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جلسة عادية جمللس الوزراء وسالم ذكر بضرورة انتخاب رئيس

كنعان :إعالن النيات مع القوات بات من 18
بندا أوهلا الرئاسة وقانون االنتخاب

الفروف :نؤكد عزمنا على تقديم الدعم الواليات املتحدة :تراجع
لتعزيز القدرات الدفاعية للعراق حظوظ قرار التفويض باحلرب

أكد وزير اخلارجية الروسي
بعد
الفروف
سريغي
حمادثات مع نظريه العراقي
تضامن بالده مع بغداد يف
حربها ضد اإلرهاب ،وأن
موسكو على استعداد
ملساعدتها للحفاظ على
سيادة العراق ،واجلعفري
أن جهود القوات
يعترب ّ
العراقية املشرتكة تتضافر

ملواجهة تنظيم « داعش»
يف العراق ،مؤكدًا أن أي
قوة خارجية مل تتدخل يف
املعارك».
قال وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف إن بالده
ستواصل تقديم الدعم
للعراق من أجل تعزيز
قدراته الدفاعية وضمان

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

أكد امني سر «تكتل
التغيري واإلصالح» النائب
إبراهيم كنعان يف حديث

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

مجلس الوزراء خالل اجتماعه

اىل برنامج «حوار اونالين»
عرب إذاعة «صوت لبنان
 ،»100,5أن «التوافق

ال ميكن ان يكون مشاعة
ملخالفة قوانني ودساتري

التتمة صفحة 31

«داعش» يتبنى مذحبة السيّاح يف تونس ويه ّدد باملزيد

غداة اهلجوم الدموي الذي
استهدف متحف باردو يف
وسط العاصمة التونسية
وراح ضحيته  23قتي ًال

وعشرات اجلرحى معظمهم
األجانب،
السياح
من
أعلن تنظيم «داعش» يف
تسجيل صوتي ُنشر على

شبكة اإلنرتنت أمس االول،
مسؤوليته عن االعتداء ،يف
وقت اعتقلت السلطات

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

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

10 Nicholsen St, Penshurst

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

www.southwestbuilders.com.au

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

من النادر تقاطع مصاحل
السياسيني من احلزبني
الدميوقراطي واجلمهوري
يف السياسة اخلارجية
حتديدا ،بيد أن «طلب»
من
األبيض
البيت
الكونغرس إقرار تفويض
جديد لشن حرب «مفتوحة»
بقيود خمفضة مل يلق

محاسا من أنصار احلرب
يف احلزب اجلمهوري.
جلان الكونغرس املعنية
بهذا الشأن ،جلنة القوات
املسلحة يف كال اجمللسني،
مضت قدما يف عقد
جلسات استماع ملسؤولني
يف االدارة االمريكية،

التتمة صفحة 31

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ
مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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لبنانيات

نعمة ترأس القداس االحتفالي بعيد مار يوسف يف
جربتا ودعا إىل انتخاب رئيس للجمهورية
الرهبانية
احتفلت
املارونية
اللبنانية
اللبنانيات
والراهبات
املارونيات ومجهور دير
مار يوسف جربتا ،حيث
ضريح القديسة رفقا،
بعيد القديس يوسف،
سلسلة
وانطلقت
وصلوات
قداديس
ونشاطات روحية.
ويف املناسبة ،ترأس
الرئيس العام للرهبانية
اللبنانية املارونية األباتي
طنوس نعمه الذبيحة
االهلية ،وعاونه أمني
السر العام يف الرهبانية
األب كلود ندره ومرشد
الدير االب بولس قزي
وعدد من اآلباء ،يف حضور
الرئيسة العامة للراهبات
املارونيات
اللبنانيات
األم صونيا الغصني
واملدبرات ورئيسة الدير
مقصود
ميالني
األم
ومجهور الدير ،إضافة إىل
حشد من املؤمنني وزوار
الدير.
نعمه
اإلجنيل
تالوة
بعد
املقدس ،ألقى األباتي
نعمه عظة قال فيها:
«حنتفل اليوم ،كما يف
كل عام ،بعيد القديس
يوسف ،هذا القديس
العظيم الفريد يف حياته،
اختبارا
عاش
والذي
عظيما ،هو أنه ربى خالق
الكون ورب الكون .كان
له احلظ يف أن حيمل
الطفل يسوع بني ذراعيه
ويرافقه يف حياته ،يهرب
به اىل مصر ويبقى جبانبه
كل حلظة من حياته حتى
انتهت رسالته».
أضاف« :هذا االختبار
الفريد من نوعه ،والبقاء
جبانب الرب وتربيته ،إذ
هو الذي أشرف الثانية
تلو االخرى على تربيته مع
العذراء مريم ،عاشه مع
أطهر البتوالت ،العذراء

مريم الذي عفاها اهلل من
كل خطيئة لكي تكون أما
البنه».
وتابع« :هذا االختبار هو
اختبار مل مير على أحد يف
هذا العامل ،اختبار يتميز
بالتسليم ملشيئة اهلل،
وهذا هو األمر الوحيد
الذي يطلبه الرب منا،
وال يريد أي شيء آخر.
التسليم املطلق للرب
كان امليزة االساسية
واالهم يف االختبار الذي
عاشه القديس يوسف،
وحنن علينا ان نرتك
حياتنا
مسرية
قيادة
ملشيئة الرب .وعلينا
ان نعطي قلبنا وطيبتنا
وبساطتنا للرب ،وهذا ما
نفتقده يف حياتنا».
خالل
«من
وأردف:
اقتحام عامل التكنولوجيا
حياتنا،
وااللكرتونيات
حيصل أن تتضلل عقولنا
القلب
عمل
ويتعطل
والعاطفة ،وهذا ما نشكو
منه يف جمتمعاتنا ،فعلينا
أن نفعل حمبتنا وعاطفتنا
وإرادتنا احلسنة ونستسلم
ملشيئة الرب .إن ربنا

قادر على كل شيء عندما
حنبه ونؤمن به».
وحتدث عن «الطهارة
والنقاء والعفة» فقال:
«أصبح عاملنا اليوم خاليا
من الطهارة والنقاء،
والتكنولوجيا
فاإلعالم
يصوران املرأة والرجل
وسيلتان للذة ،ويعمالن
على التأثري على االنسان
فيصبح خاليا من النقاء».
أضاف« :ندعو إىل الصالة
من أجل عودة األمان
والسالم إىل لبنان ،ومن
أجل غبطة أبينا السيد
ليستجيب
البطريرك
الرب ملساعيه وصلواته
كي يكون لنا رئيسا
للجمهورية ،ونتمنى ان
حيصل ذلك يف أسرع
وقت فنستعيد الوطن
احلقيقي .كما نصلي من
أجل الشرق ولبنان ألنهما
يف حاجة إىل الصالة».
العامة
لألم
وشكر
الغصني واملدبرات واألم
مقصود «سعيهن لبناء
عائلة كعائلة الناصرة،
وحمبة
مقدسة
عائلة
وسهرهن على الدير الذي

جملس االمن دعا اجملتمع الدولي اىل
تقديم مساعدات سخية للبنان للتعامل
مع تدفق الالجئني
دعا جملس االمن الدولي،
قبيل انعقاد املؤمتر الدولي
الثالث للماحنني يف 31
آذار يف الكويت ،اجملتمع
«تقديم
اىل
الدولي
مساعدات سخية للبنان
الذي يستضيف اكثر من
مليون الجيء سوري».
وعرب االعضاء اخلمسة عشر
يف جملس االمن يف بيان
صدر عنهم باالمجاع ،عن

«قلق بالغ ازاء تداعيات
استضافة اكثر من 18،1
مليون الجىء سوري على
االستقرار لبنان واقتصاده،
وازاء التحديات االستثنائية
اليت يطرحها هذا الوجود».
وأكدوا أهمية «تقديم
مساعدة للبنان يف جهوده
للتعامل مع تدفق الالجئني،
ال سيما عرب تزويده
باخلدمات االساسية مثل

التعليم والصحة ،من اجل
احلفاظ على استقرار البالد
وأمنها».
وحث اجمللس «اجملتمع
االسراع
على
الدولي
يف تقديم املساهمات
اليت سبق واعلن عنها،
وعلى زيادة ملموسة يف
املساعدة املقدمة للبنان
مؤمتر
انعقاد
ملناسبة
الكويت».

عاشت فيه القديسة
رفقا» ،منوها ب»جهود
األب بولس قزي الذي
لطاملا اهتم بالقديسني.
واليوم يهتم بالقديسة
رفقا» ،مهنئا «كل الذين
حيملون اسم يوسف بعيد
شفيعهم».

جلسة عادية جمللس الوزراء وسالم ذكر
بضرورة انتخاب رئيس
عقد جملس الوزراء جلسة
عادية عند العاشرة قبل
ظهر امس االول اخلميس
احلكومي
السراي
يف
برئاسة رئيس جملس
الوزراء متام سالم ويف
حضور الوزراء الذين غاب
منهم وزير األشغال غازي
زعيرت.
على أثر اجللسة اليت
ثالث
قرابة
استمرت
ساعات ،تال وزير االعالم
املقررات
جريج
رمزي
الرمسية اآلتية:
«يف مستهل اجللسة كرر
دولة الرئيس ،كما يف كل
جلسة ،املطالبة بضرورة
جديد
رئيس
انتخاب
للجمهورية ،بعدما طالت
فرتة الشغور ،وانعكس
ذلك سلبا على عمل
الدستورية
املؤسسات
كافة ،باعتبار ان لرئيس
اجلمهورية دورا أساسيا
يف انتظام عمل هذه
املؤسسات ألنه رأس
الدولة وحامي الدستور
ورمز وحدة الوطن.
قبل البحث يف املواضيع
املدرجة على جدول أعمال
اجللسة ،تناول اجمللس

موضوع اللبنانيني املبعدين
من دولة اإلمارات العربية
دولة
فأشار
املتحدة،
الرئيس اىل انه حبث
يف هذا األمر مع رئيس
حكومة دولة اإلمارات الذي
نوه بدور اللبنانيني يف
اإلمارات.
وأضاف دولة الرئيس،
التدابري
اىل
بالنسبة
املتخذة ،انه سيتم متابعتها
وإجراء اإلتصاالت الالزمة
مع السلطات اإلماراتية
ظروفها
على
للوقوف
وأسبابها.
بعد ذلك انتقل اجمللس
اىل البحث يف املواضيع
املدرجة على جدول أعمال
اجللسة ،فناقشها واختذ
القرارات
صددها
يف
الالزمة ،وأهمها:
أوال :املوافقة على مشاريع
مراسيم ترمي اىل نقل
احتياط
من
اعتمادات
املوازنة العامة اىل موازنة
بعض الوزارات واإلدارات
للعام  2015على أساس
القاعدة اإلثين عشرية،
وذلك ألغراض متعلقة
بنشاطات هذه الوزارات
واإلدارات ،وال سيما منها

تأهيل بعض املستشفيات
احلكومية.
ثانيا :املوافقة على طلب
قبول
الوزارات
بعض
هبات مقدمة ملصلحتها من
بعض اجلهات.
ثالثا :املوافقة على طلب
قبول
اخلارجية
وزارة
ترشيح سفراء أجانب لدى
لبنان.
على
املوافقة
رابعا:
مشاريع مراسيم ترمي اىل
تعيني بعض أفراد اهليئة
التعليمية.
على
املوافقة
خامسا:
مشروع مرسوم يرمي اىل
إنشاء ثانوية رمسية باسم
ثانوية الشهيد الرائد وسام
عيد الرمسية  -يف دير عمار
يف قضاء الضنية.
سادسا :املوافقة على طلب
وزارة البيئة إعالن اخلامس
من شهر أيار من كل
عام يوما وطنيا للسالحف
البحرية يف لبنان.
سابعا :املوافقة على إصدار
طوابع بريدية تذكارية
ختليدا لرجاالت االستقالل:
حممد الفضل ،سعد املنال،
رشيد بيضون ،مارون
كنعان وهنري فرعون».
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الراعي من عينطورة :ليبارك مار يوسف املسؤولني يف سعيهم إلمناء اجملتمع وتعزيز الدولة
املاروني
البطريرك
ترأس
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قداسا احتفاليا دعت
اليه مدرسة القديس يوسف يف
عينطورة ملناسبة عيد شفيعها،
وعاونه عدد من املطارنة
واآلباء.
وكان يف استقبال البطريرك
العام
الرئيس
املاروني،
اإلقليمي للمدارس اللعازارية
األب زياد حداد ،رئيس
املدرسة االب مسعان مجيل
واآلباء ،يف حضور املونسينور
غربيال كاتشيا ،الوزير السابق
زياد بارود ،قائمقام كسروان
الفتوح جوزف منصور ،رؤساء
بلديات :جونية ،جعيتا وذوق
سياسية
وفاعليات
مكايل
وثقافية واجتماعية وأساتذة.
بعد اإلجنيل املقدس ،ألقى
الراعي عظة قال فيها« :يا
يوسف ،ال ختف أن تأخذ مريم
امرأتك ،فاملولود فيها هو من
الروح القدس»(متى .)20 :1
هذه البشرى اإلهلية ،بعد
البشارة ملريم ،وقبلها البشارة
لزكريا ،هي دعوة واحدة متكاملة
لتحقيق تصميم اهلل اخلالصي.
وترافقها دائما كلمة «ال ختف»:
ال ختف يا زكريا .ال ختايف
يامريم .ال ختف يا يوسف .فاهلل
عندما يدعو إمنا يكشف سره
املكتوم منذ الدهور ،وحيدد
دور املدعو أو املدعوة ،ويعلن
املساعدة والعضد .هكذا فعل
مع يوسف« :يا يوسف ابن
داود ،ال ختف أن تأخذ مريم
امرأتك .فاملولود فيها هو من
الروح القدس» .أطاع يوسف
إرادة اهلل املوحاة« :فأخذ مريم
امرأته ،ومل يعرفها ،فولدت
ابنا ،ومساه يسوع» (متى :1
 .)25 -24إن اهلل يفعل ذلك مع
كل واحد وواحدة منا يف الدعوة
سواء للزواج أم للكهنوت
أم للحياة الرهبانية وللنسك
والتكرس أم ألي مسؤولية يف
الكنيسة واجملتمع .فال بد من
تربية مالئمة تساعد كل شخص
على اكتشاف دعوته يف احلياة،
وتهيئة الذات هلا ،إنطالقا من
مقاعد الدراسة».
أضاف« :إنه ملن دواعي السرور
أن أواصل التقليد الذي جرى
عليه أساليف البطاركة املوارنة
بزيارة معهد القديس يوسف
لآلباء اللعازريني يف عينطوره -
كسروان ،يف يوم عيد شفيعه
واإلحتفال بالليتورجيا اإلهلية مع
أسرة املعهد الرتبوية واألهل
واألصدقاء .إنها عالمة اعتبار
هلذا املعهد الذي طار صيته
الرتبوي يف لبنان والشرق،
وملا لآلباء اللعازريني من دور
تارخيي يف بالدنا على املستوى
التعليمي والرتبوي والكنسي
والراعوي واإلجتماعي .وعالمة
ً
أيضا خلدمتهم املميزة
اعتبار
يف بلدان الشرق األوسط
وسواها .فلهم ولكم مجيعا
أطيب التهاني والتمنيات بعيد
القديس يوسف ،أعطانا اهلل أن
نتشبه بفضائله .يطيب لي
أن أرفع هذه الذبيحة املقدسة
معكم على نية هذا املعهد ،آباء

وإدارة وهيئة تعليمية وأهال
وطالبا وموظفني .ونقدمها
ذبيحة شكر هلل على املئة
وإحدى ومثانني سنة من حياة
املعهد بكل حقباته وتطوراته،
وقد أنشىء سنة  ،1834وخرج
أجياال كانوا رجال علم ومسؤولية
معروفني يف خمتلف األوساط
واحلقول ،ونذكر بالصالة اآلباء
اللعازريني ،شاكرين اهلل معهم
على وجودهم يف لبنان منذ
.»1783
وتابع« :جاء اآلباء اللعازريون
إىل لبنان بروحانية القديس
منصور دي بول وحمبته للفقراء
وعنايته بهم .واسم رهبانيتهم
«مجعية الرسالة» .أتوا إىل
لبنان واملنطقة يف املئة
وأربعني سنة األخرية من عهد
العثمانيني الذي دام أربعماية
سنة .وكان فيها املسيحيون
يف حالة بؤس شديد من الفقر
بنظام
واإلرهاق
والتنكيل
الذمة .فقام اآلباء اللعازريون،
البطريركية
جانب
إىل
املارونية والرهبانيات اللبنانية
واإلرساليات الالتينية ،باحتضان
الشعب واألوالد يف الرعايا
ومدارس حتت السنديانة ،يف
أعقاب اجملمع اللبناني الذي
عقد يف دير سيدة اللويزة -
زوق مصبح سنة  1736الذي
أقر إلزامية التعليم للصبيان
تأسيس
فتواىل
والبنات.
املدارس .وكانت أوالها مدرسة
عني ورقة كحجر األساس
اليت أنشأها البطريرك يوسف
أسطفان سنة  .1789وقد خرجت
الكثريين من رجاالت الكنيسة
وأهل العلم والسياسة ،وكان
هلم الدور الريادي يف قيام
النهضة العربية ،أمثال بشاره
اخلوري ورشيد الدحداح وفارس
الشدياق وبطرس البستاني.
ثم كانت مدرسة مار يوحنا -
مارون كفرحي ( )1812على يد
البطريرك يوحنا احللو ،فمدرسة
الرومية ( ،)1817وغريها مع
البطريرك يوسف حبيش مثل
مدرسة صربا ( ،)1827ومدرسة
مار عبدا  -هرهريا ( )1830ومار
يوسف ريفون (.»)1832
وقال« :يف هذه املوجة من
إنشاء املدارس ،تأسس معهد
مار يوسف عينطورة سنة ،1834
بعد أن كان يف البداية إرسالية
تسلمها اآلباء اللعازريون من
اآلباء اليسوعيني سنة ،1783
وبعد أن كان ملجأ للمصابني
باألوبئة ومالذا للهاربني من
األحداث واحلروب ،ثم مركز
استقطاب لكبار املستشرقني
أمثال Volney, Lamartine,
 Parisوسواهم .وميزته اخلاصة
إنه استمر حتى يومنا ،بالرغم
من كل املصاعب ،على مزيد
من التقدم والنمو ،يف املباني
ومستوى التعليم والثقافة،
واألسلوب الرتبوي والوسائل
على
وبالتالي
التعليمية،
مستوى هيئة األساتذة ،وعدد
الطالب املتنامي ،والتنشئة
الروحية».
أضاف« :مسي املعهد على اسم
القديس يوسف ووضع حتت

شفاعته ،لكونه حارس الفادي
كأب شرعي بالتبين ومرب
له .فأخذ اآلباء على أنفسهم
وسائر املربني يف هذا املعهد،
روح األبوة والرتبية لتالميذه،
بروحانية القديس منصور دي
بول وحمبته للفقراء واحملتاجني،
وللضالني املتعثرين يف حياتهم
الروحية والعائلية واألخالقية
واالجتماعية .وهكذا نهض
املعهد على ركيزتني :بشارة
االجنيل وتربية اإلنسان بعقله
وقلبه وروحه ،وصقل شخصيته
مبختلف أبعادها ،حبيث يتخرج
مواطنا مؤمنا وخلوقا .فالشكر
لكل اآلباء واالساتذة واملوظفني
الذين تعاقبوا يف هذا املعهد
منذ مئة وإحدى ومثانني سنة،
على تربية أجيالنا ،وقد زرعوا
يف قلوبهم الرجاء باملستقبل،
مرددين لكل واحد كلمة املالك
ليوسف وزكريا ومريم« :ال
ختف .ال ختايف».
وتابع« :إنين أحيي من هذا
الصرح الرتبوي كل العاملني
يف حقل التعليم والرتبية يف
مدارسنا ،حتية شكر وتقدير،
وقد تسلموا مسؤولية تعليم
وتثقيف أبنائنا وبناتنا ،من
العائلة والكنيسة ،ومن اجملتمع
والدولة .واجلميع ميحضونهم
ثقتهم من أجل هذه الغاية،
ويقرون جبميلهم ،ويقدرونهم،
ويقفون إىل جانبهم يف مطالبهم
احملقة واملنصفة .فهم حيتاجون
واملدرسة
املدرسة،
إىل
حتتاج إليهم .إنهم يكونون
الشخص البشري بتنشئته
يف بعده االجتماعي وغاية
وجوده ،فينمون طاقاته احلسية
واألخالقية والعلمية بشكل
متناغم ،حبيث يكتسب النضج
اإلنساني وروح املسؤولية
واحلرية الواعية ومفهوم احلب
احلقيقي الطاهر ،ويهيئونه
لدخول اجملتمع جبهوزية للعيش
معا ،وللحوار مع اآلخر املختلف،
ولاللتزام خبدمة اخلري العام».
وقال»:يا يوسف ابن داود،
ال ختف» .هو املالك يستودع
يوسف السر املكتوم منذ
الدهور يف اهلل (أف )9 :3وهو:
جتسد ابن اهلل خلالص البشر
من خطاياهم وهالكهم األبدي.
فكما أجابت مريم بكلمة «نعم»
على إعالن هذا السر هلا ،فعل
يوسف أيضا عندما أعلن له يف

احللم ،فأخذ مريم امرأته إىل
بيته ،مبددا كل ريبة وشك
حول بتوليتها وطهارتها ،وحول
دوره يف تصميم اهلل اجلديد
الذي أعلن هلا أوال .وتوىل
شرعية الزواج من مريم واألبوة
ليسوع ،وتوىل بالتالي حراسة
الكنزين ،والتقى مع مريم يف
ذروة االميان .تعلم الكنيسة
أنه عندما يوحي اهلل بتصميمه،
جتب له منا «طاعة اإلميان»
أي التسليم الكامل واحلر
له ،بالعقل واإلرادة .وهكذا
وضع يوسف ومريم نفسيهما
على طريق «مسرية اإلميان»،
بشجاعة وثبات .ولو أن يوسف
أنهى مسريته قبل مريم اليت
وقفت عند أقدام الصليب،
وشهدت قيامة ابنها وحلول
الروح القدس يف العنصرة،

فال ميكن الفصل بني التجسد
والفداء .إنهما وحدة عضوية ال
تنفصم ،وبسبب هذه الوحدة
أقر البابا القديس يوحنا الثالث
والعشرون أن يذكر إسم يوسف
البتول ،يف نافور القداس،
بعد اسم مريم ،وقبل الرسل
واألحبار األعظمني والشهداء».
وتابع« :أنتم مدعوون أيها
يف
املسيحيون
املربون
مدارسنا الكاثوليكية والرمسية،
لتساعدوا طالبكم املعمدين على
املعرفة املتدرجة لسر اخلالص،
وعلى وعي أكرب ومتنام هلبة
اإلميان ،حبيث يتعلمون يف
املدرسة ويف الرعية العبادة
هلل ،من خالل ممارسة األسرار
واألفعال الليتورجية ،ويتهيأون
لعيش حياتهم ،وفقا لالنسان
اجلديد ،يف الرب وقداسة احلق

(أف  )24-22 :4حتى بلوغ
االنسان الكامل ،حبسب قامة
املسيح (أف . )13 :4ويف
ذلك ال يغيب عن وعيكم أن
«الشباب هم أمل الكنيسة.
هذه الرتبية املسيحية هي
واجبة ،إىل جانب املدرسة،
على الوالدين أوال .فهم
املربون األول واألساسيون،
ألنهم أعطوا احلياة ألوالدهم،
وواجبة على اجملتمع املدني
يف كل ما خيتص بالرتبية على
احلقوق والواجبات .أما الكنيسة
فمن واجبها األساسي تربية
األجيال ،حبكم مسؤوليتها
اإلهلية عن إعالن طريق اخلالص
للجميع ،ونقل حياة املسيح إىل
اجلميع ،ومساعدتهم بعناية ال
تتوقف على بلوغ ملء هذه
احلياة».
وختم»:أيها القديس يوسف
واملربي
األب
البتول،
الوالدين
بارك
واحلارس،
واملربني واملسؤولني املدنيني
والروحيني ،لكي يكرسوا مثلك
وطاقاتهم
وذواتهم
حبهم
لرتبية أجيالنا الطالعة خلري
العائلة وقدسية الكنيسة،
وإلمناء اجملتمع وتعزيز الدولة
والوطن .فنرفع نشيد اجملد
والتسبيح لآلب واالبن والروح
القدس ،اآلن وإىل األبد،
آمني».
ثم ألقى الرئيس العام اإلقليمي
كلمة رحب فيها بالبطريرك
املاروني ،وقدم له أيقونة
القديس يوسف عربون تقدير
وحمبة وشركة.

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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بري استقبل السفري الربازيلي ووديع اخلازن وأبرق اىل السبسي وناصر معزيا
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة
السفري الربازيلي اجلديد جورج
قادري ،يف حضور املستشار
االعالمي علي محدان ،وكانت
مناسبة لعرض التطورات.
وديع اخلازن
ثم استقبل رئيس اجمللس
العام املاروني الوزير السابق
وديع اخلازن الذي قال:
«تشرفت بلقاء دولة الرئيس
نبيه بري ،وتداولنا جمريات
االوضاع الداخلية واالقليمية.
فأكد دولته ثبات املسار
احلواري بني تيار املستقبل
وحزب اهلل وأن ال معوقات
أمامه ،فهو عامل استقرار
وسط
الداخلي
للوضع

اهتزازات املنطقة .واعترب
الرئيس بري ان املظلة
الدولية واالقليمية ما زالت
تراعي حتييد لبنان عن الصراع
امليداني القائم يف املنطقة.
وتطرق دولته اىل املوضوع
هاجسا
واعتربه
الرئاسي
وطنيا ،بل انه مبثابة همه
اليومي .وما دعواته املتكررة
لإلنتخاب ،إال من قبيل وضع
مسؤولياتهم
امام
اجلميع
الدستورية والوطنية ،إذ ال
ميكن جتاهل هذا اإلستحقاق
ألنه يأتي يف صلب الواجبات
الوطنية».
«أعرب
اخلازن:
أضاف
الرئيس بري عن متسكه
بالتشريع وضرورة إضطالع
احلكومة مبسؤوليات أحدثها

مؤكدا
الرئاسي،
الفراغ
حرصه على احملافظة االمينة
ألحكام الدستور ،آخذا يف
االعتبار املشاعر اليت تتحكم
باملسيحيني ،وآمال أن تتوصل
القيادات املسيحية اىل خمرج
يليب حاجة البالد اىل رأس
السلطة الدستورية.
ونددنا معا بالعمل االجرامي
االرهابي يف تونس الذي
أودى حبياة سياح ومواطنني
وعدد من اجلرحى ،ألن هذا
االعتداء يؤشر ملخاطر تطاول
االستقرار يف دول املنطقة.
وأحلحت بدوري على دولته،
الشعور
متحسسا
لكونه
املسيحي ،أن يشدد على
إيالء املناصفة حيزا مهما
مصلحة
يف
تصب
ألنها

العيش الوطين وتبعد منطق
التهميش عن حقوق الفئات.
وركزت يف مطالبته اإلبقاء
على حماوالته املخلصة لتحفيز
كافة القوى السياسية لتهيب
اللحظة التارخيية اليت ال جيوز
فيها اإلستهانة خبطورة بقاء
لبنان من دون رأس يف
أعلى سلطة اهلرم ،ألنه عامل
أساسي يف وحدة البالد».
قال:
سؤال
على
وردا
«وضعت دولة الرئيس بري
يف اجواء اللقاء القصري الذي
جرى بيين وسيادة املطران
بولس مطر ووزير اخلارجية
االمريكي جون كريي ،وهذا
االمر ملك الرئيس بري».
وارسل بري بربقييت تعزية
اىل السبسي وناصر

لقاء األحزاب :على املتحاورين رفض قهوجي عرض االوضاع مع ابو فاعور
اخلطاب التحريضي
واخيهورست وبهية احلريري

عقد «لقاء األحزاب اللبنانية»
يف اجلنوب اجتماعه الدوري يف
مقر قيادة «التنظيم الشعيب
الناصري» ،يف حضور األمني
العام للتنظيم أسامة سعد.
وتوقف اللقاء يف بيان عند
«املواقف األمريكية من املعركة
اليت خيوضها اجليش العراقي
والعشائر
الشعيب
واحلشد
ضد داعش الستعادة مناطق
سيطر عليها التنظيم سابقا،
واليت أصبحت تؤثر على
األرض ،مما يؤثر على موازين
القوى اليت حاول األمريكي
من خالهلا ابتزاز دول املنطقة
بوجود داعش».
العملية
«بوقف
وطالب
العسكرية حبجة احلد من التوتر
السين-الشيعي».
اإلرهابي
«اهلجوم
ودان
الذي
واجملرم
الوحشي
قام به داعش واجملموعات
التكفريية» ،وطالب احلكومة
اللبنانية «باإلسراع يف تسليح
الوطين
اللبناني
اجليش
وجتهيزه وزيادة عديده لكي
يتمكن من القيام بواجباته
الوطنية دفاعا عن الوطن».

وأكد «أهمية احلوار السياسي
القائم بني خمتلف القوى
السياسية» ،مطالبا املتحاورين
«برفض اخلطاب السياسي
التوتريي التحريضي الذي
يقوم به بعض املتفلتني
من سياسيني ووزراء ونواب
لبنا نيني ».
وأكد «الدعم الكامل للمقاومة
واجليش يف الوقوف بوجه
التهديدات اخلارجية» ،مشددا
على أن «األوضاع االقتصادية
باتت ال حتتمل والظروف
املعيشية تزداد سوءا وتأزما
وتهدد باالنفجار».
وتوقف اللقاء عند ما تقوم
به «بعض حمطات التلفزة
اللبنانية اليت تداوم على
استقبال بعض الشخصيات
والروحية
السياسية
واالعالمية واليت تصر بدورها
املذهيب
التحريض
على
والطائفي» .وتوجه بدعوة
وزير اإلعالم واجمللس الوطين
لإلعالم ملعاجلة املوضوع «ألنه
ميس بأمن ووحدة اجملتمع
وحيض على االقتتال الداخلي
والفنت».

استقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور ،ثم النائبة
بهية احلريري ،وجرى البحث
يف التطورات الراهنة.
كما استقبل سفرية االحتاد

األوروبي أجنلينا إخيهورست،
وتناول البحث األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة.
قاضي
ايضا،
واستقبل
األول
العسكري
التحقيق
رياض ابو غيدا ،وحبث معه
يف شؤون قضائية.

حبيش :احلملة ضد السنيورة ال تساعد
على االستمرار باحلوار وموقفنا رفض وجود
سالح اال سالح الشرعية

علق عضو كتلة «املستقبل»
النائب هادي حبيش ،على
هجوم الوزير السابق وئام
وهاب على الرئيس فؤاد
السنيورة ،بالقول« :سيتم
استدعاء وئام وهاب اىل
اليه
لالستماع
القضاء
وللتأكيد على كالمه الذي
ال يستطيع انكاره فما قاله
واضح وظاهر».
ولفت حبيش يف حديث اىل
تلفزيون املستقبل اىل أن
«بعض الصحف ايضا تقوم

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع
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باتهام وختوين بعض من
هي
التخوين
السياسيني.
قضية كربى ولالسف انه
حبسب قانون املطبوعات اذا
قام احد باتهام اآلخرين عرب
االعالم وختوينهم فان ذلك
يعترب من ضمن حرية الرأي
حبسب قانون املطبوعات».
وأكد «أننا مع حرية الناس
وحرية الرأي ولكن حرية
الرأي تقف عند حدود كرامة
اآلخرين».
االعالمية
«احلملة
أضاف:
اليت تشنها قوى  8آذار ضد
الرئيس فؤاد السنيورة ال
تساعد ابدا على االستمرار
يف احلوار وعلى ترمجة األجواء
االجيابية اليت تصدر عنه،
ولكن أؤكد لكل اللبنانيني
ان موقف تيار املستقبل و14
آذار مل يزح مليمرتا واحدا
عن مسألة حصرية السالح
بيد الدولة اللبنانية ورفض
وجود سالح اال سالح الشرعية
اللبنانية وهو مل يزح ايضا
عن مسألة دخول حزب اهلل
اىل سوريا وهو أمر نرفضه
ولن نوافق عليه ابدا».
وختم النائب حبيش« :كذلك
حنن لن نزح عن مشروع
الدولة يف لبنان والذي لن
نقبل اال ان يتكرس وان
تكون حصرية السالح فقط
وكل القرارات بيد الدولة
واحلكومة اللبنانية».

الوفاء للمقاومة طالبت احلكومة مبعرفة
اسباب إبعاد اللبنانيني :التحريض وتعكري
مناخ احلوار ال خيدمان مصلحة البلد
«الوفاء
كتلة
عقدت
للمقاومة» اجتماعها الدوري
يف مقرها يف حارة حريك
بعد ظهر امس االول برئاسة
النائب حممد رعد وحضور
جرى،
حيث
أعضائها،
حبسب بيان« ،عرض مفصل
لألحداث والتطورات اليت
شهدتها البالد مؤخرا وكذلك
لالستحقاقات املرتقبة ،سواء
يف ما يتصل مبسارات الصراع
ضد العدو الصهيوني أم
مبواجهة التهديد الذي ميثله
االرهاب التكفريي ،أو جلهة
االنعكاسات لنتائج التفاوض
الغربي مع ايران حول امللف
النووي».
اضاف« :ألن لبنان ليس
جزيرة معزولة عن منطقة
تتعرض الهتزازات سياسية
وأمنية متالحقة ،فإن احلرص
على االستقرار والتماسك
الوطين ،وهما ما تنشده
يبقى
اجلارية،
احلوارات
ضرورة وطنية ملحة تفرض
عدم السماح للمعرتضني من
متعهدي النكد السياسي أن
يتمادوا يف ختريب احلوار عرب
الطعن واإلفرتاء واالستفزاز
قطع
بهدف
والتحريض
الطريق على امكانية التفاهم
املأمول».
«لقضية
الكتلة
وعرضت
املبعدين اللبنانيني من دولة
االمارات العربية ،وللمربرات
غري الواقعية هلذا االجراء»،
استغرابها
عن
فاعربت
واستنكارها «اجراء اإلبعاد
غري املربر الذي اختذته
دولة االمارات العربية حبق
مواطنني لبنانيني» ،مطالبة
«حكومة املصلحة الوطنية
برئاسة دولة الرئيس متام
سالم مبتابعة هذه القضية،
احلقيقية
االسباب
ملعرفة
هلذا االجراء غري املفهوم،
املعاجلة
يف
واالسراع
اللبنانيني
لكرامة
حفظا
وحقوقهم».
واعربت الكتلة عن «تعاطفها
الشعب
مع
وتضامنها
ضد
الشقيق
التونسي
الذي
التكفريي
االرهاب
باألمس
جرائمه
طاولت
التونسية.
العاصمة
قلب
واذ تؤكد ادانتها وشجبها
هلذا االرهاب اخلطر ،جتدد
دعوتها لكل شعوب املنطقة
العربية من أجل التنبه الدائم
للدور التخرييب الذي يتعهده
هذا االرهاب ،بهدف اشاعة
الفوضى
وتعميم
القلق
وصرف االهتمام عن التوجه
حنو حتقيق املصاحل احلقيقية
للمجتمعات ،ونصرة قضاياها
الوطنية والقومية».
ولفتت اىل «ان احلوار
املتواصل بني «حزب اهلل»
و»تيار املستقبل» برعاية
دولة الرئيس نبيه بري
حيقق مصلحة أكيدة للبنان

ولذلك
مجيعا
واللبنانيني
ينبغي احاطته بتعاط مسؤول
يعزز انتاجيته ويؤكد جدية
االنضباط مبقرراته» .ولفتت
اىل ان «التحريض وتعكري
مناخ احلوار ممن حياول
يف
يصبان
ال
تعطيله،
وإستقراره.
البلد
مصلحة
وان اجواء التفهم واملقاربات
الواقعية املتبادلة بني وفدي
لن
املتحاورين
الفريقني
تلقى منا ومن كل اللبنانيني
إال الدعم والتأييد».
واكدت ان «اقرار سلسلة
الرتب والرواتب ليس ترفا
وال تسجيال لنقاط من قبل
فريق ضد آخر ،امنا هو حاجة
ماسة لالستقرار االجتماعي
ووطين
اخالقي
وواجب
تؤديه السلطة جتاه شرائح
واسعة من املواطنني الذين
باتوا يرزحون حتت اعباء
الضغط املعيشي املتزايد،
وفيهم عسكريون يقدمون
التضحيات ويبذلون دماءهم
وأرواحهم يف سبيل الدفاع
عن كل الشعب وكل الوطن،
اننا نؤكد ضرورة عقد جلسات
املشرتكة
للجان
مفتوحة
السريع
التوصل
بهدف
لصيغة واقعية مرضية من
دون ابتزاز أو مزايدة ،ومن
دون اي ربط للسلسلة بإقرار
املوازنة العامة أو مقايضتها
مبلفات مالية أخرى».
واشارت اىل ان «الصهاينة
قد
لفلسطني
الغاصبني
جددوا باألمس متسكهم خبيار
االحتالل والتهويد ،وتصفية
القضية الفلسطينية واسقاط
حق العودة رغم ما يعنيه ذلك
من تهديد الستقرار املنطقة
ودوهلا وشعوبها .لذا فإن
االصرار على التمسك خبيار
املقاومة ودعمه ،بات أكثر
وطنية
وضرورة
احلاحا
وقومية وانسانية».
واكدت «عقم الرهان على
اخليارات التفاوضية مع العدو
االسرائيلي ،حبيث صار لزاما
مقتضيات
وفق
التموضع
برنامج نضالي حترري حازم
املركزية
القضية
لنصرة
لألمة وإلسقاط اوهام الكيان
الصهيوني يف قدرته على
فرض االستسالم أو االذعان
إلرادته ومشروعه».
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السبت  21آذار 2015

لبنانيات

على بعض السياسيني وقف «اهلبل»

االن عون اختتم زيارة لكندا:

اللبنانيون النموذج أالفضل ملساعدة وهاب :من جاء بـ  30مليار دوالر اىل
اجملتمع الدولي يف حربه على داعش لبنان وأي طائرات خاصة محلتهم؟

أختتم عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» زيارته إىل كندا،
يف مدينة مونرتيال ،حبضور
قداس يف دير مار مطانيوس،
حضره إىل عون القنصل العام
يف مونرتيال السيد فادي
زيادة ،النائب الكندية ماريا
موراني ،أعضاء بلدية مونرتيال
ومسؤولي التيار الوطين احلر
يف كندا واإلنتشار.
وكان لقاء بعد القداس يف
قاعة الكنيسة تكلم فيه عون
إىل أبناء اجلالية فدعاهم إىل
«اإلستمرار بدعمهم لعائالتهم
يف لبنان واإلستمرار يف هذا
النوع من النشاطات الرعوية
والكنسية واإلجتماعية اليت
جتمع اجلالية وتبقي لبنان حيا
يف أبنائها رغم الغربة البعيدة
والطويلة».
ولبى عون مأدبة غذاء أقامها
القنصل العام يف مونرتيال
فادي زيادة على شرفه يف
مقر القنصلية.
ثم إنتقل وإجتمع بالسيد نبيل
عباس يف املركز اإلسالمي
يف مونرتيال حيث كان وفد
كبري بإنتظاره وكانت مناسبة
تكلم فيها عون عن «األوضاع
يف لبنان وكل اجلهود اليت

تبذل حاليا من أجل تثبيت
إستقراره ومحايته» .كما تكلم
عن «أهمية لبنان واللبنانيني
األفضل
كالنموذج
حاليا
ملساعدة اجملتمع الدولي يف
حربه على داعش ليس فقط
على املستوى العسكري وهذا
ما حيصل يف البقاع اليوم ،بل
أيضا على املستوى احلضاري
اجملتمعات
يف
والثقايف
الغربية ،ألن اللبنانيني أفضل
منوذج لالغرتاب الذي جنح
يف اإلخنراط باجملتمعات اليت
إستقبلتهم وليس أفضل من
املسيحي اللبناني مبعرفته
والعكس
لالسالم
وفهمه

صحيح ،وهذا حنن حتتاجه
كندا واجملتمعات الغربية كي
ال تنزلق يف خطر املزج بني
اإلسالم بشكل عام وبعض
املتطرفني اإلسالميني الذين
يسيئون له بشكل خاص».
والتقى عون يف مقر إقامته
وفدا من الرابطة املارونية
برئاسة الدكتور الياس أبو
عاصي وعضوية :ألفرد بارود
وكلود حيت قدم له عريضة عن
املطالب واهلواجس املسيحية
اليت تطالب بها الرابطة
ملناقشتها
مناسبة
وكانت
وأوضاع املسيحيني يف لبنان
واملنطقة».

وهاب  :حق السنيورة أن يتقدم
بدعوى ضدي وال صفة له أن يطلب
شيئا من مدعي عام التمييز

صدر عن املكتب اإلعالمي
لرئيس حزب التوحيد العربي
وئام وهاب التوضيح التالي:
«عطفا على بيان الرد على
الدعوة املقدمة من الرئيس
فؤاد السنيورة ،متخذا صفة
اإلدعاء الشخصي حبق رئيس

حزب التوحيد العربي الوزير
وئام وهاب ،ال نعلم بأي صفة
أطلع الرئيس فؤاد السنيورة
التمييزي
العام
املدعي
القاضي مسري محود على الكالم
العائد لي ،فحقه أن يذهب هو
وحماميه ويتقدموا بدعوى إال
أنه ال صفة له أن يطلب شيء
من مدعي عام التمييز لذلك
اقتضى التوضيح».

متنى رئيس «حزب التوحيد
العربي» الوزير السابق وئام
وهاب ،على بعض السياسيني
معرفة حجمهم وامكانياتهم،
بايقاف «اهلبل» متسائ ًال يف
حديث اىل قناة «اجلديد»
عما إذا كان وزير خارجية
أمريكا «جون كريي» يشتغل
مل
الذي
عندهم؟.وقال:
يستمع ألوروبا وال إلسرائيل
سيسمع لبعض السياسيني
عندنا ،ملاذا ال نتحدث على
«قدنا» ،وباملناسبة هل تدخل
حزب اهلل يف الباكستان وراء
تفجري كنيستني هناك ،وهل ما
حيصل يف نيجرييا سببه حزب
اهلل.
ّ
كل
وطالب وهاب ،بوضع
شخص يطبع كتابا تكفرييا
أن معاجلة
بالسجن ،مشريًا اىل ّ
الفكر اإلرهابي يبدأ باقفال
الصروح التكفريية اليت تتلطى
وراء اكادمييات دينية وصروح
علمية ،وقال :أي شخص حيمل
فكر تكفرييا علينا معاقبته ..من
هنا تبدأ املشكلة ،وكل شخص
يشري اىل أن حزب اهلل وراء
اإلرهاب هو كالم اسرائيلي
أما داعشي وعلينا حماسبة
ملينا من منطق
مطلقيه ،بالفعل ّ
اهلجوم على سالح حزب اهلل،
هذا السالح حيمي لبنان من
اسرائيل ومن اإلرهاب.
ورأى وهاب بالتحليل أن
خطاب النائب فؤاد السنيورة
اسرائيلي بامتياز ،ألنه يأتي
خارج سياق احلوار الذي يسري
به تيار املستقبل وسعد احلريري
والتقارب بني اللبنانيني .وقال:
«السنيورة يأتي رئيس حكومة
حبالة واحدة إذا انتصر مشروع
نتنياهو ،لنقارنه بالنائب وليد
ضد
جنبالط الذي يعلن عداؤه
ّ
النظام يف سورية ،بالوضع
الداخلي هناك حرص لديه على
التهدئة وهكذا سعد احلريري،
توجه السنيورة هو توجه
ولكن
ّ
السنيورة
وبرأيي
فتنوي،
مشروع فتنة متنقلة ويريد ايضًا
براءة ذمة على  11مليار دوالر
مقابل عدم تعطيله السلسلة..
املنطقة حترتق والسنيورة يريد
اشعال النار يف لبنان ..هل
خطاب خالد الضاهر ميثله نريد
ان نعرف؟

قنصبية لبنان العامة  -سيدني
بيـــان

قنصلية لبنان العامة يف سدني نهار األربعاء
تقفـل مكاتب
ّ
 2015/3/25ملناسبة «عيد بشارة السيدة مريم العذراء».
سـدني ،يف 2015/3/17
قنصـل لبنان العـام
جورج البيطار غامن

ومتنى وهاب أن ّ
حيل السنيورة
عن كاهل اللبنانيني الذين
اثقلهم بالديون والفنت ،وقال:
موجه فقط للسنيورة
كالمنا
ّ
ألننا حنرتم موقف سعد احلريري
ويوجد ضرورة ليكون رئيس
حكومة للبنان.
أن كل تكفري يف
ورأى وهاب ّ
العامل من داعش والنصرة
والقاعدة مصدره «األخوان
املسلمون» املنافقون ،الفتًا
ضد اإلرهاب
أن «احلرب
ّ
اىل ّ
قد تطول جدًا لتصل اىل 30
عامًا ،وبأقل تقدير لنفرتض
أنها ستبقى  10سنوات...
علينا كلبنانيني درء هذا
اإلرهاب عنا ،واليوم ما
حُيكى عن وجود حسابات من
متول داعش،
مصارف لبنانية ّ
برأيي جيب التشهري بهم،
وعلى الناس سحب امواهلم
من هذه املصارف ،وشخصيًا
سأتابع املوضوع وأكشفه أمام
اإلعالم.
وخبصوص ما قالته رنى قليالت
عن اللواء رستم غزالي ،قال
وهاب« ،حتدثت عن  20مليون
دوالر  ..اسأهلا عن  3مليارات
دوالر الباقية ،القضاء قد
يكشف من وراءها ..وأسأل
اجلميع من اتى باألموال من
اخلارج وما هي الطائرات اخلاصة
اليت محلتها ..يريدون أن حيكوا
وحننا منحكي ...املشكلة انهم
يلهوننا جبزء بسيط شكلي من
قصة ..طيب رستم الغزالي أخذ
أمواال ...من هو شريك غزالي،
والراشي ملاذا يرشي؟ ومؤخرًا
كل األكاذيب اليت سيقت عن
الرئيس األسد جاء التسجيل
الصوتي بني احلريري والرئيس
األسد ليكذبهم.»...
أن شهادة وليد
واعترب وهاب ّ
جنبالط أمام احملكمة الدولية

ستكون كغريه من الشهادات.
وعن خياراته قال :ال افتكر
ان كالم جنبالط بالعشر
اسنوات كانت صائبة ،لنبتعد
عن انانياتنا ولنحلل ...أحد
الصحافيني اعترب أن وساطة
جنبالط للنصرة أعادت جثامني
عسكريني ...هذا الكالم فيه
اساءة جلنبالط نفسه ،لو جنبالط
ميون على النصرة الستطاع
جلب الطيبني من الدروز من
عرسال.
وأسف وهاب للكالم الذي
أن الدروز أسلموا،
يشري اىل ّ
هم مسلمون على طريقتهم.
أن املصاحلة
وأشار وهاب اىل ّ
يف طرابلس ال ميكن ان تكون
من دون «علي عيد» و «رفعت
عيد» ،ويف هذا اجملال يبدو أن
فيصل كرامي أصغر قيادات
طرابلس احلالية هو أحكمهم.
وعن الكالم الذي يطال رستم
غزالي ،قال وهاب :اللواء
رستم الغزالي «عنجد» مريض،
دس جرثومة
ولكن الرواية عن
ّ
هو كالم سخيف ،وال اعرف إن
كان مرضه خطري وأنا اطمأن
باملستشفى..
وهو
عليه
عليه
لإلطمئنان
وسأزوره
باملباشر ،وعالقته بالرئيس
جد جيدة ،والتسجيل
األسد
ّ
يف احملكمة الدولية خيدم
سورية كثريًا ...ويف سورية
ّ
الختذ
لو كان يوجد قرار اقصاء
القرار ،وتفجري قصره يف بلدته
ّ
نفذها حتى ال يدخلها
هو من
املتطرفون ،سيما وأنها تقع
على خط متاس» ،ولفت وهاب
اىل أن غزالي كان مشاعة يف
لبنان ،ألنه استلم ملدة سنة،
وألنه ورث تراكمات من العالقة
السورية اللبنانية مسؤول عنها
جزءًا من اللبنانيني وآخر من
السوريني.

قنصبية لبنان العامة  -سيدني
بيـــان
بناء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم  11/164تاريخ
ً
،2015/3/9
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن «اجلمعية اللبنانية
لتقدم العلم»
ّ
()The Lebanese Association for the Advancement of Science
ستقوم بتنظيم املؤمتر الدولي احلادي والعشرين للعلم بني
 17 -15نيسان  2015يف جامعة القديس يوسف ببريوت حتت
عنوان:
Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology
وذلك بالتعاون مع اجمللس الوطين للبحوث العلمية.
ملن يهمه األمر وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع
االلكرتوني التالي هلذه البعثة واالطالع على الرابط اخلاص
بتفاصيل هذا املؤمتر :
www.lebconsyd.org.au
سدني ،يف 2015/3/16
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غامن
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إسرائيل :حكومة ميني يف وجه أوباما وأوروبا
مل يتوقع بنيامني نتانياهو ،يف
أزهى أحالمه ،أن يستيقظ صباح
األربعاء ،على انتصار ساحق يهزم
فيه خصومه هزمية نكراء جتعله
رئيس حكومة مرة أخرى .فقد
بات يف تلك الليلة واملعلومات
املسربة من جلنة االنتخابات
املركزية تقول إنه يف وضع
تعادل .فخلد للنوم مرتاحًا ،ألنه
كان قد أمضى يومًا عصيبًا وهو
يستغيث بالناخبني من اليمني
أن يهبوا النقاد حكومته .كان
يتحدث صراحة على انه بات على
شفا اهلزمية ،قال« :ال تسمحوا
بتشكيل حكومة يسار تستند
إىل أصوات العرب» ،فتدفقوا
ورفعوا من نسبة التصويت
عمومًا والتصويت حلزبه الليكود
بوجه خاص .وبد ً
ال من أن حيصل
انقالب عليه ،استيقظ على
انقالب يف النتيجة ،مينحه ال أقل
من  30مقعدًا .فوجئ هو نفسه
بذلك ،ومثله فوجئ كثريون.
وقد رغب يف أن حيتفل بنشوة
النصر ،لكنه مل جيد من حيتفل
معه .فالنشيطون يف حزبه كانوا
قد غادروا.
ونشوة النصر هذه ،مل حيظ بها
نتانياهو لوال خطة عمل مركزة
ومكثفة قام بها خالل األيام
بل والساعات األخرية من يوم
االنتخابات .فقد اتبع تكتيك
املعركة السلبية ،الذي يبدو فيه
وكأن حزبه ومعسكره ينهاران.
فبث خالل الساعات األخرية
من هذا اليوم نداءات استغاثة
جلمهور اليمني مدعيًا أن هناك
خطرًا كبريًا على حكم اليمني
بسبب احلملة العربية والدولية
املمولة من اخلارج إلسقاطه.
وقد فعلت هذه احلملة فعلها
فهب سكان القدس اليهود
ومستوطنات الضفة ومعهم
بلدات الشمال وخباصة كريات
مشونة ونهاريا ليحصل منهم
على أعلى نسبة تصويت بني
األحزاب املنافسة.
وهلذا ،وجدنا احملللني واخلرباء
اخلوف
«انتصار
يعتربونه
والتخويف» .ونتانياهو فنان
يف هذا اجملال .يرعب شعبه
من النووي اإليراني ،وخييفه من
خطر حزب اهلل ،وحيذره من هجوم
صواريخ من محاس .واجملتمع
اإلسرائيلي اجنر وراءه .صدقه
ومنحه أصواته.
لقد جنح يف إقناع اجلمهور بأن
هناك خطرًا على وجود إسرائيل.
صحيفة «هآرتس» ،اليت قادت
احلملة إلسقاط نتانياهو ،كتبت
تقول إنه «جيب أو ً
ال حين
اهلامات ،فالشعب قال كلمته.
االنتخابات كانت حرة ،سرية
ومستقيمة .وإذا كانت األرض
(اإلعالمية) منحازة ،فقد كانت
ضد اليمني .وعلى رغم ذلك،
فان الغالبية حددت يف قرار
ضد التيار ،بأن نتانياهو سيكون
رئيس احلكومة املقبل وأن
الليكود سيكون احلزب احلاكم،
وأن األحزاب الدينية والقومية
املتعصبة ستكون جزءًا ال يتجزأ
من السلطة.
وكتبت« :من توقع عودة عام
 ،1999حصل على صيغة جديدة
وقوية لسنة  :1996مترد هادئ

يف االنتخابات ،ليلة من املفاجآت،
تتويج نتانياهو كقيصر .ال ميكن
املواطن امللتزم بالدميوقراطية
عدم تبين هذه النتائج ألن هذا
هو ما قررته الغالبية ،والغالبية
هي السيادة».
نتائج االنتخابات اإلسرائيلية
واملفاجئة جاءت كخطوة شرعية
عرفت إسرائيل نفسها ثانية
ّ
كإسرائيل نتانياهو .ومل يرتدد
كثريون يف وصف ما حدث
بـ»الكارثة» .وبأنه كانت أمام
إسرائيل فرصة حلرف املقود يف
اللحظة األخرية ،قبل اصطدامها
بكتلة جليد الالشرعية ،لكنها
قررت االصطدام بها .كانت
هناك فرصة ملنع مواجهة سياسية
شعبية على اجلبهة الفلسطينية،
لكن إسرائيل اختارت املواجهة.
بعيون مفتوحة اختارت العمى،
وبرأي واضح اختارت النشوة.
وكيف ستنعكس هذه النتائج
على أعمال احلكومة املقبلة،
سؤال طرحته أكثر من جهة لدى
نقاشها نتائج االنتخابات وجاء
الرد:
عندما تسفك الدماء هنا سيحدث
ذلك ألن الغالبية اجلديدة
– القدمية اختارت عدم رؤية
واملستوطنات
الفلسطينيني
واالحتالل.
عــنــدما ستـضـرب إسـرائـيـل
بالعقوبات ،سيحدث ذلك ألن
الغالبية اإلسرائيلية اجلديدة –
القدمية ،تنكرت لروح العصر.
لقد انتهت معركة االنتخابات
الكئيبة والبائسة بقرار حاد،
دفن فرصة حدوث يقظة هنا
قبل االصطدام مع الواقع.
«ما حدث هو هزة أرضية .قوة
اهلزة يف عام  ،2015ال تقل عن
قوة اهلزة يف عام  ،1977ويف
عام  .1981وهذا ليس صدفة
عندما يواجه ثلث اإلسرائيليني
حالة اكتئاب.
ويتبني من تركيبة احلكومة أن
ربع أعضائها فقط ميثلون أحزابًا
دميوقراطية ،تلتزم بالدميوقراطية
بشكل كامل .وتشمل متدينني،
ومتعصبني
ومستوطنني،
وشعبويني .هناك عدة قبائل يف
الدولة ،والدينامية العنيفة بينها
هي اليت تسبب انشقاق األرض
املرة تلو األخرى ،وابتالع األمل.
وبدل صياغة مركز عقالني
ومتنور ،يقود وخيدم اجملموع
القبلي ،خلقنا حربًا متواصلة بني
القبائل ،جتعلنا مجيعًا نتخذ قرارات
غري حكيمة وغري مسؤولة» ،هكذا
تلخص «هآرتس» عودة نتانياهو
إىل رئاسة احلكومة .وتضيف
صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن
«نتانياهو هو صاحب االنتصار
الوحيد حلزب الليكود .فهو رجل
ُجبل للمعارك االنتخابية .فقد
جنح يف حتويل اخلسارة إىل فوز
وجرف حلزبه زيادة  50يف املئة
من األصوات .وجتربته الناجحة
هذه جيب أن تدرس يف كليات
السياسة يف اجلامعات .فهو ،كما
يقول سلفان شالوم ،أحد أجنح
السياسيني الشعبويني الذين
عرفتهم إسرائيل يف تارخيها .مل
يهزم خصومه فحسب ،بل هزم
االستطالعات .وهزم الطبيعة.

تعجبهم هي مواقف الشعب يف
إسرائيل« :أنتم تريدوننا دولة
الشعب
حسنًا.
دميقراطية؟
اإلسرائيلي قرر بالدميقراطية أن
يناصر سياسيت ،فرجاء احرتموا
إرادة الشعب».

األوروبيون يهددون بإجراءات
عقابية؟

نتنياهو محتف ً
ال بفوزه

ولكن السبب احلقيقي ليس
فيه بل فينا حنن املواطنني .لقد
اجنرفنا وراء دعايته الرخيصة
بأن «البيت يف خطر» وتراجعنا
عن اختاذ املوقف الصحيح الذي
يقول جيب إسقاط الفاشل».

حكومة أكثر تطرفاً وعربدة
وغطرسة

مثل هذا االنقالب ،الذي مينح
اليمني املزيد من القوة ،سيجعل
احلكومة املقبلة أكثر تطرفًا.
فنتانياهو الذي بدأ مشاوراته مع
قيادات أحزاب اليمني سيكون
قادرًا على تشكيل حكومة خالل
الفرتة الزمنية احملددة له ورمبا
أقل (لديه  28يومًا ،ميكنه أن
يطلب متديدها ألسبوعني آخرين
إذا أخفق) .والنتائج متنحه إمكانية
تشكيل حكومة ميني بأكثرية 67
نائبًا ومن غري املتوقع مواجهة
إشكاليات كبرية مع هذه األحزاب،
لكنه قد يواجه صراعًا داخل حزبه
حول احلقائب الوزارية .فهو لن
يتمكن ،كما يبدو ،من املس
بالوزراء احلاليني ،بينما يدين،
يف املقابل لعدد من النواب
الذين وعدهم مبناصب وزارية
خالل احلملة االنتخابية ،ومن بني
هؤالء زئيف الكني وياريف ليفني
وغيال مجلئيل ومريي ريغف.
النتائج اليت أفرزتها هذه
االنتخابات متنح كتلة اليمني
أكثرية وجاءت على النحو
اآلتي« :كوالنو» ،وهو حزب
جديد بقيادة موشيه كحلون،
املنشق عن الليكود 10 ،مقاعد،
وحزب املستوطنني «البيت
نفتالي
بقيادة
اليهودي»
بنيت  8مقاعد ،وحزب اليهود
الشرقيني املتدينني «شاس» 7
مقاعد ،وحزب اليهود املتدينني
األشكناز «يهدوت هتوراه» 6
مقاعد ،و»يسرائيل بيتينو»
بقيادة أفيغدور ليربمان 6
مقاعد .وباملقابل حصل «يش
عتيد» بقيادة يائري لبيد على 11
مقعدًا ،وحزب اليسار الصهيوني
«مريتس»  5مقاعد .أما القائمة
املشرتكة اليت متثل فلسطينيي
 48فقد حصلت على  13مقعدًا
لترتبع يف املكانة الثالثة يف
الكنيست ،وهذا التمثيل للعرب
هو األول منذ عام .48
الضالعون يف سياسة نتانياهو
يعلمون انه لن يتخذ أية خطوة
حتدث تغيريًا ما يف أوضاع البالد

واملنطقة ،إال إذا نشأت ظروف
خارجية قاهرة ترغمه على ذلك.
فهو من جهته ينتقل من معركة
االنتصار إىل معركة احلفاظ على
الكرسي .فهذا سيكون همه
األول .سيحاول بالطبع حتسني
العالقات مع الواليات املتحدة،
ولكن من دون إعطاء شيء تطلبه،
ألن ائتالفه اليميين سيمنعه.
بل سيحاول إقناع األمريكيني
بأن مواقفه السياسية اليت مل

يوجد يف احلكومة ما يكفي من
قوى عربدة وغطرسة لتهاجم
وتذكرهم
علنًا
األوروبيني
بتارخيهم الطويل يف اضطهاد
اليهود ،وصو ً
ال إىل النازية
اليت حاولت إبادتهم .وليس
هذا فحسب ،بل سيحاول تأليب
الشعوب األوروبية على قادتها.
وحياول استخدام أسلوب التخويف
معها .وقد أعطى اإلشارة لذلك
أحد املستشرقني الذين ينتمون
إىل معسكره اليمني ،جاي بيخور،
الذي خرج حمذرًا من «سيطرة
داعش على حيز كبري من
الشواطئ الليبية بغرض االنتشار
حنو أوروبا» .فيقول إن «داعش
أرادت يف حربها الشعواء طيلة
السنتني املاضيتني الوصول
إىل مكان ما على شاطئ البحر،
حتى تستطيع النفاذ منه إىل
أوروبا .وحصلت على ذلك مؤخرًا
بسيطرتها يف الشواطئ الشرقية
يف ليبيا .وقد اقرتبنا من فصل
الربيع ،الذي بات حيمل معاني
بائسة يف الشرق األوسط ،وهو

فصل اهلجرة إىل الشمال ،ففي
هذا الفصل يهاجر مئات ألوف
األفارقة عادة إىل أوروبا .ومع
هؤالء سيسافر حتمًا بضع مئات
ورمبا بضعة ألوف ورمبا أكثر ،من
املواطنني الذين ينتمون رمسيًا
وفعليًا إىل داعش وغريها من
احلركات األصولية املسلحة.
ويرى بيخور أن أوروبا ال تعرتف
بوجود مشكلة كهذه .وما زالت
تتظاهر بأن كل شيء على ما
يرام .ويؤكد أن إسرائيل حتاول
شرح املوضوع لألوروبيني كي
يفهموا أن كل بيت لديهم
سيصبح يف خطر بسبب هذه
التطورات.
وإذا كان نتانياهو قد ضلل
العامل من خالل عرض كاذب
خلطابات الدولتني يف بار ايالن،
واألمم املتحدة وخطاب 2011
أمام الكونغرس ،بينما شجع يف
املقابل البناء يف املستوطنات،
خباصة املعزولة ،يف شكل
خيرب على تطبيق حل الدولتني،
سيواصل هذا الطريق اآلن ومعه
دعم من الشعب .وتلك الفئات
من الشعب يف إسرائيل ،اليت
منحت أصواتها لألحزاب املؤيدة
إقامة دولة فلسطينية اليوم،
يتهمها بأنها «تريد تسليم مناطق
ستستخدم للهجمات اإلسالمية
املتطرفة ضد إسرائيل» و»تدفن
رأسها يف الرمل» .ولن يضمها
إىل ائتالفه احلكومي املقبل.

معارك ضارية يف عدن ومطارها وغارة جوية على قصر هادي
انفجرت أمس االول األوضاع
األمنية يف عدن (كربى مدن
جنوب اليمن) بعد حنو أكثر
من أسبوعني من التوتر بني
أنصار الرئيس عبد ربه منصور
هادي والعناصر األمنية املوالية
للحوثيني والرئيس السابق علي
عبداهلل صاحل.
وحتولت املدينة ساحة ملعارك
شرسة بني ميليشيا «اللجان
الشعبية» وقوات من اجليش
موالية هلادي من جهة وقوات
األمن اخلاصة اليت تدين بالوالء
لعلي صاحل ومجاعة احلوثيني،
يف ظل خماوف من دخول اليمن
حربًا أهلية شاملة.
وقصف الطريان احلربي املوالي
الرئاسي
القصر
للحوثيني
يف عدن حيث يقيم هادي،
فيما سيطر أنصاره الذين
يقودهم وزير الدفاع يف
احلكومة املستقيلة اللواء حممود
الصبيحي ،على مطار عدن
واقتحموا معسكر قوات األمن
اخلاصة ،كما سيطروا على أجزاء
واسعة من املدينة مستخدمني
الدبابات واملدفعية الثقيلة.
ووصف هادي قصف القصر
الرئاسي بأنه حماولة انقالب
يدعمها النظام السابق .وقال
يف بيان إن «حماولة االنقالبيني
املدعومني من أركان النظام
املتسببني
السابق الذي كان أحد
ّ
يف إبادة وقتل وتشريد وتهجري
اآلالف من أبناء احملافظات
اجلنوبية ،باءت بالفشل».
يف غضون ذلك ،أكدت
مصادر رئاسيةَ ،ن ْقل هادي
ومعاونيه إىل «مكان آمن» يف
املدينة قبل استهداف قصر
«املعاشيق» بالطريان احلربي،

الذي أقلع من قاعدة الديلمي
اجلوية يف صنعاء ،على رغم
دعوات اللجنة األمنية العليا اليت
يديرها احلوثيون يف صنعاء إىل
التهدئة وعودة القوات إىل
معسكراتها.
وقاد الصبيحي قوات من اجليش
تابعة للواء  119مشاة ومعه قائد
اللواء فيصل رجب ،للسيطرة
على مطار عدن صباحًا بدعم
من ميليشيا «اللجان الشعبية»
وقصفت
هلادي،
املوالية
الدبابات البوابة الرئيسية ملقر
قيادة قوات األمن اخلاصة.
وأكد حمافظ عدن عبدالعزيز بن
حبتور ،أن قائد هذه القوات
السقاف
عبداحلافظ
العميد
غادر عدن .ومت احلصول على
معلومات تشري إىل أن السقاف
ّ
سلم نفسه إىل الوزير الصبيحي،
ثم توىل حمافظ حلج أمحد عبداهلل
اجمليدي نقله اىل هذه احملافظة.
وذكرت معلومات أن اجمليدي
جنا من حماولة الغتياله ّ
نفذها
مسلحون نصبوا مكمنًا له على
الطريق بني عدن وحلج.
وأفادت مصادر أمنية بأن غارة
جوية على األقل استهدفت املقر
الرئيسي ملعسكر قوات األمن
اخلاصة بعد سيطرة أنصار هادي
من اجليش و «اللجان الشعبية»
عليه .وروى شهود أن طائرات
تابعة لسالح اجلو اليمين ّ
حلقت
فوق القصر الرئاسي يف عدن،
وتصدت هلا مضادات أرضية،
قبل أن تشن غارات استهدفت
القصر واملناطق احمليطة به.
كما أفاد ناشطون بأن العميد
عينه هادي
ثابت جواس الذي ّ
بدي ًال للسقاف على رأس قوات
األمن اخلاصة أصيب جبروح

أثناء املعارك اليت أوقعت 13
قتي ًال و 21جرحيًا وفق إحصاءات
أولية.
وتوقفت حركة املالحة يف
مطار عدن منذ بدء املواجهات،
ُ
وأغلقت الطرق اليت تربط املدينة
باملناطق الشمالية ،فيما أكد
تصدوا
مصدر ،أن مخسة جنود
ّ
ّ
شنه مسلحون ُيعتقد
هلجوم
أنهم من تنظيم «القاعدة» على
نقطة تفتيش يف حمافظة حلج
اجملاورة.
وبالتزامن مع معركة كسر
العظم بني هادي وخصومه يف
مدينة عدن ،نشبت مواجهات
بني مسلحني حوثيني ورجال
القبائل يف منطقة «قانية»
على أطراف مأرب ،إثر حماولة
ُّ
التوغل
مسلحي مجاعة احلوثيني
صوب احملافظة النفطية من
جهة حمافظة البيضاء اجملاورة.
وأكدت مصادر قبلية مقتل 10
أشخاص خالل هذه املواجهات.
ودعت اللجنة األمنية العليا يف
صنعاء برئاسة وزير الداخلية يف
احلكومة املستقيلة اليت يسيطر
عليها احلوثيون ،إىل التهدئة.
وكشف الرئيس اليمين خالل
لقائه وفدًا من حزب «الرشاد»
السلفي أمس االول ،أنه سبق
أن تعرض ألربع حماوالت
ماض يف جهوده
اغتيال ،وهو
ٍ
لـ «حتقيق األمن واالستقرار
ودعا
والتنمية».
والعدالة
األحزاب «إىل التنسيق يف ما
بينها وعدم السماح بشرعنة
االنقالب احلوثي ،واخلروج عن
خمرجات احلوار الوطين املرتكزة
إىل املبادرة اخلليجية وآليتها
التنفيذية ،وقرارات جملس
األمن».

صفحة 9

Page 9

Saturday 21 March 2015

السبت  21آذار 2015

اسرتاليات

االئتالف يرتاجع عن قوانني الكشف
الضرييب لكربى الشركات اخلاصة
بسبب خماوف من «اخلطف»
اعلن رئيس الوزراء طوني
أبوت ألعضاء غرفة احلزب
أن احلكومة سوف ترتاجع عن
قوانني اإلفصاح الضرييب
بعد شكاوى من قبل أصحاب
األعمال من القطاع اخلاص من
أنهم ميكن ان يتعرضوا للخطف
عندما يدرك الناس مدى ثرائهم
يف حال وصلت املعلومات
الضريبية اىل اجلمهور.
وكانت وسائل إعالم فريفاكس
اول من ذكرت هذه املخاوف
اليت اثارها اصحاب املصاحل
والشركات اخلاصة مع احلكومة
الذين يعتقدون أنه قد يتم
اختطافهم وطلب فدية لالفراج
عنهم بسبب القوانني اليت
تتطلب قيام مكتب الضرائب
بنشر تفاصيل الضرائب لنحو
 1600شركة خاصة وعامة مع
أكثر من  100مليون دوالر
قيمة تداوالتها على موقع
.data.gov.au
وتريد احلكومة اآلن إزالة حوالي
 700شركة خاصة تعتقد أنه
جيب اعفاؤها.
واعلن مساعد وزير اخلزانة
جوش فرايدنبريغ Frydenberg
ان هناك خماوف حقيقية حول
اآلثار املرتتبة على نشر البيانات
الضريبية للشركات اخلاصة.
وقال السيد فرايدنبريغ ان
هناك خماوف تتعلق بالسالمة
ألن ذلك جيعل أولئك األفراد
أهداف خطف حمتملة.
وقال زميل آخر يف االئتالف
أن الوصول إىل القوائم املالية
لـ 700شركة خاصة يعين أنها
اصبحت يف وضع جتاري غري
مؤات ،على سبيل املثال.
وبعد االستماع إىل مرافعة السيد
فرايدنبريغ يف هذه املسألة،
وافق السيد ابوت على املضي
قدما يف التغيريات املقرتحة
إلعفاء الشركات اخلاصة .وهذا
يعين ان كربى الشركات العامة
يف البالد ال تزال ختضع لنشر
معلوماتها الضريبية.
وتسمح القوانني ،اليت سبق
وصوت ضدها وزراء االئتالف،
ّ
مبن فيهم وزير اخلزانة جو هوكي
عندما كانوا يف املعارضة،
اعتبارا من العام احلالي،
كريس
الضرائب
ملفوض
جوردن بنشر املعلومات ،مبا يف
ذلك الدخل اإلمجالي والدخل
اخلاضع للضريبة والضريبة
املدفوعة.
ويأتي قرار الرتاجع عن هذه
القوانني وسط ضغط شديد
من جانب جمموعات األعمال
على هذه القوانني لتفكيكها،
حيث تقول هذه اجملموعات ان
اقرتاحات نشر بياناتها الضريبية
قد يعرتيها «التضليل».
وكشف مكتب الضرائب يوم
اجلمعة انه سيسمح ألكرب
الشركات االسرتالية مبراجعة
املعلومات الضريبية اخلاصة
بها قبل نشرها للجمهور يف
كانون االول.
املعلومات
ذلك
ويشمل

الضريبية للشركات اخلاصة
اليت يسيطر عليها قطب
جينا
املليارديرة
التعدين
رينهارت ،وميكن أيضا أن
تعرض األفراد األثرياء اآلخرين
الذين ال يظهرون يف القوائم
الثرية مثل  BRWريتش 200
(.)BRW Rich 200
وقال مساعد وزير اخلزانة الظل
أندرو لي  Leighان حزب االحرار
عارض حصول شفافية أفضل
يف الشؤون الضريبية للشركات
الكبرية املتعددة اجلنسيات من
اليوم االول القرتاح ذلك من
قبل حزب العمال.
ورأى السيد لي «ان هذا من
شأنه أن يكون مثاال آخر على
احنياز حكومة ابوت ضد مصاحل
اجملتمع األسرتالي».
وقال السيد لي ان السيد
ً
«معبأ بالكالم الكبري
هوكي كان
عن تضييق اخلناق على التهرب
من الضرائب ،ولكن عندما
يكون ذلك ضروريا يف غرفة
احلزب والربملان ،فان حكومته
تتيح استمرار الشركات بالبقاء
والكـ ّالب».
بعيدة عن الصنارة
َ
واضاف يقول ان «دحر قوانني
الشفافية هذه يعين محاية
الشركات الكربى املتعددة
اجلنسيات بعيدا عن أنظار الرأي
العام».
وقال «بدون تقديم تقارير
الشفافية الضريبية ،وسوف
يكون من األسهل بالنسبة
الكربى
الشركات
لبعض
مواصلة جتنب دفع نصيبها
العادل من الضرائب».
وتابع يقول ان السيد هوكي،
عندما قدمت احلكومة العمالية
السابقة هذه القوانني امام
الربملان ،قال انه يشعر بـ
«قلق عميق» وان االئتالف
ال يدعم نشر املعلومات اليت
ميكن ان تؤدي اىل «االستفراد
الشخصي».
وعلى الرغم من تعهد احلكومة
بالنظر يف املخاوف املتعلقة
كربى
فان
باخلصوصية،
الشركات العامة يف اسرتاليا
تستعد لكشف النقاب عن
مفص ً
لة كيف انها
تقارير عامة
ِّ
دافعة جيدة للضرائب.
والبنوك األربعة الكربى يف
اسرتاليا هي من بني جمموعة
كبرية من الشركات اليت تعمل
مع موظفي االتصاالت إلطالق
طوعا تقارير حول الضرائب
املدفوعة.
وقد قدم عدد من الشركات
بالفعل طلبات إىل جلنة التحقيق
الفيدرالية يف جتنب ضريبة
الضرائب
حول
الشركات
اليت تدفعها وعالقة «العمل
اجليدة» مع مكتب الضرائب
األسرتالي.
وقالت زعيم حزب اخلضر
كريستني ميلن« :إن حجة
اخلطف هي مثرية للضحك.
هذا جمرد مثال آخر على حكومة
أبوت اليت تفعل كل ما يف
وسعها حلماية األغنياء».

هزمية حترير الرسوم اجلامعية يف جملس الشيوخ
رفض جملس الشيوخ التغيريات
املقرتحة حلكومة ابوت حول
التعليم العالي ،مبا يف ذلك
حترير الرسوم اجلامعية وذلك
للمرة الثانية يف غضون ثالثة
أشهر.
ُهِزم مشروع قانون
وقد
احلكومة ،الذي من شأنه أن
يسمح للجامعات لضبط الرسوم
اجلامعية اخلاصة ،يف جملس
الشيوخ ،ليل الثالثاء ،بـ 34
صوتا مقابل  30صوتا.
وكانت احلكومة حباجة اىل
ستة
من
أصوات
ثالثة
جملس
العضاء
اصوات
الشيوخ املسقلني واالحزاب
الصغرية ( )crossbenchلتمرير
التغيريات.
وقد صوت مع مشروع القانون
كل من بوب داي وديفيد
 Leyonhjelmوجون ماديغان
بينما صوت ضده كل من ريكي
موير ( ،)Muirغلني الزاروس،
نيك زينوفون ،زينيا ()Zhenya
وانغ وجاكي الميب.
وكان وزير التعليم كريستوفر
باينقد تعهد ،ويف وقت سابق
من يوم الثالثاء ،مبواصلة
(حترير
التحرير
«معركة
الرسوم)» حتى لو رفض جملس
الشيوخ مشروع القانون ،قائال:
«ال ميكنك أن تقتلين بفأس».
وقال السناتور املستقل نيك
زينوفون ان نظام التمويل
احلالي للجامعات ال ميكن حتمله
ولكنه دعا إىل إجراء مراجعة
شاملة للقطاع قبل النظر يف
حترير الرسوم.
واضاف «كان هناك نقص يف
التحضري والتشاور قبل حصول
مثل هذا التغيري اجلوهري
لسياسة التعليم العالي يف
اسرتاليا».
وقال «يف هذه املوازنة تشهد
اسرتاليا اكرب تغيري جذري يف
التعليم العالي مل تشهده من
قبل».
وتابع يقول «يف الوقت
الراهن ،ما لدينا هو حالة من
الفوضى .ما حدث حتى اآلن
رض».
أقل من ُم ٍ
واتهمت السناتورة الميب احلكومة
بنصب «كمني سياسي مشني»
وتوظيف تكتيكات «طاغية للعامل
الثالث» خالل املفاوضات مع
جملس الشيوخ.
وقالت «أنين أعارض هذا
التشريع بكل ذرة من كياني».
واعلنت السناتورة الميب انه
ينبغي أن يكون كل اسرتالي
قادرا على إكمال اجازاته
اجلامعية اخلاصة بهم جمانا
داعية كال من حزب العمال
واالئتالف اىل التعهد بانفاق
واحد يف املئة من الناتج احمللي
اإلمجالي على التعليم العالي.
بدوره حذر السيناتور ماديغان
زمالءه أعضاء جملس الشيوخ
من اخلضوع للشعوبية وحثهم
على السعي لتحسني مشروع
قانون احلكومة بدال من اسقاطه
نهائيا.
وقال «لدي خماوف جدية من
مشروع القانون يف شكله
احلالي ،ولكن أخشى أيضا
من عواقب عدم القيام بأي

شيء».
وقال مساعد وزير التعليم
ساميون برمنغهام أن التصويت
ضد مشروع القانون ينكر على
اجلامعات احلرية واالستقاللية
اليت هي حباجة ماسة هلا،
فضال عن حرمان  80ألف طالب
من دعم الكومنولث يف برامج
مساراتهم يف املعاهد TAFEs
والكليات اخلاصة.
وكانت حكومة أبوت قد فشلت
يف حماولة أخرية لكسب التأييد
العالي
التعليم
إلصالحات
من خالل التخلي عن التهديد
باقالة  1700عامل وباحث إلقناع
االعضاء املستقلني واالحزاب
الصغرية يف جملس الشيوخ
 crossbenchبدعم حترير الرسوم
اجلامعية.
وكان أعلن وزير الرتبية
كريستوفر باين يوم االثنني
ان احلكومة ستواصل متويل
االسرتاتيجية الوطنية للبحوث
التحتية
للبنية
التعاونية
( )NCRISواصفا اياها بأنها
«العمود الفقري للبحث يف
أسرتاليا» حتى لو صوت جملس
الشيوخ ضد حترير الرسوم
اجلامعية.
وكان السيد باين قد اعلن
يوم االحد املاضي ان اعتماد
بقيمة  150مليون دوالر،
لتمويل االسرتاتيجية الوطنية
للبحوث التعاونية للبنية التحتية
 ،NCRISاليت توظف مباشرة
 1700من كبار الباحثني يف
والصناعة
الصحة
جماالت
التحويلية ورصد احمليطات
وغريها« ،مرتبط وال ينفصم»
عن تصديق جملس الشيوخ على
حترير الرسوم.
وقال باين ان احلكومة مستعدة
أيضا للتضحية بـ  1،9مليار
دوالر وفورات عن طريق فصل
مقرتح خفض بنسبة  20يف
املئة لتمويل الربنامج الدراسي
من مشروع قانون حترير الرسوم
اجلامعية.
وقد صممت احلكومة حزمة
التعليم العالي أصال إلحداث
وفر يف املوازنة مببلغ 4
مليارات دوالر على فرتة أربع
سنوات ،ولكن إذا مت التصدي
القتطاع الـ  20يف املئة ،كما
هو متوقع ،فإنه بدال من ذلك
ستكلف حنو  1.3مليار دوالر
خالل نفس الفرتة.
وقد أيد التنازالت عمدة
اجلامعات ،الذين حثوا جملس
الشيوخ على مترير إصالحات
التعليم العالي ،لكنهم فشلوا
يف عكس معارضة أعضاء
جملس الشيوخ املستقلني.
وقالت متحدثة باسم سيناتور
حزب باملر يونايتد زينيا
«ديو» وونغ ،الذي كان قد
اعرب سابقا عن تأييده لتحرير
الرسوم اجلامعية ،انه سيصوت
ضد السماح للجامعات بوضع
رسومها اخلاصة ،موضحة ان
«السيناتور وانغ مل يغري رأيه،
انه ما زال يعارض مشروع
القانون».
واضافت املتحدثة تقول ان على
احلكومة ان تركز على حتصيل
الديون الطالبية ،مبا يف ذلك

ديون اخلرجيني الذين يتحركون
يف اخلارج ،بدال من زيادتها.
وقال السناتور املستقل نيك
زينوفون« :مل يتغري شيء،
هذه السياسة قيد البحث ..ان
حترير الرسوم ال يزال إشكالية
وسياسة احلكومة ال تأخذ بعني
الطالب الذين ال يكملون
دراساتهم اجلامعية».
وقال السناتور الدميقراطي
الليربالي ديفيد Leyonhjelm
انه يؤيد خفض التمويل املقرتح
للجامعات ولكن كان مييل حنو
التصويت ضد حترير الرسوم.
.
اما عضوا جملس الشيوخ غلني
الزاروس وجاكي الميب فما
زاال على موقفهما املعارض
وعلمت وسائل اعالم فريفاكس
ان ريكي موير ما زال معارضا
هو اآلخر ووحده سيناتور حزب
العائلة اوال بوب داي اعلن انه
مع التصويت.
وما زالت احلكومة حتتاج ألصوات
ستة مستقلني واحزاب صغرية
لتمرير حترير الرسوم اجلامعية.
ووصف السيد باين تهديد
اقتطاع متويل البحوث وقطع
التمويل بنسبة  20يف املئة
بـ «االحنرافات» عن االجندة
الرسوم
لتحرير
احلكومية
اجلامعية .وقال «آمل أن يزيل
هذا الشيء العقبات اليت قد
تكون كانت هناك من قبل» .
واضاف يقول «إن االئتالف
هو مع اإلصالح ،مع احلرية،
مع السماح للجامعات بعمل ما
هو افضل هلا ،مع زيادة دعمها
وإيراداتها اىل احلد االقصى،

بأفضل

البحوث

والقيام
املمكنة».
وستمول احلكومة االسرتاتيجية
التعاونية
للبحوث
الوطنية
للبنية التحتية ،اليت تدعم 27
مرفقا يف مجيع أحناء أسرتاليا،
ملدة عام آخر بتكلفة قدرها 150
مليون دوالر.
وكان التهديد باقتطاع هذا
الربنامج املعروف عامليا قد اثار
غضب أعضاء جملس الشيوخ
املستقلني ،واجملتمع العلمي
وجملس األعمال األسرتالي
الذي اتهم احلكومة بأخذ وظائف
العلماء والباحثني «رهينة».
التنفيذية
الرئيسة
وحثت
بليندا
أسرتاليا
للجامعات
روبنسون جملس الشيوخ على
مترير اإلصالح وقالت ان مجيع
جمالس عمدة اجلامعات يؤيدون
حترير الرسوم اجلامعية.
وقالت «اننا نعيد التأكيد انه
يف حال التصويت ضد مشروع
القانون فلن يكون هناك حل».
التنفيذية
الرئيسة
وقالت
جملموعة من مثاني جامعات فيكي
طومسون أنه «ال ميكن التفكري»
بفشل االصالحات احلكومية.
واضافت ان «منوذج التمويل
التمويل
مكسور..
احلالي
اجلامعي هو استثمار يف
مستقبل أسرتاليا».
وناشد طومسون جملس الشيوخ
هذا األسبوع اختاذ القرار
الصحيح للطاالب وألسرتاليا.
وقال زعيم املعارضة بيل
شورتن ان التنازل هو «تراجع
مهني» ،ودعا احلكومة إىل
التخلي عن مقرتحاتها بالكامل.

باين جيدد متويل االحباث ملدة  12شهرا

الوزير باين مع الرئيسة التنفيذية للجامعات االسرتالية بيليندا
روبنسون
تراجع وزير الرتبية كريستوفر
باين عن قراره اقتطاع متويل
 1700باحث مقرتحا تقسيم
االعتمادات بني متويل االحباث
ودعم الرسوم اجلامعية.
وقد ادى تكتيك السيد باين
بتهديد وظائف األحباث اىل
نتائج عكسية مذهلة متثلت
بسخط أعضاء جملس الشيوخ
املستقلني واالحزاب الصغرية
الرسوم
دعم
ازالة
من
اجلامعية.
وكان السيد باين قد اعلن
يوم االحد ان حتقيق وفورات
للحكومة يف عدم وضع سقف
«يرتبط
اجلامعية
للرسوم
ارتباطا ال ينفصم» بتمويل
اخلطة الوطنية التعاونية وحبوث

البنية التحتية ( )NCRISالبالغ
 150مليون دوالر ،وقال «أنت
ال تستطيع أن تفعل احدهما
دون اآلخر».
ولكن يوم االثنني ،ويف مواجهة
رد فعل عنيف وشرس وايضا
التهديد بالتصدي ملشروع
القانون يف جملس الشيوخ
مرة الثانية هذا األسبوع ،تراجع
السيد باين وقال ان التمويل
التعاونية
الوطنية
للخطة
وحبوث البنية التحتية ()NCRIS
سيستمر ملدة  12شهرا أخرى.
وقال باين «سيتم العثور
على التمويل للخطة يف اصول
املوازنة ،وأنها لن ختضع لتمرير
مشروع قانون التعليم العالي
والبحث التعليمي».
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اسرتاليات

Australian News

تيار املردة اوسرتاليا حييي مهرجانه السنوي بنجاح كبري

فريا ميني «دعونا خنرج من إطار  8و 14اذار اىل لبنان الواحد يف مواجهة األخطار»

السيدة فريا يمني تلقي كلمتها

النائبان عيسى وميهايلوك والقنصل غانم ،آباء وحضور

جانب من الطاولة الرسمية ويبدو االب طعمة

مرشحة الحزب املسيحي الديمقراطي الرا طوق سليمان وحضور

جان وجوزيف وداني دكان وحضور

ايلي بو هارون وحضور

طوني طوق ،د .عماد برو وحضور

يمني تتوسط لبيب وريتشارد طنوس ونسيب الهاشم وحضور

املحاسب كامل جبور وحضور

يمني تتوسط الزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش
برعاية رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية ممث ًال
بعضو املكتب السياسي للتيار
اإلعالمية فريا ميني وحبضور
مسؤول األنتشار احملامي جواد
خوري أقام تيار املردة اوسرتاليا
مهرجانه السنوي يف صالة
البلفيو بانكستاون سيدني حيث
غصت القاعة باملئات من أعضاء
تيار املردة واملناصرين واحللفاء
واألصدقاء.
«تساءل البعض هل يعقل
ان يكون عشاء املردة يف 14
اذار..واجلواب هو ليس املهم
حتديد التواريخ إمنا املهم أن
نصنع التاريخ وحنن للتاريخ
ّ
صناع .كيف ال وللمردة نفس
عمره آالف السنني حارب كل
أشكال اإلحتالل واإلستعمار
وهلذا فأن كل واحد منا سواء
إنتمى للمردة أم ال هو جبوهره
مارد بإنتمائه ألرضه ووطنه».
املعب خاطبت فريا
بهذا الكالم
رّ
ميني احلفل احلاشد الذي تقدمه
املونسنيور مرسيلينو يوسف

ممثال املطران أنطوان شربل
طربية ،األب الدكتور جان
القرعان ممثال املطران بولس
صليبا ،األب ملحم هيكل ممثال
املطران روبري رباط ،املطران
مار ماالتيوس ملكي ،املونسنيور
عمانوئيل صقر ،رئيس دير مار
شربل األب جوزيف سليمان،
األب انطوان طعمة ،األب طوني
سركيس ،األب برنارد عاصي،
النائب طوني عيسى ،النائب
تانيا ميهايلوك ،قنصل لبنان
العام جورج بيطار غامن ،قنصل
اجلمهورية العربية السورية ماهر
دباغ ،الرئيس العاملي السابق
للجامعة الثقافية اللبنانية الشيخ
ميشال الدويهي ،غسان حامت
ممثال الرابطة املارونية ،رئيس
رابطة احياء الرتاث العربي،
عضو بلدية هورنزبي برناديت
عزيزي ،رئيسة سيدات األجنيل
ماريات الدويهي ،التيار الوطين
احلر ،احلزب السوري القومي
الدميوقراطيون
االجتماعي،
االحرار ،حزب البعث العربي،

جمال زريقة وحضور
حركة الشباب املسلم العلوي،
حركة أمل ،احلزب الشيوعي
اللبناني ،جتمع شباب اجلنوب،
جملس اجلالية اللبنانية ،صحف
واألنوار
والنهار
التلغراف
واملستقبل واهلريالد وراديو
أس بي أس وصوت الغد وتو
أم إي وامليدل إيست تاميز.
مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية ،مجعيات بان ،أرده،
عيناتا ،حبنني ،كفرصارون،
كفرياشيت ،كفرزينا ،كفرفو،
القبيات ،املنيا ،جمدليا ،إيعال،
عشاش ،كفرصغاب ،رشعني،
برقاشا ،رابطة آل كرم ،مؤسسة
الدويهي.
اسطفان
الوزير
املرشح يف انتخابات الوالية
جورج زخيا واملرشحة الرا طوق
سليمان واملرشح جورج الضهر.
أستهل املهرجان بصالة بارك بها
احلفل املونسنيور مرسيلينو .ثم
رحب يف كلمته األنيقة منسق تيار
املردة اوسرتاليا ايلي بوهارون
باجلميع ومما قاله «نشكر هذه
الوجوه املشرقة اليت ترتسم

تصوير أراكس
على جباهها عالمات حب وتقدير
ومسات أصالة ووفاء للمبادىء
ومسلمات املردة اليت أرسى
ومت دعائم وجودها
قواعدها
نّ
الرئيس الراحل سليمان فرجنية..
وقد آىل تيار املردة اوسرتاليا
على نفسه إال ان يكون منفتحا
ومؤمنا باحلوار البناء وقدسية
الرأي والتعبري مع االحتفاظ
واملواقف
الوطنية
بالثوابت
الصلبة اليت ما كانت يوما إال
ملصلحة لبنان ودعم مسرية
العيش الواحد متمسكًا بتوجيهات
وتوجهات قائده ورئيسه سليمان
طوني فرجنية».
عرف املهرجان املهندس بدوي
قدم املتكلمني
احلاج الذي
ّ
والربنامج بأروع العبارات .ومما
قاله احلاج عن السيدة ميني «
للمرة الثالثة تزور أوسرتاليا،
ولكنها تسكن وبشكل مستدام
أذهاننا وعقولنا ..للمرة األلف
تسكن بيوتنا تدخل قلوبنا ..تزداد
تألقًا ،ثقافة وفكرًا وسياسة..
قومية املبادىء ،عروبية اإلنتماء

باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا وسيمون نجيم وعقيلته بربارة
والتفكري ،تعشق الكلمة ،تزيدها
أناقة ورقي..رمز للمقاومة أينما
ّ
حلت وكيفما ارحتلت ..حاملة
رسالة اخلط الواضح يف إتزان
ّ
قل نظريه
وموضوعية وشغف
يف أيامنا هذه ..ال كلل وال ملل
وال تعب يقف يف طريق إيصال
الرسالة ..حتمل معها األمل بوطن
ثابت مستقر ،حتمل معها احلنكة
والتواضع ،حتمل معها ويف
قلبها شهداء الوطن اجلريح..انها
سيدة الكالم ،أبنة املقاومة ،أبنة
املردة.»..
أستهلت السيدة فريا ميني
كلمتها بنقل حتيات رئيس تيار
املردة النائب سليمان طوني
فرجنية اىل اللبنانيني يف عامل
االنتشار وتقديره لدعمهم للوطن
األم .ونوهت بإستجابة األهل
بنسبة سبعني باملئة بتسجيل
اوالدهم يف القنصلية اللبنانية
يف سيدني قائلة «شكرا لكم
على تسجيل أوالدكم يف الوطن
األم لكي يبقى لبنان أمًا لنا
ولكم» وأضافت «كان يقال ان

اوسرتاليا هي األبعد عن لبنان
واذا بها هي األقرب إلينا كرفة
قلب لسبب واضح وأكيد :مهما
إخنرط االوسرتاليون اللبنانيون
يف اجملتمع االوسرتالي وهم
أوسرتاليون بإمتياز ولكنهم
لبنانيون لبنانيون حتى الرمق
األخري ..فالقلب يكرب بكم « .أما
عن املعادلة الذهبية أكدت ميني
« املعادلة الذهبية هي جيش
وشعب ومقاومة ،هي معادلة
ُتبقي تارخينا من ذهب وتصون
األرض والعرض لكي نبقى
ونستمر..فدعونا خنرج من إطار
 8و 14اذار اىل لبنان الواحد يف
مواجهة األخطار ألنه ان مل نتوحد
اليوم متى سنتوحد! هنالك خطر
االرهاب التكفريي الذي حياول
إلغاء اجلميع من دون استثناء ألنه
هو الصهيونية احلديثة اليت تريد
ضرب جوهر االديان للقضاء على
االنسان يف املنطقة ..يف مطلق
األحوال حنن أبناء األرض وحنن
بها متجذرون راسخون وشاخمون

صفحة 11

وقد مررنا بظروف أصعب بكثري
ومل ننحن بل قدمنا الشهداء اىل ان
صار كل يوم من أيام السنة عيد
الشهداء .فرأفة بشهدائنا ورمحة
بهم دعونا نرتقي اىل مستوى
شهادتهم ونتوحد ونكون صوت
واحد وقلب واحد ورب واحد يف
مواجهة هذه األخطار ،وكل منا
يقدر أن يلمس معنى االنسانية
ومعنى الوجدان املسيحي العميق
ببعده العربي واملشرقي الذي
جيسده سليمان طوني فرجنية»
ّ
هذا وأشارت ميني اىل أن «لبنان
كما الدول العربية يواجه خطرا
حمدقا وهذا اخلطر كان ميكن
ان يكون أكرب بكثري لوال صمود
القاهرة وبغداد ودمشق ..ومن
يعرف التاريخ يعرف ان دمشق
مل تسقط يوما ولن تسقط.
وأكرر ما قاله الوزير فرجنية ان
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سوريا اليوم ال حتارب عن سوريا
فقط ،بل حتارب عن اجلميع..
عن اهلوى واهلوية وعن التذكرة
والقضية .لذلك جيب ان نتوحد
حول البندقية العربية العلمانية
مبواجهة االرهاب التكفريي».
وعن الوجود املسيحي قالت ميني
« يقال املسيحيون مستهدفون،
ليس املسيحيون هم املستهدفون
وحدهم وامنا املنطقة كلها
تستهدف من خالل املسيحيني
يفرغ الشرق
من حيث انه عندما ّ
من مسيحييه يضرب الشرق يف
جوهره وهلذا املسلمون يتقدمون
يف الدفاع عن املسيحيني لكي
نبقى مجيعا مشرقيني .وهنا
أطمئنكم اننا ال خناف وكيف لنا
ان خناف وحنن متمسكون بأرضنا
وهويتنا ،وكيف لنان ان خناف
وحنن مسلحون بإمياننا أو ليس
لبنان هو وقف اهلل ».وختمت
السيدة ميني بالقول «لبنان
مير مبرحلة صعبة ولذا أذكرونا

اسرتاليات

اجليش
وأذكروا
بصلواتكم
اللبناني الباسل..أذكروا كل
اجليوش العربية ألنها مستهدفة
وحتديدا اجليش العراقي واجليش
العربي السوري،وبإسم كل
اجليوش وبإمسنا أشكروا رجال
املقاومة».
بعدها قام تيار املردة اوسرتاليا
بتقديم دروع تقديرية لكل من
النائب طوني عيسى والشيخ
ميشال الدويهي على دعمهما
للتيار وعلى صداقتهما القيمة،
وكذلك للسادة منصور عزيزي
وغازي فرجنية والياس الشدياق
ورميون عزيزي على خدمتهم
الطويلة يف مؤسسة الرئيس
فرجنية ويف تيار املردة .ثم قدم
رئيس مجعية عشاش بسام دكان
لوحة صنعت من احلرير للسيدة
فريا ميني .بعدها إنطلق الربنامج
الفين فعقدت حلقات الدبكة حتى
ساعات الصباح على وقع أغاني
املردة واألغاني الوطنية.
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الوطين احلر يكرم وفد املرده اىل
اوسرتاليا

لقاء موسع لقوى  8اذار يف اسرتاليا حبضور فريا ميني
عقد لقاء يف بيت املرده -
غيلفورد ملناسبة يوم الثامن
من اذار ضم رؤوساء واعضاء
مكاتب االحزاب احلليفة يف
سدني :حركة امل ،التيار
الوطين احلر ،احلزب السوري
حزب
االجتماعي،
القومي
الدميوقراطيني االحرار ،حزب
االشرتاكي،
العربي
البعث
حركة الشباب املسلم العلوي
حبضور عضو املكتب السياسي
يف املرده السيدة فريا ميني
االنتشار
شؤون
ومنسق
احملامي جواد خوري ومنسق
مكتب املرده اوسرتاليا ايلي
بو هارون واملنسقني السابقني
جان البايع وبدوي احلاج ونائب

املنسق فادي مللو واعضاء
هيئة املكتب السادة :ريتشارد
زعيرت ،جوزف املعراوي ،شادي
رعيش  ،فرنسوا اجلعيتاني،
انطوان احلليب ،موريس بو
موسى ،وليد ديب ،مارون
صاحل وشامل فخر .
وقد استهلت ميني االجتماع
البيت
باصحاب
بالرتحيب
مشددة على مسألة متابعة
الدور التثقيفي املتعلق بتعليم
اللغة العربية احملكية يف اقل
تقدير وهذا ما يعمق الروابط
مع الوطن االم .واكد اجملتمعون
على ضرورة تسليح اجليش
اللبناني لتمكينه من القيام
بواجباته الوطنية على اكمل وجه

مع االميان شبه املطلق بوجود
قرار دولي مينع اجليش اللبناني
من تعزيز قدراته بسالح نوعي.
واشارت السيدة ميني اىل
مسألة حتييد الساحة الداخلية
وتعزيز املنعة الوطنية لتمكن
اجليش من التفرغ ملواجهة
االخطار االرهابية بدل التلهي
يف الداخل اللبناني.
املنسق ملرده سدني
وقدم
ّ
جان البايع مداخلة طلب فيها
تفعيل التعاون العملي بني
احللفاء لتحقيق النتائج املرجوة
على صعيد اجلالية اللبنانية
يف اوسرتاليا وعلى الصعيد
الداخلي يف لبنان بدل االكتفاء
بالبيانات غري اجملدية.

مجعية بطل لبنان الزغرتاوية تك ّرم السيدة فريا ميني
«عندما نقول يوسف بك كرم
يعين تلقائيا أننا نقول البيت
الزغرتاوي هذا البيت الذي
ينضح منه الوفاء والذي ينضح
منه عامل الوحدة الزغرتاوية
وعندما نقول زغرتا يعين زغرتا
الزاوية اليت هي واحدة وهذه
الوحدة هي حجر الزاوية لوحدة
لبنان « هذا ما أستهلت به
كلمتها عضو املكتب السياسي
يف تيار املردة االعالمية السيدة
فريا ميني يف البيت الزغرتاوي
كرمتها مجعية
يف سيدني حيث
ّ
بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية االوسرتالية يف
حفل كوكتيل أقيم على شرفها
ومسؤول االنتشار يف تيار
املردة احملامي جواد خوري يف
سيدني .حضر احلفل النائب
طوني عيسى ومنسق تيار
املردة اوسرتاليا ايلي بوهارون
وعضو بلدية باراماتا باخوس
املكاري وعضو بلدية هورنزبي
والرئيس
عزيزي
برناديت
العاملي السابق للجامعة الثقافية
اللبنانية الشيخ ميشال الدويهي
ورئيسة سيدات األجنيل ماريات
الدويهي ورئيس مركز االحباث
املاروني د .جان طربية ورئيس
نادي رايدملري بيرت الباشا
ورئيس مجعية برقاشا جورج

تامر واالعالميون أمحد سليم
وبطرس بشارة وداليدا اسكندر
وندى فريد ورؤساء اجلمعية
السابقون بطرس واكيم وفهد
اجلعيتاني وانطوان اجلعيتاني
وانطوان احلليب وسركيس كرم
ورئيسة جلنة سيدات زغرتا
السابقة عليا احلليب.
قدم املتكلمني عضو جلنة
ّ
اجلمعية االدارية جان التقال الذي
رحب بالسيدة ميني أحر ترحيب.
أما رئيس اجلمعية الزغرتاوية
جوزيف املكاري فقد نوه بكلمته
بالسيدة ميني كما تطرق فيها
اىل نشاطات اجلمعية وأهمية
التواصل مع زغرتا لبنان ومما
أرحب
جاء فيها « يسعدني ان ّ
بالسيدة فريا ميني السيدة
الزغرتاوية البارزة يف اجملال
الوطين واإلعالمي واإلجتماعي
أوجه حتية
ويسعدني ان
ّ
زغرتاوية طيبة وسالم زغرتاوي
من اوسرتاليا لسليمان بك
فرجنية .كلنا نتابع السيدة ميني
على شاشات التلفزة وهي تدافع
برباعة عن أفكار تيارها وتشرح
املباديء اليت تقتنع بها..
هي الوجه اإلعالمي الزغرتاوي
املشرق على الساحة اللبنانية..
هي املرأة البارزة حبضورها
ومواقفها ..وحنن نفتخر بأبنة

زغرتا الالمعة يف الوسط
األعالمي واألدبي واألجتماعي
ونتمنى هلا املزيد من النجاح
يف كل نشاطاتها.»..
أما السيدة فريا ميني فقد
ّ
مثنت جهود اجلمعية الزغرتاوية
ونشاطاتها وضيافتها مشرية
اىل انها سعيدة ان تزور
البيت الزغرتاوي للمرة الثالثة
مشرية اىل أنه «عندما نقول
يوسف بك كرم يعين تلقائيا
أننا نقول البيت الزغرتاوي هذا
البيت الذي ينضح منه الوفاء
والذي ينضح منه عامل الوحدة
الزغرتاوية وعندما نقول زغرتا
يعين زغرتا الزاوية اليت هي
واحدة وهذه الوحدة هي حجر
الزاوية لوحدة لبنان».
اجلالية
بنجاحات
وأشادت
من اجملاالت
العديد
يف
وبدور اجلمعية البناء «ألن
اجلمعية متثل العيلة الواحدة
جتسد البنيان األساسي
اليت
ّ
وتكرس اجملتمع وتؤكد
للوطن
ّ
الوطن .ان النجاح داخل البيت
هو األصعب لكنه يزرع ثقافة
البيوت على مساحة الوطن».
ويف ختام احلفل مت قطع قالب
احللوى وقدم رئيس اجلمعية
جوزيف املكاري هدية تذكارية
للسيدة ميني.

اقام التيار الوطين احلر يف سدني
حفل عشاء على شرف عضو املكتب
السياسي يف املرده السيدة فريا
ميني ومنسق االنتشار احملامي
جواد خوري وقد القى باملناسبة
مسؤول التيار الوطين احلر طوني
طوق كلمة ترحيب ثم حتدثت
السيدة ميني عن اهمية التواصل
بني لبنان املقيم ولبنان املنتشر
 ،كما تطرقت اىل اجواء احلوار
اجلاري يف لبنان متمنية نتائج
اجيابية خصوصا انه ال بديل للحوار
كما دعا ويدعو اىل ذلك دائما
تيار املرده ،ثم شكرت للوطين
احلر الدعوة وحفاوة االستقبال.

وكانت امينة سر التيار الوطين
احلر كلودين منصور القت كلمة
اشادت فيها بالتحالف بني

التيارين ،متمنية باسم زمالئها
كل اخلري والتوفيق للمرده يف
اوسرتاليا.
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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
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X
F

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

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

سورية ..حوار املتاريس
حوارات من خلف املتاريس
مرح ماشي
أربع سنوات من احلرب السورية ،واملقاتلون
يتمرتسون متواجهني على مسافات قريبة مسحت
بتبادل األحاديث يف ما بينهم .أحاديث ترتاوح
بني الشتائم واملفاوضات وحماوالت إقناع تثمر
أحيانًا .هي لغة يتقنها السوريون على جانيب
الصراع ،وحياول املسلحون األجانب التشويش
عليها.
حتت مبدأ «إن جنحوا للسلم فاجنح هلا» دخل اجليش
السوري بلدة حلفايا ،يف ريف محاة الغربي ،بعد
هروب عناصر «جبهة النصرة» باجتاه ريف إدلب
ّ
اجلنوبي ،وهروب
املسلح غري الشهري «أبو مشحم»
ّ
أليام طويلة
دارت
عنيفة
معهم .معارك
ختللها
ّ
ُ
الكثري من املواقف احلرجة،
جراء
واملضحكة أحيانًاّ ،
قرب املسافة بني املتحاربني.
«أبو مشحم» الذي مل يتجاوز  18عامًا من العمر كان
موجودًا خلف ساتر مواجه ملقاتلي اجليش السوري،
مهمته اليت يقول ّ
مستعدًا لتنفيذ
إنها «تنغيص
ّ
ّ
بد،
األيام كانت طويلة ،وكان ال ّ
حياتهم» .لكن ّ
كما هي العادة بني املتاريس املتقابلة ،من أن
ينشأ شيء من التواصل بني جنود اجليش وأبو
مشحم .يروي أحد اجلنود حكايته مع أبو مشحم،
فيقول« :كان يعمل ،أحيانًا ،بعدما يفرغ من تبادل
الشتائم مع اجلنود ،على تبديل ترددات الالسلكي
والتشويش عليها لتعطيل االتصاالت».
ويتابع اجلندي« :صرنا يف نهاية املطاف
نتحاشى اخلالف معه ،فهو يعطينا إشارات من
خلف املرتاس.
وتطور األمر يف ما بيننا حتى بتنا
ّ
نناديه أحيانًا ساخرين (أبو مشحم فقدنا االتصال
مع العمليات دخلك خربهن يتصلوا فينا .أبو مشحم
خبرّ حسن حيكي مع العمليات) وكان أبو مشحم
يستجيب لنا ،يف حماولة سخرية مضادة ،ويتصل
حبسن وخيربه عن ضرورة االتصال بالعمليات».
أخريًا هرب أبو مشحم ،اآلتي من حلب ،مع من
هربوا إىل خان شيخون ،يف ريف إدلب ،فافتقده
جريانه املقاتلون.
حبسب ما يرويه اجلنود عن تلك األيام،
فإن
ّ
األحاديث بينهم وبني املقاتلني يف املقلب اآلخر
كانت تبدأ باالتهامات الطائفية ،تليها الشتائم،
قبل أن يتبع ذلك حماولة ّ
كل طرف إقتاع اآلخر
بصوابية موقفه.
ّ
علي ،اجلندي الذي قاتل يف ريف محاة الشمالي،
يروي كيف حاور مسلحني سوريني ،على
أن «من
«احملرس» اخلاص بقطاعه ،ويشرح ّ
املمكن إجياد أمور للكالم عنها مع السوريني،
حتى لو كانوا مسلحني .لكن املسلحني األجانب
كانوا عرضة لسخريتنا وشتائمنا ورصاصنا طوال
ّ
الوقت».
أن األمور تبدأ بالشتائم دائمًا
ويؤكد ّ
كون ّ
كل طرف منهما يرى يف اآلخر
عدوًا ،ولكن
ّ
الوصول إىل نقاط مشرتكة هو أمر متوقع يف ّ
كل
أن عبارة «حننا والد بلد واحد.
مرة ،ويذكر علي ّ
أنت شايف حالك صح ،وأنا شايف حالي صح.
خلي كالمنا حضاري» هي من العبارات اليت لطاملا
استخدمت يف مورك .ويف بعض األحيان «كان
املتقاتلون يتبادلون طلقًا ناريًا يف اهلواء ،كنوع
ود لآلخر».
من التعبري عن الغبطة وإشارة ٍّ
حكاية أخرى يرويها مروان ،جندي من مدينة
فر من اجليش السوري خالل معارك
دير الزورّ ،
الزارة يف ريف محص الغربي ،تاركًا خلفه صديق
عمره أمحد ،الذي رفض االنشقاق وأصبح هاجسه
التواصل مع رفيقه إلقناعه بالعودة .من خلف
املتاريس كان أمحد حياول إقناع مروان
بأن
ّ
األجانب الذين يقاتلون إىل جانبه هم األعداء ال
اجليش السوري .لكن املعارك تواصلت ،وانتهى
األمر بعدها إىل تسوية وضع مروان الذي عاد
مواطنًا يف بلده بعدما استشهد صديقه أمحد يف
إحدى املعارك ،ما سّبب وجعًا ملروان الذي اعرتف
قائ ًال« :كان حمقًا .إن زمالئي األجانب يقتلوننا.
وقد قتلوه» .عملية «عني الصقر» اليت ّ
مت تنفيذها
يف جورة الشياح ،يف محص ،منذ شهور طويلة،
توضح إمكانية الوصول إىل نتائج عسكرية الفتة
من خالل احلوار القائم عرب املتاريس؛ فاملسلحون
احملاصرون كانوا على استعداد لدفع أي مبلغ
ّ
أمر
مقابل الدخان والطعام.
استغله الضباط
ٌ
السوريون أثناء احلوار مع املسلحني اجلائعني،
واملفاوضني على سلة حتتوي معلبات وعلب

سجائر مقابل بدل مادي كبري .وعم ًال بالقول
«احلرب خدعة»ّ ،
مت تفخيخ السلة ،وإرساهلا إىل
املبنى املقابل ،عرب ضابط سوري ،فصلته  4أمتار
فقط عن املسلح ُ
املفاوض ،والذي بنى جسور
الثقة املطلوبة للعملية .وبعد حلظات من عودة
مقر القيادةّ ،
مت تفجري السلة ،ما أدى
الضابط إىل ّ
إىل مقتل  3مسلحني.
أن احلوارات بني املتحاربني مل تتوقف عند
ويذكر ّ
عدة إىل
حدود الكالم ،بل جتاوزتها يف مواضع ّ
صفقات تهريب للدخان والطعام والذخائر .كذلك
فإن هذه احلوارات كانت ،لدى البعض مبثابة
ّ
نافذة ملعرفة أخبار البالد ،وتطورات األوضاع
السياسية عن طريق الطرف اآلخر .ويشري كثريون
أن احلوارات بني اجلنود واملسلحني غالبًا ما
إىل ّ
كان يرافقها تشويش من قبل املسلحني األجانب.
فاملتاريس ،حيث ال يفصل اجلندي عن املسلح
غري جدار متهالك وطاقة ّ
قناص ،غدت بوابة لتمرير
الرسائل بني منطقة وأخرى.

شـعرة مـعاوية
إيلي حنا

ّ
تغط الدماء املشهد كام ًال .مساحة صغرية
مل
خلقها مقاتلون متواجهون كانت كفيلة بنزع صفة
«خط نار» عن مناطق عديدة .قد تالزم احلرب يف
سوريا كل زاوية ...لكن مبرور السنوات األربع،
ُ
ضيقة ،لكن
ابتدعت مساحة على اهلامش .كانت
ّ
«عدوين» .التواصل بني عناصر من
كفيلة يف مجع
ّ
اجليش ومقاتلني يف الضفة املقابلة ليس جديدًا.
«تطور» إىل مصاحلات شعبية ووطنية حافظت
أمر
ّ
على أرواح وممتلكات .سوريا يف حاجة أكثر من
أي وقت مضى هلذه املصاحلات ،والحتضان
(الفارين) واملواطنني الذي محلوا السالح.
اجلنود
ّ
«الفارين» و»املستسلمني»
الدول تستوعب
ّ
و»التائبني» و»العائدين».
ال مكان يف عملية إعادة بناء «سوريا الواحدة»
ّ
رد فعل شعبية يف احلارة الفالنية
للتخوف من ّ
أو طلب القصاص من هارب إىل الريف البعيد.
تتصف
ال يزال يف أماكن نزوح ُتسمع عبارات
ّ
بالعنصرية« .النسوان واألوالد هون والرجال
عم يقاتلو اجليش» ،يقول البعض .هي ردود
فعل «طبيعية» لكن ال ختدم «املصلحة العامة».
عدد كبري من العناصر السورية يف املعارضة
املسلحة جيب مساع مطالبهم إن كانت حتت سقف
الدولة وجيشها .شهدنا مناذج كثرية حلوارات
بني مقاتلني سوريني على خمتلف اجلبهات،
وملصاحلات متفرقة .هؤالء مل ينتقلوا من ميليشيا
إىل ميليشيا ،بل من ميليشيا إىل الدولة املسؤولة
عن  185000كلم مربع.
يف حرب ضخمة بوجود آالف املسحلني املدربني
من عشرات دول العامل ،أصبحت حرب سوريا
(كل سوريا) يف مواجهة سرطان متشعب قلبه
يف أرض الشام.
هي «شعرة معاوية» اليت ال تزال جتمع بني
السوريني .شعرة من هذا النوع ال حيتملها
التكفرييون األجانب احلرصاء على قطع أي تواصل
بني السوريني .يف النهاية ،هي حرب ختتلط
فيها األيديولوجيا مع البزنس واملصاحل اإلقليمية
والدولية .فيها الكثري من املستفيدين من اقتتال
السوريني ومن املرتحبني من دمائهم.
بارقة أمل ،اليوم ،أن ال تكون كل بندقية يف يد
سوري هي آلة قتل دائمة .يوم تنتهي هذه احلرب
ّ
«مستورد» بالوكالة إىل
الدموية بطرد أو قتل آخر
َ
سوريا ،أمام السوريني طريق طويل شائك إلبراز
صورة هويتهم جمددًا« .صيغة» ال تعين استرياد
واحدة من نوع طائف لبنان أو عراق بول برمير.
املوحدة يعيش فيها املواطنون
يف سوريا الدولة
ّ
حتت بند واحد :مواطنون متساوون من حوران
إىل عفرين.

السوريون على اجلبهات :رصـاص ...وكـــالم
زياد غصن
«طالقيات» أخرى حيدثها جنود يف اجليش
السوري ومسلحون يف جدار املواجهة
بينهم« ...طالقيات» ليست للرصد والقنص
والرصاص ،بل للكالم وإيصال رسائل بإمكان
وقف إراقة دماء بعضهم بعضًا.
فيما كان كثريون يف منتصف عام 2013
يذخرون بنادقهم مبزيد من الطلقات استعدادًا
جلولة جديدة من القتال ،كان العقيد مصطفى
شدود من مرتبات إدارة الدفاع اجلوي يشق
طريقه أعزل حنو أحد متاريس املسلحني يف
ريف دمشق ،طالبًا احلوار معهم لوقف إراقة
دماء السوريني وتهديم البالد.
خطوة الضابط الذي قضى شهيدًا يف ما
بعد برصاص مسلحني ،شجعت كثريين على
تكرار املبادرة على أكثر من جبهة ،بعضها
وجد طريقه إىل الرأي العام عرب كامريات
اهلاتف احملمول وشبكات التواصل االجتماعي،
وبعضها اآلخر ظل بعيدًا عن األضواء بانتظار
من يفتش عنه.
ويف كال احلالتني كانت الرسالة املراد
إيصاهلا :ليس الرصاص وحده الناظم لعالقات
السوريني على مجيع جبهات القتال ...فثمة
فسحة ما للكالم والرسائل عنوانها سورية
تتسع للجميع.
يروي ضابط يف اجليش السوري كان عائدًا
للتو من إحدى جبهات القتال ،أنه خالل عملية
اقتحام ملنطقة سكنية توجد فيها جمموعات
مسلحة عدة ،استشهد أحد العناصر ،ومل
يتمكن زمالؤه من سحب جثته ،إىل أن جاءت
مع تراجع حدة االشتباكات سيدة كبرية يف
وأصرت على السماح هلا بالدخول
السن،
ّ
إىل املنطقة ،لتتفقد منزهلا وإخراج بعض
متعلقاتها الشخصية« .فما كان مين إال أن
محلتها رسالة إىل قائد اجملموعة املسلحة،
ّ
وهو سوري ،مفادها رغبتنا يف وقف إطالق
النار ليتاح سحب جثث الطرفني» ،يضيف
الضابط.
غابت السيدة لربهة من الزمن ثم عادت لتطل
من بعيد ،وهي جتر خلفها لوحًا معدنيًا عليه
جثمان اجلندي الشهيد وتسلمه للضابط،
همت السيدة لتعود أدراجها لتطمئن
وعندما ّ
محلها الضابط رسالة أخرى
على منزهلاّ ،
سبحة مكتوب
كانت هذه املرة عبارة عن ُ
عليها أمساء اهلل احلسنى هدية لقائد اجملموعة
املسلحة قائ ًال له :إن ما جيمعنا أكثر بكثري
مما يفرقنا.
مضي فرتة من الزمن على تلك احلادثة،
بعد
ّ
كسر الرجالن حاجز الرصاص ليتبادال من
بعيد حديثًا عن «عبثية مواجهة السوري ألخيه
السوري» ،وخيلص الضابط يف حديثه إىل
أن «املشكلة يف النهاية تكمن يف موقف
املقاتلني األجانب والسوريني املنضوين حتت
عباءة املشروع التكفريي ،الرافضني ألي
حوار بني السوريني ،بدليل جماهرتهم عالنية
برفض مشاريع املصاحلات يف بعض املناطق،
وقتلهم كل من يسري يف ركابها» .وهذا ما
يفسر إصرار قيادة اجليش على مطلبها الدائم
يف مجيع مشاريع املصاحلات بطرد املقاتلني
األجانب ،وإخراجهم من املناطق اليت تشملها
املصاحلات.
ما كان يصوره اإلعالم منذ بداية األزمة
كمحرمات ،سقط مع أول مصاحلة طبقت
على أرض الواقع يف منطقة برزة البلد يف
دمشق .هناك كان مستخدمو طريق برزة ــ
التل من املدنيني ،يسألون أنفسهم حبسرة
وأمل ،وهم ميرون على حواجز الطرفني اليت
ال يفصل بينها سوى بضعة أمتار :إذا كان
بإمكانهم أن يتالقوا بعضهم مع بعض هكذا،
فلماذا فعلوا بنا ما فعلوه؟
يصنف الدكتور سليم خراط ،املنسق العام

الئتالف قوى التكتل الوطين الدميقراطي
ومستشار اللجنة املركزية للمصاحلة الشعبية،
املسلحني إىل سبع فئات رئيسية ،تبدأ
بـ»فئة قوت الدم ،ثم فئة ليس لديها ما
ختسره ،وفئة تعشق الزعامة ،وفئة انساقت
مع حميطها املسلح ،وفئة حتمل حالة ثأرية
وتأثرت باإلعالم ،وفئة التكفرييني ،وفئة
حتمل مشروعًا خارجيًا وتعيه جيدًا» ،وعلى
ذلك فإن املبادرة إىل التواصل مع شرحية
من املسلحني والتحاور معهم ميكن أن
ختلص إىل نتائج إجيابية ،ففي النهاية هؤالء
ليسوا من «طينة» واحدة يف دوافعهم حلمل
السالح .وهذا ما حدث فعليًا على األرض
يف أكثر من مكان عندما جلس ضباط يف
اجليش السوري على طاولة واحدة مع بعض
قادة جمموعات مسلحة لبحث سبل التوصل
إىل تسويات معينة حتقن دماء السوريني،
وتوقف حالة الدمار املصاحبة للحروب عادة.
ويذهب خراط يف حديثه مع «األخبار» إىل
حد املطالبة بـ»الرتكيز على ضرورة التواصل
مع قيادات املسلحني ،وباألخص املسؤولني
عن اجملموعات الصغرية ،كونهم ميكن أن
جيروا جمموعاتهم إىل التسوية ،وكذلك ميكن
أن يكونوا قناة اتصال آمنة وعنصر ثقة
لقياداتهم اليت تعيد النظر وتفكر يف ممر
آمن للعودة اىل حضن الوطن ،وهذا ال ميكن
أن حيققه إال وطنيون وسطيون اعتداليون
توافقيون لديهم اجلرأة والشجاعة باإلقدام
على هذه املواجهة ...وهم متوافرون وبكثرة
وأه ًال هلذه املواجهة ،واألمثلة كثرية».
لكن هذه «الطالقيات» اجلديدة اليت جيهد
البعض لفتحها ولتكون بدي ًال من الرصاص
والقتل والتدمري ،مثة من يسعى جاهدًا أيضًا
إلغالقها أو حتويلها إىل «طالقيات» للرصاص
حتقيقًا ملصاحل متعددة قد تكون شخصية
تغلفها مكاسب احلروب أو سياسية مرتبطة
بأجندة أصبحت متعددة املرجعيات ،إذ إن
معظم املناطق اليت دخلت دائرة املصاحلات
تشهد بني الفينة واألخرى حماوالت لنسفها
عرب خرق اتفاق التسوية ووقف إطالق النار.
الكاتب والصحايف سعيد هالل الشريفي ينظر
إىل املسألة من إطارها العام ،فيقول« :حبلول
الشتاء الرابع على نكبة السوريني ،تتفاقم
األزمات ،وتتعقد أوجه معاجلتها وتتضاءل
فرص احللول السلمية كلما توسعت رقعة
ميادين احلرب ودخلت على األزمة عناصر
جديدة مل تكن داخل املشهد يف البداية .الكل
يتسابق على حتقيق ما ميكن من املكاسب.
بعضهم عرب رفع سقف املطالب من فوق
املنابر اإلعالمية ،والبعض اآلخر عرب إطالق
العنان ألسلحته الثقيلة ،سواء منها البدائية
املبتكرة يف ورشات اخلراطة املعدنية ،أو
العابرة للحدود».
وأضاف يف حديثه إىل «األخبار»« :احلروب
اليت ختتلط فيها األيديولوجيا بالبزنس تلوث
نفوس البشر ،ويغدو كل ما كان مثينًا يباع
بابتذال على قارعة الطريق ...حني تغلق
كل ملفات االقتصاد واألعمالُ ،تطلق فرص
السالم اجلدية ،ويؤتى بعجلة الدبلوماسية إىل
واجهة الفعل».
على إحدى جبهات مدينة حلب ،وبعد حنو
عامني من مهمته هناك ،خيلص أحد الضباط
إىل القول« :يف كثري من فرتات اهلدوء كنت
أجتول وأتنقل رغم علمي أنين يف مرمى نريان
الطرف األخر ،وهم كذلك كانوا يف مرمى
نرياننا ...ال أقول إنين كنت مطمئنًا بشكل
كامل ،لكن أيضًا مل أكن حذرًا إىل درجة
التخفي ،فاقتناعي يقول إن شعرة معاوية
الطويلة مل تنقطع بعد مع بعض محلة السالح
من السوريني».
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مقاالت وتحقيقات

اسرتاتيجيات أوروبا لنفايات لبنان« :كل شي فرجني برجني»
«كل شي فرجني برجني» .ليس هناك
أبلغ من األمثال الشعبية للتعبري عن
واقعنا .مثانية ماليني يورو ينفقها
االحتاد األوروبي يف لبنان حتت شعار
«احلوكمة البيئية» ،وألن «احلوكمة»
وصلت إىل النفاياتُ ،أريد ملمثلي
غطاء لدراسة
اجملتمع املدني أن يكونوا
ً
هي «لزوم ما ال يلزم»… فقاطعوا.
مول االحتاد
يف أيار عام ٢٠١٤
ّ
األوروبي برنامج «دعم اإلصالحات -
احلوكمة البيئية» عرب هبة تبلغ قيمتها
مثانية ماليني يورو بإدارة رئاسة
جملس الوزراء .تشمل أنشطة هذا
الربنامج جمموعة من امللفات اليت
تعمل عليها وزارة البيئة ،وبينها ملف
إدارة النفايات املنزلية الصلبة .ويف
خضم انشغال احلكومة اللبنانية بإقرار
خطة جديدة للنفايات شعارها كسر
احتكار سوكلني وإعادة توزيع املناطق
اخلدماتية مبا يناسب احملاصصة
السياسية والطائفية لصناع القرار،
وألن األموال باتت موجودة وال بد من
صرفها ،كلفت احلكومة اللبنانية وزارة
البيئة إعداد «دراسة حول التقييم
االسرتاتيجي لألثر البيئي لالسرتاتيجية
الوطنية إلدارة النفايات الصلبة».
َ
صرف اهلبات
يشرتط االحتاد األوروبي
اليت يقدمها من خالل تلزيم تنفيذها
لشركات أوروبية ،لذلك إن هبة
الثمانية ماليني يورو سينفذها فريق
عمل فين من شركات أوروبية عدة
بقيادة جمموعة ج.ف.أ .االستشارية
األملانية ،وباالشرتاك مع شركة
 Umweltbundesamt UBAالنمسوية
وشركة  Euro consultاالستشارية
األوروبية وشركة Mott MacDonald
االستشارية الربيطانية.
كيف لدراسة أن تقوم بتقييم خطة
اسرتاتيجية ال حتدد فيها تقنيات إدارة
النفايات؟
شحذ اخلرباء «الفرجنة» أقالمهم ،وبدأوا
بتجميع املعلومات املتعلقة بإدارة
النفايات املنزلية الصلبة يف خمتلف
املناطق اللبنانية ،وباالقرتاحات واخلطط
املطروحة للنقاش من قبل وزارة البيئة
واجلمعيات األهلية وجملس اإلمناء
واإلعمار ووزارة التنمية اإلدارية .ويف
وقت كان جيري فيه اخلرباء األوروبيون
اجتماعات تشاورية مع اإلدارات الرمسية
والبلديات واجلمعيات األهلية ،كانت
احلكومة اللبنانية قد حسمت خيارها
بإقرار خطة للنفايات تقوم على مبدأ
تسليم إدارة النفايات للمتعهدين من
القطاع اخلاص الذي طلب منهم حتديد
املواقع واخليارات التقنية اليت تناسبهم
يف املناطق اخلدماتية اليت ُأطلقت فيها
املناقصات (بريوت وجبل لبنان) .هذا
يعين أن «التقييم االسرتاتيجي» الذي
كلفت الشركات األوروبية القيام به بات
«لزوم ما ال يلزم» ،لكن وزارة البيئة
أصرت على استكمال العمل بالربنامج.
وبالفعل ،باشرت الوزارة ،بالتعاون مع
فريق من اخلرباء األوروبيني ،تنظيم
سلسلة من اللقاءات ،تعرض فيها
املسودة األولية للدراسة اليت أعدتها.
ويف هذا السياق ،قررت الوزارة تنظيم
ثالثة لقاءات ،ينعقد اللقاء األول
مع سائر اإلدارات العامة والوزارات
املعنية بشأن النفايات الصلبة .أما
اللقاء الثاني ،فسوف ينعقد مع ممثلني
عن البلديات .وخيصص اللقاء الثالث
ملمثلني عن اجملتمع املدني وخرباء
معنيني بهذا الشأن ،وذلك حتضريًا
ملؤمتر وطين ينعقد يف مرحلة الحقة
إلطالق الدراسة.
وألن التشاور مع اجملتمع املدني ،هو

بسام القنطار

اجتماع االسبوع املاضي يف وزارة البيئة أُلغي بعد مقاطعة واسعة من مختلف الجمعيات (مروان بو حيدر)

املهمة األصعب بالنسبة إىل الوزارة،
قرر الفريق املكلف إدارة الربنامج ،أن
يتعاون مع شبكة املنظمات العربية
غري احلكومية للتنمية لدعوة اجلمعيات
واالئتالفات األهلية املهتمة مبلف
النفايات ،وأبرزها احلركة البيئية
اللبنانية ،ومحلة صفر نفايات ،ومحلة
إقفال مطمر الناعمة ،واالئتالف املدني
ضد سياسة احلكومة ملعاجلة النفايات
املنزلية الصلبة ،والتجمع اللبناني
حلماية البيئة.
اللقاء الذي كان مقررًا عقده أمس،
ووجه مبقاطعة واسعة من خمتلف
اجلمعيات املدعوة ،ما دفع املدير
التنفيذي لشبكة املنظمات العربية غري
احلكومية للتنمية ،زياد عبد الصمد ،إىل
توجيه رسالة إىل املدعوين أعلن فيها
أنه «حاول أن ُيسهم يف معاجلة معضلة
تتداخل فيها املصاحل وتتعارض أحيانًا
كثرية مع بعض املواقف املبدئية ،لكن
على ما يبدو ،فإن عناصر احلوار مل
تكتمل بعد ،وهو ما دفعين إىل إبالغ
الوزارة بقراري إلغاء االجتماع وانسحابي
من املبادرة كليًا ،فأنا متأكد من أن
اجلمعيات وحتالفاتها ستتمكن من إجياد
الوسيلة األفضل إلدارة احلوار ،وأنا أثق
بأن الوزارة ستتمكن من إجياد الشخص
املناسب إلدارة العالقة مع اجملتمع
املدني بشكل أفضل».
تتفاوت أسباب املقاطعة بالنسبة إىل
اجلمعيات املدعوة ،فبالنسبة إىل منسقة
محلة صفر نفايات فيفي كالب ،كان
التأخر يف إرسال مسودة الدراسة
ووصوهلا قبل مثاني ساعات من عقد
اللقاء ،السبب املباشر للمقاطعة .منسق
«االئتالف املدني ضد سياسة احلكومة
ملعاجلة النفايات املنزلية» ،رجا جنيم،
أكد أن السبب الرئيسي للمقاطعة،
هو مضمون مستند السناريوهات ،كما
حتريف وزارة البيئة القرتاحنا كمجتمع
متخصص وحتى عدم احرتامها
مدني
ّ
لنا .وأضاف جنيم« :بالرغم من قرار
إلغاء االلقاء الذي أعلنه عبد الصمد،
لغ اللقاء وبقي
فإن وزارة البيئة مل ُت ِ
ممثلوها مع بعض اخلرباء األوروبيني
يف الصالة منذ العاشرة حتى ما بعد
العاشرة والنصف صباحًا !...وذلك
ّ
يدل بكل وضوح على العقلية السائدة
الرمسية».
يف هذه اإلدارة
ّ
يؤكد د .ناجي قديح أن مجعيات اجملتمع
املدني تطالب بأن تعتمد احلكومة ّ
خطة
فصلة ،شاملة ،كاملة ُمتوازنة ،عادلة
ُم ّ
ومستدامة ،جيري حتضريها بطريقة
ُ
مهنية صحيحة .ويبدأ لعب دور الدولة
ّ
احلقيقية بإلغاء قرار جملس الوزراء
ّ
رقم  2015-1-12/ 1والقرار رقم 46
 .2014-10-30/وإن أي حديث عن
سيناريوات وخطط قبل إلغاء القرارين
هو كالم عبثي.
يقدم قديح قراءة نقدية أولية للدراسة
اليت أعدتها جمموعة ج.ف.أ .االستشارية
األملانية ،ويعيب على الدراسة أنها ال
تناقش مشروع خطة اسرتاتيجية إلدارة

النفايات الصلبة ،وال تدرس درجة
تالؤمها مع الشروط الصحية والسالمة
العامة ومحاية البيئة واستدامة املوارد،
كذلك كان ينبغي هلا أن تكون وفق
متطلبات املرسوم املتعلق بدراسات
التقييم االسرتاتيجي .بل هي تتناول
قراري جملس الوزراء ،ومن املعروف أن
هذين القرارين يتناوالن توزيع املناطق،
وشروط التلزيم ،وبعض التوجيهات
العامة واملتداخلة ،وغري الدقيقة
املتعلقة بإدارة النفايات وتلزميها
للقطاع اخلاص ،مع ترك اختيار املواقع
والتقنيات للشركات ،اليت سريسو
عليها التلزيم .ويلفت قديح إىل أن
مرسوم دراسات التقييم االسرتاتيجي
البيئي الرقم  ،8213املوقع بتاريخ 24
أيار  ،2012ينص يف مادته األوىل:
«على أن دراسة التقييم االسرتاتيجي
تسبق إقرار مشروع السياسة أو اخلطة
أو الربنامج ،وهذا يشبه وضع العربة
أمام احلصان ،وبالتالي فال قيمة لتنفيذ
الدراسة بعد أن تكون قد أقرت اخلطة
يف جملس الوزراء» .ويضيف قديح:
«ليس هناك أي تقييم لآلثار الصحية
املتوقعة ،وال آلثارها على البيئة
واستدامة املوارد .فكيف لدراسة أن
تقوم بتقييم خطة اسرتاتيجية ال حتدد
فيها تقنيات إدارة النفايات ،بل ترتكها
خليار الشركات املتعهدة ،وكذلك مواقع
منشآت اإلدارة تلك؟» .إذن ،ال تتوافق
الدراسة مع هدف مرسوم التقييم
االسرتاتيجي البيئي ،وهي بالتالي
ليست دراسة اسرتاتيجية.
مجة
مغالطات
بدوره يؤكد جنيم وجود
ّ
ضمن السناريوات الثالثة اليت أعدها
اخلرباء األوروبيون .حيث يرى أن اهلدف
احلقيقي من الدراسة اإلحياء بأن احلل
األنسب هو ما اختذه جملس الوزراء من
قرارات (مبا فيها القرار رقم )2015 /1
بغض النظر عن حقيقة وضع النفايات
وجدية األرقام والنسب
املنزلية
ّ
ُ
املعتمدة يف اجلداول ،إذ عندما يكون
األساس مغلوطًا تصبح النتائج بأكملها
وتضليلية.
خاطئة
ّ
ومن األمثلة اليت يقدمها جنيم ،اعتماد
الدراسة األوروبية أوزانًا للنفايات
مخُ تلفة متامًا عما صدر عن وزارة
ّ
وحتى
البيئة وجملس اإلمناء واإلعمار،
االختصاصيني وشركات اإلحصاء ومن
ّ
نهائيًا مع حقيقة
جهة أخرى غري مطابقة
ّ
واقع النفايات املنزلية يف لبنان.
ويلفت جنيم إىل أن اللجوء إىل دمج
مجيع املناطق ضمن دراسة واحدة دون
أي تفصيل هي بالنسبة إىل لبنان ُمقاربة
خاطئة .ويعيب جنيم على الدراسة أنها
تعتمد النسب اليت توصلت إليها شركة
سوكلني يف العقود احلالية (التدوير
 ،%8علمًا بأن املطلوب الوصول إىل
نسبة  ،%30والتسبيخ  %39بدل
من  ،)%60باإلضافة إىل حسم ثلث
اجملموع العام من النفايات ودراسة
الثلثني فقط حتت عنوان القدرة
املتوافرة للفرز.

«اجيابية» يف تصريح كريي ...هل تريد واشنطن بقاء األسد؟
أحدث تصريح وزير اخلارجية األمريكية
جون كريي زوبعة ،فجرت مواقف يف
وجه سياسة أمريكا جتاه األزمة السورية.
اعتربه البعض هدية «غليظة» إىل
السوريني بعد مرور أربعة أعوام على
بدء الثورة السورية ،وسقوط أكثر من
 200ألف قتيل ،إال أن مراقبني لديهم
وجهة نظر خمتلفة ازاء «اضطرار واشنطن
للتفاوض مع الرئيس السوري بشار
األسد يف شأن انتقال سياسي يف
سوريا» ،ويعود ذلك اىل قراءة يف حزمة
من املواقف األمريكية وربطها بـ»التسوية
السياسية».
منذ أيام قالت الناطقة باسم وزارة
اخلارجية األمريكية جنيفر بساكي أن
«األسد فقد كل شرعية وعليه أن
يرحل» ،وبعدها بأيام أطل مدير وكالة
االستخبارات االمريكية جون برينان
مبوقف قال فيه أن «الواليات املتحدة
غري عازمة اآلن على اسقاط نظام بشار
األسد ألن البديل سيكون املنظمات
املتطرفة» ،ليأتي تصريح كريي املرتبط
بالتفاوض مع األسد ،ومت توضيحه،
ليعود ويأتي الرد من األسد بأنه «ينتظر
األفعال وليس األقوال».
هذه احلزمة من املواقف ربطها سفري
االئتالف السوري املعارض يف باريس
منذر ماخوس بـ»تقاطعات دولية واقليمية
من شأنها تفسري تصريح كريي» ،ويقول:
«يف الشهر األخري كانت هناك اشارات
من الطرف الروسي عبرّ عنها أكثر من مرة
انه غري متمسك بوجود بشار األسد ،فيما
اجلديد يرتبط مبواقف من أطراف أوروبية
معنية باملسألة السورية ،تدل على
التفكري بأي تسوية سياسية ممكنة ال
تتضمن بالضرورة مستقب ًال لبشار األسد،
لكن أي تسوية تتم عند تهيئة ضمانات
بعدم انهيار الدولة السورية وهياكلها».
ويشدد ماخوس على أن «هذا املطلب
ال يقتصر على االوروبيني واالمريكيني
والروس والقوى االقليمية بل املعارضة
السورية أيضا تريد رحيل األسد ونظامه
لالنتقال إىل دولة عصرية جديدة
واحملافظة على هياكل الدولة السورية،
ألن ال احد له أي مصلحة يف ان يتم
انهيار الدولة كما حصل يف العراق...
هلذا األمر قد يكون تصريح كريي مؤشرًا
اجيابيًا وليس سلبيًا كما يتم التداول
فيه».

عدم وضوح كريي

كثريون تناولوا اجلزء الفارغ من الكوب
من دون أن ينعم النظر يف جزئه
املمتلىء ،إذ يعترب السفري السابق لدى
أمريكا رياض طبارة أن موقف كريي
«مل يفهم بطريقة صحيحة ،ففي خطابه
يقول أن واشنطن تريد العودة إىل جنيف
 1وتطبيقه ،ليكمل بأن واشنطن تريد
التفاوض مع االسد على أساس جنيف
 ،1ما يعين تنحي األسد».
خربة طبارة يف قراءة التصرحيات األمريكية
تدفعه إىل التذكري بأن كريي معروف أنه
من الذين «ال يتحدثون بوضوح ،وردود
الفعل على تصرحيه نابعة من سوء فهمه،
خصوصا انه بعد ساعات أطلت الناطقة
بامسه وأكدت أن السياسة االمريكية
لن تتغري وأن االمريكي ال يتفاوض مع
األسد شخصيا بل عرب مندوبني كما حصل
يف جنيف  1و.»2
وتطرق إىل التسوية املبنية على عدم
تدمري مؤسسات الدولة ،فأوضح طبارة أن
«االولوية بالنسبة إىل السياسة األمريكية
هي مكافحة االرهاب ،ومن بعدها يأتي
االهتمام بعدم انهيار مؤسسات الدولة
السورية مثلما حصل يف العراق ،بل يريد
االمريكي صمود املؤسسات وتغيريها من
دون تدمريها».

ال تغيري يف املواقف

ويتفق أيضا السفري السابق لدى أمريكا

عبد اهلل بو حبيب مع هذا األمر ،مشددًا
يف حديث لـ»النهار» على أن «ال تغيري
يف موقف االدارة االمريكية ،وتصريح
كريي مبين على جنيف 1املوجود أساسًا
يف ملف املفاوضات» ،وأضاف« :يبدو
أيضًا ان هذه املفاوضات مل تعد نافعة،
فكان االفضل بالنسبة إليهم االجتاه إىل
مفاوضات مباشرة أو غري مباشرة لكنها
تتمة ملسار موجود وليس تغيريًا يف
االدارة».
ويلفت إىل أن «ال أحد يعطي شرعية ألحد،
واالسد لديه شرعيته على األرض وثبت
حاله ،األمريكي واقعي بالتفكري ،وليس
نظريًا ،وويقول أريد االسد أن يرحل ومل
يغري رأيه» ،مضيفًا« :األمريكي مع بقاء
املؤسسات ،وال يريد القيام مبا قام به
يف العراق أو ليبيا ،بل بقاء املؤسسات
واجليش ،ومن هنا جاء جنيف .»1 -

ماخوس يشرح املعادلة الحالية

يتخيل ماخوس قبول الواليات
ال
ّ
املتحدة ببقاء األسد يف السلطة،
«ليس بسبب تصرحياته فحسب ،بل
األمر يرتبط باملصاحل االسرتاتيجية
ألمريكا قبل حلفائها يف املنطقة ،ألن
مثل هذا السيناريو (العودة إىل نظام
االسد والتفاعل معه) يعين ان بشار قد
يكون جزءًا من مستقبل سوريا وبالتالي
يكون انقالبًا جديدًا على حالة عارمة من
الفوضى» .ويرجح أن «تكون تصرحيات
كريي وباقي املؤشرات حمطة جديدة من
االمريكيني ،وقد عرب عن ذلك كريي
حينما قال اننا نتواصل مع أصدقائنا
واطراف أخرى (الروس) من اجل الضغط
على بشار األسد وبالتالي رحيله».
املعادلة احلالية السورية ،بشقيها
الداخلي واخلارجي تفرض وجوب الضغط
على األسد من أجل القبول حبل سياسي
يليب طموحات الثورة اليت قام من أجلها
الشعب السوري ،لكن من يستطيع
الضغط؟ جييب ماخوس« :األمريكي
ومعه االوروبي ،الروسي ،ونستبعد أن
تقدم ايران على القيام باي ضغط على
النظام السوري الذي يعترب عمودًا فقريًا
يف أي مشروع ايراني شامل للهيمنة
على املنطقة ،وهو ما ترفضه الدول يف
املنطقة».
ويستبعد ماخوس «أي دور اجيابي من
ايران ،أقله من اآلن إىل حني البت
يف ملف النووي من جهة والبت يف
نتائج احملاوالت االمريكية الجياد نوع
من التوازن يف العراق ،أما األمريكي
فيعترب انه جيب أال يقوم بأي دور قبل
حل هاتني املسألتني ،ما يدفعه إىل عدم
استفزاز ايران ،خصوصًا إذا شعرت أنها
تتأثر حبليفها السوري» ،ويضيف« :يف
ظل هذا الفلك فإن كالم كريي األخري
يؤكد انهم مستعدون للقيام بالضغط
والتعاون مع احللفاء واآلخرين وأن هناك
عملية سياسية جديدة للضغط على األسد
من أجل حل سياسي».

فشل االدارة األمريكية؟

يعترب طبارة أن «االدارة األمريكية تعاملت
مع املسألة السورية بطريقة خاطئة منذ
بداية األزمة ،فعندما كان هلا الدور يف حل
املشكلة يف شكل كبري ،مل يقدم أوباما
على هذا األمر ألنه كان يعترب أن ال عالقة
له ،بل تدخل حصرًا الزالة الكيميائي»،
ويذكر أنه «قبل إعدام الصحايف جيمس
فولي بثالثة أيام قال أوباما ان «داعش»
ال تؤثر على أمريكا ،لكن بعدها بثالثة
أيام تغيرّ ت األمور واختلف الرأي العام
االمريكي فتدخل اوباما» ،معيدًا سبب
التخبط األمريكي إىل «تردد أوباما الذي
ال يريد دخول معارك جديدة ،فابتعد ومأل
«داعش» الفراغ بدال من حلفاء أمريكا،
فاضطر لدخول احلرب من جديد».
خاص بـ النهار» البريوتية
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مقاالت وتحقيقات

ماذا لو مت االتفاق بني أمريكا وإيران؟
إيلي شلهوب
املعطيات املتوافرة واملنطق السليم
يشريان إىل أن اتفاقًا حول النووي
اإليراني ال يزال صعبًا جدًا يف الظروف
احلالية ،وإن كان غري مستحيل .حصوله
ُيعد
استثناء وحيمل من الدالالت ما
ً
يتجاوز النووي إىل عهد جديد يف
الرتتيبات اإلقليمية يتضمن اعرتافًا
مبدى النفوذ اإليراني ،وحماولة الحتوائه
بتحالف سعودي مصري تركي ميتد إىل
باكستان.
يف املبدأ ،ال اتفاق نوويًا إيرانيًا يف
هذا الشهر .خالصة ليست عشوائية،
بل مبنية على قوانني اللعبة اليت حكمت
العالقات األمريكية اإليرانية خالل
السنوات القليلة املاضية.
واشنطن اكتشفت يف السنوات األخرية
أنها قادرة على
التكيف حتى مع قنبلة
ّ
نووية إيرانية ،على غرار ما فعلت مع
باكستان واهلند (هي ترى يف الربنامج
النووي اإليراني تهديدًا اسرتاتيجيًا،
فيما إسرائيل تراه تهديدًا وجوديًا).
وهو واقع جرى التعبري عنه يف أكثر
من مناسبة ،سواء ما ورد يف التقدير
االستخباري األمريكي لعام ٢٠٠٨
الذي وجد إيران دولة عقالنية تبين
سلوكها على قواعد الربح واخلسارة
(كانت يف التقديرات السابقة عبارة
عن جمموعة ماللي جمانني ال ميكن
التنّبؤ بتصرفاتهم) ،أو ما ورد من
مقاالت ودراسات كثرية ،أبرزها هلنري
كيسنجر وزبغنيو برجينكسي اللذين
دعوا يف أكثر من مناسبة اىل التعايش
َ
مع إيران نووية .املشكلة لدى الواليات
املتحدة كانت ،وال تزال ،يف «سلوك»
إيران ونفوذها اإلقليمي .حاولت يف
زمن جورج بوش اعتماد مقاربة «تغيري
النظام» بالقوة الصلبة ،او ما عرف
وقتها بنظرية «الدومينو» اليت بدأ
تطبيقها يف العراق ،وكان يؤمل أن
متتد إىل سوريا فإيران .ثم حاولت
بالقوة الناعمة اليت بلغت ذروتها يف
الوالية األوىل لباراك أوباما ،يف ما
عرف وقتها بـ»الثورة اخلضراء» لعام
.٢٠٠٩
كانت واشنطن قد اقتنعت بنتائج
العدوان على لبنان يف متوز عام ،2006
وبأن فشل تقليم أظافر اجلمهورية
اإلسالمية يقود اىل نتيجة أن القوة
العسكرية خيار خاسر يف مواجهة قدرة
الردع املقابلة (إيران وحمور املقاومة).
هذا ما دفع ادارة أوباما اىل رفع شعار
«القوة الناعمة» يف حماوالتها تغيري
سلوك طهران وتقليص مساحة نفوذها.
الرافعة الوحيدة اليت امتلكتها لتحقيق
غاياتها كانت العقوبات ،وأقساها تلك
اليت فرضتها واشنطن يف عام .٢٠١٠
مبوجبها ،مت منع حتويل األموال من إيران
وإليها ،وفرضت عقوبات على كل من
يشرتي النفط اإليراني وعلى أصحاب
الناقالت اليت تنقله وشركات التأمني
اليت تؤمن الشحنة واملصفاة اليت
تصفيه وشركة التأمني اليت تؤمن تلك
املصفاة وعلى املصارف اليت تستقبل
ودائع إيرانية وشركات حتويل األموال.
تكتيكيًا ،اعتمدت إدارة أوباما األسلوب
اآلتي :التفاوض مع إيران على الربنامج
النووي لتهدئة خماوف الصقور داخليًا
(اجلمهوريني) وخارجيًا (إسرائيل ودول
اخلليج ويف مقدمها السعودية) ،مع ربط
رفع العقوبات بالتفاوض على خطوط
محر على إيران أال تتجاوزها ،حتقق من
خالهلا واشنطن أهدافها يف حصر نفوذ
إيران يف مساحة ضيقة تطمئن إليه دول
اخلليج (شكل العراق عقدة أساسية يف
هذا امللف) وتنتهي من خالهلا من دعم
اجلمهورية اإلسالمية فصائل املقاومة مبا
حيفظ أمن إسرائيل .بل أكثر من ذلك،

راهنت إدارة اوباما ،ومعها طيف واسع
من املؤسسات البحثية ودوائر التقدير،
على أن اتفاقًا مع إيران سينقل كرة
اللهب اىل الداخل اإليراني ،ويعزز
فريق «املعتدلني» على حساب «الفريق
املتشدد» الذي يؤدي الدور األكرب يف
معركة مواجهة الكيان الصهيوني.
من جهة إيران ،كانت احلسابات ،وال
تزال ،تقوم على قاعدة ان الربنامج
النووي السلمي «حق مطلق» غري قابل
للتنازل عنه (دورة نووية كاملة أفلحت
يف أن جتعلها إيرانية مئة يف املئة،
فض ًال عن الدفع بالربنامج النووي اىل
حدود ال حتتاج إليها أص ًال ــ ختصيب ٢٠
يف املئة على سبيل املثال ــ للضغط
على الطرف اآلخر من جهة ولتحفظ
احلد األدنى على طاولة التفاوض
من جهة أخرى) .على أن العقوبات
األمريكية واألوروبية والدولية غدت
مرهقة جدًا للشعب اإليراني ،وجيب
العمل على رفعها .لكن ليس بأي مثن،
وضع سقفه عمليًا املرشد األعلى علي
خامنئي .ومبا أن هذه العقوبات فرضت
بذريعة أساسية الربنامج النووي (هناك
ثالثة ملفات أخرى مرتبطة فيها هي
«اإلرهاب» والربنامج الصاروخي وحقوق
اإلنسان) ،فإن رفعها يكون مبفاوضات
حمصورة بهذا امللف (النووي) ال متتد
إىل اجلانب اإلقليمي حيث ترى إيران
أنها حصلت ،أو تكاد ،على كل ما
تريد من دون ّ
منة من أحد .وعليه،
فإن الغرب ال يستطيع أن يعطيها
شيئًا متتلكه أص ًال ،وال هو قادر ،رغم
حماوالته املستميتة ،على أن ينتزع منها
شيئًا من دون رضاها.
ماذا عن احلسابات الداخلية للطرفني؟
يف واشنطن ،تراهن إدارة أوباما على
أن اتفاقًا نوويًا يعطيها براءة ذمة يف
قدرتها على إدارة امللفات الدولية ،مبا
يساعد احلزب الدميوقراطي يف الفوز
يف انتخابات الرئاسة يف  ،٢٠١٦بعدما
خسر انتخابات الكونغرس قبل أشهر.
ويزيد من أهمية هذا امللف إخفاق هذه
اإلدارة يف الوصول اىل نتيجة يف امللف
الفلسطيين الذي أولته أولوية قصوى
يف الوالية األوىل.
ويف طهران أيضًا ،هناك إدارة الرئيس
الشيخ حسن روحاني اليت بنت كل
مشروعها السياسي على وعود بتحسني
الوضع املعيشي يف إيران ،مشرتطة
لتحقيقها تفويضًا يف العمل على رفع
العقوبات (وهو ما حصلت عليه) .وهي
طبعًا حباجة إىل إجناز على هذا الصعيد
الذي سيؤدي أي فشل فيه ،بال شك،
إىل خسارتها االنتخابات الربملانية يف
العام املقبل ،والرئاسية يف العام الذي
يليه.
ما حصل خالل األشهر الـ ١٢السابقة
من املفاوضات كان عبارة عن حمادثات
تقنية سعت من خالهلا إيران إىل تقديم
كل ما يلزم من أجل طمأنة الغرب إىل
أنها ال تعتزم صناعة قنبلة نووية،
ومن بينها قيود على الربنامج النووي،
ورقابة تعطي الغرب إنذارًا يتيح اللجوء
اىل خيارات غري احملادثات.
على هذا املستوى ،حقق الطرفان الكثري
من التقدم ،وقدمت إيران «تنازالت»
أقر بها املرشد يف خطاب علين :وقف
ّ
العمل على تطوير أجهزة التخصيب.
وقف إنتاج اليورانيوم
املخصب بنسبة
ّ
عشرين يف املئة .وقف العمل مبفاعل
«آراك» ومبنشأة «فوردو» يف قم.
صحيح أنه ال تزال هناك بعض املشاكل
يف االتفاق التقين ويف احلد األقصى
الذي وافق عليه األمريكيون ،لكن
العقدة تتمثل يف حماولة واشنطن الربط
بني احلل النووي والرتتيبات اإلقليمية.

غري أنها لعبة مزدوجة ،فايران تشرتط
اتفاقًا كام ًال ناجزًا بكل تفاصيله يربط
التوقيع عليه برفع كامل للعقوبات؛
بينما تشرتط أمريكا لرفع العقوبات،
عقد اتفاق على ترتيبات إقليمية
ترفض طهران أصل البحث فيها ،علمًا
بأن يف إيران من يرى أن ما يطرحه
األمريكيون على الطاولة النووية ال
يزال دون السقوف .من هؤالء ،حسني
شريعتمداري ،ممثل املرشد يف صحيفة
«كيهان» القريبة من مناخه .يقول،
قي مقاله األخري« ،أصبح التوصل إىل
اتفاق نووي مع أمريكا والغرب مسألة
مستحيلة ،ومن يعمل على ذلك واهم»،
مضيفًا إن «مسودة االتفاق النووي اليت
تقدمها أمريكا إىل إيران متس سيادتنا
الوطنية ومتنعنا من حق التخصيب».
املشكلة اليت يعانيها املفاوضون أن
هناك مهلة نهائية يف  ٢٤آذار اجلاري،
أيًا من الطرفني ال يتحمل ،داخليًا،
وإن ّ
إعالن الفشل .واإلخراج الذي مت عند
انتهاء املهلة األوىل قبل ستة أشهر
ال ميكن تكراره (متديد املفاوضات
ستة أشهر مقابل بوادر حسن نيات
من الطرفني) ،فما عجزت األطراف عن
حتقيقه خالل عام من املفاوضات ،لن
تنجح يف فعله خالل شهرين أو ثالثة أو
حتى ستة مقبلة.
هذا كان من حيث املبدأ .أما من حيث
االستثناء ،فإن اتفاقًا نوويًا ال يزال
واردًا .ما يرشح عن حمادثات يف
جملس األمن الستصدار قرار دولي
حتت الفصل السابع برفع العقوبات
يشي بأن سيناريو كهذا أمر واقعي.
(وللمناسبة ،رسالة الشيوخ اجلمهوريني
عززت يف الدفع يف هذا االجتاه ،لكنه
يف األصل مطلب إيراني ــ أن يصدر
أي اتفاق نووي بقرار دولي ملزم ــ منذ
بداية احملادثات).
يف حال حتقق هذا االتفاق ،على قاعدة
رفع العقوبات مقابل تسوية نووية
فقط ،فهو يعكس حتو ً
ال دراماتيكيًا
يف املقاربة األمريكية .تغيري يف
االسرتاتيجيا وليس يف التكتيك .بل
تغيري يف أهداف السياسة األمريكية
يف املنطقة ،والرتاجع من مستوى
تغيري سلوك إيران وتقليص مساحة
نفوذها ،اىل العمل على احتوائه .اىل
مرحلة التسليم بنفوذ إيراني وحماولة
رسم إطار له .ويقصد به عمليًا ،اإلطار
اجلغرايف للنفوذ العسكري اإليراني ،أي
متامًا حيث وطأت قدما اجلنرال قاسم
سليماني.
هذا االحتواء يقتضي ،كما تفرتض
النظريات والتجارب التارخيية ،بناء طوق
صلب حول إيران .من هنا ميكن فهم تلك
احملاوالت لبناء حتالف سعودي ــ تركي
ــ مصري ،مع امتدادات باكستانية،
حملاصرة اجلمهورية اإلسالمية من
اجلهات األربع مبحيط متجانس مذهبيًا،
وذلك يف حال تطويع تنظيم «اإلخوان
املسلمني» يف إطار قريب من حزب
«العدالة والتنمية» الرتكي ،ما جيعله
بهويات وطنية .
يف ظل هذا الوضع ،تصبح «التنازالت
النووية» اإليرانية أمرًا تفصيليًا غري
ذي صلة (ما دامت تؤمن احلد األدنى
من حاجات إيران النووية) ،ذلك أن
اجلمهورية اإلسالمية تكون قد جنحت،
بعد  ٣٦عامًا من الصراع واحلروب
املتواصلة ضدها بأشكال متعددة ،يف
احلفاظ على نظامها اإلسالمي ،وعلى
نهجها الدولي يف محاية الفلسطينيني
ودعم حركات املقاومة .ويف تثبيت
احملور الذي بنته ،واملمتد من طهران
إىل غزة ،مرورًا ببغداد ودمشق وبريوت
وصو ً
ال إىل صنعاء.

عون يستأنف معركة قيادة
اجليش
غسان سعود
ال متديد لقائد اجليش وال جوائز ترضية
مقابل احلرب على االرهاب .هذه خالصة
موقف العماد ميشال عون يف «معركة»
قيادة اجليش اليت خيوضها من ضمن
معركته الرئاسية ،رافضًا التسويات
يروج هلا البعض بإمكان املساومة
اليت ّ
على هذه مقابل تلك.
السياسية،
االستعدادات
تتكثف
يف موازاة االستعدادات العسكرية،
النضمام اجليش اللبناني ،خالل
مخسة أو ستة أسابيع ،بفعالية أكرب
إىل اجليش السوري وحزب اهلل يف
قتاهلما للمجموعات التكفريية يف جرود
عرسال وحميطها اجلنوبي ــ الشرقي.
حوار حزب اهلل و»املستقبل» يوفر
أرضية صلبة هلذه العملية ،وكذلك
املساعدات األمريكية العاجلة للجيش
وحركة عدة سفراء أوروبيني .إال أن
املشهد ال خيتصر بهؤالء فقط.
ففي بعض الصالونات العسكرية مثة
كالم صريح عن «مقابل» سياسي
للعملية املنتظرة :يبدأ بالتمديد املسبق
لقائد اجليش العماد جان قهوجي ألن
اجليوش يف احلروب ،حبسب «أنصار
القائد» ،ال تستبدل قيادييها.
ويصل احلديث عن هذا «املقابل»،
حد التعهد لقهوجي
لدى البعض ،إىل ّ
بانتخابه رئيسًا
يف حال أثبت
فعالية مشاركة
اجليش اللبناني
يف احلرب على
االرهابيني.
«أنصار القائد»
يتحدثون ،بثقة،
عن إجنازات نوعية
حققتها املؤسسة
العسكرية ــ سواء

تضع «معركة
القيادة»
حدّاً لكذبة
إمكان إقناع
عون بالتخلي
عن طموحه
الرئاسيّ

يف عربا أو يف طرابلس ــ وبقيت من
دون مكافأة .وحياول هؤالء ،يف
جمالسهم ،ربط املساعدات األمريكية
األخرية والرهان الغربي الطارئ على
اجليش ،بشخص قهوجي ال باجليش،
علمًا بأن اجملموعات الشبيهة مبا يسمى
اليوم «أنصار القائد» كانت تطلق على
نفسها ،سابقًا ،اسم «أنصار اجليش».
ويالحظ أن معنويات هؤالء األنصار
(وغالبيتهم مقاولون) ترتاجع إثر كل
معركة للجيش ،حبكم التذمر االفرتاضي
من عدم احلسم ،لتعود وترتفع قبيل
كل معركة ،يف ظل تأكيدهم الدائم
أن مرشحهم إىل رئاسة اجلمهورية
األمريكي والفرنسي
حيظى بالدعم
ّ
والسعودي ،ولديه صالته القوية بكل
من النظام السوري وحزب اهلل ،وهو
صلة الوصل بني كل املعنيني مبحاربة
اإلرهاب.
مقابل هذا السياق احلماسي ،تربز
معارضة العماد ميشال عون الثابتة
للتمديد لقائد اجليش.
املبدئية العونية
فإىل جانب اخللفية
ّ
الرافضة للتمديد بشكل عام يف خمتلف
املواقع ،وخصوصًا التمديد االنتقائي
لضابط دون غريه ،هناك سبب سياسي
برفض منح قهوجي جوائز ترضية ّ
حلثه
على القيام بواجباته ،سواء عرب التمديد
له يف قيادة اجليش أو وعده برئاسة

الرمسي ال
العوني
اجلمهورية .املوقف
ّ
ّ
يزال يرفض التمديد باملبدأ ،ويطالب
(يف حال وجود ضرورة قصوى) برفع
سن التقاعد جلميع الضباط عرب تشريع
قر يف جملس النواب ،بدل التمديد
ُي ّ
عرب قرارات وزارية لضباط دون
غريهم ،وإدخال الضباط بالتالي يف
معمعة االستجداء واحملسوبيات.
جيس العماد
ويف األيام القليلة املقبلة،
ّ
عون ،بطريقته غري املباشرة ،نبض
معظم القوى السياسية ،يتقدمها حزب
اهلل والرئيسان نبيه بري وسعد احلريري،
يف شأن التمديد لقائد اجليش ،ليبين
على مواقفهم اسرتاتيجيته للمواجهة،
اليت سيكون عنوانها تعيني قائد جديد
للجيش .وميكن ،اليوم ،مالحظة أربع
نقاط رئيسية يف أحاديث املقربني من
عون:
أو ً
ال ،تضع «معركة القيادة» حدًا للكذبة
صدقها مطلقوها عن إمكان إقناع
اليت
ّ
الرئاسي
اجلنرال بالتخلي عن طموحه
ّ
مقابل تسميته قائدًا جديدًا للجيش.
فالذهاب برفض التمديد لقهوجي إىل
النهاية ــ كما ينوي عون ــ يسحب هذا
العرض نهائيًا من التداول.
ثانيًا ،تخُ رج «معركة القيادة» ،يف حال
فوز عون بها ،أحد أبرز املرشحني إىل
الرئاسي.
رئاسة اجلمهورية من السباق
ّ
فرغم ثقته املطلقة بغالبية حلفائه،
يعلم جنرال الرابية أن جنرال الريزة
أحد األمساء اليت ميكن هؤالء التقدم بها
ّ
تيقنهم من استحالة انتخابه
يف حال
أو النائب سليمان فرجنية رئيسًا ،كما
يدرك أن قهوجي هو املرشح األنسب
لتيار املستقبل ،لسهولة تكرار سيناريو
ميشال سليمان بواسطته.
ثالثًا ،تتيح «معركة القيادة» لعون
حتريك الرأي العام جمددًا عرب حتريضه
على حؤول األفرقاء السياسيني،
أيضًا وأيضًا ،دون تعيني قائد جديد
للجيش.
رابعًا ،يف حال مت اختيار العميد شامل
روكز قائدًا للجيش ،سيزداد عون
تفاؤ ً
ال بقدرته على حتقيق مطالبه،
فيزداد متسكًا برتشيحه الرئاسي.
ويف حال أقصي روكز سيزداد عون
إميانًا بعدم حتقيقه أيًا من مطالبه رغم
انفتاحه هنا وهناك ،فيزداد متسكًا
برتشيحه.
وتشري املعلومات ،أخريًا ،إىل عدم
تقدم مساعي بعض املقربني من
ّ
عله
قهوجي لرتتيب عالقته بعون
يتحرر من فيتو اجلنرال املعلن عليه،
ّ
مع العلم بأن املواكبني حلركة عون
كانوا يتوقعون إثارته موضوع التمديد
لقائد اجليش يف العشاء األخري للتيار
الوطين احلر ملناسبة ذكرى  14آذار،
السبت املاضي .إال أن عون اكتفى
أحداث
بأبرز
احلاضرين
بتذكري
السنوات القليلة املاضية ،داعيًا إىل
حتديث أسلحة اجليش وتدريبه ملواجهة
التخريبيني واالرهاب بدل االكتفاء
بالتفرج والتصفيق للخطابات وحتية
مرددًا« :كلنا
األبطال املستشهدين،
ّ
ٌ
ّ
كل
جيش يف جرود عرسال ويف
لبنان ،وكلنا مقاومة ضد إسرائيل
وضد التكفرييني واإلرهابيني ،الذين
يشكلون خطرًا وجوديًا على لبنان وعلى
املنطقة بكافة طوائفها وإثنياتها».
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مقاالت وتحقيقات

لبنان يف دائرة اخلطر :معابر غري شرعية لتهريب املواد املشعّة
إيفا الشويف

خالل  10سنوات ،ضبطت اهليئة اللبنانية للطاقة الذرية  140حالة
تصدير لركام معدني ملوث مبصادر مشعة .وضبطت يف  8سنوات
حنو  30حالة استرياد لبضائع ملوثة باإلشعاعات .الفضائح األخرية
اليت كشفها وزير املال علي حسن خليل سلطت الضوء على خطر
التلوث اإلشعاعي ،ومدى جهوزية لبنان للتعامل مع هذه املخاطر.
وتلفت املصادر إىل أن هدف احلملة هو الضغط على اجلمارك من
أجل التأكد من إعادة تصدير البضائع امللوثة والتشدد يف مراقبة
احلدود.
يف  5كانون الثاني املاضي ،كشف وزير املال علي حسن خليل
عن ضبط معدات صناعية وأوان منزلية مطبخية يف مرفأ بريوت
ومطار بريوت الدولي ،مستوردة من اهلند ،حتوي إشعاعات خطرية
جدًا من مادة الكوبالت املشع .60 COأثار األمر حالة من القلق
لدى اللبنانيني وتعالت أصوات تدعو اىل إعالن حالة الطوارئ .قد
َ
تكون قضية اإلشعاعات جديدة على اللبنانيني ،يف حني أن
ظاهرتي
الفساد والفوضى متجذرتان «وأي أمر ممكن أن حيصل» ،وهذا ما
يربر القلق منذ اإلعالن عن كشف بضائع ملوثة باإلشعاعات.
ما زاد من هذا القلق هو الكشف عن كميات كبرية من الركام
املعدني امللوث باإلشعاعات دخل اىل لبنان بطرق غري شرعية.
مع فتح هذه امللفات ،اكتشف اللبنانيون أنه يوجد يف البلد مركز
ّ
حبث رمسي يهتم بالطاقة الذرية ،وهو أمر
شكل صدمة هلم بقدر
صدمة البضائع املشعة! كان هذا املركز يعمل منذ تأسيسه عام
 1996من قبل اجمللس الوطين للبحوث العلمية ،على إجياد البنى
التقنية والتشريعية لرقابة وتنظيم قطاع استخدام األشعة يف لبنان،
ليدخل منذ  10سنوات يف عملية الرقابة اإلشعاعية على البضائع
املستوردة واملصدرة .قد يدفع ذلك اىل «االطمئنان» قلي ًال من
وجود حارس «ذي طابع علمي» على املعابر احلدودية الشرعية،
ولكن ماذا عن املعابر غري الشرعية ومنافذ التهريب املفتوحة على
املعابر الشرعية؟ وماذا عن الفرتة اليت سبقت وجود هذا احلارس؟
ما الذي ميكن أن يكون موجودًا يف البالد؟

اكتشاف  140حالة تصدير

خالل السنوات العشر األخرية ،ضبطت اهليئة اللبنانية للطاقة الذرية
 140حالة تصدير لركام معدني ملوث مبصادر مشعة ،وفق ما
أعلنه األمني العام للمجلس الوطين للبحوث العلمية الدكتور معني
محزة ومدير اهليئة الدكتور بالل نصولي .يعترب هذا الرقم مرتفعًا،
وخصوصًا أن كميات الركام املضبوطة هائلة وال ميكن أن تكون
من داخل لبنان ،ما يعين أن عمليات التهريب قائمة بشكل قوي.
أن  %90من هذه احلاالت أتت إثر تدمري العراق
يؤكد نصولي ّ
وكانت حتوي نسبة كبرية من اإلشعاعات نتيجة تدمري املستشفيات
أو املختربات اليت تضم أجهزة ومواد مشعة .معظم الركام املعدني
صدر اىل اهلند والصني وبنغالدش وغريها
الذي خيرج من لبنان ُي ّ
من الدول إلعادة التدوير والتصنيع .يلفت نصولي إىل أن اهليئة
جتد كل فرتة مادة مشعة داخل الركام املعد للتصدير ،فتقوم
بسحب الكميات وختزينها يف مستودعاتها ملنع التاجر من رميها أو
استخدامها يف لبنان ،على أن تقوم مبعاجلتها .يف الوضع احلالي،
ّ
ال
تشكل هذه املواد خطرًا ،لكن تفاقم عمليات التهريب ميكن أن
يؤدي اىل مشكلة.
ّ
ملح خليل سابقًا إىل إدخال كميات من احلديد امللوث بإشعاعات
نامجة عن كارثة «تشرينوبيل» منذ عام  ،1986كما ترددت أحاديث
كثرية عن دفن مواد مشعة ونفايات سامة يف لبنان.
يؤكد نصولي أنه «ال ميكن معرفة إذا ما ُدفنت أي مواد مشعة يف
لبنان ما مل يتم حتديد مواقع دقيقة للكشف عليها ،بدأت اهليئة
مبسح الرتبة الطبيعية لكشف اإلشعاعات ،والنتائج يف النقاط اليت
حبثنا فيها أتت جيدة» .البضائع اليت أعلن خليل عن ضبطها يف
أول حاالت يتم الكشف عنها ،إمنا هي جزء
املرفأ واملطار ليست ّ
مت رصدها خالل  8سنوات 12 ،منها ُ
من  30حالة ّ
ضبطت جراء
تلوثها بإشعاعات نامجة عن كارثة «فوكوشيما» عام  ،2011وفق
ما يؤكد نصولي .يضيف إنه يف العامل كله مت رصد  18ألف حالة
خالل  10سنوات ،ما يعين أن احلديث عن  30حالة هو رقم طبيعي
يعد خطرًا .يؤكد نصولي أننا
يف التداول ،إال أن دخول حالة واحدة ّ
لسنا الوحيدين ،إذ هناك أكثر من  40حادثة من هذا النوع ُتسجل
يوميًا يف خمتلف أرجاء العامل .تشري مصادر إىل أن محلة وزير املال
اليوم ليس هدفها التأكد من كفاءات اهليئة يف هذا اجملال ،وإمنا
التأكد من أن املواد اليت يظهر أنها ملوثة تعاد اىل بلد املنشأ
والضغط على اجلمارك لعدم التهاون يف هذا املوضوع وضبط
عمليات التهريب.

ال حاجة إلعالن الطوارئ

يهم محزة أن يوضح يف موضوع البضائع اليت مت ضبطها أنه «لو كان
ّ
األمر يتطلب إعالن حالة طوارئ ّ
لكنا أعلناها ،إذ إننا اجلهة الوحيدة
املسؤولة عن الطوارئ اإلشعاعية» .يشرح نصولي أن املواد املشعة
ُوجدت يف مواد صلبة ،مثل السكاكني والشوك وأغطية اهلاتف
ومواد كهربائية ،ما يعين أنها ال تنتشر ،إذ إن إشعاعها ينتهي على
بعد  80سنتيمرتًا يف اهلواء ،لكن االحتكاك فيها يؤدي اىل ضرر
باخلاليا .نتحدث عن حالة طوارئ عندما جند مواد مشعة يف مواد غري
صلبة مثل السوائل ،الغاز والبودرة ألنه يف هذه احلالة ميكن للمواد
املشعة أن تنتشر ،ما يؤدي ليس فقط اىل إعالن حالة طوارئ وإمنا
إىل إخالء تام ،وهذا األمر حصل  12مرة يف العامل.
يقول نصولي إنه «إذا كان املصدر املشع املوجود يف مادة صلبة
ال يؤثر بشكل كبري على الشخص ،فهذا ال يعين إدخال البضاعة

رصد مبكر لإلشعاع بوشر العمل بها منذ  8أشهر ونتائجها اىل اليوم
مطمئنة .فالشبكة مؤلفة من  21حمطة موزعة على املناطق الساحلية
واجلبلية احلدودية ،وبشكل كثيف يف اجلنوب والبقاع الغربي ويتم
االطالع حلظة بلحظة على مجيع املعطيات .ترصد الشبكة نسبة
اإلشعاعات يف اهلواء وحتدد نقاط الغبار اإلشعاعي ونوعيته ونسبة
اخلطورة .تدخل هذه الشبكة كجزء من خطة الرد يف حاالت الطوارئ
غري االعتيادية اليت أقرها جملس الوزراء عام .2011
توصيات محزة للدولة واضحة «فليقم كل جهاز بواجباته ،فليضبطوا
احلدود ،وليحددوا لنا مركزًا مقبو ً
ال من النواحي األمنية والبيئية
واجليولوجية العتماده يف ختزين املصادر اليتيمة اليت يصعب
إخراجها» .ويضيف إن هذه املهمات اليت يقوم بها اجمللس الوطين
للبحوث العلمية من خالل اهليئة تتطلب عددًا كبريًا من االختصاصيني
وحتديث دائم ملوارده البشرية واملادية .من هنا يطالب محزة الدولة
«بتعزيز إمكانيات اجمللس البشرية واملالية ،والسماح له بالتعاقد
مع خرباء واختصاصيني وفقًا لنظامه».

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية

 15مصدراً للكوبالت خارج الخدمة موجودة يف مستشفيات
لبنان (هيثم املوسوي)

واستعماهلا ،ألنه ليس من املفروض أن حتوي هذه البضاعة
إشعاعات» .ال يريد نصولي أن خيلق حالة هلع غري مربر ،وإمنا يبغي
إعطاء املوضوع حجمه احلقيقي .لذلك يشرح األمر بطريقة
مبسطة
ّ
جدًا «اإلشعاعات ليست
مكونًا طبيعيًا يف هذه البضائع ،وبالتالي
ّ
هي مكون غريب وال جيب أن يكون يف البضاعة .هل وجود تراب
يف الشوكوال ،ولو بنسبة بسيطة ،هو أمر عادي حتى إذا كان ال
يشكل خطرًا كبريا؟».

مصادر التلوّث اإلشعاعي

تتلوث هذه البضاعة من مصادر عدة ،يلفت نصولي اىل أن أغطية
اهلواتف اليت تبينّ احتواؤها على مادة مشعة ،هي بضاعة مصنوعة
من مواد نفطية حتتوي على مواد مشعة طبيعية جيب معاجلتها قبل
تصنيعها .يضيف «وجدنا يف األغطية نسبة عالية جدًا من اإلشعاعات
الطبيعية اليت ال يفرتض أن تكون موجودة يف هذه املادة حتى لو
أما املواد املشعة يف األدوات الكهربائية فهي ناجتة
كانت طبيعيةّ .
من إعادة تدوير الركام املعدني».
ّ
إشكالية أخرى تواجهها الدولة «إشعاعيًا»،
تتمثل يف التجهيزات
اإلشعاعية ،أي املعدات اليت تطلبها املستشفيات وبعض املصانع
وحتتوي على مواد مشعة .يتحدث نصولي اليوم عن  15مصدرًا
للكوبالت خارج اخلدمة ــ كانت تستخدم إمجا ً
ال لعالج أمراض السرطان
ــ موجودة يف مستشفيات لبنان ،إال أن وضعها سليم ،إذ ختضع
لرقابة اهليئة الدائمة وموضوعة يف قالب من الرصاص مينع تسرب
اإلشعاعات .كان عدد مصادر الكوبالت سابقًا  ،18إال أن اهليئة
بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية متكنت من سحب  3مصادر من
مصلحة األحباث العلمية الزراعية ومستشفى «اجلامعة األمريكية»
وإعادتها اىل بلد املنشأ .وسيتم قريبًا سحب مصدرين ،واحد من
مستشفى «أوتيل ديو» والثاني من مستشفى «املعونات» ،وذلك
استكما ً
ال لربنامج إخراج الكوبالت من لبنان الذي بدأته اهليئة عام
 .2008توجد هذه املصادر يف  5مستشفيات فقط وهي عبارة عن
جتهيزات إشعاعية قدمية ،إما ّ
تعطلت أو فقدت جدواها الطبية .يشدد
محزة على أن هذه األجهزة ممنوع بيعها أو تداوهلا حبسب النظام
العاملي ،وبالتالي جيب إعادتها إىل بلد املنشأ ،إال أن املشكلة
اليوم هي أن بعض املصانع أقفلت أو أن الدول املصنعة أصدرت
قرارًا بعدم استقبال هذه املواد ،وبالتالي جيب إجراء مفاوضات
مع الدول من أجل إعادتها .يف هذه احلالة ،تتوىل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية عملية التفاوض والنقل اليت تأخذ قرابة السنتني
لكل مصدر .ويؤكد محزة ونصولي أن املستشفيات ملتزمة بشروط
اهليئة حلفظ هذه املعدات وعدم بيعها أو رميها ،ما يعين أنها ال
تشكل خطرًا.

املشكلة يف التهريب

معرض ملخاطر دخول بضائع ملوثة؟ يرى محزة أن
هل لبنان اليوم ّ
لبنان ّ
يتبع اآللية الدولية لضبط اإلشعاعات
ويعد من أكثر الدول
ّ
انضباطًا« ،ليس لدينا أي شكوك يف فعالية اآللية ،وخاصة إذا
كانت مجيع البضائع متر على احلدود الشرعية ،أما البضائع املهربة
فال أحد ميكنه أن يعرف ما إذا كانت حتوي إشعاعات أو ال ،حنن
حباجة اىل ضمانات بشأن عدم حصول تهريب» .يشرح محزة اآللية
املستخدمة منذ عام  2005حني مت تركيب بوابات الكشف اإلشعاعي
على احلدود الربية ،البحرية واجلوية بالتعاون مع دول أوروبية
والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويضيف محزة إن «نسبة كبرية من البضائع املستوردة متر عرب
هذه البوابات والكواشف للتحقق من خلوها من اإلشعاعات ،إال
أن املشكلة هي يف تفاقم كميات اخلردة املعدنية املهربة إىل
لبنان واليت حتوي مصادر مشعة أو ملوثة مبواد مشعة» .إذا تبينّ
لعناصر اجلمارك وجود قراءات عالية من اإلشعاعات يقومون بسحب
البضاعة واستدعاء مفتشي اهليئة اللبنانية للطاقة الذرية للتأكد من
عينات لتحليلها ومعرفة نوعية اإلشعاع.
بناء على
ً
القراءات وأخذ ّ
نتيجة الفحوصات ،تعطي اهليئة توصياتها للجمارك بإدخال البضاعة
أو إعادة تصديرها.
ال يقتصر عمل اهليئة على الكشف على البضائع ،إمنا هناك شبكة

يف األشهر القليلة املاضية ،علم اللبنانيون بوجود هيئة رمسية معنية
بالطاقة الذرية يف هذا البلد ،تعمل منذ عام  .1996قد يفاجأون
أكثر عندما يعلمون أن إحدى املهمات األساسية هلذه اهليئة هي
إجراء حبوث متعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية .إضافة
ّ
إىل ذلك،
حتضر اهليئة البنى التحتية التقنية للرقابة اإلشعاعية
واألمن واألمان النوويني وفقًا لاللتزامات الدولية ،وتقرتح نصوصًا
تشريعية وتنظيمية لرقابة قطاع األشعة الذرية يف لبنان.
ُأنشئت اهليئة مبساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأجرت
عام  2014حنو  2100حتليل خمربي و 23ألف قراءة للجرعات اإلشعاعية
الفردية .كما أصدرت  800شهادة إشعاعية و 500رخصة استرياد
وتصدير واستخدام ،وحققت  1.45مليون دوالر كواردات من
اخلدمات العلمية والفنية .يعمل فيها اليوم  70موظفًا يتوزعون بني
باحثني ومهندسني وتقنيني وإداريني ،إال أن هذا العدد ال يكفي،
إذ حتتاج اهليئة اىل زيادة عدد املستخدمني املتخصصني يف احلماية
والرقابة اإلشعاعية من أجل زيادة فعالية براجمها .كذلك تطالب
بتأهيل طابقني سفليني الستيعاب املختربات والربامج اجلديدة،
والعمل على دفع مساهمة لبنان للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مبواعيدها ،وإجياد آلية عملية مع وزارة الصحة تلزم مستخدمي
األشعة الذرية بااللتزام التام مبعايري األمان اإلشعاعي.
تعمل اهليئة على  10برامج أساسية؛ من ضمنها الرقابة اإلشعاعية
على البضائع املستوردة واملصدرة والكشف اإلشعاعي امليداني
على اخلردة املعدنية املعدة للتصدير ،ما يدخل ضمن برنامج مكافحة
االجتار غري املشروع باملواد املشعة .أما عملية تأمني أمن املواد
املشعة اخلطرة املستخدمة حاليًا واليت يبلغ عددها  ،15فتدخل ضمن
برنامج احلماية املادية للمواد املشعة اخلطرة ذات النشاط العالي.
فقد أخرجت اهليئة عام  36 ،2009مادة مشعة من مصلحة األحباث
العلمية الزراعية على نفقة الوكالة الدولية ،كما أخرجت مادة مشعة
خطرة عام  2012من مستشفى اجلامعة األمريكية وتعمل حاليًا على
إخراج  7مصادر مشعة خطرة للغاية وغري مستخدمة موجودة يف
مستشفيات رزق ،أوتيل ديو ،املعونات ،الشمالي ومعمل هولسيم.
ويف ما يتعلق بربنامج إدارة النفايات املشعة ،تعمل اهليئة على
حتديث وتأمني البنى التحتية ألمن املخزن املؤقت للمصادر املشعة،
والتعاون مع قيادة اجليش والوكالة من أجل إنشاء خمزن دائم
للمواد املشعة غري املستخدمة ونفاياتها .ال تقتصر برامج اهليئة
على الكشف على اإلشعاعات ،إمنا تتعاون مع مصرف لبنان من
أجل كشف تزوير العمالت الورقية وضبط جودة العمالت املعدنية
باستخدام التقنيات النووية ،يف إطار برنامج العلوم اجلنائية .كذلك
تتعاون مع وزارة الثقافة واملديرية العامة لآلثار من أجل احملافظة
على الرتاث وتعيني أصالة املواد األثرية ومنشئها وحتديد تارخيها.
تراقب اهليئة  4000عامل بقطاع األشعة عرب حلظ اجلرعة اإلشعاعية
الفردية ،وتضبط جودة األجهزة املصدرة لألشعة يف القطاع الطيب.
كذلك تصدر القواعد التنظيمية لكل املمارسات اليت حتتوي على
مواد مشعة ضمن برنامج ترخيص وتنظيم قطاع األشعة ،إذ يوجد
يف لبنان  380مؤسسة طبية تستخدم األشعة و 48مؤسسة صناعية
و 17مؤسسة حبثية .أما عدد املصادر املشعة املستخدمة فيبلغ
 1800مصدر؛ منها  1550يف جمال الطب 78 ،يف الصناعة و117
يف البحوث.

بري يتخذ صفة االدعاء الشخصي

«أصبح من الثابت واقعة وجود مواد مشعة على األراضي اللبنانية
قام بإدخاهلا جمرمون مل تتم مالحقتهم لغاية اليوم ،على الرغم من
املدة الزمنية الطويلة اليت بدأت بها هذه اجلرائم واليت ال تزال
مستمرة» ،هكذا أعلن رئيس جملس النواب نبيه بري يف الدعوة
اليت رفعها منذ  3أيام لدى النيابة العامة التمييزية .اختذ بري
صفة االدعاء الشخصي حبق مجيع من أقدم على تهريب نفايات
مشعة وإدخاهلا اىل األراضي اللبنانية ،الفتًا اىل قرار صدر عن
وزير الدفاع من أجل طمر مواد مشعة يف خراج بلدة عدلون وجرى
الرتاجع عنه بسبب اعرتاض بري .وفق اعرتاف رئيس اجمللس
النيابي ،فإن السلطات اللبنانية عجزت عن منع دخول مواد مشعة
اىل أراضيها ،ما حيتم ضرورة فتح حتقيق قضائي لتحديد هوية
املهربني واملتواطئني معهم يف األجهزة األمنية.
بناء عليه ،وجه
ً
النائب العام لدى حمكمة التمييز القاضي مسري محود كتابًا اىل
األمني العام للمجلس الوطين للبحوث العلمية الدكتور معني محزة،
طلب فيه تزويده بكل املعلومات املتوافرة لديه بشأن أماكن وجود
وختزين املصادر املشعة اليتيمة على األراضي اللبنانية ،ومنها
املرفأ واملستشفيات ،وطلب منه تزويده باالقرتاحات املناسبة
لتفادي خماطر هذه املواد.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
عسكري يستخدم هاتفه «درع محاية» من
«داعش»

استخدم املوقوف عالء ب .وهو عسكري برتبة رقيب يف قوى
االمن الداخلي ،هاتفه اخللوي كـ»درع محاية» له من تنظيم داعش
االرهابي ،حيث ضمن ذاكرة هاتفه اناشيد وخطبًا متس اجليش.
وتنامى اىل مسمع عالء اثناء وجوده يف بلدته عرسال يف «مأذونية»
ملدة  23يوما ارخى خالهلا حليته ،ان «داعش سيهاجم مراكز للجيش
يف البلدة» ،ومل يعمد حينها اىل اعالم قيادته ،امنا «كان على وشك
ان يقصد فصيلة عرسال» لكنه مل يفعل.
واكثر من ذلك ،فان عالء تواصل مع زوجته عرب خدمة «الواتساب»،
يف حديث يبعد كل البعد «احملادثات الزوجية» العادية ،فكان ان
وجه يف تلك الرسائل تهديدات للجيش بررها عالء بالقول« :كنت
اهدد زوجيت النها حتب اجليش كثريًا».
ومثل عالء امس امام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم حملاكمته بتهمة االنتماء اىل تنظيم
مسلح وتسجيل اناشيد وخطب من شأنها املس باجليش وكرامته
ومعنوياته ،وامتناعه عن ابالغه قيادته عن تهديدات حمدقة مبراكز
اجليش والتخطيط ملهامجة هذه املراكز.
واصدرت احملكمة بعد استجوابه حكمًا قضى بسجنه مدة اربعة
اشهر.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي عارف ضاهر افاد عالء انه اوقف
بطريقة خاطئة ،وذلك بعدما ارخى حليته النه كان يف «مأذونية»
ملدة  23يومًا ،وهو فعل ذلك «الراحة ذقنه» .وبسؤاله اوضح ان
شبانًا كانوا يرتددون اىل مكان يعرف بـ»باب املياه» يف البلدة»
امنا ال يعلم ان كانوا من جبهة النصرة وقد عرف من اجلريان انهم
كانوا يشاهدون مظاهر مسلحة.
وردًا على سؤال قال عالء :انا قلت ان داعش سيهاجم مراكز
للجيش ،على اعتبار ان ذلك كان يقال يف عرسال.
وملاذا مل تعلم قيادتك بذلك اجاب :كنت يف املنزل ملدة  23يومًا
وانا ال اؤيد النصرة او داعش .وسئل عما حيويه هاتفه اخللوي فقال:
هذه محاية لي .وهل ان ما يتضمنه جهازه من شتائم وتهديدات
متس اجليش قال :هذه حمادثات بيين وبني زوجيت وانا كنت اهددها
النها حتب اجليش كثريًا .وعن االناشيد يف جهازه قال« :هذه محاية
لي من النصرة وداعش فهم خطفوا عسكريني.»..
وقال عن سبب عدم ابالغ قيادته مبا مسعه اجاب« :كنت على وشك
ان اقصد فصيلة عرسال لكنين مل افعل».
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق مواد
االتهام ترافع وكيل عمر فاعترب ان االخري مل يدل بأي معلومات ضد
اجليش ومل ينتم اىل اي تنظيم ارهابي ،ورأى ان خالف موكله مع
زوجته ،وتهديدها ،مل يظهر اىل العلن بل احنصر بينهما ،وانتهى
اىل طلب كف التعقبات عن موكله من جرائم االرهاب واالنتماء
اىل تنظيم مسلح واستطرادًا منحه اسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة
توقيفه.
وبسؤال املتهم عن كالمه االخري طلب الرمحة.

خالفات قدمية بني عائلتني يف بعلبك تتجدد بوقوع
جريح وإطالق نار

أقدم مسلحون جمهولون يستقلون سيارة جيب  CRVصباح االثنني
على اطالق النار على خمتار بعلبك حممد عواضة حني كان يقود
سيارته يف حملة رأس العني حيث أصيب بساقيه ،ومتكن املسلحون
من الفرار .وعلى االثر حضر بعض املواطنون الذين نقلوا عواضة
اىل احدى املستشفيات لتلقي العالج.
وقرابة الظهر اقدم مسلحون جمهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع
على اطالق النار على الصيدلية احلديثة قرب مستشفى الططري
تعود لشخص من آل امساعيل من دون وقوع اي اصابات علما ان
الصيدلية كانت تعمل وفيها بعض الزبائن.
وعلى الفور حضرت القوى االمنية وفتحت حتقيقا يف احلادثني
سيت دورية للجيش اللبناني على الطرقات الرئيسية داخل
فيما رّ
املدينة.
وحول احلادثتني افاد مصدر امين انهما مرتبطتان ببعضهما البعض
وهي ليست وليدة الساعة امنا تعود اىل اشكال حصل قبل حنو ستة
اشهر بني اشخاص من آل عواضة وآل امساعيل حصل خالهلا تضارب
واطالق نار .وقد حاول البعض الدخول على خط املصاحلة إال ان
االمور مل تصل اىل حل نهائي يف هذه القضية.

سورية ُفقدت منذ شهر

بناء إلشارة القضاء
عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخليً ،
املختص ،صورة املفقودة السورية وأوصافها مرام أمحد رمضان
( 24عامًا) اليت ُفقدت بتاريخ  2015/2/17بطريقة غامضة من منزهلا
الزوجي الكائن يف زرعون قضاء املنت ومل تعد حتى تارخيه ،وهي
معتدلة البنية ،طول قامتها 165سنتم تقريبًا ،بيضاء البشرة ،شعرها
كستنائي اللون ،عيناها عسليتان.
وطلبت املديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها
أو عن مكان تواجدها ،احلضور إىل مركز مفرزة اجلديدة القضائية
الكائن يف جممع اجلديدة بالقرب من قصر عدل اجلديدة ،أو اإلتصال

على أحد الرقمني 01/900391 :أو  ،01/901203لإلدالء مبا لديهم
من معلومات.

توقيف  69مطلوباً

أوقفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي  29مطلوبًا جبرائم
خمدرات ،إقامة غري شرعية وتزوير.
من جهتها ،أوقفت املديرية العامة لألمن العام  40شخصًا جبرم
تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان
إىل دول أوروبية وآسيوية وإفريقية ،والدخول خلسة وخمالفة نظام
اإلقامة ،وتهريب أشخاص عرب طرق غري شرعية وملف أمين.

سرقة أسالك يف النبطية

سطا لصوص على أسالك عائدة إلحدى احملوالت الكهربائية
يف منطقة تول ،الواقعة خلف مستشفى الشيخ راغب حرب يف
النبطية.
وقامت الفرق الفنية التابعة ملؤسسة الكهرباء يف النبطية بالكشف
على مكان السرقة ،وتبني أن السلك املسروق هو بطول  11مرتًا.

إطالق نار على موقوف مبق ّر اللجنة األمنية املشرتكة
يف البداوي

اصيب أحد املوقوفني يف مقر اللجنة األمنية املشرتكة يف
البداوي ،وهو من النازحني الفلسطينيني من خميمات سوريا ،برجليه
ما استدعى نقله إىل أحد مستشفيات املنطقة للعالج.
وقد أقدم مطلق النار الذي أوقفته القوة األمنية يف املخيم ،على
فعلته ألن املعتدى عليه كان قد اعتدى جنسيا على إبن مطلق النار
قبل أشهر ،وأن األخري مت تسليمه إىل السلطات األمنية اللبنانية اليت
وتعهد أال يعود إىل املخيم بعد انقضاء فرتة سجنه ،ولكنه
أوقفته،
ّ
بعد خروجه من السجن عاد إىل املخيم وجرى توقيفه ثانية من قبل
اللجنة األمنية بعد إشكال حصل معه ،وعندما علم والد الطفل بوجوده
يف مقر اللجنة توجه إىل املكان وأطلق النار عليه.

موقوف يف «أحداث طرابلس» من حمور..
«هونولولو»
عندما
أصر أحد املوقوفني يف «أحداث طرابلس» على إنكاره معرفته
ّ
مبحاور القتال وقادتها ،وتراجعه عن اعرتافاته السابقة جلهة مشاركته
يف  5جوالت منها ،سأله رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد
فرد
الركن الطيار خليل ابراهيم ممازحًا« :شو جايي من هونولولو»ّ ،
املوقوف حممد.ك «أنا أعمل يف الزاهرية وأسكن يف امللولة ،وأتردد
إىل منزل شقيقيت يف التبانة» ...وأضاف« :إمنا ال أعرف احملاور
وقادتها».
وحكمت احملكمة على حممد بالسجن مدة سنة وإلزامه بتقديم بندقية
حربية بعدما استجوبته حول ما أسند إليه حبضور وكيله احملامي
عارف ضاهر فأفاد بأنه يعمل مع شقيقه يف حمل للمفروشات يف
منطقة الزاهرية نافيًا مشاركته يف «أحداث طرابلس» ،ضمن جمموعة
املوقوف سعد املصري ،وأضاف :لدي شقيقة تقطن يف باب التبانة،
وال أعرف عن املدعو عمر بلح سوى أنه جارها ،نافيًا علمه ما إذا كان
بلح املذكور قد شارك يف القتال.
وعن اعرتافه السابق حول مشاركته يف مخس جوالت قتالية قال
حممد« :ذكرت ذلك حتت الضرب» .وجلهة اعرتافه باستالمه سالحًا
كرر عمر قوله :حتت
من املدعو بلح وإعادته إليه بعد انتهاء املعارك ّ
الضرب ذكرت ذلك ،وأجاب أنا لست من باب التبانة وال أعرف
اجملموعة اليت كانت تسيطر على املنطقة ،فأنا من سكان امللولة.
ومن املسيطر يف الزاهرية وامللولة أجاب :ال أعرف ،وعن حمور
السكة ،رد حممد :ال أعرف.
ّ
وعلق رئيس احملكمة ممازحًا« :جايي من هونولولو ،وال تعرف شيئًا
يف طرابلس» ،فأجاب :ال أعرف احملاور وقادتها.
ونفى حممد إطالقه النار يف السابق على شاحنة سورية وأوضح بأنه
سلم نفسه يف قضية يالحق بها أمام حماكم طرابلس ،تتعلق بإطالقه
النار على حارس مبنى ،وكان حممد حينها يف حال سكر ظاهر .وعن
رميه «قنبلة علوكية» على اجليش قال :مل أفعل ،وأمسع كل الناس
تقول قنبلة علوكية نسبة إىل «زياد علوكي» ،وأنا ال أعرفه.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين إدانة املتهم،
ترافع وكيله ،فاعترب أنه مل يضبط مع موكله أي متفجرات ومل
ينهض أي دليل يثبت مشاركته يف املعارك ،طالبًا إبطال التعقبات
حبقه ،وإال الرباءة واستطرادًا منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة
توقيفه اليت بلغت العام .وبسؤال املتهم عن كالمه األخري طلب
الشفقة والرمحة.

املوقوف أمحد ميقاتي للمرة األوىل أمام
«العسكرية»

شكا احد ابرز املوقوفني امحد سليم ميقاتي ،يف اول «ظهور» له
امام احملكمة العسكرية الدائمة« ،املعاملة السيئة اليت يتعرض هلا
يف مكان توقيفه يف سجن رومية» ،ورفع امره اىل رئيس احملكمة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم شارحا له «وضعه الصحي السيء
وبأنه على هذه احلالة منذ ستة اشهر اي منذ توقيفه يف تشرين

االول العام املاضي» .وقال« :ال أحد يراعي وضعي الصحي».
وكان ميقاتي قد احضر وسط تدابري امنية يف مقر توقيفه حيث مثل
امام احملكمة حملاكمته مع  39بينهم  12موقوفًا وابرزهم زياد علوكي
وسعد املصري ،و 20من الفارين بينهم رفعت عيد وآخرين خملي
سبيلهم ،يف احداث طرابلس» ،حيث كان ميقاتي يقود جمموعة
مسلحة من عشرات املقاتلني انشأها بعد خروجه من السجن عام
 2010اثر توقيفه العام  2004لقيامه بالتخطيط العتداءات ارهابية
ضد مراكز ديبلوماسية ومصاحل أجنبية يف لبنان.
ويعد هذا امللف من امللفات الضخمة بعد ملف «حوادث عربا» ،يف
الشكل واملضمون ،وهو حيوي على مئات األوراق من بينها افادة
ميقاتي اليت يتجاوز عدد أوراقها املئة ،وفق ما اعلن رئيس احملكمة
الذي رفع اجللسة اىل  15نيسان املقبل ،لعدم سوق احد املوقوفني
ولعدم حضور عدد من احملامني ،فيما تولت الدفاع عن ميقاتي
احملامية فاديا شديد بتكليف من نقابة احملامني يف بريوت.
يذكر ان ميقاتي اوقف يف عملية نوعية للجيش يف منطقة الضنية
فجر الثالث عشر من تشرين األول املاضي ،حيث متت مداهمة الشقة
اليت كان يقيم فيها مع جمموعة من املسلحني قتل  3منهم.
ويالحق ميقاتي يف ملف آخر امام «العسكرية» ،يرتبط بانتمائه اىل
تنظيم «داعش» االرهابي ،وهو احد كوادره يف منطقة الشمال ،وقد
قام بانشاء خاليا مرتبطة بهذا التنظيم يف املنطقة ،وكان خيطط
لتنفيذ عمل ارهابي كبري بالتنسيق مع ابنه الفار عمر .كما قام
بتجنيد عدد من العسكريني لالنضمام اىل صفوف داعش.

االدعاء على  10بالتعدي على األمالك البحرية

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على عشرة أشخاص
جبرم التعدي على األمالك البحرية .وأحال مخسة منهم إىل احملاكم
ومدعى عليه يف
يف الشمال واثنني يف بعبدا وآخرين يف جونيه،
ً
بريوت حملاكمتهم أمام القضاة املنفردين اجلزائيني يف احملافظات
حبسب الصالحية املكانية.

 ..واالدعاء على معقّب معامالت جبرم االحتيال

ّ
معقب
ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على
معامالت يف دائرة السري يف الدكوانة جبرم االحتيال وأحاله موقوفًا
إىل النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان.

توقيفات القوى األمنية

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف  86مطلوبًا
جبرائم سرقة وخمدرات وترويج عملة مزيفة وإقامة غري مشروعة.
وأفادت املديرية يف بيان هلا بأن قطعاتها أوقفت خالل أسبوع 488
شخصًا مطلوبني للقضاء مبذكرات وأحكام عدلية جبرائم خمتلفة منها
السلب والسرقة والنشل واملخدرات.

حماضر ضبط سرعة زائدة

نظمت مفارز السري يف قوى األمن الداخلي أالثنني  633خمالفة
سرعة زائدة بعد ضبطها عرب الرادارات .وأرسلت احملاضر إىل شركة
«ليبان بوست» إلبالغ أصحابها على عناوينهم.

قتيل صعقاً يف إقليم اخلروب

عثر على عبدالرمحن دمج من بلدة برجا جثة بالقرب من خزان
للمياه يف بلدة املعنية ،يف إقليم اخلروب ،وهو يف العقد الثالث
من العمر.
وأكدت مصادر أمنية أن دمج تعرض لصعقة كهربائية عندما كان
يقوم بقطف الزعرت الربي.

«سيجارة» تقضي على مسن أثناء نومه

عثر على جرجس عواد بولس احلاج ( 69عامًا) جثة يف منزله صباح
ألثالثاء يف بلدة رمات يف جزين .وتبني أن الوفاة ناجتة عن اختناقه
بسبب اشتعال سيجارة ،التهمت فراشه بينما كان نائمًا.
وقد حضرت القوى األمنية إىل املكان وباشرت حتقيقاتها.

البحث عن ستينيّة غادرت منزهلا يف القبة منذ 6
أيام

تقدم أمحد علي هوده لدى النيابة العامة يف طرابلس ببالغ عن
اختفاء شقيقته فضيلة علي هوده ( 63عامًا) ،اليت غادت منزهلا نهار
اجلمعة املاضي لزيارة أحد األقارب ومل تعد حتى اآلن.
وأفاد أقرباء أن فضيلة هوده ،أرملة وليس لديها أوالد وهي بكامل
قواها العقلية واجلسدية ،وغادرت منزهلا يف القبة نهار اجلمعة
الفائت ،لزيارة أحد األقرباء (ناصر مغربل) يف أبو مسرا ،وعند
املساء تركت منزل األخري غري أنها مل تعد إىل منزهلا ومل ُيعرف عنها
شيء ،ويتخوف األهل واألقارب من خطفها وقتلها بقصد السرقة.
وناشدت عائلتها األجهزة األمنية املختصة املساعدة يف معرفة
مصريها ،والرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال بوائل فواز حرب
على الرقم .71/095951
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مرشحة احلزب املسيحي الدميقراطي عن مقعد غرانفيل الزميلة الرا طوق سليمان لـ «اهلريالد»:

ترشحت عن احلزب املسيحي الدميقراطي إلمياني العميق بالقيم اليت ميثلها

مذهولة من جتاوب اجلالية مع افكاري ولتتذكر ان ممثلها يف الربملان هو خادمها وليس زعيمها
جامعية مثقفة تعرف ما تريد ..ثقافتها الجامعية والحياتية زادتها صفا ًء
ُ
حديثها الشيق النامّ عن ادراك ومعرفة..
وتواضعا ..محاورة لبقة يأسرك
انها مرشحة الحزب املسيحي الديمقراطي ملقعد غرانفيل الزميلة يف اذاعة
صوت الغد الرا طوق سليمان.
خامة وطنية وانسانية لم تفسدها السياسة بأالعيبها والخزعبالت ولن..
مباشرية كالسهم ال تعرف اللف والدوران فما يف قلبها على لسانها وهذا
ما جعلها تدخل قلوب معارفها ومواطني مقعدها االنتخابي دون استئذان.
لم تتجه نحو العمل السياسي حبا بالظهور والنفوذ بل سعيا وحبا للخدمة
العامة ..كيف وهي تقول مناشدة الناخبني «تذكروا ان ممثلكم يف الربملان
هو خادمكم وليس زعيمكم».
وقالت املرشحة الرا طوق سليمان لـ «الهريالد» انها ترشحت عن الحزب
املسيحي الديمقراطي «إليماني العميق بالقيم التي يمثلها هذا الحزب
وتالقيها مع قيمنا الشرقية التقليدية التي نفتخر ونتمسـك بها».
وحول ما اذا كانت راضية عن تجاوب املواطنني مع أفكارها ومشاريعها
االنتخابية قالت الرا «لست راضية فحسب بل مذهولة وشاكرة لدعمهم
وتجاوبهم .أكثر من  900صورة ع ّلقت يف منازل الدّاعمني ومراكز عملهم
وما زلنا نتل ّقى العناوين الجديدة بالعشرات يوميا ،كما جذبت صفحة
* هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة
ّ
املسيحي
احلزب
ملرشحة
الدميقراطي الزميلة الرا طوق
سليمان؟
 امسح لي أوال أنطونيوس انأستهل لقاءنا بشكر
أتوجه به اىل
ّ
أهلي وعائليت الكبرية يف دائرة
غرانفيل اإلنتخابية ،الذين جعلوا
من منازهلم ،أعماهلم وعقاراتهم
منربًا لصوتنا وحلمنا املشرتك.
ّ
الدائرة احتضنتين
وعلمتين
هذه ّ
كأهلها «إنو احللم ما بدو جوانح
تيطري ..احللم بدو زمل تيصري».
هذا احللم رأى النور يف شوارع
بريوت احلزينة ومالجئ الفياضية
وشظايا نريان أخذت معها رفاقي
وتركت الصور فأدركت أنين مل
أنج ألعزز األمل باحلياة بل ألبدأ
ُ
العمل حلياة أفضل.
ولدت يف بشري يف مشال
لبنان وترعرعت يف جبل لبنان
يف منطقة الفياضية .ابنة رميون
ونوال طوق وشقيقة بيرت،
برتا وجان طوق .تربيت على
قصة عشق امسها سدني وبعد
ختصصي اجلامعي بفنون املسرح
واإلخراج يف اجلامعة
اللبنانية
ّ
هاجرت اىل اسرتاليا عام .2003
تابعت دراساتي اجلامعية يف
جامعة نيو ساوث ويلز حيث
نلت اجازة بدرجة تفوق يف
العلوم
واألحباث
اإلجتماعية
ّ
وختصصت يف علم اجلرائم
( .)Criminologyثم اخنرطت
يف العمل اإلذاعي واإلعالمي يف
صوت الغد  1620AMومؤسسة
World Media International
حيث تدرجت إىل منصب مديرة
ّ
قسم اإلنتاج .اليوم
حيتل صوتي
منابر عديدة كمذيعة يف صوت
الغد ،مرمنة يف كاتدرائية سيدة
لبنان ،وكصوت عربي ألكثر من
 6000اعالن تسويقي ،كما اختري
صوتي كالصوت العربي الرمسي
لطريان كوانتس ،عمان وطريان
اخلليج.
على الصعيد الشخصي متأهلة
من نصفي الرائع غدي سليمان
ولدينا من النعم اثنان :فرح
سليمان (ثالث سنوات ونصف)
وجاز دايفس سليمان (سنتان).
* متى انتسبت اىل احلزب
املسيحي الدميقراطي وملاذا؟
 انتسبت اىل احلزب املسيحيالدميقراطي منذ حوالي سنة
بضرورة
الفعلي
القتناعي

مرشحة مقعد غرانفيل الرا طوق سليمان والزميل انطونيوس بو رزق

الحملة على موقع فايسبوك اكثر من  11500متتبّع .أما التجاوب األقرب
اىل قلبي فهو تجاوب الجالية اللبنانية بأفرادها ومجموعاتها».
وبالنسبة للتكاليف الباهظة للحملة االنتخابية وما اذا كانت تلقت اي
تربعات قالت «اعتمدت التمويل الفردي كي ال أرهق كاهل الناخبني
والداعمني .أنا أؤمن أن حريـّة القرار تتقيـّد بمصالح التمويل فسعيت أن
يتمتـّع ترشيحي األوّل بأجنحة نسر وصوت صارخ للحقيقة والحريـّة دون
أن يُقيـّد بتمنيات ومحسوبيـّات».
وردا على سؤال حول األسباب التي دفعتها للرتشح يف مقعد غرانفيل
أجابت «الدافع األكرب لرتشـّـحي هو لتلبية حاجة الناخبني الذين عبـّروا
لنا عن همومهم ومخاوفهم يف غرب سدني ،وقد اخرتت مقعد غرانفيل
لسكني يف هذه املنطقة ومعرفتي الوطيدة بأهلها وشغفي بتحسينها» .كما
شرحت الفرق يف االصوات التفضيلية بني انتخابات الوالية واالنتخابات
الفيدرالية.
واللقاء مزيد من الضوء حول أفكارها ومشاريعها االنتخابية وكذلك
سياسات واسرتاتيجيات الحزب املسيحي الديمقراطي وخاصة بالنسبة
للعائلة وغري ذلك التقت «الهريالد» مرشحة مقعد غرانفيل الزميلة الرا
طوق سليمان وكان لنا معها هذا الحوار:

حاورها الزميل انطونيوس بو رزق

السيدة الرا طوق سليمان مع زوجها غدي سليمان وولديهما فرح وجاز دايفيس

مرشحة الحزب املسيحي الديمقراطي عن مقعد غرانفيل الرا طوق سليمان

متكني اجملتمع احمللي ،تفعيل
األولويات الصحيحة بالرتتيب
الصحيح وإدراج دور العائلة يف
مستهل تلك األولويات .وإلمياني
العميق بالقيم اليت ميثلها احلزب
املسيحي الدميقراطي وتالقيها
مع قيمنا الشرقية التقليدية اليت
ونتمسك بها.
نفتخر
ّ
* ما هي األسباب اليت دفعتك
للرتشح عن مقعد غرانفيل؟
 سأجزئ السؤال اىل جزأين:ّ
األول دوافع
ترشحي والثاني
اختياري لدائرة غرانفيل .الدافع
ّ
األكرب
لرتشحي هو لتلبية حاجة
املقرتعني الذين عبرّ وا لنا عن
همومهم وخماوفهم يف غرب
سدني .فإذا رصدنا العشر
سنوات املاضية ،نرى التالي:
 سياسيا :انقسامات يف األحزابئيسية ادت اىل تعاقب مخسة
الر
ّ
ّ
رؤساء حكومة وستة رؤساء
وزارة يف غضون فرتة ال
تتعدى
ّ
العشر سنوات
 اقتصاديًا :نكساتاقتصادية،
ّ

تدهور معيشي ،اخنفاض يف
األجور ويف فرص العمل وارتفاع
يف الغالء املعيشي كما يف نسب
البطالة.
 أمنيًا :يواجه سكان غرب سدنيخوفا يوميًا من حوادث اطالق
الرصاص والطعن ومن
التطرف
ّ
ّ
تفشي اإلرهاب
وخطر
هذه النتائج كلها أو الوقائع
تدل على ضعف ملموس
وتستوجب تغيريا فعليا يتطابق
مع أولويات سكان غرب سدني
وحتديدًا مقعد غرانفيل .أما
ّ
بالنسبة الختياري مقعد غرانفيل
فهو يعود اىل سكين يف هذه
املنطقة ومعرفيت الوطيدة بأهلها
وشغفي بتحسينها.
* أين تلتقي جذورك وثقافتك
اللبنانية مع قيم ومبادئ وسياسة
ّ
احلزب املسيحي الدميقراطي؟
 شرقنا حمافظ وغين بالقيموالثوابت
الروحية والعائلية مما
ّ
يشكل
التقاء وطيدًا بني احلزب
ً
املسيحي الدميقراطي وذوي

اجلذور الشرق
أوسطية .هذه
ّ
العالقة تظهر
جلية يف عدد
ّ
ّ
املرشحني الشرق أوسطيني
يف صفوف احلزب هذا العام
والذين يقارب عددهم العشرين،
اي ان هناك عشرين مرشحا
شرق اوسطي للحزب يف عشرين
مقعدا.
* من خالل احتكاكك باملواطنني،
هل انت راضية عن مدى
جتاوبهم مع أفكارك ومشاريعك
اإلنتخابية؟
ّ
والرضا الن» انا
علينا
 «الشغلّ
لست راضية فحسب بل مذهولة
وشاكرة لدعمهم وجتاوبهم .أكثر
من  900صورة ّ
علقت يف منازل
الداعمني ومراكز عملهم وما زلنا
ّ
ّ
نتلقى العناوين اجلديدة بالعشرات
يوميا ،كما جذبت صفحة احلملة على
موقع فايسبوك اكثر من 11500
متتّبع .أما التجاوب األقرب اىل
قليب فهو جتاوب اجلالية اللبنانية
بأفرادها وجمموعاتها فإننا نتلقى
تواصال يوميا للتشجيع والدعم
من ابناء
وعرض املساعدة
وبنات جاليتنا الكرمية.
* ما هي اسرتاتيجيات وسياسات
املسيحي
احلزب
وطروحات
الدميقراطي؟
 باخلطوط العريضة يقدماحلزب املسيحي الدميقراطي
طروحات لصاحل العائلة ،التعليم،
األعمال الصغرية واملتوسطة،
ذوي املدخول احملدود ،الطبابة
واإلستشفاء ،التخطيط املدني
واملتقاعدين.
* هل سيتم تبادل أصوات أو ما
يعرف باألصوات
التفضيلية بني
ّ
احلزب املسيحي الدميقراطي وأحد

احلزبني الكبريين؟
التفضيلية يتم
تبادل األصوات
ّ
على النطاق اإلداري لألحزاب ال
على نطاق املرشحني كما تتم
الدوائر
استشارة الرأي العام يف ّ
املعقدة .جيدر التوضيح هنا اىل
أن انتخابات الوالية ختتلف عن
اإلنتخابات
الفدرالية من ناحية
ّ
امكانية جتيري األصوات .انتخابات
الوالية اليت ستخوضها والية نيو
ساوث ويلز يف  28اذار ترتك
حرية جتيري الصوت لصاحبه أي
ّ
الناخب .على سبيل املثال اذا
سجلتم رقم  1لالرا طوق سليمان
ورقم  2ملرشح آخر ،أنتم تضمنون
جتيري صوتكم للمرشح رقم  2يف
حال خسارة مرشحكم
األول .أما
ّ
اذا اكتفيم بإعطاء رقم  1لالرا
طوق سليمان ففي حال خسارتها
حيرتق تصويتكم ومينع جتيريه
ألي حزب آخر .ببساطة انتخابات
الوالية تعتمد منطق :الصوت
صوتكم واألصوات التفضيلية
خياركم .ةقد قرر احلزب املسيحي
الديقراطي عدم مبادلة االصوات،
او ما ُيعرف باالصوات التفضيلية
مع أحد.
* حنن نعلم أن تكاليف احلملة
ّ
اإلنتخابية ترهق كاهل
املرشح.
ّ
هل قمت بأي نشاطات جلمع
التربعات اإلنتخابية خاصة وأننا
نرى صورك يف كل مكان؟
 كال .اعتمدت التمويل الفرديكي ال أرهق كاهل الناخبني
والداعمني .أنا أؤمن أن
حرية
ّ
القرار
تتقيد مبصاحل التمويل
ّ
ّ
فسعيت أن
يتمتع ترشيحي
األول بأجنحة نسر وصوت صارخ
ّ
للحقيقة
قيد
ّ
واحلرية دون أن ُي ّ

وحمسوبيات.
بتمنيات
ّ
* كان مقعد غرانفيل منذ عشرات
السنني آمنا حلزب
العمال اىل
ّ
أن أحدث حزب األحرار خرقا يف
انتخابات عام  .2011هل تتوقع
الرا طوق سليمان احداث اخرتاق
جديد يف انتخابات  28الشهر
احلالي؟
 أنا ال انهمك بالتوقعات بل أقرأالوقائع .اخرتقت قلوب عائليت
اعتز
الكبرية يف الدائرة وهذا واقع ّ
به ،أما اخرتاق املقاعد فأتركها
لصناديق اإلقرتاع .وأستغل هذه
الفرصة ألعبرّ عن تهنئيت املسبقة
ّ
منا واحرتامي املطلق
للفائز
ّ
حلق كل ناخب مبمارسة اخليار
الدميقراطي خارج أية ضغوط.
* هل من كلمة أخرية تودين
توجيهها ملقرتعي غرانفيل؟
 أود ان اشكرهم جمددا علىثقتهم بي ودعمهم لي وأعدهم
بأن أكون صوتهم يف الربملان.
كما أدعوهم اىل ممارسة واجب
اإلقرتاع جبرأة
وشفافية والتذكر
ّ
بأن الشرط األول للتعبري عن
رأي صحيح هو التصويت بشكل
صحيح.
 احرصوا على ترقيم املرشحنيحبسب
األفضلية لديكم بدءا
ّ
بكتابة رقم  1جبانب مرشحكم
ّ
املفضل.
 ال ختتاروا الرقم نفسه مرتني. ال تستخدموا اي اشارات اخرىاية عالمة اخرى.
كإشارة  xأو ّ
وتذكروا ان ممثلكم يف الربملان
هو خادمكم وليس زعيمكم.
تصويتكم هو صوتكم يف الوالية
ّ
فقدموه ملن
يستحق شرف
ّ
متثيلكم.
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
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 عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

: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
Novatex
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

جان دكان يك ّرم عضو املكتب السياسي يف تيار املردة فريا ميني

الطاولة الرسمية :بسام ومرينا ودالل (ام نزيه) وجان وعقيلته ناهية يمني دكان ،فريا يمني ،والي وهبي ،ايلي بو هارون ،جورج الضهر ،طوني عيسى وطارق العيساوي

السيد جان دكان يستقبل السيدة فريا يمني

السيدة أم نزيه الدكان والسيدة فريا يمني

صورة جماعية لبعض الحضور يف الباحة األمامية للمنزل مع السيدة فريا يمني

السيدة فريا يمني واآلمسة مرينا دكان

السيد جان دكان يقدم هدية للسيدة فريا يمني

السيدة فريا يمني والسيدة ناهية يمني دكان

أقام السيد جان دكان حفل تكريم يف دارته العامرة يف دنهام
كورت على شرف عضو املكتب السياسي يف تيار املردة ضيفة
اسرتاليا السيدة فريا ميني.

وقد حضر احلفل ،رئيس بلدية ليفربول ناد ّ
منون وعضوا البلدية
علي كرنيب وغسان (غاس) بلوط ،منسق تيار املردة يف اسرتاليا
ايلي بو هارون ،منسق التيار الوطين احلر يف سيدني طوني

طوق ،رئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية السيد
جوزيف املكاري ،رئيس التجمع املسيحي والي وهيب ،رئيس
حزب االحرار يف اسرتاليا كلوفيس بطي ،رئيسة جلنة سيدات
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السيدة فريا يمني مع جان دكان وعقيلته ناهية يمني دكان

صورة تذكارية للسيدة فريا يمني مع آل دكان يف الباحة االمامية للمنزل

السيدة فريا يمني تلقي كلمتها

السيدة فريا يمني تستلم الدرع من بسام دكان
مع بسام وجان وجوزيف دكان وحضور

مع آل دكان وعاقلة وكرم والجعيتاني ومكاري وواكيم واملقدسي والدويهي

يمني تتوسط بسام وجان وجوزيف دكان ود .الدويهي
طوق ،مرعب ،فرح ،ابو زيد ،بعلبكي وحضور

مع رئيس بلدية ليفربول منـّون وكرنيب وبلوط ودكان

السيدة فريا يمني مع السيدة ام نزيه ومرينا دكان

يمني تتوسط بسام وجان دكان و ميشال هيفا وعقيلته
آل دكان مع د .طربيه ،د .الدويهي ،موسى وحضور

السيدة فريا يمني تتوسط جان وام نزيه الدكان

البطي وعقيلته ،طرطق ،املعراوي ،الجعيتاني وعقيلته وحضور

يمني تتوسط العيساوي وبسام دكان ونجله داني

املحامي شارلي طنوس وعقيلته مع أبناء عشاش

االجنيل ماريات الدويهي ،رئيس مجعية سبعل خليل طرطق،
السيد غسان العشي وخنبة من ابناء اجلالية ومرشحي االحزاب
السياسية وممثلي احزاب وتيارات من اجلالية ورجال اعمال
واصدقاء واعالميون وقد اعتذر عن احلضور الزميل انور حرب
ّ
ومثله الزميل الدكتور جان طربيه.
عرف احلفل الزميل الدكتور مجيل الدويهي وحتدث فيه مرشحا
احلزب املسيحي الدميقراطي عن مقعد الكمبا جورج الضهر وعن
مقعد كنرتبري طوني عيسى ،وخالل احلفل جرى اتصال مع سفري
لبنان يف كوبا ،قنصل لبنان العام السابق يف سيدني االستاذ
روبري نعوم الذي حتدث عن الفرتة اليت قضاها يف قنصلية
سيدني والعالقات الطيبة مع العديد من ابناء اجلالية عامة ومع
آل دكان والسيد جان دكان ووالدته دالل (ام نزيه) دكان
خاصة.
واشاد السفري نعوم بنشاطات السيدة فريا ميني واطالالتها
املعربة ومواقفها الوطنية اجلريئة منوها بدور تيار املردة ورئيسه
الوزير سليمان فرجنية واشاد باجلالية وخاصة تيار املردة ومجعية
يوسف بك كرم على تعاونهم معه اثناء عمله كقنصل عام يف

بسام دكان مع آل كرم ومقدسي وأمني مقبل

د .العوادي وعقيلته ،نسيب الهاشم ،ع ّ
الم واملغوش

السيدة فريا يمني مع طوني البعلبكي

يمني تتوسط وليد ونبيل ضناوي والعشي ودكان

يمني تتوسط جان وبسام دكان والزميلني بو رزق واملغوش

قنصلية لبنان يف سيدني.
اما السيدة فريا ميني فردت على سعادة السفري نعوم بكلمة
اشادت فيها مبواقفه ودبلوماسيته الشجاعة اليت حافظت على
قنصلية لبنان العامة يف سيدني بعيدة عن التأثريات والضغوطات
يف هنا وهناك .وقالت له «وجك خري» ففي وجودك يف كوبا
فتحت الواليات املتحدة حدودها مع دولة كوبا .وانهت املكاملة
على امل اللقاء يف لبنان.
وبعد كلميت املرشحني عيسى والضهر القى كلمة العائلة السيد
بسام دكان مرحبا بالسيدة ميني وباحلضور ،وقدم هلا هدية
رمزية.
وبعد ان قدم الدكتور الدويهي السيدة ميني مشيدا مبزاياها
ومواقفها الوطنية الشجاعة والصادقة القت السيدة ميني كلمة
اعربت فيها عن تأثرها الشديد بالعاطفة النبيلة والضيافة
االصيلة معتربة نفسها من اهل البيت ملا جلان دكان من عالقة
وثيقة مع بيت الرئيس فرجنية وزغرتا ،واكدت ان املردة يسعى
اىل التقارب ووجودكم اليوم احباء من كل الطوائف واملذاهب
عما يريده تيار املردة ،كما ان كل من
واالنتماءات هو منوذج ّ

يعمل الحقاق احلق ومقاومة الظلم هو مردة حتى من دون ان
يدري.
وتطرقت ميني يف حديثها اىل بطل لبنان يوسف بك كرم داعية
اجلميع اىل قراءة سرية ومواقف وكتابات يوسف بك كرم ليدركوا
كم كان مسيحيا منفتحا ولبنانيا وعروبيا ومشرقيا وهو الذي
رسم طريق التضحية يف سبيل لبنان وسعى اىل قومية عربية
هلا مكانتها ودورها يف العامل وها حنن نسري على اخلط الوطين
العروبي املشرقي عينه بقيادة رئيس تيار املردة سليمان طوني
فرجنيه ،ودعت اىل تعليم ابنائنا اللغة العربية ألنها لغتنا اليت
جيب اال نتخلى عنها.
وعن موجة التطرف اليت جتتاح املنطقة قالت ميني ان هذا التطرف
الذي يستهدف شرقنا سنواجهه جمتمعني النه خطر علينا مجيعا
وال تستغربوا ان يقوم املسلم بالدفاع عن املقدسات املسيحية
حتى ال يفقد هذا الشرق طعمه ولونه.
وقد احيا اجلانب الفين عازف األورغ الفنان باتريك جنم وتعاقب
على الغناء الفنان ميشال هيفا وفادي عساف الذين اضفوا على
املناسبة جوا مميزا من الفرح والسعادة.
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 جنمة من لبنان إىل كندا...سينيتا بارود
42 O’Neill Street,
Granville NSW 2142
Ph: (02) 9637 4962
Mob: 0414 504 504
Email: pgarrard@parracity.nsw.gov.au
Web: ourlocalcommunity.com.au
COUNCILLOR

Auburn State Seat

Paul Garrard

THE AUBURN ELECTORATE NEEDS…
• LEADERSHIP • VISION • PLAN

LABOR HAS FAILED TO DELIVER ON ANY OF THESE ISSUES.
Labor is too busy stacking branches and fighting itself.
Labor is focussed on factional politics and not focussed on people.
Labor dumps a local and brings in Mr Foley from the Eastern Suburbs.

THE PEOPLE OF THE AUBURN
“Let’s
“Let’s
hat
clean up ELECTORATE NEED A CHANGE: do w
Labor
Auburn
PAUL GARRARD
couldn’t”
and get
has a plan for Auburn
people
PAUL GARRARD
back to
has a vision for Auburn
work”
PAUL GARRARD can provide
Leadership for Auburn

ON 28TH MARCH MAKE A CHANGE AND VOTE INDEPENDENT

 تثبت أنها،املواهب األخرى
 وكم نحن.صورة لبنان املشعة
بحاجة اليوم إىل كل من يساعد
 هذا،يف إنعاش صورة لبنان
البلد الصغري الذي ال يعرف عنه
 ويعتقدون،كثريون يف الخارج
،أنه بلد تابع ملنظمات إرهابية
أو جزء من الحرب يف هذه
.املنطقة من العالم

،يف الثاني والعشرين من آذار
عند السابعة والنصف بتوقيت
 وهي ستحتاج إىل،مونرتيال
تصويت تجدون تفاصيله على
La صفحتها على الفايسبوك
 أثناء،Voix Cintia Baroud
 ألنها ستكون،الحلقة فقط
 فال ترتددوا يف دعم،مباشرة
 ألنها كما هبة وكل،سينتيا

سينيتا بارود ابنة الدكتور نادر
بارود هي فخر لكل لبناني يف
..الوطن واملغرتبات
كنا نعتقد يف لبنان أن أقصى
املشاركات اللبنانية يف برامج
الهواة ستكون مع النجمة هبة
طوجي بعد سلسلة مشاركات
 يفThe Voice لبنانية يف
 لكن املفاجأة أتت هذه،فرنسا
املرة من كندا مع شابة لبنانية
تمكنت من الوصول إىل مرحلة
.النصف نهائي يف الربنامج
سينتيا بارود شابة لبنانية
 سافرت مع عائلتها إىل،واعدة
 عاما لكنها تزور15 كندا قبل
لبنان باستمرار بني الحني
 وهي، من محبتها له،واآلخر
اليوم تنافس أهم املواهب
الكندية يف برنامج الهواة يف
.كندا
سينتيا التي ألقى اإلعالم الضوء
عليها بما أن اللبنانيني ال يمكنهم
The Voice متابعة برنامج
 تشكل مثال،بنسخته الكندية
اللبناني يف الخارج الذي ينجح
ويتخطى الحدود ويمثل بلده
 لكنه يف الوقت،خري تمثيل
،نفسه ال يخجل من لبنانيته
وال ينسى أصله اللبناني ويبقى
.على تواصل مع جذوره
سينتيا ستتواجه مع فريقها

SUPPORT ‘OUR LOCAL COMMUNITY’

VOTE

PAUL GARRARD

OLC_PG A5 Auburn Mailer_V1_03.15.indd 1

National
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A message from NSW Labor

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
:بـ جو على الرقم

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au michael.k@nationalre.com.au

Our community is made up of dynamic
entrepreneurs and professionals, displaying
leadership across many ﬁelds – from science
and academia to business and commerce.
We wish to thank the community for making such a
valuable contribution to our multicultural society here
in NSW.

Linda
Burney

Julia
Finn

Labor Candidate
for Canterbury

Labor Candidate
for Granville

Labor will keep our electricity network.
Authorised by Jamie Clements, 377 Sussex Street, Sydney NSW 2000.
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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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التيار الوطين احلر  UALM -ينتخب رؤساء وجلان الواليات يف كل أسرتاليا
يقيم التيار الوطين يف أسرتاليا انتخاباته الداخلية كل سنتني،
ومبا أن ال UALM-حريص على القانون الداخلي والدميوقراطية،
عينت اللجنة الفدرالية برئاسة منسق أسرتاليا العام روبري خبعازي
يوم الثلثاء  17آذار  2015يومًا إنتخابيًا يف كل الواليات ،وعملت
اللجان احمللية على إقرار لوائح املنتخبني واملرشحني حسب القانون
احمللي .
جرت اإلنتخابات يف الوقت احملدد يف كل الواليات وأتت النتائج
على النحو التالي :
* سدني  -نيو ساوث ولز:
 الرئيس  :طوني طوق نائب الرئيس :طوني رزق أمينة السر :كلودين منصور جرمانوس مساعد أمينة السر :ميشال خنول أمينة الصندوق :ماغي خنول مساعد أمينة الصندوق :سام امشر جلنة اإلعالم :جوني مرعب ،ريتا رزق جلنة العالقات العامة :رامي زريقة  ،اوتيل نهرا مستشارون  :جورج ملحم ،مسري قزي ،جورج مارون* ملبورن  -فيكتوريا:
 الرئيس  :بشار هيكل نائب الرئيس  :مارون خوري أمني السر  :إدي هيكل أمني الصندوق  :سليمان أبو خاطر* ادياليد  -غرب أسرتاليا :
 الرئيس :جاك رباح أمني السر /أمني الصندوق  :عبداهلل رومي عالقات عامة  :جوني رزق .* مندوب والية كوينزالند  -بريزبن  :لبيب مشالي

* مندوب العاصمة كانربا  :خنله عون

نتمنى النجاح للجميع  -عاشت أسرتاليا وعاش لبنان.

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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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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
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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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مفاجأة الزميل كميل مسعود يف عيد ميالده الثمانني

صاحب العيد يفاجأ بالجمهور

الزميل مسعود وعقيلته جيزيل امام قالب الحلوى

صاحب العيد وشقيقه زخيا (توفى بعد  5ايام)

الزميل مسعود مع جان سابا وزوجته والزغلول

صاحب العيد مع شقيقه زخيا (الفقيد) وأوالد شقيقه وشقيقته

الزميل كميل مسعود والعائلة و «الهريالد»

كميل وزخيا (الفقيد) مسعود وموريس نادر وعقيالتهم

صاحب العيد مع التيار الوطني الحر

صاحب العيد مع سايد حاتم وعقيلته

صاحب العيد مع سامي مرشاق والزغلول وسايد حاتم

طوني حلو يسلم صاحب العيد لوحة تذكارية

الزغلول يقطع قالب الحلوى

قالب الحلوى وجريدة الهريالد

فوجئ زميلنا يف جريدة اهلريالد كميل مسعود باالحتفال الكبري
والرائع الذي أعدته له زوجته جيزال باالتفاق مع االوالد داني
وشربل ودوري وجوان الذين قاموا بالتحضري للمناسبة قبل اسبوع
ودعوا اليها االهل واالقارب واالصدقاء يف ملبورن وسيدني سرا
دون علم صاحب العيد وكانت جيزال تقول لزوجها ان كل ما أقوم
بالتحضري له من مأكل ومشرب هو لصديقة ابنتنا جوان يف عيد
ميالدها.
ويوم االحد يف  8آذار  2015خرج زميلنا كميل من املنزل برفقة
زوجته على أمل املشاركة يف عيد ميالد صديقة ابنتهما يف مركز
دار العودة وما ان وطأت قدما زميلنا كميل الصالة وكله ثقة ان
ال احد هناك سوى شباب وشابات واصدقاء صاحبة العيد واذ به
يفاجأ جبمهور كبري فاق الـ  120شخصا من اصدقائه واقربائه يف
ملبورن وسيدني واملفاجأة الكربى ساعة شاهد شقيقه زخيا الذي
كان يصارع املوت وهتفوا مجيعا «هابي بريث داي يا كميل».
وكان أخي جالسا على كرسي وحوله خنبة مميزة من جاليتنا العربية
سياسية واجتماعية وفكرية مع عائالتهم وكانت السيدة جيزيل قد
اعدت طاولة ضمت اشهى االطباق اللبنانية واملشروبات الروحية
واحللوى والفواكه.
وقد اذهلت هذه املفاجأة غري املنتظرة زميلنا كميل صاحب العيد

وحاول اكثر من مرة ان يقول شيئا لكنه مل يستطع الكالم واغرورقت
عيناه بالدموع تأثرا ساعة شاهد شقيقه بصورة خاصة على كرسيه
حيث ابى اال ان يشارك شقيقه زميلنا كميل يف هذه املناسبة.
وكان شقيقه االكرب زخيا قبل اسبوع بصحة جيدة وقد الزمه املرض
اسبوعا واحد وفارق احلياة بعد انتهاء احلفل خبمسة ايام.
باختصار حتدثت جوان ابنة زميلنا كميل مسعود نيابة عن والدها
فرحبت باصدقاء العائلة وجبميع احلضور وقالت ان والدي صاحب
القلب الكبري والطيب يبقى قليال كل ما فعلناه ونفعله من اجله
وجيب علينا تكرميه ليس يف عيده الثمانني بل يف كل يوم وساعة
وحلظة فتكرميه واجب وحق علينا مجيعا وشكرت مجيع احلضور الذين
لبوا الدعوة.
من جهته شربل راضي رئيس مكتب التيار الوطين احلر يف ملبورن
عرب يف كلمته عن حمبته وتقديره للزميل كميل مسعود وعائلته.
اما الرئيس السابق لبلدية مورلند السيد طوني حلو فقال يف هذه
املناسبة العزيزة على قليب ال يسعين اال ان اتقدم من صديقي
ونسييب كميل مبناسبة عيد ميالده الذي قضى منها يف خدمة اجلالية
اللبنانية حيث شارك يف افراحها واتراحها وقال بينما كان العامل
يستعمل آالت القتل والدمار فكميل كان يستعمل القلم والورقة
ألنها أمضى من كل آالت القتل واالجرام وقدم له درعا عربون وفاء

وتقدير لتضحياته يف احلقل االعالمي ورد كميل بكلمة شاكرا له
عاطفته وحمبته وتقديره.
ويف نهاية احلفل قطع صاحب العيد قالب احللوى الذي ُوضعت
عليه صورة غالف جريدة اهلريالد مرسومة باحللوى على القالب
وهتف اجلميع جمددا «هابي بريث داي يا كميل» و»عقبال املية
سنة».
وصودف عيد ميالد الشاعر انطوان برصونا حيث قطع ايضا قالب
احللوى الذي اعد خصيصا للمناسبة.
ثم اخذت الصور التذكارية مع اجلميع.
يتقدم الزميل كميل مسعود بالشكر من كل الذين شاركوا يف
عيد ميالده وكذلك يشكر كل الذين مل يتمكنوا من احلضور الي
سبب كان وخيص بالشكر الذين حضروا من سيدني والذين حتملوا
مشقات السفر وقدرنا اهلل على مكافأة اجلميع وتبقى ايامكم عامرة
باالفراح واملسرات.
***
مالحظة :مل يكن بودنا نشر هذه التغطية اثر املصاب الذي حلق بنا
غري اننا عدلنا عن ذلك بناء الحلاح زوجة اخينا الفقيد زخيا الذي كان
لنا مبثابة االخ واالب واكثر.
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معوض من ملبورن يف ذكرى  14آذار  :اجمللس الوطين خطوة مهمة لكننا نريد مشروعا عابرا للطوائف واملصاحل
وطنية  -لفت رئيس «حركة
االستقالل» ميشال معوض
اىل أن «البعض يريدنا أن
خنتار بني إمرباطورية فارسية
أو دولة إسالمية أو إسرائيل.
أما حنن فخيارنا لبنان ،لبنان
أوال وأخريا .لبنان الدولة
واملؤسسات .لبنان العيش
املشرتك .لبنان احلريات
والتنوع والتعدد واالعتدال.
ّ
لبنان الـ 10452كيلومرت مربع
جلميع أبنائه».
واعترب أننا «يف لبنان
«داعش» وكل الدواعش
بالتفاف
سويا
نواجههم
وطين حول الدولة اللبنانية
وحول املؤسسات الشرعية
اللبنانية .مثلما بالتفافنا حول
جيشنا نستطيع ان نواجه أي
اعتداءات أو أطماع إسرائيلية.
أمننا ليس للخصخصة .ال
نريد ال حرسا ثوريا يعتربنا
ضمن اإلمرباطورية الفارسية
املزعومة ليدافع عنا ،وال نريد
من يدعي محايتنا ويقاتل
من أجلنا ال يف لبنان وال
يف سوريا وال يف العراق
وال يف أي دولة يف العامل
و»القبضاي» ليس من حيارب
خارج أرضه« ،القبضاي» هو
الذي يسيج حدوده لكي حيمي
وطنه وأرضه وأهله ،ولكي
حيمي األمن واملؤسسات
واالقتصاد،
واالستقرار
وليحمي مستقبلنا ومستقبل
أوالدنا».
ويف ذكرى  14آذار ،اعترب
أن «خطوة إطالق اجمللس
الوطين اليوم خطوة مهمة
وكنا بانتظارها منذ  4سنني،
ولكن إذا مل تأت هذه اخلطوة
يف إطار مشروع متكامل ال
تكفي وال حتقق املطلوب
منها».
وأضاف« :إن هذا املشروع
جيب أن يقرتن بالقرار
واإلرادة على تنفيذه من
دون خوف أو حسابات أو
تردد .مشروع يكون عابرا
للطوائف .لكن األهم أن
يكون أيضا مشروعا عابرا
للمصاحل .املصاحل السياسية
واحلزبية والشخصية اليت
أنهكتنا طوال  10سنني».
كالم معوض جاء يف
االحتفال احلاشد الذي أقامته
«حركة االستقالل» يف ملبورن
حبضور النائبني األسرتاليني
من أصل لبناني مارلني
كريوز ونزيه األمسر ،القنصل
اللبناني يف والية فيكتوريا
غسان اخلطيب ،القنصل
الفخري لويس فليفل ،ممثلي
احلزب التقدمي االشرتاكي
والتيار الوطين احلر ،ممثلي
أحزاب وقوى  14آذار:
حزب الكتائب اللبنانية ،تيار
املستقبل ،حزب الوطنيني
األحرار ،اليسار الدميقرطي،
رئيس غرفة التجارة والصناعة
يف والية فيكتوريا احملامي
فادي الزوقي ،رئيس اجلمعية
اللبنانية األسرتالية بشارة
طوق ،والوفد املرافق ملعوض
الذي ضم هنري معوض،
مسؤول االنتشار يف حركة

االستقالل أنطوان ابراهيم،
منسق اسرتاليا يف احلركة
اسعد بركات ،منسق سيدني
سعيد الدويهي ،مسؤول
مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم
الزميل سايد خمايل ،وحشد من
رؤساء اجلمعيات واملؤسسات
األعمال
ورجال
الروابط
االقتصادية
والفاعليات
واالجتماعية واالعالميني.

الحولي

قدم االحتفال املسؤول
اإلعالمي يف اجلمعية األسرتالية
زيدان.
وسام
اللبنانية
اللبناني
النشيدين
وبعد
واألسرتالي ،ألقى منسق تيار
املستقبل يف ملبورن حسني
احلولي كلمة  14آذار فنوه
«مبسرية الرئيس الشهيد
رينه معوض الذي سقط
شهيد االستقالل يف يوم
االستقالل» .وحيا «ارواح
الشهداء من كمال جنبالط اىل
حممد شطح ،كما مثن الدور
الذي يقوم به ميشال معوض
من خالل «حركة االستقالل»
ومن ضمن قوى  14آذار».
ودعا إىل «نبذ التطرف
واالرهاب» ،معتربا أن «ال
حل يف لبنان اال باالعتدال»،
داعيا اىل «انتخاب رئيس
للجمهورية» ،مؤكدا أن «لبنان
ال يكون لبنان من دون
املسيحيني ومن دون اي
مكون من ابنائه».

الزوقي

ثم حتدث الزوقي وأعرب
عن سروره باالنضمام إىل
مؤسسة رينه معوض يف
ملبورن ،وعرضت أفالم عن
الرئيس معوض وعن عمل
مؤسسة رينه معوض يف
لبنان.

صائب معوض

حركة
منسق
والقى
االستقالل يف ملبورن صائب
معوض كلمة قال فيها« :ان
رؤية الرئيس الشهيد رينيه
معوض ال تزال اىل يومنا هذا
خارطة طريق إلنقاذ لبنان.
فرؤية الرئيس معوض هي
الطريق الصحيح اليت تؤدي
إىل اخلالص من األزمة احلالية
يف لبنان .ان هذه الرؤية
والقيم واملبادىء ما زلنا
ننهل منها حنن يف «حركة
االستقالل» حتى اآلن للدفاع
عن لبنان بكل ما أوتينا من
قوة».

معوض

وألقى معوض كلمة قال
فيها« :يريدوننا أن خنتار
بني إمرباطورية فارسية أو
دولة إسالمية أو إسرائيل.
أما حنن فخيارنا لبنان ،لبنان
أوال وأخريا .لبنان الدولة
واملؤسسات .لبنان العيش
املشرتك .لبنان احلريات
والتنوع والتعدد واالعتدال.
ّ
كيلومرت
الـ10452
لبنان
مربع جلميع أبنائه .يف
الذكرى العاشرة النتفاضة
الذكرى
يف
االستقالل،
العاشرة لثورة األرز ،ما زلنا
بعيدين عن حتقيق أهدافنا

وأحالمنا .صحيح أن هناك
عوامل خارجية أثرت سلبا على
قضيتنا .ولكن الصحيح أيضا
أن أخطاء كثرية يف األداء
واإلدارة حصلت يف الداخل،
نكسات متالحقة .تنازالت
تلو تنازالت .مساومات تلو
مساومات .اشتباكات داخلية
من أجل حصص ،وسعي
لتقاسم مغامن يف معركة
كبرية مل تنته بعد».
اليوم:
وأضاف»:النتيجة
صحيح أننا حققنا انسحاب
اجليش السوري وحصلنا على
حمكمة دولية ألول مرة بتاريخ
االغتياالت ،ولكننا مل ننب
دولة وال أجنزنا سيادة وال
سيجنا وطنا.والنتيجة اليوم:
من جهة ،علي يونسي،
مستشار الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،يفاخر أن إيران
أصبحت امرباطورية كما كانت
عرب التاريخ وعاصمتها حاليا
بغداد ،وهي مركز حضارتنا
وثقافتنا وهويتنا اليوم كما
يف املاضي .وأن كل منطقة
شرق األوسط إيرانية .وأمني
جملس األمن القومي اإليراني
علي مشخاني يعلن أن إيران
أصبحت على شواطئ البحر
األبيض املتوسط ،ما يعين
بنظره أن لبنان أصبح حمافظة
إيرانية .ومن جهة ثانية،
تنظيم «داعش» .أبو بكر
البغدادي أعلن قيام الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام.
وعندما يقول الشام يعترب
طبعا أن لبنان جزء من بالد
الشام على طريقة النظام
البعثي السوري الذي مل
يعرتف يوما بلبنان .ومن جهة
ثالثة ،على كتفنا إسرائيل،
الدولة العنصرية اليت على
حدودنا ،واليت تلوعنا منها،
وهي الطامعة مبياهنا وبأرضنا
وبنفطنا وبغازنا ،واليت تنتهك
أجواءنا يوميا وعندما تسنح
الفرصة تنتهك ارضنا».
أضاف»:عمليا هؤالء الثالثة
حلفاء موضوعيون ووجوه
بالتطرف،
واحدة:
لعملة
باإلجرام ،باإلرهاب ،وباألطماع
التوسعية .ثالثتهم ميكن
أن يكونوا أقوياء اليوم،
ان
جيب
ثالثتهم
لكن

التاريخ:
دروس
يتعلموا
فاإلمرباطوريات كلها زالت
وانهارت .الدولة الفاطمية مل
تصمد يف املنطقة .والدولة
عظمتها
بكل
العثمانية
انهارت .واألحالم باستعادة
امرباطورية إيرانية أو إقامة
هالل خصيب أو إقامة دولة
إسالمية كلها ال تنفع وليس
مقدرا هلا العيش .التاريخ
علمنا أن أي عملية صهر
بالقوة ال ميكن ان تستمر.
الذي
السوفياتي
االحتاد
فكك ،حاول إلغاء عشرات
القوميات يف الدول الذي كان
يسيطر عليها بالقوة .ال ميكن
ألي عملية قهر أن تدوم .ال
ميكن ألي نظام مشولي ،وال
ميكن ألي امرباطورية مهما
كانت قوية عسكريا أن تلغي
هوية شعب وختضعه بالقوة
بإطار ال يشبهه .مثلما متاما
ال يستطيع ال داعش وال 60
داعشا مهما دمر من متاثيل
ومتاحف أن يلغي حضارات
املنطقة املوجودة منذ أكثر
من  7آالف سنة .هناك ألف
داعش مرت وبقيت حضارات
املنطقة .متاما مثلما مر كل
الغزاة واحملتلني على لبنان.
هم رحلوا وبقي لبنان».
وتابع»:ال حياولن احد أن
خيرينا بني داعش وإيران
وإسرائيل .خيارنا لبنان يف
وجه كل اعتداء أو هيمنة
سواء من داعش أو إيران أو
إسرائيل أو من أي جهة أتى.
ال يقنعنا أحد أنه لكي نواجه
داعش جيب أن خنضع إليران،
وال لنواجه املشروع اإليراني أن
نلتحق بداعش .تطرف داعش
ال ميكننا مواجهته بتطرف
مضاد .وإرهاب داعش ال
ميكننا حماربته بإرهاب مضاد.
داعش ال ميكننا أن نواجهها،
إال باالعتدال ،وليس مبواجهة
السين
التطرف
مذهبية.
السين
االعتدال
يواجهه
وليس التطرف الشيعي.
والتطرف الشيعي يواجهها
وليس
الشيعي
العتدال
التطرف السين .األساس يف
مواجهة كل تطرف هو نسج
شبكة اعتدال على امتداد
العامل العربي .نعم ،شبكة
حلف االعتدال وليس حلف

األقليات وال التحالف مع
الديكتاتوريات ،قوة اعتدال
تضم مسيحيني ومسلمني،
يدا بيد يف وجه كل التطرف،
إن كان سنيا او شيعيا او
علويا او مسيحيا .هكذا نربح
املعركة».
وقال»:يف لبنان داعش
وكل الدواعش نواجههم سويا
بالتفاف وطين حول الدولة
اللبنانية وحول املؤسسات
مثلما
اللبنانية.
الشرعية
بالتفافنا حول جيشنا نستطيع
ان نواجه أي اعتداءات أو
أطماع إسرائيلية .أمننا ليس
للخصخصة .ال نريد ال حرس
ثوريا يعتربنا ضمن اإلمرباطورية
الفارسية املزعومة ليدافع عنا،
وال نريد من يدعي محايتنا
ويقاتل من أجلنا ال يف لبنان
وال يف سوريا وال يف العراق
وال يف أي دولة يف العامل.
و»القبضاي» ليس من حيارب
خارج أرضه« ،القبضاي» هو
الذي يسيج حدوده لكي حيمي
وطنه وأرضه وأهله ،ولكي
حيمي األمن واملؤسسات
واالقتصاد،
واالستقرار
وليحمي مستقبلنا ومستقبل
أوالدنا .يف ظل التحديات
الكبرية اليت نعيشها ،مل نعد
نستطيع حتمل أي رهانات أو
مغامرات .املطلوب أن نتوحد
مجيعا حول دولتنا اللبنانية.
واجليش
اللبنانية
الدولة
اللبناني هم منيحمونا مجيعنا،
ويدافعوا عنا مجيعا .وأكدت
األحداث األخرية أنهم هم
الذين يستطيعون محايتنا
ومحاية حدودنا ،ويقدمون
الغالية
والدماء
الشهداء
على مذبح الوطن .فتحية اىل
أرواح شهداء اجليش اللبناني
الشرعية
األمنية
والقوى
الذين رووا أرضنا بدمائهم
الطاهرة».
أضاف»:نعم املطلوب أن
نتوحد حول دولتنا اللبنانية.
هذا يعين أوال أن ننتخب
رئيسا جديدا للجمهورية .ال
تستطيع أي دولة أن تعيش
بال رأس .ورئيس اجلمهورية
هو رأس الدولة ،وحوله
تتشكل كل السلطات ،من
جملس نواب جديد إىل حكومة
جديدة ...إىل تعيينات على
كل املستويات .مل يعد ينفعنا
اجلدل يف جنس املالئكة
أو يف مواصفات الرئيس.
سيسقط النظام اللبناني كله
وخنسر لبنان وحنن نتجادل
مبواصفات الرئيس :ماذا
يعين رئيسا قويا؟ كم هو
عدد كتلته النيابية؟ وكيف
يكون الرئيس قوي؟ نسينا
أنه من بني أقوى الرؤساء
يف اجلمهورية ،هناك كميل
مشعون وفؤاد شهاب ورينه
معوض ،ووفقا للمقاييس
املطروحة اليوم فهم ليسوا
أقوياء ،فيما أنهم برهنوا فعال
انهم أقوى األقوياء« .مرتا
مرتا تهتمني بأمور كثرية أما
املطلوب فواحد» ،املطلوب
أن يقوم النواب بواجباتهم
الوطنية اليوم قبل الغد،

وينزلون اىل اجمللس النيابي
وينتخبوا فورا رئيسا جديدا
للجمهورية».
وتابع»:اليوم يف الذكرى
العاشرة لثورة األرز ،وأكثر
من أي يوم مضى ،هناك
مسؤولية كبرية تتحملها قوى
 14آذار .مل يعد مبقدورنا
تضييع املزيد من الفرص.
مشروعنا مشروع وطن ال جيب
ان يتحول إىل مشروع سلطة.
ثوابتنا واضحة ومعروفة،
وخارجها ال يوجد لبنان.الوطن
الواحد والشعب الواحد والدولة
الواحدة والدستور الواحد
واملؤسسات الواحدة والسالح
الواحد .ولكن تأكيد الثوابت ال
يكفي ،جيب ان ترتجم مبشروع
وطين شامل .مشروع يقرتن
بالقرار واإلرادة على تنفيذه
من دون خوف أو حسابات
أو تردد .مشروع يكون عابرا
للطوائف .لكن األهم أن يكون
أيضا مشروعا عابرا للمصاحل.
املصاحل السياسية واحلزبية
والشخصية اليت أنهكتنا طوال
 10سنني .حنن حباجة ملشروع
شراكة مسيحية  -إسالمية
حتمل راية االعتدال حتت
سقف دولة مدنية .حنن حباجة
ملشروع يشبه أحالم شهدائنا.
أوالدنا.
مستقبل
يشبه
مشروع لوطن ال يكون أول
همنا فيه كيف حنصل على
جنسية ثانية .وطن حنمل
جنسيته وجواز سفره من
دون أي خوف يف املطارات.
خطوة إطالق اجمللس الوطين
اليوم خطوة مهمة وكنا
بانتظارها منذ  4سنني،
ولكن إذا مل تأت هذه اخلطوة
يف إطار مشروع متكامل ال
تكفي وال حتقق املطلوب
منها .شهداؤنا يف  14آذار
هلم كثري علينا .حنن أوالد
شهداء ونعرف القيمة جيدا.
الوفاء لدماء شهدائنا يعين
عدم املساومة على املبادىء
من أجل املصاحل .الوفاء
لدماء شهدائنا يعين عدم
الرضوخ خوفا من االستشهاد
فهم استشهدوا ومل خيافوا.
الوفاء لدماء شهدائنا يعين
أن ال نفرط بأي إجناز من
الذي حققوه ،وأهم إجناز جيب
احملافظة عليه هو وحدتنا،
وإمياننا بلبنان الذي ال جيب
أن يتزعزع أبدا».
وختم»:أعرف أن لبنان
يعيش فيكم ،ولبنان اليوم
حباجة ماسة اليكم .وأنا على
ثقة انكم لن تتخلوا عنه ،ولن
تتخلوا عن هويتكم وجذوركم
بالرغم من األخطاء واخلطايا
اليت ترتكب حبقكم .ليس
مقبوال يف ال  2015أال يكون
حقكم بالشراكة يف القرار
الوطين مصان ،وأن يتجرأ أحد
ويتالعب حبقكم يف املشاركة
النيابية،
االنتخابات
يف
ألن لبنان لنا ولكم .ومعا
سنحافظ على أرضه ونستثمر
بإنسانه حتى نساعده على
البقاء والصمود .تأكدوا أنه
مهما كانت الصعوبات ،معا
سنبين لبنان».
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متفرقات

ترايسي مشعون اجتمعت مبحافظ بريوت الشاعر القروي للقائد سلطان باشا االطرش  :كل حر فداك يافادي ..الشام واوالده فدى اوالدك

حلمان

احللم األول :

ْ
مطبق
وكان حضورها والليل
ّ
ٍ
مراسم
صفق
حفلة والرعش

بصدر
رؤياي
لتكسر صمت
َ
ٍ
ّ
ْ
وأغدق
تعشق سوسنًا عطرًا

وتعرض عريها حبرًا وإني

ْ
وأغرق
سأوغل داخ ًال مث ًال

وأرشف ثغرها مخرًا وأمضي

ْ
وألعق
إىل النهدين منتشيًا

صوت لسمعي
إىل أن جاءني
ٌ

ْ
وأشرق
أفق فالصبح قد نادى

مرير
كرهت الصحو واقعه
ٌ
ْ
حتقق
ألن احللم يومًا ما

احللم الثاني :

تنه َد صدرها املتخوم
رغبه
ْ
ّ
يغرد من
تالل مشرئّبْه
ٍ
ّ
خضم
كدندنة التماوج يف
ٍّ

بعربه
مقرون
من اآلهات
ْ
ٍ
ُّ
عشب
خيضل
على أطرافها
ٌ
ً
حالة خضراء
فتنتج
رطبه
ْ
ّ
فكنا
أكان الليل يطوينا

قامت رئيسة حزب «الدميقراطيون األحرار»
ترايسي مشعون يرافقها مسؤول الدراسات
واألحباث سيمون كشر بزيارة إىل حمافظ بريوت
القاضي زياد شبيب حيث كانت فرصة للتعارف
والتهنئة والبحث يف شؤون الساعة وشؤون
امنائية تتعلق مبدينة بريوت.
وفور إنتهاء اللقاء ،صرحت مشعون بالبيان
التالي« :نتابع عن كثب العمل اجليد الذي يقوم
به سعادة احملافظ وسعيه إىل اإلمناء يف مدينة
بريوت .وحتدثنا عن مشروعنا السياسي للبنان
ولعاصمته».
هذا وأكدت مشعون «بأن العمل اإلمنائي
ً
مباشرة يف خانة الصاحل العام
الذي يصب
ً
ومصلحة املواطنني جيب أن يبقى بعيدا عن
التجاذبات السياسية الضيقة ،وهذا ما ملسناه
عند سعادته».

أمريكي يفوز باجلائزة الكربى
لليانصيب ويضيع التذكرة

فاز رجل أمريكي من والية كاليفورنيا باجلائزة
الكربى يف اليانصيب واليت تبلغ قيمتها مليون دوالر
أمريكي ،إال أنه أضاع تذكرة اليانصيب ومل يستلم
اجلائزة.
وأعلنت دائرة اليانصيب بوالية كاليفورنيا بأنها
ستتربع لصاحل مدارس كاليفورنيا مببلغ مليون دوالر
أمريكي فاز بها رجل أضاع تذكرة اليانصيب وفشل
يف العثور عليها على الرغم من املهلة املعطاة له
وهي  180يومًا.
وقال املسؤولون يف دائرة اليانصيب بأن الدائرة
نشرت صورًا للفائز التقطتها كامريا مراقبة يف
سوبرماركت روزميد أثناء شرائه لتذكرة اليانصيب،
يف الثالث عشر من سبتمرب (أيلول) وأن الفائز
حضر إىل اإلدارة بعد رؤية صورته يف األخبار وأعلم
املسؤولني بأنه أضاع التذكرة.
انقضاء املهلة
وأضاف املسؤولون بأن املوعد النهائي الستالم
اجلائزة انقضى يف الساعة اخلامسة من مساء يوم
اخلميس املاضي ،لذا فإن مبلغ اجلائزة الذي يبلغ
أكثرمن مليون دوالر سيتم التربع به ملدارس
كاليفورنيا.
عمولة البائع
وأقر مسؤولوا اليانصيب بأحقية سوبرماركت
ّ
روزميد يف احلصول على عمولته من املبلغ والذي
يقدر حبوالي  5500دوالر ألنه باع التذكرة الراحبة.
جوائز ضائعة
وتقول إدارة اليانصيب يف والية فلوريدا بأن
جوائز بقيمة  800مليون دوالر مل يتم استالمها من
قبل الراحبني خالل الثالثني عام املاضية و 20مليون
مل يتم استالمها يف عامي  2013و ، 2014حبسب
موقع يو بي آي.

كتب  :أكرم برجس املغوّش

ماذا عسانا ان نقول يف ذكرى القائد
العظيم سلطان باشا االطرش الذي قاد
الثورات العربية املظفرة ضد املستعمرين
الغامشني العثمانيني والفرنسيني وحرر
ورفاقه اجدادنا االبطال بين معروف
النشامى وأحرار الوطن الصادقني سوريه
ولبنان وقاتل الصهاينة اجملرمني وعاش
فالحًا أبيًا كرميًا يأكل من خريات أرضه
بتعبه وعرق جبينه رافضًا مجيع املناصب
واملغريات على كربها الن غاية القائد
العظيم الصادق االمني سلطان باشا

القائد سلطان باشا االطرش يستقبل الشاعر القروي (من االرشيف)

االطرش هي الشعب والوطن والعروبة الصحيحة وحنن
يف حضرة القائد العظيم اجلليل سلطان باشا االطرش
وذكراه العطرة نردد مع الشاعر اخلالد (القروي) رشيد
سليم اخلوري الذي أرخ بطوالت القائد العظيم ورفاقه
االشاوس وهو مغرتب يف الربازيل ومن روائعه هذه
القصيدة اليت حييي فيها القائد البطل سلطان باشا
االطرش ورفاقه االشاوس بعد غيابهم القسري عن
الوطن وهم يلتحفون السماء ويفرتشون الصحراء (ان
كأس احلنظل بالعز أشهى من ماء احلياة مع الذل):
بطل الشام عودة لبالدك
تصلح الشام موطنًا مبعادك
عطلت ساحة اجلهاد من اآلساد
ملا انزويت مع آسادك
وجال العز عن ربى جنة اخللد
فآبت صحراء بعد بعادك
بلبل الشعر خل عنك اخلياال
تتمنى على الزمان احملاال
أي نصر ترجو واي فخار
لبالد جتوع االبطاال
او مل تبذل النفوس فداء
عن لئام ال يذلون املاال
أنت واهلل امحق الناس ان
ترجى لناسك استقالال
كنت ّ
صارك التنك ،سر عنك فخلف
البحر جند للحق من اجنادك
ال يضرك العبدان ما دمت حرًا
قد جعلت االحرار من عّبادك

قد اردت استقالل شعبك لكن
مراد االيام غري مرادك
ايها املعبد املزود عزًا
اين للمرتفني فضلة زادك
يا شريدًا عن البالد طريدًا
انت يف كل معبد من بالدك
كل ما يف اقالمنا من مضاء
مستمد من مرهفات حدادك
كل سبق يف شعرنا وانتصار
هو من ملهمات خيل طرادك
كل ما يف صدورنا من هليب
هو اضرام ورية من زنادك
كل ما يف هتافنا من دوي
هو ترجيع نبضة من فؤادك
كل ما يف آثارنا من خلود
هو تاريخ ساعة من جهادك
كل اجمادنا بناتك يا من
قد اضفت املنفى اىل اجمادك
ايها املنجد احملاويج عار
أن نصم االمساع عن اجنادك
لو فرشنا لك اجلفون مهادًا
وجعلنا االهداب حشو وسادك
ما جزيناك ساعة من ليال
بت عنا على حراب سهادك
كل حر فداك يا فادي الشام
واوالده فدى اوالدك

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم هاني شاكر  :ياريتك معايا ياحبييب يا ريتك معايا ويا ريتنا نكون سوا

تعرف على مسابقة جتميد الشعر

صحبه
جنونّا أمحرًا ومحيم
ْ

أم األحالم حنلمها فتأتي

غربه
سرابًا آخرًا يف لون
ْ

ُّ
تدق الساعة العمياء فجرًا

نكبه
وتصفع هاجسي أصداء
ْ
كنت عن جسدي متامًا
بعيدًا
ُ

لعبه
وأضم
أزاول وحدتي
ْ
ُّ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

النجم هاني شاكر يتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

شهدت كندا بطولة العامل يف جتميد الشعر.
وجرت البطولة يف منتجع "تاهيين هات سربينغس"
الواقع يف عاصمة والية يوكون وايت هورس الكندية
حني اخنفضت درجة احلرارة إىل  30درجة حتت الصفر.
وفاز يف البطولة فريق من إقليم كيبيك الكندي.
وقضت قواعد املسابقة بأن يغطس املشاركون يف
حوض مليء باملاء الساخن تبلغ درجة احلرارة فيه 40
درجة فوق الصفر .وبعد خروجهم من احلوض اىل
الفناء يتجمد شعر رؤوسهم هم فورا بسبب التفاوت
يف دراجات احلرارة بني ما يف داخل احلوض الدافئ
وخارجه الشديد الربودة.

زار النجم هاني شاكر اسرتاليا مع فرقته املوسيقية مرات عديدة وأحيا أمجل احلفالت حبضور حشد كبري من
أبناء اجلالية العربية ويف كل مرة كنت التقيه وأحضر حفالته وأنقل وقائها اىل االعالم العربي وأجري املقابالت
الصحفية معه حيث كان يؤكد لي بقوله :على أن اجلمهور العربي واحد ولكن يف سيدني واسرتاليا خاصة
للجمهور العربي مكانة قلبية والدليل أخي أكرم أنهم يتفاعلون مع الرتاث العربي وهم يتنعمون يف هذه البالد
االسرتاليه العظيمة يف أحسن حاالتهم ...أطيب التحيات وحنن نقدم للنجم الكبري هاني شاكر هذه األغنية :
ياريتك معايا يا حبييب ..ياريتك معايا ..وياريتنا نكون سوا ..أنا وأنت واهلوى ...
ديا يا عيين ..ومعانا اهلوى ..بيعز ّ
عليا أفرح ..من غري ما نكون سوا ..
ونلف الدنيا ّ
ويا ريتنا نكون سوا ..النهار ده عمري قال لي ..إيه جرالي ..قلت حيب ضاع يا عمري ..يف الليالي ..
خويف يا خويف ال ياخذوك الناس ..يا خذوك من إيدي يا خويف ..أبدًا منساك ..
ديا ياعيين ..ومعانا اهلوى ..بيعز ّ
عليا أفرح ..من غري من نكون سوا ..
ده حبييب ...هواك ..ونلف الدنيا ّ
ويا ريتنا نكون سوا ..سألوني الناس ..قلت باحبك ..
بينسيين حبك ..
سألوني الناس ..والموني الناس قلت باحبك ..الموني الناس ..وال لوم
ّ
ديا يا عيين ..
الدنيا
..ونلف
ريت
وال يوم بالفرح ..إال جنبك ..آه يا حبييب آه لوجيت ..حلبيبك ورجعت يا
ّ
عليا أفرح ..من غري ما نكون سوا ..يا ريتنا نكون سوا ..
ومعانا اهلوى ..بيعز ّ
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كتابات

أبوت وسياسة حافة اهلاوية
حسب صحيفة ذي صن هريالد الصادرة
فان احلملة
األحد  2015/03/15ص 21
السياسية ضد رئيس الوزراء طوني ابوت
جممدة حاليًا ،وان هناك فرصة اخرية لرئيس
الوزراء ووزير اخلزينة لتقديم امليزانية الثانية،
كما قال احد وزراء احلكومة البارزين ،ولكن
احد نواب حزب األحرار ّ
حذر من ان ال ضمانة
لعدم التحرك لعزل رئيس الوزراء اذا ما حدث
امر سليب ما ،ألنه يف السياسة ال ميكن ان
نستبعد اي شيء ألن األمر متعلق يف الكيفية
الي تسريبها األمور.
يقول نائب احراري اخر من نواب املقاعد
اخللفية ،لقد فعلت احلكومة خريًا عندما
ختلصت من ضريبة زيارة الطبيب ،ويتساءل
هل ستتغري نظرة املواطنني لرئيس الوزراء
بعد الغاء تلك اإلجراءات الغري شعبية ،نفس
النائب يعتقد ان ذلك سوف يؤخر سقوط
ابوت احلتمي.
وجبولة سريعة على مواقف رئيس الوزراء
من بعض القضايا نرى ان مواقف رئيس
الوزراء ما زالت تثري اجلدل فبعد انتقاده
رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان االسرتالية
جيليان تركس على خلفية التقرير الذي
وضعته عن معاملة األطفال يف مراكز اإلحتجاز
واتهامها بتسييس القضية ،واعتبار املدعي
العام الفيدرالي جورج برندس ان تركس
فقدت ثقة احلكومة وما اثري عن عرض وظيفة
اخرى على جيليان تركس اذا تركت منصبها
على رأس املفوضية .وقبل ان تهدأ عاصفة
رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان األسرتالية
انفجريف وجه احلكومة تقرير املبعوث اخلاص
لألمم املتحدة خوان مانديز الذي حتدث يف
تقريره عن عمليات تعذيب لطاليب اللجؤ وان
طريقة اسرتاليا يف التعامل مع هؤالء يف مراكز
اإلعتقال يف اخلارج وترحيل جمموعة من طاليب
اللجؤ السريالنكيني التاميل بعد احتجازهم
على منت احدى السفن يف اعالي البحار
لعدة اسابيع تعترب خرق إللتزامات اسرتالي
وللقوانني الدولية ومعاهدة منع التعذيب اليت
توقع عليها اسرتاليا.
جاء رد رئيس الوزراء على تقرير مانديز
مفاجئًا عندما قال ان االسرتاليني سئموا من
حماضرات األمم املتحدة .األسبوع املاضي
طفت تصرحيات رئيس الوزراء عن خيارات
منط احلياة للسكان األصليني يف املناطق
النائية حيث تنوي احلكومة اغالق  150جمتمعًا
للسكان األصليني من اصل  274جمتمع يف
والية غرب اسرتالي لصعوبة تقديم اخلدمات
وردم اهلوة بني السكان األصليني وباقي
السكان حسب ما تقول به احلكومة ،وتصل
كلفة النفقات على هذه اجملموعات اليت يعيش
فيها قرابة  12ألف شخص حوالي  30مليون
دوالر سنويًا .القت تصرحيات رئيس الوزراء
انتقادات من قادة السكان األصليني ،وارن
ماندين رئيس اجمللس اإلستشاري للسكان
االصلييني والذي عينه يف هذا املنصب
رئيس الوزراء طوني ابوت اعتربان السكان
األصليني تربطهم باإلرض عالقة تعود اىل
آالف السنني ودعى نويل بريسون من قادة
السكان األصليني اىل معاجلة جدية لقضايا
السكان وانتقد تصرحيات رئيس
هؤالء
الوزراء اليت اعتربها تعليقات هامشية.
وكانت تصرحيات سابقة لرئيس الوزراء
حول اداء قادة اجلالية اإلسالمية اثارت ردود
فعل سلبية عليها عندما قال الشهر املاضي:
امسع مرارًا قادة من الدول الغربية يصفون
الدين اإلسالمي بأنه دين سالم ،امتنى ان
يقول هذا الكالم القادة املسلمون اكثر وان
يعنون ما يقولون.
وعلى هامش معاجلة قضية االسرتاليني
احملكومني باإلعدام يف اندونيسيا ،القت
تصرحيات رئيس الوزراء عن املساعدة املالية
لضحايا املد العالي عام  2004انتقادات
ألنه حاول ربط تلك املساعدات االنسانية

بقضايا اخرى وكأنه يقدم مساعدات انسانية
مشروطة.
وعلى صعيد آخر جاء قرار وزير الصناعة
ايان ماكفرلني وموافقة رئيس الوزراء بدعم
قطاع السيارات ب  100مليون دوالر دون
اخطار احلزب واحلكومة بهذا األمر مبثابة تراجع
عن وعد قطعه السيد ابوت بعد التحدي على
زعامة احلزب الشهر املاضي بإستشارة زمالئه
قبل اختاذ اي اجراءات كأنه تراجع عن ذلك
الوعد .املعروف ان احلكومة كانت قد قررت
وقف دعم قطاع صناعة السيارات عندما جاءت
اىل احلكم عام  .2013وحسب صحيفة ذي
صن هريالد  2015/3/15فأن احد النواب
عربعن صعوبة مساعدة رئيس الوزراء اذا
ما استمر سري األمور على هذا املنوال .لكن
وحسب نفس الصحيفة ،رأى احد الوزراء انه
من الصعوبة حصول حتدي لزعامة ابوت حاليًا
وأضاف انه ال يرى ان ذلك األمر سيحصل
ابدًا.
مطول عن اداء رئيس احلكومة
ويف مقال
ّ
وحتت عنوان»عودة ابوت املخزية للقاعدة
احلزبية املتشددة» حملرر الشؤون السياسية
يف صحيفة ذي سدني مورنيغ هريالد بيرت
هارتشر ،اعترب إن التعرض للسكان االصليني
والالجئني واملسلمني يفقد رئيس الوزراء
األهلية لقيادة امة موحدة(.س م ه عدد -14
 2015/03/15قسم ما وراء األخبار ص .)24
ال شك ان اسرتاليا بلد التعددية الثقافية
وتساوي الفرص بإمتياز واملعروف الدور
اإلجيابي الذي لعبته وما زالت على الساحة
الدولية ،ولكن ما قد يسيء اىل هذا الدور يف
املستقبل ،هو ادخال كل القضايا يف زواريب
السياسة الضيقة ألن هناك امورًا تتطلب
معاجلتها اكثر من حماولة كسب مقعد نيابي
هنا او هناك او حتى الوصول اىل منصب
رئاسة الوزراء او خسارته.
بإختصار ،املطلوب حتسني إداء السياسيني
من اجل ردم اي هوة بني املواطنني ،واألخذ
مبا يعزز الوحدة الوطنية واإلنسجام والتناغم
اإلجتماعي ،واملعروف ان رئيس الوزراء كان
قد اعرتف سابقًا انه كان خياف ان حتولنا
التعددية الثقافية اىل دولة من القبائل ،لكنه
اعرتف الحقًا انه كان على خطأ وغيرّ رأيه (س
م ه  2015/03/15-14قسم ما وراء األخبار
ص .)25
أخريًا ،هل سيقتنع رئيس الوزراء بأنه فع ًال
رئيس «فريق اسرتاليا» لتبدأ احلكومة اجليدة
اليت وعد بها بعد حماولة اإلطاحة الفاشلة به
يف شباط املاضي ويبتعد عن سياسة حافة
اهلاوية قبل ان خيرج او يطاح به؟
والعربة كانت يف حماولة فرض الضرائب
اجلديدة اليت مل يذهب بها رئيس الوزراء
اىل اإلنتخابات ،ورأينا املشاكل اليت اورثتها
للحكومة اليت مل تتقدم ولو ملرة واحدة على
املعارضة يف استطالعات الرأي منذ وصوهلا
اىل السلطة يف ايلول من العام .2013نشري
هنا اىل نتائج البحث الذي اجرته مؤسسة
االحباث «الرؤيا» لصاحل املؤسسة االعالمية
«فريفاكس» ونشرته صحيفة سدني مورننغ
هريالد  2015/3/16ص  5حتت عنوان ابوت
غري كفؤ...اعترب معظم املستطلعني ان ابوت
غري جدير بالثقة وقد اختريت العينة من
الناخبني يف مناطق غرب سدني الذين صوتوا
ألول مرة لصاحل االئتالف (احرار-وطين) يف
انتخابات نيو سوث ويلز عام  .2011رغم كل
ما تقدم ،ال بد ان نذكر ان رئيس الوزراء قد
وفى بأهم وعوده االنتخابية وهي الغاء ضريبة
الكربون وضريبة التعدين واوقف وصول
قوارب طاليب اللجؤ ،ولكن الظاهر ان الناخبني
وبعض زمالء السيد ابوت من حزب االحرار هلم
راي آخر وينظرون اىل املستقبل!
عباس علي مراد  -سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

فرنسي حيمل زوجته يف حقيبة لتهريبها
من روسيا إىل بولندا
فشل مواطن فرنسي بتهريب زوجته
من روسيا إىل بولندا ،وذلك من خالل معرب
حدودي بري .ولتحقيق هدفه قرر الفرنسي
وضع زوجته يف حقيبة سفر عادية ،لكن جاءت
الرياح مبا ال تشتهي سفينة الزوجني.
فقد اكتشف رجال أمن احلدود السيدة
يف احلقيبة أثناء اختاذ إجراءات املرور
القانونية املعتادة لتجاوز احلدود ،وذلك
يف حمطة قطارات ترييسبول احلدودية بني
بيالروس وبولندا ،بهدف التسلل إىل االحتاد
األوروبي.
بعد إكتشافها خضعت زوجة املهرب
الفرنسي ،وهي مواطنة روسية ،إىل فحوص
طبية خلصت إىل أنها حبالة جيدة ،لتنتهي
رحلة الزوجني اليت انطلقت من موسكو إىل
متجهة اىل مدينة نيس يف جنوب فرنسا،
وليفتح ملف حتقيق يف القضية قد يسفر
عن احلكم بالسجن  3سنوات لكل منهما.
اجلدير بالذكر أن السنوات األخرية شهدت
حماوالت متعددة لتهريب أشخاص عرب

احلدود ،منها حماولة والد لتهريب طفله
يف كرتون إىل خارج أراضي اململكة العربية
السعودية عرب منفذ مع احلدود األردنية،
إال أن يقظة أحد رجال األمن حالت دون
ذلك ،إذ أكتشف أمر الطفل يف أثناء عملية
التفتيش.
ويف تفاصيل هذه احلادثة تبني أن والدة
الطفل مواطنة إندونيسية كانت تقيم يف
السعودية بطريقة غري شرعية ،وأجنبت
طفلها يف تلك األثناء ومن ثم مت ترحيلها
إىل خارج البالد ،ليظل الطفل مع والده 6
أعوام.

نشاطات مكتب القوات
اللبنانية يف سدني اسرتاليا
بعد انتهاء مؤمتر
القوات اللبنانية يف
االنتشار لعام ٢٠١٥
 ،عقد مساء األحد
املاضي اجتماع عام
للقوات اللبنانية يف
سدني وذلك حبضور
رئيس قطاع االنتشار
يف احلزب الدكتور
،
بارد
أنطوان
مسؤولي املقاطعات
يف االنتشار القواتي
وأعضاء
،رئيس
مكتب سدني.
االجتماع
افتتح
لرئيس
بكلمة
املكتب شربل فخري
رحب فيها بالوفد
القادم من خارج
اسرتاليا .
نقل
وبدوره
بارد حتيات رئيس
احلزب اىل كافة
وشدد
األعضاء،
على تفعيل دور
االنتشار وتواصله
مع لبنان ملا خيدم
القضية اليت من
اجلها وجدت القوات
اللبنانية اال وهو بناء
وطن جلميع ابنائه
دون استثاء حمكوم
وليس
مبؤسساته
مرهونًا للخارج ،
اما على الصعيد احلزبي شدد أيضًا على تفعيل
عملية التواصل بني االنتشار القواتي وأخريًا
استمع بارد اىل آراء وهواجس الشباب .

ويف النهاية شكر رئيس املقاطعة طوني عبيد
مجيع الرفاق الذين حضروا خصيصًا للمشاركة
يف املؤمتر .
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منوعات

......تتمة العدد السابق

معلومات رهيبة عن اجلن مل تسمع بها من قبل!!

عني عذبة يطلق عنها سكان عدوتي الرباط وسال اسم «عني اجلنة»
حاليا تشكل حوض ماء تناسلت حوله االساطري ورمبا ليس مثة ما
يثري فضول زوار قلعة شالة املنزوية عند مكان مشرف على نهر
ابي رقراق يف العاصمة الرباط ،اكثر من امساك احلنكليس (السمكة
االفعى) اليت تسبح يف احلوض.
فاملشهد املألوف ان يرمي الناس يف ذلك احلوض قطع نقود ونتف
البيض املسلوق إلطعام تلك االمساك االليفة لكن االسطورة تذهب
اىل ان تلك السمكات االفعوانية الشكل هي جمرد متظهرات فقط
للجان الذين استوطنوا ذلك احلوض منذ القدم وحتكمهم ملكة هي
عبارة عن مسكة حنكليس من نوع خاص جدا ،حيث ختتلف عن غريها
من احلنكليس بضخامة جسمها ويتدىل من رأسها شعر طويل كما
انها تضع يف اذنيها حلقتني من ذهب.
هي مل خترج من خمبئها االسطوري اال نادرا ـ حسب املعتقد ـ وحدث
ذلك اثناء الليالي املقمرة فقط ،وليس ذلك ،لذلك مل يرها احد كل
ليلة حني يلف الظالم اطالل القلعة الرومانية القدمية اليت حتولت
اىل مقربة لألسرة امللكية املرينية يف القرون الوسطى تدب احلياة
يف كائنات اخلفاء فتخرج جحافل اجلان من «حوض اجلنيات» اسرابا
كثيفة مثل النحل لتمأل الفضاء الرطب واملعتم املتعلق على اسراره
االبدية.
ويف تلك القلعة اليت ظلت فاتنة بغرابتها عرب العصور تقول االسطورة
عن ملكة اجلنيات حترس املنافذ اليت تقود عرب قنوات مذهبة من
حوض «عني اجلزة» اىل اعماق االرض السحيقة حيث توجد كنوز
سليمان.
احملكمة الكربى للجان !
لو سألت احدا بالصدفة اليوم ،يف اي مكان باملغرب عن معرفته
للولي «بوياعمر» فانه سيجيبك على الفور بان ضرحيه متخصص يف
عالج احلمقى واملصروعني باجلان ،وحتى ان استحال على من تسأله
حتديد موقع ضريح الولي الشهري على خارقة البلد ،فانه سوف
يتحدث لك عنه وعن كراماته الباهرة بالكثري من االعجاب.
فمن هو «بوياعمر» هذا ،الذي متنحه االساطري احمللية مطلق
السلطات على عوامل اجلان واالرواح؟ وما هي طقوس العالج اليت
يتداوهلا احفاده جيال يف اثر جيل؟ وما سر «احملكمة الكربى للجن»
اليت تنعقد يف ضرحيه للفصل يف منازعات االنس مع اجلان؟
موقع املقام
«بوياعمر» هو عمر بن عبد العزيز بن رحال الكوش ,اشهر اولياء
املغرب على االطالق ،اذ يناهز عدد زوار ضرحيه املليون زائر
سنويا.
يقع ضرحيه على بعد  30كيلو مرتا من مدينة قلعة السراغنة (وسط
املغرب) ،وعلى مسافة ثالثة كيلو مرتات من مركز العطاوية ،عرب
مسلك طيين تذرعه بال كلل وعلى مدار ساعات اليوم عربات جمرورة
بالدواب.
ويقع الضريح على ضفة نهر تساوت ،وهو قبلة للعالج شهرية
داخل وخارج املغرب ،وايضا رحم خصبة لتناسل االساطري.
ويف كل ليلة ،عندما يسود الظالم وتستوطن الوحشة ارجاء منطقة
تساوت ،وبعد ان يفرغ املؤمنون من صالة العشاء وتستسلم اجساد
املرضى واهلهم للراحة او للنوم ،تنبع وسط النهر عني ماء عجيبة
ماؤها ليس كاملاء ،فبياضه الشديد جيعله اشبه ما يكون باحلليب
جيري وسط النهر متميزا مثل شريط ابيض طويل ,وطوبى ملن
يشرب او يلمس جلده ،تبشر االسطورة.
يقول البعض انها تنبع من اعماق النهر كل ليلة بعد صالة العشاء،
ويزعم اخرون ان جريانها يقتصر على الليالي االربع للموسم
السنوي الكبري الذي يلتئم من حوالي الضريح ،خالل االيام االربعة
اليت تسبق عيد املولد النبوي.
ويف كل االحوال تتفق االساطري على ان لذلك املاء املبارك
خصائص فريدة متنح لكل من يشرب منه بعض اجلرعات ،قدرات
ذهنية تسري له سبل النباهة والذكاء او العالج الشايف املعايف ان
كان مريضا.
ولكي حيصل الراغبون على تلك اجلرعات الثمينة منه ،يرمتي يف
النهر كل ليلة ،خفية عن االنظار ،بعض الزوار واملرضى و»الطلبة»
(الفقهاء الذين يكتبون التمائم واحلروز) واخرون  ,,,ويبدأون يف

سكون الليل تسابقا غامضا وصامتا ينال يف اعقابه االوفر حظا
منهم ما يروون به ظمأ احلاجة اىل التميز او العالج بينما يكتفي
االقل حظا منهم بلمس السائل االبيض اهلارب ،قبل ان يتحلل
وخيتلط مباء النهر املقدس.
حسب تقديرات الباحثة املغربية خدجية نعموني اليت اجنزت اطروحة
دكتوراه يف االنثربولوجيا االجتماعية حول «بو يا عمر» فان هذا الولي
قد يكون ولد خالل العقدين االخريين من القرن  16عشر امليالدي
ولكن الغريب انه على شهرته الذائعة الصيت ،ال تذكر االساطري
احمللية اي تفاصيل عن طفولته وشبابه ،وكل ما يتداول عنه يهم
فقط مساره التعليمي وتصوفه بشكل موغل يف االسطورة.
فقد بقي «بو ياعمر» اميا اىل حدود سن االربعني ثم شد الرحال اىل
زاوية تامكروت الناصرية على ضفاف نهر درعة (جنوب املغرب)
وهناك تتلمذ على يد مؤسسها سيدي حممد بن ابراهيم االنصاري
وراكم من الكرامات ما جعل شيخه يورثه «دربالته» (اي لباسه
الزاهد املرقع) احململة بربكته ،وبفضلها متضي االسطورة قائلة،
حول بويا عمر رمل الصحاري اىل حبات قمح ،واظهر يف طلب العلم
نبوغا غري مسبوق ،حبيث استوعب من علوم الباطن والظاهر واصول
الدين ،خالل شهر واحد ما يكتسبه غريه من طالب العلم بالزاوية
الناصرية يف اربعني عاما من الكد واجلد.
وبعد وفاة سيدي حممد بن ابراهيم ،توىل من بعده خلفه سيدي
احممد بن ناصر امور الزاوية ،ومنها مهمة تدريس بوياعمر ،فانبهر
الشيخ اجلديد مثل والده املتوفى بتفوق «الطالب» القادم من
ضفاف تساوت على باقي زمالئه البالغ عددهم  1400فمنحه «اجازة»
ختول له ان يقيم زاوية يعلم فيها القران للجن واالنس ،وخالل
توديعه لتلميذه النابغة ،سلمه سيدي احممد بن ناصر مرآة هندية
«مراية هندية» هلا من خصائص السحرية ما يتيح هلا عالج مرض
التهاب السحايا الشوكية املعروف حمليا حتت اسم «اللقوة» ضمن
امراض اخرى كثرية.
وفور عودته من زاوية تامكروت انشأ بوياعمر «حمضرة» اي حلقة
جيتمع فيها االنس مع اجلان لتالوة القران الكريم ،وتأكدت بعد
ذلك سلطته املطلقة على كائنات اخلفاء ،حتى صار يف امكانه
معاجلة «اللقوة» دومنا حاجة اىل «املراية اهلندية» فقام باهدائها
– بدوره – اىل احد تالمذته املقربني لديه ،ويدعى سيدي ادريس،
وهو الذي يوجد ضرحيه اليوم بنواحي مدينة دمنات ،فاصبح هذا
االخري حمتكرا لعالج املس باجلان واستقرت بركة املرآة العجيبة يف
ضرحيه حتى اصبح ملقبا وشهريا بسيدي ادريس «مول املري» اي
صاحب املرآة.
تضيف االسطورة تاقت املرآة اهلندية اىل صاحب الكرامات الفريدة
بوياعمر الذي فوض اليه «ديوان الصاحلني» مطلق السلطات
على اجلان ،وترتعد امامه خملوقات اخلفاء فقررت (املرآة او القوة
السحرية اليت تسكنها) العودة اليه ،هو الذي حيسن استعمال
خصائصها العجيبة.
وتقول رواية اوىل ،ان جنية من اناث اجلان استغلت نشوب معركة
بني ابنتها وسيدي ادريسي ،فاستولت على املرآة ومحلتها اىل «بو
ياعمر» بينما ترى رواية اخرى وامر انتقال او لنقل عودة الربكة اىل
«بو ياعمر» على النحو الذي تنقله احلكاية العجيبة التالية :بعد ان
استقرت بركة «املري» يف ضريح سيدي ادريس مل حيسن احفاده
استعماهلا بشكل سليم ،فقد بالغوا يف التهافت وراء احلصول على
مكاسب مالية من معاجلة املرضى وبلغ ابتزازهم.
وبلغ بهم اجلشع اىل ابعد احلدود ،حيث مل يراعوا يف ذلك حرمات
ضريح جدهم سيدي ادريس ،وعهده الذي قطعه لبوياعمر حني
سلمه املري.
وذات مرة مسحوا ليهودي بان يدخل ضريح سيدي ادريس يف
مقابل مبلغ مالي كبري من اجل معاجلته بواسطة «املري» وبينما كان
الضريح غاصا باملرضى واملمسوسني باجلان ،حتركت قوة خفية
ونقلت يف اللحظة نفسها اليت دخل فيها اليهودي مجيع من كانوا
يف ضريح سيدي ادريس ومعهم املراية اهلندية اىل ضريح «بو
ياعمر» الذي يبعد عنه مسافة  30كيلو مرتا تقريبا .,
وما ان وجد املرضى وذووهم انفسهم داخل ضريح «بو ياعمر»
حتى اخذوا يبكون ويستنجدون بربكته طالبني الصفح فقد ادركوا
من دون شك ان شيئا ما قد حصل ،والبد ان يكون خطريا ،هو
الذي اعضب القوة السحرية للمرآة.
ومنذ تلك احلادثة الغامضة ختتم االسطورة استقرت «بركة املري»
نهائيا بني اهلها املستحقني هلا ،والعارفني بقدرها واحتفظ بها

احد الشيوخ الثقاة من احفاد
بويا عمر يف مكان جمهول
وآمن  ,,,الي ان «وقف عليه
الولي» يف منامه وطلب منه
ان يدفنها سرا يف جدار زاوية
الضريح املواجهة للقبلة،
وكذلك كان فصار «بوياعمر»
لالبد مطوع اجلاني واجلانية!
احملكمة الكربي
تقول االسطورة انه اجتمع يف زمن غابر «ديوان الصاحلني» املؤلف
من اربعة واربعني وليا من كبار اولياء املغرب ،كي يوزعوا بينهم
التخصصات والكرامات فقر قرارهم بامجاع «الديوان» على ان
مينحوا لواحد منهم ،هو الولي «بوياعمر» مطلق السلطات على قبائل
اجلان ،وفوضوا اليه املهام الشاقة املرتبطة بالفصل يف النزاعات
والصدامات اليت حتدث بني عاملي االنس واجلان منذ بدء اخلليقة
واىل ان يشاء اهلل ،فكان اجتماع ديوان الصاحلني ذاك اعالن نشأة
حمكمة اجلان الكربي اليت تعقد يف صحن الضريح.
هي يف معتقد املاليني من عامة الناس اليت تعتقد يف الكرامات
اخلارقة لبو يا عمر حمكمة تنظر يف «امللفات» اليت تعرض عليها
ككل احملاكم احلقيقية ،وهلا قضاة وجالدوها من نوع خاص ،وهي
مهيكلة بدهاء وفق التصور االسطوري حملكمة سليمان احلكيم.
ويف فناء الضريح وداخل غرفة يتكدس مرضى وممسوسون باجلان
من اجلانسني ومن كل االعمار بعضهم قضى هناك عدة سنوات يف
انتظار حصوله على «االذن» من «السيد» (اي من بوياعمر) كي
يعود اىل اهله.
اطفال صغار يقيمون برفقة امهاتهم املريضات ،وامهات انقطعن
عن حياتهن االجتماعية اىل جانب االزواج من اجل البقاء مع بناتهن
املريضات وجمتمع من املرضى وذويهم ائتلف من حوالي الضريح
وحده املرض واالمل يف العالج وحمكوم عليه ان يقيم ما شاءت له
احملكمة الغيبية ان يقيم اىل ان يصدر «االذن» للفرد منه بنهاية
«العالج» واالنصراف للعودة من حيث أتى.
املاء الذي يف املرجل النحاسي يغلي فوق هليب نار قنينة الغاز
الصغرية وسحائب البخار احلار(السبولة) حتدث عند خروجها من فم
املرجل صوتا يشبه صغريا متسارعا «يف مواجهة األنظار املشدوهة
للمرضى واهلهم ميد مول املقراج (اي صاحب بركة املرجل) يدا
منفعلة اىل املقراج لريفعه من على النار حتدق االعني القلقة خبوف
وامل يف ما يصدر عن «الشريف» الذي يتدىل على وجهه شعر
رأسه املرتاقص وحبركة سريعة تنال اعجاب احلاضرين يفرغ من
املاء الساخن درجة الغليان ما يكفي مللء فمه ،من دون ان يبدي
ادنى تأثر لذلك ثم يقوم ببصقه على رؤوس املرضى القابعني عند
قدميه ،يعيد الكرة من جديد فتتسابق رؤوس اخرى لنيل «الربكة»
واجلميع يولول يف هياج هستريي.
ان «موالني املقراج» (اصحاب بركة املاء الساخن) هم احفاد بو
ياعمر املتخصصون يف نقل بركته املعاجلة اىل املرضى من خالل
بصق املاء الساخن عليهم ،او االكتفاء بنفث البصاق عليهم،
خصوصا حني يتعلق االمر باطفال صغار او رضع ال يتحملون درجة
غليان املاء.
فجأة يتعاىل يف ركن من الضريح الفسيح نشيج بكاء طويل النفس
يليه صراخ متقطع وحاد ال البكاء وال الصراخ يثريان فضول العامل
اهلائم الذي يضج جبلبته املكان احلمقى مقيدون بسالسل من ارجلهم
ويتجولون حبرية كاقنان من زمن العبيد ،هي ليست سالسل عادية
— يقول الشرفاء الرحاليون احفاد بوياعمر – فهي ما ان توضع يف
اطراف اشد املمسوسني باجلان عنفا حتى يعود اليهم هدوءهم.
ان املقيمني يف ضيافة الولي بويا عمر صنفان :صنف ينتظر ان
تبث احملكمة الكربى يف «ملفه» مع اجلاني الذي «يلبسه» وقد
تطول فرتة االنتظار او تقصر حسب مشيئة الولي (اي احفاد
املسريون للضريح).
والصنف الثاني من ضيوفه هم اولئك الذين صدر يف حقهم حكم
يقضي ببقائهم يف جوار الضريح الشهر عديدة او لسنوات حتى!
لكنهم مجيعهم منتظرون او حمكومون يبدو ان العالج بطقس التطهر
اوال ،الذي يقتضي منهم فور الوصول اىل تساوت ان يطعموا
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تتــمات

«داعش» يتبنى مذحبة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اعتقلت السلطات األمنية التونسية عددًا من املشبوهني باملشاركة
يف اهلجوم.
أن
التسجيل
وورد يف
املدعو ْين «أبو زكريا التونسي» و «أبو
َّ
أنس التونسي» ،نفذا «عملية انغماسية مباركة» استهدفت املربع
األمين الذي يضم متحف باردو ومبنى الربملان .وأضاف البيان
أن «ما رأيتموه اليوم أول الغيث بإذن اهلل ،ولن تهنأوا بأمن أو
تنعموا بسالم ويف الدولة اإلسالمية رجال كهؤالء ال ينامون على
ضيم».
يف املقابل ،أعلن رئيس الوزراء التونسي احلبيب الصيد ،أن
َ
منفذ ْي اهلجوم هما :حامت اخلشناوي وياسني العبيدي ،وهما

شابان يف العقد الثاني من العمر
يتحدران من حمافظة القصرين
ّ
غربي البالد احملاذية للحدود اجلزائرية حيث وقع معظم العمليات
املسلحة وأسفر عن مقتل عشرات من رجال األمن واجليش.
واعتقلت قوات األمن يف العاصمة  4أشخاص على عالقة مباشرة
باهلجوم ،إضافة إىل  5آخرين يف احملافظات الداخلية .واقتحمت
وحدات مكافحة اإلرهاب أمس ،منزل اخلشناوي يف منطقة
سبيطلة (حمافظة القصرين) واعتقلت أباه وشقيقته «لالشتباه
وي َ
فر من منزله
يف مشاركتها يف اهلجوم»ُ .
عتقد أن اخلشناوي ّ
منذ أشهر بعد تفكيك خلية «الشباب اجملاهد» اليت كان ينتمي
إليها واملوالية لـ «كتيبة عقبة بن نافع» اليت تقف وراء غالبية
العمليات اإلرهابية خالل  3سنوات.
إىل ذلك ،عثرت وحدة من الدفاع املدني صباح أمس االول ،على
َ
خمتبئني يف املتحف طوال الليل .وذكر
إسبانيينْ كانا
سائحني
َ
َّ
مصدر رمسي أن عام ًال يف املتحف خبأهما يف أحد املكاتب ،موضحًا
أن الثالثة ُنقلوا إىل املستشفى إلخضاعهم لفحوص روتينية.
وأعلن وزير الصحة التونسي سعيد العائدي ،أن عدد ضحايا
اعتداء باردو بلغ  23قتي ًال ،من بينهم  20سائحًا أجنبيًا وعنصر أمن
ّ
ً
إضافة إىل
تونسي،
املسل َحني اللذين نفذا اهلجوم ،نافيًا مقتل
سائق وعاملة تنظيف يف املتحف.
ُ
وق ِتل يف اهلجوم ثالثة سياح يابانيني وإسبانيني ،إضافة إىل
آخرين من جنسيات أسرتالية وبريطانية وبلجيكية وفرنسية
وكولومبية وبولندية ،فيما ُجرح  11إيطاليًا و 11بولنديًا و9
تونسيني و 8فرنسيني و 5يابانيني وآخرون من روسيا وأملانيا
وجنوب أفريقيا ،كما أفادت وزارة الصحة التونسية.
لن بيان للرئاسة التونسية أن اجتماعًا أمنيًا برئاسة الرئيس
الباجي قائد السبسي ،قرر «تأمني احلماية للمدن الكربى بواسطة
اجليش» ،إضافة إىل مراجعة السياسة األمنية بالتنسيق مع املؤسسة
العسكرية» ،ومراجعة املوازنة التكميلية بهدف توفري قدر أكرب من
التجهيزات لقوات اجليش واألمن.
وأقر رئيس الوزراء التونسي
ّ
احلبيب الصيد بوجود خلل أمين مسح باهلجوم ،مضيفًا أن «دو ً
ال
صديقة وشقيقة ُ
ستعري تونس أجهزة ومعدات ملكافحة اإلرهاب،
من بينها طائرات حربية ،بانتظار وصول طائرات اشرتتها تونس
أخريًا».

«الفروف :نؤكد عزمنا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وحدة أراضيه.
وأوضح عقب حمادثات أجراها امس االول اخلميس يف موسكو
مع نظريه العراقي ابراهيم اجلعفري« ،أبلغين وزير اخلارجية
العراقي بالتفاصيل حول الوضع يف البالد اليت تتصدى للهجوم
اإلرهابي».
«أكدنا تضامننا مع الدولة الصديقة وعزمنا على تقديم
وأضاف،
ّ
الدعم يف تعزيز القدرات الدفاعية للعراق ،وضمان وحدة أراضيه
وعدم السماح بالتدخل اخلارجي».
وأعلن الفروف أن بالده متضامنة مع بغداد يف حربها ضد
اإلرهاب ،وأن موسكو على استعداد ملساعدتها للحفاظ على
سيادة العراق.
وكشف أنه حبث مع اجلعفري يف ملفي سوريا واليمن ،وأوضح»
اتفقنا على أهمية اقرار األسس القوية الستقرار هذين
البلدين».
وأعلن الوزير الروسي أن اجلانبني ناقشا امللف النووي االيراني
مؤكدًا أن اجلانبني الروسي والعراقي «مهتمني بإجناح املفاوضات
النووية ضمن املهل احملددة».
بدوره ،قال اجلعفري «إن جهود القوات العراقية املشرتكة
تتضافر ملواجهة تنظيم « داعش» يف العراق ،مؤكدًا أن أي
أي يف املعارك».
قوة خارجية مل تتدخل ّ
ّ
ويف ما
يتعلق بامللفات اخلارجية ،قال اجلعفري إنه مل يكن هناك
أي اختالف حول آليات معاجلة بؤر التوتر إن يف ليبيا أو سوريا
أو اليمن.

استهداف املزيد من األماكن الدينية واألثرية

على صعيد آخر ويف استكمال حلمالته السابقة اليت استهدفت

املراقد املقدسة واملساجد األثرية والكنائس يف مدينة املوصل
نشر تنظيم داعش صورا الستهداف عناصره املزيد من املراقد
واألماكن الدينية يف العراق .الصور تظهر عناصر داعش أثناء
تلغيم تلك األماكن يف قضاء احلمدانية جنوب شرق املوصل
وتفجريها.
سوريا ،مصر ،العراق ،تونس ،فلسطني ،بالد حضنت مدنها
التاريخ وصان أهلها أحجار حنتت وكتبت عليها قصص من مروا
بأرضها .أرض لقبت مبهد احلضارات .لكن االرهاب ال يدرك
اهمية هذه االحجار اليت تساوي اضعاف وزنها قيمة انسانية،
يرون فيها اصناما و فرص جتارة ،فيهدمون وينهبون.
متبوكتو يف مالي واملدرجة على الئحة الرتاث العاملي سيطر عليها
اجلهاديون ودمروا ثالثة اضرحة الولياء حفظت على مدى اربعة
قرون ،فيما هربت خمطوطاتها النادرة ووثائقها القيمة يف الطب
والرياضيات لتنقذ من ايدي مسلحي القاعدة.
سوريا دمرت كنائسها ومقاماتها واحرقت مراجع ووثائق تارخيية
ضمتها مكتباتها لقرون .أثارها النفيسة والنادرة انتشرت يف
العامل بسبب التجارة عري املشروعة باالثار املستمرة منذ بدء
االزمة عام الفني واحد عشر.
بالد الرافدين ال تزال مستمرة يف نزيف ذاكراتها منذ احتلت
عام الفني وثالثة .سرقة املتحف العراقي بعد يف الذاكرة وهدم
مسلحي داعش أثار املوصل ومدن منرود وخورسباد االثرية اوجع
خمتصي االثار والتارخييني يف العامل امجع.
ويف مصر حرق اجملمع العلمي بوثائقه التارخيية النادرة .اعتدي
على املتحف املصري الضخم مبحتوياته وتعالت دعوات هلدم ابو
اهلول التمثال املهيب الرابض كشاهد على ارض النيل .وما حيدث
فيها ،العبث باالثار والتاريخ ليس جديدا على الغزاة واحملتلني
والتكفرييني .عاملنا شاهد على ما ضاع من ممالك ووثائق لكن
هذه االنتهاكات مستمرة وبفظاعة برغم تنديدات وشجب املنظمات
الدولية ودول العامل امجع ،ما يفاقم املخاوف من االمعان يف
جتريف ذاكرة هذه املنطقة وطمس هويتها.

الواليات املتحدة :تراجع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الدفاع وقائد هيئة االركان ،لكن الغالبية من اجلمهوريني مل
تتوقف طويال امام الطلب الرئاسي ،اذ كان من املتوقع ان تدخل
يف سجاالت مطولة لتعطيل اجندة الرئيس.
ضبابية صياغة القرار الرئاسي حفزت اعضاء بارزين يف احلزب
الدميوقراطي على حتدي الرئيس اوباما ومناشدته حتديد ادق
لبعض التفاصيل :ال سيما ما هي االهداف املرجو حتقيقها؛ املدة
الزمنية للتفويض حبيث حيدد انتهاء فعوله مسبقا؛ عدد القوات
الربية املطلوبة الجناز املهام؛ وحتديد النطاق اجلغرايف ممثال
بالساحة او ساحات االشتباك املقصودة.
الرئيس اوباما مل ميتثل ملناشدات فريقه السياسي ،قبل خصومه،
باضفاء بعض التفاصيل وقطع الطريق على املعارضة املتوقعة
من احلزب اجلمهوري .األمر الذي قاد النائب الدميوقراطي عن
والية كاليفورنيا ،آدم شيف ،اىل القول ان «الطلب فقد زخم»
الدعم االولي ،مشريا اىل توفر اغلبية من اعضاء احلزبني لشن
حرب ضد الدولة االسالمية.
النائب اجلمهوري وعضو جلنة جملس النواب للقوات املسلحة،
دنكان هنرت ،عرب عن ضيق ذرعه وزمالئه من عدم جدية الرئيس
اوباما قائال «لدينا كونغرس حتت قيادة اجلمهوريني على استعداد
ملنح الرئيس صالحيات اوسع مما طالب هو بها  ..ومشروعه
املقدم مل يكن له اي أثر» بني النواب.
يشار اىل شحذ معسكر احلرب (يف احلزبني) نصول سهامه
العام املاضي «الرغام» الرئيس اوباما التواصل مع الكونغرس
ألي نوايا عسكرية مستقبلية ،وقدم حنو  100عضو من الطرفني
مذكرة للبيت االبيض يناشدونه التوجه للكونغرس ملناقشة
مشروع تفويض جديد لشن احلرب.
غموض بنود املشروع الرئاسي اثار حفيظة عدد كبري من اعضاء
احلزب الدميوقراطي على خلفية اجلزم مسبقا بعدم ارسال قوات
امريكية برية يف مهام قتالية خارج االراضي االمريكية ،خاصة ان
الرئيس اوباما قطع تعهدات عدة يف السابق ينفي فيها االقدام
على خطوات مشابهة ،سيما وان اخلرباء العسكريني وانصار معسكر
احلرب ما فتئوا يوجهون انتقادات للنتائج املتواضعة املتأتية من
عمليات القصف اجلوي ،معربني يف الوقت نفسه عن ضرورة
اخنراط قوات برية حلسم القتال.
رمى الرئيس اوباما بفعلته إىل احراج الكونغرس املنتشي
بانتصاره االنتخابي ،بزعامة احلزب اجلمهوري ،اذ وضعه امام
خيارين احالهما مر :اما املوافقة على املشروع املقدم او بلورة
مشروع جديد وما يقتضيه من اخضاع الصياغة ملزيد من اجلدل
والتعبئة من الطرفني .وعليه ،آثرت قيادة احلزب اجلمهوري
«ارجاء» املشروع املقدم دون البت به والتصويت عليه.
عالوة على ذلك ،يستند الرئيس اوباما بقوة اىل قرار
الكونغرس بالتفويض السابق ،2002 ،مبنح الرئيس صالحية
التدخل العسكري والذي مهد املسوغ القانوني لغزو واحتالل

العراق ،وانتفاء احلاجة لتفويض جديد .لذلك هو ليس على عجلة
من امره باحياء املشروع او اجلدل املرافق له ،وزج الكرة يف بؤرة
ملعب الكونغرس وقيادة احلزب اجلمهوري بالتحديد.

كنعان :اعالن النيات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وحقوق متثيلية واجتماعية» ،مشريا اىل أنه «بعد  4سنوات على
نقاشات سلسلة الرتب والرواتب يف احلكومة واهليئة العامة
واللجان الفرعية واملشرتكة ،هناك من استفاق على ربطها
باملوازنة ،علما ان ال موازنات منذ العام  ،2005وأن الوقائع تشري
اىل أن أي سلسلة يف تاريخ اجلمهورية اللبنانية مل تتضمنها
املوازنة».
ولفت كنعان اىل أنه «ميكن للمجلس النيابي إقرار اعتمادات
استثنائية لتمويل السلسلة» ،معربا عن خشيته من أن «تتحول
املوازنة اىل راجح للهروب من إعطاء احلقوق للعسكر واألساتذة
واملوظفني» ،قائال للبنانيني« :أعانكم اهلل على حفلة التكاذب
واالبتزاز على حقوقكم».
أضاف« :إن اإلشارة اليت اعطتها الكتل املقاطعة جللسة السلسلة
سلبية وال تبشر باخلري وربط السلسلة باملوازنة يف الظرف الراهن
يعين غياب النية العطاء الناس حقوقها ،علما ان احالة املوازنة هو
واجب دستوري واقرارها ال يتعارض مع اقرار السلسلة و متويلها
بقوانني خاصة».
وشرح األسباب هلذا التخوف ،مذكرا بأن «ال حسابات مالية سليمة
ومدققة ومصدقة من ديوان احملاسبة واجمللس النيابي منذ العام
 .»1993وقال« :حنن نسعى اىل اإلصالح وتصحيح اخللل ونرفض
التسويات وتصفري العدادات كل ثالثني عاما ألن ذلك سيعين
انهيار الدولة واملؤسسات».
وشدد كنعان على أن «على تيار املستقبل ان ال يقبل وال مصلحة
له اصال يف استمرار الوضع املالي على حاله» ،مشريا اىل أن
«اخلطة اإلصالحية ضرورية بالتعاون بني كل الكتل النيابية يف
ملف املوازنة واحلسابات املالية للخروج من النفق».
وأكد أن «الناس ملت من الرمادية وتريد احللول اجلذرية على
قاعدة اما ابيض او اسود» ،الفتا ردا على سؤال اىل أن
«االبراء املستحيل ال يزال حيا يرزق وهو حقائق مالية ال اتهامات
سياسية».
وعن احلوارات القائمة ،قال كنعان« :األكيد أن احدا ال ميكن ان
يستفيد من استمرار املتاريس بني اللبنانيني ،واالنفتاح يف ما
بني مكونات اجملتمع ال مفر منه للوصول اىل األهداف املشرتكة.
وحنن هدفنا اجلمهورية واستقرارها ودميومتها على قاعدة املساواة
يف احلقوق والواجبات».
وأوضح أن «املنتظر من احلوار مع القوات اللبنانية هو االتفاق
على قواسم مشرتكة» ،وقال« :اعالن النيات بات من  18بندا
وعند االنتهاء منه سنبدأ بالتطبيق العملي رئاسيا ويف قانون
االنتخاب».
أضاف« :نريد كسر احللقة املفرغة منذ الطائف وحتى اليوم
القائمة على التسويات ووصول من ال متثيل له .ومن يريد العبور
اىل الدولة يدعم اجليش ويسري باإلصالح وحيمي الشراكة ليصون
االستقرار».
وتابع« :نريد انتخابات رئاسية اليوم قبل الغد شرط ان ال تكون
تعيينا ،فرئاسة اجلمهورية ليست مسألة شكلية على قاعدة
التعيني بدل االنتخاب .وحل اإلشكاالت يف البالد يكون باحرتام
الشراكة املسيحية  -االسالمية اليت قام عليها لبنان».
ولفت اىل أن «اجلهد مطلوب من اجلميع واذا مل ينوجد املسيحيون
فعليا بقوتهم الذاتية وحضورهم وشراكتهم لن تكون مؤسسات
ولن تكون مجهورية».
وعن تأجيل تسريح مدير املخابرات ،قال« :من حيث املبدأ ،حنن
ضد التمديد على كل املستويات الدستورية واألمنية ،ونسأل
ما الذي مينع جملس الوزراء من التعيني بدل اللجوء اىل تأجيل
التسريح؟ لذلك نرى أن املطلوب تعيني القادة االمنيني بدل
التمديد الذي يضرب تداول السلطة واملؤسسات واملعنويات».

مجلس الوزراء
قد جملس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة قبل ظهر امس االول
اخلميس يف السراي احلكومي برئاسة رئيس جملس الوزراء متام
سالم ويف حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير األشغال غازي
زعيرت.
على أثر اجللسة اليت استمرت قرابة ثالث ساعات ،تال وزير االعالم
رمزي جريج املقررات الرمسية اآلتية:
«يف مستهل اجللسة كرر دولة الرئيس ،كما يف كل جلسة،
املطالبة بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بعدما طالت
فرتة الشغور ،وانعكس ذلك سلبا على عمل املؤسسات الدستورية
كافة ،باعتبار ان لرئيس اجلمهورية دورا أساسيا يف انتظام عمل
هذه املؤسسات ألنه رأس الدولة وحامي الدستور ورمز وحدة
الوطن( .مزيد من التفاصيل ص )4
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أطعمة خارقة تساعد على فقدان هكذا تتخلصون من رائحة  5مصادر طبيعية لفيتامني «د»
الوزن دون الشعور باجلوع
القدمني الكريهة
غري الشمس

أطلقت جمموعة من خرباء التغذية اسم "األطعمة اخلارقة" على 10
ِ
حتتويه من أنزميات وخصائص ُتساعد على
أنواع من األطعمة ملا
ختفيض الوزن إىل جانب قيمتها الغذائية العالية.
أطلقت جمموعة من خرباء التغذية اسم "األطعمة اخلارقة" على 10
ِ
حتتويه من أنزميات وخصائص ُتساعد على
أنواع من األطعمة ملا
ختفيض الوزن إىل جانب قيمتها الغذائية العالية.
وهذه األغذية متنح شعورا بالشبع بفضل االلياف اليت تتشبع بها،
وهي كاآلتي:

 -1الغريب فروت
تناول نصف مثرة من اجلريب فروت قبل كل وجبة يساعد على
فقدان  450غراما من وزن اجلسم يف األسبوع ،حيث يعمل على
خفض معدل األنسولني الذي يقوم بدوره بتخزين الدهون يف
اجلسم ،باإلضافة إىل كونه مصدرا جيدا للربوتني والسوائل اليت
تساعد على الشعور باإلمتالء.
 -2الفاصولياء السوداء
حيتوي الكوب الواحد من الفاصولياء السوداء على  15غراما من
الربوتني ،وهي بروتينات خالية من الدهون املشبعة املوجودة يف
مصادر الربوتني األخرى مثل اللحوم احلمراء .والفاصولياء غنية
باأللياف وجتعل اإلنسان يشعر بالشبع ملدة طويلة.
 -3الشوفان
وينصح
الشوفان غين باأللياف اليت تسبب اإلحساس بالشبعُ ،
بتناول نصف كوب فقط منه ،حيث حيتوي على  4.6غرام من
النشاء املقاوم ،اليت تعد من الكربوهيدرات الصحية اهلامة لتعزيز
عملية األيض ،كما تساعد يف حرق الدهون.
 -4األفوكادو
األفوكادو غين باأللياف والربوتينات ،وحيتوي على محض األوليك،
وهو مركب من الدهون الصحية غري املشبعة املفيدة للجسم،
وينصح عند الشعور باجلوع بتناول ربع أو نصف حبة أفوكادو
للشعور باإلمتالء ،وهي تساعد يف نفس الوقت على إذابة الدهون،
خاصة عند منطقة البطن.
 -5مسك السلمون
حيتوي مسك السلمون على نسبة عالية من الدهون األحادية غري
املشبعة اليت تساعد على الشعور بالشبع ،وأثبتت إحدى الدراسات
اليت أجريت عام  2001أن تناول هذه الدهون يف احلمية الغذائية
يسبب فقدانا للوزن مبعدل كبري.
 -6الفاصولياء احلمراء
توفر الفاصولياء احلمراء الربوتني واأللياف الالزمة للجسم ،كما
حتتوي على النشاء املقاوم الغين بالكربوهيدرات الصحية ،وقد أكد
خرباء التغذية أن تناول نصف كوب من الفاصولياء احلمراء يوميا
بشكل منتظم يساعد وحده على إنقاص  2غرام من الوزن.
 -7العنب الربي
على الرغم من صغر حجم حبات العنب الربي  ،إال أنه يتميز مبفعوله
القوي يف حتسني الصحة العامة للجسم ،وحماربة الشيخوخة،
باإلضافة إىل إنقاص الوزن ،فقد أثبت خرباء التغذية أن كوبا واحدا
منه حيتوي على  80سعرة حرارية و 4غرامات من األلياف ،اليت
تساعد على الشعور باإلمتالء والشبع.
 -8الربوكلي
يصنف الربوكلي بكونه من اخلضراوات اليت تقي من اإلصابة
بأمراض السرطان ،باإلضافة إىل قدرته على إنقاص الوزن ،لغناه
باأللياف اليت تساعد على الشعور بالشبع ،كما حيتوي طبق واحد
منه على  30سعرة حرارية.
 -9األرز البين
[أطعمة خارقة تساعد على فقدان الوزن] أطعمة خارقة تساعد على
فقدان الوزن
ُينصح بتناول األرز البين بدال من نظريه األبيض ،حيث حيتوي
نصف كوب من األرز البين على  1.7غرام من النشا املقاومة،
واليت تعد مصدرا للكربوهيدرات الصحية ،لتعزيز عملية األيض
واملساعدة يف حرق الدهون.
 -10الكمثرى
أثبتت إحدى الدراسات أن الذين يتناولون  3حبات من الكمثرى
يوميًا يستهلكون عدد سعرات حرارية أقل ويفقدون وزنا أكرب من
غريهم ،وذلك ملا حتتويه الكمثرى من ألياف تساعد على الشعور
بالشبع ،وينصح بتناوهلا دون إزالة القشرة ،ألنها اجلزء األكثر
غنى باأللياف.

تعرق القدمني مشكلة يعاني منها
معظم الناس السيما الرجال ،وتتمثل
أوىل خطوات حل املشكلة يف االختيار
السليم لألحذية واجلوارب كما أن
بعض املواد الطبيعية ميكن أن
تساعد يف حماربة البكترييا املسببة
لرائحة العرق.

التعرق عملية طبيعية حتمي جسمنا من
ارتفاع درجة احلرارة ،لكن املشكلة تبدأ عندما تقوم البكترييا
بتحليل جزيئات العرق وهو ما يتسبب يف ظهور الرائحة الكريهة
السيما يف القدمني .ويتحول العرق يف القدمني ملرحلة مرضية
عندما تزيد كمية العرق اليت تفرزها كل قدم عن  50مليغراما كل
دقيقة .وتشري الدراسات إىل أن الرجال بشكل عام أكثر معاناة
من مشكلة تعرق القدمني من النساء.

فيتامني "د" ضروري لصحة العظام ،إضافة إىل فوائد أخرى
بينتها األحباث احلديثة مثل احلماية من نزالت الربد ،ومكافحة
االكتئاب.
إذا كنت ال تتعرض للشمس مبا يكفي نتيجة منط احلياة احلديثة،
أو لديك متاعب يف امتصاص هذا الفيتامني قد ال حتصل على
ما يكفي منه .إليك طرق أخرى طبيعية غري الشمس ومكمالت
الفيتامني تضمن جلسمك احتياجاته:
يوصي األطباء بتناول  600وحدة دولية من فيتامني "د" يوميًا،
و 800وحدة دولية ملن هم أكرب من  70عامًا
األمساك الدهنية .من أفضل اخليارات املتاحة من هذه األمساك
السلمون والتونة واملكاريل وثعبان البحر .يوفر كل  85غرامًا من
السلمون األمحر حوالي  450وحدة دولية من فيتامني "د" ،وهي
نسبة كبرية من الـ  600وحدة دولية اليت يوصي األطباء بتناوهلا
يوميًا .إذا كنت أكرب من  70عامًا حتتاج إىل  800وحدة دولية.

وميكن التغلب على تعرق القدمني بإتباع بعض اخلطوات اليت
تساعد يف التخلص من الروائح غري احملببة للقدمني وهي ،وفق
موقع "غيزوندهايت"،
 -1اختيار األحذية واجلوارب بعناية :أوىل خطوات التغلب على
رائحة العرق الكريهة للقدمني تتمثل يف اختيار جوارب مصنوعة
من مواد ال تكتم العرق وهنا جيب االبتعاد متاما عن اجلوارب
املصنوعة من األلياف الصناعية .وبالنسبة لألحذية يفضل ارتداء
أحذية بفتحات أما بالنسبة ملن يضطرون الرتداء األحذية املغلقة
متاما لظروف العمل على سبيل املثال ،فعليهم اختيار أحذية من
اجللد والبعد متاما عن مشتقات البالستيك.

معلبات التونة .األمساك الطازجة ليست الوسيلة الوحيدة لتعزيز
مدخالت جسمك من فيتامني "د" ،ميكنك احلصول على احتياجاتك
من معلبات التونة والسردين أيضًا .حتتوي كل مسكتني من
ّ
املعلب على  40وحدة دولية من الفيتامني ،وحتتوي
السردين
كل  113غرامًا من التونة اخلفيفة على  150وحدة دولية من
الفيتامني ،بينما حتتوي أنواع معلبات التونة األخرى على  50وحدة
دولية لكل  113غرامًا.

 -2محام القدمني :ينصح اخلرباء وفقا لتقرير موقع "غيزوندهايت"
بعمل محام للقدمني يف الصباح ثم جتفيفهما جيدا وإزالة اجللد
الزائد وميكن أيضا ملن لديه املزيد من الوقت استخدام جمفف
الشعر لضمان التجفيف التام للقدمني.

فطر بورتبيللو .الفطر أو (املشروم) مثل البشر ،لديه القدرة على
إنتاج فيتامني "د" عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية .من أنواع
الفطر اليت حتتوي على فيتامني "د" بورتبيللو ،وحيتوي كل 85
غرامًا على  400وحدة دولية من فيتامني "د".

 -3خليط طبيعي لغسيل القدمني :ميكن خلط أوراق السنديان
والزعرت وأوراق اجلوز وشجرة الصفصاف يف املاء وغليه ثم
استخدامه بعد أن يربد كحمام للقدمني.

صفار البيض .حيتوي صفار البيضة الواحدة على  40وحدة دولية
نصح بتناول البيضة كاملة وليس بياضها
من فيتامني "د" .لذلك ُي َ
فقط ،لكن ال حتاول احلصول على كل احتياجاتك من الفيتامني
عن طريق البيض فقط ،ألن كل بيضة حتتوي على  200ملغ من
الكوليسرتول ،وتوصي مجعية القلب األمريكية بعدم تناول أكثر
من  300ملغ يوميًا منه.

 - 6خيوط الفضة :تتميز اجلوارب ذات اخليوط الفضية بكفاءة
عالية ألن هذه اخليوط هلا قدرة على منع تكاثر البكترييا املسببة
للرواح الكريهة.

كبد البقر .حتتوي كل  100غرام من كبد البقر على  50وحدة
دولية من فيتامني "د" .ميتاز كبد البقر بأنه مصدر لفيتامني "أ"
واحلديد والربوتني أيضًا.

 -4بودرة القدمني :استخدام بودرة القدمني خاصة ملا بني
األصابع يساعد يف امتصاص العرق ومنع الروائح الكريهة.

أساطري شائعة عن فوائد ومضار بعض األطعمة دراسة  :الباراسيتامول يقتل %63
من متعاطيه بشكل متكرر

هل يزود السبانخ اجلسم بطاقة كبرية؟ ..اجلواب كال ،ألن
السبانخ حيتوي على احلديد واملواد الغذائية املزودة بالطاقة،
لكن بنسبة قليلة مقارنة باللحوم.
هل تسبب املعكرونة السمنة؟  ..اجلواب كال ،املعكرونة تزيد من
السمنة يف حالة التناول املفرط هلا فقط.
هل اخلس األخضر غين بالفيتامينات؟  ..اجلواب كال 95 ،باملائة
من اخلس هو من املاء ،وال حيتوي اخلس إال على قليل من
الفيتامينات.
هل تساعد األعواد املاحلة واملشروبات الغازية على وقف
اإلسهال؟..اجلواب كال ،املواد الغذائية املاحلة واملشروبات
الغازية تسبب خسارة يف السوائل والكالسيوم يف اجلسم.

هل أن فاكهة "كريب فروت" (أو الليمون اهلندي أو الزنباع) ال
تتالءم مع األدوية؟  ..هذا صحيح ،ألن بعض مركبات الفاكهة
تبطئ من مفعول الدواء على اجلسم ،وممكن أن يؤدي ذلك إىل
نتائج عكسية.
هل املواد اخلالية من السكر ختلو من السكريات؟ ..اجلواب كال،
ألن املواد اليت ال حتوي السكر قد تكون مليئة بالسكريات.
من بني كل الفواكه واخلضروات حتتوي احلمضيات على أكرب
نسبة من فيتامني سي؟  ..اجلواب كال ،ألنها حتتوي بالفعل على
فيتامني سي ،ولكن نسبته قليلة مقارنة بالفلفل والبقدونس
وبعض أنواع التوت.

حذرت دراسة علمية جديدة من املخاطر املرتبطة بتناول دواء
الباراسيتامول على املدى الطويل وجبرعة عالية ،خاصة على القلب
واألوعية الدموية والكلى ،واليت يتم التقليل من شأنها.
و أضافت ان " الباراسيتامول ،يعد الدواء املسكن األكثر مبيعًا
يف العامل ،وغالبًا من دون وصفة طبية " ،مشرية اىل انه " حيتوي
على اجلزيء النشط دوليربان ،املوجود أيضًا يف العديد من األدوية
األخرى ،وهو دواء يتم وصفه يف حاالت األمراض املؤملة أو املزمنة
ويعد عموما أقل خطرا من مضادات اإللتهاب غري الستريويدية أو
املواد األفيونية اليت يتم أيضًا وصفها للتخفيف من اآلالم " .
وتابعت ان " خماطر الباراسيتامول على الكبد يف حالة اجلرعات
العالية باتت معروفة ،وان الباحثني الربيطانيني نشروا نتائج
تناوله بشكل منتظم على املدى الطويل ،يف جملة Annals of the
 Rheumatic Diseasesالربيطانية " .
وزادت الدراسة ان " مثان دراسات ،أظهرت أن معدل الوفيات قد
يصل إىل  %63لدى املرضى الذين يتناولون جرعات كبرية وبشكل
متكرر من الباراسيتامول ،مبعدل حنو  3غرامات يوميًا وان تناول
الباراسيتامول بشكل منتظم أدى أيضًا إىل زيادة خطر اإلصابة
باألمراض القلبية والوعائية بنسبة قد تصل إىل  %68يف حالة
تناول أكثر من  15حبة يف االسبوع فيما زادت أيضًا إحتمالية
اإلصابة مبشاكل اجلهاز اهلضمي والكلى يف حالة تناوله بشكل
منتظم .وبالنسبة ملشاكل الكلى ،يتضاعف اخلطر مرتني يف حالة
تناول أكثر من  500غرام من الباراسيتامول خالل احلياة " .
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ماذا لو ثبت أنه ال وجود للوقت؟
“كل شيء حيدث يف اللحظة
الراهنة” ،هو مبدأ أساسي
من مبادئ الكون ،ال يزال
العديد من علمائنا حياولون
فهمه ،فنظرية الكم تثبت أنه
ال وجود للوقت يف احلقيقة،
وهناك فقط أشياء أقرب
إليك يف الزمن ،وأشياء أبعد،
لكن نظريات الفيزياء احلديثة
تعترب فكرة تفسري أن الوقت
ّ
ماض “تفسريًا
يتدفق ليصبح
ٍ
ساذجًا”.
وبدأت املشكلة مع مفهوم
قرن من الزمن،
“الوقت” منذ
ٍ
عندما هدمت نظرية آينشتاين
عن النسبية فكرة أن الوقت
ثابت علمي ،ما أدى إىل
تفسري أن املاضي ،واحلاضر،
واملستقبل ليسوا مفاهيم
مطلقة.
فوفقًا لنظرية أنشتاين النسبية
اخلاصة ،ال توجد وسيلة لتحديد
أحداث ميكن لكل األشخاص
أن يروها حتدث يف نفس
الوقت ،فحدثان حيصالن اآلن
معًا بالنسبة لك ،حيدثان يف
ٍ
لشخص
أوقات خمتلفة بالنسبة
ٍ
ٍ
بسرعة خمتلفة،
آخر يتحرك
وذلك أن معادالت الفيزياء ال
تعرتف بوجود اللحظة الراهنة،
وبالتالي ال تعرتف بتدفق
ً
وإضافة إىل ذلك،
الزمن،
فإن نظريات ألربت آينشتاين
يف النسبية ال تشري فقط إىل
أنه ال يوجد زمن حاضر واحد،
بل أن مجيع اللحظات حقيقية
حد سواء.
على ٍّ
واقرتح العامل الفيزيائي
الربيطاني ،جوليان بربور،
أن احلل ملشكلة الوقت يف
الكونيات
وعلم
الفيزياء
ببساطة يكمن يف أنه “ال وجود
ملا ندعوه الوقت”.
ويقول بربور“ :الناس على
يقني من وجود الوقت ،لكنهم
ال يستطيعون التواصل معه،
ألن الوقت غري موجود على
اإلطالق” ،ويأتي تفسريه هذا
ٍ
سنوات من البحث يف
بناء على
ً
كل من الفيزياء الكالسيكية
وفيزياء الكم.
ويف املاضي ،صور إسحاق

نيوتن الوقت كنهٍر يتدفق
بنفس املعدل يف كل مكان،
ثم جاء آينشتاين ليغيرّ هذه
الصورة ،لكن حتى آينشتاين
فشل يف حتدي مفهوم
كمقياس للتغيري،
الوقت
ٍ
ومن وجهة نظر بربور ،فإن
كل حلظة بشكل فردي هي
وحدة متكاملة يف حد ذاتها،
ويدعو هذه اللحظات “ناوز-
 ،”Nowsويؤمن بأننا نعيش
وحنن نتحرك عرب سلسلة من
“ناوز”.
لكن ما هي الـ”ناوز”؟
ميكن النظر إليها كأنها
صفحات مت نزعها من رواية
ورميت على األرض ،كل
صفحة من هذه الصفحات هي
كيان مستقل موجود ومنفصل
عن الوقت ،وبغض النظر كيف
نرتب الصفحات ،كل صفحة
هي كيان مستقل عن الزمن،
وفيزياء الواقع بالنسبة لرببور
تتمثل يف وجود هذه الـ”ناوز”
جمتمعة ككل مع بعضها ،أي
كل التشكيالت املمكنة يف
الكون ،وكل ذرة يف كل
مكان من الكون وجدت مع
بعضها البعض بشكل مطلق
ومنفصل عن الوقت.
كما أن أوهامنا عن مفهوم
بشكل دائم،
“املاضي” تظهر
ٍ
بقليل من النقاش سنجد
لكن
ٍ
أن الدليل الوحيد لدى املرء
من األسبوع املاضي هو يف
ذاكرته ،لكن الذاكرة تأتي من
هيكل من اخلاليا العصبية يف
الدماغ ،كما أن الدليل الوحيد
لدينا من ماضي األرض هو
الصخور ،لكن هذه أيضًا
معينة
هياكل مركبة بطريقة
ّ
ونراها اآلن ،فاملقصود أننا
ندرس ما لدينا يف “احلاضر”،
وكل ما لدينا هو يف “الوقت
احلالي”.
والوقت ،يف وجهة النظر
هذه ،ليس شيئًا موجودًا
بشكل مستقل عن الكون ،أي
ٍ
ليس هناك ساعة تشري إىل
الوقت خارج الكون ،فمعظمنا
مييل إىل التفكري يف الوقت
بطريقة نيوتن“ :الوقت مطلق،
صحيح ورياضي ،ويتدفق

بانتظام ،بغض النظر عن أي
شيء خارجي”.
لكن كما أثبت آينشتاين،
وعلى عكس ما يعتقد نيوتن،
جزء من نسيج
فالوقت هو
ٌ
الكون ،والساعات العادية
لدينا ال تقيس شيئًا مستق ًال
عن الكون.
وتقول العقلية السائدة يف
العامل أنه جيب أن يكون لكل
شيء يف الكون تفسري علمي،
ٍ
وقت ما يف
سواء اآلن أو يف
ً
املستقبل ،من خالل أساليب
وحدها،
العلمية
التحليل
فالعلم يقول أن ال شيء
يستحق الوقت للنقاش يف
غياب دليل علمي.
وذلك بنظر بربور يضع
قيودًا معيبة على عملية
التنمية البشرية ،فسلوك
اجلسيمات ال ميكن تفسريها
بالعلم وحده ،ذلك ألن عقل
ال يستطيع تفسريها ،لكون
العقل البشري بطبيعته يعمل
على أساس أن الواقع يتكون
من أشياء ومعلومات ميكن
تقسيمها وحتليلها بطريقة
ميكانيكية خطية.
ولندرك كم هي خاطئة هذه
ً
أوال أن نقبل
الطبيعة ،علينا
حقيقة أن العامل الذي نعيش
فيه هو عامل نسيب ،نتفاعل
فيه يف مستوى الوعي مع
الكائنات البشرية األخرى ومع
ٍ
بطريقة خطية،
باقي الكون
وهذه هي طبيعة العقل
البشري ،لذا علينا هنا جتاوز
العقل لنستطيع الوصول إىل
إجابات.
فوفقًا

للفيزياء،

حياتك

توصف بسلسلة من الشرائح،
(أنت وطفل ،وأنت تتناول
الفطور هذا الصباح ،وأنت
تقرأ األخبار ،وهلم جرًا…)،
وكل الشرائح تتواجد بال حراك
يف نفس الوقت.
ويأتي
تهيؤنا ملفهوم تدفق
ّ
الوقت من فكرة أن الذات
نفسها هي اليت تناولت
اإلفطار وقرأت األخبار ،وتقرأ
هذا املقال اآلن ،لكن احلقيقة
أن املكان والزمان هو شكل
من اإلدراك احلسي الذي
حيدث يف وعينا ،وكل هذا ال
معنى له ألن املكان والزمان
ليسوا حقائق مطلقة ،بل جمرد
أدوات لعقل اإلنسان ،وال
وجود للزمن يف الوجود الفعلي
خارج اإلدراك احلسي للكائن،
وميكنك ختيل ذلك كأننا حنمل
الزمان واملكان معنا وحولنا
كما حتمل السالحف دروعها،
وأن العالقة املتبادلة بني
الوقت والوعي هي من منظور
إنساني حمدود ،بينما يف
الواقع هو غري حمدود.
وعبرّ آنشتاين يف أحد املرات
العامل
عن
مفهومه
عن
الالزمين بعد وفاة صديقه
املهندس اإليطالي بيسو،
حيث أرسل رسالة تعزية إىل
عائلة صديقه ،كتب فيها:
“اآلن غادر بيسو هذا العامل
الغريب قبلي بقليل ،وهذا ال
يعين شيئَا ،حنن الفيزيائيون
نعلم أن الفرق بني املاضي
واحلاضر واملستقبل ليس
سوى وهم عنيد مستمر،
واخللود ال يعين الوجود الدائم
يف الزمن إىل املاال نهاية،
لكنه يعين أنك مقيم خارج
الزمن متامًا”.
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اخلطايا السبع املُميتة
يف الكالم..ما هي؟

حُ
املاضر والكاتب Julian
حتدث يف Ted
Treasure
ّ
أن
السنة املاضية عن كيف ّ
أي شخص بإمكانه التكلم
بفاعلية وكفاءة أكرب ،سواء
كان ذلك يف حمادثة عادية،
أو أمام حشد من الناس.
أن تؤثر باآلخرين بشكل جيد
ّ
يتعلق باألشياء اليت التقوهلا
ّ
تتعلق
بنفس األهمية اليت
باألشياء اليت تقوهلا
إليك العادات السيئة اليت
ّ
تتجنبها إذا أردت
جيب أن
الناس أن تصغي إليك ،واليت
باخلطايا
يسميها Treasure
ّ
السبع املميتة يف الكالم..
 1النميمةّ
تتكلم بسوء عن شخص
أن
آخر سيؤدي ذلك إىل سلسلة
من ردود األفعال السلبية كما
يقول  .Treasureإذا كنت
ّ
تتكلم كثريًا عن اآلخرين بسوء،
فذلك سيمنحك مسعة سيئة،
وسيبدأ اآلخرون باحلديث عنك
بصورة سيئة..
احلياة قصرية جدًا لنكره بعضنا
ّ
ونتكلم على بعضنا البعض،
كما أننا اآلن يف القرن
الواحد والعشرين ،حيث ّ
أنك
جمرد ستيتوس
لست سوى
ّ
أو صورة على الفيس البوك
أو أي موقع تواصل اجتماعي
آخر سيشاهده اآلخرون لبضع
ثوان وسينسوك بعد ذلك..
ٍ
 2التقييمإذا كان حديثك مليء باحلكم
على اآلخرين ،فأنت سرتسل
صورة للطرف اآلخر الذي
بأن تقييمك حنوه
تتحدث إليه ّ
هو تقييم سليب ،كما يقول
ترجير وسيكون الطرف اآلخر
قلق من أن يفتح قلبه لك
وعلى األغلب سيغلقه متامًا
 3أن تكون سلبيًا“كانت أمي يف سنواتها
األخرية سلبية بشكل كبري
جدًا ،ومن الصعب أن تصغي
ّ
“أتذكر
ألحد” يقول Treasure
أنه ذات يوم قلت هلا ،اليوم
فردت قائلة “أعرف
 1أكتوبر”
ّ
ذلك ،أليس ذلك مقرفًا؟”
أن ختتار أن تكون متفائ ًال
سيجعل احلديث معك أكثر
متعة .باإلضافة إىل أن
ذلك أفضل لصحتك!! عليك

بالتفاءل واإلبتعاد عن الناس
ّ
ألنهم سيمنحونك
السلبيني،
طاقة سلبية ويثبطون عقلك
وهمتك كالسم البطيء الذي
ّ
يؤدي يف النهاية إىل القتل!
تتذم
 4أنّ
ّ
للتذمر أن يصبح عادة
ميكن
بسهولة ،وقبل أن تعلم بذلك،
ستعرف ّ
ُ
بأنك ذلك الشخص
الذي يتذمر خبصوص كل
شيء :األخبار ،العمل ،اخل..
التنظر إىل نصف الكاس
الفارغ فقط ،واجعل نظرتك
ّ
لتتخلص من هذا
إجيابية
املرض
 5األعذارالكثري من الناس
تلق املالمة
ِ
على أي شخص باسثتناء
ّ
يتعلق ذلك
نفسها عندما
أما فيما ّ
يتلق باألمور
بالفشلّ .
اجليدة اليت مل يقوموا بها،
ّ
فإنهم ينسبون ذلك دائمًا
إىل أنفسهم ،حاول أن التكن
من هذه الشرحية كي التكن
مكروها وابتعد عن هذه
النرجسية
 6املبالغةاملبالغة تقتل صدقك .عندما
تضيف األحداث واملشاهد
ّ
فأنك
اهلوليوودية حلديثك
تقتل عامل الصدق عندك،
والناس ستكرهك وستكره
اإلصغاء إليك ألنها تعلم بأنك
تكذب عليها لسذاجتها ،ولكن
يف احلقيقة  ..الساذج هو
أنت!
متعصبًا لطرف أو
 7أن تكونّ
رأي معني
ّ
املتعلقة بهذا
النتائج السلبية
األمر واضحة يف عاملنا العربي،
احرتم الرأي اآلخر وكن منفتحًا
متقبل جلميع اآلراء اليت من
ّ
حولك وكن مستمعًا جيدًا فأن
تستمع فذلك أفضل بكثري من
تقديم النصائح ،فأنت على
علم ومعرفة بأراءك ووجهات
نظرك..
وذلك اليهمّ ،
ألنه باألساس
ّ
يتعلق بك فقط
شيء خاص
ّ
تتعلم شيئًا من
والميكنك أن
نفسك ،وكل الناس بغض
النظر عن طبيعتهم ،بإمكانك
ّ
تتعلم منهم أشياء جديدة.
أن
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‘Horsewoman of the Apocalypse’: Liberals defend Peta
Credlin against text attack

Abbott in discussion with his chief of staff Credlin. Photo: Alex Ellinghausen

The government’s most senior female figure, Foreign
Minister Julie Bishop, has
come to the defence Prime
Minister Tony Abbott’s top
aide, Peta Credlin, whom
a senior party official
dubbed the “Horsewoman
of the Apocalypse”.
I do hope you can negotiate the removal of Credlin.
That would be a huge win
in itself
The reference was made
by the Liberal Party’s honorary federal treasurer,
Phil Higginson, who recently made headlines after an explosive letter he
wrote complaining about
Ms Credlin’s position was
leaked to the media.
In that letter, Mr Higginson
complained that the Liberal Party had allowed a
married couple to virtually
control all elements of the
party by allowing Ms Credlin to be the Prime Minister’s powerful chief of staff
while her husband, Brian
Loughnane, was also federal director of the party’s
administrative arm.
“A managing director
would never allow his executive assistant to be the
wife of the chairman,” Mr
Higginson wrote.
The ABC’s Four Corners
program will on Monday
night reveal Mr Higginson
referred to Ms Credlin as
the “Horsewoman of the
Apocalypse” in a private
text message obtained by
the national broadcaster.
“I’m refusing to sign the
2013/14 accounts ... it has
brought ... the Horsewoman
of the Apocalypse out of
her den as you can image
[sic]. Black robes flowing.
Stay tuned for the hatchet
job on me ... it’s hurting me

just mainly watching the
party suicide.”
The text was sent to a senior Liberal figure in late
2014, the program claims.
“I do hope you can negotiate the removal of Credlin.
That would be a huge win
in itself,” Mr Higginson
also wrote.
The episode, titled “House
of Cards”, has examined
events leading up to the
failed attempt to oust Mr
Abbott from office in early
February.
Liberal MPs and staff members complain Ms Credlin
is too controlling of the
government’s affairs and
repeatedly blocks alternative sources of advice from
reaching Mr Abbott.
In the past, Ms Credlin has
clashed with Ms Bishop
but on Monday the Foreign Minister rushed to Ms
Credlin’s defence.
“It’s very colourful language,” Ms Bishop told
Sky News.
“It’s deeply unfortunate it
has been said and been
made public.
“The less the internal workings of the Liberal Party
are made public, the better
off for everybody.”
But cabinet minister Scott
Morrison did not choose
to defend Ms Credlin when
asked about the story, saying he does not read people’s private messages.
“I don’t make anything of
it, I don’t go around reading everybody’s text messages and emails,” Mr
Morrison told reporters in
Canberra.
Mr Abbott last year said
he expected commentary
around Ms Credlin would
be different if she were a
man.

Abbott government’s uni fee law headed for defeat
despite major backdown
The Abbott government’s
last-ditch bid to win support for its higher education reforms by abandoning a threat to sack
1700 scientists has failed
to convince the Senate
crossbench to support
the deregulation of university fees.
Education Minister Christopher Pyne announced
on Monday that the government would continue
to fund the National Collaborative Research Infrastructure
Strategy
(NCRIS) – described as
the “backbone of research
in Australia” – even if the
Senate blocks fee deregulation.
Mr Pyne said as recently
as Sunday that $150 million in funding for NCRIS,
which directly employs
1700 leading researchers
working in health, manufacturing, ocean monitoring and other fields, was
“inextricably linked” to
the passage of deregulation.
Mr Pyne said the government was also prepared
to sacrifice $1.9 billion in
savings by separating a
proposed 20 per cent cut
to course funding from
the bill to deregulate university fees.
The government’s higher
education package was
originally designed to
save the budget $4 billion
over four years, but if the
20 per cent cut is blocked,
as expected, it would instead cost an estimated
$1.3 billion over the same
period.
Both concessions were
embraced by university
leaders, who urged the
Senate to pass higher
education reform, but
failed to reverse the opposition of the independent senators. A vote on
deregulation is expected
by Wednesday.
A spokeswoman for Palmer United Party Senator
Zhenya “Dio” Wang – who

has previously expressed
support for deregulation – said he would vote
against allowing universities to set their own fees.
“Senator Wang will not
change his mind – he
still opposes the bill,” the
spokeswoman said.
The government should
focus on recouping
student debts, including from graduates who
move overseas, rather
than increasing them, the
spokeswoman said.
Independent Senator Nick
Xenophon said: “Nothing has changed – this is
policy on the run.
“Deregulation is still
problematic and the government’s policy doesn’t
address university dropout rates.”
Liberal Democratic Senator David Leyonhjelm said
he supported the proposed funding cut for universities but was leaning
towards voting against
deregulation.
Senator
Leyonhjelm is concerned
deregulation would cost
taxpayers money because
of unpaid student debts.
Senators Glenn Lazarus
and Jacqui Lambie remain opposed and Fairfax
Media understands Ricky
Muir remains opposed.
With only Family First
senator Bob Day locked
in to as a yes vote, the
government is well short
of the six crossbench
votes it needs to pass deregulation.
Mr Pyne described the research funding cut threat
and 20 per cent funding
cut as “distractions” from
the government’s deregulation agenda.
“I hope this will clear
away hurdles that might
have been there before,”
he said.
“The Coalition is for reform, it’s for freedom, it’s
for letting unis be their
best selves. It’s for maximising their support and
revenue, doing the best

quality research possible.”
The government will fund
NCRIS, which supports
27 facilities across Australia, for another year at
a cost of $150 million.
The threat to axe the
world-renowned program
had angered independent
senators, the scientific
community and the Business Council of Australia,
which accused the government of holding scientists’ jobs “hostage”.
Universities
Australia
chief executive Belinda
Robinson urged the Senate to pass reform and
said all the peak body’s
qualifications about supporting fee deregulation
had now been met.
“We just reiterate the

point that if this bill goes
down, if this bill is voted
against, that is no solution,” she said.
Group of Eight universities chief executive Vicki
Thomson said it would be
“unthinkable” for the government’s reforms to fail.
“The present funding
model is broken,” she
said. “University funding
is an investment in Australia’s future. The Go8
implores the Senate to
this week make the right
decision for every student
and for Australia.”
Opposition Leader Bill
Shorten said the concession were a “humiliating
backdown” and called for
the government to abandon its proposals altogether.

Christopher Pyne backs down on
research funding as defeat looms
for university deregulation bill

Education Minister Christopher Pyne, pictured with Universities Australia
chief executive Belinda Robinson, announces the backdown on Monday.
Photo: Alex Ellinghausen

Federal Education Minister Christopher Pyne has
retreated on his threat to
cut 1700 research jobs,
announcing the government will split funding for
their positions from its
plan to deregulate university fees.
Mr Pyne’s tactic of threatening the research jobs
backfired spectacularly
by angering crossbench
Senators opposed to uncapping university fees.
On Sunday Mr Pyne said
the savings for the government in uncapping
university fees were “inextricably linked” to funding for the $150 million

National Collaborative
and Research Infrastructure Scheme (NCRIS).
“You can’t do one without
the other,” he said.
But on Monday, in the face
of fierce backlash and
the threat the bill would
be voted down a second
time this week, Mr Pyne
retreated and said funding for the NCRIS would
continue for another 12
months.
“The funding for this will
be found in offsets in the
budget and it will not be
subject to the passage of
the Higher Education and
Research Education Bill,”
Mr Pyne said.
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Tony Abbott claims Australia was heading for a
‘Greek-style future’
Labor has condemned
Prime Minister Tony Abbott’s claim that Australia
was heading for a “Greekstyle economic future” as
inflammatory, irresponsible and capable of harming economic confidence.
The Prime Minister should
be far more responsible
than this constant scaremongering which is having a clear impact on confidence in the community
Mr Abbott made the remark during a radio interview in which he pledged
he would not fix the federal budget this year at the
expense of households
but predicted a “broad
budget balance” within
five years.
“Under the former Labor government we were
heading to a Greek-style
economic future,” the
Prime Minister told 2SM
host Grant Goldman.
In a later interview, he
said his government’s
second budget would be
“dull” in terms of spending cuts because most
of the “heavy lifting” was
done last year, despite
key measures still not
passed.
Labor’s treasury spokesman, Chris Bowen, said
the Prime Minister should
not scare business and
consumers.
“The Prime Minister and
the Treasurer just don’t
get it – when they use
this inflammatory and irresponsible language,
they do the real damage
to confidence in Australia,” Mr Bowen told Fairfax Media.
“The Prime Minister
should be far more responsible than this constant scaremongering,
which is having a clear
impact on confidence in
the community.”
In 2012, the Organisation
for Economic Co-operation and Development
(OECD) showed Greece’s

debt was 164 per cent of
GDP while Australia’s was
42 per cent.
OECD data also showed
that, in 2014, Greece’s
unemployment hit 26 per
cent of the labour force
compared with 6 per cent
in Australia.
During the interview, Mr
Abbott played down the
prospect of a harsh budget in May and said his
government had made a
“lot more progress than
people think” on the fiscal repair job.
“If you look at the Intergenerational Report, it
showed that on the measures that this Parliament
has already passed ... we
get back to broad budget balance in about five
years,” Mr Abbott said.
While the recently released report did forecast
the deficit could be eradicated within five years,
that hinged on the Senate
agreeing to all spending
cuts, including the Medicare co-payment and the
original higher education
reform package.
In a later interview with
Melbourne radio 3AW, Mr
Abbott said the budget
would be “frugal, prudent and responsible” but
added “it’s not going to
involve anything like the
restructuring we saw last
year”.
“I think when it comes to
savings people will find it
pretty dull and pretty routine,” he said.
The higher education reforms were defeated in the
Senate on Tuesday night,
while the GP co-payment
has been scrapped following a fierce backlash.
The government argues
the Parliament has passed
about 80 per cent of the
first budget measures,
delivering about $30 billion in savings and a net
$16 billion improvement
to the bottom line over
four years.
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Tony Abbott’s promise to balance budget
in five years raises prospect of new cuts

Prime Minister Tony Abbott’s pledge is in contrast to Treasurer Joe Hockey’s refusal to put a timeframe on
a return to surplus. Photo: Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Tony Abbott has insisted the federal budget will be be
back in balance within
five years, even as the
government’s higher education reforms were defeated in the Senate and
clear signs emerged that
Treasurer Joe Hockey will
not pursue big structural
reforms after his bruising
first budget.
Mr Abbott’s bullish prediction, made during a
joint meeting of the Liberal and National parties on
Tuesday, has raised the
prospect of future deep
spending cuts to replace
blocked measures in the
Coalition’s first budget.
In the lead-up to the next
budget, structural cuts
and savings in areas
such as health, education and the pension that
were attempted in the first
budget have been put on
the backburner and the
government is likely to
seek one-off savings from
changes to programs.
Several Coalition sources
familiar with the discussions of the powerful
expenditure review committee confirmed structural budget reform had
been pushed back, with
one saying any structural
measures would be “nowhere near the extent of
last time” and a second
saying, “We are not going
to rock the boat too much
this time”.
These statements are

consistent with Mr Hockey’s admission, as he
launched the Intergenerational Report [IGR], that
his first budget had attempted to do “40 years
of work in one year”.
In turn, Mr Abbott over
the weekend promised a
“prudent, frugal budget”
while insisting the government’s reform agenda
was “absolutely not”
dead as he pointed to
forthcoming tax and federation white papers.
The second budget will
focus on doing less and
selling it better. A series
of packages aimed at
families, small business,
jobs and workforce participation measures for
women and older Australians will help form the
centrepiece.
The government now
argues the Parliament
has passed around 80
per cent of the first budget measures, delivering
about $30 billion in savings and a net $16 billion
improvement to the bottom line over four years.
The recently released Intergenerational Report
forecast the deficit could
be eradicated within five
years but that hinged on
the Senate agreeing to all
spending cuts, including
the Medicare co-payment
and the original higher
education reform package.
The mid-year economic
update forecast a budget

deficit of $40.3 billion in
2014-15, falling steadily
to $11.4 billion in 201718 - effectively a balanced
budget.
But Mr Abbott’s timeframe pledge to the party
room is in contrast to Mr
Hockey, who has studiously declined to put a
timeframe around a return
to surplus.
In February, the Treasurer
said: “I have never specified a date because I can’t
control external forces
and I am certainly not
going down the path of
Wayne Swan.”
Mr Abbott told colleagues
the Intergenerational Report showed under Labor,
Australia was on track
to “southern European
levels of debt” and that
budget balance would be
achieved in half the time
under the Coalition.
Both Mr Abbott and Foreign Minister Julie Bishop
flagged the cabinet’s plan
to use the report to better
sell the need for budget
repair.
Ms Bishop’s public intervention in debate about
the government’s budget strategy came after
an embarrassing leak
from a full meeting of the
42-member ministry on
Monday night, revealed
by Fairfax Media, that Ms
Bishop had questioned
the federal government’s
handling of its first budget.
The increasingly asser-

tive deputy Liberal leader
- whom many in the party
consider to be the next
leader - raised her concerns about the sales job
of the first budget with Mr
Abbott and Finance Minister Mathias Cormann,
arguing for broader consultation on the budget
“narrative” and unfavourably contrasting it with
the Howard government’s
efforts.
Later on Tuesday, she
said the Intergenerational
Report set the scenario
“for the budgets that will
need to hand down in the
future”.
Ms Bishop did not deny
she had made the comments to the full ministry
meeting and then spelt
out in detail how the Intergenerational Report,
and the need to rein in
deficits, should be central
to the government’s economic plan of attack.
Grattan Institute chief
economist John Daley
said the budget could
sneak into balance on
the Prime Minister’s timeframe, assisted by fiscal
drag.
But that is assuming the
Treasury forecasts are
correct and over the past
seven years they have
been consistently out by
tens of billions of dollars.
“This time they might
be lucky, but if I was the
Treasurer I wouldn’t be
counting on being lucky,”
he said.
More likely, the government would have to find
new savings to propel
the budget into balance
within five years, Mr Daley said.
Shadow treasurer Chris
Bowen said the nation
faced a worsening budget
deficit no matter what the
government did.
“Just last October, Tony
Abbott promised the budget would be in ‘broad
balance’ by 2017-18, now
that’s out to ‘within five
years’,” he said.
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Abbott government’s university fee de- Coalition to wind back tax disclosure laws over ‘kidnap’ fears
regulation bill voted down in the Senate Prime Minister Tony Abbott tense lobbying by business are among a raft of com- working” relationship with

Education Minister Christopher Pyne has said he’ll continue to argue for
fee deregulation. Photo: Alex Ellnghausen

The Senate has rejected
the Abbott government’s
proposed higher education changes - including the deregulation of
university fees - for the
second time within three
months.
The government’s bill,
which would have allowed universities to set
their own undergraduate
fees, was defeated by 34
votes to 30 on Tuesday
night.
The government fell
three votes short of the
six crossbench votes
it needed to pass the
changes.
Senators Bob Day, David Leyonhjelm and John
Madigan voted with the
government while senators Ricky Muir, Glenn
Lazarus, Nick Xenophon,
Zhenya Wang and Jacqui
Lambie voted against.
Earlier on Tuesday Education Minister Christopher Pyne vowed to
continue to argue for
deregulation even if the
Senate voted down the
bill, saying, “You couldn’t
kill me with an axe.”
Independent senator Nick
Xenophon said the current funding system for
universities was unsustainable but called for a
comprehensive review of
the sector before considering fee deregulation.
“There has been a lack
of preparation and consultation before such a
fundamental change to
Australia’s higher education policy,” Senator Xenophon said.

“This is the biggest, most
radical change Australia
has seen in higher education.
“Right now, what we have
is a mess. What has happened to date has been
less than satisfactory.”
Senator Lambie accused the government of
launching a “disgraceful
political ambush” and
employing the tactics
of a “third-world tyrant”
during negotiations with
the Senate.
“I oppose this legislation
with every fibre of my being,” she said.
Senator Lambie said all
Australian should be able
to complete their first
university degree for free
and called on both Labor
and the Coalition to commit to spend one per cent
of gross domestic product on higher education.
Senator Madigan warned
his fellow senators
against succumbing to
populism and urged them
to seek to improve the
government’s bill rather
than vote it down.
“I have serious concerns
with the bill in its current
form, but I also fear the
consequences of doing
nothing,” he said.
Assistant
Education
Minister Simon Birmingham said voting against
the bill would deny universities much needed
freedom and autonomy,
as well as denying Commonwealth support to
80,000 students in pathway programs, TAFEs
and private colleges.

has told Coalition party
room members that the
government would wind
back tax disclosure laws
after complaints by private business owners that
they could be kidnapped
when people realised how
wealthy they were from tax
information that was made
public.
Fairfax Media first reported
the concerns raised with
the government by private
business owners who think
they may be held at ransom because of the laws
that will require the Tax
Office to publish the tax
details of about 1600 private and public companies
with more than $100 million
turnover on the data.gov.au
website.
The government now wants
to remove about 700 private companies, which it
believes should be exempted.
Assistant Treasurer Josh
Frydenberg said there were
real concerns about the
implications of the publication of the tax data of private companies. Mr Frydenberg said there were safety
concerns because it made
those individuals potential
kidnap targets.
Another Coalition colleague said that access to
the financial statements of
the 700 companies meant
that they were at a commercial disadvantage when, for
example, they happened to
be suppliers to the big supermarket chains, or negotiating with them.
After listening to Mr Frydenberg argue his case, Mr
Abbott agreed to advance
the proposed changes to
exempt private companies.
That could mean the nation’s top public companies will still have their tax
information published.
The laws, which Coalition
ministers, including Treasurer Joe Hockey, voted
against when in opposition,
will from this year allow Tax
Commissioner Chris Jordan to publish information,
including total income, taxable income and tax paid.
The decision to wind back
the laws comes amid in-

groups for the laws to be
scrapped, with suggestions that publishing such
information may be “misleading”.
On Friday the Tax Office revealed it would allow Australia’s biggest companies
to review their tax information before it is published
in the public domain in December.
This would include tax information on private companies controlled by billionaire mining magnate Gina
Rinehart, and could also
expose other wealthy individuals who do not appear
on rich lists such as the
BRW Rich 200.
Shadow assistant Treasurer
Andrew Leigh said the Liberal Party had opposed better transparency on the tax
affairs of big multinationals
since the day Labor first
proposed it.
“This would be yet another
example of the Abbott government siding with the big
end of town against the
interests of the Australian
community,” he said.
Mr Leigh said Mr Hockey
was “full of big talk about
cracking down on tax avoidance, but when it counts in
the party room and the parliament, his government
consistently lets companies
off the hook.”
“Rolling back these transparency laws means shielding big multinationals from
public scrutiny,” he said.
“Without transparent tax reporting, it will be easier for
some big firms to continue
to avoid paying their fair
share of tax.”
When the laws were being
pushed by the former Labor
government through parliament, Mr Hockey said he
had “deep concerns” and
the Coalition would not support publishing information
that could be “reasonably
attributed to a single person”.
Despite the government
pledge to look into the privacy concerns, Australia’s
biggest public companies
are gearing up to unveil
public reports detailing how
they are good taxpayers.
Australia’s big four banks

panies working with their
communications staff to
voluntarily launch reports
about taxes paid. A number
of companies have already
made submissions to the
federal inquiry on corporate
tax avoidance about the taxes they pay and their “good

the Australian Tax Office.
Greens Leader Christine
Milne said: “The kidnapping
argument is laughable. This
is just yet another example
of the Abbott government
doing everything it can to
protect the people it governs for – the rich.”

Government’s plan to lower protection threshold likely to be stymied in Senate
The Abbott government’s
plan to reduce the threshold for assessing whether people face torture or
degrading treatment if
they are returned to their
countries of origin faces
certain defeat in the Senate.
But the fate of several
other provisions that will
make it more difficult
for thousands of asylum
seekers to press their
claims for refugee status
remains uncertain.
Labor, the Greens and
several crossbenchers
plan to vote down a new
framework for assessing
the claims of those who
are not refugees, but seek
“complementary protection” under other international treaties, including
the convention against
torture and other cruel,
inhuman or degrading
treatment.
Critics including crossbenchers Ricky Muir and
Nick Xenophon, fear the
changes raise “the real
prospect of returning
people to persecution or
other forms of life-threatening harm”.
If passed, the legislation would apply a “more
likely than not” threshold
that would only protect
those who face more than
a 50 per cent chance of
suffering significant harm
if returned to their home
countries.
The existing framework
applies the same threshold for complementary
protection as for assessing refugee claims: that
there is a “real chance”
of the person facing harm
if returned.
Several senators have

expressed concern that
the lower threshold could
result in women facing
honour killings or female
genital mutilation.
Labor has vowed to oppose the lower threshold
and will move amendments to several other
provisions. These include one that would refuse protection visas to
those who do not provide
evidence of their identity
without a valid explanation. Another change requires asylum seekers to
specify all arguments to
support their claims from
the outset.
Greens senator Sarah
Hanson-Young says the
legislation will deny refugee protection to those
who are thought to have,
or who actually have,
provided false identity,
citizenship or nationality
documents.
She says the change
“ignores the realities of
seeking asylum and goes
against the basic principles of the refugee convention”.
Liberal senator Cory
Bernardi defended the
legislation on national
security grounds, telling
the Senate: “If you look
at some of the issues we
are facing in this country
today, whether it is terrorist activity, insurgent
activity, extremist activity
or general crime, you will
find there are elements
of this that can be traced
back to a disorderly migration program.
“To say that is not being
racist or anything like
that; it is simply stating
some facts and some
truths.”
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إعالنات

خـلـّصوا أوبـرن من اإلهـمال املـزمن
صــوّتوا ملـرشح حزب األحـرار ملـقعد أوبـرن

روني عويك

Auburn Liberal Party
Candidate

Clr Ronney Oueik

Authorised by Ned Attie P O Box 118 Auburn

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ

مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت
اللبنانية

لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333
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اعالنات

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,
*

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

منقوشة ع الصاج

FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

SAVE

 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

80!
best
tyres!
best prices!
$

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

BEFORE I
BURNOUT!

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

بــارغـن وايــرهـاوس
LARGE
CARS

لـصاحبه عـبدو جـاد
$
89

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

4WD

159

$

Dunlop
Monza
200R

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure 15L $165

صـدق يف
الـمعاملة

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

HMD-163-MTH.indd 1

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

23/6/10 4:39:00 PM

اسـتقامة
يف الـعمل

Spiritual Therapist

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

WAYNAK TV

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم من
جميع االقطار العربية

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 فاتتك 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
لالتـصال:

1300 9 2 2 7 8 8

القنوات مكفولة
لـ  3سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

