجم عن مراعاة
القوانني احمللية يف الدول اليت يعمل ضمنها ،أو ألن اهلجمات
وقعت ضمن سياق تاريخ من العنف مرت به املنطقة ال يتحمل
املصرف املسؤولية عنها.
قدم الطرف اإلسرائيلي عشرات الشهود ،من بينهم مسؤول سابق
يف اجليش اإلسرائيلي جلس أمام حمكمة مقاطعة مانهاتن ،وقال
حول ماليني الدوالرات لذوي من وصفهم
إن املصرف األردني ّ

بـ»اإلرهابيني االنتحاريني» من حركة «محاس» ،أتت من السعودية
ومن «مؤسسة الشهيد» التابعة لـ»حزب اهلل» خالل الفرتة املمتدة
بني عام  ١٩٩٨وعام  ٢٠٠٤مع تركيز اإلثباتات على الفرتة املمتدة
بني عام  ٢٠٠١وعام  .٢٠٠٤وكانت املدفوعات تصل شهريًا من
اللجنة السعودية مبعدل  ١٤٠دوالرًا لكل أسرة.
رد دفاع البنك العربي بأنه ال يوجد أي إثبات بربط التحويالت
ّ
بالعمليات املعادية إلسرائيل ،حمذرًا من خطورة هذه القضية
اليت تلقي على عاتق كل موظف يف املصارف يف أي مكان من
العامل املسؤولية يف التحري عن كل صغرية وكبرية قبل إمتام أي
معاملة أو حتويل .وقال املصرف يف بيان توضيحي إن القضية
مهمة للغاية بالنسبة إىل النظام املصريف العاملي الذي يتعامل
برتيليونات الدوالرات يف املعامالت والتحويالت يوميًا .معظم هذه
التحويالت جتري بشكل آلي «وإذا ما مت األخذ بنظرية املدعي من
سيقوض نظم االمتثال اليت تطلب اجلهات الناظمة
قبل احملكمة،
ّ
على مستوى العامل من البنوك تطبيقها ،وأن ختلق غموضًا كبريًا
وخماطر على النظام املالي العاملي بأكمله».

يف سري القضية

قال الشاهد اإلسرائيلي روني شاكيد ،إن «محاس» كانت مسؤولة
عن كل من اهلجمات الـ ٢٤املعروضة أمام احملاكمة .وحبسب
صحيفة «جروزاليم بوست» اإلسرائيلية ،فإن هذا الشاهد صحايف
عمل سابقًا ضابط استخبارات إسرائيليًا.
من جهته ،قال شاهد ادعاء آخر يدعى آريه دان سبيتزين ،إن ١٨
من عناصر «محاس» كانوا معروفني من قبل موظفي فرع البنك
العربي يف غزة ،وهناك احتمال عال ألن يكونوا قد تلقوا آالفًا بل
مئات آالف الدوالرات من حتويالت البنك العربي.
وركز االدعاء على أن القرينة تبقى على املصرف الذي يرفض
تقديم كشوفات حسابات األشخاص املنتمني إىل «محاس»
للمحكمة.
كان دفاع املصرف يستند إىل أن املدعني يستخدمون قوانني
وأدلة إسرائيلية يف دعواهم ،بينما املصرف مينع من أن يستخدم
يف دفاعه القوانني املرعية اإلجراء يف مناطق نشاطه يف األردن
السرية املصرفية .وأكد أن احملاكمة
أو لبنان ،اليت تتضمن نظام
ّ
تبنى على معايري مزدوجة.
احملكمة استمعت إىل  ٢٤إفادة لشهود إسرائيليني ،ومن املتوقع
أن يقدم البنك العربي  ٢١شاهدًا ،على رأسهم املدير العام
للمصرف نفسه .ومن املتوقع كذلك أن يطعن املصرف حبيادية
القاضي برايان كوغان الذي وصف اعرتاضًا قدمه الدفاع بأنه
«مهزلة» ،ثم عاد وأيد االعرتاض من دون الرجوع إىل احمللفني.
إذا جنحت احملاكمة األمريكية للبنك العربي ،فسيعين ذلك حتمًا
إفالس املصرف ،الذي قد يضطر إىل دفع مليارات الدوالرات.
وهو ما يعين أيضًا انتكاسة ليس للمصرف وحده بل لالقتصادين
األردني والفلسطيين .فالتوقعات أن تتدفق الدعاوى باآلالف
من قبل اإلسرائيليني .كذلك فالنتيجة قد تضطر الدول العربية
إىل فتح كل أسرارها املصرفية للقضاء األمريكي خشية تعرض
مصارفها لدعاوى مماثلة .وهذا قد يعين أيضًا هروب الرساميل
منها وإفالسها واملثل السويسري غري مشجع للصمود أمام
الضغوط األمريكية وحتى األوروبية.
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مقاالت وتحقيقات

«األمري» أبو مالك التلّي :حاكم عرسال وجرودها
رضوان مرتضى
منذ معركة عرسال األخرية ،سطع جنم «جبهة
ّ
النصرة» يف القلمون.
احتلت أخبار ذراع «تنظيم
ً
ً
حيزا واسعا لدى اإلعالم
القاعدة يف بالد الشام» ّ
اللبناني .وعزز أسلوب التنظيم واسرتاتيجيته
للمواجهة ،إعالميًا وعسكريًا ،من رصيده على
مستوى املعارضة السورية .كيف وصلت
«النصرة» إىل القلمون؟ وما مشروعها؟ هل ستذبح
العسكريني اللبنانيني؟ هنا احلكاية بألسنة عناصر
يف «النصرة» ،ومطلعني على الشأن «اجلهادي»
ّ
يف سوريا منذ االنطالقة حتى
تسلم «أمري النصرة»
يف القلمون أبو مالك ّ
التلي دفة حكم جرود عرسال
واملواجهة مع الدولة اللبنانية
>مل يكن يف الغرفة سوى ثالث أرائك للنوم وتلفاز
وغاز صغري ومصحفني .هي كل مقتنيات ما مسوه
«املقر» .كانت مياه األمطار
تتسرب من بعض
ّ
ّ
أول مركز أقامته «جبهة النصرة»
الشقوق يف ّ
يف مدينة القصري يف ريف محص .كان عناصرها
ّ
ّ
«يتحنن عليهم داعمو
قلة ال يتجاوزون السبعة،
الثورة ببعض املساعدات» .فحمص ،كانت آخر
احملافظات اليت دخلتها «القاعدة» ،لتبدأ التأسيس
فيها لـ»رحلة اجلهاد».
خارج هذا املقر ،كان قد سبق عناصر «النصرة»
هؤالء ،ستة موفدين أرسلهم «أبو حممد اجلوالني»،
ّ
يلقب بـ»أبو العيناء» .خّ
اتذوا من
بإمرة شخص
ّ
القصري مركزًا ،ثم بدأوا بدعوة
املسلحني إىل
مبايعة التنظيمُ .ق ِتل «أبو العيناء» بعد وقت
قصري ليولىّ «أبو الرباء الشامي» إمارة «النصرة»
يف محص ،وإىل جانبه كان الشيخ «أبو مالك
ّ
التلي» (من مدينة التل يف ريف دمشق) .كان
هذا الثالثي العصب األساس الذي غرس «البذرة
األوىل» لـ»القاعدة» يف حمافظة محص (إىل جانب
الشيخ «أبو جندل احلمصي» ،الذي ُقتل يف مطار
الضبعة يف ريف القصري).
ّ
كانت معظم
املسلحني يف محص منضوين
يف صفوف «كتيبة الفاروق» ،التابعة صورياً
لـ»اجليش السوري احلر» ،اليت كانت حاكمة هذه
البقعة من سوريا .استمر األمر على حاله حتى تنفيذ
أحد عناصر «النصرة» «أكرب عملية استشهادية يف
تاريخ سوريا» :يف  23كانون الثاني عام ،2013
قاد السوري «أبو إسالم الشامي» شاحنة
جمهزة
ّ
بعشرين طنًا من املتفجرات ،استهدف بها ثكنة
املشتل يف القصري .يف أعقاب هذه العملية،
ارتفعت أعداد املنضوين إىل صفوف «اجلبهة» .يف
 ١٩أيار من العام نفسه انطلقت معركة القصري.
ّ
مسلحو املعارضة عن املدينة وريفها بعد
انكفأ
أكثر من أسبوعني من املواجهة مع مقاتلي حزب
اهلل.
اضطر عناصر «النصرة» إىل االنسحاب مع
ّ
اجملموعات اليت تراجعت بناء على قرار «كتيبة
الفاروق» .رأت «النصرة» أن قيادة «الفاروق»
غدرت بها ،و»خانت الثورة بانسحابها».
بعد القصري اليت شهدت بدايات «النصرة» يف
املنطقة ،بدأت مرحلة جديدة من عمر التنظيم.
تراجع مقاتلوه باجتاه القلمون ،الذي متكنوا من
السيطرة على قراه من دون مقاومة ُتذكر من قبل
قوات اجليش السوري ،باستثناء معركة وحيدة يف
رنكوس .وعلى هامشها ،وقعت بعض املناوشات
يف املرحلة األوىل مع «حركة أحرار الشام» ،بسبب
التنافس على «حكم رنكوس».
بدأت «النصرة» يف بناء قواها .انسحب عناصرها
حنو يربود ،حيث ُأنشئت معظم
املقار .يف تلك
ّ
الفرتة ،جرت تنحية «أبو الرباء» ،ليتسلم زمام
ّ
القيادة على رأس «النصرة» أبو مالك
التلي.
يردها إىل
مل ُتعرف أسباب التنحية ،لكن البعض ّ
االشتباه بضلوع االول يف قضايا فساد ،مل يثبت
شيء منها عليه الحقًا.

يف صيدنايا

و»أبو مالك» ،يف العقد اخلامس من العمر .إسالمي
منذ ما قبل احلرب السورية .وبسبب نشاطه
س ِجن فرتة طويلة (يقول مقربون منه
«اجلهادي»ُ ،
إنه قضى  13عامًا يف السجون السورية) .يف
تعرف إىل «أبو حممد اجلوالني»،
سجن صيدناياّ ،
أمري «جبهة النصرة» (تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد
ّ
الشام) .وخرج
بناء على العفو
«التل ّي» من السجن ً
العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار األسد
عام .2011
يف القلمون،
اشتد عود «اجلبهة» .أمسكت
ّ
القيادة اجلديدة بإمرة «أبو مالك» مبفاصل باقي

التنظيمات .الرجل الذي بدأ مشواره العسكري
ّ
كقناص،
سيصبح الرقم الصعب يف املواجهة
ُ
الشاملة .كانت «النصرة» ،بنظر متابعيها عن قرب
وبعض داعميها« ،األكثر صدقًا والتزامًا اجتاه
قضيتها ،مقارنة بباقي الفصائل اليت كانت أقرب
إىل عصابات عشوائية» .مجع عناصرها السالح
ّ
وصنعوه يف معامل بدائية أنشأوها .راكموا فوق
عتادهم غنائمهم من األسلحة النوعية ،كصواريخ
كونكورس املضادة للدروع من مستودعات اجليش
السوري (وخاصة مستودعات مهني) .أجربوا باقي
الفصائل على االلتزام بأوقات حمددة للمواجهة
مع اجليش السوري ،وفرضوا على آخرين شروطًا
للقتال حتت رايتهم والقتسام «الغنائم» .هكذا،
ويف مقابل ،صعود التنظيم انطمس دور «الكتائب»
احمللية .كان دور «النصرة» اإلضايف يف عهد
«األمري أبو مالك» أقرب إىل «قوات فصل» ،إذ
ّ
تولت حل الكثري من املشاكل اليت كانت تنشأ
بني اجلماعات املعارضة .كذلك فإن جتربة األهالي
ّ
الصعبة مع بعض
املسلحني ،جعلتهم يلجأون إىل
مقاتلي «تنظيم القاعدة» يف القلمون.
سطع اسم «أمري النصرة» يف ملف راهبات معلوال.
جيرّ الرجل الصفقة ملصلحته .وبعدها بأيام ،قاد
«أبو مالك ّ
التلي» معركة القلمون يف مواجهة اجليش
السوري وحزب اهلل .مل تصمد الكتائب املقاتلة
حتت إمرته طوي ًال .سقطت يربود يف يومني ،بعد
أسبوعني على اندالع املعارك يف املنطقة .انسحب
ّ
املسلحون إىل اجلرود .ومن هناك ،بدأوا باستجماع
القوى خلوض معركة «حترير قرى القلمون» ،وهي
املهمة اليت مل ينجحوا ،حتى اآلن ،يف تنفيذ ولو
جزءا منها.
متيزت «النصرة» يف معظم املناطق السورية،
ّ
عن تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،بالتكتيك .وبرغم
أن عقيدة واحدة جتمع التنظيمني ،إال أن عناصر
األوىل أخذوا بـ»فقه الواقع» ،أي أقاموا اعتبارًا
للظرف والوقائع .وقد جعل منهم ذلك أكثر ليونة
من غريهم .انتبهوا متأخرين إىل سلبيات عرض
مشاهد القتل والذبح ،فاختذ اجمللس الشرعي يف
«النصرة» قرارًا مبنع نشر صور لعمليات اإلعدام
ينفذها التنظيم وبإخفائها ،وإذ ّ
اليت ّ
أكدوا شرعيتها
وحليتها ،إال أنهم اقتنعوا بأن نشر صورها يؤدي
ّ
إىل تنفري املسلمني وغري املسلمني من الدين.
ومنذ بدء الشقاق بني «النصرة» و»الدولة» يف
امليدان السوري،
متيز الفرع القلموني لتنظيم
ّ
القاعدة عن أشقائه .ومع وصول أعمال القتل
والتصفية املتبادلة إىل مستوى غري مسبوق ،خرج
ّ
«أبو مالك
التلي» ببيان يرى فيه أن «كل من
يعتدي على أحد من إخواننا يف الدولة كأمنا يعتدي
علينا» .أعطى ذلك انطباعًا بأن ّ
التلي يتمتع بهامش
حرية مستقل عن القيادة املركزية ،جلهة العالقة
مع تنظيم «الدولة» .وعززت ذلك عالقة الصداقة
اليت تربطه بـ»أمري الدولة» السابق يف القلمون أبو
عبداهلل العراقي ،رفيق درب أبو مصعب الزرقاوي
يف العراق.
على الساحة اللبنانية ،ذاع صيت «النصرة» عقب
مواجهات القلمون وارتداداتها اليت ضربت لبنان
على شكل سيارات مفخخة وهجمات انتحارية
استهدفت الضاحية اجلنوبية لبريوت والبقاع
شد ذلك من عصب التنظيم ،فاستقطب
الشماليّ .
أفرادًا من فصائل اخرى ،كـ»كتائب عبداهلل عزام»
و»فتح اإلسالم» .برز بني هؤالء العنصر اللبناني
على مستوى العناصر والقيادة ،كابراهيم قاسم
األطرش ،الذي بايع الحقًا «الدولة اإلسالمية».
يف قبضة التنظيم اليوم« ،كنٌز مثني» حبسب
مقربني منه .مثانية عشر عسكريًا لبنانيًا رهائن
يف قبضة القاعدةُ .ي ّ
وظف امللف سياسيًا وإعالميًا
ويف املعركة العسكرية حتى .يطمح «أبو مالك»
إىل حتصيل أكرب مكسب ممكن على كافة الصعد.
«النصرة» ال تريد عرسال ساحة مواجهة ،لكنها
اعرتفت علنًا بأنها شريان حيوي لبقائها .حتاول
اجلبهة اليوم استعادة السيطرة على قرى
القلمون .فشلت يف أكثر من حماولة .وتشري
معطيات امليدان إىل أن خمرج «النصرة» الوحيد
سيكون مستقب ًال مغادرة هذه البقعة إىل منطقة
اخرى يف سوريا ،كريف محص أو محاه أو حلب
او ادلب .وحتى ذلك احلني ،سيبقى «أبو مالك»
ّ
«التل ّي» هذا ليس
ممسكًا خبناق الدولة اللبنانية.
خاطف الرهائن وحسب .هو اليوم احلاكم الفعلي
جلرود عرسال ،ولعرسال نفسها.

من يكبّل اجليش يف مواجهة االرهابيني؟
شيعت املقاومة اإلسالمية ،يف بلدة أنصارية
ّ
اجلنوبية ،الشهيد حسن علي حيدر ،الذي سقط
بتفجري العدو اإلسرائيلي جلهاز تنصت اكتشفه
مع رفاقه يوم اجلمعة يف عدلون .وكانت دورية
مموهًا
للمقاومة قد اكتشفت اجلهاز الذي كان
ّ
على شكل صخرة ومؤلف من أربع بطاريات
موصولة جبهاز تنصت ّ
علق على شبكة االتصاالت
التابعة للحزب.
وجترى التحقيقات ملعرفة كيفية تثبيت اجلهاز
الضخم يف املنطقة الوعرة ،ما يستلزم وقتًا
طوي ًال لرتكيبه وخربات تقنية عالية ،علمًا بأن هذا
النوع من األجهزة خيدم لسنوات عدة.
ّ
نفذ اإلرهابيون الذين حيتلون جرود عرسال
تهديدهم ،وقطعوا رأس اجلندي يف اجليش عباس
مدجل .جرمية وضعت البالد على حافة االنفجار ،يف
حلقة جديدة من حلقات السلسلة اليت مل خيرج
منها لبنان منذ عام  ،2011وحتديدًا منذ «يوم
الغضب» الشهري
رغم خطورة الوضع وهشاشته ،تستمر السلطة
السياسية بالتعامل كما لو ان لبنان بعيد آالف
األميال عن دول تنهار حتت وطأة االرهاب ،فيما
اإلرهاب نفسه حيتل جزءًا من األراضي اللبنانية،
وخيرق السيادة بال أي رادع.
ولعل صورة الرئيس متام سالم يف كلمته
املوجهة إىل اللبنانيني االحد املاضي ،أبلغ دليل
على هشاشة موقف الدولة اللبنانية .فقد ظهر
رأس السلطة التنفيذية خائفًا ومربكًا ،وال يوحي
بأي قدر من الثقة .يوم السبت املاضي ،خرج
(على صفحات الزميلة «السفري») ليقول إن يف
يد الدولة اوراق قوة ملواجهة اإلرهابيني .لكن
اوراق القوة هذه مل تظهر ،رغم أن اإلرهابيني
ثان السبت املاضي،
ارتكبوا جرمية ذبح جندي
ٍ
وقتلوا يوم اجلمعة املاضي مواطنًا لبنانيًا بعد
«اعتقاله وحماكمته» ،وصلبوا سوريًا ،وحاولوا
ليل أالحد اعتقال سوري آخر يف عرسال.
يدعو سالم إىل االلتفاف حول اجليش والقوى
األمنية اليت «حتظى بتغطية سياسية كاملة يف
عملها الرامي إىل التصدي لإلرهاب وحفظ أمن
لبنان واستقراره» ،فيما هو ،بصفته وكي ًال
لرئيس تيار املستقبل الرئيس سعد احلريري،
وقف حجر عثرة امام استكمال اجليش معركته
ضد هذا اإلرهاب.
يستعيد مطلعون على خفايا معركة عرسال اليت
اندلعت يف الثاني من آب الكثري من األسئلة،
ويطرحونها كلما قال سالم إن احلكومة تغطي
اجليش ،او انها مل تطلب منه وقف املعارك
يف عرسال وجرودها (حبسب ما قال يف اجللسة
األخرية جمللس الوزراء اخلميس من االسبوع
الفائت) ،ما اتاح لإلرهابيني االستمرار يف
احتالهلم لتلك األرض اللبنانية .يقول هؤالء إن
استعادة «داتا االتصاالت» بني رئاسة احلكومة
وقائدة اجليش يوم الثاني من آب وبعده حتمل
أدلة على هذه األسئلة ،وأبرزها:
ملاذا ضغط رئيس احلكومة على قائد اجليش
العماد جان قهوجي لفرض هيئة العلماء
املسلمني ،املتعاطفة مع اخلاطفني ،وسيطًا بينهم
وبني الدولة ،وطلب من اجليش وقف إطالق النار
لتسهيل دخول وفد اهليئة إىل عرسال؟
ملاذا كان سالم ميارس الضغوط على اجليش،
بهدف التحكم بسري املعارك ،من خالل «مساءلة»
قائد اجليش ،خالل املعركة ،عن أسباب قصف
هذه البقعة او ذلك املوقع الذي يتحصن فيه
إرهابيون؟
هل اتصل أحد املقربني من سالم بعد استعادة
اجليش موقعه الذي احتله اإلرهابيون قرب مهنية
عرسال ليوصي اجليش جبرحى اإلرهابيني؟
أمل يتصل سالم شخصيًا بقائد اجليش «مسائ ًال»
عن الرامجات اليت تطلق الصواريخ صوب جرود
عرسال من منطقة قريبة من الفاكهة ،مشككًا يف
ملكية اجليش هلذه الرامجات ،وملمحًا إىل انها
عائدة حلزب اهلل؟
أمل يتصل سالم بقائد اجليش ليعرتض على
هجوم اجليش على تلة أطلقت منها النريان على
السيارة اليت كان يستقلها الشيخ سامل الرافعي

يوم أصيب يف قدمه؟
تكثر األسئلة اليت تبقى بال أجوبة .لكن خالصتها
تتقاطع مع ما يؤكده مرجع بارز يف قوى  8آذار،
لناحية القول إن ضغوطًا سياسية شديدة مورست
على قيادة اجليش ،من قبل تيار املستقبل ممث ًال
برئيس احلكومة ،وأن اجليش حاول توسيع هامش
العمليات يف عرسال وحميطها قدر املستطاع.
وتلفت املصادر إىل ان انتشار اجليش ميدانيًا
بني عرسال وجرودها مل َ
حيظ بغطاء رمسي إال بعد
املباشرة به ،أي ان «تغطية» السلطة السياسية
ُ
انتِز َعت انتزاعًا.
وجهها إىل
وكان سالم قال يف كلمة متلفزة ّ
الشعب اللبناني االحد املاضي إن «اإلرهابيني
يفاوضوننا بالدم» ،واصفًا إياهم بالـ «همجيني،
ال دين هلم ،وال يفهمون إال لغة الذبح» .ونبه
سالم إىل أن «املعركة طويلة ،وجيب أن ال تكون
لدينا أية أوهام يف أنها ستنتهي سريعًا»،
داعيًا إىل «الثقة باحلكومة وبإدارتها هلذا امللف،
بعيدًا عن املزايدات» ،وإىل «االلتفاف الكامل
حول اجليش والقوى األمنية اليت حتظى بتغطية
سياسية كاملة يف عملها الرامي إىل التصدي
لإلرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره».
وتوجه سالم إىل أهالي العسكريني املخطوفني،
مؤكدًا «أن اجليش لن يتخلى عن جنوده ،ولن
يدخر أي جهد إلعادتهم إىل الصفوف ،صفوف
الشرف والتضحية والوفاء» ،كما أكد «أن
لبنان لن ينكسر ،وهؤالء اإلرهابيون سيهزمون
بالتأكيد».
وانتقد سالم قطع الطرقات واالعتداءات على
النازحني السوريني ،معتربًا أن «ما جرى يف
الشارع أساء للشهداء ،وأساء لقضية أبنائنا
األسرى ،وكاد يودي بالبالد إىل منزلقات خطرية.
إن اللجوء إىل إقفال الطرقات وتعطيل احلركة
يف البالد لن يعيد إلينا عسكريينا .فاملواجهة
يف مكان آخر ،هي مع العدو اإلرهابي ،وليس
وتوجه سالم
يف الداخل مع بعضنا البعض».
ّ
بالشكر إىل أمري قطر متيم بن محد آل ثاني على
«مساعيه املستمرة ملساعدة لبنان على جتاوز
هذه احملنة».

جنبالط« :الدول غري مهتمة بنا»

من جهته ،تابع النائب وليد جنبالط جوالته على
قرى عاليه ،وزار االحد املاضي قربمشون والبنيه
وكفرمتى وعني درافيل يف منطقة َ
الش َّحار الغربي.
حيا جنبالط «مجيع
وأمام نصب شهداء قربمشونّ ،
الشهداء من كل الفئات اللبنانية وأحيي شهداء
املقاومة اإلسالمية وأحدهم سقط يف اجلنوب منذ
يومني عندما حاول مع اجليش اللبناني أن يفكك
جهاز تنصت».
ويف بلدة البنيه ،زار جنبالط منزل شيخ العقل
ثم انتقل إىل كفرمتى للقاء شيخ
نعيم حسنّ ،
العقل ناصر الدين الغريب ،الذي أكد أن «كلمة
الشعب اللبناني بأسره جيب أن جتتمع على
اختالف سياساته وطوائفه ومذاهبه ،الشعب
واجليش واملقاومة ،وأعين هذه املعادلة الذهبية،
ألن املعادلة اخلشبية ذهبت إىل غري رجعة» ،لريد
جنبالط «يف ما يتعلق باملعادلة اليت طرحتها ،حنن
معها ،لكن نريد أن نزيد عليها ألننا من الذين
ّ
وقعوا ،مع اإلخوان يف املقاومة ،على إعالن بعبدا
الذي برأيي كان مناسبا يف ذلك الوقت».
وتابع« :حنن ننتظر اجتياح اإلرهاب هنا وحنن
نتفرج .التاريخ ال يرحم وال يتوقف عند حمطة،
أعرف أن هذه املنطقة عانت جرحًا مثل كل
املناطق ،حنن عانينا اجلرح وغرينا أيضًا عانى،
ولكن هذا كان يف املاضي ،اغتيال كمال جنبالط
كان جرحًا كبريًا ولكن بعد أربعني يومًا كنت يف
الشام من اجل مصلحة لبنان ووحدته وعروبته
ومن اجل مواجهة إسرائيل وفقط إسرائيل ،جيب
أن نتابع املسرية ،وأبذل جهدي مع الدول .لكن
أريد أن أكون صرحيًا معكم ،فإذا فكر أحدكم أن
الدول مهتمة فينا ،فال أحد مهتم ،بل بالعكس،
يأتي مبعوثو الدول ــــ أحدهم رئيس وزراء
فرنسي سابق ووزير حالي ــــ ثم يقولون :يا
مسيحيي الشرق تفضلوا لعنا».
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مقاالت وتحقيقات

يف مواجهة الوحش
ابراهيم األمني
التعصب .اىل موت العقل .اىل استعارة
عودة جديدة اىل وحش
ّ
اجلنون وسيلة ملوت استعراضي طوعًا أو غصبًا .وعندما تقف بعيدًا
عن مسرح املوت ،تعطي لنفسك حقوقًا ليست لك ما دمت خارج
املسرح .وال أحد ميسك بأعصابه .الكل يريد محل السكني .وحفلة
التحريض لالنتقام ال حدود هلا ما دام صاحبها ال يشرتك يف الفعل
املباشر ،قات ًال أو مقتو ً
ال.
مثل كل االشياء اليت تؤكد لنا ،مرة تلو املرة ،أن ال هوية وطنية
جتمعنا ،نتصرف بفردية مفرطة مع الوحش .يتصرف كثر على أن
ختصه .هو يريد للنار أن تدخل منزله حتى يشعر
املواجهة مسألة ال
ّ
باخلطر .أما لزوم الكذبة اللبنانية ،فهي عدة موجودة يف شعارات
وخطب وأغان فارغة .ومن يضطر إىل تربير المباالته ،يلجأ اىل
التعصب لرفض احلقيقة القاسية.
ليست املرة االوىل يف تاريخ بالدنا وشعوبنا ،خيرج الذباحون باسم
اإلله .وليست املرة االوىل اليت تستباح فيها بالد ومدن وتباد
جمموعات بشرية باسم اإلله أيضًا .ومن فعل ذلك سابقًا ،مل يكن
من عرق خمتلف ،وال من قومية خمتلفة ،وال من دين خمتلف ،وال
من فكر خمتلف.
الذباحون الذين ينتشرون بني ظهرانينا ،سبقهم اىل فعلهم أجدادهم
قبل عشرات ومئات السنني .فعلوا االمر نفسه ،وبالقسوة نفسها.
ولو كانوا ميلكون يف حينه السالح الكيميائي أو القنابل النووية،
ملا أبقوا على حياة ،وباسم اإلله أيضًا .ومن يعتقد أن سيطرة
فريق أو جهة على بلد أو جمتمع ،لعقد أو قرن ،متكنه من اقتالع
اجلذر القاسي هلذه الفكرة ،فهو واهم .ومن يرفض التصديق ،ما
عليه سوى مراجعة االستعمار بكل ألوانه خالل ألف سنة على األقل.
ولكي ال نبقى يف التاريخ السحيق ،تعالوا اىل مئة سنة اىل اخللف.
يوم قرر العثمانيون ملء مستعمراتهم بالدماء قبل املغادرة قسرًا.
ويوم قرر االستعمار الصلييب الغربي تغطية بالدنا بالدماء أيضًا وهو
مقبل على استعمارنا .وهو تاريخ كله دماء ،وكله حديد ونار .وما
سنواجهه حنن وأوالدنا يف العقود القريبة اآلتية ،ليس فيه إال الدماء
واحلديد والنار.
خالل ثالث سنوات ونصف سنة جرى إقناعنا بأن صورة املوت اليومي
يف سوريا هي حقيقتنا اليت جيب أن نعيشها .مثلما جرى ،قبل ذلك
بسنوات ،إقناعنا بأن صوت املوت اليومي يف العراق هو أيضًا
حقيقتنا ،ومثلما عشنا قبلها يف اجلزائر ومصر والسودان ولبنان
وفلسطني ،حقيقة أن موتنا هو األسهل ،وأن موتنا هو نصيبنا من
هذه احلياة ،وأن ميزتنا هي يف أن منارس حنن فعل القتل حبق
أنفسنا ،وأن ال مناص من التعود على املوت حقيقة مالزمة.
مل يكن هناك فاصل زمين كبري بني ذبح العسكريني علي السيد
درب نفسه على ّ
تلقي
وعباس مدجل .لكن الفارق هو يف أننا كمن ّ
الصدمة واحتواء املشهد .ولن ترتك لنا ممارسة الذهول إال يف
الثواني األوىل من مشهد الذبح ،ثم ال حاجة بعدها إىل أن نعيد
التجربة .وال حاجة إىل أن حناول مشاهدة مسرحية دموية أخرى .هي
صورة واحدة ،مطلوب أن تعلق يف كل حواسنا ،وهذا ما حصل .وما
حيق لنا ،إزاء كل هذه القساوة ،هو الصراخ ،والسب والشتم ،ثم
علينا الذهاب اىل أسرتنا ،لنخرج اىل الصباح ملقني كل التحية على
العجز املسيطر من حولنا.
هل لنا ،مث ًال ،أن نسلي أنفسنا ،ونتخيل أنفسنا مكان املخطوف
قبل دقائق من ذحبه مباشرة على اهلواء .ماذا نفعل؟ هل منارس
بطوالتنا اليت منأل بها الشاشات والصفحات واملنابر وحنن نشتم
ونسب وحنلل ونقرر.
هل ألحد أن يضع نفسه مكان املخطوف ـــ املذبوح ،وجييب عن
سؤال بسيط :ترى ،ما الذي جيعل إنسانا يعرف أنه مسوق اىل
الذبح ،ال يصرخ بوجه قاتله ،وال يقاومه ولو حبراك امللتوي ،أو ال
يرجوه الرمحة ولو بتقبيل قدميه؟
ما الذي يسكن عقله يف تلك اللحظات ،وهو صامت من دون حراك
حتز رقبته قبل أن تفصل رأسه عن جسده؟
ينتظر السكني ّ
هي ليست مسابقة .هي حماولة التأكيد أن عجزنا العام هو نفسه
عجز القاتل الذي مل جيد غري الذبح وسيلة للتعبري عن غضبه ومطالبه.
وهو نفسه عجز القتيل الذي مل جيد غري االستكانة والصمت وسيلة
لوداع مسرحي للحياة .وهو نفسه العجز الذي جيعل األب واألم واألخ
برد فعل دموي .هو
واالبنة والقريب يرجون األصدقاء عدم القيام ّ
نفسه عجز رفاق السالح الذين ال نعرف ما الذي جيعلهم ال يقدمون
وال يهربون يف الوقت نفسه .هو نفسه عجز من يقف يف موقع
املسؤولية ،فال جييد سوى الدعاء ،وال يعرف وجهة اخلروج من
املأزق أو من املسؤولية .هو نفسه عجز اجلمهور الغاضب ،الذي قرر
االحتجاج بإضرام النار يف دوالب من السم حتت غرفة نوم أوالده.
وألن االمور ال تستقيم من دون خيارات واضحة ،وليس فيها من
تعصبه وجنونه وعجزه ،فلن يكون
معنى حقيقي إن ظل املرء أسري
ّ
جمديًا بعد اليوم الرقص يف حلقة املوت نفسها .وإذا كان ال بد من
ولنعد
فلنعد حنن مسرح موتنا بالطريقة اليت تناسبنا،
موت قاس،
ّ
ّ
املسرح مبا نفرتضه الئقًا بنا...
ال شيء يستحق املداراة بعد اليوم .فقط هي كلمة واحدة :هو وحش
يقول التاريخ لنا إنه ال جمال لرتويضه .هذا وحش ،يقول لنا التاريخ
واحلاضر إنه ال عالج له سوى بإبادته أص ًال وفروعًا!

تفجري غامض يبيد قيادة «أحرار الشام»
صهيب عنجريني

كانت الحركة أوّل من استقبل «جهاديني» من الخارج تحت مسمى «املهاجرين» (أ ف ب)
يف حدث هو األبرز من نوعه منذ بدء احلرب السورية ،استهدف
انفجار مل تتضح مالبساته بعد ،اجتماعًا سريًا «رفيع املستوى» يف
ريف إدلب ،ضم أبرز قادة «حركة أحرار الشام اإلسالمية» ،وأسفر
عن مقتل العشرات منهم ،وعلى رأسهم زعيمها حسان عبود.
ضغطة زر كانت كفيلة بتقويض أقدم تنظيم «جهادي» سوري .تفجري
غامض ،استهدف املقر الرئيس لـ»حركة أحرار الشام اإلسالمية»
يف بلدة رام محدان (ريف إدلب الشمالي) أالثالثاء املاضي ،وأدى
إىل مصرع العشرات من كوادرها ،وعلى رأسهم «أمريها» حسان
عبود (أبو عبد اهلل احلموي) ،الذي يشغل أيضًا منصب «رئيس
املكتب السياسي يف اجلبهة اإلسالمية» ،و»الشرعي العام للحركة»
حممود طيبا (أبو عبد امللك الشرعي) ،الذي يشغل أيضًا منصب
«رئيس اهليئة الشرعية يف اجلبهة اإلسالمية».
وتداولت مصادر إعالمية «جهادية» نعيًا بدا صادرًا عن «اجلبهة
اإلسالمية» اختذ شكل بيان مقتضب ،وجاء فيه «بنفس راضية
وحمتسبة تنعى اجلبهة اإلسالمية لألمة اإلسالمية وشعب سوريا
الصابر ابنهما البار أبا عبد اهلل احلموي حسان عبود».
ووفقًا للبيان ،فقد ُقتل مع عبود ّ
كل من أبو يزن الشامي (حممد
الشامي ،عضو جملس شورى اجلبهة اإلسالمية) ،أبو طلحة الغاب،
أبو عبد امللك (الشرعي العام) ،أبو أمين احلموي ،أبو أمين رام
محدان (مسؤول مكتب التخطيط العسكري للحركة) ،أبو سارية
الشامي ،حمب الدين الشامي ،أبو يوسف بنش ،طالل األمحد متام،
أبو الزبري احلموي (أمري قطاع محاه) ،أبو محزة الرقة ،وآخرين».
فيما أضافت مصادر «جهادية» إىل القائمة أبو طلحة العسكري
«القائد العسكري للحركة» ،وأبو اخلري طعوم ،وأبو يوسف بنش
(أمحد يوسف بدوي ،أمري قطاع إدلب) ،وأبو عمر احلموي (نور
الدين) شقيق عبود.
املصادر أكدت أن احلصيلة األولية للتفجري كانت  45قتي ًال ،من
بينهم  20قياديًا وشرعيًا.
وتداولت صفحات «جهادية» على موقع «تويرت» صورة لعبود يظهر
فيها «جبسد سليم» ،األمر الذي اعتربه بعض قياديي املعارضة
ونشطائها «دلي ًال على استعمال سالح كيماوي يف العملية».
وتزامن ذلك مع سريان رواية ثانية ،تقول إن استهداف االجتماع
مت بواسطة قصف جوي ُم ّ
ركز استهدف املقر ،وليس بتفجري كما
أفادت الرواية األوىل.
ويف انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل ،يبدو واضحًا أن
العملية استندت إىل معلومات دقيقة حول مكان وزمان االجتماع
الذي مت استهدافه ،والذي أكدت املصادر أنه «اجتماع سري يف
املقر صفر».
والالفت أن قائمة الضحايا مل تشتمل على اسم أبو العباس الشامي
(حممد أمين موفق أبو التوت) الذي تؤكد مصادر «جهادية» أنه
املؤسس الفعلي لـ»أحرار الشام».
ومل يتضح ما إذا كان أبو التوت حاضرًا االجتماع املذكور ،والذي
يبدو مستغربًا أن ُيعقد يف غيابه ،نظرًا للثقل الذي يمُ ثله داخل
احلركة ،وألهمية االجتماع ،وفق تأكيدات املصادر .كواليس
«اجلهاديني» انشغلت بتقديم حتليالت خمتلفة خلفايا االستهداف،
صبت مجيعها يف خانة «املؤامرة».
مصدر من داخل «اجلبهة اإلسالمية» قال لـ»األخبار» إن «منطقة

االغتيال ُتعترب منطقة نفوذ قوي لشراذم مجال معروف (قائد جبهة
ثوار سوريا)» .املصدر مل يستبعد «ضلوع خرباء أجانب يف عملية
االغتيال».
ومل تستثن بعض التحليالت قادة «اجلبهة اإلسالمية» من االتهام،
حيث سارع البعض إىل اتهام زهران علوش (قائد جيش اإلسالم)
بالضلوع يف العملية ،من دون تقديم أي رواية منطقية حول الدور
املزعوم لعلوش.
مقرب من األخري سارع إىل السخرية من هذه الرواية ،مؤكدًا
مصدر ّ
أن «الشيخ علوش قد تأثر تأثرًا كبريًا باستشهاد الشيخ أبو عبد
اهلل ،وباقي اإلخوة» .املصدر أكد لـ»األخبار» أن «قادة اجلبهة
اإلسالمية قد سارعوا إىل إصدار أوامرهم بتشكيل جلنة حتقيق
خمتصة ،تتوىل مجع األدلة ،وتقصي احلقائق للوقوف على حقيقة ما
حصل» .املصدر أكد أن «الشبهات حمصورة يف النظام (السوري)
وداعش».
وأضاف «وعلى العموم فإن كالهما وجهان لعملة واحدة» .ومن
شأن هذه املستجدات أن تتسبب يف تفكك «أحرار الشام»
بالكامل ،ويف سجل األزمة السورية حادثة مشابهة ،متثلت مبصرع
«القائد العسكري للواء التوحيد» عبد القادر الصاحل (حجي مارع)،
والذي كان مقتله كفي ًال بتحجيم دور «التوحيد» ،وصو ً
ال إىل شبه
انهيار تام.
ُ
وتعترب «حركة أحرار الشام» صاحبة شبكة متداخلة من العالقات
االستخباراتية .وسبق حلسان عبود أن أكد أنها «سبقت يف نشأتها
اجليش احلر ،حيث َّ
مت تشكيلها يف شهر أيار عام  ،2011ولكنها
استمرت بإعداد خالياها سرًا حتى حلظة اإلعالن عن تشكيل الكتائب
ّ
يف نهاية عام .»2011
وكانت «احلركة» يف مرحلة سابقة واحدة من أغنى اجلماعات املسلحة
يف سوريا ،وهي أكرب اجملموعات اليت ساهمت يف بسط السيطرة
على مدينة الرقة ،قبل أن تنسحب منها إثر سيطرة تنظيم «الدولة
اإلسالمية» عليها .وقامت «احلركة» حينها بالسيطرة على مقِّر
البنك املركزي والذي ُقدرت األموال املوجودة فيه حينها خبمسة
مليارات لرية سورية.
كما حتتفظ بعالقات استثنائية مع «جبهة النصرة» ،وميكن اعتبارها
وجهًا آخر هلا .واضطلعت «أحرار الشام» بدور أساسي يف احلرب
اليت شنتها «اجلبهة اإلسالمية» ،و»جبهة النصرة» ضد «داعش».
وكان الغتيال أحد أبرز قادتها حممد بهايا (أبو خالد السوري ،الذي
كان مندوب زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري يف سوريا) عام ًال
مؤثرًا يف تأجيج «احلرب األهلية اجلهادية».
أول من استقبل «جهاديني» من خارج
وكانت «أحرار الشام» ّ
البالد ،حتت مسمى «املهاجرين».
وقد وضعت لنفسها «نهجًا جهاديًا» مزجت فيه ُخالصات من
خمتلف «املدارس اجلهادية» ،مثل «الطليعة املقاتلة» ،و»تنظيم
القاعدة» ،وسواها .وتؤكد مصادر «جهادية» لـ»األخبار» أن «يف
عنق الشهيد أبو عبد اهلل احلموي بيعة لزعيم تنظيم القاعدة أمين
الظواهري» ،وسبق لألخري أن وضع يف إحدى كلماته كلاًّ من عبود،
وأبو بكر البغدادي ،وأبو حممد اجلوالني على قدم املساواة .وكان
عبود واحدًا من «اإلسالميني» املعتقلني يف سجن صيدنايا ،الذين
ُأفرج عنهم يف حزيران .2011
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مقاالت وتحقيقات

عكار :ال صوت يعلو فوق صوت «داعش»
غسان سعود
بهتت ألوان صور الوزير أشرف ريفي يف طرابلس .بدأت تتمدد،
السياسي
فوق أعمدة اإلنارة ،يف اجتاه املنية وعكار مللء الفراغ
ّ
الكبري .بني ريفي وآخر ،صور شباب أحرقوا أنفسهم بنريان األزمة
السورية ،والفتات زرقاء ترحب بـ»عودة» الرئيس سعد احلريري
اليت اكتشف املستقبليون أنها كانت جمرد زيارة خاطفة لشغل
األنظار عن فضيحة عرسال.
على مفرتق بلدة ببنني ،يقف ثالثة عسكريني يف انتظار «أوتوستوب»
ّ
يقلهم إىل ساحة البلدة .يعود هؤالء إىل قراهم ،أسبوعيًا ،بروايات
عما يسمعونه ويرونه يف مناطق خدمتهم امللتهبة .على
جديدة
ّ
طول املسافة املمتدة من ببنني إىل جبل أكروم ،مرورًا بفنيدق،
تتكرر الصور نفسها ألعالم اجليش اللبناني جتاور صور «الشهداء
يتكرر يف أحاديث
اجملاهدين» على األرض السورية .التناقض نفسه
ّ
املستنكرين لذبح العسكريني واملؤيدين ،يف الوقت نفسه ،لـ»اجلهاد
السوري وهزمية حزب اهلل».
يف سبيل التخلص من النظام
ّ
يف هذه القرية سقط عسكريون يف طرابلس العام املاضي يف
مواجهات متفرقة مع املسلحني ،وقتل ثالثة شبان يف سوريا يف
صفوف املسلحني .غالبية قادة احملاور الطرابلسية وعسكريوها
أصوهلم من هنا ،قبل أن ينزحوا إىل باب التبانة ومقربة الغرباء
ّ
ودعت يومًا
وأطراف الزاهرية .حني تصل إىل فنيدق،
تتذكر أنها ّ
عسكريًا قضى يف معركة نهر البارد ،ويف اليوم التالي مقات ًال
سقط يف صفوف تنظيم «فتح اإلسالم» .كثريون خالل احلرب
األهلية آثروا احلفاظ على البزة العسكرية الرمسية ،رغم الشعبية
الكبرية للقوات اللبنانية يف بلداتهم وقراهم وتقدمياتها السخية
يف االستشفاء والتعليم وتنكة البنزين وربطة اخلبز .واليوم ،تؤثر
البزة نفسها ــــ يقول أحد العسكريني ــــ رغم
األغلبية البقاء يف
ّ
سخاء تقدميات التنظيمات املسلحة والتأييد الكبري الذي حتظى به
يف بلداتهم وقراهم.
يف ببنني ،يشري أحد الشبان إىل أعمدة إمسنتية بعيدة تعلو مبنى من
ثالث طبقات ،قائ ًال إن عددها يذكره باألشهر اليت أمضاها حتى اآلن
يف املؤسسة العسكرية« :كل شهر
أصب عمودًا» .يلفت صديقه
ّ
إىل كثافة العمران وفوضويته حول الشارع الرئيسيّ ،
مؤكدًا أن يف
كل أسرة حالتني مماثلتني على األقل« :ليس حلم كتافنا فقط من
املؤسسة؛ إمنا منازلنا أيضًا».
سرعان ما ختلع وجهات النظر بالقرب من ساحة البلدة اليت تعترب
اخلزان االنتخابي األكرب لتيار املستقبل يف الشمال كل األقنعة:
يقول أحدهم إن الشاب يف الثامنة عشرة من عمره أمام ثالثة خيارات
اليوم :اهلجرة ،أو االنتساب إىل املؤسسات األمنية ،أو االلتحاق
باجملموعات «اجلهادية» .اخليار األول جيذب غالبية املتخرجني بعدما
أقفلت نهائيًا جماالت التوظيف منذ أكثر من مخس سنوات ،سواء
يف القطاع العام الذي تعاني الوزارات املستقبلية فيه من ختمة
استثنائية ،أو يف القطاع اخلاص الذي يبحث يف كيفية التخلص
من موظفيه بدل توفري فرص عمل جديدة .أما املؤسسات األمنية،
فقدرتها على االستيعاب حمدودة ،بعكس اجملموعات التكفريية .إال
أن عدد املنتسبني إىل تلك اجملموعات ضئيل جدًا مقارنة حباجاتها
الكبرية .ستجد هنا من هم مستعدون لتزويد تلك اجملموعات باملؤن
الغذائية والعسكرية ،ورمبا املعلومات األمنية .لكن قلة قليلة جدًا
مستعدة لتفجري نفسها يومًا ما .يقول صاحب دكان إنها ليست
وظيفة مماثلة للتفرغ يف احلزب القومي أو حتى يف حزب اهلل .هنا
املوت أقرب .من يفكر بتأمني مستقبله لن يلتحق بـ»اجملموعات
اجلهادية»؛ فقط من حيّبذ القضاء على مستقبله لغايات أمسى يذهب
حوهلا «ميكانسيان» إىل كاراج لتصليح
إليها! حتت شجرة زنزخلت ّ
السيارات تزداد وجهة النظر هذه وضوحًا :من ال يريدون املوت مع
التنظيمات املسلحة ،رغم تقدمياتها املادية ووعودها الدينية وغريه،
ال يريدون املوت أيضًا مع اجليش.

كيف يقف آباء ستة شبان التحقوا أخرياً بالتنظيمات املسلحة إىل
جانب والد علي السيّد

العكاري الذي
ما إن تتجاوز السيارة بلدة قبعيت ،عند مطلع اجلرد
ّ
ال يبعد عن الطريق العام أكثر من عشر دقائق ،حتى يتغري املشهد
بالكامل عما كان عليه من طرابلس .سهول وهضاب خضراء متتد
إىل ما ال نهاية ،تتوزع بني غاباتها قرى حرار والقرنة ومشمش
وفنيدق وغريها .بلدات تتذكرها كهرباء لبنان بضع ساعات من يوم
إىل آخر ،مل يسمع أحد مبطاعمها وال تعرف وزارة السياحة بوجودها.
صحي أو
ال شبكات ري للبساتني الزراعية هنا ،وال شبكات صرف
ّ
مياه أو أعمدة إرسال أو جدران دعم أو مشاريع تنموية صغرية.
يقيم النازحون السوريون بني بلدة وأخرى خميمات تبدو أقرب
إىل قرى صغرية ،نظرًا إىل كثافتها السكانية ،وتتكرر فيها صور
الدراجات النارية املتهالكة اليت حيضرها النازحون معهم .يشري أحد
املخاتري إىل أن النازحني هم املصدر الرئيسي لألموال يف البلدة،
يوزع عليهم واستئجارهم املنازل وشرائهم
بفضل «الكاش» الذي ّ
بعض احتياجاتهم الضرورية من دكاكني البلدةّ .
قلة قليلة فقط من
النازحني تقيم يف القرى املسيحية أو على أطرافها .فبعض اجملالس
يؤجر منزله للنازحني،
البلدية فرضت رسومًا مرتفعة على كل من
ّ

يكاد يشغل موسم التفاح أهالي فنيدق عن كل شيء آخر ،بما يف ذلك ذبح العسكري علي السيّد (أ ف ب)
فيما أقفلت التحذيرات السياسية أبواب قرى أخرى مثل شدرا
ّ
و»طفشت» مداهمات الشرطة البلدية ألمكنة
وعندقت والقبيات،
إقامة النازحني وتدقيق جلان احلراسة بهويات معظم من بقوا .يبدو
الفتًا أكثر عدم شعور أهالي هذه القرى بوجود خطر كبري داهم ،رغم
تنظيمهم نسبيًا ــــ العونيون جنبًا إىل جنب القوات وبعض األحزاب
األخرى ــــ أعمال احلراسة وغريها .فما خنشاه ،يقول مسؤول التيار
مسيحيي
الوطين احلر يف عكار جيمي جبور ،هو «ضربة خاطفة توجع
ّ
عكار معنويًا ،وليس عم ًال تهجرييًا كبريًا ،ألن ثقتنا مطلقة بتصدي
جرياننا ألي عمل مماثل من جهة ،وملعرفتنا بأن احلالة التكفريية
العكارية أصغر ــــ يف حال وجودها أساسًا ـــ من أن تقدم على عمل
مماثل».
يف فنيدق ،يكاد يشغل موسم التفاح أهالي البلدة عن كل شيء آخر،
السيد .حركة «الضامنني» من جرود
مبا يف ذلك ذبح العسكري علي
ّ
الضنية اجملاورة كبرية ،والكل مشغول مبعرفة ما إذا كان االتفاق
سيجدد .أما «داعش» ،فهو جمرد «قناع
مع مصر لتصريف اإلنتاج
ّ
حلزب اهلل يريدون بواسطته إخافة الغرب من الثورة السورية وإخضاع
املناطق السنية» .تكتشف هنا أن لتلفزيون «املستقبل» وقناتي
«اجلزيرة» و»العربية» مجهورًا عريضًا .ال تكاد تسأل أحدهم أين مسع
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يقول ما ينسبه إليه،
حتى جييبك بأنه شاهده بعينيه يف «برنامج نديم قطيش» .ال حاجة
إىل تضييع الوقت بسماع مؤمتر صحايف كامل لرئيس تكتل التغيري
واإلصالح العماد ميشال عون .تكفي العبارات اليت سيقتطعها
مساء .قطيش هنا ليس جمرد مزحة؛ هم يتحدثون عنه
قطيش
ً
يرددون ما يقوله نائباهما خالد ضاهر ومعني
جبدية .وجبدية أكرب ّ
املرعيب .يلعب ضاهر واملرعيب وحدهما ،باملناسبة ،يف هذا امللعب،
فيما حضور النائب السابق وجيه البعريين يقتصر على املشاركة
يف مناسبات اجتماعية حمدودة ،أما قوى  8آذار ،فانسحبت سياسيًا
وبناء
وإعالميًا وأمنيًا بالكامل من هنا منذ أكثر من ثالث سنوات.
ً
عليه ،ال يقرأ الناس هنا إال ما تكتبه صحيفة «املستقبل» ،ولن
يفكروا ،أيًا كان األمر ،يف مساع تلفزيوني «املنار» أو «أو تي يف».
أحد وجهاء البلدة يسأل ،جبدية ،كيف ظهرت «داعش» يف جرود
القلمون بعد إعالن حزب اهلل سيطرته على املنطقة .ال يكاد ينهي
سؤاله حتى يتوسع يف اجلواب إقليميًا ليؤكد أن اإليرانيني ختلصوا
وبناء
عرب «داعش» من الصحوات األمريكية ــــ السعودية يف العراق.
ً
على ذلك «ال خيربنا أحد أن للثورة السورية عالقة بذبح أبنائنا».
خييل إىل من يسمعهم بداية أنهم مصابون باالنفصام :كيف يكونون
ّ
مع اجليش ومع اجملموعات املسلحة يف الوقت نفسه؟ كيف يقف
آباء ستة شبان التحقوا أخريًا بالتنظيمات املسلحة يف جرود عرسال
ّ
السيد؟ لكن سرعان ما تسقط
يتلقون العزاء إىل جانب والد علي
ّ
الشعرة الفاصلة بني مواقفهم :هم ــــ من اآلخر ــــ مع «الثورة
السورية» ،سواء أكانت مدنية أم مسلحة أم حتى مزنرة ،علمانية أو
مذهبية .ويريدون ألبنائهم أن يستمروا يف االسرتزاق من املؤسسة
ويقدرون للمؤسسة أفضاهلا عليهم
العسكرية كأي وظيفة أخرى،
ّ
حيملون ،من بعيد أو قريب« ،الثورة
ويرفعون علمها ،لكنهم ال
ّ
السورية» (أو حتى «داعش» و»النصرة» وغريهما) مسؤولية مقتل

أبنائهم .هي ،أو ً
لزجها بأبنائهم يف
ال ،مسؤولية قيادة اجليش
ّ
ً
تلب
مل
اليت
السياسية
السلطة
مسؤولية
،
ا
وثاني
هذه املعركة.
ّ
مطالب «الداعشيني» لإلفراج عن أبنائهم .اسألوا نديم قطيش!
توددهم للخاطفني .لكن
ميكن يف حالة أهالي األسرى أن تتفهم ّ
التودد.
اخلطاب يبقى نفسه بعد ذبح علي السيد وحترر أهله من هذا
ّ
ها هو مسؤول ما يسمى «احلكومة االنتقالية السورية» يف لبنان
املعزون على
معزيًا ،فيتسابق
ّ
يزور ،برفقة معني املرعيب ،آل السيد ّ
احتضانه وتقبيله.
ال حصيلة موثوق بها لعدد الشبان الذين رموا بأنفسهم من هذه
تودع
السوري .نادرًا ما تقع على قرية مل
املرتفعات يف احلريق
ّ
ّ
على األقل اثنني من شّبانها .تسأل من ّ
جندهم ،وكيف انتقلوا
إىل سوريا ،وملاذا يؤثرون املوت هناك بدل تفجري أنفسهم هنا؟
فيجيبون بأنهم «استشهدوا يف كمني تلكلخ»؛ حتى خييل إليك أن
 2000مقاتل قضوا يف ذلك الكمني ال حنو ثالثني فقط .ال األهل
ّ
يبلغون عن فقدان أبنائهم وال األجهزة األمنية تسأل .تغيب هذه
األجهزة متامًا .مثة خط جبلي يربط هذه التالل بتالل الضنية من جهة،
ويشق طريقًا إىل عرسال كان يؤمها طوال العامني املاضيني جتار
السالح .وردًا على الشائعات حول وجود مقاتلني وخميمات تدريب
القموعة ،جتد جنديًا جالسًا وحده يف العلبة اخلشبية خلف عارضة
يف
ّ
حديدية ،يطلب أوراقك الثبوتية ويسأل عن وجهتك قبل أن يفتح
لك الطريق.

العكاريون يريدون االسرتزاق من املؤسسة العسكرية لكنهم مع
«الثورة السورية» بال نقاش

صورة البيئة احلاضنة للتكفرييني بالفكر والسالح واملطالب لتحرير
العسكريني تزداد وضوحًا يف جبل أكروم ،وتتوضح أكثر فأكثر يف
وادي خالد حيث تكتمل مالمح بعض اجملموعات املسلحة وترتاكم
املعلومات االستخباراتية عن حصول مبايعات ،يف ظل تنظيم النازحني
السوريني ملخيماتهم وترتيبها.
ال شيء يوحي بوجود خطر داهم اليوم .كل ما يف األمر أن قائد
اجليش العماد جان قهوجي كان قد حتدث عن وجود خمطط للسيطرة
على عكار ،انطالقًا من عرسال ،ليصلوا إىل البحر ويعلنوا دولتهم،
لكنه مل يتبع روايته هذه مبداهمات جدية ملن يفرتض أنها خاليا نائمة
«الداعشي»؛ إال إن كان يريد من الرأي
يف عكار تنتظر االجتياح
ّ
العام التصديق أن مقاتلي عرسال كانوا سيستولون وحدهم ،ومن
دون مساعدة من أحد ،على أكثر من ألف كيلومرت مربع .مل حيصل
جوي وميداني لألحراج اليت كان يفرتض بالداعشيني أن
أي متشيط
ّ
يسلكوها وفق رواية قائد اجليش ،يف ظل جتاهل تيار املستقبل
املفضوح ملالقاة من يدورون يف فلكه لـ»داعش» يف منتصف
الطريق ،عرب مطالبتهم السلطة السياسية وقيادة اجليش مبفاوضة
اخلاطفني ،بدل أن يطالبوا اخلاطفني بإطالق األسرى .ليس احلديث
هنا عن أسر مفجوعة تقول للخاطفني ما يودون مساعه ،بل مناطق
ووزراء ونواب ومفتون ورؤساء جمالس بلدية وفعاليات متنوعة
السيد
يقولون لـ»داعش» ما تود مساعه .مل يزعج ما سبق تشييع
ّ
وتبعه «داعش» أبدًا؛ مثة من حيرص على ترتيب كل شيء ليالئم
خمططها بالكامل.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
حماكمة املتهمني بقتل النقيب بشعالني اىل شباط
ارجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس ،وحبضور
ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار اىل السادس من شهر شباط
املقبل حماكمة  36مدعًا عليهم بينهم  4موقوفني يف «حوادث عرسال»
اليت وقعت يف االول من شهر شباط عام  2013يف وادي محيد اسفرت
حينها عن استشهاد النقيب يف اجليش بيار بشعالني والرقيب ابراهيم
زهرمان ،بعد مقتل احد املطوبني من آل محيد.
وجاء ارجاء اجللسة لعدم سوق احد املوقوفني عادل حسن احلجريي ،فيما
قرر رئيس احملكمة حماكمة رئيس بلدية عرسال علي احلجريي بالصورة
الغيابية ،لعدم حضوره ،وهو كان حاضرًا يف اجللسة السابقة ،فضال
عن حماكمة  31آخرين غيابيًا ابرزهم الشيخ مصطفى احلجريي املعروف
«بأبو طاقية».
وقد صرح وكيل املوقوف مصطفى علي احلجريي احملامي ناجي ياغي
ان موكله اآلخر املخلى سبيله نوفل امحد احلجريي مل يستطع املثول امام
احملكمة ،بسبب قطع الطرقات يف املنطقة ،كما هي حال آخرين خملى
سبيلهم ومن بينهم رئيس البلدية علي احلجريي .غري ان رئيس احملكمة
قرر حماكمتهم غيابيًا ،على ان يصار اىل اسقاط احملاكمة الغيابية عنهم
ي حال مثوهلم يف اجللسة املقبلة .وكانت احملكمة قد قررت ضم ملفات
ثالثة اىل القضية يالحق يف احدها  10متهمني بينهم ثالثة موقوفني،
واخر يضم موقوفًا وآخر فارًا ،وملف ثالث يضم موقوفًا واحدًا ،وذلك
لعلة التالزم يف الزمان واملكان ،ولرتابط افادات املتهمني يف امللفات
املذكورة.
كما قررت احملكمة يف احد هذه امللفات املالحق بها احد العسكريني يف
اجليش تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة حبق االخري.
وكان املوقوفون يف امللفات االربعة قد ابدوا اعرتاضهم على عدم السري
مبحاكمتهم بعد توقيف دام ألكثر من عام ،حتى ان احدهم حسن احلجريي
تساءل عن التهمة املوجهة اليه ،نافيًا عالقته باجلرمية قائال« :امللف كبري
وال اعرف التهمة املوجهة الي ،ونصف املتهمني متوفون.»..

موقوفو «حوادث عرسال»  33معظمهم سوريون

تابع قاضي التحقيق العسكري عماد الزين االثنني حتقيقاته يف
«حوادث عرسال» األخرية فاستجوب ثالثة موقوفني سوريني وأصدر
حبقهم مذكرات توقيف وجاهية .وقد ارتفع عدد املوقوفني يف هذا
امللف يف األيام الثالثة املاضية إىل  33موقوفًا ،ألقي القبض عليهم
بعد االشتباه بعالقتهم يف القضية.
ويف املقابل ،فإن القاضي الزين باشر إبالغ املدعى عليهم الفارين يف
هذا امللف ،املعروفة كامل هوياتهم ،متهيدًا إلصدار مذكرات توقيف
غيابية حبقهم ،فيما هناك آخرون جمهولي اهلوية من املدعى عليهم
سيصار إىل إصدار بالغات حبث وحتر حبقهم ملعرفة كامل هوياتهم.

قتيل حبادث سري يف طرابلس

أسفر حادث سري مروع وقع بعد ظهر أالثنني على أوتوسرتاد طرابلس
بريوت عند جسر الباملا إىل مقتل هشام مغيط وجرح  3أشخاص آخرين
وذلك اثر اصطدام سيارتني من نوع هوندا ومرسيدس.
عم املؤهل املخطوف من ضمن العسكريني وهو من
وأفيد أن مغيط هو ّ
بلدة القلمون .وقد حضر إىل املكان عناصر الدفاع املدني وعملوا على
نقل اجلرحى إىل مستشفيات املنطقة ،فيما تولت القوى األمنية التحقيق
يف احلادث.
وسجلت االثنني سلسلة من حوادث السري يف الدامور والناعمة وشقرا
ّ
ونهر ابراهيم أٍفرت عن جرح  5أشخاص.

القبض على سوري باالعتداء على  3شقيقات

استمر السوري ع.هـ ( 47عاما) لنحو عامني بالتحرش بثالث شقيقات
قاصرات ،وكان يعمد اىل تصويرهن اثناء اعتدائه عليهن ،اىل ان ألقي
القبض عليه بناء على شكوى تقدمت بها والدة الفتيات.
واوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه بتاريخ
وبناء لشكوى من السورية :ف .ن .حبق مواطنها املدعو ع.
2014/09/02
ً
هـ .جبرم التحرش ببناتها القاصرات الثالث وفض بكارة إحداهن .
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة وبالتنسيق بني فصيلة التبانة
ومفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك اإلقليمي متكنتا من حتديد
ومعرفة مكان تواريه ،وتوقيفه بتاريخ  2014/09/06من قبل املفرزة
املذكورة على أطراف خميم البداوي .
بناء إلشارة القضاء املختص من قبل فصيلة التبانة
وبالتحقيق معه ً
اعرتف انه منذ حنو السنتني يقوم بالتحرش بالفتيات املذكورات يف
منزهلن أثناء غياب الوالدين عن املنزل ،وكان يعمد إىل تصويرهن
بهاتفه اخللوي خالل إعتدائه عليهن.

توقيف  46جبرائم تزوير وتهريب
أوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة
املمتدة من  30اب املاضي وحتى السادس من شهر ايلول اجلاري

وبإشراف النيابات العامة  46شخصا بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك
على الشكل اآلتي :تسعة وثالثون شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر
لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول أوروبية وآسيوية
وأفريقية وشخص واحد جبرم الدخول خلسة وثالثة اشخاص جبرم تهريب
السالح وملفات أمنية وثالثة اشخاص جبرم استعمال مستندات غي
عائدة هلم  .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء
املختص.

عصابة «تسوّق» شهادات مزورة عرب موقع إلكرتوني
متكنت «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي من استدراج أفراد
مزورة وتروجيها عرب موقع إلكرتوني.
عصابة يقومون بتسويق شهادات ّ
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه توافرت
معلومات لدى شعبة املعلومات حول قيام أشخاص بالتسويق لبيع
شهادات وإفادات جامعية ومدرسية على املوقع اإللكرتوني(Buy and
.)sell in Lebanon
نتيجة للمتابعة ،متكنت الشعبة املذكورة من استدراج أحد أفراد عصابة
التزوير ويدعى :أ.خ ( 44عامًا) ،وجرى توقيفه يف حملة الشياح وضبطت
حبوزته شهادة ثانوية عامة مزورة وثالث صور مصدقة عنها .وبالتحقيق
معه إعرتف بإقدامه على الرتويج لبيع شهادات وإفادات جامعية ومدرسية
وإفادات بالراتب وبيعها على أساس أنها رمسية ،باإلشرتاك مع آخرين
من التابعية اللبنانية مت توقيفهم بعد استدراجهم وهم كل من :ع.ز (32
جار بإشراف القضاء
عامًا) وع.ع ( 26عامًا) وم.خ ( 23عامًا) .والتحقيق ٍ
املختص والعمل مستمر لتوقيف خامس يدعى د.ح ( 36عامًا).

ُجنّدوا من ِقبَل «داعش» ألعمال انتحارية
ختم التحقيق مع «موقويف الفنادق» و«شبكة فنيدق»
مع استكمال التحقيقات االستنطاقية مع أفراد اخلاليا اإلرهابية اليت
كانت ختطط للقيام بعمليات تفجري انتحارية يف لبنان ،اليت باتت
ُتعرف مبوقويف الفنادق من تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
«داعش» ،قرر قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا ختم
التحقيق يف هذا امللف وأحالته إىل النيابة العامة العسكرية إلبداء
مطالعتها باألساس ،قبل إصدار قراره االتهامي الذي حييل مبوجبه
املتهمني أمام احملكمة العسكرية الدائمة لبدء احملاكمة.

وكشفت مصادر مطلعة يف هذا اإلطار ،بأن التحقيقات مع املوقوفني
ومن ضمنهم سعودي وفرنسي فض ًال عن موقويف «شبكة فنيدق»ّ ،
دلت
على ترابط هذه اجملموعات ،وإن كان أفرادها ال يعرفون بعضهم حيث
يعملون بشكل عنقودي ،وفق تعبري املصادر ،وأكدت على أن أفراد هذه
جندت من ِقَبل تنظيم «داعش» لتنفيذ تفجريات انتحارية،
اجملموعات قد ّ
غري أن القوى األمنية وبفارق زمين ال يتعدى اخلمسة أيام ،جنحت يف
التضييق على هذه اجملموعات اإلرهابية بتوقيف عدد من أفرادها على
ثالث مراحل :األوىل يف مداهمة لـ»شعبة املعلومات» يف قوى األمن
الداخلي لفندق نابوليون يف احلمرا بتاريخ العشرين من شهر حزيران
املاضي ،والثانية يف اخلامس والعشرين من الشهر نفسه أثناء مداهمة
األمن العام لفندق «دي روي» يف الروشة والثالثة بتوقيف شبكة يف
«فنيدق».

وقد أسفرت عملية املداهمة األوىل عن توقيف الفرنسي فايز بوشران
وهو من أصول عربية من جزر القمر .أما العملية الثانية ،فقد أدت إىل
توقيف السعودي عبدالرمحن ناصر الشنيفي ومقتل مواطنه علي ابراهيم
الثويين بتفجري نفسه حبزام ناسف يف فندق «دي روي».
وقد ّ
دلت التحقيقات االولية يف امللفني على كشف شبكة أخرى يف
فنيدق ألقي القبض على عدد من أفرادها.
وكان ادعاء النيابة العامة العسكرية قد مشل املوقوفني حممود خالد
وعالء كنعان ومجال احلسني وأمحد احلسني والسوري حممد اجلبار
والفرنسي فايز بوشران والسعودي عبدالرمحن الشنيفي جبرم االنتماء
إىل تنظيم إرهابي مسلح «داعش» ،بهدف القيام بأعمال إرهابية وشراء
قذائف وصواعق وقنابل وأحزمة ناسفة وحتضري انتحاريني لتفجري
أنفسهم بأماكن سكنية يف بريوت وغريها من املناطق.
كما مشل االدعاء  21آخرين فارين من جنسيات سورية ولبنانية أبرزهم
املنذر خلدون احلسن.

اختفاء فتى سوري يف إهدن

عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،بناء إلشارة القضاء
ّ
املختص ،الرسم الشمسي للطفل السوري جعفر أمحد اجلبل ( 10أعوام)
الذي اختفى بتاريخ  2014/08/31يف بلدة إهدن حملة بقوفا  -الشمال
وال يزال حتى تارخيه.

سوري يقضي غرقاً يف صور

قضى السوري حممد صادق ( 27عامًا) ،غرقًا أثناء ممارسته السباحة يف
بركة زراعية تعود ألحد البساتني يف حملة احلوش يف صور.

قتيل بانقالب سيارة يف بشامون

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل صباح الثالثاء نتيجة
تدهور سيارة على طريق فرعية يف بلدة بشامون.
كما افادت عن جرح شخص نتيجة حادث تصادم بني سيارتني على
اوتوسرتاد الضبية باجتاه النقاش ،نقل اىل مستشفى مار يوسف
للمعاجلة.
وادى حادث اصطدام بني سيارة ودراجة نارية يف وسط بريوت قرب
مسجد االمني اىل سقوط جرحيني ،وسجل حادث انقالب سيارة على
اوتوسرتاد كفرعبيدا البرتون ،ما ادى اىل وقوع عدد من اجلرحى.

أطلق النار على شقيقه خلالف على املرياث
أقدم حسن غندورة على إطالق النار على شقيقه حممد ،إثر خالف وقع
بينهما وشقيقهما الثالث يف حملة النبعة ،على املرياث .وقد أصاب
وفر هاربًا.
حسن شقيقه يف رأسه إصابة خطرة ّ

نشاالن «يسحبان» احلقائب من نوافذ للسيارات
من دون كسر أو خلع متكن نشاالن أحدهما فلسطيين من سلب حقائب
من داخل نوافذ السيارات كما جنحا يف عمليات نشل عدة للمارة ،إىل
أن ألقي القبض عليهما يف حملة الروشة.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
بتاريخ  2014/9/7ونتيجة املتابعة والرصد متكنت مفرزة االستقصاء يف
وحدة شرطة بريوت من توقيف شخصني مشبوهني يف حملة الروشة،
وهما كل من :ع.م ( 25عامًا) والفلسطيين م.خ ( 24عامًا) ،وضبط
مسدس حربي حبوزة األول ,ودراجة نارية مسروقة.
وبالتحقيق معهما اعرتفا بارتكابهما عدة عمليات نشل للمارة ,ونشل
حقائب نسائية من داخل السيارات من خالل نوافذها ،من دون كسر
أو خلع.
بناء إلشارة القضاء املختص رمسهما الشمسي،
وعممت املديرية،
ً
ّ
وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا عليهما احلضور إىل
مركز مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية الكائن يف
ثكنة بربر اخلازن _ فردان ،أو االتصال على أحد الرقمني 01/810170:ـ
 01/810171متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

إرهابيون من داعش والنصرة يف مستشفى رفيق احلريري احلكومي
أفادت قناة «اجلديد» أن اجليش اللبناني نقل ستة من ارهابيي داعش
والنصرة الذين أصيبوا يف معارك عرسال من مستشفى ميداني يف
عرسال إىل مستشفى رفيق احلريري احلكومي يف بريوت.
وأشارت إىل أن اصابات اإلرهابيني خطرة وهم يف الطابق الثالث
من املستشفى ،وهم من اجلنسيات التالية :ثالثة لبنانيني وسوريني
وشيشاني.
وكشفت عن أن اإلرهابيني اللبنانيني هم :حسام العكيلي(من الشمال)
خالد العوض (من الشمال) امحد عز الدين (من عرسال).
وأضافت املعلومات أن املستشفى خيضع حلراسة مشددة من قبل
اجليش اللبناني.

«هجرة» عائلة سورية إىل وادي خالد بـ 26ألف دوالر
بعد يوم على ادعاء سوري عن تعرضه وعائلته لعملية خطف وابتزاز
بعدما أوهمه  3أشقاء بتأمني هجرة هلم إىل أسرتاليا ،ألقت القوى
األمنية القبض على األشقاء الثالثة الذين اعرتفوا بعملية اخلطف مع
شخصني فارين.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ
 2014/9/3ادعى السوري مجيل طويش أمام قيادة سرية طرابلس يف
وحدة الدرك اإلقليمي ضد جمهولني جبرم إستدراجه وزوجته وابنته
إىل منطقة وادي خالد بتاريخ  ،2014/8/31وذلك بعدما أوهموه بتأمني
تأشريات هجرة إىل أسرتاليا ومن ثم قاموا خبطفهم وسلبوهم مبلغ 4500
دوالر أمريكي ومخسة هواتف خليوية ومصاغا من الذهب بقيمة 7000
دوالر أمريكي ،ليفرجوا عنهم بعدما استحصلوا على فدية مالية بقيمة
 15000دوالر أمريكي ،أرسلها ابن املدعي من أسرتاليا إىل أحد مكاتب
حتويل األموال يف طرابلس.
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة ،متكنت فصيلة امليناء من
حتديد هوية اخلاطفني ومكان وجودهم وتوقيفهم يف  2014/9/4يف بلدة
الشيخ عباس يف قضاء عكار ،وهم ثالثة أشقاء :م.ع ( 21عامًا) وخ.ع
( 26عامًا) وع.ع ( 31عامًا).
وبالتحقيق معهم اعرتفوا بعملية اخلطف باإلشرتاك مع شخصني آخرين
العمل جار لتوقيفهما ،كما تبني أن املوقوف الثاني مطلوب للقضاء
جبرم سرقة.
وأحيل املوقوفون على مفرزة طرابلس القضائية للتوسع بالتحقيق معهم
بناء إلشارة القضاء املختص.
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق -
مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصناف الثمار
البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة  -تبولة
 محص  -فول Chicken Burger - - - Beef Burgerسلطات على أنواعها
 بطاطا مقلية  -وجبات لألطفال وغريهاالكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات..
أراكيل بعدة نكهات
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس
يف اهلواء الطلق

أوقات العمل
نـفتح  7أيـام فـي األسـبوع
من الساعة  5،30صباحا حتى الـ  12ليال

املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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اعالنات

االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

Direct to Builders, Architects, designers  املصممني-  املهندسني- مباشرة للبنائني

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of البالط اىل مستوى عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
whole sale prices in Australia
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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مناسبات

جـانيت دكـان تـحتفل بعيد ميالدها الـ 62

جانيت دكان تتوسط القنصل العام غانم وزوجها بسام دكان

جان دكان مع زوجته ناهيه وابنه فريد وابنته كارول دي انجليس

جانيت دكان وزوجها بسام يشربان نخب املناسبة

من اليمني :داني وجان وبسام وروبرت وجوزيف وفريد دكان

دالل (ام نزيه) دكان وماريا شدياق مع صاحبة املناسبة

جانيت ووالدتها ماريا شدياق وبسام وابنه روبرت والعائلة

احتفلت السيدة جانيت دكان عقيلة رجل االعمال السيد بسام
دكان بعيد ميالدها الـ  62وذلك يف احد املطاعم اللبنانية يف
بانكستاون.
وقد حضر املناسبة ،اضافة اىل زوجها السيد بسام دكان واوالدها
داني وعقيلته لوريت وروبرت وعقيلته جيفينا وجولي وزوجها
فريد ابي فارس وعائالتهم ،سعادة القنصل اللبناني العام يف
سيدني االستاذ جورج البيطار غانم ،عميدة عائلة آل دكان السيدة
دالل (ام نزيه) دكان ،السيدة ماريا الشدياق ،السيد جان دكان
وعائلته ،السيد جوزيف دكان وعائلته ،السيدتان جوزفني صقر

وامال عون وعائلتاهما ،املحامية بهية ابو حمد وعدد من اصدقاء
العائلة.
وعلى عزف واداء الفنان ميشال هيفا قطعت صاحبة املناسبة
السيدة جانيت دكان قالب الحلوى املعد خصيصا للمناسبة وسط
تصفيق الحضور وهتافه وتمنياته للسيدة دكان بالعمر الطويل
واملكلل بالسعادة والهناء.
«الهريالد» ،التي تربطها صداقة بالعائلة ،تهنئ السيدة جانيت
دكان بعيد ميالدها وتتمنى لها طول العمر والصحة كما تهنئ
العائلة بهذه املناسبة السعيدة.

ناهيه دكان تتوسط جوان دكان وكارول دي انجليس وجوليا ابي فارس

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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كتابات

مثق ٌل بدمي

املراوغة واملخادعة عنوان إسرتاتيجية
أوباما يف مواجهة داعش
الدكتور خيام حممد الزعيب-صحفي وكاتب
أكادميي يف العلوم السياسية

والسأم
ال شيء غري وجوم الطلع
ِ
بالسقم
الصمت ميأل روح احلرف
ِ
ذبلت
أزهار وقد
بيين وبينك
ْ
ٌ
األمل
موج من
ِ
يا حمفل العطر يف ٍ
ألق
يبكي الربيع على ما كان من ٍ
أفرغت من قلمي
تبكي الدفاتر ما
ُ
صدأت
تبكي الكمنجة أوتارًا هلا
ْ
والعجم
تغرد حلن الكرد
ِ
كانت ّ
ملح سيجعلين
إني ُنسيت على ٍ
واللمم
قيد التغرب بني اإلثم
ِ
من أين أخرج من دواميت فرحًا
اهلرم
من فجوة الروح أم من فجوة
ِ
ال زلت أذكر يف األنفاس قبلتنا
واحلمم
كانت هليب جنون النار
ِ
ً
ِ
هاطلة
أفرغت دفقك ترتعشني
منحسم
باملاء رغبة نهٍر غري
ِ
كنت الفريدة باآلهات تأخذني
احللم
من بدء سحرك حتى آخر
ِ
هل تذكرين أم األيام ترمسنا
الصنم
بال من
رهن اجلمود على ٍ
ِ
ٍ
عت
ْ
آه آلهك يف األكوان كم سمُ
ِ
النغم
حبريات من
كانت هدير
ِ
عطاء كنت آخذه
هل تذكرين
ً
من فيض نهدك آه اليوم يا عدمي
أمضيت عمري يف النهدين مرحت ًال
أكم
ال أستقر على ٍ
راب وال ِ
خصب كنت أكتبه
كم كان عندي
ٌ
سفرًا بصدرك مقرونًا بطعم فمي
غفلت
هل تشردين وهل لآله إن
ْ
قدم
رأس إىل
تنسيك رعشك من
ٍ
ِ
َّ
حل التصحر يف صبحي ويف غسقي
ٌ
ال شيء بعدك ّ
مثقل بدمي
إني
َّ
عيين أمحرها
اخلمر توسع يف
إني مثلت فإن أخطأت ال تلمي
عذري لشمسك مل أخرج لطلعتها
كيف اخلروج إذا كان املكان طمي
يكفي حضورك يومًا عند قافييت
عودي لعطرك يف طياتك انسجمي
عجل
إني سأرقب أن تأتي على
ٍ
شعي بدفئك يف األكوان واحتدمي
موشوم على أفقي
تاريخ نبضك
ُ
تنم
ذكرى تعيش ببال الورد مل ِ
بقلب أنت موطنه
أرنو إليك
ً
العلم
أرنو إليك كما أرنو إىل
ِ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

إن الدول الغربية ال تتدخل يف الشئون الداخلية
اخلاصة بالدول العربية من أجل عيون العرب ،وإمنا
للقضاء على قوة هذه الشعوب ملصلحة إسرائيل،
وأن التدخل األمريكي أو الغربي يف سورية لن
ينتج إال الفوضى الذي إنتهجه يف كل مكان حل
فيه ،كما أن سياسة التخبط والرتدد اليت إتبعتها
الواليات املتحدة فشلت يف هزمية الشعب السوري
من خالل توجيه بوصلة حب الوطن ضد كل ما تقوم
به واشنطن وحماصرة كل مغامرة تؤدي اىل ضرب
هذه الوحدة وزعزعة السلم األهلي.
فاملتتبع لتصرحيات الرئيس األمريكي أوباما
واملسؤولني يف إدارته ،يستطيع أن يرى بوضوح
إنهم ال ميلكون سياسة واضحة ورصينة جتاه
األحداث اليت جتري يف املنطقة ،وتسري اإلدارة
األمريكية على خطى حذرة لتنفيذ ما تعهد به
الرئيس أوباما بإضعاف وتدمري "داعش" ويبدو
بالفعل أن لديه إسرتاتيجية يتبناها حظيت بالقبول
من جانب حلفائه باخلارج ،ولكن ال تزال كثري من
عناصر تلك اإلسرتاتيجية غري جاهزة حتى اآلن،
وقرار أوباما بشأن العراق وسورية يشبه سياسية
احلذر اليت تتسم بالبطء ،فال يزال يساوره القلق
بشأن التكاليف احملتملة يف حال التعامل مع األمر
على حنو خاطئ .

هذه املصطلحات تؤكد بأن اإلدارة األمريكية همها
الوحيد محاية املوظفني األمريكيني على األرض يف
العراق ومحاية السفارات ومصاحلها والبنية التحتية
احليوية يف املنطقة ،يف إطار ذلك يتضح أن
تعريف أوباما للمهمة احملدودة خمادع بشكل واضح
أكثر من حيلة لغوية ألن مهمة البعثة األمريكية مل
تكن جملرد الدفاع عن األمريكيني يف املنطقة حيث
يتصاعد اخلطر بتوسيع العمليات إستعدادًا ملخطط
معركة سورية.
يف إطار ما سبق إن خطاب وحديث أوباما اليوم
حول خططه ملعاجلة التهديد الذي تشكله الدولة
اإلسالمية لن حيمل الكثري من املفاجآت حيث
سيتحدث عن ضربات جوية كثيفة يف سورية
دون التورط يف حرب برية وسيتعهد جمددًا
مبالحقة أفراد التنظيم أينما كانوا وسيتوعد بتمزيق
دولة اخلالفة الوليدة وتقليص مساحة األراضي
اليت يسيطرون عليها ومطاردة األصول املادية
وهزم داعش بنفس الطريقة اليت مت بها مالحقة
تنظيم القاعدة يف أفغانستان والصومال ناهيك
عن الرتويج للتحالف الدولي ليتضح للجميع بعد
ذلك بان اإلسرتاتيجية الشاملة ليست أكثر من
أعمال عسكرية من املرجح أنها لن حتمل نتائج
إجيابية على املنطقة.

واليوم يعرض أوباما إسرتاتيجيته للتعامل
مع داعش ،وإستعداده إلصطياد اإلرهابيني،
وسيحاول يف خطابه الذي سيلقيه ،أن حيصل
على دعم اجلمهور األمريكي بشن الواليات املتحدة
هجوم شامل على املتطرفني اإلسالميني يف
املنطقة ،ورغم وضوح املعامل الرئيسية للخطة
األمريكية املقبلة فإن هذه اإلسرتاتيجية املفرتضة
ال تعدو يف نهاية األمر أكثر من تكتيك ولن يؤدي
اىل حتقيق الطموح األمريكي بالقضاء نهائيًا على
" داعش" ،وباملقابل بدأ وزير خارجيته جون كريي
جولته الشرق أوسطية من عمان اىل جدة جلمع
التأييد خلطة ضرب الدولة اإلسالمية "داعش"،
فإسرتاتيجية التحرك اليت سيعلنها أوباما ضد
تنظيم الدولة اإلسالمية ستكون على ثالث مراحل،
األوىل بدأت يف  ٧آب املاضي من خالل توجيه
ضربات جوية ضد "داعش" يف العراق ،وتتمثل
املرحلة الثانية يف تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة
بهدف فتح الباب أمام جتهيز وتدريب أفضل
للجيش العراقي واألكراد مع إمكان ضم قبائل
األنبار للحملة ،وتشمل الثالثة ،وهي األصعب
ضرب مواقع "داعش" يف سورية ،وهو أمر ال
مهرب منه إذا كانت ستنجح خطة ضرب التنظيم
اليت متتد ألكثر من ثالث سنوات ،أي بعدما يكون
أوباما غادر البيت األبيض ،كما أن واشنطن
ستطلب دعمًا إقليميًا وعلى األخص من السعودية
واألردن وتركيا واإلمارات ،وباجلهة األخرى يوجد
هناك حتديات وصعوبات يف هذا اخلصوص ،كون
اجلميع يف اخلط ذاته عندما يتعلق األمر بالعراق،
وإمنا هناك قلق أكرب حول سورية وإىل أين قد
تؤدي الضربات األمريكية ،يف الوقت الذي وافق
أوباما على تسيري طائرات إستطالع فوق سورية
يف خطوة أثارت تكهنات بأنه على وشك إصدار
أوامر بشن ضربات جوية على مواقع التنظيم يف
سورية ،لكن يبدو أن مثل هذه اهلجمات ليست
وشيكة.

ومن هذا املنطلق ميكنين القول إن ما حدث
وحيدث للعامل العربي ليس من قبيل الصدفة بل
هو نتيجة خمطط إستعماري صهيوني حتى تكون
إسرائيل هي السيد املطاع يف الشرق األوسط
فض ًال عن محاية أمنها يف املنطقة ،عن طريق
تدخل الغرب يف الشؤون الداخلية يف مصر وليبيا
واليمن أو عن طريق تنفيذ سيناريو سورية املعد
مسبقًا لتقسيمها وحل القضية الفلسطينية وفق
الرؤية اإلسرائيلية.

كما تعرض أوباما جراء خطابه يف األسبوع املاضي
والذي تضمن القول بأنه ال ميلك إسرتاتيجية
واضحة اىل محلة شرسة من أعضاء الكونغرس،
ووجد نفسه يف حالة من اإلرتباك بعد مقتل
الصحايف األمريكي جيمس فولي حينما تواردت
مصطلحات غري متناسقة من قبل اإلدارة األمريكية
حول " داعش" حيث قالت اإلدارة أحيانًا بأنها
تريد " إحتواء " التنظيم وأحيانًا أخرى سحق اجلماعة
أو تدمريها وأحيانًا بأنها متثل سرطان خميف ،كل

وأخريًا أختم مقاليت بالقول إن املخرج ملا حنن فيه
يتطلب اإلستعداد للتضحية وصحوة الضمري من
قبل الشعوب العربية ،والتصدي لآلثار السلبية ملا
تقوم به داعش اليت تدعمها قوى إقليمية عربية
يقف من ورائها إستخبارات وقوى أجنبية تدافع عن
مصاحلها ومصاحل الصهيونية العاملية وإسرائيل،
إلعادة تقسيم منطقة الشرق األوسط من جديد من
خالل مشروع الشرق األوسط املوسع بالتحالف مع
حلف الناتو.

وإني على يقني تام بأن سورية اليت إنتعش
اإلرهاب يف معظم مناطقها ،بتمويل نفطي
وتسهيالت تركية ،ال توجد قوة على األرض،
قادرة على التصدي لـ "داعش" وجيوشها ،إال
النظام السوري وجيشه ،بعد أن أثبت صالبته
ومتاسكه ومتتعه بقدرات قتالية إستثنائية،
وحنن ال نزال نؤمن بأن أي جهد إلستئصال هذا
التنظيم اإلرهابي ،ليس ممكنًا من دون أن تكون
القوات املسلحة السورية ،هي عماد ذلك اجلهد،
وإن اإلختبار احلقيقي لقدرة التحالف على هزمية
"داعش" سيكون يف سورية وليس يف العراق،
لذلك يتعينّ على اإلدارة األمريكية تغيري سياستها
حنو سورية والتصدي لـ"داعش" الذي ينمو بسرعة
ويستطيع السيطرة على مساحة كبرية ممتدة من
بغداد اىل احلدود.

روبرت فيسك :الغرب وراء ظهور
التطرف اإلسالمي

قال الكاتب الربيطاني روبرت فيسك ،إنه
بعد الفظائع اليت ّ
مت ارتكابها ضد املسلمني فى
البوسنة ،فليس من املستغرب أن يبدأ اإلرهابيون
اليوم طريق احلرب فى سوريا .وأوضح روبرت
فيسك يف مقاله بصحيفة "اإلندبندنت" الربيطانية
أنه يف عام  ،1993عند سريه على كوبرى قصر
النيل يف القاهرة ،فقال إنه قابل أحد الرجال الذي
ظل يسأله هل هو مراسل ،وهل هو من البوسنة؟
لتوه من موسرت ،بدأ
وعند جواب فيسك له بأنه عاد ّ
الرجل يؤكد له رغبته يف السفر إىل البوسنة للزواج
من سيدة بوسنية مسلمة ،من بني السيدات الالتي
تعرضن لالغتصاب من قبل الصربيني ،لكي مينحها
ً
ً
حياة
نظيفة ،نقية.
لاً
وتابع كالمه قائ " :حاولت أن أوضح له مدى
صعوبة رغبته ،وأنه ال يستطيع التحدث بلغتهم،
وأن الكثري من السيدات هناك متزوجات بالفعل،
ّ
ّ
ولكنه مل يستجب،
يكرر ما يريده" ،حتى جاء
وظل ّ
فورا.
أحد الضباط وأمره باالنصراف ً
وأشار فيسك إىل أنه بعد رحيل ذلك الرجل
املصري ،قال لنفسه ها هو أحد املصريني،
الغاضبني من اجلرمية البشعة ،اليت وقعت يف
البوسنة ،واليت ّ
مت فيها اغتصاب حوالي 20.000
أن "جرمية الرجل
سيدة مسلمة يف البوسنة ،معت ًربا ّ
أنه مت دفعه حنو التطرف ،فقد كان
منزعجا بشدة من
ً
التقارير اليت حتدثت عن اغتصاب النساء املسلمات
يف البوسنة
بشكل مجاعي ،ورمبا كانت هناك مبالغة
ٍ
ٍ
أن الغرب مل يفعل أي
شيء ملنع هذه
يف الرقم ،إال ّ
تعليق أو رد
أي
فعل على هذه
ٍ
الفظائع ،ومل يظهر ّ
ٍ
اجلرمية اإلنسانية ،واالنتهاك اآلدمي".
أن الشيخ والداعية املصري يوسف
وذكر فيسك ّ
القرضاوي ،دعا الشباب املصري إىل السفر إىل
البوسنة والزواج من السيدات البوسنيات،
تقديرا
ً
صربهن
هلن على
هلن،
وقوتهن.
ّ
وتكرميا ّ
ملا حدث ّ
ّ
ً
وأشار الكاتب الربيطاني إىل أنه فحص األرشيف
الصحفي لكثري من اجملالت والصحف اللبنانية،
فوجدها مملوءة باألخبار واملقاالت اليت تطالب بوقف
ما حيدث يف البوسنة ،وتلوم على األمم املتحدة
ً
موقفا
تباطؤها ،وعدم اختاذها
سريعا إلنهاء ما حيدث
ً
يف البوسنة ،ويف املقابل ،مل تبد األمم املتحدة ،أو
واحدة من الدول األوروبية الكربى أي تعليق على
تلك املقاالت ،والدعوات الصحفية.
ولفت فيسك إىل رفض الرئيس األمريكي بيل
كلينتون العرض اإليراني ،بإرسال قوات للقتال
وإنقاذ ما ميكن إنقاذه يف البوسنة،
وبرر سبب
ّ
ٌ
رفضه بأنه
داع،
تدخل يف شؤون أوروبا ليس له ٍ
لكن مل يعرتض أحد عندما أرسلت إيران قواتها
للقتال هناك ،وبعد إيران ،أرسل لبنان  150مقاتل
متطوع إىل البوسنة ،ثم اجلزائر ،وغريهم من الدول
العربية.
إن الوضع يف الدول العربية
قال فيسك ّ
ً
خمتلفا
واإلسالمية كان
كثريا عما هو عليه اآلن،
ً
حيث كانوا يسارعون لتقديم املساعدات لبعضهم
البعض ،فسافروا إىل البوسنة ملساعدتهم ،ومل
يفرقوا بني املسلمني واملسيحيني،
مشريا إىل أن
ً
نفس الفئات واجلهات اليت قامت مبساعدة البوسنة،
هي اليت سافرت إىل سوريا ملساعدة املتمردين على
عزل الرئيس السوري بشار األسد ،قبل أن
تتحول
ّ
الثورة إىل حرب طائفية.
أن قتل وذبح املسلمني
ومن جانبه ،يرى فيسك ّ
يف البوسنة منذ عشرات السنوات ،يتشابه إىل درجة
كبرية مع ما تقوم به داعش
حاليا ،من قتل وذبح
ً
ً
وخطف لألمريكان وغريهم ،وهم ال خيشون
شيئا،
وال يتوقعون ردة فعل من قبل الدول األوروبية أو
األمم املتحدة ،بسبب عدم قيامهم بأي شيء عندما
وقعت الكثري من اجلرائم واالنتهاكات يف البوسنة.
نوعا من
حاليا
واعترب فيسك ما حيدث
التطرف
ً
ً
ّ
الذى حتول إىل غسيل الدماغ،
أن
مشريا إىل ّ
ً
املسلمني الغربيني ،الذين سافروا لالنضمام إىل
داعش ،أكد أهلهم واملقربون منهم على
تطرفهم
ّ
مربرا سبب ما قاموا به،
قبل ترك عائلتهم وحياتهمً ،
برتكهم يعتمدون على أنفسهم ،فلجأوا إىل مواقع
االنرتنت ،الشيوخ املتطرفني ،الذين علموهم ديانة
ال متت لإلسالمية بصلة.
أن أسامة بن الدن
واختتم كالمه بالتأكيد على ّ
ً
الزعيم الراحل للقاعدة ،كان
أن
واثقا قبل وفاته من ّ
طالبان وداعش ،جمموعة من املتطرفني ،يرتكبون
جرائم ،بدلاً من حماربة أعداء اإلسالم.
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

جهاد االيوبي وفاتن الشيخ ابراهيم تتوج حبهما بالزواج

العروسان مع االهل

العروسان جهاد االيوبي وفاتن الشيخ ابراهيم

التهاني للذين يزرعون وحيصدون أضعافا..
هذا املثل القائل حتقق مع الصديق حممد االيوبي الذي زرع وحصد
مع زوجته الفاضلة حنان االيوبي اضعافا مضاعفة واالسبوع ما
قبل املاضي مت زفاف الشاب اخللوق جهاد جنل السيد حممد االيوبي
والسيدة حنان زوجته من اآلنسة املهذبة ذات الصون والعفاف
فاتن كرمية الشيخ ابراهيم والسيدة سحر زوجته.
ويف املناسبة اقام الوالدان حفلة عامرة يف صالة  Sheldonاشلون
يف منطقة الصن شاين احدى ضواحي مدينة ملبورن حضرها والدا
العروسني واالقارب واالصدقاء يف ملبورن وسيدني حيث قدر عدد
احلضور بـ  500شخص.
دخل العروسان الصالة بشكل ملوكي على احلان فرقة الصيداوي
املوسيقية اليت احيت السهرة وقدم للعروسني امجل واروع
الوصالت الغنائية الفنانان فهمي بركات وامحد ابو عيد.
قدم حلقات الربنامج ظريف ملبورن شفيق الدمشقي بأمجل ما يكون
التقديم ..ودامت السهرة حتى ساعة متأخرة من الليل ثم تقبل
العروسان ووالديهما التهاني ليغادرا بعدها اىل الواليات املتحدة
االمريكية لتمضية شهر العسل ..الف مربوك.

العروسان مع االهل

العروسان يقطعان قالب الحلوى
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ملبورن

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

بيان صادر عن مجعية سيدة زغرتا  -فيكتوريا
اىل ابناء اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا
عامة واىل ابناء زغرتا  -الزاوية
خاصة.
لقد متت الدعوة اىل عقد اجتماع عام
لسائر اعضاء اجلمعية املنتسبني جرى
على اثره انتخاب هيئة ادارية جديدة
جاءت كالتالي:
رئيس جملس :أسعد معوض
الشيخا
رزق
اجلمعية:
رئيس
الدويهي
نائب رئيس :امني هيكل
امني صندوق :جوزيف بو ستوت
امني صندوق :حنا املعراوي
امني سر :داني هيكل
شؤون اجتماعية :طوني قيصر
املعراوي
مستشار :جان بولس بو ستوت
مستشار :جورج دحدح
اعالم :حمسن قبالن فرجنيه
مساعد اعالم :انطوان بربر معوض.
اننا كجمعية يهمنا ان نوضح ما
يلي:
ان اجلمعية مل تتوقف يوما عن القيام
بنشاطاتها اليت كان آخرها التربع مببلغ
 10آالف دوالر للمساهمة يف تركيب

مصعد كهربائي ملشروع صالة كنيسة
سيدة لبنان املارونية.
اما احلديث عن عدم اعرتاف
املؤسسات الزغرتاوية باجلمعية فانه
يكفينا فخرا بااللتفاف الشعيب اهلائل
من قبل اهل مدينتنا زغرتا الزاوية
وهو بنظرنا جواز سفر نستطيع من
خالله الدخول اىل كل بيت من بيوت
اهلنا يف الوطن ويف اسرتاليا.
مع العلم اننا يف اجلمعية على مسافة
واحدة من سائر االحزاب والتيارات
السياسية نعمل مع اجلميع ونتعامل
مع اجلميع.
واننا نعاهدكم على املثابرة والعمل
بصدق واخالص ملا فيه مصلحة
الوطن واجلالية وملا فيه اخلري البناء
زغرتا الزاوية االحباء .واننا ندعو
اجلميع للعمل يدا واحدة معلنني ان
ابواب اجلمعية مفتوحة لكل من يريد
ان يعمل باخالص من خالل املبادئ
ّ
اعلنا عنها سابقا .مع العلم اننا
اليت
نعترب حتمل املسؤولية تكليفا وليس
تشريفا.
هذا ،وقد وضعت اهليئة االدارية
اجلديدة برناجما لنشاطاتها ستعلن
عنه يف حينه ..واهلل ولي التوفيق.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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كتابات

كونني يف فلسطني

رشحات على نصل الفناء
شوقي مسلماني

( 1قال)
ّ
املسؤولية.
ة
قل
وبني
ة
احلري
بني
ـ خيلط
ّ
ّ
ّ
ـ الصالة حق وال ميكن انتزاعها من صدر املؤمن مهما بلغ
ّ
حبق أن ُتفرض.
أما ما هو ليس
البطش ّ
ـ صحراء أو بطحاء أو غرباء ،طوائف ،مذاهب ،قبائل،
عشائر ،أفخاذ وقريش.
ّ
يؤكد أو ينفي.
ـ التطبيق
ـ واقع بال واقع.
ـ ّ
حق سائل يف طاحون الباطل.
حب األوطان حقيقي.
ـ ّ
ٌ
َّ
ـ الغضوب جاهل حق قدره.
ّ
ـ مّ
وتؤرقك.
نفسك
فتؤنبك
كأنا ترتكب ذنبًا
ُ
ّ
**
( 2كونني يف فلسطني)
«كونني \ لطائف وطرائف» يلقى اهتمامًا يف فلسطني
ّ
احملتلة ويف متحف الشاعر الكبري الراحل حممود درويش
ً
ُ
ِ
القصرية
ة
القص
عامل
عن
ندوة
دت
ق
ع
حيث
ا
حتديد
والتطور
ُ
ّ
ّ
ّ
حتدث فيها عدد من األدباء
الذي طرأ عليها
واملثقفني
ّ
ّ
والنقاد بينهم
القاص والناقد واألديب حممود شقري الذي
ّ
لفت إىل
أهمية القصص القصرية يف كتاب «كونني \
ّ
لطائف وطرائف» جلهة عناصر كثرية بارزة منها « التوثيق»
و»العفوية اليت ترد على ألسنة ّ
الناس» و»هاجس اجلنس
ّ
الشعبية» .وأخريًا ّ
املخيلة
يف
حث احلضور على قراءة الكتاب
ّ
ّ
بعدما قرأ نصوصًا منه كنموذج.
**
( 3الوفاء والعسل)
يف الربنامج الوثائقي Human planet

عصفور
يغرد
ّ

ّ
كلما
إلنسان إفريقي ،فيتبعه األخري مسافة ،والعصفور
يتحرك
يغرد وال
يزقزق ،وأخريًا يقف على غصن شجرة ال
ّ
ّ
إشارة إىل ّ
أنه وصل .ويقرتب اإلفريقي فيجد قفري حنل عند
ً
ّ
شجرة قريبة ،فيدخنها ،ويسرق أقراصا من العسل ،وعند
مسافة يرتك على صخرة قطعة من العسل ،وساعتئذ فقط
يطري العصفور إىل الصخرة ويبدًا بالتهام املكافأة اليت كان
أن اإلفريقي يعلم ّ
ّ
ثم يقول
إنه إذا مل
ّ
مقدم الربنامج ّ
يتمناهاّ .
فإن العصفور
يف بالعهد ويرتك للعصفور قطعة من الغنيمة ّ
يف
املرة التالية لن يرشده إىل قفري النحل والعسل بل
ّ
سيقوده إىل عرين األسد.
**
( 4عباس بيضون)
أحسنت «إسرائيل اصطياد األسباب» مثلما أحسنت «أن
تتهم محاس ّ
ّ
بأنها البادئة ليتاح هلا أن ترتكب جرائمها يف
ُ
حصانة شرعية.
العامل عندئذ ينسى ما هي إسرائيل وما هي
محاس ،تدفعه هذه الغفلة إىل أن يضع محاس ودولة إسرائيل
يف نفس امليزان ،بل ترجح عندئذ ّ
كفة محاس ،بل تبدو
محاس هي املعتدية املستقوية وإسرائيل هي املستضعفة.
حتوله امليديا البعيدة واملستغفلة إىل وقائع».
هراء ّ
**
( 5الذات)
«حوار من فيلم غربي»
ـ إذا املرء ال يؤمن بالطالع مباذا يؤمن؟
ـ يؤمن بذاته.
Shawki1@optusnet.com.au
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برنامج جملس والية فيكتوريا
دعوة إىل افتتاح البيت اللبناني
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل مبشاركة مسؤولني أسرتاليني ولبنانيني
مبناسبة ذكرى استقالل لبنان
يتشرف الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

 -1دورة رياضية بكرة الطائرة يشرتك فيها نادي لبنان
األخضر فرع من اجلامعة اللبنانية فيكتوريا مع  BBQجماني.
* نهار السبت بتاريخ  22تشرين الثاني .2014
 - 2مؤمتر اجمللس القاري السرتاليا و نيوزيلندا الساعة
العاشرة صباحًا.
 - 3افتتاح البيت اللبناني الساعة اخلامسة بإزاحة الستار
عن لوحة البيت
• ازاحة الستار عن متثال ( ).....حبضور مسؤولني أسرتاليني
ولبنانيني وبدعم من كلود وردان.
• زرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت اللبناني
• معرض للرسامني اللبنانيني التشكيليني
• حفل كوكتيل
مساء يف صالة الريفولي
 ٠حفل عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ -
مرطبات)

* نهار األحد بتاريخ  23تشرين الثاني
 -4حفل باربكيو جماني يف اهلواء الطلق مع موسيقى وأغاني
متنوعة.
املكانRay Bramham Gardens :
Cr Bell Street & St Georges Road Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
 - 5تكريم  13طالب وطالبة متفوقني يف شهادة VTAC
بعالمات ممتازة  99.90لعام  2013وبدعم من البنك العربي.
الرجاء أعالمنا عن مشاركتكم يف نشاطات اجلامعة قبل 8
تشرين الثاني.
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :
الدعوة عامة

السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع رئيس جملس والية
فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يوسف سابا
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت
اللبناني وذلك الساعة اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع
فيه  22تشرين الثاني  ،2014ذكرى استقالل لبنان ،على
العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows – Vic

يتضمن االفتتاح عرض لوحات
من قبل رسامني لبنانيني تشكيليني.
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة يف احلفل العشاء الغنائي
مساء
الذي سيلي افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة الثامنة
ً
يف صالة الريفولي على العنوان التالي 802 :سيدني رود
برنزويك
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب
(برية  -نبيذ  -مرطبات)
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة أيضًا يف الباربكيو ولتكريم
من البنك العربي وذلك
الطالب اللبنانيني املتفوقني بدعم
الساعة الثانية من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه  23تشرين
 ،2014على العنوان التالي:
الثاني
Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
(عدد الطالب املتفوقني أكثر من  13طالب بعالمات ممتازة
)99.90
نأمل تشريفكم وإعلمنا عن رغبتكم باملشاركة قبل / 11/ 8
.2014
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :
أمني عام اجمللس القاري :طوني كرم

أنطونيوس نبيل
.1
األرق:
ُ
األحالم
غفوة
ِ
.2
وقد انثال وجهي
ِ
راحتيك
على
رمادًا ،اآلن أوقن
َ
احلرية
بأن
ظننت
أشد إيالمًا مما
ُ
ُّ
.3
ٌ
أزلي
ختطيط
ٌ
ٍ
تنتظر
لزهرة
ُ
َ
ِ
أناملك؛
مالمسة
َ
لتذرف عطرها
ٍ
بغزارة رتيبة
ِ
بتالتها
قد متحو ُج َّل
ِ
املرتعة باهلزال:
هذي هي روحي
فراشات من نار،
ٌ
ذبح
ُ
تنسكب على ِم ِ
ِ
املضطرم؛
غيث ِك
ِ
ارتواء:
ليغدو احرتاقها
ً
هذا هو جسدي
هذا هو جسدي
هذي هي روحي
ِ
عينيك
وها هما يف
ُي ِّ
ٍ
مساء
نقبان عن
ُ
َ
زرقتها
تبزق
ال
أرض
عن
ٍ
تصم أذنيها
ال
ُّ
اجلذور
ترانيم
عن
ِ
ِ
فلتغمدي
أنفاس ِك املشحوذة
َ
برفق يف أحشائهما؛
ٍ
كيال توقظي
موتهما املسرمد
.4
ما حنن إال
أخطاء إمالئية
ٌ
ٌ
مكدسة يف حنايا
ِ
العدم:
قصيدة
ِ
القصيدة ُ
طهرة
امل َّ
أوضار املعنى
من
ِ
ُ
رصعة
امل َّ
ِ
بالصمت البليغ
ِ
تستنهض أحدًا
اليت مل
لقراءتها
واليت إن ُقِر َئت
كانت سواها
يأسنا
فما ُ
س ِ
ِ
املوت
دف
إزاء ُ
إال ُ
أملها املؤتلق
يف الكمال
لدغات
وما
ُ

ِ
أنفاسنا اآلسنة
املدج ُج
عتابها
إال
َّ
ُ
ِ
بالرهافة:
ُ
ٍ
إلله
تتوسل به
يراعه
ص َف
َ
َق َ
ُ
َ
همته
يستفرغ
قبلما
يف إمتام تنقيحها
.5
ِ
عينيك
يف
املخضبتني
بشذا األخرفة البكماء
حيث املربر الوحيدللوجود
هو متجيد العدم-
أشجار روحي
تتلعثم
ُ
ُ
بينما
الو ِ
حشة
عصافري َ
ُ
ُ
تستحيل
ٍ
طائرات ورقية
ُ
ِ
االنطفاء؛
بروق
تتجاذبها
َ
لتصوغ
ِ
أطراف جدائلها
من
أساور ملعاصم املوتى:
َ
الذين ال يعتذرون
عن طفولتهم
.6
ِ
الشتاء
أبكي يف
ِ
قطرات املطِر
ألن
ال حتيا مبا يكفي
احلكماء
ليمنحها
ُ
أمساء
ً
ِ
الشتاء
أدخن يف
ماحنًا
ِّ
ٍ
سيجارة ُأدخنها
لكل
امسًا أنيقًا
احلكماء
ما ال يعلمه
ُ
ِ
األمساء
أن ُك َّل
أمنحها لسجائري
اليت
ُ
ُ
حتمل حرفًا من ِ
امسها:
مسمارًا
األنني
ذهب
من
ِ
ِ
يغوص
ُ
ِ
أحشاء حنجرتي
يف
ِ
رائحتها
صليب
الح
كلما َ
ُ
ً
شوكة
ِ
ِ
الرعشة
فضة
من
أحفر بها يف حلمي
ُ
ً
صغرية
قبورًا
ِ
أرحامها
أدفن يف
ُ
أعقاب السجائِر
َ
ِ
األمساء األنيقة
ذات
.7
األحالم:
ُ
ِ
املوت
أرق
عن «يالف»

حفلة حزب الوطنيني االحرار
تتشرف مفوضية اوسرتاليا ونيوزيلندا حلزب
الوطنيني األحرار بدعوتكم حلضور العشاء
احلزبي الذي يقام يف صالة Emerald function
 centreعلى العنوان:
Level 1234/ Merrylands rd Merrylands
يوم اجلمعة  2014-9-26الساعة
وذلك
السابعة مساء.
للحجز واإلستعالم يرجى االتصال :
املفوض كلوفيس البطي0411709499:
األمني العام طوني نكد0414339933:
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فــن

مكاتيب شعر بني السبعلي وروحانا

أسبوع ثقايف عراقي يف بريوت

إسرائيل والواليات املتحدة و«داعش» يف طليعة من أفقدوا العراق آثاره
أحمد بزّون

سبعل ضيعة الشعر تعصره ً
حبة حبة كعناقيدها وتسقيه الشاربني هنا ويف دنيا االغرتاب تعيش هذا
األسبوع مناسبتني  :الذكرى الثالثة لرحيل أسعد السبعلي ،وصدور "الروحانيات  "2ليوسف روحانا.
وأمجل ما تقرأ عند هذين الشاعرين جمموعة مكاتيب شعر يرسلها السبعلي من لبنان ويرد عليه روحانا
من أمريكا .وأمجلها على اإلطالق هذه املعارضة الشعرية بينهما ،وهي األخرية قبل رحيلهما.

أنطوان السبعالني

		
ووجعـو
مكتـوب يـوسف هـز قلـبـي
ّ
ّ
مشيـت ّ
		
منـو عطـر رحيـان الـوفــا
		
قريتـو وقلبـي صـار للـرقـه رهيـن
ومـرق ع صـدري إيد ّ
		
تلجهـا احلنيـن
ّ
		
فيقـتنـي بشعـرك ع جرحـات الربـاب
ّ
		
يـا ريت مشس الراحيـا صوب الغيـاب
كنـا حْ ِ
		
نـن هلـزة اخلصـر الـرشيـق
		
راحـو احلبـايب ال حنـيـن وال بريـق
		
والطبـل يـدوي والشـبـاب مـعيـدي
		
وكنـيسـة الضيعـة بعـيـد السـيـدي
ّ
		
وملـن الشيـخ مسعـان يقـرا السنكسار
		
سربـو والعمر طـار ...
الفعالي
بغفـوه
ّ
		
ألـف بوسـة حب يـا أوفـى الـرفـاق
ّ
		
وهـالكم دوري البـطـواق
قـاعـد أنـا
		
بعنقـك أمانـه  ،قبل مـا أسعـد يغيـب
		
حبلـفـك باحلـب  ،بالشـوق الـرهيـب
		

رجعـو
وأسعـد متل مـا كان أسعـد ّ
وأحلـى غنانـي احلب جايبلي معو ...
لوعـو
والشـوق ع غيـاب احلبايـب ّ
ت شوف ّ
كنو القلب بعدو موضعـو ...
شعـر امللـوك بتستمـنـى تسمعـو !
مـوال الشـبـاب ملـطـلعـو
بتـرد ّ
سـر احلبـايـب نكرعـو
ع
والكـاس
ّ
ّ
صقعـو...
اللحف بردت واملـالحـف
تفرعـو
وع رقصة الدبكـي الصبايـا ّ
ما نسيت كيف كنا جرسهـا نربعـو ...
يـدمعـو ...
حتن الكنيسـه والعيـون
ّ
ّ
تقشعـو ...
عيونـو
والنسر ما عـادت
ّ
من السبعلي االمسك حنينو ومطمعـو...
اللـي ناطـرين حبابنـا ت يـرجعـو
رجـاع للمشتـاق وجهـك يقشعـو ...
بطقـم الوحيـد البعدنـي عـم ّ
رقعـو

أسعد السبعلي

كـل الكنـت مشتـاق منـك إمسعـو
		
أسعـد ...وصل مكتوبـك احلامـل معـو
وهيك النجوم على العمر مـا بيقطعـو
		
نهدات  ...حلوه  ...ولو قطع فيك العـذاب
هالـطقم  ...طعم العز إسحـا تقلـعـو
ونسـل وداب		
وانكـان طقمك  ...حتحـت
ّ
تـا لبسك عشـرين بـدلـه موضعـو
		
ولـوال الشبـاب بريجـع بلبـس التيـاب
بـدالت  ،عـا وسع الزمـان بيوسعـو
		
يـا أسعد  ...املن شعرك غزلت احلريـر
يا الكرم عن يكرب وراء العـن يزرعـو
		
يا إنت بالضيعـه صرت كـرم الكـبيـر
وخممـن احلجـران بـردو وصقعـو
		
متلـك أنـا  ...بـردان حـد املـوقـدي
ّ
ّ
ّ
الـولعـو
يتـذكـر شبـاب
بـلـكـاد
		
واحنـول الـدوري علـى البيت وهـدي
َّ
الـرح حيملو بعلبـك خبيـط ويطلعـو
		
طيـرت روحي عـا خيـال الطايـريـن
ّ
عرفت املسا قارب ت أهلـو يرجعـو
		
مسـربيـن
وملـن قلت كانـوا الفعالـي
ّ
العل أرض وصلو عـا كرت ما متنتعـو
		
هـز العـرايـش بالـريـاح
هـزيتنـي ّ
َ
عـالشمس دبلو وعل هـوا رح يوقعـو
		
وهـل كـم خصله مـن عناقيد الصبـاح
ّ
يطلعـو
بـدو
		
وبعـدك بفكـري ،متل مـا هالنسر كـان
حيـوقل حوالي الصبـح ُّ
ومـا عاد يعـرف أي جرح بيوجعـو
		
تـاري املسـا فشكل جنـاحـو بالزمـان
البيـدوب تالعـالـم عقلبـو يشبـعـو
		
هـي حالـة الشاعـر على مـر اجليـال
ْ
ويق َ
ـطـع األيـام طقـمـو مـرقعـو
		
وبـيـلـبـس األيـام بـدالت اجلـمـال
ّ
مبسـوط وزروع الغـريبـه بتـنفعـو
		
وال ختمـن العايـش عـن بـالدو بعيـد
ببـرم عقلبـي املـن زمان مضيعـو
		
وكـل ليلـه بطـل عـا سبعـل وحـيـد
مـا يف حبـور تـرد شـوق ومتنعـو
		
تكـوم حبـور
قـد مـا
بينـك وبيـنـي ْ
ّ
بـد مـا لبنـان ترجـعلـو العيـاد
		
ومتلمـا بتعـود عـا بيـوتـا الطـيـور
ال ّ
وشـي يوم هـل غياب صوبك يقطعـو

يوسف روحانا

قد تكون اآلثار العراقية موضوعًا جذابًا ،يطرحه
«األسبوع الثقايف لآلثار العراقية» ،بعدما حصل
من أحداث درامية عام  ،2003إن جلهة ما تعرضت
له تلك الثروة اليت تعترب من أهم الثروات األثرية
يف املنطقة ،أو جلهة ما تشغله من حيز مهم يف
التفاوض الدولي الستعادتها.
املهم أن «اجملزرة» اليت حدثت ،إثر العدوان
األمريكي على العراق ،بدأت تتخفف من نتائجها
السلبية ،بعدما استعاد العراق جزءًا من املسروقات
وعمل على ترميمها ،ويعمل على افتتاح متحف آثار
جديد يف بغداد .لكن األعمال اهلمجية «الداعشية»
تعيد الصورة بعض الشيء إىل الوراء ،يف ظل
عمليات النهب والتدمري املستمرة يف املناطق
اليت تسيطر عليها ،حيث إن عددًا من املتاحف
واملواقع األثرية ختضع الستبداد هذه اجلماعات
وفتاواها «الطالبانية» املعروفة ،اليت تشكل خطرًا
على العديد من التماثيل اليت ال تقدر بثروة.
«األسبوع الثقايف لآلثار العراقية» ،الذي يستمر
لغاية  13اجلاري ،افتتح أمس يف املركز الثقايف
العراقي ،حبضور السفري العراقي يف لبنان
ومسؤولني يف وزارتي السياحة واآلثار والثقافة.
يف االفتتاح كلمات ملدير املركز علي عويد
العبادي ،قدم فيها املعرض الذي أقيم ملناسبة
االفتتاح يف املركز واألنشطة اليت تقام يف
مواقع أخرى من العاصمة واملناطق ،مؤكدًا القيمة
احلضارية للعراق ،تلك اليت امتدت من السومرية
إىل األكدية والبابلية والكلدانية واألشورية،
وصو ً
ال إىل العربية اإلسالمية .على أن تلك
احلقبات التارخيية هي اليت أضاءت بهجة األعمال
األثرية يف العراق ،وتضيء جدران املركز ،اليت
ُعلقت عليها أربعون صورة ألعمال مهمة معظمها
كان مسروقًا وقد استعيد يف عمليات معقدة،
باإلضافة إىل  20منوذجًا جبسيًا من آثار عراقية
قيمة.
ّ
تلك النماذج والصور تضعنا أمام تنوع أثري
ميثل آهلة ،ونساء ال سيما شهرزاد ،وشخوصًا،
حلي ،بينها أقراط وعقود
وحيوانات ،باإلضافة إىل ّ
وأوان
مثينة .ورأينا صور مسكوكات وصلبان
ٍ
ومسلة محورابي وجداريات ،وما إىل ذلك من
مشاهد أثرية شهرية يف فهرس متحف بغداد.

قيس رشيد

يف االفتتاح كانت كلمة أخرى ملدير املتاحف
يف وزارة السياحة واآلثار ،قيس حسني رشيد،
الذي التقته «السفري» على هامش االفتتاح،
ٌ
حديث عن وضع متحف بغداد ووضع اآلثار
وكان
فيه ويف مناطق عراقية أخرى .قال« :اآلثار
اليت سرقت عام  2003من متاحف العراق تقدر
بأكثر من  15ألف قطعة ،وقد عملت جهود وزارة
السياحة واآلثار على اسرتداد  4300قطعة منها،
حتمل رقمًا متحفيًا ،وقد مت هذا اإلحصاء من قبل
دول خارجية باإلضافة إىل إحصاءات من الداخل».
وصفت له ما رأينا متحف بغداد عليه ،منذ
وملا
ُ
ثالث سنوات ،من وضع مزر وورش ترميم
وإقفال صاالت ،أخربنا أن هذا املتحف افتتح عام
 ،1966وأنهم يف الوزارة يتجهون لبناء متحف
عراقي كبري .أما املتحف احلالي فأعلمنا «بأن
ورش الرتميم انتهت واإلنارة جيدة ،وأن افتتاحه
من جديد سوف يتم بعد وقت قريب ،بأكثر من
نصف مليون قطعة موزعة على  23قاعة» .وبشرنا
بأن بني معروضات املتحف ،عند افتتاحه ،عددًا
من القطع اليت تعرض للمرة األوىل ،وقد ُعثر
عليها أثناء التنقيبات األثرية اجلديدة اليت تشارك
فيها بعثات أمريكية وأوروبية وعراقية.
سألناه عما إذا كانت إسرائيل متهمة من قبلهم
بسرقة جزء من اآلثار ،فنفى أن تكون هناك
أدلة على ذلك ،لكنه أكد «أن آثارنا وصلت إىل
إسرائيل ،وبيع عدد كبري من القطع من قبلها».
أما وضع املتاحف األخرى يف احملافظات اآلن،
فهي «مغلقة بسبب األحداث األمنية ،لكننا نعمل
مع احلكومات احمللية لفتح بعضها ،مثل «متحف
العتبات املقدسة» يف كربالء ،و»متحف الشهداء»
يف النجف وهو متحف سياسي».
وال بد و»داعش» حيتل جزءًا ال بأس به من

تمثال هرقل يف املعرض

األراضي العراقية من أن نسأل عن مصري املواقع
األثرية واملتاحف اليت تضمها خريطة انتشاره.
أجاب« :لدينا فيلم عن اعتداءات «داعش» على
املواقع األثرية يف املوصل وسواها من املناطق
اليت احتلها ،سوف يعرض يف خالل أنشطة
األسبوع الثقايف ،كما تقام ندوة عن املوضوع
نفسه»..تردف انتهاكات «داعش» للثروة األثرية
ما جيري يف العراق من فوضى تسمح للعديد من
العصابات واللصوص باستباحة املواقع األثرية
وبيع موجودات منها.

عباس القرشي

كما التقينا يف حفل االفتتاح مدير ملف اسرتداد
اآلثار ،عباس القريشي ،الذي استفاض يف
احلديث عن األعمال اليت مل تسرتد حتى اآلن،
وعن كيفية استعادتها ،مؤكدًا أنه «كان من
الضروري أن نشكل جلان متابعة ووفودًا لزيارة
الدول اليت نكتشف آثارنا فيها ،وأن تنشط
السفارات العراقية أيضًا يف تنشيط هذا امللف.
فنحن بدأنا نعيد املسروقات بالقرار  1483الذي
أعلن مبوجبه العراق حمت ًال ،وقد طالب االحتالل
من دول العامل إعادة كل ما سرق من املتاحف
واملكتبة الوطنية واملواقع األثرية .وقد استعاد
العراق مث ًال من الكويت عن طريق وزارة اخلارجية
العراقية جزءًا من اآلثار والكتب ،فبعد تفاوض
ُ
استلمت من الكويت ،وهذا
أتينا بـ 44قطعة أثرية
مؤشر على جناح املساعي» .لكن البحث والتدقيق
أديا إىل إخفاء ما تبقى من آثار منهوبة .لذا
فاألمور تستكمل بصعوبة بالطبع .بل «إن املشكلة
يف أننا مطالبون بأدلة وإثباتات على عائديتها،
وحنن ال منلك أوراقًا ثبوتية لألعمال اليت نهبت
يدعون
من املواقع .فبعض جتار اآلثار يف العامل ّ
أنهم اشرتوها يف العشرينيات أو الثالثينيات،
ومع ذلك فقد كانت الدولة حينها تعطي شهادات
لألعمال اليت تباع .املهم أن قضايا االسرتداد
ليست سهلة ،وحتتاج إىل حمامني ورفع قضايا
وضغط على دول».
لكن السؤال البديهي :من هم كبار سرقة آثار
العراق؟ جييب القريشي« :تصور أن املهربني
يستعينون بأقمار صناعية وشبكات دولية ،لذلك
نشعر بأن هذه الشبكات خلفها دول .وماذا إذا
علمت أن مكتبة من بني مكتبات أور تضم أكثر
من  10آالف رقيم طيين ظهرت يف جامعة كورنيل
يف مشال نيويورك .فهل هذا عمل عصابات
صغرية؟ علمًا أن هذا حصل يف ظل االحتالل
األمريكي ...ومع ذلك فإن وزارة األمن الوطين
األمريكية بدأت تعاونًا مع سفارتنا يف واشنطن،
لكن ال تزال الواليات املتحدة الرقم واحدًا يف
االستحواذ على اآلثار العراقية ،وكذلك االستحواذ
على «متحف الساعة الرئاسي» الذي يضم كنوزًا
مثينة ،من لوحات عاملية وقطع أثرية وممتلكات
كثرية مهمة ،وكلها سرقت ونقلت إىل الواليات
املتحدة».
ويثمن القريشي الثروة األثرية يف العراق
بقوله« :إن العراق ميتلك  12ألف موقع أثري ،مل
ينقب رمسيًا إال  5يف املئة من الثروة املوجودة
فيها».
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منوعات

صيين يعرض صوراً إباحية
على شاشة «إستاد» باخلطأ

طفل يتمدد على أريكة أوباما غاغا إىل دبي واملتحفظون يف
حالة تأهب

ألقت الشرطة الصينية
عامل
على
القبض
عرض باخلطأ جمموعة من
الصورة اإلباحية على
شاشة عمالقة يف اهلواء
الطلق مثبتة على واجهة
استاد رياضي.
وذكرت صحيفة نيويورك دايلي نيوز األمريكية ،أن العامل الذي
مل يتم الكشف عن هويته عرض صورًا عارية لرجال ونساء على
شاشة اإلعالن الرقمي الضخمة ،على واجهة استاد ماريالند يف
مدينة النزهو وسط الصني يف شهر سبتمرب (أيلول) من العام
املاضي.

نشرت صحيفة إندبندنت الربيطانية ،اليوم اإلثنني ،صورة طريفة
لطفل يتمدد على إحدى أرائك الرئيس األمريكي يف البيت
األبيض ،بينما كان باراك أوباما منشغ ًال بالتحدث مع والديه.

وشعر املارة بالصدمة ،عندما شاهدوا الصور اإلباحية تعرض
بشكل متتالي على الشاشة العمالقة ،لرجال ونساء يف مشاهد
خادشة للحياء حبسب تقرير تلفزيون نيوز  163الذي بث يوم
اخلميس املاضي.

وتظهر هذه الصورة ،اليت التقطت يف  23يونيو (حزيران)
املاضي ،الرئيس أوباما يلتقي أحد عمالء اخلدمة السرية مع زوجته
يتمدد على
يف مكتبه داخل البيت األبيض ،بينما راح طفلهما
ّ
إحدى األرائك.

وسرعان ما تدارك العامل اخلطأ الذي وقع فيه ،وأوقف عرض
الصور ،وعلى الرغم من أن فرتة العرض مل تتجاوز  12ثانية،
إال أن العديد من املارة متكنوا من تصويرها ،ونشر الصور على
مواقع التواصل االجتماعي ،لتتحول إىل مداة دمسة لالنتقاد من
قبل مستخدمي هذا املواقع.

وفور نشرها ،أثارت الصورة العديد من التعليقات على تويرت،
فتمنى أحدهم لو أنه يقدر على حتقيق حلمه بالتمدد على هذه
األريكة الرئاسية ،بينما توقع آخرون أن يصبح هذا الطفل شخصية
مشهورة حني يكرب ،بفضل جرأته وشجاعته.

وقضت احملكمة حببس العامل املسؤول عن عرض الصور ملدة 15
يوم ،باإلضافة إىل إلزامه بدفع غرغمة مالية  485دوالر عقابًا له
على اإلساءة للذوق العام ،وتعريض املارة من الكبار والصغار
هلذا النوع من الصور.

صورة األخت الصغرى لكيم
كارداشيان متعرية للمرة األوىل

صيين استخدم الفلفل األمحر
ليطلب يد حبيبته
قدم شاب صيين
على طلب يد
للزواج
حبيبته
خمتلفة
بطريقة
جدًا
ورومانسية
أمام أعني اجلميع
من خالل صنع
مكون
قلب عمالق
ّ
ألف
100
من
احلار األمحر.
الفلفل
من
"قرن"
ّ
ودعا الشاب مجيع أصدقائهما ،وطلب إليهم مقابلته يف املكان
احملدد ،حيث استقبل حبيبته وسط القلب العمالق املصنوع من
ّ
احلار وبعض القرون اخلضراء على األطراف ،قبل أن يركع
الفلفل
ّ
رومانسي.
يف الوسط ويطلب منها الزواج يف مشهد
ّ
وكان الشاب قد أحضر عربة كبرية من الفلفل لصنع املفاجأة،
ويعطي نفس املفعول،
مشريًا إىل ّ
أن "الفلفل أرخص من الورودُ ،
رومانسي أيضًا.
وشكله
أمحر
ألن لونه
ّ
ّ
و طيار يطلب يد حبيبته املسافرة أمام الركاب يف األجواء
تفاجأ ركاب إحدى الطائرات
الرتكية بطيار يطلب يد حبيبته يف
َّ
األجواء حسب ما كشفته الصحافة الرتكية ،وقد كانت الطائرة
الرتكية «تركيش إيرالينز» قد أقلعت من
التابعة للخطوط اجلوية
َّ
حمافظة وان (الشرق) باجتاه إسطنبول وبلغت ارتفاع  10آالف مرت
عندما شغل مايكروفون قمرة القيادة لإلدالء بتصريح شخصي
وغري اعتيادي.
وقد مسع الركاب ما مفاده «أيها السادة ،معكم قائد الطائرة،
من املتوقع أن نصل إىل إسطنبول يف الساعة احملددة وأنتم
ستشهدون اآلن على حلظات لن تنسوها».
وأضاف علي قاضي الذي مل يكن يف الواقع ضمن طاقم تلك
الرحلة «أريد أن أسأل من بني السماء والسحاب هازل شاغني
غورليني ،اليت تسافر معنا اليوم إن كانت تريد أن منضي بقية
حلظات حياتنا معًا ،هازل هل تقبلني الزواج بي؟ وخرج على من
قمرة القيادة لتقديم خامت الزواج حلبيبته وسط تصفيق الركاب
احلار .وصورت هذه املشاهد ونشرت على «يوتيوب».

أعلن كثري من النشطاء عن
حالة أشبه حبالة التأهب
بعد اإلعالن عن حفل من
املزمع أن حتييه املغنية
املثرية للجدل ليدي غاغا
يف اإلمارات ،ملا ُعرف
عنها من سلوكيات وليس
فقط أثناء حفالتها.
فقد اشتهرت الفنانة األمريكية الشابة بأزياء غريبة وقصات شعر
عجيبة ،جعلتها يف أنظار الكثريين وكأنها كائن غري مألوف ،خاصة
بعد تدنيسها رموزا دينية.
فقد عرب نشطاء إماراتيون عن رفضهم جمليء الليدي إىل بالدهم
إلحياء حفل على أراضيها ،حتى أن أستاذ العلوم السياسية يف
جامعة اإلمارات عبد اخلالق عبداهلل نشر تغريدة على حسابه يف
"تويرت" ،دعا فيها غاغا إىل البقاء بعيدا مشريا إىل أنها غري مرحب
بها يف بلده ،مضيفا " ..حنن سعداء وأفضل بدونك".
مل يكتف األستاذ اجلامعي بتغريدة واحدة بل أحلقها بأخرى جاء
فيها " ..امنعوا_حفل_غاغا_بدبي وأقول ال أهال وال سهال بها
على أرض اإلمارات ،هل من جميب؟ اللهم إني قد ّ
بلغت اللهم
فاشهد".
من جانبهم تفاعل عدد من النشطاء مع هذا اخلرب من زاوية
االستسالم إليه كواقع ،فاستعانوا بروح الدعابة للتعليق عليه
حتى أن أحد هؤالء كتب ردا ساخرا دعا من خالله إىل إعالن يوم
وصول غاغا إىل اإلمارات عطلة رمسية.

املذيعة اللبنانية جيسيكا عازار
تفقد وعيها مباشرة على اهلواء

"كيندل
قررت
جينر" السري على
نهج أختها الكربى
كيم كارداشيان،
رغبة منها يف
عامل
اقتحام
املوضة واألزياء،
كيندل
ووجدت
أن أفضل وأقصر
الطرق ،هو الظهور
عارية أمام وسائل
اإلعالم.
قرار كيندل مل
يعجب الكثري من
حمبيها ،لكنها أرادت هي أن تثبت للجميع أنها مل تعد فتاة
صغرية،
ووجد الكثريون من املتابعني للفتاة ( 18عاما) أنها ال زالت
صغرية على التعري ،وكتب آخرون أنها
ستندم على هذا القرار الحقا ،وأن من
جيب أن ُتالم يف املقام األول هي
والدتها" ،كريس جينر".
وبينما أثارت صورها انتقادات
املتابعني ،فقد وجدت الفتاه الصغرية
تأييدا كبري من أسرتها ،حيث قامت
األخت الكربى "كورتين كارداشيان"
بإعادة نشر صور أختها الصغرى العارية
على حسابها على موقع .Instagram
وحذت والدتها كريس ،مديرة أعمال
الفتاة ،حذو كارداشيان الكربى فنشرت صور ابنتها أيضا على
حسابها ،واصفة إياها بالـ "رائعة"
وختلت كيندل عن اسم عائلتها الشهري "كارداشيان" لرغبتها يف
االستقالل عنهم ،حبسب موقع Radaronline.com
يذكر أن كيندل أخت غري شقيقة لكل من كيم وكورتين وكلوي
وروب كارادشيان ،وهلا أخت أخرى هي "كايلي" ،ووالدهما هو
بطل األوملبياد السابق بروس جينر.

فقدت مذيعة أخبار الـ MTVاللبنانية جيسيكا عازار وعيها أثناء
تقديم نشرة أخبار "بريوت اليوم" مع زميلتها شانتال صليبا.
وفقدت جيسيكا وعيها فجأة نتيجة اخنفاض سريع يف الضغط
وأجريت هلا على الفور اإلسعافات األولية ،لتستكمل شانتال
النشرة مبفردها.

صورة «هوالند» اليت اثارت السخرية
على مواقع التواصل اإلجتماعي
تعرض الرئيس
نسي
لفر
ا
"فرانسوا هوالند"
لسيل
مؤخرا
االنتقادات
من
والسخرية وسط
دول
زعماء
معاهدة
منظمة
مشال األطلسي
(ناتو).
ويظهر "هوالند " يف الصورة وهو ينظر يف اجتاه خمالف متاما ملا
ينظر إليه زمالؤه "أوباما" و"كامرون" وكل املشاركني يف القمة.
وأثارت الصورة منذ نشرها على املوقع الرمسي للقمة يف تويرت
وفقا ملوقع إرم نيوز موجة من السخرية على مواقع التواصل
االجتماعي .
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تكشف عن األخوين «آيفون  »6العلماء ينجحون بالتواصل عن
و»آيفون  6بالس»
طريق التخاطر
شركة
كشفت
"آبل" عن هاتفيها
احملمولني اجلديدين
"آيفون  "6و"آيفون
خالل
بالس"
6
حدث إعالمي خاص.
باإلضافة إىل ساعة
ذكية تعمل بشكل
متكامل مع اهلاتف
احملمول أطلق عليها
"آبل واتش".
األبرز
امليزة
للهاتفني اجلديدين من "آبل" هي الشاشة الكبرية ،فاإلصدار
الصغري "آيفون  "6شاشته مبقاس  4.7بوصة (أكرب من اإلصدار
السابق آيفون 5إس) ومساكة  6.9ميليمرت.
واإلصدار األكرب (آيفون  6بالس) بشاشة  5.5بوصة ومساكة
 7.1ميليمرت .ما جيعلهما أكرب هواتف آبل حتى اآلن .كما أن زجاج
الشاشة ينحين على حواف اهلاتف املصممة على غرار أجهزة "آيباد"
احملدبة من مجيع اجلوانب.
دقة الشاشة يف "آيفون  "6تصل إىل  326بكسل يف البوصة
( ،)750×1334بينما تصل إىل  401بكسل يف البوصة
( )1080×1920يف "آيفون  6بالس".
ويعمل اهلاتفان على املعاجل اجلديد "أي  "8الذي يتمتع بسرعة
معاجلة تزيد مبقدار  %25عن سابقه "أي  ،"7باإلضافة إىل سرعة
معاجلة الرسومات أكثر مبقدار  %50من السابق ،وهو ما مينح
ألعاب الفيديو دفعة إضافة يف الدقة واألداء .وأوضحت "آبل" أن
أداء أكثر استقرارًا على املدى الطويل ،وهو
املعاجل اجلديد يضمن
ً
متكامل مع شرحية "إم  "8ملعاجلة وتتبع احلركة ،اليت تستخدم يف
امليزات والربامج املختصة باللياقة البدنية ومراقبة الصحة العامة
للمستخدم.
وأداء البطارية اجلديدة يزيد بـ %40عن اإلصدار السابق ،وذلك
فيما خيص املكاملات اهلاتفية .بينما يبقى األداء نفسه تقريبًا خالل
استخدام شبكات اإلنرتنت أو عرض الفيديو.
اتصال شبكات "إل تي إي" لإلنرتنت يصل إىل  150ميغابت/ثانية،
ومت تدعيم اجليل اجلديد من تقنية االتصال الصوتي "يف أو إل تي
إي" .وحسب "آبل" فإن اتصال شبكات "واي فاي" يف اهلواتف
اجلديدة أسرع بثالث مرات مما يف هاتف "آيفون  5إس".
أما الكامريا فتبقى عن حد  8ميغابكسل كما هي عليه يف "آيفون
5إس" ،مع حتسني نظام "الرتكيز األوتوماتيكي" ()autofocus
ونظام حتديد الوجه وحتسني دقة الصور.

تكنولوجيا
انتقلت
قراءة موجات الدماغ
إىل مرحلة جديدة من
التطور.
فقد جنح عامل من
اهلند يف نقل رسالة
إىل زميله يف فرنسا
من خالل "قوة الفكر".
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن هذه احلالة هي األوىل لتبادل
املعلومات مباشرة من الدماغ إىل الدماغ.
فقد قارن العلماء النبضات الكهربائية يف الدماغ مع األفكار
مبساعدة تكنولوجيا ختطيط أمواج الدماغ .وقد كانت املعلومات
سابقا ترسل من اإلنسان إىل األجهزة االلكرتونية ،لكن العلماء
قرروا هذه املرة إدخال شخص آخر على العملية.
وقد جرت التجربة بالطريقة التالية :قام متطوع من ثريوفانانثابورام
(اهلند) بإرسال "رسالة عقلية" على شكل حتية ملتطوع آخر يف
سرتاسبورغ (فرنسا) .وهناك قام جهاز الكمبيوتر برتمجة التحية
ونقلها إىل املتطوع اآلخر باستخدام التحفيز الكهربائي بعد
زراعة جهاز استشعار يف دماغ املتطوع .ونقلت الرسالة على
شكل ومضة ضوئية يف زاوية عرض الرؤية لدى املتلقي .ومكن
تسلسل الوميض املتلقي من فك شفرة املعلومات .ومت بعد ذلك
إجراء جتربة ثانية برسالة مماثلة من إسبانيا إىل فرنسا.
ومت تسجيل أخطاء خالل التجربة الثانية بنسبة  ،%15منها  %5من
األخطاء سجلت خالل عملية الرتميز و %10خالل فك الشفرة.
ووفقا للعلماء فهذه املرة األوىل اليت يتمكن خالهلا العلماء من
نقل املعلومات مباشرة من الدماغ إىل الدماغ .ويؤكد العلماء على
أن الدماغ البشري سيتمكن يف القريب العاجل من التواصل مع
أجهزة الكمبيوتر بسهولة.

لص جيرب ساعة رولكس بـ  14ألف دوالر يف متجر
ذهب ويفر بها

عثر علماء املتحجرات "املستحاثات" على هيكل عظمي لديناصور،
يعترب أضخم احليوانات املعروفة ،اليت عاشت على األرض.
ينسب هذا الديناصور الذي عثر عليه يف االرجنتني ،اىل فصيلة
تيتانوزافر (ديناصورات ذات رقبة وذيل طويالن جدا) .اهليكل
حبالة جيدة رغم مرور  77مليون سنة على الفرتة اليت عاش فيها.
طول هذا اهليكل يعادل  26مرتا وارتفاعه حوالي  10أمتار ،وحسب
اعتقاد العلماء كان وزنه أكثر من  60طنا .ويعتقد العلماء ،بأنه لو
مل ميت هذا الديناصور مبكرا لكان وزنه وطوله أكرب.
ويذكر ان عمليات احلفر يف منطقة باتاغونيا اجلنوبية يف االرجنتني
بدأت منذ عام  ،2005ومل يعثر على املتحجرات لغاية عام .2009
وها هي تتكلل بالعثور على هيكل عظمي حلالة جيدة ألضخم
ديناصور عاش على األرض عرب التاريخ.
يعتقد العلماء ان هذا احليوان كان قليل احلركة وانه كان يقضي
وقته يف مكان واحد ويقتات على اوراق النباتات واألعشاب اليت
حوله .وطبعا من الصعوبة تقدير كمية النباتات اليت كان يأكلها
يوميا.

تنتشر الكثري من اخلرافات التكنولوجية من خالل األحاديث اليومية،
وهي ال صحة هلا وتؤثر على استخدامنا للتكنولوجيا.
إليك بعض اخلرافات التكنولوجية اليت جيب أن تكف عن تصديقها
وذلك وفقًا جمللة "بزنس أنسايدر":
أجهزة احلاسوب ماك ال تتعرض للفريوسات :قد يعتقد البعض
أن أجهزة احلاسوب اليت تنتجها شركة آبل ال تتعرض للفريوسات.
ولكن هذه األجهزة عرضة للفريوسات ففي عام  2012أصيبت
آالف أجهزة املاك بفريوس حصان طروادة .Trojan
استخدام التصفح املتخفي ال يعين أنك جمهول اهلوية :إذا كنت
تستخدم التصفح املتخفي يف متصفح "غوغل كروم" أو متصفحا
آخر فهذا ال يعين أنه ال ميكن تتبعك ،فاملتصفح ميكن أن يتتبع
املواقع االلكرتونية اليت تدخل هلا وتواريخ الدخول اىل املواقع
أو حتى تسجيل الدخول األتوماتيكي ألحد حساباتك يف املواقع
االلكرتونية على الرغم من استخدامك للتصفح املتخفي.
ترك هاتفك احملمول يف الشحن لفرتة طويلة يتلف البطارية:
يعتقد الكثريون أن ترك اهلاتف احملمول يف الشحن بعد امتالء
البطارية بالكامل يتلف البطارية ولكن مل يثبت حتى اآلن أن ترك
اهلاتف احملمول يف الشحن يؤثر على اهلاتف احملمول بشكل سليب
وخصوصًا أن اهلواتف الذكية مزودة ببطارية ليثيوم أيون وهي
تفصل الشحن عن البطارية مبجرد امتالئها.
كلما زاد عدد "امليغا بيكسل" يف كامريا اهلاتف احملمول فهذا
يعين أنها األفضل :هناك اعتقاد خاطئ بأنه كلما زاد عدد "امليغا
بيكسل" لكامريا اهلاتف احملمول فهذا يعين أن الصور امللتقطة بها
ستكون أدق وذات جودة عالية.
ولكن ثبت أن جودة الصورة تتوقف على كمية الضوء اليت تدخل
إىل حساس الكامريا  Sensorوكمية الضوء الداخلة إىل حساس
الكامريا يعتمد على حجم "امليغا بيكسل" وليس على عدد "امليغا
بيكسل" ،وهذا ما يفسر وجود كامريات هواتف حممولة أكثر دقة
من كامريات هواتف أخرى على الرغم من أن األوىل أقل عددًا يف
امليغا بيكسل من الثانية.
ال تقم بشحن هاتفك احملمول قبل نفاد الشحن نهائيًا ألن ذلك
يضر بالبطارية :هذه اخلرافة شائعة بشكل كبري بني الناس ودائمًا
يوصى بعدم شحن اهلاتف احملمول حتى نفاد بطاريته متامًا .ولكن
مل يثبت أبدًا أن شحن اهلاتف احملول قبل نفاد بطاريته متامًا يضر
ببطارية اهلاتف احملمول.
اهلواتف الذكية متتلك دقة عرض أكرب :يعتقد البعض أن اهلواتف
الذكية متتلك دقة عرض أفضل ولكن ثبت أن العني البشرية
يصعب عليها متييز الفرق يف الدقة بعد جتاوز الدقة مستوى الـ
 300بيكسل يف البوصة الواحدة وهذا ما يفسر اجتاه شركة آبل
اىل الرتكيز على إضاءة الشاشة أكثر من دقة الشاشة ،فاهلواتف
الذكية مثل هواتف آبل ال يعين أنها متتلك مستوى دقة عرض
أكرب.

والتقنية اجلديدة اليت زود بها اهلاتف ،هي نظام الدفع اإللكرتوني
باستخدام زر البصمة .حبيث يتم وضع اهلاتف على جهاز قراءة
بيانات الدفع ،مع مسح بصمة املستخدم على زر اهلاتف .وقد مت
تزويد العديد من الشركات التجارية واملطاعم يف الواليات املتحدة
جبهاز قراءة بيانات الدفع عن طريق هاتف "آيفون ."6

العثور على هيكل عظمي متحجر ألضخم ديناصور

خرافات تكنولوجية جيب التوقف عن تصديقها

ال تستخدم شاحن جهاز آي باد لشحن جاهز آي فون:

وثقت كامريات املراقبة يف أحد متاجر الذهب الربيطانية عملية
احتيال قام بها لص دخل إىل املتجر حبجة أنها يرغب بشراء ساعة
«رولكس» يبلغ مثنها  8000جنية اسرتليين « 14000دوالر»،
وبعد أن وضع الساعة حول معصمه فر بها من املتجر ،وحاولت
صاحبة املتجر اللحاق به دون جدوى.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» يظهر شاب يف الفيديو يتجول
حول املتجر يف البداية ،قبل أن يدخل ويطلب من املوظفة أن
جيرب الساعة ،وما إن وضعها حول معصمه حتى انطلق بها
كالسهم إىل اخلارج ،وحاولت صاحبة املتجر اللحاق به ومل تتمكن
من ذلك.
وأشارت السيدة ديان ديفونشاير اليت وضعت الساعة حول
معصم اللص إىل أنها املرة الثانية فقط اليت يتعرض هلا املتجر
إىل مثل هذا النوع من عمليات االحتيال على مدى  25عامًا،
وأعلنت عن مكافأة  1000جنيه اسرتليين « 1700دوالر» ملن
يقدم معلومات تساعد يف القبض على اللص.

هذا االعتقاد اخلاطئ مل حيسم أمره بعد ،فعلى الرغم من أن
شركة آبل اوضحت يف موقعها االلكرتوني أنه ميكن شحن جهاز
آي فون بشاحن آي باد إال أن ستيف ساندلر مؤسس شركة AEi
 Systemsأكد أن ذلك يؤثر سلبيًا على بطارية جهاز آي فون مع
مرور الوقت.
يومي:
بشكل
حاسوبك
تشغيل
بإيقاف
تقم
ال
يعتقد البعض أن إيقاف تشغيل احلاسوب بشكل يومي يضر
باحلاسوب ومن األفضل ضبط احلاسوب على وضع إسبات ،Sleep
إال أن إيقاف التشغيل أفضل للحاسوب ألنه يريح مكوناته الصلبة
ويوفر يف الطاقة ويطيل يف عمر البطارية.

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186
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تتــمات

اوباما جييز ضرب...
املعارضة.

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

دمشق حذر

لكن دمشق حذرت من أن أي تدخل أجنيب ال توافق عليه احلكومة
السورية سيكون «اعتداء على سوريا» ،بينما رحب «االئتالف الوطين
لقوى الثورة واملعارضة السورية» خبطة اوباما لكنه حض على التحرك
ايضا ضد نظام االسد .كما اعتربت موسكو ان توجيه ضربات اىل
مواقع «الدولة االسالمية» يف سوريا من دون موافقة نظام الرئيس
بشار االسد و»يف غياب قرار من جملس االمن سيشكل عمال عدائيا
وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي» .وقالت ايران ان االئتالف الدولي
االخذ يف التشكل «تكتنفه نقاط غموض شديد» .وقالت بيجينغ إن
العامل جيب أن حيارب االرهاب ،لكن سيادة الدول جيب أن حترتم.
وجاء يف البيان اخلتامي الجتماع جدة« :إن وزراء خارجية دول
جملس التعاون اخلليجي ،ومجهورية مصر العربية ،ومجهورية العراق،
واململكة األردنية اهلامشية ،واجلمهورية اللبنانية ،والواليات املتحدة
األمريكية يعلنون التزامهم املشرتك للوقوف بوجه التهديدات اليت
جيسدها اإلرهاب بكل أشكاله للمنطقة وللعامل ،مبا يف ذلك ما ُيدعى
ّ
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق».
وأشاد اجملتمعون «بتشكيل احلكومة العراقية اجلديدة والشاملة للقوى
السياسية العراقية كافة ،معربني عن دعمهم للخطوات الفورية اليت
تعهدت بأن تتبناها للدفاع عن مصاحل مجيع املواطنني العراقيني
بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية ،أو الطائفية ،أو العرقية».
واضاف البيان« :إن املشاركني يف هذا املؤمتر مصممون على تعزيز
دعمهم للحكومة العراقية اجلديدة يف سعيها اىل توحيد شرائح الشعب
العراقي كافة ملواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق» ،كما
ناقش اجملتمعون اسرتاتيجية القضاء على تنظيم «الدولة اإلسالمية
يف كل مكان ،سواء يف العراق أو يف سوريا».
وأكد اجملتمعون التزامهم تنفيذ قرار جملس األمن الرقم ،2170
مشريين إىل قرار جامعة الدول العربية الرقم  7804الصادر يف 7
ايلول اجلاري ،وإىل التشاور حول تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
خالل قمة حلف مشال األطلسي يف ويلز .كما أكد الوزراء «التزامهم
مواصلة اجلهود للقضاء على اإلرهاب الدولي».
ثم قالوا« :إن الدول املشاركة اتفقت على أن تساهم كل دولة يف
االسرتاتيجية الشاملة ملواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق»
 ،وهذه املساهمة تشمل :منع تدفق املقاتلني األجانب من دول
اجلوار ،ووقف تدفق األموال لتنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق»،
واجلماعات املتطرفة األخرى ،ورفض أيديولوجيات الكراهية لدى
تلك اجلماعات اإلرهابية ،وحماسبة املسؤولني عن ارتكاب الفظائع،
ووضع نهاية لتهربهم من القانون ،واملساهمة يف جهود اإلغاثة
اإلنسانية .وكذلك مساعدة املناطق السكانية اليت تعرضت لفظائع
تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق» ،وذلك من خالل إعادة اإلعمار
والتأهيل ،ودعم الدول اليت تواجه التهديد األكرب من تنظيم «الدولة
اإلسالمية يف العراق» ،وحني يكون األمر مالئما ،املشاركة يف أوجه
العمل العسكري املنسق ضد «تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق».
وأكدت «الدول املشاركة أن دول املنطقة تؤدي دورا حموريا يف
هذه اجلهود».
ومل تشارك تركيا يف البيان على رغم مشاركتها يف االجتماع.

كريي

ويف مؤمتر صحايف عقب االجتماع ،صرح كريي بان «الدول العربية
تلعب دورا حموريا يف التحالف» ضد التنظيم املتطرف .وسخر من
اعتبار موسكو ان اي عمل عسكري ضد تنظيم «الدولة االسالمية»
على االراضي السورية جيب ان حيظى بتفويض دولي من جملس
االمن ،وذلك على خلفية االحداث يف شبه جزيرة القرم وشرق
اوكرانيا.

وقال« :علي ان أقر بأنه لو مل يكن ما حيصل يف اوكرانيا جديا،
لكان يف امكان املرء ان يضحك على فكرة طرح روسيا مسألة
القانون الدولي او اي أمر يتعلق باالمم املتحدة» .واضاف« :انا
متفاجئ يف احلقيقة ان روسيا تتجرأ على التطرق اىل أي مفهوم
للقانون الدولي بعد ما حصل يف القرم وشرق اوكرانيا».

وصرح وزير اخلارجية السعودي االمري سعود الفيصل بان االجتماع
شدد على «التعامل مبنظور شامل» مع مسألة االرهاب ،مبا
يشمل «ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن» .وبعدما لفت اىل
ان «التقاعس والرتدد لن يساعد يف اقتالع ظاهرة االرهاب من
جذورها» ،شدد على ان «اي حترك امين ضد االرهاب ال بد ان
يصاحبه حترك جدي حنو حماربة الفكر الضال الذي يؤدي اليه».

وبعد االجتماع ،استقبل العاهل السعودي امللك عبداهلل بن عبد العزيز
كريي الذي من املقرر ان يزور تركيا اليوم.
ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خبطة اوباما .وجاء يف
بيان صادر عن ناطق بامسه ان العراق «يرحب باسرتاتيجية اوباما
يف ما خيص الوقوف معه حبربه ضد داعش واجلماعات االرهابية اذ
أن املتضرر األول واألخري من خطورة هذا التنظيم هم العراقيون بكل
طوائفهم واديانهم واعراقهم».
وافاد مسؤولون يف وزارة الدفاع االمريكية «البنتاغون» ان الواليات
املتحدة ستبدأ بنشر قسم من طائراتها العسكرية يف اربيل يف
كردستان العراق ،متهيدًا لشن غارات جوية تكون «اكثر هجومية»
على مواقع لـ»الدولة االسالمية».

وأعلن مسؤولون أمريكيون ان التصويت املقرر يف الكونغرس على
قرار يسمح للرئيس اوباما بتسليح وتدريب مقاتلي املعارضة السورية
املعتدلة لن يتم قبل الثلثاء املقبل لرفض اجلمهوريني التسرع يف
التصويت على امر بهذه االهمية يتعلق بالسياسة اخلارجية.
وأعرب رئيس جملس النواب األمريكي جون بوهينر عن تأييده لطلب
أوباما تدريب املعارضة املعتدلة وتسليحها يف سوريا .غري أنه قال
أن جملس النواب مل يتخذ أي قرار بعد يف شأن طلب أوباما تسليح
املعارضة السورية ،مشريا اىل أن املناقشات ستستمر خالل األيام
املقبلة.

بطاركة الشرق ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اىل االتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية .وأعربت مصادر الوفد
عن ارتياحها اىل اللقاء واىل تأكيد اوباما ايالء لبنان اهمية خاصة.
على رغم اجواء التفلت االمين اليت سادت يف االيام األخرية ،فان
حركة االتصاالت اليت قادها رئيس الوزراء ،وتلك اليت تكثفت بني
االطراف السياسيني ،ادت اىل تقليص التوترات على حنو ملحوظ،
وتفعيل اخلطة االمنية مدعومة بغطاء سياسي ،واجراءات تقي البالد
شر استرياد تبعات االزمة السورية.

تفكيك سيارة مفخخة

وقد واصل اجليش اجراءاته الوقائية مقتفيًا آثار مناصري
«داعش» و «النصرة» يف اوساط الالجئني السوريني .ومتكن من
ضبط سيارة معدة للتفجري من نوع «كيا» بيضاء حتمل لوحة سورية
رقمها  / 708847دمشق كانت متوجهة من جرود القلمون حنو الداخل
اللبناني مرورًا جبرود عرسال حيث ركنها سائقها يف أسفل «تلة
اجلبل» على طريق ترابية غري شرعية وعلى بعد مئات االمتار من احد
مراكز اجليش اليت تعمل على محاية اجلرود.
وحضرت عناصر من فوج اهلندسة وعملت على تفكيك املواد
املتفجرة السريعة االشتعال اليت كانت موضبة فيها بزنة  100كلغ،
وهي من الكميات الكربى نسبة إىل السيارات املفخخة اليت استهدفت
سابقًا األراضي اللبنانية.
ونفذ اجليش عمليات دهم يف رياق وبريتال وفاريا حبثا عن
مطلوبني ،واوقف يف بكاسني وجزين  12سوريًا ضبطت يف حوزتهم
اجهزة كومبيوتر واجهزة تواصل يبثون عربها املعلومات عن املنطقة
اىل اجلماعات االرهابية من تنظيمي «داعش» و»النصرة» ،وجيري
بسرية تامة.
التحقيق معهم
ّ
وكشفت مصادر امنية ان اخللية النائمة يف منطقة مرجعيون واليت
اوقفتها القوى االمنية وخمابرات اجليش اعرتف معظم عناصرها وهم
من النازحني السوريني بانتمائهم اىل «جبهة النصرة» ،وبأن لديهم
اجهزة تواصل وكامريات تصوير للمناطق اليت كانوا يقيمون فيها
ومهمتهم مراقبة اجليش والقوى االمنية واحلزبية.
يف غضون ذلك ،أفرجت عائلة املصري يف بلدة حورتعال صباح
امس االول عن املهندس عبد اهلل الربيدي وحسني حسن الفليطي
من بلدة عرسال بعد ستة ايام من خطفهم ردًا على خطف ابنها
العسكري زياد املصري على أيدي اجملموعات املسلحة يف جرود
عرسالّ .
مساع لرئيس اهليئة الشرعية يف «حزب
ومت اإلفراج بعد
ٍ
اهلل» الشيخ حممد يزبك.
ونظرًا اىل ما خلفته االزمة من تداعيات على الالجئني السوريني
يف خمتلف املناطق اللبنانية ،غاب عن التقرير األسبوعي الذي تصدره
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ابرز املستجدات
املتصلة باعداد النازحني السوريني املسجلني لدى املفوضية والذين
يتلقون املساعدة منها ومن املنظمات الشريكة هلا .وركز التقرير
على عنوان وحيد هو «استجابة التصدي ألزمة النازحني السوريني:
آخر املستجدات يف شأن وضع الغذاء يف لبنان».

العسكريون املخطوفون

ويف جديد ملف العسكريني املخطوفني ،اعلن الشيخ مصطفى
احلجريي يف اتصال مع «النهار» البريوتية توقف مساعيه الطالق
هؤالء .وقال انه قرر مالزمة منزله وعدم التدخل يف القضية بعد
تعرضه الطالق نار اول من امس لدى عودته «من زيارة اجلنود
الرهائن» .وأضاف« :مل يعد لي أي شأن بهذه القضية .انا مهدد
باالغتيال من مجاعات معروفة .وبعد حماولة اغتيالي االخرية مل يتصل
احد لالطمئنان عين مبن فيهم اهل اجلندي الذين اصطحبتهم لزيارة
ابنهم واالطمئنان اليه».
أما اجلندي املخطوف امحد عباس فاتصل بذويه عرب اهلاتف مدة اربع
دقائق .وبعدما عرف بنفسه باآلتي« :أنا االسري امحد عباس» أكد
ان مجيع املخطوفني لدى «جبهة النصرة» هم يف حال جيدة ،مشددا
على تنفيذ مطالب املسلحني وهي  :خروج فوري لـ»حزب اهلل» من
االراضي السورية واالفراج عن السجناء يف رومية وعدم الضغط
على السوريني يف لبنان ومعاملتهم جيدًا كما عاملوا اللبنانيني يف
حرب متوز .2006
من جهة أخرى ،يواصل اهالي العسكريني اعتصامهم يف ساحة
الشهداء ،وبات عدد منهم ليلتهم يف اخليم اليت نصبوها اول من
أمس قبالة مسجد حممد االمني .وزار املعتصمني امس االول عدد
من املشايخ من عكار ومناطق اخرى يف لفتة تضامن تزامنًا مع
انعقاد جملس الوزراء.

مجلس الوزراء

وقد عقد جملس الوزراء جلسة مساء امس االول أفاد فيها الرئيس
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سالم ان خلية االزمة عقدت اجتماعًا يف حضور ممثلني للجيش والقوى
االمنية وقد حتقق اجملتمعون من جهوزية اجليش ملواجهة اي عدوان
على منطقة عرسال واي منطقة أخرى .واشار سالم اىل انه يواصل
التفاوض مع قطر وتركيا سعيًا اىل حترير العسكريني املخطوفني
واىل ان هناك بعض التقدم يف هذا اجملال ،غري ان ال شيء يضمن
التوصل اىل نتيجة مرضية يف وقت قريب .وأكد أن املوضوع هو
موضع متابعة يشارك فيها املدير العام لالمن العام« ،ولن ندخر
جهدًا يف سعينا اىل حترير العسكريني املخطوفني».
وعلم ان املناقشات تناولت موضوع إقامة خميمات لالجئني
السوريني يف ضوء قرارات اللجنة الوزارية املختصة .وبعد عرض
للرئيس سالم ووزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس كان قبول
شامل من الوزراء مبا تقرر على هذا الصعيد .ولفت وزير الدفاع
مسري مقبل اىل خطورة املوقف الناجم عن عدم إنشاء هذه املخيمات،
فيما دعا وزير العمل سجعان قزي احلكومة اىل تنفيذ ما تقرره.
ويف موضوع خمطويف عرسال ،أبلغ جملس الوزراء ان تركيا دخلت
خبفر على خط الوساطة ولكن من دون نتيجة عملية حتى اآلن.
أما بالنسبة اىل محلة التضامن مع اجليش ،فقد انطلق بها الوزراء
مقبل ووائل أبو فاعور وقزي فكان موقف من وزراء «املستقبل»
وصرح وزير الداخلية
بأن ما يعبرّ عنهم بيانات «املستقبل» فقط.
ّ
يعرض السلم األهلي
اجليش
نهاد املشنوق بأن «أي كالم عن أداء
ّ
للخطر».
ويف ما يتعلق بتعيني اهليئة املشرفة على االنتخابات النيابية
واليت تنتهي مهلة تعيينها اجلمعة (امس) ،قرر جملس الوزراء
إنشاءها برئاسة القاضي السابق نديم عبد امللك .فيما علم من
مصادر وزارية عدة ان أعضاءها هم من األمساء اآلتية :اندره صادر،
ميشال أليان ،خلدون جنا ،وائل خري ،وهيب معماري ،عطااهلل غشام،
رفيق شالم وفاديا كيوان.

دي ميستورا بعد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االرهابية» ،على ان يرتافق ذلك مع حلول سياسية «جامعة» لالزمة
السورية.
ونقلت الوكالة العربية السورية لألنباء «سانا» عن االسد ان
مكافحة «االرهاب» باتت «أولوية» يف سوريا واملنطقة ،مبديا
استعداده للتعاون مع املوفد الدولي للتوصل اىل حل لألزمة
املستمرة منذ منتصف آذار .2011
وعقد لقاء االسد ودي ميستورا بعد ساعات من اعالن الرئيس
االمريكي باراك اوباما عزمه على شن «حرب بال هوادة» على
تنظيم «الدولة االسالمية» الذي يسيطر على مناطق واسعة من
سوريا والعراق ،تشمل شن غارات جوية على التنظيم املتطرف
يف سوريا.
والتقى دي ميستورا بعد ظهر امس االول اخلميس معارضني
يف الداخل يقبل بهم النظام ،بعدما التقى االربعاء وزير اخلارجية
السوري وليد املعلم.

«النصرة» افرجت عن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
السالم النهم كانوا يساعدون اجلنود املوالني للنظام السوري.
ويف وقت الحق قالت مصادر قريبة من اجلبهة انها طالبت
بشطبها من قائمة غربية باجلماعات االرهابية .ومل يعرف على الفور
ان كان مت التوصل اىل اتفاق لالفراج عنهم.
ونشرت جبهة النصرة شريطا مصورا للرهائن وهم يقولون إنهم
يتوقعون إطالق سراحهم قريبا.
وقال أحد اجلنود الرهائن الذي ظهر يف الفيديو كما ترون اجلميع
يف أمان وعلى قيد احلياة .وأضاف نتفهم بشكل جيد املوارد
احملدودة لدى جبهة النصرة وقد بذلوا ما يف وسعهم يف تقديم
ما يقدرون عليه وحنن نقدر هلم ذلك حقا ،ونشعر باالمتنان جلبهة
النصرة ألنها أوفت بوعدها وسنعود إىل ديارنا.

موسكو وطهران تنتقدان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
القرار الدولي
موسكو قالت إن قرار أوباما يطرح مشكلة لكل الدول اليت حترتم
القرار الدولي
حذر املندوب الروسي لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني من
أن قرار أوباما ضرب داعش يف سوريا دون موافقة حكومتها
«قد يعرقل اجلهود الدولية ملواجهة اإلرهاب» مضيفًا يف تصريح
صحفي يف األمم املتحدة «أن تطبيق هذا القرار لن يطرح مشكلة
بالنسبة إىل روسيا وحدها بل بالنسبة إىل الكثري من الدول اليت
الدولي ومن بينها الصني».
حترتم القانون
ّ
بدورها اتهمت طهران بعض الدول املنضوية حتت ما يسمى
«التحالف الدولي حملاربة اإلرهاب» بتقديم دعم للجماعات اإلرهابية
يف سوريا والعراق ،وبالتقصري يف مواجهة التنظيمات اإلرهابية».
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية اإليرانية مرضية افخم «إن هذا
التحالف الدولي ال يتعدى كونه حركة استعراضية يف حماولة من
دوله لتحسني تارخيها املعروف بدعم اإلرهاب».
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صحة ومجتمع

 9أسرار «خاصة» لتغذية املرأة الصحية
ختتلف املتطلبات
للمرأة
الغذائية
عن الرجل ،نتيجة
والدورة
احلمل
الشهرية والرضاعة
وغري ذلك من
واملهام
األدوار
اليت تقوم بها
املرأة خالل مراحل
حياتها املختلفة .إليك أهم العناصر الغذائية اليت حتافظ على صحة
املرأة:
تفقد معظم النساء حوالي  50باملائة من الكالسيوم يف عظامهن
خالل السنوات الـ  5األوىل بعد انقطاع الدورة الشهرية ،لذلك
على املرأة البدء يف ختزين الكالسيوم يف جسمها بداية من عمر
 40-35عامًا
حتتاج املرأة  40ملغ يوميًا من فيتامني "سي" ،وترتفع الكمية أثناء
احلمل إىل  60ملغ ،وخالل الرضاعة  80ملغ يوميًا
* قد تتعرض املرأة لفقر الدم بسبب فقدان حلديد نتيجة الدورة
الشهرية ،لذلك حتتاج إىل تناول العناصر الغذائية اليت تساعد
اجلسم على امتصاص احلديد مثل فيتامني "سي" خالل هذه الفرتة،
إىل جانب تناول املصادر الغذائية الغنية باحلديد.
* يضمن اتباع نظام غذائي متوازن لألم أثناء احلمل البقاء يف صحة
جيدة إىل جانب توفري تغذية جيدة للجنني .حتتاج احلامل كمية جيدة
من كل الفيتامينات واملعادن الضرورية ،خاصة فيتامني "د" الذي
يساعد اجلسم على امتصاص الكالسيوم ،كما ينبغي عليها االهتمام
بتناول الكالسيوم نفسه ،ومحض الفوليك الذي قد يسبب نقصه
تشوهات خلقية للجنني ،كذلك حيتاج الطفل معدن احلديد.
* متيل النساء إىل فقدان مزيد من الكالسيوم بعد انقطاع الدورة
الشهرية ما يسبب اخنفاضًا يف كثافة العظام .لذلك حتتج املرأة
بعد األربعني تناول مزيد من منتجات األلبان ،واخلضروات الورقية
اخلضراء ،وجتنب اإلفراط يف الكافيني ألنه يساعد على فقدان
الكالسيوم.
* تفقد معظم النساء حوالي  50باملائة من الكالسيوم يف عظامهن
خالل السنوات الـ  5األوىل بعد انقطاع الدورة الشهرية .على املرأة
البدء يف ختزين الكالسيوم يف جسمها بداية من عمر  40-35عامًا.
حتتاج املرأة يف الظروف العادية  600ملغ من الكالسيوم يوميًا،
وخالل احلمل حتتاج الضعف حوالي  1200-1000ملغ يوميًا .من
أهم مصادر الكالسيوم احلليب ،واجلنب ،وفول الصويا ،والسبانخ،
واللوز ،والبيض.
يزود
* التعرض للشمس وتناول املصادر الغنية بفيتامني "د" ّ
جسم املرأة بالفيتامني الذي يساعد اجلسم على امتصاص
الكالسيوم .يوجد فيتامني "د" يف صفار البيض ،والسردين،
والتونة ،والسلمون ،واحلليب املدعم ،وزيت كبد السمك.
* احلديد عنصر ضروري لتكوين اهليموغلوبني الذي يلعب دورًا هامًا
يف نقل األكسجني إىل اخلاليا .حتتاج الفتيات والنساء إىل تناول
املغذيات اليت تساعد على امتصاص اجلسم للحديد مثل فيتامني
"سي" .من أهم مصادر احلديد اخلضروات الورقية كالسبانخ،
وبذور السمسم ،والبقول ،واللحوم ،واألمساك ،والبيض.
* لفيتامني "سي" فوائد عديدة ،فهو عنصر أساسي يف دعم
جهاز املناعة ،كما يشارك يف تشكيل الكوالجني ،ومينع األسنان
ويعزز قدرة اجلسم على امتصاص احلديد.
والعظام من التكلس،
ّ
حتتاج املرأة  40ملغ يوميًا من الفيتامني ،وترتفع الكمية أثناء
احلمل إىل  60ملغ ،وخالل الرضاعة حتتاج  80ملغ يوميًا .من أهم
مصادر فيتامني "سي" اجلوافة والربتقال والطماطم (البندورة)
والربوكلي.
* يلعب الربوتني دورًا حيويًا يف بناء اجلسم وأداء وظائفه ،جيب
أن تستهلك املرأة كمي كافية من الربوتني تكفي لبناء وإصالح
األنسجة .حتتاج املرأة  55غرامًا من الربوتني يوميًا ،وحتتاج أثناء
احلمل  82غرامًا .من أهم مصادر الربوتني البقوليات ،واملكسرات،
واللحوم ،والبيض.
* فيتامينات "ب" من أهم املغذيات للجسم ،وخاصة "ب "9الذي
ُيعرف باسم محض الفوليك .تقوم فيتامينات "ب" بدور هام يف
تكوين خاليا الدم احلمراء .حتتاج املرأة  200ميكروغرام يوميًا من
فيتامينات "ب" يف الظروف العادية ،و 500ميكروغرام يوميًا أثناء
احلمل ،و 300ميكروغرام يوميًا أثناء الرضاعة .من أهم مصادر
فيتامينات "ب" البقوليات ،واخلضروات الورقية ،والفاصوليا.

طرق جتعلك تتغلب على اجلوع
واغراءات الطعام
عادة عند إتباع نظام غذائي بهدف فقدان الوزن نشعر باجلوع وتكرب
الرغبة لتناول املزيد من الطعام  ،هناك عادات غذائية بإمكانك
إتباعها للتغلب على شعور اجلوع عند حماولة إنقاص الوزن .
تساعد التمارين الرياضية على تقليل إرسال إشارات الشعور باجلوع
من وإىل الدماغ .
غيرّ لون أطباق الطعام واملناديل املصاحبة هلا إىل اللون األزرق
لتقليل الشهية* املياه هي خط الدفاع األول للتخلص من آالم
اجلوع وتفادي اإلفراط يف تناول الطعام .تناول كوب ماء قبل 30
دقيقة من موعد تناول الطعام ،وعندما ال تستطيع مقاومة طبقك
املفضل .
تلعب األلياف دورًا هامًا خالل مرحلة فقدان الوزن ،إنها متتص
السوائل يف املعدة وجتعلك تشعر بالشبع .احرص على زيادة
األلياف يف طعامك خالل مرحلة التخسيس ،من خالل تناول األرز
البين واخلبز األمسر واإلكثار من السلطة والفواكه.
الربوتني يف وجبة اإلفطار عامل مساعد على تقليل الشعور باجلوع.
تناول البيض ،أو منتجات األلبان مثل اجلنب واللنب (الزبادي)
واحلليب ،أو البقول .
تساعد التمارين الرياضية على تقليل الشعور باجلوع ،وليس فقط
ختفيف الوزن .إنها تزيد تدفق الدم ويعمل ذلك على إشباع أجهزة
اجلسم املختلفة ،وتقليل إشارات الشعور باجلوع اليت تنتقل من
وإىل الدماغ .
يؤدي احلرمان من النوم إىل جمموعة من املشاكل الصحية ،ومنها
زيادة األكل .احرص على احلصول على القسط الكايف من النوم
ليقل إحساسك باجلوع .
غيرّ لون أطباق الطعام واملناديل املصاحبة هلا إىل اللون األزرق
لتقليل الشهية .
تفادى اإلجهاد والتوتر ألنهما يزيدان الرغبة يف تناول الطعام .

حبة الربكة  :عالج فعّال ملشاكل الشعر!
لطاملا استخدم اجدادنا حبة الربكة يف العالجات الطبية والزلنا
نستخدمها حتى اليوم بإضافتها إىل االطباق وذلك لفوائدها الصحية
الكثرية .لكن ال يقتصر إستخدامها يف الطعام فقط ،بل تعترب من
العالجات االكثر أهمية حلل مشاكل الشعر .لذلك سنعرض لكم أهم
املعلومات اليت توضح لكم كيفية إستخدامها يف العالجات.
فوائد حبة الربكة للشعر
ّ
تغذي بصيالت الشعر
حتتوي حبة الربكة على زيوت طبيعية
وتقويها.
ّ
كما ُتستخدم أيضًا لعالج احلاالت التالية:
 منع تساقط الشعر إذ تساهم بتثبيت بصيالت الشعر. للحصول على شعر طويل وجذاب.ّ
للتخلص من أمراض الثعلبة والقرع.
 للتخلص من حشرات الرأس كالقمل.التقصف.
 لتفاديّ
الوصفات العالجية
 -١لزيادة طول وحيوية الشعر وكثافته:
أخلطي ملعقة كبرية من حبة الربكة مع  ٣مالعق كبرية من زيت
الزيتون وضعيه على مجيع أجزاء الشعر ،ثم ّ
جيدًا ملدة ساعة.
غطيه ّ
بعد ذلك إغسليه جيدًا باملاء الفاتر والشامبو .ميكنك تكرار ذلك ٣
مرات يف االسبوع ملدة شهر.
ّ
 -٢للتخلص من أمراض القرع والثعلبة
اخلطي ملعقة صغرية من اخلل يف نصف كوب من املاء وأضيفي
ملعقة كبرية من زيت الزيتون وملعقتني كبريتني من زيت حبة
الربكةّ .
دلكي يوميًا فروة الرأس بهذا املزيج ملدة  ١٠دقائق،
بعدها إغسليه باملاء الفاتر والصابون.
 -٣للتخلص من التقصف
اخلطي ملعقة كبرية من زيت حبة الربكة مع ملعقة كبرية من زيت
اخلروع وادهين شعرك قبل النوم .أزيليه يف اليوم التالي باملاء
كرري ذلك يوميًا.
الفاتر والصابونّ .

“اخليار” طعام وماء ودواء دون
سعرات حرارية
اخليار ،هذا النوع
ّ
واملتوفر من
الشهري
اخلضراوات،
أنواع
الذى نأكله وسط
طبق السلطة،
او تصنع من النساء
للوجه
«ماسك»
لتجديد خاليا البشرة
نضارتها،
وزيادة
تقريًبا ال خيلو منه
نظام غذائى يسعى إىل إنقاص الوزن ،ويصفه أطباء كثريون
من خمتلف التخصصات وملختلف أنواع املرضى ،هذا اخلضار الذى
يتمتع بفوائد صحية كثرية وعديدة ،رمبا نستهلكه دون أن نعلمها،
وبالتاىل فإننا لو علمناها قد يزيد احرتامنا للخيار وحرصنا على
ً
وفقا ملا نشره موقع «»WEBMD
تناوله بشكل أكرب ،خاصة وأنه –
اإللكرتونى – لديه القدرة على أن:
ميد اجلسم باملاء ،ألن  % 96من تكوينه من املاء
 ّ مفيد للبشرة بسبب غناه باملاء وفيتامينات ،A ، B، C:ومعادن:املاغنسيوم والبوتاسيوم والسيليكا
 يضبط ضغط الدم لغناه بالبوتاسيوم واملاغنسيوم واأللياف يساعد على اهلضم وسهولة عملية التمثيل الغذائى ُيعاجل حرقة املعدة الناجتة عن احلموضة يخُ فف من أعراض وآثار قرحة املعدة يخُ ّفف أوجاع التهاب املفاصل والنقرس ،وخاصة عندما نعصرهومنزجه بعصري اجلزر
ّ
التخلص من الوزن الزائد ،ألنه ال حيتوى على الكثري
 يساعد علىغنى باملاغنسيوم.
أنه
إىل
إضافة
احلرارية،
من السعرات
ّ
شاهد احملتوى األصلي علي بوابة الفجر االليكرتونية  -يضبط
الضغط ويعاجل احلرقة والقرحة« ..اخليار» طعام وماء ودواء دون
سعرات حرارية

هذه هي فوائد البصل األخضر لصحة
اإلنسان
حيب الكثريون
طعامهم
تناول
مع البصل األخضر
يعزف
بينما
آخرون خوفا من
رائحته ولكن إذا
علموا بفوائده قد
يغريون آراءهم.
وللبصل األخضر
فوائد كثرية جدا لصحة اإلنسان ,ولكن الكثري قد يتجاهل هذه
الفوائد ,أن البصل األخضر يساعد يف عالج نزالت الربد ,حيث
ميكن تناوله عند تعرضك لإلصابة بالربد مع الطعام ,فهذا يساعدك
يف التخلص من هذه نزلة الربد بشكل سريع ,وذلك بسبب احتوائه
على فيتامني "سي" الذي له دور فعال يف عالج نزالت الربد ،كما
أن له دورا كبريا يف تنشيط اهلرمونات اجلنسية للرجل.
ويعمل البصل األخضر على تنظيم نسبة السكر يف الدم,
وذلك يرجع إىل احتوائه على بعض الفيتامينات املقوية للجسم
وخاصة عنصر احلديد ,كما يعمل على تطهري املعدة وتنظيم عملية
اهلضم.
والبصل األخضر يساعد يف التخلص من الوزن الزائد ,ألنه يعمل
على ختلص اجلسم من األمالح املرتاكمة يف اجلسم.
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منوعات

أمور يف الرجل تعجز النساء عن مقاومتها

تــرقبوا
ترقبوا املهرجان
التأبيني بمناسبة
اربعني رحيل
شاعر املقاومة
سميح القاسم

هناك صفات جتمع النساء
ّ
كلها على عجزها عن مقاومتها
يف الرجل:

يكون فعلاً
ر و منسي
ّ
حبنية
ومتمتع
ّ
عالية ونبل
يف تعبريه
عن مشاعره
و ا هتمتمه
الدائم باملرأة
خالل
من
ا ملفا جآ ت
وتكريس كل
وقته هلا.

 .2اجلسم اجلميل واألكتاف
العريضة:
واملقصود هنا هو إطاللة
بأنه فعلاً
ّ
الرجل والشعور
كثريا
النحيل
موجود .فالرجل
ً
تقل فرصه يف جذب املرأة
جدا كذلك
إليه .والرجل الثمني ًّ
األمر.
النساء متيل إىل الضخامة
والطول واإلطاللة الذكورية اليت
يفرض فيها الرجل وجوده.

.5الرجال
الدراما:
معظم الرجال لديها هموم
وضغوطات يومية ومشاكل
مادية ومعنوية يف العمل
واملنزل .إلاّ أن الرجل الذي
حيسس املرأة يف هذه املشاكل
ّ
يبعدها عنه من دون أن يشعر
بذلك .ذلك ألن طبيعة املرأة
ّ
فورا
وتتأثر
رقيقة وحساسة
ً
باملشاكل .لذلك متيل معظم
النساء إىل الرجل الغري درامي
حبه
الذي يفصل مشاكله عن ّ
واحلبيبة.

الكبرية

.1االبتسامة
واجلذابة:
أول ما تنجذب إليه
وهي ّ
املرأة يف الرجل .وليس
بالضرورة أن يكون فائق اجلمال
إمنا اإلبتسامة واألسنان اجلميلة
كبريا من عامل اجنذاب
جزءا
تأخذ ً
ً
املرأة بالرجل.

DOMESTIC LOVE INSTEAD OF DOMESTIC VIOLENCE
2014
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 .3الثقة العالية:
تكره كل النساء الرجل الذي
ميلك شخصية ضعيفة ومنطوية
ً
أيضا
على ذاتها .كما وتكره
اخلجل الزائد عند الرجال.
حتب املرأة أحيانا جرأة
ووقاحة الرجل يف اقتحام قلبها
بسرعة.
 .4الرومانسية:
ّ
قلة هم الرجال الرومنسيون
بالفعل .فهذه الصفة تعشقها
النساء كلها يف الرجل الذي

البعيدون

عن

 .6االحرتام:
فتعشق النساء الرجل احملرتم
ّ
يتمتع باألخالق
والنبيل والذي
العالية يف تعامله معها وتقديره
هلا.
ويدخل يف هذا اإلطار صفة
الكرم يف اإلنفاق عليها وجعلها
شغله الشاغل.
 .7الصدق:

هذا هو العنصر الرئيسي .
مرة واحدة ختسر  ،فإنك تدمر
كل شيء .فيجب أن يشعر
الرجل حبيبته باألمان ويكون
دائم اإلنفتاح للحديث عن أي
شيء مع شريكته .جيب أن
تكون مجيع البطاقات اخلاصة
بك مكشوفة على الطاولة !
 .8املالبس:
حتب النساء الرجل األنيق
الذي جييد اختيار مالبسه
برتتيب والذي خيتار الستايل
طبعا.
اخلاص به ,واملعاصر
ً
 .9اخللفية اجلميلة:
وكما الرجل يسأل عن خلفية
الفتاة وأخالقها فكذلك املرأة
كثريا "رجل العائلة"
يهمها
ّ
ً
اجلدي واحملرتم.
ّ
 .10إتقانه اجلنسي:
ً
عادة إىل
فاملرأة متيل
مر عليه الكثري من
الرجل الذي ّ
خبريا
التجارب العاطفية .فيكون
ً
حبها ويف جذبها
أكثر يف كيفية ّ
حبه.
إىل ّ

U
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أول إنسان نصف آلي معرتف به يف بريطانيا !
«نيل
عائلة
اكتشفت
هاربيسون» أنه مصاب بعمى
األلوان منذ صغره  ،لكنه حاليا
يستطيع التعرف عليها بفضل
جهاز كمبيوتر مثبت يف املنطقة
اخللفية من رأسه ،ومزود بهوائي
يرسل إشارات صوتية متكنه من
التعرف على اللون.
وأصبح اجلهاز جزءا من شكل
وحياة «هاربيسون « لكنه كان
جيد عدة مشاكل عند وضع
صورته على وثيقة رمسية كجواز
السفر مثال.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

اجلهاز
وكان
ابتكره
الذي
«ادم
العامل
مونغادون» يزن
كيلوغرامات،
5
إىل
إضافة
مساعات األذن،
لكنه تطور بعد
بضع سنوات وأصبح عبارة عن
شرحية صغرية وضعت حتت
جلده.
وميكنه اجلهاز أيضا من
رؤية األشعة حتت احلمراء
وفوق البنفسجية خالفا للناس
العاديني.
وقبلت السلطات الربيطانية
باألشخاص
االعرتاف
أخريا
نصف اآلليني ،وسجلت «نيل
هاربيسون»( 32سنة) رمسيا

كأول إنسان «سايبورغ».
االنطالقة
بذلك
وتكون
الرمسية لـ «املستقبليني» الذي
طاملا حتدثت عنهم كتب اخليال
العلمي ،ككائنات نصفها بشري
ونصفها آلي ،حيث أصبح
اإلنسان ال يكتفي حبمل األجهزة
الذكية واستعماهلا ،بل صار
يزرعها يف جسده لتصبح جزءا
منه حاليا لتدارك عيوبه اخللقية،
ومستقبال لتطوير قدراته.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 5 September 2014
PREMIER PROMOTES
TAFE, TOURISM, FINANCIAL SERVICES ON CHINA VISIT
• On his first official overseas visit as Premier,
Mike Baird this week visited Guangzhou, Shanghai and Beijing.
• In Shanghai, Mr Baird
announced a Chinese
tourism delegation will
visit the Vivid Sydney
Festival next year as
part of the NSW Government’s plan to double the
value of Chinese tourism
to NSW by 2020.
• Mr Baird also briefed a
financial services roundtable in Shanghai on a
new initiative to promote
Sydney as a trading hub
for the Chinese currency.
• Mr Baird attended the
signing in Guangzhou of
two historic agreements
between TAFE NSW and
Chinese universities that
secured a unique relationship between TAFE
NSW and China.
• Also in Guangzhou, Mr
Baird met Guangdong
Governor Zhu Xiaodan,
who will visit Sydney later this month.
• This year marks the
35th anniversary of the
sister-state relationship
between Guangdong and
NSW.

• The positive result
came despite a 0.4 per
cent drop in demand during the June quarter.
CONSTANCE
HAILS
STRONG RETAIL RESULT
• In further strong economic news, NSW has
recorded a bumper
month of retail trade in
July, with $7 billion going through the State’s
cash registers.
• Figures from the ABS
showed retail trade increased 0.7 per cent during the month to be up
9.8 per cent for the year.
• The annual result is the
highest of all the states.
• Treasurer Andrew Constance described the
result as “incredibly
strong” and said it demonstrated that consumer
confidence is continuing
to build in NSW.
NSW POLICE CONGRATULATED FOR CRIME
STATISTICS
•The work of NSW Police
is being commended with
a new report showing
major crime categories
have fallen or remained
stable across the State.
• According to the Bureau of Crime Statistics
(BOCSAR), seven of the
17 major offence categories have fallen with 10
remaining stable in the
24 months to June 2014
- the first time none of
the major crime offences
increased in NSW.
• Police Minister Stuart
Ayres says it’s an outstanding result and has
congratulated the NSW
Police Force for its relentless efforts in preventing and investigating crime.
• The statistics show police are effectively using
new powers we’ve given
by them to get guns off
the street and to tackle
organised crime.

ECONOMY CONTINUES
TO SHOW HEALTHY
GROWTH
• The National Accounts
released by the Australian Bureau of Statistics
on Wednesday revealed
the NSW economy remains the fastest-growing of all the states.
• The figures showed
State Final Demand in
NSW grew by 3.6 per
cent during the last financial year.
• The annual result was
driven by a strong result in the March quarter,
which was revised up
from 2.4 per cent to 2.7
WESTCONNEX TAKES
per cent.

ANOTHER STEP FORWARD
• The Australian and NSW
Governments are getting
on with delivering the
WestConnex motorway,
calling for expressions
of interest to build the
M5 - King Georges Road
Interchange upgrade.
• The M5 - King Georges
Road Interchange Upgrade will create more
than 100 new jobs during construction and
increase capacity on
the eastbound on-ramp
and westbound off-ramp
between King Georges
Road and the M5 East.
• We are getting on with
building both WestConnex Stages One and
Two at the same time
to ensure we create
thousands of new jobs,
grow the economy more
quickly and bust congestion in our cities which is
costing the economy billions.
• Also this week, the new
design improvements for
the 10 kilometre Bringelly
Road upgrade have been
released for community
feedback – both governments have committed
$509 million to expand
the road from a two-lane
to a minimum four lane
divided road with a central median strip.
NEWCASTLE
LIGHT
RAIL
• Minister for Transport
and Minister for the
Hunter Gladys Berejiklian has announced that
a combined team of Newcastle-based experts will
prepare an environmental impact assessment
for the Newcastle Light
Rail project, as geotechnical works begin.
• The NSW Government
is getting on with the job
of delivering important
infrastructure projects,
and this is another important stage in the revitalisation of Newcastle.
• The environmental as-

sessment studies will
examine issues including heritage, visual and
urban design, noise and
vibration, social impacts,
air quality and traffic, and
access.
• Geotechnical works are
also commencing along
the light rail route to assess above and below
ground conditions and
identify services including electrical, telecommunications and stormwater.
HELPING COMMUNITIES
BUILD RESILIENCE TO
NATURAL DISASTERS
• Funding worth $27 million has been announced
to assist NSW communities build resilience to
natural disasters.
• The State and Commonwealth government funding will go to a mix of
small brigades and units
in the State Emergency
Services, NSW Rural Fire
Service, Marine Rescue
NSW, government agencies, and not-for-profit
organisations including
the Australian Red Cross
and the Salvation Army.
• It will support a broad
range of projects, particularly locally-based
community engagement
projects that will build
partnerships between
local emergency management agencies, community groups, and the
not-for profit and private
sectors to improve preparedness for all natural
disasters.
• Projects will be announced locally over the
coming months.
LATEST DATA REVEALS
NSW TREATING MORE
PATIENTS
FASTER
THAN EVER
• Health Minister Jillian
Skinner has congratulated staff across the public health system following the release of data
showing NSW hospitals
are continuing their im-

provements in emergency department services
and elective surgery.
• The latest Bureau of
Health Information (BHI)
Quarterly Report (AprilJune 2014) demonstrates
NSW public hospitals are
delivering quality care to
patients faster than ever
before.
•Demand for hospital services continues to grow
and it is the innovation
and inspired work being
done on the frontline that
is ensuring patients are
receiving quality, timely
health care.
• These results are testament to the hard work
of doctors, nurses, allied health professionals
and hospital staff and
Mrs Skinner has thanked
them for their dedication
to caring for patients
across the State.
COMMUNITY, OFFENDERS BENEFIT WITH
$17 MILLION SUPPORT
PACKAGE
• The NSW Government
has launched a new
funding package that
will result in five times
as many offenders supported upon their release
into the community.
• The $17 million package over three years will
see services expanded
to those most at risk of
falling off the straight
and narrow – especially
those with a history of
mental health problems,
drug and substance
abuse.
• The first tranche of
funding – $11 million over
three years – comes under the new Funded Partnership Initiative, which
has been allocated to 14
non-government agencies for offender transition support, as well as
support for offenders’
families and victims of
crime.
• Attorney General and
Minister for Justice Brad
Hazzard said the pack-

age will transform the
way transition support is
offered in NSW and support far more offenders.
WOMEN IN NSW 2014
REPORT
• Minister for Women Pru
Goward has launched
the third annual Women
in NSW 2014 report as
part of the NSW Government’s commitment
to track gender equity
across key aspects of
women’s lives.
• The Women in NSW
reports make data available to the public and to
the government, business and the community
sectors for use in policymaking, decision-making
and program design.
• The reports were introduced by the NSW Liberals & Nationals Government to monitor the
status of NSW women
and identify trouble spots
as they emerge. It is the
first and only report of its
kind in Australia.
• The report can be
viewed at www.women.
nsw.gov.au
NSW THE NUMBER ONE
DESTINATION FOR INTERNATIONAL YOUTH
VISITORS
• NSW received more
than one million international youth visitors
in the year ending June
2014 - the only Australian state to achieve the
milestone.
• The latest International
Visitor Survey reveals
that NSW also continued
to receive the greatest
share of visitor numbers,
nights and expenditure.
• The figures confirm
NSW’s position as the
number one state in Australia to visit.
• We have set an ambitious target of doubling
overnight visitor expenditure in NSW by 2020,
and we are determined
to meet that goal.
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Christopher Pyne allegedly offered to help find Wiping out Islamic State ‘impossible’: Julie Bishop
James Ashby a lawyer and a job

Alleged threat: Christopher Pyne. Photo: Alex Ellinghausen

Federal Coalition Education Minister Christopher
Pyne allegedly offered to
help find former speaker’s aide James Ashby
a lawyer and a job if he
made a claim of sexual
harassment against then
speaker of the House of
Representatives Peter
Slipper.
Mr Pyne also allegedly
threatened to call Mr Ashby a “pathological liar” if
he told the media about
their discussion and Mr
Pyne’s offer of assistance. The Coalition were
in oppostion and Mr Pyne
was education spokesman when the alleged
meetings took place.
Speaking on Channel 9’s
60 Minutes program on
Sunday, Mr Ashby said
he approached a friend
in the Liberal Party, the
young Queensland MP
Wyatt Roy, to ask for help
and advice about how to
handle the sexual harassment he had received
from his boss, Mr Slipper.
He said Mr Roy put him in
touch with Mr Pyne, who
offered to find him legal
assistance and a job in
state politics.
Mr Pyne has always denied that he spoke to Mr
Ashby about his concerns at a widely reported drinks session in the
speaker’s office a few
days earlier than their alleged meeting.
But the day after the alleged meeting, Mr Ashby
said he received a call
from Mr Roy with a solicitor’s name, number, and
email, and was told he
could trust the lawyer.

He said he later went to
confirm this with then opposition frontbencher Mr
Pyne.
“The conversation didn’t
last too long at all,” Mr
Ashby told the 60 Minutes program.
“We literally got up from
his table, um, he walked
me towards the door, he
said to me ‘You’re a braver man than I am” as we
exited, and [then] said, “if
you discuss or tell anyone
we’ve had this discussion
I’ll be forced to come out
publicly and call you a
pathological liar.”
60 Minutes journalist
Liz Hayes said: “You’d
been, according to you,
assured by Christopher
Pyne that you would have
a job and you would have
a solicitor who would be
paid for.”
“That’s right . . . It gave
me a lot more confidence knowing that the
complaint I was about to
make wasn’t going to be
held against me, because
I hadn’t done anything
wrong,” Ashby replied.
At the time, Mr Slipper
was a political enemy of
the federal Coalition for
leaving the party and becoming speaker, a move
that allowed the Gillard
Labor government to remain in power.
In June, Mr Ashby
dropped his suit against
Mr Slipper over alleged
sexual harassment less
than a fortnight before
the trial was to start after
more than two years of
legal wrangling, including his case being thrown
out of court as an abuse
of process before an ap-

Emotional: James Ashby on 60 Minutes. Photo: Channel Nine

peal declared it should be
heard.
Coalition MP Mal Brough,
who a judge said was involved in the move by Mr
Ashby to make the sexual harassment claims
against Mr Slipper, admitted to 60 Minutes that
he asked Mr Ashby to
download Mr Slipper’s diary, which was leaked to
News Corp.
“Yes I did,” Mr Brough
told 60 minutes, “because I believed Mr Slipper had committed a
crime, because I believed
he was defrauding the
Commonwealth, and the
courts have fundamentally, now proven that to
be the case”.
Mr Brough, a former Howard government minister,
took Mr Slipper’s former
seat of Fisher at the 2013
election.
Mr Brough said it was for
others to judge whether
he had acted properly
and hit back when asked
if he was motivated by his
desire to win Mr Slipper’s
seat.
“You’re trying to draw a
bow between the two?”
Mr Brough asked Hayes.
Mr Brough refused to say
if he had informed any of
his colleagues, including
Prime Minister Tony Abbott, about his actions.
“We can canvass everybody and anyone and I
can rule people in and I
can rule people out, I’m
just simply not going to
do that because it is simply not the issue that matters,” he said.
When told his refusals to
specify who he had in-

formed would lead people
to assume he had told his
now parliamentary colleagues, Mr Brough said
the media would assume
“because that’s what the
media does”.
Asked for comment on
Sunday night, Mr Pyne reiterated his previous contention that he “had no
specific knowledge of the
allegations made by Mr
Ashby and the first I knew
that he was suing Mr Slipper was when I read it in
the newspapers”.
“This is a dispute between
two individuals - not a dispute that includes me or
any other member of the
government,” he said.
Mr Slipper’s lawyer, Simon Berry, on Monday
was critical of Mr Ashby’s
decision to again raise
the sexual allegations.
He also pointed to inconsistencies in Mr Ashby’s
affidavit and what he told
the program.
“There appears to be a
whole lot more evidence
that wasn’t in his affidavit
that . . . probably should
have been in the affidavit,” he told ABC radio.
Mr Berry suggested authorities might need to
consider the inconsistencies.
“I mean the question was
put to him (Mr Ashby) in
the interview had he perjured himself, and I’m not
sure he answered it,” he
said.
Mr Berry said it was a
travesty Mr Slipper had
not been given an opportunity to clear his name
and for the real story to
come out now.

Foreign Minister Julie
Bishop has warned that
destroying the marauding
Islamic State group entirely will be “impossible”
and that it may become a
long-term threat similar to
al-Qaeda.
Reflecting the immense
difficulties facing the
West as it wrestles with
how to stop the militant
group creating terror in
the Middle East, Ms Bishop said the Islamic State
(also known as ISIL) is
an ideology as well as
a military force and will
therefore survive efforts
to stamp it out.
She was speaking after
the United States sought
to quell lingering uncertainties about its goals
and strategy for Iraq and
Syria by announcing at a
Nato summit the establishment of a 10-country
“core coalition” – including Australia – to tackle
the Islamic State.
Asked whether that coalition’s goal was to destroy
the group, Ms Bishop told
Fairfax Media on Sunday:
“I think that’s impossible
… Have we destroyed alQaeda?”
She said the group had
“the potential” to become
like al-Qaeda, which has
haunted the West for a
decade and a half and
spawned many offshoots,
including the Islamic State
itself. The coalition’s initial goal, Ms Bishop said,
was “to stop its spread
beyond Syria and Iraq
and to prevent it carrying
out mass killings and potential genocide”.
The military effort – which
could include RAAF help
with air strikes – would
then “work very hard
at pushing [the Islamic
State] back from the territory it has taken”, while
cutting off its flow of
money and foreign fighters, Ms Bishop said.
US President Barack
Obama, after copping criticism for saying Washington did not have a strategy for Iraq and Syria, has
since adopted a more as-

sertive stance, insisting
the goal was to “degrade
and destroy” the Islamic
State.
Ms Bishop’s US counterpart, Secretary of State
John Kerry, said on Friday there was “no containment policy for ISIL”,
adding that “leaving them
in some capacity intact
anywhere would leave a
cancer in place that will
ultimately come back to
haunt us”.
Ms Bishop said Mr Obama
was “absolutely correct”
to talk of destroying the
Islamic State’s military
activities on the ground,
but added: “What I’m saying is we have to be wary
of claiming to be able to
eliminate ISIL, because
you’re talking about an
ideology.”
She said other countries
would likely join the coalition against the Islamic
State, although not all
would make a military
contribution. Some would
help cut off the group’s
funding and manpower.
The US and its partners
were also eager to stop
countries that were buying oil from the group,
which was a major source
of its revenue, she said.
These matters would be
addressed at a United Nations meeting later this
month.
“It will include targeting
ISIL’s financial flows, its
recruitment
activities,
and its social media campaigns. So there’s a range
of options that are being
considered to hit ISIL at
every level,” Ms Bishop
said.
The coalition’s options
are limited by the fact that
the US has ruled out putting combat boots on the
ground. Its options in Syria are also severely limited because of the mutual
hostility with the regime
of Bashar al-Assad.
Ms Bishop played down
the prospect of military action in Syria, saying there
were “legal complexities
that have to be worked
through thoroughly”.
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Julia Gillard blamed Labor Party enemies for slush fund rumours, witness says

Julia Gillard will testify this week. Photo: Justin McManus

Julia Gillard had blamed
her “enemies within the
Labor Party” for circulating
rumours that money from a
secret slush fund was used
to pay for her home renovations, her former boss
says.
After speaking to her, he
was satisfied – and still
is – that the former prime
minister had done nothing
wrong.
Federal Court judge Bernard Murphy, Ms Gillard’s
former boss at the Slater
and Gordon law firm in Melbourne until 1995, said Ms
Gillard had been accused
of wrongdoing by others in
the law firm.
When he asked her about
it, she had assured him
“there was nothing in it”,
and he left those conversations “believing that she’d
done nothing wrong”.
“The discussions that I
had with her were at the
time and in which she said
she’d paid for all of her
own renovations and there
was nothing in these … they
were being circulated by
her enemies within the Labor Party,” Justice Murphy
told a royal commission
into union corruption on
Tuesday.
Mr Murphy said his former
colleague at Slater and Gordon, Nick Styant-Browne,
was a primary source of
accusations that Ms Gillard
had created an association
“which might have been

set up corruptly and might
have involved corrupt moneys and it involved the firm
in a conveyance involving
those moneys”.
The royal commission has
heard Ms Gillard provided
legal advice to her then
boyfriend, the former Australian Workers Union official Bruce Wilson, and his
union colleague Ralph Blewitt to help them set up a
slush fund in 1992.
The secret fund, called the
Workplace Reform Association, was later used for
allegedly fraudulent purposes.
Mr Blewitt has alleged the
fund was used to misappropriate tens of thousands of dollars from the
Thiess construction company. He said Thiess made
payments to the fund for
safety training services
in Western Australia that
were never delivered.
It is alleged $23,000 from
the slush fund was used
to pay for a deposit on a
house in Kerr Street, Fitzroy, bought in Mr Blewitt’s
name for Mr Wilson. Slater
and Gordon was employed
to do the conveyancing.
Mr Blewitt, a self-confessed
fraudster, has also alleged
that $7000 from the slush
fund was used to pay for
renovations at Ms Gillard’s
house in Abbotsford in the
early 1990s.
Ms Gillard, who will appear before the royal com-

mission on Wednesday,
has repeatedly denied any
wrongdoing and has said
she paid for the renovations herself.
During cross-examination,
counsel representing Mr
Blewitt, Robert Galbally,
asked Mr Murphy whether
he had advised Ms Gillard
of ethical risks associated
with representing someone
with whom she was in a relationship.
“No, I didn’t,” Mr Murphy
said.
Mr Murphy, who headed
the Maurice Blackburn law
firm in Melbourne before
the Gillard government appointed him to the Federal
Court in 2011, said Ms Gillard and Mr Wilson “were
lovers first” before they
were solicitor and client.
Slater and Gordon had acted for the Victorian branch
of the AWU in the late
1980s.
Mr Murphy said Ms Gillard
introduced Mr Wilson as
a client to Slater and Gordon when he was head of
the AWU’s West Australian
branch.
“I was informed by Julia
Gillard that she was in a
relationship with Wilson
shortly after he began to
provide instructions,” Mr
Murphy said in a sworn
statement.
He said he had no involvement in the legal work in
relation to the creation of
the Workplace Reform Association.
“I note that, in her public
statements made since that
time, Julia Gillard has said
that she acted alone in performing the work, did not
seek advice from others at
the firm, and did not open a
file at the firm in relation to
that work,” he said.
Asked if it came as a surprise to him when he learnt
about it in 1995, he said:
“Yes, it did.”
Mr Murphy said his departure from Slater and Gordon in 1995 had nothing to

do with Bruce Wilson, the
AWU or Julia Gillard.
It related to a “serious partnership dispute” with his
equity partners over an
unrelated case in which he
had acted.
“The dispute worsened
over time and my relationship with some of my partners deteriorated badly,”
he said.
The royal commission
has heard sworn evidence
from builders including
Konstantinos Spyridis that
Ms Gillard paid for all the
work he did at her home in
1994.
But another builder, Athol
James, said he saw Mr Wilson hand cash to Ms Gillard to pay for his work.
Wayne Hem, a former employee of the AWU, claimed
he deposited $5000 in cash
into Ms Gillard’s bank account at the request of Mr
Wilson.
But Mr Wilson said he had
no recollection of giving
the money to Mr Hem or
having told him the money
was for Ms Gillard.
Former AWU Victoria
branch secretary Robert
Smith told the commission he was surprised to
discover a series of Commonwealth Bank accounts
linked to the union instead
of one central account.
One account containing
$157,000 was particularly
suspicious.
“I formed the view that Wilson, as the previous branch
secretary, was in breach of
the rules, a serious breach
of the rules, by having these
accounts,” Mr Smith said.
After Mr Smith froze the
accounts, he said he received a call from Mr Wilson
demanding the return of
the National Construction
Branch’s money, claiming it
was his.
Mr Smith then informed
the union’s finance committee Mr Wilson was in
serious breach of union
rules and was “stashing

away” union money.
“I thought it constituted
some sort of fraud on us
and, if I had my way, well,
he was going to go to the
slammer,” Mr Smith said.
“I was concerned that Wilson may have been misappropriating the funds
for his own personal benefit.”
Mr Smith said after Mr Wilson left the union he was
inundated with invoices,
including one from a
South Australian men’s
clothing store.
“I think it was approximately $1700 for clothes
purchased by Bill the
Greek and billed to the
union,” Mr Smith said.
In September 1995, build-

er Kon Spyridis came to
the AWU office in Spencer
St Melbourne asking for
$17,000 he said he was
owed for work he did on
“union houses” in Kerr
Street and Abbotsford.
Soon after, Mr Smith said
he received a phone call
from Ms Gillard to explain
the “misunderstanding”.
She later met him in his
office and said she was in
dispute with Mr Spyridis
over the quality of the
work “and I am not paying
him until it is rectified”.
“I think in a week or so,
maybe two, Ms Gillard had
arranged another meeting
with me and produced a
receipt from Mr Spyridis,”
Mr Smith said.

STARTING SCHOOL IN THE EAST HILLS ELECTORATE NOW SMOOTHER THAN EVER
The move to big school
in East Hills should be
smoother for next year’s
Kindergarten thanks to a
NSW Government initiative designed to ensure
teachers are provided
with important information about their new students.
The first-ever NSW Transition to School Statement
provides a consistent
picture of a child which
should help them to better
settle into the new world
of school, Member for
East Hills, Glenn Brookes
MP said on wednesday.
“The Statement gives
important information to
a child’s new school,”
Glenn said.
“It also gives parents the
opportunity to provide
their unique perspective
on the child’s early learning and development.
Children, too, have the
chance to provide their
own input.”
Early childhood educators, families and children
will be able to contribute
to the Statement, which
includes:
• a summary of the child’s

strengths, their approach
to learning and interests;
• an outline of the strategies that have supported
the child’s learning to
date; and
• advice to support Kindergarten teachers in getting to know the children.
Many schools already offer transition-to-school
programs — and Kindergarten teachers have an
opportunity to identify a
child’s strengths on orientation days — but the
type and depth of information obtained can vary
between locations.
“The research is very
clear about the contribution early childhood education makes to children
as they begin their educational journey,” Glenn
said.
“It makes sense to capture a consistent report
of how they have developed in their early years
and ensure this information is passed on when
they make the move to
school.”
MEDIA: Jim Daniel 0408
461 952
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ASIO boss David Irvine warns Chris Bowen defends detaining
threat level may rise
children at Manus Island centre

ASIO boss David Irvine. Photo: Alex Ellinhhausen
ASIO boss David Irvine is “national terrorism public
“very seriously” consider- alert system”.
ing raising the nation’s ter- Under that system, the
rorism alert level to “high”, threat level can be deemed
meaning that an attack is low, medium, high or extreme.
deemed likely.
The outgoing spy boss Medium, where it now sits,
said on Tuesday night that means a “terrorist attack
the numbers of Australians could occur”. High means
involved with extremist a “terrorist attack is likely”.
groups and the influence Extreme means an attack
of the conflicts in Iraq and is “imminent or has ocSyria meant that the threat curred”.
Mr Irvine, who finishes this
was continuing to grow.
“If we raise it to high, it week as the director-genermeans an attack is likely. I al of the nation’s domestic
would say that at the mo- security agency, said he
ment, it is at a very elevated was considering a raise
level of medium and I’m cer- “because of the numbers
tainly contemplating very of people we are now havseriously the notion of lift- ing to be concerned about
ing it higher,” he said told in Australia, because of the
influence of Syria and Iraq
the ABC’s 7.30 program.
His remarks come as Aus- on young Australians, both
tralia prepares to join a like- in terms of going to those
ly US-led campaign to beat places to fight, but also in
back the extremist group Is- terms of what they are dolamic State in Iraq and Syria ing here in Australia with a
– though Mr Irvine played potential intent to attack”.
down suggestions that this Asked whether he might
would make an attack more raise the level even in the
next few days before he relikely here.
Britain raised its threat tires, he replied: “It’s somelevel just over a week ago thing that we in ASIO are
to “severe” in response to actively considering.”
events in Iraq and Syria – in Mr Irvine said Australia was
particular the beheading of fortunate not to have sufAmerican journalist James fered an attack on its shores
Foley by a suspected Brit- in the past and credited security, intelligence and law
ish radical.
ASIO determines it own ter- enforcement agencies for
rorism threat level, and the helping make that hapeen.
government will generally But he added: “We cannot
adopt that level for its own give you absolute guaran-

tees that we can remain as
protected as we’ve fortunately been so far into the
future.”
The spy boss said the threat
had been “building” over
the past year or so and he
now had “an elevated level
of concern”.
Mr Irvine said “more than
20” Australians who had
been to fight in Syria or Iraq
had returned home. About
60 Australians are currently fighting with extremist
groups such as the Islamic
State and another 100 back
home actively support such
groups.
Also on Tuesday, Prime
Minister Tony Abbott spoke
with US President Barack
Obama by phone and discussed the situation in Iraq,
where Islamic State has
been cutting a bloody swath
through the country’s north
and west.
It is understood the two
leaders agreed to co-ordinate closely on how to
destroy the Islamic State,
though Mr Obama once
again made no specific military requests of Australia.
The Abbott government is
widely expected to make
some military contribution,
likely in the form of help
with an air strike campaign
and possibly providing military advisers to bolster local forces.
Mr Obama on Thursday
morning will give a major
speech in which he will outline his strategy for tackling
the militant group.
Mr Irvine played down
suggestions that Australia’s participation militarily
would raise the threat level
in Australia.
“That’s a popular line that
you hear, but the fact is that
Australia has been named
as a terrorist target in alQaeda publications and the
like for a number of years
and current … propaganda
and talk is of continuing to
conduct terrorist attacks in
the West, including in Australia, so we do have to be
concerned.”

Former Labor immigration minister Chris Bowen has given evidence at the Human Rights Commission inquiry into
children in detention. Photo: Alex Ellinghausen

Former Labor immigration minister Chris Bowen said the Manus Island
detention centre was not
appropriate for children
but was advised by intelligence agencies, including ASIO to publicise
a “blanket exemption”
when he re-installed the
controversial offshore
detention centre.
Mr Bowen told the Australian Human Rights
Commission inquiry into
children in detention that
he supported offshore
processing as a deterrent to people smugglers, saying exempting children from the
hardline policy would
have encouraged people
smugglers.
“Any particular groups
of people would provide
a significant incentive
to people smugglers to
load boats with that class
of people, whether it be
children [or] women,” he
said at the final hearing
in Sydney on Tuesday.
“That was advice given
to the government by
various agencies.”
Mr Bowen reopened the
Manus Island centre in
2011 for children and
adults. He had hoped
they would be “open
centres” where people
would not be held in detention.
“My recollection is that
very, very few children
were sent to Manus Is-

land under my ministerialship and that was
because I was not yet
satisfied that the appropriate care and support
was put in place. That
is my recollection,” he
said.
Children are not sent to
Manus under the current government. There
are currently 1084 single male detainees on
Manus Island, according
to the latest figures
Mr Bowen also said he
often struggled maintaining role of guardian
of unaccompanied children with his ministerial
position , saying that he
had considered changing legislation to create
distance between the
minister and the consequences of the decisions
they make.
“I had looked an alternative method,” he said.
“Ministers for Immigration make life and death
decisions every day. It
is a responsibility which
I’m sure would weigh
heavily on every minister.”
Only five years ago another Labor immigration
minister, Chris Evans,
likened the responsibility of deciding the fate of
asylum seekers to “playing God”, saying he had
too much power and the
workload was too immense.
When questioned about

the high levels of mental illness attached to
detaining asylum seekers offshore, Mr Bowen also defended the
policy, saying ministers
had to weigh up the consequences of deterring
people smugglers.
“I would say that almost
everybody who has
come to Australia by
boat is at severe risk of
being emotionally fragile
and disturbed because
of the obvious trauma
they have already been
through to cause them
to come to Australia,” he
said.
“I fully accept, of course
that detention is a very
difficult
environment
to be in onshore or offshore.”
But despite his support
for offshore processing, Mr Bowen criticised
the Abbott government
for keeping children detained indefinitely on
Christmas Island, saying he is concerned “as
a citizen” for their treatment.
Mr Morrison has maintained there is no delay
in transferring asylum
seekers who arrived after July 19 to Nauru from
Christmas island.
Mr Bowen was the first
Labor minister to front
the inquiry. Last month
Immigration
Minister
Scott Morrison gave evidence in Canberra.
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حبضور رمسي
وشعيب مميز

ستيف براكس يلقي كلمة

التيار الوطين احلر يف ملبورن يقيم حفل دعم للمرشح
اللبناني االصل طوني ديب لالنتخابات النيابية

روبري بخعازي يقدم الربنامج

طوني ديب يرحب ويلقي كلمة

مظلوم ،الباشا ،بديع مظلوم وحضور

وليد الحاج ،حاتم والحلبي

أصدقاء املرشح طوني ديب يقدمون لوحة تذكارية لستيف براكس

براكس ،عيدي وحضور على الطاولة الرسمية

حاتم وعقيلته ،الحلبي وعقيلته وديب عقيلته

شربل راضي وعقيلته وروبري بخعازي

حلو ،مظلوم ،النكت واالمني

سمري بخعازي واصدقاء

الدكتور خوري وعقيلته والزريبي وعقيلته

بشارة طوق وحضور

العميد ابو خاطر

منذ ان تأسس التيار الوطين احلر يف ملبورن
ما قام بعمل اال من اجل مصلحة لبنان املغرتب
واملقيم بعيدا عن الفئوية والطائفية وال نأى
يوما بنفسه عن مساعدة الغري من ابناء الوطن
املقيمني على هذه االرض الطبيبة اسرتاليا.
واثباتا للحقيقة والواقع قام التيار الوطين
احلر بدعوة ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية اىل
حفل ساهر اقيم ،مساء السبت املاضي يف
صالة االورورا ،لدعم املرشح طوني ديب يف
االنتخابات النيابية املقبلة يف فيكتوريا.
حضر احلفل قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
االستاذ غسان اخلطيب ،رئيس والية فيكتوريا
السابق ستيف براكس ،طوني ديب ،النواب
خليل عيدي وقيصر ملحم ومارلني كريوز
وشون لني ،نواب ووزراء سابقون يف الوالية
 ،مرشحون لالنتخابات النيابية ،رؤساء بلديات،
رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ
بشارة طوق ،الرئيس السابق للجامعة سايد
حامت والسيدة جانيت عقيلته ،رئيس التيار يف
ملبورن شربل راضي ،الزميل سامي مظلوم،

رجل االعمال ميالد احلليب ،املنفذ العام يف
احلزب السوري القومي سايد النكت ،رجل
االعمال وليد احلاج ،رئيس بلدية مورالند السابق
طوني حلو وحشد من اعضاء التيار فاق الـ 140
شخصا وبعض فعاليات اجلالية اللبنانية.
قدم حلقات احلفل املنسق العام للتيار يف
اسرتاليا روبري خبعازي الذي استهل احلفل
بالنشيد االسرتالي مرحبا باحلضور باللغة
االنكليزية ،وحتدث عن حزب العمال والنوعية
اليت حضرت احلفل من رمسيني ونقابات
ورجال اعمال ومجعيات خريية وأشاد باملرشح
لالنتخابات السيد طوني ديب وباخلدمات املميزة
اليت قدمها ملنطقة مرياندا اثناء تسلمه رئاسة
بلديتها .وقال ال شك ان السيد طوني ديب
من املؤهلني للوصول الربملان الفيكتوري.
بدوره رحب السيد طوني ديب باحلضور وشكر
السيد ستيف براكس على مشاركته كما شكر
مجيع املسؤولني االسرتاليني يف حزب العمال
الذين لبوا الدعوة للمشاركة يف دعم ترشحه
لالنتخابات .وقال السيد ديب ان ترشيحي

لالنتخابات هو خلدمة املنطقة والتمكن من
مساعدتها كما كنت يف السابق..وطلب من
حزب العمال تأييده ودعمه ليستطيع خدمة
احلزب وفيكتوريا وابناء املنطقة.
السيد ستيف براكس رحب باجلميع متحدثا عن
طوني ديب ومزاياه واصفا اياه بانه رجل مؤهل
ويستحق الوصول اىل الربملان كون مسريته يف
اخلدمة العامة تتميز باخلدمة والتضحية ونظرا
لشخصيته احملببة لدى اجلميع .وقال ان السيد
ديب خدم حزب العمال باخالص وما زال خيدمه
واليوم وبعد مرور اربع سنوات ليس هناك من
شيء يرتاح له الشعب متمنيا على حزب العمال
دعم هذا الرجل النه يستحق ذلك.
فنيا احيا احلفل الساهر املطرب الكبري بديع
مظلوم بأغنيات اجراس الكنائس واصوات
املآذن ..كلهم يصلوا تا حيل السالم وغريهما
من االغاني الوطنية.
وعند منتصف الليل جرى سحب التومبوال
ووزعت اجلوائز على الفائزين وانتهى احلفل
بشكر التيار الوطين احلر على بادرته الطيبة.

املطرب بديع مظلوم
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معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

