
  2022-2021مسودة التقرير السنوي لـ"ألف" لعام 

 .حتى اليوم - يوم انعقاد اإلجتماع السنوي السابق  - 2021يغّطي هذا التقرير الفترة الممتدة من آب 

آب واإلنتخابات النيابية. ضمن  4كنّا في "ألف" قد اتجهنا لتخصيص معظم جهودنا للبنان ال سيما انفجار  2021نذكر أنه بحلول آب 

 :ذلك السياق تمكنا من القيام بما يلي

 .أن نقيم عالقات تنسيقية مع لبنانيين في المغتربات األخرى لكنها لم تثمر كثيرا 2021حاولنا في آب  .1

 .قدنا اجتماعا عن بعد مع السفير اللبناني في كانبرا تمحور حول اإلنتخابات ومقاعد المغتربينع .2

 .نسجنا عالقات مع أفراد من قوى التغيير في أستراليا نجحت في معظمها .3

 .آب القى استحسانا كبيرا 4أنتجنا فيديو بمناسبة الذكرى األولى النفجار  .4

ستراليين من بينهم رئيس الحكومة الفيدرالي آنذاك وزعيم المعارضة ووزيرة الظل للخارجية أرسلنا رسائل للمسؤولين األ .5

 .آب، وللبنانيين بشكل عام 4نحثهم فيها على تقديم المساعدة للمتضررين من انفجار 

عبر اتصالنا المتكرر  آب( إجتماعيا وقانونيا 4حاولنا مساعدة سارة كوبلند ) والدة الطفل األسترالي الذي قضى في انفجار  .6

 .بها ووصلها بالفريق القانوني لنقابة المحامين الذي كان يتابع قضية اإلنفجار

قمنا بحملة تبرعات من أجل لبنان جمعت مبلغا ال بأس به من المال لكن كان من الممكن أن تدار الحملة بشكل أفضل إذ  .7

 .استطالت بدون مبرر ولم تُقفَل حتى اآلن

 .قيام بعالقات مع قوى التغيير في لبنان بقيت متقطعة ضيقة اإلطار وقصيرة األمدحاولنا ال .8

في تشرين األول وبمناسبة ذكرى اإلنتفاضة أقمنا ندوات إعالمية حول اإلنتخابات ومقاعد المغتربين اعتبرت ناجحة من  .9

من قوى التغيير في لبنان، كما شاركنا في ندوات   حيث المتكلمين والنقاش والمشاركين، باإلضافة إلى مقابالت إذاعية مع شخصيات

 .ذات صلة نظمها فرقاء آخرون

تكثفت الحمالت اإلعالمية على مستوى اإلغتراب ككل واستعملت فيها أمواالً طائلة من أجل إلغاء  2و 1في أيلول وت .10

  .استراتيجيتنا على التمسك بمقاعد المغتربين مقاعد المغتربين وكان لهم ما أرادوا مما أحدث إرباكا في "ألف" إذ كنا قد بنينا

 .انشغلنا بتسجيل المغتربين لإلنتخاب وساعدنا العديد من الجمعيات في ذلك 2+ 1خالل ت .11

 .عقدنا أول أجتماع مع "أسس" )فصيل من شمالنا( 2أواخر ت .12

اد المسيحية والعطل المدرسية فلم ننشط ولم انتهت فترة التسجيل ودخلنا في شهر كانون األول وهو شهر األعي  2أواخر ت .13

 .نجتمع

بداية كانون الثاني عقدنا اجتماعا مع "شمالنا" وطرح علينا زميلنا بول موضوع ترشحة لإلنتخابات التمهيدية في شمالنا  .14

 .2022شباط   فانقسم الرأي في "ألف" حول الموضوع وانتهى األمر أن ترشح بول كمستقل فشغلنا هذا الموضوع حتى أواخر

، ما كان بإمكاننا أن ندير ظهرنا لإلنتخابات في لبنان ونحن على بعد شهرين منها لنلتفت إلى شيء  2022آذار ونيسان  .15

بعد إلغاء مقاعد    -آخر، وفي نفس الوقت ما كان بإمكاننا أن نعمل الكثير إنتخابيا ألننا كنا بانتظار ظهور المرشحين في لبنان

 .لوائح والبرامج لنعرف كيف نتجهوال  -المغتربين  

 .في تلك الفترة برزت لإلعالم قصة مايكل طوق / موريسون، حاولنا أن نفعل شيئا لم يتسع الوقت له .16

 .نائب تغييري 13نائبا من تلك اللوائح من أصل  11عندما تبلورت لوائح قوى التغيير، اخترنا خمسة منها لدعمها وقد فاز  .17

 .توزعنا مع آخرين على معظم مراكز اإلنتخاب للترويج للوائح الخمس التي اخترناها يوم اإلقتراع .18

لمحاولة الحصول على منح مالية فدرسنا مشروعين يمكن أن  2022بعد اإلنتهاء من عجقة اإلنتخابات اتجهنا في حزيران  .19

منطقة غرب وجنوب سيدني في اإلنتخابات  نحصل عبرهما على منحة: معرض الصور وحملة لتخفيف عدد األصوات الالغية في 

 .األسترالية وما زلنا نعمل عليها

 .لم نتمكن من عقد أي اجتماع على مدى ثمانية أسابيع بسبب عدم توفر النصاب  22-20خالل شهري تموز وآب  .20



ليهما أعاله ثم فقد أيلول تابعنا فيهما درس المشروعين المشار إ 7آب و 31توفر النصاب في اجتماعين بعد ذلك في  .21

 .وهو آخر اجتماع عقدناه خالل المدة الذي يغطيها هذا التقرير 28.9.22النصاب في اجتماعين الحقين ليتأمن في 


