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قا�سم :ال ا�ستحقاق رئا�سي ًا
من دون اتفاق

دعا من الجزائر �إلى دعم لبنان فعلي ًا ال كالمي ًا

با�سيل� :إذا �سقط لبنان �أمام الإرهاب
�سقط مفهوم عدم االنحياز

باسيل يلقي كلمته أمام المؤتمر
أكد وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل» أنّ لبنان ملتزم
بالشرعية ال��دول��ي��ة ،ال سيما ق��رار
مجلس األمن  ،1701بما يعنيه من
تثبيت لقواعد االستقرار واألمن وبسط
سلطة الدولة على كامل أراضيها،
ولكن بما يعنيه أيضا ً من انتقال من
وقف لألعمال العدائية ،مرورا ً بوقف
شامل إلطالق النار ووصوال ً
مرتجى
ً
إلى سالم عادل ودائم».
وفي كلمة ألقاها في مؤتمر دول
عدم االنحياز المنعقد في الجزائر،
ق��ال ب��اس��ي��ل« :ل��ب��ن��ان ه��ذا يطالب
المجتمع الدولي ،وفي سبيل إحقاق
ال��ع��دل وال��س�لام ،ب��وق��ف تماديات
واع���ت���داءات «اس��رائ��ي��ل» بانتهاك
سيادته أرضا ً وبحرا ً وجواً .ولبنان
ه���ذا ،وان��ط�لاق��ا ً م��ن ح��رص��ه على
تعاون جيشه مع قوات حفظ السالم
الـ «يونيفيل» ،يدعو إلى مساعدة
جيشه م��ن خ�لال المؤتمر الدولي
المقرر عقده في روما في  17حزيران
المقبل ،مساعدة ال ُتفضي فقط إلى
ُحسن تطبيق الـ ،1701بل ُتفضي
أي��ض�ا ً إل��ى مكافحة اإلره���اب ال��ذي
هو خطر يتهدد كل دولنا ألنّ دعم
الجيش اللبناني يهدف أيضا ً وأيضا ً
إلى قيام الدولة القوية في لبنان،
والتي ال ينازعها في قوتها شريك

داخلي أو خصم مغتصب خارجي،
حيث يؤكد لبنان على قدرته الفعلية
على تحرير أرض���ه المحتلة ،وال
سيما تالل كفرشوبا وم��زارع شبعا
وشمال قرية الغجر ،وعلى حفظ
ثروته النفطية والمائية وحماية
حدوده البحرية والبرية بوجه قوة
االغ��ت��ص��اب «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وذل��ك
بفضل معادالت القوة المنبثقة من
حقه في مواجهة االحتالل».
وأض������اف« :ل��ب��ن��ان ه���ذا ي��ح� ّ
�ث
المجتمع الدولي على دعمه ودعم
مؤسساته الحكومية دعما ً فعليا ً
ال كالميا ً من خ�لال مجموعة الدعم
الدولية التي أنشأت صندوقا ً ائتمانيا ً
بهدف تمكينه وتمكين مؤسساته
الرسمية من تح ّمل األخطار المباشرة
المحدقة به ،وال سيما أخطار تدحرج
األزمة السورية إلى أراضيه».
وأض���اف« :إنّ لبنان المعافى
وال��ق��وي والمحافظ على رسالته
اإلنسانية يمكنه المساهمة في حل
القضية الفلسطينية حالً عادال ً وشامالً
مبنيا ً على القرارات الدولية ومبادرة
السالم العربية ،وتأكيدا ً على حق
الالجئين الفلسطينيين في العودة
إل��ى دي��اره��م ،انطالقا ً من الشرعية
الدولية ،واستنادا ً إلى رفض التوطين
الثابت في الدستور اللبناني .ولبنان

ف��ي ت��ع��ددي��ت��ه ه��و نقيض ال��دول��ة
األحادية في «إسرائيل».
لبنان هذا هو عنوان للسالم بينما
«إسرائيل» تلك هي عنوان للحرب،
وأي جهد دول��ي ،كي يكون ناجحاً،
ينصب في اتجاه إحقاق
يجب أن
ّ
العدل إح�لاال للسالم ،س�لام يجعل
من منطقة الشرق األوس��ط منطقة
خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار
الشامل ،بينما ال ت��زال «إسرائيل»
ومنذ عام  2012تؤخر انعقاد مؤتمر
دولي بهذا الخصوص ،حتى ال تنضم
محرجة إل��ى معاهدة ع��دم انتشار
األسلحة النووية .»NPT
ولفت إل��ى «أنّ ه��ذا السالم الذي
يريده لبنان هو في مواجهة اإلرهاب
الدولي المعولم فكرا ً وإيديولوجية
وتنظيماً ،فيما ت��ق��وم «إس��رائ��ي��ل»
بممارسة إرهاب دولة منظم ومقونن،
وحيث أنّ اإلره��اب ال دين وال طائفة
وال مذهب وال جنسية له ،فإنّ لبنان
برسالته ونموذجه وتكوينه وبكل
أطيافه ومكوناته ه��و رأس حربة
ض���ده ،وه��و ي��ق��وم بالنيابة عنكم
جميعا ً بمكافحته ومحاربته .فإن
سقط لبنان أم���ام اإلره����اب ،سقط
مفهوم ع��دم االنحياز للباطل ،وإن
نجح لبنان ،س��اد مفهوم االنحياز
للعدل والسالم».

وفد الم�ؤ�س�سات المارونية زار رئي�س الكتائب

الجم ّيلّ :
نحذر من خطر الت�أقلم مع حالة الفراغ
واصلت المؤسسات المارونية الثالث المؤسسة المارونية
لالنتشار برئاسة الوزير السابق ميشال إده ونائبه نعمت
اف��رام ،الرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع
والرئيس السابق ج��وزف طربيه ،والمجلس التنفيذي
للمجلس العام الماروني برئاسة الشيخ ودي��ع الخازن
جولتها على المرجعيات السياسية ،حيث زارت أمس رئيس
حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل في بيت الكتائب المركزي
في الصيفي .
واعتبر الرئيس الجميل بعد اللقاء «أنّ الشغور في رئاسة
الجمهورية يفضي إلى فراغ في المؤسسات» ،مشددا ً على
«وجوب احترام العقد الميثاقي الذي يُش ّكل المك ّون الرئيس
لمفهوم الوطن في لبنان».
وأوض��ح« :أنّ انتخاب رئيس الجمهورية بقدر ما هو
مسؤولية مسيحية مارونية ،بقدر ما هو مسؤولية وطنية»،
محذرا ً من «خطر الدخول في تطبيع الوضع والتأقلم مع
حالة عدم وجود رئيس للبالد».
وش��دد الوزير السابق ميشال إده على «وج��وب منع
التشريع واالنصراف إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي

عمل آخر» ،داعيا ً الى «إحالة سلسلة الرتب والرواتب كبند
أ ّول بعد االنتخاب».
أما النقيب أبي اللمع فدعا إلى «تسريع انتخاب رئيس
الجمهورية» ،محذراً« :من خطر تطبيع الوضع بما يجعل
انتظام المؤسسات قائما ً بغياب رئاسة الجمهورية التي
تشكل مؤسسة حقيقية قائمة بذاتها».
ودعا الخازن إلى «ملء سدة الرئاسة بالسرعة المطلوبة»،
مثمنا ً المبادرة التي قام بها الرئيس الجميل داعيا ً إياه إلى
متابعتها».
واعتبر طربيه «أنّ فشل انتخاب الرئيس هو أساس فشل
داخلي ضمن الطائفة المارونية ،قبل أن يكون فشالً خارجياً»،
داعيا ً إلى ما سماه «دوحة مارونية داخلية ،تالفيا ً ألي مؤتمر
إقليمي أو دولي يأتي بمثابة تعيين لرئيس البالد».
أما افرام فاقترح «جدول أعمال وفق التراتبية التالية:
انتخاب رئيس للجمهورية ،إقرار قانون استعادة الجنسية
اللبنانية لمستحقيها ،وإق��رار قانون عصري لالنتخاب،
وهذه القوانين هي قوانين بنيوية من شأنها تالفي المخاطر
الكيانية على أنواعها».

أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن ال يمكن أن يتم
االستحقاق الرئاسي في لبنان من دون اتفاق ،وهذه البلهوانيات في الدعوة إلى
التنافس الشريف والنزول إلى المجلس النيابي والقيام بتقديم مرشحين ،ما
هي إال أالعيب خارجة تماما ً عن الوصول إلى نتيجة حقيقية في انتخاب رئيس
للجمهورية».
وفي كلمة ألقاها في احتفال في مناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج ،قال قاسم:
«من يريد انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد عليه أن يسلك طريق
االتفاق ،ومن ال يسلك هذا الطريق مهما فعل وانطلق وانخفض فلن يصل إلى
نتيجة سوى كثرة الكالم اإلعالمي السياسي ،الذي ال يسمن وال يغني عن جوع،
والذي يغلب عليه طابع االتهامات المختلفة» .وأضاف« :نحن نرغب أن يتم هذا
االستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن ،لكن هذا األمر مرتبط بآليات واقعية
وموضوعية ،ونحن حاضرون لكل مساهمة توصل إلى االتفاق ونعتبر أنه
الطريق الطبيعي والسليم».
ولفت قاسم الى «أنّ في لبنان ُتناقش القضايا السياسية بطريقة عشوائية
وتصدر تصريحات ال عالقة لها بالواقع والحقيقية ،ومن أراد أن يعرف موقف
حزب الله في أي أمر من األمور عليه أن يستمع إلى خطاب األمين العام وإلى
خطابات القيادات المختلفة ليعرف موقف حزب الله ،أما أن يُصيغ البعض
موقفا ً وينسبه إلى حزب الله بشك ٍل أو بآخر فهذا أمر مرفوض».
وفي ما يتعلق بمشاركة الحزب في القتال في سورية ،قال« :لطالما سمعنا
انتقادات لماذا تتدخلون في سورية؟ أقول لكم بكل وضوح لوال تدخل حزب
الله في سورية لكان لبنان على طريق التدمير والسيارات المفخخة المتنقلة
واألح��داث التي تنتقل من الشمال إلى الجنوب إلى البقاع إلى كل بقعة من
لبنان ،هذا التدخل الذي حصل في سورية َّ
كف أيدي الموجة التكفيرية من
أن تنتقل إلى لبنان ،ووضع حدا ً لها ومنع انعكاساتها على واقعنا وبالتالي
ّ
نحن نعتبر أنّ
تدخل حزب الله في سورية حمى لبنان من التأثيرات السلبية
لألزمة السورية  ،ومن كان لديه دليل آخر فليأتنا بهذا الدليل وليقدمه لنا».
وأوضح قاسم« :أنّ الموجة التكفيرية التي تنطلق اليوم في مناطق عدة وتتج ّمع
بشكل رئيس في سورية ،هذه الموجة التكفيرية ال عالقة لها باإلسالم ،هذه
الموجة التكفيرية منسجمة في مشروعها وأهدافها مع المشروع «اإلسرائيلي»
سواء كانت جزءا ً من التخطيط أو لم تكن».

�شكر :تر�شيح الأ�سد
�ضمانة النت�صار �سورية
رأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان الوزير السابق
فايز شكر «أنّ االنتخابات الرئاسية في سورية ،تشكل في هذه اللحظة عامالً
أساسيا ً من عوامل مواجهة المؤامرة العدوانية عليها» ،الفتا ً إلى «أنّ التفاف
السوريين حول ترشيح الدكتور بشار حافظ األسد لمنصب رئاسة الجمهورية،
ضمانة النتصار سورية ووحدتها وهزيمة العدوان عليها ،ألنه حاجة وطنية
وقومية نتيجة تع ّرض األمة العربية ألكبر مؤامرة في تاريخها من خالل ما سمي
«بثورات الربيع العربي» التي كشفت زيفها وادعاءات المروجين لها والتي لم
تنتج سوى القتل والتخريب والتدمير والتقسيم واإلرهاب والتكفير».
ورأى شكر في تصريح أمس «أنّ هذه المؤامرة التي بدأت تتهاوى في أكثر من
مكان يحاول الحلف الصهيوني -األميركي وأدواته من رجعيين وعمالء إعادة
ترتيب أوضاع مرتزقتهم ورفع معنوياتهم المنهارة من خالل تزويدهم بأسلحة
مضادة للطائرات وأسلحة متطورة ،تستطيع أن تغيّر بنظرهم ميزان القوى ،ولن
يتغير أي شيء مهما قدموا من دعم» .واعتبر« :أنّ أدعياء الديمقراطية في أوروبا
الذي يمنعون السوريين من ممارسة حقوقهم االنتخابية ،يكشفون عن وجههم
الحقيقي المعادي للديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها» .وأضاف:
«إنّ «الشعب العربي السوري الملتف اليوم حول قائده وجيشه ،سيعبر من
خالل صناديق االقتراع عن إرادته في مواجهة المعتدين ،وإصراره على إعادة
بناء وطنه كما يرغب ويريد ،وسيؤكد أنّ كل محاوالت التآمر والعدوان لن تنال
من ثباته وعزيمته ،وأنّ الرئيس األسد هو الرمز والخيار والمعبر عن عنفوانه
الوطني والقومي ومصالحه السياسية واالقتصادية واالجتماعية».

لقاء في كترمايا
بين «الوطني الحر» و«الم�ستقبل»
زار وفد من التيار الوطني الح ّر في قضاء بعبدا برئاسة المنسق ربيع طراف،
منسقية جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل في بلدة كترمايا ،حيث التقى
المنسق العام لـ«المستقبل» محمد الكجك.
واعتبر طراف بعد اللقاء «أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سياق انفتاحنا على كامل
المكونات األساسية في الوطن ،ألننا نؤمن أنّ الوطن ال يبنى إال بالشراكة» .وأضاف:
«نحن كتيارين ننطلق من إيماننا بدولة وبناء دولة قادرة وقوية ،لذلك ال شيء
يمنع لقاءنا ،هناك الكثير من األمور المشتركة التي يمكننا أن نلتقي عليها ونطورها،
والدليل على ذلك حكومة الوفاق الوطني ،التي شكلت أخيراً ،والتي وفرت حالة من
االرتياح وحركة جيدة على مستوى التعيينات».
وأكد طراف «أنّ لقاء اليوم يأتي في هذا الصدد ،ونحن لسنا ولن نكون حزبا ً
واحداً ،هناك بعض التباينات في ما بيننا ،لكن يجب قيام إدارة جيدة لهذا التباين
كي ال ينعكس سلبا ً في الشارع».
ورحب الكجك بوفد التيار ،وقال« :إنّ اله ّم األساسي الذي تناقشنا به ولم نجد
صعوبة في التالقي حوله ،هو ضرورة المحافظة على االستقرار والهدوء في البلد
والسعي إلى المحافظة على ما تبقى من الدولة لكي نطوره ونكرس مفهوم الدولة
في لبنان» ،وقال« :عندما نتفق على مفهوم الدولة هذا يعني أننا نسعى إلى أن تكون
هذه الدولة قادرة وقوية وال يستقوي عليها أحد».
ودعا الكجك إلى «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت أوالً ،محذرا ً من «أنّ
الشغور في موقع الرئاسة يدخلنا في مخاطر المجهول والفراغ».

اال�ستحقاق الرئا�سي يدخل في حلقة مفرغة
ومخاوف من امتداد الفراغ �إلى مجل�سي النواب والوزراء
ال تزال المواقف واالتصاالت حول االنتخابات
الرئاسية تدور في حلقة مفرغة ،وال أفق حتى
اآلن أمام إمكان التوافق على رئيس جديد في
الجلسة النيابية المقبلة في الثامن من حزيران
الجاري ،في ظ ّل تصاعد المخاوف من تداعيات
الفراغ في الرئاسة األول��ى على الميثاقية من
جهة ،وعلى استمرار عمل المؤسسات السياسية
التي يتهددها الشلل من جهة أخ��رى ،جراء
الحديث عن مقاطعة بعض النواب وال��وزراء
جلسات مجلس ال��ن��واب ومجلس ال���وزراء،
احتجاجا ً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية
في المهلة المحددة.
وفي هذا السياق ،لم تقدّم مواقف النواب
والسياسيين أم���س أي ج��دي��د ،ب��ل عكست
عجز األط��راف السياسية اللبنانية عن إنجاز
االستحقاق الرئاسي من دون تدخل خارجي.

حلو

وقد انتقد عضو اللقاء الديمقراطي هنري حلو
«الفريق الذي يعطل وال يشارك في انتخابات
رئاسة الجمهورية» ،ور ّد على من يطالبه ورئيس
«القوات» سمير جعجع بسحب ترشيحيهما
بأنّ «المطلوب اليوم االنتخاب ال االنسحاب».
وأضاف« :إنّ ثمة تفسيرات عدة للدستور في
ه��ذا المجال وك��ل فريق يشرح وجهة نظره،
ولكن من حيث المبدأ نحن في اللقاء الديمقراطي
وجبهة النضال الوطني ض ّد المقاطعة ألننا
معنيون بشؤون الناس ومصلحتهم وأوضاعهم
المعيشية» .وقال« :يجب في الوقت نفسه أن
نأخذ في االعتبار أنّ ثمة شغورا ً وفراغا ً في

رئاسة الجمهورية ،ونحن أيضا ً نريد أن نجعل
صوتنا مسموعاً ،وال يجوز أن يبقى الوضع على
ما هو عليه من دون انتخاب ومن دون الوصول
إلى نتيجة».

الهبر

وقال عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر:
«نحن ننتظر ع��ودة البطريرك الماروني مار
بشارة بطرس الراعي من السفر ،ولدى عودته
سيكون هناك ح��راك للدفع في اتجاه إج��راء
االنتخابات وع��دم وضع النواب أع��ذارا ً لعدم
النزول إلى الجلسات ،فإنقاذ الجمهورية يكون
عبر انتخاب رئيس».

جعجع

وخ�لال مؤتمر صحافي عقده ف��ي معراب
أم��س ،ق��ال رئيس «ال��ق��وات « سمير جعجع:
«نريد رئيسا ً ال يتآمر على الدستور وال يطعن
الدولة في ظهرها ويثبت على موقفه لمصلحة
الشعب اللبناني» .وأض���اف« :هناك طريقة
واح��دة إلج��راء االنتخابات وهي عبر االقتراع
في البرلمان» ،داعيا ً النواب «إل��ى المشاركة
في الجلسة االنتخابية المقررة في  9حزيران
المقبل».
وأوض��ح جعجع« :أنّ التمديد ُط��رح لفترة
سنتين أو سنة لتج ّنب الفراغ وأعلنها الراعي
على رغم معارضته المبدئية للتمديد تفاديا ً
للفراغ في سدة الرئاسة».
ُحسن
واعتبر« :أنّ وجود المرشح الثالث ي ّ

ّ
يعطل
الوضع االنتخابي لفريق من الفرقاء وال
ّ
يعطلها هو تكتل التغيير
االنتخابات ،فمن
واإلص�لاح بعدم مشاركته في الجلسات ،وأنّ
وجود ثالثة مرشحين ودورات انتخابية عديدة
ستدفع بالمرشح الذي نال أقل نسبة تصويت
إلى االنسحاب من االنتخابات لتصب األصوات
التي نالها لمصلحة أحد المرشح ْين القوي ْين».
ونفى جعجع« :إمكان سير تيار المستقبل
بالعماد عون كمرشح توافقي» ،داعيا ً الجميع
إلى «المشاركة في الجلسة االنتخابية ومن
يفوز سأكون أ ّول من يهنئه باعتبار أن ال فيتو
لدينا على أحد».

السعد

واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد
السعد أنه «لم يعد خافيا ً على أحد أنّ المقاربة
العونية لالستحقاق ال��رئ��اس��ي ،ت��رق��ى إلى
البازارات السياسية وعمليات البيع والشراء
أكثر منها إلى المسؤولية الوطنية لسحب البالد
عموماً ،والموقع المسيحي األول خصوصا ً من
فم التنين».

أبي رميا

وأكد عضو تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
سيمون أبي رميا «أنّ ما يعطل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،إنما هو إرادة البعض بمنع
وصول رئيس قوي في بيئته المسيحية ،وقادر
على التواصل مع مختلف األفرقاء اللبنانيين،
وذلك عبر ترشيحهم ألشخاص ال يملكون األهلية
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هل ينجح م�ؤتمر الطاقات االغترابية
في تجاوز القطوع �أو يقع في فخ االنق�سامات
} علي بدر الدين
لم يعد جائزا ً أو مقبوالً أن يبقى الملف االغترابي
م���ادة خالفية ت��ت��ج��دّد م��ع ك��ل وزي���ر ج��دي��د ل���وزارة
الخارجية والمغتربين ،الذي يقدم رؤيته وتصوراته
لمستقبل االغ���ت���راب واإلي���ح���اء ب��ج��دي��ة تعامله مع
هذا الملف ومقاربته له ،وامتالكه القدرة على حل
ألغازه وفكفكة قطبه المخفية المعقدة ،وإنقاذه من
انقسامات وصراعات وتشرذم تتحكم في مسيرة
المغتربين منذ عقود من اإلهمال والتهميش والفشل
من حكومات متعاقبة وعشرات وزراء الخارجية
واللجان التي ال تع ّد وال ُتحصى وأنتجت عدما ً أو
صفرا ً في أفضل األح��وال .وبدالً من حلحلة العِق ْد،
ازدادت ت��ع��ق��ي��دا ً وت��ع��م��ق��ت االن��ق��س��ام��ات وتشتت
الطاقات ،الن��ع��دام وج��ود سياسة اغترابية وطنية
واض��ح��ة وش��ف��اف��ة ،والن��غ��م��اس مغتربين ف��ي بؤر
التوترات والنزاعات الطائفية ،التي وج��دت أرضا ً
خصبة وجاذبة في كثير من المغتربات التي نمت
فيها روابط وتجمعات وجمعيات ظاهرها اغترابي
وطني ،وباطنها سياسي ،طائفي ،فئوي.
ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات غير الوطنية ل��م ت��أت م��ن عدم
أو ف��راغ إذ تشكل ام��ت��دادا ً لحال االن��ق��س��ام ،وعدم
االستقرار السياسي والطائفي المزمن في الوطن
األم ،وبسبب عجز العهود والحكومات عن وضع
ح���د ل��ه��ا أو ت��ج��م��ي��ده��ا أو إي���ج���اد ال��ح��د األدن�����ى من
المعالجات والحلو لكثير من القضايا والملفات التي
ظلت عالقة بين سندات السياسات الخاطئة ومطرقة
الفوضى واألج���واء المشحونة والعجز المتمادي
م��ن أم����راء ال��س��ي��اس��ة وال��ط��وائ��ف وأص���ح���اب الحل
والربط والمصلحة .واألكثر س��وءا ً وإيالما ً أن كل
وزير جديد للخارجية ،وبدالً من أن يبدأ من حيث
انتهى سلفه ،يعمل عن قصد أو عن غير قصد على
طي صفحته وإع��ادة خلط األوراق ورس��م خريطة
ّ
ط��ري��ق ج��دي��دة «للمعالجة» وف��ق حساباته وربما
توجهاته السياسية وما يمثله من «أجندات» وبرامج
عمل ،العتقاده أنه سوف «يشيل الزير من البير»،
وأن��ه ق��ادر على اج��ت��راح المعجزات ،وأن��ه سينجح
حتما ً حيث فشل أسالفه في أخذ العبر واإلفادة من
التجارب ومعرفة مكامن االخفاقات والنجاحات،
ومن دون فهم مزاج وتوجهات ووالءات المغتربين
الذين سلكوا مسارات سياسية طائفية تحت سقوف
مشبعة بالفئوية والهيمنة والتحريض والتعبئة
ال يمكن تجاوزها فهي من وجهة نظرهم األصح
وال يمكن ألي ك��ان مهما ح���اول أن يضخ مواقف
وعناوين وشعارات وطنية فضفاضة أو ب ّراقة باتت
ج��زءا ً أساسيا ً من سلوكهم وم��ن المحرمات التي
يجب أال ُتمس.
نعتقد أن التسرع واالستعجال في معالجة الملف
االغترابي الشائك والمع ّقد جدا ً لن يؤدي إلى النتائج
المرجوة ،وإن تكن النوايا حسنة والمقاصد شريفة
والغايات نبيلة ،والجدية متوافرة .غير أن التمنيات
واآلم���ال والنظريات المسبقة م��ن دون االعتراف
بالوقائع والحقائق والتراكمات ستصطدم حتما ً
بالحواجز الطبيعية والمصطنعة وس��وف تفشل
وتذهب أدراج الريح.
أكثر من ذلك ،ستضيف مشكلة جديدة ،خاصة أن
المتربصين كثرا ً وينتظرون الفشل اآلتي ليتكامل
اإلخفاق ويبقى المغتربون من مقيمين ومغتربين
مجرد دمى تحركها العصبيات الطائفية .وتتقاذفها
القرارات واإلج��راءات والتعميمات العشوائية التي
تخيب وال تصيب.
ب��م��ا أن «ال���ش���يء ب��ال��ش��يء ي���ذك���ر» ،ف���إن وزارة
الخارجية والمغتربين التي تتحضر النعقاد مؤتمر
«الطاقات» االغترابية في بيروت ،بعدما عقدت مؤتمرا ً
مشابها ً للبعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية
في ال��خ��ارج ،وقعت في فخ ال��دع��وات التي وجهتها
إلى مغتربين من دون آخرين ،واإلشكالية تكمن في
االختيار وفي مطابقة وصف الطاقة االغترابية ،وفي
المواصفات التي على أساسها يدعى هذا المغترب
ويغيّب اآلخ��ر ،وفي حجم المدعوين العددي وهل
يتناسب مع حجم أع��داد المغتربين الموزعين على
خريطة العالم وتفوق أع��داده��م عشرات الماليين
ويمثلون الطوائف الثماني عشرة في لبنان.
المقاربة بين مؤتمري البعثات الدبلوماسية
وال���ط���اق���ات االغ���ت���راب���ي���ة ت���ب���دو م���ع���دوم���ة شكالً
ومضموناً ،ال سيما أن كلفة المؤتمر األول (تذاكر
السفر والفنادق والمتممات كلها ،هي على عاتق

ال��دول��ة) ،في حين أن كلفة المدعويين إل��ى مؤتمر
الطاقات على نفقتهم الخاصة ،وأن الديبلوماسيين
معروفون باألماكن واألسماء واالنتماء الطائفي،
بينما ال��ط��اق��ات االغ��ت��راب��ي��ة مشتتة األم��اك��ن ومن
طوائف متعددة ومناطق شاسعة ،وال مواصفات
حددتها الوزارة يمكن اعتمادها لدعوة هذا المغترب
أو ذاك.
ت��ب��دو واض��ح��ة صعوبة تأمين ح��ض��ور لبناني
اغترابي متوازن وتمثيلي ،علما ً أن هناك معلومات
متداولة ع��ن أن ال���وزارة اعتمدت على المؤسسة
المارونية لالنتشار فحسب في اختيار األسماء
وتوجيه الدعوات وإطالق صفة الطاقة االغترابية
دون سواها من المؤسسات الروحية أو القيادات
التمثيلية للمغتربين أو ال��م��ؤس��س��ات االغترابية
وفي مقدمها ومن أهمها الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم ،وتعتبر ،على األقل في الشكل ،الممثلة
الشرعية الوحيدة للمغتربين على ما ينص نظامها
الداخلي ،والمعترف بها على المستوى الرسمي.
مصادر في الجامعة استغربت تغييب الجامعة
كمؤسسة رسمية اغترابية ع��ن ال��م��ش��اورات التي
قامت بها الوزارة ،وعدم التنسيق معها على اإلطالق،
وكأنها غير موجودة ،وهذا يعني في نظر المصادر
عينها أن وزي��ر الخارجية غير معترف بوجودها
وشرعيتها المستمدة م��ن االع��ت��راف الرسمي لها
ورعاية وحضورها مؤتمراتها .وعبرت عن أسفها
وانزعاجها من هذا التعامل مع الجامعة ولإلهمال
المتعمد لها في موقف غير مسبوق على امتداد منذ
.1960
وخشيت المصادر من أن يكون انعقاد مؤتمر
الطاقات االغترابية بمثابة إطالق رصاصة الرحمة
عليها ،علما ً أنها شهدت عصورا ً ذهبية لناحية ما
حققته م��ن إن��ج��ازات وخ��دم��ات موثقة للمغتربين.
ولفتت إلى أن تعرضها لبعض النكسات واألزمات
في ظروف قاهرة يشهدها لبنان أفقدها بعضا ً من
وهجها ودوره����ا وفاعليتها وأدخ��ل��ه��ا البعض في
أنفاق ومتاهات سياسية وطائفية وصراعات ،غير
أن ذل���ك ال يعني أن��ه��ا أص��ب��ح��ت م��ن ف��ع��ل الماضي
وأن التعامل معها جائز بهذه الطريقة التي تعمق
أزماتها ومشاكلها .وأشارت المصادر إلى أنه كان
في إمكان الوزير باسيل ،الذي نقدّر ،أن يدعو إلى
خلوة اغترابية حوارية حول الجامعة يشارك فيها
«المختلفون» إذا صح التعبير ويعمل على توحيدها
بدالً من محاولة تجميد عملها أو وضعها على الرف
أو البحث عن تسميات جديدة بديلة منها وتشكيل
«لوبيات» اغترابية.
وأرى أن الوزير باسيل ال��ذي أراد من مؤتمريه
ال��دب��ل��وم��اس��ي واالغ��ت��راب��ي أن ي��ع��بّ��ر ع��ن اهتمامه
رعايته للجاليات اللبنانية في الخارج اللجوء إلى
خ��ي��ارات أخ���رى أق��ل أع��ب��اء وت��داع��ي��ات متوقعة من
المؤتمر ،وبدأت مؤشراتها تطفو على السطح حتى
قبيل انعقاده ،فكيف سيكون الوضع بعد االنعقاد
وانكشاف الخبايا وظهور المفاجآت ومعرفة أسماء
المشاركين وحجم تمثيلهم للماليين من المغتربين
والمنتشرين والمنحدرين من أصل لبناني ومدى
تطابق مواصفاتهم مع صفة «الطاقة االغترابية» مع
االحترام لجميع المدعويين.
كان في إمكان الوزارة أن تتعاون وتنسق إلنجاح
المؤتمر وت��ف��ادي الثغر والعقبات واالع��ت��م��اد على
مديرية المغتربين والتعاون والتنسيق مع الجامعة
الثقافية ،واالستناد إلى إحصائيات موسعة وشاملة
وموثقة من السفارات والقنصليات اللبنانية ومن
األن���دي���ة وال��ج��م��ع��ي��ات وال���رواب���ط االغ��ت��راب��ي��ة التي
تمثل معظم الطوائف وتتوزع على سائر القارات.
وال ض��ي��ر م��ن ت��أج��ي��ل ال��م��ؤت��م��ر إل���ى ح��ي��ن اكتمال
المشهد وال��خ��روج م��ن دوائ���ر االت��ه��ام واالنتقائية
واالستنسابية واإللغاء والتغييب المقصود وانعدام
الثقة والمعايير المطلوبة.
أع���رب���ت م���ص���ادر اغ��ت��راب��ي��ة ع���ن خ��ش��ي��ت��ه��ا في
ظ��ل األج����واء الملبدة ال��ت��ي تسبق ان��ع��ق��اد المؤتمر
يومي الجمعة والسبت المقبلين من عدم مشاركة
بعض المغتربين المدعوين في المؤتمر المذكور
العتبارات معينة ،ما يعني أن المؤتمر سيفقد الكثير
من مضمونه وينحيه عن غير قصد إلى مطرح آخر.
ال ي��م��ك��ن اس��ت��ب��اق م��وع��د ال��م��ؤت��م��ر ومناقشاته
ونتائجه أو إص���دار أح��ك��ام مسبقة ،إذ ستحصل
ت��داع��ي��ات ق��د ي��ك��ون أب��رزه��ا ات��خ��اذ ال��ب��ع��ض ق���رارا ً
بالمقاطعة.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
الشعبية الكافية للترشح» .وأكد« :أنّ المعادلة
الحسابية للمرشحين أظهرت أن ال أحد منهم
يملك عدد األصوات الكافي للوصول إلى سدة
الرئاسة ،ما يفرض إيجاد خرق إيجابي لدى
األطراف النتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وعن برنامج العماد عون الرئاسي لفت أبي
رميا إل��ى «أنّ شخص العماد ع��ون وتاريخه
وسيرته الذاتية الوطنية هي أفضل تعبير عن
برنامجه الرئاسي» ،مؤكداً« :أنّ األهمية تكمن
في األفعال وليس في األقوال».

الريس

واعتبر مف ّوض اإلع�لام في الحزب التقدمي
االشتراكي رامي الريس «أنّ أي رئيس يُنتخب،
لن يملك ال��ق��درة على اج��ت��راح حلول جذرية
للمشاكل القائمة في ظ� ّل األوض��اع اإلقليمية
والدولية غير المواتية».
وح � ّم��ل ال��ر ّي��س ف��ي ح��دي��ث تلفزيوني ك ّل
مك ّونات المجتمع اللبناني «مسؤولية اإلخفاق
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،معتبراً:
«أنّ هذا اإلخفاق يش ّكل ضربة كبيرة للنظام
الديمقراطي والمؤسسات في البالد».
ولفت الريس إلى «أنّ كل مك ّونات المجتمع
أح��رق��ت آم��ال اللبنانيين بعدم النجاح في
ال��ت��وص��ل إل���ى رئ��ي��س ج��دي��د ض��م��ن المهل
الدستورية ،خصوصا ً أنّ الهامش المحلي كان
األوسع هذه المرة».
كما أشار إلى «أنّ البالد في حاجة إلى مرشح
وسطي قادرعلى أن يكون على مسافة واحدة
من جميع اللبنانيين».

غادر رئيس مجلس النواب
ن��ب��ي��ه ب���ري ب��ي��روت أم���س إل��ى
إيطاليا في زيارة خاصة.
استقبل رئيس الحكومة
تمام سالم في السرايا الحكومية
أمس ،على مدى ساعتين ،وزير
المال علي حسن خليل الذي أشار
إلى أنّ البحث مع الرئيس سالم
تركز على شؤون مالية ليس من
بينها ما له عالقة بسلسلة الرتب
والرواتب.
استقبل وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة
ري��م��ون عريجي ف��ي مكتبه في
الوزارة أمس ،سفير المكسيك في
لبنان خايمي غارسيا ،وعرض
م��ع��ه ال���ت���ط���ورات واألوض�����اع
الراهنة والعالقات الثنائية بين
البلدين على مختلف الصعد
وسبل تعزيز التعاون الثقافي.
كما ت��م البحث ف��ي موضوع
االتفاقية الثقافية الموقعة بين
البلدين ،حيث شدّد عريجي على
«أهمية تفعيل هذه االتفاقية من
أجل توثيق الروابط عبر تنظيم
أسابيع ثقافية مكسيكية في
لبنان ،وأسابيع لبنانية مماثلة
ف��ي ال��م��ك��س��ي��ك ل��دع��م وت��ع��زي��ز
العالقات واالستفادة من تبادل
الخبرات».
بحث وزي�����ر ال���ش���ؤون
االجتماعية رشيد درب���اس في
مكتبه ف��ي ال�����وزارة م��وض��وع

سالم وخليل في السراي
الالجئين السوريين مع ممثلة
مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين نينات كيلي.
استقبل المدير العام لقوى
األم��ن الداخلي ال��ل��واء إبراهيم
بصبوص ،في مكتبه في ثكنة
المقر ال��ع��ام ،نقيب الصحافة
محمد البعلبكي في زيارة تم في
خاللها عرض لألوضاع األمنية
العامة في البالد.
ثم استقبل محافظ بعلبك -
الهرمل بشير خضر ،في زي��ارة
بروتوكولية تم خاللها عرض
لألوضاع العامة.
استقبل س��ف��ي��ر دول���ة

(داالتي ونهرا)
ف��ل��س��ط��ي��ن ف���ي ل��ب��ن��ان أش���رف
دب��ور سفير الجزائر ف��ي لبنان
أحمد بو زيان في مقر السفارة،
وت����م ال���ب���ح���ث ،ح��س��ب ب��ي��ان
السفارة ،في «أوضاع الالجئين
الفلسطينيين في المخيمات وما
تتعرض ل��ه المنطقة العربية
والقضية الفلسطينية ،خصوصا ً
الهجمة الصهيونية الممنهجة
وال��م��ب��رم��ج��ة ض��د ال��م��ق��دس��ات
اإلسالمية والمسيحية ،بهدف
تهويدها ،وم��ا يقوم به قطعان
المستوطنين م��ن اع���ت���داءات
وانتهاكات يومية ضد الشعب
الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

