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تفاؤل حذر يف انتظار مزيد من االتصاالت ووليامز يكرر القلق الدولي من تأ ّخر «التشكيل»

صفري يؤكد وجود «مداخالت خارجية» وعون يطالب بـ «تطبيق املداورة»

بني التفاؤل بـ «حلحلة»
على مسار تشكيل احلكومة،
استمرار
من
واحلذر
قريبًا،
والدتها
تعثر
يواصل الرئيس املكلف
سعد احلريري مشاوراته
واتصاالته ،وكان أبرزها
أمس االول لقاء مع رئيس
اللقاء الدميوقراطي النائب
وليد جنبالط يف كليمنصو
يف حضور جنله تيمور
وأركان احلزب التقدمي
اإلشرتاكي ونواب «اللقاء
حيث
الدميوقراطي»،
تركز البحث على آخر ما
توصلت اليه االتصاالت
يف ملف التشكيل ،وأشاد
جنبالط ،يف دردشة مع

الصحافيني قبيل اللقاء،
بطريقة احلريري يف إدارة
املفاوضات يف الشأن
احلكومي ،رافضا احلديث
عن موعد والدة احلكومة
العتيدة.
ويأتي هذا اللقاء يف
وقت تتواصل املساعي
من غري جهة معنية ،بعيدًا
من اإلعالم ،مستفيدة من
أجواء احلوار الذي حيرص
إبقائه
على
احلريري
مفتوحًا للوصول اىل حل
العقد اليت ال تزال تعوق
قيام حكومة فاعلة وقادرة
على مواجهة التحديات،
الداخلية واخلارجية.
رئيس
يتابع
وفيما

يف لبنان مايكل وليامز
جمددًا عن «قلق األمم
املتحدة حيال التأخري يف
تشكيل احلكومة» آم ًال،

رفعت حكومة نوري املالكي
ضد سوريا
سقف تصعيدها ّ
مستوى جديدّ ،
متهمة
إىل
ً
جمددًا بالتورط يف
إياها
ّ
تفجريات «األحد األسود»
يف بغداد .وقال وزير
اخلارجية هوشيار زيباري

*احلريري وجنبالط اثناء لقائهما*

اجلمهورية ميشال سليمان
امللف احلكومي متفائ ًال
بتوافق اجلميع على شكل
احلكومة وعدد احلقائب،
الرئيس
بانفتاح
كما
املكلف على املعارضة،

ظل الوضع احلكومي حمور
مواقف مل يغب عنها
اخلوف من املراوحة والقلق
من التأخري يف التشكيل.
وكان بارزًا إعراب ممثل
األمني العام لألمم املتحدة

اإلذاعة الربيطانية «بي
بي سي» ،إدانة سوريا
«تقدم مالذًا آمنًا
اليت
ّ
للمفجرين» ،داعيًا اجملتمع
ّ
الدولي واألمم املتحدة إىل
«التحقيق يف التدخالت
اخلارجية» يف شؤون بالده

الداخلية.
وعن انتخابات  16كانون
الثاني املقبلّ ،
حذر رئيس
الدبلوماسية العراقية من
«سيكدر
أن تأخري إجرائها
ّ
الوضع األمين اهلش،
(التتمة ص )21

طهران تقبل «مسوّدة الربادعي» وتطالب بتعديلها

ردت
كما كان متوقعًاّ ،
مسودة
على
طهران
ّ
االتفاق النووي مع الغرب،
لكنها ربطت املوافقة عليه

بشروط ،فهي ال
حذرة من التخلي
واحدة عن  70يف
من اليورانيوم الذي

تزال
دفعة
املئة
متلكه

كورقة ضغط على طاولة
املفاوضات
ّ
سلمت إيران ،أمس االول،
مسودة
ردها الرمسي على
ّ
ّ

االتفاق اليت صاغها املدير
العام للوكالة الدولية
حممد
الذرية،
للطاقة
(التتمة ص )21

متتعوا بالربودة يف الصيف وبالدفء يف الشتاء
انتم ال تدفعون..احلكومة تدفع عنكم
استفيدوا من املنحة احلكومية البالغة  1600دوالر
وركبّوا العازل احلراري
(التفاصيل ص )16
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(التتمة ص )21

تل أبيب تق ّر ضمناً مببدأ االنسحاب من اجلوالن :مستعدون لتسوية مع سوريا

بغداد :دور ملموس لدمشق يف تفجريات األحد األسود
إن لدى حكومته «دلي ًال
ّ
قويًا وملموسًا» على دور
دمشق يف التفجريات اليت
أودت حبياة أكثر من 155
وأدت إىل جرح
شخصًا،
ّ
وجدد زيباري،
املئات.
ّ
يف مقابلة مع هيئة

بعد لقائه رئيس اهليئة
التنفيذية يف «القوات
اللبنانية» مسري جعجع
أن «يقدم كل األفرقاء

التسويات
اللبنانيني
الضرورية لدفع عملية
التشكيل قدمًا».

Magic
Moments
photography
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تضاربت ردود الفعل
مرحبة
اإلسرائيلية بني
ّ
ّ
إعالن
يف
ومتشككة
الرئيس السوري بشار
كرواتيا،
من
األسد،
استعداد بالده للسالم،
يف وقت كشفت فيه
تقارير إعالمية عربية عن
عرض تقدم به الرئيس
ستيفان
الكرواتي،
ستيبان ميسيتش ،إىل
تل أبيب للتوسط بينها
ورحب وزير
وبني دمشق.
ّ
الدفاع اإلسرائيلي إيهود
باراك بتصريح األسد يف
زغرب .ورأى ،يف مقابلة
مع اإلذاعة اإلسرائيلية،
أن املوقف الذي أعرب عنه
األسد «ينطوي على أهمية
بالغة ،وجيب عدم إبقائه
رد» ،مضيفًا أن
من دون ّ
هناك جما ً
ال لتحقيق السالم
مع سوريا وجيب إخراجها
من دائرة العنف يف
املنطقة ،ألنها حجر الزاوية
يف أي تسوية إقليمية
مستقرة .وشدد على وجود
إسرائيلية للتوصل
شروط
ّ
إىل سالم مع سوريا،
مشريًا إىل أن تل أبيب
ستطالب برتتيبات أمنية،
وبتحويل منطقة معينة يف
اجلوالن إىل منطقة منزوعة
السالح ،فض ًال عن ضمان

منظومات

لإلنذار

عمل
املبكر.
وتكمن أهمية تصرحيات
وزير الدفاع اإلسرائيلي
يف أنها تنطوي على إقرار
ضمين مببدأ االنسحاب من
اجلوالن ،يف إطار مقاربة
تل أبيب للتسوية مع

دمشق ،رغم أنها تتعارض
مع املوقف املعلن لرئيس
حكومته بنيامني نتنياهو،
الذي رفض يف أكثر من
مناسبة «التنازل» عن
اجلوالن.
ويف معزل عن األبعاد
(التتمة ص )21

وت هل يطبق احلريري مبدأ ا
حل
ص
قي
«املعاملة باملثل» فتبصر حكومته النور؟!
انطونيوس بو رزق

قة

هل يتصاعد الدخان االبيض من غرفة الطبخ احلكومية
مع صدور هذا العدد ام ان ذلك ما زال حباجة اىل
بضعة ايام اضافية؟
مما ال شك فيه ان والدة احلكومة اصبحت قريبة
وما يعزز ذلك استمرار مفعول اهلدنة االعالمية بني
االكثرية النيابية واالكثرية الشعبية اي بني االكثرية
واملعارضة.
ويبدو ان موجة التفاؤل ،بقرب رؤية احلكومة العتيدة
تعدت الداخل اللبناني لريكبها مساعد
النور قريبا ،قد ّ
وزيرة اخلارجية االمريكية ،السفري االمريكي السابق
يف بريوت ،جيفري فيلتمان الذي قال ان لدى ادارته
«اماال كبرية يف االعالن عن احلكومة يف لبنان يف
االيام املقبلة» وهذا التصريح يأتي بعد ايام قليلة
على ابداء بالده جتاوبها مع صيغة  10-10-15بعد ان
كانت قد رفضتها باملطلق.
ومع املوقف االمريكي اجلديد اضافة اىل املوقف
العربي ،الذي ّ
جتلى عقب الزيارة التارخيية للملك عبد
اهلل اىل سوريا ،والداعم لتشكيل حكومة يف لبنان
(التتمة ص )21
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مقاالت

عندما يسأل سفراء عن لغز حكومة الوحدة الوطنية ،وال يفهمون تع ّذر التأليف
نقوال ناصيف

واجه بعض املسؤولني بأسئلة بعض السفراء الذين
ُي َ
يقصدونهم من حني إىل آخر ،كي يفهموا منهم ما يبدو
بالنسبة إليهم عصيًا على اإلدراك والتربير :دخلت مشاورات
تأليف حكومة الوحدة الوطنية شهرها اخلامس من غري أن
تبصر النور .لكن أيضًا من غري أن جيد هؤالء السفراء تفسريًا
ملوجات تفاؤل وتشاؤم متدافعة ،ال تؤلف احلكومة وال توصد
األبواب نهائيًا من دون هذا التأليف.
يبدي بعض السفراء ،وخصوصًا األوروبيني ،مالحظات
منها:
ّ
التدخل اخلارجي يف تأليف احلكومة
يقدرون حجم
1ـــــ إنهم ال ّ
القمة السعودية ـــــ السورية
اللبنانية ،رغم اعتقادهم بأن
ّ
ثبتت
عندما
التأليف،
خطوات
م
تقد
يف دمشق ساعدت على ّ
ّ
الرياض ودمشق إطار احلكومة اجلديدة وتوزيع مقاعدها بني
األفرقاء اللبنانيني املتنافسني .يستعجلون التأليف وخيشون
التوصل إىل اتفاق عام.
على االستقرار من بطء
ّ
2ـــــ ينظر السفراء الذين يستقبلهم املسؤولون حبرية إىل
يسمونه لغز العالقات السورية ـــــ اإليرانية حيال املوقف
ما
ّ
من لبنان ،وحتديدًا يف الوقت احلاضر بإزاء تأليف احلكومة.
يرون كذلك أن الغموض حيوط حبدود تفاهم البلدين على
توزع النفوذ يف لبنان .وخصوصًا أنهم يف ضوء ما يسمعونه
ّ
ً
ً
حتوال إجيابيا يف العالقات
من ّ
حمدثيهم اللبنانيني ،يلمسون ّ
السورية ـــــ الفرنسية ،والعالقات السورية ـــــ األمريكية،
مما
كذلك يف العالقات األمريكية ـــــ اإليرانية .ويف جوانب ّ
يثريونه أن واشنطن حتاور ك ًال من دمشق وطهران على حنو
مستقل ،فال ختوض مع سوريا يف عالقتها بإيران ،وال مع
إيران يف عالقتها بسوريا .يقولون إن األمريكيني حيرصون
على مقاربة عالقتهم الثنائية بكل من هذين البلدين كي
يتوصلوا معهما إىل نتائج إجيابية يف تفاوض شاق جيري
ّ
على خطني متوازيني.
يستفسرون عن وجهة النظر اللبنانية من حتييد دول كربى
دمشق عن العراقيل اليت تواجه تأليف احلكومة .تارة عندما
ّ
بالتدخل يف لبنان كي تربئ ساحة
تتهم باريس طهران
تورطها يف هذه العراقيل،
دمشق ما دام ال أدلة على
ّ
حدة اجلدل واالتهامات املتبادلة
وطورًا عندما يالحظون أن ّ
بني إسرائيل وحزب اهلل ،وعالقة األخري بطهران ،ال تبعث
دائمًا على قلقهم يف ّ
ظل التفاوض األمريكي ـــــ اإليراني
ً
ّ
ّ
متدنيا للتوتر يف لبنان وقلل دوافع
الذي وضع سقفًا
االضطراب فيه.
3ـــــ يطرح هؤالء السفراء على املسؤولني اللبنانيني أسئلة
متناقضة عن مسار املشاورات اجلارية بني الرئيس املكلف
ويشعرهم باالستفزاز
سعد احلريري والرئيس ميشال عونُ .
تعارض املواقف وتناقضها أحيانًا بني ليلة وضحاها عرب
تبادل الشروط بني الطرفني .حيملهم على احلرية كذلك
أنهم ال يستطيعون إجراء مقارنة بني احلريري وعون يف ضوء
املواقف اليت يعلنانها .يلفتهم أن اجلنرال جيهر بوجهة نظره
يف كل جولة تفاوض جيريها مع احلريري ،ويرفع من نربة
ّ
ويتحدث بصراحة
ويتنقل بسهولة بني مطلب وآخر،
صوته
ّ
ّ
تصلبه الذي ال يتزحزح.
عن مناوراته وشروطه من خالل
ّ
املكلف
حتيرّ هم املواقف املعلنة للجنرال وصمت الرئيس
يف املقابل ،يلتزم احلريري الصمت ما خال ما يدلي به يف

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

مناسبات عامة .جيد هؤالء السفراء تكتم الرئيس املكلف
مفيدًا يف بعض األحيان كي ينأى جبهوده عن أي جدل
تقدم هذه املشاورات
وخوض يف التفاصيل واستغالل
ّ
وحماولة وضع عراقيل يف طريق تأليفه احلكومة ،وضاراً
ّ
يتعذر فهم دوافع بعض خطواته ،ما
يف أحايني أخرى عندما
حيول دون شرحها واالطالع على حقيقة ما يتوخاه .يقولون
للمسؤولني اللبنانيني إنهم يعرفون ماذا يريد اجلنرال وما ال
يريده رغم اعتقادهم بأنه يفاجئهم يف كثري من ردود فعله،
وال يعرفون إىل أين يريد احلريري الوصول؟
يتفهمون أهمية تأليف حكومة ائتالفية يف
4ـــــ يقولون إنهم
ّ
لبنان ال تستثين أيًا من األفرقاء األساسيني ،وال سيما َمن
بري وحزب
مُيسكون بزعامة طائفتهم كرئيس اجمللس نبيه ّ
اهلل .إال أنهم يرون حكومة الوحدة الوطنية تعكس ،يف نهاية
املطاف ،توازن القوى السياسي أكثر منه نتائج االنتخابات
النيابية األخرية .وإذ ي ّربرون حكومة الوحدة الوطنية برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة عام  2008بأنها خمرج ملا كان حدث
يف  7أيار سنتذاك ،فاتسمت مبهمة استثنائية هي إعادة
االستقرار إىل حني إجراء انتخابات  ،2009إال أن العودة إىل
الصيغة نفسها للحكومة اجلديدة ،كي تلتزم بدورها اتفاق

جدية مقنعة وم ّربرة..قاد ذلك
الدوحة ،تفتقر إىل تفسريات ّ
يف رأيهم ،خالفًا ملا ختربه احلياة السياسية والدستورية يف
بالدهم ،إىل قواعد جديدة لتكوين السلطة يف لبنان ،كأن
تفرض األقلية على الغالبية النيابية حصتها يف احلكومة ،وأن
جتعل مطالبها حقوقًا ،ورغباتها شروطًا .فال تؤلف حكومة من
دون هذه أو تلك.
حملدثيهم اللبنانيني إنهم
يقولون
راحوا
يف األيام األخرية
ّ
باتوا متيقنني من أن املأزق احلكومي مشكلة داخلية أكثر
يتصورون ،بعدما أشعرهم اجلمود ،وخصوصًا قبل
مما كانوا
ّ
ّ
قمة دمشق بني السعودية وسوريا ،بوزر ّ
تدخل خارجي حيول
ّ
دون اتفاق الزعماء اللبنانيني ،إال أنهم ملسوا عن قرب،
يودان
وخصوصًا يف حصيلة اتصاالتهم ،أن طريف النزاع ال ّ
التوصل إىل اتفاق ال خيرج منه أحدهما منهكًا.
ّ
املتكررة مع املسؤولني تراجع
لقاءاتهم
يف
ربزون
ي
5ـــــ ُ
ّ
االهتمام بلبنان ،على أثر أزمته احلكومية بعد انقضاء هذا
ّ
تعذر تأليفها .حيملهم هذا املوقف على
الوقت الطويل من
طرح أسئلة عن أمن اجلنوب واستقراره حتت وطأة سلسلة
أحداث أمنية وقعت يف األشهر األخرية ،من بينها قلقهم
الدائم من إطالق الصواريخ على إسرائيل.

ملاذا ال ُيه َزم مسيحيو األكثرية؟
جان عزيز

عند كل تقدم يف التفاوض بني احلريري وعون بشأن
التشكيلة احلكومية العتيدة ،يعود املسيحيون من فريق
األكثرية إىل املطالبة حبكومة «حترتم نتائج االنتخابات
النيابية» ،وغالبًا ما يرتافق هذا املطلب مع صدى مماثل
أو مطابق من اجلهات الدبلوماسية األمريكية ،وهو ما يطرح
تساؤالت عدة عن جدية هذا الكالم ومعناه السياسي
ودالالته يف الواقع اللبناني القائم.
يف الشكل الدستوري أو ً
ال ،يدرك مسيحيو األكثرية ـــــ
بال شك ـــــ أن أكثريتهم احلسابية انتهت يف الثاني من
آب املاضي ،أي يوم وقف وليد جنبالط يف مؤمتره احلزبي
االستثنائي ليعلن خروجه من االحتساب العددي لفريق
 14آذار النيابي .ويف الشكل الدستوري دائمًا ،يعين
هذا املوقف أمرًا من اثنني :إذا كان املطلوب احتساب
كتلة جنبالط ضمن األكثرية النيابية ،فهذا شرطه قيام
«حكومة ائتالفية» ،وفق املفهوم الدستوري ،كما وفق
شرط جنبالط املعلن .أما إذا كان املطلوب قيام حكومة
غري ائتالفية ،فهذا يعين احتساب الكتلة اجلنبالطية خارج
األكثرية ،فال تعود كذلك ،وال تعود قادرة على تأليف
حكومتها ،وخصوصًا أن دستور الطائف ـــــ على عكس
دستور عام  1926ـــــ بات يشرتط نصًا ،حصول احلكومة
على ثقة اجمللس النيابي ،وفق منطوق البند الثاني من
املادة الـ  ،64ما يعين أن مسيحيي األكثرية يدركون متامًا
عبثية دعوتهم إىل قيام حكومة أكثرية ،واستحالة تأليفها
دستوريًا ،إال إذا كان املطلوب «فذلكة» لرتكيبة تعيش
 30يومًا قبل أن يسقطها وليد جنبالط.
يف «الشخصي» حيرص جنبالط على توجيه «بهدلة»
منهجية إىل كل مسيحيي األكثرية

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

أما يف املضمون السياسي ثانيًا ،فاألصول الدميوقراطية
تقتضي انبثاق احلكومات من األنظمة الربملانية ،ال من
نتائج االنتخابات وحسب ،بل أيضًا من برنامج عمل واضح
جيسده البيان الوزاري الذي تؤخذ الثقة على
ومكتوب،
ّ
أساسه .ويف هذا اجملال ،حني يدعو مسيحيو األكثرية
إىل حكومتهم اليت هي من لون واحد ،فإىل أي برنامج
حكم يستندون؟ وعلى أي اتفاق بني أطراف تلك احلكومة
املفرتضة يرتكزون؟
ففي «السياسي» ،يرفع هؤالء شعارات ثالثة :احملكمة
الدولية ،سالح حزب اهلل ،واملواجهة مع سوريا ،فيما
تفسخ األرضية اجلامعة لفريق
الوقائع العملية تشري إىل
ّ
 14آذار النيابي حيال هذه املسائل الثالث .ففي املواجهة
مع سوريا ،صار جنبالط «رفيقًا» ألسعد حردان ،رافعًا
التحية إىل بشار األسد .ويف سالح حزب اهلل ،يكاد الوريث
يتطوع ضمن سرايا املقاومة.
التقدمي االشرتاكي ،تيمور،
ّ
ويف احملكمة الدولية ،صار القرار « 1559قرارًا جمرماً
اغتال رفيق احلريري» ،وقد يلحقه قريبًا القرار ،1757
الذي نص على إنشاء احملكمة ،فيما امللك السعودي
ّ
«حيل» ضيفًا على دمشق وفيها.
بينما يف «الشخصي» ،حيرص وليد جنبالط على توجيه
«بهدلة» شاملة ومنهجية إىل كل طرف من أطراف
مسيحيي فريقه ،وغالبًا ما يدأب على جعلها شاملة لشجرات
سيد املختارة يف
آباء وأجدادًا .وهذا ما أجاد
عائالتهم،
ً
ّ
تظهريه عرب استذكار حمطات نضاله العائلي واحلزبي ،يف
اجلميل وكل َمن اتصل بهم بصلة رحم
وجه آل مشعون وآل
ّ
سياسي أو حزبي أو عائلي منذ نصف قرن.
ماذا يفعل مسيحيو األكثرية إذًا؟
قد يقول البعض إنهم يراهنون على حاجة احلريري إليهم،
بعد ابتعاد جنبالط عنه .وبالتالي فرئيس احلكومة املقبل ـــــ
املفرتض ،لن خيلع عنه كل أثواب حتالفاته دفعة واحدة،
مرتاصون ،وهذا ما يعكس طبيعة العالقة بينه
فيما خصومه
ّ
وبني مسيحييه .ففيما معايري التمويل والرصيد والشرعية
والواقع االنتخابي تفرض أن يكونوا هم حتت رمحته ،جعلهم
جنبالط حاجة نسبية إليه ،ولو من حيث ال يريد أو مل يدر.
ويقول البعض اآلخر إن موازين العالقات األمريكية ـــــ
اإليرانية واألمريكية ـــــ السورية ال تزال يف وسطيتها
الرمادية ،وهذا ما يدفع واشنطن إىل عدم تسليم أوراقها
اللبنانية كاملة ،وال التخلي عن تقاطعاتها يف بريوت ،كما
فعلت سنة .1994
يف شتى األحوال ،يبدو أصحاب الطروحات التصعيدية
املزايدة يف أزمة ،من دون أن يعين ذلك أن هزميتهم هي
احلل ،أللف سبب وسبب ،ليس أقلها أن ال انتصار لبنانيًا
بهزمية لبناني.

صفحة 3

Saturday 31 October 2009

السبت  31تشرين االول 2009

Page 3

لبنانيــات

سليمان يبحث الوضع احلكومي مع أرسالن

احلريري يزور رئيس اللقاء الدميوقراطي

جنبالط عن التخلي عن األشغال :اسألوا الرئيس املكلف
زار الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة سعد احلريري يرافقه
نادر احلريري مساء امس االول،
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط يف منزله
يف كليمنصو ،وحضر اللقاء
الوزيران غازي العريضي ووائل
أبو فاعور ،والنواب :نعمة طعمة،
أكرم شهيب ،عالء الدين ترو،
هنري حلو ،أنطوان سعد ،إيلي
عون والنائب السابق أمين شقري،
وأمني السر العام يف «احلزب
التقدمي االشرتاكي» املقدم
شريف فياض ونائب رئيس
احلزب دريد ياغي ،إضافة إىل
جنل النائب جنبالط تيمور.
وقبيل وصول احلريري ،أكد
جنبالط أن الزيارة «هي للعشاء
وملناقشة التطورات ومتابعة

البحث يف امللف احلكومي».
ّ
ختليه
ولدى سؤاله عن إمكانية
عن وزارة األشغال ،أجاب جنبالط:
ّ
املكلف ،أنا لن
«اسألوا الرئيس
أتدخل» ،مضيفا «أنا معجب
بطريقته يف إدارة امللف احلكومي
ويف مفاوضاته حول التأليف»،
الفتًا يف دردشة مع الصحافيني
اىل أن «تيمور سيكون من أبرز
احلاضرين يف العشاء ،حبيث
سيتعرف عن قرب بالرئيس
ّ
ّ
املكلف».
وردًا على سؤال حول توقيت
زيارته إىل العاصمة السورية
دمشق ،أجـــاب جنــبالط« :بعد
زيارة الشيخ سعد هلا».
وكان احلريري قد التقى سفري
أوكرانيا فالدميري كوفال وعرض
معه العالقات الثنائية بني

فيستينغ يزور بري والسنيورة
زار الرئيس االعلى ملنظمة
مالطا االمري ماثيو فيستينغ
والوفد املرافق امس االول ،كال
من رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري ،ورئيس حكومة تصريف
االعمال فؤاد السنيورة ،وجرى
حبث يف اوجه التعاون الثنائي.
وقلد فيستينغ الرئيس بري
قالدة الصليب األكرب من الفئة
املمتازة للمنظمة.
وحضر لقاء السنيورة مع
فيستينغ الوزراء :حممد خليفة،
إبراهيم مشس الدين ،طارق
مرتي ،وائل ابو فاعور ،خالد

قباني ،جان اوغسبيان ،رميون
عودة ،حممد شطح ،ماريو عون،
واألمني العام جمللس الوزراء
الدكتور سهيل بوجي .وجرى
عرض للعالقات الثنائية بني
لبنان واملنظمة يف عدد من
امليادين خصوصًَا امليادين
اإلنسانية واالجتماعية.
وزار فيستينغ يرافقه وزير
املهجرين رميون عودة ،نصب
الشهداء يف ساحة الشهداء،
ووضع إكلي ًال من الزهر ،وسط
مراسم رمسية وتدابري امنية
توالها لواء احلرس اجلمهوري.

قهوجي يعرض وضع اجلنوب
مع سليمان وغراتسيانو
اجلمهورية
رئيس
اطلع
ميشال سليمان امس االول،
من قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،على األوضاع األمنية
يف البالد ،وخصوصًا املراحل
اليت بلغتها التحقيقات يف
موضوع الصاروخ املشبوه
الذي أطلق من األراضي
اللبنانية منذ يومني ،وكذلك
الصواريخ اليت وجدها اجليش
وكانت معدة لإلطالق وعمل

على تعطيلها.
وكان العماد قهوجي ،قد
التقى قائد قوات االمم
املتحدة املوقتة يف لبنان
اجلنرال كالوديو غراتسيانو
يرافقه مستشاره السياسي
واإلعالمي ميلوس شرتوغر،
وتناول البحث التطورات
األخرية يف منطقة اجلنوب
واإلجراءات املتخذة على هذا
الصعيد.
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Ph:(02) 9709 2267 - Fax:(02) 9707 3213
Mob: 0410 606 786

30 Hoskins Avenue Bankstown

باالضافة اىل عدد من املؤسسات
املعنية تعمل بالتنسيق يف ما
بينها لوقف تقاذف املسؤوليات
والتنصل منها كما حيصل حاليًا
يف لبنان .لذلك فإن التجربة
الفرنسية قائمة على إنشاء جلنة
تتحمل مسؤولية وطنية على
ّ
مستوى احلكومة ملواجهة حوادث
السري هي احلل الوحيد للتخفيف
من هذه احلوادث يف لبنان،
خاصة وقد بلغ عدد القتلى
جراءها  800قتيل و 12000جريح،
وهي مهددة بالتزايد اذا بقيت
االمــــور على ما هي عليه .وقد
لقينا تشجيعًا وإرادة من الرئيس
املكلف بالعمل اجلاد للتخفيف من
حوادث السري يف لبنان.

البلدين وسبل تطويرها.
ثم استقبل الرئيس املكلف
وفدًا من مجعية احلماية من
حوادث السري (يازا) برئاسة
زياد عقل يف حضور املستشار
هاني محود واطلع على نشاطات
اجلمعية وما تقوم به يف جمال
التوعية للتخفيف من حوادث
السري ،بعد اللقاء قال عقل:
أثرنا مع الرئيس املكلف موضوع
ازدياد حوادث السري يف لبنان،
وتقدمنا باسم اجلمعية بعدد من
ّ
املالحظات واملطالب ،وطرحنا
تضمنت
التجربة الفرنسية اليت
ّ
تضم وزارات
إنشاء جلنة وزارية
ّ
واالشغال
والداخلية
العدل
العامة والنقل والصحة والرتبية

اجلمهورية
رئيس
حبث
العماد ميشال سليمان مع
زواره امس االول ،مواضيع
سياسية واقتصادية وأمنية
مع
فعرض
ودبلوماسية.
وزير الشباب والرياضة طالل
الوضع
لتطورات
ارسالن
احلكومي واالتصاالت اجلارية
على هذا الصعيد ،إضافة اىل
عمل وزارته.
واستقبل ك ًال من النائبني
بطرس حرب وعماد احلوت
وتناول معهما االوضاع العامة
على الساحة.
وعرض رئيس اجلمهورية مع
حاكم مصرف لبنان الدكتور
رياض سالمة لألوضاع النقدية
يف البالد ،والتدابري اليت
يتخذها املصرف الستمرار محاية

النقد الوطين واحلفاظ عليه.
وزار بعبدا سفري إيطاليا لدى
لبنان غربيال كيكيا ،الذي
تناول مع الرئيس سليمان
العالقات الثنائية بني البلدين
والتحضريات لزيارة الرئيس
االيطالي جورجيو نابوليتانو
لبريوت مطلع الشهر املقبل.
واستقبل سليمان الرئيس
الدولية
للمنظمة
الفخري
للطريان املدني اسعد قطيط
ومعه ممثل لبنان يف املنظمة
الدولية القاضي سليمان عيد،
حيث مت اطالع رئيس اجلمهورية
على عمل املنظمة يف جتاوز
قطاع الطريان االزمة املالية
العاملية ،اضافة اىل النجاح
الذي حققه طريان الشرق
االوسط يف هذه السنة.

No application fee on
?your home loan
I’m open to it.

Save 0.7

% p.a.
variable

on our standard variable interest rate for home loans over $250,000.

?Are you in the market for a great rate on your Home Loan
With a Bank of Queensland Home Loan Privileges Package, you get 0.7% p.a. off the
standard variable interest rate for loans over $250,000. There is no application fee,
no monthly fee and a host of other discounts to help you pay off your home sooner.
Plus, you get personal service from your own bank manager, who’ll go the extra mile
for everyone, whether you’re buying a home or re-financing. So for a great rate and
one to one service, talk to Bank of Queensland today.

To find out more, please contact
Habib Boustany, Branch Manager,
at Bank of Queensland Merrylands.
Phone: 02 9204 3333
Email: habib.boustany@boq.com.au
Full terms and conditions available at any Bank of Queensland branch. These products are issued by Bank of Queensland Limited ABN 32 009 656 740. Information current as at xxxx. Fees and
charges are payable. An annual package fee of $375 is payable.The Bank’s standard credit assessment criteria apply. Benefits cannot be taken in conjunction with or in addition to any other packages,
negotiated interest rates or special offers. It has been prepared without taking into account your objectives, financial situation or needs.You should consider the appropriateness of any advice before
acting on it. You should obtain and consider the terms and conditions before making any decision about whether to acquire or continue to hold these products.
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صفري :حزب اهلل يعمل إليران
أكثر مما يعمل ملصلحة لبنان احلوادث ستفاقم التوتر دراماتيكياً
وليامز يزور جعجع:

املاروني
البطريرك
اعترب
الكاردينال نصر اهلل بطرس صفري
أن «السالح والدميوقراطية
ال يتفقان ،كما أن األكــثرية
واألقلية ال ميكن ان تلتقيا يف
ّ
حمذ ًرا من أن
حكومة واحدة»،
«مثة َمن يف الداخل يستقوي
باخلارج للحصول على مكاسب
مــتهما
نيابــية أو وزارية»،
ً
«حزب اهلل» بأنه «يعمل
ملصلحة إيران أكثر مما يعمل
ملصلحة لبنان».
واعترب صفري ،يف حديث اىل
جملة «املسرية» ينشر غدا،
ان «تدخالت أجنبية من هنا
وهناك حتول دون تشكيل
احلكومة العتيدة» ،مشريًا إىل
أن «سوريا ليست وحدها
يف جمال هذه املداخالت».
شدد على أن «السالح
وإذ
ّ
جيب أن يكون يف يد اجليش
اللبناني وحده» ،نّبه من
«مغّبة الوصول إىل مرحلة تدفع
ّ
التسلح» ،نافيًا ما
اجلميع إىل
تردد عن وجود شرخ بينه وبني
ّ
البابا بنديكتوس السادس عشر،
بقوله« :ها قد ذهبت إىل روما
وعدت ومل حيدث شيء».
وأكد صفري أن «فريق 14

آذار جيب أن يستلم احلكم بعد
فوزه يف االنتخابات النيابية
األخرية» ،موضحًا يف سياق
آخر أنه لن يطلب من النائب
وليد جنبالط البقاء يف مكانه أو
تغيريه.
اىل ذلك ،استقبل البطريرك
صفري ،سفري السودان ادريس
سليمان ترافقه عقيلته يف زيارة
بروتوكولية تعارفية ،مت خالهلا
عرض للعالقات الثنائية بني
البلدين.
ثم استقبل حمافظ مدينة بريوت
بالوكالة ناصيف قالوش ،الذي
عرض مع صفري «موضوع
التعيينات ملوظفي بلدية بريوت،
واالشكاالت اليت أثارتها بسبب
انعدام التوازن الطائفي يف
االعداد املقرتحة للتوظيف».
ووضع قالوش صفري يف صورة
االتصاالت اجلارية مع رئيس
احلكومة ملعاجلة هذا املوضوع.
من جهته ،جدد صفري موقفه
الداعي اىل مراعاة الضرورات
الوطنية من خالل حتقيق التوازن
يف التعيينات املقرتحة لبلدية
بريوت ،ويف سائر االدارات
الرمسية ،وقد استبقاه البطريرك
اىل مائدة الغداء.
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إلتقى رئيس اهليئة التنفيذية
يف «القوات اللبنانية»
مسري جعجع ،امس ،ممثل
األمني العام لألمم املتحدة يف
لبنان مايكل وليامز ،حبضور
مستشار العالقات اخلارجية
ايلي خوري.
اللقاء
وليامز
ووصف
الذي استغرق حنو ساعتني
ونصف ساعة ،بـ«اجليد».
وقال :كانت مناسبة ناقشنا
خالهلا املستجدات يف لبنان
واملنطقة .كما ركزنا على
احلكومة
تشكيل
مسألة
اجلديدة والتأخري الذي أخذته
منذ االنتخابات النيابية يف
السابع من حزيران.
واذ أعرب عن قلق األمم
املتحدة حيال هذا التأخري،
أمل أن يقدم كل األفرقاء
اللبنانيني التسويات الضرورية
لدفع عملية التشكيل قدما.
احلوار
«بسياسة
ورحب
األسبوع
خالل
املفتوح»
املاضي ،متمنيا أن «يساهم
ذلك يف إجياد حل يف وقت
قريب» .وقال إنه أطلع
جعجع على «التقرير املقبل

حول القرار  1701واملشاورات
اليت سيجريها جملس األمن
يف العاشر من تشرين
الثاني املقبل» ،الفتا اىل
أنه «سيتوجه اىل نيويورك
يف غضون عشرة أيام هلذه
الغاية».
وأبدى ردا على سؤال،
ارتياحه حيال احملادثات اليت
«تشمل كل األحزاب املصرة
على تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،وأترك هلا اخلوض يف
التفاصيل».
وعن التوترات األمنية يف
اجلنوب ،قال :حنن قلقون
حياهلا باعتبار انه يف االشهر
الثالثة املاضية حصلت حوادث
أمنية عديدة مثل حادثة إطالق
الصاروخ منذ يومني وحادثة
إطالق الصواريخ يف  11أيلول
املاضي ،فضال عن أحداث
خربة سلم يف متوز ثم حادثة
طريفلسيه ،وحذر من «وقوع
إصابات أو سقوط قتلى جراء
هذه احلوادث مما سيفاقم
التوتر دراماتيكيا».
أضاف :لقدت مر ثالثة أعوام
على حرب متوز ،واىل اآلن
جنحنا يف تهدئة النفوس
ومرت األمور على ما يرام،
ولكن تكرار مثل هذه احلوادث
سيؤدي اىل أخطار إضافية ال
نستطيع حتملها.

ميّني :مسعى فرجنية من ّسق مع كل املعارضة
ومبادرته إلخراج اجلميع من املأزق احلكومي

أعربت عضو املكتب السياسي
يف «تيار املردة» السيدة
فريا ميني عن تفاؤهلا بقرب
والدة التشكيلة احلكومية،
من دون أن تستبعد حصول
احتماالت خمالفة ،وأكدت
وجود مستجدات إجيابية يف
العالقة بني رئيس «تيار
املردة» النائب سليمان
فرجنية والرئيس املكلف سعد
احلريري».
وقالت ميني للموقع االلكرتوني
السوري
للحزب
الرمسي
القومي االجتماعي :إن اهلدف
األساسي من املسعى الذي
يقوده رئيس «تيار املردة»
سليمان فرجنية هو املساعدة
على بلورة الفرصة املناسبة
لتشكيل حكومة وحدة وطنية
يف القريب العاجل ،وما قام
به فرجنية من خطوات كانت
املعارضة يف أجوائها ،وأي
خطوة يقوم بها ،هي منسقة
مع كل أطياف املعارضة،
خصوصًا مع رئيس «التيار
الوطين احلر» ميشال عون.
وعن معادلة فرجنية اليت تقوم
على عدم القبول «بكسر
الرئيس املكلف ومبوازاته
إنتاج تشكيلة حتظى برضا
العماد عون» ،قالت ميني:
فرجنية انتقى املعادلة اليت
املعارضة
الفريقني
تريح
واملواالة ،واألخذ بها يعطي

إمكانية الوصول إىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية تراعي
األحجام والتمثيل ،وخترج
اجلميع من املأزق احلكومي.
وتابعت ميني :حنن نعتقد أن
تشكيل احلكومة وفقًا ملعادلة
رئيس «املردة» ،هو جناح
حد
للرئيس املكلف ،ووضع ّ
للتحامل على العماد عون،
حيث إن البعض يف املواالة،
طيلة فرتة التشكيل كانت
مهنته الوحيدة هي إلصاق
تهم التعطيل زورًا به.
وعما إذا كانت لقاءات فرجنية
ـ عون
مقدمة لصوغ عالقة
ّ
حتالفية بينهما ،قالت ميني:
هناك معطيات جديدة يف
البلد ،كما هناك متوضعات
جديدة للبعض داخل فريق
األكثرية النيابية ،أضف اىل
هذا قد ملسنا إجيابيات عكسها
بتعاطيه
املكلف
الرئيس
بعد التكليف الثاني ،فأبدى
انفتاحًا على املعارضة وأوجد
ومل ميانع يف إجياد مساحات
مشرتكة ،وحنن من جانبنا
حنرص على تلقف أي إجيابية
من أجل تذليل العقبات،
ورئيس «املردة»
يتحرك
ّ
وفقًا ملبدأ ،إذا اإلجيابيات
مل
الشخصية
والعالقات
توصل إىل توافقات معينة،
تظل حسنتها يف أنها تبدد
السلبيات.

حبث مع كلينتون قبيل تكرميهما أوضاع لبنان واملنطقة

فارس :لنعمل من أجل العدالة واالستقرار والسالم

احتفلت «اجملموعة الدولية
ملعاجلة األزمات» ،أمس االول
يف نيويورك ،بتكريم نائب رئيس
جملس الوزراء السابق عصام
فارس والرئيسني السابقني
للواليات املتحدة جورج بوش
االب وبيل كلينتون ،يف فندق
غص
والدورف استوريا الذي
ّ
حبشد من الشخصيات السياسية
واالكادميية
والدبلوماسية
واإلعالمية والناشطة يف جمال
السعي للسالم ،بينها عدد كبري
من اللبنانيني واالمريكيني من
أصل لبناني ،إضافة اىل عائلة
فارس.
قبل احلفل ،اجتمع الرئيس
كلينتون بفارس ألكثر من نصف
ساعة حيث حبثا الوضع الراهن
يف لبنان واحتماالت السالم يف
املنطقة ،وكان اللقاء مناسبة
لدعوة كلينتون إللقاء حماضرة
يف جامعة البلمند ،وقد وعد
كلينتون بتلبيتها على أن حتدد
تفاصيلها بعد موافقة اخلارجية
بني
وبالتنسيق
االمريكية
مكتبيهما واجلامعة.
وحتدث كلينتون عن أهمية دور
ّ
امريكا يف حتقيق السالم يف
الشرق االوسط ،على الرغم من
العقبات والنكسات وقال انه
حتى ولو أخفقت جهود الرئيس

اوباما يف حتقيق السالم فيجب
أن ال ينعت بأنه فاشل ،النه
يف كل مرة حياول فيها رئيس
امريكي حتقيق السالم «عدد
أقل من الناس ميوت».
وأثنى بوش ،الذي خاطب
احلفل عرب شريط فيديو ،على
نشاط اجملموعة الدولية ودورها
امليداني يف مناطق النزاعات من
الشرق االوسط اىل افغانستان
وباكستان ،وقال انها ال ترتدد
يف قول احلقيقة لصانعي
القرار ،وذلك يف الوقت الذي
تتخذ فيه مواقف متوازنة لتوفري
األمن للجميع .وقد تسلمت
اجلائزة حفيدته لورن اليت ألقت
كلمة باملناسبة مهنئة كلينتون
وفارس.
وأعرب فارس عن اعتزازه لتلقي
هذا التكريم مع بوش وكلينتون
متحدثًا عن بداية عالقته مع
اجملموعة الدولية وكان ذلك
عندما زاره «الصديق جورج
االشخاص
وبعض
ميتشل
الناجحني يف جمال الفكر
واالقتصاد والسياسة ودعوني
اىل االنضمام اىل مؤسسة دولية
ّ
وتركز
جديدة تعنى بالسالم،
على تفادي انفجار األزمات
واحلروب قبل حصوهلا ،ورحبت
بالفكرة وانضممت اىل اجملموعة

وعقدنا اول اجتماع لنا يف لبنان.
وكان الفضل هلذه اجملموعة يف
انتشالي من حمدودية املنطقة
اىل ال حمدودية العامل وإشكاالته
وفتحت أمامي آفاق الكرة
االرضية بكاملها من دون اهمال
وامللح مما يتعلق بوطين
املهم
ّ
ومبنطقيت».
وأضاف فارس أن من مآثر جمموعة
السالم الدولية هو انها «رفعتنا
فوق مشاكلنا احمللية واالهتمام
أيضًا يف واقع االنسان كانسان
أينما وجد .علمتنا التشديد على
مبادئ العدل واحلرية واملساواة
وحقوق االنسان» .واستطرد:
انين كلبناني عشت احلرب بكل
مآسيها وان يف احلروب ما
يكفي من اهلمجية والعدوانية
والتخلف ،لذلك أرى انه من
واجبنا مجيعًا العمل لدعم هذه
املؤسسة يف حتقيق حلمها من
اجل السالم العاملي .لقد دعتنا
اىل هذا االحتفال لتكرمنا واألوىل
بنا ان نكرم نساءها ورجاهلا
املرابطني يف مواقع النزاع يف
اوروبا الشرقية والشرق االوسط
وافريقيا وجنوب آسيا وامريكا
خياطرون
والذين
الالتينية
حبياتهم من اجل السالم العادل
والدائم والكامل لكل واحد منا
على االرض.
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أنا الوحيد الذي من حقي أن أحتفظ بوزاراتي وعلى الباقني مجيعهم أن يطبقوا املداورة

كراس مفقودة على طاولة احلكم جيب أن تعود
العماد عون :هناك ٍ

عقد تكتل التغيري واإلصالح
لقاءه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون .وبعد
االجتماع استعرض العماد عون
القضايا اليت درسها التكتل.
فأعلن التضامن مع الشعب
الفلسطيين ضد ما حيصل يف
األقصى.
واملسجد
القدس
واستغرب أن يستنكر البعض
يف لبنان صواريخ الكاتيوشا
متناسني ما أعلنته اسرائيل عن
استمرارها يف التجسس .وأشار
إىل أن التكتل درس ما حيصل
يف إدارات الدولة كلها من فساد
وصو ً
ال اىل الوزارات واجمللس
النيابي .
وقال« :حتدثنا عن مسألة
األقصى
واملسجد
القدس
ونستنكر ما تفعله اسرائيل
ونتضامن مع الشعب الفلسطيين
يف صراعه ضد تهويد هذا الرمز
اإلسالمي الكبري.
واستعرضنا حادثني متزامنني
وهما إعالن اسرائيل متابعة
التجسس وصواريخ الكاتيوشا.
واستغربنا أن حيصل اإلعرتاض
يف لبنان على مسألة الكاتيوشا
وأن ُينسى التجسس .أعتقد أن
قصة الكاتيوشا ليست بريئة
وتتزامن مع اإلعالن اإلسرائيلي.
كل املسؤولني سكتوا عن مسألة
التجسس وحتدث قسم عن
الكاتيوشا وسالح املقاومة اليت
برأتها اسرائيل نفسها ،وقالت
ّ
إن هذا ليس من أسلحة املقاومة
تقنيا.
دائما تعطي رأيها
ألنها
ً
ً
فاملقاومة قصفت آالف الصواريخ
على اسرائيل واألنواع كلها
حمددة وكذلك عياراتها ويعرفون
من أين تصدر .هذه عملية
تضليل كي ال حيصل اعرتاض
على املوقف اإلسرائيلي».
وأضاف« :حبثنا ما حيصل يف
ادارات الدولة ويف هذا نصل
إىل مواقع الوزراء واجمللس
النيابي إذا كان يراقب الوزراء
وما حيصل على األرض من تنفيذ
وفساد .وتبينّ لنا أن الدولة
اليت تتحدث بالدميقراطية جيب أن

تفهم كيف تشتغل هذه األخرية.
أمورا يف القضاء.
واستعرضنا
ً
فالدولة الدميقراطية كناية عن
أوركسرتا جيب أن تلعب كل آلة
فيها بشكل صحيح أو ال خيرج
النغم .هناك مسؤول عليه تطبيق
ّ
تنفذ وقضاء
القوانني وإدارة
ً
وفقا لألصول
يطبق القوانني
ونواب يراقبون ورجال أمن
عليهم حفظ األمن .متى تصبح
الدميقراطية صاحلة؟ عندما حيصل
خلل جزئي يف جهاز معينّ تقوم
األجهزة الباقية بضبط املخالفات
وإجراء التصحيحات الالزمة .أما
أن يكون اجلنون أصاب كل
أجهزة الدولة اليت ال حيرتم أحد
القانون فيها ال يف القضاء
وال يف األمن وال اإلدارة وال
الوزارة وال اجملالس اليت تفصل
يف القضايا األساسية ،فتجد
الفتاوى للطعن الذي نقدمه بد ً
ال
من أن تكون متشددة يف تطبيق
القانون .كل يغين على لياله.
حنن نتحدث يف هذه املواضيع
كي نوعي الشعب ،فحني نقوم
بعملية اقرتاع وليس اختيار يف
صندوق اإلقرتاع ستكون هذه
النتيجة أو أن على الشعب أن
يطالب بنظام ديكتاتوري وتعيني
مسؤول عن األكل والشرب
واألمن وكل شيء .أو أننا نريد
هذا النظام الذي حيافظ على
احلريات املسؤولة .لذلك دولتنا
كلها حتتاج إىل نكش كي نوقف
الشوك الذي ينبت يف البساتني
وتعود األرض صاحلة للزراعة».
وتابع« :ستسغربون مسألة
تأليف احلكومة اليت ال جديد
فيها .ومثة ترجيحات يف الصحف
مثل ترجيحات سبق اخليل حيث
ما من حصان يصل اىل النهاية.
أناسا يصرخون ويصيحون
نسمع
ً
وهذه ّ
كلها مزايدات بعيدة عن
ّ
وستحل وهلا
الواقع .مثة أزمة
شروط ومعايري .فليس مقبو ً
ال
أن نظل نعمل بدون معايري
كراس مفقودة
ومنطق .هناك
ٍ
على طاولة احلكم جيب أن تعود
وال أحد ميكنه أن يأخذ موقع اآلخر

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

*العماد عون يدلي حبديثه الصحايف*

وموقعنا سنسرتجعه .وكل ما يرد
يف الصحف هو للتسلية.
أسئلة
على
أجاب
ثم
الصحافيني:
س :باعتقادك هل ارتكب
الرئيس املكلف سعد احلريري
أخطاء سياسية إىل حد اآلن؟
ج :عندما أكون يف طور التفاوض
مع شخص أترك له حرية التقدير
وليس من شأني أن أتكلم سلًبا
إجيابا طاملا أن احملادثات
أو
ً
ِ
تنته بعد .لو توافقنا
واألجوبة مل
ّ
ألعلناها لذلك أترك
على احللول
التقدير لغريي.
س :باألمس قال الوزير فرجنية
من قصر بعبدا أرضوا العماد
عون «وبيمشي احلال» .فما
َّ
تشكل
الذي يرضيك اليوم كي
احلكومة؟
ج :أبلغت أصحاب العالقة ومن
عندهم سلطة تشكيل احلكومة.
ال أريد جوائز ترضية وهو قاهلا
مبعنى فليوافق العماد عون.
حقوقنا نريدها وأنا عندي مفهوم
ملمارسة الدميقراطية واألنظمة
أكثر من غريي ألنين إبن مؤسسة
تلتزم بقوانني وانضباط معينّ .
من قال إن الدميقراطية ليس
فيها انضباط .الدميقراطية ليست

فوضى بل فيها توزيع أدوار
وحفظ حقوق .عندي حقوق أريدها
وما يرضيين هو أن أناهلا.
ّ
تعلق على ما قاله
س :كيف
جعجع بالنسبة حلقائب املالية
والعدل واإلتصاالت؟
ج :أنا ال عالقة لي معه وأحتدث
مع الرئيس املكلف ،فإذا مسع
منه فليبلغين رأيه.
س :هل أنتم مع صيغة إبقاء
القديم على قدمه وماذا تقولون
للبنانيني الذين انتظروا مخسة
أشهر لتأتي حكومة شبيهة
بالسابقة مع تعديالت طفيفة؟
ج :أنا مع تأليف احلكومة البارحة
ً
وفقا ملعايري
وليس اليوم لكن
حتفظ احلقوق .حني ُأ َّت َهم بأنين
أنا عرقلت أعرض وجهة نظري
على الرأي العام .كل احتفظ
حبقوقه أو بالوزارات اليت كانت
معه إال أنا الوحيد الذي تطالين
املداورة وأنا األقل أقدمية يف
كل الوزارات .غرينا بقي عشر
سنوات وحنن مل نكمل العشرة
أشهر وجيب أن نطبق املداورة.
أنا الوحيد الذي من حقي أن
أحتفظ بوزاراتي أقله سنتني أو
ثالثة كي أكمل الربنامج الذي
بدأته وعلى الباقني مجيعهم أن

يطبقوا املداورة.
س :هل ّ
بتم قريبني من تأليف
احلكومة؟
ج :قد تتألف احلكومة هذا املساء
أو ال .هذا يرجع إىل إرادة الذي
يؤلفها ألن املواقف واضحة وال
تقبل اإلجتهادات .وكلما اقرتبنا
ضروريا
من اجلدية وبات القرار
ً
التزمت بالصمت كي ال أحرج
نفسي ومن قباليت.
س :أال تريد أن تفشل الرئيس
املكلف كما قال الوزير الفرجنية
«ممنوع أن نفشل الرئيس
املكلف؟»
ج :قبل اإلنتخابات كنا نقول إذا
فزنا باألكثرية سنؤلف حكومة
وحدة وطنية .من هو األكثر
ّ
للسنة يف لبنان؟ سيكون
متثي ًال
سعد الدين احلريري .فلو كانت
سنؤيده ألنه
األكثرية معنا كنا
ّ
ّ
وميثل
الوجه السين األكثر متثي ًال
ّ
السنة .وعندما نتحدث
 %70من
عن املشاركة والتمثيل العادل ال
جيوز أن خنتار غريه .وعند تأليف
احلكومة معه جيب أن نتعاون
ّ
وبن ًاء .هذه
منتجا
ليكون عملها
ً
كلها تهم تضليلية يطلقها من
ّ
يتحلون بروح املسؤولية أو
ال
ّ
سنتصرف مثلهم.
يظنون أننا
ّ
نتصرف مثلهم وحنن
لكننا لن
ّ
ّ
نفتش عن اإلستقرار يف لبنان.
مواقفي السياسية ملاذا أخذتها
وعاكست كثريين؟ كي ال ينعزل
أحد وجيرب على أن يدافع عن نفسه
بقوة سالحه .بات هناك توازن يف
البلد كي حنافظ على اإلستقرار
فهل خنسره بلعبة سياسية؟ نريد
متثي ًال عاد ً
وسليما لكل الشعب
ال
ً
اللبناني.
س :اللقاءات يف بعبدا هل ميكن
أن حتسم موضوع احلكومة؟
ج :نأمل أن تكون كل اإلجتماعات
إجيابية.
س :هل اخليارات اليوم للخروج
من األزمة هي بني جيد وسيء أو
سيء وأسوأ؟
ج :ما من عمل حبد ذاته فيه مطلق
السوء أواخلري .التعامل مع احلدث
ً
جيدا ،املهم ماذا
جيعله
سيئا أو ً
يريد من احلدث يتعاملون معه؟

س :ما مدى نسبة رجوعكم
اىل الوراء وانسحابكم من هذه
خصوصا أن هناك قواعد
احلكومة
ً
تطرحونها شائكة عند املعارضة
واملواالة؟ وأقطاب من املعارضة
تعودوا أن تكون احلكومة هكذا؟
ج :هذا مل أالحظه من أقطاب
املعارضة وحنن متضامنون.
املهم أننا عندما نشكو من وضع
جيب أن يتحسن أقله أن حتصل
حتسن وليس أن يكون
بداية
ّ
حتول حنو
ثبات يف املاضي بل ّ
املستقبل.
س :هل سنشهد فتح ملفات
الفساد مبوافقة كل األقطاب؟
ج :فتحنا ملفات ونريد أن يليب
القضاء وسنفتح ملفات أخرى.
س :كيف ترى مواقف سيسون
اليوم واحلديث عن نزع سالح
حزب اهلل وإشعال حرب يف
ختوف من تصعيد
لبنان؟ هل من ّ
أمين يف لبنان؟
ج :أمل يشبعوا يف أفغانستان
وباكستان واليمن ومقديشو
وأثيوبيا والسودان وتشاد؟ أهذه
الفوضى اخلالقة ووالدة الشرق
األوسط اجلديد؟
س :من املسؤول عن التوتر
األمين يف اجلنوب؟ املقاومة
اليونيفيل أو اجليش اللبناني؟
ج :كل املسؤولني عن األمن
مسؤولون ألنهم تركوا احلدث
يقع وال يضبطون الفاعل.
القوى الشرعية املتمثلة باجليش
واليونيفيل املنوط بها هذا
العمل .إذا ضبط التحقيق أو
التقصي الفاعل نعرف من
حيمل مسؤولية الذنب .فهناك
املسؤولية املعنوية أي األجهزة
األمنية واملسؤولية اجلزائية أو
الفاعل الذي مل يحُ َّدد بعد.
س :ما اإلقرتاحات حول بدائل
حقيبة اإلتصاالت؟
ج :لن أحتدث عن ذلك على اهلواء
وهناك جدول وضعناه.
س :هل اللقاء مع الرئيس
حامسا؟
املكلف سيكون
ً
جيد جديد سنلتقي.
ج :عندما ّ
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لبنانيــات

«القوات» قد تلجأ للقانون للمطالبة باحملاضر و «التيار» مييز بني بنود ميثاقية ودستورية

الطائف واملسيحيون :على نفسها جنت براقش و..على أهلها أيضاً؟
الكتائب ترفض ما تعرضت له صالحيات الرئاسة األوىل من انتقاص

يتفق املسيحيون ،على اختالف
احزابهم وميوهلم السياسية
ان لبنان الذي عرفوه قبل
اتفاق الطائف انتهى اىل غري
رجعة .يف ذلك ،من وجهة
نظرهم ،مرارة ،فرضت الواقعية
السياسية جتاوزها والتعاطي
تغي الظروف
معها على ضوء
رّ
واملعطيات .وليست مصادفة
أن يكون النواب الثالثة الذين
عارضوا االتفاق يومها هم
رميون إده ،ألبري خميرب وإميل
روحانا صقر مع «رمزيتهم»
املسيحية .كما عارضه ابرز
زعمائهم ميشال عون ،امني
اجلميل وداني مشعون.
ّ
لكن الدقة تقتضي التذكري
بواقع حال املسـيحيني عشية
اتفاق الطائف .ففي أيلول
من عام  1989كانت خطوط
متاس ،مادية ومعنوية ،تفصل
بني املناطق املسيحية .آالف
القتلى .بلدات وقرى مدمرة.
االقتصاد منهار .اهلجرة تتزايد
كما البطالة .والناس مستنزفون
بعد حرب حترير واستعداد حلرب
إلغاء .هذا على املستوى
الشعيب.
اما على املستوى الوطين
والسياسي فقد ختلخل ركنان
أساسيان يف بنيان الكيان الذي
جياهر املسيحيون بصناعته:
فراغ يف سدة الرئاسة األوىل
وجيش منقسم .وتكاد السيادة
واالستقالل واحلرية ،وهي
أقانيم الكيان ،ان تكون
مفردات من دون داللة وسط
احتالل إسرائيلي يف اجلنوب
متمددة
سورية
ووصاية
و«حضور» ألجهزة كل الدول
القريبة والبعيدة تعبث مبصري
هذا البلد الصغري .ووسط كل
هذا املشهد كان «الزعماء»
املسيحيون يتناتشون اوهام
سلطة وأحجامًا وأدوارًا.
جاء موقفهم من الطائف ،تأييدًا
او رفضًا ،استنادًا اىل ما يؤمنه
هلم من مكاسب او يف اسوأ
تقدير ،ملا حيقق من خسائر
للخصم.
البطريرك املاروني الكاردينال
نصر اهلل صفري كان ينظر اىل
املصلحة العامة للمسيحيني
وللبنان ،فاختار إعطاء الربكة
التفاق الطائف مع احتفاظه
املالحظات
من
بالكثري
و«التخوفات».
يقول أسقف ماروني متابع
«لقد اقتنع البطريرك بأنه
مقابل السلم األهلي واستعادة
السيادة واالستقالل واحلرية،
ال بد من إعادة نظر جوهرية
يف النظام وتنازل املوارنة عن
بعض امتيازاتهم للدولة وقيام
املشاركة واملساواة» .يكرر
األسقف مرة ثانية «التنازل
عن االمتيازات لصاحل الدولة
ومصلحتها وليس لفريق او
جهة وال لطائفة .كان اهلدف
من املوافقة على الطائف وقف
النزف او ً
ال ،وبناء دولة عادلة
ثانيًا ،واستعادة االستقالل
املفقود ثالثًا .ومنذ اللحظة
االوىل وحتى اآلن مل تغري
الكنيسة موقفها .هي مع اتفاق
الطائف ولكنها اليوم تدعو اىل

اجناز تطبيقه كما مت االتفاق
عليه ،بعيدا عن اية وصاية او
تدخل خارجي .وهي تعي ان كل
تتعدل وفق
االنظمة والدساتري
ّ
املالحظات اليت تسجل عليها
بعد فرتة من تطبيقها .لكننا
ال نستسيغ تعديالت ظرفية
او استنسابية .حنن مع اعادة
مراجعة متأنية ملعاجلة مكامن
اخللل .ويفرتض لذلك شرطان:
استكمال تطبيق الطائف بعيدا
عن الوصاية املباشرة وتوافق
اللبنانيني مجيعًا على إجراء
التعديالت .وقدميًا قيل اذا
توافق اللبنانيون على الشر
يصبح خريا واذا تفرقوا على
اخلري يكون شرا».
الدساتري
«إن
يضيف
والقوانني مرتبطة اىل حد كبري
باالشخاص الذين يطبقونها.
فهم قادرون جبرأتهم وحكمتهم
ان يرتمجوها بأرقى مما هي
عليه ،وأن يسبغوا عليها من
انسانيتهم .كما انهم بضيق
افقهم وحساباتهم الصغرية
قادرون على افراغها من
حمتواها وأبعادها الوطنية».

عون وتوازن الرئاسات

يف اليوم التالي على إعالن اتفاق
الطائف شن رئيس احلكومة
االنتقالية يومها العماد ميشال
عون محلة على االتفاق وانتقده
بشدة .واىل اآلن يواصل
انتقاده ويعترب «تطويره او
تعديله حاجة ملحة ألنه ال يوازن
بني الرئاسات».
يشرح النائب يف «تكتل
التغيري واالصالح» ابراهيم
كنعان وجهة نظر التكتل اىل
بالتفصيل.
الطائف
اتفاق
ويشري اىل «اخللط بني ثالثة
مستويات عند احلديث يف هذا
املوضوع .فهناك امللف اإلقليمي
والدولي .نص ما مسي بوثيقة
الوفاق واملواد الدستورية».
يفصل كنعان موقف التكتل
فيقول «لقد جاء اتفاق الطائف
نتيجة معادلة إقليمية دولية
فرضت توازناتها .فتوافقت
برعاية
وسوريا
السعودية
امريكية على إرساء معادلة تقول
باألمن للبنان مقابل السيادة.
ومبا ان اي اتفاق خيضع ملوازين
القوى فقد دفع لبنان مثن احنياز
امليزان لغري مصلحته .وبالتالي
عشنا يف السنوات الـ  15اليت
تلت الظروف اليت يعرفها
اجلميع .هذا الشق من االتفاق
كنا نعرتض عليه وال نزال
ألنه يستدرج تدخالت خارجية
متواصلة لضبط الداخل».
يضيف كنعان «هنالك ما
مسي وثيقة الوفاق الوطين اي
اليت حددت التوازنات الطائفية
وهوية لبنان العربية وإلغاء
الطائفية والالمركزية املوسعة
ورفض التوطني والتمسك
بالعيش املشرتك والتوازنات
الطائفية واىل ما هنالك من بنود
ميثاقية .هذه الوثيقة ال اعرتاض
لنا عليها بل على العكس حنن
نطالب بتكريسها ووضعها عمليًا
موضع التنفيذ».
ويتابع« :هناك اجلزء الثالث
من االتفاق ويتعلق باملواد
الدستورية اليت حتكم العالقة

*النواب يف الطائف*

وتسي
املؤسسات
بني
رّ
ادارة احلكم والبالد .يف هذا
الشق لدينا مطلب اساسي.
فالغموض يكتنف الكثري من
يطغى
وااللتباس
املواد.
على بعضها» .يعطي امثلة
«املادة  53من الدستور
اليت تتكلم عن تأليف احلكومة.
هذه املادة منقوصة  .فهي ال
حتدد مهلة للتأليف وال تعطي
اي سلطة امكانية املساءلة يف
هذا املوضوع .حنن ال نتكلم هنا
عن توازنات بل عن حسن ادارة
احلكم .فآلية حسم اخلالفات
يف الكثري من بنود الطائف
غري موجودة رمبا تركت يومها
لوجود ضامن خارجي .فاملطلوب
هنا ان نسعى اىل صنع آلية
حكم حلسم اخلالفات من دون
تدخالت خارجية» .يضيف
مكمال فكرته «يشرتط تشكيل
احلكومة حبسب الطائف االتفاق
بني رئيس اجلمهورية والرئيس
املكلف .ماذا اذا مل يتفقا؟
كيف يتم احلسم؟ وهناك مثل
آخر يتعلق باملادة  49املتعلقة
بالنصاب املطلوب النتخاب
رئيس للجمهورية .االجتهاد من
سنة  1943اىل اليوم يقضي
بأن يتم االنتخاب بثلثي جملس
النواب .ولكن برزت اصوات
يف فرتة معينة طالبت بالنصف
زائدًا واحدًا .ال جيوز ان يصبح
الدستور وجهة نظر».
صالحيات
كنعان
ويتناول
رئيس اجلمهورية اليت سحبت
منه «واليت يقول البعض إنه
حتول حكمًا ال حاكمًا .حنن نرى
ان ذلك غري صحيح .فاحلكم
ميلك اقله صفارة او بطاقة
محراء او صفراء يرفعها يف
وجه الالعبني .هذا غري متوفر
للرئيس حاليًا» .لكنه يوضح
«حنن ال نطالب باسرتداد
صالحيات الرئيس لتعود اىل
ما كانت عليه .إننا نطالب فقط
بإعطائه صالحيات احلكم».
اما عن التوقيت فيؤكد «ليس
املوضوع اولوية آنية بالنسبة
الينا .حنن نطرح ما نراه خطأ
وينتج أزمات سياسية ودستورية
يف لبنان .لكننا ننتظر ان يتوفر
املناخ الصحي والسليم ليتم
البحث اجلدي مصحوبًا بأوسع
توافق يكاد يقارب اإلمجاع.
ليس هدفنا استفزاز احد وال
يأتي كالمنا عن الطائف يف
اطار دمياغوجي .لدينا مالحظات،
كما افرتض ان لدى الكثريين
كذلك .وكالمنا ال يعين املس
ال بالتوازنات وال بالصالحيات.

وهنا أستشهد بكالم انقله عن
لسان الرئيس حسني احلسيين
الذي قال لي إنه بعد إقرار
اتفاق الطائف كان من املفرتض
اصدار قوانني تطبيقية مل
تصدر بعد  19سنة من االتفاق.
ويف هذا االطار ميكن ان تندرج
صالحيات الرئيس ودوره وأمور
اخرى مثار جدل».

القوات :املطالبة باحملاضر

عام  1989كان موقف جورج
عدوان متمايزًا عن موقف
«القوات اللبنانية» .فقد
عارض اتفاق الطائف بشدة.
يومها كان يعترب ان املسيحيني
الغوا انفسهم وتوجهوا اىل
اجللوس على طاولة املفاوضات
وعقد االتفاقات.
نسأله عما كان فيؤكده لكنه
يوضح انه «اليوم مع تطبيق
االتفاق واحملافظة عليه».
األوضاع
مفندا
ويشرح
فيقول «ما يؤسف له حقا
ان الدستور بوضعه احلالي ال
يطبق وال يراعى ،وليس من
امكانية لتفسريه بعيدًا عن
التسييس» .يعطي امثلة تبدأ
من اتفاق الدوحة وال تنتهي
عند تشكيل احلكومة احلالية.
ويتوقف عند «بعض القواعد
اليت حتكم العمل السياسي
اخلارجة عن الدستور ،والقائمة
على موازين قوى كوجود سالح
«حزب اهلل» الذي خيلق قوة
ضغط معنوية على رغم القول
انه غري موجه اىل الداخل ،وهو
كان كذلك يف  7ايار ،فإنه
يبقى ضاغطا على التوازنات
يف البلد .واألمر ينسحب ايضًا
على تشكيل احلكومة الذي مت
يف الدوحة والطريقة اليت تتم
بها تشكيل احلكومة اليوم».
ويشري اىل «ثغرة كبرية تتمثل
بإناطة تفسري الدستور باجمللس
النيابي يف حني يفرتض ان
يكون ذلك من صالحيات
اجمللس الدستوري .فمجلس
للتسييس
خيضع
النواب
ولتعاقب اكثريات وبالتالي
جيب ان يكون الدستور مرفعًا
وينظر
عن التجاذب السياسي ُ
اليه بتجرد ملا فيه تطوير حكم
املؤسسات وليس العكس ،على
ما حيصل عندنا اليوم».
ويعترب نائب رئيس اهليئة
«القوات
يف
التنفيذية
اللبنانية» ان «اول امر
جيب القيام به يف احلديث عن
دستور الطائف هو تفسري هذا
الدستور .وأن ذلك يقتضي اوال
العودة حملاضر الطائف لنعرف

روحية النص اليت انبثقت عن
نقاشات طويلة ومستفيضة».
يضيف «مع احرتامي الكامل
للرئيس حسني احلسيين امنا ال
حيق له ،حتت اي عذر االحتفاظ
باحملاضر .وإنين امتنى عليه ان
ينشرها ،وإال فإننا مضطرون
للجوء اىل املرجع القضائي
املختص للحصول على هذه
احملاضر .وإننا نتحمل مسؤولية
عدم قيامنا بذلك حتى اآلن .هذا
واجب النواب واملشرعني .وأي
صرح بكالم خياف
مسؤول قد
ّ
ان ُينشر من االفضل له ان
يعتزل العمل السياسي».
ويعود عدوان اىل الطائف
وموقف «القوات» منه ليقول
«علينا اوال ان نطبقه وأن
نفسره عرب إزالة غموض بعض
فقراته عرب اجمللس الدستوري
وليس عرب جملس النواب
إلبقائه بعيدا عن توازنات
االرض والسياسة».
وحول ما حيكى عن استعادة
بعض من صالحيات الرئيس
جييب «ال شك ان هناك
بصالحيات
تتعلق
شوائب
رئيس اجلمهورية .ففي موضوع
توقيع املراسيم ال يوجد منطق
يف العامل ميكن ان يربر الزام
الرئيس مبهلة وإبقاء الوزير
من دون مهل .فاذا استطعنا
التفاهم على تعديالت حمددة
تشكل شوائب كبرية ومت عليها
التوافق فإننا نتمنى ان يصار
اىل تعديلها حصرا .فال رغبة
لنا بفتح باب التعديل على
مصراعيه الذي قد يشرع ابواب
جهنم على اكثر من مستوى منها
املثالثة وغريها .»..ويشدد
عدوان على «ضرورة فصل
النيابة عن الوزارة متسائال
«كيف تستقيم وزارة حياسب
فيها الوزير نفسه يف اجمللس
النيابي؟» ،وينتقد «بدعة
جديدة امسها الوزير املعارض
من داخل احلكومة» وصوال
اىل «اسلوب تشكيل احلكومة
احلالية فنختلف ونتفق على
عدد احلقائب وتوزيعها وأمساء
الوزراء فيها قبل االتفاق على
مشروع حكومي موحد .وهو ما
حيصل عادة حتى يف احلكومات
االئتالفية يف العامل» .وخيلص
عدوان اىل التأكيد آسفا «اننا
ال حنرتم الدساتري يف الف بائها
ونسري عكس تطور االمور».

الكتائب :نواقص وعيوب

كان «حزب الكتائب اللبنانية»
مشاركا يف أعمال مؤمتر الطائف
ممثال برئيسه يومها النائب
جورج سعاده .حضر وناقش
ودافع وكان من ضمن جلنة
من النواب املسيحيني اختارهم
بينهم
املاروني
البطريرك
رينيه معوض وبطرس حرب.
لكن عضو املكتب السياسي
الكتائيب سجعان القزي يقول
«إن القيادة يومها ،مع
كل حمبتنا وتقديرنا للدكتور
سعادة  ،كانت غري قريبة من
اخلط التارخيي للكتائب .قبلت
بالطائف بعد أن شاركت فيه.
اجلميل كان ضد
لكن الرئيس
ّ
هذا االتفاق منذ اليوم األول.
ووصفه بأنه اتفاق إذعان ،مبين

على فكرة الغالب واملغلوب.
هو اتفاق «غب الطلب» أتى
نتيجة رغبة بوقف إطالق النار
أكثر من رغبة بناء وطن وقيام
دولة .هذا ما مييز الطائف عن
ميثاق  1943الذي وضع ليحرر
لبنان من االنتداب ،بينما جاء
اتفاق الطائف ليشرعن الوصاية
السورية على لبنان» .ويضيف
اجلميل «لقد
مستشار الرئيس
ّ
تعاطى حزب الكتائب مع دولة
الطائف لكنه ظل رافضًا لبعض
بنوده الدستورية ال سيما
املتعلقة منها بصالحيات رئيس
اجلمهورية وعدم التوازن بني
مؤسسات الدولة».
ويعترب القزي أن «انسحاب
حيسن
السوريني من لبنان مل
ِّ
من حظوظ االتفاق ،ال بل ظهرت
نواقص دستور الطائف البنيوية
وتبني
القانونية،
وعيوبه
استحالة تطبيقه ألنه أقام
اختال ً
ال دستوريًا وسياسيًا بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية
من جهة وبني موقعي السلطة
التنفيذية من جهة أخرى.
وخيلص إىل القول ان اتفاقًا مل
َي ِتم تطبيقه َط َ
عشرين عامًا،
وال
َ
ال يف ظل دولة حمتلة وال يف
ظل دولة مستقلة ،ورغم َتَبُّد ِل
املسؤولني والظروف والعهود
واحلكومات ،هو اتفاق ِ
حيمل يف
ذور سوء تطبيقه».
جيناته ُب َ
ويقول القزي انه «باستثناء
السـنيّ للكيان اللبناني
ِّ
املكـون ُ
الذي يعترب الطائف سالحه
الدستوري ،غالبية األطراف
األخرى تطالب بأشكال شتى،
مباشرة أو مواربة ،بتصويب أو
تطوير أو تعديل اتفاق الطائف.
لكن الغاية من هذه املطالبة
خمتلفة ،ال بل متناقضة أحيانًا.
فأطراف ،غالبيتهم مسيحية،
الطائف
بتصويب
يطالبون
مكـونات
لتحقيق مساواة بني
ِّ
الوطن الطائفية ومؤسساته
الدستورية؛ وأطراف ،غالبيتهم
شيعية،
وخباصة
مسلمة،
يطالبون بتعديله الستكمال
اهليمنة على مفاصل الدولة
(املثالثة ،انتخاب نائب لرئيس
اجلمهورية ،الثلث املعطل،
والقرارات التوافقية).

األرمن مع وضد التعديل

األرمن
مشاعر
ختتلف
ال
املضمرة جتاه الطائف عن سائر
املسيحيني .لقد أيدوا الطائف
على اختالف أحزابهم مدخال
للسلم واالستقرار .أما اليوم
فهناك متايز يف مواقفهم.
«الطاشناق» مع التعديل يف
بنود االتفاق« .اهلنشاك»
يتحفظون ويدعون اىل تطبيقه
قبل الكالم عن تعديله .يقول
النائب هاكوب بقرادونيان
«لقد رحبنا باالتفاق النه كان
افضل املمكن يف تلك الفرتة.
اردنا ان تنتهي احلرب .ولكن
مع الوقت واملمارسة تبني وجود
ثغرات عديدة .لذا حنن اليوم
مع ادخال بعض التعديالت
على نقاط حمددة من الطائف،
خصوصا ما يتعلق بصالحيات
رئيس اجلمهورية ،لكن شرط
التوافق االقرب اىل االمجاع».
(التتمة ص )15
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لبنانيــات

الل»  364دوالراً غرامة على حسن نصر هّ
حماكمة «خليّة حزب هّ
الل!

األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
َ
حياكم يف مصر ضمن
نصر اهلل
حماكمة ما يعرف باسم «خلية
حزب اهلل» املتهمة بالتخطيط
للقيام بأعمال إرهابية وتهريب
أشخاص وبضائع إىل قطاع
غزة .هذه ليست نكتة بل هي
«حقيقة» صدحت أمس االول
يف قاعة احملكمة ،اليت قاطعها
وتأجل
فريق الدفاع عن املتهمني،
ّ
النظر يف القضية
«فيلم مصري» تتالت مفاجآته
وال خيلو من مواقف كوميدية،
هي حماكمة مصر للمتهمني
الـ ،26بينهم لبنانيان ومخسة
فلسطينيني وسوداني ،بتهمة
التخطيط للقيام بـ«أعمال
إرهابية» ضد سفن يف قناة
وسياح أجانب وتهريب
السويس
ّ
«أشخاص وبضائع إىل قطاع
غزة» .فبعد قرار هيئة الدفاع
عن املتهمني مبقاطعة احملكمة
ليوم واحد (أمس االول)،
ردت احملكمة باعتماد  22حماميًا
ّ
من املعروفني يف مصر باسم
ّ
والسلم»،
«حمامي القهوة
إذ ينتظرون «الزبائن» يف
ّ
«سلم» (درج)
املقاهي أو
احملكمة.
وقبل أن تنتهي مفاعيل هذا
اإلجراء وما ترتب عليه من سجال
بني مندوب نقابة احملامني ،عبد
السالم رزق رئيس جلنة احلريات
فيها ،واملستشار عادل عبد
السالم مجعة ،رئيس حمكمة
تفجر
أمن الدولة العليا طوارئ،
ّ
داخل القاعة وخارجها حدث
«كوميدي» آخر .فقد أثبتت
احملكمة حضور حماميني ،هما
عبد املنعم الدمنهوري وطارق
ّ
ادعيا باحلق
متولي ،اللذين ّ
املدني وطالبا بتعديل القيد
والوصف يف القضية وإضافة
اسم األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل متهمًا
أول يف القضية وبتعويض
موقت قدره  2001جنيه (364
دوالرًا) على سبيل التعويض
الفوري.
وبدأت
املعركة،
«بدأت
ردده عدد
باكرًا» ،هذا ما ّ
من متابعي احملكمة وهذا النوع
من القضايا .وعلى الرغم مما
«يسمع» بني حني وآخر ،من
ُ
أن احملكمة متشي إىل احللحلة
وأن حزب اهلل (يف بريوت)
تصعد
متفائل بأن القاهرة لن
ّ
ولن تكون قاسية قضائيًا يف
يفسر
هذه املسألة ،وأن هذا ما
ّ
اهلدوء الذي أظهرته زوجة سامي
شهاب املتهم الرئيس يف
القضية ،إذ قالت إنها تؤمن
بعدالة القضاء املصري ،بدا
أمس أن األمور عكس ذلك،
وأن املسلسل ما زال يف حلقاته
األوىل ،وما زال خيفي الكثري من
العقد واخلطوط الدرامية.
فمعركة أمس االول كانت
متوقعة ،إال أنها فاجأت بل
أدهشت الكثريين ،وال سيما
التوتر والعصبية اللذان سادا
القاعة ،قبل وبعد إعالن رئيس
احملكمة ،املستشار عادل عبد
السالم مجعة ،قرار تأجيل
النظر يف القضية إىل جلسة 21
تشرين الثاني املقبل لالطالع
واالستعداد للمرافعة .وهكذا
ُأغلقت جلسة أمس على ما يوحي
بأن هناك معركة قانونية بشأن
القضية اليت ُينظر إىل بعدها
السياسي يف املقام األول.
مس أجواء القاعة
والتوتر الذي َّ

ّ
«خلية حزب اهلل» يف مصر لدى وصوهلم إىل احملكمة يف آب الفائت*
*متهمون بانتمائهم إىل
ّ

ترافق مع إيقاع انتظار القاضي
النيابة بانتداب حمامني بدالء
من هيئة الدفاع األصلية اليت
أعلنت أول من أمس مقاطعتها
جلسة أمس احتجاجًا على عدم
النظر يف الدفع بعدم اختصاص
احملكمة مكانيًا ،على اعتبار أن
أيًا من املتهمني ال يقيم يف
ّ
مكان احملكمة.
وأوضح احملامي عصام سلطان،
عضو هيئة الدفاع عن املتهم
الرئيس يف القضية اللبناني
سامي شهاب ،أن االنسحاب
ليس مفتوحًا أو دائمًا ،بل ليوم
واحد (أمس االول)« ،كي نعلن
احتجاجنا على رفض هيئة احملكمة
النظر يف االختصاص».
ّ
«كنا نريد توفري
وأكد سلطان:
الوقت على احملكمة وعلينا،
بد ً
ال من أن يستنفد الوقت
والسجاالت
املناقشات
يف
يف القضية ،قبل أن تكتشف
احملكمة عدم اختصاصها».
أصر الدفاع
وأوضح« :هلذا،
ّ
على النظر يف القضية يف
حمكمة اإلمساعيلية بد ً
ال من
حمكمة أمن الدولة طوارئ ،نظرًا
إىل وقوع القبض على املتهمني
يف اإلمساعيلية ،وذلك طبقًا
قانون
من
117
للقانون
اإلجراءات اجلنائية».
لكن النيابة رأت غري ذلك،
ّ
وعدت احملاكمة يف القاهرة،
ّ
أو يف غري مكان القبض على
املتهمني« ،جائزة طبقًا للمادة
 ،89وال سيما أن أحد املتهمني
يف القضية هارب إىل اخلارج».
وبناء على ذلك ،رفضت احملكمة
ً
طلب الدفاع ،ورفضت أيضًا
طلب لقاء املتهمني أهاليهم ،إال
أنها ،يف اجللسة الثانية ،عادت
ومسحت بذلك.
املتهم ...حسن نصر اهلل
«إثارة الشغب» اتهام وجهه
رئيس احملكمة إىل مندوب نقابة
احملامني عبد السالم رزق ،الذي
وتطور األمر
رفض التهمة،
ّ
وتصاعد السجال .فاحملامي
النقابي قال لرئيس احملكمة
سمون
إنه عينّ  22حماميًا ممن ُي ّ
يف مصر «حمامي القهوة
ّ
والسلم» ،يف إشارة من
احملامي إىل املسار الذي تسلكه
عده
احملكمة ضد املتهمني ،ما ّ
الرئيس شغبًا ...حتى رمى
احملامي النقابي ،حبركة عصبية،
«كارنيه» (بطاقة عضويته يف
نقابة احملامني) أرضًا .ويبدو،
حبسب البعض ،أن خلفية التوتر
هي أن نقابة احملامني مل تنتدب

حمامني بدالء هليئة الدفاع عن
املتهمني ،وأنها قررت معاقبة
حمام يقبل باالنتداب».
أي
ّ
ٍ
عينت
مندوب احملامني :احملكمة ّ
ّ
والسلم»،
«حمامي القهوة
وهذه إشارة إىل املسار الذي
تسلكه ...ضد املتهمني
ّ
وعلق احملامي عصام سلطان
لـ«األخبار» بأن «ما حدث
كان متوقعًا ...وظالل الشك
بدأت مع اختيار مكان الدائرة
والقاضي املستشار عادل عبد
السالم مجعة ،الذي يعرفه
اجلميع ويعرفون داللة حتويل
القضية إىل دائرته» .فعادل
قاض مثري
عبد السالم مجعة
ٍ
للجدل ،ويوصف بالقسوة على
املتهمني الذين ينتمون إىل
تيارات إسالمية ،سواء أكانوا
مصريني أم عربًا ،إضافة إىل
اشتهاره بإجيابيته جتاه احلكم،
فهو الذي ترأس حماكمة رئيس
حزب الغد أمين نور وأصدر حكمًا
بسجنه ،وهو من قاد حماكمة
مدير مركز ابن رشد سعد الدين
إبراهيم ،وقضى بسجنه .كذلك،
دعم احلكم القاضي حببس خريت
الشاطر ...هذه املسرية جعلت
البعض يسمونه سرًا «قاضي
مطاردة املعارضة».
ّ
وتوقع احملامي سلطان أن تشهد
اجللسات املقبلة «مشادات
عنيفة ...ولن تكون سهلة،
ألن هناك ما يقلق يف توجيه
احملاكمة».
أما قراءته للمحاكمة واملوقف
فعب سلطان
القانوني منها،
رّ
عنها بالقول« :تقريبًا ،ال توجد
قضية ...وهذا ما فوجئت به عند
االطالع على أوراق التحقيقات
وقرارات اإلحالة واالتهام».
أضاف سلطان« :عندما اطلعنا
على األحراز مث ًال ومل جند شيئًا
خيص التفجريات أو عمليات
ّ
عسكرية ...مل يكن فيها سوى
جواز سفر وتذكرة سفر وصور
فوتوغرافية التقطت لسامي
شهاب أمام البيت ...ال شيء
غري ذلك.»...
تابع« :النيابة سعت يف
حتقيقاتها كلها إىل إدخال مصر
يف االعرتافات واحلصول على
ما يشبه االعرتاف بالتخطيط
زعزعة
هدفها
لعمليات
االستقرار ...األقوال كلها
تتحدث عن إدخال سالح ومؤن
إىل غزة عرب األنفاق ...والنيابة
بذلت جهدًا فائقًا للوصول
إىل اعرتاف خبطة عمليات يف
مصر ،إال أنها مل تنجح...

كذلك ،فإن تهمة التخابر اليت
ُو ّجهت إىل املتهمني ال تستند
إىل إشارة يف التحقيقات إىل
معلومة واحدة نقلت من مصر
إىل لبنان ...واملعروف أن
التهمة بالتخابر ترتبط مبعلومات
منقولة ،إال أنه يف هذه القضية
ليس هناك معلومة واحدة تؤكد
اجلانب االستخباري .احلديث
كله عن معلومات عن إمداد
الفلسطينيني يف غزة بالسالح
والغذاء عرب أنفاق رفح...
إضافة إىل تعليمات جديدة يف
فكرة حفر األنفاق».

رسالة التعذيب

من مفاجآت حماكمة مصر
ّ
خلية
للمتهمني الـ 26باالنتماء إىل ّ
ّ
املتهمني
تابعة حلزب اهلل ،أن
أنفسهم قالوا للقاضي اسم
ّ
يعذبهم بأساليب
الضابط الذي
دقيقة يصعب الكشف عنها يف
الفحوص العادية.
وقد صاغ  24منهم رسالة
عمليات
بالتفصيل
تتضمن
التعذيب .وقد بادرت مواقع
إخبارية مصرية عدة إىل نشر
تلك الرسالة ،وتتضمن:
خلية
«حنن املتهمني يف
ّ
نود أن نعلن للرأي
حزب اهللّ ،
العام املصري حقيقة القضية،
إذ إن كل ما تقوله احلكومة
وادعاءات.
عبارة عن أكاذيب
ّ
واحلقيقة هي أن العمل كان
جتاه فلسطني احملتلة ومساعدة
املقاومة ،وليس هناك أي
خمطط ألي عمل عدواني على
األراضي املصرية على اإلطالق.
فهذه ليست ثقافتنا وال فكرنا
وال يوجد بيننا من يؤمن بهذا
الفكر .فنحن نؤمن بفكر ومنهج
املقاومة ضد العدو اإلسرائيلى،
وجزاء هلذا ،قامت مباحث أمن
ً
الدولة باعتقالنا وتعذيبنا بطرق
شتى ،فتارة التعذيب بالكهرباء
يف مجيع أجزاء اجلسم ،إضافة
إىل إجبارنا على الوقوف لي ًال مع
التهديد بإحضار أمهاتنا وأوالدنا
وإخواننا وتعذيبهم على مسمع
منا...مكثنا أكثر من  7شهور
مكّبلي األيدى ومعصوبي األعني
حتى عند الوضوء والصالة
والنوم وتناول الطعام .وعند

ذهابنا إىل نيابة أمن الدولة
العليا ،اتضح لنا أنها وأمن
الدولة وجهان لعملة واحدة ،فقد
منعت النيابة حضور احملامني يف
جلسات التحقيق األولية ،إىل أن
أخذوا أقوالنا اليت أجربنا عليها
ضباط أمن الدولة ،إذ كان
هناك تنسيق بني النيابة وأمن
الدولةّ ،
متبعني فى ذلك سياسة
الرتغيب والرتهيب ،فضباط أمن
الدولة يرهبوننا بالتعذيب وعدم
ّ
فك قرار االعتقال ،والنيابة
ّ
ترغبنا بإخالء السبيل بعد انتهاء
التحقيقات .وحنن يف وقتنا
احلالي مهددون باالعتقال إذا
قلنا احلقيقة يف احملكمة ،إضافة
إىل أنه حتى اآلن مل يسمح
حمام بزيارة املتهمني فى
ألي
ٍ
السجن ...حنن نريد حماكمة
عادلة ونريد ضمانًا حقيقيًا بأن
احملاكمة ستكون عادلة ،ونريد
العرض على قومسيون طيب
غري حكومي للكشف عن األضرار
اجلسيمة اليت ما زال أثرها على
األجساد حتى اآلن بعد مرور
 10أشهر على التعذيب ،ونريد
عمن قامت النيابة بإخالء
اإلفراج ّ
سبيلهم واعتقلتهم احلكومة مرة
أخرى من دون سبب».
هذه هي حقيقة القضية وحقيقة
تعرضنا وما زلنا نتعرض
ما
ّ
له ،ونسأل اهلل التوفيق يف
أن تصل الرسالة إىل يد أمينة
تنشرها لكي يعلم العرب
احلبيب
املصري
والشعب
احلقيقة الكاملة ...ويف النهاية
حسبنا اهلل ونعم الوكيل».
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العرب والعالم

القنابل العنقوديّة صناعة متوّهلا
املصارف العاملية بـ  20مليار دوالر

أوباما يتودّد إىل اإلسرائيليّني
ويشيد بـ«إرث رابني»

بعد الفشل األمريكي املتكرر
يف دفع عملية التسوية على
املسار الفلسطيين ،قررت
اإلدارة األمريكية رفع مستوى
الرئيس
وتوجه
تدخلها.
األمريكي باراك أوباما ملخاطبة
اجلمهور اإلسرائيلي مباشرة،
واختار هلذه املناسبة الذكرى
السنوية الرابعة عشرة الغتيال
رئيس الوزراء األسبق إسحاق
رابني
ذكرت صحيفة «هآرتس»،
أن الرئيس األمريكي باراك
أوباما ،سيلقي كلمة مصورة
يف املهرجان الذي سيقام يف
تل أبيب مساء غد ملناسبة
ذكرى اغتيال إسحاق رابني،
مشرية إىل أن هذه الكلمة
تأتي
بناء على طلب عضو
ً
داليا
السابقة
الكنيست
رابني .وأضافت «هآرتس»
أن الرسالة اليت سيوجهها
أوباما للجمهور اإلسرائيلي
تتمحور حول ضرورة التمسك
بـ«تراث رابني» وتأتي
على خلفية تراجع شعبيته بني
متس كثريًا
اإلسرائيليني ،اليت ّ
جبهوده لدفع مسرية التسوية
والسلطة
إسرائيل
بني
الفلسطينية ومبساعيه اليت
الربنامج
خبصوص
يبذهلا
النووي اإليراني.
ويواجه أوباما تراجعًا كبريًا يف
شعبيته يف إسرائيل ،اليت
تدنت إىل نسبة ترتاوح بني 6
إىل  10يف املئة وفقًا للنتائج
اليت كشفتها استطالعات
الرأي .وملواجهة هذا الواقع
الشعيب املتدني ،زاد أوباما
يف األسابيع األخرية حجم
الرسائل اليت يوجهها للجمهور
اإلسرائيلي يف ما يتعلق
مبسرية التسوية ،بينها رسالة
بعث بها مبناسبة رأس السنة
العربية الشهر املاضي ،وأخرى
مصورة تضمنت خطابًا إىل
مؤمتر «مع الوجه إىل الغد»،
الذي بادر إليه الرئيس
اإلسرائيلي مشعون برييز
األسبوع املاضي ،وكرر فيها

*نتنياهو عند قرب رابني يف القدس احملتلة أمس االول*

التزامه بأمن إسرائيل والدعوة
إىل استئناف املفاوضات يف
أقرب وقت ممكن.
وهذا األسبوع نشر أوباما تهنئة
خاصة ملناسبة الذكرى السنوية
الـ 15لتوقيع اتفاق السالم
بني إسرائيل واألردن.
وللغاية نفسها ،جرى التداول
أخريًا يف البيت األبيض
باخلطوات الواجب اتباعها،
وطرحت فكرة قيام أوباما
بزيارة جديدة إلسرائيل ،لكن
تقرر يف هذه املرحلة االكتفاء
بإرسال وزيرة اخلارجية هيالري
كلينتون إىل القدس احملتلة
اليت تصلها مساء غد.
وتعقيبًا على زيارة كلينتون،
رأى مسؤولون يف وزارة
اخلارجية
أن
اإلسرائيلية
ّ
الزيارة حبد ذاتها ال تضمن
حتقيق التقدم ،واستدلوا
على ذلك بالزيارات املتعددة
اليت قامت بها وزيرة اخلارجية
األمريكية السابقة كوندوليزا
رايس ،اليت مل تنجح يف جسر
أن
الفجوات .كذلك قدروا ّ
وصول كلينتون يهدف أساسًا
إىل تعزيز مكانة السلطة
الفلسطينية.
ومتهيدًا لوصول كلينتون،
عاد املبعوث األمريكي اخلاص
جورج ميتشل إىل إسرائيل
أمس ،وبدأ مهمته حبضور
حفل تأبني رابني وعقد
اجتماعًا مع وزير الدفاع إيهود
باراك ،على أن يعقد لقاءه
مع رئيس الوزراء بنيامني

نتنياهو اليوم.
باسم
املتحدث
وأوضح
وزارة اخلارجية األمريكية،
بي .جيه كرولي ،يف بيان،
أن كلينتون أبلغت الرئيس
األمريكي األسبوع املاضي أنه
ال تزال هناك حتديات ينبغي
يف ضوئها العمل مع اجلانبني.
وأضاف أن زيارة كلينتون
جتسد التزام اإلدارة وتعهدها
الشخصي بالتصدي للتحديات
اليت «نواجهها يف مسعانا
للتوصل إىل سالم شامل يف
الشرق األوسط».
ورأى كرولي أيضًا أن
«االجتماعات اليت ستعقدها
كلينتون ستبنى على العمل
املكثف الذي تقوم به اإلدارة
مع اجلانبني منذ االجتماع الثالثي
الذي عقد الشهر املاضي»،
يف إشارة إىل القمة الثالثية
اليت ضمت أوباما ونتنياهو
والرئيس الفلسطيين حممود
عباس يف نيويورك.
ُيشار إىل أن احلراك األمريكي
يأتي متزامنًا مع ذكرى اغتيال
رابني ،اليت بدأت مرامسها
أول من أمس يف كل أحناء
إسرائيل .وهلذه املناسبة
أقام نشطاء حركة الشبيبة
العاملة واملتعلمة17« ،
عرض فيها
خيمة ذكرى» ُت َ
النشاطات التحريضية اليت
قام بها اليمني اإلسرائيلي
قبل اغتيال رابني ،إضافة
إىل نشاطات أخرى لعموم
اجلمهور.

يف الوقت الذي تعاني فيه
بعض الدول من نقص
القنابل
إلزالة
التمويل
العنقودية ،تساهم املصارف
العاملية ،وخاصة الربيطانية
منها ،بتشجيع جتارتها عرب
تقديم القروض للشركات اليت
تصنعها
على الرغم من تزايد اجلهود
تدعم
حلظرها،
الدولية
جتارة
املالية
املؤسسات
القنابل العنقودية حول العامل
عرب تقديم القروض واخلدمات
املالية للشركات اليت تتوىل
تصنيعها .وكشفت صحيفة
الربيطانية،
«الغارديان»
يف عددها الصادر أمس،
عن منح عدد من املصارف
الربيطانية قروضًا وخدمات
مصرفية بقيمة  20مليار دوالر
للشركات املنتجة لألسلحة
وتصدر مصرف
املثرية للجدل.
ّ
«إتش إس بي سي»
الربيطاني ،بقيادة الكاهن
اإلجنيلي ستيفن غرين ،قائمة
املصارف اليت استفادت أكثر
من غريها من الشركات اليت
تصنع القنابل العنقودية.
فاملصرف الربيطاني ،ومقره
يف كناري وارف ،حصل على
 657.3مليون جنيه اسرتليين
(أي ما يعادل  1.1مليار
دوالر) كرسوم بعد إصداره
لشركة
وسندات
أسهمًا
األمريكية
«تكسرتون»
املصنعة للقنابل الفتاكة.
كذلك أدرج مصرف «غولدمان
أوف
و«بنك
ساكس»
أمريكا» و«جي بي مورغان»
ومصرف «باركليز» ،الذي
يتخذ من اململكة املتحدة
مفصل
مقرًا له ،ضمن تقرير
ّ
نشرته اجملموعتان اهلولندية
والبلجيكية« ،باكس كريسيت
اي كي يف» و«شبكة
فالنديرين» ،عرضت فيه
أمساء املؤسسات اليت تسهم
ماليًا يف عمليات إنتاج وجتارة
القنابل العنقودية.
ووفقًا للتقرير ،قدم مصرف

George’s Hardware
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ١٩٧٩

ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳴﺎﺭﻛﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ..ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﺨﻠﺼﺔ ..ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻧﻔﺘﺢ  6ﺃﻳﺎﻡ ﳲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ

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

«غولدمان ساكس» 250
مليون دوالر كقروض لكل
من «تكسرتون» وشركة
،»alliant
«techsystems
اللتني تدرجان صناعة القنابل
قائمة
ضمن
العنقودية
صناعتهما العسكرية.
وفيما امتنعت معظم املصارف
اليت تضمنتها القائمة عن
التعليق ،رأى متحدث باسم
أن
«باركليز»
مصرف
اجملموعة املصرفية «تقدم
اخلدمات املالية لقطاع الدفاع
حمددة».
سياسة
ضمن
سياسة
أن
إىل
وأشار
التمويل حتظر «صراحة متويل
التجارة يف األلغام األرضية
العنقودية.»...،
والقنابل
وبرر إعطاء التمويل لشركة
«تكسرتون» ،على الرغم من
تصنيعها القنابل العنقودية،
بأن الشركة األمريكية لديها
قاعدة عريضة من الصناعات
العسكرية.
يشار إىل أنه يف شهر كانون
األول املاضي ،تعهد  90بلدًا،
بينها اململكة املتحدة ،حبظر
ابتداء من
القنابل العنقودية
ً
العام املقبل .إال أن  23بلدًا
فقط ّ
وقعت على اتفاقية حظر
القنابل ،غابت عنها بريطانيا.
اخلارجية
وزارة
أن
إال
الربيطانية أكدت أن التوقيع
على االتفاقية سيكون جزءًا
من برنامج احلكومة التشريعي
قبل االنتخابات املقبلة .كذلك،
أوضح متحدث باسم اخلارجية
الربيطانية أنه مت تفعيل نظام
املراقبة املشدد على صادرات
القنابل العنقودية ،لتمتد إىل
املصارف اليت تقدم األموال
هلذه
املصنعة
للشركات
األسلحة .ولفت إىل أن احلكومة
الربيطانية على علم بأن نظام
السيطرة مل يكن يعمل كما هو
املطلوب ،وهي «تعمل على
ذلك».
يف املقابل ،رأى استري
شبكة
من
فاندنربوك،
«فالنديرين» ،أحد واضعي
التقرير« ،أن مسؤولية حظر
الذخائر العنقودية هي مسؤولية
مشرتكة» .وأضاف «هذا
يتطلب شجاعة وجهدًا».
ولفت إىل أن العامل يقف على

بعد «بضعة أشهر فقط عن
دخول معاهدة حظر الذخائر
العنقودية حيز التنفيذ».
مصرف «اتش اس بي
سي» حصل على  1.1مليار
دوالر من عمله ملصلحة شركة
ّ
املصنعة
«تكسرتون»
للقنابل
ويفرتض توقيع املعاهدة
رمسيًا خالل حفل يقام يف
أوسلو يف الثاني والثالث
من كانون األول املقبل،
تصدق عليها كل
قبل أن
ّ
ّ
املوقعة عليها .وشدد
الدول
فاندنربوك على أن الوقت
قد حان للدول املوقعة على
ً
إضافة إىل الدول
االتفاقية،
ّ
املوقعة وللمؤسسات
غري
املالية «للعمل اآلن».
وسبق لعدد من الدول أن
اختذ إجراءات لتقييد الدعم
املمنوح للشركات املصنعة
هلذه األسلحة .ففي شهر
كانون األول املاضي أقدم
صندوق التقاعد التابع للحكومة
النيوزيلندية على بيع أسهمه
يف شركة «لوكهيد مارتن»
بسبب ارتباطها بصنع القنابل
اختذت
كذلك
العنقودية.
احلكومتان اإليرلندية واهلولندية
إجراءات مماثلة .وحذر النشطاء
يف هذا اجملال من أن املاليني
من الناس هم عرضة للخطر
بسبب عشرات املاليني من
القنابل العنقودية اليت مل
تسبب أضرارًا
تنفجر ،واليت
ّ
اقتصادية واجتماعية دائمة
للمجتمعات احمللية يف أكثر من
 20بلدًا لعقود مقبلة.
كذلك فإن الغالبية الساحقة
من ضحايا القنابل العنقودية
خالل
للخطر
يتعرضون
ممارستهم حلياتهم اليومية،
كما حيصل يف اجلنوب
اللبناني .ولفتت الصحيفة إىل
أن اجليش اإلسرائيلي استخدم
القنابل العنقودية بكثافة خالل
حرب متوز  .2006وأشارت إىل
أن ك ًال من جورجيا وروسيا أيضًا
استخدمتاها العام املاضي خالل
احلرب اليت نشبت بينهما بسبب
النزاع على أوسيتيا اجلنوبية،
إضافة إىل استخدامها يف
العراق وأفغانستان خالل الغزو
األمريكي.
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القمّة األوروبيّة حنو إنقاذ معاهدة لشبونة

خصصت القمة األوروبية جلستها
االفتتاحية يف بروكسل أمس
ّ
االول إلنقاذ معاهدة لشبونة من
العقدة التشيكية .إنقاذ يبدو
بات جاهزًا بفعل ليونة الرئيس
فاتسالف كالوس ،لينفتح الباب
أمام معضلة جديدة تتمثل يف
انتخاب الرئيس اجلديد لالحتاد
األوروبي
بسام الطيارة
بروكسل ــ ّ
مجعت بروكسل ،أمس ،زعماء
قمة ذات
 ٢٧بلدًا
أوروبيًا يف ّ
ّ
عنوانني :كيف ميكن وضع
معاهدة لشبونة حيز التنفيذ؟
وكيف ميكن متويل حماربة
االحتباس احلراري؟ هذا ما
سوف يطفو على واجهة البيانات
والتصرحيات .إال أن العنوان
األول حيمل يف طياته بذور
«تأجيل القرارات الكربى»
ألنه يتطرق إىل معطى خفي
جيري تداوله وراء الكواليس
ثنائيًا يف صفوف «الدول
طريقة
وعلى
الكربى»،
الثورة على الكبار «الدول
الصغرى».
وكالعادة ،بدأت القمة أمس
باجتماع مع «كامل األحزاب
السياسية املمثلة يف الربملان
ّ
األوروبي» .اجتماع وصفه
أحد السياسيني لـ«األخبار»
بأنه «مكافأة جمانية للنواب
المتصاص التساؤالت حول
سبب عدم انتخاب رئيس

من

الربملان

االحتاد مباشرة
األوروبي».
القمة أعماهلا
وما إن باشرت
ّ
حتى انكبت على «حلحلة»
مسألة توقيع الرئيس التشيكي
فاتسالف كالوس على معاهدة
لشبونة «من دون حتفظات»
قد تفتح الباب أمام عقد أخرى،
ما ميكن أن يطيح املعاهدة.
املتسربة
وحسب آخر األخبار
ّ
من القمة ،فإن موقف كالوس
لينًا ،ومن املتوقع أن يعلن
بدا ّ
توقيعه مرفقًا برسالة يشري فيها
إىل «ضرورة تأجيل النظر يف
ما ميكن أن يفتح جروح احلرب
العاملية الثانية» ،يف إشارة
إىل «تطبيق شرعة احلقوق
األوروبية األساسية» ،اليت
قد تسمح بإعادة أموال أملان
السوديت ،إضافة إىل إعادة
«تقييم شاملة لتقاسم أمالك
وتوقيع
تشيكولوفاكيا».
كالوس سينتظر قرار احملكمة
الدستورية التشيكية يف الثالث
ّ
يتوقع
من الشهر املقبل ،الذي
معظم احملامني أن يكون بأن
املعاهدة ال ختالف الدستور
التشيكي.
وما إن يتم جتاوز هذه النقطة
«تنفيذ
أول
يربز
حتى
فعلي» للمعاهدة ،حبسب
قول أحد املشاركني ،وهو
«تعيني» رئيس لالحتاد
األوروبي «يكون ندًا لزعماء

القوى العظمى» ،وهو ما
يثري سخرية أحد املشاركني
يف الوفد اإليطالي ،الذي علق
متسائ ًال «كيف ميكن أن يكون
ندًا لزعماء العامل ما هو مدينًا
لرؤساء أوروبا مبنصبه؟».
صالحيات
خماوف من تضارب
ّ
رئيس االحتاد األوروبي مع
املفوضية
رئيس
ّ
ويف الواقع ،فإن عددًا متزايدًا
من السياسيني يطرحون كمًا
من األسئلة عن «دور رئيس
االحتاد األوروبي» ،منها دوره
خالل القمم الصناعية حيث «ال
وزن له سوى الوزن الذي تريد
احلكومات األوروبية إعطاءه
إياه؟» .ثم يسأل مشارك
يف أحد الوفود «وماذا نصنع
برئيس املفوضية» ،يف إشارة
إىل خوسيه مانويل باروزو،
إذ إن معظم القرارات املؤثرة
أوروبيًا»
اليت تفرض «منطًا
ّ
على سياسات البلدان املنتمية
لالحتاد تصدر عن املفوضية.
ويقول أحد الناشطني املعارضني
بروكسل»،
«لبريوقراطية
لـ«األخبار»« ،اإلضافة أنه
سوف يكون لالحتاد األوروبي
مقعدان يف اللقاءات الدولية،
واحد للمفوضية وآخر للرئيس
اجلديد» ،قبل أن يضيف
وعراك
تنافس
«بانتظار
بينهما».
األمساء املتداولة عديدة رغم

´˝p
@Ô«ãﬂ@Ïic
@äbõÉ‹€
È◊aÏ–€aÎ
ÒäaÜhi
@—ÌåÏu
@@@Ô«ãﬂ@Ïic
Èn‹ˆb«Î

السفري الرتكي يف إسرائيل :عليكم تفهّم دورنا يف املنطقة

طالب السفري الرتكي اجلديد لدى إسرائيل أهمت أوغوز تشليكول،
أمس االول ،االسرائيليني بتفهم دور أنقرة يف الشرق األوسط
والعامل ،مشددًا على أهمية العالقات بني أنقرة وتل أبيب ،يف
وقت ذكرت تقارير صحافية أن وزير التجارة والصناعة والعمل
االسرائيلي بنيامني بن أليعزر سيقوم بزيارة إىل تركيا خالل شهر
تشرين الثاني املقبل.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن تشليكول قوله ،خالل افتتاحه
ندوة بعنوان «تركيا إىل أين» يف «مركز بيغن ـ سادات»
يف جامعة بار إيالن قرب تل أبيب ،إن «اجلميع يعرف مدى أهمية
العالقات بني إسرائيل وتركيا ،لكن مثة أهمية كبرية أيضا لتفهم
الدور الرتكي يف العامل والدور املهم لرتكيا يف املنطقة».
وشدد السفري الرتكي ،الذي افتتح الندوة بكلمة «شالوم»
العربية ،على ان «العالقات اإلسرائيلية -الرتكية ليست جديدة
بالنسبة لي ...وأنا أعتزم خالل مهميت حتسني العالقات بني وسائل
اإلعالم واجلامعات يف كلتا الدولتني ،وبرأيي فإن هذا سيساعد
اجملتمعني الرتكي واإلسرائيلي على تفهم الواحد لآلخر»
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and all high performance
Automatic transmissions

ﺧﻀﺎﺭ ﻭﻓﻮﺍﻛﻪ ﻃﺎﺯﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺭﻛﺖ
ﻣﻮﺯﻉ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﻣﺄﻭﻯ ﺍﻟﻌﺠﺰﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺣﺴﻮﻣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﹰ

ÒáÓu@ÚﬂáÇÎ@ÒÜÎbËﬂ@äb»éa
Ú‡z‹ﬂ@›Ìb‘ﬂ
†êÓè„ãœ@Ô„Ï

تسليط األضواء على عدد
حمدود منها (راجع اإلطار) .إال
أن املناورات بدأت قبل أيام
بني الدول املؤثرة ،وكان آخرها
لقاء الرئيس الفرنسي نيكوال
ساركوزي واملستشارة األملانية
أجنيال مريكل يف اإلليزيه حول
طاولة عشاء ،قبل  ٢٤ساعة من
التوجه إىل بروكسل .وقيل إن
الزعمني تدارسا عرض رئيس
الوزراء الربيطاني غوردن براون
إعطاء املنصب لطوني بلري
يف مقابل أن يؤول «منصب
وزير خارجية االحتاد» (الذي
سوف حيل مكان منسق االحتاد
للشؤون اخلارجية الذي حيتله
خافيري سوالنا) إىل أملاني
على أن يذهب منصب مفوض
التجارة إىل فرنسي.
ولكن غياب سيلفيو برلوسكوني
بـ«احلمى
إصابته
بسبب
القرمزية» ،حسب قول وزير
فرانكو
االيطالي
اخلارجية
فراتيين ،قد يؤثر سلبًا على
اختاذ قرار ،وكذلك موقف وزير
خارجية إسبانيا ميغيل أخنيل
موراتينوس املرتدد من ترشيح
بلري .ورغم أن القرار ميكن
يؤخذ باألكثرية النسبية ،إال أن
من املؤكد ،حبسب قول أكثر
من مشارك ،أن الزعماء سوف
يبحثون عن «إمجاع أوروبي»
لتعيني أول رئيس هلم.
بعد ذلك ،تنكب القمة اليوم

(اجلمعة) على ملف املناخ إلعداد
«ردود أوروبية» على قمة
كوبنهاغن ،اليت تلتئم بعد ٦
أسابيع .وقد وضع الزعماء
نصب أعينهم «االتفاق على
قيمة املساهمات املالية اليت
سوف تقدم للدول الفقرية»
التصدي
على
ملساعدتها
لالحتباس احلراري.
وتقدر املفوضية األوروبية
هذه املساعدات بـ«مئة مليار
يورو» ،فيما وعد االحتاد
«حصته
بدفع
األوروبي
بإنصاف» ،يف إشارة إىل
ضرورة مشاركة دول غنية أخرى
أعضاء يف «نادي الـ.»٢٠

وبعد االتفاق (يف حال حصوله)
على حصة االحتاد ،سوف خيوض
اجملتمعون يف «حصة كل دولة
داخل االحتاد» ،قبل البدء
بدراسة توصيات املفوضية
لإلجراءات الواجب اختاذها على
الصعيد الصناعي األوروبي
للمساهمة خبفض انبعاث ثاني
أوكسيد الكربون.
وتسربت إحدى التوصيات،
وهي تتعلق بصناعة السيارات
اليت عليها «خفض انبعاث
الكربون من سيارات الفان
اجلديدة» بنسبة  ١٤يف املئة
حبلول عام  ٢٠١٦وإال واجهت
عقوبات.

Tel: 96377511
24 good st Granville
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Ph: 9897 7197 - Mob: 0404 081 351
3 Bertha St, Merrylands 2160
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بنك ويستباك يعرتف بفشل سياسة اقفال الفروع املدن االسرتالية مرشحة لسيطرة احلكومة الفيدرالية

اعرتف الرئيس التنفيذي لبنك
ويستباك ،وهو احد البنوك
االسرتالية االربعة الكبرية ،بأن
سياسة البنك خالل العقدين
املاضيني لناحية اقفال الفروع
كلفته كما كلفت الزبائن
غاليا.
فقد قال السيد بيرت هانلون
ان ازاحة مدراء مصارف
موجهني للتعامل مع الزبائن
ومركزة (املركزية) العمليات
كانت خطأ فادحا.
ورأى ان املصرف اخطأ يف
عدم االهتمام بشكل كاف
بالزبائن بسبب الرتكيز على
اخلدمة االلية على حنو متزايد
اليت يستاء منها الزبائن.
واضاف يقول ان اقفال فروع
للبنك كان اخفاقا وفشال كبريا،
لقد اقفلنا فروعا يف اماكن مل
يكن علينا اقفاهلا ،هذا اعرتاف
بارتكاب اخطاء.
ويف حماولة لتصحيح هذه
االخطاء ،انعش بنك ويستباك
دورا رئيسيا كان ملغيا ملدير
البنك يرتكز على الزبائن
احملليني وجالياتهم.
ففي مطاردة لـ «الدوالر
القصري االمد» اعلن السيد
هانلن ان البنوك «اساءت
فهم» التوازن بني الزبائن
واصحاب االسهم خالل العقد
املاضي.

وقال« :يف اغلب االحيان
متسكنا بارباح املدى القصري
بسبب دورة تقاريرنا نصف
السنوية دون ان نفهم يف
احلقيقة ان اصحاب االسهم
يهتمون بالعائدات الطويلة
االمد».
وتابع يقول»:اعتقد ان ما
حصل خالل عدة سنوات هو
اننا نركز على املدى القصري
جدا».
واعلن السيد هانلون ان
الرتكيز على ختفيض الكلفة
المد قصري ادى اىل تقليص
اخلدمة.
وقال»:ان البنوك فعلت عدة
اشياء حتت اسم املرحبية .ال
يستطيع احد ان جيادل يف ذلك
الننا اقفلنا مئات الفروع كما
قلصنا قوتنا العاملة بعشرات
االالف ،لذلك ال ميكن االنكار
باننا خفضن ااخلدمات».
وكشف السيد هانلون بان بنك
ويستباك استأجر  400مدير
بنك جددا هذه السنة طالبا
منهم ان يكونوا شخصيني
اكثر واعطاهم حكما ذاتيا اكرب،
وطلب منهم ان يكونوا اكثر
نشاطا يف جمتمعاتهم احمللية.
وقال« :على مدى  20سنة
انتزعنا قدرات مدراء البنوك
بالنسبة للتدخل يف اي قرارات
اقراض كما انتزعنا منهم

القدرة على استئجار اشخاص
خاصني».
واضاف يقول «ان مدراء
البنك اليوم يقررون من
سيستأجرون ،متى يفتحون
ويقفلون ،يقررون ما ينبغي
فعله مع طلبات الزبائن...اريد
ان نكون حمرتمني من جديد،
اريد ان يكون مدراء البنوك
اعضاء حمرتمني يف جمتمعهم
احمللي».

يعزم رئيس الوزراء كيفن راد
التدخل يف التخطيط املدني
للتأكد من ان املدن تدار جيدا
لناحية التغيري املناخي.
فقد قال السيد راد الصحاب
املصاحل ورجال االعمال يف
سيدني ان املدن جيب ان
تكون اكثر خضرة وهي حباجة
لوسائل نقل وخدمات مياه
وشبكات اتصاالت افضل.
فقد صرح رئيس الوزراء امام

اداء صناديق التقاعد االسرتالية االسوأيف العامل خالل 2008
كان اداء صناديق التقتعد االسرتالية
االسوأ يف العامل خالل  2008بسبب
اتكاهلا على االسهم بدل البدائل
االخرى.
وجاء يف نشرة اخبار التقاعد اليت
تصدرها منظمة التعاون والتنمية
الدولية ان هذه الصناديق كانت
االبطأ يف التعايف يف العام 2009
وعموما فان انظمة التقاعد يف االشهر
الستة االوىل من العام احلالي تعافت
ب 1.5تريليون دوالر امريكي (1.63
تريليون دوالر اسرتالي) وذلك من
اصل  5.4تريليون دوالر امريكي
( 5.89تريليون دوالر اسرتالي)
متت خسارتها من قيمة السوق يف
العام .2008
وتابع التحسن طريقه يف الربع
املالي املنتهي يف شهر ايلول
على خلفية مكاسب الشركات ولكن
االمر يستغرق بعض الوقت قبل
االسرتجاع بالكامل ما متت خسارته
يف العام .2008

وقد حققت صناديق التقاعد عائدا
اجيابيا بلغ  3.5يف املئة يف الشروط
االمسية يف االشهر السنة االوىل من
العام اجلاري.
ويف املتوسط كانت صناديق
التقاعد يف النروج وتركيا بني
الصناديق االفضل اداء يف العائدات
االمسية حيث جتاوز التحسن الـ 10
يف املئة.
اما صناديق التقاعد يف الواليات
املتحدة االمريكية مبلغ متوسط
عائدات االمسية  4.0يف املئة
فيما سجلت هذه الصناديق 1.0
يف املئة فقط يف اسرتاليا ،كما جاء
يف نشرة منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي.
وكانت الصناديق االسرتالية قد
خسرت يف العام  2008حواىل
 20يف املئة حيث ّ
حلت بذلك بعد
الواليات املتحدة االمريكية اليت
خسرت حوالي  25يف املئة ،وبعد
ايرلندا اليت خسرت  35يف املئة.

احلضور يف جملس االعمال
االسرتالي «ان الوقت قد
حان لقيادة وطنية لتخطيط
مدني لوقت طويل».
وكشف السيد راد عن «ان
املدن تواجه حتديات رئيسية
جراء تأثري تغيري املناخ».
وكان السيد راد اقرتح سابقا
السيطرة على املستشفيات
واملياه واستالم دور كبري
يف التعليم واالتنرنت املتعدد
الرسائل.
ففي خطابه امام جملس
االعمال االسرتالي اقرتح
السيد راد تطوير االنظمة
والقوانني الوطنية لصاحل
التخطيط املدني وذلك للمرة
االوىل حيث من املمكن ان
ترتبط كل متويالت البنى
التحتية اليت تبلغ عشرات
مليارات الدوالرات بهذه
القوانني.
فبعد يوم من تقرير برملاني
حيذر من خماطر رئيسية
لتغيري املناخ على الشاطىء
االسرتالي ،دعا السيد راد
اىل نظرة خضراء جديدة
ملراكز املدن.
ويريد السيد راد ان يكون
هناك استثمار ملدى طويل
يف النقل االخضر (الذي
ال يؤذي املناخ) وقوانني
بناء اكثر ذكاء وكفاءة يف

استخدام الطاقة.
الوزراء:
رئيس
وقال
«علينا ان ندير تأثري ارتفاع
مستويات مياه البحر واخلطر
املتزايد للفيضان على مدننا
ومناطق الشاطىء».
واضاف يقول :لقد قلت من
قبل انين اؤمن باسرتاليا
كبرية ،غري ان ادارة منو
السكان ستكون مبثابة حتد.
غري ان خطة العمال الفيدرالي
للتدخل يف التخطيط املدني
قد تواجه معارضة من
حكومات الواليات والبليات
اليت وضعت القوانني.
وقد شدد السيد راد على عدم
انتزاع ادوار هذه احلكومات
وقال ان احلكومة الفيدرالية
الواليات
سوف تعمل مع
واملقاطعات من خالل جملس
احلكومات االسرتالية حول
صياغة قوانني وطنية جديدة
العام املقبل.
وسوف يتم ترك ختطيط
االرض والقرارات اليومية
للواليات حيث اعلى السيد
راد «ان ليس هناك اي
وزير يف الكومنولث يريد
ان يقرر تطبيقات التطور
والتنمية حول مياه الصرف
الصحي(اجملارير)».
*املدن ستخضع خلطة تغيري
املناخ*
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National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar
Manager
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best Bar Food
National Finalist 2008 - Australian Bar Awards: Best
Bartender
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Specialty Cuisine
Regional Finalist 2008 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
World Finalist 2008 - 42 Below Cocktail World Cup
Winner 2008 - Courier Mail People’s Choice Award: Brisbane’s
Best Bartender
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best New Bar
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Drink
Selection
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Best Bar
Team
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
National Finalist 2007 - Australian Bar Awards: Bartender of
the Year
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
New Restaurant
Regional Finalist 2007 - Restaurant and Catering Awards: Best
Themed Cuisine
National Finalist 2008 - Cosmopolitan Magazine: Australia’s
Hottest Bartender
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احلكومة تعلن متسكها جبدول
مواعيدها للتحفيز االقتصادي

اعلنت احلكومة الفيدرالية عن
متسكها جبدول مواعيدها للتحفيز
االقتصادي ،رافضة االقرتاحات
بأن االنفاق يزيد ضغوط
التضخم.
وبعض
املعارضة
وتعتقد
االقتصاديني ان على احلكومة
ان تقلص انفاقها التحفيزي
حيث بدأ االقتصاد يتعافى
بسرعة اسرع من املتوقع.
وصرح وزير املال ليندسي تانر

لراديو اي بي سي قائال« :ن
ّ
سيفك
مستوى احملفز سوف
لوحده وهذا سوف يبدأ مع نهاية
العام احلالي».
وكشف الوزير تانر عن ان
«احملفز ميثل فقط نسبة
مئوية صغرية من امجالي نفقات
املوازنة».
وقال ان احلكومة تعهدت
باعادة املوازنة الفيدرالية اىل
الفائض.

الرئيس التنفيذي لبنك اي ان زد:
قرار رفع الفائدة مل يكن ناضجا

اعلن الرئيس التنفيذي لبنك
اي ان زد مايك مسيث ان رفع
البنك املركزي لسعر الفائدة
الرمسي رمبا كان مبكرا جدا
حيث ان االقتصاد ما زال
هشا.
وكان البنك املركزي قد رفع
مبعدل
سعر الفائدة الرمسي
ّ
 0.25يف املئة ليصل اىل
 3.25يف املئة بداية الشهر
احلالي حيث كان هذا السعر
هو االدنى خالل  49عاما.
وقال حاكم البنك غلني
ستيفنز ان البنك املركزي قد
ّ
معدل متدن
خفض السعر اىل
ّ
جدا بسبب التهديد االقتصادي
احلاد الذي احنسر االن ومن
املالئم االن رفع الفائدة اىل

مكان اكثر طبيعية.
واعلن السيد مسيث ان عالمات
التعايف تدفعه للتشجع قائال:
«رأينا اشارات ،االشياء
تتحسن على ظهر االقتصادات
االكثر مرونة يف اسيا».
ورأى السيد مسيث ان اقتصادا
اقوى يعين ان االقرتاض
للمصاحل واالعمال سريتفع
يف العام املالي  2010مضيفا
«سوف نبدأ برؤية حتسن
(منو االقراض) وخاصة لناحية
ّ
املتعلق بالشركات».
اجلانب
وكانت االرباح الصافية لبنك
مبعدل 11
اي ان زد قد هبطت
ّ
يف املئة لتصل اىل  2.9مليار
دوالر يف االشهر الـ 12املنتهية
يف  30ايلول املاضي.

بعد ان اعلنت جاكارتا عدم اجبار طاليب اللجوء على املغادرة
راد ال يستبعد استخدام القوة النزاهلم من السفينة االسرتالية

اعلن وزير اخلارجية االندونيسي
ان بالده لن جترب طاليب اللجوء
الـ 78على النزول من سفينة
اجلمارك االسرتالية وادخاهلم
اىل معسكر االعتقال.
بدوره مل يستبعد رئيس الوزراء
االسرتالي كيفن راد استخدام
القوة الفراغ السفينة من
االشخاص الـ 78الذين على
متنها ومن ضمنهم مخس نساء
ومخسة اطفال امضوا اياما
على منت السفينة االسرتالية
حيث مل
اوشينيك فيكينغ
يسمح هلا بالرسو يف جزيرة
بيتان االندونيسية.
وقد ترك وزير اخلارجية
االندونيسي قرار حل هذه
االزمة للحكومة االسرتالية قائال
ان اندونيسيا سوف تنتهك
القوانني الدولية اذا اجربت
طاليب اللجوء على مغادرة
السفينة.
وصرح لراديو اي بي سي
قائال« :القرار هو قرارهم
ملغادرة السفينة وحنن لسنا يف
موقع يسمح لنا باجبارهم على
النزول منها».
وقال انه»يف التحليل النهائي،
اذا رفضوا ترك املركب ،فان
على احلكومة االسرتالية ان تأخذ
هذا باحلسبان».
اما السيد راد فقال« :اننا
ّ
ومعقد،
حتد صعب
نتعامل مع
ّ

*الجئون على منت السفينة *

لدي ثقة بأن رجالنا ونساءنا
الذين يعملون مع هذه الوكاالت
يتحملون
سوف
احملرتفة
مسؤولياتهم باكرب درجة من
املهارة االنسانية ولكن هناك
وضع صعب جدا».
باسم
الناطقة
لن
غري
حقيبة اهلجرة للظل شريمان
ستون قالت ان املسؤولني
يتم
«رمبا
االسرتاليني:
اجبارهم على سيناريو سيىء»
من خالل اجبارهم على انزال
طاليب اللجوء وصرحت لشبكة
سكاي نيوز «هذه كارثة على
ّ
كل جبهة».
وكان رفض حاكم جزيرة
اندونيسية رسو سفينة مجارك
اسرتالية على متنها  68الجئا يف

جزيرة بينتان االندونيسية .ففي
وقت يتساءل فيه حزب العمال
املعارضة حول املوقف االنساني
جتاه التعامل مع طاليب اللجوء
مل يسمح احلاكم االندونيسي
املسؤول عن اجلزيرة للسفينة
بتفريغ محولتها االنسانية.
وكانت السفينة ،اوشينيك
االول
فيكينغ» ما زالت امس ّ
على بعد  10اميال حبرية من
جزيرة بيتان بعد ان رفض حاكم
جزيرة ريو ايسميث عبد اهلل
التعليمات بقبول طاليب اللجوء.
ونقلت الشرطة الفيدرالية
االسرتالية عن احلاكم عبد اهلل
منعنا السفينة
قوله «لقد
االسرتالية اليت على متنها 78
الجئا سريالنكيا من الرسو يف

املرفأ كيجانغ وامرنا البحارة
والشرطة برفض ذلك..السفينة
ال تستطيع الرسو على اليابسة
حنن لسنا ارض نفايات لدول
اخرى».
وقال الناطق باسم وزارة
الشؤون اخلارجية يف ياندونيسا
توكو مايزايسييه ان احلكومة
املركزية كانت تناقش املسألة
مع حكومة االقليم وليست على
علم كم من الوقت ستستغرق
املسألة ،مضيفا «هذه ليست
مشكلة انه حوار حيتاج اىل ّ
حل..
احلكومات احمللية اليوم اكثر
اسقاللية لديها سلطة اكرب،
حنن ال نسمي ذلك مناقشات
انها وجهات نظر جلعل حكامها
يدركون ما يفعلونه».
وكانت هذه اجملموعة قد مت
انقاذها منذ اكثر من اسبوع
من قبل السفينة االسرتالية يف
منطقة حبث وانقاذ اندونيسية
قبل ان ينقل ركابها اىل
السفينة اوشينيك فيكينغ.
ومبدئيا ،كان ينبغي انزال
الركاب يف منطقة ماريك غربي
جاوا ،غري انهم ُحّولوا اىل جزيرة
بيتان اليت تبعد  900كيلومرت
اىل الشمال .ويعين رفض
السماح للسفينة االسرتالية
تفريغ محولتها ملدة  9ايام ان
طاليب اللجوء سيبقون يف حالة
عدم اليقني.

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

Wilsons Boathouse
Seafood Restaurant

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

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

ﻳﺘﺴﻊ ﻟـ  ٣٥٠ﺷﺨﺼﺎ ..ﻣﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪﺍ
ﺗﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﺬ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ

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

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

طرابلس وأخواتها :إهمال مزمن وعالقات بينيّة وتبعيّة ()4

السنية يف املعارضة
حزب اهلل تعامل مع األطراف
ّ
ّ
السنة كانوا يعارضون خبفر وحياء
بفوقية ،واملعارضون

َ
فريقي الرئيس جنيب ميقاتي والوزير حممد
ينظر من يعمل ضمن
الصفدي إىل جتربة تيار املستقبل يف التقدميات بأنها رائدة،
ويسعون إىل نسخ اجلوانب الناجحة فيها .فيعملون على إنشاء معاهد
تعليمية ،وتوظيف مندوبني ،وتوزيع مساعدات ،وإنشاء مستوصفات
يطور تيار املستقبل يف طرابلس
أو تقديم خدمات طبية .يف املقابلّ ،
خدماته .فإضافة إىل التوظيف يف شركات أمنية وبعض الوظائف غري
اإلنتاجية،
يعد اليوم التيار األفضل على مستوى اخلدمات الطبية،
ّ
وهو املكان الذي ال يرد سائل مساعدة.
حولت
إال أن هذه العالقة اليت أصبح عمرها أكثر من مخسة أعوامّ ،
املدينة إىل حالة من االستعطاء .مل يعد من الضروري الكالم يف
السياسة ،أو يف احلد األدنى تقديم وعود ،ولو كاذبة ،مل تعد الربامج
االنتخابية إال شكليات .بينما ّ
تعثر الرئيس عمر كرامي حبجم التقدميات
لدى أخصامه ،فيما حجم قدراته هو ،بغض النظر عما يبلغه ،سيكون
حمدودًا .لكن خسارة كرامي نفسها ،كما يقول أحد الوسطيني ،أدت
إىل نهاية الزعامة يف املدينة ،كما إىل نهاية السياسة واملواقف.
«املشكلة أن القوى الرئيسية يف طرابلس (املستقبل وميقاتي
والصفدي وكرامي) فوقية وليس لديها بنيان تنظيمي وشعيب»،
حبسب ما يقول خلدون الشريف ،الذي خاض االنتخابات إىل جانب
ّ
يتنحى
كرامي قبل أن
مفض ًال إعادة قراءة ما جرى فيها ،والتمهيد
ّ
ملرحلة جديدة.
«تيار املستقبل ال ّ
يّ
السن العربي الطرابلسي إال يف
ميثل الضمري
حلظة االستعار الطائفي» ،يقول الشريف ،الذي ينظر ناقدًا إىل
املعارضة ،إن حزب اهلل « الذي ّ
ميثل عمودها الفقري ،تعامل مع
ّ
السنية فيها بفوقية ،واملعارضون
األطراف
السنة كانوا يعارضون
ّ
خبفر وحياء وعجزوا عن تنظيم صفوفهم».
ميكن سرد الكثري عن عالقات قوى املعارضة بعضها ببعض ،إذ
كان آخر ما جرى هو حماولة أحد أطراف املعارضة احلصول على مقعد
نيابي من آل احلريري مقابل تسليم ما ميكن اعتباره اخرتاقًا حلزب اهلل
يف طرابلس ،وبعدها قرر احلزب قطع العالقة واملساعدات عن هذا
الطرف ،كما أنه ميكن باملقابل تقديم وجهة نظر احلزب اليت تقول
إنه لن يبين مواقع لألطراف ،بل هو على استعداد ملساعدة األطراف
على بناء مواقعها.
جبهة العمل اإلسالمي حظيت بالكثري من االهتمام والرعاية من حزب
اهلل ،وفتحت أمامها العديد من األبواب اليت كانت مغلقة أمام غريها.
لكن يشكو من يعمل يف جبهة العمل من ّ
تدخل احلزب واملعارضة يف
كل اخليارات ،كذلك إقامة احلزب لعالقة ثنائية بأطراف اجلبهة .فهو
كان يتعامل مع اجلبهة عرب الداعية فتحي يكن ،ويعود ليقيم عالقات
رد احلزب
جانبية مع كل طرف من أطراف اجلبهة .هنا أيضًا نسمع ّ
بأن من مل يقم معه عالقة كان يسعى لبناء هذه العالقة املوازية مع
احلزب.
خيتصر الشريف الصورة بالقول« :منذ عام  ،1992مل يكن
يف طرابلس من يسعى إىل االستفادة من واقع األرض أو من
الظروف اإلقليمية لتكريس موقع للمدينة يف املعادالت ،بينما كانت
القوى األخرى ،وخاصة آل احلريري ،يسعون ألداء دور مركزي يف
البالد».
ال يستثين ذلك أحدًا ،ال ميقاتي وال الصفدي خارج هذه املعادلة ،يف
رأي الشريف ،بينما حيدثك من يعملون إىل جانب ميقاتي عن استحالة
ّ
بناء خصوصية اليوم من خارج الزعامة
السنية .ومع ذلك ،فإن خيار
ميقاتي باملشاركة يف الالئتالف االنتخابي أعطاه اهلامش الذي يسمح
له بأن يكون وسطيًا ،دون أن يتهم باخلروج عن الطائفة ،أو غريها
ّ
السنة من خارج تيار املستقبل.
من االتهامات اليت ُتكال لغريه من
ّ
يف النهاية،
الكل يسري وفق برنامج من خارج طرابلس ومن خارج
لبنان ،حيث ال خيفي أحد أن املدينة وزعامة الطائفة يتبعون ملرجعية
سعودية اليوم ،وأن الضغط السعودي هو ما ّ
ألف الئحة االئتالف
ّ
الطرابلسية .لكن دائمًا ،حني تطرح أسئلة مشابهة ،جتد من يذكر مبا
حصل حني قرر الوزير الصفدي اختاذ موقف مستقل يف سان كلو،
إذ هوجم يف مدينتهُ ،
أيد
وف ّككت كتلته ،وعوقب عقابًا قاسيًا ألنه ّ
انتخاب رئيس اجلمهورية حينها بثلثي أصوات اجمللس النيابي.
ّ
وكل طرف مشالي جيب أن جيد
ال استقالل وال مستقلني،
غطاء
ً
من جهة مركزية يف لبنان .والغطاء حتى اليوم يعين التبعية للجهة
الراعية .وحتى قيام ما هو خمتلف ،فإن التنمية يف الشمال ،يف رأي
أبنائها ،قضية مؤجلة رمبا إىل يوم احلساب.
■■■
إشارة من احملرر :اتصل أحد أبناء رئيس جملس النواب األسبق صربي
محادة للتنبيه والتصحيح بأن املعين باملشاركة يف جبهة املواجهة
الوارد يف احللقة الثانية من «طرابلس وأخواتها» هو سهيل عبد
اهلل محادة ،وليس ماجد صربي محادة ،لذا اقتضى التوضيح.
صور الرئيس جنيب ميقاتي على جدران املباني يف منطقة باب التبانة
(أرشيف ــ أ ف ب)صور الرئيس جنيب ميقاتي على جدران املباني يف
منطقة باب التبانة (أرشيف ــ أ ف ب)مل يعد ممكنًا الرهان على حكومة
تقرر تنمية املناطقّ ،
كل ما حيكى ويقال يف هذا اخلصوص
مركزية ّ
لغو ال يبلغ أبعد من فم قائله .أما أرض الواقع ،فتتخّبط خبيارات
مر .ويف االنتظار ،ميكن دائمًا مساع نقاشات
بعضها حلو وبعضها ّ
وقراءات عن «طرابلس إىل أين؟» ،وبعضها يأتي من قندهار.

ورد الفعل على ما اختذه
حبادثة موقف الوزير الصفدي يف سان كلوّ ،
هناك من موقف رافض النتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدًا
يعده الطرابلسيون حتذيرًا لكل سياسي
واحدًا ،وهو ّ
رد الفعل الذي ّ
ّ
ّ
ّ
السنية
صف الشرعية
حياول اخلروج من
مبمثلها الوحيد ،سعد احلريري
وتيار املستقبل.

■ وسط ووسط آخر

*صور الرئيس جنيب ميقاتي على جدران املباني يف منطقة باب التبانة*

«طرابلس إىل أين؟» يسألك من بقي يعمل حتى اللحظة األخرية
يف االنتخابات لفوز املعارضة من دون أن يكون جزءًا منها .ليست
ّ
املسألة يف الصراع على متثيل
السنة وحسب ،وأبطاله تيار املستقبل
والرئيس جنيب ميقاتي والوزير حممد الصفدي ،أو يف نزاع إلثبات
الوجود ختوضه قوى املعارضة ،وعلى رأسها الرئيس عمر كرامي
وجبهة العمل اإلسالمي بأطرافها املتعددة ،أو يف حماولة الوصول إىل
موقع ّ
ميثل أطراف املدينة كما
ستبعد.
حتتج اجلماعة اإلسالمية حني ُت
َ
ّ
وليست أزمة طرابلس والشمال ،من القلمون إىل نهر أبو علي الكبري،
يف جمموعة من املطالب املعيشية املفقودة والناقصة .لقد بات
الصراع يف الشمال خيتمر بهدوء بانتظار اندالعه .فالنزاع يف لبنان
انتقل من نزاع طائفي عام  ،1975إىل نزاع مذهيب مع دخولنا عصر
االجتياحات األمريكية والنزاعات
ّ
السنية الشيعية .وكما كل املنطقة،
كذلك طرابلس والشمال ال حييدان عن خط الزالزل يف النزاعات
املستعرة.

■ خيارات وحرية

خيارات طرابلس األوضح هي بني املتابعة إىل جانب تيار املستقبل،
ودعم قيادته للبالد ،أو انتظار فعل ما قد يقوم به الوزير حممد
الصفدي ،الذي ينتظر إعادة توزيره من ناحية ،وزيارة الرئيس
املكلف سعد احلريري إىل دمشق ،حتى يسمح له جو التشنج املذهيب
بقليل من احلركة.
حترك أوسع،
يلوح أيضًا يف األفق احتمال عودة الرئيس ميقاتي إىل ّ
حتت شعاره الدائم «الوسطية» .وهو ،اآلخر ،ينتظر تأليف احلكومة،
وذهاب احلريري إىل دمشق ،إلنهاء حالة العصبية القاتلة ،أو ختفيف
حدتها ،حتى إذا ما ُعقد مؤمتر الوسطية يف بريوت يف نهاية العام
ّ
ّ
اجلاري ،ميكنه أن
يتجنب االتهامات السهلة والسريعة اليت قد تصيبه،
شق الصف وخرج عن اجلماعة ،وصو ً
ّ
بأنه
ال إىل أصوات قد تصمه
بالعمل ملصلحة سوريا ،وهو الذي بدأت مشكلته مع دمشق حني كان
ّ
رئيسًا للحكومة،
األول مع جلنة التحقيق يف اغتيال
ووقع الربوتوكول ّ
رفيق احلريري ،وكان قبلها قد رفض االنضمام إىل قوى الثامن
من آذار ،وهو اليوم ينتظر حل احلريري ملشكلته مع سوريا حتى
يبدأ
بالتمدد إىل خارج مدينة طرابلس ،حبسب ما خيربك به من يتابع
ّ
االستعدادات ملؤمتر الوسطية.
إال أن عدم قدرة ميقاتي ،كما الصفدي ،على موازنة الضغط اخلارجي
يقرراه داخل مدينتهما ،ميكن
عليهما وعلى خياراتهما ،مع ما ميكن أن ّ
خاصة كان قد ّ
ً
أن يكون قات ًال يف منطقة كالشمال .فميقاتي
أكد
عرب اإلعالم أنه سيخوض املعركة االنتخابية إىل جانب صديقه جان
عبيد ،ولكن ويف منتصف الطريق اضطر إىل أخذ الشرعية من تيار
املستقبل .وهو ،وإن كان قد ّ
حقق دورًا وموقعًا حبسب العاملني إىل
أن ّ
مثة من ال يرى أن يف اسرتضاء أطراف أخرى ما يسمح
جانبه ،إلاّ ّ
برسم آمال كبرية على جممل حركة ميقاتي الوسطية.
«أية وسطية هذه اليت
يتوجها تيار املستقبل؟» ،يسألك أحد
ّ
السياسيني الطرابلسيني ،مضيفًا إن «ميقاتي والصفدي استجابا
ّ
لدعوة سعد احلريري باالئتالف ألسباب إقليمية ،ووقع عليهما الضغط
ّ
يف حلظة توافق مصرية سعودية ،لتجنيب الساحة
السنية املعركة
االنتخابية ،ومبوافقة سورية .فحتى لو كانا (امليقاتي والصفدي)
قطبني ،إال أنهما مرتبطان مبصاحل ومراجع خارجية».
وهذا ما يوافق عليه النائب السابق أسعد هرموش حني يقول إن
هذه القيادات (ميقاتي والصفدي)
«مؤهلة للقيام بدور يف الساحة
ّ
اإلسالمية ،ولكن ضعفهما جتاه موقع رئاسة احلكومة جيعلهما ساعيني
إىل عدم إغضاب املرجعيات العربية ،وبالتالي فهما ال ميلكان القدرة
على املوافقة والرفض».
ويقول أحد القريبني من حركة «العزم والسعادة» ،اجلمعية التابعة
لنجيب ميقاتي ،إن ّ
مثة نقاشًا يدور يف هذه األوساط عن تأليف حزب
سياسي ،مضيفًا «هي حماولة إدارية إلنشاء حزب أو تيار لتكوين
عصب سياسي» ،مرفقًا كالمه حبركة من يده تعين عدم االهتمام.
ّ
أضف إىل ما سبق أن ّ
يذكرك
كل من تلقاه وتسأله عن الوسطية

ومن اخليارات املتاحة أيضًا املسري بني النقاط ،واعتماد شخصيات
وسطى وحمايدة .إال أن مصري الوزير السابق جان عبيد يف االنتخابات
قد ال يشجع على انتظار حلول مشابهة .عبيد الذي يقول اليوم إنه
حصل على نسبة أصوات (أكثر من  30ألف صوت) يف االنتخابات
األخرية يف ظل كل أنواع الضغط والضخ الطائفيني واملاليني ،يرى
أن خياره كان صائبًا ،وإن كان ال ميكن القول إن خياره ميكن أن
ّ
يردد أنه اختار الكرامة واالستقالل على
ميثل خيارًا عامًا ،وخاصة أنه ّ
التبعية يف االنتخابات ،رغم أنه ُعرض عليه االنضمام إىل لوائح أخرى
بعدما ختلى عنه امليقاتي ،وقد رفض عبيد حفاظًا على خياره اخلاص.
ويف املقابل ،قال عبيد خالل لقاء مجعه باحلريري «لو دفعتم هذه
األموال أنتم األربعة (روبري فاضل وسعد احلريري وجنيب امليقاتي
لسددمت الدين العام».
وحممد الصفدي)
ّ
ولكن خيارات عبيد ليست خيارات ميكن أن تتبناها مدينة ،وإن كانت
تصلح ملرشحني على املقاعد النيابية .وعبيد نفسه يعلم
ويردد أن
ّ
يف طرابلس مخرية وطنية وقومية جيدة جدًا ،ولكن جرى إفساد
املدينة بطريقة ممنهجة ،وال سابق هلا.

إسالميون وأزمات
■
ّ

أما اخليارات اليت حاولت التمايز ،كالقوى السلفية واجلماعة اإلسالمية،
ّ
ّ
فلكل منها أزماته اخلاصة ،كما أزماته يف العالقة مع حلفائه الذين
حياولون إذابته داخل أحضانهم ،وإعطاء هذه القوى الفتات .وكأن
هذا ال يكفي ،فتربز داخل هذه القوى حاالت رفض ومتلمل من
التحالف ،سواء مع تيار املستقبل لدى اجلماعة اإلسالمية ،أو مع تيار
املستقبل أو القوى املعارضة ،لدى السلفيني .فتصبح هذه القوى
ً
ً
هشاشة،
اإلسالمية أكثر
وعرضة ملزيد من األزمات الداخلية اليت
ّ
ستقلص حتمًا حجمها ونفوذها بني الناس ،وبالتالي دورها وأهميتها
لدى حلفائها.
ويقول أحد سياسيي طرابلس إن اجلماعة اإلسالمية ،كما احلالة
السلفية والقوى العلوية واألحزاب املسيحية ،كلها قوى موجودة
وجزء من نسيج املدينة ،ولكن قدرتها على التأثري الفعلي ورسم
ّ
اخليارات حمدودة ،وذلك لسبب رئيسي هو احلجم العددي
األقلوي
هلذه القوى.
ويف رأي النائب السابق أسعد هرموش ،فإن احلالة اإلسالمية
ً
عامة افتقدت راعيًا وظهريًا إقليميًا« ،مقابل مث ًال احلالة اإلسالمية
الشيعية ،اليت حصلت على مثل هذا الراعي ،فال عرب االعتدال ّ
يتبنون
احلالة اإلسالمية ،وال عرب املمانعة ،وكل الدعم يصل حصرًا إىل تيار
املستقبل دون غريه» .ويضيف هرموش إن اجلماعة رمبا تبحث يف
موقفها جديًا« ،ولكن اليوم هناك مشكلة إن أوجدنا حالة معارضة
داخل الطائفة ،ولكن يف املقابل حنن حالة سياسية ومن حقنا احلصول
أن السياسة
على مواقع من ضمن فهمنا الشمولي لإلسالم ،إذ نرى ّ
جزء من احلركية اإلسالمية».
ّ
ويتابع هرموش« :على مستوى الساحة
السنية ،املطلوب اليوم
التنوع ،وإعادة النظر يف املواقف ،وكثريًا ما كانت هذه الطائفة
ّ
تعيش حالة التنوع».
أو ً
ويضيف« :لسنا دائمًا
ال ،فنحن نرى
معنيني بشعار مثل لبنان ّ
ّ
فيه فص ًال للبنان عن حميطه العربي واإلسالمي .نعم ،حنن مع احلرية
والدميوقراطية ،ولكننا مع املقاومة وفلسطني يف الوقت نفسه».
وخيتم هرموش «كنا نتحدث يف السابق عن وصاية سورية ،واليوم
أصبح لدينا وصايات ،مصرية وسعودية وأمريكية ،والبعض حياول
استعادة أجماد عبد احلميد غالب (السفري املصري يف لبنان خالل
مرحلة حكم مجال عبد الناصر ،الذي أطلق عليه بعض اللبنانيني اسم
املندوب السامي املصري)».

■ اجلبهة اليتيمة

أما جبهة العمل اإلسالمي ،فيمكن احلديث طوي ًال عنها وعن وضعها
منذ النشأة إىل حلظة وفاة الداعية فتحي يكن ،إضافة إىل استياء
يكن الشديد ،الذي مل خيرج إىل اإلعالم ،عن أسلوب إدارة البعض
للتحالفات والعملية االنتخابية .إال أن اجلبهة ،حبسب أحد كوادرها
تكون حتى اللحظة جتربة ميكنها أداء الدور الذي رسم هلا
األنشط ،مل ّ
ّ
يف حلظة التأسيس ،وهي مل
تتمكن من النهوض بنفسها ،عدا كونها
واجهة سياسية جملموعة من القوى املعارضة ،املتعددة العالقات
واالهتمامات.
ورغم طرحها التحدي أمام نفسها ،فقد فشلت جبهة العمل اإلسالمي
حمدد هلا ،والبدء باستقطاب قواعد ،وكودرة
يف وضع إطار تنظيمي ّ
من التحق بها ،فض ًال عن عجزها عن أداء دور فعلي يف املقاومة إىل
جانب حزب اهلل ،وهو طموح رافق بدايات التأسيس إلاّ ّ
أنه اصطدم
املضي إىل
بالعجز عن إدارة الشؤون الداخلية حينًا ،وبعدم اجلرأة على
ّ
النهاية يف هذا اخليار حينًا آخر .أضف إىل ذلك أن التجربة امليدانية
ّ
تسلمتها اجلبهة مل تكن
يف بعض مواقع املرابطة اليت
مشجعة بالنسبة
ّ
إىل املقاومة اإلسالمية ،مما أدى إىل تقليص هذا اجلانب ،واالكتفاء
بتدريب جمموعات قتالية تابعة للجبهة من دون برنامج عمل واضح إىل
جانب املقاومة يف اجلنوب.
عن «االخبار» البيوتية
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تحقيقات

"النافعة" أو مصلحة تسجيل السيارات ومراقبتها يف الدكوانة

العالقة الغامضة بني مساسرة املعامالت وموظفي اإلدارة العامة

االصالح االداري عنوان قديم يف لبنان ما بعد احلرب ،لكنه ال

يزال شعارًا يتيمًا على ابواب االدارات واملؤسسات الرمسية .يف
هذا التحقيق وصف جزئي لبعض جوانب العمل االداري وهوامشه يف
مصلحة تسجيل السيارات يف الدكوانة.
بني ساحة الدكوانة ومستديرة الصالومي ميتد شارع عادي يشبه سائر
شوارع بريوت املرتبة على عجل .طول هذا الشارع كيلومرت واحد،
وعلى جانبيه ابنية كهلة ،يف طبقاتها السفلى حمال جتارية ،ومكتبات
ومطاعم خمتلفة ومصرفان وخمفر الدكوانة ،ومدرسة فندقية وثالث
حمال تسلية ،وأكثر من حمل لبيع الزهور ،واخريًا أهدت ادارة السري
الشارع اشارة جديدة تقف بزهو على تقاطع يفصل شارع "النافعة"
عن آخر خيرتقه من جهة مستديرة احلايك ليصل اىل بدايات أوتوسرتاد
منطقة سن الفيل.
مييز هذا الشارع وجود مصلحة تسجيل السيارات واآلليات التابعة هليئة
إدارة السري ،أو ما يعرف بني اللبنانيني باسم "النافعة" .وهو االسم
الذي أطلق على الشارع .قد ال يعرف العابر أين تبدأ حدود "النافعة"
وأين تنتهي ،لكنه يبصر حتمًا مشهد األجساد املزدمحة على جهيت
ملونة ،وتبدو على وجوه املزدمحني مالمح التعب
الشارع ،حاملة أوراقًا ّ
واالرهاق .شركات ومكاتب عدة تتوزع على امتداد الشارع ،وأخرى
تنبت كالطفيليات يف أحيائه الضيقة .انها مكاتب "ختليص معامالت"،
"تأمني إلزامي"" ،تعليم قيادة السيارات" و"تركيب لوحات ومنر"،
اضافة اىل سوق شعيب ّ
كل يعرض فيه بضاعته يف فوضى عارمة.
املشاركون يف هذا املشهد أصحاب مكاتب ،موظفون ،معقبو معامالت،
ومواطنون حيضرون إلجناز معامالت سياراتهم .وهناك ايضًا مئات
شتاء إىل املدرسة املهنية اليت يفصلها شارع
من الطالب املتوافدين
ً
عريض عن مباني النافعة.
أزمة سري خانقة يومية منذ ساعات الصباح األوىل ،ال تلبث أن تتالشى
عند الساعة الثانية بعد الظهر ،موعد إقفال معظم احملال ،فيصري
الشارع شبيهًا مبجرى نهر جف فجأة وتناثرت على ضفافه نفايات
تتناسخ يوميًا كالطحالب.
ال مواقف للسيارات رغم أنها سبب االزدحام .تركن سيارتك على
الطريق العام ،أو يف إحدى روافده .ترتجل من سيارتك وتتجه حنو
مبان كانت بيضاء يف ما مضى إال أن الزمن واالهمال سرقا لونها،
فتحولت رمادية باهتة ،وتشربت روائح من هم على عجلة من أمرهم يف
زمحة الدوائر احلكومية.
هذه هي "النافعة" ،الدائرة احلكومية التابعة لوزارة الداخليةّ .
كل
دون عليها رقم ورمز على شكل
سيارة مسجلة يف لبنان حتمل لوحة ّ
سجلت فيها السيارة (ج :جونيه – ب:
أول حرف من املنطقة اليت
ّ
بريوت – و :أوزاعي اخل )...ويف كل من هذه املناطق مصلحة لتسجيل
السيارات ،لكن "نافعة" الدكوانة أشهرها ،ألنها مرجع هذه الرموز
تهب موجة من وجوه
كافة .ما إن تدخل الساحة احمليطة باملبنى حتى
ّ
مستطلعة مستفهمة عن سبب جميئك .لوهلة تشعر بأنك حتولت إىل
نعجة بني صيادين ،فيما العودة إىل الوراء أشبه باهلرب من كابوس.
من القلق املرتسم على وجهك ومن خوفك على إهدار نهار كامل
مترست
بني طبقات إدارة رمسية ،يعرفونك يلتقطون األوراق بأنامل ّ
ّ
يتمعنون بقطعة أثرية ويشرعون
يقلبونها وكأنهم
بالنشل الشرعي.
ّ
ّ
يتطلبها إجناز املعاملة .بني عبارة وأخرى يلفظون
بتعداد املراحل اليت
بصوت منخفض سعرًاُ ،يتبعونه باسم موظف ما .يرتيثون بعدها برهة
ثم يتأملون العرق املتصبب على جبينك ارهاقًا مسبقًا من املراحل اليت
تتخيل ان معاملتك ستجتازها.
املهمة ليست صعبة ،لكنها حتتاج وقتًا ومتابعة ،قد تكون متمرسًا
بنهارات كهذه ،وحمبًا للمغامرة أو رمبا جاه ًال ملا ينتظرك ،فرتفض
املساعدة وتتجه بنفسك لتنخرط يف صف طويل .وحتاول أن تكون
نظاميًا .اخليار الثاني فنجان قهوة يف مكتب احد خملصي املعامالت،
جريدة تتصفحها منتظرًا أحد املعقبني .أما السبيل األخري فيكون اتصاال
ّ
مبعقب إىل منزلك ويهتم بأمورك .ولكل
هاتفيًا بأحد معارفك ليأتيك
واحد من هذه السيناريوهات رزمة خمتلفة من األوراق النقدية.

مساسرة أم منقذون؟

مكيفّ ،
جنة مصغرة ،تشرف من وراء الزجاج على
تجلس يف مكتب
ّ
بشر حيرتقون تارة بأشعة الشمس وطورًا بغيظ على وقت مهدور .بعد
قليل تصلك األوراق بهدوء إىل الطاولة جبانبك .متأل املعلومات املطلوبة
ّ
املعقب إلنهاء املعاملة وراء أسوار
وتنصرف إىل انتظار الرجل اخلارق أو
املبنى احلكومي الشاهق.
احلاجة إىل خدمات املعقب مربرة ال بل أصبحت ضرورية .فهذه الشخصية
تستطيع اختصار أوقات االنتظار واإلنكسار أمام دهاليز ال تعرف بداية
هلا وال نهاية .فاملوظف قد ال يأبه بالوقت ويفرض طلبات كثرية
ّ
املعقب يعفيك
تتحول عراقيل حيال نفاد الصرب.
شرعية رمبا ،ولكنها
ّ
من هذا كله مقابل مثن خدماته السريعة .أنت حتمًا ال تريد أن ختوض
هذه التجربة :موظف ميأل البيانات ،آخر يعاين السيارة ورقم اهليكل،
وثالث يتأكد من رسم اجلمرك ويهتم بتسجيل املعاملة على الكمبيوتر.
ّ
ليوقع على صك البيع،
بعدها عليك أن حتمل امللف إىل رئيس القسم
وحييل املعاملة إىل التسعري ،ثم تعود لتهتم بلوحة التسجيل والبحث
عن الطوابع ،وأخريًا توقيع رئيس الدائرة .هذه عينة من يوم عادي مل
تتخلله أي مفاجآت بعد.
حدد القانون اللبناني الصادر يف الستينات من القرن املاضي ،دور
ّ
املعقب مبساعدة املواطنني وإرشادهم لتنظيم معامالتهم ومالحقتها،
وصو ً
ال إىل نيل حاجتهم ،من خالل حتضري املستندات وتعبئة النماذج
املطلوبة .وللمعقبني نقابة ولكل منهم بطاقة تعريف خاصة جيب إظهارها
اثناء ادائه املهمة .القانون يعترب عملهم مهنة ال وظيفة ،وبالتالي

ال ينتسبون اىل الضمان االجتماعي وال حيصلون على أية تقدميات.
سجلت يف حق أحدهم شكوى يف
جيددون تراخيصهم سنويًا ،وإذا ُ
النقابة أو املخفر وأحيل األمر إىل النيابة العامة ،جيمد ترخيصه ويمُ نع
تبت احملكمة بأمره.
من ممارسة عمله حتى ّ
ّ
املتعلقة بتسجيل السيارات يف لبنان مثان تتوزع على مناطق
الدوائر
عدة (الدكوانة ،األوزاعي ،جونية ،طرابلس ،عاليه ،زحلة ،صيدا،
ّ
املرخص هلم من الدولة فيبلغ عددهم 300
والنبطية) .أما املعقبون
ّ
معقب ،أكثر من ثلثهم يتمركزون يف منطقة الدكوانة وحدها ،وهناك
ّ
يتحولون موظفني يتقاضون
معقيب معامالت،
مكاتب خمصصة لتأمني
ّ
رواتبهم من املكاتب .لكن هذه املهنة ال تقتصر على الرجال فقط،
رغم أن النساء قلة بينهم .امللفت وجود معقبني غري ّ
مرخص هلم ويبلغ
عددهم أكثر من ضعفي الرقم الرمسي ،إخرتقوا هذه املهنة على دفعات
يف فرتات سابقة ويتقاضون مبالغ وفرية أحيانًا .فهامش حتايلهم
أوسع وال رقيب أو حسيب يف ظل غياب أي إثبات لشرعيتهم.
مهنة التعقيب ليست ظاهرة خاصة "بالنافعة" أو مبعامالت السيارات.
فهي برزت على نطاق واسع يف العقد املنصرم ،نظرًا إىل تزايد اهتمام
اللبنانيني باجناز معامالتهم الرمسية يف بلد عدد سياراته يناهز نصف
عدد مواطنيه .فالسيارة متطلباتها كثرية ومكلفة يف معظم األحيان.
وزيارة "النافعة" بني احلني واآلخر واجب بدءًا بالتسجيل أو الرهن،
مرورًا بتغيري اللون ورقم اهليكل واحملرك ،وصو ً
ال إىل حجز السيارة
واستبدال لوحتها ،وتوقيفها ،أو احلصول على إفادة ما.

يف دهاليز "النافعة"

بعيدًا من جو السماسرة ،وهذا لقبهم يف الشارع ،ميكنك أن تدخل مبنى
النافعة رافضًا كل وسائل الرتغيب ملساعدة مدفوعة .يف غياب أي
دليل كلوائح أو نصوص ميكن من خالهلا معرفة خط سري املعاملة أو
املبنى املقصود ،تسأل وال بد أن تصل بعد أن تسري كسائح متأم ًال
الزجاج والسالمل اليت تعاني من فقدان أجزاء منها .وبعد أن تعلم يف
أي طبقة تنجز معاملتك املنشودة ،تقف يف صف طويل حتضرت مسبقًا
للمشاركة فيه ألنك لبناني خربت عادات الدوائر احلكومية.
أمامك غرفة زجاجية جيلس فيها املوظف احلكومي .يف يديك أوراق
تستجدي توقيعًا .حولك وخلفك عيون الواقفني بنظراتهم املتوسلة
لتمريرهم قبلك .قد تشفق على عجوز ما أيقظ يف داخلك موروثات
مسرع خيرتق الصفوف كصاعقة
خنوة شرقية ،فتفسح له لتفاجأ بأخرق
ٍ
ويبدأ بالسؤال من فوق رؤوس اجلميع عن موظف يعرفه أو مدير ما،
كأنه يعلن متيزه عن اآلخرين منعًا ألي التباس .ينهال الصراخ عليه
من كل حدب وصوب ،وقد يساعده املوظف أو يتوقف عن العمل يف
انتظار نهاية التذمر ،فارضًا شك ًال من أشكال العقاب .يعاود املوظف
عمله مستأنفًا روتينه البارد إىل أن حيني دورك بعد طول انتظار .عليك
أن متد رأسك من نافذة  -ثقب صغري ليتأكد املوظف من أنك صاحب
املعاملة ،وتوقع البيانات .قد يرسلك إىل موظف آخر لتعود إليه عابرًا
اجللجلة نفسها ،أو ينتهي دورك هنا وتشكر اهلل على أن الرحلة انتهت
يف نهار واحد ،فتهرول إىل اخلارج كأنك سجني انقضت مدة حكمه.
مبان ،لكل منها وظيفته ،فمبنى اإلدارة ،حيث
و"النافعة" جمموعة
ٍ
رئيس هيئة إدارة السري ورئيس املصلحة ،يقبع يف أسفله خمفر
خاص حلل املشكالت بني املوظفني واملواطنني .هذا موظف تالسن
فتطور األمر إىل تشابك باأليدي ،استدعى تدخل قوى
مع مواطن
ّ
األمن لفض اخلالف يف املخفر .وذاك خالف آخر نشب بني املوظفني
تقدم تتابع
وأصحاب املكاتب بسبب تسهيل أمور العمل .وكل شكوى ّ
يف املخفر .ويف هذا املبنى اإلداري غرفة خاصة باالمتحان الشفهي
للقيادة وقلم املصلحة.
دائرة امليكانيك مزروعة بني املباني حيث تتم معاينة السيارات
واآلليات املصطفة يف خطوط مخسة .يف هذه الباحة أيضًا ،مبنى
لتخليص معامالت السيارات السياحية ،موظفوه حواىل العشرين ،وهم
من محلة الشهادات ،ومعظمهم مدرسني رمسيني انتقلوا من وظيفة
التدريس اىل "النافعة" لتحصيل إتاوات اىل جانب مرتباتهم الشهرية
الثابتة.
املبنى الثالث يهتم موظفوه بتسجيل السيارات العمومية والدراجات
النارية والسيارات الدبلوماسية واهليئات السياسية .طبقة من املبنى
خمصصة لسيارات الشحن اخلصوصي (كل املؤسسات اخلاصة من
مدارس وشركات اىل مؤسسات زراعية) .وهناك قسم خاص بالشحن
العمومي ،أي كل آلية تتسع مقاعدها لثمانية ركاب وأكثر ،وكل
شاحنة يتعدى وزنها األطنان االربعة .أما الطبقة املخصصة لرخص
السوق ففيها تقدم طلبات االمتحان للحصول على الرخص والبديل
عن الضائعة أو التالفة .وهناك طبقة حتوي أجهزة الكومبيوتر احلافظة
للمعلومات عن سيارات لبنان كلها.
واخريًا أضيفت وظيفة جديدة ال عالقة هلا بالنافعة ،وهي مصلحة املواقف
املدفوعة مسبقًا ،واليت زرعت أجهزتها يف شوارع بريوت .املصلحة
اجلديدة هذه ُتعنى بأمور مستعملي هذه املواقف وخمالفاتهم.

غنج اللبنانيني ومدينة املعقبني "الفاضلة"

يروي أحد معقيب املعامالت حقيقة وجود"مدينته الفاضلة" داخل هذا
السياج احلكومي .فموظف النافعة ،وفق قوله ،ال يتقاضى أي بدل غري
شرعي من املواطنني .يتقاضى أجرًا لقاء تسهيل املعامالت وتسريع
اجنازها .وما ُيدفع هو "مثن غنج" صاحب املعاملة .تسجيل السيارة
حيتاج إىل حنو ثالث ساعات ...فقط ،أما دفع امليكانيك فيمكن إمتامه
خالل نصف ساعة .لكن هناك معامالت قد تستغرق أيامًا عدة ،مثل
تسجيل دراجة أو شاحنة تابعة ملؤسسة.
املعقب عليم مبحطات سفر املستندات املطلوبة كلها ،وباألماكن اليت
جيب التوجه إليها ،بينما املواطن يدخل يف متاهة بني طبقات املبنى

واملكاتب ،ويهدر وقتًا وجهدًا عصبيًا يف متابعة ملفه .قد جتد مساسرة
يتقاضون ألفًا أو مخسة آالف لرية لقاء إجناز معاملة امليكانيك مث ًال.
وقد تصل تسعرية املعقب إىل أكثر من ذلك ،وفق نوع املعاملة.
ّ
املعقب .أما الواسطة فتكون عملية تسهيل
والزبون وشطارته مع
للمعاملة وتسريعها ،ومترير شخص قبل آخر ،أو زيادة نسبة جناح
الطالب يف امتحان القيادةّ .
كل معقب يرتاح ملوظف معني فتنشأ
بينهما عالقة حمسوبية ومنفعة مادية متبادلة .وهناك موظف يرتاح
بدوره ملدير معني ...فتنشأ عن هذا كله حلقات متكاملة من يدري إن
كانت شبيهة فع ًال بعامل املافيا؟

الشطارة

من أقدم حيل املعقب اليت تنطلي على الزبون ،وقوف املعقب
مطرقًا بعد إنهاء املعاملة اليت يسأله الزبون عن أجرها .يف إطراقته

مر بها إجناز
هذه وتنكيسه رأسه ،حياول املعقب تذكر املراحل اليت ّ
املهمة .إنه يتقن فن إهدار الوقت حيال ضيق الزبون ورغبته يف
اخلالص .يسأله زبونه من جديد ،فيشرع يف حساب مبالغ صغرية
صرفها هنا وهناك ،منتق ًال من طبقة اىل نافذة اىل موظف .يقول إنه
دفع مبلغًا إضافيًا ملوظف ،عالوة على التسعرية الرمسية .ويقول إن
صك البيع ّ
كلف عشرة آالف لرية ،مع العلم أنه جماني .وهو يضيف إىل
املبلغ عبارتني 7000" :لرية طوابع و 8000بدل ورق بول"! وهكذا ال
تقل أجرة السمسار ،املعقب عن أربعني ألف لرية ،عن كل معاملة .فهو
يعرف أن الوقت مثني ويعرف أن الزبون ال ينشد سوى اخلالص.

امتحان قيادة السيارة

يف الدول اليت نعيش هاجس التمثل بها وتقليدها ،يتوجب على
املواطن الراغب يف احلصول على إجازة قيادة السيارة ،أن يطلع على
كتاب يتضمن قواعد السري واألحكام والقوانني املتعلقة بها ،قبل أن
ميتثل المتحان نظري على جهاز الكومبيوتر يف أحد املراكز .بعد جناحه
يف اختبار املعلومات يتقدم المتحان ميداني .وتبقى اإلجازة رهن نظام
رقابة يعتمد النقاط يف حال املخالفة ،ووفق درجتها تضاف نقطة
سوداء إىل رخصة القيادة .وعند رصيد معني من النقاط السلبية
ُتسحب الرخصة من حاملها ،ألشهر يف البداية ،ودائمًا اذا تكررت
املخالفات .هذا يف البلدان املتحضرة ،أما يف لبنان فنحن يف عامل
آخر ،عنوانه إعطاء رخصة سوق للعميان.
يف السابق ،ايام احلروب وبعدها بسنوات ،كانت رخصة السوق تصل
إىل منازل طالبيها ،من دون مثوهلم أمام جلنة االمتحان .ويف احلد
األقصى كان على طالب الرخصة احلضور يف موعد االمتحان لوضع
توقيعه على املستندات .اليوم اختلف الوضع .مل يعد يف االمكان
احلصول على رخصة سوق من دون احلضور شخصيًا ،واخلضوع إىل
امتحان نظري على الكومبيوتر وآخر تطبيقي عبارة عن ركن السيارة،
اخلروج من املوقف ثم الرجوع بالسيارة إىل اخللف .نسبة الرسوب
معدومة تقريبًا .مراقبو االمتحان ثالثة :رئيس اللجنة ومشرفان .وجرت
العادة ان خيضع حواىل عشرين شخصًا دفعة واحدة وشكليًا لالمتحان
باشراف جلنة واحدة .بسبب ازدياد عدد حوادث السري يف اآلونة
األخرية ُمنع التقدم إىل امتحان السوق ،قبل ّ
تعلم القيادة يف مكتب
خاص.
ّ
يكلف
وللسماسرة دورهم يف هذه العملية .فالرسوب ملرة واحدة
 150ألف لرية مع تأجيل موعد االمتحان املقبل  15يومًا .لذلك يفضل
ّ
معقب ودفع مبلغ إضايف
املتقدمون إىل االمتحان اللجوء إىل مساعدة
ّ
لضمان النجاح من املرة االوىل ،فيتحول االمتحان النظري شكليًا .أما
االمتحان العملي فيقتصر على تشغيل حمرك السيارة ،والتقدم بها إىل
األمام ثم الرجوع إىل اخللف ،وإطفاء احملرك ،والرتجل من السيارة،
ودفع ما اتفق عليه للحصول على إجازة السوق بعد أيام قليلة.

شهادة صاحب "توصية" لتخليص معاملة يف النافعة

من رسالة وجهها مروان قرضاب عرب "املنرب" يف "نهار"  13تشرين
االول اجلاري ،اىل كل من وزير الداخلية زياد بارود ووزير املال
حممد شطح ،نقتطف هنا بتصرف ،شهادة صاحب الرسالة ومشاهداته
ومعاناته خالل زيارة قام بها لتخليص معاملة له يف دائرة تسجيل
السيارات يف الدكوانة.
 ارسلتين سكرترية املدير العام رئيس جملس االدارة يف "النافعة"اىل املبنى رقم ( ،)3فبحثت عن الفتة تدلين عليه ،لكن عبثا .وحني
علي احد املارة ودلين اليه ،صعدت درجا
تكرم
دخلت املبنى ،بعدما
ّ
ّ
اسود ،يصعب تسلقه بسالم.
 يف الطبقة اليت قصدتها ،كانت الرؤية معدومة ،بسبب نظام التهوئةاملعطل .صراخ املواطنني والعاملني كان فوق قدرة األذنني على
السمع .ويف املكتب املقصود كانت الزمحة اكرب .اصحاب املعامالت
ينادون "ابو رشيد" الذي مل استطع مشاهدته بسبب دخان السجائر
وكثرة الناس املتحلقني حول مكتبه.
 دخلت "النافعة" يف التاسعة صباحا حامال توصية من احد املسؤولنيلتسهيل معامليت ،فاستفدت من التوصية ...لكنين خرجت من النافعة
يف الثانية بعد الظهر مع املوظفني! فكيف اذا دخل اليها رجل ال
يعرف احدا؟ وال يعرف كيف يتصرف مع املوظفني ،ومع املواطنني
الذين يدفش بعضهم بعضا ،وعلمت أن صعود الدرج اىل الطبقة اليت
قصدتها تسبب مبعوقني كثر سقطوا عنه وتكسروا!
 مسعت احد املوظفني يقول" :عندما يتعطل احد اجهزة الكومبيوتريصل صف الناس الذين ال يقفون يف الصف اىل الشارع" .ورأيت
امللفات مكدسة على االرض ،ألن ال خزائن يف الدائرة .وعلمت ان
هيئة ادارة السري واآلليات تكاد تكون االدارة االوىل من حيث عدد
املواطنني الذين يقصدونها يوميًا ،وأن هذه االدارة تؤمن ملالية الدولة
اللبنانية  450مليار لرية لبنانية سنويا.

صفحة 14

Saturday 31 October 2009

السبت  31تشرين االول 2009

Page 14

مناسبات

حفل العشاء الدوري اخلامس عشر جملموعة (أصدقاء سورية)

على شرف املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين لطلبة سورية والوفد املرافق له

أقام السفري متام سليمان حفل العشاء الدوري اخلامس
عشر جملموعة (أصدقاء سورية) على شرف وفد االحتاد
الوطين لطلبة سورية برئاسة املهندس عمار ساعاتي
رئيس االحتاد والنائب يف جملس الشعب  ،وعضوية
السيد حممد عجيل عضو اجمللس املركزي لالحتاد والنائب
يف جملس الشعب  ،والسيد مسري مسعد رئيس فرع
االحتاد يف مجهورية التشيك  ،ومبناسبة انعقاد املؤمتر
التأسيسي لفرع االحتاد يف أسرتاليا بتاريخ 2009/10/20
.
وحضر احلفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي واألجنيب
يف كانبريا  ،ووزير األحباث والصناعة السيناتور
كيم كار  ،والنواب لوري فريغسون وشارمان ستون
وبورنوين بيشوب وفران بيلي وسوزان لي وماريا
فامفاكينو وميليسا بارك وأماندا بريسنان  ،ورجال دين
مسـلمون ومسيحيون  ،وباحثون يف اآلثار السورية ،
وممثلو األحزاب السياسية وأساتذة جامعات  ،والرفيق
فوزي أمني أمني منظمة حزب البعث العربي االشرتاكي
يف أسرتاليا  ،وإعالميون أسـرتاليون وعرب  ،ورؤساء
روابط املغرتبني يف الواليات األسرتالية  ،وأبناء اجلالية
العربية والسورية يف أسرتاليا  ،والطالب السـوريون
املشـاركون يف املؤمتر  ،وأعضاء السفارة ووالدة السفري

ناديا علوش ونهلة سليمان شقيقة السفري الزائرتان من
سورية .
ً
ً
رمسية
دعوة
وحتدث الوزير كيم كار بهذه املناسبة ونقل
ً
ً
موجهة إىل رئيس جملس الشعب السوري الدكتور
مكتوبة
حممود األبرش من نظريه األسرتالي هاري جينكينز .
وشكر املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين
الوزير كار على هذه الدعوة ناق ًال له وجلميع أعضاء
الربملان من خالله حتيات الدكتور حممود األبرش رئيس
جملس الشعب السوري.
ورحب السفري متام سليمان باحلاضرين ويف مقدمتهم
رئيس وأعضاء وفد االحتاد الوطين الزائر من سورية ،
مشيدًا باإلجناز اهلام الذي حتقق يف هذه الزيارة بتأسيس
الفرع اجلديد لالحتاد الوطين لطلبة سورية يف أسرتاليا ،
متمنيًا له النجاح والتوفيق ألنه سيكون رديفًا جملموعة
(أصدقاء سورية) يف أسرتاليا .
وقدم د .جوزيف كورية رئيس رابطة املغرتبني يف
العاصمة كانبريا درعًا تكرمييًا للمهندس ساعاتي مبناسبة
الزيارة وإنشاء فرع االحتاد .
ثم انضم احلضور إىل مأدبة عشاء افتتحها املهندس
ساعاتي بقطع قالب احللوى وعليه شعار االحتاد الوطين
لطلبة سورية.

بشعار االحتاد*

*الوزير كيم كار ينقل دعوة إىل رئيس جملس الشعب السوري*

*احلضور الدبلوماسي والسياسي واإلعالمي*

*ساعاتي مع السفري وعقيلته ونهلة سليمان وجودات علي ومسية*

*وفد االحتاد وأعضاء السفارة*

*وفد االحتاد وموسى وسكرية وشريدي واملغوش والعشي*

*ساعاتي وسليمان وقزي وسكرية وشريدي*

*ساعاتي والسفري سليمان يف استقبال الوزير كار والنائبة فامفاكينو*

*مع الباحثة ماندي موترام وزوجها ديفيد*

*مع املطران درويش وشحود ورزق*

*ساعاتي وعجيل ومسعد وسليمان وعقيلته يقطعون قالب احللوى املزين
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زيارة وفد االحتاد الوطين لطلبة سورية إىل
حديقة اجملسمات الدولية لرؤية جمسم (تدمر)

*ساعاتي وعجيل ومسعد والسفري مع أعضاء فرع أسرتاليا اجلديد لالحتاد الوطين*

*ساعاتي وسليمان مع النائب فريغسون ونيكولز من كانبريا تاميز*

قام وفد االحتاد الوطين لطلبة سورية برئاسة املهندس عمار
ساعاتي بزيارة إىل حديقة اجملسمات الدولية لرؤية جمسم مدينة
(تدمر) األثرية  .ورافق املهندس ساعاتي السفري متام سليمان
 ،والسيد حممد عجيل عضو اجمللس املركزي لالحتاد والنائب
يف جملس الشـعب  ،والسيد مسري مسعد رئيس فرع االحتاد
يف مجهورية التشيك والنائب خليل عيده من برملان والية
فكتوريا  .والوزير املستشار جودات علي من السفارة .
وكان يف االستقبال مدير احلديقة دوغالس وابنه مارك سارة
األعضاء يف جمموعة (أصدقاء سورية)  .وقدم السيد مارك
عرضًا عن احلديقة  ،وعن بناء جمسم (تدمر) الذي استغرق
حنو ألف ساعة عمل  .وقال مدير احلديقة إن هذا َ
امل ْعلم أصبح
مقصدًا سياحيًا لكل من يريد أن يتعرف على مدينة تدمر وتارخيها
احلضاري باعتبارها كانت مركزًا جتاريًا هامًا على طريق احلرير
على مدى أربعة قرون.
وقال السيد مارك إن إدارة احلديقة خصت موقع اجملسم مبساحة
كبرية تتضمن قوس النصر لبوابة تدمر والشارع املستقيم
واألعمدة األثرية احمليطة به يف منظر تارخيي متميز يستحق
املشاهدة .
وشكر املهندس ساعاتي إدارة احلديقة لقيامها بدور فاعل
وبالغ األهمية بالتعريف حبضارات الدول من خالل اإلسهام
الثقايف واحلضاري املتميز من خالل بناء جمسمات ثقافية لدول
العامل لتكون مقصدًا سياحيًا لكل من يزور أسرتاليا  ،وإن
احلديقة بهذا النهج متثل الطبيعة متعددة الثقافات ألسرتاليا
اليت حتتضن جنسيات وأعراقًا خمتلفة .

*وفد االحتاد يف حديقة اجملسمات*

*رئيس رابطة املغرتبني يف كانبريا يقدم درعًا تكرمييًا لرئيس االحتاد*

*ساعاتي ووفد االحتاد أمام جمسم مدينة تدمر*

*ساعاتي وسليمان وعجيل ومسعد والنائب عيده وجودات علي أمام حديقة اجملسمات*

«القوات» قد تلجأ للقانون للمطالبة باحملاضر و «التيار» مييز بني بنود ميثاقية ودستورية
(تتمة املنشور على ص )6

* عجيل ومسعد مع الوزير كار والنائبة لي*

مأدبة غداء للسفراء العرب على شرف رئيس
وأعضاء االحتاد الوطين لطلبة سورية

أقام السفري متام سليمان مأدبة غداء للسفراء العرب على
شرف املهندس عمار ساعاتي رئيس االحتاد الوطين لطلبة
سورية وعضو جملس الشعب  ،والسيد حممد عجيل عضو
اجمللس املركزي لالحتاد والنائب يف جملس الشعب  ،والسيد
مسري مسعد رئيس فرع االحتاد يف مجهورية التشيك .
وحضر املأدبة أصحاب السعادة سفراء العراق (غامن طه
الشبلي) عميد السلك العربي  ،والسعودية (حسن طلعت
ناظر) ،وفلسطني (عزت عبد اهلادي)  ،والكويت (مجال
الغنيم) ،ولبنان (د .جان دانيال)  ،وممثلون عن سفارات
اإلمارات واجلزائر وليبيا  .كما حضر النائب خليل عيده من
برملان والية فكتوريا والفنان اللبناني أليكس حدشييت ،
وحضر من السـفارة الوزير املستشار جودات علي  ،والسكرتري
األول د .عمار عوض.
ورحب السفري متام سليمان بالضيوف ودار احلديث حول القضايا
العربية والطالبية  ،وحتدث عن الزيارة الناجحة اليت قام بها
وفد االحتاد الوطين إىل أسرتاليا  ،واليت كان من مثارها تعزيز
العالقات بني سورية وأسرتاليا  ،وتأسيس فرع لالحتاد الوطين
لطلبة سورية يف أسرتاليا  ،والذي سيكون رديفًا جملموعة
(أصدقاء سورية) يف تعزيز العالقات بني البلدين .

يضيف «جيب ان يكون مجيع األطراف مقتنعني بضرورة ان نطور
يف االتفاق ليسهم يف ترميم العيش املشرتك وحتصينه وإال فإن
اي خطوة ناقصة قد تشكل مدخال اىل فتنة او حرب داخلية».
ال يشارك نائب «اهلنشاك» سيبوه قالباكيان رأي زميله .يقول
«حنن كنا مع الطائف وال نزال .وقبل الكالم عن تطوير او تعديل
ال بد من ان تنفذ مجيع البنود ويف طليعتها بالنسبة إلينا إلغاء
الطائفية السياسية والالمركزية وسواها .لقد كلف الطائف لبنان
حروبًا طويلة والظرف اليوم ال يساعد على طرح املوضوع ومناقشته
بعيدًا عن احلساسيات وصراع االحجام والصالحيات .لنعد بناء الثقة
بني سائر القوى السياسية وليطبق الطائف بكل بنوده وبعدها ميكن
النظر بتعديالت تالئم استقرار البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا .اما
طرح املوضوع من باب املزايدات السياسية فتضعف كل املواقع
ويكون هلا رد فعل معاكس».
«األحرار» :نعم مشروطة
يف زمن التحضري التفاق الطائف كان بعض النواب املشاركني من
القريبني من «حزب الوطنيني األحرار» .منهم مثال بيار دكاش
وميشال ساسني ونصري املعلوف .كان هؤالء على تواصل دائم
مع رئيس احلزب داني مشعون الذي كانت له مالحظات واعرتاضات
كثرية على الطائف .و«مع ذلك شجع النواب األصدقاء على املضي
يف االتفاق» على ما يؤكد أمني عام «حزب األحرار» الدكتور
الياس أبو عاصي.
مل حيم االتفاق داني فكان مع زوجته وطفليه الصغريين من
تغي موقف
أوائل الشهداء الذين سقطوا على ختوم الطائف .هل رّ
«األحرار» من االتفاق؟ جييب أبو عاصي «حنن من األساس
عارضنا ،وما نزال ،الشق اخلارجي من االتفاق .كنا وال نزال ،ضد
تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون هدفها ومواصفاتها تربير التدخل
يف الشؤون اللبنانية وتكريس الوصاية ،كما ورد يف الطائف عن
«تشكيل حكومة الوفاق الوطين ،وإقرار اإلصالحات السياسية

بصورة دستورية ،ويف نهاية هذه الفرتة تقرر احلكومتان ،احلكومة
السورية وحكومة الوفاق الوطين اللبنانية إعادة متركز القوات
السورية ( )..كما يتم االتفاق بني احلكومتني ،جيري مبوجبه حتديد
حجم ومدة تواجد القوات السورية وحتديد عالقة هذه القوات مع
سلطات الدولة اللبنانية» .هذا الشق مرفوض .أما املضامني
امليثاقية فال ّ
حتفظ لنا عليها بل على العكس».
ويشري ابو عاصي اىل السبب الذي حييي احلديث مؤخرا عن اتفاق
الطائف قائال «نسمع نغمات ترتفع وتنخفض حبسب احلاجة تؤشر
ضمنًا اىل املثالثة وهذا يتناقض مع مبدأ املناصفة الذي اقره اتفاق
الطائف ،بغض النظر عن العدد واحلجم .كما ان البعض حياول
إحالل الدوحة متسرتًا بكلمات فضفاضة عن الدميوقراطية التوافقية
ليكرس امرا واقعا ال خيدم اي دميوقراطية بل على العكس يؤسس
ألمور حنن بغنى عنها».
وخيتم ابو عاصي بالقول «مل يتغري موقفنا من الطائف .حنن معه
ويف الوقت نفسه مع إعادة النظر يف بعض بنوده بعيدا عن موازين
القوى واالستقواء باخلارج» .ويف هذا االطار يلتقي ابو عاصي مع
النائب كنعان فيطالب «بإعطاء صافرة لرئيس اجلمهورية ليتمكن
من ممارسة دوره كام ًال كحكم .وهذا يتطلب مناخًا ّ
بن ًاء وليس
دمياغوجية ال ينتج عنها اال مواقف مستفزة وردات فعل عليها».
دخل املسيحيون اىل الطائف منهكني وخرجوا منه حمبطنيُ .ينقل ألحد
األساقفة كالم بعض الشامتني تعليقًا على الوضع املسيحي« :على
نفسها جنت براقش» .يبتسم األسقف ويعلق مبرارة «براقش
كانت كلبة تصرفت على ما نشأت عليه :حريتها يف العواء .لذا
يوم أغارت إحدى القبائل على قبيلتها واختبأت مع املختبئني غلبت
نزعتها عليها .فراحت تعوي .عاد املغريون بعد ان جتاوزوا مكان
اختباء القبيلة على صوت براقش .لكن املؤسف إنهم مل يقتلوها
وحدها بل قتلوا كل القبيلة .لذا على نفسها جنت براقش و..على
أهلها» .ويكمل «إن مصري اللبنانيني ومستقبلهم واحد فال تغرهم
حلظة انتصار لفريق او انكسار آلخر» ..عن «السفري»
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حفلة ناجحة وحاشدة يف الغراند رويال لسيدات من اجلالية
جيمعن االموال ملؤسسة سرطان الثدي
”NSW Cancer Council GIRLS NIGHT IN “Living In Hope

*مارلني نصر*

املغوش
كتب اكرم
ّ

*هنيدة يونان*

*دانيال الراسي*

تقوم جمموعة من سيدات اجلالية اللبنانية والعربية بعمل كبري ومهم
يف دعم مؤسسة الوقاية من سرطان الثدي
”NSW Cancer Council GIRLS NIGHT IN “Living In Hope
اهليئة االدارية مؤلفة من السيدات مارلني نصر وهنيدة حجار يونان
وماري رزق صعب وان خليل رزق ودوريس ايوب عنداري وجيسيكا
عنداري وروزان نصر وفيفيان ايوب طبنجي ولوال ايوب عنداري
وروندة مصروعة وكانت قد بدأت مع هذه اجملموعة السيدة لورا
اهمجامين.
وللسنة الرابعة على تأسيس هذه اجملموعة هلذا النشاط الكبري واخليرّ
اقمن حفلة كربى يف قاعة الغراند رويال حيث فاق عدد حضور
السيدات على  500امرأة تقريبا.
عرف احلفل الفنان مارك ابي خطار وحتدثت الصحافية الشابة مارلني
ّ
نصر باسم اهليئة االدارية شاكرة احلضورعلى تربعهم وسخائهم من
تعرضن لسرطان الثدي
اجل عمل اخلري ومساعدة السيدات اللواتي ّ
واضافت معاهدة احلضور يف االستمرار باقامة احلفالت من اجل هذا

*ماري صباغ*

العمل االنساني.
ختلل الربنامج غناء للطفلة دانيال الراسي ورقص لفرقة االرز
قدمت اجلوائز العديدة منها هدية قميص
مبشاركة احلضور .كما ّ
موقع من العيب الرغيب لفريق باراماتا قدمه عضو البلدية جون شديد
وجرى سحب عليه بقيمة الفني دوالر حيث كانت حصيلة احلفلة اكثر
من ثالثني الف دوالر قدمت للمؤسسة.
كما شارك يف الربنامج الكوافري الشهري JOH BALEYومدرب الرقص
يف القناة العاشرة Adam Williamsوحتدثت كال من السيدات مارلني
املغوش قائالت»:حنن
نصر وهنيدة يونان وماري صباغ للزميل اكرم
ّ
نقيم دائما مناسبات عديدة يف كل عام بعضها ملساعدة النساء،
وبعصها ملساعدة االطفال وكبار السن ممن يعانون من مرض
يساعدهن المتام هذه الرسالة االنسانية
السرطان متمنيات من اهلل ان
ّ
االول مع حفالت
اضفن قائالت سنقيم كل عام حفلة يف شهر تشرين ّ
يقدم ريعها ملساعدة مرضى سرطان الثدي.
اخرى ّ
«اليهرلد» تثين على نشاط السيدات يف دعم مسرية الوقاية من
هلن بالتوفيق.
سرطان الثدي وغريها من االمراض مع التمنيات ّ

*اهليئة االدارية (*)Living in Hope

*جانب من احلضور*
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أمرية األحزان أسمهان ......الحريّة أو املوت! ()4

عادت األمرية آمال مع األمري حسن األطرش إىل السويداء عاصمة
جبل الدروز ،عادت على مضض وتركت طفلتها مع أمها يف القاهرة،
غري أنها كانت ختطط لشيء يف رأسها ال يعرفه سوى اهلل.
مل ميض وقت طويل حتى طلبت أمسهان من زوجها األمري أن
تذهب إىل أسواق دمشق لتشرتي بعض املالبس واملستلزمات.
ليت كل طلباتها تكون هكذا ،فهذا أيسر شيء بالنسبة اىل
األمري ،عليها أن تطلب فحسب ،أي شيء مهما غال مثنه ،ويكون
بني يديها فورا ،املهم أن تبعد عن رأسها تلك األفكار الشيطانية،
يف ما خيص املغنى والطرب ،وأن تبادله حبًا حبب.
كان ال بد من أن يوافق األمري حسن على طلب أمسهان فورا ،بل
وأجزل هلا العطاء يف ما تريد ،لكن بقي طلب أخر ،فقد يستغرق
شراء ما يلزم يومًا أو يومني ،وليس من املعقول أن تعود اىل
اجلبل ،ثم تعاود النزول يف اليوم التالي إىل دمشق ،فعرضت على
األمري أن تبيت ليلتها يف أحد فنادق دمشق.
 لدي الكثري الذي أحتاجه ،والوقت لن يكفي لشراء كل ماأطلبه.
 ماذا تقصدين؟ لن حيدث شيء إذا بت ليليت يف أحد فنادق دمشق واستكملتغدا شراء بقية ما يلزمين.
ً
 نظر إليها األمري يف دهشة مما تقول. كيف حيدث ذلك؟ وماذا سيقول الناس؟ حيدث مثلما يفعل الكثريون من األمراء والباشوات ورجالالسياسة عندما ينزلون يف الفنادق ،فذلك ليس عيبا.
 مل أقصد أنه عيب ،لكن كيف حيدث ذلك ومبفردك. لك أن تصطحبين إن شئت. لكن كما تعرفني أنين ...سأرسل معك ابن عمي يوسفاألطرش لتكوني يف محايته ويعمل على راحتك.
 كما تريد. ومتى تنزلني. اآلن.االنتحار هو احلل
تركت أمسهان السويداء ويف نيتها أال تعود إليها مرة ثانية،
مهما ّ
شخصيا ،مل تعد
كلفها ذلك من مثن ،حتى لو كان حياتها
ًّ
تطيق أن تعود إىل ذلك السجن حتى لو كانت قضبانه من ذهب.
يف دمشق ،قامت أمسهان جبولة يف األسواق ،وراحت تشرتي
كل ما يلزمها وما ال يلزمها ،كانت تشرتي بال وعي ،وبال هدف،
ويصاحبها يوسف األطرش كظلها ،فإذا دخلت متجرا أو سوقا،
كان خلفها ويقدمها بلقب «مسو األمرية» وهو ما كان يسعدها،
غري أنها كانت تشعر يف الوقت نفسه أن اللقب «الطوق» الذي
يطوق عنقها ،وهو ما تريد أن تتخلص منه .بعد أن انتهت من
ّ
اجلزء األول من جولة الشراء ،اجتهت بصحبة يوسف األطرش إىل
«الفندق الكبري» ،وقفت أمام عامل الفندق ،تفحصت الغرف
متاما عن الغرفة اليت سينزل
الشاغرة وتعمدت أن تأخذ غرفة بعيدة ً
بها يوسف.
ليلة ليالء ...ورمبا كانت من أصعب الليالي اليت مرت بها
أمسهان ،سواء وهي فقرية ،أو حتى عندما أصبحت أمرية تطلب
فيجاب .استلقت فوق سريرها وكانت اشرتت من األسواق علبة
وأقراصا منومة ،وراحت تدخن السجائر بشراهة ،واحدة تلو
دخان
ً
األخرى ،ورأسها ال يتوقف عن التفكري :ماذا سأفعل؟ هل سأظل
علي أن أظل مثل بقية نساء اجلبل؟ ليس
حبيسة القصر؟ هل كتب ّ
لي وظيفة سوى األكل والنوم وإجناب أكرب عدد من األطفال لزيادة
عزوة العائلة؟ هل انتهت هكذا حياتي مع الطرب والغناء وأحالمي
اليت طاملا مرت خبيالي؟ هل لن أعود إىل القاهرة جمددًا؟ نعم لن
يرتكين أعود ،حتى ولو لرؤية ابنتنا كاميليا ،ففي املرة األخرية
توعد بأنين لن أعود إىل القاهرة ،وتعود مثل بقية العشرية أال خيلف
بوعده مهما كانت األسباب ،أي لن يرتكين أغادر ،حتى عندما فكرت
خفريا
أن أحضر إىل دمشق على بعد كيلومرتات عدة ،أرسل معي
ً
ملراقبيت ،وليس حلراسيت ،نعم مل يعد لديه نية أن يرتكين ،لكين
لن أستسلم ،حتى لو ضحيت حبياتي يف سبيل حرييت!
صمتت أمسهان حلظة ،ثم أشعلت سيجارة جديدة من تلك اليت
قاربت على االنتهاء وهمست لنفسها وهي تهز رأسها مستسلمة:
نعم ،حتى لو ضحيت حبياتي ،فهي مل يعد هلا قيمة إذا استمرت
على هذا النحو ،فليكن ما يكون!
عند منتصف الليل ،وقع احلادث املثري الذي صار حديث نزالء
الفندق الكبري يف دمشق ،فقد ابتلعت أمسهان كمية من األقراص
املنومة اليت أحضرتها معها من السوق ،وهي كمية تكفي لقتل
فيل ضخم ،وليس جسد حنيل رقيق يف حجم جسد أمسهان ،فراحت
ترتنح حتى سقطت على األرض مغمى عليها.
أرادت أمسهان أن تنتحر ،لكن إرادة اهلل كانت أقوى وأكرب ،فقد
مسع صوت ارتطام جسدها النحيل باألرض أحد العاملني يف خدمة
الغرف بينما مير ،وألن اهلل أراد ،فقد شك اخلادم يف األمر ،وفورا
أحضر النسخة األخرى من مفتاح غرفة أمسهان ،ومعه موظف من
االستقبال ودخال عليها الغرفة ...صدق حدس العامل ،اذ كانت
أمسهان على األرض تصارع املوت!
راح موظف االستقبال يرفعها إىل السرير ،بينما جرى اخلادم

يطرق بكل قوة باب غرفة يوسف األطرش ليخربه مبا حدث لقريبته،
فنهض مذعورا يبحث عن طبيب يف كل مكان ،مهما كلفه ذلك
من مثن .أدركها الطبيب وهي تصارع املوت وانقذها ،وما أن
استفاقت حتى راحت تنظر إليهم يف حسرة وأمل ولسان حاهلا يقول
هلم :من مسح لكم بإنقاذي؟ كيف تفشلون ما كنت أخطط له؟ كيف
سأواجه األمري اآلن؟ ماذا سأقول له؟ مل أكن أريد أن أثري املشاكل
بيين وبينه ،كنت أريد أن ينتهي كل شيء يف سالم ،قبل الليلة
كان األمري وحده هو الذي يناقشين يف أمور حياتنا معا ...اآلن
وبعد أن ينكشف سرت ما أردته ،سيكون األمر بني أفراد العائلة
كلهم ،وليس حسن األطرش فحسب.
يف صباح اليوم التالي ،توقفت رحلة الشراء ،وجاءت سيارة
لنقل األمرية إىل قصرها يف السويداء فورًا ،ونزل يوسف األطرش
ليسرع يف طلب مساعدة اخلدم يف نقل األمرية إىل الداخل.
حب بال أمل
عرف األمري حسن األطرش بتفاصيل تلك الليلة املظلمة وحماولة
انتحار األمرية آمال :حتاولني االنتحار ملاذا؟ إىل هذا احلد تكرهني
العيش معي؟ وإذا كنت تكرهينين ،ملاذا وافقت على الزواج مين،
هل تعلمني إىل أي مدى أحببتك؟ إذا مل يكن يعجبك هذا القصر،
حبثت لك عن غريه ،هل تعلمني مدى استعدادي لتلبية رغباتك
إلرضائك؟ ذهب ,أملاس ...كل ما تريدين!! ملاذا؟
 هذا هو يا أمري أصل املوضوع ،أعرف أنك حتبين ،كذلك ملأكرهك...
 وأيضا مل تبادليين احلب؟ مل أكرهك ،لكن احلب واحلياة ليسا عيشة القصور والذهبواألملاس ،واخلدم واحلراس ...ترى ماذا لو وضعوك يا أمري يف
سجن أبوابه وجدرانه وقضبانه من الذهب واألملاس ،هل ستكون
سعيدا؟!
 تعتربين نفسك معي هنا يف سجن. أنت إنسان نبيل يا أمري ،وأي سيدة من سيدات الدروزوغريهن تتمنى الزواج منك ،لكين أريد أن أتنفس ،أن أشعر بأني
أحيا.
 هل حياتك هناك ...يف القاهرة ،والغناء بني السكارىواملخمورين؟!
مل جتد أمسهان جدوى من املناقشة ،فآثرت الصمت ،لتتجاوز
املوقف ،وراحت تندب حظها العاثر الذي جعلها تفلت من املوت
لتعود إىل هنا وتسمع هذا الكالم .كانت تريد البقاء يف القاهرة،
وفضلت املوت عندما وجدت نفسها حماصرة ال تستطيع اإلفالت
للسفر إىل القاهرة.
رسالة من السماء
مرت األيام بطيئة متثاقلة ،واألمرية صامتة ال تتحدث إىل أحد،
وكان األمري ينظر إليها يراها تشحب يوما بعد يوما ،يتأمل من
داخله ،لكنه ال يريد أن يسمح هلا مبا تريد ،فما تريده فيه شقاؤه،
فلعل األيام قادرة على أن تعيد إليها صوابها ،وترضى باألمر
الواقع وتهنأ حياة األمري ،لكن هيهات ،فما زال عقلها وقلبها
وجوارحها هناك.
جاء اإلنقاذ من السماء ...برقية من القاهرة تقول إن األم عالية
املنذر مريضة وأنها تريد أن ترى ابنتها أمسهان قبل أن تفارق
احلياة.
عزما ال رجعة فيه أنها لن تذهب إىل القاهرة
عزم
األمري
كان
ً
منذ املرة األخرية ،لكن أمام املوت ال مفر ،فرمبا رحلت والدتها من
دون أن تراها ويظل حيمل هذا الذنب بقية حياته ،فلم جيد أمامه
يودع أمريته وأن يطلب هلا السالمة.
سوى أن ّ
وصلت أمسهان إىل القاهرة واطمأنت على أمها ،كانت جمرد
وعكة صحية عادية انتهت سريعًا ،كذلك أطمأنت أيضا على طفلتها
كاميليا ،غري أنها مل تبق كعادتها يف بيت األسرة اجلديد يف منطقة
غاردن سييت ،بل أصرت على أن تقيم يف فندق «مينا هوس»
حيث يلتقي الباشوات وكبار القوم ،ويف الوقت نفسه ال تبقى
ذرعا بها.
حتت أعني فؤاد اليت ضاقت
ً
اخلروج من السجن
يف فندن مينا هاوس ،أشهر فنادق مصر وأفخمها يف ذلك
الوقت ،حجزت أمسهان جناحا خاصا مل تقبل بالعيش مع أمها
وشقيقيها فريد وفؤاد ،ومن ناحية أخرى كانت اختذت قرارا بأال
تعود إىل السويداء وزوجها األمري حسن لتعيش معه يف جبل
الدروز.
أحست أنها حتررت من السجن الذي مل يكن يف الواقع سوى بيت
الزوجية ،وهي ال تريد أن تنتقل من سجن إىل سجن ،من سجن بيت
الزوجية يف اجلبل إىل سجن بيت األسرة يف القاهرة حيث املتاعب
وتضييق اخلناق عليها من جانب شقيقها فؤاد ،خصوصا أنها ما
زالت على ذمة زوجها األمري وتعترب األمرية «آمال األطرش»،
أمرية جبل الدروز لكنها ال تريد اإلمارة ...تريد أن تعود أمسهان
املطربة فحسب .أمسهان صاحبة الصوت املالئكي الذي يستولي
على القلوب والعقول ،وجيذبهم يف رقة وجالل.
بدأت االتصاالت مع اإلذاعة من جديد ،وشركات األسطوانات
واملوسيقيني ومتعهدي احلفالت ،والباشوات.
بدأت ليالي األنس تعود ألمسهان ،متحررة من القيود.

ماهر زهدي

لكن يبدو أن األقدار تأبى إال أن تعاندها دائما ،فعلى غري انتظار
حضر األمري إىل القاهرة يسأل عن زوجته األمرية اليت طال غيابها
يف مصر ومل تعد إىل بيتها يف اجلبل.
قصد بيت األسرة ،وسأل فؤاد عن زوجته :أين األمرية؟
 أهال أمري حسن ...مرحبا بك ،اسرتح ودعنا نتكلم. مل آت ألسرتح ،أين األمرية ،هل هي نائمة أم يف اخلارج؟ يرتبك فؤاد ومل يستطع أن يرد عليه ،فتحاول أن تنطق والدتهعالية املنذر فيستوقفها فؤاد.
 انتظري يا أمي ،يف حقيقة األمر ،األمرية غري موجودة هنا. كنت أعرف ذلك ،مؤكد أنها ليست يف البيت ،فقد جاءت إىلالقاهرة لتكون على حريتها ،خترج متى تشاء ،وتعود وقتما تشاء،
أال تعرف متى ستعود؟.
 عفوا يا أمري ،أقصد أنها ليست موجودة هنا ،أي أنها مل تعشمعنا يف املنزل منذ أن عادت من السويداء!
ً
واقفا
وهب
 طار عقل األمري حسنّ
 ماذا تقول ،مل تعش معكم هنا ،وأين تعيش إذن يا ابن األمريفهد؟!
 أين تركت أمرية الدروز تعيش يا ابن األمراء؟! اهدأ يا أمري ،أعرف أين تعيش ،وعيين ال تغيب عنها ،كل ماهنالك أنها أرادت أن تعيش يف فندق لتستجم وتريح أعصابها،
خصوصا بعد أن علمت مبا أرادت أن
ومل أشأ أن أضغط عليها،
ً
تفعله يف الفندق الكبري يف دمشق ،عندما حاولت....
 مفهوم مفهوم ،وما اسم الفندق؟ مينا هاوس.ّ
طلقين يا أمري!
ذهب األمري إىل الفندق بسيارته مصطحبا معه فؤاد.
كان يريد أن يذهب مبفرده ،لكن فؤاد طلب أن يكون معه ،فقد
خشي أن تواجه أمسهان األمري باحلقيقة الصاعقة وهي أنها ال حتبه
ومل تشعر بالسعادة معه  ،خصوصا بعدما الحظ أن االمري يضع
ّ
معلق على وسطه ،وأخذ ميهد للتخفيف من حدة
مسدسه فى غمد
املواجهة وكي ال تنتهي بكارثة.
قال فؤاد لألمري :قليب يتمزق ألنين كنت السبب ،جعلتك تتزوجها
لكي تنقذها من حياة السهر وليالي الغناء ،حفاظا عليها وعلى
األسرة وكي ال تقع يف حبائل الشياطني أو تتزوج بغري درزي ،نعم
إنين السبب ،لكنين مل أدرك سوء ما فعلت إال بعد فوات األوان.
مضى فؤاد يتحدث وكأنه يواسي األمري ،بينما حسن األطرش
شاردا بذهنه ،وكأنه ال يسمعه :إنها مل ختلق لإلمارة ،بل خلقت
للفن وللغناء ،مل ختلق للراحة والنعمة واحلياة الرغدة .رأيت بنفسك
أن سكون اجلبل كاد يقتلها وأن العيش فيه أورثها العناد والتمرد.
حاولت االنتحار للتخلص من تلك احلياة اليت ال تسرتيح إليها.
نظر إليه األمري نظرة ثاقبة وكأنه يريده أن يكف عن كالمه ،غري
أن فؤاد راح يستطرد :أنت سيد الرجال ،وعشرات غريها يتمنني
ظفرك ...وهي ليست أول النساء وال آخرهن ،لقد جحدت فضلك
فاتركها ،أتركها وعد إىل اجلبل ،فهي ال تستحقك يا ابن عمي...
ال تستحقك يا أمري!
وإىل احللقة املقبلة
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متفرقات

يرجى االنتباه
اليوم التبولة وباألمس احلمص
وغداً الكبة النية والبابا غنوج

اعترب وزير السياحة اللبناني إيلي ماروني ،
الذي حضر مهرجان حتضري طبق احلمص  ،أن
صحن احلمص هو من اخرتاع اللبنانيني منذ
آالف السنني  ،وإذا كان لدى إسرائيل نية يف
االعتداء على اخرتاعاتنا  ،فنحن اليوم نقول هلا
 :لقد دخلنا بصحن احلمص موسوعة غينيس ،
فإن هذا الصحن هو ملك لبنان واللبنانيني ،
يف الوقت الذي أكد فيه رئيس نقابة أصحاب
الصناعات الغذائية جورج نصراوي أن لبنان
يعمل حاليًا على تسجيل احلمص لدى االحتاد
األوروبي عرب تقدميه ملفًا كام ًال حيتوي على
معلومات توثق أول مرة صنع فيها هذا الطبق
يف لبنان  ،ومتى بدأ العمل على تعليبه  ،وكيف
متت تسميته محص بالطحينة بهدف اسرتجاع
هوية احلمص ومنع إسرائيل من استعماله .
وجاء ذلك بعد أن حقق لبنان إجنازًا جديدًا
أضافه إىل رصيده السابق بدخوله موسوعة
غينيس لألرقام القياسية مرة ثانية بعد صحن
الكبة الذي قدمته مدينة إهدن  ،من خالل
تقدميه ألكرب صحن محص يف العامل حمطمًا
بذلك الرقم الذي سبق إلسرائيل أن سجلته
يف  21آذار  ، 2007حني قدمت صحنًا كبريًا
من احلمص بوزن  800كيلوغرامًا  .حيث أكد
رئيس مجعية الصناعيني اللبنانيني فادي عبود
خالل املهرجان أن طبقي احلمص والتبولة هما
من الرتاث والتاريخ اللبناني  ،معتربًا أنه من
املقبول أن يكون طبق احلمص طبقًا سوريًا أو
عراقيًا إمنا من غري املعقول أن يكون إسرائيليًا
 ،مشددًا على دور وسـائل اإلعالم يف هذا
اجملال إلظهار احلقيقة .
وجاء هذا التحدي بعد أن قررت مجعية الصناعيني
اللبنانيني  ،ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية
 ،والشركة الدولية للمعارض IFPوحتت رعاية
وزارة الصناعة  ،إقامة مهرجان رمسي حتت
عنوان احلمص لبناني والتبولة أيضًا  ،مت خالله
صنع أكرب صحن محص يف العامل بوزن 2056
كيلوغرامًا  ،أي بزيادة عن الطبق اإلسرائيلي
بنحو  1256كيلوغرامًا  ،ومل يكتف لبنان بهذا
اإلجناز حيث قدم أيضًا على مبدأ التحدي أكرب
صحن للتبولة يف العامل بوزن  3000كيلوغرامًا
 .قاطعًا بذلك الطريق أمام اآلخرين ممن يدعون
أن احلمص والتبولة هما هلما  .ومن املفيد
اإلشارة إىل أن صحين احلمص والتبولة من
تصميم املهندس جوزيف قبالن  ،وهو مصنوع
من مادة الفخار ويبلغ قطره  5أمتار  ،وأشرف
على الطبقني الشيف رمزي وساعده يف هذا
اإلجناز  250طاهيًا  ،يف الوقت الذي قدم فيه
املطرب جورج الراسي بالغناء يف هذا املهرجان
إىل جانب فرقتني من الزجل اللبناني .
من اجلميل أن يستغل لبنان صحين احلمص
والتبولة ملواجهة إسرائيل  ،فطاملا أننا كدول
عربية ال نستطيع مواجهتها عسكريًا فلماذا ال
نواجهها إعالميًا وغذائيًا  ،فشعار املهرجان كان
اهلدف منه مواجهة القرصنة اإلسرائيلية اليت
وضعت يدها على هذين الطبقني اللبنانيني
وادعت أنهما إسرائيليني .
إن لبنان نسى همومه ومشاكله وآالمه
وجروحه اليت يعيشها منذ سنوات من خالل
الصراعات السياسية املتأججة بني املعارضة
واملواالة والتصرحيات النارية اليت تطلق
هنا وهناك  ،واليت تؤكد بالنتيجة أن لبنان
يعيش على كف عفريت  ،فإعالن احلكومة من
عدمها مرتبط ببعض األشخاص الذين ميثلون
التيارات السياسية يف لبنان  ،لقد نسي لبنان
همومه السياسية وتفرغ النتزاع صحين احلمص
والتبولة من إسرائيل .
أمتنى أن جيتاز لبنان حمنته ويضمد جروحه وأن

وجه االسبوع
تقديم اكرم املغوّش

ألهل
بالدي

االعالمية
مارلني
شعر يوسف روحانا

المي،
ّ
عصرت
بركي
بتوعى

*د .مجيل بغدادي*

تتفق املواالة واملعارضة على تشكيل احلكومة
االئتالفية اليت بات اجلميع حباجة ماسة إليها
 ،البعض يقول وملاذا العجلة من ال يعجبه
فلينطح رأسه باحليط  ،والبعض يقول إن
احلكومة لن تتشكل إال من خالل رضا سورية
وإيران  ،يف حني يقول البعض اآلخر إن
احلكومة لن يعلن عنها قبل أخذ الضوء األخضر
من أمريكا وسواها من الدول صاحبة القرار .
البعض قال منذ فرتة قريبة إن احلكومة باتت
اليوم قاب قوسني وجاء هذا الكالم بعد لقاء
القمة الذي مجع العاهل السعودي عبد اهلل بن
عبد العزيز آل سعود والرئيس السوري بشار
األسد يف العاصمة السورية دمشق .
أريد أن أطرح عددًا من التساؤالت على
املسؤولني اللبنانيني  ،وخاصة أصحاب
التصرحيات النارية منهم ملاذا نلقي بالالئمة
دائمًا على سـورية والسعودية وإيران ومصر
وأمريكا  ،ملاذا ال نعاجل عجزنا مبفردنا ؟ ملاذا
حنمل اآلخرين مسؤولية قرار خيصنا ؟ ملاذا ال
نعرتف بعجزنا وفشلنا يف التوصل إىل اتفاق
يرضي اجلميع ؟ ملاذا يصر كل من الفريقني
وأعين املواالة واملعارضة على حقائب معينة ؟
ألسـتم لبنانيون ؟ أال يهمكم بالدرجة األوىل
مصلحة لبنان ؟ حنن وحدنا القادرين على اخلروج
من هذه األزمة  ،وهذا لن يتحقق إال بتقديم
بعض التنازالت من كال الطرفني  ،وهذا الكالم
بالتأكيد ليس جديدًا ولكنه بات ضرورة ملحة .
فالتأجيل املستمر لتشكيل احلكومة سيؤدي يف
النهاية إىل وقوع مشاكل اجلميع يف غنى عنها
 ،فما حيدث يف لبنان يؤرق اجلميع ويضر بلبنان
ومسعته  ،ويؤثر تأثريًا سلبيًا باجملتمع اللبناني
 ،فاللبنانيون على خمتلف مشاربهم ومذاهبهم
يتمنون أن حيل الوفاق وأن تعلن والدة
احلكومة اليت يتمنى اجلميع منها أن تكون على
قدر املسؤولية  ،يف حتقيق رغبات املواطنني
وحتقيق الرفاهية هلم  ،فقد اتفق اجلميع على
ترشيح الرئيس اللبناني ميشال سليمان لسعد
احلريري كي يكون رئيسًا للحكومة  ،فما هو
اهلدف من التأجيل ؟ ومن هو صاحب املصلحة
يف ذلك ؟ أليست إسرائيل هي صاحبة املصلحة
بأن تعم الفوضى يف لبنان وسواها من دول
املنطقة كي تنعم هي باالستقرار والطمأنينة
 ،لقد انهمك املسؤولون يف لبنان باحلمص
والتبولة  ،وتناسوا أن الشعب حباجة إليهم
لتحقيق اآلمان والسـالم واالستقرار  ،وهذا
لن يتحقق إال من خالل تضافر اجلهود إلعالن
احلكومة  ،فلنولي هذا اجلانب حيزًا من اهتمامنا
بد ً
ال من أن ننهمك يف الغد بالكبة النية والبابا
غنوج  ،وتذهب احلكومة يف طريق مغاير مما
خيدم مصلحة إسرائيل  ،فتسرق بعض الوزراء
من هنا وهناك وعندها لن يكون هناك أي
جمال ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية يف
اسرتجاع ما ضاع وإثبات لبنانيته .

د .مجيل بغدادي  -كانبريا
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عنداري
نصر
العمل االجتماعي الطوعي وخاصة اخلريي منه
يالقي عند الطيبني احملبة والتقدير ومن صبايا
اجلالية اللواتي يعملن لوجه اهلل و خدمة الناس
بامانة واخالص.
الشابة االعالمية احلسناء مارلني عنداري نصر
عقيلة رجل االعمال بيرت نصر وهلما ثالث اوالد
يف عمر الربيع جوي واجنليك وجامسن وكرمية
السيد ابراهيم العنداري والسيدة لودي
اهمجاني.
ولدت مارلني يف سيدني وخترجت من
املعهد االسرتالي للصحافة وعملت يف حقل
اختصاصها عدة سنوات وتفرغت الدارة البيت
والعناية باوالدها وتعود جبذورها اىل بلدة
كفر العربة يف مشال لبنان.
حتب مارلني عمل اخلري ومساعدة الفقراء
واحملتاجني مما حدا بها لتأسس مع جمموعة
من صديقاتها مجعية ملساعدة املصابني
بسرطان الثدي .
واقامت عدة حفالت قدمت ريعها لتلك
املؤسسة اخلريية
NSW Cancer Council GIRLS NIGHT IN
”“Living In Hope
تقول مارلني عمل اخلري من اولوياتنا الن اهلل
خلقنا لنعبده وحنبه ومن حيب اخيه االنسان
عليه ان يعمل بصدق ملساعدته واهلل حمبة
امتنى على اجلالية ان حتب بعضها البعض
وحتب اسرتاليا هذه البالد العظيمة وان يعمل
ويعلموهم
اجلميع على تربية االوالد والبنات
ّ
ليأخذوا املكان الالئق يف اجملتمع االسرتاليا
املتعدد احلضارات والثقافات.
احلسناء االعالمية مارلني عنداري نصر وجه
ثقايف واحتماعي وانساني تعمل ملا فيه
اخلري لعائلتها الصغرية والكبرية يف اجملتمع
االنساني وتردد دائما االنسانية واحملبة ال
تتجزأ اعملوا هلا الن اهلل حمبة.

ثالوث (املوت) يف العامل
قالت منظمة الصحة العاملية التابعة لالمم املتحدة
ان مكافحة مخسة عوامل صحية فقط ميكن أن مينع
املاليني من حاالت الوفاة املبكرة ويزيد متوسط
العمر املتوقع يف العامل بنحو مخس سنوات.
واضافت املنظمة يف تقرير إن ضعف التغذية
يف مرحلة الطفولة واجلنس غري اآلمن والتدخني
والعادات الصحية السيئة وارتفاع ضغط الدم
عوامل تقف وراء وقوع ربع الوفيات املبكرة اليت
ُتسجل كل عام او اليت يبلغ عددها االمجالي 60
مليونا حول العامل كل عام.
ويعدد التقرير الذي صدر بعنوان "املخاطر
ّ
الصحية العاملية "  24عام ًال من العوامل
املضرة
ّ
بالصحة وهي ،حسب التقرير ،عبارة عن مزيج من
العوامل البيئية والسلوكية والفيسيولوجية ،مثل
تلوث اهلواء وتعاطي التبغ ونقص التغذية .وقال
ّ
ان تعريفهم وتقييمهم سيساعد صناع السياسة
على وضع اسرتاتيجيات لتحسني الصحة على
اوسع نطاق ووفق السبل اليت حتقق اقصى
استفادة من االنفاق.
وحذر التقرير من انه رغم ان بعض عوامل اخلطر
الكبرية على الصحة مثل التدخني والبدانة وزيادة
الوزن عادة ما تكون مرتبطة بالدول ذات الدخل
املرتفع إال ان أكثر من ثالثة ارباع امجالي العبء

العاملي لالمراض اليت تسببها حتدث االن يف
دول فقرية ونامية.
ووضعت املنظمة التابعة لالمم املتحدة اليت يوجد
مقرها يف جنيف قائمة بأكثر املخاطر املؤدية
للوفاة يف العامل على النحو التالي  ..ارتفاع
ضغط الدم "مسؤول عن  13يف املئة من الوفيات
عامليا" والتدخني " 9يف املئة" وزيادة الغلوكوز
يف الدم " 6يف املئة" واخلمول البدني " 6يف
املئة" والبدانة أو زيادة الوزن " 5يف املئة.

الزواج واإلجناب مفتاح السعادة

الزواج وإجناب األطفال يدخل السعادة والرضى
العزاب.
إىل القلوب وهو شعور ال يعرفه
ّ
وتوصل الدكتور لويس أنغليز من جامعة "غالسكو"
يف اسكتلندا إىل هذه النتيجة يف دراسة أجراها
حول الزواج وإجناب األطفال.
لكن هذه الدراسة تتعارض مع أخرى زعمت أن
كثرة األطفال ال جتعل الناس سعداء ،وأنه كلما
زاد األطفال كلما قل رضى األهل عن احلياة.
ويضيف أصحاب هذه النظرية أن تربية األطفال
ورعايتهم تتطلب الكثري من اجلهد والعمل الشاق
ولكن مكافأة اآلباء تكون متواضعة يف نهاية
املطاف.
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أغاسي يعرتف يف سرية ذاتية بتناول
ّ
منشط والكذب تفادياً لإليقاف

يف سرية ذاتية نشرت
"التاميس"
صحيفة
اللندنية مقتطفات منها،
أقر البطل االمريكي
السابق لكرة املضرب
اندريه اغاسي ( 39سنة)
ان حتلي ًال اجري له عام
 1997لكشف املنشطات
جاء اجيابيًا ،وانه كذب
على مجعية الالعبني
احملرتفني لكرة املضرب
"اي تي بي" ليتفادى
عقوبة بااليقاف ثالثة
اشهر.
وقال اغاسي ،الذي احرز
يف مسريته مثانية ألقاب
كربى لـ"الغران شيليم"،
انه عندما كان يف ادنى
مستوياته ،أدمن مادة
*أندريه أغاسي يتحدث يف مؤمتر صحايف
يف  2أيلول *1997
"ميتامفيتامني" املركبة
اليت تثري النشوة ،بعدما فقد لياقته ومل يكن متأكدًا من زواجه
واملمثلة بروك شيلدز .وروى كيف تناول هذا املنشط للمرة
االوىل بالتواطؤ مع مساعده املدعو "سليم" وكيف انتشى ،قائ ًال:
"مل اكن قد شعرت قط يف السابق كم انا حي ،ممتلئ أم ًال مع
هذا القدر من الطاقة" .واوضح انه بعدما اظهر التحليل تناوله
منشطًا ،جنح يف خداع اجلمعية بكذبه عليها .واضاف انه كتب اىل
"االي تي بي" ان "سليم" يتناول املخدرات بانتظام وانه خيلطها
احيانًا مع الصودا – وهذا كان صحيحًا – وقد شرب منها هو ،اي
اغاسي ،خطأ ذات مرة .واعرتف بأنه شعر باخلجل بعد ذلك وانه
وعد نفسه بأن تكون كذبته هذه نهاية القصة.
ويشار اىل ان اجلمعية قررت يف حينه حفظ امللف.
ومن املقرر ان تصدر سرية اغاسي يف تشرين الثاني املقبل عن
دار "كنوبف" للناشر راندوم هاوس .وهو يعرتف فيها ايضًا بأنه
كان يكره يف سره ان يلعب كرة املضرب وانه عاش يف ظل
اخلوف من أب قاس.
ويذكر ان اندريه اغاسي ،الذي تراجع اىل املرتبة الـ 141يف
التصنيف العاملي يف  ،1997انطلق من جديد يف العام التالي
واحتل مكانًا بني العشرة االوائل ،قبل ان يصري الرقم  1يف
 1999عقب احرازه بطولة الواليات املتحدة املفتوحة .وهو احد
الالعبني القالئل الذين مجعوا االلقاب االربعة لـ"الغران شيليم".
اضف انه احرز امليدالية الذهبية يف دورة اتالنتا االوملبية ،1996
واعتزل يف  2006بعد  20سنة من االحرتاف .وبعد زواج سنتني
تزوج يف  2001البطلة االملانية السابقة شتيفي
من بروك شيلدزّ ،
غراف ورزقا ولدين.

والي وهبة عرب عن فخره بالنتائج الباهرة

فوز جديد مميز لنادي سيدني األرز الرياضي
يف الدورة العاملية لألساتذة لكرة الطائرة

حقق نادي سيدني األرز الرياضي لكرة الطائرة فوزًا عامليًا جديدًا
يف دورة األلعاب الرياضية اليت جرت على أرض مالعب همبوش
األوملبية حتت عنوان الدورة العاملية لألساتذة وخصصت للذين
جتاوزوا الثالثني سنة من العمر.
اشرتك يف هذه الدورة العاملية ُد ٌ
ول أوربية مثل بولندا وروسيا
وعدد من الفرق
وأوكرانيا وبلغاريا باإلضافة إىل الربازيل ونيوزلندا
ٌ
االسرتالية.
وقد خاض الفريق سبع مباريات ضد فرق اسرتالية ودولية وكانت
أي من هذه
النتائج لصاحل نادي سيدني األرز الذي مل خيسر ٌ
املباريات.
جتدر اإلشارة إىل أنها املرة الثانية اليت يفوز بها النادي يف هذه
الدورة العاملية اليت جتري مرة كل أربع سنوات يف خمتلف دول
العامل.
وستجري املباريات التالية يف العام  2013يف إيطاليا حيث سيشارك
النادي بهذه الدورة.
وعب رئيس النادي السيد والي وهبة عن فخره وسروره للنتائج
رََّ
الباهرة اليت حققها النادي يف هذه املباريات ويف سواها من
الدورات اليت خرج النادي بها منتصرًا.
وشكر إدارة النادي والالعبني ومدرب الفريق جو حداد على اجلهود
اليت بذلوها لتحقيق هذه النتائج الرائعة.
كرم وهبة الالعبني واإلداريني يف حفل عشاء أقيم على
وباملناسبة َّ
شرفهم يف صالة الليالي الذهبية.
نشري إىل أن مدير النادي جو حداد واملدير الرياضي وليم بستاني
عادا مؤخرا من لبنان حيث اجتمعا مع نائب رئيس االحتاد اللبناني
لكرة الطائرة أسعد النخل ومنسق النادي يف لبنان جربان كالب

وعدد من اإلعالميني الرياضيني يف تليفزيون .LBC
وقد جرى االتفاق مع نادي االحتاد اللبناني على تبادل الزيارات بني
نادي سيدني األرز وفرق رياضية للكرة الطائرة من لبنان.
وقد تلقى حداد باسم النادي دعوة من نادي السفارة األمريكية يف
بريوت لزيارة لبنان وخوض مباريات مع فرق عدة يف آب املقبل
ووجه حداد باملناسبة دعوة مماثلة لفريق السفارة لزيارة أسرتاليا
على أمل تلبيتها يف أقرب فرصة ممكنة.
ويشكر النادي الداعمني وهمBankstown sports club, Arab Bank,:
Dib Group, Pioneer Aluminium & Glass

ماسرتز السيدات لكرة املضرب :سريينا إىل نصف النهائي

تغلب الروسي ميخائيل يوجين املصنف اول على القازاقي أندري
غولوبيف  2- 6 ،3 - 6يف الدور االول من دورة بطرسربج الروسية
الدولية املفتوحة للرجال لكرة املضرب والبالغة قيمة جوائزها 750
الف دوالر ،وتأهل للدور الثاني.
وكان يوجين أحرز االسبوع املاضي بطولة دورة كأس الكرملني
الروسية وهي لقبه اخلامس منذ أحرتافه.
وسقط األوروغواياني بابلو كويفاس املصنف سابعا امام الروسي
إيغور كونيتسني .6 - 3 ،6 - 4
وفاز الروسي مارات سافني على الفرنسي ريشار غاسكيه 6 - 7
(.4 - 6 ،)5 - 7
ويف الدور الثاني ،فاز الروماني فيكتور هانيسكو املصنف ثانيا
على األوكراني إيليا مارتشينكو  4 - 6 ،3 - 6يف مباراة سدد خالهلا
الفائز سبع ضربات ارسال ساحقة "آيس" .وهي املرة االوىل يصل
هانيسكو اىل الدور ربع النهائي من احدى الدورات الدولية يف 11
دورة شارك فيها منذ متوز املاضي.
وفاز األرجنتيين هوراسيو زيبالوس املصنف ثامنا على األوكراني
أوليكسندر دولغوبولوف جونيور  ،1 - 6 ،3 - 6واألملاني بيورن فاو
على السلوفاكي كارول بيك  1 - 2 ،4 - 6ثم باالنسحاب ،والالتفي
أرنستس غولبيس على الفرنسي جريميي شاردي املصنف رابعا 6 - 7
(.3 - 6 ،)7 - 9
دورة فيينا
تأهل األملاني فيليب كولشرايرب املصنف رابعا للدور ربع النهائي من
دورة فيينا النمسوية الدولية املفتوحة للرجال البالغة قيمة جوائزها
 574,750أورو ( 863,500دوالر) ،بفوزه يف الدور الثاني على
الروماني فيكتور كريفوي  0 - 3 ،2 - 6ثم باالنسحاب.
وهي املرة اخلامسة هذا املوسم يصل كولشرايرب اىل الدور ربع
النهائي من احدى الدورات الدولية ،وهو سيلتقي االسباني نيكوالس

أملاغرو املصنف خامسا والذي فاز على األمريكي واين أوديسنيك
.4 - 6 ،4 - 6
وفاز التشيكي راديك ستيبانيك املصنف ثانيا على الربتغالي
فريديريكو جيل .3 - 6 ،2 - 6
ويف الدور االول ،فاز الفرنسي غايل مونفيس املصنف ثالثا على
االسباني غيريمو غارسيا  -لوبيز  ،4 - 6 ،5 - 7والصربي يانكو
تيبساريفيتش على األمريكي جون إيسنر املصنف ثامنا 7( 6 - 7
  ،4 - 6 ،)4والسلوفاكي دومينيك هرباتي على االسباني روبنرامرييز هيدالغو  ،4 - 6 ،3 - 6والنمسوي دانيال كولرير على
الفنلندي ياركو نيمينن .2 - 6 ،1 - 6
دورة ليون
بات الفرنسي جوليان بينيتو املصنف خامسا الالعب االول يتأهل
للدور ربع النهائي من دورة ليون الفرنسية الدولية للرجال البالغة
قيمة جوائزها  650الف أورو ( 969الف دوالر) ،بفوزه يف الدور
الثاني على األفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون .2 - 6 ،5 - 7
ويف الدور االول ،فاز الفرنسي جيل سيمون املصنف ثانيا على
االيطالي سيموني بوليللي  ،)5 - 7( 6 - 7 ،)5 - 7( 6 - 7والفرنسي
بول  -هنري ماتيو املصنف سادسا على األرجنتيين ليوناردو ماير - 7
 ،2 - 6 ،)5 - 7( 6والبلجيكي أوليفييه روشو على الفرنسي فنسان
ميلو  ،2 - 6 ،3 - 6والفرنسي أرنو كليمان على االسباني اوسكار
هرنانديز  ،3 - 6 ،1 - 6واالملاني نيكوالس كيفر على الفرنسي
فابريس سانتورو .)2 - 7( 6 - 7 ،)7 - 9( 6 - 7 ،6 - 4
بطولة املاسرتز
حققت الدامناركية كارولني فوزنياكي املصنفة رابعة فوزها االول
يف بطولة املاسرتز للسيدات اليت تقام يف العاصمة القطرية الدوحة
وتشارك فيها افضل مثاني العبات هذا املوسم والبالغة قيمة جوائزها
 4,55ماليني دوالر ،على البيالروسية فيكتوريا أزارينكا املصنفة

سادسة  5 - 7 ،4 - 6 ،6 - 1يف حنو ثالث ساعات يف املرحلة الثانية
من تصفيات اجملموعة البيضاء.
وكانت أزارينكا اليت تشارك كما فوزنياكي للمرة االوىل يف البطولة،
فازت على الصربية ييلينا يانكوفيتش املصنفة ثامنة 3 - 6 ،2 - 6
اول من امس يف املرحلة االوىل.
ويف اجملموعة عينها ،أنسحبت الروسية دينارا سافينا املصنفة
اوىل يف العامل من مباراتها ويانكوفيتش بسبب اصابة يف ظهرها
وكانت النتيجة  1 - 1يف اجملموعة االوىل .وبعد ذلك ،قررت سافينا
األنسحاب من البطولة األمر الذي أدى اىل فقدانها املركز االول يف
الئحة التصنيف العاملي الذي استعادته األثنني املاضي من األمريكية
سريينا وليامس اليت ضمنت انهاء السنة يف املركز االول عامليا بعدما
حصلت على  160نقطة بفوزها على الروسية سفيتالنا كوزنيتسوفا
املصنفة ثالثة  5 - 7 ،)6 - 8( 6 - 7اول من امس.
ويف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة البنية ،فازت سريينا
وليامس املصنفة ثانية على شقيقتها فينوس وليامس املصنفة
سابعة وحاملة اللقب  )4 – 7( 6 - 7 ،4 - 6 ،7 - 5وتأهلت للدور
نصف النهائي.
• أعلنت كابنت منتخب الواليات املتحدة ماري جو فرنانديز ان سريينا
وليامس اليت ضمنت انهاء السنة يف املركز االول عامليا ،ستلعب مع
الفريق يف اللقاء ضد ايطاليا يف  7و 8تشرين الثاني املقبل يف
نهائي كأس االحتاد للسيدات الذي سيقام يف كاالبريا جبنوب غرب
ايطاليا.
وهي املرة االوىل تلعب سريينا يف كأس االحتاد منذ سنتني ،وقد
فازت يف أربع مباريات للفردي يف مشاركاتها السابقة يف الدورة.
واستدعت فرنانديز أيضا كال من ميالني أودين ( 18سنة) ،وليزيل
هوبر املصنفة اوىل يف العامل يف الزوجي ،واليكسيا غالث املصنفة
 136يف العامل.
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تتمـات

هل يطبق احلريري مبدأ «املعاملة باملثل»...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

باسرع ما ميكن ،يكون قد اكتمل الغطاء الدولي هلذا التشكيل،
ويبقى املشهد الداخلي حباجة لبعض «االخراج الالئق» حتى ميكن
احملافظة على «ماء وجه « مجيع الفرقاء ،اي بتعبري اخر حتى ال
يكون هناك ال غالب وال مغلوب.
وحنن نرى ان ابقاء القديم على قدمه بالنسبة للوزارات «الدمسة»
ّ
املكلف النائب سعد
هو افضل واسرع واسهل حل امام الرئيس
احلريري لتيسري اموره يف تشكيل حكومته املوعودة.
اما اذا دخل يف أنفاق تعديالت اساسية للحقائب فاخشى ما خنشاه
هو الدخول يف متاهات جديدة واطالة امد االزمة احلكومية ،رغم اننا
نستبعد ذلك.
ّ
املكلف يف تشكيل حكومته،
ولعل افضل سياسة ينتهجها الرئيس
وحتى ما بعد التشكيل ،هو ان ال يكون هناك «صيف وشتاء حتت
سقف واحد» يف تعامله مع سائر الفرقاء ..فمثال ،اذا كان ينبغي
تطبيق مبدأ املداورة يف تولي احلقائب فهذه املداورة جيب ان
معي.
تسري على اجلمبع وليس على فريق
نّ
فاملداورة جيب ان تشمل وزارات املالية والعدلية والداخلية والدفاع
واخلارجية والصحة وغريها وليس ان تتوقف عند حدود وزارة
االتصاالت وكأن «هذه احلدود هي اخر الدنيا».
ّ
عون»:كل احتفظ او بالوزارات اليت
ويف هذا االطار قال العماد
كانت معه اال انا الوحيد الذي تطالين املداورة وانا االقل اقدمية
يف ّ
كل الوزارات  ،غرينا بقي عشر سنوات وحنن مل نكمل العشرة
اشهر ،وجيب ان نطبق املداورة .انا الوحيد الذي من ّ
حقي ان احتفظ
بوزاراتي اقله سنتان او ثالث كي اكمل الربنامج الذي بدأته وعلى
الباقني مجيعهم ان يطبقوا املداورة».
باختصار ان سياسة الكيل مبكيالني ال توصل سفينة البالد اىل
بر االمان بل ستجعلها حتت رمحة امواج متالطمة بني فرتة واخرى
ّ
يصبح معها مصري هذه السفينة يف خطر ،وافضل مبدأ يتم تطبيقه،
يف حال اردنا ان تسري امور البالد وشؤون العباد على حنو طبيعي،
يسهل مهمته ليس لناحية التشكيل
هو»التعامل باملثل» وهكذا
ّ
فقط بل طيلة مسريته احلكومية والسياسية ايضا ،فيتجنب العديد
من الدعسات الناقصة واالخطاء اليت وقع فيها قبله كثر.
نتمنى والدة احلكومة مع والدة هذا العدد.
فهل سيتحقق هذا التمين؟!

تفاؤل حذر يف انتظار مزيد من االتصاالت....
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

وإذ رحب بـ «سياسة احلوار املفتوح» ،متنى وليامز «أن يساهم ذلك
يف اجياد حل يف وقت قريب» ،جمددًا قلقه من «التوترات األمنية
املستجدة يف اجلنوب(.»)..
صفري
يف هذا الوقت ،رأى البطريرك املاروني نصراهلل بطرس صفري أن
«مداخالت أجنبية من هنا وهناك حتول دون تشكيل احلكومة العتيدة»،
مشريًا اىل أن «سوريا ليست وحدها يف جمال هذه املداخالت».
وقال صفري يف حديث اىل جملة «املسرية» ُينشر اليوم إن «هناك
يف لبنان من يطلب اخلري لبلدان سواهم أكثر مما يطلبونه لبلدهم»،
مشددًا على أن «السالح والدميوقراطية ال يتفقان ،كما أن األكثرية
واألقلية ال ميكن أن تلتقيا يف حكومة واحدة» ،وأشار اىل أن «مثة
من يف الداخل يستقوي باخلارج للحصول على مكاسب نيابية أو
وزارية» ،مشريًا اىل أن «حزب اهلل يعمل ملصلحة إيران أكثر مما
يعمل ملصلحة لبنان» .وشدد صفري على أن «السالح جيب أن يكون
يف يد اجليش اللبناني وحده» ،حمذرًا من «مغبة الوصول اىل مرحلة
تدفع اجلميع اىل التسلح(.»)..

مواقف

ويف املواقف من مسار التأليف ،اعلن العماد عون بعد اجتماع التكتل
ً
وفقا ملعايري حتفظ
«أنا مع تأليف احلكومة البارحة وليس اليوم لكن
احلقوق .حني ُأ َّت َهم بأنين أنا عرقلت أعرض وجهة نظري على الرأي
العام .كل احتفظ حبقوقه أو بالوزارات اليت كانت معه إال أنا الوحيد
الذي تطالين املداورة وأنا األقل أقدمية يف كل الوزارات .غرينا
بقي عشر سنوات وحنن مل نكمل العشرة أشهر وجيب أن نطبق
املداورة .أنا الوحيد الذي من حقي أن أحتفظ بوزاراتي أقله سنتني

وفاة فاضل
(ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت)

انتقل اىل رمحته تعاىل يف مدينة بعلبك لبنان املأسوف على
شبابه

يوسف امحد عالّم

عن عمر  51سنة وذلك اثر نوبة قلبية مل ترحم شبابه.

اآلسفون  :آل عالم وابن اخيه يف اسرتاليا املهندس هشام
فواز ع ّالم
لنفسه الرمحة ولكم من بعده طول البقاء

أو ثالثة كي أكمل الربنامج الذي بدأته وعلى الباقني مجيعهم أن
يطبقوا املداورة».
وأعرب نائب رئيس جملس النواب فريد مكاري عن شعوره بأن
«تأليف احلكومة سيحصل خالل أيام».
وإذ رفض املخاطرة باجلزم بذلك والتكهن مبوعد التشكيل «احرتامًا
للبنانيني وعقوهلم ،ألن أعصابهم مل تعد حتتمل موجات باردة وساخنة
من التفاؤل والتشاؤم ،ومن األمل الذي ينتهي خبيبات» ،أكد مكاري
يف حديث اىل صحيفة «الدار» الكويتية قناعته بأن «العقد اليت متنع
تأليف احلكومة ليست داخلية فقط» ،مشريًا اىل أن «البعض يستفيد
من األجواء واالحياءات وكلمات السر اخلارجية ليشد على أساسها أو
ُيرخي ،وليحاول حتسني شروطه وموقعه ،وبالتالي حتقيق أكرب قدر
ممكن من املكاسب ،وهذا البعض خيدم يف الوقت نفسه ما يريده
أطراف إقليميون من تعطيل للمؤسسات ،وما يهدف اليه أطراف
ّ
وحتكم بالنظام(.»)..
حمليون من سيطرة على الدولة
من جهته ،رأى عضو تكتل «لبنان أو ً
ال» النائب عقاب صقر أن
«األمور احلكومية ذاهبة باجتاه احللحلة» ،مشريًا اىل أن «هناك
طروحات متبادلة توص ًال اىل حل وسط ،تنتظر رد العماد ميشال
عون عليها».
ورأى رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمني اجلميل أن «البلد مل يعد
حيتمل املماطلة».
وقال يف حديث اىل «صوت لبنان» إنه «على رغم ورود معلومات
تبشر بوالدة احلكومة إال أن ال شيء حسيًا وال شيء مؤكدًا بعد يف
هذا اإلطار».
بدوره ،شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا
على أن «هناك مسؤولية وطنية كربى يف تشكيل احلكومة اليت أمجع
األطراف كلهم على ضرورة أن تكون ميثاقية».

تل أبيب تق ّر ضمناً مببدأ...

(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)
احلقيقية ملوقف باراك ،فإن مسؤولني آخرين ّ
تكفلوا بإعادة تصويب
البوصلة اإلسرائيلية باجتاه املوقف «التقليدي» الذي درجت عليه
دبلوماسية تل أبيب منذ سنوات .واملفارقة أن يأتي هذا التصويب
ّ
النيات
على لسان نائب باراك ،متان فلنائي ،الذي
تشكك يف جدية ّ
السورية ،مناقضًا ما قاله رئيسه املباشر.
الرئيس الكرواتي عرض الوساطة بني سوريا وإسرائيل ،ونتنياهو
اهتم مبعرفة «طبائع األسد»
وقال فلنائي ،يف مقابلة مع إذاعة اجليش أمس ،إن «سوريا
فإن من الصعب أخذ
مستمرة يف إمرار أسلحة إىل حزب اهلل ،ولذلك ّ
دعواتها إىل إجراء مفاوضات مع إسرائيل على حممل اجلد».
وللداللة على «أصالة» املوقف الذي عبرّ عنه فلنائي ،كان للنائب
الثاني لرئيس احلكومة اإلسرائيلية ،سيلفان شالوم ،تصريح يف
االجتاه نفسه .ورأى أن هدف دمشق من وراء إعالنها الرغبة يف
استئناف مفاوضات السالم هو احلصول على االعرتاف الدولي.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله
مرر
إن الرئيس الكرواتي ،الذي زار إسرائيل األسبوع املاضيّ ،
رسالة من األسد إىل رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،جاء فيها أن
سوريا معنية باستئناف املفاوضات مع إسرائيل وعرض الوساطة
بني الدولتني .وحبسب املصدر نفسه ،فإن نتنياهو اهتم باالطالع
من ميسيتش على جوانب تتعلق بشخصية األسد «وطبائعه ومدى
للتقرب من
نضجه إلبرام اتفاق سالم مع إسرائيل ،واستعداده
ّ
الغرب» .وأعلن أمام ضيفه أنه مستعد الستئناف املفاوضات مع
سوريا من دون شروط مسبقة ،شرط أن تكون مفاوضات مباشرة.

بغداد :دور ملموس لدمشق يف تفجريات....
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

الواليات املتحدة على تعديل اجلدول الزمين النسحاب قواتها من
العراق».
ويف السياق ،أوضح املتحدث باسم قوات األمن يف بغداد ،اللواء
قاسم املوسوي ،أنه ُألقي القبض على  11مسؤو ً
ال رفيع املستوى
يف اجليش والشرطة ،وعلى  50من رجال الشرطة ومجيع املسؤولني
عن  15نقطة تفتيش قرب املكان الذي وقعت فيه تفجريات «األحد
األسود».
أن «طبخة» تسوية قانون االنتخابات العراقية
يف هذا الوقت ،يبدو ّ
مل تنضج بعد ،رغم انتهاء املهلة القانونية اليت سبق
فشل جديد يف التصويت على قانون االنتخابات وتأجيل إقراره إىل
السبت
أن فرضتها املفوضية املستقلة لالنتخابات على أعضاء الربملان
ّ
سجل
لي َّ
ليتفقوا على قانون جديد .وانتهت املهلة ،أمس االولُ ،
فشل جديد على هذا الصعيد ،كان بطله األكراد الذين قاطعوا جلسة
التصويت ،وهو ما أفقد اجللسة نصابها القانوني ،ما فرض حتديد
ومحل النائب عن التحالف الكردستاني
موعد جديد هو غدًا السبت.
ّ

لسائر حفالتكم ومناسباتكم
اتصلوا بعندليب األرز
املطرب حلود احلدشييت
على الرقم0400 440 089 :

خالد الشواني ،العرب مسؤولية إفشال االتفاق ،وذلك بهدف تربير
غياب النواب األكراد عن اجللسة.

طهران تقبل «مسوّدة الربادعي» ...
(تتمة املنشور على الصفحة االوىل)

الربادعي ،فيما أنهى املفتشون الدوليون زيارتهم «اجليدة»
ّ
«تلقى
ملفاعل قم جنوبي طهران .وقالت وكالة الطاقة ،يف بيان،
أوليًا من السلطات اإليرانية على
مدير الوكالة حممد الربادعي ردًا ّ
اقرتاحه» .وأضافت أن الربادعي «اخنرط يف مشاورات مع
احلكومة اإليرانية وكل األطراف املعنية ،أم ًال بالتوصل إىل اتفاق
بشأن اقرتاحه قريبًا».
ويف طهران ،قالت صحيفة «جوان» املوالية للحكومة إن طهران
ستسعى إىل إدخال تعديلني على اتفاق الوقود النووي ،أحدهما
خاص بنقل تدرجيي ملخزونها من اليورانيوم املنخفض التخصيب إىل
أما التعديل اآلخر فيطلب «تباد ً
ال
اخلارج ،ال تسليمه دفعة واحدةّ .
متزامنًا» ،تتسلم مبوجبه إيران وقودًا ملفاعل أحباث يف طهران،
يف الوقت الذي يشحن فيه اليورانيوم املنخفض التخصيب إىل
خارج البالد.
سوالنا :رزمة املقرتحات اإليرانية اجلديدة متنوعة وتتضمن نقاطًا
إجيابية
ونقل تلفزيون «العامل» الرمسي عن مندوب إيران لدى وكالة
الطاقة ،علي أصغر سلطانية ،قوله إن الرد اإليراني «إجيابي»،
مضيفًا «ننتظر أن توضع مشاغلنا التقنية واالقتصادية يف
االعتبار لدى التعامل مع طرق إمداد مفاعل أحباث طهران بالوقود
النووي».
ويف مدينة مشهد اإليرانية ،أعلن الرئيس حممود أمحدي جناد،
جمددًا ،أن إيران لن ترتاجع بتاتًا عن حقوقها النووية ،لكنها مستعدة
للتعاون يف قضايا ،منها الوقود النووي وحمطات الطاقة والتكنولوجيا
النووية .وقال ،يف خطاب مجاهريي« ،إن الغرب الذي كان يف
املاضي يستخدم هلجة عدائية جتاه إيران بشأن ملفها النووي ،أصبح
اليوم يعطي إشارات إلقامة تعاون ّ
بناء مع إيران».
وأشار الرئيس اإليراني إىل أن «طهران دخلت مرحلة توظيف
الطاقة النووية بفضل صمود شعبها ومقاومته ،إذ إن الدول الغربية
اليت كانت تطالب إيران بوقف نشاطاتها النووية ،باتت اليوم تعرب
عن رغبتها يف تبادل الوقود النووي واملشاركة يف تدشني املفاعل
واحملطات النووية يف إيران» ،مضيفًا أنه «حلسن احلظ ،الظروف
متوافرة اآلن للتعاون النووي على الصعيد الدولي».
متد
من ناحية ثانية ،قال الرئيس اإليراني
أي يد ّ
ّ
«نشد على ّ
إلينا بصدق ،ولكن من يسعى إىل التآمر واخلداع فإن رد شعبنا
رد على (الرئيس األمريكي السابق جورج) بوش
عليه سيكون كما ّ
وأذنابه» .ورأى أن إمداد مفاعل طهران لألحباث بالوقود النووي
هو فرصة أمام إيران الختبار صدق القوى الكربى ووكالة الطاقة.
يف هذا الوقت ،وصف املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية
يف االحتاد األوروبي ،خافيري سوالنا ،خالل اتصال هاتفي مع
أمني اجمللس األعلى لألمن القومي ،سعيد جليلي ،رزمة املقرتحات
«متنوعة
اإليرانية اجلديدة ،اليت قدمتها طهران للدول الست ،بأنها
ّ
وتتضمن نقاطًا إجيابية» ،حسبما أوردت وكالة «مهر» اإليرانية
لألنباء.
ويف السياق ،وصف رئيس بعثة مفتشي وكالة الطاقة لتفقد منشأة
«فوردو» اإليرانية قرب قم ،هريمان ناكريتس ،زيارة هذا املوقع
بأنها «كانت جيدة» .وأضاف ،لدى وصوله اىل فيينا مع األعضاء
الثالثة اآلخرين بعد الزيارة اليت استغرقت أربعة أيام« ،زرنا منشأة
فوردو للتخصيب واآلن سنحلل البيانات ،ثم يضع املدير العام
تقريرًا يف الوقت املناسب» .ويصدر الربادعي تقريره املقبل حول
إيران يف منتصف تشرين الثاني تقريبًا.
يف املقابل ،دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي ،إيهود باراك ،اىل «إصرار
(دول الغرب) على وقف كل األنشطة لتخصيب اليورانيوم يف
إيران» ،خالل املفاوضات اليت جتريها الدول الست مع هذا البلد.
وأبدى باراك ،يف مقابلة أجرتها معه اإلذاعة اإلسرائيلية العامة،
معارضته ملسودة االتفاق اليت مت التوصل إليها بني إيران والغرب
بادعاء أن «االتفاق اآلخذ بالتبلور يعرتف عمليًا حبق
يف فييناّ ،
طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها» .لكنه أضاف «جيب
االنتظار لرؤية ما إذا كان اإليرانيون سيطّبقون اخلطة اليت بلورتها
وكالة الطاقة .وإذا فعلوا ذلك ،فإن هذا سيعيد عملية ختصيب
اليورانيوم سنة إىل الوراء ،ألن اإليرانيني سيضطرون إىل التنازل
عن قسم قليل من املخزون املوجود حبوزتهم».
الرجياني :إيران متلك وثائق دامغة تثبت ضلوع أمريكا يف تفجري
بلوشستان
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ملبورن

Melbourne

موسم سياسة الرموز

هنيئا لكم

يف اواخر الثمانيات ،كتب عبد اهلل قربصي رسالة اىل رفيق
دربه واخيه فؤاد سليمان بعد مخسة وثالثني عاما على وفاته
يذكره فيها عند ما كان يقول له اذا مت قبلي فسأخلدك.
ها انا احسدك النك حتت الرتاب منذ مخسة وثالثني عاما وانا
ال ازال فوقه ..ترى من انا حيسد االخر.
ها انا احسدك فان عينيك ما رأتا ما ارى وال اذنيك مسعتا
الذي امسع هذا الوطن الوطن الذي اردناه وطن اجلمال والنور.
فصار وطن البشاعة والظالم .ال شك انه كانت هناك حوادث
مؤملة عصفت بالوطن وهي مرارة كان قد خطط هلا منذ اوائل
اخلمسينات وقد قضي عليها بفضل حكمة وعقالنية احلكام
لتعود املؤامرة من جديد يف العام  1975وقد باركتها امريكا
يف ذلك الوقت بعد سيطرة املليشيات املتعددة االشكال
واالجناس على كافة االراضي اللبنانية مبا فيها موارد الدولة
من املرفأ اىل املطار والكهرباء وغريه ،واصبح الوطن دويالت
طائفية فأرسلت امريكا اساطيلها اىل الساحل اللبناني لتقول
للبنانيني عموما وللمسيحيني خصوصا عرب مكربات الصوت
عليكم ان ختتاروا اي بلد يف العامل تريدونه وكان يومها
اجليش السوري يف لبنان .وقد حذر الرئيس حافظ االسد رمحه
اهلل يومذاك من الطلب االمريكي وشدد على بقاء اللبنانيني
يف ارضهم كي ال يصبح لبنان ارضا خالية من ابنائه يعج فيها
الوحوش وقد يصبح التوطني امرا سهال ال مفر منه.
وال شك يا فؤاد انك اليوم قد التقيت برفيق دربك عبد
اهلل قربصي الذي تقامست واياه هموم الوطن الذي سافر
اىل ديارك وقد يكون اخربك بكل شيء عن لبنان واوضاعه
السياسية واالقتصادية واالمنية املزرية وخالل االربع سنوات
املاضية مل نعرف شيئا عن لبنان.
اني بكل امل واسى اخرب واعلن للمأل على رؤوس االحياء
ونعرف مدافن االموات من بشاعات االرض منذ العصر احلجري
حتى عصر حروب الطوائف وما رافقها جتمعت كلها يف هذا
الوطن الصغري ..اغتياالت عديدة ،فقر ،جماعات ال حدود هلا،
سرقات ..وحتى اليوم مل يكشف عن جرمية كبرية واحدة،
رشاوي وصرف اموال باملليارات للفوز باالنتخابات النيابية.
اه لو كنتما حيني تقارنان ما بني حروب الطوائف وغريها من
احلروب لكنتما شاهدمتا من عجائب وغرائب هذه الدنيا ما مل
تشاهداه او تسمعاه منذ االف السنني.
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بقلم كميل مسعود

باالمس البعيد بكيتك يا فؤاد وباالمس القريب بكيت عبد
اهلل ،اما اليوم فنبكي على حالنا بعد احلالة اليت وصل اليها
لبنان حيث وصلت مديونيته اىل مشارف الستني مليار دوالر
ويقولون لبنان بألف خري.
واخريا وليس اخرا اقول هنيئا لكم وهنيئا للذين سبقونا النكم
مل تروا ومل تسمعوا....

اطيب التحيات اىل كافة األخوة واألخوات UALM
من هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن
أعزاؤنا  ...يسر هيئة التيار الوطين احلر يف ملبورن دعوة األخوة
ً
ً
وصغارا
كبارا
احملازبني واملناصرين  BBQواألصدقاء مع عائالتهم
اىل اللقاء العائلي يف أحضان الطبيعة كما تعودنا يف كل عام
للتالقي والتعارف ومتضية أوقات طيبة معا  ،جمددين إمياننا
بالقائد العماد ميشال عون ونهجهه السياسي وسعيه اىل بناء
وطن يرتكز على املساواة يف احلقوق والواجبات  ،وطن املؤسسات
خال من العنف والقهر والذل .
ٍ
إخوتنا لقاؤنا معكم يوم األحد الواقع فيه  15تشرين الثاني 2009
يف حدائق EDWARDES LAKE - RESERVOIR -
LEAMINGTON STREET
ً
ظهرا وحتى املساء
إبتداء من الساعة 12،00
ً
املأكوالت واملشاوي مؤمنة  -برامج ترفيهية منوعة والعاب
لألطفال تعالوا لنكون عائلة لبنانية واحدة.

التيار األسرتالي اللبناني املتحد  -ملبورن

UALM

بقلم رميون جبارة

للرئيس بري موهبة غري موهبته السياسية .فلو مل يكن سياسيًا
لكان شاعرًا او كاتبًا ساخرًا .هو الذي اخرتع رمز «سني -
كرت الرموز ،منه ومن غريه .فتقليد اآلخرين،
سني» ،ثم ّ
حملييني واقليميني ،مواسم ال تنتهي .من وحي الكالم عن
الرموز السياسية ،هذا املشهد املسرحي القصري.
مواطن التقى مبواطن آخر .املواطن االول يلبس مبادئه السياسية
متنق ًال بها كما يتنقل حبذائه ،املواطن الثاني رجل صادق يبحث
عن عقيدة تريح ضمريه.
مواطن  :1وقاف ،عاوزك بكلمة.
مواطن  :2مشغولّ ،
هلق بتأخر عا شغلي.
ابدا،
هوي
ميا شغلك؟
الوطن
مواطن  :1اي ّ
ّ
مواطن  :2ال واهلل ،شغلي عم يطعميين ويطعمي عيليت ،اما
ّ
الوطن
فيي وبكل االوادم...
فيلي اخرتعو ،اخرتعو نكاية ّ
مواطن  :1الزم تقرر :يا آدمي ،يا محار؟ قطعت اخلمسني
وبعدك بذات الوظيفة .ال عندك طموحات عاالنتخابات النيابية وال
عالبلدية .طبعًا بهاحلالة ،مركز وزاري كبري عادقنك.
مواطن  :2بعد ما فهمت شو قصدك بهاحلديث ّ
كلو.
مواطن  :1كل الناس عم تعطي رأيها بتأليف الوزارة ،واملهتمني
اعطوا رأين بالرموز ،متل الرئيس بري ّ
يلي اخرتع «سني -
سني» ،يعين اتفاق سوريا والسعودية عا تأليف الوزارة.
وكرت املسبحة «ألف  -ألف» ،يعين ايران – امريكا ،وكمان
ّ
«س .م .س ،».يعين سوريا – مصر – السعودية.
مواطن  :2يا اخيّ ،
حل عن زيزي ،انت واالجبدية كلها .انا زملة
صار عمري مخسني ،وال مرة انتميت حلزب او مجعية .كنت طبعا
اتعاطف مع احزاب علمانيةّ ،
ملن ما عاد يف احزاب علمانية ،ال ّ
عنا
ّ
وال باملنطقة العربية .من وقتا قرفت ،وتعلقت بربامج التلفزيون
غري السياسية ،خاصة الربامج البوليسية وخصوصا ،REX
وهوي
ّ
كلب بطل املسلسل ،وبعتربو زميلي ،كوني من زمان كنت ممثل.
هوي ّ
انو  REXبيقبض مئات الدوالرات
بس الفرق بني  REXوبيينّ ،
تأمن الدوا ولقمة
مية شغلة ّ
حد الفن ّ
عا احللقة ،بينما انا بشتغل ّ
العيش لي ولعيليت .وبعمر مخسني سنة ،مش
مصمد من شغلي
ّ
املتنوع قيمة حلقة واحدة ،اجرة زميلي .REX
مواطن ( 1بلوم عنيف)ّ :
بدك ترتك شقفة كلب يظهر
هلق ّ
ّ
عالشاشات ويصري مشهور اكرت ّ
منك؟! كل الشغلة انك خترتع
خيي ،يتفقو مع بعضن،
ويشهلو بتأليف
ّ
دولتني أو ضيعتني يا ّ
الوزارة.
بتغرين.
–
زبوغا
خود
ي:
علي
متوقفة
الشغلة
اذا
:2
مواطن
دبر
ّ
ّ
حالك.

N.S.M
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

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

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

55 Lyle St. Brunswick, Vic. 3057
Ph: 03 93808789
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ما حيز يف نفوسنا كعرب
صحايف عتيق

ما حيز يف نفوسنا كعرب  .من العرب!!
قمم عربية عربية وقرارات دولية تعد
وال حتصى .موفدون من هنا ومن هناك
ومفاوضات عربية فلسطينية ودولية دامت
اكثر من ستني عاما اىل االتفاقية املعروفة
باتفاقية اوسلو وحتى الساعة دون اي
نتيجة تذكر سوى التعقيدات اليت رافقت
هذه السنني الطويلة.
يبقى كل شيء ممكنا واحللول معروفة
شرط القبول من اجلانب الفلسطيين
بالشروط االسرائيلية واليت ال ميكن القبول
بها مهما كلف الفلسطينيني من تضحيات
وشهداء...
العرب ال يريدون حماربة اسرائيل ولو كان
عكس ذلك لكانوا فعلوا من زمان..هم
مرتاحون ومستعدون لتقديم ما امكن من
مساعدات  ....هلم..
القضية الفلسطينية شاغلة العامل :هبوطا
وصعودا ثم هدنة امريكية او غري امريكية
لكسب الوقت لصاحل اسرائيل ما عدا ذلك
كالم من نسيج اخليال!
العامل الزمين الذي مر على القضية اليت
شغلت العامل تغري والصورة تغريت كليا
والرأي العام العاملي اذ يلقي باللوم على
اجلهة الفلسطينية املعارضة واليت يتهمونها
بعرقلة كل احللول واجلهة املعارضة تتهم
حممود عباس املنتهية واليته منذ اكثر منذ
ّ
سلم نفسه
اكثر من عشرة اشهر الذي
لالسرائيليني واخرين يفرضون عليه الشرط
تلو االخر حتى مل يعد امامه سوى التوقيع

على كل القرارات اليت تتخذها اسرائيل.
هذا وقد اصبحت القضية الفلسطينية
معقدة بشكل قد يصبح حلها من اصعب
االمور..
فاالتهامات اليت تلقى جزافا من اكرب املراحع
الدولية واملراجع الداخلية الفلسطينية مرة
باسم احلرص على كل فلسطني ومرات باسم
املزايدة عليها ،مل متنع القول ان هناك
اطرافا دولية معروفة واطرافا عربية وحتى
داخل اسرائيل يعلمون باستمرارية احلرب
وبقدر ما تطول يزيد النزيف الفلسطيين..
ابو مازن يسعى جاهدا ليكون االتفاق
مع اسرائيل ال يشوبه شائبة واملعارضة
الفلسطينية تفاوض ابو مازن ومصر بشكل
اكرب ومع بعض الدول العربية االخرى
للوصول اىل حل يرضي الطرفني دون
املس جبوهر القضية.
ثم تتعقد االمور وابو مازن متهم بالعرقلة
وترفض اجلهة الثانية بأن يكون ابو مازن
هو من يفاوض بامسها على دماء شهداء
املقاومة الفلسطينية وعلى حساب املعتقلني
من انصارها يف السجون االسرائيلية الذين
يعدون باالالف..
املعارضة يف فلسطني عندها اخلوف من
كل ما حيصل ومن ان يأتي يوم وتصبح
القضية الفلسطيينة منسية اىل االبد اىل
توطني الفلسطينيني يف اماكن تواجدهم
من اجل هذا كله ستبقى املعارضة جادة
يف مسرية التحرير طاملا اسرائيل تنتهك
اراضيها ومقدساتها.

@Ô„b‡õ”@Êaãœa
@êÌäÏﬂ@bËjybó€
”@ÍÜ¸ÎaÎ@Ô„b‡õ
bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a
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LA MIRAGE
Ú‰Ìå@›Ó‡◊@bËjybó€
ﺍﻟﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻀﻦ

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

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

bÌäÏnÿÓœ@¿@∂Î¸a@kÓ€aÎá‹€@äbÿæa@Úèé˚ﬂ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻦ
ﻣﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﳴﻴﺔ ﻭﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻴﺓ ﻭﺍﳴﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟـ  4WDﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ
ﻛﻼﺗﺶ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺣﺪﻳﺚ ـ ﻓﺮﺍﻣﻞ ـ ﻏﻴﺎﺭ ﺯﻳﺖ ـ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ـ ﺃﺟﻨﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ:

1257 Sydney Rd Fawkner Vic

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

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

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﺧﻼﺹ ﳲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳴﺌﺔ
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أحوال خميم مار الياس وأهله األحياء واألموات يف عاملهم االفرتاضي

هل ُكتِب على فلسطينيي لبنان العيش يف ظل ف ّزاعتني :التوطني واالرهاب؟

هل كتب على فلسطينيي لبنان العيش حتت سيف فزاعتني:
التوطني تارة ،واإلرهاب طورًا؟ هناك من يستدعي يف هذه األيام
شبح عبد اهلل عزام وغريه و»القاعدة» وبنات جنسها ،زاعمًا انها
حتوم فوق خميم مار الياس الفلسطيين ببريوت ذي اخلصوصية
التكوينية واملكانية .ما اجلدوى من اإلصرار على إستدامة ذاكرة
عدائية لبنانية – فلسطينية؟ وهل ُكتب على املخيمات الفلسطينية
يف لبنان أن تظل فزاعة حقيقية او وهمية تستخدم يف سوق
«القضية املصريية»؟! يف هذا التحقيق السريع استطالع ألحوال
سكان خميم مار الياس يف بريوت.
على مقربة من ساحة حبيب أبي شهال ،أحد رموز اإلستقالل والسيادة،
وعلى بعد أمتار من وزارة الرتبية والتعليم اللبنانية وكليات للجامعة
اللبنانية ،ومن جممعات تعليمية خاصة ،ومن السفارة الروسية،
ومن ثكنة فخر الدين للجيش اللبناني ،وأمام جتمع خمافر املصيطبة
والروشة والرملة البيضاء ،وعلى بعد  150مرتًا من ثكنة احللو لقوى
األمن الداخلي ،وبعد امتار أقل ملقر جهاز أمن الدولة اللبناني،
قرب هذه املؤسسات كلها وبينها يقع خميم مار الياس لالجئني
الفلسطينيني يف بريوت.
قدمها وقف الروم أوائل اخلمسينات
أقيم املخيم على قطعة أرض ّ
هجروا العام  1948من قرية البصة قرب
لفلسطينيني مسيحيني ّ
يافا ،وهم من عائالت :مشعون وميني ومرحة وروزا اليت وصلت
إىل مرجعيون ،واستقرت قرب طرابلس ،قبل ان تعود العام 1951
للسكن على قطعة األرض اليت قدمها الوقف ،واملعرتف بها من
وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني كمخيم رمسي .وشكلت هذه
العائالت النازلة يف املخيم يدًا عاملة رخيصة ،متجانسة حينذاك ،مع
حميطها ،وعملت يف أشغال البالط والرخام والبناء.
ينحشر خميم مار الياس بطول مخسني مرتًا على ضفة أوتوسرتاد
املاريوت من اجلهة الغربية ،وبطول مخسة وعشرين مرتًا على طريق
مسور ملعامل البالط والرخام يف اجلهة
تفصل بينه وبني خالء
ّ
الشرقية .كما حيده سوران عاليان بطول ماية مرت مشا ً
ال ،وماية
ومخسة وعشرين جنوبًا ،يفصالن عامل األحياء عن عامل األموات،
السور
حيث مقربة الروم وكنيسة مار الياس جلهة الشمال.
ّ
وحيد ّ
اجلنوبي بيت اهلل ،مسجد بوبس ،ومقربة ثانية وقطعة أرض خالية.
واملقربتان والكنيسة واملسجد حتشر املخيم باألسوار وتقع معه
ضمن جزيرة برية حتوطها الطرق الواسعة من الغرب واجلنوب
والشمال وطريق رابعة متتد جهة الشرق قاطعة املسافة (حوالي

مائيت مرتًا) بني سوريني طويلني :سور املقابر ،وسور املعامل
املكشوفة على اجلهة املقابلة .وتقف البنايات الشاهقة كاشفة عامل
األحياء (املخيم) وعامل األموات (املقابر) وبيوت اهلل معًا .وهذا
معناه ،أن أربعة رشاشات مركزة على سطح هذه املباني املطلة
فوق عاملي األحياء واألموات ،وبيوت اهلل ،كفيلة باحلاق األحياء
باألموات.

السكان واملعاش يف املخيم

يبلغ عدد عائالت املخيم حواىل  250عائلة .عشرون من املسيحيني،
وأربعون لبنانية جنوبية من بنت جبيل وقرى قضائها .والباقي
فلسطينيون نزحوا اىل املخيم من خميمات أخرى .من تل الزعرت أو
ضبية أو نهر البارد اخريًا ،ومن خميمي الربج وشاتيال خالل حرب
املخيمات .اما عدد السكان فحواىل  1700نسمة ،إذا احتسبنا عمالة
سورية وآسيوية وأثيوبية مستأجرة يف املخيم.
معدل اإلعمار 50 :يف املئة حتت العشرين ،متساوون بني اإلناث
والذكور .زجياتهم من بعضهم وغالبًا ما يتم إنتقال الفتاة من شقة
أهلها إىل غرفة بشقة أهل عريسها ،يف جوارهم .وغالبًا ما يعود
تعارف العرسان إىل زمن ابتداء اإلقامة أو الوالدة يف املخيم ،حيث
ال تزال الداية شغالة وتقوم بدورها املعروف.
أغلب العائالت الفلسطينية املسيحية اليت ال تزال مقيمة يف املخيم
تعود إىل قرية البصة قضاء يافا ،وهلا ممثل واحد من أصل تسعة
يف «اللجنة الشعبية» للمخيم .العائالت اللبنانية املقيمة فيه
(حواىل  40عائلة) جنوبية من بنت جبيل وقرى قضائها .وصلت اىل
املخيم أواخر السبعينات وهلا ممثالن يف اللجنة الشعبية هما األستاذ
حسن شرارة ووفيق سليمان .والعائالت الفلسطينية املسلمة من
«عرب احلولة» ( 35عائلة) ومن قرية شعب قضاء عكا ( 40عائلة)
ومن ديرة قضاء صفد ( 30عائلة) ومن طاره املواجهة لقرية مارون
الراس ( 22عائلة).
يعمل أبناء املخيم يف حرف يدوية شبه متوارثة ،مثل البالط والرخام
ومستلزمات البناء :ب ّالط ،سنكري ،كهرجبي .ويف مهن متعلقة
بالسيارات :حدادة وبويا ،ميكانيك ،كهرباء .وتعمل الفتيات يف
أشغال السكرتاريا ويف حمال بيع األلبسة واألحذية.
ويف املخيم مدرسة لألنروا ال تتجاوز صفوفها مرحلة التعليم
االساسي .تستقبل فلسطينيي املخيم واجلوار ،فيما يتابع باقي
التالمذة تعليمهم يف مدارس املقاصد واإلميان ،والبعض يصل اىل
جامعة بريوت العربية.

احلوادث والشائعات

مع قفل صناديق االنتخابات النيابية يف الثامن من حزيران املنصرم،
انكشف وهم مراكمة األوهام أمام حقيقة إعادة تثبيت االكثرية
أكثرية ،وإعادة تثبيت األقلية أقلية .واألماني اليت عبرّ عنها وزير
اخلارجية االيرانية يف اإلليزيه قبل  48ساعة من االنتخابات ،مستوثقًا
همروجة بعض االحصاءات ،سرعان ما تبخرت يف اليوم التالي.
وبعد انتخاب االكثرية النيابية اللبنانية الرئيس نبيه بري رئيسًا
جمللس النواب للمرة اخلامسة أو السادسة ،كرت سبحة احلوادث،
من اعتداءات مسلحة متنقلة من عائشة بكار اىل باب التبانة وبعل
حمسن يف طرابلس.
يف هذه االثناء حصلت كارثة صالح عز الدين اليت أصابت  11ألف
مستثمر من الشيعة اللبنانيني ،صغارًا وكبارًا ومتوسطي احلال،
فصرفت األنظار عن التوترات والشائعات األمنية املتوالدة واملتكاثرة
واملرتافقة مع تكليف النائب سعد احلريري ،االول والثاني ،تشكيل
حكومة جديدة ،ال تزال حتى الساعة تنتظر والدة قيصرية.
لكن احلوادث األمنية مل تتوقف ،من عودة الصواريخ اجلنوبية
«اجملهولة  -املعلومة» ،اىل االنشغال بانفجار مستودع أسلحة
جنوب الليطاني ،وقيل إنه من «املخلفات االسرائيلية» .ثم خرجت
علينا إحدى الصحف اللبنانية بأخبار وحتليالت عن «اخليارات اخلائبة
يف طرابلس» ،مستبقة االشتباكات على حمور بعل حمسن  -باب
التبانة ،جمددًا .وما لبثت الصحيفة نفسها أن طالعتنا بـ»أخبار»
عن جمموعة جزائرية خمتبئة يف املنكوبني الطرابلسية ،وعن انتقال
التوتر اىل خميم البداوي ،إضافة اىل شائعات ،نفاها وزير الداخلية
اللبناني زياد بارود ،عن ختلف  700خليجي يف لبنان ،مل يعودوا
اىل بلدانهم من موسم سياحتهم يف ديارنا.
ومع احنسار اسطوانة رفض التوطني لصاحل اسطوانة حق العودة،
قام ممثل لـ»التيار الوطين احلر» ،ميشال قزي ،بزيارة اىل مقر
«سفارة» فلسطني او منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان ،كي
يعلن قبول «التيار» باملشاركة يف مسرية إعادة إعمار خميم نهر
البارد .لكن يف هذه االثناء سرعان ما استدعي من عامل االموات
عبداهلل عزام الذي قتل وابنه يف تفجري على احلدود األفغانية
قبل عشرين سنة ،وهرب صهره اىل بريطانيا ليقيم فيها الجئًا
ال يتعاطى اجلهاد وال النضال .واستدعاء طيف عزام ،جاء ليهيم
كالصحون الطائرة فوق خميم مار الياس يف بريوت ،كي يبقى
اللبنانيون وتبقى بريوت رهينة دوامة اليأس اليت حتاصر لبنان.

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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جملس اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا حيتفل بالذكرى االوىل النطالقته
اقام جملس اجلالية اللبنانية
يف فيكتوريا حفال حاشدا حضره
اكثر من  400شخص اتوا من
مجيع احناء الوالية لالحتفال
الثانية
السنوية
بالذكرى
النطالقة اجمللس وقد حضر
االحتفال حشد من الرمسيني
واالعالميني تقدمهم السكرتري
الربملاني السيد لوري فرغسون
ومفوض الشرطة يف الوالية
اندرو كرسيب ،قنصل لبنان
العام يف فيكتوريا االستاذ
هنري قسطون ،النائب مارلني

كريوز ،رئيس دائرة اهلجرة يف والية فيكتوريا وممثلون من دوائر
حكومية خمتلفة ومجعيات واحزاب اضافة اىل حشد من االعالميني
واملؤسسات اللبنانية واالشورية والسريانية تقدمهم رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية الشيخ بشارة طوق.
بدأ االحتفال بالنشيدين اللبناني االسرتالي ،وكان اول املتكلمني
الوزير فرغسون الذي حتدث عن دور اجلالية اللبنانية ودور اجمللس
املهم يف عملية االندماج يف اجملتمع االسرتالي وختم كالمه بتقديم
التهاني للمجلس بانطالقته الثانية مؤكدا على دعم احلكومة الهداف
اجمللس ونشاطاته .ثم كانت الكلمة لسعادة قنصل لبنان العام يف
فيكتوريا االستاذ هنري قسطون الذي اثنى على الدور الذي يقوم
به اجمللس والشبيبة اللبنانية ودور اجلالية اللبنانية الفعال يف
بناء اجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات ،ثم تكلم رئيس اجمللس
الدكتور حممد خري اهلل الذي استهل كلمته مرحبا باحلضور ثم شكر
املؤسسات اليت رعت هذا االحتفال كذلك شكر وسائل االعالم
العربية والنواب من اصل لبناني يف جملس والية فيكتوريا وهم
النائب خليل عيدي والنائب نزيه االمسر والنائب مارلني كريوز
وعرب عن اعجابه ودعم عمل اجمللس لتحقيق اهدافه  .ثم جرى تكريم
الصحافيني االسرتاليني الذين كتبوا واعدوا برامج اجيابية عن اجلالية
اللبنانية ويف طليعة املكرمني االستاذ جو واكيم والصحافية الالفتة
يف سيدني االنسة فاديا مجال والصحايف العامل يف "اال اس بي
اس" غورغ نريالد وقد استلم الفائزون اجلوائز التقديرية اضافة اىل
كتاب جربان خليل جربان (النيب)"...
اما الصحافة العربية فقد ّ
مت تكرميها عرب العاملني يف الصحف
واالذاعات يف ملبورن وهم طوني شربل وحسام شعبو وبول خياط
وامحد صبح ومسري جربايل وكميل مسعود الذي كان غائبا عن
املناسبة بسبب وعكة صحية.
االب مسري حداد ابى اال وان يشارك يف هذا االحتفال  ،حيث
القى كلمة مقتضبة هنأ فيها الفائزين وخص بالذكر الزميل بول
خياط كذلك قام الزميل بول خياط بالقاء كلمة شكر فيها املاحنني

ومهنئا اجلميع بالشهادات التقديرية.
يذكر ان هذه املرة االوىل اليت يتم فيها تكريم اعالميني بهذا
احلجم مما يشكل دافعا لصحافيني اخرين ليقوموا بالشيء ذاته.
قدم حلقات احلفل الدكتور حممد ديراني اما العشاء فقد مت اعداده
من قبل السيدة هدى رمحة.
هذا وترك االحتفال انطباعا جيدا لدى اجلميع حيث رأوا فيه خطوة
باالجتاه الصحيح لتصحيح صورة اجلالية اللبنانية بعدما شوهها
بعض االعالميني.
نذكر ان هذا االحتفال مت برعاية املؤسسات التالية:
السيد الياس فرح -االستاذ فادي الذوقي-السيد مجيل خمول
حضر االحتفال االستاذ سامي مظلوم -السيدة روز بيوض-السيد
حافظ نصار واالستاذ روالن جبور.

واعاله بعض اللقطات

The World Lebanese Cultural Union of Vic Inc.
PO Box 299 Essendon North, Vic. 3041
ترقبوا حفلة اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -فيكتوريا
مبناسبة عيد استقالل لبنان بتاريخ  2009/11/21وحبضور
رئيس والية فيكتوريا السابق السيد ستيف براكيس.
ملزيد من املعلومات االتصال بالرئيس سايد حامت 0417949650
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اذاعة صوت لبنان

استمعوا اىل اذاعة صوت لبنان
على 4-FM 92

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

One Stop Wheels & Tyres
´˝paäbÓè€a@kÓ€aÎá€@ÔiÏÌ˛a@p
o€aåbﬂÎ@o„b◊F
@FÊäÏj‹ﬂ@¿@∂Î¸a

Melbourne

Âˆbiç€a@Ú‘q@¡´@ÔiÏÌ¸a@Úèé˚ﬂ

∆{<èi¯“<{<l^⁄]Ü <{<kËá<Ö^È
<oËÇu<Í”Èi^⁄ÁiÊ]<·]àÈ⁄

Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@Ä@ÒåbnøÎ@Ú»Ìãé@ÚﬂáÇ
Tel: 9388 9334
341 Lygon St. - Brunswick Vic 3056

جو خوري اسم معروف
يف عامل السياحة والسفر

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

áÓè€a@bËjybó€
@äÏÇ@Ïu

Joe Khoury

Âˆbiç‹€@pbﬂá©a@›õœc@‚á‘m
<‡⁄<ÌÈπ^¬Ê<ÌÈ◊¶<l]Ö^Èâ<gÈ÷]ÊÅ
Ì◊€√jäπ]Ê<ÏÇËÇ¢]<l^“Ö^π]<Ã◊jß
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*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ..ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
*ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

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

جو خوري شاب يف مقتبل العمر عمل يف حقل السياحة والسفر مدة
طويلة فاكتسب خربة واسعة يف هذا اجملال وشق طريقه بنفسه دون
االعتماد على احد ونظرا للخربة الواسعة عتده والثقة بالنفس أنشأ
مؤسسة “ World Mark Travelاليت تعنى بشؤون املسافرين ”
والكائنة يف هاي سرتيت بريستون.
جو خوري يهتم باملسافر من ملبورن اىل النقطة اليت يرغب الوصول
اليها واىل كافة احناء العامل خاصة اىل لبنان ومنطقة الشرق
االوسط.
ومن خالل صدقه يف العمل مع الزبائن الذين سافروا من مكتبه
فانهم وبدون اي شك احاديثهم جتري يف الطائرات وجو خوري يفخر
بالكالم وباملؤسسة ويبقى االمتحان خريا من الكالم.
ومكتب سفريات"وورد مارك ترافل"الذي افتتحه لالهتمام بشؤون
املسافرين ،شعاره الصدق يف املعاملة اوال وكسب ثقة الزبائن
بالنسبة له اهم بكثري من املال الذي بالنهاية يزول اما الصداقة
املبنية على االحرتام واملودة اخلالصة فتبقى وحدها حديث اجملتمع.
ومن هذا املنطلق يتطلع السيد جو خوري اىل تقوية اواصر الصداقة يبنه
وبني ابناء اجلالية اللبنانية وباقي اجلوالي االثنية واالسرتاليني.
«اهلريالد» يف ملبورن تتمنى للسيد جو خوري دوام التقدم والنجاح
واالزدهار يف مؤسسته الزاهرة.

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

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

ADELAIDE:

BRISBANE:

SYDNEY:

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

Email: blue.star@bluestarlogistics.com.au --- Web Site: www.bluestarlogistics.com.au
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„äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

استمعوا اىل إذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطين احلر يف ملبورن
على املوجة 88,6FM
مساء كل يوم أربعاء
من الساعة السادسة اىل الثامنة مساء
@äbÿ«@Êaãœc

Akkar Bakery

ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ

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

254Sydney Rd, Coburg

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

›Óñ¸a@Ô„b‰j‹€a@Ñj�æa
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺗﺰﻳﻨﻬﺎ
ﺃﻓﺨﺮ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻰ
ﻓﺘﻮﺵ ـ ﺗﺒﻮﻟﻲ ـ ﺷﻨﻜﻠﻴﺶ ـ ﻟﺒﻨﺔ ـ ﺣﻤﺺ
ﺑﺎﺑﺎ ﻏﻨﻮﺝ  -ﻓﻼﻓﻞ ـ ﻛﺒﺎﺏ ـ ﺳﺒﻮﻧﺴﻚ ـ
ﺳﺒﺎﻧﺦ ـ ﻭﺭﻕ ﻋﻨﺐ ﻣﺤﺸﻲ
ﻛﻔﺘﺔ ـ ﺭﺯ ﻋﺎ ﺩﺟﺎﺝ ـ ﺑﻴﺘﺰﺍ ﺑﺨﻀﺮﺓ ـ ﺳﻤﻜﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ﺍﳴﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ ﻟﻴﻠﻰ:
PH: 9480 0517 – Mob: 0413 724 669
ﺃﻭ ﺟﻮ0412114801 :
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التاريخ
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سيدني

نافذة على اجملتمع

اعداد وتصوير آراكس

لتغطية حفالتكم واعراسكم ومجيع مناسباتكم
اعتمدوا املصور آراكس تلفون96823269 – 0419247261:

العروسان عالء الدين رستم وديانا رستم
الشاعر ابن اخلليج يوسف عز الدين

كفاك..واخجال
فعلت
ما
بالدي
كفروا
هم
بهواك
باالمنني..وما
مدهلة
احالما
يذوبون
عاشوا
يف شاطئك اذا ما ضمهم مسر
يف حب العروبة كم اماهلم سرحت
عطشى يبل صدى اشواقها النهر
عاشوا يهيمون يف النهر تسحرهم
عيون العرب كم من سحرها سكروا
بالدي وا خحل االتريخ كيف سكرت
تلك العيون اليت يف طرفها حور

سلبت
ام
اغواهن
اجملد
صنيعة
واجلدر
السود
االكف
مجاهلن
عيناك قد كانت نهرين من حور
ينتشر
االرض
يف
قرا
فصارتا
سارحة
كل
من
اقفرتا
عيناك
نظر
وال
هدب
فال
اجلمال
من
ايرتضي اجملد هذا الغدر من وطن
العطر
تارخيها
هلا
بالدي
مثل
رشد
حكمها
رشيد
من
بها
اما
يتنصر
وللرحم
يغزو
للحق
جانبه
املأمون
ذلك
بها
اما
فال هوى طائش خيشى وال وطر

بفرحة كربى مت زواج العروسني عالء الدين رستم على
االنسة ديانا رستم يف امجل حفلة يف صالة الويستيال اليت
مجعت اهل العروسني وعددا من املدعوين وقدمت االدارة
العشاء الفاخر واخلدمة السريعة املمتازة واحلفلة العامرة
على انغام ددجي
ابولو  APOالقزي واضواء فيديو ابو علي االفشل
وفالش اراكس قطع العروسان عالء وديانل قالب الفرحى
وتقبال التهاني من اجلميع .

خطوبة مباركة للشاب بكر دندن ومسر حميش

اما بها يف عرى االسالم معتصم
يلوي عنان هوى يف صدر من غدروا
بالدي وا خجل التاريخ ما جرحت
كفاك ليس قذى يف العني حيتقروا
القذر
يظهر
ومل
غاضبا
كفاك

ال...يا بالدي ستبقى الف ثائرة
وتستعر
الغضيب
احلرة
نفوسنا
بدم
لطخت
قد
يدا
تشل
حتى
سيغتفر
ذنب
فال
العروبة
قلب

نثرت روحي على االيام فارتعبت
من ان تذوب غداة البني يف رمقي
يدي
ان
للعروبة
اصرخ
فعدت
فد صافحت فيك خنل احلب وااللق
فهل تراك نسيت الود ذات ضحي
ام انت مثلي كوتك النار يف احلدق
مسممة
كأس
على
ارغموك
ان
فقد شربنا سويا من يد احلدق
لكن ليلي وان طال الفراق بنا
فانها مل تزل تشكو من االرق

ULTRA GLOSS
Smash Repairs

÷bíãﬂ@Ôﬂbé@ZbËjybó€

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

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

جلميع مراسالتكم وإعالناتكم يف ملبورن

االتصال مبسؤول
اجلريدة
الزميل كميل مسعود
على الرقم0405272581:

يف اجواء الفرح والسرور متت خطوبة الشاب بكر دندن
على االنسة احلسناء مسر حميش يف صالة الويستيال اجلميلة
الصحابها خطار اخوان حبضور االهل واالقارب خالل السهرة
العامرة واخلدمة السريعة املمتازة يف االدارة الكرمية وعلى
اضواء فيديو ابراهيم اخلري وعدسة كامريا خالد املصري وفالش
ّاراكس البس اخلطيبان بكر ومسر بعضهما خامتي اخلطوبة وقطعا
قالب الفرحة وتقبال التهاني من اجلميع.

عيد ميالد االنسة ماري تريز رعد

احتفلت االنسة ماري ترييز رعد بعيد ميالدها اخلامس عشر.
والدلوعة ماري كرمية اجلنتلمان جاك وعقيلته الفاضلة ميمو.
مجعت ماري حوهلا االصدقاء االهل واالقارب يف مطعم روميو
ملك املناسبات السعيدة واالجواء املرحية والعائالت اليت
تتسابق حلجز اماكنهم لتقديم امجل املناسبات مع الربنامج
الفين واللقمة الشهية على يد الشاف ابو نقوال جنم واستقبال
الوجه البشوش جاك رعد وعلى انغام الفنان اميل يواكيم
رقصت ماري مع اصحابها بفرح وبهجة وعلى اغنية هابي بريث
داي اطفأت مشوعها اخلمس عشرة وسط هتاف االصدقاء،
وقطعت قالب احللوى وتقبلت التهاني من اجلميع.

سهرة كيف وانشراح

السبت املاضي غص مطعم روميو يف باراماتا بالرواد
الساهرين وحميب اجلو اهلادئ .منهم رجل االعمال جورج دورو
وعقيلته وبعض االصدقاء الذين امضوا مع الربنامج الفين
سهرة كيف وانشراح .والعديد من املناسبات عمت صلة
املطعم وامضت سهرة ممتعة.

سهرة لقاء االحبة

كل اسبوع عشاق الكيف والسهر يتسابقون لقضاء الليالي
احللوة ولالسرتاحة من عناء العمل .السبت املاضي عقدت
جلسات الكيف والفرح واملناسبات السعيدة يف مطعم جان
شاهني يف بانكستاون .ودعا الدكتور ثروت رمزي و عقيلته
مهى االصدقاء رجل االعمال ظافر عايق وعقيلته وبعض
احلضور اىل املطعم املشهور قضاء امجل سهرة ممتعة على
انغام الفنان جورج خوري واخلدمة السريعة املمتازة من ادارة
املطعم محل اجلميع فيها كاس الطرب واالنشراح.
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تشييع

مبشاركة املطارنة ابي كرم وصليبا ودرويش وكهنة وراهبات وحشد من االقارب واالصدقاء

اجلالية تودع ابنها البار الفقيد يوسف مارون
يوسف مارون ،ليس اقل من علم لبناني رفرف يف مساء االغرتاب،
رسخ فعل الوفاء لوطنه وفعل
وليس اقل من موقف وطين مؤمن ّ
احملبة ألبناء جاليته وفعل االميان لكنيسته .وسط حشود كبرية
شيع
شعبية ،دينية ،سياسية ،وعلى اكتاف الرفاق يف احلزب
ّ
كتائبيو اسرتاليا يوم اجلمعة فقيدهم يوسف مارون الذي حيمل
البطاقة الكتائبية منذ سنة  .1938وكان رئيس املقاطعة جورج
حداد واعضاء قسمي سدني وملبورن وسائر الواليات حول جنل
الفقيد رئيس قسم سدني بيرت مارون يتقبلون التعازي .شارك يف
الصالة لراحة نفس الفقيد املطارنة عاد ابي كرم ،بولس صليبا،
وعصام درويش ،املونسنيور بشارة مرعي ،املونسنيور عمانوئيل
صقر ،رئيس دير مار شربل االب انطوان طربيه ،رئيس مجعية
املرسلني يف اسرتاليا االب اندريه غاوي وكهنة من االبرشيات
املارونية ،االرثوذكسية وامللكية وراهبات .ويف مستهل الذبيحة قرأ
رئيس قسم ملبورن الكتائيب جورج حالل رسالة من الرئيس امني
اجلميل يرثي فيها الفقيد ويتحدث عن خصاله ومواقفه الوطنية .قرأ
االجنيل باللغة االنكليزية املرتوبوليت صليبا والقى العظة املطران
عصام درويش الذي اسهب يف احلديث عن مزايا الفقيد االميانية
واالنسانية والوطنية ،ومما قاله« :نتوقف يف حياة يوسف مارون
عند ثالث نقاط :االوىل مواظبته على الصالة للعذراء ،الثانية حمبته
للكنيسة وللعائلة ،والثالثة حمبته الكبرية للبنان اليت ال حدود هلا
ّ
وفضل طريقة خدمة لبنان بانتمائه اىل حزب سياسي طيلة  69سنة،
وحنن اليوم نضع مع الرئيس امني اجلميل اكليل غار على جثمان
يوسف مارون ،اكليل انتصار على الظلم والقوى الغامشة اليت تريد
اعادتنا اىل الوراء» .خدم القداس االختان مارلني شديد ولور
عطية والفنان جان خليل .وبعد مراسم الدفن توجه اجلميع اىل صالة
الويستيال الكربى حيث تناولوا لقمة الرمحة.

تعزية الرئيس أمني اجلميل

أيها األحباء ...ببالغ األمل واألسى وصلنا نبأ وفاة الرفيق الويف

يوسف مارون  ..لقد خسرنا مجيعنا فارسًا أحب لبنان بعد اهلل ،
وشلح أرز انكسر  ..يكفيه انه من الرعيل األول الكتائيب وهذا
اكليل غار حبد ذاته  ..عرفت أبو مارون عن كثب حيث رافقين خالل
زيارتني إىل اسرتاليا  ..لقد استقبلين مبحبة األخ  ،فضمد بعض
جراح تركه رحيل أخي بشري باكرًا  ..واستقبلين بلهفة الكتائيب
املتشبث بأمل خالص لبنان  ،وحلم استعادة الكتائب أهلها ودورها
لتستعيد جمدها  ..استقبلين بضيافة اللبناني الشامخ معتزًا بعطائه
الذي ال ينضب  ..لقد عرفته رمزًا للوفاء واحلفاظ على العهد ..
كما استقبلين  ،كذلك استقبل حبييب بيار  ،وحبيبكم مجيعًا  ،وخاف
عليه وعلى شبابه من مصري كان حمتومًا  ،واليوم رحل إليه ،
فنحمله األشواق لفلذة الكبد  ،ولألخ ولكل كتائيب سبقنا يف خدمة
لبنان  .نقول هلم ال ختافوا على لبنان ما دام كل واحد فينا أبو
مارون وبيار وانطوان وبشري واالف الرفاق  ،لن أمتكن من تعداد
اجلميع  ،فالكتائب مدرسة الشهادة واألبطال يف خدمة لبنان ..
فبامسي الشخصي مع العائلة  ،وباسم كل الكتائبيني مع عائالتهم
 ،نتقدم بالتعازي القلبية من عائلة الفقيد  ،وعلى األخص من
رئيس قسم سدني الكتائيب  ،رفيقي وأخي العزيز بيرت  ،ومن كل

الكتائبيني واألصدقاء األحباء يف مقاطعة اسرتاليا  ،راجني لكم ولنا
العزاء والسلوان  ،ولفقيدنا الغالي الراحة األبدية وألف رمحة لروحه
اجلميل رئيس حزب
 ..بريوت يف  22تشرين األول  2009أمني
ّ

الكتائب اللبنانية.

وأعاله بعض اللقطات:

(تصوير آراكس)
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تسلية

الثور ( 21نيسان  20 -أيار):تتحمل الكثري يف العالقة العاطفية
وال حدود لصربك ولقدرتك على حتمل الشريك ،ولكنك تعرب عن
غضبك بني احلني واآلخر وبأسلوب قاس ،وال سيما اذا اهملك
اآلخر.

االسد ( 21متوز 21 -آب):تتعامل مع احلياة وكأنها رائعة
كل االوقات وال تعرتف باملشكالت واخليبات ،بل ترى انها
ليست اكثر من جتارب ممتعة سرعان ما تتخطاها وتتعلم منها
االخطاء.

القوس ( 23ت 20 - 2ك:)1ال حتارب االعداء بل تتجاهلهم كليًا،
وتركز على حياتك واجنازاتك وعالقاتك العاطفية ،ويسهل عليك
ان تقيم اكثر من عالقة يف الوقت نفسه النك ال تتعمق يف
االحاسيس.

العذراء ( 22آب  22أيلول):نادرًا ما تغوص يف عالقات عاطفية
قوية ،وترى يف احلب نهاية لالبداع ولالحالم اليت حتملها معك
منذ الطفولة .تعيش من اجل حتقيق اهدافك ومن اجل السلطة.

اجلدي ( 21ك 19 - 1ك:)2تعشق الظهور واملال والسلطة،
وتبحث عن شريك ينتمي اىل اجملتمع املخملي الذي يستهويك
منذ الطفولة .ال تعيش حياة عادية بل تطمح اىل القمة.

اجلوزاء ( 21ايار  20 -حزيران):ال تهتم برأي اآلخر بك وتفعل
كل ما يسعدك يف احلياة ،وترى ان الوقت يضيع عندما متضيه
بهدوء وبال نشاطات ثقافية ممتعة .تعشق الفنون وكل ما يرمز
اىل اجلمال.

امليزان ( 23أيلول  22 -ت:)1تعطي الشريك حقه وتتعامل معه
باحرتام مطلق فيشعر بأنك تعيش من اجله ومن اجل تأسيس
عائلة متينة ،ولكنك يف احلقيقة تعرف ان تهتم بنفسك وتعرف
ان ترتاح.

الدلو( 20ك 18 - 2شباط):تشعر بسعادة حقيقية عندما تصدم
اجملتمع بأفكارك وخططك غري التقليدية ،ويرى بعضهم انك
تعيش من اجل ازعاج اآلخرين بتصرفاتك الغريبة ،ولكنك ترى
انك تتصرف بطبيعة مطلقة.

السرطان ( 21حزيران  20 -متوز):ال تتحمل االسئلة الفضولية
اليت يطرحها عليك الشريك وتريد ان تتصرف كما حيلو لك ويف
كل االوقات ،وال ترى ان احلب يعين نهاية املرح ،بل هو بداية
للمغامرات.

العقرب ( 23ت 22 - 1ت:)2ال تثق باالصدقاء وال تتوقع
ان يساعدك احد يف حتقيق احالمك ،بل تتكل على نفسك
وترى ان العالقة االكثر متانة يف حياتك هي عالقتك مع
ذاتك.

احلوت ( 19شباط  20 -آذار):ال تعرتف بأنك عنيد وتوهم
االصدقاء انك تأخذ آراءهم يف االعتبار لكنك ،يف احلقيقة ترى
انك تفهم اكثر من اجلميع ،وتقدر على التعامل مبوضوعية مع
كل ما حيصل معك.

احلمل ( 21آذار –  20نيسان):تؤمن بأنك ال حتتاج اىل الرتكيز القوي
لتنجز مسؤولياتك الن حيويتك وقدرتك على االهتمام بأكثر من
موضوع يف الوقت نفسه من التفاصيل اليت تسعفك يف يومياتك.
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Australian Communities :
Lebanese Australians

Lebanese community groups in Australia are usually
based on religious affiliations or village associations
rather than national identity. These groups help to meet
the differing cultural, settlement and welfare needs of
the people from particular faiths or villages and towns.
There are also Lebanese associations which help bring
the different groups together. Lebanese settlers and
their descendents have made a valuable contribution to
the development of the professional, business, political
and cultural life of Australia.
Prominent Australians of Lebanese ancestry include:
•
Zita Antonios, former Federal Race
Discrimination Commissioner
•
Professor Marie Bashir, first woman Governor
of New South Wales
•
Dr Trevor Batrouney, historian and social
researcher
•
Steve Bracks, Premier of Victoria
•
Dr. Glen John Coorey, specialist urologist,
teacher and philanthropist
•
Benny Elias, rugby league player who captained
New South Wales and Australia, playing 22 state of
origin games and 14 international tests
•
Saade Ghazi, Port Melbourne football coach
and 1989 J.J. Liston medallist
•
Hasem El Masri, Canterbury Bulldogs winger,
and role model for children and young people
•
Pierre Elmurr, sports vision consultant
•
Ahmed Elrich, Socceroo, member of Australia>s
Under 23s Athens Olympic soccer team, and supporter
of children>s charities
•
Joe Galani, founder of one of the largest
furniture businesses in Australia
•
David Malouf, one of Australia>s most acclaimed
authors and winner of major international awards
•
Daizy Gedeon Mir, journalist and film maker
•
Dr Fred Nasser, leading cardiologist and
volunteer surgeon
•
Geoffrey Saba, renowned pianist
•
Reuben Scarf, clothing manufacturer and
retailer, and philanthropist
•
Sir Nicholas Shehadie, Wallabies rugby union
captain and Lord Mayor of Sydney.
(1) Department of Foreign Affairs and Trade
References:
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pp. 567569-

Can Optimism take the upper hand
against pessimism, and win? Can
the cabinet see the light soon?
It is already Five months and Lebanon is still turning
in the same impasse. Lebanon is still without
a cabinet and the frightening matter is that the
Lebanese are now accustomed to such a situation.
Maybe because they are bored of hearing the same
expressions everyday… "Optimism is prevailing” Or
maybe because they don’t care anymore, which is
even worse. Either way, such a situation can only
have a negative effect on our country..
Are our politicians keeping our country in this dead
zone on purpose? Are all the rumors about keeping
the caretaker government as long as possible,
true?
The "ministerial void" that has entered its fifth
month seems ready to enter many others given the
complete absence of any true solution to Lebanon’s
eternal crisis.
Surprisingly enough, according to today’s headlines
in which almost all media panels had diffuse
“optimism”. Is it an “illusionary optimism" since
Lebanon is still struggling to form its cabinet? Well,
not according to our "First-class politicians."
Parliament Speaker Nabih Berri said today that he is
preparing for a "different move" that would change
all priorities. Prime Minister-Designate Saad Hariri
believes it's time to form a government that cares
about people while the head of the Change and
Reform parliamentary bloc MP Michel Aoun wants
his "rights" to be satisfied.
PSP leader Walid Jumblatt told As-Safir daily that
he believes there is a real chance to grasp the
benefits of the Saudi-Syrian understanding. “A
national unity cabinet capable of facing regional
challenges could be formed if the Lebanese
knew how to benefit from the Syrian-Saudi
rapprochement.” Jumblatt told As-Safir.     
On the other hand, Lebanon has experienced today
a series of meetings and announcements, most of
them ranking in the ‘positive side’.
After the Marada Leader, Suleiman Franjieh met
the president in Baabda, MP Suleiman Franjieh
said that he refuses to accept PM-designate Saad
Hariri’s defeat in the cabinet deliberations, but
added that the government cannot be formed at
the expense of Free Patriotic Movement leader MP
Michel Aoun.  
Franjieh denied any problem with Progressive
Socialist Party leader MP Walid Jumblatt’s political
alignment, and called on all parties to offer
concessions in order to set matters on the right

track regarding the formation of the government.
The Marada Leader concluded on a positive note
by saying that the ongoing negotiations were close
to "achieving something." However, he did not
reveal details of the recent cabinet deliberations
he took part in.
Similarly, MP Michel el-Murr broke his silence today
and spoke to reporters in an "optimistic" way.
Following his meeting with the British ambassador,
MP Murr announced that the government could be
announced very soon. Although no one knew the
basis of  MP el Murr’s  statement, but the positive sign
was accepted gladly by the Lebanese, specifically
when he wondered, “where is the disaster if the FPM
actually kept the Telecommunication portfolio.”
Meanwhile, PM-Designate Saad Hariri said
during the opening of the Saudi-Lebanese forum,
at Phoenicia Hotel in downtown Beirut, and we
quote "Not only are we seeking a government
of national unity in the political sense, but also a
government that would carry out social, economic
and developmental activities through consensus
among the various parties." Another positive sign,
strengthened by Hariri’s bloc which at the end of its
weekly meeting in Qoreitem, headed by PM Siniora,
called for giving way to PM-designate Saad Hariri
to form a new government..
In summary, we can describe today as being at
least a positive one. In light of the dangers that
Lebanon is facing, optimism is gratefully accepted.
Unfortunately, Lebanon has seen lot of optimism
going “down the drain”, letting pessimism take the
upper hand.. Is the optimism powerful enough to
win this time  ?
As a Lebanese who is appreciating the “positive
atmosphere” that reigned today, I am praying along
with my fellow Lebanese citizens for this “Ray of
light” to be translated and become the very muchawaited government, and the sooner the better..
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Saudi’s Hariri shocked as Lebanon’s Aoun calls his bluff on government formation

Labib Chemali – Questions are being asked to whether
Lebanon really needs a government given Saadedine
Hariri’s inability to form a government nearly four
months after Lebanon’s parliamentary elections.
Having secured a parliamentary majority as a result
of Saudi money, American media and logistical
support as well as the shifting of voters to areas they
do not reside in; Hariri is no closer to representing
the will of the Lebanese people as he is to forming a
Government.

sent into exile for 15 years by a joint Syrian army
and Lebanese militia offensive bringing to power
Saadedine’s father Rafic Hariri. The Hariri family
and their Future Movement enjoyed 15 years of
institutionalised corruption and clung to power in
2005; having back flipped and supported anti Syrian
sentiment along with a gerrymandered electoral law
that allowed them held onto power until the Saudis
could rescue them again in 2009.

*HARIRI& AWN*

bloc in Lebanon’s parliament has come as a shock
to Hariri and his allies; as they believed these back
Defections among his parliamentary bloc has also
to back meetings in order to stall and find a way
left him in a much weaker position then as previously
of marginalising Lebanon’s Christians will come to
thought and leave him held captive to his crumbling
fruition yet again.
coalition, foreign agendas and the serious dialogue
he must undertake with the opposition in order to
Aoun’s insistence on the rights of his Party (Free
form a genuine National Unity Government.
Patriotic Movement), the C & R Bloc and his
constituency slighted any chance Hariri of snatching
His constant trips to Saudi Arabia continues to
compromises with nothing n return from Aoun.
highlight his inability to be a Lebanese leader and
Running on a secular and anti corruption platform,
his latest attempts to have consecutive meetings
Aoun has previously come to the rescue of Lebanon’s
with Aoun are materialising into nothing more than
Sunni Muslim and Shiite Muslim Community and now
a smoke screen until he waits for foreign orders on
stands to protect Lebanon’s Christians from further
what to do next.
marginalisation.

Despite purported links with Al Qaeda affiliated
extremist Sunni groups, the Saudi backed Future
Movement of Prime Minister Designate Saadedine
Hariri is perceived as pro Western as they do not
oppose the naturalization and permanent settlement
of the half million plus Palestinian refugees in
Lebanon at the expense of the Lebanese indigenous
population. Such a move would be seen to serve
Israel as it would then absolved of the responsibility
of the refugees that resulted from its creation (and
in contravention of United Nations Security Council
Resolution 194); Saudi Arabia would also see benefits
as a such a move would tilt Lebanon>s delicate
demographic balance of 4 million people in favour
of the Sunni sect since the Palestinian refugees are
primarily Sunni Muslim.

Michel Aoun’s reaffirmation of the rights of the
The marginalisation of Lebanon’s Christians started
Change & Reform (C &R) Bloc (which Aoun heads)
For round the clock news on Lebanon & the world
at the end of Lebanon’s war in 1990 when Aoun was
as the largest Christian and second largest overall
World in English, visit www.leb-news.com
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